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שער חמישי

שער 
יחוד 

המעשה





שער יחוד המעשה הלבבותביושר לבב חובות 

ט  המוסר   ארחות   

בבאור  עוסק  זה  שער 

אופני חיוב היות כל מעשינו 

בביאור   – לשמו  מיוחדים 

כל  לייחד  חובתנו  אופני 

יתברך  לשמו  מעשינו 

מן   – החונף  מן  ולהיזהר 

החנופה.

שקדם  מפני  המחבר:  אמר 

והקדמנו  הואיל   – מאמרנו 

ענין  בביאור  הקודם  בשער 

יתברך,  הבטחון על האלהים 

 – לו  לסמוך  לנכון  ראינו 

ביאור  את  אליו  להסמיך 

וחובתו  – דרכי החיוב  אופני 

מעשי  כל  להיות  האדם  של 

לאלהים  מיוחדים  העבודה 

הפעולות  שכל   – לבדו 

לבדו,  יתברך  האל  לשם  שלימה  כוונה  מתוך  נעשים  יהיו  ה'  בעבודת  נכללים  אשר  והמעשים 

בעבור מה שיש בדבר זה מזכות המצפונים ובר הלבבות – הואיל וכוונה זו מזככת את מחשבתו של 

האדם ומטהרת את לבו מן הערבוב – מן הבלבול הנובע מתערובת של מחשבות אישיות פסולות, 

י ַער ַהֲחִמיׁשִ ַ ַהּשׁ

ה ֲעׂשֶ ַער ִיחּוד ַהּמַ  ׁשַ

ְמֻיָחִדים  ינּו  ַמֲעׂשֵ ל  ּכָ ֱהיֹות  ִחּיּוב  ָאְפֵני  ֵבאּור  ּבְ
ֵהר ִמן ַהחֶֹנף מֹו ּוְלִהּזָ ִלׁשְ

חֹון  ּטָ ַבּבִ ַמֲאָמֵרנּו  ַדם  ּקָ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ר:  ַהְמַחּבֵ ָאַמר 
לֹו  ִלְסֹמְך  ָרִאינּו  ַרְך,  ִיְתּבָ ָהֱאלִֹהים  ַעל 

ָהֲעבֹוָדה  י  ַמֲעׂשֵ ל  ּכָ ֱהיֹות  ִחּיּוב  )א(ָאְפֵני  אּור  ּבֵ

ָדָבר  ּבְ ׁש  ּיֵ ֶ ּשׁ ַמה  ֲעבּור  ּבַ ְלַבּדֹו,  ֵלאלִֹהים  ְמֻיָחִדים 

ָהִעְרּבּוב  ִמן  ָבבֹות  ַהּלְ ּוֹבר  ְצּפּוִנים  ַהּמַ ּכּות  ִמּזַ ֶזה 

א. אפני חיוב היות כל מעשי העבודה מיוחדים לאלהים לבדו. במסכת מכות )כג, ב( שנינו: "רבי 

חנניא בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות". וביאר 

וז"ל:  הרמב"ם )בפירוש המשניות שם(, דהתנא בא ללמדנו 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 ]ומוכיח כן מדברי הגמרא במסכת ע"ז )יח, א( ששאל רבי חנינא בן תרדיון לרבי 

יוסי בן קיסמא 'מה אני לחיי העולם הבא', ושאלו 'כלום מעשה בא לידך', וענה לו שקיים פעם 

מצות צדקה בשלימות, אמר לו, 'אם כן מחלקך יהא חלקי'[, ועל זה אמר רבי חנניא, כי המצוות 

 עיונים 



שער יחוד המעשה ביושר לבבביושר לבב הלבבותשער יחוד המעשה הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  יא י   המוסר   ארחות   

שאמר אליהוא בגנות המידה 

הזאת )איוב לב, כא(: 'אל נא 

אשא פני איש – לא אשא פני 

להחניף לאיש, ואל אדם שיש 

צורך להוכיחו לא אכנה – לא 

לכבודו,  דברי  את  אשנה 

כאילו דברי לא נאמרו כלפיו 

אלא כלפי אחרים, אלא בפה 

ידעתי  לא  כי  אוכיחנו,  מלא 

הייתי  לו  גם  כי   – אכנה' 

רוצה לשנות את דיבורי כדי 

להחניף לו, לא אוכל, מאחר 

והנני  בכך  הורגלתי  שלא 

זה  מגונה  ממנהג  מרוחק 

)רש"י ומצודת דוד(.

רבנו  עומד  זו  הקדמה  אחר 

הפרקים  בששת  לבאר 

הבאים את עניינה של החובה לייחוד המעשה. 

וראוי עתה, שנבאר מעניני ייחוד וטוהר המעשים לאלהים ששה ענינים: אחד מהם, מה הוא פירושו 

)פרק  לכך  האדם  יגיע  כיצד   – יהיה  והשני, במה  א'(.  )פרק  ייחוד המעשה לאלהים  של  הפשוט 

ב'(. והשלישי, באיזה מעשה חייבים בו – באילו מן המעשים חלה חובת ייחוד המעשה )פרק ג'(. 

והרביעי, כמה מיני מפסידיו – מהם המפריעים והגורמים לאדם לאבד את ייחוד המעשה )פרק ד'(. 

והחמישי, איך אופני הרחקתם – באיזה אופן יוכל האדם למנוע ולהרחיק את המפריעים מן הנפש, 

עד שייתכן – עד שיתאפשר לבני האדם לקבוע בנפשם את טהרת המחשבה ובכך יוכלו לייחד את 

כל מעשיהם שיעשו לשם האל )פרק ה'(. והששי, שיהיה האדם נזהר במחשבה – שיהיה זהיר ובוחן 

את מחשבותיו ונשמר ממנה – ממחשבות פסולות ומושל בה – ושולט על מחשבותיו.

המפסיד  הוא  בלבול  ואותו 

ערך  את  המאבד   – אותם 

מעשי המצוות, והכוונה לשם 

)ה(הצלה  משמשת  שמיים 

– אל  וגורם אל החונף  – מן הרצון להתייפות בפני הבריות, שהוא השורש המביא  ממיני הייפוי 

מידת החנופה והצביעות ואל הצורך להתרצות בחלקות לברואים – ולהשתדל למצוא חן בעיני בני 

אדם באמצעות לשון חלקלקות מהשפה ולחוץ, כמו

ִביא  ַהּמֵ ּפּוי  ַהּיִ יֵני  ִמּמִ ָלה  ְוַהַהּצָ אֹוָתם,  ְפִסיד  ַהּמַ

מֹו  ּכְ רּוִאים,  ַלּבְ ֲחָלקֹות  ּבַ ּוְלִהְתַרּצֹות  ַהחֶֹנף,  ֶאל 

בהיותן הרבה, אי אפשר שלא יעשה אדם בחייו אחת מהם על מתכונתה ושלימותה, ובעשותו 

אותה המצוה, תחיה נפשו באותו מעשה". עכ"ל.

עוד אמרו שם בגמרא: דרש רבי שמלאי, שש מאות ושלש עשרה מצוות נאמרו לו למשה וכו', בא 

דוד והעמידן על אחת עשרה וכו', בא ישעיה והעמידן על שש וכו', בא חבקוק והעמידן על אחת, 

שנאמר "וצדיק באמונתו יחיה". ופירש רש"י )ד"ה והעמידן(: שמתחילה היו צדיקים והיו יכולים 

לקבל עול מצוות הרבה ]תרי"ג מצוות[, אבל דורות האחרונים לא היו צדיקים כל כך, ואם באו 

לשמור כולן אין לך אדם שזוכה, ובא דוד והעמידן על אחת עשרה, כדי שיזכו אם יקיימו אחת 

עשרה מצוות הללו, וכן כל שעה דורות של מטה הולכין וממעטין אותו, עכ"ל. וצריך ביאור, וכי 

ח"ו נשתנתה התורה ודי לקיים מצוות אלו לבד, והלא זאת התורה לא תהא מוחלפת?

וביאר בספר 'מחשבת מוסר' )ח"ב עמוד לה(, שדוד וחבקוק ודאי לא פטרו את העם מהמצוות, 

אלא שהורו דרך כיצד לנהוג ולהתעלות, דהנה באחת עשרה שהעמיד דוד מנה )תהלים טו, ב( 

"ודבר אמת בלבבו" וגו', ופירשו חז"ל כגון אבא חלקיה וכגון רב ספרא, עיי"ש. והיינו שאם המצוה 

נעשית בשלימות גמורה בלי שום פגימה ופניה, והיא נקיה לגמרי, וכדוגמת המעשים שפירשו 

חז"ל שהיו בשלימות ונקיות, מכח מצוה זו האדם יכול לזכות לכל, בדרך של מצוה גוררת מצוה, 

ומזמן מתן תורה שהיו גדולים יותר, יכלו לקיים מיד את כל התרי"ג בשלמות, ולכן היו חייבים 

מתחילה להזהר לקיים המצוות כולן בשלימות, אך כשהתמעטו הדורות ולא יכלו להתחיל לקיים 

וזה  בבת אחת את כל המצוות בשלימות, הדרך היא להתחיל לקיים בשלימות מצוות אחדות, 

יגרום ויביא לכך שיקיימו את הכל, עד שבא חבקוק וראה שהתמעטו כל כך והעמידן על אחת 

"וצדיק באמונתו יחיה", שכעת הדרך לקיום תורה ומצוות היא בזה שנתחזק באמונה בשלמות, 

הכל נשמור  שמיד  מכדי  קטנים  אנו  כי  מצוה,  גוררת  מצוה  מכח  לכל  נזכה  זו  מצוה  ידי   ועל 

בשלמות. 

ְפֵני  א  ֶאּשָׂ ָנא  ַאל  כא(:  לב,  )ִאּיֹוב  ֱאִליהּוא  ָאַמר  ׁשֶ

י ֲאַכֶנה. י לֹא ָיַדְעּתִ ה ּכִ ִאיׁש ְוֶאל ָאָדם לֹא ֲאַכּנֶ

ים  ֲעׂשִ ַהּמַ ִיחּוד  ֵמִעְנְיֵני  ָבֵאר  ּנְ ׁשֶ ה,  ַעּתָ ְוָראּוי 
ה ִעְנָיִנים: ֶאָחד ֵמֶהם, ַמה  ָ ּשׁ ֵלאלִֹהים ׁשִ

ֶמה ִיְהֶיה.  ִני, ּבַ ֵ ה ֵלאלִֹהים. ְוַהּשׁ ֲעׂשֶ הּוא ִיחּוד ַהּמַ

ְוָהְרִביִעי,  ּבֹו.  ִבים  ַחּיָ ה  ַמֲעׂשֶ ֵאיֶזה  ּבְ י,  ִליׁשִ ְ ְוַהּשׁ

ָאְפֵני  ֵאיְך  י,  ְוַהֲחִמיׁשִ ַמְפִסיָדיו.  ִמיֵני  ה  ּמָ ּכַ

ֵכן ִלְבֵני ָאָדם ְלַיֵחד  ּתָ ּיִ ֶפׁש, ַעד ׁשֶ ַהְרָחָקָתם ִמן ַהּנֶ

ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ י,  ִ ּשׁ ִ ְוַהּשׁ ָהֵאל.  ם  ְלׁשֵ ֲעׂשּו  ּיַ ׁשֶ ה  ַמֲעׂשֶ ל  ּכָ

ּה. ל ּבָ ה ּומֹוׁשֵ ּנָ ָמר ִמּמֶ ָבה ְוִנׁשְ ֲחׁשָ ּמַ ִנְזָהר ּבַ

 עיונים 



הלבבות שער יחוד המעשהחובות 

יי  המוסר   ארחות   

ביושר לבב הלבבותשער יחוד המעשה חובות 

המוסר  ארחות  יב  

הממעיט ובלבד שיכוון את לבו לשמים".

בכך נבין את התפעלותו של שמעון הצדיק מאותו נזיר מהדרום, שכן, תמהנו במה נתייחד אותו 

איש? וכי מניעה משתיית יין ומגילוח השיער במשך שלושים יום דבר קשה הוא? הכי בגלל זה 

בלבד ראוי לומר עליו "איש כי יפליא" – מלשון פלא? 

אמנם כן, המעשה מצד עצמו קטן הוא, אבל הכוונה לשם שמים שנתלוותה אליו עמוקה היא 

ביותר. בודד עמד בעת הנדר מול בבואתו הנשקפת במים; איש לא ראהו אז ואף איש לא שמע 

את דברי ההתעוררות שנזדעקו מתוך פיו. היתה זו קבלת נזירות זכה ומזוקקת בטהרת כוונתה 

לשם שמים. את זה הבין שמעון הצדיק מתוך הסיפור התמים שסיפר הרועה על עצמו )עיין בר"ן 

שם(, ולפיכך אמר לו: "עליך אמר הכתוב איש כי יפליא". והתוספות שם מוסיפים: "וכתיב קדוש 

יהיה – כיוצא בך קראו הכתוב קדוש". זוהי עבודת האדם – להגיע לדרגה של עשיית המצוות 

בטהרת הלב )'דרכי מוסר' פרשת נשא(. 

בהמשך )פ"ג( מבאר רבינו כי בכל מעשי-עבודה שאחרים רואים יכולה להתעורר מחשבה "עכשיו 

וקשה  זאת היא מאד אנושית,  "החונף". מחשבה  זו  רואים שאני צדיק". רבינו קורא למחשבה 

להיגמל ממנה. יותר גרוע הוא אם אדם עושה במיוחד מעשה טוב כדי למצוא חן בעיני רואיו. 

להאריך  עשוי  אדם  למקום.  אדם  בין  במצוות  בעיקר  מתעוררות  אלו  בלתי-רצויות  מחשבות 

בתפילה, להדר בסוכה נאה ואתרוג נאה כדי שיראו הכל שהוא צדיק.

)ויקרא יט, יד( כתב רש"י: "לפי  הנה על הכתוב "ולפני עור לא תתן מכשול ויראת מאלהיך" 

שהדבר הזה אינו מסור לבריות לידע אם דעתו של זה לטובה או לרעה, ויכול להישמט ולומר 

לטובה נתכוונתי, לפיכך נאמר בו 'ויראת מאלהיך', המכיר מחשבותיך. וכן כל דבר המסור ללבו 

של אדם העושהו, ואין שאר הבריות מכירות בו, נאמר 'ויראת מאלהיך'" עכ"ל. בדברי חז"ל אלו 

מתגלה לנו ניצוץ מהעומק של היראה. נגיע נא בעצמנו: אם היו שואלים אותנו מהי יראה – מה 

הייתה תשובתנו? "יראה היא דקדוק במצוות", או "יראה היא לעשות המצוות בכוונה", או אולי: 

"יראה היא פחד מהגיהנום", ובוודאי בכולם יש נקודה של יראה, אך בעומקה לא נגענו בכל אלה. 

איש"  ב"יצרי מעללי  שלנו, ממש  הוא במסתרים  היראה  כי מקומה של  כאן,  לנו  התורה מגלה 

וב"עלילות מצעדי גבר"; בדברים המסורים ללב שאין שום אדם יכול לדעת כוונתנו זולתי האדם 

עצמו והקב"ה היודע מחשבות – שם הוא מקומה. 

במצוות שבין אדם לחברו המסורות ללב יכול אדם להשמט ולומר "לטובה נתכוונתי"; במצוות בין 

אדם למקום הוא עשוי להדר ולהיראות צדיק – ועמוק בלבו הוא רוצה למצוא חן בעיני הבריות. 

בנקודת עומק של הלב הוא מקומה של היראה האמיתית.

ענין  מהות  הוא  מה  אבל 

לאלהים?  המעשה  ייחוד 

הוא - הכוונה בנראה ובנסתר 

האלהים  עבודת  במעשה 

לאלוקים  המעשה  ייחוד   –

האדם  שכוונת  פירושו 

במעשים הגלויים והנסתרים 

תהיה  האלוקים  שבעבודת 

רצונו  אל  להייע  שמו,  למען 

את  לעשות  וכדי   – בלבד 

רצונו בלבד, מבלתי רצון הברואים – ולא כדי למצוא חן בעיני בני אדם על ידי מעשים אלו.

ֶרק ִראׁשֹון  ּפֶ

הּוא ֵלאלִֹהים?  ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ִיחּוד  הּוא  ַמה   ֲאָבל 
ה ֲעבֹוַדת  ַמֲעׂשֵ ר ּבְ ְסּתָ ְרֶאה ּוַבּנִ ּנִ ָנה ּבַ ּוָ )א(ַהּכַ

י  ְלּתִ יַע ֶאל ְרצֹונֹו ִבְלָבד, ִמּבִ מֹו, ְלַהּיִ ָהֱאלִֹהים ִלׁשְ

רּוִאים. ְרצֹון ַהּבְ

א. הכוונה בנראה ובנסתר במעשה עבודת האלקים, להייע אל רצונו בלבד מבלתי רצון הברואים. 

במסכת נדרים )ט, ב(: אמר שמעון הצדיק: מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא, אלא אחד. פעם אחת 

בא נזיר מן הדרום וראיתיו שהוא יפה עינים וטוב רואי וקווצותיו סדורות לו תלתלים, אמרתי לו: 

בני, מה ראית להשחית שערך זה הנאה. אמר לי: רועה הייתי לאבא בעירי, הלכתי למלאות מים 

מן המעיין ונסתכלתי בבבואתי ופחז עלי יצרי וביקש לטורדני מן העולם. אמרתי לו: רשע, למה 

אתה מתגאה בעולם שאינו שלך, במי שהוא עתיד להיות רימה ותולעה, העבודה שאגלחך לשמים. 

מיד עמדתי ונשקתיו על ראשו ואמרתי לו: בני, כמוך ירבו נוזרי נזירות בישראל, עליך הכתוב 

אומר: "איש כי יפליא לנדור נדר נזיר להזיר לה'". ע"כ.

במה  לתמוה  יש  לכאורה  שכן,  מהדרום,  נזיר  מאותו  הצדיק  התפעלותו של שמעון  להבין  ויש 

נתייחד אותו איש? וכי מניעה משתיית יין ומגילוח השיער במשך שלושים יום דבר קשה הוא? 

הכי בגלל זה בלבד ראוי לומר עליו "איש כי יפליא" – מלשון פלא, כמבואר במפרשים?

לעתים עושה אדם מעשה מצוה גדול לאין ערוך – אך בלבו פנימה מסתתרת כוונה לא-רצויה של 

תאוות הכבוד ובקשת תהילה. במעמד כל אנשי העיר מכריז אותו אדם על תרומה מרשימה ביותר 

שהוא נודב למטרת צדקה כלשהי, לכאורה מעשה נפלא. בכל זאת, אומר הגרי"י ניימן זצ"ל בספרו 

"דרכי מוסר", לא לרצון יעלה הדבר לפני המקום ברוך הוא הואיל וכוונות זרות נתערבו בו.

כנגד זה יש והאדם עושה מעשה מצוה צנוע וקטן בכמות, אבל גדול באיכות – הכוונה טהורה לשם 

שמים. מעשה זה יעלה לרצון על מזבח ה', וכמו ששנינו בסוף מסכת מנחות: "אחד המרבה ואחד 

 עיונים 

 עיונים 



שער יחוד המעשה הלבבותביושר לבב חובות 

טו  המוסר   ארחות   

הלבבות שער יחוד המעשהחובות 

המוסר  ארחות  יד  

ייחוד  יהיה  במה  אבל 

יגיע  כיצד  אך   – המעשה 

ֵייעשו  שמעשיו  לכך  האדם 

לשם האלהים לבדו? בעשרה 

עשרה  ידי  על   – ענינים 

שכאשר  מוקדמים,  תנאים 

בלב  ויושרשו היטב  יתקיימו 

האדם, ויתברר אצלו – ויהיה 

הם  אלו  תנאים  כי  לו  ברור 

– הם היסודות  אדני עבודתו 

הטהורה  ה'  שעבודת 

ושרשי  עליהם  מבוססת 

השורשים  והם   – מעשהו 

מעשים  להצמיח  שבכוחם 

אז  או  ושלימים,  טהורים 

יושלם ייחודו בהם לשם האל 

– ויעשה האדם את עבודתו 

לפני אלוקיו בשלימות מתוך 

לשם  ושלימה  טהורה  כוונה 

האל, ולא יפנה לבו אל זולתו 

– ולא תהיה בלבו שום מטרה 

– ולא יעשה מעשיו מתוך ציפייה להשיג את מבוקשו  ה', ולא יקוה  אחרת פרט לזו הפונה אל 

ממשהו בלעדיו, ולא יכוין בהם – ולא תתערב כוונה זרה במעשיו זולתי רצונו – אלא תהיה כוונתו 

אך ורק לעשות רצון הבורא יתברך ולהיות רצוי לפניו. 

התנאי הראשון מתוך עשרת התנאים הוא, שיאמין בייחוד האלהים בלב שלם – באמונה שלימה, כאשר 

קדם – כפי שכבר ביארתי לעיל את ענין ייחוד ה' בתחילת ספרי זה, בשער הייחוד. והשני – התנאי השני 

הוא, הבחינה - ההתבוננות בטובות האלהים – שיתבונן ויזכור את הטובות שהאלוקים עשה עמו והתמדתן 

עליו – ויראה שהן טובות תמידיות ומשך הזמן שלהן ארוך, כאשר ביארנו בו – כפי שביארנו עניין זה 

באריכות לעיל בשער הבחינה. והתנאי השלישי הוא, שיקבל עליו העבודה לאלהים – שיקבל על עצמו 

 לעבוד את האלוקים, כאשר זכרתי בו – כמו שהזכרתי לעיל בשער עבודת האלוקים. והתנאי הרביעי

ִני ֶרק ׁשֵ  ּפֶ

ה ֵלאלִֹהים ְלַבּדֹו?  ֲעׂשֶ ֶמה ִיְהֶיה ִיחּוד ַהּמַ ּבַ ֲאָבל 
ֵלב  ּבְ מּו  ִיְתַקּיְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ִעְנָיִנים,  ָרה  ֲעׂשָ ּבַ

י  ְרׁשֵ י ֵהם ַאְדֵני ֲעבֹוָדתֹו ְוׁשָ ֵרר ֶאְצלֹו ּכִ ָהָאָדם, ְוִיְתּבָ

ם ָהֵאל, ְולֹא ִיְפֶנה  ַלם ִיחּודֹו ָבֶהם ְלׁשֵ הּו, ִיׁשְ ַמֲעׂשֵ

ֶהם  ּבָ ן  ְיַכּוֵ ְולֹא  ִבְלָעָדיו,  ה  ְיַקּוֶ ְולֹא  זּוָלתֹו,  ֶאל 

זּוָלִתי ְרצֹונֹו.

ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֵלם,  ׁשָ ֵלב  ּבְ ָהֱאלִֹהים  ִיחּוד  ָהִראׁשֹון, 
ִני,  ֵ ְוַהּשׁ ֶזה.  ִסְפִרי  ת  ְתִחּלַ ּבִ ָקַדם 

ָעָליו,  ְוַהְתָמָדָתן  ָהֱאלִֹהים  ְבטֹובֹות  ִחיָנה  ַהּבְ

ָעָליו  ל  ַקּבֵ ּיְ ׁשֶ י,  ִליׁשִ ְ ְוַהּשׁ בֹו.  ַאְרנּו  ּבֵ ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ְוָהְרִביִעי,  בֹו.  י  ָזַכְרּתִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֵלאלִֹהים,  ָהֲעבֹוָדה 

"לעולם יהא אדם ירא שמים בסתר ומודה על האמת ודובר אמת בלבבו" )מקור הנוסח הוא בתנא 

דבי אליהו רבא פכ"א(. מקומה של היראה הוא בסתרי הלב. הרוצה להגיע אליה מוכרח להיות 

מודה על האמת. אם אומרים לו "לא התכוונת לטובה!" והוא מסוגל להודות על זה – הרי הוא 

מסתכל במבט של אמת על עצמו, ובזה הוא יכול להגיע ליראה אמיתית. ואם הוא מודה על האמת 

שאחרים מוכיחים אותו עליה, יכול גם להיות "דובר אמת בלבבו", שהוא בעצמו תופס את הכוונה 

הלא-טהורה בלבו ונזהר ממנה. זהו ירא-שמים אמיתי. ברית כרותה ליראה עם האמת )'עלי שור' 

ח"ב עמ' תצט-תקא(.

 עיונים 



שער יחוד המעשה ביושר לבבביושר לבב הלבבותשער יחוד המעשה הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  יז טז   המוסר   ארחות   

יינוהו  או  אדם  בני  ישבחוהו 

משבחם  מושפע  יהיה  ולא 

או מגנותם. והתנאי השביעי 

הוא, שיעזוב הייפוי לבני אדם 

– שירחיק מעליו את הרצון 

למצוא חן בעיני בני אדם. והתנאי השמיני הוא, לפנות לבו מעסקי העולם – שיפנה לבו ומחשבתו 

מענייני העולם הזה ויסיח דעתו מהם בעת שהוא עושה

עליו  בבטחון  שיודה  הוא, 

עליו  מקובל  שיהיה   –

שביטחונו של כל נברא יהא 

רק על ה' בלבד מבלתי – ולא 

הברואים.  מן  אחד  שום  על 

ולא  נברא  שום  ביד  אינם  עליו  לבוא  העלולים  והנזק  כי התועלת  הוא, שיאמין  והתנאי החמישי 

ביכלתו – ואין היכולת ביד אחד מן הנבראים להועיל לו או להזיק לו מבלי רשות הבורא – ללא 

רשותו של הבורא.

והתנאי הששי מכלל התנאים שהם הקדמה לייחוד המעשה הוא, שיהיה שווה אצלו ]בעיניו[ אם 

ְיַיּנּוהּו.  אֹו  ָאָדם  ְבֵני  חּוהּו  ּבְ ְיׁשַ ִאם  ֶאְצלֹו  ֶוה  ׁשָ

ִמיִני,  ְ ְוַהּשׁ ָאָדם.  ִלְבֵני  ּפּוי  ַהּיִ ֲעזֹב  ּיַ ׁשֶ ִביִעי,  ְ ְוַהּשׁ

ה  עֹוׂשֶ הּוא  ׁשֶ ֵעת  ּבְ ָהעֹוָלם  ֵמִעְסֵקי  ִלּבֹו  ְלַפּנֹות 

י,  רּוִאים. ְוַהֲחִמיׁשִ י ַהּבְ ְלּתִ חֹון ָעָליו ִמּבִ ִבּטָ יֹוֶדה ּבְ ׁשֶ

ִנְבָרא  ַיד  ּבְ ֵאיָנם  ֶזק  ְוַהּנֵ )א(ַהּתֹוֶעֶלת  י  ּכִ ֲאִמין  ּיַ ׁשֶ

ְהֶיה  ּיִ י, ׁשֶ ִ ּשׁ ִ ִלי ְרׁשּות ַהּבֹוֵרא. ְוַהּשׁ ְולֹא ִביָכְלּתֹו ִמּבְ

א. התועלת והנזק אינם ביד נברא ולא ביכלתו מבלי רשות הבורא. במסכת יומא )לח, א(: "מכאן 

אמר בן עזאי: בשמך יקראוך ובמקומך יושיבוך, ומשלך יתנו לך; אין אדם נוגע במוכן לחבירו ]מן 

השמים[, ואין מלכות נוגעת בחברתה, אפילו כמלוא נימא". כלומר, אין לאדם לדאוג שמא יקפחו 

אחרים את פרנסתו; כי על אף מאמציהם יקראו לו בשם מן השמים לבא ולישב במקום הראוי לו 

)עיין רש"י בעין יעקב(. 

וכתב ה'חפץ חיים' )'שם עולם' ח"א פ"ג בהגה"ה(, וז"ל: וכן כל עניני צער שמזדמן לאדם שאחד 

מחרפו ומגדפו, הוא הכל מן השמים על עוונותיו, אלא שמגלגלין חוב על ידי חייב, וכמו שאמרו 

חז"ל על הפסוק 'והשבות אל לבבך' שעוונותיך הם המחרפין אותך, וכן אם אחד הכה אותו, אפילו 

במזיד, הוא גם כן השגחה מלמעלה, אלא שמגלגלין וכנ"ל.

וראיה ממה שאמר הכתוב 'וכי יריבון אנשים והכה איש את רעהו וגו' שבתו יתן ורפא ירפא', 

ואמרו חז"ל מכאן שניתן רשות לרופא לרפאות, שלא תאמר וכי איך הוא מרפא והרי רחמנא מחי 

ואיהו מסי – הקב"ה הכהו ואתה מרפהו? ויש להבין, והרי הכתוב מדבר שאחד הכה את רעהו במזיד 

על ידי מריבה, אלא על כרחך דגם זה בידי שמים.

וכן מצינו בדוד כשקילל אותו שמעי בן גרא וסיקל אותו באבנים ועיפר אותו בעפר, השיב דוד, 

ה' אמר לו קלל ע"ש בקרא.

וכל זה עושה השם יתברך לטובת האדם, כדי שיכופרו עוונותיו על ידי העלבון, וכאשר יתיישב 

האדם היטב בנפשו, אין צריך ליתן לבו כלל לזה להשיב תשובה להמחרפו, ואדרבה יודה לה' על 

שהזדמן לו דבר שיכופרו עוונותיו, וכמו שאמרו חז"ל הנעלבין ואינן עולבין שומעין חרפתן ואין 

משיבין עושין מאהבה ושמחין ביסורין עליהן הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. 

וכשיבין הדבר היטב שטובה רבה נסבב לו על ידו, יהיה נקל לו ממילא שלא להיות לו נוקם ונוטר 

עבור זה, וכדוגמא שאחד אינו מקפיד על חבירו על שרחצו היטב במים חמין מעפרורית שעליו, 

אף דבעת הרחיצה קשה לו החמימות. 

וראה אחי מה דאיתא במדרש רבה פרשת מקץ על שאמר יעקב לבניו 'למה הרעותם לי להגיד 

לאיש העוד לכם אח', התרעם עליו ה' יתברך ואמר על ידי נביאו ישעיה 'למה תאמר יעקב ותדבר 

ישראל נסתרה דרכי מה'', והיינו משום דהיה לו להתבונן דבודאי מה' נסבב כן מה שסיפרו לו, 

וכל מה דעביד לטב הוא דעביד ולא לתלות הרעה בהם.

וכן אם אחד זן את חבירו, או שאר טובה כהאי גוונא, הוא הכל מאת השם יתברך שנתן בלבו 

אלמנה  אשה  שם  צויתי  'הנה  לאליהו:  יתברך  השם  לו  שאמר  בכתוב  מצינו  וכן  עמו.  שייטיב 

לכלכלך', והאלמנה ההיא לא נביאה היתה, אלא שניתן לה הרצון אודות זה.

ועל כן אם אחד לא רצה למלאות רצונו באיזה דבר, כגון לקנות מאיתו סחורה או להלוות לו 

מעות וכהאי גוונא שאר טובה, אין לו להיות תרעומות עליו כלל, כי מסתמא לא נקצב מאת השם 

יתברך הטובה הזו אצלו.

ושמעתי בשם גדול אחד שאמר, שזה דומה לאחד שצריך לאיש ששמו ראובן, ושאל לאנשים: איה 

אוכל למצוא האיש ראובן? ויענוהו: במקום פלוני נמצא קיבוץ אנשים לך ובקשהו אולי נמצא שם.

וילך לשם לדרוש אולי נמצא האיש ראובן אצלם ולא היה שם. האם יעלה לו על הדעת להתרעם 

על כל אחד שם למה אין שמו ראובן כיון שבאמת אינו ראובן, אלא הולך במקום אחר ומבקש 

איה ראובן האמיתי שאליו יכונן מטרתו.

כן הדבר הזה, מה שייך תרעומות על זה האיש שאינו רוצה להיטיב עמך אחרי שהוא טעות בעיקר 

הענין שאין זה הראובן שהיה רצון השם יתברך עליו שייטיב עמך בהקפה או בקניית סחורה וכל 

כה"ג.

 עיונים 

 עיונים 



שער יחוד המעשה ביושר לבבביושר לבב הלבבותשער יחוד המעשה הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  יט יח   המוסר   ארחות   

באלו  רבנו  יבאר  זה  בפרק 

מן הפעולות והמעשים נדרש 

חובת  את  למלא  האדם 

הייחוד לאלוקים.

יושלמו  אשר  המעשים  אבל 

עשותם  בעת  לאל  בייחדם 

שלמותם  אשר  המעשים   –

והם  האדם,  בכוונת  תלויה 

אם  רק  לשלמים  ייחשבו 

יתברך  הא-ל  לשם  יֵיעשו 

העבודה  מעשי  הם  בלבד, 

הכלולות  הפעולות  הם   –

בהם  שמקוים  ה'  בעבודת 

 – יהיה לרצון לפני האלוקים, והם כל המצוות הנראות  – שהאדם מצפה שקיומם  רצון האלהים 

לכול, שאפשר  הנראים  הגלויים  ומכיוון שמדובר במעשים   - ידי האברים  הגלויות, הנעשות על 

שתהיה הכוונה בהם לזולת האל – הכוונה בעשייתן עלולה להיות שלא לשם הא-ל, ותהיה כוונת 

עושיהן ומטרתם להזדיין בהם אצל בני אדם – להתקשט ולהתכבד בפני בני אדם ולזכות להערכה, 

ולקוות כבודם ושבחם על עשותם – מתוך תקווה לכבוד ולשבח על עשייתן, לפיכך דווקא במעשים 

אלו, הגלויים, נדרשת החובה לייחד אותם לאלוקים.

בעת   - הבא  העולם  למען 

הנצח  בענייני  עסוק  שהוא 

באחריתו.  אותו  שילוו 

והתנאי התשיעי הוא, שיירא 

ממנו.  וייבוש  מאלהים 

והתנאי העשירי הוא, שיוועץ עם השכל בכל הרהורי היצר בלבו – שיתיעץ עם שכלו בכל הרהורי 

היצר הרע העולים בלבו, ולקבל עצתו – ויקבל את עצתו מבלתי עצת יצרו – ולא ינהג כעצת יצרו 

הרע.

י ִליׁשִ ֶרק ׁשְ  ּפֶ

ֵעת  ַיֲחָדם ָלֵאל ּבְ ּבְ ְלמּו  ר ִיׁשְ ים ֲאׁשֶ ֲעׂשִ ַהּמַ ֲאָבל 
ים  ַקּוִ ּמְ ׁשֶ ָהֲעבֹוָדה  י  ַמֲעׂשֵ ֵהם  ֲעׂשֹוָתם, 

ְראֹות ַעל  ְצֹות ַהּנִ ל ַהּמִ ֶהם ְרצֹון ָהֱאלִֹהים, ְוֵהם ּכָ ּבָ

ְלזּוַלת  ָבֶהם  ָנה  ּוָ ַהּכַ ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ר  ֶאְפׁשָ ׁשֶ ָהֵאָבִרים, 

ֵאֶצל  ֶהם  ּבָ ן  ּיֵ ְלִהְזּדַ יֶהן  עֹוׂשֵ ַנת  ַכּוָ )א(ְוִתְהֶיה  ָהֵאל, 

ֲעׂשֹוָתם.  ַעל  ְבָחם  ְוׁשִ ּבּוָדם  ּכִ ּוְלַקּוֹות  ָאָדם,  ֵני  ּבְ

ְוֵיבֹוׁש  יָרא ֵמֱאלִֹהים  ּיִ ׁשֶ יִעי,  ׁשִ ְוַהּתְ א.  ַהּבָ ָלעֹוָלם 

ָכל ִהְרהּוֵרי  ֶכל ּבְ ֵעץ ִעם ַהּשֵׂ ּוָ ּיִ יִרי, ׁשֶ ּנּו. ְוָהֲעׂשִ ִמּמֶ

י ֲעַצת ִיְצרֹו. ְלּתִ ל ֲעָצתֹו ִמּבִ ִלּבֹו, ּוְלַקּבֵ ֶצר ּבְ ַהּיֵ

במסכת  עשותם.  על  ושבחם  כבודם  ולקוות  אדם  בני  אצל  בהם  להזדיין  עושיהן  כוונת  ותהיה  א. 

בן קיסמא, הלך רבי חנינא בן תרדיון  יוסי  )יח, א( מספרת הגמרא: "כשחלה רבי  עבודה-זרה 

לבקרו. אמר לו, חנינא אחי, אי אתה יודע שאומה זו מן השמים המליכוה, שהחריבה את ביתו, 

ושרפה את היכלו, והרגה את חסידיו, ואבדה את טוביו, ועדיין היא קיימת, ואני שמעתי עליך 

שאתה יושב ועוסק בתורה ומקהיל קהילות ברבים ]פירש רש"י: והם גזרו על כך[, וספר תורה 

מונח לך בחיקך. אמר לו: מן השמים ירחמו. אמר לו ]רבי יוסי בן קיסמא[, אני אומר לך דברים 

של טעם, ואתה אומר לי מן השמים ירחמו? תמה אני אם לא ישרפו אותך ואת ספר התורה באש! 

אמר לו ]רבי חנינא בן תרדיון[: רבי, מה אני לחיי העולם הבא? אמר לו ]רבי יוסי בן קיסמא[: 

כלום מעשה בא לידך ]ספר לי מעשה טוב שעשית ואיך היית נוהג[? אמר לו: מעות של פורים 

 עיונים 



שער יחוד המעשה ביושר לבבביושר לבב הלבבותשער יחוד המעשה הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  כא כ   המוסר   ארחות   

מהן  שמקיים  למי  שבח  ולא 

דבר – לא ייתכן שיעשה אותן 

חנופה,  כוונת  מתוך  האדם 

כבוד או כדי שישבחו אותו, 

יודעים  אדם  בני  שאין  מפני 

לבבו,  בקרב  המתחולל  את 

וממילא   – מכוין  הוא  אך 

לשם  רק  היא  בהם  כוונתו 

המשקיף – למי שמשקיף וחוקר את חדרי לבו ובוחן כליותיו, והוא ]שהוא[ הבורא יתברך בלבד, 

כמו שנאמר )ירמיה יז, י(: 'אני ה' חוקר לב – חודר לפנימיותו ובוחן כליות' – ובודק את כוונותיו, 

ואמר )דברים כט, כח(: 'הנסתרות – התגמול על עבודת האדם הנסתרת ועל העברות שבסתר לה' 

אלהינו', כי רק לפניו הדברים גלויים.

אבל בחובות הלבבות – אולם 

במצוות התלויות בלב האדם 

אין צורך לצוות על כך שיעשה אותן האדם מתוך כוונה טהורה, משום שבעצם טבען לא ייתכן 

בהן חונף ולא כבוד

ֵני  ֵאין ּבְ ֵני ׁשֶ ָבר, ִמּפְ ם ֵמֶהן ּדָ ַקּיֵ ּמְ ַבח ְלִמי ׁשֶ ְולֹא ׁשֶ

ם  ֶהם ְלׁשֵ ן ּבָ ָאָדם יֹוְדִעים ֶאת ְלָבבֹו, ַאְך הּוא ְמַכּוֵ

ָאַמר  מֹו ׁשֶ ְלָבד, ּכְ ַרְך ּבִ ִקיף, ְוהּוא ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ׁשְ ַהּמַ

ָבִרים  ָליֹות, ְוָאַמר )ּדְ )ִיְרְמָיה יז, י(: ֲאִני ְיָי חֵֹקר ֵלב ּבֵֹחן ּכְ

רֹת ַליָי ֱאלֵֹהינּו. ְסּתָ כט, כח(: ַהּנִ

ֶהן חֶֹנף ְולֹא ָכבֹוד  ֵכן ּבָ ָבבֹות לֹא ִיּתָ ֲאָבל חֹובֹות ַהּלְ

נתחלפו לי במעות של צדקה וחלקתים לעניים ]שהיה לו בכיסו מעות של פורים לצורך הסעודה, 

ועוד מעות של צדקה שהתחלפו ולא ידע איזה הם, ונתן את הכל לעניים, ולסעודת פורים לקח 

מעות אחרות[. אמר לו ]רבי יוסי בן קיסמא[: אם כן, מחלקך יהי חלקי, ומגורלך יהי גורלי". עכ"ד 

הגמרא.

הדברים צריכים ביאור, רבי חנינא מקהיל קהילות ברבים ודורש בתורה בשעת השמד – האם יש 

מעשה גדול מזה? וכשהוא שואל את רבי יוסי "מה אני לחיי העולם הבא" – לכאורה גם השאלה 

אינה מובנת, אבל עוד יותר מפליא שרבי יוסי בן קיסמא שואלו: "כלום מעשה בא לידך?" האם 

במי שמוסר עצמו על לימוד תורה ברבים בשעת השמד עדיין צריכים לחפש מעשים כדי לעמוד 

על התנהגותו ולבחון אם אמנם הוא בן עולם הבא! ורבי חנינא מספר שנתחלפו לו מעות פורים 

עם מעות צדקה וחילק את הכל לצדקה, הרי שהיה וותרן בממונו – לכאורה זוהי מעלה שאינה 

נחשבת בעינינו כלל לעומת מסירות הנפש עבור לימוד תורה ברבים בעת הגזרה! וכן צריך עיון 

בתשובת רבי יוסי בן קיסמא 'מחלקך יהא חלקי', דיש להבין מה הגדלות שראה במעשה זה?

כיון שנעשה  נפש, אך  יש שכר עולם הבא על הרבצת תורה במסירות  וביאור הענין, שאמנם 

ברבים, יתכן שיהיו פניות ושאר צדדים וסיבות, אבל מה שחלק הכסף לעניים במקום ספק, הוא 

מעשה שנעשה בהצנע, ללא שהיו שואלים אותו מאומה, והוא נתן הכל לצדקה, זה מעשה נקי וזך, 

ועל זה מגיע עולם הבא. ולכן רבי חנינא בן תרדיון לא סמך על המסירות נפש אלא שאל מה אני 

לחיי עולם הבא. ואם כן כמה אנו צריכים לרעוד ולפחוד? הכל תלוי כמה המעשה נקי, עד כמה 

הלב נקי )'מחשבת מוסר' ח"א עמ' ס'. וע"ע שם ח"ג עמוד שי"ז(.

את  לשקול  הקדושים,  התנאים  של  הדקדוק  מדת  הגיעה  היכן  עד  עבורנו  דוגמא  היא  זו 

שמים,  כבוד  ריבוי  משום  בהם  יש  אכן  אם  לעומק  אותם  ולחקור  בהם  למשמש  מעשיהם, 

כדי  אלא  האל,  לשם  לא  מעשיו  בעשיית  כוונתו  שתהיה  יתכן  כי  ה',  בעיני  הם  ישרים  ואם 

וזהו  וישבחוהו על עשייתן, כדברי רבינו כאן,  יכבדוהו  ְלֵהָראֹות כצדיק בעיני בני אדם, למען 

תורה דעת  שדעתם  חכמים  לתלמידי  אלא  נגלה  ואינו  בו,  טועים  אדם  בני  שרוב  הדין   עומק 

עמוקה. 

 עיונים 



שער יחוד המעשה ביושר לבבביושר לבב הלבבותשער יחוד המעשה הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  כי כב   המוסר   ארחות   

ומכיר   – והנזק  התועלת 

אותו  שביד  ברורה  בהכרה 

אדון להסב לו תועלת ונזק, 

אותו  שיעבוד  העבד  הוא 

בכנות בלבו. 

אם  בענייננו,  גם  הוא  וכן 

את  יודע  שאינו  מי  יעשה 

שאינו  אדם  אם   – האלהים 

האלוקים,  גדולת  את  מכיר 

ממעשי  מעשה  יעשה 

העבודה - פעולה של עבודת 

ה', תהא כוונתו בו ]במעשה[ כוונת מי שיירא ויקוה מבני אדם בלבד – והוא יפעל רק מתוך יראה 

מבני האדם שהוא חושש מהם או שיעשה המצוות מתוך ציפייה לתועלת שיפיק מבני אדם, ועובד 

– נמצא שהוא עובד את בני האדם ולא הבורא אותם – ולא את מי שברא את בני האדם, וזאת מפני 

שאיננו יודע ולא מכיר ענינו – מפני חסרון ההכרה והידיעה בכוחו ובגדולתו של אותו בורא. 

המעשה  ייחוד  מפסידי  אבל 

 – לאלהים הם שלשה דברים 

המונעות  סיבות  שלוש  יש 

את ייחוד המעשים לשם ה', 

ל"מפסידים"  נחשבות  והן 

את ערך העבודה ושלימותה. 

אחד  גורם   – מהם  אחד 

האדם  יבין  שלא  מפני  הוא, 

האלהים  של  רוממותו  את 

מידת  ואת   – טובתו  ואת 

ההכרה  חוסר  כלומר,  טובו. 

יכול,  כול  הוא  שהאלוקים 

את  מנהיג  לבדו  ושהוא 

רק  הוא  ורצונו  העולם, 

והגורם  האדם.  עם  להיטיב 

יבין  שלא  מפני  הוא,  השני 

האלהים  מצוות  את  האדם 

והגורם  תורותיו.  ואת 

הרהורי  הוא,  השלישי 

לאדם  ורמיזתו  הרע  היצר 

במה  האדם  את  ומשיכתו   –

שהוא  בכך   – עליו  שיחבב 

מחבב ומייקר בעיניו ענייני 

העולם הזה וירחיקהו – ובכך הוא מרחיק אותו מהדרך שמביאה אותו להעולם הבא. 

ומבאר כיצד כל אחד משלושת הדברים הללו מונע מן האדם למלא את תפקידו- רבנו הולך 

עבודתו לשם שמים:

גדלותו של האלוקים מפסידה  ידיעת  והטעם שחוסר   – אבל אופני הפסד הסכלות מדעת האלהים 

למעשה – את מעשי העבודה מתוך כוונה לשם שמים הוא, מפני שכל מי ]שכל עבד[ שאינו יודע ומכיר 

את גדלותו ויכולתו של אדוניו לא יעבדהו בלבו מתוך הכרה פנימית, אבל יעבדהו – ומי שכן יכול לעבוד 

 את אדונו בכל לבו הוא רק מי שיודע ענינו – רק עבד שמכיר את גדלות אדונו ויכולתו, ויתברר לו ממנו

ֶזק. ַהּתֹוֶעֶלת ְוַהּנֶ

ה  ֵאינֹו יֹוֵדַע ֶאת ָהֱאלִֹהים ַמֲעׂשֶ ה ִמי ׁשֶ ַיֲעׂשֶ ְוִאם 
יָרא  ּיִ ַנת ִמי ׁשֶ ּוָ ָנתֹו בֹו ּכַ ּוָ י ָהֲעבֹוָדה, ּכַ ֲעׂשֵ ִמּמַ

ְולֹא  ָאָדם  ֵני  ּבְ )א(ְועֹוֵבד  ְלָבד,  ּבִ ָאָדם  ֵני  ִמּבְ ה  ִויַקּוֶ

יר  ַמּכִ ְולֹא  יֹוֵדַע  ֵאיֶנּנּו  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ אֹוָתם,  ַהּבֹוֵרא 

ִעְנָינֹו.

ֶרק ְרִביִעי  ּפֶ

ה  לׁשָ ה ֵלאלִֹהים ֵהם ׁשְ ֲעׂשֶ ֲאָבל ַמְפִסיֵדי ִיחּוד ַהּמַ
ְדָבִרים.

ּלֹא ָיִבין ֶאת ָהֱאלִֹהים ְוֶאת טֹוָבתֹו.  ֵמֶהם, ׁשֶ ֶאָחד 
ְוֶאת  ָהֱאלִֹהים  ִמְצֹות  ָיִבין  ּלֹא  ׁשֶ ִני,  ֵ ְוַהּשׁ

ֶצר ּוְרִמיָזתֹו ָלָאָדם  י, ִהְרהּור ַהּיֵ ִליׁשִ ְ ּתֹורֹוָתיו. ְוַהּשׁ

ֶרְך  ְוַיְרִחיֵקהּו ִמּדֶ ה  ַהּזֶ ב ֵאָליו ָהעֹוָלם  ְיַחּבֵ ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ

א. ָהעֹוָלם ַהּבָ

ָהֱאלִֹהים  ַעת  ִמּדַ ְכלּות  ַהּסִ ֶהְפֵסד  ָאְפֵני  ֲאָבל 
ִמי  ל  ּכָ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ הּוא,  ָהֲעבֹוָדה  ה  ְלַמֲעׂשֵ

ֲאָבל  ְבִלּבֹו,  ַיַעְבֵדהּו  ֲאדֹוָניו לֹא  יֹוֵדַע ֶאת  ֵאינֹו  ׁשֶ

ּנּו  ִמּמֶ לֹו  ֵרר  ְוִיְתּבָ ִעְנָינֹו,  ּיֹוֵדַע  ׁשֶ ִמי  ַיַעְבֵדהּו 

מידת  )השער הששי( כתב בענין  הישר לרבנו תם  בספר  א. ועובד בני אדם ולא הבורא אותם. 

החנופה, וז"ל: זאת היא מן המדות הרעות אשר לא תתקיים בה עבודת האל יתברך, כי כל איש 

חנף יוסיף בעבודתו לעיני בני עמו, ובהיותו לבדו יחליפנו או יגרע ממנו, כאילו עבודתו לבני 

אדם ולא לבורא, וזה יקרא משתף כי יחבר בעבודתו, ובין בני אדם ובין הבורא עבודתו לשניהם, 

ועל כן צוה הכתוב )דברים א'( 'לא תגורו מפני איש'.

ורפואת המדה הזאת, לחשוב בלבו כי כל היגיעה תהיה לריק, ואין לו מיגיעתו שכר כי אם חרון 

הבורא, כי הבורא יעיד כי עבודתו היא להראות לבני אדם ואין להבורא חלק בה, ועל כן תפילתו 

תהיה לחטאת. עכ"ד.

הגר"א זצ"ל כתב על הפסוק )משלי כג(: "אל תתאו למטעמותיו והוא לחם כזבים": הלומד לשם 

ב.  גאוה.  כוונתו לשם  א.  בזה:  רעות  לו, אך שתים  ומתוק  זה ערב  הגם שלימוד  כבוד,  הנאת 

כשהפנייה והמטרה תסתלק – הלימוד יפסק, כעין שאמרו: כל אהבה שתלויה בדבר, בטל הדבר 

בטלה אהבה. וכך פירוש הכתוב: אל תתאוה ללמוד תורה עם פניות של כבוד, כי חוץ מעצם איסור 

גאוה – הוא "לחם כזבים" מלשון "אשר לא יכזבו )יפסקו( מימיו". לימוד כזה לא יאריך ימים ויפסק 

 עיונים 



שער יחוד המעשה ביושר לבבביושר לבב הלבבותשער יחוד המעשה הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  כה כד   המוסר   ארחות   

 – האלהים  בתורת  המחניף 

המקיים את תורת האלוקים 

לשם חנופה ומתוך צביעות, 

ותביעה  טענה  עליו  יש 

שכבר  משום  הנהגתו,  על 

הוזהר על כך במה שקבל מן 

האלהים  בעבודת  המצוות 

התורה  את  קיבל  שהרי   –

ובה  ישראל  ַעם  כל  ִעם 

מפורש  בציווי  מֻצווה  הוא 

לבדו,  האלוקים  את  לעבוד 

 – זולתו  מעבודת  וההזהרה 

והוא גם מוזהר על כך שלא יעבוד לשם אחד מן הנבראים. 

והיתרון השני הוא, כי העובד כוכבים אף כשאינו עובד את ה' עובד הוא למי שאינו ממרה ומכעיס 

חנופה  לשם  האלוקים  תורת  את  המקיים  ואילו   – האלהים  בתורת  המחניף  אבל  האלהים,  את 

ומציאת חן בעיני הברואים אינו מבדיל בין הברואים שרוצה למצוא חן בעיניהם ועובד גם את מי 

שממרה ומכעיס את האלהים מן האנשים – מבין הבריות וגם את מי שאינו ממרה ומכעיס אותו, 

שהרי הוא רוצה למצוא חן בעיני כל אדם, בין אם הוא צדיק ובין אם הוא רשע. 

 – כוכבים  בעובד  נאמר  וכן 

וייתכן שניתן להבין בעזרת 

כלל זה את הסיבה לטעותו 

של עובד הכוכבים, כי המניע 

שמביאו לזה – לעבוד לשמש 

באלהים  סכלותו  היא  ולירח 

השגתו  חוסר  הוא   – יתברך 

של עובד הכוכבים בהנהגת 

האלוקים יתברך ]כוונת רבנו 

לעובדי הכוכבים הקדמונים, 

שהיו עובדים לצורת השמש 

יתברך  הא-ל  הוא  כוחם  מקור  כי  להבין  לא השכילו  אולם  מפני שהתפעלו מעוצמתם,  והירח, 

אשר ברא אותם, ונתן בהם 'כוח וגבורה להיות מושלים בקרב תבל', ושהם אינם יכולים להרע 

או להיטיב בלי פקודת הבורא, וכמו שנאמר בפסוק )תהלים קכא, ו( "יומם השמש לא יככה וירח 

הוא סבור, מתוך  בכוונה להשיג תועלת מבני אדם.  דומה להם האדם העושה מעשיו  בלילה". 

טעות, כי בכוח בני האדם להרע או להיטיב לו, לכבדו או להעשירו, ולכן הוא עושה את מעשיו 

כדי למצוא חן בעיניהם, והוא אינו יודע כי התועלת והנזק - הכול בגזירת שמים )טוב הלבנון([. 

אמנם עובד הכוכבים לוקה בטעות, ועם זאת יתרון לעובד כוכבים על החנף – עדיף עובד האלילים 

על החנף, בארבעה דברים ]החנף המוזכר בדברי רבנו אינו מי שקרוי בלשוננו "חנף" או "חנפן", 

כלומר, אדם המחניף לרשעים ומחזק ידם, אלא הוא אדם שמתנהג בצדקות רק כדי למצוא חן 

בעיני סובביו, מתוך מחשבה שעל ידי כך יוכל להשיג מהם תועלת. בלשוננו אדם שכזה נקרא 

כדי  מצוות  המקיים  האדם  על  הכוכבים  לעובד  שיש  היתרונות  ארבעת  פירוט  להלן  "צבוע"[. 

למצוא חן בעיני הבריות:

אחד מהם – יתרון אחד הוא, כי העובד כוכבים החי בזמן הזה שאין חזון – שפסקה בו הנבואה ואין מי 

שיעמיד אותו על טעותו, הרי שאיננו מוזהר על עבודת האלילים על יד נביא שיברר אצלו ויוכיח לו 

הפסד מחשבתו - טעותו והכשלים במחשבותיו באותות ומופתים ובהוכחות חותכות. אבל לעומתו 

ַמה  ּבְ ַטֲעָנה  ָעָליו  ֵיׁש  ָהֱאלִֹהים  תֹוַרת  ּבְ ֲחִניף  ַהּמַ

ְוַהַהְזָהָרה  ָהֱאלִֹהים  ֲעבֹוַדת  ּבַ ְצֹות  ַהּמִ ִמן  ל  ּבֵ ּקִ ֶ ּשׁ

ֵמֲעבֹוַדת זּוָלתֹו.

ֵאינֹו  ׁשֶ ִמי  עֹוֵבד  ּכֹוָכִבים  ָהעֹוֵבד  י  ּכִ ִני,  ֵ ְוַהּשׁ
ֲחִניף  ַהּמַ )ב(ֲאָבל  ָהֱאלִֹהים,  ֶאת  ַמְמֶרה 

ְמֶרה ֶאת ָהֱאלִֹהים  ּמַ תֹוַרת ָהֱאלִֹהים עֹוֵבד ִמי ׁשֶ ּבְ

ֵאינֹו ַמְמֶרה אֹותֹו. ים ּוִמי ׁשֶ ִמן ָהֲאָנׁשִ

ָלֶזה  ְמִביאֹו  י  ּכִ ּכֹוָכִבים,  עֹוֵבד  ּבְ ֹנאַמר  ְוֵכן 
ִיְתרֹון  ְוֵיׁש  ַרְך.  ִיְתּבָ ֵבאלִֹהים  ִסְכלּותֹו 

ָעה ְדָבִרים. ַאְרּבָ ָלעֹוֵבד ּכֹוָכִבים ַעל ֶהָחֵנף ּבְ

ֵאין  ה ׁשֶ ַמן ַהּזֶ ּזְ י ָהעֹוֵבד ּכֹוָכִבים ּבַ ֵמֶהם, ּכִ ֶאָחד 
ָבֵרר  ּיְ ׁשֶ ָנִביא  ְיֵדי  ַעל  ֻמְזָהר  ֵאיֶנּנּו  ָחזֹון, 

ֲאָבל  ּומֹוְפִתים,  אֹותֹות  ּבְ ְבּתֹו  ַמֲחׁשַ ֶהְפֵסד  ֶאְצלֹו 

ב. אבל המחניף בתורת האלקים עובד מי שממרה את האלקים וכו'. כתיב "ולא תסור מכל הדברים 

אשר אנכי מצוה אתכם היום ימין ושמאל ללכת אחרי אלהים אחרים לעבדם" )דברים כח, יד(. 

ביאר ה'חתם סופר' )ב'תורת משה' פרשת כי תבוא עמ' קכ"ו( שרצה לומר, שאף על פי שיש כח 

ביד חז"ל לסור מן התורה לעשות סייג לתורה אפילו בקום ועשה, כמבואר במסכת יבמות )צ, ב(, 

אך לא לעבוד עבודה זרה אפילו יהיה סייג לדבר, והוא כעין טעותו של שבואל בן גרשום שסבר 

שיש לעבוד עבודה זרה ולא יצטרך לבריות ]כמבואר במסכת ב"ב קי, א, שאמר: כך מקובלני 

מבית אבי אבא, "לעולם ישכיר אדם עצמו לעבודה זרה ואל יצטרך לבריות", כלומר, עדיף שיהא 

אדם משרת לעבודה זרה ולא יתפרנס מן הצדקה, והוא טעה בהבנת מימרא זו, כמבואר שם[, והוא 

סבר כמו שכתב החובות הלבבות )שער עבודת האלקים פ"ד ד"ה והמדריגה החמישית( כי הנכנע 

לבריות הוה גם הוא עובד עבודה זרה והוא השיתוף הנסתר, עיי"ש, ובאמת דהוא רע ממנו, כי 

במהרה. אך לעומת זאת "יראת ה' טהורה עומדת לעד", הלומד תורה ביראת ה' בלא פניות, יזכה: 

א. עצם תורתו היא בטהרה. ב. "עומדת לעד" לימוד המתקיים! 

 עיונים 

 עיונים 



שער יחוד המעשה ביושר לבבביושר לבב הלבבותשער יחוד המעשה הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  כז כו   המוסר   ארחות   

ואינה   – נראה  כפרנותו  אין 

וניכרת לבריות, ובני  נראית 

– רוחשים לו אמון, וחושבים אותו לצדיק וחפצים בחברתו, ועל ידי כך ייתכן  אדם בוטחים בו 

כי  הוא,  השלישי  והיתרון 

עובד  הוא  כוכבים  העובד 

בלבד,  אחד  ]-לאליל[  לדבר 

אין  ]–הצבוע[  החונף  ואילו 

גבול  אין   – לנעבדיו  תכלית 

האנשים  למספר  ושיעור 

שהוא עובד להם. 

כי  הוא,  הרביעי  והיתרון 

 – - אין ענינו  העובד כוכבים 

אין הנהגתו הפסולה נסתרת 

והם  אדם  מבני  ונעלמת 

ההשקפתית  טעותו  שהרי   – מהשפעתו, מפני פרסום  להיזהר  יכולים  שהם  כך   – נשמרים ממנו 

מפורסמת והכול יודעים את כפרנותו באלהים, אבל החונף,

ֵכן  ְפָרנּותֹו ִנְרֶאה, ּוְבֵני ָאָדם ּבֹוְטִחים ּבֹו, ְוִיּתָ ֵאין ּכַ ָבר  י ָהעֹוֵבד ּכֹוָכִבים הּוא עֹוֵבד ּדָ ּכִ י,  ִליׁשִ ְ ְוַהּשׁ
ְכִלית  ּתַ ֵאין  ְוֶהָחֵנף  ְלָבד,  ּבִ ֶאָחד 

ְלֶנֱעָבָדיו.

ר  י ָהעֹוֵבד ּכֹוָכִבים ֵאין ִעְנָינֹו ִנְסּתָ ּכִ ְוָהְרִביִעי, 
ּנּו,  ִמּמֶ ָמִרים  ִנׁשְ ְוֵהם  ָאָדם  ֵני  ִמּבְ

ֶהָחֵנף  )י(ֲאָבל  ֵבאלִֹהים,  ְפָרנּותֹו  ּכַ ְרסּום  ּפִ ֵני  ִמּפְ

גרה הוא ופרסה לא יפריס טמא הוא לכם. ואת הארנבת כי מעלת גרה היא ופרסה לא הפריסה 

טמאה היא לכם. ואת החזיר כי מפריס פרסה הוא ושוסע שסע פרסה והוא גרה לא יגר טמא הוא 

לכם".

ה'כלי יקר' עומד על דיוק לשון הפסוקים, שהאריכה התורה לכתוב בכל אחת מן החיות הללו אף 

את סימן הטהרה שמצוי בהן – 'כי מעלה גרה היא' וכו' – ולא זו בלבד אלא שהקדימה את סימן 

הטהרה המצוי בהן לפני סימן הטהרה החסר – 'ופרסה איננו מפריס' וכו' – והרי הסיבה שאותן 

חיות אסורות באכילה היא משום שחסר בהן אותו סימן טהרה, ולא מפני הסימן הטהרה שכן נמצא 

בהן, ואם כן מדוע נמנה אף סימן הטהרה המצוי בתור סיבה ל'טמא הוא לכם', והיה לו לומר רק 

את סימן הטומאה, כגון בגמל, 'כי פרסה איננו מפריס', שזה עיקר טעם של הטומאה, וכן בשפן 

וארנבת קשה זה, ומדוע התחיל בכולם בסימן טהרה שלהם.

ביאר ה'כלי יקר' את הענין, על פי מאמר חז"ל במדרש )ב"ר פרשה סה סימן א( על הפסוק בפרשת 

תולדות )בראשית כו, לד( "ויהי עשיו בן ארבעים שנה", שציין המדרש שם אל הפסוק בתהילים 

)פ, יד( "יכרסמנה חזיר מיער" – מה חזיר הזה בשעה שהוא רובץ הוא מפשיט את טלפיו כלומר 

שאני טהור וכו' כך עשיו כל ארבעים שנה צד נשי אנשים ומענה אותן, וכיון שהגיע לארבעים 

שנה דימה עשיו לאביו, אמר מה אבא נשא אשה בן ארבעים שנה, אף אני נושא אשה בן ארבעים 

שנה – עשיו הוקש לחזיר לפי ששניהם לוקים במידת הצביעות.

אכילתן  לאיסור  סיבה  עצמו  הוא  טמאות  חיות  באותן  המצוי  הטהרה  שסימן  לומר  יש  מעתה 

]וכלשונו של ה'כלי יקר': "שסימן הטהרה שבכולם מוסיף טומאה על טומאתן"[, מפני שההימצאות 

בעיני  כטהור  להראות עצמו  הנסיון  ועל  המין,  אותו  צביעות  על  הזה מראה  הטהרה  סימן  של 

אחרים, וזו היא המידה המגונה של 'אין תוכו כברו', והיא עיקר הסיבה לאיסורו של אותו מין. 

עצמם  המראים  הצבועים  כמידת  כברו,  תוכו  שאין  מי  כל  על  מורה  "וזה  יקר':  ה'כלי  וכלשון 

כשרים, והמה בלי ספק גרועים מן הרשע הגמור, שתוכו וברו שוין לרעה" – הצביעות גרועה יותר 

מן הרשעות עצמה, משום שהרשע יש בו על כל פנים נקודת אמת, שאינו מנסה להסתיר את 

רשעותו, אך הצבוע מלבד מה שתוכו רע הוא אף מנסה לשקר ולהראות עצמו כטוב. ]החיד"א 

כתב על דברי ה'כלי יקר' אלו: "הוא מוסר נאה ודקדוק אמיתי"[.

העובד לעץ ואבן איננו עובד למי שממרה אלקיו, והמצטרך והנכנע לבריות עובד למי שמורד בה' 

]כמבואר בדברי רבינו כאן[, על כן טעה הנ"ל ואמר טוב לעבוד עבודה זרה ולא יצטרך לבריות, 

על כן הזהירה התורה כאן על כזה וכיוצא בו. 

יב(  )יב,  בשמואל-א  האמור  הענין  בזה  צ"ז( שבאר  עמוד  קרח  )פרשת  סופר'  'חתם  עוד  ועיין 

שעובדים  חטאיהם  על  העם  את  הוכיח  ששמואל  וגו'",  עלינו  ימלוך  מלך  כי  לא  לי  "ותאמרו 

חטא  עם  ועשתרות  בעלים  זרה  עבודה  ענין  מה  לדקדק  ויש  למלך.  בקשתם  ועל  זרה  עבודה 

בקשת מלך. אמנם לפי מה שכתב החובות הלבבות הנ"ל דהעובד לאדם גרוע מעובד עבודה זרה, 

שהעובד עבודה זרה עובד הוא לעץ ואבן שאינו מקציף להקב"ה, אבל העובד לאדם עובד הוא 

למי שמקציף להקב"ה בחטאיו, לפי זה מובן דגם כאן אמר להם הנביא בתחילה עבדתם בעל 

ועשתרות שאינם מקציפים השם, ועתה בקשתם מלך, אם לא יהיה המלך אחר השם, הרי גרוע 

מעבודה זרה, כנזכר לעיל.

בפרשת שמיני )ויקרא יא, ג-ז( אחר שהתפרשו בכתוב סימני  י. אבל החנף אין כפרנותו נראה. 

הטהרה של החיות והבהמות: "כל מפרסת פרסה ושוסעת שסע מעלת גרה בבהמה אותה תאכלו", 

אסורים  הם  וממילא  אחד  טהרה  סימן  רק  בהן  שיש  חיים  בעלי  ארבעה  לפרט  הכתוב  הוסיף 

באכילה: "את הגמל כי מעלה גרה הוא ופרסה איננו מפריס טמא הוא לכם. ואת השפן כי מעלה 

 עיונים 

 עיונים 



שער יחוד המעשה ביושר לבבביושר לבב הלבבותשער יחוד המעשה הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  כט כח   המוסר   ארחות   

שהוא  במצוות  כוונתו  כל   –

ולא  זולתו  לשם  היא  עושה 

שהוא  מפני  האלוקים,  לשם 

כמסופק  שהוא   – כמסתפק 

באמיתת חיובו בהם – בעצם 

המצוות,  בעשיית  החיוב 

המצוות  שבעשיית  ובוודאי 

לא תהא כוונתו לשם ה' כי הוא אינו יודע עניין ייחוד המעשה ומה שיחייב ייחוד לבבו בעשותו 

לאלהים, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה )אבות ב, ה(: 'אין אדם בור )ריק מכל דבר( יכול להיות 

ירא חטא ולא עם הארץ יכול להגיע לדרגת חסיד', אף על פי שהוא יכול להיות ירא חטא. 

שהוא  בראותם  להזיקם  לו 

הוא  ו"אף  לפניהם.  מצטדק 

השם  את  לגמור  מתכוין 

ואומר  שורריו  כל  כנגד 

הוא  כלומר  תטהרו",  להם 

מחזק את ידיהם של סובביו 

רעה  אם  דרכם  את  ומאשר 

ועוצם  תוקף  ו"כל  היא. 

אלא  אינם  עבודתו  מעשי 

כדי לארוג מצודות ורשתות 

הבריות",  את  בהם  לצוד 

בתדמיתו  אותם  לרמות 

בו  יאמינו  למען  הצדקנית, 

אהדתם  את  לנצל  ויוכל 

את  אליו  ו"ימציאו  לצרכיו 

כספם, ואז יפשיט את עורם 

ויאכל את חצי בשרם" )טוב 

– כל אלו - אין בכוחו של עובד העבודה הזרה לעשות, משום  הלבנון(, מה שלא ייתכן לזולתו 

שרשעותו ידועה ברבים, והכול מתרחקים ממנו. 

והוא הידול שבמדוי העולם – ומסיבות אלו, החנף הוא החולי הגדול שבמיני החוליים הקיימים 

בעולם, והוא נקרא בלשוננו בלשונות של גנאי: חונף – 'צבוע' - על שם שאין תוכו כברו. ויהיר – 

'מתנשא' - על שם שמתנשא על אחרים ותובע מהם שבח וכבוד, כאילו הוא גדול מהם. ומפתה 

– 'ומטעה' - על שם שגונב דעת הבריות ומתראה לפניהם כצדיק )פתחי לב(. 

רבנו בא לבאר עתה את הגורם השני המונע מן האדם את ייחוד מעשיו לשם ה', והוא חסרון 

ההבנה והידיעה בחיוב המצוות, בגדרי כל מצווה והעבודה המוטלת על האדם:

אך הסיבה שמי שאינו מבין את מצוות האלהים ותורותיו, אין מעשהו מיוחד לשם האל בעבודתו 

– אין מעשי עבודתו נעשים בטהרת הלב לשם הא-ל, שכיון שאינו מבין אופני העבודה בשרשי 

התורות – מכיוון שאין הוא יודע את דרך עבודת ה' כפי שנתבארה בתורה, וכל שכן שהוא לא יבין 

ולא ידע את אופני השלמתם – את דרך קיום המצוות בשלימות בייחוד ובטוהר לבבו בהם בקיומם 

לשם האלהים. והתוצאה מכך היא, שכל מה שהוא עושה ממעשי העבודה כוונתו בו לזולת האלהים 

י  ּכִ ָבֶהם,  ִחּיּובֹו  ת  ֲאִמּתַ ּבַ ק  ּפֵ ִמְסּתַ ּכְ הּוא  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ

ב ִיחּוד ְלָבבֹו ַבֲעׂשֹותֹו ֵלאלִֹהים,  ַחּיֵ ּיְ ֶ ֵאינֹו יֹוֵדַע ַמה ּשׁ
ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ָאבֹות ב, ה(: )ד( מֹו ׁשֶ ּכְ

ֵאין ּבּור ְיֵרא ֵחְטא )ה(ְולֹא ַעם ָהָאֶרץ ָחִסיד.

ֵכן ְלזּוָלתֹו. ּלֹא ִיּתָ יָקם, ַמה ׁשֶ לֹו ְלַהּזִ

ַמְדֵוי ָהעֹוָלם, ְוִנְקָרא ִבְלׁשֹוֵננּו:  ּבְ דֹול ׁשֶ ַהּיָ ְוהּוא 
ה. ָחֵנף ְוָיִהיר ּוְמַפּתֶ

ְותֹורֹוָתיו,  ָהֱאלִֹהים  ִמְצֹות  ֵמִבין  ֵאינֹו  ׁשֶ ִמי  ַאְך 
ֲעבֹוָדתֹו,  ּבַ ָהֵאל  ם  ְלׁשֵ ְמֻיָחד  הּו  ַמֲעׂשֵ ֵאין 

י  ְרׁשֵ ׁשָ ּבְ ָהֲעבֹוָדה  ָאְפֵני  ֵמִבין  ֵאינֹו  ׁשֶ יָון  ּכֵ ׁשֶ

ָלָמָתם  ַהׁשְ ָאְפֵני  ָיִבין  ּלֹא  ׁשֶ ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ּכָ ַהּתֹורֹות, 

ה  הּוא עֹוׂשֶ ֶ ַיֵחד ְלָבבֹו ָבֶהם ֵלאלִֹהים. ְוָכל ַמה ּשׁ ּבְ

ָהֱאלִֹהים, ְלזּוַלת  בֹו  ָנתֹו  ּוָ ּכַ ָהֲעבֹוָדה  י  ֲעׂשֵ  ִמּמַ

ביארו המפרשים: כוונת התנא, שאל יאמר האדם מה לי לטרוח בלימוד  ד. אין בור ירא חטא. 

התורה, לא אלמד, ואשמור את עצמי מלעשות שום חטא, לפי שאין בור ]דהיינו אדם ריק שאין בו 

חכמה ומדות טובות[ ירא חטא, שמאחר והוא ריק ממדות ומחכמה לא ידע להישמר מן העבירות. 

חטאו  שיראת  שכל  מ"ט(  )פ"ג  באבות  במשנה  ששנינו  ממה  קשה  שלכאורה  העירו  המפרשים 

קודמת לחכמתו חכמתו מתקיימת, ומבואר שיתכן שיהיה ירא חטא לפני שיהיה חכם, והרי כאן 

שנינו שאין בור ירא חטא?

וכתב בתוספות יום טוב שכוונת המשנה שם היא כפי שפירש הרע"ב שם שמקדים במחשבתו יראת 

חטא לחכמתו, והיינו שהוא חושב בלבו אלמד בשביל שאהיה ירא חטא, אבל במשנתינו מדובר על 

ענין המעשה שלא שייך להשמר מחטאים בלא שידע ההלכות.

ה. ולא עם הארץ חסיד. ה'אור החיים' )תחילת פרשת בחוקותי( פירש מימרא זו, וז"ל: פירוש, שאסור 

לעם הארץ להתנהג בחסידות שיעשה חומרות וגדרים כמנהג החסידים, כי לפעמים ]בגלל היותו עם 

הארץ[ יעשה חומרא ]לדעתו[ בדבר שהוא אדרבה עבריין, כי ]עלול לה[ימצא חסיד, שירצה לגדור 

עצמו לקיים מצות עונה ]רק[ בימים המקודשים, ותהיה בעיניו מצוה גדולה לשמש מטתו בליל כיפור 

]שמדינא אסור בתה"מ[, כמו ששמענו שהיה מעשה כן וכדומה ]ומעשים דומים לזה. ור"ל, מחמת שלא 

למד ידמה בנפשו שעושה מצוה במה שהוא באמת עבירה גדולה, כמבואר במסכת יומא )פ"ח משנה 

א(, עיי"ש[, לזה ציוו חז"ל שאין לעם הארץ להתנהג במדת חסידות, והוא מאמר הכתוב כאן )ויקרא כו, 

ג( 'אם בחקתי תלכו' שהוא עסק התורה, ]רק[ אז 'ואת מצותי תשמרו', פירוש: תעשו לכם ]-יש לכם 

רשות לעשות[ משמרת כדי לקיימם גדרים ושמירות ]ועניני חסידות[, ולא זולת זה. ע"כ.

 עיונים 



שער יחוד המעשה ביושר לבבביושר לבב הלבבותשער יחוד המעשה הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  לא ל   המוסר   ארחות   

בפרק זה נותן רבנו דוגמאות 

המצויים  היצר  פיתויי  של 

האדם  את  ומדריך  ביותר, 

והנה  בהם.  להילחם  כיצד 

לך  לבאר  צורך  ראיתי 

 – דמיונים  הזה  הענין  מן 

והם  היצר  מדמיונות  כמה 

היצר,  לתחבולות  דוגמאות 

שאר מה שלא  יורו על  אשר 

תוכל  ומהם   – מהם  זכרתי 

להכיר את דרכיו ותלמד על 

אלו  גם  תחבולותיו,  שאר 

שייזהרו  כדי  אזכיר,  שלא 

לבבם  ויהיה  אדם,  בני  מהם 

שלם בעבודתם לאלהים, כמו 

החכם  המלך  שלמה  שאמר 

)משלי א, ה(: 'ישמע חכם את 

שהוא עדיף על  – עוד לימוד מדעתו, ואיש נבון  על חכמתו לקח  המשלים שבספר משלי, ויוסף 

החכם, משום שהוא יודע להבין דבר מתוך דבר ומוסיף על שמועתו, אותו נבון תחבלות יקנה' – 

יוסיף וירכוש לעצמו דברים עמוקים בעיון רב ובדקות המחשבה. 

והוא שאומר – וזה מה שברצוני להקדים: אתה בן אדם! ראוי לך לדעת, כי השונא הידול ביותר 

במזי  והמעורב  נפשך,  כוחות  בכל  ומתמזג  המשתלב   – הנמסך  הרע,  יצרך  הוא  בעולם  לך  שיש 

רבנו  מבאר  ואילך  ומכאן 

את הגורם השלישי למניעת 

הא-ל  לשם  במצוות  הכוונה 

והוא הרהורי היצר הרע. רבנו 

פורס את היריעה בעניין זה 

בהרחבה:

הרהורי   – היצר  הרהור  אבל 

מן  המונעים  הרע,  היצר 

הרצויה  הכוונה  את  האדם 

מתחלקים  ה',  בעבודת 

]נחלקים[ לשני חלקים.

הן  אחד,  חלק   – מהם  אחד 

עליו  מספקות  מחשבות 

מחשבות   – האמיתות 

אצל  המעוררות  פסולות 

בדברים  ספיקות  האדם 

כגון,  באמיתותם,  הפשוטים 

ופוגמות את האמונה   – לנפש( ומשבשות עליו אמונתו  )מרפא  ועונש  ובשכר  ובנביאים,  בתורה 

התמימה והשלימה וזהו הגורם לרפיון בקיום המצוות, עד כדי שלא יושלם לו מעשה – עד שלא 

יעשה שום מעשה מצווה בצורה שלמה ובאופן הראוי לשם האלהים. 

והחלק השני, דרך נוספת שנוקט היצר - שהוא בא עמו מדרך הטענה והראיה – יצר הרע מעלה 

ברעיונו מחשבות מוטעות וראיות משובשות שעל ידן הוא מסיט אותו מן העבודה ומציע בפני 

האדם כביכול הוכחות כי כל מה שהוא רץ אליו ומשתדל בו מן המעשה לאלהים – כי כל מה שהוא 

מתאמץ ומשתדל בקיום מצוות האלוקים אינו – אין זה חובה, ולא רק שאין בו חיוב, אלא אף לא 

מדרך הזריזות – גם מבחינה מוסרית אין צורך להשתדל בקיומו ובעשייתו, אבל הוא, היצר, מורה 

ומכוון אותו שעליו לעשות וליצור לעצמו את האפשרויות וההזדמנויות הנצרכות לו לעולם הזה 

וליושביו – ולהשתדל למצוא חן בעיני בני אדם. ]שני חלקים אלה של הרהורי היצר יתבארו להלן 

בפרק חמישי בטוב טעם ודעת[. 

י ֶרק ֲחִמיׁשִ  ּפֶ

ה ִדְמיֹוִנים יֹורּו  ְלָבֵאר ְלָך ִמן ָהִעְנָין ַהּזֶ ְוָרִאיִתי 
ֲהרּו  ּזָ ּיִ ֵדי ׁשֶ י ֵמֶהם, ּכְ ּלֹא ָזַכְרּתִ ַעל ַמה ׁשֶ

מֹו  ֵלם ֵלאלִֹהים, ּכְ ֵני ָאָדם, ְוִיְהֶיה ְלָבָבם ׁשָ ֵמֶהם ּבְ

ַמע ָחָכם ְויֹוֶסף ֶלַקח  ֵלי א, ה(: ִיׁשְ ָאַמר ֶהָחָכם )ִמׁשְ ׁשֶ

לֹות ִיְקֶנה. ְחּבֻ ְוָנבֹון ּתַ

י ּכִ ָלַדַעת,  ְלָך  ָראּוי  ָאָדם!  ן  ּבֶ אַֹמר:  ׁשֶ  ְוהּוא 
הּוא  ָבעֹוָלם  ְלָך  ׁש  ּיֵ ׁשֶ דֹול  ַהּיָ ֹוֵנא  )א(ַהּשׂ

ֶמֶזי  ּבְ ְוַהְמעָֹרב  ָך,  ַנְפׁשְ ֹכחֹות  ּבְ ְמָסְך  ַהּנִ ִיְצְרָך, 

ֵני ֲחָלִקים. ק ִלׁשְ ֶצר ִמְתַחּלֵ ֲאָבל ִהְרהּור ַהּיֵ

ָהֲאִמּתֹות  ָעָליו  קֹות  ְמַסּפְ בֹות  ַמֲחׁשָ ֵמֶהם,  ֶאָחד 
ַלם  ּלֹא ִיׁשְ ׁשֹות ָעָליו ֱאמּוָנתֹו, ַעד ׁשֶ ּבְ ּוְמׁשַ

ה ֵלאלִֹהים. לֹו ַמֲעׂשֶ

ֲעָנה  ַהּטַ ֶרְך  ִמּדֶ ִעּמֹו  ָבא  הּוא  ׁשֶ ִני,  ֵ ַהּשׁ ְוַהֵחֶלק 
ֵאָליו  ָרץ  הּוא  ֶ ּשׁ ַמה  י  ּכִ ְוָהְרָאָיה 

ה ֵלאלִֹהים ֵאינֹו חֹוָבה ְולֹא  ֲעׂשֶ ל ּבֹו ִמן ַהּמַ ּדֵ ּתַ ּוִמׁשְ

ִריזּות, ֲאָבל מֹוֶרה אֹותֹו ַלֲעׂשֹות ָלעֹוָלם  ֶרְך ַהּזְ ִמּדֶ

ָביו. ה ּוְליֹוׁשְ ַהּזֶ

)נב, א( אמרו: "שבעה שמות יש לו  במסכת סוכה  א. השונא הידול שיש לך בעולם הוא יצרך. 

ליצר הרע וכו', שלמה קראו "שונא", שנאמר אם רעב שונאך וגו'". אין מי שראוי יותר להיקרא 

"שונא" של האדם מאשר היצר הרע, המנסה להחטיאו. שכן כך אמרו חכמים במדרש: "רבי שמעון 

אומר: מנין שהמחטיא את האדם ]חמור[ יותר מן ההורגו, שההורג הורגו בעולם הזה ויש לנהרג 

חלק לעולם הבא, והמחטיא הורגו בעולם הזה ובעולם הבא". ומביא שם ראיה מכך שהמצריים 

והאדומיים שקדמו ויצאו מול עם ישראל בחרב – דור שלישי מותרים לבא בקהל, ואילו עמונים 

 עיונים 



שער יחוד המעשה ביושר לבבביושר לבב הלבבותשער יחוד המעשה הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  לי לב   המוסר   ארחות   

וכדורש  כידיד  לפניך 

טובתך, ועדה עדי האהבה לך 

בקישוטי  לפניך  ומתקשט   –

כאוהבך,  ונראה  האהבה 

ונכנס – בערמתו החדה הוא 

מצליח לקנות את לבך וכבר 

 – נאמניך  בכלל  נמנה  הוא 

שהנך  הנאמנים  ידידיך  הם 

הוא  וכבר  עליהם  סומך 

 – בחברת אנשי עצתך  נכנס 

יועציך ובעלי בריתך וסיולת 

שבאוהביך  והמיוחדים   –

ביותר, רץ אל  לך  המסורים 

מרמיזותיו  בנראה  רצונך 

גורמות לך לטעות שהוא כביכול מזדרז לעשות רצונך מתוך  וקריצותיו  – רמיזותיו  וקריצותיו 

דאגתו לך, והוא מורה אותך בחציו – אך לאמיתו של דבר באותה שעה הוא יורה בך את חיציו 

הממיתים, כדי לשרשך ולהשמידך ולעקור אותך מארץ חיים ומהעולם הבא, כמו שאמר הכתוב 

במי שענינו כך – ומצאנו בכתוב דוגמא לכך אצל אדם שנוהג באופן זה עם חברו )משלי כו, יח(: 

– כמו אדם שפל ונבזה שרצונו להרוג את חברו בערמה, וכדי להסתיר את כוונתו  'כמתלהלה 

הנלוזה הוא נוקט בתחבולה כדי שחברו לא יחוש בסכנה, ועושה עצמו כאילו הוא משוגע המשחק 

בנשק, ובסופו של דבר הוא היורה על חברו בכוונה תחילה זקים – אש של חומר נפץ וגם חצים 

ומות – חצים המשוחים בסם המוות, כן הוא האיש אשר רימה ועדיין מרמה את רעהו בכוונה תחילה 

ומפילו בפח, וכשחברו מגלה את מפלתו וזועק אליו: למה רמיתני? הוא מסווה את כוונתו ואמר - 

ועונה לו: הלא משחק אני' – לא התכוונתי כלל לרמות אותך, אלא התכוונתי למעשי צחוק בלבד 

)לפי אבן עזרא, פירוש הגר"א ומצודת דוד(.

יתעורר נא האדם! עליו לדעת את האויב. היות שהעומד כנגדו זומם להשמידו, חשוב שידע את 

כל דרכיו ותחבולותיו ויכיר את כלי הנשק השונים שהוא מחזיק בהם. 

בידיו  המצוי  ביותר  החזק  הנשק  שהן  ביותר  החזקות  וטענותיו   – שבשלוחיו  החזק  ומן 

כחיצים, לעברך  אותן  שולח  והוא   – אותך  יורה  אשר  אותך,  לנצח  מתכוון  הוא   ושבאמצעותן 

וילחם

והמשתתף  רוחך,  בטבעי   -

עמך בהנהית – המנהיג איתך 

במשותף את חושיך היופניים 

והרוחניים,  ]הגשמיים[ 

המושל – המכיר ושולט היטב 

נפשך  ובמסתרי  בסודות 

וצפון חובך – וחבוי בצפונות 

בסודות  ]"המושל  מחבואיך 

כוונתו  חובך",  וצפון  נפשך 

של רבנו לומר, שהיצר מושל 

במה שהנך מתכנן בסתר לבך ובמחשבותיך, שהוא דבר מוחבא ומוסתר מכל בריה, להטות אותם 

בהתאם לדרכו הרעה )מרפא לנפש([, בעל עצתך – המייעץ לך כפי רצונו בכל תנועותיך הנראות 

]הגלויות[ והנסתרות והפנימיות שתהיינה ברצונך – הנעשות בבחירתך ]למעט פעולות הנעשות 

ללא התחשבות ברצונו וכוונתו של האדם, כגון, הכוחות המשמשים לעיכול המזון וכדו', משום 

שאלו פעולות שאינן תלויות בעצה ותבונה )פת לחם([, האורב לך לפתות פסיעותיך – לפתות אותך 

בכל פסיעה ופסיעה, והנה אתה ישן לו – הנך רדום בשאננות ואינך עירני לעמוד על משמרתך 

כמתעלם  ולהכשילך, ואתה  תמיד ומצפה לשעת הכושר שיוכל להרע לך  והוא ער  לבל יכשילך 

ממנו והוא אינו מתעלם ממך, וכבר הוא מתעתע בך ולבש לך בידי הידידות – הוא מתחפש ומתחזה 

ֶנֱאָמֶניָך  ְכַלל  ּבִ ְוִנְכָנס  ְלָך,  ָהַאֲהָבה  ֲעִדי  ְוָעָדה 

ְרצֹוְנָך  ֶאל  ָרץ  אֹוֲהֶביָך,  ת  ּוְסֻיּלַ ֲעָצְתָך  י  ְוַאְנׁשֵ

ְרֶאה ֵמְרִמיזֹוָתיו ּוְקִריצֹוָתיו, ְוהּוא מֹוֶרה אֹוְתָך  ּנִ ּבַ

מֹו  ּכְ ים,  ַחּיִ ֵמֶאֶרץ  ָך  ֶרׁשְ ְלׁשָ ַהְמִמיִתים  יו  ִחּצָ ּבְ

יח(:  כו,  ֵלי  )ִמׁשְ ָכְך  ִעְנָינֹו  ׁשֶ ִמי  ּבְ תּוב  ַהּכָ ָאַמר  ׁשֶ

ה  ן ִאיׁש ִרּמָ ים ָוָמֶות, ּכֵ ים ִחּצִ ִמְתַלְהֵלּהַ ַהּיֶֹרה ִזּקִ ּכְ

ֵחק ָאִני. ֶאת ֵרֵעהּו ְוָאַמר ֲהלֹא ְמׂשַ

ֵחם  ְוִיּלָ אֹוְתָך  יֹוֶרה  ר  ֲאׁשֶ ָלָחיו  ׁשְ ּבִ ׁשֶ ֶהָחָזק  ּוִמן 

ים  יָך ַהּיּוָפִנּיִ ַהְנָהַית חּוׁשֶ ָך ּבְ ף ִעּמְ ּתֵ ּתַ ׁשְ רּוֲחָך, ְוַהּמִ

ָך,  ֻחּבֶ ּוְצפּון  ָך  ַנְפׁשְ סֹודֹות  ּבְ ל  ַהּמֹוׁשֵ ים,  ְוָהרּוָחִנּיִ

רֹות  ְסּתָ ְוַהּנִ ְראֹות  ַהּנִ נּועֹוֶתיָך  ּתְ ָכל  ּבְ ֲעָצְתָך  ַעל  ּבַ

ִסיעֹוֶתיָך,  ּפְ ְלַפּתֹות  ָהאֹוֵרב  ִבְרצֹוֶנָך,  ְהֶייָנה  ּתִ ׁשֶ

ּנּו  ם ִמּמֶ ה ִמְתַעּלֵ ן לֹו ְוהּוא ֵער ְלָך, ְוַאּתָ ה ָיׁשֵ ְוַאּתָ

ְיֵדי ַהְיִדידּות,  , ָלַבׁש ְלָך ּבִ ּךָ ם ִמּמֶ ְוהּוא ֵאינֹו ִמְתַעּלֵ

ומואבים שקדמו בעבירה להחטיא את ישראל – אסורים לעולם )במדבר רבה כא, ד(.

רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל אמר בשם רבי איצל'ה פטרבורגר זצ"ל במה שאמרו )עיין שבט מוסר 

פכ"ה ובנדרים ט, ב( "רשעים מלאים חרטות", שאדם חוטא ונהנה אך מתחרט אחר כך. והקשה, 

דלכאורה כמו שהיצר פועל אצל האדם שיחטא, כמו כן היה צריך לפעול שהאדם לא יתחרט על 

העבירה שעשה, אלא ירצה להמשיך לחטוא. והשיב, דהנה ב'חובת הלבבות' )כאן( כתב, "כי השונא 

הגדול שיש לך בעולם הוא יצרך", וכיון שהוא שונא את האדם הרי רצונו להזיקו ולאבדו כשונא, 

לכן בתחילה הוא מפתה את האדם לעשיית העבירה ואומר לו שיהנה מזה. ומאחר והוא שונאו, אזי 

איננו מסתפק בכך שהכשילו בעבירה, אלא אחר שפיתהו והכשילו בעבירה, אינו רוצה שהחוטא 

יהנה מהעבירה שעשה ומביאו לידי צער וחרטה, ובכך מפסיד לחוטא גם את הנאת העולם הזה 

שיש בעבירה )'מחשבת מוסר' ח"א עמו' שפו, תקא(. 

 עיונים 



שער יחוד המעשה ביושר לבבביושר לבב הלבבותשער יחוד המעשה הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  לה לד   המוסר   ארחות   

בעזרת  ממנו  ותימלט  תינצל 

השם יתברך. 

תתפתה  אם  אך   – ואם 

 – אליו  עניניך  ותשליך 

השליטה  את  לידיו  תמסור 

שיהיה  עליו  ותסמוך  בך 

מסור לך ולטובתך, ותימשך 

לו  ותקשיב   – רצונו  אחר 

ירף  לא  הוא  אחריו,  ותצעד 

שיאבדך  עד  ממך  ]ירפה[ 

העולמים,  ]משני[  בשני 

וישרשך משני המעונים – ויעקור אותך מן השורש בשני העולמות, כמו שכתוב בסעיף מסעיפיו 

– וכפי שגילה לנו הכתוב )משלי ז, כו-כז( את אחת מדרכי פעולתו וסיפר על איש אחד מחייליו – 

חייל אחד של צבאותיו שבהם הוא משתמש במלחמתו כדי להכשיל את האדם ולעקור אותו מארץ 

החיים. פסוק זה נאמר בעניין תאוות הפריצות, ותאווה זו היא רק אחת מתחבולות היצר הרע 

)מנוח הלבבות(: 'כי רבים חללים הפילה ועצומים כל הרוייה, דרכי שאול ביתה יורדות אל חדרי 

מות' – הדרך המובילה אל תאווה זו היא הדרך המגעת עד השאול ויורדת אל חדרי מוות, כי בנקל 

יתפתה ויאבד את עולמו )מצודת דוד(, ואם בכוח היצר להוריד את האדם לבאר שחת באמצעות 

תאווה אחת, כל שכן שבכוחו להפילך עד שאול מטה, אם תילכד ברשתו לגמרי. 

בהן  וישתמש   – בהם  אותך 

במצפון  בך  ללחום  כדי 

מחשבותיך  בסתרי   – ענינך 

בהן,  להיכשל  עלול  והנך 

נאמרות  אלו  טענותיו 

לספק  שישתדל  במטרה 

להטיל   – אמיתתך  עליך 

בלבך ספיקות ביחס לדרכך 

גם  וספקות  והנהגתך 

התאמתו  שכבר  בעניינים 

בעיניך  ומוחזקים  אצלך 

וזומם  מוחלטת,  כאמת 

 – לך  שנתברר  מה  לשבש 

ולשבש את מה שכבר התברר לך ולהכניס בלבך פקפוק בדברים הפשוטים, ולערבב את נפשך 

– ולבלבל את מוחך במחשבות כזבים – בדעות כוזבות ולעוות שכלך בדמיונות כוזבים וטענות 

בהם  אותך  יטריד  והספקות,  הטענות  אלו  כל  ותוהו.  הבל  וקושיות של שקר שכולן   – שקרים 

כדי להסיט את תשומת לבך ממילוי תפקידך ומתועלותיך – באופן שתימנע מלעסוק בדברים 

המביאים לך תועלת, ויספק עליך מה שנתברר לך מאמונתך ודתך – ויעורר בלבך ספיקות באמונתך 

ובהשקפותיך, גם אלו הברורות לך. 

ואם תהיה נזהר – אך אם תיזהר ממנו, ותזמין לו שלחי שכלך להילחם אותו בהם – ותכין כנגדו את 

חיצי שכלך שיהיו מוכנים בידך לעמוד כנגדו ולהילחם בו, ותסלק את חציו מעליך,

ְוִאם  ַרְך.  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ ּנּו  ִמּמֶ ֵלט  ְוִתּמָ ֵצל  ּנָ ּתִ

)י(לֹא  ְרצֹונֹו,  ַאַחר  ְך  ׁשֵ ְוִתּמָ ֵאָליו,  ִעְנָיֶניָך  ִליְך  ׁשְ ּתַ

ָך  ֶרׁשְ ֵני ָהעֹוָלִמים, ִויׁשָ ׁשְ ְדָך ּבִ ַאּבֶ ּיְ ָך ַעד ׁשֶ ֶיֶרף ִמּמְ

ִעיָפיו  ִמּסְ ָסִעיף  ּבְ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ עֹוִנים,  ַהּמְ ֵני  ְ ִמּשׁ

ים ֲחָלִלים  י ַרּבִ ֵלי ז, כו-כז(: ּכִ ְוִאיׁש ֶאָחד ֵמֲחָיָליו )ִמׁשְ

יָתּה  ּבֵ אֹול  ׁשְ ְרֵכי  ּדַ ֲהֻרֶייָה,  ל  ּכָ ַוֲעֻצִמים  יָלה  ִהּפִ

יֹוְרדֹות ֶאל ַחְדֵרי ָמֶות.

ק  ְלַסּפֵ ל  ּדֵ ּתַ ׁשְ ּיִ )ב(ׁשֶ ִעְנָיֶנָך,  ַמְצּפּון  ּבְ ָבֶהם  אֹוְתָך 

ב  ֵרר ְלָך, ּוְלַעְרּבֵ ְתּבָ ּנִ ֶ ׁש ַמה ּשׁ ּבֵ ֶתָך, ּוְלׁשַ ָעֶליָך ֲאִמּתָ

ָקִרים,  ׁשְ ְוַטֲענֹות  ָזִבים  ּכְ בֹות  ַמְחׁשְ ּבְ ָך  ַנְפׁשְ ֶאת 

ק ָעֶליָך ַמה  ַיְטִריד אֹוְתָך ָבֶהם ִמּתֹוֲעלֹוֶתיָך, ִויַסּפֵ

ֵרר ְלָך ֵמֱאמּוָנְתָך ְוָדֶתָך. ְתּבָ ּנִ ֶ ּשׁ

ְכְלָך  ְלֵחי ׂשִ ּנּו, ְוַתְזִמין לֹו ׁשִ ְהֶיה ִנְזָהר ִמּמֶ ּתִ ְוִאם 
יו ֵמָעֶליָך,  ִחּצָ ק  ּוְתַסּלֵ ֵחם אֹותֹו ָבֶהם,  ְלִהּלָ

קרך' – שממלא לבם של ישראל ספיקות באמונתם הן ב'השגחה פרטית', והן בכל שאר הדברים 

המוחזקים להם כאמת, שיפקפקו במה שברור להם, ולבלבל את מוחם בדעות כוזבות וקושיות 

של הבל. 

י. לא ירף ממך עד שיאבדך בשני העולמים. במסכת אבות )ו, יא( אמרו "כל מה שברא הקב"ה 

בעולמו לא ברא אלא לכבודו". השל"ה הק' )שער האותיות אות י' יצר הטוב( הביא בשם הזוהר 

)פרשת תרומה ח"ב דף קסג.( שהקשה, שהרי גם השטן וחיילותיו נבראו על ידי הקב"ה, ולכאורה 

הם הרי נלחמים נגד כבוד שמים בכך שהם מפתים את הבריות לכפור בבורא ולהפר מצוותיו, ואין 

זה לכבוד ה' יתברך. והביא השל"ה תירוצו של הזוהר שגם השטן לא פועל כדי שישמעו אליו, אלא 

מטרתו לפתות את האנשים ולהגדיל את חשקם בעבירות כדי שהם יתגברו על תאוותיהם ותהיה 

ב. שישתדל לספק עליך אמתתך. בפרשת נצבים )דברים כט, יז( נאמר: 'פן יש בכם שרש פרה 

ראש ולענה', יש שפירשו פסוק זה, כי אותו 'פן' – הספיקות המכרסמים בלב אדם, כשאין אמונתו 

ברורה ונהירה בלבו, זהו 'שורש פורה ראש ולענה', שורש כל מיני רעות וצרות ברוחניות וגשמיות. 

וזהו קליפת 'עמלק' שנצטווינו בתורה למחות כל 'זכר עמלק', והיא אחת משש זכירות שאין לנו 

להסיח דעת מהם – 'זכור את אשר עשה לך עמלק... אשר קרך בדרך' )דברים כה, יז-יח(, וכמרומז 

בשמו 'עמלק' העולה בגימטריא 'ספק' )240(, כי כל מטרתו של עמלק היא לקרר את ה'אמבטיה 

הרותחת', לצנן את אמונתם של ישראל בה' על ידי ה'ספיקות' למיניהם. ומשם הוא בא ל'אשר 

 עיונים 

 עיונים 



שער יחוד המעשה ביושר לבבביושר לבב הלבבותשער יחוד המעשה הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  לז לו   המוסר   ארחות   

ואל   - קרבו  בלתי  וקרב 

יעסיק אותך שום קרב, אלא 

הקרב  בניהול  מרוכז  תהיה 

שהוא  מי  עם  והחרב  כנגדו, 

תחשוש  ואל   – ממך  רחוק 

שנמצא  מי  של  מחרבו 

בריחוק ממך, אלא ראוי לך 

לחשוש מן החרב עם מי שלא 

נשקו  מכלי   – ממך  ייפרד 

של היצר שאינו נפרד ממך, 

ודחות מי שלא יייע אליך כי 

אם ברשות – ואל תהיה טרוד 

בסילוק מי שלא קרב אליך 

מי  מדחות  ברשות,  אלא 

בהמצאו  רשות  שואל  שאינו 

עמך – אלא היה טרוד תדיר 

שוכן  שהוא  היצר  בסילוק 

קבוע עמך ללא רשותך ]למעשה, הבורא מסר את נתינת הרשות לאדם, ורק בידו להחליט אם 

לתת ליצר רשות להתקרב אליו או לא )פתחי לב([. 

ואמרו - ומסופר על חסיד אחד, שפיע ופגש אנשים השבים בתרועת ניצחון ממלחמתם באויביהם, 

ושללו מאויביהם שלל רב לאחר מלחמה קשה וחזקה. אמר להם החסיד: שמחתכם מוקדמת מדי, כי 

אמנם שבתם מן המלחמה הקטנה שבה נחלתם ניצחון והנכם שמחים על אשר הנכם שוללים שלל, 

אך עליכם לדעת שהמלחמה הגדולה והאמיתית עדיין עומדת לפניכם, ועתה התעתדו – התכוננו-נא 

לקראת המלחמה הידולה! אמרו לו – שאלו אותו האנשים: ומה היא המלחמה הידולה – איזו מלחמה 

גדולה עומדת לפנינו? אמר להם החסיד: מלחמת היצר וחייליו – היא המלחמה ביצר ובחייליו. כי 

כל זמן שהייתם בשדה הקרב במצב של פחד וסכנה, לא שלט היצר בכם להחטיא אתכם, אבל 

בשובכם מהמלחמה בתחושת ניצחון והשלל בידיכם ימצא היצר את דרכו לפתותכם להתגאות 

תחת  נתון  שהנך  וכיוון 

והסכנה  הקבוע  האיום 

– אל תסיח  על כן אל תטרידך מלחמת זולתו ממלחמתו  הגדולה האורבת לך מכוחו של היצר, 

דעתך מכך ואל תטריד את עצמך במלחמה אחרת פרט למלחמת היצר,

ָרחֹוק  הּוא  ׁשֶ ִמי  ִעם  ְוָהֳחֵרב  ְקָרבֹו,  י  ְלּתִ ּבִ ּוְקָרב 

, ּוְדחֹות  ּךָ ֵרד ִמּמֶ ִיּפָ ּלֹא  ָך ִמן ָהֳחֵרב ִעם ִמי ׁשֶ ִמּמְ

ִמי  חֹות  ִמּדְ ְרׁשּות,  ּבִ ִאם  י  ּכִ ֵאֶליָך  יַע  ַיּיִ ּלֹא  ׁשֶ ִמי 

ָך. ְצאֹו ִעּמְ ִהּמָ ֵאינֹו ׁשֹוֵאל ְרׁשּות ּבְ ׁשֶ

ִבים  ׁשָ ים  ֲאָנׁשִ ַיע  ּפָ ׁשֶ ָחִסיד,  ַעל  ְוָאְמרּו 
ָלל ַאַחר  ְללּו ׁשָ ְלֶחֶמת אֹוְיִבים, ְוׁשָ ִמּמִ

ְלָחָמה  ם ִמן ַהּמִ ְבּתֶ ִמְלָחָמה ֲחָזָקה. ָאַמר ָלֶהם: ׁשַ

ְלָחָמה  ַלּמִ דּו  ִהְתַעּתְ ָלל,  ׁשָ ׁשֹוְלִלים  ה  ַטּנָ ַהּקְ

דֹוָלה?  ְלָחָמה ַהּיְ דֹוָלה! ָאְמרּו לֹו: ּוַמה ִהיא ַהּמִ ַהּיְ

ָליו. ֶצר ְוַחּיָ ָאַמר ָלֶהם: )ד(ִמְלֶחֶמת ַהּיֵ

ְלַחְמּתֹו,  ְטִריְדָך ִמְלֶחֶמת זּוָלתֹו ִמּמִ ן ַאל ּתַ ּכֵ ַעל 

ד. מלחמת היצר. ואין הקב"ה דורש מאתנו את ניצחון המלחמה, אלא לעמוד בקשרי המלחמה 

עבודתם מושלמת, וממילא נמצא שגם יצר הרע גורם לריבוי כבוד שמים.

במאבק של יעקב אבינו עם שרו של עשו, שהוא השטן, לאחר שיעקב גבר עליו וניצחו נאמר 

)בראשית לב, כג(: "ויאמר ]המלאך ליעקב[ שלחני כי עלה השחר". ובמסכת חולין )צא, ב( דורשת 

הגמרא, שיעקב שאל את המלאך, מדוע חייב אתה למהר וללכת עם עלות השחר? האם גנב אתה, 

או גונב נפשות אתה, שמתיירא מן השחר שמא יכירוהו השלטונות באור היום ויתפסוהו? אמר 

לו המלאך: איני בן אדם כפי שאתה סבור, אלא מלאך אני, ומיום שנבראתי לא הגיע זמני לומר 

שירה עד עכשיו, ועלי לחזור למקומי ולומר שירה עם עלות השחר.

וצריך ביאור, מדוע דוקא אז הגיע זמנו של המלאך לומר שירה? וביאר בספר 'מכתב מאליהו' )ח"ג 

עמוד 152(: הנברא מגיע למדרגת שירה בשעה שבא לשלימות תכליתו. בשעה שניצח יעקב את 

שרו של עשו, שהוא השטן, מילא אז השטן את שליחותו, שהיא לשמש לצדיק אמצעי לעליה על 

ידי שגובר עליו בבחירתו הטובה. בזה בא השטן לשלימות תכליתו ואז הגיע זמנו לומר שירה. וכן 

ביאר בספר 'עבודת ישראל' )למגיד מקוזניץ, פרשת וישלח( בשם חכם אחד, שכל מלאך אומר 

שירה כשפועל רצונו יתברך שמו, ושרו של עשו הוא היצר הרע תפקידו להסית האדם מדעת 

יוצרו, אמנם חפצו האמיתי של היצר הרע הוא שהאדם לא ישמע לקולו אלא שיתגבר עליו ויכבוש 

אותו, וזה תכלית בריאתו, ויעקב אבינו היה הראשון שכבש לגמרי את היצר הרע, ולכן עתה הגיע 

זמנו לומר שירה, עיי"ש. 

הקדושת לוי )פרשת שלח( העתיק את מה שכתב הרמב"ם )מורה נבוכים ח"ג פ"י( במאמר 'יוצר 

אור ובורא חושך' )ישעיה מה, ז(, שפירוש לשון 'ברא' הוא מענין 'והבור ריק אין בו מים' )בראשית 

לז, כד(, והוא כאשר האור נעדר אזי בורא חושך, פירוש שהחושך נשאר תוהו ובוהו ריק מן האור. 

על פי זה מבאר הקדושת לוי שכוונת חז"ל 'כל מה שברא הקב"ה', היינו על ידי מה שנתן הקב"ה 

את כח הבחירה לאדם שיכול לדבוק ברע, וגם ברא את היצר הרע המסית והמדיח שזה בבחינת 

'ברא' מבחינת העדר אור, כי בגלל היצר הרע והיכולת להישמע לו נוצרת חשיכה והעדר, אבל 

'ברא' כל זה לכבודו יתברך כי כאשר האדם מתגבר על היצר הרע ובוחר בטוב מתגדל כבוד 

שמים, וזו היא העבודה של האדם, נמצא שגם ה'ברא' של הריקנות והחושך הוא לכבודו. 

 עיונים 

 עיונים 



שער יחוד המעשה ביושר לבבביושר לבב הלבבותשער יחוד המעשה הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  לט לח   המוסר   ארחות   

בכך,  דרכו  אין  היצר  אבל 

המלחמה  נסתיימה  אם  וגם 

האחת בכישלונו, אין מספיק 

ומאה  פעם  ניצוח  ממך  לו 

יחדל ממך גם  - לא  פעמים 

וגם  פעם  אותו  תכניע  אם 

מאה פעמים, בין שנצח אותך 

שנצחתו  בין  עליך,  וגבר 

ינצח  אם  כי  אותו;  והכנעת 

אותך – הוא ימשיך להילחם 

ויכחיד  ימיתך  אשר  עד  בך 

וגם  העולמות,  משני  אותך 

אותו  ותכניע  תנצחהו  אם 

נשבר  אינו  הוא  אחת,  פעם 

ברוחו ואינו מתייאש מהמשך המאבק ויארוב לך כל ימיך לנצח אותך – ולא ינוח ולא ישקוט יום 

אף אם לא  רבותינו זכרונם לברכה )אבות ב, ד(:  ולילה מלעוץ עצות להדיח אותך, כמו שאמרו 

נפלת בעצת היצר הרע כל חייך, אל תאמין בעצמך, אלא עד יום מותך היזהר שלא ליפול ברשותו, 

וזאת משום שעד יומך האחרון הוא משתדל להפילך. ואינו מקיל – ואין הוא מזלזל אפילו בקטנה 

שבקטנות עניניך – כלומר, חשוב בעיניו כל ניצחון עליך, אפילו בדבר פעוט, קטן שבקטנים, והוא 

רוצה להכשילך בו ולנצח אותך בה ]בו[, כדי שתהיה – כדי שבניצחון זה הוא ישתמש להיות לו 

למדריה שממנה ימשיך ויעלה לדבר גדול יותר ויוכל לנצח אותך במה שלמעלה ממנה – בדבר 

גדול ממנו. 

ולפרוק  ועוצמתכם  בכוחכם 

שמים  מלכות  עול  מעליכם 

)לפי פת לחם(. 

והתבונן   - אחי  התימה,  ומן 

היצר  מפליא  כמה  עד  אחי, 

כל  הרי  כי  פעולתו,  בדרכי 

– שנלחם בך,  אויב שיש לך 

כשתנצח – לאחר שתנצח אותו פעם ושתים ]ופעמיים[, ירף ממך – הוא מניח את נשקו וזונח את 

– משום  ]נגדך[, לדעתו  להילחם בך  עוד על לבו  והשלמה, ולא יעלה  ייאוש  המאבק עמך מתוך 

שכבר נודע לו מניסיונו יתרון כחך – כי כוחך חזק ועולה על כחו ואין באפשרותו להביס אותך, 

שאיפה  תהיה  לא  מצידך  וגם  עליך,  ומלהתגבר   - ומיבור  עוד  אותך  מלנצח  מתייאש  הוא  ולכן 

למלחמה נוספת, כיוון שכבר ניצחת אותו והדפת אותו מעליך. 

ַעם  ּפַ ִנּצּוַח  ָך  ִמּמְ לֹו  יק  ַמְסּפִ ֵאין  ֶצר  ַהּיֵ ֲאָבל 
ין  ּבֵ אֹוְתָך,  ח  ּצַ ּנִ ׁשֶ ין  ּבֵ ְפָעִמים,  ּוֵמָאה 

ְוִאם  ְיִמיֶתָך,  אֹוְתָך,  ַח  ְיַנּצֵ ִאם  י  ּכִ ְחּתֹו.  ּצַ ּנִ ׁשֶ

ַח  ְלַנּצֵ ָיֶמיָך  ל  ּכָ ְלָך  ֶיֱארֹב  ֶאָחת,  ַעם  ּפַ ֵחהּו  ַנּצְ ּתְ

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ָאבֹות  מֹו ׁשֶ אֹוְתָך, ּכְ

ְוֵאינֹו  מֹוְתָך.  יֹום  ַעד  ַעְצְמָך  ּבְ ֲאֵמן  ּתַ )ה(ַאל  ד(:  ב, 

ַח אֹוְתָך ָבּה,  ְקַטּנֹות ִעְנָיֶניָך ְלַנּצֵ ּבִ ה ׁשֶ ַטּנָ ּקְ ֵמֵקל ּבַ

ַמה  ּבְ אֹוְתָך  ַח  ְלַנּצֵ ַמְדֵרָיה  לֹו  ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ

ה. ּנָ ַמְעָלה ִמּמֶ ּלְ ֶ ּשׁ

ַח  ַנּצֵ ּתְ ׁשֶ ׁש ְלָך, ּכְ ּיֵ י ָכל אֹוֵיב ׁשֶ ַמּה, ָאִחי, ּכִ ַהּתֵ ּוִמן 
ָך ְולֹא ַיֲעֶלה ַעל  ִים, ִיֶרף ִמּמְ ּתַ ַעם ּוׁשְ אֹותֹו ּפַ

ּכֹחֹו,  ַעל  ּכֲֹחָך  ִיְתרֹון  ְלַדְעּתֹו  ָך,  ּבְ ֵחם  ְלִהּלָ ִלּבֹו 

ֹבר ָעֶליָך. ַח אֹוְתָך ּוִמּיְ ּצֵ ְוהּוא ִמְתָיֵאׁש ִמּנַ

ה. אל תאמין בעצמך עד יום מותך. במסכת ברכות )כט, א( אמרו: "אל תאמין בעצמך עד יום מותך 

שהרי יוחנן כהן גדול שימש בכהונה גדולה שמונים שנה ולבסוף נעשה צדוקי". ויש להתבונן, 

הרי במסכת יומא )לח, ב( אמרו חז"ל כיון שיצאו רוב שנותיו של אדם ולא חטא שוב אינו חוטא. 

החיד"א )חסדי אבות( ביאר, שאין דברי הגמרא אמורים אלא בדרך הרוב, שאצל רוב בני אדם 

שיצאו רוב שנותיהם בלא חטא שוב אינם חוטאים, אבל בודאי ישנם מיעוט בני אדם שעלולים 

להיכשל אע"פ שעברו רוב שנותיהם בלא חטא, לפיכך יש לך לחשוש למיעוט שמא אתה ממנו, 

נגד היצר. בפרשת וישלח נאמר: "ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל, כי שרית עם 

אלוקים ועם אנשים ותוכל" )בראשית לב, כט(. ולכאורה קשה, מדוע קראהו בשם 'ישראל' על 

שם 'כי שרית', היה לו לקראו איזה שם על שם 'ותוכל' – שניצח את שרו של עשו והכניעו. אלא 

מבאר ה'אמרי אמת' )לרבי לייבל אייגער זצ"ל(, מכאן, דאין הקב"ה דורש ובודק אם ניצח האדם 

את יצרו, אלא אך ורק 'כי שרית' – אם עמד בקשרי המלחמה נגד יצרו וטבעו, ואילו הניצחון 

 'מתנת חינם' הוא משמיא ולא מכח האדם, ורק המלחמה נקראת על שם האדם, ועל שמה נקרא

'ישראל'.

וכבר אמרו לדייק, שהמלאך אמר 'כי שרית... ועם אנשים ותוכל', ופירש רש"י: 'אנשים – עשו 

רימהו  שלבן  ואחר  יריכו',  על  'צולע  כשהוא  'ותוכל',  קוראים  לזה  וכי  תמוה  ולכאורה  ולבן', 

על  צולע  'והוא  שנפל  לאחר  אף  היצר,  עם  במלחמתו  הממשיך  אכן  כי  אלא,  מונים.  עשרת 

את ולא  המלחמה,  את  אם  כי  מבריותיו  דורש  הבורא  אין  כי  'ותוכל',  ייקרא  לזה   –  יריכו' 

הנצחונות.

ומביאים בשם הגאון רבי חיים עוזר זצ"ל בעל ה'אחיעזר' שביאר את האמור 'על כן לא יאכלו בני 

ישראל את גיד הנשה'. כי רצה הקב"ה שיזכרו בני ישראל את המלחמה שבין יעקב אבינו לשרו 

של עשו – הוא השטן הוא יצר הרע, כי כל עצם קיום ויסוד היהדות היא המלחמה כנגד היצר הרע 

כאמור, בכל יום בכל עת ובכל שעה. 

 עיונים 

 עיונים 



שער יחוד המעשה ביושר לבבביושר לבב הלבבותשער יחוד המעשה הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  מא מ   המוסר   ארחות   

'ואליך  ז(:  ד,  )בראשית 

יסור  תרצה,  אם   – תשוקתו 

ואתה  למשמעתך  היצר 

תמשל בו' – אף על פי שהוא 

אין  להכשילך,  מתאווה 

שאם  בך,  אלא  תלוי  הדבר 

תרצה תתגבר עליו )רש"י(. 

ועל כן אל יבהילך דברו – אל 

תיבהל ואל תתרשם מדבריו, 

וגם אם עצמו חייליו – אף על 

ואל תפחד   – אחריו, ואל יפחידך ענינו  הנוהים  הם  רבים  וגם  עצום  צבאותיו  שֹּכוח  פי שנראה 

מעוצמתו, ואם רבו עוזריו – וגם לא מעוזריו הרבים, כי עליך לדעת שעיקר כוונתו ומטרתו היא 

לאמת בעיניך את השקר – שתאמין בשקר שכביכול הוא האמת, ומימת חפצו ורצונו להעמיד הכזב 

– לצייר בפניך שהכזב הוא הטוב והנכון, וכמה היא קרובה מפלתו ואיבודו מהר

ועל כן ראוי לך שתהיה נזהר 

ממנו,  ותישמר  שתיזהר   –

משאלותיו  מכל  תמלא  ואל 

ממך  דרישותיו  מכל   – בך 

זעיר  בדבר  לא  אף  מאומה, 

לו  להשיב  עליך  וזניח. 

בעיניך  גם  מטבע:  באותו 

קל  ניצחון  כל  חשוב  יהיה 

עליו. רק יידל בעיניך המעט 

שבמעט מניצוחו – יהיה גדול 

ויקר בעיניך גם הניצחון הקטן ביותר שתצליח לגבור עליו, אפילו בדבר קל שבקלים, והמצער 

מהתיברותך עליו – ותעריך גם כל התגברות על היצר, אפילו היא פעוטה ביותר, ובלבד שתצליח 

לשלוט בעצמך ובכוחותיך, כדי שתהיה לך מדריה זו כשלב שבו תצליח לעלות אל מה שלמעלה 

ממנו – ותהיה מוכן לעמוד ולהילחם כנגדו בדבר גדול יותר ותעמוד בניסיון קשה יותר, כי במהרה 

תהיה תשוקתו  – כי הובטחנו בתורה הקדושה, שכשאדם מכניע את היצר  תהיה תשוקתו אליך 

אליך – הוא יקבל את מרותך, ולא יעמד לפניך – כנגדך בעמדך כנידו – כשתעמוד ותילחם בו, 

כמו שנאמר

ל ּבֹו. ְמׁשָ ה ּתִ ׁשּוָקתֹו ְוַאּתָ ית ד, ז(: ְוֵאֶליָך ּתְ ֵראׁשִ )ּבְ

ֲחָיָליו,  ָעְצמּו  ְוִאם  ְדָברֹו,  ַיְבִהיְלָך  ַאל  ן  ּכֵ )ו(ַעל 

י  ּכִ עֹוְזָריו,  ַרּבּו  ְוִאם  ִעְנָינֹו,  ַיְפִחיְדָך  ְוַאל 

ת ֶחְפצֹו ְלַהֲעִמיד  ֶקר, ּוְמַיּמַ ֶ ת ַהּשׁ ָנתֹו ְלַאּמֵ ּוָ ר ּכַ ִעּקַ

ַמֵהר,  ְוִאּבּודֹו  ְלּתֹו  ַמּפַ ְקרֹוָבה  ִהיא  ה  ְוַכּמָ ָזב,  ַהּכָ

א  ַמּלֵ ּנּו, ְוַאל ּתְ ְהֶיה ִנְזָהר ִמּמֶ ּתִ ן ָראּוי ְלָך ׁשֶ ּכֵ ְוַעל 
ֵעיֶניָך  ל ּבְ ָך ְמאּוָמה, ַרק ִיְיּדַ ֲאלֹוָתיו ּבְ ׁשְ ִמּמִ

רּוְתָך  ּבְ ֵמִהְתּיַ ְצָער  ְוַהּמִ ּצּוחֹו,  ִמּנִ ַעט  ּמְ ּבַ ׁשֶ ַעט  ַהּמְ

ַמְעָלה  ּלְ ֶ ְהֶיה ְלָך ַמְדֵרָיה ֶאל ַמה ּשׁ ּתִ ֵדי ׁשֶ ָעָליו, ּכְ

ְולֹא  ֵאֶליָך,  ְתׁשּוָקתֹו  ִתְהֶיה  ִבְמֵהָרה  י  ּכִ ּנּו,  ִמּמֶ

ָאַמר ׁשֶ מֹו  ּכְ ְכֶנְיּדֹו,  ֲעָמְדָך  ּבַ ְלָפֶניָך   ַיֲעֹמד 

ו. על כן אל יבהילך דברו וכו' ואל יפחידך ענינו. כי כל כחו של היצר אינו אלא דמיון. בפרשת 

וישלח נאמר בענין המנחה שהכין יעקב עבור עשו הרשע, אמר יעקב לאנשיו: "עברו לפני ורווח 

תשימו בין עדר ובין עדר" )בראשית לב, יז(, ופירש רש"י: 'ורווח תשימו – עדר לפני חברו מלוא 

עין, כדי להשביע עינו של אותו רשע ולתווהו על ריבוי הדורון'. וידועה התמיהה, וכי ריבוי דורון 

יש כאן, והרי אינו אלא דמיון בעלמא? וביאר המשגיח הגה"צ רבי יחזקאל לווינשטיין זצ"ל, כי 

אכן כל מהותו של אותו רשע עשו הוא היצר הרע – להטות את הבריות בדמיונות שוא ומדוחים 

כאילו יש איזה 'אושר ותענוג' בהנאות העולם ובעשיית חטא, ופעמים שיבוא ויעלה דמיון באיש 

שכבר 'חוטא ופושע' הוא וננעלו בפניו דרכי תשובה, והכל רק דמיון מבלי ממשות כלל.

כחוט  להם  נדמה  ורשעים  כהר,  להם  נדמה  'צדיקים  הרע  שהיצר  א(  נב,  )סוכה  בגמרא  איתא 

השערה', ויש שהקשה, מהי האמת – היצר הוא הר גבוה או חוט השערה? הוא מותיב לה והוא מפרק 

לה, מלשון הגמרא גופא – 'נדמה' ו'נדמה', והיינו שכל מהותו של יצר אינו אלא דמיון בעלמא, ועל 

ידי דמיון אפשר להיראות בשבעים פנים, לזה כהר ולזה כחוט השערה.

מתאמרא בשם ה'בן איש חי' זצ"ל שמצינו שהכיור שבו טיהרו הכהנים את עצמם נעשה ממראות 

הצובאות, והרמז שבדבר, כי המראה הנראה בתוך המראה נראה כ'מציאות' אמיתית, אך באמת 

ולהיזהר כל ימיך מן החטא. ועוד, יש לך לחשוש שמא אכן חטאת מלפנים, ונעלם ממך הדבר 

ואינך זוכרו, ואם כן אפשר שתיכשל בסוף ימיך. ועוד, שמא אין הדברים אמורים אלא במי שלא 

חטא רוב שנותיו מצד עצמו, שמנע את עצמו לעמוד בנסיונות. אבל אם מה שלא חטא הוא בסיבת 

אביו או רבו או חבריו וכדומה, אינו בכלל זה ולא מובטח לך שלא יחטא עוד.

בספר "לב אליהו" )ח"א עמ' רלב( ביאר, וז"ל: כשם שבתחלואי הגוף כתב הרמב"ם )הל' דעות 

פ"ד( שכל המנהיג עצמו בדרכים שהורה שם, הוא ערב לו שלא יבוא לידי חולי כל ימיו, חוץ 

אם תבוא בעולם מגיפה כללית, עיי"ש. והטעם פשוט, שבזמן המגיפה ר"ל האויר נעשה מעופש 

וכן הדבר  זו,  יכול להדבק במחלה  וחזק מיסודו  ואז אפילו אדם בריא  בחיידקים של המחלה, 

בתחלואי הנפש. ממילא מובן, כי אז שהחלה מגיפת מחלת הצדוקים להלוך בעם, נתעפש האויר 

ונדבק אפילו אדם גדול כיוחנן כהן גדול במחלתם. ומכאן בדורנו שבעוונותינו הרבים פרצה מגפה 

של הפקרות ופריצות ברחוב, צריך כל אדם לפחוד שמא נפגע גם הוא ח"ו במחלה זו. עכ"ל.

 עיונים 

 עיונים 



שער יחוד המעשה ביושר לבבביושר לבב הלבבותשער יחוד המעשה הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  מי מב   המוסר   ארחות   

את אברי הגוף ומידות נפשו 

והוא  הנפשיות  ותכונותיו   -

ב"אנשים  אותם  ממשיל 

מעט", ומעטו אצלו – והדימוי 

שמדמה אותם ל"מעט" מפני 

פעוטי  הם  האדם  שבעיני 

ערך ודלי כוח, כניד יודל לב 

לבו  חשקי  לעומת   – האדם 

של האדם שהם רבים מאוד, 

 – הזה  בעולם  מאוייו  ואורך 

להשיג  התמידיים  ורצונותיו 

והנפשיים  הגופניים  בכוחותיו  ואין   – ומיעוט השיתו אותם  וחסרון כחו  הזה,  העולם  תאוות  את 

היצר  את  ודימה   – וסיפר על היצר  הלכת.  ומרחיקי  הרבים  רצונותיו  כל  את  להשיג  המוגבלים 

ב"מלך ידול" – לשר גדול, וזאת לרוב חיילותיו, ואנשיו וצבאותיו – מפני רוב חייליו ואנשי צבאו, 

כלומר, כוחותיו ודרכי הפיתוי שהוא משתמש בהם במלחמתו עם האדם רבים הם מאוד. ואמר – 

ומה שנאמר עליו בפסוק "וסבב אותה", הוא, מפני שהוא מקיף את כל עניני האדם בנראהו ונסתרו 

– הגלויים והנסתרים. היצר קשור באדם ומסובבו בפיתויים הבאים מבחוץ לו )מחבריו, מחפצי 

חמדה וכו'(, ובפיתויים הבאים מתוכו )ממחשבות פסולות וחשקים(.

ומה שנאמר עליו בפסוק "ובנה עליה מצודים ידולים", לרוב הרהוריו הרעים

אם תרייש לחולשתו – אם אך 

תהיה  זו,  בחולשתו  תבחין 

ובקלות  מהירה,  מפלתו 

ולהשמיד  להביס  תוכל 

עליו  שסיפר  וכמו  אותו, 

באמרו  החכם  המלך  שלמה 

)קהלת ט, יד-טו(: 'עיר קטנה 

אליה  ובא  מעט  בה  ואנשים 

ובנה  אתה  וסבב  ידול  מלך 

ומצא  ידולים,  מצודים  עליה 

ומילט  חכם  מסכן  איש  בה 

הוא את העיר בחכמתו' וכו'. 

סיפר על האדם ב"עיר קטנה" – בפסוק זה האדם נמשל לעיר קטנה, מפני שהאדם הוא העולם הקטן 

ומזכיר   – ]כמו שנתבאר בשער הבחינה פ"ד ובשער עבודת האלהים פ"ט[. וסיפר על כלי יופו 

ֶאְצלֹו,  ּוָמֲעטּו  ְמָעט",  ים  "ֲאָנׁשִ ּבַ ַנְפׁשֹו  ּוִמּדֹות 

ה,  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ יו  ַמֲאַוּיָ ְואֶֹרְך  ָהָאָדם  ֵלב  ּיֶֹדל  ֶנֶיד  ּכְ

ֶצר  ַהּיֵ ַעל  ר  ְוִסּפֵ אֹוָתם.  ָיתֹו  ְוַהּשָׂ ּכֹחֹו  ְוֶחְסרֹון 

יו ְוִצְבאֹוָתיו.  דֹול", ְלרֹב ֵחילֹוָתיו, ַוֲאָנׁשָ "ֶמֶלְך ּיָ ּבְ

ל ִעְנָיֵני  יף ּכָ הּוא ַמּקִ ֵני ׁשֶ ְוָאַמר "ְוָסַבב אֹוָתּה", ִמּפְ

ָעֶליָה  "ּוָבָנה  ְוָאַמר  רֹו.  ְוִנְסּתָ ִנְרֵאהּו  ּבְ ָהָאָדם 

ָהָרִעים  ִהְרהּוָריו  )ח(ְלרֹב  דֹוִלים",  ּיְ ְמצֹוִדים 

ֶהָחָכם  ָעָליו  ר  ּפֵ ּסִ ׁשֶ ּוְכמֹו  תֹו,  ְלֻחְלׁשָ יׁש  ְרּיִ ּתַ ִאם 

ּה  ּבָ ים  ַוֲאָנׁשִ ה  ְקַטּנָ ִעיר  יד-טו(:  ט,  )קֶֹהֶלת  ָאְמרֹו  ּבְ

דֹול ְוָסַבב אָֹתּה ּוָבָנה ָעֶליָה  ְמָעט ּוָבא ֵאֶליָה ֶמֶלְך ּיָ

ן ָחָכם. דֹוִלים ּוָמָצא ָבּה ִאיׁש ִמְסּכֵ ְמצֹוִדים ּיְ

הּוא  )ז(ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ה",  ְקַטּנָ "ִעיר  ּבְ ָהָאָדם  ַעל  ר  ִסּפֵ
יּופֹו ֵלי  ּכְ ַעל  ר  ְוִסּפֵ ָטן.  ַהּקָ  ָהעֹוָלם 

"צריך  כתב:  היצירה  לספר  ז"ל  הראב"ד  פירוש  ובתחילת  באורך.  שם  עיין  באדם,  זה  מעין 

בצלמנו  אדם  'נעשה  שנאמר  באדם,  ברא  כנגדו  בעולמו  הקב"ה  שברא  מה  שכל  לדעת,  אתה 

עד  אלוה'...  אחזה  'ומבשרי  החכמה,  סתרי  את  הנגלה  מתוך  שיתבונן  כדי  זה  וכל  כדמותנו', 

צדיקים'  'ארחות  בספר  עכ"ל.  אלוה".  אחזה  ומבשרי  ולכן  באדם,  נחקקו  וכלליה  פרטיה  שכל 

רמוז  הכל   – מרכבה  ומעשה  בראשית  מעשה  דבר  "סוף  בזה"ל:  כתב  שמים(  יראת  )שער 

'עולם האדם  נקרא  כן  על  יתעלה.  השם  נפלאות  יבין  הדבר  סוד  והיודע  מזעיר.  מעט   באדם 

קטן'".

התורה  מספרת  שלח  בפרשת  המיונים.  ומקריו  הרעות  ומחשבותיו  הרעים  הרהוריו  לרוב  ח. 

העדה  כל  "ותשא  עליה,  רעה  דבה  והוציאו  ישראל  ארץ  את  מלתור  המרגלים  שחזרו  שלאחר 

אינו אלא דמיון חזק של המשתקף בה עד שנראה כאילו זה האדם עצמו. כיוצא בזה הנם כל 

פיתויי היצר – נראים לאדם כטובה, אבל באמת אין זה אלא דמיון שווא, ובזה פירש את הכתוב 

'מים גנובים ימתקו' והרי אין 'מתיקות' במים. אלא שהיצר מדמה לאדם שיש במים מתיקות, וזה 

כל עניין החטא שאם האדם רק יתבונן ולּו מעט יראה לנכון שהכל הבל ודמיונות שוא.

יש מנורות אור  ולצידי הרחוב  לילד קטן המהלך ברחובה של עיר בלילה,  את הדבר המשילו 

המטילים צל למרחק, הילד נפחד ונרעד מן הצל – אשר נראים בו תנועות משונות ומטילות אימה, 

מה יעשה האב להשקיט סערת רוחו, יקריבנו אל מקור האור ונסו הצללים ויחד עמם כל הפחד 

והבהלה, כי באור המאיר רואים שכל הצל אינו דבר ממשי כלל, אלא דמיון ומשל.

כך נמי, האדם המתפחד מצללי היצר – המצייר לעיניו כי אם יעשה כך וכך מרה תהיה אחריתו 

– מה תקנתו, יתקרב אל מקור האור, והיינו להאיר נשמתו במעט התגברות והתעצמות ויראה כי 

הכל דמיון ועורבא פרח. וכך היה אומר אדמו"ר מקאצק זצ"ל, כי אכן אמת הוא שהיצר 'אריה' 

הוא, אלא שהוא אריה מ'נייר' – יגש ויתחיל לקרעו ויראה כי בידו וביד כל אחד לקרעו ]ועיין עוד 

בענין זה לקמן עיונים ד"ה תראה אפני[. 

יש  בעולם  שיש  מה  שכל  ג'(  ל"א  )פרק  נתן  דרבי  באבות  מבואר  כן  הקטן.  העולם  שהוא  ז. 

 עיונים 

 עיונים 



שער יחוד המעשה הלבבותביושר לבב חובות 

מה  המוסר   ארחות   

הלבבות שער יחוד המעשהחובות 

המוסר  ארחות  מד  

ומקריו  הרעות  ומחשבותיו 

הרעים  רעיונותיו   – המיונים 

הגרועות  ומחשבותיו 

כל  המגונות.  והצעותיו 

כ"מצודים  נחשבים  אלו 

כחומות  כמלכודות,  גדולים", 

בלי  האדם  על  ש"סוגרות" 

לברוח.  אפשרות  לו  להניח 

היצר מערים על האדם קשיים 

ופיתויים כה רבים, מפני שהוא 

משתדל וזומם לאבדו ולהמית 

את האדם בהם – באמצעותם, 

לבאר  עתידין  שאנו  כמו 

בעזרת השם להלן בשער הזה.

הפסוק  בהמשך  שנאמר  ומה 

חכם",  מסכן  איש  בה  "ומצא 

ומה  השכל.  על  לומר  רצונו 

לכך  הסיבה   – עליו  שספר 

במשל  מתואר  שהשכל 

שאנשיו  מפני  הוא  ב"מסכן", 

לעומת  וחלשים  לכוון את האדם אל האמת הם מעטים  כדי  הוא משתמש  הכלים שבהם   – ועוזריו 

הפיתויים של היצר, שהרי האמת תמיד חיוורת ואפורה לעומת כוח המשיכה של היצר, כמו שנאמר 

עליו שם בפסוק: "ואדם לא זכר את האיש המסכן ההוא", ונאמר בפסוק שאחריו: "וחכמת המסכן בזויה". 

ועם כל חולשתו – הרי הנך רואה מתיאור זה של מלחמת השכל ביצר, שלמרות חולשתו של השכל 

לעומת כוחו הרב של היצר כבר סיפר מהירת תשוקת היצר אליו – יש לציין את המהירות שבה מקבל 

עליו היצר את מרות השכל ונכנע אליו, כפי שמסופר במשל זה, שהאיש המסכן גבר על השר למרות 

כל מצודותיו הגדולות וניצחו ומילט את העיר. התנאי לניצחונו הוא אחד - המלחמה: בהילחמו בו – 

כשהשכל לוחם ונאבק עמו, ושהזקתו מסתלקת מעל האדם בנקלה – או אז בנקל מסתלקים הנזקים 

והסכנות מעל האדם, כי המעט מן האמת בכוחו שינצח הרבה מן השקר, כאשר – כשם שהמעט מן 

האור דוחה ומסלק הרבה מן החושך. 

ל  ּדֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ ים,  ַהְמֻיּנִ ּוִמְקָריו  ָהָרעֹות  בֹוָתיו  ּוַמְחׁשְ

ָאנּו ֲעִתיִדין ְלָבֵאר  מֹו ׁשֶ ֶהם, ּכְ ְלָהִמית ֶאת ָהָאָדם ּבָ

ָאַמר "ּוָמָצא ָבּה  ֶ ה. ּוַמה ּשׁ ַער ַהּזֶ ַ ּשׁ ם ּבַ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ּוַמה  ֶכל.  ַהּשֵׂ ן ָחָכם", ְרצֹונֹו לֹוַמר ַעל  ִמְסּכֵ ִאיׁש 

ְועֹוְזָריו  יו  ֲאָנׁשָ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ן",  "ִמְסּכֵ ּבְ ָעָליו  ר  ּפֵ ּסִ ֶ ּשׁ

ָאַמר ָעָליו: ְוָאָדם לֹא ָזַכר, ְוָאַמר:  מֹו ׁשֶ ים, ּכְ ְמַעּטִ

זּוָיה. ן ּבְ ְסּכֵ ְוָחְכַמת ַהּמִ

ֶצר  ַהּיֵ ׁשּוַקת  ּתְ ְמִהיַרת  ר  ִסּפֵ ָבר  ּכְ תֹו  ֻחְלׁשָ ְוִעם 
ֶקת  ּלֶ ִמְסּתַ ָקתֹו  ַהּזָ ְוׁשֶ בֹו,  ֲחמֹו  ִהּלָ ּבְ ֵאָליו 

ח  ְיַנּצַ ָהֱאֶמת  ִמן  ַהְמַעט  י  ּכִ ה,  ְנַקּלָ ּבִ ָהָאָדם  ֵמַעל 

ר ַהְמַעט ִמן ָהאֹור ּדֹוֶחה  ֲאׁשֶ ֶקר, ּכַ ֶ ה ִמן ַהּשׁ ַהְרּבֵ

ְך. ה ִמן ַהחׁשֶ ַהְרּבֵ

ויאמרו אליהם  ועל אהרן  כל העדה על משה  וילונו  ההוא,  בלילה  ויבכו העם  קולם  ויתנו את 

מכן  לאחר  א-ג(.  יד,  )במדבר  וכו'  מצרימה  שוב  לנו  טוב  הלא  וכו'  מצרים"  בארץ  מתנו  לּו 

אל  ויעלו  בבוקר  "וישכימו  מ(:  יד,  )במדבר  נאמר  וכך  ישראל,  עם  של  במחשבתם  שינוי  חל 

ישראל(  )לארץ  המקום  אל  ועלינו  הננו  לאמר  ישראל(  לארץ  העולה  הדרך  )היא  ההר  ראש 

 אשר אמר ה' )לתתה לנו, שם נעלה( כי חטאנו" )על אשר אמרנו הלוא טוב לנו שוב מצרימה.

רש"י(".

לכאורה, הכיצד זה חל שינוי במחשבתם של עם ישראל. הן עד כה בכו ורצו לשוב מצרימה, ואילו 

עתה התהפך בם ליבם, ופנו להלחם במסירות נפש ממש כדי להכנס לארץ ישראל. ואם כן, מדוע 

קודם לכן לא אבו להכנס לארץ.

אלא, ביאר הסבא מקלם, כבר אמרו חז"ל: גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה )ע"ז ג, 

א(. ופירשו שם התוספות: "מפני שהוא דואג תמיד לבטל יצרו ולקיים מצוות בוראו".

זה טיבו של האדם. כאשר חל עליו ציווי, קשה לו עד מאד לקיימו, שכן אז מפתהו יצרו לבל ימלא 

אחר הציווי. לעומת זאת, כשאדם אינו מצווה, קל לו יותר לעשות את המעשה.

אותם  ופיתה  למלחמה  הרע  יצר  יצא  ישראל,  לארץ  להכנס  המצווה  עליהם  חלה  עוד  כל  לכן, 

שלא יכנסו, ולכן, בכו ישראל והתרעמו על שהוציאם ה' ממצרים. והנה, כשאך ביטל הקב"ה את 

המצווה, ָּבַטל היצר הרע ובטלו פיתוייו ותעתועו, ואז שבו לשכל הבהיר והישר, ונוכחו לדעת כי 

ארץ ישראל היא המקום הטוב ביותר בעבורם.

צא ולמד, שכל פיתויי היצר הרע – דמיון הם, ואין בהם כל ממשות ואמת. 

רבי יעקב ניימן זצ"ל, בספרו 'דרכי מוסר' ביאר על פי זה את מה ששנינו במסכת שבת )פ"א, 

מ"ב(: לא ישב אדם לאכול סמוך למנחה ואם התחיל לא יפסיק, ואומרת הגמרא )שבת ט, ב(, 

מאימתי נחשבת תחילת סעודה – משיתיר חגורו. מקשה על כך הגמרא )שם י, א( כלום טירחה היא 

לשוב ולחגור את אבנטו, עד שלא מטריחים את האדם להפסיק את סעודתו כדי להתפלל מנחה. 

ובכלל קשה, ומה בכך שיתפלל בלא אבנט. מתרצת הגמרא, שאין הוא יכול להתפלל כשאינו 

חגור, משום מצוות "היכון לקראת אלוקיך ישראל".

והקשו התוספות, שאמנם כעת מיושב מדוע אין להתפלל בלא אבנט, אולם נותרה בעינה השאלה 

הראשונה, שהרי אין טרחה בכך שישוב ויחגור את אבנטו. אלא – ביאר ה'דרכי מוסר' – כיון שחל 

"חיוב" על האדם ומצוה היא לחגור את אבנטו, משום "היכון לקראת אלוקיך ישראל", בוודאי 

יערים עליו היצר הרע קשיים ומכשולים רבים, עד שאפילו פעולה קלה של מה בכך כמו חגירת 

אבנט תהא עליו למשאוי ולטורח רב.

 עיונים 



שער יחוד המעשה ביושר לבבביושר לבב הלבבותשער יחוד המעשה הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  מז מו   המוסר   ארחות   

לפרט  רבנו  מתחיל  עתה 

של  דוגמאות  תשע  ולבאר 

מחשבות המפתות את האדם 

האמונה  ביסודות  לפקפק 

מחשבות  הן  אלו  והדת, 

מהסוג הראשון של הרהורי היצר שהוזכרו לעיל )בסוף פרק ד'(, והוא מציג גם את התשובות שעל 

האדם להשיב על כל אחד מהספקות הללו כדי לסלקם מעליו.

ועתה אתחיל בהבאת הדוגמאות של פיתויי היצר.

כיוון שמטרת היצר למשוך את האדם לרדיפה אחר תאוות העולם הזה ולהשכיח ממנו את אחרית 

ימיו ואת העובדה שהוא עתיד לתת דין וחשבון על מעשיו, על כן הוא מנסה לשכנע את האדם 

שאין לו ממה לחשוש ומטיל אצלו ספק בהישארות הנפש.

ותחילת מה שיספק אותך בו היצר – הפיתוי הראשון של היצר הוא החדרת ספיקות בלבך בהישארות 

הנפש במטרה לערער את האמונה בעיקר יסודי זה שהוא שורש גם לאמונה בשכר ועונש, וישתדל 

לברר אותו אצלך – היצר ישתדל להטיל בך את הספק הבא: רעיון ההבל שהוא יציג לפניך הוא 

שנפשך אין לה קיום מבלתי היוף – שלנפש אין קיום כשהיא נפרדת מן הגוף לאחר המוות, ושהיא 

נפסדת בהפסד

מלחמות  על  הערה  בזה  ויש 

בכוחה  זו  ידיעה   – התאוות 

התעוררות  באדם  להוליד 

להצלחה  ותקווה  גדולה 

התאוות,  כנגד  במלחמתו 

האדם  את  מעוררת  והיא 

להתקומם לעמוד כניד היצר 

בהתמסרות   - בהשתדלות 

זוהי נקודת התורפה של  של היצר מעמוד לפני השכל.  נתבררה לנו חולשתו  ובחריצות, כי כבר 

היצר: כאשר השכל יוצא למלחמה כנגדו, לא יוכל היצר לעמוד מולו וייכנע לו מהרה, ומהירות 

היניפו לפניו – ובכוח השכל להביס אותו מהרה, כמו שאמר הכתוב )משלי יד, יט(: 'שחו רעים לפני 

טובים' – יפלו וישוחו רשעים לפני צדיקים )טוב הלבנון(. 

ל  ּדֵ ּתַ ְוִיׁשְ ֶצר  ַהּיֵ בֹו  אֹוְתָך  ק  ַסּפֵ ּיְ ֶ ּשׁ ַמה  ת  ּוְתִחּלַ
ָך ֵאין  ְפׁשְ ּנַ ְלָבֵרר אֹותֹו ֶאְצְלָך הּוא, )י(ׁשֶ

ֵסד  ִהּפָ ּבְ ִנְפֶסֶדת  ִהיא  ְוׁשֶ ַהּיּוף,  י  ְלּתִ ִמּבִ ִקּיּום  ָלּה 

ֲאוֹות, )ט(ְוַלֲעֹמד  ֶזה ֶהָעָרה ַעל ִמְלֲחמֹות ַהּתַ ּבָ ְוֵיׁש 
ָבר  ּכְ י  ּכִ ַוֲחִריצּות,  לּות  ּדְ ּתַ ִהׁשְ ּבְ ֶצר  ַהּיֵ ֶנֶיד  ּכְ

ֶכל,  ַהּשֵׂ ִלְפֵני  ֵמֲעֹמד  תֹו  ֻחְלׁשָ ָלנּו  ְרָרה  ִנְתּבָ

ֵלי  תּוב )ִמׁשְ ָאַמר ַהּכָ מֹו ׁשֶ ְיפֹו ְלָפָניו, ּכְ ּוְמִהירּות ִהּנָ

חּו ָרִעים ִלְפֵני טֹוִבים. יד, יט(: ׁשַ

ט. ולעמוד כניד היצר בהשתדלות וחריצות. בפרשת לך לך )בראשית טו, ה( כתיב: "ויאמר הבט 

נא השמימה וספור הכוכבים אם תוכל לספור אותם ויאמר לו כה יהיה זרעך". ביאור נפלא ביאר 

רבי מאיר שפירא מלובלין זצ"ל )בספרו 'אמרי דעת'( שהרי כל בר דעת יודע שאי אפשר לאדם 

לספור ולידע מנין הכוכבים, ומכל מקום כאשר אך שמע אברהם את ציווי הבורא לספור את 

הכוכבים, מיד החל לסופרם בלא לחשוב חשבונות הרי ממילא לא אוכל לסופרם ומה לי להתחיל 

בזה כלל, על זה אמר לו ה' יתברך, 'כה יהיה זרעך' – רצוני שכך ינהגו בניך אחריך, שלא יתפעלו 

ממחשבות ייאוש, ויקפצו אל תוך העבודה, ואנוכי כבר אהיה בעזרם, ומפורש אמרו חז"ל 'לא 

עליך המלאכה לגמור' )אבות ב, טז( ו'גמר המלאכה' ישלים הקב"ה בעדו כדכתיב )תהלים נז, ג( 

'לקל גומר עלי'. ע"כ.

ובאמת אמרו, שבשעה שיתחיל האדם לעשות 'פעולה קטנה' לטוב, משם יקל עליו להמשיך בדרך 

טוב – לעלות עוד ועוד, עד שיגיע לתכליתו הנרצית. וכך ביאר ה'חתם סופר' )תו"מ השלם ד"ה 

או יאמר( את הפסוק )דברים כא, י( 'כי תצא למלחמה... ושבית שביו', שישבה את היצר באותה 

הדרך שהוא בא לשבות אותו, והיינו שילמד ממעללי היצר שדרכו לבוא אל האדם באמרו )שבת 

קה, ב( 'היום עשה כך' ולא יותר, 'ולמחר אומר לו עשה כך עד שאומר לו לך ועבוד עבודה זרה', 

ובזה הדרך ממש ילחם האדם עם יצרו, יקבל על עצמו – היום אתחזק בתורה ומצוות כך, ולמחר 

עוד קמעא, עד שיגיע לידי ניצחון גמור.

י. שנפשך אין לה קיום מבלתי היוף. בפרשת קניית מערת המכפלה על ידי אברהם אבינו מבני חת - 

כתב המלבי"ם )בראשית כג, כ( דברים נפלאים על ענין השארות הנפש, וז"ל: איתא במדרש: "אמר 

רבי אלעזר: כמה דיות משתפכות, כמה קולמוסין משתברין, כדי לכתוב עשר פעמים 'בני חת' כנגד 

עשרת הדיברות! ללמדך שכל מי שהוא מברר מקחו של צדיק כאילו קיים עשרת הדברות". כי מה 

שהאריכה התורה בקניה זו ובפרטיה, הוא כי אברהם השתדל בזה לנטוע בלב העמים פינה גדולה 

מפינות הדת, שהיא האמונה בהשארות הנפש אחר המוות ובגמול העתיד שיהיה בין לנפש בין לגוף. 

כי הגופים ישני אדמת עפר יקיצו ביום הדין הגדול, אלה לחיי עולם ואלה לדראון עולם. ועתידים 

צדיקים שיעמדו בלבושיהם, היינו בגופים הגשמיים שהיו לבושים בהם בחיים הראשונים.

ועל כן צריך להכין לגוף המת מקום שם קבר במקום נבחר, ובין בני משפחתו ואנשים צדיקים, 

ואין קוברים רשע אצל צדיק כמו שהיה במעשה דאלישע. וכל זה היה כדבר זר לבני חת, שחשבו 

כי מתים בל יחיו ואין עוד דין וחשבון בשאול, והקבורה אינה צריכה רק לפי שעה משום בזיון 

החיים ומשום הסירחון ואחר-כך היו מפנים הקבר.

 עיונים 

 עיונים 



שער יחוד המעשה ביושר לבבביושר לבב הלבבותשער יחוד המעשה הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  מט מח   המוסר   ארחות   

העולם  של  האובדות 

בסופו  אתה  ועלול  הזה, 

דבוק  שתהיה  תהליך  של 

עד  הזה  העולם  בתאוות 

אותה  עצמך  אתה  שתאמר 

אמירה כמו שאמר הכתוב על 

אנשי הדעת הזאת – האנשים 

הנפש  בהישארות  הכופרים 

ושתו  'אכול  יי(:  כב,  )ישעיה 

הכלל:  זהו  נמות'.  מחר  כי 

כשאדם מאבד את התקווה לעולם הבא, הוא מפנה את מבטו לחפש את ההנאה בעולם הזה.

הזו  – את ההשקפה  את הדעת הזאת  וישלול ממך  הוא ירחיק  זה,  ואם תתייעץ עם שכלך בעניין 

בראיות ]על ידי הוכחות[ ברורות אשר כבר זכרו והזכירו

נפסד  שהגוף  וכשם   – יופך 

ומתכלה בהיפרדו מן הנפש, 

ואובדת  כלה  הנפש  גם  כך 

הגוף,  מן  הפרידה  לאחר 

אחרי  מציאות  לה  ושאין 

המות – ואין לה קיום וחיות אחרי המוות, ויתמיד בדמיונות שאינם מתקיימים כשיתבונן בהם האדם 

– ויביא לך על כך ראיות של הבל שכל מהותן דמיונות, ובהתבוננות מועטה מכירים שאין בהן 

ולא כלום, ]ואפיקורסות זו היא הדעה הכוזבת הגרועה ביותר של הכופרים )טוב הלבנון([. ומטרתו 

בערעור האמונה בעובדת היות הנשמה בת אלמוות היא:

כדי שתתקבל טעות זו בלבך, תחלחל, ותהיה סיבה להביאך על ידי כך לבקשת ההנאות – לרדיפה 

אחר התענוגות הכלות - הפוסקות והתאוות

ַעל  תּוב  ַהּכָ ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ּתֹאַמר  ְוׁשֶ ָהאֹוְבדֹות, 

י  ּכִ תֹו  ְוׁשָ ָאכֹול  יי(:  ְעָיה כב,  )ְיׁשַ ַהּזֹאת  ַעת  ַהּדַ י  ַאְנׁשֵ

ָמָחר ָנמּות.

ָך  ִמּמְ )יא(ַיְרִחיק  ֶזה,  ּבָ ְכְלָך  ׂשִ ִעם  ְתָיֵעץ  ּתִ ְוִאם 
ר ָזְכרּו  רּורֹות ֲאׁשֶ ְרָאיֹות ּבְ ַעת ַהּזֹאת ּבִ ַהּדַ

ִדְמיֹונֹות  ֶות, ּבְ ֵאין ָלּה ְמִציאּות ַאַחר ַהּמָ ּיּוְפָך, ְוׁשֶ

ֵדי  ּכְ ָהָאָדם,  ֶהם  ּבָ ְתּבֹוֵנן  ּיִ ׁשֶ ּכְ ִמים  ִמְתַקּיְ ֵאיָנם  ׁשֶ

ֲאוֹות  לֹות ְוַהּתַ ת ַהֲהָנאֹות ַהּכָ ׁשַ ה ְלַבּקָ ְהֶיה ִסּבָ ּתִ ׁשֶ

תתגודדו"  לא   – אלקיכם  לה'  אתם  "בנים  כתיב  ברורות.  בראיות  הזאת  ירחיק ממך הדעת  יא. 

)דברים יד, א(. כתב ה'אור החיים' וז"ל: "צריך לדקדק: מה טעם סמך מאמר 'בנים אתם' למאמר 

'לא תתגודדו'? נראה שנתכוון לומר שבמיתת איש אין אבידה למת, אלא הוא דומה לאדם ששלח 

בנו לסחורה לעיר אחרת, ולימים שלח האב אחר בנו )לקרוא לו שישוב אל מקומו(. אין העדר הבן 

אלא מן המקום שהלך משם, אבל על כל פנים ישנו )כלומר הבן עדיין נמצא וקיים, ולא נסתלק 

אלא מן המקום שבו שהה עד עתה(. ואדרבה, לטוב לו שחזר הבן אצל אביו, שהוא מקור החיים, 

ועל זה ]-לפיכך[ אין לנו להתגודד ולשים קרחה, מה שאין כן הגויים שלא נקראו בנים לה'. והוא 

אמרו: 'אתם' – לשלול הגויים, שעליהם ידוו הדווים ביום מיתתם".

אותו רעיון מבטא גם מהר"ם אלשיך הק': משל למה הדבר דומה? לאשה ובנה הדרים בעיר אחת, 

בזמן שהבעל-האב שוהה זמן ממושך במדינה רחוקה. בשהותו שם הוא עושה חיל ומתעשר מאד. 

ויהי היום ונפש הבן יצאה לנסוע אל אביו. מובן שמצד אחד מצטערת האם על הפרידה מבנה. 

אך השמחה לרגל האושר הצפוי לו כאשר יהיה סמוך על שולחן אביו העשיר, גוברת על צערה.

על  להצטער  אין  כן,  ואם   – אלקיכם"  לה'  אתם  "בנים  ע"ה:  רבינו  משה  אומר  האלה  כדברים 

הפרידה מן המת, שהרי הלך הבן אצל אביו העשיר! שם יתענג על ה' וטוב יהיה לו בעולם הבא, 

הרבה יותר מאשר בעולם הזה. ולפיכך – "לא תתגודדו".

ועל ידי מעשה זה שהיה בפרסום ואברהם נתן בעד המטרה הון רב, נתיסד אצלם אמונה שבירר 

להם שהשלימים אין להם מן העולם הזה אלא ד' אמות של קבורה, וכל חלקם בעולם הזה המה 

מהבל יחד. ועל זה אמר: "גר ותושב אנכי". שהוא מכוון עם מה שנאמר "כי גר אנכי עמך תושב 

ככל אבותי". כי חיי העולם הזה הם חיי הגר, שאל מקומו שואף זורח הוא שם.

ועל כן: "תנו לי אחוזת קבר", ומה שאקברה מתי הוא רק מלפני. אבל באמת לא תחשב לקבורה, 

רק כמי שגונז דבר יקר באוצר להיות שמור למועד ידוע אשר יוציאוהו משם. ובני חת, אשר לא 

האמינו בזה, היה די להם הקבורה לפי שעה, ואמרו: במבחר קברינו קבור – למה לך אחוזת קבר?

לכן הוסיף לבקש דווקא מערת המכפלה, שהיה בית ועליה. והוא ציון ומשל להוויית האדם בעולם 

הזה במערה השפלה, שיש על גביה עליה, הוא העולם העליון. וגם אחרי המוות ינוח הגוף על 

)כמו שכתבתי בספרי "שירי הנפש"  והרוח תחופף עליו מלמעלה בגן עדן התחתון  משכבותיו 

בפסוק "אחות לנו קטנה"(.

יגיעו ועמלו.  והמערה הזאת היא בקצה השדה, שהוא סוף האדם וסוף כלי מעשהו בשדה וכל 

והודיע כי יקנה זאת בכסף מלא, כי כל חפצים לא ישוו אל ההשארה הזאת, אשר היא אחרית 

האדם ותקוותיו. וכבר ביאר בזוהר כי ארבע מאות שקל כסף – ששקל, היה רמז לארבע מאות 

עלמין דכיסופים שיירש לעתיד בשכר עמלו תחת השמש.

וכל זה בירר אברהם בעת המקח הזה, ולימד ודרש והקים פינות האמונה. ובירור המקח הזה דומה 

כעשרת הדברות שביררו האמונה והשכר והעונש.

 עיונים 

 עיונים 



שער יחוד המעשה ביושר לבבביושר לבב הלבבותשער יחוד המעשה הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  נא נ   המוסר   ארחות   

הייחוד  בשער   – הזה  הספר 

שבספר הזה, במה שימציאך 

– שכלך גם יביא לך ראיות 

לעולם  כי  ברורות  והוכחות 

הזה יש בורא אשר בראו מלא 

דבר – מאין ומאפס.

מספק  היצר  יתיאש  וכאשר 

מלערער   – עליך  הזה  הענין 

חידוש  בעניין  אמונתך  את 

העולם על ידי הבורא ברוך 

ינסה  הוא   – יפילך  הוא, 

השיתוף  במיני  אותך  להפיל 

הכפירה  משיטות  באחת   –

כמו  לשיתוף,  הטוענות 

כגון   – השניות  בעלי  דעת 

ח"ו  שיש  האומרים  שיטת 

שתי אלהות, ודעת - ושיטת 

הנוצרים בשילוש – שיש ח"ו שלוש אלהות, ודעת אנשי התולדות – או כשיטת האומרים שהטבע 

הוא האלוה ]הבוטחים על הטבע הטבוע בכל דבר ודבר, וסבורים שהוא אינו יכול להשתנות )הגר"י 

– מבין החוזים בכוכבים, כפי התחלקות  מכלל חוזי הכוכבים  והסכלים  עמדין([, וכדעת הפתאים 

דעותם – על דעותיהם ושיטותיהם המשונות. 

וכאשר – אולם כאשר יתברר לך ויתאמת בלבך כי הבורא יתברך הוא אחד וקדמון, במה שקדם לנו 

מן הדברים – על פי מה שהקדמנו לבאר בדברינו לעיל בתחילת הספר הזה ]שער היחוד[, יסורו כל 

אלו הספקות ממך – יסורו כל הספקות בדעות הכוזבות הללו מלבך ותנוח דעתך.

הראשונים,  הקדמונים  אותן 

אשר  הטבע  חכמי  ]הם 

הישארות  ענין  את  הוכיחו 

חותכות  בהוכחות  הנפש 

וברורות, כפי שנזכר בכוזרי 

)טוב  י"ב  סימן  ה'  מאמר 

בדברי  הוזכרו  וכן  הלבנון([, 

השלום,  עליהם  הנביאים 

וכפי שביארן רבנו באריכות 

בפרק ד' של שער הביטחון 

)טוב הלבנון(.

היצר  יתייאש  וכאשר 

כאשר   – בזה  אותך  מלספק 

מלהכניס  יצרך  יתייאש 

את  ולערער  ספיקות  בלבך 

הנפש,  בהישארות  אמונתך 

אחר:  ספק  בך  לעורר  יפנה 

 – לספק אותך  וינסה  ישתדל 

לערער את אמונתך בכך שהבורא יתברך הוא שברא את העולם, ויאמר לך כי העולם הזה אינו חדש 

ולא נברא, אלא קדמון הוא, וכפי שהוא עכשיו כך היה מעולם ולא סר – ובשום זמן לא היה שונה 

כאשר – ממה שהוא עתה, ולא יסור כן – וגם בוודאי לא תשתנה מתכונתו לעולם, ואין דבר ממנו – 

ומכל הכוחות המצויים בעולם אין אף כוח שיותר ראוי ומתאים להיות בורא מנברא – כלומר, אין 

כוח שעשוי להיות האלוקים, הבורא, האחד והיחיד שיצר את העולם, ולא נברא שנוצר ונעשה על 

ידי גורם אחר, ואם אכן אין שום עדיפות לשום כוח בעולם על פני האחרים, אין דבר ממנו חייב 

בעבודת זולתו – אין שום סיבה שאחד מן הברואים יהיה חייב לעבוד את זולתו, מפני שהכל ישן, 

עתיק וקדמון, ואין כוח עליון שברא אותו, ר"ל. 

ושוב  בדעתך  התחזק  אלו,  מעין  כפירה  הרהורי  אצלך  יעורר  יצרך  וכאשר   – בזה  יקרך  וכאשר 

ויציג   – הזו  יראה אותך הפסד הדעת  זה  ושכלך  שכלך,  באמצעות  האמת  על  ולעמוד  להתבונן 

הייחוד  ממאמר  שנתבאר  וכפי  היצר,  שבדברי  השקר  ואת  הזאת  הדעה  אפסיות  את   לפניך 

מן

ה ּבֹוֵרא  י ָלעֹוָלם ַהּזֶ ְמִציֲאָך ּכִ ּיַ ֶ ַמה ּשׁ ה, ּבְ ֶפר ַהּזֶ ַהּסֵ

ָראֹו ִמּלֹא ָדָבר. ּבְ

יְלָך  ה ָעֶליָך, ַיּפִ ק ָהִעְנָין ַהּזֶ ּפֵ ִיְתָיֵאׁש ִמּסַ ר  ְוַכֲאׁשֶ
ֲעֵלי  ּבַ ַדַעת  מֹו  ּכְ ּתּוף,  ַהׁשִ ִמיֵני  ּבְ

י  ּלּוׁש, )יב(ְוַדַעת ַאְנׁשֵ ִ ּשׁ ִנּיּות, ְוַדַעת ַהּנֹוְצִרים ּבַ ַהׁשְ

ִפי  ָתִאים ֵמחֹוֵזי ַהּכֹוָכִבים, ּכְ ַהּתֹוָלדֹות, ְוַדַעת ַהּפְ

י  ּכִ ְלָך  ֵרר  ִיְתּבָ ר  ְוַכֲאׁשֶ  — עֹוָתם.  ּדֵ קּות  ִהְתַחּלְ

ַדם ָלנּו ִמן  ּקָ ֶ ַמה ּשׁ ַרְך ֶאָחד ַקְדמֹון, ּבְ ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ

ֵאּלּו  ל  ּכָ ָיסּורּו  ה,  ַהּזֶ ֶפר  ַהּסֵ ת  ְתִחּלַ ּבִ ָבִרים  ַהּדְ

. ּךָ ֵפקֹות ִמּמֶ ַהּסְ

ֲעֵליֶהם  ִביִאים  ַהּנְ ּוְבִדְבֵרי  ְדמֹוִנים,  ַהּקַ אֹוָתן 

לֹום. ָ ַהּשׁ

ל  ּדֵ ּתַ ִיׁשְ ָבֶזה,  אֹוְתָך  ק  ּפֵ ִמּסַ ִיְתָיֵאׁש  ר  ְוַכֲאׁשֶ
ְויֹאַמר  ַרְך,  ִיְתּבָ ּבֹוֵרא  ּבַ אֹוְתָך  ק  ְלַסּפֵ

ה ֵאינֹו ָחָדׁש ְולֹא ִנְבָרא, ְולֹא ָסר  י ָהעֹוָלם ַהּזֶ ְלָך ּכִ

נּו  ָבר ִמּמֶ ן, ְוֵאין ּדָ ה, ְולֹא ָיסּור ּכֵ ר הּוא ַעּתָ ֲאׁשֶ ּכַ

ּנּו  ָבר ִמּמֶ ְבָרא, ְוֵאין ּדָ יֹוֵתר ָראּוי ִלְהיֹות ּבֹוֵרא ִמּנִ

ן ַקְדמֹון. ַהּכֹל ָיׁשָ ֲעבֹוַדת זּוָלתֹו, ׁשֶ ב ּבַ ַחּיָ

ְכְלָך, ְוַיְרֶאה אֹוְתָך  ִיְקְרָך ָבֶזה, ׁשּוב ְלׂשִ ר  ְוַכֲאׁשֶ
ִמן  חּוד  ַהּיִ ֲאַמר  ִמּמַ ַהּזֹו  ַעת  ַהּדַ ֶהְפֵסד 

יב. ודעת אנשי התולדות. היינו דעת האומרים שהטבע הוא גם כן אלוה. בפרשת כי תבוא נאמר 

"ולא תסור מכל הדברים אשר אנכי מצוה אתכם היום ללכת אחרי אלהים אחרים לעבדם" )דברים 

אלהים  מעבוד  ישראל  עם  את  להניא  ונשנים,  חוזרים  רואים מאמצים  אלו  בפרשיות  יד(.  כח, 

אחרים. ואילו אנו בימינו, אחר שכבר בוטל יצרא דעבודה זרה, אין לנו כל מושג, איך יתכן שיבא 

 עיונים 



שער יחוד המעשה ביושר לבבביושר לבב הלבבותשער יחוד המעשה הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  ני נב   המוסר   ארחות   

וכאשר תשקיף – אבל כאשר 

מה  על  בשכלך  תתבונן 

שהקדמנו  במה   – לנו  שקדם 

לטובת  הבחינה  בשער 

בביאור   – עלינו  האלהים 

האלוקים  שמיטיב  הטובות 

בשער  שהזכרנו  כפי  עמנו 

קבלת  חיוב  ובשער  הבחינה, 

בעבורה  לאלהים  העבודה 

חובתנו  התבארה  שבו   –

לעבדו בעבור אותן הטובות, 

או-אז יסור הספק הזה מלבך 

שטענתו  אצלך  ויתברר 

מופרכת מיסודה, ותחייב את 

נפשך בעבודת האלהים – תקבל על עצמך מתוך הבנה את החיוב לעבוד את האלוקים.

הוא  הללו,  בדרכים   – האלה  בפנים  מלפתותך  ויתייאש  תרמיתו  שהתגלתה  היצר  יראה  וכאשר 

ישתדל לספק עליך בענין הנבואה ולעורר בלבך ספיקות בעניין אמיתות הנבואה, ויוסיף ויטען 

שאף אם אכן קיימת נבואה, יש לשאול בדבר הנביאים – האם אכן אמר ה' לנביאים את מה שהם 

אמרו בשמו, ויפתה אותך לפקפק בתורה ובאופני אמיתתה – ויערער בקרבך את האמונה שתורתנו 

ניתנה לנו מאת ה' יתברך, ועוד יעורר שאלות בדבר חיובה – כלומר, יטען ויאמר שאף אם אמת 

הדבר שה' נתן את התורה, מנין שאכן אנו חייבים לקיים אותה. 

ממך  היצר  יתייאש  וכאשר 

אותך  ולפתות  מלהסית   –

באחת   – האלה  בפנים 

העוסקות  הללו  מהדרכים 

הבורא,  באחדות  בכפירה 

הוא ישתדל ויתאמץ לפתותך 

במיני טענות נוספות ויאמר 

יחיד  הוא  לך: אמנם הבורא 

לפניו  עבודתך  אך  וקיים, 

– כי  אינה נצרכת מצד חיוב 

אינך חייב בעבודת הבורא, ויאמר לך ]ויסביר לך[: כי העבודה המחוייבת מן העובד אל הנעבד - מן 

האדם העובד לפני הקל שעובדים אותו - תהיה קיימת ונדרשת רק בעת צרכו אליו – רק כאשר 

יש צורך לנעבד בעבודה שעובדים אותו והוא נזקק לה, ואולם הבורא יתברך ברוב גדלו ועוצמתו 

נצרך  הוא  שבגללו  חסר  אחד  דבר  אצלו  שיהא  ייתכן  הרי איננו צריך לבריותיו ולא  ושלימותו 

למעשי ידיו – לעבודת האדם החלוש והקטן שתשלים אותו, ואם כן, עבודתך לו – העבודה שהנך 

רוצה לעבדו אין לה טעם ולא פנים – אין לה כל הסבר ונימוק ואין טעם לעסוק בה. 

ָלנּו  ָקַדם  ֶ ּשׁ ַמה  ַעל  ְכְלָך  ׂשִ ּבְ ִקיף  ׁשְ ּתַ ר  ְוַכֲאׁשֶ
ָהֱאלִֹהים  ְלטֹוַבת  ִחיָנה  ַהּבְ ַער  ׁשַ ּבְ

ֵלאלִֹהים  ָהֲעבֹוָדה  ַלת  ַקּבָ ִחיּוב  ַער  ּוְבׁשַ ָעֵלינּו, 

ָך  ַנְפׁשְ ֶאת  ב  ּוְתַחּיֵ ה,  ַהּזֶ ֵפק  ַהּסָ ָיסּור  ֲעבּוָרּה,  ּבַ

ֲעבֹוַדת ָהֱאלִֹהים. ּבַ

ל  ּדֵ ּתַ ה, ִיׁשְ ִנים ָהֵאּלֶ ּפָ ּתֹוְתָך ּבַ ר ִיְתָיֵאׁש ִמּפַ ְוַכֲאׁשֶ
ִביִאים,  בּוָאה ְוַהּנְ ִעְנַין ַהּנְ ק ָעֶליָך ּבְ ְלַסּפֵ

ָתּה ְוִחּיּוָבה. )יי(ּוַבּתֹוָרה, ּוְבָאְפֵני ֲאִמּתָ

ל  ּדֵ ּתַ ִיׁשְ ה,  ָהֵאּלֶ ִנים  ּפָ ּבַ ָך  ִמּמְ ִיְתָיֵאׁש  ר  ְוַכֲאׁשֶ
ַהּבֹוֵרא,  ֲעבֹוַדת  ִחּיּוב  ד  ִמּצַ ְלַפּתֹוְתָך 

ְהֶיה  ּתִ ַלֶנֱעָבד  ָהֲעבֹוָדה ִמן ָהעֹוֵבד  י  ּכִ ְלָך  ְויֹאַמר 

ָצִריְך  ֵאיֶנּנּו  ַרְך  ִיְתּבָ ְוַהּבֹוֵרא  ֵאָליו,  ָצְרּכֹו  ְבֵעת 

לֹו  ַוֲעבֹוָדְתָך  ָיָדיו,  י  ְלַמֲעׂשֵ ָחֵסר  ְולֹא  ִלְבִריֹוָתיו 

ֵאין ָלּה ַטַעם ְולֹא ָפִנים.

יי. ובתורה. כלומר, שהיצר יפתה אותך לפקפק בתורה, אם התורה ניתנה מן השמים ושה' הוא 

שנתן אותה. במסכת חולין )ס, ב( אמרו: "וכי משה רבינו קניגי )צייד הצד חיות( היה או בליסטרי 

)היורה בקשת על חיות( היה )שיכיר את כל החיות? אלא( מכאן תשובה לאומר אין תורה מן 

השמים". פירוש, שאם חלילה אין התורה מן השמים, מנין היה משה בקי בחיות הללו שאין בני 

אדם בקיאים בהן?

הגמרא  פירשו שדברי  ורש"י(  גרשום  מרבנו  וכן משמע  הרא"ש,  ותוספות  )תוספות  הראשונים 

מוסבים על "השסועה", שהיא בריה שאינה מצויה, המוזכרת לעיל בגמרא שם, שיש לה שני גבין 

אדם להשתחוות לפסל מעשה עץ ואבן.

ברם, אומר ה'חזון איש' )בקובץ אגרות(, אין זו עליה מצדינו, אלא אדרבא, ירידה, כי תכלית האדם הוא 

המלחמה ביצר הרע, טול ממנו את יצרו ונטלת את נשמתו. אלא שכמשל הידוע, כמו שאין להסביר 

לסומא בחינת הצבעים, כך קצרה דעתנו, להבין את האדם הגדול, בעל היצר של עבודה זרה.

נטיה  היתה  להם  קדמונים,  בימים  לבריות  להם  היה  מבימינו  שונה  טבע  ביאר:  אחר  ובמקום 

להתאוות ולהימשך רבות אחר כוחות רוחניים ודברים נסתרים. וכשם שמכל התאוות יש להתרחק 

זו היה עליהם להתבונן ולהשמר תמיד לבל יתפסו לה.  באמצעות עבודה מתמדת, כך מתאוה 

נוטה לאמונה בכוחות ההם, אשר בטבעו  היה  זאת משום שכל מי שנחלש באמונה האמיתית, 

היה להוט אחריהם. לא כן משביטל הקב"ה יצר העבודה זרה, שאז נשתנה טבע הבריות מעיקרו, 

לבלתי חשוב כל העת דוקא בצפון ובמסתתר, כי אם בגלוי ובידוע. מעתה כל המתרחק מאמונה 

נוטה אחר טבע זה, אשר בו ימצא את אמונתו הזרה. ]דהיינו, לחקור בחכמת הטבע והמדע מתוך 

מחשבה כי מה שאינו גלוי וידוע כאילו אינו קיים.[ 

 עיונים 

 עיונים 



שער יחוד המעשה ביושר לבבביושר לבב הלבבותשער יחוד המעשה הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  נה נד   המוסר   ארחות   

ענין  לך  ויתבררו  אצלך 

והעובדה  הנבואה  אמיתות 

הנביאים  דברי  שכל 

אמת  הם  ה'  בשם  שנאמרו 

 – צרופה, וצורך חיוב התורה 

דבר  היא  התורה  ושנתינת 

ושליחות  מחייבו,  שהשכל 

את  שלח  ושה'   – בה  הנביא 

את  לנו  לתת  נביאו  משה 

התורה, ואופני ההערה עליה 

דרכים  באיזה  גם  ותדע   –

עלינו להתעורר לקיים אותה.

הוא  ובתורה שבכתב,  בנבואה  לכפור   – אותך בענין הזה  מלפתות   – היצר ממך  יתייאש  וכאשר 

ינסה להכשילך בדרך אחרת בכך שיספק אותך בקבלה – ינסה לערער את אמונתך בתורה שבעל 

פה, ויאמר לך: כי המושכל – שאמנם המצוות שהשכל מחייבן והכתוב – וגם אלו שנכתבו בפירוש 

בתורה, שניהם אמת, אך - אולם מה שאמרו ודרשו רבותינו זכרונם לברכה אינו עיקר – אין לדבריהם 

חשיבות ולא קיבולו חובה – ואין מחובתנו לקבלם ולנהוג על פיהם. 

בשכלך  כנידו  תעמד  ואם 

באמונתך  תעמוד  אם  אך   –

בתקיפות כנגד היצר על ידי 

בטענות  בו  ותילחם  שכלך, 

בשער  הזה  בספר  הקודמות 

– על ידי הטענות וההוכחות שנתבררו בספר הזה לעיל בשער עבודת האלוקים  השלישי ממנו 

]השער השלישי[, או-אז יסורו כל הספקות האלה מלבך, ויתאמת

ִליחּות  בּוָאה, ְוֹצֶרְך ִחּיּוב ַהּתֹוָרה, ּוׁשְ ֶאְצְלָך ִעְנַין ַהּנְ

ִביא ָבּה, ְוָאְפֵני ַהֶהָעָרה ָעֶליָה. ַהּנָ

ק אֹוְתָך  ה, ְיַסּפֵ ִעְנָין ַהּזֶ ָך ּבָ ִיְתָיֵאׁש ִמּמְ ר  ְוַכֲאׁשֶ
תּוב  ל ְוַהּכָ ּכָ ׂשְ י ַהּמֻ ָלה, ְויֹאַמר ְלָך ּכִ ּבָ ַבּקַ

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם  ֶ ֵניֶהם ֱאֶמת, )יד(ַאְך ַמה ּשׁ ׁשְ

ר ְולֹא ִקּבּולֹו חֹוָבה. ִלְבָרָכה ֵאינֹו ִעּקָ

ָענֹות  ּטְ ּבַ ֵחם בֹו  ְוִתּלָ ְכְלָך  ְבׂשִ ֶנְיּדֹו  ּכְ ֲעֹמד  ּתַ ְוִאם 
י  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ַער  ׁשַ ּבַ ה  ַהּזֶ ֶפר  ּסֵ ּבַ ַהּקֹוְדמֹות 

ת  ָך, ְוִיְתַאּמֵ ּבֶ ה ִמּלִ ֵפקֹות ָהֵאּלֶ ל ַהּסְ ּנּו, ָיסּורּו ּכָ ִמּמֶ

יד. אך מה שאמרו רבותינו ז"ל אינו עיקר ולא קבולו חובה. על החיוב לשמוע ולקבל דברי רבותינו, 

דרשו חז"ל )בספרי( מהפסוק 'לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל' )דברים יז, יא( – 

'אפילו אומר לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין'.

ומבאר הר"ן )דרשות הר"ן הדרוש האחד עשר( מדוע אין לחוש מהמכשול שיגרם לשומע בקול 

הסנהדרין כאשר טעו והורו על ֵחלב שהוא מותר וכדומה, הלא מאכלות אסורות מולידות טמטום 

בנפש האוכל? 

וכך כותב: ואני סובר עוד, שאי אפשר שימשך ממה שיכריעו הסנהדרין הפסד בנפש כלל, גם 

כי יאכילו דבר האיסור ושיאמרו בו שהוא מותר. לפי שהתיקון אשר ימשך בנפש מצד ההכרעה 

מזבח  "הנה שמוע  יתברך, כאמרו  היותר אהוב אצלו  הוא הדבר  מורי התורה,  למצות החכמים 

טוב", בתיקון ההוא יסיר הרוע אשר הוא מעותד להתילד בנפש מצד אכילת הדבר האסור ההוא. 

וכיוצא בדבר זה בעצמו יקרה בגוף, כי המאכל המזיק כשיאכלהו האוכל על דעת שמועיל אליו, 

ושני שדראות, והיא בעל חי שנזכרה בתורה בבהמות שאסור לאוכלן "אך את זה לא תאכלו... 

השסועה..." )דברים יד, ז(, והראיה שתורה מן השמים הוא מכך שהכיר משה רבינו את השסועה, 

אף שהיא נולדת מבהמה שאינה מצויה בינינו. וכתב המלבי"ם )שמיני פסקא עג(, שלדעת שמואל 

הסובר )נדה כד, א( ש'שסועה' היא בריה בפני עצמה, נראה שהוא המין הקרוי 'טאיאסו' המצוי 

רק בדרום אמריקא, לפי זה מוכח היטב מכאן שהתורה מן השמים, שהרי לא הייתה יכולת למשה 

רבינו לראות את המין הזה אשר נעלם אז מעיני כל, ורק בורא העולם אשר לקצווי ארץ יביט, 

ידע לצוות עליו.

אולם ב'ספרי' לפסוק זה )דברים יד, ז( אמרו דברים אלה )"וכי משה רבינו קניגי היה" וכו'( בשם 

היא  ב'ספרי'  שהראיה  שפירש  ו'(  י"א,  )ויקרא  מלבי"ם  ועיין  עצמו,  בפני  כמאמר  עקיבא  רבי 

מעצם המנין של בעלי חיים טהורים, וז"ל: "פה נמצא מופת שהתורה היא אלוקית, שנתן כלל 

שרק מפריס ומעלה גרה יאכל, וחשב בפרשת ראה עשרים מינים שיש להם ב' סימנים, וג' מינים 

שהם מעלה גרה בלבד, ומין אחד שהוא מפריס פרסה, וחכמי דור ודור חקרו ודרשו על כל מיני 

הבעלי חיים הנמצאים בכל חלקי עולם, ולא מצאו אף מין אחד זולת אלה שיהיו לו שני סימנים 

או סימן אחד".

ה'חתם סופר' )פסחים נד, א ד"ה וי"א( הקשה, ממה שכתב רש"י )בראשית כז, טו( שעל בגדיו של 

אדם הראשון היו חקוקים כל החיות ועופות שבעולם, ואם כן מה הראיה שתורה מן השמים, אולי 

הכיר משה את כל החיות מבגדיו של אדם הראשון ]הקושיא היא לדעת הסוברים )נדה כד, א( 

ש'שסועה' היא בריה בפני עצמה, אבל להסוברים ששסועה אינה בריה בפני עצמה אלא שפעמים 

שמבהמה טהורה יוולד עובר כזה, לא קשה מידי, כי זאת לא היה מצוייר בבגד ושפיר מוכח[. 

ותירץ ה'חתם סופר', שהכופרים בבריאת העולם בהכרח אינם מאמינים שהיה אדם הראשון ועל 

בגדו חקוקים כל החיות. 

 עיונים 

 עיונים 



שער יחוד המעשה ביושר לבבביושר לבב הלבבותשער יחוד המעשה הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  נז נו   המוסר   ארחות   

רבותינו  בו  שאמרו  כמו 

)ברייתא  לברכה  זכרונם 

'בשלש  ישמעאל(:  דרבי 

עשרה מדות התורה נדרשת' 

יש  כללים  עשר  שלושה   –

שהתורה מתפרשת על ידם, 

יי(:  י,  )אבות  אמרו  ועוד 

'המסורת שמסרו לנו חכמים 

שבתורה,  ויתרות  בחסרות 

גדר   – לתורה'  סייי  היא 

וחיזוק לתורה שבכתב, וממנה אנו למדים את דיניהן של כמה וכמה מצוות. 

ועוד תימצא הוכחה נוספת על הנחיצות של חלק התורה שבעל פה, כי התורה השיבה אותנו בכל 

– שהרי במקומות רבים מצינו שהתורה עצמה חוזרת ומזהירה שבכל דין  תולדותיה אל הקבלה 

והלכה שאינם מפורשים בתורה שבכתב ושיתעורר בהם ספק איך לנהוג עלינו לסמוך בפרטי 

הדינים על קבלת חז"ל, כמו שכתוב

– אך כאשר  וכאשר תסתכל 

כי  תראה,  בשכלך  תתבונן 

צריכין  והכתוב  המושכל 

כי   – ידול  צורך  הקבלה  אל 

מחייבן  המצוות שהשכל  גם 

וגם המצוות שנכתבו בתורת 

משה נצרכות למסורת קבלת 

ואינן  לדור  מדור  התורה 

יכולות להתפרש בלעדיה, כי 

להיימר  יכול  מהם  אחד  אין 

אפילו  כי   – הקבלה  מבלתי 

מצווה אחת ממצוות התורה 

בשלימות  לקיים  ניתן  לא 

ללא קבלת חז"ל, כי המושכל, אם לא תידיר לנו הקבלה ַכּמּותֹו ואיכותו וזמנו ומקומו ושאר עניניו 

- שהרי לולא הגדירו חז"ל בתורה שבעל פה את הכמות, את האיכות, את הזמן ואת המקום, ואת 

יתר הפרטים של כל מצווה מהמצוות השכליות, לא ייתכן לנו – לא היינו מגיעים לידיעות אלו 

מצד – על ידי שכלנו בלבד ולא היה ביכולתנו לקיים מצוות אלו כלל. וכן הכתוב – וכן הוא גם 

לגבי המצוות שנכתבו בפירוש בתורה, אם לא תפרש לנו הקבלה אופן קריאתו – לולא היו חז"ל 

מפרשים את אופן קריאת הפסוק כפי שקיבלוהו איש מפי איש עד משה רבנו שקיבל את הדברים 

מפי הגבורה, ופירוש לשונו – וביאור לשונו של הכתוב, וביאור עניניו ותולדותיהם – וביאור מהות 

היינו משיגים את  – לא  ופרטי הדינים הקשורים בה, לא יושלם לנו זה מן הספר בלבד  המצווה 

כל אלו מפסוקי התורה ולא היינו יכולים לקיים את מצוותיה. עינינו רואות שרבות הן ההלכות 

הנלמדות מן הקבלה,

ַרְיָתא  )ּבָ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  בֹו  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ

ת,  ֵרה ִמּדֹות ַהּתֹוָרה ִנְדֶרׁשֶ לׁש ֶעׂשְ ׁשְ ָמעֵאל(: ּבִ י ִיׁשְ ְדַרּבִ

ְוָאְמרּו )ָאבֹות י, יי(: ָמֹסֶרת ְסָיי ַלּתֹוָרה.

ָכל  ּבְ אֹוָתנּו  יָבה  ֵהׁשִ ַהּתֹוָרה  י  )טו(ּכִ ְועֹוד, 
תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָלה,  ּבָ ַהּקַ ֶאל  ּתֹוְלדֹוֶתיָה 

ל  ּכָ ׂשְ ַהּמֻ י  ּכִ ְרֶאה,  ּתִ ְכְלָך  ׂשִ ּבְ ל  ּכֵ ְסּתַ ּתִ ר  ְוַכֲאׁשֶ
דֹול,  ָלה צֶֹרְך ּיָ ּבָ תּוב ְצִריִכין ֶאל ַהּקַ ְוַהּכָ

י  ָלה, ּכִ ּבָ י ַהּקַ ְלּתִ ֵמר ִמּבִ י ֵאין ֶאָחד ֵמֶהם ָיכֹול ְלִהּיָ ּכִ

ּמּותֹו ְוֵאיכּותֹו  ָלה ּכַ ּבָ ל, ִאם לֹא ִתְיּדֹר ָלנּו ַהּקַ ּכָ ׂשְ ַהּמֻ

ד  ִמּצַ ָלנּו  ֵכן  ִיּתָ לֹא  ִעְנָיָניו,  ָאר  ּוׁשְ ּוְמקֹומֹו  ּוְזַמּנֹו 

ָלנּו  ְתָפֵרׁש  לֹא  ִאם  תּוב,  ַהּכָ ְוֵכן  ִבְלָבד.  ְכֵלנּו  ׂשִ

ָלה אֶֹפן ְקִריָאתֹו ּוֵפרּוׁש ְלׁשֹונֹו ּוֵבאּור ִעְנָיָניו  ּבָ ַהּקַ

ְלָבד,  ּבִ ֶפר  ַהּסֵ ַלם ָלנּו ֶזה ִמן  ִיׁשְ ְותֹוְלדֹוֵתיֶהם, לֹא 

טו. כי התורה השיבה אותנו בכל תולדותיה אל הקבלה. בפרשת שופטים )דברים יז, יא( נאמר: "לא 

תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל". ופירש רש"י: "אפילו אומר לך על ימין שהוא שמאל 

ועל שמאל שהוא ימין" )ספרי קנד(. 

כתב הרמב"ן: ציווי התורה לשמוע לדברי חכמים, הוא אפילו תחשוב בלבבך שהם טועים, והדבר 

כה פשוט בעיניך, כשם שאתה יודע להבחין בין ימינך לשמאלך, אף על פי כן תעשה כמצוותם. 

ואל תאמר איך אני יכול 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 לו 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 למאד. כי הרי התורה ניתנה לנו בכתב, וידוע שבשאלות המתחדשות 

במהלך השנים, יהיו חילוקי דעות וירבו המחלוקות, עד שעלולה התורה להעשות כמה תורות. לכן 

קבעה התורה שיש להישמע תמיד לבית הדין הגדול העומד לפני ה', כי על דעתם נתן השי"ת את 

התורה, אפילו שייראו כטועים, כמחליף ימין בשמאל.

הנה מחשבתו תפעל באוכל ההוא ויסור ממנו היזקו אם לא שיהיה מופלג ]פירוש: כמו שיקרה לאדם 

שיאכל דבר מזיק בחשבו שהוא מועיל, תפעל מחשבתו בדבר ויסור ממנו היזקו, אם לא שיהא היזק 

מופלג[. כן הענין כשימשך האדם אחר מצות הסנהדרין, גם כי ישגו ויורו בדבר האסור שהוא מותר, 

המשכו אחר עצתם והיותו נמשך לדבריהם יסיר מנפשו כל אותו רוע שהיה ראוי שיוולד מצד אכילת 

הדבר האסור ההוא. ולכן ציותה התורה ואמרה: לא תסור מן הדבר אשר יגידו אליך ימין ושמאל. 

 עיונים 

 עיונים 



שער יחוד המעשה ביושר לבבביושר לבב הלבבותשער יחוד המעשה הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  נט נח   המוסר   ארחות   

על  בהבנתך  תעמוד  וכאשר 

כל זה – על העניין הזה, יסור 

ותתברר  מלבך,  הזה  הספק 

 - המושכלת  הידיעה  לך 

ויהיה ברור לך כי גם המצוות 

וגם   – והכתובה  השכליות, 

הכתוב  גזרת  שהן  המצוות 

התורה  וגם   – והמקובלת 

וכולן  שבעל פה, כולן אמת 

נצרכות לעבודת ה'.

היצר  יתייאש  וכאשר 

האלה  הפנים  מן  מלפתותך 

ישתדל  הוא  אלו,  בדרכים   –

לפתות   – ויתאמץ  בזה 

והעונש  הימול  מצד  אותך 

בלבך ספק בשכר  להטיל   –

ובעונש, ויספק עליך תחילה 

הזה  בעולם  והעונש  הימול 

בלבך  יטיל  ובתחילה   –

והעונש  השכר  בעניין  ספק 

הניתנים לאדם בעולם הזה וינסה לערער את אמונתך בטענות שונות בדבר השכר והעונש, ויאמר 

– אילו השכר והעונש היו ניתנים בעולם הזה בדרך הצדק,  לך: אילו היו הולכין על דרך הצדק 

לא היו מיטיבין לרשע ומריעין לצדיק – לא היה אפשרי שהרשעים יחיו בטובה והרעה תהא מנת 

חלקם של הצדיקים. העובדה שיש צדיקים שסובלים משחקת לידיו של היצר והוא מנסה להוכיח 

לאדם שאין שכר ועונש, וטענתו זו היא כמו שאמר וטען מי שהקדמנו לזכרו ולהכיר את טענתו 

המוטעית בשער הרביעי מן הספר הזה – הוא שער הביטחון, שם כבר מופיעה טענה זו ומובאים 

גם ההסברים לה. 

וכאשר יילה לך השכל – כאשר יתגלה לך באמצעות שכלך - אופני הצדק בשני הענינים אשר קדם 

זכרנו אותם - שכבר הזכרנו אותם לעיל בשער הבטחון ותדע את דרכי הצדק והיושר של הבורא 

יתברך, גם כש"דרך רשעים צלחה" וגם כשחייו של הצדיק מלווים בסבל ובצרות וכפי שביארנו 

יפלא ממך  'כי  ח(:  יז,  )דברים 

יתעלמו  אם   – למשפט  דבר 

דברי  ויו'  הלכה  או  דין  מכם 

ובהם   – בשעריך'  ריבות 

טענות וויכוחים בעריכם וגו', 

'ובאת  ט(:  יז,  )דברים  ונאמר 

אל הכהנים הלוים ואל השופט 

אשר יהיה בימים ההם ודרשת 

והיידו לך את דבר המשפט' – ותשאלו מהם והם יחוו לכם דעתם בעניין דין זה, כפי שקיבלו במסורת 

התורה העוברת מדור לדור. ולא עוד אלא שהתורה החמירה בעונשו של אדם שאינו סר למשמעתם 

של החכמים המורים על פי הקבלה בתורה שבעל פה יותר ממה שהחמירה בעונשו של העובר על 

דין אשר נתבאר בתורה שבכתב, ואמר – כמו שכתוב )דברים יז, יב(: 'והאיש אשר יעשה בזדון – והדיין 

שיורה בכוונה לבלתי שמוע אל – שלא לציית לפסקו של הכהן ויו' ומת האיש ההוא'. 

ֵרר  ֵפק, ְוִתְתּבָ ל ֶזה, ָיסּור ַהּסָ ֲעֹמד ַעל ּכָ ר ּתַ ְוַכֲאׁשֶ
תּוָבה  ְוַהּכְ ֶלת  ּכֶ ׂשְ ַהּמֻ ַהְיִדיָעה  ְלָך 

ֶלת. ְוַהְמֻקּבֶ

ה,  ָהֵאּלֶ ִנים  ַהּפָ ִמן  ְלַפּתֹוְתָך  ִיְתָיֵאׁש  ר  ְוַכֲאׁשֶ
ְוָהעֶֹנׁש,  מּול  ַהּיְ ד  ִמּצַ ֶזה  ּבָ ל  ּדֵ ּתַ ִיׁשְ

ה,  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ְוָהעֶֹנׁש  מּול  ַהּיְ ה  ִחּלָ ּתְ ָעֶליָך  ק  ִויַסּפֵ

ֶדק, לֹא ָהיּו  ֶרְך ַהּצֶ ְויֹאַמר: ִאּלּו ָהיּו הֹוְלִכין ַעל ּדֶ

ִמי  ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ יק,  ּדִ ַלּצַ ּוְמֵרִעין  ע  ָלָרׁשָ ֵמיִטיִבין 

ה. ֶפר ַהּזֶ ַער ָהְרִביִעי ִמן ַהּסֵ ַ ְמנּו ְלָזְכרֹו ַבּשׁ ִהְקּדַ ׁשֶ

ֵני  ׁשְ ּבִ ֶדק  ַהּצֶ ָאְפֵני  ֶכל  ַהּשֵׂ ְלָך  ה  ְיַיּלֶ ר  ְוַכֲאׁשֶ
אֹוָתם  ָזְכֵרנּו  ָקַדם  ר  ֲאׁשֶ ָהִעְנָיִנים 

ְבֵרי  ט — ּדִ ּפָ ׁשְ ָבר ַלּמִ ָך ּדָ ֵלא ִמּמְ י ִיּפָ ָבִרים יז, ח(: ּכִ )ּדְ

ידּו  ּתָ ְוִהּיִ ָבִרים יז, ט(: ְוָדַרׁשְ ָעֶריָך, ְוָאַמר )ּדְ ׁשְ ִריֹבת ּבִ

ָבִרים יז, יב(: ְוָהִאיׁש  ט. ְוָאַמר )ּדְ ּפָ ׁשְ ַבר ַהּמִ ְלָך ֵאת ּדְ

ֹמַע ֶאל ַהּכֵֹהן — ּוֵמת  י ׁשְ ה ְבָזדֹון ְלִבְלּתִ ר ַיֲעׂשֶ ֲאׁשֶ

ָהִאיׁש ַההּוא.

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.

בספר 'שער בת רבים' ביאר מדוע נקטו חז"ל משל מעין זה "על ימין שהוא שמאל ועל שמאל 

שהוא ימין", כאילו יטעו הסנהדרין בדבר כה פשוט, שלא היה ולא נברא.

הם  אין  אם  אפילו  חז"ל,  דרשות  את  ולקבל  להישמע  שיש  ולהזהיר,  לרמוז  התורה  באה  אלא 

מוכרחים מתוך הפשט. כמו, למשל, דרשתם )תענית ט, א( מהפסוק "עשר תעשר" – "עשר בשביל 

שתתעשר". שהרי בדרשה זו הפכו חז"ל משי"ן שמאלית לשי"ן ימנית, וכן דרשות רבות מעין אלו.

על כך רמזה התורה בדבריה, וחייבה להזהר בדבריהם ולא לסור מדרשותיהם, אפילו אומרים על 

ימין )שי"ן ימנית( שהוא שמאל )שי"ן שמאלית(. 

וכתב בספר החינוך: שבכלל המצוה גם כן לשמוע ולעשות כמצות השופט, כלומר החכם הגדול 

אשר יהיה בזמננו... לא תסור ממצותם, כלומר שאפילו יהיה הם טועים בדבר אחת מן הדברים, 

אין ראוי לנו לחלוק עליהם, אבל נעשה כטעותם. וטוב לסבול טעות אחת ויהיה הכל מסור תחת 

דעתם הטוב תמיד, ולא שיעשה כל אחד ואחד לפי דעתו האישית, שבזה יהיה חורבן הדת וחלוק 

כוונת התורה אל חכמי ישראל,  ומפני העניינים האלה נמסרה  והפסד האומה לגמרי.  לב העם 

ונצטוו גם כן שתהיה כת המיעוטין מן החכמים כפופה לכת המרובים. 

 עיונים 



שער יחוד המעשה ביושר לבבביושר לבב הלבבותשער יחוד המעשה הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  סא ס   המוסר   ארחות   

נסתכל  כאשר  זאת  ולעומת 

שאר  בספרי  שיש  במה 

הזה  הענין  מן  הנביאים 

בספרי  נתבונן  כאשר   –

הנביאים נראה בבירור ששכר ועונש העולם הבא הוזכר בדבריהם במפורש פעמים רבות, ולהלן 

דוגמאות אחדות לאזכור השכר השמור לאדם בעולם הבא: כמו )קהלת

ודעת  טעם  בטוב  זאת 

יסור  או-אז  הביטחון,  בשער 

לבך  וינוח  הזה  הספק  ממך 

דעתך  ותנוח   – משיבושו 

גורם  שהוא  הדעת  מבלבול 

לך.

מיבור  היצר  יתייאש  וכאשר 

הפנים  מן  עלינו  מלגבור   –

האלה – בטענות אלו בעניין 

שכר ועונש העולם הזה, הוא 

וינסה  יניח לאדם  עדיין לא 

לפתותו בדרך אחרת, ויספק 

עלינו ימול העולם הבא וענשו – ינסה להטיל ספיקות בלב האדם במתן שכר ועונש בעולם הבא, 

וישתדל לערבב ולשבש עלינו – ויתאמץ לזרוע בלבול במחשבה ולשבש את דעת האדם בעניין זה. 

אכן אמיתות השכר והעונש של העולם הבא אינה בהירה די הצורך בלב בני-האדם, מצד מיעוט 

מציאותו מבואר בספר תורתנו – מפני שהיא נזכרת רק במעט בספר תורתנו, ומיעוט הראות עניניו 

בו – וגם המעט שכבר הוזכר אינו מוזכר בפירוש אלא רק ברמז. 

ָאר  ׁשְ ִסְפֵרי  ּבְ ׁש  ּיֵ ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ ל  ּכֵ ִנְסּתַ ר  ְוַכֲאׁשֶ
)קֶֹהֶלת  מֹו  ּכְ ה,  ַהּזֶ ָהִעְנָין  ִמן  ִביִאים  ַהּנְ

ָך  ִלּבְ ְוָינּוַח  ה  ַהּזֶ ֵפק  ַהּסָ ָיסּור  חֹון,  ּטָ ַהּבִ ַער  ׁשַ ּבְ

ּבּוׁשֹו. ִ ִמּשׁ

ִנים  ַהּפָ ִמן  ָעֵלינּו  ֹבר  ִמּיְ ֶצר  ַהּיֵ ִיְתָיֵאׁש  ר  ְוַכֲאׁשֶ
א  ק ָעֵלינּו ְימּול ָהעֹוָלם ַהּבָ ה, ְיַסּפֵ ָהֵאּלֶ

ד  ִמּצַ ָעֵלינּו  ׁש  ּבֵ ּוְלׁשַ ב  ְלַעְרּבֵ ל  ּדֵ ּתַ ְוִיׁשְ ְוָעְנׁשֹו, 

ֵסֶפר ּתֹוָרֵתנּו, )טז(ּוִמעּוט  ִמעּוט ְמִציאּותֹו ְמֹבָאר ּבְ

ֵהָראֹות ִעְנָיָניו ּבֹו.

באופן רוחניי. וכהאי גוונא מבואר בהדיא בגמרא קידושין )לט, ב( על מה שכתוב 'למען ייטב 

לך', בעולם שכולו טוב, 'ולמען יאריכון ימיך', בעולם שכולו ארוך. וכהאי גוונא בכל היעודים 

והברכות, כולם מתפרשים לענין עולם הבא באופן רוחני, מעין דוגמתו בעולם הזה, וכן בהקללות, 

לדוגמא, כדכתיב )ויקרא כו, יז( 'ונסתם לפני אויביכם', שמתקיים גם כן בעולם הנשמות, שהנפש 

החוטאת נרדפת ממלאכי חבלה ר"ל. וכהאי גוונא שאר הקללות והעונשין, מתבאר לענין עולם 

הנשמות באופן רוחניי.

וכמו התוארים שנאמרו בתורה על הקב"ה, כגון 'וילך ה'' )בראשית יח, יג(, 'עיני ה'' )דברים יא, יב( 

וכיוצא בזה, שאינם אלא להשביר את האוזן, והמכוון וילך ה', שסילק ענין הנבואה מזה שהשפיע עליו. 

ועיני ה', המכוון שה' יתברך משגיח ורואה, וכן כל כהאי גוונא. והתורה אמרה סתם, 'עיני ה' אלקיך 

בה מראשית שנה' וכו' )דברים יא, יב(, ופירושו נמסר בתורה שבעל פה. וכגון, 'ושכותי כפי עליך' 

)שמות לג, כב(, ותרגם אונקלוס 'ואגין במימרי עלך', וכן כל התוארים שנאמרו על הקב"ה, הוא דרך 

משל להשביר האוזן, וכמו שהאריך בכל זה הרמב"ם ז"ל במורה נבוכים )ח"א(. והכי נמי ממש, היעודים 

והברכות וקללות, נאמרו במובנם הפשוט, במה שנוגע בעולם הזה. ובמה שנוגע לעולם הנשמות, הוא 

דרך משל ודוגמא מעין מה שהחוש מכיר בעולם הזה, כי העולם הזה כולו דוגמא מעין עולם הבא, אלא 

שהעולם הבא הוא ברוחניות מאוד נעלה שאין לגוף מושג מזה, והתורה הקדושה כתבה ברכות וקללות 

סתמא, ופירושם נמסרו בתורה שבעל פה. ועיקר כריתת ברית עם ישראל, היה בשביל תורה שבעל 

פה, כמו שאמרו חז"ל )גיטין ס, ב( לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל, אלא בשביל דברים שבעל פה 

שנאמר )שמות לד, כז( כי על פי הדברים האלה כרתי אתך ברית ואת ישראל.

י( בפסוק ומשלם לשונאיו אל פניו  ז,  )דברים  ואתחנן  וענין העולם הבא ביארה התורה בסוף 

להאבידו. ותירגם אונקלוס ומשלם לסנאוהי טבן דאינון עבדין קדמוהי, בחייהון, לאובדיהון, היינו 

שמשלם לרשע שכר מצותיו בעולם הזה כדי לטורדו מעולם הבא, וכמו שאמרו בתענית )יא, א( 

עיי"ש. ופרושו של המקרא נמסר בתורה שבעל פה למשה רבינו ע"ה.

טז. ומיעוט הראות עניניו בו. פירוש, ששכר ועונש העולם הבא לא נזכר בפירוש בתורה אלא רק 

ברמז. בספר 'חיי עולם' )ח"א פ"ז ובהגה"ה שם( כתב: שענין שכר ועונש בעולם הבא, עיקרו נמסר 

בתורה שבעל פה. וכבר האריכו הראשונים ז"ל, בטעמים אמיתיים על מה שלא הזכירה התורה 

בפירוש ענין שכר ועונש עולם הבא. ומובא בשל"ה הקדוש בתחילתו במאמר בית אחרון עיין שם 

באורך. והשל"ה הקדוש עצמו מבאר, ודבריו הקדושים ברורים לאמיתה של תורה, דבאמת כל 

עניני עולם הבא מבואר בתורה הקדושה, בהקדם שכל עניני עולם הזה הוא מעין משל ודוגמא 

לעולם העליון, אלא שבעולם הזה הוא מגושם ומוגבל, ובעולם הבא הוא באופן רוחני, וכמו שיש 

בעולם הזה מזון הגשמי, כמו כן יש בעולם הנשמות ענין מזון הרוחני, אשר אמנם אין לנו מושג 

ממהותו וענינו בהיותינו בעולם הגשמי, אבל על כל פנים הוא גם כן ענין מזון להחיותו. וכשאמרה 

תורה בפרשת בחקותי )ויקרא כו, ד( 'ונתתי גשמיכם בעתם', הנה לענין העולם הזה מתפרש על 

גשמים הידועים לנו, ולענין עולם הנשמות מתפרש על השפעת החסדים שענינם להחיות הנפשות 

 עיונים 

 עיונים 



שער יחוד המעשה ביושר לבבביושר לבב הלבבותשער יחוד המעשה הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  סי סב   המוסר   ארחות   

והרבה   – כאלה  והרבה 

המזכירים  דומים  פסוקים 

ועונש  שכר  את  בפירוש 

וכשיצטרפו  הבא,  העולם 

שיורו  מה  עם  אלו  ידיעות 

זכרונם  רבותינו  דברי  עליו 

ההתבוננות  עם   – לברכה 

במה שלמדונו חכמינו ז"ל על 

השכר והעונש שיקבל האדם 

בעולם הבא, ומה שיושי ממנו 

יתווסף  וגם   – השכל  בדרך 

אז  בשכלנו,  מה שנשיג  לכך 

תנוח ותשקוט נפשנו מבלבול 

חיוב  בבירור  ותבטח  היצר, 

הימול והעונש – ויהיה הדבר 

ברור אצלנו בוודאות גמורה 

בעולם  ועונש  שכר  שמתן 

הבא הוא מוכרח.

וכאשר יתייאש היצר מספק אותנו – מלהטיל בלבנו ספק באחת מן הדרכים והשיטות בכל מה שקדם 

זכרו – בכל מה שהזכרנו עד כה, הוא לא ירפה מאתנו, אלא ישתדל לעצל אותנו במעשה העבודה 

– הוא יתאמץ לגרום לנו עצלות בעבודת ה', ויטרידנו בעניני עולמנו – ויפיל עלינו טרדות תמידיות 

בענייני העולם הזה, ממאכל ומשתה ומלבוש ומרכב – כגון בצורכי אכילה ושתייה, הלבשה וטיול, 

וליהנות במיני ההנאות היופיות – ובכל שאר סוגי ההנאות והתענוגות שגוף האדם נמשך אליהם. 

וכאשר נשמע אליו – וכשתחבולותיו יצליחו ונהיה עסוקים וטרודים בענין המזון אשר לא יתכן לעמוד 

בלתו – אף שכביכול הוא דבר נצרך והכרחי, שהרי אי אפשר להתקיים בלעדי המזון, יתחזק היצר 

עלינו וייפה לנו המותרים – הוא ייפה בעינינו אף את המותרות שהם טפלה למזונות – שהם טפלים 

למזון החיוני, כדי שנהיה עסוקים עוד יותר, ולא יישאר לנו כל פנאי לעבודת ה'. כך היא דרכו של 

היצר, שבתחילה הוא מטריד את האדם בדברים הכרחיים, וכשהאדם נוטה לשמוע לו, הוא מושך את 

לבו במותרות עד אין קץ. האם פלא הוא שהאדם ה"טרוד" וה"מוכרח" להשיג ולקנות וליהנות אינו 

מוצא זמן לקיים את תפקידו בעולם?! וימשיך להטרידנו על ידי שיחבב לנו – ויחבב בעינינו את 

אל  תשוב  'והרוח  ז(:  יב, 

 – נתנה'  אשר  האלהים 

בוראה  אל  תחזור  והנשמה 

באדם.  אותה  שנפח 

בין  מהלכים  לך  'ונתתי 

י,  )זכריה  האלה'  העומדים 

ז( – לא יקופח שכרך בעולם 

הנשמות, כי אתן לך מהלכים 

ו"טיולים" בין המלאכים שהם עומדים וקיימים לעולם )מצודת דוד ורד"ק(, 'מה רב טובך אשר 

צפנת ליראיך' )תהלים לא, כ( – כמה רב הוא גמולך הטוב אשר גנזת בעבור יראיך בעולם הבא. 

'עין לא ראתה אלהים זולתך' )ישעיה סד, י( – הטובות שיהיו לעולם הבא לא נראו לשום נביא מפני 

רוב מעלתן, מלבד להקב"ה )עפ"י גמרא ברכות לד, ב(, 'והלך לפניך צדקך כבוד ה' יאספך' )ישעיה 

נח, ח( – הצדקה שעשית בעולם הזה תלך לפניך להוליכך לגן עדן, וכבוד ה' יאספך אל המקום 

אשר שם גנוזות נפשות הצדיקים )מצודת דוד(,

ּיֹורּו ָעָליו ִדְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו  ֶ ה, ִעם ַמה ּשׁ ה ָכֵאּלֶ ְוַהְרּבֵ

ֶכל,  ַהּשֵׂ ֶדֶרְך  ּבְ ּנּו  ִמּמֶ י  ּשַׂ ּיֻ ֶ ּשׁ ּוַמה  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם 

מּול ְוָהעֶֹנׁש  ֵברּור ִחּיּוב ַהּיְ נּו, ְוִתְבַטח ּבְ נּוח ַנְפׁשֵ ּתָ

א. עֹוָלם ַהּבָ ּבָ

ַמה  ָכל  ּבְ אֹוָתנּו  ק  ּפֵ ִמּסַ ֶצר  ַהּיֵ ִיְתָיֵאׁש  ר  ְוַכֲאׁשֶ
אֹוָתנּו  ל  ְלַעּצֵ ל  ּדֵ ּתַ ִיׁשְ ִזְכרֹו,  ַדם  ּקָ ֶ ּשׁ

עֹוָלֵמנּו  ִעְנָיֵני  ּבְ ְוַיְטִריֵדנּו  ָהֲעבֹוָדה,  ה  ַמֲעׂשֵ ּבְ

ְוֵלָהנֹות ב  ּוֶמְרּכָ ּוַמְלּבּוׁש  ה  ּתֶ ּוִמׁשְ ֲאָכל   ִמּמַ

ָעָליו ַמע  ִנׁשְ ר  ְוַכֲאׁשֶ ַהּיּוִפּיֹות.  ַהֲהָנאֹות  ִמיֵני   ּבְ

ָלנּו ה  ְיַיּפֶ ְלּתֹו,  ּבִ ַלֲעֹמד  ֵכן  ִיּתָ לֹא  ר  ֲאׁשֶ זֹון  ּמָ  ּבַ

ָלנּו ב  ִויַחּבֵ זֹונֹות,  ַלּמְ ְטֵפָלה  ֵהם  ׁשֶ  ַהּמֹוָתִרים 

ְנָתָנּה,  ר  ֲאׁשֶ ָהֱאלִֹהים  ֶאל  ׁשּוב  ּתָ ְוָהרּוַח  ז(:  יב, 

ה )ְזַכְרָיה י, ז(,  ין ָהעְֹמִדים ָהֵאּלֶ י ְלָך ַמְהְלִכים ּבֵ ְוָנַתּתִ

כ(, לא,  ים  ִהּלִ )ּתְ יֵרֶאיָך  ּלִ ָצַפְנּתָ  ר  ֲאׁשֶ טּוְבָך  ַרב   ָמה 

ְעָיה סד, י(, ְוָהַלְך  )יז(ַעִין לֹא ָרָאָתה ֱאלִֹהים זּוָלְתָך )ְיׁשַ

ח(, נח,  ְעָיה  )ְיׁשַ ַיַאְסֶפָך  ְיָי  בֹוד  ּכְ ִצְדֶקָך   ְלָפֶניָך 

ששחט  באחד  מעשה  הגמרא:  מספרת  א(  )פז,  חולין  במסכת  זולתך.  עין לא ראתה אלוהים  יז. 

]חיה או עוף, אשר מצוה לכסות את דמם אחר שחיטתם[, ולא הספיק לכסות את הדם, וקדם לו 

חבירו וכסה הוא את הדם, וחייבו רבן גמליאל ליתן לשוחט עשרה זהובים, מפני שהפסידו שכר 

מן השמים של מעשה המצוה. 

וצריך עיון, מדוע אם כן חייבו רבן גמליאל רק עשרה זהובים, ותו לא, וכי זהו כל שווי המצוה? וביאר 

ה'חתם סופר' )שם ד"ה וחייבו(, כי ודאי אין העשרה זהובים שחייבו רבן גמליאל הם שווי המצוה, 

שהרי כבר נאמר )משלי ח, יא( 'וכל החפצים לא ישוו בה'. ועוד, אם כן מדוע צריך לשלם לו הפסדו, 

הלא אם חשב אדם לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה )ברכות ו, א(, 

נמצא זה שחטף ממנו מצותו לא חיסרו דבר. אלא, שיש הבדל בין העושה מצוה ומקבל עליה שכר 

לבין מי שנאנס ולא עשאה ומקבל עליה שכר, כי זה שעושה את המצוה עובד את ה' בשמחה ובטוב 

לבב, וזה שנאנס אף שמקבל שכר מצטער על שלא זכה לעבוד ה', נמצא שאף שלענין שכר אין 

הבדל מכל מקום גופו מצטער על כך שלא זכה לעשות את המצוה, ועל זה חייב עשרה זהובים שזה 

השיעור של צער גופו. נמצא לפי זה שרבן גמליאל לא חייבו לשלם את שכר המצוה אלא על הצער 

שגרם לשוחט להצטער על כך שלא זכה לעשות בפועל את מצות הכיסוי. 

 עיונים 



שער יחוד המעשה ביושר לבבביושר לבב הלבבותשער יחוד המעשה הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  סה סד   המוסר   ארחות   

כחך,  בכל  והתמסר  והשתדל 

 – ועבוד  המוסת,  היבר  אתה, 

ותשקיע את כוחותיך בענייני 

העולם הזה, ועבוד אנשיו – את 

ואולי  בו,  השקועים  האנשים 

על ידי כך תייע לקצת מחפצך 

להשיג  תצליח  אולי   – בו 

משאיפותיך  חלק  לפחות 

כלל  תתעסק  ואל  החומריות, 

העולם  ממעשי  מעשה  בשום 

המביאים  במעשים   – הבא 

אותך לקבלת שכר בעולם הבא, אלא רק במה שיהיה לך בו עזר על העולם הזה – תהיה שקוע רק 

בדברים שיביאו אותך להשגת המטרה שהיא חיי עולם הזה, ותעסוק רק בדברים שבעזרתם תהיה 

מרוצה בו לאנשיו ומנהיייו מן המושלים – בעיני האנשים החשובים והמנהיגים המושלים ושאר העם. 

מה אלא  חכמה,  באף  מחשבותיך  את  תעסיק  ואל   – החכמות  מן  בדבר  לבך  את  תטריד   ואל 

השמחה ואת התענויים ובכך 

אחר  לרדוף  האדם  יחל 

לקנא  בלבו  וייתן  השגתם, 

ובאנשי  בשרים   - במלכים 

ובמסתופפים   – עבודתם 

השררה  אנשי  הם  סביבם, 

על  רב  ממון  שמפזרים 

להידמות  וישאף  תענוגות, 

 – כמנהים  ולנהוי  אליהם 

חייו  מהלך  את  ולהוביל 

בדומה להם, וללכת בחוקיהם בבקשת התענויים – וללכת בדרכיהם ברדיפה אחר  התענוגות. 

וכאשר יראה היצר שהצליח בערמתו להביא חפצנו ורצוננו בזה – ולעשות אותנו להוטים אחרי 

הנאות העולם הזה, הוא יאמר לנו: הלא בין כך ובין כך כבר התפתית לחדול מעבודת ה', וממילא 

כבר הנך מוסת לרדוף אחרי הבלי העולם הזה, אם כן אפוא זאת עשה: שנס - חגור מתניך, וחשוף 

זרועך, האיש הנפתה – אתה שכבר התפתית לדברי,

ָהעֹוָלם,  ַוֲעֹבד  ַהּמּוָסת,  ֶבר  ַהּיֶ ֹכֲחָך  ּבְ ל  ּדֵ ּתַ ְוִהׁשְ

יַע ִלְקָצת ֵמֶחְפְצָך בֹו, ְוַאל  ּיִ יו, אּוַלי ּתַ ַוֲעֹבד ֲאָנׁשָ

א ַמה  א, ֶאּלָ י ָהעֹוָלם ַהּבָ ֲעׂשֵ ה ִמּמַ ַמֲעׂשֶ ק ּבְ ְתַעּסֵ ּתִ

ה  ה, ְוִתְהֶיה ְמֻרּצֶ ְהֶיה ְלָך בֹו ֵעֶזר ַעל ָהעֹוָלם ַהּזֶ ּיִ ֶ ּשׁ

ָאר ָהָעם. ִלים ּוׁשְ יו ּוַמְנִהיָייו ִמן ַהּמֹוׁשְ בֹו ַלֲאָנׁשָ

א ַמה  ָדָבר ִמן ַהָחְכמֹות, ֶאּלָ ָך ּבְ ְטִריד ִלּבְ ּתַ ְוַאל 

י  ּוְבַאְנׁשֵ ָלִכים  ּמְ ּבַ א  ּוְלַקּנֵ ֲענּוי,  ְוַהּתַ ְמָחה  ַהּשִׂ

ִמְנָהָים, ְוִלְנֹהי  ֲאֵליֶהם  ּמֹות  ְלִהּדַ  ֲעבֹוָדָתם, 

ֲענּוִיים. ת ַהּתַ ׁשַ ַבּקָ יֶהם ּבְ ֻחּקֵ )יח(ְוָלֶלֶכת ּבְ

ס  ּנֵ ִיְרֶאה ֶחְפֵצנּו ּוְרצֹוֵננּו ָבֶזה, יֹאַמר: ׁשַ ר  ְוַכֲאׁשֶ
ה,  ְפּתֶ ַהּנִ ָהִאיׁש  ְזרֹוֲעָך  ֲחׂשף  ָמְתֶניָך, 

א, א(. ה'אור החיים' מפרש בדרך רמז, כי בפסוק זה לימד משה כללות יראת ה' ומדות ההגונות 

הצריכים להולכים בתורת ה'... ודי זהב, שלא יהיה להוט אחר דברים הנדמים, לאהוב הון עולם 

הזה, שכל ההולך אחר תאות לבו בטל הוא מעבודת ה', וצריך האדם להסתפק בהכרחי, והוא מה 

שרמז באומרו "ודי זהב" שיאמר לזהב די עכ"ד.

כתב ה'חובת הלבבות' )שער חשבון הנפש פ"ג החשבון הכ"ה(, וכבר אמר אחד מן החכמים: כאשר לא 

יתחברו בכלי אחד המים והאש, כן לא תתחבר בלב המאמין אהבת העולם הזה ואהבת העולם הבא.

מובא בשם הגר"א שפירש את הפסוק "ולא תאכל הנפש עם הבשר" )דברים יב, כג(, שיזהר שלא 

יטרוף את נפשו באכילת הבשר, על ידי שישקיע בתאוה זו את גופו ונפשו. זה מה שהזהיר הכתוב 

כאן, בשעה שהינך אוכל את "הבשר" השמר לבל תאכל בזה גם "הנפש" בהיותך שקוע כולך 

בהנאת אכילתך )'יגדיל תורה'(.

מיעוט תענוגי עולם הזה היא אחת ממ"ח קנינים שהתורה נקנית בהם, כמבואר במשנה באבות )ו, 

ו(. וכתב המהר"ל: "כי הרודף אחר התענוגים הגופנים, הרי הוא בעל גוף ובעל חומר, ואין ראוי 

שיקנה החכמה שהוא הפך הגוף".

יח. וללכת בחוקיהם בבקשת התענויים. ה'ביאור הלכה' )סי' א' סעי' א' ד"ה הוא כלל( הביא בשם 

ספר החינוך שיש שש מצוות שחיובן תמידי, לא יפסקו מעל האדם אפילו רגע אחד כל ימיו, וכל 

זמן וכל רגע שיחשוב בהם קיים מצות עשה, ואין קץ למתן שכר המצוות. ואחת המצוות היא 

"לאהוב המקום ברוך הוא", שנאמר "ואהבת את ה' אלהיך" וגו'. וכיצד יגיע האדם לאהבה? הוא 

על ידי התורה, וכדאיתא בספרי: לפי שנאמר 'ואהבת', איני יודע כיצד לאהוב את המקום? תלמוד 

לומר "והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך", שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר 

והיה העולם, כלומר, שעל ידי ההתבוננות בתורה יכיר את גדולתו של הקב"ה שאין לו ערך ולא 

קץ, ותתיישב האהבה בלבו בהכרח. וענין המצוה – ביאר ה'ביאור הלכה' – שיראה האדם להשים 

כל מגמתו וכל מחשבתו אחר אהבת השם יתברך, ויעריך בלבו כי כל מה שיש בעולם מעושר 

ובנים וכבוד, הכול הוא כאין נגד אהבתו יתברך, וייגע תמיד בבקשת חכמת התורה למען ישיג 

ידיעה בה'. וסיים ה'ביאור הלכה': והקובע את מחשבתו בענינים הגשמיים ובהבלי העולם שלא 

לשם שמים, רק להתענג ולהשיג כבוד, ביטל עשה זו וענשו גדול. עכ"ל.

חומש דברים מתחיל בתוכחת משה רבינו לעם ישראל ובין היתר אומר להם "ודי זהב" )דברים 

 עיונים  עיונים 



הלבבות שער יחוד המעשהחובות 

סז  המוסר   ארחות   

ביושר לבב הלבבותשער יחוד המעשה חובות 

המוסר  ארחות  סו  

אנשי  אצל  בו  שתתכבד 

בתחומי  רק  ותעסוק   – דורך 

החכמה שתוכל להתכבד בהם 

חן  ותמצא  דורך  אנשי  בפני 

בעיניהם, ותתרצה בו – ותהיה 

בני  ידולי  אל  ידם  על  רצוי 

זמנך – אצל נכבדי אנשי דורך, 

משר ושוטר וקצין ובעל מעלה 

המושלים,  השרים,  כמו   –

החשובים.  והאנשים  הנגידים 

הללו  החוכמה  שתחומי  מובן 

אינם לימוד התורה, אלא הם 

כחכמת  בעניינים  עוסקים 

של  רחבה  ידיעה   – הלשון 

 – כללי השפה, ותוכן המשקל 

וניסוח הדיבור, ושרשי - וכללי הדקדוק והשיר – וידיעת סוגי השירים והפייטנות, והחידות החמודות 

– המפליאים את לב שומעיהם, והמליצות הנכריות  ומעניינות, והמשלים המופלאים  נאות  – חידות 

– הנדירות והמייפות את שפת הדיבור. ותתמיד לשבת עם אנשי הצחות – ותשב תמיד בין בני אדם 

המדברים בלשון צחה, ולמד כיצד לדבר עם כל כת וכת מכיתות בני אדם – ותדאג להיות תמיד בקי 

בהוויות העולם ומעורה בחדשות המסופרות כדי שתוכל להשתתף בשיחה עם כל חברה שתימצא בה 

וכדי להרשים בידיעותיך את השומעים, ויוסיף ויאמר לך יצרך: אל תשתוק – כאשר אתה בחברת בני 

אדם השתדל להוכיח את כלל ידיעותיך, ותצא נשכר בכך שלא תיחשב בעיניהם כאויל וכסיל, והנח 

שאר החכמות – ואילו את שאר החכמות הקשורות לתורה עזוב, כי יייעתן רבה – כי נדרשת יגיעה רבה 

כדי להשתלם בהן, ותועלתן – והתועלת שתפיק מהן מעוטה, כי לא תוכל להרשים בהן את חבריך.

עד כאן דברי היצר הרע. עליך לדעת שכאשר תפתח פתח קטן לדבריו, הוא לא יניח לך עד 

שיגבר עליך ויביא אותך להניח את העיסוק בחיי הנצח ולעסוק בהבלי הזמן בלבד. 

ואם לא נפתח פתח לתאוות בתחילה – אך אם לא נפתח פתח לפיתויו בתחילת דבריו של היצר 

ֶאל  בֹו  ה  ְוִתְתַרּצֶ דֹוְרָך,  י  ַאְנׁשֵ ֵאֶצל  ּבֹו  ד  ּבֵ ְתּכַ ּתִ ֶ ּשׁ

ר ְוׁשֹוֵטר ְוָקִצין ּוַבַעל ַמֲעָלה,  ָך, ִמּשַׂ דֹוֵלי ְבֵני ְזַמּנֶ ּיְ

ְקּדּוק  ַהּדִ י  ְרׁשֵ ְוׁשָ ָקל,  ׁשְ ַהּמִ ְוֹתֶכן  ׁשֹון,  ַהּלָ ָחְכַמת  ּכְ

ְפָלִאים,  ִלים ַהּמֻ ׁשָ יר, ְוַהִחידֹות ַהֲחמּודֹות, ְוַהּמְ ִ ְוַהּשׁ

י  ַאְנׁשֵ ִעם  ֶבת  ָלׁשֶ ְוַתְתִמיד  ְכִרּיֹות.  ַהּנָ ִליצֹות  ְוַהּמְ

ֵני ָאָדם,  ּתֹות ּבְ ת ִמּכִ ל ּכַ ר ִעם ּכָ חֹות, ּוְלַמד ְלַדּבֵ ַהּצַ

ָאר  ח ׁשְ ב ֱאִויל ּוְכִסיל, ְוַהּנַ ּלֹא ֵתָחׁשֵ ּתֹוק, ׁשֶ ׁשְ ְוַאל ּתִ

ן ְמעּוָטה. ה ְותֹוַעְלּתָ י ְיִייָעָתן ַרּבָ ַהָחְכמֹות, ּכִ

ה ִחּלָ ּתְ ּבַ ֲאוֹות  ַלּתַ ַתח  ּפֶ ח  ִנְפּתַ לֹא   )יט(ְוִאם 

'טללי אורות' בראשית ד, ז(: כי אין ליצר הרע שליטה וכח על האדם, להטותו מדרך הטוב, רק 

במקום שיש פתח פתוח לפניו, דהיינו שהאדם עצמו עדיין מסופק אם לעשות או לא, אז יש 

בכח היצר לתקפו בחזקה לעשותו. ברם, בדבר שהאדם שלם ומוחלט בדעתו לבלי עשותו, בזה 

אין פתח כניסה ליצר הרע להחטיאו. לכן, נהגו הצדיקים – כדוד ובועז – שנשבעו ליצרם, והיינו 

 כי על ידי השבועה הוחלט אצלם הדבר והסירו מלבם כל פקפוק וספק, ואז הוסר מהם היצר

הרע. 

לפי זה יתפרש מאמר השי"ת לקין )בראשית ד, ז(: "לפתח חטאת רובץ ואליך תשוקתו", כלומר, 

מאחר כי אין לו להיצר הרע כניסה אלא כאשר יש בקרבך איזה פתח, לכן תשוקת היצר הרע 

"אליך", שאתה תתחיל ותפתח לו פתח, כי מבלעדי זאת לא יוכל לך. עכ"ד.

על הפסוק הנ"ל "לפתח חטאת רבץ" )בראשית ד, ז(. כתב המדרש רבה )בראשית כב, יא(: 'חטאת 

רובצת', ]כפי שראוי היה להכתב, בלשון נקבה[, אין כתיב כאן, אלא "חטאת רובץ", ]ללמד כי[ 

בתחילה ]כוחו של היצר הרע[ הוא תש כנקבה, ואחר כך הוא מתגבר כזכר. עכ"ל. 

ואף אם לא הצליח האדם להתגבר על יצרו ונפל במכמורת החטא, יש לו למהר ולשוב אל ה', 

בתשובה.  לשוב  שימהר  לקין  הקב"ה  הודיע  כאן  וז"ל:  הנ"ל(,  מקרא  )על  הלוי'  ה'בית  וכדברי 

שכן, ככל מה שמתאחר לשוב, היצר הרע הולך ומתחזק בכל יום, וכמו שאמרו חז"ל, כי יצרו 

יותר להפרד ממנו. נמצא, כי עיקר העונש  ומיום ליום יקשה  יום,  של אדם מתגבר עליו בכל 

היה לא  ועדיין  מורגל בחטא,  היה  לחטוא בשעה שלא  על ההתחלה, שהתחיל  לאדם  לו   מגיע 

אנוס.

זהו שאנו מתפללים: "אל תזכור לנו עוונות ראשונים מהר יקדמונו רחמיך כי דלונו מאד". שכן, 

העוונות האחרונים, שעשינו לאחרונה, לאחר שבעו"ה כבר הורגלנו לחטוא בהם, אף אם ייזכרו 

ביום הדין, יש מקום לבקשת מחילה עליהם, שכן יש לנו איזה תירוץ שקשה כבר לפרוש מהם 

והננו כאנוסים בעשייתם. ברם, העוונות הראשונים, שעשינו אותם בראשונה, בשעה שעוד לא 

הורגלנו להם, ולא היה עלינו שום אונס לעשותם, עליהם אנו מבקשים כי כלל לא יזכרו לנו ביום 

הדין, כי במה נבקש למחול לנו עליהם. עכ"ד. 

במסכת עירובין )יט, א( אמרו: "כל המתפתה ביצרו נופל בגיהנם, שנאמר )בראשית ד, ז(: 'ואליך 

תשוקתו ואתה תמשל בו'". וכתב רבינו יונה )משלי א, כב(: "יצר לב האדם רע, ושואל ]ומבקש[ 

הדברים ]הרעים[ ממנו, ומשתוקק שיתן לו כל אשר ישאלו עיניו, ואין ביד היצר למלאות תשוקתו 

]הרעה[ בלא השכלת הנפש המשכלת ורעיונה, וזהו ענין "ואתה תמשל בו". על כן תענש הנפש 

– בתתה רצון התאוה".  )עיין  הגר"א  רבינו  בשם  מובא  וכו'.  למלא משאלותן  בתחילה  לתאוות  פתח  נפתח  לא  ואם  יט. 
 עיונים 

 עיונים 



שער יחוד המעשה ביושר לבבביושר לבב הלבבותשער יחוד המעשה הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  סט סח   המוסר   ארחות   

אלו  דמיונות   – האדם  את 

הם השלב הראשון מהרהורי 

מעורר  הוא  ובהם  היצר 

ספקות אצל האדם, כשיהיה 

– האדם חלש בחכמה ובדעת 

כלומר,  ותורתו.  האלהים 

לתעתע  מצליח  הרע  היצר 

בחכמת  החלוש  באדם 

האלוקים ובידיעת תורתו. 

מזכיר  ד'  בפרק  לעיל 

שעל  היצר  שהרהורי  רבנו 

האדם  את  מסית  הוא  ידם 

עד  חלקים;  לשני  נחלקים 

החלק  את  רבנו  ביאר  כאן 

היצר  הרהורי  של  הראשון 

ועסק בהרהורים הסודקים את אמונתו של האדם ה"חלש בחכמה ובדעת האלוקים ותורתו", ומכאן 

ואילך הוא מבאר את החלק השני העוסק בפיתויי היצר לאדם ה"חכם בדעת האלוקים ותורתו".

אבל אם יהיה האדם חכם ]בעל חכמה[ בדעת האלהים ותורתו – כשירצה יצר הרע למשוך אדם 

שהוא בעל דעה והכרה בחכמת האלוקים ותורתו, ינקוט היצר בדרך שונה המתאימה למטרתו זו 

וישתדל היצר בתחילה להכניס ההפסד עליו – לאבד את ידיעת האלוקים ותורתו והשיבוש בחכמתו 

ובמעשהו – ולשבש את חכמתו ואת מעשיו מדרך הטענה והראיה – בדרך של קושיות וראיות 

מאיזה צד שיוכל – בכל דרך ואופן שיוכל; מן המושכל – בפנייה אל ההיגיון השכלי, והכתוב – או 

מהתורה שבכתב, והמקובל – ומהתורה שבעל פה, ויביא מופת על מה שיורהו עליו – ועל כל טיעון 

שישתמש בו יביא "ראיה" ו"הוכחה ברורה" על צדקתו, מן המופתים המבהילים – מסוג ההוכחות 

שנראות לאדם כהוכחה ניצחת שיש להתפעל ממנה, אשר אין הקדמותם אמיתיות – אך יסודותיהן 

בשקר ולאחר העיון יתברר לו שאין בהן כלום, ולא תולדותיהם מחוייבות – והמסקנות שביקש 

היצר להסיק מהן אינן מחייבות ]דוגמא לדבר: אם נניח כדבר מוסכם כי ראובן גדול משמעון, 

ושמעון גדול מלוי, יהיה ניתן להסיק מכך, שראובן גדול אף מלוי. אך אם המוסכמה איננה אמיתית 

וראובן אינו גדול משמעון, או ששמעון אינו גדול מלוי, בטלה מאליה המסקנה שהגענו אליה מן 

ההנחות הקודמות. דוגמא שנייה: אם נניח כדבר מוסכם כי ראובן אוהב את שמעון, ושמעון אוהב 

הרגל  דריסת  לו  ניתן  ולא 

בראשית  כבר  במחיצתנו 

משאלותן  למלא  שידוליו, 

ולא   – במותרים  להתנהי 

נמלא את משאלותיו בעניין 

 – ולרדוף אחריהם  המותרות 

ותחת  אחריהן,  נרדוף  ולא 

נחרצת  תשובה  נשיבהו  זאת 

כי המותרים אין צורך עליהם 

– כי אין לנו צורך במותרות, 

ובמה שאנו מעיינים בו מעניני 

מזונותינו מטירדת נפשותינו 

בהם די – ודי לנו בכך שאנו 

ונפשנו  מאמצים  משקיעים 

מזונותינו  בהשגת  טרודה 

לנו  יתן  ואם  ההכרחיים, 

מבלי  המותרים  האלהים 

ויייעת  בהם  לבנו  טירדת 

ואם   – עליהם  מחשבותינו 

האלוקים  לנו  ויוסיף  נזכה 

דברי מותרות והנאה, יעשה 

זאת ללא טרדת הלב וללא יגיעת המחשבה להשיגם, נוציאם במה שראוי להוציא – נשתמש בהם 

לנו  יוסיף  לא  ואם  התורה.  דין  שמחייב  וכפי   – נותן  ובמה שהדין  הנכונה,  ולמטרה  הראוי  כפי 

האלוקים יותר מכדי מזונותינו, נסתפק במזון ההכרחי בלבד ולא נצטרך אל זולתו – ונַוותר על 

כל מה שזולת זה. אם תאמר כל זאת ליצר מיד בתחילת פיתוייו, אז יישבר היצר וייניף - וייכנע 

לפניך. 

ואם נשמע אליו בהם – אך אם נשמע לעצתו לרדוף אחרי מותרות, נצא ממדריה אחת ונרד אל 

מה שאחריה – אל המדרגה שתחתיה, עד שיביאנו – שיביא אותנו לידי אבדון וכיליון בעולם הזה 

ובעולם הבא.

וזה הדמיון בחלק הראשון אשר יספק בו היצר

ּוְבַדַעת  ָחְכָמה  ּבְ ׁש  ַחּלָ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ּכְ ָהָאָדם,  ֶאת 

ָהֱאלִֹהים ְותֹוָרתֹו.

ָהֱאלִֹהים  ַדַעת  ּבְ ָחָכם  ָהָאָדם  ִיְהֶיה  ִאם  ֲאָבל 
ַהֶהְפֵסד  ְלַהְכִניס  ֶצר  ַהּיֵ ל  ּדֵ ּתַ ִיׁשְ ְותֹוָרתֹו, 

ֲעָנה  ֶרְך ַהּטַ הּו ִמּדֶ ָחְכָמתֹו ּוְבַמֲעׂשֵ ּבּוׁש ּבְ ִ ָעָליו ְוַהּשׁ

תּוב  ל ְוַהּכָ ּכָ ׂשְ ּיּוַכל, ִמן ַהּמֻ ְוָהְרָאָיה ֵמֵאיֶזה ַצד ׁשֶ

ִמן  ָעָליו  ּיֹוֵרהּו  ֶ ּשׁ ַמה  ַעל  ְוָיִביא מֹוֵפת  ל,  ְוַהְמֻקּבָ

מֹוָתם  ַהְקּדָ ֵאין  ר  ֲאׁשֶ ְבִהיִלים,  ַהּמַ ַהּמֹוְפִתים 

בֹות. ּיֹות ְולֹא תֹוְלדֹוֵתיֶהם ְמֻחּיָ ֲאִמּתִ

ְוִלְרּדֹף  מֹוָתִרים  ּבְ ְלִהְתַנֵהי  ֲאלֹוָתן  ִמׁשְ א  ְלַמּלֵ

י ַהּמֹוָתִרים ֵאין צֶֹרְך ֲעֵליֶהם,  יֵבהּו ּכִ ַאֲחֵריֶהם, ּוְנׁשִ

ת  ְרּדַ ִנים ּבֹו ֵמִעְנָיֵני ְמזֹונֹוֵתינּו ִמּטִ ָאנּו ְמַעּיְ ֶ ּוְבַמה ּשׁ

ן ָלנּו ָהֱאלִֹהים ַהּמֹוָתִרים  י, ְוִאם ִיּתֶ ַנְפׁשֹוֵתינּו ָבֶהם ּדַ

בֹוֵתינּו  ַמְחׁשְ ִויִייַעת  ָבֶהם  נּו  ִלּבֵ ת  ִטְרּדַ ִלי  ִמּבְ

ּוְבַמה  ְלהֹוִציא,  ָראּוי  ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ נֹוִציֵאם  ֲעֵליֶהם, 

זֹון ְולֹא ִנְצָטֵרְך  ּמָ ק ּבַ ּפֵ ין נֹוֵתן. ְוִאם לֹא, ִנְסּתַ ַהּדִ ֶ ּשׁ

ֵיף. ֶצר ְוִיּנָ ֵבר ַהּיֵ ָ ֶאל זּוָלתֹו. ָאז ִיּשׁ

ַמה  ֶאל  ְדֵרָיה  ִמּמַ ֵנֵצא  ֶהם,  ּבָ ֵאָליו  ַמע  ִנׁשְ ְוִאם 
עֹוָלם  ּבָ ַלֲאַבּדֹון  ִביֵאנּו  ּיְ ׁשֶ ַעד  ַאֲחֶריָה,  ֶ ּשׁ

א. ה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ ַהּזֶ

ֶצר  ק בֹו ַהּיֵ ר ְיַסּפֵ ֵחֶלק ָהִראׁשֹון ֲאׁשֶ ְמיֹון ּבַ ַהּדִ ְוֶזה 



שער יחוד המעשה ביושר לבבביושר לבב הלבבותשער יחוד המעשה הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  עא ע   המוסר   ארחות   

אך   – מזה  דעתך  תקצר  ואם 

אם תקצר דעתך מלהבין את 

יותר  לך  פיתויו  יהיה  שקריו, 

ילכו  כלפיך  פיתוייו   – חזק 

והתגברותו   - ויברו  ויתחזקו, 

עליך תהיה באופן יותר מזדמן, רצוף ומצוי, ומשלו בך – וממשלתו עליך תהיה שכיחה והקיפו אותך 

בנראך ובנסתרך – ותהיה מוקף מכל עבר במכשוליו, בחיצוניותך ובפנימיותך יותר נחוץ – ביתר קלות. 

החלק הבא בדברי רבנו מדבר בפיתוי היצר לאדם חכם ובר דעת, כדי לנצחו נוקט היצר בדרך 

 שונה מזו שהוא נוקט כשנלחם באדם שאינו מבין בחכמת האלוקים ותורתו. וסיבת הדבר היא: מפני

את לוי, לא נוכל להסיק מכך 

את  אוהב  הוא  אף  שראובן 

שהמוסכמה  פי  על  אף  לוי, 

נכונה,  בתחילה  שהנחנו 

מפני שאין היא מחייבת את 

היא  וזו  הסופית.  המסקנה 

כוונת רבנו "שאין ההקדמות 

תולדותיהן",  ולא  אמתיות 

מאותם  שהסיק  המסקנות  ולכן  נכונים,  אינם  טיעוניו  לצדקת  היצר  שמניח  שהיסודות  היינו, 

וכן המסקנות שמסיק היצר, אפילו מיסודות נכונים ואמתיים – אינן  היסודות בטלות מאליהן. 

נכונות, מפני שמסקנותיו אינן תוצאה מוכרחת של אותם היסודות )עפ"י פת לחם([. 

וכאשר יפגשך היצר ויציע בפניך פיתויים כאלה, אם יהיה שכלך זך וצלול וחכמתך חזקה בדרך 

להוכיח  ותוכל  לדבריו  שנותן  החותכות  הראיות  כנגד  להתמודד  חכמתך  בכוח  ויש   – המופת 

את הסילוף שבדבריו ואופני ההזהרה בו – וכיצד להישמר ממנו בעת הדברים והמחלוקת – בעת 

בראיתו  יצרך  בפניך  שמציג  הטעות  אופני  את  ותגלה  תראה  אז  עמו,  הדעות  והחלפת  הוויכוח 

ומופתו – בראיותיו ובהוכחותיו ה"חותכות" ותגלה שכל טענותיו בשקר יסודן, ויתברר לך האמת 

– ותתברר אצלך ההשקפה האמיתית והבהירה, ותיראה - ותתגלה לך הדרך הנכונה, ובכך תימלט 

ומן  הערבוב  מן  הטובים  ואת מעשיך  מספיקות   - הספק  מן  חכמתך  את  ותציל  היצר  ממלכודת 

הבלבול והשיבוש, וכל מעשיך יהיו זכים וטהורים. 

יֹוֵתר  ְלָך  ִפּתּויֹו  ִיְהֶיה  ה,  ִמּזֶ ָך  ְעּתְ ּדַ ְקַצר  ּתִ ְוִאם 
לֹו ְבָך  ן, ּוָמׁשְ ּמֵ ָחָזק, ְוָיְברֹו ָעֶליָך יֹוֵתר ִמְזּדַ

ֵני  ְרָך יֹוֵתר ָנחּוץ, ִמּפְ ִנְרֲאָך ּוְבִנְסּתָ יפֹו אֹוְתָך ּבְ ְוַהּקִ

ֶדֶרְך  ּבְ ֲחָזָקה  ְוָחְכָמְתָך  ָזְך  ְכְלָך  ׂשִ ִיְהֶיה  ְוִאם 
ָבִרים  ֵעת ַהּדְ ַהּמֹוֵפת ְוָאְפֵני ַהַהְזָהָרה בֹו ּבְ

ַרֲאָיתֹו  ּבְ ִיְצְרָך  ָטעּות  ָאְפֵני  ְרֶאה  )כ(ּתִ ֲחלֶֹקת,  ְוַהּמַ

כֹוָנה,  ֵרר ְלָך ָהֱאֶמת, ְוֵתָרֶאה ְלָך ַהּנְ ּומֹוְפתֹו, ְוִיְתּבָ

יָך ִמן ָהִעְרּבּוב. ֵפק ּוַמֲעׂשֶ ֵלט ָחְכָמְתָך ִמן ַהּסָ ְוִתּמָ

תשאל  זה  למה  ויאמר,  שמך,  נא  הגידה  ויאמר,  יעקב  "וישאל  שנאמר:  מה  בזה  להבין  ונראה 

לשמי" )בראשית לב, ל(, והנה, במקום אחר הארכנו לבאר שענינו של ֵשם הוא להורות על מהותו 

ואיכותו של הנקרא בשם זה. וזו היא כוונת השאלה "הגידה נא שמך", כי רצה יעקב אבינו לדעת 

את מהותו וכוחותיו של המלאך ]דהוא שרו של עשו – הוא היצר המסית ומדיח[, שבו הינך מפיל 

ועל הפועל  "הגידה נא שמך, המורה על צורתך  )שם(:  ]וז"ל הספורנו  ברשתך את בני ישראל 

הנמשך ממנו וכו'"[, ותשובתו של המלאך היתה שכל כוחו ומהותו הוא "למה זה תשאל לשמי", 

דהיינו שמהותו היא לסמא את עיני האדם שלא יחקור אחריו ולא ישאל, ועל ידי כן יש בכוחו 

להכשיל בני אדם, כי ברגע שיחקרו וישאלו אחריו יאבד היצר הרע את כל כוחו להכשיל בני אדם.

ויתכן גם לפרש שתשובת המלאך: "למה זה תשאל לשמי" לא היתה לפרש את מהותו וכוחו, אלא 

תשובתו היתה שאין להגדיר אותו כלל ואין לקרוא לו בשם, כי מהותו של היצר הרע הינה אך 

דמיון ואינה מציאות כלל, ולכן לא שייך שיהיה לו שם, כי השם מורה על מהותו ומציאותו של 

הדבר, כאמור, ומכיון ש"הרע" הוא דמיון בלבד, אין שייך לקוראו בשם.

ומרגלא בפומיה דאאמו"ר זצ"ל, על הפסוק בקהלת )ט, יד-טו(: "עיר קטנה ואנשים בה מעט ובא 

אליה מלך גדול וסבב אותה ובנה עליה מצודים גדולים, ומצא בה איש מסכן חכם ומלט הוא את 

העיר בחכמתו", ומשל הוא למלחמת היצר ]והובא לעיל בדברי רבינו[. והנה לא נתפרש במקרא 

זה כיצד מילט החכם את העיר, ואיך הרס את המצודים הגדולים בחכמה בלבד. והיה אאמו"ר 

אומר, כי חכמתו של החכם היתה לפקוח את עיניהם, ולהראותם כי ה"מלך" אינו מלך, וה"גדול" 

נתבאר  וכאשר  בלבד,  דמיון  הכל  אלא  גדולים,  מצודים  אינם  גדולים"  וה"מצודים  גדול,  אינו 

)'שיחות מוסר', מאמר צא(.

ביארו  חז"ל  וכו' ותמלט חכמתך מן הספק ואת מעשיך משיבושים.  יצרך  כ. תראה אופני טעות 

במהות היצר הרע, וז"ל )בראשית רבה פכ"ב, ו(: "אמר רבי אבא, היצר הזה דומה ללסטים שפוף 

]שפל וכפוף ותש כוחו[ שהיה יושב בפרשת דרכים, לכל מאן דעובר הוה אמר הב מה דעליך, 

עבר פקח אחד וראה שאין בו תוחלת לגזול כלום ]שהרי יושב על מקומו ואינו מסוגל לזוז כלל 

ממקומו[, התחיל מכתתו, כך כמה דורות עבר היצר הרע, דור אנוש דור הפלגה ודור המבול, כיון 

שעמד אברהם אבינו וראה שאין בו תוחלת התחיל מכתתו וכו'". הרי לנו כי היצר הרע הוא כאותו 

ליסטים העושה את עצמו כאילו בעל כח הוא וכלי זיינו בידו, ונלמד מכאן כי מהותו של היצר 

הרע אינה מציאות כלל כי אם דמיון בלבד, ]עיין לעיל עיונים ד"ה על כן[, ועבודת האדם היא 

להישמר מלטעות אחריו, ולראות נכוחה את אשר לפניו, ולהבין כי כולו דמיון.

 עיונים 

 עיונים 



שער יחוד המעשה ביושר לבבביושר לבב הלבבותשער יחוד המעשה הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  עי עב   המוסר   ארחות   

יפסיק  לא   – יסור  לא  וכך 

היצר מלהעתיקך – מלהורידך 

ממדריה למה שאחריה – אל 

מטה  שתחתיה,  המדרגה 

מטה, עד שיפיל אותך ויביאך 

בה  שנסתרים  המדריה  אל 

קיימים  שלא   – האמת  פני 

והוא:  כלל,  אמת  צדדי  בה 

ותחיה   - הימור  השקר 

בשקר מוחלט, וישרש אותך 

מהעולם הזה – ויעקור את נפשך משורשה בעולם הזה, ויפילך מכל המדריות המביאות לידי הימול 

]השכר[ בעולם הבא, ותהיה חכמתך לרעה לך – ותימצא חכמתך עומדת לך לרועץ, ושכלך יהיה 

סיבה לאבדנך, כמו שאמר הכתוב )ישעיה ה, כא(: 'הוי חכמים בעיניהם – אוי להם לאנשים שמחזיקים 

שהוא בא אליך ופותח בדיון 

עמך מצד החכמה – בטענות 

בדרך  אותך  ומנהיי  שכליות, 

המופת אשר תנוח דעתך עליו 

בהוכחות  אותך  ומדריך   –

חותכות ששכלך סומך עליהן 

ובכך הוא מובילך אל המטרה 

שהוא שואף אליה. 

הללו  הטענות  הצבת  ולאחר 

יצליח  כאשר   – יפתה  כאשר 

לא  שכלך,  היצר לפתות את 

די בכך ששכלך יטה מעליך 

]יסור ממך[ ויחדל מלהדריך 

אותך עוד בדרך הישרה, אלא 

עוד  הוא   - עליך  בו  ויעזר 

ליצרך  כאמצעי-עזר  ישמש 

כנגדך, מפני שאתה סומך את 

עצמך עליו – על שכלך במה 

שמסתפק לך – בכל ספק שמתעורר אצלך ובו אתה מתייעץ והוא המורה שלך, והנך בוטח בו ]עליו[ 

במה – בכל דבר שלא תבין את ענינו ונשען עליו כדי להכריע בכל ענין שאינו ברור לך. 

במה  אותו,  וסיועו  לו  לעזר  שנעשה  השכל  בעזרת  בך  וימשול  עליך,  וייבר  היצר  יצליח  וכאשר 

שמטעהו בו ומדמהו בעיניו מן השקר בצורת המופת – על ידי שמטעה את השכל ומצייר בעיניו 

דמיונות שקריים ומציגם בפניו כאמת ב"הוכחות נחרצות", יעתיק – יעקור אותך מן המדריה ההיא 

שהיתה קרובה אל האמת ונסתרים בה פני השקר - הוא יפיל אותך מהמדרגה הגבוהה שבה היית, 

והיא מקום הקרוב לאמת וטמון בה אך מעט מהשקר, אל מה שאחריה – אל המדרגה שתחתיה, 

שיש בה פחות מן האמת ויותר מן השקר.

ַאֲחֶריָה,  ֶ ְדֵרָיה ְלַמה ּשׁ יְקָך ִמּמַ ְוָכְך לֹא ָיסּור ְלַהְעּתִ

ֵני ָהֱאֶמת,  ּה ּפְ ִרים ּבָ ְסּתָ ּנִ ִביֲאָך ֶאל ַמְדֵרָיה ׁשֶ ּיְ ַעד ׁשֶ

ה,  ֵרׁש אֹוְתָך ֵמָהעֹוָלם ַהּזֶ מּור, ִויׁשָ ֶקר ַהּיָ ֶ ְוהּוא ַהּשׁ

ְוִתְהֶיה  א,  ַהּבָ עֹוָלם  ּבָ מּול  ַהּיְ ְדֵריֹות  ִמּמַ יְלָך  ְוַיּפִ

מֹו  ּכְ ְלָאְבֶדָך,  ה  ִסּבָ ְכְלָך  ְוׂשִ ְלָך,  ְלָרָעה  ָחְכָמְתָך 

ֵעיֵניֶהם  ְעָיה ה, כא(: הֹוי ֲחָכִמים ּבְ תּוב )ְיׁשַ ָאַמר ַהּכָ ׁשֶ

אֹוְתָך  ּוַמְנִהיי  ַהָחְכָמה,  ד  ִמּצַ ָך  ִעּמְ ָבא  הּוא  ׁשֶ

ר  ְוַכֲאׁשֶ ָעָליו.  ָך  ְעּתְ ּדַ נּוַח  ּתָ ר  ֲאׁשֶ ַהּמֹוֵפת  ֶדֶרְך  ּבְ

ֵני  ה ֵמָעֶליָך ְוֵיָעֵזר ּבֹו ָעֶליָך, ִמּפְ ְכְלָך, ִיּטֶ ה ׂשִ ִיְפּתֶ

ק ְלָך, ּובֹוֵטַח ּבֹו  ּפֵ ְסּתַ ּמִ ֶ ַמה ּשׁ ה סֹוֵמְך ָעָליו ּבְ ַאּתָ ׁשֶ

ּלֹא ָתִבין ִעְנָינֹו. ֶ ַמה ּשׁ ּבְ

ֶכל לֹו  ֵעֶזר ַהּשֵׂ ָך ּבְ ר ָעֶליָך, ְוִיְמׁשֹל ּבְ ִיְיּבַ ר  ְוַכֲאׁשֶ
בֹו  ְטֵעהּו  ּמַ ׁשֶ ַמה  ּבְ אֹותֹו,  ְוִסּיּועֹו 

ַהּמֹוֵפת, צּוַרת  ּבְ ֶקר  ֶ ַהּשׁ ִמן  ְבֵעיָניו  הּו   ּוְמַדּמֵ

ָהְיָתה  ׁשֶ ַהִהיא  ְדֵרָיה  ַהּמַ ִמן  אֹוְתָך  יק  )כא(ַיְעּתִ

ֶאל  ֶקר  ֶ ַהּשׁ ֵני  ּפְ ּה  ּבָ ִרים  ְוִנְסּתָ ָהֱאֶמת  ֶאל  ְקרֹוָבה 

ֶקר.  חֹות ֱאֶמת ְויֹוֵתר ׁשֶ ּה ּפָ ׁש ּבָ ּיֵ ַאֲחֶריָה, ׁשֶ ֶ ַמה ּשׁ

כא. יעתיק אותך מן המדריה וכו' אל מה שאחריה וכו' עד שיביאך אל מדריה שנסתרים בה פני 

האמת. ה'מסילת ישרים' )פ"ג( כתב, כי מי שהוא כבוש תחת ממשלת יצרו, הרי היצר מסמא את 

עיני-שכלו ממש, והרי הוא כהולך בחושך, שיש לפניו מכשולות ואין עיניו רואות אותם.

וממשיך לבאר וז"ל: והוא מה שאמרו, ז"ל )ב"מ פג, ב(: "'תשת חושך ויהי לילה' )תהלים קד, כ( 

– זה העולם הזה שדומה ללילה". והבן כמה נפלא המאמר האמיתי הזה למי שמעמיק להבין בו. 

כי הנה חושך הלילה, שני מיני טעויות אפשר לו שיגרום לעין האדם: או יכסה את העין עד שלא 

יראה מה שלפניו כלל, או שיטעה אותו עד שיראה לו עמוד כאילו הוא אדם, ואדם כאילו הוא 

עמוד. כן חמריות וגשמיות העולם הזה, הנה הוא כחושך הלילה לעין השכל, וגורם לו שתי טעויות: 

]טעות הראשונה[ אינו מניח לו שיראה המכשולות שבדרכי העולם, ונמצאים הפתאים הולכים 

ונופלים ואובדים מבלי שהגיעם פחד תחילה... כי לבם בריא להם  לבטח ]כפי דמיונם הכוזב[ 

כאולם, ונופלים – טרם ידעו מהמכשול כלל. והטעות השני, והוא קשה מן הראשון, הוא – שמטעה 

]חושך העולם הזה[ ראייתם עד שרואים הרע כאילו הוא ממש טוב, והטוב כאילו הוא רע, ומתוך 

כך מתחזקים ]בדרכם[ ומחזיקים מעשיהם הרעים, כי אין די שחסרה מהם ראיית האמת, לראות 

הרעה אשר נגד פניהם, אלא שנראה להם למצוא ראיות גדולות ]בדרכי החכמה והשכל, כביכול[ 

הכוזבות,  ולדעותיהם  הרעות  לסברותיהם  כביכול[  שבמציאות,  ]מהעובדות  מוכיחים  ונסיונות 

וזאת היא הרעה הגדולה המלפפתם ]נכרכת ונקשרת סביבם בחוזקה[ ומביאתם אל באר שחת... 

וכל זה מפני היותם תחת החושך וכבושים תחת ממשלת יצרם. 

 עיונים 

 עיונים 



שער יחוד המעשה ביושר לבבביושר לבב הלבבותשער יחוד המעשה הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  עה עד   המוסר   ארחות   

ט(:  יט,  )תהלים  שנאמר 

'מצות ה' ברה – ברורה ונקייה 

פוקחת   – עינים'  מאירת 

עיניים להבנה ולדעת, ונאמר 

)תהלים קיט, קה(: 'נר לרילי 

שמציל  הנר  כמו   – דברך 

בחשכת הלילה מכל מכשול 

רגליים, כך דברך מציל אותי 

מכל מכשול ועבירה, ואור לנתיבתי' – מאיר ומאפשר לי למצוא את דרכי הישרה. לעומת זאת 

יש באש גם תכונה שונה - היא מכלה ושורפת ביקודה מי שנוטה מנתיבתה – את המשתמשים בה 

למטרות פסולות היא שורפת בלהט להבותיה, כמו שנאמר )ישעיה סו, טז(: 'כי באש ה' נשפט' – 

הרשעים נשפטים באש התורה עצמה על שפשעו בה, ]ולכן האות בי"ת של המלה "באש" מנוקדת 

)פת לחם(,  הידועה, היא אש התורה עצמה[  בְׁשָוא. הדבר בא לומר שמדובר באש  ולא  בקמץ 

הלוהטות, שלהבותיו  את  הרשעים  על  ינחית   – פחים'  'ימטר על רשעים  ו(:  יא,  )תהלים   ונאמר 

וניד  לחכמים,  עצמם  את 

ורואים   – נבונים'  פניהם 

בעוד  כנבונים,  עצמם  את 

)מצודת  כן  הדבר  שאין 

בשכלם  ישתמשו  כי  דוד(, 

וייתנו  לרעה  ובחכמתם 

לטעותם  שכליות  הוכחות 

)פתחי לב(, ונאמר )ירמיה ח, 

אלה   – חכמים'  'הובישו  ט(: 

הרשעים שהם חכמים להרע, 

לידי  שיגיעו  סופם  הלא 

 – וילכדו'  'חתו  בעת  בושה 

ברעתם,  ויילכדו  כשיישברו 

ה' מאסו,  בדבר  הלא   - 'הנה 

ואם כן וחכמת מה להם' – מה 

)עפ"י  חכמתם  להם  תועיל 

ונאמר  דוד(,  ומצודת  רד"ק 

)הושע יד, י(: 'כי ישרים דרכי ה' וצדיקים ילכו בם – והצדיקים מתנהגים על פי דרכי ה' הישרים 

נתמכת  הרשעים  של  הרעה  דעתם   – בם'  כשהולכים  יכשלו  לבם  בשרירות  ההולכים  ופושעים 

בראיות מן התורה, וטעותם עולה דווקא מפני שלמדו תורה, כיוון שאינם חפצים להבין ממנה 

מהו רצון ה', אלא הם מביאים ממנה ראיות לדרכם הרעה, כך שהם באים לידי כישלון על ידי 

התורה עצמה. אכן רבנו אומר בסמוך שהתורה נמשלה לאש; היא שורפת כל מי שנוטה בלימודו 

בה ממטרתה הנכונה ומשתמש בה למטרות פסולות )פתחי לב(.

ונאמר עוד, כי החכמה, כשמנהייים אותה – כשמשתמשים בחכמה על דרכה – למטרתה הנכונה, 

כדי לדעת על ידה מה הוא רצון ה' וכיצד למלא אותו, אז היא תהיה רפואה לכל מדוה ]חולי[, 

ראיות  להביא  כדי  אלא  זו,  למטרתה  בה  משתמשים  לא  כאשר  אך   – מנתיבתה  וכשנוטים בה 

לפיתויי היצר, אז היא עצמה תהיה הסיבה לחולי כולל – מחלה כללית של הנפש, שאין לו ]לה[ לא 

רפואה ולא ארוכה – ולא מרפא. ועל כן נמשלה התורה באש ]לאש[, כמו שנאמר )ירמיה כי, כט(: 

'הלוא כה דברי כאש', מפני שיש לה שתי תכונות אלה; שהיא מאירה את העינים באורה לאדם 

החותר ללמוד ממנה איך לקיים את רצון ה', כמו

ָרה ְמִאיַרת ֵעיָנִים,  ים יט, ט(: ִמְצַות ְיָי ּבָ ִהּלִ ָאַמר )ּתְ ׁשֶ

ְואֹור  ְדָבֶרָך  ְלַרְיִלי  )כב(ֵנר  קה(:  קיט,  ים  ִהּלִ )ּתְ ְוָאַמר 

ִתיָבָתּה,  ּנֹוֶטה ִמּנְ יקֹוָדּה ִמי ׁשֶ ִלְנִתיָבִתי, ְוׂשֹוֶרֶפת ּבִ

ט,  ּפָ ִנׁשְ ְיָי  ָבֵאׁש  י  ּכִ טז(:  סו,  ְעָיה  )ְיׁשַ ֱאַמר  ּנֶ ֶ ּשׁ מֹו  ּכְ

ִחים,  ּפַ ִעים  ְרׁשָ ַעל  )כי(ַיְמֵטר  ו(:  יא,  ים  ִהּלִ )ּתְ ְוָאַמר 

ְדַבר  ה ּבִ ֵניֶהם ְנבֹוִנים, ְוָאַמר )ִיְרְמָיה ח, ט(: ִהּנֵ ְוֶנֶיד ּפְ

י  ּכִ י(:  יד,  ַע  )הֹוׁשֵ ְוָאַמר  ָלֶהם,  ֶמה  ְוָחְכַמת  ָמָאסּו  ְיָי 

לּו  ׁשְ ִעים ִיּכָ ִקים ֵיְלכּו ָבם ּופׁשְ ְרֵכי ְיָי ְוַצּדִ ִרים ּדַ ְיׁשָ

ָבם.

ַעל  אֹוָתּה  ְנִהיִיים  ּמַ ׁשֶ ּכְ ַהָחְכָמה,  י  ּכִ ְוֶנֱאַמר, 
ַמְדֶוה,  ְלָכל  ְרפּוָאה  ְהֶיה  ּתִ ּה,  ְרּכָ ּדַ

כֹוֵלל,  ַמְדֶוה  ְהֶיה  ּתִ ִתיָבָתּה,  ִמּנְ ּה  ּבָ ּנֹוִטים  ּוְכׁשֶ

ָלה  ִנְמׁשְ ן  ּכֵ ְוַעל  ֲארּוָכה.  ְולֹא  ְרפּוָאה  לֹו  ֵאין  ׁשֶ

ָאַמר )ִיְרְמָיה כי, כט(: ֲהלֹוא ֹכה  מֹו ׁשֶ ַהּתֹוָרה ָבֵאׁש, ּכְ

מֹו  אֹוָרּה, ּכְ ִאיָרה ָהֵעיַנִים ּבְ ּמְ ֵני ׁשֶ ֵאׁש, ִמּפְ ְדָבִרי ּכָ

כב. נר לרילי דברך ואור לנתיבתי. ביאר הגאון רבי חיים מוולאז'ין, בספרו 'רוח חיים' )על מסכת 

אבות א, ג(: נר ואבוקה – לכל אחד מהם יש מעלה יחודית: אדם ההולך בחושך ואינו מוצא את 

דרכו – הרי האבוקה מאירה לו לראות את הדרך, ואחר כך, בהיותו בדרך עצמה וירצה להבדיל בין 

שביל זה המוליך למקום פלוני, לשביל אחר המוליך למקום פלמוני – יצטרך לעיין בדבר על ידי נר.

ואמנם, לענין בדיקת חמץ אמרו חז"ל )פסחים ח, א( 'נר לבדיקה יפה מאבוקה', אך להבדלה מצוה 

באבוקה יותר. והטעם: משום שבמקום צר אי אפשר לבדוק יפה באבוקה, שאורה קופץ.

והתורה, אומר דוד המלך, יש בה כל המעלות: היא גם "נר לרגלי" – להאיר את מקום מדרך כף 

רגלי, וגם "אור לנתיבתי" – כל הנתיבה היא התורה! 

כי. ימטר על רשעים פחים. והמשך הפסוק: "אש וגפרית ורוח זלעפות מנת כוסם". ביאר המהרי"ט 

ב"צפנת פענח" )הובא בספר 'תורת חיים', פרשת ראה(: הקב"ה אינו עושה שום רע, אלא הרשע 

עושה הרע לעצמו. הבורא אינו ממטיר על הרשעים אלא פחים )כענין 'צנים ופחים'(, אבל אש 

וגפרית ורוח זלעפות הוא "מנת כוסם", זהו חלקם, שהם נותנים לגמור את חורבנם. 

והנה, ההלכה היא )משנה ב"ק, פ"ו(: 'אחד הביא את האור ואחד הביא את העצים – המביא את 

העצים חייב, אחד הביא את העצים ואחד הביא את האור באחרונה חייב, בא אחר וליבה – המלבה 

 עיונים 



שער יחוד המעשה ביושר לבבביושר לבב הלבבותשער יחוד המעשה הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  עז עו   המוסר   ארחות   

שהסיבה  וייתכן   – ואפשר 

בעיניך  טובה  שעצתך  לכך 

היא,  הראשונים  מעצות  יותר 

מפני שקדם לדעתך אופן יושר 

 – בתחילתה  ההיא  המחשבה 

מפני שהנך מבין רק את הצד 

החיובי שיש לכאורה בעצתך, 

ההפסד  אופן  ממך  ונעלם 

באחריתה  ממנה  יהיה  אשר 

לצאת  שעלול  הנזק  ואילו   –

ממך,  נעלם  בעתיד  ממנה 

ואתה במיעוט יישובך – ומפני 

שבמיעוט עיונך תראה יושרה 

– תבחין רק ביושר ובתועלת 

טעותה  תראה  ולא  שבעצתך, 

תראה  ולא   – הפסדה  ואופני 

את הטעות שבה ואת ההפסד 

שיצמח ממנה בסופו של דבר. 

וכמו שאמר שלמה המלך החכם )משלי כב, כח(: 'אל תסי יבול עולם אשר עשו אבותיך' – אל תתחכם 

לסגת לאחור ולשנות מן המנהגים והסייגים הקדומים שנהגו בהם אבותיך מעולם, כי בוודאי לא נעלם 

מהם כל מה שעולה ברוחך וכל מה שמדמה אתה בשכלך )טוב הלבנון ומרפא לנפש(, ואמר )משלי א, ח(: 

'שמע בני מוסר אביך', ונאמר במי שמשנה מחוקי אבותיו ומטיל דופי במנהגי אבותיו, עליו נאמר הפסוק 

במשלי )ל, יב(: 'דור אביו יקלל' – דור אשר יקלל את אביו ויזלזל בדרכי אבותיו מתוך מחשבה שהבנתו 

עמוקה יותר מהבנתם, 'דור טהור בעיניו' – ושעל פי התנהגותו נראה שהוא מחזיק את עצמו כטהור יותר 

מהדורות הקודמים לו ולכן הוא מתיר לעצמו להתנהג בניגוד למסורת אבותיו, דור שכזה 'ומצואתו' – 

אפילו מעבירות פשוטות וידועות לתינוקות של בית רבן 'לא רוחץ' – אינו נקי )על פי טוב הלבנון ופת 

לחם(, )משלי ל, יא(: 'דור אביו יקלל', ונאמר )משלי ל, יז(: 'עין תלעי לאב' – העין הלועגת ברמיזתה למוסר 

האב תיענש בעונש חמור, וכפי שמבואר בהמשך הפסוק שם 'יקרוה עורבי נחל ויאכלוה בני נשר'. 

אך אם לאחר שקיימת את המצוות שאתה חייב בהן, תראה לקבל ותרצה להוסיף ולקבל על עצמך 

לנהוג בחומרות מסויימות שהן מכלל תוספת

ונאמר )ירמיה כ, ט(: 'כי היה 

דבר ה' לי לחרפה ולקלס כל 

היום' – הנביא מתאונן ואומר: 

אותי  מבזים  הרשעים  תמיד 

מוכיח  על שאני  לי  ולועגים 

דבר  את  להם  ואומר  אותם 

ולא  אזכרנו  לא  'ואמרתי  ה', 

פעמים   – בשמו  עוד  אדבר 

שלא  בלבי  הסכמתי  רבות 

שם  את  בפניהם  עוד  אזכיר 

עוד  להם  אמסור  ולא  ה', 

נבואה בשמו. והיה בלבי כאש 

בוערת עצור בעצמותי' – אבל 

כאש  בלבי  הייתה  הנבואה 

בעצמותי,  הכנוסה  בוערת 

ולא יכולתי לסבול זאת )עפ"י מצודת דוד(. 

על כן היזהר שלא תטה אשורך – שלא יטו צעדיך ולא תמעד מהדרך הישרה מדרך האבות ומנתיב 

  ]ושביל[ הראשונים אל הבדיאות – אל דרך שתבדה מלבך, ואל תסמוך על שכלך, ותתייחד בעצתך 

– ואל תלך רק אחרי עצתך, ואל תתבודד בסברתך – ואל תתחשב רק בדעתך, ואל תחשוד את 

אבותיך במה שמסרו לך מאופני טובותיך – ואל תטיל ספק בדבריהם לחשוב שהדרכים שהנחילו 

– את  }סברתם{ במה שהורו  ותבטל את עצתם  נכונות, ואל תסתור  והדריכו אותך בהן אינן  לך 

ברעיונך שלא קדמוך  ותתחדש  אף עצה שתעלה בדעתך  אין  כי  לך  ותדע  שיעצו אותך,  העצות 

לדעתה – שלא עלתה בדעתם של הראשונים אשר קדמו לך, ובוודאי ידעו אותה וחקרו אותה, 

ועמדו על כל מה שמביאה אליו – ובוודאי התבררו להם גם כל התוצאות הבאות ממנה.

ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ ר  יׁשֶ אֶֹפן  ָך  ְלַדְעּתְ ַדם  ּקָ ׁשֶ ר  ְוֶאְפׁשָ
אֶֹפן  ָך  ִמּמְ ְוֶנְעַלם  ָתּה,  ִבְתִחּלָ ַהִהיא 

ה  ְוַאּתָ ְבַאֲחִריָתּה,  ה  ּנָ ִמּמֶ ִיְהֶיה  ר  ֲאׁשֶ ַהֶהְפֵסד 

ָרּה ְולֹא ִתְרֶאה ָטעּוָתּה  ּוְבָך ִתְרֶאה ָיׁשְ ִמעּוט ִיּשׁ ּבְ

ַאל  כח(:  כב,  ֵלי  )ִמׁשְ ֶהָחָכם  ְוָאַמר  ֶהְפֵסָדּה.  ְוָאְפֵני 

ִני מּוַסר  ַמע ּבְ ֵלי א, ח(: ׁשְ בּול עֹוָלם, ְוָאַמר )ִמׁשְ י ּיְ ּסֵ ּתַ

ֵלי ל,  י ֲאבֹוָתיו )ִמׁשְ ה ֵמֻחּקֵ ּנֶ ׁשַ ּמְ ִמי ׁשֶ ָאִביָך, ְוָאַמר ּבְ

ֵלי ל,  ֵעיָניו ּוִמּצָֹאתֹו לֹא ֻרָחץ, )ִמׁשְ יב(: ּדֹור ָטהֹור ּבְ

ְלַעי  ֵלי ל, יז(: ַעִין ּתִ ל, ְוָאַמר )ִמׁשְ יא(: ּדֹור ָאִביו ְיַקּלֵ

ְלָאב.

ִמּתֹוֶסֶפת  ַעְצְמָך  ַעל  ל  ְלַקּבֵ ְרֶאה  ּתִ ִאם  ַאְך 

ר  ֶרּנּו ְולֹא ֲאַדּבֵ י לֹא ֶאְזּכְ ְוָאַמר )ִיְרְמָיה כ, ט(: ְוָאַמְרּתִ

ַעְצֹמָתי. ֵאׁש ּבֶֹעֶרת ָעֻצר ּבְ י ּכְ מֹו ְוָהָיה ְבִלּבִ ׁשְ עֹוד ּבִ

ָהָאבֹות  ֶרְך  ִמּדֶ ֲאׁשּוְרָך  ה  ִתּטֶ ּלֹא  ׁשֶ ֵהר  ִהּזָ ן  ּכֵ ַעל 
ִדיאֹות, ְוִתְסֹמְך ַעל  ּוְנִתיב ָהִראׁשֹוִנים ֶאל ַהּבְ

ְסָבָרֶתָך, ְוַאל  ֲעָצְתָך, ְוִתְתּבֹוֵדד ּבִ ְכְלָך, ְוִתְתַיֵחד ּבַ ׂשִ

ְסרּו ְלָך ֵמָאְפֵני טֹובֹוֶתיָך,  ּמָ ֶ ַמה ּשׁ ֲחׁשֹד ֲאבֹוֶתיָך ּבְ ּתַ

י ֵאין ֵעָצה  הֹורּו אֹוְתָך, ּכִ ֶ ַמה ּשׁ ְסּתֹר ֲעָצָתם ּבְ ְוַאל ּתִ

ּה, ְוָעְמדּו ַעל  ּלֹא ְקָדמּוָך ְלַדְעּתָ ָך ׁשֶ ֲעֶלה ְבַדְעּתְ ּתַ ׁשֶ

ִביָאה ֵאָליו ִמּטֹוב ָוָרע. ּמְ ֶ ל ַמה ּשׁ ּכָ

חייב, שאילו לא ליבה – לא היה מבעיר'.

כך הקב"ה ממטיר על רשעים לעתיד לבוא פחמים אש וגפרית, ועדיין אי אפשר ללבות בלא 

ליבוי, ומי מלבה? רשעים עצמם, הוא שנאמר "ורוח זלעפות מנת כוסם", זהו חלקם – כשם שליבו 

בעולם הזה, כך מלבים לעולם הבא!

 עיונים 



שער יחוד המעשה ביושר לבבביושר לבב הלבבותשער יחוד המעשה הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  עט עח   המוסר   ארחות   

שהעמידו  מפני  ירושלים? 

בכל  תורה  דין  על  דבריהם 

עשו  ולא  הדין,  דקדוקי 

ועוד  הדין',  משורת  לפנים 

ב(:  יז,  זרה  )עבודה  אמרו 

העוסק  כל  הונא:  רב  'אמר 

כמי  דומה  בלבד  בתורה 

עליו  להגן  אלוה  לו  שאין 

שלא  על  לישראל  תוכחה  דברי  י(  טו,  הימים־ב  )דברי  בפסוקים  נאמרו  שהרי  )רש"י(,  ולהצילו 

עסקו בגמילות חסדים. העיסוק בחסד נחשב לתוספת מצוות שהאדם רוצה בהן מתוך התחסדותו 

נאמר:  וטובה לפני המקום.  רצויה  נדרשת,  זו מלמדת שהתוספת  הדין. תוכחה  ולפנים משורת 

'ה' עמכם בהיותכם עמו' וגו' 'ואם תעזבהו יעזוב אתכם', כלומר, ה' נוהג עם האדם מידה כנגד 

מידה, ומכיוון שכך היא דרכו, אף על פי שישראל עסקו בתורה, הואיל ולא עסקו גם בגמילות 

חסדים, לכן 'וימים רבים לישראל ללא אלהי אמת' – שהו ישראל זמן ארוך כביכול ללא אלוקים 

שיעשה עמהם חסד ]החסד קרוי כאן בשם "אמת", כי החסד שה' עושה עם האדם נקרא 'אמת' 

לב(, )פתחי  בעבורו[  לה'  לשלם  האדם  של  בכוחו  שאין  מפני  אמת,  של  לחסד  נחשב   והוא 

הא

תוספות   – במצוות  הרשות 

הרשות  בגדר  הוא  שקיומה 

כפי  הדין,  משורת  ולפנים 

בכוחך  ויש   – שתוכל  מה 

לקיים, הרשות בידך לעשות, 

אך זאת בתנאי שיהא זה רק 

מן  חובותיך  שתמלא  לאחר 

שתקיים  לאחר   – המצוות 

את המצוות שהנך חייב בהן, 

ואת התוספת תעשה לאהבת 

– ולאחר  ולאחר שיהיה מסכים בם שכלך  – מתוך אהבת ההתחסדות ולפנים משורת הדין,  חסד 

ששכלך מסכים אתך, ויהיה ברור לך שרצונך בקיום זה הוא רחוק מתאוותך ואינו בא מתוך רצון 

למלא איזו תאווה אחרת-נסתרת, ]כלומר, שאין כוונתך בעשיית אותן המצוות כדי לזכות בכבוד 

ובשבח מבני אדם )פת לחם([, ואז הנהגתך יהיה טוב – הרי זה דבר רצוי והגון, ואתה מקבל עליו 

שכר, ובאופן זה תדע שאינך יוצא בו מדעת – והנהגתך אינה נוגדת לדעת החכמים הראשונים שהיו 

לפניך ואינך חורג ונוטה מדרכם, כי הם בעצמם כבר אמרו, דיברו בשבח תוספת הסייגים וציוו )אבות 

א, א(: 'ועשו סייי )גדר( לתורה' – ִגּזרו גזירות וַתקנו תקנות כדי להרחיק אנשים מאיסורי תורה, 

 ]כלומר: שיש מעלה בהנהגה שיש בה מן החסידות[, ועוד אמרו )בבא מציעא ל, ב(: 'מפני מה חרבה

ין ּתֹוָרה  ֶהֱעִמידּו ִדְבֵריֶהם ַעל ּדִ ֵני ׁשֶ ָלִים, ִמּפְ ְירּוׁשָ

ין, ְוָאְמרּו )ֲעבֹוָדה ָזָרה  ּוַרת ַהּדִ ְולֹא ָעׂשּו ִלְפִנים ִמּשׁ

ִבְלָבד  ּתֹוָרה  ּבַ ָהעֹוֵסק  ל  ּכָ הּוָנא:  ַרב  ָאַמר  ב(:  יז, 

ִמים־ב  ַהּיָ ְבֵרי  )ּדִ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ  , ֱאלֹוּהַ לֹו  ֵאין  ׁשֶ ִמי  ּכְ ּדֹוֶמה 

ָרֵאל ְללֹא ֱאלֵֹהי ֱאֶמת, ָהא  ים ְלִיׂשְ טו, י(: ְוָיִמים ַרּבִ

א  ַמּלֵ ּתְ ׁשֶ ַאַחר  ּתּוַכל  ֶ ּשׁ ַמה  ְצֹות  ּמִ ּבַ ָהְרׁשּות 

ְהֶיה  ּיִ ְצֹות, ְלַאֲהַבת ֶחֶסד, ַאַחר ׁשֶ חֹובֹוֶתיָך ִמן ַהּמִ

טֹוב,  ִיְהֶיה  ֲאָוְתָך,  ִמּתַ ְוָרחֹוק  ְכְלָך  ׂשִ ם  ּבָ ים  ַמְסּכִ

ַעת  ִמּדַ בֹו  יֹוֵצא  ְוֵאיְנָך  ָכר,  ׂשָ ָעָליו  ל  ְמַקּבֵ ה  ְוַאּתָ

ָבר ָאְמרּו )ָאבֹות א, א(: )כד(ַוֲעׂשּו ְסָיי  י ּכְ ָהִראׁשֹוִנים, ּכִ

ָחְרָבה  ַמה  ֵני  ִמּפְ ְמִציָעא ל, ב(:  ָבא  )ּבָ ְוָאְמרּו  ַלּתֹוָרה, 

שהרי אינך יודע את כללי העבודה בעגלה", אולם, הלה השיב להם, "איזו חכמה יש בזה יושבים 

על הדוכן ומכים בסוסים והם נוסעים". אמרו לו העגלונים, "כן הדבר בקיץ, כשהאדמה יבשה, 

אך מה תעשה בחורף שהדרך רטובה ומשובשת ומלאה בורות". ענה להם העגלון החדש "יש לי 

יוכלו להוציא את העגלה". המשיכו  שני סוסים כמו אריות, וגם אם ניפול חלילה לבורות, הם 

העגלונים וטענו לפניו "ומה תעשה בסוף החורף כשנמס כל השלג והמים באים בשטף אדיר, הלא 

גם אתה וגם העגלה עם הסוסים האבירים תטבעו ותשקעו בסחף ובבוץ". הבין בעל העגלה החדש, 

שבלי עצת הוותיקים לא יוכל להסתדר, והסכים להכנס עמם לשותפות. משנשתתפו, פנה אליהם 

ושאלם, "נו, כעת אמרו לי מה העצה לזה שלא לטבוע בחורף". ענו לו העגלונים, "בעל עגלה טוב, 

יודע, שאין להכנס לבוץ, שכן אם כבר נכנסים לבוץ, אין מה לעשות". ניתן לומר, שזוהי מטרת 

הסייג, שהאדם לא יגיע לידי הנסיון, שלא יתחיל לשקוע בבוץ, שהרי "אם כבר נכנסים לבוץ, אין 

מה לעשות" )'זיו אבות' ח"א עמ' ק"ה(. 

כד. ועשו סייי לתורה. רבינו יונה ב'שערי תשובה' )ג, ז( מבאר שהיראה היא היסוד לכל המצוות, 

שנאמר )דברים י, יב( 'ועתה ישראל מה ה' אלקיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה' אלקיך'. 

והסייג הוא יסוד לדרך היראה, כי יעשו גדר והרחקה פן תגע יד אדם באיסור התורה, כבעל השדה 

אשר יעשה גדר לשדהו מאשר יקר בעיניו כי ירא פן יכנסו בו בני אדם והיה למשלח שור ולמרמס 

שה, כענין שנאמר )ויקרא יח, ל( 'ושמרתם את משמרתי' ואמרו ז"ל )יבמות כא, א(: 'עשו משמרת 

למשמרתי'. וֹרב הזהירות והגדר וההרחקה מן האיסור הלא זה מעיקרי המורא.

ניתן להמשיל את מעלת הגדר והסייג על פי משל שסיפר מרן הגרי"ז מבריסק זצ"ל: משל לאחד 

שקנה לעצמו עגלה טובה ושני סוסים חזקים והפך ל"בעל עגלה". סוסיו הטובים ועגלתו החדשה 

גרמו, שהרבה מתושבי המקום נמשכו לנסוע איתו, והפסיקו לנסוע עם העגלונים הוותיקים שלהם 

היו עגלות רעועות וסוסים חלשים. פנו העגלונים הוותיקים והציעו לו, "בוא ותהיה שותף איתנו, 

 עיונים 

 עיונים 



שער יחוד המעשה ביושר לבבביושר לבב הלבבותשער יחוד המעשה הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  פא פ   המוסר   ארחות   

זאת  את  לנו  התירו  וכבר 

ואף חייבו אותנו חכמינו ז"ל 

המצוות  בתוספת  להתנהי 

המצוות  על  להוסיף   –

על  ז"ל  חכמינו  ]כשהוסיפו 

המצוות האמורות בתורה, חילקו את דבריהם: יש מעשי צדקות שהתירו לנו לעשותם, אבל לא חייבו 

אותנו בהם, כגון להוסיף על התפילות והצומות הקבועים, ויש תוספות שחז"ל חייבו אותנו בהן, 

כגון להוסיף מחול על הקודש ושלא להישבע בשם ה' אפילו על אמת )טוב הלבנון([, כמו שאמרו 

)יומא פא, ב(: 'מוסיפים ביום הכיפורים מחול על הקודש' – מוסיפין מקדושת היום העשירי של חודש 

תשרי, על ידי כניסה מוקדמת של יום הכיפורים לפני השקיעה כדי שיחול קדושת יום הכיפורים 

גם על סוף היום התשיעי ומתענים בו ואין עושים בו מלאכה כיום הקדוש של יום הכיפורים עצמו, 

והתוספת בצום – ולהוסיף בצום ]כמו שאמרו חז"ל )תענית יא, א(: 'כל היושב בתענית רבי אלעזר 

למדת שאין אלהי אמת אלא 

חסדים  ובימילות  בתורה 

]אף על פי שגמילות חסדים 

שבגופו אין לה שיעור, כמו 

פאה  במסכת  חז"ל  שאמרו 

לצאת  יכול  והאדם  א(,  )א, 

בכל  קל,  בדבר  חובתו  ידי 

זאת חייב האדם לעסוק בגמילות חסדים, כמו שמסופר שם בגמרא, שרבי חנינא בן תרדיון אמר 

על עצמו שלא זכה להינצל מידי הרומאים, מפני שעסק רק בתורה ולא עסק בגמילות חסדים, 

ומפרשת הגמרא שאמנם עסק בגמילות חסדים, אלא שלא עסק כראוי. הרי שעל האדם לקבל על 

עצמו לפנים משורת הדין יותר ממה שהוא מחוייב )פתחי לב([. 

ואמר אחד מן החסידים: מי שאין לו תוספת – כי מי שאינו מוסיף גדר וסייג על מה שהוא חייב 

בו מן הדין, אין לו חובה – גם קיום חובותיו לא יישאר בידו ]שהרי נאמר בפסוק )קהלת ז, כ( "כי 

אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא". ולכן כאשר אדם מציב לעצמו גדרים וסייגים 

גם אם חס  שהם לפנים משורת הדין, הוא שמור מלחטוא בדברים שהם מעיקר הדין. כלומר, 

ושלום ייכשל בדבר מה, לא ייכשל מיד בגוף החטא עצמו, אלא רק בגדרים שהציב לעצמו, ואם 

לא יציב לעצמו גדרים, כאשר ייכשל, ייפול מיד בגופו של איסור )מרפא לנפש([, ואין התוספת 

מתקבלת – אך יש להדגיש שאף על פי שתוספת זו היא הכרחית לאדם, אין ה' מקבל אותה ממנו 

עד שתיפרע החובה – עד שיקיים תחילה את חובותיו.

ְלִהְתַנֵהי  אֹוָתנּו  בּו  )כו(ְוִחּיְ ָלנּו  ירּו  ִהּתִ ּוְכָבר 
ָאְמרּו )יֹוָמא פא,  מֹו ׁשֶ ְצֹות, ּכְ תֹוֶסֶפת ַהּמִ ּבְ

ּצֹום  ּבַ ְוַהּתֹוֶסֶפת  ַהּקֶֹדׁש,  ַעל  ֵמחֹל  מֹוִסיִפים  ב(: 

א ְבתֹוָרה ּוִבְיִמילּות  ֵאין ֱאלֵֹהי ֱאֶמת ֶאּלָ ָלַמְדּתָ ׁשֶ

ֵאין  ֲחָסִדים. — ְוָאַמר ֶאָחד ִמן ַהֲחִסיִדים: )כה(ִמי ׁשֶ

ֶלת  לֹו תֹוֶסֶפת ֵאין לֹו חֹוָבה, ְוֵאין ַהּתֹוֶסֶפת ִמְתַקּבֶ

ַרע ַהחֹוָבה. ּפָ ּתִ ַעד ׁשֶ

מלומדה", וכתוב לאחר מכן: "לכן הנני יוסיף להפליא את העם הזה הפלא ופלא" וגו'... והיינו כי 

על ידי ההרגל יורדים ממדרגת הבחירה בטוב ומעשיית מעשים הבאים מרוחו של האדם, לעשיית 

פעולות טבעיות גרידא.

והנה ענין ההרגל הוא גורם גדול להפסד גם בלימוד התורה, וכאשר נצטוינו )פס"ז ואתחנן ו, ו( 

שלא יהיו דברי תורה כהרגל אצלינו, אלא שבכל יום יהיו בעינינו כחדשים, שהרי אילו היה אדם 

לומד בפעם העשירית בהתחדשות כמו בפעם ראשונה, הלא היה זוכה להשגות גבוהות יותר, כי 

הלא אין קץ לאפשרות ההשגה בתורה... מה שאין כן במעשים של הרגל שהם הולכים ומתיישנים, 

וממילא אינם עושים רושם בנפש האדם.

ה'חובת הלבבות' )שער היחוד פ"ה( כתב: ואמר אחד מן החסידים: מי שאין לו תוספת אין לו 

חובה, ויש לפרש על פי הנ"ל, דבלא תוספת נעשים להרגל, ורק על ידי תוספת מתחדש גם העיקר 

ויוצא מגדר ההרגל. 

כו. וחייבו אותנו להתנהי בתוספת המצוות. איתא במדרש )שמות רבה טו( אמר הקב"ה שאם נדר 

נזיר לשתות יין, אסור לאכול ענבים לחים ויבשים ומשרת ענבים וכל היוצא מגפן היין, וביאר בזה 

הרמח"ל )מסילת ישרים פי"א( והיה זה לימוד לחכמים איך יעשו הסייג לתורה במשמרת שנמסר 

בידם לעשות למשמרתם, שאין זה דין מיוחד גבי נזיר, אלא לימוד לכל התורה כולה היאך תהא 

הנהגת האדם כדי שיתרחק מהחטא.

כה. מי שאין לו תוספת אין לו חובה. בספר 'משנת רבי אהרן' )ח"א עמ' רא-רב( ביאר דברי רבינו 

בנחיצות ענין התוספת. וז"ל: רובם המכריע של מעשינו הוא על פי ההרגל, שהוא על כל דבר 

שלטון ונעשה טבע שני, ובכלל זה גם מעשינו הטובים. והנה תכלית הבריאה היא הבחירה בטוב, 

בלבד  זו  ולא  הבחירה,  מעלת  עיקר  בהם  וחסר  "טבע"  בגדר  רק  הם  הרגל  של  מעשים  ואילו 

שחסר בהם רוח ומחשבה, אלא שגם גוף המעשה הוא מצד הנפש החיונית כבהמה, ]ועוד פחות 

מזה, כי גם בהמה יש לה מחשבה[, והנה מחד בודאי נחוצה ההתרגלות לטוב כדי לעקור את הרע 

שבתולדה וכו', ונמצא שההתרגלות עצמה היא עבודה, אך הכל תלוי ברוח האדם, שיהיו המעשים 

באים מן הרוח, כי התורה היא ברוח כידוע. 

ונאמר על מעשי המצוות הנעשים מתוך הרגל )ישעיה כט, יג( "ותהי יראתם אותי מצות אנשים 

 עיונים 

 עיונים 



שער יחוד המעשה ביושר לבבביושר לבב הלבבותשער יחוד המעשה הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  פי פב   המוסר   ארחות   

והרחיקו   – נמלטים מן הכזב 

מלהרבות  חז"ל  אותנו 

כשלא  אפילו  בדיבורים, 

יימצא בהם דבר שקר ]כמו 

כל  יז(:  א,  )אבות  שאמרו 

המרבה דברים מביא חטא[, 

ומלהזכיר   – עניני  ומזכרון 

האדם  בני  את ענייניהם של 

ציוו  וכן  גנותם,  את  בדברים  מזכירים  כשלא  אפילו   – אחרים, אפילו אם הם נמלטים מן הינות 

להימנע מלהפליי - ומלהרבות בשבח האדם, וגם אם הוא ראוי לכך ]כמו שאמרו )ב"ב קס"ד, ב'(: 

לעולם אל יספר אדם בטובתו של חברו שמתוך טובתו בא לידי רעתו[ )פתחי לב(, ושלא יספר 

בינות המקצרים – ושלא לספר בגנותם של המתרשלים בעבודת ה', וימאסם – ולמאוס בהם, ואם 

הם – ואף על פי שהם ראויים לכך, והרבה מן הדומה – ועוד הרבה דוגמאות הדומות לזה, כולן 

מוכיחות שחז"ל הורו לנו להוסיף במצוות.

אומר נקרא קדוש'[ ובתפילה 

כא,  )ברכות  שאמרו  ]כמו 

אדם  שיתפלל  ולוואי  א(: 

כל היום כולו[ ובצדקה ]כמו 

מרבה  ז(  ב,  )אבות  שאמרו 

צדקה מרבה שלום[, ועזוב הריבוי ממותרי המזון – ולפרוש מריבוי מותרות המזון המותרים לנו 

באכילה ]כמו שאמרו )חולין פד, ב(: לעולם יאכל אדם וישתה פחות ממה שיש לו[, והזהירו אותנו 

על השבועה – ואסרו לנו להישבע בשם ה' אפילו על האמת ]כמו שאמרו )תנחומא ויקרא י(: אמר 

להם משה לישראל לא תהיו סבורים שהתרתי לכם להשבע בשמי אפילו באמת, שאפילו באמת 

לא יפה לאדם להישבע[, ומהרבות הדברים, אפילו אם יהיו

ְכרֹון ִעְנָיֵני ְבֵני ָאָדם, ֲאִפּלּו  ָזב, ּוִמּזִ ִנְמָלִטים ִמן ַהּכָ

ַבח  ְ ּשׁ ּבִ )כז(ּוֵמַהְפִליי  נּות,  ַהּיְ ִמן  ִנְמָלִטים  ֵהם  ִאם 

ְינּות  ּבִ ר  ְיַסּפֵ ּלֹא  ְוׁשֶ ְלָכְך,  ָראּוי  הּוא  ְוִאם  ָאָדם, 

ה  ִרים ְוִיְמָאֵסם, ְוִאם ֵהם ְראּוִים ְלָכְך, ְוַהְרּבֵ ַהְמַקּצְ

ִמן ַהּדֹוֶמה ָלֶזה.

זֹון  ַהּמָ ִמּמֹוְתֵרי  ָהִרּבּוי  ַוֲעזֹב  ָדָקה,  ּוַבּצְ ה  ִפּלָ ּוַבּתְ

ם ֲאִפּלּו  ֵ ּשׁ ּבַ בּוָעה  ְ ְוִהְזִהירּו ַעל ַהּשׁ ִרים ָלנּו,  ּתָ ַהּמֻ

ִיְהיּו  ִאם  ֲאִפּלּו  ָבִרים,  ַהּדְ ּוֵמַהְרּבֹות  ָהֱאֶמת,  ַעל 

אל  "לעולם  אמרו:  ב(  )קסד,  בתרא  בבא  במסכת  כז. ומהפליי בשבח אדם ואם הוא ראוי לכך. 

יספר  שלא  הרשב"ם,  ופירש  רעתו".  לידי  בא  טובתו  שמתוך  חבירו,  של  בטובתו  אדם  יספר 

יותר מדי בא לידי סיפור רעתו. רש"י  יותר מדי, שמתוך שמספר בטובתו  בטובתו של חבירו 

הוא  עלול  חבירו  של  בשבחו  לספר  דכשמרבה  ביאר,  לידי(  בא  ד"ה  א  )טז,  ערכין  במסכת 

 להוסיף: "חוץ ממדה רעה זו שבו", או שהשומעים את דבריו יאמרו: "הלא יש בידו מדה רעה

פלונית".

לדעת ראשונים אלו האיסור לשבח את חבירו נאמר רק כשמרבה לספר בשבחו, אולם מותר 

לשבח את חבירו במדה מתונה, וכפי ששנינו בפרקי אבות )ב, ח( שרבי יוחנן בן זכאי היה מונה 

את שבחם של תלמידיו )באר מים חיים ט, ה(. ויש שלמדו משום שהאיסור לשבח את חבירו 

כיון  אותו[  השונאים  אנשים  ביניהם  שיש  ]שמסתבר  רבים  בפני  או  שונאיו  בפני  דוקא  נאמר 

יז;  א,  )פיה"מ לרמב"ם אבות  גורם להם לדבר בגנותו, אבל בפני אוהביו מותר לשבחו  שהוא 

רמב"ם הל' דעות ז, ד; סמ"ג לאוין ט; שערי תשובה ג, רכו(. כמו כן, אדם שכבר הוחזק ונודע 

 כאדם כשר מותר לשבחו אף בפני רבים, משום שאף אם יגנוהו הרי ידוע לכל שאין הדבר אמת

)שע"ת שם(.

והנה אמרו חז"ל )סנהדרין כט, א( "אמר חזקיה מניין שכל המוסיף גורע, שנאמר )בראשית ג, ג( 

"אמר אלקים לא תאכלו ממנו ולא תגעו בו", פירש רש"י )ד"ה ולא תגעו( "הקב"ה לא הזהירם על 

הנגיעה ומתוך תוספת גירעו, שדחף הנחש את חוה על האילן עד שנגעה בו אמר לה ראי שאין 

מיתה על הנגיעה אף על האכילה לא תמותי" ע"כ. מבואר בזה, שהגדר שגדר אדם הראשון שלא 

ליגע באילן גרע, דהיינו שתוספת הגדר הוא שגרם להם לעבור על איסור האכילה. 

והדבר צריך ביאור, שהרי התורה לימדה בפרשת נזיר שיש לעשות סייג כדי שלא להכשל באיסור, 

ואם כן לכאורה נהג אדם הראשון כראוי כשגדר את עצמו מליגע באילן פן יבואו לאכול הפירות 

שהקב"ה אסר עליהם. ואם כן איך שייך להחשיב את עשיית הסייג כ"גורע", והכיצד יתכן שדווקא 

דבר זה שעשה לכאורה כדין הוא שיהיה לו למכשול?

ויש לבאר על פי דברי הרמב"ם )ממרים פ"ב ה"ט( שכתב שרק אם גוזרים גזירה וכוללים אותה בכלל 

איסורי התורה הרי זה "בל תוסיף", ולכן כשחכמים מתקנים גזירות וגדרים, הם מדגישים, שבאמת 

דבר זה מותר מן התורה, אלא שזו גזירה דרבנן, וזהו הסייג המצּוֶוה ב"עשו משמרת למשמרתי". וכן 

מבואר ברמב"ן )דברים ד, ב( שכתב: "ומה שתקנו חכמים משום גדר, כגון שניות לעריות וכיוצא 

בהן, זו היא מצוה מן התורה, ובלבד שידע שהם משום הגדר הזה ואינן מפי הקב"ה בתורה". 

על פי זה יש לומר, שאמנם אדם הראשון היה צריך לעשות סייג, ומה שנכשל, היה מפני שהשווה 

את דרגת איסור הנגיעה לאיסור האכילה ואמר ששניהן במיתה, דהיינו שעשה אותו כמו העיקר, 

ועל זה אמרו חז"ל "כל המוסיף גורע", שהרי מחמת שהוסיף בזה שדימה את הסייג לעיקר נגרם 

המכשול )'זיו אבות' פ"א מ"א מאמר יב. 'מחשבת מוסר' ח"א עמ' פ' ועמ' ק"א(.

 עיונים 

 עיונים 



הלבבות שער יחוד המעשהחובות 

פה  המוסר   ארחות   

ביושר לבב הלבבותשער יחוד המעשה חובות 

המוסר  ארחות  פד  

מן  עתה  שנבאר  וראוי 

פיתויי  של  הזה  השני  החלק 

דוגמאות   – דמיונים  היצר 

כדי   – שילמדו  מדמיונותיו, 

שנלמד מהם ]מהן[ על שאר 

פיתויי  שאר  על   – הענינים 

 – האדם  וייזהר  הרע,  היצר 

יוכל  אותם,  שיכיר  ידי  על 

השם,  בעזר  מהם  להיזהר 

יהיו  ובכך  אותם,  כשידע 

פגם  ללא  הטובים  מעשיו 

ענין  אין  כי  חיסרון.  וללא 

אין  שהרי   – הטובה  מעניני 

בעולם דבר טוב, אלא אם כן 

קלקול  או  פיע  כנגדו  לו  יש 

שעלול לפגום בו ולהשחיתו 

מי  ורק  אותו,  שיפסיד  עד 

הפיעים  אופני  על  שעמד 

המפסידים – והתבונן בדעתו והכיר מה הם הדברים המפסידים והמקלקלים את המעשים הטובים, 

הוא זה שיוכל לדעת כיצד להיזהר מהם – ובכך ימנע את קלקול מעשיו הטובים. ולעומת זאת מי 

שלא ידע ולא הכיר את תכסיסי היצר והקלקול העלול לבוא מהם, כי אם – רק את הטוב לבדו הכיר 

וידע, לא יימלט לו ממנו דבר – לא יישאר בידו מאומה מן הטוב לרוב הפיעים – מרוב הקלקולים 

המשייים אותו והמפסידים אותו. 

וכן היה אחד מן החסידים מצוה לתלמידיו: כדי שמעשיכם הטובים יהיו בידיכם בשלימות, לימדו 

הרע תחילה – עליכם להבין ולהכיר תחילה מהו הרע, כדי שתדעו להיבדל ולפרוש ממנו, ורק אחר 

כך לימדו מה הוא הטוב ועשוהו – כדי שתעשו אותו, כמו שאמר

ה  ַהּזֶ ִני  ֵ ַהּשׁ ַהֵחֶלק  ִמן  ה  ַעּתָ ָבֵאר  ּנְ ׁשֶ ְוָראּוי 
ָאר ָהִעְנָיִנים,  ְלְמדּו ֵמֶהם ׁשְ ּיִ ִדְמיֹוִנים, ׁשֶ

י  ַדע אֹוָתם, ּכִ ּיֵ ׁשֶ ם, ּכְ ֵ ֵעֶזר ַהּשׁ ֵהר ָהָאָדם ֵמֶהם ּבְ ְוִיּזָ

ַיע  ּפֶ לֹו  ֵיׁש  ִאם  א  ֶאּלָ ַהּטֹוָבה,  ֵמִעְנְיֵני  ִעְנָין  ֵאין 

ָיִעים  ַהּפְ ָאְפֵני  ַעל  ָעַמד  ׁשֶ ּוִמי  אֹותֹו,  ְפִסיד  ּיַ ׁשֶ

ֵהר  ְלִהּזָ ָלַדַעת  יּוַכל  ים,  ֲעׂשִ ַהּמַ ֶאת  ְפִסיִדים  ַהּמַ

ֵלט  י ִאם ַהּטֹוב ְלַבּדֹו, לֹא ִיּמָ ּלֹא ֵיַדע ּכִ ֵמֶהם, ּוִמי ׁשֶ

יִיים אֹותֹו. ּשִׂ ָיִעים ַהּמַ ּנּו ָדָבר, ְלרֹב ַהּפְ לֹו ִמּמֶ

ְלַתְלִמיָדיו: ה  ְמַצּוֶ ַהֲחִסיִדים  ִמן  ֶאָחד   ְוָהָיה 
ּנּו,  ִמּמֶ ֵדל  ְלִהּבָ ה,  ִחּלָ ּתְ ָהַרע  )כח(ִלְמדּו 

ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ַוֲעׂשּוהּו,  ַהּטֹוב  ִלְמדּו  ְך  ּכָ ְוַאַחר 

הזרע הטוב, וכמו שכתוב )ירמיה יב, יג( 'זרעו חטים וקוצים קצרו ובושו מתבואותיכם'.

כתב ה'אור יחזקאל' )דרכי העבודה, עמוד קמ(: "עקירת הרע הכרחית לעשיית הטוב כי מבלעדיה 

את  ומפסידים  מאבדים  והם  הקוצים  אל  נזרעה  כי  פירות,  נותנת  אינה  הטוב  שזריעת  נמצא 

הדברים הטובים העתידים לצמוח".

"דברים אלו מחודשים הם מאד במהות עבודתנו, כי הנה אף הדורשים טובת נפשם ושואפים באמת 

ובתמים להתעלות ולהגיע לשלימות, כל עבודתם מסתכמת בעשיית מעשים טובים ובמעט תורה 

ומצוות, ואין יודעים ומכירים כלל בחובתם להכיר את החלקים הרעים הקיימים בהם ובמעשיהם 

ולהתרחק מהם, נמצא שמעורב במעשיהם הטובים פגעים ומזיקים המפסידים ומאבדים את כל 

פעולתם הטובה. וזו כל עבודת המוסר לגלות את הרע ולהרחיקו מהמעשה הטוב, וביותר יש לומר 

שהלא נאמר "כי מחשבות לבו רק רע כל היום" )בראשית ו, ה( כל היום מחשבות רעות ומרות 

מקיפות אותו, ולכן אף בדברים הטובים ובפעולותיו הטובות מעורבות המחשבות הרעות, ומשום 

הכי מחוייב להרחיקם כי יזיקו ויפסידו את הפעולות הטובות", עכת"ד. 

הנה מצינו אצל לוט גדלות נוראה, מסירות נפש בעד האורחים שבאו אצלו סדומה, כנאמר: "וירא 

לוט ויקם לקראתם וישתחו אפיים ארצה" )בראשית יט, א(, ועוד ועוד. ומכל מקום רואים אנו את 

סופו שיצא ממנו עמון ומואב שעליהם נאמר )דברים כג, ד-ה(: "לא יבא להם בקהל ה' עד עולם, 

על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים" וגו', רואים אנו כאן את סוד המוסר, דהיינו: לעסוק 

קודם בביעור הרע ולא מספיק רק העיסוק בעשיית הטוב, וכמו שכתב בחובת הלבבות שהחסיד 

אמר לתלמידיו "לימדו הרע תחלה". אצל לוט היה תערובת רע וטוב, ולכן אף על פי שהטוב היה 

במדה גדולה מאד, מכל מקום הרי גם היה רע, חמדת הממון שבחר בסדום 'ארץ משקה', אי זהירות 

בתאוה, ואף על פי שכל הרע הזה היה רק כחוט השערה, אבל סוף סוף יש כאן רע. והכריע בהכף 

משקל הרע נגד רב הטוב. ומזה נלמד יסוד: שבעשות טוב עדיין לא נבחן האדם, אלא עיקר בחינת 

האדם הוא בסור מרע, וכפי גודל שמירתו והרחקתו מהרע, בכך הוא נבחן על טוהר נפשו וגודל 

מדרגתו. וזהו מה שנאמר "סור מרע ועשה טוב", בתחילה 'סור מרע' ואז נבחן גם העשיית הטוב, 

כי אז העשיית הטוב היא שונה לגמרי )'מליץ יושר', בראשית עמ' צד(. 

מבואר שהדרך להיכנס לעבודת ה' יתברך היא בכך שתחילת עבודתו של האדם הוא ב'סור מרע', 

כי כל עוד לא סר מהרע אינו יכול להיכנס לעשיית הטוב. ועיין ב'באר היטב' הלכות תענית )או"ח 

סי' תקע"א סק"א( שכתב וז"ל: "ודע דכל המעשים שאדם עושה ותורה שלומד בעודו רשע בעו"ה 

מוסיף כח בקליפות עד שחוזר בתשובה מוציא מהקליפה" עיי"ש. 

בספר 'שערי ציון' כתב, עיקר עבודת האדם בעולם הזה הלא הוא ההתרחקות מן הרע, שהרי 

כח. למדו הרע תחלה להבדל ממנו ואחר כך למדו הטוב ועשוהו. ביאר רבי יעקב עמדין )'בירת 

מגדל עז'(: כי הזורע ולא ניכש ועדר תחלה השרשים הרעים, לסוף יעלו כולו קמשונים ויפסד 

 עיונים 

 עיונים 



שער יחוד המעשה ביושר לבבביושר לבב הלבבותשער יחוד המעשה הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  פז פו   המוסר   ארחות   

ואמר רבי יוחנן בן זכאי לענין 

והמשקלים  המידות  הונאת 

זכאי  בן  יוחנן  רבי  – כאשר 

הונאת  ענייני  ללמד  רצה 

והיה  והמשקלות,  המידות 

השיטות  את  לפרט  בדעתו 

המרמים  של  השונות 

כדי  ובמשקל  במדידה 

בלבו  עלה  איסורן,  להודיע 

ללמד  ראוי  אם  הספק 

ולתאר לרבים אופני המרמה 

במידות ומשקלות. רבי יוחנן 

היסס ואמר )בבא בתרא פט, 

ב(: אוי לי אם אומר בדרשה את דרכי הרמייה, ואוי לי אם לא אומר אותן. אם אומר, יש לי לחשוש 

שמא ילמדו מכך הרמאים כיצד לרמות עוד יותר )רשב"ם(. ואם לא אומר, עלי לחשוש שמא יאמרו 

הרמאים: אין תלמידי חכמים בקיאים במעשי ידינו האסורים, ומתוך כך יבואו לרמות יותר. לדברי 

יוחנן היה שעלולים הרמאים לומר: תלמידי החכמים אינם בקיאים  המהרש"א, חששו של רבי 

במעשי התרמית, בעקמימויות, בתחכומים ובנכלים, ולכן אינם עושים כמונו, אבל לו היו בקיאים 

בכך, היו נוהגים כמותנו )פת לחם וטוב הלבנון(. ואמרו – ושאלו בגמרא אחר כך: האם לבסוף 

אמרן רבי יוחנן בן זכאי בדרשתו ופרסם את דרכי המרמה האפשריות במידות ובמשקולות, או 

לא אמרן? ואמרו – וענו על כך: אמרן רבי יוחנן ופרסם והודיע אותן ברבים, ומהאי קרא אמרן – 

והחלטתו התבססה על הפסוק )הושע יד, י(: 'כי ישרים דרכי ה' – הנהגות התורה עשויות ביושר, 

וצדיקים ילכו בם – הצדיקים למדים מהן להתרחק ממרמה ולדבוק בצדק וביושר, ופושעים יכשלו 

בם' – ואילו הרשעים למדים מהן איך לרמות עוד יותר )רשב"ם(. כלומר, כך היא דרכה של תורה, 

ללמד אורחות יושר כדי שהצדיקים ילמדו מהם כיצד לנהוג ולהגיע לשלימות, אף על פי שמתוך 

כך ילמדו הרשעים כיצד לרמות וישחיתו את מידותיהם )מרפא לנפש(. 

בלשון  י(  ד,  )ירמיה  הכתוב 

למגדלי  ומשל  דימוי 

שהיבול  שברצונם  התבואה 

משובח  יהיה  בשדותיהם 

כל  את  לעקור  השדה,  את  לחרוש  עליכם  תחילה   – קוצים'  ואל תזרעו אל  ניר  'נירו לכם  ונקי: 

הקוצים ולנכש מעומק האדמה את השורשים הרעים הפוגעים בגידול התבואה, ורק לאחר מכן 

והאדמה  הזרעים,  עם  והשורשים  הקוצים  יתערבו  כך,  תעשו  לא  אם  התבואה.  זרעי  את  זרעו 

שיש  הוא  והנמשל  לנפש(.  ומרפא  לחם  )פת  רעים  צמחים  ושאר  קוצים  גם  הזרע  עם  תצמיח 

את  מתוככם  ולהסיר  להקדים  עליכם  טוב,  לעשות  רוצים  כשהנכם  תחילה.  הרע  את  לעקור 

זאת אם תנסו לפתוח  לעומת  הרצויה.  יהיו בשלימות  ומעשיכם  יהיה טהור  כדי שלבכם  הרע, 

 בעשיית הטוב בעוד הרע שוכן בקרבכם, כי אז ייפגמו מעשיכם הטובים מפני הרע המעורב בהם

)פתחי לב(.

ידעו  כדי שהחפצים בטוב  היצר,  דרכי  ולפרט את  רבנו מקור לדעתו שיש לחשוף  כאן מביא 

להיזהר מתרמית היצר ויימצאו בידם הכלים שבאמצעותם ינצחוהו. רבנו דוחה את הטענה שיש 

להימנע מלגלות את דרכי פיתוייו של היצר מתוך חשש שהרשעים ישתמשו בזדון לב באותם 

פיתויים לשם חיזוק דבריהם ושיטתם ואינו מסכים עם חשש זה. הוא גם תומך את דעתו בדברי 

חז"ל.

ּדֹות  אי ְלִעְנַין הֹוָנַאת ַהּמִ ן ַזּכַ י יֹוָחָנן ּבֶ ַרּבִ ְוָאַמר 
ִאם  ִלי  אֹוי  ב(:  ְתָרא פט,  ּבַ ָבא  )ּבָ ָקִלים  ׁשְ ְוַהּמִ

א ִיְלְמדּו  ּמָ אַֹמר, אֹוי ִלי ִאם לֹא אַֹמר, ִאם אַֹמר, ׁשֶ

ִאים  ָהַרּמָ יֹאְמרּו  א  ּמָ ׁשֶ אַֹמר,  לֹא  ִאם  ִאים,  ָהַרּמָ

ָיֵדינּו.  י  ַמֲעׂשֵ ּבְ ִקיִאים  ּבְ ֲחָכִמים  ְלִמיֵדי  ּתַ ֵאין 

ְוָאְמרּו:  ֲאָמָרן?  ָלא  אֹו  ֲאָמָרן  ְך:  ּכָ ַאַחר  ְוָאְמרּו 

ִרים  י ְיׁשָ ַע יד, י(: )כט(ּכִ ֲאָמָרן, ּוֵמַהאי ְקָרא ֲאָמָרן )הֹוׁשֵ

לּו ָבם. ׁשְ ִעים ִיּכָ יִקים ֵיְלכּו ָבם ּופׁשְ ְרֵכי ְיָי ְוַצּדִ ּדַ

ְזְרעּו ֶאל  תּוב )ִיְרְמָיה ד, י(: ִנירּו ָלֶכם ִניר ְוַאל ּתִ ַהּכָ

קִֹצים.

כט. כי ישרים דרכי ה' וצדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם. התורה מלמדת דרכי חיים מוסריות. 

אמנם, רק הצדיקים הולכים בדרכים אלה ומגיעין על ידן לשלימות. לעומתם, הרשעים, מטים את 

"האדם לא נברא אלא להתענג על ה' וליהנות מזיו שכינתו" כדברי ה'מסילת ישרים' פרק א', 

והוסיף שם ה'מסילת ישרים': "וכפי השיעור אשר כבש את יצרו ותאוותיו ונתרחק מן המרחיקים 

אותו מהטוב ונשתדל להידבק בו, כן ישיגהו וישמח בו", אם כן זהו עיקר העבודה להתרחק מן 

הרע, ועל האדם ללמוד מהו הרע כדי להבדל ממנו. עכ"ד. 

בספר 'משאת משה' )פרשת קדושים( כתב: וכאשר יסור מהרע על ידי זה ממילא יכנס למעלות 

לשורשה  ומתדבקת  ממילא  נמשכת  ישראל  של  קודש  נשמת  כי  טוב",  "עשה  שהוא  הקדושה 

בקדושה העליונה, אלא שהרע שנדבקה בו על ידי עוונותיו מכסים לו את נקודת הקודש אשר 

בתוכו ומונעו מלהשיג קדושת נשמתו האמיתית, וכיון שיסור מהרע ויבערו מקרבו ממילא האור 

והיינו מה שאמר  ויגיע לרוממות קדושת האלקית שנטבע בו בשורשו,  שבנשמתו יאיר בתוכו 

דוד המלך ע"ה "סור מרע ועשה טוב" שהכוונה "סור מרע" תחילה ואז מעצמך תבוא ממילא אל 

"ועשה טוב".

 עיונים 

 עיונים 



שער יחוד המעשה הלבבותביושר לבב חובות 

פט  המוסר   ארחות   

הלבבות שער יחוד המעשהחובות 

המוסר  ארחות  פח  

כי  הדוגמאות:  והרי   – ואומר 

כל   – זכרו  שהקדמנו  מה  כל 

שהזכרנו  היצר  פיתויי  אותם 

ממה  הזה  בשער  לעיל 

שמספק אותו היצר על האדם 

– שעל ידם מנסה היצר לעורר 

האדם  בלב  ופקפוק  ספק 

האמונה  יסודות  את  ולערער 

היצר  את  ישרתו  ועיקריה, 

במלחמתו באדם, ואם וכאשר 

לא יוכל היצר לספק אותו בהם 

ויראה שאינו מצליח בדרך   –

זו ובפיתויים אלו לעורר ספק 

דרכים  יחפש  האדם,  בלב 

אחרות לפתות בהן את האדם. 

או-אז ידבר עמו עליהם – ויחל 

לו  ולהוכיח  עמו  להתווכח 

מדרך  שבדבריו  הצדק  את 

של  בדרך   – והמופת  הטענה 

על  כלומר,  והוכחה,  טענה 

ידי קושיות וראיות, כדי לבטל עליו אמיתותיו – ולעקור ממנו את האמונה ואת ההכרה באמיתותה. 

וכשתעמוד על ביטולו וחלישות ראיותיו – וכשתגלה שראיותיו אינן ראיות, והן רעועות, ריקות מתוכן 

כנידך, ולא לבטל מה שידעת  ולהתקומם   – ייווכח שלא יוכל לעמוד  הוא, היצר,  וחסרות בסיס, וגם 

אמיתתו ובירורו – ושאינו יכול לעקור ממך את האמונה שהתבררה לך בוודאות מוחלטת, במה שקדם 

לנו – על ידי ההוכחות שביררנו בדברינו לעיל בשער הזה ]בפרק זה[, ישוב – יחזור היצר וינסה לפתותך 

ולהטעותך בנפשך – והפעם ישתמש במעלות הקיימות בך בעצמך כדי לפגוע בך, ויאמר לך: 

כמה אני שמח בעניניך על אמונתך הטובה – כמה אני שמח בהנהגותיך הישרות ובאמונתך האמתית, 

ובלבך השלם לאלהים, וכבר היעת ממעלות החסד – וכבר זכית וטיפסת בדרגות החסידות לפני 

השם והגעת אל מה שלא הייע אליו זולתך בדורך – ולא זכה במדרגה זו אף אחד אחר בדורך זה, 

על  והודאה לבורא  יותר מדי בשבח  וכבר הרבית   – ואדרבה, יש בו יותר מדי מהודאתך לבורא 

ה  ַהּזֶ ַער  ַ ַבּשׁ ִזְכרֹו  ְמנּו  ִהְקּדַ ֶ ּשׁ ל ַמה  ּכָ י  ּכִ ְואַֹמר, 
ָהָאָדם,  ַעל  ֶצר  ַהּיֵ אֹותֹו  ק  ְמַסּפֵ ֶ ּשׁ ה  ִמּמַ

ר ִעּמֹו ֲעֵליֶהם  ק אֹותֹו ָבֶהם, ְיַדּבֵ ִאם לֹא יּוַכל ְלַסּפֵ

ֲאִמּתֹוָתיו.  ָעָליו  ל  ְלַבּטֵ ְוַהּמֹוֵפת  ֲעָנה  ַהּטַ ֶרְך  ִמּדֶ

ְולֹא  ְרָאיֹוָתיו,  ַוֲחִליׁשּות  ּטּולֹו  ּבִ ַעל  ֲעֹמד  ּתַ ּוְכׁשֶ

ַדְעּתָ  ּיָ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ְלַבּטֵ ְולֹא  ָך,  ֶנְיּדְ ּכְ ַלֲעֹמד  יּוַכל 

ה,  ַהּזֶ ַער  ַ ַבּשׁ ָלנּו  ַדם  ּקָ ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ ּוֵברּורֹו  תֹו  ֲאִמּתָ

ָך, ְויֹאַמר ְלָך: ָיׁשּוב ְלַפּתֹוְתָך ּוְלַהְטעֹוְתָך ְבַנְפׁשְ

ַהּטֹוָבה  ֱאמּוָנְתָך  ַעל  ִעְנָיֶניָך  ּבְ ֵמַח  ׂשָ ֲאִני  ה  ּמָ ּכַ
ְעּתָ  ִהּיַ ּוְכָבר  ֵלאלִֹהים,  ֵלם  ָ ַהּשׁ ָך  ְוִלּבְ

זּוָלְתָך  ֵאָליו  יַע  ִהּיִ ּלֹא  ֶ ּשׁ ַמה  ַהֶחֶסד  ֲעלֹות  ִמּמַ

ַלּבֹוֵרא ַעל  י ֵמהֹוָדָאְתָך  ִמּדַ יֹוֵתר  ּבֹו  ְוֶיׁש  דֹוֶרָך,  ּבְ

דרכי התורה הישרות, ומשתמשים בהן להשחית את מדותיהם.

לסייע  בכדי  והמשקלות,  המדות  דיני  את  לפרסם  שראוי  זה,  מפסוק  למד  זכאי  בן  יוחנן  רבן 

לצדיקים הרוצים לדייק במשאם ומתנם ולהימנע מלרמות אחרים, ואף שהרשעים ייכשלו על ידי 

ידיעת דינים אלו וילמדו מהם דרכי רמאות )רשב"ם(.

ומצינו דוגמא נוספת לכלל זה. נאמר בתורה במעשה בראשית )בראשית א, כו( "ויאמר אלהים 

נעשה אדם בצלמנו כדמותנו".  כתב רש"י: "אף על פי ש]המלאכים[ לא סייעוהו ביצירתו ]את 

האדם[, ו]אילו בלשון 'נעשה אדם'[ יש  מקום למינים לרדות ]-יש  בו פתחון-פה לכופרים  לקנטר 

ולהוכיח מכאן שכביכול הקב"ה הוצרך למסייעים,  עם זאת[ לא נמנע הכתוב  מ]לכתוב כן, כדי[ 

ללמד  ]הליכות[ דרך-ארץ ומדת ענוה, ש]לעולם[ יהא הגדול נמלך ונוטל רשות מן הקטן ]אף על 

פי שאינו צריך לו[".  עכ"ל.

וכעין זה כתב ב'מדרש רבה' )בראשית ח, ז(, וז"ל: בשעה  שהיה משה כותב את התורה... כיון שהגיע 

לפסוק הזה שנאמר "ויאמר אלוקים נעשה אדם" וגו', אמר לפניו: ריבון העולם, מה אתה נותן פתחון 

פה למינים, ]שיאמרו ח"ו שתי רשויות הן[, אתמהא. אמר ליה ]הקב"ה[: ְּכתֹוב, והרוצה לטעות יטעה. 

...שאם יבוא הגדול... והוא אומר מה אני צריך ליטול רשות מן הקטן ממני. והן אומרים לו: למד מבוראך, 

שהוא ברא את העליונים ואת התחתונים, וכיון שבא לברוא את האדם נמלך במלאכי השרת.  עכ"ל.

הפליאה גדולה, האם הריוח  שווה בנזק המלך, משל למה הדבר דומה, לאדם שבא לעשות עיסקא, 

אשר אם יעלה העסק יפה ירויח זהוב אחד, ואם לאו יפסיד כל רכושו. הלא בודאי כי אין זה 

"עסק", מאחר שאין הסיכוי והסיכון שוה בשוה. וכן כאן, אמנם אם לא  יטעה האדם אכן ילמד 

הלכות נימוסין ודרך ארץ, אבל אילו ח"ו יטעה ויפרש כאילו יש שתי רשויות, הרי בזה הוא כופר 

בעיקר ומאבד שתי עולמות, ומה איפוא ההבנה שעל מנת כן היתה ההוראה לכתוב  "נעשה".

אמנם האמת היא, שאין כאן  כל סיכון, דורות אחרי דורות לומדים תשב"ר ב"תלמודי תורה" 

מתוך החומש, ושונים מקרא  זה – "נעשה אדם", ואינם נכשלים בטעות, הכל לומדים את הכתוב 

כמשמעו על פי רש"י, שכביכול נטל ה' עצה מן המלאכים וכו',  ואין איש מעלה על דעתו פקפוק 

כלשהו ביחודו יתברך, ולהיכשל בטעות של שיתוף.

הכתוב כפי שנכתב, אין בו כדי להכריח להיתפס לשגיאה כזאת. רק "הרוצה לכפור", מי שמלכתחילה 

רוצה לכפור,  ומעונין למצוא איזו נקודת אחיזה, רק הוא מסוגל לסרס הפירוש בכתוב זה.

ואמנם בשביל אדם כזה אין כל עצה, כי בודאי שוב ימצא ראיה ממקום אחר לטעות בו, ובגללו 

לא יתקפח לימוד הלכה בהלכות דרך ארץ. אם הוא "רוצה לכפור" – רצונו בכך – "יבוא ויטעה". 

)רבי אלחנן וסרמן, אור  אלחנן(.

 עיונים 



שער יחוד המעשה ביושר לבבביושר לבב הלבבותשער יחוד המעשה הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  צא צ   המוסר   ארחות   

מי שרוח הבריות נוחה הימנו – 

והוא אהוב על הבריות, בידוע 

הימנו'  נוחה  המקום  שרוח 

כאשר  אוהבו.  הקב"ה  וגם   –

יבוא אליך היצר בפיתוי זה, 

את  דחה   – עליו  השב 

ומה  לו:  ואמור  דבריו 

חלש יצור  אל  ולהתרצות  חן  למצוא  אשתדל  אם   – בהתרצות  לי  יהיה  רווח  ואיזה  לי   יועיל 

טובתו עליך וחסדו אשר הוא 

ראוי  ומעתה  עמך,  עושה 

להרגיל   – עצמך  להנהיי  לך 

כן  ים  לב  ולשים  עצמך  את 

חובות  קצת  ולמלא  לפרוע 

בני  כלפי  בהן  מחוייב  שהנך 

שהרי   – ידעת  כבר  כי  אדם, 

חשיבות  לך  ידוע  כבר 

העניין הזה, כי בני האדם הם 

סיבות  לעתים  המשמשים 

והזקתך,  תועלתך  הגורמות 

וכבר נתברר ]התברר[ לך, כי ברצותם אותך – וכאשר תמצא חן בעיניהם ותהיה רצוי להם, תהיה 

תפארתך – תהיה נערץ ונכבד בעיניהם, ובהתקצפם – וכאשר יקצפו ויכעסו עליך, יהיה זה חסרונך – 

ומצב זה יגרום לך נזק. על כן נהג בתבונה והשתדל במה שיפיק רצונם – לעשות את מה שימלא את 

רצונם, ועל ידי זה תמצא חן בעיניהם, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה )אבות י, י(: 'כל

קֹום נֹוָחה  ִרּיֹות נֹוָחה ֵהיֶמּנּו רּוַח ַהּמָ רּוַח ַהּבְ )לא(ׁשֶ

ֵהיֶמּנּו.

ׁש  ִהְתַרּצֹות ֶאל ַחּלָ ָעָליו: ּוַמה ּיֹוִעיל ִלי ּבְ ב  ָהׁשֵ

ן  ּכֵ ַים  ַעְצְמָך  ְלַהְנִהיי  ְלָך  ְוָראּוי  ְוַחְסּדֹו,  טֹוָבתֹו 

י  ּכִ  , ָיַדְעּתָ ְכָבר  י  ּכִ ָאָדם,  ֵני  ּבְ חֹובֹות  ְקָצת  ִלְפרַֹע 

י  ֵרר ְלָך, ּכִ ָקֶתָך, ּוְכָבר ִנְתּבָ ָך ְוַהּזָ ֵהם ִסּבֹות ּתֹוַעְלּתְ

ָפם  ּוְבִהְתַקּצְ ָך,  ִתְפַאְרּתְ ְהֶיה  ּתִ אֹוְתָך,  ִבְרצֹוָתם 

ל ּדֵ ּתַ ִהׁשְ ן  ּכֵ ַעל   — ֶחְסרֹוֶנָך.  ִיְהֶיה   ָעֶליָך, 

מֹו  ּכְ ֵעיֵניֶהם,  ּבְ ֵחן  ְוִתְמָצא  ְרצֹוָנם  ִפיק  ּיָ ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ

)ל(ּכֹל )ָאבֹות י, י(:  ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו   ׁשֶ

לא. שרוח הבריות נוחה הימנו. במסכת בבא-בתרא )י, ב(: "שאלו לשלמה בן דוד, איזהו בן עולם 

]-כל אלה שחולקים להם כבוד  זקניו כבוד  נצחי[?, אמר להם: כל שכנגד  הבא ]המקבל שכר 

לפנות  הצורך  מהו  תמוהה,  והשאלה  עושרם[".  מחמת  ולא  זקנותם,  חכמת  מחמת  הזה  בעולם 

בשאלה זו לשלמה וחכמתו, והלא אפילו תינוק בן יומו יודע זה, וכבר צווח דוד )תהלים כד, ג-ד( 

"מי יעלה בהר ה' ומי יקום במקום קדשו נקי כפים" וכו'. ועוד, התשובה שהשיב שלמה יותר 

תמוהה, מה בכך 'שכנגד זקניו כבוד', האם בשביל זה יזכה לארחות חיים.

אבל הדבר כך הוא, כי הם שאלו בממה נפשך כי ודאי האיש המעלים עין מבלי להוכיח את הרבים 

ונמנע מלייסר את העם ולהזהיר אותם על מעשיהם ולקרוא בקול 'חידלו הרע' וכדומה, עונשו 

קשה ומר למאוד בעולם הבא, אך כבר אמרו במשנה 'כל שרוח הבריות נוחה הימנו רוח המקום 

נוחה הימנו, אין רוח הבריות נוחה הימנו אין רוח המקום נוחה הימנו', ואם כן קשה בממה נפשך, 

איך יזכה אדם לעולם הבא, הרי אם לא יוכיח, עונשו קשה, ואם יוכיח, יוסיפו לשנוא אותו ואין 

רוח הבריות נוחה הימנו ואף רוח המקום אינה נוחה הימנו, ואיך יזכה לעולם הבא, ואם כן קשה 

בממה נפשך 'איזהו בן עולם הבא'.

ועל זה השיב שלמה, ודאי שהמוני העם שונאים את המוכיח בשער, אבל חכמי הדור וזקני עדה 

ודאי שמוסיפין אהבה על כל דיבור ואמירה, ואדרבא הם עוד מזרזים אותו 'כה תדבר אל בית 

יעקב'. ומה שאמרו במשנה 'כל שרוח הבריות' לא כוונו להמוני עם ואספסוף אשר בקרב המחנה, 

כי אם לשרידי ואצילי ַעם זקני הדור, אשר הם נקראים באמת 'בריות' בריה דלא בטילה, וברוח 

אנשים כאלה דיברה המשנה, ואם רוח אנשים כאלה נוחה מן האיש, זהו נחמד למעלה וימצא חן 

בעיני אלהים. וזהו אומרו 'כל שכנגד זקניו כבוד', 'זקניו' דייקא, כל שהוא מכובד בעיני חכמי 

הדור וזקנים שבעם, כי בזה ימצא חן למטה וחן למעלה )'יערות דבש', ח"ב דרוש ג(. 

ל. כל שרוח הבריות נוחה הימנו רוח המקום נוחה הימנו. לכאורה קשה להבין מה ששנינו 'כל שרוח 

הבריות נוחה הימנו', וגם מצינו במסכת כתובות )קה, ב(: 'האי צורבא מרבנן דמרחמיה ליה בני 

מתא לא משום דמעלי אלא משום דלא מוכיחן במילי דשמיא' ]פירוש: תלמיד חכם זה שבני עירו 

אוהבים אותו, אין זה משום שהוא אדם מעולה ביותר, אלא משום שאינו מוכיחם בעניני שמים[, 

ולפי זה ממה נפשך יהיה תרעומת על צורבא מרבנן, אם מרחמיה ליה בני מתא יאמרו הבריות 

משום דלא מוכיחן במילי דשמיא הוא, ואם ישנאוהו אנשי עירו יאמרו 'כל שאין רוח הבריות נוחה 

הימנו אין רוח המקום נוחה הימנו'.

אך באמת כך הוא, בזמן שגדול הדור מוכיח לעוברי עבירה, מצד תולדתו שהוא בן אברהם יצחק 

ויעקב, הוא אוהב את המוכיח לו, אך מצד היצר הרע התקוע בלב האדם הוא משניאו להמוכיח, 

וכמו שביאר הרמב"ם ז"ל בהלכות גירושין )פ"ב ה"כ( אצל כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. אבל 

בזמן שהגיע ח"ו מיתתו של תלמיד חכם אז יכנע לב אנשי עירו ונותנים ליבם להבין שלטובתם 

הוכיחם. אבל אם גם בהיות התלמיד חכם עם אנשי עירו הם מרחמים ליה, על כרחך מצד שאינו 

מוכיח להם במילי דשמיא )'חתם סופר', אבות(.

 עיונים 

 עיונים 



שער יחוד המעשה ביושר לבבביושר לבב הלבבותשער יחוד המעשה הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  צי צב   המוסר   ארחות   

ה'  'ברצות  ז(:  טז,  )משלי 

חיי  כשאורחות   – דרכי איש 

ים  ה',  לפני  רצויים  האדם 

לאוהביו  יתהפכו  אויביו 

אתו'.  ]וישלימו[  וישלים 

מוסיף  הבאים  בדברים 

טענת  את  לדחות  רבנו 

כדי  הימנו"  נוחה  המקום  רוח  הימנו  נוחה  הבריות  שרוח  "כל  חז"ל  במאמר  המשתמש  היצר, 

המשנה  דברי  בביאור  מדקדק  רבנו  הבריות.  בעיני  חן  למצוא  להשתדל  האדם  שעל  להוכיח 

ואומר, שכשאדם רצוי לבריות, הרי זה סימן לכך שהוא רצוי לפני הבורא, אולם זהו סימן בלבד, 

 ואין כוונתם לומר שעל האדם להשתדל ולהתאמץ להשיג את שבח הבריות )טוב הלבנון ופת

לחם(.

ועד  מקטנם  הבריות,  שכל  מי  לעיל:  הנזכרת  במשנה  בדבריהם  ז"ל  רבותינו  כוונת  זוהי   – וכן 

את  ורוצים  והערכה  הלל  בדברי  אותו  ומשבחים  הטובים  למעשיו  ומסכימים  מודים  ידולם, 

 מעשיו – ומרוצים ממעשיו, ראיה היא – הוא אות וסימן לכך, כי האל יתברך זרע לו אהבה בלבות 

ביכלתו  אין  אשר  כמוני, 

ולא  לי  להועיל  לא  ובכוחו 

לי, וכבר אמר הכתוב  להזיק 

לכם  'חדלו  כב(:  ב,  )ישעיה 

מלפחד מן האדם אשר נשמה 

באפו – אשר כל חיותו תלויה 

בנשמת אפו; היום נשמתו זו 

כבר  ומחר  בקרבו  שוכנת 

כי  מקרבו,  ותפרח  תצא 

הוא'  נחשב  במה  כן  ואם   -

לכלום,  נחשב  אינו  הרי   –

או  בו  לבטוח  ייתכן  ואיך 

ואפילו  )רד"ק(.  ממנו  לפחד 

לו  ואף   – חובה  היה  אם 

הייתה האמת כדבריך שהנני 

מחוייב לשאת חן בעיני בני 

אדם, גם אז לא אוכל לעשות 

לרצות  אוכל  האיך  כי  זאת, 

ואיככה אוכל   – כל בני דורי 

דורי,  אנשי  כל  את  לרצות 

– בשעה שאינני יכול לפעול זאת אפילו אצל בני ביתי, וכל שכן  ואין ביכלתי לרצות בני ביתי 

זה ונוגדים  ורצון אחרים, שונים  בני אדם שלכל אחד מהם דעה  וכל שכן אצל שאר   –  זולתם 

את זה. 

ומה שזכרת – והראיה שהבאת מדברי רבותינו זכרונם לברכה בענין הזה על מי שרוח הבריות נוחה 

הימנו, אינו מחייב – אין הכוונה בדבריהם שמוטלת עלי החובה להשתדל ולעשות מעשים במשיכת 

רצון – למשוך אלי את שביעות רצונם של כל הבריות, אבל הוא – אלא כוונת דבריהם היא כמו 

שאמר אחד החכמים בצוואתו לבנו: בני, הפקת רצון כל הבריות – השתדלותך להשביע את רצון כל 

הבריות אינה ביכלתך - זהו דבר שאינו בכוחך, אבל מה שכן ביכולתך הוא להשתדל להפיק רצון 

הבורא – ושהוא, הקדוש ברוך הוא, יהיה מרוצה מהנהגתך, וכאשר תפעל בזה ותהיה רצוי לפניו, 

אז יעשך – הבורא יעשה אותך רצוי לבריות, כמו שכתוב 

ם אֹוְיָביו  )לי(ּיַ ִאיׁש  ְרֵכי  ּדַ ְיָי  ְרצֹות  )לב(ּבִ ז(:  ֵלי טז,  )ִמׁשְ

ְוַעד  ם  ַטּנָ ִמּקְ ִרּיֹות  ַהּבְ ל  ּכָ ׁשֶ ִמי  ְוֵכן  ִאּתֹו.  ִלם  ַיׁשְ

יו,  ִחים אֹותֹו ְורֹוִצים ֶאת ַמֲעׂשָ ּבְ דֹוָלם מֹוִדים ּוְמׁשַ ּיְ

ִלּבֹות  ַרְך ָזַרע לֹו ַאֲהָבה ּבְ י ָהֵאל ִיְתּבָ ְרָאָיה ִהיא, ּכִ

ְולֹא ִלי  ְלהֹוִעיל  יָכְלּתֹו  ּבִ ֵאין  ר  ֲאׁשֶ מֹוִני,   ּכָ

ְעָיה ב, כב(: ִחְדלּו ָלֶכם ִמן  תּוב )ְיׁשַ יק, ְוָאַמר ַהּכָ ְלַהּזִ

הּוא.  ב  ֶנְחׁשָ ה  ַבּמֶ י  ּכִ ַאּפֹו  ּבְ ָמה  ְנׁשָ ר  ֲאׁשֶ ָהָאָדם 

ֵני  ל ּבְ ַוֲאִפּלּו ִאם ָהָיה חֹוָבה, ֵאיְך אּוַכל ְלַרּצֹות ּכָ

ן ּכֵ ׁשֶ ל  ּכָ ֵביִתי,  ֵני  ּבְ ְלַרצֹות  י  יָכְלּתִ ּבִ ְוֵאין   דֹוִרי, 

זּוָלָתם.

ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ְבֵרי  ִמּדִ ַכְרּתָ  ּזָ ֶ ּשׁ ּוַמה 
יַכת  ְמׁשִ ל ּבִ ּדֵ ּתַ ב ְלִהׁשְ ה, ֵאינֹו ְמַחּיֵ ִעְנָין ַהּזֶ ּבָ

ַאַחד  ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ הּוא  ֲאָבל  ִרּיֹות,  ַהּבְ ל  ּכָ ְרצֹון 

ל  ּכָ ְרצֹון  ֲהָפַקת  ִני,  ּבְ ִלְבנֹו:  ָאתֹו  ַצּוָ ּבְ ַהֲחָכִמים 

ְלָהִפיק  ל  ּדֵ ּתַ ִהׁשְ ֲאָבל  ָך,  יָכְלּתֶ ּבִ ֵאיָנּה  ִריֹות  ַהּבְ

תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִרּיֹות,  ַלּבְ ָרצּוי  ָך  ְוַיַעׂשְ ַהּבֹוֵרא  חיים' פ"ב ְרצֹון  )'רוח  זצ"ל  ביאר רבי חיים מוולוז'ין  לב. ברצות ה' דרכי איש ים אויביו ישלים אתו. 

מ"ד(, כי הנה התנא במסכת אבות )שם( אמר: "בטל רצונך מפני רצונו", פירוש, שלא יהיה לך 

רצון מאומה כי אם רצון הקב"ה, ואז יבטל הקב"ה רצון אחרים המעכבים ומונעים טובתך מפני 

רצונך. וזה שאמר "ברצות ה' דרכי איש" - אם "דרכי איש" הוא רק "רצות השם", פירוש: שאין לו 

רצון בעצמו כי אם מה שרוצה השם יתברך, ומבטל רצונו מפני רצון הבורא, אז "גם אויביו ישלים 

אתו" – שיבטל ה' את רצון אחרים מפני רצונו, וכנתבאר לעיל. 

לי. ים אויביו ישלים אתו. בטעם לסמיכת ברכת 'ראה בענינו' ל'סלח לנו' שבתפילת שמונה-עשרה, 

כתב ה'אבודרהם' )עמוד קז( וז"ל: "ואחר כך ישאל סליחה ומחילה על אשר חטא ומרד. ואחר כך 

ישאל להצילו מצרותיו ומשונאיו, כי 'ברצות ה' דרכי איש, גם אויביו ישלים אתו' )משלי טז, ז( 

ועוונותיו של אדם גורמין להשניאו בעיני הבריות" עכ"ד. כלומר, אחרי שביקש סליחה מה' יתברך 

בברכת 'סלח לנו', הוא מקוה שה' יתברך קיבל את בקשתו, והתרצה לו – 'וברצות ה' דרכי איש', 

מתאים לבקש בברכת "ראה בעניינו... וגאלנו", גאולה מצרותיו ומאויביו. כפי שהפסוק מסיים 

"גם אויביו ישלים אתו".

 עיונים 



שער יחוד המעשה ביושר לבבביושר לבב הלבבותשער יחוד המעשה הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  צה צד   המוסר   ארחות   

שיהיה האדם החסיד משתדל 

ופעולותיו  במעשיו  וטורח 

כדי   – שישבחוהו  במה 

טּוב  על  אדם  בני  שיהללוהו 

כך  על   – לאלהים  עבודתו 

האלוהים  את  עובד  שהוא 

ממנהיי  זה  אין  כנדרש, 

החסידים וגם לא מדרכיהם. 

זה  מפיתוי  היזהר  כן  על 

ומהפיתויים   – לו  והדומה 

היצר  מפיתויי  לו  הדומים 

שהוא מציב לך כדי להכשילך 

אליו,  תשמע  אם  כי  בהם, 

הוא משתדל להדריכך בזה – 

הוא ישתדל להרגיל אותך במחשבות אלו יותר ויותר, עד שיפילך לגמרי במצודת החונף ]החנופה[ 

– ותילכד חס ושלום ברשת הצביעות, וסופך שלא תהא עבודתך לשם האל, אלא למצוא חן בעיני 

בני האדם.

 והשב עליו בשבחו אותך – וכשהיצר משבח אותך, סתור את דבריו והשב לו: ומה הוא שתאשר

בני  בלבות  נטע   – אדם  בני 

ושם  כלפיו,  אהבה  האדם 

 – לו שם טוב על לשונם, וזה 

שהרי הטובה הזו אין הבורא 

ולכן  לשונאיו,  אותו  עושה 

– על כך שהוא רצוי לפני הבורא. אבל  הוא ]היא[ לראיה ברורה וידולה, על רצות הבורא אותו 

רוח הבריות נוחה הימנו, אין רוח המקום נוחה הימנו, לא יהיה נקי מה' ומישראל, עכ"ד.

וכתב בפירוש רבינו יוסף בן שושן, שהעולה ממשנה זו, שיקח האדם מוסר מחביריו, ולא ישען 

על בינתו, ויבטל רצונו מפני רצונם, וישתדל בכל יכולתו להיות רצוי להם, הואיל והעידו חכמי 

האמת שכל שרוח הבריות נוחה הימנו רוח המקום נוחה הימנו. אמנם ה'שפת אמת' פירש גם כן 

כעין פירוש רבינו יונה, אלא שאין נוח לו לפרש שצריך להשתדל למצוא חן בעיני אנשים, שהרי 

זה יכול כל אדם לעשות, ומשמעות המשנה שאין דבר זה תלוי ביד האדם, לכן פירש, שהתנא 

משמיע לנו שצריך להתנהג בצדקות, שעל ידי כך הקב"ה ממציא לו חן בעיני הבריות, ועל ידי זה 

שנוהג בצדקות גם רוח המקום תהיה נוחה הימנו. עוד פירש, שבזה עצמו שמתנהג באופן שרוח 

הבריות נוחה הימנו, עושה רצון המקום שרוצה שבני אדם יאהבו זה את זה, והוא אהוב למעלה, 

ורוח המקום נוחה הימנו. 

ַמה  ּבְ ְוטֹוֵרַח  ל  ּדֵ ּתַ ִמׁשְ ֶהָחִסיד  ָהָאָדם  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ

ֵאין  ֵלאלִֹהים,  ֲעבֹוָדתֹו  ַעל  ָאָדם  ְבֵני  חּוהּו  ּבְ ׁשַ ּיְ ֶ ּשׁ

ְנֲהֵיי ַהֲחִסיִדים. ֶזה ִמּמִ

ֶצר ְלָך,  ּתּוֵיי ַהּיֵ ה ְוַהּדֹוֶמה לֹו ִמּפִ ֵהר ִמּזֶ ן ִהּזָ ּכֵ ַעל 
יְלָך  ּפִ ּיַ ל ְלַהְדִריְכָך ָבֶזה ַעד ׁשֶ ּדֵ ּתַ י הּוא ִמׁשְ ּכִ

ְמצּוַדת ַהחֶֹנף. ּבִ

ר  ֵ ַאּשׁ ּתְ ׁשֶ חֹו אֹוְתָך: ּוַמה הּוא  ּבְ ׁשַ ּבְ ָעָליו  ב  ְוָהׁשֵ

ֵאין  ְוֶזה  ְלׁשֹוָנם,  ַעל  ם טֹוב  ׁשֵ ם לֹו  ְוׂשָ ָאָדם,  ֵני  ּבְ

ִלְרָאָיה  )לד(ְוהּוא  ְלׂשֹוְנָאיו,  אֹותֹו  ה  עֹוׂשֶ ַהּבֹוֵרא 

ֲאָבל  אֹותֹו.  ַהּבֹוֵרא  ְרצֹות  ַעל  ּוְידֹוָלה  ְברּוָרה 

לד. והוא לראיה ברורה וידולה על רצות הבורא אותו. רבינו מפרש דברי התנא באמרו: 'כל שרוח 

הבריות נוחה הימנו רוח המקום נוחה הימנו', שכל מי שאהוב למטה בידוע שהוא אהוב למעלה, 

כי מי שהבריות משבחים אותו, זהו ראיה וסימן שה' נטע אהבתו בלבות בני אדם, ובוודאי שאין 

הבורא עושה כן לשונאיו, וראיה ברורה וגדולה היא על אהבת הבורא אליו ]וכתב בספר 'ראשית 

חכמה' )שער הענוה פ"ג סכ"ו(, שלכן מי שחבירו ביזה אותו ראוי שישתוק, שודאי זהו מאת ה' 

מפני שאין רוח המקום נוחה הימנו, וידאג על עוונותיו[.

כתב רבינו יוסף בן נחמיאש ז"ל ששמע מפי רבי יצחק מלמד, שהתנא למד זאת מהפסוק )יחזקאל 

לו, כז( "ואת רוחי אתן בקרבכם", הרי, שרוח הבריות היא רוח המקום, ואם רוח המקום לא הייתה 

נוחה הימנו גם רוח הבריות לא הייתה נוחה הימנו. וכעין זה כתב גם בפירוש רבינו בחיי, שלפי 

שהרוח שבבני אדם הוא מרוח העליון, כענין שכתוב )בראשית ב, ז( "ויפח באפיו נשמת חיים", 

ובוודאי שהנופח נותן מרוחו במי שנפח, וכיון שהכל שורש אחד יכול רוח אחד להעיד על השני. 

וכן בפירוש החסיד רבי יוסף יעב"ץ כתב, שלכן נקט התנא בלשון 'בריות' )'כל שרוח הבריות'(, 

שמשום שהם בריותיו של הקב"ה, יש בהם מדעת קונם שדעתם נוחה במה שתנוח דעת קונם.

אמנם בפירושי רבינו יצחק מטולדו הקשה על הראשונים המפרשים שהתנא בא ליתן סימן למי 

שרוח המקום נוחה הימנו, שאם כדבריהם היה לו לתנא לומר להיפך, 'כל שרוח המקום נוחה הימנו 

רוח הבריות נוחה הימנו'.

ובאמת שברבינו יונה מבואר שאין זה סימן אלא תוצאה, וכוונת התנא, שמי שמשאו ומתנו נאה 

עם הבריות ]בתפארת ישראל מוסיף על דברי רבינו יונה, שמיטיב לבריות ודיבורו בנחת עמהם[ 

רוח המקום נוחה הימנו, משום שכולם משבחים ומקלסים את התורה על ידי מעשיו, כמו שמובא 

בגמרא )יומא פו, א( 'ואהבת את ה' אלהיך' )דברים ו, ה(, שיהא שם שמים מתאהב על ידך, שיהא 

קורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים, ויהא משאו ומתנו בנחת עם הבריות, מה הבריות אומרות 

עליו, אשרי פלוני שלמד תורה אשרי אביו שלמדו תורה אשרי רבו שלמדו תורה וכו'. וכל שאין 

 עיונים 

 עיונים 



שער יחוד המעשה ביושר לבבביושר לבב הלבבותשער יחוד המעשה הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  צז צו   המוסר   ארחות   

וכשאני לעצמי – ואף כשאני 

לזכות,  אכן משתדל בעצמי 

יש  ערך  כמה   – אני  מה 

מה  לעומת  להשתדלותי 

שמוטל עלי?! הלא איני מגיע למלא את מה שמוטל עלי, ואפילו אחד מני אלף ממה שמוטל עלי 

אינני יכול לקיים )רש"י ורבנו יונה שם(, ואם לא עכשיו אימתי' – למרות אוזלת היד הזו, חובה 

עלי להשתדל בזה בכל כוחי בעולם הזה, שאם לא כן 'אימתי' אזכה? הרי לאחר המוות אי אפשר 

לזכות עוד! 

וכי מהו השבח   – אותי עליו 

מדעתי  אותי  משבח  שהנך 

חובות האלהים עלי – באומרך 

שאני יודע את חובותי כלפי 

הוא  ההיפך  והלא  האלוהים, 

מכיר  שאני  העובדה  הנכון; 

ברוך  הבורא  כלפי  בחובותי 

נחשבת  שאינה  די  לא  הוא, 

משמשת  היא  אלא  לשבח, 

כי  הוא  וכי  כלפי,  כתביעה 

 – לאלהים  עלי  לטענה  אם 

הלא אדרבה, ידיעת חובותי 

כלפי הבורא היא סיבה לכך 

מעשי,  על  ביקורת  שתהיה 

לעשות  סובל  שאיני  מפני 

שאינני  מפני   – דעתי  כפי 

בהתאם  חובותי  את  ממלא 

לידיעתי. ואפילו אם כן הייתי עושה כפי דעתי – אפילו הייתי ממלא את חובותי ועובד את בוראי 

בהתאם לידיעתי, האם יספיק הכל – והאם יספיקו כל מעשי הטובים להודאת – לשמש כהודאה 

ונתינת תודה להבורא יתעלה אפילו על הקטנה שבטובותיו עלי – בעבור הקטנה שבטובות שעשה 

עמי?! ומה היא מידת ימי – הלא כמה מעטים ימי חיי וגם הם, מה מועט הוא ערכם במידת ימי 

העולם – לעומת משך ימי קיום העולם, וכולם לא יספיקו לי לספר ולתאר את טובות הבורא עלי – 

וכל ימי חיי לא יספיקו לי לספר את טובות הבורא עלי, וכל שכן שאין הם מספיקים לשלם לבורא 

בעבור טובותיו, ואיך אם כן אוכל לשלם במשך ימי חיי המעטים את מה שאני חייב עליהן לאלהים 

– את מה שאני חייב לאלוהים בעבור טובות אלו?! וכבר אמר הכתוב )ישעיה מ, ו(: 'כל הבשר חציר 

– בני האדם דומים לחציר שמטבעו הוא יבש וקמל במהירות, וכל חסדו כציץ השדה' – וגם מעשי 

החסד שלהם אינם קיימים אלא זמן קצר, כשם שהציץ הפורח נובל במהרה מן הפרי )מרפא לנפש(, 

ואמרו חכמינו זכרונם לברכה )אבות א, יד(: 'אם אין אני לי – אם לא אשתדל בעצמי לזכות לחיי 

 עולם, מי לי – מי יזכה בשבילי? הרי אין אדם קונה עולם הבא אלא בזכות התורה והמצוות שקיים

בעצמו!

יו  ַעְכׁשָ לֹא  )לו(ְוִאם  ָאִני,  ָמה  ְלַעְצִמי  ֲאִני  )לה(ּוְכׁשֶ

ֵאיָמָתי.

ָעַלי, ָהֱאלִֹהים  חֹובֹות  י  ְעּתִ ִמּדַ ָעָליו   אֹוִתי 

ֵני ִמּפְ ֵלאלִֹהים,  ָעַלי  ְלַטֲעָנה  ִאם  י  ּכִ הּוא   ְוִכי 

ִאם ַוֲאִפּלּו  י.  ְעּתִ ּדַ ִפי  ּכְ ַלֲעׂשֹות  סֹוֵבל  ֵאיִני   ׁשֶ

ְלהֹוָדַאת  ַהּכֹל  יק  ֲהַיְסּפִ י,  ַדְעּתִ ְכִפי  ה  ָהִייִתי עֹוׂשֶ

ָעַלי. טֹובֹוָתיו  ּבְ ׁשֶ ה  ַטּנָ ַהּקְ ַעל  ה  ִיְתַעּלֶ  ַהּבֹוֵרא 

ם ְוֻכּלָ ָהעֹוָלם,  ְיֵמי  ת  ִמּדַ ּבְ ָיַמי  ת  ִמּדַ ִהיא   ּוַמה 

ְוֵאיְך ָעַלי,  ַהּבֹוֵרא  טֹובֹות  ר  ְלַסּפֵ יקּו  ַיְסּפִ  לֹא 

ֵלאלִֹהים? ֲעֵליֶהן  ב  ַחּיָ ֲאִני  ֶ ּשׁ ַמה  ם  ּלֵ ְלׁשַ  אּוַכל 

ר ׂשָ ַהּבָ ל  ּכָ ו(:  מ,  ְעָיה  )ְיׁשַ תּוב  ַהּכָ ָאַמר   ּוְכָבר 

ֲחָכֵמינּו ְוָאְמרּו  ֶדה,  ַהּשָׂ ִציץ  ּכְ ַחְסּדֹו  ְוָכל   ָחִציר 

 ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ָאבֹות א, יד(: ִאם ֵאין ֲאִני ִלי ִמי ִלי,

לה. וכשאני לעצמי מה אני. ביאר רבינו יונה )'שערי תשובה' שער שני אות כ"ו(, וז"ל: 'וכשאני 

לעצמי מה אני', גם כש'אני לי' להשתדל לתקן נפשי בכל כחי, ואני הוגה בחכמה בכל עת - 'מה 

גם ראה  ישיג מעט מן המעלות, ראה  והתיקון  ועם הטורח  ודלה,  כי השגת האדם קצרה  אני', 

מי אנכי ומה חיי כשאין אני לעצמי להשתדל ולטרוח לתקן נפשי. והמשל בזה מן השדה שהיא 

זיבורית, כי ִעם ֹרב הטורח בתיקונה ועם ֹרב עבודה תוציא זרע מעט, ואם לא יטרחו בתיקונה - לא 

תצמיח ולא יעלה בה כל עשב, אבל קוץ ודרדר תצמיח. רק השדה אשר היא עידית, גם אם לא 

יטרחו בעבודתה ימצא בזריעתה תועלת. ואמרו רבותינו ז"ל )אדר"נ פט"ז ה"ג( בענין מה שכתוב 

)תהלים קג, יד( 'כי הוא ידע יצרנו', משל למלך שנתן שדה לעבדיו, והזהירם לעבדה ולשמרה 

ולהביא לו ממנה שלושים כור בכל שנה, והם טרחו בה וִעבדו אותה היטב והביאו ממנה לפני 

המלך חמשה כורים. אמר להם, מה זאת עשיתם? אמרו לו, אדוננו המלך! שדה שנתת לנו זיבורית 

היא, ואנחנו בכל כחנו עבדנו אותה, ועם כל הטורח לא עשתה את התבואה יותר מזה השיעור.

לו. ואם לא עכשיו אימתי. כתב ה'שפתי חיים' )ח"ב מדות ועבודת ה'(: על האדם לחשוב שיש לו 

את השעה הזו בלבד, כי בכל שעה יש תפקיד המיוחד לשעה הזו, ולשעה הבאה כבר יש תפקיד 

חדש. כמו שכתב ה'נפש החיים' )ש"ב פי"ג( על התפילות, שמעת שתקנוה עד ביאת הגואל, לא היה 

ולא יהיה שום תפילה דומה לחברתה שקודם לה ואחריה כלל, וכן כל יום לחברו שלפניו ואחריו. 

וכך הוא בחיי האדם, כל שעה יש לה את התפקיד המיועד והמיוחד לה, ואם לא עשה את התפקיד 

המוטל עליו באותה שעה אינו יכול להשלימו יותר. ולכן אמרו רז"ל )חגיגה ט, ב( 'מעות לא יוכל 

לתקון' )קהלת א, ט( זה שבטל קריאת שמע או תפילה. וזה גם נכלל במה שאמר הלל באבות 'ואם 

לא עכשיו אימתי', אם אינני מנצל את ה'עכשיו', ואינני ממלא את התפקיד המיוחד לאותה שעה, 

'אימתי' אשלים ואעשה זאת, שהרי הרגע שלאחריו הוא 'עכשיו' חדש ויש לו תפקיד חדש.

 עיונים 



שער יחוד המעשה ביושר לבבביושר לבב הלבבותשער יחוד המעשה הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  צט צח   המוסר   ארחות   

מהם  כבוד  הזה  בעולם  בזה 

תרכוש  זה  ידי  שעל  כדי   –

כבוד  הזה  בעולם  מהם 

טוב  ושם  טוב  וזכר  והערצה, 

שם  לך  ותקנה   – בתוכם 

לפתותך  וכדי  ביניהם.  טוב 

יביא  הוא  דבריו  בצדקת 

כמו  הפסוקים,  מן  ראיה  לך 

נו,  )ישעיה  הכתוב  שאמר 

לאלה  מבטיח  שהקב"ה  ה( 

)המוזכרים בפסוק לעיל שם( 

שאין להם בנים והם שומרים 

על קדושת ימי השבת וקבלו 

בוראם  רצון  לעשות  עליהם 

– אגמול להם שבבית המקדש בתוך  ובחומתי  'ונתתי להם בביתי  ובתורותיו:  ודבקים במצוותיו 

חומות ירושלים יזכו ליד ושם טוב – להנצחה ולזיכרון, ואלו עדיפים מבנים ומבנות', ועוד נאמר 

על ידי נתן הנביא, נבואה מפי הקב"ה, הבטחה לדוד המלך )שמואל־ב ז, ט(: 'ועשיתי לך ]לדוד[ 

שם ידול – ואפרסם את שמך בעולם כשם המלכים הידולים אשר בארץ'. ועוד – ומטעם נוסף עליך 

לפרסם מעשיך המיוחדים: כדי שבני אדם ילמדו ממעשיך הטובים, ותהיה נשכר עליהם – ותקבל 

לילותו  לך  מה שאי אפשר  מלבד   – מה  הטובים אלא  כן אל תסתיר ממעשיך  על  כך.  על  שכר 

וכשתנהג   – בזה  לך  ויהיה  ברבים,  ותחשוף  תגלה  מעשיך  שאר  את  אבל  אדם,  לבני  ולהראותו 

 באופן זה, יהיה לך כבוד ושם טוב בעולם הזה והימול הטוב לעולם הבא – וגם שכר טוב בעולם

הבא. 

היצר  יתייאש  וכאשר 

האלה  בפנים  מלפתותך 

שתעשה   – הללו[  ]באופנים 

למצוא  כדי  פעולותיך  כל 

הוא  אדם,  בני  בעיני  חן 

אהבת  מצד  לפתותך  ישתדל 

את  בלבך  יכניס   – השבח 

הכבוד  אחר  לרדוף  הרצון 

הטוב  בהשם  ולזכות  והשבח 

בעולם הזה, ויאמר לך: שמח 

 – לאלהים  עבודתך  על  אני 

האלוהים  את  עובד  שהנך 

על  אותך  ומעריך   - עם 

ועל   – עליו  הטוב  בטחונך 

חזק,  בה'  שביטחונך  כך 

אליו  עניניך  כל  והשבתך 

כל  את  עושה  שהנך  ועל   –

סומך  והנך  לשמו  מעשיך 

יכולים  הברואים  שאין  מאמין  שהנך  ועל   – ושפנית לבך מתועלת הברואים  ענייניך,  בכל  עליו 

להועיל לך מבלעדי ]זולת[ הבורא, ואתה הוא לבדך הבוטח באלהים באמת ובלב שלם – ואתה הוא 

בעל הביטחון האמיתי, הבוטח על האלוהים באמת ובלב שלם. ואולם - כך ממשיך היצר לטעון 

כלפיך - אין ראוי – ואין זה נכון מצדך שתסתיר מבני אדם מה שאתה עליו מן החסידות – את דרגת 

חסידותך ומעלותיך המצוינות. אבל הנכון לך – אלא ראוי מצדך, שמכיון שמשלת בעצמך – שאתה 

כבר מושל על עצמך ויברת ]והתגברת[ על תאוותיך, ראוי לך שתראה ותגלה את מעשיך הטובים 

לבני אדם, ותילה להם את טוהר לבך, ויהיה לך

ם טֹוב  ה ָכבֹוד ֵמֶהם, ְוֵזֶכר טֹוב ְוׁשֵ עֹוָלם ַהּזֶ ָבֶזה ּבָ

י  ְוָנַתּתִ ה(:  נו,  ְעָיה  )ְיׁשַ תּוב  ַהּכָ ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ תֹוָכם,  ּבְ

נֹות,  ִנים ּוִמּבָ ם טֹוב ִמּבָ ֵביִתי ּוְבחֹוֹמַתי ָיד ָוׁשֵ ָלֶהם ּבְ

ם  ׁשֵ ּכְ דֹול  ּיָ ם  ׁשֵ ְלָך  יִתי  ְוָעׂשִ ז, ט(:  מּוֵאל־ב  )ׁשְ ְוָאַמר 

יָך,  ֲעׂשֶ ִמּמַ ְלְמדּו  ּיִ ׁשֶ ְועֹוד,  ָאֶרץ.  ּבָ ר  ֲאׁשֶ דִֹלים  ַהּיְ

יָך  ֲעׂשֶ יר ִמּמַ ְסּתִ ן ַאל ּתַ ר ֲעֵליֶהם. ַעל ּכֵ ּכָ ְוִתְהֶיה ִנׂשְ

ִלְבֵני  ּוְלַהְראֹותֹו  ְלַיּלֹותֹו  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ֶ ּשׁ ַמה  א  ֶאּלָ

ה  עֹוָלם ַהּזֶ ם טֹוב ּבָ ָאָדם, ְוִיְהֶיה ְלָך ָבֶזה ָכבֹוד ְוׁשֵ

א. מּול ַהּטֹוב ָלעֹוָלם ַהּבָ ְוַהּיְ

ה,  ִנים ָהֵאּלֶ ּפָ ּתֹוְתָך ּבַ ֶצר ִמּפַ ִיְתָיֵאׁש ַהּיֵ ר  ְוַכֲאׁשֶ
ַבח  ֶ ַהּשׁ ַאֲהַבת  ד  ִמּצַ ְלַפּתֹוְתָך  ל  ּדֵ ּתַ ִיׁשְ

ה, ְויֹאַמר ְלָך: עֹוָלם ַהּזֶ ם טֹוב ּבָ ֵ ְוַהּשׁ

ְטחֹוְנָך  ּבִ ִעם  ֵלאלִֹהים  ֲעבֹוָדְתָך  ַעל  ֲאִני  ֵמַח  ׂשָ
ֵאָליו,  ִעְנָיֶניָך  ל  ּכָ ָבְתָך  ַוֲהׁשָ ָעָליו,  ַהּטֹוב 

ְלֲעֵדי  ִמּבַ רּוִאים  ַהּבְ ִמּתֹוֶעֶלת  ָך  ִלּבְ יָת  ּנִ ּפִ ְוׁשֶ

ֱאֶמת ּוְבֵלב  אלִֹהים ּבֶ ה הּוא ַהּבֹוֵטַח ּבֵ ַהּבֹוֵרא, ְוַאּתָ

ַמה  ָאָדם  ֵני  ִמּבְ יר  ְסּתִ ּתַ ׁשֶ ָראּוי  ְוֵאין   — ֵלם.  ׁשָ

יָון  כֹון ְלָך, ּכֵ ה ָעָליו ִמן ַהֲחִסידּות. ֲאָבל ַהּנָ ַאּתָ ָ ּשׁ

ְרֶאה  ּתַ ֲאָוֶתָך, )לז(ׁשֶ ְלּתָ ְבַעְצְמָך ְוָיַבְרּתָ ַעל ּתַ ׁשַ ּמָ ׁשֶ

ְוִיְהֶיה ְלָך  ָך,  ִלּבֶ ה ָלֶהם  ּוְתַיּלֶ ִלְבֵני ָאָדם,  יָך  ַמֲעׂשֶ

ולבני לאלוקים  עבודה  שיהיה  השיתוף,  עבודת  והוא  החונף,  מדת  אל  מטהו  היא   ומחשבתו 

השבח, אהבת  בעבור  אדם,  בני  לפני  בהם  להצטיין  אם  כי  אינה  עבודתו  כל  ולפעמים   אדם, 

כגון  אדם,  לבני  הגלויים  בעבודות  אף  כן,  ואם  הלבבות.  חובת  בספר  כמבואר  והכבוד,  השם 

 לימוד התורה, ועשיית המצוות ומעשים טובים – כל מה שיוכל האדם להסתירם מבני אדם, צריך

להסתיר". 

בני "דע  וז"ל:  הגבעה'(  )'ראש  זצ"ל  מפלאצק  המגיד  כתב  אדם.  לבני  מעשיך  שתראה   לז. 

המחשבה ולצרף  ללבן  הוא  והענין  ה'.  בעבודת  גדול  כלל  הוא  אלקיך  עם  לכת  הצנע   כי 

אדם  של  דעתו  כי  קלה,  מלאכה  אינה  וזה  יתברך.  לבדו  לו  רק  שיהיה  יתברך,  בעבודתו 

 עיונים 

 עיונים 



שער יחוד המעשה ביושר לבבביושר לבב הלבבותשער יחוד המעשה הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  קא ק   המוסר   ארחות   

היצר  פיתוי  לדחות  ותוכל 

שתטען  נוספת  בטענה 

כשאתכוין  אולי  כנגדו: 

יעלה  אם  גם   – במעשי  לזה 

בדעתי להשיג כבוד והערצה 

מעשיי  ידי  על  הבריות  מן 

ואכוון את פעולותי לתועלת 

לא   – מהם  לי  ייתכן  לא  זו, 

אצליח להשיג הרצון המכוון 

להשיג  וכוונתי   – אליו 

הערכה לא תעלה בידי, אלא אדרבה ייתכן שאשיג את ההיפך, ויעלה בדעתם – כי ייתכן שהם 

יחשדו בי ויפרשו את מעשי, כי אני חנף וצבוע במעשי – וכל מעשיי נעשים מתוך חנופה וצביעות, 

ואז לא אהיה ראוי אצלם לכבוד ושבח, אלא למאוס ולינות, לזלזול ולגנאי, ואז אישאר קירח מכאן 

ומכאן: לא זה ולא זה יישארו בידי. מצד אחד אהיה מפסיד מעשי – אאבד את ערך מעשי ואפסיד 

– ושלא לשם  האלהים  בלתי  – בשל אותה כוונה לעשותם  את שכרי לעולם הבא בכוונתי בהם 

שמים, וגם לא יעלה בידי – ומצד שני גם לא אגיע אל הכבוד ואל השם הטוב מה שקויתי להשיג 

מבני אדם בעולם הזה. 

וכשיפתה אותך היצר באופן 

זה, השב עליו – ענה לו: ומה 

יביא  תועלת  איזו   – יועילני 

בני  לי  שייתנו  השבח  לי 

לי  שיהיה  הטוב  והשם  אדם, 

בתוכם – ביניהם, עם ידיעתי 

– כל עוד שאני יודע בעצמי 

חייב  שאני  במה  בקיצורי 

שאינני   – יתעלה  לבורא 

חובותי  את  כראוי  ממלא 

ומההערצה  לי מהכבוד  ואיזה טובה תצמח   – יתברך, ומה הנאתי בכבודם והידורם  כלפי הבורא 

שירחשו כלפי, והלא אין להם יכולת להועילני – ואין ביכולתם להיטיב לי ולא לדחות הנזק מעלי 

– ולא להרחיק ולסלק מעלי נזק, והלא הם בזה – והלא מבחינה זו ערכם של בני האדם הוא רק 

כמו הצמחים ובעלי החיים שאינם מדברים – שגם להם אין היכולת להועיל או להזיק לי אלא אך 

ורק ברשות הבורא. 

ִלי  ֵכן  ִיּתָ לֹא  י,  ַמֲעׂשַ ּבְ ָלֶזה  ן  ּוֵ ֶאְתּכַ ׁשֶ )לט(ּכְ ְואּוַלי 
ְוַיֲעֶלה  ֵאָליו,  ן  ַהְמֻכּוָ ָהָרצֹון  ֵמֶהם 

ָראּוי  ֶאְהֶיה  ְולֹא  י,  ַמֲעׂשַ ּבְ ָחֵנף  ֲאִני  י  ּכִ ם,  ְבַדְעּתָ

ַמְפִסיד  ֶאְהֶיה  ְוָאז  ְוִלְינּות,  ְלִמאּוס  א  ֶאּלָ ֶאְצָלם 

ַיֲעֶלה  ְולֹא  ָהֱאלִֹהים,  י  ְלּתִ ּבִ ָבֶהם  ָנִתי  ַכּוָ ּבְ י  ַמֲעׂשַ

ה. עֹוָלם ַהּזֶ ֵני ָאָדם ּבָ יִתי ִמּבְ ּוִ ּקִ ֶ ְבָיִדי ַמה ּשׁ

ם  ֵ ֵני ָאָדם ְוַהּשׁ ַבח ּבְ ָעָליו: ּוַמה ּיֹוִעיֵלִני ׁשֶ ב  ָהׁשֵ
ְיִדיָעִתי  )לח(ִעם  ְבתֹוָכם,  ִלי  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ַהּטֹוב 

ּוַמה  ה,  ִיְתַעּלֶ ַלּבֹוֵרא  ב  ַחּיָ ֲאִני  ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ ְבִקּצּוִרי 

ְיֹכֶלת  ָלֶהם  ְוֵאין  ְוִהּדּוָרם,  ִכּבּוָדם  ּבְ ֲהָנָאִתי 

ֶזה  ֶזק ֵמָעַלי, ַוֲהלֹא ֵהם ּבָ ְלהֹוִעיֵלִני ְולֹא ִלְדחֹות ַהּנֵ

ִרים. ֵאיָנם ְמַדּבְ ים ׁשֶ ַמח ּוַבֲעֵלי ַחּיִ מֹו ַהּצֶ ּכְ

החוב הראשון שיש לך כלפי ה' יתברך במה שיצר אותך. אבל שאר חסדי ה' יתברך עם האדם 

אשר רבים הם כחול הים עדיין הם כולם עליך לחוב.

ב'מסילת ישרים' )פרק כב( כתב: "כלל הענוה היות האדם בלתי מחשיב עצמו משום טעם שיהיה 

וכו', שיתבונן האדם ויתאמת אצלו אשר אין התהילה והכבוד ראויים לו, כל שכן ההתנשא על שאר 

בני מינו, וזה מפני מה שחסר ממנו בהכרח, וגם מפני מה שכבר יש בידו. מפני מה שחסר ממנו, 

פשוט הוא כי אי אפשר לאדם באיזה מדריגה שיהיה מן השלימות שלא יהיו בו חסרונות רבים, או 

מצד טבעו או מצד משפחתו וקרוביו או מצד מקרים שקרו לו, או מצד מעשיו שאדם  אין צדיק 

בארץ אשר יעשה טוב  ולא יחטא, הן כל אלה מומים באדם שאין מניחים לו מקום התנשאות כלל, 

אפילו יהיה בעל מעלות  רבות, כי כבר עניני החסרונות האלה יספיקו להחשיכם...".

לט. כשאתכון לזה במעשי. מצינו בתורה בפרשת כי-תבוא הקללות שנאמרו בהר עיבל, ומוזכר 

שם ארור וכו' דברים שהם יכולים להיעשות בצנעה ואין אדם מכיר ברעתו, ובסוף אמר )דברים 

לח. עם ידיעתי בקיצורי במה שאני חייב לבורא יתעלה. כלומר, איזו תועלת יביא לי השבח שיתנו 

לי בני אדם, והשם הטוב שיהיה לי ביניהם, כל עוד שאני יודע שאינני ממלא כראוי חובותי כלפי 

הבורא יתברך, מאחר וטובות הבורא עלי הן רבות מאד עד לאין שיעור  ותכלית.

רבינו יונה )'שערי תשובה' א, כד( כותב: בעיני האדם יקטן הכל כנגד מה שהוא חייב בעבודת 

ה', על כן ייכנע ויעבוד בהצנע, ולא יחמוד כבוד על מעשיו הנכבדים, ולא יבקש שיפארוהו על 

פעליו, ויסתירם מדעת הבריות ]כלומר, שלא יוודעו לאיש[ כפי יכולתו. עכ"ד.

משל למה הדבר דומה: אדם שחייב לזולת עשרה מליון זהובים, ועלה בידו לעת עתה לפרוע מאה 

זהובים, היש מקום בשכלו שיתפאר שכאילו עשה משהו כלפי חובותיו הרבים?! כן האדם, אם יש 

בך מעט תורה ומעשים טובים - אל תחזיק טובה לעצמך, דע לך כי עדיין רחוק אתה מאד ממה 

שהנך חייב לעשות )זה השער(. ב'ארחות צדיקים' )שער הענוה( כתב: "ויחשוב, כל מעשים טובים 

שאוכל לעשות אינם כי אם טיפה מן הים נגד מה שאני חייב לעשות".

במסכת אבות )פ"ב מ"ח( אמרו: "אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת". 

במדרש שמואל מבאר בזה, שדקדק לומר שלכך נוצרת, שהלוואי שבכל הלימוד תורה פרעת את 

 עיונים 

 עיונים 



שער יחוד המעשה ביושר לבבביושר לבב הלבבותשער יחוד המעשה הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  קי קב   המוסר   ארחות   

 – בציבור  מהמתפללים 

התפילה  ובעלי  החזנים 

הציבור,  לפני  המתפללים 

בפיוטים  החזון  ובעלי 

והפייטנים   – החדשים 

חדשים:  פיוטים  המחברים 

כאשר הם מכוונים בסלסולי 

בני  בעיני  חן  למצוא  קולם 

אדם ולהתנאות לפני השומעים מבלעדי האל יתברך – ולא מתוך כוונה שתעלה תפילתם לרצון 

לפני ה', ידעו בידיעה ברורה שאינה מקובלת – שאין תפילותיהם ופיוטיהם מקובלים אצל הבורא. 

ותאמר לו עוד – ותוסיף עוד ותאמר ליצרך: כי אני חושש שמא אם יהיה לי הכבוד – ואזכה להערכה 

ונאמר למלך אחד – ומסופר 

ישראל,  ממלכי  אחד  על 

לפניו  שקראו  אחרי  שפעם 

והיאך  אותו:  שאלו  בתורה, 

חן  מצאה  היאך   – לך  ערבה 

של  בתורה  קריאתו  בעיניך 

אדם פלוני, והיה קולו ערב – 

שקולו כל כך נעים, והוא בקי 

קריאה  של  בטעמים  כך  כל 

אמר  המקרא?  בטעמי   -

והיאך  המלך:  להם  ]השיב[ 

 – קריאתו  לי  תערב  ]כיצד[ 

– בעוד שהוא אינו קורא אותה אלא כדי שקריאתו  ייתכן שקריאתו תמצא חן בעיני, והוא  איך 

תערב לי, וכדי שימצא חן בעיני בעבורה – בגללה. אבל אם הייתה כוונתו בה לרצון הבורא – ואילו 

הייתה קריאתו מתוך כוונה לקיים בזה את רצון הבורא בלבד, אז הייתה קריאתו ערבה לי – מוצאת 

חן בעיני. 

וכן נאמר – ואת דברי אותו מלך שכוונו כלפי אדם זה אנו אומרים גם בכל מי שמכוין בתפילתו, 

ּיּוִטים  ּפִ ּבַ ַהִחּזּון  ּוַבֲעֵלי  ִצּבּור  ּבְ ִלים  ּלְ ְתּפַ )מ(ֵמַהּמִ

ְלֲעֵדי  ִמּבַ ָאָדם  ְבֵני  ֵעיֵני  ּבְ ֵחן  ִלְמֹצא  ים,  ַהֲחָדׁשִ

ֶלת ֵאֶצל ַהּבֹוֵרא. ֵאיָנּה ְמֻקּבֶ ַרְך, ׁשֶ ָהֵאל ִיְתּבָ

בֹוד  ַהּכָ ִלי  ִיְהֶיה  )מא(ִאם  א  ּמָ ׁשֶ לֹו עֹוד:  ְוֹתאַמר 

ְקִריַאת  ְלָך  ָעְרָבה  ְוֵהיַאְך  ֶאָחד:  ְלֶמֶלְך  ְוֶנֱאַמר 
ָעִמים  ַבּטְ ּוָבִקי  ָעֵרב  קֹולֹו  ְוָהָיה  לֹוִני,  ּפְ

ֱעַרב ִלי ְקִריָאתֹו,  ל ְקִריָאה? ָאַמר ָלֶהם: ְוֵהיַאְך ּתֶ ׁשֶ

ִלי  ֱעַרב  ּתֶ ׁשֶ ְכֵדי  א  ֶאּלָ אֹוָתּה  קֹוֵרא  ֵאינֹו  ְוהּוא 

ָנתֹו  ֲעבּוָרּה. ֲאָבל ִאם ָהְיָתה ַכּוָ ֵעיַני ּבַ ְוִיְמָצא ֵחן ּבְ

ָבּה ִלְרצֹון ַהּבֹוֵרא ִבְלָבד, ָהְיָתה ֲעֵרָבה ִלי.

תֹו, ְתִפּלָ ּבִ ן  ַכּוֵ ּמְ ׁשֶ ִמי  ָכל  ּבְ ֹנאַמר   ְוֵכן 

מסופר: )לח(  נתן  דרבי  באבות  אדם.  בני  בעיני  חן  למצוא  וכו'  בציבור  מהמתפללים   מ. 

כשתפסו את רבן שמעון בן גמליאל ואת רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול, היה רבי שמעון 

בן גמליאל יושב ותוהה בדעתו ואומר: אוי לנו, שאנו נהרגין כמחללי שבתות וכעובדי כוכבים, 

וכמגלי עריות ושופכי דמים. אמר לו רבי ישמעאל בן אלישע: רצונך שאומר לפניך דבר אחד? 

ישראל  אוכלוסי  כל  והיו  הבית,  בהר  ודורש  יושב  כשהיית  שמא  וכו'  שמא  לו:  אמר  אמור. 

 יושבין לפניך, זחה דעתך עליך? אמר לו: ישמעאל אחי – לא! אלא מוכן אדם שיקבל את פגעו.

עכ"ל.

וכתב רבי יונתן אייבשיץ זצ"ל )'יערות דבש' א, יב(: "וזה בעוונותינו הרבים מכשול מצוי לכל 

העם קטן וגדול, כאשר ידרוש או יעשה איזו מצוה, כגון לתקוע או להתפלל לפני התיבה, והקהל 

יפליגו בשבחו - תיכף ומיד יגביה דעתו, ויחשוב: מי כמוני! ולּו בר דעת הוא, היה לו אז להחזיק 

יושיבום,  נגידים  ובין  זקני העם  וגבאים כשיכבדום  וכן פרנסים  טובה לה' אשר חננו בכשרון. 

דעתם זחה עליהם ויתגאו מאד. ובפרט אם יתגאה אדם בלימודו וחכמתו, עליו לדעת, כי אפילו 

אם ילמד אלף אלפי שנה לא יבין תכליתו של קוצו של יו"ד בתורה. ואיך יעמוד איש הצפוי 

לטעויות ושגיאות, אין רגע בלי מכשול - להתגאות ולהמרות בזה פי קונו. אין דבר מתועב לפני 

ה' יתברך יותר מגאוה!".

מא. אם יהיה לי הכבוד בעולם הזה על מעשי, לא ישאר לי לעולם הבא מן הימול עליו כלום. במסכת 

אבות )פ"ד מ"ד( אמרו: "מאד מאד הוי שפל רוח". ויש להבין, מדוע הזהירו על מדה זו יותר מעל 

כז, כו( "ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם" ופירש רש"י: "כאן כלל את 

כל התורה כולה, וקבלוה עליהם באלה ובשבועה". וקשה, כיון שלבסוף מסיק 'ארור אשר לא יקים 

את דברי התורה', אם כן למה מחשב תחילה כמה ארורים אחר שבסוף כלל הכל. ופירש בספר 

'הכתב והקבלה', שהארור שבסוף מדבר על אנשים צבועים המראים עצמם כלפי חוץ כעוסקים 

בתורה ומצוות, יראים ושלמים, אבל אין זה אלא מן השפה ולחוץ. כל כוונתם בכך היא רק כדי 

שימנו אותם פרנסים על הציבור או גזברים וגבאים על כספי  צדקה.

אלו הם החנפים אשר לא יראו פני השכינה )סוטה מב, א(, ועליהם נאמר: "ארור אשר לא יקים את 

דברי התורה הזאת – לעשות אותם", היינו שמראים עצמם שמקיימים הכל כגולם וכקוף רק לפני 

בני אדם, אבל אין כוונתם באמת כדי 'לעשות אותם' אלא כדי לרמות בני אדם. כי הבא לקיים 

את רצון ה', צריך לשמור תורה ומצוות מתוך מטרה פנימית אמיתית "לעשות אותם", ולא חלילה 

להראות עצמו כצדיק ולהשתמש בקיום המצוות כקרדום לחפור בו.  עכת"ד. 

 עיונים 

 עיונים 



שער יחוד המעשה ביושר לבבביושר לבב הלבבותשער יחוד המעשה הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  קה קד   המוסר   ארחות   

לא   – כלום  עליו  הימול  מן 

לעולם  מאומה  לי  יישאר 

מהרה  שקבלתיו  מפני  הבא, 

– מפני שקיבלתי את שכרי 

קודם זמנו, בעולם הזה. 

ואמרו על אחד מן החסידים, 

שנכנס פעם לשוק כדי לקנות 

לחנות  ובא  מסויים,  חפץ 

 – לקנותו  הסוחרים  מן  אחד 

באותה שעה נכנס לחנות גם 

לקנות  כדי  הסוחרים  אחד 

אותו  לו  ואמר  מה,  דבר 

החנות:  לבעל  שכנו,  סוחר, 

וותר לו, לחסיד, מעט ממחיר 

החפץ ועשה לו הנחה, ועשה 

לך  הדבר  וכדאי   – כרצונו 

שתשביע את רצונו, כי הוא 

איני  לבעל החנות:  – לפי שהוא ירא שמים ובעל תורה. אמר לו החסיד  מאנשי היראה והתורה 

צריך לויתורך – אינני רוצה שתוותר לי על מחיר החפץ בגלל דבריו של שכנך הסוחר, כי לא באתי 

לקנות אצלך כי אם בממוני – אך ורק בכספי, ולא בתורתי, ומאן – וסירב החסיד לקנות ממנו את 

החפץ, מפני שלא רצה ליהנות מתורתו בעולם הזה, ובקשו – והלך לקנותו אצל זולתו – אצל סוחר 

אחר שלא היה יודע ענינו – שאינו מכיר את מעלתו.

על  הזה  בעולם  אדם  מבני 

]עבור[ מעשי הטובים, נמצא 

שקיבלתי כל שכרי על מעשי בעולם הזה, ולא יישאר לי לעולם הבא

ְמֵהָרה  יו  ְלּתִ ּבַ ּקִ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ לּום,  ּכְ ָעָליו  מּול  ַהּיְ ִמן 

ה. ָבעֹוָלם ַהּזֶ

ּוק  ַלּשׁ ְכַנס  ּנִ ׁשֶ ַהֲחִסיִדים,  ִמן  ֶאָחד  ַעל  ְוָאְמרּו 
ִמן  ַאַחד  ֶלָחנּות  ּוָבא  ֵחֶפץ,  ִלְקנֹות 

ר לֹו,  ֵכנֹו: ַוּתֵ ּנּו, ְוָאַמר לֹו ׁשְ ַהּסֹוֲחִרים ִלְקנֹותֹו ִמּמֶ

ְרָאה ְוַהּתֹוָרה.  י ַהּיִ י הּוא ֵמַאְנׁשֵ ה ִכְרצֹונֹו, ּכִ ַוֲעׂשֵ

לֹא  י  )מב(ּכִ ְלִוּתּוְרָך,  ָצִריְך  ֵאיִני  ֶהָחִסיד:  לֹו  ָאַמר 

ָממֹוִני, לֹא ְבתֹוָרִתי, ּוֵמֵאן  י ִאם ּבְ ָבאִתי ִלְקנֹות ּכִ

ּלֹא ָהָיה  ּנּו ַהֵחֶפץ, ּוִבְקׁשֹו ֵאֶצל זּוָלתֹו ׁשֶ ִלְקנֹות ִמּמֶ

יֹוֵדַע ִעְנָינֹו.

א  ֵאר ִלי ָלעֹוָלם ַהּבָ ָ י, לֹא ִיּשׁ ה ַעל ַמֲעׂשַ עֹוָלם ַהּזֶ ּבָ

מב. כי לא באתי לקנות כי אם בממוני, לא בתורתי. במסכת אבות )פ"ד מ"ה(: "רבי צדוק אומר, 

אל תעשם עטרה להתגדל בהם, ולא קרדום ]גרזן[ לחפור בהם". המפרשים מבארים כי המשנה 

נתכוונה שאדם לא ישתמש בתורה הן להנאת כבוד, שזו היא העטרה, והן להנאת ממון, שזהו 

הקרדום. וכתב הרע"ב, שהמשתמש בתורה למטרות אלו, הרי הוא מועל בקדושתה של התורה 

וחייב מיתה בידי שמים כמי שנהנה מן ההקדש. עוד כתבו המפרשים ]אברבנאל ותפארת ישראל[, 

שהנה ענייני העולם הזה נועדו לצורך שישתמש בהם האדם לעבודת ה', ובזה שהאדם משתמש 

כל המדות, עד שכפלו את התיבה "מאד מאד", כלומר סכנה היא ביותר להתנהג במדת הגאוה 

ורדיפת הכבוד.

וביאר ה'חפץ חיים' )עה"ת, פרשת בהעלותך(, חז"ל הזהירונו על הסכנה הגדולה הטמונה בגאוה. 

היות וידוע כי בעולם הזה אין כל תשלומים עבור מצוות, מכיון שהמצוה היא רוחנית, ואיך ישלמו 

עבורה הנאות חומריות. אולם שונה היא איפוא מדת הכבוד, שהיא סיפוק רוחני, שעבורה מנכים 

לאלפים  מכיסם  זהב  מזילים  רואים שאנשים  וכן  פד[.  חסידים  ספר  ]עיין  הבא  העולם  זכויות 

ורבבות בשביל כבוד מדומה, שמע-מינה שיש לאדם סיפוק רוחני במה שמתכבד ברבים. 

ולזה הזהיר התנא להישמר ולהיזהר מזה ככל האפשר. כי נכון שאי אפשר לשלם בדברים גשמיים 

אף עבור חלק קטן מהמצוה, אולם לשלם בענינים רוחניים, כגון על ידי קבלת כבוד וגאוה וכדומה 

בעולם הזה, בזה אפשר לנכות לו מזכויותיו, כי הלא הוא ממין התשלומים, רוחניות עבור רוחניות, 

ואם כן יוכל להיות כי עבור כל מצוותיו ופעולותיו הטובות שעשה, ישולם לו בזה העולם שכרו 

על ידי הכבוד והתשבחות שמקבל, ואם כן ישאר חלילה עני וערום מן המצוות, ומאומה לא ישא 

בעמלו הרב לעולם הבא, אחר שכבר קיבל שכרו עליהם בזה העולם על ידי הכבוד שקיבל כאן. 

ולכך אמרו: 'מאד מאד הוי שפל רוח', כלומר, ברח מן הכבוד כמו מי שבורח מן האש, פן יבולע 

לך ותצא נקי מנכסיך בעלמא  דאתי. 

כתב ב'ספר חסידים' )אות פד(: "אל ישמח לבך אם יכבדוך, כי לפי ]כמות[ הכבוד וההנאה שיש 

לו לאדם בעולם הזה על מעשיו, מנקין ]מנכים[ מזכויותיו בעולם הבא". וכתב על כך הרב החיד"א 

)'ברית עולם' שם(: אוי לעינים שכך רואות! דרבינו מיירי גם באדם גדול שראוי הוא לכבוד, ובכל 

זאת 'ונכה לו ינכה' מזכיותיו לעולם הבא. ולפי זה מי שמכבדים אותו יותר ויותר ממה שראוי, 

ולא עוד אלא שמבקש כבוד - מה ישאר לו לעולם הבא? ולכן מי שיש לו לב ודעת, ימנע עצמו 

מלחשוב בעניני כבוד וישפיל עצמו, אולי ירחמו עליו משמים ויזכה לעולם הבא! ע"כ. וב'חובת 

הטובים[  ]את מעשיו  זה להסתירו  יכלתו בכל  כפי  "ויזהר  פ"ד( כתב:  )שער הבטחון  הלבבות' 

ממי שאין צריך לו להודיע, כי בהיותו נסתר, יהיה שכרו יותר גדול ממה שיהיה אם יהיה נודע". 

ובפירוש 'טוב הלבנון' שם כתב: וזה כוונת המאמר שאנו אומרים בנוסח תפילתנו 'לעולם יהא 

אדם ירא שמים בסתר' עכ"ל.

 עיונים 

 עיונים 



שער יחוד המעשה ביושר לבבביושר לבב הלבבותשער יחוד המעשה הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  קז קו   המוסר   ארחות   

ומאמינים שהוא מטיב בהם – 

ומעניק אותם  בדברים אלה 

בין מאנשי  למי שהוא ירצה, 

שתינתן  פעמים   – עבודתו 

טובה זו לאדם שעובד אותו 

תושפע  ופעמים   – וזולתם 

בין  אותו,  עובד  שאינו  למי 

למאמינים ובין לכופרים, וכל זאת כפי שמחייבת חכמתו יתברך, כמו שנאמר )דברי הימים־א כט, 

יב(: 'והעושר והכבוד מלפניך' – אתה ה' הוא הנותן את העושר והכבוד למי שחכמתך מחייבת לתת, 

והשתדלות האדם להגיע לכבוד ושם אינה אלא שפלות וטעות, כמו שרבנו כותב להלן )פתחי לב(. 

טענה נוספת תוכל לטעון כנגד פיתוי היצר לרכוש שם טוב וכבוד. וכך תאמר לו: 

עוד יש להשיב ליצר בנוגע 

ומה  לעיל:  שהביא  לראיה 

מענין  והסברת  שזכרת 

שם',  לך  'ועשיתי  הפסוק: 

להורות  הפסוק  כוונת  אין 

שם  להשיג  שישתדל  לאדם 

הפסוק  כוונת  אלא  טוב, 

שיזכה  הטוב  שהשם  היא 

הבריות  בקרב  האדם  בו 

כשאר  אלוהים,  מתנת  הוא 

מאויי בני אדם בעולם הזה – 

כשאר הדברים שבני האדם 

לזכות  האדם  בני  שרצון  והכבוד  העושר  כדוגמת   – וכבוד  מעושר  הזה,  בעולם  להם  מתאווים 

בהם, ואשר הבורא מטיב בהם ]עמם[ לעבדיו – ומעניק מהם בחסדו לחסידיו, כשחכמתו מחייבת 

לתת להם זה ]זאת[, כמו שכתוב )מלכים־א י, יי(: 'וים אשר לא שאלת – בנוסף לכך ]שמילאתי 

את בקשתך[ נתתי לך – אעניק לך גם מה שלא ביקשת - ים עושר ים כבוד' – עשירות ורוממות, 

וכתיב – וכמו שכתוב )משלי י, טז(: 'אורך ימים בימינה – חיים טובים תשפיע עליך התורה מצד 

אחד, בשמאלה – ומצד שני תעניק לך עושר וכבוד'. אבל החסידים אין כוונתם במעשיהם לדבר 

מהם – החסידים אינם עושים את מעשיהם בכוונה להשיג אחד מהדברים הללו, אלא הם עושים 

אותם רק לשם הבורא יתעלה בלבד,

ֲעבֹוָדתֹו  י  ֵמַאְנׁשֵ ְרֶצה  ּיִ ׁשֶ ְלִמי  ֶהם  ּבָ ֵמִטיב  הּוא  ׁשֶ

ֶבת  ַחּיֶ ּמְ ׁשֶ ִפי  ּכְ ְוכֹוְפִרים,  ַמֲאִמיִנים  ְוזּוָלָתם, 

ְבֵרי ַהָיִמים־א כט, יב(:  ֱאַמר )ּדִ ּנֶ מֹו ׁשֶ ַרְך, ּכְ ָחְכָמתֹו ִיְתּבָ

ָפֶניָך. בֹוד ִמּלְ ר ְוַהּכָ ְוָהעׁשֶ

הּוא  ם",  ׁשֵ ְלָך  יִתי  "ְוָעׂשִ ֵמִעְנַין  ַכְרּתָ  ּזָ ֶ ּשׁ ּוַמה 
ר  ה ֵמעׁשֶ עֹוָלם ַהּזֶ י ְבֵני ָאָדם ּבָ ָאר ַמֲאַוּיֵ ִכׁשְ

ָחְכָמתֹו  ׁשֶ ֶהם ַלֲעָבָדיו, ּכְ ר ַהּבֹוֵרא ֵמִטיב ּבָ ְוָכבֹוד ֲאׁשֶ

ְוַים  יי(:  י,  )ְמָלִכים־א  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֶזה,  ָלֶהם  ֶבת  ְמַחּיֶ

בֹוד, ּוְכִתיב  ם ּכָ ר ּיַ ם עׁשֶ י ָלְך ּיַ ַאְלּתָ ָנַתּתִ ר לֹא ׁשָ ֲאׁשֶ

ר  ֹמאָלּה עׁשֶ ׂשְ ּבִ יִמיָנּה  ּבִ ָיִמים  )מי(אֶֹרְך  ֵלי י, טז(:  )ִמׁשְ

יֶהם  ַמֲעׂשֵ ּבְ ָנָתם  ּוָ ּכַ ֵאין  ַהֲחִסיִדים  ֲאָבל  ְוָכבֹוד. 

ה, ִיְתַעּלֶ ַהּבֹוֵרא  ם  ְלׁשֵ א  ֶאּלָ ֵמֶהם,   ְלָדָבר 

ופירש רש"י )בפירוש הב', וכן פירש המאירי(, שהמיימינים היינו הלומדים לשמה ולתכלית הדבר, 

והמשמאילים הם הלומדים שלא לשמה. 

ובמסכת נדרים )סב, א( אמרו: "תניא, 'לאהבה את ה' אלוהיך לשמוע בקולו ולדבקה בו', שלא 

יאמר אדם, אקרא שיקראוני 'חכם', אשנה שיקראוני 'רבי', אשנן שאהיה זקן ואשב בישיבה, אלא 

למד מאהבה וסוף הכבוד לבוא". ב'עיון יעקב' ביאר כוונת הגמרא 'וסוף הכבוד לבוא', על פי דברי 

הגמרא בשבת הנ"ל שלמיימינים בה יהיה מלבד העושר וכבוד גם אורך חיים, ולמשמאילים יהיה 

רק עושר וכבוד ולא אורך ימים. ועל פי זה מתפרש דברי התנא למוד מאהבה ואז 'סוף הכבוד 

לבא', שכיון שיהיה גם אורך ימים יבוא הכבוד בסוף, אך אם אינו לומד לשמה, יהיה רק עושר 

וכבוד, ולא אורך ימים, ויהיה צריך שיבוא הכבוד מיד.

ב'עץ יוסף' כתב, לכאורה יש לתמוה כיון שצריך ללמוד מאהבה ולא לשם קבלת כבוד, מדוע 

מסיים התנא שסוף הכבוד לבוא, ומה נפקא מיניה יש בזה הרי האדם מחוייב לעשות כן בין אם 

סוף הכבוד לבא ובין אם אין סופו לבא. וביאר, שיש שני מיני כבוד, א. הכבוד שיכבדוהו העולם. 

ב. הכבוד שאינו לעיני אנשים אלא שהוא מכובד בפני עצמו, וזהו מי שאינו עומד בדרגתו אלא 

מחפש תדיר להתעלות, וזהו הכבוד הרצוי. וכבוד זה מגיע על ידי עסק התורה לשמה מאהבתה 

'למוד מאהבה וסוף הכבוד לבוא'  עד שכל תענוגי העולם מאוסים בעיניו, ועל זה אמר התנא 

שעל ידי שיעסוק הרבה בתורה מאהבה יבוא יותר כבוד זה הרצוי, אך וודאי שאין הכוונה לכבוד 

המדומה שהוא הבל. 

והופך את התורה לאמצעי  בתורה לצורך ענייני העולם הזה, נמצא שהוא מהפך את היוצרות, 

שיביא אותו להשגת ענייני העולם, במקום להיפך. 

הגאון רבי חיים מוולוז'ין זצ"ל ב'רוח חיים' ביאר דברי המשנה 'אל תעשם עטרה להתגדל בהם', 

כי לפעמים יפאר אדם וירומם מעלות התורה מאוד, וכוונתו לבעבור יכבדו אותו ביותר בלמדו 

לך  חלילה  אמר  אותה.  שמרומם  מה  להתורה  שעושה  עטרה  ידי  על  להתגדל  ויחשוב  התורה, 

לעשות כן, כי אם תעטרה בשביל כבודה, ולא למען כבודך.

מי. אורך ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד. במסכת שבת )סג, א( דרשו פסוק זה, למיימינים 

ימים,  ולא אורך  וכבוד  - רק עושר  ולמשמאילים  וכבוד,  וגם עושר  ימים  גם אורך  יהיה   - בה 

 עיונים 

 עיונים 



שער יחוד המעשה ביושר לבבביושר לבב הלבבותשער יחוד המעשה הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  קט קח   המוסר   ארחות   

אם כן נמצא אפוא, כי טירוד 

נפשי בו – טרדת נפשי ומאמצי 

וכוונתי  שם,  לעצמי  לרכוש 

והכוונה להשיגו, כפי   – אליו 

לפתות  מנסה  היצר  שאתה 

אותי בחשיבותו, היא פחיתות 

ושטות נראה – הנראית לעין 

באופן הברור ביותר וטעות מיונה ממני – וטעות גסה תהיה מצידי, אם אקבל דברים מופרכים אלו. 

הגעת  האם   – הנשתוית  חברו:  את  ששאל   – לחבירו  שאמר  החסידים  מן  אחד  על  אמרו  וכבר 

לאיזה  בנוגע   – ענין  באיזה  חברו:  אותו  שאל   – לו  אמר  בעיניך?  שווה  שהכול  למדרגה  כבר 

בעיניך שווים  האם   – בעיניך  נשתווה  החסיד:  השיב  לו  אמר  בשאלתך?  מתכוון  הנך   ענין 

ומטעם נוסף אינך צודק, שהרי 

העולם  של  הערך  הוא  מה 

זכרי  יפשוט  אם  ואפילו  הזה 

בכולו – והלא אף אם יתפשט 

מה  תבל,  קצוות  בכל  שמי 

ומה  לכך?  יש  וחשיבות  ערך 

שמי  בו  יצא  ואם  ימי,  מידת 

הקצרים  חיי  ימי  הם  וכמה   –

שמי?  מפרסום  בהם  שאיהנה 

והאם לזמן מועט זה כדאי לי 

להשקיע מאמצים כדי לקנות 

שזכרי  וכל שכן  בעולם?  שם 

לא יעבור בו חלק קטן מחלקי 

הישוב, כשיידל ויפשוט – וכל 

שכן כשהדבר ברור שגם כאשר יתפרסם שמי, יהיה זה רק בחלק קטן מחלקי העולם, וגם אז לא יתמיד 

כי אם זמן מועט - רק לזמן קצר בלבד, ואחר זמן זה ישכח שמי ותפוג תהילתי כאילו לא היה מעולם. 

וכבר אמר הכתוב )תהלים סב, י(: 'אך הבל בני אדם כזב בני איש – אל תבטחו בבני אדם, כי הם הבל 

וכזב, והם אינם מתקיימים במאזנים לעלות המה מהבל יחד' – ובדרך משל, כאשר ישימו בכף מאזניים 

אחת את בני האדם ובכף שנייה הבל, תתרומם הכף שבני האדם מונחים עליה למעלה בהיותם קלים 

יותר מן ההבל )עפ"י רד"ק ומצודת דוד(, ועוד נאמר )תהלים קמו, ד(: 'אל תבטחו בנדיבים בבן אדם 

שאין לו תשועה', שכאשר 'תצא רוחו מגופו של האדם ישוב לאדמתו' – יחזור הגוף לעפר שממנו נברא, 

ונאמר )קהלת א, יא(: 'אין זכרון לראשונים' – נשכח זכרם של הראשונים. 

ִחיתּות  ּפְ ֵאָליו  ָנִתי  ְוַכּוָ בֹו  י  ַנְפׁשִ ֵטרּוד  ן  ּכֵ ִאם 
י. ּוְכָבר ָאְמרּו ַעל  ּנִ ה ִמּמֶ ִנְרֶאה ְוָטעּות ְמֻיּנֶ

יָת?  ּוֵ ּתַ ֲהִנׁשְ ַלֲחֵברֹו:  ָאַמר  ׁשֶ ַהֲחִסיִדים  ִמן  ֶאָחד 

ה ְבֵעיֶניָך  ּוָ ּתַ ֵאיֶזה ִעְנָין? ָאַמר לֹו: )מה(ִנׁשְ ָאַמר לֹו: ּבְ

ִזְכִרי  ִיְפׁשֹט  ִאם  ֲאִפּלּו  ה,  ַהּזֶ ָהעֹוָלם  הּוא  ּוַמה 
ִמי,  ׁשְ בֹו  ֵיֵצא  ְוִאם  ָיַמי,  ת  ּדַ ּמִ ּוַמה  ֻכּלֹו.  ּבְ

ֵמֶחְלֵקי  ָקטֹן  ֵחֶלק  ּבֹו  ַיֲעֹבר  לֹא  ְכִרי  ּזִ ׁשֶ ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ּכָ

י ִאם ְזַמן  ל ְוִיְפׁשֹט, ְולֹא ַיְתִמיד ּכִ ְיּדַ ּיִ ׁשֶ ּוב, ּכְ ּשׁ ַהּיִ

ים  ִהּלִ תּוב )ּתְ ִאּלּו לֹא ָהָיה. ְוָאַמר ַהּכָ ַכח ּכְ ָ ֻמָעט, ְוִיּשׁ

ֹמאְזַנִים  ּבְ ֵני ִאיׁש  ּבְ ָזב  ּכָ ֵני ָאָדם  ּבְ ַאְך ֶהֶבל  סב, י(: 

ד(: קמו,  ים  ִהּלִ )ּתְ ְוָאַמר  ָיַחד,  ֵמֶהֶבל  ה  ֵהּמָ  ַלֲעלֹות 

יא(:  א,  )קֶֹהֶלת  ְוָאַמר  ְלַאְדָמתֹו,  ב  ָיׁשֻ רּוחֹו  ֵצא  )מד(ּתֵ

ֵאין ִזְכרֹון ָלִראׁשֹוִנים.

זהו שנאמר: "תצא רוחו ישוב לאדמתו" – 'לאדמה' לא נאמר, אלא 'לאדמתו', לאדמה שהוא סבור 

כל ימיו שהיא שלו. והמשך הפסוק הוא: "ביום ההוא אבדו עשתנותיו" – ביום שתצא רוחו, בבת 

אחת יאבדו כל מחשבותיו וטענותיו ואמתלאותיו כיצד להגן על אדמתו ולהוכיח את בעלותו עליה.

ואם כך הוא הדבר, למה לו לאדם להשקיע כוחותיו ומרצו בעניינים אלו. על כן, במקום לסמוך 

על עצמו ולנסות להוכיח את צדקתו, ולאחוז בקרקע כאילו היא תבטיח לו חיים ופרנסה – והמשך 

הפסוק הוא: "אשרי שֵאל יעקב בעזרו, שברו על ה' אלקיו" – על האדם לשים מבטחו אך ורק 

בהשי"ת, אשר הוא "עושה משפט לעשוקים" – ומוציא את הצדק לאור בדינם של בעלי הדינים, 

והוא "נותן לחם לרעבים" – וַאל לו לאדם לבטוח בנכסיו ובקרקעותיו ולהשליך יהבו עליהם כאילו 

לחמו תלוי בהם )הדעה והדיבור(. 

מה. נשתוה בעיניך השבח והינות. במסכת נדה )ל, ב( אמרו לגבי עובר הנמצא במעי אמו, שאינו יוצא 

משם עד שמשביעין אותו שיהיה נאמן לה' ולמצוותיו. ומה היא השבועה שמשביעין אותו? אומרים 

לו: תהי צדיק, ואל תהי רשע; ואפילו אם כל העולם כולו אומרים לך: 'צדיק אתה', היה בעיניך 

כרשע. והקשו המפרשים, הרי אמרו חז"ל )אבות ב, יג( 'ואל תהי רשע בפני עצמך', ופירש הרמב"ם, 

שלא יחזיק עצמו כרשע ממש אלא כבינוני. הרי שיש לאדם להימנע מלראות את עצמו כרשע? 

למצב של  להגיע  לאדם  לו  היא, שאין  הגמרא  מאמר  שכוונת  כתב  ב(  ל,  )נדה  חיות  המהר"ץ 

שאננות מחמת שבחי הבריות למעשיו הטובים, אלא ידע תמיד שעדיין לא השיג שלמות, ושעליו 

להמשיך להתאמץ לצאת ידי חובתו לפני ה'. 

מד. תצא רוחו ישוב לאדמתו. מדוע נאמר 'לאדמתו' ולא 'לאדמה'? ידוע המעשה בשניים שטענו 

לבעלותם על חלקת קרקע, זה אומר כולה שלי, וזה אומר כולה שלי, ובאו לפני הרב כדי שיכריע 

בדינם. התכופף הרב על גבי הקרקע והיטה אוזנו אליה, כאילו הוא גובה את עדותה של האדמה. 

זקף הרב עצמו, קרא אל שני בעלי הדין ואמר: הקרקע טוענת: שניכם שלי. הנה כי כן, הלא 

במותם לא יקחו הכל, האדמה לא תרד עמהם אל הקבר, אדרבה, היא תבלע אותם אל תוכה, ואם 

כן מה להם לריב  עליה.

 עיונים 

 עיונים 



שער יחוד המעשה ביושר לבבביושר לבב הלבבותשער יחוד המעשה הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  קיא קי   המוסר   ארחות   

אתה  כי  היצר,  יראה  וכאשר 

רוצה לפנות את לבך למעשי 

להתפנות   – הבא  עולמך 

מהבלי העולם הזה ולרכז את 

בדברים  לעסוק  מחשבותיך 

שיביאו לך תועלת בעולם הבא, כגון בזמן שהנך מתפלל תפילת חובה או תפילת רשות או בעת 

שאתה קורא בתורה ועוסק בה, או בעת שאתה לומד

השבח והינות? – האם הגעת 

להכרה בריאה שאם ישבחוך 

לך,  ויבזו  יגנו אותך  או אם 

הדברים  את  מקבל  הנך 

חברו:  לו  שווה? אמר  באופן 

כן,  החסיד: אם  לו  לא. אמר 

לשלימות  היעת  לא  עדיין 

השתדל  ולכן  הרצויה, 

והתאמץ בכך, ואז אולי תייע 

היא  כי  הזאת,  המדריה  אל 

והנעלה  העליונה  המדרגה 

החסידים,  שבמדריות 

ופסגת   – החמודות  ותכלית 

המעלות הטהורות. הרי שבעיני החסידים, אין לשבח ולכבוד מבני אדם כל ערך וחשיבות.

להשתדל  דהיינו,  האלו,  בדרכים  אותך  מלפתות   – יתייאש היצר מפתותך בפנים האלה  וכאשר 

וישתדל ויתאמץ  לרכוש כבוד ושם טוב על ידי מעשיך הטובים, הוא יפנה לדרך פיתוי נוספת 

להשחית ולחבל את מעשיך הטובים בטירוד לבך – בבלבול ובהטרדת מחשבותיך בענייני העולם 

הזה ובאנשיו, ובאורך מאוייך – ובתאוותיך המרובות ושיכחת קצך – וישכיח ממך את סופך. כלומר, 

הפיתוי ייעשה על ידי שימשוך את לבך לעסוק בתאוותיך עד זקנה ושיבה, עד שישכיח ממך את 

סופך )פת לחם(. 

ָך  ִלּבְ ְלַפּנֹות ֶאת  ה רֹוֶצה  ַאּתָ י  ּכִ ִיְרֶאה  ר  ְוַכֲאׁשֶ
ת חֹוָבה  ְתִפּלַ א, )מז(ּכִ י עֹוָלְמָך ַהּבָ ְלַמֲעׂשֵ

ה קֹוֵרא ַבּתֹוָרה, אֹו לֹוֵמד  ַאּתָ אֹו ְרׁשּות, אֹו ְבֵעת ׁשָ

ן  נּות? ָאַמר לֹו: לֹא. ָאַמר לֹו: )מו(ִאם ּכֵ ַבח ְוַהּיְ ֶ ַהּשׁ

ְדֵרָיה  יַע ֶאל ַהּמַ ּיִ ל, אּוַלי ּתַ ּדֵ ּתַ , ִהׁשְ ְעּתָ ֲעַדִין לֹא ִהּיַ

ַהֲחִסיִדים  ַמְדֵריֹות  ּבְ ׁשֶ ָהֶעְליֹוָנה  ִהיא  י  ּכִ ַהּזֹאת, 

ְוַתְכִלית ַהֲחמּודֹות.

ה,  ִנים ָהֵאּלֶ ּתֹוְתָך ַבּפָ ֶצר ִמּפַ ִיְתָיֵאׁש ַהּיֵ ר  ְוַכֲאׁשֶ
ָך  ֵטרּוד ִלּבְ יָך ּבְ ל ֶאת ַמֲעׂשֶ ל ְלַחּבֵ ּדֵ ּתַ ִיׁשְ

ָך. ְכַחת ִקּצֶ יָך ְוׁשִ יו, ּוְבאֶֹרְך ַמֲאַוּיֶ ה ּוַבֲאָנׁשָ ָבעֹוָלם ַהּזֶ
ששאל את חבירו "הנשתווית"? וענה לו: לא! אמר לו החסיד: אם כן עדיין לא הגעת למעלת 

הענוה. וזו הייתה מדת רב יוסף שהיה השבח והגנאי שוים בעיניו, לכן לא היה אכפת לו במה 

שסיפר את מדתו ללמוד ממנו, אחרי שלא השפיע עליו שום רושם והתפעלות. וכן דוד המלך 

אמר: "ה' לא גבה לבי" כי הייתה בו מדת ההשתוות. וזהו שהמשיך ואמר: "אם לא שויתי" שהשבח 

והגנאי שוים בעיניו. וסיפר מדתו זו למען ילמדו ממנו.

השל"ה  קיצור  בספר  בדברי העולם.  לבך  ומטריד  אותך  וכו' מבלבל  או רשות  חובה  מז. כתפלת 

)מסכת תמיד, עניני תפלה( כתב: "תפילה ללא כוונה כגוף בלא נשמה וכו', וצריך האדם עבודה 

גדולה בלב ולהתגבר כארי ולהתעורר שלא יעלה על מחשבתו שום מחשבת חוץ, ואם לא יוכל 

לפנות לבבו מהמחשבות בשעת התפילה, יבקש תחבולות ועצות כגון על ידי שיחשוב שהבורא 

וכל  וזיע,  רתת  ויתמלא  ויחרד  לבו,  מחשבות  ובוחן  שפתיו  מוצא  ומביט  כנגדו  ניצב  יתברך 

כארי  גיבור  יהיה  כך  ואחר  יעשה.  הזרה  המחשבה  להוציא  להתגבר  לעשות  שיוכל  ההמצאות 

המלכים  מלכי  מלך  לפני  ורוחו  שיחו  וישפוך  המלות,  ביאור  מחשבות  לחשוב  כלומר,  בהיפך, 

הקב"ה השומע תפילות ויכול על כל היכולות". עכ"ל.

ה'חפץ חיים' )הקדמה לשער הזכירה( כתב: שמעתי בשם גאון אחד ששאל אותו אדם, אם לא כיון 

ברוב התפילה והוא עומד בסוף התפילה, באיזה אופן יעורר את נפשו להתחיל לכוין, והשיב לו 

משל למה הדבר דומה, לתינוקת אחת שעמדה על השוק עם סל גדול של ירקות למכור, ופגע 

בה גנב אחד והתחיל לחטוף מהסל, נבהלה ולא ידעה שום עצה מה לעשות. ִפּקח אחד עמד שם 

למרחוק, אמר לה, על מה תעמודי, על מה תמתיני עד שיחטוף כולו, הנה הוא חוטף וגם את 

תחטפי, וכל מה שיעלה בידך יהי שלך. כן הדבר ממש בענין התפילה, הנה היצר מתגבר על האדם 

ומפיל עליו עצלות ומחשבות זרות עד שעל ידי זה אינו מכוין בכמה וכמה ברכות מהתפילה, גם 

אתה חטוף וזרז את עצמך בכל כחך לכוין בברכות אשר הם עדיין לפניך עכ"ל. 

אמנם בעל ה'נועם אלימלך' )הו"ד בספר 'נועם מגדים', פרשת לך לך ד"ה א"י אל תירא( פירש 

את דברי הגמרא על פי דברי רבינו כאן, שכוונת הגמרא היא על מידת ההשתוות, שאף כאשר כל 

העולם אומרים עליך 'צדיק אתה', היה שווה בעיניך כאילו אמרו עליך שאתה רשע, ולא תתנשא 

כלל, והיינו שתגיע למדת ההשתוות שישוה בעיניך השבח והגנות, שזוהי פסגת הענוה.

מו. אם כן עדיין לא היעת. במסכת סוטה )מט, ב( אמרו: "משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטא. אמר 

ליה רב יוסף לתנא: לא תיתני 'ענוה' דאיכא אנא ]-אל תשנה שבטלה ענוה כי אני קיים, שהנני 

ענוותן[". והדברים תמוהים: הזאת היא ענוה שאדם משבח את עצמו? 

השל"ה )פרשת עקב דף שע"א: ענוה פ'( מפרש, על פי הסיפור שהזכיר רבינו כאן על החסיד 

 עיונים 

 עיונים 



שער יחוד המעשה ביושר לבבביושר לבב הלבבותשער יחוד המעשה הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  קיי קיב   המוסר   ארחות   

כל  ואת   – בו  לו  להתחכם 

תתחכם  שבהן  התחבולות 

כנגדו בעת דינך עמו – בזמן 

שתעמוד מולו לדין ותנצחהו 

– שעל ידן תנצח אותו.

דוגמאות  רבנו  ומוסיף 

שמעלה  המחשבות  לטרדת 

בזמן  האדם  במחשבת  היצר 

התפילה ולימוד התורה. 

או  ממון,  לך  יהיה  אם  וכן 

שאתה  אדמה  או  ובקר,  צאן 

צריך לזרוע, או עבודת שרים 

תפקיד  למלא  שעליך  או   –

או  השרים  בעבור  מסויים 

פשוטי   – הארץ  מעם  לאחד 

איזה  לך  יש  אם  או  העם, 

ַעם- ִעם  עם השר או  חשבון 

 - יכול לפרעם  ואינך  לך[ חובות  ]יש  יש עליך  העם, או אם  משאר  פשוט  אדם  עם  או   – הארץ 

ואין ביכולתך לשלם אותם, או אם יש לך חברים שאתה צריך להרייש על ענינם – ועליך לדאוג 

לקשייהם,  פתרון  ולמצוא  צורכיהם  על  בנפשך  ולחשוב   – ולחשוב עם נפשך עליהם  לענייניהם 

יעביר היצר על לבך ]בלבך[ בעת שתפנה מעיסוקיך ותיגש לעסוק בעבודת שמים. היצר לא יניח 

לך להתפנות לעבודת ה' ובכל שעה פנויה יחדיר במחשבותיך איזה מין שיהיה מן המינים האלה 

– אחת מבין המחשבות הטורדות הללו, תהיה אשר תהיה, כדי להטרידך בו – להטריד אותך בהן 

ולהפסיד בו את מעשיך – ולאבד על ידי כך את ערך מעשיך הטובים. 

והטעם לכך שהיצר מוצא גישה אל לבך ומצליח להחדיר למחשבותיך הרהורים אלה בעת העיסוק 

בתורה ותפילה הוא מפני שאתה בעת עשותו מזומן ביופך – מפני שהנך מקדיש למעשיך הטובים 

ואינך מקדיש להם גם את לבך ומחשבותיך. אילו   – גופך, ואינך מזומן בלבך ומצפונך  רק את 

שהיא  איזו   – חכמה  שום 

האמונה  מחכמות  חכמה 

 – אותך  מבלבל  והמוסר, 

מחשבותיך  את  יבלבל  הוא 

לבך  את  ויטריד   – ומטריד 

בדברי העולם הזה ובענייניו: 

המסחר,  בדברי   – בסחורות 

ובחישובי  וממכר  ובמקח 

ריוח והפסד.

מהאדם  ימנע  שהיצר  לאחר 

ולכוון  בלימודו  להתרכז 

ישוב  הוא  כראוי,  בתפילתו 

פנוי  זמנך  הרי  לו:  ויאמר 

כן  ואם  עסוק,  ואינך  כעת 

ביותר  המתאים  הזמן  זהו 

לחשוב בו על עסקיך ושאר 

לנפש(.  )מרפא  ענייניך 

לך  יש  כך:  אחר  לך  ויאמר 

לקבל ולנצל עת הפנאי הזה בשמחה, ושעת הבטלה הזאת – היא עת הפנאי המתאימה לך, אשר 

לא תוכל עליה – וייתכן שלא תזדמן לך שעת פנאי כזו בעת אחרת, מפני רבות העסקים עליך – 

מפני רוב עיסוקיך המטרידים אותך. וחשוב עתה – לכן עכשיו היא שעת הכושר לחשב את מצב 

עסקיך עם שותפך – ביחס לשותפיך, ולברר מה שיש לך – כמה מגיע לך מהם ומה שעליך – ומה 

עליך לשלם להם, ומה שקבלת מחובותיך ומה שנשאר לך – ואלו חובות כבר גבית ואלו חובות 

עליך עוד לגבות, ומה שראוי לך, להתעסק בו מסיבות הטרפים – ובאיזה עסק או מסחר כדאי לך 

להשקיע בו ולהשיג באמצעותו את פרנסתך, ומה שאינו ראוי לך – ואיזה סוג עסק או מלאכה 

אינם מתאימים לאופייך לעסוק בו, וגם תחשוב על מה שקדם ממעשיך – על החלטות ופעולות 

שעשית בעבר ששמחת – שהצלחת בהן ונתנו לך סיפוק ותועלת, או שנתחרטת עליו – ובאיזה מהן 

נכשלת והנך מתחרט עליהן, וכך תוכל להשכיל ולכלכל צעדיך בעתיד. ואם יש לך דין תורה עם 

אדם מסויים, יטען כנגדך יצרך לנצל את שעת הפנאי ושבה העבר על לבך ]בלבך[ את כל טענותיו 

 שיוכל לטעון כנגדך ואת כל טענותיך שבעזרתן תוכל להפריך את טענותיו, ואת כל מה שתוכל

ֵחהּו. יְנָך ִעּמֹו ּוְתַנּצְ ֵעת ּדִ ם לֹו בֹו ּבְ ְלִהְתַחּכֵ

ִאם ִיְהֶיה ְלָך ָממֹון, אֹו צֹאן ּוָבָקר, אֹו ֲאָדָמה  ְוֵכן 
אֹו  ָהָאֶרץ,  ַעם  אֹו  ִרים  ׂשָ ֲעבֹוַדת  אֹו  ִלְזרַֹע, 

ר אֹו ִעם ַעם ָהָאֶרץ, אֹו ִאם ֵיׁש ָעֶליָך  ּבֹון ִעם ַהּשַׂ ֶחׁשְ

ֲחֵבִרים  ְלָך  ֵיׁש  ְלָפְרָעם, אֹו ִאם  ָיכֹול  ְוֵאיְנָך  חֹובֹות 

ָך  ב ִעם ַנְפׁשְ ֵ יׁש ַעל ִעְנָיָנם ּוְלַחּשׁ ה ָצִריְך ְלַהְרּיִ ַאּתָ ׁשָ

ַלֲעבֹוַדת  ֶנה  ּפָ ּתִ ׁשֶ ֵעת  ּבְ ָך  ִלּבְ ַעל  ַיֲעִביר  ֲעֵליֶהם, 

ה, ְלַהְטִריְדָך  יִנים ָהֵאּלֶ ְהֶיה ִמן ַהּמִ ּיִ ַמִים ֵאיֶזה ִמין ׁשֶ ׁשָ

ֵעת  ּבְ ה  ַאּתָ ׁשָ ֵני  )מח(ִמּפְ יָך,  ַמֲעׂשֶ ּבֹו  ּוְלַהְפִסיד  בֹו 

ָך ּוַמְצּפּוֶנָך. ִלּבְ ן ּבְ יּוְפָך ְוֵאיְנָך ְמֻזּמָ ן ּבְ ֲעׂשֹותֹו ְמֻזּמָ

ל  ְוַהּמּוָסר, ְמַבְלּבֵ ׁשּום ָחְכָמה ֵמָחְכמֹות ָהֱאמּוָנה 

ְסחֹורֹות  ּבִ ָהעֹוָלם,  ִדְבֵרי  ּבְ ָך  ִלּבְ ּוַמְטִריד  אֹוְתָך 

ְך:  ר ְוֶרַוח ְוֶהְפֵסד, ְויֹאַמר ְלָך ַאַחר ּכָ ח ּוִמְמּכָ ּוִמּקָ

ַעת  ּוׁשְ ְמָחה,  ְבׂשִ ה  ַהּזֶ ַנאי  ַהּפְ ֵעת  ל  ְלַקּבֵ ְלָך  ֵיׁש 

ר לֹא תּוַכל ָעֶליָה ְבֵעת ַאֶחֶרת,  ָלה ַהּזֹאת, ֲאׁשֶ ּטָ ַהּבַ

ִעם  ה  ַעּתָ ב  ֵ ְוַחּשׁ ָעֶליָך.  ָהֲעָסִקים  ְרבֹות  ֵני  ִמּפְ

ּוַמה  ָעֶליָך,  ֶ ּשׁ ּוַמה  ְלָך  ׁש  ּיֵ ֶ ּשׁ ַמה  ּוָבֵרר  ְפָך,  ּתָ ׁשֻ

ָראּוי  ֶ ַאר ְלָך, ּוַמה ּשׁ ׁשְ ּנִ ֶ ְלּתָ ֵמחֹובֹוֶתיָך ּוַמה ּשׁ ּבַ ּקִ ֶ ּשׁ

ֵאינֹו  ֶ ּשׁ ּוַמה  ָרִפים  ַהּטְ ּבֹות  ִמּסִ ּבֹו  ק  ְלִהְתַעּסֵ ְלָך, 

אֹו  ַמְחּתָ  ּשָׂ ׁשֶ יָך  ֲעׂשֶ ִמּמַ ַדם  ּקָ ֶ ּשׁ ּוַמה  ְלָך  ָראּוי 

ְתָחַרְטּתָ ָעָליו. ְוִאם ֵיׁש ְלָך ִדין ִעם ָאָדם, ַהֲעֵבר  ּנִ ׁשֶ

ּתּוַכל  ֶ ל ַטֲענֹוָתיו ְוַטֲענֹוֶתיָך, ְוָכל ַמה ּשׁ ָך ּכָ ַעל ִלּבְ

מח. מפני שאתה בעת עשותו מזומן ביופך ואינך מזומן בלבך ומצפונך. במשפט זה מבאר רבינו, 
 עיונים 



הלבבות הלבבותחובות  חובות  שער יחוד המעשהשער יחוד המעשה

המוסר  ארחות  קטו קיד   המוסר   ארחות   

שמתחיל  קודם  יתבונן  המזון  בברכת  וכן  השחר.  בברכת  יעשה  גוונא  כהאי  וכן  ברכות. 

יתבונן  רק  בפיו,  הרגלו  כפי  הברכות  יאמר  לא  הדברים,  כלל  לברכו.  רוצה  מה  על  הברכה 

ויאמר בזריזות ובשמחה כל ברכה על שזכה לברך לה' אלקי השמים,  על מה הוא מברך לה', 

עכ"ל. 

וסגולה נוספת לבטל מחשבות זרות בתפילה, כתב ה'נפש החיים' )שער ב' פי"ג(, וז"ל: אין איש 

שם על לב לפנות לבו ומחשבתו מבלבולי טרדותיו העצומים בהבלי זה העולם השפל להכין עצמו 

לקראת אלקיו יתברך שמו. עם כל זה ודאי שכל אחד לפי שכלו והשגתו, מחוייב לשית עצות 

בנפשו ולבקש תחבולות מלחמת מצוה להימלט מבלבול המחשבות אשר לא טהורים שתתחונן 

הקרבן  עבודת  במקום  לנו עתה  היא  התפילה  עבודת  כי  כראוי.  התפילה  לעבודת  עליו  דעתו 

שהיה תלוי כולו במחשבתו של הכהן, שבמחשבתו היה יכול לפגלו, ועל ידי קדושת מחשבתו 

היה הקרבן מתעלה לריח ניחוח לפניו יתברך שמו. והעצה היעוצה על זה, הוא כמו שאמר המגיד 

לבית יוסף באזהרה ב' שבריש הספר 'מגיד מישרים' וז"ל: ליזהר מלחשוב בשעת תפילה בשום 

מחשבה אפילו של תורה ומצוות כי אם בתיבות התפילה עצמם. דוק בדבריו שלא אמר לכוון 

בכוונת התפילה, כי אין אתנו יודע עד מה, כי גם מה שנתגלה לנו קצת כוונות התפילה מרבותינו 

הראשונים ז"ל קדישי עליונין ועד אחרון הרב הקדוש איש אלקים נורא האריז"ל אשר הפליא 

הגדיל לעשות כוונות נפלאים, אינם בערך אף כטיפה מן הים כלל נגד פנימיות עומק כוונת אנשי 

כנסת הגדולה מתקני התפילה שהיו מאה ועשרים זקנים ומהם כמה נביאים, וכל מבין יבין דלא 

אתי אנש על יבשתא שיוכל לתקן תיקון נפלא ונורא כזה לכלול ולגנוז במטבע תפילה קבועה 

וסדורה בנוסח א' התיקונים של כל העולמות עליונים ותחתונים וסדרי פרקי המרכבה... לזאת מי 

 הוא אשר עמד בסוד ה' על עומק כוונתו יתברך שמו איזה דרך ישכון אורה של כל תיבה פרטית

מהם.

אז  לו  יצייר  מהתפילה,  תיבה  כל  מפיו  מוציא  שהאדם  שבעת  התפילה,  בעבודת  העיקר  אלא 

הקדושה,  כח  את  ידה  על  להוסיף  ויכוין  כצורתה,  באותיותיה  התיבה  אותה  את  במחשבתו 

שיעשה פרי למעלה להרבות קדושתם ואורם, כמו שכתבנו לעיל בפ"י שלכן נקראת התפילה 

דברים העומדים ברומו של עולם שכל תיבה בצורתה ממש היא העולה למעלה מעלה כל אחת 

למקורה ושרשה לפעול פעולות ותיקונים נפלאים. והיא סגולה נפלאה בדוק ומנוסה למרגילים 

עצמם בזה לבטל ולהסיר מעליו בזה כל מחשבות ההבלים הטורדות ומניעות טהרת המחשבה 

 והכוונה. וכל אשר יוסיף הרגלו בזה, יתוסף לו טהרה במחשבתו בתפילה. והיא כוונה פשטית,

עכ"ל. 

מדוע באמת מצליח היצר להטריד את לבו ומחשבתו של האדם במחשבות זרות בשעה שהוא 

עסוק בלימוד או בתפילה. ומבאר, שהסיבה היא, מכיון שהאדם מכין ומזמן רק את אברי גופו 

קודם עיסוקו בתורה או קודם שעומד להתפלל, אבל אינו מכין את לבו, כי אילו היה מכין את 

לבו כראוי, לא היה היצר יכול להיכנס לתוכו )פת לחם(.

כתב ה'שולחן ערוך' )או"ח סימן צ"ח סעיף א'(, וז"ל: "המתפלל צריך שיכוון בלבו פרוש המילות 

שמוציא בשפתיו, ויחשוב כאילו שכינה כנגדו, ויסיר כל המחשבות הטורדות אותו עד שתישאר 

מחשבתו וכוונתו זכה בתפילתו".

מצינו כמה עצות וסגולות לבטל מחשבות זרות בתפילה. ה'משנה ברורה' )שם סק"ב( הביא מספר 

'הגן' שכתב: עצה לבטל מחשבה רעה בשעת התפלה, יאמר ג' פעמים פי פי פי ]הוא ראשי-תיבות 

פ'לטי י'וסף, דהם התגברו על יצר לבם, וכדאיתא בסנהדרין דף יט, א[, ואחר כך ירוק ג' פעמים, 

ולא ירוק לגמרי, רק בדרך נחת והלשון תהא בין שפתיים בשעת הרקיקה, ובוודאי תלך המחשבה. 

וכתב ה'מגן אברהם' על זה: ואין נראה לי לעשות זה בתוך תפילת שמונה-עשרה, דהוי הפסק, ומי 

יודע אם רפואה בדוקה היא. ובספר 'אליהו רבה' הביא בשם קיצור השל"ה וז"ל: סגולה להעביר 

מחשבת חוץ, שקודם תפילה יעביר ג' פעמים יד ימינו על מצחו ויאמר בכל פעם: 'לב טהור ברא 

לי אלהים ורוח נכון חדש בקרבי', וכן אם בא לו מחשבת חוץ בתוך התפילה, ישתוק מעט ויעביר 

ימינו על מצחו ויהרהר פסוק הנ"ל, ע"כ. 

ועיין באבן  )או"ח סי' צג סק"ב( הביא, שהקריאה מתוך סידור עוזרת לכוונה.  ה'משנה ברורה' 

שלמה )ט, ג( שדבר זה נרמז בפסוק במגילת אסתר "בבואה לפני המלך אמר עם הספר ישוב 

מחשבתו הרעה".

עוד עצה הביא ה'חפץ חיים' )בספרו 'שם עולם' ח"ב השמטות( המועילה מאד לכוונה בתפילה, 

ומכל עשרה.  שמונה  תפילת  פנים  כל  ועל  הסידור,  מתוך  שיתפלל  צריך  לכל  ראשית   וז"ל: 

כדי האדם  על  טרדות  שמפיל  היצר,  מעורמת  וכל  מכל  עדיין  משומר  איננו  בזה  גם   מקום 

 שלא יוכל לכוין. והזמין לי הקב"ה קצת עצה לזה, והוא שלא נעשה כמו שאנו מורגלים שאין

 אנו מתבוננים בתחילה מה לבקש ממנו וכו', אלא צריך להתבונן מתחילה מה הוא רוצה לבקש

צריך זה  שדבר  הקורא  יחשוב  ואל  הברכה.  אותה  יאמר  כך  ואחר  יברכנו,  מה  ועל   מה', 

 שהות גדולה, לא כן הדבר כאשר בחנתי ונסיתי, אלא יהיה הסידור פתוח כנגד עיניו, ויתבונן

שרוצה יתבונן  ראשונה  ברכה  קודם  למשל  דהיינו  ברכה,  כל  קודם  אחדים  רגעים  איזה   רק 

אותו על שהגין על ולברך  וקונה הכל  ואלקי האבות  לפני  המקום שהוא אלקינו   לומר שבח 

הי"ח בכל  וכן  המתים...  תחיית  על  לברכו  שרוצה  יתבונן   שניה  ברכה  קודם  וכן   אברהם, 

 עיונים  עיונים 
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המוסר  ארחות  קיז קטז   המוסר   ארחות   

למד, לא  שעדיין   במה 

יטרידהו כך  ידי   ועל 

בזה – יטריד אותו בהרהורים 

עסוק  שהוא  עת  בכל  אלה 

ובזה העבודה,   במעשי 

מה  כפלים  עליו  יפסיד 

שמתקן עליו – גם אם נראה 

הקשורות  מחשבות  שאלו 

היצר  לו  יגרום  ה',  לעבודת 

בכפל  לעבודתו  נזק  בהן 

מתועלתן  יותר  כפליים 

מחשבות.  אותן  של 

שבשעת  פי  על  אף  כלומר, 

ספק  ללא  שהן  פעולות   - קושיות  ולתרץ  וצדקות  מצוות  לעשות  בדעתו  יחשוב  התפילה 

יותר ממה  גדול  זרות, הוא  ידי אותן מחשבות  - ההפסד שייגרם לתפילתו על  ורצויות  טובות 

ז"ל  רבותינו  ואמרו  בהפסדו.  שכרו  ויצא  בלבו,  שעלו  טובות  מחשבות  אותן  ידי  על  שישיג 

להתפלל  עומדין  אין  א(:  לא,  )ברכות  ואמרו  לחוד.  תפילה  וזמן  לחוד  תורה  זמן  א(:  י,  )שבת 

בתפילה.  בה  יהרהר  שלא  כדי  עיון,  צריכה  שאינה  רש"י,  ופירש  פסוקה,  הלכה  מתוך  אלא 

כפי  כוונה  צריכה  והתפילה  כראוי,  בתפילה  יכוון  לא  בהלכה,  יהרהר  שאם  לכך,  והטעם 

להיזהר  צריך  ולכן  קרבן,  במקום  היא  התפילה  וז"ל:  וק"א(  צ"ח  סי'  )או"ח  בשו"ע  שנתבאר 

בקדשים שפוסלת  מחשבה  כמו  אחרת,  מחשבה  בה  יערב  שלא  בכוונה  הקרבן  דוגמת   שתהא 

)מרפא לנפש(. 

כך  לידי  לבוא  עלול  הוא   – אפשר  היצר,  של  אלה  מתחבולות  ייזהר  לא  האדם  שאם  ונמצא, 

מתחילתן  ה'  לעבודת  הנדרשות  הפעולות  את  שיעשה   – ממנה  ויצא  העבודה  במעשה  שייכנס 

כל  משוטטות  כשמחשבותיו   – העולם  מעניני  בזולתה  לבו  בטירדת  תמיד  ויהיה  סופן,  ועד 

כך  לידי  לבוא  עשוי  שהוא  אלא  עוד,  ולא   – ואפשר  הזה,  העולם  של  אחרים  בעניינים  הזמן 

מבקש  וכשהוא   – בלשונו  הבורא[  ]סליחת  המקום  כפרת  את  שיבקש  עצמה  שעה  שבאותה 

יתכנן  זמן  באותו   – להמרותו  ובמצפונו  במחשבתו  רץ  והוא  עוונותיו,  על  מה'  סליחה  בפיו 

פעם אמר  שכזה  מחילה  בקשת  אופן  ועל  לבו.  ובצפונות  במחשבתו  ה'  רצון  את   להמרות 

אחד החסידים:

מעשיך  את  עושה  היית 

הטובים בשיתוף כוונת הלב 

אזי  המחשבה,  ובהתרכזות 

לבלבל  יכול  היצר  היה  לא 

אלו  זרות  במחשבות  אותך 

בשעה שהנך עובד את ה'. 

במה  יטרידך  לא  ואם 

יוכל  לא  אם  וגם   – שזכרנו 

באחד  אותך  להטריד  היצר 

והמחשבות  הרהורים  מן 

על  יעביר  הוא  שהזכרנום, 

חידות  במחשבותיך   - לבך 

 – ארוכים  ודברים  סתומות 

מחשבה  הדורשים  ודברים 

ממושכת. ואם יהיה האדם מן 

המשחקים  האנשים  מאותם 

בקוביא או בפסיפסים והדומה 

להם – רגיל לשחק במשחקי 

והדומים  וקלפים  קובייה 

להם, יטרידהו היצר בעניינים 

אלו ומראה לו – יצייר בדמיונו כאילו הוא, המשחק, מונח לפניו, וחושב – ועליו לחשוב במה שצריך 

לו להקדים ולאחר בו – מהו המהלך הבא שעליו להוביל ומהו הצעד שצריך להקדים לעשותו או 

לנצח תוכל  ידן  שעל  התחבולות  סוגי  כל  ליבך  על  אז  ויעלו   – לנצח  התחבולה  ואופני   לאחרו, 

את יריבך.

ואם יימלט מכל מה שזכרנו – ואם ניצול האדם גם ממיני ההרהורים שזכרנו, ויהיה מאנשי החכמה 

– במחשבתו איזה ענין קשה  – מפני שהוא מהאנשים בעלי החכמה, יעביר היצר על לבו  והבינה 

יטריד אותו בשאלה  או   – איזה דבר חכמה שקשה לעמוד על הבנתו, ויטריד   – מעניני החכמה 

ובתשובה, ובקושיא ובפירוק – או בקושיה ותירוץ, ומה שנתעלם ממנו בעיון מה שהיה צריך לעיין 

 – החכמה  מן  עדיין  ללמוד  לו  ובמה שנשאר  הצורך,  די  בו  לעיין  ששכח  חכמה  בדבר  או   – בו 

– בו  לעסוק  כדי  תכניות  ויחשב   – נפשו  עם  ויחשוב  למד,  לא  שעדיין  החכמות  על  לו   ויצביע 

י ָהֲעבֹוָדה, ְוַיְפִסיד ָעָליו  ָכל ַמֲעׂשֵ ְוַיְטִריֵדהּו ָבֶזה ּבְ

ן ָעָליו. ַתּקֵ ּמְ ֶ ִכְפַלִים ַמה ּשׁ

ה,  ּנָ ה ָהֲעבֹוָדה ְוֵיֵצא ִמּמֶ ַמֲעׂשֵ ֵנס ּבְ ּכָ ּיִ ׁשֶ ר  ְוֶאְפׁשָ
זּוָלָתּה  ּבְ ִלּבֹו  ת  ִטְרּדַ ּבְ ָתִמיד  ְוִיְהֶיה 

קֹום  ַהּמָ ַרת  ּפָ ּכַ ׁש  ַבּקֵ ּיְ ׁשֶ ר  ְוֶאְפׁשָ ָהעֹוָלם,  ֵמִעְנָיֵני 

ּוְבַמְצּפּונֹו  ְבּתֹו  ַמֲחׁשַ ּבְ ָרץ  ְוהּוא  ְלׁשֹונֹו,  ּבִ

ַהֲחִסיִדים: ַאַחד  ָאַמר  ֶזה  ְוַעל   ְלַהְמרֹותֹו. 

ָך  ַכְרנּו, ַיֲעִביר ַעל ִלּבְ ּזָ ֶ ַמה ּשׁ לֹא ַיְטִריְדָך ּבְ ְוִאם 
ָהָאָדם  ִיְהֶיה  ְוִאם  ים.  ֲאֻרּכִ ּוְדָבִרים  ִחידֹות 

ְוַהּדֹוֶמה  ְפִסיָפִסים  ּבִ אֹו  ֻקְבָיא  ּבְ ֲחִקים  ַהְמׂשַ ִמן 

ַמה  ּבְ ב  ְוחֹוׁשֵ ְלָפָניו,  הּוא  ִאּלּו  ּכְ לֹו  ַמְרֶאה  ָלֶהם, 

ְחּבּוָלה  ים ּוְלַאֵחר ּבֹו, ְוָאְפֵני ַהּתַ ִריְך לֹו ְלַהְקּדִ ּצָ ֶ ּשׁ

ַח. ְלַנּצֵ

י  ֵמַאְנׁשֵ ְוִיְהֶיה  ַכְרנּו,  ּזָ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ִמּכָ ֵלט  ִיּמָ ְוִאם 
ִעְנָין ִלּבֹו  ַעל  ַיֲעִביר  יָנה,  ְוַהּבִ  ַהָחְכָמה 

ֵאָלה  ִבׁשְ אֹותֹו  ְוַיְטִריד  ַהָחְכָמה,  ֵמִעְנְיֵני  ה  ָקׁשֶ

ּנּו  ם ִמּמֶ ְתַעּלֵ ּנִ ֶ ּשׁ ָיא ּוְבֵפרּוק, ּוַמה  ּוְתׁשּוָבה, ּוְבֻקׁשְ

ַאר לֹו  ׁשְ ּנִ ֶ ן ּבֹו, ּוַמה ּשׁ ָהָיה ָצִריְך ְלַעּיֵ ֶ ִעּיּון ַמה ּשׁ ּבְ

ּבֹו,  ַלֲעֹסק  ַנְפׁשֹו  ִעם  ב  ֵ ִויַחּשׁ ַהָחְכָמה,  ִמן  ִלְלֹמד 
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המוסר  ארחות  קיט קיח   המוסר   ארחות   

וסברו   – בפיהם  'ויפתוהו 

ה'  את  לשכנע  שאפשר 

יכזבו  ובלשונם  פה,  בדיבור 

רמאות  דברי  אמרו   – לו 

עמו'  נכון  לא  ולבם  לפניו, 

לא  דעתם  שעה  ובאותה   –

הייתה איתנה באמונתו. 

אך   – ההיא  בעת  ייקץ  ואם 

שכלו  את  האדם  יעורר  אם 

בזמן שהיצר מפתהו, ויחשוב 

]ויחשב[ עם נפשו – ויעשה את חשבון נפשו, ויאמר לה ]לעצמו[: איך ייתכן שאתנהי עם ]כלפי[ 

הבורא במה שאינו נכון לי – באופן שאינו מתאים לי להתנהי בו אפילו עם הברואים – עם בני אדם 

בעת שאני

בקשת   – זו  כפרתנו  בקשת 

בעצמה  היא  שכזו  סליחה 

כפרה  לבקשת  מצריכה 

סליחה.  בקשת  טעונה   –

וכן   – באבריו  אליו  ומתחנן 

איבריו  שמתנועת  ייתכן 

ייראה האדם כמתחנן באמת 

בדומה  כלל,  עליו  חושב  אינו  ובפנימיותו  בעוד שבלבו   – ובחובו  ופונה מעליו בלבו  הבורא,  אל 

למה שאמר הכתוב )ישעיה כט, יי(: 'בפיו ובשפתיו כבדוני – עם ישראל אומרים בפיהם דברי כבוד 

 והודיה לה', והדברים אינם נובעים מלבם, כי לבו רחק ממני', ובדומה למה שנאמר )תהלים עח, לו(:

לֹא  ם  ְוִלּבָ לֹו  בּו  ְיַכּזְ ּוִבְלׁשֹוָנם  ִפיֶהם  ּבְ )נ(ַוְיַפּתּוהּו 

ָנכֹון ִעּמֹו.

ב ִעם ַנְפׁשֹו ְויֹאַמר  ֵ ֵעת ַהִהיא, ִויַחּשׁ ִייַקץ ּבָ ְוִאם 
ֵאינֹו  ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ ַהּבֹוֵרא  ִעם  ֶאְתַנֵהי  ֵאיְך  ָלּה: 

ֲאִני  ׁשֶ ֵעת  ּבְ רּוִאים  ַהּבְ ִעם  ּבֹו  ְלִהְתַנֵהי  ִלי  ָנכֹון 

ן  ָרה. ּוִמְתַחּנֵ ּפָ ת ּכַ ׁשַ ָרֵתנּו זֹו ְצִריָכה ְלַבּקָ ּפָ ת ּכַ ׁשַ ּקָ )מט(ּבַ

ּדֹוֶמה ּוְבֻחּבֹו,  ִלּבֹו  ּבְ ֵמָעָליו  ּופֹוֶנה  ְבֵאָבָריו,   ֵאָליו 

ָפָתיו  ִפיו ּוִבׂשְ ְעָיה כט, יי(: ּבְ תּוב )ְיׁשַ ָאַמר ַהּכָ ֶ ְלַמה ּשׁ

לו(: עח,  ים  ִהּלִ )ּתְ ְוָאַמר  י,  ּנִ ִמּמֶ ִרַחק  ְוִלּבֹו  דּוִני  ּבְ  ּכִ

נ. ויפתוהו בפיהם ובלשונם יכזבו לו ולבם לא נכון עמו. ובפסוק שלאחריו נאמר "והוא רחום יכפר 

עוון". והנה אף שמפסוקים אלו, הוכיחו בגמרא )תענית ח, א( כי תפילת רבים עולה ומתקבלת אפילו 

כשהיא בלי כוונה ]שנאמר: "ויפתוהו בפיהם ובלשונם יכזבו לו", ואף על פי כן "והוא רחום יכפר 

עוון"[, מכל מקום מחדש הגאון הקדמון רבי יוסף ג'יקאטיליה )חי לפני כ-750 שנה( בספרו 'שערי 

אורה' )שער ב'(, שכל זה נאמר רק בארץ ישראל, אבל בחוץ לארץ, שיש בדרך מחיצות רבות של 

מסטינים ומקטרגים עלינו - אין מגיעות לשער השמים אלא תפילות בכוונה נכונה, אבל המתפלל 

וליבו בל עימו, ואינו מכוון כדבעי, לא תגיע תפילתו עד ירושלים, כי ישלטו בה החיצוניים )ועיין 

שם שהאריך(.

רמז נפלא לכך, מצא בעל 'עמודי אור', בפסוקי התורה )דברים ד, כז-כט(: "והפיץ ה' אתכם בעמים 

וגו' ובקשתם משם את ה' אלוקיך ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך" – פסוקים שהם המשך 

הקללות שתחילתן ב"בצר לך ומצאוך", ובכללן גם הצרה הזאת שתמצא אותם בעת שיתפזרו בין 

האומות: שלא כאשר בשבתם בארץ ישראל, שבה תפילת הרבים מתקבלת אף שנאמרה בלא לב 

ונפש - הרי כאשר יהיו בארצות העמים, נאמר "ובקשתם משם" - ברבים, "את ה' אלוקיך ומצאת", 

אבל רק באופן של "כי תדרשנו" - כל אחד מהציבור - "בכל לבבך ובכל נפשך", אבל לא תהיה לכם 

הסגולה הנפלאה של ארץ ישראל, שבה 'תפילת רבים' מתקבלת בכל אופן, אף בלא הכוונה הראויה!

מט. בקשת כפרתנו זו צריכה לבקשת כפרה. כתב ה'ארחות חיים להרא"ש' )יום שני אות לו( וז"ל: 

'משנה  )לבעל  ישרה'  'דרך  ובפירוש  כוונה".  לנו בלא  "ומה טוב לבקש סליחה על אמרך סלח 

הלכות'( כתב לפרש כוונתו, שאם תאמר הלא הקב"ה מלך מוחל וסולח הוא כמו שאמרו "אין לנו 

מלך מוחל וסולח אלא אתה" ואם כן יסלח לנו על תפילה שלא בכוונה, לזה אמר 'ומה טוב לבקש 

סליחה על אמרך סלח לנו בלא כוונה', כלומר, שהרי גם את ה'סלח לנו' בלא כוונה אמרת זאת, 

ואם כן האיך יסלח לך.

עוד כתב לבאר על פי זה מה שתקנו חז"ל לומר בנוסח הוידוי: 'על חטא שחטאנו לפניך בוידוי 

וידויים  שאר  או  לנו'  'סלח  שאמר  כגון  פה,  וידוי  על  ומחילה  סליחה  שמבקשים  כלומר,  פה', 

ומתודה בפה ולא כוון דעתו בלבו, וזהו וידוי בפה ולא בלב.

ובהמשך דברי הרא"ש הנ"ל כתב בזה"ל: "ואם אי אפשר ]לכוון[ בכל התפילות, ברכה ראשונה 

של שמונה עשרה ופסוק ראשון של קריאת שמע אל יחסר, כי לא יצא חובת התפלה מי שלא 

יכול לעשות  ומה  ואם תאמר אנוס אתה  וז"ל:  וביאר בפירוש הנ"ל כוונת הרא"ש,  כיון בהם". 

ומחשבותיו הם אינם בידו והרי הוא מפוזר ומפורד ואונס רחמנא פטריה, וכל שכן טיפה סרוחה 

אדם קרוץ מחומר, ולכן סיים הרא"ש וכתב: ואם אי אפשר בכל התפילות, כלומר, שלא תוכל 

לכוון בכל התפילות מחמת בלבול המחשבות וטענת אונס, על כל פנים ברכה ראשונה של שמונה 

עשרה ופסוק ראשון של קריאת שמע ודאי אפשר לכוין, כי אף שאין כל אדם בידו לכוין כל 

התפילה, אבל כל אדם יכול לכוין על כל פנים כמה דברים, ואם לא כיון גם באלו הרי הוא מזיד 

ולא יצא ידי חובת התפילה. 

 עיונים 

 עיונים 



שער יחוד המעשה ביושר לבבביושר לבב הלבבותשער יחוד המעשה הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  קכא קכ   המוסר   ארחות   

אדם  אותו  אילו   – ממני  זה 

מואס  היה  בכך,  מבחין  היה 

ומגרש  מרחיק   - ויועל  בי 

אותי מעליו, וכל שכן שימנע 

ובוודאי שהיה   – ממני חפצי 

רצוני,  את  מלעשות  נמנע 

– ועל אחת כמה  וקל וחומר 

בי  יודע  היה  שאם  וכמה 

מולו  עומד  שהנני  שבשעה 

ומבקש ממנו להשלים רצוני, 

רק  – בדברים שלא  במה שאינו מפיק רצונו  ועסוקים  ומחשבתי טרודים  לבי   – אני מטריד לבי 

שאינם תואמים את רצונו, אך במה שמקציפו עלי – אלא אף מכעיסים אותו, שתהיה אז שנאתו 

אותי – ברור ששנאתו כלפי תהיה יותר ידולה ומניעתו ממני – וסירובו למלא את בקשתי יותר 

ראויה – יהיה עוד יותר מוצדק. וכן מבלי ספק שגם אני הייתי עושה ונוהג כך למי - כלפי מי שהיה 

שואל ומבקש ממני שום חפץ – למלא את רצונו, והייתי

שאני  בזמן   – אליהם  צריך 

זקוק לעזרתם, או – וכן צורת 

מתאימה  אינה  זו  התנהגות 

בעת  עימי  לנהוג  לאחרים 

צריכים  שהם  ]בשעה[ 

וזקוקים לי. כי מי – כי כל אדם שאלך אליו לבקש ]ואבקש[ ממנו חפץ – למלא את רצוני, ואשאל 

אותו ממנו בלשוני – ואבקש זאת ממנו בפי ובאותה שעה ממש לבי פונה ממנו ואינו מתייחס אליו 

ואינו חושב עליו כלל. אילו היה מכיר

ְמַנע  ּיִ ן ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ י, ָהָיה מֹוֵאס ְויֹוֵעל אֹוִתי, ּכָ ּנִ ֶזה ִמּמֶ

ֲאִני  ׁשֶ י  ּבִ יֹוֵדַע  ָהָיה  ִאם  ָוחֶֹמר  ַקל  ֶחְפִצי,  י  ּנִ ִמּמֶ

ַמה  ּבְ ַאְך  ְרצֹונֹו  ֵמִפיק  ֵאינֹו  ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ י  ִלּבִ ַמְטִריד 

ְנָאתֹו אֹוִתי יֹוֵתר ְידֹוָלה  ְהֶיה ׂשִ ּתִ ְקִציפֹו ָעַלי, ׁשֶ ּמַ ֶ ּשׁ

ִלי ָסֵפק ָהִייִתי  י יֹוֵתר ְראּוָיה. ְוֵכן ִמּבְ ּנִ ּוְמִניָעתֹו ִמּמֶ

י ׁשּום ֵחֶפץ, ְוָהִייִתי  ּנִ ָהָיה ׁשֹוֵאל ִמּמֶ ה ְלִמי ׁשֶ עֹוׂשֶ

ִמי  י  ּכִ ִלי.  ְצִריִכים  ֵהם  ׁשֶ ְבֵעת  אֹו  ֲאֵליֶהם  ָצִריְך 

אֹותֹו  ַאל  ְוֶאׁשְ ֵחֶפץ,  ּנּו  ִמּמֶ ׁש  ְלַבּקֵ ֵאָליו  ֵאֵלְך  ׁשֶ

יר  ּנּו, ִאּלּו ָהָיה ַמּכִ י פֹוֶנה ִמּמֶ ּנּו ִבְלׁשֹוִני )נא(ְוִלּבִ ִמּמֶ

בגרונו בלי לב ומוח כדי לעבוד הקב"ה, אז ח"ו 'והידים ידי עשו', אבל אם יעקב עובד את הקב"ה 

בשמחה ובמחשבה לא עבודת הפה רק איזהו עבודה שבלב שהוא תפילה, אז כל צדקותיו של עשו 

כאין ואפס". והוסיף: "אוי לנו מיום הדין שיהא שייך שיהיה שאדם זקן ושבע ימים כשיבא לעולם 

העליון ויראו לו שלא היה לו אפילו שני פעמים בכל ימי חייו שקרא קריאת שמע בכוונה שלימה, 

ויראה שבכל יום תפילתו היה מלא תערובת שטותים והבלים".  עכ"ד. 

רש"י בפרשת חיי שרה )בראשית כד, מב( מביא דברי חז"ל "אמר רבי אחא, יפה שיחתן של עבדי 

אבות לפני המקום מתורתן של בנים". הספרים הק' מפרשים ע"ד רמז שכוונת חז"ל במה שאמרו 

לשון "שיחתן" שבא לרמז על עבודת התפילה, כמו שכתוב )בראשית כד, סג( "ויצא יצחק לשוח 

בשדה", דהיינו שמדברי שיחתן של עבדי האבות - מתפילותיו של אליעזר יש ללמוד הדרכה 

בעבודת התפילה, ומהם שעיקר התפילה היא הכוונה, וכמו שרואים שהתורה הק' מפרטת בארוכה 

תפילתו של אליעזר, ולבסוף מסיים הפסוק בדברי אליעזר )כד, מה( "ואני טרם אכלה לדבר אל 

לבי והנה רבקה יוצאת" וגו', היינו שכל תפילת אליעזר היה בלב ובכוונה ולכן נענה מיד )'תפארת 

למשה' ח"א  עמ' מט-נ(. 

נא. ולבי פונה ממנו. עיקר התפילה היא הכוונה שבלב. ולכן תפילה נקראת 'עבודה שבלב', והיינו 

שעיקר עבודת התפילה הוא בלב, וכמו שאמרו חז"ל במסכת תענית )ב, א( על הפסוק )דברים 

יא, יג( בפרשת קריאת שמע "ולעבדו בכל לבבכם" - "איזו היא עבודה שהיא בלב הוי אומר זו  

תפילה".

עבודת התפילה אינה עבודה שבפה או בגוף רק בלב ובמחשבה, ולהבין גודל כח הלב והמחשבה 

יש לציין לדברי הש"ך על התורה פרשת תזריע שכתב שיש ללמוד מוסר השכל על גודל כח 

המחשבה מעוף נעמה שהיא בת היענה, כשמטלת ביצים היא מניחתם במקום גבוה ועומדת במקום 

ובאותה הבטה היא עושה פירות  ואינה  מסיחה דעתה מהם,  ורואה בהם  רחוק כנגדם ומבטת 

בינה לבין הביצים הורגת  ומפסיק ראייתה  יזדמן שתבוא  שום חיה  ואם  שיוצאים האפרוחים, 

לאותה חיה, לפי שעל ידי ההפסק נעשים הביצים מוזרות ואינו נולד אפרוח מהם. וכתב דמשום 

זה נהגו לתלות מאותם הביצים בבית הכנסת, להראות לכל שעיקר התפילה שתתקבל ותעשה 

פירות היא הכוונה ולא יהא שום דבר מפסיק בינו לבין אביו שבשמים שהוא עומד כנגדו ומדבר 

עמו לנוכח ואומר ברוך  אתה ה'. 

ואלו הם דבריו של הגאון רבי יונתן אייבשיץ זצ"ל בספרו 'יערות דבש' )ח"א דרוש ב'( בענין 

וז"ל: "כי הנה עשו אדום יש לו כח על ידי  'הקול קול יעקב והידים ידי עשו',  זה על הפסוק 

שכיבד את אביו, אבל הכבוד היה רק מן השפה ולחוץ, דכתיב 'כי ציד בפיו' - מרמה את אביו, 

ואם כן אם אנו עובדים הקב"ה רק משפה ולחוץ רק עבודת תנועת השפתיים בלי שום לב ומוח 

רק כמו אנשים מלומדה והמחשבה משוטטת בכל מיני שטותים, משא ומתן, דברים בטלים, אז 

ממילא 'ולאום מלאום יאמץ' שזה ח"ו מגביר כוח אויבינו שהרי אנחנו בגלות אדום, וזהו שאמר 

יצחק ליעקב דרך לבניו והוא, 'הקול קול יעקב', כשיעקב מתפלל רק בקול עבודת השפתיים רק 

 עיונים 

 עיונים 



שער יחוד המעשה ביושר לבבביושר לבב הלבבותשער יחוד המעשה הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  קכי קכב   המוסר   ארחות   

היצר  יתייאש  וכאשר 

אותך  מלפתות   – מפתותך 

בדרכים   – האלה  הפנים  מן 

גישתו  את  ישנה  הוא  האלו, 

של  פנים  ויעמיד  אליך 

לפתותך  וישתדל  מוכיח, 

ידי  על   – החונף  בהנחת 

בצורה  להתרחק  לך  שיטיף 

החנופה  ממידת  קיצונית 

כך:  לך  ויאמר  והצביעות, 

אף אם תרצה לעבוד את ה' 

בשום  ייתכן  לא  שלם,  בלב 

שתהיה  בכך  שתצליח  אופן 

שתעבוד   – לאל  עבודתך 

ובכוונה  את הא-ל בלב שלם 

ימורה וטהורה, אלא עד ]אם[ שתרחיק החונף ממך – תרחיק ממך את החנופה והצביעות עד הקצה 

האחרון, ולא ימצא בך ממידה זו מיעוטו ורובו – מעט או הרבה. והרחקת החונף לבני אדם מעליך 

לא תיתכן – והתרחקותך מן החנופה לבני האדם לא תעלה בידך, אלא בכסות כל מעשיך מהם – 

אלא אם כן תסתיר מהם את כל מעשיך הטובים בצורה מוחלטת, ובהראות הפך מה שיש בלבך 

להם – ועל ידי שתראה להם את ההיפך ממה שמתחולל בקרב לבך, כלומר, אם לבך נכון לעבוד 

את ה', עליך להיראות כלפי חוץ אדיש ומנוכר לאלוקיך. 

ולפיכך כאשר תתפלל, עליך לקצר בתפילתך ככל האפשר, ואל ייראה ממך בה רצון ולא השתדלות 

– ושלא יראה עליך שהנך מתאמץ ומשתדל בעבודת התפילה. וכן כשתרצה

יודע מלבו – הייתי יודע מה 

שבלבו, כפי מה שידע בוראי 

יודע  שהבורא  כפי   – מלבי 

מה שבלבי. 

אבוש  לא  כן,  אם  והאיך 

כלפיו  בהתנהגותי  מבוראי 

בכך, שארצה לו מנפשי – על 

שאני רוצה לנהוג אתו במה 

- בצורה שלא הייתי רוצה לה 

הייתי  שלא   – כמוני  מחלש 

רוצה שיתנהג אתי יצור חלש כמותי, ולא היה רוצה בו ממני נברא נצרך וחלש כמוני – ושאף נברא 

חלוש וחסר ערך כמוני לא היה מסכים שאתנהג אתו בכך, וכמו שאמר הכתוב )ירמיהו ח, יב(: 'ים 

בוש לא יבושו – אפילו בושה קלה אינם חשים והכלם לא ידעו' – ושום עלבון אינם מרגישים. כה 

רבה גסות רוחם! וכשיעשה האדם לעצמו חשבון נפש זה, וישיב ליצר כך, אז ייניף היצר - באותה 

שעה ייכנע היצר, ויחדל להטריד במחשבות זרות בתוך כדי קיום עבודת ה'.

ִנים  ַהּפָ ִמן  ּתֹוְתָך  ִמּפַ ֶצר  ַהּיֵ ִיְתָיֵאׁש  ר  ְוַכֲאׁשֶ
ַחת  ַהּנָ ּבְ ְלַפּתֹוְתָך  ל  ּדֵ ּתַ ִיׁשְ ה,  ָהֵאּלֶ

ֲעבֹוָדְתָך  ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ֵכן  ִיּתָ לֹא  ְלָך:  ְויֹאַמר  ַהחֶֹנף, 

 , ּךָ ְרִחיק ַהחֶֹנף ִמּמֶ ּתַ מּוָרה, ַעד ׁשֶ ֵלם ּיְ ֵלב ׁשָ ָלֵאל ּבְ

ֵמָעֶליָך  ָאָדם  ִלְבֵני  ַהחֶֹנף  ְוַהְרָחַקת  ְוֻרּבֹו.  ִמעּוטֹו 

ֵמֶהם,  יָך  ַמֲעׂשֶ ל  ּכָ ַכּסֹות  ּבְ א  ֶאּלָ ֵכן  ִתּתָ לֹא 

ָך ָלֶהם. ִלּבְ ׁש ּבְ ּיֵ ֶ ּוְבַהְראֹות ֵהֶפְך ַמה ּשׁ

ּה  ּבָ ָך  ִמּמְ ֵיָרֶאה  ְוַאל  ר,  ַקּצֵ ל,  ּלֵ ְתּפַ ּתִ ר  ְוַכֲאׁשֶ
ְרֶצה  ּתִ ּוְכׁשֶ לּות.  ּדְ ּתַ ִהׁשְ ְולֹא  ָרצֹון 

לֹא  ְוֵאיְך  י.  ּבִ ִמּלִ ּבֹוְרִאי  ַדע  ּיֵ ֶ ּשׁ ַמה  ּבֹו  ִמּלִ יֹוֵדַע 

ּלֹא  ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ י  ְפׁשִ ִמּנַ לֹו  ֶאְרֶצה  ׁשֶ ִמּבֹוְרִאי,  ֵאבֹוׁש 

מֹוִני, ְולֹא ָהָיה רֹוֶצה בֹו  ׁש ּכָ ָהִייִתי רֹוֶצה ָלּה ֵמַחּלָ

ָאַמר  ׁשֶ ּוְכמֹו  מֹוִני,  ּכָ ׁש  ְוַחּלָ ִנְצָרְך  ִנְבָרא  י  ּנִ ִמּמֶ

ֵלם  ְוִהּכָ ֵיבׁשּו  ּבֹוׁש לֹא  )נב(ַים  )ִיְרְמָיהּו ח, יב(:  תּוב  ַהּכָ

ֶצר. ֵיף ַהּיֵ לֹא ָיָדעּו. ָאז ִיּנָ

וז"ל הרמב"ם בספרו 'מורה נבוכים' )ג, נב(: "מי שיבחר בשלמות האנושי ושיהיה איש האלהים 

באמת, יעֹור משנתו וידע שהמלך הגדול החופף עליו והדבק עמו תמיד הוא גדול מכל בשר ודם 

וכו', ובעבורו הוא תמיד עמנו משקיף ורואה, אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו נאם ה', 

והבן זה מאד. ודע כי כאשר ידעו זה השלמים, תגיע אליהם מן היראה והכניעה ופחד השם ויראתו 

ובשתם ממנו, בדרכים אמיתיים לא דמיוניים" עכ"ל. 

להם  ואומר  חטאיהם,  על  ישראל  עם  את  מוכיח  הנביא  ידעו.  לא  והכלם  יבשו  לא  בוש  ים  נב. 

על  אתכם  שמוכיחים  ובעת  עושים,  שהנכם  התועבה  ממעשי  וכלל  כלל  מתביישים  שאינכם 

מעשיכם הנפסדים אינכם נכלמים כי אינכם מבינים שמעשיכם רעים. 

רבינו יונה ב'שערי תשובה' שער הראשון מונה עשרים עקרי התשובה. העיקר הששי הוא 'הבושה', 

ויכירו  וכתב בזה"ל: והנה החוטא יבוש מאד לעבור עבירות לפני בני אדם, ויכלם אם ירגישו 

בעבירותיו, ואיך לא יבוש מעם ה' יתברך? אין זה כי אם לפי היות ה' יתברך רחוק מכליותיו, על 

כן יבוש מן הנבראים ולא יבוש מן הבורא יתברך. 

ובספר 'ארחות צדיקים' )שער הבושה( כתב: דבר ידוע וברור, אשר כל העולם עושים ענינים 

רבים בסתר, וכן מדברים בדברים רבים בסתר וחושבים מחשבות רבות, ואין חוששין כלל רק 

שלא יוודעו ]לבני אדם[ 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 המחשבות ויודע כל המעשים, 

הדיבורים והמחשבות שעשה האדם כל ימיו, ואין לפניו שכחה, שצריך להתבייש לפניו ולהיכלם.

 עיונים 

 עיונים 



שער יחוד המעשה ביושר לבבביושר לבב הלבבותשער יחוד המעשה הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  קכה קכד   המוסר   ארחות   

זריזותך  אופני  ומהשלמת 

בהסתרת  שזריזותך  וכדי   –

תהיה  הטובים  מעשיך 

מוחלטת, צריך שתתרע לכל 

שתתיידד   – אדם  בני  כיתות 

עם כל סוגי בני אדם, ותתנהי 

כמנהייהם – ותתנהג כמותם, 

ותלך בדרכיהם ובנתיבותם ותנהג כמנהגם בענין דברי האמת והשחוק – שלא תקפיד מדי בדבריך, 

 ותתיר לעצמך לדבר פעם ברצינות ופעם בצחוק, ואל תישמר כל כך - ואל תיזהר זהירות יתירה מן

דבר  איזו   – שום  ללמוד 

 – לבדך  התייחד  חכמה, 

ידע  ואל  לעצמך,  תתבודד 

בזה – כדי שלא ידע זאת איש 

ואל  הבורא,  מלבד   – זולתי 

טובה,  מידה  שום  בך  תראה 

והכבדות  העצלה  והראה 

ועשה   – העבודה  במעשה 

רושם כאילו אתה עובד את 

כדי  ובכבדות,  בעצלות  ה' 

כדי   – לך בה שם  יצא  שלא 

כך שם  ידי  על  שלא תקנה 

טוב, ותפסיד – שאז תאבד את שכרך. ולא תצוה על הטוב ואל תזהיר מן הרע – ואל תוכיח את בני 

האדם לעשות מעשים טובים ולהימנע מעשות רע, ואל תודיע ותגלה כלפי חוץ את חכמתך, ומן 

הטעם הזה גם אל תלמדה לזולתך – אל תלמד מחכמתך לאחרים, ואל ייראה עליך כל סימן ורושם 

של יראת שמים, ולא אות מאותות העבודה – ולא סימן ורמז לעבודת ה', כדי שלא יכבדוך בני אדם 

בעבורם – בעבור זה. 

ְלָכל  ְתַרע  ּתִ )נד(ׁשֶ ְזִריזּוְתָך,  ָאְפֵני  ָלַמת  ּוֵמַהׁשְ
ְוִתְתַנֵהי  ָאָדם,  ֵני  ּבְ ּתֹות  ּכִ

ִעְנַין  ּבְ ּוִבְנִתיבֹוָתם  ַדְרֵכיֶהם  ּבְ ְוֵתֵלְך  ִמְנָהֵייֶהם,  ּכְ

ִמן  ְך  ּכָ ל  ּכָ ֵמר  ׁשָ ּתִ ְוַאל  חֹוק,  ְוַהּשְׂ ָהֱאֶמת  ְבֵרי  ּדִ

ֶזה  ּבָ ָך, ְוַאל ֵיַדע  ִלְלֹמד ׁשּום ָחְכָמה, ִהְתַיֵחד ְלַבּדֶ

ה טֹוָבה,  ִמּדָ ׁשּום  ְבָך  ָרֶאה  ּתֵ ְוַאל  ַהּבֹוֵרא,  זּוָלִתי 

ֵדי  ה ָהֲעבֹוָדה, ּכְ ַמֲעׂשֵ ֵבדּות ּבְ ְוַהְרֵאה ָהַעְצָלה ְוַהּכְ

)ני(ְולֹא  ָכֶרָך.  ׂשְ ְוַתְפִסיד  ם  ׁשֵ ָבּה  ְלָך  ֵיֵצא  ּלֹא  ׁשֶ

ּתֹוִדיַע  ְוַאל  ָהָרע,  ִמן  ְוַתְזִהיר  ַהּטֹוב  ַעל  ה  ְתַצּוֶ

ָדּה ְלזּוָלֶתָך, ְוַאל ֵיָרֶאה ָעֶליָך  ַלּמְ ָחְכָמְתָך, ְוַאל ּתְ

ַמִים, ְולֹא אֹות ֵמאֹותֹות ָהֲעבֹוָדה,  ִסיַמן ִיְרַאת ׁשָ

ֲעבּוָרם. דּוָך ְבֵני ָאָדם ּבַ ּלֹא ְיַכּבְ ׁשֶ
)דברים א, א(: מתנאי הענוה שלא ישתמש בה למנוע עצמו מלהוכיח  כתב ה'אור החיים' הק' 

כשרואה אדם עובר על פי ה', ולא יאמר: מי אני ומי ביתי להוכיח אנשים גדולים? ענוה זו פסולה 

ואסור להשתמש בה, אלא 'כל ישראל ערבים זה בזה' וחייב להוכיח על עוון לקטן וגדול.

היה ה'חפץ חיים' אומר: כמה ערמומי הוא היצר, כשצריך להוכיח אדם הוא מרמהו: אינך ראוי לכך, 

קודם תתקן את עצמך! כשמבקשים ממנו לתת יד לפעולה רוחנית בעירו, הוא מתעטף בענוה 

מדומה ודוחה אותם: אינני ראוי לכך כי אני עפר ואפר, ודברי בוודאי לא יתקבלו כלל. והנה תוך 

כדי דיבור אם רק יהיה נדמה לו שמישהו נגע בכבודו - הוא יתנפל עליו ומפיו לפידים יהלכו: איך 

העזת לנגוע בי )ב'עפר ואפר'...(. רק כשהדבר נוגע לא לכבודו אלא לכבוד שמים, שם הוא נעשה 

לעניו ושפל רוח )'שמירת הלשון', שער התורה פרק ו'(. ]ועיין רש"י מסכת ערכין )טז, ב( שביאר 

מהו 'ענוה שלא לשמה' - "שעושה עצמו עניו שאינו רוצה להוכיחו, ואותה ענוה שלא לשם שמים 

היא אלא )מטרתו( שלא ישנאוהו". ועל זה מעירים התוספות )שם(, כי בענוה זו הוא רשע גמור![. 

סופר'  ה'חתם  ינותם.  לזכור  בהם  ולדבר  וכו'  כמעשיהם  ותתנהי  אדם  בני  כתות  לכל  שתתרע  נד. 

)דרושים ואגדות חת"ס מכת"י( ביאר הפסוקים בתהלים פרק נ' וז"ל: "ולרשע אמר אלהים, מה לך 

לספר ֻחקי, ותשא בריתי עלי פיך" )תהלים נ, טז(. פירוש, שמהראוי שיהיה אדם עניו ושפל רוח וכל 

אדם יהיה בעיניו טוב ממנו ויהיה נדהם ִּמַּדֵּבר רע על שום אדם בעולם כמאמר ב'חובת הלבבות' 

)שער הכניעה פרק ו'(. ומכל מקום יגבה לבו בדרכי ה' מבלי להתחבר עם רעים וחטאים לה'. והרשע 

בהפך מכל זה שבענין המצות מתנהג בענוה ואומר שאינו כדאי לעשות כזה, וכעין דברים אלו נניח 

לגדולי ישראל, ומתחבר עם גנבים ונואפים, ואף אם אינו עושה כמעשיהם מכל מקום אינו מוכיח 

בהם כי חושב שאינו כדאי לזה. אמנם מתגאה לבו לדבר לשון הרע על כל אדם ולהתלוצץ בהם.

ני. ולא תצוה על הטוב ותזהיר מן הרע. כתב בספר 'ארחות צדיקים' )שער הענוה(: "אך מה שצריך 

להרחיק במדה זאת ]של ענוה[ – שלא יהא ענו ונכנע לפני הרשעים. ועל זה אמר הכתוב: 'מעין 

נרפש ומקור משחת צדיק מט לפני רשע' )משלי כה, כו(. ואם יש יכולת בידו, יקום ]ינקום[ מן 

הרשעים לכבוד השם, ויחזק תוכחתו נגדם, ויעמוד עליהם כארי נוהם להציל הנגזל מיד הגוזל, 

ויורה בני-אדם עבודת הקב"ה, ויוכיחם בכל כוחו כפי חכמתו, בתחילה - בנחת, ואם לא יועיל - 

יכלימם, ויצוה על הטוב ויזהיר מן הרע בפיו ובלשונו כפי חכמתו, וימהר לקחת דיני אלוהים ממי 

שחייב בהם ]ר"ל, לא יתמהמה מלהעניש כפי הדין את החייבים[, ולא ייכנע ולא ישפל בזה עכ"ל.

כתב בספר חסידים )סימן תתתתשכד(: ישנה ענוה המנחלת לבעליה גיהנם, הכיצד? הרואה בניו 

או קרוביו ותלמידיו יוצאים לתרבות רעה, ובידו למחות בחירופים והכאות, ואומר בלבו: אתיידד 

עמהם ולא אוכיחם ולא אחרפם - הרי זה מנחילם גיהנם שיצאו לתרבות רעה, וגם יעשו רעה 

להוריהם עד שישנאום ויקללום, דכתיב )משלי יג(: "חושך שבטו שונא בנו".

 עיונים 

 עיונים 



שער יחוד המעשה ביושר לבבביושר לבב הלבבותשער יחוד המעשה הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  קכז קכו   המוסר   ארחות   

כיצד   – לאויבי  עזרת 

את  שאקבל  בדעתך  עולה 

פנים  מעמיד  כשהנך  דבריך 

שכביכול עצתך תועיל לנצח 

את אויבי, והלא אתה עושה 

בכך  די  לא  ההיפך;  את 

את  לנצח  לי  עוזר  שאינך 

עוזר  הנך  עוד  אלא  אויבי, 

לאויבי לנצח אותי בהילחמך 

ידי  על   – לי  והתחכמך  בי 

ומתחכם  בי  נלחם  שאתה 

את  ולמהר  כוחי  את  להרוס 

מן האש  לך לברוח  ואיך אשמע   – ולהחיש את תבוסתי, ואיך אברח מן האש הקטנה   – מפלתי 

הקטנה אל האש הידולה, כלומר, והלא אני לא ברחתי מאהבת השם - והתרחקתי מהפרסום והכבוד 

מסיבה אחת: אלא כדי שלא להזדיין לבני אדם, ובשביל שלא למצוא חן בעיני בני אדם באמצעות 

עבודת ה'. מטרתי היחידה היא לדאוג שעבודתי לפני האלוקים תהיה נקיה וטהורה, ללא רצון 

אישי לכבוד ולפרסום - ועכשיו אתה מצוה אותי להיות עוד יותר גרוע, להזדיין להם – להתייפות 

בפני בני האדם ולמצוא חן בעיניהם בהנחת עבודת האלהים – בכך שאעזוב את עבודת האלוקים 

לגמרי. הייתכן? 

אך מה שראוי להסתירו ממעשי – אכן המעשה הטוב שעל פי דרך האמת ראוי ונכון להסתירו הוא 

כל מה שיושלם ויוימר – וכל מעשה שניתן לעשותו בשלימות מתחילתו ועד סופו מבלי דעת בני 

אדם בו – בלי שבני אדם ידעו ממנו,

והשבועה.  השקר[  ]מן  הכזב 

במאכל  עמהם  והתחבר 

ותשתה  ותאכל   – ובמשתה 

ההמון,  אנשי  של  בחברתם 

סיפורי  ובשעת   – ובחידות 

חידות ומשלים תהיה שותף 

הדברים,  ובמותרי  עמם, 

בעסקם  וכן   – השחוק  ורוב 

ובריבוי  בטלים  בדברים 

מלדבר  תימנע  ואל  השחוק, 

לדבר   – ינותם  לזכור  בהם 

ולשון  גנאי  דברי  עליהם 

הרע, ותוסיף לעשות כל דבר אשר ירחיק ממך שם הפרישות – ויסיר מעליך שם של צדיק ופרוש 

בעולם ]מהעולם[ הזה אצל אנשיו – אצל בני אדם. 

ועליך להיזהר מאוד מעצתו זו של היצר, כי אם תשמע לו בזה – אם תשמע בקולו ותקבל את 

עצתו, תרד מטה מטה, ולא רק את המצוות תחדל מלקיים, אלא שבדרך זו אף ישלול ממך היצר 

– לעומת זאת אם תפריך את  – בלי שתשים לב לכך. ואם תשיב עליו  את אמונתך ולא תרייש 

דבריו ותאמר לו: כבר

ַלֲהרֹס  ִלי  ְמָך  ְוִהְתַחּכֶ ִבי  ֶחְמָך  ִהּלָ ּבְ ְלאֹוְיַבי  ָעַזְרּתָ 

ה  ַטּנָ י, ְוֵאיְך ֶאְבַרח ִמן ָהֵאׁש ַהּקְ ְלּתִ ּכִֹחי ּוְלַמֵהר ַמּפַ

ם  ֵ י ֵמַאֲהַבת ַהּשׁ דֹוָלה, ַוֲאִני לֹא ָבַרְחּתִ ֶאל ָהֵאׁש ַהּיְ

ה  ְוַאּתָ ָאָדם,  ִלְבֵני  ן  ּיֵ ְלִהְזּדַ ּלֹא  ׁשֶ א  ֶאּלָ בֹוד,  ְוַהּכָ

ַחת ֲעבֹוַדת ָהֱאלִֹהים. ַהּנָ ן ָלֶהם ּבְ ּיֵ ה אֹוִתי ְלִהְזּדַ ְמַצּוֶ

ל ַמה  י הּוא ּכָ ֲעׂשַ ירֹו ִמּמַ ָראּוי ְלַהְסּתִ ֶ ַמה ּשׁ )נה(ַאְך 

ּבֹו,  ָאָדם  ֵני  ּבְ ַדַעת  ִלי  ִמּבְ ֵמר  ְוִיּיָ ַלם  ׁשְ ּיִ ֶ ּשׁ

ַמֲאָכל  ּבְ ֶהם  ִעּמָ ר  ְוִהְתַחּבֵ בּוָעה.  ְ ְוַהּשׁ ָזב  ַהּכָ

ְורֹב  ָבִרים,  ַהּדְ ּוְבמֹוְתֵרי  ּוְבִחידֹות,  ה,  ּתֶ ְ ּוְבִמּשׁ

ר  ֲאׁשֶ ְוָכל  נּוָתם,  ּיְ ִלְזּכֹר  ֶהם,  ּבָ ר  ּוְלַדּבֵ חֹוק,  ַהּשְׂ

ֵאֶצל  ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ִריׁשּות  ַהּפְ ם  ׁשֵ ָך  ִמּמְ ַיְרִחיק 

יו. ֲאָנׁשָ

ָך ֱאמּוָנְתָך ְולֹא  לֹל ִמּמְ ַמע לֹו ָבֶזה, ִיׁשְ ׁשְ ּתִ ְוִאם 
ָבר  יב ָעָליו ְוֹתאַמר לֹו: ּכְ ׁשִ יׁש. ְוִאם ּתָ ַתְרּיִ

הגמרא  בו.  אדם  בני  דעת  מבלי  ויימר  שישלם  מה  כל  הוא  ממעשי  להסתירו  שראוי  מה  אך  נה. 

)סוכה מט: מכות כד.( דורשת את הכתוב )מיכה ו, ו( "והצנע לכת עם אלהיך" – "זה הוצאת המת 

)לקבורה( והכנסת כלה )לחופה(". מצוות אלה, דרכן להיעשות בגלוי, ואף על פי כן הכתוב מזהיר 

עליהן, שיעשה אותן במידת הצניעות האפשרית, היינו שלא ישתבח בהן בפני בני אדם שאינם 

יודעים מכך )שאילתות ג(; או שאם תרם מכספו לצורכי קבורת מת עני או להכנסת כלה עניה, 

אף על פי שגבאי הצדקה המתרימים יודעים מנדבתו, לא יתפאר בכך בפני אחרים )רש"י סוכה 

שמו.  יתברך  במדותיו  דבק  בה  והמתנהג  שמו,  יתברך  הקב"ה  מדת  היא  שהענוה  מצינו  והנה 

יצוייר  לא  כזה  ית"ש,  עולם  בורא  של  עניוותו  ממידת  ח"ו  הענוה  זאת  שתהיה  היצוייר  והנה 

וזהו:  ז(.  "ונחנו מה" )שמות טז,  ידוע כי מדת הענוה נקראת "מה" על דרך  והנה  בשום פנים. 

"ולרשע אמר אלקים מה לך לספר חקי ותשא בריתי עלי פיך" )תהלים שם, ט"ז(, פירוש, שמדת 

הענוה הנקראת "מה" היא אצלך בענין סיפור חקי ולשאת בריתי עלי פיך שתאמר אינך כדאי 

לעשות מצוות כאלו ואתה מנשא ומרומם המצוה בפיך לכבדם שאינך כדאי לעשות אותם. ועוד 

אתה מתנהג בענווה "אם ראית גנב ותירץ עמו" )שם י"ח( להתחבר עם כל אדם. ואתה תופס 

"דמית  אמר  זה  ועל  כ'(.  )שם  דופי"  תתן  אמך  בבן  תדבר  באחיך  "תשב  אחר  במקום  הגאוה 

לו להדמות  אתה  צריך  הלא  בתמיה,  כמוך  שלי  עניוות  גם  וכי  כ"א(  )שם  כמוך"  אהיה   היות 

יתברך. 

 עיונים 

 עיונים 



שער יחוד המעשה ביושר לבבביושר לבב הלבבותשער יחוד המעשה הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  קכט קכח   המוסר   ארחות   

החשש  מפני   – החונף  עילת 

של צביעות. ובוודאי שמוטל 

בדקדוק  אותה  לקיים  עלי 

חייב  שאני  אלא  ובשלימות, 

זה  מעשה  בעשיית  לכוון 

חייב  אני  אך   - הבורא  לשם 

לעשותו לשם שמים, ובוודאי 

אדם  בני  ישבחוני  אם  גם 

זה  בעבורו,  יכבדוני  או  עליו 

בשכרי  יפחית  ולא  יזיק  לא 

הייתה  שלא  מפני  מאומה, 

שלא  מפני   – לו  כוונתי 

זה  במעשה  כוונתי  הייתה 

לשם כבוד ושבח מבני אדם 

בעת המעשה – בשעת קיומו 

ועשייתו. 

 – כשתעשה  נאמר:  וכבר 

טוב  מעשה  עושה  כשאתה 

שיודעים בו בני אדם – שבני אדם יודעים עליו, ותרצה לעמוד על בירור כוונתך – והנך רוצה לבדוק 

את טהרת כוונתך, האם היא לשם שמים בלבד או מעורבת בה פנייה אישית של רכישת כבוד 

ושבח מבני אדם, אז בחון נפשך בו בשני פנים – תבדוק את עצמך בשתי בחינות. אחד מהם, שתדע 

– שתברר לעצמך מה אתה מקוה במעשה ההוא מן הימול – לאיזה סוג שכר אתה מצפה בעבור 

אותו מעשה, וממי אתה מקוה ומצפה לקבל אותו. אם יתברר לך שהנך מצפה לקבל את השכר 

מן האלהים, הוא שלם – יהיה זה סימן בידך שכוונתך שלימה וטובה ואין במעשיך כל פגם, ואם 

מזולתו – אבל אם יתברר לך שהנך מקווה לקבל את השכר מבני אדם, זה סימן שהמעשה איננו 

שלם. והשני – והבחינה השנייה, שתדע מנפשך – שתברר בעצמך, שאם היית מתייחד – ולו היית 

לבדך, האם היית עושה את המעשה

אבל אותן המצוות שלא ניתן 

בצנעה,  ולקיימן  להסתירן 

האדם בינו לבין עצמו, כגון, 

ולצוות  בצבור,  להתפלל 

 – בטוב  לעסוק  אדם  לבני 

התורה  ולימוד   – ולמוד החכמות  רע,  מעשות   – מן הרע  אותם  ולהזהיר  טובים,  מעשים  לעשות 

להניח  הזריזות  מן  זה  אין  לזה,  הדומה  וכל  החסד,  ועשיית   – חסד  ועשות  לתלמידים,  והרבצתה 

 אותו ולעזבו – אין כל הצדקה להזניח ולנטוש קיום מצווה מעין זו הנעשית לעיני הציבור בעבור

ַמִים,  ׁשָ ם  ְלׁשֵ ַלֲעׂשֹותֹו  ב  ַחּיָ ֲאִני  ַאְך  ַהחֶֹנף.  ת  ִעּלַ

דּוִני ַבֲעבּורֹו,  ֵני ָאָדם ָעָליו אֹו ְיַכּבְ חּוִני ּבְ ּבְ ְוִאם ְיׁשַ

ָנִתי  לֹא ָהְיָתה ַכּוָ ֵני ׁשֶ ָכִרי ְמאּוָמה, ִמּפְ ׂשְ יק ּבִ לֹא ַיּזִ

ה. ֲעׂשֶ ֵעת ַהּמַ לֹו ּבְ

ּיֹוְדִעים ּבֹו ְבֵני  ה ׁשֶ ה ַמֲעׂשֶ ֲעׂשֶ ּתַ ׁשֶ ֶנֱאַמר: ּכְ ּוְכָבר 
ָנֶתָך,  ּוָ ּכַ רּור  ּבֵ ַעל  ַלֲעֹמד  ְוִתְרֶצה  ָאָדם, 

ַדע ָמה  ּתֵ ֵני ָפִנים. ֶאָחד ֵמֶהם, ׁשֶ ׁשְ ָך בֹו ּבִ ַחן ַנְפׁשְ ּבְ

ה  י ַאּתָ מּול, ּוִמּמִ ה ַההּוא ִמן ַהּיְ ֲעׂשֶ ה ַבּמַ ה ְמַקּוֶ ַאּתָ

ְוִאם  ֵלם,  ׁשָ הּוא  ָהֱאלִֹהים,  ִמן  ִאם  אֹותֹו.  ה  ְמַקּוֶ

ָך ְפׁשְ ִמּנַ ַדע  ּתֵ ׁשֶ ִני,  ֵ ְוַהּשׁ ֵלם.  ׁשָ ֵאיֶנּנּו   ִמּזּוָלתֹו, 

ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ה  עֹוׂשֶ ֶהָהִייָת  ִמְתַיֵחד,  ָהִייָת  ִאם  )נו(ׁשֶ

ּוְלַהְזִהיר  ּטֹוב,  ּבַ ּוְלַצּוֹות  ִצּבּור,  ּבְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ֲאָבל 

ְוַהּדֹוֶמה  ַוֲעׂשֹות ֶחֶסד,  ּוְלֹמד ַהָחְכמֹות,  ִמן ָהָרע, 

יַח אֹותֹו ּוְלָעְזבֹו ַבֲעבּור  ִריזּות ְלַהּנִ ָלֶזה, ֵאין ִמן ַהּזְ

נו. שאם היית מתיחד ההיית עושה המעשה ההוא על הענין ההוא. במסכת ברכות )לה, ב( אמרו: 

שם בשם השאילתות(. וביאר המהרש"א )מכות שם(, כי מה שהוא מתפאר בקיום המצוה, גורע 

משלימותה, שנמצא שאינו עושה אותה לשמה, אלא משתף עמה כוונות נוספות. 

ה'מגן אברהם' )או"ח תקס"ה סק"ז( כתב וז"ל: אם שואלים אותו אם התענה, מותר לומר האמת, 

כיון שאינו עושה להשתבח ולהתפאר וכו'. ומכל מקום מדת חסידות הוא שיאמר שאינו מתענה, 

כדאיתא בב"מ דף כ"ג שאם שואלים אדם אם למד מסכתא, יאמר שלא למד, ופירש רש"י: שמדת 

ענוה הוא זה, עכ"ל. ובחכמת שלמה שם הביא על זה ההיא דמסכת סוכה )מט, ב( 'והצנע לכת עם 

אלוקיך וכו', דברים שדרכן לעשות בצנעא, כגון צדקה הניתנת לעני בסתר'.

אמנם עיין רמ"א )יור"ד רמ"ט י"ג( שכתב וז"ל: מי שמקדיש דבר לצדקה, מותר לומר לו שיכתוב 

שמו עליו שיהא זה לזיכרון, וראוי לעשות כן עכ"ל. ומקורו משו"ת הרשב"א )ח"א תקפ"א(, באחד 

שהקדיש ביתו לבית הכנסת ורצה לכתוב שמו על פתח ההיכל, וכתב על זה הרשב"א: מדת חכמים 

היא ומדת ותיקין היא וכו' להיות להם לזיכרון טוב על מצוות, ולפתוח דלת לעושה מצוה עכ"ל. 

מצוה  העושה  שאף  שם  ברשב"א  מבואר  וז"ל:  לח"א(  )הקדמה  מלכיאל'  'דברי  בשו"ת  והקשה 

בעצמו מצוה שיפרסמה, עיי"ש. וקשה טובא, דאדרבא מצינו שמצוה לעשות צדקה בסתר, וכן 

וכדאיתא  גאוה,  בזה מחשבת  יתערב  יותר לעשות בהצנע כדי שלא  ידוע שטוב  שארי מצוות 

במסכת סוכה מ"ט ע"ב, ואף מצוות שדרך לעשותן בפרהסיא אמרה בהן תורה 'והצנע לכת' עכ"ל. 

ב'( על  מ"ז  א'  )סי'  ה'פרי מגדים'  וכמו שכתב  כי לפעמים מצוה לפרסם,  אמנם באמת מצאנו 

לומר  יש  ומיהו בפני הבינונים שילמדו ממנו  וז"ל:  מה שכתב שם הרמ"א שיהא בהצנע לכת, 

טוב לעשות בפניהם, שילמדו ממנו לעשות כמוהו, עכ"ל. ויש שביארו, שמצוה שכולם צריכים 

לעשותה, מצוה לפרסמה כדי שגם אחרים ילמדו לעשותה, מה שאין כן תעניות היחידים וכל מיני 

חסידויות ופרישויות שאינן מוטלות על הרבים, שם כבוד אלוקים הסתר דבר )'בתורתו יהגה'(. 

 עיונים 

 עיונים 



שער יחוד המעשה ביושר לבבביושר לבב הלבבותשער יחוד המעשה הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  קלא קל   המוסר   ארחות   

ה' במעמד בני אדם במסווה 

של התרחקות מהצביעות. 

דרך  היצר  ימצא  לא  ואם 

 – האלה  מהפנים  לפתותך 

יצרך  ביד  יעלה  לא  וכאשר 

זו,  בדרך  אותך  לפתות 

לפתותך   – לך  יתחכם  הוא 

יותר  שהוא  במה  ולהכשילך 

ודק  עדין  בפיתוי   – דק מזה 

ולהרגיש  בו  להבחין  שקשה 

שיפתה  והוא:  בתרמיתו, 

דרך  ה'  את  לעבוד  אותך 

לקבל  כדי   – והעונש  הימול 

שכר ולהינצל מעונש בעולם 

ויאמר  הבא,  ובעולם  הזה 

מחסידי  אחד  אתה  הנה  לך, 

אחד  הנך  הלא   – הבורא 

שכר העולם הזה  את  לקבל   – הוא לימול  וצדיק כמוך ראוי  ה' ומבחירי סיולתו,  של  מהצדיקים 

והעולם הבא. ולכן הנך צריך שתשתדל - להתאמץ כפי יכלתך בעבודת ה', ואז אולי תייע לידי שכר 

זה במעשיך – על ידי מעשיך הטובים ובהימשכך – ועל ידי דבקותך והיותך נמשך אחרי עבודת 

האלהים. ועוד יאמר לך היצר: תשווה הימול ניד עיניך – ותשים לנגד עיניך את רוב השכר הצפון 

לעושי רצונו של הבורא, והשתדל בכל יכלתך להייע אליו - להשיגו, כי הוא תכלית - פסגת אשרך 

והצלחה  ישועה   - זרוע  'אור  יא(:  עליו השלום )תהלים צז,  המלך  ושיא שמחתך, כמו שאמר דוד 

מזומנים לצדיק ולישרי לב – ולישרים בִלבותם תגיע שמחה'.

על  מעשה  אותו   – ההוא 

האופן  באותו   – הענין ההוא 

וללא שום שינוי מכפי שהנך 

עושהו בפני הציבור. 

ואם יתברר לך זה – אם יתברר 

לך שכך היית נוהג בינך לבין עצמך, סימן הוא שמעשך שלם לאלהים – שהנך עושה אותו מתוך 

כוונה טהורה לשם שמים, הרבה ממנו – והשתדל להמשיך ולהתמיד בקיום מעשה זה, ואם יהיה פחות 

מזה – אבל אם יתברר לך, שאילו היית לבדך, לא היית עושה מעשה זה באותו האופן, הרי זה סימן 

שמעורבים במעשיך פנייה ורצון לרכוש כבוד ושבח מבני אדם, ולכן הניחהו – והימנע מלעשותו כן, 

עד שיזדכך לבך לשמים – עד שלבך יזדכך מפניות אלה ותהיה כוונתך טהורה לשם שמים. וכשתשיב 

ויחדל לפתות אותך להימנע מלעבוד את  לפניך,  וייניף היצר  יישבר  ליצרך כדברים האלה, אז 

ִנים  ֵמַהּפָ ְלַפּתֹוְתָך  ֶרְך  ּדֶ ֶצר  ַהּיֵ ִיְמָצא  לֹא  ְוִאם 
ק  ּדַ יֹוֵתר  הּוא  ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ ְלָך  ם  ִיְתַחּכֵ ה,  ָהֵאּלֶ

ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ְוָהעֶֹנׁש  מּול  ַהּיְ ֶרְך  ּדֶ ָוהּוא  ה,  ִמּזֶ

ֵמֲחִסיֵדי  ה  ַאּתָ ה  ִהּנֵ ְלָך,  ְויֹאַמר  א,  ַהּבָ ּוָבעֹוָלם 

ָהעֹוָלם  ִלְימּול  ָראּוי  ְוָכמֹוָך  תֹו,  ֻיּלָ ּוִמּסְ ַהּבֹוֵרא 

ְיָכְלְתָך, אּוַלי  ִפי  ּכְ ל  ּדֵ ּתַ ׁשְ ּתִ ׁשֶ ְוָצִריְך  א.  ְוַהּבָ ה  ַהּזֶ

ֲעבֹוַדת  ַאֲחֵרי  ְכָך  ׁשֶ ּוְבִהּמָ יָך  ַמֲעׂשֶ ּבְ ָלֶזה  יַע  ּיִ ּתַ

ל  ּדֵ ּתַ )נז(ְוִהׁשְ ֵעיֶניָך,  ֶנֶיד  מּול  ַהּיְ ה  ּוֵ ְוׁשַ ָהֱאלִֹהים, 

ְרָך  י הּוא ַתְכִלית ָאׁשְ יַע ֵאָליו, ּכִ ָך ְלַהּיִ ָכל ְיָכְלּתְ ּבְ

ים צז, יא(: אֹור ָזֻרַע  ִהּלִ ִוד )ּתְ ָאַמר ּדָ מֹו ׁשֶ ְמָחֶתָך, ּכְ ְוׂשִ

ְמָחה. ֵרי ֵלב ׂשִ יק ּוְלִיׁשְ ּדִ ַלּצַ

ָך  ֵרר ְלָך ֶזה, ַמַעׂשְ ַההּוא ַעל ָהִעְנָין ַההּוא. ְוִאם ִיְתּבָ

ה,  ּנּו, ְוִאם ִיְהֶיה ָפחֹות ִמּזֶ ה ִמּמֶ ֵלם ֵלאלִֹהים, ַהְרּבֵ ׁשָ

ֶצר. ֵיף ַהּיֵ ָמִים. ָאז ִיּנָ ָ ָך ַלּשׁ ְך ִלּבְ ּכֵ ְזּדַ ּיִ יֵחהּו ַעד ׁשֶ ַהּנִ

נז. והשתדל בכל יכלתך להייע אליו. בפיתוייו של היצר לאדם לעבוד את ה' כדי לקבל שכר טמונה 

- עלול להוריש לצאצאיו תאוות  סכנה גדולה להמשך דורותיו, כי העובד את ה' למען השכר 

ממון. וזאת על פי מה שביאר ה'בית הלוי' את הפסוק בתהלים )קיב, א-ב( "אשרי איש ירא את ה' 

במצוותיו חפץ מאד, גיבור בארץ יהיה זרעו דור ישרים יבורך". דיש לתמוה על המילים 'במצוותיו 

"בזמן שישראל עושין רצונו של מקום, מלאכתן נעשית על ידי אחרים, שנאמר )ישעיהו סא, ה( 

'ועמדו זרים ורעו צאנכם' וגו'. ובזמן שאין ישראל עושין רצונו של מקום, מלאכתן נעשית על ידי 

עצמן, שנאמר )דברים יא, יד( 'ואספת דגנך'".

המפרשים מקשים: איך אפשר להעמיד הפסוק 'ואספת דגנך' בזמן שאין ישראל עושים רצונו של 

מקום, הרי בפסוק שלפניו נאמר )פסוק יג(: 'והיה אם שמע תשמעו אל מצותי אשר אנכי מצוה אתכם 

היום...', ואז 'ונתתי מטר ארצכם בעתו... ואספת דגנך...'. הרי מפורש בתורה ש'ואספת דגנך' אמור 

בזמן שעושים רצונו של מקום ומקיימים את המצות? התוספות כתבו ליישב, וז"ל: "ויש לומר, דמיירי 

ודאי שעושין רצונו, אבל אין עושין רצונו כל כך, דאינם צדיקים גמורים" עכ"ל. וצריך ביאור כוונתם?

בספר 'דרכי מוסר' )פרשת בחוקותי( כתב ליישב קושיית המפרשים הנ"ל, כי יתכן ואדם עומד 

במדרגה גבוהה - מדרגה של 'לאהבה את השם' - בכל זאת נחשב לאינו עושה רצונו של מקום. 

הכיצד? כי פרשת 'והיה אם שמוע' וגו' מדברת בלשון רבים, זאת אומרת, הוא מקיים את התורה 

רק כשהוא ביחד עם הרבים, כלומר, על מדרגתו הרמה הוא שומר רק כל זמן שהוא נמצא יחד 

עם הרבים, כאשר הוא נמצא עמהם הם נושאים אותו. אך כשהוא לבד הוא חסר רגלים כדי להלך 

ולהתעלות, ונשאר על מקומו. מצב זה של הזדקקות לסיועם של אחרים, וכשהוא לבד עם עצמו 

אינו מצליח לשמור על מדרגתו הרמה, זה נקרא 'אין עושין רצונו של מקום', אחרי שהוא זקוק 

נתכוונו התוספות  לכך  ואולי  נופל ממדרגתו.  הוא  ובלעדם  אותו,  לעזרתם של אחרים שישאו 

בתירוצם שאמרו שמדובר 'בעושים ואין עושים' עכ"ד. 
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שער יחוד המעשה ביושר לבבביושר לבב הלבבותשער יחוד המעשה הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  קלי קלב   המוסר   ארחות   

שהנך   – לנפשך  נעבדך 

לאליל  עצמך  את  עושה 

שאתה עובד לו, ממה שאתה 

בו  שתימשך  במה  משתדל 

על   - ושמחתך  עצמך  הנאת 

לעשות  משתדל  שהנך  ידי 

לך  יהיו  ידם  שעל  דברים 

ושמחה, ותדחה  הנאה  תמיד 

ידם  ושעל   – מעליה  בו 

הדאיות  את  מעליך  תרחיק 

ואילולא  וההוכחה לכך שעבודתך מיועדת גם לעצמך היא שלולא תקותך  ]והעצבות[.  והייונות 

ידי מעשיך הטובים, היית כופר בטובות האלהים המתמידות  – להשיג זאת על  היית מצפה לזה 

עליך – בטובות שהאלוהים מיטיב עמך תמיד, ולא היית מחייב את עצמך עבודה עליהן – לעבוד 

את ה' בגללן, עם – ונוסף לכך בהתנהגותך זו הנך מוכיח שאינך רואה שהעבודה תאות לו לידולתו 

– שאינך חושב שראוי לעבוד את הבורא מפני גדולתו ורוממותו ועוצם

ואם תשמע אליו בקול היצר 

סופך  דבריו,  על  ותסמוך 

אותך  ויכשיל  יפילך  שהוא 

מסוגי  באחד   – ממיני  במין 

"השיתוף הנסתר". שיתוף נסתר הוא עבודה הנעשית לשם ה' ולשמו של שותף נוסף, סמוי. כלומר, 

אדם זה העובד את ה' ומקיים מצוות גם בעבור הנאות עצמו, נמצא עובד גם את עצמו מלבד 

את הבורא, ומשתף בכוונתו שם שמים עם הנאת עצמו. עבודתו מכונה שיתוף "נסתר", מפני 

 שהשיתוף אינו גלוי, אלא נסתר בכוונת הלב )פת לחם(, ומשמעותה של עבודה זו הוא: ששמת

ַמה  ּבְ ל  ּדֵ ּתַ ִמׁשְ ה  ַאּתָ ָ ּשׁ ה  ִמּמַ ָך,  ְלַנְפׁשְ ֶנֱעָבְדָך 

בֹו  ְוִתְדֶחה  ְמָחְתָך,  ְוׂשִ ַעְצְמָך  ֲהָנַאת  ּבֹו  ְך  ׁשֵ ּמָ ּתִ ׁשֶ

ָלֶזה,  ִתְקָוְתָך  ְולּוֵלא  ְוַהְייֹונֹות.  ָאיֹות  ַהּדְ ֵמָעֶליָה 

ְתִמידֹות ָעֶליָך,  טֹובֹות ָהֱאלִֹהים ַהּמַ ָהִייָת כֹוֵפר ּבְ

ִעם  ֲעֵליֶהן,  ֲעבֹוָדה  ַעְצְמָך  ֶאת  ב  ְמַחּיֵ ָהִייָת  ְולֹא 

תֹו ְועֶֹצם  ָהֲעבֹוָדה ֵתאֹות לֹו ִלְיֻדּלָ ֵאיְנָך רֹוֶאה ׁשֶ ׁשֶ

יְלָך  )נח(ַיּפִ ָבָריו,  ּדְ ְוִתְסֹמְך ַעל  ַמע ֵאָליו  ׁשְ ּתִ ְוִאם 
ְמּתָ  ּשַׂ ר, ְוהּוא, ׁשֶ ְסּתָ ּתּוף ַהּנִ ִ יֵני ַהּשׁ ִמין ִמּמִ ּבְ

אמרו עליו על נקדימון בן גוריון: כשהיה יוצא מביתו לבית המדרש, כלי מילת ]משי[ היו מציעין 

תחתיו, ובאים עניים ומקפלין אותו מאחוריו? משיבה הגמרא: לכבודו הוא דעבד ]עשה[ וכו'.

תמה רבי אלחנן וסרמן זצ"ל )'קובץ שיעורים' כתובות רכ"ד(, הרי רש"י אומר בנותן סלע לצדקה 

על מנת שיחיה בני, היות ומתכוון למצוה ולהנאת עצמו ביחד, הגם שאין זו עשיה טהורה - הרי 

זה צדיק גמור )פסחים ח, ב(. אם כן צריך לומר שנקדימון לא התכוון כלל למצוה וחשב רק על 

כבוד גרידא, וזה לא יתכן לומר על נקדימון שהוא אחד משלשה שנקדה להם חמה בעבורם, ובלא 

ספק כשנתן צדקה היה בלבו גם לשמים? 

אלא אינו דומה המתכוון לתועלת עצמו דוגמת "על מנת שיחיה בני" – למי שמתכוון לכבודו, 

והגם שנקדימון חשב לשם מצוה אך תערובת של כבוד חדרה לתוכה, כי הרי אדם שיוצא מביתו 

לבית המדרש ומציעים לו כלי מילת ובאים עניים ומקפלים אותם מאחריו - קשה לו להשתחרר 

מתערובת כבוד. אם כן אדם שעושה מצוה מתוך תערובת כוונות, הן משום שה' ציווה וגם לשם 

כבודו, דומה לעובד בשיתוף שני אדונים, ואם בשנים כתיקונם לא נענש על כך, הרי בעידנא 

דריתחא כשעת חורבן הבית נענש בעוון זה וכלה כל רכושו. 

חפץ מאד', שלכאורה הן ללא צורך? אך הנה, חז"ל )ע"ז יט, א( דרשו: 'במצוותיו - ולא בשכר 

מצוותיו', וכוונת הדברים: שכידוע, האב מנחיל לבניו את אופיו, מידותיו ותכונותיו, אך זהו רק 

את עצם המידה, אבל באיזה צורה להשתמש במידה זו - זה אינו מורישו, אבל כל אדם משתמש 

במידה זו על פי דרכו.

ולכן, אם האדם עושה מצוות לשם קבלת שכר מכל סוג שהוא, אף אם הוא עמל בתורה ובמצוות 

ומשחיר עצמו כל ימי חייו לקיים את התורה ומצוותיה, אך כיון שעיקר כוונתו היא עבור השכר שיקבל 

מהקב"ה עבור זה, אם כן תכונת נפשו היא לעמול ולעבוד כדי לקבל שכר - ואזי יכולה אותה תכונה 

להופיע אצל צאצאיו בכך שיעמלו קשה כדי להרויח כסף ושכר גשמי, כי אמנם אצל האב נחשב שכר 

מצוה לשכר, אך אצל הבן יתכן שהממון ייחשב לשכר המוערך אצלו, וכדי להשיגו יעמול וישחיר עצמו 

בקור נורא כדי... לגנוב ממון אחרים, וזאת מכח התכונה שהנחיל לו אביו: לעמול עבור  שכר...

לעומת זאת, אם כוונת האב בעמלו לא הייתה כדי לקבל שכר, אלא רק כדי לקיים מצות ורצון 

ה', אם כן כוח זה מנחיל הוא לבניו - לעמול כדי לקיים מצוות ה', ואז יכול להיות בטוח שצאצאיו 

יקיימו את מצוות ה' וילכו בדרך הישרה. 

זהו שאמר הכתוב: 'אשרי איש ירא את ה' במצוותיו חפץ מאד' - שתכונת נפשו חפצה בעצם עשיית 

רצון ה' לשמה, ואז יזכה כי 'גבור בארץ יהיה זרעו דור ישרים יבורך', שמובטח הוא שאצל זרעו 

תימשך תכונה זו של חפץ ותשוקה בעשיית רצון ה' וצאצאיו ימשיכו אחריו בדרך ה'. אמנם כל זה 

יתקיים רק אם 'במצוותיו חפץ' - ולא בשכר מצוותיו! )קובץ תורני 'ישרון' - כרך ט', עמוד תקלה(. 

נח. יפילך במין ממיני השיתוף הנסתר. במסכת כתובות )סו, ב( מסופר על נקדימון בן גוריון שהיה 

בתחילה עשיר גדול מעשירי ירושלים ולבסוף בזמן חורבן בית המקדש נענש וכלה כל רכושו, 

משום שלא עשה צדקה. ומקשה הגמרא: ונקדימון בן גוריון לא עביד ]עשה[ צדקה?! והתניא, 
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המוסר  ארחות  קלה קלד   המוסר   ארחות   

מנת  על  הרב  את  המשמשין 

לקבל  הרצון   – פרס  לקבל 

פרס, אל לו להיות הגורם המניע את האדם לעבוד את בוראו, אלא

 – חכמתו  ואותות  יכלתו 

הניכרים  חכמתו  וסימני 

בברואיו. ובזה – ועל סוג זה 

אמרו  נסתר"  "שיתוף  של 

רבותינו זכרונם לברכה )אבות א, י(: 'אל תהיו כעבדים

א  ָרס, )ס(ֶאּלָ ל ּפְ ין ֶאת ָהַרב ַעל ְמָנת ְלַקּבֵ ׁשִ ּמְ ַהְמׁשַ ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ּוָבֶזה  ָחְכָמתֹו.  ְואֹותֹות  ְיָכְלּתֹו 

ַכֲעָבִדים  ְהיּו  ּתִ )נט(ַאל  י(:  א,  )ָאבֹות  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם 

כדי שיקבל שכר, אלא שאם יקיים את התורה והמצוות יזכוהו מן השמים להשיג אמצעים שיוכל 

על ידם לקיים עוד מצוות )זיו אבות(.

בספר 'שרגי טובא' כתב בשם בעל ה'חוסן יהושע' ליישב קושיא נוספת ובכך מיושבת גם קושיית 

האברבנאל. דהנה יש להבין, מפני מה הוצרך התנא במשנה למשל העבדים, וכי לא היה די לכתוב 

"אל תעבדו את ה' יתברך על מנת לקבל פרס".

ברם, האמת היא, שאין כוונתם לאסור עשיית מצוה לשם קבלת פרס, שהרי מצינו בחז"ל כמה 

פעמים את ההיפך מזה ]כגון הנותן צדקה על מנת שיחיה בני, הרי זה צדיק גמור )פסחים ח, ב([. 

רק הכוונה על-פי מה שכתב המהרש"ל ששכר המצוה והחיוב לעשותה לפעמים סותרים זה את 

זה. כי פעמים עומד אדם בפני שתי מצוות, האחת שכרה גדול משל חברתה, אבל החיוב לקיים 

את השניה גדול משל הראשונה. כגון מצות תלמוד תורה, ששכרה גדול משל כל המצוות, ואמר 

רב יוסף "גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות" )מגילה טז, ב(. אף על פי כן, כאשר יושב 

אדם ולומד תורה, והנה הוא רואה מן החלון אדם טובע בנהר, ודאי הוא מחוייב להפסיק מלימודו 

ולהציל את האיש. הוי אומר, אף ששכר תלמוד תורה גדול משל הצלת נפשות, אבל החיוב להציל 

נפשות גדול מחיוב תלמוד תורה.

חילוק זה, הוא ההבדל שבין עבד העובד על מנת לקבל פרס, לעובד שלא על מנת לקבל פרס. 

יתן  כי עבד העובד על מנת לקבל פרס, אם תהיינה לרבו שתי מלאכות, אשר בעבור האחת 

יותר פרס אבל השניה יותר נחוצה לו, יבחר הוא את זו ששכרה מרובה, ולא יחשוש למה שנחוץ 

לאדונו. לא כן עבד העובד שלא על מנת לקבל פרס, כיון שכל עיקר עבודתו אינה משום השכר, 

רק משום היותו קשור לרבו, או משום אהבתו אליו, ואף שרבו משלם לו על העבודה אבל לא זו 

הסיבה שמניעה אותו, לכך יבחר לעשות דווקא את המלאכה הנחוצה לרב הגם כי ישיג עבורה 

שכר מועט. זהו שאמר התנא "אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא 

הוו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס", להורות שנקדים לעשות את המצוה 

שחיובה גדול, על פני מצוה ששכרה מרובה הימנה. 

ס. אלא הוו כעבדים המשמשין את הרב שלא על מנת לקבל פרס. החיד"א )'פתח עיניים' ברכות 

כח, א ד"ה כי( הקשה ממשנה זו על מה שאמרו במסכת ברכות )כח, א( "רבי זירא, כי הוה חליש 

נט. אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב על מנת לקבל פרס. בספר 'נחלת אבות' למהר"י אברבנאל 

שואל על דברי המשנה הזו, וז"ל: "כי הנה ייעודי התורה תמיד לא יחשו מלקרוא בני אדם לעבודת 

המצוות מפני השכר, כנאמר בעשרת הדברות: "למען ייטב לך והארכת ימים" )דברים כב, ז(, עוד 

נאמר: "למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך" )דברים ה, טז(, ואמר עוד: "ושמרת את חוקיו ואת מצותיו 

אשר אנכי מצוך היום למען ייטב לך ולבניך אחריך ולמען תאריך ימים" )דברים ד, מ(, וכן במקומות 

רבים. ולא עוד אלא שהקב"ה בעצמו אמר: "מי יתן והיה לבבם זה ליראה אותי ולשמור מצוותי כל 

הימים למען ייטב להם ולבניהם אחריהם" )דברים ה, כה(, ואם הוא יתברך רוצה וחפץ שתהיה עבודתנו 

מכוונת לתועלתינו והנאתינו, איך יאמר אנטיגנוס שהיא עבודה פסולה ושאין ראוי לעשותה".

המהרש"א )ע"ז יט, א ד"ה אל תהיו( מביא את קושיית האברבנאל, ומתרצה: "ונראה לפי הפשט ליישב 

זה, שאין מלת "למען" במקומות הללו מתפרש שיעשה האדם מצוות השם יתברך למען ]כדי[ שיתן 

לו השם יתברך אריכות ימים טובים, אלא כך מתפרש שלמען ]שאם[ שתעשה כן יתן לך השם יתברך 

בחסדו אריכות ימים טובים, אבל ]מכל מקום[ האדם לא יעשה אותם על מנת כן, רק מאהבה".

ויש מיישבים שאלת האברבנאל, על פי דברי הרמב"ם )הל' תשובה פ"ט ה"א( המבאר, שמאחר 

שאמרו חז"ל ששכר מצוה בהאי עלמא ליכא, נמצא ששכר המצוות הוא לעולם הבא, אם כן מהי 

הבטחת התורה בכמה מקומות שאם נשמור התורה נקבל שכר בעולם הזה, ואם לא ישמרו את 

התורה יקבלו עונש בעולם הזה, והרי השכר והעונש הם לעולם הבא. ומפרש הרמב"ם שהבטחות 

התורה  את  נקיים  שאם  הקב"ה,  שהבטיחנו  אלא  המצוות,  קיום  על  שכר  תשלום  אינן  התורה 

והמצוות בשמחה, שיסיר מאתנו כל הדברים המונעים אותנו מלעשותה, כגון חולי ומלחמה ורעב 

שיסייעונו  כלומר,  התורה,  לעשות  ידינו  את  המחזיקות  הטובות  כל  לנו  וישפיע  בהן,  וכיוצא 

ימים  אריכות  שהם  המצוות,  ולקיים  בתורה  לעסוק  הנחוצים  האמצעים  את  לנו  ויתנו  משמים 

ושלום וריבוי כסף וזהב ושובע, כדי שלא נעסוק כל ימינו בדברים שהגוף צריך להם אלא נשב 

מה  זה,  ולפי  הבא.  בעולם  השכר  ידם  על  שננחל  כדי  המצוה,  ולעשות  בחכמה  ללמוד  פנויים 

שאמרה התורה שנקיים את המצוות "למען ייטב לך והארכת ימים", אין הכוונה שיקיים המצוות 

 עיונים 

 עיונים 



שער יחוד המעשה ביושר לבבביושר לבב הלבבותשער יחוד המעשה הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  קלז קלו   המוסר   ארחות   

אצלך  לברר  ישתדל  הוא 

ברור  באופן  לך  להוכיח   –

ענין  בדעתך  ושיתאמת 

מעשי  שכל   – ההכרח 

הכרח,  מתוך  נעשים  האדם 

בטענות  אלו  דבריו  ויחזק 

כביכול  חזקות  ובראיות 

 – הקבלה  ומן  הכתובים  מן 

כדי  פה,  שבעל  ומהתורה 

עליך  האמתלאות  להרחיב 

תירוצים  לך  לספק  כדי   –

וכדי  לחטאיך,  והצטדקויות 

הפסולה  בדרכך  שתמשיך 

יאמר  מצפון,  נקיפות  ללא 

לך יצרך: אילו היה רוצה הבורא שתעבדהו, היה מכריחך בזה – היה מכריח אותך על כך, והיה מזרז 

אותך עליו – כופה עליך את עבודתו, ואז היה מתקיים מה שגזר שתעבוד אותו, שהרי כל הנעשה 

לא היה יכול לצאת לפועל אלא רק על פי מה שהוא יוזר. ומתוך מעשי החטא שהנך מצליח בהם 

ולעמוד כניד  להתנגד  אתה  וכי תוכל  כן,  ואם  עליך שתעבדהו,  גזר  לך שלא  ומוכח  רואה  הנך 

יזירותיו ולנצח – ולהתגבר על דיניו?! אין לך ברירה ואין בידך היכולת לפעול ולעשות אלא מה 

שניזר לך לעשותו – והרי הינך רק כמכשיר הפועל רק על פי מה שהוטבע בו, כי ממשלת – כי 

השלטון על כל הדברים הנעשים בעולם הוא רק ביד הבורא יתעלה, כמו שנאמר )ישעיה מד, כד(: 

'אנכי ה' עושה כל'. 

את  המשמשין  כעבדים  הוו 

לקבל  מנת  על  שלא  הרב 

היא  הראויה  הדרך   – פרס' 

שלא  הבורא  את  לעבוד 

אלא  פרס,  לקבל  מנת  על 

מאהבה.

ממך  היצר  יתייאש  וכאשר 

הפנים  מן  אותך  מלפתות   –

באופן   – זכרנו  אשר  האלה 

שתהא  לעיל,  שהוזכר 

מחשבתך בעבודת ה' מכוונת 

לקבל שכר, הוא ישליכך - יפילך בים הספיקות – אל המון המבוכות של החקירה מעניני ההכרח 

והצדק – האם מעשי האדם נעשים מתוך הכרח או מתוך בחירה חופשית. הדיון בחקירה זו עלול 

להעלות מסקנות מוטעות, כביכול האדם מוכרח במעשיו ואין הוא אחראי עליהם: הוא פטור מלתת 

את הדין על מעשיו הרעים, משום שהיה מוכרח לעשותם, כביכול. וכאשר היצר יבחון את הנהגתך 

ויראה אותך שהנך מתעלם ומתרשל במעשה העבודה – עבודת ה', והנך נוטה אל דרך העבירות, 

ְטָענֹות  ּבִ ַהֶהְכֵרַח  ִעְנַין  ֶאְצְלָך  ְלָבֵרר  ל  ּדֵ ּתַ ִיׁשְ

ְלַהְרִחיב  ֵדי  ּכְ ָלה,  ּבָ ַהּקַ ּוִמן  תּוב  ַהּכָ ִמן  ֲחָזקֹות 

רֹוֶצה  ָהָיה  ִאּלּו  ְלָך:  ְויֹאַמר  ָעֶליָך,  ָהֲאַמְתָלאֹות 

ּוְמָזֵרז  ָבֶזה  ַמְכִריֲחָך  ָהָיה  ַעְבֵדהּו,  ּתַ ׁשֶ ַהּבֹוֵרא 

ְוִכי  הּוא יֹוֵזר.  ֶ ּשׁ א ַמה  אֹוְתָך ָעָליו, ְולֹא ָהָיה ֶאּלָ

יָניו? ֵאין ְלָך  ַח ּדִ ֵזרֹוָתיו ּוְלַנּצֵ ֶנֶיד ּיְ תּוַכל ַלֲעֹמד ּכְ

י  )סא(ּכִ ַלֲעׂשֹותֹו,  ְלָך  ְיַזר  ּנִ ֶ ּשׁ ַמה  א  ֶאּלָ ַלֲעׂשֹות 

מֹו  ּכְ ה,  ִיְתַעּלֶ ַהּבֹוֵרא  ַיד  ּבְ ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ ֶלת  ֶמְמׁשֶ

ה ּכֹל. ְעָיה מד, כד(: ָאֹנִכי ְיָי עֹוׂשֶ ָאַמר )ְיׁשַ ׁשֶ

ּלֹא ַעל ְמָנת  ין ֶאת ָהַרב ׁשֶ ׁשִ ּמְ ֱהוּו ַכֲעָבִדים ַהְמׁשַ

ָרס. ל ּפְ ְלַקּבֵ

ר  ֲאׁשֶ ה  ָהֵאּלֶ ִנים  ַהּפָ ִמן  ָך  ִמּמְ ִיְתָיֵאׁש  ר  ְוַכֲאׁשֶ
ֵמִעְנְיֵני  ֵפקֹות  ַהּסְ ַים  ּבְ ִליְכָך  ַיׁשְ ָזַכְרנּו, 

ם  ִמְתַעּלֵ אֹוְתָך  ִיְרֶאה  ר  ְוַכֲאׁשֶ ֶדק.  ְוַהּצֶ ַהֶהְכֵרַח 

ָהֲעֵברֹות,  ֶרְך  ּדֶ ֶאל  ְונֹוֶטה  ָהֲעבֹוָדה  ה  ַמֲעׂשֵ ּבְ

סא. כי ממשלת כל הדברים ביד הבורא יתעלה. בברכת 'ברוך שאמר' שבתחילת תפילת שחרית, 

אומרים 'ברוך אומר ועושה'. ולכאורה הרי כבר אמרו בתחילת אותה ברכה 'ברוך שאמר', ומדוע 

אם כן חוזרים ואומרים שוב כמעט אותו הנוסח. אלא הביאור הוא, שבתחילה אמרנו 'ברוך שאמר' 

- לשון עבר, והכוונה למאמרים שהיו בבריאת העולם, אך עכשיו אומרים לשון הווה, והכוונה היא 

שגם לאחר בריאת העולם הקב"ה ממשיך ועושה ברצונו ובמאמרו את כל מה שמתרחש בעולם, 

ולא רק דברים חדשים הוא עושה אלא עושה גם דברים שהם המשך של מעשה בראשית, וכל זה 

מגירסיה הוה אזיל ויתיב אפתחא דבי רבי נתן בר טובי, אמר: כי חלפי רבנן אז איקום מקמייהו 

ואקבל אגרא", וכתב: "יש לדקדק, אדם גדול כרבי זירא איך יקיים המצוה על מנת לקבל פרס", 

עוד הקשה החיד"א דרש"י פירש, כי חלפי רבנן – 'תלמידים'. וקשה, דלא היה חייב רבי זירא, 

שהיה אדם גדול, למיקם קמייהו. 

וביאר החיד"א, על פי מה שתירץ הרב מהר"ש פרימו זצ"ל, על קושיית התוספות )ר"ה ד', א' ד"ה 

בשביל( לגבי "האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיה בני וכו' הרי זה צדיק גמור", מדברי משנתנו 

שאמרו "אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס". וביאר המהר"ש פרימו זצ"ל, 

שדווקא לגבי מצוה שחייב לעשות אמרו 'אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל 

פרס', אבל אם עושה דבר שאינו חייב בו, כגון, שכבר יצא ידי חובת צדקה, ומוסיף סלע לצדקה, 

תוספת זו מותר לעשות בשביל שיחיה בנו. ומפרש החיד"א שעל פי זה מובנים דברי רבי זירא 

שאמר כלפי התלמידים "כי חלפי רבנן אז איקום מקמייהו ואקבל אגרא", שהרי רבי זירא לא היה 

מחוייב לקום מפניהם, "וכל המוסיף לעשות מה שאינו חייב, שרי למיעבד על מנת לקבל פרס".

 עיונים 

 עיונים 



שער יחוד המעשה ביושר לבבביושר לבב הלבבותשער יחוד המעשה הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  קלט קלח   המוסר   ארחות   

והיזהר   – כחך  בכל  הרעים 

והישמר מאוד מכל דבר סכנה 

היכולים  היזקים  מיני  ושאר 

תימלט  לרעה,  בך  לפגוע 

תינצל  כך  ידי  ועל   – מהם 

מהם. היצר מנסה לתמוך את 

טענתו שחריצותו של האדם 

מצילה אותו מקשיים וכשלים 

כמו  הכתובים:  מן  בראיות 

החכם  המלך  שלמה  שאמר 

פחים  'צנים  ה(:  כב,  )משלי 

נמצאים  ומלכודות  קוצים   –

עקומה  בדרך   – עקש  בדרך 

נפשו  על  השומר  ומעוותת, 

ירחק מהם' - מתרחק מדרכים 

אלו. ואמר עוד )משלי יט, י(: 

 – דרכו  תסלף  אדם  'אולת 

ובמקום שיאשים את עצמו, הוא   – טיפשותו של האדם היא הגורמת לכישלונו ועל ה' יזעף לבו' 

מתרעם ושואל בפליאה בתוך ליבו: "מדוע ה' מעניש אותי". ונאמר )מלאכי א, ט(: 'מידכם היתה 

זאת – הרי באשמתכם אירע כל זאת לכם'. מדברים אלו ניכר שהיצר אומר דבר והיפוכו והוא מהפך 

הטענות – וסותר את עצמו בטענותיו: פעם הוא יטען בפניך שמעשיך נעשים בהכרח – מתוך הכרח, 

וביזרה - ושהכול תלוי בגזירת הבורא, ופעם הוא טוען להיפך, בצדק – שהנך פועל מתוך רצון חופשי, 

לו  שמתאים   - מכוונות כפי מה שיאות  הן  טענותיו  וכל  בבחירתך,  תלויים  ושמעשיך   – ובבחירה 

כשמטרתו אחת היא לפתותך לחטוא ולרפות את ידיך מעבודת ה'. 

ואם תיקץ – אך אם תתעורר מתרדמתך, ותתן אל לבך – ותקבע בלבך את מה שאמרו רבותינו 

זכרונם לברכה )ברכות לי, ב(: 'הכל בידי שמים – כל הקשור לטבע האדם ולמצבו בעולם, כגון: 

למצבו  –פרט  שמים'  מיראת  חוץ  שמים.  בגזירת  הוא  הכול  ועושרו,  כשרונותיו  מראהו,  גובהו, 

וכמה צבוע הוא היצר, שהרי 

שהנך  וכאשר יראה אותך  אם 

באחד   – במעשה  מתעסק 

מעניני  והצרכים  מהמעשים 

יאמר  ועסקיו,  הזה  העולם   –

מן  היזהר  להיפך:  היצר  לך 

העצלה – מן העצלות והרפיון, 

ואל   – זולתך  על  תסמוך  ואל 

תבטח על אף אדם, אלא אך 

ורק על עצמך, כי הטוב והרע 

 – ברצונך, והמעשה וההנחה  ותלויה  בידך  נתונה  רע  או  טוב  לעצמך  לגרום  היכולת  כי   – ביכלתך 

והברירה אם לעשות פעולה מסוימת או להימנע מעשותה בכחך היא ונתונה להחלטתך, ולכן השתדל 

והתאמץ בכל כחך וטרח בכל יכלתך – ועשה כל מה שביכולתך, כי רק על ידי כך תשיג ותייע אל מה 

 שתתאוה מתענויי העולם הזה – אל תענוגי העולם הזה שהנך מתאווה להם. והיזהר מסיבת הפיעים

ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵמֶהם,  ֵלט  ּמָ ּתִ ּכֶֹחָך,  ָכל  ּבְ ָהָרִעים 

ׁש ׁשֹוֵמר  ֶדֶרְך ִעּקֵ ִחים ּבְ ים ּפַ ֵלי כב, ה(: ִצּנִ ֶהָחָכם )ִמׁשְ

ֶלת ָאָדם  ִאּוֶ ֵלי יט, י(:  )ִמׁשְ ְוָאַמר  ִיְרַחק ֵמֶהם,  ַנְפׁשֹו 

ְרּכֹו ְוַעל ְיָי ִיְזַעף ִלּבֹו. ְוָאַמר )ַמְלָאִכי א, ט(:  ף ּדַ ַסּלֵ ּתְ

ָענֹות,  ַהּטְ ְך  ְמַהּפֵ ְוהּוא  ָלֶכם.  זֹאת  ָהְיָתה  ְדֶכם  ִמּיֶ

ִפי  ִחיָרה, ּכְ ֶדק ּוַבּבְ ּצֶ ֵזָרה, ּוַפַעם ּבַ ֶהְכֵרַח ּוַבּיְ ַעם ּבַ ּפַ

אֹות לֹו ְלַפּתֹוְתָך ּוְלַרּפֹות ָיֶדיָך. ּיֵ ֶ ַמה ּשׁ

ָאְמרּו ֶ ּשׁ ַמה  ָך  ִלּבְ ֶאל  ן  ְוִתּתֵ יַקץ  ּתִ  ְוִאם 
ב(: לי,  ָרכֹות  )ּבְ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם   ַרּבֹוֵתינּו 

ַמִים, ׁשָ ְרַאת  ִמּיִ חּוץ  ַמִים  ׁשָ יֵדי  ּבִ  )סב(ַהּכֹל 

ֵמִעְנְיֵני  ה  ַמֲעׂשֶ ּבְ ק  ִמְתַעּסֵ אֹוְתָך  ִיְרֶאה  ְוִאם 
ֵהר ִמן  ה ַוֲעָסָקיו, יֹאַמר ְלָך: ִהּזָ ָהעֹוָלם ַהּזֶ

י ַהּטֹוב  ְסֹמְך ַעל זּוָלְתָך, ּכִ ָהַעְצָלה ְוָהִרְפיֹון, ְוַאל ּתִ

ל  ּדֵ ּתַ ֹכֶחָך, ִהׁשְ ָחה ּבְ ה ְוַהַהּנָ ֲעׂשֶ ָך, ְוַהּמַ יָכְלּתֶ ְוָהַרע ּבִ

ה  ְתַאּוֶ ּתִ ֶ יַע ֶאל ַמה ּשׁ ּיִ ָך, ּתַ ָכל ְיָכְלּתֶ ֹכֲחָך ּוְטַרח ּבְ ּבְ

ָיִעים  ַהּפְ ת  ּבַ ִמּסִ ֵהר  ְוִהּזָ ה.  ַהּזֶ ָהעֹוָלם  ֲענּוֵיי  ִמּתַ

סב. הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים. ב'ספר חסידים' )סימן קל"א( מבאר מימרא זו שהכוונה היא 

הוא ממש מעשה ה' של כל יום ויום.

ולדוגמה, אם אדם בונה בנין, האם לאחר שנשלם הבנין דרושה פעולה של הבנאי להחזיק את 

וודאי שלא, אלא אף אם הבנאי ימות ימשיך הבנין להתקיים, וכן חייט  הבנין שלא יתמוטט?! 

התופר בגד, לאחר שגמר מלאכתו והבגד מושלם הרי שוב כבר אין צורך בחייט, והבגד יישאר 

קיים אף אם יסתלק החייט. אבל במעשה הקב"ה אינו כן, אלא גם לאחר שברא את העולם עדיין 

אין העולם ממשיך להתקיים ולּו לרגע אחד ללא רצונו יתברך, וכל קיומו הוא מחמת שכל רגע 

ורגע רוצה ה' שהעולם ימשיך להתקיים, ואם אין רצונו בכך הרי העולם ייחרב. זהו פירוש 'ברוך 

אומר ועושה' - בלשון הווה. דוגמא לדבר, מכשיר חשמלי 'מעבד מזון' שחובר לחשמל, כשאדם 

הפעילו, המכונה תסתובב מאליה, ואין צריך עוד למעשה אדם כדי שהמכונה תמשיך בפעולתה, 

אבל כשהמכונה היא ידנית ואינה עובדת בכח החשמל, הרי היא תסתובב רק כשהאדם יסובב 

הירח,  הבריאה, השמש  בכל  הענין  הוא  כך  לא תעבוד.  המכונה  לסובב  וברגע שיפסיק  אותה, 

האילנות והצמחים הם אינם פועלים מאליהם, אלא הקב"ה מפעיל אותם בכל רגע ורגע בדומה 

למכונה ידנית שמסתובבת מכוחו ומרצונו של המפעיל )'לקט שיחות וביאורים' להגר"י אדלשטיין, 

עמ' 150(.

 עיונים 

 עיונים 



שער יחוד המעשה ביושר לבבביושר לבב הלבבותשער יחוד המעשה הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  קמא קמ   המוסר   ארחות   

'כי פעל אדם  יא(:  )איוב לד, 

– כפי מעשיו של אדם ישלם 

וכאורח  שכרו,  ה'  לו  נותן   -

– וכפי דרכו והתנהגותו של 

לו  ימציא   – ימציאנו'  איש 

ולעומת  גמולו.  את  הקב"ה 

עניני  בשאר  תתנהי  זאת, 

כדרכו   – כמנהי  הזה  העולם 

]שברור[  שנתברר  מי  של 

תנועותיו  כל  קשר  כי  לו 

כל  כי   – עניניו  והתהפכות 

תנועותיו והשינויים בענייניו 

הבורא  ביזירת  תלויים 

יתעלה, ומתוך כך הוא בוטח 

עליו – על ה' בכולם ומשליך 

את יהבו על ה', כמו שנאמר 

על  'השלך  כי(:  נה,  )תהלים 

ה' – הטל על השגחת ה' יהבך' – את ה"משא" שלך.

היצר מלפתותך  יתייאש  לעיל,  שנאמר  כפי  שמים,  בידי  שהכול  בהכרה  במחשבתך  תדבק  וכאשר 

במבוכות  אותך  לסבך  מלנסות  יחדל  דהיינו  שהזכרנו,  הללו  בדרכים   – זכרנו  מהפנים האלה אשר 

אך הוא לא ירפה ממך וימשיך במאמציו  החקירה האם האדם פועל מתוך הכרח או מתוך בחירה, 

וישתדל בזה – לפתות אותך מצד אחר – באופן אחר, ויאמר לך: אמנם יפה מצדך מה שאתה חפץ למלא 

מעבודת הבורא - רצונך למלא את חובותיך בעבודת הבורא ראוי לשבח, וייחודה לשמו - וגם שאיפתך 

 לייחד את מעשיך רק לשמו יתברך היא מעולה, אך תוכל על זה – תוכל לעשות זאת גם לאחר זמן,

ולדרגתו הרוחנית של האדם. 

או  צדיק  יהיה  אם  ההחלטה 

האדם  בידי  מסורה  רשע 

עצמו ותלויה בבחירתו. שתי 

דרכים ניצבות לפניו, ועליו לבחור מרצונו החופשי בדרך של יראת שמים המובילה אותו להיות 

צדיק )רש"י(. ]הרמב"ם )הלכות תשובה ה, א-ד( כולל ב"יראת שמים" את תכונות הנפש ומידותיו 

של האדם, שכולן בידי האדם להטותן לטוב[. הפנמת דברי חז"ל אלו תעורר אותך שתשתדל בעניני 

התורה – תתאמץ בקיום התורה בהשתדלות רבה המתאימה למי שנתברר לו ולבו בטוח כי במעשיו 

יהיה לו ימול ועונש – השכר והעונש יינתנו לו על פי מעשיו. המאמין בעיקר אמונה זה באופן ברור, 

 ישתמש בכל כוחותיו ובכל האפשרויות העומדות לרשותו כדי להשיג את המטרה הרצויה, כמו שנאמר

ּוְכאַֹרח ִאיׁש  ם לֹו  ּלֶ ְיׁשַ י ֹפַעל ָאָדם  ּכִ )ִאּיֹוב לד, יא(: 

ִמי  ִמְנַהי  ָהעֹוָלם  ִעְנָיֵני  ּבְ ְוִתְתַנֵהי  ַיְמִצֶאּנּו. 

כּות  ְוִהְתַהּפְ נּועֹוָתיו  ּתְ ל  ּכָ ר  ֶקׁשֶ י  ּכִ לֹו  ֵרר  ְתּבָ ּנִ ׁשֶ

ָעָליו  בֹוֵטַח  ְוהּוא  ה,  ִיְתַעּלֶ ַהּבֹוֵרא  ְיֵזַרת  ּבִ ִעְנָיָניו 

ים נה,  ִהּלִ ָאַמר )ּתְ מֹו ׁשֶ ִליְך ְיָהבֹו ַעל ְיָי, ּכְ ם ּוַמׁשְ ֻכּלָ ּבְ

ֵלְך ַעל ְיָי ְיָהְבָך. כי(: ַהׁשְ

ר  ה ֲאׁשֶ ִנים ָהֵאּלֶ ּתֹוְתָך ֵמַהּפָ ִיְתָיֵאׁש ִמּפַ ר  ְוַכֲאׁשֶ
ד ַאֵחר, ְויֹאַמר  ֶזה ִמּצַ ל ּבָ ּדֵ ּתַ ָזַכְרנּו, ִיׁשְ

ֵמֲעבֹוַדת  א  ְלַמּלֵ ָחֵפץ  ה  ַאּתָ ָ ּשׁ ַמה  ָאְמָנם  ְלָך: 

מֹו, )סי(ּתּוַכל ַעל ֶזה ְלַאַחר ְזַמן  ַהּבֹוֵרא ְוִיחּוָדּה ִלׁשְ

ֵרר  ְתּבָ ּנִ ׁשֶ ִמי  לּות  ּדְ ּתַ ִהׁשְ ַהּתֹוָרה  ִעְנְיֵני  ּבְ ל  ּדֵ ּתַ ׁשְ ּתִ

ָאַמר  מֹו ׁשֶ יו ִיְהֶיה לֹו ְימּול ָועֶֹנׁש, ּכְ ַמֲעׂשָ י ּבְ לֹו ּכִ

סי. תוכל על זה לאחר זמן בעתיד. אחד מתחבולות היצר הוא לדחות את האדם בעשיית המצוות ליום 

ה'מחר'. וכשבא ה'מחר' דוחהו ל'מחרתיים', והעצה היחידה להילחם ולנצח את היצר בזה, הוא לעשות 

את המצוה תיכף בהזדמן הדבר לידו, ללא דחיות לזמן אחר, וכדברי הלל הזקן: אם לא עכשיו, אימתי? 

וידועה אימרתו של הסבא מנובהרדוק כי "אם לא ישתנה האדם ברגע זה שוב לא ישתנה לעולם...".

שהכל מסור בידי שמים, ועליך להתפלל ולבקש על זה ואם יתנו לך או לא – בידי שמים להחליט; 

אבל במה שנוגע ליראת שמים – זה לא בידי שמים; אם אתה מתפלל ומבקש באמת – תקבל. 

במסכת ברכות )נ, א( דרשו את הכתוב "הרחב פיך ואמלאהו" – "ההוא בדברי תורה כתיב". פירש 

ורק אם האדם ישתוקק בכל  כי ברוחניות אין שום הגבלות,  והיינו  רש"י: לשאול כל תאותך. 

לבו – ימלא הקב"ה בקשתו. וכמו שדורשת הגמרא במסכת תמורה )טז, א( את הפסוק הנאמר 

גבי עתניאל בן קנז "ויקרא יעבץ לאלוקי ישראל" וגו' ומובא שם שהתפלל וביקש הרבה בקשות, 

שירבה גבולו בתלמידים ושלא ישתכח תלמודו וכו', וממשיך ואומר: "אם אתה עושה כן מוטב, 

ואם לאו הריני הולך לנסיסי לשאול". כלומר, שבקשתו הייתה כל כך מוחלטת עד שהרגיש בנפשו 

שאם ח"ו היא לא תמולא במלואה למה לו חיים. ואכן כתוב בהמשך: "מיד ויבא אלוקים אשר 

שאל" וכו'. וכתב שם רש"י וז"ל: "שכל המוסר עצמו לחזר אחר תורה ממלאין לו שאלותיו".

רבי  פירש  נפשי",  בלילות בקשתי את שאהבה  "על משכבי  א(:  )ג,  על הפסוק בשיר השירים 

ורוצה  להקב"ה  מתפלל  האדם  אם   :)293 עמ'  צדיקים'  'באהלי  בהגש"פ  )מובא  מרימנוב  מנדל 

שתהיה לו מיטה נוחה לישון עליה, אזי "בקשתיו ולא מצאתיו", כלומר אין פלא בכך שה' אינו 

נענה לתפילתו. וכן "אקומה נא ואסובבה בעיר בשוקים וברחובות אבקשה את שאהבה נפשי", 

כלומר, אם הוא מתפלל להקב"ה שיעשיר אותו עושר רב מידי כדי שתהיה לו הרחבת הדעת ויוכל 

להסתובב ברחובות וליהנות מן החיים, אזי "בקשתיו ולא מצאתיו". אבל כאשר "כמעט שעברתי 

מהם", כאשר הוא מחליט להתנתק מבקשת הרווחה והמותרות, וכל בקשתו היא רק לעבודת ה', 

אז "מצאתי את שאהבה נפשי", את זה הקב"ה בוודאי ייתן. 

 עיונים 

 עיונים 



שער יחוד המעשה ביושר לבבביושר לבב הלבבותשער יחוד המעשה הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  קמי קמב   המוסר   ארחות   

אליו,  תשמע  אל  אתה  אבל 

אלא שוב אל טענתך הנכונה 

את  כנגדו  וטען  חזור   –

והשב  הנכונות,  טענותיך 

עליו בזה – והפרך את דבריו, 

עד  אמתין  ואיך  לו:  ותאמר 

יום אחד לפני מותי, ואני לא 

אדע – בשעה שאינני יודע מתי הוא יום מותי? הלא אם אשמע לעצתך ואנהג באופן הזה, אהיה 

כאותו העבד שהשלה את עצמו והאמין במלכו והיה בטוח שלא יסירהו

בעתיד. וים אם יישאר לך רק 

יום אחד מחייך בלבד - ואתה 

תשלים את עבודת הבורא די 

שראוי  ]כפי[  כמו  בכך,  לה' 

והרי  מיתתך,  לפני  אחד  יום 

חובתך  את  בכך  השלמת 

זכית  וכבר  הבורא,  כלפי 

ראוי  הנך  כך  ובשל   – אצלו 

לך  ושייתן   - מתמיד  לימול 

ונכון  נצחי,  שכר  הבורא 

שתזכה בשל עבודתך באותו יום אחד להצלה מן העונש, ואתה הלא ידעת – לפי שכבר ידעת אפני 

התשובה – את דרכי התשובה, והנך גם יודע שהבורא יקבלנה ממך אם אך תעבדנו בלב שלם, כמו 

שראוי ודרוש. 

ב ָעָליו  כֹוָנה, ְוָהׁשֵ ה ׁשּוב ֶאל ַטֲעָנְתָך ַהּנְ ַאּתָ ֲאָבל 
ין ַעד יֹום ֶאָחד  ֶזה, ְוֹתאַמר לֹו: ְוֵאיְך ַאְמּתִ ּבָ

ֲהלֹא  מֹוִתי?  יֹום  ֵאַדע  לֹא  )סד(ַוֲאִני  מֹוִתי,  ִלְפֵני 

ּלֹא ְיִסיֵרהּו  ַמְלּכֹו ׁשֶ ֶהֱאִמין ּבְ ֶאְהֶיה ְכאֹותֹו ָהֶעֶבד ׁשֶ

ה  יָך, ְוַאּתָ ֵאר ְלָך יֹום ֶאָחד ֵמַחּיֶ ָ ם ִאם ִיּשׁ ָעִתיד. ּיַ ּבֶ

ֶאָחד  יֹום  ָראּוי  ׁשֶ מֹו  ּכְ ַהּבֹוֵרא  ֲעבֹוַדת  ִלים  ׁשְ ּתַ

ַמְתִמיד  ִלְימּול  ֶאְצלֹו  ָזִכיָת  ָבר  ּכְ ִמיָתְתָך,  ִלְפֵני 

ׁשּוָבה,  ה ֲהלֹא ָיַדְעּתָ ָאְפֵני ַהּתְ ָלה ֵמעֶֹנׁש, ְוַאּתָ ּוְלַהּצָ

ֵלב  ּבְ ַעְבֶדּנּו  ּתַ ַאְך  ִאם  ָך  ִמּמְ ָלּה  ְיַקּבְ ַהּבֹוֵרא  ְוׁשֶ

ָראּוי ְוָדרּוׁש. מֹו ׁשֶ ֵלם, ּכְ ׁשָ

י(, רבי אליעזר  איתא במסכת שבת )קנג, א(: תנן התם )אבות ב,  סד. ואני לא אדע יום מותי. 

יום  יודע באיזה  וכי אדם  יום אחד לפני מיתתך. שאלו תלמידיו את רבי אליעזר:  אומר, שוב 

ימות? אמר להן: וכל שכן, ישוב היום שמא ימות למחר, ונמצא כל ימיו בתשובה. ע"כ. העיר 

הסבא מקעלם ז"ל, מדוע הוצרך רבי אליעזר לומר לתלמידיו תחילה סתמא 'שוב יום אחד לפני 

האדם  יודע  אינו  לעולם  כי  בתשובה  יום  כל  שישובו  להם  השיב  שאלתם  אחר  ורק  מיתתך', 

זו בדרך שאלה ותשובה, בגדר עצה היאך לקרב הדברים  יום ימות. וביאר בזה, שאמר  באיזה 

אל הכרתם, ולכן בתחילה אמר סתמא, כדי שישאלוהו וישיב להם שחייבים לשוב בתשובה כל 

הוצרכו לקרב הדברים אל לבם בדרכי  רבי אליעזר  גדולים כתלמידי  יום. למדנו מכאן, שאף 

 עצה ותחבולה, כי בטבע רחוק מאד מהאדם ההכרה ביסוד זה )'אור יחזקאל', ח"ה מאמר עולם

הנסיון(. 

בספר 'ראשית חכמה' )שער האהבה פ"ט( כתב: צריך שיתקן עצמו בתורתו ומצותו דבר יום ביומו, 

כמו שאמר הכתוב )דברים כד, טו( 'ביומו תתן שכרו ולא תבא עליו השמש'. ופירושו, שיתן ליום 

עצמו השכר שלו, דהיינו תיקונו על ידי התורה והמצוות, ולא יבא עליו השמש, כי כל יום ויום 

יש עליו מלאך ממונה, כמו שפירש בזוהר )אמור פה.( על טעם שצריך תענית חלום ביומו ואפילו 

בשבת, עיין שם. ועל זה היום שעבר בלי תיקון חלף הלך לו. וכן מטעם זה אמרו 'ושוב יום אחד 

לפני מיתתך' כדי שיהיו כל ימיו בתשובה כדפירשתי בשער היראה. ואם ירצה לומר שמחר יתקן 

ויקרא וכבר מצינו כיוצא בזה בגמרא 'אנן אגירי יממא יזפי ביממא ופרעי בליליא' )עי' עירובין 

סה.(, צריך שלא יאחר הפרעון אלא יפרע מיד חובו, כי אם יתאחר מלפרוע דבר יום ביומו יכבד 

עליו החוב. 

נאמר בפסוק: "ויאמר משה אל יהושע בחר לנו אנשים וצא הלחם בעמלק מחר אנכי נצב על 

יז, ט(. ואמרו חז"ל )יומא נב, ב( שאין הכרע בפסוק אם המלה "מחר"  ראש הגבעה..." )שמות 

 שייכת לתיבות שלפניה )'וצא הלחם בעמלק מחר'(, או לאלה שאחריה )'מחר אנכי נצב על ראש

ה'חכמת  וביאר  מחר?  או  היום  זה  אם  בעמלק  המלחמה  לעצם  משנה  מה  ותמוה,  הגבעה'(. 

חיים' )להגרי"ח זוננפלד זצ"ל(, ללמדנו, שיש עוד מדה עמלקית שיש לעוקרה ולמחותה כליל, 

והיא ה'מחר'! כי ה'מחר' הוא מתחבולות היצר-הרע להכניס רפיון בקיום המצוות, הוא לא בא 

'רק' לדחותה ל'מחר', ומכיון שנדחה ממשיך להדחות... וכבר כתב  להסיתו לבטל המצוה אלא 

ה'מסילת ישרים' על אדם שדוחה את עשיית המצוה בהגיע זמנה: 'כי אין סכנה כסכנתו )שהמצוה 

יוכל להתחדש איזה עיכוב למעשה זו(, אשר הנה כל רגע שמתחדש,   תתבטל על ידי הנהגתו 

הטוב'. 

בספר 'שבט מוסר' )פרק כז( כתב: עוד אלמדך בעשותך איזה מצוה שלא ימצא יצרך מקום לעכבך 

ולמונעך ממנה. והוא בבוא המצוה לידך, מיד קום רוץ לעשותה בלי שתחשוב עליה כלל. שאם 

תתעכב רגע לחשוב בה, יש לו מקום לבלבלך במחשבות ועצות המונעות עשייתם, מה שאין כן 

כשמיד קמת ורצת על עשייתה, דכיון שנכנסת על עשייתה, שוב אינו יכול לך, דהבא ליטהר 

מסייעין לו מן השמים, דמיד שבא לטהר - מסייעין אותו, אף על פי שעדיין לא עשה. עכ"ל.

 עיונים 

 עיונים 



שער יחוד המעשה ביושר לבבביושר לבב הלבבותשער יחוד המעשה הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  קמה קמד   המוסר   ארחות   

הללו  בדרכים   – זכרנו  אשר 

שהזכרנו, דהיינו, לדחות את 

עבודת ה' לזמן מאוחר יותר, 

היאות  מצד  בזה  משתדל 

והיאון – הוא ישנה את גישתו 

לפתות  וישתדל  כלפיך 

בצדקותך  להתגאות  אותך 

ולהתנהג בהתנשאות ומיעוט 

הפחות  לכל  או   – הענוה 

בענווה,  מלנהוג  שתימנע 

היעת  כבר  הרי  לך:  ויאמר 

אל   – הידולות  המעלות  אל 

ביותר  הגבוהות  הדרגות 

רק  אליהן  והייעו  שזכו 

מן  והנך  והצדיקים  החסידים 

לבבך  באמונת  המיוחדים 

בבורא וזכית למעלה גבוהה 

מאוד יותר משאר בני אדם במעשיך השלמים והטהורים בעבודת האלהים, ואתה הנך יחיד בדורך 

ואחד באנשי זמנך – ומיוחד מבין כל אנשי זמנך, ועל כן ראוי לך להראות ולהבליט את יתרונך 

עליהם – ראוי שתגלה את מעלותיך ויתרון דרגתך, במאוס אותם – בכך שתגנה אותם, ובהפחיתם 

את רוע לבבם, ותכלימם,  ותזכיר מגרעותיהם, ותפרסם   – ותפחית ממעלתם, ותזכור רעותיהם   –

ותוכיחם על זה – ותוכיח אותם על כך ]ואין הכוונה כשמוכיחם למטרת קיום מצות תוכחה, אלא 

כדי להראות את חסידותו כלפי אחרים, ולהבליט את דרגתו הרמה בעבודת ה' )מרפא לנפש([, 

– על מעשיהם  בתשובה אל האלהים, ויתחרטו על מה שקדם להם  וישובו  ויתביישו  עד שייכלמו 

הרעים והתנהגותם הפסולה שהחזיקו בה בעבר, והיצר ינסה להצדיק את עצתו בכך שתתנהי בזה 

ובדרך זו כמנהי הנביאים וכמו שפעלו בעבר נביאי ישראל, כמו שכתוב )יחזקאל מי, י(: 'אתה בן 

אדם היד את בית ישראל

יעבירו  שלא   – מלפניו 

המלך ממשרתו כל ימי חייו, 

שילך  לו  גרמה  זו  וטעותו 

 – לבו  ויתר  לבו,  בשרירות 

אחרי  לרדוף  לעצמו  והתיר 

תענויות העולם הזה, וישתדל 

והשקיע   – אליהם  להייע 

בהשגת  מרובים  מאמצים 

שעבודתו  עד  אלו,  תענוגות 

לטורח  עליו  נעשתה  למלכו 

נקרא  והנה,  למעמסה.   -

פתאום אותו העבד להתייצב 

דין  לו  לתת  כדי  המלך  לפני 

וחשבון על עבודתו, ולא היו 

 – ואמתלאות  תשובות  לו 

להצטדק  במה  לו  היה  ולא 

זו,  הנהגתו  על  המלך  בפני 

עליו  ונגזר  בדינו  ונתחייב 

ירוש מעבודת המלך וסילוק מכל ערי מלכותו, ויצא מלפניו עני – ואז יצא מלפני המלך חסר כול, 

ונפשו - כשנפשו אבלה על שלא רכש לו ]לעצמו[ שום דבר במשך כל זמן עבודתו למלכו – בכל זמן 

היותו בתפקיד בעבודת המלך, בזמן שעוד היתה בידו היכולת לעשות זאת. וכך נשאר כל ימי חייו 

עני ואביון, נאנח ודווי – וכואב, מתאבל ונתעב – ונמאס בעיני עצמו עד יום מותו. וכפי ששגה עבד 

זה ונהג בדרך שטות, כך הוא מנהגם של כל אלו המדמים לעצמם שימלאו את חובותיהם כלפי 

הבורא לאחר זמן בעתיד. הם משוכנעים שחייהם מסורים בידם, ואינם שמים נגד עיניהם שסופם 

עשוי להפתיע אותם בפתע פתאום. או אז יצטרכו לעמוד לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה ולתת 

דין וחשבון על שבזבזו את חייהם בהבלי העולם הזה ותענוגיו. חרטתם תהיה עמוקה ונוקבת, 

אולם ללא תועלת, ויצאו מלפני מלכו של עולם בבושת פנים ובצער עד אין שיעור, ונפשם תידחה 

למקום ציה וצלמות ולא תזכה לשכר העולם הבא, ותתגולל לנצח בעירום ובחוסר כול, בחרפה 

וביגון. ה' ישמרנו )פתחי לב(.

וכאשר יתייאש היצר מלפתותך מהפנים האלה 

אֹון  ְוַהּיָ אּות  ַהּיֵ ד  ִמּצַ ֶזה  ּבָ ל  ּדֵ ּתַ ִמׁשְ ָזַכְרנּו,  ר  ֲאׁשֶ

ֲעלֹות  ְעּתָ ֶאל ַהּמַ ָבר ִהּיַ ּוִמעּוט ָהֲעָנָוה, ְויֹאַמר: ּכְ

יִקים  ּדִ ְוַהּצַ ַהֲחִסיִדים  ֲאֵליֶהן  יעּו  ִהּיִ ׁשֶ דֹולֹות  ַהּיְ

ֲעבֹוַדת  ּבַ ֵלִמים  ְ ַהּשׁ יָך  ּוְבַמֲעׂשֶ ְלָבְבָך  ֱאמּוַנת  ּבֶ

ָך,  י ְזַמּנֶ ַאְנׁשֵ דֹוְרָך ְוֶאָחד ּבְ ה ָיִחיד ּבְ ָהֱאלִֹהים, ְוַאּתָ

ְמאֹס אֹוָתם,  ְוָראּוי ְלָך ְלַהְראֹות ִיְתרֹוְנָך ֲעֵליֶהם ּבִ

רַֹע  ּוְתַפְרֵסם  ָרעֹוֵתיֶהם,  ְוִתְזּכֹר  ּוְבַהְפִחיָתם, 

ְלמּו  ּכָ ּיִ ׁשֶ ֶזה, ַעד  ְותֹוִכיֵחם ַעל  ְוַתְכִליֵמם,  ְלָבָבם, 

ַדם  ּקָ ֶ ּשׁ ַמה  ַעל  ְוִיְתָחְרטּו  ָהֱאלִֹהים,  ֶאל  ְוָיׁשּובּו 

תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִביִאים,  ַהּנְ ִמְנַהי  ֶזה  ּבָ ְוִתְתַנֵהי  ָלֶהם, 

ָרֵאל  ית ִיׂשְ ד ֶאת ּבֵ ה ֶבן ָאָדם ַהּיֵ )ְיֶחְזֵקאל מי, י(: )סה(ַאּתָ

ַאֲחֵרי  ִלְרּדֹף  ִלּבֹו  ָתר  ַוּיָ יו,  ַחּיָ ְיֵמי  ל  ּכָ ָפָניו  ִמּלְ

ַעד  ֲאֵליֶהם,  יַע  ְלַהּיִ ל  ּדֵ ּתַ ׁשְ ַוּיִ ָהעֹוָלם,  ַתֲענּויֹות 

ה  ְוִהּנֵ ָלטַֹרח.  ָעָליו  ָתה  ֶנֶעׂשְ ְלַמְלּכֹו  ֲעבֹוָדתֹו  ׁשֶ

ּבֹון ַעל  ֶלְך ָלֵתת לֹו ִדין ְוֶחׁשְ ִנְקָרא ִפְתאֹם ִלְפֵני ַהּמֶ

ַוֲאַמְתָלאֹות,  ְתׁשּובֹות  לֹו  ָהיּו  ְולֹא  ֲעבֹוָדתֹו, 

ל ָעֵרי ַמְלכּותֹו,  ֶלְך ּוִמּכָ רּוׁש ֵמֲעבֹוַדת ַהּמֶ ב ּיֵ ְוִנְתַחּיֵ

לֹו  ָרַכׁש  ּלֹא  ׁשֶ ֲאֵבָלה,  ְוַנְפׁשֹו  ָעִני  ָפָניו  ִמּלְ ֵצא  ַוּיֵ

ָהָיה  ְזַמן ׁשֶ ָכל ְזַמן ֲעבֹוָדתֹו ְלַמְלּכֹו, ּבִ ָבר ּבְ ׁשּום ּדָ

ָעִני  יו  ַחּיָ ְיֵמי  ל  ּכָ ַאר  ִנׁשְ ְוָכְך  זֹאת.  ַלֲעׂשֹות  ָיכֹול 

ל ְוִנְתָעב ַעד יֹום מֹותֹו. ְוֶאְביֹון, ֶנֱאָנח ְוָדוּוי, ִמְתַאּבֵ

ה  ִנים ָהֵאּלֶ ּתֹוְתָך ֵמַהּפָ ֶצר ִמּפַ ִיְתָיֵאׁש ַהּיֵ ר  ְוַכֲאׁשֶ

סה. אתה בן אדם היד את בית ישראל את הבית ויכלמו מעונותיהם. ה'חתם סופר' )ב'תורת משה 
 עיונים 



שער יחוד המעשה ביושר לבבביושר לבב הלבבותשער יחוד המעשה הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  קמז קמו   המוסר   ארחות   

– אתה,  ואם תשיב עליו בזה 

ענה ליצרך על דבריו אלה, 

אמאס  ואיך  לו:  ותאמר 

מי  את  ]ואבייש[  ואכלים 

לבבו  עניני  יודע  שאינני 

מי  את   – לאלהים  ומצפונו 

הנעשה  את  מכיר  שאיני 

כלפי  ובמצפוניו  בלבו 

אם  אפילו  והרי  האלוקים? 

אם  גם   – ממנו  בנראה  הוא 

ניכר  הגלויים  מעשיו  מתוך 

שהוא נמאס – מאוס ומתועב, 

בכל זאת אפשר וייתכן שאין 

שאין   – כנראהו  מצפונו 

שבלבו  וייתכן  כברו  תוכו 

ה'.  עם  שלם  הוא  ובמצפונו 

בשעתם   – הנביאים  אם  וגם 

הכלימו והוכיחו את בני דורם 

בדבריך,  לי  שהוכחת  כפי 

מכל מקום הם לא עשו זאת 

שהיה  הבורא,  ברשות  אלא 

משקיף על תוך לבבם ועל רוע מצפונם של בני דורם וציווה על הנביאים להוכיחם, אבל אני, אין 

ביכולתי ובכח חכמתי ודעתי לדעת את מה שיש ומתרחש בלבבות ומצפונים – בליבותיהם ובמה 

שצפון בפנימיותם, ושמא אותו מצפון הנמאס בעיני – שלפי ראות עיני הוא מאוס, הוא טוב מיילויו 

הרבה – לאמיתו של דבר הוא טוב בהרבה ממה שנראה בגלוי, ואינני יודע בו – אלא שאינני יודע 

להכיר זאת, ואולי מצפונו – וייתכן אפילו שמצפונו טוב יותר מהמצפון שלי אצל ]בעיני[ הבורא. 

וגם אם לא טעיתי במבטי ובאבחנתי, ובאמת הוא בנראהו רע – אדם זה גם בתוך תוכו הוא רע, 

אפשר שירם לו זה סכלותו במה שהוא חייב לבורא – ייתכן שדבר זה נגרם מחוסר הבנתו עד כמה 

הוא חייב לבורא. ואם כן, יש לו טענה – תירוץ על מעשיו יותר ממני – מההתנצלות שיש לי על 

רוע מצפוני, מפני יתרון חכמתי על

את הבית' – הקב"ה ציווה את 

הנביא יחזקאל להודיע לבני 

ישראל את תבנית בית המקדש העתיד כפי שראה בנבואתו 'ויכלמו מעונותיהם' – ובכך ירגישו 

בושה שבעוונותיהם נחרב הבית הראשון. כמותם כן אתה; אם הנך מבקש לנהוג כמנהג הנביאים, 

עליך להוכיח ולבייש את בני דורך. 

ֶאְמַאס  ֵאיְך  ְוֹתאַמר לֹו:  ֶזה,  ּבָ ָעָליו  יב  ׁשִ ּתָ ְוִאם 
ְלָבבֹו  ִעְנְיֵני  יֹוֵדַע  י  ֵאיֶנּנִ ׁשֶ ִמי  ְוַאְכִלים 

ּנּו ִנְמָאס,  ְרֶאה ִמּמֶ ּוַמְצּפּונֹו ֵלאלִֹהים? ְוִאם הּוא ַבּנִ

ִביִאים  ַהּנְ ְוִאם  ְכִנְרֵאהּו.  ַמְצּפּונֹו  ֵאין  ׁשֶ ר  ֶאְפׁשָ

ְרׁשּות ַהּבֹוֵרא  ִהְכִלימּו ְוהֹוִכיחּו ְבֵני דֹוָרם, ָעׂשּו ּבִ

ִקיף ַעל ְלָבָבם ְורַֹע ַמְצּפּוָנם, ֲאָבל ֵאין  ָהָיה ַמׁשְ ׁשֶ

ְלָבבֹות  ּבִ ׁש  ּיֵ ֶ ּשׁ ַמה  ָלַדַעת  י  ְוַדְעּתִ ָחְכָמִתי  ְבֹכַח 

טֹוב  ֵעיַני  ּבְ ְמָאס  ַהּנִ ַמְצּפּון  א  ּמָ ְוׁשֶ ּוַמְצּפּוִנים, 

י יֹוֵדַע ּבֹו, ְואּוַלי ַמְצּפּונֹו טֹוב  ה, ְוֵאיֶנּנִ ּלּויֹו ַהְרּבֵ ִמּיִ

י ֵאֶצל ַהּבֹוֵרא. ּלִ ֶ ִמּשׁ

ֶזה  לֹו  ַרם  ּיָ ׁשֶ ר  ֶאְפׁשָ ָרע,  ְבִנְרֵאהּו  הּוא  ְוִאם 
ְוֵיׁש לֹו  ב ַלּבֹוֵרא.  הּוא ַחּיָ ֶ ַמה ּשׁ ּבְ ִסְכלּותֹו 

ַעל  ָחְכָמִתי  ִיְתרֹון  ֵני  ִמּפְ י,  ּנִ ִמּמֶ יֹוֵתר  ַטֲעָנה 

ְלמּו ֵמֲעֹונֹוֵתיֶהם. ִית ְוִיּכָ ֶאת ַהּבַ

השלם' ב' שמות עמ' נב( למד ממקרא זה את צורת התוכחה הרצויה והמועילה בכדי לשנות ולתקן 

את החוטא שישוב מדרכיו הרעים. וז"ל: אמר הקב"ה ליחזקאל 'אתה בן אדם הגד את בית ישראל 

כתיב  לפרש,  יש  י-יב(.  מג,  )יחזקאל  וגו'  הבית'  תורת  'זאת  וגו'  מעונותיהם'  ויכלמו  הבית  את 

)תהלים נא, טו-טז( 'אלמדה פושעים דרכיך וחטאים אליך ישובו, הצילני מדמים אלוקים תרנן לשוני 

צדקתך'. יש לבאר, ידוע, אם מוכיח לפושע לשוב בתשובה, אפילו בינו לבין עצמו אסור לביישו, רק 

יאמר לו דברי תורה וכדומה, אשר השומע מעצמו יבין לקח מוסר ולא ישכיל שהמוכיח אומר תורה 

זו בכוונה כדי להוכיחו, ואז לא יתבייש השומע. והנה המבייש כאילו שופך דמים כמאמר חז"ל )ב"מ 

נח, ב(. וזה 'אלמדה פושעים דרכיך וחטאים אליך ישובו', על ידי דברי תוכחת מוסר, אבל התפלל 

דוד, 'הצילני מדמים' שלא אכשל לבייש - שהוא כשופך דמים, רק 'תרנן לשוני צדקתך' - שהיא 

תורה שנקראת 'צדקה' כדכתיב )דברים לג, כא( 'צדקת ה' עשה ומשפטיו עם ישראל'. ועל ידי זה 

יבין לקחת מוסר. וזה אמר הקב"ה ליחזקאל שיוכיח לישראל, אבל לא יביישם. ואיתא בספרים, שכל 

ענין בית המקדש, בניינו וכליו, הכל להורות רמזי מוסר ללמד לבני ישראל וילמדו מהם.

ובזה יש לפרש, 'ואתה בן אדם הגד את בית ישראל את הבית' וממילא יבינו וישכילו איך דרכם 

שלא ביושר, 'ויכלמו מעונותיהם', מעצמם, בינם לבין עצמם שיקחו ממנו מוסר ויבינו בעיניהם. 

ומסיים 'וזאת תורת הבית', זו היא תורה של הבית, שהבית מלמד אותנו היאך יהיה דרכינו. עכ"ד. 

]בספר 'נפש החיים' )ש"א פ"ד, ובהגה"ה( מביא מדברי הזוהר איך שכל תבנית המשכן וכליו הם 

מקבילים לשיעור קומתו הרוחני של האדם, וכפי שאמר יחזקאל )מג, י-יב( "אתה בן אדם הגד את 

בית ישראל את הבית ויכלמו מעונותיהם ומדדו את תכנית, ואם נכלמו מכל אשר עשו צורת הבית 

ותכונתו ומוצאיו ומובאיו וכל תורתו וכו' וכתוב לעיניהם וישמרו את כל צורתו ואת כל חוקותיו 

ועשו אותם", מבאר הגרח"ו )שם בהג"ה( את קשר צורת הבית לזה שיכלמו מעוונותיהם, שעל ידי 

שילמדו את כל פרטי המשכן, ידעו איך צריך להתקרב אל ה' יתברך, ומאידך את ההרס והחורבן 

הגדול כתוצאה מעונותיהם. לכן התורה כל כך האריכה בכלי המשכן לפרטיהם, כי זה יוצר את 

הקשר בין האדם לה' יתברך )'שפתי חיים'([. 

 עיונים 



שער יחוד המעשה ביושר לבבביושר לבב הלבבותשער יחוד המעשה הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  קמט קמח   המוסר   ארחות   

יש אפשרות  ועוד   – ואפשר 

הרושם  שלמרות  לטעון, 

על  עושה  שהוא  השלילי 

זאת  בכל  חיצוניותו,  פי 

מכך  להסיק  לי  ראוי  לא 

ממצפוני.  גרוע  שמצפונו 

על  נוצר  זה  שרושם  ייתכן 

שבו  הטוב  הצד  ואילו   – וטובתו  ]וגלוי[,  ונילה  נראה  אישיותו  של  הרע  הצד   – רעתו  ידי שרק 

ומעלתו צפונה ונסתרת – טמונה ונסתרת, ואני בהפך זה – ואילו אצלי הדבר הוא להיפך: החיצוניות 

מתוקנת והפנימיות חסרה ופגומה. ואם כנים הדברים הללו, נמצא שהוא ראוי לרחמי האל וכפרתו 

– שה' ירחם עליו ויסלח לו על עוונותיו יותר ממני, וזכות אחת ממנו – מפני שזכות אחת שלו 

שוקלת זכויות רבות משלי והיא שוות ערך לזכויות רבות שלי, מפני שאין

שחכמתי  מפני   – חכמתו 

ממילא  חכמתו,  על  יתירה 

על  מרובה  עבודתי  חובת 

איננו  הבורא  כי  חובתו, 

האדם  מן  ודורש  תובע 

כפי  רק  אלא  אותו  לעבוד 

וידיעתו.  חכמתו  שיעור 

הדבר,  הוא  שכך  וכיוון 

יותר  אני  שאדרבה  נמצא 

 – ממנו  נמאס  שאהיה  ראוי 

ומדוע? מפני יתרון קיצורי במה שאני חייב בו מעבודת הבורא עם דעתי אותו – שהרי ביחס להכרתי 

ולידיעתי עד כמה אני חייב לעבוד את הבורא הנני מתרשל בקיום חובותי, והחיסרון בעבודתי 

– על  על קיצורו עם סכלותו בו  גדול יותר משל אותו אדם שתפיסותיו רדודות, וחסרוני עודף 

התרשלותו, שהרי התרשלות זו נובעת מחוסר ידיעה. והוא ממרה את האלהים בסכלות – מתוך 

 חוסר ידיעה ובשייה, ואילו אני ממרה אותו – את רצונו בדעת – מתוך ידיעה שאני עושה זאת,

ובזדון. 

ְצפּוָנה  ְוטֹוָבתֹו  ְוִנְיָלה,  ִנְרָאה  ָרָעתֹו  ׁשֶ ר  ְוֶאְפׁשָ
ָראּוי  ְוהּוא  ֶזה.  ְבֵהֶפְך  ַוֲאִני  ֶרת,  ִנְסּתֶ

ַאַחת  ּוְזכּות  י,  ּנִ ִמּמֶ יֹוֵתר  ָרתֹו  ְוַכּפָ ָהֵאל  ְלַרֲחֵמי 

ֵאין  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ י,  ּלִ ֶ ִמּשׁ ַרּבֹות  ְזֻכּיֹות  ׁשֹוֶקֶלת  ּנּו  ִמּמֶ

ִפי  א ּכְ י ַהּבֹוֵרא ֵאיֶנּנּו תֹוֵבַע ָהָאָדם ֶאּלָ ָחְכָמתֹו, ּכִ

ּנּו,  ִמּמֶ ִנְמָאס  ֶאְהֶיה  ׁשֶ ָראּוי  יֹוֵתר  ַוֲאִני  ָחְכָמתֹו. 

ֵמֲעבֹוַדת  ּבֹו  ב  ַחּיָ ֲאִני  ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ ִקּצּוִרי  ִיְתרֹון  ֵני  ִמּפְ

ִסְכלּותֹו  ִעם  ִקּצּורֹו  ַעל  י אֹותֹו,  ְעּתִ ּדַ ִעם  ַהּבֹוֵרא 

ָיָיה,  ִסְכלּות ּוִבׁשְ בֹו. )סו(ְוהּוא ַמְמֶרה ֶאת ָהֱאלִֹהים ּבְ

ַוֲאִני ַמְמֶרה אֹותֹו ְבַדַעת ּוְבָזדֹון.

וביראה  היו באהבה  לא  כדין,  אותן שהשלימן  ואפילו  הנאותין לאותה מצוה,  ואופניהן  פרטיהן 

ובשמחה הראוי לעשיית המצוה. ואם ידקדק הקב"ה ח"ו אחר עשיית מצוותיו, ימצאו רובן בעלי 

מומין, וישארו לו מיעוטא דמיעוטא נגד העוונות שיש לו, ויקרא על האדם עבור זה שם רשע 

לעולם. אבל אם הקב"ה יתנהג עמו במדת הרחמים, ויחפש עליו זכות בכל עניניו, ישארו זכויותיו 

ויותר מזה, שאפילו אם יש לו רוב עוונות, אם הקב"ה יתנהג עמו במדת הרחמים  על מכונם. 

הגמורה יתמעטו מנינם, כי בוודאי ימצאו כמה וכמה מהעוונות שיש לחפות עליו שעשה אותן 

בשגגה, וממילא יכריע הכף זכות, ויקרא עליו שם צדיק לעולם.

והנה כל זה תלוי לפי ההנהגה שהנהיג את עצמו בימי חייו עם הבריות. אם דרכו היה לדון אותם 

ואם דרכו היה ללמד חובה על  )קכז, ב(,  זכות, דנין אותו גם כן לזכות, כדאיתא בשבת  לכף 

הבריות ולדבר עליהם רע, גם מלאכי השרת מדברים עליו רע למעלה, כדאיתא במדרש משלי, 

על כן צריך שידע האדם בנפשו בעודו בחיים, כי בעת שהוא דן את חבירו בין לטוב בין למוטב, 

אז בדבוריו ממש הוא מסדר דין לעצמו. 

ומצינו במסכת יומא )עז, א( לענין גבריאל בעת שעמד חוץ לפרגוד ועורר זכות על ישראל, השיב 

הקב"ה מי הוא זה שמלמד זכות על בני, והעלו אותו לפנים עבור זה. מזה נוכל להבין מעלת 

המלמד זכות לפני הקב"ה, ונעשה אחר כך מרכבה להאור של היכל הקדושה שנקרא היכל הזכות, 

ששם מזכירין זכותן של ישראל, כדאיתא בספר חרדים. ע"כ. 

באגרתו  הרמב"ן  ובזדון.  בדעת  אותו  ממרה  ואני  ובשייה  בסכלות  האלהים  את  ממרה  והוא  סו. 

הידועה כתב בתוך דבריו, וז"ל: "וכל אדם יהיה גדול ממך בעיניך, אם חכם או עשיר הוא עליך 

לכבדו. ואם רש הוא, ואתה עשיר או חכם ממנו, חשוב בלבך כי אתה חייב ממנו והוא זכאי ממך, 

שאם הוא חוטא הוא שוגג ואתה מזיד". עכ"ל.

ה'חפץ חיים' )'שמירת הלשון' שער התבונה, פ"ד(, האריך בענין גודל החיוב לדון את הזולת לכף 

זכות. וז"ל: ירגיל את עצמו לדון את חבירו לכף זכות, והוא אחד מהדברים שאדם אוכל פירותיהן 

בעולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא, כמו שאמרו חז"ל )שבת קכז, א(. והענין של כף זכות הוא 

בין אם יש לצדד בעצם הענין שנשמע עליו, שעשה או שדיבר, לומר שהדין עמו, או שבשגגה בא 

הענין לידו, או שלא ידע את חומר איסורו. וכלל אמרו חז"ל )אבות פ"ב מ"ד(: 'אל תדין את חברך 

עד שתגיע למקומו'. ועל ידי מדה זו דכף זכות, נקל להאדם להעלות על עצמו שם צדיק לעולם.

דהנה ידוע דבענין הזכויות שיש ביד האדם, אף אם כחול ירבון, אם הקב"ה יתנהג עמו במדת 

הדין הגמורה, לא ישאר בידו כי אם מעט מזעיר, כי כמה וכמה מהן לא השלים לעשות אותן בכל 

 עיונים 

 עיונים 



שער יחוד המעשה ביושר לבבביושר לבב הלבבותשער יחוד המעשה הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  קנא קנ   המוסר   ארחות   

איני  נוסף  ומטעם   – ועוד 

יכול לקבל את דבריך ואיני 

את  כשאעסיק   – את לבי  שהרי כשאטריד  מגרעותיהם,  על  ולבזותם  סביבותי  את  להוכיח  יכול 

מחשבותי לפקוד – לחפש ולזכור מומי ]חסרונות[ בני אדם אחרים,

 – הבורא  זולתי  עליה  משקיף 

מפני שאין מי שיודע על אותה 

אותה  שעשה  משלו  זכות 

בצנעה ולשם שמיים, ולכן אין 

אותו  מהללים  ואין  משבחים 

 – בעבורה  יכובד  ולא  עליה, 

בגללה.  אותו  מכבדים  ולא 

באופן זה זכות מעשיו הטובים 

ואילו  בשלימותה.  לו  עומדת 

המצב  אצלי   – זה  בהפך  אני 

שלי  שהנראה  מפני  הפוך, 

הוא טוב מהנראה שלו – מפני 

שמעשה טוב שלי נראה ונגלה 

מהמעשים  יותר  לאחרים 

שבני  ומכיוון  שלו,  הטובים 

וכבוד  שבח  לי  נותנים  אדם 

בעבורו, ינכו לי משכרו. 

 – העבירות  בשער  וכן 

את  לשקול  כשנבוא  וכן 

ייתכן  לחטאי,  ביחס  חטאיו 

שיתברר, כי העבירה האחת ממני ]שלי[ שוקלת – שווה ושקולה לעבירות רבות משלו, מפני שעבירתי 

– שהעבירה שלי היא מכוסה וצפונה – טמונה ונסתרת מעיני הבריות, ועברתו – ואילו עבירתו נראית 

]גלויה[ ומפורסמת, וזו סיבה לכך שמשקל חטאיו פחות מחטאי כי בינות בני אדם אותו עליה – כיוון 

שבני אדם מגנים אותו על אותם חטאים, מנכין לו מענשו. ויוצא איפוא, שיחסר שכר מעשי בעולם 

הזה – ששכר העולם הבא המגיע לי על מעשי הטובים שעשיתי בעולם הזה יחסר, מפני פרסומם – 

בגלל הפרסום והכבוד שהיה לי בעבורם בעולם הזה, ואילו אצלו יהיה הדבר להיפך, יישאר לו שכר 

מעשיו בעולם הבא – את שכר מעשיו הטובים הוא יקבל בשלימות בעולם הבא, וכמו כן, יחסר ענשו 

על העבירה בעולם הזה – העונש המגיע לו על עבירותיו בעולם הזה יפחת, מפני שמינין אותו בני 

אדם עליה – מפני שבני אדם מגנים אותו עליהן והוא סופג ביזיונות מפניהן בעולם הזה, ויישאר עלי 

עונש עבירותי - והעונש המגיע לי על עבירותי יישאר שלם לעולם הבא. 

ָאָדם  ְבֵני  ִלְפקֹד מּוֵמי  י  ִלּבִ ַאְטִריד  ׁשֶ )סז(ּכְ ְועֹוד,  ִחים אֹותֹו  ּבְ ִקיף ָעֶליָה זּוָלִתי ַהּבֹוֵרא, ְוֵאין ְמׁשַ ַמׁשְ

ֵני  ֲעבּוָרּה. ַוֲאִני ְבֵהֶפָך ֶזה, ִמּפְ ד ּבַ ָעֶליָה, ְולֹא ְיֻכּבַ

ּלֹו. ְרֶאה ׁשֶ י הּוא טֹוב ֵמַהּנִ ּלִ ְרֶאה ׁשֶ ַהּנִ ׁשֶ

ִני  ִמּמֶ ָהַאַחת  ָהֲעֵבָרה  י  ּכִ ָהֲעֵברֹות,  ַער  ׁשַ ּבְ ְוֵכן 
ֲעֵבָרִתי  ֵני ׁשֶ לֹו, ִמּפְ ֶ ׁשֹוֶקֶלת ֲעֵברֹות ַרּבֹות ִמּשׁ

ּוְמֻפְרֶסֶמת,  ִנְרֵאית  ַוֲעֵבָרתֹו  ּוְצפּוָנה,  ה  ְמֻכּסָ

ֵמָעְנׁשֹו,  לֹו  ין  ְמַנּכִ ָעֶליָה  אֹותֹו  ָאָדם  ֵני  ּבְ ּוְבַיּנֹות 

ֵני ִפְרסּוָמם,  ה, ִמּפְ עֹוָלם ַהּזֶ י ּבָ ַכר ַמֲעׂשַ ְוֶיְחַסר ׂשְ

א, ְוֶיְחַסר ָעְנׁשֹו  עֹוָלם ַהּבָ יו ּבָ ַכר ַמֲעׂשָ ֵאר לֹו ׂשְ ָ ְוִיּשׁ

ין אֹותֹו ְבֵני  ְמַיּנִ ֵני ׁשֶ ה, ִמּפְ ַעל ָהֲעֵבָרה ָבעֹוָלם ַהּזֶ

ָלעֹוָלם  ֲעֵברֹוַתי  עֶֹנׁש  ָעַלי  ֵאר  ָ ְוִיּשׁ ָעֶליָה,  ָאָדם 

א. ַהּבָ

סז. כשאטריד לבי לפקוד מומי בני אדם ולעיין במידותם הרעות. ה'חפץ חיים' )'שמירת הלשון', שער 

התבונה פרק יד( כתב: אדם גאוותן המחשיב את עצמו לחכם, הרי שכולם נחשבים לשפלים בעיניו 

וממילא מתלוצץ מהם, וגאוותו מביאתו לקנא ולשנוא את חבירו המכובד בעיני אנשי העיר וזאת 

בעבור שידמה לו שנפחת כבודו על ידי זה, ויאמר בלבו: לולא הוא, הייתי נחשב בין בני אדם לאדם 

חשוב. ולכן יבחן ויבדוק גנזי נסתרותיו, כדי שיהיה לו מה לדבר אודותיו, יהיה אמת או שקר, וזאת 

כדי להקטין שמו אצל בני אדם ולהראות יתרונו עליו ולהפחית מעלתו ולהכלימו ולביישו. ומאידך, 

בעבור גאותו יחניף לרשעים תמיד ולא יוכיחם, כדי שלא ישנאוהו ויפחת כבודו.

על כן, הרוצה לטהר נפשו מעון המר הזה, יחשוב תמיד בגודל גנות הגאוה, כי איך יתגאה האדם 

אשר תחילת הוויתו נוצר מטיפה סרוחה והוא עתיד לילך למקום עפר רמה ותולעה ויאכל קצתו 

את קצתו. כמו כן כאשר יתבונן האדם גודל עניותו בתורה ובמצוות, לא יהיה לו במה להתגאות. 

וכמו שאמרו חז"ל )נדרים מא, א(: דדא חסר מה קנה? )כשזה חסר, מה קנה?(. ואפילו אם יש לו 

מעט תורה ומעשים טובים, כשיחשוב עם נפשו באמת, יתוודע לו כי לא תיקן עדיין אפילו החצי 

ואף לשליש לא הגיע לפי החכמה אשר הטביע הקב"ה  בנפשו. 

והביא על כך ה'חפץ חיים' משל נאה מספר 'זכרו תורת משה': לעשיר ששלח שני אנשים למדינה 

רחוקה, לקנות לו אבנים טובות, לראשון נתן עבור העסק אלף זהובים, ולשני נתן רק מאה, השנים 

ברוב טפשותם פזרו את רוב הכסף בדרך בדברי הבל, עד שלראשון נשארו רק מאתים זהובים, 

ולשני ארבעים. ויהי היום התווכחו השניים, בעל האלף אמר לשני: התוכל להתדמות אלי, הרי 

אתה עני ואין לך אפילו רבע ממני. ויען השני: הוי סכל וגאה, במה תתפאר, האינך יודע כי הכסף 

אינו שלנו, ורק שליחים אנו לקנות בהם סחורה לאדונינו, ואילו אתה בזבזת שמונה מאות זהובים, 

מה תענה לשולחך דבר, הרי בושה וכלימה תכסך?!

כן הדבר, האדם נשלח מהעולם העליון לעולם הזה, לתקן את נפשו ולצחצחה לפי ערך החכמה 

בו  הכשרון שיש  ביתרון  להתגאות  לאדם  לו  מה  כן  אם  בנפשו,  הבורא  הטביע  והכשרון אשר 

יותר מהזולת, והרי לא מכוחו הוא, כי זו ניתנה לו לצורך התכליתי, ועליו לדאוג במה שמבזבז 

כשרונותיו ולא מנצלם כראוי, כי אז אחריותו גדולה בהרבה יותר ממעוטי הכשרון.

 עיונים 



שער יחוד המעשה ביושר לבבביושר לבב הלבבותשער יחוד המעשה הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  קני קנב   המוסר   ארחות   

 – ממנו  שלמעלה  למה 

להצלחה  ותגיע  ותתגדל 

כך   - ולכן  הימנה.  מרובה 

מפתה היצר את האדם - נצל 

את  וקבל  הזה  הרווחה  את 

הימים האלה בשמחה – שמח 

 – בהם  והתנעם  אלה  בימיך 

ובלה זמנך בטוב ובנעימים, 

כי עוד מעט מזער – כי בעוד זמן קצר מאוד ויקרא לך המוות בשמך, ותענה את אלהיך – ותיאלץ 

להיענות לקריאתו של הבורא ללכת אל מחשכי הקבר, אל מקום שאין מעשה – שאין בו לא חכמה 

ולא תנועה ולא הנאה ולא צער ]כך הם דברי היצר לאדם, אבל האמת היא, כי יפה שעה אחת של 

קורת רוח בעולם הבא יותר מכל חיי העולם הזה, כמו שאמרו חז"ל )אבות ד, טז(, ושעה אחת 

ייסורי גיהנם קשה יותר משבעים שנים של ייסורי איוב, כמו שכתב הרמב"ן ז"ל בשער הגמול 

)פתחי לב(. האדם אינו הולך אל מקום שאין בו הנאה וצער, כדברי יצרו, אלא אל עולם שיש בו 

תענוג-עולם, חדווה ונועם ועדנה, אם אכן יזכה לו[. וישים ראיתו על זה – ויביא היצר ראיה לדבריו 

ממה שאמר שלמה המלך החכם

הרעות,  במידותיהם  ולעיין 

בחסרוני  מעיין  זה  ימנעני 

על  בביקורת  העיסוק   –

אחרים ימנע ממני לשים לב 

והנהגתי,  מעשי  את  ולבקר 

ומלהתבונן   – על  ומלעמוד 

דבר  שהוא  עצמי,  במומי 

ונחוץ  נצרך   – צריך  שיותר 

 – יותר  בו  חייב  ושאני  לי, 

עלי,   החובה המוטלת  שזוהי 

– בדומה לחולה  כמו החולה 

אשר  רבה,  לסכנה  הנתון 

שמכתו   - מדוהו  יטרידהו 

לבו  כל  את  ממלאה  שלו 

בדאגה ומונעת ממנו מפקוד 

מלעסוק   – אדם  בני  מדוה 

בחוליים של אחרים, ורפואת 

ברפואתו  ועיסוקו   – עצמו 

מונע ממנו מלעסוק ברפואת 

של  ברפואתם   – זולתו 

אחרים. כך צריך גם אני לנהוג; להתרכז בביקורת פנימית והתבוננות במעשי, ולעסוק בתיקון 

דרכי, ובכך אמנע מלעסוק בביקורת על מעשי הזולת ובראיית חסרונותיהם של אחרים. אם אכן 

תשיב ליצרך כך, אז יישבר היצר וייניף - וייכנע לפניך.

ואם לא יייעך חציו במה שזכרנו – ואם לא ישיגו אותך חיצי היצר על ידי הפיתויים שהזכרנו, הוא 

יארוב אותך – הוא ימשיך לארוב לך, בעתות הצלחתך – הן בזמן שהנך מצליח, ובצר לך – והן בזמן 

שהנך נמצא בצרה כפי שיתבאר להלן. 

וכאשר יהיו עניניך הולכים כרצונך - אם תצליח להשיג את ענייניך כפי שאיפתך, הוא יאמר לך: זה 

– הצלחתך היא פרי ותוצאה של השתדלותך ותחבולתך – היוזמה והתחבולות שהנך נוקט וחכמתך - 

והיא נובעת מעומק תבונתך, ועל כן המשך להשתדל ולהתמסר בעניני עולמך – בענייני העולם הזה, 

 וטרח ופעל בהם, כי על ידי זה יתמיד ויימשך לך הענין הזה – ותוסיף לקצור הצלחה בענייניך, ותעלה

ְמָחה  ְבׂשִ ה  ָהֵאּלֶ ִמים  ַהּיָ ל  ְוַקּבֵ ּנּו.  ִמּמֶ ְלַמְעָלה 

ֶמָך,  ֵרא ִבׁשְ י עֹוד ְמַעט ִמְזָער ְוִיּקָ ֶהם, ּכִ ְוִהְתַנֵעם ּבָ

ְמקֹום  ֶבר,  ַהּקֶ י  ּכֵ ַמֲחׁשַ ֶאל  ֱאלֶֹהיָך  ֶאת  ְוַתֲעֶנה 

ָצַער.  ְולֹא  ֲהָנָאה  ְולֹא  ְתנּוָעה  ְולֹא  ה  ַמֲעׂשֶ ֵאין  ׁשֶ

ֶהָחָכם ָאַמר  ֶ ּשׁ ַמה  ֶזה  ַעל  ַרֲאָיתֹו  ים   )סח(ְוָיׂשִ

ֶחְסרֹוִני  ן ּבְ ִמּדֹוָתם ָהָרעֹות, ִיְמָנֵעִני ֶזה ֵמַעּיֵ ן ּבְ ּוְלַעּיֵ

ִלי,  ָצִריְך  יֹוֵתר  הּוא  ׁשֶ ַעְצִמי,  מּוֵמי  ַעל  ּוֵמֲעֹמד 

ַיְטִריֵדהּו  ר  ֲאׁשֶ ַהחֹוֶלה,  מֹו  ּכְ יֹוֵתר,  ּבֹו  ב  ַחּיָ ַוֲאִני 

ַעְצמֹו  ּוְרפּוַאת  ָאָדם,  ְבֵני  ַמְדֵוה  קֹד  ִמּפְ ַמְדֵוהּו 

ֵיף ְלָפֶניָך. ֶצר ְוִיּנָ ֵבר ַהּיֵ ָ ֵמְרפּוַאת זּוָלתֹו. ָאז ִיּשׁ

ַכְרנּו, ֶיֱארֹב אֹוְתָך  ּזָ ֶ ַמה ּשׁ יו ּבְ יֲעָך ִחּצָ לֹא ַיּיִ ְוִאם 
ר ְלָך. ִעּתֹות ַהְצָלָחְתָך ּוַבּצַ ּבְ

יֹאַמר  ְרצֹוֶנָך,  ּכִ הֹוְלִכים  ִעְנָיֶניָך  ִיְהיּו  ר  ְוַכֲאׁשֶ
ְוַתְחּבּוָלְתָך  לּוְתָך  ּדְ ּתַ ִהׁשְ ִרי  ּפְ ֶזה  ְלָך: 

עֹוָלְמָך ִעְנְיֵני  ּבְ ל  ּדֵ ּתַ ִהׁשְ ן  ּכֵ ַעל   ְוָחְכָמֶתָך, 

ְוַתֲעֶלה ה  ַהּזֶ ָהִעְנָין  ְלָך  ַיְתִמיד  ֶהם,  ּבָ  ּוְטַרח 
סח. וישים ראיתו על זה מה שאמר החכם כל אשר ויו'. היצר הרע מסלף את פירושו האמיתי של 

הפסוק בכדי להטעות בני אדם ולהוכיח להם כביכול מהכתוב כשיטתו השגויה. ובאמת מצינו כי 

אסור לאדם ללמוד מקרא כפי הגיון לבו וללא מסורת, אלא צריך שהלימוד יהיה מושתת ומיוסד 

על פי דברי חז"ל ורבותינו הראשונים והאחרונים, ורק אז רשאי האדם לעיין ולפלפל ולחדש 

בתורה הקדושה ]ואף שמצינו בראשונים שפירשו המקרא גם שלא כדעת חז"ל, ואמרו שבדבר 

שלא נוגע להלכה ניתן לפרש כפי הבנתו בפשט, אבל כל זה הראשונים והאחרונים שכל מציאותם 

זה תורה והגיגי לבם שופע תורה וקדושה, וניתן להם החלק בתורה לפרש כפי הפשט שעמדו 

בעומק דעתם הקדושה, אבל לא כל הרוצה ליטול את השם יבא ויטול[ )'עיוני רש"י' ח"ב עמ' 1(. 

וכבר אמרו במסכת קידושין )מט, א(: "המתרגם פסוק כצורתו, הרי זה בדאי. והמוסיף עליו, הרי 

זה מחרף ומגדף". ועיי"ש בפירוש רש"י ותוספות. 

ואיתא במסכת ברכות )כח, ב(: "תנו רבנן, כשחלה רבי אליעזר נכנסו תלמידיו לבקרו, אמרו לו, 

רבינו, למדנו אורחות חיים ונזכה בהן לחיי העולם הבא, אמר להם, הזהרו בכבוד חבריכם, ומנעו 

 עיונים 



שער יחוד המעשה ביושר לבבביושר לבב הלבבותשער יחוד המעשה הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  קנה קנד   המוסר   ארחות   

 – הכופרים  הצלחת  ואת 

ואת ההצלחה המדומה שיש 

חייהם  במהלך  לכופרים 

שנאמר  כמו  הזה,  בעולם 

)איוב יב, ו(: 'ישליו אהלים 

את  השודדים   – לשודדים 

הבריות, על אף שהם מציקים 

השלום  שורר  לזולתם, 

למרייזי  ובטוחות  באוהלם. 

שהם  א-ל  מרגיזי  וגם   – אל' 

שוכנים  בבורא,  הכופרים 

בבטחה באוהליהם )פת לחם(, 

נכנס  לא  היצר:  לך  ויאמר 

עליך ההפסד הזה – הרי הנך 

רואה במוחש כי לעומתם אתה שרוי במצב קשה וסבל רב עובר עליך, ובוודאי שכל זאת לא בא עליך 

אלא - רק מפני שדבקת בעבודת האלהים ובמצוותיו, ועתה הנך רואה שאין ביכלתך לעמוד בזה – 

להמשיך בדרך זו, מפני כובד משאו ורוחק תכליתו – מפני שדרך זו  מטילה עליך מעמסה יותר  מדי 

כבדה, וגם הסבל שהנך סובל הוא ללא כל תועלת, וממילא לא תגיע אף פעם לידי שלימות בעבודת ה' 

וקיום מצוותיו. ואילו  היית מסיר מעליך את הענין הזה – את שאיפתך לעבוד את ה' מלבך,  ותנוח לו 

ממנו – והיית מניח לנפשך ממנה, או אז היית שמח  ומצליח בענינך, כמו שאתה רואה עליו הרשעים 

– כפי שהנך  רואה אצל הרשעים. כדי לשכנע אותך בצדקתו יוסיף היצר ויוכיח לך שהאנשים בעלי 

הדרגה נענשים יותר משנענשים אנשים אחרים, פשוטים: הלא תראה ותביט מה שאמר הכתוב  )ויקרא 

 י, י(: 'בקרובי אקדש' - ְשִמי יתקדש על ידי שאעשה דין באותם המכובדים לפַני, ונאמר )עמוס י, ב(:

אשר  'כל  י(:  ט,  )קהלת 

בכחך  לעשות  ידך  תמצא 

וחשבון  אין מעשה  כי  עשה, 

בשאול  וחכמה  ודעת 

שמה'.  הולך  אתה  אשר 

של  הנכון  שהפירוש  ]מובן 

לאדם  קורא  אינו  הפסוק 

העולם  בתענוגות  להשתקע 

הפסוק  של  הנכון  הפירוש  הבא.  בעולם  עוד  קיימים  אלו  תענוגות  שאין  בידיעה  הזה 

אחרי  כי  עשה,  בכחך,  והנך  חי  בעודך  ומצוות  תורה   – לעשות  ידך  תמצא  אשר  כל  כך:  הוא 

וחכמה  ודעת  העבירות,  על  חרטה  של  וחשבון  המצוות,  קיום  של  מעשה  עוד  אין  המוות 

אין  הזה  מהעולם  האדם  של  סילוקו  אחר  שמה.  הולך  אתה  אשר  בשאול  התורה  לימוד  של 

הזה בעולם  חייו  בימי  לעצמו  ורכש  שקנה  מה  אלא  לו  ואין  מאומה,  עוד  לפעול  יכול   הוא 

)מרפא לנפש([. 

טובת  - יעלה מחשבות בלבך על  היצר יעביר על לבך  – וכאשר תימצא בזמן מצוקה,  ובצר לך 

הרשעים – ויתאר לפניך את הטוב והשלווה שזוכים בהם רשעים

ָליּו  ֱאַמר )ִאּיֹוב יב, ו(: ִיׁשְ ּנֶ מֹו ׁשֶ ְוַהְצָלַחת ַהּכֹוְפִרים, ּכְ

יֵזי ֵאל, ְויֹאַמר ְלָך:  חֹות ְלַמְרּיִ אָֹהִלים ְלׁשְֹדִדים ּוַבּטֻ

ָדַבְקּתָ  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ א  ֶאּלָ ה  ַהּזֶ ַהֶהְפֵסד  ָעֶליָך  ִנְכַנס  לֹא 

ָך יָכְלּתְ ּבִ ְוֵאין  ּוְבִמְצֹוָתיו,  ָהֱאלִֹהים  ֲעבֹוַדת   ּבַ

ְכִליתֹו. ּתַ ְורַֹחק  אֹו  ַמּשָׂ ֹכֶבד  ֵני  ִמּפְ ֶזה  ּבָ  ַלֲעֹמד 

לֹו  ְוָתנּוַח  ָך,  ּבְ ִמּלִ ה  ַהּזֶ ָהִעְנָין  ֵמִסיר  ָהִייָת  ְוִאּלּו 

רֹוֶאה ה  ַאּתָ ׁשָ מֹו  ּכְ ִעְנָיְנָך,  ּבְ ֵמַח  ׂשָ ָהִייָת  ּנּו,   ִמּמֶ

תּוב  ַהּכָ ָאַמר  ֶ ּשׁ ַמה  ִתְרֶאה  ֲהלֹא  ִעים.  ָהְרׁשָ ָעָליו 

ב(: י,  )ָעמֹוס  ְוָאַמר  ֶאָקֵדׁש,  ְקרֹוַבי  )סט(ּבִ י(:  י,  ְקָרא   )ַוּיִ

ֹכֲחָך  ּבְ ַלֲעׂשֹות  ָיְדָך  ְמָצא  ּתִ ר  ֲאׁשֶ ּכֹל  י(:  ט,  )קֶֹהֶלת 

ְוָחְכָמה  ְוַדַעת  ּבֹון  ְוֶחׁשְ ה  ַמֲעׂשֶ ֵאין  י  ּכִ ה,  ֲעׂשֵ

ה. ּמָ ה הֹוֵלְך ׁשָ ר ַאּתָ אֹול ֲאׁשֶ ׁשְ ּבִ

ִעים  ָהְרׁשָ טֹוַבת  ָך  ִלּבְ ַעל  ַיֲעִביר  ְלָך,  ר  ּוַבּצַ

היותם  בעת  דהיינו,  וימותו",  ה'  לפני  "בקרבתם  א(  טז,  )ויקרא  נאמר  וכן  סט. בקרובי אקדש. 

וביארו חז"ל כי כאשר הקב"ה עושה דין עם צדיקים שמו מתעלה ומתקלס.  ה'.  קרובים לפני 

שיאמרו 'אם לעושי רצונו כך, לעוברי רצונו על אחת כמה וכמה'. ולכאורה זה גופא טעון ביאור, 

אם כל מה שמדקדק עם הצדיקים הוא כדי ללמוד קל-וחומר לרשעים, למה לא ידקדק עם הרשע 

עצמו, ויתעלה שמו יתברך ללא קל וחומר?

בניכם מן ההגיון". ופירש המאירי, ש"הגיון" היינו פירוש הפסוקים באופן שהם נקראים, ואמר 

להם רבי אליעזר, שיש להם לגדל בניהם לתורה, ולחנכם שלא יפרשו פסוקים כפשוטם בכל דבר 

שפשוטו של מקרא עלול להביא לידי כפירה )כגון פסוקים שמדברים על הקב"ה בלשונות של 

הגשמה, ש"דיברה תורה כלשון בני אדם"(. 

וכמה סכנה יש בדבר כשניגשים ללימוד המקרא לפי הגיונות הלב בלא מסורת, ובלא עמל שיהא 

מתאים עם פשט המקרא כפי שלימדונו חז"ל. ובזוהר הק' )פרשת יתרו( כתב בענין זה דברים 

נוראים, וז"ל: "לא תעשה לך פסל וכל תמונה", רבי יצחק פתח: "אל תתן את פיך לחטיא את 

בשרך", כמה אית ליה לבר נש לאזדהרא על פתגמי אורייתא, כמה אית ליה לאזדהרא דלא יטעי 

בהו ולא יפיק מאורייתא מה דלא ידע ולא קביל מרביה, דכל מאן דאמר במילי דאורייתא מה 

דלא ידע ולא קביל מרביה, עליה כתיב "לא תעשה לך פסל וכל תמונה", וקוב"ה זמין לאתפרעא 

מיניה בעלמא דאתי וכו'. ושם אחרי זה יש מאמר דרבי אבא "לא תעשה לך פסל", לא תעבד לך 

אורייתא אחרא דלא ידעת ולא אמר לך רבך, מאי טעמא, "כי אנכי ה' אל קנא"  וכו'. 

 עיונים 

 עיונים 



שער יחוד המעשה ביושר לבבביושר לבב הלבבותשער יחוד המעשה הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  קנז קנו   המוסר   ארחות   

וכשהוא רואה – וכאשר יראה 

ומחליט  היצר שאתה מסכים 

ממעשי  מאומה  לעשות 

של  פעולה  איזו   – העבודה 

ה', יידיל עליך ענינו  עבודת 

את  בעיניך  יגדיל  הוא   –

ויציג  זה  במעשה  הטורח 

הנדרש  העמל  את  בפניך 

כמאמץ  הטוב  עשיית  לשם 

שמעבר לכוחותיך ויפחידך

שייגרם  מההפסד   – ממנו 

למשל,  ואם  בעקבותיו.  לך 

ואם   – הצום  מענין  זה  יהיה 

ויגרום   – ויחליאך  אותך  יחליש  הצום  כי  מלצום,  היזהר  לך:  יאמר  הוא  צום,  עליך  לקבל  תרצה 

לך לחולי וחולשה, וימנעך מעניני עולמך – וימנע ממך מלעסוק בצורכי העולם הזה שהנך זקוק 

להם ובאחריתך – וענייני העולם הבא המוטלים עליך. ואם למשל יהיה זה מענין תוספת תפילה 

בלילה – כשתרצה להתחזק בעבודת ה' ולהוסיף על תפילתך בלילה, הוא יעלה על לבך מחשבות 

שונות כדי למנוע אותך מכך, ויאמר לך: כי השינה חשובה וטובה לך יותר מן המזון, ושומרת על 

בריאותך, ומחזקת את יופך יותר מן המאכל והמשתה. כלומר, לאחר שקיבלת את טענות יצרך כי 

הצום עלול להזיק לבריאותך, יחזק היצר את טענותיו; הוא יטען כנגדך שכיוון שהסכמת ששמירת 

בריאותך חשובה יותר מן הצום, קל וחומר שאסור לך לקום משינתך בלילה, שהרי השינה נצרכת 

לבריאותך אף יותר מן המזון. כך היא דרכו של היצר, להתחזות לרופא מומחה היודע הכול מבלי 

ללמוד רפואה כלל. שהרי דעתם של הרופאים המומחים הפוכה מטענותיו, ולדבריהם, צום בן יום 

אחד פעם אחת בשבוע, לא די שאינו גורע מבריאותו של האדם, אלא מוסיף ומועיל לבריאותו. 

ובעניין השינה דעתם היא, שהאדם אינו זקוק ליותר משבע או שמונה שעות ביממה, וגם אם יישן 

ארבע או חמש שעות לא יהא בכך נזק לבריאותו )טוב הלבנון(. ואם יהיה

ים ַלֲעׂשֹות ְמאּוָמה  ה ַמְסּכִ ַאּתָ רֹוֶאה ׁשָ הּוא  ּוְכׁשֶ
ִעְנָינֹו  ָעֶליָך  יל  ַיְיּדִ ָהֲעבֹוָדה,  י  ֲעׂשֵ ִמּמַ

יֹאַמר  ַהּצֹום,  ֵמִעְנַין  ִיְהֶיה  ְוִאם  ּנּו.  ִמּמֶ ְפִחיְדָך  ְוּיַ

ְוִיְמָנֲעָך  ְוַיֲחִליֲאָך,  אֹוְתָך  ַיֲחִליׁש  י  ּכִ ֵהר,  ִהּזָ ְלָך: 

ֵמִעְנַין  ִיְהֶיה  ְוִאם  ְוַאֲחִריֶתָך.  עֹוָלְמָך  ֵמִעְנְיֵני 

ָנה  ֵ ַהּשׁ י  ּכִ ָך  ִלּבְ ַעל  ַיֲעֶלה  ְיָלה,  ַבּלַ ה  ִפּלָ ּתְ ּתֹוֶסֶפת 

ֶקת  ִריאּוְתָך ּוְמַחּזֶ זֹון, ְוׁשֹוֶמֶרת ּבְ טֹוָבה ְלָך ִמן ַהּמָ

ִיְהֶיה  )ע(ְוִאם  ה.  ּתֶ ׁשְ ְוַהּמִ ֲאָכל  ַהּמַ ִמן  יֹוֵתר  ּיּוְפָך 

יחס   – ידעתי  אתכם  'רק 

מכל  כלפיכם  לי  יש  מיוחד 

מכל   – האדמה  משפחות 

שאר אומות על כן – ומסיבה 

זו אפקוד עליכם את כל עונותיכם' – הנני מקפיד ומדקדק על כל עבירה שלכם, והדומה – ועוד 

פסוקים הדומים לזה, שתוכל ללמוד מהם שככל שהאדם מוסיף להידבק בעבודת ה', הוא נתבע 

על חטאים דקים יותר ונענש יותר. 

ן  חֹות ָהֲאָדָמה ַעל ּכֵ ּפְ י ִמּכֹל ִמׁשְ ַרק ֶאְתֶכם ָיַדְעּתִ

ל ֲעֹוֹנֵתיֶכם, ְוַהּדֹוֶמה ָלֶזה. ֶאְפקֹד ֲעֵליֶכם ֵאת ּכָ

ע. ואם יהיה מעניני הצדקות ידמה בעיניך אבידת ממונך וישים הריש לניד עיניך. מבואר בספרים, 

ולא בכדי מבטיחים  שחמדת הממון הנטועה בלב האדם, מונעת ממנו מלפזר מממונו לצדקה, 

אלא – ביאר הגאון רבי אלעזר מנחם מן שך – האמת היא שלא כל הרוצה שיתקדש שם שמים על 

ידו זוכה לכך, וכמו שאמר המגיד להבית יוסף, כי כדי לזכות לכך שיהא שם שמים מתקדש על 

ידו, צריך באמת זכות מיוחדת, בהראותו לכל כי "סביביו נשערה מאד", אשר לכן מדקדק הוא 

עם צדיקים כחוט השערה, ואלו אשר זוכים ומגיעים לזאת, מה רב חלקם.

והנה חז"ל אמרו )יבמות קכא: ב"ק נ.( "הקב"ה מדקדק עם סביביו כחוט השערה". ופירש רש"י: 

עם סביביו – עם צדיקים ההולכים אחריו. ויש רבים הסבורים שהדקדוק הוא רק עם צדיקים, 

ומתנחמים לומר – 'אני אינני צדיק ובעל מעלה, ולא ידקדקו עמי כמו עם הצדיקים', וטעות היא 

זו, כי חז"ל באו לומר שאפילו עם הצדיקים מדקדק כחוט השערה, ולא באו למעט שאר בני אדם, 

וכמובא מהגאון ז"ל )עיין 'אבן שלמה' פ"ה בהגה"ה( שאמר שיתבעו אפילו ממשומד על כל דבר 

כגון ברכה וכדומה, כי למרות שהשתמד הוא נשאר יהודי, כך יתבעו מכל אחד ואחד על כל דבר 

)'מחשבת מוסר' ח"ג עמ' שלד(.

ובמהרש"א ביבמות שם כתב, שמהגמרא הנ"ל יש ללמוד שאם כל כך מדקדק הקב"ה עם הצדיקים 

זוכים שמדקדקים  רק שהצדיקים  הבא,  בעולם  הרשעים  עם  כן  שידקדק  כל שכן  הזה  בעולם 

עמהם בעולם הזה כדי שיבואו זכים ונקיים לעולם הבא, ע"כ דברי המהרש"א. נמצא לפי זה שאין 

הרשעים משתכרים בזה, כי באמת בעולם הבא ידקדקו עמהם גם על דברים קטנים שבעולם הזה 

לא הענישום, אלא שצדיקים מדקדקים עמהם בעולם הזה ולרשעים נשאר הדקדוק הזה לעולם 

הבא כדי לנקותם גם מזה. 

ובאמת שכן איתא במדרש רבה )ויקרא כז, א(, וז"ל: "אלו ואלו מדקדק עמהן, הצדיקים גובה 

מהם מיעוט מעשים רעים שעשו בעולם הזה, בשביל ליתן להם שכר טוב לעתיד לבוא, ומשפיע 

 שלום לרשעים ומשלם להם מיעוט מעשים טובים שעשו בעולם הזה, כדי להיפרע מהם לעתיד

לבוא". 

 עיונים 

 עיונים 



שער יחוד המעשה ביושר לבבביושר לבב הלבבותשער יחוד המעשה הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  קנט קנח   המוסר   ארחות   

כל רכושך, וישים הריש לניד 

עיניך – ויצייר מול עיניך את 

חלקך,  מנת  שיהיה  העוני 

דלות  לך  ויזכיר   – ויזכירך 

המסכנות – כמה עגומה היא 

הדלות והחסרון – והאביונות. 

וכן – ובאותה הדרך בכל מין 

 – והחסדים  המצוות  ממיני 

בכל אחת מהמצוות וגמילות 

לעשות,  שתרצה  החסדים 

היצר להרתיע אותך   ישתדל 

כובד  ולהידיל  ולהפחידך 

הענין בלבך – וישכנע אותך 

שהמעשה הטוב הוא למעלה 

שתרפה  כדי  מכוחותיך, 

ממנו.  ידך  את  ותמשוך 

תחשוב  כאשר  זאת  ולעומת 

לעשות עבירה, הוא ישנה את 

גישתו, ויחבב לך ]עליך[ את 

את  בעיניך  ויגדיל  הנאתה 

טובתה, וישכיחך – וישכיח ממך את ענשה, ויזרז אותך לעשותה ולנטות אליה – ולהיות להוט אחריה. 

ואם תרייש לזה – בטענות היצר הללו ולדומה לו ממנו – ובטענות הדומות להן, השב עליו – ענה 

לו: כי כל צער שעבר עליך במה שקדם מימיך – כי מכל הייסורים והצער שהצטערת בעבר בעבור 

אך  זכר,  ולא  סימן  שום  רושם,  שום  בך  נשאר  לא   – אות  בך  ממנו  נשאר  לא  הבורא,  עבודת 

חלף מהרה ועבר – אלא הם חלפו ועברו וכלו מן העולם, ואילו שכרו – שכר המצוות שקיימתי 

מתוך קשיים עומד לך – שמור לי לעולם, לא יתם – לא ייפסק ולא יכלה לעולם ועד. והמתענה 

– וטענותיך שהצום וחוסר השינה יזיקו לי, אינן נכונות, כשיצום – כי מי שצם ביום ויאכל בלילה 

שלאחריו, כאילו לא התענה, וישוב אליו כחו - כוחו שנחלש על ידי התענית חוזר אליו מיד אחר 

אכילתו, והרגשתו הטובה שבה אליו כבראשונה, וכאילו לא צם כלל, ויישאר לו שכרו – ואילו שכרו 

על הצום יישאר שמור לו לעולם ועד.

וכאשר   – הצדקות  מעניני 

מצות  לקיים  לבך  על  יעלה 

הצדקה, יעמוד כנגדך וינסה להניא אותך וידמה בעיניך שבעשותך כן אבדת ממונך - תיאבד את 

נּות  ְסּכֵ יְרָך ַדּלּות ַהּמִ ים ָהִריׁש ְלֶנֶיד ֵעיֶניָך, ְוַיְזּכִ ְוָיׂשִ

ְצֹות ְוַהֲחָסִדים,  יֵני ַהּמִ ָכל ִמין ִמּמִ ְוַהֶחְסרֹון. ְוֵכן ּבְ

י  ּדֵ ּכְ ָך,  ִלּבְ ּבְ ָהִעְנָין  יל  ּוְלַהְיּדִ ְלַהְפִחיְדָך  ל  ּדֵ ּתַ ִיׁשְ

ֲעֵבָרה,  ַלֲעׂשֹות  ְחׁשֹב  ּתַ ר  ְוַכֲאׁשֶ ּנּו.  ִמּמֶ ה  ְרּפֶ ּתַ ׁשֶ

אֹוְתָך  ִויָזֵרז  ּה,  ָעְנׁשָ יֲחָך  ּכִ ְוַיׁשְ ֲהָנָאָתּה,  ְלָך  ב  ְיַחּבֵ

ַלֲעׂשֹוָתּה ְוִלְנטֹות ֵאֶליָה.

י  ב ָעָליו, ּכִ ּנּו, ָהׁשֵ יׁש ָלֶזה ְוַלּדֹוֶמה לֹו ִמּמֶ ְרּיִ ּתַ ְוִאם 
ֶמיָך,  ִמּיָ ַדם  ּקָ ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ ָעֶליָך  ָעַבר  ׁשֶ ַצַער  ל  ּכָ

ְוָעַבר,  ּנּו ְבָך אֹות, ַאְך ָחַלף ְמֵהָרה  ִמּמֶ ַאר  ִנׁשְ לֹא 

ִיְכֶלה.  ְולֹא  ִיּתֹם  לֹא  ְלעֹוָלם,  ְלָך  עֹוֵמד  ָכרֹו  ּוׁשְ

ִאּלּו לֹא  ְיָלה, ּכְ ּלַ ּיֹום ְויֹאַכל ּבַ צּום ּבַ ּיָ ׁשֶ ה, ּכְ ְתַעּנֶ ְוַהּמִ

מּור.  ָכרֹו ׁשָ ֵאר לֹו ׂשְ ָ ה, ְוָיׁשּוב ֵאָליו ּכֹחֹו ְוִיּשׁ ִהְתַעּנָ

ָממֹוֶנָך,  ֲאֵבַדת  ְבֵעיֶניָך  ה  ְיַדּמֶ ָדקֹות,  ַהּצְ ֵמִעְנָיֵני 

חז"ל, וכתב זאת הרמב"ם )פ"י ממענ"י ה"ב( ונפסק בשו"ע )יו"ד סי' רמז, ב( "שלעולם אין אדם 

מעני מן הצדקה, ולא היזק ולא דבר רע מתגלגל על ידה, שנאמר והיה מעשה הצדקה שלום". 

ומצינו בהלכות צדקה דבר שלא מצוי בשאר ההלכות שבארבע חלקי שולחן-ערוך, והוא, שהשו"ע 

מאריך בגודל המצוה, מביא מאמרי חז"ל הן לגודל שכרה והן לעוון מניעתה, וסימן שלם הקדיש 

לדבר, והוא מטעם הנ"ל, שמצוה זו שכביכול יש בה חסרון כיס, קשה  לקיימה.

וכבר אמרו חז"ל )כתובות סו, ב. הובא בגר"א יו"ד סי' רמז, ג'(: "מלח ממון חסר", פירש רש"י: 

שלא  המאכלים  את  שמשמר  המלח  ]כמו  שיתקיים  לו  לגרום  כלומר,  ממונו,  למלוח  "הרוצה 

יתקלקלו[, יחסרנו לצדקה תמיד, וחסרונו זהו קיומו". וכתב המהרש"א שיש לפרש עוד, שכל מי 

שאינו נותן צדקה כראוי, הוא מחסר מהמלח שהוא קיום ממונו. וכתב המאירי: חייב אדם לחלק 

מנכסיו למי שנתנם לו, דהיינו, לפרנס את העניים שהם בניו של הקב"ה, כמו שנאמר עליו )תהלים 

סח, ו( "אבי יתומים ודין אלמנות". ויהא בטוח שאם יחסר ממונו לכבודם, ה' ישלימו בכפליים.

ובמסכת גיטין )ז, א( אמרו: "אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמין ]דהיינו שהם בדיוק לפי צרכיו, 

ולא יותר, אף על פי כן[ יעשה מהם צדקה". כי כל המרחם על הבריות מרחמין עליו מן השמים, 

כדאיתא שבת קנא, ב )עיון יעקב(. ובהמשך שם: "אמר מר זוטרא, אפילו עני המתפרנס מן הצדקה 

יעשה צדקה... תני רב יוסף, שוב אין מראין לו סימני עניות". כלומר, מן השמים יחלצו אותו 

מעניו, כי בזכות מצות הצדקה יזכה לעשירות )מהרש"א(. 

כל שעה  לבו שהוא מבקש  ויתן האדם אל  הועתק ברמ"א שם(:  ג'  רמז  סי'  )יו"ד  הטור  וכתב 

פרנסתו מהקב"ה וכמו שהוא מבקש שהקב"ה ישמע שועתו כך הוא ישמע שועת עניים. גם יתן 

אל ליבו כי הוא גלגל החוזר בעולם וסוף האדם שיבא הוא או בנו או בן בנו לידי מדה זו וכל 

המרחם על אחרים מרחמין עליו. ואל 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 ממנו 

וזהו החלק הטוב שיהיה לו ממנו כדכתיב )ישעיה נח, ח( והלך לפניך צדקך. ועוד, כי הדבר בדוק 

ומנוסה כי בשביל הצדקה שנותן לא יחסר לו אלא אדרבה תוסיף לו עושר וכבוד וכו'.

)וכן מובא משמיה דהשל"ה(: בני אדם שאירע להם הפסד ומקמצים  ובדרך חיים )דף ד( כתב 

בנתינת הצדקה, הרי הם כמכבים אש בתבן וכצמא ששותה מים מלוחים לצמאו.

 עיונים 



הלבבות שער יחוד המעשהחובות 

קסא  המוסר   ארחות   

ביושר לבב הלבבותשער יחוד המעשה חובות 

המוסר  ארחות  קס  

וכן הניעור בקצת הלילה – וכן 

כאשר אדם יהא ניעור בחלק 

מן הלילה, כאשר יישן לאחר 

מכן, ישוב לקלות יופו – יחזור 

ולרעננותו,  לערנותו  גופו 

וכאילו לא ניעור – כאילו לא 

יישאר  וגם  כלל,  ניעור  היה 

לו ימול עמדו ושכר תפילתו 

– השכר על עבודתו  לעולם 

בשעות  ותפילתו  בלילה 

אלו יישארו לו לעולם. אבל 

בענין הצדקה – התשובה שתענה ליצרך כשהוא מציע לך להימנע מנתינתה וכשהוא מכניס בלבך 

חשש פן תבוא על ידי כך לידי עניות ופן תחסר פרנסתך בעתיד, כבר ביארתיו בשער הבטחון 

)בפרק ד' בביאור החלק השני, ובפרק ה' בביאור ההבדל הרביעי( באר היטב, שם נתבאר בארוכה 

שהאגרנות אינה הנהגה של האדם הבוטח בה'; כאשר יש לו עודף על כדי מחיתו, אין הוא אוגר 

אותו לצורך פרנסתו בעתיד, מפני שהוא יודע שפרנסתו מובטחת לו מה' עד סוף ימיו, ואין הוא 

צריך להבטיח אותה לעצמו על ידי שיצבור כספים לעתיד. הוא מאמין בלבו שה' נתן לו עודף זה 

רק כדי לנסות אותו אם יבטח בה' ויוציא עודף זה למטרות נכונות, ולכן הוא נותן אותו ברצון 

לצורכי צדקה ומצוות )פתחי לב(. 

אך בענין העבירות - כדי שתוכל להינצל מן היצר כאשר יפתה אותך לעבור עבירות, צריך שתשיב 

]שתשים[ אל לבך ותעביר על מחשבתך ותתבונן היטב בחליפות הנאותיך

ָיׁשּוב  ן,  ִייׁשַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְיָלה,  ַהּלַ ְקָצת  ּבִ עֹור  ַהּנֵ ְוֵכן 

ְימּול  לֹו  ֵאר  ָ ְוִיּשׁ ֵנעֹור,  לֹא  ּוְכִאּלּו  ּיּופֹו,  ְלַקּלּות 

ָדָקה  ַהּצְ ִעְנַין  ֲאָבל  ְלעֹוָלם.  תֹו  ִפּלָ ּתְ ַכר  ּוׂשְ ָעְמדֹו 

ֵאר ֵהיֵטב. חֹון ּבַ ּטָ ַער ַהּבִ ׁשַ יו ּבְ ַאְרּתִ ָבר ּבֵ ּכְ

ָך ִלּבְ ֶאל  יב  ׁשִ ּתָ ׁשֶ ָצִריְך  ָהֲעֵברֹות,  ִעְנַין   ַאְך 
ָך ֲחִליפֹות ֲהָנאֹוֶתיָך  ְבּתְ )עא(ְוַתֲעִביר ַעל ַמֲחׁשַ

ישישו במה שזכו לשמחה של מצוה ]ולפי זה ביאר טעם שמחת חג שמיני עצרת, שהוא סיום 

אלא  הגוף,  שמחת  ח"ו  היתה  לא  בסוכות  ששמחתנו  להורות  בכדי  דהוא  הסוכות,  חג  שמחת 

זה, ובא שמיני עצרת להעיד על  שמחת מצוה, של הרבה מצוות יקרות שזכינו לקיים בחודש 

 זה, שאין לנו ח"ו עצב אחרי שמחתנו, אלא אדרבא אנו מוסיפים לשמוח, על שזכינו לשמחה

הראשונה[. 

א-ב(:  ב,  )קהלת  כתיב  דהנה  עוד,  לבאר  מז(  דרוש  )קהלת,  לעתים'  ה'בינה  הוסיף  זה  פי  ועל 

"אמרתי אני בלבי לכה נא אנסכה בשמחה וראה בטוב והנה גם הוא הבל. לשחוק אמרתי מהולל 

ולשמחה מה זו עושה". ולכאורה דברי החכם סותרים זה את זה, כי בפסוק זה מגנה את השמחה 

כבלתי ראויה, ובהמשך דבריו )פרק ח, טו( אמר: "ושבחתי אני את השמחה אשר אין טוב לאדם 

תחת השמש כי אם לאכול ולשתות ולשמוח" וכו'. שנראה מדבריו שמשבח את השמחה, וביותר 

מתמיה הדבר, שמזכיר את מעלת השמחה בענין האכילה ושתיה?

וביאר, שבאמת נאמרו הדברים בדקדוק עצום ובהטעמה מדוייקת כדי להורות כוונתו הנכונה. 

כי במאמרו הראשון שאמר: 'לכה נא אנסכה בשמחה וראה בטוב', הקדים את השמחה לראייה 

בטוב, ובמאמרו השני אומר: 'לאכול ולשתות ולשמוח', הקדים את האכילה ושתיה לשמחה. ביאור 

הענין, כי האדם, בדברים גשמיים ותענוגות חומריות, הוא מקדים את השמחה למעשה, הוא שמח 

בעת ההכנה למעשה ועלז לבו לאמור עוד מעט ואתענג בתענוגות כנפשי וכרצוני, אמנם אחר 

שגמר להתענג והשלים את מילוי חפצו, אזי השמחה לתוגה נהפכת, ואז הוא מתמלא דאגה כי 

הכל חמק עבר. וכמעט שהיה מרוצה לּו לא היה עובר עליו מה שעבר... וכמאמרם ז"ל: 'רשעים 

מלאים חרטה'.

אמנם לא כן הדבר בענינים רוחניים כתורה ומצוות ומעשים טובים, שם הדבר הוא להיפך. כי 

אפילו במצוה שיש בה תענוג גופני כעינוג שבת ויום-טוב במאכלים ערבים ושתיית יינות טובים 

– עיקר השמחה היא לאחר המעשה, שאז שמח האדם שמחה גדולה על שזכה לכך לענג את השבת 

ועוד יזכה לשכר המצוה שבה.

ועל פי זה מבוארים הפסוקים הנ"ל: 'אמרתי אני בלבי לכה נא אנסכה בשמחה' - בשמחה שהיא 

על 'וראה בטוב', כלומר, ששמחתו היא על ה'טוב' דהיינו על כך שבא לידי ביצוע הפעולה, נוכחתי 

שגם זה הבל, 'לשחוק אמרתי מהולל' – שחוק זו היא שחוק של הוללות, 'ולשמחה מה זו עושה' 

- שמחה תפלה היא זו ואינה מתמדת. אך מה ששבחתי את השמחה, היא, 'אם לאכול ולשתות 

ולשמוח' – כשאני שמח לאחר הביצוע דהיינו לאחר האכילה והשתיה, שזה אינו אלא בשמחה של 

מצוה, ואז אין באמת טוב ממנה. 

עא. ותעביר על מחשבתך חליפות הנאותיך מהרה. כתב ה'בינה לעתים' )תהלים, דרוש יח(, שהבדל 

גדול יש בין שמחת תענוג הגוף, לשמחת מעלת הנפש שעליה אמר שלמה ושבח אני את השמחה. 

כי שמחת הגוף אינה אלא בשעת התענוג כגון אכילה שתיה טיול וכדומה, ואחר כך לא תשאר 

מה  חרטות.  מלאים  רשעים  ז"ל  אמרם  כעין  חרטה,  אצלו  תתעורר  אדרבא  שמחה,  שום  אצלו 

תענוג  לו  שהיה  על  לשוש  ישוב  עוד  השמחה,  תחלוף  כאשר  גם  מצוה  של  שמחה  כן  שאין 

משמחת מצוה. ופירש לפי זה את הפסוק )תהלים סח, ד( 'וצדיקים ישמחו יעלצו לפני אלקים 

וישישו בשמחה', כי כשזוכים לשמוח לפני ה' בשמחה של מצוה, אז אחר כך 'וישישו' – בשמחה, 

 עיונים 

 עיונים 



הלבבות שער יחוד המעשהחובות 

קסי  המוסר   ארחות   

ביושר לבב הלבבותשער יחוד המעשה חובות 

המוסר  ארחות  קסב  

מהרה – שכל הנאות העולם 

הזה כלות כלא היו והן כאבק 

הפורח, המותר והאסור שבהן 

ההנאות  מן  הן  אם  בין   –

מן  הן  אם  ובין  המותרות 

חרפת  והישאר  האסורות, 

וענשה  עליך  מהן  המיונה 

ההנאות  מן  שייוותר  ומה   –

החרפה  רק  הוא  האסורות 

חלקך  מנת  שיהיו  והביזיון 

בסופך  שתישא  והעונש 

ובעולם  הזה  בעולם  בעבורן 

הבא. ]כאשר האדם שם זאת 

אל לבו, הוא לא ישמע בקול 

היצר גם כשהוא מפתה אותו 

בשעת הצלחתו שיוסיף להתמסר לענייני העולם הזה בכל כוחו, כדי שהצלחתו תימשך ותגדל, 

כמוזכר לעיל, כי כשהאדם בא לידי הכרה שכל הנאותיו בעולם הזה חולפות ועוברות חיש מהר, 

ושאין להן כל קיום וערך, לא יקדיש זמן ומאמצים כדי להשיג אותן, אלא יעדיף להשקיע את 

זמנו וכוחותיו בעבודת ה', שמשכרן עתיד הוא ליהנות לנצח עדי עד )פתחי לב([. וכשתהדוף את 

טענות היצר במענה זה, אז יהיה היצר נייף ונכנע לפניך, ותחרץ למעשה הטוב – ותזדרז בחריצות 

לעשיית מעשים טובים, ותרפה ותמשוך את ידיך מעשיית כל מעשה מיונה ]עבירה[.

וכאשר יאבד היצר את סברו ממך – את תקוותו להרתיע אותך מעבודת ה' לפני עשייתה בפנים 

האלה – בדרכים הללו שהזכרנו לעיל, ועשית – וכשיראה שלמרות פיתוייו הנך עושה את כל מה 

שהסכמת עליו – שהחלטת לעשות ממעשי העבודה – מפעולות עבודת ה', ישתדל היצר לכל הפחות 

להכניס את הדאיות בלבך על העתיד, וינסה להתמיד עליך הייונים – שצער תמידי ישכון בלבך על 

עשיית המצוות שעשית בעבר, ומטרתו בזה היא, כדי שתתחרט על מה שקדם לך מן המעשה הטוב 

– על המעשים הטובים שעשית, וימנעך מן הימול עליו, ועל ידי חרטתך על המעשים הטובים לא 

ת  ֶחְרּפַ ֵאר  ָ ְוִהּשׁ ֶהן,  ּבָ ׁשֶ ְוָהָאסּור  ר  ּתָ ַהּמֻ ְמֵהָרה, 

ּוָבעֹוָלם  ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ּה  ְוָעְנׁשָ ָעֶליָך  ֵמֶהן  ה  ַהְמֻיּנֶ

ה  ף ְלָפֶניָך, ְוֶתֱחַרץ ְלַמֲעׂשֵ ֶצר ִנּיָ א. ָאז ִיְהֶיה ַהּיֵ ַהּבָ

ה. ה ְמֻיּנֶ ל ַמֲעׂשֶ ה ִמּכָ ַהּטֹוב, ְוַתְרּפֶ

יָת  ה, ְוָעׂשִ ִנים ָהֵאּלֶ ָך ַבּפָ ר יֹאַבד ִסְברֹו ִמּמְ ְוַכֲאׁשֶ
י ָהֲעבֹוָדה,  ֲעׂשֵ ְמּתָ ָעָליו ִמּמַ ִהְסּכַ ֶ ַמה ּשׁ

ָך, ּוְלַהְתִמיד ָעֶליָך  ִלּבְ ָאיֹות ּבְ ל ְלַהְכִניס ַהּדְ ּדֵ ּתַ ִיׁשְ

ִמן  ְלָך  ַדם  ּקָ ֶ ּשׁ ַמה  ַעל  ְתָחֵרט  ּתִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ַהְייֹוִנים, 

ָעָליו,  מּול  ַהּיְ ִמן  )עב(ְוִיְמָנֲעָך  ַהּטֹוב,  ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ

גמור כל ימיו, ומרד ]בה'[ באחרונה ]-ברגע האחרון של חייו[, איבד את ]כל זכויותיו[ הראשונות 

]ונדון כרשע[". וריש לקיש מסביר שם, שמדובר כאן בתוהא על הראשונות, כלומר, שמתחרט 

על מצוותיו הראשונות. וביאר המהרש"א, שכיון שידע את רבונו ומרד בו באחרונה, מוכח שהוא 

גם מתחרט על כל המצוות שעשה בתחילה. וכשם שהמתחרט על העבירות שבידו נחשב כאילו 

מעולם לא חטא, כך המתחרט על מעשיו הטובים נחשב כאילו לא קיימם. 

ב'קובץ מאמרים' )מאמר התשובה( הביא הגאון רבי אלחנן וסרמן הי"ד את מה שכתב המסילת 

ישרים )פרק ד( שלפי שורת הדין לא היה מקום לתקון החטא על ידי תשובה כלל, ומה שמצינו 

שהחרטה עוקרת את העבירה כאילו לא עשאה הוא ממדת הרחמים ולפנים משורת הדין )וכן כתב 

רבינו יונה בשערי תשובה פרק א(. 

והקשה עליו הגרא"ו מהמבואר בגמרא הנ"ל, שגם המתחרט על מעשיו הטובים מאבד אותם, ועל 

כרחך שזהו משורת הדין. ומדוע אם כן לא יועיל חרטה על עבירות משורת הדין לעקור אותן 

כאילו לא עשאן? 

ותירץ בשם מרן בעל ה"חפץ חיים" זצ"ל שמה שהתשובה מועילה רק לפנים משורת הדין לא 

נאמר אלא לגבי שני ענינים: )א( שהשב מאהבה נעשות לו זדונות כזכויות כמבואר ביומא פו, ב; 

)ב( שתשובה מועילה אף ששב מיראת החטא )אף שאינו מתחרט על עצם העבירה שעשה, שהרי 

אם לא היה נענש לא היה מתחרט(; ושני הענינים האלו הם אכן רק לפנים משורת הדין. אבל מה 

שנעקר מעשה העבירה על ידי חרטה גמורה הרי זה משורת הדין, כפי שמוכח מהתוהה על מצוותיו 

הראשונות שמאבד את כולם )ועיין שם מה שכתב עוד ביישוב הקושיא(. 

והגאון רבי אלחנן וסרמן הי"ד עצמו כתב ליישב על פי דברי רבינו הרמח"ל בספרו דרך ה' )ח"א 

פ"ד אות ז'( שהביא שבכל מצווה יש שני דברים: הראשון, התועלת והתיקון הנעשה מן המצווה 

אשר בשביל זה הקב"ה ציוה לעשותה, כי לכל מצוה יש טעם ותועלת וכמו שהאריך הרמב"ן ז"ל 

במצות שילוח הקן )דברים כב, ו(, ובשביל זה היה ראוי לעשות המצוות אפילו אם לא נצטווה 

עליהן, ועל כן קיימו האבות את התורה קודם שנצטוו עליה מפני שהבינו התועלת והתיקון מזה.

והדבר השני שיש במצוות הוא, שאחרי שנצטוינו לקיים המצוות, הוא ענין בפני עצמו לקיים את 

ציווי ה' יתברך, וכמו כן בעבירה ישנן שני העניינים ההם, היינו הטעם אשר בשבילו הוזהרנו שלא 

לעשות המעשה ההוא, ובשביל זה היה ראוי למנוע מלעשות המעשה אפילו בלא אזהרה, ועכשיו 

שנצטוינו צריך להימנע שלא לעבור על אזהרת הקב"ה.

ונראה, דמה שאמרו שהתוהא על הראשונות איבד זכויותיו, היינו החלק השני מה שקיים ציווי 

ה' יתברך, אבל התיקון והתועלת שנעשה מכל מצוה שקיים, זה לא נאבד כלל על ידי חרטתו,  עב. וימנעך מן הימול עליו. במסכת קידושין )מ, ב( תניא: "רבי שמעון בן יוחאי אומר: אפילו צדיק 
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שער יחוד המעשה ביושר לבבביושר לבב הלבבותשער יחוד המעשה הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  קסה קסד   המוסר   ארחות   

כלומר  זרה',  לשמרך מאשה 

וגו',  והעבירות,  מהתאוות 

בֵחלק  לקחה  ברוב  'הטתו 

שפתיה תדיחנו', האדם אשר 

כשור  פתאום  אחריה  'הולך 

ז,  )משלי  וגו'  יבא'  טבח  אל 

כי(: 'עד יפלח חץ כבדו' – עד 

שִחֵצי היצר יבקעו את ְּכֵבדֹו, 

הרי   – פח'  אל  צפור  'כמהר 

הממהרת  צפור  כאותו  הוא 

בשביל  למלכודת  להיכנס 

הנאה מועטת של כמה גרעיני זרעים הנמצאים בה, 'ולא ידע' הציפור 'כי בנפשו הוא' – כי עבור 

אכילה זו תאבד את נפשה. כן הוא האדם הסכל השקוע בתאוות ועבירות, מאבד את עולמו הנצחי 

בגלל הנאות קלושות ורגעיות של חיי שעה )לפי מצודת דוד והמפרשים(. 

ואם תעמוד כנידו בכל זה – ואם תחזיק מעמד כנגד כל תחבולותיו של היצר, ולא יוכל לפתותך 

במה שזכרנו – והוא לא יצליח להכשילך בכל אותם פיתויים שהזכרנו, ישתדל לך מצד חכמתך – 

ישתדל לאבד ממך את חכמתך ולבטל אותך מלימוד התורה הקדושה. ואם יראה ממך – וכאשר 

שמספיק  מה  לך  יספיק  הלא  לך:  יאמר  הוא  החכמה,  ללמוד  מיוחדת  חריצות  בהתנהגותך  יגלה 

כמידת  התורה  בידיעת  תסתפק  אם  לך  די  הלא   – הנאמנה  תורתך  לדעת  וזקניך  דורך  לידולי 

ידיעתם של חשובי דורך וזקניך, ואין לך צורך לדעת יותר מהם, ולמה תשאף להיות חכם יותר 

הוא  התורה,  בלימוד  מתאמץ  האדם  כי  היצר  רואה  שכאשר  היא,  רבנו  ]כוונת  בתורה?!  מהם 

יטען כנגדו: וכי אין די לך בידיעת התורה כפי שדי לחשובים ולזקני העם שבדורך? והם הלא 

מסתפקים בידיעת עיקרי האמונה ושורשי התורה וכלליה בלבד, ואינם מתאמצים לדעת גם את 

פרטיה, ולמרות זאת הם נחשבים לחשובי העם, בזכות בקיאותם בחכמות אחרות, כגון, חכמת 

השיר והמקצב וכדומה! אם כן אף אתה נהג כך )פת לחם([. ועוד, הרי הנך יודע שגם אם תשקיע 

 זמן רב בלימוד התורה, לא תצליח להגיע אף פעם לידיעת חכמתה על בוריה, כי הלא ידעת, כי

הבורא  שיקבלהו  לכך  תזכה 

ממך – הבורא לא יקבל ממך 

"תוהה  בהיותך  מעשיך  את 

על הראשונות" ומתחרט על 

שעשית,  הטובים  המעשים 

השכר  את  לך  ייתן  ולא 

חס  ואם  עליהם.  לך  המגיע 

איזה  ותעשה  תיּכֵשל  ושלום 

את  יעשה  הוא  עבירה,  דבר 

משתדל  היצר  יהיה  ההיפך, 

בלבך,  השמחה  להכניס 

והששון במה שקדם לך – על 

המעשה הרע שעשית, כדי שתתחזק בדבר ותחרץ עליו – כדי שלבך יתחזק ותזדרז לעשותו שוב. 

ואם תרייש לתרמיותיו – ואם תבחין ברמאויותיו ותשים לבך למיני מצודותיו – למלכודות השונות 

שהוא פורס לרגלך, תהיה נזהר בהם – תוכל להישמר מהם ותיעזר באלהים - וה' יהיה בעזרתך להינצל 

מהם. ואם לא תרייש להם – אך אם לא תבחין בהם ולא תשים לב לכך, הוא יפילך בפתע פתאום 

ויריק את חציו בך – ויתקוף אותך בכך שיירה בך את כל חיציו בפתע – במפתיע, כמו שאמר והזהיר 

שלמה המלך את האדם להישמר ממלכודות היצר, המייפה ומחבב לו את התאוות והעבירות בלשון 

חלקלקות, וכאשר האדם מתפתה לו ושוקע בהן, הוא מתנפל עליו פתאום והורג אותו ומורידו 

לבאר שחת. תחילת אזהרותיו של שלמה המלך )במשלי פרק ז'( עוסקות ב'בני שמור אמרי וגו' 

ֵבדֹו. ח ֵחץ ּכְ ֵלי ז, כי(: ַעד ְיַפּלַ )ִמׁשְ

ֶנְיּדֹו ְבָכל ֶזה, ְולֹא יּוַכל ְלַפּתֹוְתָך  ּכְ ֲעֹמד  ּתַ ְוִאם 
ָחְכָמֶתָך.  ד  ִמּצַ ְלָך  ל  ּדֵ ּתַ ִיׁשְ ַכְרנּו,  ּזָ ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ

יֹאַמר  ַהָחְכָמה,  ִלְלֹמד  ֲחִריצּות  ָך  ִמּמְ ִיְרֶאה  ְוִאם 

ִלְידֹוֵלי דֹוְרָך  יק  ְסּפִ ּמַ ֶ ּשׁ ְלָך ַמה  יק  ַיְסּפִ ְלָך: ֲהלֹא 

י  , ּכִ ֱאָמָנה. )עי(ֲהלֹא ָיַדְעּתָ ּוְזֵקֶניָך ָלַדַעת ּתֹוָרְתָך ַהּנֶ

ַבר ֲעֵבָרה,  ה ּדְ ֲעׂשֶ . ְוִאם ּתַ ּךָ ֵלהּו ַהּבֹוֵרא ִמּמֶ ַקּבְ ּיְ ְוׁשֶ

ַמה  ּבְ ׂשֹון  ְוַהּשָׂ ָך,  ְבִלּבְ ְמָחה  ַהּשִׂ ְלַהְכִניס  ל  ּדֵ ּתַ ִמׁשְ

ָבר ְוֶתֱחַרץ ָעָליו. ּדָ ק ּבַ ְתַחּזֵ ּתִ ֵדי ׁשֶ ַדם ְלָך, ּכְ ּקָ ׁשֶ

ְלִמיֵני  ָך  ִלּבְ ים  ְוָתׂשִ ְלַתְרִמּיֹוָתיו  יׁש  ְרּיִ ּתַ ְוִאם 
ְוֵתָעֵזר  ֶהם  ּבָ ִנְזָהר  ְהֶיה  ּתִ ְמצּודֹוָתיו, 

ָלֶהם,  יׁש  ַתְרּיִ לֹא  ְוִאם  ֵמֶהם.  ֵצל  ְלִהּנָ אלִֹהים  ּבֵ

ָאַמר  מֹו ׁשֶ ֶפַתע, ּכְ ָך ּבְ יו ּבְ יְלָך ִפְתאֹם ְוָיִריק ִחּצָ ַיּפִ

עי. הלא ידעת כי החכמה אין לה קץ ולא תכלית. אחד מתחבולות היצר לבטל את האדם מלימוד 

התורה הוא על ידי שמפתהו הלא בין כך לא תדע את חכמת התורה אף פעם על בוריה, כי הלא 

ונשאר כאינו מצווה ועושה. וכמו כן הדבר לענין עבירה שהחרטה מועילה לעקור מה שעבר על 

ציווי ה' יתברך, אבל הקילקול וההפסד שיצא מהמעשה עצמו - זה אינו נעקר מצד הדין על ידי 

חרטה, ורק לפנים משורת הדין נמחק הקלקול וההפסד שיצא מהמעשה, שהעוון נמחק לגמרי על 

ידי תשובה עכ"ד. וכן כתב בספר 'משנת רבי אהרן' )ב' קס"ה(, שעצם המחילה על החטא על ידי 

תשובה אין בזה כל כך חידוש כמבואר ב'חובת הלבבות' )שער שביעי פ"ד( שכתב שגם אם יחטא 

לאיש ויתחרט על מעשהו ויקבל עליו שלא לעשות כן עוד, מדרך העולם שימחול לו, ומכל שכן 

הבורא יתברך שמו רב הרחמים והסליחות, אלא שעיקר החידוש הוא כנ"ל שנמחק לגמרי גוף 

המעשה שיש בו מציאות ארסית מהרסת ומכלה מצד עצם תכונת עניינה. 

 עיונים 

 עיונים 



שער יחוד המעשה ביושר לבבביושר לבב הלבבותשער יחוד המעשה הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  קסז קסו   המוסר   ארחות   

בידיעת  לך  די   – עיקר  אל 

 – ושורש  האמונה  עיקרי 

 – התורה  יסודות  ובהכרת 

היינו, תורה שבכתב וקיצורי 

הדינים )מרפא לנפש(, ואחר 

אחרות  חכמות  תלמד  כך 

מה שתזדיין בו – כי בעזרתן 

ולהתפאר  להתקשט  תוכל 

בני אדם,  בעיני   - אצל  בהן 

ויחשיבו  אותך  שיעריכו 

אותך לחכם. חכמות אלו הן 

למשל, מענין השיר והמקצב 

– כגון חכמת הנגינה והפיוט 

מרפא  הלבבות,  )מנוח 

ועומק   – וצפוני  לנפש(, 

על  וידיעתה  הדקדוק  חכמת 

הנכריות  והחידות  בוריה, 

המופלאות,  והחידות   –

והמשלים הנוהיים – המלהיבים את המון העם, והנח לך דברי הדינים – ואל תעסוק בפסקי ההלכות 

ואת מחלוקת החכמים שבהם – ואת חילוקי הדעות של החכמים שיש בהם, ואל תכניס את עצמך 

בחכמת שרשי המופת – ללימוד חכמת הקבלה והחקירה וההיגיון על סוגיה השונים, ואיכות – וסגנון 

הדיבור, ומיני ההקשות – וההשוואות השונות שמוציאים מהן סברות, ואופני הראיות, ואיכות הילוך 

העילה עם המעולל – התחברות הסיבה עם המסובב בענייני הטבע והרוחניות, והתחברות החכמה 

כל  - את  לימודי הנסתר  הנגלה עם תוכן  ותיאום תוכני תורת   - הנראית עם החכמה הנסתרת 

אלה הנח, מפני עמקם ודקות עניינם – בגלל עמקותם ועדינות מושגיהם ]כל סוגי החכמה שמונה 

רבנו, מבוארים בספרים מיוחדים שחוברו לשם כך, ולא ניתן כמעט להסביר ולבאר את מהותם 

למי שלא עסק בהם. ולמי שכבר עסק בהם, אין צורך לבארם מפני שהוא מבין זאת מעצמו )פת 

לחם([. וסמוך על אנשי הקבלה – סמוך על המסורת שקבלת מהוריך ומוריך גם במה שתוכל לעמוד 

על בירורו – על הבנתו וידיעתו, כאשר תסמוך עליהם – כמו שהנך סומך עליהם במה שהוא נמנע 

ממך – בדברים שאי אפשר לך להבין אותם בשכלך. 

החכמה אין לה קץ ]סוף[ ולא 

תכלית - הלא יודע אתה כי 

אין סוף וקץ לחכמת התורה, על כן עצתי לך היא שים מימתך

ְך ְלַמד  ר ָהֱאמּוָנה ְוׁשֶֹרׁש ַהּתֹוָרה, ְוַאַחר ּכָ ֶאל ִעּקַ

יר  ִ ַהּשׁ ֵמִעְנַין  ָאָדם  ֵני  ּבְ ֵאֶצל  ּבֹו  ן  ּיֵ ְזּדַ ּתִ ֶ ּשׁ ַמה 

ְכִרּיֹות,  ַהּנָ ְוַהִחידֹות  ְקּדּוק,  ַהּדִ ּוְצפּוֵני  ְקָצב,  ְוַהּמִ

יִנים  ַהּדִ ִדְבֵרי  ְלָך  ח  ְוַהּנַ ַהּנֹוֲהִיים,  ִלים  ׁשָ ְוַהּמְ

ַעְצְמָך  ְכִניס  ּתַ ְוַאל  ֶהם,  ּבָ ַהֲחָכִמים  ּוַמֲחלֶֹקת 

ּוִמיֵני  ּבּור,  ַהּדִ ְוֵאיכּות  ַהּמֹוֵפת,  י  ְרׁשֵ ׁשָ ָחְכַמת  ּבְ

ה  ָהִעּלָ ֲהָלְך  ְוֵאיכּות  ָהְרָאיֹות,  ְוָאְפֵני  ׁשֹות,  ַהַהּקָ

ִעם  ְרֵאית  ַהּנִ ַהָחְכָמה  רּות  ְוִהְתַחּבְ ַהְמעֹוָלל,  ִעם 

ִעְנָיָנם.  ְוַדּקּות  ָעְמָקם  ֵני  ִמּפְ ֶרת,  ְסּתֶ ַהּנִ ַהָחְכָמה 

ּתּוַכל ַלֲעֹמד ַעל  ֶ ַמה ּשׁ ָלה ּבְ ּבָ י ַהּקַ ּוְסֹמְך ַעל ַאְנׁשֵ

ִנְמָנע  הּוא  ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ ֲעֵליֶהם  ְסֹמְך  ּתִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ רּורֹו,  ּבֵ

. ּךָ ִמּמֶ

ְתָך  ְמַיּמָ ים  ׂשִ ַתְכִלית,  ְולֹא  ֵקץ  ָלּה  ֵאין  ַהָחְכָמה 

הנך יודע שאין לה לא קץ ולא סוף.

במסכת אבות )פ"ב מט"ז(: "לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין ליבטל ממנה". רבינו 

יונה כתב, שדברי התנא מכוונים כלפי מי שיעלה בדעתו שמאחר ואין לבו רחב דיו להשיג את כל 

התורה שהיא ארוכה מני ים, אם כן מה יתרון בעמלו ומה תועיל לו יגיעתו, לכן בא התנא ואמר 

שאין עליך לגמור את כל התורה אלא לעסוק בה, ובעצם העמל אתה מקיים את מצות בוראך. 

ומאידך, אל תאמר הואיל ואיני חייב לגמור את המלאכה לא אצער את עצמי, ואלמד בכל יום 

שעה אחת ותו לא, שמאחר והנך קנוי לעבד חובה עליך להגות בה יומם ולילה.

רבי יוסף בן שושן פירש גם הוא כעין זה, שאין חובת האדם להשלים ולגמור את כל עבודתו, כי 

אם לעבוד כפי יכולתו, ושכרו ישולם לפי חלקו בעבודתו, ובתנאי שלא יתבטל מעבודתו אפילו 

לזמן קצר.

והחסיד יעב"ץ מוסיף לבאר, שרבי טרפון מחלק בין מלאכת לימוד התורה לשאר מלאכות, שבעוד 

שבשאר מלאכות המטרה והתכלית היא הגמר וההשלמה של המלאכה, הרי שבלימוד התורה מלבד 

הענין שיש בלימוד כל התורה כולה, יש ערך וחשיבות אף מבלי להשלים את המלאכה, כלומר 

מבלי לסיים ללמוד את כולה, כיון שעיקר כוונת הלימוד הוא שיהא האדם דבק בנותן התורה, 

ונמצא שגם בלימוד חלק מסויים מחלקיה מתקיימת תכלית זו. אבל מכל מקום 'אין אתה בן חורין 

ליבטל ממנה', כלומר, אין לך להסתפק רק במעט ממנה, אלא שככל שתוסיף ותרבה בלימודה כך 

גם תתרבה דביקותך בנותנה. ומוסיף התנא לבאר שגם השכר אינו תלוי בהשלמת המלאכה, אלא 

במידת עמלותו בתורה, 'ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך', אף אם לא סיימת 

את כל המלאכה, וזה שלא כמידת בשר ודם שמקפח את שכר פועליו כשלא סיימו את מלאכתם 

]שכן כל בעלי אומניות אינם מקבלים שכר בשביל פעולתם ועמלם, אלא בשביל גמר ושלמות 

הפעולה, וגם אם עמל בזיעת אפיו ולא הצליח להוציא מתחת ידו דבר מתוקן ושלם, לא יקבל 

מבעליו שום שכר, וכן להיפך, אם השלים את מלאכתו בלא עמל ויגיעה מקבל כל שכרו, אמנם 

בלימוד התורה אינו כן[, לפי שבכל חלק מן התורה ובכל מצוה יש תכלית בפני עצמה. אמנם עם 

כל זה 'דע שמתן שכרם של צדיקים' וכו', כלומר, אלו שעוסקים בה מתחילתה ועד סופה, ששכרם 

הרבה מאד וספון לעתיד לבא.

 עיונים 



שער יחוד המעשה ביושר לבבביושר לבב הלבבותשער יחוד המעשה הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  קסט קסח   המוסר   ארחות   

לחכמה מבלעדיך – ואם ישיגו 

אתה  שאין  חכמה  חבריך 

יודע אותה, הוא יסית ויפתה 

אותך לשנוא אותם ושתטור 

אותם – ותשמור להם איבה, 

בהם  לתלות  ושתשתדל 

למצוא  ותתאמץ   – מומים 

 – ולהפחיתם  חסרונות,  בהם 

ולהפחית מערכם, ולדבר בינותם, כאילו הם שללוך – כביכול חבריך אלו שדדו ממך את ידיעותיהם 

וכאילו חמסו ממך את בינתך ויזלוך – וגזלו ממך את חכמתך. וגם אם תחכם מבלעדיהם – גם כאשר 

הנך חכם יותר מהם, יסית אותך יצרך לחשוב שיפחתו בעיניך - ויהיו בעיניך כפחותי ערך ליתרון 

בינתך – מפני יתרון בינתך, ותשנאם לסכלותם – ויפתה אותך לשנוא אותם מפני סכלותם, ותראה 

זה לעמי הארץ – עוד ידרבן אותך יצרך לפרסם את גודל חכמתך להמון העם,

וכאשר   – לו  ואם לא תשמע 

וכן  היצר,  בקול  תשמע  לא 

ותתחזק  ותתמסר   - תשתדל 

בלימוד התורה, הוא לא יניח 

לך, אלא יורה אותך בחיצי הקנאה בחבריך – ישלח בך היצר את חיצי הקנאה בחבריך. ואם יייעו 

ל ִלְתלֹות  ּדֵ ּתַ ּטֹר אֹוָתם, ְוִתׁשְ ְלָעֶדיָך, ּתִ ַלָחְכָמה ִמּבַ

ִאּלּו  ּכְ ְינּוָתם,  ּבִ ר  ּוְלַדּבֵ ּוְלַהְפִחיָתם,  ֶהם מּוִמים,  ּבָ

ם  ְחּכַ ּתֶ ְוִאם  ָחְכָמֶתָך.  ּוְיָזלּוָך  ִביָנְתָך  ָללּוָך  ׁשְ ֵהם 

יָנְתָך,  ּבִ ְלִיְתרֹון  ְבֵעיֶניָך  ִיְפֲחתּו  ְלֲעֵדיֶהם,  ִמּבַ

ָהָאֶרץ,  י  ְלַעּמֵ ֶזה  ְוַתְרֶאה  ְלִסְכלּוָתם,  ָנֵאם  ׂשְ ְוּתִ

ק, )עד(יֹוֶרה  ל ְוִתְתַחּזֵ ּדֵ ּתַ ַמע לֹו, ְוִתׁשְ לֹא ִתׁשְ ְוִאם 
יעּו  ַיּיִ ְוִאם  ַבֲחֵבֶריָך.  ְנָאה  ַהּקִ י  ְבִחּצֵ אֹוְתָך 

ע"ה או כהגאון מוילנא זצ"ל, כך עלינו לדעת שכל אחד צריך להיות מה שהוא צריך להיות. אין 

דורשים מאף אחד להיות כזולתו. כל אחד נולד עם הכשרונות שלו ועם האפשרויות העומדות 

לרשותו, ואם לא יסתכל על חברו יוכל לגדול לפי כוחותיו ויזכה להגיע למה שבכוחו להגיע ובכך 

יהיה מאושר.

הרמב"ם )הלכות תשובה פ"ה ה"ב( כתב: "כל אדם ראוי לו להיות צדיק כמשה רבינו או רשע 

כירבעם בן נבט". ותמוה: איך יוכל האדם לשאוף להיות כמשה רבינו, שבלידתו התמלא הבית 

אורה )מגילה יד, א(. ביום שנולד הלך ברגליו ודיבר, ובן שלשה חדשים התנבא )דברים רבה יא, 

י(. דומה היה למערה הפתוחה לים ועלה הים והציף את המערה והים נותן למערה והמערה לים, 

כך משה רבינו פתוח לאור השכינה וקבלת הנבואה )שמות רבה מה, ג(. סוף דבר, לא קם בישראל 

כמשה, ואיך יכול כל אדם להגיע לדרגתו? ואמר ה'חפץ חיים' זצ"ל, שהמדובר אך ורק לדרגת 

"עבד השם" של משה רבינו. כל אדם בכליו שלו, בכשרונותיו וביכלתו, יכול לשעבד עצמו כליל 

לבוראו, ולהגיע לדרגת "עבד השם" כמשה. 

ולסיום נצטט דברי רבינו, החורז חרוז כנגד שער היחוד: "יחד יחידתך לצורך ביחדך לאל אחד 

יצרך" – כלומר, שלכל אדם יש את יחודיותו שבו הוא שונה מכל הנבראים, ותפקידו בעולם הוא 

ליחד להקב"ה את אותה היחידות. 

עד. יורה אותך בחיצי הקנאה בחבריך וכו' כאילו הם שללוך בינתך ויזלוך חכמתך. בספר 'עלי שור' 

)ח"א עמ' לז( כתב לתלמיד שסבל ממדת הקנאה במעלת חביריו. וז"ל: הן הקב"ה הבוחר בתורה 

נותן לך כל הכוחות הדרושים כדי שתקבל חלקך בתורה... כל הנצרך לך בכדי למלאות תפקידך 

בעולם, כל הדרוש לך לזכות לחלקך בתורה – הכל הוא יתברך נתן לך! אולם אתה – יותר ממה 

שאתה רואה ומעריך את כוחות שכלך – אתה רואה כשרונות חבריך, ואצל עצמך אתה רואה רק 

שאין לך מה שיש לאחרים. הרגשה זו נקראת – קנאה!

המכיר את עצמו ויודע תכונותיו ]וחובה על האדם להכיר ערך עצמו, כדברי רבינו יונה ב'שערי 

העבודה': "הפתח הראשון הוא שידע האיש העובד ערך עצמו, ומכיר מעלתו..."[, ויודע כי מה 

שחננו הבורא יתברך – מתנה גדולה היא, ואם רק ינצל את כוחותיו, יגיע לכל מעלה חמודה, 

וישיג בתורה הקדושה מה שבורא עולם רצה שהוא ישיג ובאופן שהבורא עולם רצה שישיגהו – 

אדם זה אינו סובל עוד מקנאה. אבל הצעיר אשר טרם מכיר את עצמו ותכונותיו הכרה מפוכחת 

וברורה – הנו מביט על עצמו בעינים לא לו. הוא מודד את עצמו בקנה המידה של חבריו, מה 

שהוא רואה אצל חבריו – זהו בעיניו הטוב, והוא רוצה להיות כמותם. עליך להכיר את אשר חננך 

בוראך במעלות וכשרונות נעלים. דע והאמין לבוראך, כי נתן לך כל צרכך הרוחני!

ומה נעים מה שמסופר על תלמידו המובהק של הגאון רבי ישראל מסלנט זצ"ל, רבי נפתלי אמסטרדם 

זצ"ל, שאמר פעם לרבו: "רבי, אילו היה לי מוחו של בעל "שאגת אריה" ז"ל )שהיה חריף עצום(, 

ולבו של בעל "יסוד ושורש העבודה" )מקדושי עליון(, ומדותיו של רבי – אז יכולתי לעבוד לה'".

השיב לו רבי ישראל: "נפתלי! במוח שלך ובלב שלך ובמדות שלך תוכל גם כן להיות עבד ה' 

אמיתי!" הן זוהי רעננות הקדושה שבאדם, שידע, כי עליו לעבוד את ה' במוחו שלו, בלבו שלו, 

במדותיו שלו!

בספר 'ילקוט לקח טוב' )'חיים של תורה' ח"ב ב' פרשת קרח( כתב: כדי להתרחק ממדת הקנאה 

של  והישגיהם  מצבם  פי  על  הישגיו  ואת  עצמו  את  מלמדוד  להימנע  עצמו  להרגיל  האדם  על 

אחרים! כשם שאין עולה על דעתו של אף אחד מאתנו להצטער מדוע הוא אינו גדול כמשה רבינו 

 עיונים 

 עיונים 



שער יחוד המעשה ביושר לבבביושר לבב הלבבותשער יחוד המעשה הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  קעא קע   המוסר   ארחות   

דעת האלהים ותורתו – לפתות 

בהתנשאות  להתנהג  אותך 

יתרונך  בשל  חבריך  על  זו 

האלוהים  חכמת  בידיעת 

הוא ישתדל לפתותך  ותורתו, 

 – העבודה  מעשה  בשער 

על  בזלזול  כלפיהם  לנהוג 

לבינם  שבינך  ההבדל  סמך 

עבודת  של  המעשי  בקיום 

הבא:  באופן  וזאת  האלוהים. 

וכשתעשה לאלהים מעשה – כאשר תעשה לשם ה' מעשה טוב שחבריך אינם עושים אותו, יידילהו 

וינשאהו – יגדיל ויינשא היצר בעיניך את ערכו של המעשה, וישימך להתיאות בו – כדי שתתגאה 

בו,  ויקלה אנשי דורך אצלך – וישים את בני דורך בזויים בעיניך על שאין הם עושים אותו מעשה 

גם הם, ויקל עליך למאסם ולהכלימם ולביישם – ויהא קל בעיניך למאוס ולהכלים ולבייש אותם בשל 

כך, ואף שאפשר – וייתכן שהם טובים וחשובים ממך לפני ]בעיני[ האלהים. 

ויאמר   – לנפשך  ותתיאה 

בלבך  להתגאות  לך  שיש 

ותתהלל  ושתתפאר  עליהם, 

בחכמתך, עד שתטען שאתה 

עד   – יודעו  יודע מה שאינך 

אני'  'יודע  לומר  שתתפאר 

וייבה  יודע,  שאינך  מה  על 

רוחך מלימוד – ובגובה רוחך 

כבר  שאתה  לך  נדמה  יהיה 

צריך  ואינך  הכול  את  יודע 

ללמוד עוד, וירום לבבך בעת 

זאת  בכל  ואם   – שתלמד 

ותהיה  לבבך  ירום  תלמד, 

סבור שאין מי שמבין כמוך 

)פת לחם(, ותקוץ עת שיקשו עליך - ואם מישהו יקשה על דבריך איזו קושיא, תקוץ בו, ותאמר 

שאינך יכול לשמוע טענות הבל כאלו, ותרבה להחזיק את עצמך כחכם ]לחכם[, ותתכבד – ותשתדל 

לרכוש לך כבוד בסכל חבריך – על ידי שתגלה ותבליט את טיפשות חבריך, ותזדיין – ותתקשט 

ותתפאר בהכלים על ידי שתבייש את בני יילך, ותהיה שולל ממוסרי – מעשיך ירחיקו לכת עד 

כדי כך שתהיה מנוער וריק מכל המוסרים וההדרכות של החכמים היודעים חכמה ודעת האלהים 

ובתורתו – ואת תורתו.

בשער בו  לפתותך  להשיג  שביקש  במה  היצר  יצליח  לא  ואם   – שכוון  מה  לו  יושלם  לא   ואם 

ַער  ׁשַ ּבְ ְלַפּתֹוְתָך  ל  ּדֵ ּתַ ִיׁשְ ְותֹוָרתֹו,  ָהֱאלִֹהים  ַעת  ּדַ

ה,  ַמֲעׂשֶ ֵלאלִֹהים  ה  ֲעׂשֶ ּתַ ּוְכׁשֶ ָהֲעבֹוָדה.  ה  ַמֲעׂשֵ

אֹות ּבֹו,  יְמָך ְלִהְתּיָ ֵאהּו ְבֵעיֶניָך, ִויׂשִ יֵלהּו ִויַנּשְׂ ַיְיּדִ

י דֹוְרָך ֶאְצֶלָך, ְוֵיַקל ָעֶליָך ְלָמֳאָסם  )עו(ְוַיְקֶלה ַאְנׁשֵ

ָך  ִמּמְ טֹוִבים  ֵהם  ׁשֶ ר  ְוֶאְפׁשָ ם,  ׁשָ ּוְלַבּיְ ּוְלַהְכִליָמם 

ִלְפֵני ָהֱאלִֹהים.

ְטַען  ּתִ ָחְכָמְתָך, ַעד ׁשֶ ל ּבְ ָך, ְוִתְתַהּלֵ ֶאה ְלַנְפׁשְ ְוִתְתּיָ

רּוֲחָך  ּה  ְוִיְיּבַ יֹוְדעֹו,  ֵאיְנָך  ֶ ּשׁ ַמה  יֹוֵדַע  ה  ַאּתָ ׁשָ

ְלַמד, )עה(ְוָתקּוץ ֵעת  ּתִ ּמּוד, ְוָירּום ְלָבְבָך ֵעת ׁשֶ ִמּלִ

ָחָכם,  ּכְ ַעְצְמָך  ְלַהֲחִזיק  ה  ְוַתְרּבֶ ָעֶליָך,  ְקׁשּו  ּיַ ׁשֶ

ֵני ִייֶלָך,  ַהְכִלים ּבְ ן ּבְ ּיֵ ל ֲחֵבֶריָך, ְוִתְזּדַ ַסּכֵ ד ּבְ ּבֵ ְוִתְתּכַ

אלִֹהים  ּבֵ ַהֲחָכִמים  ִמּמּוְסֵרי  ׁשֹוָלל  ְוִתְהֶיה 

ּוְבתֹוָרתֹו.

ַער  ׁשַ ן ְלַפּתֹוְתָך בֹו ּבְ ּוֵ ּכִ ֶ ַלם לֹו ַמה ּשׁ לֹא ִיׁשְ ְוִאם 

טעיתי אתקן ואעמוד על האמת. כך נוהג השלם במדותיו. ואילו אנשי העולם שמחים לשמוע סיוע 

לדבריהם, ודואגים וכואבים מסתירת דבריהם, כי אינם מחפשים את נקודת האמת, אלא שיהיה 

הכל מיושב כדבריהם, האנוכיות היא הקובעת... )'פניני חכמה' רסו(.

עו. ויקלה אנשי דורך אצלך. במסכת מגילה )כט, א(: "דרש בר קפרא, מאי דכתיב 'למה תרצדון 

הרים גבנונים', יצתה בת קול וכו' כולכם בעלי מומים אתם אצל סיני, כתיב הכא גבנונים וכתיב 

התם או גבן או דק )ויקרא כ"א(, אמר רב אשי ש"מ האי מאן דיהיר בעל מום הוא".

ויש להבין למה מדמה את הגאוה דוקא למום זה של גבן. ונראה לי לומר, לפי מה שאמרו בגמרא 

בכורות )דף מ"ג(, דגבן יש לו שני פירושים: פירוש אחד ששערות גביניו גדולים ומוטלים על עיניו, 

הפירושים  ושני  הרבה,  ושדראות  כגבין  ומיחזי  עקומה  גבין ששדרתו  שני  לו  שיש  אחר  ופירוש 

מתאימים לבעל גאוה, דהנה הגאוה בא לאדם מזה שאינו רואה את המעלות של אחרים וכולם בעיניו 

כאין ואפס, והיינו שעיניים של הבעל גאוה מכוסים ואינו רואה אלא את עצמו, וכן אין אדם רואה 

את הגבנין שלו )כמאמר העולם(, זאת אומרת, שאינו רואה את החסרונות שלו אלא רק של אחרים 

ומשום הכי הוא מתגאה על אחרים, ובשביל זה דימו את הבעל גאוה אל המום של גבן )'זבח שלמה'(. 

עה. ותקוץ עת שיקשו עליך. כשמת רבי שמעון בן לקיש התאבל עליו גיסו וחבירו רבי יוחנן ומיאן 

להתנחם כי חסר לו החבר בתורה. הביאו לו את ר' אלעזר בן פדת ולמד עמו. כל הלכה שאמר 

רבי יוחנן היה ר' אלעזר מביא ראיה לדבריו. התמרמר רבי יוחנן: האתה תוכל למלאות מקום ריש 

לקיש? הוא היה מקשה לי עשרים וארבע קושיות, ואני השבתי לו עשרים וארבע תירוצים וממילא 

התבררה הסוגיא, ואילו אתה מביא לי ראיות לחזק דברי? וכו' )ב"מ פד, א(.

רבי יוחנן התמרמר וכאב: מה יוסיף לי הסיוע, הרי כל אחד חושב שהוא הצודק. הוא לא חיפש 

את המחמאות והתהילה, הוא חיפש את הסתירה והקושיה על דבריו, וממילא תתברר ההלכה ואם 

 עיונים 

 עיונים 



שער יחוד המעשה ביושר לבבביושר לבב הלבבותשער יחוד המעשה הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  קעי קעב   המוסר   ארחות   

וחקור  אותו,  ושנא   – ושטום 

את  וחפש   – מומיו  על 

ומגרעותיו,   - וינותו  מומיו 

ועקוב   – למכשוליו  וארוב 

והשיח  כישלונותיו,  אחרי 

שייאותיו,  על  ותתחקה   –

 – שתוכל  מה  מהן  ופרסם 

יכולתך,  ככל  אותן  ופרסם 

וינהו – וגנה והשמץ אותו עליהן, ואם תוכל להוציא - להפיץ עליו דיבת שקר – שם רע בשקר, כדי 

להשפיל ולהפחית משמו הטוב אצל בני אדם – בעיני הבריות, עשה זאת. 

שיש  מי  בחבריך  יהיה  ואם 

לו יתרון עליך בעבודת האל 

– ואם תראה ותיווכח שאחד 

מחבריך עובד את האל יותר 

ממך, ומעשהו טוב – ומעשיו 

והוא  ממעשיך,  יותר  טובים 

להתקרב  ומתאמץ  משתדל 

יותר  האלוקים  לפני   – אליו 

ממך, יסיתך היצר בו – יעורר 

בך היצר קנאה באותו חבר, 

ייראה  אשר  כל  לך:  ויאמר 

מהשתדלות זולתך בעבודה – ככל שהשתדלותו של אדם אחר בעבודת ה' ניכרת וככל שמודגשת 

התמסרותו, באותה מידה הוא גורם חסרון נראה ממך – מבליט את חוסר השתדלותך בעבודת ה', 

ולולא הוא – ולולא היה אדם זה מתאמץ בעמלו הרוחני, היית נראה – היית אתה נחשב גם בעיני 

בני האדם וים בעיני האלהים כצדיק יותר מכל בני דורך. ולכן, השיא עליו – התגרה בו והסת את 

בני האדם נגדו, וקנא בו,

ֶוֱארֹב  ּוְינּותֹו,  מּוָמיו  ַעל  ַוֲחקֹר  אֹותֹו,  טֹם  )עח(ּוׂשְ

ֵמֶהן  ּוַפְרֵסם  ִייאֹוָתיו,  ׁשְ ַעל  ח  ּיַ ְוַהׁשְ ְלִמְכׁשֹוָליו, 

ְלהֹוִציא  ּתּוַכל  ְוִאם  ֲעֵליֶהן,  הּו  ְוַיּנֵ ּתּוַכל,  ֶ ּשׁ ַמה 

ֵני  ּבְ ֵאֶצל  מֹו  ׁשְ ְלַהְפִחית  ֵדי  ּכְ ֶקר,  ׁשֶ ת  ּבַ ּדִ ָעָליו 

ה. ָאָדם, ֲעׂשֵ

ָעֶליָך  ִיְתרֹון  לֹו  ׁש  ּיֶ ׁשֶ ִמי  ַבֲחֵבֶריָך  ִיְהֶיה  ְוִאם 
יָך,  ֲעׂשֶ ִמּמַ טֹוב  הּו  ּוַמֲעׂשֵ ָהֵאל,  ֲעבֹוַדת  ּבַ

ְיִסיְתָך   , ּךָ ִמּמֶ יֹוֵתר  ֵאָליו  ְלִהְתָקֵרב  ל  ּדֵ ּתַ ִמׁשְ ְוהּוא 

לּות  ּדְ ּתַ ר ֵיָרֶאה ֵמִהׁשְ ל ֲאׁשֶ ֶצר ּבֹו, ְויֹאַמר ְלָך: ּכָ ַהּיֵ

ְולּוֵלא   , ּךָ ִמּמֶ ִנְרֶאה  ֶחְסרֹון  הּוא  ַבֲעבֹוָדה  זּוָלְתָך 

ֵעיֵני ָהֱאלִֹהים  ֵעיֵני ְבֵני ָאָדם ְוַים ּבְ הּוא ָהִייָת ִנְרֶאה ּבְ

בֹו, א  )עז(ְוַקּנֵ ָעָליו,  א  ֵ ַהּשׁ דֹוֶרָך.  ֵני  ּבְ ל  ִמּכָ יק   ַצּדִ

עח. ושטום אותו. הקנאה יוצרת שנאה כלפי חבירו. וכתב בספר 'ארחות צדיקים' )שער הקנאה( 

השנאה  תסור  ממנו,  שגזל  עבור  חבירו  ישנא  ותסתיים[ שאם  ]שתכלה  תקוה  יש  "לכל שנאה 

כשישיב לו אותו דבר ]שגזל ממנו, ובכך תסור הסיבה שגרמה לשנאה[. כן כל שנאה התלויה 

מחמת  השנאה  חוץ  השנאה,  תבטל  ההוא  הדבר  שיתקן  אחר  לשנאה[,  שגרמה  ]בסיבה  בדבר 

הקנאה". 

והסיבה לכך היא, כי אין בידו של המקנא להסיר הטובה מאותו אחד שמתקנא בו, ואף אם תכלה 

הטובה ממנו, הרי יקנא באחרים, שהרי תמיד ימצא מי שיש לו טובות יותר ממנו, ונמצא תמיד 

תבער בו שנאת הקנאה. ועל פי זה מבאר ב'מדרש שמואל' מדוע הקנאה מוציא את האדם מן 

העולם, כי אין הקנאה פוסקת ממנו, היום הוא מקנא בראובן, ואם הוא יתעשר יותר מראובן, אזי 

הוא יקנא בשמעון, כך שלעולם יהיה לבו נמס בתוך מעיו, כי 'רקב עצמות קנאה', וזו היא הסיבה 

שיתיילדו בתוכו כל חולי וכל מכה עד שיוציאו את האדם מן העולם. ב'ארחות חיים' להרא"ש 

)אות קי"ג( כתב: "אל תתן בלבבך קנאה, שזו היא רעה חולה שאין לה רפואה". ובדברים רבה 

)סוף פ"ט( אמרו: "מאה מיתות ולא קנאה אחת". 

הכתוב בקהלת )ה, יא( אומר: "מתוקה שנת העובד, אם מעט ואם הרבה יאכל, והשבע לעשיר 

איננו מניח לו לישון". מעיר ה'חתם סופר' כי מלבד פשוטו של מקרא ניתן לפרש פסוק זה בפירוש 

נוסף, 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 שלשכן יש יותר ממנו, זה טורד את מנוחתו.

עז. וקנא בו. אף שאמרו )ב"ב כא, א( גבי דברי תורה 'קנאת סופרים תרבה חכמה', מיהו דווקא 

רחל  "ותקנא  ויצא(:  )פרשת  רבה  בבראשית  הוא  וכן  זה,  ידי  על  חכמה  להרבות  כדי  לקנאות 

באחותה שקנאה במעשיה הטובים", אבל קנאה בעלמא אסור, כדאמרינן במסכת דרך ארץ )זוטא 

פ"ד(: 'אל תאמר איש פלוני חכם ואני איני חכם' וכו' עיי"ש. ובביאור החילוק בין 'קנאת סופרים' 

ל'קנאה', הקנאה – מפנה מבטה וחיציה אל האחר, מדוע יש לזולת? מדוע דוקא הוא בראש? מדוע 

הוא גדול ממני? קנאת סופרים – מפנה מבטה ומנופיה כלפי פנים, אל ה'אני', אל הכמיהה והצמאון 

להיות אף אני 'כמוהו', גדול יותר מכפי שהינו, קרוב יותר אל ה' יתברך. כמיהה זאת, קנאה זאת, 

מרבה חכמה. 'קנאת סופרים' היא היא ה'שאיפה' בתעצומותיה.

כיצד ידע האדם אם יש לו קנאת סופרים או קנאה רעה? כאשר קין קינא בהבל אחיו אמר לו 

הקב"ה: 'למה נפלו פניך' )בראשית ד, ו(. אם יש לאדם קנאת סופרים, זה מביא לחיזוק ושאיפות, 

זו קנאה רעה אזי היא גורמת לנפילת פניו  חשק ללמוד, שמחה והתלהטות בעבודה. אבל אם 

וחלישות הדעת. 

 עיונים 

 עיונים 



הלבבות שער יחוד המעשהחובות 

קעה  המוסר   ארחות   

ביושר לבב הלבבותשער יחוד המעשה חובות 

המוסר  ארחות  קעד  

בפיתוי  היצר  אליך  כשיבוא 

ענה   – עליו  תשיב  אז  זה, 

את  ואבזה  והאיך אמאס  לו: 

ואיך  האלהים,  שאהבו  מי 

אינה ואזלזל את מי ששיבחו 

די  לא  והאם  הבורא?  וכיבדו 

עבודתו  לקיים  עצלותי  לי 

לי  די  לא  וכי   – כמוהו 

מתעצל  שהנני  על  בגנות 

את  עובד  ואיני  בתפקידי 

שאשטום  עד  כמוהו,  הבורא 

מי שיעבדהו – עד שאעשה דבר מגונה יותר בכך שגם אשנא את מי שכן עובד את ה'?!, ואין זה 

הימול מה שאני חייב לבורא יתברך – לא זה הגמול שעלי להשיב לבוראי ולא כך ראוי לי לנהוג. 

אבל – אלא אדרבה, חייב אני לאהוב את אוהביו, לאהבתו – מתוך אהבת הבורא, וחייב אני לכבד 

את מכבדיו – את מי שמכבד את השם, לכבודו – מפני שזה הוא כבודו של ה'. כמו שכתוב )תהלים 

טו, ד(: 'ואת יראי ה' יכבד' – מעריך ומכבד. וכבר ידעת מה שאירע את

ֲאֵהבֹו ָהֱאלִֹהים,  יב ָעָליו: ְוֵאיְך ֶאְמַאס ִמי ׁשֶ ׁשִ ָאז ּתָ
חֹו ַהּבֹוֵרא, ְולֹא ַדי ִלי ַעְצלּוִתי  ּבְ ִ ּשׁ ה ִמי ׁשֶ ַוֲאַיּנֶ

ַעְבֵדהּו,  ּיַ טֹם ִמי ׁשֶ ֶאׂשְ ם ֲעבֹוָדתֹו ָכמֹוהּו, ַעד ׁשֶ ְלַקּיֵ

ַרְך. ֲאָבל  ב ַלּבֹוֵרא ִיְתּבָ ֲאִני ַחּיָ ֶ ְוֵאין ֶזה ְימּול ַמה ּשׁ

ד  )עט(ּוְלַכּבֵ ְלַאֲהָבתֹו,  אֹוֲהָביו  ֶאת  ֶלֱאהֹב  ֲאִני  ב  ַחּיָ

ד(: טו,  ים  ִהּלִ )ּתְ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִלְכבֹודֹו,  ָדיו   ְמַכּבְ

ֵאַרע ֶאת  ֶ ד. ּוְכָבר ָיַדְעּתָ ַמה ּשׁ )פ(ְוֶאת ִיְרֵאי ְיָי ְיַכּבֵ

אותם כמצווה עלינו בתורה: "ואהבת לרעך כמוך"?

בספר "אהבת יונתן", להגאון רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל, כתב לבאר, שודאי בליבו צריך לאהוב 

כל אדם בשוה, בחינת "ויחן שם ישראל נגד ההר" )שמות יט, ב(, הנאמר במתן תורה, וכפירוש 

רש"י: "ויחן )– לשון יחיד(, כאיש אחד בלב אחד". אהבת ישראל בתכלית, בשיא המדריגה. אמנם, 

כל זה בסתר. אבל בגלוי, בפרהסיא, בפומבי, יש ענין מיוחד לכבד ולחבב תלמידי חכמים יותר 

מפשוטי עם. שהרי ידוע מה שהפליגו חכמינו ז"ל, במעלת החכמים )מכות כב, ב(: "אמר רבא, 

כמה טפשאי שאר אינשי )-כמה שוטים הללו רוב בני אדם, רש"י(, דקיימי מקמי ספר תורה, ולא 

קיימי מקמי גברא רבה )-שקמים לכבוד ספר תורה, ואינם קמים לכבוד אדם גדול(, דאילו בספר 

תורה כתיב "ארבעים יכנו" )דברים כה, ג(, ואתו רבנן בצרי חדא" )-שהתורה כתבה עונש מלקות 

ארבעים, ובאו החכמים והמעיטו מכה אחת, ומלקין רק ל"ט – הרי כוחם גדול(.

מדבריהם למדנו, שאהבת תלמידי חכמים, "אהבה" של "כבוד התורה" היא. "אהבה" זו היא מסוג 

אחר לגמרי. יהושפט הידר בכבודם במלוא המובן, עד שהיה עומד מכסאו, מחבקן ומנשקן – כי 

ידע להעריכן ולהחשיבן. עכ"ד.

במסכת ברכות )כח, א( מסופר: ר' זירא כי הוה חליש מגירסיה הוה אזיל ויתיב אפתחא דבי רב 

נתן בר טובי אמר כי חלפי רבנן אז איקום מקמייהו ואקבל אגרא. ופירש רש"י: ר' זירא נחלש 

מתלמודו עד שכבר לא היה מסוגל ללמוד, והתיישב בפתח בית מדרשו של רב נתן בר טובי כדי 

לעמוד מפני התלמידים היוצאים ונכנסים לבית המדרש ע"כ. ותלמידים אלו מן הסתם לא הגיעו 

לדרגתו של ר' זירא, שהרי ר' זירא מגדולי האמוראים היה, ואם כן ר' זירא לא היה חייב לעמוד 

מפניהם כשהם יוצאים מבית המדרש, שלא מצינו בשום מקום שהגדול חייב לעמוד מפני הקטן, 

ואם כן אין לר' זירא קיום מצוה כשעומד ומכבד את התלמידים היוצאים מבית המדרש, וממילא 

גם שכר לא יקבל, שכל שאינו מקיים מצוה, גם שכר אין לו, ואם כן מדוע בחר לו ר' זירא לישב 

בפתח בית המדרש לכבד את התלמידים ולקבל שכר.

וביאר הגאון רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן זצ"ל )'עזי ומגיני' עמ' קסח(, שמה שר' זירא התיישב 

בפתח בית המדרש כדי לכבד את התלמידים אין זה היה מחמת מצות קימה, שכאמור אין הגדול 

חייב לקום מפני הקטן ממנו, אלא רבי זירא רצה לכבד ולהדר את התורה ולומדיה, וכמו שמצינו 

ומחבקו  מכסאו  עומד  היה  חכם  תלמיד  שרואה  יהודה שבשעה  מלך  יהושפט  אצל  כד(  )מכות 

ומנשקו וקוראו רבי רבי מורי מורי ועל זה נאמר ואת יראי ה' יכבד )וכן הוא גם בילקוט תהלים 

ט"ז(, כיבוד זה שכיבד יהושפט מלך יהודה הרי זה מגינוני כבוד חכמים, אדם שמעריך ויודע תורה 

מהי, הרי ערך לומדיה יקר וחביב בעיניו עד שכשרואה תלמיד חכם עובר לפניו, עומד מכסאו 

עט. ולכבד מכבדיו לכבודו. מבואר בדברי רבינו, שהמכבד את מכבדי ה' בזה גופא הוא מכבד את 

ה'. וכן איתא בתלמידי רבינו יונה ריש ברכות בד"ה שנאמר יעלזו חסידים בכבוד, אין זה הכבוד 

שלהם אלא כבוד הבורא יתברך עיי"ש. וכן במסכת ברכות י"ט ע"א איתא: דקודשא בריך הוא 

תבע ביקריה. ובזוהר הק' האזינו דף רפ"ח ע"א: קודשא בריך הוא בעי ביקריהון דצדיקיא יתיר 

מיקרא דיליה כמה דכתיב בירבעם דהוה מקטר ומפלח לעכו"ם וקודשא בריך הוא אוריך ליה, 

וכיון דאושיט ידיה לקבליה דעדו נביאה, אתייביש ידיה. 

פ. ואת יראי ה' יכבד. הנה, נצטוינו בתורתינו הקדושה )ויקרא יט, יח(: "ואהבת לרעך כמוך" – 

אהבת חברים צריכה להיות חקוקה בלב כל איש ישראל, כיתד בל תימוט. מאידך, חובה עלינו 

לכבד תלמידי חכמים ביותרת הכבוד, בהערצה מיוחדת, כמו ששנינו )כתובות קג, ב(: "ואת יראי 

ה' יכבד" )תהלים טו( - "זה יהושפט מלך יהודה, כשהיה רואה תלמיד חכם, היה עומד מכסאו, 

ומחבקו ומנשקו, וקורא לו: רבי רבי, מרי מרי". הרי, שלגבי תלמידי חכמים, יש ענין נוסף של 

"אהבה", של "כבוד". ונשאלת השאלה, מאי שנא תלמיד חכם מכל איש ישראל שעלינו לאהוב 

 עיונים 

 עיונים 



שער יחוד המעשה ביושר לבבביושר לבב הלבבותשער יחוד המעשה הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  קעז קעו   המוסר   ארחות   

את  עתה  מבאר  רבנו 

ייחוד  מחלקי  השישי  החלק 

נזהר  "שיהיה  המעשה, 

ממנה  ונשמר  במחשבה 

ומושל בה".

על  לומר  שברצוני  מה  אבל 

במחשבה  הזהירות  אודות 

ושמירתה – והצורך בשמירה 

לך  ראוי  כי  זה:  הוא  עליה, 

ולבקר  לפקוד  תתעלם  שלא 

]מחשבותיך[  מחשבתך  את 

והרהורי   – ושרעפי  ורעיוניך 

לבך, כי רוב ההפסד והתיקון 

ההפסד  רוב  כי   – במעשים 

הקיים במעשים הטובים ורוב ההצלחה בתיקון המעשים לא יהיה כי אם מחמתם – תלויים בהם 

ונובעים מהם: מהמחשבה והכוונה המתלווה אל המעשה, וכפי תיקונם והפסדם – ולפי מידת תיקונן 

של המחשבות או כפי הפגמים והלקויות שבמחשבה, כך תהיה איכות התוצאות, היינו המעשים. 

כמו שאמר הכתוב )משלי ד, כי(: 'מכל משמר – יותר מכל דבר יקר ערך שהנך נזהר בשמירתו, נצור 

לבך – שמור על לבך שהוא מקור המחשבות שלא ייטה מהדרך הישרה, כי ממנו תוצאות חיים' – 

מפני שבו תלויים החיים. לבך ושכלך הם הדבר היקר ביותר, לכן עליך לשמור עליהם יותר מכל 

דבר יקר אחר )לפי פי' המאירי והגר"א(, ואמרה התורה ברצותה לתאר עד כמה יש לשמור על 

הלב )בראשית ח, כא(: 'כי יצר לב האדם רע מנעוריו' – נטיית לבו של האדם נמשכת לחטא כבר 

מילדותו, ועל כן הוא צריך שמירה יתירה. כדי שלא יטעה האדם לחשוב שהשכל מטבעו נוטה 

אל הטוב ויש לשמור עליו רק כדי שלא ישנה ממהלכו הטבעי, מביא רבנו פסוק זה, המלמד, 

שאדרבה טבע השכל הוא לנטות אל הרע, ולפיכך הוא זקוק לשמירה מרובה שלא ייגרר אחרי 

נטייתו הטבעית ויתחנך לפנות אל הטוב )פתחי לב(,

מרים בענין – והרי יודע אתה 

מה שאירע למרים כשדיברה 

שכתוב  כמו  במשה,  סרה 

)במדבר יב, א(: 'ותדבר מרים 

ואהרן במשה' – מרים דיברה 

לפני אהרן לשון הרע על משה, נענשה ולקתה בצרעת, ויודע אתה גם מה שהיה בענין קרח ועדתו 

בקנאם במשה ואהרן בקרבתם אל ה' – קרח ועדתו קינאו במשה ואהרן על שזכו להיות קרובים 

לה' יותר מהם, ונענשו אף הם.

י ִ ּשׁ ֶרק ׁשִ  ּפֶ

ְלָך  ָראּוי  ִמיָרָתּה,  ּוׁשְ ָבה  ֲחׁשָ ּמַ ּבַ ִהירּות  ַהּזְ ֲאָבל 
ְוַרְעיֹוֶניָך  ָך  ְבּתְ ם ִלְפקֹד ַמֲחׁשַ ּלֹא ִתְתַעּלֵ ׁשֶ

ים  ֲעׂשִ ּמַ ּבַ ּקּון  ְוַהּתִ ַהֶהְפֵסד  רֹב  י  ּכִ ָך,  ִלּבֶ י  ְרַעּפֵ ְוׂשַ

ְוֶהְפֵסָדם.  ִפי ִתּקּוָנם  ּכְ י ִאם ֵמֲחָמָתם,  ּכִ ִיְהֶיה  לֹא 

ָמר  ִמׁשְ ל  )א(ִמּכָ כי(:  ד,  ֵלי  )ִמׁשְ תּוב  ַהּכָ ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ

ים, ְוָאְמָרה תֹוָרה  ּנּו ּתֹוְצאֹות ַחּיִ י ִמּמֶ ָך ּכִ ְנֹצר ִלּבֶ

ֻעָריו,  ִמּנְ ַרע  ָהָאָדם  ֵלב  ֵיֶצר  י  ּכִ כא(:  ח,  ית  ֵראׁשִ )ּבְ

ְוַאֲהרֹן  ִמְרָים  ר  ַדּבֵ ַוּתְ א(:  יב,  ר  ִמְדּבַ )ּבְ ִעְנַין  ּבְ ִמְרָים 

ָאם  ַקּנְ ּבְ ַוֲעָדתֹו  קַֹרח  ְבִעְנַין  ָהָיה  ֶ ּשׁ ּוַמה  ה,  מׁשֶ ּבְ

ָקְרָבָתם ֶאל ְיָי. ה ְוַאֲהרֹן ּבְ מׁשֶ ּבְ

חז"ל  אמרו  מדוע?  האיברים.  יותר משאר  מעולה  שמירה  צריך  הלב  נצור לבך.  א. מכל משמר 

)זבחים פח, ב(: "למה נסמכה פרשת קרבנות לפרשת בגדי כהונה? לומר לך: מה קרבנות מכפרין, 

ומחבקו ומנשקו. כך ר' זירא כשנחלש מלימודו ולא היה מסוגל ללמוד בעצמו יצא לפתח בית 

המדרש להיות מהדר ומכבד לומדי תורה. ואף שהיה ר' זירא יכול לקיים מצוות אחרות, ואף קיים, 

שהרי הביא החינוך שיש שש מצוות תמידיות שחייב האדם בהם בכל עת ור' זירא וודאי קיימם, 

מכל מקום רצה לזכות בקיום מצוה שיש בה שייכות ללימוד תורה, ולכן ישב לו ר' זירא בפתח 

בית המדרש כדי להדר ולכבד תורה ולומדיה.

 עיונים 

 עיונים 



שער יחוד המעשה ביושר לבבביושר לבב הלבבותשער יחוד המעשה הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  קעט קעח   המוסר   ארחות   

הגדולות  לעבירות  ח"ו 

ביותר ולגרום לעצמך צרות 

הוא  כך  כי  ורעות,  רבות 

אביאנו  'כי  הפסוק:  לשון 

נשבעתי  אשר  האדמה  אל 

ודבש  חלב  זבת  לאבותיו 

אל  ופנה  ודשן  ושבע  ואכל 

אלהים אחרים ועבדום ונאצוני והפר את בריתי, והיה כי תמצאן אותו רעות רבות וצרות וגו' כי 

ידעתי את יצרו' )פתחי לב(, ועוד נאמר כדי להוכיח שיש לשמור על המחשבה ולהדריך אותה )דברי 

הימים־א כח, ט(: 'כי כל לבבות דורש ה' – את כל כוונות בני האדם מבקר ה' וכל יצר מחשבות מבין' – 

וכל החלטות מחשבותיהם גלויות לפניו, ונאמר )דברים ל, יד(: 'כי קרוב אליך הדבר מאד – שהתורה 

וידיעתה תוכל לקיימה,  – על ידי שינונה  הקדושה קרובה וקל להשיגה, בפיך ובלבבך לעשותו' 

ונאמר )דברים י, יב(: 'מה ה' אלהיך שואל ומבקש מעמך כי אם ליראה' – אלא רק לירא מה' אלוקיך, 

עם  של  טבעם  על  ונאמר 

'כי  כא(:  לא,  )דברים  ישראל 

להגיע  עלול  הנך  שכלך,  את  תשמור  לא  שאם  למד  אתה  מכאן  יצרו'.  את  אני  ומכיר  ידעתי 

י ָכל ְלָבבֹות ּדֹוֵרׁש ְיָי ְוָכל ֵיֶצר  ִמים־א כח, ט(: ּכִ ְבֵרי ַהּיָ )ּדִ

י ָקרֹוב ֵאֶליָך  ָבִרים ל, יד(: ּכִ בֹות ֵמִבין, ְוָאַמר )ּדְ ַמֲחׁשָ

ָבִרים י,  ִפיָך ּוִבְלָבְבָך ַלֲעׂשתֹו, ְוָאַמר )ּדְ ָבר ְמאֹד ּבְ ַהּדָ

י ִאם ְלִיְרָאה,  ְך )י(ּכִ יב(: )ב(ָמה ְיָי ֱאלֶֹהיָך ׁשֵֹאל ֵמִעּמָ

ְוָאַמר  ִיְצרֹו,  ֶאת  י  ָיַדְעּתִ י  ּכִ כא(:  לא,  ָבִרים  )ּדְ ְוָאַמר 

ב. מה ה' אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה. הקשה ה'נודע ביהודה' )צל"ח, ברכות לג, ב(, מדוע 

נקט הכתוב בלשון "מה ה' שואל מעמך", ולא "מבקש מעמך"? והוא מיישב בביאור נפלא: דרשו 

חז"ל )ויק"ר כז, ב(, שאין שום אדם בעולם שיכול להקדים טובה להקב"ה, אלא נהפוך הוא: הקב"ה 

הוא שהקדים לעשות לו טובה, ורק מכוחה הוא יכול לקיים מצוות, שהרי אין אדם המקיים מצות 

מילה בטרם נתן לו הקב"ה בן, ואין אדם העושה ציצית אלא לאחר שהקב"ה נתן לו בגד, וכך 

לגבי צדקה ומעשרות, וכך ברוב המצוות. וכך אמרו במסכת אבות )ג, ז(: "תן לו משלו, שאתה 

ושלך – שלו", שכן אין כל חוב מצד הקב"ה כלפי האדם על המצוות שעשה, כי הקב"ה כבר הקדים 

לתת לו. אלא שהקב"ה ברוב חסדו משלם שכר לאדם כאילו האדם עשה את המצוה משלו. שונה 

המצב לגבי יראת שמים, שאותה מסר הקב"ה ביד האדם בלי שהקדים לתת לו דבר כלשהו הקשור 

למצוה זו, והברירה חפשית לגמרי ביד האדם, ואם האדם מקיים מצות יראת שמים כראוי, הרי 

הקב"ה כביכול חייב לשלם לו את שכרו, כי במצוה זו האדם הקדים כביכול להלוות לה' יתברך.

זה מה שרמז הכתוב באמרו "מה ה' אלוקיך שואל מעמך", כלומר: באיזו מצוה הקב"ה יהיה השואל 

ואתה המשאיל? אין אף מצוה שכזו, מלבד מצוה אחת: "כי אם ליראה"! 

י. כי אם ליראה. יראת שמים כוללת את הכל. כל המעלות כלולות בה. על הפסוק במשלי )יד, 

כז(: "יראת ה' מקור חיים לסור ממקשי מות" כותב רבינו יונה, כי יש כמה מדות נכבדות, ולכל 

אף בגדי כהונה מכפרין... מצנפת מכפרת על גסי הרוח... אבנט מכפר על הרהור הלב...".

אורך האבנט היה שלושים ושתים אמה )ירושלמי יומא פ"ז ה"ג(, כמנין ל"ב, רמז לכך שהוא בא 

לכפר על הרהור ה"לב". הכהן היה חוגר את האבנט על הכתונת מעל מתניו, כנגד הלב – שהרי 

הוא בא לכפר על הרהור הלב, ואחר כך "מקיפו כרך על כרך עד שגומר וקושר" )רמב"ם כלי 

המקדש פ"י ה"א(, כלומר מסובב אותו כמה סיבובים סביב גופו, ולבסוף קושר אותו. וכן מובא 

בתוספות )ערכין טז, ב ד"ה אבנט(: "איתא נמי במדרש שהיה הכהן מקיפו סביביו ב' פעמים, כנגד 

לב של אדם". וב'שיטה מקובצת' )ערכין שם( מובא שהכהן היה מקיף את האבנט סביב גופו ל"ב 

פעמים, כנגד ה"לב".

המצנפת היתה חצי מארכו של האבנט – שש עשרה אמה )רמב"ם שם פ"ח הי"ט(. הכהן הגדול היה 

מלפף אותה סביב ראשו, לפיפה על גבי לפיפה. 

מדותיהם של האבנט ושל המצנפת היו יוצאות דופן, לא מצינו בשאר בגדי הכהונה כדוגמתם, 

שהרי כל בגד היה כמדתו של הכהן ולא יותר, ואילו האבנט והמצנפת היו ארוכים ממדתו, לא 

ולפיפה על גבי  והיה צריך לכרוך אותם כרך על גבי כרך  ארוכים במעט אלא ארוכים מאוד, 

לפיפה. מה טעם הדבר?

אומר ה'אזנים לתורה': התורה הזהירה: "ולא תתורו אחרי לבבכם" – זו מינות, "ואחרי עיניכם" – 

זה הרהור עבירה )ברכות יב, ב(. ואמרו בירושלמי )ברכות פ"א ה"ה(: "ליבא ועינא תרין סרסורי 

דחטאה" – הלב והעיניים – שמקורן במוח – הם שני סרסורי עבירה.

לפיכך הזהירה התורה את הכהנים, ומהם ילמדו כל ישראל, שיהיו עושים משמרת למשמרת לשני 

סרסורי עבירה אלו, לעשות לפיפה על גבי לפיפה למוח, מקור העיניים, וכרך על גבי כרך ללב, 

מקור המחשבות וההרהורים.

עוד יש להוסיף, שהנה האבנט היה ארוך מן המצנפת, שהאבנט ל"ב אמה והמצנפת ט"ז אמה, 

ונמצא שהיה הכהן ממעט בהקפת הראש לעומת הקפת הלב. ואפשר לומר שבא הדבר לרמוז, 

שהלב, משכן החמדה והתאוות, צריך שמירה מעולה יותר מהראש, משכן המוח.

זהו שאמר שלמה המלך "מכל משמר נצור לבך", הלב צריך שמירה מעולה יותר משאר איברים! 

)'יחי ראובן', פרשת תצוה(. 

 עיונים 

 עיונים 



שער יחוד המעשה ביושר לבבביושר לבב הלבבותשער יחוד המעשה הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  קפא קפ   המוסר   ארחות   

)ישעיה נה, ב(: 'למה תשקלו 

כסף בלוא לחם ויייעכם בלוא 

שאדם  פעמים   – לשבעה' 

כדי  רבות  בתחבולות  נוקט 

בו  ולקנות  כסף  להרוויח 

לחם או נוהג להתייגע בעבודת השדה והכרם כדי להשביע את נפשו, ולבסוף מאבד את הממון 

שהרוויח, ואין לו מה לאכול ובמה להשביע את עצמו. נמצא שכל טרחתו ויגיעתו היו לריק. כך 

גם מי שאינו עושה את מעשיו לשם שמים, כל עמלו ויגיעתו לקיים מצוות ומעשים טובים הם 

לשווא. משום שכוונתו במעשיו הייתה לשם דבר אחר, לא יקבל שכר על עבודתו )מרפא לנפש(. 

ואל תתעלם ממה שהעירותיך – ממה שעוררתי אותך לתת דעתך עליו. כי כבר קיבצתי לך – הרי 

קיבצתי ואספתי לפניך בשער הזה את כל שרשי

בלב  אינה אלא  הרי  והיראה 

השכל  ובעיון   – והרעיון 

והמחשבה ]ובמחשבה[. 

אחי,  לך,  ]ראוי[  יש  כן  ועל 

להתאמץ   – להיות  להשתדל 

מעשיך  כל  את  לעשות 

מיוחדים לבורא יתברך - רק 

 – ואל  יתברך,  הבורא  לשם 

כדי שלא יהיה עמלך לריק וטרחך לשקר – ואל יהיו מעשיך לריק והשתדלותך לבטלה, כמו שאמר 

הכתוב

לֹא ֶלֶחם ִויִייֲעֶכם  ְקלּו ֶכֶסף ּבְ ה ִתׁשְ ְעָיה נה, ב(: ָלּמָ )ְיׁשַ

ַהִעירֹוִתיָך  ֶ ּשׁ ה  ִמּמַ ם  ְתַעּלַ ּתִ ְוַאל  ְבָעה.  ְלׂשָ לֹוא  ּבְ

י  ְרׁשֵ ׁשָ ל  ּכָ ה  ַהּזֶ ַער  ַ ַבּשׁ ְלָך  י  ְצּתִ ִקּבַ י ְכָבר  ּכִ ָעָליו, 

ָבה. ֲחׁשָ ב ְוָהַרְעיֹון ְוַהּמַ ּלֵ א ּבַ ְרָאה ֵאיָנּה ֶאּלָ ְוַהּיִ

ל  ּכָ ִלְהיֹות  ל  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ ָאִחי,  ְלָך,  ֵיׁש  ן  ּכֵ ְוַעל 
)ד(ְוַאל  ַרְך,  ִיְתּבָ ַלּבֹוֵרא  ְמֻיָחִדים  יָך  ַמֲעׂשֶ

תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֶקר,  ֶ ַלּשׁ ְוָטְרֲחָך  ָלִריק  ֲעָמְלָך  ִיְהֶיה 

)במדבר ה, י(. כתב ה'חפץ חיים' )'תורת הבית', פרק ח(: דייק הכתוב לומר "קדשיו, לו יהיו". כי 

איזו מצוה תעלה אותו לעולם העליון, רק המצוות שקיים בקדושה, לשמה. וגמרא מפורשת היא 

)בפסחים נ, ב(, רבא רמי, כתיב "כי גדול עד שמים חסדך" )תהלים נז, יא( וכתיב "כי גדול מעל 

שמים חסדך" )תהלים קח, ה(, הא כיצד, כאן בעושין לשמה )גדול מעל שמים(, וכאן בעושין שלא 

לשמה )אינו גדול אלא עד שמים(.

משל למה הדבר דומה, לאדם שהחליט לעלות לעת זקנותו לארץ ישראל עם כל משפחתו. מכר 

ובנותיו  וכלותיו  בניו  עם  נסע  עירו.  מבני  לשלום  ונפרד  וחתניו,  בניו  כל  ורכוש  הרב  רכושו 

וחתניו וילדיהם לעיר הנמל, והפליגו כולם לארץ הקודש. ירדו בנמל יפו, והוכנסו להסגר כמנהג 

אותם ימים, כדי לוודא האם כולם בריאים. בדקם הרופא, והחליט שכמה מבניו לא יורשו להיכנס 

למדינה. עליהם לשוב באניה הראשונה המפליגה לארצם. נקל לשער את הצער והיגון, את הבכיות 

הנוראות כאשר נפרד מבניו וידע שלא יראם עוד לעולם!

ט(.  ו,  בראשית  )רש"י  טובים"  ומעשים  מצוות  צדיקים  "תולדותיהם של  בנים,  יש  לנשמה  אף 

שמחת  כך  לשולחנו,  סביב  זיתים  כשתילי  בניו  בראותו  בעולם,  האדם  של  ששמחתו  וכשם 

מי"א(.  פ"ד  )אבות  הטובים  ממעשיו  שנבראו  המלאכים  עם  בהתרועעו  העליון  בעולם  האדם 

ח.  נח,  )ישעיה  צדקך"  לפניך  "והלך  ככתוב  עדן,  בגן  מנוחתו  למקום  עמו  הולכים  וכשזוכה, 

 סוטה ג, א(. אבל המצוות שלא נעשו לשמה, אין להן כח לעלות עמו מעל שמים, ומה נורא צער

הפרידה! 

אחת מהן תולדות רבות, ומעשים עצומים תלויים בהם, אבל יראת השם יתברך היא המקור לכל 

המדות, היסוד לכל הפעולות הנכבדות. 

הגמרא )שבת קנו, ב( מספרת, שהכלדאים ]-חוזים בכוכבים[ אמרו לאמו של רב נחמן, שבנה יהיה 

גנב. כיון שכך, הורתה לרב נחמן, בנה, שיקפיד ללכת עם כסוי ראש, "כי היכי דתיהוי עלך אימתא 

דשמיא" – כדי שתהא עליך יראת שמים, וכמו כן שיתפלל ויבקש רחמים מהקב"ה שישמור עליו 

לבל יחטא. הגמרא מספרת שרב נחמן לא הבין מדוע אמו מקפידה כל כך שלא ילך בלי כסוי ראש, 

עד שיום אחד הוא ישב ולמד מתחת לעץ דקל, והכיפה שעל ראשו נפלה. הוא הרים את עיניו וראה 

את התמרים שגדלו על העץ. יצרו התגבר עליו, הוא עלה על העץ, ונגס בתמרים בשיניו.

לכאורה צריך להבין, מדוע לא הסבירה אמו של רב נחמן לבנה את חומרתו של עוון גזל, אלא את 

היראת שמים שהיא מעונינת להעניק לו באמצעות הכיפה שעל ראשו.

התשובה לכך היא: אמו של רב נחמן ידעה היטב, שאם תהיה לבנה יראת שמים – הוא לא יגנוב! 

אם, חלילה, לא תהיה לו יראת שמים – הוא יגנוב גם אם תדבר אתו מאה פעמים על עוון גזל. 

בלי יראת שמים – שום דבר לא יעזור! וכשיש יראת שמים – לא צריך שום דבר אחר, הכל כבר 

כלול בה. את הדרך להעניק יראת שמים היא עשתה באמצעות כיסוי הראש. 

ואכן רב נחמן זכה ליראת שמים במידה מרובה מאוד. הגמרא בסוף מסכת סוטה )מט, א( אומרת: 

"משמת רבי – בטלה ענוה ויראת חטא. אמר ליה רב נחמן לתנא: לא תתני 'יראת חטא', דאיכא 

אנא". החינוך של אמו, שהקפידה על הכיפה שלראשו, הפך אותו לחד בדרא ביראת חטא! 

יהיו"  לו  "ואיש את קדשיו  בפרשת נשא אמרה התורה  ד. ואל יהיה עמלך לריק וטרחך לשקר. 

 עיונים 

 עיונים 



שער יחוד המעשה ביושר לבבביושר לבב הלבבותשער יחוד המעשה הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  קפי קפב   המוסר   ארחות   

למען  רק  ומיוחדים   – לשמו 

שמו, ויהיה רצוי ומקובל אצל 

ויהיו   – טוב  קיבול  הבורא 

כראוי  ומקובלים  רצויים 

ונהוי  לטובה.  הבורא  אצל 

בו – ונהג במעשי עבודת ה' 

כפי   – עולמך  בעניני  מנהיך 

העולם  בענייני  נוהג  שאתה 

וכפי   – חושך  אתה  כי  הזה, 

רק את  לעצמך  בוחר  שהנך 

שתמצא  ביותר  הטוב  הסוג 

בהם,  שתמצא   – במיניהם 

ואשר יהיה רחוק מן הפיעים 

בהם – והנך דואג להרחיקו מכל פגע, ומנוקה – ורוצה אותו כנקי ביותר מן הזיוף, והזך המזוקק 

ביותר מן הבלבול – מכל תערובת בלתי רצויה שעלולה לפגוע בטיבו. וכיון שאתה עושה זה בעניני 

עולמך הכלה – ומכיוון שכך הנך מתנהג בכל מה שקשור לענייני העולם הזה העובר והכלה, כל 

– בנוגע לכל הקשור  בעניני אחריתך הקיימת  וכמה  – פי כמה  כפליים  ותנהג כך  שכן שתעשה 

באחריתך הנצחית, ובמה שתתקרב בו – ובדברים שהנך מתקרב על ידם אל האלהים. 

המיוחדים  המעשים  מפסידי 

הגורמים  כל  את   – לאלהים 

את  המביאים  העיקריים 

מעשיו  את  להפסיד  האדם 

לשם  נעשים  יהיו  שלא 

כל  ותחת  לבדו,  האלוקים 

ומכל   – ענפים  מהם  שורש 

אחד מהגורמים הללו יוצאים 

ומסתעפים ענפים רבים וכמעט שאין להם קץ וסוף. 

על כן, אתה צריך להישמר מהם – מכל אותם המפסידים בכל יכלתך וכוחך, ואז אולי יהיה מעשיך 

שלם לאלהים – ואז אולי יהיו מעשיך זכים נעשים בשלימות לשם האלוקים ומיוחד

ִקּבּול  ַהּבֹוֵרא  ֵאֶצל  ל  ּוְמֻקּבָ ָרצּוי  ְוִיְהֶיה  מֹו,  ִלׁשְ

ה  ַאּתָ י  ּכִ עֹוָלֶמָך,  ְבִעְנָיֵני  ִמְנָהְיָך  ּבֹו  ּוְנַהי  טֹוב. 

ר ִיְהֶיה  ִמיֵניֶהם, ַוֲאׁשֶ ְמָצא ּבְ ּתִ ְך ֶאת ַהּטֹוב ׁשֶ חֹוׂשֵ

ּיּוף, ְוַזְך ִמן  ה ִמן ַהּזִ ֶהם, ּוְמֻנּקֶ ָיִעים ּבָ ָרחֹוק ִמן ַהּפְ

ִעְנְיֵני עֹוָלְמָך  ּבְ ֶזה  ה  ה עֹוׂשֶ ַאּתָ ׁשָ ְוֵכיָון  ְלּבּול.  ַהּבִ

ִעְנָיֵני  ּבְ ִכְפַלִים  ה  ֲעׂשֶ ּתַ ׁשֶ ן  ּכֵ ׁשֶ ל  )ו(ּכָ ֶלה,  ַהּכָ

ֶאל  ּבֹו  ְתָקֵרב  ּתִ ֶ ּשׁ ּוְבַמה  ֶמת,  ּיֶ ַהּקַ ַאֲחִריְתָך 

ָהֱאלִֹהים.

ל  ים ַהְמֻיָחִדים ֵלאלִֹהים, ְוַתַחת ּכָ ֲעׂשִ ַמְפִסיֵדי ַהּמַ

ֵאין ָלֶהם ֵקץ. ְמַעט ׁשֶ ׁשֶֹרׁש ֵמֶהם ֲעָנִפים ּכִ

ָך, ְיָכְלּתֶ ָכל  ּבְ ֵמֶהם  ֵמר  ָ ְלִהּשׁ ָצִריְך  ה  ַאּתָ ן  ּכֵ  ַעל 
ּוְמֻיָחד  ֵלאלִֹהים  ֵלם  ׁשָ ָך  ַמַעׂשְ ִיְהֶיה  )ה(אּוַלי 

נבין כיצד הבטיח הקב"ה לאברהם אבינו: "אל תירא... שכרך הרבה מאד", וכן משה רבינו קודם 

שמינה את יהושע הודיעו "מתן שכר פרנסי ישראל לעולם-הבא". הבטחה זו לא נועדה לפתותם 

בשכר, אלא רק להמחיש להם וליידע אותם את יקרת ערך הגמול  הרוחני[.

ו. כל שכן שתעשה כפלים בעניני אחריתך הקימת. כתיב "זה אלי ואנוהו" )שמות טו, ב(. ודרשו 

חז"ל "התנאה לפניו במצוות". אמר ה'חפץ חיים' )'אהבת חסד' ח"ב פכ"ג בהג"ה(: הנוי במצוות 

אינו רק בטלית נאה וספר תורה נאה, אלא גם בכוונת עשיית המצוה לשמה, שאז היא מקובלת 

ורצויה ושכרה רב לאין ערוך )כמו שאמרו במסכת פסחים נ, ב(. ופעמים רבות חשבתי על זה, 

שאנו אומרים בוידוי: "סרנו ממצוותיך וממשפטיך הטובים ולא שוה לנו", היינו שעבודת ה' יתברך 

לא הושוותה בעינינו לענייני עסקינו. שהרי כאשר מוכר האדם חפץ לחברו משתדל הוא לייפותו 

ולפארו כדי שישא חן בעיני הקונה וירבה מחירו. על אחת כמה וכמה אם החפץ בעצמותו יקר 

על   שיקבל  יודע  לשמה  מצוה  העובדה שהעושה  ומיוחד לשמו.  יהיה מעשך שלם לאלהים  ה. אולי 

מעשיו שכר רב בעולם הבא, אינה פוגמת ב'לשמה', וכמו שביאר בספר 'אור יהל' )ח"ב, עמ' טז(. 

בהביאו את דברי הגר"א זצ"ל )'אבן שלמה' פ"ח, טו( שכתב בענין לומדי התורה, שיש הלומדים בשביל 

פניות של כבוד ועושר. ויש גם כאלה – למצוא חן בעיני בוראם ולקבל שכר טוב בעולם הבא. לדעתו, 

אלו ואלו נמנים עם "העבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס". ולכאורה – מקשה ה'אור יהל' – 

מדוע נחשבים האחרונים בכלל "המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס", הרי גם שכרם של הצדיקים 

לעתיד לבוא הוא "שיושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה", ומה נשתנו אלו מאלו? 

והוא מיישב: "לשמה" פירושו שהאדם עושה בגלל ציווי ה', ולקיים את רצונו. העובדה שהעושה 

לשמה יודע גודל  השכר הצפון לו לעולם-הבא,  אינה פוגמת ב"לשמה", שכן  אין הוא מתנה את 

עסקו בתורה – בשכר. ואדרבה, ידיעת גודל  השכר היא אמצעי חשוב עבורו ל"לשמה". מגודל השכר 

יודע האדם כמה גדול הוא רצון ה'  בקיום מצוותיו. משל למה הדבר דומה? למלך המחלק לנאמניו 

אותות הצטיינות. האחד מקבל אות עשוי מנחושת. השני – מכסף. השלישי – מזהב. מובן מאליו 

שהמקבל אות זהב, לא קיבלו כדי שיתווסף לו ממון על ממונו, אלא סימן הוא לחיבובו בעיני המלך. 

כך ידיעת גודל שכר קיום המצוות, מטרתה היא לחבב עלינו את עבודת ה' אך לא להיות תנאי לה.

יתירה מכך, מוסיף ה'אור יהל' )ח"ג, עמ' רח(: לא זו בלבד שידיעת השכר הצפון לעולם-הבא אינה 

פוגמת ב"לשמה", אלא "יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה הוא שיתברר ויתאמת... שהאדם 

לא נברא אלא להתענג על ה' וליהנות מזיו שכינתו" )הקדמת 'מסילת ישרים'(. ]לפי דברים אלו 

 עיונים 

 עיונים 



שער יחוד המעשה ביושר לבבביושר לבב הלבבותשער יחוד המעשה הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  קפה קפד   המוסר   ארחות   

עד   – חיים  בעלי  שאר 

ששאר בעלי החיים שוברים 

ולא  ביצה  אותה  ומאבדים 

מתפתח  אין  ושוב   – תעשה 

שאמר  כמו  אפרוח,  ממנה 

יי-יד-טו(:  לט,  )איוב  הכתוב 

'כנף רננים נעלסה אם אברה 

של  מנהגו   – ונוצה'  חסידה 

עוף הנקרא 'רננים' )ובלשון 

לשמוח  יוכני'(,  'בר  חז"ל 

ולרנן ביופי כנפיו, וכן דרכם של החסידה ושל עוף ששמו 'נוצה' לשמוח באברתם, היינו בכנפיהם, 

'כי תעזוב לארץ ביציה ועל עפר תחמם' – אף על פי שבזכות כנפיהם יש באפשרותם להגביה עוף 

ולהטיל את ביציהם במקום גבוה ושמור, בכל זאת הם מטילים אותן על הארץ, כדי שיתחממו 

בעפר ובאבק דרכים. 'ותשכח כי ריל תזורה ]וחית השדה תדושה'[ - והם שוכחים כי רגל עוברי 

אורח עלולה למעוך את הביצים ורגל חית השדה עלולה לדוש אותן. ושאר הענין המבואר בפסוק 

שם. בהמשך הפסוק מבואר שעופות אלה מתנהגים בצורה שונה משאר העופות המשגיחים היטב 

על ביציהם, מפני שהבורא לא נתן לעופות אלו בינה וחכמה לשמור על ביציהם, כפי שנתן ליתר 

ויגיעה, ואחר כך היא  זו מטילה את ביצתה בצער  העופות )עפ"י המצודת דוד(. כשם שציפור 

ה',  ולא איכפת לה אם תלך לאיבוד, כך גם האדם המצטער ומתייגע בעבודת  מפקירה אותה 

אך עושה אותה שלא לשם שמים; הוא מפקיר את כל עמלו, ולא איכפת לו שיהיה לריק וללא 

תועלת, שהרי ה' לא יקבל את עבודתו ולא ייתן לו שכר עליה, ה' ישמרנו )פתחי לב(. — וכבר 

שיבח שלמה המלך החכם את מי שהוא מתנהג בהיפך הענין הזה בזריזותו – השבח נסוב על זריזותו 

והשתדלותו הטובה

בכל  והתאמץ  השתדל  ולכן 

כחך לטהר ולזכך את מעשיך 

של  תערובת  מכל  הטובים 

ימעט  ואם  אישית,  פנייה 

יצמצם  כזה  בירור  אם  גם   –

את כמות המעשים והם יהיו 

יותר  בכך  השתדל  מועטים, 

שמעשיך  שתשתדל  ממה 

הטובים יהיה רב – יהיו רבים 

מאינטרסים  זך  בלתי  אך 

המעט  כי  אישיות,  ומפניות 

כרב  נחשב  והזך, הוא  הטהור 

והרב  יותר,  מרובה  ערכו   –

נחשב  הוא  וזך,  טהור  הבלתי 

למעט – אין ערכו אלא מועט, 

ואין ]שאין[ בו תועלת. וכל שכן שלא תהיה תועלת ממעשיך כשיהיה מעשך עם מיעוטו וזעירותו 

בלתי זך לאלהים – כאשר מעשיך גם מועטים וזעירים בכמותם וגם בלתי זכים לפני האלוקים. 

– במעשי עבודת האלוקים  במעשיך לאלהים  – שלא תהיה התנהגותך  והיזהר, שלא יהיה ענינך 

כענין העוף – כהתנהגות אותה ציפור שאמר עליה הכתוב – ותיאר את הפסדה שהיא יולדת הביצה 

ומחממת אותה על פני הארץ – שהיא מטילה את הביצה ודוגרת עליה על הארץ, ממיעוט שמירתה 

אותה – ואינה שומרת עליה, עד שיפסידוה

ָאַמר  מֹו ׁשֶ ה ֶאְפרַֹח, ּכְ ים ְולֹא ַתֲעׂשֶ ֲעֵלי ַחּיִ ָאר ּבַ ׁשְ

ִאם  ֶנֱעָלָסה  ְרָנִנים  ַנף  ּכְ יי-טו(:  לט,  )ִאּיֹוב  תּוב  ַהּכָ

יֶציָה ְוַעל  י ַתֲעזֹב ָלָאֶרץ ּבֵ ֶאְבָרה ֲחִסיָדה ְוֹנָצה, ּכִ

ָאר  ּוׁשְ זּוֶרָה,  ּתְ ֶרֶיל  י  ּכִ ח  ּכַ ׁשְ ַוּתִ ם,  ַחּמֵ ּתְ ָעָפר 

ֵהֶפְך  ּבְ הּוא  ׁשֶ ִמי  ֶהָחָכם  ח  ּבַ ׁשִ ּוְכָבר   — ָהִעְנָין. 

ַהּטֹוָבה  לּותֹו  ּדְ ּתַ ְוִהׁשְ ְזִריזּותֹו  )ז(ּבִ ה  ַהּזֶ ָהִעְנָין 

ִיְמַעט,  ְוִאם  יָך,  ַמֲעׂשֶ ְך  ְלַזּכֵ ֹכֲחָך  ּבְ ל  ּדֵ ּתַ ְוִהׁשְ
ַרב  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ל  ּדֵ ּתַ ׁשְ ּתִ ֶ ּשׁ ה  ִמּמַ יֹוֵתר 

י ַזְך  ְלּתִ ְך הּוא ַרב, ְוָהַרב ַהּבִ ַעט ַהּזַ י ַהּמְ י ָזְך, ּכִ ְלּתִ ּבִ

ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ן  ּכֵ ׁשֶ ְוָכל  תֹוֶעֶלת.  ּבֹו  ְוֵאין  ְמַעט,  הּוא 

י ַזְך ֵלאלִֹהים. ְלּתִ ָך ִעם ִמעּוטֹו ּוְזִעירּותֹו ּבִ ַמַעׂשְ

ֵלאלִֹהים  יָך  ַמֲעׂשֶ ּבְ ִעְנָיְנָך  ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ ֵהר,  ְוִהּזָ
תּוב  ַהּכָ ָעֶליָה  ָאַמר  ׁשֶ ָהעֹוף  ִעְנַין  ּכְ

ֵני  ּפְ ַעל  אֹוָתּה  ֶמת  ּוְמַחּמֶ יָצה  ַהּבֵ יֹוֶלֶדת  ִהיא  ׁשֶ

ַיְפִסידּוָה  ׁשֶ ַעד  אֹוָתּה,  ִמיָרָתּה  ׁשְ עּוט  ִמּמִ ָהָאֶרץ 

ז. בזריזותו והשתדלותו הטובה בעולמו. במסכת אבות )ה, כ(: "יהודה בן תימא אומר, הוי עז כנמר, 

וקל כנשר, ורץ כצבי, וגבור כארי לעשות רצון אביך שבשמים". בספר 'עלי שור' )ח"ב עמ' רנה( 

כתב: כי חז"ל גילו לנו כאן את ארבעת הכוחות הדרושים להשלמת מעשה המצווה. הכח הראשון 

הוא כפי שאומר התנא 'הוי עז כנמר', היינו 'עזות' – כמובן בעזות של קדושה הדברים אמורים – 

שהוא כח היוזמה. אחר שקיבל על עצמו לבצע, זקוק הוא למידה של 'קלות' שלא ישקע בקשיי 

ויניחה על מצע  ונאה – כגון שיש לו למכור אבן יקרה זוהרת ומאירה, ודאי יבריקה ויצחצחה 

קטיפה שיבליט זיוה ויפעתה. ועתה, היעלה על הדעת שיעפר האבן היקרה בעפר לעמעם נוגהה 

ולהכהותה? מה נאמר איפוא, בעמדינו לקיים מצוות עשה גמורות אשר כל חפצי העולם לא ישוו 

בהן )פאה פ"א ה"א, ממשלי ג, טו(, ובהן תלויים קדושת האדם וחיותו לנצח – כדכתיב "ועשיתם 

את כל מצוותי והייתם קדושים לאלקיכם" )במדבר טו, מ(, "ושמרתם את חקתי ואת משפטי אשר 

יעשה אותם האדם וחי בהם" )ויקרא יח, ה(, שאין מבהיקין אורן של המצוות אלא אם כן יחשוב 

לקיים בכך מצוות עשה דאורייתא ולהתקדש  בהן!

 עיונים 

 עיונים 



שער יחוד המעשה ביושר לבבביושר לבב הלבבותשער יחוד המעשה הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  קפז קפו   המוסר   ארחות   

יותר.  מרובים  הם  אותם 

תקוץ  ואל   – בו  תקוץ  ואל 

כמה  בראותך  ה'  בעבודת 

אורבים  ומכשולים  סכנות 

דווקא  אדרבה,  אלא  לה, 

אותה  תחבב  כך  בשל 

ידוע  שהרי  לה,  ותתמסר 

כי כפי מעלות חשיבות  הוא, 

המלאכות – שככל שהמלאכה 

יהיו  ועדינה,  יקרה  יותר 

כן   – אותם  הקורים  הפיעים 

העלולים  הפגעים  רבים 

אותה  ולקלקל  בה  לפגוע 

בקלות יתירה. ומחקרנו בספר הזה אין מעלתו וחשיבותו נעלמת ממי שמבין – ומעלתו וחשיבותו 

של מחקרנו בספר הזה אינה נעלמת ממי שיש לו לב מבין. 

האלהים ישימנו מן השלמים עמו והעושים לשמו הידול ברחמיו – האלוקים ברחמיו ישים חלקנו 

בין העובדים אותו בלבב שלם, העושים את כל מעשיהם למען שמו הגדול, אמן.

נשלם השער החמישי בעזרת אלהי קדושי

העולם,  בענייני   – בעולמו 

מצווה  - האדם  וציונו לבחון 

וללמוד  ובדרכיו  בו  להתבונן 

ואף   – הוא  ואם  ממעשהו, 

והחלש  הקל  שהוא  פי  על 

וכפי   – כאמרו  שברמשים, 

שאמר )משלי ו, ו-ז(: 'לך אל 

נמלה – קח דוגמה מחריצות 

ראה  העצל,  אתה  הנמלה, 

והתבונן   – וחכם  דרכיה 

בהתנהגותה ותחכם — תכין בקיץ לחמה – מכינה היא בימי הקיץ את מזונה, אירה בקציר מאכלה' 

– ואוספת בעונת הקציר את מאכלה לחורף.

הטהורה  הכוונה  להפסד  הרבים  הגורמים  מבין   – רק מעט מהרבה  הזכרנו לך  הרי   – זכרנו  והנה 

הראויה בעבודת ה', ואל ירבה – על כן, אל יהיו דברי אלה רבים בעיניך, כי אלה שלא הזכרנו 

ָלאכֹות  יבּות ַהּמְ י ְכִפי ַמֲעלֹות ֲחׁשִ קּוץ ּבֹו, ּכִ ְוַאל ּתָ

ה  ֶפר ַהּזֶ ָיִעים ַהּקֹוִרים אֹוָתם. ּוֶמְחָקֵרנּו ַבּסֵ ִיְהיּו ַהּפְ

ִבין. ּמֵ י ׁשֶ יבּותֹו ֶנֱעֶלֶמת ִמּמִ ֵאין ַמֲעָלתֹו ַוֲחׁשִ

ים  ֵלִמים ִעּמֹו ְוָהעֹוׂשִ יֵמנּו ִמן ַהׁשְ ְיׂשִ )ט(ָהֱאלִֹהים 

ַרֲחָמיו, ָאֵמן. דֹול ּבְ מֹו ַהּיָ ִלׁשְ

י ֶעְזַרת ֱאלַֹהי ְקדֹוׁשִ י ּבְ ַער ַהֲחִמיׁשִ ַ ַהּשׁ ַלם  ִנׁשְ

ְוִאם  הּו,  ֲעׂשֵ ִמּמַ ְוִלְלֹמד  ּבֹו  ִלְבחֹן  נּו  ְוִצּוָ ְבעֹוָלמֹו, 

)ח(ֵלְך  ו-ז(:  ו,  ֵלי  )ִמׁשְ ָאְמרֹו  ּכְ ים,  ְרָמׂשִ ּבָ ׁשֶ ׁש  ַחּלָ הּוא 

ִיץ  ּקַ ִכין ּבַ ָרֶכיָה ַוֲחָכם — ּתָ ֶאל ְנָמָלה ָעֵצל ְרֵאה ּדְ

ִציר ַמֲאָכָלּה. ַלְחָמּה ָאְיָרה ַבּקָ

ה ְבֵעיֶניָך,  ה, ְוַאל ִיְרּבֶ ה ָזַכְרנּו ְלָך ְמַעט ֵמַהְרּבֵ ְוִהּנֵ

הנמלה את הזריזות שלה שאוספת הרבה אף על פי שאינה צריכה אלא מעט, כמו שכתוב במדרש 

)דברים רבה ה, ב( שהיא אינה אוכלת אלא חיטה ומחצה לשנה, ומצאו פעם בחורי הנמלה שלוש 

מאות כור, זהו במעשים טובים. "ראה דרכיה" – במידות, שאינה נוגעת במה שאינה שלה, כמו 

שכתוב במדרש )שם(, שפעם אחת נשרה תבואה והתקבצו כולם והריחו, שסברו שהיא שלהם, 

וכיון שהריחו שאינה שלהם לא נטלו כלום, לכן 'ראה דרכיה' ומידותיה ולמד ממנה. "וחכם" – היא 

החכמה, כמו שכתוב במדרש )שם( שהנמלה עושה שלשה חורין, ואינה מניחה את התבואה לא 

בעליונה ולא בתחתונה, אלא באמצעית, כי מתייראת מן הגשמים שלמעלה ומן התהום שלמטה, 

ולכן ראה חכמתה "וחכם". 

כתיב "ואתה תצוה את בני ישראל  ט. האלהים ישימנו מן השלמים עמו והעושים לשמו הידול. 

ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד" )שמות כז, כ(. כתב הגאון רבי אהרן 

הביצוע, ויחד עם זאת 'לזריזות', וכדי להביא את הדבר לידי גמר – צריכים 'גבורה' כגבורת הארי.

חיזוק וזירוז גדול לעבודת ה', יש בדברי החסיד יעב"ץ )אבות ה, יט(, האומר כי מאחר שאין סוף 

למתן שכרם של צדיקים ולעונשם של רשעים – ראוי שנשתדל בחריצות גדולה והשתדלות יתירה 

היה שוכב במטתו  כי אם למשל,  לזכור,  רצון השי"ת. על האדם  ובטוב לבב, לעשות  בשמחה 

בליל סגרירי ואפל, והיו מספרים לו כי ארנק מלא זהב מוטל בדרך, הרי בוודאי היה ממהר לקום 

ממשכבו, לובש את בגדיו במהירות מבלי להתבונן על עצמו אם התלבש כראוי, ורץ במהירות אל 

המקום מבלי להבחין במכשולים שבדרך. ואף אם יפצע ויפגע, לא ישים לב לכך, כיון שכל מטרתו 

להגיע במהירות אל הארנק, גם אם רק ספק הוא, שהרי שמא לבסוף לא ימצא את הארנק, וגם 

אם ימצא, הרי מדובר בזהב שכל כולו הבל ורעות רוח. קל וחומר, כמה צריך להיות האדם חרוץ 

וזריז בעשיית רצון קונו! וזהו קל וחומר שאין עליה תשובה, עד כמה חובתו של האדם לעשות, 

כדי להשלים רצון אבינו שבשמים.

ח. לך אל נמלה עצל, ראה דרכיה וחכם ויו'. הגר"א בפירושו למשלי על פסוק זה כתב: "כי האדם 

במעשיה  מופלאה  והנמלה  טובים.  ומעשים  ומידות  חכמה  דברים:  לשלשה  השם  לדרכי  צריך 

באלו השלשה. וזהו: "לך אל נמלה עצל", אם אתה מתעצל מלעשות מעשים טובים, לך ולמד מן 

 עיונים 

 עיונים 



הלבבות הלבבותחובות  חובות  שער יחוד המעשהשער יחוד המעשה

המוסר  ארחות  קפט קפח   המוסר   ארחות   

המצוות שייכות לכל אחד. אבל על ידי לימוד תורה, לימוד הלכות המצוה – נחשב לו, ללומד, 

כאילו קיים את המצוה בפועל! 

וזהו שאמר הכתוב: "כי קרוב אליך הדבר מאד, בפיך ובלבבך לעשותו" )דברים ל, יד(. "בפיך" – 

על ידי שאדם לומד תורה בפיו, "ובלבבך" – הוא מכוון בלימודו "לשם שמים", נחשב לו הלימוד 

"לעשותו" – כאילו קיים בפועל את כל מה  שלמד.

הכהן זצ"ל, חתן רבינו ה'חפץ חיים': יש להבין מדוע ציותה התורה הקדושה לקחת בדוקא שמן 

זית זך, דק מן הדק, "כתית", בשביל נר התמיד, ושום שמן אחר לא הוכשר לכך. ושמעתי מאדוני 

מורי חמי החפץ חיים שליט"א, שבזה רמזה התורה הקדושה על ערכה של קדושת אור התורה 

והוגיה, נושאי דגלה.

שהנה ידוע שנר התמיד היה מרמז על אור התורה, האור הנאצל והמקודש שאורו הולך מסוף 

העולם ועד סופו בעולמות העליונים והתחתונים, וכמאמר הכתוב "כי נר מצוה ותורה אור" )משלי 

ו, כג(. שכוונת הדברים שאף על פי שכל מצוה מאירה ומזהירה בערכה הגדול בבחינת נר, אמנם 

התורה בערכה יותר נאצלת וקדושה כיון שהיא מקור האור בעצמו. כמו שהפליגו חז"ל בגודל 

ערכה של קדושת התורה עד שדרשו שעבירה מכבה מצוה ואין עבירה מכבה תורה )סוטה כא, 

א(, כי קדושתה נשארת בלתי לקויה ואורה אינו דועך, שאין ביכולת עבירה לפגוע בה ולכבותה.

ולכן ציותה התורה הקדושה, שהשמן הדולק בנר התמיד יהיה מזוכך לחלוטין בלי שום סיגים 

ותערובת פסולת כל שהיא. בבחינת "כתית", שהוא דק מן הדק. יען כי הוא רומז על אור התורה. 

והאדם צריך להשתכלל ולהתעלות בלימוד התורה עד שתהיה כולה קודש לה' יתברך בלי שום 

תערובת כוונות זרות ומטרות חיצוניות, רק לשם שמים כליל.

זכה  ורצה שילמדוה  לימוד התורה הקדושה,  יתברך כל כך בערך  והטעם, מדוע דקדק הבורא 

ומזוקקת בלי שום תערובת חיצונית וכוונות צדדיות, גם זאת מרמז הכתוב באמרו "להעלות נר 

תמיד". והיינו, משום שתורתו תהיה נצרכת לו להתעלות על ידה ממדרגה למדרגה בעולם הבא. 

וכמבואר בזוהר הקדוש שהצדיקים מתענגים בעלמא דקשוט מהתורה שרכשו עלי אדמות, ומפעם 

לפעם מתגלים להם יותר ויותר עניינים מצפונותיה.

ומלבד זאת, עוד תשמש לו התורה להחיותו בטל של תחיה לעתיד לבוא, כמאמרם ז"ל )בכתובות 

קיא, א( על הפסוק "כי טל אורות טליך" )ישעיה לג, כח(, כל המשתמש באור תורה אור תורה 

מחייהו, וכל שאינו משתמש באור תורה אין אור תורה מחייהו, וגם זה רמוז בכתוב "להעלות נר 

תמיד", שעל ידי התורה יגיע לכך שנרו לא יכבה, ויאיר לנצח להחיותו בטל של תחיה. כי נר רומז 

גם לנשמת האדם, כמאמר הכתוב )משלי כ, כז(: "נר ה' נשמת אדם" )פרחי אהרן,  נט(.

השל"ה הקדוש מחדש: אדם שלומד תורה לשם שמים, מלבד מה שהוא מקיים מצות תלמוד תורה, 

נחשב לו הלימוד כאילו הוא מקיים בפועל את מה שלומד. אם הוא לומד הלכות תפילין – נחשב 

לו הלימוד כאילו הוא מניח תפילין, גם אם עכשיו אינו מניחן בפועל. אם הוא לומד הלכות שבת 

– נחשב לו הלימוד כאילו שומר עכשיו שבת גם אם עתה הוא יום חול. 

וזוהי העצה לכל אחד ואחד מישראל, לזכות לקיים את כל תרי"ג המצוות, אף על פי שלא כל 

 עיונים  עיונים 



שער שישי

שער 
הכניעה





הלבבותשער הכניעהביושר לבב חובות 

גצק  המוסר   ארחות   

להיכנע  חובתנו  ביאור 

לאלוהים יתברך

רבנו  מציג  דבריו  בראשית 

שבגינן  סיבות  מספר  בחיי 

כמתאימה  הכניעה  את  בחר 

ייחוד  שער  לאחר  לבוא 

המעשה.

שגדם  מפני  המחבר:  אמר 

וביארנו  הואיל   – מאמרנו 

ייחוד  )שער  הקודם  בשער 

האדם  חובת  את  המעשה( 

בכל  כוונתו  את  לייחד 

לשם  הטובים  המעשים 

לשם  ולא  לבדו  האלהים 

עניין אישי או מטרה אחרת, והיתה הקאוה במעשים המיוחדים לאלהים משקת את בעליהם יותר 

מהרה מכל הפקעים המשיקים

י ִ ּשׁ ִ ַער ַהּשׁ ַ ַהּשׁ

ִניָעה ַער ַהּכְ  ׁשַ

ַרְך ִניָעֵתנּו ֵלאלִֹהים ִיְתּבָ ֵבאּור ָאְפֵני ִחּיּוב ּכְ ּבְ

ְלַיֵחד  ַמֲאָמֵרנּו  ַדם  ּגָ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ר:  ַהְמַחּבֵ ָאַמר 
ְוָהְיָתה ְלַבּדֹו,  ֵלאלִֹהים  ים  ֲעׂשִ  ַהּמַ

ֶקת ֶאת  ים ַהְמֻיָחִדים ֵלאלִֹהים ַמּשֶׂ ֲעׂשִ ֲאָוה ַבּמַ )א(ַהּקַ

יִקים  ּשִׂ ַהּמַ ָקִעים  ַהּפְ ל  ִמּכָ ְמֵהָרה  יֹוֵתר  ֲעֵליֶהם  ּבַ

הידוע בשם סמ"ג:  זצ"ל, מספר בהקדמה לחיבורו  יעקב מקוצי  בן רבי  רבינו משה  א. הקאוה. 

בתחילת האלף הששי בא אלי ענין מראה בחלום: קום עשה ספר תורה משני חלקים. ואתבונן על 

המראה, והנה השני חלקים, הכוונה, לכתוב ספר מצות עשה בחלק אחד, וספר מצות לא תעשה 

בחלק השני. ]ספר הסמ"ג ערוך בשני חלקים. חלק אחד – רמ"ח מצוות עשה. חלק שני – שס"ה 

מצוות לא תעשה[.

וגם בענין הלאוין בא אלי ענין מראה בחלום, בזה הלשון: הנה שכחת את העיקר, "השמר לך 

פן תשכח את ה' אלהיך", כי לא היה בדעתי לחברו במניין שס"ה לא תעשה, וגם הרמב"ם לא 

 מנאו בכלל הלא תעשה. ואתבונן אליו בבוקר, והנה יסוד גדול הוא ביראת השם, עכ"ד הנפלאים

שם.

ואכן במצוות לא תעשה – מצוה ס"ד – האריך רבינו הסמ"ג בביאור אזהרה זו וז"ל: "השמר לך 

פן תשכח את ה'" – אזהרה שלא יתגאו ישראל כשהקדוש ברוך הוא משפיע להם טובה, ויאמרו 

שבריוח שלהם ועמלם הרויחו כל זה, ולא יחזיקו טובה להקדוש ברוך הוא מחמת גאותם, שעל זה 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הכניעהשער הכניעה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  גצה גצד   המוסר   ארחות   

להסמיך  עלי  נוסף  ומטעם 

ייחוד  לשער  הכניעה  שער 

לנו  שנתברר  מפני  המעשה. 

עוד ]גם[, שההכנעה היא יסוד 

ייתכן  ובה  העבדות,  ושורש 

ובאמצעותה   – להבדיל העבד 

יוכל האדם הרוצה להיות עבד 

ה', לפרוש ולהרחיק את עצמו 

האדנות,  ותחושות  ממדות 

ה'  אל  ורק  אך  אותן  ולייחס 

יתברך, וההודאה לאלהים בהתייחדו בהן לבדו – ובעזרתה של מידת הכניעה יוכל גם להביע את הכרתו 

הברואים, כמו  לשאר  ולא   – לבדו מבלעדי הברואים  לאלוקים  רק  ראויות  והגאווה  שהאדנות  בכך 

שאמר והצהיר זאת דוד המלך עליו השלום )דברי הימים־א כט, יא(: 'לך ה' הקדולה והקבורה והתפארת 

והנצח וההוד כי כל בשמים ובארץ' – הרי כל הנמצאים אשר הם בשמיים ובארץ - הכול שלך הוא, וכמו 

ִהיא ׁשֶֹרׁש ָהַעְבדּות,  ֵרר ָלנּו עֹוד, ׁשֶ ְתּבָ ּנִ ׁשֶ ֵני  ּוִמּפְ
ּדֹות  ִמּמִ ָהֶעֶבד  יל  ְלַהְבּדִ ֵכן  ִיּתָ ּוָבּה 

ִהְתַיֲחדֹו ָבֶהן ְלַבּדֹו  ָהַאְדנּות, ְוַההֹוָדָאה ֵלאלִֹהים ּבְ

לֹום  ָ ִוד ָעָליו ַהּשׁ ָאַמר ּדָ מֹו ׁשֶ רּוִאים, ּכְ ְלֲעֵדי ַהּבְ ִמּבַ

בּוָרה  ְוַהּקְ ה  ֻדּלָ ַהּקְ ְיָי  )ק(ְלָך  יא(:  כט,  ִמים־א  ַהּיָ ְבֵרי  )ּדִ

ַמִים ּוָבָאֶרץ,  ָ ּשׁ י ֹכל ּבַ ַצח ְוַההֹוד )ד(ּכִ ְפֶאֶרת ְוַהּנֵ ְוַהּתִ

ק. לך ה' הקדולה... כי כל בשמים ובארץ. אין לנו כל השגה בעצמותו יתברך, ועל כן אין לנו לייחס 

לו יתברך כל תואר עצמי. וכמו שאמרו חז"ל )ברכות לג, ב( שאם לא היה משה רבינו אומר "הא-ל 

הגדול הגבור והנורא", לא היינו יכולים לאומרו, כי כל תוספת שבח שנאמר על ידינו – אין זה 

שבח אלא גנאי הוא לו.

נמצא שכל שבח שמקלסים אותו יתברך, אינו מתייחס אל עצמותו יתברך, אלא מתייחס אל תואר 

הפעולה, היינו, שהוא נותן הגדולה והגבורה  לברואים.

וזהו שנאמר: "לך ה' הגדולה" וכו' – "כי כל בשמים ובארץ" – 'כי' היינו 'אשר' – דהיינו, אשר כל 

הגדולה והגבורה שבעולם הזה והנצח וההוד שבעולם המלאכים – הכל מאתך הוא )'דרך החיים'(.

ד. כי כל בשמים ובארץ. השכל האנושי קשור ומחובר לחלק החומרי, ועל כן אינו יכול להשיג 

ולתפוס השגה כלשהי בעצמותו יתברך. ברם, יכול האדם לתפוס בדימיונו אפס קצהו, על ידי 

שיבחן ויביט על החלק הגלוי בבריאה, ומן הפרטים הנאדרים והנפלאים הנגלים לנגד עיניו יוכל 

להעלות בדעתו ולשפוט ולהבין כי הם בבואה דבבואה וגילוי כלשהו של החלק הנסתר, ועל ידם 

יוכל להשיג ולהבין כי אין ערך ושיעור לגודלו ותפארתו יתברך, אשר אין לנו תפיסה בו כלל.

למה הדבר דומה – למי שאינו יודע טעם מתיקות הדבש מהי, וכל ההשגה שלו בטעם הדבש היא 

של  וכוחה  והואיל   – אותם 

והיא  ביותר,  רב  הגאווה 

ביותר  המצוי  המכשול  היא 

שהאדם  ביותר  והקשה 

הכוונה  את  בגינו  מאבד 

והיה  ה',  בעבודת  הרצויה 

הפסדה למעשים הרבה מאד 

- ומאחר שההפסד שהגאווה גורמת לעבודת ה' הוא גדול מאד, לכן התבוננתי בדבר וראיתי, כי 

מכל הדברים הדרושים לעבודת ה' הדבר הנחוץ  הנכון והנחוץ שבדברים, שאני צריך להם - כי 

ביותר הוא: לסמוך לו – להסמיך לשער ייחוד המעשה את מה שירחיגנה מן האדם – את ביאור 

הדבר המרחיק מהאדם גאווה זו, והיא – הכניעה – והוא: ההכנעה. 

רבנו מבאר טעם נוסף לבחירת שער הכניעה כסמוך לשער ייחוד המעשה: ענוותנותו של האדם 

ושפלות רוחו הם עדות לכך שהאדם הוא עבדו של הבורא יתברך, ושהבורא יתברך הוא אדונו 

בלבד, ושרק אותו ראוי לעבוד ורק אליו ראוי לייחד את המעשים )מרפא לנפש(.

ְמאֹד,  ה  ַהְרּבֵ ים  ֲעׂשִ ַלּמַ ֶהְפֵסָדּה  )ב(ְוָהָיה  אֹוָתם, 

ָלֶהם,  ָצִריְך  ֲאִני  ׁשֶ ָבִרים  ּדְ ּבַ ׁשֶ חּוץ  ַהּנָ י  ּכִ ָרִאיִתי 

ְוִהיא  ָהָאָדם,  ִמן  ה  ְרִחיֶגּנָ ּיַ ֶ ּשׁ ַמה  לֹו  ִלְסֹמְך  הּוא 

ִניָעה. ַהּכְ

עולה זה המקרא "ובתים מלאים כל טוב אשר לא מלאת וכו' ואכלת ושבעת, השמר לך פן תשכח" 

וכו' ומכאן אזהרה שלא יתגאה אדם במה שחננו הבורא, הן בממון, הן ביופי, הן בחכמה, אלא יש 

לו להיות עניו ושפל ברך לפני האלוקים ואנשים, ולהודות לבוראו שחננו זאת המעלה, והאריכו 

רבותינו בגנאי גסי הרוח במסכת סוטה )ד: ה.(, ואמר שלמה בספר משלי )כט, כג( "גאות אדם 

תשפילנו ושפל רוח יתמוך כבוד", עכ"ד הנפלאים של אחד מגדולי הראשונים, ועיין שם באריכות 

נעימות דבריו הקדושים.

ב. והיה הפסדה למעשים הרבה מאד. כתב הגר"א על הפסוק )משלי כג(: "אל תתאו למטעמותיו 

והוא לחם כזבים": הלומד תורה לשם הנאת כבוד, הגם שלימוד זה ערב ומתוק לו, אך שתים רעות 

בזה: א. כוונתו לשם גאוה. ב. כשהפנייה והמטרה תסתלק – הלימוד יפסק, כעין שאמרו )אבות 

ה, יט( "כל אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל דבר בטלה אהבה". וכך פירוש הכתוב: אל תתאוה 

ללמוד תורה עם פניות של כבוד, כי חוץ מעצם איסור גאוה – הוא "לחם כזבים" מלשון "אשר לא 

יכזבו )יפסקו( מימיו". לימוד כזה לא יאריך ימים ויפסק במהרה. אך לעומת זאת "יראת ה' טהורה 

עומדת לעד", הלומד תורה ביראת ה' בלא פניות, יזכה: א. עצם תורתו היא בטהרה. ב. "עומדת 

לעד" לימוד המתקיים!

 עיונים  עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הכניעהשער הכניעה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  גצק גצו   המוסר   ארחות   

אלו   – הכניעה  תהיה 

מביאים  ומצבים  מאורעות 

הכנעה.  לידי  האדם  את 

צריך  ענין  באיקה  והרביעי, 

להשתמש בה – מהם המצבים 

והזמנים שצריך האדם לנהוג 

והחמישי,  במיוחד.  בהכנעה 

מהם   – גנותה  אופני  איך 

יוכל  שבעזרתם  הכלים 

הכניעה.  את  להשיג  האדם 

והששי, בתוכן המנהק שצריך 

– ההנהגה  להתנהק בו הנכנע 

הנכונה שצריך הנכנע לנהוג 

תיתכן  מתי  והשביעי,  בה. 

ומתי לא  הכניעה מן הנכנע, 

תיתכן – כללים וקריטריונים לבחון על פיהם האם האדם ניחן במידת הכניעה או לא. והשמיני, יש 

לדון בסוגיה שנבאר, אם הכניעה סמוכה ומצטרפת למידות הטובות – האם יוכל האדם לרכוש את 

מידת ההכנעה רק אם קיימות בלבו שאר המידות הטובות, או ההיפך הוא הנכון: המידות הטובות 

סמוכות ונספחות לה – המידות טובות תלויות בכניעה. כלומר בתחילה צריך האדם לקנות לעצמו 

את מידת הכניעה והיא משמשת תנאי לרכישת שאר המידות הטובות. והתשיעי, עוד יש לברר 

אם ייתכן להתגבץ – האם אפשרי שיימצאו בלב האדם הקאוה והכניעה בכפיפה אחת, אם לא או 

שהן סותרות זו את זו ולא ייתכן שיהיו שתיהן בלב האדם בו זמנית. והעשירי, ביאור איזו תועלת 

מביאה הכניעה ]ההכנעה[ בעניני ]לענייני[ העולם הקה ומהי התועלת שיש בה לענייני העולם הבא.

ָצִריְך  ִעְנָין  ֵאיֶקה  ּבְ ְוָהְרִביִעי,  ִניָעה.  ַהּכְ ִתְהֶיה 

ְגנֹוָתּה.  ָאְפֵני  ֵאיְך  י,  ְוַהֲחִמיׁשִ ּה.  ּבָ ׁש  ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ

ְכָנע.  ִריְך ְלִהְתַנֵהק ּבֹו ַהּנִ ּצָ ְנָהק ׁשֶ ֹתֶכן ַהּמִ י, ּבְ ִ ּשׁ ִ ְוַהּשׁ

ּוָמַתי  ְכָנע,  ַהּנִ ִמן  ִניָעה  ַהּכְ ֵכן  ּתָ ּתִ ָמַתי  ִביִעי,  ְ ְוַהּשׁ

ִניָעה ְסמּוָכה  ָבֵאר ִאם ַהּכְ ּנְ ִמיִני, ׁשֶ ְ ֵכן. ְוַהּשׁ לֹא ִתּתָ

ְסמּוכֹות  ַהּטֹובֹות  ּדֹות  ַהּמִ אֹו  ַהּטֹובֹות,  ְלִמּדֹות 

ָהָאָדם  ֵלב  ּבְ ץ  ְלִהְתַגּבֵ ֵכן  ִיּתָ ִאם  יִעי,  ׁשִ ְוַהּתְ ָלּה. 

אּור ּבֵ יִרי,  ְוָהֲעׂשִ לֹא.  ִאם  ִניָעה,  ְוַהּכְ ֲאָוה   ַהּקַ

ְוָהעֹוָלם  ה  ַהּקֶ ָהעֹוָלם  ִעְנְיֵני  ּבְ ִניָעה  ַהּכְ )ה(ּתֹוֶעֶלת 

א. ַהּבָ

שאמר עוד )תהלים פט, ק(: 'כי 

מי בשחג יערוך לה' ידמה לה' 

בבני אלים' – כי אין בשחקים 

ובכל צבא השמים והמלאכים 

אי מי שיהיה לו דמיון לא-ל 

יתברך )עפ"י רד"ק(. 

תועלת  עוד   – עוד  ומטיבה 

ההכנעה,  במידת  יש  מרובה 

שהיא   – מרחגת  היא  כי 

את  האדם  מן  מרחיקה 

ההתרברבות,  את   - הקדולה 

וההתנשאות,   – והקאון 

הלב,  גובה  ואת   – והקובה 

והתפארת – את ההתפארות, 

והשררה – את ההשתררות, ורדות בכל – ואת הרצון והשאיפה למשול על הזולת, וגם מונעת את 

האדם לחמוד את מה שהוא קדול ממנו – את מה שאינו ראוי לו לפי ערכו והיא גם מרחיקה מן 

האדם כל מידה רעה הדומה לקה מסעיפי הקאוה – דומה לגאווה או נובעת ממנה. 

הכלולים   - דברים  הכניעה עשרה  ראוי עתה, שנבאר מדבר  ההכנעה  מידת  על  ללמוד  ובבואנו 

במידה זו. האחד, מה היא הכניעה, כלומר מהי הגדרת המידה. והשני, לכמה חלגים תיחלג – לאלו 

סוגים היא נחלקת. והשלישי, במה

ַחג ַיֲערְֹך ַליָי ִיְדֶמה  ַ י ִמי ַבּשׁ ים פט, ק(: ּכִ ִהּלִ ְוָאַמר )ּתְ

י ִהיא ְמַרֶחֶגת ִמן  יָבּה עֹוד, ּכִ ְבֵני ֵאִלים. ּוִמּטִ ַליָי ּבִ

ְפֶאֶרת,  ְוַהּתִ ְוַהּקַֹבּה,  אֹון,  ְוַהּקָ ה,  ֻדּלָ ַהּקְ ָהָאָדם 

ָקדֹול  הּוא  ֶ ּשׁ ַמה  ַוֲחֹמד  ּכֹל,  ּבַ ּוְרדֹות  ָרָרה,  ְוַהׂשְ

ֲאָוה. ִעיֵפי ַהּקַ ּנּו, ְוַהּדֹוֶמה ָלֶקה ִמּסְ ִמּמֶ

ָרה  ֲעׂשָ ִניָעה  ַהּכְ ַבר  ִמּדְ ָבֵאר  ּנְ ׁשֶ ה  ַעּתָ ְוָראּוי 
ִניָעה.  ַהּכְ ִהיא  ַמה  ָהֶאָחד,  ְדָבִרים. 

ָמה  ּבְ י,  ִליׁשִ ְ ְוַהּשׁ ָחֵלג.  ּתֵ ֲחָלִגים  ה  ְלַכּמָ ִני,  ֵ ְוַהּשׁ

ה. תועלת הכניעה. המשנה במסכת אבות )ד, יז( אומרת: "שלשה כתרים הם: 'כתר תורה', ו'כתר 

ו'כתר שם טוב' עולה על גביהן". יש להקשות, התנא התחיל ב'שלשה'  ו'כתר מלכות';  כהונה', 

'ארבעה' כתרים הם, כמו  והיה לה לומר  כתרים הם, ובהמשך המשנה מפרטת ארבעה כתרים, 

שממשיכה ומפרטת?

הסביר רבי משה יחיאל הלוי אפשטיין זצ"ל מאוז'רוב-חנצ'ין: בכתר הרביעי התכוון התנא למידת 

רק על ידי טעימה של מיני סופגנים העשויים דבש, על ידי טעימה זו יוכל הטועם לקבל מושג 

כלשהו בטעמו המתוק של הדבש עצמו, ומכאן יבין כי עוצמת המתיקות של הדבש עצמו גדולה 

ורבה עד מאד.

מגיע  ראשו  אשר  ארצה  המוצב  כסולם  הריהם  וקיומם  הברואים  כל  שהימצאות  איפוא  נמצא 

השמימה, כי מהם ועל ידם יכול האדם להשכיל ולהתבונן בנפלאות האלוקים.

וזהו שנאמר: "לך ה' הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד כי כל בשמים ובארץ" – ה'שמים' 

נפלאותיו  על  למדים  אנו  בארץ,   – האחד  בקצה  הנמצא  ומן  הבריאה,  קצוות  שני  הם  ו'הארץ' 

ורוממותו יתברך בקצה העליון – בשמים )רבי דוד טעביל, בית דוד(.

 עיונים 

 עיונים 



הלבבותשער הכניעהביושר לבב חובות 

גצט  המוסר   ארחות   

הלבבות שער הכניעהחובות 

המוסר  ארחות  גצח  

את  זה  בפרק  מבאר  רבנו 

הגדרת ההכנעה ואת ביטוייה 

החיצוניים. 

אבל הכניעה – מהות הכניעה 

היא: שפלות הנפש, ושחותה 

– שתהיה נפש האדם נמוכה 

וכפופה, ומיעוט ערכה אצלה 

ותהיה ממעטת את ערכה   –

היא  זו  ומידה  עצמה,  בעיני 

מידה אחת ממידות הנפש.

וכאשר תתיישב בה – וכאשר ההכנעה תיקבע ותשתרש בנפש האדם, ייראו אותותיה – יתגלו סימני 

הכניעה החיצוניים ויהיו ניכרים על האברים: מהם – כגון: הלשון הרכה – דבריו של האדם שרכש 

מידה זו יהיו בלשון רכה ובעדינות, והגול הנמוך – ובקול נמוך,

ֶרג ִראׁשֹון  ּפֶ

חּוָתּה,  ְוׁשַ ֶפׁש,  ַהּנֶ ְפלּות  ׁשִ ִהיא  ִניָעה  )א(ַהּכְ ֲאָבל 
ּדֹות  ִמּמִ ה  ִמּדָ ְוִהיא  ֶאְצָלּה,  ּה  ֶעְרּכָ ּוִמעּוט 

ַעל  אֹותֹוֶתיָה  ֵיָראּו  ּה,  ּבָ ב  ֵ ְתַיּשׁ ּתִ ר  ְוַכֲאׁשֶ ֶפׁש.  ַהּנֶ

מּוְך,  ַהּנָ ְוַהּגֹול  ה,  ָהַרּכָ ׁשֹון  ַהּלָ ֵמֶהם,  ָהֵאָבִרים: 

א. הכניעה היא שפלות הנפש ושחותה. במסכת סנהדרין )פח, ב( אמרו: שלחו מתם )משם, מארץ 

ישראל(: איזהו בן העולם הבא? ]זה שהוא[ ענוותן ושפל ברך, שייף עייל שייף ונפיק )-כפוף נכנס 

וכפוף יוצא, כלומר, הילוכו בדרך ענוה והכנעה(, וגריס באורייתא תדירא ולא מחזיק טיבותא 

לנפשיה )-ולומד תורה בהתמדה, ואינו מחזיק טובה לעצמו בשל כך(".

ביאר המהרש"א: נקטו החכמים שלש לשונות של ענוה )ענוותן, שפל ברך, שייף עייל וכו'(, כנגד 

שלשה כוחות באדם שיכולים להביאו לידי גאוה: חכמתו, גבורתו ועשרו. אדם שהוא "בן עולם 

הבא" חייב להיות נקי מגאוה בכל שלושת עניינים אלו: "ענוותן" – שאינו מתגאה בשכלו; "שפל 

ויהיה גם עניו  ברך" – ביחס לגבורת גופו, שיהיה כברכיים שהן במקום שפל בגופו של אדם; 

ברכושו ובעשרו, שאינו מַהֵדר שתהיה לו דירה נאה ובית גבוה כדרך העשירים, אלא פתח ביתו 

כה נמוך, עד שצריך לשחות )"שייף עייל..."( בכניסתו ויציאתו.

ב"בן יהוידע" ביאר: "ענוה" היינו שפלות הרוח בפנימיותו של האדם, ו"שפל ברך" היינו ההכנעה 

בהתנהגותו החיצונית. 

בספר 'שיחות מוסר' ביאר החילוק בין 'ענוה' ל'שפל ברך', כי אפשר שיהיה אדם עניו ומכל מקום 

הוא עומד איתן בדעתו, ואינו יכול לכופה ולהכניעה מפני דעת חברו, לא כן 'שפל ברך' אשר 

בכוחו להכניע דעתו ולחזור בו מדבריו מפני דעת חברו, ובכל עת שוקל את דרכו מחדש ואינו 

הענוה הקרויה בפי התנא: "כתר שם טוב", זאת, כיון שעל ידי הענוה רוח הבריות נוחה מן האדם, 

ושמו הטוב מגיע למרחקים, וכדברי הגמרא )סנהדרין פח, ב(: עניו ושפל ברך ורוח הבריות נוחה 

הימנו. וכן אמרו )תענית טז, א(: עניו ושפל רוח ומרוצה לעם.

וביאור הדברים: מידת הענוה אינה מידה בפני עצמה, ואינה נחשבת למידה טובה של כל אדם, 

אלא מידה טובה היא רק לאדם גדול, שיש בידו להתגאות במשהו, ואם הוא בכל זאת עניו – אז 

הענווה היא המידה הטובה ביותר בין המידות שלו. אבל אם אין לו גדולה אין ענוותנותו שווה 

כלום. נמצא שכתר שם טוב אינו בין שלושת הכתרים אלא הם תלויים בו, שאדם שיש לו אחד מן 

הכתרים הללו, היינו או כתר תורה או כתר כהונה או כתר מלכות, והוא גם בעל שם טוב, היינו 

עניו ושפל-ברך ושמו הולך לפניו כעניו ומעביר על מידותיו, שייף עייל שייף נפיק – אז כתר 

התורה, הכהונה והמלכות הם כתרים של ממש. אבל אם אין לו כתר שם טוב, ואין רוח הבריות 

נוחה הימנו – אז גם הכתרים הנ"ל אינם כתרים. 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הכניעהשער הכניעה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  רא ר   המוסר   ארחות   

הכניעה  חלגי  ביאור  אבל 

 – תחלג  שהכניעה  הוא, 

לשלושה  נחלקת  ההכנעה 

חלגים:

הוא  אחד  חלק   – מהם  אחד 

בני  את  הכוללת  ההכנעה 

ממיני  רבים  ועוד  האדם 

מדברים  שאינם  חיים  בעלי 

של  רבים  סוגים  ועוד   –

ממין  שאינם  חיים  בעלי 

האדם, והגדרתה הנכונה הוא 

]היא[ דלות – אזלת יד ורגש 

כלומר,  הנפש,  של  נחיתות 

הנכנעים  ביצורים  מדובר 

וסבלה  דעתם,  עניות  מפני 

תחושת  ומתוך   – ההיקג 

הנחיתות המלווה אותם, הם 

מקבלים את הסבל העובר עליהם, אשר היתה יכולה לדחותו – אף על פי שבאמת בכוחם לסלק 

לכוחותיהם  מודעים  אינם  מפני שהם   – וזאת מפני סכלותה באופני דחייתו  הסבל מעליהם,  את 

האמיתיים וערך עצמם פחות בעיניהם ]כוונת דברי רבנו, שגם בבני האדם יש אנשים כנועים 

בשל חוסר הכרתם במעלות נפשם, אותה נפש שמדרגתה מעולה וגבוהה יותר מנפש שאר כל 

הברואים, ואילו היו מכירים בגדלותה, לא היו מקבלים בשוויון נפש את הצרות והמועקות הבאות 

עליהם. רק מפני שהם מזולזלים בעיני עצמם ומדרגתם פחותה בעיניהם, הם נכנעים ומשלימים 

עם מצבם הירוד ומתייחסים לצרותיהם כדבר המובן מאליו. למה הדבר דומה? לבן כפר שעשן 

התנור חודר לעיניו, ואיננו מתקומם על כך, לפי שערכו פחות בעיניו, ולכן הוא משוכנע שאדם 

כמוהו אינו זכאי להקפיד על דברים שכאלה. כביכול, בשל חסרונותיו "מגיע" לו לסבול )עפ"י 

פת לחם([. וקה יהיה – וההכנעה מסוג זה תימצא מן הכסילים שבבני אדם – אצל בני אדם הכסילים 

ומכירים  יודעים  – מפני שאינם  והמון העם, מפני מיעוט ידיעתם וחלישת הכרתם  ובעמי הארץ 

כראוי את נפשותם – את כוחות הנפש האצורים בקרבם ואינם מבינים ערכיהם – את מעלתם ואת 

ערך עצמם. וקה

גם   – הכעס  בעת  והענוה 

ינהג  והכעס  הרוגז  בשעת 

ומיעוט  ובענווה,  במתינות 

 – הנגמה אחר היכולת עליה 

ויימנע מנקמה, גם כשתהיה 

והיכולת  האפשרות  בידו 

נאמר  כאשר  זאת,  לעשות 

המלכים,  אחד  על  וסופר 

אצלו,  שנתחייב  למי  שאמר 

כמו   – השוט  שהביאו  לאחר 

שמסופר על מלך אחד שפעם חטא מישהו כלפיו והתחייב בעונש, ואחרי שהביאו את השוט כדי 

להכותו, אמר לו המלך: "חי ה', לולא חקגת כעסי עליך – אילולא היה חרון אפי עליך כל כך גדול, 

אזי הייתי נוגם ממך ]בך[ נגמה קדולה", והייתי מענישך בעונש חמור ביותר. ]פירוש, מן הראוי 

מרגיש  שאני  מפני  אך  החמורים,  מעשיך  על  לך  הראוי  כפי  קשה  בעונש  אותך  היה שאעניש 

כי כעסי חזק, איני מעניש אותך כפי המגיע לך, כדי לא לחזק בעצמי את מידת הכעס שהיא 

מידה מגונה, וברצוני להרגיל את עצמי להתנהג בהכנעה. לפיכך אמעט בעונשך, אף על פי שיש 

באפשרותי להעניש אותך בעונש קשה יותר )מנוח הלבבות([. והוא סלח ומחל לו על חטאו. ואמרו 

עליו, שהיה אומר – ומסופר שאותו מלך הסביר את התנהגותו כך: איני יודע עוון שהוא שוגל יותר 

מעוונותי – איני מכיר עוון שהוא גדול יותר מהעוונות שלי ]כלומר, כשהיו מקורביו מסיתים אותו 

להעניש אדם שחטא כנגדו, היה נוהג להשיב להם: איך אוכל להעניש אותו, בזמן שייתכן שחטאי 

כלפי בורא העולם גדולים ורבים מחטאו של אדם זה שחטא כנגדי?! )פת לחם([.

אנשים עלולים לטעות במהותה של מידת ההכנעה ולהחשיב את ההכנעה הנובעת ממקור פסול 

כהכנעה הרצויה. לפיכך מבאר רבנו בפרק זה את סוגי ההכנעה, ומעמיד את האדם על מהותה 

האמיתית. דווקא על רקע תיאור ההכנעה הפסולה, בולטת יותר הגדרתה של ההכנעה הרצויה.

ָגָמה ַאַחר ַהְיֹכֶלת  ַעס, ּוִמעּוט ַהּנְ ֵעת ַהּכַ ְוָהֲעָנָוה ּבְ

ָאַמר  ׁשֶ ָלִכים  ַהּמְ ַאַחד  ַעל  ֶנֱאַמר  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָעֶליָה, 

ַחי  ֹוט:  ַהּשׁ ֵהִביאּו  ׁשֶ ְלַאַחר  ֶאְצלֹו,  ב  ְתַחּיֵ ּנִ ׁשֶ ְלִמי 

ָך  ִמּמְ נֹוֵגם  ָהִייִתי  ָעֶליָך,  ֲעִסי  ּכַ ֶחְקַגת  לּוֵלא  ְיָי, 

ָהָיה אֹוֵמר:  ְנָגָמה ְקדֹוָלה. ּוָמַחל לֹו. ְוָאְמרּו ָעָליו ׁשֶ

הּוא ׁשֹוֵגל יֹוֵתר ֵמַעְנָוִתי. ֵאיִני יֹוֵדַע ָעֹון ׁשֶ

מתעקש להחזיק בדבריו הקודמים.

ִני ֶרג ׁשֵ  ּפֶ

ִניָעה ֵתָחֵלג  ַהּכְ ִניָעה הּוא, ׁשֶ אּור ֶחְלֵגי ַהּכְ ֲאָבל ּבֵ
ה ֲחָלִגים. לׁשָ ִלׁשְ

יֵני ַבֲעֵלי  ים ִמּמִ ֵמֶהם ּכֹוֵלל ֶאת ָהָאָדם ְוַרּבִ ֶאָחד 
ֶפׁש,  ִרים, ְוהּוא ַדּלּות ַהּנֶ ֵאיָנם ְמַדּבְ ים ׁשֶ ַחּיִ

ֵני  ִמּפְ ִלְדחֹותֹו,  ְיכֹוָלה  ָהְיָתה  ר  ֲאׁשֶ ג  ַהֶהּקֵ ְוָסְבָלּה 

ִסיִלים  ַהּכְ ִמן  ִיְהֶיה  ְוֶקה  תֹו.  ְדִחּיָ ָאְפֵני  ּבְ ִסְכלּוָתּה 

ְיִדיָעָתם  ִמעּוט  ֵני  ִמּפְ ָהָאֶרץ,  י  ְוַעּמֵ ָאָדם  ְבֵני  ּבִ ׁשֶ

ְוֶקה  ְוֶעְרֵכיֶהם.  ַנְפׁשֹוָתם  ֶאת  ָרָתם  ַהּכָ ת  ַוֲחִליׁשַ

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הכניעהשער הכניעה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  רק רב   המוסר   ארחות   

שיתוף  שום  בה  יהיה  ולא 

השדה  לחיות  השוואה  או 

ובתכונותיהן  במידותיהן 

וגם  ]הגרועות[,  המקונות 

 – קבהותה  ניכרת  שתהיה 

ורוממותה מהידמות במידות 

במידותיה  דומה  מלהיות   –

בני  לפחותי  והנהגותיה 

העם,  המון  לפשוטי   - אדם 

והתרוממות   – ביתרון חכמה 

 – נפש  ויגרת  פשוטים,  אנשים  לאותם  ביחס  האדם  של  היתרה  מחכמתו  כוחה  את  תשאב  זו 

ומפני הכרתו ותחושתו ביקרת נפשו ומעלתה, וידיעה ברורה ואמיתית במידות הטובות והמקונות 

- ומהבנתו הברורה מה הן המידות טובות ומה הן הגרועות. — וכאשר יהיה סמוך לקה כניעת הנפש 

ושפלותה – וכאשר ההכנעה והשפלות של הנפש תבוא אחר ההכרה במעלותיה, אק תהיה הכניעה 

– אך כשהכניעה אינה משולבת עם רוממות הנפש, איננה  ורצויה, אבל קולת קה  מידה משובחת 

נכנסת במידות – אין היא נכללת בין המידות המשובחות ומעלות הנפש, אך

והתנהגות   – כניעה  נגרא 

מדרך  ככניעה  נחשבת  זו 

מפני  רק   – בלבד  ההסכמה 

ומכנים  שכך הסכימו ההמון 

זו  אין  אך  כך,  זו  הנהגה 

ונכונה.  אמתית  הכנעה 

שמוצמד  "כניעה"  הכינוי 

מושאלת  לשון  הוא  אליהם 

דרך  פי  על  אבל  בלבד, 

דבר,  של  ולאמיתו   – האמת 

נוהג  אלא  "הכנעה",  לא  זו 

נובעים  ומקורו  הוא   – זה 

והן  וחולשתה,  הנפש  מדלות 

ההבנה  וחוסר  העיוורון  ומפני   – ועורונה בסכלות  עצמם,  בערך  למעט  אנשים  לאותם  הגורמות 

הבסיסיים הקוברת ומשתלטת עליה, ומונעת את נפש האדם מראות מה שיש בו תגנתה – כיצד 

להרחיק את הסבל מעליה, כמו שנאמר )איוב יק, ד(: 'כי לבם צפנת משכל על כן לא תרומם' – משום 

שהסתרת את השכל והדעת מלבם, אין הם מכירים את ערך נפשם, ואין לבם מתרומם, וממילא 

כניעתם דומה לכניעת שאר בעלי החיים הכנועים )פת לחם(.

– שתימצא באדם לאחר  זו אשר תהיה אחר רוממות הנפש  הנכונה והאמיתית היא  אבל הכניעה 

שיכיר ברוממות נפשו והתנשאה מהשתתף עם הבהמות – ורק כאשר ידע שנפשו נבדלת במעלתה, 
'ואדם' ביקר - הוא איש הישראלי הנקרא אדם, 'ביקר' - מחמת יקרת רוחו, חלק אלוק ממעל, אשר 

שב ועולה עוד למעלה, אבל 'ולא יבין' - הוא אינו מבין מעלתו אשר בגינה הוא קרוי "אדם". לכן 

הוא 'נמשל' - היצר הרע מושל עליו, יען 'כבהמות נדמו' – שעושים מעשה בהמי.

כי על כן ברוחניות ראוי שיגבה לבו של אדם וידע ערכו הנכון, ואילו הענוה אינה כי אם באשר 

"על פני האדמה" עכ"ד.

מרגלא בפומיה דהגאון רבי אליהו לופיאן: משמעות הענוה אין פירושה שלא יכיר האדם ערך עצמו, 

רק אדרבא צריך שידע כוחות נפשו, ואף על פי כן לא יבא על ידי כך לגאוה. וראיה לדבר, שהרי 

משה רבינו "עניו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה", והכתוב במפורש אומר, "לא כן עבדי 

משה בכל ביתי נאמן הוא, פה אל פה אדבר בו" וכו'. והנה הרמב"ם מנה את זה כאחד מי"ג עיקרים, 

להאמין באמונה שלימה שנבואת משה רבינו ע"ה היתה אמיתית, ושהוא היה אב לנביאים וכו', ומשה 

רבינו עצמו, ככל איש ישראל, אף הוא היה צריך להאמין בזה. על כרחך אתה למד, שאפשר שידורו 

שני הדברים בכפיפה אחת, להיות "עניו מאד מכל האדם", ובד בבד להאמין שהוא אב לנביאים וכו'. 

א. הכניעה היא אשר תהיה אחר רוממות הנפש והתנשאה מהשתתף עם הבהמות. בספר 'משלחן 

גבוה' )פרשת בהעלותך( הביא בשם הגאון רבי אברהם, אחי הגר"א, בעל 'מעלות התורה', שביאר 

את הכתוב "והאיש משה עניו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה", היינו, בדברים "אשר על 

פני האדמה" דוקא, כלומר, בעניני הגוף. אבל ברוחניות גבה לבו מאד, כדאיתא במדרש רבה 

שבמיתתו אמר למלאך המות "מי אנוכי גדול ממך".

לפי זה ביאר מאמר הכתוב "אדם ביקר ולא יבין נמשל כבהמות נדמו" )תהלים מט, כא(. פירוש, 

שכל עיקר שליטת היצר הרע על האדם, הוא משום שלא יבין ערכו. כי אם ידע העברי רום מעלתו 

ויקרת ערכו, וישמור את כבודו הרם לבל יתחלל בשום אופן, לא יפול במצודת היצר. זהו שנאמר 

ִמּדֹות  ּבְ ּמֹות  ֵמִהּדַ ְוַקְבהּוָתּה  ַהְמֻקּנֹות,  ִמּדֹוָתן  ּבְ

ֶנֶפׁש,  ְוִיְגַרת  ָחְכָמה  ִיְתרֹון  ּבְ ָאָדם  ְבֵני  חּוֵתי  ּפְ

 — ְוַהְמֻקּנֹות.  ַהּטֹובֹות  ּדֹות  ַבּמִ ְברּוָרה  ִויִדיָעה 

ְפלּוָתּה,  ֶפׁש ְוׁשִ ִניַעת ַהּנֶ ר ִיְהֶיה ָסמּוְך ָלֶקה ּכְ ְוַכֲאׁשֶ

ּה  ֵאיֶנּנָ ֶקה  קּוַלת  ֲאָבל  ַחת,  ּבַ ְמׁשֻ ה  ִמּדָ ְהֶיה  ּתִ ָאק 

ַאְך  ֶפׁש,  ַהּנֶ ּוַמֲעלֹות  חֹות  ּבָ ַהְמׁשֻ ּדֹות  ּמִ ּבַ ִנְכֶנֶסת 

ַעל  ֲאָבל  ִבְלָבד,  ָמה  ַהַהְסּכָ ֶרְך  ִמּדֶ ִניָעה  ּכְ ִנְגָרא 

ִסְכלּות  ֶפׁש, ְוִעְורֹוָנּה ּבְ ֶרְך ָהֱאֶמת הּוא ַדּלּות ַהּנֶ ּדֶ

מֹו  ָנָתּה, ּכְ ׁש ּבֹו ַתּגָ ּיֶ ֶ ַהּקֹוֶבֶרת ָעֶליָה ֵמְראֹות ַמה ּשׁ

ן לֹא  ֶכל ַעל ּכֵ ם ָצַפְנּתָ ִמּשָׂ י ִלּבָ ָאַמר )ִאּיֹוב יק, ד(: ּכִ ׁשֶ

ְתרֹוֵמם.

ְהֶיה ַאַחר רֹוְממּות  ר ּתִ ִניָעה ִהיא ֲאׁשֶ )א(ַהּכְ ֲאָבל 
ֵהמֹות  ף ִעם ַהּבְ ּתֵ ּתַ ָאּה ֵמִהׁשְ ֶפׁש ְוִהְתַנּשְׂ ַהּנֶ

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הכניעהשער הכניעה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  רה רד   המוסר   ארחות   

במורה צדג המכוון אותו אל 

אל  גורא  או  הנכונה,  הדרך 

שייתקל  או   – הטובה  הדרך 

מעמידו  אותו,  שמוכיח  במי 

ללכת  ומעוררו  טעותו  על 

ייכנע  הוא  הישרה,  בדרך 

עצמו  וישפיל   – ויישפל  לו 

רבותינו  שאמרו  כמו  לפניו, 

של  מעלתו  גדולה   – מלימודה  יותר  תורה[  ]של  שימושה  'קדולה  ב(:  ק,  )ברכות  לברכה  קכרונם 

פעמים  מרבו,  ]שהלומד  מקובצת(  )שיטה  מרבו  תורה  שלומד  ממי  יותר  חכם  תלמיד  המשמש 

שרבו מלמדו דברים שאינם למעשה, לכן גדולה שמושה של תורה שעל ידה רואה ברבו הלכה 

הנביא  לאליהו  הנביא  אלישע  בין  שהיה  הקשר  בתיאור  שנאמר  וכפי  )מהרש"א([,  למעשה 

 שהיה רבו )מלכים־ב ק, יא(: 'אלישע בן שפט אשר יצג מים על ידי אליהו'. "אשר למד תורה מפי

אליהו" לא

בין  אלא   – שבהן  במקונות 

ענינה  כי  הגרועות,  המידות 

בקה כענין – מפני שכניעה זו 

כמוה ככניעת הבהמות.

שני  חלק  רבנו  יבאר  עתה 

היא  אין  שאמנם  בכניעה, 

כניעה גרועה, אך כפי שיבואר 

האמיתית.  הכניעה  זו  אין 

הכניעה האמיתית היא החלק 

השלישי שיבואר להלן במהלך 

שער הכניעה כולו. 

הכניעה  היא  השני,  והחלג 

אדם,  בני  לפני  ]ההכנעה[ 

מאחת  נובעת  זו  וכניעה 

מפני  אם  כדלהלן:  הסיבות 

שהם  מפני  או   – בו  ָמשלם 

נתון  והוא  בו  מושלים 

 – האסיר  כמו  למרותם, 

בדומה לאסיר השבוי ביד אויבו ונכנע לשוביו, והעבד הנתון ביד אדוניו, או אדם הזקוק להיות כנוע 

לפני אחרים - לחסרונו – מפני שהוא חסר כול וזקוק להם ומפני קודל צרכו הוא זקוק למה שיש 

אצלם – למה שבידם לתת לו וכדי לרצותם הוא נכנע אליהם, כגון השכיר הזקוק לשוכרו – למעבידו, 

והרש הנצרך לתומכו העשיר – והעני הזקוק לעזרת בעל ההון ונכנע אליו, והתלמיד הזקוק לרבו 

שילמדנו, או פעמים שהאדם נכנע לפני חברו לחוב ראוי שאין האדם יכול לפרעו – בשל חוב שהוא 

חייב לו ואין בידו היכולת לפרוע את החוב, ומפני כך הוא חייב להיכנע ולהישפל לפני בעליו – אין 

לו מנוס אלא להכניע ולהשפיל עצמו לפני בעל חובו, כמו שכתוב )משלי כב, ק(: 'ועבד לוה לאיש 

מלוה' – הלווה משועבד לאדם שהלווה לו. או יש כניעה בשל סיבה נוספת: לדעתו – כאשר ידוע 

לאדם שהוא מגצר בעניני מוסרי העולם הקה – והתנהגותו בענייני העולם הזה אינה על פי דרך 

המוסר והצדק וכן ידוע לו שהוא מתרשל בענייני העולם הבא – בקיום המצוות המביאות אותו 

לחיי העולם הבא, וסכלותו בדרך הישרה – ואותו אדם גם מכיר בחסרונו שאין הוא יודע את הדרך 

הישרה שעליו ללכת בה והולך בדרכים עקלקלות. וכאשר תמצא ידו ויפגוש בנביא של דורו, או 

ַנע לֹו  ֶרְך ַהּטֹוָבה, ִיּכָ מֹוֵרה ֶצֶדג אֹו גֹוֵרא ֶאל ַהּדֶ

ִקְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ְלָפָניו,  ֵפל  ָ ְוִיּשׁ

יֹוֵתר  ה  ּמּוׁשָ ׁשִ דֹוָלה  )ב(ּקְ ב(:  ק,  ָרכֹות  )ּבְ ִלְבָרָכה 

ָפט  ן ׁשָ ע ּבֶ ֱאַמר )ְמָלִכים־ב ק, יא(: ֱאִליׁשָ ּנֶ ּמּוָדּה, ׁשֶ ִמּלִ

ָלַמד" לֹא  ר  הּו, "ֲאׁשֶ ֵאִלּיָ ְיֵדי  ַמִים ַעל  ָיַצג  ר  ֲאׁשֶ

ֵהמֹות. ִעְנַין ַהּבְ ֶקה ּכְ י ִעְנָיָנּה ּבָ ֶהן, ּכִ ּבָ ְמֻקּנֹות ׁשֶ ּבַ

ֵני  ִמּפְ ִאם  ָאָדם,  ִלְבֵני  ִניָעה  ַהּכְ ִני,  ֵ ַהּשׁ ְוַהֵחֶלג 
אֹוְיבֹו  ַיד  ּבְ ָהָאִסיר  מֹו  ּכְ ּבֹו,  ָלם  ָמׁשְ

ַיד ֲאדֹוָניו, אֹו ְלֶחְסרֹונֹו ָלֶהם ְוֹקֶדל ָצְרּכֹו  ְוָהֶעֶבד ּבְ

ִכיר ְלׂשֹוְכרֹו, ְוָהָרׁש ְלתֹוְמכֹו  ּשָׂ ׁש ֶאְצָלם, ּכַ ּיֵ ֶ ְלַמה ּשׁ

ֵאין  ׁשֶ ָראּוי  ְלחֹוב  אֹו  ְלַרּבֹו,  ְלִמיד  ְוַהּתַ יר,  ֶהָעׁשִ

ֵפל  ָ ּוְלִהּשׁ ַנע  ְלִהּכָ ב  ַחּיָ ְוהּוא  ְלָפְרעֹו,  ָיכֹול  ָהָאָדם 

ְוֶעֶבד לֶֹוה  ק(:  ֵלי כב,  )ִמׁשְ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְבָעָליו,  ִלְפֵני 

ִעְנָיֵני  ּבְ ר  ְמַגּצֵ הּוא  ׁשֶ ְלַדְעּתֹו  אֹו  ַמְלֶוה,  ְלִאיׁש 

ְוִסְכלּותֹו א  ַהּבָ ְוָהעֹוָלם  ה  ַהּקֶ ָהעֹוָלם   מּוְסֵרי 

ְמָצא ָידֹו ְנִביא דֹורֹו אֹו ר ּתִ ָרה. ְוַכֲאׁשֶ ֶרְך ַהְיׁשָ ב. קדולה שימושה יותר מלימודה. "שימוש חכמים" הוא אחד מארבעים ושמונה דברים שהתורה  ַבּדֶ

נקנית בהם )ראה אבות ו, ה(, והיינו, שמַשמש את החכמים ועובד עבודתם כדי ללמוד לפניהם 

ללמוד  האדם  יכול  ובשכבם  ובקימתם  אפילו בשבתם  ויטרי שם(; שכן  )מחזור  וסברא  תלמוד 

מהנהגותיהם, הן במעלות המידות, הן במעלות השכליות )מרכבת המשנה שם(. ועוד, שכאשר 

התלמיד מבטל עצמו כלפי רבו ומשמשו, הריהו קובע בנפשו מעלת רבו וגדולתו. כתוצאה מכך, 

אפילו אם לא ישכיל עומק כוונתו בראשונה, לא יבטל דבריו בליבו, אלא יתייגע להבינם )הגר"ש 

שקאפ בהקדמה לשערי ישר, בביאור הגמרא בבבא קמא כ, ב ורש"י שם ד"ה לכי תשמש לי(. 

על כך שנינו בברכות ז, ב: "גדול שימושה של תורה יותר מלימודה". ]אולם רש"י נוקט בכמה 

מקומות ש"שימוש חכמים" היינו הלימוד מרבו טעמי המשניות וסברותיהן )עיין רש"י שבת יג, ב 

ד"ה ושימש, וסוטה כב, א ד"ה ולא; עיין גם רש"י אבות שם([.

במסכת כתובות )צו, א( אומר רב נחמן בר יצחק: כל המונע תלמידו מלשמשו, פורק ממנו )מן 

התלמיד( יראת שמים. וביאר ה"הפלאה", יראת שמים אמיתית היא יקרה מאד, ולא ישיגוה אלא 

בני עלייה, והם תלמידי חכמים העמלים בתורה. על ידי דבקּות בחכמים ושימושם, יכולים אף 

שאר העם להתעלות ולקבל חלק במדרגת היראה של רבותיהם )עיי"ש באורך(. 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הכניעהשער הכניעה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  רק רו   המוסר   ארחות   

שהעבד  ולאחר   – כשיפדה 

אדונו,  מידי  עצמו  את  פדה 

ולאחר   – כשיפרע  והלווה 

חובו,  את  הלווה  שפרע 

והתלמיד כשאיננו – כשאינו 

נמצא עם רבו, והרש כשאיננו 

נמצא עם העשיר ואינו זקוק 

לו, שוב אינם חייבים להיכנע 

ולשוח  ולהישפל  להם 

לפניהם – שוב אינם חייבים 

עצמם  ולהשפיל  להכניע 

בפני מי שהיו זקוקים להם עד עתה ואינם צריכים להיות כפופים להם.

והחלג השלישי, היא הכניעה - ההכנעה לפני הבורא יתברך, וחובתו – והחובה לנהוג בהכנעה זו 

כוללת את כל המדברים – את כל בני האדם, והם

מים  יצג  "אשר  אלא  נאמר, 

כלומר,  אליהו",  ידי  על 

הייתה  אלישע  של  מעלתו 

אליהו.  את  ששימש  בכך 

שקדולה  מלמדנו,  זה  לשון 

יותר  תורה  של  שימושה 

מלימודה. אלישע הנביא לא 

רק שימש את רבו, אלא גם 

זאת  ועם  מפיו,  תורה  למד 

את  לתאר  הפסוק  כשרצה 

שימוש  את  הדגיש  מעלתו, 

תלמידי  ששימוש  הרי  הרב. 

בה  שיש  פעולה  חכמים, 

הדגש של כניעה, הוא מעלה 

הריא"ף(.  פי  )על  עליונה. 

ההכנעה  הוא  השימוש  אכן, 

בכפיפה  התלמיד  שנוהג 

לפני רבו, והכנעה זו מביאה את האדם אל כל המידות הטובות, ועל ידה זוכה שתלמודו מתקיים 

בידו )עפ"י מרפא לנפש וטוב הלבנון(, וכן אמר - כאשר התורה באה לספר בשבחו של יהושע 

נאמר )שמות לק, יא(: 'ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האהל' – יהושע, תלמידו המובהק 

וממלא מקומו של משה רבנו, אינו מתואר במקרא כ"תלמיד משה", אלא כ"משרת משה" )הגר"א, 

בפירושו ליהושע א, א מובא במגדים חדשים(. עוד התבטא ואמר שלמה המלך החכם, על כלל עם 

הארץ – על כל מי שנצרך וזקוק לחברו שהוא כנכנע לפניו )משלי כב, ק(: 'ועבד לוה לאיש מלוה' – 

הלווה משועבד לאדם שהלווה לו, 'ועבד אויל לחכם לב' )משלי יא, כט( – האויל, סופו שיהיה עבד 

למי שהוא חכם לב, כדי להחיות את נפשו )מצודת דוד(.

והחלג הקה שהוא מחלגי הכניעה, ואם הוא ראוי בטבע – אף על פי שמהראוי והנכון לאדם לנהוג 

בכניעה מן הסוג הזה כלפי מי שהוא מסתייע בו, בכל זאת איננו תדיר – אין כניעה זו מצויה אצל 

כל אדם, מפני שאינו כולל – מפני שאין היא כוללת את כל המדברים – את כל בני האדם, אלא רק 

את אלו הזקוקים לבני אדם אחרים, ולא ראוי – וגם אין היא נוהגת בכל קמן ובכל מגום, כי האסיר 

כשיצא ממאסרו – כי לאחר שהשתחרר האסיר ממאסרו, והעבד

חֹובֹו,  ֶאת  ְפַרע  ּיִ ׁשֶ ּכְ ְוַהּלֶֹוה  ַעְצמֹו,  ֶאת  ה  ְפּדֶ ּיִ ׁשֶ ּכְ

ֵאיֶנּנּו ִעם  ׁשֶ ֵאיֶנּנּו ִעם ַרּבֹו, ְוָהָרׁש ּכְ ׁשֶ ְלִמיד ּכְ ְוַהּתַ

ֵפל ְוָלׁשּוַח  ָ ַנע ָלֶהם ּוְלִהּשׁ ִבים ְלִהּכָ יר, ֵאיָנם ַחּיָ ָעׁשִ

ִלְפֵניֶהם.

ַרְך,  ִיְתּבָ ַלּבֹוֵרא  ִניָעה  )ק(ַהּכְ י,  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ְוַהֵחֶלג 
ְוֵהם  ִרים,  ַהְמַדּבְ ל  ּכָ כֹוֶלֶלת  ְוחֹוָבתֹו 

ּה  ּמּוׁשָ דֹוָלה ׁשִ ּקְ ד ׁשֶ ר ָיַצג", ְמַלּמֵ א "ֲאׁשֶ ֶנֱאַמר, ֶאּלָ

ְרתֹו  ּוְמׁשָ יא(:  לק,  מֹות  )ׁשְ ְוָאַמר  ּמּוָדּה,  ִמּלִ יֹוֵתר 

ָהאֶֹהל, ִמּתֹוְך  ָיִמיׁש  לֹא  ַנַער  נּון  ן  ּבִ ַע   ְיהֹוׁשֻ

ֵלי כב, ק(: ְוֶעֶבד  ַלל ַעם ָהָאֶרץ )ִמׁשְ ְוָאַמר ֶהָחָכם ַעל ּכְ

ֵלב ַלֲחַכם  ֱאִויל  ְוֶעֶבד  ַמְלֶוה,  ְלִאיׁש   לֶֹוה 

ֵלי יא, כט(. )ִמׁשְ

ָראּוי  הּוא  ְוִאם  ִניָעה,  ַהּכְ ֵמֶחְלֵגי  ה  ַהּקֶ ְוַהֵחֶלג 
ֵאינֹו כֹוֵלל  ֵני ׁשֶ ַבע, ֵאיֶנּנּו ָתִדיר, ִמּפְ ּטֶ ּבַ

ּוְבָכל  ְקַמן  ָכל  ּבְ ָראּוי  ְולֹא  ִרים,  ַהְמַדּבְ ל  ּכָ ֶאת 

ְוָהֶעֶבד  ֲאָסרֹו,  ִמּמַ ֵצא  ּיֵ ׁשֶ ּכְ ָהָאִסיר  י  ּכִ ָמגֹום, 

ק. הכניעה לבורא יתברך. רבינו יונה ב'שערי תשובה' )א, כג( כתב בענין מעלת ההכנעה: "ובהכנעה 

יתרצה האדם אל השם, שנאמר )ישעיה סו, ב( 'ואל זה אביט אל עני ונכה רוח'", עכ"ל. ובספר 

הגן )ליום ארבעה עשר( כתב: "ואם רוצה האדם שתהא תפילתו מקובלת, יסיר הגאוה ממנו רק 

יהיה עניו ושפל. ולא עוד אלא שעוונותיו נמחלים, ומרמז לזה: 'והוא רחום יכפר עון' )תהלים עח, 

לח(, עו"ן אותיות ענ"ו". עכ"ל. 

על פשע  ועובר  להעניש[  מדקדק  הקב"ה  ]-שאין  עון  "נושא  היא:  הקב"ה  ממידותיו של  אחת 

לשארית נחלתו" )מיכה ז, יח(. במסכת ראש-השנה )יז, א( דורשת הגמרא פסוק זה: "לשארית 

נחלתו" – ולא לכל נחלתו ]שאין הקב"ה נושא עון לכל ישראל, אלא[ למי שמשים עצמו כשיריים". 

ופירש רש"י )סנהדרין קיא, ב(: כשיריים – שאינם נחשבים, כך אין חשוב בעיניו ואינו מתגאה.

בטעם הדבר שהקב"ה נושא עון למי שנכנע ואינו מתגאה, ביאר בספר 'לשמוע לימודים', שאינו 

דומה אדם מכובד החוטא, לאדם פשוט ונבזה החוטא. חטאו של אדם מכובד הוא יותר גדול ויותר 

מגונה. ולכן, אדם שמתגאה ומחשיב את עצמו – נוהגים עמו על פי דרכו, ונחשב חטאו כשל אדם 

חשוב, ואילו אדם שמקטין את עצמו – נוהגים עמו כחטא של אדם פשוט, שיותר קל להימחל.

ב'ערוך לנר' ביאר שיש ב' מיני ענוה. יש ענוה שאין הוא מקפיד כלל על כבודו משום שסבור 

 עיונים 



הלבבות שער הכניעהחובות 

רט  המוסר   ארחות   

ביושר לבב הלבבותשער הכניעה חובות 

המוסר  ארחות  רח  

נמוכי הרוח לפני הקב"ה, שבשעה שבית המקדש קיים, אדם מקריב ]קרבן[ עולה, ]רק[ שכר 

עולה בידו, ]וכן אם מקריב[ מנחה, שכר מנחה בידו. אבל מי שדעתו שפלה, מעלה עליו הכתוב 

'זבחי' משמעו כל  'זבחי אלהים רוח נשברה' ]ולשון  כאילו הקריב כל הקרבנות כולם, שנאמר 

הקרבנות[". ה'יד יוסף' שעל ה'עין יעקב' ביאר בשם ה'ערבי נחל', וז"ל: "יבואר על פי מה שכתב 

הרמב"ן טעם הקרבנות, כדי שיבוא מזה לידי הכנעה, כי האדם יראה את הצאן והבקר נשפך דמו 

ונעשה איברים ונשרף על המזבח, ויחשוב כי מן הראוי היה שככה יעשה אליו, אלא שבחסד א-ל 

נלקח תמורתו, ונכנע לבבו בזה, ולכן מי שדעתו שפלה ויש בו התכלית ההוא הוי כאילו הקריב 

כל הקרבנות גם יחד" עכ"ל.

המהר"ל בחידושי אגדות ביאר שקרבן נקרא מה שמקריב האדם לקב"ה, ומי שדעתו שפלה כאילו 

הקריב את עצמו ומשיב עצמו לגמרי לבוראו, וזהו הקרבן הגדול ביותר. וכעין זה כתב ב'עיון 

יעקב' שקרבן ענינו כשמו שהוא קירוב להשם יתברך, וכיון שהשכינה שורה במיוחד על הנוהג 

בענוה, וכמבואר במסכת סוטה )ה, א( שדרשו אני את דכא אשכון, נמצא אם כן שהענוה פועלת 

את הקירוב המושלם, ולכן נחשב כאילו הקריב כל הקרבנות כולם.

כל  מקריב  כאילו  נחשב  שהעניו  כאן  המבואר  פי  על  כתב  עח(  לג,  )דברים  תמימה'  ב'תורה 

הקרבנות, לבאר דברי הגמרא )חולין פט, א( שאין העולם מתקיים אלא בשביל מי שמשים עצמו 

כמי שאינו, שהרי אמרו בגמרא )מגילה לא, ב( שאין העולם מתקיים אלא בזכות הקרבנות, ואם 

כן מי שהוא עניו ביותר, מתקיים העולם בזכותו מצד מה שנחשב כאילו הקריב כל הקרבנות. 

חייבים אליו – וחובה עליהם 

לפניו  עצמם  את  להכניע 

ואליו  מגום,  ובכל  קמן  בכל 

– ואל חלק זה של ההכנעה 

בביאורנו  כוונתנו  היתה 

ומי   – והנכנע  הקה.  בשער 

הוא  זו,  הכנעה  בעל  שהוא 

הנגרא  והוא  המשובח, 

בספרי הגודש: עניו )במדבר 

)תהלים  בעיניו  ג(, ונבקה  יב, 

טו, ד(, וצנוע )משלי יא, ב(, 

ושפל  טו(,  נז,  )ישעיה  ודכא 

נשברה  ורוח  )שם(,  רוח 

)תהלים נא, יט(, ונדכה )שם(, 

ורך לבב )מלכים-ב כב, יט(, 

ונכה רוח )ישעיה סו, ב(, ולב נשבר )תהלים נא, יט(, ונפש שחה )תהלים מד, כו(. וכל מה שנדבר 

בכניעה בסתם – ובכל פעם שנזכיר את הכניעה בלי אזכור שמה, אין כוונתנו אלא להחלג השלישי 

הקה של ההכנעה, אשר היא המדרקה העליונה שבכניעה ]של הכניעה[. ומי שעלתה בידו – ומי שזכה 

והגיע להכנעה זו, אין רחוגה ממנו דרך גרבת אלהים – לא רחוקה ממנו הדרך המביאה לידי קרבת 

אלוקים ולעמוד לפניו, ויהיה מגובל ורצוי אצל ]לפני[ הבורא יתברך, כמו שכתוב )תהלים נא, יט(: 

'קבחי אלהים – הקרבנות הרצויים לאלוקים הם רוח נשברה – ההרגשה הנכנעת. לב נשבר ונדכה – 

מחשבה כנועה ושפלה אלהים לא תבקה' – אלוקים אינו מזלזל בה.

ה ֱאלִֹהים לֹא ִתְבֶקה. ר ְוִנְדּכֶ ּבָ ָרה ֵלב ִנׁשְ ּבָ רּוַח ִנׁשְ ָהְיָתה  ְוֵאָליו  ָמגֹום,  ּוְבָכל  ְקַמן  ָכל  ּבְ ֵאָליו  ִבים  ַחּיָ

ִסְפֵרי  ְגָרא ּבְ ְכָנע הּוא ַהּנִ ה. ְוַהּנִ ַער ַהּקֶ ַ ָנֵתנּו ַבּשׁ ַכּוָ

ַפל  ּוׁשְ א,  ְוַדּכָ ְוָצנּוַע,  ְבֵעיָניו,  ְוִנְבֶקה  ָעָנו,  ַהּגֶֹדׁש: 

ה, ְוַרְך ֵלָבב, ּוְנֵכה רּוַח,  ְוִנְדּכֶ ָרה,  ּבָ רּוַח, ְורּוַח ִנׁשְ

ִניָעה  ּכְ ּבַ ר  ַדּבֵ ּנְ ֶ ּשׁ ּוַמה  ָחה.  ׁשַ ְוֶנֶפׁש  ר,  ּבָ ִנׁשְ ְוֵלב 

ה,  ַהּקֶ י  ִליׁשִ ַהׁשְ ַהֵחֶלג  א  ֶאּלָ ָנֵתנּו  ּוָ ּכַ ֵאין  ְסָתם, 

ּוִמי  ִניָעה.  ּכְ ּבַ ׁשֶ ָהֶעְליֹוָנה  ְדֵרָקה  ַהּמַ ִהיא  ר  ֲאׁשֶ

ִגְרַבת  ֶרְך  ּדֶ ּנּו  ִמּמֶ ְרחֹוָגה  ֵאין  ְבָידֹו,  ָעְלָתה  ׁשֶ

ֵאֶצל  ְוָרצּוי  ל  ְמֻגּבָ ְוִיְהֶיה  ְלָפָניו,  ְוַלֲעֹמד  ֱאלִֹהים 

ים נא, יט(: )ד(ִקְבֵחי ֱאלִֹהים  ִהּלִ תּוב )ּתְ ּכָ מֹו ׁשֶ ַהּבֹוֵרא, ּכְ

שהכל הבל ואין כאן מקום לקפידה כלל, אבל לא שמשפיל עצמו. אבל יש ענוה והיא העיקרית, 

הקיימות  המעלות  את  עיניו  נגד  מפני שמעמיד  ממנו,  חשוב  יותר  חבירו שהוא  את  שמחשיב 

בחבירו ולא בו, אף שלפי האמת בו יש מעלות רבות שמכריעות את חבירו. וזו המדה העיקרית 

שעליו נאמר שמשים עצמו כשיריים, שחושב את האחרים לעיקר ואת עצמו לשיריים, אבל את 

חבירו מרים ומגביה.

ד. קבחי אלהים רוח נשברה. במסכת סוטה )ה, ב(: "אמר רבי יהושע בן לוי, בא וראה כמה גדולים 

 עיונים 

 עיונים 



הלבבות שער הכניעהחובות 

ריא  המוסר   ארחות   

ביושר לבב הלבבותשער הכניעה חובות 

המוסר  ארחות  רי  

בדברי  יתוארו  זה  בפרק 

שונים  מצבים  עשרה  רבנו 

העוברים על האדם ומביאים 

את האדם לידי הכנעה: אבל 

אשר  הגורמים   - הסיבות 

והשפלות  הכניעה  תהיה 

אשר   – האדם  מן  בעבורם 

יביאו את האדם אל השפלות 

אחר  והכניעה  והענווה 

תחושת  למרות   – קאוותו 

הגאווה שגאתה בו עד עתה, 

לאדם  ]ראוי  עשרה.  הם 

משום  אלו,  גורמים  לדעת 

שאם יכיר אותם, יכול לתת 

בהכנעה  להתנהג  לבו  אל 

מרצונו הטוב על ידי הגורם 

והעשירי,  התשיעי  השמיני, 

ולא יחכה עד שה' יביא אותו לידי הכנעה על ידי שבעת הגורמים הראשונים )מרפא לנפש([.

מוגבל  והוא  חלוש  גופו  כוח  כאשר   – כחו מתנועתו הטבעית  הוא, כשיחלש  אחד  גורם   – אחת 

בפעולותיו, מפני חלאים – או מפני חולי שנחלה בו, או על ידי שמקק גופו הוא רע מיום לידתו, או 

חלישות הרכבתו – או מפני שמבנה איבריו חלש מלידה, וייכנע בעבור קה – ובגלל חולשתו הוא 

נוטה להכנעה, ויתחנן לעזרה אל האלהים ואל בני האדם, כמו שנאמר )תהלים גק, יב(: 'ויכנע בעמל 

לבם' – ה' הכניע את לבם על ידי הצרות שהביא עליהם )פתחי לב(.

 – – או עוני ויצטרך  – אסון שפוגע באדם או ריש  – והגורם השני הוא, כשימצאהו פקע  והשנית 

י ִליׁשִ ֶרג ׁשְ  ּפֶ

ְפלּות  ִ ְוַהּשׁ ִניָעה  ַהּכְ ְהֶיה  ּתִ ר  ֲאׁשֶ ּבֹות  ַהּסִ ֲאָבל 
ר. ֲאָותֹו, ֶעׂשֶ ֲעבּוָרם ִמן ָהָאָדם ַאַחר ּקַ ּבַ

ֵני  ִמּפְ ְבִעית  ַהּטִ נּוָעתֹו  ּכֹחֹו ִמּתְ ֱחַלׁש  ּיֶ ׁשֶ ּכְ ַאַחת, 
ָבתֹו,  ֳחָלִאים, אֹו ֶמֶקק ָרע, אֹו ֲחִליׁשּות ַהְרּכָ

ְוִלְבֵני  ָהֱאלִֹהים  ֶאל  ן  ְוִיְתַחּנֵ ֶקה,  ֲעבּור  ּבַ ַנע  ְוִיּכָ

ם. ָעָמל ִלּבָ ְכַנע ּבֶ ים גק, יב(: ַוּיַ ִהּלִ ָאַמר )ּתְ מֹו ׁשֶ ָאָדם, ּכְ

ְוִיְצָטֵרְך  ִריׁש  )א(אֹו  ַקע  ּפֶ ְמָצֵאהּו  ּיִ ׁשֶ ּכְ ִנית,  ֵ ְוַהּשׁ

להיות נכנע. העשיר צריך להיות ישר בדיני ממונות שהרי לא חסר לו כלום. הזקן הלא כבר פחתה 

תאוותו, ולמה ינאף, וכשהוא חוטא אין זה אלא להכעיס.

מבואר כי עני שהוא חסר כל ואין לו במה להתגאות, ומכל מקום הוא מתגאה, הרי שגאוותו מנוגד 

לטבע האנושי, ובהכרח שזה נובע רק מחמת רוע לבו וחוסר התבוננותו, ולכך הקב"ה שונאו.

בספר 'מסילת ישרים' )פרק יא( האריך שענין הגאוה הוא באדם שמחשיב עצמו שיש בו מעלות 

ותכונות או שהוא בעל שכל וכו' וכל אחד עם המעלות שחושב שיש בו, אבל אדם אשר אין לו 

במה להתגאות ובכל זאת הוא מתגאה, על זה אמרו חז"ל הנ"ל שהקב"ה שונאו, כי זו מידה של גאוה 

שאין בה כלום, והרי בנקל הוא יכול להשליך זאת מעליו, וכל ענין הגאוה שעליה מדבר המס"י הוא 

דוקא לאדם בר מעלה שיש לו במה להתגאות, ובכל זאת אמרה התורה שהוא צריך להתנתק מזה.

ובאמת כשנדייק בפסוק שהוזכר בו ענין הגאוה, נראה שזה נאמר גבי מלך )דברים יח, כ(: "לבלתי 

רום לבבו מאחיו", אלא שכתב על זה הרמב"ן שנרמז בתורה איסור הגאות לגבי מלך וכל שכן 

אחרים שאינם ראויים לכך, עכ"פ רואים שהדוגמא שנקטה התורה זה דומיא דמלך שיש לו במה 

להתגאות, ובכל זאת אף בזה נאמר שזה מידה מגונה ומאוסה אצל הקב"ה, וכדברי הרמב"ן שם 

כי לה' לבדו הגדולה.

בפרשת מצורע כאשר התורה מסיימת פרשת קרבן מצורע עני, מסיימת בלשון: "זאת תורת אשר 

בו נגע צרעת אשר לא תשיג ידו" )ויקרא יד, לב(. ואילו אצל מצורע עשיר כתבה התורה "זאת 

תהיה תורת המצורע" )ויקרא יד, ב(. מדוע את המצורע העני מכנה התורה בשם: "אשר בו נגע 

צרעת", ולא נכתב "זאת תורת המצורע אשר לא תשיג ידו", ומדוע כתבה בו התורה לשון חמורה 

יותר מאשר אצל מצורע עשיר?

רבי זלמן סורוצקין זצ"ל בספרו 'אזנים לתורה' ביאר, שהתורה מרמזת כמה מגונה הוא 'דל גאה': 

אותו עני אשר הוא "דל ואין ידו משגת" ואף על פי כן הוא מגסי הרוח או מבעלי לשון הרע ]כי 

עונש צרעת הוא על חטאים אלו[, אות הוא "אשר בו נגע צרעת", בפנימיות שלו, ולא רק בעור 

בשרו... ולכך גרוע ומגונה הוא הרבה יותר מכל אדם אחר, ומשום כך נאמר בו 'אשר בו נגע 

צרעת', סיבת הנגע עמוקה ומושרשת בו בשל היותו 'דל גאה'. 

בספר 'המעין המתגבר' )עמ' 62( המתיק את דינו של מצורע עני: עני מדוכא עלול להתגאות 

לעומת  אחרים,  של  בעבירות  הקשה  מצבו  את  תולה  הוא  בחיים,  בכשלונו  אחרים  ולהאשים 

הנהגותיו הטובות. הוא מאשים אחרים בגניבות והתנהגות גסה שבהם הצליחו, והוא נשאר עני. 

אישי  וכשלון  נובעת מאכזבה  היא  יותר,  עמוקה  העני  הרע של  הלשון  התורה מרמזת שסיבת 

המוצאים את פורקנם בריבוי לשון הרע על אחרים, לכך נאמר בו "אשר בו נגע צרעת". 

א. או ריש. במסכת פסחים )קיג, ב( מנו חכמים את הדברים שאין הדעת של הבריות סובלתם 

]ב'שערי תשובה' )ב, ז( הגירסא: "שלשה הקב"ה שונאם"[, ואלו הן: דל גאה ועשיר המכחש בממון 

של חבירו הנמצא תחת ידו, וזקן מנאף. וביאר רבי אליהו לאפיאן זצ"ל שהמכנה המשותף לכל 

אלו, שכולם הם נגד הטבע, נגד המציאות שהטביע הקב"ה בעולמו. דהיינו: הדל צריך מטבעו 

 עיונים 

 עיונים 



הלבבות שער הכניעהחובות 

ריק  המוסר   ארחות   

ביושר לבב הלבבותשער הכניעה חובות 

המוסר  ארחות  ריב  

בהבאת יסורים על האדם מצאנו שהקב"ה מביאם באחד משני אופנים: א. על ידי ייסורי הגוף 

ומכאוביו. ב. הקב"ה מרומם את החוטא ומקרבו אליו על ידי שמטיב עמו בגדולה וכבוד ובכך 

מרגיש החוטא בושה וכלימה גדולה מהשי"ת, וחושב בנפשו: אחר שחטאתי לפניו והיה מגיע לי 

עונש כבד על כך, עוד עושה עמי השי"ת חסד ומרבה להיטיב עמי, ונשבר ליבו בקרבו על כך, 

היאך העיז פניו למרוד במלכו, ומתבייש מכך מאד וצערו זה גדול יותר מייסורים ומכאובים.

ונוקם"  קנא  א-ל  ליודעך  "משוך חסדך  הכתוב  זצ"ל את  יצחק מברדיצ'וב  לוי  רבי  וכן מפרש 

)תהלים לו, יא(, שלכאורה יש כאן ב' הפכים, מחד גיסא מבקשים "משוך חסדך" - להיות חסד ה' 

משוך עלינו, ומאידך מוסיפים ואומרים "א-ל קנא ונוקם", והיה מתאים יותר לומר: "משוך חסדך 

ליודעך א-ל חסד"?

אף  שעשינו,  החטאים  על  ולנקום  לקנא  להקב"ה  ראוי  אם  שאף  מהקב"ה  אנו  מבקשים  אלא, 

על פי כן יהא זה על ידי "משוך חסדך", דהיינו באופן השני הנ"ל, שייטיב עמנו עד שנתבייש 

על  המלך,  לפני  נידונו  שניהם  בו,  שמרדו  מלך  של  אוהבים  משני  זה  על  משל  ומביא  לפניו. 

האחד ציוה המלך להרגו, ועל השני ציוה המלך שיעלו אותו בדרגה גבוהה יותר בעבודת המלך, 

כשנשאל המלך לפשר הדבר שעשה, השיב: הצער הגדול יותר הוא לזה העבד שנשאר בחיים, 

שתמיד יזכור את חטאו שחטא לפני ויתבייש ממני מאד, על שתחת להענישו הוספתי עמו חסד 

גם עם העבד  כן  – מפני מה לא עשית  – שאלוהו  כן  גדול בכך שקרבתי אותו לעבודתי. אם 

 האחר, השיב המלך, משום שהלה לא היה מתבייש אלא היה מתגאה בזה, נמצא שאין זה עונש

אצלו. 

בספרים הביאו מאמר הבעל שם טוב בביאור הפסוק "אל נקמות ה'" )תהלים צד, א(, שלכאורה 

יפלא היאך שייך בנקמה שם הויה של רחמים? אלא הקב"ה מרבה להיטיב לחייבים כדי שליבם 

ישבר בקרבם, ויאמרו בלבם היאך מרדנו ופשענו בו, והוא כנקמה על ידי חסדים. 

על דרך הנ"ל ביאר בספר 'אמרי מרדכי' ענין נוסף, דהנה כשנתוודע יוסף אל אחיו אמר: "ועתה 

אל תעצבו ואל יחר בעיניכם כי מכרתם אותי הנה – כי למחיה שלחני אלוהים לפניכם" )בראשית 

מה, ה(. דברים אלו גרמו צער לאחים יותר מאילו היה מענישם בייסורים. וזאת למדנו מדברי 

האחים אל יוסף בסוף פרשת ויחי "ויראו אחי יוסף כי מת אביהם ויאמרו לּו ישטמנו ]-ישמור לנו 

שנאה[ יוסף והשב ישיב לנו את כל הרעה אשר גמלנו אותו" )בראשית נ, טו(. דיש להקשות שהיה 

להם לומר "פן ישטמנו יוסף", ותירץ רש"י שלשון 'לּו' משמש במובן 'פן'. אולם להנ"ל יש לפרש 

ויעניש  ויוסף ישטמנו  'הלוואי', שהאחים אמרו הלוואי  כוונת הפסוק "לו ישטמנו יוסף" מלשון 

אותנו על הרעה אשר גמלנו אותו, בחסד זה שעשה עמנו שכלכל אותנו והטיב עמנו במצרים, 

על ידי כך לבני אדם, אחרי 

שלא היה צריך - נצרך להם 

ואז   – להם  וייכנע  כה,  עד 

ייכנע לפניהם, ותישבר רוחו 

מפני  בענינו  מלהתקאות 

וניבא  שאמר  כמו  מצבו, 

אלקנה על העונש שיבוא על 

בית עלי. בתוך דברי הנבואה 

)שמואל־א  אמר  העונש  על 

הנותר  כל  'והיה  לו(:  ב, 

שיישארו  והכהנים   – בביתך 

בחיים ולא ימותו מבית עלי 

 – לו  להשתחוות  יבוא  הכהן 

לפני  עצמם  וישפילו  יבואו 

הכהן הגדול אשר יהיה מזרע 

צדוק הכהן, לאקורת כסף – בעבור מעט כסף וככר לחם אשר יקבלו ממנו במתנה, ואמר ספחני נא 

– ויתחננו שיצרף אותם אל אחת הכהנות – אל אחת ממשמרות הכהונה, כדי לאכל פת לחם' – כדי 

שימצאו פרוסת לחם, ולא יישארו ברעב, חסרי מזון )מצודת דוד(.

והשלישית – והגורם השלישי הוא, כשתהיה עליו לקולתו טובה עודפת – כאשר חברו יהיה במצב 

טוב ביחס למצבו הוא, ויראה חסדו עליו – והחבר הנדיב יעשה עמו חסד וירבה להטיב עמו. או-אז 

ייכנע לו – האדם ויקבל מרותו, כמו שנאמר  )משלי יט, ו(: אנשים 'רבים יחלו – יקבילו ויבקשו את 

פני מי שהוא נדיב ]נדבן[, וכל הרע לאיש מתן' – וכולם חפצים להיות רעיו וידידיו של האיש הנותן 

מתנות )עפ"י רש"י ומצודת דוד(.

ַנע  ְוִיּכָ ָלֶהם,  ָצִריְך  ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ ַאַחר  ָאָדם,  ִלְבֵני 

ָאַמר  מֹו ׁשֶ ִעְנָינֹו, ּכְ אֹות ּבְ ֵבר רּוחֹו ֵמִהְתּקָ ָ ָלֶהם, ְוִתּשׁ

ָיבֹוא  ֵביְתָך  ּבְ ַהּנֹוָתר  ל  ּכָ ְוָהָיה  לו(:  ב,  מּוֵאל־א  )ׁשְ

ְוָאַמר  ָלֶחם  ר  ְוִכּכַ ֶסף  ּכֶ ַלֲאקֹוַרת  לֹו  ֲחֹות  ּתַ ְלִהׁשְ

ת ָלֶחם. ֻהּנֹות ֶלֱאֹכל ּפַ ְסָפֵחִני ָנא ֶאל ַאַחת ַהּכְ

טֹוָבה  ְלקּוָלתֹו  ָעָליו  ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ )ב(ּכְ ית,  ִליׁשִ ְ ְוַהּשׁ
ַנע  עֹוֶדֶפת ְוַיְרֶאה ַחְסּדֹו ָעָליו, ִיּכָ

ְיַחּלּו ְפֵני ָנִדיב  ים  ֵלי יט, ו(: ַרּבִ )ִמׁשְ ָאַמר  מֹו ׁשֶ לֹו, ּכְ

ן. ְוָכל ָהֵרַע ְלִאיׁש ַמּתָ

שעושה  בזמן  כי  מצינו  הנה  לו.  יכנע  עליו  חסדו  ויראה  עודפת  טובה  לקולתו  עליו  כשתהיה  ב. 

הקב"ה דין עם הצדיקים אחת מהנהגותיו היא שהוא מרעיף עליהם חסדים מרובים ועל ידי זה 

הם מתביישים ונכנעים לפניו יתברך וחוזרים בתשובה. כן ביאר בספר 'אמרי מרדכי' )עמוד לט(, 

דהנה תכלית עונשי השי"ת הוא בכדי להועיל לאדם ללמדו להתקרב אליו יתברך, וזהו מגודל 

אהבת המקום לישראל, וכנאמר "כי כאשר ייסר איש את בנו ה' אלוקיך מיסרך" )דברים ח, ה(.

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הכניעהשער הכניעה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  רטו ריד   המוסר   ארחות   

השישי  הגורם   – והששית 

המשועבד  העבד  הוא, 

יכול  אינו  כאשר  לאדונו, 

ואין   – עצמו  את  לפדות 

מיד  להשתחרר  באפשרותו 

הוא   – לו  וייכנע  אדוניו, 

שנאמר  כמו  לפניו,  נכנע 

כעיני  'הנה  ב(:  גכק,  )תהלים 

עבדים – שאינם נושאים את 

עיניהם רק אל יד אדוניהם - 

כמו  מבוקשם  להם  שייתנו 

יד  אל  התלויות  שפחה  עיני 

קברתה' – בציפייה  לחנינה.

השביעי  הגורם   – והשביעית 

הוא, כשתמצאנה את האדם צרות ופקעים מעציבים – כשיפגעו באדם צרות ופגעים רעים המביאים 

אותו לידי עצב, או-אז תישבר רוחו בקרבו ומתוך דאבונו ייכנע לבבו, ]ואין הכוונה לכניעה כלפי 

בני אדם אחרים שהוא זקוק לעזרתם, אלא הצער והפגעים מביאים את האדם לתחושה כללית של 

'כניעה'. וזהו ההבדל בין מה שמוזכר כגורם שביעי לבין הסיבה השנייה לכניעה )טוב הלבנון ופת 

לחם(,[ ככתוב )ויגרא כו, מא(: 'או אק – כשאביא עליהם את הצרות האמורות בפסוקים הקודמים 

)פתחי לב( יכנע לבבם הערל'.

ֶאת  ִלְפּדֹות  ָיכֹול  ֵאינֹו  ׁשֶ )ק(ָהֶעֶבד  ית,  ִ ּשׁ ִ ְוַהּשׁ
מֹו  ּכְ ַנע לֹו,  ְוִיּכָ ֲאדֹוָניו,  ד  ִמּיַ ַעְצמֹו 

ַיד  ֶאל  ֲעָבִדים  ְכֵעיֵני  ה  ִהּנֵ ב(:  גכק,  ים  ִהּלִ )ּתְ ָאַמר  ׁשֶ

ּה. ִבְרּתָ ְפָחה ֶאל ַיד ּקְ ֵעיֵני ׁשִ ֲאדֹוֵניֶהם ּכְ

ָצרֹות  ָהָאָדם  ֶאת  ְמֶצאָנה  ּתִ ׁשֶ ּכְ ִביִעית,  ְ ְוַהּשׁ
רּוחֹו  ֵבר  ָ ּשׁ ּתִ ַמֲעִציִבים,  ּוְפָקִעים 

ַנע  ִיּכָ ָאק  אֹו  מא(:  כו,  ְגָרא  )ַוּיִ תּוב  ּכָ ּכַ ְלָבבֹו,  ַנע  ְוִיּכָ

ְלָבָבם ֶהָעֵרל.

הרביעי  והגורם   – והרביעית 

הוא, מי שנתחייב לחברו דבר 

חוב ואינו יכול לפרעו, ובשל 

שחברו  כדי   – לו  ייכנע  כך 

מכלי  חובו  את  יגבה  לא 

ביתו ומחפציו האישיים, כמו 

שאמר )משלי כב, כק(: 'אם אין 

ההתחייבות,  את  לשלם  לך 

למה יגח המלווה את משכבך 

מתחתיך' – את מצעי המיטה 

כתמורה  ישן  אתה  שעליהם 

לחוב.

הגורם   – והחמישית 

נתון  החמישי הוא, מי שהוא 

ובשל  אויבו,  ביד  במאסר 

כמו  ושפלה,  שחה  נעשית  ונפשו   – נפשו  ותשוח  לפניו,  עצמו  את  מכניע  הוא   – לו  ייכנע  כך 

שנאמר )תהלים גה, יח(: 'ענו בכבל רקלו' – ִעיּנּו את גופו על ידי שנתנו את רגלו בכבלי ברזל, 

הרי   – 'ברקל באה נפשו'  בפסוק  נאמר  זאת  בכל  הברזל,  בכבלי  שניתן  זה  הוא  ולמרות שהגוף 

שגם הנפש מתענה ומתייסרת כאשר מתענה הגוף, ועינוי הנפש הוא שפלותה )עפ"י מצודת דוד 

ופת לחם(, ונאמר )איוב לו, ח(: 'ואם אסורים בקגים – כשבני אדם נכבלים בשלשלאות, או ילכדון 

- מסתבכים בחבלי עני' – בסיבות הגורמות להם ייסורים, או-אז - "ויגל אזנם למוסר ויאמר כי 

 ישובון מאון", כלומר, מצבם זה מביא אותם לכניעה, ואז ישמעו ויקבלו מוסר ויחזרו בתשובה

)מרפא לנפש(.

ְוֵאינֹו  ָדָבר  ַלֲחֵברֹו  ב  ְתַחּיֵ ּנִ ׁשֶ ִמי  ְוָהְרִביִעית, 
מֹו  ּכְ לֹו,  ַנע  ְוִיּכָ ְלָפְרעֹו,  ָיכֹול 

ח  ה ִיּגַ ם ָלּמָ ּלֵ ֵלי כב, כק(: ִאם ֵאין ְלָך ְלׁשַ ָאַמר )ִמׁשְ ׁשֶ

יָך. ְחּתֶ ְבָך ִמּתַ ּכָ ִמׁשְ

ַנע  ְוִיּכָ ַמֲאַסר אֹוְיבֹו,  ּבְ הּוא  ׁשֶ ִמי  ית,  ְוַהֲחִמיׁשִ
ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ַנְפׁשֹו,  ְוָתׁשּוַח  לֹו 

ַנְפׁשֹו,  ָאה  ּבָ ַבְרֶקל  ַרְקלֹו  ֶבל  ַבּכֶ ִענּו  יח(:  ים גה,  ִהּלִ )ּתְ

ְכדּון  ִיּלָ ים  ּגִ ּקִ ּבַ ֲאסּוִרים  ְוִאם  ח(:  לו,  )ִאּיֹוב  ְוָאַמר 

ַחְבֵלי עִֹני. ּבְ

כי חסד זה הוא בשבילנו עונש קשה יותר מייסורים, מחמת גודל צער הבושה על כך שלמרות 

שעשינו לו רעה הוא גמלנו טובה וחסד מרובה.

עוד ביאר על פי זה, דהנה כשבני ישראל חטאו בעגל היו ראויים לעונש גדול על כך – אולם 

הקב"ה העניש אותם באופן השני – שציוה עליהם מלאכת המשכן והשרה שכינתו בתוכם, ועל ידי 

הבושה היה לישראל צער גדול יותר מאילו היה מייסר אותם בייסורים. 

ק. העבד שאינו יכול לפדות את עצמו מיד אדוניו ויכנע לו כמו שאמר הנה כעיני עבדים וקו'. עבד 

הנמצא תחת אדונו ואינו יכול להשתחרר מידו הרי הוא נכנע לפניו ומבטל עצמו אליו. 

במלחמת עמלק ִעם ישראל נאמר בתורה )שמות יז, יא( "והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל" 

וגו', ותמה התנא במשנה )ר"ה כט, א(: "וכי ידיו של משה ]המורמות כלפי מעלה[ עושות ]-גורמות 

נצחון ב[מלחמה? אלא ]ודאי בא הכתוב[ לומר לך, כל זמן ש]הרים משה את ידיו ועל ידי כך[ היו 

ישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמים, היו מתגברים". ויש להבין, 

מהו ה"כלפי מעלה" שהיו ישראל מסתכלין? מסביר בספר 'באר משה', דהנה כתיב )תהלים קכג, 

א-ב(: "אליך נשאתי את עיני היושבי בשמים. הנה כעיני עבדים אל יד אדוניהם... כן עינינו אל 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הכניעהשער הכניעה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  ריק רטק   המוסר   ארחות   

השמיני  הגורם   – והשמינית 

 – נפשו  עם  כשיחשוב  הוא, 

עם  נפש  חשבון  כשיעשה 

כך  על   – בהמרותו  עצמו, 

האלהים  רצון  את  שהמרה 

בכך  לעשות  והגדיל 

מרדנותו  לשם  שהשתמש 

שהטיב  בטובות   – בטובתו 

עמו הבורא ונתן לו ]היינו, באותם האיברים שברא הקב"ה לאדם, וברוח החיים אשר נפח באפיו 

ועל ידי הכוח שנתן בגופו ועל ידי העושר שחנן אותו הבורא - בעזרת כל אלו מרד בבוראו )פת 

לחם([, ועוד יחשוב על בעטו – שהוא בעט בטובות ההן ונוהג בכפיות טובה עליהן במגום השבח 

עליה – במקום להודות ולשבח את ה' עליהן,  וכשיתבונן בכך, ייכנע ויבוש וייכלם מן האלהים, כמו 

שנאמר )עקרא ט, ו(: 'אלהי בושתי ונכלמתי'.

והתשיעית – והגורם התשיעי 

הבורא  יוכיחנו  כאשר  הוא, 

וייסר  הרעים  מעשיו  על 

המרותו  על  ויכלימנו  אותו 

אז  או  אותו,  שהמרה  על   –

ייכנע  הוא   – ויפחד  ייכנע 

מלפניו מתוך פחד הייסורים 

והעונשים אשר יפקדוהו, כמו שאמר הקב"ה לאליהו הנביא על אחאב )מלכים־א כא, כט( לאחר 

שאליהו הנביא הוכיחו והודיע לו מה עתיד להיות עונשו של שהרג את נבות היזרעאלי. במעמד 

זה קרע אחאב את בגדיו, לבש שק ועמד בצום, או-אז אמר הקב"ה לאליהו: 'הראית – האם שמת 

לב כי נכנע אחאב מלפני' – ואכן חזר בתשובה מיראת ה'. הרי שכאשר הקב"ה מוכיח את האדם 

ר יֹוִכיֶחּנּו ַהּבֹוֵרא ְוַיְכִליֶמּנּו  ֲאׁשֶ ּכַ יִעית,  ׁשִ ְוַהּתְ
ְוִיְפַחד,  ַנע  ִיּכָ ַעל ַהְמרֹותֹו אֹותֹו, 

י  ָאַמר ַעל ַאְחָאב )ְמָלִכים־א כא, כט(: ֲהָרִאיָת ּכִ מֹו ׁשֶ ּכְ

ָפָני. ִנְכַנע ַאְחָאב ִמּלְ

ְבַהְמרֹותֹו  ַנְפׁשֹו  ִעם  ב  ֵ ַחּשׁ ּיְ ׁשֶ ּכְ ִמיִנית,  ְ ְוַהּשׁ
ָבּה ּוַבֲעטֹו  טֹוָבתֹו,  ּבְ  ָהֱאלִֹהים 

ִמן  ֵלם  ְוִיּכָ ְוֵיבֹוׁש  ַנע  ְוִיּכָ ָעֶליָה,  ַבח  ֶ ַהּשׁ ְמגֹום  )ד(ּבִ

י  ּתִ ּבׁשְ ֱאלַֹהי  ו(:  ט,  )ֶעְקָרא  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהֱאלִֹהים, 

י. ְוִנְכַלְמּתִ

ה' אלוקינו עד שיחננו". על ידי שאדם נושא עינים כלפי מעלה ומכיר את אפסותו וחוסר ערכו, 

בשלימות והכנעה, מנצחים במלחמה. זה גם הענין של מחיית עמלק מתחת השמים, דהיינו להותיר 

רק את השמים, להביט כלפי מעלה, לבטל את ה'אני', להכיר את אפסותי, להתכופף למרות ידיו 

של משה. כך מנצחים את עמלק בכל דור ודור. 

ד. במגום השבח עליה. יסוד עבודת ה' מאהבה בנויה על יסוד הכרת הטוב להקב"ה. בספר 'מכתב 

מאליהו' )ח"א עמוד 50( האריך בזה וכתב בזה"ל: "עבודת האל בנויה על יסוד הכרת הטוב. הלא כה 

מפורש הוא בכל ספרי הקודש, אשר על האדם להודות לה' הטוב על כל הטובות אשר יעשה לו, 

וכי בשבילם עליו לקיים את כל המצוות והחוקים והתורות. גם ירמוז על דבר היסוד הזה בראשון 

לעשרת הדברים, אשר גילה האל ב"ה 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 יּושב לו כרעתו, ויקיים בזה את המצוות והחוקים, זו היא תחילת המדריגות 

בעבודת ה' יתברך, אבל עבודת הלב, עבודה שיש בה מן השלימות, תהיה רק בהרגשת ההודאה.

הרמב"ן )סוף פרשת בא( כתב שהכרת הטוב הוא יסוד מהותו של האדם ויסוד כל המצוות כולם, 

וז"ל: "וכוונת כל המצוות שנאמין באלהינו ונודה אליו שהוא בראנו, והיא כוונת היצירה, שאין 

לנו טעם אחר ביצירה הראשונה, ואין אל עליון חפץ בתחתונים מלבד שידע האדם ויודה לאלוהיו 

שבראו, וכונת רוממות הקול בתפילות וכוונת בתי הכנסיות וזכות תפילת הרבים זהו שיהיה לבני 

אדם מקום יתקבצו ויודו לאל שבראם והמציאם ויפרסמו זה ויאמרו לפניו בריותיך אנחנו" עכ"ל.

כתב רבינו יונה על דברי המשנה )אבות א, ג( "הוו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת 

לקבל פרס", וז"ל: "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...".

מבואר בדבריהם ז"ל, שיסוד עבודת ה' מאהבה בנויה על יסוד הכרת הטוב, ומקורו במעמד הר 

וזוהי העבודה השלימה,  ה' אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים".  סיני במאמר הראשון "אנכי 

שהיא מאהבה הנובעת מהכרת הטוב. כנתבאר בדברי רבינו יונה, שעובד "מפני חסד שגמלו כבר, 

ומפני מעלת הרב שהוא ראוי לכך, וזאת היא עבודת ה' מאהבה". 

לכניעה  והכרת הטוב האמיתית מביאה את האדם  לעורר את האדם,  היא העיקר  הכרת הטוב 

לבורא ית"ש, ובזה הוא עבד ה', וכה גדולה היא הכרת הטוב והכניעה הבאה עמה, עד כדי כך 

שרבינו לעיל בפתח דבריו בשער עבודת האלוקים, בבואו להגדיר מה היא עבודת האלוקים, 

כתב )ריש פ"ג( וזה לשונו: "אך גדר העבודה – כניעת מי שמטיבין לו למטיב, בטובה שיגמלהו 

על טובתו, כפי יכלתו". ומבאר והולך שם בכל השער, שזה הוא יסוד ושורש עבודת האלוקים, 

שלהיות עבד ה' פירושו להיכנע לבורא יתברך שמו על ידי השרשת הכרת הטוב בשכלו, ועל ידה 

נעשה עבד נרצה, וזו היא העבודה הקרובה והרצויה לפניו יתברך. 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הכניעהשער הכניעה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  ריט ריח   המוסר   ארחות   

עומד  שהוא  והחשבון  הדין 

ובגלל  מעשיו,  כל  על  לתת 

הוא   – וישוח  ייכנע  אלו  כל 

ותגל  עצמו,  וינמיך  יכניע 

נפשו – ונפשו תיעשה בזויה 

ושפלה בעיניו ]הכוונה לנפש 

שהיא  המתאווה,  הבהמית 

תהיה בזויה בעיני האדם, כאשר יזכור את יום מותו ולא יחוש עוד לספק את צרכיה )פת לחם([, 

ובאותה שעה יתחרט על חליפת ימיו – על שימיו עברו וכלות חייו – ועל חייו שחלפו מבלי שהכין 

לעצמו בעוד מועד צידה ממעשים ]של מעשים[ טובים, יגדמם לפניו לעת נסעו – שיקדמו וילכו 

לפניו בעת נסיעתו לשם, אל בית עולמו, כמו שנאמר )ישעיה לק, יד(: 'פחדו בציון חטאים – יפחדו 

החוטאים מה' בעיר ציון, אחקה רעדה חנפים – וחלחלה תאחז את הצבועים, מי יקור לנו – מי יחוס 

עלינו לצנן את חמת ה' הבוערת כמו אש אוכלה, מי יקור לנו – מי יציל אותנו מיד מוגדי עולם' – 

מהאש הנצחית של הגיהנום )לפי רש"י ותרגום יונתן(.

נועד  פירוט הסיבות הללו  הגורמות לאדם להיכנע.  זה סיבות שונות  כאמור, מנה רבנו בפרק 

השמיני  כגורם  שהוזכרו  מהטעמים  הבורא  בפני  וייכנע  ה'  מוסר  שייקח  האדם  לב  את  לעורר 

והתשיעי והעשירי, ולא ימתין מלהיכנע עד שיפגעו בו צרות ופגעים רעים )מרפא לנפש וטוב 

הלבנון(. 

הוא  דבריו,  על  שעבר  על 

נכנע ומתבייש במעשיו )טוב 

הלבנון(.

והעשירית – והגורם העשירי 

הוא, כשירקיש בגרבת המות – כאשר ירגיש כי יום מותו קרב, ובוא יומו – ויומו האחרון מגיע, 

– ומול עיניו יעמוד הפחד מן המוות ויצייר במחשבתו מעמד  ]על אימת[ המות  ויחשוב באימת 

ַנע ְוָיׁשּוַח, ְוֵתַגל ַנְפׁשֹו ְבֵעיָניו,  ּבֹון, ְוִיּכָ ין ְוַהֶחׁשְ ַהּדִ

ִלי ֵצָדה  יו ִמּבְ ְוִיְתָחֵרט ַעל ֲחִליַפת ָיָמיו ּוְכלֹות ַחּיָ

מֹו  ּכְ ָנְסעֹו,  ְלֵעת  ְלָפָניו  ֵמם  ְיַגּדְ ים טֹוִבים  ֲעׂשִ ִמּמַ

ִאים. ֲחדּו ְבִצּיֹון ַחּטָ ְעָיה לק, יד(: ּפָ ֱאַמר )ְיׁשַ ּנֶ ׁשֶ

ּובֹוא  ֶות  ַהּמָ ִגְרַבת  ּבְ יׁש  ְרּקִ ּיַ ׁשֶ )ה(ּכְ יִרית,  ְוָהֲעׂשִ
ֶות ּוַמֲעַמד  ֵאיַמת ַהּמָ יֹומֹו, ְוַיְחׁשֹב ּבְ

הכבוד רק תכוון לשם שמים. לזה אפשר להגיע, כשעומדים על יד הנפטר, ואם אמנם רואים, שיום 

המיתה אינו משפיע על האדם הרי זה מפני שאנו משוקעים כל כך בשקר ובחושך, עד שהאמת 

הגדולה הזו אינה יכולה להאיר את נפש האדם )'דרכי מוסר', ויחי(.

על הפסוק "ויאמר עשו הנה אנכי הולך למות ולמה זה לי בכרה" )בראשית כה, לב(. כתב ה'חפץ 

חיים': נפתלת ומופלאה היא רוחו של האדם. לפלא הדבר כי אותה הזכרת יום המות המביאה את 

הצדיק לידי תשובה, מעשים טובים והתנזרות מתענוגות העולם – "יזכיר לו יום המיתה" )ברכות 

ה, א( – אותה הזכרה בדיוק מביאה את הרשע, את עשיו, להתמכרות להתפקרות – "אכול ושתה 

כי מחר נמות". מה שמביא את האחד להתעלות ולרוממות, מביא את האחר לשקיעה בהדרדרותו 

)חפץ חיים עה"ת(. 

ה. כשירקיש בגרבת המות ובא יומו. מובא במסכת ברכות )לא, א(: "אמרו ליה רבנן לרב המנונא 

זוטי, בהלולא דמר בריה דרבינא, לישרי לן מר, אמר להו: ווי לן דמיתנן ווי לן דמיתנן". ומקשים 

על זה, איזו גמילות חסד הוא זה אם מבקשים ממנו שישיר לשמח חתן וכלה, אשר היא מצוה 

גדולה, הוא מזכיר להם יום המיתה, דבר הגורם עצבות? אמר על זה הסבא מקלם מרן הרש"ז 

זצ"ל, כי אצל חז"ל הקדושים, זכרון יום המיתה לא גרם להם עצבות, להיפך השרה עליהם שמחה, 

כמו שאמר הכתוב 'ותשחק ליום אחרון' )משלי לא, כה(, כי אין שמחה כהתרת הספיקות ואין 

מקום להכיר האמת, כמו ביום המיתה, וכשהזכיר להם יום המיתה, ראו חכמה רבה והכרת האמת 

בתכלית האדם ונהיו שמחים.

ועל דרך זה ניתן לבאר את הכתוב בפרשת ויחי, יעקב אבינו קודם מיתתו מבקש מיוסף "ועשית 

עמדי חסד ואמת אל נא תקברני במצרים" )בראשית מז, כט(. ופירש רש"י, 'חסד ואמת' היינו חסד 

גמור הנעשה באמת, לשם מצוה, וחסד שעושים עם המתים הוא חסד של אמת, מאחר שהעושה 

אותו אינו מצפה לתשלום גמול. וקשה, הלא חז"ל )כתובות עב, א( אמרו: "מאן דספד יספדוניה, 

דקבר יקברוניה" כלומר, במדה שהוא מודד לבריות בדברים אלו בה מודדים לו )ריטב"א(, אם כן 

יש גמול לחסד שעושים עם המתים? ונראה לבאר, כי כוונת רש"י, כשעושים חסד עם המתים, אז 

מגיע האדם למדרגה גבוהה, שאינו מצפה לתשלום גמול, אלא עושה הכל לשם שמים. אם האדם 

עושה חסד עם החיים, אינו בטוח אם הוא עושה זאת רק לשם שמים, אבל כשהאדם עומד על 

יד הנפטר וזוכר את יום המיתה, כמו שאמרו חז"ל: "הסתכל בשלשה דברים ואין אתה בא לידי 

עבירה" )אבות ג, א(, אז מגיע האדם לזיכוך הנפש ושוב אינו מתכוון לכבוד וכדומה, אלא רק 

לשם שמים, זוהי סגולת זכרון יום המיתה, המתקן את האדם. וזה ביקש יעקב אבינו מיוסף, ועשית 

עמדי חסד, אבל זה עוד לא מספיק לי, תשתדל, שתעמוד על ידי לאחר פטירתי, שתתכוון לעשות 

החסד עם אמת, בלי שום פניה אחרת. אף על פי שהיה לו כבוד גדול בשעה שהוליך את יעקב 

לקבורתו, כי כל המלכים באו להשתתף בהלויה, אבל אתה תגיע למדרגה רמה, שלא תחשוב על 

 עיונים 

 עיונים 



הלבבות שער הכניעהחובות 

רכא  המוסר   ארחות   

ביושר לבב הלבבותשער הכניעה חובות 

המוסר  ארחות  רכ  

זוכה לדברים הרבה, משמח את המקום משמח את הבריות, ונהנים ממנו עצה ותושיה. 

וכן היה אצל יעקב אבינו, שהיה יושב אהלים, ולמד תורה בבית המדרש של שם ועבר, שלמד 

תורה לשמה, ועל כן היה משאו ומתנו באמונה, כי התורה מעידה עליו )בראשית כה, כז( 'איש תם' 

שאינו יודע לרמאות את הבריות. וגם דיבורו היה בנחת עם הבריות, כמו שכתב השל"ה בתוכחת 

מוסר בפרשת ויצא על הפסוק )בראשית כט, ד( 'ויאמר להם יעקב אחי מאין אתם': ראוי לאדם 

שיהיה דבריו בנחת עם הבריות ובדברי כבוד, והנה יעקב קרא אותם אחים, וזה הוא דרך הענוים, 

אבל לא כן מי שמתגאה ומרומם עצמו, אין דיבורו בנחת עם הבריות, רק בדרך גאוה וגאון ובוז, 

ומי שלומד תורה לשמה אז זוכה שמלבשתו ענוה כהמשנה במסכת אבות )ו, א(, וממילא אוהב 

את המקום והבריות, ומשמח המקום והבריות. ואמרו )תענית ז, א( למה נמשלה תורה למים, מה 

מים מניחים מקום גבוה ויורדים למקום נמוך, כך דברי תורה אינם מתקיימים במי שדעתו גבוהה 

אלא במי שדעתו שפלה עליו, וממילא הוא משמח את הבריות, ודיבורו בנחת ובכבוד, ומתאהב 

שם שמים על ידו, שאומרים כמה נאים ויפים דרכיו של זה עכ"ד.

הנה הגמרא הנ"ל אמרה שהבריות אומרות על אדם שמשאו ומתנו בנחת עם הבריות: "אשרי 

אביו שלמדו תורה אשרי רבו שלמדו תורה אוי להם לבריות שלא למדו תורה, פלוני שלמד תורה 

ראו כמה נאים דרכיו כמה מתוקנים מעשיו", והקשה רבי אליהו לופיאן זצ"ל, הרי לכאורה אותו 

דרכיו  נאים  כמה  "ראו  עליו:  יאמרו  הבריות, מספיק שהבריות  עם  בנחת  ומתנו  אחד שמשאו 

כמה מתוקנים מעשיו", כי זהו הקידוש ה' שרואים בו שנאים דרכיו ומתוקנים מעשיו, אבל מדוע 

מוסיפים הבריות להזכיר את לימוד תורתו באמרם: "אשרי אביו שלמדו תורה אשרי רבו שלמדו 

תורה וכו' פלוני שלמד תורה ראו כמה נאים דרכיו כמה מתוקנים מעשיו"? 

וביאר, שמידות דרך ארץ, נאים דרכיו ומתוקנים מעשיו חייבים להיות אך ורק תוצאה של לימוד 

תורה, וכל הנימוסים וכביכול המעשים המתוקנים והנאים שאינם תוצאה של לימוד תורה אין בזה 

כלום. וזהו שהבריות אומרות עליו "פלוני שלמד תורה ]ועל ידי זה[ ראו כמה נאים דרכיו כמה 

מתוקנים מעשיו", שכל מעשיו הנאים זה נאה על פי התורה שלמד, וזהו הקידוש ה'. כי לפעמים 

יכול להיות שאין דיבורו בנחת עם הבריות כגון שצריך למחות על מעשה לא טוב שראה שעשו 

בני אדם, בודאי שזה לא נקרא היפך המידות הטובות, כי הוא עושה על פי התורה וכל שהוא על 

פי התורה אלו הם המידות הטובות.

וכל כלי  ו'( אמרו: "ד"א אמר רבי חנינא, היא ]התורה[  ח'  )פרשה  במדרש רבה פרשת נצבים 

אומנותה ניתנה, ענותנותה צדקה וישרותה ומתן שכרה". וביארו המפרשים, שכלי אומנותה של 

התורה ניתנו ביחד עם התורה וכתורה היא, ומה הן כלי אומנותה, ענותנותה צדקה וישרותה, כי 

אבל על השאלה, באיקה ענין 

מקום  ובאיזה  זמן  באיזה   –

ונסיבות חייב האדם להתנהק 

 – אומר  ובשפלות,  בכניעה 

חייב  הכניעה  כי  עונה,  הנני 

בשבעה  בה  להתנהק  אדם 

חייב  האדם  כי   – ענינים 

בשבעה  בהכנעה  להתנהג 

מצבים שהוא נפגש בהם.

מצב אחד הוא במשאו ומתנו 

עם אנשי דורו – בשעה שהוא 

בא במגע עם אנשים ועוסק 

הבריות,  עם  ומתן  במשא 

ובמנהק הטוב – ובשעה שהוא 

והטוב,  החסד  במידת  נוהג 

ביושר ובאמונה, עם בני מינו – עם בני אדם כמוהו, כאשר אבאר – כפי שהנני עתיד לבאר בהמשך 

זה  ועל אדם   – לדבר בו, ובו  והחמישית[ במה שאני עתיד  ]בהנהגה הרביעית  ו'  זה פרק  בשער 

ושכמותו אמר הכתוב )תהלים טו, ב-ד(: 'הולך תמים ופועל צדק וגו' לא עשה לרעהו רעה וגו' נבקה 

בעיניו נמאס' – כלומר, אף על פי שהוא מתנהג עם בני האדם ביושר ובהגינות, והוא הולך תמים 

ופועל צדק ודובר אמת, אין הוא מתגאה בשל דרכיו הטובות, אלא הוא נבזה ונמאס בעיני עצמו, 

מפני שהוא חושב בלבו שלא עשה אפילו חלק זעיר ממה שמוטל עליו לעשות ומהתפקיד אשר 

הוא צריך למלא בעולם הזה )רד"ק(.

ֶרג ְרִביִעי  ּפֶ

ְכִניָעה  ּבִ ְלִהְתַנֵהק  ב  ַחּיָ ִעְנָין  ֵאיֶקה  ּבְ ֲאָבל 
ָאָדם  ב  ַחּיָ ִניָעה  ַהּכְ י  ּכִ אַֹמר,  ְפלּות,  ּוְבׁשִ

ְבָעה ִעְנָיִנים. ׁשִ ּה ּבְ ְלִהְתַנֵהק ּבָ

ְנָהק  י דֹורֹו, ּוַבּמִ נֹו ִעם ַאְנׁשֵ אֹו ּוַמּתָ ַמּשָׂ )א(ּבְ ֶאָחד, 
ַמה  ּבְ ֲאָבֵאר  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ִמינֹו,  ֵני  ּבְ ִעם  ַהּטֹוב 

ים טו,  ִהּלִ תּוב )ּתְ ר ּבֹו, ּובֹו ָאַמר ַהּכָ ֲאִני ָעִתיד ְלַדּבֶ ֶ ּשׁ

ד(: ִנְבֶקה ְבֵעיָניו ִנְמָאס.

א. במשאו ומתנו עם אנשי דורו ובמנהק הטוב עם בני מינו. במסכת יומא )פו, א( דרשו את הכתוב 

'ואהבת את ה' אלוקיך' – שיהא שם שמים מתאהב על ידך, שיהא קורא ושונה,  ו, ה(  )דברים 

ומשמש תלמידי חכמים, ויהא משאו ומתנו בנחת עם הבריות, מה הבריות אומרות עליו, אשרי 

אביו שלמדו תורה אשרי רבו שלמדו תורה, אוי להם לבריות שלא למדו תורה, פלוני שלמד תורה 

ראו כמה נאים דרכיו כמה מתוקנים מעשיו, עליו הכתוב אומר )ישעיה מט, ג(: 'ויאמר לי עבדי 

אתה ישראל אשר בך אתפאר'. ע"כ. וכן אמרו במשנה אבות )פ"ו מ"א(: כל הלומד תורה לשמה 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הכניעהשער הכניעה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  רכק רכב   המוסר   ארחות   

הוא  השלישי  והמקום 

במידותיו  כשישבחוהו 

שישבחו  בשעה   – הטובות 

הטובות  מידותיו  על  אותו 

ויהללוהו על מעשיו הטובים, חייב להיכנע – אז חובתו להכניע את עצמו, ויעביר על לבו – וישים 

כנגד עיניו מה

כשיפקע  הוא  השני  והמקום 

– בשעה שנפגש עם חכמים 

– את חכמת  היודעים בדעת 

עם  או  ובתורתו,  האלהים 

אל  הגרובים  החסידים 

האלהים ויוכיחוהו בתוכחות 

)תהלים  שנאמר  כמו  מוסר, 

גמא, ה(: 'יהלמני צדיג חסד 

ויוכיחני' – 'יהלמני' לשון הכאה ושבירה. כלומר, כדאי לי שיוכיח וייסר אותי נביא אמת וצדיק, 

שכל מהלומותיו ותוכחותיו הן בגדר חסד, מפני שכל כוונתו לטובתי שאתקן את דרכי )עפ"י 

ונכון לרשעים שישפילו את עצמם  – ראוי  רש"י(, ואמר )משלי יד, יט(: 'שחו רעים לפני טובים' 

וייכנעו לפני הצדיקים.

ַהּטֹובֹות,  ִמּדֹוָתיו  ּבְ חּוהּו  ּבְ ׁשַ ּיְ ׁשֶ )ב(ּכְ י,  ִליׁשִ ְ ְוַהּשׁ
ַמה  ִלּבֹו  ַעל  ְוַיֲעִביר  ֵנַע,  ְלִהּכָ ב  ַחּיָ

ֱאלִֹהים  ַדַעת  ּבְ ֲחָכִמים  ע  ְפּקַ ּיִ ׁשֶ ּכְ ִני,  ֵ ְוַהּשׁ
ֶאל  רֹוִבים  ַהּגְ ְוַהֲחִסיִדים  ּוְבתֹוָרתֹו, 

ֶיֶהְלֵמִני  ה(:  גמא,  ים  ִהּלִ )ּתְ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהֱאלִֹהים, 

חּו ָרִעים  ֵלי יד, יט(: ׁשַ יג ֶחֶסד ְויֹוִכיֵחִני, ְוָאַמר )ִמׁשְ ַצּדִ

ִלְפֵני טֹוִבים.

ב. כשישבחוהו במדותיו הטובות. כשמת רבי שמעון בן לקיש, התאבל עליו גיסו וחבירו רבי יוחנן 

ומיאן להתנחם, כי חסר לו החבר בתורה. הביאו לו את רבי אלעזר בן פדת שילמד עמו. כל הלכה 

שאמר רבי יוחנן היה רבי אלעזר מביא ראיה לדבריו. התמרמר רבי יוחנן: האתה תוכל למלאות 

מקום ריש לקיש? הוא היה מקשה לי כ"ד קושיות, ואני השבתי לו כ"ד תירוצים וממילא התבררה 

הסוגיא, ואילו אתה מביא לי ראיות לחזק דברי? )ב"מ פד, א(.

רבי יוחנן התמרמר וכאב: מה יוסיף לי הסיוע, הרי כל אחד חושב שהוא הצודק. הוא לא חיפש 

את המחמאות והתהילה, הוא חיפש את הסתירה והקושיא על דבריו, וממילא תתברר ההלכה ואם 

טעיתי אתקן ואעמוד על האמת. כך נוהג השלם במדותיו. ואילו אנשי העולם שמחים לשמוע סיוע 

לדבריהם, ודואגים וכואבים מסתירת דבריהם, כי אינם מחפשים את נקודת האמת, אלא שיהיה 

הכל מיושב כדבריהם, האנוכיות היא הקובעת... )'פניני החכמה' רסו(.

ידועים דברי 'חובות הלבבות' )יחוד המעשה פ"ה( על גדרה של ענוה אמיתית, והוא, בהגיע האדם 

למדת ה"השתוות". וז"ל )עפ"י פירוש 'לב טוב'(: "וכבר מסופר על חסיד אחד ששאל את חבירו: 

האם הגעת כבר למדרגה שהכל שוה בעיניך? – שאל אותו חבירו: באיזה מובן? – ענה לו החסיד: 

האם שוה בעיניך אם משבחים אותך או מגנים אותך? – ענה לו חבירו: לא. – אמר לו החסיד, 

אם כן עדיין לא הגעת לענוה הראויה. התאמץ, ואז אולי תגיע לידי מדרגה זו, כי זוהי המדרגה 

העליונה שבמדרגות החסידים, ושיא המעלות הטהורות". והיינו שלעניו אמיתי אין כל הבדל אם 

משבחים אותו או מגנים אותו.

ל, ב(: "אפילו כל העולם אומרים עליך צדיק אתה, היה בעיניך  )נדה  ז"ל  ובזה יתבאר מאמר 

כרשע". וכבר הקשו, הרי אמרו חז"ל )אבות ב, יג(: "אל תהי רשע בפני עצמך", ופירש הרמב"ם 

שלא יחזיק עצמו כרשע אלא כבינוני. ועל פי הנ"ל יש לפרש: אף כאשר כל העולם אומרים עליך 

"צדיק אתה", היה שוה בעיניך כאילו אמרו עליך שאתה רשע, והיינו שתגיע למדת ההשתוות 

שישוה בעיניך השבח והגנות, זוהי פסגת הענוה.

יש ענוה וצדקה וישרות גם מחוץ לחיי תורה, גם אריסטו היה לו בתורתו מידות, אך אין בזה ממש 

ולא כלום, כי מדות ענוה וצדקה הם רק לפי תורה, ורק כשהם תוצאה של תורה הם במעלתם, 

ורק התורה קובעת מדה טובה מהי, צדקה מהי, ענוה מהי, וישרות מהי, ומתוך התורה עצמה יש 

ללמוד את כלי אומנותה. 

במסכת פסחים )קיג, ב(: "חמשה דברים צוה כנען את בניו, אהבו זה את זה, ואהבו את הגזל, 

ואהבו את הזמה, ושנאו את אדוניכם ואל תדברו אמת". ושאל רבי ירוחם ממיר זצ"ל, בשלמא גזל, 

זמה, שנאת האדון ולא לדבר אמת, צוה כנען כי זה הנהגות רעות, אבל מה הרע שיש באהבו זה 

את זה? וביאר, יש אהבו זה את זה שזה טוב והוא כשזה אהבה על פי תורה, אבל יש אהבו זה את 

זה שהוא גרוע, והוא כשזה אינו על פי דרך התורה, ואת זה צוה כנען לבניו. 

על המשנה באבות )א, א( 'משה קבל תורה מסיני' כתב הרע"ב: "לומר לך שהמדות והמוסרים 

כלומר, שרק  נאמרו בסיני",  שבזו המסכתא לא בדו אותם חכמי המשנה מלבם אלא אף אלו 

התורה היא זו שתנחה את האדם מהי מדה טובה ומהי מדה גרועה, ולא שהאדם לפי שכלו יחליט 

מדה מהי, וכפי שכתב שם הרע"ב על חכמי אומות העולם: 'וחכמי אומות העולם גם כן חברו 

ספרים כמו שבדו מלבם בדרכי המוסר כיצד יתנהג האדם עם חבירו', וכוונת התנא לומר שכל 

המדות והמוסרים שאמרו חז"ל אינם דברים שבדו מליבם כמו מדות ומוסרים שהגוים בדו מליבם, 

אלא הכל נאמרו בסיני. 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הכניעהשער הכניעה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  רכה רכד   המוסר   ארחות   

החמישי  המצב   – והחמישי 

שבו יש להיכנע הוא כשמטיב 

במיני  הקה  בעולם  הבורא  לו 

מיני טובות,  – בכל  הטובות 

או-אז ייכנע לאל – יכניע את 

עצמו לפני הבורא, מפני כובד משא חובת ההודאה עליהם – מפני שהטובות שנפלו בחלקו כביכול 

– וישפיל את עצמו לפני ה'. דווקא  יוצרות משא כבד של חובת ההודאה עליהן, ויישפל לפניו 

ההטבה מביאה את האדם לכניעה מתוך

העוונות  מן  לו  שגדמו 

והחטאים – את כל העוונות 

בהם  שנכשל  והחטאים 

הבורא  רק  אשר  בעבר, 

בהם  ומכיר  יודעם  בלבד 

והעלים   – עליו  וכיסה אותם 

אותם מעיני הבריות, והבורא 

יתברך ברחמיו גם האריך לו 

עליהם,  הענישו  ולא  אפו 

כדי שישוב מהם – ונתן בידו 

עצמו  לתקן  האפשרות  את 

אל  ולכן  בתשובה.  ולשוב 

 – בו  אדם  בני  בטעות  ישמח 

וחושבים  בו  טועים  וכשהם 

אותו לצדיק, אך יאבל – אלא 

בעבור  תוכו,  בתוך  יתאבל 

יודע באמת  יתעלה  שהבורא 

יתברך  שהבורא  משום   –

יודע את האמת על רוע מעלליו, והתעלמותו – ועל שהוא מתעלם מפרוע חובות האלהים – מלפרוע 

טובותיו,  בעבור  – תשלום  קמול טובתו  להקב"ה  וגם מתמהמה מלהשיב  לאלוקים,  חובותיו  את 

ואז, כשיזכור את אלו, ייכנע בלבו, כמו שנאמר )תהלים לח, יט(: 'כי עוני אקיד – כי על עווני אני 

מתוודה, אדאק מחטאתי' – וחושש אני מחטאי.

והרביעי – המצב הרביעי הדורש כניעה הוא כשמספרים בקנותו – בזמן ששומע בני אדם המדברים 

 – ]עליו[ מעט מהרבה  ויודה לו על אשר קילה לו  יכניע את עצמו לפני הבורא,   – בגנותו, ייכנע 

ויודה לו על שנתגלה להם רק מעט ממעשיו המגונים, וכוונת הבורא בכך לטובתו כדי לייסרו 

'ויקל  י(:  לו,  )איוב  שנאמר  כמו  בתשובה,  אליו  שישוב  כדי  אותו,  ולהוכיח  לייסר   – ולהוכיחו 

של  אוזניהם  את  מגלה  הקב"ה  כלומר,  מאון'.  ישובון  כי  'ויאמר  הכתוב:  ומסיים  אקנם למוסר', 

הצדיקים דבר, שעל ידו ייקחו מוסר, וכביכול בצורה הזו הוא קורא להם לשוב מעוונם. כך גם 

 כאשר ישמעו שהתגלו מקצת מעוונותיהם, יעוררו את עצמם לשוב בתשובה )עפ"י רש"י וטוב

הלבנון(. 

ה  ַהּקֶ ָבעֹוָלם  ַהּבֹוֵרא  לֹו  ִטיב  ּמֵ ׁשֶ ּכְ י,  ְוַהֲחִמיׁשִ
ֵני  ַנע ָלֵאל, )ק(ִמּפְ ִמיֵני ַהּטֹובֹות, ִיּכָ ּבְ

ֵפל ְלָפָניו  ָ א חֹוַבת ַההֹוָדָאה ֲעֵליֶהם, ְוִיּשׁ ֹכֶבד ַמּשָׂ

ַהּבֹוֵרא  ר  ֲאׁשֶ ְוַהֲחָטִאים,  ָהֲעֹונֹות  ִמן  לֹו  ְדמּו  ּגָ ׁשֶ

ׁשּוב  ּיָ ֵדי ׁשֶ ה אֹוָתם ָעָליו, ְוֶהֱאִריְך לֹו, ּכְ יֹוְדָעם, ְוִכּסָ

ֵני ָאָדם ּבֹו, ַאְך ֶיֱאַבל,  ְטעֹות ּבְ ַמח ּבִ ֵמֶהם. ְוַאל ִיׂשְ

ֱאֶמת רַֹע ַמֲעָלָליו  ה יֹוֵדַע ּבֶ ַהּבֹוֵרא ִיְתַעּלֶ ֲעבּור ׁשֶ ּבַ

רַֹע חֹובֹות ָהֱאלִֹהים ּוְקֹמל טֹוָבתֹו,  מּותֹו ִמּפְ ְוִהְתַעּלְ

ֲעֹוִני  י  ּכִ יט(:  לח,  ים  ִהּלִ )ּתְ ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ִלּבֹו,  ּבְ ַנע  ְוִיּכָ

אִתי. יד ֶאְדַאק ֵמַחּטָ ַאּקִ

ַלּבֹוֵרא,  ַנע  ִיּכָ ְקנּותֹו,  ּבִ ִרים  ַסּפְ ּמְ ׁשֶ ּכְ ְוָהְרִביִעי, 
ְמַעט  לֹו  ה  ּלָ ּקִ ר  ֲאׁשֶ ַעל  לֹו  ְויֹוֶדה 

מֹו  ׁשּוב ֵאָליו, ּכְ ּיָ ֵדי ׁשֶ רֹו ּוְלהֹוִכיחֹו, ּכְ ה ְלַיּסְ ֵמַהְרּבֵ

ֶקל ָאְקָנם ַלּמּוָסר. ָאַמר )ִאּיֹוב לו, י(: ַוּיִ ׁשֶ

רבינו בשער חשבון הנפש )פרק ה'( כתב: "אל ירבו  ק. מפני כובד משא חובת ההודאה עליהם. 

מעשיך הטובים בעיניך ואפילו אם יהיו לשם שמים, כי אפילו אם תצרף את כל המעשים הטובים 

שנעשו בעולם ותכפיל אותם, לא תשלם לה' אפילו על מעט מהטובות שעשה עימך"!

ובשער הבטחון )פרק ד'( מוסיף רבינו: "כי אם היה מעשה האדם כחול הים במספר, לא יהיה שקול 

בטובה אחת מן טובות הבורא יתברך עליו בעולם הזה, כל שכן אם יהיה לו חטא. ואם ידקדק 

הבורא עם האדם בתביעת הודאת הטובה, יהיה כל מעשהו נכחד ונשקע בקטנה שבטובות הבורא 

עליו, ומה שיהיה מגמול הבורא לו על מעשהו הוא מחסד הבורא עליו וכו'. והיה אחד מן החסידים 

אומר: לא יגיע האדם אל גמול העולם הבא במעשהו אם מדקדקים עימו בחשבון במה שהוא חייב 

לאלוקים על טובותיו עליו – אבל ]הם[ בחסד האלוקים עליו, על כן אל תבטחו במעשיכם. ואמר 

דוד )תהלים סב, יג(: 'ולך ה' חסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו'".

דוד המלך לימד אותנו לחיות בתחושה זו, באומרו לה' יתברך )תהלים טז, ב(: "טובתי בל עליך". 

אלי כמתנת-חינם.  בא  והכל  עליך לעשותם  מוטלות  לא  לי,  מטיב  הטובות שאתה  כל  פירוש, 

בשיר היחוד )יום ראשון( ישנה הרחבה שמחדדת את הענין: "ואין לַעבדך כל לכבדך, כי הגדלת 

חסדך עלי. ורב שילומים לך חויבתי, כי עשית טובות איתי. ולא חויבת לי גמוליך ]-ולא היית 

חייב לגמול עמי חסד[, כל טובתי בל עליך. על הטובות לא עבדתיך, אחת לריבוא לא גמלתיך". 

כתוצאה ממבט זה הגיע דוד המלך להכרה נשגבה )תהלים קטז, יב(: "מה אשיב לה', כל תגמולוהי 

עלי". וביאר ה'חפץ חיים', כוונת דוד המלך בזה לומר: אין בכוחי להשיב מאומה לה', שהרי כל מה 

שעשה לי עדיין רובץ "עלי", כי לא התחלתי להשיב לה' כפי גודל טובותיו עימי.

רבינו בחיי כותב בספרו 'כד הקמח' )ערך פסח ג(: "ידוע כי לשון הודאה נופל על חסד שאדם 

מקבל מאחר, כענין שכתוב )תהלים קלח, ב(: 'ואודה את שמך על חסדך'. הא למדת, כי ההודאה 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הכניעהשער הכניעה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  רכק רכו   המוסר   ארחות   

או כדי לנסות ולבחון אותו, 

או לנגמה ומכשול – או כדי 

להתנקם בו ולהכשילו.

וסימן הטובה – וסימן ההיכר 

לכך  כהוכחה  המשמש 

שהממון ניתן לטובת האדם, הוא שיהיה בעליה – בעל הממון יהיה טרוד ועסוק בגיום חובות הבורא 

– במילוי חובותיו לבורא יותר מהתעסג בה – מהתעסקותו בממונו, כלומר, שטרדות הממון אינן 

מסיטות אותו מעבודת ה', ותהיה סיבה להוסיף במעשה לאלהים – והוא מוסיף בעבודת ה' על ידי 

עושרו. ולא ישים לבו לטובה ההיא – ושאין הוא מקדיש תשומת לב לטובה הזו ואינו להוט אחריה, 

ולא יבטח עליה – ואין הוא בוטח על רכושו, ויוציאה בחובות הבורא – אלא ישתמש בו למילוי 

חובותיו כלפי הבורא, בדומה למה שמספר ומתאר איוב ממנהקו בממונו – כיצד נהג בממונו, והיאך 

היה מוציאו בחובות הבורא – וכיצד היה משתמש בו למילוי חובותיו כלפי הבורא, כמו שנאמר 

)איוב לא, יט-כ( "אם אראה אובד מבלי לבוש ואין כסות לאביון, אם לא ברכוני חלצו ומגז כבשי 

שמא  הפחד  ומתוך  יראתו 

הבורא  לו  שהעניק  הטובות 

ריבוי   – לנגמה  תהיינה  לא 

עלול  בו  שזכה  החסדים 

לשמש כדי להינקם בו. ריבוי 

לגרום  עלול  למשל  הממון 

להורגו  עלולים  רעה:  לו 

או  רכושו,  את  לקחת  כדי 

האדם  של  עושרו  לפעמים 

בחטאים,  להיכשל  לו  גורם 

כמו קורח שנתגאה בעושרו 

ואבד )פת לחם(, ויש לדעת 

כי רוב ]ריבוי[ הממון בעולם 

יהיה לאחד משלושה דברים – שהרי כל עשירות ממון הניתנת על ידי הבורא בעולם הזה נועדה 

לאחת מג' המטרות הבאות: לטובה – או כדי להיטיב לו מאת הבורא יתברך, או לנסיון ומבחן – 

חֹובֹות  ַלּטֹוָבה ַהִהיא, ְולֹא ִיְבַטח ָעֶליָה, ְויֹוִציָאּה ּבְ

ְנָהקֹו  ִמּמִ ִאּיֹוב  ר  ַסּפֵ ּמְ ֶ ּשׁ ְלַמה  ּדֹוֶמה  ַהּבֹוֵרא, 

ַהּבֹוֵרא.  חֹובֹות  ּבְ מֹוִציאֹו  ָהָיה  ְוֵהיַאְך  ָממֹונֹו,  ּבְ

רֹב  י  ּכִ ּנּו,  ִמּמֶ ִלְנָגָמה  ִתְהֶייָנה  ּלֹא  ׁשֶ ְרָאתֹו  ִמּיִ

ְדָבִרים:  ה  לׁשָ ְ ִמּשׁ ְלֶאָחד  ִיְהֶיה  עֹוָלם  ּבָ מֹון  ַהּמָ

ּוִמְבָחן,  יֹון  ְלִנּסָ ַרְך, אֹו  ִיְתּבָ ַהּבֹוֵרא  ֵמֵאת  ְלטֹוָבה 

אֹו ִלְנָגָמה ּוִמְכׁשֹול.

ִגּיּום  ּבְ ָטרּוד  ְבָעֶליָה  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ַהּטֹוָבה,  ְוִסיַמן 
ְוִתְהֶיה  ּה,  ּבָ ג  ֵמִהְתַעּסֵ ַהּבֹוֵרא  חֹובֹות 

ים ִלּבֹו  ה ֵלאלִֹהים. )ד(ְולֹא ָיׂשִ ֲעׂשֶ ּמַ ה ְלהֹוִסיף ּבַ ִסּבָ

תבוא מצד קיבול ריבוי החסד". מבואר בדבריו, שמהות ההודאה היא כאשר ישנה הבנה שהנותן 

העניק למקבל משהו לפנים משורת הדין, ולא היה מחוייב בנתינה זו. וכעין זה נמצא בחידושי 

הרשב"א מסכת ברכות דף ז' עמוד ב'. 

ד. ולא ישים לבו לטובה ההיא. "ויהי ברכת ה' בכל אשר יש לו בבית ובשדה" )בראשית לט, ז(, 

ואמר שלמה המלך ע"ה )משלי י, כב( "ברכת ה' היא תעשיר ולא יוסיף עצב עמה". וביאר בספר 

העקרים )מאמר שני פרק כ"ו(: לפי שמדרך העושר, כי כשיבא במינים רבים מתחלפים )כלומר, 

העושר הבא על ידי מינים רבים, כגון, בבית בשדה ובכרם וכיוצא בזה(, שזה יהיה סבת העצב 

והטורח הגדול, כאמרם )אבות ב, ז(: "מרבה נכסים מרבה דאגה", אמר כי העושר הבא בברכת ה' 

אף על פי שיבא במינים רבים מתחלפים, לא יוסיף ה' יתברך עם העושר ההוא העצב אשר מדרכו 

שימשך אל העושר עכ"ד. מבואר בדבריו כי אדם שזכה לעשירות שיש בה ברכת ה' הרי שאין 

זה גורם לו לעצב וטרדות כי אינו מקדיש לממונו תשומת לב אלא אדרבה היא סיבה לתוספת 

בעבודת ה'.

במסכת כתובות )קד, א( אמרו על רבי יהודה הנשיא כי בשעת פטירתו זקף עשר אצבעותיו כלפי 

מעלה ואמר: רבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך שיגעתי בעשר אצבעותי בתורה ולא נהניתי אפילו 

באצבע קטנה. ופירשו שם בתוספות )ד"ה ולא(, ששבח זה של רבי אינו שייך לתורה, אלא שהיה 

משתבח שבח נוסף שלא נהנה כלום מתענוגות העולם הזה ואפילו לא באצבע קטנה, והביאו דברי 

המדרש, עד שאדם מתפלל שיכנסו דברי תורה לתוך גופו, יתפלל שלא יכנסו מעדנים לתוך מעיו, 

ועל זה הביאו במדרש דברי רבי הללו.

ובמסכת עבודה זרה )יא, א( הקשו התוספות ממה שאמרו שם שרבי ואנטונינוס לא פסק מעל 

שולחנם צנון וחזרת לא בימות החמה ולא בימות הגשמים, הרי שנהנה ממעדני עולם הזה. ותירצו, 

)או"ח סי' רל"א( תירץ  ששם היה זה לאוכלי שולחנו ולא בשביל עצמו. אמנם בביאור הגר"א 

קושיית התוספות על פי מה שנפסק שם בשו"ע שכל עשיותיו של אדם צריך שיהיו לשם שמים 

ולא להתכוון להנאת עצמו, ולזה אף על פי שלא חסר לרבינו הקדוש כלום משולחנו, לא בימות 

החמה ולא בימות הגשמים ואכל ושתה והיה לו צנון וחזרת, מכל מקום לא הייתה כוונתו בזה 

להנאת גופו, אלא לחיזוק גופו כדי שיוכל לעבוד את ה' יתברך, והיטב אשר אמר שלא נהנה 

מעולם הזה כלום אפילו באצבע קטנה עכ"ד. ומבואר שרבי זכה לעשירות עם ברכת ה' שמלבד 

שזה לא גרם לו לטרדות אלא אף זכה להיות יגע בתורה בכל כוחו מבלי ליהנות כלום מתענוגות 

עולם הזה ואפילו לא באצבע קטנה. 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הכניעהשער הכניעה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  רכט רכח   המוסר   ארחות   

ובכמותו – ועליו ועל כיוצא 

ב,  )גהלת  הכתוב  אמר  בו 

 – מכאובים  ימיו  כל  'כי  כק(: 

 – ענינו'  וכעס  צרות  מלאים 

ויש לו צער מעסקיו.

וסימן הנגמה – וסימן ההיכר 

המשמש הוכחה לכך שהממון 

ניתן לאדם כדי להינקם בו הוא שאם יהיה בעל הממון טרוד

טובות  תיאור  וכן  יתחמם", 

בעזרת  שעשה  נוספות 

כספו, כפי שמסופר בהמשך 

הפסוקים שם. ואמר במיעוט 

בטחונו בו – עוד הוסיף איוב 

בטחונו  מיעוט  על  והעיד 

נאמרה  זו  עדות  בעושרו. 

רטוריות  שאלות  של  בדרך 

מובנת,  עליהן  שהתשובה 

לא,  )איוב  שלילית  תשובה 

כסלי  קהב  שמתי  'אם  כד(: 

בטחוני  את  שמתי  האם   –

בזהב, ולכתם אמרתי מבטחי' 

הֶּכֶתם  על  אמרתי  והאם   –

שהוא הזהב המובחר, שהוא מבטחי, וחדלתי מלבטוח בה'? בוודאי שלא עשיתי כך ולא אמרתי 

זאת, אלא שמתי מבטחי בה' לבדו )רש"י ומצודת דוד(.

וסימן הנסיון והמבחן – וסימן ההיכר המשמש הוכחה לכך שהממון ניתן לאדם כדי לנסותו ולבוחנו, 

הוא שאם יהיה בעל הממון טרוד בהרקשתו ]בדאגתו[ על שמירת ממונו – כיצד להשגיח על רכושו, 

וכיצד לשמור ולהוסיף עליו – ולהגדיל את רכושו, ולפחוד עליו – והוא נתון בפחד מן הפקעים 

העלולים להזיק לו ולהפסידו, מגיום מה שהוא חייב – והעיסוק בדאגות אלו אינו מניח לו לקיים 

את חובתו מהודאת – להודות להבורא עליו. ובעליו מנוסה בו – סימן הוא כי הממון ניתן לו כדי 

לנסותו, ואין לו ממנו אלא אורך הדאקה בעבורו ושמירתו – שהרי אין לו תועלת מן הממון, אלא 

הוא מתמלא דאגה שלא יפסיד את כספו והוא שקוע בשמירתו, ונמצא בסופו של דבר, שיהיה בא 

עליו לידי חשבון – האדם יצטרך לתת דין וחשבון לפני הבורא על התנהגותו בענייני כספיו, וכל 

ממון שייוותר בידו ישמש סיבה לנתינת דין וחשבון לפני הבורא על התנהגותו ]ביאור העניין 

הוא, כי הקב"ה מנסה אותו אולי יתגבר ויזנח את טרדותיו ויקיים את חובות הבורא, ואם אינו 

לנפש([, )מרפא  וחשבון  דין  כך  ייתן על  הוא  לבורא,  חובותיו  קיום  ומזניח את   מתגבר עליהן 

"מרבה  אמרו:  מ"ז(  )פ"ב  אבות  במסכת  ושמירתו.  בעבורו  הדאקה  אורך  אלא  ממנו  לו  אין  ה. 

ָיָמיו  ָכל  י  ּכִ כק(:  ב,  )גֶֹהֶלת  תּוב  ַהּכָ ָאַמר  ּוִבְכמֹותֹו 

ַמְכאִֹבים ָוַכַעס ִעְנָינֹו.

ָטרּוד  מֹון  ַהּמָ ַבַעל  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָגָמה,  ַהּנְ ְוִסיַמן 

י  ְמּתִ ְטחֹונֹו בֹו )ִאּיֹוב לא, כד(: ִאם ׂשַ ִמעּוט ּבִ ְוָאַמר ּבְ

י ִמְבַטִחי. ֶתם ָאַמְרּתִ ְסִלי ְוַלּכֶ ָקָהב ּכִ

מֹון  ַהּמָ ַבַעל  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ְבָחן,  ְוַהּמִ יֹון  ּסָ ַהּנִ ְוִסיַמן 
ָממֹונֹו,  ִמיַרת  ׁשְ ַעל  תֹו  ׁשָ ַהְרּקָ ּבְ ָטרּוד 

ּיּום  ָקִעים, ִמּגִ ּוְלהֹוִסיף ָעָליו, ּוְלַפֵחד ָעָליו ִמן ַהּפְ

ּוְבָעָליו  ָעָליו.  ַהּבֹוֵרא  ֵמהֹוָדַאת  ב  ַחּיָ הּוא  ֶ ּשׁ ַמה 

ָאָקה  ַהּדְ אֶֹרְך  א  ֶאּלָ ּנּו  ִמּמֶ לֹו  )ה(ֵאין  בֹו,  ה  ְמֻנּסֶ

ּבֹון,  ְהֶיה ָבא ָעָליו ִליֵדי ֶחׁשְ ּיִ ִמיָרתֹו, ְוׁשֶ ַבֲעבּורֹו ּוׁשְ

והרע"ב  לרשב"ץ  אבות  המגן  בנכסים?  למרבה  שיש  הדאגה  היא  מה  דאגה".  מרבה  נכסים 

פירשו, שריבוי הנכסים גורם לו ריבוי דאגות, כי בכל יום פוחד שמא יגזלו ממנו בית המלך, 

לשער  בפתיחה  חוה"ל  גם  ]וראה  והרשב"ץ  הרע"ב  והביאו  ויהרגוהו.  ליסטים  עליו  שיבואו  או 

ימנע  שהקב"ה  כלומר  הנפש",  מ"פיזור  שיצילהו  לה',  להתפלל  נוהג  שהיה  חסיד  על  הבטחון[ 

שבבעלותו,  נכס  כל  על  רבה  תהיה  שדאגתו  משום  רבים,  במקומות  נכסים  על  בעלות  ממנו 

)קהלת  המלך  שלמה  אמר  זה  ועל  נכסיו.  כל  פני  על  "מפוזרים"  יהיו  ולבו  שנפשו  ונמצא 

לו מניח  איננו  לעשיר  והשבע  יאכל,  הרבה  ואם  מעט  אם  העובד  שנת  'מתוקה  יא(   ה, 

לישון'.

בידו מנה מתאווה  יש  בידו,  וחצי תאוותו  'אין אדם מת  לב(  א,  )קה"ר  ז"ל  הנה אמרו חכמינו 

מאתים, השיגה ידו למאתים מתאווה ארבע מאות זוז'. בספר 'עמוד העבודה' )דרוש השמח בחלקו( 

כתב שנמצא לפי זה, כי כל מי שיש לו הון רב הוא יותר עני ממי שיש לו מעט. על דרך משל, מי 

שיש לו מנה לא יחסר לו רק מנה, ומי שיש לו מאתים יחסר לו מאתים. וזה שאמרו )אבות ב, ז( 

'מרבה נכסים מרבה דאגה' שעשיר דואג על חסרון ממון יותר ממה שדואג העני. וכן פירש מהר"ם 

שי"ף )דרושים נחמדים, סוף מסכת חולין( את מה שביקש שלמה המלך ע"ה: 'ריש ועושר אל תתן 

לי' )משלי ל, ח(, שהתפלל שלא יתן לו ה' יתברך עשירות כזה שבצד אחד יהיה עושר ובצד השני 

יהיה רש, כי רוב הונו הוא סיבת רוב עניותו, וביקש מהקב"ה שיברך אותו במידת השמח בחלקו 

ויהיה עשיר אמיתי. כאשר הובא )'מבחר הפנינים', שער ההסתפקות( בשם חכם אחד אהוב למלך 

והיה רש מאד, ואמר לו המלך בקש ממני איזה מתנה ואתן לך. ואמר החכם למה אבקש ממך ואני 

עשיר יותר ממך. ויאמר לו המלך באר דברך. ויאמר החכם זה המעט שיש לי מספיק לי יותר ממה 

שמספיק לך הרב שלך. 
 עיונים 

 עיונים 
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המוסר  ארחות  רלא רל   המוסר   ארחות   

שמור  'עושר  יב(:  ה,  )גהלת 

פעמים   – לרעתו'  לבעליו 

ושפע  האדם  של  שרכושו 

הטוב שיש לו מהווים סיבה 

לצער שייגרם לו בעתיד.

– המצב השישי הוא  והששי 

כשהוא גורא בתורה ובספרי 

 – הקמול  ורואה  הנביאים, 

הממתין  והעונש  השכר  את 

בנפשו  יודע  והוא  לאדם, 

בחובות  גיצר  כי  ]בעצמו[ 

האלהים – כי התרשל בקיום 

חובותיו כלפי האלוקים ולא 

מילא אותם כראוי, או-אז הוא 

 – ולהישפל  להיכנע  התחייב 

עליו להכניע ולהשפיל עצמו לפני הבורא יתברך, מיראתו את ענשו – מפחד העונש אשר עתיד 

לבוא עליו, ובזכות זאת יינצל מן העונש, כמו שנאמר ביאשיהו מלך יהודה, בשעה שחלקיהו הכהן 

הגדול מצא את ספר התורה שהיה טמון בבית המקדש תחת הנדבך ]כאשר אחז המלך שרף את 

התורה חששו הכהנים פן ישלח ידו גם בספר התורה שהיה מונח בצד ארון העדות - והטמינוהו, 

ומצאו חלקיהו הכהן הגדול[ והיה ספר התורה מגולל בפרשת התוכחה בפסוקים )דברים כח(: "יולך 

ה' אותך ואת מלכך אשר תקים עליך אל גוי אשר לא ידעת אתה ואבותיך" וכו'. חלקיהו הכהן 

מסר את ספר התורה הזה לשפן הסופר, והלך שפן וקראהו לפני יאשיהו המלך. תגובתו של יאשיהו 

מתוארת בנביא )מלכים־ב כב, יא(: 'ויהי כשמע המלך את דברי ספר התורה ויגרע את בקדיו', וציווה 

יאשיהו המלך על חלקיהו הכהן ושריו ועבדיו ללכת אל חולדה הנביאה, לבקש רחמים בעבורו 

ובעבור העם ובעבור כל יהודה. חולדה הנביאה השיבה ליאשיהו המלך במילים אלו: "כה אמר 

ה' הנני מביא רעה אל המקום הזה ועל יושביו את כל דברי הספר אשר קרא מלך יהודה... ואל 

)יאשיהו( מלך יהודה השולח אתכם לדרוש את ה' כה תאמרו אליו, כה אמר ה'...", כלומר, צרות 

קשות ומרות עתידות לבוא על יהודה, אולם בקשתו של יאשיהו להתפלל עליו מעידה על כניעתו, 

ובזכותה לא יבואו צרות אלו עליו, אלא על הבאים אחריו. כך אמר לו הבורא )מלכים־ב כב, יט(: 

ונאספת  אוסיפך על אבותיך  הנני  לכן  בשמעך אשר דברתי...  'יען רך לבבך ותכנע מפני השם 

 – ובהנאה  בו  בתענוק 

שיש  ובהנאות  בתענוגים 

בעזרת  לרכוש  אפשרות  לו 

יותר   – חובות  מפרוע  כספו, 

מאשר במילוי חובותיו כלפי 

הבורא ובמילוי החובות כלפי 

 – ממנו  חייב  אדם שהוא  בני 

שעליו לפרוע בעזרת ממונו, 

וכבר שכח את בעל הטובה - 

את ה' שנתן לו את הטובה, 

חייב  שהוא  במה  ירקיש  ולא 

דואג  ואינו  מהעבודה  עליה 

לה'  חובתו  את  לפרוע 

ולעובדו בתמורה לטובותיו, 

)ישעיה  הכתוב  שאמר  כמו 

ושמחה  ששון  'והנה  יק(:  כב, 

– הנה אתם חוגגים ושמחים 

בהמות  שוחטים   – בגר  הרק 

גסות ושחט צאן – ובהמות דקות אכל בשר ושתות יין, שקועים אתם בזלילת בשר וסביאת יין, 

וחושבים בלבבכם: אכול ושתו כי מחר נמות' – נאכל ונשתה ככל יכולתנו כל עוד הננו חיים. ועוד 

נאמר )ישעיה ה, יב( הפסוק מתאר את המשתאות, שהיו נערכים באופן שיעוררו לשתיית יין, ועל 

כן: 'והיה כנור ונבל תף וחליל ויין משתיהם' - הכינור והנבל והתוף והחליל היו מנגנים לפניהם 

בשעה שהיו מזמנים את עצמם לשתות יחד, ובדרך הזו היו נמשכים בעת המשתה אחר היין )עפ"י 

רד"ק( 'ואת פעל ה' לא יביטו' – ואינם מתבוננים במשפטי התורה. וקאת היא הנגמה בדמות הטובה 

– אכן, כשהאדם מתנהג באופן זה, סימן הוא כי העושר ניתן לו כנקמה וכעונש, אלא שכלפי חוץ 

נראה כאילו הוא טובה בעבורו.

ולכן המשכיל ]בעל השכל[, כשתבוא לו טובה – כאשר תבוא עליו טובה, והעולם מגובל כחפצו 

– וחייו מתנהלים על מי מנוחות והוא מרוצה ממצבו בכל עניניו – בכל תחומי החיים, ייכנע לפני 

הבורא, מיראתו שלא תהיה נגמה מאת הבורא – ויהיה ירא שמא אותה הטובה ניתנה לו מהבורא 

כדי להינקם בו, כמו שנאמר

מּור ִלְבָעָליו ְלָרָעתֹו. ר ׁשָ )גֶֹהֶלת ה, יב(: עׁשֶ

ּוְבִסְפֵרי  ַבּתֹוָרה  גֹוֵרא  הּוא  ׁשֶ ּכְ י,  ִ ּשׁ ִ ְוַהּשׁ
ְוָהעֶֹנׁש,  מּול  ַהּקְ ְורֹוֶאה  ִביִאים,  ַהּנְ

ב  חֹובֹות ָהֱאלִֹהים, ִהְתַחּיֵ ר ּבְ י ִגּצֵ ַנְפׁשֹו ּכִ ּבְ ְויֹוֵדַע 

ְרָאתֹו  ִמּיִ ַרְך,  ִיְתּבָ ַהּבֹוֵרא  ִלְפֵני  ֵפל  ָ ּוְלִהּשׁ ַנע  ְלִהּכָ

)ְמָלִכים־ב כב, יא(:  הּו  ּיָ יֹאׁשִ ּבְ ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָעְנׁשֹו,  ֶאת 

ְגַרע  ְבֵרי ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַוּיִ ֶלְך ֶאת ּדִ ֹמַע ַהּמֶ ׁשְ ַוְיִהי ּכִ

ַיַען  יט(:  כב,  )ְמָלִכים־ב  ַהּבֹוֵרא  לֹו  ְוָאַמר  ָקָדיו,  ּבְ ֶאת 

ֵני ְיָי. ַנע ִמּפְ ּכָ ַרְך ְלָבְבָך ַוּתִ

רַֹע חֹובֹות ַהּבֹוֵרא ְוחֹובֹות  ַתֲענּוק ּבֹו, ּוַבֲהָנָאה ִמּפְ ּבְ

ַהּטֹוָבה,  ַעל  ּבַ ַכח  ְוׁשָ ּנּו,  ִמּמֶ ב  ַחּיָ הּוא  ׁשֶ ָאָדם  ֵני  ּבְ

מֹו  ב ָעֶליָה ֵמָהֲעבֹוָדה, ּכְ הּוא ַחּיָ ֶ ַמה ּשׁ יׁש ּבְ ְולֹא ַיְרּקִ

ְמָחה  ְוׂשִ ׂשֹון  ׂשָ ה  ְוִהּנֵ יק(:  כב,  ְעָיה  )ְיׁשַ תּוב  ַהּכָ ָאַמר  ׁשֶ

תֹות ָיִין ָאכֹול  ר ְוׁשָ ׂשָ חֹט צֹאן ָאֹכל ּבָ ָגר ְוׁשָ ָהרֹק ּבָ

ְעָיה ה, יב(: ְוָהָיה ִכּנֹור  י ָמָחר ָנמּות. ְוָאַמר )ְיׁשַ תֹו ּכִ ְוׁשָ

לֹא  ְיָי  ּפַֹעל  ְוֵאת  יֶהם  ּתֵ ִמׁשְ ָוַיִין  ְוָחִליל  ּתֹף  ָוֶנֶבל 

ָגָמה ִבְדמּות ַהּטֹוָבה. יטּו. ְוקֹאת ִהיא ַהּנְ ַיּבִ

ל  בֹוא לֹו טֹוָבה, ְוָהעֹוָלם ְמֻגּבָ ּתָ ׁשֶ ּכְ יל,  ּכִ ׂשְ ְוַהּמַ
ְרָאתֹו  ַנע, ִמּיִ ָכל ִעְנָיָניו, ִיּכָ ֶחְפצֹו ּבְ ּכְ

ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַהּבֹוֵרא,  ֵמֵאת  ְנָגָמה  ִתְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ



ביושר לבבביושר לבב שער הכניעהשער הכניעה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  רלק רלב   המוסר   ארחות   

מצוה, או רשות – הן בתפילת 

הרשות,  בתפילת  הן  חובה, 

כשהוא  או   – תוכחה  או 

יתעסג  שלא  אחרים,  מוכיח 

בו – אל יעשה זאת ובלבבו שום קאה וקובה - ובלבו שמץ של זחיחות הדעת או גאווה על מעשהו, 

אבל ייכנע ויישפל – אלא יכניע וישפיל עצמו לפני

ולא  בשלום  קברותיך  אל 

הרעה  בכל  עיניך  תראינה 

המקום  על  מביא  אני  אשר 

הזה'.

 – העבודה  ממעשי  במעשה  מתעסג  כשהוא  הוא,  הכניעה  את  לעורר  יש  שבו  השביעי  והמקום 

כשהוא עוסק באחד ממעשי עבודת הבורא, כגון כשהוא נותן צדגה ותפילה, או

ּבֹו ג  ִיְתַעּסֵ ּלֹא  ׁשֶ תֹוָכָחה,  אֹו  ְרׁשּות,  אֹו   ִמְצָוה, 

ֵפל ִלְפֵני  ָ ַנע ְוִיּשׁ ָאה ְוֹקַבּה, ֲאָבל ִיּכָ )ח(ּוִבְלָבבֹו ׁשּום ּקֵ

י  ֲעׂשֵ ה ִמּמַ ַמֲעׂשֶ ג ּבְ הּוא ִמְתַעּסֵ ׁשֶ )ו(ּכְ ִביִעי,  ְ ְוַהּשׁ
אֹו  ה,  ּוְתִפּלָ ְצָדָגה  )ק(ּכִ ָהֲעבֹוָדה, 

ו. כשהוא מתעסג במעשה ממעשי העבודה. במסכת אבות )פ"ב מ"ח( אומר רבי יוחנן בן זכאי: 

"אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת". רבינו יונה פירש שאמר רבן 

יוחנן שני טעמים מדוע אין לאדם להחזיק טובה לעצמו כשלמד תורה הרבה. א. משום שעדיין 

לא השיג בתורה כמעט כלום, כי אף אם ירבה ללמוד, עדיין הוא רק בתחילה, כי התורה ארוכה 

מארץ מדה ורחבה מני ים )לשון הכתוב איוב יא, ט(, ואם כן היאך יחזיק טובה לעצמו כשלא עשה 

חלק אחד מני אלף ממה שיש לו לעשות. ב. כי לכך נוצר האדם, הקב"ה לא המציא יש מאין אלא 

בשביל שילמדו תורתו, וזו היא עיקר מטרת יצירת האדם ואין האדם אלא כבעל חוב הפורע חובו. 

והוסיף, שהדבר אמור גם לגבי קיום המצוות, שאם עשית מצוות הרבה אל תחזיק טובה לעצמך 

כי לכך נוצרת.

במסכת סנהדרין )פח, ב( אמרו: "שלחו מתם, איזהו בן העולם הבא, ענוותן, ושפל ברך, ושייף 

עייל שייף ונפיק ]-כפוף נכנס וכפוף יוצא, כלומר, הילוכו בדרך ענוה והכנעה[, וגריס באורייתא 

תדירא, ולא מחזיק טיבותא לנפשיה". וביאר בעל ה'דברי מרדכי', 'שייף עייל שייף נפיק' – כלומר, 

באותה מידה של ענוה והכנעה שהיה נוהג בה קודם לימודו בכניסתו לבית המדרש – נשארה בו 

גם לאחר לימודו ביציאתו מבית המדרש, כלומר, שלימוד התורה שלמד לא הביאו לידי התפארות 

והתנשאות, אלא נשאר באותה הכנעה כקודם ללימודו. 

ק. כצדגה. כתב הרמ"א )יו"ד סי' רמ"ט סי"ג(: אסור להתפאר בצדקה שנותן, ואם מתפאר לא די 

שאינו מקבל שכר אלא מענישין אותו עליה. עכ"ד. ]ועונשו מבואר בספר חסידים )אות של"ב( 

שכתב, שהנותן צדקה בשביל להתגאות נענש שכאשר אחד מיוצאי חלציו יצטרך לצדקה לא 

ירחמו עליו. ובספר מטה משה עמוד גמ"ח חלק שני פ"ד ד"ה ולא יתן, כתב שהנותן כדי להתפאר 

נופל בגהנם. וכ"כ ביראים סי' קסז )ובדפו"י סי' מח( ומקורם מהגמרא בב"ב דף י' ע"ב צדקה 

וחסד שאו"ה עושים וכו'[.

וכתב ב'אהבת חסד' )ח"ב סוף פרק כ"ג(, שצ"ע לומר שאדם מאבד שכרו בכה"ג, דזה לא מצינו 

אלא בתוהה על מעשיו הטובים ולא על המתגאה, אף שיש לו חטא בעצם גאוותו. ואכן בשו"ת אבן 

ישראל ח"ט סי' צ"ב כתב, שהמתפאר יקבל עונש על הגאווה, אך אח"כ יקבל שכר על עצם מצות 

הצדקה שעשה, וכתב שכן משמע בסמ"ג שהוא מקור דין זה. ועיין בדרך אמונה )פ"י ממתנות 

עניים ציה"ל סק"צ( שכתב שרק אם עושה לקנטר או לבייש אחרים אז נענש. 

בספר חסידים )סי' שלב( כתב: הנותן צדקה כדי לקנות לו שם ולהתגדל ולפרסם עצמו, דבר זה 

מגונה מאוד ואינו מידת ישראל, והעושה כן נקרא חוטא עכ"ל. אולם בספר אהבת חסד )פכ"ג 

ס"ג( כתב שהנותן צדקה רק לתועלת עצמו וכו' או כדי שיחשב לאיש בין האנשים אף על פי כן 

לא ירפה ידיו מן המצוה מחמת זה וכפי המבואר בגמרא פסחים דף נ' ע"ב לעולם יעסוק אדם 

בתורה ובמצוות שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה, ומגיע על ידי זה חסד ה' על הבריאה 

וכו'. ובהמשך הפרק כתב, שאם נותן צדקה כדי להתפאר אח"כ בזה נגד אנשים מקלקל את המצוה 

לגמרי. 

ח. ובלבבו שום קאה וקובה. במסכת אבות )פ"ב מ"ח( אומר רבי יוחנן בן זכאי: "אם למדת תורה 

הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת". לעיל הובא הסבר רבינו יונה למשנה זו. בספורנו 

ולמיעוט  השתדלותך  לרוב  זה  דבר  תייחס  אל  מחביריך,  יותר  הרבה  תורה  למדת  אם  פירש, 

השתדלות חביריך, כי דבר זה פעמים יקרה גם כשההשתדלות שווה, כי פעמים תלוי הדבר בשוני 

שביצירה, כלומר שאתה נוצרת מוכן לזה יותר מאשר חביריך. ]ובתפארת ישראל )יכין אות סט-

ע( הוסיף שאפשר שחברך לפי שיעור מיעוט הבנתו עמלו והשיגו יותר ממך, ושכרו גדול משלך[. 

ובאופן דומה פירש גם ב'מדרש שמואל' שאל תחזיק טובה לעצמך לחשוב ולומר כי כחך ועוצם 

ידך עשה לך את חיל התורה הזאת שלמדת, כי לכך נוצרת ומן השמים סייעוך, כי מעת היצירה 

גזרו עליך, וכמו שאמרו חז"ל )נדה טז, ב( שאומרים טיפה זו מה תהא עליה חכם או טיפש וכו'.

בספר 'אור יהל' )ח"ב עמ' י"א( הקשה, דלכאורה אם אדם מילא חובתו שלכך נוצר, הלא זוהי 

תכלית וסוף לכל המדרגות היותר גבוהות שהנברא יבוא לתכלית שאליה נוצר, אם כן מדוע שלא 

 עיונים  עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הכניעהשער הכניעה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  רלה רלד   המוסר   ארחות   

במעשי חסד והצנע לכת עם 

אלהיך' – להכניע את עצמך 

לפני ה' )הציווי 'והצנע' מורה על מידת הכניעה, כפי שכתב רבנו לעיל בשער זה בסוף פרק ב', 

שבעל ההכנעה נקרא בספרי הקודש 'צנוע'(. )פתחי לב(.

הבורא בנקלהו - בחיצוניותו 

ובנסתרו – ובפנימיותו.

ואל יחשבהו בנפשו למאומה 

מעשהו  את  יחשיב  ואל   –

לכלום כשישווה את מעשהו 

שהוא  מה  קודל  אצל  הפעוט 

לעומת   – לאלהים  בו  חייב 

רוחב ועומק החובות המוטלים 

האלוקים, מכפלי  כלפי  עליו 

יותר  שהם   – ההוא  המעשה 

מהמעשה  כפליים  מכפלי 

הטוב שעשה, כמו שנאמר )מיכה ו, ו-ח(: הנה באמת טובות רבות עושה ה' עמדי 'במה אגדם ה' – איזו 

תשורה אביא לה' כדי שאהיה רצוי לפניו, אכף לאלהי מרום – ובמה ַאגלה את כניעתי לה' המרומם, 

האגדמנו בעולות – האם בכך שאקריב לפניו קרבנות עולה או בעקלים בני שנה – בהקרבת עגלים 

צעירים? אף על פי שהם המשובחים והנבחרים ביותר, עדיין אין הם מספיקים כדי להביע תודה 

להקב"ה על כל הטובות שנתן לאדם. הירצה ה' באלפי אילים' – האם יתפייס ה' עימי תמורת אלפי 

כבשים, כלומר, וכי צריך הוא למתנות ולמיני תקרובת, וכי תועלת יש לו בהן? — ומשיב הנביא 

שהדרך היא 'הקיד לך אדם מה טוב – הלא ה' הודיע לך, בן אדם, מה רצוי לפניו, ומה ה' דורש ממך – 

ומהן דרישותיו ממך: כי אם עשות משפט – אך ורק להתנהג בצדק וביושר ואהבת חסד – ולהרבות 

ְוַהְצֵנַע ֶלֶכת ִעם ֱאלֶֹהיָך. ְבַנְפׁשֹו  ֵבהּו  ַיְחׁשְ ְוַאל  רֹו.  ּוְבִנְסּתָ ִנְקֵלהּו  ּבְ ַהּבֹוֵרא 

ֵלאלִֹהים  ּבֹו  ב  ַחּיָ הּוא  ֶ ּשׁ ַמה  ּקֶֹדל  ֵאֶצל  ִלְמאּוָמה 

ֱאַמר )ִמיָכה ו, ו-ח(:  ּנֶ מֹו ׁשֶ ה ַההּוא, ּכְ ֲעׂשֶ ְפֵלי ַהּמַ ִמּכִ

ֶמנּו  ַהֲאַגּדְ ָמרֹום  ֵלאלֵֹהי  ף  ִאּכַ ְיָי  ם  ֲאַגּדֵ ה  ּמָ ּבַ

ַאְלֵפי  ּבְ ְיָי  ֲהִיְרֶצה  ָנה,  ׁשָ ֵני  ּבְ ֲעָקִלים  ּבַ ְבעֹולֹות 

ְיָי ּוָמה  ּטֹוב  ַמה  ָאָדם  ְלָך  יד  ִהּקִ  —  ֵאיִלים 

ֶחֶסד ְוַאֲהַבת  ט  ּפָ ִמׁשְ ֲעׂשֹות  ִאם  י  ּכִ ָך  ִמּמְ  ּדֹוֵרׁש 

יחזיק טובה לעצמו? וביאר, שכוונת התנא לומר שהאדם נוצר שלא להחזיק טובה לעצמו, לפי 

שעליו למוד את כשרונותיו ויתרון חובתו, וכל אחד נתבע לפי הכרתו, ואם כן מי יודע אם השלים 

חוקו לפי ערך כשרונו והכרתו, כי כל מה שירבה תורתו ירבה חובתו. ובספר 'שפתי חיים' )מועדים 

ג' עמ' פ"ב( כתב, כי מי שלמד תורה הרבה הרי שבד בבד עם פיתוח הרגשת הרוממות, מוטלת 

ידי  כיון שאדרבה אם הוא התרומם על  החובה עליו לחשוב חשבונות בנפשו שלא להתגאות, 

התורה, הרי שגם הכרותיו בחיוביו כלפי ה' יתברך גדלו וממילא התביעה עליו גדולה יותר, אם כן 

עליו להתבונן האם אני באמת ממלא את רצון ה' ממני כפי מדרגתי, ואם כן איך אוכל להתגאות.

הגר"א )משלי טז, כו( פירש את דברי המשנה, שאין לך להחזיק טובה לעצמך כי כבר למדוך בבטן 

אמך כל מה שאתה עתיד להשיג, ועל כן השגת.

 עיונים 



הלבבות שער הכניעהחובות 

רלק  המוסר   ארחות   

ביושר לבב הלבבותשער הכניעה חובות 

המוסר  ארחות  רלו  

את  רבנו  מבאר  זה  בפרק 

מעלת  של  קנייתה  אופן 

נדרשת  כך  לשם  הכניעה. 

בשבעה  תמידית  התבוננות 

אותם  לכלול  שניתן  דברים 

התבוננות  יסודות:  בשני 

גיסא  מחד  האדם  בשפלות 

וטובותיו  הבורא  ובגדלות 

כלפי האדם מאידך גיסא.

הכניעה  גנות  אופני  אבל 

יגיע  שבעזרתו  האמצעי   –

והדרך  הכנעה,  לידי  האדם 

 – האדם  על  אותה  שמגל 

האדם  על  שַּתקל  והדרך 

לקנות מידה זו, הוא שתהיה מחשבתו ורעיונו – שיתבונן במחשבתו ובשכלו תמיד בשבעה דברים. 

רבנו פותח באותם דברים המתארים את שפלות האדם: אחד מהם – הדבר הראשון שעל האדם 

להתבונן בו הוא ששורש הוייתו והתחלתו – שראשית יצירתו הוא מן הלבונית - מהלובן והדם, אחר 

התעפשם וביאוש ריחם – לאחר שהתעפשו והעלו סירחון. ושאחר כך הוא ניקון מדם הטומאה כל 

ימי עמדו – כל זמן שהותו בבטן

י ֶרג ֲחִמיׁשִ  ּפֶ

ֵגל אֹוָתּה  ּמֵ ֶרְך ׁשֶ ִניָעה ְוַהּדֶ ָאְפֵני ְגנֹות ַהּכְ ֲאָבל 
ְבּתֹו ְוַרְעיֹונֹו  ְהֶיה ַמֲחׁשַ ּתִ ַעל ָהָאָדם הּוא, ׁשֶ

ְבָעה ְדָבִרים. ׁשִ ָתִמיד ּבְ

בֹוִנית  ֶאָחד ֵמֶהם, )א(ׁשֶֹרׁש ֲהָוָיתֹו ְוַהְתָחָלתֹו ִמן ַהּלְ
ם ּוְבאֹשׁ ֵריָחם. ְוַאַחר  ׁשָ ם, ַאַחר ִהְתַעּפְ ְוַהּדָ

ֶבֶטן  ּבְ ָעְמדֹו  ְיֵמי  ל  ּכָ ְמָאה  ַהּטֻ ם  ִמּדַ ִנּקֹון  ְך הּוא  ּכָ

בא  ואין אתה  דברים  “הסתכל בשלשה  א( אמרו:  )ג,  במסכת אבות  א. שורש הויתו והתחלתו. 

לידי עבירה. דע מאין באת, ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. מאין באת? 

מטיפה סרוחה” וכו’. הרמב”ם המאירי והרע”ב מבארים כיצד ההתבוננות בג’ דברים אלו, פועלת 

על האדם: הזכירה מאין באת – מביאה את האדם לידי ענווה, וכך הוא ניצל מן הגאוה שהיא 

שורש המדות הרעות )ובהמשך ביארו שם את ב’ דברים הנוספים שבמשנה(. וכן כתב רבינו יונה 

)ב’שערי תשובה’ ב, כה(: “כאשר תחשוב ‘מאין באת’ – תכניע נפשך ותשנא הגאוה”. 

בעל ה’כנסת ישראל’ עומד על דיוק דברי התנא, מדוע אמר דע ‘מאין באת’ ולא ‘מאין נוצרת’? 

ומבאר: שלא רק על עת היצירה בלבד צריך האדם להתבונן, כי בזה לא יינצל עדיין מרדיפה 

אחר הכבוד, אלא צריך להתבונן על כל הזמן שעבר עליו מעת היותו טיפה סרוחה עד היום. 

וכאשר יראה כי מצד עצמו אין בו שום שלימות זולת מה שחנן אותו ה’ )כפי שמאריך בעל ‘חובת 

הלבבות’ בשער הבחינה(, אזי לא ירדוף שוב אחר הכבוד.

והנה יש לעיין, מדוע לא די בהתבוננות של ‘לפני מי אתה עתיד דין וחשבון’ בכדי לשבור את הגאווה, 

ומדוע נצרכת גם ההתבוננות ב’מאין באת’? וביאר המהר”ל: בכדי לשבור את הגאווה לא די בכך 

שהאדם ידע שהוא עתיד ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים, דמכל מקום כאשר יצרו גובר עליו 

הוא חוטא. אלא צריך שהאדם יסיר ממנו את כח היצר הרע אשר הוא סיבה לחטא, וכל זמן שאין אדם 

מסיר את הסיבה המביאה אל החטא, הוא בוודאי יכשל בחטא. והנה היסוד הוא: שאין יצר הרע מתגרה 

באדם – אלא כאשר הלה חושב עצמו במדרגה עליונה מאד, אזי היצר הרע מסית אותו עד שהוא מפיל 

אותו ומאבד אותו לגמרי. לכן אומר התנא שעל האדם להכניע יצר הגאווה שבלבו, בכך שיסתכל שבא 

מטיפה סרוחה, היינו שמצד תחילתו הוא אינו נחשב לכלום, וגם מצד סופו הוא אינו כלום שהרי הוא 

הולך למקום עפר רמה ותולעה, ובאופן זה יבטל גבהותו ולא ישלוט בו יצר הרע עכ”ד.

הסיבה המרכזית לחטאי בני האדם היא מדת הגאווה הנמצאת בהם – אומר רבי יחזקאל לעווינשטיין 

זצ”ל )‘אור יחזקאל’ ח”ה עמ’ רכו(. ה’מסילת ישרים’ )פרק י”א( מבאר, שגאווה מהותה היא שהאדם 

וראוי הוא לתהילה על כך. העצה  ויש בו משהו  מחשיב את עצמו כאשר נדמה בעיניו כאילו 

להינצל מהגאווה היא להתבונן ב’דע מאין באת מטיפה סרוחה ולאן אתה הולך’ וכו’. בעת שיתבונן 

שהוא בא מטיפה סרוחה תיעלם ממנו מדת הגאוה. הרי אם האדם יישאר אחר פטירתו יום או 

יומיים ללא קבורה, מיד מתפשט ריח עז ]מלבד בצדיקים גדולים[, עד שאין אפשרות לעמוד 

במחיצתו, וריח רע זה של האדם המת, גרוע יותר מריח נבלתם של בעלי החיים עכ”ד.

כן כותב ה’חפץ חיים’ )‘זכור למרים’ פי”ג(: מה אתה מתגאה בצהלת פניך וסלסול שערך, הלא גודל 

יחוסך ידוע, וכדברי התנא ‘מטיפה סרוחה’, אם כן מה חשיבות יש בה?!

גם ה’שפת אמת’ עומד על דברי המשנה הנ”ל, שאינו מובן כיצד הסתכלות זו תציל מעבירות, 

ומבאר שיתבונן שבמכוון יצר ה’ יתברך את האדם מדבר שפל, כדי שלא יתגאה.

בספר ‘מכתב מאליהו’ )ח”ה עמ’ 33( כתב: גאוותו של האדם נשברת לרגע כשפוגע בו מי שזוכר 

אותו כשהיה במצב שפל, אפילו אם הוא רק זוכר אותו במצב ילדותו, כגון שהוא מספר לו איך 

הוא החליף לו את חיתוליו בהיותו תינוק. אם היה אדם שם נגד עיניו את מצבו ומראה דמותו 

בהיותו עובר, או בהיותו רק טיפה סרוחה ומאוסה – שהרי היה אז אותו הגוף, אותו האדם ולא 

אחר – היה מכניע נפשו. ואף שמכח ההרגל היה מתגאה גם מחר, אבל היה שונא גאווה, שהיא 

דמיון והעמדת פנים. וכל מי שמקפיד יותר בגאוותו, בידוע הוא שהכרת שפלותו גדולה יותר, 

ומתגאה כדי לכסות מבחוץ על תוכו הבזוי )תסביך נחיתות(. 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הכניעהשער הכניעה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  רלט רלח   המוסר   ארחות   

ונאמר )איוב יד, א(: 'אדם ילוד 

אשה' – האדם חלוש בכוחותיו 

בהיותו בסך הכול ילוד אישה, ובהמשך הפסוק נאמר על האדם: 'קצר ימים ושבע רוגז', פירוש: חייו 

קצרים ומלאים צער וכעס. ובפסוק שלאחריו נאמר עוד: 'כציץ יצא וימל ויברח כצל ולא יעמוד', פירוש: 

 כפרח שזמן מה נפתח ואחר כך קמל, וימיו עוברים כצל חולף ואינו מתקיים, ונאמר )תהלים כב, ק(:

יוצא  הוא  כך  אחר  וגם  אמו, 

והוא  העולם,  אוויר  אל 

בקופו  ודל  חלוש  במצב  עדיין 

ואבריו – גופו ואיבריו חלשים 

 – יעלה  כך  ושאחר  וכחושים, 

ולאחר מכן הוא עולה 

המצב  ומן  מן המדרקה הקאת 

המדרגה  אל  הזה  הירוד 

ואל  ]שמעליה[  לה  הסמוכה 

יותר, עד שיקיע  משופר  מצב 

שיעברו  עד   – שנותיו  לרוב 

עליו רוב שנותיו והוא בשיא 

יחלו  כך  אחר  ומיד  גידולו. 

ימי  מתחילים  מכן  ולאחר   –

הקגנה עד שימלאו ימיו – עד שימי חייו מגיעים לסיומם. התבוננות זו חושפת את חולשתו של האדם - 

רוב ימיו עוברים עליו בחסרון כוח, ובהגיעו לשיא כוחו אין הוא יכול לשמר את כוחותיו, ובגינה בוודאי 

תתעורר בו הרגשת כניעה. ואמר אחד מן החכמים בענין קה: אני תמה ומתפלא ממי – על מי שעבר במעבר 

השתן והדם פעמיים – בזמן ההיריון ובזמן הלידה, היאך יתקאה ויקבה לבו – כיצד יכול הוא להתגאות 

ולהיות גבה לב, כי המחשבה בקה – כי ההתבוננות ב"מאין באת" ובדומה לו מענין האדם – ובדברים 

הדומים לו ביצירת האדם, בחוסר האונים של ראשית ימיו ובכוחותיו המדלדלים בסוף ימיו, מחייבת 

הכניעה – תביא בהכרח את האדם לידי הכנעה, כמו שאמר דוד המלך עליו השלום )תהלים גמד, ק(: 'ה' 

מה אדם ותדעהו' – ה', מה חשיבותו של האדם לפניך שעם כל דלותו הנך מקרבו ומחבבו )מצודת דוד(, 

ים כב, ק(: ִהּלִ ה, ְוָאַמר )ּתְ ָ קּופֹו  ְוָאַמר )ִאּיֹוב יד, א(: ָאָדם ְילּוד ִאּשׁ ּבְ ְוַדל  ָחלּוׁש  ְוהּוא  ֵיֵצא,  ְך  ּכָ ַאַחר  ִאּמֹו, 

ֶאל  ַהּקֹאת  ְדֵרָקה  ַהּמַ ִמן  ַיֲעֶלה  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ַוֵאָבָריו, 

ְך  ּכָ ַאַחר  נֹוָתיו.  ׁשְ ְלרֹב  יַע  ַיּקִ ׁשֶ ַעד  ָלּה,  מּוָכה  ַהּסְ

ֶאָחד  ְוָאַמר  ָיָמיו.  ְמְלאּו  ּיִ ׁשֶ ַעד  ְגָנה  ַהּקִ ְיֵמי  ָיֵחּלּו 

ָעַבר  ׁשֶ י  ִמּמִ ָתֵמּהַ  "ֲאִני  ֶקה:  ִעְנָין  ּבְ ַהֲחָכִמים  ִמן 

ּה  ֶאה ְוִיְקּבַ ֲעַמִים, ֵהיַאְך ִיְתּקָ ם ּפַ ֶתן ְוַהּדָ ֶ ַמֲעַבר ַהּשׁ ּבְ

ֵמִעְנַין  לֹו  ּוַבּדֹוֶמה  ָבֶקה  ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ י  )ב(ּכִ ִלּבֹו", 

ֶלְך  ַהּמֶ ִוד  ּדָ ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ִניָעה,  ַהּכְ ֶבת  ְמַחּיֶ ָהָאָדם 

ָדֵעהּו,  ים גמד, ק(: ְיָי ָמה ָאָדם ַוּתֵ ִהּלִ לֹום )ּתְ ָ ָעָליו ַהּשׁ

בכך שיצטרך האדם לעשיית צרכיו פעם אחת בחודש או בשבוע, ובזה די לו כדי לזכור כי בשר 

הוא רוח הולך ולא ישוב, ומדוע בראו הקב”ה באופן שצריך לעשות צרכיו בכל יום כמה פעמים? 

אלא מכאן נלמד, שרצה הקב”ה כי לא יסיח האדם את דעתו ויגבה לבו - אפילו לשעה קלה, וזאת 

על ידי שיראה בכל עת כי במצב גופו וטבעו, הוא כבהמה ממש העושה צרכיה, ולא יבוא מכאן 

לגאוה אפילו לרגע אחד, ע”כ.

וכן כתב רבינו המאירי בפירושו למסכת אבות ריש פ”ג וזה לשונו: עקביא בן מהללאל אומר 

הסתכל בשלושה דברים וכו’, שלושה דברים אלו יביאוהו להשתדל במדות ובתורה עד שיגיע 

לשלימות, שזכירתו שבא מטיפה סרוחה יביאהו להשמר מן הגאוה שהיא שורש המידות הרעות, 

והוא מה שאמרו שם משל למלך שבנה פלטרין ושכללם, וביב של בורסקי עוברת בתוכו ונופלת 

על פתחו, כל עובר ושב אומר כמה נאה פלטרין אלמלא שביב זה של בורסקי עוברת בתוכו, 

כך באדם. ומה עכשיו שמוציא מעיין סרוח מתגאה על הבריות אילו היה מוציא מעיין של שמן 

אפרסמון או פלייטון על אחת כמה וכמה וגו’, עכ”ד. 

ומצינו גם שזוהי ענינה של ברכת ‘אשר יצר’ שתיקנו חז”ל לברך את השי”ת על שיצר את האדם 

בחכמה, וכמו שכתב בספר ‘שפתי כהן’ )במדבר יג, לג( וז”ל: “כשעושה צרכיו הצריכוהו חז”ל 

לברך ולומר ‘אשר יצר את האדם בחכמה’, והחכמה היא כדי שידע ערכו ולא יתגאה ולא יחשוב 

עצמו כאלוה, זהו שתיקנו לומר שאם יסתם או יפתח אחד מהם אי אפשר לו להתקיים אפילו שעה 

אחת" וכו’. עכ”ד. ומבואר בדבריו ענין ברכת ‘אשר יצר’, כי אמנם יצירת האדם בחכמה נפלאה, 

אך האדם מצד עצמו היה מתגאה ורואה עצמו אלוה, ואף כי אינו שוטה להכריז עצמו אלוה, אבל 

הרגשתו כאילו הוא חי מעצמו, והוא בעל כוחות גופו, וזהו כפירה בה’ המחייה את כל הנבראים, 

לכן ברא הקב”ה את האדם באופן שמעיקר יצירתו הרי הוא תלוי בחסדי יוצרו, בפלאי יצירת 

הוולד ולידתו בניסים גדולים ומופלאים. וכן כל ימיו בכל עת ובכל שעה, העמידו במצב שלא 

יתגאה לייחס כוחו לעצמו, ובמעט התבוננות ירגיש שהרי הוא תלוי בחסדי יוצרו, בעיכול המזון 

כראוי, ושלא יסתם הפתוח ולא יפתח הסתום )‘לבקר רינה’ עמו’ נא(. 

ביום  בך  ונקביך  תפיך  “מלאכת  הכניעה.  מחייבת  האדם  מענין  לו  ובדומה  בקה  כי המחשבה  ב. 

בך  ועשיתי  שתתגאה,  הייתי  יודע  הקב”ה  אמר  רש”י:  פירש  יג(.  כח,  )יחזקאל  כוננו”  הבראך 

מלאכת תופים ונקבים המוציאים רוח – ובם היה לך להתבונן ]ועיין במסכת ב”ב עה, א[. מדגיש 

ה’חפץ חיים’ )ח”ח ופועליו עמ’ ק”ב(: הרי לנו מדברי רש”י שכל בריאת האדם שנברא עם נקבים 

חלולים שבהם מטיל מים ורעי כבהמה – תכליתם שיתבונן בשפלותו ולא יתגאה!!

ותמה על כך ה’חפץ חיים’: אם לתכלית זו ברא הקב”ה את האדם במתכונת נקבים, הרי די היה 

 עיונים 

 עיונים 



הלבבות שער הכניעהחובות 

רמא  המוסר   ארחות   

ביושר לבב הלבבותשער הכניעה חובות 

המוסר  ארחות  רמ  

 - כאיש'  ולא  תולעת  'ואנכי 

כוח  חסר  כיצור  נחשב  אני 

כה,  )איוב  ונאמר  כתולעת, 

יצורי   – אנוש  כי  'אף  ו(: 

אדם  ובן  רימה  סופם  אנוש, 

תולעה' – ובני אדם אחריתם 

לרחוש תולעים.

האדם  שעל  השני  והדבר 

להגיע  כדי  בו  להתבונן 

חשוף  היותו  הוא  לכניעה 

כשהוא  ולמצוקות.  לפגעים 

מה  בעצם  ומהרהר  חושב 

ממיני  בעולם  אליו  שיקיע 

התלאות  שלל  על   – הנסיון 

הרבות והשונות שהוא עתיד 

הזה,  בעולם  בהן  להתנסות 

ובגור  ובצמא,  ברעב  כגון 

 – ובפקעים  ובחלאים  ובחום, 

ובשאר צרות ובדאקות, אשר אין לו ]לאדם[ מנוחה מהם כי אם במות – רק לאחר המוות. וכן כאשר 

יתן האיש הנלבב אל לבו כל קה – וכאשר ישים האדם הנבון את כל זה אל לבו, ויבין חולשתו – ויבין 

שכוחותיו חלושים מדי ומיעוט השקתו וגצרת ידו – והוא חסר אמצעים ויכולת מדחות מעל נפשו 

כל קה – להרחיק מעליו את כל התלאות והפגעים העלולים להתגלגל לפתחו במשך שנות חייו, 

או-אז יכיר מצורת מעמדו – וידע להגדיר את מצבו, כי הוא אינו כמו אסיר בעולם הקה – ומצבו 

בעולם הזה שונה ממצבו של האסור בבית האסורים. רוחו של האסיר בבית הסוהר אינה כלואה, 

אבל הוא, האדם, אסיר באמת – הוא אסיר ממש, שהרי הוא אסור בכבלי התלאות ובחבלי המועקות 

בלי יכולת לבטלם או להשתחרר מהם, וייכנע – ואז יכניע את עצמו לפני הבורא ככניעת האסיר 

המושם בבור – כדוגמת האסיר בבית האסורים, אשר אין לו 

י  ְוָאֹנִכי תֹוַלַעת ְולֹא ִאיׁש, ְוָאַמר )ִאּיֹוב כה, ו(: ַאף ּכִ

ה ּוֶבן ָאָדם ּתֹוֵלָעה. ֱאנֹוׁש ִרּמָ

ֵאָליו  יַע  ּקִ ּיַ ֶ ּשׁ עֶֹצם ַמה  ּבְ ב  הּוא חֹוׁשֵ ׁשֶ ּכְ ִני,  ֵ ְוַהּשׁ
ָמא,  ּוַבּצָ ָרָעב  ּבָ יֹון  ּסָ ַהּנִ יֵני  ִמּמִ עֹוָלם  ּבָ

ר  ָאקֹות, ֲאׁשֶ ּוַבּדְ ָקִעים  ּוַבּפְ ּוֶבֳחָלִאים  ּוַבחֹם,  ּוַבּגֹר 

ן  ִיּתֵ ר  ְוַכֲאׁשֶ ֶות.  ּמָ ּבַ ִאם  י  ּכִ ֵמֶהם  ְמנּוָחה  לֹו  ֵאין 

תֹו ּוִמעּוט  ל ֶקה, ְוָיִבין ֻחְלׁשָ ב ֶאל ִלּבֹו ּכָ ְלּבָ ָהִאיׁש ַהּנִ

ֶקה,  ל  ּכָ ַנְפׁשֹו  ֵמַעל  חֹות  ִמּדְ ָידֹו  ְוִגְצַרת  ָקתֹו  ַהּשָׂ

ָאִסיר  ְכמֹו  ֵאינֹו  הּוא  י  ּכִ ַמֲעָמדֹו,  ִמּצּוַרת  יר  ַיּכִ

ַנע  )ק(ְוִיּכָ ֱאֶמת,  ּבֶ ָאִסיר  הּוא  ֲאָבל  ה,  ַהּקֶ עֹוָלם  ּבָ

לֹו  ֵאין  ר  ֲאׁשֶ ּבֹור,  ּבַ ם  ַהּמּוׂשָ ָהָאִסיר  ִניַעת  ּכְ

תיקנו )ברכות ס, ב( שכאשר האדם קם ממיטתו בשחרית ויושב, יברך ויאמר “ברוך מתיר אסורים”. 

וטעם הברכה פירשו הראשונים )אבודרהם(: על שם הפסוק )תהלים קמו, ז( “ה’ מתיר אסורים”, וגם 

זה אף על פי שאינו אסור ממש, נחשב כך מפני שמניע איבריו שהיו כפותים כל הלילה. וביותר כתב 

בספר חסידים )סימן קנה( וז”ל: איש יוצא מבית האסורים, חייב להודות להקב”ה. ואין לך חבוש 

יותר מן הישן. צריך לברך להקב”ה, על מה שלא היה בך יכולת קודם לכן ולא היה בך ממשלה 

בגופך. וברכהו על כל אבר ואבר שהיה נקשר ועתה פתחם לעשות צרכיך בהם. עכ”ד.

והנה יש להתבונן במטבע ברכה זו, שכאשר באים אנו להודות על תנועת האיברים, לא די להודות 

לה’ על שנתן לנו כח התנועה והשימוש באברים, אלא תיקנו חכמים לברך – “מתיר אסורים”. ובאו 

חז”ל ללמדינו בזה ההשקפה הנכונה שכאשר אנו באים להודות לה’ על תנועת האיברים צריך 

שנרגיש את עצמינו כאילו היינו “אסורים”, בלא שום יכולת לנוע ולהזיז רגל או יד, ורק הקב”ה 

הוא שהתיר אסורינו.

ותיקנו ברכה זו בלשון הווה ותמידי, שהוא תמיד – ‘מתיר אסורים’, ולא רק כהודאה על שהתיר 

אסורינו בבוקר, כדי להעיר את לב האדם שהקב”ה הוא שנתן באברינו את כח התנועה, ואילולי 

כן היה הגוף שוכב כאסור בזיקים בלא שום יכולת לנוע, ומתוך כך תבוא האמונה בליבינו גם 

במשך היום, להאמין שאין שום כח ביד האדם לפעול כלום בעצמו, וכאילו ידיו קשורות וכבולות 

הן, וכל תנועה ותנועה שאנו עושים, הכל הוא רק בחסד ה’ עלינו תמיד.

]וגודל חסד ה’ בזה מבואר בספר תומר דבורה )פרק א’( וז”ל: שמעולם לא חטא אדם נגדו שלא 

יהיה הוא באותו הרגע ממש שופע קיומו ותנועת אבריו, ועם היות שהאדם חוטא בכח ההוא לא 

מנעו ממנו כלל, אלא סובל הקב”ה עלבון כזה להיות משפיע בו כח תנועות אבריו, והוא מוציא 

אותו כח באותו רגע בחטא ועוון ומכעיס והקב”ה סובל. ולא תאמר שאינו יכול ]הקב”ה[ למנוע 

ממנו הטוב ההוא, ח”ו, שהרי בכחו ברגע כמימריה ליבש ידיו ורגליו, כעין שעשה לירבעם )מלכים 

א י”ג(. ועם כל זה, שהכח בידו להחזיר הכח הנשפע ההוא, והיה לו לומר כיון שאתה חוטא נגדי 

תחטא בשלך ולא בשלי, לא מפני זה מנע טוב מן האדם ולא סבל עלבון, והשפיע הכח והטיב 

לאדם טובו. עכ”ל[. 

ובאמונה זו, יש להתעורר כמו שכתב בספר ‘חובות הלבבות’ )שער הבחינה פרק ה’( וז”ל: “כשתבין 

סוד התנועה ותשכיל ענין אמתתה ורוחניותה, ותדע, כי היא מפלאי החכמה האלהית ותכיר רוב 

חמלת הבורא על ברואיו, אז יתברר לך, כי כל תנועותיך נקשרות בחפץ הבורא יתעלה והנהגתו 

ורצונו, הקטנה והגדולה שבהם והגלויה והנסתרת, חוץ ממה ששם ברשותך מבחירת הטוב והרע. 

בו  הבורא  וזכור הקשר אשר קשרך  זה, תפקוד עצמך בכל תנועה שתנוע,  לך  יתברר  וכאשר  ק. ויכנע כניעת האסיר וכו' אשר אין לו תחבולה ולא יכולת להתיר את עצמו מבלתי אדוניו. חז”ל 
 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הכניעהשער הכניעה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  רמק רמב   המוסר   ארחות   

לקחת  יוכל  ולא   – מגחת 

הצידה  לצורך  מאומה  מהם 

הדרושה לו לדרכו הארוכה, 

יוותרו  ולא   – בהם  ומהועיל 

בידו כל תועלת והנאה מהם, 

עמדו  בצורת  יתבונן  וכן 

וצורתו  מצבו  ובתיאור   –

יהיה  וכך  בגבר,  כשיהיה 

אור  חלף  וכבר  אז:  מראהו 

פניו – זוהר פניו יחלוף וילך 

ייהפך  ובשרו  יירקב  וגופו   – ומוקלה  ועיפוש  תולעים  וירום  תוארו,  וישחיר   – מראהו  ושחר  לו, 

לתולעים וליחה סרוחה, ויחלפו וייעלמו סימני יופי קופו – ולא יישאר שום זכר מהיופי שאפיין את 

גופו, ויחקג ביאוש ריחו – וריחו יסריח מאוד, כאילו לא רוחץ גופו מעולם, ולא מורג – וכביכול לא 

סך את עצמו מעודו, ולא הפיח ריח הטוב – וכאילו לא היה לו ריח טוב מעולם. כי כאשר יעבור 

ויעלה על לב האדם דבר קה, וכאשר יתבונן האדם בלבו ויעביר במחשבתו את עתידו ו"לאן אתה 

הולך" וכיוצא בו, הוא ייכנע בנפשו 

ולא  תחבולה  ולא  עצה  לא 

את  ]לשחרר[  להתיר  יכולת 

עצמו  בכוחות  משם  עצמו 

– אלא אדונו  מבלתי אדוניו 

אותו.  לשחרר  עשוי  בלבד 

כמו שנאמר על האדם, אותו 

)תהלים  אונים  חסר  אדם 

עט, יא(: 'תבוא לפניך אנגת 

אסיר' – תתקבל לפניך אנחת 

שהוא  האדם,  של  כאבו 

ואמר  צרותיו,  ביד  כשבוי 

'הוציאה  ח(:  גמב,  )תהלים 

ממסקר נפשי' – חלץ את נפשי מן המצב הסוגר עלי מכל צד.

יתבונן   – חייו של האדם. כאשר יחשוב בחליפתו  הוא משך  בו  שעליו להתבונן  והדבר השלישי 

– ובעובדה שיום  האדם בימי חייו הקצרים החולפים ביעף וכלים כענן, ובוא אליו המות מהרה 

המוות הולך וקרב אליו במהירות, ובידיעה שהפסג מאוייו ותגוותו בעת ההיא – שמותו יקטע את 

כל שאיפותיו ורצונותיו שהשקיע במימושם כל כך הרבה מימי חייו, ועקבו – ויעזוב את כל גניניו 

– ונכסיו שעמל לאסוף ורדף להשיגם, והתייאשו 

ֶהם, ְוצּוַרת  ַחת ֵמֶהם ְמאּוָמה ְלֵצָדה ּוֵמהֹוִעיל ּבָ ִמּגַ

ַחר ַמְרֵאהּו,  ָניו, ְוׁשָ ֶבר, ּוְכָבר ָחַלף אֹור ּפָ ָעְמדֹו ַבּגֶ

ְיִפי  ֵני  ִסּמָ ַחְלפּו  ַוּיַ ּוֻמְקָלה,  ְוִעּפּוׁש  רּום ּתֹוָלִעים  ַוּיָ

ֵמעֹוָלם,  ֻרַחץ  לֹא  ִאּלּו  ּכְ ֵריחֹו,  אׁש  ּבְ ֱחַקג  ַוּיֶ קּופֹו 

ר  ַכֲאׁשֶ י  )ד(ּכִ ַהּטֹוב.  ֵריַח  ֵהִפיַח  ְולֹא  ֹמַרג,  ְולֹא 

ַנְפׁשֹו  ּבְ ַנע  ִיּכָ בֹו,  ְוַכּיֹוֵצא  ֶקה  ָאָדם  ֵלב  ַעל  ַיֲעֹבר 

י  ְלּתִ ִמּבִ ַעְצמֹו  ֶאת  יר  ְלַהּתִ ְיֹכֶלת  ְולֹא  ַתְחּבּוָלה 

ְלָפֶניָך  ֹבא  ּתָ יא(:  ים עט,  ִהּלִ )ּתְ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֲאדֹוָניו, 

ר  ְסּקֵ ים גמב, ח(: הֹוִציָאה ִמּמַ ִהּלִ ֶאְנַגת ָאִסיר, ְוָאַמר )ּתְ

י. ַנְפׁשִ

ֲחִליָפתֹו, ּובֹוא ֵאָליו  ר ַיְחׁשֹב ּבַ ֲאׁשֶ ּכַ י,  ִליׁשִ ְ ְוַהּשׁ
יו  ַמֲאַוּיָ ֵסג  ְוִהּפָ ְמֵהָרה,  ֶות  ַהּמָ

ְוִהְתָיֲאׁשֹו  ִגְנָיָניו,  ְוָעְקבֹו ָכל  ְוִתְגָותֹו ָבֵעת ַהִהיא, 

ד. כי כאשר יעבור על לב אדם קה וכו' ולא יתקאה ולא יקבה לבו. במסכת סוטה )ה, א(: “אמר רבי 

יוחנן, אדם אפר דם מרה. בשר בושה סרוחה רמה”. פירוש: המלה אד”ם היא ראשי תיבות של 

א”פר )היינו עפר – ראה בראשית ב, ז(, ד”ם, מ”רה שמהם מורכב האדם בחייו, ולכן לא יתגאה. 

בש”ר היא ראשי תיבות של ב”ושה, ס”רוחה, ר”מה, שאלו הדברים שקורים לאדם לאחר מותו. 

– שיסודו מעפר, שהוא הפשוט  זה שיזכור אדם שפלותו בחייו  הכוונה בכל  וביאר המהרש”א: 

שבכל ארבע היסודות )אש, רוח, מים, עפר(; ושהוא כולו דם, שהוא מסוגל לחלאים, כמו שאמרו 

חז”ל )ב”ב נח, ב(: בראש כל מרעין )מחלות( אנא )אני( דם )וראה רש”י שם ד”ה בריש(. ושהוא 

בעל מרה מארבע המרות ]מרה לבנה, מרה שחורה, מרה אדומה ומרה ירוקה, המשפיעות על נפש 

האדם ועל גופו[, אשר אם תתגבר אחת מהן בהתאם לארבע עונות השנה – יבוא לחולי ולמיתה. 

ויזכור שהוא בשר וזה יזכיר לו את מותו, שאז עלולה להיות לו בושה ליום הדין אם יהיה רע 

לשמים, ויזכור שהוא סרוח ומוטל לפני הבריות, ומתוך כך לא יהיה רע לבריות, וגם לא יהיה רע 

לעצמו, כי יזכור את הרימה שתשלוט בו. 

והתבושש ממנו תמיד, ותירא אותו ותמסר לדינו ורצה בגזרותיו, תגיע אל רצונו ותהיה אחריתך 

לטוב, כמו שאמר הכתוב ‘והבוטח בה’ חסד יסובבנו’”. עכ”ד.

זו, שמתוך כך ירגיש האדם שכל תנועותיו ופעולותיו כולם תלויים  הרי נתבאר תכלית הכרה 

ברצון ה’, ומתוך כך ימסור עצמו אליו ויעשה רצונו. ומי שחי באמונה זו, הוא הבוטח בה’, כי מאמין 

שה’ הוא הנותן לו כח לעשות חיל, - “והבוטח בה’ חסד יסובבנו”.

והנה בהרגשה זו צריך האדם לחיות כל ימי חייו, וברא הקב”ה את העולם באופן זה שיוכל האדם 

להגיע להרגשה זו שהרי הוא בעולם כאסיר שידיו כבולות ואינו יכול כלל לדאוג ולפעול עבור 

עצמו, ואין עיניו נשואות אלא אל אדונו. וכמו שמבאר רבינו כאן. הרי שזו התכלית, שצריך האדם 

להגיע להרגשה זו שהוא אסיר ממש בעולם הזה, ואין לו עצה אלא לצעוק אל אדונו – “הוציאה 

ממסגר נפשי” )‘לבקר רינה’ עמוד קמז(. 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הכניעהשער הכניעה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  רמה רמד   המוסר   ארחות   

השכליות – שהשכל מחייבן, 

השמעיות  המצוות  את  והן 

– שאין השכל מחייבן, אלא 

נצטווינו  סיני  הר  שבמעמד 

עליהן מפי משה רבנו, נביא 

ה' הנאמן, ואף במצוות שהוא 

רב,  בהן  גיצורו  מקיימן 

כראוי,  מקיימן  אינו  והוא 

את  לבו  על  יעלה  ועוד 

טענותיו  שהפסג  העובדה 

יסתתמו   – ואמתלאותיו 

ולא  ותירוציו  טענותיו 

בבוא  הצטדקויותיו  יעזרוהו 

שבו  ביום   – החשבון  יום 

יצטרך לתת דין וחשבון על 

מעשיו, וחרטתו במעמד הקמול – ומה רבה תהיה חרטתו בבוא עת תשלום השכר והעונש. וכאשר 

יעביר זאת במחשבתו, אז ייכנע – הוא יכניע את עצמו, ותישבר רוחו בקרבו, כמו שנאמר בעניין 

יום הדין הגדול שבו ישפוט ה' את כל באי עולם )מלאכי ק, יט(: 'כי הנה היום בא בוער כתנור – 

עתיד להגיע יום הדין המבער ומכלה את הרע כתנור מוסק, והיו כל קדים' – אז ידמו כל הרשעים 

החצופים 'וכל עושה רשעה גש' – וכל עוברי עבירות יהיו כקש יבש, 'וליהט אותם היום ההוא', 

ונאמר )מלאכי ק, ב(: 'ומי מכלכל – מרוב פחד מי יוכל לשאת ולסבול את יום בואו' – את יום הדין 

הגדול שבו יבוא ה' במשפט עם כל באי עולם )עפ"י מלבי"ם והמפרשים(.

בקדולת  ויתבונן  יחשוב  כאשר  ה'.  בגדלות  ההתבוננות  הוא  כניעה  לידי  המביא  החמישי  והדבר 

הבורא יתברך ורוממותו ועוק קבורתו – וגבורתו העצומה, המשגיף על נראהו ונסתרו – המביט על 

התנהלותו הנגלית והנסתרת, ויתן אל לבו הענין הקדול הקה – ויתאר בנפשו את הדבר הנורא הזה, 

כנועה  תהא  נפשו   – וישח 

ושפלה, ולא יתקאה, ולא יקבה 

]ירום[ לבו - ולא תזוח דעתו 

עליו ולא יגיס רוחו בקרבו, 

ולא יתנשא ולא יתקדל – ולא 

יגדיל את עצמו, כמו שנאמר 

לכם  'חדלו  כב(:  ב,  )ישעיה 

מן האדם – הימנעו מלהיגרר 

אנשים  של  דעתם  אחר 

אשר  הישר  מדרך  המתעים 

חייהם  שכל   – באפו  נשמה 

אפם,  רוח  בנשמת  תלויים 

וברגע קט פורחת נשמה זו, 

שהרי   – הוא'  נחשב  במה  כי 

כוחם אינו נחשב למאומה, ונאמר )תהלים סב, י(: 'אך הבל בני אדם כקב בני איש – אל תבטחו בבני 

אדם כי כל דבריהם הבל וכזב במאקנים לעלות המה מהבל יחד' – גם אם ישימו את בני האדם על 

כף המאזניים האחת ועל הכף השנייה יניחו דבר הבל, משקלם יהיה פחות וקל מן ההבל, כי הם 

נחשבים להבל הבלים )עפ"י אבן עזרא ורד"ק(.

והדבר הרביעי שעל האדם להעביר במחשבתו, הוא גודל חובתו לעבוד את ה'. כאשר יעביר ויעלה על 

לבו ויתבונן במה שהוא חייב בו מעבודת האלהים על רוב חסדו עליו – תמורת החסד הרב שהאלוקים 

עושה עמו, וקודל טובו אליו – ורוב הטובות שהוא משפיע עליו, ומנגד יביט בהתעלמותו מהכרת הטוב 

 כלפי בוראו, או אז יתבייש וייכנע. כפיות הטובה ניכרת בהשתמטותו של האדם מלקיים הן את המצוות

ֵסג  ְוִהּפָ ָבֶהן,  ְוִגּצּורֹו  ְמִעּיֹות  ְוַהׁשִ ְכִלּיֹות  ַהּשִׂ

ּבֹון,  ַהֶחׁשְ יֹום  בֹוא  ּבְ ַוֲאַמְתָלאֹוָתיו  ַטֲענֹוָתיו 

מֹו  ֵבר רּוחֹו, ּכְ ָ ַנע ְוִתּשׁ מּול, ִיּכָ ַמֲעַמד ַהּקְ ַוֲחָרָטתֹו ּבְ

ּנּור  ּתַ א ּבֹוֵער ּכַ ה ַהּיֹום ּבָ י ִהּנֵ ָאַמר )ַמְלָאִכי ק, יט(: ּכִ ׁשֶ

ל  ָעה ַגׁש, ּוִמי ְמַכְלּכֵ ה ִרׁשְ ְוָהיּו ָכל ֵקִדים ְוָכל עֹׂשֵ

ֶאת יֹום ּבֹואֹו )ַמְלָאִכי ק, ב(.

ַהּבֹוֵרא  ת  ְקֻדּלַ ּבִ ַיְחׁשֹב  ר  ֲאׁשֶ )ה(ּכַ י,  ְוַהֲחִמיׁשִ
ִגיף ַעל  ׁשְ בּוָרתֹו, ַהּמַ ַרְך ְועֹק ּקְ ִיְתּבָ

ה,  דֹול ַהּקֶ ן ֶאל ִלּבֹו ָהִעְנָין ַהּקָ רֹו, ְוִיּתֵ ִנְרֵאהּו ְוִנְסּתָ

א  ִיְתַנּשֵׂ ְולֹא  ִלּבֹו,  ּה  ִיְקּבַ ְולֹא  ֶאה,  ִיְתּקָ ְולֹא  ח,  ַ ְוִיּשׁ

ְעָיה ב, כב(: ִחְדלּו ָלֶכם  )ְיׁשַ ָאַמר  מֹו ׁשֶ ל, ּכְ ּדָ ִיְתּקַ ְולֹא 

ב הּוא,  ה ֶנְחׁשָ י ַבּמֶ ָמה ְבַאּפֹו ּכִ ר ְנׁשָ ִמן ָהָאָדם ֲאׁשֶ

ֵני ִאיׁש  ָקב ּבְ ֵני ָאָדם ּכָ ים סב, י(: ַאְך ֶהֶבל ּבְ ִהּלִ ְוָאַמר )ּתְ

ה ֵמֶהֶבל ָיַחד. ֹמאְקַנִים ַלֲעלֹות ֵהּמָ ּבְ

ב  הּוא ַחּיָ ר ַיֲעִביר ַעל ִלּבֹו ַמה ׁשֶ ֲאׁשֶ ּכַ ְוָהְרִביִעי, 
ַחְסּדֹו  רֹב  ַעל  ָהֱאלִֹהים  ֵמֲעבֹוַדת  ּבֹו 

ְצֹות  ַהּמִ ִמן  מּותֹו  ְוִהְתַעּלְ ֵאָליו,  טּובֹו  ְוֹקֶדל  ָעָליו 

חז”ל  אמרו  ה. כאשר יחשוב בקדולת הבורא וכו' כי המלאכים כורעים ומשתחוים לבורא יתברך. 

)אבות דרבי נתן פרק כג(: איזהו עלוב שבעלובים – זה שהוא עניו כמשה רבינו, שנאמר: “והאיש 

משה עניו מאד מכל האדם”. יתירה מזו אמרו חז”ל )שם פט(: ג’ מיני מוכי שחין נבראו בעולם. 

וכעין זה כתב המהר”ל שאף ששם אדם מורה על מעלתו מצד הנשמה והמצוות, ויוכל להיות יותר 

ממלאכים, אך מאידך שמו מורה על פחיתותו בג’ דברים, תחילתו עיקר הוייתו וסופו, התחלתו 

עפר ואפר, עיקרו דם הוא הנפש והחיות, וסופו מרה על שם שמרה ‘אחריתה כיום מר’. ושם בשר 

מורה על חסרונותיו, ראשית הבושה בדברים הנמצאים באדם אשר ראוי להיות מתבייש על זה, 

ויותר מזה סרוח שהוא הפסד יותר מן בושה, ועוד יותר הפסד הגמור מה שאחריתו רימה שהוא 

הפסד גמור. ועיין שם עוד דברים עמוקים.

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הכניעהשער הכניעה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  רמק רמו   המוסר   ארחות   

דברי תורה מפיו )רש"י(. ויש 

מפרשים, שהיה מכוון בדברי 

התורה, והיו הדברים שמחים 

והייתה  בסיני,  נתינתם  כיום 

האש שולטת סביבו כמו ביום 

נתינת התורה בסיני )תוספות; 

והריטב"א(.  הרא"ה  חידושי 

שזיו  כתב  הר"ח  ובפירוש 

השכינה היה במושבו. וכאשר 

כלשהו  מושג  לאדם  יהיה 

והנוראה  הגדולה  במדרגתם 

והאמוראים,  התנאים  של 

יחשוב לעצמו: והרי אין ספג, 

למעלה  הנביאים  שמעלת 

ממעלתם – והנביאים גדולים 

החכמים,  מאותם  במדרגתם 

ועם כל עוצם דרגתם תמצא 

בפסוקי  מוצאים   – הנביאים 

הנביאים, כי היה כחם ]של הנביאים[ נמס והיו כורעים ומשתחוים בפקיעת המלאכים – בעת פוגשם 

את המלאכים, כמו שנאמר בדניאל ויהושע בן נון ועל הרבה כמוהם ]כמותם[. ולמעלה מכך. למרות 

מדרגתם הגדולה והנוראה של המלאכים תמצא כתוב בספרי הנביאים כי המלאכים כורעים ומשתחוים 

לבורא יתברך, כמו שנאמר )נחמיה ט, ו(: 'וצבא השמים לך משתחוים' – לפניך נכנעים. ואמר )איוב ד, 

יח(: 'הן בעבדיו לא יאמין' – הקב"ה אינו מאמין בעבדיו הצדיקים שלא יחטאו, ופעמים הוא מסלקם 

מן העולם קודם זמנם. 'ובמלאכיו ישים תהלה' – מצא בהם דופי ]'תהלה' - מלשון הוללות וסכלות 

)רש"י. ועיין ברמב"ן איוב שם([, ונאמר: 'ובהיכלו כלו אומר כבוד' – ובהיכל ה' כל הנמצא אומר לפניו 

תהילה )תהלים כט, ט(, ונאמר )ישעיה ו, ק(: 'וגרא קה אל קה – השרפים העומדים במרום נוטלים רשות 

זה מזה ואמר – ומקדישים את שמו יתברך ומכריזים יחד גדוש גדוש גדוש ה' צבאות', קדוש הוא 

בעליונים, קדוש הוא בתחתונים, קדוש הוא לעולמים, ה' הוא המושל בשמים ובארץ. 

וכן ניתן לראות גדולת הבורא על ידי התבוננות במה שנראה לדעתנו לעינינו ולפי השגתנו מצד 

ברואיו ומכל מערכות הבריאה, כמו ]כגון[

יש  עוד  לפניו.  ייכנע  אז  או 

להתבונן בגדולתו בפן אחר 

- בהכרה שגם צדיקים ויסודי 

היו  צדקותם,  למרות  עולם, 

כמו  מלפניו.  אימה  אחוזי 

הסיפורים  פי  על   – שקכרו 

קכרונם  לנו רבותינו  שסיפרו 

לברכה על הרבה מן החסידים 

העוברים  בדורות  שהיו 

מן  דרגתם  ועל  ]הקודמים[, 

המורא והקדולה – וגודל יראתם, ודוגמא לדבר הוא מה שאמרו וסיפרו על עוצם קדושתם של רבי 

שמעון בר יוחאי ורבי יוחנן ורב ששת )ברכות נח. שבת לד. ב"ב עה.( שכאשר הקפידו על אדם שנהג 

שלא כשורה נאמר: נתן עיניו בו ונעשה קל של עצמות – אותו אדם מת מיד והפך לגל של עצמות 

כמת אשר נרקב בשרו זמן רב ועצמותיו נעשו כערימה )רש"י שבת שם(, וכמו שאמרו על יונתן בן 

עקיאל )סוכה כח, א(: כשהיה דורש בתורה, כל עוף שהיה פורח עליו מיד נשרף – כיוון שבזמן שהיה 

דורש היו מלאכי השרת ]העשויים מאש – ראה ירושלמי ראש השנה ב, ד[ מתקבצים סביבו לשמוע 

ֲעָלָתם,  ִביִאים ְלַמְעָלה ִמּמַ ֲעַלת ַהּנְ ּמַ ְוֵאין ָסֵפג, ׁשֶ

ְוכֹוְרִעים  ָנֵמס  ֹכָחם  ָהָיה  י  ּכִ ִביִאים,  ַהּנְ ְוִתְמָצא 

ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ְלָאִכים,  ַהּמַ ְפִקיַעת  ּבִ ֲחִוים  ּתַ ּוִמׁשְ

ְבִסְפֵרי  ְוִתְמָצא  ְכמֹוֶהם,  ה  ְוַהְרּבֵ ַע  ִויהֹוׁשֻ אל  ָדִנּיֵ ּבְ

ֲחִוים ַלּבֹוֵרא  ּתַ ְלָאִכים ּכֹוְרִעים ּוִמׁשְ י ַהּמַ ִביִאים ּכִ ַהּנְ

ַמִים ְלָך  ָ ָאַמר )ְנֶחְמָיה ט, ו(: ּוְצָבא ַהּשׁ מֹו ׁשֶ ַרְך, ּכְ ִיְתּבָ

ֲעָבָדיו לֹא ַיֲאִמין  ֲחִוים, ְוָאַמר )ִאּיֹוב ד, יח(: ֵהן ּבַ ּתַ ִמׁשְ

בֹוד  ּלֹו אֹוֵמר ּכָ ֳהָלה, ּוְבֵהיָכלֹו ּכֻ ים ּתָ ּוְבַמְלָאָכיו ָיׂשִ

ֶקה  ֶאל  ֶקה  ְוָגָרא  ק(:  ו,  ְעָיה  )ְיׁשַ ְוָאַמר  ט(,  כט,  ים  ִהּלִ )ּתְ

ְוָאַמר ָגדֹוׁש ָגדֹוׁש ָגדֹוׁש ְיָי ְצָבאֹות.

מֹו  רּוָאיו, ּכְ ד ּבְ נּו ִמּצַ הּוא ִנְרֶאה ְלַדְעּתֵ ֶ ּשׁ ּוְבַמה 

ה  ַהְרּבֵ ַעל  ִלְבָרָכה  ִקְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ְכרּו  ּקָ ׁשֶ מֹו  ּכְ

ַהּמֹוָרא  ִמן  ָהעֹוְבִרים  ַבּדֹורֹות  ָהיּו  ׁשֶ ֲחִסיִדים 

ָנַתן א(:  נח,  ָרכֹות  )ּבְ ָאְמרּו  ׁשֶ ַמה  ְוהּוא  ה,  ֻדּלָ  ְוַהּקְ

ַעל ְוָאְמרּו  ֲעָצמֹות,  ל  ׁשֶ ַקל  ה  ְוַנֲעׂשָ ּבֹו   ֵעיָניו 

דֹוֵרׁש ָהָיה  ׁשֶ ּכְ א(:  כח,  ה  )ֻסּכָ יֵאל  ֻעּקִ ן  ּבֶ  יֹוָנָתן 

ָרף. ִנׂשְ ד  ִמּיָ ָעָליו  פֹוֵרַח  ָהָיה  ׁשֶ עֹוף  ל  ּכָ ּתֹוָרה   ּבַ

לח, יבש, פליפוס. והייתה נפשו של משה נמוכה מכולם.

תמה בספר ‘באר משה’: הכיצד יכול היה משה רבינו להגיע לכזו הרגשה של ענוה ושפלות אחרי שזכה 

למה שלא זכה שום ילוד אשה, כפי שהעיד עליו הקב”ה “לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא”?!

ותירץ על פי ביאורו של בעל ה’קדושת לוי’ על הפסוק “שחורה אני ונאוה” )שה”ש א-ה(, וכך כתב: 

ידוע דעיקר מדריגת האדם להכיר ערך שפלותו, בעומדו לפני מלך רם ונישא ורואה גדולתו ורוממותו 

והיאך כל שרפי מעלה עומדים באימה וביראה וחיל ורעדה, ממילא ניכר אז רוב ערך שפלותו.

והנה על משה רבינו כתוב: “והאיש משה עניו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה”, והגורם לזה 

שהוא עניו מכל האדם, מפני שהם על פני האדמה, ואילו משה היה תמיד בשכלו הקדוש והטהור 

בעולם העליון, וראה כיצד כל שרפי מעלה עומדים באימה וביראה, מזה בא למדריגת הענוה.

נמצא, שיש עניו שבא לכלל מדת הענוה מחמת שיודע ומכיר רוב שפלותו ומיעוט ערכו. ואמנם 

צדיק גמור, מדת ענוותנותו באה לו מחמת הבטה ברוב גדלות הבורא, ובעבור זה תשכון בקרבו 

מדת הענוה, בראותו רוב הבהירות הגדולה של מעלה.

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הכניעהשער הכניעה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  רמט רמח   המוסר   ארחות   

קדלו  'מה  ו-ק(:  צב,  )תהלים 

ה’,  מעשיך  עצומים  כמה   –

הם  עמוקים   – עמגו  מאד 

הנהגתך  דרכי   – מחשבותיך 

תכליתם.  את  שנבין  מכדי 

דעה  חסר  אדם   – בער  איש 

את  ולהבין  לידע  יוכל  לא 

יבין  וכסיל לא  דרכיך  עומק 

להבין  יוכל  לא   – קאת'  את 

את התעלומה הזאת, ונאמר 

הקוים  'כל  יק(:  מ,  )ישעיה 

אומות  כל   – נקדו'  כאין 

כלא  לפניו  נחשבים  העולם 

ונאמר )דניאל ד, לב(:  כלום, 

'וכל דיירי ארעא – וכל יושבי הארץ כלה חשיבין' – ְּכַאִין וכאפס הם נחשבים לפניו, ועושה כרצונו 

בצבא השמים ושוכני ארץ ואין מוחה בידו )מצודת דוד(.

וכאשר יחשוב הנלבב המבין – וכאשר בעל השכל הנבון יעשה חישוב בערכו אל המדברים – פי 

כמה רבים ממנו הם בני האדם שבכל העולם, וערך המדברים אל כדור הארץ – ופי כמה גדול הוא 

כדור הארץ ממקום הישוב המכיל את כל בני האדם, וכדור הארץ אל קלקל הירח – ופי כמה גדול 

הוא גלגל הירח מכדור הארץ ]דווקא גלגל הירח הוזכר כאן, כי הוא הגלגל הקרוב ביותר לכדור 

הארץ מכל תשעת הגלגלים המקיפים אותו, כמו שכתב הרמב"ם בהלכות יסודי התורה פרק ג' 

והכוכבים  והירח  השמש 

וגלגל   – והארץ  והקלקל 

הארץ וכל אשר עליה ממוצג 

הצומח  הדומם,  מן   – וצמח 

והחי, ודי בזה כדי להכיר בגדולת הבורא למי שיבין וישכיל – למי שמבין ומשכיל, כמו שנאמר 

ְדלּו  ּקָ ַמה  ו-ק(:  צב,  ים  ִהּלִ )ּתְ ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ יל,  ּכִ ְוַיׂשְ

ַער לֹא  ּבַ ֹבֶתיָך ִאיׁש  ְיָי ְמאֹד ָעְמגּו ַמְחׁשְ יָך  ַמֲעׂשֶ

ְעָיה מ, יק(:  )ְיׁשַ ָיִבין ֶאת קֹאת, ְוָאַמר  ֵיָדע ּוְכִסיל לֹא 

ְיֵרי  אל ד, לב(: ְוָכל ּדָ ִנּיֵ ַאִין ֶנְקּדֹו, ְוָאַמר )ּדָ ל ַהּקֹוִים ּכְ ּכָ

יִבין. ָלה ֲחׁשִ ַאְרָעא ּכְ

ֶאל  ֶעְרּכֹו  ּבְ ִבין  ַהּמֵ ב  ְלּבָ ַהּנִ ַיְחׁשֹב  ר  ְוַכֲאׁשֶ
ֶאל ִרים  ַהְמַדּבְ ְוֵעֶרְך  ִרים,   ַהְמַדּבְ

ֵרַח, ַהּיָ ל  ְלּקַ ּקַ ֶאל  ָהָאֶרץ  ְוַכּדּור  ָהָאֶרץ,  ּדּור   ּכַ

ְוָכל  ְוָהָאֶרץ  ל  ְלּקַ ְוַהּקַ ְוַהּכֹוָכִבים  ֵרַח  ְוַהּיָ ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ

ִבין  ּיָ י לֹו ְלִמי ׁשֶ ר ָעֶליָה ִמּמּוָצג ְוֶצַמח ָוַחי, )ו(ּדַ ֲאׁשֶ

הפלא ופלא - מאין באה האפשרות שלא להאמין. אין זאת אלא מגודל ועומק מחשבתו של הקב”ה 

שנתן היכולת לכסיל להתפתל, וכמו שביאר אאמו”ר הגאון זצוק”ל, המקרא “מה גדלו מעשיך ה’ 

מאד עמקו מחשבותיך, איש בער לא ידע, וכסיל לא יבין את זאת”, וביאר, כי אם אומן גדול יבנה 

היכל נאדר נהדר ונפלא שמעורר התפעלות אצל כל רואה, ויעשה עצה נפלאה שסכל לא יראנו 

ולא יתבונן בו, הנה כל האמנות הגדולה לא תשווה אל פלא זה. וכן אנו אומרים: “מה גדלו מעשיך 

ה’” – הן גדלו מעשיך, מאד נפלאים המה – אבל עוד יותר עמקו מחשבותיך אלה שעשית ש”איש 

בער לא ידע וכסיל לא יבין את זאת”. 

ו. די לו למי שיבין וישכיל, כמו שאמר 'מה קדלו מעשיך ה' מאד עמגו מחשבותיך איש בער לא ידע 

וכסיל לא יבין את קאת'. ה’שרף’ ממאגלניצא זצ”ל ביאר מקרא זה, דהנה כתיב )ישעיה מ, כו( “שאו 

מרום עיניכם וראו מי ברא אלה”, והיינו שהקב”ה ברא בטבע העולם שכאשר יתבונן האדם בפלאי 

הבריאה, במהלך המזלות והכוכבים, ובגדילת צמחים ועשבים וכיוצא בזה, יבוא לידי אמונה בה’ 

איך  כי  פקפוק,  שום  בלי  לבירה  מנהיג  ובוודאות שיש  וידע באמת  פקפוק,  שום  בלא  יתברך 

יתנהג כל זה בלא מנהיג. אך היות ואי אפשר לבטל בחירתו של האדם, על כן עשה הקב”ה דבר 

פלא שלא כדרך הטבע, שעל ידי ראיה והתבוננות גרידא בסדר העולם לא יבחין בהנהגת הבורא 

יתברך שמו, ורק מי שיביט בעיון רב יבחין בהנהגתו של הקב”ה.

עמקו  “מאד  המה,  גדולים  השי”ת  שמעשי  ניכר  מהיכן   - ה’”  מעשיך  גדלו  “מה  דכתיב  והיינו 

מחשבותיך איש בער לא ידע וכסיל לא יבין את זאת” - הדברים כל כך עמוקים שאיש שוטה 

ופתי אינו יכול לראות את יד ה’ בכל צעד ושעל, דזה גופא הפלא שאינם מבינים ורואים את יד 

ה’ בבריאה, וכל זה הוא כדי שלא תתבטל הבחירה.

וזה גם הביאור וההסבר בפסוק )תהלים קד, כד( “מה רבו מעשיך ה’ כולם בחכמה עשית מלאה 

הארץ קנינך”, שאף על פי שרבו מעשי וגבורות ה’ בבריאת עולמו, “בחכמה עשית” – בראת הכל 

בחכמה ובהסתר, שאם לא כן “מלאה הארץ קנינך” ותתבטל הבחירה אצל האדם.

וזה יש להעמיס בלשון הזמר שחיבר ה’אבן עזרא’ זצ”ל בזמירות ליל שב”ק )צמאה נפשי( “ברא 

כל בחכמה בעצה ובמזימה, מאד נעלמה מעיני כל חי”, שהקב”ה ברא את עולמו בחכמה רבה, 

ובעצה עמוקה ובמזימה עשה שבריאת העולם תהיה נעלמה מעיני כל חי, כי לפי הסברא הפשוטה 

היה עצם הבריאה גורם שכל יושבי תבל יראו את האלוקות, ושיש מנהיג לבריאה )‘מפי ספרים 

וסופרים’ על מסכת אבות פ”ה עמ’ קל”ז בהגהה(.

וכעין זה כתב הג”ר אלי’ מאיר בלאך זצ”ל ר”י טעלז )הובא ב’פרי עץ חיים’ עמ' 23(: דהנה הרי כל 

אחד הרוצה לראות יכול לראות שיש בורא ומנהיג לכל הברואים, ומכיון שניתן לאדם כח הבחירה 

ודאי יש עליו חובת עבודה ובודאי ניתנה לו הידיעה במה לבחור. ואדרבה יש להתפלא – והוא 

 עיונים 

 עיונים 
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המוסר  ארחות  רנא רנ   המוסר   ארחות   

שעשוי להביא  והדבר הששי 

הוא  כניעה  לידי  האדם  את 

ובגמול  בעונש  ההכרה 

 – כשגורא  לבוא.  העתידים 

בספרי  האדם  קורא  כאשר 

הכתוב  את  ורואה  הנביאים, 

בהם בעניין חוקג עונש הקאים 

והקבוהים – גודל עונשם של 

המתגאים וגבוהי הלב, ומנגד 

– את רוב  את עצם השקחתו 

על  הבורא  של  השגחתו 

מה  כמו  והשפלים,  הענוים 

שנאמר בקאוה והקבהות – על בעלי הגאווה וגבהות הלב )ישעיה ב, יא(: 'עיני קבהות אדם שפל' – רק 

לאחר שיכלו ויושפלו גסי הרוח )המכונים בכל מקום במקרא גבוהי עיניים(, 'ושח רום אנשים' - 

וישוחו האנשים הרמים הדוחקים את רגלי השכינה, אז יתקיים המשכו של הפסוק: 'ונשקב ה' לבדו 

ביום ההוא' – יתרומם ה' לבדו. כך יהיה לעתיד לבוא כשכולם יכירו וידעו כי הגאווה והגדולה 

ראויות אך ורק לחי העולמים, ואמר )ישעיה ב, יב(: 'כי יום לה' צבאות' – כי יש יום מוכן לה' בו 

ידון ויעניש, 'על כל קאה – את כל בעלי הגאווה ורם' – בין אם הוא מתגאה משום שהוא בר מעלה 

באמת, 'ועל כל נשא שפל' – ובין אם הוא מהאנשים השפלים שלמרות פחיתותו הוא מתנשא בלבו 

'מעודד  ו(:  )תהלים גמק,  נאמר  והמתגאים,  הענווים  שניהם,  ועל  ואמר בשתי הכיתות  )מלבי"ם(, 

ענוים – תומך ומחזק את השפלים ה', ומשפיל את הרשעים

הלכה א' )פתחי לב([, וקלקל 

הירח אל הקלקל העליון – ופי 

כמה גדול הוא הגלגל העליון 

מגלגל הירח, ]הגלגל העליון 

נקרא  התשיעי,  הגלגל  הוא 

מקיף  והוא  המזלות,  גלגל 

הגלגלים  שמונת  כל  את 

הסובבים את כדור הארץ, והוא אפוא הגדול שבכולם, והמרוחק ביותר מכדור הארץ )פתחי לב([ 

והכל – וכל מערכת הבריאה הלזו עם כל מרחביה העצומים אצל ]לגבי[ קדולת הבורא יתברך הם 

כאין וכאפס - כאשר יתבונן בכל אלו, או-אז ייכנע בנפשו ויישפל – יכניע וישפיל את עצמו לפני 

בוראו, כמו שנאמר )תהלים ח, ה(: 'כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך ירח וכוכבים אשר כוננתה, 

מה אנוש – מה חשיבותו של האדם בהשוָואה ִלְצבא השמיים, כי תקכרנו – שאתה זוכרו לטובה ומהו 

בן אדם כי תפגדנו' – שתתייחס אליו ביחס מיוחד.

ְורֹוֶאה  ִביִאים,  ַהּנְ ְבִסְפֵרי  ּגֹוֵרא  ׁשֶ ּכְ י,  ִ ּשׁ ִ ְוַהּשׁ
ְועֶֹצם  בֹוִהים,  ְוַהּקְ ִאים  ַהּקֵ עֶֹנׁש  חֶֹקג 

ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָפִלים,  ְ ְוַהּשׁ ָהֲעָנִוים  ַעל  ָחתֹו  ּקָ ַהׁשְ

ָאָדם  ְבהּות  ּקַ ֵעיֵני  יא(:  ב,  ְעָיה  )ְיׁשַ ְבהּות  ְוַהּקַ ֲאָוה  ּקַ ּבַ

ּיֹום ַההּוא,  ב ְיָי ְלַבּדֹו ּבַ ּקַ ים ְוִנׂשְ ח רּום ֲאָנׁשִ ֵפל ְוׁשַ ׁשָ

ֶאה  ל ּקֵ י יֹום ַליָי ְצָבאֹות ַעל ּכָ ְעָיה ב, יב(: ּכִ ְוָאַמר )ְיׁשַ

ּתֹות  ַהּכִ י  ּתֵ ׁשְ ּבִ ְוָאַמר  ֵפל,  ְוׁשָ א  ִנּשָׂ ל  ּכָ ְוַעל  ָוָרם 

ִעים  ְרׁשָ יל  ּפִ ַמׁשְ ְיָי  ֲעָנִוים  )ח(ְמעֹוֵדד  ים גמק, ו(:  ִהּלִ )ּתְ

ת  ֻדּלַ ל ָהֶעְליֹון, ְוַהּכֹל ֵאֶצל ּקְ ְלּקַ ֵרַח ֶאל ַהּקַ ל ַהּיָ ְלּקַ ְוּקַ

ִלְפֵני  ֵפל  ָ ְוִיּשׁ ַנְפׁשֹו  ּבְ ַנע  ִיּכָ ַאִין,  ּכְ ַרְך  ִיְתּבָ ַהּבֹוֵרא 

י  ּכִ ֱאנֹוׁש  )ק(ָמה  ה(:  ח,  ים  ִהּלִ )ּתְ ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ בֹוְראֹו, 

י ִתְפְגֶדּנּו. ֶרּנּו ּוֶבן ָאָדם ּכִ ִתְקּכְ

ח. מעודד ענוים ה' משפיל רשעים עדי ארץ. משמע ש’רשע’ ו’עניו’ הם שני הפכים, ורשע אינו 

יכול להיות עניו. ומדכתיב ‘מעודד ענוים’ כעין מה שכתב שם לעיל ‘יתום ואלמנה יעודד’, כנראה 

שענוים צריכים עידוד כמותם. וצריך ביאור, וכי עניו הוא שבור, ומדוע זקוק הוא לעידוד, הרי 

הזוכה לדרגת ענוה מרגיש טוב מאד? ויש לומר, דעניו כיון שאוחז עצמו קטן יכול להישבר מפני 

שחושב בעצמו מי אני ומה אני, ועל זה אומר הכתוב ‘מעודד ענוים השם’ שלא ישבר.

ומכך שאמר הכתוב ‘משפיל רשעים עדי ארץ’ משמע שהרשע נמצא בגובה וצריך להשפילו לארץ, 

ואף על פי שהוא בארץ, יש לפרש, שברוחו הוא מחזיק את עצמו גבוה מאד והקב”ה משפילו עדי 

ק. מה אנוש כי תקכרנו וקו'. לשון הכתוב הוא: “כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך ירח וכוכבים אשר 

כוננתה, מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו”. מדוע מזכיר הפסוק רק “ירח וכוכבים”, ולא 

הזכיר גם “שמש”? כתב הרד”ק )תהלים ח, ד(: ‘ולא זכר השמש, יש אומרים בלילה אמר זה המזמור 

בעת שהיה מסתכל בירח ובכוכבים ומבין בנפלאות הבורא. ויש אומרים )רבי אברהם אבן-עזרא(: 

כי ביום לא יראה כי אם השמש לבדו, ובלילה יראה 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 

הבריות הגדולות אשר יש לך בעולם ואבין ענין האדם, אני תמה ואומר: “מה אנוש כי תזכרנו”! 

והגאון בעל “חתם סופר” )ליקוטים לתהלים, עמוד קנד( כתב: לא הזכיר שמש, כי אפילו ירח 

וכוכבים הפחותים בהרבה מהשמש - יאמר לעומתם “מה אנוש כי תזכרנו”, כי אדם מה הוא. ואמר 

)שם יט, ה-ו(: “לשמש שם אהל 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 ודאי הוא אפס, והשמש 

היא אפס לעומת אור התורה, ולמרות זאת “גם עבדך נזהר בהם” – לשון זוהר ואור, להאיר באור 

התורה!
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המוסר  ארחות  רנק רנב   המוסר   ארחות   

שמביא  השביעי  והדבר 

התבוננות  הוא  כניעה  לידי 

ובשינויים  בתמורות 

המתרחשים בעולם. כשיראה 

הברואים  עניני  תהפוכות 

האדם  יתבונן  כאשר   –

בתהפוכות מצבן של הבריות 

התחלפות  ומהירות  בעולם, 

הממלכות  והתפרקות 

ובאיזו   – בו  והממשלות 

מהירות משתנות ומתחלפות 

והממשלות,  הממלכות  בו 

אל  מענין  אנשיו  והעתגת 

ענין – וכיצד משתנה מצבם 

של האנשים מטוב לרע, והשחתת עם – עד כדי כך שלעיתים נכחדת אומה שלימה לתגנת עם 

אחר – לצורך הצלחתה ותועלתה של אומה אחרת, וסוף הכל אל המות – ואחרית כולם יהיה המוות, 

כמו שכתוב )תהלים מט, טו(: 'כצאן – כמו הצאן שהרועה אוסף אותו אל הדיר, לשאול שתו – כן 

יושלכו לגיהנם בעלי הגאווה הבוטחים בממונם, מות ירעם' – מלאך המוות יהיה הרועה שיובילם 

לשם )לפי תרגום, רש"י ורד"ק(, כאשר האדם יתבונן בכל אלו, או-אז ייכנע – יכניע את עצמו 

לפני בוראו ולא יתקאה במאומה מהון העולם – ברכוש שבידו ובהצלחותיו בענייני העולם הזה, 

ולא יבטח בלבו על דבר ממנו – ולא יישען בליבו על שום דבר הקשור לממון, כמו שכתוב )תהלים 

מ, ה(: 'אשרי הקבר אשר שם ה' מבטחו – אשרי האיש ששם את מבטחו בה' לבדו, ולא פנה לשים 

את מבטחו אל רהבים – על גסי הרוח ושטי כקב' – ועל בעלי הכוח והגאווה, הנוטים מהדרך הישרה 

לעפר,  עד   – ארץ'  עדי 

'כי  ו(:  גלח,  )תהלים  ונאמר 

רוממותו  למרות   – ה'  רם 

של הקב"ה בכל זאת, ושפל 

יראה – הוא צופה על השפל 

וממהר לעזרו ולתמכו, וקבוה 

– ואילו את המתגאה ממרחג 

– מן השמים הרחוקים יידע' 

תרגום  )לפי  וישפיל  ְיַיֵסּר   –

יונתן ורש"י(, ואמר בשפלים 

– ועל השפלים נאמר )תהלים 

לק, יא(: 'וענוים – ושפלי רוח 

יירשו וינחלו את הארץ', ונאמר )ישעיה סא, א(: 'יען משח ה' אותי לבשר ענוים' – בפסוק זה מגלה 

ישעיהו הנביא לישראל, כי הבשורות הטובות שבישר להם בעבר ושהוא עתיד לבשר להם הם 

דברי נבואה מאת ה', ששָלחֹו לבשר את ישראל שהם ענווים ונשברי לב הסובלים את הגלות למען 

שם ה'. מטרת הנבואה היא למנוע אותם מלהתייאש מן הגאולה, כלומר, כאשר ימצאו את דברי 

הנחמות הללו כתובים לא ירפו את תקוותם לגאולה )רד"ק(, ונאמר )ישעיה נק, טו(: 'כי כה אמר 

רם ונשא – אלה הם דברי ה' המרומם והנשגב שוכן עד – הקיים לנצח וגדוש שמו – ובתואר קדוש 

הוא מכונה: מרום וגדוש אשכון – אף על פי שאני שוכן במקום קדוש במרום, ואת דכא ושפל 

רוח' – משם אני עם דכא ושפל רוח וארכין את שכינתי שתהא שרויה עליו )רש"י(, ונאמר )משלי 

טק, יח(: 'לפני שבר קאון' – טרם יבוא השבר על הרשע, ייתן לו הבורא גאון וממשלה, כדי שצערו 

יוכפל בבוא עליו העונש )מצודת דוד(, ואמר )משלי יח, יב(: 'לפני שבר יקבה לב איש' – הדרך אל 

המפלה היא בהתרוממות גאון לבו של האדם.

רּוִאים  ְהּפּוכֹות ִעְנְיֵני ַהּבְ ְרֶאה ּתַ ּיִ ׁשֶ ּכְ ִביִעי,  ְ ְוַהּשׁ
פּות  ִהְתַחּלְ ּוְמִהירּות  עֹוָלם,  ּבָ

יו  ֲאָנׁשָ ְוֵהָעְתגּות  ּבֹו,  לֹות  ְמׁשָ ְוַהּמֶ ְמָלכֹות  ַהּמַ

ַאֵחר,  ַעם  ַנת  ְלַתּגָ ַעם  ָחַתת  ְוַהׁשְ ִעְנָין,  ֶאל  ֵמִעְנָין 

ים מט, טו(:  ִהּלִ )ּתְ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֶות,  ַהּמָ ֶאל  ַהּכֹל  ְוסֹוף 

ֶאה  ַנע ְולֹא ִיְתּקָ ּתּו ָמֶות ִיְרֵעם, ִיּכָ אֹול ׁשַ ּצֹאן ִלׁשְ ּכַ

ָבר  ּדָ ַעל  ִלּבֹו  ִיְבַטח  ְולֹא  ָהעֹוָלם,  ֵמהֹון  ִבְמאּוָמה 

ר  ֶבר ֲאׁשֶ ֵרי ַהּקֶ ים מ, ה(: )י(ַאׁשְ ִהּלִ תּוב )ּתְ ּכָ מֹו ׁשֶ ּנּו, ּכְ ִמּמֶ

ֵטי ָכָקב. ם ְיָי ִמְבַטחֹו ְולֹא ָפָנה ֶאל ְרָהִבים ְוׂשָ ׂשָ

ָפל  ְוׁשָ ְיָי  ָרם  י  ּכִ ו(:  גלח,  ים  ִהּלִ )ּתְ ְוָאַמר  ָאֶרץ,  ֲעֵדי 

ים  ִהּלִ ָפִלים )ּתְ ְ ּשׁ ְרָחג ְיֵיָדע, ְוָאַמר ּבַ ִיְרֶאה ְוָקבֹוּהַ ִמּמֶ

ְעָיה סא, א(: ַיַען  לק, יא(: ַוֲעָנִוים ִייְרׁשּו ָאֶרץ, ְוָאַמר )ְיׁשַ

י  ְעָיה נק, טו(: ּכִ ר ֲעָנִוים, ְוָאַמר )ְיׁשַ ח ְיָי אֹוִתי ְלַבּשֵׂ ָמׁשַ

ָמרֹום  מֹו  ׁשְ ְוָגדֹוׁש  ַעד  ׁשֵֹכן  א  ְוִנּשָׂ ָרם  ָאַמר  ֹכה 

ֵלי  ַפל רּוַח, ְוָאַמר )ִמׁשְ א ּוׁשְ ּכָ ּכֹון ְוֶאת ּדַ ְוָגדֹוׁש ֶאׁשְ

ֵלי יח, יב(: )ט(ִלְפֵני  אֹון, ְוָאַמר )ִמׁשְ ֶבר ּקָ טק, יח(: ִלְפֵני ׁשֶ

ּה ֶלב ִאיׁש. ֶבר ִיְקּבַ ׁשֶ

ארץ. ומה שבעולם הזה רואים פעמים רשעים מצליחים ואין הקב”ה משפילם, כתב הרד”ק שמכל 

מקום לעתיד לבוא יעשה זה הקב”ה על דרך השלימות, כמו שאמר “ואת כל הרשעים ישמיד” 

)‘ימלא פי תהלתך’ עיונים בתפילה(.

ט. לפני שבר יקבה לב איש. פירש הגר”א: כשבא שבר לאדם, הרי זה מן הסתם שהיה לו תחילה 

גבהות הלב, ולכן בא עליו השבר, כשהקב”ה רוצה לנקום באדם כדי שיתקדש שמו יתברך בעולם, 

הוא מגביה את האדם תחילה ואחר כך משפילו, כי על ידי זה תהיה נקמתו גדולה שבעתיים, כמו 

בהמן שהגביהו תחילה למשנה למלך כדי שיתלוהו בגבהותו, ואזי הנס היה בפירסום רב, וכאשר 

נגזרה הגזירה על אדם שכבר הוא שר וחשוב, אז ה’ נותן בלבו גאוה ואחר כך משפילו, כי אז 

נקמתו גדולה כי הרגיש עצמו שהיה באיגרא רמה – ועתה בבירא עמיקתא.

י. אשרי הקבר אשר שם ה' מבטחו ולא פנה אל רהבים ושטי כקב. במדרש רבה )בראשית פט, ג( 

 עיונים  עיונים 



הלבבותשער הכניעהביושר לבב חובות 

רנה  המוסר   ארחות   

הלבבות שער הכניעהחובות 

המוסר  ארחות  רנד  

דרשו מקרא זה “אשרי הגבר אשר שם ה’ מבטחו” – זה יוסף, “ולא פנה אל רהבים” – על ידי 

שאמר לשר המשקים ‘וזכרתני’ ‘והזכרתני’ נוסף לו ב’ שנים וכו’. 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”. 

אלא הענין, כי מדרגה גדולה היא מאד, להיות נענש תיכף ומיד על מעשה ופעולה שעשה, שהרי 

בזה מלמדים אותו שסטה קצת מדרכו, ועל ידי זה מודיעים אותו מה הוא צריך לתקן, ולא כל 

אדם זוכה לכך. ודווקא יוסף הצדיק, בזכות זה שהיה שלם במידת הבטחון, וייגע עצמו במידה זו 

כל ימיו, זכה לשמירה עליונה זו. ואם כן אין זו סתירה, שאדרבה בגלל מעלתו נענש מיד ב’ שנים, 

משום שהוא “שם בה’ מבטחו”. )אדמו”ר מקאצק(.

פגם ליוסף  היה  שלא  וודאי  כי  ביאר,  ו(  סי’  פ”ב  ובטחון  אמונה  )בפרקי  זצ”ל  איש’   ה’חזון 

במידת הבטחון, ובוודאי ידע יוסף שאין הצלתו תלויה בהשתדלות, והכל מידי ה’. אבל, בהיות 

שנתחייב האדם בפעולות ולא לסמוך אניסא, ִחֵייב יוסף את עצמו להשתמש בהזדמנות זו ולבקש 

שעשה  בכך  הבטחון  במידת  חסרון  כל  היה  לא  ולכן  פרעה,  לפני  ]שיזכירהו  המשקים  משר 

יוסף מעשה-השתדלות, כי כאמור, ההשתדלות אינה איסור, אלא אדרבה, במקום שהיא מותרת 

הרהבים  תכונת  שלפי  בהיות  זה[,  שבמקרה  ]אלא,  ואמנם  נס[.  על  לסמוך  ולא  לעשותה  יש 

רק  אלא[  עזרתם,  את  ]לבקש  הזה  המעשה  ראוי  אין  ולהיטיב,  לזכור  בטבעם  אין  ]-המצרים[ 

אבל  תועלת.  מכל  הרחוקים  דברים  אף  שיכול,  מה  כל  עושה  המיואש  רק[  ]כי  יאוש,  מתוך 

ויש  השתדלות-המותרת[,  ]של  מפעולות-החובה  זו  פעולה  ואין  אלה,  כמו  לעשות  אין  לבוטח, 

אסורה!  היא   - חובה  שאינה  ואחרי  והבטחון,  האמונה  זוהר  על  אבק  זריית  כעין  זה  במעשה 

על  היא[  המשקים  לשר  פנייתו  על  נוספות  שנתיים  התחייב  שיוסף  ]באמרם  חז”ל  וכוונת 

עזר  שאין  יוסף  ידע  אכן,[  ]כי  חלילה.  יוסף  של  הבטחון  מידת  על  ולא  ]המיותרת[,  הפעולה 

השתדלות  ]כדין  המשקים,  משר  לשאול  עצמו  שִחֵייב  מה  אבל  לבד,  ה’  מיד  בלתי  אדם  מבן 

רהבים. אל  לפנות  לו  היה  ולא  אמת,  דין  חז”ל,  קבלת  לפי  היה,  לא  והמחויבת[   המותרת 

עכ”ל. 

כלומר, וודאי ידע יוסף כי הצלתו תלויה ביד ה’, ולא היה בוטח כלל בשר המשקים, אלא שבגדר 

זוהי  שלא  על  כלפיו  תביעה  כאן  שהיתה  ואך  פרעה.  לפני  שיזכירנו  ממנו  ביקש  ההשתדלות 

הפעולה שהיתה נצרכת להיעשות במקרה זה, אף שמוטל על האדם לנקוט בפעולות ובדרכים 

להצלחה אך אין לעשות פעולות הרחוקות מכל תועלת, ואשר רק המיואש עושה אותן, ובהיות 

שהרהבים אין בטבעם לזכור ולהטיב, אין הבקשה מהם בגדר ההשתדלות.

אל דרך הכזב )עפ"י רד"ק(.

וכשלא יהיה לב האדם ריג – 

וכאשר האדם לא יסיר מלבו 

ולא יסיח דעתו מאחד מאלה 

קכרנו  אשר  ענינים  השבעה 

העניינים  שבעת  ואותם   –

עיניו,  לנגד  יהיו  שהזכרנו 

עד  ושפל,  נכנע  תמיד  יהיה 

טבע  הכניעה  לו  תהיה  אשר 

דבג – עד שתשתרש ותדבק 

כאחת  ותהיה  הכניעה  בו 

היא  ]בהכנעה[,  האדם בכניעה  – ולא תיפרד ממנו. וכאשר ידבג  מתכונותיו הטבעיות, לא ייפרד 

 - והקדולה  הלב  וגובה   – והקובה  של הקאוה  המזיקות  התוצאות  כל  את   – תרחיג ממנו כל פקעי 

וההתנשאות, כאשר – כפי שהגדמנו, ויינצל בה – ויינצל על ידה מן החטא והמכשול, כמו שנאמר 

בהר סיני )שמות כ, יק( - באותו מעמד אמר משה רבנו לעם ישראל שהקב"ה נגלה אליכם כדי לגדל 

ולרומם אתכם בעולם: 'ובעבור תהיה יראתו על פניכם – וכדי שתעשה נֹוָראּותֹו רושם בנפשותיכם 

ה  ֵמֵאּלֶ ֵמַאַחד  ֵרג  ָהָאָדם  ֵלב  ִיְהֶיה  ּלֹא  ּוְכׁשֶ
ִיְהֶיה  ָקַכְרנּו,  ר  ֲאׁשֶ ִעְנָיִנים  ְבָעה  ִ ַהּשׁ

ִניָעה  ַהּכְ לֹו  ְהֶיה  ּתִ ר  ֲאׁשֶ ַעד  ָפל,  ְוׁשָ ִנְכָנע  ָתִמיד 

ִניָעה,  ּכְ ג ּבַ ר ִיְדּבַ ּנּו. ְוַכֲאׁשֶ ֵרד ִמּמֶ ֵבג, לֹא ִיּפָ ֶטַבע ּדָ

ה,  ֻדּלָ ְוַהּקְ ְוַהּקַֹבּה  ֲאָוה  ַהּקַ ְקֵעי  ּפִ ל  ּכָ ּנּו  ִמּמֶ ְרִחיג  ּתַ

ְכׁשֹול,  ּה ִמן ַהֵחְטא ְוַהּמִ ֵצל ּבָ ְמנּו, ְוִיּנָ ר ִהְגּדַ ֲאׁשֶ ּכַ

ְהֶיה ִיְרָאתֹו  מֹות כ, כ(: )יא(ּוַבֲעבּור ּתִ ֱאַמר )ׁשְ ּנֶ מֹו ׁשֶ ּכְ

יא. ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו. במסכת נדרים )כ, ב( דרשו מקרא זו: “ובעבור 

תהיה יראתו על פניכם” – “זו הבושה”. והנה לשון הפסוק הוא: “ויאמר משה אל העם אל תיראו 

כי לבעבור נסות אתכם בא האלקים ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו”. ולכאורה 

דבריו של משה רבינו תמוהים וסותרים. תחילה אמר: “אל תיראו”, ומיד לאחר מכך הוא מנמק 

את הסיבה אשר בשבילה בא האלקים: “בעבור תהיה יראתו על פניכם”. הכיצד.

ברם, העם לא יראו את הקב”ה, אשר ממנו הגון וראוי לירא. אילו היו יראים ממנו, לא היה אומר 

להם משה “אל תיראו”, ולא היה מונע אותם מיראת שמים.

ואולם, העם פחד מהקולות ומהברקים, וכמו שמפורש הדבר בפסוקים שם לעיל )פסוק טו(: “וכל העם 

רואים את הקולות ואת הלפידים ואת קול השופר ואת ההר עשן וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק”. 

הרי לנו, כי פחד העם היה מהקולות, מהלפידים ומקול השופר. כנגד זה אמר משה לעם: “אל תיראו”.

ואולם, ודאי בא הקב”ה אל העם בעבור תהיה יראתו, יראת ה’, על פניהם. כנגד זאת אומר משה לעם: 

“כי לבעבור נסות אתכם בא האלקים ובעבור תהיה יראתו על פניכם”, ‘יראתו’, היינו היראה ממנו.

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הכניעהשער הכניעה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  רנק רנו   המוסר   ארחות   

באת  מאין  וחשבון.  דין  לתן 

ונוצרת? מטיפה סרוחה; ולאן 

למגום  בסופך?  הולך  אתה 

עפר, רימה ותולעה; ולפני מי 

וחשבון  דין  לתן  עתיד  אתה 

לאחר מותך? לפני מלך מלכי 

המלכים הגדוש ברוך הוא.

ומפני   – תחטאו'  לבלתי 

פחדו תיכנעו לפניו ותימנעו 

כמו  עבירות,  מלעבור 

א(:  כ,  )נדרים  חז"ל  שאמרו 

על  יראתו  תהיה  'בעבור 

פניכם' - זו הבושה, 'לבלתי 

שהבושה  מלמד   - תחטאו' 

מביאה לידי יראת חטא )פתחי לב(, ואמרו חכמינו קכרונם לברכה )אבות ק, א(: הסתכל והתבונן 

בשלשה דברים הבאים, ועל ידי כך אין אתה בא לידי עבירה. ואלו הם: דע מאין באת, ולאן אתה 

הולך, ולפני מי אתה עתיד

ה ּפָ ִמּטִ ָאת,  ּבָ ֵמַאִין  ּבֹון.  ְוֶחׁשְ ין  ּדִ ן   ִלּתֵ

ָעָפר )יק(ִלְמגֹום  הֹוֵלְך,  ה  ַאּתָ ּוְלָאן   ְסרּוָחה, 

ין ּדִ ן  ִלּתֵ ָעִתיד  ה  ַאּתָ ִמי  ְוִלְפֵני  ְותֹוֵלָעה,  ה   ִרּמָ

רּוְך דֹוׁש ּבָ ָלִכים ַהּגָ ּבֹון, ִלְפֵני ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ  ְוֶחׁשְ

הּוא.

ֲחָכֵמינּו ְוָאְמרּו  ֶתֱחָטאּו,  י  ְלִבְלּתִ ֵניֶכם  ּפְ  ַעל 

ה  לׁשָ ׁשְ ּבִ ל  ּכֵ ִהְסּתַ א(:  ק,  )ָאבֹות  ִלְבָרָכה  ִקְכרֹוָנם 

ֵמַאִין ע  ּדַ ֲעֵבָרה.  ִליֵדי  א  ּבָ ה  ַאּתָ ְוֵאין   ְדָבִרים 

ה ָעִתיד ְוִלְפֵני ִמי ַאּתָ ה הֹוֵלְך,  )יב(ּוְלָאן ַאּתָ אָת,   ּבָ

התנא  מדוע אמר  לבאר  פי”ג(  למרים’  )‘זכור  חיים’  ה’חפץ  כתב  יק. למגום עפר רימה ותולעה. 

“למקום עפר רמה ותולעה”, ולא אמר “לעפר רמה ותולעה”, כדי שלא יתגאה האדם לחשוב שהוא 

לא יהיה רימה ותולעה ]כמו המעשה של רבי אחאי בר יאשיה )שבת קנב, ב( שאמר שם “רקב 

עצמות קנאה”, ומי שאין בו קנאה, אין הרקב שולט בו[, שהרי בכל אופן אין הוא עתיד להגיע 

לאיזה ארמון מפואר, אלא ‘למקום עפר’ שיש בו רימה ותולעה, ואפילו על רימה אחת אמרו חז”ל, 

שהיא קשה למת כמו המחט בבשר אדם חי, וכל שכן כששוכב בתוך הרימה. 

היראה מדברים אחרים, לא זו בלבד שאינה מעלה, אלא שהיא גנאי, שכן היא מראה על העדר 

יראת ה’, אשר אינה מותירה כל מקום ליראה אחרת. בענין זה מביא רבינו בחיי )חוה”ל שער 

האהבה פ”ו( את הסיפור, על אותו ירא אשר מצאו אותו ישן באחד המדבריות. לאחר ששאלו אותו 

כיצד אינו מתיירא לישון במקום הילוכן של חיות טרף, ענה אותו ירא, כי הוא מתבייש מאלקים 

לירא מדבר אחר זולת הקב”ה.

זהו אשר דרשו חז”ל על המילים “ובעבור תהיה יראתו על פניכם”, כי זוהי הבושה, שכן ירא ה’ 

מתבייש לירא מכל דבר אחר זולת היראה מהבורא.

נמצא לפי פירוש זה, כי מה שאמר משה אל העם “אל תיראו” לא היו אלו דברי הרגעה גרידא, כי 

אם דברי תוכחה, שכן לא התכוון לומר להם כי אין מן הצורך לירא, אלא שאסור לירא )הקדמת 

ה”שב שמעתתא”(. 

יב. ולאן אתה הולך. מדוע אמר התנא ‘ולאן אתה הולך’ – בלשון הווה, ולא אמר ‘תלך’ – בלשון 

עתיד? ביאר ה’חפץ חיים’ )‘זכור למרים’ פרק י”ג( שהתנא מורה לאדם שיתבונן, שבכל יום ויום 

מתמעט לחות השרשים מגופו, ומזה מתלבנים שערות ראשו וזקנו, ואֵפסים כוחותיו, עד שתצא 

נשמתו, וישוב העפר אל הארץ כמו שהיה בתחילת בריאתו, כמו שנאמר: “וייצר ה’ אלוקים את 

האדם עפר מן האדמה” ]נמצא, ששעת המיתה של האדם איננה רק השעה שבה הוא יוצא מן 

העולם לגמרי, אלא כל שעה שחולפת עליו בעולם הזה היא מעין שעת המיתה, שכוחותיו נחלשים 

וכבר אינם עומדים לו כבראשונה[. ואם כן, אתה בן אדם, במה תוכל להתגאות, בחומר שלך? 

הלא יסודו מעפר וסופו לעפר. 

 עיונים 

 עיונים 



הלבבות שער הכניעהחובות 

רנט  המוסר   ארחות   

ביושר לבב הלבבותשער הכניעה חובות 

המוסר  ארחות  רנח  

ההנהגות   – המנהקים  אבל 

בעל  בהם  לנהוק  שראוי 

לבעל   – עשרה  הם  הכניעה 

עשר  לנקוט  ראוי  ההכנעה 

הנהגות טובות כדלהלן.

הראשון – ההנהגה הראשונה 

יש   – אלהים  דעת  היא 

גדולת  את  ולהכיר  לידע 

מידותיו  ואת  הבורא, 

– הנהגותיו הטובות  הטובות 

 – והיתרון  הבריות,  עם 

והמעלות  היתרונות  ואת 

שבהן  לאדם,  ה'  נתן  אשר 

על  בדרגתו  עולה  הוא 

 – ידיך'  במעשי  האדם  את  המשלת   – 'תמשילהו  ק(:  ח,  )תהלים  שנאמר  כמו  החיים,  בעלי  שאר 

הבורא גדולת[  ]עוצם  עצמת  קודל  את  האדם  יכיר  וכאשר  בעולמך.  שבראת  היצורים  כל   על 

י ִ ּשׁ ֶרג ׁשִ  ּפֶ

ִניָעה  ַעל ַהּכְ ֶהם ּבַ ָראּוי ִלְנֹהק ּבָ ְנָהִקים ׁשֶ ֲאָבל ַהּמִ
ָרה. ֵהם ֲעׂשָ

ַהּטֹובֹות,  ּוִמּדֹוָתיו  ֱאלִֹהים,  ַעת  ּדַ ָהִראׁשֹון, 
ָאר  ר ָנַתן ָלָאָדם ַעל ׁשְ ְתרֹון ֲאׁשֶ ְוַהּיִ

יֵלהּו  ְמׁשִ ים ח, ק(: )א(ּתַ ִהּלִ ֱאַמר )ּתְ ּנֶ מֹו ׁשֶ ים, ּכְ ֲעֵלי ַהַחּיִ ּבַ

ַהּבֹוֵרא  ָעְצַמת  ּקֶֹדל  יר  ַיּכִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָיֶדיָך.  י  ַמֲעׂשֵ ּבְ

]-את הצאן והפרים[ כולם וגם בהמות שדי’ ]-השדה[, הפסוק מורה שהקב”ה השליט את האדם 

על כל הבריאה, וביאר שהאדם נוטל את הזרע ונוטעו, נוטל הוא את הבהמה ושוחט אותה ואוכל 

את בשרה, וכן נוטל את עורה ועושה ממנו מנעלים לרגליו, וזו היא שליטה מוחלטת שאין למעלה 

ממנה, ולזה רמז הפסוק ‘כל שתה תחת רגליו’ שהאדם רומס ברגליו את עור הבהמה, ולכן מברכים 

בעת נעילת המנעל ‘שעשה לי כל צרכי’, מכיון שכבר מתחילת הבריאה השליט השי”ת את האדם 

על כל הבריאה, כפי שהדבר ניכר בנעילת המנעל מעור של בהמה. 

מבואר מכל הנ”ל שנעילת המנעלים מורה על כח הממשלה של האדם, שהקב”ה המשילו להאדם על 

כל הבריאה לעשות בהם כרצונו לכל צרכיו, לפי זה ביאר בספר ‘באר יוסף’ )להגרי”צ סלנט זצ”ל, 

בפרשת שמות( מה שאמרו חז”ל על הפסוק “ויאמר ]ה’ אל משה[ אל תקרב הלם של נעליך מעל 

רגליך כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קדש הוא” )שמות ג, ה(, ואמרו במדרש רבה: כל מקום 

שהשכינה נגלית אסור בנעילת הסנדל, וכן ביהושע של נעלך, וכן הכהנים לא שמשו במקדש אלא 

יחפים. ויש ליתן טעם על איסור נעילת הסנדל במקום שהשכינה נגלית. אמנם להמבואר לעיל שענין 

נעילת המנעלים היא הוכחה וגילוי על מעלת האדם שהוא שולט ומושל על כל סוגי הבריאה מן הדומם 

והצומח עד בעלי החיים, לזאת במקום שנגלית השכינה - מקומו של מלך מלכי המלכים הקב”ה, שם 

אסור בנעילת הסנדל המורה על השררה וממשלה, כי אסור להראות לפני הקב”ה שום שררה וגדולה, 

וכמו שאמרו בירושלמי )שבת פ”י ה”ג( שאין גדולה בפלטין של מלך ואין גאוה לפני המקום. ובמדרש 

רבה )ס”פ במדבר( אמרו, שגם הלויים שהיו נושאים כל המשכן היו הולכים יחפים, והכל מטעם המבואר 

דכיון דנעילת הסנדל מורה על שליטה וממשלה של האדם על הברואים, הוא אסור במקום שהשכינה 

נגלית, מפני שאין להראות גדולה ושום שררה בפלטין של מלך לפני המקום ב”ה, עכ”ד. 

ועל פי דברים הנ”ל הוסיף הגרש”ז אויערבאך זצ”ל מובן מדוע באיסור “נעילת הסנדל” ביום 

הכיפורים, בתשעה באב ובאבל, נאמר במנעלים מעור ואילו שאר מנעלים שאינם של עור אין 

והיינו  בנעילתם תענוג,  אף שיש  א’(,  סי’ שפ”ב  ויור”ד  ב’,  תרי”ד  סי’  או”ח  )עיין  איסור  בהם 

משום שטעם איסור נעילת הסנדל זהו משום שבכך מראה האדם שלטון, וביוה”כ ותשעה באב 

אינו הזמן הראוי והמתאים לכך, וכן בזמן אבילות אין לו לאדם להראות שלטון עצמו, אלא צריך 

להיות במצב כניעה, וטעם זה שייך רק במנעל של עור, ודו”ק. ועל דרך זו הטעים שזהו גם הענין 

בחליצת המנעל ביבמה, שאדם זה שאינו שולט בעצמו שיוכל לקיים מצות יבום כהלכה על ידי 

שיכוין למצוה, אינו ראוי לסמל זה של שלטון, ולכן צריך לחלוץ דוקא נעל של עור )עיין רמב”ם 

פ”ג יבו”ח הי”ח, ואבהע”ז סי’ קסט כב(, שהרי רק מנעלים של עור מסמלים את שלטון האדם על 

הבריאה וכנ”ל, עכת”ד )‘נפש כל חי’ עמ’ טו(.

א. תמשילהו במעשי ידיך. במסכת ברכות )ס, ב( אמרו גבי ברכות השחר שתיקנו חז”ל לברך בכל 

יום: “כי סיים מסאניה ]כשנועל נעליו[ לימא ]יברך[: ברוך שעשה לי כל צרכי”. הטעם שמברכים 

‘שעשה לי כל צרכי’ רק בזמן שנועל נעליים ולא בזמן עשיית שאר צרכי האדם. ביאר השל”ה 

)בסידורו( בשם המהרש”ל, כי הקב”ה ברא בעולם ארבע דרגות זה למעלה מזה: דומם, צומח, חי, 

וְמַדֵּבר. הצומח מושל בדומם וניזון ממנו ]יונק מהקרקע[, החי מושל בצומח ]בכך שאוכל ממנו[ 

ועל ידי זה מושל גם בדומם, המדבר מושל בחי ]אוכלם ומשתמש בהם[ ועל ידי זה מושל בכולם. 

כשלוקח אדם עור בהמה לעשות ממנו מנעלים, הרי בכך יש ביטוי לממשלתו ושלטונו של האדם 

על כל חלקי הבריאה )בדריכתו על עור בהמה מראה שלטונו על הבהמה השולטת על הצומח 

והדומם(, נמצא שבכך מראה ביותר שהוא המושל בכולם וכולם תחת רגליו ממש לעשות בהם כל 

צרכיו, לפיכך מברך על המנעלים שעשה לי כל צרכי. 

וכן כתב הגר”א )‘אמרי נועם’ ברכות שם ד”ה אשר(, והוסיף שהברכה נתקנה על פי לשון הכתוב 

)תהילים ח, ז-ח( ‘תמשילהו במעשי ידיך כל שתה ]-ֹשמָת להיות נכנעים[ תחת רגליו צנה ואלפים 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הכניעהשער הכניעה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  רסא רס   המוסר   ארחות   

שאמר  כמו  יתברך,  הבורא 

ק,  )תהלים  ע"ה  המלך  דוד 

 – רע  שולמי  קמלתי  'אם  ה(: 

האם עשיתי רע למי ששילם 

לי רעה תחת טובה?! לא די 

שלא שילמתי לו רעה תחת 

צוררי  ואחלצה  אלא  רעה, 

מי  את  הצלתי  עוד   – ריגם' 

שהצר לי בחינם ושילמתי לו 

טובה תחת רעה )רד"ק ואבן 

עזרא(. היכולת להכיל את ההתנכלויות היא היא הסבלנות ואורך הרוח הנדרשים מן הקונה את 

מידת הכניעה. ונאמר )משלי כד, כט(: 'אל תאמר – אל תחשוב בלבך כאשר עשה לי – כפי שעשה 

הוא לי כן אעשה לו' – כך אגמול לו, ואמרו רבותינו קכרונם לברכה )קיטין לו, ב(: הנעלבים מידי 

ועולבים את מעליביהם, אלא שומעים חרפתם ואינם משיבים, והם עושים  אחרים, ואינם חוזרים 

זאת מאהבה, לא מפני שאין בפיהם מה להשיב, אלא מתוך אהבת ה', ולא עוד אלא שהם שמחים 

ורוממות קבורתו – ואת גבורתו 

הרוממה ואת חכמתו העליונה, 

יכניע   – הוא ייכנע לו ויישפל 

לפניו.  עצמו  את  וישפיל 

ממה  זו  חובתו  את  וילמד 

החכם  המלך  שלמה  שציוה 

תתהדר  'אל  ו(:  כה,  )משלי 

לפני מלך' – אל תתגאה ותנהג 

מלך  לפני  עצמי  כבוד  גינוני 

)רש"י(, שהרי לפני המלך, יש 

קל  מכאן  המלך.  את  לכבד 

וחומר: אם כך צריך להתנהג 

לפני מלך בשר ודם, כל שכן 

לפני  בהכנעה  להתנהג  שיש 

ואדוני  המלכים  מלכי  מלך 

מדמות  יתעלה  האדונים, 

נעלה  שהוא   – ומהמשל 

אפשר  שאי  עד  ומרומם 

ולא  דבר  אף  אליו  לדמות 

להמשיל לו שום עצם גשמי, 

)שמואל־א  חנה  שאמרה  כמו 

ב, ב(: 'אין גדוש כה' – אין מרומם ונעלה כמוך ה' כי אין בלתך' – שהרי לא קיים שום כוח זולתך.

והשני – ההנהגה השנייה היא ידיעת חובותיו של האדם. יש לדעת את חיובי התורה והשכל – שידע 

האדם מה הן החובות שהתורה והשכל מחייבים את האדם, ולגרוא – וללמוד בספר תורת האלהים, 

 – הכתובה  וכן את חלק התורה  בוריה  ולהבין את החכמה על   – המושכלת  ולעמוד על החכמה 

שבכתב והמגובלת – חלק התורה המסור לנו על פה, כדי ללמוד ממנה ]מהן[ תנאי הכניעה – איך 

באים לידי הכנעה, ומגומות הנהקתה – ובאיזה מקום ראוי להתנהג בהכנעה זו.

וההנהגה השלישית היא רוחב הלב – שיתאזר האדם באורך רוח ויקבל בסבלנות לא רק את מה 

שאהוב עליו, אלא גם מה שישנא מן הדברים ומן המעשים – וילמד לסבול את המקרים והמצבים 

השנואים הבאים עליו, ותהיה הנהגתו בכך לשם שמים מתוך אהבת

י  ַמְלּתִ ים ק, ה(: ִאם ּקָ ִהּלִ ָאַמר )ּתְ מֹו ׁשֶ ַרְך, ּכְ ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ

ֵלי כד,  ָצה צֹוְרִרי ֵריָגם. ְוָאַמר )ִמׁשְ ׁשְֹלִמי ָרע ָוֲאַחּלְ

ּלֹו,  ה  ֶאֱעׂשֶ ן  ּכֵ ִלי  ה  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ּתֹאַמר  ַאל  כט(: 

ב(: לו,  יִטין  )ּקִ ִלְבָרָכה  ִקְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו   ְוָאְמרּו 

ָתם  ֶחְרּפָ ׁשֹוְמִעים  עֹוְלִבים,  ְוֵאיָנם  ֱעָלִבים  )ב(ַהּנֶ

ֵמִחים  ּוׂשְ ֵמַאֲהָבה  ים  עֹוׂשִ יִבים,  ְמׁשִ ְוֵאיָנם 

לֹו  ַנע  ִיּכָ ָהֶעְליֹוָנה,  ְוָחְכָמתֹו  בּוָרתֹו  ּקְ ְורֹוְממּות 

ֵלי כה,  ה ֶהָחָכם )ִמׁשְ ּוָ ּצִ ה ׁשֶ ֵפל ְלָפָניו. ְוִיְלַמד ִמּמַ ָ ְוִיּשׁ

ֶמֶלְך  ִלְפֵני  ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ּכָ ֶמֶלְך,  ִלְפֵני  ר  ְתַהּדַ ּתִ ַאל  ו(: 

מֹות  ה ִמּדְ ָלִכים ַוֲאדֹוֵני ָהֲאדֹוִנים, ִיְתַעּלֶ ַמְלֵכי ַהּמְ

ֵאין  ב(:  ב,  מּוֵאל־א  )ׁשְ ה  ַחּנָ ָאְמָרה  ׁשֶ מֹו  ּכְ ל,  ׁשֵ ּוֵמִהּמָ

ָך. ְלּתֶ י ֵאין ּבִ יָי ּכִ ָגדֹוׁש ּכַ

ְוִלְגרֹא  ֶכל,  ְוַהּשֵׂ ַהּתֹוָרה  ִחּיּוֵבי  ָלַדַעת  ִני,  ֵ ְוַהּשׁ
ַעל  ְוַלֲעֹמד  ָהֱאלִֹהים,  ּתֹוַרת  ֵסֶפר  ּבְ

ִלְלֹמד  ֶלת,  ְוַהְמֻגּבֶ תּוָבה  ְוַהּכְ ֶלת  ּכֶ ׂשְ ַהּמֻ ַהָחְכָמה 

ִניָעה ּוְמגֹומֹות ַהְנָהָקָתּה. ָנֵאי ַהּכְ ה ּתְ ּנָ ִמּמֶ

ָנא ִמן  ׂשְ ּיִ ֶ ּשׁ ְוִסְבלּות ַמה  ב  רַֹחב ַהּלֵ י,  ִליׁשִ ְ ְוַהּשׁ
ם  ְלׁשֵ ים,  ֲעׂשִ ַהּמַ ּוִמן  ָבִרים  ַהּדְ

ב. הנעלבים ואינם עולבים שומעים חרפתם ואינם משיבים עושים מאהבה ושמחים ביסורים. ה’חפץ 

חיים’ )שמיה”ל, שער התבונה פ”ח ד”ה ופרשו( הביא, שהמפרשים כתבו שיש בברייתא זו שלש 

יכול  והיינו שאינו עולב את חבירו כשחבירו מחרפו, אבל  ואינן עולבים.  מדרגות: א. עלובים 

והיינו שהוא עוצר את עצמו  ואינם משיבים,  להיות שישיב לדברי חבירו. ב. שומעים חרפתם 

שלא להשיב, כדי שלא יתבזה יותר על ידי זה מחבירו, אך לבו מר עליו מכך שמוכרח לשתוק. 

ג. עושים מאהבה ושמחים ביסורים, הוא מי שאינו משיב מצד אהבתו להקב”ה, ומקבל יסורים 

אלה בשמחה. והזוכה למידה זו בשלימות, בדרגה העליונה, יחשב לעתיד לבא מאוהבי ה’ ויאיר 

כשמש בגבורתו, כי מדה זו באה מקדושת הנפש ומאמונה טהורה בה’ שמשגיח על כל דרכי איש 

ועושה הכל לטובתו.

ואילו המהר”ל )נתיבות עולם א’( מפרש: שלש מדריגות של סבילת העלבונות הם כנגד מדות 

של שלשת האבות. א. “נעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים” – מדה אחת היא, 

כנגד יעקב שנרדף מפני עשו אחיו, ועל כך נאמר בנביא “ואוהב את יעקב ואת עשו שנאתי”. ב. 

“עושים מאהבה” – מדת אברהם הנקרא “זרע אברהם אוהבי”. ג. “שמחים ביסורים” – כנגד יצחק 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הכניעהשער הכניעה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  רסק רסב   המוסר   ארחות   

היא  הרביעית  וההנהגה 

עשות הטוב – שיעשה האדם 

ודבר  אדם,  לבני  וחסד  טוב 

עליהם  וידבר   – בהם  טוב 

וידון   – לקכות  ולדונם  טוב, 

אותם לכף זכות, ושלא יספר 

מלדבר  ויימנע   – בקנותם 

הרע,  ולשון  רכילות  עליהם 

ושימחל להם על מה שידברו 

ויסלח   – בקנותו  ויספרו  בו 

וסיפרו  שדיברו  על  להם 

בגנותו, ואם אינם – ואף על 

לכך,  ראויים  הם  שאין  פי 

כ(:  י,  )גהלת  שנאמר  כמו 

תגלל'  אל  מלך  במדעך  'קם 

– אפילו במחשבתך בלבד אל תקלל מלך, כי בכך הנך פוגם את נשמתך )טוב הלבנון(, ונאמר על 

הרשע )תהלים נ, יט-כ(: 'פיך שלחת ברעה - התרת ללשונך לדבר רעה על בני האדם, ולשונך תצמיד 

מרמה' - והצמדת את לשונך ללשונו של אדם אחר המדבר דברים רעים כמוך, כלומר, נועדת עם 

רשע כמותך כדי לדבר דברי מרמה, 'תשב באחיך תדבר – הנך יושב במושב לצים ומדבר אפילו 

על אחיך, ואף בבן אמך – אתה מחפש מומים ופגמים. בן אמך אינו יורש את אביך ואינו נחשב כמי 

שמאיים עליך או כמי שיש לו דין ודברים אתך, ובכל זאת גם בו תתן דופי' )רש"י ורד"ק(.

וממחילת הדיבור הרע והקינוי – והוכחה לכך שעל האיש הנכנע והעניו למחול גם למי שדיבר עליו 

רעה ודברי גנאי מצויה במה שאמר הכתוב )במדבר יב, א(: 'ותדבר מרים

שהעלבון  ובסבל  ביסורים 

מפני  להם,  גורמים  והחרפה 

את  מקיימים  הם  ידם  שעל 

רצון ה' שציווה להתגבר על 

תאוות הנקמה - עליהם, על 

אותם אנשים, הכתוב אומר )שופטים ה, לא(: 'ואוהביו כצאת השמש בקבורתו' – אוהבי ה' אלו הם 

ה'. הם משולים לשמש בשעת  רצון  ידיעה שהם מקיימים בכך את  בייסוריהם מתוך  השמחים 

זריחתה, שלמרות שקשה לה לצאת להאיר לארץ ]עיין נדרים לט, ב שהקב"ה מוכיח את השמש 

על שמשתחוים לה והיא בכל זאת ממשיכה להאיר ואינה חוששת לכבודו. ובאמת זו חרפה גדולה 

לה, עד שאינה רוצה לצאת[, ומכל מקום מאירה היא לעולם, ושמחה לעשות רצון קונה שמצווה 

לה בעל כרחה להאיר )מרומי שדה, שבת פח, ב, ועיין גם ענף יוסף שמביא על כך את הפסוק 

)תהלים יט, ו( שנאמר על השמש: 'ישיש כגבור לרוץ אורח'(, והמתנהג כך, הוא הנגרא אצלם – 

בלשון חכמינו ז"ל "מעביר על מידותיו" – "המניח את מדידתו" - שנמנע מלמדוד מידה כנגד מידה 

ואינו נוהג במידת ההקפדה, אף במקום שראוי לו להקפיד על מי שחטא כנגדו, ואינו מדקדק 

להשיב למי שציער אותו כגמולו.

ר טֹוב  ְוַדּבֵ ָאָדם,  ִלְבֵני  ַהּטֹוב  ֲעׂשֹות  ְוָהְרִביִעי, 
ר  ְיַסּפֵ ּלֹא  ְוׁשֶ ִלְקכּות,  ּוְלדּוָנם  ֶהם,  ּבָ

רּו  ִויַסּפְ בֹו  רּו  ַדּבְ ּיְ ׁשֶ ַמה  ָלֶהם  ְמַחל  ּיִ ְוׁשֶ ְקנּוָתם,  ּבִ

ָאַמר )גֶֹהֶלת  מֹו ׁשֶ ִבְקנּותֹו, ְוִאם ֵאיָנם ְראּוִיים ְלָכְך, ּכְ

ים נ,  ִהּלִ )ּתְ ְוָאַמר  ל,  ַגּלֵ ּתְ ֶמֶלְך ַאל  ֲעָך  ַמּדָ ּבְ ם  ּקַ י, כ(: 

ְצִמיד ִמְרָמה,  ַלְחּתָ ְבָרָעה ּוְלׁשֹוְנָך ּתַ יָך ׁשָ יט-כ(: ּפִ

ן ּדִֹפי. ּתֶ ָך ּתִ ֶבן ִאּמְ ר ּבְ ָאִחיָך ְתַדּבֵ ב ּבְ ׁשֵ ּתֵ

ָאַמר  ֶ ּשׁ ַמה  ּנּוי,  ְוַהּקִ ָהַרע  ּבּור  ַהּדִ ִחיַלת  ּוִמּמְ
ר ִמְרָים  ַדּבֵ ר יב, א(: )ד(ַוּתְ ִמְדּבַ תּוב )ּבְ ַהּכָ

לא(:  ה,  )ׁשֹוְפִטים  אֹוֵמר  תּוב  ַהּכָ )ק(ֲעֵליֶהם  ּסּוִרים,  ּיִ ּבַ

ְגָרא  ַהּנִ ְוהּוא  ְקֻבָרתֹו,  ּבִ ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ֵצאת  ּכְ ְואֲֹהָביו 

ֶאְצָלם "ַמֲעִביר ַעל ִמּדֹוָתיו".

אלו:  פסוקים  בסמיכות  לדייק  יש  מאד.  ענו  משה  והאיש  ואמר  במשה,  ואהרן  מרים  ותדבר  ד. 

תחילה אמר הכתוב “ותדבר מרים ואהרן במשה”, ולאחר מכן קובעת התורה: “והאיש משה עניו 

מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה”, ונשאלת השאלה: מהו הקשר בין שני הפסוקים? ועוד: 

ענין  של  ב”עיצומו”  כאן,  דוקא  ומדוע  סופו,  ועד  מתחילתו  ומעולם  מאז  עניו  היה  משה  הלא 

הדברים שדיברו עליו אהרן ומרים – מצאה התורה לנכון לתאר לנו את גודל ענוותנותו, שבמבט 

שהיה בעל יסורים, כמאמרם ז”ל: יצחק חידש יסורים, אמר לפני הקב”ה, האדם חוטא ואין לו במה 

להתכפר, הבא עליו יסורים שיתכפר בו האדם. אמר הקב”ה דבר טוב תבעת וממך אני מתחיל, 

שנאמר: “ויהי כי זקן יצחק ותכהינה עיניו מראות”. 

עליהם אמר הכתוב: “ואוהביו כצאת השמש בגבורתו”. ידוע כי השמש יש בה מזוהר העליון. אין 

לך בכל הנמצאים מסולק מן הגשמיות כמו השמש, ולכן אומרים כי כאשר יש לו לאדם משלושת 

מדות הללו, יש לו בחינת מדריגת השמש שהיא כלולה משלשתן, עכ”ד. 

שהכוונה  ב(  לו,  )גיטין  המאירי  כתב  בקבורתו.  השמש  כצאת  ואוהביו  אומר  הכתוב  עליהם  ק. 

להמשיל ענין זה למה שאמרו במסכת חולין )ס, ב( שבתחילה היה אור הירח גדול כאור השמש, 

אלא שקיטרגה הירח על השמש, באמרה שאין שני מלכים יכולים לשמש בכתר אחד, כלומר, 

שאין זה ראוי לשני מאורות שווים בגודלם למשול בעולם, ואמר לה הקב”ה לכי ומעטי את עצמך. 

השמש – ששמעה את טענת הירח ושתקה – נשארה בגודלה; וכמו כן אלו הנעלבים ואינם עולבים 

יהיו כשמש היוצאת בגבורתה, כלומר שלא יפחת מעמדם ולא יחסרו כלום בגלל שתיקתם, ואילו 

עולביהם, לא רק שייכשלו במזימתם ולא יצליחו להרע להם, אלא אף יושפלו. 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הכניעהשער הכניעה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  רסה רסד   המוסר   ארחות   

את דברי שלמה המלך החכם 

)גהלת ק, כא( כעצה והדרכה 

לאדם: 'קם לכל הדברים אשר 

שתשמע  מה  כל   – ידברו 

בין  עליך,  אחרים  שאומרים 

בשבחך ובין בגנותך, אל תתן 

לבך' – אל תתעניין בדברים 

)גהלת  ואמר  והוסיף  אלו, 

רבות  פעמים  קם  'כי  כב(:  ק, 

ידע לבך אשר קם אתה גללת 

– עליך לזכור, שגם  אחרים' 

את  וִבִזּיָת  בלבך  ִגִּנּיָת  אתה 

ולמה  רבות,  פעמים  זולתך 

אפוא יחרה אפך כשמדברים 

עליך?! )מצודת דוד(.

ואמרו חכמינו קכרונם לברכה )תענית כה, ב(: מעשה ברבי אליעקר בן הורקנוס שירד לפני התיבה 

– להיות שליח ציבור ואמר בתפילתו עשרים וארבע רננות – את עשרים וארבע הברכות שתיקנו 

לומר בתעניות )כפי המובא בגמרא שם טו, א(, ולא נענה. ירד רבי עגיבא לפני התיבה אחריו ואמר 

'אבינו מלכנו', ומיד נענה. יצתה בת גול מן השמים ואמרה: לא מפני שקה ]-רבי עקיבא[ קדול מקה 

]-מרבי אליעזר בן הורקנוס[ התקבלה תפילתו של רבי עקיבא, אלא,

ואהרן במשה' – מרים חטאה 

בכך שהשוותה את משה רבנו 

ובאמרה  הנביאים  לשאר 

שלא היה לו לפרוש מאשתו, 

כמו ששאר הנביאים אינם פורשים מנשותיהן, ובסמוך לפסוק זה נאמר )במדבר יב, ק(: 'והאיש 

משה ענו – שפל וסבלן )רש"י( מאד', ומדוע הזכירה התורה כאן את ענוותנותו של משה רבנו? מפני 

שמחל להם – ללמדנו, כי סלח להם על מה שדיברו עליו. ומקה מה שאמר – עוד מצינו בעניין זה 

רּו  ר ְיַדּבֵ ָבִרים ֲאׁשֶ ם ְלָכל ַהּדְ ֶהָחָכם )גֶֹהֶלת ק, כא(: ּקַ

ָעִמים  ּפְ ם  ּקַ י  ּכִ כב(:  ק,  )גֶֹהֶלת  ְוָאַמר  ָך,  ִלּבֶ ן  ּתֵ ּתִ ַאל 

ְלּתָ ֲאֵחִרים. ה ִגּלַ ם ַאּתָ ר ּקַ ָך ֲאׁשֶ ַרּבֹות ָיַדע ִלּבֶ

ב(:  כה,  ֲעִנית  )ּתַ ִלְבָרָכה  ִקְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ְוָאְמרּו 
ִלְפֵני  ַרד  ּיָ ׁשֶ ֱאִליֶעֶקר  י  ַרּבִ ּבְ ה  ַמֲעׂשֶ

ַנֲעָנה.  ְולֹא  ְרָננֹות  ע  ְוַאְרּבַ ִרים  ֶעׂשְ ְוָאַמר  ָבה  ַהּתֵ

ְוַנֲעָנה.  נּו,  ַמְלּכֵ ָאִבינּו  ְוָאַמר  ֲעִגיָבא  י  ַרּבִ ָיַרד 

א  ה, ֶאּלָ ה ָקדֹול ִמּקֶ ּקֶ ת גֹול ְוָאְמָרה: )ו(לֹא ׁשֶ ָיְצָתה ּבַ

ה  ר יב, ק(: )ה(ְוָהִאיׁש מׁשֶ ִמְדּבַ ה, ְוָאַמר )ּבְ מׁשֶ ְוַאֲהרֹן ּבְ

ָאַמר  ֶ ּשׁ ַמה  ה  ּוִמּקֶ ָלֶהם.  ַחל  ּמָ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְמאֹד,  ָעָנו 

ונבואתו ישירה. עד שאמרו )שמות רבה מה, ג(: משל למערה שהיא נתונה לשפת הים, עלה הים 

ומלאה ולא היה הים זז משם, אלא מכאן ואילך הים נותן למערה והמערה לים, כך: “וידבר ה’ אל 

משה – ויאמר משה אל ה’”.

אם  להתגאות!  אפשר  איך  כמלאכים,  הגשמיות,  בהתפשטות  במוחשיות,  ה’  לפני  וכשעומדים 

כן היש פלא בכך, שמשה רבינו, עבד ה’ העומד לפניו תדיר, ענו הוא מכל האדם אשר על פני 

האדמה! )‘והגדת’ במדבר יב, ג(.

ו. לא שקה קדול מקה אלא שקה מעביר על מדותיו וקה אינו מעביר על מדותיו. ויש להקשות, ידוע 

כמה גדול כח המדה הזאת של מעביר על מדותיו, עד שאמרו חז”ל )ר”ה יז, א( “כל המעביר על 

ראשון נראה שאינה קשורה כלל לענין זה?

אלא – ביאר הגרי”מ בן מנחם זצ”ל – יכול אדם להיות עניו ולהסתיר בעקביות את מעלותיו מעיני 

ההמון, ואם יתאמץ יותר, גם מכריו לא ירגישו בגדלותו, אך גם העניו ביותר יתקשה להעלים את 

יופי אישיותו – מבני משפחתו הקרובים, החיים עימו ומבחינים בהנהגותיו, טהרת ליבו וגדלות רוחו.

אך לא כן משה רבינו. העניו מכל האדם הצליח להסתיר את מידת קדושתו, צדקותו וגדלותו – 

אפילו מאחיו, אחותו ובני ביתו הקרובים ביותר, עד שדיברו בו ובמעשיו!

זו פשר הסמיכות: “ותדבר מרים ואהרן במשה”, וכי תשאל: הכיצד זה לא הבינו כי מעשיו כולם 

נובעים ממקור טהור וקדוש? על כך משיבה התורה: “והאיש משה עניו מאוד מכל האדם” – וענוותנותו 

“העלימה” את מלוא עוצם גדולתו אפילו מהמקורבים אליו ביותר! )‘ושלל לא יחסר’ – במדבר(.

ה. והאיש משה ענו מאד. יש להבין, מדוע, מכל בני דור דעה, עד לשבעים הזקנים וי”ב הנשיאים, 

ועד ליהושע – שנתייחד גם הוא בענוותנותו )תרגום יונתן במדבר יג, טז( – ואהרן, שאמרו עליו 

)בתי מדרשות א( “גדולה ענוה, שבה נשתבח אהרן” )והובא ב”ראשית חכמה” שער הענוה פ”ז(, 

ומכולם לא נתייחד אלא משה רבינו, עד שהיה ה”ענו מכל האדם אשר על פני האדמה”. מדוע?!

והענין, שבמתן תורה הגיעו ישראל להתפשטות הגשמיות, ולאחריו נאמר למשה רבינו: “לך אמור 

להם שובו לכם לאהליכם” )דברים ה, כז(, היינו לכוחות הגוף, שהוא אוהל הנפש )הקדמת “משך 

חכמה” לספר שמות, ו”פנים יפות” ומלבי”ם ו”העמק דבר” שם(, “ואתה פה עמוד עמדי, ואדברה 

אליך את כל המצוה והחוקים והמשפטים אשר תלמדם”. כלומר, שמשה רבינו נשאר בהתפשטות 

הגשמיות כמלאך, עומד משרת לפני ה’ תמיד, עד שאין כל חילוק לגביו בין חייו לפטירתו, “מה 

להלן עומד ומשמש אף כאן עומד ומשמש” )סוטה יג, ב(. והרמב”ם )בהקדמת פירוש המשניות 

רבינו  משה  נבואת  בחילוק  הוא  העיקרים  עשר  משלושה  השביעי  כתב, שהעיקר  חלק(  לפרק 

משאר הנביאים, שכולם התנבאו על ידי אמצעי ומלאך, ואילו משה רבינו היה בעצמו כמלאך 

 עיונים 

 עיונים 



הלבבותשער הכניעהביושר לבב חובות 

רסק  המוסר   ארחות   

הלבבות שער הכניעהחובות 

המוסר  ארחות  רסו  

עקיבא,  רבי  שקה,  מפני 

נוהג   – מידותיו  על  מעביר 

רבי  קה,  ואילו  בסלחנות 

על  מעביר  אינו  אליעזר, 

מידותיו.

ונאמר – וכבר סופר על אחד 

פעם  שעבר  החסידים  מן 

בתלמידיו  מלווה  כשהוא 

מסרחת  כלב  נבלת  יד  על 

לו  ואמרו  מאד,  ]שהסריחה[ 

תלמידיו: כמה מסרחת נבלה 

קאת - כמה קשה ריח הסירחון 

להם  אמר  זו!  נבילה  של 

שיניה!  לבנות  כמה  החסיד: 

מלספר  נמנע  חסיד  אותו 

וחיפש  המת  הפגר  גנות  את 

טוב",  "משהו  בו  למצוא 

את  תלמידיו  שמעו  וכאשר 

תגובתו, נכלמו ונתחרטו על מה שסיפרו בקנותה של הנבילה. והרי יש במעשה זה לקח הנלמד מקל 

וחומר: כיון שהוא קנאי לספר – אם מכוער הדבר לדבר בקנותו של כלב מת, כל שכן שמכוער הדבר 

לדבר בגנותו של אדם חי. ובנוסף לכך למדנו שכיון שהוא מעשה טוב וראוי לשבח נבלת כלב בלובן 

]על לובן[ שיניה, בוודאי וכל שכן שהוא חובה לפי קה להלל ולשבח כל אדם על מעלתו הגדולה שהוא 

משכיל ומבין. וזאת היתה גם כוונתו של אותו החסיד להוכיחם – להדריך את תלמידיו שלא ילמדו 

לשונם לדבר רע – שלא ירגילו את לשונם לדבר דברי גנות, וישוב להם טבע – עד שהרגל זה ייהפך 

ַעל  ַמֲעִביר  ֵאינֹו  ְוֶקה  ִמּדֹוָתיו  ַעל  ַמֲעִביר  ה  ּקֶ ׁשֶ

ִמּדֹוָתיו.

ָעַבר ַעל ִנְבַלת  ַעל ֶאָחד ִמן ַהֲחִסיִדים ׁשֶ ְוֶנֱאַמר 
ֶלב ַמְסַרַחת ְמאֹד, ְוָאְמרּו לֹו ַתְלִמיָדיו:  ּכֶ

ה ְלָבנֹות  ּמָ ה ַמְסַרַחת ְנֵבָלה קֹאת! ָאַמר ָלֶהם: ּכַ ּמָ ּכַ

ְוֵכיָון  ִבְקנּוָתּה.  רּו  ּפְ ּסִ ֶ ּשׁ ַמה  ַעל  ְוִנְתָחְרטּו  יָה!  ּנֶ ׁשִ

ָאָדם  ן ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ ֶלב ֵמת, ּכָ ְקנּות ּכֶ ר ּבִ הּוא ְקַנאי ְלַסּפֵ ׁשֶ

לֶֹבן  ּבְ ֶלב  ּכֶ ִנְבַלת  ַח  ּבֵ ְלׁשַ טֹוב  הּוא  ׁשֶ ְוֵכיָון  ַחי. 

ַח ָאָדם  ּבֵ הּוא חֹוָבה ְלִפי ֶקה ְלׁשַ ן ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ יָה, ּכָ ּנֶ ׁשִ

ּלֹא  ׁשֶ ְלהֹוִכיָחם,  ָנתֹו  ַכּוָ ְוָהְיָתה  ּוֵמִבין.  יל  ּכִ ַמׂשְ

ֶטַבע, ָלֶהם  ְוָיׁשּוב  ָרע,  ר  ְלַדּבֵ ְלׁשֹוָנם  דּו   ְיַלּמְ

הגשמים, רבי עקיבא שמדתו היתה כשיטת הלל נענה מן השמים מדה כנגד מדה; אך רבי אליעזר 

שמדתו היתה כשיטת שמאי, אף שקיבל שכר הרבה על כך שהיה מקיים רצון ה’ לפי שיטת רבותיו 

– מכל מקום מפני שסוף סוף לפי שיטתו לא היה מעביר על מידותיו, על כן אין זו מדה כנגד מדה 

שיעבור הקב”ה על פשעי הציבור, ולכך לא נענה )‘אור ישראל’ כח(. 

מדותיו מעבירין לו על כל פשעיו”. אם כן במדה זו עצמה של “מעביר על מידותיו” גדול רבי 

עקיבא מרבי אליעזר, ומדוע אמרה הבת קול שרבי עקיבא אינו גדול יותר מרבי אליעזר?

רבי ישראל מסלנט מתרץ קושיא זו על פי יסוד שמניח כדי לבאר סוגיא במסכת שבת )ל, א(. 

נאמר שם: “לעולם יהא אדם ענוותן כהלל ואל יהא קפדן כשמאי”, ומסופרים שם כמה מעשיות 

מענוותנותו של הלל וקפדנותו של שמאי, עיין שם. והנה בהשקפה ראשונה נראה כי מעלתו של 

הלל היתה גדולה יותר ממעלת שמאי שהרי ידוע כמה משובחת מדת הענוה וכמה מגונה מדת 

הקפדנות. אולם באמת זו טעות! כי הנה לכאורה אינה מובנת סיבת קפדנותו של שמאי – הלא 

ידוע כי כל חכמינו ז”ל, אף בדורות האחרונים, ובוודאי בדורות הראשונים, היו דומים למלאכי 

השרת ממש, וקיימו את כל התורה כולה והתנהגו בכל המדות טובות המצויות, ואם כן תמוה: 

מאין נבעה סיבת קפדנותו של שמאי? ואפילו אם נאמר שהיה קפדן בטבעו, מכל מקום האם נבצר 

משמאי לכבוש את מידותיו ולהטותם לחפצו להשתלם במידת הענוה?

אולם ביאור הענין הוא, כי התנהגותו של שמאי תלויה במחלוקת בין שמאי להלל הקשורה בדרכי 

עבודת ה’, כי כמו שנחלקו שמאי והלל בהרבה דיני התורה כן נחלקו בדרכי העבודה, אם להתנהג 

במדת הענוה, אך לכבוד התורה עדיף להתנהג במדת הקפדנות, או שאף לכבוד התורה יש להטות 

את הכף לצד מידת הענוה. שמאי סבר כי על פי דין צריך אדם להתנהג במידת הקפדנות לכבוד 

התורה. והלל סבר שלעולם יש לו לאדם להתנהג במדת הענוה. וכל אחד החזיק בדעתו והתנהג 

על פי שיטתו. אמנם, חכמי הגמרא הם שפסקו אחר כך והכריעו כהלל בדרכי עבודת ה’ ואמרו: 

“לעולם יהא אדם ענותן כהלל ואל יהא קפדן כשמאי”.

והנה ידוע כי רבי אליעזר היה מתלמידי שמאי )ראה רש”י ותוספות שבת קל, ב(, ולכן היה סבור 

נוגע  ולא להעביר על מדותיו כשהענין  להלכה כשמאי שצריך אדם להתנהג במדת הקפדנות 

לכבוד התורה. אולם רבי עקיבא היה מתלמידי הלל והיה סבור כמוהו שצריך גם בזה להתנהג 

במידת הענוה, ועל כן היה מעביר על מידותיו. נמצא כי באמת לא היה רבי עקיבא גדול מרבי 

אליעזר, אחרי שכל אחד היה מתנהג לפי השיטה שקיבל מרבותיו.

אמנם מה שאמרה הבת קול כי לכך לא נענה רבי אליעזר, ואילו רבי עקיבא נענה וירדו גשמים, 

מפני שזה מעביר על מידותיו וזה אינו מעביר על מדותיו, הענין כך הוא: כי הנה ידוע דרכי הנהגת 

הקב”ה על בריותיו להתנהג עמהם מדה כנגד מדה וכמאמרי חז”ל )שבת קנא, ב( “כל המרחם 

על הבריות מרחמין עליו מן השמים”, “כל המעביר על מידותיו מעבירין לו על כל פשעיו”, ולכן 

מי שבעצמו מעביר על מדותיו, מסוגל להתפלל על צרת הציבור ולבקש רחמים מלפני הקב”ה 

שיעבור על פשעם וייענה להם בעת צרתם, מדה כנגד מדה. ולכן כאשר התפללו שני החכמים על 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הכניעהשער הכניעה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  רסט רסח   המוסר   ארחות   

היא  החמישית  וההנהקה 

כולם  עולמו  בעניני  הכניעה 

בשעה  בכניעה  שיתנהג   –

ענייני  בכל  עסוק  שהוא 

מהם  הנראה  הזה,  העולם 

ובמעשהו  בדיבורו  והנסתר 

הגלויים  העניינים  הן   –

הנסתרים  והן  אדם  לבני 

ובין  בדיבורו  בין  מהם, 

איבריו  ובתנועת  במעשיו, 

ונוחם – ותהא ניכרת כניעתו 

ובשעת  בתנועתם  באיבריו: 

מנוחתם, ולא יהיה תוכו בכל קה הפך ברו – ולא תהא פנימיותו סותרת את חיצוניותו, היינו שיהיה 

נכנע גם בלבו, ולא יהא מצפונו כנקד ]מנוגד ל[נראהו – ומעשיו הנעשים בסתר לא יהיו מנוגדים 

למעשיו והנהגתו הגלויים, ותנועותיו – אלא בכולם תהיינה תנועותיו שגולות ונכונות – מקבילות 

וראויות ושוות ומתדמות – אחידות ותואמות, הולכות על דרך הכניעה והשפלות – נעשות במהלך 

של כניעה ושפלות לפני האלהים יתברך ולפני בני האדם, ואין הכוונה שיכניע את עצמו באופן 

שווה לפני כל אדם, אלא שתהיה כניעתו כלפי בני אדם משתנה כפי התחלגות מעלותם – בהתאם 

למידת חשיבותם ומעלתם, וכפי הטוב לו מהם לתורתו ולעולמו – וכפי שיעור הטובה שהוא מפיק 

מהם לענייני קיום התורה ולצרכיו בעולם הזה ]כלומר, האדם אינו צריך להיכנע לכל אדם בשווה: 

ככל שאותו האיש חשוב וגדול יותר, וככל שהיטיב לו יותר ברוחניות או בגשמיות, כך מידת 

אצלם לטבע, כך שלא יוכלו 

נבילה,  על  אפילו  רע  לדבר 

את  וירגילו  כשילמדו  וכן 

ישוב  טוב,  רק  לדבר  לשונם 

ייהפך   – גבוע  טבע  להם 

לטבע  להם  להיות  זה  הרגל 

)תהלים  שנאמר  כמו  שני, 

 – לשונו'  על  רקל  'לא  ק(:  טו, 

לדבר  לשונו  את  הרגיל  לא 

דיבורים רעים )טוב הלבנון(, 

מי  ועל   – קה  בהפך  ואמר 

שעושה את ההיפך נאמר )תהלים נב, ד-ו(: 'הוות תחשוב לשונך – הלשון שלך מורגלת לדבר רע, 

כתער מלטש – היא חדה כסכין תער. עשה רמיה – לשון זו פוגעת בחפים מפשע, אהבת כל דברי בלע' 

– הנך אוהב לדבר השמצות )פת לחם וטוב הלבנון(, ונאמר )תהלים גכ, ק(: 'מה יתן לך ומה יסיף לך 

לשון רמיה' – איזו תועלת תצמח למדבר דברי רמייה?! ומכיוון שאין לו כל תועלת מדברי הרמייה, 

יש הכרח להסיק שרק ההרגל הוא הגורם לו לדבר בצורה זו )פת לחם( ונאמר )גהלת י, יב(: 'דברי 

פי חכם חן ושפתות כסיל תבלענו' – דבריו של החכם מתקבלים בחן באוזני שומעיהם, ואילו דבריו 

הרעים של הכסיל, גורמים רעה לו עצמו )עפ"י רש"י ומנורת המאור פי"ח החלק השני(.

ם,  ֻכּלָ עֹוָלמֹו  ִעְנְיֵני  ּבְ ִניָעה  ַהּכְ י,  ְוַהֲחִמיׁשִ
ִדּבּורֹו  ּבְ ר,  ְסּתָ ְוַהּנִ ֵמֶהם  ְרֶאה  ַהּנִ

ִיְהֶיה  ְולֹא  ְונּוָחם,  ֲאָבָריו  ּוִבְתנּוַעת  הּו  ּוְבַמֲעׂשֵ

רֹו, ְולֹא ַמְצּפּונֹו ְכֶנֶקד ִנְרֵאהּו,  ָכל ֶקה ֶהֶפְך ּבָ תֹוכֹו ּבְ

ּמֹות,  ּוִמְתּדַ וֹות  ְוׁשָ ּוְנכֹונֹות  גּולֹות  ׁשְ ּוְתנּועֹוָתיו 

ֵלאלִֹהים  ְפלּות  ִ ְוַהּשׁ ִניָעה  ַהּכְ ֶרְך  ּדֶ ַעל  הֹוְלכֹות 

ַמֲעלֹוָתם,  גּות  ִהְתַחּלְ ִפי  ּכְ ָאָדם,  ְוִלְבֵני  ַרְך  ִיְתּבָ

ּוְלעֹוָלמֹו, ְלתֹוָרתֹו  ֵמֶהם  לֹו  ַהּטֹוב   ּוְכִפי 

ר טֹוב, ָיׁשּוב ָלֶהם ֶטַבע  דּו ְלׁשֹוָנם ְלַדּבֵ ַלּמְ ּיְ ׁשֶ ְוֵכן ּכְ

ַעל  ָרַקל  לֹא  ק(:  טו,  ים  ִהּלִ )ּתְ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָגבּוַע, 

ְחׁשֹב  ים נב, ד-ו(: ַהּוֹות ּתַ ִהּלִ ֶהֶפְך ֶקה )ּתְ ְלׁשֹונֹו, ְוָאַמר ּבְ

ָכל  ָאַהְבּתָ  ה,  ְרִמּיָ ה  עֹׂשֵ ׁש  ְמֻלּטָ ַתַער  ּכְ ְלׁשֹוֶנָך 

ן ְלָך ּוַמה  ּתֵ ים גכ, ק(: )ק(ַמה ּיִ ִהּלִ ְבֵרי ָבַלע, ְוָאַמר )ּתְ ּדִ

ְבֵרי ִפי  ה, ְוָאַמר )גֶֹהֶלת י, יב(: ּדִ ּיִֹסיף ָלְך ָלׁשֹון ְרִמּיָ

ֶעּנּו. ַבּלְ ִסיל ּתְ ְפתֹות ּכְ ָחָכם ֵחן ְוׂשִ

גופניות אלו רומזות על תכונה רוחנית מרוממת. הלשון הוא דבר יקר שיש להניחו על אברים 

שהנשמה  כפי  לחלוטין,  מוסתר  במקום  להסתירו  ושיש  כר[  על  המונחת  יקרה  ]כאבן  אחרים 

מוסתרת במקום סתר. תכונה רוחנית מיוחדת זאת אינה אמורה למנוע את הלשון מלדבר, אלא 

כן. מהר”ל מביא את  לא מצליחה לעשות  הלשון  זאת,  כל  הרע. עם  לשון  למנעה מלדבר  רק 

המדרש )ילקוט שמעוני, דברים תתקלג( שלשון דומה לכלב הקשור בשלשלת וחבוש ונתון לפנים 

משלשה בתים, ואף על פי כן כשהוא נובח כל העם מתייראים ממנו. אילו היה מהלך חפשי בחוץ 

מה היה קורה?! 

במסכת ערכין )טו, ב( דורשת הגמרא פסוק זה כאילו  ק. מה יתן לך ומה יוסיף לך לשון רמיה. 

המשורר מדבר אל הלשון עצמה, וכך היא הדרשה: “אמר לו הקב”ה ללשון: כל אבריו של אדם 

זקופים ]-עומדים[ ואתה מוטל ]דהיינו מושכב בתוך הפה[; כל אבריו של אדם ]נראים[ מבחוץ, 

ואתה מבפנים ]כך שקשה יותר להפעילה[, ולא עוד אלא שהקפתי לך שתי חומות ]לשמירה, 

שלא יהיה הדיבור קל, חומה[ אחת של עצם )השיניים( ואחת של בשר )השפתיים(, ]ואם לאחר כל 

השמירות הללו עדיין ממשיכה את ומדברת לשון הרע, אם כן[ מה יתן לך ]הקב”ה[ ומה יוסיף לך, 

לשון רמיה, ]עוד שמירה שתועיל שלא תספרי לשון הרע? הלא אם שמירות אלה לא עזרו נראה 

ששום שמירה נוספת לא תעזור[”.

ג( מקשה: כיצד השמירות הקיימות מועילות? הלא סוף סוף, במה  )נתיב הלשון פרק  המהר”ל 

שהוא מוטל בשכיבה ומוקף בשיניים ושפתיים אינו מונע מהלשון לדבר! המהר”ל מבאר, שתכונות 

 עיונים 

 עיונים 



הלבבותשער הכניעהביושר לבב חובות 

רעא  המוסר   ארחות   

ביושר לבב הלבבותשער הכניעה חובות 

המוסר  ארחות  ער  

וההנהגה הששית היא שיהיה 

שיהיה   – נפש  וקבה  רוח  יגר 

ובעל  גדול  תאוה  בעל 

גבוהות בעניני  שאיפות 

יספיג  שלא  הבא,  העולם 

ולא   – שיקדמן  מה  מהם  לו 

המצוות  בקיום  יסתפק 

ימתין  ולא  לפניו  המזדמנות 

ולא  לפתחו,  שיבואו  עד 

שתמצא  במה  לי  די  יאמר 

ובמצוות  מהם  ]ידי[  ידו 

כה,  עד  להשיג  שהשתדלתי 

מעשהו  בעיניו  ימעט  אבל 

ועבודתו ויכלתו והשתדלותו – אלא יראה את הישגיו הרוחניים כדלים, כדי שידרבן את עצמו להשיג 

עוד ועוד, ותקבה נפשו אל מה שלמעלה מקה תמיד – וישאף בנפשו תמיד להשיג מעלות גבוהות יותר 

ֵּמֵעֶבר למה שכבר השיג, כמו שאמר הכתוב ביהושפט – על יהושפט המלך )דברי הימים־ב יק, ו(: 'ויקבה 

לבו בדרכי השם' – החשיב והשתבח בהנהגתו הטובה שנעשתה כרצון ה', ויתרעם על נפשו על גיצורה 

בעניני תורתו – ויתלונן על נפשו על התרשלותה בקיום מצוות התורה, לפני 

ותגבר  תגדל  אליו  כניעתו 

שנאמר  כמו  לחם([,  )פת 

הוא  'טוב  ה(:  גיב,  )תהלים 

ומלוה  דלים  החונן  האיש 

צריכים  שהם  בזמן  לעניים 

במשפט'  דבריו  יכלכל  לכך, 

את  ומכלכל  המנהיג  הוא   –

ענייניו ביושר ובמידה שווה )עפ"י רש"י וטוב הלבנון(, ואמרו רבותינו קכרונם לברכה )אבות ד, י(: 

והוי שפל רוח בפני כל אדם – הכנע עצמך גם לפני אדם קטן ממך בחכמה וכך תתווסף חכמתך, 

וביארו שכוונתם שיהיה שפל רוח לפני כל אדם בהתאם למידת חשיבותו, כמו שאמרו )אבות ק, 

יב(: הוי גל לראש – כשיזדמן לך לעמוד לפני אדם גדול זקן ויושב בראש הישיבה, התנהג בקלות 

ובזריזות לעבוד אותו ולשמש לפניו, ונוח לתשחורת – אך כלפי צעיר ששערותיו עדיין שחורות, 

אינך צריך להקל בעצמך כל כך, אלא עמוד לפניו בנחת וביישוב הדעת. הרי שכניעת האדם 

משתנה ביחס ישר למידת חשיבותו של מי שנכנעים בפניו )עפ"י פיהמ"ש ורע"ב(.

ִעְנְיֵני  ּבְ ֶנֶפׁש  ּוְקַבּה  רּוַח  ְיַגר  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ י,  ִ ּשׁ ִ ְוַהּשׁ
ֵמֶהם  לֹו  יג  ַיְסּפִ ּלֹא  ׁשֶ א,  ַהּבָ ָהעֹוָלם 

ָידֹו  ְמָצא  ּתִ ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ י  ּדַ יֹאַמר  ְולֹא  ן,  ּמֵ ְקּדַ ּיִ ֶ ּשׁ ַמה 

ַוֲעבֹוָדתֹו  הּו  ַמֲעׂשֵ ֵעיָניו  ּבְ ִיְמַעט  ֲאָבל  ֵמֶהם, 

ַמה  ֶאל  ַנְפׁשֹו  ּה  ְוִתְקּבַ לּותֹו,  ּדְ ּתַ ְוִהׁשְ ִויָכְלּתֹו 

תּוב  ַהּכָ ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָתִמיד,  ה  ִמּקֶ ַמְעָלה  ּלְ ֶ ּשׁ

ַדְרֵכי ְיָי,  ּה ִלּבֹו ּבְ ְקּבַ ִמים־ב יק, ו(: ַוּיִ ְבֵרי ַהּיָ ָפט )ּדִ יהֹוׁשָ ּבִ

ִעְנְיֵני תֹוָרתֹו ִלְפֵני  ְוִיְתָרֵעם ַעל ַנְפׁשֹו ַעל ִגּצּוָרּה ּבְ

ים גיב, ה(: )ח(טֹוב ִאיׁש חֹוֵנן ּוַמְלֶוה  ִהּלִ ֱאַמר )ּתְ ּנֶ מֹו ׁשֶ ּכְ

ִקְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ְוָאְמרּו  ט,  ּפָ ִמׁשְ ּבְ ָבָריו  ּדְ ל  ְיַכְלּכֵ

ְפֵני ָכל ָאָדם,  ַפל רּוַח ּבִ ִלְבָרָכה )ָאבֹות ד, י(: )ט(ֶוֱהֵוי ׁשְ

חֶֹרת. ְוָאְמרּו )ָאבֹות ק, יב(: ֱהֵוי ַגל ְלרֹאׁש ְונֹוַח ְלִתׁשְ

לזולתו  משפיע  שהוא  שאדם  הוא  העולם  מנהג   – לעוו  וואלף  בנימין  רבי  הגאון  אמר   – אלא 

ומפרנסו, הרי הוא מתנשא ומתגאה עליו. טבע העולם הוא, כך היה וכך יהיה.

בא הכתוב ומלמדנו שאף שמשה היה בגדר “איש”, שהוא תואר לאדם המשפיע על זולתו )כמו 

שכתב ה”כלי יקר” בפרשת בראשית, ששם איש מורה על משפיע, ומשה היה נקרא איש כי גם 

הוא השפיע לעולם ולא קיבל שפע, וכפי שאמרו חז”ל על רבי חנינא: “כל העולם ניזון בשביל 

חנינא בני, וחנינא בני די לו בקב חרובים”( – בכל זאת לא גבה ליבו ולא התגאה.

ועל מי לא התגאה משה? על “כל האדם אשר על פני האדמה” – אלו שהיו ונותרו על פני האדמה, 

ולא עלו לשמים כפי שהוא, משה, עלה לקבל התורה.

זו היתה ענוותנותו המופלאה של האיש משה – למרות שהוא היה המשפיע לאחרים, ואף שזכה 

להתרומם מעל כל האדם, בכל זאת נותר עניו מכולם! )‘שערי תורה’ – ח”א, דרוש ד’(.

ח. טוב איש חונן ומלוה יכלכל דבריו במשפט. ובהמשך הפסוקים שם נאמר: “כי לעולם לא ימוט 

לזכר עולם יהיה צדיק, משמועה רעה לא יירא נכון לבו בטוח בה’”. החיד”א בספר “מראית העין” 

)בבא מציעא עה, ב(, מביא פירוש לפסוק זה, בשמו של רבי שמעון אהרן שפירא: דין מפורש 

הוא בשולחן-ערוך )חו”מ סימן ע’ סעיף א’(: ‘אסור להלוות בלא עדים, ואפילו לתלמיד חכם, אלא 

אם כן הלווהו על המשכון’. מעתה, זהו פירוש הפסוק שלפנינו: “טוב איש חונן ומלוה” – ודאי 

טוב הוא מי שחונן ומלווה כספו לאחרים, אולם “יכלכל דבריו במשפט” – עליו לכלכל את דבריו 

במשפט, דהיינו שילווה בפני עדים, כי על ידי זה “לעולם לא ימוט” – כי הלווים יפרעו תמיד את 

חובותיהם, ומלבד זאת “לזכר עולם יהיה צדיק” – כי לא יעבור על “לפני עוור לא תתן מכשול”, 

ו”משמועה רעה לא יירא” – שהרי על המלוה שלא בעדים אומר ריש-לקיש )בבא מציעא, שם( 

שהוא גורם קללה לעצמו, ולעומתו אדם זה, המקפיד להלוות רק בעדים, משמועה רעה לא יירא, 

אלא “נכון ליבו בטוח בה’”! 

ט. והוי שפל רוח בפני כל אדם. “והאיש משה עניו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה” )במדבר 

יב, ג(. לכאורה, העירו המפרשים, המילה “איש” מיותרת היא, שהרי מה מקרא היה חסר לּו נכתב 

“ומשה עניו מאוד”? 

 עיונים 

 עיונים 



הלבבותשער הכניעהביושר לבב חובות 

רעק  המוסר   ארחות   

ביושר לבב הלבבותשער הכניעה חובות 

המוסר  ארחות  ערב  

מפני   – לכבוד  הקבהות  את 

את  ויעקוב  הבורא,  כבוד 

ואת  היגר  ואת  הקדולה 

ואת   – נפשו  על  הקהירות 

השמירה על כבודו שלו בעת 

מעשיו לאלהים  שהוא עושה 

עובד  שהוא  בזמן   – יתברך 

בתוך  בין  לבדו  בין  ה',  את 

– לא רק כשהוא לבדו, אלא גם כאשר הוא נמצא בקהל אנשים, כמו שאמר  מגהלות בני אדם 

הכתוב על אהרן - כמו שציוותה התורה על אהרן הכהן על אף קדולת מעלתו ]-רום מעלתו[ להרים 

'והרים את הדשן'.  ק(:  ו,  )ויגרא  כמו שנאמר  רב,  תרומת הדשן, שהיא עבודה הכרוכה בלכלוך 

העבודה הראשונה שנדרשו הכהנים למלא במקדש בכל יום הייתה 'תרומת הדשן'. הכהן היה נוטל 

מעל המזבח מלוא המחתה )כלי העשוי כעין כף גדולה( מן הגחלים שנותרו משריפת איברי העולה, 

אותם איברים שנתאכלו באש המערכה כל הלילה ונמצאו במרכז מוקד האש. הכהן היה יורד מן 

המזבח וצובר אותם ברצפת העזרה, במזרחו של כבש המזבח, ושם היו נבלעים במקומם בדרך נס 

)רש"י חולין קיז, א; ראה ויקרא ו, א-ג(, והטעם שחייבו הבורא

אדם,  בני  ולפני  האלהים 

מאלהים  ויבגש  ויתפלל 

שיחזקהו   – ואומץ  עקר 

כוחות  לו  ויוסיף  ויאמצהו 

]בעבודת  בעבודה  להוסיף 

כמו  טובים,  ובמעשים  ה'[ 

ה(:  גיט,  )תהלים  שנאמר 

לשמור  דרכי  יכנו  'אחלי 

ובקשתי  תחינתי   – חוגיך' 

מה', שיסייע לי ללכת בדרך 

הנכונה, לשמור את חוקיו ומשפטיו )מצודת דוד(.

 וההנהגה השביעית היא שיראה לבני אדם את הכניעה – שיתנהג בהכנעה כשהוא בין אנשים, ויניח

ְוַהְיָגר  ה  ֻדּלָ ַהּקְ ְוַיֲעקֹב  ַהּבֹוֵרא,  ִלְכבֹוד  ְבהּות  ַהּקַ

ה ֵלאלִֹהים  הּוא עֹוׂשֶ ֵעת ׁשֶ ִהירּות ַעל ַנְפׁשֹו ּבְ ְוַהּקְ

ָאָדם,  ֵני  ּבְ ַמְגֲהלֹות  תֹוְך  ּבְ ין  ּבֵ ְלַבּדֹו  ין  ּבֵ ַרְך,  ִיְתּבָ

ת ַמֲעָלתֹו  ֻדּלַ ּקְ תּוב ַעל ַאֲהרֹן ַעל  ַהּכָ ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ

ַהּבֹוֵרא  בֹו  ְוִחּיְ ן,  ׁשֶ ַהּדֶ ֶאת  )יא(ְוֵהִרים  ק(:  ו,  ְגָרא  )ַוּיִ

ֵעֶקר  ֵמֱאלִֹהים  ׁש  ִויַבּגֵ ָאָדם,  ְבֵני  ְוִלְפֵני  ָהֱאלִֹהים 

מֹו  ּכְ טֹוִבים,  ים  ּוְבַמֲעׂשִ ֲעבֹוָדה  ּבָ ְלהֹוִסיף  ָואֶֹמץ 

ֹמר  ִלׁשְ ְדָרָכי  ִיּכֹנּו  )י(ַאֲחַלי  ה(:  גיט,  ים  ִהּלִ )ּתְ ָאַמר  ׁשֶ

יָך. ֻחּגֶ

יַח  ְוַיּנִ ִניָעה,  ַהּכְ ָאָדם  ִלְבֵני  ְרֶאה  ּיַ ׁשֶ ִביִעי,  ְ ְוַהּשׁ

"אז לא אבוש בהביטי אל כל מצוותיך" – כי על ידי קיום החוקים גם השכר הניתן על מצוות 

שכליות אינו 'נהמא דכיסופא'! 

יא. והרים את הדשן. כתב רבינו יונה וז”ל: “והנה המצוה הראשונה שהזכיר לצוותו הנה היא ‘ולבש 

הכהן מדו בד... והרים את הדשן’. ציווהו ללבוש בגדי כהונה שהם בגדי פאר, בהם ירים את הדשן, 

להראות שמעלת האדם הגדולה אשר בה נחשב, היא היא בעשותו עבודתו לאלוקיו, ואפילו בדרך 

הבזויה בעיני הבריות זו היא רוממותו”.

“וכן מצינו שבני גרשון ובני מררי נתן להם לשאת משאות בעגלות אחר אשר הבדילם ונישאם 

לעבודתו, ולבני קהת שהיו חשובים יותר לא נתן עגלות ‘כי עבודת הקודש עליהם בכתף ישאו’ 

)במדבר ז, ט(, וזו המלאכה בזויה יותר בעיני הבריות” )דרשות רבינו יונה(. 

רבינו בחיי בפירושו על התורה כתב וז”ל: “מפני זה הכהן העובד המיוחד לעבודת המקדש ציוה 

לו הכתוב שירים את הדשן בכל יום, שהיא עבודה קלה שבעבודות, כדי שישפל ויכנע לפני ה’ 

יתברך”, עכ”ד.

י. אחלי יכונו דרכי לשמור חוגיך. דוד המלך מבקש מה’ שיסייע לו ללכת בדרך הנכונה, ולשמור 

את חוקיו ומשפטיו. ומיד לאחר מכן מוסיף דוד ואומר "אז לא אבוש בהביטי אל כל מצוותיך" 

)תהלים קיט, ו(. מה פירושם של פסוקים אלו? מהי לשון 'הבטה' – שהיא מלמעלה למטה, ומהי 

כוונת הלשון 'לא אבוש'?

וגזילה  גניבה  כמו  השכליות  המצוות  על   – בחוקותי(  )פרשת  העומר'  'מלא  בספר  ביאר   – אלא 

האנושי,  השכל  לפי  אף  ומתחייבים  עולם  של  תיקונו  הם  שהרי  שכר,  לקבל  ראוי  לא  לכאורה 

 ומכל מקום יש שכר על קיומן – משום שעושה אותן משום שכך ציווה הקב"ה, ולא מחמת הבנת

השכל.

היכן נבחן האדם מהי הסיבה שבגללה הוא מקיים את המצוות השכליות? – כאשר הוא מקיים גם 

כן את החוקים שאינם בכלל תיקון העולם ואינם מחוייבי ההיגיון האנושי, או אז מגיע לו שכר על 

 הכל, גם על המצוות השכליות, כי עתה מתברר למפרע שגם אותן הוא מקיים כדי לעשות את רצון

השי"ת!

והנה, ידוע שעיקר ירידת הנשמה לעולם השפל הוא כדי שלא תאכל 'נהמא דכיסופא', ונותנים 

שכר לנשמה על קיום המצוות השכליות, אך זאת כאמור רק כאשר האדם מקיים גם את החוקים, 

ואז אין השכר בבחינת 'נהמא דכיסופא', כי נודע שעשה בשל ציווי בוראו יתברך.

זו כוונת הפסוקים לפנינו: "אחלי יכונו דרכי לשמור חוקיך" – החוקים שאינם שכליים, וממילא 

 עיונים 

 עיונים 



הלבבותשער הכניעהביושר לבב חובות 

ערה  המוסר   ארחות   

ביושר לבב הלבבותשער הכניעה חובות 

המוסר  ארחות  עדר  

שם.  המובא  הענין  ובשאר 

בהמשך מסופר על תגובתה 

בלבה.  לו  'ותבז  מיכל:  של 

ביתו,  את  לברך  דוד  וישב 

ותצא מיכל בת שאול לקראת דוד ותאמר: מה נכבד היום מלך ישראל אשר נגלה היום לעיני 

אמהות עבדיו כהגלות נגלות אחד הריקים. ויאמר דוד אל מיכל: לפני ה' אשר בחר בי... ושחקתי 

לפני ה'. ונקלותי עוד מזאת והייתי שפל בעיני'. כלומר, דוד לא הקפיד על כבודו כלל במקום 

שנדרש להביע כבוד לה'. ונאמר עוד על דוד המלך שהעיד על עצמו )תהלים גיט, מו(: 'ואדברה 

בָגלוי בעדותיך – באזהרות תורתך נקד ]לפני[ מלכים ולא אבוש' – ולא אתבייש מהם.

]את  הדשן  את  להוציא 

תמיד,  יום  בכל  האפר[ 

הכהן  שגם  כדי   – להישפל 

עצמו  את  להשפיל  ילמד 

את  ולהסיר   – ולהסיר 

הקבהות מלבו, וכמו קה נאמר בדוד - בדומה לכך מצינו אצל דוד המלך, שבשעה שהעלה את ארון 

הברית מביתו של עובד אדום הגיתי והביאו לירושלים, לא חש לכבודו כלל. בפסוקים המתארים 

'ודוד מכרכר בכל עוז לפני ה'... והיה  את העלאת ארון הברית כתוב כך: )שמואל־ב ו, יד-טק(: 

ארון ה' בא עיר דוד ומיכל בת שאול נשקפה בעד החלון ותרא את המלך דוד מפקק ומכרכר לפני 

השם' - רוקד בהתלהבות לכבוד ה',

ָרה  )יב(ַוֲאַדּבְ מו(:  גיט,  ים  ִהּלִ )ּתְ ְוָאַמר  ָהִעְנָין,  ָאר  ּוׁשְ

ְבֵעדֶֹתיָך ֶנֶקד ְמָלִכים ְולֹא ֵאבֹוׁש.

ֵפל ּוְלָהִסיר  ָ ִמיד, ְלִהּשׁ ָכל יֹום ּתָ ן ּבְ ׁשֶ ְלהֹוִציא ֶאת ַהּדֶ

מּוֵאל־ב ו, טק(:  )ׁשְ ָדִוד  ּבְ ּוְכמֹו ֶקה ָאַמר  ּבֹו,  ִמּלִ ְבהּות  ַהּקַ

ְיָי, ִלְפֵני  ר  ּוְמַכְרּכֵ ק  ְמַפּקֵ ִוד  ּדָ ֶלְך  ַהּמֶ ֶאת  ֶרא   ַוּתֵ

יב. ואדברה בעדותיך נקד מלכים ולא אבוש. כתב ה’חפץ חיים’ )בספרו ‘חומת הדת’(: בהתבונן על 

מה שקורה לעיתים, שהבריות מלעיגים מאיזה איש הירא וחרד ועוסק בתורה, הנה הוא מפני 

שאינם מבינים כלל מהו תורה. והגם שאומרים הם בעת הגבהת התורה “וזאת התורה אשר שם 

משה וגו’ על פי ה’ ביד משה”, מכל מקום אינם יודעים כלל את עצם קדושתה ועניינה הנורא 

מאוד. על כן לעגם לא נחשב לכלום, ואל יפול לב האדם בעבור לעג זה. 

משל למה הדבר דומה, לכפרי אחד שהיה מפורסם לסוחר גדול המספק מזון לחיל המלך. פעם 

אחת הגיעה השמועה לאוזני בני הכפר כי הכפרי קיבל מן המלך סך עצום עבור מפעלו, התקבצו 

ובאו כולם אל ביתו וביקשוהו שיראה להם את הסך שהשיג מן המלך. בעוד הם מצפים לראותו 

וכדין. התבוננו בו  ניצב הכפרי מולם כשבידו שטר ממשלתי חתום כדת  גורר שקי זהב וכסף 

הכפרים הנבערים והחלו מלעיגים עליו: “בעבור זה הנייר היה כדאי לך כל העמל והתלאה זה כמה 

שנים?! והלא אנו שמענו עליך שקבלת סך עצום”?! ויהי בעיניהם כמתעתע. ויען להם הסוחר: 

“הוי אנשי בער, ברבע מהשטר הזה אני יכול ליקח כל הרכוש אשר בכל הכפרים שסביבותיכם, 

ומה לכם כי תליצו עלי”?!

והנמשל פשוט וברור. הן ידוע מאמר שלמה )משלי ג, טו(: “יקרה היא מפנינים וכל חפציך לא ישוו 

בה”, ואמרו חז”ל: כל אבנים טובות ומרגליות שבעולם לא ישוו בדבר אחד מן התורה. וכל שכן 

מי שזכה ולמד כל סדרי המשניות או כמה מסכתות מן הש”ס, דידוע מה שכתוב בזוהר הקדוש: 

“דכד ירית מסכת חדא – ירית עלמא חדא”. וגם כמה מאות אלפים מלאכי השרת יש לו, שנבראו 

לו על ידי תורתו. וכידוע, שכל תיבה ותיבה היא מצות עשה בפני עצמה, כמו שכתב הגר”א בשם 

הירושלמי, והם אוהביו לנצח, כמה יש לו לשמוח על זה ולא לחוש ללעג הכסילים כלל. 

בענין החיוב שיש על האדם להניח את הגבהות מפני כבוד הבורא ולעזוב את הגדולה ואת היקר 

)סוף הל’ לולב( בענין  ה’, כבר כתב הרמב”ם  ואת הזהירות על כבודו בשעה שהוא עובד את 

זה, וז”ל: “השמחה שישמח אדם בעשיית המצוה ובאהבת האל שציוה בהן, עבודה גדולה היא, 

זו ראוי להיפרע ממנו, שנאמר ‘תחת אשר לא עבדת את ה’ אלהיך  וכל המונע עצמו משמחה 

בשמחה’ וגו’, וכל המגיס דעתו וחולק כבוד לעצמו ומתכבד בעיניו במקומות אלו חוטא ושוטה, 

ועל זה הזהיר שלמה ואמר ‘אל תתהדר לפני מלך’, וכל המשפיל עצמו ומקל גופו במקומות אלו 

הוא הגדול והמכובד העובד מאהבה, וכן דוד מלך ישראל אמר ‘ונקלותי עוד מזאת והייתי שפל 

‘והמלך דוד מפזז ומכרכר לפני ה’”  בעיני’, ואין הגדולה והכבוד אלא לשמוח לפני ה’ שנאמר 

עכ”ל.

במשנה ברורה )סי’ תרס”ט סק”י( כתב לגבי יום שמחת תורה, וז”ל: כתב מהרי”ק בשם רב האי 

גאון, בשורש ט: יום זה ]שמחת תורה[ רגילים אצלנו לרקד בו אפילו כמה זקנים בשעה שאומרים 

קילוסים לתורה וכו’, ולכן יש להתאמץ בזה לרקד ולזמר לכבוד התורה, כמו שכתוב גבי דוד 

המלך ע”ה “מפזז ומכרכר בכל עוז לפני ה’”, וכן כתבו משם האר”י ז”ל, והעידו על האר”י ז”ל 

שאמר, שהמעלה העליונה שהשיג באה לו על ידי שהיה משמח בכל עוז בשמחה של מצוה, וגם 

על הגר”א ז”ל כתבו שהיה מרקד לפני הספר תורה בכל כוחו. ובשער הציון )שם סק”י( כתב: 

וסיים שם ]המהרי”ק הנ”ל[, שאל יאמר האדם אין זה כבודי וכבוד התורה לרקד לפני העם כאחד 

 הריקים, שהרי זה היה חטא מיכל בת שאול שהשיב לה דוד המלך ע”ה “ונקלותי עוד מזאת”

וגו’. 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הכניעהשער הכניעה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  רעק רעו   המוסר   ארחות   

לבני אדם בצד עצמו למחול 

אם  ואף   – האלהים  בדברי 

אדם  לבני  לסלוח  דרכו 

שחטאו כנגדו, בכל זאת לא 

ינהג כן בנוגע לחטאם כנגד 

הבורא או למי שידבר בגנות 

נביאיו וחסידיו ואנשי סקולתו 

בעושג  ינהק  ואל  ]בחיריו[, 

בני אדם איש את רעהו – וכן אל יתנהג עם בני אדם העושקים איש את רעהו כפי מנהקו במחילתו 

להם בעשגם אותו – במידת החנינה שהוא נוהג בה כלפי העושקים אותו, אך ]אלא[ יציל ויושיע 

את העשוג – הנגזל ויעקור לו להוציא מיד העושג – מיד הגזלן את גזילתו, כמו שפנה הכתוב אל 

מלכי בית דוד )ירמיה כא, יב(:

היא  השמינית  וההנהגה 

בכל  במועט  הסתפקות 

לו  שיספיגו  היינו,  צרכיו, 

שיספק   – המקון  מסיבות 

לנפשו בענייני המזון והמחיה 

 – שימצא  ומה  שיקדמן  מה 

לפניו  והמזדמן  בידו  המצוי 

ובלי  יתרה  טרחה  בלי 

ומחשבה  מאמץ  להשקיע 

מרובים, מאשר תהיה נפשו – 

מפני שנפשו המתאווה תהיה 

נמבקה ונגלה – בזויה וחסרת 

מטרה  ומתוך  בעיניו,  ערך 

לחנך אותה ולהרגילה לעמוד 

– להתאפק ממילוי תאוותיה 

הקופניות ]הגשמיות[, וכדי שיוכל להיפנות לפרוע חובות הבורא - ויהיה פנוי למלא את החובות 

שהוא חב להקב"ה על קודל טובותיו ורוב חסדו עליו – בתמורה לטובותיו הגדולות וחסדיו הרבים 

שעושה עמו בכל עת, כמו שאמר דוד המלך )תהלים גיט, לב(: 'דרך מצותיך ארוץ כי תרחיב לבי' 

– כשתיתן ללבי מנוחה מן התאוות, אוכל לעבוד אותך בזריזות באין מפריע )לפי מרפא לנפש(.

וההנהגה התשיעית היא הנקמה ברשעים, היינו, שינגום ]ֶשִיָּנֵקם[ מן הרשעים לכבוד הבורא, ואל 

תשיאהו מחילתו

ִדְבֵרי ָהֱאלִֹהים אֹו  ַצד ַעְצמֹו ִלְמחֹל ּבְ ִלְבֵני ָאָדם ּבְ

תֹו, ְוַאל ִיְנַהק  ְנִביָאיו ַוֲחִסיָדיו ּוְסֻקּלָ ר ּבִ ַדּבֵ ּיְ ְלִמי ׁשֶ

ִמְנָהקֹו ִבְמִחיָלתֹו  ֵני ָאָדם ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ּכְ ֲעׁשֹג ּבְ ּבַ

ְוַיֲעקֹר  ֶהָעׁשּוג  יל  ַיּצִ ַאְך  אֹותֹו,  ָגם  ָעׁשְ ּבְ ָלֶהם 

)ִיְרְמָיה כא, יב(:  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ג,  ָהעֹוׁשֵ ד  ִמּיַ ְלהֹוִציא 

ַמה  קֹון  ַהּמָ ּבֹות  ִמּסִ לֹו  יג  ְסּפִ ּיַ ׁשֶ ִמיִני,  ְ ְוַהּשׁ
ר  ֵמֲאׁשֶ ֵצא,  ּמָ ּיִ ֶ ּשׁ ּוַמה  ן  ּמֵ ְקּדַ ּיִ ֶ ּשׁ

ְך אֹוָתּה  ּוְלַחּנֵ ה ְבֵעיָניו,  ּוְנַגּלָ ְהֶיה ַנְפׁשֹו ְנִמְבָקה  ּתִ

ִלְפרַֹע  נֹות  ּוְלִהּפָ ַהּקּוָפִנּיֹות,  ֲאֹוֶתיָה  ִמּתַ ַלֲעֹמד 

חֹובֹות ַהּבֹוֵרא ַעל ּקֶֹדל טֹובֹוָתיו ְורֹב ַחְסּדֹו ָעָליו, 

ִמְצֹוֶתיָך  ֶרְך  ּדֶ לב(:  גיט,  ים  ִהּלִ )ּתְ ִוד  ּדָ ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ

י. י ַתְרִחיב ִלּבִ ָארּוץ ּכִ

ִלְכבֹוד  ִעים  ָהְרׁשָ ִמן  ֵגם  ּנָ ּיִ )יק(ׁשֶ יִעי,  ׁשִ ְוַהּתְ
ְמִחיָלתֹו  יֵאהּו  ִ ּשׁ ּתַ ְוַאל  ַהּבֹוֵרא, 

משה כנגד שישים ריבוא, דן את החוטאים למוות וטוחן את העגל, הכיצד לשפל רוח אומץ כזה?

כל הקושיות נובעות מכך שאין אנו יודעים ענווה מהי, והננו מדמים כאילו העניו הוא פחדן מוג 

לב ונכנע לכל, אדם ביישן וחלש שאינו מסוגל להרים ראש, ומאידך גיסא הוא רגיש להיפגע מכל 

דיבור והקנטה קלה. אך לאמיתו של דבר זוהי חולשה נפשית הקיימת גם אצל בעלי חיים, ואין 

בינה לבין ענוה ולא כלום )עיין חובת הלבבות שער הכניעה ב’(. כאשר אדם מכיר את בוראו 

באמת וירא ממנו – אינו חושש ומפחד מבני אדם, כמאמר הכתוב “מי את ותראי מאנוש ימות”, 

וכהגדרת ה’אבן עזרא’ )שמות יח(: ‘יראי אלקים’ – אינם מפחדים מבני אדם כי אם מאלקים לבדו! 

והנה אדם זה רואה ומרגיש כמה רחוק הוא מקרבת אלקים ומלמלאות חובתו אליו יתברך, אזי 

בעיניו כל אדם עדיף ממנו.

ולכן דווקא משה רבינו שהכיר גדולת הבורא, ולא היה כפוף לכוחות טבעיים, והכיר פחיתות 

מורא  ללא  להכנס  מדין,  מרועי  צדק  דין  לתבוע  המצרי,  את  להרוג  מסוגל  היה   – הזה  העולם 

גיסא בראותו את פחיתות עצמו היה צריך ה’ להפציר בו  לפרעה, ולשרוף את העגל. ומאידך 

בסנה שבעה ימים שילך לגאול את ישראל, היות ולא רצה להשתרר על אהרן אחיו הגדול, וכדברי 

הרמב”ן: הסיבה למשה בכל הסרבנות הזאת – ענוותנותו הגדולה, שלא היה מוצא את לבו להתגדל 

ולדבר אל המלך שיתפאר לאמר ה’ שלחני, ולא להשתרר על ישראל להוציאם ממצרים ולמלוך 

עליהם )קובץ שיחות תשי”ט 48(. 

אצל  מצינו  זצ”ל:  לוינשטיין  יחזקאל  רבי  המשגיח  תמה  הבורא.  לכבוד  מן הרשעים  שינגם  יק. 

משה רבינו הנהגות שלכאורה המה היפך מידת הענוה: “ויך את המצרי ויטמנהו בחול” )שמות ב, 

יב(, כדי להרוג אדם דרוש בטחון עצמי וגבהות הלב. אדם שפל וסבלן כמשה, איך היה מסוגל 

לזה? דבר נוסף, בשליחותו אל פרעה נשמטו ממנו הזקנים ופחדו להיכנס, משה אינו מפחד ואינו 

מתפעל, נכנס באומץ ומבטל בלבו גבורת פרעה, איך זה מתאים לתכונת שפלותו? כמו כן, בהיותו 

במדין והרועים גרשו את בנות יתרו, עמד משה יחידי כנגדם ורב את ריבם והשקה את צאנם, 

איך זה יתכן שאדם שפל ונכנע מסוגל להתערב בריב לא לו? כך גם מצינו במעשה העגל עומד 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הכניעהשער הכניעה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  רעט רעח   המוסר   ארחות   

 - לצדגה  לו  ותחשב  המקפה 

כמעשה  לו  נחשב  מעשהו 

נכון ונאצל, וזכה בברית כהונה לדור ודור עד עולם'.

דינו  ה'  אמר  כה  דוד,  'בית 

השכימו   – משפט  לבגר 

והצילו  צדק  דיני  לפסוק 

להוציא  לנגזל  וִעזרו   – קקול 

– מיד  את ממונו מיד עושג' 

הגוזל אותו, ונאמר )איוב כט, 

יק(: ‘ואשברה מתלעות עול' – 

הרשעים  שיני  את  שיברתי 

את  "אוכלים"  הם  שבהן 

הפסוק:  וממשיך  האביונים. 

 – טרף'  אשליך  'ומשיניו 

ומבין שיניהם הוצאתי את הטרף. כלומר, הוצאתי וחילצתי את הגזילה מתחת ידם )עפ"י טוב 

הלבנון ומצודת דוד(. ויורה וילמד לבני האדם את עבודת האלהים, ויוכיחם, ויכלימם על מעשיהם 

הרעים, ויצוום על הטוב – ויצווה אותם לעשות טוב, ויקהירם מן הרע – ויזהיר אותם מעשות רע, 

וישתמש לשם כך בידו ]בידו יכתוב ספרים, שבהם יזהיר את הבריות להתרחק מן הרע )פת לחם([ 

ובלשונו יטיף להם מוסר, כפי ]כמיטב[ יכלתו, וימהר לגחת דיני האלהים - ויזדרז לתת את העונש 

שה' מצווה לתת ממי שחייב בהם – לאלה ששורת הדין מחייבת לעונשם, ולא ייכנע ולא יישפל 

בקה – ולא ינהג במנהג הכניעה והשפלות בדברים אלו, כמו שנאמר בפנחס – הוא פנחס בן אלעזר 

בן אהרן הכהן שלא נכנע גם בפני אדם גדול כשהדבר נגע לכבוד ה'. פנחס לא נכנע בפני זמרי 

שהיה נשיא שבט שמעון, וגם לא חלק כבוד למשה ואהרן, אלא הרג את זמרי בעצמו ולא המתין 

שהם יעשו זאת, כמבואר בגמרא מסכת סנהדרין דף פ"ב עמוד א', עיי"ש )פת לחם(, ונאמר בו 

)תהלים גו, ל-לא(: 'ויעמד פנחס ויפלל – עשה פלילים ומשפט ברשעים, ותעצר

ב לֹו ִלְצָדָגה ְלדֹר ָודֹר ַעד עֹוָלם. ָחׁשֶ ָפה ַוּתֶ ּקֵ ַהּמַ ג, ְוָאַמר  ד עֹוׁשֵ ילּו ָקקּול ִמּיַ ט ְוַהּצִ ּפָ ינּו ַלּבֶֹגר ִמׁשְ ּדִ

ל. ְויֹוֶרה ְבֵני ָאָדם  עֹות ַעּוָ ָרה ְמַתּלְ ּבְ )ִאּיֹוב כט, יק(: ָוֲאׁשַ

ַעל  ם  ִויַצּוֵ ְוַיְכִליֵמם,  ְויֹוִכיֵחם,  ָהֱאלִֹהים,  ֲעבֹוַדת 

ִפי ְיָכְלּתֹו,  ָידֹו ּוִבְלׁשֹונֹו ּכְ ַהּטֹוב, ְוַיְקִהיֵרם ִמן ָהָרע, ּבְ

ֶהם,  ּבָ ב  ַחּיָ ׁשֶ י  ִמּמִ ָהֱאלִֹהים  יֵני  ּדִ ָלַגַחת  )יד(ִויַמֵהר 

ִפיְנָחס  ּבְ ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֶקה,  ּבָ ֵפל  ִיׁשָ ְולֹא  ַנע  ִיּכָ ְולֹא 

ָעַצר  ַוּתֵ ל  ַוְיַפּלֵ יְנָחס  ּפִ ֲעמֹד  ַוּיַ ל-לא(:  גו,  ים  ִהּלִ )ּתְ

המקנא את קנאת ה’ מאז ומעולם, נבחר לראש המשלחת.

ומה אומר פינחס לבני גד וראובן? הוא מזמין אותם לעבור ולקבל נחלה בארץ ישראל. אולם הלא 

הארץ כבר התחלקה לתשעה וחצי שבטים, וכדי לתת נחלה לשנים וחצי שבטים נוספים – יצטרכו 

כל השאר לוותר על חלק מנחלתם!

זאת ועוד: הרי זה לא מכבר התעוררה טענה מצד בני יוסף שהתלוננו כי הנחלה שקיבלו אינה 

מספקת בעבורם, ואיך יתכן להצטופף עוד יותר למען השבטים שכבר קיבלו נחלה בעבר הירדן?

ולמרות זאת, פינחס מציע לוותר, יחד עם כל ישראל, כדי שלא ייגרם מכשול על ידי ישיבת 

שנים וחצי השבטים מעבר לירדן, כי כך היה פשוט וברור לו – שהכל צריכים לוותר ובלבד שלא 

תתרחש חלילה תקלה ומכשול בעם ישראל.

זהו קנאי אמיתי! מי שהעבירה שעלול הזולת לעבור כואבת לו כל כך – עד שכדי למונעה הוא 

מוכן לוותר משלו, הוא הראוי לתואר “מקנא קנאת ה’ צבאות”, ולכן זכה פינחס הוא אליהו להיות 

מי שישיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, במהרה בימינו אמן! )‘אמת ליעקב’, פרשת 

ויחי, עמוד רלו(.

השכר שקיבל פינחס על קנאותו “הנני נותן לו את בריתי שלום”, ובזוהר )בראשית רט.( אמרו 

שאין מלאך המות שולט על המקנא )פינחס-אליהו(, כיון שבקנאותו התעלה מעל כל פגם. סיבת 

המוות היא כתוצאה מזוהמת חטא אדם הראשון, ואפילו אותם שמתו בלא חטא מכל מקום מתו 

בעטיו של נחש, אמנם פינחס שהתרומם למדרגה כל כך גבוהה שעצמיותו לא תפסה אצלו מקום 

מלבד כבוד שמים, הוא התרומם במדרגתו עד לביטול עצמותו, על ידי כך הוא ביטל את כל 

אנוכיותו, והוציא ממנו כל זוהמא שהיא, לכן זכה לברית שלום )‘שפתי חיים’ עה”ת פרשת פינחס(. 

אמרה  פינחס  על  וכו'.  בפינחס  כמו שאמר  וכו'  בהם  ממי שחייב  דיני האלהים  לגחת  וימהר  יד. 

התורה “בקנאו את קנאתי” )במדבר כה, יא(. כיצד נראית קנאות אמיתית לכבוד שמים, ומהי 

דמותו הרצויה של קנאי? לימוד מופלא בסוגיא זו, למד הגאון רבי יעקב קמינצקי זצ”ל, מפרשה 

מופלאה בספר יהושע )פרק כב(, שבו אנו ‘פוגשים’ שוב את פנחס בן אלעזר. מסופר שם, על בני 

גד וראובן שבנו מזבח בעבר הירדן, וכלל ישראל חשדו כי בכוונתם לבנותו לעבודה זרה )עיין שם 

במפרשים(, ומשלחת מבני ישראל יצאה להוכיחם על כך. לא פלא שדווקא פנחס, הקנאי הגדול 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הכניעהשער הכניעה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  רפא רפ   המוסר   ארחות   

בפרק זה מונה רבנו חמישה 

ידם  שעל  עיקריים  סימנים 

האם  ולדעת  להכיר  אפשר 

הנוהג  האדם  של  כניעתו 

במנהגי הכנעה היא אמיתית: 

שבהם  הסימנים,  אבל 

הנכנע  מן  הכניעה  תתברר 

לדעת  נוכל  פיהם  שעל   –

הנכנע  של  כניעתו  האם 

 – בו  כשייראו  אמיתית  היא 

אלו,  סימנים  עליו  כשנראה 

הם חמשה.

בעת  ניכר  מהם  אחד  סימן 

שהאדם  בזמן   – כעסו  חוקג 

נתון בכעס על מי שמבקה אותו ומשפיל אותו, בין במאמר בין במעשה – בין בדיבור בין במעשה, 

וכעסו עומד בשיא תוקפו, ולמרות הכעס, נראה שאם הוא מתגבר על כעסו וימשול – והוא שולט 

ברוחו וימחול לאותו אדם, אחר היכולת – ואף על פי שיש באפשרותו ובכוחו להינגם ולהיפרע 

ממנו, הוא סולח לו מתוך ענוה ושפלות, הרי זה יורה על בירור כניעתו – הדבר יגלה ויברר באופן 

מוחלט את אמיתות ענוותנותו.

היא  העשירית  וההנהגה 

שיהיה מעט דברים – שימעט 

בדיבורו, וכאשר ידבר, יהיה 

בשחוג,  וימעט  נמוך,  גולו 

 – בשם  שבועות  ומעט 

ה'  בשם  מלהישבע  וימעט 

ולא  האמת,  על  שנשבע  אף 

ולא   – כקב  לשונו  על  יעביר 

יעלה על לשונו דברי שקר, 

 – משחגים  בסוד  ישב  ולא 

והלצים  דעת  קלי  בחברת 

ולא  לשחוק,  המתאספים 

ישמח במה ששמחים בו עמי הארץ מתענוקי העולם – ולא ימצא סיפוק והנאה בתענוגי העולם הזה 

כפי מנהגם של עמי הארץ, ואת כל קה יעשה מפני הכניעה ]הכנעה[ והשפלות, ולא מצד קדולה 

והתנשא – לא מתוך גאווה והתנשאות, כמו שאמר ירמיהו הנביא )ירמיה טו, יק(: 'לא ישבתי בסוד 

משחגים ואעלוק' – לאחר שזכיתי בנבואה, לא הייתי מסוגל לשבת בקבוצת בני אדם הנאספים 

לשחוק ולשמוח, 'מפני ידך בדד ישבתי, כי קעם מלאתני' – ומפני הנבואה שבאה לי מידך ישבתי 

בבדידות ובאבלות, שהרי מילאת אותי בנבואות זעם, שהן הנבואות על חורבן הבית וגלות העם 

)עפ"י רש"י ומצודת דוד(.

ִביִעי ֶרג ׁשְ  ּפֶ

ִמן  ִניָעה  ַהּכְ ֵרר  ְתּבָ ּתִ ֶהם  ּבָ ׁשֶ יָמִנים,  ַהּסִ ֲאָבל 
ה. ָ ָראּו בֹו, ֵהם ֲחִמּשׁ ּיֵ ׁשֶ ְכָנע ּכְ ַהּנִ

ה אֹותֹו  ַבּקֶ ּמְ ֲעסֹו ַעל ִמי ׁשֶ ֵעת חֶֹקג ּכַ ֵמֶהם, ּבְ ֶאָחד 
ִיְמׁשֹל  ִאם  )א(ׁשֶ ה,  ַמֲעׂשֶ ּבְ ין  ּבֵ ַמֲאָמר  ּבְ ין  ּבֵ

ֵמֲעָנָוה  ֵגם,  ְלִהּנָ ַהְיֹכֶלת  ַאַחר  ְוִיְמַחל,  רּוחֹו  ּבְ

ִניָעתֹו. רּור ּכְ ְפלּות, יֹוֶרה ַעל ּבֵ ְוׁשִ

ָנמּוְך,  ְוגֹולֹו  ָבִרים,  ּדְ ְמַעט  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ יִרי,  ְוָהֲעׂשִ
ם  ֵ ּשׁ בּועֹות ּבַ חֹוג, ּוְמַעט ׁשְ ּוְמַעט ׂשְ

ב  ַעל ָהֱאֶמת, ְולֹא ַיֲעִביר ַעל ְלׁשֹונֹו ָכָקב, ְולֹא ֵיׁשֵ

י  ֵמִחים ַעּמֵ ּשְׂ ֶ ַמה ּשׁ ַמח ּבְ ֲחִגים, ְולֹא ִיׂשְ סֹוד ְמׂשַ ּבְ

ְפלּות,  ְוׁשִ ִניָעה  ִמּכְ ָוֶקה  ָהעֹוָלם,  ֲענּוֵקי  ִמּתַ ָהָאֶרץ 

ִביא  ַהּנָ ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ א,  ְוִהְתַנּשֵׂ ה  ֻדּלָ ּקְ ד  ִמּצַ לֹא 

ָוֶאְעלֹק  ֲחִגים  ְמׂשַ סֹוד  ּבְ י  ְבּתִ ָיׁשַ לֹא  יק(:  טו,  )ִיְרְמָיה 

אָתִני. י ַקַעם ִמּלֵ י ּכִ ְבּתִ ָדד ָיׁשַ ֵני ָיְדָך ּבָ ִמּפְ

כתב ה’אור החיים’ )בראשית מה, ד(: מצינו  א. שאם ימשול ברוחו וימחל אחר היכולת להינגם. 

ליוסף שאמר בהתוודעו עם אחיו “אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי”. פירוש: אחיכם אני ומתנהג 

עמכם באחוה כאילו לא אירע דבר ביננו. ולא עכשיו בלבד, אלא אפילו בשעת המכירה עצמה 

– “אשר מכרתם”, היינו בעת המכירה לא כהתה עין האחוה ממני... והדברים נוראים למתבונן 

בהרגשת צער יוסף בעת המכירה, ואף גם אז חסם בכוחות ברזל את גלי השנאה והנטירה שלא 

יתקרבו אליו לשוטפו...! ותלה את כל אסונו שבאה אליו כל הצרה הזאת ישר מהשמים, עכ”ד.

כתב בספר ‘תומר דבורה’ )א(: האדם ראוי שידמה למדות קונו. הראשונה מהן: “מי א-ל כמוך”. 

היינו שהקב”ה מלך נעלב סובל עלבון, מה שלא יכילהו הרעיון, כי הרי אין רגע שלא יהיה האדם 

ניזון ומתקיים מכח עליון השופע עליו, ובאותו רגע ממש שהקב”ה משפיע שפע קיומו לאדם 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הכניעהשער הכניעה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  רפק רפב   המוסר   ארחות   

המורה  השלישי  והסימן 

הוא  האדם  של  כניעתו  על 

תגובותיו;  לבדיקת  מבחן 

כאשר   – ענינו  כשיתפרסם 

יתפרסמו  שמעשיו  יקרה 

או  בטובה  האדם  בני  אצל 

מעשה  פרסום  הן   – ברעה 

להיפך,  או  שעשה  טוב 

פרסום מעשה שלילי, וישמע 

על  הסובבים  דעת  את 

מעשיו, או-אז יוכל לבחון את עצמו על פי תגובתו על מה שאומרים עליו, היינו שאם עשה מעשה 

טוב והוא שומע שהעולם ישבחוהו על פעולתו הטובה – ועל המעשה הטוב שעשה, יעקוב אחר 

תגובתו: אם באמת קנה לעצמו את מידת ההכנעה, או-אז יבוק למשבחו עליה – יבוז בליבו לאותו 

השבח, ותהיה נגלה בנפשו וגטנה בעיניו – ותהיה אותה פעולה בעיניו פעוטה וחסרת ערך מהיותה 

מגובלת ורצויה אצל הבורא – מכדי שתהיה מקובלת לפני השם יתברך ורצויה לפניו, לגטנותה 

– מפני קטנותה נקד ולעומת מה שהוא חייב בו, שהרי המעשים הטובים שהאדם חייב בהם כהכרת 

הטוב לבורא הם יותר מכפלי כפלים של הטובה ההיא - והמעשה הטוב שעשה, ויאמר למשבחו - 

ועליו לומר למי שמשבח אותו:

והסימן השני הוא, כשיפקעהו 

יקרהו  כאשר   – פקע בממונו 

נזק ברכושו ונגרם לו הפסד 

גדול, או כאשר יגרהו מגרה 

בגרוביו,  ואסון  צער  של 

אז  יקביר  אם  הזו,  בעת  וגם 

סבלנותו  מידת  – את  הסבל 

שנתרגשה  החרדה  על 

הבורא  בקקירת  וירצה  עליו, 

גזירת  את  ברצון  ויקבל   –

הבורא, ויצדיג עליו את דינו, 

בוודאות  ויעיד  יורה  זה  הרי 

על כניעתו הטובה ושפלותו לאלהים – על כנות ענוותנותו וכניעתו לפני ה', כמו שאמר הכתוב על 

אהרן כשה' ניסה אותו במה שאירע לו במות עליו שני בניו נדב ואביהוא, שהתגבר על צערו ולא 

אמר דבר, כמו שנאמר )ויגרא י, ק(: 'וידום אהרן' – שתק ולא התלונן בעת צערו הגדול והנורא, 

אלא קיבל עליו דין שמים באהבה, ואמר דוד המלך )תהלים לק, ק(: ‘דום לה' והתחולל לו' – בעת 

)עפ"י רש"י  ותצפה לישועת השם  ותייחל  ותסבול את הכאב בדומיה,  גזירת שמים  צרה, קבל 

יידום בבוא זמן הרעה ולא  – החכם  ורד"ק(, ונאמר )עמוס ה, יק(: 'לכן המשכיל בעת ההיא ידם' 

יהרהר אחר מידת הדין )רש"י(.

ָאָדם  ֵני  ּבְ ֵאֶצל  ִעְנָינֹו  ְרֵסם  ְתּפַ ּיִ ׁשֶ ּכְ י,  ִליׁשִ ְ ְוַהּשׁ
חּוהּו  ּבְ ְיׁשַ ִאם  ׁשֶ ְבָרָעה,  טֹוָבה אֹו  ּבְ

ְוִתְהֶיה  ָעֶליָה,  חֹו  ּבְ ִלְמׁשַ )ק(ִיֶבק  ה,  ָעׂשָ ׁשֶ טֹוָבה  ַעל 

ֶלת  ְמֻגּבֶ ִמְהיֹוָתּה  ְבֵעיָניו  ה  ּוְגַטּנָ ְבַנְפׁשֹו  ה  ְנַגּלָ

הּוא  ֶ ּשׁ ַמה  ֶנֶקד  ְלַגְטנּוָתּה  ַהּבֹוֵרא,  ֵאֶצל  ּוְרצּוָיה 

חֹו:  ּבְ ִלְמׁשַ ְויֹאַמר  ַהִהיא,  ַהּטֹוָבה  ְפֵלי  ִמּכִ ּבֹו  ב  ַחּיָ

ִיְגֵרהּו  אֹו  ָממֹונֹו  ּבְ ֶפַקע  ֵעהּו  ְפּקָ ּיִ ׁשֶ ּכְ ִני,  ֵ ְוַהּשׁ
ֶבל ַעל  ַהּסֵ יר  ַיְקּבִ ִבְגרֹוָביו, ִאם  ִמְגֶרה 

ינֹו,  יג ֶאת ּדִ ַהֲחָרָדה, ְוִיְרֶצה ִבְקֵקַרת ַהּבֹוֵרא, ְוַיְצּדִ

מֹו  ְפלּותֹו ֵלאלִֹהים, ּכְ ִניָעתֹו ַהּטֹוָבה ְוׁשִ יֹוֶרה ַעל ּכְ

מֹות ָנָדב  ֵאְרעֹו ּבְ ֶ ַמה ּשׁ תּוב ַעל ַאֲהרֹן ּבְ ָאַמר ַהּכָ ׁשֶ

ִוד  ּדָ ְוָאַמר  ַאֲהרֹן,  ּדֹם  )ב(ַוּיִ ק(:  י,  ְגָרא  )ַוּיִ ַוֲאִביהּוא 

ים לק, ק(: ּדֹום ַליָי ְוִהְתחֹוֵלל לֹו, ְוֶנֱאַמר )ָעמֹוס ה,  ִהּלִ )ּתְ

ֵעת ַהִהיא ִיּדֹם. יל ּבָ ּכִ ׂשְ יק(: ָלֵכן ַהּמַ

שמים ובאמונת ה’.

אכן, אהרן עלה בידו להגיע למדרגה נשגבה של יראת שמים, עד כי “וידום אהרן” במות שני בניו. 

ומדרגה זו הביאתו למדרגה של השראת השכינה ונבואה, שנתייחד עמו הדיבור, שהרי אלמלא “וידום 

אהרן” לא היה יכול לזכות להשראת השכינה, כי אין השכינה שורה מתוך עצבות )ברכות לא, א(.

ק. יבק למשבחו עליה. הנה בארבעים ושמונה דברים שהתורה נקנית בהם מוזכרת מידת ה”ענווה”. 

יש לדעת שענווה אין פירושה שאדם טועה בעצמו ואינו מכיר את מעלותיו, שזוהי שפלות הנפש 

ולא ענווה, והרי על משה רבינו נאמר )במדבר יב, ג( “והאיש משה עניו מאד מכל האדם אשר 

על פני האדמה”, והוא בעצמו כתב כן בתורה על פי הדיבור, ואם כן הוא הכיר וידע את מדרגתו, 

וידע שהוא עניו מכל האדם, ואף על פי כן זה לא הזיק לו ונשאר עניו.

אלא ענווה פירושה הכרת האמת, שאדם מכיר את מעלותיו אבל הוא מבין שאין להחשיב את 

ותנועה לאיבריו – האדם חוטא כנגדו באותו כח ממש. והרי אין דבר נסתר מהשגחתו בלי ספק, 

וה’ רואה וסובל עלבונו. ועוד זאת, שממציא לאותו מכעיס כח ויכולת אשר בו הוא ממרה פיו, 

וממתין לו שישוב בתשובה. 

הדיבור,  קיבל? שנתייחד עמו  ומה שכר  “קיבל שכר על שתיקתו,  כתב רש”י:  וידום אהרן.  ב. 

שנאמרה לו לבדו פרשת שתויי יין”. וביאר בספר ‘דרכי מוסר’ )פרשת שמיני(: הדיבור שנתייחד 

עם אהרן לא היה רק בתורת שכר על שתיקתו במות שני בניו, אלא הייתה זו תוצאה של התעלותו 

ומדרגתו הגבוהה של אהרן. 

הנה, כאשר פוקד את האדם אסון ומתים שני בניו, קשה עד מאד להשלים עם הדבר. כדי להגיע 

לדרגת “וידום אהרן”, היה אהרן צריך לעמול ולהתייגע יגיעות רבות, להוסיף ולהתעלות ביראת 

 עיונים 

 עיונים 



הלבבותשער הכניעהביושר לבב חובות 

רפה  המוסר   ארחות   

הלבבות שער הכניעהחובות 

המוסר  ארחות  רפד  

– חדל לך, אחי,  רב לך אחי 

הפרזת  וכבר  מלשבחני, 

כי   – נקד  אינה  כי  בשבחיך, 

המעשה הטוב שעשיתי, אינו 

אלא  לעוונותי  ביחס  נחשב 

כניצוץ מן האש בים – כניצוץ 

הים  מי  כנגד  אש  של  אחד 

הגדול. האם יוכל אותו ניצוץ 

לייבש את הים הגדול? הלא 

אינו אלא שביב קטן ואובד 

נחשב  הים,  משברי  לעומת 

לאותו מעשה  וערך קל  יש חשיבות  ואפילו   – ואפילו אם תהיה נחשבת למאומה  הוא למאומה! 

טוב, מכל מקום איך אדע אם היא ניצלת מפקעי ההפסד המשיקים אותה – איך אוכל לדעת שהוא 

נותר בערכו ולא נפגם על ידי אחד מהמפסידים הרבים העלולים להחסיר משלמותו, עד שיגבלנה 

הבורא ממני – עד שיהיה רצוי ומקובל לפני הבורא. אולי איבד את ערכו על ידי נגיעות, פניות 

ואינטרסים אישיים שנוספו בשעת עשייתו ושפגמו בו?! ומי יודע אם הבורא יקבל אותו ממני, ולא 

ישיבנה עלי וישליכנה בפני – ולא ישיב לי הבורא אותו וישליך אותו בפני, כמו שכתוב בתוכחת 

ישעיהו הנביא לעם ישראל )ישעיה א, יב(: 'כי תבואו לראות פני – כשאתם עולים בשלושת הרגלים 

לֵהָראֹות לפני בבית המקדש, מי בגש קאת מידכם – לא ביקשתי מכם לעשות זאת, כאשר הנכם 

ממרים את פי וידיכם מסואבות בחטאים, רֹמס חצרי' – עלייה לרגל בידיים מגואלות בחטא אינה 

נחשבת לכם למעשה המרומם את כבוד ה', אלא לביזיון. הנכם רומסים את חצרי )עפ"י רש"י 

ורד"ק(, ואמר )ישעיה א, יק(: 'לא תוסיפו הביא מנחת 

ִניצֹוץ ִמן  א ּכְ י ֵאיָנּה ֶנֶקד ֲעֹונֹוַתי ֶאּלָ ַרב ְלָך, ָאִחי, ּכִ

ִלְמאּוָמה,  ֶבת  ֶנְחׁשֶ ְהֶיה  ּתִ ִאם  ַוֲאִפּלּו  ם.  ּיָ ּבַ ָהֵאׁש 

יִקים  ּשִׂ ְקֵעי ַהֶהְפֵסד ַהּמַ ֶלת ִמּפִ ֵאיְך ֵאַדע ִאם ִהיא ִנּצֶ

ה  יֶבּנָ ְיׁשִ ְולֹא  י  ּנִ ִמּמֶ ַהּבֹוֵרא  ה  ֶלּנָ ַגּבְ ּיְ ׁשֶ ַעד  אֹוָתּה, 

י  ְעָיה א, יב(: ּכִ תּוב )ְיׁשַ ּכָ מֹו ׁשֶ ָפַני, ּכְ ה ּבְ ִליֶכּנָ ָעַלי ְוַיׁשְ

ְרֹמס  ְדֶכם  ִמּיֶ קֹאת  ׁש  ִבּגֵ ִמי  ָני  ּפָ ֵלָראֹות  ָתֹבאּו 

ְעָיה א, יק(: לֹא תֹוִסיפּו ָהִביא ִמְנַחת  ֲחֵצָרי, ְוָאַמר )ְיׁשַ

ואמנם יש אופנים שאי אפשר להתרחק מן הכבוד, וכפי שהזכרנו מרב ומר זוטרא חסידא שהיו 

מוכרחים לקבל את הכבוד מצד כבוד התורה, ובזה אין הדברים אמורים, אבל כשאפשר להתרחק 

מן הכבוד, באופן שאין זה פוגע ומזיק משהו לכבוד התורה, צריך להתרחק, ואם יכול להתרחק 

ואינו מתרחק אין לו הצלחה בתורה.

ומשמע שאפילו מי שאינו נהנה ואינו מחשיב את הכבוד, רק בדיעבד מכבדים אותו והוא יכול 

להתרחק, גם כן צריך להתרחק )‘דרכי החיזוק’, פרשת קרח(.

עצמו בהם, מפני שהכל מן השמים! כל הכוחות שיש לו זה חסד ורחמים מן השמים, וכמו שיש 

רחמי שמים על עצם החיים שלו, כמו שדרשו )בראשית רבה יד, ט( בפסוק “כל הנשמה תהלל 

י-ה” על כל נשימה ונשימה צריך להודות להקב”ה, כך גם כל המעלות הרוחניות וכוחות הנפש 

שיש לו הם חסדי שמים. ומשה רבינו הכיר את מדרגתו וידע שהוא עניו, אבל לא התגאה בזה, 

מפני שהבין שהכל מן השמים, וגם כוח ההבנה שלו הרי זה מן השמים, וכמו שכוחות הגוף הן מן 

השמים כך גם כוחות הנפש הם מן השמים, וממילא אין מה להתגאות בהם, ואף שיודע ומכיר את 

מדרגתו, אין במה להתגאות, כי כל המדרגה היא חסד ורחמים מן השמים.

והיפך הענווה היא כשאדם מרגיש חשיבות, כאילו הוא חשוב, ובאמת הרי הוא כמו עני שמקבל 

צדקה, שבכל יום נותנים לו מן התמחוי ושולחים לו צדקה, וכי הוא יחשיב את עצמו וירגיש אני 

עשיר שיש לי כסף... הרי זו צדקה שקיבל, ולא שייך להרגיש חשיבות בזה, כך גם כל אדם ואדם, 

כל המעלות והכוחות שיש לו הם צדקה מן השמים, ואין מקום להחשיב עצמו בהם, ואם הוא 

מחשיב את עצמו במשהו, זה גאווה!

והנה יש אדם שיש לו מעלות והוא מכיר את מעלותיו ושמח בהן, אלא שרוצה שגם אחרים יידעו 

מזה, ומתעניין לדעת מה חושבים עליו וכיצד מחשיבים אותו, האם יודעים את מעלותיו או לא, 

זוהי גאווה, שהוא מחשיב את עצמו, ורוצה שיחשיבו אותו. ואם יתבונן יבין כי אין מקום להחשיב 

את עצמו כלל, שהרי כל מה שיש לו הוא מקבל צדקה מן השמים, ואם כן במה הוא חשוב ולמה 

שיחשיבו אותו, ומדוע הוא שמח במה שמחשיבים אותו.

ובמסכת סנהדרין )ז, ב( מסופר על רב, שבשעה שהיה מקבל כבוד מהציבור כשהיו מלווים אותו 

אותו על  נושאים  זוטרא חסידא, כשהיו  מר  וכן  ענוה,  אומר פסוקים של  היה  והולכים אחריו, 

הכתפיים בשבת הרגל, והיו מכבדים אותו, היה אומר פסוקי ענווה, ופירש רש”י כדי שלא תזוח 

דעתו עליו. והיינו לא מחשש גאווה ממש, רק שמא תזוח דעתו, שירגיש משהו איזו שהיא הרגשה 

קלה של חשיבות ויפגום משהו משלמות מדרגת הענווה.

ולכאורה אם כן מדוע לא ביקש מהציבור שלא יכבדו אותו ולא יישאו אותו על הכתפיים?! הביאור 

בזה כי בשביל הציבור זוהי זכות ומצוה של כבוד התורה, ואי אפשר למנוע מהציבור את הזכויות, ומה 

שהוא חושש שמא ירגיש איזו חשיבות מזה, זוהי עבודה עצמית שלו שהוא צריך לדאוג להשפיע על 

עצמו שלא להרגיש חשיבות, אבל אינו יכול למנוע מהציבור את זכותם לקיים מצות כבוד התורה.

עוד מוזכר במשנה דלעיל בין הדברים שהתורה נקנית בהם גם “מתרחק מן הכבוד”, היינו לא רק 

שלא לרדוף אחר הכבוד, ולא רק שלא לבקש כבוד, אלא להתרחק! וכשאדם מתרחק מן הכבוד 

אז יש לו הצלחה בתורה.

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הכניעהשער הכניעה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  רפק רפו   המוסר   ארחות   

עליו   – מעצמו  ההוא  הדבר 

מעליו  אלו  שבחים  להרחיק 

וכול,  מכול  אותם  ולשלול 

לאדם   – למספר  ויאמר 

לי,  די  הלא  אותו:  המהלל 

אחי, בגיצורי ובאוזלת ידי במה שאני חייב בו לבורא – בכך שאני מתעצל ואיני ממלא כראוי את 

חובותי כלפי הבורא, ואל תגבץ עלי עוון גיצורי ועוון השבח במה שלא עשיתי – ואל נא תוסיף 

ותצרף לעוון עצלותי גם את העוון שמשבחים אותי על מה שלא עשיתי ]שהרי כשמשבחים אדם 

בדבר שלא עשה, הקב"ה בודק אותו ואת מעשיו, וכשמתברר שלא עשה את מעשה הטוב שזכה 

בגינו לשבח, ה' חושב לו זאת לעוון ומעניש אותו על כך, כמו שאמרו חז"ל )ברכות סב, א(: "כשם 

שנפרעים מן המתים, כך נפרעים מן הספדנים", ופירש הרא"ש )במס' מ"ק פרק ג'(, שאם מספידים 

את המת בדבר שאין בו, הרי הדבר משמש לו למזכרת עוון, ובשל כך מענישים אותו על שלא עשה 

את מה שמספרים עליו )לפי פת לחם([. אתה, המפליג בשבחי, הנך יכול להאמין לי שאיני מצטנע 

שוא גטורת תועבה היא לי' – 

מתרה אני בכם לבל תקריבו 

שהיא  מנחתכם  את  לפני 

העולה  והעשן  שווא,  מנחת 

של  קיטור  לי  הוא  ממנה 

תיעוב. אין היא לנחת רוח לפני )עפ"י רש"י(. 

למבחן אמיתותה של ההכנעה יש צד נוסף: וכל שכן אם ישבחנו בשגר – ואם ישבחוהו על מעשה 

יוכל לבחון את עצמו: אם  אזי  יודע שלא עשאו,  טוב שהיה נראה שעשאו בשעה שהוא עצמו 

באמת רכש לו את מידת ההכנעה, שצריך להרחיג

י ִלי, ָאִחי,  ר: ּדַ ָבר ַההּוא ֵמַעְצמֹו, ְויֹאַמר ַלְמַסּפֵ ַהּדָ

ץ  ַגּבֵ ּתְ ַאל  ַלּבֹוֵרא,  ּבֹו  ב  ַחּיָ ֲאִני  ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ ִגּצּוִרי  ּבְ

יִתי, ּלֹא ָעׂשִ ֶ ַמה ּשׁ ַבח ּבְ ֶ ָעַלי ֲעֹון ִגּצּוִרי )ה(ַוֲעֹון ַהּשׁ

ְוא ְגטֶֹרת ּתֹוֵעָבה ִהיא ִלי. ׁשָ

ִריְך ְלַהְרִחיג  ּצָ ֶגר, ׁשֶ ֶחנּו ְבׁשֶ ּבְ ן )ד(ִאם ְיׁשַ ּכֵ ׁשֶ ל  ּכָ

ה. ועוון השבח במה שלא עשיתי. במסכת שביעית )פרק עשירי משנה ח’( תנן: “רוצח ]בשוגג[ 

שגלה לעיר מקלט, ורצו אנשי העיר ]שם[ לכבדו, יאמר להן: רוצח אני”. כלומר, שחייב הרוצח 

לומר להם: “רוצח אני ואיני ראוי לכבוד!”. והטעם הוא שאין לו לאדם ליטול כבוד שאינו מגיע לו. 

ובגמרא ירושלמי שם נאמר: “אמר רבי יוסי: הדא אמרה )זאת אומרת(, בר נש דתני חדא מיכלא 

]-בן אדם ששנה מסכת אחת[, והוא אזל לאתר ואינון מוקרין ליה בגין תרתיי ]-שהלך למקום 

שמכבדים אותו שם בטעות על ששנה שתי מסכתות[, צריך מימר לון )לומר להם(: אנא חדא 

מיכלא אנא חכים ]-אני בקי במסכת אחת בלבד[”. ע”כ. כשם שהרוצח בשוגג חייב לסרב לקבל 

כבוד שאינו ראוי לו, הוא הדין שחייב כל אדם לסרב לקבל כבוד המבוסס על הערכה מוטעית 

של חכמתו האמיתית )מהר”א פולדא, ר”ש סיריליאו, ופני משה(.

ב’אגדת אליהו’ ביאר את הדמיון בין רוצח בשגגה והיודע מסכתא אחת, כי הרוצח בשגגה הוא 

שהנרצח היה חייב מיתה ממקום אחר וזימנן הקב”ה בפונדק אחד וכו’ )ראה מכות י, ב(, אך אף על 

פי שהיה הנהרג חייב מיתה, עם כל זאת צריך הרוצח לגלות לעיר מקלט לקבל עונש כיון שהדבר 

נתגלגל על ידו, נמצא שיש בידו שתי בחינות, אחת לטובה, שעל ידו סולק רשע מן העולם, ואחת 

לרעה, שהתקלה נתגלגלה על ידו ובהכרח שיש בידו עון, ולכן מצד הבחינה האחת אם מכבדים 

אותו ואינו מודיע להם שהוא רוצח אינו מתכפר. וכמו כן גם היודע מסכתא אחת ומכבדין אותו 

ד. אם ישבחנו בשגר שצריך להרחיג הדבר ההוא מעצמו. בפרשת מקץ: “ויאמר פרעה אל יוסף, חלום 

חלמתי ופותר אין אותו ואני שמעתי עליך לאמר, תשמע חלום לפתור אותו: ויען יוסף את פרעה 

יוסף מעוררת  לאמר, בלעדי, אלהים יענה את שלום פרעה” )בראשית מא, טו-טז(. התנהגותו של 

תמיהה. כעבד שזה עתה יצא מבית האסורים, היה עליו לשמוע את דברי פרעה באימה וביראה. אך הוא 

עושה את ההיפך: פרעה רק התחיל לדבר, וכבר היה יוסף צריך להפסיק אותו, בדברים של מה בכך. 

הרי לפרעה באמת לא היה איכפת בזכות מי הוא פותר את החלומות. וכי זוהי דרך ארץ לפני המלך?

מכאן אנו למדים, עד היכן הגיעה ענוותנותו של יוסף הצדיק... נתאר לנו לרגע את המעמד הזה; 

פרעה יושב על כסא מלכותו, וכל חרטומי מצרים סביבו. מי הם אותם חרטומים? העילית של 

אנשי המדע והרוח, והם שלטו על כל המדינה בחכמתם ובכישופיהם.

והנה מגיע העבד מבית הסוהר, ופרעה פונה אליו: “חלום חלמתי, ופותר אין אותו!” כלומר: כל 

המדענים, החכמים הכל יכולים, אובדי עצות!... “ואני שמעתי עליך לאמר, תשמע חלום לפתור 

אותו”, אתה תוכל להבין מה שאף אחד בעולם לא הבין, אנחנו בוטחים בך ובחכמתך... אדם 

רגיל במצב זה, בודאי לא היה מזדרז להעמיד את פרעה על טעותו; גם אם בסופו של דבר יאמר: 

“אלהים יענה את שלום פרעה”, לפחות יהנה למספר רגעים מן הכבוד שחולקים לו, וישתעשע 

מעט בהרגשה שעיני כל גדולי המדינה נשואות אליו, בעוד שפרעה מספר את חלומו...

אכן לא כן יוסף! אפילו לרגע אחד אין הוא מסוגל לסבול שמכבדים אותו על מה שאין בו. מיד 

הוא קופץ, ומשסע את דבריו של פרעה: “בלעדי”!

על זה אומר המדרש: “אמר לו הקב”ה, אתה לא רצית להתגדל, חייך שעל ידי כך תעלה לגדולה 

ולמלוכה” )ע”פ ‘באר משה’(. 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הכניעהשער הכניעה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  רפט רפח   המוסר   ארחות   

יקרה  וכאשר   – יקכר  ואם 

 – שעשה  ברעה  שיזכירוהו 

על שעשה רעה, אזי אם הוא 

יודה  הכנעה,  בעל  באמת 

ובעצמו בגיצורו   – נפשו  על 

כהוגן  שלא  שעשה  בכך   –

ונכשל בדבר, ואל יחקור אחר 

אמתלאות להנגות ממנה – ואל ְיַחֵזּר אחר תירוצים כדי לטהר את שמו וכדי לקכות עצמו – להצדיק 

את התנהגותו, כמו שאמר יהודה לאחר שפסק את דינה של תמר כלתו לשריפה, בחשבו שהיא 

הרה לזנונים. בשעה שהוציאוה להישרף שלחה לחמיה, יהודה, על ידי שליח את המשכון שקיבלה 

ממנו וביקשה להודיעו: לאיש שהחפצים האלה שייכים, לו אני מעוברת. יהודה הכיר את חפציו, 

הודה ואמר )בראשית לח, כו(: 'צדגה ממני' - צדקה תמר בדבריה שאינה הרה לזנונים, שכן ממני 

היא מעוברת ולא מאחר ]ואף שכדי להציל את תמר משריפה היה יכול להודות בצדקתה בצנעה 

בפני בית הדין, ולא היה נצרך להודות בדבר בפרהסיא, מכל מקום כדי להסיר את החשד מעל 

תמר וכדי לטהר את שמה, הודה בדבר בפני כולם. גבורתו זו של יהודה מרומזת בדברי הגמרא 

'יהודה הודה ולא בוש', כלומר, שהעז להודות יותר מחובתו )תפארת ציון([. ואל  ז, ב(:  )סוטה 

ישתדל להכלים את מי שסיפר על מעשהו הרע ולהכחיש

על שווא, כי אני יודע ומכיר 

ואת פשעי  עוונותי  ֶהֵּקף  את 

דוד  שאמר  כמו  ממך,  יותר 

)תהלים  השלום  עליו  המלך 

נא, ה(: 'כי פשעי אני אדע' – 

אני מכיר ומודה עליהם. 

ה, יֹוֶדה ַעל ַנְפׁשֹו ְבִגּצּורֹו,  ָעׂשָ ָרָעה ׁשֶ ֵכר ּבְ ְוִאם ִיּקָ
ה  ּנָ גֹות ִמּמֶ ר ַאַחר ֲאַמְתָלאֹות ְלִהּנָ ְיַחּקֵ ְוַאל 

ית לח, כו(:  ֵראׁשִ ָאַמר ְיהּוָדה )ּבְ מֹו ׁשֶ ּוְלַקּכֹות ַעְצמֹו, ּכְ

ּוְלַהְכִחיׁש  ְלַהְכִלים  ל  ּדֵ ּתַ ִיׁשְ ְוַאל  י.  ּנִ ִמּמֶ )ו(ָצְדָגה 

מֹו  ּכְ  , ּךָ ִמּמֶ יֹוֵתר  ַעי  ּוְפׁשָ ֲעֹונֹוַתי  יֹוֵדַע  ֲאִני  י  ּכִ
י  ּכִ ה(:  נא,  ים  ִהּלִ )ּתְ לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  ִוד,  ּדָ ָאַמר  ׁשֶ

ַעי ֲאִני ֵאָדע. ְפׁשָ

ו. צדגה ממני. אמרו חז”ל: יהודה הודה ולא בוש, מה היה סופו? נחל חיי העולם הבא ושכר בעולם 

הזה )סוטה ז, ב(. לכאורה הדברים תמוהים וטעונים ביאור – מקשה הגרי”ל חסמן זצ”ל )בספרו 

‘אור יהל’ – ויחי( – מה מעלה מיוחדת מצינו בהודאתו של יהודה, שעל כך זכה לשכר כה גדול הן 

בעולם הזה והן לעולם הבא? כלום יעלה על הדעת שיהודה יסכים לאבד ג’ נפשות נקיות כתמר 

ושני בניה, ובלבד שלא להודות?

אלא מבאר הגרי”ל: טבעו של אדם כפי שאנו רואים מעשים בכל יום, שאם יטעה בענין כל שהוא 

וימצא שטעה, אף כי יודה בטעותו ויחפש כל מיני תחבולות ועצות כיצד לתקן את המעוות, אך 

יעשה זאת בצנעה ובסתר, מתוך חשבון כי מה יועיל אם יפרסם טעותו. ואדרבה, ימצא איזשהו 

חשבון ל”שם שמים” שלא לפרסם.

גם יהודה אילו רצה, היה יכול למנוע שריפת תמר גם בלא שיודה קבל עם ועולם. אך מכיון שהכיר 

יהודה בצדקת תמר, לא היסס אף לרגע והכריז בפומבי “צדקה ממני”! ולא חיפש תחבולות כיצד 

בשביל שתים, יש לו שתי בחינות, אחת לטובה, שלפחות הוא יודע מסכתא אחת ואינו עם הארץ, 

ואחת לרעה שאינו יודע אלא מסכתא אחת בלבד, ועוד, שכאשר מכבדים אותו יותר ממה שיש 

בידו מתרשל מללמוד עוד, לכן צריך להודיע שיודע רק מסכתא אחת כדי למנוע ממנו הכבוד, 

ועל ידי כך יגיע לו תועלת ויחשוק ללמוד עוד ועוד. 

בספר ‘דרך פקודיך’ )מצוה לו( כתב: “ומזה נלמד דעת לכל אדם כשרואה שמכבדין ומנשאין אותו 

והם אף-על-פי-כן מכבדין אותו  שסוברין שהוא צדיק, מחוייב להודיע שאינו כן, ואם הודיעם 

יקבל מהם כי מאת ה’ יתברך הוא הסיבה”. והוסיף שם בהג”ה, וז”ל: “והנה תדע ידידי, כל ערום 

יעשה בדעת כי לפעמים הסירוב והמיאון שהאדם ממאן ואינו רוצה לקבל כיבוד בני אדם יגרום 

לו גדלות יותר, שיאמרו המכבדין ראו כמה גדולה צדקתו שכל כך תגדל ענוותנותו ושפלותו, 

במקום  בראשו  עיניו  החכם  כן  על  למלחמה,  ויצטרך  ביותר  נפשו  דעת  פיזור  לו  יגרום  הנה 

שיודע בודאי שבדיבורו שיאמר להם שאינו צדיק לא יפעול כלום, טוב לשתוק ולא יבא לישא 

 וליתן בזה ויצטרך למלחמה בנפשו שלא יגרום לו הדבר יותר התנשאות הלב וכן קבלתי הדבר

מרבותינו”. 

יודע בעצמו פחיתות ערכו כמ”ש החכם  והוא  ומוסיף שם: “ובאם רואה האדם שמכבדין אותו 

‘חטאי לּו יריחּון בם שכיני אזי ברחו רחקו מגבולי’, אזי יאמר בדעתו מה נעשה לישראל כי הם 

מחבבין המצוות, לּו יהיה מצות אתרוג, הוא האתרוג הוא צומח בלא דעת נפש המשכלת, הנה 

מניחין אותו בכלי כסף ומכבדין אותו ומנשקין אותו לא בעבור צדקותו כי הנה לא פעל כלום 

כי חומר הוא, רק להיות הוא חפץ של מצוה. הנה כזאת כשיבא האורח אל איש, הנה האיש רוצה 

לקיים מצות הכנסת אורחים שגדולה יותר מהקבלת פני השכינה, הנה נעשה האורח חפץ של 

מצוה, הנה גם אם יכבדוהו ביותר לא יתפעל האורח בזה כי הכיבוד הוא לא בעבור צדקותו, רק 

בעבור שנעשה אצל האכסנאי חפץ של מצוה, הגם שהוא חומריי, לּו יהיה שהוא כמו אתרוג וערבה 

הלא מחבבין אותו בכלי כסף וזהב בעבור שנעשה חפץ של מצוה”, עכ”ד. 

 עיונים 

 עיונים 



הלבבותשער הכניעהביושר לבב חובות 

רצא  המוסר   ארחות   

הלבבות שער הכניעהחובות 

המוסר  ארחות  רצ  

בדברי  לכפור  או   – המספר 

ואל  רעות,  עליו  המספר 

יאשימנו על אשר קילה אותו 

אשמה  עליו  יטיל  ואל   –

וייחס לו רוע-לב על שגילה 

]אלא[  אבל  כשלונו,  את 

שיעור  מה  אחי,  לו:  יאמר 

מרוע  עליו  שהשגפת  מה 

ידעת  שלא  מה  אצל  מעשי 

ממני – המעשה הרע שגילית 

אצלי אינו אלא כאין וכאפס 

שאינם  עוונותי  רוב  לעומת 

לי  האריך  אשר  לך,  ידועים 

אשר   – בהם  סתרו  הבורא 

מסתיר  ברחמיו  הבורא 

ומעלים אותם זמן רב מבני 

אדם, ואילו היה נקלה לך רוע 

מעשי – ואילו היה נודע לך 

עד כמה גדולים מעשי הרעים ועד כמה עוונותי מרובים, היית בורח ממני ומפחד מעונש הבורא 

עליהם – היית חושש על נפשך, ובורח ממני מרוב פחד שלא יעניש הבורא גם אותך עליהם, כמו 

שאמרו רבותינו ז"ל )נגעים פרק י"ב מ"ו וסוכה נו, ב( "אוי לרשע ואוי לשכנו" )מרפא לנפש ופת 

לחם(, כמו שאמר אחד מן המשוררים ]הוא רבי יצחק בן לוי אבן מר שאול, רבו של רבי יונה אבן 

גנאח בתחינתו המודפסת במחזורים של הספרדים והאיטלקים. תחינה זו מתחילה במילים: "אלהי, 

)פתחי לב([:  והיא נאמרת בתפילת שחרית של ראש השנה לפני "נשמת"  אל תדינני כמעלי" 

חטאי לּו יריחון בם שכני, אקי ברחו ורחגו מן קבולי. כלומר, אם ידעו חברי עד כמה רבים הם חטאי, 

יתרחקו ממני. ואמר איוב )איוב לא, לק(: 'אם כסיתי כאדם פשעי' – האם הסתרתי את פשעי כדרך 

שאר בני אדם המכסים את פשעיהם ומכחישים אותם? לא עשיתי זאת, אלא אם נכשלתי בחטא, 

הודיתי בכישלוני )לפי מצודת דוד(. 

וגם אם הוא יודע בעצמו שמה שסיפרו עליו הוא שגר, לא ינקום במוציא דיבתו רעה ולא יקניטהו, 

אלא יאמר למספר: אחי, אין מן התימה – אינני מתפלא על מה שהצילני הבורא

ה אֹותֹו, ֲאָבל  ּלָ ר ּקִ יֶמּנּו ַעל ֲאׁשֶ ר, ְוַאל ַיֲאׁשִ ַהְמַסּפֵ

ָעָליו  ַגְפּתָ  ִהׁשְ ֶ ּשׁ ַמה  עּור  ִ ּשׁ ַמה  ָאִחי,  לֹו:  יֹאַמר 

ר  ֲאׁשֶ י,  ּנִ ִמּמֶ ָיַדְעּתָ  ּלֹא  ֶ ּשׁ ַמה  ֵאֶצל  י  ַמֲעׂשַ ֵמרַֹע 

ֶהֱאִריְך ִלי ַהּבֹוֵרא ִסְתרֹו ָבֶהם, ְוִאּלּו ָהָיה ִנְקֶלה ְלָך 

ּוְמַפֵחד  י  ּנִ ִמּמֶ בֹוֵרַח  ָהִייָת  ַוֲעֹונֹוַתי,  י  ַמֲעׂשַ רַֹע 

ִמן  ֶאָחד  ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֲעֵליֶהם,  ַהּבֹוֵרא  ֵמעֶֹנׁש 

ְרחּו  ֵכַני, ֲאַקי ּבָ ם ׁשְ ַהְמׁשֹוְרִרים: ֲחָטַאי לּו ְיִריחּון ּבָ

ִאם  לק(:  לא,  )ִאּיֹוב  ִאּיֹוב  ְוָאַמר  בּוִלי.  ּקְ ִמן  ְוָרֲחגּו 

ָעי. ׁשָ יִתי ְכָאָדם ּפְ ּסִ ּכִ

ר:  ַלְמַסּפֵ יֹאַמר  ֶגר,  ׁשֶ ָעָליו  רּו  ּפְ ּסִ ֶ ּשׁ ַמה  ְוִאם 
ַלִני ַהּבֹוֵרא  ִהּצִ ֶ ּשׁ ַמּה ַמה  ַהּתֵ ָאִחי, ֵאין ִמן 

להצילה מבלי שיתגלה קלונו ברבים. שכן, במקרה כזה, אף כי תשאר בחיים אבל הרי האמת 

ולכן הוא  תשאר מכוסה ותשאר בחשש פגם משפחה וחשש לפגם בילדים שעתידים להיוולד. 

השליט את כח המלכות שבו, ונאזר בישרות שבו, והכריז בגבורה לעיני כולם: “צדקה ממני”, 

כלומר: תמר צדקה וההריון ממני... ובזה הכריז את כל האמת קבל עם ועולם. בכך באה לידי ביטוי 

גדלותו המיוחדת של יהודה, אחר שהיה מוכן לסבול את הבזיון הגדול על מנת להוציא את האמת 

לאור! ולפיכך זכה שכל בני ישראל נקראים ‘יהודים’ על שמו! 

בתוספתא )ברכות פ”ד הט”ז( שנו: “מפני מה זכה יהודה למלכות מפני שהודה בתמר”. וכתב בספר 

‘שיחות מוסר’ )מאמר כ”ג(: נראה, שטעם זה שמחמתו זכה למלכות, אין סוף ענינו בתורת זכות 

וקבלת שכר גרידא, אלא שעל ידי מעשים אלו נעשה ראוי ומוכשר למלכות וכתר מלכות יהא 

הולמו. שכן עיקרו של מלך הוא קבלת עול אחריות על כל אלו שאימתו מוטלת עליהם, שאין לך 

עול של אחריות גדול מזה שמוטל על המלך. ומקרא מלא הוא )משלי כה, ג(: “שמים לרום וארץ 

לעומק ולב מלכים אין חקר”, ופירש רש”י )שבת יא, א(: “שהוא ]המלך[ צריך להיות לו לב לכמה 

מדינות למס הקצוב, ולכמה מלחמות ולכמה משפטים, והכל ביום אחד”. ויהודה התרומם בכוחו 

של מעשה זה למידת אחריותו של מלך, שהרי עיקר מעלתו של מעשה זה הוא במידת קבלת 

האחריות שבו. בזה שהודה במעשה תמר נשא באחריות מעשיו ולא הסירה מעליו, והודה ולא 

בוש לומר “צדקה ממני”, והיא גופא גבורתו של יהודה שהכיר בעול האחריות ועמד בו, ומשום 

כך זכה למלכות, עכ”ד.

דברים מאלפים בגודל מעלת מודה על האמת, כתב בספר ‘מרפא לשון’, וז”ל: “וכמה יש לאדם 

להתעורר וליקח מוסר להודות על האמת, ואם טעה לא יבוש לומר שטעה, ועל ידי כן יזכה לתורה, 

כמאמר חז”ל )גיטין מג, א( אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהם וכפירוש רש”י 

שם. ואם ח”ו, מחמת בושה יחזיק בטעות ולא יודה על האמת, תצא תקלה ומכשול על ידו ויהיה 

הקולר תלוי בצווארו”.

“וישים אל לבו מאמר רב עמרם חסידא: “מוטב דתכספו בי עמרם בעלמא הדין ולא תכספו מני 

בעלמא דאתי” ]-מוטב שתתביישו בי בעולם הזה ולא בעולם הבא[ וכמה יחרד האיש בזוכרו 

שהחסיד הזה לא חס על כבודו ונתבייש ברבים מספק שמא לא יוכל לכפות את יצרו. מה יעשו 

איזובי קיר כמונו שלא לחוס על כבוד המדומה בעולם העובר ולחוס על כבוד שמים. כי כל מה 

שברא הקב”ה בעולמו לא ברא אלא לכבודו. וישים אל לבו, הלא נבראתי לכבוד המקום ברוך 

הוא ואיך אחוס על כבודי שיתמעט כבוד שמים ח”ו על ידי, הלא לא באתי לעולם אלא לכבודו 

ברוך הוא”.

 עיונים 
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לך  יאבדו  שלא   – תרקיש 

כי  שתרגיש,  בלי  זכויותיך 

אחד  על  ]ֻסַפּר[  נאמר  כבר 

מקרהו  שקרה  החסידים  מן 

שאדם   – לרעה  אותו  שקכרו 

– שלח מתנה  או-אז שלח למדבר בו  הדבר,  לו  ונודע  דיבר עליו לשון הרע, וכיון שהקיעו  אחד 

לאותו אדם שדיבר עליו לשון הרע כלי מלא מקימרת ארצו – ממיטב מעדני שדהו ]בבראשית 

פירוש: מהגידולים המשובחים  "מדמשבח בארעא",  אונקלוס:  ובתרגום  'מזמרת הארץ'  יא:  מג, 

שבארץ, שהכול מזמרים עליהם כשבאים לעולם )רש"י עה"פ שם([, וכתב אליו – וצירף למתנה 

מכתב בלשון זו:

בי  שתלית  את מה  מלעשות 

– את המעשה הרע שייחסת 

אשר  הטובות  רוב  אצל  לי, 

שה'  העובדה  שהרי   – קמלני 

אותו  מלבצע  ממני  מנע 

על  שפרסמת  רע  מעשה 

שמי, היא בגדר חסד שעשה 

ה' יתברך עימי, והיא אחת הטובות שגמלני, אחת מני רבות וגדולות שהוא עושה עימי בכל עת. 

אך התימה – אך מה שכן מפליא אותי הוא, סתרו עלי – שהבורא מעלים ומסתיר מבני אדם את 

החטאים שכן עשיתי, במה שהוא יותר מקונה וקדול מאד – שהם גרועים ומגונים בהרבה יותר ממה 

 ]מאלה[ שסיפרת עלי. ולכן הרף – חדל לך, אחי, וחמול נא על קכיותיך, שלא תאבדנה ממך ולא

ַהֲחִסיִדים  ִמן  ֶאָחד  ַעל  ֶנֱאַמר  ְכָבר  י  ּכִ יׁש,  ַתְרּקִ

ַלח  ׁשָ ָבר  ַהּדָ יעֹו  ִהּקִ ׁשֶ ְוֵכיָון  ְלָרָעה,  אֹותֹו  ְכרּו  ּקָ ׁשֶ

ֵאָליו:  ְוָכַתב  ַאְרצֹו  ְמַרת  ִמּקִ ָמֵלא  ִלי  ּכְ ּבֹו  ר  ַלְמַדּבֵ

ר  ֲאׁשֶ ַהּטֹובֹות  רֹב  ֵאֶצל  ִבי  ִליָת  ּתָ ֶ ּשׁ ַמה  ֵמֲעׂשֹות 

יֹוֵתר  הּוא  ֶ ּשׁ ְבַמה  ָעַלי  ִסְתרֹו  ַמּה  ַהּתֵ ַאְך  ָמַלִני,  ּקְ

ְרּתָ ָעַלי. ֶהֶרף ָאִחי,  ּפַ ּסִ ֶ ה ּשׁ ה ְוָקדֹול ְמאֹד ִמּמַ ְמֻקּנֶ

ְולֹא  ָך  ִמּמְ ֹתאַבְדָנה  ּלֹא  ׁשֶ ְקֻכּיֹוֶתיָך,  ַעל  )ק(ַוֲחֹמל 

לעולם הבא, שכיון שמשפיל את חבירו, מידה כנגד מידה מגדילים מדרגת חבירו בכך שמעבירים 

לחבירו כל זכויותיו, ולא נשאר לו לחלקו לעולם הבא. וראה בספר ‘מכתב מאליהו’ )ח”ד עמ’ 

213( ביאור נוסף בדברי רבינו מדוע מי שדיברו עליו לשון הרע נוטל זכויות המספר ומעביר אליו 

חובותיו ]ראה לקמן עיונים פרק ט’ ד”ה מתכבד בקלון[. 

ה’חפץ חיים’ )שמיה”ל שער הזכירה פ”ג( אחר שהביא דברי רבינו כאן, כתב: “ולפי זה, מי שמוטבע 

ח”ו במידה הרעה הזאת להריק על חבירו בחיצי לשונו תמיד, אפילו אם ירגיל את נפשו תמיד 

לתורה ולמצוות לא יועיל לו, כי מיד אחרי שישתכר שבוע או שבועיים איזה אושר נצחי על ידי 

תורה ומצוות, ידבר על חבירו גנות ויתן לו את זכויותיו לנצח ויקח תמורתם את עוונותיו, וכן 

כך יהא לאורך כל ימיו, עד יום מותו משתכר מעט תורה ומצוות, ושוב מעביר לחבירו הזכויות 

ולוקח העוונות על ידי לשון הרע שדיבר בו, ונמצא שאדם זה עלול לצאת מן העולם נקי מנכסיו 

מהקנינים הנצחיים של תורה ומצוות, ויהא ממולא תמורתם בעוונות רבים ועצומים, מינים ממינים 

שונים של כמה וכמה אנשים שדיבר עליהם גנות, ולפיכך הזהירנו דוד המלך ע”ה שתחילת הכל 

“נצור לשונך מרע” ורק אחר כך “סור מרע ועשה טוב”, דרק משינצור את לשונו, אזי כל הטוב 

הנצחי שיזמין לו ה’ אם מועט ואם הרבה הכל נשאר בידו ולא יתן לאחרים חילו. עכ”ד.

ועיין ‘חפץ חיים’ )ח”ב פ”א( דהביא מהגר”א זיע”א שאדם שבא לעשות תשובה ולתקן כל מעשיו, 

‘גדר’  היא  פיו  ששמירת  יתירה,  בשמירה  ולשונו  פיו  שמירת  על  להיות  צריך  תיקונו  ראשית 

לשמירת כל שאר המצוות. אבל אילו יקדים לקבל על עצמו קבלות אחרות בשמירת המצות ויניח 

לעצמו עדיין לדבר ככל העולה על רוחו במשך הזמן כל קבלותיו וגדריו יהרסו. יעויי”ש.

ק. וחמול על קכויותיך שלא תאבדנה ממך. מבואר בדברי רבינו שיש חומרה גדולה בחטא של לשון 

הרע, שהמדבר לשון הרע על חבירו נוטלים ממנו חלק מזכויותיו ונותנים לחבירו, ובהמשך כתב 

שכמו כן נוטלים חלק מחובות חבירו ונותנים לו. והזכירה ה’חפץ חיים’ בספרו ‘שמירת הלשון’ 

)שער הזכירה פ”ג(, וכן כתב בספר ‘מגיד מישרים’ לבית יוסף )פרשת ויקהל(, והוסיף שאילו ידעו 

בני אדם דבר זה, היו שמחים כאשר הם שומעים שמדברים עליהם לשון הרע, כאילו קיבלו כסף 

וזהב. רמז לדבר הביא בספר ‘דמשק אליעזר’ )תנינא פרשת אמור(, מדברי הפסוק )ויקרא כד, יט( 

“ואיש כי יתן מום בעמיתו” – שידבר עליו לשון הרע, “כאשר עשה כן יעשה לו” – היינו שמחליפים 

מעשיהם ביניהם. והחיד”א בספרו )צפורן שמיר סימן יג אות רטז( הביא דברי מדרש מרגניתא 

דרבי מאיר שאמרו: “אוי למי שמאבד עמלו”, ופירש שם: אפשר שמדבר לשון הרע, וחבירו לוקח 

זכויותיו והוא מאבד את עמלו.

ובטעם הדבר שמי שדיברו עליו, נוטל זכויות המספר ומעביר אליו חובותיו, כתב בספר ‘שפתי 

חיים’ )מידות ח”א עמ’ כג, קובץ מרפא לשון ח”ד עמ’ 59( בשם הגר”א דסלר, שהיא מידה כנגד 

מידה, שהמספר לשון הרע רצה בכך להתגדל על חשבון ביזוי והשפלת חבירו, וכנגד זה מגדילים 

את חבירו על חשבון המספר ומעבירים אליו זכויות המספר, וכך מתגדל על חשבונו. ובספר ‘דרש 

דוד’ )תזריע עמ’ תט הערה 5( הביא חיזוק לדברים אלו, מדברי הגר”ש ווסרמן שביאר לשון חז”ל 

‘כל המתכבד בקלון חבירו אין לו חלק לעולם הבא’, שאין הכוונה  )ירושלמי חגיגה פ”ב ה”א( 

כפשוטו שמתכבד בכישלון חבירו, אלא שמתכבד במה שמבזה ומשפיל את חבירו, שאין לו חלק 

 עיונים 
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ויתמהו   – יאמרו  וכאשר 

וישאלו: והלא לא עשינו אותן 

וייאמר  המעשים.  ]אותם[ 

אלה  מצוות  להם:  ]ישיבו[ 

עשה אותן פלוני, והן נזקפו 

בכם  דיבר  באשר  לזכותכם 

דיבר  פלוני  שאותו  מפני   –

וסיפר  הרע  לשון  עליכם 

יקרה  וכך   - וכן  בקנותכם. 

גם כן, כשיחסר מספר קכיות 

המספרים בקנותם – כשאותם 

שדיברו בחבריהם דברי גנאי 

יגלו שזכויותיהם ומעשיהם הטובים התמעטו, וכאשר ידרשו ויבגשו אותן – את מצוותיהם ברשימת 

הזכויות בעת ההיא ולא ימצאום, יתמהו על פשר הדבר, וייאמר - ישיבו להם: אמנם נכון הדבר 

שעשיתם מצוות נוספות ומעשים טובים לרוב, אך הן אבדו מכם בעת שדיברתם לשון הרע בפלוני 

ופלוני. וכמו כן, יש מהם – מבעלי לשון הרע קם כן שימצאו בספר חובותם ]חובותיהם[ חובות - עבירות 

נוספות שנזקפות לחובתם, גם כאלה שהם יודעים שלא עשו אותן, וכשבאים בטענה ואומרים: לא 

עשינון, ייאמר ]משיבים[ להם: מעשים אלו לא אתם עשיתם אותם, אך הם נוספו עליכם בעבור 

פלוני ופלוני שדיברתם בם - עבירות אלה נעשו על ידי פלוני ופלוני, והן נזקפו לחובתכם מפני 

את  קיבלתי   – הקיעני 

מנחה  לי,  ששלחת  תשורתך 

חלק  המכילה   – מקכיותיך 

וקמלתיך  מזכויותיך,  נכבד 

את  מביע  והנני   – בקה 

לך במכתב  ותודתי  הוקרתי 

זה. 

וכבר אמר אחד מן החסידים: 

ליום  יבואו  אדם  בני  הרבה 

מבני  רבים  כי   – החשבון 

האדם, שיגיעו ליום שבו יצטרכו לתת דין וחשבון על מעשיהם, וכשמראים להם מעשיהם שעשו 

יודעים בעצמם  נוספות על מעשים שהם  קכויות  ]זכויותיהם[  ימצאו בספר קכיותם,  בעולם הזה, 

שלא עשו ]עשאום[,

ְוֵיָאֵמר  אֹוָתן.  ינּו  ָעׂשִ לֹא  ְויֹאְמרּו:  אֹוָתן,  ָעׂשּו 

ְקנּוְתֶכם.  ר ּבִ ֶכם ְוִסּפֵ ר ּבָ ּבֵ ר ּדִ ה אֹוָתן ֲאׁשֶ ָלֶהם: ָעׂשָ

ְקנּוָתם,  ּבִ ִרים  ַהְמַסּפְ ְקֻכּיֹות  ר  ִמְסּפַ ְחַסר  ּיֶ ׁשֶ ּכְ ְוֵכן 

ם  ֵעת ַהִהיא, ְוֵיָאֵמר ָלֶהם: ָאְבדּו ִמּכֶ ְיַבְגׁשּו אֹוָתן ּבָ

ם  ּקַ ֵיׁש ֵמֶהם  ְוֵכן  ּוְפלֹוִני.  ְפלֹוִני  ּבִ ם  ְרּתֶ ּבַ ּדִ ׁשֶ ֵעת  ּבְ

ָעׂשּו,  ּלֹא  ׁשֶ חֹובֹות  חֹובֹוָתם  ְבֵסֶפר  ְמְצאּו  ּיִ ׁשֶ ן  ּכֵ

)ט(נֹוְספּו  ָלֶהם:  ֵיָאֵמר  ינּון,  ֲעׂשִ לֹא  אֹוְמִרים:  ּוְכׁשֶ

ם, ּבָ ם  ְרּתֶ ּבַ ּדִ ׁשֶ ּוְפלֹוִני  לֹוִני  ּפְ ֲעבּור  ּבַ  ֲעֵליֶכם 

יָך  ּוְקַמְלּתִ ֻכּיֹוֶתיָך,  ִמּקְ ִמְנָחה  ִלי  ַלְחּתָ  ָ ּשׁ ׁשֶ יַעִני  ִהּקִ

ָבֶקה.

ֵני ָאָדם ָיבֹואּו  ה ּבְ ֶאָחד ִמן ַהֲחִסיִדים: ַהְרּבֵ ְוָאַמר 
ָלֶהם  ְרִאים  ּמַ ּוְכׁשֶ ּבֹון,  ַהֶחׁשְ ְליֹום 

ּלֹא  ׁשֶ ְקֻכּיֹות  ְקֻכּיֹוָתם  ְבֵסֶפר  )ח(ִיְמְצאּו  יֶהם,  ַמֲעׂשֵ

שמחל להם, כיון שהזכות שיש לו במה שמחל להם, שקולה הרבה כנגד כל הזכויות שעברו אליו 

והחזירם על ידי מחילתו. 

ט. נוספו עליכם בעבור פלוני ופלוני שדברתם בם. במסכת ערכין )טו, ב(: “אמר רב חסדא, אמר 

מר עוקבא: כל המספר לשון הרע, אומר הקב”ה לשר של גיהנום, אני עליו מלמעלה, ואתה עליו 

מלמטה, נדוננו ]-נדון אותו ביחד, להענישו[, שנאמר וכו’”. ה’בן יהוידע’ )שם, ד”ה אני עליו( פירש 

מאמר זה על פי מה שכתוב בספרים )חוה”ל כאן, והובא בשמה”ל שער הזכירה פ”ג( שהמדבר לשון 

הרע על חבירו נוטל עונש עוונותיו של חבירו וחבירו נוטל שכר מצוותיו, שהקב”ה אומר לשר של 

גיהנם ‘אני עליו מלמעלה’ ליטול את השכר הראוי לו עבור מצוותיו וליתנו לאותו שדיבר עליו, 

ו’אתה עליו מלמטה’ לדונו בגיהנם על העוונות של אותו שדיבר עליו. 

ח. ימצאו בספר קכויותם קכויות שלא עשו אותן. דין זה שמעבירים מצוותיו למי שדיבר עליו, כתב 

מורינו הגאון רבי חיים קניבסקי שליט”א, שזה נאמר רק בבעל לשון הרע הרגיל בכך, דהיינו במי 

שאינו מקפיד על איסור זה )‘הליכות חיים’ ח”ב עמ’ קפט שאלה תח, ‘לרעך כמוך’ ח”ג עמ’ 363(.

החוזר בתשובה ומבקש מחילה ממי שדיבר עליו, כתב ה’חתם סופר’ )דרשות חת”ס לז’ אדר, דף 

קע עמ’ ב( שמקבל בחזרה את כל זכויותיו שעברו לחבירו, וכן כתב ה’בן איש חי’ )‘בן איש חיל’ 

ח”ג דרוש ג’ לשבת תשובה עמוד מב( בשם ספר ‘מערכי לב’ )ח”א דף קנד:(. ובכך פירש ה’בן איש 

חי’, מה שמבקשים ‘אבינו מלכנו כתבנו בספר זכויות’, שהרי בימים הנוראים, כל ישראל מבקשים 

ולכן מבקשים שהזכויות שהפסדנו כאשר העברנו לאחרים  זה לזה,  ומוחלים  מחילה מחבריהם 

מחמת שדיברנו עליהם לשון הרע, עכשיו שכל חברינו מחלו לנו עליהם, תכתבו אותם לנו לטובה.

ויש שביארו על פי זה את הפסוק בתחילת פרשת מצורע “זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו”, 

ביום שמטהר עצמו ועושה תשובה אז נחשב “תורתו”, כי הרי חוזרים אליו כל זכויותיו ותורותיו 

שאבדו לו בעת דברו לשון הרע, אבל עד עכשיו נחשב על חשבון חבירו שדיבר עליו לשון הרע 

)‘ארץ צבי’, מצורע תרפ”ז; ‘פרדס יוסף’ ריש מצורע(. 

ואותו אדם שסיפרו עליו לשון הרע כשימחול לאנשים שדברו עליו הלשון הרע, כתב בספר ‘אילת 

השחר’ )ויקרא יט, טז( שעל אף שהזכויות חוזרות למדברים, מכל מקום אינו מפסיד הוא בכך 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הכניעהשער הכניעה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  רצק רצו   המוסר   ארחות   

יתירה  חכמה  לו  כשיעניק 

 - רבה  תבונה  או  ומופלגת 

הבנה עמוקה, או כאשר הוא 

כבוד  או  קדול,  לעושר  זוכה 

לקה  והדומה  המלכות,  אצל 

– או טובות אחרות הדומות 

]מהטובות[ שנהקו  להן, ממה 

המיוחדת  הטובה  אף  ועל  בני אדם להתפאר בהם ולהתקאות בעבורם,  טובות שדרך   - בני אדם 

יישאר על ענין שפלותו – הוא ימשיך להתנהג באותה שפלות שהיה מתנהג בה גודם לכן – קודם 

שעלה לגדולה, ולא הוסיף – ולא נתווספו לו על ידי טובות אלה

שדיברתם עליהם לשון הרע, 

כמו שנאמר )תהלים עט, יב(:  

אל  לשכנינו שבעתים  'והשב 

שכנינו  את  הענש   – חיגם 

ממה  יותר  וכמה  כמה  פי 

שמגיע להם. לכאורה בקשה 

זו חורגת מכללי הצדק; איך 

ממה  יותר  להענישם  ניתן 

חרפתם  מפני  להם?  שמגיע 

מפני   – אדני'  חרפוך  אשר 

שחירפו וגינו את עם ישראל ]כוונת רבנו רומזת לנאמר )תהלים פג, ג-ד( "כי הנה אויבך יהמיון 

ומשנאיך נשאו ראש, על עמך יערימו סוד". מבאר רש"י )שמות טו, ז(: מהי ההמיה של אויבי 

ה'? – על עמך יערימו סוד. בפסוק זה נקראים אומות העולם אויביו של מקום, מפני שהם מצירים 

ומציקים לישראל, וכל מי שמיצר לישראל, כאילו מתקומם כנגד הבורא בעצמו. על פי זה, הפסוק: 

"והשב לשכנינו שבעתים אל חיקם" הוא בקשה לה' שיעניש את אומות העולם שהציקו לישראל 

הרבה יותר משיעור חטאם שחטאו, וזאת על "חרפתם אשר חרפוך ה'", מפני שחירפו את ישראל 

ודיברו עליהם רעה, והמחרף את ישראל כביכול מחרף את הקב"ה ונעשה אויבו. כיוון שדיברו 

וחירפו את ישראל, יש לזקוף לחובתם גם את כל עוונותיהם של ישראל, ויש להענישם גם עליהם 

לדבר  שלא  חמורה  באזהרה  הקהירנו הכתוב  הרע  לשון  של  קה  מעשה  ועל  לחם'([.  'פת  פי  )על 

עשה ה' אלהיך למרים  עונש הצרעת אשר  'קכור את  בגנותם של אחרים באמרו )דברים כד, ט(: 

בדרך' – שלקתה בה מרים הנביאה על שדיברה לשון הרע באחיה במשה.

והסימן הרביעי המורה על כניעתו של האדם, הוא, כשייטיב לו האל בטובה קדולה ומיוחדת, כגון, 

אֹו  דֹול,  ּקָ ר  עׁשֶ אֹו  ה,  ַרּבָ ּוְתבּוָנה  ְיֵתָרה  ָחְכָמה  ּכְ

ֲהקּו  ּנָ ֶ ּשׁ ה  ִמּמַ ָלֶקה,  ְוַהּדֹוֶמה  ְלכּות,  ַהּמַ ֵאֶצל  ָכבֹוד 

ֲעבּוָרם, ּבַ אֹות  ּוְלִהְתּקָ ֶהם  ּבָ ֵאר  ְלִהְתּפָ ָאָדם   ְבֵני 

ְפלּותֹו גֶֹדם ָלֵכן, ְולֹא הֹוִסיף  ֵאר ַעל ִעְנַין ׁשִ ָ )י(ְוִיּשׁ

ֵכֵנינּו  ִלׁשְ ב  ְוָהׁשֵ יב(:  עט,  ים  ִהּלִ )ּתְ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ

ר ֵחְרפּוָך ֲאדָֹני.  ָתם ֲאׁשֶ ְבָעַתִים ֶאל ֵחיָגם ֶחְרּפָ ׁשִ

ָבִרים כד, ט(: ָקכֹור  ָאְמרֹו )ּדְ תּוב ּבְ ְוַעל ֶקה ִהְקִהיָרנּו ַהּכָ

ֶרְך. ּדֶ ה ְיָי ֱאלֶֹהיָך ְלִמְרָים ּבַ ר ָעׂשָ ֵאת ֲאׁשֶ

ְקדֹוָלה,  טֹוָבה  ּבְ ָהֵאל  לֹו  יִטיב  ּיֵ ׁשֶ ּכְ ְוָהְרִביִעי, 

א(:  יא,  )מגילה  ע”ה  המלך  דוד  על  חז”ל  אמרו  כך  ואכן  וישאר על ענין שפלותו גודם לכן.  י. 

“ודוד הוא הקטן – הוא בקטנותו מתחילתו ועד סופו. דכשם שבקטנותו הקטין עצמו אצל מי 

שגדול ממנו בתורה, כך במלכותו הקטין עצמו אצל מי שגדול ממנו בחכמה”. ופירש המהרש”א, 

שבקטנותו השפיל דוד עצמו אצל מפיבושת רבו, שהיה מבייש את פניו בהלכה. כך במלכותו, 

הקטין עצמו אצל מי שגדול ממנו בחכמה שהוא אחיתופל שקראו “אלופי ומיודעי”.

וגדולה, הם מוסיפים  נמצאנו למדים, כי כן דרך הצדיקים, כל זמן שהקב”ה מוסיף להם כבוד 

בעצמן שפלות וענוה. והוזהרנו בזה על ידי שלמה המלך ע”ה )קהלת י, ד(: “אם רוח המושל תעלה 

עליך מקומך אל תנח”, ופירש האלשיך הק’ )וכעין זה באבן עזרא(: אם עלית להיות מושל, מקומך 

אל תנח, וברח מן השררה. ואם נעשית שר, לא יגדל ערכך בעיניך ולא תגדיל כסאך, כי אם 

“מקומך” הראשון – הוא שפלות הרוח שהיתה בך עד כה – “אל תנח”. כי השפלות הזו תשמש לך 

כמרפא, ותמנע ממך לחטוא חטאים גדולים המתרגשים ובאים מן השררה.

רבי שמואל הומינר זצ”ל )בספרו ‘עבד המלך’ – קהלת, שם( כתב על פסוק הנ”ל: “הוזהרנו בזה, 

אם עלה אדם לגדולה לא יעלה בלבו שום גיאות והתנשאות כלל, אבל יוסיף הכנעה ענוה ושפלות 

בימי גדולתו ורוממותו כמו בימי עניו ודכאותו”.

בשררה  או  הרוחנית,  במדריגתו  כשעולה  דעתו  תזוח  לבל  הוא!  באשר  אדם  לכל  הוראה  זוהי 

כלשהי. וכשם שדרשו חז”ל מהכתוב “הוא משה ואהרן” – הם בצידקתם מתחילה ועד סוף. כך ניתן 

להבין בלשון הכתוב “איש ראש לבית אבותיו הוא” )במדבר א, ד( – “הוא” – מתחילתו ועד סופו. 

והיינו שכאשר עולה כל אדם לגדולה ונעשה “ראש לבית אבותיו”, עליו להישאר בענוותנותו 

עוד אמרו בגמרא שם: “אמר ריש לקיש: כל המספר לשון הרע, מגדיל עוונות עד לשמים, שנאמר: 

שתו בשמים פיהם ולשונם תהלך בארץ”. ה’עיון יעקב’ )שם ד”ה ואמר( מפרש דברי הגמרא על 

פי מה שאמרו במסכת ראש השנה )יז, א( ‘למי נושא עון, למי שעובר על פשע’, והיינו שעל ידי 

שחבירו מעליבו ואינו משיב לו, נוטל הקב”ה את עוונותיו של הנעלב ונותנם על אותו שהעליבו, 

ואם כן כשמדבר לשון הרע כנגד חבירו וחבירו שותק ואינו משיב לו, נמצא שמגדיל המדבר את 

עוונותיו עד לשמים, שמלבד עוונותיו שלו נוספים עליהם עוונותיו של חבירו.

 עיונים 

 עיונים 



הלבבותשער הכניעהביושר לבב חובות 

רצט  המוסר   ארחות   

הלבבות שער הכניעהחובות 

המוסר  ארחות  רחצ  

ושפלות  ענוה  ]רק[  אלא 

כשנוכח   – האלהים  לפני 

לראות את רוב חסדו וטובו 

של האלוקים עליו, הרי הוא 

ובשפלותו  בכניעתו  מוסיף 

כלפי ה' יתברך, וכבוד וטובה 

לבני אדם – וגם ביחסיו לבני 

האדם, מאז קיבל טובות אלו 

ואמר  בעת ששיבחו הבורא  אבינו  לזולת, כמו שאמר אברהם  להיטיב  מוסיף  הוא  הבורא,  מאת 

)בראשית יח, יק( 'המכסה אני מאברהם אשר אני עושה' – האם אסתיר מאברהם מה שאני הולך 

לעשות?! ]שהנני עומד להפוך את סדום![ הרי ראוי הוא שאגלה לו את העתיד מפני גדולתו ומתוך 

אהבתי אליו. שאלה זו היא ביטוי של שבח לאברהם אבינו, והיא מציינת את קרבתו לפני ה'. אולם 

גם לאחר ששמע אברהם אבינו שהבורא משבחו כך מתוך קרבה ואהבה מרובה, לא גבה לבו, אלא 

אמר: 'ואנכי עפר ואפר' )בראשית יח, כק(, כלומר איני חשוב אלא כעפר וכאפר. וכן מצינו שאמרו 

משה ואהרן )שמות טק, ק(: 'ונחנו מה' – מה אנחנו חשובין )רש"י(,

ְפלּות ִלְפֵני ָהֱאלִֹהים ְוָכבֹוד ְוטֹוָבה  א ֲעָנָוה ְוׁשִ ֶאּלָ

חֹו  ּבְ ִ ּשׁ ׁשֶ ֵעת  ַאְבָרָהם  ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָאָדם,  ִלְבֵני 

ה ֲאִני ֵמַאְבָרָהם  ית יח, יק( ַהְמַכּסֶ ֵראׁשִ ַהּבֹוֵרא ְוָאַמר )ּבְ

ית יח,  ֵראׁשִ ה: )יא(ְוָאֹנִכי ָעָפר ָוֵאֶפר )ּבְ ר ֲאִני עֹוׂשֶ ֲאׁשֶ

ָמה,  ְוַנְחנּו  ק(:  טק,  מֹות  )ׁשְ ְוַאֲהרֹן  ה  מׁשֶ ְוָאְמרּו  כק(. 

יא. ואנכי עפר ואפר. במסכת סוטה )יז, א(: “דרש רבא, בשכר שאמר אברהם “ואנכי עפר ואפר”, 

זכו בניו לשתי מצוות: אפר פרה ועפר סוטה”. וביאר ה’בית הלוי’: עפר הוא דבר שמעולם לא 

הייתה בו כל חשיבות. אמנם יש בו איזה ערך, שכן ניתן להפיק ממנו דבר חשוב – בעתיד, שהרי 

הוא ראוי לזרוע בו צמחים שיגדלו, או לגבל ממנו כלי חרס וכדומה. האפר הוא דבר שאמנם 

הייתה לו חשיבות בעבר, שעה שהיה כלי יקר וכדומה. ואולם, כעת אינו עומד לכלום, שכן אי 

אפשר לגבל ממנו כלי או לגדל בו צמחים.

בשתי השפלות השפיל אברהם אבינו את עצמו: א’, כי הינו עפר – מבחינת מה שלא נחשב מעולם 

לכלום, כמו העפר. ב’, כי הינו אפר – מבחינת מה שאינו עומד לצאת ממנו דבר בר חשיבות, כמו 

האפר.

כנגד מה שהמשיל עצמו לעפר, שאין לו כל עבר של חשיבות, זכה מידה כנגד מידה לעפר סוטה, 

אשר בא לברר את טהרתה של הסוטה לשעבר. וכנגד מה שהמשיל עצמו לאפר, אשר אינו חשוב 

מפאת שאין כל דבר חשוב העשוי לצאת ממנו, זכה לאפר פרה אשר בא לטהר את הטמאים מכאן 

ולהבא. 

כבתחילה ולא להתנשא ולהתגאות.

ביסוד זה, ניתן להבין את דברי חז”ל )ברכות ו, ב(: “כל הקובע מקום לתפילתו אלוקי אברהם 

אבינו”. מתבקשת מאליה  חסיד מתלמידיו של אברהם  אי  עניו  אי  לו  אומרים  וכשמת  בעזרו, 

השאלה: מה שייכת ענוה לקובע מקום בתפילתו?!

ותירץ ה”בן יהוידע”, כי בבית הכנסת אין כל המקומות שוים. יש מקומות המיועדים לגדולים, 

ויש מקומות לקטנים ולילדים. יש מקומות המיועדים לעשירים וחשובים, ויש מקומות המיוחדים 

לעניים ופשוטי עם, אין ספק כי כאשר יגדלו הנערים יחליפו מקומם. כך גם העניים, לכשיתעשרו. 

עני, שם  או בהיותו  בילדותו  היא, שבאותו מקום שישב  ברם הקובע מקום בתפילתו, מעלתו 

ממשיך הוא לשבת כל ימיו, גם אחר שנתגדל ונתעשר. הרי לנו הוכחה על מדת ענוותנותו, שנותר 

במקומו ואינו חש על כבודו.

ומפורסם על ה’חפץ חיים’, שבאחת מדרשותיו המליץ על כך את הפסוק “ולא תעלה במעלות על 

מזבחי” )שמות כ, כג(. כלומר: שלא יתנשאו ויתגאו הכהנים באותן מעלות שזכו בהן מן שמיא 

מכח היותם כהנים, שהרי כך נולדו. בדיוק מאותה סיבה אל לו לאדם להתגאות בכישורים אשר 

חננו הבורא ית”ש ברוב חסדו וטובו.

בספר ‘ראשית חכמה’ )שער הענוה( המחיש במשל נאה, הכיצד יתכן שיוסיף אדם ענוה בטבעו 

למרות עלייתו לגדולה: משל למה הדבר דומה? לשני אנשים שלכל אחד מהם אלף דינרי זהב, 

האחד גר בכפר שכל תושביו עניים, והשני גר בעיר שכל תושביה עשירים מופלגים. ברור הדבר 

שהאדם הכפרי יתגאה על אנשי כפרו העניים, אך השני שאין עושרו נחשב ביחס לעושר אנשי 

עירו, במה יתגאה? והנמשל: אדם פשוט שרחוק מהשי”ת וקרוב יותר לאנשי העולם, שייך שיתגאה 

על פני הסובבים אותו, אם הם למטה ממנו. אך אדם שהעפיל למדריגה רוחנית גבוהה ועתה קרוב 

הוא יותר להשי”ת, אדם כזה אכן מוסיף ענווה בטבעו, שכן ביחס למעלת השי”ת ומלאכיו מרגיש 

הוא שפל ביותר. 

יש בנותן טעם להביא כאן את ביאורו הנפלא של רב ניסים גאון באמרת חז”ל )ברכות נו, ב(: 

“אין מראין דלועין ]בחלום[ אלא למי שהוא ירא שמים בכל כוחו”. ונשאלת השאלה: במה יחודה 

ו”יחוסה” של הדלעת משאר ירקות? 

אלא מבאר רב נסים גאון: הדלעת, כידוע, גדולה היא מכל הפירות והירקות אשר על הארץ, ואף 

על פי כן טבעה היא שככל שצומחת וגדילה, אינה מתנשאת מעל הארץ אלא מנמיכה ויורדת. 

נמיכות הוא  מוסיף  כך  וכבוד,  גדולה  יותר  הקב”ה  עליו  שמשפיע  ככל  שמים,  הירא  הוא   כך 

וענוה. 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הכניעהשער הכניעה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  שא ש   המוסר   ארחות   

מבחן  הוא  החמישי  והסימן 

של  בזמנים  המתרחש 

כשהוא  אם  רוחני.  כישלון 

מוכיח  הוא  בחטא,  נכשל 

הבורא  דין  ונותן  נפשו,  את 

מעצמו – ופורש מן העבירות 

שבידו ללא שום כפייה של 

גורם חיצוני, ומתוודה ברבים 

הבורא,  דין  עליו  ומקבל 

לדין  יכולת  שאין  פי  על  אף 

שאין  במקום  גם   – קה  על 

באפשרות בית דין לכוף אותו לכך )טוב הלבנון(, אז תתברר כניעתו לאלהים ושפלותו ושחותו 

– הרי זה סימן שהוא באמת נכנע ושפל ושחה נפשו לפני האלוקים, כמו שנאמר בשעה שעלה 

עזרא הסופר מבבל לארץ ישראל ונודע לו "כי לא נבדלו העם ישראל והכהנים והלווים מתועבות 

הכנעני והחתי והפריזי והיבוסי", ונשאו נשים נוכריות ודבקו במעשיהן הרעים. או-אז קרע עזרא 

את בגדיו וישב בתענית כל אותו היום, וכשהתפלל תפילת מנחה, "התקבצו אליו מישראל קהל 

רב מאד אנשים ונשים וילדים" ושבו בתשובה וקיבלו על עצמם לגרש את כל הנשים הנוכריות 

שנשאו, אף שלא כפו אותם על כך )עזרא פרקים ט-י(, וכך התוודו ואמרו )עקרא י, ב(: 'אנחנו 

מעלנו – אכן אנו בגדנו באלהינו ונשב – והכנסנו לבתינו נשים נכריות ]זרות[ מעמי הארץ' – בנות 

גויי הארץ, ועוד נאמר שם )עקרא י, יט(: 'ויתנו ידם להוציא נשיהם' – קיבלו עליהם בתקיעת כף 

לסלק מביתם את הנשים הנוכריות.

עליו  המלך  דוד  אמר  וכן 

השלום )תהלים כב, ק(: 'ואנכי 

תולעת – כוחי תש כתולעת 

כאיש'.  ולא  דוד(  )מצודת 

וכאשר הוא מתנהג כך,

הרי   – מצפונו  יתברר  אק 

שהכנעתו  מובהק  סימן  זה 

נובעת מתוך הכרה פנימית ותיאמן כניעתו – ותתברר אמיתות ענוותו וכניעתו. ואמר שלמה המלך 

החכם בענין הקה )גהלת י, ד(: 'אם רוח המושל תעלה עליך – אף על פי שעלית לגדולה ונתמנית 

למושל על בני אדם, מגומך הראשון, שפלות הרוח שהיית נוהג בה קודם לכן, אל תנח' )לפי אבן 

עזרא ואלשיך(.

)יק(ְונֹוֵתן  ַנְפׁשֹו  ֶאת  מֹוִכיַח  הּוא  ׁשֶ ּכְ י,  ְוַהֲחִמיׁשִ
י  ּפִ ַעל  ַאף  ֵמַעְצמֹו,  ַהּבֹוֵרא  ין  ּדִ

ִניָעתֹו ֵלאלִֹהים  ֵרר ּכְ ְתּבָ ין ַעל ֶקה, ּתִ ֵאין ְיֹכֶלת ַלּדִ ׁשֶ

ֱאַמר )ֶעְקָרא י, ב(: ֲאַנְחנּו  ּנֶ מֹו ׁשֶ חּותֹו, ּכְ ְפלּותֹו ְוׁשַ ְוׁשִ

י  ֵמַעּמֵ ָנְכִרּיֹות  ים  ָנׁשִ ב  ַוּנׁשֶ ֵבאלֵֹהינּו  ָמַעְלנּו 

ְלהֹוִציא  ָיָדם  נּו  ּתְ ַוּיִ יט(:  י,  )ֶעְקָרא  ְוֶנֱאַמר  ָהָאֶרץ, 

יֶהם. ְנׁשֵ

)יב(ְוָאֹנִכי  ק(:  כב,  ים  ִהּלִ )ּתְ לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  ִוד  ּדָ ְוָאַמר 

ְוֵתָאֵמן  ַמְצּפּונֹו  ֵרר  ִיְתּבָ ָאק  ִאיׁש,  ְולֹא  תֹוַלַעת 

ה )גֶֹהֶלת י, ד(: ִאם  ַהּקֶ ִעְנָין  ּבָ ְוָאַמר ֶהָחָכם  ִניָעתֹו.  ּכְ

ח. ּנַ ֲעֶלה ָעֶליָך ְמגֹוְמָך ַאל ּתַ ל ּתַ רּוַח ַהּמֹוׁשֵ

יק. ונותן דין הבורא מעצמו. כלומר, בשעה שנכשל הנכנע בחטא הוא מקבל על עצמו את העונש 

הראוי לו. כתב רבינו יונה בספר שערי תשובה )שער א’ אות ל”ז(: “צריך שיחקור וידע ויכיר 

גודל העונש לכל אחד מעוונותיו... וימרר בבכי על אשר הכעיס תמרורים, ולמען יוסיף להיכנע, 

ולמען יפחד מעוונותיו, כי העבירות החמורות תשובה תולה כפרתן ויסורים ממרקין”. וכתב על 

כך בספר ‘אור לציון’ )מוסר, עמו’ קמ”ג(: עצם זה שממרר בבכי זה יסורים שאדם מביא על עצמו 

)עיין שערי תשובה ש”ד אות י”ב(, ואינו דומה יסורין שאדם מביא על עצמו, ליסורים שמביאים 

עליו מן השמים, כי יסורים שמביא על עצמו עדיפי, כגון מי שעושה תיקון כרת, יש לזה ערך גדול 

יב. ואנכי תולעת ולא איש. ומכח הענוה זכה דוד להיות מלך על ישראל. כי הענוה היא השורש 

ולכאורה היה אפשר לומר שאדרבה, כדי להיות מלך צריך שיהיה למלך את  והיסוד למלכות. 

הכישורים לשלוט על העם ולשם כך דרוש שמץ של גדלות וגאוה, אולם מלכות ישראל שיסודה 

ועיקרה לדאוג להמליך את הקב”ה על כל הבריאה, רק אם המלך מבטל לגמרי את רצונו וישותו 

העצמית אז יכול הוא להשליט את רצון ה’ על הבריאה.

)אחיו של דוד( שהיה בו שורש של  אם כן הענוה היא המכשירה את המלך לתפקידו, אליאב 

גאוה כבר מאסו ה’ ממלוך על ישראל, בגין כך הפסיד את המלכות ממנו ומזרעו אחריו, ולעומתו 

דוד היה מגדולי בעלי הענוה, כמו שמנו אותו חז”ל )חולין פט, א( בין גדולי בעלי הענוה, וכפי 

שאמר על עצמו “ואנוכי תולעת ולא איש” )תהלים כב, ז(, לא החשיב את עצמו מאומה, ביטל 

על מלך  להיות  זכה  זה  ומכח  בו,  היה  לא  גאוה  של  שורש  שאפילו  העצמית,  ישותו  כל   את 

ישראל.

באזוב  “תחטאני  וישותו,  מהותו  כל  את  כשזיכך  היסורים  כור  את  שעבר  אחרי  לזה  זכה  דוד 

ואטהר” – טיהר את עצמו ממש כמו האזוב! עד שהגיע לשיא השפלות והענוה, שלא חשב כלל על 

כבוד עצמו כי אם על כבוד שמים, וזה הביא אותו למדרגתו שגם אחר שעלה לגדולה כשנבחר 

להיות מלך על ישראל לא הגיס לבו מאומה, מיד חזר אל צאנו, הרי זה גבורה נוראה ועילאית! 

)‘שפתי חיים’ מידות א’  אך בזה הכשיר את עצמו להיותו ראוי למלכות בית דוד – משיח ה’! 

עמ’ ר”ח(. 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הכניעהשער הכניעה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  שק שב   המוסר   ארחות   

את  רבנו  מתאר  זה  בפרק 

הכניעה  מידת  של  מעמדה 

הטובות  למידות  ביחס 

הוא  כך  לשם  האחרות. 

שאלה  דבריו  בפתח  מציג 

עקרונית:

אבל על השאלה האם הכניעה 

 - הטובות  למידות  סמוכה 

לשאר  טפלה  הכניעה  האם 

לפועל  ונחשבת  המידות 

המידות  או  שלהן,  יוצא 

או   – לה  סמוכות  הטובות 

הכניעה עיקר ושאר המידות 

לה  נספחות  ממנה,  נגזרות 

ונחשבות לתוצאת הלוואי שלה? לשאלה זו יש צדדים מעשיים: אם הכניעה היא תוצאה של שאר 

המידות הטובות, הרי אופן קנייתה הוא על ידי שיסגל האדם לעצמו תחילה את שאר המידות 

הטובות, וכך יוכל לבוא לידי הכנעה, ואם ההכנעה היא העיקר, הרי שבעזרתה יוכל לקנות את 

שאר המידות הטובות, אומר בתשובת קה – הנני נותן את התשובה הבאה: 

שהרי מן הידוע והמוסכם אצלנו, כי תחילת מה שתתגיים בו העבודה לאלהים מן האדם – כי התנאי 

מעליו  ויסיר  ינתק  שהאדם   – לו  שיתנצל  הוא,  האלוקים  עבודת  קיום  לצורך  הנדרש  הראשון 

ממידות האדנות – את כל המידות שנוהג בהן האדון: הגאווה, גבהות הלב, השררה, ההתנשאות, 

הרודנות, ההתנצחות, וייחד אותן לו – וייחס אותן לה' בלבד,

חמישה  רבנו,  שכתב  כפי 

המורים  הם  עיקריים  סימנים 

של  האמיתית  הכניעה  על 

אלו  סימנים  בפירוט  האדם. 

חותם רבנו את הפרק השביעי.

ועם המאורעים האלה והדומים להם – כאשר במצבים אלה וכיוצא בהם יתגיימו סימני הכניעה 

לאל יתעלה ויתגלו כל אותם סימנים שנכתבו לעיל, או אז תתברר נקיות לבם של בעלי מידת 

בגודל מעלת כניעתם ושפלותם של  יהיה להכיר  ניתן   – ותיראה השפלות מן הנכנעים  הכניעה, 

אותם בעלי מידת הכניעה, ותיראה אמונת לבבם בהם – ותתברר ההכנעה הנובעת מתוך הכרה 

פנימית עמוקה.

ִמיִני ֶרג ׁשְ  ּפֶ

ּדֹות ַהּטֹובֹות, אֹו  ַלּמִ ִניָעה ְסמּוָכה  ַהּכְ ִאם  ֲאָבל 
אַֹמר  ָלּה,  ְסמּוכֹות  ַהּטֹובֹות  ּדֹות  ַהּמִ

ְתׁשּוַבת ֶקה: ּבִ

ּבֹו  ם  ְתַגּיֵ ּתִ ֶ ּשׁ ַמה  ת  ְתִחּלַ י  ּכִ ֶאְצֵלנּו,  דּוַע  ַהּיָ ִמן 
ל  ְתַנּצֵ ּיִ ָהֲעבֹוָדה ֵלאלִֹהים ִמן ָהָאָדם הּוא, )א(ׁשֶ

ִבְלָבד,  לֹו  אֹוָתן  ִויַיֵחד  ָהַאְדנּות,  ּדֹות  ִמּמִ לֹו 

מּו  ִיְתַגּיְ ָלֶהם  ְוַהּדֹוִמים  ה  ָהֵאּלֶ אָֹרִעים  ַהּמְ ְוִעם 
ְפלּות ִמן  ִ ִניָעה ָלֵאל ִיְתַעֶלה, ְוַהּשׁ ִסיָמֵני ַהּכְ

ֶהם. ְכָנִעים, ְוֵתָרֶאה ֱאמּוַנת ְלָבָבם ּבָ ַהּנִ

א. שיתנצל לו ממידות האדנות וייחד אותן לו בלבד. בפרשת בהעלותך נאמר: “לא כן עבדי משה 

בכל ביתי נאמן הוא” )במדבר יב, ז(. וכתב הרמב”ם בהלכות תשובה )פ”ה ה”ב(: כל אדם ראוי לו 

להיות צדיק כמשה רבינו. ומעיר רבי אלחנן וסרמן זצ”ל )בקובץ מאמרים(, שאמנם מצינו שהעידה 

התורה )דברים לד, י( “ולא קם נביא עוד בישראל כמשה”, אמנם היינו רק לענין הנבואה, אבל 

לא לגבי צידקות. אולם עדיין דברי הרמב”ם צריכים ביאור, שהרי למעשה אי אפשר לשום אדם 

להגיע למדרגת צדקותו של משה רבינו ע”ה, ואיך א”כ יתפרשו דברי הרמב”ם שכל אדם ראוי 

שלא יבוא לו צער בדרך אחרת שיגרום לו שלא יוכל לישון. וגם אם ישב ללמוד עד חצי הלילה, 

יש בזה ערך גדול, כי מייסר את עצמו ללמוד, ויסורים שמביא על עצמו בדברים קלים מתקן 

הרבה יותר. וביסורים הללו לא צריך כאב רק צער ומתח, וכפי גדלותו והכרתו בחומר העבירות 

אז יותר מצטער. 

 עיונים 

 עיונים 



הלבבותשער הכניעהביושר לבב חובות 

שה  המוסר   ארחות   

ביושר לבב הלבבותשער הכניעה חובות 

המוסר  ארחות  דש  

אחד  כל  מציאות  תתחייב 

מציאותו   – האחר  במציאות 

מחייבת  מהם  אחד  כל  של 

השני,  של  מציאותו  את 

לשם  ראוי  איננו  שהאדם 

אפשר  אי  שהרי   – עבד 

"עבד",  בשם  אדם  לכנות 

עד שיהיה – אלא אם יש לו 

ראוי  יהיה  לא  והאדון  אדון, 

לשם הקה – ואי אפשר לכנות 

אדם בשם "אדון", עד שיהיה 

עבד.  לו  יהיה  אם  אלא   –

וכל אחד מהם נצרך לחברו, 

כענין הגונה והגנוי – בדומה 

לתואר "קונה" ו"קנוי", איננו 

גודם את חבירו בשם ובערך 

תלוי  משניהם  אחד  שכל   –

להיקרא  יכול  ואינו  בחברו 

של  מציאותו  ללא  בשמו 

שאין  כשם  ]היינו,  השני. 

אדם מכּוֶנה בשם 'קונה' אלא אם קיים חפץ שקנה, ולולא כן לא היה נקרא בשם 'קונה', כך גם 

צמד התארים 'אדון' ו'עבד' מחייבים זה את מציאותו של זה, ואין קיום לתואר אחד מהם בלבד[. 

ועל כן לא תתגיים העבודה מן האדם לאלהים – לא תיתכן מציאות לעבדות האדם כלפי האלוקים, 

הנהגות  כל  את  עצמו  על  יקבל  אם  אלא   – העבדות  מידות  כל  את  עצמו  על  שיגבל  עד  אלא 

ויסיר   – האדנות  מידות  מכל  לו  ושיתנצל  יתברך,  לפניו  והשפלות  הכניעה  ]שהן[:  והן  העבדות, 

מעליו את כל הנהגות האדנות, שהן: הקדולה, והיגר ]הכבוד[, והקובה – גבהות הלב, והתפארת 

מן  אחד  ואמר  להן.  הדומות  המידות  שאר  וכל   – לקה  והדומה  ]הגאוה[,  והקאון  ]ההתפארות[, 

ה היא המעטה והלבוש של הבורא, ומי שרוצה להיכנס עליו במעטהו – ומי שרוצה  החכמים: הְקדּוּלָ

 להתעטף בלבושו, כאילו רצה להידמות לו ולחלוק עמו את מעמדו. כמה חוצפה ועזות מצח יש

בכך!

מידות  כל  על עצמו  ושיגבל 

לבורא  העבדות  והנהגות 

להתייחס  עליו  ושיקבל   –

המידות  בכל  לבורא 

וההנהגות שנוהג בהן העבד כלפי אדונו: צייתנות, קבלת מרות, כניעה, נכונות.

וטעם הדבר, כי העבדות והאדנות – מפני שהתארים "עבד" ו"אדון" הן משער המצטרף – הם שמות 

תואר שיש ביניהם יחס הדדי, והם מציינים שני דברים התלויים זה בזה. ]משמעותו של כל אחד מן 

התארים הללו נתמכת בהפכו, כלומר, שלכל אחד מהם אין משמעות ללא השני, שהרי לא ייתכן 

שאדם ִיָקֵרא אדון בלי שיהיה לו עבד לשירותו, וגם לא ייתכן שיקרא עבד ללא אדון )פת לחם([, אשר 

ָהַאֵחר,  ְמִציַאת  ּבִ ֶאָחד  ל  ּכָ ְמִציַאת  ב  ְתַחּיֵ ּתִ

לֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ַעד  ֶעֶבד,  ם  ְלׁשֵ ָראּוי  ֵאיֶנּנּו  ָהָאָדם  ׁשֶ

ְהֶיה  ּיִ ה ַעד ׁשֶ ם ַהּקֶ ֵ ָאדֹון, ְוָהָאדֹון לֹא ִיְהֶיה ָראּוי ַלּשׁ

נּוי,  ְוַהּגָ ַהּגֹוֶנה  ִעְנַין  ּכְ ֵמֶהם  ֶאָחד  ְוָכל  ֶעֶבד.  לֹו 

ם ּוָבֵעֶרְך. ֵ ּשׁ ֵאיֶנּנּו גֹוֵדם ֶאת ֲחֵברֹו ּבַ

א  ם ָהֲעבֹוָדה ִמן ָהָאָדם ֵלאלִֹהים, ֶאּלָ ְתַגּיֵ ּתִ ְולֹא 
ָהַעְבדּות,  ִמּדֹות  ל  ּכָ ַעְצמֹו  ַעל  ל  ַגּבֵ ּיְ ׁשֶ ַעד 

ל  ל לֹו ִמּכָ ְתַנּצֵ ּיִ ְפלּות ְלָפָניו, ְוׁשֶ ִ ִניָעה ְוַהּשׁ ְוֵהן ַהּכְ

ְוַהּקַֹבּה,  ְוַהְיָגר,  ה,  ֻדּלָ ַהּקְ ֵהן  ׁשֶ ָהַאְדנּות,  ִמּדֹות 

אֹון, ְוַהּדֹוֶמה ָלֶקה. ְוָאַמר ֶאָחד ִמן  ְפֶאֶרת, ְוַהּקָ ְוַהּתִ

רֹוֶצה  ׁשֶ ּוִמי  ַהּבֹוֵרא,  ַמֲעֵטה  ה  ֻדּלָ ַהּקְ ַהֲחָכִמים: 

לֹו,  ּמֹות  ְלִהּדַ ָרָצה  ִאּלּו  ּכְ ַמֲעֵטהּו,  ּבְ ָעָליו  ֵנס  ְלִהּכָ

י  ל ִמּדֹות ָהַעְבדּות ַלּבֹוֵרא, ּכִ ל ַעל ַעְצמֹו ּכָ ַגּבֵ ּיְ ְוׁשֶ

ר  ֲאׁשֶ ְצָטֵרף,  ַהּמִ ַער  ַ ִמּשׁ ֵהן  ְוָהַאְדנּות  ָהַעְבדּות 

להיות צדיק כמותו. אלא יש לומר בביאור דברי הרמב”ם, כי הנה מצינו בכתוב )דברים לד, ה( כי 

משה רבינו נקרא בשם “עבד השם”, ומהו גדר עבד ה’? פירש הרד”ק בספר יהושע )א, א(, מי ששם 

כל כוחו וכוונתו וכל השגחותיו בהשם יתברך, ואף בהתעסקו בעניני העולם, מתכוין לעבודת האל 

יתברך, הוא יקרא “עבד השם”, כלומר, אין לו בעצמותו כלום, כל כולו מתבטל לאדונו, כי גדר 

עבד הוא, שאין קנין לעבד בלא רבו ויד העבד כיד רבו ומה שקנה עבד קנה רבו. 

כך היה משה רבינו, כל כוחותיו וחושיו ודעתו היו כולן מוקדשים קודש לה’ לבדו, ולא השתמש 

בהן לשום צורך אחר בלתי לה’ לבדו. ומדה כזו נדרשת מכל איש ישראל כל אחד כפי כוחו 

ומעלתו. וכמו ששנינו )אבות ב, יב( “וכל מעשיך יהיו לשם שמים”.

לאור הדברים מובנים דברי הרמב”ם, כל אדם ראוי לו להיות צדיק כמשה רבינו, והיינו לפי ערכו 

כשרונותיו וכוחותיו, יוכל להגיע למדריגת עבד ה’ כמשה רבינו, וללא ספק אפילו אם יחיה אדם 

אלפי שנים, לא יגיע למה שהגיע משה רבינו, כי למעשה לא ניתנו לו כוחו ובינתו של משה רבינו, 

אבל בשביל זה לא נגרע כלום מערכו של אדם פשוט, שהרי עני בקרבן עני יוצא ידי חובתו כמו 

העשיר בקרבן עשיר, ו”אחד” המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לאביו שבשמים )מנחות 

קי, ב(. זו היא כוונת הרמב”ם שכל אדם יכול להיות צדיק כמשה רבינו, היינו שכל אדם לפי ערכו 

ולפי כוחותיו יכול להיות עבד ה’, כמו משה רבינו לפי כוחותיו.

וכבר אמר רבי חיים שמואלביץ זצ”ל )שיחות מוסר, מאמר כה( שיש קושי בעבדות, מטבעו של אדם 

שאינו אוהב להיות כבול, ונח לו לערוך חשבונות לפי שכלו. אולם עבודת ה’ דורשת “עבדות”, להיכנע 

ולהתבטל לגמרי לציווי הבורא יתברך, ללא שום “אדנות” עצמית, העושה כן הוא “עבד השם” יקרא, 

אולם ההולך אחר חשבונותיו, אינו עבד, אלא בן חורין יקרא, העושה על דעת עצמו, ואדון לעצמו הוא.

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הכניעהשער הכניעה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  שק שו   המוסר   ארחות   

בייחדו  אלא  הבורא  עבודת 

אותו – אלא אם יקדים וייחס 

מידות  כל  את   – בכל  אליו 

 – מהן  ושיתנצל  האדנות, 

וידחה אותן מעל עצמו לשמו 

ולא  יתברך.  שמו  למען   –

אפשר  ואי   – ממנו  קה  ייתכן 

לייחס לבורא את כל  לאדם 

מידות האדנות, אלא אם יתחייב אליו בכל מידות העבדות – רק אם מחייב האדם את עצמו להתנהג 

כלפי הבורא בכל הנהגות העבדות. ולא תיתכן ממנו העבדות – ולא יוכל להתנהג כלפי הבורא בכל 

הנהגות העבדות, אלא באומן כניעתו לאלהים, ושפלותו ושחותו לפניו – רק לאחר שיאמן וירגיל את 

עצמו להיכנע לפני האלוקים ולהישפל ולשוח לפניו, כאשר הגדמנו - וכפי שביארנו לעיל. 

דוד  שאמר  וכמו   – ואמר 

לבושו  היא  המלך שהגדולה 

א(:  צק,  )תהלים  הבורא  של 

נוהג   – לבש'  קאות  מלך  'ה' 

ורוממות  גאווה  בהנהגת 

]מדברי הפסוק מוכיח רבנו, 

כי הגאווה והגדולה הן לבושו 

של הבורא יתברך[. 

ומוסכם  ידוע  ועוד.  זאת 

אף  לזקוף  אין  כי  אצלנו, 

מידה טובה למאמין – לזכותו של אדם עד שיפרע החובה – רק לאחר שימלא את החובות המוטלות 

עליו, זכאי האדם לשבח על מעלותיו, כמו שאמר הכתוב שלהלן. כתוב זה הוא חלק מתשובתו 

של שמואל לשאול, כאשר התנצל לפניו שהעם בחר ליטול מהביזה של מלחמת עמלק בהמות 

משובחות כדי להקדישן לקרבנות לכבוד ה' ולהקריבן בגלגל. באותו מעמד ענה לו שמואל, שאין 

לה' צורך בקרבנות עולה ושלמים, אלא רצונו הוא שיצייתו לדבריו )שמואל־א טו, כב(: 'הנה שמוע 

מקבח טוב' – שהרי טוב יותר בעיני ה' ששומעים לדבריו ומקיימים את מצוותיו מאשר להקריב 

לו זבחי נדבה )מרפא לנפש(. ולא תתגיים לו החובה – ואי אפשר לאדם למלא את חובותיו עד 

שיגבל עליו – אלא לאחר שהוא מקבל על עצמו את עבודת הבורא, ולא תתגיים לו – ואי אפשר 

לו לקבל על עצמו את

ִמּדֹות  ָכל  ּבְ אֹותֹו  ְבַיֲחדֹו  א  ֶאּלָ ַהּבֹוֵרא  ֲעבֹוַדת 

ּנּו,  ֵכן ֶקה ִמּמֶ מֹו. ְולֹא ִיּתָ ל ֵמֶהן ִלׁשְ ְתַנּצֵ ּיִ ָהַאְדנּות, ְוׁשֶ

)ק(ְולֹא  ָהַעְבדּות.  ִמּדֹות  ָכל  ּבְ ֵאָליו  ב  ִיְתַחּיֵ א ִאם  ֶאּלָ

ִניָעתֹו ֵלאלִֹהים,  אֶֹמן ּכְ א ּבְ ּנּו ָהַעְבדּות, ֶאּלָ ֵכן ִמּמֶ ִתּתָ

ְמנּו. ר ִהְגּדַ ֲאׁשֶ חּותֹו ְלָפָניו, ּכַ ְפלּותֹו ְוׁשַ ְוׁשִ

אּות ָלֵבׁש. ים צק, א(: )ב(ְיָי ָמָלָך ּקֵ ִהּלִ ִוד )ּתְ ְוָאַמר ּדָ

ַהחֹוָבה,  ְפַרע  ּיִ ׁשֶ ַעד  ֲאִמין  ַלּמַ טֹוָבה  ה  ִמּדָ ְוֵאין 
ה  ִהּנֵ כב(:  טו,  מּוֵאל־א  )ׁשְ תּוב  ַהּכָ ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ

ַעד  ַהחֹוָבה  לֹו  ם  ִתְתַגּיֵ ְולֹא  טֹוב.  ַבח  ִמּקֶ ֹמע  ׁשְ

לֹו  ם  ִתְתַגּיֵ ְולֹא  ַהּבֹוֵרא,  ֲעבֹוַדת  ָעָליו  ל  ַגּבֵ ּיְ ׁשֶ

הדבק   – בדרכיו”  “והלכת  ט(  כח,  )דברים  בתורה  נאמר  תמהים:  רבים  לבש.  קאות  מלך  ה'  ב. 

במדותיו של הקב”ה )שבת קלג, ב(. לפי זה למה שונא ה’ גאוה, והרי היא אחת ממדותיו, כדכתיב 

“ה’ מלך גאות לבש”? מתרץ רבי אליהו הכהן, הקב”ה שלֹו נאה הגאוה, אין הוא מושך ידו מלחנן 

דל בגללה, ועם שהוא “גאות לבש”, הרי הוא עושה חסד תמיד עם בריותיו. אך אם לּו רק תהיה 

הגאוה מותרת לאדם, הרי מיד פרוח תפרח ממנו מדת הרחמים והחסד, היות והגאוה אינה מרשה 

ומאפשרת שישפיל את עצמו, לדבר על לב נדכאים ולחונן דלים, כי אם יעשה כן – אינו גאה, כי 

הם תרתי דסתרי... )מדרש האתמרי דרוש י’ לתשובה(.

גדלותו  היא הנהגתו בעליונים, שבו מראה  גאות לבש”  “ה’ מלך  רבינו בחיי בר’ אשר מפרש: 

כשהוא משדד ומנצח מערכת הכוכבים וכו’. אבל אצל בריותיו הוא מתנהג רק במדת השפלות, 

כדכתיב )איוב לז(: “ש-די לא מצאנוהו שגיא כח”, כלומר בשם “שדי” שמראה גאותו בעליונים 

– לא מצאנוהו שיבוא אלינו בתוקף וגאוה )כד הקמח(. ורבי ישראל בעל שם טוב מסביר: “גאות 

לבש” היינו לבושו החיצוני גאוה, אבל הפנימיות היא ענוה )דגל מחנה אפרים(. 

כתב בספר ‘מסילת ישרים’ )סוף פרק  ק. ולא תתכן ממנו העבדות אלא באומן כניעתו לאלהים. 

י”א(: הכבוד הוא מן המכשולות היותר גדולים אשר לאדם, ואי אפשר לו להיות עבד נאמן לקונו 

- כל זמן שהוא חס על כבוד עצמו, כי על כל פנים יצטרך למעט בכבוד שמים מפני סכלותו. 

והכבוד האמיתי אינו אלא ידיעת התורה באמת. וכן אמרו ז”ל: אין כבוד אלא תורה, שנאמר: 

וראוי הנקי  ואין בו מועיל.  וכזב, הבל  וזולתה אינו אלא כבוד מדומה   – ינחלו”  “כבוד חכמים 

להנקות ולהטהר ממנו טהרה גמורה ואז יצליח! עכ”ד.

במסכת סוכה )נב, ב(: אמר רבי שמעון בן לקיש: יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש 

להמיתו, שנאמר )תהלים לז(: “צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו”. ואלמלא הקב”ה שעוזר לו – 

אינו יכול לו, שנאמר )שם(: “ה’ לא יעזבנו בידו ולא ירשיענו בהשפטו”.

היה רבי יחזקאל לוינשטיין זצ”ל מזכיר ומזהיר: כבר כתב רבינו יונה כי בעל הגאוה נמסר ביד 

יצרו, כי אין עזר ה’ עמו, אחרי אשר הוא תועבת ה’ )שערי תשובה א, כז(. אם נצרף שני מאמרים 

אלו חרדה תאחזנו, כי במלחמת האדם עם יצרו בכל יום ויום, הרי בדרך הטבע אין האדם יכול 

לנצחו, אלא בנוסף לרצונו הנחוש צריך עזר ה’. לכן בעל הגאוה שהוא מתועב ואין לו עזר ה’ – 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הכניעהשער הכניעה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  שט שח   המוסר   ארחות   

ולכן מטעם זה עולה מסקנה 

ושורש  יסוד   – נוספת; ראש 

השפלות  הם  התשובה 

והשחות והכניעה – והנמיכות 

וההכנעה, כמו שאמר הכתוב 

)דברי הימים־ב ק, יד(: 'ויכנעו 

ְלָפַני  עצמם  וישפילו   – עמי 

נגרא  אשר  ישראל  עמי 

– שמלכותי וכוחי קרויים על שמם ויתפללו אלי ויבגשו פני – ויבקשו לרצות אותי  שמי עליהם 

'נכנעו  ק(:  יב,  הימים־ב  )דברי  ונאמר  הגרועה,  התנהגותם  את  ויעזבו   – הרעים'  וישבו מדרכיהם 

– מפני שהשפילו עצמם לא אכלה אותם. פסוקים אלו מסמיכים את הכניעה אל  לא אשחיתם' 

התשובה, ומוכיחים שהכניעה היא גם היסוד לתשובה.

והשפלות  שהכניעה  ומכיוון 

קה  היסוד,  הן  הבורא  כלפי 

מחייב את המסקנה שתהיינה 

כל המידות הטובות והחובות 

בהכרח   – לכניעתו  סמוכות 

לסגל  האדם  שעל  אפוא 

מידת  את  תחילה  לעצמו 

למלא  שיוכל  כדי  הכניעה, 

לעצמו  ולקנות  חובותיו  את 

הטובות,  המידות  שאר  את 

שההכנעה  באופן   – והיא 

תהיה ראש ותחילה להן – היסוד וההתחלה של מילוי חובותיו ושל מידותיו הטובות. 

והדין נותן בעבור קה – ומטעם זה שורת הדין גם נותנת, שלא תיתכן – שאי אפשר לזקוף אף מידה 

טובה למי – לזכותו של אדם שלבו ֵריג מהכניעה לאלהים – שאין בליבו הכנעה לפני האלוקים, 

ושיש בלבבו מאומה – אפילו מעט מן המעט מן הקאוה והקדולה ]וההתנשאות[. 

חּות  ַ ְוַהּשׁ ְפלּות  ִ ַהּשׁ ׁשּוָבה:  ַהּתְ )ה(רֹאׁש  ְוָלֵכן 
ְבֵרי  )ּדִ תּוב  ַהּכָ ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ִניָעה,  ְוַהּכְ

ִמי ֲעֵליֶהם  ר ִנְגָרא ׁשְ י ֲאׁשֶ ְנעּו ַעּמִ ִמים־ב ק, יד(: ְוִיּכָ ַהּיָ

ָהָרִעים,  ְרֵכיֶהם  ִמּדַ בּו  ְוָיׁשֻ ָפַני  ִויַבְגׁשּו  ְללּו  ְוִיְתּפַ

ִחיֵתם. ִמים־ב יב, ק(: ִנְכְנעּו לֹא ַאׁשְ ְבֵרי ַהּיָ ְוָאַמר )ּדִ

ַהּטֹובֹות  ּדֹות  ַהּמִ ל  ּכָ ְהֶייָנה  ּתִ ׁשֶ ב  ְמַחּיֵ ְוֶקה 
ְוַהחֹובֹות ְסמּוכֹות ִלְכִניָעתֹו, )ד(ְוִהיא רֹאׁש 

ה ָלֶהן. ּוְתִחּלָ

ה טֹוָבה  ֵכן ִמּדָ ּלֹא ִתּתָ ׁשֶ ֲעבּור ֶקה  ּבַ נֹוֵתן  ין  ְוַהּדִ
ְוֵיׁש  ֵלאלִֹהים,  ִניָעה  ֵמַהּכְ ֵרג  ּבֹו  ּלִ ׁשֶ ְלִמי 

ה. ֻדּלָ ֲאָוה ְוַהּקְ ְלָבבֹו ְמאּוָמה ִמן ַהּקַ ּבִ

חרץ רבינו יונה משפטו: “בעל הגאוה נמסר ביד יצרו”! ומעתה אין לגאה שום תקוה, ואבוד הוא 

לגמרי )‘לענוים יתן חן’, עמוד רא(.

ד. והיא ראש ותחילה להן. כתב ה’ארחות צדיקים’ )שער הענוה(: “כי הענוה, שורש העבודה”. וכבר 

אמרו חז”ל )ע”ז כ(: “ענוה גדולה מכולם”. וכתב ה’פלא יועץ’ )ענוה(: “והיא ]הענוה[ אב התורה 

ומדות הטובות ורעותיה מובאות אחריה אהבה ואחוה שלום ורעות עם כל אדם, ואינו כועס כלל 

ומעביר על מדותיו ורוחו רוח נשברה ולבו לב נשבר ונדכה ואינו מקפיד על דבר, ובורח מן הכבוד 

ואינו מבקש גדולה, ואינו חומד כבוד ואינו מחזיק טובה לעצמו, וכהנה רבות מדות טובות וישרות 

הן נגררות מן הענוה באמת”.

הרמב”ן באגרתו כתב על מדת הענוה: “שהיא מדה טובה מכל המדות הטובות, שנאמר )משלי כב, 

ד( עקב ענוה יראת ה’”.

התומר דבורה )פרק שני( כתב: “מדת הענוה כוללת הכל, והיא מדה על כל המדות ומפתח הכל... 

וכאשר יתייגע תמיד להשיגה, כל שאר המדות נגררות אחריה, שהרי הכתר הראשונה בה, וזו תהיה 

סיבת קנין המדות הטובות”.

המהר”ל )‘נתיבות עולם’ ענוה א’( כתב: “הענוה היא עצם הגדלות, והיא הגדולה על כל הגדלות, 

עד שאין גדולה למעלה ממנה, וזה כי בעל הענוה לא יוגדר ולא יוגבל כלל, ודבר זה מורה על 

הפשטות הגמורה שהיא פשוטה, והפשטות לא תוגבל...”. 

התשובה  שער  בתחילת  לקמן  רבינו  כתב  וכן  והכניעה.  והשחות  השפלות  התשובה  ראש  ה. 

שהכניעה שורש התשובה והתחלתה. ומצאנו דברים נפלאים בענין התשובה שתלויה ברגע אחד 

של כניעה אמיתית בספר ‘ברכת פרץ’ ממרן בעל ה’קהלות יעקב’ זצ”ל, פרשת בראשית בענין 

תשובתו של קין, ותוכן דבריו הם: שבאמת כל תשובה שעושים מחמת צרה ויראת עונש הוא 

סתירה מיניה וביה, שהרי ברגע שנודע לו שנמחל עוונו ומתבטל העונש מתבטל גם תשובתו, 

שהרי מעיקרי התשובה הוא החרטה על החטא, ואדם זה מאחר שכל חרטתו אינה אלא משום שעל 

ידי החטא בא לידי עונש המר, אמנם עצם החטא לא איכפת לו, אם כן מיד כשנודע לו שנמחל 

העונש ויצא מהצרה וסיבוך החטא שוב קשור הוא עם החטא, ובהרגשתו הוא שלא הפסיד כלום 

מכל מה שחטא שהרי נפטר הוא מן העונש. ואף על פי שלא ימשיך לעשות חטא כדי שלא יסתבך 

שוב פעם בזה, מכל מקום חסר לו החרטה על העבר. ואף שקיבל על עצמו לא לחזור ולחטוא עוד, 

מכל מקום הרי אינו מספיק קבלה אלהבא ללא חרטה. אמנם מכל מקום מרחמי השי”ת שמקבל 

גם תשובה כזאת. וזה הביאור מה שדרשו חז”ל על הפסוק “ויצא קין מלפני השם” )בראשית ד, 

טז( – יצא כגונב דעת העליונה וכמרמה בבוראו )בראשית רבה כב, יג(, דמיד כששמע שנמחל 

 עיונים 

 עיונים 



הלבבותשער הכניעהביושר לבב חובות 

שיא  המוסר   ארחות   

הלבבות שער הכניעהחובות 

המוסר  ארחות  שי  

עוונו ונפטר מן העונש הקשה נסתלקו ממנו הרהורי תשובה ויצא שמח שנפטר והסתדר עם עסק 

המר שהסתבך בחטא, ונשאר במהותו אותו רוצח כמו שהיה.

והטעם שבאמת הקב”ה מקבל תשובה כזאת הוא מפני שעיקר שורש כל חטא ואשמה הוא הגאווה 

שעל ידי זה מרחק אור קדושתו יתברך כמו שאמרו )סוטה ה, א(: “כל אדם שיש בו גסות הרוח אין 

אני והוא יכולים לדור בעולם”, ולכן הולך הוא החוטא שובב בשרירות לבו, אבל בשעה שעומד 

בדין על עוונותיו ורואה בחוש נוראות העונש המר העומד לחול עליו אז נשבר לבו בקרבו מאד 

וגאותו נשבתה ותיכף נעשה אדם אחר ממש, ובאותה שעה השקפתו על החטא ועל דרכו הרעה 

אחרת, כי מיד שנכנע מאיר עליו אור העליון כדכתיב: “אני את דכא”, ובאותה שעה מתחרט הוא 

באמת על שמרד ביוצרו, וממילא תשובתו היא תשובה נכונה באותה שעה, ומחסדי ה’ המרובים 

שמקבל גם תשובה כזו אף על פי שמיד כשנודע לו שנמחל לו וניצול מן העונש גאותו הארורה 

חוזרת אליו ושוב דרכו דרך חטאים ישר בעיניו. עכ”ד בקיצור, ועיי”ש היטב דבריו הק’ הבהירים.

אבל על השאלה האם ייתכן 

המאמין  בלב  להתגבץ 

לא  אם  והקאוה  הכניעה 

שההכנעה  ייתכן  האם   –

בקרבו  יחד  ישכנו  והגאווה 

אמר  לא,  או  האדם  של 

בתשובת קה – הנני משיב את 

הקאוה  כי  הבאה:  התשובה 

לשני  ]נחלקת[  מתחלגת 

היא,  חלק אחד מהם  חלגים: 

גאווה   – בקופו  האדם  קאות 

גופו,  ביפי  מתגאה  שהאדם 

פניו  בתווי  שמתגאה  כגון 

ובעניני  הגבוהה  בקומתו  או 

גופו,  בתכונות  או   – קופו 

החזק  בכוחו  שמתגאה  כגון 

והערב  הנעים  בקולו  או 

היא,  השני  והחלג  הגשמיים.  ובנכסיו  בקנייניו  או   – הקופיים  ותיגוניו  לחם(  ופת  לנפש  )מרפא 

קאותו במעלותיו הרוחניות – כאשר האדם מתגאה במעלותיו הרוחניות, דהיינו בחכמה – בחכמתו 

והמעשה הטוב – ובמעשיו הטובים שהוא עושה בעבור עבודת הבורא – לשם הבורא. 

החלק הראשון של הגאווה, והיינו כל קאוה שתהיה מחמת הקופיים – שתמצא באדם ביתרונות גופו, 

היא מרחגת הכניעה – היא מרחיקה את ההכנעה מן הלב. ומן הנמנע

יִעי ׁשִ ֶרג ּתְ  ּפֶ

ִניָעה  ֲאִמין ַהּכְ ֵלב ַהּמַ ץ ּבְ ֵכן ְלִהְתַגּבֵ ִאם ִיּתָ ֲאָבל 
י  ּכִ ֶקה,  ְתׁשּוַבת  ּבִ אַֹמר  לֹא,  ִאם  ֲאָוה  ְוַהּקַ

ֲאַות  ֵני ֲחָלִגים: ֶאָחד ֵמֶהם, ּקַ ֶגת ִלׁשְ ֲאָוה ִמְתַחּלֶ ַהּקַ

ים.  ַהּקּוִפּיִ ְוִתּגּוָניו  קּופֹו  ּוְבִעְנְיֵני  קּופֹו  ּבְ ָהָאָדם 

ָהרּוָחִנּיֹות  ַמֲעלֹוָתיו  ּבְ ֲאָותֹו  ּקַ ִני,  ֵ ַהּשׁ ְוַהֵחֶלג 

ֲעבּור ֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא. ה ַהּטֹוב ּבַ ֲעׂשֶ ָחְכָמה ְוַהּמַ ּבַ

)א(ִהיא  ים  ַהּקּוִפּיִ ֵמֲחַמת  ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ֲאָוה  ּקַ ְוָכל 
ְמָנע  ַהּנִ ּוִמן  ב.  ַהּלֵ ִמן  ִניָעה  ַהּכְ ְמַרֶחֶגת 

א. היא מרחגת הכניעה. בספר ‘דעת חכמה ומוסר’ )ח”א מאמר מ”א( כתב בביאור תכלית יציאת 

מצרים, וז”ל: טעות הוא במי שחושב שתכלית יציאת מצרים הוא שתצא מזה אמונה לבד, דאי 

אפשר, ולא ניתן לומר כן. דתכלית הדברים אינו שיתאמתו הנסים, שתכלית האמונה הוא גם כן 

שמזה תצא עבדות, וכדכתב רש”י )שמות כ, ב( כדאי היא ההוצאה )ממצרים( שתהיו משועבדים 

לי. שמההוצאה צריך לצאת הכרת הטוב.

והביאור האמיתי של הכרת הטוב הוא עבדות והשתעבדות לבעל הטובה. דאי נימא שכל ענין 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הכניעהשער הכניעה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  שיק שיב   המוסר   ארחות   

במהירות  ההתבוננות  העדר 

ונסיעתה  ממנו  הסרתה 

מאצלו – ואי שימת הלב לכך 

שהטובה ההיא עלולה לסור 

מעליו ולחלוף ממנו בתוך זמן קצר, ויחשוב – ומפני שהוא חושב ומדמה, כי הוא בכוחו המטיב בה 

לעצמו באותה הטובה, ושהוא הגונה והמשיג אותה

התגבצם – ומהנמנע שתשכון 

אחד,  בלב  יחד עם ההכנעה 

בעבור הרחגת כל אחד מהם 

את חבירו – מפני שכל אחת 

את  וסותרת  מרחיקה  מהן 

כי  הדבר,  וטעם  חברתה. 

בדבר  האדם  יתקאה  כאשר 

מדברי העולם – מענייני העולם הזה, אין מביאו לקה – הסיבה שהביאה אותו לגאווה זו אינה אלא 

– או  – שהוא מזלזל במי שהיטיב לו באותה הטובה, ומיעוטה אצלו  מפני בקות את בעל הטובה 

מפני שהיא נחשבת חסרת ערך בעיניו, וסיבה נוספת לגאווה בענייני הגוף היא מיעוט ידיעתו – 

ֵמֶאְצלֹו,  ּוְנִסיָעָתּה  ּנּו  ִמּמֶ ֲהָסָרָתּה  ְמִהירּות  )ק(ּבִ

ּה ְלַעְצמֹו ְוַהּגֹוֶנה אֹוָתּה  ִטיב ּבָ י הּוא ַהּמֵ ְוַיְחׁשֹב, ּכִ

ֶאָחד  ל  ּכָ ַהְרָחַגת  ֲעבּור  ּבַ ֶאָחד,  ֵלב  ּבְ ָצם  ִהְתַגּבְ

ָדָבר  ּבְ ָהָאָדם  ֶאה  ִיְתּקָ ר  ַכֲאׁשֶ י  ּכִ ֲחֵברֹו.  ֶאת  ֵמֶהם 

ֶאת  ְבקֹות  א  ֶאּלָ ָלֶקה  ְמִביאֹו  ֵאין  ָהעֹוָלם,  ְבֵרי  ִמּדִ

ְיִדיָעתֹו ּוִמעּוט  ֶאְצלֹו,  )ב(ּוִמעּוָטּה  ַהּטֹוָבה  ַעל   ּבַ

ליל הסדר שיתאמתו אצלנו הנסים, למה לי )הא דתנן בפסחים( שצריך שיראה את עצמו כאילו 

הוא עצמו יצא ממצרים.

כדי  עד  לה’  עצמו  - לשעבד את  פירושה  הטוב  הכרת  כתב:   )345 עמ’  )ח”ד  מאליהו  ובמכתב 

הקרבת רצונותיו ותאוותיו הגשמיים, וכן התבטלות והכנעה לקב”ה.

ב. ומיעוטה אצלו. כלומר שאין לטוב ההוא ערך בעיניו. ובאמת שיש להעריך ולהכיר טובה לקב”ה 

על כל טובה וטובה שעושה עמנו, ואף על הטובה הקטנה שבקטנות צריך להודות לו עליה אף 

אם היא מובלעת בין שאר יתר טובות גדולות שעושה עמנו. הערה נפלאה מצינו בשם בעל ה’אור 

יהל’ במה שכתוב בפרשת ויצא )בראשית ל, כג( על רחל “ותהר ותלד בן, ותאמר אסף אלוקים את 

חרפתי”, ופירש רש”י: “חרפתי” וכו’, ואגדה, כל זמן שאין לאשה בן, אין לה במי לתלות סרחונה, 

משיש לה בן תולה בו: מי שבר כלי זה, בנך. מי אכל תאנים אלו, בנך. עכ”ל. והדברים מפליאים, 

וכי זהו מעלת הבן אצל רחל אמנו, שיהיה לה במי לתלות סרחונה, והרי לרחל נהיה אושר הגדול 

לזרע של  וזכתה  ואם עקרה שנפתח רחמה  בישראל,  הבנים שמחה” שמעמידה שבט  “אם  של 

קיימא, ובן ליעקב אבינו, כמה תמוה שתזכיר דבר כזה כלל.

ופירש הגרי”ל חסמן זצ”ל שכשאדם איבד כובעו וחבירו רץ אחריו ומה עוד שנכנס למים להציל 

לו את כובעו, הרי מודה לו מאד ומכיר לו טובה על זה, ואם הוא עצמו היה בסכנה ונפל לים ובא 

חבירו והצילו, וגם הציל לו את כובעו, מטבע האדם שמרוב שבח והודיה על הצלת חייו, לא נחשב 

בעיניו כלום מה שהצילו לו גם את כובעו. אמנם ממדת האמת והכרת הטובה ראוי לו להודות על 

כל דבר ודבר בפני עצמו, כי הרי גם זו טובה היא. וכי בגלל שעשה עמו עוד דברים גדולים יותר 

בטלה חובתו לגבי הדבר הקטן. ועל דרך זה הזכירה רחל אמנו, שלא תשכח לעולם להזכיר טובה 

גם על דבר קטן כזה של “אסף אלוקים את חרפתי”, הרי פשוט שכל ליבה מלא שמחה ושבח 

והודיה על זרע ברך ה’, על עבד ה’ בן יעקב משבטי קה, ומתוך גדלותה הזכירה גם ענין קטן שאין 

האדם משים על לב על כך. ע”כ תו”ד.

ועל דרך זה נראה לבאר גם כן מה שמזכירים בברכת השחר “שלא עשני גוי” ו”שלא עשני עבד” 

ו”שלא עשני אשה”, שמשבחים לה’ כל מעלה בפני עצמה ]עיין תוספתא דברכות פ”ו, ומייתי לה 

במנחות )מג, ב(, ושו”ע או”ח סי’ מו ס”ד[, אף על פי שלכאורה הרי בכלל מאתים מנה, ואפשר 

לברך על הכל יחד שעשני ישראל, הרי שמחובתינו לברך ולתת שבח על כל מעלה בפני עצמה. 

ולכן מברכים “מתיר אסורים” ו”זוקף כפופים” אף על פי שאם בירך “זוקף כפופים” קודם, שוב 

לא יברך )שו”ע או”ח סי’ מ”ז ס”ה(, שכיון שנתן הודאה שנזקף לגמרי, כבר כלול בזה ברכת מתיר 

אסורים, מכל מקום חייב לברך ולהזכיר כל שבח בפני עצמו.

וכן מצינו בהגדה של פסח “כמה מעלות טובות למקום עלינו” שכל טובה מוזכרת בפני עצמה 

ואין להבליע שום דבר מפני שאחר כך יצאו עוד דברים גדולים ונשגבים מזה )‘ברכת אברהם’, 

ח”ג עמ’ צ”ג(. 

ק. במהירות הסרתה ממנו ונסיעתה מאצלו. אמנם אם יכיר ויעריך בטובותיו של מקום, בזה גופא 

מושך על עצמו שפע טובו יתברך ושלא יחלוף ממנו במהירות טובותיו שזכה לו, וכמו שדרש רבי 

חיים שמואלביץ זצ”ל על הכתוב בתהלים )פא,יא( “אנכי ה’ אלוקיך המעלך מארץ מצרים הרחב 

פיך ואמלאהו”, תחילה צריך האדם להכיר יכולת ה’, שאין עוד מלבדו, ואין שום כח בעולם שיכול 

לתת דבר מה לאדם מלבדו יתברך, ויסוד הכרה זו הלא הוא ביציאת מצרים שעל ידה נתגלה לכל 

כי אין עוד מלבדו, ומתוך כך יבוא לידי “הרחב פיך ואמלאהו”, שמובטח הוא שימלא ה’ משאלות 

לבבו, שאך ההכרה בטובותיו של מקום והתפילה עליהן, הן המה המורידות את שפע טובו יתברך 

לעולם )ספר הזכרון להגר”ח שמואלביץ זצ”ל עמו’ רי”ז(. 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הכניעהשער הכניעה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  שטו שיד   המוסר   ארחות   

שיתקאה  הוא  המקונה  החלק 

האדם   – בחכמתו  האדם 

עליו  ותזוח  יתגאה בחכמתו 

במעשהו  והצדיג  דעתו, 

במעשיו  יתגאה  והצדיק   –

וגאוותו   – קה  וקורם  הטובים, 

בעיניו  שירבה  לו  גורמת  זו 

– ומתוך  – שמעלותיו נראות בעיניו מרובות ובעלות ערך רב, ויספיג אצלו מה שגדם לו מהם 

בהן,  להסתפק  מרוממות, שאפשר  כה  הן  עתה  עד  שהשיג  שהשגותיו  לו  נראה  הדעת  זחיחות 

 והרגשת הסיפוק מביאה אותו לחשוב בלבו שדי לו במה שיצא לו מן השם הטוב והשבח אצל בני

ידי  על   – ובחכמתו  בכחו 

היו  כבר  וחכמתו.  כוחו 

את  שראו  מלכים  מעולם 

המלכות  כמחוללי  עצמם 

ובגובה לב התבטאו בביטויי 

שאמר  כמו  וגאווה,  רהב 

'בכח  יק(:  י,  )ישעיה  סנחריב 

ידי עשיתי' – כוחי ועוצם ידי 

עשה לי את החיל הזה, וכמו 

ד,  )דניאל  נבוכדנצר  שאמר 

כק(: 'הלא דא היא בבל רבתא' 

הגדולה  בבל  היא  זו  הלא   –

]'די אנה בניתה לבית מלכו' 

– אשר אני בניתי אותה כדי 

לכונן בה את מלכותי, 'בתקף חסני' – בכוחי החזק, 'וליקר הדרי' – ולכבוד תפארתי )מצודת דוד([, 

וכפי שאמר פרעה – פרעה מלך מצרים היה סבור כי )יחקגאל כט, ק(: 'לי יאורי ואני עשיתני' – אני 

אדון על היאור ואני חפרתי אותו לצורכי. וכבר ידעת – והלא הנך יודע כבר מה שהיה ומה שאירע 

למלכותם תיכף למאמרם – מיד לאחר שהתפארו בעוצמתם, מהריסת מלכותם והשחתת ממשלתם 

– הגאווה הביאה לשבר ולאובדן: ההיסטוריה מספרת על התפרקות מלכותם וביטול שלטונם ]על 

סנחריב מסופר )מלכים-ב יט, לה-לז(: "ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך ה' ויך במחנה אשור מאה 

ושמונים וחמשה אלף וישכימו בבוקר והנה כולם פגרים מתים, ויסע וילך וישב סנחריב מלך אשור 

וישב בנינוה, ויהי הוא משתחווה בית נסרוך אלהיו ואדרמלך ושראצר בניו הכוהו בחרב". וגם 

על נבוכדנאצר מסופר בפסוק הבא )דניאל ד, כח(: "עוד מלתא בפום מלכא קל מן שמיא נפל 

לך אמרין נבוכדנצר מלכא מלכותא עדת מנך". פירוש: הדבר עוד בפי המלך, כלומר, עדיין לא 

הספיק נבוכדנצר לסיים את דברי התפארותו, וקול ירד מן השמים ואמר: לך, נבוכדנצר המלך, 

הדברים אמורים, דע לך כי המלוכה סרה ממך. על פרעה מלך מצרים נאמר )יחזקאל כט, ח-ט(: 

והיתה ארץ מצרים  ובהמה,  והכרתי ממך אדם  הנני מביא עליך חרב  ה' אלהים  "לכן כה אמר 

לשממה וחרבה וידעו כי אני ה' יען אמר יאור לי ואני עשיתי"[. 

אך הקאוה – והחלק השני של הגאווה, שהיא גאוות האדם במעלות הרוחניות, מתחלגת ]נחלקת[ 

לשני חלגים. האחד מהם הוא מקונה, והשני הוא משובח. 

יג  ּדִ ְוַהּצַ ָחְכָמתֹו,  ּבְ ָהָאָדם  ֶאה  ְתּקָ ּיִ )ד(ׁשֶ ה,  ַהְמֻקּנֶ
ְבֵעיָניו,  ה  ְרּבֶ ּיִ ׁשֶ ֶקה  ְוקֹוֵרם  הּו,  ַמֲעׂשֵ ּבְ

י לֹו  ּדַ ַדם לֹו ֵמֶהם, ְוַלְחׁשֹב ׁשֶ ּגָ ֶ יג ֶאְצלֹו ַמה ּשׁ ְוַיְסּפִ

ֵני  ּבְ ַבח ֵאֶצל  ֶ ְוַהּשׁ ם ַהּטֹוב  ֵ ָצא לֹו ִמן ַהּשׁ ּיָ ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ

ְעָיה י, יק(:  ָאַמר ַסְנֵחִריב )ְיׁשַ מֹו ׁשֶ ֹכחֹו ּוְבָחְכָמתֹו, ּכְ ּבְ

כק(:  ד,  אל  ִנּיֵ )ּדָ ר  ְנבּוַכְדֶנּצַ ְוָאַמר  יִתי,  ָעׂשִ ָיִדי  ֹכַח  ּבְ

ְרעֹה )ְיֶחְקֵגאל כט,  ָתא, ְוָאַמר ּפַ ֶבל ַרּבְ ֲהָלא ָדא ִהיא ּבָ

ָהָיה  ֶ יִתִני. ּוְכָבר ָיַדְעּתָ ַמה ּשׁ ק(: ִלי ְיאֹוִרי ַוֲאִני ֲעׂשִ

ָחַתת  ְוַהׁשְ ַמְלכּוָתם  ֵמֲהִריַסת  ְלַמֲאָמָרם  ֵתֶכף 

ם. ְלּתָ ֶמְמׁשַ

ֵני  ֶגת ִלׁשְ ֲעלֹות ָהרּוָחִנּיֹות ִמְתַחּלֶ ּמַ ּבַ ֲאָוה ׁשֶ ַהּקַ ַאְך 
ח. ּבָ ִני ְמׁשֻ ֵ ה, ְוַהּשׁ ֲחָלִגים. ֶאָחד ֵמֶהם ְמֻקּנֶ

ד. שיתקאה האדם בחכמתו. במסכת אבות )ד, י( נאמר: “רבי מאיר אומר, הוי ממעט בעסק, ועסוק 

בתורה. והוי שפל רוח בפני כל אדם”. מאמר דומה הובא לעיל שם )משנה ד(: “מאד מאד הוי שפל 

רוח”. אולם במשנה זו הובא מאמר זה בנוגע ללימוד התורה שהוא נושא המשנה שם, ונוסף בו 

“בפני כל אדם”. והיינו שיהא אדם שפל רוח ללמוד תורה מכל אדם, אפילו ממי שהוא קטן ממנו 

בחכמה, כדרך שאמר בן זומא )לעיל שם משנה א(: “איזהו חכם? הלומד מכל אדם” )ראה רע”ב 

רשב”ץ ותוי”ט(.

לאדם,  ללמד  באה  התורה, שכן משנתנו  ללימוד  זה  מאמר  שייכותו של  את  מבארים  יש  עוד 

שגם כשיצליח בתורה שהיא המעלה האמיתית, שלא יתגאה בכך, וכל שכן שלא יתגאה במעלות 

יהיה שפל רוח בפני  יונה(. ומלמדנו התנא שלא  )רבינו  גשמיות, שאין ראוי לו להתגאות בהן 

הגדולים בלבד, אלא “בפני כל אדם” אפילו שפלים וקטנים ממנו במעלה, עד שתהא הנהגתו 

ודיבורו עם כל אדם, כאילו הוא גדול ממנו במעלה. וכל כך למה? כדי לברוח מן הגאוה ולהטות 

את עצמו לקצה האחרון של מדת השפלות )פירוש הרמב”ם; רבינו יונה; וראה תוי”ט אבות ד, ד 

ביאור ב(. 

יש מפרשים שדברי התנא “והוי שפל רוח...” נאמרו בתורת עצה אשר תסייע לאדם הרוצה לקיים 

את המאמר “הוי ממעט בעסק”. שכן, ריבוי העסק והרדיפה אחר הממון ללא קץ ותכלית, נובעים 

מרצונו של אדם להיות נכבד באמצעות עשרו הרב. וכשיהיה אדם “שפל רוח בפני כל אדם”, הוא 

יסתפק בצרכי מחייתו ההכרחיים, ולא ירדוף אחר המותרות, ויוכל הוא בקלות למעט בעסקיו 

ולהקדיש זמנו לעסוק בתורה )נחלת אבות; תפא”י(.

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הכניעהשער הכניעה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  שיק שטק   המוסר   ארחות   

והחלק השני של הגאווה והוא 

החכם  כשמתקאה  המשובח, 

 – במעשהו  והצדיג  בחכמתו 

בהרגשת  מתמלא  כשהאדם 

בחכמתו  והצלחה  סיפוק 

ותחושה  הטובים,  ובמעשיו 

להודאה  אותו  מביאה  זו 

לקודל טובת הבורא עליו בהם – להודות לבורא על רוב הטובות שהיטיב עמו, ושמחה בעבורם – 

והוא שמח בהן, ויקרום לו – והרגשה זו תביאהו לשאיפה להוסיף על חכמתו ועל מעשיו הטובים 

ולהשתדל בהם – ולהתאמץ עוד יותר בלימודו ובקיום המצוות, ולהיכנע לגרוביו – ולהתנהג בהכנעה 

די  לעצמו:  ואומר   – אדם 

התפרסם  שכבר  בכך  לי 

שמי הטוב בקרב בני האדם 

בשבחי,  לספר  מרבים  והם 

לו  גורמת  זו  גאוותו  ועוד. 

ולקעול  אדם,  בני  לבקות  גם 

הרגשת  שמתוך   – אותם 

עליונותו הרי הוא מביט על 

ממנו  פחותה  שדרגתם  אלו 

בזלזול וסולד מהם, ולספר - 

ומדבר בקנותם, ולהיות חכמי דורו וקדוליהם פחותים בעיניו – וחכמי וגדולי דורו הם פחותי-ערך 

בעיניו, ולהתפאר בגיצור חביריו ובסכלותם – והוא מבליט את חסרונות חבריו ומזלזל במעלתם 

בלשון  – שנקרא  וקה הוא הנגרא אצל  התורה,  מצוות  את  מקיימים  הם  ובדרך שבה  ובידיעתם 

רבותינו קכרונם לברכה: 'מתכבד בגלון חבירו'. ואדם כקה – שגאוותו במעלותיו הרוחניות מביאה 

אותו לידי תוצאות אלה, לא יהיה נכנע – אינו יכול להיות בעל הכנעה וגם לא יוכל להיות עניו. 

יג  ּדִ ָחְכָמתֹו ְוַהּצַ ֶאה ֶהָחָכם ּבְ ְתּקָ ּמִ ׁשֶ ּכְ ח,  ּבָ ְוַהְמׁשֻ
טֹוַבת  ְלֹקֶדל  הֹוָדָאה  הּו  ַמֲעׂשֵ ּבְ

לֹו  ְוִיְקרֹם  ַבֲעבּוָרם,  ְמָחה  ְוׂשִ ֶהם  ּבָ ָעָליו  ַהּבֹוֵרא 

ִלְגרֹוָביו,  ַנע  )ו(ּוְלִהּכָ ֶהם,  ּבָ ל  ּדֵ ּתַ ּוְלִהׁשְ ְלהֹוִסיף 

ר  ּוְלַסּפֵ אֹוָתם,  ְוִלְקעֹל  ָאָדם,  ֵני  ּבְ ְוִלְבקֹות  ָאָדם, 

חּוִתים  ּפְ ּוְקדֹוֵליֶהם  דֹורֹו  ַחְכֵמי  ְוִלְהיֹות  ְקנּוָתם,  ּבִ

ְוֶקה  ְוִסְכלּוָתם,  ֲחֵבָריו  ִגּצּור  ּבְ ֵאר  ּוְלִהְתּפָ ֵעיָניו,  ּבְ

ִלְבָרָכה: ִקְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ֵאֶצל  ְגָרא  ַהּנִ  הּוא 

ְגלֹון ֲחֵברֹו. ְוָכֶקה לֹא ִיְהֶיה ִנְכָנע ְולֹא  ד ּבִ )ה(ִמְתַכּבֵ

ָעָנו.

ה. מתכבד בגלון חברו. מהות האיסור, מבאר הרמב”ם )הל’ תשובה פ”ד ה”ד(: “שערך )-שהשוה( 

מעשיו הטובים וחכמתו למול מעשה חברו או חכמתו – כדי שֵֶׁיָרֶאה מכללו שהוא מכובד וחברו 

בזוי”. דהיינו, שמציג את עצמו לעומת חבירו, כך שיתקבל רושם, שערך עצמו חשוב – ולחבירו 

אין ערך כלל. ובמאירי )ח’ התשובה עמ’ 83( כתב: ואין עיקר כוונתו להקלות את חבירו רק לעלות 

את עצמו ולהמשיך הכבוד אליו. 

הנה לעיל )בתחילת פרק ז’( כתב רבינו שהמדבר לשון הרע על חבירו, מנכין לו מזכויותיו ונותנים 

את זכויותיו לזה שדיבר בו. ולכאורה יש להבין, מהי משמעותו של עונש זה ומהו הצדק שזכויותיו 

של המספר עוברות אל זה שסיפר עליו? הרי לא מצינו בשום חטא אחר שכאשר אדם חוטא בו 

אובדות זכויותיו ממנו. מהי, אפוא הסיבה שעונש זה מיוחד לחטא הלשון? 

וביאר הגרא”א דסלר זצ”ל )‘מכתב מאליהו’, ח”ד עמו’ 213(, כי המשיכה לדבר לשון הרע נובעת 

ממדה רעה הקיימת באדם. הנטיה של האדם למדוד את עצמו לא על פי הערך העצמי האמיתי, 

כולם  והלבוש  והדיבורים  התנועות  נשקלים  חברה,  בתוך  כשנמצאים  לזולת.  בהשוואה  אלא 

במאזניים הללו: איך יעריך אותי הזולת. איך אראה בעיניו, מה לא ישא חן בעיניו. זוהי התחושה 

שמנווטת את תנועת האדם במודע ושלא במודע.

ההתייחסות הזאת נובעת מגישה מוטעית, מתוך שסבורים שמעלה נחשבת כמעלה רק כאשר האחר 

מכיר בה, ומי שמזלזלים בו נעשה מזולזל. מתוך תחושה מוטעית זו עשוי אדם ליהנות משבחים 

המורעפים עליו, בעוד הוא יודע בנפשו שאין בו המעלות המדוברות. אמת המדה הזאת מוטעית!

ומכאן מתפתחת המשיכה לספר לשון הרע. כי בסיפור גנות הזולת, מבליט המספר את עליונותו 

לעומת חברו, שהרי שום אדם לא מספר על האחר מום שקיים בו עצמו. ובסיפורו הרי הוא כאומר: 

הנה בפלוני דבק פגם, ואני נקי לעומתו.

המספר לשון הרע רוצה להתרומם, להתבלט, אך לא באמצעות מעלותיו הוא, אלא באמצעות השפלת 

זולתו, גם אם אין הדבר נאמר במפורש, הרי הוא קיים בתת ההכרה. הוא מתכבד בקלון חברו !

ומכיון שמטרתו היא להיבנות על חורבן חברו, להתרומם מעל גבי הריסותיו של הזולת, לפיכך 

ייענש במידה כנגד מידה: חברו יבנה על גביו! זכויותיו יעברו לזה שסיפר עליו לשון הרע, וחובותיו 

של הלה יעברו אל המספר. בכך יזוכך המספר מחטאו על ידי שייענש במידה כנגד מידה. מה שרצה 

לעשות לזולת יעשה לו ]ועיין לעיל תחילת פרק ז’ בעיונים ד”ה וחמול על, ביאור נוסף לזה[. 

ו. ולהיכנע לגרוביו. “והאיש משה עניו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה” )במדבר יב, ג(. 

ואמרו חז”ל )חולין פט, א(: “אמר רבא ואיתימא ר’ יוחנן: גדול מה שנאמר במשה ואהרן יותר ממה 

שנאמר באברהם, דאילו באברהם כתיב: ‘ואנכי עפר ואפר’, ואילו במשה ואהרן כתיב: ‘ונחנו מה’”.

פשטות הדברים היא, שהענווה היתירה שהיתה במשה ואהרן – היא במה שאמרו “ונחנו מה”, שהוא 

העדר המציאות כלל, בעוד עפר ואפר יש בהם בכל זאת ממשות כלשהיא.

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הכניעהשער הכניעה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  שיט שיח   המוסר   ארחות   

בעבור  בקרבו  ונשבר  נכנע 

יכולתו  אי  על   – חלישותו 

והוא   – בהם  מאוייו  מהשיק 

מצר על שלא הגיע לשלימות 

המצוות  בקיום  הרצויה 

ונמנע ממנו להתעלות יותר 

כפי שהיה שואף, ויהיה נכנע 

שמגוה  למי  עצמו  ומשפיל 

מי  בפני   – ידיו  על  תוספת 

שהוא מקווה שבעזרתו יוכל 

והוא  ה',  בעבודת  להוסיף 

מודה לאלהים על מה שחננו 

היתרונות  – על  מן המעלות 

אותו  חנן  שהוא  והמעלות 

– על שאפשר לו לגנות החמודות  ברוב טובו וחסדו עליו, ומשבח אותו ומברכו על אשר הפיגו 

ולרכוש את המעלות הטובות והרצויות. 

וקאת הקאוה – וגאווה שכזו אינה מתנקדת לכניעה – אינה עומדת בסתירה להכנעה ואינה מזיקה לה, 

ולא מרחגת אותה – ואינה מרחיקה את ההכנעה, ובכמוה אמר הכתוב – ועל גאווה כזאת התכוון 

הפסוק בתיאוריו על יהושפט המלך )דברי הימים־ב יק, ו(: 'ויקבה לבו בדרכי השם' – יהושפט המלך 

ולשמוח  מקורביו,  עם 

על  ולשמור  ולחוס  בחבריו, 

ולחפות   – ולכסות  כבודם, 

את  ולהסתיר  סכלותם  על 

בשבחם  ולדבר  מגרעותיהם, 

ובמעלותיהם, ולאהוב אותם, 

ולהליץ בעדם – ולדון אותם 

הטובים  פי שמעשיו  על  ואף   – וימעטו בעיניו כל מעשיו הטובים  ולהיקהר בכבודם.  זכות,  לכף 

ולבו  ]אותם[,  מהם  להרבות  ומשתדל  טורח  יהיה  ותמיד  למועטים,  בעיניו  ייראו  תמיד  מרובים, 

ֶהם,  ּבָ יו  ַמֲאַוּיָ יק  ֵמַהּשִׂ ֲחִליׁשּותֹו  ֲעבּור  ּבַ ִנְכָנע 

ָיָדיו,  ַעל  תֹוֶסֶפת  ה  ַגּוֶ ּמְ ׁשֶ ְלִמי  ַעְצמֹו  יל  ּפִ ַמׁשְ

ֲעלֹות,  ַהּמַ ִמן  ֲחָננֹו  ֶ ּשׁ ַמה  ַעל  ֵלאלִֹהים  מֹוֶדה 

ִלְגנֹות ֱהִפיגֹו  ר  ֲאׁשֶ ַעל  אֹותֹו  ַח  ּבֵ  ּוְמׁשַ

ַהֲחמּודֹות.

ְולֹא ִניָעה  ַלּכְ ֶדת  ִמְתַנּקֶ ֵאיָנּה  ֲאָוה  ַהּקַ  וְקֹאת 
תּוב ַעל  ְמַרֶחֶגת אֹוָתּה, ּוְבָכמֹוָה ָאַמר ַהּכָ

ְיָי, ַדְרֵכי  ּבְ ִלּבֹו  ּה  ְקּבַ )ק(ַוּיִ יק, ו(:  ִמים־ב  ַהּיָ ְבֵרי  )ּדִ ָפט   ְיהֹוׁשָ

ּוְלַכּסֹות  בֹוָדם,  ּכְ ַעל  ְוָלחּוס  ֲחֵבָריו,  ּבַ ֹמַח  ְוִלׂשְ

ְבָחם, ְוֶלֱאֹהב אֹוָתם, ּוְלָהִליץ  ׁשִ ר ּבְ ִסְכלּוָתם, ּוְלַדּבֵ

ל  ּכָ ְבֵעיָניו  ְוִיְמֲעטּו  ְכבֹוָדם.  ּבִ ֵהר  ּוְלִהּקָ ֲעָדם,  ּבַ

ֵמֶהם,  ְלַהְרּבֹות  טֹוֵרַח  ִמיד  ּתָ ַהּטֹוִבים,  יו  ַמֲעׂשָ

אלא שאם כך הוא הביאור, הרי יש כאן תמיהה גדולה, כי מי פתי יאמין שיש לו סיבה להתנשא 

בליבו משום שהוא בגדר עפר ואפר? ואם כן, איך נעלה על הדעת ענווה גדולה מזו?

זאת ועוד - הקשה בעל ה”לב אריה” )חולין פט, א( - איך אמרו משה ואהרן “ונחנו מה”, שגרועים 

הם מעפר ואפר, והלא האדם מתואר כעפר, כפי שנאמר לאדם הראשון “כי עפר אתה”, ואיוב אמר 

“ואנחנו על עפר ואפר”?

עוד יש לדקדק בלשון חז”ל, שאמרו “גדול מה שנאמר במשה ואהרן יותר ממה שנאמר באברהם”, 

ולא אמרו “גדולים משה ואהרן יותר מאברהם”. הלא דבר הוא!

אלא ביאר בעל “לב אריה”, כוונת הדברים כך היא: כאשר אדם מישראל עומד להתפלל ולשפוך 

שיח לפני קונו, והוא מעריך את עצמו מול גדולת הבורא, אז בוודאי ייכנע לבבו והוא נבזה בעיניו 

מול הקב”ה. באותה שעה מבין הוא כי הוא כעפר ואפר לעומת בורא עולם.

ואולם, כאשר יקום האדם ויתהלך בחוץ, הרי ביחס לבני האדם האחרים לא ייכנע ולא ישפיל 

ליבו, אלא אדרבה - תזוח עליו דעתו ויחשוב כי הוא ואפסו עוד וכי בני האדם האחרים אינם 

מגיעים לרום ערכו ולמדריגתו הנשגבה. ואם יעז מאן-דהו לריב עימו, כי אז אותו אדם שזה עתה 

היה שפל רוח לפני בוראו, יקום עליו ויירד עימו לחייו, כי בטוח הוא שמי ידמה לו ושכל העולם 

כולו אינו שווה מאומה לעומתו.

ואף כאן, זהו ההבדל: אברהם אבינו אמר “ואנוכי עפר ואפר”, אולם את זה אמר ביחס להקב”ה. 

לא כן משה ואהרן שאמרו “ונחנו מה” כלפי העם המתלוננים. מעתה, לא נאמר שמשה ואהרן היו 

ענווים יותר מאברהם, כי אפשר שאף אברהם היה עניו כמותם. כל מה שאמרו חז”ל הוא שגדול 

מה שנאמר במשה ואהרן, כי ביטאו את ענוותנותם גם כלפי בני אדם - ולא רק כלפי הקב”ה. 

ק. ויקבה לבו בדרכי ה'. מטרת הענוה היא להשפיל את גאות האדם ולעשותו לכלי קיבול. ולכן אף 

מי שיש לו באמת מעלות, עליו להקטין ערכם בעיניו, כדי שלא יסתפק ב”יש” אלא ישאוף לעוד 

ועוד. וכן שיכיר חסרונותיו ולא יחפה עליהם. לצורך השאיפה הרוחנית הבלתי פוסקת קבעו לנו 

גדולי הדורות, כי כשם שעליו להיות חדור ב”שפלות האדם”, כמו כן עליו להתבונן ב”גדלות 

האדם”.

ה”מגיד” מהשמים הזהיר את רבי יוסף קארו: אם יזוח יצרך תגער בו ותאמר: האם איש כמוני 

העתיד לכל המעלות האלו, יחטא בהירהור?! )‘מגיד מישרים’ דף ד(.

הפתח  לשונו:  וזה  בזה,  מאלפים  דברים  כתב  העבודה’(  ‘שער  )פתיחת  מגירונדי  יונה  רבינו 

הראשון הוא שידע האיש העובד – ערך עצמו, ויכיר מעלתו ומעלת אבותיו, גדולתם, חשיבותם 

 עיונים 

 עיונים 



הלבבותשער הכניעהביושר לבב חובות 

שכא  המוסר   ארחות   

הלבבות שער הכניעהחובות 

המוסר  ארחות  שכ  

החשיב את עמלו בעבודת ה' 

שהיא  בהתנהגותו  והשתבח 

לא  זו  גאווה  אך  ה',  כרצון 

את  סותרת  שאינה  בכך  די 

ההכנעה, אלא אדרבה היא אף מסייעת אותה ]לה[, ומוסיפה בה ]עליה[, כמו שנאמר )משלי כב, ד(: 

'עגב ענוה – על ידי שפלות הרוח משיגים יראת השם'.

ָאַמר  מֹו ׁשֶ ַעת אֹוָתּה, ּומֹוִסיָפה ָבּה, ּכְ ַאְך ִהיא ְמַסּיַ

ֵלי כב, ד(: ֵעֶגב ֲעָנָוה ִיְרַאת ְיָי. )ִמׁשְ
ולהתנהג  ההיא  במעלה  עצמו  להעמיד  תמיד  ויתחזק  וישתדל  יתברך,  הבורא  אצל  וחיבתם 

וישיב  ידו,  והשגת  כוחו  כפי  וממעשיו  מדרכיו  אבותיו  יבושו  לא  אשר  ויעשה  תמיד...  בה 

ושאני  ונישאות,  רמות  טובות  מעלות  כמה  בי  שיש  כמוני  וחשוב  גדול  אדם  ויאמר:  לנפשו 

כל ולאבותי  לאלקים  וחטאתי  הזאת  הגדולה  הרעה  אעשה  איך   - קדם  מלכי  בן  גדולים   בן 

הימים?

הפרוצים,  בדרכיו  ללכת  בעיניו  יהיה  נקל   – אבותיו  ומעלת  יכיר מעלתו  לא  וחס  חלילה  ואם 

להגלות נגלות כאחד הנבלים למלאות תאותו בחיקו, כאשר אמר המשל: כל מי שאינו מתבייש 

מנפשו אין לנפשו ערך בעיניו... ויבין וישכיל וידע, כי יוכל להשיג מעלתם חשיבותם וחיבתם 

כאשר יעבוד כמותם כל ימי חייו, ועתותיו שעותיו ורגעיו כפי כוחו והשגתו, כי ה’ אינו מבקש 

מבני אדם כי אם לפי כוחם עכ”ד. ]וראה עוד ברבינו יונה ב’שערי תשובה’ )א, י( בעיקר החרטה 

שכתב תו”ד: “והנה הבורא נפח באפי נשמת חיים וחכמת לב וטובת שכל, להכירו וליראה מפניו 

ולמשול בגוף ובכל תולדותיו מאשר יקרה בעיניו נכבדה. ואחרי אשר בעבור זאת נבראתי ויהי בי 

היפך מזה למה לי חיים”. הרי כדי להתחרט כראוי על חטאים חייבים קודם לכן לדעת המעלות 

העצומות הטבועות באדם[.

רבי יונתן אייבשיץ )‘יערות דבש’( כותב דברים נמרצים: חובה עלינו לזכור כי בני מלך גדול 

ונורא אנחנו, ולא יאות לנו לנהוג כמנהג הפחותים, וזה סיבת מחלתינו שאנו שוכחים ששורש 

נשמתינו ממקום נורא ונשגב, ואין אנו חסים על כבודינו וכבוד נשמתינו, ומתגוללים בטיט והבל 

הגשמי... ואם יזכור מעלת ישראל היותו נשגב ממלאכי השרת, איך יתכן לו לעסוק בהבלי עולם 

וללכת אחרי תאוותיו? הלא יבוש מעצמו ויאמר: אנכי נשגב ממלאך – ואנכי מגואל במעשי ?! 

והרי מלאכי השרת כולם אהובים ברורים וזכאים! 

רבי יעקב עמדין )הקדמה לסידורו, סולם בית אל( מסביר: מה שהאדם נלכד במצודת היצר בא לו 

מחמת ששוכח יחוסו הנפלא, כי בן מלך הוא! לפיכך עצה טובה וגדולה ידע ישראל כי ה’ מתגאה 

בו! והיא גאוה רוחנית טובה מאד, ועל זה נאמר: “ויגבה לבו בדרכי ה’”.

ומצינו עוד בענין זה, שאסור אף להתחבר לחבר אשר אינו יודע להכיר ערך עצמו. וז”ל ספר 

‘ארחות צדיקים’ )שער האהבה ד”ה והתחבר עם(: “אלא תבחר לחבר מי שיכיר ערך עצמו, ומי 

בחינת  שער   – )כג  הפנינים’  ‘מבחר  ובספר  עכ”ל.  בחכמתו”.  טוב  אין  עצמו,  את  מכיר  שאינו 

החבורה אות א’( כתב: “אמר החכם, אל תבחר לחבר אלא מי שיכיר ערך עצמו. ומי שאינו מכיר 

ערך עצמו אין טוב בחברתו”. ועוד כתב )מג – שער מצות החכם לבנו אות כ”ח(: “ואמר לא נוקש 

אדם שהכיר ערך עצמו”. 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הכניעהשער הכניעה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  שכק שכב   המוסר   ארחות   

העולם  אין  והקדולה,  הקאוה 

כל   – מספיג  בו  אשר  וכל 

אינם  בו  אשר  וכל  העולם 

הגאווה,  לבעל  לו,  מספיקים 

לקובה  ]לפרנסתו[,  לכלכלתו 

לבו  גאוות  מחמת   – לבו 

ובקותו – ומפני שהוא מזלזל 

בעיניו  ערך  ואין  בכול, 

]שמגיע[  שהקיע  מה  לכל 

לחלגו ממנו מקנייני העולם. 

בעיניו כל קניין חומרי הוא 

שביחס  כיוון  ומועט,  דל 

הריהו  ומעלתו  לחשיבותו 

כאין וכאפס. וכאשר יהיה נכנע – ואילו כאשר האדם קונה לעצמו הכנעה וענווה, אין לנפשו אצלו 

– אינו מרגיש בעצמו שום מעלה, ועל כן מה שמקדמן לו מן קנייני העולם הוא מסתפג בו – מספיק 

לו למקונותיו – לצורך תזונתו ולספגו – ולשאר צרכיו. וקה יביאהו למנוחת נפשו – וכך הוא שרוי 

במנוחת הנפש, שהרי אינו עסוק ברדיפה אחר העושר, ומיעוט פחדו – והוא משוחרר מן הפחד 

שמא לא יהיה לו בעתיד מקור מחיה, ויאכל – והוא אוכל את מה שיקדמן לו, וילבש מה שימצא – 

ולובש את מה שהוא מוצא, ויישן באשר ימצא – וישן בכל מקום שהוא מוצא, וגם המעט ביותר מן 

העולם מספיג לו עם כניעתו – מפני הכנעתו. והקאה – אולם בעל גאווה, גם מזון רב ומקום מגורים 

מפואר לא יספקו אותו, ותמיד יהיה מוטרד בדאגות כיצד להוסיף ולהתעשר יותר, והוא שרוי 

 בפחד מתמיד על עתידו, ובשום מצב אין הוא שמח בחלקו, כי גם אם העולם כולו יהיה שלו, לא

רבנו שישה  יפרט  זה  בפרק 

האדם  שישיג  תועלת  סוגי 

בעקבות הכניעה.

 – הכניעה  תועלת  אבל 

מביאה  שההכנעה  התועלת 

הקה  העולם  בעניני  לאדם 

הם  הבא,  העולם  ובענייני 

מהם  שלושה  דברים.  ששה 

בעניני  תועלת  לו  יביאו 

מהם  ושלשה  הקה,  העולם 

העולם  בעניני  לאדם  יועילו 

הבא.

הקה  העולם  בעניני  ואשר 

מיני  שלושת  הן  ואלו   –

התועלת שתביא ההכנעה לאדם לענייני העולם הזה:

אחד מהם – תועלת אחת מצויה בעניין הפרנסה, שישמח האדם בחלגו ויסתפק בפרנסה שזימנו לו 

מן השמיים, כי מי שנכנסה בו

יג  ר ּבֹו ַמְסּפִ ה, ֵאין ָהעֹוָלם ְוָכל ֲאׁשֶ ֻדּלָ ֲאָוה ְוַהּקְ ַהּקַ

יַע ְלֶחְלגֹו  ִהּקִ ֶ ָלתֹו, ְלֹקַבּה ִלּבֹו ּוְבקֹותֹו ַמה ּשׁ לֹו ְלַכְלּכָ

ר ִיְהֶיה ִנְכָנע, ֵאין ְלַנְפׁשֹו ֶאְצלֹו ׁשּום  ּנּו. ְוַכֲאׁשֶ ִמּמֶ

ג  ּפֵ ן לֹו ִמן ָהעֹוָלם הּוא ִמְסּתַ ּמֵ ְקּדַ ּמִ ֶ ַמֲעָלה, ּוַמה ּשׁ

ּבֹו ִלְמקֹונֹוָתיו ּוְלִסְפגֹו. ְוֶקה ְיִביֵאהּו ִלְמנּוַחת ַנְפׁשֹו 

ַמה  ׁש  ְוִיְלּבַ לֹו,  ן  ּמֵ ְקּדַ ּיִ ֶ ּשׁ ַמה  יֹאַכל  ְחּדֹו,  ּפַ ּוִמעּוט 

ר ִיְמָצא, ְוַהְמַעט ִמן ָהעֹוָלם  ֲאׁשֶ ן ּבַ ְמָצא, ְוִייׁשַ ּיִ ֶ ּשׁ

לֹא  ּלֹו  ּכֻ ֶאה,  )ב(ְוַהּקֵ  — ִניָעתֹו.  ּכְ ִעם  לֹו  יג  ַמְסּפִ

יִרי ֶרג ֲעׂשִ  ּפֶ

ה  ַהּקֶ ָהעֹוָלם  ִעְנְיֵני  ּבְ ִניָעה  ַהּכְ ּתֹוֶעֶלת  ֲאָבל 
ה  לׁשָ ׁשְ ְדָבִרים.  ה  ָ ּשׁ ׁשִ ֵהם  א  ַהּבָ ְוָהעֹוָלם 

ִעְנְיֵני  ּבְ ֵמֶהם  ה  לׁשָ ּוׁשְ ה,  ַהּקֶ ָהעֹוָלם  ִעְנְיֵני  ּבְ ֵמֶהם 

א. ָהעֹוָלם ַהּבָ

ֵמֶהם, ֶאָחד  ה,  ַהּקֶ ָהעֹוָלם  ִעְנְיֵני  ּבְ ר   ַוֲאׁשֶ
בֹו  ְכְנָסה  ּנִ ׁשֶ ִמי  י  ּכִ ֶחְלגֹו,  ּבְ ַמח  ׂשְ ּיִ )א(ׁשֶ

מן  יותר  חזקה  הכבוד מלבד מה שהיא  דבריו, שחמדת  ביאר  ‘אור המסילה’  בביאור  שבעולם, 

החמדה לדברים אחרים, היא אף השורש לחמדות אחרות, כי אף שחמדת הממון תאוה גדולה היא 

בפני עצמה, מכל מקום שורש רדיפה זו הוא הכבוד, שלא יחשב לאחד מן הפחותים. ואף רואים 

שאדם מוציא ממון רב בשביל כבוד, ומזה משמע שהרדיפה לכבוד הוא יותר מהרדיפה לממון. 

ב. והקאה, כולו לא ימלא מחסורו עם קובה לבו וקאוותו. עד כמה אומלל בעל הגאוה, נוכל ללמוד 

על פי דוגמא מאלפת מגאוותו של המן. אנו מציירים בעינינו את המן כטיפש מופלג, אמנם הוא 

א. שישמח בחלגו. כתב ה’מסילת ישרים’ )סוף פרק י”א(: “כללו של דבר, הכבוד הוא הדוחק את 

לב האדם יותר מכל התשוקות והחמדות שבעולם. ולולי זה, כבר היה האדם מתרצה לאכול מה 

שיוכל, ללבוש מה שיכסה ערותו, ולשכון בבית שתסתירהו מן הפגעים, והיתה פרנסתו קלה עליו 

ולא היה צריך להתייגע להעשיר כלל, אלא שלבלתי ראות עצמו שפל ופחות מרעיו מכניס עצמו 

בעבי הקורה הזאת ואין קץ לכל עמלו. על כן אמרו רבותינו ז”ל )אבות ד, כא(: ‘הקנאה והתאוה 

והכבוד מוציאין את האדם מן העולם’”. עכ”ד.

הטעם שהכבוד מוציא את האדם מן העולם, ביאר רבי חיים שמואלביץ זצ”ל )‘שיחות מוסר’ מאמר 

פג( שהוא משום שאין בידו של האדם למלא את תאות הכבוד כלל, כי ככל שישיג כבוד ירצה עוד 

ועוד, וכשיחסר לו מעט ירגיש כי כל אשר יש לו איננו שוה לו, ונמצא שהוא משועבד לתאותו זו 

שעבוד גמור, באופן שלעולם לא יוכל להשתחרר ממנה, ודבר זה מוציאו מן העולם. 

מה שכתב ה’מסילת ישרים’ שהכבוד הוא הדוחק את לב האדם יותר מכל התשוקות והחמדות 

 עיונים 

 עיונים 



הלבבותשער הכניעהביושר לבב חובות 

שכה  המוסר   ארחות   

הלבבות שער הכניעהחובות 

המוסר  ארחות  שכד  

לא  הוא   – מחסורו  ימלא 

קובה  עם  סיפוקו,  על  יבוא 

לבו וקאותו - בשל שאיפותיו 

המרובה,  וגאוותו  הרבות 

המלך  שלמה  שאמר  וכמו 

'צדיג  כה(:  יק,  )משלי  החכם 

הצדיק   – אוכל לשובע נפשו 

להשביע  כדי  רק  אוכל 

רשעים  ובטן  נפשו,  רעבון 

של  ורעבתנותם   – תחסר' 

מתמלאת,  איננה  הרשעים 

ותמיד ירגישו הרגשת חוסר.

היא  השנייה  והתועלת 

נוחות  חוסר  לשאת  היכולת 

העניו   – הנכנע  כי  וסבל, 

– והוא מסוגל  את הצרות הבאות בעת ביאת הפקעים אליו, והתהפכות הענינים עליו  וסובל  מקבל 

לשאת שינויים במצבו. גם כאשר יתהפך מזלו לרעה, לא ייאבד עשתונות, בעבור שפלותו ונמיכות 

רוחו – מפני שנפשו שפלה ורוחו נמוכה. לפי השקפתו הוא אינו ראוי למצב יותר טוב, ולכן יהיה 

מרוצה בכל מצב שבו יימצא )פתחי לב(. אולם הקאה, פחדו קדול – פוחד פחד רב, כשהוא משער 

שצרות עתידות לבוא עליו וכוח סבלו מועט – ולא יהיה מסוגל לסבול בעת ביאת הפקעים – כאשר 

יבואו הצרות עליו, מפני קובה נפשו ורום לבבו - יהירותו מעוררת בו את המחשבה שהוא זכאי וראוי 

לשפע ולרווחה מרובה, ושאיפותיו החומריות רחבות, ומיעוט רצונו בעניניו – ולעולם אינו שבע רצון 

 ממצבו, כמו שנאמר במי שהיה על הדרך הקה – על נבוכדנצר הרשע שהיו בו מידות אלו )ישעיה יד, יב(:

ָאַמר  מֹו ׁשֶ א ַמְחסֹורֹו ִעם ּקַֹבּה ִלּבֹו ְוַקֲאָותֹו, ּכְ ְיַמּלֵ

יג אֵֹכל ְלׂשַבע ַנְפׁשֹו ּוֶבֶטן  ֵלי יק, כה(: ַצּדִ ֶהָחָכם )ִמׁשְ

ְחָסר. ִעים ּתֶ ְרׁשָ

ָקִעים  ַהּפְ יַאת  ּבִ ֵעת  ּבְ סֹוֵבל  ְכָנע  ַהּנִ י  ּכִ ִני,  ֵ ְוַהּשׁ
ָעָליו,  ָהִעְנָיִנים  כּות  ְוִהְתַהּפְ ֵאָליו, 

ְחּדֹו  ֶאה, ּפַ ְפלּותֹו ּוְנִמיכּות רּוחֹו. — ְוַהּקֵ ֲעבּור ׁשִ ּבַ

ֵני  ִעים ָעָליו, ִמּפְ ּקָ יַאת ַהּפְ ֵעת ּבִ ָקדֹול ְוִסְבלֹו ְמַעט ּבְ

מֹו  ֹקַבּה ַנְפׁשֹו ְורּום ְלָבבֹו ּוִמעּוט ְרצֹונֹו ְבִעְנָיָניו, ּכְ

יב(:  יד,  ְעָיה  )ְיׁשַ ה  ַהּקֶ ֶרְך  ַהּדֶ ַעל  ָהָיה  ׁשֶ ִמי  ּבְ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ

כך הם חיי בעל הגאוה, הדבר הפעוט ביותר המהווה סתירה לגדלותו יש בו כדי לקלקל ולבטל 

את כל רום גדלותו, איום ונורא! עד כדי כך שמרגיש ממש כפשוטו שחייו אינם חיים! כפי שהגדיר 

המן את עצמו בצורה חריפה ביותר “כל זה איננו שוה לי”! דברי המן הרי הם לנו ספר מוסר כיצד 

בעל הגאוה מסוגל לאמלל את עצמו ממש עד שאול תחתית )‘שפתי חיים’, מידות ועבודת ה’ 

ח”א עמ’ קצז(. 

כלל וכלל לא היה טיפש, שאם לא כן אחשורוש לא היה ממנה אותו כמשנה למלך על אימפריה 

עצומה – מאה ועשרים ושבע מדינות, וגם באופן מעשי הוא ניהל את כל קכ”ז מדינות, אולם 

כאשר הדבר פגע בכבוד ובגאוה שלו, בנקודה זו נעשה טיפש כשהרגיש את עצמו האדם האומלל 

בכל הבריאה, כמו שהיטיב הוא עצמו לבטא זאת בצורה ברורה וחריפה.

אחר שנקרא למשתה המלך עם אסתר המלכה, הוא יוצא מבית המלך שמח וטוב לב, וכי יש כבוד 

וגדולה גדולים מזה?! אמנם: “וכראות המן את מרדכי בשער המלך ולא קם ולא זע ממנו וימלא 

המן על מרדכי חמה” )אסתר ה, ט(, כשהיה בשיא גדולתו לא חסר לו מאומה! כולם משתחוים 

לו ומספקים לו את שגעון גדלותו, אבל יש יהודי אחד זקן ועיקש אשר איננו מתפשר ואיננו 

משתחוה לו. מה התחדש היום בצאתו מבית המלך לאחר שנתכבד לשבת הוא לבדו בסעודה 

עם המלך והמלכה, הרי זה כבר תקופה ארוכה מרדכי איננו משתחוה להמן? אלא שדוקא פיסגת 

גדלותו שזכה לה באותה עת היא עצמה העבירה אותו על דעתו, שבהתאם לגדלותו הרגיש את 

עצמו אומלל ביותר, וכפי שהגדיר זאת הוא עצמו כאשר קרא לאסיפה: “וישלח ויבא את אוהביו 

ואת זרש אשתו ויספר להם המן את כבוד עשרו ורוב בניו ואת כל אשר גדלו המלך ואת אשר 

נשאו על השרים ועבדי המלך” )שם, י-יא(, לא חסר לו מאומה, הכל יש לו, כבוד! עושר! רוב בניו! 

לכאורה היה צריך להיות האדם המאושר ביותר בעולם, ומה עוד שמוסיף לספר על גדלותו: “אף 

לא הביאה אסתר המלכה עם המלך אל המשתה אשר עשתה כי אם אותי וגם למחר אני קרוא לה 

עם המלך” )שם, יב(, אין כבוד גדול מזה, ומה חסר לו? אבל המן באותה מימרא כאשר מספר על 

שיא גדלותו מוסיף לומר: “וכל זה איננו שוה לי בכל עת אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב 

בשער המלך” )שם, יג(, המן הגדיר את כל גדלותו ְוַהַקְרֶייָרה העצומה שהיתה לו “כל זה איננו שוה 

לי”! כל הגדולה, עושר בנים כבוד, הכל איננו שוה לי, ומדוע? כי יש יהודי אחד בלבד שאיננו 

משתחוה לי הרי שהכל הכל כפשוטו “איננו שוה לי”.

לעומתו, מרדכי הצדיק יושב על הסוס אשר רכב עליו המלך עם בגדי מלכות, מקבל כבוד מלכים, 

כאשר המן שהוא המשנה למלך אחשורוש מוביל את הסוס, ומיד אחר כך: “וישב מרדכי אל שער 

המלך”, אמרו חז”ל )אס”ר פר’ י, ו( “מלמד ששב לשקו ולתעניתו”, עוד אמרו )שמו”ר פל”ח, ד( 

“מאחר שראה עצמו בגדולה לא הגיס לבו ולא עמד מן התפילה אלא וישב מרדכי כשם שהיה 

בתחילה”, הכבוד והגדולה לא הזיחו את דעתו במאומה, אותה הכנעה וענוה שהיו בו, נותרו בעינן 

גם לאחר שעלה לגדולה, ואדרבה, דרכו של הצדיק, שככל שהקב”ה משפיע עליו גדולה וכבוד, 

כך לעומת זאת הוא משפיל את עצמו, כפי שיעקב אבינו אמר )בראשית לב, יא, ועיי”ש ברמב”ן( 

“קטונתי מכל החסדים ומכל האמת”, דהיינו שעל ידי השפעת החסדים הוא הרגיש קטן יותר.

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הכניעהשער הכניעה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  שכק שכו   המוסר   ארחות   

הסיבה  מהי   – הדבר  עילת 

השיב:   - ואמר  זה,  למנהגו 

שההליכה  מפני   – שהוא  לפי 

מדרך  רחוג  יותר  המהירה 

הקאוה – פחות נראית כמעשה 

ויותר ממהר להשלמת  גאווה, 

שבזכות  ועוד,   – החפץ 

הליכתו הזריזה יש באפשרותו 

לבצע ולהשלים מהר יותר את 

מה שהוא חפץ לעשותו.

ושאלו את אחד מן החכמים: 

במה היית – במה זכית להיות 

ומכובד לכל בני דורך?  אדון 

לא  שמעולם  מפני  אמר: 

פקעתי אחד מהם שלא ראיתי 

לא   – עלי  יתירה  מעלה  לו 

מצאתי  שלא  באדם  פגשתי 

שהיא  מיוחדת  מעלה  בו 

גדולה ממעלתי, ובשל אותה 

עלי.  יתרון  לו  יש  מעלה 

הדוגמאות לכך רבות: כי אם 

היה – כאשר פגשתי באדם שהוא יותר חכם ממני, הייתי אומר בליבי: בוודאי הוא גם ירא אלהים 

יותר ממני, ליתרון חכמתו – שהרי חכמתו עולה על חכמתי. וגם אם פגשתי באדם גטן ממני בחכמה 

– חכם פחות ממני, אמרתי בלבי שיש לו יתרון גדול עלי, כי חשבונו יהיה גל מחשבוני ביום הדין – 

כי חשבונו ביום הדין יהיה קל מחשבוני, מפני שאני לרוב חכמתי הנני עובר עבירות וחוטא במקיד, 

ואילו הוא מפני מיעוט חכמתו, הריהו עובר עבירות וחוטא רק בשוקק. ואם יהיה ]היה[ קדול ממני 

בימים – וכשפגשתי אדם מבוגר ממני בשנים, אמרתי: כי ודאי קכיותיו רבות מקכיותי, מפני שגדמני 

במשך  רבות  זכויות  לעצמו  לצבור  הצליח  ובוודאי  לי  קודם  היה  לעולם  בואו  שהרי   – בעולם 

שנות חייו. ואם יהיה ]היה[ גטן – צעיר ממני בשנים, אמרתי: כי ודאי עוונותיו מועטים מעוונותי 

]היה[ כמוני בימים  – שלפי מיעוט שנות חייו בעולם בוודאי חטאיו מועטים מחטאי. ואם יהיה 

'איך נפלת משמים – איך ירדת 

שחר  בן  הילל  המעלה,  מרום 

לכוכב  נמשל  נבוכדנצר   –

]הילל  מרובה  שאורו  השחר, 

פירושו מאיר באור חזק. כמו 

הביטוי אורו יהל[. דווקא בשל 

גאוותו והסתכלותו על עצמו 

נפילתו  השחר,  כוכב  כעל 

השמים  מרום  לנפילה  דומה 

הלבבות  )מנוח  הארץ  ועד 

ופת לחם( נקדעת לארץ חולש 

על קוים' – נכרת וֻהשלך ארצה 

גורלות של עמים  מי שהפיל 

רבים והכניעם תחת ידו.

והתועלת השלישית היא נשיאת חן בעיני החברה, כי הנכנע ]העניו[ יהיה מוצא חן יותר בעיני בני 

האדם, ואהוב להם – חברתו נעימה והוא אהוב על סובביו, וגרוב לדעתם – ולא קשה לו לקבל את 

דעתם, וכך נקל לו להתנהק במנהקם ]כמותם[, ויהיו שמחים בחברתו. 

וכבר נאמר - וֻסַפּר על אחד המלכים, שהיה ממהר בהליכתו כשהיה הולך – קצב הליכתו היה מהיר, 

בשונה מדרך הליכתם של שאר המלכים והשרים, שכדי להבליט את חשיבותם ואת שררתם הם 

הולכים באטיות, עקב בצד אגודל )מנוח הלבבות(, וכאשר שאלו אותו על

ֶרְך  הּוא יֹוֵתר ָרחֹוג ִמּדֶ ָבר, ְוָאַמר: ְלִפי ׁשֶ ת ַהּדָ ִעּלַ

ָלַמת ַהֵחֶפץ. ֲאָוה, ְויֹוֵתר ְמַמֵהר ְלַהׁשְ ַהּקַ

ה ָהִייָת ָאדֹון ְלָכל  ּמֶ ֶאָחד ִמן ַהֲחָכִמים: ּבַ ֲאלּו  ְוׁשָ
י  ַקְעּתִ ּפָ ּלֹא  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ָאַמר:  דֹוֶרָך?  ֵני  ּבְ

י  ּלֹא ָרִאיִתי לֹו ַמֲעָלה ְיֵתָרה ָעַלי. ּכִ ַאַחד ֵמֶהם ׁשֶ

י ָהִייִתי אֹוֵמר: הּוא ְיֵרא  ּנִ ִאם ָהָיה יֹוֵתר ָחָכם ִמּמֶ

י, ְלִיְתרֹון ָחְכָמתֹו ַעל ָחְכָמִתי.  ּנִ ֱאלִֹהים יֹוֵתר ִמּמֶ

ִיְהֶיה  ּבֹונֹו  ֶחׁשְ י  ּכִ י ְבָחְכָמה, אַֹמר,  ּנִ ִמּמֶ ְוִאם ָגטֹן 

ֵמִקיד  ֲאִני עֹוֵבר ּבְ ֵני ׁשֶ ין, ִמּפְ יֹום ַהּדִ ּבֹוִני ּבְ ַגל ֵמֶחׁשְ

י ְבָיִמים,  ּנִ ׁשֹוֵקק. ְוִאם ִיְהֶיה ָקדֹול ִמּמֶ ְוהּוא עֹוֵבר ּבְ

ָדַמִני  ּגְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ִמְקֻכּיֹוַתי,  ַרּבֹות  ְקֻכּיֹוָתיו  י  ּכִ אַֹמר, 

י ֲעֹונֹוָתיו  ּכִ י, אַֹמר,  ּנִ ִיְהֶיה ָגטֹן ִמּמֶ ָבעֹוָלם. ְוִאם 

ְבָיִמים  ָכמֹוִני  ִיְהֶיה  ְוִאם  ֵמֲעֹונֹוַתי.  ים  ְמַעּטִ

ְעּתָ ָלָאֶרץ  ַחר ִנְקּדַ ן ׁשָ ַמִים ֵהיֵלל ּבֶ ָ ֵאיְך ָנַפְלּתָ ִמּשׁ

חֹוֵלׁש ַעל ּקֹוִים.

יֹוֵתר  ֵחן  מֹוֵצא  )ק(ִיְהֶיה  ְכָנע  ַהּנִ י  ּכִ י,  ִליׁשִ ְ ְוַהּשׁ
ָלֶהם,  ְוָאהּוב  ָאָדם,  ְבֵני  ְבֵעיֵני 

ִמְנָהָקם. ם, ּוְלִהְתַנֵהק ּבְ ְוָגרֹוב ְלַדְעּתָ

ְמַמֵהר  ָהָיה  ׁשֶ ָלִכים,  ַהּמְ ַאַחד  ַעל  ֶנֱאַמר  ּוְכָבר 
ֲאלּו אֹותֹו ַעל  ָהָיה הֹוֵלְך, ְוׁשָ ׁשֶ ֲהִליָכתֹו ּכְ ּבַ

ק. יהיה מוצא חן יותר בעיני בני אדם. הגר”א בפירושו למשלי )ג, לד( פירש את הכתוב: “ולענוים יתן 

חן”. וז”ל: “ולענוים השומעין חרפתן ואינן משיבין ומכניעין את עצמן לכל אדם בעולם, יתן הקב”ה 

לו חן בעיני הבריות” עכ”ל. ולעומת זה על בעל גאוה נאמר )חבקוק ב, ה(: “גבר יהיר ולא נוה” – 

שאפילו בעיני בני ביתו הוא לא מוצא חן. וכמו שאמרו במסכת בבא-בתרא )צח, א(: “אמר רב מרי, 

האי מאן דיהיר ]-מי שמתייהר ומתגאה[ אפילו אאינשי ביתיה לא מיקבל ]-אינו מקובל אפילו בקרב 

אנשי ביתו[”. כלומר, גם אשתו מבזה אותו )רשב”ם(. וביארו המפרשים, שזה עונש של ‘מדה כנגד 

מדה’: מאחר שהיהיר משתרר על הבריות שלא כראוי לו, הוא נענש באיבוד השררה אפילו במקום 

שראוי שימשול, שהרי “אפילו האורג הפחּות הוא המושל בביתו” )מגילה יב, ב(. 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הכניעהשער הכניעה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  שכט שכח   המוסר   ארחות   

ממני. וכיוון שראיתי אצל כל 

אדם את מעלתו שהוא עדיף 

לכבדם  קקתי  לא  לכן  עלי, 

את  תמיד  כיבדתי   – כולם 

כולם ולא נמנעתי מלהיכנע 

עצמי  את  והכנעתי   – להם 

לפניהם.

וכמו כן אמרו רבותינו קכרונם 

לברכה )אבות א, ו(: והוי דן את כל האדם לכף קכות – כאשר תראה אדם שעשה מעשה שאפשר 

לדונו לזכות או לחובה, אף אם אינך יודע אם צדיק הוא או רשע, עליך לדונו לכף זכות, ואמרו 

)אבות א, טו(: והוי מגבל את כל האדם – כאשר אדם מגיע להתארח בביתך, קבלהו בסבר פנים 

פגשתי  וכאשר   – ובחכמה 

לי בשנים  אדם שהוא שווה 

אמרתי:   - אומר  ובחכמה, 

אולי לבו שלם לאלהים – עם 

מלבי,  יותר  וטוב  האלוקים 

שגדם  במה  יודע  שאני  לפי 

ומכיר  יודע  אני  שהרי   – לי 

העוונות  מן  עלי  שעבר  את 

בעבר,  שעשיתי  עבירות   -

ואינני יודע מה שהיה ממנו – 

ואילו את עברו אינני מכיר. 

ואם יהיה יותר עשיר ממני – ובמקרה שאותו אדם הוא עשיר ממני, אמר – אמרתי: כי מצאה ידו 

בעשרו לעבוד הבורא – כי בוודאי הוא ניצל את עושרו והשתמש בו לעבוד את הבורא, ולעשות 

צדגות – ולתת צדקה בממונו, ולהעניג לעניים ממתנת ידו יותר ממני, ואני לעומתו לא עשיתי 

צדקה כפי שנדרש ממני. ואם יהיה דל יותר ממני – ואם היה עני יותר ממני, אמר – אמרתי: כי ודאי 

מעלתו גדולה ממעלתי, לפי שהוא דכא ושפל רוח יותר ממני, בעבור ]מפני[ דלותו, ולכן הוא טוב 

ַנע ָלֶהם. ם ּוְלִהּכָ ּלָ ָדם ּכֻ י ְלַכּבְ י. ְולֹא ַקְקּתִ ּנִ ִמּמֶ

ו(: א,  )ָאבֹות  ִלְבָרָכה  ִקְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו   ְוֵכן 
ל ָהָאָדם ְלַכף ְקכּות, )ָאבֹות א,  )ה(ֶוֱהֵוי ָדן ֶאת ּכָ

ִנים ָיפֹות,  ֵסֶבר ּפָ ל ָהָאָדם ּבְ ל ֶאת ּכָ טו(: )ו(ֶוֱהֵוי ְמַגּבֵ

י,  ּבִ ִמּלִ טֹוב  ֵלאלִֹהים  ִלּבֹו  אּוַלי  אַֹמר,  ּוְבָחְכָמה, 

י  ַדם ִלי ִמן ָהֲעֹונֹות, ְוֵאיֶנּנִ ּגָ ַמה ׁשֶ ֲאִני יֹוֵדַע ּבְ ְלִפי ׁשֶ

יר  ָעׁשִ יֹוֵתר  ִיְהֶיה  )ד(ְוִאם  ּנּו.  ִמּמֶ ָהָיה  ֶ ּשׁ ַמה  יֹוֵדַע 

רֹו ַלֲעֹבד ַהּבֹוֵרא,  י ָמְצָאה ָידֹו ְבָעׁשְ י, אַֹמר, ּכִ ּנִ ִמּמֶ

י.  ּנִ ִמּמֶ יֹוֵתר  ים  ָלֲעִנּיִ ּוְלַהֲעִניג  ְצָדגֹות,  ְוַלֲעׂשֹות 

א  ַדּכָ הּוא  י  ּכִ אַֹמר,  י,  ּנִ ִמּמֶ יֹוֵתר  ַדל  ִיְהֶיה  ְוִאם 

ּלּותֹו, ְוהּוא טֹוב  ֲעבּור ּדַ ִני, ּבַ ַפל רּוַח יֹוֵתר ִמּמֶ ּוׁשְ

ה. והוי דן את כל האדם לכף קכות. כתב ה’חפץ חיים’ )אבות( שהאדם צריך להתחזק מאד לדון כל 

אדם לכף זכות, כי על ידי מדה זו יכול בקלות להעלות על עצמו שם צדיק לעולם. דהיינו שאדם 

שיש לו רוב זכויות הוא בגדר צדיק, וחלילה ברוב עוונות הוא בגדר רשע. וגם אם יש לאדם 

זכויות כחול הים, אם ידון אותו הקב”ה במדת הדין גמורה, לא ישאר בידו רק מעט מזכויותיו, כי 

כמה מהם לא השלימם לעשותם בכל פרטיהם ואופניהם הראויים להם, ואפילו המצוות שהשלים 

ועשאם בכל פרטיהם כראוי, עדיין לא היו באהבה ביראה ובשמחה הנצרכים בעת עשיית המצוה, 

אבל אם הקב”ה יתנהג עם האדם במידת הרחמים ויחפש עליו זכות בכל ענייניו, ישארו זכויותיו 

על מקומם, ואדרבה אפילו אם נמצא שיש לו רוב עוונות, אם הקב”ה יתנהג עמו במידת הרחמים 

גמורה, יתמעט מספרן, כי ודאי שכמה מהעוונות עשאן בשוגג, וממילא אם יתמעטו מקצתן תוכרע 

הכף לזכות, ויקרא עליו שם צדיק לעולם.

והנהגת הקב”ה עמו תלויה בהנהגת האדם כל ימיו עם הבריות, שאם דרכו היתה לדון לכף זכות, 

דנים אותו לכף זכות )שבת קכז, ב(, ואם דרכו היתה ללמד חובה ולדבר רע, גם בשמים דנים 

אותו כך ומלאכי השרת מדברים עליו רע למעלה. נמצא שבדבר זה יכול האדם לשנות כל מעמדו 

לנצח, לכן צריך מאוד להתחזק בזה.

ו. והוי מגבל את כל האדם בסבר פנים יפות. בספר ‘שפתי חיים’ )מדות ועבודת ה’, ח”ב( כתב: 

שמאי הדגיש בדבריו שהחיוב לקבל בסבר פנים יפות, אינו אמור רק כלפי ידיד או בני הבית, 

אלא הוי מקבל כל אדם בסבר פנים יפות, זהו חיוב כלפי כל אדם. וכך פירש הרא”ש )אורחות 

ד. ואם יהיה יותר עשיר ממני אומר כי מצאה ידו בעשרו לעבוד הבורא ולעשות צדגות. הרמב”ן 

באגרתו כתב: “וכל אדם יהיה גדול ממך בעיניך, ואם חכם או עשיר הוא, עליך לכבדו”. במסכת 

עירובין )פו, א( אמרו: “רבי מכבד עשירים, רבי עקיבא מכבד עשירים”. העשירים שרבי ורבי 

עקיבא היו מכבדים, היו דוקא עשירים העושים צדקה בממונם, כפי שמשמע מדברי הגמרא שם 

ומכיון  בהמשך הדורשת מפסוק שזכות הצדקה שנותנים עשירים לעניים מקיימת את העולם. 

שעשירים העושים צדקה מקיימים את העולם, ראוי לאנשים לכבדם, וזה היה טעמם של רבי ורבי 

עקיבא.

בגליון הש”ס )שם( הביא רבי עקיבא איגר מליקוטי מהרי”ל )לה( שמבאר מדוע דוקא רבי הפליג 

בהנהגה זו: רבי היה חכם מופלג ונשיא ישראל, והיו הכל חולקים לו כבוד. אך לא רצה רבי להנות 

מכתרה של תורה ולהתכבד משום חכמתו, ולכן, מאחר שהיה גם עשיר גדול, השתדל לחנך את 

העם לכבד עשירים כדי שגם אותו יכבדו מחמת עושרו ולא מחמת תורתו, ויימצא שאינו נהנה 

מכתרה של תורה. בליקוטי מהרי”ל מוסיף, שכן הוא גם לגבי רבי עקיבא )לבסוף הוא נתעשר(.

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הכניעהשער הכניעה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  שלא של   המוסר   ארחות   

רבנו  מונה  ואילך  מכאן 

שבהם  דברים  שלושה 

תועלת  מביאה  ההכנעה 

לאדם לענייני העולם הבא:

והתועלת הרביעית שההכנעה 

תועלת  היא  לאדם  מביאה 

]לענייני[  בעניני   – שהוא 

העולם הבא. ההכנעה מכשירה 

את האדם ללימוד התורה, כי 

במידת  הנוהג   – הנכנע גרוב 

הכניעה והענווה מסוגל יותר להשיק החכמה – את חכמת התורה, כי בהימשכו אחרי החכמים - מפני 

והוא   – והיכנעו להם  מהם,  וללמוד  דבריהם  לשמוע  החכמים  אל  נמשך  הוא  והתבטלותו  כניעתו 

מכניע את עצמו לפניהם, והליכתו ]והולך[ אליהם – ומשתדל לשהות במחיצתם תדיר, כמו שנאמר 

)משלי יק, כ(: 'הולך את חכמים – ההולך ומתחבר עם החכמים יחכם' – יחכים מהם, ואמרו רבותינו 

קכרונם לברכה )אבות א, ד(: כשירצו חכמים להתקבץ ולהיוועד יחדיו, יהי ביתך בית ועד לחכמים 

– יהיה ביתך מוכן ומזומן לקבלם, עד שיאמרו החכמים זה לזה "נתקבץ בביתו של פלוני", והוי 

יפות – ותראה לו שהנך שמח 

בבואו, שאם אינך עושה כן, 

סוגי  אפילו תגיש לפניו כל 

נחשבים  הם  אין  המעדנים, 

ד(  ד,  )אבות  ואמרו  לכלום, 

שבשאר  פי  על  אף  עוד: 

האמצעית  הדרך  המידות, 

היא המשובחת, במידת הגאווה אין הדבר כן, אלא מאד מאד הוי שפל רוח, וצריך אדם להטות 

את עצמו עד הקצה האחרון של שפלות הרוח, ועוד אמרו )תענית כ, ב(: לעולם יהי אדם רך כגנה, 

גמיש  להיות  אדם  צריך  כך  ו"מתקפל",  מתכופף  רוח,  כל  עם  ובא  הולך  כשם שהקנה  כלומר, 

ולהתנהל בנחת עם הבריות, ולהתנהג באופן שיהיה רצוי להם )רי"ף בעין יעקב(, ולא יהי גשה 

כארק, ולפיכך – משום יכולתו להתכופף ולהיכנע קכה גנה לחתוך ממנו – ומשתמשים בו לעשיית 

גולמוס לכתוב בו ספר תורה, תפלין ומקוקות.

י  ּכִ א,  ַהּבָ ָהעֹוָלם  ִעְנָיֵני  ּבְ הּוא  ׁשֶ ְוָהְרִביִעי, 
ַהָחְכָמה,  יק  ְלַהּשִׂ ָגרֹוב  ְכָנע  ַהּנִ

ְנעֹו ָלֶהם, ַוֲהִליָכתֹו  כֹו ַאֲחֵרי ַהֲחָכִמים, ְוִהּכָ ׁשְ ִהּמָ ּבְ

ֶאת הֹוֵלְך  כ(:  יק,  ֵלי  )ִמׁשְ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ  ֲאֵליֶהם, 

ִלְבָרָכה ִקְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ְוָאְמרּו  ם,  ֶיְחּכָ  ֲחָכִמים 

ְוֱהֵוי ַלֲחָכִמים  ַוַעד  ית  ּבֵ ֵביְתָך  )ח(ְיִהי  ד(:  א,   )ָאבֹות 

רּוַח,  ַפל  ׁשְ ֱהֵוי  ְמאֹד  )ק(ְמאֹד  ד(:  ד,  )ָאבֹות  ְוָאְמרּו 

ֶנה ְולֹא  ּגָ ֲעִנית כ, ב(: ְלעֹוָלם ְיֵהי ָאָדם ַרְך ּכַ ְוָאְמרּו )ּתַ

ּנּו  ִמּמֶ ַלְחּתְֹך  ָגֶנה  ָקָכה  ְלִפיָכְך  ָכֶאֶרק,  ה  ָגׁשֶ ְיִהי 

ין ּוְמקּוקֹות. ִפּלִ ֻגְלמֹוס ִלְכּתֹב ּבֹו ֵסֶפר ּתֹוָרה, ּתְ

אדם נכשלים בה ואינם בדלים ממנה )רע”ב(. וכן, לפי שאין לך מדה קשה ממדת הגאווה, ורוב 

העבירות שבתורה תלויות בה, ולא עוד אלא שמשכחת מלבו של האדם את הבורא יתברך, כמו 

שנאמר )דברים ח, יד(: “ורם לבבך ושכחת את ה’ אלהיך” )רבינו יונה(.

ומבואר שממידת הגאווה צריך האדם להתרחק עד קצה האחרון, ויש לעיין, דמאידך מצינו במסכת 

סוטה )ה, א( “אמר רב, תלמיד חכם צריך שיהיה בו אחד משמונה בשמינית”, אשר לכאורה נראה 

כסתירה לדברים הנ”ל.

אמנם האמת היא שאין כל סתירה בין השניים. כי אף שטוב וצריך להיות שפל רוח, אבל מי 

שהוא שפל בעיניו תדיר, אזי גם במקום עבודת ה’ לא ימצא העוז לעמוד בפרץ ולמסור נפש. 

לכך הצריכו אחד משמונה שבשמינית לתלמיד חכם היודע לכלכל צעדיו במשפט, למען יקיים 

“ויגבה ליבו בדרכי ה’”. זאת כדי להעמיד הדת על תילה ללא חת, מחד גיסא, ולבל יכשל בגאוה 

והתנשאות על העם מאידך גיסא. )‘אמרי רצון’, דרוש א’(. 

ח. יהי ביתך בית ועד לחכמים והוי מתאבג בעפר רקליהם. ‘יהי ביתך בית ועד לחכמים’ - התועלת 

חיים לרא”ש סימן נז( חיוב זה: “אל יהיו פניך זעומות נגד עוברים ושבים, וקבל אותם בפנים 

מאירים” עכ”ל. לא רק את אלה הבאים לביתך הנך צריך לקבל בסבר פנים יפות, אלא גם בלכתך 

ברחוב צריך שימת לב שפניך יהיו מאירים כדי שלא לצער את העוברים ושבים. מו”ר הרב דסלר 

זצ”ל אמר: היינו מצפים שמאמר זה ייאמר מפי הלל שהצטיין במידת הענוה, והיה מתנהג עם כל 

אדם לפנים משורת הדין וכמאמרו ‘הוי אוהב שלום ורודף שלום’, ולא מפי שמאי שמידתו הייתה 

על פי מידת הדין, אלא לומדים מכאן, שדווקא מידת הדין היא שמחייבת את הסבר פנים יפות, 

הסבר פנים יפות אינו מנהג דרך ארץ או מידת חסידות גרידא, אין זה רק ענף הנובע ממידת 

החסד, אלא זהו עיקר החיוב של החסד, אדם חייב לגלות כלפי כל אחד סבר פנים יפות כי זה 

מגיע לו, על ידי סבר פנים חמורות הוא עלול לצער בני אדם )ראה ‘מכתב מאליהו’ ח”ה עמ’ 36(.

ק. מאד מאד הוי שפל רוח. מדוע התנא כפל לשונו “מאד מאד”. הרע”ב )אבות ד, ד( ביאר דברי המשנה, 

דהנה במשנה שם )ב, א( למדנו שהדרך האמצעית בכל המידות היא המשובחת, כגון הנדיבות שהיא 

הדרך האמצעית בין פזרנות לקמצנות. התנא במשנה זו בא ללמדנו שבמדת הגאווה אין הדבר כן, אלא 

צריך להתרחק ממנה עד קצה האחרון של שפלות הרוח. לפי זה - כתב בספר ‘דרך חיים’ - יש לומר 

שלכן כפל התנא לשונו “מאד מאד”, להורות שיהיה שפל בתכלית, עד קצה היכולת שאין יותר ממנה.

הטעם שמדת הגאווה צריכה הרחקה יתירה, לפי שזוהי מידה מאוסה עד מאוד, ועוד שרוב בני 

 עיונים 

 עיונים 



הלבבות שער הכניעהחובות 

שלק  המוסר   ארחות   

ביושר לבב הלבבותשער הכניעה חובות 

המוסר  ארחות  שלב  

מתאבג בעפר רקליהם - צעד 

בדרך החכמים ובעקבותיהם 

והידבק במעשיהם,

והוי שותה בצמא את דבריהם 

וקבלם  – שתה את דבריהם 

בשקיקה כאדם צמא הלהוט 

וכשתמצאם  המים,  אחר 

החכמה  להשגת  קרוב  הכניעה  מידת  שבעל  לכך  ובנוסף  שהיות.  ללא  צימאונך  את  תרווה   -

– להשיג את  ]עוזר[ לו על החכמה  זוכה שהאלהים יעקור  וכוח רצונו, הוא גם  מפני השתדלותו 

החכמה, כמו שנאמר )תהלים כה, ט(: 'ידרך ענוים במשפט – מדריך את השפלים בהתנהגות הראויה 

 וילמד ענוים דרכו' – ומלמד את הצנועים את דרכי תורתו.  ואולם מי שהוא קבה לב, לא תתגיים

ֶאת  ָמא  ַבּצָ ׁשֹוֶתה  ֶוֱהֵוי  ַרְקֵליֶהם  ֲעַפר  ּבַ ג  ִמְתַאּבֵ

מֹו  ּכְ ַהָחְכָמה,  ַעל  לֹו  ַיֲעקֹר  ְוָהֱאלִֹהים  ְבֵריֶהם.  ּדִ

ד  ט ִויַלּמֵ ּפָ ׁשְ ּמִ ים כה, ט(: ַיְדֵרְך ֲעָנִוים ּבַ ִהּלִ ֱאַמר )ּתְ ּנֶ ׁשֶ

ם  הּוא ְקַבּה ֵלב לֹא ִתְתַגּיֵ ְרּכֹו. —)ט(ּוִמי ׁשֶ ֲעָנִוים ּדַ

אבות )ו, ה( שנו חכמינו ז”ל כי התורה נקנית בארבעים ושמונה דברים, ואחד מהם הוא ‘בענוה’. 

כיצד מועילה מידת הענוה לקניית התורה? המחזור ויטרי מפרש, שהנה אמרו שם לעיל )אבות ב, 

ה( ‘לא הביישן למד’, כי מתוך שהוא ביישן אינו שואל את מה שבלבו, וכן הגאוותן לא ישאל את 

ספיקותיו כי קשה בעיניו להראות בפני אחרים שלא הבין כראוי, ולפיכך צריך אדם להיות עניו 

ולשאול מרבו מה שצריך לו, ולא יחזיק עצמו כאדם גדול.

נבלת  ‘אם  ב(  סג,  )ברכות  חז”ל  ואמרו  בוש מלשאול,  אינו  נחמיאש, שהעניו,  הר”י  וכן מפרש 

בהתנשא ואם זמות יד לפה’ )משלי ל, לב(, כל המנבל עצמו על דברי תורה ]ששואל לרבו כל 

ספיקותיו, ואף על פי שיש בהם שחבריו מלעיגים עליו )רש”י([, סופו להתנשא, ואם זמם יד לפה, 

כלומר אם שמת זמם על פיך ובושת מלשאול, סופך, כששואלים אותך דבר הלכה, תשים יד לפה 

ולא תדע להשיב, ומי שיש בו ענוה לא יבוש מלשאול.

רבינו שם טוב כתב, שעל ידי שיהיה עניו ושפל, תהיה כוונתו לעבודת השם ]כי אם אינו עניו, 

יבקש כבוד לעצמו, וממילא לא תהיה כוונתו לעבודת השם בלבד[, ואם יטעה לא יפחד מלחזור 

בו, ולומר לא ידעתי, וכן לשמש החכמים וללמוד מהקטנים.

רבינו מתתיהו היצהרי, מבאר כמה הכרחית מידת הענוה לתלמיד הלומד בפני רבו, שהנה הגאוותן 

וחז”ל  לטרוח,  צריך  ואינו  בנקל  מבין  שהוא  יחשוב  או  הרב,  מסברת  טובה  סברתו  כי  יחשוב 

לימדונו )ע”ז ה, ב( שאין אדם עומד על דעת רבו ולא יורד לסוף דעתו עד ארבעים שנה. עוד 

ידמה שאין הוא זקוק לטרוח ולהבין את רבו, שהרי גם אם לא יבין מדברי הרב, ישיג את האמת 

בשכלו, ועוד תביאהו הגאוה לטעות בדברים כיוצא באלו, וישאר מנוער וריק מהחכמה.

ה’מילי דאבות’ כותב, שמפני הענוה והשפלות ישפיל עצמו ללמוד לפני מי שיודע איזה דבר יותר 

ממנו, וכמו שמצינו בדוד המלך שהצטיין בכך ואמר )תהלים קיט, צט( ‘מכל מלמדי השכלתי’. 

וכותב המדרש שמואל שצריך שיהיה שפל רוח בפני כל אדם, כי לכך זכה משה שניתנה תורה על 

ידו, לפי שהיה עניו מכל האדם אשר על פני האדמה.

רבי חיים פאלאג’י )ב’בית אבות’( מפרש, דמלבד פשוטו שעל ידי הענוה זוכה האדם לתורה כידוע 

מכמה מאמרי חז”ל, יש לפרש עוד, על פי מה שכתב התוס’ יו”ט )אבות ב, יא. ד, כא( בשם הרב 

מדר”ש ז”ל, שהכבוד שרודף אדם אחריו גורם לו שנאת הבריות ושימאס בחברתם כשלא יכבדוהו 

יהיה בחברתם, והרי אמרו חז”ל  כראוי לפי כבודו ולפי רצונו, ומשום כך הוא יפרד מהם ולא 

)ברכות סג, ב( שאין התורה נקנית אלא בחבורה, יעו”ש. ועל כן ראוי הוא להיות עניו ושפל, ועל 

ידי זה הוא יתחבר לחבורת חכמים ויזכה לתורה הנקנית בחבורה וכאמור. 

והנה אמרו במסכת קידושין )מט, ב( סימן לגסות הרוח עניות, ומפרשים שם שהכוונה לעניות של 

שתצמח לאדם מהתכנסות תלמידי חכמים בביתו ]בנוסף על שכר מצות כיבוד חכמים )מאירי([ 

היא שגם אם הוא עצמו אינו תלמיד-חכם, אי אפשר שלא ילמד מהחכמים שבביתו דברי חכמה 

או מידות טובות. חז”ל דימו זאת לנכנס לחנות בשמים, שאפילו לא נטל עמו כלום, מכל מקום 

נקלט בו הריח הטוב )רע”ב ורשב”ץ מפרקי דרבי אליעזר כה(.

תמיד  ולהימצא  החכמים  בעקבות  ללכת  שיש   – רגליהם’  בעפר  מתאבק  ‘והוי  התנא  מלמד  עוד 

בקרבתם כדי ללמוד ממעשיהם, וממשיל זאת לאדם ההולך בעקבות אדם אחר ובצמוד לו, שמתכסה 

באבק העולה מרגלי ההולך לפניו )רע”ב בפירוש ראשון(. מקור לדין זה כתב הגר”א מהספרי )דברים 

יא, כב( דהנה נצטווינו בתורה ללכת בדרכי החכמים, ככתוב )שם(: “לאהבה את ה’ אלהיכם ללכת 

בכל דרכיו ולדבקה בו”. ומכיון שלא ניתן לדבוק בהקב”ה ממש, ודאי כוונת הכתוב היא שיש לדבוק 

בתלמידי חכמים ההולכים בדרך ה’, וממילא הדבק בהם דבק כביכול בהקב”ה עצמו.

יש מפרשים שכוונת המשנה ‘והוי מתאבק בעפר רגליהם’ לשימוש תלמידי חכמים )רש”י; מאירי 

בפירוש ראשון(. והיינו, אדם צריך לקבל עליו לעמוד כל העת לשירות תלמידי חכמים ולבצע 

הגמרא  כמאמר  כך,  ידי  על  עצמו  ויטנף  יתאבק  אם  גם  ביותר,  הבזויות  הפעולות  את  עבורם 

בברכות )ז, ב(: “גדולה שימושה של תורה יותר מלימודה” )מאירי(. משום שבלימוד התורה ישנן 

הלכות רבות שאינן תמיד הלכה למעשה, ורק תלמיד המשמש את רבו תדיר ורואה את הנהגותיו 

בכל רגע לומד ממנו כיצד יש לנהוג הלכה למעשה )מהרש”א ברכות שם(. 

ט. ומי שהוא קבה לב לא תתגיים בידו חכמה על אמיתתה ולא יקיע אל תכלית ידיעה ברורה. במסכת 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הכניעהשער הכניעה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  שלה שלד   המוסר   ארחות   

]מצות  מצוה  בקיום  וזריז 

עשה[ גלה כבחמורה. 

ואילו   – בעצמו  והמתקאה 

מתאחר  בלבו,  המתגאה 

מתעכב   – העבודה  מעשות 

המצוות  בקיום  ומתעצל 

 – רוחו  ולקסות  לבבו  לרום 

מפני רום לבבו וגסות רוחו, 

מהירות  או  ריצה  כביכול 

ואיננו  כבודו,  לפי  אינן 

מרקיש שהוא עומד ליפול מגדולתו עד אשר יפול ויישפל – עד שהוא נופל בפועל ונעשה שפל, 

בפסוק   – ואמו[ השפילו שבו'  המלך  ]יהויכין  ולקבירה  'אמור למלך  יח(:  יק,  )ירמיה  כמו שנאמר 

הקודם מזהיר ירמיהו הנביא ואומר: "שמעו והאזינו אל תגבהו כי ה' דבר", כי סופו של המתגאה 

ליפול מגדולתו, כשם שנפלו והושפלו המלך והגבירה, הם יהויכין המלך ואמו )טוב הלבנון(, ונאמר 

– שישה דברים הקב"ה שונא, ואמר – הדבר הראשון שמונה  )משלי ו, טק(: 'שש הנה שנא השם' 

בפסוק הוא )משלי ו, יק(: 'עינים רמות' – בעל יוהרה וגאווה.

בידו חכמה על אמיתתה – לא 

יעלה בידו להשיג את החכמה 

ולא  ואמיתותה,  בוריה  על 

יקיע אל תכלית ידיעה ברורה 

התורה  בחכמת  ישיג  לא   –

ועמוקה,  יסודית  ידיעה 

אל  מלכת  שמתנשא  מפני 

 – והתורה  החכמה  אנשי 

ממנו  מונעת  שגאוותו  מפני 

להתלוות אל החכמים, יודעי 

לו  מאפשרת  ואינה  התורה, 

כמו  מפיהם,  חכמה  לקבל 

'רשע  ד(:  י,  )תהלים  שנאמר 

– ברוב  כקובה אפו בל ידרש 

גאוותו לא ִיפנה הרשע לאלוקים, אין אלהים כל מקמותיו' – וחושב שאין דין ודיין שיענישֹו אותו 

על תחבולותיו ונכליו.

העניו  כי   – הנכנע ממהר למעשה העבודה  כי  המצוות,  בקיום  הזריזות  היא  החמישית  והתועלת 

מזדרז בקיום התורה והמצוות בחריצות ובקריקות, ואיננו מתקאה בהם – על שהוא מקיים אותן, ולא 

בוקה שום דבר מהם – ואינו מזלזל בערכו של שום מעשה קטן כגדול, כמו שאמרו רבותינו קכרונם 

לברכה )אבות ב, א(: הוי קהיר

ֶאה ְבַעְצמֹו  ְתּקָ ַבֲחמּוָרה. — ְוַהּמִ ה ּכְ ִמְצָוה )יא(ַגּלָ ּבְ

ּוְלַקּסּות  ְלָבבֹו  ְלרּום  ָהֲעבֹוָדה  ֵמֲעׂשֹות  ִמְתַאֵחר 

מֹו  ּכְ ֵפל,  ָ ְוִיּשׁ ִיּפֹל  ר  ֲאׁשֶ ַעד  יׁש  ַמְרּקִ ְוֵאיֶנּנּו  רּוחֹו, 

ילּו  ּפִ ִביָרה ַהׁשְ ֶלְך ְוַלּקְ ָאַמר )ִיְרְמָיה יק, יח(: ֱאֹמר ַלּמֶ ׁשֶ

ְוָאַמר  ְיָי,  ֵנא  ׂשָ ה  ֵהּנָ ׁש  ׁשֶ ו, טק(:  ֵלי  )ִמׁשְ ְוָאַמר  בּו,  ׁשֵ

ֵלי ו, יק(: ֵעיַנִים ָרמֹות. )ִמׁשְ

ְכִלית  ּתַ ֶאל  יַע  ַיּקִ ְולֹא  ָתּה,  ֲאִמּתָ ַעל  ָחְכָמה  ָידֹו  ּבְ

י  ֶכת ֶאל ַאְנׁשֵ א ִמּלֶ ְתַנּשֵׂ ּמִ ֵני ׁשֶ ְיִדיָעה ְברּוָרה, ִמּפְ

ע  ָרׁשָ ים י, ד(:  ִהּלִ )ּתְ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְוַהּתֹוָרה,  ַהָחְכָמה 

ל ְמִקּמֹוָתיו. ל ִיְדרׁש ֵאין ֱאלִֹהים ּכָ ֹקַבּה ַאּפֹו ּבַ ּכְ

ה ָהֲעבֹוָדה  ְכָנע ְמַמֵהר ְלַמֲעׂשֵ י ַהּנִ ּכִ י,  ְוַהֲחִמיׁשִ
ֶאה  ִמְתּקָ ֵאיֶנּנּו  ּוִבְקִריקּות,  ַבֲחִריצּות 

ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵמֶהם,  ָבר  ּדָ ׁשּום  בֹוֶקה  ְולֹא  ָבֶהם, 

ָקִהיר  )י(ֱהֵוי  א(:  ב,  )ָאבֹות  ִלְבָרָכה  ִקְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו 

מדייק הגרי”ל חסמן זצ”ל: התורה אינה כותבת: “את החיים ואת המוות, את הטוב ואת הרע”, 

כי אין בקיום התורה דבר שהוא רק כתוספת לחיים, היינו “טוב” לבד; ולהיפך בביטולה – רע 

בלבד. התורה כוללת את שני הדברים יחד כדי להורות לנו שהטוב הטמון בקיום התורה הוא 

בחיים עצמם; וכן להיפך, הרע באי-קיומה של התורה, אינו גירעון וחסרון כלשהו בחיים – אלא 

הוא המוות!

כאמור,  התורה,  של  קיומה  כבחמורה:  בקלה  להיזהר  התנא  של  אזהרתו  פשר  את  נבין  ומכאן 

פירושה חיים, וכן להיפך. על פי זה, גם המצוה הקלה ביותר, טמונים בה חיים. וכן להיפך, בעבירה 

הקלה ביותר טמון מוות. משום כך, אדם שאינו מקיים מצוה קלה כלשהי פירושו של דבר שחסר 

לו נתח חיים!

ובריאים.  גופו שלימים  אדם שאיברי  כמה שמח  לעצמינו  לתאר  יכולים  אנו  יא. גלה כבחמורה. 

אנו גם יכולים לתאר לעצמנו כמה עצוב הוא אדם חסר-איבר כלשהו, או שלצורך ריפויו ממחלה 

מסויימת יש לקטוע את אחד מאיבריו. איזה דיכאון ועגמת-נפש מציפים את האדם במקרה כזה ח”ו.

תורה, וכתב המהר”ל ב’דרך החיים’, שכשם שעניות בתורה היא סימן לגסות הרוח, כך כשאדם 

זוכה לתורה סימן הוא על כך שהוא עניו. 

י. הוי קהיר במצוה גלה כבחמורה. ציוויו של התנא להיזהר בקלה כבחמורה הוא, לכאורה, תמוה 

ובלתי מובן. על סמך מה משווה התנא בין מצוה קלה לחמורה?

כדי להבין כוונת הדברים – מקדים רבי יהודה לייב חסמן זצ”ל )‘אור יהל’ ג’, עמ’ קעו( – את דברי 

חז”ל )מדרש משלי פרק י(: “אין חיים אלא תורה”. פירוש הדבר שהתורה אינה תוספת ומעלה 

לחיי-האדם. התורה היא עיקר כל החיים! ללא תורה, אין נחשב האדם לחי! ולכך נתכוונה התורה 

בָכתבה: “ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המות ואת הרע”.

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הכניעהשער הכניעה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  שלק שלו   המוסר   ארחות   

מתחרט  כשהוא   – ממנו 

בתשובה,  וחוזר  עליהם 

יק(:  כח,  )משלי  שנאמר  כמו 

בפשעיו  והמודה   – 'ומודה 

יסולח   – ירוחם'  אותם  ועוקב 

כט(:  כב,  )איוב  ונאמר  לו, 

תראה  כאשר   – 'כי השפילו' 

'ותאמר  הושפלו,  שהרשעים 

קוה' – תאמר, כי גאוותם היא זו שגרמה להם להיות מושפלים, ומי שהוא בבחינת 'ושח עינים', 

כלומר, נוהג בשפלות ובענווה, אותו 'יושיע' המקום )אבן עזרא(.

בסיום שער הכניעה מזרז ומעורר רבנו את האדם לעשות כל מה שביכולתו ולהתגבר על כל 

המכשולים, כדי להשיג את מידת הענווה, המביאה אותו לידי אושר בעולם הזה ובעולם הבא.

ואלה – הנה אלו הם עשרת השורשים והיסודות של מידת הכניעה. יתבארו לך

היא  הששית  והתועלת 

כי  ה',  בעיני  חן  נשיאת 

המעשים   – הנכנע  מעשה 

מגובל  העניו  של  הטובים 

מקובלים   – האלהים  אצל 

ורצויים לפני האלוקים, כמו שנאמר )תהלים נא, יט(: 'קבחי אלהים – הקרבנות העולים לרצון ולריח 

ניחוח לפני האלוקים הם רוח נשברה' – כאשר האדם נכנע מלפניו ורוחו שבורה בקרבו, או-אז הוא 

רצוי לפני ה', ועוונותיו נמחלים לו במהרה ]מהר[ כשהוא שב

ֵלי כח, יק(: ּומֹוֶדה ְועֵֹקב ְיֻרָחם,  ָאַמר )ִמׁשְ מֹו ׁשֶ ּנּו, ּכְ ִמּמֶ

ח  ָוה ְוׁשַ ילּו ַוּתֹאֶמר ּקֵ ּפִ י ִהׁשְ ְוֶנֱאַמר )ִאּיֹוב כב, כט(: ּכִ

יַע. ֵעיַנִים יֹוׁשִ

ְלָך  ֵאר  ִיְתּבָ ִניָעה  )יק(ַהּכְ י  ְרׁשֵ ׁשָ ֶרת  ֲעׂשֶ ה  ְוֵאּלֶ

ל ֵאֶצל ָהֱאלִֹהים,  ְכָנע ְמֻגּבָ ה ַהּנִ י ַמֲעׂשֵ י, ּכִ ִ ּשׁ ִ ְוַהּשׁ
ים נא, יט(: ִקְבֵחי ֱאלִֹהים  ִהּלִ ָאַמר )ּתְ מֹו ׁשֶ ּכְ

ב  ׁשָ הּוא  ׁשֶ ּכְ ְמֵהָרה  ִנְמָחל  )יב(ַוֲעֹונֹו  ָרה,  ּבָ ִנׁשְ רּוַח 

הבעל תשובה הוא בעיני עצמו שפל יותר ממי שלא חטא מעולם, כי יודע שכל מה שעושה אינו 

כדאי נגד מה שחטא, וכמו שכתב רבינו לעיל בשער זה שאם ישבחוהו על מעשיו יענה כי מה 

שעשה בטל בעוונות שלו כמו ניצוץ מהאש נגד ים הגדול, וכיון שהוא בענוה ושפלות, חביב הוא 

מאוד בעיני הקב”ה מגודל הענוה שבו, דאשכון את דכא ושפל רוח כתיב, משא”כ צדיק גמור שלא 

חטא מעולם, אי אפשר לו להיות בענוה ושפלות כל כך, ועל כן במקום שבעלי תשובה עומדים 

אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד.

ועל פי זה פירש בספר ‘אבן שלמה’ )פרשת חיי שרה( כוונת חז”ל )במסכת יומא פו, ב( שעל ידי 

תשובה מאהבה זדונות נעשין לו לזכויות, וזהו משום שהעוונות שעשה האדם הן הם המביאים אותו 

למדרגה הרמה של ענוה ושפלות, ואם כן מהעבירות נעשה סיוע ועל כן נעשים מהם זכיות )אמנם 

אצל משה רבינו ע”ה היה הפלא והחידוש שאף שלא חטא מעולם עם כל זאת היה עניו ושפל יותר 

ממי שחטא הרבה, ועל כן כתבה עליו התורה “והאיש משה עניו מאוד מכל האדם” וגו’(. 

יק. הכניעה. במסכת נדרים )לח, א( אמרו: “אין הקב”ה משרה שכינתו אלא על גבור, עשיר, חכם 

ועניו. וכולן נלמדין ממשה”. ולכאורה צריך ביאור, בשלמא “עניו” מובן, שהרי המתגאה דוחק 

רגלי השכינה. גם “חכם” מובן. ואולם יש להבין מה מיוחדים “גבור” ו”עשיר”, כלום נבצר מהקב”ה 

להשרות שכינתו על איש חלש ועני?

כל איברי האדם חשובים ויקרים לו כאחד. כל חסרון איבר - ולּו אצבע קטנה - מורגש היטב 

באדם. פגם הוא בשלימותו!

ואם כך באיברי הגוף שאינם ה”אני” העיקרי של האדם - על אחת כמה וכמה, שייך זאת בדברים 

רוחניים.

)‘שעורי דעת’, מאמר “תמים תהיה עם ה’  זצ”ל  יהודה בלוך  יוסף  זו מבאר רבי  לאור המחשה 

אלוקיך”( את דברי המשנה, וכדלקמן:

“כלל זה של זהירות בקלה כבחמורה הורו חז”ל לכל המון בית ישראל שלא יזניחו ח”ו, איזו מצוה 

מפני שאינם יודעים מתן שכרה. התמים עם ה’ אלוקיו לא יתכן כלל שיפריד בין המצוות. כל מגרעת 

תכאיב לו. בכל מצוה מרגיש הוא חלק מעצמו ובשרו, ליבו ונפשו. ואם באיברי הגוף שאינם ה”אני” 

העיקרי של האדם, כולם חשובים ויקרים לו כאחד, בוודאי שבדברים רוחניים, הנאחדים ומאוגדים 

בפנימיות נשמתו של האדם לתכלית נצחית אחת, על אחת כמה וכמה שאת הכל ירגיש וכל דבר 

ימצא את ֵהדו בנפשו לתור ולדרוש את הטוב והמועיל לתכלית האמת בכל מקום שהוא”.

ויותר מכך: “גם אם אחרים עוברים על רצון ה’ יתברך ופוגמים בזה את העולם – מכאובו הוא. 

גם בני האדם  לו סבל. שכן,  גורם   – ה’  רצון  נגד  הוא. כל דבר שהוא  – עלבונו  עלבון האמת 

הרחוקים מדעת אמת והולכים בחושך הינם חלק מכלל הבריאה שנבראה לתכלית הנצח, שהוא 

עצמו חלק בלתי-נפרד ממנו; וכשהם אומללים, אובדי-דרך, כאבו נעכר, כי בנפשו הוא שבני-

וידעו את האמת הנצחית המאורגה בכל נימי  האדם, שהם עצם מעצמיו וחלק מנשמתו, יכירו 

נפשו, ומאוחדה עם כל מהותו ונשמתו”. 

ח’( כתב לבאר מה  )פרק  רבינו לקמן בשער התשובה  יב. ועונו נמחל מהרה כשהוא שב ממנו. 

שאמרו חז”ל )ברכות לד, ב( “מקום שבעלי תשובה עומדין, צדיקים גמורים אינם עומדין”, שזה 

 עיונים 

 עיונים 



הלבבותשער הכניעהביושר לבב חובות 

שלט  המוסר   ארחות   

הלבבות שער הכניעהחובות 

המוסר  ארחות  שלח  

מהם – מעשרת הפרקים של 

השער הזה יתבארו לך, אחי, 

המידה  של  מעלותיה  שאר 

העליונה  הקאת,  החשובה 

והנעלה,  החשובה   – הרמה 

 – קכרתין  לא  אשר  אלו  וגם 

הקה.  בשער  הזכרתי  שלא 

ההכנעה  מעלות  את  וקכור 

שהעירותיך  במה  והתבונן 

אותך  שעוררתי   – עליו מהן 

אותן  שים   – ושימנו  עליהן, 

]בהן[  בו  וחשוב  עיניך,  נקד 

תמיד – ותחזור ותתבונן בהן 

לגנותו,  והשתדל  עת,  בכל 

וקנה   – נפשך  עם  ופגדהו 

אותן לנפשך ולמידותיך תדיר, והעקר באלהים עליו – והתפלל אל ה' שיהיה בעזרך להקיע אליהן 

ולהשיגן, ושאל אותו – ובקש אותן ממנו, כדי שתוכל להתגרב אליו ולהקיע לרצונו – ולהיות רצוי 

לפניו, אולי יישירך לו – אולי יקבל את תפילתך ויישר לפניך את הדרך המובילה לקניין המעלות 

ויכין לך הדרך אליו – ויסלול בפניך את הדרך הנכונה המובילה אליהן, כמו שמתפללים החסידים 

אחר תפלתם: אלהי, אנא נצור לשוני מרע – שמור את לשוני שלא אדבר לשון הרע, ושפתי מדבר 

– ותזכני שגם במחשבה לא  – ומנע את שפתי מלדבר דברי שקר, ולמגללי נפשי תדום  מרמה 

אכעס על המחרפים אותי ואבליג על דבריהם, ונפשי כעפר לכל תהיה – ותסייעני להיות שפל מאד 

)כעפר( שלא יגבה לבי כלל וכלל על שום אדם. 

ה ַהֲחׁשּוָבה ַהּקֹאת  ּדָ ָאר ַמֲעלֹות ַהּמִ ֵמֶהם, ָאִחי, ׁשְ

ה.  ַהּקֶ ַער  ַ ּשׁ ּבַ ין  ְקַכְרּתִ לֹא  ר  ֲאׁשֶ ָהָרָמה,  ָהֶעְליֹוָנה 

ֶנֶקד  יֶמּנּו  ְוׂשִ ֵמֶהן,  ָעָליו  ַהִעירֹוִתיָך  ֶ ּשׁ ַמה  ּוְקֹכר 

ל ִלְגנֹותֹו, ּוָפְגֵדהּו  ּדֵ ּתַ ֵעיֶניָך, ַוֲחׁשֹב ּבֹו ָתִמיד, ְוִהׁשְ

אלִֹהים ָעָליו,  ָך ּוִמּדֹוֶתיָך ָתִדיר, ְוֵהָעֵקר ּבֵ ִעם ַנְפׁשְ

יַע ִלְרצֹונֹו,  ּנּו, ְלִהְתָגֵרב ֵאָליו ּוְלַהּקִ ַאל אֹותֹו ִמּמֶ ּוׁשְ

מֹו  ּכְ ֵאָליו,  ֶרְך  ַהּדֶ ְלָך  ְוָיִכין  לֹו  יְרָך  ַיְיׁשִ אּוַלי 

ָתם: ֱאלַֹהי, ְנֹצר  ִפּלָ ִלים ַהֲחִסיִדים ַאַחר ּתְ ּלְ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ

)יד(ְוִלְמַגְלַלי  ִמְרָמה,  ר  ּבֵ ִמּדַ ָפַתי  ּוׂשְ ֵמָרע,  ְלׁשֹוִני 

ְהֶיה. ָעָפר ַלּכֹל ּתִ י ּכֶ י ִתּדֹם, ְוַנְפׁשִ ַנְפׁשִ

יד. ולמגללי נפשי תדום ונפשי כעפר לכל תהיה. כתב ה’ראשית חכמה’ )שער הענוה פרק ג’ אות 

ל”ט ח”ב עמ’ תרל”א(, שלכאורה היה מספיק לומר ולמקללי אדום, וכן בהמשך שאומרים “ונפשי” 

כעפר לכל תהיה, מהי ההדגשה ב”נפש”. אלא הכוונה שמתפללים שה”נפש” תהיה הדוממת, שהרי 

הכל.  ולפני  הבורא  לפני  להיות שפלה  הנפש מטבעה  ואילו  החומר,  מצד  באים  והכעס  הגאוה 

והיינו, שיש מצב שכבר אפשר שלא ישיב על חרפתו, אבל ִתשאר השנאה שמורה בלבו כענין 

וביאר הגאון רבי חיים מוולוז’ין זצ”ל: אכן, האמת היא שהמעלה העיקרית לנבואה היא הענוה, 

אלא שכל עוד האדם עני וחלש, עדיין אין ראיה שהוא עניו. כי יתכן שרק עניות יש כאן ולא 

עניוות. ואולם, כאשר עם היותו חכם גבור ועשיר, הריהו גם עניו, אז בטוחים אנו כי אכן עניו 

הוא באמת ובתמים.

על פי ביאור הנ”ל ניתן ליישב שאלה נוספת, דהנה בתחילת חומש ויקרא נאמר “ויקרא אל משה 

וידבר ה’ אליו” )ויקרא א, א(, האות א’ של תיבת ‘ויקרא’ נכתבה קטנה. וביארו המפרשים, כי זו 

הסיבה שנכתבה אלף קטנה, ללמדנו שכל המעלות שהשיג משה היו בזכות ענוותנותו הגדולה, 

מתגלית  ויקרא  בפרשת  רק  מדוע  המפרשים:  והקשו  לכלום.  עצמו  החשיב  ולא  עצמו  שביטל 

ענוותנותו של משה בפסוק “ויקרא אל משה”, כאמור, וכי זו פעם ראשונה שנכתב בתורה “ויקרא 

אל משה”. והרי כבר בחומש שמות )יט, כ( נאמר “ויקרא ה’ למשה אל ראש ההר”?

זו, שהרי קודם מתן תורה ]שאז נאמר  זצ”ל הנ”ל מתורצת בטוב טעם קושיה  ולביאור הגר”ח 

הפסוק “ויקרא ה’ למשה”[ לא היה משה איש עשיר. שכן בביזת הים לא השתתף, בהיותו עסוק 

בעצמות יוסף. רק מאוחר יותר נתעשר מפסולתן של הלוחות השניות. לפיכך, הראיה לענוותנותו 

האמיתית של משה תיתכן רק בפרשת ויקרא. כאשר מושלם הוא בכל המעלות האפשריות, ועם 

כל זאת הריהו נשגב ונעלה מעל כל העם בגודל ענוותנותו )‘איש לרעהו’, ויקרא(.

במסכת סוטה )מט, ב( אומרת הגמרא: “משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטא”, והעיר על כך רב 

יוסף “לא תתני ענוה, דאיכא אנא”. ולכאורה קשה, הלא זו עצמה גאוה לבא ולומר על עצמו שהוא 

עניו? ובשם הגר”א מוילנא )‘קול אליהו’( הובא ליישב, כי בירושלמי מצינו אמורא אחד ששמו 

“אנא”. לכך אמר רב יוסף לחבריו, אל תאמרו שבטלה ענוה, כל עוד חי עמנו “אנא”, שהוא גדול 

בענוה.

אולם הגאון רבי אליהו, בן הגאון רבי אברהם מחבר ספר ‘מעלות התורה’ פירש הענין כך. ֵשם עניו 

לא יפול אלא באדם שיש לו מעלות, אשר מחמתם יוכל להתגאות. אבל מי שהוא שפל ופשוט, 

נעדר כל מעלה, לא יפול עליו שם עניו. זהו שאמרו “משמת רבי בטלה ענוה”, לפי שמימות משה 

עד רבי לא נמצאו תורה וגדולה במקום אחד, ואחרי מות רבי לא נמצא כלל מי שיהיו בו תורה 

וגדולה, שיפול עליו שם עניו. ומדוייק הלשון “בטלה”, שבטלה האפשרות לקרוא כלל בשם עניו. 

אי לכך אמר רב יוסף “לא תתני ענוה, דאיכא אנא”, כי מאחר שהיה סיני וריש מתיבתא, אם כן 

גם עליו יפול שם עניו, אבל ודאי לא העיד בעצמו שהוא אכן עניו.

כך יבואר גם מקרא “והאיש משה עניו מאד מכל האדם” )במדבר יב, ג(, פירוש, שלא ימצא עוד 

אדם כזה שיהיו לו מעלות כמשה, שנוכל לומר בו כי עניו הוא כמשה )‘משלחן גבוה’ בהעלותך(. 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הכניעהשער הכניעה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  שמא שמ   המוסר   ארחות   

ולכן הגיצה ]התעורר[, אחי, 

את  מלרפא  תתעלם  ואל 

מנפשך  הקאוה  ]חולי[  מדוה 

תתעלם  ואל   – וממידותיך 

מלרפא את נפשך ומידותיך 

ברפואות  הגאווה,  מחולי 

זה  ולצורך   – הוריתיך  אשר 

הנך נצרך להשתמש ברפואה המוכנה לכך, כפי שהוריתי לך בשער הזה. ואל ימנעך מקה – ואל 

תהיה מושפע ממה שתראה עליו – מה שהנך רואה את המון בני אדם מהתעלם - מתעלמים מלרפא 

את נפשותם מן

לבך  מהרהורי  והיקהר 

במה  לך  היצר  ומפיתויי 

 – מהקובה  אליו  שיביאך 

המסיתך להחזיק בדרך אשר 

בגבהות  לנהוג  אותך  תוליך 

והקאון  והקאוה,  הלב, 

]וההתנשאות[,

והרדיפה   – השררה  ובגשת 

והקדולה  ההשתררות,  אחרי 

]וההתרברבות[

אצל  והפרסום  והממשלה 

וההשתלטות   – הבריות 

האדם.  בני  בקרב  והפרסום 

שלמה  ולימד  הקהיר  וכבר 

המלך אופני הדרך השווה לאדם – מהי הדרך הממוצעת שהיא הדרך הנכונה ובה צריך האדם ללכת 

ולחיות על פיה בעולם הזה, באמרו )משלי ל, ק-ח(: 'שתים שאלתי מאתך – שתי בקשות הנני שואל 

ומבקש ממך ה', אנא אל תמנע אותם ממני במשך ימי חיי בטרם אמות: אמונות שוא ודבר כקב – 

ודברי כפירה ומינות הרחג ממני – דחה אותם מעלי, וכן ראש ועושר אל תתן לי' – בניסיון העוני 

ובניסיון העושר אל נא תעמיד אותי, והוסיף ואמר )משלי ל, ט(: 'פן אשבע – שמא אתעשר ואתגאה 

וכחשתי – ואתכחש לה' ולהשגחתו, ואמרתי מי השם – ואוַמר: כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל 

הזה ופן אורש וקנבתי' – ופן אהיה עני ודל ואכשל בגניבה.

ֲאָוה  א ַמְדֶוה ַהּקַ ם ְלַרּפֵ ְתַעּלֵ ָאִחי, ְוַאל ּתִ ָהִגיָצה, 
ר  ֲאׁשֶ ְרפּואֹות  ּבָ ּדֹוֶתיָך  ּוִמּמִ ָך  ְפׁשְ ִמּנַ

ָעָליו  ְרֶאה  ּתִ ֶ ּשׁ ה ַמה  ִמּקֶ ִיְמָנֲעָך  )טק(ְוַאל  הֹוֵריִתיָך. 

ִמן  ַנְפׁשֹוָתם  א  ְלַרּפֵ ם  ֵמִהְתַעּלֵ ָאָדם  ֵני  ּבְ ֲהמֹון 

ַמה  ּבְ ְלָך  ֶצר  ַהּיֵ ּוִפּתּוי  ָך  ִלּבְ ֵמִהְרהּור  ֵהר  )טו(ְוִהּקָ

ֲאָוה,  ְוַהּקַ ֵמַהּקַֹבּה,  ֵאָליו  ִביֲאָך  ּיְ ֶ ּשׁ

ָלה  ְמׁשָ ְוַהּמֶ ה  ֻדּלָ ְוַהּקְ ָרָרה,  ַהּשְׂ ת  ׁשַ ּוַבּגָ אֹון,  ְוַהּקָ

ֶרְך  ִרּיֹות. ּוְכָבר ִהְקִהיר ָאְפֵני ַהּדֶ ְרסּום ֵאֶצל ַהּבְ ְוַהּפִ

ִים  ּתַ ֵלי ל, ק-ח(: ׁשְ ָאְמרֹו )ִמׁשְ עֹוָלם, ּבְ ֶוה ָלָאָדם ּבָ ָ ַהּשׁ

ָאמּות,  ֶטֶרם  ּבְ י  ּנִ ִמּמֶ ְמַנע  ּתִ ַאל  ְך  ֵמִאּתָ י  ַאְלּתִ ׁשָ

ן  ּתֶ ר ַאל ּתִ י ֵראׁש ָועׁשֶ ּנִ ָקב ַהְרֵחג ִמּמֶ ְוא ּוְדַבר ּכָ ׁשָ

י  י ְוָאַמְרּתִ ּתִ ע ְוִכַחׁשְ ּבַ ן ֶאׂשְ ֵלי ל, ט(: ּפֶ ִלי, ְוָאַמר )ִמׁשְ

י. ֵרׁש ְוָקַנְבּתִ ִמי ְיָי ּוֶפן ִאּוָ
האחר, והוא גובה לב, שאין דרך הטובה שיהיה אדם עניו בלבד, אלא שיהיה שפל רוח ותהיה 

רוחו נמוכה למאד, ולפיכך נאמר במשה ענו מאד, ולא נאמר ענו בלבד. ולפיכך ציוו חכמים ‘מאד 

מאד הוי שפל רוח’; ועוד אמרו, שכל המגביה לבו כפר בעיקר, שנאמר ‘ורם לבבך ושכחת את ה’ 

אלוקיך’ ועוד אמרו, בשמתא מאן דאית ביה גסות הרוח ואפילו מקצתה”, עכ”ל הרמב”ם.

ועיין בספר “חיי עולם” לאאמו”ר זללה”ה )ח”א פכ”ז( שהאריך לבאר שכל הספקות והבלבולים 

בענייני אמונה אינם אלא אצל בעלי גאווה, אבל מי שהוא עניו באמת אין אצלו שום ספיקות 

ובלבולים ע”ש שהאריך בזה, שזה העצה הנכונה לכל אלו שיש להם בעיות, והוא בדוק ומנוסה 

ע”ש; ובאמת כל המריבות בבתים, ושאין שלום בית שמצוי מאד בזמנינו, רובן ככולן באים על 

ידי גאוה, ואם כל איש היה מחזיק בענווה ולא היה איכפת לו על כבודו ועל גאוותו היו רוב 

המחלוקות מסתדרות בשלום, דוק ותשכח שהענווה האמיתית היא רפואה בדוקה ואמיתית לרוב 

הבעיות שיש בזמנינו, וה’ יתברך יערה עלינו רוח טהרה ממרום שנזכה לענווה אמיתית.

ואמרו )תנא דבי אליהו זוטא, פרק ט”ו(: לעולם יהא אדם עניו בתורה ובמעשים טובים וביראת 

שמים עם אביו ואמו ועם רבו ואשתו ועם בניו ועם בני ביתו ושכניו ועם קרובים ורחוקים, ואפילו 

עם גוי בשוק, כדי שיהא אהוב למעלה ונחמד למטה ומתקבל על הבריות וממלא את ימיו ושנותיו 

בשם טוב, כי בזמן שהאדם עניו בתורה ובמעשים טובים אז אשתו מתייראת ממנו וכן בני ביתו 

ושכניו וקרוביו ואפילו הגויים מתייראים ממנו, שנאמר: ‘וראו כל עמי הארץ כי שם ה’ נקרא עליך 

ויראו ממך’. עכ”ל.

על האדם לדעת כי “החשבונות הרבים” שיש לו, ממקור  טק. ואל ימנעך מקה מה שתראה וכו'. 

שנאמר )בראשית כז, מא( ‘וישטום עשו את יעקב ויאמר עשו בלבו’ וגו’, ואמר הכתוב )משלי ט, 

ה( ‘תועבת ה’ כל גבה לב’, אפילו תהיה הגאווה בלב ולא הוציאו בפיו, תועבה היא לפני ה’. לכן 

אומרים “נפשי” תדום, שהנפש מצד עצמה תדום, ולא יהיה אפילו בלב שום שנאה ותרעומת נגד 

מקללי. 

טו. והקהר מהרהור לבך ופתוי היצר לך במה שיביאך אליו מהקובה והקאוה. בספר ‘אורחות יושר’ 

למורינו רבי חיים קניבסקי שליט”א )פרק ‘ענוה’( כתב, וז”ל: כתב הרמב”ם )הלכות דעות פ”ב 

ה”ג(: “ויש דעות שאסור לו לאדם לנהוג בהן בבינונית, אלא יתרחק מן הקצה האחד עד הקצה 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הכניעהשער הכניעה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  שמק שמב   המוסר   ארחות   

את  ומחשיב   – ומסכל עצתו 

כסילות,  לדברי  הדברים 

ומוציאו – ואומר עליו שאינו 

והדעה  השכל  בעלי  מכלל 

בדעתו.  שפוי  אינו  וכבר 

למשל  ובדומה   - קה  וכפי 

לנפשך,  דאג   - עיין  הזה 

והתאמץ   – לה  והשתדל 

ואל  כחך,  בכל  בעבורה 

תתעצל במה שיועילך – ואל 

שיביא  מה  לעשות  תתעצל 

הקה  בעולם  הן  תועלת  לך 

תמות  פן  הבא,  בעולם  והן 

בלי   – מאוייך  השקת  מבלי 

 שתמלא את משאלתך לקנות המעלות החמודות – את המעלות הטהורות אשר ביכלתך להשיקם

]שהרי טבעו של כל אדם להשתוקק ולהתאוות להשיג ולהגיע  אך ורק בימי חייך בעולם הזה 

למי בנוגע  החכם  המלך  שלמה  שאמר  כמו  לחם([,  )פת  והנשגבות  החמודות  המידות  כל   אל 

– תמיתנו'  עצל  'תאות  כה(:  כא,  )משלי  טובות  ומידות  מעלות  לנפשו  לקנות  טורח   שאינו 

– שדה  'על  ל-לב(:  כד,  )משלי  אמר  ועוד  לעצל,  אסון  שמביאה  היא  בטלה  לחיי   ההשתוקקות 

ליד שדה של איש עצל עברתי, ועל יד כרם של אדם חסר לב' – חסר דעה, ושאר הענין מבואר בהמשך 

ֶכל. ֲעֵלי ַהּשֵׂ ָלל ּבַ ל ֲעָצתֹו, ּומֹוִציאֹו ִמּכְ ּוְמַסּכֵ

ּכֲֹחָך,  ָכל  ּבְ ָלּה  ל  ּדֵ ּתַ ְוִהׁשְ ָך  ְלַנְפׁשְ ן  ַעּיֵ ֶקה  ּוְכִפי 
ה  ַהּקֶ ּיֹוִעיְלָך ָבעֹוָלם  ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ ל  ְתַעּצֵ ּתִ ְוַאל 

יָך ִמן  ַקת ַמֲאַוּיֶ ִלי ַהּשָׂ מּות ִמּבְ ן ּתָ א, ּפֶ ּוָבעֹוָלם ַהּבָ

מֹו  יָקם, ּכְ ָך ְלַהּשִׂ יָכְלּתְ ר ּבִ ֲעלֹות ַהֲחמּודֹות ֲאׁשֶ ַהּמַ

ִמיֶתּנּו,  ֲאַות ָעֵצל ּתְ ֵלי כא, כה(: ּתַ ָאַמר ֶהָחָכם )ִמׁשְ ׁשֶ

י  ָעַבְרּתִ ָעֵצל  ִאיׁש  ֵדה  ׂשְ )יק(ַעל  ֵלי כד, ל(:  )ִמׁשְ ְוָאַמר 

ָאר ָהִעְנָין. ֶרם )יח(ָאָדם ֲחַסר ֵלב, ּוׁשְ ְוַעל ּכֶ

החולי  מן   – הקה  המדוה 

לעצמך:  תאמר  ואל  הזה, 

יותר מהמון  לי להחכים  מה 

ימצאני  הם,  רבים  כי  העם 

יהיה  וגורלם   – מה שימצאם 

העיור,  ]שהרי[  כי  גורלי, 

הכחלים  לו  כשיקדמנו 

יזדמנו  כאשר   – המועילים 

שיוכל  מועילות  תרופות  לו 

יכול  שהוא   – בהם  להירפא 

להירפא על ידן כשהוא מתעסג בהם – אם יעסוק ברפואתן, אין זה מן הקריקות שיתאחר מקה – אין 

זה ראוי מצידו להתעצל ולהתרשל ברפואתו, ויאמר ]ולומר[: ימצאני מה שימצא חברי העיורים – 

יקרה עמי מה שיקרה עם חברי העיוורים. והרי אילו היה אחד שומע אותו, את העיוור, אומר את 

דבר המאמר הקה, היה לועק למאמרו - היה מזלזל בדבריו ובז לו,

י  ּכִ ְמָצֵאם,  ּיִ ֶ ּשׁ ִיְמָצֵאִני ַמה  ה, ְוֹתאַמר:  ַהּקֶ ְדֶוה  ַהּמַ

ּיּוַכל  ׁשֶ ַהּמֹוִעיִלים  ָחִלים  ַהּכְ לֹו  נּו  ּמְ ְקּדַ ּיִ ׁשֶ ּכְ ר  ָהִעּוֵ

ִמן  ֵאין  ֶהם,  ּבָ ג  ִמְתַעּסֵ הּוא  ׁשֶ ּכְ ָבֶהם  ְלֵהָרֵפא 

ַמה  ִיְמָצֵאִני  ְויֹאַמר:  ה  ִמּקֶ ְתַאֵחר  ּיִ ׁשֶ ִריקּות  ַהּקְ

ׁשֹוֵמַע  ֶאָחד  ָהָיה  ְוִאּלּו  ָהִעְוִרים.  ֲחֵבַרי  ְמָצא  ּיִ ֶ ּשׁ

ְלַמֲאָמרֹו,  לֹוֵעק  ָהָיה  ה,  ַהּקֶ ֲאָמר  ַהּמַ אֹוֵמר  אֹותֹו 

יק. על שדה איש עצל עברתי. “על שדה איש עצל עברתי” – “זה אדם הראשון” )ב”ר כא, ב(. 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 – מתעצל מלהתיישב. 

האדמו”ר  בשם  משמואל’  )‘שם  המחשבה  עצלות  פרי  היא  זו  מהירות  בפזיזות.  ועושה  ממהר 

מקוצק(. כוונת המדרש שאדם הראשון לפי גודל ערכו, לא נתיישב בדעתו כדבעי לפני עשייתו 

ונתבלבל הענין כולו )‘מכתב מאליהו’ ח”ה עמוד 95(.

יח. אדם חסר לב. 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 

העצלות הם נובעים. ומצינו בגדולי עולם שחישבו חשבונות של טעם ואף על פי כן גילה הכתוב 

כי בעומק כל החשבונות היה טמון שורש של עצלות. וכן הובא ברש”י )שמות לה, כז( דברי חז”ל: 

“והנשאם הביאו וגו’ ]“והנשאם” חסר יו”ד[, לפי שנתעצלו הנשיאים בהבאת נדבתם למשכן לפיכך 

נחסרה אות אחת משמם”. ואף כי טעם גדול היה להם בעיכוב תרומתם, וכמו שאמרו “יתנדבו 

ציבור מה שמתנדבין ומה שמחסרין אנו משלימין” וכמפורש שם, אף על פי כן “לפי שנתעצלו” 

נענשו ונחסרה אות משמם בתורה, והיינו שבשורש הנהגתם זו היתה טמונה מידת העצלות. וביאר 

כל  כנגדה  בטלו   – לעשותה  מצוה  עליך  מוטלת  שכאשר  הכתוב  למדך  זצ”ל,  מבריסק  הגרי”ז 

החשבונות שבעולם, ואין לך אלא לעשות בזריזות רצון בוראך, וכיון שנדבת המשכן מצוה היתה, 

לא היה להם כל טצדקי לעכבה ולהשהות נדבתם.

ובעל ‘חובות הלבבות’ בהקדמתו כתב, שהיו לו כמה טעמים שלא לחבר את חיבורו, אך חשד 

את עצמו שמידת העצלות הביאתו לכך, ולכן ביטל את כל חשבונותיו וכתב את חיבורו הקדוש.

וז”ל ה’מסילת ישרים’ )פרק ו’(: “העצל יבוא לך במאמרים רבים ממאמרי החכמים וכו’ והטענות 

מן השכל וכו’, והוא איננו רואה שאין הטענות ההם והטעמים ההם נולדים לו מפני שיקול דעתו, 

אלא ממקור עצלותו הם נובעים, אשר היא מטה דעתו ושכלו אל הטענות האלה”. 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבב הלבבותשער הכניעה חובות 

המוסר  ארחות  שדמ  

עלה "והנה  שם:   הפסוק 

פניו  כסו  קמשונים  כולו 

נהרסה,  אבניו  וגדר  חרולים 

ליבי  אשית  אנוכי  ואחזה 

ראיתי לקחתי מוסר". 

ילמדנו   – יורנו  והאלהים 

עבודתו  דרך  את  ואותך 

ברחמיו ובחסדיו, אמן.

נשלם שער הששי, בה' תתהלל נפשי

ְבַרֲחָמיו  ֲעבֹוָדתֹו  ֶרְך  ּדֶ ְואֹוְתָך  יֹוֵרנּו  ְוָהֱאלִֹהים 
ּוַבֲחָסָדיו, ָאֵמן.

י ל ַנְפׁשִ ְתַהּלֵ יָי ּתִ י, ּבַ ִ ּשׁ ִ ַער ַהּשׁ ם ׁשַ ּלַ ִנׁשְ

לבו את כל אשר הוא יודע בהכרתו ומבין בשכלו, ואז יחוש כי הדברים שייכים אליו ומחייבים 

אותו. 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 באדם 

ומכוונת את מעשיו.

במסכת מכות )כג, א( 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 

זה  שכל  לשמה“  בא  לשמה  שלא  “מתוך  ענין  שמבארים  ]וכפי  פנימית  לזריזות  להגיע  בלבו 

כשרוצה להגיע לעשות לשמה[, אבל לא כשאין בלבו שום רצון לזכות לזריזות פנימית.

 עיונים 
שער שביעי

שער 
התשובה





הלבבותשער התשובהביושר לבב חובות 

זמש  המוסר   ארחות   

בביאור אופני חיוב התזובה 

הספר  של  זה  פרק  וגבוליה 

החובה  בתיאור  יעסוק 

אופניה  בתשובה,  לחזור 

וגדריה והדברים התלויים בה 

והנספחים אליה.

זקדם  מפני  המחבר:  אמר 

הואיל   – בכניעה  מאמרנו 

ועסקנו בשער הקודם בחובת 

והואיל  הכניעה בפני הבורא, 

וההכנעה היא היסוד והזורז 

 – והתחלתה  התזובה  של 

לנכון  ראיתי  ראשיתה,  והיא 

לה  לסמוך  לי  הראוי  שמן 

ביאור  – למידת הכניעה את 

גדריה – גדרי התשובה ואופני הזלמתה – ואת הדרכים שבהן יוכל האדם להשיגה בשלימותה.

ִביִעי ְ ַער ַהּזׁ ַ ַהּזׁ

ׁזּוָבה ַער ַהּתְ  ׁזַ

ָבִרים  ׁזּוָבה ּוְגבּוֶליָה ְוַהּדְ ֵבאּור ָאְפֵני ִחּיּוב ַהּתְ ּבְ
ּה לּוִים ּבָ ַהּתְ

ִניָעה,  ַבּכְ ַמֲאָמֵרנּו  ַדם  ּקָ ׁזֶ ֵני  ִמּפְ ר:  ַחּבֵ ַהּמְ ָאַמר 
ׁזּוָבה ְוַהְתָחָלָתּה, ָרִאיִתי  )א(ְוִהיא ׁזֶֹרׁז ַהּתְ

ְוָאְפֵני  ֵדֶריָה  ּגְ אּור  ּבֵ ָלּה  ִלְסֹמְך  ִלי  ָהָראּוי  ִמן 

ָלָמָתּה. ַהׁזְ

א. והיא זורז התזובה והתחלתה. בנוסח הסליחות מבקשים אנו: “זרוק עלינו מים טהורים וטהרנו”. 

עיקר התשובה היא ההכנעה וההתבטלות כלפי הקב”ה. גם טבילה במקוה מטהרת רק מפני ש”הסכים לבו 

לפרוש מאותן העצות והביא נפשו במי הדעת”, כלשון הרמב”ם )סוף הלכות מקואות(. אם כן בקשתינו 

מה’ יתברך שיטהרנו על ידי מים טהורים, ְמֻכֶוֶּנת לא רק לטהרת הגוף, אלא בעיקר לטהרת הנפש. 

ובענין זה כתב ב”ילקוט הגרשוני” בשם רבי שמשון מאוסטרופולי, שפירש דברי חז”ל )עירובין 

ד, ב(: “ארבעים סאה מים, כל גופו של אדם עולה בהם”, שעולה הוא לשון ביטול, כמו “תרומה 

עולה באחד ממאה” )תרומות ד, ז(, שאם נתערבה מעט תרומה בחולין, ויש בתערובת כמות של 

חולין פי מאה מהתרומה, התרומה בטלה ואיסור אכילתה פוקע. והנה, מדת ארבעים סאה שוה 

לתשע מאות ושישים לוג, ומובא בירושלמי שבריה בטלה בתשע מאות ושישים, ולזה רמזו חז”ל 

שאמרו שכל גופו של אדם עולה בארבעים סאה, שהאדם הוא בריה, וכאשר הוא טובל במקוה של 

ארבעים סאה, דהיינו תשע מאות ושישים לוגין מים, הוא עולה, כלומר מתבטל, שהאדם הטמא 

שהיה מתבטל ובמקומו באה בריה חדשה, טהורה.

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער התשובהשער התשובה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  זמש זמח   המוסר   ארחות   

זרזי הרכבתו – והוא מורכב 

המובדלים  שונים  מיסודות 

מידות  והתהפכות  מזה,  זה 

שלו  הנפש  ומידות   – נפזו 

סיבות  והם  לזו,  זו  מנוגדות 

לשינוי בתנועותיו – פעולותיו 

זו  סותרות  להיות  עלולות 

נובעות  שהן  מפני  זו,  את 

מהשינוי ומהניגוד שבתכונות 

לומר,  רבנו  ]כוונת  הנפש 

האדם  של  שטבעו  שהיות 

כולל מידות מנוגדות, הוא נמשך אל הטוב ואל הרע לסירוגין: פעם אל הטוב ופעם אל הרע, ולכן 

נדרשת לו התורה שתקבע בעבורו את הדרך שבה ילך, ולא יימשך אחר נטיית לבו הנה והנה )עפ"י 

מרפא לנפש([, והתחייב בשה – ובשל הניגודים הללו שקיימים בנפשו מתחוללות בהכרח התחלפות 

וסתירה במעזיו, כפי החילוף ההוא. מהם – כגון: הנאה והמגונה – פעם מעשיו יפים ופעם מכוערים, 

והעוול והצדק – קורה שהוא עושה עוול ויש שהוא פועל בדרך הצדק, והשוב והרע – לעיתים נוטה 

לטוב ופעמים לרע, ועל שה יצשרך לקזר תורה ומסורת הנהגה – זו הסיבה לכך שהוא נצרך להוראות 

התורה, לגבולות שהיא מציבה ולדרך ההנהגה המסורה מדור לדור. בעזרתן ינווט האדם את מעשיו 

ועל פיהן ישתית את אורח חייו ]כך ביאר רבנו גם לעיל בשער עבודת האלהים פרק ג' בטעם 

הראשון מדוע יש צורך לאדם להתעורר לעבודת ה' על ידי התורה )פתחי לב([.

המקור השני המלמד שהאדם שוגה וחסר במעשיו הוא מן התורה. אבל מה זכתוב בתורה בענין 

השה – העובדה שכוחותיו של האדם סותרים והוא נמשך לרע מבוארת בפסוקי התורה: מהם – אחד 

את  אפתח   – תחילה  ואֹמר 

התזובה  חיוב  בעניין  דברי 

לחזור  האדם  בחובת   –

 – אליה  והצורך  בתשובה 

ואת הצורך שיש לאדם בה. 

הסיבות  הן  והצורך  החובה 

יתברך  הבורא  נתן  שבגינן 

ברחמיו לאדם את התשובה. 

ואומר: זכבר נתברר לנו מדרך הזכל – גם על פי השכל ומן הכתוב בתורה – וגם מן הכתוב בתורה 

מתברר, כי האדם מקצר מעזות – מתנהג ברשלנות בקיום המצוות ובמה זהוא חייב בו מחובותיו 

כלפי הבורא. 

להלן יסביר רבנו את שני המקורות הללו בהרחבה: השכל והתורה שניהם מצביעים על כך שהאדם 

אינו ממלא את חובותיו כלפי הבורא בשלמות.

מדרך הזכל – על פי השכל ומתוך התבוננות וניתוח מתברר מה זמצאנו על האדם – ניתן לראות 

– כלומר, כוחות שונים זה מזה, אפילו מנוגדים,  מהתחלפות שבעיו  התנהגות אנושית שיש בה 

מוטבעים באדם, והבדל

ֵאֶליָה,  ְוַהּצֶֹרְך  ׁזּוָבה  ַהּתְ ִחּיּוב  ּבְ ה  ִחּלָ ּתְ ְואַֹמר 
ּוִמן  ֶכל  ַהּזֵׂ ֶרְך  ִמּדֶ ָלנּו  ֵרר  ִנְתּבָ ָבר  ּכְ ׁזֶ

ַמה  ֵמֲעׂזֹות  ר  ְמַקּצֵ ָהָאָדם  י  ּכִ ּתֹוָרה,  ּבַ תּוב  ַהּכָ

ֶכל, ַמה  ֶרְך ַהּזֵׂ ב ּבֹו ֵמחֹובֹות ַהּבֹוֵרא. ִמּדֶ הּוא ַחּיָ ֶ ּזׁ

ֵדל  פּות ְשָבָעיו, ְוִהּבָ ָצאנּו ַעל ָהָאָדם )ב(ֵמִהְתַחּלְ ּמָ ֶ ּזׁ

והנה, עיקר התשובה היא, כאמור, ההכנעה וההתבטלות אל ה’ יתברך, ואשר על כן אמרו חז”ל )סנהדרין 

צט, א(: “מקום שבעלי תשובה עומדין שם – צדיקים אינן עומדין שם”, מפני שבעל תשובה לבו נשבר 

בקרבו, כשמעלה בזכרונו את חטאיו שחטא לפני מלך מלכי המלכים, את המרד שמרד באביו, וכפיות 

הטובה שנהג בה’ יתברך אשר ריחם עליו ויצר אותו יש מאין והיטיב עמו ללא גבול. ועל ידי ההכנעה 

הזאת ושברון הלב הגדול שלו, קרוב בעל התשובה לה’ יותר מן הצדיק הגמור. ולזה רמזו חז”ל שאמרו 

)יומא פה, ב( “מה מקוה מטהר את הטמאים אף הקב”ה מטהר את ישראל”, כלומר, שכשם שהמקוה 

מטהר את האדם על ידי שמבטל את עצמותו, כמו כן הקב”ה מטהר ומזכה את ישראל, כאשר מבטלים 

הם את עצמם בפני מציאותו יתברך, שמפחד ה’ ומהדר גאונו הם מגיעים לבחינה שכבר אין בהם ממש.

עלינו להתאמץ אם כן, לחוש תחושה של הכנעה והתבטלות לפני ה’ יתברך, וכך נזכה לטהרת 

גופנו ונפשנו. 

‘אמת ליעקב’  זצ”ל בספרו  חידוש גדול מחדש הגאון בעל ה’חוות דעת’  ב. מהתחלפות שבעיו. 

על אגדות הש”ס )יומא פו, א(, ותומך יתידותיו בדברי הרמב”ם במסכת סנהדרין, ותמצית דבריו 

כּות ִמּדֹות ַנְפׁזֹו, ְוִסּבֹות  ָבתֹו, ְוִהְתַהּפְ י ַהְרּכָ ְרׁזֵ ׁזָ

ִפי  ּכְ יו,  ַמֲעׂזָ פּות  ִהְתַחּלְ ֶשה  ּבָ ב  ְוִהְתַחּיֵ נּועֹוָתיו,  ּתְ

ְוָהָעֶול  ה,  ְוַהְמֻגּנֶ ֶאה  ַהּנָ ֵמֶהם  ַההּוא.  ַהִחּלּוף 

ר  ְלֶקׁזֶ ִיְצָשֵרְך  ֶשה  ְוַעל  ְוָהָרע,  ְוַהּשֹוב  ֶדק,  ְוַהּצֶ

ּתֹוָרה ּוָמֹסֶרת ַהְנָהָגה.

ֵמֶהם, ה,  ַהּשֶ ִעְנָין  ּבָ ּתֹוָרה  ּבַ תּוב  ּכָ ֶ ּזׁ ַמה   ֲאָבל 

לו לפרוש מתאוות  וקשה  רע  יש שנולד בטבע  נברא בטבעו ממידות שונות,  הוא: שכל אדם 

רעות, וחבירו נולד ברתיחת הדם שגורמת לו לכעוס בקלות, ועבודת האדם היא להתגבר ולכבוש 

מידותיו ולפום צערא אגרא, ועל זה מוסיף: “שאם בא לידי חטא ועושה תשובה, הקב”ה מרפא 

מזגו מכאן  היינו שיתהפך  וכיוצא בזה”,  טבעו שלא תקשה עליו שוב השמירה מכעס ותאוה 

ואילך לטוב, ודבר זה הוא חיזוק גדול לכל דורש ה’, ובזה פירש דברי הש”ס שם “גדולה תשובה 

שמביאה רפואה לעולם”, היינו בעל התשובה עצמו שנרפא מטבעו הרע.

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער התשובהשער התשובה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  זנא זנ   המוסר   ארחות   

והוכחה,  זהתבררה  ומכיון 

והן  שכליות  בהוכחות  הן 

על  הנשענות  בהוכחות 

מציאות  התורה,  פסוקי 

 – האדם  במעזי  הקיצור 

מתרשל  שהאדם  העובדה 

כך  בשל  הבורא,  בעבודת 

אותו  הבורא  מחנות  היה 

על  הבורא  רחמי  מתוך   –

היכולת  את  לו  האדם, זנתן 

לתקן את שגיאותיו ושעותו, 

ולהשלים   – אבדת  ולהזיב 

את מה שחיסר בעבודתו, בתזובה וחשרה אליו – על ידי שישוב אליו בתשובה, וכל זאת באהבתו 

ובחמלתו עליו – מתוך אהבתו של הבורא לאדם וחמלתו עליו. ולא זו בלבד, אלא אחר כך אף נחץ 

דברה – שידל וזירז את האדם להבין את נחיצותה של התשובה, והבשיח בה על ידי עבדיו הנביאים 

- ועודד אותו על ידי שליחיו ובחיריו, והרחיב אמתלאותינו – ושם בפינו טענות והצטדקויות רבות 

שנוכל להתנצל בהן בנשותנו – על כך שנטינו וסרנו מדרך עבודתו, ויעד אותנו – והבטיח לנו לקבל 

אותה ממנו – שהתשובה תהיה מקובלת ורצויה לפניו ולרצות בנו במהרה – וימהר להתפייס עמנו 

וירצה אותנו מהר, ואם ארך המרותנו את דברו והפרתנו

זאמר  מה  הוא,  הפסוקים 

הכתוב )בראזית ח, כא(: 'כי 

מנעוריו',  רע  האדם  לב  יצר 

ה(:  ו,  )בראזית  נאמר  ועוד 

רק  לבו  מחזבות  יצר  'וכל 

)איוב  ונאמר  היום',  כל  רע 

יא, יב(: 'ועיר פרא אדם יולד' 

דומה  האדם  הולדתו  עם   –

כל  בו  שאין  הבר  לחמור 

ונאמר  דוד(,  )מצודת  חכמה 

)איוב כה, ה(: 'הן עד ירח – הן שכלו של האדם דומה לירח, ולא יאהיל' – ואינו מאיר בעצמו ומכוחו; 

כשם שהירח מקבל את אורו מן השמש, כך גם שכלו של האדם מקבל את אורו מן התורה, אבל 

מצד עצמו אינו נחשב לכלום )טוב הלבנון(, ונאמר )איוב כה, ו(: 'אף כי אנוז רמה' – כל שכן יצורי 

אנוש שסופם רימה, ונאמר )איוב כה, ד(: 'ומה ישכה ילוד אזה' – ואיך יצא זכאי יצור חלוש וחסר 

דעת שנולד מאישה.

י ָהָאָדם,  ַמֲעׂזֵ ּצּור ּבְ ֵרר ְמִציאּות ַהּקִ ִהְתּבָ ׁזֶ ְוֵכיָון 
ַתן לֹו ְיֹכֶלת  ּנָ ָהָיה ֵמַחּנֹות ַהּבֹוֵרא אֹותֹו ׁזֶ

ְתׁזּוָבה  ּבִ ֲעבֹוָדתֹו  ֲאֵבַדת  יב  ּוְלָהׁזִ ָשעּותֹו  ן  ְלַתּקֵ

ְך  ַאֲהָבתֹו ּוְבֶחְמָלתֹו ָעָליו. ְוַאַחר ּכָ ַוֲחָשָרה ֵאָליו, ּבְ

ִביִאים,  ּה ַעל ְיֵדי ֲעָבָדיו ַהּנְ ָבָרּה, ְוִהְבִשיַח ּבָ ִנֵחץ ּדְ

ֲעבֹוָדתֹו,  ֶרְך  ִמּדֶ ִבְנשֹוֵתנּו  ֲאַמְתָלאֹוֵתינּו  ְוִהְרִחיב 

נּו  ּבָ ְוִלְרצֹות  ּנּו  ִמּמֶ אֹוָתּה  ל  ְלַקּבֵ אֹוָתנּו  ְוָיַעד 

ָברֹו ַוֲהָפָרֵתנּו  ְמֵהָרה, )ד(ְוִאם ָאַרְך ַהְמרֹוֵתנּו ֶאת ּדְ

ֵלב  )ג(ֵיֶצר  י  ּכִ כא(:  ח,  ית  ֵראׁזִ )ּבְ תּוב  ַהּכָ ָאַמר  ֶ ּזׁ ַמה 

ית ו, ה(: ְוָכל ֵיֶצר  ֵראׁזִ ֻעָריו, ְוֶנֱאַמר )ּבְ ָהָאָדם ַרע ִמּנְ

ל ַהּיֹום, ְוֶנֱאַמר )ִאּיֹוב יא, יב(:  בֹות ִלּבֹו ַרק ַרע ּכָ ַמְחׁזְ

)ִאּיֹוב כה, ה(: ֵהן ַעד  ְוֶנֱאַמר  ֵלד,  ִיּוָ ֶרא ָאָדם  ּפֶ ְוַעִיר 

י ֱאנֹוׁז  ָיֵרַח ְולֹא ַיֲאִהיל, ְוֶנֱאַמר )ִאּיֹוב כה, ו(: ַאף ּכִ

ה. ָ ה ְילּוד ִאּזׁ ְשּכֶ ה, ְוֶנֱאַמר )ִאּיֹוב כה, ד(: ּוַמה ּיִ ִרּמָ

ממנה כמות נכבדת. או אז ידע שזו הסחורה הכדאית ששכרה רב בצידה.

והנמשל: אנו אכן איננו יודעים שכרן של מצוות ודירוג מעלתן וערכן. אבל היצר הרע מלאך הוא )ב”ב 

טז, א( ויודע מה ערכה של כל מצוה. ואם החליט להכביד עשיית מצוה אחת יותר מרעותה, אות הוא 

שזו מצוה גדולה וחשובה יותר. ועל כן ראוי לאדם לבחור בה על פני חברתה! )‘הנאום והמאמר’, כה(.

את  מאתנו  לקבל  הבטיח  הקב”ה  כלומר,  בריתו.  את  והפרתנו  דברו  את  המרותינו  ארך  ואם  ד. 

התשובה ולהתפייס עמנו מהרה גם אם מרינו פיו והפרנו בריתו זמן רב. 

וכבר אמרו חז”ל )ירושלמי פאה א, א( “אין לך דבר עומד בפני כל בעל תשובה”, ואף הנמצא בשפל 

המדרגה אל יתייאש ואל יעלה בדעתו מחשבת פיגול לחשוב שהוא יצא מכלל זה, ושאין בידו לחזור 

בתשובה, כי כל אחד בכל מצב שיהיה יכול הוא לחזור בתשובה והקב”ה נותן יד לפושעים כדי לקבלם 

ג. יצר לב האדם רע מנעוריו. ה’אור החיים’ הק’ שאל )בראשית ג, ד( מדוע ברא הקב”ה בריה כזו 

בעולם. והשיב, שנבראה כדי להרבות שכרו של האדם כשיגבר עליו וינצחו, כמו שאמרו )באבות 

פ”ה מכ”ג( “לפום צערא אגרא”.

ומכאן הסיק ה’חפץ חיים’, שאם לפני האדם שתי מצוות, ואי אפשר לו לקיים אלא אחת מהן. והרי 

כלל נקוט בידינו “הוה זהיר במצוה קלה כחמורה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות” )אבות 

פ”ב מ”א(, ואיך נדע לבחור איזו מהן לקיים. העצה היעוצה לקיים את הקשה יותר. ומדוע, הסביר 

זאת ה’חפץ חיים’ במשל:

מעשה באברך שאכל מזונות על שלחן חותנו, וכלו שנות מזונותיו. המשפחה גדלה, והוצרך לצאת 

למסחר. נטל את כספי הנדוניה שהיו מופקדים ביד חותנו, ויצא לשוק. סייר, והסתחרר ממגוון 

הסחורות. חשב: במה אשלח ידי, באיזו סחורה אבחר? איך אדע איזו סחורה טובה ואיזו גרועה, 

איזו מבוקשת ואיזו תשכב כאבן שאין לה הופכים, איזו זולה וכדאית ואיזו מחירה מופקע? עודו 

תוהה, ולשוק הגיע סוחר ותיק ומנוסה, השולח ידו בכל סוגי הסחורות. סקר במבט בוחן ומבין 

סחורה אחר סחורה, בדק ומישש ותהה על טיבן, שאל למחיר, ובחר בסחורה מסויימת, הזמין 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער התשובהשער התשובה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  זנג זנב   המוסר   ארחות   

מזפש  ועזה  מרזעתו 

יחיה'  הוא  עליהם  וצדקה 

והצדקה  המשפט  בזכות   –

חזרתו  עם  הרשע  שיעשה 

ימים  יאריך  בתשובה 

)יחשקאל לג, יש(.

רבנו מדגיש עוד את הצורך 

בתשובה  לשוב  באפשרות 

את  מיישב  כך  כדי  ובתוך 

דוד  הקדים  מדוע  התמיהה 

התשובה  בעל  את  המלך 

חטא  שלא  הצדיק  לפני 

לב  בפרק  מדובר  מעולם. 

בתהילים, שם מזכיר דוד המלך פעמיים את הביטוי "אשרי": האחד כנגד צדיק מעיקרו שלא טעם 

טעם חטא, והשני כנגד מי שחטא ושב בתשובה. באותו פרק שיבח תחילה את בעל התשובה ואמר 

"אשרי נשוי פשע כסוי חטאה", ורק לאחר מכן את הצדיק השלם: "אשרי אדם לא יחשוב ה' לו 

עוון ואין ברוחו רמיה" כנגד מי שמעלתו גבוהה יותר )מרפא לנפש(:

ולפי זהיו הצדיקים זני מינים – והיות שהצדיקים נחלקים לשני סוגים: האחד, הניצולים מן החשא 

והעוול – הם הצדיקים שלא חטאו מימיהם והם זהירים מלעשות עוול, והסוג הזני, הזבים מן החשא – 

אלו שחטאו וחזרו בתשובה מן החטא. והיה רוב המון הצדיקים בעלי התזובה – ומפני שרוב הצדיקים 

שייכים לסוג השבים בתשובה, התחיל המזורר – הקדים דוד המלך להזכיר שבחם, ואמר )תהלים 

לב, א(: 'אזרי נזוי פזע כסוי חשאה' – אשרי מי שפשעיו נמחלו וחטאיו נתכסו ואינם נזכרים, כי 

בוודאי עשה תשובה הגונה )מצודת דוד(, ורק אחר כך שכר – הזכיר בדבריו את הכת הזנית ]השנייה[, 

ההבטחות  וכל   – בריתו  את 

הללו תקפות, אף אם הרבינו 

נאמר:  יחזקאל בפרק שבו  התשובה שבספר  בריתו, כמו זביאר בפרזת  ולהפר  דברו  להמרות 

'ובזוב רזע

ש ּוְצָדָקה ֲעֵליֶהם הּוא ִיְחֶיה  ּפָ ה ִמׁזְ ָעתֹו ְוָעׂזָ ֵמִרׁזְ

)ְיֶחְשֵקאל לג, יש(.

ִלים  ּצָ ֵני ִמיִנים, ָהֶאָחד, ַהּנִ יִקים ׁזְ ּדִ ָהיּו ַהּצַ ׁזֶ ּוְלִפי 
ִמן  ִבים  ָ ַהּזׁ ִני,  ֵ ְוַהּזׁ ְוָהָעֶול,  ַהֵחְשא  ִמן 

ׁזּוָבה,  ֲעֵלי ַהּתְ יִקים ּבַ ּדִ ַהֵחְשא, ְוָהָיה רֹב ֲהמֹון ַהּצַ

ֵרי ְנׂזּוי  ים לב, א(: )ה(ַאׁזְ ִהּלִ ִהְתִחיל ַהְמׁזֹוֵרר ְוָאַמר )ּתְ

ִנית ֵ ַהּזׁ ת  ַהּכַ ָשַכר  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ֲחָשָאה,  סּוי  ּכְ ע   ֶפׁזַ

ע  ָרׁזָ ּוְבׁזּוב  ת:  ָפָרׁזַ ּבְ ֵאר  ּבֵ ׁזֶ מֹו  ּכְ ִריתֹו,  ּבְ ֶאת 

ה. אזרי נזוי פזע. ביאור הפסוק ‘אשרי נשוי פשע’ שהוא נישא ומרומם מעל לפשע, כי העבירה 

לא מקטינה אותו, ולא מכניסה אותו להלך רוח של אדישות והשלמה עם מצבו השפל והתרחקותו 

מה’ יתברך. אלא הוא משתדל להשתחרר ולצאת מהרגשת השפלות כתוצאה מן החטא ומתאמץ 

להתרומם ולהתקרב אל ה’, ועל ידי זה להתעורר ולהתחזק ולשוב בתשובה )‘שפתי חיים’ מידות 

ועבודת ה’ א’ עמ’ תר”ל(.

בתשובה. וכבר אמרו )שוח”ט מזמור צ( “גדולה תשובה שקדמה לבריאת עולם”, והיינו שהקב”ה הקדים 

לברוא רפואה לכל אחד ואחד, שאף אם חלילה ִהרבה לפשוע יש בידו לחזור בתשובה.

וראיה גדולה על כך מבלעם הרשע שנאמר בו )במדבר כב, לד( “ויאמר בלעם אל מלאך ה’ חטאתי”, 

ובמדרש אמרו )במדב”ר פרשה כ, טו( “שהיה רשע ערום, ויודע שאין עומד מפני הפורעניות אלא 

תשובה, שכל מי שחוטא ואומר ‘חטאתי’ אין רשות למלאך ליגע בו”. והלא דברים קל וחומר, אם 

לאותו רשע הועיל הוידוי כדי לעכב את הפורענות אף על פי שהערים בוידויו ולא הייתה כוונתו 

שלימה, ק”ו בן בנו של ק”ו כאשר איש ישראלי חוזר בתשובה וכוונתו לשמים, בודאי שהקב”ה 

יקבלו באהבה וברצון ויעכב ממנו את הפורענויות, ולא עוד אלא ישפיע לו רב שפע וכל טוב.

וכן דייק רבי ישכר דוב מבעלזא זצ”ל מדברי הגמרא )יומא פו, א( “גדולה תשובה שמגעת עד 

כסא הכבוד, שנאמר )הושע יד, ב( ‘שובה ישראל עד ה’ אלקיך’”. ולכאורה מדוע הביאו חז”ל 

פסוק מהנביא ולא הוכיחו כן ממקרא מפורש בתורה בפרשת נצבים )דברים ל, ב( “ושבת עד ה’ 

אלקיך”, שמשמעות הכתוב שהתשובה מגעת “עד ה’ אלקיך” ממש. ובעל כרחך צריך לומר שמן 

הכתוב בתורה אין ראיה כל כך, והטעם לכך, כי בתרגום יונתן שם פירש “טוביכון דצדיקיא מרי 

תתובא ]אשריכם צדיקים בעלי תשובה[, דכד תחובון ותתובון ]-כאשר תחטאו ותחזרו בתשובה[, 

מטיא תיובתכון עד כורסי יקרא דה’ אלקכון” ]מגיעה תשובתם עד כסא הכבוד[, הרי ששם הפסוק 

פגמיהם  על  בתשובה  חוזרים  הם  כאשר  שרק  נותנת,  והדעת  מסתבר  לפיכך  בצדיקים,  מדבר 

וזאת  לא,  אולי  פשוטים  אנשים  אבל  הכבוד,  כסא  עד  תשובתם  מגיעה  השערה  כחוט  הדקים 

משמיע לנו הפסוק בנביא “שובה ישראל עד ה’ אלקיך כי כשלת בעונך”, דאף הפחות שבפחותים 

שנכשל בחטאים ועוונות ופשעים, אם יחזור בתשובה יזכה שתשובתו תגיע עד לכסא הכבוד.

וגדולה מזו מפרש רבינו חננאל במסכת יומא )שם על הגליון( את דברי חז”ל אלו באופן אחר, 

והדברים  הכבוד”,  כסא  עד  חטאתו  הגיע  אם  “אפילו  ולכפר  למחוק  המועילה  תשובה  גדולה 

מבהילים שאף בעל עבירה שִהרבה לפשוע ולחטוא רח”ל עד שרבו עוונותיו עד לכסא הכבוד, 

אף על פי כן התשובה מכפרת ומבטלת את כל החטאים, ועל כן לא יראה ולא ימצא שום איש 

מישראל שיתייאש מן התשובה, כי אין לך דבר העומד בפני התשובה. 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער התשובהשער התשובה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  זנה זנד   המוסר   ארחות   

אדני  יה  תזמר  עונות  'אם 

תמחל,  לא  אם   – יעמד'  מי 

על  ברחמיך  העולם,  ריבון 

עוונותיו של השב בתשובה, 

אותם  תשמור  ושלום  וחס 

יוכל  מי  להיפרע ממנו,  כדי 

לפניך,  ולהתקיים  לעמוד 

כי הלא רבו עוונות אלו עד 

ונאמר  דוד(,  )מצודת  מאד 

אין  אדם  'כי  כ(:  ש,  )קהלת 

צדיק בארץ – שהרי אין אדם

תמיד   מושלם בעולם, אזר 

 – יחשא'  ולא  שוב  רק  יעזה 

בחטא.  נכשל  אינו  ולעולם 

ונאמר )מלכים־א ח, מו(: 'כי 

אין אדם אזר לא יחשא'.

של  מיעוטם   – שה  ובעבור 

צדיקים שלא חטאו מעולם היא המעלה את הצורך וההכרח בתשובה לכלל הבריות, לכן קבעו 

"הרוצה  בברכת  הסליחה  ובקשת  התזובה  ענין  את  תפילתנו  בתחילת   - בפתיחת  כבר  רבותינו 

בתזובה" ובברכת "המרבה לסלוח" – שתיהן ברכות מן הראשונות בתפילת שמונה עשרה.

מכאן ואילך בעשרת הפרקים הבאים מונה רבנו עשרה עניינים שהם יסודות התשובה. הוא מתחיל 

בתשתית שיש להציב כדי להגיע ל"בניין התשובה" השלם שבזכותו תבואנה הסליחה והמחילה 

מאת הבורא. 

והנה הדבר הראוי לנו עתה הוא לבאר מדברי ]-מענייני[ התזובה עזרה ענינים. הראזון, מה היא 

מהות התזובה.

מן  הניצלת  הצדיקים  שהם 

החשא – שלא חטאו מימיהם, 

ואם היא קודמת במעלה – ואף 

על פי שמעלת הצדיקים הללו 

בטבע  קודמת  ]י"ג:  עדיפה 

)טוב הלבנון([, מפני זכל זב 

כבר היה צדיק קודם זיחשא – 

שהרי כל השב בתשובה היה 

כל  ואין  שחטא,  קודם  צדיק 

צדיק זב – אך לא כל צדיק 

הוא חוטא ששב בתשובה, בכל זאת הזכיר את הצדיקים שלא חטאו מימיהם מאוחר יותר, ואמר עליהם 

)תהלים לב, ב(: 'אזרי אדם לא יחזב ה' לו עון – טוב יותר מי שלא חטא כלל, ואין ברוחו רמיה' – שרוחו 

תמיד עם ה', ואין הוא צריך להתוודות. צדיק מעין זה טוב יותר מבעל התשובה שכבר היו ברוחו רמייה 

ועוון )מלבי"ם(. ועם כל זאת שכר הכת השאת באחרונה – הזכיר את בעלי התשובה תחילה ואת הצדיקים 

שלא חטאו מימיהם באחרונה. דוד המלך בחר לעשות זאת מפני מיעוש מציאותה – מפני שרוב הצדיקים 

הם בעלי תשובה, וצדיקים שלא חטאו מימיהם אינם מצויים בכל דור, כמו זנאמר )תהלים קל, ג(: 

ָמר ָיּה ֲאדָֹני ִמי ַיֲעֹמד, ְוָאַמר )קֶֹהֶלת  ׁזְ ִאם ֲעֹונֹות ּתִ

ּשֹוב  ה  ַיֲעׂזֶ ר  ֲאׁזֶ ָאֶרץ  ּבָ יק  ַצּדִ ֵאין  י ָאָדם  ּכִ ש, כ(: 

ָאָדם  ֵאין  י  ּכִ מו(:  ח,  )ְמָלִכים־א  ְוֶנֱאַמר  ֶיֱחָשא.  ְולֹא 

ר לֹא ֶיֱחָשא. ֲאׁזֶ

ֵתנּו  ִפּלָ ּתְ ִבְפִתיַחת  ַרּבֹוֵתינּו  ָקְבעּו  ֶשה  ּוַבֲעבּור 
"ָהרֹוֶצה  ּבְ ִליָחה  ְוַהּסְ ׁזּוָבה  ַהּתְ ִעְנַין 

ה ִלְסלַֹח". ְרּבֶ ִבְתׁזּוָבה" )ו(ְו"ַהּמַ

ָרה  ׁזּוָבה ֲעׂזָ ְבֵרי ַהּתְ ה ְלָבֵאר ִמּדִ ָלנּו ַעּתָ ְוָראּוי 
ׁזּוָבה.  ַהּתְ ִהיא  ַמה  ָהִראׁזֹון,  ִעְנָיִנים. 

ֲעָלה,  ּמַ ּבַ קֹוֶדֶמת  ִהיא  ְוִאם  ַהֵחְשא,  ִמן  ֶלת  ּצֶ ַהּנִ

ֱחָשא, ּיֶ ׁזֶ קֶֹדם  יק  ַצּדִ ָהָיה  ָבר  ּכְ ב  ׁזָ ל  ּכָ ׁזֶ ֵני   ִמּפְ

ב(:  לב,  ים  ִהּלִ )ּתְ ֲעֵליֶהם  ְוָאַמר  ב,  ׁזָ יק  ַצּדִ ל  ּכָ ְוֵאין 

רּוחֹו ּבְ ְוֵאין  ָעֹון  לֹו  ְיָי  ַיְחׁזֹב  לֹא  ָאָדם  ֵרי   ַאׁזְ

ִמעּוש  ֵני  ִמּפְ ַאֲחרֹוָנה  ּבָ ַהּשֹאת  ת  ַהּכַ ְוָשַכר  ה.  ְרִמּיָ

ג(: קל,  ים  ִהּלִ )ּתְ ָאַמר  ׁזֶ מֹו  ּכְ ּדֹור,  ָכל  ּבְ  ְמִציָאָתּה 

ו. והמרבה לסלוח. בספר ‘אגרות התשובה’ )פרק יא( כתב לבאר כוונת הברכה “חנון המרבה לסלוח”, 

דלכאורה יש להבין מה החידוש בזה, הלא גם בבשר ודם נפסק ברמ”א )או”ח סימן תרו סעיף א(: 

“והמוחל לא יהיה אכזרי מלמחול”. ותירץ, שהקב”ה “מרבה” לסלוח, שמוחל וסולח שוב ושוב אף אם 

השב בתשובה יש עליו להתרומם מעל לשפלות החטא. וכמו שכתב רבינו יונה ב’יסוד התשובה’ 

וז”ל: “אדם אשר העוה וחטא ופשע עד כי עונו עלה לשמים שיאו, ובא בקרבו רוח טהרה, ושת 

לבו לשוב ולחסות תחת כנפי השכינה, ולהכנס בדרכי התשובה, אשכילך ואורך בדרך זו תלך.

ביום ההוא ישליך מעליו כל פשעיו אשר עשה, ויעשה עצמו כאילו אותו היום נולד, ואין בידו לא 

זכות ולא חובה. וזה היום תחילת מעשיו, ואז ישום דרכיו ויפלס אורחותיו ולא ינועו מעגלותיו 

מדרך הטוב. ומידה זו תביאנו לשוב בתשובה שלימה, כי אם יעשה עצמו כמשליך גילוליו, כובד 

יוכל  ולא  מחטאיו,  יבוש  כי  לשוב  יניחוהו  ולא  יבהילוהו  עשה  אשר  החטאים  ועוצם  העוונות 

להעיז פניו ולשוב, כי יאמר בלבו הן חטאתי עויתי ופשעתי וכזאת וכזאת עשיתי, עברתי ושניתי 

ושלשתי עד אין ספורות, ואיך אבוא עוד לפניו, כבושת גנב כי ימצא כן בושתי לעמוד לפניו 

וללכת בדרכיו ולדבקה בו, ואף איך ארמוס חצריו, ואיך אספר חוקיו. והמסית היושב במפתחי 

הלב, המתחדש בכל יום וצופה ומבקש להכשילו, משיא לבו לעצה הרעה הזאת, ומניא אותו מדרך 

הישר והטוב, ולכן טוב לו להשליך כל פשעיו ולעשות לב חדש”. 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער התשובהשער התשובה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  זנש זנו   המוסר   ארחות   

ובשה נזלים – ובזה נסיים כל 

ביאור  – את  אופני התזובה 

וחיוביה  התשובה  דרכי  כל 

החובות  ביאור  ואת   –

בהם  אזר  עלינו,  המוטלות 

נקוה – שבאמצעותן אנו מקווים להשיג את מחילת עוונותינו בעשרת הזם יתברך.

תיחלק  חלקים  לכמה  והזני, 

בעניין  יש  דרגות  כמה   –

ביניהן.  והחילוק  התשובה 

תהיה  במה  והזליזי, 

מהם   – האדם  מן  התזובה 

כלומר,  לתשובה,  התנאים 

מוקדמות  ידיעות  אלו 

לעצמו  לברר  האדם  על 

לידי  לבוא  שיוכל  כדי 

בביאור  והרביעי,  תשובה. 

ארבעת  מהם   – גדריה 

והחמיזי,  התשובה.  עיקרי 

 – מהם  אחד  כל  בתנאי 

והפרטים  התנאים  ביאור 

אחד  כל  לקיום  ההכרחיים 

שבכוחן  הדרכים  מהן   – ומהם אופני ההערה לאדם על התזובה  האיך  והזזי,  התשובה.  מגדרי 

את  המעכבים  הדברים  מהם   – התזובה  מפסידי  בביאור  והזביעי,  לתשובה.  האדם  את  לעורר 

בתשובה:  החוזר  של  מעמדו  בדבר  דיון   – ערכה. והזמיני, היזתווה  את  מאבדים  או  התשובה 

האם יוכל בעל התזובה להיות בדרגה אחת עם הצדיק הניצל – הצדיק הניצל תמיד מן החשא, 

לחזור  לחוטא  ייתכן  – האם  ייתכן לחושא לזוב מכל חשא, אם לא  האם  ]או[ לא. והתזיעי,  אם 

בתשובה מכל סוג עוון ומכל דרגה של חטא או לא. והעזירי, מה אופני התחבולה – מהן העצות 

בתשובה לחזור  לו  שקשה  למי   – עליו  קזה  מחשאיו  זהתזובה  למי  לעזר  שיהיו   והתחבולות 

מחטאיו.

ְוִחּיּוֶביָה, ׁזּוָבה  ַהּתְ ָאְפֵני  ל  ּכָ ִלים  ַנׁזְ  )ש(ּוָבֶשה 

ֲעֹונֹוֵתינּו  ְמִחיַלת  ה  ְנַקּוֶ ֶהם  ּבָ ר  ֲאׁזֶ

ַרְך. ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְשַרת ַהּזׁ ּבְ

ה  ּמֶ ּבַ י,  ִליׁזִ ְ ְוַהּזׁ ָחֵלק.  ּתֵ ֲחָלִקים  ה  ְלַכּמָ ִני,  ֵ ְוַהּזׁ

ֵבאּור  ּבְ ְוָהְרִביִעי,  ָהָאָדם.  ִמן  ׁזּוָבה  ַהּתְ ִתְהֶיה 

ֵמֶהם. ֶאָחד  ל  ּכָ ְתָנֵאי  ּבִ י,  ְוַהֲחִמיׁזִ ֵדֶריָה.   ּגְ

ׁזּוָבה.  י, ֵאיְך ָאְפֵני ַהֶהָעָרה ָלָאָדם ַעל ַהּתְ ִ ּזׁ ִ ְוַהּזׁ

ִמיִני,  ְ ְוַהּזׁ ׁזּוָבה.  ַהּתְ ַמְפִסיֵדי  ֵבאּור  ּבְ ִביִעי,  ְ ְוַהּזׁ

ִמן  ל  ּצָ ַהּנִ יק  ּדִ ַהּצַ ִעם  ׁזּוָבה  ַהּתְ ַבַעל  ה  ּוֶ ּתַ ֲהִיׁזְ

ַלחֹוֵשא  ֵכן  ִיּתָ ִאם  יִעי,  ׁזִ ְוַהּתְ לֹא.  ִאם  ַהֵחְשא, 

ָמה יִרי,  ְוָהֲעׂזִ לֹא.  ִאם  ֵחְשא,  ל  ִמּכָ  ָלׁזּוב 

ה  ָקׁזָ ֵמֲחָשָאיו  ׁזּוָבה  ַהּתְ ׁזֶ ְלִמי  ְחּבּוָלה  ַהּתַ ָאְפֵני 

ָעָליו.

ש. ובשה נזלים כל אפני התזובה. בפרקים הבאים יבאר רבינו את גדרי ודרכי התשובה, אמנם ישנה 

ידיעה אחת אשר ראוי לכל הניגש לעבודת התשובה להשיבה אל לבו.

מצוי מאד מצב שבו אדם מבין בשכלו שהוא מוכרח לחזור אל ה’, והוא גם רוצה לחזור אליו – אך 

לבו בל עמו. לעיתים מפני שהוא כל כך דבוק בהרגליו וכה נמשך אחריהם, עד שאיננו יודע איך 

יוכל בלעדיהם. לעיתים אין הוא חש כל משיכה לחיי עבודת ה’, והם דומים בעיניו למשא כבד 

שאין בו שום טעם, הנאה או סיפוק. בנוסף לזה, בדרך כלל קשה לאדם בתחילת חזרתו לחוש 

ממש צער וחרטה על עוונותיו, ועובדה זו גורמת לו להרגיש שאין הוא שייך לתשובה.

אך יש לדעת שכל הרגשות אלו אינן אמיתיות, אלא נובעות מבעיה אחת – הניתנת לפתרון: טמטום 

מהו טמטום הלב? “תנא דבי רבי ישמעאל, עבירה מטמטמת לבו של אדם” )יומא לט, א(,  הלב. 

ופירש רש”י שם: “אוטמת וחוסמת”. טמטום הלב הוא כיסוי אטום בלב האדם, הנוצר בעת שהוא 

עובר עבירה. כל עבירה יוצרת אצל החוטא מחיצה בינו לבין עולמו הרוחני ]ראה בשמונה פרקים 

ז’(: “ואלו הפחיתויות בכללן, הן המחיצות המבדילות בין האדם ובין ה’ יתעלה.  להרמב”ם )פרק 

אמר הנביא, מבאר זה: ‘כי אם עוונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלהיכם’, יאמר כי חטאינו והן 

אלו הרעות כמו שזכרנו, הן המחיצות המבדילות בינינו ובינו יתעלה”[ והיא מעמעמת ומדחיקה 

את האמת הפנימית שלו. “העבירה מטמטמת לבו של אדם, כי מסלקת ממנו הדיעה האמיתית ורוח 

השכל, והנה הוא נשאר בהמי וחומרי, משוקע בגסות העולם הזה” )מסילת ישרים פי”א(. “האדם 

בחטאו ממשיך עליו רוח טומאה המעכר רוחו ומבלבל שכלו” )אור ישראל מכתב י”ד(. מובן כי ככל 

שאדם מרבה לחטוא, הופך הטמטום הזה לעבה יותר ויותר, והשפעתו ממשית יותר.

 – ראשית  התשובה.  לענין  בפרט  השייכים  מהם  כמה  יש  אך  הלב,  טמטום  גורם  נזקים  הרבה 

המשיכה הגדולה לחטאים: “אמר רב אסי, יצר הרע בתחילה דומה לחוט של בוכיא, ולבסוף דומה 

כעבותות העגלה” )סוכה נב, א(, וכתב רש”י שם: “ולבסוף – משאדם נמשך אחריו מעט, מתגבר 

יותר עבים, אשר נכרכו  יותר, היצר מושך אותו למטה בחבלים  והולך בו”. ככל שאדם חוטא 

נכשל האדם ונפל פעמים רבות, שלא כמדת בשר ודם “אם יחטא איש לאיש וביקש ממנו מחילה, 

ומחל לו, ואחר כך חזר לסורו – קשה מאד שימחול לו שנית, ומכל שכן בשלישית ורביעית, אבל 

ומדותיו  הרחמים,  ממדת  היא  המחילה  כי  פעמים,  לאלף  אחד  פעם  בין  הפרש  אין  הקב”ה  במדת 

לא ‘כי  כב(  ג,  )איכה  שנאמר  כמו  סוף,  אין  בבחינת  אלא  ותכלית,  גבול  בבחינת  אינן   הקדושות 

כלו רחמיו’”.

 עיונים 

 עיונים 



הלבבותשער התשובהביושר לבב חובות 

זנש  המוסר   ארחות   

הלבבות שער התשובהחובות 

המוסר  ארחות  זנח  

ואֹמר בביאור מהות התזובה 

התשובה  בנושא  העיסוק   –

את  תחילה  להבין  מחייב 

התשובה?  מהי  מהותה. 

הפירוש   – התזובה  זשעם 

התקנת  הוא,  "תשובה"  של 

הבורא  לעבודת  האדם 

– תיקון  יתברך אחר יציאתו 

לעבודת  וחזרתו  האדם 

הבורא יתברך לאחר שפרש 

 – בה  וחשאו  ממנה  והתרחק 

בעבור  אם  ה',  בעבודת  ופגם  שחיסר  החיסרון  ומילוי   – ממנה  זאבד  מה  והזבת  כנגדו,  וחטא 

 – ובעניני עבודתו  האלוקים,  של  וברוממותו  בגדלותו  הבנתו  חוסר  מפני  או   – סכלותו באלהים 

ובערותו בדרכי העבודה המוטלת עליו, או מפני זגבר יצרו – שיצרו התגבר על זכלו, או

ֶרק ִראׁזֹון  ּפֶ

ׁזּוָבה  ַעם ַהּתְ ּשַ ׁזּוָבה, ׁזֶ ֵבאּור ַמהּות ַהּתְ ּבְ ְואַֹמר 
ַהּבֹוֵרא  ַלֲעבֹוַדת  ָהָאָדם  ַהְתָקַנת  הּוא 

ַבת  ה ְוָחְשאֹו ָבּה, )א(ַוֲהׁזָ ּנָ ַרְך ַאַחר ְיִציָאתֹו ִמּמֶ ִיְתּבָ

ֵבאלִֹהים  ִסְכלּותֹו  ֲעבּור  ּבַ ִאם  ה,  ּנָ ִמּמֶ ָאַבד  ֶ ּזׁ ַמה 

אֹו  ְכלֹו,  ׂזִ ַעל  ִיְצרֹו  ַבר  ּגָ ׁזֶ אֹו  ֲעבֹוָדתֹו,  ּוְבִעְנְיֵני 

א. והזבת מה זאבד ממנה. רבי דניאל מובשוביץ זצ”ל הי”ד העמיק וגילה כח גדול שיש בתשובה. 

בכל  ָעַדי  “שובו  ישראל:  לעם  ה’  קורא בשם  יואל  מצינו בהפטרת שבת שובה שהנביא  דהנה 

לבבכם וגו’ ושילמתי לכם את השנים” )יואל ב, יב-כה(. וביאר בזה רבי דניאל, דהנה אדם עבר 

עבירות ואחר כך עשה תשובה, והרי הסייעתא דשמיא הניתנת לאדם שרוצה לשוב היא עד כדי 

כך, שניתן להגיע לכזו תשובה שהופכת את הזדונות לזכויות! נתבונן על מה מדברים כאן. מעשה 

שהאדם עשה במזיד ובכוונה ובידיעה ברורה שזה אסור, יכול להתהפך לו למצוה! אותו מעשה 

שעל ידו הוא כרה לעצמו בור עמוק, נהפך לו לסולם עלייה! החיסרון עצמו נהפך למעלה וזכות! 

האם שייך יותר מזה?

אומר רבי דניאל )כתבי הסבא ותלמידיו ח”ב עמ’ תרצד( ששייך יותר מזה, דהנה אמנם התשובה 

שלו כיפרה ומחקה את כל העבירות שעשה, ואף תיקנה את כל הקילקולים שנגרמו כתוצאה 

מהעבירות, ולא עוד אלא שהעבירות עצמן נהפכו לו לזכויות מכאן ולהבא. אבל סוף סוף הרי 

אם באותו הזמן שעשה את העבירות היה עושה מצוות, לומד תורה, עובד את ה’, על ידי זה היה 

מקדש את עצמו יותר, והמצוות שהיה עושה היו גוררות אחריהן עוד מצוות וכו’ וכו’, ואת כל זה 

לכאורה הוא הפסיד לגמרי. אמנם העבירות שעשה נהפכו לו לזכויות, אבל מה עם המצוות שהוא 

סביביו בעצם העבירות שעבר. וזהו “עבירה גוררת עבירה” )אבות פ”ד מ”ב(. 

מצינו נקודה נוספת והיא העדר החרטה. אנו רואים בעינינו כי אדם ברמה רוחנית גבוהה מצטער 

כשהוא נכשל בעבירה, והיא באמת כואבת לו ומייסרת אותו. “אין לי צער יותר גמור מכשלון 

שלו  הרוחניים  הרגשות  גם  נמוכה  הרוחנית  שדרגתו  מי  זאת,  לעומת  בקוב”א(.  )חזו”א  בעון” 

חלשים יותר, וקולם כמעט לא נשמע. אדם כזה מסוגל להפליט ‘אוי’ מתוך הרגל אם הוא מכבה 

את החשמל בשבת בשוגג, אך מתקשה למצוא בתוך לבו צער ויגון על כך שעבר על רצון ה’. אם 

מדובר באדם חושב, הוא גם שם לב שלא אכפת לו מהעבירה, אבל המקסימום שהוא יכול לעשות 

זה להצטער על מצבו הרוחני הירוד. אין שום דרך בה אדם יוכל לכפות על עצמו תחושת כאב 

לב אמיתית, אם הוא לא בדרגה שלבו כואב מעצמו על החטא שנעשה.

השורש לחוסר האיכפתיות הזה אף הוא בטמטום הלב. “עבירה מטמטמת לבו של אדם, ולכן גם 

עוונותינו נסתרים מלפנינו ולא נרגיש בהם במהרה” )אגרות המוסר להגרי”ס(. שכבת האטימות 

המכסה את הלב בעקבות העבירות כה מטשטשת את ההכרה, עד שאדם מסוגל לחשוב על כך 

שהוא הורס לעצמו את החיים – ולחטוא שוב בתוך כדי דיבור. ככל שאדם חוטא יותר כהות 

החושים שלו מעמיקה עד שכבר לא אכפת לו מכלום, ואפילו מול פני גיהנם כבר אין בו חרטה. 

“יודעים הרשעים שדרכם למיתה, אלא שחלב להם על כסלם” )שבת לא, ב(.

אמנם באמת למרות כוחו הגדול של טמטום הלב, ניתן להסיר את אותם כיסויים העוטפים את 

הלב, ומונעים ממנו כל מחשבת טהרה, וכמו שאמרו חז”ל: “הבא ליטהר – מסייעין אותו” )שבת 

קד, א(. הקב”ה מבטיח שהוא עצמו ירחץ ויטהר את האדם, אם רק יסכים לבוא: “מקוה ישראל 

ה’ – מה מקוה מטהר את הטמאים אף הקב”ה מטהר את ישראל” )יומא פה, ב(. כל מה שמוטל על 

האדם הוא להתחיל, ולנסות להתקרב אל ה’ כמה שהוא יכול: “אמר הקב”ה לישראל: בני, פתחו 

לי פתח אחד של תשובה כחודה של מחט, ואני פותח לכם פתחים שיהיו עגלות וקרוניות נכנסים 

בהם” )מד”ר שיה”ש ה, ג(. אם אדם באמת בא ליטהר ]המהרש”א )ברכות י, א( כתב: “המבקש 

רחמים על עצמו להחזירו בתשובה, הרי זה בכלל הרוצה ליטהר, ומסייעין לו”[, אז על אף הטינופת 

וטמטום הלב הנורא שעליו, מתקיים בו הפסוק: “ונתתי לכם לב חדש, ורוח חדשה אתן בקרבכם, 

והסרתי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר” )יחזקאל לו, כז(.

רבינו יונה בתחילת ‘שערי תשובה’, כתב: “והתבאר בתורה, כי יעזור ה’ לשבים כאשר אין יד טבעם 

משגת, ויחדש בקרבם רוח טהורה להשיג מעלת אהבתו, שנאמר )דברים ל, ב(: “ושבת עד ה’ אלהיך 

ושמעת בקולו ככל אשר אנכי מצוך היום אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך”, ואומר בגוף הענין 

)דברים ל, ו(: “ומל ה’ את לבבך ואת לבב זרעך” – להשיג אהבתו”. )‘ישרים דרכי השם’, תשובה פ”ב(.

 עיונים 

 עיונים 



הלבבות שער התשובהחובות 

זסא  המוסר   ארחות   

ביושר לבב הלבבותשער התשובה חובות 

המוסר  ארחות  זס  

מפני  או   – להתעלמותו 

זהוא  ממה  שהתעלם 

מן   – לאלהים  בו  חייב 

עליו  המוטלות  החובות 

בעבור  או  האלוקים,  כלפי 

ובעבורם וכתוצאה  בגללם  שפיתוהו והוא חשא  לחברים רעים,  – או מפני התחברותו  התחברותו 

מהשפעתם, וכיוצא בשה – או בגלל סיבות דומות, כמו זאמר שלמה המלך החכם ותיאר את ההפסד 

אֹו  ֵלאלִֹהים,  ּבֹו  ב  ַחּיָ הּוא  ֶ ּזׁ ה  ִמּמַ מּותֹו  ְלִהְתַעּלְ

ּתּוהּו  ּפִ ָרִעים,  ַלֲחֵבִרים  רּותֹו  )ב(ִהְתַחּבְ ַבֲעבּור 

ָאַמר ֶהָחָכם  מֹו ׁזֶ ְוָחָשא ַבֲעבּוָרם, ְוַכּיֹוֵצא ָבֶשה, ּכְ

“ואל תתחבר  )מטולידו, מתקופת הראשונים( ביאר דברי חז”ל שאמרו  יצחק ב”ר שלמה  רבנו 

לרשע” וז”ל: כי אם תתחבר לו לא תוכל להימלט מליפול בפח מוקשו, ועל זה אמר החכם, לא 

תתחבר עם מי שרב נכלו, ואף אם תהיה חסיד, כי הוא ידריכך דרך רע טרם תדריכהו דרך טוב, 

כי טבעך יגנוב מטבעו ואתה לא תרגיש, כי הרשע הוא כחלאי הגופים המדבקים ונאצלים מגוף 

לגוף בישיבה”.

ובספר החינוך )מצוה ט”ז( כתב: “ואל יבטיחך יצרך לומר אחרי היות לבי שלם ותמים באמונת 

אלהים מה הפסד יש כי אתענג לפעמים בתענוגי אנשים לשבת בשווקים וברחובות להתלוצץ 

עם הלצים ולדבר צחות וכיוצא באלו הדברים שאין מביאין עליהם חטאות ואשמות, הלא גם לי 

לבב כמוהם וקטני עבה ממתניהם, ומדוע ימשכוני הם אחריהם? אל בני, השמר מפניהם פן תלכד 

ברשתם, רבים שתו מתוך כך כוס תרעלתם ואתה את נפשך הצלת”.

וז”ל ה’מסילת ישרים’ )פרק כ”ג(: “מי שעיניו בראשו, יותר יזהר ויעיין במעשה מי שרוצה לקנות 

אותו לחבר או ליועץ או לפקיד על ביתו, יותר ממה שיזהר ויעיין במאכלו ובמשתיו, כי המאכל 

והמשתה יוכל להזיק לגופו בלבד, והחברים או הפקידים יוכלו להשחית את נפשו ומאודו וכל 

כבודו, ודוד המלך ע”ה אמר )תהלים קא, ו-ז(: “הולך בדרך תמים הוא ישרתני, לא ישב בקרב 

ביתי עושה רמיה”.

יזיק להם לנסוע  )‘נפוצות ישראל’ פ”א( כותב כנגד אותם אנשים הטוענים שלא  ה’חפץ חיים’ 

למקומות שקשה לחיות שם כיהודים יראים, וטענתם היא שהרוצה להיות יהודי, יכול להיות גם 

שם, ומי שלא ירצה ח”ו אזי גם פה אין לו מונעים מזה. מקדים ה’חפץ חיים’ את דברי הרמב”ם 

)פ”ו מהלכות דעות( האומר ש”טבע האדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר רעיו וחבריו ונוהג 

כמנהג אנשי מדינתו” – ומבאר כי במשך הזמן, לאחר שיראה אותו אדם את חבריו שהיו זהירים 

כאן בקיום מצוות, ובהיותם שם נעשה הדבר ללעג בעיניהם, יאבד גם הוא את הרצון ללכת בדרכי 

השם, באומרו לנפשו וכי אני צדיק יותר מהם, ואט אט מתחיל הוא ללכת בדרכיהם עד שלבסוף 

נעשה לו הדבר כהיתר.

ממשיך החפץ חיים: למה הדבר דומה, לכת של שיכורים שהלכו לבית משתה היין, וכאשר התחזק 

עליהם היין, אזי בתוקף הוללותם התחילו אחדים לפשוט מלבושיהם ולרקוד, עד שנעשה הדבר 

ישר בעיני כולם ועשו גם הם כך. כן הדבר בענייננו ממש, כאשר נמצא האדם בין יראים ושלמים, 

הוא איננו שיכור ואין באפשרותו לדמיין כיצד ייעשו מצוות התורה הפקר עליו, ולכן חושב הוא 

שלא יזיק לו הדבר לנסוע. אך עליו לדעת כי כשם שהאדם בשעת פיכחונו אינו מסוגל לתאר 

כיצד יתנהג כאשר ראשו יהיה סחרחר עליו מרוב שתיית יין, כן הדבר ממש בעניין זה. עכ”ד.

לא עשה? מה עם כל הקדושה והסייעתא דשמיא שנחסרו לו על ידי שביזבז בידיים את הזמן 

שניתן לו כדי להשיג מעלות רוחניות וקירבת ה’?

על זה בא הנביא יואל ואומר לישראל בשם ה’: “ושילמתי לכם את השנים!” הקב”ה מבטיח לאדם 

שגם את כל ההפסדים האלו הוא ישלים לו! ואמנם אי אפשר לתת לו בחינם דרגות שלא השיג 

]וכמו שמביא רבי אליהו לאפיאן )‘לב אליהו’ ח”א עמ’ קפד( בשם ה’חפץ חיים’, שתשובה מועילה 

רק לנקות את הבגד מהלכלוך ולעשותו כחדש, אבל אינה מועילה שיתפרו בו כפתורים חדשים[, 

יכול להשיג באותם  לו לחיות, את כל מה שהיה  להשיג בזמן שנותר  אפזרויות  לו  יתנו  אבל 

השנים שביזבז. הוא יקבל סייעתא דשמיא כזו גדולה שיוכל במאמציו להתעלות אל אותם פסגות 

שהגיע האדם הצדיק שהתייגע במשך כל ימי חייו. את כל הזמן הזה שקילקל, שהרס, שלא עשה 

מה שביכלתו, ישלימו לו מן השמים!

ומוסיף רבי דניאל ואומר, שאכן החוש מעיד על כך כמאה עדים. רואים אנו שיש כאלה שתפסו 

את עצמם והתהפכו לגמרי, ובתוך זמן קצר השיגו מה שאחרים משיגים על ידי עמל של שנים 

רבות! וזה מכח אותה הנהגה נפלאה של “ושילמתי לכם את השנים”. 

ב. התחברותו לחברים רעים פתוהו וחשא בעבורם. בפרקי דרבי אליעזר פרק כ”ה דרש את הכתוב 

והנזק  הרשעים  גודל השפעת  על  ירוע”  כסילים  ורועה  יחכם  חכמים  את  “הולך  כ(  יג,  )משלי 

שגורמים למי ששוהה בחברתם, וז”ל: ‘הולך את חכמים יחכם’, למה הוא דומה, למי שנכנס לבית 

המרקחים אף על פי שלא לקח ולא נתן כלום מכל מקום ריח טוב לקח והוציא עמו, כך כל מי 

ירוע’, למה הוא  ‘ורועה כסילים  שהוא הולך עם הצדיקים לוקח מדרכיהם וממעשיהם הטובים. 

דומה, לאדם שהוא נכנס לבית הבורסקי אף על פי שלא נתן ולא לקח כלום, מכל מקום ריח רע 

הוא קלט והוציא עמו, כך מי שהוא הולך עם הרשעים לוקח מדרכיהם וממעשיהם הרעים שנאמר 

‘ורועה כסילים ירוע’.

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער התשובהשער התשובה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  זסג זסב   המוסר   ארחות   

בארבעת  וידבק   – התזובה 

אני  אזר  התשובה  עיקרי 

בשה  להלן  לבארם  עתיד 

הזער בפרק הרביעי.

הייתה  ואם   – היתה  ואם 

התרחקותו מעבודת הבורא, 

מה זהשהיר  על  בכך שעבר 

שעשה   – מעזותו  הבורא 

מעשים שאסר הבורא לעשות ועבר על מצוות 'לא תעשה', הרי אופן הזגת קיצורו יהיה – אופן 

תיקון דרכו ומילוי חובתו מעתה יהיו בהיזמרו מחשור אל כל מין המעזה ההוא – על ידי שייזהר 

ויישמר שלא לשוב לעשות עוד את המעשה ההוא והדומה לו, וזיזתדל לעזות את הפכו – ומלבד 

לחברים  בהתחברות  הכרוך 

אם  'בני  י(:  א,  )מזלי  רעים 

ינסו  אם   – חשאים  יפתוך 

אל  רשעים,  אותך  לשכנע 

וכמו  תתפתה,  אל   – תבא' 

כא(:  כד,  )מזלי  עוד  שאמר 

בני,   – 'ירא את ה' בני ומלך 

היה ירא את ה' ואת המלך, 

אנשים  עם   – זונים  עם 

שמשנים ומפרים את פקודת 

והולכים  ומצוותיו  המלך 

תתערב'  אל  לבם  בשרירות 

שלא  כדי  עמם,  ותתחבר 

)מצודת  ממעשיהם  תלמד 

דוד וטוב הלבנון(.

והיציאה מעבודת הבורא על 

וההתרחקות   – דרכים  זני 

מעבודת הבורא תיתכן בשני 

אופנים: אם בעשיבת – כשפוסק ונמנע מלעשות את מה זציוה הבורא לעזותו והתעלמותו ממנו 

– והוא מתעלם מציוויו, או בעזות מה זהשהיר ה' מלעזותו – או שעושה פעולה שהבורא הזהיר 

עליה ואסר לעשותה, וכוון בו – וזאת מתוך כוונה להמרות את בוראו.

ואם תהיה יציאתו מן העבודה בעשיבת מה זציוה הבורא לעזותו בלבד - ואם התרחקותו מעבודת 

ה' התבטאה רק בכך שלא עשה את ציוויי הבורא וביטל מצוות 'עשה', אופן תזובתו מקיצורו 

יהיה  – תיקונו  יהיו בכך שבהזתדלו במעזה הנכון  ומילוי חסרונו  – הרי תשובתו על כך  יהיה 

בהשתדלות מעתה לקיים את ציווי ה', והידבקו בגדרי

ַער. ַ ֶשה ַהּזׁ ר ֲאִני ָעִתיד ְלָבֲאָרם ּבְ ׁזּוָבה ֲאׁזֶ ַהּתְ

ִהְשִהיר ַהּבֹוֵרא ֵמֲעׂזֹותֹו, אֶֹפן  ֶ ַמה ּזׁ ָהְיָתה ּבְ ְוִאם 
ל  ְמרֹו ֵמֲחשֹר ֶאל ּכָ ָ ִהּזׁ ַגת ִקּצּורֹו ִיְהֶיה ּבְ ַהּזָׂ

ֶהְפּכֹו, ַלֲעׂזֹות  ל  ּדֵ ּתַ ׁזְ ּיִ ְוׁזֶ ַההּוא,  ה  ֲעׂזֶ ַהּמַ  ִמין 

ִאים ַאל ּתֵֹבא, ְוָאַמר  ִני ִאם ְיַפּתּוָך ַחּשָ ֵלי א, י(: ּבְ )ִמׁזְ

ִני ָוֶמֶלְך ִעם ׁזֹוִנים ַאל  ֵלי כד, כא(: ְיָרא ֶאת ְיָי ּבְ )ִמׁזְ

ְתָעָרב. ּתִ

ֵני ְדָרִכים, ִאם  ֵמֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא ַעל ׁזְ ְוַהְיִציָאה 
ַלֲעׂזֹותֹו  ַהּבֹוֵרא  ה  ּוָ ּצִ ֶ ּזׁ ַמה  ֲעִשיַבת  ּבַ

ִהְשִהיר  ֶ ּזׁ ַמה  ַבֲעׂזֹות  אֹו  ּנּו,  ִמּמֶ מּותֹו  ְוִהְתַעּלְ

ן ּבֹו ְלַהְמרֹות ֶאת ּבֹוְראֹו. ֵמֲעׂזֹותֹו, ְוִכּוֵ

ה  ּוָ ּצִ ֶ ֲעִשיַבת ַמה ּזׁ ְהֶיה ְיִציָאתֹו ִמן ָהֲעבֹוָדה ּבַ ְוִאם ּתִ
ּצּורֹו  ׁזּוָבתֹו ִמּקִ ַהּבֹוֵרא ַלֲעׂזֹותֹו ִבְלָבד, אֶֹפן ּתְ

ְבִגְדֵרי  קֹו  ּבְ ְוִהּדַ כֹון,  ַהּנָ ה  ֲעׂזֶ ַבּמַ לֹו  ּדְ ּתַ ִהׁזְ )ג(ּבְ ִיְהֶיה 

אתכם היום וגו’, ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם”, ובגמרא דרשו )תענית ב, א( “ולעבדו בכל 

לבבכם – איזוהי עבודה שבלב זו תפילה”, ולכאורה למה פתח בקיום המצוות בכללן וסיים במצות 

מצוות  לקיים  האדם  חפץ  שאם  להורות  בא  הכתוב  כי  המפרשים,  ביארו  אלא  בלבד?  תפילה 

ומעשים טובים לא יוכל לעשות מאומה ללא כח התפילה, והא בהא תליא. וכדברי ה’חתם סופר’ 

)דרשות ח”ב שלח(: כי האמת שאין בכח האדם לעבוד את ה’ אם לא בעזר והשפעה מאת ה’, רק 

עליו לעורר את הרצון שלו לקיום המצוה, ושיתפלל אל ה’ שיעזור לו על זה, והוא לבדו יתברך 

שמו יוכל לסייע בעדו לקיים המצוה מן הכח לפועל, כי רק בכח התפילה יוכל לקיים המצוות. 

והנה דוד המלך התפלל בתהלים )כז, יא( “הורני ה’ דרכך”, וכבר הקשה בזוהר הק’ )ח”א נט.( ממה 

שאמרו )ברכות לג, ב( “הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים”, ואם דבר זה הוא מחובת האדם להשיג 

בעמלו וביגיע כפו, איך ביקש סייעתא דשמיא על כך? ומצינו תירוץ על זה ברמב”ם )הלכות 

תשובה פ”ו ה”ד( שכך ביקש דוד “הורני ה’ דרכך – לומר, אל ימנעוני חטאי דרך האמת, שממנה 

אדע דרכך ויחוד שמך, וכן זה שאמר )תהלים נא, יד( ‘ורוח נדיבה תסמכני’, כלומר תניח רוחי 

לעשות חפצך ואל יגרמו לי חטאי למונעני מתשובה, אלא תהיה הרשות בידי עד שאחזור ואבין 

ואדע דרך האמת, ועל דרך זו כל הדומה לפסוקים אלו”. כלומר, שהקב”ה יאיר דרכו כדי שלא 

יעכבו עוונותיו המבדילים והחוצצים בפניו, כי עיני האדם מסתתמות מחמת הפשעים רח”ל, ולכן 

הגם שאפשר לשוב בתשובה על עצם העוון, עדיין מוטל עליו להתפלל ולבקש רחמים שיבטל 

הקב”ה את המחיצה המבדלת בינו לבין אביו שבשמים שנוצרת על ידי החטא. 

אמנם בכדי שיצליח האדם לעשות את מה שנצטווה מאת הבורא  ג. בהזתדלו במעזה הנכון. 

לעשות, צריך שיתפלל תמיד לבורא שיעזרהו על כך. והיינו דכתיב בפרשה שניה של קריאת 

שמע, פרשת ‘והיה אם שמוע’ )דברים יא, יג( “והיה אם שמוע תשמעו אל מצותי אשר אנכי מצוה 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער התשובהשער התשובה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  זסה זסד   המוסר   ארחות   

הראזון  ענינו  אל  וכזיחשור 

שיתחזק  ולאחר   – השבעי 

גופו ויחזור אל מצב בריאותו 

עוד  יזדקק  לא  התקין, 

המחזקים  מאכלים  לריבוי 

את הגוף, וינהג במשונו המנהג 

הזווה – יוכל לאכול מזונות 

ממוצעת  מאוזנת,  במידה 

הדרוש  כפי  ונורמלית, 

מתאר  הנמשל  בריא.  לגוף 

מצווה  לבטל  שהורגל  אדם 

לשוב  ובבואו  מסויימת, 

להתמסר  עליו  בתשובה 

כוחו  בכל  זו  מצווה  לקיום 

עד  מיוחדת,  לב  ובתשומת 

שיורגל בקיומה. לאחר שהרגיל את עצמו בכך, כבר יעסוק במצווה זו גם ללא אמצעי זריזות 

מיוחדים )פתחי לב(.

– בשל אכילת מזונות  מפני זהתנהג במה זהשיקו מהמשון  נגרמה  ואם מחלתו   – ואם יהיה חליו 

שמזיקים לגוף האדם, הרי שאופן בריאותו יהיה – דרך רפואתו תהיה באופן שונה. השלב הראשון 

ברפואתו יהיה ריסון ואיפוק; בהיזמרו – על ידי שיימנע מן המשון ההוא שהזיק לבריאותו וכל 

הדומה לו, ועליו להתנהג במה זהוא הפך משגו ושבעו – מכאן ואילך יאכל מאכלים שטבעם ומזגם 

שונה בתכלית ממה שאכל עד עתה, עד זיזוב אל הענין הזווה – עד שישוב גופו לבריאותו ומצבו 

התקין. וכאזר יבריא גופו ויעמוד על הגבול הזווה לו – ולאחר שִיָמֵּצא במצב תקין, יאכל מכאן 

ואילך מן המאכלים הזווים – מאכלים המתאימים לגוף בריא וממוצעים בין זני סוגי המאכלים 

שהיה רגיל בהם, לפני חוליו ובזמן חוליו, והם האמצעיים בין זני המשגים – כלומר טבעם ממוצע: 

אינם דומים למאכלים שגרמו לחולי וגם אינם מן המאכלים שהיה נצרך להם לרפואתו ]למשל, אם 

טבעו ומזגו של המזון שגרם לחוליו חם ויבש, צריך החולה בזמן החולי להישמר מלאכול מאכלים 

לעשות  עצמו  יזרז  זאת 

בתכלית,  הפוכים  מעשים 

התזובה  בגדרי  הידבקו  עם 

בנוסף  וזאת   – ותנאיה 

עיקרי  בארבעת  לדביקותו 

התשובה ובפרטיה, אזר אני 

בזער  לקמן  לבארם  עתיד 

השה, בעשרת האל יתברך.

וכדי להבין את ההבדל בדרך 

האנשים  שני  בין  התשובה 

שהוזכרו לעיל - אלו שנמנעו 

ואלו  עשה  מצוות  מלקיים 

 - תעשה"  "לא  על  שעברו 

ומשל  דוגמא  להציג  ניתן 

השבעיים  בענינים  הרווחים 

הטבעית  הרפואה  בתחום 

מחמת  גופו  זחלה  באדם 

נכונה  בלתי  תזונה  המשון. 

רבות,  למחלות  סיבה  היא 

לשני  אותה  לחלק  וניתן 

סוגים: אם - או מפני זנמנע מלאכול את מה זיז בו – את המאכלים הנצרכים להתמדת בריאותו – 

לקיום הגוף באופן הראוי, או מפני – והאופן השני הגורם לחולי הוא מפני זאכל מה זהשיקו והפסיד 

]-וקלקל[ את בריאותו. לכל אחד מהגורמים הללו רפואה מתאימה לו, שהרי הרפואה הנדרשת כדי 

להשיב אדם לאיתנו נקבעת לפי הגורם למחלה.

וכזיהיה חליו ממיעוש המשון אזר התמיד בו בריאותו – אם מחלתו נגרמה בשל חוסר מזון הנצרך 

ידי  על   – יהיה בהרבותו  הראשון  מצבו  ואל  הנכונה  בריאותו  או-אז אופן חשרתו אל  לבריאותו, 

שישנה את הרגלי האכילה, ומעתה ירבה באכילת מאכלים המחזקים את הגוף. לפיכך יאכל החולה 

ממיני המשונות והרפואות הראויים לו לפי שבעו – מאותם מאכלים הדרושים לקיום גופו ומותאמים 

לטבעו, עד זיזוב ויחזור אל הגבול הזווה – עד שיחזור מצב גופו לאיתנו הראשון ובריאותו תהיה 

מאוזנת ותקינה,

ְמשֹונֹו  ְבִעי, ִיְנַהג ּבִ ֲחשֹר ֶאל ִעְנָינֹו ָהִראׁזֹון ַהּשִ ּיַ ּוְכׁזֶ

ֶוה. ָ ְנָהג ַהּזׁ ַהּמִ

יקֹו  ִהּשִ ֶ ּזׁ ַמה  ּבְ ִהְתַנֵהג  ׁזֶ ֵני  ִמּפְ ָחְליֹו  ִיְהֶיה  ְוִאם 
ְמרֹו ִמן  ָ ִהּזׁ ִריאּותֹו ִיְהֶיה ּבְ שֹון, אֶֹפן ּבְ ֵמַהּמָ

הּוא  ֶ ּזׁ ַמה  ּבְ ּוְלִהְתַנֵהג  לֹו,  ְוַהּדֹוֶמה  ַההּוא  שֹון  ַהּמָ

ֶוה.  ָ ַהּזׁ ָהִעְנָין  ֶאל  ׁזּוב  ּיָ ׁזֶ ַעד  ְוִשְבעֹו,  ִמְשגֹו  ֵהֶפְך 

ֶוה לֹו,  ָ בּול ַהּזׁ ְוַיֲעֹמד ַעל ַהּגְ ר ַיְבִריא גּופֹו  ְוַכֲאׁזֶ

ֲאָכִלים,  ַהּמַ ֵני  ׁזְ ין  ּבֵ ִוים  ָ ַהּזׁ ֲאָכִלים  ַהּמַ יֹאַכל ִמן 

ָשִגים. ֵני ַהּמְ ין ׁזְ ים ּבֵ )ד(ְוָהֶאְמָצִעּיִ

ֲאִני  ר  ֲאׁזֶ ּוְתָנֶאיָה,  ׁזּוָבה  ַהּתְ ְבִגְדֵרי  קֹו  ּבְ ִהּדַ ִעם 

ַרְך. ֶעְשַרת ָהֵאל ִיְתּבָ ה ּבְ ַער ַהּשֶ ַ ּזׁ ָעִתיד ְלָבֲאָרם ּבַ

ָאָדם ּבָ ים,  ְבִעּיִ ַהּשִ ִעְנָיִנים  ּבָ ֶשה  ּבָ ְמיֹון   ְוַהּדִ
ִאם שֹון,  ַהּמָ ֵמֲחַמת  גּופֹו  ָחָלה   ׁזֶ

ַהְתָמַדת  ּבֹו  ׁז  ּיֶ ֶ ּזׁ ַמה  ֵמֲאֹכל  ְמַנע  ּנִ ׁזֶ ֵני  ִמּפְ

ְוִהְפִסיד  יקֹו  ִהּשִ ֶ ּזׁ ַמה  ָאַכל  ׁזֶ ֵני  ִמּפְ אֹו  ִריאּותֹו,  ּבְ

ִריאּותֹו. ּבְ

ר ִהְתִמיד ּבֹו  שֹון ֲאׁזֶ עּוש ַהּמָ ָחְליֹו ִמּמִ ְהֶיה  ּיִ ּוְכׁזֶ
כֹוָנה  ַהּנְ ֶאל  ֲחָשָרתֹו  אֶֹפן  ְבִריאּותֹו, 

ְוָהְרפּואֹות  שֹונֹות  ַהּמְ יֵני  ִמּמִ ַהְרּבֹותֹו  ּבְ ִיְהֶיה 

ֶוה,  ָ ַהּזׁ בּול  ַהּגְ ֶאל  ׁזּוב  ּיָ ׁזֶ ַעד  ְלִשְבעֹו,  ָהְראּוִיים 

ד. והאמצעים בין זני המשגים. והנמשל הוא, כי מי שהתרגל לעבור עבירות, עליו להיזהר מעתה 
 עיונים 



הלבבותשער התשובהביושר לבב חובות 

זסש  המוסר   ארחות   

הלבבות שער התשובהחובות 

המוסר  ארחות  זסו  

חמים, אף אם הם לחים, וכן 

יבשים,  מאכלים  יאכל  לא 

אף שהם קרים, מכיוון שהם 

למזון  אחד  בצד  דומים 

שהזיק אותו, וכל שכן שעליו 

להישמר מהדבר המזיק בעצמו, ועליו לאכול רק דברי מאכל קרים ולחים שמזגם וטבעם הוא 

ההיפך הגמור מהמאכל שהזיקו. אך לאחר שיחזור לבריאותו יוכל לאכול את המאכלים הממוצעים, 

דהיינו, חם ולח או קר ויבש )טוב הלבנון(. עד כאן הביא רבנו את המשל. הנמשל עוסק במי 

שהתרגל לעבור עבירות. לאחר שחזר בתשובה עליו להיזהר לא רק מאותם מעשים שנכשל בהם, 

והיתר ועלולות להביאו לידי אותן עבירות.  אלא עליו להימנע גם מפעולות שהן בגדר רשות 

משמע, שכדי להתרחק מההנהגות הרעות שנהג בעברו עליו לגדור את עצמו בגדרים ובסייגים 

מיוחדים, ועל ידי כך יעקור מעצמו את התשוקה לעבירות שנכשל בהן. לאחר שירגיל את עצמו 

בכך ויתרחק מעבירות אלה, כבר ידע להיזהר מלעבור עליהן גם בלי אמצעי זהירות מיוחדים, כמו 

שהוא נזהר משאר העבירות )פתחי לב([.

הנזק  את  והמשיל הכתוב  דימה  וכבר  יומין  עתיק  הוא  לקוי  מזון  בשל  הנגרמת  למחלה  המשל 

שגורמים העוונות לנפש האדם לנזק המצוי במאכל הרע – במזון מקולקל או גרוע ולפגיעתו בגופו 

של האדם ובבריאותו, כמו זנאמר )ירמיה לא, כש(: 'כי אם איז בעונו ימות כל האדם האוכל הבוסר 

– כשם שהאוכל בוסר דהיינו פרי שלא הגיע לבשלותו, הוא לבדו תקהינה זניו' ולא שיני בניו, 

כך גם לעתיד לבוא, החוטא לבדו יישא עוונו ולא בניו )מצודת דוד(. אמנם משל זה עוסק בעניין 

אחר, באחריות לחטא, אולם בין שורותיו ניכרת ההשוואה של החטא לאכילת מזון רע.

מֹו  ֲאָכל ָהָרע, ּכְ ּמַ ּבַ תּוב ָהֲעֹונֹות  ה ַהּכָ ּמָ ּדִ ּוְכָבר 
ֲעֹונֹו  ּבַ ִאיׁז  ִאם  י  ּכִ )ִיְרְמָיה לא, כש(:  ָאַמר  ׁזֶ

יו. ּנָ ְקֶהיָנה ׁזִ ל ָהָאָדם ָהאֵֹכל ַהּבֶֹסר ּתִ ָימּות ּכָ

יהיה בהתפעלות, כחידושו של הגרי”ס זצוק”ל, כדי לעשות רושם בנפשו, ובלעדי זה מן הנמנע 

כל שינוי מצד אוטם הלב והקרירות והקלקול שמסביב )‘משנת רבי אהרן’ ח”ב עמ’ צ(.

לא רק מהעבירות עצמן, אלא גם מדברים מותרים שעלולים להביא אותו לידי אותן עבירות, 

ועליו לעשות לעצמו גדרים וסייגים מיוחדים כדי לעקור מעצמו את התשוקה לעבירות שעשה. 

וכאשר הוא הרגיל את עצמו לפרוש מעבירות אלה, הוא כבר יזהר מלעבור עליהן גם בלי אמצעי 

זהירות מיוחדים, כמו שהוא נזהר משאר העבירות )פתחי לב(. 

מבואר בדברי רבינו דהשב צריך לנטות לקצה השני, וכן כתב הרמב”ם והאריך בזה בשמונה פרקים 

פרק רביעי. והנה הדרך הממוצעת, שהיא דרכו של כל אדם אינה בגדר פשרה בין התורה ועניני 

העולם, בין הרוחניות והגשמיות, אלא זוהי דרך התורה ממש. ואין להקשות, שאם כן השב הנוטה 

מהממוצע לקצה השני הריהו נוטה מדרך התורה, דיש לומר, שמכיון שמצד ההכרח לתקן הוא נוטה 

מהממוצע, הרי זוהי דרך התורה עבורו, שצורך התיקון וחיוב התשובה מחייבו לזה. ולדוגמא, בחטא 

הבא מקמצנות – דרך התשובה שלו להתנהג בנדיבות יותר מהמחוייב על פי דין. ומסופקני לענין 

הדין של ‘המבזבז אל יבזבז יותר מחומש’ )כתובות סז, ב(, דאפשר דבכגון דא אינו שייך דין זה, 

שהרי הדין של אל יבזבז הוא מצד חיוב מצות צדקה, אבל אם צריך למצוות אחרות יבזבז עוד, וכאן 

מצות חיוב תשובה מחייבת אותו לפזר עוד. וכן דוגמא לענין הדיבור, הרי רק דיבורים בטלים נאסרו 

אבל לדבר עם חברו בענינים שהם לצורך – מותר. ואילו השטוף בשיחה ונמשך לדברים בטלים 

ודיבורים אסורים, בבואו לשוב, חייב להתרגל במיעוט שיחה, אפילו בשיחה מותרת דהיינו בדברים 

שהם לצורך ]במסכת סנהדרין )כה, ב( וכן הוא ברמב”ם )פי”ב מעדות הל’ ה-ח( בענין עוברי עבירה 

שנפסלו לעדות, כגון משחק בקוביא, המלוה בריבית, ומפריחי יונה ועוד. ובמשחק בקוביא, אפילו 

אלו המשחקין בקליפי אגוזין וקליפי רמונין, ואימתי חזרתן משישברו פספסיהן, ויחזרו בהן חזרה 

גמורה דאפילו בחינם לא עבדי. מלוה בריבית, ואימתי חזרתן משיקרעו את שטריהן ויחזרו בהן חזרה 

גמורה ואפילו לעכו”ם לא מוזפי וכו’. עיי”ש. והנה התשובה של אלו הוא על איסור גזל, ומבואר 

דלא מהני סתם תשובה בחרטה על העבר וקבלה על העתיד, אלא צריכים לעשות פעולות עד קצה 

והשבירה  הניתוק  הוא  דיסוד התשובה  והוא  ויקרעו את שטרותיהם.  פספסיהן,  האחרון בשבירת 

מהאוירה, הגורמים, התנאים והכוחות שהביאו והניעו אותו לידי החטא[. 

והנה כתב שם הרמב”ם שצריך לנטות קצת מהממוצע אל דרך הטוב, והוא בגלל קירבת הטבעיות 

לרע, וזהו גם כן בתור רפואה, ואלה הרחוקים מהרע אינם זקוקים לנטות מהממוצע הרצוי, וכמו 

ויצרם חלוש  זך  היה שכלם  וכו’  ז’ שהקדמונים  שכתב בחובות הלבבות בשער הפרישות פרק 

היוצאת מהדרך השווה  היו צריכים אל הפרישות  ולא  וכו’,  נמשכות אחר שכלם  היו  ונפשותם 

התוריית וכו’. והנה אצלנו אפילו מי שמצבו טוב ביותר יש לחוש בגלל הקירבה הטבעית לרע, 

וצריך שינוי ערכין והרגל למעשה, וזה אי אפשר בלי לימוד המוסר, וגם הכרח שלימוד המוסר 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער התשובהשער התשובה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  זסש זסח   המוסר   ארחות   

חרטתו   – בפיהו  זב  ושה 

נחשבת  אינה  זה  אדם  של 

לתשובה אמיתית, אלא היא 

שאינה  "מרפרפת"  תשובה 

מצויה  הלב.  מן  נובעת 

בלבו,  ולא  בלבד,  בפיו  היא 

– ולא  ובלזונו, לא במעזהו 

בעונז  חייב  והוא  במעשיו, 

מעשיו,  על  יתברך  הבורא 

)ירמיה  נאמר  ]ועליו[  ובו 

ונאף  רצח  'הגנב  ש-יא(:  ש, 

לבעל  וקשר  לזקר  והזבע 

אחרים  אלהים  אחרי  והלך 

לאחר  ידעתם'.  לא  אזר 

פירוט שורת מעשים כה מגונים, מתוארת תגובתם של ישראל בהמשך הפסוק: "ובאתם ועמדתם 

לפני הבית הזה אשר נקרא שמי עליו" - כדי להתוודות ולהקריב קרבנות על חטאיכם, "ואמרתם 

גלוי  והרי  לכם.  המגיע  אלו הצלתם את עצמכם מהעונש  חושבים שבפעולות  והנכם   – נצלנו" 

וידוע לפני שכל כוונתכם להשקיט מצפונכם ורק "למען עשות" שוב "את כל התועבות האלה". 

'המערת פרצים היה הבית השה' – האם ייתכן שבית המקדש ישמש כמערת שודדים?! השודדים 

זה לזה את מעלליהם בדרך של  ובמקומות מסתור ושם הם מספרים  נוהגים להתאסף במערה 

התפארות ואינם מתביישים ונכלמים זה מזה. כך נראה גם מי שבאים אל בית המקדש להתוודות 

על עוונותיהם ועל פשעיהם בלי לשוב עליהם בתשובה מתוך חרטה וכאב לב. הלא דומים הם 

לשודדים המספרים על מעשיהם במערתם ובמקום מחבואם )מרפא לנפש(.

והחלק הזני הוא תשובתו של אדם שאינו שב רק בפיו אלא הזב בתשובה בלבו ובאיבריו, ועומד 

- ומתקומם כנגד יצרו שכלו, ומתנהג להכריח נפזו – ואוזר כוחותיו במלחמתו כדי לכוף עצמו 

לדרך טובה, ולהילחם עם תאוותיה - ונאבק עם תאוותיו, עד זינצחנה

הם  התזובה  חלקי  אבל 

נחלקת  התשובה   – זלוזה 

זה  לשלושה חלקים השונים 

מזה בדרגותיהם. 

אחד מהם, הזב מחמת זלא 

מצא דרך לעבירה – התשובה 

אדם  של  זו  היא  הראשונה 

השב רק בזמן שאין העבירה 

מצויה  ואינה  לפניו  מזומנת 

שאינו  כך  עיניו,  לפני 

וכזהוא  לעשותה,  מתפתה 

מוצא – אך כאשר העבירה מזדמנת לפניו, גובר יצרו על זכלו ולא ימנע ממנה – אין הוא שולט 

הוא  יצרו,  רצון  ורק לאחר שהשלים את   – נכשל בעבירה, וכאזר יזלים עזותה  בעצמו, אלא 

מתעורר להתחרט על המעשה שעשה, ויראה את גנות מעזהו – ורואה כמה מגונה הוא המעשה 

שעשה ועד כמה גרוע מצבו הרוחני, ויתחרש על מה זעבר בה – הוא מתחרט ומצטער על רוע 

מעללו והתנהגותו המגונה.

הּו,  ַמֲעׂזֵ ִפיהּו, לֹא ְבִלּבֹו, ּוִבְלׁזֹונֹו לֹא ּבְ ב ּבְ ׁזָ ְוֶשה 
ַרְך, ּובֹו ֶנֱאַמר  עֶֹנׁז ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ב ּבְ ְוהּוא ַחּיָ

ֶקר  ֶ ַלּזׁ ֵבַע  ָ ְוִהּזׁ ְוָנאֹף  ָרֹצַח  ֲהָגֹנב  ש-יא(:  ש,  )ִיְרְמָיה 

ר לֹא  ַעל ְוָהלְֹך ַאֲחֵרי ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ֲאׁזֶ ר ַלּבָ ְוַקּשֵ

ה. ִית ַהּשֶ ִרִצים ָהָיה ַהּבַ ם — ַהְמָעַרת ּפָ ְיַדְעּתֶ

ְועֹוֵמד  ּוְבֵאָבָריו,  ִלּבֹו  ּבְ ב  ָ ַהּזׁ ִני,  ֵ ַהּזׁ ְוַהֵחֶלק 
ְלַהְכִריַח  ּוִמְתַנֵהג  ִיְצרֹו,  ֶנֶגד  ּכְ ְכלֹו  ׂזִ ּבְ

ה  ֶחּנָ ַנּצְ ּיְ ׁזֶ ַעד  ֲאֹוֶתיָה,  ּתַ ִעם  ֵחם  ּוְלִהּלָ ַנְפׁזֹו 

ִני ֶרק ׁזֵ  ּפֶ

ה. — ֶאָחד ֵמֶהם,  לׁזָ ׁזּוָבה ֵהם ׁזְ ֶחְלֵקי ַהּתְ ֲאָבל 
ָלֲעֵבָרה, ֶדֶרְך  ָמָצא  ּלֹא  ׁזֶ ֵמֲחַמת  ב  ָ  ַהּזׁ

ַנע  ְכלֹו ְולֹא ִיּמָ הּוא מֹוֵצא, ּגֹוֵבר ִיְצרֹו ַעל ׂזִ )א(ּוְכׁזֶ

ְגנּות  ִיְרֶאה  ֲעׂזֹוָתּה  ִלים  ַיׁזְ ר  ְוַכֲאׁזֶ ה,  ּנָ ִמּמֶ

ּה. ָעַבר ּבָ ֶ הּו ְוִיְתָחֵרש ַעל ַמה ּזׁ ַמֲעׂזֵ

וכן  עוד מצוה.  אותו לעשות  ומושכת  גוררת  הקודמת אשר עשה, דקדושת המצוה אשר עשה 

להיפך בעשיית העבירה ממשיך על עצמו רוח טומאה הגוררת ומושכת אותו לעשות עוד עבירה. 

א. וכזהוא מוצא גובר יצרו על זכלו ולא ימנע ממנו וכו' ויתחרש על מה זעבר בה. כלומר, אף 

שהוא מתחרט אחר עשיית העבירה מכל מקום אין היא מונעתו מלחזור על חטאיו. הנה מצינו 

בדברי חכמינו ז”ל שמי שנכשל בחטא, אזי כל זמן שלא נמחק לגמרי רושם החטא עלול הוא 

ליפול בחטאים אחרים, שכיון שעבר עבירה התקרב אליה ומעתה יש לו נטייה לחטא, וצריך הוא 

השתדלות מיוחדת ועבודה רבה עד שתעקר נטייתו לחטא מן השורש.

והעובר עבירה אחת,  י( אמרו: “העושה מצוה אחת, קונה לו פרקליט אחד.  )ד,  במסכת אבות 

קונה לו קטגור אחד”. וביארו המפרשים, כי מכל מצוה שהאדם עושה נברא מלאך קדוש, ולהיפך 

מכל עבירה נברא מלאך רע. ואותו המלאך הנברא מהמצוה מסייעו לעשות אחר כך עוד מצוות, 

י, ב( על  ולהיפך מלאך הנברא מעבירות מסייעו לעשות עוד עבירות. ועיין במהרש”א )מכות 

הגמרא “בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו”, כי אותו המלאך הנברא מן החטא, הוא המוליך 

את האדם ומפתהו לחטוא. וזהו גם כוונת אמרם ז”ל “מצוה גוררת מצוה, עבירה גוררת עבירה”. 

והיינו, כי עצם טבע המצוה וכח הקדושה שבה, ממשיך אותו לעשות עוד מצוה אחרת על המצוה 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער התשובהשער התשובה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  זעא זע   המוסר   ארחות   

האנשים  על  זכתוב  כמו 

זרה  עבודה  בעוון  שנכשלו 

בשאת  'לכן  ש(:  כש,  )יזעיה 

יכופר עון יעקב, ושה כל פרי 

הסר חשאתו, בזומו כל אבני 

 – מנופצות'  גיר  כאבני  משבח 

הקב"ה אומר: כך אסיר מעם 

ואמחל  חטאתם  את  ישראל 

את  ישברו  כאשר   - להם 

לעבודת  העשויים  המזבחות 

אבניהם  את  וינפצו  כוכבים 

כדרך שמנפצים וטוחנים אבני גיר לאבק דק. ומסיים הפסוק: "לא יקמו אשרים וחמנים" – כל זאת 

בתנאי שיעקרו את החטא מליבם באופן שלא יחזרו לסורם ולא יקימו מעתה אשרים וחמנים שהם 

שמות עבודה זרה למיניה. הרי שנאמר בפסוק במפורש שהמחילה על העוונות תלויה ומותנית 

בכך שהחוטא לא יחזור עוד בשום אופן לכסילותו )רש"י ומצודת דוד(.

והחלק הזליזי הוא התשובה של האדם זהתנהג ]שמתנהג[ בכל תנאי התזובה - אדם שהשלים 

את כל תנאי התשובה, והגביר – וגבר זכלו על תאוותיו, והתמיד לחזוב עם נפזו – והוא מתמיד 

לעשות חשבון נפש עם עצמו, וירא את בוראו, ובוז

זיזנאהו  ממה  וימנענה 

ופעמים   – יתברך  הבורא 

במלחמה  מנצח  הוא  רבות 

זו, ומונע את עצמו ממעשים 

רעים שהם נגד רצון הבורא 

זבאופן  אלא  שמו,  יתברך 

להשותו  רוצה  נפזו  תמידי 

הפך  שהוא  מה  אל  תמיד 

 – וזואפת  הבורא,  עבודת 

אל  וחושקת  מצפה  והיא 

מזתדל  והוא  העבירה, 

לחסום אותה ולמנוע את תשוקתה ולשלוט בה, וכך הוא נמצא במצב של מלחמה תמידית, ופעם 

תנצחהו – כך שפעם היא, נפשו החומדת, מנצחת אותו, ופעם ינצחנה – ופעם הוא המנצח.

ושה – אדם זה אינו זלם בדרך התזובה זמחייבת לו הכפרה – אין תשובתו שלימה, וכיוון שכך אינו 

זכאי לכפרה על עוונותיו, עד זיסור ויפרוש מן העבירות לגמרי,

ֲעֹון  ר  ְיֻכּפַ שֹאת  ּבְ ָלֵכן  ש(:  כש,  ְעָיה  )ְיׁזַ תּוב  ּכָ ׁזֶ מֹו  ּכְ

ל ַאְבֵני  ׂזּומֹו ּכָ אתֹו ּבְ ִרי ָהֵסר ַחּשָ ל ּפְ ַיֲעקֹב ְוֶשה ּכָ

צֹות. ַאְבֵני ִגר ְמֻנּפָ ַח ּכְ ִמְשּבֵ

ָנֵאי  ּתְ ָכל  ּבְ ִהְתַנֵהג  ׁזֶ ָאָדם  י,  ִליׁזִ ְ ַהּזׁ ְוַהֵחֶלק 
ֲאָותֹו,  ּתַ ַעל  ְכלֹו  ׂזִ יר  ְוִהְגּבִ ׁזּוָבה,  ַהּתְ

ב ִעם ַנְפׁזֹו, ְוָיֵרא ֶאת ּבֹוְראֹו, ּובֹוׁז  ֵ ְוִהְתִמיד ְלַחּזׁ

א  ֶאּלָ ַרְך,  ִיְתּבָ ַהּבֹוֵרא  ָנֵאהּו  ׂזְ ּיִ ֶ ּזׁ ה  ִמּמַ ה  ְוִיְמָנֶעּנָ

ֲעבֹוַדת  ֶהֶפְך  ֶאל  ָתִמיד  ְלַהּשֹותֹו  רֹוָצה  ְפׁזֹו  ּנַ ׁזֶ

ל  ּדֵ ּתַ ִמׁזְ ְוהּוא  ָהֲעֵבָרה,  ֶאל  )ב(ְוׁזֹוֶאֶפת  ַהּבֹוֵרא, 

ה. ֶחּנָ ֵחהּו ּוַפַעם ְיַנּצְ ַנּצְ ַלֲחֹסם אֹוָתּה, ּוַפַעם ּתְ

לֹו  ֶבת  ַחּיֶ ּמְ ֶ ּזׁ ׁזּוָבה  ַהּתְ ֶדֶרְך  ּבְ ֵלם  ׁזָ ֵאינֹו  ְוֶשה 
ְלַגְמֵרי,  ָהֲעֵברֹות  ִמן  סּור  ּיָ ׁזֶ ַעד  ָרה,  ּפָ ַהּכַ

לא נעקרה ממנו, וצריך הוא השתדלות מיוחדת ועבודה רבה עד שתעקר נטיתו לחטא מן השורש. 

ומה שכתב הרמב”ם )תשובה פ”ב ה”ב(: “ומה היא התשובה הוא שיעזוב החוטא חטאו... ויעיד 

עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם”, אינו סתירה לאמור, שיש לפרש שאף על פי 

שלאחר התשובה נותרה בו הנטיה לחטא, מכל מקום יתכן בהחלט שיעיד עליו יודע תעלומות 

שהחלטתו לעזוב את החטא עזה כל כך עד שלא ישוב אל החטא. וכבר דייקו המפרשים בלשון 

“יודע העתידות”, כי העדות היא על  יודע תעלומות” ולא כתב  הרמב”ם שכתב: “שיעיד עליו 

החלטתו הנחושה עכשיו הנובעת מתוך תוכו, ולא על העתיד להיות.

וחזרו  העגל  חטא  על  תשובה  ישראל  שעשו  פי  על  שאף  עליו,  שעמדנו  הדבר  מובן  זה  ולפי 

למעלתם הקודמת, מכל מקום נשארו בסכנה שמא ישובו לחטוא מחמת הנטיה שנוצרה בקרבם 

על ידי החטא, ולכן נצטוו: “הורד עדיך מעליך”, וכמו שנתבאר. 

ב. וזואפת אל העבירה וכו' ופעם תנצחהו ופעם ינצחה. כלומר, אף שמתאמץ לא לחזור על חטאיו 

מכל מקום אין הוא עוזב את החטא עזיבה מוחלטת. 

הנה, אחר שַעם ישראל חטאו בעגל אמר להם הקב”ה “ועתה הורד עדיך מעליך ואדעה מה אעשה 

לך” )שמות לג, ה(. ופירש הספורנו, שיסירו מעליהם את המעלות הגדולות שקנו לעצמם בהר 

סיני, ואז לא יהיו ראויים לעונש גדול כל כך, שעל ידי כך שתקטן מעלתם לא יהיו נתבעים 

בחומרה כדרך שנתבעין הצדיקים הגדולים. 

וצריך ביאור, כי מאחר שנצטוו ישראל: “הורד עדיך מעליך”, שמעינן מכך שנשארו בגדולתם כמו 

שהיה מקודם ואף על פי שחטאו בעגל, ועל כרחך משום שעשו תשובה, ואם כן מדוע הוצרכו 

יוכלו  לא  ולמה  הגדולה,  במעלתם  להיות  יכלו  העגל  חטא  קודם  והרי  מעליהם,  עדים  להוריד 

לעמוד במעלתם אף לאחר מכן? 

אלא מבאר בספר ‘שיחות מוסר’ )מאמר נז(, דהנה תנן במסכת אבות )ד, ב(: “עבירה גוררת עבירה”, 

והטעם הוא שכל זמן שלא עבר אדם עבירה הרי הוא רחוק ממנה, וכשעבר עבירה התקרב אליה 

ומעתה יש לו נטיה לחטא ]עיין עיונים לעיל[, ואף על פי שעשה תשובה, עדיין יתכן שהנטיה לחטא 

 עיונים 

 עיונים 



הלבבות שער התשובהחובות 

זעג  המוסר   ארחות   

ביושר לבב הלבבותשער התשובה חובות 

המוסר  ארחות  זעב  

והוא   – ממנו, והזיב אל לבו 

ועוונו,  חשאו  בגודל  מתבונן 

ומכיר   – מי  גדולת  והכיר 

זהמרה  הבורא  גדולת  את 

ועבר  אותו  והכעיס  אותו 

על דברו ועל מצוותו, והציב 

ולנכחו  עיניו  לנגד  עוונותיו 

תמיד – אותו אדם גם מציב 

את עוונותיו לנגד עיניו והם 

שיהיה  כדי  תמיד,  למולו 

ומבקז  עליהם  מתחרש 

המחילה בהם – ומבקש עליהם סליחה במשך כל ימי חייו, עד בוא קצו – עד יום מותו.

ושה – אדם זה ראוי אצל הבורא להינצל מעונש על עוונותיו, מאחר שעשה תשובה שלימה.

יר  ְוִהּכִ ַוֲעֹונֹו,  ֶחְשאֹו  ֹגֶדל  ִלּבֹו  ֶאל  יב  ְוֵהׁזִ ּנּו,  ִמּמֶ

יב  ְוִהּצִ ָברֹו,  ּדְ ַעל  ְוָעַבר  אֹותֹו  ִהְמָרה  ׁזֶ ִמי  ת  ֻדּלַ ּגְ

ִמְתָחֵרש  ָתִמיד,  ּוְלִנְכחֹו  ֵעיָניו  ְלֶנֶגד  ֲעֹונֹוָתיו 

יו, ַעד  ל ְיֵמי ַחּיָ ִחיָלה ָבֶהם ּכָ ׁז ַהּמְ ֲעֵליֶהם )ג(ּוְמַבּקֵ

ּבֹוא ִקּצֹו.

ֵצל. ָראּוי ֵאֶצל ַהּבֹוֵרא ְלִהּנָ ְוֶשה 

ועקרב, והולכים בדרך טובה, כי אמת ויציב ששלש אלו הן דרכים טובות, צום וקול וממון, מכל 

מקום עדיין רחוקים הם מהעיר אשר ה’ שמה, שממנה יצאו, ואין להם תקנה אלא שישובו בדרך 

כובשים  ויהיו  ביצרם,  שימשלו  דהיינו  ועקרבים,  שרפים  הנחשים  בדרך  ויהרגו  שהלכו,  הזאת 

אותו. ודבר זה מבואר בדברי רבותינו ז”ל במסכת יומא )פו, ב(: ‘היכי דמי בעל תשובה, אמר רב 

יהודה, כגון שבאת לידו דבר עבירה פעם ראשונה ושניה וניצל הימנה’. זהו ענין תשובה, שחוזר 

מדרכו הרעה ושב לדרך הטוב, ומתקן את הקלקול בעצמו, וכובש את יצרו. ועל זה תנן )אבות 

פ”ד מי”א(: “תשובה ומעשים טובים”, כלומר, מתחילה יעשה תשובה שישוב לביתו בדרך אשר 

הלך, ויחזור ויהרוג נחש שרף ועקרב, דהיינו שיכבוש את יצרו בדבר אשר חטא, ואחר כך יעשה 

מעשים טובים, דהיינו תפילה וצדקה וגמילות חסדים וכל מדות טובות, ותלמוד תורה כנגד כולם”. 

ג. ומבקז המחילה בהם כל ימי חייו. והיינו תשובה שלימה המביאה את החוטא לידי השתלטות 

גמורה על יצרו ולידי עזיבה מוחלטת של תאוותיו.

במסכת יומא )פו, ב( אמרו: “היכי דמי ‘בעל תשובה’? אמר רב יהודה: כגון ]מי[ שבאת לידו דבר 

זה שהוחזק כבר בתשובה  הוא  מי  הימנה”. הגמרא מבארת  וניצל  ושניה,  עבירה פעם ראשונה 

גמורה שלא ישוב עוד למה שחטא, עד שהוא ראוי להיקרא ‘בעל תשובה’? עונה רב יהודה, מי 

שנזדמן לו פעמיים אותו דבר-עבירה שנכשל בו, ובשתי הפעמים עמד בנסיון וניצל מיצרו הרע 

המתגבר עליו באותה שעה – זהו ‘בעל תשובה’. )מהרש”א(. 

השל”ה הק’ )יומא הלכות תשובה( ביאר, שעיקר ענין התשובה הוא בכך שחוזר החוטא מדרכו 

הרעה ועוזב הרע ושב לדרך הטוב ומתקן את הקלקול בעצמו וכובש את יצרו, אבל זולת זה הרי 

חסר בעיקרו של ענין התשובה. וז”ל: “וזהו ענין ‘תשובה’, שישוב לביתו ולאחוזתו. לא כטעות 

שסוברים, תקנת החוטא הוא, בדברי הצומות ובתפילות, לעמוד באשמורת ולהתחנן על מחילה 

שלושים  ]-מאה  שוה  בגימטריה  עולים  ממון’,  קול,  ‘צום,  סימן,  ונותנים  צדקה.  וליתן  וסליחה, 

כי סוברים הצום הוא תשובה, נמצא  וצדקה,  ואומרים, שלושה אלה הם תשובה תפילה  ושש[. 

רוע  וצדקה מעבירין את  ‘תשובה תפילה  הרי  צדקה,  הוא  וממון  הקול שהוא תפילה,  בהצטרף 

נחש שרף  פי שיצאו ממקום  רחוקה, אף על  ההולכים בדרך  הם  אותם האנשים  הגזירה’. אבל 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער התשובהשער התשובה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  זעה זעד   המוסר   ארחות   

והדבר הזני הוא, זידע אופן 

שיכיר   – וגנותו  מעזהו  רוע 

את חומרת חטאיו וגנותם, כלומר, לא די בכך שהוא מכיר בעבירות שעשה, כפי שמבואר בתנאי 

הראשון, אלא עליו להכיר בגודל רעתן ובחומרת הפגם שהן גורמות. וכל עוד לא ידע עד כמה 

חטאיו מגונים, לא יגיע לחרטה גמורה. אם יחשוב בלבו, מה בכך אם למשל נהניתי מן העולם הזה 

בלא ברכה או אם ביטלתי מן התורה? הרי אין זה דבר חמור כל כך, לא ישוב בתשובה בלב שלם. 

צריך שיהיה ברור לאדם, כי אין בעולם דבר רע המשתווה למי שאינו חושש למצוותיו של המלך 

המרומם, ושאין רע יותר ממעשהו של מי שעובר על ציוויו )מרפא לנפש([. כי אם

אבל על השאלה, במה תהיה 

מהן   – מהאדם  התזובה 

לאדם  הנדרשות  הידיעות 

כדי שיגיע לתשובה ניאותה, 

בזה,  עונה  הנני   – בשה  אַֹמר 

התשובה  כי   - לו  תיתכן  כי 

הקדמת  אחר  תתאפשר 

 - דברים  בזבעה  ידיעתו 

לאדם  שיתבררו  לאחר  רק 

שבעת הדברים שדלהלן.

זידע  הוא,  הראזון  הדבר 

ידיעה  מעזהו  גנות  האדם 

ברורה – שידע באופן ברור 

יתברר  לא  אם  כי  שחטא. 

ברורה  בידיעה  שה  דבר  לו 

אם  מסתפק  ויהיה  וודאית, 

כאשר  גם  או  חטא,  בכלל 

יהיה ברור לו שחטא, אך עדיין יהיה ספק בלבו בנוגע לחומרת מעשיו שמא היה זוגג בלתי - 

ולא משיד, או-אז לא תיתכן החרשה ממנו עליו ובקזת המחילה בו – לא ייתכן שחרטתו על מעשיו 

ובקשת המחילה עליהם יהיו בלב שלם, כמו זכתוב )תהלים נא, ה(: 'כי פזעי אני אדע וחשאתי נגדי 

תמיד'. הרי שידיעת החטא היא תנאי יסודי בתהליך התשובה.

י ִאם  הּו ּוְגנּותֹו. ּכִ ַדע אֶֹפן רַֹע ַמֲעׂזֵ ּיֵ ׁזֶ ִני,  ֵ ְוַהּזׁ י ִליׁזִ ֶרק ׁזְ  ּפֶ

ֶשה,  ׁזּוָבה ֵמָהָאָדם, אַֹמר ּבָ ֶמה ִתְהֶיה ַהּתְ ּבַ ֲאָבל 
ְבָעה  ׁזִ ַמת ְיִדיָעתֹו ּבְ ֵכן לֹו ַאַחר ַהְקּדָ י ִתּתָ ּכִ

ְדָבִרים.

הּו ְיִדיָעה ְברּוָרה.  נּות ַמֲעׂזֵ ּגְ ַדע  ּיֵ )א(ׁזֶ ָהִראׁזֹון, 
ְוִיְהֶיה  ֶשה,  לֹו  ֵרר  ִיְתּבָ לֹא  ִאם  י  ּכִ

ַהֲחָרָשה  ֵכן  ִתּתָ לֹא  ֵמִשיד,  י  ְלּתִ ּבִ ׁזֹוֵגג  אֹו  ק  ּפֵ ִמְסּתַ

ים  ִהּלִ תּוב )ּתְ ּכָ מֹו ׁזֶ ִחיָלה בֹו, ּכְ ת ַהּמְ ׁזַ ּנּו ָעָליו, ּוַבּקָ ִמּמֶ

י ָתִמיד. אִתי ֶנְגּדִ ַעי ֲאִני ֵאָדע ְוַחּשָ י ְפׁזָ נא, ה(: ּכִ

בבנין זה חוזר הפועל לאגדם הפועל. אין הווידוי מיועד לאחרים, אף לא לה’, שהרי הוא בוחן כליות 

ולב ומכיר את חטאי האדם, אלא עיקר הווידוי הוא לעצמו. הודאה זו היא “הצעד הראשון לשיפור 

מעשיו. והן אין אדם רשאי להקריב קרבן, אלא אם כן קיבל על עצמו לתקן את דרכיו... אין אדם 

מגיע לידי החלטה זו, אלא אם כן יכיר את עצמו בלא אשליות, ויודה על החטא שחטא. כל עוד הוא 

משלה עצמו ומכסה על חטאו, לא יזכה ליישר את לבבו” )פי’ הרש”ר הירש ויקרא ה,ה(.

עיקר הווידוי, הוא לצייר לעצמו בהחלטיות שחטא, ולא לומר שום התנצלות. זה ההבדל בין שאול 

המלך לדוד המלך. שאול כשאמר “חטאתי” )שמואל א טו, כד(, לא אמר זאת בהחלטיות, אלא 

התנצל ואמר שירא היה את העם, לכן לא נסלח עוונו. לעומתו, דוד אמר בהחלטיות )שמואל ב 

יב, יג(: “חטאתי לה’”, ולכן אמר לו הנביא )שם(: “גם ה’ העביר חטאתך” )‘מדבר קדמות’ לחיד”א 

מערכת ו אות יח, בשם בינה לעיתים(. 

הנביא אומר )הושע יד, ב( “שובה ישראל עד ה’ אלקיך כי כשלת בעוונך”, ולכאורה למה הוצרך 

לפרש “כי כשלת בעוונך”, הלא מדאמר “שובה ישראל” שומע אני שחטאו דאם לא כן לא היה 

להם על מה לשוב בתשובה, ואם כן משום מה הוצרך הנביא לפרט “כי כשלת בעווניך”.

ותירצו בעלי המוסר, דהרבה פעמים כשאומרים לחוטא לחזור בתשובה אינו מבין כלל על מה 

עליו לשוב, כי הוא מושרש כל כך בעוונותיו עד שהמה בעיניו כהיתר, ועמי לא ידע וישראל 

להוסיף  היא  עליו  המוטלת  לחשוב, שהתשובה  אותו  ולבו מטעה  חטא,  ומתי  במה  התבונן  לא 

אנשי  של  מנהגים  בשאר  בזה  וכיוצא  לילה  באישון  הבורא  לעבודת  קום  ולהשכים  במדריגות 

ועליו לשוב עליהן תחילה, לכן אמר  מעשה, כאשר לפי האמת עבר על עבירות חמורות ר”ל 

הנביא “שובה ישראל עד ה’ אלקיך כי כשלת בעוונך”, שלא יחשוב ויסבור שהתשובה היא להוסיף 

בפרישות וכיוצא בזה, אלא “כשלת בעוונך” ותחילה עליו לעזוב דרך ֶרשע כפשוטו.

א. זידע גנות מעזהו ידיעה ברורה. הכרת החוטא בחטאו היא הבסיס לחרטה. וכפי שביאר המלבי”ם 

)ויקרא ה, ה( את הכתוב “והתודה אשר חטא”. כי התורה רצתה שהאדם יודה בחטאו, ולא יכחיש את 

אשר עשה. טבע האדם להאשים אחרים בכשלונותיו כדי לטהר את עצמו, שהרי ‘כל דרך איש ישר 

בעיניו’ )משלי כא, ב(. דרך התורה היא להעמיד את האדם מול מעשיו, להודות ולהתוודות במקום 

שטעה וחטא, ומתוך כך, לא ישוב לחטוא. נמצא “גדר הוידוי, הוא היפך הכפירה וההכחשה. והוא, 

שמפרסם בפיו דבר שטבע בני אדם להעלימו... שכן מטבע האדם להעלים חטאיו”.

המילה ‘וידוי’, שמשמעותה היא הודאה בחטא, מופיעה כמעט תמיד בלשון ‘והתוודה’ – בנין התפעל, 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער התשובהשער התשובה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  זעש זעו   המוסר   ארחות   

כי  לו  כשיתברר  אך   – עליו 

עליו,  להיענש  צפוי  הוא 

– יבוא לידי  יתחרש אחר כך 

מה',  המחילה  ויבקז  חרטה, 

יח(:  לא,  )ירמיה  זכתוב  כמו 

בתשובה  זובי  אחרי  'כי 

על  הצטערתי   – נחמתי' 

'ואחרי  שעשיתי,  החטאים 

לי  שנודע  אחרי   – הודעי' 

'ספקתי  לי  המחכה  העונש 

על ירך' – הכיתי יד על ירך 

כדרך האדם המצטער )פת לחם ומצודת דוד(, ונאמר )תהלים קיש, קכ(: 'סמר מפחדך בזרי – בשרי 

נתקשה ונעשה מסומר מפחדך הרב, וממזפשיך יראתי' – יראתי מהעונשים הצפויים לבוא עלי, ופחד 

זה הביאני להתחרט ולשוב מדרכי הרעה.

שבו  והוא נכתב בספר  לו,  כי חטאו שעשה שמור   – הוא זידע זהוא זמור עליו  והדבר הרביעי 

נזכרים עוונותיו, ולא יעבור עליו העלם – ולא ייתכן שיהיה נעלם ונשכח מהבורא ולא זכחה – והוא 

לא ישכח אותו ולא הנחה – ולא ְיַוֵּתר. אין לפני הבורא לא טרדה ולא שכחה ועתיד הוא להעניש 

ללא וויתור, כמו זנאמר

מעזהו  כי  אצלו  יתברר  לא 

אכן הוא רע בהחלט, ומפעלו 

אכן  ופעולתו   – שוב  אינו 

אינה טובה, לא יתחרש עליו 

על  יקבל  ולא  עליהם[,   –[

ממנו  התזובה  תנאי  עצמו 

את  עצמו  על  יקבל  ולא   -

לפרטיהם,  התשובה  תנאי 

ודינו בו – מפני שיוכל לשגות 

במעשה  שדינו  במחשבות 

של  כדינו   – הזוגג  כדין  זה 

ואמתלאתו  בשוגג,  החוטא 

להרבות  ויוכל   – רחבה 

את  להצדיק  כדי  בתירוצים 

שגיאה  שתהיה  בלי  להתבונן  יוכל  מי   – יבין  מי  'זגיאות  יג(:  יש,  )תהלים  זנאמר  כמו  מעשיו, 

במחשבותיו, והלא פעמים רבות ישגה האדם בדעתו לחשוב שאין רע בדבר מה, אך האמת היא 

שונה, כי נעלם ונסתר ממנו תוכן הדבר. על כן אשאל ממך, ה', שמנסתרות נקני' – תכפר לי ותנקה 

אותי מהרע שעשיתי, גם אם היה נסתר ממני תוכן הדבר )מצודת דוד(.

והתנאי הזליזי הוא, זידע בחיוב הגמול על מעזהו – שידע שיש תשלום שכר ועונש על מעשה 

שה, אין הצורך מביאו אל  דבר  ידע  כי אם לא  ההנהגה.  מדרכי  מחוייב  והדבר  גמול,  ישולם  רע 

החרשה עליו – לא ירגיש צורך חזק להתחרט על מעשהו הרע. וכזיתברר אצלו כי הוא ענוז

תּוב  ּכָ מֹו ׁזֶ ִחיָלה, ּכְ ׁז ַהּמְ ְך ִויַבּקֵ ָעָליו, ִיְתָחֵרש ַאַחר ּכָ

ים  ִהּלִ )ּתְ ְוָאַמר  י,  ִנַחְמּתִ ׁזּוִבי  ַאֲחֵרי  י  ּכִ יח(:  )ִיְרְמָיה לא, 

ֶשיָך ָיֵראִתי. ּפָ ׁזְ ִרי ּוִמּמִ ָך ְבׂזָ ְחּדְ קיש, קכ(: ָסַמר ִמּפַ

ב  ְוִנְכּתָ ָעָליו  מּור  ׁזָ הּוא  ׁזֶ ַדע  ּיֵ ׁזֶ ְוָהְרִביִעי, 
ָעָליו  ַיֲעֹבר  ְולֹא  ֲעֹונֹוָתיו,  ֵסֶפר  ּבְ

ֱאַמר ּנֶ ׁזֶ מֹו  ּכְ ָחה,  ַהּנָ ְולֹא  ְכָחה  ׁזִ ְולֹא   ֶהְעֵלם 

ֵאינֹו  ּוִמְפָעלֹו  ַרע  הּו  ַמֲעׂזֵ י  ּכִ ֶאְצלֹו  ֵרר  ִיְתּבָ לֹא 

ׁזּוָבה  ַנאי ַהּתְ ל ּתְ שֹוב, לֹא ִיְתָחֵרש ָעָליו, ְולֹא ְיַקּבֵ

ַוֲאַמְתָלָאתֹו ְרָחָבה,  ֹוֵגג,  ַהּזׁ ִדין  ּכְ ְוִדינֹו בֹו  ּנּו,  ִמּמֶ

ָיִבין  ִמי  ִגיאֹות  ׁזְ יג(:  יש,  ים  ִהּלִ )ּתְ ֱאַמר  ּנֶ ׁזֶ מֹו  ּכְ

ִני. רֹות ַנּקֵ ְסּתָ ִמּנִ

י  הּו. ּכִ מּול ַעל ַמֲעׂזֵ ִחּיּוב ַהּגְ ַדע ּבְ ּיֵ ׁזֶ י,  ִליׁזִ ְ ְוַהּזׁ
ִאם לֹא ֵיַדע ֶשה, ֵאין ַהּצֶֹרְך ְמִביאֹו ֶאל 

ָענּוׁז  הּוא  י  ּכִ ֶאְצלֹו  ֵרר  ְתּבָ ּיִ )ב(ּוְכׁזֶ ָעָליו.  ַהֲחָרָשה 

ותירץ ב”ברכת פרץ” )פרשת בראשית(, כי עיקר שורש כל חטא ואשמה והתרחקותו מפחד השם 

יתברך ואהבתו, היא הגאוה שעל ידה מרחיק מעצמו אור קדושתו יתברך שמו. וכמו שאמרו חז”ל 

בפ”ק דסוטה “כל אדם שיש בו גסות הרוח, אמר הקב”ה אין אני והוא יכולים לדור בעולם”, ועל 

נוראות  ורואה בחוש  זה הולך שובב בשרירות לבו. אבל בשעה שעומד בדין על עוונותיו  ידי 

העונש המר העומד לחול עליו, אז נשבר לבו בקרבו מאד וגאוותו נשבתה, ותיכף הוא נעשה אדם 

אחר ממש. ובאותה שעה השקפתו על החטא ועל דרכו הרעה היא אחרת, כי מיד כשנשבר ליבו 

ונכנע, מאיר עליו אור עליון דכתיב “אני את דכה”. ואותה שעה מתחרט באמת על עצם העבירה, 

ועל שמרד ביוצרו. וממילא, תשובתו היא תשובה נכונה באותה שעה. ומחסדי ה’ יתברך המרובים, 

שתשובה כזו מתקבלת, אף על פי שמיד שנמחל לו וניצל מן העונש שוב אין לבבו נשבר וגאוותו 

הארורה חוזרת עליו, ושוב דרכו דרך חטאים ישרה בעיניו.

יש לעיין, תשובה כזו –  ב. וכזיתברר אצלו כי הוא ענוז עליו יתחרש אחר כך ויבקז המחילה. 

שאינו מתחרט על חטאו, אלא מחמת פחד מהעונש – לכאורה אינו בדין שתתקבל כלל, מאחר שגם 

עכשיו לא איכפת לו על מה שמרד במלך מלכי המלכים הקב”ה והכעיסו. נמצא שכל תשובתו, 

אינו אלא כמבקש שהקב”ה יוותר לו על העונש, ולא שימחול לו עצם החטא, והרי אמרו חז”ל “כל 

האומר הקב”ה וותרן הוא יוותרו חייו”. ואמרו חז”ל ש”הקב”ה מאריך אפיה וגבי דיליה”, ועיקר 

יסוד שהתשובה מתקבלת היא משום עקירת הרצון מעשיית החטא. וזה השב מיראת העונש גם 

עכשיו אינו מצטער על החטא, אלא מהעונש שיבוא לו מחמתו, מדוע אם כן תשובתו מתקבלת?

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער התשובהשער התשובה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  זעש זעח   המוסר   ארחות   

זיהיה  הוא,  החמיזי  והדבר 

משוכנע וידע באמת – בידיעה 

ברורה כי התזובה היא אופן 

רפואת מדוהו – היא התרופה 

לחולי נפשו ובכוחה להעלות 

מרפא לחוליו, והיא הדרך אל 

הארוכה – אל ההחלמה מרוע 

מעשיו  מהרגל   – מעזהו 

הרעים וגנות מפעלו – ופעליו המכוערים, וזבה יתקן שעותו – ושבעזרתה יוכל לתקן את שגיאותיו 

ויזיב אבדתו – ולהשלים את מה שחיסר מעבודת הבורא. כי אם לא יתברר אצלו דבר שה, יתייאז 

מכפרת הבורא יתברך – עלול הוא לחשוב שה' לא יכפר לו ומרחמיו – ולא ירחם עליו עוד לעולם,

הוא  'הלא  לד(:  לב,  )דברים 

כמוס עמדי חתום באוצרתי' – 

הלא כל מעשי האדם גלויים 

לפני וגנוזים באוצרותי ליום 

הדין )עפ"י תרגום אונקלוס(. 

הדברים  את  מציג  רש"י 

הסבורים  ריטורית:  כשאלה 

את  ששכחתי  ישראל  הם 

כל  הרי  הרעים?  מעשיהם 

ושמורים  גנוזים  מעשיהם 

בבוא  מהם  להיפרע  לפני, 

ונאמר  רש"י(,  )עפ"י  העת 

הוא  כל חטאיו,  בפניו את  החוטא, כשיציגו  מותו של  ביום   – 'ביד כל אדם יחתום  ש(:  )איוב לש, 

בעצמו יחתום בכתב ידו על העבירות שעבר בימי חייו, לדעת כל אנזי מעזהו' – כדי שבבוא יום 

דינו יוכל להכיר את המעשים שהוא נידון עליהם, שהרי חתימת ידו עליהם )רש"י(. כי אם יחזוב 

בטעות כי הוא מופקר – וחטאו הפך להפקר וללא בעלים ואיננו זמור עליו ]-לו[, הוא לא יתחרש 

ולא יבקז המחילה בו – ולא יבקש עליו מחילה, מפני איחור ענזו עליו – מפני שהעונש מתאחר 

לבוא, נדמה לאדם שכבר לא ייענש עליו אף פעם, כמו זנאמר )קהלת ח, יא(: 'אזר אין נעזה 

פתגם מעזה הרעה מהרה – מפני שלא שולם לאדם גמולו תיכף למעשהו הרע, על כן מלא לב בני 

האדם בהם לעזות רע' – לכן העזו בני האדם להוסיף ולעשות רע, בחושבם, כי חלילה אין דין ואין 

דיין, ואין מי שיענישם על מעשיהם הרעים )טוב הלבנון(.

אֶֹפן  ׁזּוָבה  ַהּתְ י  ּכִ ֱאֶמת  ּבֶ ַדע  ּיֵ ׁזֶ י,  ְוַהֲחִמיׁזִ
ֶאל  ֶרְך  ְוַהּדֶ ַמְדֵוהּו,  ְרפּוַאת 

ן  ּה ְיַתּקֵ ּבָ הּו ּוְגנּות ִמְפָעלֹו, ְוׁזֶ ָהֲארּוָכה ֵמרַֹע ַמֲעׂזֵ

ֵרר ֶאְצלֹו  י ִאם לֹא ִיְתּבָ יב ֲאֵבָדתֹו. )ד(ּכִ ָשעּותֹו ְוָיׁזִ

ּוֵמַרֲחָמיו,  ַרְך  ִיְתּבָ ַהּבֹוֵרא  ַרת  ּפָ ִמּכַ ִיְתָיֵאׁז  ֶשה, 

ָחֻתם  ִדי  ִעּמָ ֻמס  ּכָ הּוא  )ג(ֲהלֹא  לד(:  לב,  ָבִרים  )ּדְ

ַיְחּתֹום  ל ָאָדם  ּכָ ַיד  ּבְ )ִאּיֹוב לש, ש(:  ְוָאַמר  אֹוְצרָֹתי,  ּבְ

הּוא  י  ּכִ ַיְחׁזֹב  ִאם  י  ּכִ הּו.  ַמֲעׂזֵ י  ַאְנׁזֵ ל  ּכָ ָלַדַעת 

ׁז  מּור ָעָליו, לֹא ִיְתָחֵרש ְולֹא ְיַבּקֵ ֻמְפָקר ְוֵאיֶנּנּו ׁזָ

ֱאַמר  ּנֶ מֹו ׁזֶ ֵני ִאחּור ָעְנׁזֹו ָעָליו, ּכְ ִחיָלה בֹו, ִמּפְ ַהּמְ

ה ָהָרָעה  ם ַמֲעׂזֵ ה ִפְתּגָ ר ֵאין ַנֲעׂזָ )קֶֹהֶלת ח, יא(: ֲאׁזֶ

ַלֲעׂזֹות  ֶהם  ּבָ ָהָאָדם  ֵני  ּבְ ֵלב  ָמֵלא  ן  ּכֵ ַעל  ְמֵהָרה 

ָרע.

וכמה וכמה שבפנקסי לשכות המסחר של עשירי תבל, בהם נרשמות עסקאות של מליונים, אין 

מקום לזוטות של פרוטות.

ומעתה, רבון כל העולמים ואדון הכל, אשר לו ארץ ומלואה ועולמות אין מספר, מה ראוי להכתב 

על פנקסו!

ואם כותב הוא כל עבירה ועבירה, הן די בכך כדי ללמדנו נוראותן של עבירות, כמה פוגמת כל 

עבירה בכל העולמות! )‘שם עולם’ לבעל ה’חפץ חיים’ פ”ג, הג”ה ד”ה ובדמיון(. 

הרמה’  ‘האמונה  בספר  ומרחמיו.  יתברך  הבורא  מכפרת  יתייאז  שה  אצלו  יתברר  לא  אם  כי  ד. 

)להראב”ד הלוי, מאמר ג( כתב: אם יחשוב החוטא, שאין לחטאיו תקנה ולא יאבה ה’ סלוח לו, 

יתייאש מן הרחמים ויוסיף על חטאו פשע, באמרו לנפשו ‘כאשר אבדתי אבדתי’. לעומת זאת, 

כשידע האדם, שתמיד פתוחה לפניו הדרך לשוב בתשובה, לכפר על עוונותיו ולהטהר מחטאיו, 

יתחדשו בנפשו הרצון והכיסופים לחזור ולהדבק בה’ ולעשות את חוקי רצונו. 

כתב הרמב”ם )‘מורה הנבוכים’ ח”ג פל”ו(: ירדה תורה לסוף דעתו של האדם, שהרי ודאי שאי 

אפשר לו לאדם שלא יחטא ויטעה, ואם יחשוב שאין מרפא לשבר זה לעולם, יתמיד בתעייתו, 

ושמא גם יוסיף במריו. אבל, עם האמונה בכח התשובה, גדול הוא הסיכוי שישנה דרכו ויחזור 

למוטב, ואז ישוב למצב מתוקן ושלם יותר מהמצב שהיה בו קודם החטא. 

כתיב )תהלים קל, ד( ‘כי עמך הסליחה למען תִורא’. ביארו ה’אבן עזרא’ וה’מאירי’ כוונת הכתוב, 

דהרי בני אדם אי אפשר להם שלא לחטוא, כי יצר לב האדם רע, ואילו לא הבטחת לסלוח לא 

ג. הלא הוא כמוס עמדי חתום באוצרותי. אמרו במדרש, שהקב”ה כותב על פנקסו מעשי כל אחד 

ואחד עד שיבוא לפניו ליום הדין, שנאמר: “הלא הוא כמוס עמדי, חתום באוצרותי”.

ועתה, הבה נתבונן: קנה אדם בחנות לחם וחלב בכמה פרוטות, והחנווני רושמן בפנקסו. אבל אם 

יכנס לחנות סיטונאית ענקית בכרך הגדול, חנות שעסקה באלפי ורבבות דינרים, ויבקש פיסת 

חבל בשווי אותן פרוטות – ויבקש שירשמון, כי מחר ישלם – ודאי לא יכתבו פרוטות אלו בספר 

החובות של החנות. כי שם רשומות קניותיהם הגדולות של הקמעונאים וחובותיהם העצומים. את 

חובו ירשמו באיזה פתק, ומסתבר יותר שלא ירשמוהו כלל, “אין עניות במקום עשירות”. על אחת 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער התשובהשער התשובה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  זפא זפ   המוסר   ארחות   

זיחזוב  הוא,  הזזי  והדבר 

לעצמו  שיעשה   – נפזו  עם 

זקדם  במה  הנפש  חשבון 

 – השובות  מן  עליו  לבורא 

העצומות  הטובות  כל  על 

מעודו  עמו  הבורא  שהיטיב 

ועד היום הזה, ומה זקדם לו

הוא,  וכיצד   – מהמרותו 

האדם, שילם לה' יתברך רעה והכעיסו במעשיו הנלוזים תמורת ההודאה עליהן – במקום להודות 

– כמו כן עליו לשקול את העונש הצפוי לו בעולם הזה  לו על חסדיו, וזיזקול ענזי העבירה 

לו במעשה  והכלה שהייתה  החולפת  ההנאה  כנגד   – עוונותיו עם ערבותה  הבא בעבור  ובעולם 

– את עוצם  ויחשב ערבות גמול הצדקה עם צערה בעולם השה ובעולם הבא  וכן ישקול  העבירה, 

השכר והעונג שיזכה בהם בעולם הזה ובעולם הבא בעבור קיום המצוות, כנגד הקושי והמאמץ 

שמשקיע בעשייתן, כמו זאמרו

יבקז  לא  ייאושו  ומתוך 

ממנו המחילה על מה זקדם 

ולא   – מפעלו  מרוע  לו 

מעשיו  על  לפניו  יתוודה 

כמו  בהם,  שנכשל  הרעים 

החוטאים  על  הכתוב  זאמר 

ונמנעים  ממצבם  המיואשים 

לג,  )יחשקאל  התשובה  מן 

כי  לאמר,  אמרתם  'כן  י(: 

ואי  עלינו  וחשאתינו  פזעינו 

ולהשתחרר  לתקנם  אפשר 

מהם ובם אנחנו נמקים – הולכים וכלים ואיך נחיה' – לפיכך אינם חפצים לחזור בתשובה. המחשבה 

שהתשובה אינה יכולה להועיל ואין עוד תקנה לחוטא שהרבה לפשוע, מרפה ידיים. נראה לפי 

מחשבה זו שאין דרך להציל את החוטא מעונש המוות. )עפ"י רש"י(, אולם והיתה התזובה על שה 

מהבורא – תשובת הבורא על דבריהם על ידי נביאו הייתה )יחשקאל לג, יא(: 'חי אני נאם אדני אלהים 

אם אחפץ במות הרזע – בוודאי שאין רצוני שימות העבריין כי אם בזוב רזע מדרכו וחיה' – אלא 

רק שיעזוב הרשע את התנהגותו וישנה את דרכו, וכך יזכה לחיים.

ַדם ַלּבֹוֵרא  ּקָ ֶ ַמה ּזׁ ב ִעם ַנְפׁזֹו ּבְ ֵ ַחּזׁ ּיְ ׁזֶ י,  ִ ּזׁ ִ ְוַהּזׁ
לֹו  ַדם  ּקָ ֶ ּזׁ ּוַמה  ַהּשֹובֹות,  ִמן  ָעָליו 

קֹל  ׁזְ ּיִ ְוׁזֶ ֲעֵליֶהן,  ַההֹוָדָאה  מּוַרת  ּתְ ֵמַהְמרֹותֹו 

ָדָקה  מּול ַהּצְ י ָהֲעֵבָרה ִעם ֲעֵרבּוָתּה, ַוֲעֵרבּות ּגְ ָעְנׁזֵ

ָאְמרּו  מֹו ׁזֶ א, ּכְ ה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ עֹוָלם ַהּשֶ ִעם ַצֲעָרּה ּבָ

ַדם לֹו ֵמרַֹע  ּקָ ֶ ִחיָלה ַעל ַמה ּזׁ ּנּו ַהּמְ ׁז ִמּמֶ ְולֹא ְיַבּקֵ

ם  ֲאַמְרּתֶ ן  ּכֵ י(:  לג,  )ְיֶחְשֵקאל  ָאַמר  ׁזֶ מֹו  ּכְ ִמְפָעלֹו, 

ֲאַנְחנּו  ּוָבם  ָעֵלינּו  ְוַחּשֹאֵתינּו  ֵעינּו  ְפׁזָ י  ּכִ ֵלאֹמר 

ֶשה  ַעל  ׁזּוָבה  ַהּתְ ְוָהְיָתה  ִנְחֶיה,  ְוֵאיְך  ים  ְנַמּקִ

ָאִני  )ה(ַחי  יא(:  לג,  )ְיֶחְשֵקאל  ְנִביאֹו  ְיֵדי  ַעל  ֵמַהּבֹוֵרא 

י ִאם  ע ּכִ מֹות ָהָרׁזָ ְנֻאם ֲאדָֹני ֱאלִֹהים ִאם ֶאְחּפֹץ ּבְ

ְרּכֹו ְוָחָיה. ע ִמּדַ ׁזּוב ָרׁזָ ּבְ

והנה בחרטה לא שייך כלל ענין הבושה – היינו שלא התחרט בגלל שהוא בוש במה שעשה – 

דאדרבא, אם הגיע למדרגת הבושה – הלא אין לך מתחרט גדול מזה. וכן בעזיבת החטא – האם 

יוסיף לחטוא, וכן בקבלה - דהיא בינו לבין עצמו – ודאי לא שייכת בושה, אך כל הבושה היא 

בוידוי – משום שהוא לפני הבורא ממש.

ולהתבונן קצת ולקרב למושגינו את הקושי והבושה שבוידוי, הנה ידוע שקשה לאדם להודות 

חשוב  לאדם  שיחטא  מה  וכל  ועצום.  גדול  חטא  על  ועאכו”כ  חטא,  על  ומכש”כ  טעותו,  על 

וארכובותיו דא  גופו  כל  היה מרתת  זצ”ל  ומסופר שהגר”ח  יגדל הקושי שבהודאה,  כן   - יותר 

בכל  ממש  ומתבטל  כולו  נרתע  היה  זצ”ל  זלמעלע  ור’  זצ”ל,  הגר”א  שם  כשהזכיר  נקשן  לדא 

כוחותיו כשהיה נכנס להגר”א, והגע עצמך: אם יצטרך ליכנס לפניו בהודאת חטא – ולא סתם 

חטא אלא מעל גדול ונורא – כמה יקשה עליו הדבר, וצער כלימה כזו - מר ממות, ועוד הרבה 

בהודאת  עצמה  לפניו  הכניסה  שהרי  לו,  שימחול  כבר  שיודע  מה  עליו  מקל  ולא  מזה.  יותר 

החטא – מחרידה מאוד. ועאכו”כ שקשה ההודאה על החטא לפני הקב”ה, שכבר כתב בחוה”ל 

 שער הבחינה: “ומן התימה הגדול שלא הוטבע באדם הבושה מבוראו המשקיף עליו תמיד וכו’”

)‘משנת רבי אהרן’, תהלים(.

היית נורא, כי כשחטא האדם, כבר נואש מן הסליחה ויחשוב בעצמו שמאחר שלא תועיל התשובה 

טוב לו שימשיך לחטוא, ונמצא שהבטחתך לסלוח היא הסיבה שיראו ממך )אבן עזרא, מאירי(.

ה. חי אני נאם ה' אלוקים אם אחפץ וכו'. איתא בתנא דבי אליהו )פרק כ”ה( אמר יחזקאל לזקני ישראל: 

חזרו בתשובה, אמרו לו: בושים אנחנו וכו’. והדבר מבהיל, רצו לשוב, ונתחרטו על חטאיהם, ולא שבו 

– מצד הבושה. והענין הוא, לפי שהכירו בהכרה ברורה גודל החטא, וכמה רבה רעת הממרה את פי 

הבורא, ולפיכך לא רצו לשוב – כסבורים היו שלא תועיל להם תשובה, כי מאחר שהכירו עוצם החטא 

– לא האמינו בתשובה, כי זה נגד המציאות, וראה בכוכבי אור )סי’ ג’( שהאריך הגר”י בלזר במאמר זה.

ועל זה באה תשובתו של הנביא: “אמור אליהם: חי אני נאם ה’ וכו’, אם אחפוץ במות רשע וגו”, 

שמעתי בשמו )של הגר”י בלזר(: שהיה אומר כי הנביא הוצרך להגיד דבריו בשבועה – חי אני – 

עד כדי כך קשה היה להאמין בדבר זה, הגע עצמך: אם לא יאמינו לצדיק רק בשבועה, ומשום 

שהכירו גודל החטא – היו בושים לשוב.

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער התשובהשער התשובה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  זפג זפב   המוסר   ארחות   

ובהתקדם בירור אלו הזבעה 

 – החושא  בדעת  דברים 

הללו  הדברים  וכששבעת 

בדעת  היטב  חקוקים  יהיו 

ממנו  תיתכן  החוטא, 

התזובה מעוונותיו – יהיה באפשרותו לשוב בתשובה שלימה על עוונותיו.

לברכה  שכרונם  רבותינו 

מחזב  'הוי  א(:  ב,  )אבות 

 – זכרה  כנגד  מצוה  הפסד 

לאדם  פונה  דבריהם  הסבר 

במילים אלו: אל ידאב לבך 

לך  הנגרם  הממון  מהפסד 

במצווה.  העיסוק  בעקבות 

עליך לחשב הפסד זה כנגד 

השכר שתקבל עליה בעולם 

הזה ובעולם הבא. חישוב זה 

הוא  הממון  שהפסד  יוכיח, 

הנצחי  לשכר  ביחס  אפסי 

המוכן לך לעולם הבא, וכמו 

כן חשב את זכר העבירה – ההנאה הקלושה שאתה נהנה בזמן העבירה כנגד הפסדה' – לעומת 

ההפסד העצום שעתיד לבוא לך מאותה עבירה.

והדבר הזביעי הוא, חושק סבלו להימנע מן הרע אזר הרגיל בו – החוזר בתשובה נדרש להתאפק 

באומץ מלעשות עבירה שכבר הורגל בה, והסכמתו לסור ממנו בלבו ובמצפונו – ולהחליט החלטה 

נחושה להתנתק ממנה לעולם, בלבו ובמצפונו, כמו זכתוב )יואל ב, יג(: 'וקרעו לבבכם – הכנעת 

הלב היא העיקר ואל בגדיכם' – ולא קריעת המלבושים.

ַדַעת  ּבְ ְדָבִרים  ְבָעה  ִ ַהּזׁ ֵאּלּו  רּור  ּבֵ ם  ּוְבִהְתַקּדֵ
ׁזּוָבה  ַהּתְ ּנּו  ִמּמֶ ֵכן  ּתָ ּתִ ַהחֹוֵשא 

ֵמֲעֹונֹוָתיו.

ב  ֵ )ו(ֱהֵוי ְמַחּזׁ )ָאבֹות ב, א(:  ִלְבָרָכה  ִשְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו 

ֶנֶגד  ּכְ ֲעֵבָרה  ַכר  ּוׂזְ ָכָרּה  ׂזְ ֶנֶגד  ּכְ ִמְצָוה  ֶהְפֵסד 

ֶהְפֵסָדּה.

ר  ֲאׁזֶ ָהַרע  ִמן  ַנע  ְלִהּמָ ִסְבלֹו  חֶֹשק  ִביִעי,  ְ ְוַהּזׁ
ּנּו  ִמּמֶ ָלסּור  ָמתֹו  ְוַהְסּכָ ּבֹו,  יל  ִהְרּגִ

ְוִקְרעּו  יג(:  ב,  )יֹוֵאל  תּוב  ּכָ ׁזֶ מֹו  ּכְ ּוְבַמְצּפּונֹו,  ִלּבֹו  ּבְ

ְגֵדיֶכם. ְלַבְבֶכם ְוַאל ּבִ

חשבון’ – בואו ונחשב חשבונו של עולם הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסידה וכו’. 

ומבואר שחשבון זה הוא של המושלים ביצרם, שעל ידי חשבון זה פורשים מן העבירות.

ב’מרכבת המשנה’ מרחיב בדבר, שאין ערך לשכר המצוה מול ההפסד שמפסיד בשבילה בעולם 

הזה. וכן לענין עבירה אין ערך להנאה הגשמית של העבירה לעומת הצער ממנה בעולם הבא. 

שכן ההנאה והצער בעולם הזה הם בגוף, ואילו הצער וההנאה בעולם הבא הם בנפש. ולכן היה 

אף שוה לאדם להפסיד כל ממונו בעולם הזה כדי לזכות במצוה אחת, שאין ערך ושיעור לשכרה.

הרשב”ץ מוסיף, שלא רק לענין שכר עולם הבא שייך חשבון זה, אלא גם בעולם הזה שכר המצוה 

הוא רב על הפסדה, כמו שמצינו בגמרא )שבת קנ, ב( מעשה בחסיד אחד שנפרצה לו פרץ בתוך 

שדהו, ונמלך עליה לגודרה, ונזכר ששבת הוא ונמנע אותו חסיד ולא גדרה, ונעשה לו נס ועלתה 

בו צלף, וממנה היתה פרנסתו ופרנסת אנשי ביתו. ועוד אמרו )שם קיט, א( עשירים שבחוץ לארץ 

במה הם זוכים, בשביל שמכבדים את השבת, והיינו שנשתכרו כבר בעולם הזה בזכות ההוצאות 

שהוציאו לכבוד השבת.

וכתב ה’שפת אמת’, שאדרבה, ככל שמפסיד יותר בקיום המצוה, יהיה שכרו עליה רב יותר, שכן 

לפום צערא אגרא. ולי זה ניתן לומר כי זוהי כוונת המשנה, שיהיה מחשב את השכר לפי הפסד 

המצוה, שככל שההפסד רב יותר כך שכרו יהיה יותר גדול. 

ו. הוי מחזב הפסד מצוה כנגד זכרה וזכר עבירה כנגד הפסדה. הראשונים )רש”י, מחזור ויטרי, 

רבינו יונה ועוד( פירשו, שכוונת המשנה שאם יצרו של אדם יפתה אותו שבעשיית איזו מצוה 

מהמצוות יהיה לו הפסד רב בממונו או בגופו, כגון שנפלה לו דליקה בשבת ואינו מכבה אותה, או 

שנותן את הטריפה לפני הכלב ואינו אוכלה או מוכרה, אזי יחשב הפסד מצוה כנגד שכרה, היינו 

שיחשוב שיותר ישתכר עבור מצוה זו לעולם הבא מאשר ההפסד שיהיה לו ממנה בעולם הזה. וכן 

לענין שכר עבירה, אם יפתה אותו יצרו שבעשיית איזו עבירה תהיה לו הנאה גופנית או תועלת 

ממון, כגון לחמוד ממון חברו, או לגוזלו ולגנבו, יחשוב שיותר יפסיד לעולם הבא בגלל עשיית 

העבירה מאשר התועלת שתהיה לו ממנה בעולם הזה. וכן נאמר בגמרא )ב”ב עח, ב( על הפסוק 

)במדבר כא, כז( ‘על כן יאמרו המושלים בואו חשבון’ וגו’, ‘המושלים’ אלו המושלים ביצרם, ‘בואו 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער התשובהשער התשובה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  זפה זפד   המוסר   ארחות   

גנות  על  אות  והחרשה 

מעזהו בעיניו – החרטה היא 

בעיניו  ומר  רע  כי  ההוכחה 

זנאמר  כמו  שעשה,  מה 

שיודע  'מי  יד(:  ב,  )יואל 

 – עוון יזוב ונחם  בידו  שיש 

 יחזור בתשובה ויתחרט עליו

)רש"י ומצודת דוד( והזאיר 

במי  ואמר  ברכה',  אחריו 

זהתמיד על חשאיו – הנביא 

שמתמיד  מי  על  מתאונן 

מתחרט  ואינו  בחטאיו 

'אין  ו(:  ח,  )ירמיה  עליהם 

איז נחם – מתחרט באמת על רעתו' אשר עשה. 

ואנחנו רואים כשה – וכך אנו רואים גם במנהגו של עולם בין בני האדם; כאשר אדם פוגע בחברו, 

ואינו מתעלם מאחריותו לפגיעה, אלא כזמראה החושא לחבירו החרשה – ומגלה סימנים ברורים 

המורים על אמיתות חרטתו על מה זחשא והרע לו, היא תהיה הסיבה החשקה למחול לו – החרטה 

היא הסיבה העיקרית לכך שחברו ימחל לו.

את  רבנו  מציב  זה  בפרק 

והעיקרים  היסודות  ארבעת 

של תהליך התשובה.

אבל גדרי התזובה יסודותיה 

 — ארבעה.  הם  ועיקריה 

מה  על  החרשה  הראזון, 

 – העוונות  מן  לו  זקדם 

שיתחרט החוטא על העוונות 

והזני,  בעבר.  בהם  שנכשל 

זיעשבם ויסור מהם – שיעזוב 

ויתנתק  הללו  החטאים  את 

מהם. והזליזי, זיתוודה בהם – שיתוודה על עוונותיו ויבקז המחילה עליהם. והרביעי, זיקבל על 

נפזו זלא יזוב לעזותם בלבו ובמצפונו – שיקבל על עצמו בליבו ובמצפונו שלא יחזור לעשותם.

מֹו  ּכְ ְבֵעיָניו,  הּו  ַמֲעׂזֵ נּות  ּגְ ַעל  אֹות  ְוַהֲחָרָשה 
ָיׁזּוב  יֹוֵדַע  ִמי  יד(:  ב,  )יֹוֵאל  ֱאַמר  ּנֶ ׁזֶ

ִהְתִמיד  ִמי ׁזֶ ָרָכה, ְוָאַמר ּבְ ִאיר ַאֲחָריו ּבְ ְוִנָחם ְוִהׁזְ

ַעל ֲחָשָאיו )ִיְרְמָיה ח, ו(: ֵאין ִאיׁז ִנָחם ַעל ָרָעתֹו.

ְרֶאה  ּמַ ׁזֶ ּכְ ָאָדם,  ֵני  ּבְ ין  ּבֵ ֶשה  ּכָ רֹוִאים  ַוֲאַנְחנּו 
ָחָשא  ֶ ַהחֹוֵשא ַלֲחֵברֹו ַהֲחָרָשה ַעל ַמה ּזׁ

ה ַהֲחָשָקה ִלְמחֹל לֹו. ּבָ לֹו, ִהיא ַהּסִ

ֶרק ְרִביִעי  ּפֶ

ָעה. — )א(ָהִראׁזֹון,  ׁזּוָבה ֵהם ַאְרּבָ ְדֵרי ַהּתְ ּגִ ֲאָבל 
ָהֲעֹונֹות.  ִמן  לֹו  ַדם  ּקָ ֶ ּזׁ ַמה  ַעל  ַהֲחָרָשה 

ה  ְתַוּדֶ ּיִ י, ׁזֶ ִליׁזִ ְ ַעְשֵבם ְוָיסּור ֵמֶהם. ְוַהּזׁ ּיַ ִני, ׁזֶ ֵ ְוַהּזׁ

ל  ַקּבֵ ּיְ ׁזֶ ְוָהְרִביִעי,  ִחיָלה ֲעֵליֶהם.  ַהּמְ ׁז  ִויַבּקֵ ָבֶהם 

ִלּבֹו ּוְבַמְצּפּונֹו. ּלֹא ָיׁזּוב ַלֲעׂזֹוָתם ּבְ ַעל ַנְפׁזֹו ׁזֶ

על דרך לא טובה תמיד, הרי הוא בגדר “עבר ושנה” שמתחרט על חרטתו, לפיכך לא יועיל לו אם 

יתחרט תחילה, שכן כל זמן שלא יקבל עליו להבא, ישוב ויתחרט על מה שהתחרט עתה. אמנם 

החוטא על דרך מקרה, אינו בגדר של “עבר ושנה” ולכן יכול להקדים בחרטה כי אין לנו לחשוש 

שיתחרט עליה. 

ויש שביארו דברי רבינו יונה, שהמתייצב תמיד על דרך לא טובה ושונה תמיד באולתו, לא יוכל 

בשום אופן לבוא להבנת הלב, אשר מזה יבוא לידי חרטה גמורה, כיון שהוא אוהב את החטא 

והוא במצב של מרידה, ולכן גם אם ירצה לשוב ויאמר בפיו חטאתי ויתחרט, הרי שזה יהיה רק מן 

השפה ולחוץ, ולכן ראשית תשובתו להביא עצמו למצב שיוכל להגיע לחרטה ולוידוי, והוא על ידי 

עזיבת החטא הבאה על ידי הבנת השכל, ורק לאחר מכן תבוא הבנת הלב אשר תביאהו לחרטה. 

אמנם מי שנכשל בדרך מקרה הרי שראשית תשובתו היא החרטה. 

א. הראזון החרשה וכו' והזני זיעשבם ויסור מהם. רבינו יונה )שע”ת א, יא( מחלק בין ה’חוטא 

על דרך מקרה’ לבין ‘המתייצב על דרך לא טוב תמיד’. החוטא על דרך מקרה צריך להקדים את 

החרטה לפני הקבלה, ואילו המתמיד בחטא צריך להקדים את הקבלה לעתיד ]-עזיבת החטא[ 

תחילה. וז”ל: “ודע כי מי אשר חטא על דרך מקרה, כי התאווה תאוה ויחזק עליו יצרו ויתקפהו, 

ולא נחלצו רעיוניו וחושיו בפגעו בו וכו’, ולא מאשר חפצו ורצונו למצוא עוונו ולעשות כמוהו 

]פירוש, שמדובר באיש צדיק וישר שכל חטאתו נעשית במקרה, שלא התגבר על תאוה פתאומית 

שתקפתהו[, ראשית תשובת האיש הזה – החרטה, ולשים יגון בלבו על חטאתו ולהיות נפשו נענה 

ומרה כלענה, אחר כך יוסיף בכל יום יראת ה’ בנפשו. אך האיש המתייצב על דרך לא טובה תמיד, 

וֶגֶבר על חטאיו דורך בכל יום ושונה באולתו, ושב במרוצתו גם פעמים רבות, וכל עת אוהב 

הרע ומכשול עוונו ישים נוכח פניו וכו’, ראשית תשובת האיש הזה, לעזוב דרכו ומחשבתו הרעה, 

ולהסכים לקיים ולקבל עליו לבל יוסיף לחטוא”.

בספר ‘תורת יצחק’ ביאר דברי רבינו יונה על פי מה שכתב בספר ‘דעת קדושים’ על מאמר חז”ל: 

“כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה הותרה לו. הותרה לו, סלקא דעתך?! אלא אימא נעשית לו 

כהיתר” )יומא פו, ב(. מתחילה נקטו בלשונם “הותרה לו” ובכך השמיעו לנו חז”ל שכאשר עובר 

אדם עבירה הוא מתחרט, אולם כאשר שונה בה – מתחרט גם על מה שהתחרט. ולכך המתייצב 
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אדם  בני  בין  נראה  שה  וכמו 

בין  רווחת  זו  והנהגה   –

יימנע  כאזר  כי  אדם,  בני 

אליו  מהרע  לחבירו  המרע 

כלפי  חטא  אדם  שכאשר   –

הוא  מכן  ולאחר  חברו, 

אחר  עוד  לו  מלהרע  נמנע 

מתחרט  גם  והוא   – החרשה 

יהיה  הוא  אש  מעשהו,  על 

ויסכים  יתרצה  שחברו  ראוי 

למחול לו על מעשהו ולעבר על פזעו ולא לזוכרו כלל.

הווידוי הוא השלב השלישי בתשובה. ובקזת המחילה היא אות וסימן על כניעתו וזפלותו – שהוא 

והווידוי שמתוודה לפניו על עוונו   – מכניע ומשפיל את עצמו לפני האלהים, והתוודותו בעוונו 

השלב השני שבתשובה הוא 

והעשיבה אות  החטא.  עזיבת 

אות  היא  החטא  ועזיבת   –

וסימן היכר על בירור אמונתו 

את  המבררת  עדות  והיא   –

האדם  של  השלימה  אמונתו 

כמו  ובעונז,  ]בשכר[  בגמול 

זנאמר )יזעיה נה, ש(: 'יעשוב 

רזע דרכו – את התנהגותו הרעה ואיז און – ואיש עושה עוול יניח את מחזבתיו' – מזימותיו. 

ואמר במי זהתמיד על חשאיו – חשיבותה של עזיבת החטא מרובה, ואדם שאינו עוזב את חטאיו 

וממשיך בדרכו הרעה לא תועיל לו חרטתו על מעשיו, ועליו נאמר )יזעיה נש, יש(: 'בעון בצעו 

קצפתי ואכהו – בגלל עוון הגזל שבידו כעסתי עליו והכיתי אותו, הסתר ואקצף' – והסתרתי את 

פני ממנו כדי שלא אראה בצרתו, וכעסי גבר עליו עוד ועוד. הסיבה להסתרת פנים מתוארת 

במילים: 'וילך שובב בדרך לבו'. הרי שגם בזמן שהסתרתי את פני ממנו, היה מורד בי וממרה את 

דברי והיה הולך בשרירות לבו, לכן גבר כעסי עליו יותר )מצודת דוד( ]רש"י פירש את הדברים 

באופן שונה. לדבריו יש לסרס את המקרא: בעוון בצעו וילך שובב בדרכי לבו – קצפתי ואכהו. 

והיינו, בגלל עוון הגזל ומפני שהתמיד בחטאיו, קצפתי עליו והענשתי אותו[.

ַנע  ִיּמָ ר  ַכֲאׁזֶ י  ּכִ ָאָדם,  ֵני  ּבְ ין  ּבֵ ִנְרֶאה  ֶשה  ּוְכמֹו 
ַרע ַלֲחֵברֹו ֵמָהֵרע ֵאָליו ַאַחר ַהֲחָרָשה,  ַהּמֵ

עֹו. ׁזְ ָאש ִיְהֶיה ָראּוי ִלְמחֹל לֹו ְוַלֲעֹבר ַעל ּפִ

ְפלּותֹו  ְוׁזִ ִניָעתֹו  ּכְ ַעל  אֹות  ִחיָלה  ַהּמְ ת  ׁזַ ּוַבּקָ
ַבֲעֹונֹו ְוִהְתַוּדֹותֹו  ָהֱאלִֹהים,   ִלְפֵני 

מּול  ַבּגְ ֱאמּוָנתֹו  רּור  ּבֵ ַעל  אֹות  )ב(ְוָהֲעִשיָבה 

ש(: נה,  ְעָיה  )ְיׁזַ ָאַמר  ׁזֶ מֹו  ּכְ  ּוָבעֶֹנׁז, 

ְוָאַמר  ֹבָתיו,  ַמְחׁזְ ָאֶון  ְוִאיׁז  ְרּכֹו  ּדַ ע  ָרׁזָ )ג(ַיֲעשֹב 

ְצעֹו  ֲעֹון ּבִ ְעָיה נש, יש(: ּבַ ִהְתִמיד ַעל ֲחָשָאיו )ְיׁזַ ִמי ׁזֶ ּבְ

ר ְוֶאְקֹצף. הּו ַהְסּתֵ י ְוַאּכֵ ָקַצְפּתִ

ומחשבתו אשר לא טובה”. לא כתוב שיעזוב את המעשה הרע, אלא את הדרך. כי אם יעזוב רק 

את המעשה, שיחליט אתמול עשיתי כך וכך ומחר שוב לא אעשה כך – לא יצליח, ומחר שוב יעשה 

כן, כי מה נשתנה מחר מאתמול, אלא “יעזוב דרכו”, יברר היטב מה היא הסיבה והשורש שגרמו 

למעשה הרע שעשה, ואת הדרך יעזוב, ואז יצליח לשוב אל ה’ )‘חזון יחזקאל’, תנ”ך עמ’ רצ(.

עוד כתב הרמב”ם )שם ז, ג(: “אל תאמר שאין תשובה אלא מעבירות שיש בהן מעשה, אלא וכו’ 

כך הוא צריך לחפש בדעות רעות שיש לו, ולשוב מן הכעס ומן האיבה ומן הקנאה ומן ההיתול, 

ואלו  וכיוצא בהן, מן הכל צריך לחזור בתשובה.  והכבוד, ומרדיפת המאכלות  ומרדיפת הממון 

העוונות קשים מאותן שיש בהן מעשה, שבזמן שאדם נשקע באלו קשה הוא לפרוש מהם, וכן 

הוא אומר ‘יעזוב רשע דרכו’” ע”כ. ונראה בביאור דבריו ובמה שלמד שעל זה נאמר ‘יעזוב רשע 

דרכו’, דיש שאדם חוטא, אך אינו בעל חטא, החטא הוא רק מקרה, הנשמה עצמה אינה מקולקלת, 

אלא שיש לאדם מכשולים, ולפעמים אף עובר במזיד. אך כאשר אדם מקנא או מבקש כבוד וכן 

בעל שאר מדות רעות – אלו הם פגמים בנפש עצמה! הוא “בעל כבוד”, “בעל קנאה”, “בעל גאוה” 

– זה בעצמותו, ובזה צריך שיעזוב רשע דרכו! שיעזוב את הדרך, כי אין זה מכשול בלבד, אלא 

דרך ושיטה, והוא בעצמו מקולקל, וצריך לשוב מכל זה באופן שלא יהיה בעל גאוה וכבוד. ובזה 

התשובה קשה יותר, כי קשה לפרוש מהן )‘מחשבת מוסר’, ח”ג עמוד קלג(. 

“כל  כתב:  ג(  )ב,  תשובה  בהלכות  הרמב”ם  ובעונז.  בגמול  אמונתו  ברור  על  אות  והעשיבה  ב. 

המתוודה בדברים ולא גמר בלבו לעזוב, הרי זה דומה לטובל ושרץ בידו” וכו’. עיי”ש. והנה על 

דבר זה חרה אף ה’, כמו שכתוב )ויקרא כו, מ( ‘והתוודו את עונם ואת עון אבותם במעלם אשר 

מעלו בי, ואף אשר הלכו עמי בקרי’, ועם כל זה כתוב אחרי זה ‘אף אני אלך עמם בקרי והבאתי 

אתם בארץ אויביהם’ וגו’. ולכאורה קשה כיון שהתוודו עונם ועון אבותם וכו’ בפיהם, למה יכעס 

עליהם יותר? וצריך לומר, דהיינו מפני שהתוודו בפיהם בלבד, אך המשיכו להחזיק בחטאיהם 

)וכמו שפירשו שם הרמב”ן והכלי יקר(, ועל זה חרה אף ה’ בהם יותר, כי זה סימן שאין להם אמונה 

חזקה בהשגחה העליונה וידמו כי הכל הולך בדרך מקרה ח”ו ]וכדברי רבינו כאן שעזיבת החטא 

אות היא על בירור אמונתו בשכר ועונש וכו’[. ולכך גם הקב”ה מדה כנגד מדה יענישם, וכמו 

שממשיך הפסוק: ‘אף אני אלך עמם בקרי’ וכו’, כלומר, כמו שהם חשבו. 

ג. יעשוב רזע דרכו. וכן כתב הרמב”ם בהלכות תשובה )ג, ד(: “ויעזוב כל אחד מכם דרכו הרעה 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער התשובהשער התשובה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  זפש זפח   המוסר   ארחות   

מתחרש על מה זקדם לו מן 

החשא – על העוול אשר עשה 

יימנע  ולא  יתעכב  לא  לו, 

 – ומעבור  לו  מלמחול  חברו 

ויסיר  על פזעו,  לו  ולסלוח 

מה זיז לו בלבו מן הנשירה 

הטינה  את  מליבו  ויסיר   –

שהייתה בליבו כלפי החוטא.

 - שבתשובה  הנוסף  החלק 

את  שמשלים  החלק  והוא 

תנאיה - הוא קבלה לעתיד. 

אבל הקבלה זלא יזנה – וההחלטה שמקבל האדם על עצמו שלא יחזור ויחטא, היא אות וסימן על 

ידיעתו – על כך שהוא מכיר ברוע מעזהו ]-מעשיו[ ובגודל חשאו – ובחומרת מעשיו הרעים, כמו 

זנאמר )איוב לד, לב(: 'אם עול פעלתי – כשנכשלתי בעשותי עוולה לא אוסיף' – לא אשוב ואוסיף 

לעשותה, ונאמר בעניין התשובה )הוזע יד, ד( כהמשך לפסוק הקודם )פסוק ג'( האומר ש: 'קחו 

פיו,  את  שהמרה  על  ומודה 

יהיה סיבת המחילה לו – הוא 

הסיבה למחילה, כמו זנאמר 

 – 'ומודה  יג(:  כח,  )מזלי 

ומתוודה  בפשעיו  והמודה 

ירוחם'  אותם  ועושב  עליהם 

שה  ואמר בהפך  לו,  יסולח   –

– אך על מי שמתנהג בדרך 

ומודה  מכיר  ואינו  הפוכה 

בחטאו, נאמר )ירמיה ב, לה(: 

דן  אני  הנה   – נזפש  'הנני 

לא  על אמרך  אותך  ומעניש 

כח,  )מזלי  ונאמר  חשאתי', 

יג(: 'מכסה פזעיו – המעלים את פשעיו ומחפה על מעשיו לא יצליח' – לא תתקבל תשובתו.

וכשה נראה בין בני אדם – גם הנהגה זו מצויה בין בני אדם, כי החושא – אדם שחטא כלפי הזולת 

והרע לחבירו, כזייכנע לו ויודה זחשא לו והרע אליו – אם הפוגע ייגש אליו בהכנעה ויודה בפניו 

על מה שחטא כנגדו והרע לו, ולאחר מכן ביקז ממנו המחילה – מבקש סליחתו, והכיר חבירו ממנו 

– וחברו מכיר בו שבקשת הסליחה היא אמתית וכנה וזהוא

ב  ַדם לֹו ִמן ַהֵחְשא, לֹא ִיְתַעּכֵ ּקָ ֶ ִמְתָחֵרש ַעל ַמה ּזׁ

ׁז לֹו  ּיֶ ֶ עֹו, ְוָיִסיר ַמה ּזׁ ׁזְ ְמחֹל לֹו ּוֵמֲעֹבר ַעל ּפִ ִמּלִ

ִשיָרה. ְבִלּבֹו ִמן ַהּנְ

רַֹע  ֶנה, אֹות ַעל ְיִדיָעתֹו ּבְ ּלֹא ִיׁזְ ָלה ׁזֶ ּבָ ַהּקַ ֲאָבל 
ֱאַמר )ִאּיֹוב לד,  ּנֶ מֹו ׁזֶ הּו ְוֹגֶדל ֶחְשאֹו, ּכְ ַמֲעּזֵׂ

ַע יד, ד(:  י לֹא אִֹסיף, ְוֶנֱאַמר )הֹוׁזֵ ַעְלּתִ לב(: ִאם ָעֶול ּפָ

ֵלי כח, יג(: ּומֹוֶדה  ֱאַמר )ִמׁזְ ּנֶ מֹו ׁזֶ ִחיָלה לֹו, ּכְ ת ַהּמְ ִסּבַ

)ד(ִהְנִני  )ִיְרְמָיה ב, לה(:  ֶשה  ֶהֶפְך  ּבְ ְוָאַמר  ְיֻרָחם,  ְועֵֹשב 

ֵלי  ש אֹוָתְך ַעל ָאְמֵרְך לֹא ָחָשאִתי, ְוָאַמר )ִמׁזְ ּפָ ִנׁזְ

ָעיו לֹא ַיְצִליַח. ה ְפׁזָ כח, יג(: ְמַכּסֶ

ַלֲחֵברֹו,  ַהחֹוֵשא  י  ּכִ ָאָדם,  ֵני  ּבְ ין  ּבֵ ִנְרֶאה  ְוָכֶשה 
ָחָשא לֹו ְוֵהַרע ֵאָליו,  ַנע לֹו ְויֹוֶדה ׁזֶ ּכָ ּיִ ׁזֶ ּכְ

הּוא  ּנּו ׁזֶ ִמּמֶ יר ֲחֵברֹו  ְוִהּכִ ִחיָלה,  ַהּמְ ּנּו  ִמּמֶ ׁז  ּוִבּקֵ

לא ראה רק את העגל כי אם גם את המחולות ורק אז שבר את הלוחות. הסיבה היא, שגם אם עם 

ישראל חטא בחטא העגל עדיין יש תקוה שיכירו בטעותם, אבל אם רוקדים סביב העגל ולא מכירים 

בחומרת מעשיהם, אבדה כל תקווה ומשה שבר את העגל להודיע מה כוחו של חטא! כך אמר הנביא 

ירמיהו: “הנני נשפט אותך על אמרך לא חטאתי”, המשפט על האמירה לא חטאתי הוא גדול ביותר!

כתיב )במדבר ה, ז(: “והתוודו את חטאתם אשר עשו והשיב את אשמו בראשו”. מהו הלשון “והשיב 

את אשמו בראשו”. פירש בעל השואל ומשיב בספרו ‘דברי שאול’: על דרך דרוש יש לפרש על פי 

מה שכתב רבי עזריה פיגו בעל ‘בינה לעיתים’ בפסוק )ירמיה ב, לח( “הנני נשפט אותך על אמרך 

לא חטאתי”, שלכאורה הלשון “נשפט” תמוה, שהיה צריך לומר “הנני שופט”, אלא שהחוטא והנענש 

אומר “לא חטאתי”, הרי הוא מתרעם על ה’ שהביא עליו יסורים כביכול בחנם, שהרי לא חטא, ואם 

כן הרי כביכול ה’ יתברך הוא ה”נתבע”, וזהו “נשפט אותך”, כי הוא הנתבע למשפט. אבל האמת 

היא כי משפטי ה’ אמת צדקו יחדיו וכמו שצווח הנביא )שם( “גם בכנפיך נמצא דם צדיקים” וגו’.

וזוהי כוונת הפסוק שהמתודה על חטאיו הרי הוא מצהיר ומודה ומשיב “את אשמו בראשו” שמודה 

שהוא הוא החוטא ומצדיק את הדין – “ה’ הצדיק על כל הבא עלינו ואנחנו הרשענו”. 

ד. הנני נזפש אותך על אמרך לא חשאתי. בספר ‘אור יחזקאל’ )מכתבים, רא( כתב: הנה הכתוב 

צווח: “הנני נשפט אותך על אמרך לא חטאתי”. ונתפעלתי מדברי רבינו יונה )שערי תשובה ג, 

קמא( שכתב: אמרו )ב”מ נט, ב( שהמלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק לעולם הבא. ומה שלא 

אמרו כן על הרוצח, כי המלבין פני חבירו איננו מכיר גודל חטאו ואין נפשו מרה לו על עוונו 

כמו הרוצח, על כן רחוק הוא מן התשובה. מה נורא הוא הענין של אי הידיעה! מה הוא יותר גדול, 

מאשר אבדון של העולם הבא ר”ל! ומה יהיה משפט “לא חטאתי”, אם אינו מכיר חטאותיו. הלא 

אין נפשו מרה לו ממעשיו. הלא בטח רחוק הוא מן התשובה, והנה משפטו הוא ר”ל אבדון, כנזכר! 

יתן ה’ שיהיה בידינו להכיר מעשינו תמיד, ואז נהיה בני העולם הבא! עכ”ד.

הובא בשם רבי משה מרדכי עפשטיין זצ”ל שביאר את הפסוק )שמות לב, יט(: “ויהי כאשר קרב אל 

המחנה וירא את העגל ומחולות, ויחר אף משה וישלך מידיו את הלוחות וישבר אותם תחת ההר”. משה 

 עיונים 

 עיונים 



הלבבות שער התשובהחובות 

זצא  המוסר   ארחות   

ביושר לבב הלבבותשער התשובה חובות 

המוסר  ארחות  זצ  

עמכם דברים ושובו אל השם' 

 – יוזיענו  לא  'אזור  נאמר: 

הננו מכירים בכך שישועתנו 

לא תבוא מאשור או מאומה 

עוד  נאמר  ולא   — אחרת 

וגם   – ידינו'  אלהינו למעזה 

ידינו  במעשה  נבטח  לא 

אלא  יעזרונו,  הם  שכביכול 

תקוותנו  תהיה  לבדך  בך 

על   – בהפכו  ונאמר  )רש"י(, 

עצמו  על  מקבל  שאינו  מי 

ולחטוא,  מלשוב  להישמר 

נאמר )ירמיה יג, כג(: 'היהפך 

חברברתיו  ונמר  עורו  כוזי 

גם אתם תוכלו להישיב למדי 

ייתכן  שלא  כשם   – הרע' 

של  השחור  עורו  שצבע 

וכשם  ללבן,  יהפוך  הכושי 

שלא אפשרי שייהפך גוון חברבורותיו של הנמר לגוון אחר, כך גם הרשע הרגיל ברשעו, לא יוכל 

להסיר את רשעותו מעליו, מפני שמעשי הרשע נעשים אצלו כטבע )טוב הלבנון(.

וכמו שה – וכעין זה נראה גם בין בני האדם; אם חוטא האחד כלפי זולתו, כזיקבל החושא לחבירו על 

עצמו זלא יזנה – כאשר החוטא יקבל על עצמו שייזהר מעתה שלא ישוב להרע לו, ויראה החרשה 

והעשיבה ויתוודה – ומגלה דעתו בפני חברו על כך שמתחרט על שחטא כלפיו, ועוזב את דרכו הרעה, 

ומתוודה על חטאו, אז יהיה שה גמר סיבות המחילה לו – הרי מילא את כל התנאים היכולים לשמש סיבה 

לסליחה ולמחילה. תנאים אלו מביאים את בקשת המחילה לשלימותה, והסר האזמה ממנו – ועל כן 

יסיר חברו מעליו את האשמה ודחות העונז מעליו – וכשיסלח, גם ירחיק ממבקש הסליחה את העונש.

וכזיתקבצו בזב אלו הארבעה גדרים

ֱאלֵֹהינּו  עֹוד  ֹנאַמר  ְולֹא   — יֵענּו  יֹוׁזִ לֹא  ּור  ַאּזׁ

ֶהְפּכֹו )ִיְרְמָיה יג, כג(: ֲהַיֲהֹפְך  ה ָיֵדינּו, ְוֶנֱאַמר ּבְ ְלַמֲעׂזֵ

ּתּוְכלּו  ם  ַאּתֶ ם  ּגַ רָֹתיו  ֲחַבְרּבֻ ְוָנֵמר  עֹורֹו  י  ּכּוׁזִ

ֵדי ָהֵרַע. ְלֵהיִשיב ִלּמֻ

ל ַהחֹוֵשא  ַקּבֵ ּיְ ׁזֶ ֵני ָאָדם, ּכְ ין ּבְ ֶשה ִנְרֶאה ּבֵ ּוְכמֹו 
לֹו,  ְלָהַרע  ֶנה  ִיׁזְ ּלֹא  ׁזֶ ַעְצמֹו  ַעל  ַלֲחֵברֹו 

ְגַמר  ֶשה  ִיְהֶיה  ה,  ְוִיְתַוּדֶ ְוָהֲעִשיָבה  ַהֲחָרָשה  ְוַיְרֶאה 

ּנּו, ּוְדחֹות  ָמה ִמּמֶ ִחיָלה לֹו, ְוָהֵסר ָהַאׁזְ ִסּבֹות ַהּמְ

ָהעֶֹנׁז ֵמָעָליו.

ְגָדִרים  ָעה  ָהַאְרּבָ ֵאּלּו  ב  ָ ַבּזׁ צּו  ְתַקּבְ ּיִ )ה(ּוְכׁזֶ

עצמו וטבעו להחטא יותר ממה שהיה לו בטבעו בעת הוולדו, הרי הוא דומה לכלי כשר שנטרף 

על ידי שבישל בו מאכלים אסורים, ונבלעו בו בפנימיות הכלי טעם האיסור. וכשירצה להגעילו 

ולהכשירו, צריך תחילה להדיחו ולהעביר ממנו שמנונית האיסור הטוח בעין על פני הכלי, דאם 

לא כן לא יעלה לו הגעלה, ואחר שהודח הוא בכלל כלי נקי שאין עליו איסור ממש בעין, אבל 

עדיין הוא כלי טריפה על ידי שנבלע בו איסור, וצריך אז להגעילו להוציא ממנו הבלוע שבו. 

ובאופן זה הוא הבעל תשובה, דבתחילה צריך להעביר מעליו עצם העבירה לבל יהיה העבירה 

אצלו, וכמאמר הכתוב )איוב יא, יד( ‘אם און בידך הרחיקהו’, וכגון מי שנכשל בגזל צריך מקודם 

להשיב הגזילה, וכן מי שנכשל במדות ובמשקלות צריך בתחילה להסירם מביתו לבל יהיה אותו 

ז”ל  וכאמרם  וכן בשארי עבירות מצינו דעצם טומאת העבירה שורה עליו,  העוון שורה אצלו. 

)סוטה ג, ב( קשורה בו ככלב, וכן אמרו חז”ל )שם( שמלפפתו ומקדמתו ליום הדין, וכן אמר הכתוב 

)יחזקאל לב, כז( ‘ותהי עונותם על עצמותם’.

ומשום כך צריך מקודם להעביר העבירה מעליו, וזה נעשה על ידי שלשה חלקי התשובה שהם 

עקרי ויסודי התשובה מדאורייתא, דהיינו חרטה גמורה על העבר, וקבלה על להבא שלא ישוב 

לכסלה עוד, ווידוי, וכמאמר הכתוב )ויקרא כו, מ( ‘והתודו את עונם’, וכשעושה כן תיכף נסתלק 

מעליו טומאת החטא לבל יהיה המקטרג והטומאה של החטא מלפפתו עוד, ונשאר ככלי נקי.

ועדיין הוא ככלי נקי שאין עליו ממשות של איסור, רק שבתוכה נבלע בו איסור, דהטבע והתשוקה 

שגרם במעשיו הרי עדיין קשור בו בטבעו, כי ברגע אחד קשה לו לאדם להפך טבעו שנשתקע בו 

זה כמה, ולעשות לו טבע חדש אם לא במסירות נפש. ולזה צריך הבעל תשובה אחר כך להרבות 

בצער וחרטה על העבר, עד שגודל הצער והמרירות שיש לו כעת על העבירות שעבר, יעקור 

מלבו התשוקה והנטיה להרע שהיה לו עד עתה. וגם יגביר על ידי המצוות שיעשה כח הטוב שבו, 

עד שישוב טבעו לטוב, ויצא ממנו הרע הבלוע בו, וכפי שיעור הבליעה כן צריך להיות הפליטה, 

וכמאמר הכתוב )במדבר לא, כג( ‘כל אשר יבוא באש תעבירו באש’, וכן הוא בבעל תשובה, וזהו 

שחילקו הגאונים ז”ל סדר הסיגופים, לכל עבירה סיגוף מיוחד לפי גודל וכח של העבירה שעשה.

והנה סגולה זו מצינו גם כן בלימוד התורה בלי סיגוף כלל, וכדאיתא במסכת אבות )פ”ו מ”א( 

על הלומד תורה לשמה, אמרו ‘ומכשרתו להיות צדיק חסיד ישר ונאמן’, וכבר שמעתי מליצת 

מאמר של ‘מכשרתו’ דהוא כמכשיר כלים אסורים, דהתורה נמשלה כאש, וכמאמר הכתוב )ירמיה 

כג, כט( ‘הלוא כה דברי כאש’, ויש לה כח וסגולה להוציא מלב הלומד התשוקה הנטועה בלבו 

להרע, ובתנאי אם מקודם הדיח מעליו עצם החטא. וזאת תורת הלומד, דקודם עסקו בתורה צריך 

להתחרט על העבר וקבלה על להבא ולהתוודות על חטאיו, ואז כבר הודח מהחטא שעליו, ואחר  ה. וכזיתקבצו בזב אלו הארבעה גדרים. כתב ה’בית הלוי’ )דרוש טו(: “הנה מי שחטא והמשיך 
 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער התשובהשער התשובה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  זצג זצב   המוסר   ארחות   

התזובה  גדרי  תנאי  אבל 

ארבעת  לקיום  והתנאים   –

הם  הרי  התשובה  עיקרי 

רבים מאד, ולא אוכל למנות 

כולם, אך אשכור  ולפרט את 

מהם – אזכיר מתוכם עזרים 

גדר  בכל  ונבאר  תנאים, 

אחד  בכל   – מגדרי התזובה 

התשובה  עיקרי  מארבעת 

תנאים  חמיזה  אזכיר 

]פרטים[, ובהם – ואם יקיים 

אדם את כל חמשת התנאים 

אחד  לכל  חמישה  הללו, 

מתנאי התשובה, או-אז יהיה 

הארבעה  מגדריה  גדר  כל 

עיקר  כל  יושלם   – מוזלם 

תהיה  תנאיהם,  כל  על  העיקרים  ארבעת  את  האדם  ימלא  וכאשר  התשובה,  עיקרי  מארבעת 

תשובתו שלימה.

הצעד הראשון בתהליך התשובה הוא החרטה. מהם תנאי החרשה חמיזה – חמשת התנאים לחרטה 

אמתית הם: הראזון, היראה ממהירות עונז הבורא לחושא על מה זקדם לו מן העוונות – שיהיה 

האדם ירא ופוחד שמא ימהר הקב"ה להענישו על העוונות שעשה בעבר, ותחשק בעבור שה חרשתו 

– ליראה זו יש מטרה ברורה: מפני הפחד תהיה חרטתו עמוקה יותר,

בעל  וכאשר   - בתנאיהם 

התשובה מקיים את ארבעת 

וגם  הללו,  התשובה  עיקרי 

אחד  כל  של  הפרטים  את 

עתידים  אנו  אזר  מהם, 

יכפר  הבא,  בפרק  לבארם 

 – על עוונו ויעבור  לו הבורא 

וימחל לו על פזעו, ואם יהיה 

העוון ממה זנאמר בו – וגם 

מאוד  גדול  עוונו  יהיה  אם 

החמורים  העוונות  מאותם 

שנאמר בהם: 'לא ינקה', כגון 

שנשבע זבועת זוא שנאמר 

בה )זמות כ, ש(: "כי לא ינקה 

ה' את אשר ישא את שמו לשוא". או נכשל בעוון אזת איז שנאמר עליו )מזלי ו, כש(: "כן הבא 

על אשת רעהו לא ינקה כל הנוגע בה", בכל זאת מקל הבורא ענזו – תשובתו פועלת שיקל הקב"ה 

את ענשו על ידי שיענישנו בעולם השה ומשיב – כדי שיוכל להיטיב לו בעולם הבא, וייכנס בכת 

הצדיקים – ואף יזכה להיכלל בכלל הצדיקים, כמו זנאמר )יזעיה נש, כ(: 'ובא לציון גואל ולזבי 

פזע ביעקב' – גואל הצדק יבוא אל בעלי תשובה ששבו מפשעיהם. אותם פשעים נוראים של 

בעלי תשובה מוזכרים בדברי ישעיהו הנביא באותו פרק )פסוק יג(: "פשוע וכחש בהשם", כלומר 

שבועת שווא. ואף על פי ששבועת שווא היא עוון חמור, ישלח ה' להם את גואל הצדק, אם יחזרו 

בתשובה אליו )טוב הלבנון(, ועוד נאמר בירמיה )ג, כ(: "אכן בגדה אשה מרעה", כלומר, כאישה 

הבוגדת והולכת אל איש אחר, "כן בגדתם בי בית ישראל", ואף על פי כן הבטיח הקב"ה ואמר 

)ירמיה ד, א(: 'אם תזוב יזראל נאם הזם' - שאם תחזרו בתשובה - 'אלי תזוב' - אקרב אתכם 

אלי כבראשונה )טוב הלבנון(, ואמר )ירמיה שו, יש(: 'אם תזוב ואזיבך לפני תעמוד'.

י ֶרק ֲחִמיׁזִ  ּפֶ

ים ְמאֹד, ַאְך ֶאְשּכֹר  ׁזּוָבה ַרּבִ ָנֵאי ִגְדֵרי ַהּתְ ּתְ ֲאָבל 
ֵדר  ּגָ ָכל  ּבְ ּוְנָבֵאר  ָנִאים,  ּתְ ִרים  ֶעׂזְ ֵמֶהם 

ל  ּכָ ִיְהֶיה  ּוָבֶהם  ָנִאים,  ּתְ ה  ָ ֲחִמּזׁ ׁזּוָבה  ַהּתְ ְדֵרי  ִמּגִ

ֵלם. ָעה ׁזָ ָדֶריָה ָהַאְרּבָ ֵדר ִמּגְ ּגָ

ְרָאה  ה. ָהִראׁזֹון, )א(ַהּיִ ָ ָנֵאי ַהֲחָרָשה ֲחִמּזׁ ּתְ ֵמֶהם 
ַמה  ַעל  ַלחֹוֵשא  ַהּבֹוֵרא  עֶֹנׁז  ִהירּות  ִמּמְ

ֲעבּור ֶשה ֲחָרָשתֹו,  ַדם לֹו ִמן ָהֲעֹונֹות, ְוֶתֱחַשק ּבַ ּקָ ֶ ּזׁ

לֹו  ר  ְיַכּפֵ ְלָבֲאָרם,  ֲעִתיִדים  ָאנּו  ר  ֲאׁזֶ ְתָנֵאיֶהם,  ּבִ

ֶהָעֹון  ִיְהֶיה  ְוִאם  עֹו,  ׁזְ ּפִ ַעל  ְוַיֲעֹבר  ֲעֹונֹו  ַהּבֹוֵרא 

מֹות  ְוא )ׁזְ בּוַעת ׁזָ ׁזְ ה, ּכִ ֱאַמר ּבֹו: לֹא ְיַנּקֶ ּנֶ ֶ ה ּזׁ ִמּמַ

ָעְנׁזֹו  ַהּבֹוֵרא  ֵמֵקל  כש(,  ו,  ֵלי  )ִמׁזְ ִאיׁז  ת  ְוֵאׁזֶ ש(  כ, 

ַכת  ּבְ ֵנס  ְוִיּכָ א,  ַהּבָ עֹוָלם  ּבָ ּוֵמִשיב לֹו  ה  ַהּשֶ עֹוָלם  ּבָ

ְלִצּיֹון  ּוָבא  כ(:  נש,  ְעָיה  )ְיׁזַ ֱאַמר  ּנֶ ׁזֶ מֹו  ּכְ יִקים,  ּדִ ַהּצַ

ַיֲעקֹב, ְוָאַמר )ִיְרְמָיה ד, א(: ִאם  ע ּבְ ֵבי ֶפׁזַ ּגֹוֵאל ּוְלׁזָ

ׁזּוב, ְוָאַמר )ִיְרְמָיה שו,  ָרֵאל ְנֻאם ְיָי ֵאַלי ּתָ ׁזּוב ִיׂזְ ּתָ

ֲעֹמד. יְבָך ְלָפַני ּתַ ׁזּוב ַוֲאׁזִ יש(: ִאם ּתָ

א. היראה ממהירות עונז הבורא לחושא. בדברי רבינו יש לעורר שאלה, שבמבט שטחי היה נראה 

שהיראה מעונש ה’ עלולה להפוך לגורם המרחיק מהקב”ה – כמו הפחד מסכנה, אשר מביא לבריחה 

ממנה ולא להתקרבות אליה, ומדוע באמת פחד הדין אינו סתירה להשתוקקות לקרבת ה’?

והסבל  הצער  וכל  ה’,  פני  בהארת  תלויים  שבעולם  והנעימות  הטוב  כל  כי  הוא,  הענין  ביאור 

בהסתר פניו. “והסתרתי פני וגו’ – ומצאוהו רעות רבות וצרות” )דברים לא, יז(. כאשר מגיע לאדם 

עונש מחמת מעשיו, הקב”ה מתרחק ממנו מעט ומסתיר את פניו, וריחוק זה ממקור הטוב הוא 

כך בעת עסקו בתורה לשמה הרי נתלבן, ומעביר הזוהמא הנבלעת בו בפנימיות הלב, ומכשרתו 

להיות נמשך אל הטוב, ולהיות צדיק חסיד ישר ונאמן”. 
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המוסר  ארחות  זצה זצד   המוסר   ארחות   

ספדו  זקים  חגרו  ישראל 

ותספדו  תבכו   – והילילו' 

שקים.  לבושים  אתם  בעוד 

יביעו  השק  ולבוש  הבכי 

חרטתכם,  את  חוץ  כלפי 

ונאמר גם בתיאור תשובתם 

ח(:  ג,  )יונה  נינוה  אנשי  של 

ויתעטפו   – זקים  'ויתכסו 

האדם  אבלות  בבגדי 

אנשי  כלומר,  והבהמה', 

חיצוני  ביטוי  נתנו  נינוה 

של לבוש שק לחרטתם. — 

הבכי  הוא,  הרביעי  והתנאי 

שיבכה   – והאבל  והצעקה 

– על החטאים שעשה, כמו  בתוך כדי היותו מתחרש על מה זקדם לו מן החשא  ויתאבל  ויצעק 

על  מים,  כנחלי  מרובות  דמעות  הזילו  עיני   – עיני  ירדו  מים  'פלגי  קלו(:  קיש,  )תהלים  זנאמר 

אשר לא זמרו את תורתך'. ונאמר בקריאתו של הנביא יואל לעם לשוב בתשובה )יואל ב, יש(: 

וייסר  נפזו  את  זיוכיח  הוא,  החמיזי  והתנאי   — ה''.  מזרתי  הכהנים  יבכו  ולמשבח  האולם  'בין 

לבבו  ובמסתרי  בפנימיותו  עצמו  בפני  וייבוש   – במצפונו  ויכלימנה  מוסר  בתוכחות  עצמו  את 

המוטלות  יתעלה  הבורא  חובות  ושאר  המצוות  בקיום  התרשלותו  על   – מקיצורו  זהיה  מה  על 

 עליו, כמו זנאמר )יואל ב, יג(: 'וקרעו לבבכם ואל בגדיכם' – הכנעת הלב היא העיקר ולא קריעת

המלבושים.

של  בתוכחתו  זנאמר  כמו 

לתושבי  הנביא  ירמיהו 

הבית  בשלהי  ירושלים 

הראשון ובאזהרתו את העם 

)ירמיה  הקרב  החורבן  מפני 

אלהיכם  לה'  'תנו  שש(:  יג, 

אל   – יחזיך  בשרם  כבוד 

אלא  הקב"ה,  לדברי  תבוזו 

והקדימו  כבוד  לה'  תנו 

להיכנע לפניו, בשרם יחזיך 

– לפני בוא הצרות שיחשיכו 

שיקדים  ולפני  עיניכם  את 

אתכם המוות. ובשרם יתנגפו 

רגליכם על הרי נזף' – ובטרם יוכו רגליכם באבני מכשול על הרי החושך )כמי שהולך בחושך( 

בצאתכם אל הגלות )רד"ק ומצודת דוד(. — והתנאי הזני בחרטה, זבירת לבו – שיהיה לבו נשבר 

בקרבו והיכנעו לאלהים – וייכנע לפני האלוקים על מה זיהיה ממנו מן החשא – מפני חטאיו, כמו 

זנאמר )דברי הימים־ב ש, יד(: 'ויכנעו עמי אזר נקרא זמי עליהם'. — והזליזי, שתהיה החרטה ניכרת 

עליו. לא די שיתחרט בלבו פנימה, אלא החרטה צריכה להיות ניכרת גם בהתנהגותו ובתגובותיו 

החיצוניות. בשל כך צריך הוא לזנות את מלבוזיו המכובדים ואת תכזישיו שהוא מתפאר בהם, 

וגם להראות סימני החרשה בדבריו ובמאכליו – ויהיו ניכרים סימני חרטתו גם בדיבורו ובאכילתו 

ובכל תנועותיו, כמו זנאמר )ירמיה ד, ח(: 'על שאת – בשל הפורענות שעתיד נבוכדנצר להביא לארץ 

ּסּו  ים ִסְפדּו ְוֵהיִלילּו, ְוָאַמר )יֹוָנה ג, ח(: ְוִיְתּכַ ּקִ ִחְגרּו ׂזַ

ִכי  ַהּבְ ְוָהְרִביִעי,   — ֵהָמה.  ְוַהּבְ ָהָאָדם  ים  ּקִ ׂזַ

ִמן  לֹו  ַדם  ּקָ ֶ ּזׁ ַמה  ַעל  ִמְתָחֵרש  ְוָהֵאֶבל,  ָעָקה  ְוַהּצְ

ַמִים  ְלֵגי  ּפַ קלו(:  קיש,  ים  ִהּלִ )ּתְ ֱאַמר  ּנֶ ׁזֶ מֹו  ּכְ ַהֵחְשא, 

ְמרּו תֹוָרֶתָך. ְוָאַמר )יֹוֵאל ב, יש(:  ָיְרדּו ֵעיָני ַעל לֹא ׁזָ

ְרֵתי ְיָי. —  ַח ִיְבּכּו ַהּכֲֹהִנים ְמׁזָ ְשּבֵ ין ָהאּוָלם ְוַלּמִ ּבֵ

ַמְצּפּונֹו )ב(ַעל  ה ּבְ ּיֹוִכיַח ַנְפׁזֹו ְוַיְכִליֶמּנָ י, ׁזֶ ְוַהֲחִמיׁזִ

ָעָליו,  ה  ִיְתַעּלֶ ַהּבֹוֵרא  חֹוַבת  ּבְ ּצּורֹו  ִמּקִ ָהָיה  ֶ ּזׁ ַמה 

ְגֵדיֶכם. ֱאַמר )יֹוֵאל ב, יג(: ְוִקְרעּו ְלַבְבֶכם ְוַאל ּבִ ּנֶ מֹו ׁזֶ ּכְ

בֹוד  נּו ַליָי ֱאלֵֹהיֶכם ּכָ ֱאַמר )ִיְרְמָיה יג, שש(: ּתְ ּנֶ מֹו ׁזֶ ּכְ

ָהֵרי  ַעל  ַרְגֵליֶכם  פּו  ִיְתַנּגְ ּוְבֶשֶרם  ְך  ַיְחׁזִ ֶשֶרם  ּבְ

ְנעֹו ֵלאלִֹהים ַעל  ִביַרת ִלּבֹו ְוִהּכָ ִני, ׁזְ ֵ ף. — ְוַהּזׁ ָנׁזֶ

ְבֵרי  )ּדִ ֱאַמר  ּנֶ ׁזֶ מֹו  ּכְ ַהֵחְשא,  ִמן  ּנּו  ִמּמֶ ְהֶיה  ּיִ ֶ ּזׁ ַמה 

ִמי ֲעֵליֶהם.  ר ִנְקָרא ׁזְ י ֲאׁזֶ ְנעּו ַעּמִ ִמים־ב ש, יד(: ְוִיּכָ ַהּיָ

יָשיו,  ְוַתְכׁזִ יו  ַמְלּבּוׁזָ ּנֹות  ְלׁזַ י,  ִליׁזִ ְ ְוַהּזׁ  —

ּוְבַמֲאָכָליו ִבְדָבָריו  ַהֲחָרָשה  ִסיָמֵני   ְלַהְראֹות 

ֱאַמר )ִיְרְמָיה ד, ח(: ַעל שֹאת  ּנֶ מֹו ׁזֶ נּועֹוָתיו, ּכְ ּוְבָכל ּתְ

ב. על מה זהיה מקיצורו בחובת הבורא. עד כמה נתבע האדם על שמחסר בעבודת ה’ ניתן ללמוד 

מהנאמר גבי מנחת סוטה )במדבר ה, טו(: “והביא את קרבנה עליה עשירית האיפה קמח שעורים 

לא יצוק עליה שמן ולא יתן עליה לבונה”. פירש רש”י: ‘שעורים’ – ולא חיטים, היא עשתה מעשה 

בהמה וקרבנה מאכל בהמה. ‘לא יצוק עליה שמן’ – שלא יהא קרבנה מהודר, שהשמן קרוי אור 

והיא עשתה מעשיה בחושך. ‘ולא יתן עליה לבונה’ – שהאמהות נקראות לבונה, שנאמר ‘אל גבעת 

הלבונה’, והיא פירשה מדרכיהן. 

הגורם שתוכל לבוא עליו הרעה. לאור זאת נוכל להבין, שפחד הדין במובנו המקובל של פחד 

מסכנה אינו פחד מה’ עצמו, אלא ההיפך הגמור – פחד מריחוקו! המתבונן בעונשי שמים בצורה 

זו, ככל שיגבר פחדו יתחזק בו הרצון להתקרב אל הקב”ה ולחסות בצילו. הוא ישאף שה’ יאיר 

אליו פנים ויעשה כל מאמץ לזכות לכך, כדי להינצל מכל הרע והסבל שבהסתר הפנים. כך הופך 

הפחד למניע אמיתי לתשובה: ההבנה שעוונות הם מחיצות המבדילות בינינו לבין הבורא יתברך, 

ממילא  מביאה  ולצער,  לרע  יותר  חשופים  אנו  וממילא  אליו  להתקרב  מאיתנו  נמנע  ומחמתם 

לחרטה ולרצון לזכות במחילה )‘ישרים דרכי השם’, עמ’ קצב(. 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער התשובהשער התשובה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  זצש זצו   המוסר   ארחות   

'יעשוב  ש(:  נה,  )יזעיה  ונאמר 

הרשע  יפרוש   – דרכו  רזע 

ואיז  הנלוזה,  מהתנהגותו 

את  יעזוב  רע  הזומם  און 

 — הרעות.  מחזבותיו' 

עשיבת  הוא,  הזני  והתנאי 

 – המותר המביא לידי איסור 

שירחיק את עצמו ויימנע גם 

שעלולים  מותרים  מדברים 

דברים  לידי  אותו  להביא 

מדברים  כגון,  אסורים, 

הם  מותרים  אם  המסופקים 

מעשים  כגון,   – אסורים  או 

שיש בהם ספק, אם הם בגדר המותר או הם אסורים, כמו זנאמר ]שמסופר[ על מקצת מן החסידים, 

זהיו פורזים מזבעים זערים מזערי המותר – שהיו מציבים לעצמם גדרים, והיו מרחיקים עצמם 

ייכנסו  שמא  החשש  מפני   – המותר, מיראתם זער אחד מזערי האסור  מגבול  שערים  שבעים 

בשער אחד של איסור. זהו ביטוי ליראת חטא מופלגת של אותם חסידים. וכמו כן גם הגדרים 

והסייגים זציוו עליהם רבותינו שכרונם לברכה, ואמרו )אבות א, א(: 'ועזו סייג )גדר( לתורה' – ִגּזרו 

גזירות וַתקנו תקנות כדי להרחיק אנשים מאיסורי תורה. —

התשובה  של  השני  העיקר 

ותנאי  החטא.  עזיבת  הוא 

של  ומספרם   – העשיבה 

כן  גם  החטא  עזיבת  תנאי 

]הראשון[  אחד   — חמזה. 

מהם, עשיבת כל מה זהשהיר 

מיד  שיימנע   – ממנו  הבורא 

מלעשות כל מה שאסר עליו הבורא, כמו זנאמר )עמוס ה, שו(: 'זנאו רע – מאסו במעשים רעים 

– משכו  – והשתדלו לקיים מצוות, ונאמר )יזעיה נו, ב(: 'וזומר ידו מעזות כל רע'  ואהבו שוב' 

ידיכם מכל האיסורים שבתורה,

ָאֶון  ְוִאיׁז  ְרּכֹו  ּדַ ע  ָרׁזָ ַיֲעשֹב  ש(:  נה,  ְעָיה  )ְיׁזַ ְוָאַמר 

ִביא ִליֵדי  ר ַהּמֵ ּתָ ִני, ֲעִשיַבת ַהּמֻ ֵ ֹבָתיו. — ְוַהּזׁ ַמְחׁזְ

אֹו  ֵהם  ִרים  ֻמּתָ ִאם  ִקים  ַהְמֻסּפָ ָבִרים  ּדְ ּכַ ִאּסּור, 

ָהיּו  ֱאַמר ַעל ְקָצת ַהֲחִסיִדים, ׁזֶ ּנֶ מֹו ׁזֶ ֲאסּוִרים, ּכְ

ר,  ּתָ ַהּמֻ ֲעֵרי  ִמׁזַ ָעִרים  ׁזְ ְבִעים  ִ ִמּזׁ ים  פֹוְרׁזִ

ּוְכמֹו  ָהָאסּור,  ֲעֵרי  ַ ִמּזׁ ֶאָחד  ַער  ׁזַ ְרָאָתם  ִמּיִ

ִלְבָרָכה,  ִשְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ֲעֵליֶהם  ּוּו  ּצִ ׁזֶ ָיִגים  ַהּסְ

 — ַלּתֹוָרה.  ְסָיג  )ג(ַוֲעׂזּו  א(:  א,  )ָאבֹות  ְוָאְמרּו 

ֵמֶהם,  ֶאָחד  ה. —  ָ ֲחִמּזׁ ן  ּכֵ ם  ּגַ ָהֲעִשיָבה  ּוְתָנֵאי 
ּנּו,  ִמּמֶ ַהּבֹוֵרא  ִהְשִהיר  ֶ ּזׁ ַמה  ל  ּכָ ֲעִשיַבת 

שֹוב,  ְוֶאֱהבּו  ָרע  ְנאּו  ׂזִ שו(:  ה,  )ָעמֹוס  ֱאַמר  ּנֶ ׁזֶ מֹו  ּכְ

ָרע,  ל  ּכָ ֵמֲעׂזֹות  ָידֹו  ְוׁזֵֹמר  ב(:  נו,  ְעָיה  )ְיׁזַ ְוָאַמר 

ג. ועזו סייג לתורה. שנינו במסכת אבות )א, א( “ועשו סייג לתורה”. כלומר, על האדם לעשות 

גדר לאיסורי התורה כדי שלא יכשל בהם, והיינו שיוסיף על הדבר האסור במפורש בתורה, ויאסור 

יכשל  אם  אף  גדר,  יעשה  האסורים, שכאשר  בדברים  יכשל  שלא  כדי  המותרים,  הדברים  את 

ויעבור על הגדר, עדיין לא יכשל באיסור המפורש בתורה. 

וכתב רבינו יונה, שהמקיים את דברי חז”ל שהם סייגים למצוות של תורה, הרי הוא מחבב את 

היראה יותר ממי שעושה את המצוה עצמה. כי שמירת הסייגים היא הוכחה ליראה יותר מאשר 

עשיית המצוות, שהשומר את הסייג נזהר מתחילה שלא יבוא לידי פשיעה, אך העושה מצוה ואינו 

שומר את הסייג, אף שהמצוה חביבה לו, מכל מקום נראה שאינו חושש שלא יפשע בה או שמא 

יכשל בה בשוגג.

מבהיל על הרעיון! באותו רגע שהתורה תובעת מהסוטה על שמעלה מעל באישּה, ועשתה מעשה 

בהמה, באותה שעה עדיין היא נתבעת על כך שפירשה וירדה ממדרגת האמהות הקדושות, נורא!

האדם שהוא במדרגה נמוכה סבור הוא, שיהיה נתבע מה שמחסר בעבודת ה’ רק לפי מדרגתו, 

אבל לא יהיה נתבע על זה שלא הגיע למדרגות רמות ונישאות. אבל מהתורה רואים לא כן, גם 

בהיות האדם במצב רוחני הכי פחות ונמוך חלילה, כאשר יבוא ליום הדין יהיה נתבע לא רק על 

העבירות הקשות והחמורות, אלא גם על שלא היה במדרגה גבוהה כמדרגת האבות, כי הרשות 

נתונה ביד האדם אפילו הפחות שבפחותים, להתעלות במעלה היותר עליונה, וגם בעת נפילתו 

הגדולה לא איבד את האפשרות הזאת. 

ואחרי שבין כך ובין כך יהיה האדם נתבע להגיע למדרגות אלו, למה באמת לא יתבע מעצמו 

תמיד להתעלות מעלה מעלה, ובתנא דבי אליהו )פרק כ”ה( אמרו: “וחייב כל אחד ואחד לומר 

מתי יגיעו מעשי למעשי אברהם יצחק ויעקב” )‘הגיוני המוסר’ ח”א(.

כתב הרמב”ם ב’אגרת תימן’ אל האנוסים בידי הגויים: ישים בין עיניו לעשות ולקיים מן המצוות 

מה שהוא יכול, ואם אירע לו שעבר הרבה עבירות או שחילל שבת, לא יטלטל מה שאינו מותר 

לטלטלו, ולא יאמר מה שעברתי עליו יותר גדול מזה שאני נזהר ממנו, אלא יזהר מכל מה שיכול. 

ותדע, שצריך האדם לידע עיקר מעיקרי הדת, והוא – שירבעם בן נבט והדומין לו נפרעין ממנו 

על עשיית העגלים ועל ביטול עירובי תבשילין והדומה לו. ואל יאמר אדם קים לי בדרבה מיניה, 

ולא נאמר זה אלא בדיני אדם בעולם הזה, אבל ה’ יתברך נפרע מן בני אדם על החמורות ועל 

הקלות עכ”ד.

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער התשובהשער התשובה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  זצש זצח   המוסר   ארחות   

והתנאי הרביעי הוא, זתהיה 

 – העבירות  את  עשיבתו 

מהעבירות  וההתרחקות 

מפני   – הבורא  מן  מבזתו 

ולא  בלבד,  מהבורא  הבושה 

ולא  אדם,  מבני  מיראתו 

מפני  ולא   – להם  לתקותו 

תקווה לזכות בטובה כלשהי 

לבזתו  ולא  האדם,  מבני 

מהם – ולא בשל בושה שהוא 

חש מפני הבריות, ולא יהיה כמי זנאמר בהם – כדי שלא תהיה יראתו חיצונית בלבד כמו אותם 

האנשים שנאמר עליהם )יזעיה כש, יג(: 'ותהי יראתם אותי – שלא מתוך לב שלם, כי אם כמצות 

הם  כאילו  להתראות  אותם  שלימדו  אנשים  של  חינוכם  פרי  הייתה  יראתם   – אנזים מלומדה' 

יראים ונכנעים מלפני ה' )רש"י ומצודת דוד(, ואמר – וכמו שנאמר על יואש המלך )מלכים־ב יב, 

ג(: 'ויעז יהואז היזר בעיני ה' כל ימיו אזר הורהו יהוידע הכהן' – כל זמן שיהוידע הכהן היה חי 

והורה ליהואש את המעשה אשר יעשה, עשה את הישר בעיני ה', אבל אחרי מות יהוידע שינה 

את דרכו ועשה הרע בעיני ה', כמסופר בדברי הימים ב' כ"ד )רש"י ורד"ק(. יהואש הוא דוגמא 

לאדם שיראתו אינה נובעת מלב שלם, אלא הוא ירא רק כשמחנכיו מדרבנים אותו להיכנע. —

והתנאי הזליזי הוא, זתהיה 

מן  והתרחקותו  עשיבתו 

בשעה  רק  לא   – העבירות 

שאינן מזדמנות לפניו, אלא 

אחר  מהעבירות  שיפרוש 

לו  והשדמנותן  עליהן  יכלתו 

לעבור  כשבאפשרותו  גם   –

עליהן וכשהן מזומנות לפניו, לא יימנע מלעזותן כי אם מיראת עונז הבורא - שמירה מעין זו 

מפני העבירה מעידה על יראה מפני ה' ועל פחד מפני עונשיו, כמו זנאמר )תהלים קיש, קכ(: 

'סמר מפחדך בזרי – בשרי נתקשה וכביכול עמד כמסמר, מפחדך ומאימתך, וממזפשיך יראתי' 

– ומעונשיך אני ירא, כלומר עזיבת החטא נעשית ממניעים של יראת שמיים עמוקה. —

ִמן  ּתֹו  ׁזְ ִמּבָ ָהֲעֵברֹות  ֲעִשיָבתֹו  ְהֶיה  ּתִ ׁזֶ ְוָהְרִביִעי, 

ֵני ָאָדם, ְולֹא ְלִתְקָותֹו ָלֶהם,  ְרַאת ּבְ ַהּבֹוֵרא, לֹא ִמּיִ

ֶהם  ּבָ ֱאַמר  ּנֶ ׁזֶ ִמי  ּכְ ִיְהֶיה  ְולֹא  ֵמֶהם,  ּתֹו  ְלָבׁזְ ְולֹא 

ים  ֲאָנׁזִ ִמְצַות  אִֹתי  ִיְרָאָתם  ִהי  ַוּתְ יג(:  כש,  ְעָיה  )ְיׁזַ

ר  ׁזָ ַעׂז ְיהֹוָאׁז ַהּיָ ָדה, ְוָאַמר )ְמָלִכים־ב יב, ג(: ַוּיַ ְמֻלּמָ

ר הֹוָרהּו ְיהֹוָיָדע ַהּכֵֹהן. —  ל ָיָמיו ֲאׁזֶ ֵעיֵני ְיָי ּכָ ּבְ

ְהֶיה ֲעִשיָבתֹו ָהֲעֵברֹות ַאַחר ְיָכְלּתֹו  ּתִ י, ׁזֶ ִליׁזִ ְ ְוַהּזׁ

י ִאם  ַנע ֵמֲעׂזֹוָתן ּכִ נּוָתן לֹו, לֹא ִיּמָ ּמְ ֲעֵליֶהן ְוִהְשּדַ

ים קיש, קכ(:  ִהּלִ ֱאַמר )ּתְ ּנֶ מֹו ׁזֶ ְרַאת עֶֹנׁז ַהּבֹוֵרא, ּכְ ִמּיִ

 — ָיֵראִתי.  ֶשיָך  ּפָ ׁזְ ּוִמּמִ ִרי  ְבׂזָ ָך  ְחּדְ ִמּפַ )ד(ָסַמר 

גחלים כים המלח, ויש בו כאבנים גדולות, ויש בו נהרות של זפת ושל גפרית מושכין ורותחין. 

וכשנגזר דין ח”ו, על הרשע להיכנס לגיהנום, הוא מוריד דמעות כל כך עד שנעשה מזה כמו מעין, 

וכמו שאמרו חז”ל על הפסוק: “ֹעברי בעמק הבכא מעין ישיתוהו”, כי הגיהנום נקרא עמק הבכא.

וראה כי אפילו אדוננו דוד המלך ע”ה, כשהיה נזכר מענין גיהנום, היה מזדעזע מאוד, וכמו שאמר 

הכתוב: “סמר מפחדך בשרי וממשפטיך יראתי”. וידוע ד”פחד” הוא מרמז על הגיהנום. ויבואר 

הכתוב על פי מה שכתב הגר”א ז”ל במשלי, דכל זמן שהנפש איננה מטוהרת מעונש הגיהנום, 

סובל גם בשר האדם, והוא החומר, יסורים בקבר. וזוהי כוונת הכתוב: “סמר מפחדך בשרי” – 

היינו על ידי הפחד, והוא הגיהנום, גם הבשר מקבל יסורים כמו שאם היו תוקעין בו מסמרים. 

כבודו  כסא  לפני  נשפטת  היא  מן המשפט, אשר  מתייראת  הנפש  היינו   – יראתי”  “וממשפטיך 

יתברך” עכ”ל. 

כתב החיד”א )בספריו ‘נחל קדומים’ בראשית ב’, ו’אהבת דוד' דרוש יג(, שאף שצריך לעשות סייג 

לאיסורים, מכל מקום צריך לדעת מהו ציווי ה’ יתברך ומה הוא הסייג, וכשמלמדים לאחרים את 

האיסור ואת הסייג צריך להבדיל ולומר להם מה הוא האיסור ומה היא התוספת שהוא הסייג, כי 

אם יאמרו להם האיסור והסייג יחד ללא הבדל יכול לצאת מזה תקלה, כמו שאירע לאדם הראשון 

וחוה שציוה הקב”ה לאדם שלא לאכול מעץ הדעת ]ככתוב )בראשית ב, טז-יז( ‘מכל עץ הגן אכול 

תאכל ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו’ וגו’[, והוסיף לזה האדם סייג שלא לגעת בו ]כמו 

שמוכח מדברי הנחש שאמר לחוה )בראשית ג, ג( ‘ומפרי העץ אשר בתוך הגן אמר אלוקים לא 

תאכלו ממנו ולא תגעו בו’ וגו’[, ואמר זאת לחוה בסתם שאסר לנו הקב”ה לגעת בעץ ולאכול 

ממנו, ולא הבדיל לה בין האיסור לסייג, ובעקבות כך קרתה תקלה שדחפה הנחש עד שנגעה בעץ, 

ואמר לה כשם שאין מיתה בנגיעה כך אין מיתה באכילה, ומתוך כך באה לידי חטא ואכלה, לכך 

צריך להיזהר בזה. וכעין דברים אלו כתב בספר החינוך )מצוה תנ”ד( בהסבר דברי הרמב”ם עיי”ש. 

ד. סמר מפחדך בזרי וממזפשיך יראתי. אף שדוד אמר ברוח הקודש לפני הקב”ה: “שמרה נפשי 

כי חסיד אני” )תהלים פו, ב(, וכל עסקיו היו רק בתורה ובמצוות – אף על פי כן סמר בשרו מפחד 

יראת העונש. ועיין עוד בארחות חיים להרא”ש )אות ל”ב( שכתב: “יבהלוך רעיוניך מדי זכרך 

חרדת רבן יוחנן בן זכאי”, שחרד לקראת הדין: “שאם אוסרני איסורו איסור עולם וכו’”.

הגיִהנום, שאמרו  עונש  הוא  גדול  “כמה  וז”ל:  ה’(  פרק  עולם’,  ‘גדר  )בספרו  חיים’  ה’חפץ  כתב 

חכמינו ז”ל, שכמה מיני אש יש בגיהנום: יש בו גחלים כהרים, ויש בו גחלים כגבעות, ויש בו 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער התשובהשער התשובה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  תא ת   המוסר   ארחות   

פניו  ולנוכח  לנגדו  ויזימם 

עיניו,  למול  אותם  ויציב   –

נא, ה(:  כמו זנאמר )תהלים 

מכיר   – אדע  אני  פזעי  'כי 

לחטוא,  שהרביתי  בכך  אני 

ותוהה אני על פשעי וחשאתי 

עומדים  חטאי   - נגדי תמיד' 

לנגד עיני באופן תמידי כדי 

שאהיה מיצר, מצטער ודואג 

)מצודת  שנכשלתי  כך  על 

זלבו  העת  הן  הלילה  שעות  בלילה.  לה'  ויתפלל  ביום  זיתענה  הוא,  הזליזי  והתנאי   — דוד(. 

והוא אינו   – ומחשבותיו פנויים לחשבון נפש ולהסתכלות פנימית, ואין לו שרדה בעסקי העולם 

– השכימי קום להתחנן בלילה'.  טרוד בענייני העולם הזה, כמו זנאמר )איכה ב, יש(: 'קומי רני 

ולהלן בשער אהבת ה' בסוף פרק ו' אני עתיד עוד לבאר את מעלת תפילת הלילה – ואת חשיבותה 

של התפילה הנאמרת בשעת לילה, בעשרת הזם. —

והתנאי החמיזי הוא, זיעשוב 

ויחדל  – שיעזוב  עזות הרע 

היאוז  עשיבת  רע  מעשות 

גמורה  עזיבה   – ממנו 

אליה  שנלווית  ומוחלטת 

זלא  ברע,  מיאוס  תחושת 

יתן אל לבו – באופן שאפילו 

לזנות  לבו  על  יעלה  לא 

החטא,  אל   - אליו  לחזור   -

 – ובלזונו  בלבו  ויאמר 

ויאמר  בלבו  כך  על  ויחליט 

כמו  בשפתיו,  במפורש  זאת 

אחד  אליהוא,  זאמר החסיד 

במפורש  איוב,  של  מחבריו 

)איוב לד, לב(: 'אם עול פעלתי – אם עשיתי איזו עוולה לא אוסיף' – לא אשוב לעשותה.

חמישה  הם  גם  המחילה  לבקשת  והתנאים   – כן חמזה  כמו  והווידוי  בקזת המחילה  תנאי  אבל 

שיודה  כלומר,  עוונותיו,  על  שיתוודה   – בעוונותיו  התוודותו  ]-הראשון[,  מהם  במספר. — אחד 

בחטאיו ויכיר שעשה רע, וזירבו בעיניו ובלבו – ושיהיו חטאיו רבים וגדולים בעיניו ובמחשבותיו 

]כשדיבר רבנו בחיי על תפישת חומרתו של החטא, הזכיר בדבריו את העיניים והלב, משום שהם 

סרסורי העבירה, הם המעוררים את האדם להימשך אחר החטא )פת לחם([, כמו זנאמר הפסוקים 

מוכיחים שאדם צריך לראות את חטאו כמעשה שחומרתו מרובה )יזעיה נש, יב(: הצרות באו עלינו 

'כי רבו פזעינו, אותם חטאים שעשינו נגדך' – נגד ה'. — והזני, זישכור אותם, את עוונותיו, תמיד 

ים נא,  ִהּלִ ֱאַמר )ּתְ ּנֶ מֹו ׁזֶ ָניו, ּכְ יֵמם ְלֶנְגּדֹו ְוֹנַכח ּפָ ִויׂזִ

ָתִמיד. —  י  ֶנְגּדִ אִתי  ְוַחּשָ ֵאָדע  ֲאִני  ַעי  ְפׁזָ י  ּכִ ה(: 

ֵעת  ְיָלה,  ּלַ ּבַ ל  ּלֵ ְוִיְתּפַ ַבּיֹום  ה  ְתַעּנֶ ּיִ ׁזֶ י,  ִליׁזִ ְ ְוַהּזׁ

מֹו  ּכְ ָהעֹוָלם,  ִעְסֵקי  ּבְ ה  ִשְרּדָ לֹו  ְוֵאין  ָפנּוי  ּבֹו  ּלִ ׁזֶ

ְיָלה. ַוֲאִני ָעִתיד  י ַבּלַ ֱאַמר )ֵאיָכה ב, יש(: קּוִמי רֹּנִ ּנֶ ׁזֶ

 — ם.  ֵ ַהּזׁ ֶעְשַרת  ּבְ ְיָלה  ַהּלַ ת  ִפּלַ ּתְ ַמֲעַלת  ְלָבֵאר 

אּוׁז  ַהּיֵ ֲעִשיַבת  ָהָרע  ֲעׂזֹות  ֲעשֹב  ּיַ ׁזֶ י,  ְוַהֲחִמיׁזִ

ְויֹאַמר  ֵאָליו,  נֹות  ִלׁזְ ִלּבֹו  ֶאל  ן  ִיּתֵ ּלֹא  ׁזֶ ּנּו,  ִמּמֶ

לב(:  לד,  )ִאּיֹוב  ֶהָחִסיד  ָאַמר  ׁזֶ מֹו  ּכְ ּוִבְלׁזֹונֹו  ִלּבֹו  ּבְ

י לֹא אִֹסיף. ַעְלּתִ ִאם ָעֶול ּפָ

ה. —  ָ מֹו ֵכן ֲחִמּזׁ ִחיָלה ּכְ ת ַהּמְ ׁזַ ָנֵאי ַבּקָ ּתְ ֲאָבל 
ְרּבּו  ּיִ ֶאָחד ֵמֶהם, ִהְתַוּדֹותֹו ַבֲעֹונֹוָתיו, )ה(ְוׁזֶ

י ַרּבּו  ְעָיה נש, יב(: ּכִ )ְיׁזַ ֱאַמר  ּנֶ מֹו ׁזֶ ְבֵעיָניו ּוְבִלּבֹו, ּכְ

ִמיד  ּתָ אֹוָתם  ְשּכֹר  ּיִ ׁזֶ ִני,  ֵ ְוַהּזׁ  — ָך.  ֶנְגּדֶ ֵעינּו  ְפׁזָ

עשה מצוה אחת, אשריו, שהכריע עצמו לכף זכות ]שכן כעת רובו זכאי, והאדם נדון אחר רובו[. אבל 

אם עשה עבירה אחת, אוי לו שהכריע את עצמו לכף חובה ]שכן כעת רובו חייב[. שנאמר ‘וחוטא אחד 

יאבד טובה הרבה’, כלומר, שבשביל חטא יחידי שחטא והכריע על ידו את הכף לחובה, אובד ממנו 

טובות הרבה. עיי”ש. נמצא לפי זה שעל החוטא לחשוש פן על ידי העבירה שעבר נעשה רובו חובה. 

והנה בגמרא שם אמרו עוד: “רבי אלעזר ברבי שמעון אומר, לפי שהעולם נידון אחר רובו והיחיד 

נידון אחר רובו, עשה מצוה אחת, אשריו, שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות. עשה 

עבירה אחת, אוי לו, שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף חובה”. עיי”ש. על פי זה ביאר ה’חתם 

סופר’ את הפסוק “ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה” )דברים יא, כו(, שיש לדקדק בלשון 

הפסוק שמתחיל ‘ראה’ - לשון יחיד, ומסיים ‘לפניכם’ – לשון רבים? וכתב ליישב: ואולי יש לומר 

דרמז מה שאמרו חז”ל ‘לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי’ וכו’, על כן בכל 

מעשה שיעשה אדם, יראה עצמו ויאמר לנפשו, הרי בזה אני ממית כל העולם או מחייה, והכל לפי 

המעשה. וזהו מה שהתורה מצוה לכל יחיד ויחיד, ‘ראה’ בנפשך לאמר תמיד לכל העולם ואנשיו, 

‘אנכי נותן לפניכם היום’ במעשי, ‘ברכה’ או ‘קללה’ הכל לפי זכותי. 

ה. וזירבו בעיניו. כלומר, שיהיו חטאיו רבים בעיניו. יש מבארים על פי דברי הרמב”ם )תשובה פ”ג 

ה”ב( שכתב: “יש זכות שהיא כנגד כמה עוונות וכו’, ויש עוון שהוא כנגד כמה זכויות” וכו’, עיי”ש. נמצא 

לפי זה דמלבד מה שיש לו לחוטא לחשוש שמא יש לו רוב עוונות, עליו גם לחשוש דאף אם בפועל 

הוא רובו מצוות בכמות, מכל מקום שמא בעוונותיו נמצאים עוונות כאלו השקולות כנגד כמה זכויות. 

ובספר ‘מישרים’ )עמ’ קפב( ביאר דברי רבינו על פי מה שאמרו חז”ל )קידושין מ, א(: לעולם יראה אדם 

את עצמו כאילו הוא חציו חייב וחציו זכאי ]כלומר, כאילו מנין זכויותיו ועוונותיו שקולים[. ונמצא שאם 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער התשובהשער התשובה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  תג תב   המוסר   ארחות   

של  שלבו  בשעה   – מצוא' 

החסיד פנוי מטרדות העולם, 

את  ומבקר  מתבונן  הוא 

מעשיו ובוחן את התרשלותו 

בעבודת ה', ומיד הוא עומד 

בתפילה לפני ה' ומבקש את 

סליחתו )טוב הלבנון ומרפא 

החמיזי  והתנאי   — לנפש(. 

הוא, זישרח ויזתדל למנוע את אחרים מן החטא וזאת על ידי שיתאמץ להשהיר את בני האדם 

בקרבם  ויעורר   – מענזן  וליראם  נכשל,  שהוא  כפי  בחטאים  ייכשלו  שלא   – עבירותיו  מכמות 

ויזכירם לשוב בתשובה על   – יהיו מנת חלקם, ולהשכירם בתזובה מהן  פחד מן העונשים אשר 

עוונותיהם, כמו זכתוב באנשי נינוה שהיה הכרוז קורא ברחובותיהם )יונה ג, ש(: 'מי יודע עבירות 

הם לא  לרחמים.  ה' את מידת הדין  יהפוך  ישוב,  – אם אכן  ה', ונחם האלהים'  אל  שבידו, יזוב 

הסתפקו בתשובה שעשה כל אחד לעצמו ובפינתו, אלא גם עוררו זה את זה לשוב בתשובה. 

ונאמר )תהלים נא, שו(: 'אלמדה את הפוזעים ואודיע להם את דרכיך' שאתה נושא עוון ופשע 

ומרבה לסלוח וישובו אליך ואתה תקבלם )רד"ק(. גם פסוק זה מורה שדרך התשובה כוללת דאגה 

לשובם של האחרים ממעשיהם הרעים.

והתנאי הרביעי הוא, זיתחנן 

אליו  ויעשוף  האלהים  אל 

לפניו  עצמו  את  ויכפוף   –

תמיד  לפניו  בתפילה  וירבה 

אליו  "ויעטוף  רבנו  ]לשון 

לשון  על  מתבססת  תמיד" 

"תפילה  בתהילים:  הפסוק 

לעני כי יעטוף", והיא רומזת 

על ריבוי התפילה. התפילה בעת צרה מכונה "עיטוף", משום שבשעה שאדם נתון בצרה גדולה 

הוא מכופף את קומתו, וכאילו "מתעטף קצתו בקצתו" )מנוח הלבבות וטוב הלבנון בשם הרד"ק([. 

על  הקב"ה  לו  וימחל  שיכפר   – לו  ולמחול  עוונותיו  לכפר  בקשתו  היא  החוטא  של  זו  תפילתו 

עוונותיו, ולקבל – ויקבל את תזובתו, כמו זנאמר )תהלים לב, ה(: 'חשאתי אודיעך – אספר ואפרט 

– ולא אנסה להסתיר עוונותי ממך, אמרתי  ועוני לא כסיתי  לפניך את חטאתי ולא אכחש לה, 

אודה עלי פזעי להזם' – גמרתי בלבי שאתוודה על פשעי לפני ה', ונאמר )תהלים לב, ו(: 'על שאת 

יתפלל כל חסיד אליך לעת

ְלַהְשִהיר  ל  ּדֵ ּתַ ְוִיׁזְ ְשַרח  ּיִ )ש(ׁזֶ י,  ְוַהֲחִמיׁזִ ְמצֹוא. — 

ן,  ֵמָעְנׁזָ ּוְלָיְרָאם  ֲעֵברֹוָתיו,  מֹות  ִמּכְ ָאָדם  ֵני  ּבְ

)יֹוָנה ג, ש(:  תּוב  ּכָ ׁזֶ מֹו  ּכְ ְתׁזּוָבה ֵמֶהן,  ּבִ יָרם  ּוְלַהְשּכִ

נא,  ים  ִהּלִ )ּתְ ְוֶנֱאַמר  ָהֱאלִֹהים,  ְוִנַחם  ָיׁזּוב  יֹוֵדַע  ִמי 

ָרֶכיָך. ִעים ּדְ ָדה פׁזְ שו(: ֲאַלּמְ

ֵאָליו  ְוַיֲעשֹף  ָהֱאלִֹהים  ֶאל  ן  ְתַחּנֵ ּיִ ׁזֶ ְוָהְרִביִעי, 

ׁזּוָבתֹו,  ל ּתְ ר ֲעֹונֹוָתיו ְוִלְמחֹל לֹו ּוְלַקּבֵ ִמיד ְלַכּפֵ ּתָ

אִתי אֹוִדיֲעָך ַוֲעֹוִני  ים לב, ה(: )ו(ַחּשָ ִהּלִ ֱאַמר )ּתְ ּנֶ מֹו ׁזֶ ּכְ

ְוָאַמר  ַליָי,  ַעי  ְפׁזָ ֲעֵלי  אֹוֶדה  י  ָאַמְרּתִ יִתי  ִכּסִ לֹא 

ל ָחִסיד ֵאֶליָך ְלֵעת  ל ּכָ ּלֵ ים לב, ו(: ַעל שֹאת ִיְתּפַ ִהּלִ )ּתְ

בקשתי לומר גם ‘פשעתי’, כדין המתוודים שצריכים להתוודות בשלושת חלקי הוידוי. אבל “ואתה 

נשאת עון חטאתי סלה” – מיד כשסיימתי את המילה ‘חטאתי’, הורית לי שלא להמשיך עוד בוידוי, 

ונשאת את עווני כבר באמירת ‘חטאתי’ בלבד!

ש. זישרח ויזתדל להשהיר בני אדם מכמות עבירותיו. רבינו יונה מונה עשרים עיקרי התשובה. העיקר 

האחרון ]עיקר העשרים[ הוא, להשיב רבים מעוון כאשר תשיג ידו )‘שערי תשובה’ שער א’ אות נ(. 

ויש להבין, מדוע תוכחה היא עיקר בתשובה? ונראה, כי הנה ידוע מכמה מחברים, שמה שנאמר שכל 

ישראל ערבים זה לזה )שבועות לט(, היינו ערבים ממש, שקשורים זה בזה כמו שלשלת, ואם אחד חוטא 

- גורם להכשיל ולמשוך אחרים אחריו. ולכן כששב, צריך להשיב אף את כל אלו שפשעו וחטאו בגלל 

חטאיו. וזהו “שובו והשיבו” גם אחרים בתשובה, וכל כך למה? - כי זה מפשעיכם! )‘קול דודי’ עמ’ רכז(.

עוד יש מבארים, כי התשובה השלימה הינה איפוא זו אשר אינה מסתכמת בדאגתו של החוטא 

למחילת חטאיו שלו, אלא כוללת מאמצים מצידו לתיקון העולם ולהשבת אחרים בתשובה. כי 

ו. חשאתי אודיעך ועוני לא כסיתי אמרתי אודה עלי פזעי לה' ]ואתה נשאת עון חטאתי סלה[. 

בספר שמואל )ב’ – לב, ה(, מסופר על נתן הנביא שהוכיח את דוד על מעשה אוריה ובת שבע, 

ולאחר מכן נאמר: “ויאמר דוד אל נתן חטאתי לה’, ויאמר נתן אל דוד גם ה’ העביר חטאתך לא 

תמות”. והנה, המעיין בטעמי הפסוק ימצא כי לאחר המילים “חטאתי לה’” – יש ‘פסקא’ באמצע 

הפסוק, ובכך נרמז לנו כי חסרים כאן דברים נוספים שדוד רצה לומר – אולם נתן הנביא הפסיקו 

ומנעו מלאומרם.

מה הם הדברים שביקש דוד לומר ולא אמר? גילה לנו הגר”א מוילנא, שלאחר שאמר דוד “חטאתי 

היודע  אולם  פשעתי”,  עויתי  “חטאתי  הוידוי:  נוסח  כל  את  ולומר  להוסיף  כוונתו  היתה  לה’”, 

תעלומות ראה והבחין בדוד שמיד נשבר לבו בקרבו בחרטה גמורה ומוחלטת, ובשל כך היה די 

במילה האחת שאמר: ‘חטאתי’, כדי להעביר את חטאו, ולכן הפסיקו נתן הנביא לאחר שאמר 

‘חטאתי’, ואמר לו: “כי ה’ העביר חטאתך” – ואינך צריך לומר עוד “עויתי פשעתי”!

כל זאת – אמר הגר”א – נרמז בפסוק שלפנינו: “חטאתי אודיעך” – אני התוודיתי על חטאתי. 

“ועווני לא כיסיתי” – היה בדעתי להמשיך ולומר גם ‘עויתי’. וגם “אמרתי אודה עלי פשעי לה’” – 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער התשובהשער התשובה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  תה תד   המוסר   ארחות   

שני  מצויים  החטא  על 

ההנאה  של  החסרונות 

מהעברה בכף האחת, וכנגדה 

ערבות  מונחת  השנייה  בכף 

שכר  מתיקות   – מתאחרת 

המצוות שעתידים לחוש בה 

לעתיד לבוא. אמנם מתיקות 

זו תורגש בזמן מאוחר ובעוד 

שנים, אולם היא קיימת, מתמדת, שכה מבלי קדרות וערבוב – היא מתיקות ועונג נצחיים, תמידיים, 

ונקיים מכל עצב, ללא טעם לוואי של כאב או תערובת של צער. ועוד יש להתבונן, זיזקול 

וייתן אל לבו שיקול נוסף: ההימנעות מעבירה היא בבחינת צער מהר כלה, אין לו קיימא – צער 

חולף במהרה, האם כדאי להחליף צער זמני זה בצער מאחר מתמיד – כנגד הצער הנצחי של עונש 

העבירה בעולם הבא, שאין לו הפסק. השכר והעונש הצפויים לעושי הטוב והרע מתוארים בפסוקים 

הנצחית  וההנאה  המצוות  שכר  מתיקות  על   – בתנ"ך, כמו זכתוב על הערבות  רבים  במקומות 

שבעולם הבא )יזעיה סו, יד(: 'וראיתם וזז לבכם', ונאמר על הצער - אותו צער שיסבול האדם 

בשל עונש העבירות מתואר בתוך כדי דברי הנביא על האנשים שיבואו לירושלים להשתחוות 

לה' בזמן הגאולה העתידה ויזכו לראות בעונש הרשעים. )יזעיה סו, כד(: 'ויצאו מחוץ לירושלים 

מעיקרי  הרביעי  העיקר 

התשובה הוא הקבלה לעתיד. 

יזנה  זלא  הקבלה,  ותנאי 

ממנו  זהשהיר  מה  לעזות 

משמעותה  קבלה   – הבורא 

שיקבל על עצמו שלא לשוב עוד לעשות שום מעשה שאסר הבורא. תנאי קבלה זו הם חמיזה 

כמו כן, כשם שפרטי התנאים הקודמים הם במספר זה. — אחד מהם – התנאי הראשון, זיזקול 

במאזני מחשבתו את ההנאה מהעבירה כנגד ההנאה שישיג אם יתגבר על עצמו ויימנע מלעשותה, 

ויזכור שטעם העברה הוא ערבות מהירה וכלה – מתיקות העבירה חולפת במהרה ומתפוגגת ברגע, 

מעורבבת – בנוסף לכך היא מעורבת בצער ובתחושה חמצמצה לא רק בעתיד, בעולם הבא, אלא גם 

בעולם הזה; לאדם יש תחושת כישלון כשלא הצליח לגבור על עצמו. בשיקול הדעת ובהתבוננות 

ִלי  ִמּבְ ה  ַשּכָ ַמְתֶמֶדת,  ֶמת,  ַקּיֶ ִמְתַאֶחֶרת,  ֲעֵרבּות  ּבַ

ֶלה, ֵאין לֹו  קֹל ַצַער ַמֵהר ּכָ ׁזְ ּיִ ַקְדרּות ְוִעְרּבּוב, ְוׁזֶ

ֶהְפֵסק,  לֹו  ֵאין  ַמְתִמיד,  ְמַאֵחר  ַצַער  )ח(ּבְ ָמא,  ַקּיָ

ּוְרִאיֶתם  יד(:  סו,  ְעָיה  )ְיׁזַ ָהֲעֵרבּות  ַעל  תּוב  ּכָ ׁזֶ מֹו  ּכְ

ְעָיה סו, כד(: ְוָיְצאּו  ַער )ְיׁזַ ֶכם, ְוָאַמר ַעל ַהּצַ ׂז ִלּבְ ְוׂזָ

ִהְשִהיר  ֶ ֶנה ַלֲעׂזֹות ַמה ּזׁ ּלֹא ִיׁזְ ָלה, ׁזֶ ּבָ ּוְתָנֵאי ַהּקַ
ֶאָחד  ֵכן. —  מֹו  ּכְ ה  ָ ֲחִמּזׁ ַהּבֹוֵרא,  ּנּו  ִמּמֶ

ֶבת,  ְמֻעְרּבֶ ְוָכָלה,  ְמִהיָרה  ֲעֵרבּות  קֹל  ׁזְ ּיִ ׁזֶ ֵמֶהם, 

ח. בצער מאחר מתמיד אין לו הפסק. כתב הרמב”ן )בהקדמה לפירוש ספר איוב(: אפילו ייסורים 

של איוב שבעים שנה, אין להם ערך כלל לייסורי הנפש שעה אחת בגיהנם!! וכידוע ייסורי איוב 

היו הקשים ביותר בעולם ]שכלל: מיתת בניו ובנותיו, וכל רכושו אבד, וכל גופו מלא שחין וכו’[, 

ועל ייסוריו אמר הכתוב )איוב ב, ו(: “אך את נפשו שמור”, ואמרו חז”ל )ב”ב טז, א(: משל לעבד 

שאמר לו רבו שבור את החבית ושמור יינה. ועם כל זה ייסורי גיהנם שעה אחת קשה יותר מאשר 

לסבול שבעים שנה ייסורי איוב!! 

בכתבי ה’חפץ חיים’ )שיחות הח”ח בנדמ”ח עמ’ קל”ב( מובא שהגר”א ז”ל אמר לתלמידיו שאין לנו 

מושג כלל בענשי הגיהנם, וגם מה שכתב ה’ראשית חכמה’ ]שהרחיב לבאר בשער היראה פרקים 

י”ב, י”ג, בארוכה את גודל ענשי הגיהנם[, הוא רק לפי מיעוט השגתנו, אבל באמת הוא הרבה 

יותר, עכ”ד. וב’בן יהוידע’ )ברכות נז, ב( כתב: “אבל לעולם ודאי כח אש גיהנם הוא עצום ורב 

וגדול על כח אש המצוי אצלנו יותר ממאה אלפי פעמים”. 

באופן זה, מגלה בעל התשובה כי רצונו בקיום רצון הקב”ה, וכי חס הוא על כבוד קונו - אשר על 

כן הינו משתדל להשיב אחרים מעון בכדי שלא לגרום צער כלפי שמיא רח”ל. כשם שבן נאמן 

עושה כל שלאל ידו בכדי למנוע כל צער מאביו, ובכלל זאת הוא משתדל למנוע מאחרים לעשות 

ולפעול כנגד רצונו, כך על בעל התשובה לגלות ולהוכיח כי מעתה הינו בן נאמן לאביו שבשמים, 

ומחמת כן הוא משתדל לגרום לכך שכל באי עולם יעשו רצונו יתברך בלב שלם, ולסלק כל צער 

מלפניו - על ידי השבת החוטאים אליו, שהרי הקב”ה מלך חפץ בתשובה הוא.

לעומת זאת, אם אין החוטא דואג להשיב אחרים בתשובה, וכל חפצו אינו אלא לתקן את עצמו - 

הרי שבכך הוכיח וגילה דעתו כי אינו דואג לכבוד שמים אלא לכבודו ולטובתו שלו בלבד, וברור 

שתשובה מעין זו, אשר אינה נובעת מרצון כנה לעשות נחת רוח לפניו יתברך, אלא רק מתוך 

רצונו של החוטא להסיר כל טענה אפשרית מעליו - אינה התשובה המעולה ביותר. 

הרי מתבאר כי תשובתו של בעל התשובה תושלם - אם ילמד תועים בינה וישיב את החוטאים אל 

אביהם שבשמים, והוא הוא העיקר העשרים בו חתם רבינו יונה את רשימת עיקרי התשובה כולם.

אכן, מן הנותן טעם להדגיש, כי את העיקר הלזה - מנה רבינו יונה אחרון בסדר עיקרי התשובה. 

וזאת ללמדנו שַאל לו לבעל התשובה בראשית דרכו להקדיש מאמצים ומשאבים לתיקון זולתו. 

בתחילה עליו להשקיע את כל כוחותיו בהשלמת תשובתו שלו, ורק לאחר שישלים את עיקרי 

התשובה כולם עד לאחרון שבהם, וינקה את נפשו עד אשר תטהר לפני אלוקיה - רק אז מגיעה 

השעה בה יכול הוא ואף צריך לעשות ולפעול לתיקון זולתו )‘בשערי התשובה’(.

 עיונים 

 עיונים 
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על   – בחובותיו  הקיצור  מן 

בקיום  כה  עד  שהתרשל 

זנאמר  כמו  חובותיו, 

)מלאכי ג, ב(: 'ומי מכלכל את 

להכיל  יוכל  מי   – בואו'  יום 

והאימה  הקצף  את  ולסבול 

הדין  ביום  שיחולו  הגדולה 

וכאזר  לחם(.  )פת  הגדול 

יזיב דבר שה אל לבו – וכאשר יקבע ידיעה זו בליבו, חייב לירא מענזו – בהכרח יתקוף אותו פחד 

מעונשו, ולהסכים עם נפזו זלא יזנה אל מה זיקציף – ויחליט החלטה נחושה שיחדל מכל מעשה 

המעורר את כעס אדוניו עליו. — והתנאי זליזי, זיתן אל לבו – ויתבונן על כל אותם הימים אזר 

נשה בהם מאחרי

וראו – ויביטו בפגרי האנזים 

הפוזעים  במגיפה,  שמתו 

בה',  שפשעו  אלו  הם   – בי' 

והכעיסו  זרה  עבודה  עבדו 

את ה', ונאמר )מלאכי ג, יש(: 

'כי הנה היום בא בוער כתנור 

יום  להגיע  עתיד  הנה   -

הגדול  הדין  יום  אותו  הדין, 

הרשעה  את  ומכלה  המבער 

והיו  מוסק,  לתנור  בדומה 

הרשעים  כל  ואז   - שדים  כל 

החצופים וכל עוזה רזעה - 

וכל עוברי עבירות, כל אלו 

ְוִיְכלּו ביום הדין שיבוא. ואילו   - ייהפכו לקז - יהיו דומים לקש יבש, וליהש אותם היום הבא' 

על הצדיקים אמר הנביא דברי תיאור רחבים על ההנאה הנצחית שתהיה בעולם הבא )מלאכי ג, 

כ(: 'ושרחה לכם יראי זמי – לכם הצדיקים יראי ה', תזרח זמז צדקה ומרפא בכנפיה' – שמש של 

חסד תזרח ובקרניה תביא רפואה. וכאזר יתן החושא אל לבו את הדבר השה, דבר הרווח וההפסד 

הכרוכים במעשה הטוב או הרע, ראוי לו לקבל עליו – שיקבל על עצמו זלא יזנה על חשאו – שלא 

ישוב לחטאו. — והתנאי הזני, זיתן אל לבו בוא כי הולך וקרב יום המיתה, ובוראו קצוף עליו – 

והקב"ה כועס וקוצף על החוטא על מה זקדם לו

ֱאַמר )ַמְלָאִכי ג, ב(: ּוִמי  ּנֶ מֹו ׁזֶ חֹובֹוָתיו, ּכְ ּצּור ּבְ ִמן ַהּקִ

יב ֶשה ֶאל ִלּבֹו,  ר ָיׁזִ ל ֶאת יֹום ּבֹואֹו. ְוַכֲאׁזֶ ְמַכְלּכֵ

ּלֹא  ׁזֶ ַנְפׁזֹו  ִעם  ים  ּוְלַהְסּכִ ֵמָעְנׁזֹו,  ִלירֹא  ב  ַחּיָ

י,  ִליׁזִ ְ ְקִציף ֲאדֹוָניו ָעָליו. — ְוַהּזׁ ּיַ ֶ ֶנה ֶאל ַמה ּזׁ ִיׁזְ

ֵמַאֲחֵרי  ָבֶהם  ָנָשה  ר  ֲאׁזֶ ִמים  ַהּיָ ִלּבֹו  ֶאל  ן  ּתֵ ּיִ ׁזֶ

י, ְוָאַמר )ַמְלָאִכי  ִעים ּבִ ים ַהּפֹוׁזְ ִפְגֵרי ָהֲאָנׁזִ ְוָראּו ּבְ

ּנּור ְוָהיּו ָכל ֵשִדים  ּתַ א ּבֹוֵער ּכַ ה ַהּיֹום ּבָ י ִהּנֵ ג, יש(: ּכִ

א,  ַהּבָ ַהּיֹום  אָֹתם  ְוִלַהש  ַקׁז  ָעה  ִרׁזְ ה  עֹׂזֵ ְוָכל 

ֶמׁז  ׁזֶ ִמי  ׁזְ ִיְרֵאי  ָלֶכם  ְוָשְרָחה  כ(:  ג,  )ַמְלָאִכי  ְוָאַמר 

ן ַהחֹוֵשא ֶאל  ִיּתֵ ר  ְוַכֲאׁזֶ ְכָנֶפיָה.  ּבִ א  ּוַמְרּפֵ ְצָדָקה 

ֶנה  ּלֹא ִיׁזְ ל ָעָליו ׁזֶ ה, ָראּוי לֹו ְלַקּבֵ ָבר ַהּשֶ ִלּבֹו ַהּדָ

יֹום  ּבֹוא  ִלּבֹו  ֶאל  ן  ּתֵ ּיִ ׁזֶ ִני,  ֵ ְוַהּזׁ  — ֶחְשאֹו.  ַעל 

ַדם לֹו  ּקָ ֶ ּזׁ )ש(ּובֹוְראֹו ָקצּוף ָעָליו ַעל ַמה  יָתה,  ַהּמִ

אתה עתיד ליתן דין וחשבון. מאין באת וכו’, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, לפני מלך 

מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא”. כתב ה”חפץ חיים” )ח”ח הל’ איסורי לשה”ר – פתיחה, עשין(: 

ראיתי כתוב בשם הגר”א )‘קול אליהו החדש’, אבות פ”ג(, שפירש מהו “דין וחשבון”. ש”דין” הוא 

על העבירה שעבר, ו”חשבון” על מה שהיה יכול לקיים מצוה בזמן ההוא ולא קיים. ואוי לנו מיום 

הדין, מה נענה, אפילו אם רק יחשב הקב”ה עמנו על כל רגע ורגע שדברנו שיחה בטלה של גנאי 

וקלות ראש או רכילות ולשון הרע, את העוון של פרישת התורה בזה הזמן בלבד, כי באמת בכל 

תיבה ותיבה של לימוד התורה הוא מקיים מצות עשה בפני עצמה. ואם לומד פרק משניות או 

דף גמרא הוא מקיים כמה מאות מצוות, כמו שכתב הגר”א ז”ל בשנות אליהו )פאה פ”א מ”א( 

בשם הירושלמי. ואם כן נבוא לחשבון כמה אלפים תיבות קדושות של תורה, שכל אחת בפני 

עצמה היא מצוה רבה שביטלנו בידים, וכנגדם הכנסנו כמה אלפים עוונות של ִבּטול מצוות עשה 

דתלמוד תורה בעת הזה גופא. עכ”ד.

על פי ביאור הגר”א הנ”ל ביאר הגאון רבי זליג ראובן בנגיס זצ”ל את הפסוק “הלה’ תגמלו זאת 

עם נבל ולא חכם הלוא הוא אביך קנך” )דברים לב, ו(, “עם נבל” במה שחוטאים כנגדו, “ולא 

חכם”, שלא החכימו להרויח תורה ומצוות באותו זמן. ולכך המשיך הכתוב לאמר “הלא הוא אביך 

קנך”, כלומר, הלא הוא אביך, ועליך לקיים מצוותיו כמעשה בן לאביו, והוא גם “קנך”, היינו אדון 

לך, ואתה כעבדו צריך לפחד מלעבור על פקודותיו וציוויו.

בילקוט מעם לועז )עמ’ רסד( כתב: דרשו חז”ל )ב”ב עח, ב( על הפסוק “על כן יאמרו המושלים” 

)במדבר כא, כז(, ‘המושלים’ – אלו הצדיקים המושלים ביצרם, וכך עושים חשבון כשבאה עבירה 

והעונש החמור  ומחשבים הפסד עבירה כנגד שכרה, ההנאה שתהיה להם מן העבירה,  לידיהם 

הצפוי להם בעולם הבא שאין לשער גודלו, שהרעה הגדולה ביותר בעולם הזה היא כאין ואפס 

נגד הרעה הקטנה ביותר שבעולם הבא, וכן בשכר, ואם עושים חשבון, בודאי לא באים לידי חטא 

שבגלל הנאת רגע לא יאבדו עולמם.

אמרו:  מ”א(  )פ”ג  אבות  במסכת  בחובותיו.  הקיצור  מן  לו  זקדם  מה  על  עליו  קצוף  ובוראו  ש. 

“הסתכל בשלשה דברים ואין אתה בא לידי עבירה. דע, מאין באת, ולאן אתה הולך, ולפני מי 
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יתעלה אזר המרה את דברו, 

ויצא מקזר עבודתו – וניתק 

מעליו את הקשר לעבודתו, 

מסורת  את  מעליו  ופרק 

תורתו,  עול  את   – תורתו 

ויוכיח את נפזו ויכלימנה על 

לב,  )דברים  זנאמר  כמו  שה, 

תגמלו  לה'  האם   – 'הלה'  ו(: 

ה,  )ירמיה  עוד  ואמר  שאת', 

נאם  תיראו  לא  'האותי  כב(: 

ה'' – האם לא תיראו מפני, הלא הבריאה כולה רועדת ורוגשת מהדר כבודי? )אכן, בהמשך הפסוק 

מתאר הנביא את הים סוער ורוגש מפני יראתו את ה'(.

ובשה – וכאשר יקיים האדם את כל התנאים שנתבארו, יזלמו גדרי התזובה – יושלמו ארבעת 

עיקרי התשובה אזר הקדמנו – שהזכרנום בפרק הקודם.

הזמנים  את  ויזכור   – אלהיו 

להבלי  לבו  נטה  שבהם 

מהדרך  וסר  הזה  העולם 

ללכת  אותו  ציווה  שאלוהיו 

לעבודתו  הזגיח  ולא  בה, 

למילוי  ער  היה  ולא   –

עם  הבורא,  כלפי  חובותיו 

בהם  עליו  שובותיו  התמדת 

שהאלוהים  פי  על  אף   –

התמיד להשפיע עליו טובות 

שחטא  בזמן  גם  מרובות, 

)ירמיה  זנאמר  כמו  לפניו, 

ב, כ(: 'כי מעולם זברתי עלך 

נתקתי מוסרותיך – הרי מימי 

קדם שחררתי אתכם מכבלי 

אתכם  שכבלו  המוסרות 

אומות,  ושאר  המצרים 

לא  ותאמרי  כן  פי  על  ואף 

אעבור', ופירוז המילים "לא אעבור" הוא: לא אקבל על עצמי את עבודתך ולא אבוא בבריתך – ולא 

אכרות אתך ברית, וכאילו נאמר: "לא אעבור בבריתך", כי "לעבור בברית" פירושו הוא "לכרות 

 – הרי שהסרבנות לקבל את עבודת ה' היא סיבה לתוכחה, להתבוננות ולחרטה. מענין  ברית". 

פסוק נוסף מלמד שמשמעות המילה "לעבור" היא הסכמה בלב לעבוד את ה' )דברים כש, יא(: 

'לעברך בברית ה' אלהיך'. — והתנאי הרביעי, זיזיב את הגשילות שגזל, ויימנע מן העבירות, וירף 

מהשקת כל הברואים – ויחדל מלהזיק לשום אדם, כמו זכתוב )יחשקאל לג, שו(: 'חבול יזיב רזע 

גשלה יזלם' – אם ישיב הרשע את המשכון שצוויתי להשיב לבעליו עד זמן השקיעה כבוא השמש, 

ואם ישלם את הגזלה שגזל, כי אז – "בחוקות החיים הלך לבלתי עשות עול חיו יחיה לא ימות" 

)רש"י(, ונאמר )איוב יא, יד(: 'אם און בידך הרחיקהו ואל תזכן באהליך עולה כי אש – כשתעשה זאת 

תזא פניך – תוכל להרים את פניך, מפני שתהיה נקי ממום', ולא תצטרך להשפיל את פניך מפני 

הבושה במומיך ובחסרונותיך )רמב"ן ומצודת דוד(. 

והתנאי החמיזי, זיתן אל לבו – שיעלה בלבבו את גדולת ורוממות הבורא

ר ֲעבֹוָדתֹו  ׁזֶ ר ִהְמָרה ְדָברֹו, ְוָיָצא ִמּקֶ ה ֲאׁזֶ ִיְתַעּלֶ

ַעל  ה  ְוַיְכִליֶמּנָ ַנְפׁזֹו  ֶאת  ְויֹוִכיַח  ּתֹוָרתֹו,  ּוַמּסֶֹרת 

ְגְמלּו שֹאת,  ָבִרים לב, ו(: )י(ַהְלָיי ּתִ ֱאַמר )ּדְ ּנֶ מֹו ׁזֶ ֶשה, ּכְ

ְוָאַמר )ִיְרְמָיה ה, כב(: ַהאֹוִתי לֹא ִתיָראּו ְנֻאם ְיָי.

ְמנּו. ר ִהְקּדַ ׁזּוָבה ֲאׁזֶ ְלמּו ִגְדֵרי ַהּתְ ִיׁזְ ּוָבֶשה 

ַהְתָמַדת  ִעם  ַלֲעבֹוָדתֹו,  יַח  ּגִ ִהׁזְ ְולֹא  ֱאלָֹהיו, 

י  ּכִ )ִיְרְמָיה ב, כ(:  ֱאַמר  ּנֶ ׁזֶ מֹו  ּכְ ֶהם,  ּבָ ָעָליו  שֹובֹוָתיו 

י מֹוְסרֹוַתִיְך ַוּתֹאְמִרי  ְקּתִ ְך ִנּתַ י ֻעּלֵ ַבְרּתִ ֵמעֹוָלם ׁזָ

ל  ֲאַקּבֵ לֹא  ֶאֱעֹבר",  "לֹא  ּוֵפרּוׁז  ֶאֱעֹבר,  לֹא 

לֹא  ָאַמר:  ִאּלּו  ּכְ ְבִריְתָך,  ּבִ ָאבֹוא  ְולֹא  ֲעבֹוָדְתָך 

ְלָעְבְרָך  יא(:  כש,  ָבִרים  )ּדְ ֵמִעְנַין  ְבִריֶתָך,  ּבִ ֶאֱעֹבר 

ֵשלֹות  ַהּגְ יב  ׁזִ ּיָ ׁזֶ ְוָהְרִביִעי,  ֱאלֶֹהיָך. —  ְיָי  ְבִרית  ּבִ

רּוִאים,  ַהּבְ ל  ּכָ ַקת  ֵמַהּשָ ְוֶיֶרף  ָהֲעֵברֹות,  ִמן  ַנע  ְוִיּמָ

ֵשָלה  ע ּגְ יב ָרׁזָ תּוב )ְיֶחְשֵקאל לג, שו(: ֲחֹבל ָיׁזִ ּכָ מֹו ׁזֶ ּכְ

ָיְדָך ַהְרִחיֵקהּו  ם, ְוָאַמר )ִאּיֹוב יא, יד(: ִאם ָאֶון ּבְ ּלֵ ְיׁזַ

ָפֶניָך  א  ּזָׂ ּתִ ָאש  י  ּכִ ַעְוָלה  אָֹהֶליָך  ּבְ ן  ּכֵ ׁזְ ּתַ ְוַאל 

ת ַהּבֹוֵרא  ֻדּלַ ן ֶאל ִלּבֹו ּגְ ּתֵ ּיִ י, ׁזֶ י. הלה' תגמלו שאת. פירש רש”י: “הלה’ תגמלו זאת, עם נבל”, ששכחו הטוב שעשה להם, “ולא ִמּמּום. — ְוַהֲחִמיׁזִ

חכם”, להבין את הנולד, שיש בידו להטיב ולהרע.

בפסוקים שם נאמר: “שיחת לו, לא בניו מומם, דור עיקש ופתלתול. הלה’ תגמלו זאת, עם נבל, 

ולא חכם, הלוא הוא אביך קנך, הוא עשך ויכוננך. זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור...” )לב, 

ה-ז(. כך ביאר ה’חפץ חיים’ )‘נדחי ישראל’, סוף פרק א’( בשם בעל ‘כנף רננים’ פסוקים אלו: כמה 

טובות הטיב ומטיב הקב”ה עם האדם, מיום יצירתו בבטן אמו שם כוננו ברמ”ח אברים ושס”ה 

גידים, זן אותו וכלכלו, ודאג לכל מחסורו בימי ינקותו ובחרותו עד שהיה לאיש. והלא אילו פינו 

מלא שירה כים ולשוננו רינה כהמון גליו ושפתותינו שבח כמרחבי רקיע, ואילו חיינו אלף שנים 

ומשבחים את בוראנו בהן ברציפות, לא היינו משלמים לו אף על טובות יום אחד! הממרה פיו, 

נבל הוא איפוא וכפוי טובה בעליל! וזהו שנאמר: “שיחת לו, לא בניו מומם, דור עיקש ופתלתול”. 

חטאינו אינם מורים אלא על מום נפשי שבנו, כפיות טובה נוראה ואנוכיות מזעזעת. “הלה’ תגמלו 

זאת, עם נבל”. אבל בנוסף לכך: “ולא חכם”! שהרי כה זקוקים אנו עדיין לרחמיו וחסדיו, ואיך 

עלה בדעתנו למרוד בו! תלויים אנו בחסדו בכל נשימה ונשימה, וגם בצאתנו מן העולם הלא 

תהיינה עינינו נשואות לו יתברך שיצילנו מרדת שחת ויזכנו לגן העדן ויקימנו לתחיית המתים. 

 עיונים 



הלבבותשער התשובהביושר לבב חובות 

תיא  המוסר   ארחות   

הלבבות שער התשובהחובות 

המוסר  ארחות  תי  

את  רבנו  מבאר  זה  בפרק 

יתעורר  ידן  שעל  הסיבות 

האדם לשוב בתשובה.

 – ההערה  אופן  אבל 

לחזור  האדם  התעוררות 

לארבעה  יהיה  בתשובה, 

בארבע  תלויה   – דברים 

סיבות, ואבאר אותן להלן.

הראשון  הגורם   – האחד 

הוא  לתשובה  להתעוררות 

את  האדם  הכרת  מחושק 

של  הכרתו  עומק   – אלהיו 

עמו,  התמידיות  בטובותיו  והתבוננות   – ובחינתו בהתמדת שובתו עליו  אלוקיו,  ברוממות  האדם 

והתבוננות נוספת במה זהוא חייב לו עליה מן עבודתו – בחובותיו כלפי הבורא כתמורה לרוב 

טובותיו ולזמור מצוותיו ולהישהר ממה זהשהיר – ובחובתו להימנע ממה שאסר בתמורת לטובותיו 

אלה.

י ִ ּזׁ ֶרק ׁזִ  ּפֶ

ָעה ְדָבִרים. אֶֹפן ַהֶהָעָרה ִיְהֶיה ְלַאְרּבָ ֲאָבל 

ֱאלָֹהיו,  ֶאת  ָהָאָדם  ַרת  ַהּכָ )א(ֵמחֶֹשק  ָהֶאָחד, 
ּוְבִחיָנתֹו ְבַהְתָמַדת שֹוָבתֹו ָעָליו, ּוַמה 

ֵהר  ֹמר ִמְצֹוָתיו ְוִהּשָ ב ָעֶליָה ֵמֲעבֹוָדתֹו ְוׁזָ הּוא ַחּיָ ֶ ּזׁ

ִהְשִהיר. ֶ ה ּזׁ ִמּמַ

א. מחושק הכרת האדם את אלוהיו. אמרו חז”ל )יומא פו, ב(: תשובה מיראה - זדונות נעשות לו 

כשגגות, ובתשובה מאהבה - נעשות לו כזכויות. מצינו ביאור הדברים בדברי רבי אליהו אליעזר 

דסלר זצ”ל )‘מכתב מאליהו’ ב, עמ’ 80(, והיינו כי השב מיראה, כלומר, שירא עכשיו ממשפטי ה’ 

יותר מאשר בעת שחטא, ולכן מתחרט על מה שחטא בהכירו עכשיו בגודל החטא. נמצא שאילו 

כשחטא הייתה לו את היראה שיש לו עכשיו לא היה מזיד לחטוא, אם כן אפילו אם חטא בעבר 

במזיד, מכל מקום כלפי היראה שיש לו עתה ושבזמן החטא הייתה חסרה לו, אם כן חטאו נבע 

מחסרון מסוים בהכרה, שהיא כשגגה, ולכן מחשיב לו הקב”ה את המזיד לשוגג )ומכיון שהיראה 

לא הייתה מונעת אותו מלחטוא בשוגג נחשב לו על כל פנים לשוגג(. בדומה למסופר על רבינו 

סעדיה גאון שהיה שב בתשובה כל יום על עבודת ה’ של היום שעבר, וטעמו כי אילו הכיר את 

הקב”ה אתמול כמו שהתעלה להכירו היום היה עובדו אתמול במדרגה גבוהה יותר, נמצא שחיסר 

אתמול בשוגג מחוסר ידיעה בעבודת ה’ ועל זה שב.

ומתחרט  יתברך, בכך מקדש הוא שם שמים, כי כששב  ה’  אך השב בתשובה שלימה מאהבת 

ולכך זקוקים אנו ליותר רחמים ממה שצריכים אנו לפרנסתנו כאן, וכמו שאומרים אנו בתפילה 

“מכלכל חיים בחסד, מחיה מתים ברחמים רבים”. ואם נפנה לו חלילה עורף כאן, יפנה לנו עורף 

שם, ומי ירחם עלינו בלתו! וזהו שאומר הכתוב: “הלא הוא אביך קנך, הוא עשך ויכוננך” ואיך 

יכול אתה לכפור כך בטובתו של מקום ולהמרות רצונו. ועוד: “זכור ימות עולם, בינו שנות דור 

ודור”, זכור את חיי הנצח המצפים לך, בהם תזדקק כל כך לרחמיו!

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער התשובהשער התשובה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  תיג תיב   המוסר   ארחות   

תזוב לרצונך – אם תתעורר 

ומרצונך  אלי  לשוב  מעצמך 

הטוב קודם בוא העונז עליך 

מרירות  את  תחוש  בטרם   –

העונש, 'אלי תשוב', כלומר: 

ושוב  את תזובתך  אז אקבל 

אבחר בך לעבודתי – ואחפוץ 

וממשיך  לפני.  בעבודתך 

תסיר  'ואם  ואומר:  הפסוק 

ואם תסלק   – זיקוציך מפני 

הזרה  העבודה  פסילי  את 

ותתנתק מהם באופן מוחלט 

ולא תנוד' – ללא שום תנודה, כלומר, ולא תברח מעבודתי, 'ונשבעת חי ה' באמת ובמשפט ובצדקה' 

– ונזבעת ]-ותשבע[ בזמי באמת, ולבך – ותחדיר בלבך החלטה נחושה לזוב אלי באמונה – באמת, 

שכרך יהיה שיתברכו בך גוים – אז אחזיר אותך לרום המעלה, עד שהגויים יאחלו לעצמם להיות 

כמוך, ובך יתהללו - ובך יתפארו. והתזובה על כל התנאים - נמצא, שהשכר המובטח בעבור קיום 

]הוא[ מה זאמר: 'והתברכו בו גוים ובו יתהללו', והכונה  התנאים המוזכרים בפסוקים אלה, היא 

היא: שבך יתפארו. ]יש לציין שפירושו של רבנו שונה מפירושם של רש"י ויתר המפרשים. נבואתו 

של ירמיהו שצוטטה לעיל אומרת: "אם תשוב ישראל נאם ה' אלי תשוב ואם תסיר שקוציך מפני 

ויתר  ובו יתהללו". רש"י  גויים  ולא תנוד. ונשבעת חי ה' באמת במשפט ובצדקה והתברכו בו 

המפרשים מבארים את המילים "ולא תנוד" כהבטחת שכר, היינו שכאשר תסיר את שקוציך – לא 

תנוד ולא תיאלץ לגלות מארצך ולצאת לארצות נכר. לעומת זאת רבנו מפרש את המילים "ולא 

תנוד" כתנאי נוסף שהתנה הקב"ה עם ישראל, ופירושו, שלא תברחו מעבודתי. ההבטחה מוזכרת 

בהמשך הפסוקים "והתברכו בו גויים" וגו' היא השכר המובטח על קיומם של התנאים האלה )פת 

לחם([. ונאמר )מלאכי ג, ש(: 'זובו אלי ואזובה אליכם' – ואף אני אשוב ואסוכך עליכם בהשגחתי 

ואיטיב עמכם.

לשוב  והמתעורר   – והוא 

הריהו כעבד הבורח  זו,  בדרך 

לעבד  הוא  דומה   – מאדוניו 

שברח מאדוניו, כזהוא חוזב 

וכשהוא   – גמלו  אזר  בשוב 

שאדוניו  בטובות  מתבונן 

גמל עמו, יזוב אליו לרצונו – 

מרצונו, לבקז  אליו  שב  הוא 

על  מחילה  ממנו  ומבקש   -

על   – מה זקדם לו מהמרותו 

בעבר  דברו  את  שהמרה  כך 

וברחו מעבודתו – וגם על כך שמרד באדנותו וברח ממנו. — והוא העבד המפיק דרך השובה – עבד זה 

שהתעורר מעצמו ללכת בדרך הישרה, ומבין – והשכיל מדעתו מהו הנתיב שיוביל אותו אל ההצלה 

והמפלט, והוא ראוי לסלוח לו – עבד זה ראוי לסליחת אדונו וזכאי הוא לה ועתיד אדונו לקרב אותו – 

אליו כבתחילה. ובכמוהו – ועל המתעורר לתשובה באופן זה נאמר )ירמיה ד, א(: 'אם תזוב יזראל 

נאם ה' אלי תזוב', רצונו לומר, אם

ל  ֲאַקּבֵ ָעֶליָך,  ָהעֶֹנׁז  ּבֹוא  קֶֹדם  ִלְרצֹוְנָך  ׁזּוב  ּתָ

ִסיר  ּתָ ְוִאם  ַלֲעבֹוָדִתי.  ָך  ּבְ ְוֶאְבַחר  ׁזּוָבְתָך  ּתְ

ְולֹא ִתְבַרח ֵמֲעבֹוָדִתי,  ְולֹא ָתנּוד,  ַני  ִמּפָ ּקּוֶציָך  ׁזִ

ֱאמּוָנה,  ָך ָלׁזּוב ֵאַלי ּבֶ ִמי ֶבֱאֶמת, ְוִלּבְ ְעּתָ ִבׁזְ ּבַ ְוִנׁזְ

ל  ׁזּוָבה ַעל ּכָ לּו. ְוַהּתְ ְרכּו ְבָך גֹוִים ּוְבָך ִיְתַהּלָ ִיְתּבָ

ּגֹוִים ּובֹו  ְרכּו בֹו  ְוִהְתּבָ ָאַמר:  ֶ ּזׁ ָנִאים ִהיא ַמה  ַהּתְ

)ב(ׁזּובּו  ש(:  ג,  )ַמְלָאִכי  ְוָאַמר  ָך.  ּבְ ָנה:  ּוָ ְוַהּכַ לּו,  ִיְתַהּלָ

ֵאַלי ְוָאׁזּוָבה ֲאֵליֶכם.

ב  חֹוׁזֵ הּוא  ׁזֶ ּכְ ֵמֲאדֹוָניו,  ַהּבֹוֵרַח  ְכֶעֶבד  ְוהּוא 
ִלְרצֹונֹו,  ֵאָליו  ָיׁזּוב  ָמלֹו,  ּגְ ר  ֲאׁזֶ ּשֹוב  ּבַ

ַדם לֹו ֵמַהְמרֹותֹו  ּקָ ֶ ּנּו ְמִחיָלה ַעל ַמה ּזׁ ׁז ִמּמֶ ְלַבּקֵ

ֶרְך  ּדֶ ִפיק  ַהּמֵ ָהֶעֶבד  ְוהּוא   — ֵמֲעבֹוָדתֹו.  ּוָבְרחֹו 

ָלה, ְוהּוא ָראּוי ִלְסלַֹח לֹו  ַהּשֹוָבה ּוֵמִבין ְנִתיב ַהַהּצָ

ִאם  א(:  ד,  )ִיְרְמָיה  ֶנֱאַמר  ּוְבָכמֹוהּו  אֹותֹו,  ּוְלָקֵרב 

ׁזּוב, ְרצֹונֹו לֹוַמר ִאם  ָרֵאל ְנֻאם ְיָי ֵאַלי ּתָ ׁזּוב ִיׂזְ ּתָ

ב. זובו אלי ואזובה אליכם. רבינו יונה ב’שערי תשובה’ )ש”א א’( כתב וז”ל: “והתבאר בתורה 

כי יעזור ה’ לשבים כאשר אין יד טבעם משגת ויחדש בקרבם רוח טהרה להשיג מעלת אהבתו 

ומכיר את שפלות החטא ואת רוממותו יתברך, ומתבונן בעוצם חסדי ה’ יתברך שמשפיל את 

עצמו כביכול לתוך טומאתו כדי לקבל את תשובתו )“והקב”ה בעצמו, שלא על ידי שליח, מתקן 

את עוונו ורוחץ צואת עוונו” – תומר דבורה(, ומשמשים מסייעים לו לעלות משאול תחתית. אז 

על ידי הכרה זאת מתעוררת בו אהבה עזה אל ה’ יתברך; וכל שמעמיק יותר בחרטה ומכיר יותר 

יותר בהקב”ה.  ומתוך אהבתו דבק  יותר הכרת הטוב שלו כלפי הקב”ה,  גדולה  גנות העבירה, 

ולכן “במקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אינם עומדים” )ברכות לד, ב(, כי רק בעל 

התשובה מכיר במידה כזאת את חסדי ה’ יתברך, שמתגלים עליו בעוצם רב כזה, ורק הוא מגיע 

 – ולכן השב מאהבה  בכך,  להכיר  אותו  הביאה  הרי שהעבירה  כזאת. אכן  זה לדבקות  ידי  על 

שתשובתו הגדולה באה מתוך הכרת חסדי ה’ יתברך – עבירותיו נעשין כזכויות, כי כיון שנתעלה 

לאהבה גדולה זו בגרם החטא, דן הקב”ה עליהם ברוב חסדיו בבחינת זכויות, מאחר והוברר על 

ידי זה למפרע, שחטאיו הם שהביאו אותו למדרגתו העליונה, ונמצאו כי חטאיו היו סיבות לקידוש 

ה’ ולכן נחשבים הם לזכויות.

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער התשובהשער התשובה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  תשו תיד   המוסר   ארחות   

שיקבל  בעת   – והכלמתו 

הרעה  דרכו  על  תוכחה 

וייבוש וייּכלם על רוע מעזיו 

]–ופעולותיו[,  ומפעליו 

יתעורר האדם להכיר במצבו 

לשמוע  האפשרות  ולשוב. 

מקום  בכל  קיימת  תוכחה 

ידי  על  אם  בין  זמן,  ובכל 

ומעורר  המוכיח  דורו  נביא 

יהיה  אם  הדור,  אנשי  את 

בשמן הנבואה – אם הוא חי בתקופה שקיימת בה נבואה, או יקבל האדם את התוכחה מתוך לימוד 

תורת ה' הנאמנה ]–האמיתית[ המורה לאדם לצעוד בדרך הישר ולא לסטות לדרכים עקלקלות, 

או יקבל תוכחה מפי מורה הצדק שבדורו, המדריך את העם לעבודת האלהים - ומודיע להם את 

המעשה אשר יעשון ומזהירם להתרחק ממכשול. האפשרות להתעורר בעקבות ביקורת אזר הוא 

שענת הבורא על ברואיו – היא טענה ניצחת לכל הסוטים מדרך הישר, היא סותמת את פיהם של 

החוטאים ואינה מאפשרת להם להיתלות בתירוצים, כיוון שבכל זמן יימצא אדם המעורר ומוכיח 

את בני דורו, ואין דור מן הדורות ריק ממנו – ובכל דור ללא יוצא מן הכלל מעמיד הקב"ה חכם 

ומוכיח בשער. כך שאין דור שיכול להצטדק לפני האלוקים בטענה שחטא מתוך שכחה ובשגגה 

ולפטור את עצמו מן הדין. ]כוונת רבנו היא, שהעובדה שבכל דור ובכל תקופה העמיד הקב"ה 

אדם שמעורר את לב בני האדם לתשובה, היא טענה הדוחה את הצטדקותם של בני האדם. ללא 

טענה זו אפשר שהאדם היה מצדיק את עצמו ואומר שבהיסח דעת או מתוך שכחת לבו הלך בדרך 

שובב ולא היה מי שיבקר אותו, יפקח את עיניו ויעוררו לשוב )פת לחם([, כמו זאמרו רבותינו 

שכרונם לברכה ובכל דבריהם הדגישו שלא נותר דור יתום בלי מוכיח ומורה דרך )קדוזין עב, ב(: 

עד זלא כבתה זמזו זל

נוספת  סיבה   - והזני 

האדם  את  לעורר  שעשויה 

לתשובה היא התוכחה. בעת זתבואהו תוכחת הבורא יתברך

ְיֵדי  ַעל  ין  ּבֵ ּוִמְפָעָליו,  יו  ַמֲעׂזָ רַֹע  ַעל  ְוַהְכָלָמתֹו 

בּוָאה, אֹו ִמּתֹוַרת ְיָי  ְנִביא דֹורֹו ִאם ִיְהֶיה ִבְשַמן ַהּנְ

ר  י מֹוֶרה ַלֲעבֹוַדת ָהֱאלִֹהים, ֲאׁזֶ ֱאָמָנה, אֹו ִמּפִ ַהּנֶ

ִמן  ּדֹור  ְוֵאין  רּוָאיו,  ּבְ ַעל  ַהּבֹוֵרא  ַשֲעַנת  הּוא 

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִשְכרֹוָנם  מֹו ׁזֶ ּנּו, ּכְ ַהּדֹורֹות ֵריק ִמּמֶ

ל  ְמׁזֹו ׁזֶ ּלֹא ָכְבָתה ׁזִ ין עב, ב(: )ג(ַעד ׁזֶ ִלְבָרָכה )ִקּדּוׁזִ

ַרְך  בֹוֵאהּו תֹוַכַחת ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ּתְ ֵעת ׁזֶ ּבְ ִני,  ֵ ְוַהּזׁ

ובגמרא שם: “ללמדך, שאין  ג. עד זלא כבתה זמזו זל מזה שרחה זמזו זל יהוזע תלמידו. 

צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו”.

ולכאורה אם כן למה צריך להצטער בסילוקו של הצדיק, והלא יש כבר צדיק אחר במקומו? 

והביא החיד”א בספרו ‘מראית העין’ מספר טעמים שמחמתם ראוי להצטער במיתת הצדיק: א’. 

שנאמר ושבת עד ה’ אלוקיך וגו’, ואומר בגוף הענין ומל ה’ אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך, 

להשיג אהבתו”. ע”כ.

ובספר ‘פחד יצחק’ )ר”ה מאמר ו’( העיר, מדוע הוצרך רבינו יונה להביא פסוק מיוחד שיש סייעתא 

יצרו, והלא כלל הוא כי כל הבא להטהר  יכול להתגבר על  דשמיא לבעל תשובה כאשר אינו 

מסייעין לו, ובודאי שלא נגרע הבעל תשובה מכל הבא להטהר.

וכתב: ומבואר בזה שעזר ה’ המיוחד לבעל תשובה, וסייעתא דשמיא המובטחת לכל הבא ליטהר, הם 

שני דברים שונים. ואכן כך מוכרח ממקורות הדברים, שהרי ענין ‘הבא להטהר מסייעין לו’ למדים 

מפסוקים שבדברי קבלה ‘ולענוים יתן חן’ )יומא לח, ב(, או מן הפסוק ‘והתקדשתם והייתם קדושים’ 

)יומא לט, א(, ואילו עזר ה’ המיוחד לשבים’ מקורו, כמו שכתב רבינו יונה הנ”ל, מן הכתוב בתורה 

‘ומל ה’ אלוקיך את לבבך’, עכ”ד.

בספר ‘לתשובת השנה’ פירש על פי זה את הפסוק בזכריה )א, ג( “כה אמר ה’ צבאות שובו אלי 

נאם ה’ צבאות ואשוב אליכם אמר ה’ צבאות”, שיש סייעתא דשמיא מיוחדת לחוזר בתשובה, 

כלומר ש”שובו אלי” מעורר התקרבות מיוחדת מה’ יתברך – “ואשובה אליכם” ודו”ק.

וגדר הסייעתא דשמיא המיוחד לבעלי תשובה יתר מכל הבא להטהר – לפי שיטת רבינו יונה, עיין 

שם ב’פחד יצחק’ שביאר בארוכה, ותוכן דבריו בקיצור: שהבא להטהר מובטחת לו הנהגה של סיוע 

שכוחות הטהרה שלו יקבלו תקיפות יתירה על ידי העזר משמים שישולח לו. אבל בבעלי תשובה, 

דייק רבינו יונה בלשונו “יעזור ה’ לשבים כאשר אין יד טבעם משגת ויחדש בקרבם רוח טהרה להשיג 

מעלת אהבתו”, היינו שמתהוים אצלם כוחות קדושה חדשים ונעשה שינוי טבע בנפשם ]כלשון רבינו 

יונה: “כאשר אין יד טבעם משגת” ודו”ק[, וזהו שלמידים את הסיוע למי שבא לטהר מפסוק ‘ולענוים 

יתן חן’, כלומר, הסיוע הוא בגדר נתינת חן בלבד. ואילו הסיוע הניתן לבעלי תשובה למדים מפסוק 

‘ומל ה’ אלוקיך את לבבך’, כלומר בגדר מילת הלב, שינוי מהותי בגופו של דבר, עכ”ד.

והוסיף ב’לתשובת השנה’, שבזה מובן שזוכה הבעל תשובה “להשיג מעלת אהבתו” )כלשון רבינו 

יונה(, שהיא מעלה גדולה מאד שאין כל חכם זוכה לזה )כדברי הרמב”ם פ”י מהלכות תשובה 

נכלל בסייעתא דשמיא המיוחדת לבעלי תשובה למעלה מכוחות הטבע שלהם זה   ה”ב(, שכל 

ודו”ק.

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער התשובהשער התשובה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  תיש תשש   המוסר   ארחות   

את  ומלמד  ומורה  עבודתו 

תורתו.

והזב השה – בעל תשובה זה, 

לעבודת  לחזור  שהתעורר 

התוכחה,  שמיעת  מתוך  ה' 

לעבד  דומה   – כעבד  הריהו 

אדוניו,  מעבודת  זברח 

אחר  עבד  בו  ופגש   – ופגע 

על  והוכיחו  לאדוניו,  הנאמן 

– על בריחתו  ברחו מאדוניו 

ושידל   - אותו  ויעץ  מרבו, 

והבשיחו  אליו,  לזוב  אותו 

והשכירו  לו,  ימחול  זאדוניו 

 – עליו  וחסדיו  שובותיו  רוב 

ואת  הטובות  לו את  והזכיר 

שאדונו  הרבים  החסדים 

היטיב עמו, וקיבל העבד את 

דבריו וזב אליו ]אל אדוניו[ 

ונכנע אליו – והכניע את עצמו לפניו.

והגורם הזליזי - סיבה נוספת המעוררת את לב האדם לשוב בתשובה היא יראת העונש, עונש 

המוטל על הזולת. כזהוא רואה נסיון – כשהאדם רואה ניסיונות הבאים מאת הבורא וחושק ענזו 

למי זהלך בדרכו לצאת מעבודתו – ואת העונשים המרים שהוא מטיל על מי שבחר ללכת בדרך 

נלוזה והתרחק מעבודתו, הוא עשוי להתעורר לתשובה. העונשים אינם רק מכה של זעם, אלא 

מטרתם לבחון את החוטא האם יחזור על ידי כך בתשובה. ]פירוש הדבר שכאשר יראה האדם 

את העונשים הפוגעים בעוברי רצונו יתברך, אותם עונשים הבאים כדי לנסות ולבחון אותם אם 

ילמדו לקח וישובו מדרכם הרעה, ייקח לעצמו מוסר וישוב בתשובה )טוב הלבנון([, יווסר בו – 

האדם לומד מוסר ממראה העונשים המוטלים על אחרים, ויזוב אל ה' – וחוזר לעבודת ה' מיראתו 

- בעל תשובה זה, החוזר בתשובה  ענזו ונקמתו החשקה – מפחד עונשו וחומר נקמתו. — והוא 

– הוא דומה לעבד שברח מפני כעבד הבורח מאדוניו   בשל מראה עונשם של החוטאים, הריהו 

אדונו,

שנפטר  קודם  עוד   – מזה 

לעם  מאיר  שהיה  משה 

כבר  הדרך,  את  ישראל 

יהוזע  זל  זמזו  שרחה 

את  להנהיג  ונבחר  תלמידו 

כבתה  זלא  עד  ישראל,  עם 

קודם   – עלי  זל  זמזו 

שנסתלק עלי שהיה מנהיגם 

עולמו,  לבית  ישראל  של 

כבר שרחה זמזו זל זמואל 

והתחיל שמואל, שנקרא על שם מקומו - רמתיים, להתנבא. עד זלא כבתה זמזו זל  הרמתי 

שרחה זמזו זל אליזע. יום זמת רבי עקיבא נולד רבנו הקדוז. ועל הדרך השה   – הנביא  אליהו 

ימצא בכל מהלך הדורות ובכל הארצות - ובכל מקום בעולם: תמיד השאיר ה' בעולם צדיק שיוכל 

להוכיח את בני דורו ולהדריכם בדרך הישר, ולא יחסר בשום זמן שליח הבורא שנשלח להיות 

קורא לשוב אל האלהים ואל

ֲעבֹוָדתֹו ּומֹוֶרה ֶאת ּתֹוָרתֹו.

ַרח ֵמֲעבֹוַדת ֲאדֹוָניו, ּוָפַגע  ּבָ ֶעֶבד ׁזֶ ה ּכְ ַהּשֶ ב  ָ ְוַהּזׁ
ְרחֹו  ּבָ ַעל  ְוהֹוִכיחֹו  ַלאדֹוָניו,  ֶנֱאָמן  ֶעֶבד 

ְוִהְבִשיחֹו  ֵאָליו,  ָלׁזּוב  אֹותֹו  ְוָיַעץ  ֵמֲאדֹוָניו, 

ָעָליו,  ַוֲחָסָדיו  שֹובֹוָתיו  רֹב  ירֹו  ְוִהְשּכִ לֹו,  ְמַחל  ּיִ ׁזֶ

ב ֵאָליו ְוִנְכַנע ֵאָליו. ְוׁזָ

ְוחֶֹשק  ַהּבֹוֵרא  ִנְסיֹון  רֹוֶאה  הּוא  ׁזֶ ּכְ י,  ִליׁזִ ְ ְוַהּזׁ
ָלֵצאת  ַדְרּכֹו  ּבְ ָהַלְך  ׁזֶ ְלִמי  ָעְנׁזֹו 

ָעְנׁזֹו  ְרָאתֹו  ִמּיִ ְיָי  ֶאל  ְוָיׁזּוב  ּבֹו  ֶסר  ִיּוָ ֵמֲעבֹוָדתֹו, 

ְוִנְקָמתֹו ַהֲחָשָקה. — ְוהּוא ְכֶעֶבד ַהּבֹוֵרַח ֵמֲאדֹוָניו, 

ּלֹא  ְלִמידֹו, ַעד ׁזֶ ַע ּתַ ל ְיהֹוׁזֻ ְמׁזֹו ׁזֶ ה ָשְרָחה ׁזִ מׁזֶ

מּוֵאל  ל ׁזְ ְמׁזֹו ׁזֶ ל ֵעִלי ָשְרָחה ׁזִ ְמׁזֹו ׁזֶ ָכְבָתה ׁזִ

הּו ָשְרָחה  ל ֵאִלּיָ ְמׁזֹו ׁזֶ ּלֹא ָכְבָתה ׁזִ ָהָרָמִתי, ַעד ׁזֶ

י ֲעִקיָבא נֹוַלד  ַרּבִ ת  ּמֵ ׁזֶ ע. יֹום  ל ֱאִליׁזָ ׁזֶ ְמׁזֹו  ׁזִ

ָכל ַהּדֹורֹות  ֵצא ּבְ ה ִיּמָ ֶרְך ַהּשֶ דֹוׁז. ְוַעל ַהּדֶ נּו ַהּקָ ַרּבֵ

ּוְבָכל ָהֲאָרצֹות, לֹא ֶיְחַסר קֹוֵרא ֶאל ָהֱאלִֹהים ְוֶאל 

שהצדיק שיבוא תמורתו, אין וודאות שיהיה בעיר ובמקום שהיה הצדיק הקודם, ועל כן ראוי לבני 

העיר שהצדיק היה יושב בקרבם שיצטערו על כך. ב’. כיון שהצדיק שנפטר היה כבר גדול ושלם, 

ואילו הצדיק שנולד, עוד יקח לו מספר שנים עד שיגדל למעלתו של הראשון, ובינתיים החיסרון 

קיים.

ובזה ביאר מה שאמרו חז”ל )שיר השירים רבה ו, ה(, ‘תלמיד חכם אם מת מי מביא לנו תמורתו’, 

דמדויק כאן שני דברים, ‘מי מביא לנו’, דיתכן שיבוא למקום אחר, ובנוסף חסר לנו ‘תמורתו’, 

כיון שבנתיים עוד לא גדל כצדיק שנפטר.

בספר ‘יערות דבש’ )ח”א דרוש ג’( ביאר לפי מאמר זה, מה שאמרו במסכת מגילה )יג, ב(, ‘תנא, כיון 

שנפל פור בחודש אדר שמח )המן( שמחה גדולה, אמר נפל לי פור בירח שמת בו משה, ולא היה יודע 

שבשבעה באדר מת ובשבעה באדר נולד’, ולכאורה למה הקדימו את מיתתו ללידתו, הרי בתחילה 

נולד ואחר כך מת, והיה צריך לומר ‘ולא היה יודע שבשבעה באדר נולד, ובשבעה באדר מת’.

אלא שאין הכוונה למשה רבינו, אלא לצדיק שנולד במקומו, ואמרו שהמן לא ידע שאף על פי 

שמשה רבינו מת, מכל מקום כבר נולד צדיק אחר במקומו. 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער התשובהשער התשובה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  תיש תיח   המוסר   ארחות   

בצרות   – הצרות  ממיני 

שונות שיתרגשו עליו. או אז 

יתעורר וישוב, וכיון זהרגיז 

 – מזנתו  והקיץ  נעור  בו 

הוא  בכך,  מרגיש  וכשהוא 

וזב  משנתו,  ומקיץ  מתנער 

אל האלהים מחשאו - וישוב 

אל השם. והוא – בעל תשובה 

זה, המתעורר לחזור בתשובה בעקבות העונש שקיבל, הריהו כעבד הבורח מרבו – ונמלט מבית 

אדונו, אזר זלח אליו מי זייסרנו ויעננו – ורבו שלח בעקבותיו שליח שייסר ויענה אותו על ברחו 

- על שברח מעבודתו, וכאזר ראה העבד שהשליח הגיע אליו ובכוונתו לייסרו, מיד ברח העבד ושב 

במהירות אל אדוניו, מתוודה מחשאיו – והתוודה בפניו על שברח ממנו ומבקז מחילתו

מענזו  זהיה  מה  כזיזמע 

 – כמוהו  ממנו  זברח  למי 

וכאשר הגיעה אליו השמועה 

על העונש החמור שספג כל 

כמוהו,  מאדונו  שברח  מי 

מכך  לוקח  הוא   – בו  ויווסר 

מוסר, ומתוך כך יזוב מתחנן 

אל אדוניו למחול לו ולסלוח 

 – עוונו קדם זיבואנו העונז 

הוא שב אל אדוניו, ומתחנן 

לפי  לו  ויסלח  שימחל  אליו 

שיצא הקצף עליו ובטרם יעניש אותו. ועל כן – ועל דרך זו אזהרתו של הקב"ה לעם ישראל שלא 

לנטות אחרי מנהגי הגויים כוללת גם את תיאור עונשם, וכבר אמר הכתוב )ויקרא יח, כח(: 'ולא 

תקיא הארץ אתכם בשמאכם אתה כאזר קאה את הגוי אזר לפניכם', כלומר, התבוננו בעונשם של 

מי שישבו בארץ לפניכם ונענשו על עוונותיהם וחטאיהם, ולימדו מוסר מתולדות חייהם; אם נענשו 

על מעשיהם, תדעו שלא ללכת בדרכם.

והדבר הרביעי המעורר לתשובה ניכר בבוא עונז הבורא עליו – כאשר יבוא עונש על האדם עצמו במין

ְוֵהִקיץ  ֵנעֹור  ּבֹו  יׁז  ִהְרּגִ ׁזֶ ְוֵכיָון  רֹות,  ַהּצָ יֵני  ִמּמִ

ב ֶאל ֱאלִֹהים ֵמֶחְשאֹו. — ְוהּוא ְכֶעֶבד  ָנתֹו, ְוׁזָ ְ ִמּזׁ

ּנּו  ֶרּנּו ִויַעּנֶ ַיּסְ ּיְ ַלח ֵאָליו ִמי ׁזֶ ר ׁזָ ַהּבֹוֵרַח ֵמַרּבֹו, ֲאׁזֶ

ַרח ֶאל  יַע ֵאָליו, ּבָ ר ִהּגִ ְרחֹו ֵמֲעבֹוָדתֹו, ְוַכֲאׁזֶ ַעל ּבָ

ְמִחיָלתֹו  ׁז  ּוְמַבּקֵ ֵמֲחָשָאיו  ה  ִמְתַוּדֶ ֲאדֹוָניו 

ּנּו  ִמּמֶ ַרח  ּבָ ׁזֶ ְלִמי  ֵמָעְנׁזֹו  ָהָיה  ֶ ּזׁ ַמה  ַמע  ׁזְ ּיִ ׁזֶ ּכְ

ן ֶאל ֲאדֹוָניו ִלְמחֹל לֹו  ֶסר ּבֹו, ְוָיׁזּוב ִמְתַחּנֵ ָכמֹוהּו, ְוִיּוָ

ָאַמר  ן  ּכֵ ְוַעל  ָהעֶֹנׁז.  בֶֹאּנּו  ּיְ ׁזֶ קֶֹדם  ֲעוֹנֹו  ְוִלְסלַֹח 

ֶאְתֶכם  ָהָאֶרץ  ָתִקיא  )ד(ְולֹא  כח(:  יח,  ְקָרא  )ַוּיִ תּוב  ַהּכָ

ר ִלְפֵניֶכם. ר ָקָאה ֶאת ַהּגֹוי ֲאׁזֶ ֲאׁזֶ ֲאֶכם אָֹתּה ּכַ ַשּמַ ּבְ

ִמין  ּבְ ָעָליו  ַהּבֹוֵרא  עֶֹנׁז  בֹוא  )ה(ּבְ ְוָהְרִביִעי, 

הזה עד שהוא באילנו מגרגרין אותו ואחר כך מורידין אותו וכו’ ונחבט וכו’, טוחנין אותו ואחר 

כך מקיפין אותו בחבלים ומביאין אבנים, ואחר כך נותנים את שמנן. כך ישראל, באין אומות 

העולם וחובטין וכו’, ואחר כך עושים תשובה, והקב”ה עונה להם הוי זית רענן יפה פרי תואר. 

עכ”ד המדרש.

אילוץ  מתוך  רק  אלא  תשובה  עושים  אינם  ישראל  כי  לכאורה  משמע  הדרש  מן  לתמוה:  ויש 

שמאלצים אותם וחובטין בהם אומות העולם. והרי אין זה שבח כי אם גנאי הוא לישראל שאינם 

באים לידי תשובה מאהבה.

אלא כך הוא פירושו: אם אמנם היו ישראל עושים תשובה רק מתוך דוחק וצער, אכן היה מקום 

לומר שאין תשובה זו ראויה. על כן באו חז”ל ואמרו שאין הדבר כן, אלא דומים ישראל לזית. 

כשם שאין לומר שהשמן נוצר ונולד על ידי החבטות והטחינה, אלא ודאי גם קודם היה שמן, אלא 

שהיה טמון בתוך הפסולת, וכשמסלקין הפסולת ממילא מתגלה השמן.

כך הם ישראל. במהותם ובשורשם הם זכים וטהורים, אלא שלעתים דבקה בהם פסולת. לשם כך 

באים יסורים המסירים מהם את הפסולת, ואז מתגלה הטוב האמיתי הצפון בהם. אין החבטות 

והיסורין עושים אותם טובים, אלא רק מגלים את פנימיותם האמיתית.

וזהו כעין שכתב הרמב”ם )הלכות גירושין פרק ב’( בטעם “כופין אותו עד שיאמר רוצה אני” )‘שם 

משמואל’ שמות שם(. 

נאמר  זה  מקרא  לפניכם.  הגוי אזר  אותה כאזר קאה את  ולא תקיא הארץ אתכם בשמאכם  ד. 

לישראל בעודם במדבר, ושבעת העמים עדיין יושבים על אדמתם, והכתוב אומר “כאשר קאה 

את הגוי”, זה מכבר. אתמהה.

אלא שהבורא יתברך הינו למעלה מן הזמן. עבר ועתיד הם בשוה אצלו. לכך גלוי לפניו שהארץ 

תקיא את העמים, כאילו שזה כבר אחר המעשה. דבר נפלא הוא זה לעיני כל ישראל, איך שהתורה 

מדברת על העתיד ממש כעל העבר, והדברים מתקיימים ומתבררים. כיוצא בזה מה שנאמר “לא 

מאסתים ולא געלתים” )דברים כו, מד(, בלשון עבר, והוא הבטחה לעתיד, המתקיימת לעינינו 

בכל הדורות. כמו שכתב הרמב”ן שזה הפלא הגדול ביותר, איך אומה שלמה תתפזר בכל העולם, 

ובכל זאת ישמרו על צביונם וישארו יהודים )‘משנת רבי אהרן’, ח”ג(.

כתב  כ(  כז,  )שמות  תצוה”  “ואתה  הכתוב  על  הצרות.  ממיני  במין  עליו  הבורא  עונז  בבוא  ה. 

ב’מדרש רבה’ )לו(: הדא הוא דכתיב “זית רענן יפה פרי תואר קרא ה’ שמך” וכו’ אלא מה הזית 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער התשובהשער התשובה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  תכא תכ   המוסר   ארחות   

התשובה  ודרך   – והמצליח 

והרצויה  ביותר  המוצלחת 

האלוקים  לפני  ביותר 

הזב  האדם  תשובת  היא 

בשל  שלא  האלהים  אל 

בפנים  אלא  ומכאוב,  צרה 

הכרה  מתוך   – הראזונים 

ובשל  עמו  ה'  של  בחסדיו 

שהוזכר  כפי  הטוב,  רצונו 

הגורם  בתיאור  לעיל 

הראשון לתשובה. — ותחתיו 

בהצלחה ובקיבול – ואפשרות 

בחשיבותה  ממנה  פחותה 

וגם פחות מתקבלת לפני ה' 

היא תשובתו של מי זלא זב עד זבאתהו – עד שהגיעה אליו תוכחת הבורא, והם, אותם דברי 

– הסיבה השנייה להתעוררות האדם לתשובה. — ותחתיהם  תוכחה וביקורת הם הפנים הזניים 

בהצלחה ובקיבול – ודרך תשובה פחותה עוד יותר ורצויה פחות לפני האלוקים ביחס לקודמותיה 

היא תשובתו של מי זלא זב עד זחלה הרעה על סביביו – הוא מי ששב בתשובה רק לאחר שנוכח 

לראות שפגעה הרעה בחוטאים שסביבו. — ותחתיו בקיבול והחשרה – והדרגה הפחותה ביותר של 

החזרה בתשובה היא תשובתו של מי זלא זב עד זחל עליו העונז ונתייסר בו – מי ששב בתשובה 

רק לאחר שכבר פגע העונש בו עצמו ולמד ממנו מוסר – תשובתו היא ה"נמוכה" ביותר. והוא הרחוק 

זבזבים – והוא הרחוק ביותר מכל בעלי התשובה מלקבל האלהים תזובתו ולמחול חשאו – הסיכויים 

שתתקבל תשובתו ויימחלו חטאיו מועטים ביותר. כל זאת - עד זיזוב אל ה' ויראה

שימחל  בתחנונים,  וסליחתו 

ויסלח לו. 

ובכמוהו – ועל בעל תשובה 

כזה, החוזר לעבודת ה' מפני 

שתקפו  והצרות  העונשים 

)מזלי  נאמר  עצמו,  אותו 

כזואה  'בבוא  כש-כח(:  א, 

עליכם  כשתבוא   – פחדכם 

גזירה נוראה שהיא כמו שואה מפחידה, ואידכם כסופה יאתה – וכשתגיע צרתכם כמו רוח סערה 

ולא אענה'  וישובו בתשובה, אולם אז לא אקבלם  וסּופה, בבוא עליכם צרה וצוקה, אש יקראונני 

– מפני שאין זו תשובה בלב שלם. התעוררות זו אינה אלא חזרה למראית עין בלבד, ואין בה 

כוונה אמתית או חרטה כנה. כל תקוותה ומטרתה הן כדי להיחלץ מן הצרות )לפי מאירי ומצודת 

דוד(. הרי שכשישוב האדם מפני הצרות הבאות עליו, אין תשובתו רצויה ומקובלת לפני האלוקים 

כתשובתו של השב קודם שבאו עליו עונשים, שהרי כפי שנתבאר בפסוק שכאשר יקראו אל ה' 

בעת הצרה, לא יענה. אמנם התשובה מועילה בכל מצב, אולם דרגותיה שונות לפי הנסיבות שבהן 

נערכת )טוב הלבנון(, וכעין זו הייתה תשובתו של מנשה המלך – תשובה בשל צער וייסורים, כמו 

שנאמר עליו כאשר נלכד בנחושתיים בידי מלך אשור )דברי הימים־ב לג, יב(: 'וכהצר לו - ובעת 

מצוקתו, חלה את פני ה' אלהיו – התחנן לפני ה' אלוקיו ויכנע מאד מלפני אלוהי אבותיו'. הפסוק 

בדברי הימים מציין את רחמיו של הקב"ה, שקיבל את תשובתו של מנשה, אף על פי ששב אל ה' 

מחמת הצרה שבאה עליו )טוב הלבנון(.

ִנים  ּפָ ּבַ ָהֱאלִֹהים  ֶאל  ב  ָ ַהּזׁ ְצִליַח,  )ש(ְוַהּמַ

יו  ְוַתְחּתָ  — ָהִראׁזֹוִנים. 

ַאְתהּו  ּבָ ׁזֶ ַעד  ב  ׁזָ ּלֹא  ׁזֶ ִמי  ּוְבִקּבּול,  ַהְצָלָחה  ּבְ

 — ים.  ִנּיִ ַהׁזְ ִנים  ַהּפָ ְוֵהם  ַהּבֹוֵרא,  תֹוַכַחת 

ַעד  ב  ׁזָ ּלֹא  ׁזֶ ִמי  ּוְבִקּבּול,  ַהְצָלָחה  ּבְ יֶהם  ְוַתְחּתֵ

ּבּול  ּקִ ּבַ יו  ְוַתְחּתָ  — ְסִביָביו.  ַעל  ָהָרָעה  ָחָלה  ׁזֶ

ָהעֶֹנׁז  ָעָליו  ָחל  ׁזֶ ַעד  ב  ׁזָ ּלֹא  ׁזֶ ִמי  ְוַהֲחָשָרה, 

ל ָהֱאלִֹהים  ִבים ְלַקּבֵ ָ ּזׁ ּבַ ר ּבֹו. ְוהּוא ָהָרחֹוק ׁזֶ ְוִנְתַיּסֶ

ׁזּוב ֶאל ְיָי ְוַיְרֶאה  ּיָ ׁזּוָבתֹו ְוִלְמחֹל ֶחְשאֹו, ַעד ׁזֶ ּתְ

ֹבא  ּבְ כש-כח(:  א,  ֵלי  )ִמׁזְ ֶנֱאַמר  ּוְבָכמֹוהּו  ּוְסִליָחתֹו. 

ֹבא  ּבְ ֶיֱאֶתה  סּוָפה  ּכְ ְוֵאיְדֶכם  ֶכם  ְחּדְ ּפַ ְכׁזָֹאה 

ֶאֱעֶנה,  ְולֹא  ִיְקָרֻאְנִני  )ו(ָאש  ְוצּוָקה,  ָצָרה  ֲעֵליֶכם 

ֵני  ה ֶאת ּפְ ִמים־ב לג, יב(: ּוְכָהֵצר לֹו ִחּלָ ְבֵרי ַהּיָ ְוָאַמר )ּדִ

ַנע ְמאֹד. ּכָ ְיָי ֱאלָֹהיו ַוּיִ

אך החוטאים הללו אומרים: “על כי אין אלוקי בקרבי מצאוני הרעות האלה”. היינו, ה’ יתברך 

מסתיר פניו מאיתנו ואינו מביט עלינו, לכן אנו מתייסרים. ובאמת ה”הסתרת פנים” היא, שהחוטא 

אינו רואה את השגחת ה’ יתברך להטיב עמו – בייסורים אלו, וממילא אין זו תשובה גמורה, ועל 

כן אינה מועילה להסיר מעליו הצרות והייסורים )‘משך חכמה’, וילך(. 

גורמים המעוררים את האדם  מנה כמה  רבינו  ש. והמצליח הזב אל האלהים בפנים הראזונים. 

ו. אש יקראונני ולא אענה. בפרשת וילך )דברים לא, יז-יח( נאמר: “וחרה אפי בו וגו’ ואמר ביום 

ההוא הלא על כי אין אלוקי בקרבי מצאוני הרעות האלה, ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא 

על כל הרעה אשר עשה כי פנה אל אלוהים אחרים”. והקשה הרמב”ן )שם(, כיון שכבר הודה על 

החטא, ואמר ש”על כי אין אלוקי בקרבי מצאוני הרעות האלה”, מדוע נאמר אחר כך “ואנכי הסתר 

אסתיר פני מהם” ואין מתקבלת תשובתם, חרטתם ווידוים?

ברם צריך האדם לדעת שהייסורים הבאים עליו מה’ יתברך, הם הכאה מכוונת, כאב המכה את 

בנו. אין זה כמו אדון המסתיר פניו מעבדו ואינו משגיח עליו, וממילא חשוף הוא ופגיע לייסורים, 

אלא ייסורים אלו מכוונים הם מאבינו שבשמים.

 עיונים 

 עיונים 



הלבבות שער התשובהחובות 

תכג  המוסר   ארחות   

ביושר לבב הלבבותשער התשובה חובות 

המוסר  ארחות  תכב  

ובקזת  והעשיבה  חרשה 

אל  שישוב  עד   – המחילה 

חרטה  ויתחרט  ליבו  בכל  ה' 

הכנה  תשובתו  וכנה.  אמתית 

על כל תנאיה צריכה להיראות 

בלבו ובלזונו ובתנועותיו, מה זיחייב למחול לו – ואז יהיה ראוי לסליחת הבורא ולמחילה על עוונותיו 

ולקבל – ושיקבל את תזובתו ולעבור – ויכפר על פזעיו.

ִחיָלה )ח(ְבִלּבֹו ּוִבְלׁזֹונֹו  ת ַהּמְ ׁזַ ֲחָרָשה ְוָהֲעִשיָבה ּוַבּקָ

ׁזּוָבתֹו  ל ּתְ ב ִלְמחֹל לֹו ּוְלַקּבֵ ַחּיֵ ּיְ ּוִבְתנּועֹוָתיו, ַמה ׁזֶ

ָעיו. ׁזָ ְוַלֲעֹבר ַעל ּפְ

וקח אותם עמך. הרגש אותם ברמ”ח אבריך ושס”ה גידיך ובכך תקיים – “ושובו אל ה’”. וכמו 

שנאמר “וידעת היום והשבות אל לבבך” )דברים ד, לט( – ידיעה גרידא אינה כלום, אלא צריכה 

לשכון בקרבך הרגשה מלאה כי ה’ הוא האלקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד!

כל זה תלוי ב”והשבות אל לבבך”, וכמו שאמר הכתוב: “תנה בני לבך לי”. הרחמן הוא יזכנו לשוב 

בתשובה שלימה לפניו. 

הננו  חזרה בתשובה  בחינות של  כי שלוש  זצ”ל אמר:  יחזקאל אברמסקי  רבי  לשוב בתשובה. 

מוצאים בפרשת נצבים )דברים פרק ל’(. הנמוכה שבהם, שעה שכבר פוגעת בו מידת הדין, והוא 

נותן אל לבו כי הדבר בא לו כעונש על מעשיו. על זה נאמר )שם פסוק א-ב( “והיה כי יבואו 

עליך כל הדברים האלה... והשבות אל לבבך... ושבת”. הדרגה הבינונית, כאשר רואה בפורענות 

זהו שנאמר )שם  ולתיקון המעשים.  וכבר מבין כי יש להתעורר לתשובה  זולתו,  הפוקדות את 

פסוק ז-ח( “ונתן ה’ אלקיך את כל האלות האלה על אויבך... ואתה תשוב ושמעת בקול ה’”. ואילו 

ומתעורר  ובמעשיו,  בדרכיו  מעצמו,  אדם  כשמתבונן  המעולה שבהם,  והיא  השלישית,  הבחינה 

לתקנם ללא כל תזכורת משמים. עליה הכתוב אומר )שם פסוק י’( “כי תשוב אל ה’ אלקיך בכל 

לבבך ובכל נפשך”, תשוב אתה לבדך מתוך התבוננות פנימית, וללא כל סיבה חיצונית, אשר 

איננה מוזכרת בפסוק זה )‘פנינים משולחן גבוה’, נצבים(.

ח. בלבו ובלזונו. רבי אליהו לופיאן זצ”ל ביאר )‘לב אליהו’, מערכת התשובה עמ’ שמז( את הכתוב 

)הושע יד, ב( “שובה ישראל עד ה’ אלהיך” – שובה ישראל עד שהשם שאתה אומר בפיך ומזכירו 

תמיד, הוא יהיה אלקיך. כלומר, שתדע ותרגיש שהוא מנהיגך ומשגיח עליך בכל פרט ופרט. ולא 

תהיה יראתך כמצוות אנשים מלומדה.

עליך לדעת כי הכשלון שהיה לך במה שאינך מרגיש ומכיר שה’ הוא אלקיך נובע ממה שעברת 

עבירות ועוונך הוא שגרם לך. זוהי משמעות חלקו השני של הפסוק – “כי כשלת בעונך”.

רואים אנו שישנם אנשים המחפשים את ה”מורה נבוכים” שיתרץ להם את קושיותיהם. אך אוי 

ואבוי לו לאדם שנזקק ל”מורה נבוכים”, כי אם זקוק הוא לפילוסופיא וחקירה – חולה אנוש הוא! 

ומי גרם לו כל זה? העוונות שטמטמו את לבו וטימאו את מוחו ושכלו. “כי כשלת” – דהיינו מה 

שחלית בכחות הנפש שלך – “בעוונך”, עוונותיך גרמו לך זאת.

ולפיכך העצה היעוצה לך היא: “קחו עמכם דברים” – את הדברים שאתה מדבר בפיך אמץ ללבך 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער התשובהשער התשובה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  תכה תכד   המוסר   ארחות   

וכמו שכבר נאמר: אין קשנה 

של  מציאות  אין   – בעבירות 

ההתמדה  עם  קלה  עבירה 

בעשייתה,  כשמתמידים   –

ושום   – בהן  גדולה  ולא 

עבירה אינה נשארת חמורה 

אם   – המחילה  בקזת  עם 

מחילה.  עליה  מבקשים 

מפני  הדבר,  וטעם   – והוא 

זההתמדה בעשיית העבירה 

ומוכיחה  מראה   – מורה 

– שהאדם בז לדבר האלהים, וזהוא מקל במצוותו והשהרתו – ושהוא מזלזל במצוותיו  על בשותו 

ואזהרותיו, ומתוך אי אכפתיות הוא משמן – ומפקיר את עצמו לענזו – לעונש הבורא, ובו ]ועליו[ 

נאמר )במדבר שו, ל-לא(: 'והנפז אזר תעזה ביד רמה – האדם שיעבוד עבודה זרה בזדון ובחוצפה, 

ונכרתה הנפז ההוא מקרב עמה – חייו ונשמתו של אותו האיש ייעקרו מחיי הנצח של עם ישראל, 

כי דבר ה' בשה' – מפני שזלזל בציווי ה'.

 – התזובה  מפסידי  אבל 

את  המעכבים  הדברים 

את  ומרחיקים  התשובה 

הם  רבים  מלעשותה  האדם 

מאד, וכבר השכרתי את רובם 

 – במה זקדם מן הזער השה 

בפרקים הקודמים של השער 

מונה  ג'  בפרק  ]לעיל  הזה 

שעל  דברים  שבעה  רבנו 

האדם לדעת כדי שיתאפשר 

לו לחזור בתשובה. רבנו גם 

מבאר כל דבר ודבר ומציין 

מדוע לא יוכל האדם לחזור 

בתשובה אם אינו יודע דבר 

זה )פתחי לב([.

למרות תיאורם של מפסידים רבים בפרקים הקודמים יש להוסיף ולהרחיב ממפסידיה של התשובה 

עוד – עניין נוסף העומד למכשול בפני האדם והוא ההסכם על העבירה – החלטת האדם לעשות 

את העבירה, והוא ההתמדה על עזותה – ובפרט כשהוא מתמיד בעשייתה והאיחור מהניח אותה – 

ומתאחר מלפרוש ממנה, ולכן לא תיתכן החזרה בתזובה על חטא קבוע מעין שה, מפני שכששונה 

האדם בחטא, נעשה בעיניו מעשה החטא כהיתר, עד שנדמה לו שאין זו עבירה כלל. לאמיתו של 

דבר הדברים הפוכים; אפילו עבירה קלה, כשעושים אותה באופן תמידי, היא נחשבת כעבירה 

חמורה.

ה ָבֲעֵברֹות ִעם ַהַהְתָמָדה,  ֶנֱאַמר: ֵאין ְקַשּנָ ּוְכָבר 
ִחיָלה.  ַהּמְ ת  ׁזַ ּקָ ּבַ ִעם  ָבֶהן  ְגדֹוָלה  ְולֹא 

שֹותֹו ְדַבר ָהֱאלִֹהים,  ַהַהְתָמָדה מֹוָרה ַעל ּבְ ְוהּוא, ׁזֶ

ַעְצמֹו  ן  ּוְמַשּמֵ ְוַהְשָהָרתֹו,  ִמְצָותֹו  ּבְ ֵמֵקל  הּוא  ְוׁזֶ

ר  ֲאׁזֶ ֶפׁז  ְוַהּנֶ ר שו, ל-לא(:  ִמְדּבַ )ּבְ ֶנֱאַמר  ּובֹו  ְלָעְנׁזֹו, 

ֶרב  ִמּקֶ ַהִהוא  ֶפׁז  ַהּנֶ ְוִנְכְרָתה  ָרָמה,  ָיד  ּבְ ה  ֲעׂזֶ ּתַ

ָשה. י ְדַבר ְיָי ּבָ ּה, ּכִ ַעּמָ

ִביִעי ֶרק ׁזְ  ּפֶ

י  ים ְמאֹד, ּוְכָבר ָשַכְרּתִ ׁזּוָבה ַרּבִ ַמְפִסיֵדי ַהּתְ ֲאָבל 
ה. ַער ַהּשֶ ַ ַדם ִמן ַהּזׁ ּקָ ֶ ַמה ּזׁ ם ּבְ ֻרּבָ

ָהֲעֵבָרה, ַעל  ם  ַהֶהְסּכֵ עֹוד,  ְפִסיֶדיָה   ּוִמּמַ
ֲעׂזֹוָתּה  ַעל  )א(ַהַהְתָמָדה  ְוהּוא 

ַעל ׁזּוָבה  ּתְ ֵכן  ִתּתָ ְולֹא  אֹוָתּה,  יַח  ֵמַהּנִ  ְוָהִאחּור 

ֶשה.

פנימיותו לתקן את חטאו ולשוב בתשובה, ואף שפעמים אדם מתעלם מהרגשה זו, אך על כל 

נוספת,  פעם  עבירה  אותה  על  אולם משעבר  ומייסרו.  מתעורר  מצפונו  הראשונה  בפעם  פנים 

במעשיו,  עוול  שיש  חש  האדם  ואין  כלל,  מתעורר  ואינו  לשוב  עוד  ממנו  תובע  המצפון  אין 

ולגביו ההרגשה היא ש’הותרה לו’ ממש, כי המצפון מת בו ]וזהו ‘כי לא ישוב עוד וראה את ארץ 

עונשי  התעוררות מבחוץ מתוך  ידי  על  עוד תקוה שיחזור בתשובה, אלא  אין  ולכן  מולדתו’[. 

עמ’  )ח”ב  מאליהו’  ב’מכתב  ומבואר  תשובה.  להרהור  ויביאוהו  שיזעזעוהו  וייסורים  פורענויות 

פד(, שהשונה בחטאו משריש בעצמו קלות דעת כלפי חומרת העבירה, ומשום כך כשהוא בא 

לשוב בתשובה זקוק הוא לחסד ה’ שישלים את תשובתו, כמו שנאמר )מלאכי ג, ז( ‘שובה אלי 

ואשובה אליכם’, ולולי היה ה’ מתקרב אליו בחסדו הגדול ומשלים את תשובתו לאחר שהתעורר 

הוא ועשה עד מקום שידו מגעת, לא היה די בכל מאמציו כדי להשיג שוב את מדרגת טוהר 

 הלב שהייתה לו לפני חטאו, אשר פגם ואיבד אותה כששנה בחטא, והיה רושם זה נשאר בו גם

לאחר התשובה.

א. ההתמדה על עזותה וכו' ולא תתכן תזובה על שה. במסכת מועד-קטן )כז, ב(: “אמר רב הונא: 

כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה – הותרה לו. הותרה לו סלקא דעתך? אלא אימא נעשית לו 

כהיתר”. ומכאן ואילך אין הוא מהרהר עוד בתשובה )ר”ח(. ב’נפש יהודה’ )על מנורת המאור’, נר 

ג’ כלל ח’ ח”ד פ”ב( כתב: שכיון ששנה בה הרבה פעמים ומשוקע בה, אינו מחשיב אותה עוד 

לעבירה, ואינו שב ממנה.

וביאר ב’שפתי חיים’ )מועדים ח”א עמ’ כא-כב(, שכאשר אדם נכשל בחטא מצפונו זועק מתוך 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער התשובהשער התשובה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  תכש תכו   המוסר   ארחות   

ואתן לך על כך משל ודוגמא 

הדברים.  את  להמחיש  כדי 

הלא תראה – הלא הנך רואה 

שהוא  מזי  זל  החוש  את 

לקורעו,  וקל  וחלוש  רפה 

חשק  הוא  כמה  זאת  ועם 

– כשכופלים אותו  כזיוכפל 

פעמים רבות, והרי כבר ידעת, כי עיקרו – כי הוא נוצר מחלוז זבדברים – מחומר חלש ביותר, והוא 

ריר – שהוא רוק התולעת, כידוע. ונראה – ולעומת זאת תוכל להיווכח גם בהיפוכם של דברים: 

החבל הגדול זל ספינה – החבל החזק שמשתמשים בו לקשירת הספינה, כזמזמזים בו

נוסף  ומטעם   – ועוד 

הקטנה  העברה  היא  חמורה 

על  ההתמדה  כי  והקבועה, 

– כי העובר עבירה  העבירה 

שלא בדרך מקרה, אלא נוהג 

ונכשל  מתמיד  באופן  כן 

נפש  בשאט  ושוב  שוב 

בעבירה מסוימת, גם אם היא 

הולכת  היא  קשנה,  עבירה 

וגדלה בהתמדתו עליה – היא 

הופכת לעבירה גדולה, משום שהאדם העושה אותה בקביעות מכפיל את מספרה ומשלש את 

עוצמתה. והגדולה – ולעומת זאת העובר עבירה חמורה, כזמבקז בעליה מחילה עליה – כאשר הוא 

מתחרט על מעשהו ומבקש מחילה, ועושב אותה ליראת – ופורש ממנה מפני יראתו מהאלהים, היא 

הולכת הלוך וחסור ומתמעשת – העבירה מתמעטת, כביכול נשחקת ומחסירה מכוחה מעט מעט, 

עד זתימחה – עד שהיא נמחקת לגמרי מספר עוונותיו, ואז יינקה - יתנקה ויטהר ממנה בעליה 

בעזרת התזובה שעשה.

ָחָשק  הּוא  ה  ּמָ ּכַ י  ֶמׁזִ ל  ׁזֶ ַהחּוש  ִתְרֶאה  ֲהלֹא 
י  ּכִ ָיַדְעּתָ  ּוְכָבר  ַרּבֹות,  ָעִמים  ּפְ ֵפל  ּכָ ּיִ ׁזֶ ּכְ

ַהּתֹוַלַעת.  ִריר  ְוהּוא  ָבִרים,  ּדְ ּבַ ׁזֶ ֵמָחלּוׁז  רֹו  ִעּקָ

ים ּבֹו  ׁזִ ּמְ ׁזַ ּמְ ׁזֶ ל ְסִפיָנה, ּכְ דֹול ׁזֶ ְוִנְרֶאה ַהֶחֶבל ַהּגָ

ִהיא  )ב(ְוִאם  ָהֲעֵבָרה,  ַעל  ַהַהְתָמָדה  י  ּכִ ְועֹוד, 
ה, הֹוֶלֶכת ּוְגֵדָלה ְבַהְתָמָדתֹו ָעֶליָה.  ְקַשּנָ

ְוָעַשב  ָעֶליָה ְמִחיָלה ָעֶליָה,  ּבְ ׁז  ַבּקֵ ּמְ ׁזֶ ּכְ דֹוָלה,  ְוַהּגְ

ְוָחֹסר  ָהלְֹך  הֹוֶלֶכת  ָהֱאלִֹהים,  ְלִיְרַאת  אֹוָתּה 

ֶקה  ְוִיּנָ ֲעֹונֹוָתיו,  ֶפר  ִמּסֵ ֶחה  ּמָ ּתִ ׁזֶ ַעד  ּוִמְתַמֶעֶשת, 

ה ְבָעֶליָה ִבְתׁזּוָבה. ּנָ ִמּמֶ

כתיב: “והיה עקב תשמעון” )דברים ז, יב(. פירש רש”י: “אם המצוות קלות שאדם דש בעקביו 

תשמעון”. מה הן מצוות קלות?

העובר  נקרא בעל תשובה אלא  סוברים, שאין  השניה  “כת  )ליקוטי של”ה(:  כותב  הקדוש  השל”ה 

ואינם  ואינם בקיאים בחשבון,  גדולה טועים אותם האנשים,  כי טעות  על חמורה מהחמורות. דע, 

אחת  מעשיהם  ויצטרפו  הקב”ה,  המלכים  מלכי  מלך  לפני  וחשבון  דין  שיתנו  שעתידים  יודעים 

לאחת. ובהצטרפות עוונות קטנים שאדם דש בהם, יעלו לחשבון גדול, ויהיה יותר מהעבירה הגדולה 

כך  עבירות שכל  השל”ה  מפרט  ובהמשך  חשבון”.  למצוא  לאחת  אחת  כי  ושבחמורות,  שבגדולות 

 רגילים לזלזל בהן, עד שבקלות יתירה חוטאים בהן, ולא זו בלבד אלא שכלל לא שמים לב שעוברים

עליהן!

ומאחר והאדם אינו מתייחס אל המעשים הללו כעבירות, בוחר היצר הרע להתמקד דווקא בהן. 

כפי שיש שביארו את דברי דוד המלך )תהלים קיט, קה-קו(: “נר לרגלי דברך ואור לנתיבתי. 

נשבעתי ואקימה לשמור משפטי צדקך”. היצר הרע אינו בא לאחד מאתנו ומנסה לשכנע אותו לא 

להניח תפילין, אלא הוא מתמקד ב”עוון עקבי”, באותם ענינים מזעריים, שאדם אינו מבחין בהם, 

ומשם, באיטיות ובהתמדה, הוא כובש עוד ועוד.

עבירות  לאותן  לרגלי”,  “נר  היא  תורה  ללמוד  דוד המלך שהשתדלותו התמידית  אומר  לפיכך 

שאדם רגיל לדוש בעקביו וברגליו, שכן התורה מאירה לו ומסייעת לו שלא לעבור עליהן, ומהוה 

“אור לנתיבתי” – על ידי אותו לימוד כל נתיביו מּוארים, וכוחו של היצר הרע איננו מצליח להפיל 

אותו בעבירות הגדולות, וכתוצאה מכך “נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקך”.

ב. ואם היא קשנה הולכת וגדילה בהתמדתו עליה. במסכת עבודה-זרה )יח, א(: “אמר רבי שמעון 

בן לקיש: מאי דכתיב )תהלים מט, ו( “עוון עקבי יסובני”? עוונות שאדם דש בעקביו בעולם הזה 

]היינו, עבירות שהוא דורך עליהן ומזלזל בהן, לפי שאינן חשובות בעיניו לכלום )רש”י בפירושו 

השני(. ויש מפרשים ‘דש בעקביו’, שהעבירות נעלמות ממנו, והוא עובר עליהן בהיסח הדעת מחוסר 

רצינות )הרש”ר הירש, תהלים מט, ו([, מסובים ליום הדין ]-מסובבים אותו לעתיד לבוא ביום הדין[”. 

ויש להעיר, מדוע דווקא העבירות “שאדם דש בעקביו” מסובבות אותו ליום הדין ולא העבירות 

החמורות? וביאר הר”ן בדרשותיו )הדרוש העשירי(, שמה שהופך עבירה קלה לחמורה שבחמורות, 

הוא החזרה עליה שוב ושוב. שאפילו הדבר הקל והחלש ביותר, כגון חוט דק של פשתן, הנקרע 

עבירות,  לגבי  גם  הוא  וכך  ברזל.  של  מחוט  יותר  חזק  יהיה  רבות  פעמים  יוכפל  אם  בקלות, 

שמהחמורות אדם נזהר בדרך כלל. אולם העבירות הקלות, מאחר שאדם מזלזל בהן, הוא נכשל 

בהן פעמים רבות, ומשקלן נעשה כבד ביותר בחשבון העבירות שלו. ואלה אכן יסובבוהו ביום 

הדין )וראה שערי תשובה לרבינו יונה, שער ג אות קמא(.

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער התשובהשער התשובה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  תכש תכח   המוסר   ארחות   

נאמר  כבר  זאת  ומלבד 

העובר  של  חומרתו  בעניין 

תביש  אל  קלה:  עבירה 

לקשנות מה זעזית – טעות 

היא להתמקד בקטנותה של 

בערך  להמעיט  או  העבירה 

אך  גורמת,  שהיא  הפגם 

תביש לגדולת מי זחשאת לו 

בורא  בגדולת  להביט  יש   –

כל העולמים שבשעת החטא 

ממרים את דברו. ואל תזמח 

לסכלות בני אדם – זאת ועוד, 

בעובדה  עצמך  תרגיע  אל 

מידיעת  נעלמים  שמעשיך 

בני אדם וסביבתך אינה מכירה ברוע מצפונך, ואולם ראוי לך, זתתאבל לידיעת הבורא – על כך 

שהבורא יודע במה זאתה צופן – את מעשיך הרעים שהנך עושה בסתר מתוך תקווה להצפינם 

ולהסתירם מן הבריות, והזקפתו – גם שים נגד עיניך שהבורא משקיף על נסתרותיך ונגלותיך – על 

מעשיך הנסתרים והגלויים, וזהוא שוכר אותם לך יותר ממה זאתה שוכר – והוא זוכר את מעשיך 

יותר ממה שאתה בעצמך זוכר אותם, מפני זאתה תזכח – כי אתה עשוי לשכוח אותם, והוא לא 

יזכח – והוא אינו שוכח לעולם, ותתעלם – אתה מעדיף להתעלם מהם, ולא יתעלם – ואילו מלפני 

הבורא יתברך לא נעלם שום פרט מהם, כמו זנאמר )יזעיה סה, ו(: 'הנה כתובה – כל פשעיהם 

חקוקים לפני' – לפני ה', ונאמר )ירמיה יש, א( בנבואת ירמיהו שהיה מיצר על בני יהודה המורגלים 

בחטאיהם: 'חשאת יהודה – החטאים שבני יהודה ובני בנימין חוטאים כתובה בעט ברזל בצפורן 

שמיר', כלומר, חטאיהם חרותים וחקוקים באופן שקשה למחוק אותם.

כאשר   - רב[  ]זמן  ארוך  שמן 

זמן,  לאורך  בו  משתמשים 

הוא הולך הלך וחסור – נשחק, 

עד  ונחלש,  הולך  מתרופף, 

אזר יפסק – עד שהוא נקרע 

לחוטים  נפרדים  וסיביו 

חלוז  ויזוב  מדולדלים, 

חלש  ונעשה   – חלוז  מכל 

שבחלשים.

גם  הדבר  כן   – ענין  כן  וכמו 

והגדולות  הקשנות  בעניין 

בעבירות עם ההתמדה ובקזת המחילה – גם העבירה הקטנה ביותר שבתחילתה דומה לחוט המשי, 

כשאדם שונה בה פעם אחר פעם, היא נעשית גדולה וחמורה, ואילו העבירה החמורה ביותר שתחילתה 

כחבל עבה, הולכת ומתמעטת כשעוזבים אותה וחוזרים עליה בתשובה. ועל כן דימה אותם הכתוב בו 

– ולכן המשיל הפסוק את העבירות לחבל, כמו זנאמר )יזעיה ה, יח(: 'הוי – אוי להם לבעלי העבירה 

מוזכי העון בחבלי הזוא' – המושכים את העוונות בחוטים דקים וחלשים שכמעט אין בהם ממש. 

כלומר, כשהם מתחילים לחטוא חטאיהם הם קלים וקטנים. "וכעבות העגלה חטאה" – וכשמתמידים 

בעשיית אותן חטאות, הן נעשות גדולות וחמורות, דומות לחבל המשמש למשיכת העגלה. חבל זה 

עשוי מחוטים רבים שכופלים אותם, וכך יוצרים חבל עבה וחזק )פתחי לב(.

יָת,  ָעׂזִ ֶ ּזׁ ַמה  ְלַקְשנּות  ש  ּבֵ ּתַ ַאל  ֶנֱאַמר:  ּוְכָבר 
ְוַאל  לֹו.  ָחָשאָת  ׁזֶ ִמי  ת  ִלְגֻדּלַ יש  ּבִ ּתַ ַאְך 

ְוָראּוי  ַמְצּפּוֶנָך,  רַֹע  ּבְ ָאָדם  ֵני  ּבְ ְלִסְכלּות  ַמח  ׂזְ ּתִ

צֹוֵפן,  ה  ַאּתָ ָ ּזׁ ַמה  ּבְ ַהּבֹוֵרא  ִליִדיַעת  ֱאַבל  ּתֶ ׁזֶ

הּוא שֹוֵכר  רֹוֶתיָך ְוִנְגלֹוֶתיָך, ְוׁזֶ ָקָפתֹו ַעל ִנְסּתְ ְוַהׁזְ

ה  ַאּתָ ָ ֵני ּזׁ ה שֹוֵכר, ִמּפְ ַאּתָ ָ ה ּזׁ אֹוָתם ְלָך יֹוֵתר ִמּמַ

ם,  ִיְתַעּלָ ְולֹא  ם  ְוִתְתַעּלֵ ח,  ּכַ ִיׁזְ לֹא  ְוהּוא  ח  ּכַ ִתׁזְ

ה ְכתּוָבה ְלָפָני, ְוָאַמר  ְעָיה סה, ו(: ִהּנֵ ֱאַמר )ְיׁזַ ּנֶ מֹו ׁזֶ ּכְ

תּוָבה. את ְיהּוָדה ּכְ )ִיְרְמָיה יש, א(: ַחּשַ

ֵסק ְוָיׁזּוב  ר ִיּפָ ְשַמן ָארְֹך, הֹוֵלְך ָהלְֹך ְוָחֹסר, ַעד ֲאׁזֶ

ל ָחלּוׁז. ָחלּוׁז ִמּכָ

ֲעֵברֹות ִעם  ְדלּות ּבָ ְשנּות ְוַהּגַ ֵכן )ג(ִעְנַין ַהּקַ ּוְכמֹו 
ה  ּמָ ן ּדִ ִחיָלה. ְוַעל ּכֵ ת ַהּמְ ׁזַ ַהַהְתָמָדה ּוַבּקָ

הֹוי  יח(:  ה,  ְעָיה  )ְיׁזַ ֱאַמר  ּנֶ ׁזֶ מֹו  ּכְ ּבֹו,  תּוב  ַהּכָ אֹוָתם 

ְוא. ָ ַחְבֵלי ַהּזׁ ֵכי ֶהָעֹון ּבְ מׁזְ

בקשר מצד הנפש, והיצר הרע קשור בקשר זה שלא יחטא. וכשהאדם חוטא פעם אחת בעבירה, 

הותר חצי הקשר מצד החומר שנתקלקל באותו המעשה, וכיון ששנה בה מיד הותר גם הקשר כולו 

שנחלש הנפש ונפסד גם השכל. וגם כאן ‘הותרה לו’ הפירוש כמו בהוה אמינא, שהותר הקשר, 

והגמרא מפרשת שעל ידי שהותר הקשר של החומר נעשית לו כהיתר. 

גדולה  נעשית  ביותר  הקטנה  העבירה  כלומר,  בעבירות עם ההתמדה.  והגדלות  ענין הקשנות  ג. 

וחמורה כשעושים אותה תמיד. לעיל הובאו דברי רב הונא )מו”ק כז, ב(: “כיון שעבר אדם עבירה 

ושנה בה הותרה לו”, ועל כך מקשה הגמרא: “הותרה לו סלקא דעתך? אלא אימא נעשית לו 

כהיתר”. ויש להקשות, אם כן מדוע אמר רב הונא בלשון מוקשית ‘הותרה לו’, ולא אמר מלכתחילה 

‘נעשית לו כהיתר’? וביאר ה’אבני נזר’ )הו”ד ב’שם משמואל’ יתרו תרע”ו(, שכל ישראל קשורים 

הנפש  רגשת  ונחלשת  הקשר  מתרופף  עבירה  עובר  וכשאדם  שבשמים,  לאביהם  אמיץ  בקשר 

המקשרת אותו לקדוש ברוך הוא, וכאשר הוא שונה בעבירה ניתר הקשר, ולכן כשבא רב הונא 

לומר שהשונה בעבירה היא נעשית לו כהיתר, אמר בלשון ‘הותרה לו’, לרמוז שהותר הקשר. 

וכעין זה פירש הרמ”ע מפאנו )עשרה מאמרות מאמר חיקור הדין ח”ג פי”ד(, שה’ קשר את האדם 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער התשובהשער התשובה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  תלא תל   המוסר   ארחות   

רבותינו  אמרו  ]ועליו[  ובו 

פה,  )יומא  לברכה  שכרונם 

ואזוב,  אחשא  האומר  ב(: 

שאין  אדם   – ואזוב  אחשא 

מעבירה,  להימנע  בכוחו 

וכדי להרגיע את מצפונו הוא 

מבטיח לעצמו שלאחר החטא 

הוא  כלומר,  בתשובה,  ישוב 

מתיר לעצמו לחטוא על סמך 

התשובה שיחזור ויעשה לאחר 

בידו  מספיקין  אין  העבירה, 

לעזות תזובה – לא יזמנו לו 

לעשות  אפשרות  השמים  מן 

תשובה. ]כלומר, הקב"ה אינו עוזר לו לשוב בתשובה. אמנם גם אדם זה, אם בסופו של דבר יתאמץ 

ויחזור בתשובה, תשובתו תתקבל ויש לו חלק לעולם הבא )רמב"ם, הלכות תשובה ד, א ו-ו([.

ובתוכחה, אזר כתבתי המובאת בסוף שה הספר, כתוב: "נפזי, הכיני צידה לרוב, אל תמעישי, בעוד 

בחיים חייתך ויז לאל ידך, כי רב ממך הדרך, ואל תאמרי למחר אקח צידה, כי פנה

ודבר   – עוד  וממפסידיה 

נוסף המאבד את ערכה של 

אל  החשרה  הוא  התשובה 

נכשל  כשהחוטא   – העבירה 

הזלמת  אחר  שוב,  בעבירה 

תנאי התזובה ממנה – אחרי 

בתשובה  עליה  חזר  שכבר 

שלימה לכל פרטיה. כישלון 

מביא  בעבירה  זה  נוסף 

תשובתו  של  ערכה  לאיבוד 

בספר  הקודמת, כמו זנאמר 

בפרק   – בפרזת  ירמיהו, 

)ירמיה  בפסוק  המתחיל 

היה  אזר  'הדבר  ח-ש(:  לד, 

הנבואה  זאת   – ירמיהו  אל 

שנאמרה לירמיהו — לקרא להם דרור – להכריז על מתן חופש, לזלח איז את עבדו – לשחרר כל 

אחד את עבדו וכן איז את זפחתו', וזאר הענין ההוא – וביתר הפסוקים המבוארים שם.

בפרק הנזכר מסופר שצדקיהו המלך כרת עם השרים והעם ברית, לשלח את עבדיהם ושפחותיהם 

העבריים לחופשי. אכן בתחילה שמעו לדבריו ושמרו את דבר הברית, אך לאחר מכן חזרו לדרכם 

ירמיהו לאמור: אתם לא שמעתם אלי  ואז היה דבר ה' אל  הרעה והשתעבדו בהם שלא כדין, 

לקרוא דרור איש לאחיו ואיש לרעהו, הנני קורא לכם דרור )כלומר הנני מפקיר אתכם( אל החרב 

אל הדבר ואל הרעב וגו'. הרי שתשובתם איבדה את ערכה, משום שחזרו לסורם, ובשל חטאם זה, 

ששעבדו את העבדים, גזר עליהם ה' עונשים קשים וחמורים )פתחי לב(.

וממפסידיה גם כן – דבר נוסף הגורם לאדם להמשיך בדרכו בשאננות ולדחות את שינוי דרכו 

הוא האשליה שניתן לשוב בתשובה בעתיד, באיזה זמן שהוא; בעוד שנים, בזמן נינוח. עיכוב זה 

מצוי אצל מי זיבשיח את נפזו לזוב באחרית ימיו – משלה את עצמו שהחיים עוד לפניו ובבוא 

הזמן עוד יספיק לשוב בתשובה, וחוזב זיתרחק מן העבירות לאחר זיגיע אל רצונו – והוא מטעה 

שאיפותיו  את  שישיג  לאחר  מיד  העבירות  מן  להתנתק  יצליח  בוודאי  כי  במחשבה  עצמו  את 

– וימלא את תאוותו בהן, והרי הוא כמרמה – אדם זה נחשב כמי שמרמה  ויזלים תאוותו מהן 

את אלוהיו,

ב(:  פה,  )יֹוָמא  ִלְבָרָכה  ִשְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ּובֹו 

יִקין  ַמְסּפִ )ד(ֵאין  ְוָאׁזּוב  ֶאֱחָשא  ְוָאׁזּוב  ֶאֱחָשא 

ׁזּוָבה. ָידֹו ַלֲעׂזֹות ּתְ ּבְ

י,  ֶפר: ַנְפׁזִ סֹוף ֶשה ַהּסֵ י ּבְ ַתְבּתִ ר ּכָ ֲאׁזֶ ּוַבּתֹוָכָחה 
ְמִעיִשי,  ּתַ ַאל  ָלרֹב,  ֵציָדה  ָהִכיִני 

ְך  ִמּמֵ ַרב  י  ּכִ ָיֵדְך,  ְלֵאל  ְוֵיׁז  ֵתְך  ַחּיָ ים  ַחּיִ ּבַ עֹוד  ּבְ

ָפָנה  י  ּכִ ֵציָדה,  ח  ֶאּקַ ְלָמָחר  ּתֹאְמִרי  ְוַאל  ֶרְך,  ַהּדֶ

ַאַחר  ָהֲעֵבָרה  ֶאל  ַהֲחָשָרה  עֹוד,  ְפִסיֶדיָה  ּוִמּמַ
ה,  ּנָ ׁזּוָבה ִמּמֶ ָנֵאי ַהּתְ ָלַמת ּתְ ַהׁזְ

ר  ֲאׁזֶ ָבר  ַהּדָ לד, ח-ש(:  )ִיְרְמָיה  ת  ָפָרׁזַ ּבְ ָאַמר  ׁזֶ מֹו  ּכְ

ח ִאיׁז  ּלַ רֹור, ְלׁזַ ָהָיה ֶאל ִיְרְמָיהּו — ִלְקרֹא ָלֶהם ּדְ

ָאר ָהִעְנָין ַההּוא. ְפָחתֹו, ּוׁזְ ֶאת ַעְבּדֹו ְוִאיׁז ֶאת ׁזִ

ַנְפׁזֹו  ֶאת  ְבִשיַח  ּיַ ׁזֶ ִמי  ן,  ּכֵ ַגם  ְפִסיֶדיָה  ּוִמּמַ
ב  ְוחֹוׁזֵ ָיָמיו,  ַאֲחִרית  ּבְ ָלׁזּוב 

ְרצֹונֹו  ֶאל  יַע  ּגִ ּיַ ׁזֶ ְלַאַחר  ָהֲעֵברֹות  ִמן  ְתַרֵחק  ּיִ ׁזֶ

ֱאלָֹהיו,  ֶאת  ה  ִכְמַרּמֶ ְוהּוא  ֵמֶהן,  ֲאָותֹו  ּתַ ִלים  ְוַיׁזְ

ד. אין מספיקין בידו לעזות תזובה. כלומר, הקב”ה אינו בעוזרו לשוב בתשובה. אך, אם אף על פי 

כן הוא חוזר בתשובה, תשובתו מתקבלת ויש לו חלק לעולם הבא )רמב”ם, הלכות תשובה ד, א 

ו-ו(. וכן ביארו ב’עשרה מאמרות’ )ח”א פ”ב( וב’תוספת יום הכפורים’ )ד”ה האומר( וב’אור ישראל’ 

)כוכבי אור סי’ ו(, שאין הכוונה שמונעים אותו לגמרי מלעשות תשובה, אלא שלא מסייעים אותו 

משמים לחזור. אולם ב’חכמת התורה’ )קלוגר, תולדות עמ’ תרלד( כתב שהאומר אחטא ואשוב 

מכבידים את ליבו ממש כפרעה, שנאמר עליו )שמות י, א( ‘כי אני הכבדתי את ליבו’.

בטעם הדבר שאין מספיקין בידו לעשות תשובה, כתבו הרע”ב )יומא פ”ח מ”ט(, ה’ארחות צדיקים’ 

)שער התשובה ד”ה ארבעה( וה’פני משה’ על הירושלמי )יומא פ”ח ה”ו ד”ה האומר(, שכיון ששנה 

בחטא, נעשה לו כהיתר, ולכן הוא מעצמו לא יעשה תשובה. אולם הרמב”ם )שם( כתב ‘ארבעה ועשרים 

דברים מעכבין את התשובה, ארבעה מהן עון גדול והעושה אחד מהן אין הקב”ה מספיק בידו לעשות 

תשובה לפי גודל חטאו, וכו’, והאומר אחטא ואשוב’, הרי שהטעם הוא משום שעוונו גדול. וביאר 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער התשובהשער התשובה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  תלג תלב   המוסר   ארחות   

חוזר   – עוונותיו  מקצת 

בתשובה על חלק מעוונותיו 

ומתמיד על קצתם – וממשיך 

העבירות,  שאר  את  לעשות 

מן  זיצא  כגון,   - כמו 

העבירות זבינו ובין המקום – 

שנזהר האדם מכל העבירות 

ויזוב  למקום,  אדם  שבין 

מהן – וחזר עליהן בתשובה, 

בינו  זיז  ממה  יצא  ולא 

ובין בני אדם – אך לא פרש 

מהעבירות שבין אדם לחברו 

ומכל   – לשה  והדומה  וגניבה,  רמאות,   – ואונאה  גשל,  מאיסורי  כגון  ושוב,  שוב  בהן  נכשל  והוא 

העבירות הדומות להן, ובשה – ועל הנוהג בדרך זו נאמר )איוב יא, יד(: 'אם און בידך הרחיקהו', 

ואמרו רבותינו שכרונם לברכה בענין השה ]על כך[ )תענית שש, א(: אדם זיז בידו עבירה ומתוודה 

על שאר עוונותיו, ואינו חושר בו – ועדיין אוחז בעבירה מסויימת )פתחי לב(, למה הוא דומה? למי 

זתופס זרץ בידו, שאפילו הוא שובל במטרה להיטהר בכל מימות

היום, ולא ]כי לא[ תדעי מה 

ילד יום. ודעי, כי תמול לעד 

פעלת  אזר  וכל  יזוב,  לא 

בו, זקול וספור וחזוב. ואל 

יום  כי  אעזה,  מחר  תאמרי 

המות מכל חי מכוסה. מהרי 

עזות בכל יום חוקו, כי המות 

וברקו.  חצו  יזלח  עת  בכל 

חוק  מעזות  תתמהמהי  ואל 

כצפור  כי  ביומו,  יום  דבר 

נודד  ִקנה, כן איז  נודדת מן 

ממקומו".

 – כן  גם  התזובה  וממפסידי 

נוסף  התנהגות  דפוס  קיים 

המונע את קבלת התשובה; דרכו של מי זיהיה הזב זב

ָצא  ּיָ ׁזֶ מֹו,  ּכְ ּוַמְתִמיד ַעל ְקָצָתם,  ֲעֹונֹוָתיו  ָצת  ִמּקְ

קֹום, ְוָיׁזּוב ֵמֶהן, ְולֹא  ינֹו ּוֵבין ַהּמָ ּבֵ ִמן ָהֲעֵברֹות ׁזֶ

ֵשל ְואֹוָנָאה  ֵני ָאָדם ִמּגָ ינֹו ּוֵבין ּבְ ׁז ּבֵ ּיֵ ה ׁזֶ ָיָצא ִמּמַ

)ִאּיֹוב יא, יד(: ִאם  ֶנֱאַמר  ּוָבֶשה  ָלֶשה,  ְוַהּדֹוֶמה  ּוְגֵנָבה 

ִשְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ְוָאְמרּו  ַהְרִחיֵקהּו,  ָיְדָך  ּבְ ָאֶון 

ָידֹו  ּבְ ׁז  ּיֵ ׁזֶ ָאָדם  ֲעִנית שש, א(:  )ּתַ ה  ַהּשֶ ִעְנָין  ּבָ ִלְבָרָכה 

ה ְוֵאינֹו חֹוֵשר ּבֹו, ְלָמה הּוא דֹוֶמה?  ֲעֵבָרה ּוִמְתַוּדֶ

ָכל ֵמימֹות  ָידֹו, ֲאִפּלּו שֹוֵבל ּבְ ֶרץ ּבְ ּתֹוֵפס ׁזֶ ְלִמי ׁזֶ

י ְתמֹול ָלַעד  ֶלד יֹום, ּוְדִעי ּכִ ַהּיֹום, ְולֹא ֵתְדִעי ַמה ּיֵ

ְוָספּור  קּול  ׁזָ ּבֹו  ַעְלּתְ  ּפָ ר  ֲאׁזֶ ְוָכל  ָיׁזּוב,  לֹא 

ֶות  י יֹום ַהּמָ ה, ּכִ ְוָחׁזּוב. )ה(ְוַאל ּתֹאְמִרי ָמָחר ֶאֱעׂזֶ

י  ּכִ ֻחּקֹו,  יֹום  ָכל  ּבְ ֲעׂזֹות  ַמֲהִרי  ה.  ְמֻכּסֶ ַחי  ל  ִמּכָ

ְתַמְהְמִהי  ַלח ִחּצֹו ּוִבְרקֹו. ְוַאל ּתִ ָכל ֵעת ִיׁזְ ֶות ּבְ ַהּמָ

ִצּפֹור נֹוֶדֶדת ִמן  י ּכְ יֹומֹו, ּכִ ַבר יֹום ּבְ ֵמֲעׂזֹות חֹק ּדְ

קֹומֹו. ן ִאיׁז נֹוֵדד ִמּמְ ּה, ּכֵ ִקּנָ

ב  ב ׁזָ ָ ְהֶיה ַהּזׁ ּיִ ן, ׁזֶ ׁזּוָבה ַגם ּכֵ ַהּתְ ְפִסיֵדי  ּוִמּמַ

דוחהו  המחר  וכשבא  מחר,  ליום  לדחותה  אלא  לו,  ישמע  לא  שאז  כלל,  לקיימה  לא  מסיתהו 

למחרתיים עד שמבטלה כליל. 

מדה זו - אומר רבי חיים זוננפלד זצ”ל - היא מדת עמלק, אשר על ידי תחבולה זו מקרר את 

התלהבותו של האדם למצוה. ורומז על כך הכתוב )שמות יז, ט( “וצא הלחם בעמלק - מחר”, 

כלומר שצריך האדם להלחם בעמלק זה הדוחה כל מעשה טוב למחר )‘חכמת חיים’ עמוד קיח(.

כתב בספר ‘שבט מוסר’ )פרק כז אות כח(: “עוד אלמדך דרך בעשותך איזה מצוה שלא ימצא 

יצרך מקום לעכבך ולמונעך ממנה. והוא, בבוא המצוה לידך, מיד קום רוץ לעשותה בלי שתחשוב 

המונעות  ועצות  במחשבות  לבלבלך  מקום  לו  יש  בה,  לחשוב  רגע  תתעכב  שאם  כלל.  עליה 

עשייתם, מה שאין כן כשמיד קמת ורצת על עשייתה, דכיון שנכנסת על עשייתה, שוב אינו יכול 

 לך, דהבא ליטהר מסייעין לו מן השמים, דמיד שבא לטהר מסייעין אותו, אף על פי שעדיין לא

עשה”.

המאירי )בחבור התשובה מאמר א, ג, עמוד 68 במהדורת קדם(: חסד עשה הקב”ה עם ברואיו לפתוח 

להם דרכי התשובה לכפר על עוונותם. האומר אחטא ואשוב, דהיינו שמרשה את עצמו לחטוא ביודעו 

שאפשר לשוב ולהיפטר בכך מן העונש – ולולי כן היה מתגבר על יצרו ומונע את עצמו מן העבירה – 

נמצא שחסד הקב”ה הוא הוא סיבת חטאו, ואם כן דין הוא שישולל ממנו האפשרות ליהנות מחסד זה. 

ב’נתיבות עולם’ )למהר”ל, נתיב התשובה פ”ח( ועוד, ביארו, שהרי תשובה היא אחת מהתרי”ג 

מצות כמו שמבואר ברמב”ם )בהקדמה להלכות תשובה, ובסהמ”צ עשה עג(, והנה כל אדם צריך 

לקיים התרי”ג מצוות, ואם כן כדי לקיים מצות תשובה צריך לעבור עבירה כדי שיוכל לחזור 

עליה בתשובה, ולכן האומר אחטא ואשוב פעם אחת מספיקים בידו לעשות תשובה, כי כוונתו 

הייתה בשביל לקיים מצות תשובה, אבל האומר אחטא ואשוב אחטא ואשוב שתי פעמים, אז אין 

מספיקים בידו לעשות תשובה, כי לא היה צריך לעשות את העבירה פעמיים. 

אולם ראה ב’רוח חיים’ )לחיד”א, דרוש ג ד”ה והביא מהר”ש( בשם ‘אהבת עולם’ שכתב שאסור 

לעשות כן אפילו פעם אחת. 

היא, שאינו  למנוע את האדם מקיום מצוה  היצר  אחת מתחבולות  ה. ואל תאמרי מחר אעזה. 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער התשובהשער התשובה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  תלה תלד   המוסר   ארחות   

אבל - אך על השאלה, האם 

האדם  האם   – הזב  יזתווה 

בתשובה,  ושב  חטא  אשר 

ויעמוד  בדרגתו  שווה  יהיה 

הצדיק  עם  אחת  במעלה 

אומר  מעולם?  חטא  שלא 

שבעניין  כך,  על  ואענה 

אפשרויות,  שלוש  יש  הזה 

והדבר תלוי בסוגי החטאים 

ושב  האדם  בהם  שנכשל 

 – הזבים  מן  יז  כי  מהם, 

זיזתווה  התשובה  מבעלי 

הצדיק  עם  התזובה  אחר 

שלאחר   – חשא  לא  אזר 

שווה  יהיה  בתשובה,  ששב 

בדרגתו למעלת הצדיק שלא 

חטא מעולם, ומהם – ויש מי 

מבעלי התשובה זאפילו יז 

ולאחר  הצדיק,  על  יתרון  לו 

תשובתו יהיה עומד במדרגה 

שהצדיק  מזו  יותר  גבוהה 

אשר לא חטא נמצא בה, ומהם –ויש מי מבעלי התשובה זיז לצדיק עדיפות ויתרון עליו, אף על 

פי זזב בתשובה.

ועתה אבוא לפרט איזה מבעלי התשובה כלול בכל אחד משלוש הקבוצות הללו.

וביאור החלק הראזון הוא – בקבוצה הראשונה, כלול בעל תשובה, זיהיה החשא – שחטאו היה 

בקיצורו – בכך שהתרשל בקיומן של מצוות עזה זאין בהן כרת, כגון: שביטל מצות ציצית, וכלולב 

וכסוכה והדומה לשה – ומצוות הדומות להן. וכאזר יזוב ויחזור בתשובה המקצר – המתרשל בהם 

ויתחרט בלבו ובלזונו – ויתוודה בפיו על חטאו, ויזתדל מעתה לעזות אותם ולקיימם כראוי, ולא 

יזנה קיצורו בהם – ולא ישוב עוד להתרשל בקיומן של מצוות אלו, ימחל לו הבורא על חטאו, 

 ויזתווה עם הצדיק אזר לא קיצר בהם – והוא יהיה שקול כצדיק שלא ביטל מצוות אלו מעודו,

לו  עלתה  לא   - זבעולם 

אינה  טבילתו   - שבילה 

שרקו  כאשר  ורק  מועילה, 

השרץ  את  והשליך  מידו 

מידו  הטומאה  מקור  שהוא 

מועילה  - עלתה לו שבילה - 

טבילתו והוא נטהר, זנאמר 

 – 'ומודה  יג(:  כח,  )מזלי 

אותם  ועושב  בפשעיו  המודה 

ירוחם' – יסולח לו.

ממפסידי  זהקדמנו  ומה 

– יש לשוב ולציין, כי כל אותם  הזערים אזר קדמו בספר השה, כולם גם כן מפסידים התזובה 

המפסידים שנתבארו בשערים הקודמים לשער זה, גם הם מהווים מפריעים וגורמים המונעים את 

דרך התשובה, ואינני צריך לשוב ולזנותם בזער השה.

ִמיִני ֶרק ׁזְ  ּפֶ

י ֵיׁז  יק, אַֹמר, ּכִ ּדִ ב ִעם ַהּצַ ָ ה ַהּזׁ ּוֶ ּתַ ִאם ִיׁזְ ֲאָבל 
ִעם  ׁזּוָבה  ַהּתְ ַאַחר  ה  ּוֶ ּתַ ׁזְ ּיִ ׁזֶ ִבים  ָ ַהּזׁ ִמן 

ׁז לֹו ִיְתרֹון  ּיֶ ר לֹא ָחָשא, ּוֵמֶהם ִמי ׁזֶ יק ֲאׁזֶ ּדִ ַהּצַ

יק ִיְתרֹון ָעָליו ַאף  ּדִ ׁז ַלּצַ ּיֵ יק, ּוֵמֶהם ִמי ׁזֶ ּדִ ַעל ַהּצַ

ב. ָ ּזׁ י ׁזֶ ַעל ּפִ

ַהֵחְשא  ְהֶיה  ּיִ ׁזֶ הּוא,  ָהִראׁזֹון  ַהֵחֶלק  ּוֵבאּור 
ֵרת,  ּכָ ּה  ּבָ ֵאין  ׁזֶ ה  ֲעׂזֵ ִמְצַות  ּבְ ִקּצּורֹו  ּבְ

ר  ְוַכֲאׁזֶ ָלֶשה.  ְוַהּדֹוֶמה  ה  ּכָ ְוַכּסֻ ְוַכּלּוָלב  יִצית  ּצִ ּכַ

ל  ּדֵ ּתַ ְוִיׁזְ ּוִבְלׁזֹונֹו  ִלּבֹו  ּבְ ֶהם  ּבָ ר  ַהְמַקּצֵ ָיׁזּוב 

ֶנה ִקצּורֹו ָבֶהם, ִיְמַחל לֹו  ַלֲעׂזֹות אֹוָתם, ְולֹא ִיׁזְ

ֶהם,  ר ּבָ ר לֹא ִקּצֵ יק ֲאׁזֶ ּדִ ה ִעם ַהּצַ ּוֶ ּתַ ַהּבֹוֵרא, ְוִיׁזְ

דֹו  ִמּיָ ְשָרקֹו  ְשִביָלה.  לֹו  ָעְלָתה  )ו(לֹא  עֹוָלם  ּבָ ׁזֶ

ּומֹוֶדה  יג(:  כח,  ֵלי  )ִמׁזְ ֱאַמר  ּנֶ ׁזֶ ְשִביָלה,  לֹו  ָעְלָתה 

ְועֵֹשב ְיֻרָחם.

ר ָקְדמּו  ָעִרים ֲאׁזֶ ְ ְפִסיֵדי ַהּזׁ ְמנּו ִמּמַ ִהְקּדַ ֶ ּזׁ ּוַמה 
ׁזּוָבה,  ן ַמְפִסיִדים ַהּתְ ם ּכֵ ם ּגַ ּלָ ה, ּכֻ ֶפר ַהּשֶ ַבּסֵ

ה. ַער ַהּשֶ ַ ּזׁ נֹוָתם ּבַ י ָצִריְך ִלׁזְ ְוֵאיֶנּנִ

ו. לא עלתה לו שבילה. הגרי”ל חסמן זצ”ל חקר בזה, אם טובל ושרץ בידו יש כאן שם טבילה, 

אלא שמיד נטמא שוב בנגיעתו בשרץ, או שמא כל זמן שהשרץ בידו לא היתה כאן טבילה כלל. 

כשנתבונן נמצא דבר נפלא בעומק חקירתו, והוא מה שיש לחקור במי שמתחרט אך אינו עוזב 

את חטאיו, האם יש כאן חרטה כל שהיא, ונטהר מחמתה, אלא שתכף נטמא - כיון שלא עזב את 

השרץ לגמרי, או שחרטה כזו אינה נחשבת לחרטה כלל.

ופשט, ששם חרטה נופל על חרטת הלב המולידה מעשה, אך חרטת הלב בלא מעשה - חרטה 

שקרית ומזויפת היא, ועל כן אינה “חרטה” כלל, אלא דמיון פורה ותו לא, וכמו שלא טבל מעולם!

הרי מכאן פירוש ויסוד נורא, שהמתייצב על דרך לא טוב תמיד - חרטתו שמתחרט בלבו בלא 

עזיבת החטא אינה חרטה כלל! אין הוא מתחרט כלל על מעשיו - שהרי לא עוזבם, והרי הוא עושה 

שקר בנפשו, ואינו אלא כמי שמצטער למה אינו מתחרט... )‘קול דודי’ עמ’ קו(.

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער התשובהשער התשובה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  תלש תלו   המוסר   ארחות   

לא  במצות  קשן,  בחשא 

 – כרת  בה  זאין  תעזה 

שעבר על מצוות 'לא תעשה' 

שאין עונשה כרת, ואחר כך 

זלמה  בתזובה  ממנה  זב 

בכל – על כל תנאיה ופרטיה, 

את  זם  הוא  לכך  ובנוסף 

עיניו  לנגד   – לעומתו  עוונו 

בכל  וזוכרו   – פניו  ולנוכח 

שעה, ומבקז תמיד המחילה 

תמיד  עליו  ומתוודה   – עליו 

ומוסיף לבקש מאת הבורא סליחה על חטאו, והוא נכלם מבזתו ]ומתבייש[ מהבורא, ונכנס בלבו 

ורוחו נשברת בקרבו, והוא   – יראת הבורא ופחד מענזו, ונזברה נפזו  והוא מתמלא   – המורא 

נכנע וזפל לפני האלהים תמיד - ואינו חדל לחוש כניעה ושפלות לפני השם, ונמצא שהיה חשאו 

– שהחטא שחטא בו הוא הסיבה לכניעתו כלפי הבורא והוא הגורם להזתדלותו לפרוע את חובותיו 

ירבה במעשים טובים, וגם אם  – למלא את החובות המוטלים עליו כלפי הבורא,   כלפי הבורא 

שכמותו  ועל   – שה  ובכמו 

כמי  החשא  מן  הזב  נאמר: 

ועליו אמרו  כלל,  זלא חשא 

רבותינו שכרונם לברכה )יומא 

עזה  מצות  על  עבר  א(:  פו, 

זאין בה כרת ועזה תזובה, 

אינו שש ממקומו עד זמוחלין 

כלומר,  השמים[,  ]מן  לו 

מיד,  לו  נמחלת  עבירתו 

'זובו  ש(:  ג,  )מלאכי  זנאמר 

אליכם',  ואזובה  ומיד  אלי, 

הרי שעבירות אלו מתכפרות 

בכוח התשובה לבדה )לפי רש"י יומא שם(.

ומעלה  הזב  יתרון  בו  לו  זיז  התשובה,  בעל  את  כוללת  השנייה  הקבוצה   - והוא  הזני  והחלק 

מיוחדת לו על הצדיק –שלא חטא מעודו, ביאור דבר שה הוא, כזיהיה הזב – כשבעל התשובה חשא 

ונכשל

ֵרת,  ּכָ ּה  ּבָ ֵאין  ׁזֶ ה  ַתֲעׂזֶ לֹא  ִמְצֹות  ּבְ ָקשֹן  ֵחְשא 

ָנֶאיָה,  ָכל ּתְ ֵלָמה ּבְ ׁזּוָבה ׁזְ ה ּתְ ּנָ ב ִמּמֶ ְך ׁזָ ְוַאַחר ּכָ

ִמיד  ּתָ ׁז  ּוְמַבּקֵ ָניו,  ּפָ ְוֹנַכח  תֹו  ְלֻעּמָ ֲעֹונֹו  ם  ְוׂזָ

ְוִנְכַנס  ֵמַהּבֹוֵרא,  ּתֹו  ׁזְ ִמּבָ ְוִנְכָלם  ָעָליו,  ִחיָלה  ַהּמְ

ְוהּוא ַנְפׁזֹו,  ָרה  ּבְ ְוִנׁזְ ֵמָעְנׁזֹו,  ַהּמֹוָרא  ִלּבֹו   ּבְ

ֶחְשאֹו  ְוָהָיה  ִמיד,  ּתָ ָהֱאלִֹהים  ִלְפֵני  ָפל  ְוׁזָ ִנְכָנע 

לּותֹו ִלְפרַֹע חֹובֹות ַהּבֹוֵרא,  ּדְ ּתַ ה ִלְכִניָעתֹו ְוִהׁזְ ִסּבָ

ּלֹא ָחָשא,  ִמי ׁזֶ ב ִמן ַהֵחְשא ּכְ ָ ּוִבְכמֹו ֶשה ֶנֱאַמר: ַהּזׁ

ְוָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִשְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )יֹוָמא פו, א(: )א(ָעַבר 

ׁזּוָבה,  ה ּתְ ֵרת )ב(ְוָעׂזָ ּה ּכָ ֵאין ּבָ ה ׁזֶ ַעל ִמְצַות ֲעׂזֵ

ֱאַמר )ַמְלָאִכי  ּנֶ ּמֹוֲחִלין לֹו, ׁזֶ קֹומֹו ַעד ׁזֶ ֵאינֹו ָשש ִמּמְ

ג, ש(: ׁזּובּו ֵאַלי ְוָאׁזּוָבה ֲאֵליֶכם.

ב ַעל  ָ ׁז לֹו בֹו ִיְתרֹון ַהּזׁ ּיֶ ִני, ְוהּוא ׁזֶ ֵ ַהּזׁ ְוַהֵחֶלק 
ָחָשא  ב  ָ ַהּזׁ ְהֶיה  ּיִ ׁזֶ ֶשה,  אּור  ּבֵ יק.  ּדִ ַהּצַ

והנה במסכת זבחים )ז, ב( מבואר שעולה דורון הוא ולא לכפרה. ובתוספות בבא-בתרא )מח, א 

ד”ה יקריב( עמד על הסתירה דבמסכת יומא )לו, א( מבואר דעולה מכפרת על מצות עשה, ותירץ 

וביאר המהרש”ל דברי התוספות, דמקופיא היינו  דמקופיא מכפרת אבל מקיבעא לא מכפרת. 

לאחר שעשה האדם תשובה שאז באה העולה בתור דורון אז היא מכפרת, ומקופיא פירושו דבר 

הצף, דהיינו רק לאחר שהעוון צף ואינו קבוע באדם וזאת על ידי התשובה שעשה אז באה העולה 

לכפר דרך דורון את החטא הצף למעלה, אבל מקיבעא היינו כשהעוון עדיין קבוע באדם, שלא 

עשה תשובה, אינה מכפרת.

לו, א(: עולה  )יומא  )או”ח סימן קע”א( שכתב, שאף שאמרו חכמים  ‘חתם סופר’  ועיין בשו”ת 

מכפרת על עשה ולאו הניתק לעשה ועל הרהור הלב )עיין תנחומא לך אות י’(. מכל מקום כל זה 

מכח הדרוש, אבל לפי המובן הפשטות, קרבן עולה אינו מענין כפרה, אלא לדורון, ומה שכתוב 

)ויקרא א, ד( “ונרצה לו לכפר עליו”, הביא שכבר כתב הרמב”ן שאין “לכפר עליו” מלשון כפרת 

עוונות, אלא לשון רצון וקבלת פנים.

א. עבר על מצות עזה וכו' ועזה תזובה אינו שש ממקומו עד זמוחלין לו. במסכת חגיגה )ט, א( 

מובא שהמבטל מצות עשה הרי הוא בכלל ‘מעוות לא יוכל לתקון’, ולכאורה מדוע אין לו תקנה, 

הלא שנינו שאם ביטל מצות עשה ועשה תשובה אינו זז משם עד שמוחלין לו מיד. ויש לומר, 

ב’.  והחסרון, שעצם העבירה פגמה בנפש האדם.  א’. הפגם  שבכל עבירה כלולים שני ענינים: 

המרת רצון ה’ יתברך. ומה שאמרו במסכת חגיגה שאין לו תקנה, היינו שהפגם שחסרה הנפש 

מחמת ביטול המצוה אין להשיב. אבל את החלק השני שבחטא דהיינו המרת רצון ה’ לזה מועילה 

התשובה )‘חכמת המצפון’, ראש השנה(. 

ב. ועזה תזובה אינו שש ממקומו עד זמוחלין לו. מבואר שעל ביטול מצות עשה מספיק תשובה 

ומבואר שלאחר  עשה,  מצות  על  מכפרת  עולה  אמרו  א(  )לו,  יומא  דבמסכת  לעיין,  ויש  לבד. 

התשובה צריך עדיין קרבן? ועיין רבינו יונה בשערי תשובה )שער ד’ אות ו’( שכתב וז”ל: “כי 

אמנם נתכפר עוונו בתשובה, אך העולה תוסיף על כפרתו, ויוסיף להתרצות בה אל השם יתברך” 

עכ”ל.

 עיונים  עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער התשובהשער התשובה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  תלש תלח   המוסר   ארחות   

לזב – פעמים שהחטא שחטא 

לכניעה  לו  גורם  האדם 

חזרתו  בזמן  לב  וכפיפת 

בתשובה, ועל ידי כך דווקא 

להעלותו  מועיל  זה  חטא 

צדקות  מכל  יותר  בדרגה 

מתועלתן  יותר   – הצדיק 

הצדיק,  שעשה  הצדקות  של 

ולעומת זאת יז צדקה זמשקת 

לצדיק – ייתכן שמעשה טוב 

שיעשה הצדיק יזיק לו ויוריד 

מכל  יותר  ממדרגתו  אותו 

מהנזק  יותר   – הזב  חשאות 

לבעל  העבר  חטאי  שגרמו 

האופן  כיצד?  הא  התשובה. 

שבו מעשה טוב גורם מכשול 

לבו  כזיפנה  מתרחש  לאדם 

מן הכניעה – כשצדקותו גורמת לו להתרחק מהכניעה לפני ה', ודבק בגאות ובחונף – ודווקא בגלל 

צדקותו זו נדבק הצדיק בגאווה ובצביעות ורודף אחר אהבת הזבח והתהילה, כמו זאמר אחד מן 

ומפחד  הצדיקים לתלמידיו: אילו לא היה לכם עוון – אילולא הייתם נכשלים בחטא, הייתי חושש 

עליכם שתיכשלו ממה - בדבר זהוא גדול וחמּור יותר מן העוון. אמרו לו – שאלו אותו תלמידיו: ומהו 

המכשול שהוא גדול יותר מן העוון? אמר להם הצדיק: הגאות והחונף – הגאווה והצביעות.

ובזב כשה – ועל בעל תשובה זה, שחש עצמו חוטא וחסר והוא כנוע תמיד לפני ה', ועל שכמותו 

אמרו רבותינו שכרונם לברכה )ברכות לד, ב(: במקום זבעלי תזובה עומדים, אין צדיקים גמורים 

יכולים לעמוד, מעלתם של בעלי תשובה מעין אלו גדולה משל צדיקים גמורים ]"דגדול כוחן של 

בעלי תשובה שאין בריה יכולה לעמוד במחיצתם" )רש"י סנהדרין צ"ט א' ד"ה צדיקים([.

לא יתגאה במאומה ממעזהו 

השוב – ולא יתהדר במעשיו 

 – בעיניו  ירבה  ולא  הטובים, 

ומעשיו הטובים לא ייראו לו 

חשובים או רבים ומיוחדים, 

ולא יתפאר בו – ולא יפרסם 

בהם,  יתפאר  או  אותם 

בזארית  וייזהר   - וייזמר 

 – והמכזול  החטא  מן  ימיו 

שלא להיכשל עוד.

חושא שה, הוא זיז לו יתרון 

על הצדיק זלא חשא החשא 

בעל   – לו  והדומה  ההוא 

תשובה זה עומד בדרגה יותר גבוהה מן הצדיק שלא נכשל מעודו באותם החטאים שחטא בהם 

בעל תשובה זה. גם אם הדבר נראה מופלא, ניתן להסבירו, כי הצדיק שלא חטא מעולם, אינו כנוע 

לפני הבורא כאותו בעל-תשובה שהזכרנו, ואין אנו בשוחים בו זלא יתגאה ולא יגבה לבו ושלא 

ירום ויתפאר במעזהו – במעשיו הטובים, ושלא ייפול על ידי כך למדרגה יותר נמוכה מהחוטא. 

וכבר נאמר – כמו שכבר נאמר: כי יז חשא זמועיל

ְצָדָקה  ְוֵיׁז  יק,  ּדִ ַהּצַ ִצְדקֹות  ל  ִמּכָ יֹוֵתר  ב  ָ ַלּזׁ

ה  ַפּנֶ ּיְ ׁזֶ ב, ּכְ ָ ל ַחּשֹאת ַהּזׁ יק יֹוֵתר ִמּכָ ּדִ ֶקת ַלּצַ ּשֶ ּמַ ׁזֶ

ְוַאֲהַבת  ּוַבחֶֹנף  אּות  ּגֵ ּבַ ְוָדֵבק  ִניָעה  ַהּכְ ִמן  ִלּבֹו 

יִקים ְלַתְלִמיָדיו:  ּדִ ָאַמר ֶאָחד ִמן ַהּצַ מֹו ׁזֶ ַבח, ּכְ ֶ ַהּזׁ

ה  ִאּלּו לֹא ָהָיה ָלֶכם ָעֹון, ָהִייִתי ְמַפֵחד ֲעֵליֶכם ִמּמַ

ִמן  ָגדֹול  ּוַמהּו  לֹו:  ָאְמרּו  ֶהָעֹון.  ִמן  ָגדֹול  הּוא  ֶ ּזׁ

אּות ְוַהחֶֹנף. ֶהָעֹון? ָאַמר ָלֶהם: ַהּגֵ

ָרכֹות  ֶשה ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִשְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ּבְ ּכָ ב  ּוְבׁזָ
ֲעֵלי ְתׁזּוָבה עֹוְמִדים  ּבַ ָמקֹום ׁזֶ לד, ב(: )ד(ּבְ

מּוִרים ְיכֹוִלים ַלֲעֹמד. יִקים ּגְ ֵאין ַצּדִ

ה  הּו ַהּשֹוב, ְולֹא ִיְרּבֶ ֲעׂזֵ ֶאה ִבְמאּוָמה ִמּמַ לֹא ִיְתּגָ

ֵאִרית ָיָמיו ִמן  ׁזְ ֵמר ּבִ ָ ֶאר ּבֹו, ְוִיּזׁ ְבֵעיָניו, ְולֹא ִיְתּפָ

ְכׁזֹול. ַהּמִ

ּלֹא  יק ׁזֶ ּדִ ׁז לֹו ִיְתרֹון ַעל ַהּצַ ּיֶ ֶשה הּוא ׁזֶ )ג(חֹוֵשא 

י  ּכִ לֹו,  ְוַהּדֹוֶמה  ַההּוא  ַהֵחְשא  ָחָשא 

ִלּבֹו  ּה  ְוִיְגּבַ ֶאה  ִיְתּגָ ּלֹא  ׁזֶ ּבֹו  שּוִחים  ּבְ ֵאין  יק  ּדִ ַהּצַ

ּמֹוִעיל  י ֵיׁז ֵחְשא ׁזֶ הּו. ּוְכָבר ֶנֱאַמר ּכִ ַמֲעׂזֵ ְוָירֹם ּבְ

יותר ממי שחטא הרבה, ועל כן כתבה עליו התורה “והאיש משה עניו מאוד מכל האדם” וגו’[.

ד. במקום זבעלי תזובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. בפירוש ‘אהבת איתן’ )שב’עין 

ג. חושא שה הוא זיז לו יתרון על הצדיק. מבואר בדברי רבינו הטעם, שזה הבעל תשובה הוא בעיני עצמו 

שפל יותר ממי שלא חטא מעולם, כי יודע שכל מה שעושה אינו כדאי נגד מה שחטא, וכמו שכתב 

בשער ההכנעה שאם ישבחוהו על מעשיו יענה כי מה שעשה בטל בעוונות שלו כמו ניצוץ מהאש נגד 

הים הגדול, וכיון שהוא בענוה ושפלות, חביב הוא מאוד בעיני הקב”ה מגודל הענוה שבו כפי שנאמר 

“אשכון את דכא ושפל רוח” )ישעיה סא, א(, מה שאין כן צדיק גמור שלא חטא מעולם, אי אפשר לו 

להיות בענוה ושפלות כל כך, ועל כן במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד.

על פי זה פירש בספר ‘אבן שלמה’ )פרשת חיי שרה( כוונת חז”ל )יומא פו, ב( שעל ידי תשובה 

מאהבה זדונות נעשין לו לזכויות, וזהו משום שהעוונות שעשה האדם הן המה שמביאים אותו 

זכויות.  למדרגה הרמה של ענוה ושפלות, ואם כן מהעבירות נעשה סיוע ועל כן נעשים מהם 

]אמנם אצל משה רבינו ע”ה היה הפלא והחידוש שאף שלא חטא מעולם עם כל זה היה עניו ושפל 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער התשובהשער התשובה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  תמא תמ   המוסר   ארחות   

אף  ופרטיה.  עיקריה  כל  על 

זה  אדם  של  תשובתו  שגם 

רצויה ומקובלת לפני הקב"ה, 

מכל מקום, לא די בתשובתו 

ניקיון  מחטאו  שיינקה  כדי 

מושלם.

דרגתו אינה יכולה להשתוות 

המחילה  כי  הצדיק,  של  לזו 

לא תיתכן לו – והוא אינו ראוי 

שתשובתו  כלומר,  למחילה, 

זינוסה.  עד  שלימה,  איננה 

בעולם  שיתנסה  לאחר  רק 

השה בניסיונות וייסורים ממה 

זיוכל לסבלו – במידה שיהא בכוחו לשאת ולסבול אותם, רק אז ורק באמצעות הייסורים יינקה - 

יתנקה ויטהר מכל עוונותיו. ובו – ועל בעל תשובה זה אמרו רבותינו שכרונם לברכה )יומא פו, א(:

עבר אדם על מצות לא תעזה זיז בה – שחייבים עליה כרת או מיתת בית דין ועזה תזובה, אזי 

מנקים   – ויסורין ממרקין  עליו,  מלבוא  הפורענות  מלוא  את  ומעכבת  “תולה”  התשובה שעשה 

ומסירים את כתמי החטא ממנו, אולם עדיין אין לו מחילה מלאה על חטאיו, ורק המיתה מכפרת, 

זנאמר )תהלים פש, לג(: 'ופקדתי בזבש פזעם ובנגעים עונם' – כדי לטהרם ולזככם מפשעיהם, 

אשית עליהם מכות ומכאובים, וכדי לטהרם מעוונותיהם אביא עליהם נגעים וחלאים רעים; הרי 

שפעמים הכפרה על העבירות תיתכן רק על ידי ייסורים, וכתיב

הקבוצה   - הזליזי  והחלק 

בעל  מתארת  השלישית 

תשובתו  לאחר  שגם  תשובה 

לא יוכל להיות שקול כצדיק. 

כזיהיה  מתרחש,  כזה  מצב 

שהיה  על  זב  התשובה  בעל 

ונכשל  גדולות  עבירות  עובר 

בעבירות חמורות, שהן ממצות 

איסורי לא תעזה זיז בה   –

עליהן מיתה בידי  – שחייבים 

אדם או כרת בידי זמים, כגון: חילול הזם – שבחטאו גרם גם לאחרים לחטוא )רש"י יומא פ"ו א' ד"ה 

חילול השם( וזבועת זקר, והדומה להם מן הגדולות – או עבירות חמורות אחרות הדומות לאלו, ואחר 

כך זב משעותו בהם – וחזר מהמשגה שעשה, והזלים תנאי התזובה וגדריה – ושב בתשובה שלימה 

ה  ה ָבעֹוָלם ַהּשֶ ֻנּסֶ ּיְ ֵכן לֹו ַעד ׁזֶ ִחיָלה לֹא ִתּתָ ַהּמְ י  ּכִ
ּובֹו  ֵמֲעֹונֹוָתיו.  ֶקה  ְוִיּנָ ְלָסְבלֹו  ּיּוַכל  ׁזֶ ה  ִמּמַ

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִשְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )יֹוָמא פו, א(:

ֵרת  ּכָ ּה  ּבָ ׁז  ּיֶ ׁזֶ ה  ַתֲעׂזֶ לֹא  ִמְצַות  ַעל  )ה(ָעַבר 

ִיּסּוִרין  ה ְתׁזּוָבה,  ְוָעׂזָ ין  ּדִ ית  ּבֵ ּוִמיַתת 

לג(:  פש,  ים  ִהּלִ )ּתְ ֱאַמר  ּנֶ ׁזֶ ֶרת,  ְמַכּפֶ ּוִמיָתה  ְמָמְרִקין 

ּוְכִתיב  ֲעֹוָנם,  ּוִבְנָגִעים  ָעם  ׁזְ ּפִ ֶבש  ְבׁזֵ י  ּוָפַקְדּתִ

ֲעֵברֹות  עֹוֵבר  ב  ָ ַהּזׁ ְהֶיה  ּיִ ׁזֶ י,  ִליׁזִ ְ ַהּזׁ ְוַהֵחֶלק 
ּה  ּבָ ׁז  ּיֶ ׁזֶ ה  ַתֲעׂזֶ לֹא  ְצֹות  ִמּמִ דֹולֹות  ּגְ

ם  ֵ ִחּלּול ַהּזׁ ָמִים, ּכְ יֵדי ׁזָ ִמיָתה ִביֵדי ָאָדם ְוָכֵרת ּבִ

דֹולֹות, ְוַאַחר  ֶקר, ְוַהּדֹוֶמה ָלֶהם ִמן ַהּגְ בּוַעת ׁזֶ ּוׁזְ

ׁזּוָבה  ַהּתְ ָנֵאי  ּתְ ִלים  ְוִהׁזְ ָבֶהם,  עּותֹו  ִמּשָ ב  ׁזָ ְך  ּכָ

ּוְגָדֶריָה.

ומיתה  ייסורין ממרקין  דין ועזה תזובה  ומיתת בית  ה. עבר על מצות לא תעזה זיז בה כרת 

מכפרת. במסכת יומא )פו, א( הגירסא: “עבר על כריתות ומיתות בית דין ועשה תשובה, תשובה 

ויום הכיפורים תולין ]-מעכבים את מלוא הפורענות מלבא עליו[, וייסורין ממרקין ]-מנקים את 

החטא[, שנאמר ופקדתי... אבל מי שיש ]עוון[ חילול השם בידו, אין לו כח בתשובה לתלות, ולא 

ביום הכיפורים לכפר, ולא בייסורין למרק, אלא כולן תולין, ומיתה ממרקת, שנאמר ונגלה...”.

למרות האמור בברייתא שחייבי כריתות ומיתות בית דין צריכים ייסורים כדי להתכפר, ומי שיש 

חילול השם בידו צריך מיתה – יכולים הם להתכפר אף בדרכים אחרות:

יעקב’( פירש שדברים אלו אמורים דווקא בבעל תשובה ששב מאהבה, שעל זה אמרו במסכת 

יומא )פו, ב( שזדונות נעשות לו כזכויות, אבל השב מיראה שאז זדונות נעשים לו כשגגות אם כן 

אין סברא לומר שהוא עדיף מצדיק גמור.

היא  זו  שברכה  מפרש  )שם(  סופר’  ה’חתם  מאבותיך”,  והרבך  “והטיבך  נאמר:  ה(  )ל,  בדברים 

הבטחה שהקב”ה מבטיח לישראל שהם יזכו לטובה וברכה יותר מן האבות הקדושים, שהרי אמרו 

)ברכות לד, ב( “מקום שבעלי תשובה עומדין, צדיקים גמורים אינם עומדין”, ולכן כאשר יהודי 

זוכה לחזור בתשובה הרי הוא בבחינה גדולה יותר מן האבות.

וכה כתב ה’שפת אמת’ )פרשת נצבים תרל”ט( שמשה רבינו אמר לבני ישראל )דברים כט, ט( “אתם”, 

רק אתם זוכים להיות “נצבים לפני ה’ אלקיכם” ולא אני, כי רק הם שחזרו בתשובה זכו למדריגה נפלאה 

כזו לעמוד לפניו יתברך שמו, שהרי במקום שבעלי תשובה עומדין אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד.

בנו בעל ה’אמרי אמת’ הביא רמז לזה מהפסוק )ויקרא טז, ב( “ואל יבוא בכל עת אל הקודש”, שהסיבה 

שציוותה תורה שלא יכנס הכהן גדול לקדש הקדשים כי אם ביום הכיפורים בלבד, מפני שהכהן גדול 

צדיק גמור הוא ולכן אינו במדריגה גבוהה כזאת שיוכל להיכנס אל מקום קדוש לפני ולפנים, ורק ביום 

הכיפורים כשהוא משמש כשליח ציבור ובא לכפר על עוונות בני ישראל אזי הוא בבחינת בעל תשובה, 

והלא מעלת בעל תשובה גדולה יותר מצדיקים גמורים, ועל כן יש בידו להיכנס לקדש הקדשים.

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער התשובהשער התשובה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  תמג תמב   המוסר   ארחות   

אלו  עבר  זלא  הצדיק 

נכשל  שלא   – העבירות 

לו  יז  כלל,  אלו  בעבירות 

על  עדיפות  לו  יש   – יתרון 

הזב מהם – על מי שחטא בהן ושב בתשובה, בלי ספק ]ללא ספק[.

יכופר  'אם  יד(:  כב,  )יזעיה 

העון השה לכם עד תמותון' – 

לא יכופר לכם אלא עד שתמותו; הרי שיש עבירות שאין להם כפרה אלא במיתה )רש”י שם(. 

ולעומת בעל תשובה זה,

ִיְתרֹון  לֹו  ֶיׁז  ָהֲעֵברֹות,  ֵאּלּו  ָעַבר  ּלֹא  ׁזֶ יק  ּדִ ְוַהּצַ

ִלי ָסֵפק. ב ֵמֶהם ּבְ ָ ַעל ַהּזׁ

ֻמתּון.  ה ָלֶכם ַעד ּתְ ר ֶהָעֹון ַהּשֶ ְעָיה כב, יד(: ִאם ְיֻכּפַ )ְיׁזַ

בספרי )דברים לב, ב( נאמר שהוקשו דברי תורה לשעיר המשתלח: מה השעיר המשתלח מכפר 

על כל העבירות – וזהו אפילו ללא ייסורים או מיתה )הרמב”ם בפירוש המשניות יומא שם( – אף 

דברי תורה כן. נמצינו למדים שעל ידי עסק התורה בלבד ]או החזקת העוסקים בה, שעל ידה 

יצחק’ ח”א, בפתח השער  ‘עין  ועיין שו”ת  רמו;  רס,  יו”ד  ושו”ע  )עיין טור  לומד  נחשב כאילו 

אות נא([ אפשר לכפר על כל העבירות, ואפילו החמורות ביותר ]עם התשובה, ועם ריצוי חבירו 

בעבירות שבין אדם לחברו[. וכך הביא רבינו יונה ב’שערי תשובה’ )ד, יא( בשם חז”ל: “עבר אדם 

על כריתות או מיתות בית דין, אם היה רגיל לקרוא פרק אחד ביום יקרא שני פרקים, אם היה 

רגיל לקרוא פרשה אחת יקרא שתי פרשיות” )ועיין ויקרא רבה כה, א(. ועיין גם ‘נפש החיים’ שער 

ד’ פרק ל”א, שמאריך בביאור סגולת התורה לכפר על העבירות.

עוד כתב רבינו יונה )שם( שראוי לו לבעל התשובה לתת צדקה ולהתעסק בחסד, ושאף מצוות 

אלו מועילות להגן עליו מפני המיתה והייסורים ולכפר על העבירה, ככתוב )משלי י, ב(: ‘וצדקה 

תציל ממות’; וכתב עוד )שם טז, ו(: ‘בחסד ואמת יכופר עוון’. 

ה’משנה ברורה’ )תרטו, ג( הביא דברי המדרש הנ”ל דסגולת התורה לכפר על העבירות, והוסיף: 

“ועיקר לימוד התורה יהיה על מנת לקיים, דהלומד ואינו מקיים נוח לו שלא נברא, כמו שאמרו 

כוונת  “ואין  הוסיף:  ו(  )שם,  וב’שער הציון’  ושלום”.  יהיה בכוחה להגן עליו חס  וגם לא  חז”ל, 

המדרש דבתורה לבד יוצא אפילו בלא מידת החסד כלל, דהלא כבר אמרו חז”ל דהאומר אין לי 

אלא תורה, אפילו תורה אין לו, אלא רוצה לומר דעיקר התיקון הוא על ידי התורה למי שיכולת 

בידו להבין דברי תורה, אבל מכל מקום צריך לעסוק גם בחסד ולרחם על הבריות, ועבור זה 

יכופר עוונותיו, וכדכתיב ‘בחסד ואמת יכופר עוון’, וירחמו עליו מן השמים להוסיף לו חיים, וכמו 

שאמרו חז”ל: כל המרחם על הבריות מרחמין עליו מן השמים”. עכ”ל.

עוד מצינו מה שאמרו במסכת שבת )קיח, ב(: “כל המשמר שבת כהלכתו, אפילו עובד עבודה 

זרה כדור אנוש, מוחלין לו”. ופירש הט”ז )או”ח רמב( שאין הדבר אמור במי שלא שב בתשובה 

על עוון ע”ז, אלא מדובר באדם ששב בתשובה על עוון ע”ז, אלא שחטא חמור כעבודה זרה אינו 

מתכפר אלא על ידי ייסורים )יומא פו, א(, והשומר שבת כהלכתה מתכפר לו גם בלי ייסורים.

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער התשובהשער התשובה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  תמה תמד   המוסר   ארחות   

אם  כי  בהם  החושא  יחמוס 

השווה  הצד   – בלבד  נפזו 

הנזכרות  העבירות  שבכל 

הוא שאין החוטא מזיק בהן 

בנפשו  פוגע  אלא  לזולת, 

בלבד, ואין אזמה עליו אלא להמרותו – וכל אשמתו היא בכך שבמעשיו ובמחשבותיו הוא ממרה 

את מצות אלהיו. 

והמין הזני – והסוג השני, הן העוונות זבין אדם לחבירו - שהאדם במעשה או בדיבור מזיק לחברו, 

והם, זיז בהם

רבנו,  מבאר  זה  בפרק 

דרך  תהיה  שלפעמים 

לאדם  יותר  קשה  התשובה 

עבירות  סוגי  ויש  השב, 

שהנכשל בהן יצטרך לעמוד 

בדרכו  גדולים  בקשיים 

לתשובה. 

האם  השאלה,  על  אבל 

חשא  מכל  התזובה  תיתכן 

האדם  בכוח  האם   – לא  אם 

לשוב בתשובה על כל סוגי 

בתזובת  אומר  החטאים, 

לשאלה[  ]בתשובה  הזאלה 

השאת, כי העוונות נחלקים לזני מינים ]סוגים[: סוג אחד מהם, הן העוונות זבין אדם למקום בלבד,  

רבנו כדברי שלמה המלך  לפי דעת  פירושו   - ]"כחש באלהים"  כגון הכפירה באלהים   – ככחז 

)משלי ל, ט(: "פן אשבע וכחשתי, ואמרתי, מי ה'". העושר עלול לגרום לאדם להתכחש לכך שהוא 

תלוי בחסדי הבורא יתברך. דברים דומים אמר משה רבנו עליו השלום )דברים ח, יז(: "ואמרת 

זו מעידה על רפיון באמונה בהשגחה פרטית  לי את החיל הזה". אמירה  ידי עשו  ועוצם  כוחי 

)פת לחם([, והמחזבות הרעות – הרהורי עבירה, והמצפונים הרעים – ומחשבות רשע, וכן לאוין 

זבחובות הלבבות – איסורי לא תעשה התלויים בלב האדם, כגון: מחשבת עבודה זרה, איסור לא 

תחמוד, שנאת חינם וכיוצא באלו )פת לחם(, ועוד הרבה עוונות מחובות האברים – הנעשים על 

ידי האיברים, אזר לא

ְוֵאין  ִבְלָבד,  ַנְפׁזֹו  ִאם  י  ּכִ ָבֶהם  ַהחֹוֵשא  ַיְחֹמס 

ין  א ְלַהְמרֹותֹו ִמְצַות ֱאלָֹהיו. ְוַהּמִ ָמה ָעָליו ֶאּלָ ַאׁזְ

ֶהם  ׁז ּבָ ּיֵ ין ָאָדם ַלֲחֵברֹו, ְוֵהם ׁזֶ ּבֵ ִני, ֲעֹונֹות ׁזֶ ֵ ַהּזׁ

יִעי ׁזִ ֶרק ּתְ  ּפֶ

לֹא,  ִאם  ֵחְשא  ל  ִמּכָ ׁזּוָבה  ַהּתְ ֵכן  ּתָ ּתִ ִאם  ֲאָבל 
י  )א(ּכִ ַהּשֹאת,  ֵאָלה  ְ ַהּזׁ ְתׁזּוַבת  ּבִ אַֹמר 

ין ָאָדם  ּבֵ ֵני ִמיִנים: ֶאָחד ֵמֶהם, ֲעֹונֹות ׁזֶ ָהֲעֹונֹות ׁזְ

בֹות  ֲחׁזָ ְוַהּמַ אלִֹהים,  ּבֵ ַכֵחׁז  ּכְ ְלָבד,  ּבִ קֹום  ַלּמָ

חֹובֹות  ּבְ ׁזֶ ְוָלאִוין  ָהָרִעים,  ְצּפּוִנים  ְוַהּמַ ָהָרעֹות, 

לֹא  ר  ֲאׁזֶ ָהֵאָבִרים,  ֵמחֹובֹות  ה  ְוַהְרּבֵ ָבבֹות,  ַהּלְ
הלחת” )שמות לב, יט(. מבאר רבי ישראל מסלנט: על הלוח הראשון, הלוח הימני, כתובות מצוות 

אשר בין אדם למקום: אמונת היחוד ושלילת השניות, שבועת שוא, שבת וכיבוד אב ואם, אשר 

הוקש כבודם לכבוד המקום. על הלוח השני, הלוח השמאלי, כתובות המצוות שבין אדם לחבירו: 

אסורי רציחה, ניאוף, גניבה, עדות שקר וחימוד.

תחילה חשב משה להשליך רק את הלוח הראשון, שהרי ַעם ישראל חטאו בחטא אשר בין אדם למקום. 

משום כך הכתוב הוא “וישלך מידו”, מיד אחת, שכן רק לוח אחד רצה לשבר. ואולם הקרי הוא “וישלך 

מידיו”, משתי ידיו, שכן הכריע שאין מקום לחלק בין ‘אדם לחבירו’ ובין ‘אדם למקום’. אין כל אפשרות 

להפריד את המצוות אלו מאלו, כי חד הן, ומשום כך שבר משה את שני הלוחות )‘טללי אורות’, כי תשא(.

ה’חזון איש’ )‘אמונה ובטחון’( האריך בענין זה כי לא יתכן שלימות אצל אדם במצוות שבין אדם 

למקום אם אינו מתוקן במצוות שבין אדם לחבירו. וז”ל: “מן המונחים הקיימים, כי תיקון המידות 

מתייחס לאלה המצוות שהם בין אדם לחבירו, וחובת היראה בשביל מצוות שבין אדם למקום 

יתברך. ומן המונח הזה קיימת הדעה, כי יש בני אדם שלמים במצוות שבין אדם למקום יתברך, 

וחסרים בתיקון המדות והם רעים בין אדם לחבירו. אמנם אין דעה זו קיימת באמת לחודר אל 

פנימיות חזיון הזה, כי האמת, זה שמדותיו כברייתן ולא הותקנו על פי המוסר והדעה והוא מסור 

בידי יצרו ואין יצרו מסור בידו, לא יתכן שיהא שלם במצוות שבין אדם למקום, ואם מקיימן 

במדה ידועה הוא רק מפני שאינו פוגש בהן התנגדות מטעם אחת המדות המגונות, אבל בהפגשו 

בהתנגשות שלהן לא תעמוד יראתו בפניהן”. ה’חזון איש’ מביא לכך דוגמא: “חרד שמכבדים אותו 

לעלות לתורה ואין הכיבוד מספיק לו לפי מעלתו ולכן הוא אינו עולה – מידת הכבוד שבו גרמה 

לו לעבור על לאו מן התורה שכתוב: “ועוזבי ה’ יכלו” – זה שקורין לו לעלות לתורה ואינו עולה”. 

א. כי העוונות זני מינים: אחד מהם, עוונות זבין אדם למקום וכו'. והמין הזני, עוונות זבין אדם 

לחבירו. הנה מצוות התורה נחלקות לב’ חלקים, מהן מצוות שבין אדם למקום ומהן מצוות שבין 

אדם לחבירו. ומבואר בדברי רבותינו, כי לא יתכן לאדם להיות שלם במצוות שבין אדם למקום 

בשעה שאינו שלם במצוות שבין אדם לחבירו, כמו כן, לא יתכן להיות שלם במצוות שבין אדם 

לחבירו אם אינו שלם במצוות שבין אדם למקום, והא בהא תליא.

בשעה שמשה רבינו ירד מן ההר וראה את עם ישראל חוטאים בעגל, נאמר: “וישלך מידו את 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער התשובהשער התשובה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  תמש תמו   המוסר   ארחות   

ומן הדין עליו – ושורת הדין 

התזובה  זתהיה  נותנת, 

התשובה  שאופן   – העוון  מן 

במין זחשא  יהיה  העוון  על 

של  האופן  אותו  מעין   – בו 

יש  אם   – יוכל  אם  החטא, 

החוטא  של  באפשרותו 

זאם  דהיינו,  זאת.  לעשות 

יהיה החשא בחובות הלבבות 

מן  באחד  נכשל  כאשר   –

החטאים התלויים בלב, כלב 

הרע – כגון שהיה רע בלבו, 

חשב  או   – והמחזבה הרעה 

והנשירה,  רעות,  מחשבות 

והקנאה – או שמר טינה וחש 

קנאה בחברו, והזנאה – ושנא אחרים בלבו, והדומה לשה – ושאר חטאים הדומים להם, הרי התזובה 

ממנו ראויה להיות – התשובה הראויה על כך היא, בהשבת הלב והמחזבה – שמעתה ואילך יטה 

את לבו ואת מחשבותיו לטובה, ואהבת השוב לבני אדם – ויגביר בלבו את הרצון להשפיע טובות 

לבריות, והמחילה להם – ואף אם פגעו בו, ישתדל למחול על כך. — וכן אם יהיה החשא באבר 

מאיברי הגוף – וכן אם חטא באחד מאיברי הגוף, כגון שנכשל באכילת מה זאסר הבורא אכילתו 

]לאכלו[, והבעילות זהשהיר מהן – או נכשל באיסורי עריות שהזהיר עליהם הבורא, או בחילול 

זבתות ומועדים, או בזבועת זקר ]היינו, שבועת שקר שלא הפסיד איש ממון בגללה. לו היה אדם 

מפסיד ממון בשל שבועתו, הייתה נחשבת עבירה זו לעבירה שבין אדם לחברו, ורבנו מונה במקום 

זה עבירות שבין אדם למקום בלבד )מפרשים([, הרי ראוי זתהיה תזובתו ממנו – צריכה תשובתו 

והחמס  הרעה  מעניני  ענין 

מתאפיינים  אלו  חטאים   –

גורמים  הם  בתוצאותיהם: 

לבני אדם אחרים,  רעה ועוול 

הנזק  פעמים   – בגופם  אם 

פוגע בגופם של האחרים, אם 

בממונם – פעמים הנזק פוגע 

ברכושם, או בשכרם – ופעמים, 

כשהחוטא מכפיש אותם, הנזק 

ומקבץ  הטוב,  בשמם  פוגע 

החושא חמסו בנפזו בהמרותו 

את אלהיו – והנכשל בחטא מן 

בחטאו  מצרף  הללו  החטאים 

את הנזק לנפשו - שהרי הוא ממרה את רצון אלוקיו, עם חמסו בני אדם – לנזק שהוא גורם לאחרים. 

– על אותם החטאים והעבירות מהסוג הראשון שהם בין האדם  ומה זיהיה מן העוונות והחשאים 

לאלהיו בלבד, תיתכן לו התזובה מהם בעודנו בחיים – יוכל החוטא בהם לתקן את אשר עיוות כל 

משך חייו בעולם הזה, כזיתעורר לקיצורו – בכל שעה שיתעורר בה להתחרט על התרשלותו בקיום 

המצוות, ויזתדל לזוב מעוונו אצל בוראו – ולהשתדל לשוב בתשובה על עוונותיו לפני הבורא.

ֶהָעֹון ִמן  ׁזּוָבה  ַהּתְ ְהֶיה  ּתִ ׁזֶ ָעָליו  ין  ַהּדִ  ּוִמן 
ִיְהֶיה  ִאם  ׁזֶ יּוַכל.  ִאם  בֹו,  ָחָשא  ׁזֶ ין  ּמִ ּבַ

ָבה  ֲחׁזָ ְוַהּמַ ָהָרע,  ב  ּלֵ ּכַ ָבבֹות,  ַהּלְ חֹובֹות  ּבְ ַהֵחְשא 

ְוַהּדֹוֶמה  ְנָאה,  ְוַהּזִׂ ְנָאה,  ְוַהּקִ ִשיָרה,  ְוַהּנְ ָהָרָעה, 

ב  ֲהָשַבת ַהּלֵ ּנּו ְראּוָיה ִלְהיֹות ּבַ ׁזּוָבה ִמּמֶ ָלֶשה, ַהּתְ

ִחיָלה  ְוַהּמְ ָאָדם,  ִלְבֵני  ַהּשֹוב  ְוַאֲהַבת  ָבה,  ֲחׁזָ ְוַהּמַ

ַהּגּוף,  ִמֵאְבֵרי  ֵאֶבר  ּבְ ַהֵחְשא  ִיְהֶיה  ְוִאם  ָלֶהם. — 

ִעילֹות  ָאַסר ַהּבֹוֵרא ֲאִכיָלתֹו, ְוַהּבְ ֶ ֲאִכיַלת ַמה ּזׁ ּכַ

ּומֹוֲעִדים, תֹות  ּבָ ׁזַ ְוִחּלּול  ֵמֶהן,  ִהְשִהיר   ׁזֶ

ּנּו  ִמּמֶ ְתׁזּוָבתֹו  ְהֶיה  ּתִ ׁזֶ )ג(ָראּוי  ֶקר,  ׁזֶ בּוַעת  ּוׁזְ

גּוָפם  ִעְנָין ֵמִעְנְיֵני ָהָרָעה ְוֶהָחָמס ִלְבֵני ָאָדם, ִאם ּבְ

ֲחָמסֹו  ַהחֹוֵשא  ץ  ּוְמַקּבֵ ְבִשְכָרם,  אֹו  ָממֹוָנם  ּבְ ִאם 

ַהְמרֹותֹו ֶאת ֱאלָֹהיו ִעם ֲחָמסֹו ְבֵני ָאָדם. ְבַנְפׁזֹו ּבְ

ָהָאָדם  ין  ּבֵ ְוַהֲחָשִאים  ָהֲעֹונֹות  ִמן  ְהֶיה  ּיִ ׁזֶ ּוַמה 
ׁזּוָבה ֵמֶהם  ֵכן לֹו ַהּתְ ּתָ ְלָבד, )ב(ּתִ ֵלאלָֹהיו ּבִ

ל  ּדֵ ּתַ ְוִיׁזְ ְלִקּצּורֹו  ְתעֹוֵרר  ּיִ ׁזֶ ּכְ ים,  ַבַחּיִ עֹוֶדּנּו  ּבְ

ָלׁזּוב ֵמֲעֹונֹו ֵאֶצל ּבֹוְראֹו.

מהם - אסתיר פני ממנו ולא אתן לו לראותני, כי אראה מה אחריתם - ברצוני לראות מה יעלה 

עמו בסופו של דבר, האם יבין שרצוני בכל ההסתרות האלו לעוררו לשוב ולהתקרב אלי, כי דור 

תהפוכות המה - יש ביד כל אחד ואחד מישראל את הכוח להתהפך מן הקצה אל הקצה ברגע קטן. 

ג. ראוי זתהיה תזובתו ממנו באותו ענין ובאותו מין זהיה חושא בו. אמנם, מן הראוי לדעת כי 

ב. תתכן לו התזובה מהם בעודנו בחיים. ואל יאמר האדם אפסה תקוותי, כי איככה אוכל לשוב 

להלוך על דרך המלך - מלכו של עולם כאשר כל כך מעוותות דרכי, אלא עליו לדעת כי לא ידח 

ממנו נדח, ואף לחוטא הגדול ביותר יש עוד תקוות טוב לשוב לבוראו. וכבר ביאר ה’בית הלוי’ 

את הכתוב )דברים כט, יז-יט( ‘פן יש בכם איש וגו’ שורש פורה ראש ולענה והיה בשמעו את דברי 

האלה הזאת והתברך בלבבו לאמר שלום יהיה לי כי בשרירות ליבי אלך וגו’ ‘לא יאבה ה’ סלוח 

לו’. ופירש, שאף זה מדברי הרשע הוא, שאומר על עצמו - כל כך הרביתי לפשוע עד שכבר ‘לא 

יאבה ה’ סלוח לו’. מחשבות אלו וכיו”ב הם הם ‘שורש פורה ראש ולענה’ כי הם יביאוהו להתייאש 

לגמרי מלשוב אל אביו שבשמים, ואין לך אדם מישראל שדלתות התשובה ננעלו בפניו.

על זה הדרך, כתב ה’שפת אמת’ לפרש את הכתוב בפרשת האזינו )דברים לב, כ( ‘ויאמר אסתירה 

פני מהם אראה מה אחריתם כי דור תהפוכות המה בנים לא אמון בם’, השי”ת אומר אסתירה פני 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער התשובהשער התשובה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  תמש תמח   המוסר   ארחות   

לאדם  ייתכן  השה  הענין  וכל 

אפשרית  זו  תשובה   – בחייו 

חי  האדם,  זהוא,  בעוד  רק 

בירור  עם  ימים,  ומאריך 

הוא  עוד  וכל   – הכרתו 

מלאה,  ובהכרה  בצלילות 

והוא מתכוון   – כזהוא מכון 

את  ולשהר  בתזובה  לחזור 

]מעוונותיו[  מעוונו  נפזו 

הבורא,  לפני   – בוראו  אצל 

ובכמוהו – ועל בעל תשובה 

עבירות  על  רק  שעבר  זה, 

אמר  למקום,  אדם  שבין 

)מזלי  החכם  המלך  שלמה 

אם   – חכמת  'אם  יב(:  ש, 

החכמת והתבוננת על דרכיך 

וחזרת בתשובה, חכמת לך' – 

חכמתך הטיבה עמך והבאת תועלת לעצמך. ההדגשה היא על הטובה שמביא השב לעצמו, שהרי 

גם בחטאיו הרע רק לעצמו ולא לזולתו, ממילא גם התשובה מיטיבה לעצמו )פתחי לב(.

אבל מה זיהיה מן העוונות – אך העבירות שהאדם חוטא בהן לאלהים – כלפי האלוקים וגם לבני 

אדם - כלפי בני אדם, על עבירות אלה פעמים שיקזה על האדם התזובה מהם – לשוב ולחזור 

בתשובה לכמה פנים – בשל מספר גורמים, כדלהלן:

האחד מהם, אם עשק אדם את חברו, זמא לא ימצא את העזוק ]הנגזל[ כדי להחזיר את העושק, 

 או ייתכן שעד שיבוא להשיב לנגזל את גזילתו, יש לחשוש זימות הנגזל ושלא יכיר את יורשיו, או

ובאותו  ענין  באותו  להיות 

 – בו  חושא  זהיה  מין 

בו,  שחטא  דבר  ובאותו 

מכאן  שישתדל  כלומר 

ואילך להתנהג בדרך הפוכה מזו שנהג בה עד עתה, ]כגון: אם אכל דברים אסורים, יגדור את 

חטא  ואם  אסורים.  דברים  לאכילת  אותו  להביא  העלולים  מותרים  דברים  מאכילת  גם  עצמו 

בעריות, יקדש את עצמו במותר לו. ואם חילל שבתות ומועדים, ישמור אותם מעתה בקדושה 

 יתירה )פת לחם([, עם זיתוף הלב בכוונה לאלהים – ואת תשובתו זו יעשה בכוונה טהורה לשם

האלוקים.

הּוא  עֹוד ׁזֶ יו, ּבְ ַחּיָ ֵכן ָלָאָדם ּבְ ה ִיּתָ ָהִעְנָין ַהּשֶ ְוָכל 
הּוא  ׁזֶ ּכְ ָרתֹו,  ַהּכָ רּור  ּבֵ ִעם  ָיִמים,  ַמֲאִריְך 

ן ִלְתׁזּוָבה ּוְלַשֵהר ַנְפׁזֹו ֵמֲעֹונֹו ֵאֶצל ּבֹוְראֹו,  ְמַכּוֵ

ָחַכְמּתָ  ִאם  יב(:  ש,  ֵלי  )ִמׁזְ ֶהָחָכם  ָאַמר  ּוְבָכמֹוהּו 

ָחַכְמּתָ ָלְך.

ְוִלְבֵני  ֵלאלִֹהים  ָהֲעֹונֹות  ִמן  ְהֶיה  ּיִ ֶ ּזׁ ַמה  ֲאָבל 
ֵמֶהם  ׁזּוָבה  ַהּתְ ָהָאָדם  ַעל  ה  ִיְקׁזֶ ָאָדם, 

ה ָפִנים. ְלַכּמָ

אֹו  מּות,  ּיָ ׁזֶ אֹו  ֶהָעׁזּוק,  ִיְמָצא  ּלֹא  )ד(ׁזֶ ֵמֶהם, 

ִעם  בֹו,  חֹוֵשא  ָהָיה  ׁזֶ ִמין  ּוְבאֹותֹו  ִעְנָין  אֹותֹו  ּבְ

ָנה ֵלאלִֹהים. ַכּוָ ב ּבְ ּתּוף ַהּלֵ ׁזִ

ד. זלא ימצא העזוק. על חומרת עוון הגזל אמרו חז”ל )ויק”ר לג, ג(: “קופה מלאה עוונות, גזל 

מקטרג בראש”. ביאר ה’חפץ חיים’: המחבל המשחית שנברא מעוון הגזל, הוא חצוף ומחוצף עד 

מאד. משום שמעשה הגזילה הוא גם כן מעשה חוצפני ונועז. מחבל זה קופץ בראש כל המשחיתים 

כולם  זה רצים כבר  חובו. בעקבות מחבל  לגבות מהבריות את  כדי  שנוצרו מעבירות אחרות, 

מצות התשובה כפי שהיא מבוארת בראשונים, כוללת שינוי קיצוני וחד של כל המעשים – זהירות 

מכל העבירות, ושמירת כל המצוות כהלכתן לכל פרטיהן ודקדוקיהן. “זה הדרך אשר ילך בה... 

ישוב ויפשפש במעשיו, ולא יעוות לפי כוחו אפילו פסיעה אחת” )‘יסוד התשובה’ לרבינו יונה(. 

“דרך התשובה... אדם שלא הורגל ביראת שמים יעשה עצמו כשכיר יום, ויאמר בבוקר: היום הזה 

אהיה עבד נאמן לאדון הכל, ואזהר בכל היום מכעס, ושקר, ושנאה, ותחרות, וקנאה, ומלהסתכל 

בנשים, ואמחול כל מה שעשו לי” )סמ”ג עשין ט”ז(. 

אלא שלמדנו מרבותינו גדולי הדורות שכיום דרך זו כמעט איננה אפשרית, ולמעט יחידי סגולה, 

מי שמנסה לחזור בתשובה באופן זה נוחל כשלון ומפח נפש. צא וראה מה שכתב הסבא מקלם, 

התורה  כל  עליו לשמור  הוא לקבל  חוק התשובה  כי  “הן אמת  לפני למעלה ממאה שנה:  עוד 

כולה, אבל בעוונותינו הרבים אנחנו רואים כי רחוקים אנחנו עדיין משמירת כל התורה בפרטיה 

ודקדוקיה” )פנקס הקבלות אות ט”ז(. וב’אור יחזקאל’ )מכתב ק”כ( כתב המשגיח רבי יחזקאל 

לוינשטיין זצ”ל: “מצד הדין צריך האדם לחשוב עצה וקבלה על שמירת כל התורה כולה, אמנם 

מי הוא האדם אשר בידו להשיג קבלה של קיימא על כל הנ”ל?”.

וכך כותב ה’חפץ חיים’ )בית ישראל פ”ה(: “אף שלשוב בתשובה שלמה על מה שקלקלנו בפעם 

אחת בזמן קצר אי אפשר, מכל מקום יש בידינו להתחיל בתשובה בהדרגה, היינו לתקן מתחילה 

מעט את כח הדיבור... ובמשך איזה זמן יראה להיזהר מכל חלקי דיבור האסור. ואחר כך יראה 

לתקן מה שקלקל בכל המחשבה וראיית העיניים... ואחר כך יתקן מה שקלקל במעשה ככל אשר 

יהיה ביכולתו מעט מעט, עד שבהמשך הזמן יתקן הרבה עניינים, ויקובל זה לפני הקב”ה ויחשב 

לנו ששבנו בתשובה כראוי”.

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער התשובהשער התשובה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  תנא תנ   המוסר   ארחות   

הממון אזר עזק – או שלא 

שגזל  הכסף  סכום  מהו  ידע 

זעזק  ]כגון[  כמו  מחברו, 

אנזי  או  ]עיר[  קריה  אנזי 

שמייצגת  הדוגמא   – מדינה 

היא  הללו  החששות  את 

מתושבים  גזל  של  מקרה 

רבים של עיר או של מדינה 

 – אותם  הכיר  ולא  מסוימת, 

בשעה שהגוזל אינו יודע את 

מי מביניהם גזל, ולא נתברר 

מספר  – ולא ברור לו  אצלו 

הכסף  סכום  מהו   – הממון 

זלקח מהם בעול ובחמס. 

מפני  טעם,  ועוד   – ומהם 

– בכמות  הגזול התערב בכפליו מן המותר  והכסף   – יקרה שכבר נשבע הממון האסור  זפעמים 

– ואי אפשר לו להפריד מתוך  כפולה ומכופלת של ממונו הפרטי, ואינו קל להוציא אותו ממנו 

מהממון  הרבה  יפסיד  אם  אלא   – הגזול אלא בהפסד הרבה חלקים מן המותר  החלק  את  ממונו 

שנמצא בידו בהיתר, כמו זאמרו רבותינו שכרונם לברכה )גישין נ"ה, א'(: גשל מריז - הגוזל קורה 

]קרש גדול[ ובנאו הגזלן בבירה – בבניין גדול, איך יוכל להחזירה לבעליה? בית זמאי אומרים: 

האפשרות היחידה של הגזלן להשיב את הגזילה קיימת רק אם הגזלן מקעקע והורס את כל הבירה 

כולה, מוציא מתוכה את הקורה הגזולה ומחשיר את המריז לבעליו, כעיקר הדין. ובית הלל אומרים: 

אין לו אלא דמי המריז בלבד – אין הנגזל יכול לחייב את הגזלן להשיב לו את הקורה, אלא חובתו 

של הגזלן לתת לו רק את דמי שווייה, מפני תקנת הזבים – לפי שכך תיקנו חכמים כדי להקל על 

הגזלנים לשוב בתשובה. חכמים הכירו, מתוך ראייה מפוקחת, שאם נחייב את הגזלן להרוס את 

הבניין כולו כדי להחזיר את הקורה שגזל, הוא לא יכול לעמוד בניסיון קשה זה, ויימנע מן התשובה 

)רש"י(. מכאן אנו למדים, שגם לדעת בית הלל הקלו חז"ל על הגזלן רק מפני תקנת השבים, ומן 

 – רחוק  זמקומו  לחשוש  יש 

מאוד  מרוחק  מגוריו  מקום 

כדי  אליו  להגיע  וקשה 

 — הגזילה.  את  לו  להשיב 

ומהם – ועוד טעם, זפעמים 

 – העוזק  מיד  הממון  יֹאבד 

ואם אכן יאבד הכסף הגזול 

הגזלן,  של  בידיו  יהיה  ולא 

ואין – לא יהיה ביכולתו ולאל ידו להזיב העוזק – את הגזל לבעליו – כך שלא תהיה לו האפשרות 

להחזיר אותו לבעליו. — ומהם – ועוד טעם, זהעזוק זמא לא ימחל לעוזק – אפשר שהעשוק לא 

יסכים למחול לו על מה זעזקו מהשיקו – והזיק לו בגופו וספרו בגנותו – ועל שפרסם את גנותו 

והוציא עליו שם רע. — ומהם – ועוד טעם, זלא יכיר העוזק את העזוק – שמא לא יכיר את הנגזל 

כלל, או זלא ידע סך

ִקְרָיה אֹו  י  ַאְנׁזֵ ק  ָעׁזַ ׁזֶ מֹו  ּכְ ק,  ָעׁזַ ר  ֲאׁזֶ מֹון  ַהּמָ

ֵרר ֶאְצלֹו  יר אֹוָתם, ְולֹא ִנְתּבָ י ְמִדיָנה, ְולֹא ִהּכִ ַאְנׁזֵ

 — ּוְבָחָמס.  ָעֶול  ּבְ ֵמֶהם  ַקח  ּלָ ׁזֶ מֹון  ַהּמָ ר  ִמְסּפַ

ר,  ּתָ ְכָפָליו ִמן ַהּמֻ מֹון ָהָאסּור ּבִ ע ַהּמָ ְשּבַ ּנִ ּוֵמֶהם, ׁזֶ

ה  ֶהְפֵסד ַהְרּבֵ א ּבְ ּנּו ֶאּלָ ְוֵאינֹו ַקל ְלהֹוִציא אֹותֹו ִמּמֶ

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִשְכרֹוָנם  מֹו ׁזֶ ר, ּכְ ּתָ ֲחָלִקים ִמן ַהּמֻ

ית  ִביָרה, ּבֵ ַשל ָמֵריׁז ּוְבָנאֹו ּבְ יִשין נה, א(: ּגָ ִלְבָרָכה )ּגִ

ּה ּוַמֲחִשיר  יָרה ֻכּלָ ל ַהּבִ אי אֹוְמִרים ְמַקְעֵקַע ּכָ ּמַ ׁזַ

א  ל אֹוְמִרים ֵאין לֹו ֶאּלָ ָמֵריׁז ִלְבָעָליו, )ה(ּוֵבית ִהּלֵ

ִבים. ָ ַנת ַהּזׁ ֵני ַתּקָ ְלָבד ִמּפְ ְדֵמי ָמֵריׁז ּבִ

ד  ִמּיַ מֹון  ַהּמָ ּיֹאַבד  ׁזֶ ּוֵמֶהם,   — ָרחֹוק.  קֹומֹו  ּמְ ׁזֶ

ִלְבָעָליו.  ק  ָהעׁזֶ יב  ְלָהׁזִ ָידֹו  ְלֵאל  ְוֵאין  ק,  ָהעֹוׁזֵ

ק ַמה  א לֹא ִיְמַחל ָלעֹוׁזֵ ּמָ ֶהָעׁזּוק ׁזֶ — ּוֵמֶהם, ׁזֶ

רֹו ִבְגנּותֹו. — ּוֵמֶהם,  יקֹו ְבגּופֹו ְוַסּפְ קֹו ֵמַהּשִ ֲעׁזָ ֶ ּזׁ

ּלֹא ֵיַדע ַסְך  ק ֶאת ֶהָעׁזּוק, אֹו ׁזֶ יר ָהעֹוׁזֵ ּלֹא ַיּכִ ׁזֶ

ה. ובית הלל אומרים אין לו אלא דמי מריז בלבד מפני תקנת הזבים. מבואר בדברי רבינו שרק 

לגבות חובם. מעתה נבין את הסיבה לכך שדור המבול נענשו בעיקר על הגזל, וכפי שכתוב: “קץ 

כל בשר בא לפני כי מלאה הארץ חמס מפניהם, והנני משחיתם את הארץ”. אף שדור זה עברו כל 

עבירות שבעולם, אף על פי כן לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל.

ממשיך ה’חפץ חיים’: הנה תכליתם של עשרת ימי תשובה הוא יום הכפורים, ותכליתו של יום 

הכפורים היא תפילת נעילה, החותמת את כל תפילות היום, והכל הולך אחר החיתום. מעניין כי 

הנקודה הרצינית ביותר בתפילה זו, אנו מוצאים שאומרת: “ותתן לנו ה’ אלקינו באהבה את יום 

הכפורים הזה קץ מחילה וסליחה למען נחדל מעושק ידינו!”. ולדברינו מובן הדבר, היות ועוון 

הגזל מלבד היותו מסוג העבירות שבין אדם לחבירו, שאין יום הכפורים מכפר עד שירצה את 

חברו, הוא גם מעורר קטרוג גם על יתר העבירות.

משל למה הדבר דומה: אדם פשט את הרגל. הנושים באים אל ביתו כדי לגבות חובם מחפצי ביתו, 

אף על פי כן אין איש מעיז לחטוף כרים וכסתות שלחן וכסא וכדו’. אך אם יש ביניהם מחוצף שחוטף 

מכל הבא ליד, בעקבותיו גם האחרים שוב אינם בוררים את אשר הם חוטפים, ובסוף מציגים את 

הנתבע ככלי ריק. אל ישלה אדם את עצמו כי יוכל לעבור בשלום את הימים הנוראים באם לא 

השיב את הגזילה שתחת ידו. אם כי אנו רואים לפעמים אנשים ערמומיים ואינם נפגעים, אין זאת 

אלא משום איזו זכות שתולה להם, אך לא לעולם חוסן. )‘החפץ חיים’ - חייו ופעלו, ח”ג, פרק ק”ה(. 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער התשובהשער התשובה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  תנג תנב   המוסר   ארחות   

להניחם  יקל  לא  אזר  לחם([, 

– מובן שיקשה עליו  ]לעזבן[ 

כמו  ממנו,  להימנע  מאוד 

ירמיהו  של  בתוכחתו  זכתוב 

הנביא על אנשי דור החורבן 

לזונם  'למדו  ד(:  ש,  )ירמיה 

דבר זקר – הרגילו את לשונם 

לדבר שקר העוה נלאו' – ויגעו 

עד  דרכם  את  לעוות  וטרחו 

הרשע  דרך  להם  שנעשתה 

)טוב  החיים  מהרגלי  כאחד 

הלבנון(, ונאמר )ירמיה יג, כג(: 

'היהפך כוזי עורו – האם יוכל 

כושי להפוך את עורו השחור 

ונמר  שלא.  בוודאי   – ללבן? 

חברברתיו' – היוכל נמר שעורו עשוי גוונים וכתמי צבע כחברבורות להפוך עורו לצבע אחיד? – בוודאי 

שלא. כך "גם אתם" לא "תוכלו להיטיב ִליֻמֵדי ָהֵרע" – לא תוכלו לשנות את מעשיכם, משום שאתם 

למודים בדרך הרע ומורגלים בה, עד שהפכה להיות טבע שני לכם.

ומהם – חטא נוסף שקשה לשוב בתשובה עליו היא זפיכות דמים והריגת בני אדם הנקיים – חפים 

מפשע, בין בפגיעה – הן אלו שפגע בהם האדם בעצמו, בין בעלילת רכילות – הן אלו שהוא גרם 

למותם על ידי שהלשין עליהם. קשה לחזור בתשובה על עברות אלו, מפני שלא ניתן לתקן את מה 

שקלקל החוטא בחטאו, כמו זידעת מענין דואג האדומי בעיר הכהנים – כמו שידועים מעשיו של 

דואג האדומי בנוב עיר הכוהנים, אזר גרם להרגם ברכילות תחילה. רכילותו של דואג האדומי על 

אנשי נוב גרמה לשאול לגזור עליהם מיתה, ופגע בהם אחר כך – ולאחר מכן פגע בהם דואג בעצמו 

במו ידיו, כמו זנאמר בספר שמואל שסיפר דואג האדומי לשאול דברי רכילות על אנשי העיר נוב. 

בדברי רכילות אלו תיאר דואג לפני שאול איך קיבלו הכוהנים אנשי נוב את דוד הבורח מפניו. הוא 

הוסיף לספר על אחימלך בן אחיטוב ששאל באורים ותומים בעבור דוד, דאג לתת מזון לאנשיו וגם 

את חרב גליית הפלישתי נתן לו. בעקבות דברים אלו ציווה שאול על דואג האדומי להרוג בעצמו 

את כל הכוהנים שבעיר נוב. אכן נאמר )זמואל-א כב, יח(: 'ויסוב - עבר דואג האדומי ויפגע - והרג 

הוא בעצמו בכהנים וימת ביום ההוא שמונים וחמישה איש נושא אפוד בד'.

גמורה.  תשובה  זו  אין  הדין 

מחייבת  השלימה  התשובה 

את  להחזיר  הגזלן  את 

הלבנון,  )טוב  עצמה  הגזילה 

פת לחם(.

מוסיף רבנו דוגמאות נוספות לחטאים שהתשובה עליהם קשה על האדם מחמת סיבות שונות:

וממה זתקזה עוד התזובה ממנו – דבר נוסף שהתשובה עליו קשה הוא, מה זכבר נהג בו האדם – 

חטא שנהג האדם לעשותו פעמים רבות והורגל להיכשל בו, עד זזב לו המעזה הרע דבק כהידבק 

המעזים השבעיים – עד שאותו החטא "דבוק בו" ונעשה לו כטבע שני, כפעולה שנעשית מאליה 

)פת  אותן  ודורש  מבקש  האדם  של  שטבעו  ושתייה  אכילה  ]וכמו  הטבעיות  פעולותיו  וכשאר 

)ִיְרְמָיה ש, ד(:  תּוב  ּכָ ׁזֶ מֹו  ּכְ יָחם,  ְלַהּנִ ֵיַקל  לֹא  ר  ֲאׁזֶ

ֶקר ַהֲעֵוה ִנְלאּו, ְוָאַמר )ִיְרְמָיה  ר ׁזֶ ּבֵ דּו ְלׁזֹוָנם ּדַ ִלּמְ

רָֹתיו. י עֹורֹו ְוָנֵמר ֲחַבְרּבֻ יג, כג(: ֲהַיֲהֹפְך ּכּוׁזִ

ין  ּבֵ ים,  ִקּיִ ַהּנְ ַוֲהִריַגת  ִמים  ּדָ ִפיכּות  ׁזְ ּוֵמֶהם, 
מֹו  ּכְ ְרִכילּות,  ֲעִליַלת  ּבַ ין  ּבֵ ְפִגיָעה,  ּבִ

ַרם  ּגָ ר  ֲאׁזֶ ַהּכֲֹהִנים,  ִעיר  ּבְ ּדֹוֵאג  ֵמִעְנַין  ַדְעּתָ  ּיָ ֶ ּזׁ

ְך,  ּכָ ַאַחר  ֶהם  ּבָ ּוָפַגע  ה,  ִחּלָ ּתְ ְרִכילּות  ּבִ ְלָהְרָגם 

ָהֲאדִֹמי  ּדֹוֵאג  ּסֹב  ַוּיִ מּוֵאל־א כב, יח(:  )ׁזְ ֱאַמר  ּנֶ ׁזֶ מֹו  ּכְ

ּכֲֹהִנים. ע הּוא ּבַ ְפּגַ ַוּיִ

ַמה ּנּו:  ִמּמֶ ׁזּוָבה  ַהּתְ עֹוד  ה  ְקׁזֶ ּתִ ֶ ּזׁ ה   ּוִמּמַ
לֹו ב  ָ ּזׁ ׁזֶ ַעד  ָהָאָדם  ּבֹו  ַהג  ּנָ ֶ  ּזׁ

ים  ְבִעּיִ ַהּשִ ים  ֲעׂזִ ַהּמַ ֵבק  ִהּדָ ּכְ ֵבק  ּדָ ָהַרע  ה  ֲעׂזֶ ַהּמַ

“מפני תקנת השבים” הקילו בית הלל, אבל בעצם הדין גם בית הלל מודים שהתשובה המעולה 

והשלמה היא שיחזיר לנגזל את הקורה עצמה גם אם עליו להרוס בגלל זה בנין גדול.

בנביא יונה מסופר שמלך נינוה צוה את אנשי עירו: “וישובו איש מדרכו הרעה ומן החמס אשר 

בכפיהם” )יונה ג, ו(. ובמסכת תענית )טז, א( שואלת הגמרא: “מאי ‘ומן החמס אשר בכפיהם’? אמר 

שמואל: ]כך צוה מלך נינוה:[ אפילו גזל מריש ובנאו בבירה ]-אדם שגזל קורה וקבע את הקורה 

במגדל שבנה, ואין דרך לעקור את הקורה מבלי להרוס את כל המגדל[, מקעקע כל הבירה כולה 

ומחזיר מריש לבעליו ]-חייב הגזלן להרוס את המגדל כדי שיוכל להחזיר את הקורה[”. 

ואמנם מצינו שתקנו חכמים )כמבואר בגיטין נה, א( על מי שגזל מריש ובנאו בבירה ורוצה לשוב 

בתשובה, שאינו צריך לקעקע את כל הבירה אלא משלם את דמיו, לא רצה בכך מלך נינוה אלא 

עורר את העם להתנהג לפנים משורת הדין ולסור מדרכים הרעה לגמרי ולא יחזיקו בשום חפץ 

שאינו שלהם )מאירי(. 

ולהיפטר  דמים  ליתן  תיקנו שיכול  )תענית שם( שנראה שלאחר שחכמים  ה’שפת אמת’  וכתב 

מהשבת הקורה, נחשב הדבר לתשובה שלימה גם בהשבת דמים. אך ממה שהעתיק הרי”ף מימרא 

זו של הגמרא )במסכת תענית( כלשונה, משמע קצת שכך הלכה, והרוצה לזכות בתשובה שלימה 

צריך לקעקע את כל הבנין אם הנגזל רוצה את שלו. 

אמנם עיין ב’חתם סופר’ )תענית שם( שסובר שתקנת חכמים שאפשר לשלם דמים, לא ניתקנה 

לאנשי נינוה שהיו נכרים. וביאר באריכות לפי דרכו מה החידוש בכך שאנשי נינוה השיבו את 

המריש, הרי היו חייבים לעשות כך מעיקר הדין.

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער התשובהשער התשובה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  תנה תנד   המוסר   ארחות   

חבירו,  את  ויפייס  זירצה 

שיפצה  או   – בממון  אם 

בפיוס  אם  בממון,  אותו 

ולנזוא  לו  למחול  ובכניעה 

עליו  שירבה  או   – חשאו 

לפניו  וייכנע  פיוס  דברי 

שימחל  ממנו  ויבקש 

ומנהיגי  ושופטי  השבטים  לנשיאי  הנביא  מיכה  של  בתוכחתו  חטאו, כמו זכתוב  על  לו  ויסלח 

ומקפחים את  גוזלים ממון מעניים חסרי כול  עם ישראל על כך שאינם שופטים משפט צדק, 

ועורם  עמי  זאר  אכלו  'ואזר  ג(:  ג,  )מיכה  כלשונם  מיכה  הנביא  של  דבריו  הם  אלו  מחייתם. 

והמשך  מהם,  עורם  את  שפשטו  אחרי  העניים  של  בשרם  את  אכלו   – הפזישו'  מעליהם 

 הפסוק: "אז יזעקו אל ה' ולא יענה אותם ויסתר פניו מהם בעת ההיא כאשר הרעו מעלליהם"

)מרפא לנפש(.

נוסף  חטא   – עוד  ומהם 

שקשה לשוב בתשובה עליו 

את  לאבד  זגורם  מי  היא, 

על   – ברכילותו  חברו  ממון 

ידי רכילותו, אין עולה לו תזובה – לא תועיל תשובתו על כך עד

ִפּיּוס  )ש(ּבְ ִאם  ָממֹון  ּבְ ִאם  ֲחֵברֹו,  ֶאת  ה  ַרּצֶ ּיְ ׁזֶ

תּוב  ּכָ ׁזֶ מֹו  ּכְ ֶחְשאֹו,  ְוִלְנׂזא  לֹו  ִלְמחֹל  ּוִבְכִניָעה, 

י ְועֹוָרם ֵמֲעֵליֶהם  ֵאר ַעּמִ ר ָאְכלּו ׁזְ )ִמיָכה ג, ג(: ַוֲאׁזֶ

ישּו. ִהְפׁזִ

ֲחֵברֹו  ָממֹון  ד  ְלַאּבֵ ּגֹוֵרם  ׁזֶ ִמי  עֹוד,  ּוֵמֶהם 
ַעד  ְתׁזּוָבה  לֹו  עֹוָלה  )ו(ֵאין  ִבְרִכילּותֹו, 

שאינו מכפר בין אדם לחבירו, והוא הדין נמי מיתה לרבנן.

גזל מכמה בני אדם והשיב רק לאחד וריצה אותו ושב בתשובה – כתב המנחת חינוך הנ”ל דנראה 

שאין מתכפר לו אף על החטא שחטא וריצה אותו זה ששב, לפי דֵשם גזל חד הוא, והרי זה כטובל 

ושרץ בידו.

ולא ישלח תחילה אדם אחר שירצה לקבל  ונכון שילך בעצמו אליו לפייסו  ש. בפיוס ובכניעה. 

פיוסים, ואם קשה עליו לילך בעצמו תחילה או שיודע שיותר קרוב הפיוס ע”י איש אמצעי שיתווך 

ביניהם יכול לעשות ע”י אמצעי )מ”ב תרו, ב(. ובטעם הדבר שצריך לכתחילה לילך אליו בעצמו, 

כתב ה’מטה משה’ )סי’ תתמח( והמוהר”א אזולאי )הגהות על הלבוש תרו, א( בשם המהריב”ח, 

שעל ידי הבושה והבזיון במה שילך בעצמו, יתכפר לו מה שחטא לחבירו.

ואם נודע לו שחבירו מחל לו בלא ששלח לפייסו כלל, כתב ה’פלא יועץ’ )ערך תשובה( על פי 

הגמרא במסכת יומא )פז.( שאף על פי שהדבר הועיל לו הרבה, מ”מ אין מתכפר לו לגמרי. וכן 

)‘לתשובת השנה’ פ”ב מהל’ תשובה ה”ט( בשם הגר”י בלאזר, שכשחבירו מוחל לו בלא  הובא 

בקשת מחילה מצידו, חסר לו בכפרה. וכעין זה הובא בשם החזו”א, שעיקר ענין הפיוס הוא שעל 

ידי זה שמכניע את עצמו לבקש ממנו מחילה, נחשב הדבר כ’תשובת המשקל’ על מה שחטא 

כנגדו )‘חוט שני’(. 

ו. אין עולה לו תזובה עד זירצה את חבירו. במשנה במסכת בבא-קמא )צב, א( אמרו: “אף על פי 

שהוא ]-החובל או המבייש את חבירו[ נותן לו ]-לניזק את דמי חבלתו או בושתו[, אין נמחל לו 

]משמים[ עד שיבקש ממנו ]מחילה[”. הוראת המשנה מקבילה לשנוי במשנה יומא )פה, ב(: “]על[ 

עבירות שבין אדם למקום, יום הכיפורים מכפר, ]עם התשובה[; עבירות שבין אדם לחבירו, אין 

יום הכפורים מכפר עד שירצה את חבירו”. ועל פי שתי המשניות יחד פסק הרמב”ם בהלכות 

תשובה ב, ט: “אין התשובה ולא יום הכפורים מכפרין אלא על עבירות שבין אדם למקום, כגון 

מי שאכל דבר אסור או בעל בעילה אסורה וכיוצא בהן. אבל עבירות שבין אדם לחבירו, כגון 

החובל את חבירו או המקלל חבירו או גוזלו וכיוצא בהן, אינו נמחל לו לעולם עד שיתן לחבירו 

מה שהוא חייב לו וירצהו. ]והריצוי נוסף על הנתינה, שכן[ אף על פי שהחזיר לו ממון שהוא 

בדברים  אלא  חבירו  את  הקניט  לא  אפילו  לו,  שימחול  ממנו  ולשאול  לרצותו  צריך  לו  חייב 

או”ח ושו”ע  בטור  להלכה  הובאו  הדברים  לו”.  שימחול  עד  בו  )להפציר(  וִלְפגַֹּע  לפייסו   צריך 

תרו, א’. 

ב’תוספת יום הכפורים’ )יומא שם( נסתפק בדין אדם שחבל בחבירו ושילם לו הנזק וגם שאל 

מחילה, האם צריך גם להתוודות לפני ה’ – עיי”ש מה שכתב לדקדק מלשון הגמרא והכסף משנה. 

ועיין משנה ברורה )תרז, יג( ובשעה”צ )אות יג(.

והנה ז”ל רבינו יונה ב’שערי תשובה’ )שער ד’ אות י”ח(: “לכן מי שגזל את חבירו ישיב את הגזילה 

ואחר כך יתודה, ואם התודה תחילה לא עלה לו הוידוי, כמו שאמרו רבותינו ז”ל בענין הגוזל 

ונשבע לשקר” וכו’. ומבואר מדבריו דאכתי זקוק הוא לוידוי, והטעם לזה כנראה כיון שאף שכיפר 

החלק שבין אדם לחבירו עדיין צריך לכפר בין אדם למקום.

ולהיפך, כל זמן שלא ריצה את חבירו – כתב המנחת חינוך )שסד. לב.( דאפילו עשה תשובה לא 

נמחל לו אף החלק בחטא שהוא כלפי שמים, דכל זמן שעדיין חוטא לחבירו לא מהני כלל תשובה.

ויתר על כן הוסיף המנחת חינוך דאפילו מיתה אינה מכפרת, דהלא המשנה במסכת יומא הנ”ל 

אתיא אף כרבי דסבירא ליה דיום הכפורים עצמו מכפר ]כדאיתא בגמרא[, ואפילו הכי קתני 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער התשובהשער התשובה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  תנש תנו   המוסר   ארחות   

כל מה שדיבר מפני דיבורו 

כבר  והוא  והזריז,  המרובה 

אותם  כל  הם  מי  זכח 

 – בם  דיבר  אזר  האנזים 

רע.  שם  עליהם  ושהוציא 

ואולם, גם אם נראה שדבריו 

נשכחו, נמחקו ועברו, לא כן 

הוא: האמת היא שהכל – כל 

דיבוריו זמור עליו – שמורים 

עוונותיו,  בספר  וכתובים  לו 

ובו ]ועליו[ נאמר )תהלים מא, ש(: 'ואם בא לראות זוא ידבר לבו יקבץ און לו' – דוד המלך אומר 

שאם ייפול למיטת חוליו, בוודאי יבוא אחד האנשים שהורגלו לדבר עליו רע לשאול לשלומו 

וגם ַיְרֶאה את עצמו כמשתתף בצערו וכמיצר על כאביו, אולם זוהי תרמית: בו בזמן שהוא יושב 

לפניו, יקבץ בלבו מחשבות רעות, ומיד בצאתו מלפניו ידבר בגנותו )עפ"י רש"י(. ועוד נאמר על 

בעל לשון הרע )תהלים נ, יח(: 'אם ראית גנב ותרץ עמו', וזאר הענין המוזכר בהמשך הפסוק שם: 

'ועם מנאפים חלקך, פיך שלחת ברעה ולשונך תצמיד מרמה, תשב באחיך תדבר, בבן אמך תתן 

דופי'. והנה הזוה הפסוק את עוון הלזון הרע של אותו צבוע שמראה את עצמו כמשתתף בצערו 

ובכאביו עם עוון הגניבה והניאוף ]ההשוואה ניכרת בפסוק מאזכורו של החוטא בלשון הרע בנשימה 

אחת עם הגנבים והמנאפים. ללמדך, שתשובתו של מי שמורגל בלשון הרע קשה כמו תשובתו 

של הגנב שאינו יודע למי להחזיר את הגניבה וכמו תשובתו של הנכשל באיסור הערווה והוליד 

– מזלזלים  עוד )ירמיה ש, ד(: 'איז ברעהו יהתלו'  בן ממזר )טוב הלבנון ומרפא לנפש([, ונאמר 

העבירות  מן  ואחת   – ומהם 

יחזור  אם  שגם  החמורות, 

יוכל  לא  בתשובה,  האדם 

היא  חרפתה,  את  להסיר 

אל  זבא  מי  עריות.  גילוי 

בגילוי  וחטא   – ]על[ הערוה 

ממשר,  ממנה  והוליד  עריות 

את  תמחק  לא  תשובתו 

החרפה  כי  החטא,  רשמי 

שחרפת  מפני   – תמוז  לא 

והזבת  תיעלם,  לא  מעשהו 

ואי   – לו  אפזר  אי  המעוות 

אשר  את  לתקן  לו  אפשר 

זנאמר  כמו  ועיוות,  קלקל 

)איוב לא, יא(: 'כי היא שמה – 

מפני שהדבר הוא מכוער ומאוס, והוא עון פלילים – והמעשה הרע הוא חטא שחייבים עליו מיתה 

– שהרי חטא זה כמוהו כאש, המכלה את העושה אותו  בבית דין, כי אז היא עד אבדון תאכל' 

לצמיתות, ועוד אמר הכתוב )הוזע ה, ש(: 'בה' בגדו – בתורת ה' מרדו, כי בנים שרים ילדו' – ובשל 

חטאם נולדו להם ילדים מנשים נוכריות. הרי זו דוגמא לחטא שגם אם האדם חוזר בתשובה עליו, 

עדיין רשמי החטא ותוצאותיו קיימים.

ומהם – דוגמא נוספת לחטא שקשה לחזור בתשובה עליו היא, חטאו של מי זהרגיל את לזונו 

לכשב ]-לשקר[, ולספר בגנותם של בני אדם אחרים ולדבר בהם – וללעוג להם, ואיננו יכול לעמוד על 

שה מרובו – ואינו יכול לזכור על מי דיבר, במי פגע ומה קלקל ברוב דיבוריו, מפני זאין לו תכלית 

אצלו – מפני שאין גבול ואין מידה ושיעור לדברים שהוציא מפיו. האדם אינו יכול לזכור ולשחזר 

מּור  ם, ְוַהּכֹל ׁזָ ר ּבָ ּבֶ ר ּדִ ים ֲאׁזֶ ַכח ָהֲאָנׁזִ ּוְכָבר ׁזָ

ים מא,  ִהּלִ ֵסֶפר ֲעֹונֹוָתיו, ּובֹו ֶנֱאַמר )ּתְ ָעָליו ְוָכתּוב ּבְ

ץ ָאֶון לֹו,  ר ִלּבֹו ִיְקּבָ ְוא ְיַדּבֵ א ִלְראֹות ׁזָ ש(: ְוִאם ּבָ

ִעּמֹו,  ֶרץ  ַוּתִ ב  ַגּנָ ָרִאיָת  ִאם  יח(:  נ,  ים  ִהּלִ )ּתְ ְוָאַמר 

ֵנָבה  ׁזֹון ָהָרע ִעם ַהּגְ ָוה ַהּלָ ה ִהׁזְ ָאר ָהִעְנָין. ְוִהּנֵ ּוׁזְ

ֵרֵעהּו ְיָהֵתּלּו. אּוף, ְוָאַמר )ִיְרְמָיה ש, ד(: ִאיׁז ּבְ ְוַהּנִ

ה  ּנָ ִמּמֶ ְוהֹוִליד  ָהֶעְרָוה  ֶאל  א  ּבָ ׁזֶ ִמי  ּוֵמֶהם, 
ַבת  ַוֲהׁזָ ָתמּוׁז  לֹא  ה  ַהֶחְרּפָ י  ּכִ ַמְמֵשר, 

י  ָאַמר )ִאּיֹוב לא, יא(: ּכִ מֹו ׁזֶ ר לֹו, ּכְ ת ִאי ֶאְפׁזָ ַהְמֻעּוָ

ַעד  ִהיא  ֵאׁז  י  ּכִ ִליִלים,  ּפְ ָעֹון  ְוהּוא  ה  ִשּמָ ִהיא 

ָגדּו  יָי ּבָ ַע ה, ש(: ּבַ תּוב )הֹוׁזֵ ֲאַבּדֹון ּתֹאֵכל, ְוָאַמר ַהּכָ

י ָבִנים ָשִרים ָיָלדּו. ּכִ

ְגנּות  ר ּבִ ב )ח(ּוְלַסּפֵ יל ְלׁזֹונֹו ְלַכּשֵ ִהְרּגִ ִמי ׁזֶ ּוֵמֶהם, 
ָיכֹול  ְוֵאיֶנּנּו  ֶהם,  ּבָ ר  ּוְלַדּבֵ ָאָדם  ֵני  ּבְ

ֵאין לֹו ַתְכִלית ֶאְצלֹו,  ֵני ׁזֶ ַלֲעֹמד ַעל ֶשה ֵמֻרּבֹו, ִמּפְ

שבשמעם איך עשה פלוני רעה זו או אחרת, יקל גם בעיניהם לעשות הרע, בראותם שיש עוד 

אנשים שעושים רעות. ואף אם לא ילמדו ממש לעשות רע, בכל זאת, בעקבות שמיעת החיסרון 

שנמצא בזולת, עלולים הם להיגרר לרפיון ותגרם להם חולשה בקיום המצוות. כמו כן עלולים 

שאינם  משום  נשגבים,  לצדיקים  עצמם  כשיחשבו  עצמית,  רצון  בשביעות  להיכשל  השומעים 

לוקים בחסרון שיש לאותו אדם, ושוב לא יחפשו דרכים לשפר את מעשיהם. עדיף היה שישמעו 

הבריות מעלותיהם של בני האדם במעשים ובמידות, שמהם יוכלו ללמוד לעשות טוב, וגם ייכנע 

לבם, בראותם מיעוט מעשיהם הטובים בהשוואה למעשיהם של האחרים”.

נזק  המדבר לשון הרע מלבד עצם החטא, גורם בכך גם  ח. ולספר בגנות בני אדם ולדבר בהם. 

רוחני לאלו השומעים את דבריו. וזו היא סיבה נוספת אשר משום כן יקשה עליו לשוב בתשובה 

על חטאו. והוא על פי מה שכתב בספר ‘יסודי הדעת’ )מאמר 'סור מרע ועשה טוב’ עמוד קפ(, 

וז”ל: “המדבר לשון הרע על חבירו, גורם נזק רוחני גם לאלו השומעים את הדברים. זאת, מפני 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער התשובהשער התשובה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  תנש תנח   המוסר   ארחות   

חשא  בן נבט  ואמרו: ירבעם 

בעצמו כשמרד במלכות בית 

דוד, והחשיא את הרבים – כשהדיח את ישראל לעבוד לעגלי הזהב, אותם עגלים שהעמיד בבית 

אל ובדן כדי למנוע את ישראל מלעלות לבית המקדש בירושלים, ולכן חשא

זה בזה ולועגים איש לרעהו 

]רבנו מביא פסוק זה כראיה 

שהורגלו  אנשים  שיש  לכך 

היתול  ודברי  הרע  בלשון 

שהם  כזו  במידה  ולעג 

ידידיהם  מדברים אפילו על 

הקרובים להם כנפשם )מנוח 

הלבבות([.

התזובה  זתקזה  וממה 

שהתשובה  החטא   – ממנו 

עליו קשה ביותר הוא חטאו 

אותם  והטעה  והאמיתית,  הקדושה  בתורתנו  מאמונתם  אחרים  אדם  בני  והדיח  זהסית  מי  של 

להאמין בדת חדשה זבדה להם מלבו, ובכוח השפעתו הכריחם – וכפה עליהם להאמין בה, ותעה 

אחרים ללכת בדרכה. נמצא הוא חוטא ומחטיא, וכל אזר יוסיף העם  הוא באותה הדת והתעה 

המאמינים בה – וככל שיתרבו בני האדם המאמינים בדת הבדויה פרי דמיונו, כך יוסיף ]יתווסף[ 

עוונו ויוכפל, כמו זאמרו רבותינו שכרונם לברכה )אבות ה', י"ח(: כל המשכה את הרבים – ומדריך 

אחרים ללכת בדרך הישרה, אין חשא בא על ידו – ִמן השמים מסייעים לו שלא ייכשל בחטא, וכל 

המחשיא את הרבים – המסית ומדיח את הרבים מן הדרך הישרה, אין מספיקין בידו לעזות תזובה,

ֵחְשא  ים  ָהַרּבִ ֶאת  ְוֶהֱחִשיא  ָחָשא  ָיָרְבָעם  ְוָאְמרּו:  ֵני  יַח ּבְ ִהּדִ ּנּו, ִמי ׁזֶ ׁזּוָבה ִמּמֶ ה ַהּתְ ְקׁזֶ ּתִ ׁזֶ ה  ּוִמּמַ
ְוִהְכִריָחם  ָלֶהם,  ָדה  ּבָ ׁזֶ ָדת  ּבְ ָאָדם 

ר יֹוִסיף ָהָעם  ּה, ְוָתָעה ְוִהְתָעה, ְוָכל ֲאׁזֶ ְלַהֲאִמין ּבָ

ָאְמרּו  ׁזֶ מֹו  ּכְ ֵפל,  ְוִיּכָ ֲעֹונֹו  יֹוִסיף  ּה  ּבָ ֲאִמיִנים  ַהּמַ

ה  ַהְמַשּכֶ ל  ּכָ יח(:  ה,  )ָאבֹות  ִלְבָרָכה  ִשְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו 

ֲחִשיא  ַהּמַ ְוָכל  ָידֹו,  א ַעל  ּבָ ים ֵאין ֵחְשא  ֶאת ָהַרּבִ

ׁזּוָבה,  ָידֹו ַלֲעׂזֹות ּתְ יִקין ּבְ ים )ש(ֵאין ַמְסּפִ ֶאת ָהַרּבִ

לו רשות לשוב מרשעו כדי שימות ויאבד בחטאו שיעשה”. כדוגמא לכך מביא הרמב”ם את פרעה: 

“ואני אחזק את לב פרעה. לפי שחטא מעצמו תחילה והרע לישראל הגרים בארצו... נתן הדין 

למנוע התשובה ממנו עד שנפרע ממנו, לפיכך חזק הקב”ה את לבו”. )ראה גם רמב”ם שמונה 

פרקים פרק ח’; רמב”ן שמות ז, ג(. אולם צ”ע מדברי הרמב”ם בהלכות תשובה ד, ו, שמבואר שם, 

שעוון המחטיא את הרבים רק מעכב את התשובה, אבל אינו מונע אותה ממנו, ואם עשה תשובה 

הרי זה בעל תשובה, וצ”ע.

ה’מדרש שמואל’ )בפירושו הראשון( ביאר שאין הכוונה שמן השמים אין מספיקים בידו לעשות 

תשובה, אלא תיבת ‘מספיקין’ מוסבת על הרבים שהחטיאם, שהם אלו שלא מספיקים אותו לעשות 

תשובה, לפי שמתנאי התשובה שלא יחזור עוד על חטאו, שאם לא כן הרי זה כטובל ושרץ בידו, 

וזה שהחטיא את הרבים, אותם החטאים שחוטאים הרבים, הם תלויים בו, כי כולם נגררים ממה 

שהחטיאם בתחילה, ואם כן אף אם יעשה תשובה, עדיין הרבים חוטאים וחטאם תלוי בו, ומה תועיל 

תשובתו, והרי זה כטובל ושרץ בידו, וזהו שאין מספיקין החטאים של הרבים בידו לעשות תשובה.

וכן ביאר ה’ברוך שאמר’, ומביא שיש מפרשים שהקשו, שהרי אמרו חז”ל )ירושלמי פאה פ”א סוף 

ה”א( שאין לך דבר שעומד בפני התשובה, ולכן כתבו, שאם יחיד חוטא ושב מחטאו הרי מעשיו 

כלא היו, אך המחטיא את הרבים אף אם תועיל תשובתו במקצת, אינו מתנקה מעוונותיו לגמרי.

העבירה  רק שמעשה  הענין  אין  לחובתו,  ונזקף  בו  תלוי  הרבים  מדבריהם שמה שחטא  ונראה 

שעשה בתחילה והחטיא את הרבים מקבל משקל של כל החטאים של אחרים שנגרמו על ידו, 

שאם היה כן, אף שהוא חטא חמור מאוד אבל על כל פנים אין זה שייך לטובל ושרץ בידו. אלא 

וכל עוד שהחטא  ורגע שאחרים ממשיכים לחטוא נחשב כאילו הוא חוטא,  הענין, שבכל רגע 

ממשיך אינו יכול לעשות תשובה משום שהוא כטובל ושרץ בידו.

מה  שלפי  לכאורה,  שהעירו  יש  שאמר’,  וה’ברוך  שמואל’  ה’מדרש  של  דבריהם  בעיקר  ואמנם 

שביארו, שוב אין צריך לטעם המוזכר בגמרא )יומא פז, א( שאין מספיקין בידו לעשות תשובה 

כדי שלא יהיה הוא בגן עדן ותלמידיו בגיהנם, כי גם לולי זה לא שייך אצלו תשובה, שהרי הוא 

כטובל ושרץ בידו.

ש. אין מספיקין בידו לעזות תזובה. לשון “אין מספיקין” פירש החסיד יעב”ץ שאין מסייעים בידו 

מן השמים לשוב בתשובה על עוונותיו, כפי שמסייעים בדרך כלל ביד מי שרוצה לשוב בתשובה, 

כמו שלמדנו “הבא ליטהר, מסייעין בידו” )יומא לח, ב(. אולם אם בכל אופן עשה תשובה, תשובתו 

מתקבלת. וכן כתב הספורנו, שיש להוכיח ממנשה מלך ישראל שחטא והחטיא את הרבים, ומכל 

מקום כאשר שב בתשובה נתקבלה תשובתו, וכמו שנאמר )דה”י ב’ לג יב-יג( ‘וכהצר לו חילה 

את פני ה’ אלהיו, ויכנע מאד מלפני אלהי אבותיו, ויתפלל אליו ויעתר לו וישמע תחינתו’ וגו’.

שהקב”ה  כך,  כל  חמור  עוונו  הרבים  את  שהמחטיא  מפרש,  למשניות  בפירושו  הרמב”ם  אולם 

מענישו על ידי שמונע ממנו את האפשרות לשוב בתשובה. הרמב”ם )הלכות תשובה ו, ג( מרחיב 

בענין: “ואפשר שיחטא אדם חטא גדול או חטאים רבים עד שיתן הדין לפני דיין האמת שיהא 

הפרעון מזה החוטא על חטאים אלו שעשה ברצונו ומדעתו, שמונעין ממנו התשובה ואין מניחין 

 עיונים 

 עיונים 
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המוסר  ארחות  תסא תס   המוסר   ארחות   

האחרון  הפרק  הוא  זה  פרק 

עיקרו  התשובה.  בשער 

זירוז  דברי  הוא  הפרק  של 

לעשות  האדם  את  שיעוררו 

חשבון נפש על הנהגתו ועל 

רבנו  הזה.  בעולם  דרכיו 

ומשדל  באדם  מאיץ  בחיי 

אותו למהר לתקן דרכיו, לא 

לאחר ולא להתמהמה, מפני 

מה  יודע  ש"מי  המחשבה 

יולד יום".

מתייחסים  הפרק  בתחילת 

בפרק  לנאמר  רבנו  דברי 

חטאים  שיש  הקודם 

שהתשובה עליהם קשה. כדי 

גם  לשוב  האדם  את  לזרז 

על חטאים אלו, מביא רבנו 

שלכל  באומרו  עידוד  דברי 

חטא יש תשובה ואף לחטאים הגרועים ביותר.

אבל איך אופן התחבולה למי זקזתה עליו התזובה – על השאלה שעלולה להתעורר בלב האדם, 

מהי העצה שיוכל אדם לאחוז בה, גם ְכּשקשה לו לשוב בתשובה, יש להציג מענה, ונאמר בתזובת 

הזאלה השאת – ונשיב: כי מי זעבר עבירה – כי כל עבירה שנכשל בה האדם, והינה מן העבירות 

זיקזה לתקנה באופן התזובה המיוחדת בה – קשה לתקן אותה עבירה על ידי התשובה המיוחדת 

לה, אינה נמלשת – הריהי בהכרח משתייכת מ]ל[אחד מזני דברים – לאחד משני סוגי העבירות: 

– או שהיא מן העבירות שבין אדם למקום בלבד, או  או זתהיה מן העבירות זבינו ובין בוראו 

זתהיה מן העבירות זבינו ובין בני אדם – או שהיא מן העבירות שבין אדם לחברו, כמו האונאה 

– הרמאות, והגניבה ומיני ]וסוגי[ הגשילות והחמס והעוול למיניהם. ומאישה מהן זתהיה – ומכל סוג 

שתהיה אותה העבירה, ותהיה התזובה נמנעת עליו – גם אם תהיה התשובה עליה קשה וכמעט 

בלתי אפשרית לאחד מן הפנים זהקדמנו – מפני אחת מהסיבות שהזכרנו בפרק הקודם, זבגינן 

התזובה מהם

כפי זנאמר  בו,  הרבים תלוי 

עונשו  את  המתאר  בפסוק 

שם  נאמר  כך  ירבעם.  של 

)מלכים־א שו, ל(: 'על חשאות 

ואזר  חשא  אזר  ירבעם 

בגלל   - יזראל'  את  החשיא 

ובגלל  עצמו  ירבעם  חטאי 

לישראל  שגרם  החטאים 

שכל  נענש  בהם  להיכשל 

מלשון  הושמדו.  ביתו  בני 

שהעונש  משתמע  הפסוק 

בעבור  לא  לירבעם  ניתן 

על  אלא  ישראל,  ַעם  חטאי 

ישראל,  את  החטיא  אשר 

משמע, שחטאיהם של ישראל, אותם חטאים שנעשו בגלל דברי ההסתה שלו, נחשבו כחטאיו שלו 

)רע"ב; רשב"ץ(.

ומזיג במין השה – בחטא החמור של המחטיא את הרבים כלול גם חטאו של מי זאפזר לו לצוות 

בשוב – מי שבידו לצוות על עשיית הטוב ולהשהיר מן הרע – מעשות רע, להורות לאנזים תועים – 

שתעו מהדרך הישר, ועכבו משה – והוא בוחר להימנע מכך מפני ייחול ממונם – משום שהוא רוצה 

למצוא חן בעיניהם בתקווה שיקבל מהם טובת הנאה ממונית. או יראתם – או מפני שהוא חושש 

מפניהם, או בזתו מהוכיח – או משום שמתבייש להוכיח אותם, ותעו – ובעקבות הימנעותו תעו 

מדרך הישר, ולא הורה אותם – ולא לימדם מהי הדרך היזרה. גם אדם זה הוא בכלל מחטיא את 

הרבים ונענש על עוונותיהם, כמו זנאמר )יחשקאל לג, ח( על מי שבידו להזהיר את הרשע לסור 

מדרכו הרעה ולא עשה כן: 'הוא ]ה[רזע בעונו ימות ודמו מידך אבקז' – האחריות למותו בחטאו 

מוטלת עליך והינך נתבע על כך.

יִרי ֶרק ֲעׂזִ  ּפֶ

ָעָליו  ָתה  ׁזְ ּקָ ׁזֶ ְלִמי  ְחּבּוָלה  ַהּתַ אֶֹפן  ֵאיְך  ֲאָבל 
ֵאָלה ְ ַהּזׁ ְתׁזּוַבת  ּבִ ֹנאַמר  ׁזּוָבה,   ַהּתְ

ה  ְקׁזֶ ּיִ ָעַבר ֲעֵבָרה ִמן ָהֲעֵברֹות ׁזֶ י ִמי ׁזֶ ַהּשֹאת, ּכִ

ֵאיָנּה  ּה,  ּבָ ַהְמֻיֶחֶדת  ׁזּוָבה  ַהּתְ אֶֹפן  ּבְ ָנּה  ְלַתּקְ

ִמן  ְהֶיה  ּתִ ׁזֶ אֹו  ְדָבִרים.  ֵני  ְ ִמּזׁ ֵמֶאָחד  ִנְמֶלֶשת 

ִמן  ְהֶיה  ּתִ ׁזֶ אֹו  ּבֹוְראֹו,  ּוֵבין  ינֹו  ּבֵ ׁזֶ ָהֲעֵברֹות 

ָהאֹוָנָאה  מֹו  ּכְ ָאָדם,  ֵני  ּבְ ּוֵבין  ינֹו  ּבֵ ׁזֶ ָהֲעֵברֹות 

ּוֵמֵאיֶשה  ְוָהָעֶול.  ְוֶהָחָמס  ֵשלֹות  ַהּגְ ּוִמיֵני  ֵנָבה  ְוַהּגְ

ָעָליו  ִנְמַנַעת  ׁזּוָבה  ַהּתְ ְוִתְהֶיה  ְהֶיה,  ּתִ ׁזֶ ֵמֶהן 

ֵמֶהם  ׁזּוָבה  ַהּתְ ׁזֶ ְמנּו  ִהְקּדַ ׁזֶ ִנים  ַהּפָ ִמן  ְלֶאָחד 

ֱאַמר )ְמָלִכים־א שו, ל(: ַעל ַחּשֹאת  ּנֶ לּוי בֹו, ׁזֶ ים ּתָ ָהַרּבִ

ָרֵאל. ר ֶהֱחִשיא ֶאת ִיׂזְ ר ָחָשא ַוֲאׁזֶ ָיָרְבָעם ֲאׁזֶ

ּשֹוב  ר לֹו ְלַצּוֹות ּבַ ֶאְפׁזָ ה ִמי ׁזֶ ין ַהּשֶ ּמִ ּבַ יג  ּוַמּזִׂ
ּתֹוִעים,  ים  ַלֲאָנׁזִ ָהָרע  ִמן  ּוְלַהְשִהיר 

ּתֹו  ָבׁזְ אֹו  ִיְרָאָתם,  אֹו  ָממֹוָנם  ִיחּול  ה  ִמּשֶ בֹו  ְוִעּכְ

ֶרְך  ַהּדֶ אֹוָתם  הֹוָרה  ְולֹא  ְוָתעּו,  אֹוָתם,  ֵמהֹוִכיַח 

ע  ָרׁזָ הּוא  ח(:  לג,  )ְיֶחְשֵקאל  ֱאַמר  ּנֶ ׁזֶ מֹו  ּכְ ָרה,  ַהְיׁזָ

ׁז. ְדָך ֲאַבּקֵ ֲעֹונֹו ָימּות ְוָדמֹו ִמּיָ ּבַ
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המוסר  ארחות  תסג תסב   המוסר   ארחות   

מספר  רבנו  מביא  כאן 

שנכשל  לחטאים  דוגמאות 

עבירות  והם  האדם  בהם 

שאין בכוחו לתקן את אשר 

עיוות, ובכל זאת מזמן לו ה' בחסדו מוצא ודרך כדי שישלים את התיקון לחטאו. 

ואם יהיה חטאו מזער העריות – אם חס ושלום נכשל באחת מאיסורי העריות אזר שכרנו - שהזכרנו, 

במי זהוליד – ונולד לו בן ממזר מאישה האסורה עליו, יכרית הבורא את שרעו – ישמיד הבורא 

אותו זרע פסול, כדי שרושם החטא ייעלם מן העולם ולא יישאר זכר לחטאו. ]במשנה בחגיגה 

על  לחזור  קשה   – קזה 

מכל  בתשובה,  אלו  חטאים 

גדרי  עליו  כזיקבל  מקום, 

 – תנאיה  בכל  התזובה 

כאשר יקבל האדם על עצמו 

את עיקרי התשובה ואת כל 

ויכלתו  בכחו  אזר  פרטיה, 

וביכולתו  שבכוחו   - מהם 

לעמוד בהם, אז הבורא ברוב רחמיו מקל עליו את תזובתו, ועובר לו – ומוחל לו על מה זנעלם 

ממנו ונמנע ממנו לחזור עליו בתשובה, ויזים לו מוצא קרוב מחשאו – ויזמן לו דרך קלה לתיקון 

חטאו, וירחיב אמתלאתו בו – וימציא לו התנצלויות רבות.

ִמי  ּבְ ָשַכְרנּו,  ר  ֲאׁזֶ ָהֲעָריֹות  ַער  ַ ִמּזׁ ִיְהֶיה  ְוִאם 
הֹוִליד ֵמֲאסּוָרה, ַיְכִרית ַהּבֹוֵרא ֶאת ַשְרעֹו.  ׁזֶ

ָכל  ּבְ ׁזּוָבה  ַהּתְ ְדֵרי  ּגִ ָעָליו  ל  ַקּבֵ ּיְ ׁזֶ )א(ּכְ ה,  ָקׁזָ

ֵמֵקל  ַהּבֹוֵרא  ֵמֶהם,  ִויָכְלּתֹו  ֹכחֹו  ּבְ ר  ֲאׁזֶ ָנֶאיָה,  ּתְ

ּנּו  ִמּמֶ ֱעַלם  ּנֶ ֶ ּזׁ ַמה  ַעל  לֹו  ְועֹוֵבר  ׁזּוָבתֹו,  ּתְ ָעָליו 

ֵמֶחְשאֹו  ָקרֹוב  מֹוָצא  לֹו  ים  ְוָיׂזִ ָעָליו,  ְוִנְמַנע 

ְוַיְרִחיב ֲאַמְתָלָאתֹו בֹו.

לאדם להביא אותה אל הפועל הגמור. וה’ יתברך הוא בוחן לב וחוקר כליות ומבין מתי עשה 

האדם שלו ומה בכחו לעשות, וכשרואה שכל אשר היה לאל ידו לעשות עשה האדם ואין בכחו 

לעשות יותר מכך וכל חשקו אל הטוב, אז ילוה אליו העזר אלקי ממרומים, ויגמור בעדו וישלים 

מה שחסר ממנו, וזולת זאת לא ישלח לו עזרו מקדש. 

וזה שכוונו חז”ל באמרם ‘צופה רשע לצדיק’ יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו, 

‘השם לא יעזבנו בידו’ שהקב”ה עוזר לו. ובאו חז”ל האמתיים לפרש מתי עוזר לו הקב”ה, בזמן 

שעשה האדם כל מה שבכחו לעשות לכבוש את יצרו, ואלמלא הקב”ה עוזרו אינו יכול לו לעשות 

יותר ]כלומר, רק אם המצב הוא שאילו לא היה עזרה מה’, האדם לא היה יכול לו[, מפני שבא 

כבר עד קצה גבול יכולתו במעשהו ואין לאל ידו לעשות יותר ]כלומר, כי הוא עשה כבר את כל 

מה שבכוחו לעשות[, אז ישלח עזרו מקדש ולא יעזבנו בידו. אולם אם יש לו יכולת עדיין לעשות 

יותר ממה שעשה כבר ואינו עושה, גם ה’ לא יעזור לו. עכ”ד. ]וכעין זה כתב ב’חתם סופר’ על 

התורה )פרשת כי תצא(, ופירש בזה ‘אם אין אני לי, מי לי’, עיי”ש[.

בנוסח שונה: הגר”א ז”ל )‘מאור הגדול’ סוכה נב, ב( מבאר בגמרא הנ”ל, שהקב”ה מקיים את כל 

המצוות, והוא גם מקיים מצות “עזוב תעזוב עמו”, וזהו “השם לא יעזבנו בידו”, שאינו נותן להאדם 

ליפול ברשת של היצר הרע. ובתנאי שיהיה “עמו” שלא ישב האדם ויחכה לסייעתא דשמיא, רק 

אם הוא עצמו פורק מעליו עול היצר ופיתוייו, אז לא יעזבנו בידו, וכפי שנאמר עזוב תעזוב “עמו”.

וראה ספר ‘שיחות מוסר’ )להגר”ח שמואלביץ, מאמר כ”ד, ומאמר ס”ז( שעל משה בבנין המשכן 

נאמר במדרש )תנחומא פקודי( עסוק בידיך והוא עומד מאיליו, ומכל מקום נקט הרא”ש בנדרים 

)לח. ד”ה דאריך( שמוכח מכך שהיה גיבור )עיי”ש במהרש”א(, וביאר שהכוונה ב’גבור’ שפועל 

בכל כוחותיו ]ד’גבור’ הוא היפוכו הגמור של העצל[, ואז הקב”ה מסייעו, עיי”ש עוד. 

לו מוצא קרוב מחשאו.  ויזים  וכו'  ויכלתו מהם  בכוחו  וכו' אזר  גדרי התזובה  א. כזיקבל עליו 

מבואר בדברי רבינו כי כשהשב בתשובה עושה כל מה שבידו לעשות אזי ישלח הקב”ה עזרתו 

מקודש להשיבו אל האמת והטוב אשר הוא מבקש, וכדוגמאות שמביא רבינו בהמשך.

בספר ‘תולדות אדם’ )פרק יא( הביא מהגר”א זצ”ל שביאר על פי דברי חובת הלבבות אלו את 

מימרת חז”ל )בסוכה נב, ב(: “אמר רבי שמעון בן לקיש, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום 

ומבקש להמיתו, שנאמר )תהלים לז, לב( ‘צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו’, ואלמלא הקב”ה 

עוזרו אינו יכול לו שנאמר ‘השם לא יעזבנו בידו’”. ע”כ. וז”ל: דהנה יש להתבונן במאמר הזה, כי 

ראש הדרשה שדרשו חז”ל שהיצר מבקש להמיתו והסמיכו על ראש המקרא ‘צופה רשע לצדיק’, 

חדשו חז”ל דבר שמלת ‘רשע’ הנאמר במקרא מורה על היצה”ר, אולם סוף הדרשה שהקב”ה עוזר 

לאדם, והסמיכו על סוף המקרא ‘השם לא יעזבנו בידו’, לא חדשו כלום בהשקפה ראשונה יותר 

ממה שמבואר במקרא מפורש. גם מה שגלו לנו חדשות שאין ביכולת האדם לכבוש את יצרו לולי 

העזר האלקי, אין אנחנו יודעים עדיין התועלת הגדולה היוצאת לנו מלמוד הזה, אם לא שנאמר 

שהודיעו חז”ל לנו רוב חסדי הבורא עמנו.

אולם האמת יורה דרכו, שחז”ל כוונו בזה ג”כ לעיקר גדול ונכבד אשר כל אושר הצלחת האנושי 

תולה עליו. והענין כך הוא, אף שהקב”ה מסר הכח באדם לכבוש את יצרו באמצעות הרוח השוכן 

בקרבו, לא תשלם המעשה ביד האדם, וקשה מאד על האדם לבוא אל תכליתה, ואין בידו רק 

בעזר אלקי המלוה  היא  והשלמת המלאכה  כל מה שבכחו לעשות,  ולעשות  להתחיל המלאכה 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער התשובהשער התשובה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  תסה תסד   המוסר   ארחות   

הקושי בחזרה בתשובה  ואם 

שירחק  בכך  תלוי  יהיה 

יגור  הנגזל   – העזוק  ממנו 

ישמין  ממנו,  רחוק  במקום 

ה'  יסבב   – התקבצם  הבורא 

זייכנע  עד  אותו,  שיפגוש 

שהוא  כך   – העוזק  לפניו 

יוכל להכניע את עצמו לפני 

 — לו.  ימחול  והלה  הנגזל, 

האנזים  את  ידע  לא  ואם 

מכיר  אינו  ואם   – העזוקים 

את הנגזלים, ולא את מספר הממון אזר עזק – ואינו יודע את סכום הכסף שגזל, יפיק אותו האל 

– יביאהו ה' להוציא מממונו בתועלות כוללות – לצורכי ציבור המביאים תועלת לכלל, כגון בנין 

– בניית גזרים וחפור – או חפירת בארות מים, שיהנו מהם בני האדם, ועזות בורות – או חציבת 

בורות מים וכרייה של מאגרי-מים, במקומות ובדרכים זאין המים מצויים בהם, ומה זדומה לשה 

מתועלת ההמון – ושאר דברים דומים המביאים תועלת לרבים,

)ט, א( מבואר: רבי שמעון בן 

מעוות  איזהו  אומר:  מנסיא 

שאינו יכול להתקן – זה הבא 

ממנה  והוליד  הערווה  על 

שהביא  רש"י:  וכתב  ממזר. 

פסולין בישראל, ויהא זכרון, 

נמחקין  עוונותיו  אין  לפיכך 

מדברי  נראה  וכן  בתשובה. 

התוספות שם. מדברים אלו 

שהבן  זמן  שכל  מבואר, 

זיכרון לחטא, וכריתת הזרע היא בבחינת תקנה לעוון זה[. — ואם הוא  הנולד מהחטא חי, יש 

מצד – ואם יהיה חטאו בענייני ממונות, כגון שחטא באיסורי אונאה וגשל בממונות – רימה או גזל 

את חברו ואין לו לשלם לו, יתן לו האל ממון ויפרענו – כדי שיוכל לפרוע בו את חובו לחבירו, 

וירצהו וימחול – ויוכל גם לפייס אותו עד שיסלח לו. — ואם הרע לחבירו בשני אופנים אפשריים: 

בגופו – הזיק לגופו או בשכרו – או פגע בשמו הטוב ובכבודו, וחברו אינו רוצה למחול לו, יכניס לו 

הבורא יתברך בלבו – יעורר הבורא יתברך בלב חברו רצון טוב להתפייס עמו, ויכניס בלבו אהבה 

כלפיו עד זימחל לו במה זהיה מחשאו עליו – עד שימחל לו על מה שחטא כלפיו, כמו זנאמר 

)מזלי שש, ש(: 'ברצות ה' דרכי איז – כאשר האדם נוהג באורחות חיים הרצויים לפני ה' יתברך, גם 

אויביו יזלים אתו' – גם אויביו יתהפכו לאוהביו וישלימו אתו. —

ָצם,  ּנּו ֶהָעׁזּוק, ַיְשִמין ַהּבֹוֵרא ִהְתַקּבְ ְוִאם ִיְרַחק ִמּמֶ

ק ְוִיְמַחל לֹו. — ְוִאם לֹא  ַנע ְלָפָניו ָהעֹוׁזֵ ּכָ ּיִ ַעד ׁזֶ

ר  ֲאׁזֶ מֹון  ַהּמָ ר  ּוִמְסּפַ ָהֲעׁזּוִקים  ים  ָהֲאָנׁזִ ֵיַדע 

תֹוָעלֹות  ק, ָיִפיק אֹותֹו ָהֵאל ְלהֹוִציא ָממֹונֹו ּבְ ָעׁזַ

ֵני  ֵארֹות, ֵיָהנּו ֵמֶהם ּבְ ר ַוֲחֹפר ּבְ ׁזֶ ִבְנַין ּגֶ ּכֹוְללֹות, ּכְ

ִים  ַהּמַ ֵאין  ׁזֶ ָרִכים  ּדְ ּבַ ּבֹורֹות  )ג(ַוֲעׂזֹות  ָאָדם, 

ּדֹוֶמה ָלֶשה ִמּתֹוֶעֶלת ֶהָהמֹון,  ֶ ֶהם, ּוַמה ּזׁ ְמצּוִים ּבָ

ן לֹו  ָממֹונֹות, ִיּתֵ ד אֹוָנָאה ְוָגֵשל ּבְ — ְוִאם הּוא ִמּצַ

הּו ְוִיְמַחל לֹו. —  ָהֵאל ָממֹון ְוִיְפָרֶעּנּו ַלֲחֵברֹו ִויַרּצֵ

לֹו  )ב(ַיְכִניס  ְבִשְכרֹו,  אֹו  גּופֹו  ּבְ ַלֲחֵברֹו  ֵהַרע  ְוִאם 

ְמַחל לֹו  ּיִ ִלּבֹו ָרצֹון ְוַאֲהָבה ַעד ׁזֶ ַרְך ּבְ ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ

ֵלי שש, ש(:  ָאַמר )ִמׁזְ מֹו ׁזֶ ָהָיה ֵמֶחְשאֹו ָעָליו, ּכְ ֶ ְבַמה ּזׁ

ִאּתֹו. —  ִלם  ַיׁזְ אֹוְיָביו  ם  ּגַ ִאיׁז  ְרֵכי  ּדַ ְיָי  ְרצֹות  ּבִ

ממי גזל וכדומה, ולפיכך מבררת הגמרא מהי התקנה לזה, ומשיבה שירבה בתפילה ויבקש מה’ 

יתברך שיתן בלב הנגזל למחול לו, כפי שכתב בחובות הלבבות )שער התשובה פ”י( שכשחוזר 

בתשובה כפי יכולתו יזמן הקב”ה שימחל לו הנגזל. 

ג. ועזות בורות בדרכים זאין המים מצויים בהם. בגמרא )ביצה כט, א( מובא שמי שגזל ואינו 

יודע למי גזל, יעשה בהם צרכי רבים, ועל ידי זה יהנו גם הנגזלים. ומבארת הגמרא איזה צרכי 

רבים יעשה? אמר רב חסדא, בורות שיחין ומערות שרבים יהנו ממי הגשמים המתאספים שם. 

וכן נפסק בשו”ע )חו”מ סי’ שסו, ב( שהרועים והגבאים והמוכסים תשובתן קשה מפני שגזלו את 

ומערות.  יחזירו. לפיכך יעשו בממונם צרכי רבים כגון בורות שיחין  יודעים למי  ואינן  הרבים 

וביאר הסמ”ע, שאז גם הנגזל יהנה מן הדברים הנעשים מדמי הגזילה.

בענין הכסף שגובים מאתנו  לציון’(  ‘אור  )בספרו  זצ”ל  הגרב”צ אבא שאול  טובה מעורר  עצה 

הרשויות, מסים וארנונות וכיוצא בזה, שאם כבר נאלצים אנו לשלם זאת, לפחות נכוון שיהיה זה 

לתיקון העוון שמא ָגזל את הרבים, שעל זה אמרו חז”ל “גזל ואינו יודע למי גזל יעשה בהם צרכי 

ב. יכניס לו הבורא יתברך בלבו רצון ואהבה עד זימחול לו. במסכת תענית )ז, ב( מונה הגמרא כמה 

עוונות הגורמות לעצירת גשמים, ואחת מהן היא עוון גזל. לאחר שמביאה הגמרא שבעוון גזל 

הגשמים נעצרים, שואלת הגמרא: מאי תקנתיה? כלומר, מהי התקנה לבטל את עצירת הגשמים. 

משיבה הגמרא: ירבה בתפילה, שנאמר ויצו וגו’, עיי”ש. 

בספר ‘בית פנחס’ )ד”ה אין הגשמים( הקשה, מדוע הגמרא מבררת דווקא בנוגע לעצירת גשמים 

בעוון גזל, מהי התקנה לבטל את עצירת גשמים, ואינה מבררת כן בנוגע לעצירת גשמים הנגרמת 

בשל עוונות אחרים המוזכרים בגמרא קודם לכן. וביאר, שעל כל העוונות האחרים שהם עבירות 

שבין אדם למקום פשוט שמועילה התשובה, אבל על עוון גזל שהוא בין אדם לחבירו לא די 

בתשובה אלא אף צריך שחבירו ימחל לו, ופעמים שאין בידו להחזיר את הגזילה כגון שאינו יודע 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער התשובהשער התשובה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  תסש תסו   המוסר   ארחות   

מהדברים  העולה  והמסקנה 

נמנעת  התזובה  שאין  היא 

על החושא – שבכל אופן שהוא לא קיימת מציאות שתשובה נמנעת מן האדם או שהיא תלויה 

בדברים שלמעלה מכוחותיו, אלא מצד

כוללת  תועלתו  זתהיה  עד 

- כך שתהיה תועלת והנאה 

וגזל  זעזק  למי  הן  מהם 

עזק  זלא  למי  והן  ממנו, 

הדבר  יתגלגל  כך  וגזל. 

את  ולנגזל  לעשוק  שיחזיר 

יושלם  גם  ובכך  הגזילה, 

ימות  ואם   — חטאו.  תיקון 

קודם  והנגזל  העזוק 

יסייע  לפייסו,  שהספיק 

הממון  את  שיזיב  בידו  ה' 

מותו  קודם  ואם  ליורזיו, 

לחברו  גרם   – השיק לו בגופו 

נזק בגופו, או זסיפר בגנותו ופגע בכבודו, ולא הספיק לפייסו עד שמת חברו, יוכל לתקן חטאו 

על ידי שיתוודה על יד קברו בשה במעמד עזרה בני אדם, ועל ידי כך יימחל לו עוונו, כמו זאמרו 

א(: מוליך  פש,  )יומא  לפייסו  שהספיק  קודם  הנפגע  כשמת   – השה  שכרונם לברכה, בענין  חכמינו 

הפוגע עזרה בני אדם ומעמידם על קברו ואומר: חשאתי לה' אלהי יזראל ולפלוני שה זחבלתי בו 

– כלומר, יפרט את החטא )רמב"ם הלכות תשובה ב, ט(. ואם חייב לו ממון, ייתן את סכום חובו 

ליורשיו )שם על פי משנה ב"ק ק"ג, א'(.

ד  ִמּצַ א  ֶאּלָ ַהחֹוֵשא  ַעל  ִנְמַנַעת  ׁזּוָבה  ַהּתְ ְוֵאין  ּלֹא  ק ּוִמי ׁזֶ ָעׁזַ ְהֶיה תֹוַעְלּתֹו כֹוֶלֶלת ִמי ׁזֶ ּתִ ַעד ׁזֶ

מֹון  ַהּמָ יב  ָיׁזִ ֶהָעׁזּוק,  ָימּות  ְוִאם   — ק.  ָעׁזָ

ְגנּותֹו,  ּבִ ר  ּפֵ ּסִ ׁזֶ ְבּגּופֹו אֹו  יק לֹו  ִהּשִ יו, ְוִאם  ְליֹוְרׁזָ

ָאָדם  ְבֵני  ָרה  ֲעׂזָ ַמֲעַמד  ּבְ ָבֶשה  ִקְברֹו  ַעל  ה  ִיְתַוּדֶ

ִשְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ָאְמרּו  ׁזֶ מֹו  ּכְ ֲעֹונֹו,  לֹו  ֵחל  ְוִיּמָ

ָרה  ֲעׂזָ )ד(מֹוִליְך  א(:  פש,  )יֹוָמא  ה  ַהּשֶ ִעְנָין  ּבָ ִלְבָרָכה, 

ְבֵני ָאָדם ּוַמֲעִמיָדם ַעל ִקְברֹו ְואֹוֵמר: ָחָשאִתי ַליָי 

י בֹו. ָחַבְלּתִ ָרֵאל ְוִלְפלֹוִני ֶשה ׁזֶ ֱאלֵֹהי ִיׂזְ

“ואל עפר  יט:  ג,  האנושות כתוצאה מחטאו של אדם הראשון, שהביא מיתה לעולם )בראשית 

תשוב”. דעת תבונות לרמח”ל עמ’ נג: “תחיית המתים – זיכוך הגוף על ידי הנשמה”(. ב’ – בעקבות 

חטאו של אדם הראשון, התעוררה בו תחושת בושה, שלא היתה לו קודם לכן. כיוון שמעלתו 

וכבודו קודם החטא היו עצמיים ולא תלויים בשום דבר )בראשית ב, כה: “ולא יתבוששו”(, כלומר: 

בושה נובעת מחטא ומחסרון )מו”נ א, ב(. ג’ – מהותה של הנשמה והנפש הרוחנית הוא “כבוד”, 

שהרי היא נחצבה מכסא כבודו של הקב”ה )פתיחת הרז”ה לספרו “המאור” על הרי”ף ברכות(. 

והיא  וכבודה,  ד’ – בתקופה שבין מיתת האדם לבין תחיית המתים, מתחזק כוחה של הנשמה 

מכינה את כוחו של הגוף לקבל את מעלתו העצמית של האדם – כפי שהיה קודם חטא עץ-הדעת 

)דעת-תבונות שם(. ה’ – בתקופה שמהמוות עד לתחיית המתים, ישנו קשר בין חלקי הנפש לבין 

הגוף הקבור, וחלקים מהנשמה מרחפים מעל הקבר, לכן יש צורך לנהוג כבוד במתים )דברים כא, 

כג ובאב”ע ובספורנו שם, וברכות יח, א-ב: “יודעים המתים על צערם ועל צער החיים”(. ו’ – כל 

פגיעה בכבודו של הזולת, דורשת את ַהָׁשַבת הכבוד האבוד למקומו. כמו כן חבלה או נזק, אף הם 

נחשבים לפגיעה בכבוד האדם, זילזול במעמדו והשתלטות של אדם על אדם, ממילא נחשב הדבר 

כפגיעה בכבודו העצמי ופגיעה בשורש חייו )קהלת ח, ט: “אשר שלט האדם באדם לרע לו”. וכן 

נאמר: “הגוזל את חבירו, כאילו גזל את נפשו”, ב”ק קיט, א. סנהדרין ז, א(. דבר זה ניתן להוכחה 

בתחושה הטבעית, שהרי מי שגנבו ממנו דבר מה, הוא פגוע בנפשו הרבה יותר מערכה הממוני של 

הגניבה, כי עצם הגניבה היא גם חדירה לרשות הפרט, ביטול שלטונו על נכסיו ועירעור בטחונו 

האישי בתוככי ביתו. ז’ – כבודו של האדם הוא ניצחי ואינו מת עם מותו של הגוף, לכן הנפש, 

בעודה בחיים שואפת להשאיר אחריה כבוד ושם-טוב )ראה חיי-עולם להגרי”י קניבסקי זצ”ל ז’(.

נמצא לסיכום: כל פגיעה באדם או בממונו, נחשבת במהותה כפגיעה בכבודו – פגיעה בנקודה 

הניצחית שבאדם. פגיעה בכבוד דורשת את התיקון על ידי ַהָׁשַבת הכבוד למקומו, המתבצע על 

ידי הכנעתו של הפוגע מול הנפגע. ומכיוון שהגוף המוטל בקבר, קשור אל כבודה של הנפש, לכן 

יש צורך לעמוד ליד מקום קבורת הנפגע, ושם לבקש מחילה, ולהשיב את הכבוד האבוד למקומו 

הראוי לו )נספחים על “שיעורים בהגדות חז”ל”, מסכת יומא נספח 199(.

רבים”. אם כן, בכסף הזה שנלקח על ידי הרשויות הרי נעשה בהם צרכי רבים, כבישים, תאורה, 

גנים ציבוריים וכדומה, שכולם נהנים מזה, וכיון שעל ידי כספו נעשים צרכי רבים, נמצא מכפר 

בזה על עוון גזל שנכשל בלא שימת לב, ואינו יודע למי להשיב. 

ד. מוליך עזרה בני אדם ומעמידם על קברו ואומר חשאתי וכו' ולפלוני שה. מבואר כאן שכדי להשיב 

את כבודו של האדם שכבר נפטר, יש צורך לעלות לקברו ולהתנצל בפני המצבה הדוממת. דבר הטעון 

הבהרה: מדוע יש לבקש מחילה על הקבר? וכיצד משיבים בזאת למת את הפגיעה שהוא חש בה בחייו? 

על כך יש להקדים מספר הקדמות המבארות את מעמדה הניצחי של הנשמה ואת הקשר שלה עם 

הגוף הטמון במעמקי הקבר, הן בחייו והן לאחר מותו, וגם לעתיד לבוא:

על  שהושת  עונש  אלא  טבעיים,  ְוִהְתַּבּלּות  ִהְתַּכּלּות  תהליך  אינו  האדם  על  הבא  המוות   – א’ 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער התשובהשער התשובה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  תסש תסח   המוסר   ארחות   

דרך  תמצאו  אכן   – ומצאת 

זו, כי תדרזנו – וזאת בתנאי 

לבבך  בכל  ה'  את  שתבקשו 

)דברים  וכתיב  נפזך',  ובכל 

'כי קרוב אליך הדבר  יד(:  ל, 

התשובה  מצות   – מאד' 

)עיין  להשגה  ביותר  קלה 

רמב"ן דברים ל, יא(, ונאמר 

'קרוב  יח(:  קמה,  )תהלים 

קרוב  ה'   – קוראיו  לכל  ה' 

עזרתו,  את  המבקשים  לכל 

ובפרט לכל מי אזר יקראהו 

בלב  אליו  ופונה   – באמת' 

שלם.

וכבר - הרי ביארתי לך, אחי, מחובות התזובה – מהו הטעם שבגינו הנך חייב לחזור בתשובה, וגם 

גליתי לך מאופני החשרה – את הדרך אליה. ומה זיז בו שענה עליך – ומעתה תהיה עליך תביעה, 

אם לא תשוב בתשובה, ונפסקו בו אמתלאותיך – ולא יהיו לך תירוצים והצטדקויות על שלא עשית 

זאת, ומה תאמר - ומה תשיב, אם כן, מחר לאלהיך, כאשר ישאלך מדוע לא חזרת בתשובה?! וכי 

תאמר לו: סכלתי – סכל הייתי – והרי לא סכלת - והלא התנהגותך בשאר תחומי החיים מוכיחה 

שאינך סכל. או שמא תאמר לו:

 – לבו  ותרמית  מצפונו  רוע 

מהאדם  שימנע  היחיד  הדבר 

רוע  הוא  התשובה  את 

לבו, אבל אם  וזדון  מחשבתו 

להתקרב  באמת  רוצה  הוא 

זער  ייסגר  לא  האלהים,  אל 

ימנעהו  ולא  בפניו,  התזובה 

שום   – מונע  אליו  מלהגיע 

יוכלו  לא  קושי  או  מחסום 

מלהגיע  האדם  את  למנוע 

ולהיכנס בשער התשובה, אך 

הוא – ולא עוד אלא שהבורא פותח לו זער היזרה – פותח לו את שערי היושר, ומורה אותו הדרך 

– ומדריך אותו בדרך השובה בחסדו ובשובו, כמו זנאמר )תהלים כה, ח(: 'שוב ויזר ה' – מפני שהוא 

יתברך טוב וישר ורוצה להיטיב לכול, על כן יורה חשאים בדרך' – הקב"ה לא ימאס את החוטאים 

ולא ירחיק אותם, אלא אם ירצו לשוב, יקבלם ויורה להם את הדרך הישרה )מפרשים(, ואמר על 

ַעם ישראל, שכאשר יהיו בגלות והגויים יאלצו אותם לעבוד עבודה זרה שם במקום גלותם, או-אז 

יתעוררו לשוב. )דברים ד, כש(: 'ובקזתם מזם – כשתחפשו בארצות גלותכם דרך לרצות את ה' אלהיך, 

ָך,  ַנְפׁזֶ ּוְבָכל  ְלָבְבָך  ָכל  ּבְ ּנּו  ִתְדְרׁזֶ י  ּכִ ּוָמָצאָת 

ְמאֹד,  ָבר  ַהּדָ ֵאֶליָך  ָקרֹוב  י  ּכִ יד(:  ל,  ָבִרים  )ּדְ ּוְכִתיב 

ְלֹכל  קֹוְרָאיו  ְלָכל  ְיָי  ָקרֹוב  יח(:  ים קמה,  ִהּלִ )ּתְ ְוָאַמר 

ר ִיְקָרֻאהּו ֶבֱאֶמת. ֲאׁזֶ

ׁזּוָבה,  ַהּתְ ֵמחֹובֹות  ָאִחי,  ְלָך,  י  ַאְרּתִ ּבֵ ּוְכָבר 
ּבֹו  ׁז  ּיֶ ֶ ּזׁ ַמה  ַהֲחָשָרה  ֵמָאְפֵני  ְלָך  יִתי  ְוִגּלִ

ַשֲעָנה ָעֶליָך ְוִנְפְסקּו בֹו ֲאַמְתָלאֹוֶתיָך, ּוַמה ּתֹאַמר 

! אֹו ּתֹאַמר:  י, ְולֹא ָסָכְלּתָ ָמָחר ֵלאלֶֹהיָך: )ו(ָסָכְלּתִ

רֹוֶצה  הּוא  ִאם  ֲאָבל  ִלּבֹו,  ְוַתְרִמית  ַמְצּפּונֹו  רַֹע 

ׁזּוָבה  ַער ַהּתְ ֵגר ׁזַ ְלִהְתָקֵרב ֶאל ָהֱאלִֹהים, לֹא ִיּסָ

יַע ֵאָליו מֹוֵנַע, ַאְך הּוא  ָפָניו, ְולֹא ִיְמָנֵעהּו ֵמַהּגִ ּבְ

ֶרְך  ַהּדֶ אֹותֹו  ּומֹוֶרה  ָרה,  ַהְיׁזָ ַער  ׁזַ לֹו  פֹוֵתַח 

ים כה, ח(:  ִהּלִ ֱאַמר )ּתְ ּנֶ מֹו ׁזֶ ַחְסּדֹו ּוְבשּובֹו, ּכְ ַהּשֹוָבה ּבְ

ְוָאַמר  ֶרְך,  ּדָ ּבַ ִאים  ַחּשָ יֹוֶרה  ן  ּכֵ ַעל  ְיָי  ר  ְוָיׁזָ שֹוב 

ֱאלֶֹהיָך  ְיָי  ֶאת  ם  ָ ִמּזׁ ם  ּתֶ ׁזְ )ה(ּוִבּקַ כש(:  ד,  ָבִרים  )ּדְ

לכן אמר  ביניהם.  ויחס  כל קשר  הם מאבדים  החיבור שבאמצע,  מנקודת  ומתנתקים  חוטאים, 

להם משה “ובקשתם”, עדיין בלשון רבים, אכן כאשר “ומצאת”, הרי זה כבר בלשון יחיד, אחר 

שהתאחדו כולם לגוף אחד הדבוק בחי העולמים.

ו. סכלתי ולא סכלת. כאשר ִישֵָׁאל האדם בבית דין של מעלה מדוע לא חזר בתשובה? לא יוכל 

להשיב: שהוא מפני שטיפש היה, כי אז יוכיחו לו מהתנהגותיו בשאר תחומי חייו שאין דבריו 

נכונים ושלא היה סכל.

איתא ב'תנא דבי אליהו' )זוטא, פרק י"ד( וז"ל: פעם אחת הייתי מהלך ממקום למקום, ומצאני אדם 

אחד שלא היה בו לא מקרא ולא משנה, והיה מתלוצץ ומלעיג בדברים, ובא כנגדי, ואמרתי לו: בני, 

וסיים  “ובקשתם”,   – רבים  פתח בלשון  וגו'.  ה. ובקזתם מזם את ה' אלהיך ומצאת כי תדרזנו 

בלשון יחיד – “ומצאת כי תדרשנו”. אתמהה!

אלא, הובא בשם הגר”א, במסכת ראש השנה אמרו )יח, א(: “שנים שעלו לגרדום לידון ודינן שוה, זה 

ירד וזה לא ירד, זה ניצל וזה לא ניצל... מפני מה זה נענה וזה לא נענה, זה התפלל תפילה שלימה 

נענה, וזה לא התפלל תפילה שלימה, לא נענה”. וביאר רש”י שם, שתפילה שלימה היינו תפילה בכוונה.

– רק אחד  “ומצאת”  היינו, שנים שבקשו,  ה’ אלוקיך”,  “ובקשתם משם את  זהו שאמר הכתוב 

בלבד, מדוע, “כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך”, רצה לומר, כי התפללת בכוונה שלימה.

ה’משך חכמה’ ביאר באופן אחר: ַעם ישראל הוא כגוף אחד, אשר כל יחיד ממנו הוא כאבר מן 

האדם הכללי. אכן זה אינו, אלא כמשל הקוים היוצאים מהנקודה המרכזית, אשר כל קו מחובר 

לחברו רק מכח חיבורם אל הנקודה שבמרכז, אשר בהעדרה גם המה לא מחוברים. כך ישראל, 

כל עוד דבוקים הם בהקב”ה, מקור החיים האמיתי, הם מתאחדים לגוף אחד. לא כן כאשר הם 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער התשובהשער התשובה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  תעא תע   המוסר   ארחות   

השאת?  על הזאלה  תזובתך 

 – נזאלים  נהיה  ספק  ומבלי 

והלא ללא ספק עתידים אנו 

להישאל שאלה זו ולא נוכל 

להתחמק ממתן תשובה. לכן 

אפוא  הכן   – התזובה  הכן 

בעוד  התשובה,  את  מהרה 

עוד  כל   - לך  זמאריכין 

לעשות  ארכה  לך  נותנים 

זאת.  ודע, אחי, כי התזובה 

על שה – התשובה על שאלה זו - איננה יוצאת – אינה מתקבלת כי אם ממעזינו – אך ורק על ידי 

מעשינו, לא מדברינו – ולא על ידי שנדבר על אודותיה. התשובה הנדרשת אינה תשובה הניתנת 

במילים, אלא היא תשובה התלויה בשינוי המעשה לטוב, ולכן חזוב עם נפזך – עשה עם עצמך 

חשבון הנפש, תגיע לרצון בוראך – כיצד תוכל להיות לרצון לפני הבורא, ואל תתעצל מעשות זאת, 

כי לא יזיג את השוב היום, אלא הממהר אליו – אלא מי שממהר להשיגו, ופרי הקיצור – ותוצאת 

ההתרשלות תהיה החרשה.

אכן עזיתי את מה זעזיתי, 

ידעתי  לא  אך   – יודע  ואיני 

דרכי  את  אותך  לימדתי  כבר  שהרי  מקובלת,  תהיה  לא  זו  טענה  גם   – בתשובה.  לחזור  כיצד 

התשובה. ומה אם כן תהיה

ִנְהֶיה  ָסֵפק  ִלי  ּוִמּבְ ַהּשֹאת?  ֵאָלה  ְ ַהּזׁ ַעל  ְתׁזּוָבְתָך 

ְלָך.  ֲאִריִכין  ּמַ ׁזֶ עֹוד  ּבְ ׁזּוָבה  ַהּתְ ָהֵכן  ָאִלים.  ִנׁזְ

י  ה יֹוֵצאת )ש(ּכִ ׁזּוָבה ַעל ֶשה ֵאיֶנּנָ י ַהּתְ ְוַדע, ָאִחי, ּכִ

ָך,  ַנְפׁזְ ִעם  ב  ֵ ְוַחּזׁ ָבֵרינּו,  ִמּדְ לֹא  ינּו,  ֲעׂזֵ ִמּמַ ִאם 

א  יג ַהּשֹוב ַהּיֹום ֶאּלָ י לֹא ַיּזִׂ יַע ִלְרצֹון ּבֹוְרֶאָך, ּכִ ּגִ ּתַ

ּצּור ַהֲחָרָשה. ַהְמַמֵהר ֵאָליו, ּוְפִרי ַהּקִ

ְהֶיה  ּתִ ּוַמה  יֹוֵדַע.  ְוֵאיִני  יִתי  ָעׂזִ ֶ ּזׁ ַמה  יִתי  ָעׂזִ

וכתב החיד”א  ב(.  ל,  )דברים  ה’ אלהיך”  “ושבת עד  בפרשת נצבים נאמר:  ש. כי אם ממעזינו. 

)‘נחל קדומים’( וז”ל: ְוַׁשְבָּת אותיות ‘ְוַׁשָּבת’, רמז כי התשובה לא תכון אם לא בשמירת שבת, כמו 

שכתב הרב החסיד בדעת חכמה שער השבת כ”ד: כי על ידי החטא ממשיך הטומאה בפנימיותו 

וחיצוניותו, אמנם על ידי החרטה והבכיה ממשיך בתוכו קדושה, אבל צריך להמשיך ניצוץ שכינה, 

ואותו ניצוץ מגרש כח הטומאה מפנימיותו, והשניה צריך לעשות מצות חבילות באיברים שחטא 

בהם. ועל ידי זה יתהוו מלאכים ויגרשו מלאכי חבלה אשר בחיצוניותו, ושתים אלו אי אפשר כי 

אם בשמירת שבת, כי אז יזכה לניצוץ שכינה על נשמה דאצילות. גם צריך זמן רב לקיים מצות 

באברים שחטא, ומי יזכה. אבל שמירת שבת שקול ככל התורה, והוי כאילו קיים מצוות חבילות 

זהו תורף אמרי קדש.

הראת לדעת שאי אפשר לשוב בתשובה ראויה אלא אם כן יזדרז מאד בשמירת שבת, והוא ריוח 

גדול דבנקל תעלה תשובתו לפני ה’ לריח ניחוח. וזה רמז “ְוַׁשְבָּת” קרי ביה “ְוַׁשָּבת”, כי התשובה 

והשבת צריכים זה לזה, כי בזה תשובתו תכון לעד. עכ”ל.

מה אתה משיב לאביך שבשמים ליום הדין, ואמר לי: רבי, יש לי דברים שאני משיבו, בינה ודעת לא 

נתנו לי מן השמים שאקרא ואשנה ]והנני עושה כפי שאני משיג בשכלי, ויותר מזה אין עלי חובה 

)ליקוטי אמרים לח"ח פ"ה בהג"ה([, ואמרתי לו: בני, מה מלאכתך, ואמר לי ַצָּיד ]דגים[ אני, ואמרתי 

לו: בני, מי ִלְּמְדָך ואמר לך שתביא פשתן ותארגהו מצודות ותשליכהו לים ותעלה הדגים מן הים, 

ואמר לי: רבי, בזה נתנו לי בינה ודעת מן השמים, ואמרתי לו ומה להביא פשתן ולארוג מצודות 

ולהשליך לים ולהעלות דגים מן הים נתנו לך בינה ודעה מן השמים, ולדברי תורה שכתוב בה 'כי 

קרוב אליך הדבר מאד, בפיך ובלבבך לעשותו' )דברים ל, יד(, לא נתנו לך בינה ודעה מן השמים?!

רמז לו אליהו הנביא: הרי כתוב על התורה הקדושה "בפיך ובלבבך לעשותו", והתורה ִנְתָנה לכל 

אחד ואחד מישראל. אם כן, כל אחד ואחד יכול לצמוח לאדם גדול, ומה אתה טוען שאין לך 

כשרונות? אם למלאכת הדייג יש לך כשרון, תשתמש באותו הכישרון ללימוד התורה!

בדברי המדרש הנ"ל יש לתמוה, מה הדמיון בין הדברים, הרי בוודאי אינו דומה הכישרון המעשי 

לטוות ולארוג מצודות ורשתות, לכשרון וההבנה הנצרכת להוויות דאביי ורבא בלימוד התורה? 

אלא - ביאר בספר 'יאיר נרי' - כך הוא כוונת הדברים: אליהו הנביא טען כנגדו: הסיבה שהצלחת 

בעבודתך אינה משום שהיה לך כשרון צייד בתולדה, אלא כי הייתה לך הכרה שמלאכה זו היא 

מקור חיותך, ובלעדיה אין לך חיים, וההכרח הזה יצר בך את הכישרון וההבנה לטוויה ואריגה. 

ולכן, אם היית מגיע להכרה שבלי התורה אין לך חיים, היו מתגלים בך כשרונות חבויים להבין 

את דברי התורה – 'כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו' )דברים ל, יד(.    

בספר 'ברכת אברהם' ביאר על פי המדרש הנ"ל את כוונת דברי הושע הנביא בתוכחותיו לישראל 

באומרו: "שובה ישראל עד ה' אלהיך כי כשלת ַּבֲעֹוֶנָך, קחו עמכם דברים ושובו אל ה' וגו' )הושע 

יד, ב-ג(. 'שובה ישראל עד ה' אלהיך' וגו', ואז כל אחד ואחד בא עם תירוצים ואמתלאות שונות, 

שלא נתנו לו מן השמים כוח ודעת לעסוק בתורה ומצוות ומעשים-טובים, על כן אומר הנביא, 

'קחו עמכם דברים', תקחו ראיה מן הדברים שלכם, שאתם עוסקים בהם יום יום, אחד אורג והשני 

טווה וכדומה, מי נתן לכם דעה ובינה לענייניכם הפרטיים, ואז, 'שובו אל ה'', תראו שכל התירוצים 

אין בהם ממש, 'כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו' )דברים ל, יד(.

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער התשובהשער התשובה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  תעג תעב   המוסר   ארחות   

והמלאכה  חיי האדם קצרים 

שמוטל עליו להשלים במשך 

הזמן שהוקצב לו מרובה.

אחי,  בך,  ניתנה   – לך  היתה 

ונכבדת,  יקרה  נשמה   - רוח 

עתה  עד  בה?  עשית  ומה 

השה  העולם  את  בה  כיבדת 

הנבשה והכלה – השפל והנפסד, והנחת אחריתך הנזארת לך – והזנחת את הדאגה לאחריתך, אותה 

אחרית שתישאר קיימת לך לבדה. הלא תנזא רוחך – הלא מהראוי שמעתה והלאה תרומם את 

רוחך ונשמתך אל המקום הנכבד והמעון הרם, שהוא מקום אזר לא

מזינת  אחי,  הקיצה, 

דומה  טיפשותך   - פתיותך 

משינה  התעורר   - לתרדמה 

זהיא  נפזך,  על  וחמול  זו, 

מכל   – זבפקדונות  הנכבדת 

הבורא  שהפקיד  הפיקדונות 

היא  נפשך  ]בידך[  אצלך 

הפיקדון החשוב ביותר. ועד 

תתמהמה  מתי  ועד  כמה, 

 – השה  העיכוב  ויימשך 

וכבר  בתשובה,  מלחזור 

כלית – הלא תראה שעד כה 

איבדת את ימיך במילוי רצון 

תאוותך, כאזר יעזה – כמו שעושה העבד הרע הבורח מאדוניו. הלא תזוב – ועתה הלא הגיע הזמן 

שתחזור מדרכך לכלות – לבלות ולבזבז את זארית ימיך בקיום רצון בוראך. וכבר ידעת – והרי 

אתה יודע, כי כל ימי האדם וחייו קצרים הם, והזאר – הזמן שנותר לך מאותם חיים בלי ספק שהוא 

 – ב, שו(: היום קצר והמלאכה מרובה  שכרונם לברכה )אבות  יותר קצר, כמו זאמרו רבותינו  עוד 

ְדּתָ ָבּה  ּבַ ֶדת, ּכִ ְלָך, ָאִחי, רּוַח ְיָקָרה ְוִנְכּבֶ ָהְיָתה 
ְחּתָ  ְוִהּנַ ֶלה,  ְוַהּכָ ְבֶשה  ַהּנִ ה  ַהּשֶ ָהעֹוָלם 

ֶאל  רּוֲחָך  א  ּזֵׂ ִתּנַ ֲהלֹא  ְלָך.  ֶאֶרת  ׁזְ ַהּנִ ַאֲחִריְתָך 

לֹא  ר  ֲאׁזֶ ְמקֹום  ָהָרם,  עֹון  ְוַהּמָ ד  ְכּבָ ַהּנִ קֹום  ַהּמָ

ָך  ַנְפׁזְ ַוֲחֹמל ַעל  ַתּיּוְתָך,  ּפְ ַנת  ְ ָאִחי ִמּזׁ ָהִקיָצה 
ַהּבֹוֵרא  ִפְקדֹונֹות  ּבְ ׁזֶ ֶדת  ְכּבֶ ַהּנִ ִהיא  ׁזֶ

יָת  ּלִ ה, ּוְכָבר ּכִ ה ְוַעד ָמַתי ָהִעּכּוב ַהּשֶ ֶאְצְלָך. ְוַכּמָ

ָהֶעֶבד ָהָרע.  ה  ַיֲעׂזֶ ר  ֲאׁזֶ ּכַ ֲאָוֶתָך,  ּתַ ְרצֹון  ּבִ ָיֶמיָך 

ּבֹוְרֶאָך.  ְרצֹון  ּבִ ָיֶמיָך  ָאר  ׁזְ ְלַכּלֹות  ָתׁזּוב  ֲהלֹא 

ִלי  ּבְ ָאר  ְ ְוַהּזׁ ְקָצִרים,  ָהָאָדם  ְיֵמי  י  ּכִ  , ָיַדְעּתָ ּוְכָבר 

ִשְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁזֶ מֹו  ּכְ ָקָצר,  יֹוֵתר  ָסֵפק 

ה. ָלאָכה ְמֻרּבָ ִלְבָרָכה )ָאבֹות ב, שו(: )ח(ַהּיֹום ָקָצר ְוַהּמְ

קוטלר זצ”ל: ‘היום קצר’ מוסב על כל יום בפני עצמו, כי כל יום הוא מיוחד בהעליה האפשרית 

ובהתקון היוצא ממעשיו, וכמבואר ב’נפש החיים’ )שער ב פרק יג( בשם הזוהר, לענין תפילה של 

כל יום ושעה, שאינו דומה לחבירו מפני שינוי מצב העולמות, ועד סוף ימות עולם לא יארע 

יום’, ודרשו חז”ל  יום  ‘ברוך ה’  וזהו הפירוש בהפסוק )תהלים סח, כ(  תפילה הדומה לחברתה. 

)סוכה מו, א( כל יום ויום תן לו מעין ברכותיו. ובתנא דבי אליהו זוטא )פרק ט”ו( אמרו: אמר 

דוד אני מגיד גדולתו וגבורתו ומלכותו של מלך מלכי המלכים 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 

ביום זה הייתה 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 לימד בטעות וכל כיוצא באלו, והאומנים שאי אפשר שיחזירו ההפסד 

וכו’.  ועומדים עד שישתדלו במלאכתם  שהפסידו, מסלקין אותם בלא התראה, שהם כמותרים 

והנה הגדר שהם נחשבים כמותרים ועומדים, היינו משום דבמקום השגיאה והטעות הרי היה יכול 

ללמוד דבר אמיתי, ואף אם יתקן את השגיאה מכל מקום הזמן כבר אבוד. וזהו ‘היום קצר’ - כל 

יום בפני עצמו, ולמנות ימינו, ואנו מזלזלים מאד בזמן, והחושב שיוכל להשלים לימודו למחר, 

הרי זה ממש אבידה נצחית, דהרי למחר הרי הוא יצירה חדשה, אבל יצירתו ביום ההוא מעשיו 

רבי  )‘משנת  והשפלות  והם בתכלית הבטול  עולמים,  לעולמי  קיימים לעד  זה  מיום  ומדרגותיו 

אהרן’, מאמרים ושיחות ח”ב, עמ’ קיב(. 

בספר ‘מנחת שבת’ בהקדמה כתב, ששמירת שבת מכפרת על כל החטאים והעוונות ואף יותר 

מיום הכיפורים. וז”ל: “והלא כל עיקר חרדת יום הכפורים הוא משום דהוא יום סליחה וכפרה, 

אשר עליו נאמר )ויקרא טז, ל( ‘כי ביום הזה יכפר עליכם’, ואם כן הלא יש לנו ב”ה יותר מחמישים 

ימי הכיפורים בשנה, דהיינו כל השבתות”. ומביא את דברי הגמרא )שבת קיח, ב( “כל המשמר 

שבת כהלכתו אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש מוחלין לו”, וביאר הט”ז )או”ח רמב( דבוודאי 

אין השומר שבת זוכה למחילה בלא תשובה, אלא כוונתם לומר, שאם ישמור אדם שבת כהלכתו 

ומיתה כדי למרק  יסורים  יצטרך לסבול  דין, לא  ומיתות בית  וישוב בתשובה אף על כריתות 

עוונותיו, כי בשכר שמירת שבת יזכה לכפרת עוונות. ומכאן מוכיח ה’מנחת שבת’, ששמירת שבת 

מכפרת יותר מיום הכיפורים, שהרי ביום הכיפורים פסק הרמב”ם )הל’ תשובה א, ד( דאינו מכפר 

על כריתות ומיתות בית דין בלא יסורים, ואילו בשבת מתכפר לו בתשובתו אף מבלי יסורים. 

מדוע אמר “היום קצר” ולא אמר “הזמן קצר”. ביאר רבי אהרן  ח. היום קצר והמלאכה מרובה. 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער התשובהשער התשובה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  תעה תעד   המוסר   ארחות   

ולחטוף  להשיג   – כצבי  רץ 

וגבור  מצוות,  ועוד  עוד 

היצר  את  לכבוש   – כארי 

הרע, כדי לעזות רצון אביך 

המלך  דוד  ואמר  זבזמים, 

)תהלים קיש, ס(: 'חזתי ולא 

– הזדרזתי ולא  התמהמהתי' 

התעכבתי.

 – נפזך  עם  חזוב  אחי,  לכן 

עשה חשבון נפש עם עצמך, 

ובוז והתבייש מבוראך זתתנהג עמו – משום שאתה נוהג עם אלוהיך במידה ובאופן זאינך רוצה 

לנפזך להתנהג בה

העולות  הרוחות  תזפלנה 

שהנשמות   – לעד  אליו 

אינן  שוב  אליו  העולות 

לעד.  ממעלתן  יורדות 

ותמהר בעוד – הזדרז לחזור 

בעוד  הרעים  ממעשיך  בך 

לפניך,  פתוח  התזובה  זער 

והקבלה והכפרה מצויה – וכל 

שתשובתך  לך  מובטח  עוד 

תתקבל ותימצא לך סליחה. 

ו(:  נה,  )יזעיה  זנאמר  כמו 

קראהו  בהמצאו  ה'  'דרזו 

בהיותו קרוב'.

ולכן מהר והזדרז, אחי, ומהר 

והזדרז   – פחדך  בוא  קדם 

יבוא  לחזור בתשובה בטרם 

יום המוות, הוא היום שאתה 

כה ירא מפניו, כי אינך בשוח 

ועיין  אחד,  יום  בחיי  אפילו 

במעשיך  והתבונן   – לנפזך 

עיון זיאות לכמוך – כמיטב יכולתך ויהיה זקול עם זכלך – ותהיה התבוננותך שכלית וטהורה, 

לא מושפעת מתאוות ודמיונות. ומי זרוצה לזכות ולהגיע למילוי רצון בוראו, ייכנס – עליו להיכנס 

מן הפתח הצר – אותו פתח דחוק וקטן זייכנסו ממנו ודרכו החסידים הסובלים בעולם הזה למען 

כבוד שמו יתברך. וכולנו נקוה – אמנם כולם מקווים להגיע אל השוב, ולא יגיעוהו – אך לא ישיגו 

אותו אלא רק האנשים הממהרים אליו, אל הבורא, והרצים עדיו – והמזדרזים לקראתו, כמו זאמרו 

חכמינו שכרונם לברכה )אבות ה, כ(: הוי עש כנמר בעבודת ה', וקל כנזר – קל ומהיר בקיום המצוות, 

ָאִביָך  ְרצֹון  ַלֲעׂזֹות  ֲאִרי  ּכָ ְוִגּבֹור  ִבי  ּצְ ּכַ ָרץ 

ְולֹא  י  ּתִ ַחׁזְ ס(:  קיש,  ים  ִהּלִ )ּתְ ִוד  ּדָ ְוָאַמר  ַמִים,  ָ ּזׁ ּבַ ׁזֶ

י. ִהְתַמְהָמְהּתִ

ְתַנֵהג ִעּמֹו  ּתִ ָך, ּובֹוׁז ִמּבֹוְרֶאָך ׁזֶ ִעם ַנְפׁזְ ב  ֵ ַחּזׁ
ּה  ָך ְלִהְתַנֵהג ּבָ ֵאיְנָך רֹוֶצה ְלַנְפׁזְ ה ׁזֶ ּדָ ַבּמִ

ּוְתַמֵהר  ָלַעד.  ֵאָליו  ָהעֹולֹות  ָהרּוחֹות  ְלָנה  ּפַ ִתׁזְ

ָרה  ּפָ ְוַהּכַ ָלה  ּבָ ְוַהּקַ ָפתּוַח,  ׁזּוָבה  ַהּתְ ַער  ׁזַ עֹוד  ּבְ

ְצאֹו  ִהּמָ ְרׁזּו ְיָי ּבְ ְעָיה נה, ו(: ּדִ ֱאַמר )ְיׁזַ ּנֶ מֹו ׁזֶ ְמצּוָיה. ּכְ

ְהיֹותֹו ָקרֹוב. ְקָרֻאהּו ּבִ

ֵאיְנָך  י  ּכִ ָך,  ַפְחּדֶ ּבֹוא  קֶֹדם  ּוַמֵהר  ָאִחי,  ַמֵהר, 
ָך ְלַנְפׁזְ ן  ְוַעּיֵ ֶאָחד,  יֹום  י  ַחּיֵ ּבְ  ָבשּוַח 

ְכֶלָך. ּוִמי  קּול ִעם ׂזִ אֹות ְלָכמֹוָך ְוִיְהֶיה ׁזָ ּיֵ ִעּיּון ׁזֶ

ַתח  ַהּפֶ ִמן  ֵנס  ִיּכָ ּבֹוְראֹו,  ִלְרצֹון  יַע  ְלַהּגִ רֹוֶצה  ׁזֶ

נּו  ְוֻכּלָ ַהּסֹוְבִלים.  ַהֲחִסיִדים  נּו  ִמּמֶ ְנסּו  ּכָ ּיִ ׁזֶ ר  ַהּצַ

א ַהְמַמֲהִרים ֵאָליו,  יעּוהּו ֶאּלָ ה ַהּשֹוב, ְולֹא ַיּגִ ְנַקּוֶ

ִשְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ָאְמרּו  ׁזֶ מֹו  ּכְ ָעָדיו,  ָהָרִצים 

ר ׁזֶ ּנֶ ּכַ ְוַקל  ֵמר  ּנָ ּכַ ַעש  )ש(ֱהֵוי  כ(:  ה,  )ָאבֹות   ִלְבָרָכה 

בזה משום שהוא כלל גדול בעבודת הבורא יתברך, לפי שפעמים אדם חפץ לעשות מצוה ונמנע 

מלעשותה מפני בני אדם שמלעיגים עליו, ועל כן הזהיר שתעיז פניך כנגד המלעיגים ולא תבוש. 

וכן אמר דוד המלך )תהלים קיט, מו( ‘ואדברה בעדותיך נגד מלכים ולא אבוש’, שגם כשהיה נרדף 

ובורח בין האומות היה מחזיק בתורתו ולומד אף כי היו מלעיגים עליו.

ה’בית יוסף’ )או”ח סי’ א’ ד”ה על כן הזהיר( ביאר בדברי הטור, שדקדק וכתב שלא יבוש בפני 

המלעיגים, וכוונתו שמידת העזות מגונה מאד, ואין ראוי להשתמש בה כלל אפילו בעבודת השם 

לדבר דברי עזות כנגד המלעיגים, כי יקנה קנין בנפשו להיות עז אפילו שלא במקום עבודתו 

יתברך. לכך כתב ‘ולא תבוש’, כלומר שאין הכוונה במה שאמר ‘הוי עז כנמר’ שיעיז את מצחו 

לדבר להם דברי עזות, אלא לענין שלא יבוש מהם אף שילעיגו עליו.

וכתב ה’ביאור הלכה’ )שם ד”ה ולא( שלא אמר ה’בית יוסף’ את דבריו, 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 בענייני 

העיר ועל ידי זה יעבירו את העם מרצון ה’, וכבר פתח בשלום ולא נשמעו דבריו, בכגון זה לא 

דיבר הבית יוסף מאומה. ומצוה לשנאותם ולהתקוטט עמהם ולהפר עצתם בכל מה שיוכל. ודוד 

‘הלוא משנאיך ה’ אשנא ובתקוממיך אתקוטט, תכלית  המלך ע”ה אמר )תהלים קלט, כא-כב( 

שנאה שנאתים לאויבים היו לי’.

ש. הוי עש כנמר וקל כנזר רץ כצבי וגבור כארי לעזות רצון אביך זבזמים. הטור )או”ח סי’ א’( 

פירש, שיהיה עז כנמר ולא יבוש בפני בני אדם בעשיית המצוה. וכתב שהתחיל התנא דווקא 
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המוסר  ארחות  תעש תעו   המוסר   ארחות   

ערוצים  חפירת  ידי  על  לו 

ותעלות, כך לב המלך מסור 

ביד ה' להטותו אל כל אשר 

עם  דוד(,  )מצודת  יחפוץ 

כלות מלכותו – עוד ידוע לך, שהאפשרות שבידי מלך בשר ודם להענישך מוגבלת, כיוון שמלכותו 

אינה קיימת לעד והיא יכולה להיפסק ולהיקטע בכל זמן, כך שייתכן שאותו מלך שכעס עליך 

לא יספיק להטיל עליך עונש, ונתיזת ממזלתו – וייתכן אף שממשלתו תילקח ממנו, והתחלקות 

לבו – וייתכן שלבו יהיה טרוד בדברים רבים ומחשבותיו תהיינה פזורות בעניינים רבים, ושרדתו 

 בקצת הדברים מקצתם – וטרדתו בעניינים אחדים תמנע ממנו מלעסוק בשאר העניינים, ועבור

שאינך   – כמוך  נברא  עם 

בהם  לנהוג  לעצמך  מתיר 

פחות  נברא  עם  אפילו 

שכמוך, וכל שכן שלא תנהג 

כי  יתעלה,  הבורא  כלפי  כן 

אתה יודע – שהרי יודע אתה, 

את  ותעורר  כזתקציף  כי 

בעל מעלה קשנה  של  כעסו 

 – נפזך  על  המלך  מאנזי 

מאנשי  הממונים  אחד  הוא 

פקיד  הוא  ואפילו  המלך, 

זוטר, בוודאי שאינך מתעכב 

מלהיכנע  תתמהמה  ולא   –

למחול  אליו  ולהתחנן  לו 

]שיסלח[ לך, ולהבשיחך מענזו – ולהבטיח את עצמך מעונשו, עם חולזתו בשה – וזאת אף על פי 

שסמכותו להטיל עליך עונש מוגבלת. וכל זכן שתנהג כך אם יקצוף – אם יכעס עליך הזר, וכל 

זכן אם יכעס עליך המלך בעצמו, הלא ברור הדבר זתמהר לבקז את מחילתו, ותחיז - ותזדרז 

לחזור בתזובה אליו, ולרצותו – ולפייס אותו, מיראתך מהירות ענזו – מתוך פחד שיטיל עליך 

עונש על אתר. היית מבקש את סליחתו ונכנע לפניו, אף על פי שכבר ידעת את חולזתו של המלך 

ואת מגבלותיו מעזות דבר – שאינו יכול לפגוע, להעניש, להצר או להתנכל לכל אדם בלתי ]ללא[ 

גשירת הבורא יתרומם ויתהדר, כמו זאמר שלמה המלך החכם )מזלי כא, א(: 'פלגי מים לב מלך 

ביד ה' על כל אזר יחפץ ישנו' – כשם שביד האדם להטות את זרימת פלגי המים אל המקום הרצוי 

קּות  ְלּתֹו, ְוִהְתַחּלְ ת ֶמְמׁזַ לֹות ַמְלכּותֹו, ּוְנִתיׁזַ ִעם ּכְ

ַוֲעבֹר  ָצָתם,  ִמּקְ ָבִרים  ַהּדְ ְקָצת  ּבִ תֹו  ְוִשְרּדָ ִלּבֹו, 

ַעל  ְקִציף ּבַ ּתַ ׁזֶ י ּכְ ה יֹוֵדַע ּכִ י ַאּתָ ִעם ִנְבָרא ָכמֹוָך, ּכִ

ֵאיְנָך  ָך,  ַנְפׁזְ ַעל  ֶלְך  ַהּמֶ י  ֵמַאְנׁזֵ ה  ְקַשּנָ ַמֲעָלה 

ְלָך  ִלְמחֹל  ֵאָליו  ן  ְוִהְתַחּנֵ לֹו  ֵנַע  ֵמִהּכָ ב  ִמְתַעּכֵ

ן ִאם  ּכֵ ל ׁזֶ תֹו ָבֶשה. ּכָ ּוְלַהְבִשיֲחָך ֵמָעְנׁזֹו, ִעם ֻחְלׁזָ

ׁז  ַמֵהר ְלַבּקֵ ּתְ ֶלְך, ׁזֶ ן ַהּמֶ ּכֵ ר, ְוָכל ׁזֶ ִיְקצֹף ָעֶליָך ַהּזָׂ

ְרָאְתָך  ְתׁזּוָבה ֵאָליו ּוְלַרּצֹותֹו, ִמּיִ ְמִחיָלתֹו, ְוָתִחיׁז ּבִ

ָבר  ּדָ תֹו ֵמֲעׂזֹות  ָיַדְעּתָ ֻחְלׁזָ ּוְכָבר  ְמִהירּות ָעְנׁזֹו, 

ֵלי כא, א(:  ָאַמר ֶהָחָכם )ִמׁזְ מֹו ׁזֶ י ְגֵשַרת ַהּבֹוֵרא, ּכְ ְלּתִ ּבִ

נּו,  ר ַיְחּפֹץ ַיּשֶ ל ֲאׁזֶ ַיד ְיָי ַעל ּכָ ְלֵגי ַמִים )י(ֵלב ֶמֶלְך ּבְ לכן לבו זה הכללי הוא ביד ה’ “והוא בעניני הכלל משולל הבחירה”, עכ”ל.ּפַ

וכדברי המלבי”ם מבואר בחיד”א בספר ‘מדבר קדמות’ )מערכת ל’ אות י”א( דלב מלכים ושרים ביד ה’, 

כי כוחם רב לכך נלקח מהם הבחירה. וכך פירש מה שאמר יוסף לאחיו “אל תיראו כי התחת אלוקים אני” 

)בראשית נ, יט(, שאמר להם אני מלך, ולב מלך ביד ה’. וכן שמואל הנביא לא נתיירא כשאמר לשאול 

“קרע ה’ את מלכות ישראל מעליך”, ואילו אחר כך כששלחו ה’ למשוח את דוד אמר לה’ “איך אלך 

ושמע שאול והרגני”. והתשובה היא שמתחילה היה שאול מלך, ולב מלך ביד ה’. אבל אחר כך כשאמר 

לו למשוח את דוד המלך נתיירא משאול כיון ששאול נעשה הדיוט ויש בידו הבחירה להזיקו, עכ”ד.

מבואר דהמלך משולל הבחירה, וצריך ביאור קצת מסתימת הרמב”ם שכותב דרשות ל”כל” אדם 

נתונה לבחור באשר יחפוץ, ומשמע דכל מין האדם בעלי בחירה בלי יוצא מן הכלל.

ויש לומר דמה שנתחדש בפסוק במשלי שלב מלך ביד ה’ הוא רק בענינים הנוגעים ל”כלל”, ובזה 

בלבד המלך משולל הבחירה, כי אין זה נוגע לו בלבד. אבל ביחס לעצמו בזה אין חילוק בין אדם 

פשוט למלך, והרמב”ם בהלכה כאן איירי במעשי כל אדם ואדם בנוגע לכל אחד בעצמו, לפיכך 

סתם רשות “לכל אדם” נתונה לבחור בטוב או ברע.

וכך יש לפרש בדברי ‘נתיבות המשפט’ בפירושו ‘מגילת סתרים’ על מגילת אסתר שם נאמר )ג, 

ב( “ומרדכי לא יכרע ולא ישתחוה” ובגמרא מגילה )יד, ב( מבואר דהיה בזה כמעט חטא, שהרגיז 

את המן ועל ידי זה רצה לכלות את ישראל. ופירש הנתיבות על פי הרמב”ן בהקדמתו לספר איוב, 

שכתב, כשהצדיק עושה דבר שהוא נגד הדין תורה בודאי נסתלק ממנו הבחירה עכ”ל. ולכאורה 

דברי הרמב”ן שהביא חידוש גדול. על כל פנים נראה דכל דבריו דוקא בדבר שנוגע לכלל בזה 

נסתלקה ממנו הבחירה )על דרך מלך כנ”ל( וצ”ע. )‘לתשובת השנה’ על הרמב”ם שם(. 

י. לב מלך ביד ה' על כל אזר יחפוץ ישנו. הרמב”ם בהלכות תשובה )פרק חמישי הלכה א’( כתב: 

“רשות לכל אדם נתונה, אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק, הרשות בידו. ואם רצה 

להטות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע, הרשות בידו”. מלשון הרמב”ם מבואר דרשות נתונה “לכל 

אדם” לבחור בטוב או ברע, ויש להעיר מהפסוק במשלי )כא, א( “פלגי מים לב מלך ביד ה’ על 

כל אשר יחפוץ יטנו”, וכתב המלבי”ם וז”ל: הגם שלב האדם הפרטי נתון ברשותו והבחירה בידו, 

“לא כן לב המלך”, אחר שבבחירתו תלוי אושר הכלל, ואם יבחר בדרך רע ישחית רבים ועצומים, 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער התשובהשער התשובה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  תעש תעח   המוסר   ארחות   

ימינו – וכמה עוד נגזר עלינו 

אדם  היה  אילו  והרי  לחיות. 

אנזי  את  ומשהיר  עומד 

את  העיר או  אנשי   – הקריה 

להם:  ויאמר  המדינה,  אנזי 

"בני אדם! היו נכונים – הכינו 

לעולם  לנסוע  עצמכם  את 

איז  כי  הבא,  העולם[  ]אל 

אחד ייפקד מכם בחודז השה – כי בחודש הקרוב יסתלק אדם אחד מכם לבית עולמו, ואינני יודע 

אותו – ואינני יודע מי מביניכם הוא". האם אין מן הדין ]מן החובה[ על כל אחד מהם זיהיה נכון 

למות – שכל אחד מבני אותה עיר ומדינה יכין את עצמו לקראת המוות, מיראה – מחשש זמא 

גם   – עליו  וההעלמה  הזכחה 

כל  שעם  בחשבון  לקחת  יש 

תחת  נתון  הריהו  גדלותו 

ולפעמים  השכחה  "ממשלת" 

מדברים  מתעלם  גם  הוא 

מסוימים, ורוב מה זנעלם ממנו 

שהרי   – הנראים  הדברים  מן 

רואה אתה בעצמך שנעלמים 

ממנו דברים רבים, אפילו הם 

שנעלמים  זכן  וכל  גלויים, 

ועם  הנסתרים.  הדברים  ממנו 

פי שאתה  על  ואף   – ידיעתך 

כל  את  ברורה  בידיעה  יודע 

ודם,  בשר  למלך  בנוגע  שה 

בכל זאת אינך מתאחר – אינך 

מתמהמה מלבקז ממנו למחול 

עוונך, ולמהר – והנך מזדרז אל 

מה זירצהו – לקיים את רצונו, 

שהוא  מה  ואת   – ויקבלהו 

מבקש ממך.

ואם כן האיך לא נבוז – לא נתבייש, אחי, מבוראנו, המזקיף ]הצופה[ על הנסתר ועל הנגלה ממעזינו 

ומחזבותינו – המשקיף על מעשינו ומחשבותינו על הנגלה ועל הנסתר שבהם, אזר לא תעבור עליו 

זכחה ולא העלמה – אשר אין לפניו לא שכחה ולא התעלמות, ולא ישרידהו דבר מדבר - וטרדתו 

ואין דרך להימלט ממשפטו  בדבר אחד אינה מונעת אותו מלעסוק בדבר אחר, ואין מנוס מדינו 

ועונשו, ואין קץ למלכותו - היא מלכות של נצח, ואם כן איך ייתכן זנשה מעליו - איך נסור מעבודתו 

ונזנח את ציוויו, ונתאחר - ונתמהמה מלהיכנע לו ]לפניו[, ומלזוב – ומלחזור בתשובה אליו.

ומטעם נוסף עלינו למהר ולתקן דרכינו, שהרי אין אנו יודעים עת בוא קצנו, ותכלית מדת

אֹו  ִקְרָיה  י  ַאְנׁזֵ ַמְשִהיר  ָאָדם  ָהָיה  ְוִאּלּו  ָיֵמינּו. 

ֵני ָאָדם, ֱהיּו ְנכֹוִנים ִלְנֹסַע  י ְמִדיָנה, ְויֹאַמר: ּבְ ַאְנׁזֵ

חֶֹדׁז  ּבַ ם  ִמּכֶ ֵקד  ִיּפָ ֶאָחד  ִאיׁז  י  ּכִ א,  ַהּבָ ָלעֹוָלם 

ל  ּכָ ַעל  ין  ַהּדִ ִמן  ַהֵאין  אֹותֹו.  יֹוֵדַע  י  ְוֵאיֶנּנִ ה,  ַהּשֶ

א ּמָ ׁזֶ ְרָאה  ִמּיִ ֶות,  ַלּמָ ָנכֹון  ְהֶיה  ּיִ ׁזֶ ֵמֶהם   ֶאָחד 

ּנּו  ִמּמֶ ֱעָלם  ּנֶ ֶ ּזׁ ַמה  ְורֹב  ָעָליו,  ְוַהַהֲעָלָמה  ְכָחה  ִ ַהּזׁ

ְוִעם  ִרים.  ְסּתָ ַהּנִ ן  ּכֵ ׁזֶ ל  ּכָ ְרִאים,  ַהּנִ ָבִרים  ַהּדְ ִמן 

ּנּו ִלְמחֹל  ׁז ִמּמֶ ְיִדיָעְתָך ָכל ֶשה, ֵאיְנָך ִמְתַאֵחר ְלַבּקֵ

. ּךָ ֵלהּו ִמּמֶ ְרֵצהּו ִויַקּבְ ּיִ ֶ ֲעוְֹנָך ּוְלַמֵהר ֶאל ַמה ּזׁ

ַעל  ִקיף  ׁזְ ַהּמַ ִמּבֹוְרֵאנּו,  ָאִחי,  ֵנבֹוׁז,  לֹא  ְוֵאיְך 
ינּו  ֲעׂזֵ ִמּמַ ְגֶלה  ַהּנִ ְוַעל  ר  ְסּתָ ַהּנִ

ְולֹא  ְכָחה  ׁזִ ָעָליו  ַתֲעֹבר  ר לֹא  ֲאׁזֶ בֹוֵתינּו,  ּוַמְחׁזְ

ָמנֹוס  ְוֵאין  ָבר,  ִמּדָ ָדָבר  ַיְשִריֵדהּו  ְולֹא  ַהֲעָלָמה, 

ה ֵמָעָליו ְוִנְתַאֵחר  ּשֶ ּנִ ינֹו, ְוֵאין ֵקץ ְלַמְלכּותֹו, ׁזֶ ִמּדִ

ּוב ֵאָליו. ֵנַע לֹו, ּוִמּזׁ ֵמִהּכָ

ת  ִמּדַ ְוַתְכִלית  נּו  ִקּצֵ ֵעת  יֹוְדִעים  ָאנּו  )יא(ְוֵאין 

)שער חשבון הנפש, פרק ג’ חשבון הששה עשר(, וז”ל )עפ”י ביאור ‘לב טוב’(: חשבון הנפש שעל 

האדם לעשות לעצמו שהוא כבר חי זמן רב בעולם, ושסופו ומועד מותו הולך ומתקרב. ויעשה 

לעצמו חשבון נפש זה על ידי שיתבונן כיצד בני אחרים מתים באופן פתאומי, מבלי שתהיה להם 

ידיעה מוקדמת על כך, אפילו לא על ידי רמז קל, ושאין אף זמן שאדם בטוח בו שלא ימות, 

ושהמוות פוקד את בני האדם בכל חודש מחדשי השנה, ובכל יום מימי החודש, ובכל שעה משעות 

ומאשר בבחורים,  בגיל העמידה,  זקנים מאשר באנשים  יותר באנשים  פוגע  המוות  ואין  היום, 

נערים, ילדים ויונקים, אלא הוא פוקד את האנשים בכל גיל ובכל זמן ובכל מקום.

וכאשר האדם עושה לעצמו חשבון נפש זה שהוא חי כבר זמן רב בעולם, והוא מעלה על זכרונו 

כי רבים מבני גילו כבר נסעו אל העולם האחר לפניו, על אף תקוותם העזה להימצא עוד זמן 

רב בחברת העולם הזה, והוא לא רואה על עצמו כל יתרון שיחייב שהוא יחיה יותר מהם, אז הוא 

יחדל משאיפותיו לקנייני העולם הזה, ויצפה לאחריתו, ויחשוב על הצידה שיצטרך לזמן נסיעתו 

אל העולם האחר, ויתן לעצמו דין וחשבון על מעשיו בעולם הזה לפני בוא יום הדין והחשבון.

וכבר אמר אחד החכמים: “מי שמצייר לפני עיניו את המות לפני בואו, בידוע שתיקן את עצמו”. 

ושלמה המלך החכם אומר )קהלת ז, ד(: ‘לב חכמים בבית אבל’, ועוד אמר )קהלת ז, ב(: ‘טוב 

ללכת אל בית אבל מלכת אל בית משתה באשר הוא סוף כל האדם והחי יתן אל לבו’. וכוונתו 

במילת ‘החי’ היא: האדם שלבו ער, כלומר, הנבון והפיקח מצייר לפני עיניו תמיד את סופו, ועוד 

נאמר )תהלים קמד, ד(: ‘אדם להבל דמה ימיו כצל עובר’. ראוי להביא מה שכתב רבינו מענין זה לקמן  יא. ואין אנו יודעים עת קצנו ותכלית מדת ימינו. 
 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער התשובהשער התשובה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  תפא תפ   המוסר   ארחות   

וכיון  מיתתך',  לפני  אחד 

תמות,  מתי  יודע  שאינך 

שמא  יום,  בכל  לשוב  עליך 

שכל  ונמצא  למחר,  תמות 

בתשובה  האדם  של  ימיו 

א(,  קנג,  שבת  גמרא  )עפ"י 

ונאמר – ושלמה המלך אמר 

יהיו  עת  'בכל  ח(:  ש,  )קהלת 

עת  בכל   – לבנים'  בגדיך 

וזמן תהא מוכן ליום המוות 

 — חטא.  מכל  נקי  כשאתה 

זכלך  ביתרון  בחון  כן  על 

והתבונן  חקור  והכרתך, 

בעצמך  שה,  דבר  בבירור 

ובדעתך, עד שיהיה מוחלט ובהיר ומוכרח על פי מה זאתה רואה בעיניך, כיוון שכך יתאמת הדבר 

בעיניך ויתקבל על לבך, יותר מברור מה זיגיד לך שולתך – יותר מדבר שהיה אומר לך אדם אחר.

ואל תדחה - ואל תתעלם ותסיח דעתך מההכרה הברורה שזכית לה בעזרת זכלך ובינתך, כי כבר 

נאמר, כי לבורא יתברך על עבדיו – כי הבורא יתברך היטיב עם עבדיו שובות רבות, בכך שחננם 

בכוחות נפש ובגוף בריא ובאמצעים גשמיים רבים, ואם יקבלו אותן וישתמשו באותן טובות לעשיית 

רצונו יתברך, ירויחו בהן - הם ירוויחו על ידיהן, ואם יזיבון עליו – אך אם יימנעו מלהשתמש בהן 

לעשיית רצון ה', ואם גם יוסיפו חטא על פשע וישתמשו בהן נגד רצון הבורא, יהיו לשענות עליהם 

– כל הטובות שקיבלו מה' יתברך יהוו כתב אישום נגדם, ואחר כך, כאשר הבורא יעניש אותם על 

שלא עבדו אותו בהן, יזובו לנקמה – הן ישמשו כתביעה הדורשת עונש ונקמה ]לשון רבנו היא: 

"יהיו לטענות עליהם ואחר כך ישובו לנקמה", ופירושה, שכאשר בני האדם מסרבים לנצל את 

הטובות שהבורא היטיב עמם, הקב"ה יטען כלפיהם מדוע היו כפויי טובה, ויוסיף להם עונש על 

יהיה הוא האיז ההוא העתיד 

למות?! ואם כן, איך לא נהיה 

מוכנים   – לו  נכונים  כולנו 

והלא   – ואנחנו  זה,  ליום 

אנו רואים כי המות  בעינינו 

פוגע בכל חודז ובכל מקום 

מכלה מספר רב של בני אדם 

כן  ואם  החיים?!  מבין   - מן 

הלא   – עלינו  הדין  מן  הלא 

אותנו  מחייבת  הדין  שורת 

בכל  נפזותינו  על  זנירא 

חודש  בכל  שנפחד   – חודז 

על  ונחזוב  לנפשותינו 

ענינינו – ונתבונן במעשינו, ועל צידתינו ועל בית מועדנו – ועל הצידה שאנו צריכים להכין לדרכנו 

ועל הכנת המקום המיועד לנשמותינו, קודם עת הצורך אליהם – קודם יום המוות, אפילו יום אחד 

– ולפחות יום אחד קודם בואו, כמו זאמרו שכרונם לברכה )אבות ב, י(: 'זוב יום

ֵעת  ָכל  ּבְ ח(:  ש,  )קֶֹהֶלת  ְוֶנֱאַמר  ִמיָתְתָך,  ִלְפֵני  ֶאָחד 

ְכְלָך  ׂזִ ִיְתרֹון  ּבְ ַחן  ּבְ  — ְלָבִנים.  ְבָגֶדיָך  ִיְהיּו 

ְבֵעיֶניָך  רֹוֶאה  ה  ַאּתָ ֶ ּזׁ ַמה  ּבְ ֶשה  רּור  ּבֵ ָרְתָך  ְוַהּכָ

יד ְלָך שּוָלֶתָך. ּגִ ּיַ ֶ רּור ַמה ּזׁ יֹוֵתר ִמּבֵ

י  ּכִ ֶנֱאַמר,  ְכָבר  י  ּכִ ּוִביָנְתָך,  ְכְלָך  ׂזִ ְדֶחה  ּתִ ְוַאל 
ִאם  שֹובֹות,  ֲעָבָדיו  ַעל  ַרְך  ִיְתּבָ ַלּבֹוֵרא 

יבּון ָעָליו, ִיְהיּו  לּו אֹוָתן, ַיְרִויחּו ָבֶהן, ְוִאם ְיׁזִ ְיַקּבְ

ִלְנָקָמה.  ָיׁזּובּו  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ֲעֵליֶהם,  ִלְשָענֹות 

ִיְהֶיה הּוא ָהִאיׁז ַההּוא.

נּו ְנכֹוִנים לֹו, ַוֲאַנְחנּו רֹוִאים  לֹא ִנְהֶיה ֻכּלָ ְוֵאיְך 
ר ַרב ִמן  ה ִמְסּפָ ָכל חֶֹדׁז ְמַכּלֶ ֶות ּבְ י ַהּמָ ּכִ

יָרא ַעל ַנְפׁזֹוֵתינּו  ּנִ ין ָעֵלינּו ׁזֶ ים. ֲהלֹא ִמן ַהּדִ ַהַחּיִ

ּוֵבית  ְוֵציָדֵתינּו  ִעְנָיֵנינּו  ַעל  ְוַנְחׁזֹב  חֶֹדׁז  ָכל  ּבְ

מֹוֲעֵדנּו קֶֹדם ֵעת ַהּצֶֹרְך ֲאֵליֶהם ֲאִפּלּו יֹום ֶאָחד, 

ָאְמרּו ִשְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ָאבֹות ב, י(: )יב(ׁזּוב יֹום  מֹו ׁזֶ ּכְ

לקבל שכרם, שפירוש ‘היום’ הוא בעולם הזה, וכן בעוד מקומות. וכוונת רבי אליעזר היא, שיש 

לשוב ביום האחד שהוא, ואמר שישוב היום שמא ימות למחר, היינו שיש לו לשוב בעולם הזה 

שמא ימות לעולם הבא אם לא יעשה תשובה. 

יב. זוב יום אחד לפני מיתתך. במסכת שבת )קנג, א(: שאלו תלמידיו את רבי אליעזר: וכי אדם 

יודע איזהו יום מותו שיעשה תשובה קודם לכן? אמר להם, ישוב היום שמא ימות למחר, ונמצא 

כל ימיו בתשובה, ואף שלמה אמר )קהלת ט, ח( ‘בכל עת יהיו בגדיך לבנים ושמן על ראשך אל 

יחסר’.

ב’תפארת ישראל’ )אבות פ”ב מ”י, אות קב( ו’עיון יעקב’ הקשו מדוע אמר ‘שוב יום אחד קודם 

מיתתך שמא תמות למחר’, והלא גם היום אינו יודע אם יחיה, והיה לו לומר שמא תמות היום. 

ותירצו, שאם היה אומר שמא ימות היום היה האדם אומר לעצמו, הרי אין אני מרגיש חולשה 

ואיני כאדם שהולך למות, ולא נראה שאמות היום, ומתוך כך יתעצל לעשות תשובה, על כן אמר 

לו שוב היום שמא תמות למחר, כלומר שאף אם היום הנך מרגיש חזק, אבל אינך יודע מה יהיה 

למחר, ועל כן יש לך לשוב.

בפתחי יה ביאר שרבי אליעזר קורא לכל ימי חיי האדם בעולם הזה, יום אחד, וכמו שאמרו בגמרא 

)עירובין כב, א( על הפסוק )דברים ז, יא( ‘אשר אנכי מצוך היום לעשותם’, היום לעשותם ומחר 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער התשובהשער התשובה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  תפג תפב   המוסר   ארחות   

זנאמר )תהלים כה, ח(: 'שוב 

– מפני שטוב ויזר ה', על כן 

– לפיכך  יורה חשאים בדרך' 

הוא נותן לחוטאים אפשרות 

את  להם  ומורה  אליו  לשוב 

קרא  וכבר  התשובה.  דרך 

אליו,  לחזור  הבורא  אותך 

תחילה לאש – בנחת ובלזון 

רכה - כמו שנאמר )ירמיה ג', כ"ב(: 'שובו בנים שובבים ארפא משובותיכם', ואחר כך בתוכחת 

והיכלמו  'בושו  לב(:  לו,  )יחזקאל  כמו שנאמר  ובתוכחה,  בדברים קשים  כך  ואחר   - ובהכלמה 

מדרכיכם בית ישראל', ואחר כך השהיר אותך בענזו, כמו שנאמר )יחזקאל לג, יא(: שובו שובו 

מדרכיכם הרעים ולמה תמותו בית ישראל )טוב הלבנון(, כדי זתזוב אליו ותמהר לחשור עדיו – 

ותזדרז לחזור לעבודתו ותזכה לעמוד לפניו.

רצו להציל את עצמם  שלא 

שהיטיב  הטובה  בעזרת 

אותן  שכביכול  נמצא  להם. 

הטובות ניתנו להם מתחילה 

חס  בהם,  נקמה  לשם 

ושלום )פת לחם([. וכך הוא 

לעניינינו, הרי הבורא יתברך 

שנתן  ידי  על  לך  הישיב 

ובתבונה  בחכמה  וחלק  יד 

יתרון  בהם  לך  זם  ובדעת, 

ובעזרתן  ובהן   – שולתך  על 

יש לאדם עדיפות על שאר 

הברואים. ולכן הישהר והישהר 

יזובו  זלא  ]-והישמר[, 

לשענה עליך – שהן לא תיהפכנה להיות כתובעים אותך להוסיף עליך אשמה.

וכבר העיר אותך – ואל תשלה את עצמך שתוכל למצוא צידוקים והתנצלויות בטענה שאף אחד 

לא הראה לך את הדרך הישרה ולא קרא לך לחזור בתשובה, שהרי הבורא כן עורר אותך אל הדרך 

– ללכת בדרך היזרה, והורה אותך – והראה לך את הנתיב המוביל אל שובתך, לחמלה – מתוך 

חמלתו עליך, ולנהלך לאש – ומפני שהוא מנהיג אותך בנחת וברחמים, ולא רצה לך זתתמיד על 

פתיותך – ואינו רוצה שתישאר תמיד בטיפשותך ותחשיק במריך – ותעמוד במרדך, ללכת עמך – 

והוא עומד לצידך ומתנהג אתך על דרך החסד אזר יאות לו – במידת החסד והרחמים כפי שראוי 

לבעל חסד גדול כמוהו יתברך, ובחמלתו ורחמיו – מפני שהוא חומל ומרחם על ברואיו, כמו

ן יֹוֶרה  ר ְיָי ַעל ּכֵ ים כה, ח(: )יד(שֹוב ְוָיׁזָ ִהּלִ ֶנֱאַמר )ּתְ ׁזֶ

ּוְבָלׁזֹון  ְלַאש  אֹוְתָך  ָקָרא  ּוְכָבר  ֶרְך.  ּדָ ּבַ ִאים  ַחּשָ

ְך  ּכָ ְוַאַחר  ְוַהְכָלָמה,  תֹוַכַחת  ּבְ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ה,  ַרּכָ

ּוְתַמֵהר  ׁזּוב ֵאָליו  ּתָ ׁזֶ ֵדי  ּכְ ְבָעְנׁזֹו,  ִהְשִהיר אֹוְתָך 

ַלֲחשֹר ָעָדיו.

ּוִבְתבּוָנה  ְבָחְכָמה  ְלָך  ֵהִשיב  ַרְך  ִיְתּבָ ְוַהּבֹוֵרא 

ֵהר  )יג(ִהּשָ שּוָלֶתָך.  ַעל  ִיְתרֹון  ָבֶהם  ְלָך  ם  ׂזָ ּוְבַדַעת, 

ּלֹא ָיׁזּובּו ְלַשֲעָנה ָעֶליָך. ֵהר, ׁזֶ ְוִהּשָ

ְוהֹוָרה  ָרה,  ַהְיׁזָ ֶרְך  ַהּדֶ ֶאל  אֹוְתָך  ֵהִעיר  ּוְכָבר 
ָעֶליָך,  ְלֶחְמָלה  שֹוָבְתָך,  ְנִתיב  אֹוְתָך 

ַתּיּוְתָך  ְתִמיד ַעל ּפְ ּתַ ּוְלַנֶהְלָך ְלַאש, ְולֹא ָרָצה ְלָך ׁזֶ

ר  ֶרְך ַהֶחֶסד ֲאׁזֶ ִמְרְיָך, ָלֶלֶכת ִעְמָך ַעל ּדֶ ְוַתֲחִשיק ּבְ

מֹו  ּכְ רּוָאיו,  ּבְ ַעל  ְוַרֲחָמיו  ּוְבֶחְמָלתֹו  לֹו,  ֵיאֹות 

פנה ראובן ללוי 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, וכאשר הגיע זמן הפרעון 

להתנהג כאילו נטרפה עליו דעתו, כשם שנהג כלפי שמעון. הרים לוי את מטהו והכהו בחוזקה 

באומרו: נבל שכמותך, עצה זו הרי אני עצמי יעצתי לך וכי כדי 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”.

במסכת פסחים )נד, א( מובא: שבעה דברים נבראו  יד. שוב ויזר ה' על כן יורה חשאים בדרך. 

‘בית אלוקים’  קודם שנברא העולם. אחד מהדברים המנויים שם היא התשובה. המבי”ט בספר 

)שער התשובה פרק טו( ביאר שהמכוון בזה הוא ללמדנו ששבעת הדברים הללו הם הכרחיים 

עמו  שהיטיב  שבטובות  להיזהר,  האדם  שעל  מבואר  עליך.  יזובו לשענה  והשהר זלא  השהר  יג. 

השי”ת שהן ניתנו לו למענו לתועלתו ולטובתו, שלא ישתמש בהן לרעה כנגד השי”ת, כי אז הן 

תהפכנה להאשמות כנגדו.

על הכתוב בפרשת האזינו “צור ילדך תשי ]-שכחה[ ותשכח אל מחוללך” )דברים לב, יח(. המשיל 

המגיד מדובנא: משל למה הדבר דומה!

ראובן היה חייב מנה לשמעון והיה שמעון המלווה תובע ומטריד את ראובן שישלם חובו. בצר לו 

 עיונים 

 עיונים 



הלבבותשער התשובהביושר לבב חובות 

תפה  המוסר   ארחות   

הלבבות שער התשובהחובות 

המוסר  ארחות  תפד  

 - ומהר  אחי,  מהר,  כן  על 

והזדרז להאשין אליו ולזמוע 

ובחר  בו,  ולדבקה  בקולו 

לה  זבחר  מה  את  לנפזך 

]-בעבורה[ אלהיך, ורצה לה 

– ותרצה בעבורה מה זרצה 

תביאך  ואל  בוראך.  ממנה 

העצלה להקל בה – ואל תביא אותך עצלותך לזלזל בערך נפשך, כי אם תקל נפזך

קֹולֹו  ֹמַע ּבְ ָאִחי, ּוַמֵהר ְלַהֲאִשין ֵאָליו ְוִלׁזְ ַמֵהר, 
ַחר ָלּה  ּבָ ֶ ָך ַמה ּזׁ ּוְלָדְבָקה בֹו, ּוְבַחר ְלַנְפׁזְ

ה בֹוְרֶאָך. ְוַאל  ּנָ ָרָצה ִמּמֶ ֶ ֱאלֶֹהיָך, ּוְרֵצה ָלּה ַמה ּזׁ

ָך  ַנְפׁזְ ַקל  ּתֵ ִאם  י  ּכִ ּה,  ּבָ ְלָהֵקל  ָהַעְצָלה  ִביֲאָך  ּתְ

למרוד ולהמרות את פי הבורא שברא אותך והעניק לך את החיים ואת הכוחות, והוא ציוה אותך 

לעשות כך ואתה עשית להיפך! והתביעה השניה על החוטא היא, על הקלקול וההרס שנוצר על 

ידי מעשה החטא.

ובאמת כלפי התביעה הראשונה, כשהאדם מתחרט על מעשיו וחוזר בו, הדין נותן שהקב”ה ימחל 

את  שאפילו  בקידושין  הגמרא  מדברי  שלמדנו  וכמו  הראשונים,  מעשיו  עוד  לו  יזכרו  ולא  לו 

הזכויות שעשה אדם הוא מאבד לגמרי כשהוא מתחרט עליהן וכל שכן ביחס לעבירות. אבל מה 

שהאדם קילקל, הלוא זוהי מציאות עובדתית שלא ניתנת לשינוי, וכיצד תועיל חרטה והתנצלות 

להשיב את הנעשה ?!

הכוחות  כל  את  כולל  שזה  והתורה,  הנבואה  החכמה,  כי  חז”ל,  שאמרו  עצמם  הדברים  הן  והן 

ידי תשובה  הגדולים ביותר שקיימים בבריאה, כולם הסכימו פה אחד שאין תקנה לחוטא על 

בלבד, מפני שעל ידי החטא נוצר בבריאה קילקול מציאותי, ועל פי שורת הדין אין שום דרך 

שזה יתוקן על ידי שמתחרט ושב. אלא יש כאן חסד מיוחד של הקב”ה לפנים משורת הדין, שעל 

ידי התשובה נעקר החטא מעיקרו, וכפי שביאר ה’מסילת ישרים’ )פרק ד’( את המהלך שבזה, 

וז”ל: “אמנם מידת הרחמים היא וכו’, שבהיות השב מכיר את חטאו ומודה בו, ומתבונן על רעתו, 

ושב ומתחרט עליו חרטה גמורה דמעיקרא, כחרטת הנדר ממש שהוא מתנחם לגמרי והיה חפץ 

ומשתוקק שמעולם לא נעשה הדבר ההוא, ומצטער בליבו צער חזק על שכבר נעשה הדבר, ועוזב 

אותו להבא ובורח ממנו, הנה עקירת הדבר מרצונו יחשב לו ]כעקירת הפעולה, שיעקר החטא 

מעיקרו[ כעקירת הנדר, ומתכפר לו. והוא מה שאמר הכתוב “וסר עוונך וחטאתך תכופר”, שהעוון 

סר ממש מהמציאות ונעקר, במה שעכשיו מצטער ומתנחם על מה שהיה למפרע. וזה חסד ודאי 

שאינה משורת הדין”. עכ”ד.

לקיום העולם ואי אפשר בשום אופן שהעולם יתקיים בלעדיהם, וזו הכוונה שהם קדמו לבריאת 

העולם. והיינו שהם התשתית והיסוד של העולם. ]וכן ביאר בקצרה הר”ן בנדרים )לט, ב ד”ה 

שבעה( יעו”ש[. רואים אנו בזה כי כדי שיהיה שייך מציאות של תשובה כאן בעולם, נצרכת בריאה 

מיוחדת.

ויש לעיין בזה, כי הנה אם למשל אדם ֵהַרע לחבירו, ולאחר מכן הוא ניגש אליו ומודה ומתוודה 

שלא התנהג כראוי כלפיו ומביע את חרטתו עם בקשת סליחה, לכאורה בטבעו של אדם כששומע 

דברים כנים כאלו, הוא מסכים למחול ולסלוח, ולהתחיל ‘דף חדש’, אם כן האם צריך בשביל זה 

חידוש מיוחד של ‘תשובה’? האם צריך לברוא לכך ‘בריאה’ מיוחדת שקדמה לעולם?! ובפרט שאנו 

בנים של הקב”ה, וכלום אב אינו סולח ומוחל לבנו שעשה דברים אשר לא ייעשו ולאחר מכן הוא 

מכיר בטעותו ובא לפניו בחרטה גמורה?!

עוד יש לעיין, מדוע כששאלו לחכמה, לנבואה, לתורה, ‘נפש החוטאת מה תקנתו’, אף אחד לא 

נתן עצה לחוטא לעשות תשובה, עד שהקב”ה בעצמו גילה את הסוד שיעשה תשובה ויתכפר 

)עיין ירושלמי מכות ב, ו(.

ונופו נוטה לרום שמי  הצל”ח בפסחים )שם( ביאר ענין זה: דהנה ידוע כי האדם שרשו בארץ 

השמים. והיינו, שכל מחשבה, דיבור או מעשה של ישראל בעולם הגשמי משפיעים על העולמות 

הרוחניים, הן לטוב והן למוטב. כאשר אדם מקיים את מצוות התורה הוא מעלה עולמות אלו, 

וכשהוא חוטא חלילה הוא פוגם בהם. אולם כאשר ברא ה’ את העולמות הרוחניים, הוא בראם 

כך שאף אם יפגמו לא תגרם בהם השחתה אלא רק ירידה בדרגה, ועל ידי תשובה יוכל האדם 

להעלותם לדרגתם הראשונה. תכונה זו של העולם הרוחני ]שעל ידי התשובה שבות אותן מידות 

עליונות שנפגמו עקב החטא – לדרגתם הראשונה, תכונה זו[ נבראה קודם בריאת העולם הגשמי. 

וזו כוונת רבותינו ז”ל במה שאמרו שתשובה נבראת קודם שנברא העולם, רצה לומר, הקב”ה ברוב 

רחמיו סידר את המידות העליונות על אופן זה שיוכלו לשוב ולעלות למקומן הראשון, עכת”ד.

למדנו מביאורו הנפלא של הצל”ח, שבאמת הבריאה של תשובה לא נצרכת כלפי עצם המעשה 

שהאדם עשה נגד ציווי ה’, כי זה דבר מושכל שאם יבוא ויתנצל וישוב באמת ובלב שלם, אזי 

לו, כמו כל אדם שפגע בחבירו ואחר כך מתחרט ושב. אלא החידוש הנורא שהתחדש  יסלחו 

בתשובה, שלזה היה צריך בריאה מיוחדת קודם שנברא העולם, שהקב”ה הכין דרך לתקן את כל 

הקילקולים שהאדם קילקל בכל הבריאה כולה על ידי מעשה החטא.

ובדרך זה מבאר גם רבי אלחנן וסרמן זצ”ל )‘קובץ מאמרים’ ח”א עמ’ כא(, שבכל חטא שנעשה 

יש שתי תביעות על האדם. התביעה האחת היא על עצם מעשה העבירה – איך אתה הנברא העזת 

 עיונים 

 עיונים 



הלבבות שער התשובהחובות 

תפש  המוסר   ארחות   

ביושר לבב הלבבותשער התשובה חובות 

המוסר  ארחות  תפו  

אפילו  אם  שהרי   – בעיניך 

היקרה  נפשך  של  ערכה 

דבר  אישה  בעיניך,  קל  יהיה 

יהיה נכבד אצלך – איזה דבר 

ויקר   חשוב  נכבד,  יהיה  כן 

בעיניך?! 

רבנו  פונה  הבאות  במילים 

אל האדם שכבר עברו עליו 

וייתכן שאפילו  שנים רבות, 

חלפו,  כבר  חייו  ימי  רוב 

בדברי  אותו  מסית  והיצר 

ייאוש להימנע מן התשובה. 

בדבריו פונה רבנו לחזק גם 

את רוחו של אדם זה, לעודדו ולנסוך בלבו תקווה גדולה להצלת נפשו ונשמתו.

והישהר פן יזיאך – והיזהר שלא יסית אותך הרהור לבך ויאמר לך: וכי עתה, אחרי אורך התעלמותי 

האם  חיי,  רוב ימי  וכבר חלפו   – זמן כה ארוך שבו התעלמתי מחובתי, וחליפות  – לאחר משך 

זתזיב  וראוי  תשובתי!!  את  יקבל  לא  הוא  הלא  מחילתו?  את  ואבקז  האלהים  אל  אזוב  עתה 

]-על עניין  יחזקאל הנביא מענין השה  זו זאמר  – והתשובה שראוי להשיב ליצרך היא כמו  עליו 

זה[ )יחשקאל י"ח, כד־כש(: 'ובזוב צדיק מצדקתו... ובזוב רזע מרזעתו', עד סוף הענין. בפסוקי 

הנבואה ביחזקאל מבואר, שאפילו אדם שחטא ביותר ועשה את כל התועבות, אם ישוב באחרונה 

– חיו יחיה )טוב הלבנון( ]זה לשון הפסוקים שם )שם, כא-כג(: "והרשע כי ישוב מכל חטאותיו 

אשר עשה ושמר את כל חקותי ועשה משפט וצדקה - חֹיה יחיה לא ימות. כל פשעיו אשר עשה 

יחיה. החפוץ אחפוץ מות רשע נאם ה' אלהים? הלא בשובו  לו, בצדקתו אשר עשה  יזכרו  לא 

מדרכיו וחיה!" וגו'[.

ד ֶאְצֶלָך? ְבֵעיֶניָך, ֵאיֶשה ָדָבר ִיְהֶיה ִנְכּבָ

ְלָך: ְויֹאַמר  ָך  ִלּבְ ִהְרהּור  יֲאָך  ִ ַיּזׁ ן  ּפֶ ֵהר   ְוִהּשָ
מּוִתי  ִהְתַעּלְ אֶֹרְך  ַאֲחֵרי  ה  )שו(ַעּתָ

ׁז  ַוֲאַבּקֵ ָהֱאלִֹהים  ֶאל  ָאׁזּוב  ָיַמי  רֹב  ַוֲחִליפֹות 

ִביא  ָאַמר ַהּנָ מֹו ׁזֶ יב ָעָליו ּכְ ׁזִ ּתָ ְמִחיָלתֹו? ְוָראּוי ׁזֶ

ְדָקתֹו  יק ִמּצִ ה )ְיֶחְשֵקאל יח, כד־כש(: ּוְבׁזּוב ַצּדִ ֵמִעְנָין ַהּשֶ

ָעתֹו, ַעד סֹוף ָהִעְנָין. ע ֵמִרׁזְ — ּוְבׁזּוב ָרׁזָ

אין יד טבעם משגת, ויחדש בקרבם רוח טהרה להשיג מעלת אהבתו”. וברמב”ם )הלכות תשובה 

פ”א ה”ג( כתב: “אפילו רשע כל ימיו ועשה תשובה באחרונה – אין מזכירין לו שום דבר מרשעו”.

והיינו דכתיב במצות תשובה )דברים ל, יב-יד( “לא בשמים הוא לאמר מי יעלה לנו השמימה ויקחה 

לנו וגו’, ולא מעבר לים הוא לאמר מי יעבר לנו אל עבר הים ויקחה לנו וגו’, כי קרוב אליך הדבר מאד 

בפיך ובלבבך לעשותו”, ומפרש ה’חתם סופר’ )דרשות, ח”ב שסו:( שהיה מקום לחשוב, שמא “בשמים 

הוא” שרק צדיקים וחסידים וקדושי עליון שראשם מגיע השמימה יכולים לחזור בתשובה אם פגמו 

בדבר קל לפי דרגתם הרמה, או “מעבר לים” אלו תלמידי חכמים הצוללים בים התלמוד זוכים לשוב 

אל ה’, לכן אמרה תורה “לא בשמים הוא וגו’, ולא מעבר לים הוא”, אלא “קרוב אליך הדבר מאד בפיך 

ובלבבך לעשותו”, שאף האיש הפשוט ביותר והפחות שבפחותים יכול לחזור בתשובה. 

ויש שכתבו רמז לכך מלשון חז”ל )יומא לט, ב( שכאשר אמר הכהן גדול את הוידוי ביום הכפורים 

נאמר: “וכבר אמר השם ונשמע קולו ביריחו”, ולמה נקטו והזכירו שמה של עיר זו דווקא, אלא 

שידוע שתושבי העיר יריחו מרדו במלכות שמים ר”ל, ולכן קילל יהושע ואמר )יהושע ו, כו( “ארור 

האיש לפני ה’ אשר יקום ויבנה את העיר הזאת את יריחו” ואכן כאשר בנה חיאל בית האלי נענש 

)ראה מלכים א’ טז, לד וברש”י שם(, ולכן מזכירים ואומרים ביום הקדוש שקולו של הכהן גדול 

נשמע אפילו “עד יריחו”, ללמדנו שאף אם נפל האדם בדיוטא התחתונה שבשאול תחתית כמו 

אנשי יריחו, אף על פי כן יש לו תקנה ביום קדוש זה אם יתפלל ויתוודה.

והנה החכם אשר עיניו בראשו אינו מתעצל מלחזור בתשובה, ובפרט כי הלא ידוע כי בסוף ישמעו 

ישראל ויחזרו בתשובה, ואם כן מדוע יתמהמה ולא יעשה כן עכשיו, ובזה ימנע מעצמו סבל וצער 

וייסורים רבים. על פי רעיון זה מבאר ה’לבוש’ )או”ח סימן תרכב ס”ד( הטעם שמפטירים במנחה של 

יום הכיפורים בספר יונה, “לפי שיש בו כח התשובה, ושאין יכולין לברוח מן השם יתברך” )והובא שם 

בבאה”ט סק”ג(. וביארו ה’שער הציון’ )סק”ו( בטוב טעם: וז”ל: “וכוונתם, כי האדם חושב כמה פעמים 

לייאש את עצמו, שאין יכול לתקן בשום אופן, ועל כן יתנהג תמיד באופן אחד, ואם יגזור עליו הקב”ה 

למות ימות. אבל טעות הוא, שסוף דבר יהיה, כל מה שהקב”ה רוצה מנפשו שיתקן מוכרח הוא לתקן, 

ויבוא עוד פעם ופעמיים לעולם הזה, ובעל כרחו יוכרח לתקן, ואם כן למה לו כל העמל, למות ולסבול 

חיבוט הקבר ושאר צרות ולחזור עוד הפעם. וראיה מיונה הנביא, שהקב”ה ציווה עליו שילך וינבא, 

והוא מיאן בזה ונס לים, מקום שלא ישרה עליו עוד השכינה לנבאות כידוע, וראינו שנטבע בים ונבלע 

בדג, והיה שם במעיו כמה ימים, ולפי הנראה בוודאי לא יוכל להתקיים דברי השי”ת, ומכל מקום ראינו 

שסוף דבר היה שרצון השי”ת נתקיים וילך וינבא, כן הוא האדם בעניניו. וזהו שאמרו באבות )פ”ד 

משנה כב(: ‘ואל יבטיחך יצרך שהשאול בית מנוס לך, שעל כרחך אתה נוצר’”.

שו. עתה אחרי אורך התעלמותי וחליפות רוב ימי אזוב אל האלהים ואבקז מחילתו. חובת כל אדם 

לדעת, שמצות תשובה נחלת הכלל היא, ואף מי שנפל ח”ו לשאול תחתית יכול לשוב אל ה’, ואם 

יחפוץ להתקרב יזכה מן השמים לעזר רב וסייעתא דשמיא מיוחדת לתקן כל פגמיו ולחזור בתשובה 

באמת, וכדברי רבנו יונה )שע”ת א, א( שכתב וז”ל: “והתבאר בתורה, כי יעזור השם לשבים כאשר 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער התשובהשער התשובה הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  ארחות  תפש תפח   המוסר   ארחות   

כזיחשור  הבורא,  עבודת 

ימיו  באחרית  בתזובה 

בתשובה  יחזור  כאשר   –

לו  ימחול  חייו,  בשארית 

מרוע  זקדם  מה  הבורא 

הרעים  מעשיו  על   – מעזיו 

שעשה כל ימיו, כמו זנאמר 

– כמו שאמר יחזקאל הנביא 

)יחשקאל יח, כב(: 'כל פזעיו 

לו',  ישכרו  לא  עזה  אזר 

שש(:  לג,  )יחשקאל  אמר  ועוד 

לא  חשא  אזר  חשאותיו  'כל 

תשכרנה לו'.

יהיה  ואל   – עליך  יכבד  ואל 

קשה לך, אחי, הערתי אותך לזמירת עצמך – על הדברים שעוררתיך בהם לשמור על עצמך, אזר 

ארכו ימי התעלמותי ממנה – בה בשעה שאני בעצמי התעלמתי מלהשגיח על עצמי זמן רב כל כך, 

כי לא ייחדתיך בה – שהרי לא אליך בלבד מכוונים דברי מבלעדי נפזי – אלא גם אל נפשי שלי. 

ולכן היכנע לאמת ]–בפני האמת[,

שה  על  המזילו  וכבר 

זהיו  לאדם  משל  הקדמונים 

בידו דרכמוני כסף – מטבעות 

כסף,  עשויות  ערך,  יקרות 

והיה צריך לעבור בנהר גדול 

לעזור  נועדו  והמטבעות   –

לצידו  ולהגיע  לעבור  לו 

וכאזר  הנהר,  של  השני 

עמד על זפת הנהר, הזליך 

 – בנהר  ההם  הדרכמונים 

זה  אדם  השליך  בטיפשותו 

את כל מטבעות הכסף שבידו 

זברוב  מפני  הנהר,  לתוך 

כסילותו קיוה להפסיק הנהר 

שבאמצעותם  וחשב   – בהם 

ולכן  הנהר,  יעצור את שטף 

הזליכם כולם – זרק את כל 

מטבעותיו לנהר, חוץ מאחד 

זנזאר בידו – פרט למטבע 

ולא  בידו,  שנשאר  אחד 

נפסקו המים בעבורם – ולדאבונו, זרם המים לא נפסק מפניהם.

וכאזר ראה כן וגילה את טעותו המרה, אמר למלח אחד זהיה – שעבר עם ספינתו בנהר: קח שה 

הדרכמון אזר בידי – קח לך מטבע זה שבידי והעבירני בספינתך בנהר – והעבר אותי בספינתך 

אל צדו השני של הנהר. ועזה המלח כן כדבריו, והגיעו לחפצו בדרכמון ההוא אזר נזאר בידו – 

והנה אדם זה שהכיר בטעותו, הגיע בסופו של דבר למחוז חפצו בעזרת אותו מטבע יחיד שנותר 

בידו, והזיג בו, באמצעות המטבע האחרון, את מה זלא הגיע אליו בכל הדרכמונים - את מה שלא 

השיג על ידי כל המטבעות זאבדו בנהר. נמצא שבחשבון הסופי, אדם זה לא הפסיד. הוא הקציב 

את מטבעותיו לשם חציית הנהר, ובסופו של דבר הצליח לעשות זאת, לכן לא צריכה להיות לו 

הרגשה של החמצה ושל אובדן, ונמצא כאילו לא ִאבד מאומה.

לה ואיבד את רוב ימיו בשולת – בדברים שאינם וכן הדבר בנוגע לבעל התזובה, אזר ִכּ

ְבַאֲחִרית  ְתׁזּוָבה  ּבִ ֲחשֹר  ּיַ ׁזֶ )שש(ּכְ ַהּבֹוֵרא,  ֲעבֹוַדת 

ל  יו ּכָ ַדם ֵמרַֹע ַמֲעׂזָ ּקָ ֶ ָיָמיו, ִיְמַחל לֹו ַהּבֹוֵרא ַמה ּזׁ

ר  ָעיו ֲאׁזֶ ׁזָ ל ּפְ ֱאַמר )ְיֶחְשֵקאל יח, כב(: ּכָ ּנֶ מֹו ׁזֶ ָיָמיו, ּכְ

ל  ּכָ שש(:  לג,  )ְיֶחְשֵקאל  ְוָאַמר  לֹו,  ְכרּו  ִיּשָ לֹא  ה  ָעׂזָ

ַכְרָנה לֹו. ר ָחָשא לֹא ִתּשָ ַחּשֹאָתיו ֲאׁזֶ

ִמיַרת  ד ָעֶליָך, ָאִחי, ֶהָעָרִתי אֹוְתָך ִלׁזְ ִיְכּבַ ְוַאל 
ה,  ּנָ מּוִתי ִמּמֶ ר ָאְרכּו ְיֵמי ִהְתַעּלְ ַעְצְמָך, ֲאׁזֶ

ַנע ָלֱאֶמת  י. ְוִהּכָ ְלֲעֵדי ַנְפׁזִ יָך ָבּה ִמּבַ י לֹא ִיַחְדּתִ ּכִ

ָהיּו ְבָידֹו  ְדמֹוִנים ְלָאָדם ׁזֶ ילּו ֶשה ַהּקַ ִהְמׁזִ ּוְכָבר 
ָנָהר  ּבְ ַלֲעבֹר  ָצִריְך  ְוָהָיה  ֶכֶסף,  מֹוֵני  ַדְרּכְ

ִליְך  ִהׁזְ ָהר  ַהּנָ ַפת  ׂזְ ַעל  ָעַמד  ר  ְוַכֲאׁזֶ דֹול,  ּגָ

ְלַהְפִסיק  ה  ּוָ ּקִ ׁזֶ ֵני  ִמּפְ ָהר,  ּנָ ּבַ ָהֵהם  מֹוִנים  ְרּכְ ַהּדַ

ַאר  ׁזְ ּנִ ם, חּוץ ֵמֶאָחד ׁזֶ ּלָ ּכֻ ִליָכם  ֶהם, ְוִהׁזְ ָהר ּבָ ַהּנָ

ר ָרָאה ֵכן,  ֲעבּוָרם. ְוַכֲאׁזֶ ִים ּבַ ָידֹו, ְולֹא ִנְפְסקּו ַהּמַ ּבְ

מֹון  ְרּכְ ַהּדַ ֶשה  ַקח  ָהר:  ַבּנָ ָהָיה  ׁזֶ ֶאָחד  ח  ְלַמּלָ ָאַמר 

ה  ְוָעׂזָ ָהר.  ַבּנָ ִבְסִפיָנְתָך  ְוַהֲעִביֵרִני  ָיִדי  ּבְ ר  ֲאׁזֶ

ר  ֲאׁזֶ ַההּוא  מֹון  ְרּכְ ַבּדַ ְלֶחְפצֹו  יעֹו  ְוִהּגִ ן,  ּכֵ ח  ּלָ ַהּמַ

ָכל  ּבְ ֵאָליו  יַע  ִהּגִ ּלֹא  ׁזֶ ּבֹו ַמה  יג  ְוִהּזִׂ ָידֹו,  ּבְ ַאר  ִנׁזְ

ד ְמאּוָמה. ָהר, ּוְכִאּלּו לֹא ִאּבֵ ּנָ ד ּבַ ִאּבֵ מֹוִנים ׁזֶ ְרּכְ ַהּדַ

שּוַלת  ּבְ ָיָמיו  רֹב  ה  ּלָ ּכִ ר  ֲאׁזֶ ׁזּוָבה,  ַהּתְ ַעל  ּבַ ְוֵכן 

שש. כזיחשור בתזובה באחרית ימיו ימחל לו הבורא. במסכת שבת )קנג, א( אומר רבי אליעזר: 

“שוב יום אחד לפני מיתתך”. והקשה המהר”ל )נתיבות עולם נתיב התשובה פ”ב(, מדוע אמר 

בלשון זו, ולא אמר ‘שוב כל ימיך’, ומכך נדע שצריך תמיד לעשות תשובה, וכפי שביאר רבי 

אליעזר את דבריו בסוף. ותירץ, שאם היה אומר בלשון זו, היה משמע שמי שחטא כל ימיו אינו 

יכול לחזור בתשובה בסוף ימיו, משום שחטא הרבה כל ימיו, ולכן אמר בלשון זו, ללמדנו שגם מי 

שחטא כל ימיו, אפילו יום אחד קודם מיתתו אם יעשה תשובה והיא תועיל לו. 

וכן כתב ב’עץ יוסף’ )ד”ה שוב( בשם ה’מדרש שמואל’, שהכוונה בזה, שאף רשע שהרשיע כל ימיו 

– אל יתייאש מן הרחמים בחושבו שאף אם ישוב בתשובה שלימה לא יקבלו אותו. מחשבה זו אינה 

נכונה, אלא אפילו אם הירבה לחטוא ולהרשיע, אם ישוב בתשובה הקב”ה יקבל אותו, וכמו שדרשו 

חז”ל )ירושלמי חגיגה פ”ב ה”א, רות רבה ו, יג( על הפסוק )תהלים צ, ג( ‘תשב אנוש עד דכא’, עד 

 עיונים 



הלבבות שער התשובהחובות 

תצא  המוסר   ארחות   

ביושר לבב הלבבותשער התשובה חובות 

המוסר  ארחות  תצ  

ואל   - ממנה  תברח  ואל 

ותן   – והודה  ממנה,  תסטה 

העיר  אזר  לאלהים  תודה 

ידעת  זלא  למה  אותך 

לדברים  אותך  שעורר   –

שנעלמו ממך, ואל תקח אורך 

התעלמות שולתך המעיר לך, 

ואל   – ולאמתלא  לך  לשענה 

שהמעורר  בטענה,  תשתמש 

רב  זמן  כבר  מתעלם  עצמו 

לפטור את  כדי  ה'  מעבודת 

עצמך מעבודת התשובה, כי שה מתרמית היצר – כי טענה זו היא אחת מתעלולי היצר, ומצודיו 

לאנזים – ואחת מן המלכודות שהוא טומן לאנשים אזר הכרתם חלוזה – ששכלם חלוש.

האלהים יזימנו – ישים חלקנו מן הממהרים – בין המזדרזים לחזור בתשובה אליו, והזבים

ֵהִעיר  ר  ֲאׁזֶ ֵלאלִֹהים  ְוהֹוֵדה  ה,  ּנָ ִמּמֶ ְבַרח  ּתִ ְוַאל 

מּות  ח אֶֹרְך ִהְתַעּלְ ּקַ , ְוַאל ּתִ ּלֹא ָיַדְעּתָ ֶ אֹוְתָך ְלַמה ּזׁ

י ֶשה  ִעיר ְלָך, ְלַשֲעָנה ְלָך ְוַלֲאַמְתָלא, ּכִ שּוָלְתָך ַהּמֵ

ָרָתם  ַהּכָ ר  ֲאׁזֶ ים  ָלֲאָנׁזִ ּוְמצֹוָדיו  ֶצר  ַהּיֵ ְרִמית  ִמּתַ

ה. ֲחלּוׁזָ

ִבים  ָ יֵמנּו ִמן ַהְמַמֲהִרים ֵאָליו )יש(ְוַהּזׁ ָהֱאלִֹהים ְיׂזִ

עבדך” )בראשית לב, יא(. ופירש רש”י: נתמעטו זכיותי על ידי החסדים והאמת שעשית עמי, לכך 

אני ירא שמא משהבטחתני נתלכלכתי בחטא ויגרום לי להמסר ביד עשו. ומקורו ממדרש רבה 

במדב”ר יט, לב, ועוד.

ותמוה, אם יעקב אבינו חשש שימסר ביד עשיו בגלל החטאים אשר חטא, הרי יש בידו פתרון, 

והוא, שיחזור בתשובה שלימה ויתכפר לו, ולא יהיה יותר מה שיגרום לו להימסר ביד עשיו?

בספר ‘דעת שרגא’ )פרשת וישלח( ביאר ענין זה, דהנה החוטא באיזה חטא פוגם בשתי דברים, 

האחד הוא עצם החטא אשר חטא ועבר על רצון וציווי השי”ת, והדבר השני שהחטא פוגם בנשמתו 

בתשובה  חוזר  החוטא  וכאשר  החטא.  קודם  שהיה  ממה  שלו  והמצב  המציאות  כל  את  ומשנה 

שלימה, התשובה פועלת לטובה על שתי הדברים, ראשית היא מכפרת את עצם החטא ומצילה 

את החוטא מן העונש, ובנוסף, התשובה מנקה את ליכלוך העון ומחזירה את מצבו בחזרה לטובה, 

כפי שהיה קודם החטא.

ודבר זה שהתשובה משנה את מציאות החוטא התחדש על ידי ראובן, כמובא בחז”ל )ב”ר פד, 

יט(: אמר לו הקב”ה )-לראובן( מעולם לא חטא אדם לפני ועשה תשובה ואתה פתחת בתשובה 

וזה הושע שנאמר “שובה ישראל עד ה’  תחילה, חייך שבן בנך עומד ופותח בתשובה תחילה, 

אלקיך” )הושע יד, ב(.

וקין פתחו בתשובה )כדאיתא  והקשה ה’ראשית חכמה’ )שער התשובה פ”ג( הרי אדם הראשון 

בעירובין יז, א, ועוד(, ומהו כוונת המדרש לומר שראובן פתח בתשובה תחילה. וכמו כן קשה מה 

שאמר לו הקב”ה בן בנך פותח בתשובה תחילה, והרי הושע לא היה הנביא הראשון שדיבר אודות 

תשובה, הלא כל הנביאים דיברו אודות התשובה.

אלא אמנם כן, אדם הראשון אכן עשה תשובה אבל הוא הרי לא חזר למצבו הראשון, והקנס 

שחזר  למרות  קין  וכן  שלו.  התשובה  ידי  על  התבטל  לא  החטא  בשעת  מיתה  עליו  שנקנסה 

בתשובה מכל מקום נשארה עליו הגזירה של נע ונד, וכן לא זכה והעולם לא נבנה ממנו אלא משת 

אחיו. כי למרות שהם שבו בתשובה, התשובה שלהם הועילה רק לכפר את עצם החטא, אבל לא 

הועיל להם לחזור למצבם הראשון שקודם החטא.

ברם שונה תשובתו של ראובן, הוא חזר בתשובה שלימה וזכה וחזר למדריגתו הראשונה, ומיד 

אחרי שחטא כתוב “ויהיו בני יעקב שנים עשר” )בראשית לב, כב(, ואמרו חז”ל )שבת נה, ב(: 

מלמד ששקולין כולם כאחת.

וכנ”ל, אבל  מצינו שהיו בעלי תשובה  ראובן  קודם  גדול בתשובה, אמנם  חידוש  חידש  ראובן 

התשובה הועילה רק בשביל להסיר את העונש, אולם התשובה לא ניקתה את הליכלוך של החטא, 

דכדוכה של נפש, ואפילו אם הוא כבר גוסס לפני מיתתו, אם ישוב בתשובה הקב”ה מקבלו. 

ובשם ‘לב אבות’ הביא שמדוייק כן בלשון המשנה, שאף אם עבר עבירות כל ימיו נאמר עליו 

‘שוב’, ]כי לכאורה, אם כל ימיו היו בחטא, אין לו דרך לשוב אליה[, מפני שנשמתו היא ממקום 

קדוש ושכלו חלק אלוה ממעל אשר ממנו באה, ואם כן הוא חוזר ושב אל מקורו. 

וכתבו הר”י מטולידו והר”י יעב”ץ בשם ה”ר ישראל, שצריך האדם לידע שאף על פי שתשובת 

הבחור היא מעולה מתשובת הזקן, לפי שהבחור הוא בתקפו ובגבורתו וכח התאוות גובר בו והוא 

מכניעו, מה שאין כן הזקן שנתקררו כבר נטיות תאוותיו ואין בו כח לעשות רע, מכל מקום יש לו 

לדעת כי ה’ יקבלנו אפילו שעה אחת או רגע אחד קודם מותו אם ישוב בלב שלם.

וזה מה שאמרו חז”ל )ע”ז י, ב( יש קונה עולמו בשעה אחת, ואמרו )שיה”ש רבה ה, ב( על הפסוק 

)תהלים מו, יא( ‘הרפו ודעו כי אנכי אלהים’, הרפו ממעשיכם הרעים ועשו תשובה אפילו כהרף 

עין. וב’מילי דאבות’ הביא מה שאמר רבי שמעון בר יוחאי )קידושין מ, ב( אפילו רשע גמור כל 

ימיו ועשה תשובה באחרונה אין מזכירים לו שוב רשעו, שנאמר )יחזקאל לג, יב( ‘ורשעת הרשע 

לא יכשל בו ביום שובו מרשעו’.

יש. והזבים עדיו בלב זלם. יעקב אבינו אמר “קטנתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבב הלבבותשער התשובה חובות 

המוסר  ארחות  תצב  

זלם   בלב  אליו   - עדיו 

ברחמיו, אמן.

בעשרת  הזביעי,  זער  נזלם 

האל יתברך

ַרֲחָמיו, ָאֵמן. ֵלם ּבְ ֵלב ׁזָ ָעָדיו ּבְ

ָרְך ֶעְשַרת ָהֵאל ִיְתּבָ ִביִעי, ּבְ ְ ַער ַהּזׁ ׁזַ ַלם  ִנׁזְ

והחוטא לא חזר למצבו הראשון. ובא ראובן וחידש חידוש גדול בתשובה, שעל ידי התשובה אפשר 

לנקות לגמרי את כל הליכלוך של החטא, מבלי להותיר שום רושם שלילי כל שהוא, ולחזור למצב 

הראשון.

ולכן זכה ראובן מידה כנגד מידה שבן בנו הושע יפתח בתשובה, אכן כל הנביאים דיברו אודות 

התשובה, אבל שונה מהם הושע שפתח בתשובה בדרגה עילאה, שמנקה את כל הליכלוך של 

החטא ומחזירה את האדם למצבו הראשון כמו שנאמר “שובה ישראל עד ה’ אלקיך”.

ולפי זה מיושב היטב מדוע פחד וחשש יעקב אבינו מן החטא, בודאי היה יכול לחזור בתשובה 

שלימה, אבל עדיין היה נותר רושם כל שהוא ושמץ של ליכלוך מן החטא, כי עד ראובן עדיין 

לא התחדש בבריאה הכח הזה של תשובה שאפשר לנקות את הלכלוך ולחזור למצב הראשון של 

קודם החטא. ומזה פחד יעקב, לא מן החטא עצמו, כי על זה אפשר לחזור בתשובה, אלא הפחד 

שלו היה מהליכלוך של החטא שזה לא היה יכול להתנקות.

ועוד(,  )ד, א,  ומדוקדק היטב, דהנה דברי חז”ל שרש”י מביא, מובאים בגמרא במסכת ברכות 

ובמדרש רבה )במדב”ר יט, לב(, אולם במדרש יש שינוי קצת ממה שמובא בש”ס. דבגמרא איתא 

שהחשש של יעקב אבינו הוא ‘שמא יגרום החטא’, ואילו במדרש הלשון הוא ‘שמא נתלכלכתי אצל 

לבן’, ורש”י בחר להביא את לשון המדרש.

וזהו משום שחששו של יעקב לא היה מעצם החטא, שעל זה באמת אפשר היה לחזור בתשובה, 

החשש שלו היה מהליכלוך של החטא שלא יורד גם על ידי תשובה, כי האדם החוטא משתנה 

ממצבו. עד שבא ראובן בנו וחידש את החידוש הזה במעלת התשובה.

הפחד של יעקב אבינו שמא נתלכלכתי בחטא היה, למרות שהייתה לו הבטחה מהקב”ה, אבל 

ההבטחה נאמרה לו כשהיה במצב של קודם החטא, אבל אין לו את ההבטחה על מצב של אחרי 

החטא שהיא מציאות אחרת.

 עיונים 

זער זמיני

שער 
 חשבון
הנפש





הלבבותשער חשבון הנפשביושר לבב חובות 

הצת  תמוסר   ארחוה   

נפשו  עם  תאדם  בחשבון 

לאלתים

סיבות  שתי  תמחבר:  אמר 

העוסק  השער  להצבת 

לשער  סמוך  הנפש  בחשבון 

מפני  הראשונה,  התשובה: 

הואיל   – מאמרנו  שקדם 

והקדמנו לבאר בשער הקודם 

בגדרי תהשובת והנאית – את 

עיקרי התשובה ואת פרטיה, 

שתית  העובדה  והשנייה, 

אחד  תנפש  עם  תחשבון 

מהנאית – חשבון הנפש הוא אחד מתנאי התשובה ]כמו שכתב רבנו לעיל בשער התשובה פרק 

חובותיה  את  מילאה  שלא  על  נפשו  את  האדם  שיוכיח  הוא  החרטה  של  החמישי  ה’, שהתנאי 

ביאור את  לנכון לסמוך לת  הללו, ראיהי  לכן, בשל שתי הסיבות  לנפש([,  )מרפא   כלפי הבורא 

ִמיִני ַער ַתׁשְ ַ ַתּשׁ

ֶפׁש ּבֹון ַתּנֶ ַער ֶחׁשְ  ׁשַ

ּבֹון ָתָאָדם ִעם ַנְפׁשֹו ֵלאלִֹתים ֶחׁשְ ּבְ

ִגְדֵרי  ּבְ ַמֲאָמֵרנּו  ַדם  ּקָ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ר:  ַתְמַחּבֵ ָאַמר 
ִעם  ּבֹון  ַתֶחׁשְ )א(ְוָתָית  ּוְהָנֶאיָת,  ׁשּוָבת  ַתּהְ

אּור  ּבֵ ָלּת  ִלְסֹמְך  ָרִאיִהי  ָנֶאיָת,  ִמּהְ ֶאָחד  ֶפׁש  ַתּנֶ

א. ותית תחשבון עם תנפש אחד מהנאית. אחד מפרטי התשובה הוא שיעשה האדם לעצמו חשבון 

נפש, וכדברי רבינו לעיל שער התשובה פרק ה’, כי תנאי החמישי של החרטה הוא, שיוכיח את 

נפשו ויכלים אותה במצפונו על כך שלא מילא את חובותיו כלפי הבורא. 

במסכת ברכות )ז, א(: “אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי: טובה מרדות אחת בלבו של אדם ]-טובה 

הכנעה שאדם שם אל ליבו ומתעורר לתשובה מאליו[, יותר מכמה מלקיות ]-יותר מכמה עונשים 

)‘מכתבי  חיים’  ה’חפץ  ביאר  הדבר  וגו’”. בטעם  ורדפה את מאהביה  שיקבל מאחרים[. שנאמר 

והעונש באה מבחוץ, טבע האדם מעורר  א’(: שכאשר התוכחה  מילואים שיחותיו  חיים’  החפץ 

התנגדות לקבל ביקורת אחרים, ומתאוה לנצח את מוכיחו. אבל כשהוא מתבונן ומכה את עצמו, 

אין לו את מי לנצח, וחוזר למוטב.

ה’בן איש חי’ )‘בן יהוידע’, שם ד”ה טובה( כתב שמרדות אחת בלבו של אדם טובה יותר ממלקויות, גם 

באופן ששב בתשובה מחמת מכות ויסורים. מפני שהשב בתשובה ועוזב את דרכיו הרעים מחמת יסורים 

הבאים עליו, יתכן שאין הוא מודה בלבו שדרכיו אינם טובים, אלא הוא עוזב אותם כעת על כרחו מחמת 

יראת היסורים. אבל המתחרט בלבו, מודה הוא שדרכיו אינם טובים, ושב בתשובה בלב שלם.

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  הצת הצו   תמוסר   ארחוה   

מדבר  לבאר  לנו  וראוי 

ששת  תנפש  עם  תחשבון 

לנו  הראוי  ומן   – ענינים 

שנבאר בעניין חשבון הנפש 

תראשון,   — דברים.  שישה 

מת תחשבון עם תנפש – מהו 

‘חשבון הנפש’ ומהי הגדרתו. 

הנפש  חשבון  האם  ותשני, 

אם  שוות  האדם  בני  כל  של 

ותשלישי, על כמת  ]או[ לא. 

יתית  אופנים  בכמה   – פנים 

חשבון תאדם עם נפשו ובאלו 

דרכים על האדם לעשות לעצמו חשבון הנפש. ותרביעי, מת הועלה תחשבון תתת – מהי התועלת 

שבחשבון הנפש. ותחמישי, האם תאדם חייב לחשוב עם נפשו – לעשות לעצמו חשבון הנפש המיד, 

אם לא. ותששי, במת שחייב תאדם לסמוך לחשבון מן תמעשים – מהן הפעולות המוטלות על האדם 

מיד אחרי עשיית חשבון נפש.

ֶפׁש  ַתּנֶ ִעם  ּבֹון  ַתֶחׁשְ ַבר  ִמּדְ ְלָבֵאר  ָלנּו  ְוָראּוי 
ּבֹון  ת ִעְנָיִנים. — ָתִראׁשֹון, ָמת ַתֶחׁשְ ָ ּשׁ ׁשִ

ֶות  ֵני ָאָדם ׁשָ ל ּבְ ּבֹון ּכָ ִני, ִאם ֶחׁשְ ֵ ֶפׁש. ְוַתּשׁ ִעם ַתּנֶ

ּבֹון  ֶחׁשְ ִיְתֶית  ָפִנים  ת  ּמָ ּכַ ַעל  י,  ִליׁשִ ְ ְוַתּשׁ לֹא.  ִאם 

ּבֹון  ָתָאָדם ִעם ַנְפׁשֹו. ְוָתְרִביִעי, ַמת ּהֹוֶעֶלה ַתֶחׁשְ

ב ִעם ַנְפׁשֹו  ֵ ב )ג(ְלַחּשׁ י, ִאם ָתָאָדם ַחּיָ ת. ְוַתֲחִמיׁשִ ַתּתֶ

ב ָתָאָדם ִלְסֹמְך  ַחּיָ ֶ ַמת ּשׁ י, ּבְ ִ ּשׁ ִ ָהִמיד, ִאם לֹא. ְוַתּשׁ

ים. ֲעׂשִ ּבֹון ִמן ַתּמַ ַלֶחׁשְ

תנפש,  עם  תחשבון  עניני 

מעניני  בו  שיש  מת  בעבור 

שהוא  מפני   – לת  תתערת 

מעורר את הנפש למת שיש 

בת הקנהת – לעסוק בדרכים 

שיביאו את האדם לשלימות 

שאמר  כמו  עולמים,  בשני 

דוד המלך עליו תשלום )התלים קיט, נט(: ‘חשבהי דרכי – כאשר הנני שם לב ומחשב את דרכי, 

או-אז ואשיבת רגלי אל עדוהיך‘ – הנני שם מגמתי לשמירת אזהרותיך.

ּבֹו  ׁש  ּיֵ ֶ ּשׁ ַמת  ֲעבּור  ּבַ ֶפׁש,  ַתּנֶ ִעם  ּבֹון  ַתֶחׁשְ ִעְנְיֵני 

ֵני  ׁשְ ָנָהּת ּבִ ּקָ ּת ּהַ ׁש ּבָ ּיֶ ֶ ֵמִעְנְיֵני ַתֶתָעָרת ָלּת ְלַמת ּשׁ

ים קיט,  ִתּלִ לֹום )ּהְ ָ ִוד ָעָליו ַתּשׁ ָאַמר ּדָ מֹו ׁשֶ עֹוָלִמים, ּכְ

יָבת ַרְגַלי ֶאל ֵעדֶֹהיָך. י ְדָרָכי ָוָאׁשִ ְבּהִ ַ נט(: )ב(ִחּשׁ

שהרי אנו רואים שהוא עובר על רצון קונו! נמצא שאדם זה לוקה בכפליים: גם ייענש על העבירה 

עצמה וגם מפסיד את השכר הרב על הזמן שהוא עסוק לפרנסתו. אדם זה יקבל שכר אך ורק על 

המצוות שיעשה בפועל, ולא על הזמן שיכול היה לקיים מצוות לּו לא היה טרוד בפרנסתו.

לכך מתכוון המדרש: “חישבתי מתן שכרן של מצוות”, אף בזמן שהוא אנוס לעסוק בפרנסתו, 

“והפסדן של עבירות”, שגורמות לאדם להפסיד גם את שכר המצוות בזמן שהוא עסוק, ומכיוון 

שכך – הרי “ואשיבה רגלי אל עדותיך”, בכל שעה פנויה, ולא בטלתי אפילו רגע!

יתכן שזה מה שאמרו חז”ל )סוטה כא, א( ‘עבירה מכבה מצוה’. אין הכוונה למצוה גמורה, אלא 

מכבה  שאותו  וטירדה,  אונס  מחמת  ממצוות  שהתבטל  הזמן  על  זה  לאדם  מזומן  שהיה  לשכר 

– לא מצוות הוא  ואינו אנוס  העבירה, שהרי התברר למפרע שגם כאשר אינו טרוד בפרנסתו 

מקיים, אלא עבירות. זהו ‘עבירה מכבה מצוה’. 

ג. לחשב עם נפשו המיד. אחת מתחבולות היצר-הרע הוא לא להניח לבני האדם להתבונן, וכמו 

שכתב ה’מסילת ישרים’ )פרק ב’( וז”ל: “והנה ירמיהו היה מתאונן על רוע בני דורו מפני היותם 

בגמרא שם מובאת דעה נוספת בענין זה: וריש לקיש אמר, ]טובה מרדות אחת בלבו של אדם[ 

יותר ממאה מלקיות ]שיקבל מאחרים[, שנאמר תחת גערה וגו’. הרי”ף בעין יעקב ביאר, שריש 

ערך  זאת,  בכל  העונש,  בעקבות  מעשיו  את  בפועל  מתקן  החוטא  אם  שאפילו  מוסיף,  לקיש 

התשובה הבאה מתוך ‘מרדות שבלבו’, גדול הוא מערך התשובה הבאה מתוך ‘מלקות’, כלומר 

יסורין; כי הראשון הוא תשובה שמקורה באהבת ה’, ואילו השני, תשובה שמקורה ביראת העונש. 

ב. חשבהי דרכי ואשיבת רגלי אל עדוהיך. “רב הונא בשם רב אחא אמר: חישבתי מתן שכרן של 

מצוות והפסדן של עבירות ואשיבה רגלי אל עדותיך” )ויקרא רבה, פרשה לה, ומעין זה ברש”י 

עה”פ(. 

בהקדמתו לספרו, שו”ת “דרכי מרדכי”, ביאר רבי מרדכי, אב”ד דק”ק לונא, את דברי המדרש: 

כאשר אדם טרוד במשך כל שעות היום בטרדת הפרנסה, והוא מצטער על שהוא נאלץ לבטל 

מלימוד התורה וקיום המצוות, נותנים לו שכר כאילו עסק בתורה ובמצוות כל היום, שהרי ‘אונס 

רחמנא פטריה’. אולם במה דברים אמורים? רק אם כשהוא מתפנה מעסקיו וטרדותיו, הרי הוא 

עסוק בתורה ובעבודת ה’, ואז אנו יכולים להגדירו כ”אנוס” לגבי השעות שבהן עסק בפרנסתו, 

אבל אם גם כאשר הוא פנוי מפרנסתו אינו עוסק בתורה ובמצוות – לא נוכל להגדירו כ’אנוס’, 

שהרי עינינו הרואות שגם את שעותיו הפנויות אין הוא מקדיש לעבודת השם.

וגם את שעותיו הפנויות אינו מקדיש לתורה  זה, שאדם הטרוד כל היום בפרנסתו  נמצא לפי 

ומצוות – לא רק את שכר אותה שעה הוא מפסיד, אלא את שכר כל היום כולו!

קל וחומר לגבי אדם שעובר עבירה, שבודאי מפסיד את השכר על הזמן שבו עסק בפרנסתו, כי 

לגביו ודאי שאין אנו יכולים לומר שאנוס הוא ואם רק היה פנוי – היה עוסק בתורה ובמצוות, 

 עיונים 

 עיונים 



הלבבות הלבבותחובות  חובות  שער חשבון הנפששער חשבון הנפש

תמוסר  ארחוה  הצט הצח   תמוסר   ארחוה   

וכו’ ושבטח בא חנינה לבני ישראל  ואהרן, שישלח את בני ישראל מארצו, כי שלוחי ה’ המה 

ממעל. כי לולא הכיר זאת, איך לא דן אותם כמורדים להרגן חיים כמשפט מורדי המלוכה בכל 

עת. ובכל זאת הוסיף להציר את בני ישראל והכביד עליהם העול ואמר תכבד העבודה וכו’. ואיך 

עשה זאת אחרי כי הכיר כי ההתעוררות באה ממעל, ואין יד פרעה תקיפה, אלא שזאת היתה 

עצתו להכביד את העבודה והטרדה על בני ישראל ולבלבל את דעתם, והוא פרעה היה חכם גדול, 

וידע כי כיון שדעתם תהיה מבולבלת, יוכשרו ח”ו לכל עון ופשע, והחטא ירחיקם ח”ו מהשי”ת, 

ולא יגאלם ח”ו”. 

כתב הרמב”ם בהלכות תשובה )פ”ג ה”ג( וז”ל: “אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזירת 

הכתוב, רמז יש בו. כלומר עורו ישנים משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם, וחפשו מעשיכם 

וחזרו בתשובה וזכרו בוראכם, אלו השוכחים את האמת בהבלי הזמן ושוגים כל שנתם בהבל וריק, 

אשר לא יועיל ולא יציל, הביטו לנפשותיכם והטיבו דרכיכם ומעלליכם, ויעזוב כל אחד מכם דרכו 

הרעה ומחשבתו אשר לא טובה”. 

מבואר בדברי הרמב”ם שעיקר הגורם לאדם להתעלם ממעשיו הוא “ששוכחים את האמת בהבלי 

דעתם  ומסיחים  ותענוגיהם  העולם  בהבלי  חייהם  וממשיכים  התבוננות,  חוסר  דהיינו  הזמן”, 

מהתכלית אשר לשמו נבראו.

נגועים )-פגומים( בנגע המדה הזאת, שהיו מעלימים עיניהם ממעשיהם בלי שישימו לב לראות 

ו(: “אין איש נחם על רעתו לאמר מה  )ירמיה ח,  מה הם: הלהעשות אם להעזב. ואמר עליהם 

עשיתי, ֻּכל ֹה שב במרוצתם כסוס שוטף במלחמה”. והיינו, שהיו רודפים והולכים במרוצת הרגלם 

ודרכיהם, מבלי שיניחו זמן לעצמם לדקדק על המעשים והדרכים, ונמצא שהם נופלים ברעה בלי 

ראות אותה”.

של  העורמה  תחבולות  )כלומר,  ועורמתו  היצר-הרע  מתחבולות  אחת  באמת  זאת  הנה  “ואולם 

יצר-הרע(, להכביד עבודתו )בה הוא מעביד ומעסיק את האדם( בתמידות על לבות בני-האדם 

עד שלא ישאר להם רווח )-זמן פנוי( להתבונן ולהסתכל באיזה דרך הם הולכים, כי יודע הוא 

ודאי  דרכיהם,  על  ביותר(  וקטנה  מעוטה  במידה  )-אפילו  כמעט-קט  לבם  שמים  היו  שאילולי 

עד  בהם  ומתגברת  הולכת  החרטה  והיתה  ממעשיהם,  )-להתחרט(  להנחם  מתחילים  היו  שמיד 

שהיו עוזבים החטא לגמרי. והרי זו )-הדרך של היצר-הרע, ‘להכביד עבודתו’( מעין עצת פרעה 

הרשע, שאמר )שמות ה, ט(: “תכבד העבודה על האנשים ויעשו בה, ואל ישעו )-אל יפנו( בדברי 

שקר” – שהיה מתכוון שלא להניח להם רווח כלל, לבלתי יתנו לב )להכיר את מצבם( או ישימו 

עצה נגדו )להינצל מיד שעבודו(, אלא היה משתדל להפריע לבם מכל התבוננות, בכח התמדת 

העבודה הבלתי מופסקת”.

בחוזק  האדם  על  )הבא  הוא  מלחמה  איש  כי  האדם,  בני  על  ממש  היצר-הרע  עצת  היא  “כן 

ואי-אפשר להימלט ממנו, אלא בחכמה  ובתחבולות(  )-בפיתויים  ומלומד בערמימות  ובעוצמה( 

רבה והשקפה גדולה”.

מחשבה  ללא  ה’.  עבודת  לחזוק  והתבוננות  במחשבה  צורך  שיש  מלמדנו,  ישרים’  ה’מסילת 

והתבוננות היצר מטעה את האדם, כי איש מלחמה הוא ומלומד בערמימות.

הסבא מקלם ז”ל )‘חכמה ומוסר’ ח”ב מאמר ר”ל ‘העושק יהולל חכם’( ביאר הענין הנ”ל בתוספת 

ביאור, וז”ל: “עיקר אבדן נפש האדם רח”ל הוא מסיבת בלבול הדעת. אשר לא יפסיק האדם את 

הבלבול הזה אפילו פעם אחת רח”ל בימי חייו. ולּו הפסיק את הבלבול הזה אפילו פעם אחת, והיה 

מניח דעתו לצייר היטב נכון את אחריתו. וישוה לנגדו כמו חי את יום המות ואחרי המות, ומצד 

אחר יצייר את פחיתות עניני עולם הזה, כי אז בלי ספק יכו הציורים האלה שורש עמוק בלבו, 

ויחליף בודאי הנהגתו, כי האדם אוהב את עצמו מאד, ויכיר תיכף ומיד את הרעות והצרות רח”ל 

המחכות עליו אם לא ישוב מכסלה. וכיון שאנו רואים האדם אינו שם לבו להחליף הנהגתו, אות 

הוא כי לא הפסיק את בלבול דעתו אפילו פעם אחת. ונורא הענין מאד”.

“וזאת היתה עצת פרעה, אשר לפי הנראה הכיר תיכף ומיד, כאשר באו אצלו הזקנים עם משה 

 עיונים  עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  הקא הק   תמוסר   ארחוה   

לד,  )התלים  תשלום  עליו 

ובחנו  בדקו   – ‘טעמו  ט(: 

והכירו   - וראו  בשכלכם, 

ההתבוננות  תשם‘.  טוב  כי 

בשפע טובו של ה’ מביאה להכרה ש”אשרי הגבר יחסה בו”. הרי שעל האדם להבין בשכלו ולדעת 

את חסדי ה’, כדי שיבוא על ידי כך לידי הכרה שעליו לבטוח בו )לפי רד”ק(, ועוד אמר )דברי 

תימים־א כח, ט(: ‘דע אה אלתי אביך – את גדולתו וחסדיו,

י טֹוב ְיָי,  ים לד, ט(: ַטֲעמּו ּוְראּו ּכִ ִתּלִ לֹום )ּהְ ָ ָעָליו ַתּשׁ

ָאִביָך  ֱאלֵֹתי  ֶאה  ע  ּדַ ט(:  כח,  ִמים־א  ַתּיָ ְבֵרי  )ּדִ ְוָאַמר 

תנפש  עם  תחשבון  אבל 

‘חשבון  של  פירושו   – תוא 

הנפש’ הוא: תשהדלוה תאדם 

בינו  ועולמו  הורהו  בעניני 

של  ביקורתו   – שכלו  ובין 

האדם על מצבו הרוחני, על 

את  מקיים  הוא  שבו  האופן 

מצוות התורה ועל התנהגותו 

חלק  הזה.  העולם  בענייני 

הוא  הנפש  בחשבון  נוסף 

שה’  בטובות  התבוננות 

היטיב לו, כדי שידע בתת מת 

מן  עליו,  שיש  ומת  לו,  שיש 

תביא  זו  ביקורת   – תחובוה 

לידיעת האדם אלו מהחובות 

בהן.  העיסוק  את  והזניח  כראוי  בהן  נזהר  אינו  עדיין  חובות  ואלו  מקיים,  הוא  עליו  המוטלות 

המטרה הסופית היא שישתדל האדם במילוי חובותיו.

 – על העניין הזה, באמרו  עליו תשלום  – וכבר ציווה לנו משה רבנו  וכבר תתתירנו על תת תנביא 

בתחילה )דברים ד, לב-לח(: “כי שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך וגו’ הנהיה כדבר הגדול 

הזה או הנשמע כמוהו, השמע עם קול אלהים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי: או הנסה 

ובזרוע  וביד חזקה  גוי במסות באותות ובמופתים ובמלחמה  גוי מקרב  אלהים לבוא לקחת לו 

נטויה ובמוראים גדולים ככל אשר עשה לכם ה’ אלהיכם במצרים לעיניך וגו’ ותחת כי אהב את 

אבותיך ויבחר בזרעו אחריו ויוציאך בפניו בכחו הגדול ממצרים: להוריש גוים גדולים ועצומים 

ממך מפניך להביאך לתת לך את ארצם נחלה כיום הזה”, ובהמשך אמר: )דברים ד, לט(: ‘וידעה 

תיום ותשבוה אל לבבך כי ת‘ תוא תאלתים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד, ושמרת את 

חוקיו ואת מצותיו‘, הרי שהתורה מצווה עלינו להתבונן בחסדי ה’, בגדלותו ובאחדותו, כדי שנבוא 

על ידי כך לשמירת חוקיו ומצוותיו )לפי פת לחם וטוב הלבנון(, ואמר דוד המלך

ֶרק ִראׁשֹון  ּפֶ

לּוה ָתָאָדם  ּדְ ּהַ ֶפׁש תּוא ִתׁשְ ּבֹון ִעם ַתּנֶ ַתֶחׁשְ ֲאָבל 
ְכלֹו,  ׂשִ ּוֵבין  ינֹו  ּבֵ ְועֹוָלמֹו  הֹוָרהֹו  ִעְנָיֵני  ּבְ

ׁש ָעָליו, ִמן  ּיֵ ֶ ׁש לֹו, ּוַמת ּשׁ ּיֵ ֶ ֶתת ַמת ּשׁ ַדע ּבָ ּיֵ ֵדי ׁשֶ ּכְ

ַתחֹובֹוה.

לֹום  ָ ַתּשׁ ָעָליו  ִביא  ַתּנָ ֶתת  ַעל  ִתְתִתיָרנּו  ּוְכָבר 
ַתּיֹום  )א(ְוָיַדְעּהָ  לט(:  ד,  ָבִרים  )ּדְ ָאְמרֹו  ּבְ

ִוד  י ְיָי תּוא ָתֱאלִֹתים, ְוָאַמר ּדָ ֹבָה ֶאל ְלָבֶבָך ּכִ ַוֲתׁשֵ

בהקדם הסיפור הידוע אודות רב סעדיה גאון שהתארח פעם אצל אדם אחד שלא הכירו. הלה 

כיבד את אורחו וקיבלו בסבר פנים יפות, אף על פי שלא ידע מה טיבו של אורחו. משנודע לבעל 

הבית כי האורח הוא רב סעדיה גאון מיהר להתנצל ולבקש ממנו מחילה על שלא כיבדו כיאות. 

כאשר אמר לו רב סעדיה גאון: “הרי כיבדתני וקיבלת את פני בסבר פנים יפות”, השיב האיש: 

“הן אמת, אולם אילו הייתי יודע את רום מעלת אורחי הנכבד הייתי מכבדו יותר”.

מששמע זאת רב סעדיה גאון, אמר: “אם אדם זה מבין שעליו לבקש מחילה על שלא כיבדני 

אתמול לפי ההכרה שהוא מכיר היום, עלי ללמוד ממנו מוסר השכל. עלי לבקש מחילה מבורא 

העולם, שהרי בכל יום ויום ניתוסף בי הכרה בגדולתו וברוממותו - מה שיום קודם לכן עדיין לא 

השגתי, נמצא אם כן שהיום אני מכיר גדולתו ורוממותו יתברך יותר מאשר אתמול, ואתמול הרי 

כיבדתי אותו רק לפי ההכרה של אתמול ולא על פי ההכרה של היום וכמו כן אתמול לא עבדתי 

אותו באותה אהבה ויראה שיש בי היום”!

מאותו יום ואילך היה רב סעדיה גאון עושה תשובה בכל יום על שמיעט ביום הקודם בכבוד שמים 

ולא נהג על פי ההכרה שהתחדשה לו היום.

 – לבבך”  אל  והשבות  היום  “וידעת  שלפנינו  הפסוק  בכוונת  לביאור  ומכאן  הסיפור,  כאן  עד 

הידיעה בהכרת מלכותו שנוספת לאדם היום ושאתמול עדיין לא השיג – היא כשלעצמה צריכה 

להביא ל”והשבות אל לבבך”, דהיינו: לחזור בתשובה על יום אתמול שלא הגיע עדיין לאותה 

הכרה, וממילא לא הייתה בו אותה אהבה ויראה, ולכך לא עבד את ה’ כמו שצריך היה לעבדו 

בהתאם להכרתו היום, וכן מחר יצטרך לעשות תשובה על שהיום לא עבד את הקב”ה די הצורך 

– על פי מידת ההכרה שישיג אז האדם בכבודו יתברך, וכן בכל יום.

ואולי משום כך סמכו אנשי כנסת הגדולה ב’שמונה עשרה’ את ברכת התשובה לברכת ‘אתה חונן 

לאדם דעת’ – ללמדנו שלאחר כל תוספת בדעת צריכים תשובה מחודשת! א. וידעה תיום ותשבוה אל לבבך. ביאור נפלא בפסוק זה, כתב בעל ‘מנחת ישראל’ )עמוד ש’(, 
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הלבבות שער חשבון הנפשחובות 

הקג  תמוסר   ארחוה   

ביושר לבב הלבבותשער חשבון הנפש חובות 

תמוסר  ארחוה  הקב  

ועוד  ועבדתו‘,  כך  ומתוך 

‘אל  ט(:  לב,  )התלים  אמר 

התיו אטומי לב כסוס וכפרד 

לאדם  לו  אל   – תבין‘  אין 

עסוק  דעת,  חסר  להיות 

בענייני מרוץ החיים ונשטף 

שאינם  וכחמור  כסוס  בהם 

במי שלא  ואמר  בינה,  בעלי 

תסהכל בעניניו ואינו מתבונן 

נפשו  עם  חשב  ולא  בדרכיו 

עליתם – ואינו עושה חשבון 

עם נפשו – אדם זה מתואר בנביא בדרך תוכחה וביקורת )ישעית מד, יט(: ‘ולא ישיב אל לבו – אינו 

נותן אל לבו לבחון את דרכו ואין בו לא דעה ולא הבונת‘ לחשוב ולהתבונן, ונאמר עוד באותה דרך 

של ביקורת ותוכחה )התלים עח, מב(: ‘לא תכרו אה ידו‘ – לא התבוננו בחוזק ידו והניחו את הניסים 

העבר  לתקופות  לב  לשים  הוא  הציווי   – ימוה עולם‘  ‘תכור  ת(:  )דברים לב,  ונאמר  הלב,  לשכחת 

ולקחת מוסר. בפסוקים הבאים אחרי ציווי זה מוזכרים החסדים העצומים שהטיב עמנו ה’ בצאתנו 

ממצרים, ומתואר גם יחסם של ישראל לאותם ניסים: התנהגות של כפיות טובה ושל התנכרות 

לה’ למרות חסדיו אלה. תיאור זה המופיע בתורה בדרך של תוכחה ומוסר מלמד, שהאדם חייב 

בהתאם  בוראו-מיטיבו  את  עובד  הוא  האם  הנפש,  חשבון  לעצמו  ולעשות  ה’  חסדי  את  לזכור 

לחסדים אלה )פתחי לב(, ונאמר כתיאור של הדרך הראויה והנכונה )התלים קמג, ת(: ‘תכרהי ימים 

מקדם‘ – נזכרתי בִניסיך המרובים שעשית עמנו בימים הקדמונים, ונאמר )איוב לו, ג(: ‘אשא דעי 

למרחוק‘ – אגביה את מבטי אל החסדים שה’ עשה אתנו בימי קדם, ועל ידי כך “ולפועלי אתן 

צדק” – הנני מייחס לבוראי את מדת הצדקה והחסד )פת לחם(. מכל הפסוקים הללו הננו למדים, 

כי האדם צריך להתבונן בכל עת, האם הוא פורע את חובו לבורא, כפי ערך הטובות שגמל עמו 

הבורא )פת לחם וטוב הלבנון(.

מושך אליו את סוחרי היהלומים ואת האצילים ושועי ארץ, בעלי אוספים יקרים ושכיות חמדה. 

נעזרים הם בשירותיו וייעוצו של מומחה המעריך כל אבן כשוויה והכל סומכים עליו, ומעניקים 

לו דמי יעוץ ביד רחבה. מיריד זה פרנסתו לכל השנים הבאות, עד ליריד הבא.

מובן, שאדם כזה נושא עיניו משך שנים ליריד, והתרגשותו גואה עם התקרב המועד. אם עד עתה 

נשמרה שגרת חייו, כדרך העשירים, אכל ביישוב הדעת וישן במועד, נח בצהריים ובילה בשיחות 

רעים, הרי בתקופת היריד השתנה הכל. עסוק הוא מבוקר עד אשמורת הבוקר, לא ינוח וכמעט 

לא יישן, לא ישב לאכול אלא יחטוף מן היד לפה ויבלע בלא ללעוס. ומי שיבקש לשוחח עמו 

שיחה בטלה, יסולק בנזיפה ובקוצר רוח. כשישאלוהו על מה הכעס ועל מה הקוצר הרוח, יענה: 

“וכי אינכם מבינים, הלא לימים אלו ציפיתי כמה שנים, ובכל יום כאן – בכל שעה – מרוויח אני 

לכלכלת כמה חדשים, ומרווחי היריד אצטרך להתפרנס כמה שנים עד ליריד הבא. עלי לנצל 

איפוא כל שעה במלואה!”

והנשמה,  ופנינים.  ומפז  ומצוות היקרים מזהב  ניתן לרכוש תורה  יריד בו  כך, העולם הזה הוא 

קצר.  כה  זמן  פרק  הנמשך  זה,  ליריד  שנים  אלפי  המתינה  העולם,  בריאת  לפני  עוד  שנוצרה 

מן  חפשי  נעשה  אדם  ומכיון שמת  יה  יהללו  המתים  לא  נצחים, שכן  לנצח  ומרווחיו תתפרנס 

המצוות )נדה סא, ב(. ועל כן “זכור ימות עולם” שעברו מאז נוצרה נשמתך ועד עתה, כמה המתנת 

ליריד זה, “בינו שנות דור ודור”, כמה רבבות שנים ולנצח נצחים לא תתפרנס אלא מרווחיך פה. 

“שאל אביך )אלו הנביאים, כפירוש רש”י( ויגדך זקניך ויאמרו לך”, שאך ורק כאן המקום לרכוש 

קנייני נצח, ונצל את הזמן ככל יכלתך לסגל תורה ומצוות בלא הרף!

ב. תכור ימוה עולם. “זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור”. ביאר ה’חפץ חיים’ )‘חומת הדת’, פרק 

שביעי( מקרא זה על פי משל: פעם בשבוע נערך יום שוק ליבול הכפרים. פעם בשנה נערך יריד 

לסחורות השונות. אבל יריד של אבנים טובות ומרגליות, נערך רק אחת לכמה שנים. יריד כזה 

ֶפֶרד  סּוס ּכְ ְתיּו ּכְ ים לב, ט(: ַאל ּהִ ִתּלִ ְוָעְבֵדתּו, ְוָאַמר )ּהְ

ִעְנָיָניו ְולֹא  ל ּבְ ּכֵ ּלֹא ִתְסּהַ ִמי ׁשֶ ֵאין ָתִבין, ְוָאַמר ּבְ

יב  ָיׁשִ ְולֹא  יט(:  ְעָית מד,  )ְיׁשַ ֲעֵליֶתם  ַנְפׁשֹו  ִעם  ב  ֵ ִחּשׁ

ים עח,  ִתּלִ )ּהְ ְוָאַמר  ְהבּוָנת,  ְולֹא  ַדַעה  ְולֹא  ִלּבֹו  ֶאל 

)ב(ְתֹכר  ת(:  לב,  ָבִרים  )ּדְ ְוָאַמר  ָידֹו,  ֶאה  ָתְכרּו  לֹא  מב(: 

ָיִמים  י  ָתַכְרּהִ ת(:  קמג,  ים  ִתּלִ )ּהְ ְוָאַמר  עֹוָלם,  ְימֹוה 

א ֵדִעי ְלֵמָרחֹוק. ֶדם, ְוָאַמר )ִאּיֹוב לו, ג(: ֶאּשָׂ ִמּקֶ
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ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  הקת הקד   תמוסר   ארחוה   

אדם  שכל  לכך  הוכחה 

לפי  ה’  את  לעבוד  מחויב 

מבוראו  שקיבל  הטובות 

לעם  ה’  בדברי  מצויה 

ישראל בהיותם במדבר, כמו 

יא,  )דברים  תכהוב  שאמר 

תנו   – תיום  ‘וידעהם  ב־ת(: 

ולקבל  ולהבין  לדעת  לבכם 

תוכחתי, שהרי אני פונה אליכם, אחרי שראיתם אתם בעיניכם את חסדי עמכם, כי לא אה בניכם 

אשר לא ידעו ואשר לא ראו אה מוסר ת‘ אלתיכם‘ – אין אני פונה בדברי אל צאצאיכם הבאים 

אחריכם, אלה שיוכלו להתכחש ולומר שלא ידעו או לא ראו את ניסי יציאת מצריים — ‘כי עיניכם 

תרואוה אה כל מעשת ת‘ תגדול‘ – ואם כן עליכם מוטלת חובה מיוחדת לתת את דעתכם אל אשר 

ראיתם אתם עצמכם. רוצת לומר, כי טענה תבורא ותביעתו עליכם לעבוד אותו, היא יוהר חתקת 

ונראיה – ומוחשית יותר ממת שתיא – מהתביעה שיש לו על בניכם,

ַתּיֹום  ם  ִויַדְעּהֶ ב־ת(:  יא,  ָבִרים  )ּדְ הּוב  ַתּכָ ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ

ר לֹא ָראּו  ר לֹא ָיְדעּו ַוֲאׁשֶ ֵניֶכם ֲאׁשֶ י לֹא ֶאה ּבְ ּכִ

ֵעיֵניֶכם ָתרֹאֹה ֵאה  י  ּכִ ְיָי ֱאלֵֹתיֶכם —  ֶאה מּוַסר 

י ַטֲעַנה ַתּבֹוֵרא  דֹל. רֹוֶצת לֹוַמר, ּכִ ת ְיָי ַתּגָ ל ַמֲעׂשֵ ּכָ

ֵניֶכם  ִתיא ַעל ּבְ ֶ ת ּשׁ ֲעֵליֶכם יֹוֵהר ֲחָתָקת ְוִנְרֵאיה ִמּמַ

בני אדם  אבל אם חשבון כל 

– כתשובה על  שוות אם לא 

השאלה: האם כל בני האדם 

חשבון  לעשות  מחויבים 

נאמר,  שווה,  במידה  הנפש 

אומר   – בתת  תהשובת  כי 

בתשובה על כך שתשהדלוה 

של בני האדם בעניני הורהם 

הרוחני:  במצבם   – ועולמם 

ובהתנהגות  התורה  בקיום 

שווה  אינה  העולם  בענייני 

ההחלף  אלא  כולם,  אצל 

לאדם,  מאדם  ותשתנה   –

והיא תלויה כפי תהחלפוה – 

בהבדל הקיים בין בני האדם במידת תכרהם ושכלם ותכוה – וצלילות תבנהם. וכל אחד ואחד מתם 

]מבני האדם[ מצוות לחשוב עם נפשו – לעשות חשבון הנפש לעצמו במת שתוא חייב בו מעבודה 

תבורא יהעלת – עד כמה הוא ממלא את חובותיו בעבודת הבורא יתעלה, כפי תכרהו – בהתאם 

למידת הכרתו בטובוה תבורא – את הטובות שהבורא מיטיב עמו. טובות אלו הן: תכוללוה – טובות 

שמטיב עמו כמו לשאר בני האדם, ותמיוחדוה – וטובות פרטיות שמטיב הבורא עמו באופן מיוחד. 

ִני ֶרק ׁשֵ  ּפֶ

לֹא,  ִאם  ֶות  ׁשָ ָאָדם  ֵני  ּבְ ל  ּכָ ּבֹון  ֶחׁשְ ִאם  ֲאָבל 
ֵני  לּוה ּבְ ּדְ ּהַ ִתׁשְ ׁשּוָבת ָבֶתת, ׁשֶ י ַתּהְ ֹנאַמר, ּכִ

ִפי  ּכְ ף  ְהַחּלֵ ּהִ ְועֹוָלָמם  הֹוָרָהם  ִעְנָיֵני  ּבְ ָאָדם 

ְוָכל  ֲתָבָנָהם.  ְוַתּכּוה  ְכָלם  ְוׂשִ ָרָהם  ַתּכָ פּוה  ִתְהַחּלְ

ַמת  )א(ּבְ ַנְפׁשֹו  ב ִעם  ֵ ְלַחּשׁ ת  ְמֻצּוֶ ְוֶאָחד ֵמֶתם  ֶאָחד 

ִפי  ּכְ ת,  ִיְהַעּלֶ ַתּבֹוֵרא  ֵמֲעבֹוַדה  ּבֹו  ב  ַחּיָ תּוא  ֶ ּשׁ

ְוַתְמֻיָחדֹוה,  ַתּכֹוְללֹוה  ַתּבֹוֵרא  טֹובֹוה  ּבְ ָרהֹו  ַתּכָ

‘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 יּושב 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... וכאשר יודה האדם לאלוהיו, וירגיש בכל 

לבבו ונפשו כי חייב הוא בתשלומי כל הטובות הרבות אשר עשה לו האל, אז יביע לו התודה 

יגישם לפניו יתברך. בעשותו ככה, והיה האדם כמו נותן,  הזאת, אם בקרבן או בתפילה אשר 

והקב”ה – כביכול – כמקבל, ויזכה האדם בזה למדרגה הכי גדולה, הדביקות בו יתברך, כאשר 

ידבק הנותן במקבל, שהיא האהבה הגמורה. על כן תגדל מדריגת אהבת ה’ יתברך, אשר תכבד 

לקנותה, וימעטו מאד אשר יקיימו את המצוה הראשונה בקריאת שמע, “ואהבת את ה’ אלהיך 

וכו’”. כי עד שיגיע האדם לקנין כח הנתינה, והכרת הטוב הבאה ממנו, לא ישיג את האהבה כלל. 

הרי התבאר בזה שורש אהבת האל ברוך הוא, שהוא – כח הנתינה”. עכ”ל.

ועיקר הדרך לאהבת השי”ת ביארו החסיד ב’חובות הלבבות’ על יסוד הכרת הטוב, וסולם העבודה 

שלו בנוי בעיקרו על חיוב הכרת הטוב עיין שער הבחינה עבודת אלוקים וחשבון הנפש.

א. במת שתוא חייב בו מעבודה תבורא יהעלת כפי תכרהו בטובוה תבורא. לעיל בשער ‘עבודת אלוקים’ 

)פ”ו( ביאר רבינו: ככל שה’ מיטיב לאדם יותר, כך עליו להוסיף בעבודת ה’ יותר. והוסיף רבינו לבאר 

כי טובות הבורא לבני אדם נחלקות לארבעה סוגים: א. טובות הכוללות את כל בני האדם בשוה. ב. 

טובות הכוללות אומה אחת בלבד. ג. טובות שמשפחה אחת בלבד זוכה להן. ד. טובות שנתנו רק 

לאדם יחידי. ועל כל אחד להתבונן מאיזה טובות הוא נהנה, כדי לקבוע כמה עליו להוסיף בעבודת ה’.

כתב בספר “מכתב מאליהו” )ח”א עמוד 50( וז”ל: “עבודת האל בנויה על יסוד הכרת הטוב. הלא 

כה מפורש הוא בכל ספרי הקודש, אשר על האדם להודות לה’ הטוב על כל הטובות אשר יעשה 

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: 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  הקת הקו   תמוסר   ארחוה   

לתשיגו  יוכל  שלא  ומת 

החובות  ואת   – במעשת 

באפשרותו  אין  שעדיין 

מפני  בפועל  לעשות  עתה 

עיכובים ומניעות שונים, על 

שאין  בשעה  גם  פנים,  כל 

ישיגתו  למלאן,  ביכולתו 

– ויביע בפיו את השתוקקותו ליישם גם אותן,  בידיעת – וידע אותן בהכרתו, ויהאוותו בלשונו 

ויכסף אליו בכליון עיניים ובלבו, כמו שאמר דוד המלך עליו תשלום )התלים קיט, ת(: ‘אחלי – כל 

חפצי ורצוני וכל תחינותי ובקשותי הן, כי יכונו דרכי לשמור חוקיך‘ – שדרכי לקיום המצוות תהא 

שבעיני  סלולה וללא שום מניעה שתעכב אותי משמירת חוקיך )אבן עזרא ורד”ק(, ועוד אמר 

המשכילים ויראי ה’, בעלי הדרגה, המצוות הן בבחינת )התלים יט, יא(:

מופהי  אה  ראו  לא  אשר 

כפי   – כראוהכם  תבורא 

אתם, מפני שאהם  שראיתם 

המופתים  אוהם  ראיהם 

תמיוחדים  ואהם  בעיניכם, 

בטובוה תגדולוה מבלעדיתם 

– ועמכם בלבד עשה הבורא 

טובות גדולות ויוצאות דופן, 

מצרים  ממכוה  ותניצלים 

ניצלתם  אתם  ורק   – וקרח 

ממכות מצרים ומעונשו של 

קורח, ולא תם, ועל כן חייבים 

אהם בעבודת עליתם – ולכן, 

שרק  לטובות  כתמורה 

מוטלת  להן,  זכיתם  אתם 

את  לעבוד  החובה  עליכם 

על מוטלת  משהיא  יותר   ה’ 

בניכם.

וכך   – בשאר  נאמר  וכן 

בנוגע  גם  הדבר  הוא 

כי  אדם,  בני  לשאר 

כולם,  אצל  שווה  אינו   – יהחלף  הבורא  בעבודת  עליהם  המוטל  והתפקיד  בו  שחייבים  מת 

– בהתאם לדרגת תכרהם ותהחלפוה תטובוה עליתם  כפי תהחלפוה  והדרישה מכל אדם תלויה 

עושה שהבורא  הטובות  של  השונה  במידה  תלויה  בוראו  את  לעבוד  האדם  חובת  היינו,   – 

עמו.

ולפיכך, על תמאמין בה’ לחשוב עם נפשו – לעשות חשבון נפש עם עצמו במת ]מה[ שתוא חייב 

– וישקול את הדבר במשקל מדויק  תמורת הטובות שהטיב עמו, וידקדק בדבר  לאלתים יהברך 

ומדוקדק בהכליה יכלהו – עד קצה גבול יכולתו וכפי תשגהו ממנו – וכפי כוח השגתו. ומת שיגיע 

אליו במעשת – ואת החובות שבאפשרותו למלא על ידי מעשה, ישהדל בו ויטרח – יעסוק ויעמול 

בקיומן בפועל,

יֵגתּו  ַיּשִׂ ת,  ַמֲעׂשֶ ּבְ יגֹו  ְלַתּשִׂ יּוַכל  ּלֹא  ֶ ּשׁ )ב(ּוַמת 

ִלּבֹו,  ּבְ ֵאָליו  ְוִיְכֹסף  ִבְלׁשֹונֹו,  ְוִיְהֲאֵותּו  ִביִדיָעת, 

ת(: קיט,  ים  ִתּלִ )ּהְ לֹום  ָ ַתּשׁ ָעָליו  ִוד  ּדָ ָאַמר  ׁשֶ מֹו   ּכְ

ים יט, יא(: ִתּלִ יָך, ְוָאַמר )ּהְ מֹר ֻחּקֶ  )ג(ַאֲחַלי ִיּכֹנּו ְדָרָכי ִלׁשְ

ְראֹוְהֶכם,  ּכִ ַתּבֹוֵרא  מֹוְפֵהי  ֶאה  ָראּו  לֹא  ר  ֲאׁשֶ

ם  ְוַאּהֶ ֵעיֵניֶכם,  ּבְ אֹוָהם  ְרִאיֶהם  ם  ַאּהֶ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ

ְלֲעֵדיֶתם,  ִמּבַ דֹולֹוה  ַתּגְ ּטֹובֹוה  ּבַ ַתְמֻיָחִדים 

ן  ּכֹוה ִמְצַרִים ְוקַֹרח, ְולֹא ֵתם, ְוַעל ּכֵ ִלים ִמּמַ ּצָ ְוַתּנִ

ֲעבֹוָדת ֲעֵליֶתם. ם ּבָ ִבים ַאּהֶ ַחּיָ

ִבים ּבֹו  ַחּיָ ֶ י ַמת ּשׁ ֵני ָאָדם, ּכִ ָאר ּבְ ׁשְ ֹנאַמר ּבִ ְוֵכן 
פּוה  ָרָהם ְוִתְהַחּלְ פּוה ַתּכָ ִפי ִתְהַחּלְ ף ּכְ ִיְהַחּלֵ

ַתּטֹובֹוה ֲעֵליֶתם.

תּוא ֶ ּשׁ ַמת  ּבְ ַנְפׁשֹו  ִעם  ב  ֵ ְלַחּשׁ ֲאִמין  ַתּמַ  ְוַעל 
ָבר  ּדָ ּבַ ק  ִויַדְקּדֵ ַרְך,  ִיְהּבָ ֵלאלִֹתים  ב  ַחּיָ

ּוַמת ּנּו.  ִמּמֶ ָגהֹו  ַתּשָׂ ּוְכִפי  ְיָכְלּהֹו  ַהְכִליה   ּבְ

ְוִיְטַרח, ּבֹו  ל  ּדֵ ּהַ ִיׁשְ ת,  ַמֲעׂשֶ ּבְ ֵאָליו  יַע  ּגִ ּיַ ֶ  ּשׁ

רבי  כתב  ויכסוף אליו בלבו.  ויהאותו בלשונו,  ישיגתו בידיעת,  יוכל לתשיגו במעשת,  ומת שלא  ב. 

משה אלשיך: מפני שיש כמה מצוות שאין נוהגין בזמן הזה, וכמה מצוות שאין נוהגים בכל אדם, 

וכל התרי”ג מצוות הם נגד נשמתו של אדם שהוא גם כן כלול מרמ”ח אברים רוחניים ושס”ה גידין 

כידוע, ואין אדם נשלם עד שיקיים כולם, לכן אין תקנה אחרת רק שיתאוה וישתוקק מתי יבוא לידו 

המצוות שאין ביכלתו עתה ויקיימם במחשבה, והסכמה זו מצרף הקב”ה למעשה כאילו עשאם את 

כולם, והבורא ידינהו לזכות מאחר שמחשבתו היא טובה )מרפא לנפש(. 

רמז מן הכתוב לדברים אלו, מביא ה’בן איש חי’ )שנה ראשונה, נצבים(. על מצוות התורה נאמר 

)דברים ל, יד(: ‘כי קרוב אליך הדבר מאֹד בפיך ובלבבך לעשותו’. התורה מלמדת את האדם, שקיום 

כל המצוות הוא ‘קרוב אליך’ – בהישג ידך, ואפילו אותן המצוות שלא ניתן לקיימן בפועל. וכיצד, 

‘בפיך’ – על ידי לימוד המצוה בפה, ‘ובלבבך’ – במחשבה שחושב אדם בלבו ‘אימתי תבוא לידי מצוה 

פלונית ואקיימנה’, כך יוכל אדם ‘לעשותו’ – שיהיה נחשב לו כאילו קיים את כל מצוות התורה.

רבי משה חסיד מפראג, מוסיף על דברים אלו ואומר, כי לימוד המצוות, והרצון לקיימן, נחשבים 

לאדם כקיום, דוקא אם רודף הוא אחר כל מצוה ומתאמץ לקיימה בפועל. רק אז, המצוות שלא 

הצליח לקיימן, נחשבות לו כאילו קיימן על ידי דיבורו ומחשבתו )‘הנהגות צדיקים’ צוואת ר”מ 

מפראג קונטרס ג’(. 

ג. אחלי יכנו דרכי לשמור חוקיך. ובפסוק אחריו נאמר: ‘אז לא אבוש בהביטי אל כל מצותיך’. מה 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  הקט הקח   תמוסר   ארחוה   

לצפוה לעהוה - למצבים אשר 

בידו  יעלה   – ידו  השיג  בהם 

ויוכל בתן – ותהיה לו היכולת 

לשלם מת שייהכן לו מחובוה 

תבורא יהברך – למלא את כל 

חובותיו כלפי הבורא, כל אלה 

שבאפשרותו לקיימן.

ואל ירחיב על עצמו תאמהלאוה בו – ואל יחפש לעצמו תירוצים והצטדקויות כדי לפטור את עצמו 

ממילוי חובותיו, ולא יתלתל

רב  ומפת  מתתב  ‘תנחמדים 

מדבש  יותר  אף  ומהוקים 

– הם חומדים  ומנפה צופים‘ 

את התורה והמצוות ועורגים 

אליהן. ]הזהב והאבנים הטובות הם בעלי ערך רק בעולם הזה, וגם כאן ייתכן שערכם ירד או ייגרם 

להם פגם והפסד כך שלא יהיו שווים עוד. לעומת זאת התורה והמצוות עומדים למקיימיהם לעד 

לעולם. באותו אופן גם טעמו של הדבש, עם כל מתיקותו, יימאס, אם יאכלו ממנו כמות מרובה, 

ואילו התורה והחכמה, ככל שיוספו לעסוק בהן, יגדלו ההנאה והתועלת מהן לבעליהן[. וכאשר 

ישתוקק למלא את חובותיו, גם אלו שברגע זה אין ביכולתו לממש, או-אז תבורא ידינתו לתכוה – 

ידון אותו הבורא לכף זכות גם על אותן המצוות שנמנע ממנו לקיימן, ומכל מקום תוא מצדו חייב 

ם  ּלֵ ֶתן ְלׁשַ יג ָידֹו ְויּוַכל ּבָ ּשִׂ ר ּהַ ְלַצּפֹוה ְלִעּהֹוה ֲאׁשֶ

ָרְך. ֵכן לֹו ֵמחֹובֹוה ַתּבֹוֵרא ִיְהּבָ ּהָ ּיִ ֶ ַמת ּשׁ

ִויַתְלֵתל  ּבֹו,  ָתֲאַמְהָלאֹוה  ַעְצמֹו  ַעל  ַיְרִחיב  ְוַאל 

ַבׁש ִמּדְ ּוְמהּוִקים  ָרב  ת  ּוִמּפָ ָתב  ִמּתָ ֱחָמִדים   )ד(ַתּנֶ

ב ַחּיָ ְותּוא  ִלְתכּוה,  ְיִדיֵנתּו  ְוַתּבֹוֵרא  צּוִפים.   ְוֹנֶפה 

ואף לכסף יש מעלה וחסרון: המעלה: כי אוהב כסף לא ישבע כסף, ואין אדם מת וחצי תאוותו 

בידו, והחסרון: שהכסף לא ישביע בו רעבון נפשו, שהרי אינו נאכל.

ועל זה אמר הכתוב, שלתורה הקדושה יש שתי מעלות יחד: האחת: “הנחמדים מזהב ומפז רב” 

– שבלמדו בתורת ה’ תתרבה לו התאוה והחשוקה אליה כמו לזהב ולפז רב, אשר עליהם נאמר 

)קהלת ה, ט(: “אוהב כסף לא ישבע כסף”, והמעלה השניה: שיש לה בעצמה מתיקות, כי דברי 

התורה הם “מתוקים מדבש ונופת צופים”, כמו שאמר שלמה ע”ה )משלי ב, י(: “כי תבוא חכמה 

בלבך ודעת לנפשך ינעם”, שכל אשר יתמיד בלימודו ימצא בה מתיקות יותר.

ומה שאמר הכתוב "ומתוקים מדבש" ביאר ה'חפץ חיים' )ליקוטי הלכות זבחים, תחילת הקדמה 

ראשונה(: ידוע שיש בטבע הדבש כח המתיקות גדול עד שאם יפול בה איזה דבר לחם או בשר 

וכדומה, וישתהה בה שיהוי רב, במשך הזמן יתהפך הלחם והבשר לדבש גמור, והנה לרוב הפוסקים 

)עיין שו”ע יו”ד סי’ פ”ד סעיף י”ג ובש”ך ס”ק ל”ז( אפילו נפל דבר איסור חוזר להיות היתר גמור. 

וזה שאמר הכתוב, שכח מתיקות התורה היא גדול הרבה יותר מדבש ונופת צופים, דהיינו אם 

אדם שוקד על התורה ותדבק בה כראוי, אפילו אם טבע נפשו היה מתחילה רע מאד, כח התורה 

מטהרתו ומקדשתו ונהפך להיות איש אחר ממש, וזהו מה דאיתא במסכת אבות )פרק ו’ משנה א’( 

‘ומכשרתו להיות צדיק חסיד ישר ונאמן’. עכ”ד.

וכעין זה כתב רבי חיים מוואלאז’ין זצ”ל ב’רוח חיים’ )על מסכת אבות שם( שהלשון “מכשרתו” 

להיות צדיק חסיד וכו’, הוא מלשון הכשר והגעלה וליבון ופיגול גיעולי הרעה שהיה בו תחילה, 

ומכשרתו להיות צדיק והרע מתבטל וכמו שכתוב )משלי פרק ל”א פסוק י”ב( ‘גמלתהו טוב ולא 

רע’, שהרע יכלה על ידי התורה ומרחקתו מן החטא ומקרבתו לידי זכות. 

פירושם של פסוקים אלו? מהי לשון ‘הבטה’ – שהיא מלמעלה למטה, ומהי כוונת הלשון ‘לא אבוש’?

אלא – ביאר רבי אריה לייב צינץ, בספרו ‘מלא העומר’ )תחילת פרשת בחוקותי( – על המצוות 

השכליות כמו גניבה וגזילה לכאורה לא ראוי לקבל שכר, שהרי הם תיקונו של עולם ומתחייבים 

אף לפי השכל האנושי, ומכל מקום יש שכר על קיומן – משום שעושה אותן משום שכך ציוה 

הקב”ה, ולא מחמת הבנת השכל.

היכן נבחן האדם מהי הסיבה שבגללה הוא מקיים את המצוות השכליות? כאשר הוא מקיים גם 

כן את החוקים שאינם בכלל תיקון העולם ואינם מחוייבי ההיגיון האנושי, או אז מגיע לו שכר 

על הכל, גם על המצוות השכליות, כי עתה מתברר למפרע שגם אותן הוא מקיים מתוך כוונה 

לעשות את רצון ה’ יתברך!

והנה, ידוע שעיקר ירידת הנשמה לעולם השפל הוא כדי שלא תאכל ‘נהמא דכיסופא’, ונותנים 

שכר לנשמה על קיום המצוות השכליות, אך זאת כאמור רק כאשר האדם מקיים גם את החוקים, 

ואז אין השכר בבחינת ‘נהמא דכיסופא’, כי נודע שעשה בשל ציווי בוראו יתברך.

זו כוונת הפסוקים לפנינו: “אחלי יכונו דרכי לשמור חוקיך” – החוקים שאינם שכליים, וממילא 

“אז לא אבוש בהביטי אל כל מצותיך” – כי על ידי קיום החוקים גם השכר הניתן על מצוות 

שכליות אינו ‘נהמא דכיסופא’!

ד. תנחמדים מתתב ומפת רב ומהוקים מדבש ונופה צופים. ביאר הגאון בעל ‘בינה לעיתים’ )דרוש 

מ”ה(: הדבש וכל דבר המתוק, יש לו מעלה וחסרון: המעלה: שהוא ֵיָאֵכל בעצמו, והחסרון: שכאשר 

יאכל ממנו הרבה ימאס בו באחרונה. 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  הקיא הקי   תמוסר   ארחוה   

שתתעורר  השאלה  על  אבל 

פנים  בכמת  האדם  אצל 

נפשו  עם  תאדם  חשבון  יתית 

בכמה   – יהעלת  לאלתים 

על  דרכים  ובאלו  אופנים 

האדם לעשות לעצמו חשבון 

הנפש כדי לדעת את חובותיו 

כלפי האלוקים יתברך, אומר 

התשובה  את  נותן  הנני   –

הבאה: כי אופני תחשבון רבים 

החשבון  אופני   – תתת  בענין 

ואי  רבים,  הם  הזה  בעניין 

כולם, אך  את  למנות  אפשר 

שלושים  מתם  ואבאר  אקצר 

מתם  יהבאר  אופנים,   - פנים 

מת שתאדם חייב בו לאלתים 

מהי  לאדם  יתברר  ומהם   –

ומהם  האלוקים  כלפי  חובתו 

המוטלים  הנוספים  החיובים 

לבו  אל  אוהם  כשנוהן  עליו, 

– כשישים לב אליהם, ומקבל 

על נפשו – ויקבל על עצמו לחשוב ולהתעמק בתם ולתכור אוהם המיד. ואלו הם:

תאופן הראשון הוא, כשיסהכל - כשיתבונן תאדם בענין עצמו – בכל תהליך יצירתו, ויחשוב בהחילה 

תוייהו – ויתבונן בראשית הווייתו ויציאהו מלא מציאת אל מציאת – והופעתו ממצב שבו לא היה 

– בלי שהייתה לו לפני  – עד שנהפך מַאִין ליש, ללא יהרון שקדם לו  קיים במציאות, ותעהקהו 

כן מעלה כלשהי או איזו זכות שגרמה ליצירתו, אך – אלא רק מתוך חסד האלתים וטובו ונדבהו 

]ונדיבותו[, ויראת – ואז יבין בשכלו כי תוא חשוב בענינו – כי מצבו יותר נעלה, ונישא במדרגהו 

– בחשבון הנפש, ויניחתו  בו 

יזניח  ואל   – ממנו  ויהעלם 

ממנו,  יתעלם  ואל  הדבר 

תחשבון  ביום  נעכר  יתית  פן 

ביום  חייב  יצא  פן   – תגדול 

הדין הגדול כשכבר לא תהיה בידו האפשרות לתקן, כמו שכהוב )משלי יג, יג(: ‘בת לדבר יחבל לו‘ 

– המזלזל בדבר מצווה - חובל ומזיק לעצמו )מצודת דוד(.

י ִליׁשִ ֶרק ׁשְ  ּפֶ

ִעם  ָתָאָדם  ּבֹון  ֶחׁשְ ִיְתֶית  ָפִנים  ת  ּמָ ּכַ ַעל  ֲאָבל 
ָאְפֵני  י  ּכִ אַֹמר,  ת,  ִיְהַעּלֶ ֵלאלִֹתים  ַנְפׁשֹו 

ֵמֶתם  ֲאָבֵאר  ַאְך  ת,  ַתּתֶ ִעְנָין  ּבָ ים  ַרּבִ ּבֹון  ַתֶחׁשְ

ב ּבֹו  ָתָאָדם ַחּיָ ֶ ֵאר ֵמֶתם ַמת ּשׁ ִנים, ִיְהּבָ ים ּפָ לׁשִ ׁשְ

ַעל  ל  ּוְמַקּבֵ ִלּבֹו,  ֶאל  אֹוָהם  ּנֹוֵהן  ׁשֶ ּכְ ֵלאלִֹתים, 

ִמיד. ֶתם ְוִלְתּכֹר אֹוָהם ּהָ ַנְפׁשֹו ַלְחׁשֹב ּבָ

ִעְנַין ַעְצמֹו, ְוַיְחׁשֹב  ל ָתָאָדם ּבְ ּכֵ ְסּהַ ּיִ ׁשֶ ָתִראׁשֹון, ּכְ
ה ֲתָוָיהֹו ִויִציָאהֹו ִמּלֹא ְמִציָאת  ְהִחּלַ ּבִ

ִיְהרֹון  ְללֹא  ְלֵיׁש,  ֵמַאִין  ָקהֹו  ְוַתְעּהָ ְמִציָאת,  ֶאל 

ַדם לֹו, ַאְך ֶחֶסד ֱאלִֹתים ְוטּובֹו ְוִנְדָבהֹו, ְוִיְרֶאת  ּקָ ׁשֶ

ַמְדֵרָגהֹו,  א ּבְ ִעְנָינֹו, )א(ְוִנּשָׂ י תּוא ָחׁשּוב ּבְ ְכלֹו ּכִ ְבׂשִ

יֹום  ּבְ ר  ֶנְעּכָ ִיְתֶית  ן  ּפֶ ּנּו,  ִמּמֶ ם  ְוִיְהַעּלַ יֵחתּו  ְוַיּנִ ּבֹו, 

ת ְלָדָבר  ֵלי יג, יג(: ּבָ הּוב )ִמׁשְ ּכָ מֹו ׁשֶ דֹול, ּכְ ּבֹון ַתּגָ ַתֶחׁשְ

ֵיָחֶבל לֹו.

)מאמר  הכוזרי  דברי  ידועים  ותמוצק.  ותצמח  תבתמת  מן  במהכונהו  ומעולת  במדרגהו  ונשא  א. 
 עיונים 



הלבבותשער חשבון הנפשביושר לבב חובות 

הקיג  תמוסר   ארחוה   

הלבבות שער חשבון הנפשחובות 

תמוסר  ארחוה  הקיב  

– ומדרגתו יותר רמה, ומעולת 

יותר  ומתכונתו   – במהכונהו 

מעולה משאר הברואים - מן 

 - ותמוצק  ותצמח  תבתמת 

בכל  יתבונן  וכאשר  והדומם, 

ביחס  מעלתו  את  ויבין  אלו 

אליהם, יהחייב – ירגיש חובה 

לתודוה לבוראו יהברך על כך.

וכאמצעי   – בתת  וימשול 

יוכל  זה  עניין  להמחשת 

ודומה.  קרוב  משל  לשמש 

יתאר   – במחשבהו  יעלת 

ינקוהו  בעה  אילו  לעצמו: 

 – במסילת  אמו  תשליכהו 

הייתה  ינקותו  בזמן  אילו 

אם  על  אותו  משליכה  אמו 

אחד  אדם  שם  ועבר  הדרך, 

וראת אוהו, כשהוא מוטל כך 

]וריחם[  וחמל  אונים,  בחוסר 

והכניסו אל  ואסף אוהו  עליו, 

ביהו, ונטפל בגידולו – ונטל על עצמו את עול הטיפול בו, עד אשר גדל ותשכיל – והחכים, תיאך תית 

חייב לרוץ לרצונו – כמה היה חייב להזדרז למלא את רצונו של אדם זה ולעשות את כל אשר יצוותו בו 

ולהימנע מכל מה שיתתירתו ממנו! ואחר כל זאת עדיין ירגיש בלבו, כמת תוא חייב לו מן תחובוה – כמה 

הכרת הטוב הוא חב כלפי אדם זה. וכפי תגנה תבורא עליו ותספקהו בכל עניניו – וכאשר יתבונן בטובות 

הבורא עליו שהן פי כמה וכמה: הוא מגן עליו, הוא מספק לו את כל צרכיו, או-אז צריך הוא להבין 

ולהכיר שיתית תימשכו – חייב הוא להימשך אחרי עבודהו וקיבולו מצווהו – ולקבל על עצמו את כל 

 מצוותיו. וכבר תוכיח תנביא משה רבנו ע”ה את תאומת בענין תתת - בדרך זו, באמרו )דברים לב, ו(: ‘תלת‘

ְוַתּמּוָצק,  ַמח  ְוַתּצֶ ֵתָמת  ַתּבְ ִמן  ְנּהֹו  ַמְהּכֻ ּבְ ת  ּוְמֻעּלֶ

ָרְך. ב ְלתֹודֹוה ְלבֹוְראֹו ִיְהּבָ ִיְהַחּיֵ

ְבּהֹו: ַמֲחׁשַ ּבְ ַיֲעֶלת  ָקרֹוב.  ל  ָמׁשָ ֶתת  ּבָ  ְוִיְמׁשֹל 
ִאּמֹו  ִליַכּהּו  ִתׁשְ ַיְנקּוהֹו  ֵעה  ּבְ ִאּלּו 

ְוָחַמל  אֹוהֹו,  ְוָרָאת  ֶאָחד  ָאָדם  ְוָעַבר  ת,  ִסּלָ ַבּמְ

ַעד  ִגּדּולֹו,  ּבְ ל  ְוִנְטּפַ יהֹו,  ּבֵ ֶאל  ְוָאַסף אֹוהֹו  ָעָליו, 

ב ָלרּוץ ִלְרצֹונֹו  יל, ֵתיַאְך ָתָית ַחּיָ ּכִ ַדל ְוִתׂשְ ר ּגָ ֲאׁשֶ

תּוא  ת  ְוַכּמָ ּנּו,  ִמּמֶ ְוַיְתִתיֵרתּו  בֹו  תּו  ְיַצּוֵ ר  ֲאׁשֶ ְוָכל 

ָעָליו  ַתּבֹוֵרא  ַנה  ֲתּגָ ּוְכִפי  ַתחֹובֹוה.  ִמן  לֹו  ב  ַחּיָ

כֹו ַאַחר  ׁשְ ְתֶית ִתּמָ ּיִ ָכל ִעְנָיָניו, ָצִריְך ׁשֶ ָקהֹו ּבְ ְוַתְסּפָ

ִביא  ַתּנָ תֹוִכיַח  ּוְכָבר  ִמְצָוהֹו.  ְוִקּבּולֹו  ֲעבֹוָדהֹו 

)ב(ַתְליָי  ו(:  לב,  ָבִרים  )ּדְ ָאְמרֹו  ּבְ ת  ַתּתֶ ָבִעְנָין  ת  ָתֻאּמָ

ב. תלת‘ הגמלו תאה עם נבל ולא חכם. לשון המשך הפסוק: “הלא הוא אביך קנך הוא עשך ויכננך”. 

ראשון כז-מג(, שכשם שיש בבריאה ארבע יסודות, והם: “דומם” “צומח” “חי” “מדבר”, כן יש עוד 

סוג חמישי בפני עצמו והוא “ישראל”. וזה נתחדש במתן תורה, שעל ידי מעמד הר סיני בשעתו, 

ונתינת התורה להם בקביעות, נהפכו לסוג מציאות אחרת, מחמת התורה הקשורה ותלויה בעצם 

חיותם.

“ַעם  הוא  ישראל  דַעם  בהא  לחקור  אחד,  מגיד  בשם  לומר  נוהג  היה  זצ”ל  מבריסק  חיים  רבי 

הנבחר”, וכמו שאומרים “אתה בחרתנו מכל העמים”, האם עם ישראל הוי אומה כשאר האומות, 

וחפצא  או שבעיקר מציאותם, הם מציאות  הנבחר”.  “עם  זו שהם  אלא שנתוסף עליהם מעלה 

אחרת משאר האומות.

יוחנן בן זכאי שהיה רוכב על  )סו, ב(: “תנו רבנן, מעשה ברבן  והסביר בזה הגמרא בכתובות 

החמור והיה יוצא מירושלים והיו תלמידיו מהלכין אחריו. ראה ריבה אחת שהיתה מלקטת שעורים 

מבין גללי בהמתן של ערביים”. ולהלן שם: “בכה רבי יוחנן בן זכאי ואמר אשריכם ישראל בזמן 

שעושין רצונו של מקום אין כל אומה ולשון שולטת בהם. ובזמן שאין עושין רצונו של מקום, 

מוסרן ביד אומה שפלה. ולא ביד אומה שפלה אלא ביד בהמתן של אומה שפלה” וכו’.

וצריך ביאור, כיצד ראה רבי יוחנן בן זכאי בשפלותה של בתו של נקדימון בן גוריון את גדולתן 

של עם ישראל, וממה נפשך אם גדולים הם כל כך, אם כן מה בכיה שייך על זה, ואדרבה הרי 

מעלה גדולה היא זו?

והנה בד’ המציאות שיש בבריאה “דומם” “צומח” “חי” “מדבר”, הרי כל אחד נמצא במעלה גדולה 

יותר מקודמו. ויש לעיין, האם הצומח שגדול במעלה יותר מן הדומם, יש לו מעלת הדומם ונוסף 

לו עוד מעלה שהוא גם צומח. או שהוא “חפצא אחר לגמרי” של צומח ואין בו מעלת הדומם גם כן.

והראיה לזה יהיה כאשר נקח מן הצומח את כח הצמיחה שלו, האם אז ישאר דומם או שיגרע מן הדומם. 

והרי המציאות מוכיחה שצמח אשר עוקרים אותו מצמיחתו, הוא נובל ומתכלה לגמרי, ולא שנשאר 

כדומם. ומוכח מזה, דצומח הוא “חפצא בפני עצמו” שלא כולל בו את הדומם, וכן את החי והמדבר.

וכן הוא “ַעם ישראל” דאינה אומה כשאר האומות, ובתוספת מעלה של “עם הנבחר”, אלא הוא 

חלוק וחפצא בפני עצמו משאר האומות. וזהו שראה רבי יוחנן בן זכאי במעשה הנ”ל, שהרי אם 

אומה כשאר האומות הם ישראל, ואלא בתוספת מעלה של “עם הנבחר” גרידא, אמאי כשאין הם 

עושים רצונו של מקום, נופלים הם כל כך להיות גרועים מכל האומות, ומאי שנא משאר האומות 

שכשנופלים מדרגתם, אינם נופלים כל כך.

ועל כרחם שעם ישראל “חפצא ועם” בפני עצמו הם לגמרי, ולכן כשמאבדים מעלתם הרי נופלים 

הם לגמרי וגרועים הם משאר האומות )‘שי לתורה’, פרשת קדושים(. 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  הקטו הקיד   תמוסר   ארחוה   

והנכם  בוראכם  הוא  הרי 

הוא עשה אתכם לעם,  שלו, 

הנהגותיכם  סדרי  את  ותיקן 

וביאר  לנפש(,  מרפא  )עפ”י 

יחתקאל – וגם יחזקאל הנביא 

הוכיח את ישראל באופן זה, 

כמבואר באריכות בפרק שבו 

ואראך  עליך  ‘ואעבור  נאמר: 

ובשאר  בדמיך‘,  מהבוססה 

תענין שם המתאר את חסדי 

ה’ ִעם ַעם ישראל בעת יציאת 

מצרים )יחתקאל טת, ו(.

חשבון  הוא,  תשני  והאופן 

עם  לחשוב  תאדם  שצריך 

תאלתים  טובוה  בגודל  נפשו 

עליו – בריבוי הטובות שעשה 

ובהרכבת  בחיבור  עמו,  ה’ 

צורהו,  ותשלמה  גופו, 

ומתוהו – שנתן בו את הנשמה הנקראת ‘רוח ממללא’, היינו, ‘כח הדיבור’ שבו נבדל האדם משאר 

בעלי החיים )טוב הלבנון ופת לחם(, והבניה אבריו, ותוצאהו מבטן אמו, ביכלהו יהברך – ועל כך 

שהוציא אותו מבטן אמו בכוחו יתברך, ותכנה טרפו קודם לתת ואחריו – ובמה שהכין לו בחסדו 

את כל צרכיו קודם לידתו ולאחריה, כפי תראוי לו וכשיעור צרכו – ובכמות הנדרשת לו, וגמל אתו 

חסד מאת אלתיו עליו – כל אלו הם חסדי האלוקים הבלתי פוסקים עמו. ויחשוב בנפשו – ויתאר 

לעצמו: אילו תית חסר בהחילה בריאהו מבלי עינים – אילו בתחילת בריאתו היה נולד ללא עיניים, 

או ללא ידים, או ללא רגלים, ויתית ביכולה אדם לעשוהם לו – ואדם פלוני היה מתקן את חסרונו 

ומשלים את האיבר החסר לו, עד שיתית גופו שלם בתם – באופן שגופו נעשה שלם, תיאך התית 

תודאהו לו - כמה היה מודה ומשבח אותו אדם וחש חובה כלפיו, ותימשכו למצווהו – והיה נכנע 

הגמלו תאה – האם ראוי הדבר 

שתגמלו לה’ במעשיכם באופן 

שהנכם נוהגים?, עם נבל – עם כפוי טובה שאינו רואה את כל הטוב והחסד שזכה בהם ]המחזיר רעה 

למי שהטיב עמו קרוי נבל )רמב”ן([ ולא חכם‘ – וכל הנהגתכם היא בחוסר חכמה ותבונה, שהרי הייתם 

צריכים להבין את העתיד להיות, ולהתבונן שיש בידו של הקב”ה להיטיב ולהרע לכם גם להבא על 

המעשים הטובים והרעים )עפ”י רש”י(, ומסיים שם הפסוק: ‘הלא הוא אביך קנך הוא עשך ויכוננך’, פירוש: 

ָוֶאְרֵאְך  ָעַלִיְך  ָוֶאֱעֹבר  ֶרק:  ּפֶ ּבַ ְיֶחְתֵקאל  ּוֵבֵאר 

ָאר ָתִעְנָין )ְיֶחְתֵקאל טת, ו(. ָדָמִיְך, ּוׁשְ ִמְהּבֹוֶסֶסה ּבְ

טֹובֹוה  ֹגֶדל  ּבְ ַנְפׁשֹו  ִעם  ָתָאָדם  ּבֹון  ֶחׁשְ ִני,  ֵ ְוַתּשׁ
ָלַמה  ְוַתׁשְ ּגּופֹו,  ִחּבּור  ּבְ ָעָליו,  ָתֱאלִֹתים 

ֶטן  ִמּבֶ ְותֹוָצָאהֹו  ֵאָבָריו,  ְוַהְבִניה  תּוהֹו,  ּוּמַ צּוָרהֹו, 

ָלֶתת  קֶֹדם  ַטְרּפֹו  ַוֲתָכַנה  ַרְך,  ִיְהּבָ יָכְלּהֹו  ּבִ ִאּמֹו, 

עּור ָצְרּכֹו, ֶחֶסד ֵמֱאלָֹתיו  ִפי ָתָראּוי לֹו ּוְכׁשִ ְוַאֲחָריו ּכְ

ה  ְהִחּלַ ּבִ ָחֵסר  ָתָית  )ג(ִאּלּו  ַנְפׁשֹו:  ּבְ ְוַיְחׁשֹב  ָעָליו. 

ִלי ֵעיַנִים, אֹו ָיַדִים, אֹו ַרְגַלִים, ְוִיְתֶית  ִריָאהֹו, ִמּבְ ּבְ

ֵלם  ׁשָ גּופֹו  ְתֶית  ּיִ ׁשֶ ַעד  לֹו,  ַלֲעׂשֹוָהם  ָאָדם  ִביֹכֶלה 

כֹו ְלִמְצָוהֹו,  ׁשְ ְתֶית תֹוָדָאהֹו לֹו, ְוִתּמָ ֶתם, ֵתיַאְך ּהִ ּבָ

ְגְמלּו תֹאה ַעם ָנָבל ְולֹא ָחָכם, ּהִ

ג. אילו תית חסר בהחילה בריאהו מבלי עינים או ידים או רגלים וכו‘. בספר ‘חיי עולם’ )ח”א פ”א( האריך 

התורה תובעת מהאדם לעשות את רצון ה’ יתברך 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. גם חית טרף 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 

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’(. 

כתב בספר ‘פחד יצחק’ )לרבי יצחק הוטנר, שבועות(: בנוהג שבעולם נחשבת הכרת הטוב כאחד מן 

הנימוסים וההנהגות שבדרך ארץ. אמנם “דרך ארץ קדמה לתורה”, ולפיכך ענין הכרת הטוב להשי”ת, 

על כל הטוב אשר גמלנו מעודנו ועד הנה, זהו מרכיב חשוב במערכת הכללית של עבודת ה’.

אך מדברי הרמב”ן משמע כי הכרת הטוב היא הרבה יותר מאשר עוד מרכיב בעבודת ה’. על דברי משה 

לישראל “אל תראו כי לבעבור נסות אתכם בא האלקים” )שמות כ, יז(, כתב הרמב”ן וז”ל: “לנסותכם 

אם תגמלו לפניו בטובה אשר עשה עמכם”. הרי לנו שענין “הכרת הטוב” היינו היסוד לכללות עבודת 

ה’, עד כי מעמד הר סיני מתפרש כניסיון ומבחן ל”הכרת הטוב” של ישראל למלכו של עולם.

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  הקית הקטת   תמוסר   ארחוה   

עשיהני  כחומר  כי  נא  ‘תכר 

מאדמה  חרס  כלי  כמו   –

השיבני‘  עפר  ואל  יצרתני, 

עתיד  אתה  ולאדמה   –

תענין  ושאר  להחזירני, 

כחלב  ‘הלא  שם:  המבואר 

תקפיאני,  וכגבינה  תתיכני 

תלבישני  ובשר  עור 

תשוככני,  וגידים  ובעצמות 

חיים וחסד עשית עמדי’. וגם 

דוד המלך ע”ה אמר כדברים 

האלה )התלים קלט, יג(: ‘כי אהת קניה כליוהי’ – יצרת את אברי הפנימיים, ‘תסוכני בבטן אמי‘, 

ומתוך ההתבוננות בכל אלו המשיך דוד המלך ואמר: ‘אודך על כי נוראות נפליתי נפלאים מעשיך 

ונפשי יודעת מאד’, ועוד אמר )התלים כב, י(: ‘כי אהת גוחי מבטן – כי אתה הוצאת אותי מבטן אמי 

)מצודת דוד(, מבטיחי על שדי אמי‘ – הבטחת את מזוני בהיותי יונק משדי אמי.

והאופן תשלישי הוא, חשבון שיעשה תאדם עם נפשו, ותסהכלו בגודל טובה תאלתים עליו – ויתבונן 

כמה גדולה היא הטובה שהאלוקים עשה עמו, במת שתועילו מן תשכל – בכך שנטע בו את כוח 

השכל והמחשבה ותתכרת – וההבחנה, יחד עם עוד תרבת מידוה

לרצונו ועושה את מה שהיה 

והיה   – ותידבקו  עליו,  מצוה 

דבק בעבודהו.

אחר  שיימשך  צריך  תת  וכפי 

בוראו יהברך, אשר היקן גופו 

כולם בהכליה  ותשלים אבריו 

כך  ואחר   – ותהיכון  תהיקון 

יתבונן בטובות הבורא שהן פי 

כמה וכמה מטובותיו של כל אדם, הן תיקן את גופו והשלים את כל איבריו בתכלית השלימות ובמתכונת 

מלאה ללא דופי. בהתאם לכל אותן הטובות שעשה האלוקים עמו בבריאת גופו הבריא, כן יחייב את 

 עצמו להימשך אחר עבודתו. ומצינו אצל איוב שעשה עם עצמו חשבון זה, כמו שאמר )איוב י, ט(:

יֵבִני  ׁשִ ּהְ ָעָפר  ְוֶאל  יָהִני  ֲעׂשִ ַכחֶֹמר  י  ּכִ ָנא  ְתָכר 

ת ָקִניָה  י ַאּהָ ים קלט, יג(: ּכִ ִתּלִ ָאר ָתִעְנָין, ְוָאַמר )ּהְ ּוׁשְ

ֶטן. ת ֹגִחי ִמּבָ י ַאּהָ ים כב, י(: ּכִ ִתּלִ ִכְליֹוָהי, ְוָאַמר )ּהְ

לֹו  ּכְ ּבֹון ָתָאָדם ִעם ַנְפׁשֹו, ְוִתְסּהַ ֶחׁשְ י,  ִליׁשִ ְ ְוַתּשׁ
ַמת ּבְ ָעָליו,  ָתֱאלִֹתים  טֹוַבה  ֹגֶדל   ּבְ

ת ִמּדֹוה  ָרת, ִעם ַתְרּבֵ ֶכל ְוַתַתּכָ תֹוִעילֹו ִמן ַתּשֵׂ ֶ )ד(ּשׁ

ְבקֹו ַבֲעבֹוָדהֹו. ְוִתּדָ

ַרְך,  ִיְהּבָ ּבֹוְראֹו  ַאַחר  ְך  ׁשֵ ּמָ ּיִ ׁשֶ ָצִריְך  ֶתת  ּוְכִפי 
ם  ּלָ ּכֻ ֵאָבָריו  ִלים  ְוִתׁשְ ּגּופֹו  ן  ּקֵ ּהִ ר  ֲאׁשֶ

ט(:  י,  )ִאּיֹוב  ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ּכּון,  ְוַתּהִ ּקּון  ַתּהִ ַהְכִליה  ּבְ

ד. שתועילו מן תשכל ותתכרת. ה’שולחן ערוך’ )או”ח קטו, א(, ביאר הטעם מדוע ברכות האמצעיות 

שבשמונה עשרה נפתחות בברכת ‘אתה חונן’ דווקא: “מפני שמותר האדם מן הבהמה היא הבינה 

והשכל, קבעו ברכת ‘אתה חונן’ ראש לאמצעיות, שאם אין בינה אין תפילה”.

והנה יש להבין בנוסח הברכה “אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה”, מה בין ‘אדם’ ל’אנוש’, 

‘דעת’ ל’בינה’. וביאר מורנו הגר”ח קניבסקי שליט”א )‘טעמא  ‘חונן’ ל’מלמד’, ומה בין  מה בין 

דקרא’(: מובא ברש”י על אבות )ג, יז(: “‘דעת’ גדולה מ’בינה’. לפי שאם שואלין לו לאדם דבר 

והוא אומר כן הוא, ומראה ונותן טעם לדבריו, הוא ‘דעת’. כאדם הזה שהוא מראה סלע לשולחני 

ואומר לו טוב או רע, ומוציא לו אחר מתוך חיקו הדומה לו ומראה לו. ‘בינה’ – שיודע להבין, אבל 

אינו מראה טעם”.

והנה, ‘אדם’ היינו חכם ובר-מעלה, וכמו שמובא בתוספות סנהדרין )נט, א(: “כי ‘אדם’ רצונו על 

לבאר טובות הקב"ה ביצירת האדם, ובין הדברים כתב, וז”ל: “ובהתבונן האדם על עצמו, לבבו יבין 

ויראה, מה רבו חסדי השם יתברך בבנין כל גופו ואיבריו, משוכללים בתכלית הטוב והמועיל. כי דרך 

משל אילו היה חסר חוש הראות, כמה היה מחוסר טובה לכל עניניו. ואמרו חז”ל )נדרים סד, ב( סומא 

חשיב כמת. ונברא בעפעפים, להגין מפני אבק ועשן וכיו"ב. )והדגים לפי שהם במים שאין צריך להם 

בהגנה זו, נבראו בלא עפעפים(. או אילו היה חסר חוש השמע, כמה היה חסר השלמות, בהתלמדות 

ובחיי החברה. ואמרו חז”ל )ב”ק פה, ב( חרשו נותן לו דמי כולו. וחוש הטעם, הרי בלעדיו כמה היתה 

קשה פעולת האכילה, המוכרחת לקיום גופו יום יום, ועל ידי חוש הטעם, מתהפכת פעולת האכילה 

להנאה ותענוג. וחוש הריח, מענגו בריח הטוב, ומלמדו להתרחק מכל ריחות רעים, המזיקים ברובם 

לגופו. וחיותו של אדם הוא על ידי נשימת האויר בנחיריו. ונברא הפה עם שיניים ולשון לצורך אכילתו. 

וכן משמש הפה עם השפתים ושיניים לשון וחיך, שיוכל לדבר, לגלות אחד לחבירו רצונו ודעתו חכמתו 

והשגתו. ונתן בו הקב”ה כח להוציא כמה קולות, ולהרכיבם באופן שיכול לשיר בקול נעים. )ותועלת 

השירה רב, מלבד עונג הגופני, כי השיר מעורר הלב למרץ והתמדה, עיון והתעוררות(. ותועלת הידים 

כמה רבה, שבהם עושה כל צרכיו. ובראן השם יתברך בחילוק אצבעות, כפי שנאות ביותר לכל מלאכת 

עבודה. ורגלים להלוך בהם על פני כל הארץ, ובלעדם היה האדם כאסיר כל ימיו. ונקביו התחתונים 

להוציא הפסולת של האוכל. וניתן בו כח שברצונו נפתחים וברצונו הם סגורים. ורגלים נבראו מהארכובה 

ולמטה דקות, למען לא יכבד עליו תנועתם במאות ואלפי פסיעות שבכל יום ויום. ומהארכובה ולמעלה 

הם הולכות ומתרחבות למען יחזיקו את הגוף על מכונו. עכ”ד. ועיי”ש עוד שהאריך בזה. 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  הקיט הקיח   תמוסר   ארחוה   

ויחשוב – ויתאר לעצמו, אילו 

תית עירום מן תשכל ותתכרת 

– אילו היה חסר שכל והכרה, 

כמותו  אדם  בתם  ותועילו 

מעניק  היה  פלוני  ואדם   –

ותכיר  ההבנה,  כושר  את  לו 

מת  על  בו  שתוא  מת  יהרון 

את  מכיר  והיה   – בו  שתית 

כשזכה  העכשווית,  מעלתו 

לעומת  ובדעת,  בחכמה 

תתית  קודם,  החסר  מצבו 

מספיק – האם היו מספיקים 

ימיו  ומידה  חייו  ימי  כל  לו 

מהמיד  לתיוה  ימיו  וכל   –

להודות   – ושבחו  בתודאהו 

לאותו אדם שהעניק לו דעת 

ומחשבה תמיד ולשבח אותו 

בעבור   – גמולו  החה  תת  על 

ואם  עמו?!  שעשה  הטובה 

כל  זה,  אדם  כלפי  הוא  כך 

וכמה  כמה  אחת  על   – שכן 

על   – יהברך, אשר אין קץ לטובוהיו עלינו  לתבורא  ולשבח  להודות  מספיקים  האדם  חיי  שאין 

טובותיו האינסופיות, ולא הכליה לחסדיו עמנו – ועל החסדים שהוא מיטיב לנו ושאין גבול להם, 

כמו שכהוב )התלים מ, ו(: ‘רבוה עשיה – רבים הם החסדים שגמלתנו אהת ת‘ אלתי, נפלאוהיך 

ומחשבוהיך אלינו – פלאי ניסיך ותכניותיך להיטיב לנו, אין ערוך אליך – איני יכול לסדר אותם 

לפניך, אגידת ואדברת – עם כל מה שנרבה לספרם ולדבר בהם, עצמו מספר‘ – רבים הם מכדי 

שנוכל לספרם.

והאופן תרביעי הוא, חשבונו עם נפשו – שיעשה לעצמו חשבון הנפש, בגודל טובוה תאלתים עליו – 

על גודל טובות האלוקים הנעשות עמו בתערהו אל מת שיש בו חיוהו בשני תעולמים – בכך שעורר 

אותו לעסוק בדבר שחיותו בשני העולמות תלויה בו, היינו

טובוה וחמודוה ונכבדוה, יש 

לו בתם יהרון – ובזכותם יש 

פני  על  ומעלה  עדיפות  לו 

שאינם  תחיים  בעלי  שאר 

)איוב  שכהוב  כמו  מדברים, 

לת, יא(: ‘מלפנו מבתמוה ארץ – הקב”ה מלמדנו ומאלפנו חכמה יותר מן הבהמות, ובכך מחשיב 

אותנו ומגדל אותנו יותר מהן )עפ”י רש”י( ומעוף תשמים יחכמנו‘ – ויותר מכל הצפרים המעופפות 

החכים אותנו.

ָרת,  ְוַתַתּכָ ֶכל  ַתּשֵׂ ִמן  ֵעירֹם  ָתָית  ִאּלּו  ְוַיְחׁשֹב, 
יר  ְוִתּכִ מֹותּו,  ּכָ ָאָדם  ָבֶתם  ְותֹוִעילֹו 

ֶתָתָית  בֹו,  ָתָית  ֶ ּשׁ ַמת  ַעל  בֹו  תּוא  ֶ ּשׁ ַמת  ִיְהרֹון 

ה ָיָמיו ִלְתיֹוה ַמְהִמיד  יו ּוִמּדַ ל ְיֵמי ַחּיָ יק לֹו ּכָ ַמְסּפִ

ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ּכָ מּולֹו?  ּגְ ַחה  ּהַ ֶתת  ַעל  ְבחֹו  ְוׁשִ תֹוָדָאהֹו  ּבְ

ָעֵלינּו,  ְלטֹובֹוָהיו  ֵקץ  ֵאין  ר  ֲאׁשֶ ַרְך,  ִיְהּבָ ַתּבֹוֵרא 

ים מ,  ִתּלִ הּוב )ּהְ ּכָ מֹו ׁשֶ נּו, ּכְ ְולֹא ַהְכִליה ַלֲחָסָדיו ִעּמָ

ִנְפְלאֶֹהיָך  ֱאלַֹתי  ְיָי  ת  ַאּהָ יָה  ָעׂשִ ַרּבֹוה  ו(: 

ָרת  יָדת ַוֲאַדּבֵ ֹבֶהיָך ֵאֵלינּו ֵאין ֲערְֹך ֵאֶליָך ַאּגִ ּוַמְחׁשְ

ר. ּפֵ ָעְצמּו ִמּסַ

ֹגֶדל ּבְ ַנְפׁשֹו  ִעם  ּבֹונֹו  ֶחׁשְ  ְוָתְרִביִעי, 
ֶתָעָרהֹו  ּבְ ָעָליו  ָתֱאלִֹתים  טֹובֹוה 

ָתעֹוָלִמים, ֵני  ִבׁשְ ַחּיּוהֹו  ּבֹו  ׁש  ּיֵ ֶ ּשׁ ַמת   ֶאל 

דֹוה, ֵיׁש לֹו ָבֶתם ִיְהרֹון ַעל  טֹובֹוה ַוֲחמּודֹוה ְוִנְכּבָ

הּוב )ִאּיֹוב לת, יא(:  ּכָ מֹו ׁשֶ ִרים, ּכְ ֵאיָנם ְמַדּבְ ים ׁשֶ ַתַחּיִ

ֵמנּו. ַמִים ְיַחּכְ ָ ֲתמֹוה ָאֶרץ ּוֵמעֹוף ַתּשׁ ֵפנּו ִמּבַ ַמּלְ

דרך היתרון לאדם המעולה ומעוטר בתורת ה’“. ולעומת זאת, ‘אנוש’ היינו הדיוט שאינו חכם, וכמו 

שמביא רש”י )ישעיהו ח, א(: “אנוש – כל שהוא ואפילו אינו חכם”.

את  “חונן”  אתה  ובר-מעלה  החכם  ל”אדם”   – חונן לאדם דעת”  “אתה  הענין:  יתבאר  זה  ולפי 

ה”דעת”, “חונן” – היינו נותן במתנה, כדרך שנאמר: “יהיב חכמתא לחכימין” )דניאל ב, כא. וראה 

ברכות נה, א(.

אולם  שיידע.  כדי  ללמדו  אפשר  כי  “מלמד”,  שייך  “בינה”  לגבי   – בינה”  לאנוש  “ומלמד 

לגבי “דעת”, אם אין בו דעת מעצמו לא שייך בו ענין “מלמד”. ובעוד שאצל ה”אדם” החכם 

הפשוטים. דברים  להבין  “בינה”,  מלמדו  הקב”ה  הפשוט  ה”אנוש”  אצל  בדעת,  חוננו   הקב”ה 

עכ”ד.

היא  חונן  “אתה  וז”ל:  זו,  היום’ מה שכתב על ברכה  ב’סדר  בן מכיר  רבי משה  ונסיים בדברי 

הראשונה לשאלה, שזולת הדעת והחכמה באדם טוב ממנו הנפל ולכן צריך לכוון בה כראוי. 

וענין שאלת הדעת והבינה, להבין חוקי הדת והתורה על מתכונתם כאשר הם, כי מחוסר הדעת 

והשכל אדם טועה ושוגה, ואינו יודע איזה הדרך ישכון אור, כי אין בור ירא חטא, ולא עם הארץ 

חסיד.

וזה עיקר השאלה שצריך האדם לשאול מאת הבורא יתברך ויתעלה, שיתן לו שכל ודעת ישר, 

יודע לכוון את הדרך אשר ילך בה, ואיזו הדרך ישכון אור, וידע למאוס ברע ולבחור בטוב. כי 

כמה בני אדם יש שחפצים לעשות מצוה, ויש שני דרכים לפניו, ואינו יודע איזה יכשר, הזה או 

זה, ובאיזה מהם ימצא חן בעיני אדוניו, ואיזה מהם הטוב והישר בפניו.

ויסיים בה ‘ברוך חונן הדעת’. כי הוא אשר חנן לחכמים הקודמים דעה והשכל, כיוסף בדורו ומשה 

בדורו ושלמה בדורו, ורבים כיוצא בהם בערך דורם”. עכ”ד.

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה   ארחוה תמוסר  הקכא הקכ  

ומסלקת  ומסירה   – סכלוהו 

 – את סכלותו, ולתאיר עיניו 

ומאירה את עיניו, ולתקריבו 

רצון  אל  אותו  ומקרבת   –

והיא   – והודיענו  אלתיו, 

אמיהה  את  לו  המודיעה 

חייב  שתוא  מת  ואת  בוראו 

הושלם  בו  אשר  ]כלפיו[,  לו 

 – תעולמים  בשני  תצלחהו 

ועל ידי כך יהיה אושרו שלם 

בשני העולמות, כמו שכהוב 

‘הורה  ח־ט(:  יט,  )התלים 

בלי  מושלמת,   – המימת  ת‘ 

חסרון משיבה - מחיה נפש‘ האדם, — ‘פקודי ת‘ ישרים – מצוות ה’ הגיוניות משמחי לב‘ – ומשמחות 

לב עושיהם.

ויחשוב בנפשו – ויחשוב לעצמו, אילו תייהת נעדרה ממנו – אילו היה נמנע ממנו להבין ולקיים את 

התורה אחרי שתכיר וידע את גודל מעלהת, ואחר כך נתדמן ]הזדמן[ לו

 – נאמנת  נכבדה  בהורת 

והנאמנה,  הנכבדה  בתורה 

לתסיר עורונו – המסלקת את עיוורונו, ולבער

ְרצֹון  ֶאל  ּוְלַתְקִריבֹו  ֵעיָניו,  ּוְלָתִאיר  ִסְכלּוהֹו, 

ב  תּוא ַחּיָ ֶ ה ּבֹוְראֹו, ּוַמת ּשׁ ֱאלָֹתיו, ְוהֹוִדיֶעּנּו ֲאִמּהַ

ָתעֹוָלִמים,  ֵני  ׁשְ ּבִ ַתְצָלָחהֹו  ַלם  ִהׁשְ ּבֹו  ר  ֲאׁשֶ לֹו, 

ִמיָמת  ּהְ ְיָי  )ו(ּהֹוַרה  ח־ט(:  יט,  ים  ִתּלִ )ּהְ הּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ

ֵחי ֵלב. ּמְ ִרים ְמׂשַ ּקּוֵדי ְיָי ְיׁשָ יַבה ָנֶפׁש — ּפִ ְמׁשִ

ּנּו ַאַחר  ִמּמֶ ֶרה  ֶנְעּדֶ ָתְיָהת  ַנְפׁשֹו, ִאלּו  ּבְ ְוַיְחׁשֹב 
לֹו  ן  ּמֶ ִנְתּדַ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ַמֲעָלָהּת,  יר  ִתּכִ ׁשֶ

ֶדה ֶנֱאָמָנת, ְלָתִסיר ִעְורֹונֹו, ּוְלַבֵער  הֹוָרת ִנְכּבֶ )ת(ּבְ

ולהתנחם בזה על כל מדוי לבבו והמקרים המעיקים לו בשנות ימי חייו הספורים והמועטים בעולם 

זה הנפסד והעובר. עכ”ל הזהב. 

ו. הורה ת‘ המימת משיבה נפש. כתב רבי חיים מוואלוז’ין )‘נפש החיים’ שער ד’ פרק ל”ב( שכל 

אחד מישראל שורש העליון של נשמתו הוא מאחד מאותיות של התורה הקדושה ומכיון שכל 

ונמחקים בשרשם  נתקנים  לכן כל פגמי הנפש החוטאת  נתקן אלא בשרשו העליון,  אינו  דבר 

בתורה הקדושה על ידי העסק בה כראוי. וזה מה שכתוב “תורת ה’ תמימה משיבת נפש”, שאף 

אם כבר נכרתה הנפש משרשה ח”ו ותרד פלאים בעמקי מצולות הרע ח”ו, אף על פי כן בתורה 

הקדושה שעוסק בה, היא מקיימה ומוציאה ממסגרים ומשיבה אותה להתקשר כבתחילה וביתרון 

אור התורה הקדושה. ועיי”ש שהוסיף שעל כן תקנו הראשונים ז”ל נוסח הוידוי על פי סדר הכ”ב 

אותיות כדי לעורר שורש העליון של נפשו אשר היא מקושרת ונאחזת בתורה הקדושה לטהרה 

ולקדשה.

ת. בהורת נכבדה נאמנת. לעיל בשער הבחינה )פרק ה’( כתב רבינו: “והגדולה שבטובות שהיטיב 

כתיב:  השלום”.  עליו  נביאו  למשה  הנתונה  התורה  עליו,  החזקה  והראיה  לאדם,  הבורא  בהם 

“ועבדת את אויביך... ובחוסר כל” )דברים כח, מח(. ובמסכת נדרים )מא, א( פירשו חז”ל )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”. 

כמו שאמר בן 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 )פ”ה(, 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, 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  הקכג הקכב   תמוסר   ארחוה   

היא  היום  ש’כל  עד  הורהך‘ 

)התלים  ונאמר  שיחתי’, 

לחכי  נמלצו  ‘מת  קג(:  קיט, 

מתוקים  כמה   – אמרהך‘ 

וערבים לטעמי מצוותיך.

הוא,  תחמישי  והאופן 

שיחשוב עם נפשו בתהאחרו 

נפשו  עם  חשבון  שיעשה   –

מתבין  מתעצל  שהוא  על 

הורה  בספר  ומלעסוק 

תאלתים, ומנוחה נפשו מבלהי עמוד על עניניו – ובמקום לעמול בהבנת התורה בוחר לו האדם 

במנוחת הנפש, ובניגוד לכך איננו

 – בת  שתועילו  פלוני  אדם 

שעזר לו להבין ולקיים אותה, 

תשהדלוהו  ראוית  תתיהת 

היה  האם   – מספקה  ויכלהו 

היה  והאם  בהשתדלותו  די 

את  לתשלים  כדי  ביכולתו 

ושבחו  לתודאהו  חובתו 

זה  לאדם  להודות   – תת  על 

הטוב  על  כראוי  ולשבחו 

 – שכן  וכל  עמו?!  שעשה 

שאין  וכמה  כמה  אחת  על 

להודות  האדם  ביכולת  די 

תמעיר  תבורא,  את  ולשבח 

בת – המעורר אותו לעסוק בתורה ועל ידה לקיים חובותיו כלפיו יתברך, ותמפיק לתבנהת – והוא 

המסייע בידו להבין אותה, ותעותר לו עלית – לקיים אותה. ותמעט ממת שאנו חייבים לו מן תתודאת 

עלית – ומן המעט ביותר מהתודה שאנו חייבים להקב”ה על כך תוא שנרוץ ונזדרז לתידבק בהורהו 

ונמתר לקבל על עצמנו את מצווהיו ותתתרהו – ואת אזהרותיו, כמו שכהוב )התלים קיט, ס(: ‘חשהי 

ולא תהמתמתהי – הזדרזתי במהירות רבה ללא שהיות לשמור ולקיים את מצוהיך‘, ונאמר )התלים 

קיט, צת(: ‘מת אתבהי – כמה אהובה עלי

י  ְלִחּכִ ְמְלצּו  ּנִ ַמת  קג(:  קיט,  ים  ִתּלִ )ּהְ ְוָאַמר  הֹוָרֶהָך, 

ִאְמָרֶהָך.

ִתְהַאֲחרֹו  )ט(ּבְ ַנְפׁשֹו  ִעם  ב  ֵ ַחּשׁ ּיְ ׁשֶ י,  ְוַתֲחִמיׁשִ
ָתֱאלִֹתים,  ּהֹוַרה  ֵסֶפר  ֵמָתִבין 

ְוֵאיֶנּנּו  ִעְנָיָניו,  ַעל  ֲעֹמד  י  ְלּהִ ִמּבִ ַנְפׁשֹו  ּוְמנּוַחה 

לּוהֹו  ּדְ ּהַ ִתׁשְ ְראּוָית  ֶתָתְיָהת  ָבּת,  תֹוִעילֹו  ׁשֶ ָאָדם 

ְבחֹו ַעל ֶתת,  ִלים תֹוָדָאהֹו ְוׁשִ ֶקה ְלַתׁשְ ִויָכְלּהֹו ַמְסּפֶ

ִפיק ַלֲתָבָנָהּת,  ּת, ְוַתּמֵ ִעיר ּבָ ן ַתּבֹוֵרא, ַתּמֵ ּכֵ ְוָכל ׁשֶ

ִבים לֹו  ַחּיָ ָאנּו  ֶ ּשׁ ת  ַעט ִמּמַ ְוַתּמְ ְוָתעֹוֵתר לֹו ָעֶליָת. 

הֹוָרהֹו  ֵבק ּבְ רּוץ ְלִתּדָ ּנָ ִמן ַתתֹוָדָאת ָעֶליָת תּוא, ׁשֶ

הּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְוַתְתָתָרהֹו,  ִמְצָוהֹו  ל  ְלַקּבֵ ּוְנַמֵתר 

ֹמר  ִלׁשְ י  ִתְהַמְתָמְתּהִ ְולֹא  י  ּהִ )ת(ַחׁשְ ס(:  קיט,  ים  ִתּלִ )ּהְ

י  ָאַתְבּהִ )ח(ָמת  צת(:  קיט,  ים  ִתּלִ )ּהְ ְוָאַמר  ִמְצֹוֶהיָך, 

חביב, אוהבו מאד, אבל אחר כך כשמרבה לו מדבר זה פוחתת האהבה מכיון שכבר רגיל בזה ויש 

לו הרבה. אבל בתורה אינו כן, אלא אפילו אם יש לו הרבה תורה לא יוכל לכבות אהבת התורה, 

ואדרבה כל מה שמוסיף תורה מוסיף אהבה אליה. ועיין מה שכתב אח המהר”ל בספרו ‘אגרת 

הטיול’ )אות מ’( על מה שכתוב )תהלים קיט, צז( ‘מה אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי’, שאף 

על פי שכל היום שיחתי בתמידות בדברי תורה, אף על פי כן אהבתי אותה.

ויש להוסיף מה שכתב בספר ‘הארת התפלה’ )שבת, עמ’ קכ”ב(, לבאר מה שכתוב )תהלים יט, 

יא( שהתורה ומשפטי ה’ הם מתוקים מדבש, שאף על פי שבאכילת דבש נאמר )משלי כה, טז( 

‘דבש מצאת אכל דיך פן תשבענו והקאתו’, מכל מקום דברי תורה הם מתוקים יותר מדבש שאין 

החמדה פוסקת למרות הריבוי.

ט. בתהאחרו מתבין ספר הורה תאלתים, ומנוחה נפשו מבלהי עמוד על עניניו. “ואתהלכה ברחבה 

כי פיקודיך דרשתי” )תהלים קיט, מה(. ביאור נפלא בדרך דרוש, כותב רבי צבי הירש הורביץ 

מפפד”מ, על פי פירוש במסכת אבות, ששמע מאביו, הגאון בעל ה’הפלאה’: כך לשון המשנה 

)אבות ב, ח(: ‘אם למדת תורה הרבה – אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרת’, וביאר ה’הפלאה’, 

שעיקר הלימוד הוא לעיין היטב בעומקה של הלכה. אמנם ישנם בני אדם שטוענים שטוב יותר 

שלא ללמוד בעיון כל כך, כדי שיוכלו להספיק ללמוד הרבה דפים בכל יום... אך תשובתם בצידם: 

כי לפי שיטתם, עובר שבמעי אמו טוב מהם, שהרי אמרו חז”ל שהעובר במעי אמו מלמדין אותו 

ועושה  מיד  שמזדרז  זריז  שיש  יעקב’,  ב’אהל  פירש  ולא תהמתמתהי לשמור מצוהיך.  ת. חשהי 

המצוה כראוי, ויש עצל שמדחה כל-זמן שיש זמן, ואומר: עדיין יש זמן! וכשמגיע הרגע האחרון, 

מתחיל לרוץ. ועל זה אמר דוד המלך ע”ה: חשתי, ולא מפני שהתמהמהתי תחילה )‘ארחות יושר’, 

זריזות(. 

 )275 רבינו הגר”ח קניבסקי שליט”א )הו”ד בסידור ‘תפלה למשה’ עמוד  ח. מת אתבהי הורהך. 

ביאר את הכתוב ב’שיר השירים’ )פרק ח’ פסוק ז’(: ‘אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה בוז יבוזו 

לו’, ובמדרש ביארוהו על אהבת התורה, שיש לומר שגם תחילת הפסוק שנאמר ‘מים רבים לא 

יוכלו לכבות את האהבה ונהרות לא ישטפוה’, גם זה נאמר על התורה, שמים רבים ונהרות היינו 

התורה כמו שאמרו )ב”ק יז, א( אין מים אלא תורה, והכוונה שבנוהג שבעולם כשאדם מקבל דבר 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  הקכת הקכד   תמוסר   ארחוה   

לעשוה מכפלי תת – על אחת 

כמה וכמה חובה עליו לעבוד 

ולהתאמץ, עד שיבין את ספר 

אלתיו, אשר תוא חייו – שבו 

שנאמר  כמו  תלויים,  חייו 

חייך  תוא  ‘כי  כ(:  ל,  )דברים 

ואורך ימיך‘.

- אם כן כיצד תהרה  ותיאך 

אחי,  לעצמך,  ]-הרשית[ 

מספר   – ממנו  לתהעלם 

ולתסהפק  האלוהים,  תורת 

לך ממנו מת שתוא קרוב מענינו – ולהסתפק בידיעת הדברים הקלים הכתובים בו ונגלת מפשוטו 

 – והגלויים לך מפשטות הלשון, והקל בתולהו – ולזלזל בעניינים העמוקים והנסתרים שבו?! תלא

שיגיעתו  בספר  כן  עושת 

כזו  בעצלות  נוהג  איננו   –

אליו  שמגיע  ספר  בשום 

ואם  אילו  ודם.  בשר  ממלך 

בתבנהו  מסופק  היה  תוא 

לדעתו  לרדת  מצליח  ולא 

מן  שקיבל  הספר  כותב  של 

המלך, מפני תידמוה תכהיבת 

הכתב  בהירות  אי  מפני   –

תמלוה  הבנת  אי  מפני  או 

]המילים[ והלשון, או לעומק 

עניניו ודקוהם ותהערבוהם – 

והעדין  העמוק  תוכנם  בשל 

וצחוה  דבריו,  של  והמסובך 

דבריו – או בגלל סגנונו הצח. ללא ספק, שספר שניתן לאדם ממלך נכבד היה נלמד בחריצות, 

ללא עצלות וללא דחייה, אבל תית נוהן ומרכז את כל לבו ושכלו בו כדי לעמוד על עניניו – לפענח 

את תוכנו, ותית מצטער צער גדול, עד שיבין כוונהו בו – והיה דואג דאגה רבה עד אשר היה מבין 

את כוונתו.

וכשתוא עושת תת לעמוד על ספר אדם חלש ובן המוהת כמותו – ואם הוא עושה כן כדי לעמוד על 

כוונת ספר של אדם קל, חלש ודל כמוהו, כמת תוא חייב

ר  ֲאׁשֶ ֱאלָֹתיו  ֵסֶפר  ִבין  ּיָ ׁשֶ ַעד  ֶתת  ְפֵלי  ִמּכִ ַלֲעׂשֹוה 

יָך  י תּוא ַחּיֶ ָבִרים ל, כ(: ּכִ ֱאַמר )ּדְ ּנֶ מֹו ׁשֶ יו, ּכְ תּוא ַחּיָ

ְואֶֹרָך ָיֶמיָך.

ּנּו,  ִמּמֶ ם  ְלִתְהַעּלֵ ָאִחי,  ְלַעְצְמָך,  ְרּהָ  ִתּהַ ְוֵתיַאְך 
ָקרֹוב  תּוא  ֶ ּשׁ ַמת  ּנּו  ִמּמֶ ְלָך  ק  ּפֵ ּוְלִתְסּהַ

ֲתלֹא  תּוָלהֹו.  ּבְ ְוָהֵקל  ׁשּוטֹו,  ִמּפְ ְוִנְגֶלת  ֵמִעְנָינֹו 

ק  ֶלְך ִאם תּוא ְמֻסּפָ יֵעתּו ִמּמֶ ּגִ ּיַ ֵסֶפר ׁשֶ ת ֵכן ּבְ עֹוׂשֶ

אֹו  ּלֹוה,  ַתּמִ אֹו  ִהיָבת  ַתּכְ ּמּוה  ִתּדַ ֵני  ִמּפְ ֲתָבָנהֹו  ּבַ

ָבָריו,  ְלעֶֹמק ִעְנָיָניו ְוַדּקּוָהם ְוִתְהָעְרבּוָהם ְוַצחּוה ּדְ

ַעל  ַלֲעֹמד  בֹו  ְכלֹו  ְוׂשִ ִלּבֹו  ל  ּכָ נֹוֵהן  ָתָית  ֲאָבל 

ָנהֹו  ּוָ ִבין ּכַ ּיָ דֹול, ַעד ׁשֶ ִעְנָיָניו, ְוָתָית ִמְצַטֵער ַצַער ּגָ

בֹו.

ׁש  ת ֶתת ַלֲעֹמד ַעל ֵסֶפר ָאָדם ַחּלָ עֹוׂשֶ תּוא  ּוְכׁשֶ
ב  ַחּיָ ת תּוא  ּמָ )י(ּכַ ָכמֹותּו,  מּוָהת  ּהְ ּוֶבן 

רש”י: ‘שתהיו עמלים בתורה’. בלא עמל, אין כלום, “לא יגעתי, ומצאתי – אל תאמן” )מגילה ו, ב(. 

הכתוב אומר: “אם תבקשנה ככסף, וכמטמונים תחפשנה, אז תבין יראת ה’, ודעת אלקים תמצא” 

)משלי ב, ד-ה(. ואמר ה’חפץ חיים’: מצינו, שכאשר הכתוב אומר “אז”, הרי זה תנאי: אז, ולא קודם 

לכן. כמו שאמרו )ברכות לא, א( שריש לקיש לא מילא פיו שחוק מאז ששמע מרבי יוחנן שאסור 

לאדם שימלא פיו שחוק בעולם הזה, מדברי הכתוב: “בשוב ה’ את שיבת ציון – אז ימלא שחוק 

פינו” )תהלים קכו, א-ב(, כלומר: אז, ולא לפני כן. הוא הדין כאן: אין להבין תורה ויראה בלא עמל 

וביקוש ככסף וכמטמונים! )‘שיחות חפץ חיים’ ח”ב, אות לח(. 

על מדת העמל הנדרשת כדי לרדת לעמקה של הלכה, הביא ה’חפץ חיים’ את דברי רב שהעיד 

בעצמו: “שמונה עשר חודשים גדלתי אצל רועי בהמה לדעת איזה מום קבוע )שאפשר להתיר 

בו בכור( ואיזה מום עובר” )סנהדרין ה, ב(. ואמר: הגיעו נא בנפשכם! אם רב, גדול האמוראים, 

שהיה במדרגת תנא )“רב תנא הוא ופליג”, עירובין נ, ב. כתובות ח, א. ועוד( צריך היה להקדיש 

שנה ומחצה מחייו, להתגורר בין רועי בהמות, והכל כדאי היה כדי לקנות שלמות בהלכה אחת 

וכי אצבעתא בבירא  “כי אצבעתא בקירא לסברא,  נדרשים אנו, שהננו  מהלכות התורה! כמה 

)‘מים חיים’, נג, א(, כדי להגיע להלכה ברורה באיזה שהוא מקצוע בתורה!  )עירובין   לשכחה” 

בחקותי(. 

כל התורה כולה, ובעת הלידה בא מלאך וסוטרו על פיו ושוכח... ואם כן, זהו ביאור המשנה: ‘אם 

למדת תורה הרבה’, דהיינו, בלי עיון וכוונה היטב – ‘אל תחזיק טובה לעצמך’ על כך, ‘כי לכך 

נוצרת’ – כבר במעי אמך )אך שכחת הכל(...

זהו שאמר דוד המלך: ‘ואתהלכה ברחבה’, כלומר: אף במקום שההלכה קצרה, אתהלכה ברחבה 

לחפש במקומות אחרים ובשורש הדין הנובע ממנו, ‘כי פקודיך דרשתי’, כלומר: שזהו לימוד לשם 

שמים, בכדי לדעת שורש הדין, לשמור ולעשות מצות ה’ כדת וכהלכה! )‘כמוצא שלל רב’, פורסם 

מכת”י בקובץ ‘צפונות’ טבת תנש”א, עמ’ 37(. 

י. כמת תוא חייב לעשוה מכפלי תת עד שיבין ספר אלותיו. “אם בחקתי תלכו” )ויקרא כו, ג(. פירש 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  הקכת הקכו   תמוסר   ארחוה   

שכולו עומד בדבר ת‘ – ויראה 

ה’  בדבר  קיימים  שכולם 

את  ושומרים  דברו  ועושים 

בריה ת‘. ולאחר מכן יתבונן: 

תאם ראת אי פעם ממנו דבר 

– נברא אחד מכל הברואים הללו שיוצא מקשר עבודה תאל יהעלת – שפרק מעליו את התפקיד 

שהקב”ה הטיל עליו, והאם אחד מברואים אלו חרג מן המסגרת שקבע בעבורו ה’ יתברך, או האם 

יש ביניהם מי שממרת את דברו ומפר ]–והפר[ את בריהו?! ואילו תיינו

ופחיהוהך  חסרונך  הראת 

– הלא הנך רואה  בדבר תתת 

זו  בהתנהגותך  כי  בחוש, 

ופחיתותך.  חסרונך  מתגלה 

מי  למעשת  דומת  תת  תלא 

מעשה  הלא   – בו  שנאמר 

באותה  אותך  יזכה  זה 

את  דניאל  שהוכיח  תוכחה 

שהשתמש  בשעה  בלשצר 

ת,  )דניאל  המקדש  בכלי 

ודתבא כספא  ‘ולאלתי   כג(: 

 – ואבנא  אעא  פרתלא  נחשא 

נחושת  וזהב  כסף  לאלילי 

חתין  לא  די  ואבן  עץ  וברזל 

ידעין  ולא  שמעין  ולא 

ואינם  רואים  שאינם   –

מבינים,  ואינם  שומעים 

שבח  נתת  להם   – שבחה 

נשמהך  די  ולאלתא  ויקר, 

 – לת  ארחהך  וכל  בידת 

והדר כבוד  נתת  לא   – תדרה‘  לא  בידו  מסורים  דרכיך  וכל  בידו  שנשמתך  לאלוהים   ואילו 

)מצודת דוד(.

לעצמו, כשתוא מרגיש במידוהיו שתן  נפש  חשבון  ויעשה   – בנפשו  הוא, שיחשוב  והאופן תששי 

נוטוה - ויבחין שיש בהן נטייה לתמרוה את תבורא ולתפר בריהו – ולהפר את הברית שכרת ה’ 

עמנו לשמור את מצוותיו.

כל מת שתשיג  ויעביר במחשבותיו את   – ויעביר על לבו  נוקב  נפש  – חשבון  אז בנפשו  ויחשוב 

והצליח לקלוט בחושיו משרשי תעולם וענפיו – בכל מערכות השמים והארץ ותולדותיהם, ופשוטו 

– ובכל מה שהצליח לתפוס מארבעת יסודות העולם: אש- רוח- מים- עפר-, ומרכבו – ויתבונן 

בכל הברואים המורכבים מהם, ועליונו – ובברואים העליונים הם גלגלי הרקיע והכוכבים והחהונו 

– הברואים השפלים )פת לחם(,

ַתִאם  ְיָי.  ִריה  ּבְ ְוׁשֹוֵמר  ְיָי  ְדַבר  ּבִ עֹוֵמד  ּלֹו  ּכֻ )יא(ׁשֶ

ת,  ר ֲעבֹוַדה ָתֵאל ִיְהַעּלֶ ׁשֶ ּנּו ָדָבר יֹוֵצא ִמּקֶ ָרָאת ִמּמֶ

ָתִיינּו  ְוִאּלּו  ִריהֹו?  ּבְ ּוֵמֵפר  ְדָברֹו  ְמֶרת  ּמַ ׁשֶ אֹו 

ֶתת  ֲתלֹא  ת.  ַתּתֶ ָבר  ַבּדָ ּוְפִחיהּוְהָך  ֶחְסרֹוְנָך  ִהְרֶאת 

אל ת, כג(: ְוֵלאָלֵתי  ִנּיֵ ֱאַמר ּבֹו )ּדָ ּנֶ ת ִמי ׁשֶ דֹוֶמת ְלַמֲעׂשֵ

י ָלא  א ַפְרְתָלא ָאָעא ְוַאְבָנא ּדִ א ְוַדֲתָבא ְנָחׁשָ ַכְסּפָ

י  ּדִ ְחּהָ ְוֵלאָלָתא  ּבַ ׁשַ ָיְדִעין  ְמִעין ְולֹא  ָחַתִין ְולֹא ׁשָ

. ְרּהָ יֵדּת ְוָכל ָאְרָחָהְך ֵלּת ָלא ַתּדַ ְמָהְך ּבִ ִנׁשְ

יׁש  ַמְרּגִ תּוא  ׁשֶ ּכְ ַנְפׁשֹו,  ּבְ ְחׁשֹב  ּיַ ׁשֶ י,  ִ ּשׁ ִ ְוַתּשׁ
ְלַתְמרֹוה  נֹוטֹוה  ֵתן  ׁשֶ ִמּדֹוָהיו  ּבְ

ִריהֹו. ַתּבֹוֵרא ּוְלָתֵפר ּבְ

ַמת ל  ּכָ ִלּבֹו  ַעל  ְוַיֲעִביר  ַנְפׁשֹו  ּבְ  ְוַיְחׁשֹב 
ָתעֹוָלם  י  ְרׁשֵ ָ ִמּשׁ יו  חּוׁשָ ּבְ יג  ִתּשִׂ ֶ ּשׁ

ְוַהְחּהֹונֹו, ְוֶעְליֹונֹו  בֹו,  ּוָמְרּכָ ּוְפׁשּוטֹו   ַוֲעָנָפיו, 

יא. שכולו עומד בדבר ת‘ ושומר בריה ת‘. “העידותי בכם היום את השמים ואת הארץ” )דברים ל, 

יט(, כתב ה’ספרי’ )האזינו, הובא ברש”י(: “אמר לו הקב”ה למשה: אמור להם לישראל, הסתכלו 

בשמים שבראתי לשמש אתכם, שמא שינו את מידתם ]-כלום החליפו מעולם את סדר התנהגותם, 

ולא שימשו אתכם[? או שמא גלגל חמה )השמש( אינו עולה ]בבוקר[ מן המזרח ומאיר לכל העולם 

לשמש  בארץ שבראתי  הסתכלו  וכו’.  לכם[,  ומאירה  כסדרה  החמה  תמיד משמשת  ]הלא  כולו 

אתכם, שמא שינתה ]אי פעם[ את מידתה )התנהגותה( ]ולא שימשה אתכם[? שמא זרעתם אותה 

ולא צמחה? וכו’. והרי הדברים קל וחומר, ומה אלו )השמים והארץ( שלא נעשו לא לשכר ולא 

להפסד ]-שלא נבראו אלא לשמש אתכם, ואינם מקבלים שכר ועונש על מעשיהם, שהרי אף[ אם 

זוכים )עושים טוב( אין מקבלים שכר, ואם ]היו[ חוטאים אין מקבלים פורענות, ואין חסים על 

בניהם ועל בנותיהם, ]ואף על פי כן[ לא שינו את מידתם; ]הרי[ אתם, שאם זכיתם אתם מקבלים 

שכר, ואם חטאתם אתם מקבלים פורענות, ואתם חסים על בניכם ועל בנותיכם, על אחת כמה 

וכמה שאתם צריכים שלא תשנו את מידותיכם ]-שאין לכם לשנות מחוקי רצונו של הקב”ה[”. 

דברי ה’ספרי’ טעונים ביאור, דמה שייך ללמוד קל-וחומר מהשמים והארץ, לאנשים שהם בעלי 

בחירה, והלא אלה הדוממים אינם בעלי בחירה ולכך הם נוצרו, גם אינם יכולים לשנות את טבעם 

ואצלם אין שייכות לשכר ועונש, ואם כן כיצד שייך לדרוש ק”ו מאלה שאין להם בחירה, מזה 

שהם לא שינוי מדותיהם ללמד על בני ישראל שלהם יש בחירה, יש להם יצר טוב, ויצר הרע 

אשר מפתה אותם להרע. 

בספר ‘נתיבי חיים’ )דברים, עמ’ תרסב( ביאר ענין זה, וז”ל: לענ”ד הביאור הוא בזה, אין הלימוד 

לא מהאדם וגם לא מהדומם אלא הלימוד הוא ברצון הקב”ה, כלומר, מהו רצונו של ה’ יתברך. 

הרי הקב”ה יצר את העולם וחקק בו חוקים טבעיים אשר לא ישנו את סדרם ויחרגו ממהותם 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה   ארחוה תמוסר  הקכט הקכח  

טבעו, או שתארץ – או אילו 

הארץ הייתה סרת מן תאמצע 

הקבוע  ממסלולה  וסוטה   –

מי  ויצאו  הרקיע,  גלגלי  בין 

– או אילו  תים ועברו גבולם 

את  פורצים  היו  הים  ֵמּי 

מכסים  והיו   – וכיסו  גבולם 

אדם  תתית  תארץ,  פני  את 

נשאר - וכי היה נשאר אדם 

חי על פני תאדמת?!

נפלא  יוהר  עוד  ודבר 

לראות  האדם  יכול  מתת 

תאדם.  באברי  בהתבוננות 

מה  לעצמו,  האדם  יתאר 

אבריו  תיו  אילו  קורה  היה 

הבריה  את  ומפירים  עוברים 

שקבע תבורא לכל אחד מהם 

וחורגים מתפקידם בגופו של 

האדם והיו משנים את טבעם, 

ולמשל ינוחו אבריו תטבועים 

על תהנועת – והאיברים שטבעם לנוע היו משנים מצבם למנוחה, או ינועו תנחים מתם – והאיברים 

שהוטבעה בהם המנוחה היו פתאום מתחילים לפעול, לזוז ולנוע, או אם לא תיו מגיעים אליו תחושים 

מת שנצטוו לתגיע אליו – או אילו היו חושיו מפסיקים לפעול כפי המתכונת שהופקדו עליה, הלא אז 

תית חיבורו נפסד – כל מערכות גופו היו קורסות והיה אובד ומתמוטט ותרכבהו – ותבנית גופו עם 

כל חיבור איבריו הייתה ניהקה ומתפרקת, ובטלת תנתגהו – והיה חדל מלהתקיים ולהיות בגדר אדם.

שבו  בעולם  אלתיו,  בריה  על  לעבור  תאדם  יהבייש  לא  כן  אם  תאיך  לעצמו:  יאמר  זאת  ולאור 

חומריו ומרכיביו, עצמיו וחפציו לא עברו בריה אלתים בו – שום כוח מן הכוחות הפועלים ביקום 

ֵמי  ְוָיְצאּו  ָתֶאְמַצע,  ִמן  ָסָרת  ָתָאֶרץ  ׁשֶ אֹו  ִטְבעֹו, 

ָאָדם  ֶתָתָית  ָתָאֶרץ,  ֵני  ּפְ ְוִכּסּו  ְגבּוָלם  ְוָעְברּו  ם  ַתּיָ

ֵני ָתֲאָדָמת? ָאר ַעל ּפְ ִנׁשְ

ָתיּו  ִאּלּו  ָתָאָדם,  ֵאְבֵרי  ּבְ ת  ִמּתֶ ִנְפָלא  ְויֹוֵהר 
ְוָינּוחּו  ָבָאָדם,  ַתּבֹוֵרא  ִריה  ּבְ עֹוְבִרים 

ִחים  ַתּנָ ָינּועּו  אֹו  נּוָעת,  ַתּהְ ַעל  בּוִעים  ַתּטְ ֵאָבָריו 

ים ַמת  יִעים ֵאָליו ַתחּוׁשִ ֵמֶתם, אֹו ִאם לֹא ָתיּו ַמּגִ

ָבהֹו  יַע ֵאָליו, ָתָית ִחּבּורֹו ִנְפָסד ְוַתְרּכָ ְצַטּוּו ְלַתּגִ ּנִ ֶ ּשׁ

ֶקה, ּוָבְטָלת ַתְנָתָגהֹו. ִנּהֶ

ֱאלָֹתיו ִריה  ּבְ ַלֲעֹבר  ָתָאָדם  ׁש  ּיֵ ִיְהּבַ לֹא   ְוָתֵאיְך 
ּבֹו,  ֱאלִֹתים  ִריה  ּבְ ָעַבר  ּלֹא  ׁשֶ עֹוָלם  )יב(ּבְ

מעלים במחשבהנו ומתארים 

מתם  שדבר  מצב  לעצמנו 

שאחד   – תבורא  בריה  עבר 

את  שינה  האלו  מהברואים 

מהגבולות  וחרג  תפקידו 

 שהציב לו הקב”ה, הלא אז, לא תית נמצא אדם כלל – לא היה קיום לאדם עלי אדמות. למשל,

 – ונשהנת  על בריה תבורא  העולם[ תית עובר  ]–יסודות  מארבעת תיסודוה  אחד  אילו   – לּו אחד 

ומשנה את

ִריה  ּבְ ָעַבר  ֵמֶתם  ָבר  ּדָ ׁשֶ נּו  ְבּהֵ ַמֲחׁשַ ּבְ ַמֲעִלים 

לּו  ל,  ְלָמׁשָ ָלל.  ּכְ ָאָדם  ִנְמָצא  ָתָית  לֹא  ַתּבֹוֵרא, 

ת  ּנָ ּהַ ְוִנׁשְ ַתּבֹוֵרא  ִריה  ּבְ ַאַחד ַתְיסֹודֹוה ָתָית עֹוֵבר 

יב. בעולם שלא עבר בריה אלתים. “העידותי בכם היום את השמים ואת הארץ” )דברים ל, יט(, 

ומתכליתם אשר לזה נבראו, וככה הוא רצונו יתברך. וגם לעם ישראל ישנם חוקים רוחניים אשר 

אותם נבראו לקיים, וכמו שכתוב “עם זו יצרתי לי תהלתי יספרו” )ישעיה מג, כא(, וזה מן החוקיים 

אשר ה’ יתברך רוצה בהם. וההבדל הוא רק בזה, שלהאדם ניתנה כח הבחירה שיוכל לבחור בטוב 

או ח”ו להיפך, וכמו שכתוב “ראה נתתי לפניך את החיים ואת המות – ובחרת בחיים” )דברים ל, 

יט(, והטעם לבחירה זו, כתב רבי יצחק בלאזר זצוק”ל בספרו “אור ישראל” וז”ל: “אמנם כאשר ה’ 

יתברך שמו, שם חוק ומשפט לתת לאיש כדרכיו וכפרי מעלליו, לגמול שכר לפועלי טוב ולהעניש 

גם לרשע רע כרשעתו, ולזאת אם היה יראת ה’ יתברך שמו ופחד ענשו תקוע בלב האדם בטבע, 

שוב היה טבע יראתו מכריחו לעשות הישר והטוב, לבל ישיגהו חרון אף ה’ ומשפטיו הנוראים, 

והחסד  הטוב  מקור  הקב”ה שהוא  רצה  גם שכרן,  יגרע  וממילא  הבחירה,  בתוך  גרעון  זה  והיה 

שתהיה הבחירה ביד האדם בתכלית השלימות, למען להרחיב גבול שכר האדם בכל האפשרות” 

וכו’ )עיי”ש עוד(.

נמצא לפי זה, שאת הקל וחומר צריך האדם ללמוד מדרכי ה’ אשר חקק חוקים טבעיים ביצירת 

וכל זאת כן הוא רצון הבורא שאין  ועונש,  הטבע, בדומם ובבעלי החיים, אשר להם אין שכר 

לבזות אותם, ממילא על אחת כמה וכמה שרצון הבורא יתברך הוא, שאת החוקים הרוחניים שהוא 

חקק למען ובשביל האדם, שלא ישנה אותם, ובפרט שהוא מיוחד בזה שהוא מקבל שכר ונענש 

בעונשים, ודו”ק.

ואולי, זוהי גם כן כוונת רבינו בחיי בביאורו וז”ל: “ביאור המדרש הזה כי כל הדברים הטבעיים 

אינם משתנים ממנהגם, ולא יוצאים מן הקו מיוחד, והקצור להם וכו’ וכיון שהדברים הטבעיים 

לא ישנו מדתם וטבעם ק”ו לבני אדם בעלי השכל והשכר והעונש, שאין להם לשנות מדתם, ולא 

לצאת מקו העבודה והתורה והמצוה”. ]ועיין עוד לקמן בסמוך ביאור נוסף בזה[.

 עיונים 

 עיונים 



הלבבותשער חשבון הנפשביושר לבב חובות 

 ארחוה תמוסר  הקלא 

הלבבות שער חשבון הנפשחובות 

תמוסר  ארחוה  הקל  

אינו ממרה את ציווי הבורא, 

הבורא  שחייבם  בעותרים  וכן 

בעבודהו – גם העוזרים אינם 

וסבל  אותו  לעבוד  חדלים 

 – ענינו  כל  את  ]ולסבול[ 

מטיל  שהוא  מה  את  ולבצע 

תם  אלו  ועוזרים  עליהם, 

איבריו ]-איברי האדם[, שלא 

 – בו  תבורא  בריה  על  עברו 

שקבע  מהתפקיד  חרגו  ולא 

במטרה  מהם  אחד  לכל  ה’ 

האדם  יוכל  איך  לשמשו, 

לעבור על ברית ה’ ולהמרות 

שבו  כזה  בעולם  רצונו  את 

הכול נשמע לדבר ה’?!

משל   – בתת  תקרוב  ותדמיון 

למלך  דומה?  הדבר  למה 

כה אחה מעבדיו  על  שציות 

משימה  עליהם  והטיל 

לתעביר את אחד משריו נתר 

גדול בהכליה תשמירת ובזהירות מירבית אל מקום ידוע ותמן קצוב – אל מקום מסויים בתאריך 

 – ובתמן תתוא  אלו בענין  – לשלוחים  ]את השר[ לעשוה לתם  מוגדר, ואחר כך ציות תמלך לשר 

לדרך,  יצאו  הם  מסויימים.  דברים   – ידועים  דברים  לנהר  מעבר  אל  אותו  יעבירו  בשעה שהם 

וקיימו תעבדים בשר מצוה תמלך – והעבדים קיימו כלפי השר את מצות המלך, ותהעלם תשר ממת 

שציותו בו תמלך לתם – ואילו השר התעלם ממה שציווה עליו המלך לעשות להם ולא קיים את 

מצוותו של המלך כלפיהם, ואז אמר לו ]לשר[ אחד מן תעבדים: אתה תשר, תמהעלם ממצוה תמלך! 

תלא הירא – האם אינך חושש שיעשת אחד ממנו בך כמעשיך – פן אחד מאתנו יתנהג כלפיך כפי 

שהנך מתנהג כלפינו, ויעבור על מצוה תמלך בשמירהך – ולא ישמור אותך כפי שציווה המלך, 

כמו שעברה בנו – כשם שעברת אתה על מה שנצטווית לעשות עמנו?! ואז הרי הפל ]תיפול[ בנתר 

תגדול

ל ִעְנָינֹו, ְוֵתם  ֲעבֹוָדהֹו ּוְסֹבל ּכָ ָבם ּבַ ִחּיְ ּוָבעֹוְתִרים ׁשֶ

ִריה ַתּבֹוֵרא בֹו. ּלֹא ָעְברּו ַעל ּבְ ֵאָבָריו, ׁשֶ

ַאַחה  ַכה  ת  ּוָ ּצִ ׁשֶ ְלֶמֶלְך  ֶתת,  ּבָ רֹוב  ַתּקָ ְמיֹון  ְוַתּדִ
ָנָתר  ָריו  ִמּשָׂ ֶאָחד  ְלַתֲעִביר  ֵמֲעָבָדיו 

ּוְתַמן  ָידּוַע  ָמקֹום  ֶאל  ִמיָרת  ְ ַתּשׁ ַהְכִליה  ּבְ דֹול  ּגָ

ָלֶתם  ַלֲעׂשֹוה  ר  ַלּשַׂ ֶלְך  ַתּמֶ ת  ִצּוָ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ָקצּוב, 

מּו ָתֲעָבִדים  ַמן ַתתּוא ְדָבִרים ְידּוִעים. ְוִקּיְ ִעְנָין ּוַבּתְ ּבָ

תּו  ּוָ ּצִ ֶ ּשׁ ת  ִמּמַ ר  ַתּשַׂ ם  ְוִתְהַעּלֵ ֶלְך,  ַתּמֶ ִמְצַוה  ר  ּשַׂ ּבַ

ר  ֶלְך ָלֶתם, ְוָאַמר לֹו ֶאָחד ִמן ָתֲעָבִדים: ַתּשַׂ בֹו ַתּמֶ

ת  ֲעׂשֶ ּיַ ׁשֶ ִהיָרא  ֲתלֹא  ֶלְך!  ַתּמֶ ְצַוה  ִמּמִ ם  ְהַעּלֵ ַתּמִ

ֶלְך  ַתּמֶ ִמְצַוה  ְוַיֲעֹבר  יָך,  ְכַמֲעׂשֶ ְבָך  ּנּו  ִמּמֶ ֶאָחד 

דֹול  ָתר ַתּגָ ּנָ ָעַבְרּהָ ָבנּו, ְוִהּפֹל ּבַ מֹו ׁשֶ ִמיָרְהָך, ּכְ ׁשְ ּבִ

רש”י הביא מה’ספרי’ שפירש את הפסוק: שהשמים והארץ הם כֵעדּות והוכחה שאין להמרות את 

פי ה’, וכך אמר להם הקב”ה לישראל: הסתכלו בשמים, בשמש ובארץ שלא שינו אי פעם את סדר 

התנהגותם, על אחת כמה וכמה שאין לכם לשנות מחוקי רצונו של הקב”ה ]דברי ה’ספרי’ במלואו 

הובאו ב’עיונים’ לעיל בסמוך ד”ה שכולו עומד, עיי”ש[.

כיצד ניתן לערוך השוואה בין האדם לשאר הברואים, שואל הגרי”צ סלנט זצ”ל בספרו ‘באר יוסף’, 

הרי הם עומדים לעולם במצב אחד כפי שהיו בעת היבראם, לעומת האדם שחובתו משתנה בכל 

עת בהתאם לנסיבות? מהי, אם כן, התביעה על האדם שלא לשנות את מידותיו, הרי לא שייך 

כלל לתבוע ממנו שאת המעשים שעשה אתמול יעשה גם היום ללא שינוי?

וביאר, שיתכן שתביעה זו באה כדי להוציא מדעת המתחכמים האומרים שאמנם משפטי התורה 

ומצוותיה היו דרכי נועם ומתוקנים בעת נתינתם, מכל מקום הם אינם מתאימים ח”ו לזמננו. את 

ההשקפה הזו הם מנמקים בכך שסדרי החיים ומנהגיהם השתנו במשך הדורות וכן השתנו טבעי 

מובן  ומצוותיה.  התורה  מחוקי  חלילה  לגרוע  או  לשנות  לדעתם,  יש,  ולפיכך  ומיזגם.  האנשים 

שאם תהיה, חלילה, תזוזה כלשהי באחת המצוות או אפילו רק באחד מפרטיה, מלבד מה שהיא 

חמורה לכשעצמה, היא גם עלולה לגרור אחריה את הריסת כל עמודי הדת ויסודותיה, ופריקת 

עול מלכות שמים ח”ו. 

כדי להוציא מדעה כוזבת זו בדור העתיד, אמר הקב”ה למשה רבינו ע”ה שיעמיד עליו את השמים 

והארץ לעדים ושיסתכלו בהם כיצד הם לא שינו את מהלכם ומידתם מימות עולם, ומכאן תצא 

ראיה ועדות שכל המחשבה האווילית דלעיל הינה שקר ובטעות יסודה, שכן השמש יוצאת ומאירה 

מדי יום בדיוק באותה מידה כמו בששת ימי בראשית, וכן הארץ נזרעת ומצמיחה כמו בימי קדם 

וכך גם כל שאר הנבראים והרי כולם לא נבראו אלא כדי לשרת אותנו ]שהרי אינם מקבלים לא 

שכר ולא עונש, מוכח מזה שנבראו אך ורק עבורנו[ וכמאמרם ז”ל: “בראשית – בשביל התורה 

שנקראה ראשית, ובשביל ישראל שנקראו ראשית”. 

כל העולם נברא בשביל ישראל ובשביל קיום התורה, מצוותיה ואזהרותיה. ואם כן, כאשר אנו 

מסתכלים בשמים ובארץ ובכל צבאם ומתבוננים כיצד כולם עומדים על משמרתם ללא שינוי, 

עלינו להיזכר שהם לא נבראו אלא לשמש את ישראל, כדי שיוכלו למלא חובתם בשמירת התורה 

ודקדוקיה,  כולה, בכל פרטיה  ברורה שגם התורה  והוכחה  נאמנה  זוהי עדות  כן,  והמצוות. אם 

עומדת לעד ולעולמי עולמים ללא כל שינוי. כי אילו היה אפשר שתשתנה בזמן מן הזמנים, היה 

נגרם וניכר שינוי כל שהוא בנבראים, כי זה לעומת זה ברא אלקים. וכשם שהקב”ה נותן התורה, 

הוא נצחי ושלם בתכלית השלימות, כן תורתו שלימה ונצחית. 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  הקלג הקלב   תמוסר   ארחוה   

 – העבדתו  אם  שבעולם 

ותשמור  אותו  תעבוד  שאם 

הבריאה  כל  אז  מצוותיו, 

תהיה כפופה לרצונך ומסורה 

על  ושיעבור  לפקודתך, 

דברו  על  כשהעבור  רצונך 

דבריו,  על  תעבור  ואם   –

לא  בו  אשר  וכל  העולם 

יישמעו לפקודתך וימרו את רצונך, כמו שתוא מבאר – כפי שהדבר מבואר בפרשה ‘אם בחקוהי 

הלכו‘ )ויקרא כו, ג(: ותולהת – ובמקומות נוספים כמו בפרשת כי תבוא )דברים כ”ח( המתארים 

את המחלות הרעות: השחפת והקדחת ודומיהן שיבואו על האדם הפורק מעליו מרותו של הבורא. 

חטא ההתמרדות גורם שכוחות הטבע מורדים בו ומשנים את טבעם כלפיו )פת לחם(.

והאופן תשביעי הוא, חשבון תאדם עם נפשו – שיעשה האדם חשבון עם נפשו לאלתיו

רעת  מיהת  בו  והמוה  תתת, 

בך  חתור  ביותר!.  ומשונה 

מטעוהך – מהמשגה שעשית, 

שלמה  בהשובת  ושוב 

תמלך  כי  תמחילת,  ובקשה 

שנהעלם  אוהנו  ציות  כבר 

משום  וזאת   – משמירהך 

עלינו  ציווה  כבר  שהמלך 

עליך,  מלשמור  שנתעלם 

אם ההעלם ממצווהו עלינו – 

אם תתעלם מהציווי שציווה 

וכאשר שמע  למעננו.  אותך 

השר את דברי העבד, תקיץ 

וחתר  ]התעורר[ מתהעלמוהו 

מטעוהו – ותיקן את טעותו.

וכן אהת, אחי, חשוב – התבונן נא, האם קרה ֵאי פעם שעבר אחד מאבריך על מצווה תבורא בך 

– האם נהג אחד מאיבריך שלא על פי טבעו שנטע בו הבורא בעבורך, האם מיאן אותו איבר 

להישמע לך, כאשר חפצת להשתמש בו כדרכו? תלא אהת יודע כי תבורא יהברך תהנת בהורהו 

תנאמנת - בספר תורתו, תורת האמת, שיתית ברשוהך ובחפצך כל מת

ְרצֹוְנָך  ַעל  ֲעֹבר  ּיַ ְוׁשֶ ַעְבֵדתּו,  ּהַ ִאם  עֹוָלם  ּבָ ֶ ּשׁ

ה  ָפָרׁשַ ּבְ ְמֹבָאר  תּוא  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָברֹו,  ּדְ ַעל  ֲעֹבר  ּהַ ׁשֶ ּכְ

ְקָרא כו, ג(: ְותּוָלָהּת. ֵלכּו )ַוּיִ ֻחּקֹוַהי ּהֵ ִאם ּבְ

ֵלאלָֹתיו  ַנְפׁשֹו  ִעם  ָתָאָדם  ּבֹון  ֶחׁשְ ִביִעי,  ְ ְוַתּשׁ

עּוְהָך ִבְהׁשּוָבת  ת, ְוָהמּוה ִמיָהת ָרָעת. ֲחתֹר ִמּטָ ַתּתֶ

ם  ְהַעּלֵ ּנִ ת אֹוָהנּו ׁשֶ ֶלְך ִצּוָ י ַתּמֶ ִחיָלת, ּכִ ה ַתּמְ ׁשַ ּוַבּקָ

ְוֵתִקיץ  ָעֵלינּו.  ְצָוהֹו  ִמּמִ ם  ְהַעּלֵ ּהִ ִאם  ִמיָרְהָך  ִמׁשְ

עּוהֹו. מּוהֹו ְוָחַתר ִמּטָ ֵמִתְהַעּלְ

ָאִחי, ֲחׁשֹב, ִאם ָעַבר ֶאָחד ֵמֵאָבֶריָך ַעל  ת,  ְוַאּהָ
ָך בֹו, ֲתלֹא  ׁשְ ּמֶ ּהַ ִתׁשְ ִמְצַוה ַתּבֹוֵרא ְבָך ּבְ

ְבהֹוָרהֹו  ִתְהָנת  ַרְך  ִיְהּבָ ַתּבֹוֵרא  י  ּכִ יֹוֵדַע  ת  ַאּהָ

ַמת  ל  ּכָ ּוְבֶחְפְצָך  ִבְרׁשּוְהָך  ְתֶית  ּיִ )יג(ׁשֶ ֱאָמָנת  ַתּנֶ

רצון קונך – שהרי יתכן ולא תצליח במילוי תפקידך, אם משום שלא יסכימו השבאים לפדיון, 

או לסיבה אחרת. ואילו אני ודאי עושה רצון בוראי! אמר לו רבי פנחס בן יאיר: חלוק, ואם לאו, 

גוזרני עליך שלא יעברו בך מים לעולם! חלק לו. ובנוסף לכך, מספרת הגמרא שנחלק הנהר גם 

לאלו שנתלוו אל רבי פנחס בן יאיר בדרכו.

והקשה ה’אור החיים’ הק’, מדוע נבקע הנהר לרבי פנחס בן יאיר, ואילו לפני משה רבינו לא רצה 

הים להבקע, עד שעזר לו הקב”ה?

מסביר ה’אור החיים’: כאשר ברא ה’ את העולם, עשה תנאי עם כל הבריאה, שתהיה כפופה לתורה 

ועמליה לעשות כל אשר יגזרו עליה, וממשלתם עליה כממשלת הבורא ברוך הוא. לכן תמצא 

שצדיקים משלו בשמים, בארץ, בכוכבים, בשמש ובירח. והנה, בזמן יציאת מצרים עדיין לא קיבלו 

בני ישראל את התורה, וכיוון שלא היה למשה את כח התורה, לכן לא היה יכול להכריח את הים 

להבקע, אבל לרבי פנחס בן יאיר כבר היתה זכות התורה, לכן נבקע הנהר מפניו.

הרמב”ם בהקדמתו לסדר זרעים כתב בזה”ל: “שכל מה שעשו אליהו ואלישע וזולתם מהנביאים 

מהאותות לא עשאום כדי לקיים נבואתם, שהנבואה כבר נתקיימה להם קודם לכן, אבל עשו 

האותות ההם לצרכיהם ולרוב קרבתם אל הקב”ה השלים חפצם כמו שהבטיח לצדיקים ‘ותגזר 

אומר ויקם לך’ )איוב כב(”, עכ”ל. 

יג. שיתית ברשוהך ובחפצך כל מת שבעולם אם העבדתו. הבריאה כפופה לעמלי התורה, ונשלטת 

היא על ידי האדם השלם. ידוע הכלל שכתב ה’אור החיים’ הק’ בפרשת בשלח )שמות יד, כז(, 

דהנה חז”ל )שמות רבה פרק כ”א( אמרו, בשעה שרצה משה רבינו לבקוע את הים, אמר לו הים: 

אין אני נבקע מפניך, כיוון שאני נבראתי ביום השלישי, ואתה נבראת ביום השישי! עד שנטה ה’ 

ימינו לימין משה ונבקע הים. 

לעומת זאת, הגמרא במסכת חולין )ז, א( מספרת על רבי פנחס בן יאיר, שהלך לפדות שבויים, 

גינאי חלוק לי מימך ואעבור בך! הנהר לא  גינאי – ביקש לעבור בו, ואמר:  כשהגיע אל נהר 

הסכים, ויותר מכך, אף ענה: אתה הולך לעשות רצון קונך ואף אני הולך לעשות רצון קוני ]שכל 

הנחלים הולכים אל הים בגזירת מלך[, ואם תאמר מנין שחשובה יותר עשייתי? אתה ספק עושה 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  הקלת הקלד   תמוסר   ארחוה   

מאדוניו  תעבד  וכשיכיר 

תעודפוה  טובוהיו  סימני 

הנועוהיו  וכל  וגופו  בנפשו 

את  האדם  יכיר  וכאשר   –

שה’  הגדולות  הטובות 

ובכל  ולגופו  לנפשו  עושה 

תנועותיו, טובות שבגינן יש 

לו עדיפות ויתרון על בעלי 

החיים ועל שאר בני האדם, 

– וכשיראה עוד שה’  ושתוא 

ויודע  המיד,  עליו  משקיף 

ומכיר   – ונסהרוהיו  נגלוהיו 

את מעשיו הגלויים והנסתרים, והוא שומר ומשגיח על כל הנועוהיו, וקושר אוהם באסוריו – וכובל 

אותן בכבליו, ומושל בתם – ושולט עליהן, וצורה נסיונו ובחינהו – ומעמיד אותו בניסיונות ובוחן 

אותו במת שתהיר לו – ולשם כך נתן בידו את הבחירה מתשהמש ]להשתמש[ באבריו כפי רצונו 

ותרשתו מתעברה מחשבוהיו – ונתן לו את הרשות להטות את מחשבותיו ביצריו תטובים ותרעים 

– על פי השפעת יצרו הטוב או על פי יצרו הרע, ועוד יוסיף ויחשוב במסורה תהורת – ויתבונן 

בטובות ה’ שנתן לו את תורתו

הוא  אם   – תעבדוה  בהנאי 

כעבד  אלהיו  אל  מתייחס 

על  ושיקבל  אדונו,  אל 

שידרוש  כלומר,   – עצמו 

מעצמו למלא חובוה תאדנוה 

שעל  החובות  את   – לבוראו 

אדוניו.  כלפי  למלא  העבד 

לעיל  רובם  את  התכרנו  וכבר 

בשער תשלישי מן תספר תתת 

האלוקים  עבודת  בשער   –

שבספר הזה בפרק החמישי, 

 – שמת  תמבקש  ידרשם 

והמבקש לדעת מהם, ימצאם 

מפורשים שם.

 – עליתם  נפשו  עם  ויחשוב 

נפש  חשבון  לעצמו  ויעשה 

האם הוא מקיים את חובותיו 

תהמדה  שיכיר  בעה  אלה, 

טובוה תבורא יהברך עליו – כשיכיר בכך שהבורא יתברך מיטיב עמו תמיד: בתתמינו הועלוהיו 

– הוא מכין לו את כל הדרוש לתועלתו, וחמלהו - ומרחם עליו, ותספיקו כל תצריך לו מן תמתון 

הדיר – וחונן אותו ומספק לו באופן תמידי כל צרכיו וכל דבר שנדרש לו מהמזון, ולא תניחו לנפשו 

ואינו עוזב אותו לנפשו שינהיג את ענייניו בעצמו בכוחות   – ולחלישוה תכרהו בתנתגה עניניו 

נפשו הדלים וחולשת גופו, ותועילו בחכמת ובשכל ובבינת – אלא העניק לו תבונה ודעת וחכמה 

לנהל בהם את ענייניו, וידע באמצעותם את חובוה אלתיו עליו – את החובות המוטלות עליו כלפי 

אלוהיו, כמו שאמר דוד המלך עליו תשלום )התלים קיט, קכת(: ‘עבדך אני – חפצי וכל רצוני לעבוד 

אותך ולכן תבינני‘ תורתך. הרי שעיקר התועלת מן הבינה, שעל ידה יכיר האדם את חוקי התורה 

וידע מהן חובותיו כלפי אלוקיו )פת לחם(.

טֹובֹוָהיו  ִסיָמֵני  ֵמֲאדֹוָניו  ָתֶעֶבד  יר  ּכִ ּיַ ּוְכׁשֶ
ְוָכל  ְוגּופֹו  ַנְפׁשֹו  ּבְ ָתעֹוְדפֹוה 

ְויֹוֵדַע  ִמיד,  ּהָ ָעָליו  ִקיף  ַמׁשְ תּוא  ְוׁשֶ נּועֹוָהיו,  ּהְ

נּועֹוָהיו,  ּהְ ל  ּכָ ַעל  ְוׁשֹוֵמר  רֹוָהיו,  ְוִנְסּהְ ִנְגלֹוָהיו 

ְוצּוַרה  ֶתם,  ּבָ ל  ּומֹוׁשֵ ֲאסּוָריו,  ּבַ אֹוָהם  ר  ְוקֹוׁשֵ

ׁש  ּמֵ ּהַ ֵמִתׁשְ לֹו  יר  ִתּהִ ֶ ּשׁ ַמת  ּבְ ּוְבִחיָנהֹו  ִנְסיֹונֹו 

יָצָריו  ּבִ בֹוָהיו  ַמְחׁשְ ֵמַתֲעָבַרה  תּו  ְוִתְרׁשָ ֵאָבָריו  ּבְ

ַתּהֹוָרת  ָמֹסֶרה  ּבְ ְוַיְחׁשֹב  ְוָתָרִעים,  ַתּטֹוִבים 

חֹובֹוה  ַעְצמֹו  ַעל  ל  ַקּבֵ ּיְ ְוׁשֶ ָתַעְבדּוה,  ְהָנֵאי  ּבִ

ַער  ַ ּשׁ ּבַ ם  ֻרּבָ ָתַכְרנּו  ּוְכָבר  ְלבֹוְראֹו.  ָתַאְדנּוה 

ת. ּמָ ׁש ׁשָ ם ַתְמַבּקֵ ת, ִיְדְרׁשֵ ֶפר ַתּתֶ י ִמן ַתּסֵ ִליׁשִ ְ ַתּשׁ

יר ַתְהָמַדה  ּכִ ּיַ ֵעה ׁשֶ ִעם ַנְפׁשֹו ֲעֵליֶתם ּבְ ב  ֵ ִויַחּשׁ
ַתְתִמינֹו  ּבְ ָעָליו,  ַרְך  ִיְהּבָ ַתּבֹוֵרא  טֹובֹוה 

ִריְך לֹו  ל ַתּצָ יקֹו ּכָ הֹוֲעלֹוָהיו, ְוֶחְמָלהֹו ָעָליו, ְוַתְסּפִ

ְוַלֲחִליׁשּוה  ְלַנְפׁשֹו  יחֹו  ִתּנִ ְולֹא  ִדיר,  ּהָ תֹון  ַתּמָ ִמן 

ֶכל  ָרהֹו ְבַתְנָתַגה ִעְנָיָניו, ְותֹוִעילֹו ַבָחְכָמת ּוַבּשֵׂ ַתּכָ

ֱאלָֹתיו  חֹובֹוה  ְוֵיַדע  ִעְנָיָניו,  ֶתם  ּבָ ַיְנִתיג  יָנת,  ּוַבּבִ

קיט,  ים  ִתּלִ )ּהְ לֹום  ָ ַתּשׁ ָעָליו  ִוד  ּדָ ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָעָליו, 

ָך ָאִני ֲתִביֵנִני. קכת(: )יד(ַעְבּדְ

הבנה בתורה. א. ‘עבדך אני הבינני ואדעה עדותיך’. ב. ‘דרך פקודיך הבינני ואשיחה בנפלאותיך’. 

ג. ‘הבינני ואצרה תורתך ואשמרנה בכל לב’. ד. ‘צדק עדותיך לעולם הבינני ואחיה’. ושמעתי, 

דבפסוקים אלה ביקש דוד ע”ה על הבנה בתורה מצד כמה תכליות של גדלות. האחת, לידיעת 

התורה, דבלא הבנה אמיתית בתורה לא שייך להגיע לידיעת התורה. השנית, להתמדת התורה 

ושקידתה, שעל ידי ש’דרך פקודיך הבינני’, הרי כולו שוקע בזה וממילא כל היום היא שיחתי, 

והיינו ‘ואשיחה בנפלאותיך’, דרק בלימוד מתוך הבנה ועומק נעשה רדוף על התורה. השלישית, 

לקיום ודקדוק המצוות, כנודע מהגרי”ס זצ”ל, דעל ידי לימוד ההלכות הנוגעות לתנועת הנידון 

בעיון והבנה, הדבר נבלע בדמו ונעשה כחלק ממנו, ומועיל יותר מכל המוסרים שבעולם, והיינו 

‘ואצרה תורתך ואשמרנה בכל לב’. הרביעית, כוללת הכל ‘הבינני ואחיה’, דבלא זה הרי חיי בעלי 

החכמה ומבקשיה כמיתה הן חשובין )‘ביאורי סוגיות’, זבחים, עמ’ תמ”ד(.  יד. עבדך אני תבינני. בתהלים פרק קי”ט מצינו כמה פסוקים שדוד המלך ע”ה מתחנן ומבקש על 
 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  הקלת הקלו   תמוסר   ארחוה   

ועיקר תכל - ויסוד כל אלה 

הוא, בתשלמה הנאי תעבדוה 

כל  את  האדם  שישלים   –

להקב”ה,  עבדותו  תנאי 

 – באדנוה  אלתיו  ובייחדו 

של  אדנותו  ביחוד  ויאמין 

 - ונאמן  שלם  בלב  אלוקיו 

וכנות  המחשבה  טוהר  בכל 

תהיה  בו  וכן אתבה אלתיו  ]לאלוקיו[ שלימת,  זה התית אתבהו באלתיו  ידי  ועל   – ובתת  המצפון, 

שלימה, כמו שאמר תכהוב )דברים כו, ית־יח(: ‘אה ת‘ תאמרה תיום‘ – את ה’ הבדלת לך מכל אלהי 

ובמקביל  לבדו,  בה’  ובחרת  האלילים  את  הרחקת  כלומר  לאלהים,  לך  לבדו  הוא  להיות  הנכר 

להיות  העולם  אומות  משאר  אותך  הפריש  ה’   – סגולה‘  לעם  לו  להיות  תיום  תאמירך  ‘ות‘   —

)עפ”י רש”י(, ונאמר וקירב רק אותך, להיותך לבדך מיוחד לו כעם סגולה   שלו, הבדיל אותך 

)דברים כו, יט(:

המעוררת  שהיא   – ותערהת 

רצון  בו  שיש  מת  על  אותו 

הדרך  מהי  לדעת   – אלתיו 

ומת  הבורא  חפץ  שבה 

ומהם   – עליו  שיקציפנו 

רצון  נגד  שהם  הדברים 

האדם  על  שיעוררו  הבורא 

כך  ומתוך  אף,  וחרון  קצף 

 – גופו  פינוה  בכל  משהמש 

בכל  להשתמש  האדם  ידע 

איברי גופו ובכל כחוה נפשו 

רק במת שימצא בו חן בעיני 

אדוניו ויקריבתו אליו – ובשל 

כך יקרב אותו ה’ אליו, ויסיר 

מסך תסכלוה בו מעליו – ויסלק מעל עיניו מעטה היצר החוצץ בינו ובין הדברים האמיתיים, וילבש 

את כסוה תמורא ותבושה ממנו – ויפחד ויתבייש ממנו יתברך, ואתבת בו – ותתעורר בו האהבה 

אליו, ותחפץ במת שתוא רוצת – וישתוקק לעשות את רצונו, ואת – כשיתנהג באופן הזה, יבואותו 

– יבואו עליו תטובוה תגדולוה ותאורים - והאורות תגדולים מאת תאלתים, כמו שנאמר )התלים פט, 

טת(: ‘אשרי העם יודעי תרועה’ – היודעים להתחבר ולהידבק במקום ברוך הוא )מלבי”ם ומצודת 

דוד(, ‘ת‘ באור פניך יתלכון‘ – המה ילכו באור התשועה הבאה מלפניך )מצודת דוד(, והם מונהגים 

רק על ידי ה’ בעצמו ללא אמצעי )מלבי”ם(, ונאמר )במדבר ו, כת(: ‘יאר ת‘ פניו אליך – יראה לך 

ה’ פנים שוחקות, פנים צהובות, כאדם המראה לאוהבו פנים שמחות ומאירות, ויחנך‘ – יתן לך חן 

בעיני הבריות )רש”י עפ”י תנחומא(.

ּוְבַיֲחדֹו  ָתַעְבדּוה,  ָנֵאי  ּהְ ָלַמה  ַתׁשְ ּבְ ַתּכֹל  ר  ְוִעּקַ
ּוָבֶתת  ְוֶנֱאָמן,  ֵלם  ׁשָ ֵלב  ּבְ ַאְדנּוה  ּבְ ֱאלָֹתיו 

ֵלָמת, ְוַאֲתַבה ֱאלָֹתיו ּבֹו,  ִהְתֶית ַאֲתָבהֹו ֵבאלָֹתיו ׁשְ

ָבִרים כו, ית־יח(: ֶאה ְיָי ֶתֱאַמְרּהָ  הּוב )ּדְ ָאַמר ַתּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ

ָבִרים כו, יט(:  ַתּיֹום — )טת(ַויָי ֶתֱאִמיְרָך ַתּיֹום, ְוָאַמר )ּדְ

ּוַמת  ֱאלָֹתיו  ְרצֹון  ּבֹו  ׁש  ּיֵ ֶ ּשׁ ַמת  ַעל  ְוֶתָעָרָהּת 

ּגּופֹו  ּנֹוה  ּפִ ָכל  ּבְ ׁש  ּמֵ ּהַ ִמׁשְ  — ָעָליו,  ְקִציֶפּנּו  ּיַ ֶ ּשׁ

ֲאדֹוָניו  ֵעיֵני  ּבְ ֵחן  בֹו  ְמָצא  ּיִ ֶ ּשׁ ַמת  ּבְ ַנְפׁשֹו  ְוֹכחֹוה 

ּבֹו ֵמָעָליו,  ְכלּוה  ַתּסִ ְוָיִסיר ָמַסְך  ְוַיְקִריֵבתּו ֵאָליו, 

בֹו,  ְוַאֲתָבת  ּנּו  ִמּמֶ ה  ְוַתּבׁשֶ ַתּמֹוָרא  סּוה  ּכְ ׁש  ְוִיְלּבַ

תּוא רֹוֶצת, ְוָאת ְיבֹואּותּו ַתּטֹובֹוה  ֶ ַמת ּשׁ ְוַתֵחֶפץ ּבְ

מֹו  ּכְ ֵמָתֱאלִֹתים,  דֹוִלים  ַתּגְ ְוָתאֹוִרים  דֹולֹוה  ַתּגְ

כּון,  ְיַתּלֵ ֶניָך  ּפָ אֹור  ּבְ ְיָי  טת(:  פט,  ים  ִתּלִ )ּהְ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ

. ּךָ ָניו ֵאֶליָך ִויֻחּנֶ ר ו, כת(: )טו(ָיֵאר ְיָי ּפָ ִמְדּבַ ְוָאַמר )ּבְ

וריח אין להתוכח”. אבל אם החן הוא מתנת אלהים, אז האיש ההוא נושא חן בעיני כל רואיו. וכן 

נאמר באסתר, שהיתה ירקרקת, אלא שחוט של חסד משוך עליה )מן השמים – מגילה יג(: “ותהי 

אסתר ֹנשאת חן בעיני כל ֹראיה” )אסתר ב, טו(. ולפיכך נצטוו הכהנים להקדים לברכת החן: “יאר 

ה’ פניו אליך” – ויחנך, חן מאת ה’.

טת. ות‘ תאמירך תיום. לשון הכתוב הוא: “וה’ האמירך היום להיות לו לעם סגולה כאשר דבר לך 

ולשמור כל מצוותיו”. אמרו חז”ל: “אין לו להקב”ה בבית גנזיו אלא אוצר של יראת שמים בלבד” 

)ברכות לג, ב(. מבאר רבינו הגר”א: המלך שומר באוצרותיו את שכיות החמדה היקרות שאינן 

בנמצא. וכיון ש”הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים” )שם(, נמצא, איפוא, כיון שיראת שמים היא 

בבחירת האדם ואינה בידי שמים, לכן עושה ממנה ה’ יתברך “אוצר”.

על כך אמרה התורה )דברים ו, ו(: “בך בחר ה’ אלקיך להיות לו לעם סגולה מכל העמים אשר על 

פני האדמה”. היינו, עם ישראל הוא “סגולתו” ו”אוצרו” של ה’ יתברך, אך זאת רק בתנאי שישמעו 

בקולו ותהיה יראת שמים בהם.

לכן הדגישה התורה: “וה’ האמירך היום להיות לו לעם סגולה כאשר דבר לך”, אך תנאי קודם לכך, 

דווקא באופן של “ולשמור כל מצוותיו” )‘שואל ומשיב’(. 

טו. יאר ת‘ פניו אליך ויחנך. מדוע נצטוו הכהנים - בעת שמברכים את העם - להקדים לברכת החן 

את הברכה “יאר ה’ פניו אליך”?

בספר ‘אזנים לתורה’ )במדבר ו, כה( כתב לבאר: יש חן, הבא ממעלות חיצוניות או פנימיות של 

האדם. ואיש אשר כזה מוצא חן בעיני אדם זה ואינו מוצא חן בעיני אדם אחר, שהרי אמרו חז”ל, 

כשם שאין פרצופיהם שוין כך אין דעותיהם שוות )תנחומא פינחס א’(, ומשל אומר “על טעם 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה   ארחוה תמוסר  הקלט הקלח  

רב   – בגוים‘  שמי  גדול 

וכולם  העמים,  בין  פרסומי 

מודים שהוא יתברך ברא את 

עולמו, מנהיג אותו ומשפיע 

מעט  ]רק  וברכה  טובה  בו 

מהם יחשבו שהנהגת העולם 

ממערכת  מושפעת  השפל 

השמים )עפ”י מצודת דוד([, 

העבד  לכבוד  השני  והממד 

תית  לאדון,  קרבתו  מידת   –

תקרוב אליו בכל תעמים ותמיוחד בעבודהו מתם עם בני ישראל – היות שהעם הקרוב אליו ביותר 

מכל העמים, העם שבחר בו כדי לעבדו, הוא ַעם ישראל, תית בדין שהתית מעלהנו והפארהנו 

על שאר תעמים כפי תת – מן הראוי אפוא שתהיה מעלתנו ותפארתנו גדולה משאר העמים, כפי 

מעמדנו המיוחד.

אכן, הפסוק מוכיח שכבודנו בין העמים הוא היותנו עבדי ה’, שנאמר )דברים כ”ח, ט-י(: יקימך 

ה’ לו לעם קדוש כאשר נשבע לך כי תשמור את מצוות ה’ אלהיך והלכת בדרכיו, וראו כל עמי 

הארץ כי שם ה’ נקרא עליך ויראו ממך.

וטעם – והפירוש של המילים: ”כי שם ת‘ נקרא עליך” תוא, שה’ כינה אותנו וקראנו

‘ולההך עליון‘ – וישים אותך 

הגוים  כל  ‘על  רמה  במעלה 

שאר  כל  על   – עשה’  אשר 

‘לתהילה  שברא,  העמים 

בשבח   – ולתפארת’  ולשם 

ונאמר  ובהדר,  ובפרסום 

)דברים כח, י(: ‘וראו כל עמי 

תארץ כי שם ת‘ נקרא עליך 

ייווכחו  העולם  אומות  כל   –

ה’  של  שחסותו  לראות 

חופפת על עם ישראל, ויראו 

ממך‘ – ויפחדו מלהרע לכם.

לכך  והסיבה   – בתת  ותטעם 

שישראל נכבדים ונעלים על 

שאר האומות מושווית לכבוד שזוכה בו העבד. כי ידוע, שגדולה תעבד ויקר מעלהו - ורוממות 

גדולה אדוניו  ערך  כפי  העבד  כבודו של  דברים:  בשני  תלויים  תם  ]בעיני[ בני אדם  ערכו אצל 

ורוממותו בין תאדונים – תלוי במעמדו של האדון ובמידת הכבוד שרוחשות הבריות כלפיו, וכפי 

בחירה תאדון בו ותקרבהו אוהו – כבודו של העבד נמדד גם ביחס למידת הכבוד והקרבה שהוא 

זוכה בהם מאדוניו יחסית לשאר העבדים. שני מדדים אלו מצויים גם בעם ישראל, עבדיו של 

ה’: ולפי ]והיות[ שֵשם תבורא יהעלת הוא גדול ועליון – הוא מרומם ונעלה על כל העליונים אצל 

]בעיני[ כל תגויים, הרי זה הממד הראשון לכבודו של העבד – מעמדו של האדון, והלא אין עוד 

עליון מהקב”ה, כמו שכהוב )מלאכי א, יא(: ‘כי ממתרח שמש עד מבואו – ממקום זריחת השמש ועד 

מערב שהוא מקום שקיעתה, לכל מלוא האופק -

ים  ָכל ָתַעּמִ רֹוב ֵאָליו ּבְ ּגֹוִים, ְוָתָית ַתּקָ ִמי ּבַ דֹול ׁשְ ּגָ

)יח(ָתָית  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ַעם  ֵמֶתם  ֲעבֹוָדהֹו  ּבַ ְוַתְמֻיָחד 

ָאר  ׁשְ ַעל  נּו  ְוִהְפַאְרּהֵ ַמֲעָלֵהנּו  ְתֶית  ּהִ ׁשֶ ְבִדין 

ִפי ֶתת. ים ּכְ ָתַעּמִ

ָרָאנּו  ּקְ ׁשֶ ָעֶליָך” תּוא,  ִנְקָרא  ְיָי  ם  ׁשֵ י  ”ּכִ ְוַטַעם 

י  ל ַעּמֵ ָבִרים כח, י(: )ית(ְוָראּו ּכָ ָך ֶעְליֹון, ְוָאַמר )ּדְ ּוְלִהּהְ

. ּךָ ם ְיָי ִנְקָרא ָעֶליָך ְוָיְראּו ִמּמֶ י ׁשֵ ָתָאֶרץ ּכִ

ִויָקר  ָתֶעֶבד  ה  ֻדּלַ ּגְ ׁשֶ ָידּוַע  י  ּכִ ֶתת,  ּבָ ַעם  ְוַתּטַ
ה  ִפי ְגֻדּלַ ֵני ָאָדם ֵתם ּכְ ַמֲעָלהֹו ֵאֶצל ּבְ

ּבֹו  ָתָאדֹון  ְבִחיַרה  ּוְכִפי  ָתֲאדֹוִנים,  ין  ּבֵ ֲאדֹוָניו 

ת ָגדֹול  ם ַתּבֹוֵרא ִיְהַעּלֶ ֵ ּשׁ ְוַתְקָרָבהֹו אֹוהֹו. ּוְלִפי ׁשֶ

מֹו  ּכְ ַתּגֹוִים,  ל  ּכָ ֵאֶצל  ֶעְליֹוִנים  ל  ּכָ ַעל  ְוֶעְליֹון 

ֶמׁש ַעד ְמבֹואֹו  ְתַרח ׁשֶ י ִמּמִ הּוב )ַמְלָאִכי א, יא(: ּכִ ּכָ ׁשֶ

יח. תית בדין שהתית מעלהנו והפארהנו על שאר תעמים כפי תת. “ולתתך עליון על כל הגויים אשר 

עשה לתהלה ולשם ולתפארת” )דברים כו, יט(. פירש הרמב”ן: “ולתתך עליון על כל הגויים אשר 

עשה לתהלה” – “שיהללוך כל עמי הארץ בהיות ה’ קרוב בכל קראך אליו”. “ולשם” – “שיצא לך 

שם בגויים בהדרו אשר שם עליך, כי אתה נעלה על כולם”. “ולתפארת” – “כי תתפאר עליהם 

לעשות בהם כל אשר תחפוץ, ‘תגזור אומר ויקם לך’, כענין )שופטים ז, ב( ‘פן יתפאר עלי ישראל 

לאמר ידי הושיעה לי’”. “ולהיותך עם קדוש” – “לדבקה בו בסוף”. עכ”ל.

בספר ‘להורות נתן’ )פרשת כי תבוא, שם( כתב לפרש עוד, דהכוונה שישראל יהיו עליונים לא רק 

על הגויים הבזויים והשפלים, אלא יהיו עליונים גם על הגויים אשר הם לתהילה ולשם ולתפארת 

– וכאמרם )איכה רבה ב, יג( יש חכמה בגויים תאמין – גם עליהם יהיו ישראל עליונים, וכענין ‘כי 

היא חכמתכם ובינתכם לעיני כל העמים’ )דברים ד, ו(. 

ית. וראו כל עמי תארץ כי שם ת‘ נקרא עליך ויראו ממך. לכאורה מדוע יראו עמי הארץ ממך, אם 

יראו כי שם ה’ נקרא עליך? אלא כך יש לפרש את הכתוב: חובת היהודי להיות צדיק במידותיו 

של ה’ יתברך וממנו יראו וילמדו כל בני העולם, דרך הישר והטוב. על כן כאשר “וראו כל עמי 

הארץ כי שם ה’ נקרא עליך”, אזי “ויראו” – ישיגו וילמדו את דרך יראת ה’ – “ממך” – היינו על 

ידך )רבינו הגר”א(.

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה   ארחוה תמוסר  הקמא הקמ  

אל  מתהקרב  אליו  לתגיע 

בעבודהו  ותהייחדנו  תבורא 

הגבוהות  המדרגות  על   –

שעם  הבורא  קרבת  של 

בהן  לזכות  עתיד  ישראל 

כפי  אחד  כל  לבוא,  לעתיד 

דרגתו, כמו שנאמר )ישעית 

 – ‘תת יאמר לת‘ אני‘  מד, ת(: 

שמאז  גמורים  צדיקים  אלו 

על  מכריזים  הם  ומתמיד 

יקרא  ‘וזה  לה’,  שייכותם 

צעירי  אלו   – יעקב’  בשם 

הצאן בתחילת דרכם בלימוד 

שאביהם  ]משום  התורה 

רשע, הם מכנים עצמם “בני 

שם  על  ולא  אבינו”  יעקב 

יכתוב  ‘וזה  הרשע[,  אביהם 

ידו להשם’ – אלו בעלי התשובה שמתחייבים בכתב ידם להיטיב מעשיהם, ‘ובשם ישראל יכנה’ – 

אלו הגרים שאחר שהתגיירו מכנים עצמם ישראל )עפ”י רש”י מאבות דרבי נתן(. ותהחלפוה ערכם 

אצל תבורא – ההבדל במידת קרבתם וערכם בעיני הבורא יהיה כפי תהחלפוה מעלוהם בקרבהם 

ובמידת   – אוהו  ועבדם  ה’  קרבת  את  להשיג  ורצונם  מאמציהם  במידת  לפער  בהתאם   – אליו 

עבודתם וכניעתם אליו. הרי שחשיבות ערכו של האדם בעיני הבורא תלויה במידה שהוא מתקרב 

אליו ועובד אותו לבדו.

על כן חשוב עם נפשך על תענין תתת – עשה עם עצמך חשבון הנפש בעניין זה, אחי, ואל הטת 

בו – ואל תסטה מן האמת בעשותך חשבון זה ואל תתפתה אחר יצרך, ולא הסכים עם האווהך – 

ואל תושפע מתאוותך בתשהמשך – בזמן שתשתמש במחשבהך ובבינהך ובשכלך בו – לעשות את 

חשבון נפשך זה, והן אל לבך תשקפה תבורא יהברך – אלא שים לבך לכך שהבורא צופה ומשקיף 

על חשבונך – על חשבון הנפש שהנך עושה במצפונך – במסתרי לבך, והתית כוונהך בו – ותהיה 

מטרתך בו לשמו, והדקדק בו בשלימות לכבודו יהעלת, מבשהך מתשקפהו עליך בו – ותעורר בלבך 

בושה מן הידיעה שהוא יתברך מסתכל כיצד הנך עובד אותו,

י”א,  )במדבר  תשם‘  ‘עם 

בעניין  ומצינו  ו(,  י”ז,  כט. 

כגון:  נוספים,  כינויים  זה 

‘עם אלתים‘ )תהלים מ”ז, י(, 

ס”א,  )ישעיה  תשם‘  ו‘כתני 

)שם(,  תשם‘  ו‘משרהי  ו(, 

קי”ג,  )תהלים  תשם‘  ו‘עבדי 

א. קל”ד, א. קל”ה, א(, ו‘בני 

תשם‘ )שמות ד, כב-כג(, וכל תדומת לתת ממלוה תסגולת ותבחירת – ושאר תארים המורים כי אנו 

– תוא: לכבוד תבורא  ”ויראו ממך”  הפירוש של  נחלתו. אבל  חבל  להיות  בחר  ובנו  סגולתו  עם 

ומוראו – מפני הכבוד והמורא שיש לאומות כלפי הבורא, יפחדו גם מאתנו בראותם שאנו עמו 

ונחלתו, כמו שנאמר )ירמית י, ת(: ‘מי לא יראך מלך תגוים‘ – מי לא יפחד מה’ שהוא מלך על כל 

אומות העולם והוא מקיימם וגוזר את דינם.

לאחר שהפסיק בדברים אחרים חוזר רבנו להוכיח, כי ככל שהאדם מתאמץ בעבודת ה’ ומתקרב 

אל הבורא, באותה מידה משיב לו ה’ אהבה ומקרבו אליו. 

וכמו שאמר תכהוב – עוד ניתן ללמוד, במת שאנו עהידים

ְוִתְהַיֲחֵדנּו  ַתּבֹוֵרא  ֶאל  ֵמִתְהָקֵרב  ֵאָליו  יַע  ְלַתּגִ

ָאִני.  ַליָי  יֹאַמר  ֶתת  ת(:  מד,  ְעָית  )ְיׁשַ ַבֲעבֹוָדהֹו 

פּוה  ִתְהַחּלְ ִפי  ּכְ ַתּבֹוֵרא  ֵאֶצל  ם  ֶעְרּכָ פּוה  ְוִתְהַחּלְ

ַמֲעלֹוָהם ְבִקְרָבָהם ֵאָליו ְוָעְבָדם אֹוהֹו.

ת, ָאִחי, ְוַאל  ָך ַעל ָתִעְנָין ַתּתֶ ב ִעם ַנְפׁשְ ֵ ן ַחּשׁ ּכֵ ַעל 
ֲאָוְהָך  ים ִעם ּהַ ת בֹו ַאַחר ִיְצְרָך, ְולֹא ַהְסּכִ ּטֶ ּהִ

ְוֵהן  בֹו,  ְכְלָך  ְוׂשִ ּוִביָנְהָך  ָך  ְבּהְ ַמֲחׁשַ ּבְ ָך  ׁשְ ּמֶ ּהַ ִתׁשְ ּבְ

ּבֹוְנָך  ֶחׁשְ ַעל  ַרְך  ִיְהּבָ ַתּבֹוֵרא  ָקַפה  ַתׁשְ ָך  ִלּבְ ֶאל 

ּבֹו  ק  ּוְהַדְקּדֵ מֹו,  ִלׁשְ בֹו  ָנְהָך  ַכּוָ ְוִהְתֶית  ַמְצּפּוְנָך,  ּבְ

בֹו,  ָעֶליָך  ָקָפהֹו  ֵמַתׁשְ ָך  ּהְ ׁשְ ִמּבָ ת,  ִיְהַעּלֶ ִלְכבֹודֹו 

ְרֵהי ְיָי, ְוַעְבֵדי  ַעם ְיָי, ְוַעם ֱאלִֹתים, ְוֹכֲתֵני ְיָי, ּוְמׁשָ

ת  ּלָ ּגֻ ַתּסְ ּלֹוה  )יט(ִמּמִ ָלֶתת  ְוַתּדֹוֶמת  ְיָי,  ּוְבֵני  ְיָי, 

” תּוא ִלְכבֹוד ַתּבֹוֵרא  ּךָ ִחיָרת. ֲאָבל ”ְוָיְראּו ִמּמֶ ְוַתּבְ

ֱאַמר )ִיְרְמָית י, ת(: ִמי לֹא ִיָרֲאָך ֶמֶלְך  ּנֶ מֹו ׁשֶ ּומֹוָראֹו, ּכְ

ָאנּו ֲעִהיִדים  ֶ ַמת ּשׁ הּוב ּבְ ָאַמר ַתּכָ ַתּגֹוִים, ּוְכמֹו ׁשֶ

יט. ממילוה תסגולת ותבחירת. היסוד הוא ביחוד המיוחד של עם ישראל, שהוא גם “עם סגולה” 

וגם “עם קדוש”, שהן שתי תכונות נבדלות, כפי שדייק בזה רבי אריה לייב רובין מוילקומיר, על 

הפסוק “וה’ האמירך היום להיות לו לעם סגולה כאשר דיבר לך ולשמור כל מצוותיו, ולתתך עליון 

על כל הגויים... ולהיותך עם קדוש לה’ אלקיך כאשר דיבר” )דברים כו, יח-יט(. 

הלכה היא בגמרא )ביצה כ, א( שאם אמר אדם תנו ארבע מאות זוז לפלוני, וישא את בתי, הדין הוא 

שפלוני לוקח את הארבע מאות זוז, ויכול שלא לשאת את בתו. אבל אם קודם אמר שישא את בתו 

והרי לו ארבע מאות זוז, אזי רק אם ישא את הבת מקבל המעות, ואם לא קיים התנאי לא יקבלם. 

כיוצא בזה יבואר המקרא שלנו. דכיון שקודם אמר ‘להיות לו לעם סגולה’ ואחר כך ‘ולשמור כל 

מצוותיו’, על-כן בחירתם כעם סגולה קיימת לעולם, ואף אם לא קיימו התנאי של ‘ולשמור כל 

מצוותיו’, רק שיענשו על כך כראוי להם. אכן, כדי שיקראו ‘עם קדוש’, כבר צריך לקיים את 

התנאי של שמירת המצוות, שהרי קודם אמר ‘ולשמור כל מצוותיו’ ורק אחר-כך ‘ולהיותך עם 

קדוש לה’ אלקיך’ )‘משלחן גבוה’, דברים עמ’ קצד(.

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

הקמג הקמב  ארחוה תמוסר  תמוסר   ארחוה   

כוונת  ייחוד   – תבא  תעולם 

עושה  שהאדם  בשעה  הלב 

כל מעשה שמביא אותו לחיי 

הוא  אם  בין  הבא,  העולם 

בגדר חובת או רשוה, לעשותו 

כאשר  לבדו,  האלתים  לשם 

ביארנו בשער תחמישי בשער 

ייחוד המעשה מן תספר תתת. 

כאן מפרט רבנו את התנאים 

לשני הפנים של ייחוד ה’. 

בייחוד  האמונה  ומהנאי 

הראשון  הפן  היא  תאלתים, 

את  לייחד  האדם  חובת  של 

ה’, שלא יתית לו אלתים תולהו יתברך - שלא יעבוד אלוה זולתו, ולא יאמין שיש לאי מי או לאי 

מה כוח להיטיב או להרע, גם אם לא יעשה אותו אלוה, ושלא ייחס אליו – לבורא יתברך שמו לא 

צורת, ולא המונת, ולא הכונת – מידה ושיעור, ולא הנועת, ולא תעהקת ממקום למקום ]היינו שאין 

לחשוב שהקב”ה עובר ממקום למקום, מכיוון שאינו מוגבל במקום, והוא מקומו של עולם )פת 

לחם([, ולא שום הואר מהארי תגופים – אין לתאר את הקב”ה בשום תואר מהתארים הגשמיים 

דרך  על  אינם אלא  יתברך  הבורא  כלפי  בכתובים  כל התארים שמצינו  יכול.  חכם,  חי,  ]כגון: 

– ולא שייך אצלו שום מצב ממצבי  שום ענין מעניני תעצם ותמקרת  ההשאלה )פת לחם([, ולא 

 העצם והמקרה ]כל זה מבואר לעיל בשער הייחוד[. ושיאמין שאין ראשיה – אין התחלה לקדמוהו,

כמו שנאמר )התלים צד, יא(: 

ה’   – אדם  מחשבוה  יודע  ‘ת‘ 

מכיר את כל מחשבותיו של 

וכלפי   – תבל‘  כי תמת  אדם, 

נחשבות  הן  המקום,  חכמת 

להבל )מצודת דוד(.

חשבון  הוא,  תשמיני  והאופן 

חשבון   – נפשו  עם  תאדם 

לעשות  האדם  שעל  הנפש 

חייב  שתוא  במת  עצמו  עם 

בו מייחוד לבו – עליו לשאול 

מקיים  הוא  האם  עצמו  את 

לבו  את  לייחד  חובתו  את 

לאלקים יהברך. וחובת ייחוד זה של תלב צריכה שתהא על שני פנים - בשני אופנים. אחד מתם, 

ייחוד תלב בייחוד תאל – אמונה גמורה שהאל הוא אחד ויחיד, כאשר ביארנו – כפי שביארנו בשער 

הייחוד בהחילה תספר תתת. ותשני, ייחוד תלב בעה שיעשת מאומת ממעשי

ְלַבּדֹו,  ֵלאלִֹתים  ְרׁשּוה,  אֹו  חֹוָבת  א,  ַתּבָ ָתעֹוָלם 

ת. ֶפר ַתּתֶ י ִמן ַתּסֵ ַער ַתֲחִמיׁשִ ַ ַאְרנּו ַבּשׁ ר ּבֵ ֲאׁשֶ ּכַ

ּלֹא ִיְתֶית לֹו ֱאלִֹתים  ִיחּוד ָתֱאלִֹתים, ׁשֶ ָנֵאי  ּוִמּהְ
ְולֹא  צּוָרת,  ֵאָליו  ְיַיֵחס  ְולֹא  תּוָלהֹו, 

ָקת,  ַתְעּהָ ְולֹא  ְהנּוָעת,  ְולֹא  ְהכּוָנת,  ְולֹא  ְהמּוָנת, 

ֵמִעְנְיֵני  ִעְנָין  ְולֹא  ַתּגּוִפים,  ֳאֵרי  ִמּהָ ֹהַאר  )כא(ְולֹא 

יה ְלַקְדמּוהֹו,  ֵאין ֵראׁשִ ְקֶרת. ְוַיֲאִמין ׁשֶ ָתֶעֶצם ְוַתּמִ

בֹוה  ַמְחׁשְ יֹוֵדַע  )כ(ְיָי  יא(:  צד,  ים  ִתּלִ )ּהְ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ

ת ָתֶבל. י ֵתּמָ ָאָדם ּכִ

תּוא  ֶ ַמת ּשׁ ּבֹון ָתָאָדם ִעם ַנְפׁשֹו ּבְ ֶחׁשְ ִמיִני,  ְ ְוַתּשׁ
ַרְך.  חּוד ִלּבֹו ֵלאלִֹתים ִיְהּבָ ב ּבֹו ִמּיִ ַחּיָ

ב  ֵני ָפִנים. ֶאָחד ֵמֶתם, ִיחּוד ַתּלֵ ב ַעל ׁשְ ְוִיחּוד ַתּלֵ

ת.  ַתּתֶ ֶפר  ַתּסֵ ה  ִבְהִחּלַ ַאְרנּו  ּבֵ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָתֵאל,  ִיחּוד  ּבְ

י  ֲעׂשֵ ת ְמאּוָמת ִמּמַ ֲעׂשֶ ּיַ ֵעה ׁשֶ ב ּבְ ִני, ִיחּוד ַתּלֵ ֵ ְוַתּשׁ

כא. ולא הואר מהארי תגופים. העיקר השלישי מי”ג עיקרי האמונה להרמב”ם הוא: “אני מאמין 

באמונה שלמה, שהבורא יתברך שמו אינו גוף, ולא ישיגוהו משיגי הגוף, ואין לו שום דמיון כלל”.

וכתב הרמב”ם )פירוש המשניות, סנהדרין פרק חלק(: “וכל מה שבא בכתבי הקודש, שמתארים 

אותו בתארי הגופות, כמו: ההליכה, והעמידה, והישיבה, והדיבור, וכיוצא בזה, הכל דרך השאלה 

וכן אמרו ז”ל: דברה תורה בלשון בני אדם. וכבר דברו חכמים בזה הענין הרבה. והיסוד השלישי 

הזה הוא מורה עליו מה שנאמר: “כי לא ראיתם כל תמונה” )דברים ד, טו(. כלומר, לא השגתם 

אותו בעל תמונה, לפי שהוא כמו שזכרנו – אינו גוף, ולא כח בגוף”. עכ”ד.

כ. ת‘ יודע מחשבוה אדם כי תמת תבל. רבי עקיבא איגר )מובא בגליון הש”ס שבת יב, ב( הביא 

מספר ‘משכיל לדוד’ שכתב בשם המהר”ם חגיז, שאף שגם מלאכים יודעים מחשבות אדם, אך 

הקב”ה יודע המחשבה כשהיא עדיין בכליות כאשר אין בה ממש, כדכתיב )תהלים צד, יא( ‘ה’ יודע 

מחשבות אדם כי המה הבל’, היינו בעודם הבל, אבל מלאכים יודעים רק מחשבות שעלו ועברו 

כבר ללב, דאז נחשב כאילו יצאו לחוץ, ועליהם יש הסוברים דהרהור כדבור דמי. 

ועל דרך זה ביאר בספר ‘שירת דוד’ את הנאמר בתפילת מוסף של ראש השנה: “כי זכר כל היצור 

לפניך בא, מעשה איש ופקודתו ועלילות מצעדי גבר, מחשבות אדם ותחבולותיו ויצרי מעללי 

איש”, יש להתבונן מהו החילוק בין ‘מחשבות אדם ותחבולותיו’ ל’ויצרי מעללי איש’, ולהנ”ל יש 

לבאר, ‘מחשבות אדם ותחבולותיו’ המה המחשבות שחשב בפועל לעשות, ‘ויצרי מעללי איש’, 

הם המחשבות שעדיין לא הגיעו ללבו אלא הם בפנימיות נפשו בבחינת ‘יצר’ וגם עליהם ישפוט 

ה’, כמו שנאמר )ירמיהו יז, י( ‘אני ה’ חוקר לב בוחן כליות’ שהקב”ה שופט על המחשבות שעודן 

בכליות ועדיין לא הגיעו לכלל מחשבה למעשה. 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

 ארחוה תמוסר  הקמת הקמד  ארחוה תמוסר 

השני,  במובן  הלב  לייחוד 

שמיים  לשם  הלב  בהכוונת 

בכל מעשה שאדם עושה.

במעשת  תלב  ייחוד  ומהנאי 

ייחוד  ומתנאי   – לאלתים 

האלוקים  לשם  הלב  כוונת 

במעשיו, שלא יכוין במעשתו 

– שלא יתכוון בעשייתו אלא 

יעשה  ושלא  תגדול,  לשמו 

 – לשבח  מאתבת  לא  מצוות 

לא מתוך אהבת השבח והתהילה מבני אדם, ולא מתוך הקות לתם – ולא מפני שהוא מצפה לזכות 

בתועלת כלשהי מבני אדם, ולא מיראת אוהם – ולא מפני יראתו מהם, ולא למשוך הועלה ולדחוה 

בעולם  כלשהו  נזק  מעליו  לדחות  או  כללית  תועלת  להשיג  כדי  ולא   – ובאחריהו  נתק בעולמו 

 הזה ובעולם הבא, כמו שאמרו רבוהינו תכרונם לברכת )אבוה א, ג(: אל התיו כעבדים תמשמשים

סוף  ולא   – הכליה  ולא 

תוא  שה’  וידע  למציאוהו. 

]-יחיד[  אחד  ואין  אחד, 

בורא  ואין   – ולא  כאחדוהו, 

מבלעדיו,  יוצר  ולא  תולהו, 

ויש לייחס את שאר שמוהיו תטובים ואת מידוהיו תעליונוה רק אליו יתברך, ולו לבדו הם ראויים.

אחר שביאר רבנו את פרטי התנאים לאמונה בהיות ה’ אחד, הוא עובר לבאר את פרטי התנאים 

ּלֹא  ׁשֶ ֵלאלִֹתים,  ת  ֲעׂשֶ ּמַ ּבַ ב  ַתּלֵ ִיחּוד  ָנֵאי  ּוִמּהְ
דֹול, לֹא  מֹו ַתּגָ א ִלׁשְ תּו ֶאּלָ ַמֲעׂשֵ ן ּבְ ְיַכּוֵ

ְקָות ָלֶתם, ְולֹא  ֵני ָאָדם, לֹא ִמּהִ ּבְ ַבח  ֵמַאֲתָבת ְלׁשֶ

ֶנֶתק  ְוִלְדחֹוה  ּהֹוֶעֶלה  ִלְמׁשְֹך  ְולֹא  אֹוָהם,  ְרָאת  ִמּיִ

ָאְמרּו ַרּבֹוֵהינּו ִתְכרֹוָנם  מֹו ׁשֶ עֹוָלמֹו ּוְבַאֲחִריהֹו, ּכְ ּבְ

ים  ׁשִ ּמְ ְתיּו ַכֲעָבִדים ַתְמׁשַ ִלְבָרָכת )ָאבֹוה א, ג(: )כב(ַאל ּהִ

תּוא ֶאָחד, ְוֵאין ֶאָחד  ְולֹא ַהְכִליה ִלְמִציאּוהֹו. ְוֵיַדע ׁשֶ

ְלָעָדיו,  ִמּבַ יֹוֵצר  ְולֹא  תּוָלהֹו,  בֹוֵרא  ְולֹא  ַאְחדּוהֹו,  ּכְ

מֹוָהיו ַתּטֹוִבים ּוִמּדֹוָהיו ָתֶעְליֹונֹוה. ָאר ׁשְ ּוׁשְ

כב. אל התיו כעבדים תמשמשים אה תרב על מנה לקבל פרס. מדוע אין לעבוד בשביל שכר? בספר 

‘שבט מוסר’ הביא בשם ספר ‘מתת יה’, שעל ציווי התנא ‘אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על 

מנת לקבל פרס’ נאמר הפסוק )תהלים פא, י( ‘לא יהיה בך אל זר’, ומבאר ה’שבט מוסר’ דבריו, שאדם 

שעובד שלא על מנת לקבל פרס, דבר זה מביאו לדבקות בקדוש ברוך הוא, ולא יזוז מלחבבו תמיד, 

אך אדם שעובד על מנת לקבל פרס, כשיראה שאין לו שכר בועט והולך לו ועובד עבודה זרה.

ה’רוח חיים’ מבאר, שיש שני סוגי עובדים, יש את האומן שעושה ומקבל שכר, ויש את עוזרו 

שתמורת עזרתו מלמדו האומן את האומנות, ועוזר זה עושה ואינו מקבל שכר זולתי הלימוד. והנה 

אמרו חז”ל )סוכה נב, א( יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, וכן אמרו )קידושין ל, ב( יצרו של 

אדם מתחדש עליו בכל יום ואלמלא הקב”ה עוזרו אין יכול לו. נמצא שהקב”ה מלמדנו לכבוש 

היצה”ר, ואם כן אין לנו לעובדו תמורת פרס, כי כבר יש לנו את עצם הלימוד. 

המהר”ל )נתיבות עולם, נתיב אהבת ה’ פ”ב( מבאר, שהיות ותכלית הימצאותו ויעודו של האדם 

בעולם הזה, היא למען כבוד הבורא יתברך, נמצא שאם יעבוד על מנת לקבל פרס אינו ממלא 

את יעודו ותפקידו, לכן ציוה התנא שיעבוד שלא על מנת לקבל פרס, ועל ידי זה ימלא את יעודו 

ותפקידו, דהיינו עבודת ה’ למען כבודו יתברך.

לאחר האמונה שה’ יתברך יחיד ומיוחד, נוסף העיקר הזה, והוא האמונה שמציאותו יתברך אינו 

בעלת גוף, וממילא לא שייכת אצלו יתברך שום פעולה גופנית, כגון הליכה, מנוחה וכו’.

עיקר זה הוא מוכח גם כן בכוח השכל, שאילו היה הבורא בעל גוף, היה לו קץ ותכלית. אי אפשר 

לגוף שלא יהיה מוגבל באורך, רוחב וגובה. וכל שיש לגופו קץ ותכלית, הרי שממילא גם לכוחו 

יש קץ וסוף. ואלוקינו ברוך הוא, הואיל ואין קץ וסוף לכוחו, כפי שמוכח מעצם הבריאה, שכל 

קיומה הוא רק על ידי כוחו יתברך, המשפיע לה חיות, והוא מתמיד בזה תדיר בלא הפסק רגע, 

כוחו  מוכח שאין  הרי שממילא  יום תמיד מעשה בראשית’,  ‘ובטובו מחדש בכל  וכפי שנאמר: 

יתברך תלוי בכוח הגוף.

וכן כתב הרמב”ם )יסודי התורה א, ז(: “ואילו היה היוצר גוף וגוייה היה לו קץ ותכלית, שאי אפשר 

להיות גוף שאין לו קץ וכל שיש לגופו קץ ותכלית יש לכוחו קץ וסוף, וא-להינו ברוך הוא הואיל 

וכוחו אין לו קץ ואינו פוסק, שהרי הגלגל סובב תמיד, אין כוחו כוח גוף”.

ידיעה והכרה אלו הן עיקריות וחשובות מאוד, כי אילו היה הקב”ה בעל גוף, מציאותו הייתה 

מקום  יש  כי  סבורים  היינו  זה  ומחמת  הגופים,  בעלי  הנבראים  אצל  ומושגת  נתפסת  מציאות 

לדון בהנהגתו בעולם כפי שכלנו ודעתנו. ואז, כאשר היינו נפגשים עם אירוע שאינו מסתדר 

עם שכלנו, היה מתמוטט כל בנין האמונה שלנו, רח”ל. אך מאחר שאנו מאמינים שה’ אינו בעל 

גוף, ואין מציאותו נתפסת בשכלנו, הרי ממילא מבינים אנו כי גם הנהגותיו, טעמיו ונימוקיו הם 

למעלה מהשגת שכלנו ויכולת תפיסתנו, וממילא בזה יתקיימו כל יסודות האמונה.

לדוגמא, כאשר אנו נפגשים עם תופעה של ‘צדיק ורע לו’, ומאידך רואים כיצד ישנו ‘רשע וטוב 

לו’, ונראה ששופט כל הארץ לא יעשה משפט, חלילה, אין בזה כדי לערער את אמונתנו, כי מכיון 

שכבר יודעים אנו שהבורא יתברך שמו אינו גוף, הרי שממילא יודעים אנו שכמו כן “לא ישיגוהו 

משיגי הגוף”, ואין לנו שום אפשרות לעמוד על טעמי הנהגתו )‘פרקי מחשבה’, עמוד קכג-קכד(.

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  הקמת הקמו   תמוסר   ארחוה   

תעבד – שאין לב עבדו שלם 

ולא  יקצוף עליו  או-אז  עמו, 

ומעשיו   – במעשתו  ירצת 

בעיניו,  רצויים  יהיו  לא 

ויתית  בו  ישהדל  אם  אפילו 

גם   – בנראתו  וגמור  שלם 

יתקבל  חיצוני  במבט  אם 

אותם  עושה  שהוא  הרושם 

כראוי,  ובשלימות  במסירות 

מצטרך  שתאדם  פי  על  אף 

האדון  אם  וגם   – לחבירו 

]וזקוק[  וצריך  לאדם  זקוק 

וחומר  קל  כן,  ואם  לעתרהו. 

שכך הוא הדבר אצל תבורא 

תברואים  שצורך  יהעלת, 

הברואים  שכל   – אליו  כולם 

לו  אין  והוא,  לו,  זקוקים 

צורך אליתם ]בהם[ ולא ואין 

]מהם[,  בתם  הועלה  כל  לו 

הנסתר  על  משקיף  ותוא 

הלא הדברים עומדים בקל  ויודע את צפונות סודותיהם.   – ]בלבותיהם[ וצפון סודוהם  בלבוהם 

להיות  נצליח  שלא  ובוודאי  בוודאי  עמם,  שלם  אינו  שלבו  במי  נוזפים  אדם  בני  אם  וחומר: 

תוכל  נפשנו  איך   – מנפשוהינו  לו  נרצת  ואיך  לה,  שותף  הלב  שאין  בעבודה  ה’  לפני  רצויים 

לרצות אותו במת שלא נרצת מתם לחברינו ורעינו – בהתנהגות שאינה רצויה גם לחברינו ורעינו, 

ובאוון  בתרמית  מכירים  הם  שאין  פי  על  אף   – ותאון  לבוהינו מתהרמיה  במצפון  סכלוהם  עם 

 ובשקר החבויים בסתר לבנו, ומיעוט שלימוה לבנו עמתם – ואינם מודעים לכך שאין לבנו שלם

אתם.

וכשמסהכל תמבין ממנו – וכאשר יתבונן האדם הנבון בענין תתת, ייכלם מבשהו – יתמלא בושה 

מתבורא יהעלת, ויהקן את מצפונו - פנימיותו, וייחד את לבו לאלתים, הן בייחודו – בכל מה שנוגע 

לאמונתו בייחוד האלוקים, הן בצירוף כוונת הלב לשמו יתברך

אה תרב על מנה לקבל פרס 

האדם  את  המניע  הגורם   –

יהיה  אל  בוראו  לעבודת 

לקבלת  הציפייה  או  הרצון 

אלא  עבודתו,  תמורת  שכר 

אה  תמשמשים  כעבדים  תוו 

היא  הראויה  הדרך   – תרב 

שלא על  הבורא  את  לעבוד 

מנה לקבל פרס, אלא עבודה 

מאהבת הבורא בלבד.

ובחון תת – ובעניין זה תוכל לבחון את עצמך, אחי, במת שנותגים בו בני אדם באתבהם – על פי מנהג 

בני האדם האוהבים זה לזה ועל פי יחסם זה לזה. הלא תראה, כי תאותב כשתוא מרגיש מאותבו 

- כי כאשר האוהב מרגיש ומבחין בחברו, שאין לבו שלם עמו, וכל שכן כאשר ירגיש תאדון מן 

ֲאִפּלּו  תּו,  ַמֲעׂשֵ ּבְ ִיְרֶצת  ְולֹא  ָעָליו  ִיְקֹצף  ָתֶעֶבד, 

ַאף  ִנְרֵאתּו,  ּבְ ְוָגמּור  ֵלם  ׁשָ ְוִיְתֶית  ּבֹו  ל  ּדֵ ּהַ ִיׁשְ ִאם 

ְלֶעְתָרהֹו.  ְוָצִריְך  ַלֲחֵברֹו  ִמְצָטֵרְך  ָתָאָדם  ׁשֶ י  ּפִ ַעל 

ם  ּלָ רּוִאים ּכֻ ּצֶֹרְך ַתּבְ ת, ׁשֶ ַקל ָוחֶֹמר ַתּבֹוֵרא ִיְהַעּלֶ

ֶתם,  ּבָ הֹוֶעֶלה  ְולֹא  ֲאֵליֶתם  ֹצֶרְך  לֹו  ְוֵאין  ֵאָליו, 

ִנְרֶצת  ּוְצפּון סֹודֹוָהם, ֵאיְך  ִלּבֹוָהם  ִקיף ַעל  ׁשְ ַתּמַ

ַלֲחֵבֵרינּו  ֵמֶתם  ִנְרֶצת  ּלֹא  ׁשֶ ַמת  ּבְ ְפׁשֹוֵהינּו  ִמּנַ לֹו 

ְרִמיה  ַמְצּפּון ִלּבֹוֵהינּו ֵמַתּהַ ְוֵרֵעינּו, ִעם ִסְכלּוָהם ּבְ

ֶתם. נּו ִעּמָ ֵלמּוה ִלּבֵ ְוָתָאֶון, ּוִמעּוט ׁשְ

ֵלם  ִיּכָ ת,  ַתּתֶ ָבִעְנָין  ּנּו  ִמּמֶ ִבין  ַתּמֵ ל  ּכֵ ְסּהַ ּמִ ּוְכׁשֶ
ת, ִיְהַעּלֶ ֵמַתּבֹוֵרא  ּהֹו  ׁשְ  ִמּבָ

ִיחּודֹו, ּבְ ֵלאלִֹתים  ִלּבֹו  ִוַייֵחד  ַמְצּפּונֹו,  ן   ִויַהּקֵ

א ֱתוּו ַכֲעָבִדים  ָרס, )כג(ֶאּלָ ל ּפְ ֶאה ָתַרב ַעל ְמָנה ְלַקּבֵ

ָרס. ל ּפְ ּלֹא ַעל ְמָנה ְלַקּבֵ ים ֶאה ָתַרב ׁשֶ ׁשִ ּמְ ַתְמׁשַ

ָאָדם  ְבֵני  ּבֹו  ּנֹוֲתִגים  ֶ ּשׁ ַמת  ּבְ ָאִחי,  ֶתת,  ּוְבַחן 
יׁש  ַמְרּגִ תּוא  ׁשֶ ּכְ ָתאֹוֵתב  י  ּכִ ַאֲתָבָהם,  ּבְ

ן ָתָאדֹון ִמן  ּכֵ ל ׁשֶ ֵלם ִעּמֹו, ּכָ ֵאין ִלּבֹו ׁשָ ֵמאֹוֲתבֹו ׁשֶ

שכפל  הדבר  בטעם  פרס.  לקבל  מנה  על  שלא  תרב  אה  תמשמשים  כעבדים  תוו  אלא  כג. 

כמה מצינו  בלבד,  פרס  לקבל  מנת  על  שלא  שיעבדו  כתב  ולא  הוו’,  ו’אלא  תהיו’  ‘אל   התנא 

ביאורים. 

הגר”א זצ”ל ביאר )משלי לא( שיש שלשה סוגי עשייה, יש הלומד ועושה לפניות עושר וכבוד או 

דברים אחרים, ויש הלומד ועושה לפניית שכר טוב בעולם הבא, ויש שלומד ועושה בלא שום 

פניה כלל רק בגלל ציווי ה’ יתברך. ולפי זה מבוארים הדברים, שכנגד הדרך הראשונה אמר התנא 

אל תהיו, שאין לעשות כן. 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’, שטוב הוא וציוה שנעשה כן.

ה’שפת אמת’ מבאר, שמאריך התנא בזה אל תהיו וכו’ ואלא הוו וכו’, לומר, שאינו שולל לגמרי 

ורוצה לעבוד על  את העבודה על מנת לקבל פרס, כי פעמים שיצרו של האדם מתגבר עליו 

מנת לקבל פרס, שאז יכול לעבוד לתקות פרס ]ורק שתהיה תכלית כוונתו להגיע לעבודה שלא 

על מנת לקבל פרס, וכעין מה שאמרו חז”ל: ‘מתוך שלא לשמה בא לשמה’[, ולכן האריך התנא 

בצדדים שיש בעבודה זו לומר שאינו מצוה אלא שנבוא חשבון בצורת עבודתינו שִּתהיה לתכלית 

הזאת. 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

 ארחוה תמוסר  הקמט הקמח  ארחוה תמוסר 

חשבון  הוא,  תהשיעי  והאופן 

לעשות  תאדם  שעל  הנפש 

מעשת  במיני  נפשו  עם 

תעבודת – במעשים הקשורים 

לעבודת ה’ ותשהדלוהו בתם 

למחלקוהיתם – ובמאמציו בקיום המצוות, כל אחת בהתאם למהותה וטיבה ]בהמשך מבאר רבנו 

כי עבודת ה’ נחלקת לשלושה חלקים[. עליו לשאול את עצמו, האם הוא משתדל בקיום המצוות 

כתשהדלוהו במעשי מלכו – לפחות במידה שהיה משתדל ומתמסר לכל תפקיד ותפקיד שהמלך 

היה מטיל עליו, בהתאם למהותו ועניינו. 

ממצווהיו  מצות  בעשוהו 

 – ויעשנת  מהורוהיו.  והורת 

בתשהדלוה  אלו  את  ויעשה 

דוד  שאמר  כמו  ובחריצוה, 

)התלים  תשלום  עליו  המלך 

קיט, לב(: ‘דרך מצווהיך ארוץ 

אחר  ארדוף  רבה  בזריזות   –

קיום מצוותיך כי הרחיב לבי‘ – כי ידעתי שבשכרם תרחיב לבי בתענוגי עולם הבא )מצודת דוד(.

ִמיֵני  )כת(ּבְ ַנְפׁשֹו  ִעם  ָתָאָדם  ּבֹון  ֶחׁשְ יִעי,  ׁשִ ְוַתּהְ
לּוהֹו ָבֶתם  ּדְ ּהַ ת ָתֲעבֹוָדת ְוִתׁשְ ַמֲעׂשֵ

ַמְלּכֹו,  י  ַמֲעׂשֵ ּבְ לּוהֹו  ּדְ ּהַ ִתׁשְ ּכְ ְלַמְחְלקֹוֵהיֶתם, 

ִמּהֹורֹוָהיו,  ְוהֹוָרת  ְצֹוָהיו  ִמּמִ ִמְצָות  ֲעׂשֹוהֹו  )כד(ּבַ

ִוד  ּדָ ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ַוֲחִריצּוה,  ְדלּוה  ּהַ ְבִתׁשְ ת  ּנָ ְוַיֲעׂשֶ

ֶרְך ִמְצֹוֶהיָך ָארּוץ  ּדֶ ים קיט, לב(:  ִתּלִ )ּהְ לֹום  ָ ָעָליו ַתּשׁ

י. י ַהְרִחיב ִלּבִ ּכִ

כת. במיני מעשת תעבודת ותשהדלוהו בתם למחלקוהיתם. האדם מחוייב לקיים את כל התרי”ג 

מצוות כדכתיב: “ושמרתם את חקתי ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם” )ויקרא יח, 

ה(. מסביר ה’חפץ חיים’ )על התורה(: ידוע, כי רמ”ח אברים שבאדם הם כנגד רמ”ח מצוות-עשה 

רגל  או  יד  כמו  בהם,  תלויה  הנשמה  שאין  אברים  ישנם  אחד.  אבר  מחיה  מצוה  כל  שבתורה. 

וכדומה, שאף אם יחסרו לאדם – הוא ימשיך לחיות כבעל מום. ולעומת זאת ישנם אברים שאם 

ויגיעו חלילה לקיצם, כגון: נקב בקרום המוח או פגם – ישתבשו חייו  יפגמו   יחסרו לאדם או 

בלב.

כך גם באברי הנפש שחיותם לנצח היא על ידי קיום התורה והמצוות, יש מצוות שאי-קיומן הופך 

את האדם לבעל מום, וכמו שביאר הגר”א על הפסוק: “בז לדבר יחבל לו” )משלי יג( – שהחבלה 

תמצא לנצח בנפש אותו אבר שפשע ועבר על רצונו יתברך. כגון מי שלא הניח תפילין אף שקיים 

את שאר המצוות מכל מקום הוא נקרא בעל מום. ויש ענינים בתורה שהם מכוונים כנגד המוח 

והלב או שאר אברים הפנימיים, שהם עיקר חיותו, ואם חוטא בהם הוא גורם מוות לנפשו.

לפיכך ציוותה התורה לשמור את כל החוקים והמשפטים “אשר יעשה אותם האדם וחי בהם” – 

שלא יהיה באדם שום מום או חסרון.

מעין זה כתב רבי חיים ויטאל זצ”ל )בהקדמה לשער המצוות( וז”ל: אפילו אותם ]מצוות[ שאינן 

חובה על האדם אלא בהזדמן, כגון מצות שלוח הקן, שאינו מחוייב לרדוף אחריה אלא “כי יקרה 

קן ציפור לפניך” שהיא דרך מקרה וכיו”ב. עם כל זה צריך האדם לחפש אחריהם ולעשותם, כי 

כל זמן שלא השלים התרי”ג מצוות שהם כנגד רמ”ח איברים וגידי נשמתו, הנה נשמתו חסרה מן 

האיברים ונקרא בעל מום וכו’. 

כד. בעשוהו מצות וכו‘ ויעשנת בתשהדלוה וחריצוה כמו שאמר דוד ע”ת דרך מצוהיך ארוץ. כתב 

בספר ‘ארחות צדיקים’ )שער הזריזות(: “מי שעושה מעשיו בזריזות, בזה הוכחה גדולה שהוא אוהב 

את בוראו, כעבד האוהב את אדוניו ומזרז בעצמו לעשות רצונו”. עכ”ל.

רבי יהודה צדקה זצ”ל בספרו ‘קול יהודה’ )שער האגדה, עמוד ט( כתב, וז”ל: “דרך מצותיך ארוץ” 

- דוד המלך ע”ה לא מזכיר כאן שום זכות אחרת, אלא את זכות ריצתו לעשיית המצוות. ולכאורה, 

לחידוד  טיבה?  מה  זו  וריצה  המצוות?  קיום  הוא  העיקר  והלא  בריצה,  שיש  המיוחד  הענין  מה 

השאלה הוא מוסיף: נתאר לעצמנו, פקיד הבא לעבודתו במשרד ומספר למנהל שרץ בדרך כדי 

להגיע בזמן, אומר לו המנהל: מה זה איכפת לי, אין לי ענין בריצתך אלא בהגיעך לעבודה בזמן, 

לא מעניין אותי הריצה. מדוע אם כן דוד המלך משתבח דוקא בריצה? אמנם הביאור הוא, כי רק 

הריצה היא הקובעת את שלימות העבודה. נתאר לפנינו אדם שמתאונן על כאבים ובא לרופא 

לבדיקה, הרופא לא שואל אותו האם אתה אוכל? ודאי שהוא אוכל, כי אם לא היה אוכל היה מת, 

אמנם הרופא שואלו: האם אתה אוכל בתיאבון? אם אומר שאוכל בתיאבון, יאמר לו הרופא שזה 

סימן יפה ואין מה לדאוג, אבל אם אומר לו שאין לו תיאבון והוא אוכל בדוחק, אזי הרופא מתחיל 

בבדיקות, כי עצם הדבר שאין לו תיאבון זה מעורר שאלות.

דוד המלך לא אמר אני מקיים מצוות, אני שומר שבת, ודאי אם לא יקיים המצוות ולא ישמור 

שבת הרי דינו כגוי, איזו התפארות היא זאת! אמנם דוד המלך אומר כי הוא עושה את המצוות 

בתיאבון, המעיד על בריאות נפשו ועל טוהר נשמתו. 

ומי מעיד על התיאבון, הריצה, שהוא רץ בעשיית המצוות. מעולם לא נראה אדם רץ לשלם מסים, 

אמנם מוכרחים לשלם, אבל לכדי ריצה לא מגיעים, אבל כאן דוד המלך אומר “דרך מצותיך ארוץ 

כי תרחיב לבי”, דבר המעיד על אצילות נפשו וטוהר נשמתו. עכ”ד.

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  הקנא הקנ   תמוסר   ארחוה   

טוב מצפונו לו – וכדי להוכיח 

למלך את הערכתו הפנימית 

והכנה כלפיו, תית עושת תת, 

ותעירוהו  תאדם  חולשה  עם 

העובדה  למרות  וזאת   –

שהמלך אינו אלא אדם חלש 

 – ימיו  כלוה  ומתירוה  וקטן 

וקצר ימים.

אופן ראוי  באותו   – תת  וכפי 

לבעל-השכל,  למשכיל, 

במעשת  יתית  שכך  להסיק 

עבודה תאלתים יהעלת – וכך 

הקשורות  בפעולות  ינהג 

כשתוא  הבורא,  לעבודת 

יעשה   – מאומת  מתם  עושת 

כוחו,  בכל  מהן  אחת  כל 

מופלגת  ובצורה  ברצון 

ומושלמת. ותוא – ואבאר לך 

כיצד: ראשית, עליך לדעת, שכל מעשת שתוא לאלתים איננו נמלט – כל פעולה של עבודת ה’ 

פעולות  הבאים של  ה”חלקים”  באחד משלושת   – מאחד משלשת חלקים  נכללת  בהכרח שהיא 

עבודת ה’: אחד מתם – הסוג האחד, חובוה תלבבוה בלבד – מצוות שקיומן מוטל על הלבבות בלבד, 

ותם שכיונו – והם מכונות “חובות הלבבות” ובכוונתי לבארם בספר תתת.

והלב  הגוף  בשילוב  תלוי  שקיומן  מצוות   – יחדיו  ותלבבוה  ]והסוג[ תשני, חובוה תגופוה  ותחלק 

 – תחכמת  ולימוד  לאלתים,  ותהתילת  תשבח  ונתינת  תהורת,  ולימוד  תהפילת,  ]כגון[:  כמו  יחדיו, 

ולימוד החכמות הנצרכות להבנת התורה, וצווה בטוב, ותתתיר מן תרע – והדרכת אחרים לעשות 

תשלישי, ]והסוג[  ותחלק  באלה.  וכיוצא   - לתת  ותדומת  הרע,  מן  להתרחק  והזהרתם  הטוב   את 

 - עליו  מטיל  כשתוא  שהרי 

עליו  מצווה  המלך  היה  אילו 

תמעשים  מן  מעשת  לעשות 

שיתיו בהנועוה גופו – תפקיד 

תנועות  ידי  על  למלא  שיש 

יניח  ולא  ואיבריו,  גופו 

מאומת  ויכלהו  מתשהדלוהו 

היה  לא   – בו  ישימתו  שלא 

והיה  מאמץ  שום  על  מוותר 

מתמסר בכל כוחו ומרצו כדי 

ציווי  את  הפועל  אל  להוציא 

 – ממעשי  יתיו  ואם  המלך. 

עליו  מטיל  המלך  היה  ואילו 

צריך  ביצועו  שלשם  תפקיד 

תעיון  בכוח  להשתמש  היה 

ותמחשבת ותעצת, או-אז יתמין 

וירכז את כל לבו ובינהו ושכלו 

כדי   – בו  לתשהדל  ותכרהו 

ולתרגיש  לתפקידו  להתמסר 

אליו – ולדאוג לביצועו. 

וכן יחשוב בעצמו אם היה בא לשבחו ולהלל את המלך ולתודוה לו על טוב שגמלו ועל כל טובה 

שהיטיב לו, או על חסד שעשת עמו, בחרות – בין אם היה מביע את דבריו בלשון חרוזים, או במפורד 

– ובין בשפה צחה, או בכהב, או בעל פת – בין בכתב ובין בעל פה, לא יניח מצחוהו ומליצהו – 

בוודאי לא היה מחסיר אף ביטוי של צחות-לשון ולא מדלג על שום מליצה שיש בה דברי הלל 

– ואף היה מוסיף ומפליג בשבח המלך ומעטר דבריו בתארים  כלפי המלך ודרך תעברת ומשל 

 – אמתיים או מופרזים, במת שייהכן לו לספר עליו, שלא יתמנתו ויראתו  מופלגים ואמה ושקר – 

בכל דרך וצורה שהיו עולות בדעתו, ולא היה דבר שימנע אותו מלכלול את כל אלו בשבחיו. 

ואילו תית יכול לתראוהו בכל אבריו ונסהרו ונראתו – ואילו היה ביכולתו להביע את שבחיו בכל 

איבריו, בפנימיותו ובחיצוניותו, תית עושת זאת. ויתר על כן, אילו תית יכול לתטריח ולשתף את 

שיגיענו העז  ורצונו  חפצו  מתוך  ושבחו,  תודאהו  בהבעת  בתם  אשר  כל  ואת  תארץ  ואת   תשמים 

ה ָתָאָדם  ת ֶתת, ִעם ֻחְלׁשַ טּוב ַמְצּפּונֹו לֹו, ָתָית עֹוׂשֶ

לֹוה ָיָמיו. ּוְתִעירּוהֹו ּוְמִתירּוה ּכְ

ת ֲעבֹוַדה  ַמֲעׂשֵ ְתֶית ּבְ ּיִ יל ׁשֶ ּכִ ׂשְ ֶתת ָראּוי ַלּמַ ּוְכִפי 
ֵמֶתם  ת  עֹוׂשֶ תּוא  ׁשֶ ּכְ ת,  ִיְהַעּלֶ ָתֱאלִֹתים 

ֵלאלִֹתים  תּוא  ׁשֶ ת  ַמֲעׂשֶ ל  ּכָ ׁשֶ ְותּוא,  ְמאּוָמת. 

ת ֲחָלִקים: ֶאָחד ֵמֶתם,  לׁשָ ֵאיֶנּנּו ִנְמָלט ֵמֶאָחד ִמׁשְ

ֶפר  ּסֵ ּנּו ְלָבֲאָרם ּבַ ּוַ ּכִ ְלָבד, ְוֵתם ׁשֶ ָבבֹוה ּבִ חֹובֹוה ַתּלְ

ָבבֹוה  ְוַתּלְ ַתּגּופֹוה  )כו(חֹובֹוה  ִני,  ֵ ַתּשׁ ְוַתֵחֶלק  ת.  ַתּתֶ

ַבח  ֶ ְוַתּשׁ ַתּהֹוָרת,  ְוִלּמּוד  ת,  ִפּלָ ַתּהְ מֹו:  ּכְ ו,  ַיְחּדָ

ּטֹוב,  ת ֵלאלִֹתים, ְוִלּמּוד ַתָחְכָמת, ְוַצּוֹוה ּבַ ִתּלָ ְוַתּהְ

י,  ִליׁשִ ְ ְוַתְתִתיר ִמן ָתָרע, ְוַתּדֹוֶמת ָלֶתת. ְוַתֵחֶלק ַתּשׁ

ְתיּו  ּיִ ׁשֶ ים  ֲעׂשִ ַתּמַ ִמן  ת  ַמֲעׂשֶ ָעָליו  יל  ַמּטִ תּוא  ׁשֶ ּכְ

ִויָכְלּהֹו  לּוהֹו  ּדְ ּהַ ֵמִתׁשְ יַח  ַיּנִ ְולֹא  ּגּופֹו,  ִבְהנּועֹוה 

י  ֲעׂשֵ ִמּמַ ִיְתיּו  ְוִאם  בֹו.  יֵמתּו  ְיׂשִ ּלֹא  ׁשֶ ְמאּוָמת 

ּוִביָנהֹו  ִלּבֹו  ל  ּכָ ַיְתִמין  ְוָתֵעָצת,  ָבת  ֲחׁשָ ְוַתּמַ ָתִעּיּון 

יׁש ֵאָליו. ְוִאם  ל ּבֹו ּוְלַתְרּגִ ּדֵ ּהַ ָרהֹו ְלִתׁשְ ְכלֹו ְוַתּכָ ְוׂשִ

ָמלֹו, אֹו ֶחֶסד  ּגְ חֹו ּוְלתֹודֹוה לֹו ַעל טֹוב ׁשֶ ּבְ א ְלׁשַ ּבָ

אֹו  ִבְכָהב,  אֹו  ִבְמֹפָרד,  אֹו  ֲחרּות,  ּבַ ִעּמֹו,  ת  ָעׂשָ ׁשֶ

ְוֶדֶרְך  ּוְמִליָצהֹו  חּוהֹו  ִמּצַ יַח  ַיּנִ לֹא  ת,  ּפֶ ַבַעל 

לֹו  ֵכן  ּהָ ּיִ ֶ ּשׁ ַמת  ּבְ ֶקר,  ָוׁשֶ ְוֱאֶמה  ל  ּוָמׁשָ ַתֲעָבָרת 

ֵנתּו ְוַיְרֵאתּו. ְוִאּלּו ָתָית ָיכֹול  ּלֹא ְיַתּמְ ר ָעָליו, ׁשֶ ְלַסּפֵ

ָתָית  ְוִנְרֵאתּו,  רֹו  ְוִנְסּהָ ֵאָבָריו  ְבָכל  ְלַתְראֹוהֹו 

ַמִים ְוָתָאֶרץ  ָ ת. ְוִאּלּו ָתָית ָיכֹול ְלַתְטִריַח ַתּשׁ עֹוׂשֶ

יֶעּנּו  ּגִ ּיַ ְבחֹו, ֵמֶחְפצֹו ׁשֶ תֹוָדָאהֹו ְוׁשִ ֶתם ּבְ ר ּבָ ְוָכל ֲאׁשֶ

כו. חובוה תגופוה ותלבבוה יחדו וכו‘ ולימוד תהורת. כשעוסק בתורה - כתב ה’חתם סופר’ )נדרים 

פא, א( - יכוין ללמוד לשם ה’ שצוה לעסוק בה. ובספר ‘נפש החיים’ )שער ד’ פרק ג’( מפרש 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  הקנג הקנב   תמוסר   ארחוה   

 – תלבבוה  בחובוה  אך 

באחת  האדם  יעסוק  כאשר 

מחובות  שהן  המצוות  מן 

מצווה  כלומר,  הלבבות, 

בלבד,  בלב  תלוי  שקיומה 

ממחשבוה  לבו  לפנוה  חייב 

עליו   – וטרדוהיו  תעולם 

מחשבה  מכל  דעתו  להסיח 

הזה  העולם  ענייני  על 

טרדה  כל  מלבו  ולהסיר 

שהיא, ולייחד לבו ומצפונו לאלתים לבדו בעה תתיא – כך שבאותה העת כל לבו יהיה פנוי ומיוחד 

לשם האלוקים בלבד, כמו שאמרו ]שמסופר[ על אחד מן תפרושים ]הצדיקים[ שתית אומר בהפילהו 

לפני האלתים: אלתי, יגוני בעבורך – היגון שיש בליבי הוא אך ורק למענך, על שאינני עובד אותך 

כראוי, ויגון זה ביטל ממני והסיר מלבי את כל שאר תיגונוה – כי כל מיני הצער האחרים הפכו 

– והדאגה שיש לי על שהנני כל כך רחוק ממך, תרחיקת  בעיני לחסרי משמעות, ודאגהי ממך 

מנפשי – הרחיקה ושללה ממני את שאר תדאגוה – ואיני חש שום דאגה על ענייני העולם. ובתת – 

וכאשר ינהג האדם כך בקיום חובות הלבבות,

 – בלבד  תאברים  חובוה 

על  מוטל  שקיומן  מצוות 

ללב  ואין  בלבד,  האיברים 

בתם שום תכנסת – ואין ללב 

השתתפות בהם, אלא תכוונת 

תמעשת  בהחילה  לאלתים 

הכוונה  של  מקומה  כל   –

בתחילת  מצוות  באותן 

מחובת  אז  בלבד,  עשייתן 

הלב לכוון שהוא עושה אותן 

תשבהוה  ושמירה  מתותת,  ומצות  ציציה,  ומצות  לולב,  ומצות  סוכת,  מצות  כגון:  האלוקים,  לשם 

ותמועדים, ונתינת תצדקת, ותדומת לתת – וכן שאר מצוות הדומות להן. בכולן - ממת שלא יתיק את 

תעושת אוהם טירוד לבו בתולה מעשתו – הרהורים בדברים אחרים בשעת עשייתן אינם גורעים 

מערכן, ובלבד שבתחילת עשייתן יכוון לשם שמיים.

ועתה אבאר לך כיצד עליך לקיים את המצוות, כל מצווה לפי סוגה ומהותה.

כאמור, המצוות מן החלק הראשון הן המצוות התלויות בלב.

בֹוה  ְחׁשְ ב ְלַפּנֹוה ִלּבֹו ִמּמַ ָבבֹוה ַחּיָ חֹובֹוה ַתּלְ ּבְ ַאְך 
ּוַמְצּפּונֹו  ִלּבֹו  ּוְלַיֵחד  ְוִטְרּדֹוָהיו,  ָתעֹוָלם 

ָאְמרּו ַעל ֶאָחד  מֹו ׁשֶ ֵלאלִֹתים ְלַבּדֹו ָבֵעה ַתִתיא, ּכְ

ֵלאלִֹתים:  הֹו  ְהִפּלָ ּבִ אֹוֵמר  ָתָית  ׁשֶ ים  רּוׁשִ ַתּפְ ִמן 

ַתְיגֹונֹוה, י  ּנִ ִמּמֶ ל  ּטֵ ּבִ ַבֲעבּוְרָך  ְיגֹוִני   ֱאלַֹתי, 

ּוָבֶתת  ָאגֹוה.  ַתּדְ י  ְפׁשִ ִמּנַ ִתְרִחיָקת  ָך  ִמּמְ )כת(ְוַדֲאָגִהי 

ׁשּום  ֶתם  ּבָ ב  ַלּלֵ ֵאין  ְלָבד,  ּבִ ָתֵאָבִרים  חֹובֹוה 

ה ְהִחּלַ ּבִ ֵלאלִֹתים  ָוָנת  ַתּכַ א  ֶאּלָ  ַתְכָנָסת, 

ִמיַרה  ּוׁשְ ּוְמתּוָתת  ְוִציִציה  ְולּוָלב  ת  ֻסּכָ ּכְ ת,  ֲעׂשֶ ַתּמַ

ָלֶתת ְוַתּדֹוֶמת  ָדָקת,  ְוַתּצְ ְוַתּמֹוֲעִדים  הֹוה  ּבָ ַ  ַתּשׁ

ת אֹוָהם ֵטרּוד ִלּבֹו ְבתּוַלה יק ָתעֹוׂשֶ ּלֹא ַיּתִ ת ׁשֶ  ִמּמַ

תּו. ַמֲעׂשֵ

כת. ודאגהי ממך תרחיקת מנפשי תדאגוה. רבי בן ציון במברגר זצ”ל )‘גנזי שערי ציון’, עמו’ קנ”ב( 

ביאר: טבעו של עולם, דאגה גדולה מגמדת דאגה קטנה, ולפי גודל הדאגה יש בכחה לבטל לגמרי 

דאגות אחרות. דאגה באופן חיובי לקיום עבודת ה’, צריכה להגיע לדרגה שתבטל את דאגות 

ענייני העולם-הזה, ואם לא כן על כרחך שאינו מעריך נכונה את עבודת ה’.

וכן ראינו בהנהגות גדולי ישראל, שמסוגלים הם לעסוק בכל הענינים הגשמיים וכיו”ב, ועם כל 

זאת אין הדבר מבטל אותם מלהיות מונחים בתורה ועבודה, והטעם משום שכח תורתם כל כך 

חזק, עד כי דאגתם עבור התורה מבטלת מהם דאגות אחרות.

ומלבד הסימן שבזה למעלת דרגתו בעבודת ה’, הרי יש בזה חיוב משום שלא תופרע ממנו עבודת 

ה’, שאם לא  ישיג שלמות בעבודת  “מנוחת הנפש”, שבלא מנוחת הנפש לא  והיינו מעלת  ה’, 

תתבטלנה הדאגות האחרות, על כרחך יבטלו הדאגות את עבודת ה’. 

כ, ט(. פירש רש”י בשם המכילתא, כשתבא  ועשית כל מלאכתך” )שמות  ימים תעבוד  “ששת 

‘לשמה’ היינו לשם ידיעת התורה. ובספר ‘שלום בוניך’ כתב שכוונת ה’נפש החיים’: לשם שצווני 

ה’ לדעת תורתו ]ונראה שזו גם כוונת מהר”א מני )שיח יצחק דף סד:( בשם הקדמת שער המצוות 

למהרח”ו שכתב: “בעסק התורה אל יחשוב שהוא עוסק בתורה לדעת מה שיש בה, אלא עוסק 

בתורה לקיים מצות בוראו שצונו לעסוק בתורה”, שהרי בהמשך השער מעתיק כל שער ד’ מנפש 

החיים ולא העיר בדבריו. ובר”ן נדרים )סב, א( בד”ה קשרם כתב: “כלומר לא תכוין להנאתך אלא 

שיהיו שגורים בפיך”, ובד”ה לפעלם כתב: “לשם הקב”ה שפעלם וצוה עליהם”, הרי שהדברים 

אחדים[. גם בהקדמה לספר ‘אגלי טל’ מפורש שאם לא לומד משום ציווי הבורא, אף שלומד לשם 

תענוג לא חשיב תורה לשמה. 

ליוצרו,  רוח  נחת  לעשות  כדי  התורה  בעסק  שיכוין  כתב  ד’(  )מצוה  המלך’  ‘דבר  ובספר 

הקב”ה".  אצל  החביבה  תורתו  בלימוד  ליוצרו  רוח  נחת  לעשות  הוא  לשמה  “ועיקר  וז”ל: 

המצוה לקיים  כדי  שלומד  יכוין  התורה  דבעסק  עוד:  כתב  ב(  נ,  )פסחים  אמת’   וב’שפת 

שילמד. 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  הקנת הקנד   תמוסר   ארחוה   

יפנת גופו מכל מעשי תעולם 

תתת ותעולם תבא, ויפנת לבו 

תמטרידוה  תמחשבוה  מכל 

אחר  תהפילת,  מענין  אוהו 

מכל  וירחץ  עצמו  שינקת 

וירחק  ותלכלוכין  תטינופין 

 - לתת  ותדומת  רע  ריח  מכל 

תחילה עליו לנקות ולרחוץ את גופו מכל טינוף ולכלוך, ולהתרחק מכל ריח רע וכדומה, ואחר 

כך ישבית את גופו מכל פעולה שהיא, בין אם נועדה לתועלת העולם הזה ובין אם היא מכוונת 

 – מעשתו  תאלתים  יקבל 

ויהיה   – וירצתו  מעשיו  את 

מרוצה ממנו. ובכמוהם ייהכן 

בהן  וכיוצא  אלו  ולמצוות   –

אפשר לייחס את מת שאמרו 

רבוהינו תכרונם לברכת )ראש 

תשנת כח, ב(: מצווה צריכוה 

לעשות  יש  כלומר,   – כוונת 

מצווה,  לשם  המצוות  את 

ואין יוצאים ידי חובה בקיום 

מעשה המצוות בלבד בלא כוונה לשם מצווה.

החלק השני כולל מצוות התלויות בלב האדם ובאבריו יחדיו.

ואם יהעסק במעשת – וכאשר יעסוק האדם במצווה שהיא מחובוה תלבבוה ותאברים יחדיו – שקיומם 

תלוי בפעולת האברים בשילוב כוונת הלב, כהפילת וכשבח – כמו התפילה ומתן השבח לאלתים יהברך, 

א,  ת ְוָתעֹוָלם ַתּבָ י ָתעֹוָלם ַתּתֶ ל ַמֲעׂשֵ ת גּופֹו ִמּכָ ְיַפּנֶ

ְטִרידֹוה אֹוהֹו ֵמִעְנַין  בֹוה ַתּמַ ֲחׁשָ ל ַתּמַ ת ִלּבֹו ִמּכָ ִויַפּנֶ

ּנּוִפין  ל ַתּטִ ת ַעְצמֹו ְוִיְרַחץ ִמּכָ ְיַנּקֶ ת, ַאַחר ׁשֶ ִפּלָ ַתּהְ

ָלֶתת. ְוַתּדֹוֶמת  ָרע  ֵריַח  ל  ִמּכָ ְוִיְרַחק  ְכלּוִכין   ְוַתּלִ

ֵכן  ִיּהָ ּוִבְכמֹוָהם  ְוִיְרֵצתּו.  תּו  ל ָתֱאלִֹתים ַמֲעׂשֵ ְיַקּבֵ

ָנת כח,  ָ ָאְמרּו ַרּבֹוֵהינּו ִתְכרֹוָנם ִלְבָרָכת )רֹאׁש ַתּשׁ ֶ ַמת ּשׁ

ָנת. ּוָ ב(: ִמְצֹוה ְצִריכֹוה ּכַ

ָבבֹוה ְוָתֵאָבִרים  ת ֵמחֹובֹוה ַתּלְ ַמֲעׂשֶ ק ּבְ ְוִאם ִיְהַעּסֵ
ַרְך,  ִיְהּבָ ֵלאלִֹתים  ַבח  ּוְכׁשֶ ת  ְהִפּלָ )כח(ּכִ ו,  ַיְחּדָ

תפילה שאינה בכוונה אינה תפילה, עכ”ל. וכן כתב ה’לב אליהו’ )ח”ג עמ’ קכ”ט( בביאור הגמרא 

הנ”ל, שאם אדם מתפלל בפה בלבד לא נכנס בסוג עבודת התפילה כלל כי כל עבודתה רק בלב.

אמנם הדברים יותר חמורים כמבואר בספר חרדים )עמ’ ס’( וז”ל: ]מצות עשה מן התורה[ להתפלל 

בכל יום בכוונת הלב, שנאמר ‘ואותו תעבוד’ וכתיב ‘ולעבדו בכל לבבכם’, אף-על-פי שהיא מצוה 

כוללת כל תרי”ג מצוות שעבדיו אנחנו וכו’, מכל מקום מפי השמועה למדו דיש כאן מצוה פרטית 

זהו שאמרו בספרי איזו היא עבודה שבלב זו תפלה וכו’ ומנאה הסמ”ק עם המצוות התלויות בלב 

כיון שהקב”ה תלאה בלב, ואם לא כיוון בה לא יצא ידי חובתו ועונשו גדול מאוד כדכתב רשב”י 

פרשת פקודי: “כד קריב קמי מאריה וצלי צלותיה ולא חייש על יקרא דמאריה טב ליה דלא 

אברי וקב”ה אמר כתבו את האיש הזה ערירי גבר לא יצלח בימיו”, וישעיה הנביא אמר )כט, יג( 

‘יען כי נגש העם הזה בפיו ובשפתיו כבדוני ולבם רחוק ממני לכן הנני יוסיף להפליא’ וגו’ ומיירי 

במתפלל בלי כוונה כדפירש רד”ק, עכ”ל !!

כתב ה’אור זרוע’ )סי’ ק”ב(, וז”ל: צריך אדם לדחוק עצמו כדי שיוכל לכוין ואם אינו דוחק עצמו 

כדי שיוכל לכוין עבירה היא בידו ומוטב לו שלא התפלל, עכ”ל! וכתב העקידה )שער נ”ח דף יח:( 

וז”ל: ]מי[ שירצה להתפלל ולא יחוש לכוונת התפילה אלא שסובר שהסגולה דבקה בדיבורים או 

בקביעות השעה לא בכוונת המשמיע והשומע, הנה הוא רשע נפרד בפני עצמו, לא רשע של כפירה 

ולא רשע של עצלה, אלא רשע שבוש ובלבול הדעת והוא מגונה מאד, עכ”ל. ו’הסדר היום’ )עמ’ 

ל”ה( כתב: תפילה בלא כוונה אינה מועלת דבר, אדרבא מזכיר יותר עוונותיו, עכ”ל! ואמר הגר”א 

קוטלר זצ”ל )‘משנת רבי אהרן’ ח”א עמ’ ק”ב(: זולת החיוב להתחזק בתפילה הרי הזלזול בתפילה 

הוא חטא ועוון פלילי שזהו ח”ו זלזול בכבודו של מקום ובועט בטובתו שהרשהו לעמוד לפניו, עכ”ל! 

שבת יהא בעיניך כאילו כל מלאכתך עשויה, שלא תהרהר אחר מלאכה. “ויום השביעי שבת לה’ 

אלהיך”, לא יתכן לקיים את יום השביעי כשבת לה’ אלהיך, אם לא שיגיע לכלל שתהא בעיניך 

כאילו כל מלאכתך עשויה, לפי שדאגת מלאכתך תבטל את מנוחת הנפש של קיום השבת. ודאגת 

קיום השבת גופה, תבטל את דאגת קיום המלאכה, כאילו כל מלאכתך עשויה ואינך דואג עליה.

זאת העבודה בכל עבודת ה’ ביחס לטרדות העולם-הזה, אמנם לכל הפחות צריך שדאגתו מפני 

עבירה, תגבר על שאר דאגות עולם-הזה, על דרך משל: אדם הנצרך לפנות לחבירו לצורך בקשת 

הלואה, אמנם חושש שבהפגשו עם חבירו יכשל באיסור לשון הרע, יבחון את עצמו אם דאגת 

ההלואה מסירה ממנו את דאגת העבירה, או דאגת העבירה מסירה ממנו את דאגת ההלואה. עכ”ד. 

כח. כהפילת. חז”ל דרשו )תענית ב, א(: “לאהבה את ה’ אלהיכם ולעבדו בכל לבבם” איזו היא 

עבודה שהיא בלב הוי אומר זו תפילה. נמצא שמהותה של תפילה היא עבודת הלב, דהיינו כוונה. 

בגימטריא  “תפלה”  כי  צ”ג(  )עמ’  האבודרהם  כמו שכתב   – תפילה   – בשמה  מרומז  זה  ובאמת 

“בכונת הלב” וגם בגימטריא “עבודת לב”, עכ”ל. המהר”ל בבאר הגולה )באר ד’ עמ’ נ”ב( כתב 

דנקראת “תפלה”, מלשון פלל כמו שפירש רש”י )בראשית מח, יא( שהוא לשון מחשבה, כי תפילה 

צריכה כוונה ומחשבה. וכתב הארחות חיים )מר’ אהרן הכהן מלוניל, הל’ תפלה אות ל”ז( שכל 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  הקנת הקנו   תמוסר   ארחוה   

והכוונה   – כרוח  ותעיון 

לנשמה.  דומה  בתפילה 

האדם  ולכן   – וכשיהפלל 

תמהפלל בלשונו ומבטא את 

ובשעת  כוונה,  בלא  המילים 

בתולה  טרוד  לבו  התפילה 

ענין תהפילת – והוא מהרהר 

אחרים,  בעניינים  בלבו 

וכקליפה ללא הפרי שהוא   – – כגוף ללא נשמה וכקליפת בלא לב  כגוף בלא רוח  התית הפילהו 

העיקר, מפני שרק גופו נמצא ומשתתף בתפילתו ולבו בל עמו - לבו רחוק בעה הפילהו, ובכמותו 

– ועל המתפלל באופן זה אמר תכהוב )ישעית כט, יג(: ‘יען כי נגש תעם תתת לעבוד את ה’ רק בפיו 

ובשפהיו

לתועלת העולם הבא, ויסיר 

מליבו כל מחשבה המטרידה 

כך  ואחר  מתפילתו.  אותו 

יעלת על לבו – ישיב אל לבו, 

אל מי מכוין בהפילהו – לפני 

מי הוא פונה בתפילתו, ומת 

מדבר  ובמת  בת,  מבקש  הוא 

לפני בוראו ממילוה תהפילת 

וישים לב למילות   – וענינת 

מוציא  שהוא  התפילה 

בשפתיו ועורך שיח לפני הבורא ]כלומר, על האדם להתבונן בשעת התפילה בשלושה דברים: 

א. בעובדה שבתפילתו הוא עומד לפני מלך מלכי המלכים הקב”ה. ב. בעובדה שבתפילתו הוא 

מבקש מבוראו את כל צרכיו, פרנסתו ובריאותו, וביד ה’ לתת לו אותם או למנוע ממנו. ג. בכך 

שבתפילתו עליו לבטא את מילות התפילה באופן ראוי, ולהשיג את מטרת התפילה, היינו להגיע 

לכלות הנפש לבורא, להיכנע לפניו ולרומם ולשבח אותו )עפ”י מרפא לנפש([. 

כמו   – כקליפת  הריהן  בלשונו  מבטא  שהאדם  התפילה  מילות   – בלשון  כי תמלוה התיינת  ודע, 

הקליפה של הפרי, ותעיון במלוה כלב – והעיון והכוונה במילים אלה נמשלים לפרי עצמו, ובדימוי 

נוסף ניתן לומר שאמירת תהפילת היא כמו גוף האדם,

ְלׁשֹונֹו,  ּבִ ל  ּלֵ ַתִמְהּפַ ל  ּלֵ ְהּפַ ּיִ ּוְכׁשֶ רּוַח.  ּכְ ְוָתִעּיּון 

הֹו  ְהִפּלָ ְתֶית  ּהִ ת,  ִפּלָ ַתּהְ ִעְנַין  תּוַלה  ּבְ ָטרּוד  ְוִלּבֹו 

ּגּופֹו ִנְמָצא  ֵני ׁשֶ ת ְבלֹא ֵלב, ִמּפְ לֹא רּוַח ּוְקִלּפָ גּוף ּבְ

הּוב  הֹו, ּוְבָכמֹותּו ָאַמר ַתּכָ ִפּלָ ל ִעּמֹו ֵעה ּהְ ְוִלּבֹו ּבַ

ָפָהיו  ִפיו ּוִבׂשְ ת ּבְ ׁש ָתָעם ַתּתֶ י ִנּגַ ְעָית כט, יג(: ַיַען ּכִ )ְיׁשַ

הֹו,  ְהִפּלָ ּבִ ן  ְמַכּוֵ ִמי  ִלּבֹו, ֶאל  ַיֲעֶלת ַעל  ְך  ּכָ ְוַאַחר 

ּלֹוה  ר ִלְפֵני בֹוְראֹו ִמּמִ ַדּבֵ ּת, ּוְבַמת ּמְ ׁש ּבָ ַבּקֵ ּוַמת ּמְ

ת ְוִעְנָיָנּת. ִפּלָ ַתּהְ

ת, ְקִליּפָ ּכַ ׁשֹון  ַבּלָ ְתֶייָנת  ּהִ ּלֹוה  ַתּמִ י  ּכִ  ְוַדע, 
ַכּגּוף,  ת  ִפּלָ ְוַתּהְ ב,  ּלֵ ּכַ ּלֹוה  ּמִ ּבַ )כט(ְוָתִעּיּון 

ובהקדמה לספר ‘עולת תמיד’ )הרב הומינר( כתב: הגד נא אחי, כשתבוא למעלה ותעמוד לדין 

ישאלוך הלא כמה אלפי פעמים התפללת בחייך אמור נא מה הפירוש של ‘משליך קרחו כפתים’ 

וכו’ וכיו”ב בשאר מקומות התפילה, ואם לא תדע להשיב מה תעשה הלא תשאר עומד בבושה 

וכלימה שאין לשער גודל הבושה והצער שיש בזה חוץ מהעונשים שיתנו לך ויתבעו ממך בטענת 

שגגת תלמוד עולה זדון, עכ”ל!!

דבר נורא כתב רבינו בחיי “לא תעשון אתי אלהי כסף ואלהי זהב” )שמות כ, כ(: יש לפרש “לא 

תעשון אתי” כשאתם עומדים בתפילה אתי, לא תחשבו בכסף וזהב עמכם, שאם תעשו כן, מעלה 

אני עליכם כאילו עשיתם “אלהי כסף ואלהי זהב”! 

ומאידך, מצינו בחז”ל על מעלת תפילה בכוונה ושכרה: בירושלמי ברכות )פ”ה ה”ה( אמר רבי 

שמואל בר נחמני, אם כוונת את לבך בתפילה תהא מבושר שנשמעה תפלתך ומה טעם ‘תכין לבם 

תקשיב אזנך’. וכמו כן איתא בדברים רבה )פ”ב אות א’( אבא שאול אומר זה סימן לתפילה אם 

כוון אדם לבו לתפילה יהא מובטח שתפלתו נשמעת. 

ולא זו בלבד, אלא הוא מקבל שכר עצום על זה כמבואר בשבת )קכז, א( אמר ר’ יוסי אמר ר’ יוחנן 

ששה דברים אדם אוכל פירותיהם בעולם-הזה והקרן קיימת לו לעולם-הבא ואלו הן וכו’ ועיון 

תפילה. ופירש רש”י שם )וכן תוספות שם קיח, ב ד”ה עיון( ד’עיון תפילה’ היינו לכוין בתפילתו 

– ולזה מקבל שכר בעולם-הזה ובעולם-הבא!!

לבו  את  שיכוין  צריך  המתפלל  רבנן,  “תנו  א(:  )לא,  ברכות  במסכת  כלב.  במלוה  ותעיון  כט. 

לשמים”, ומפרש שם תלמידי רבינו יונה: “כלומר שיכוין לבו לאמירת המלות שידע מהו אומר”. 

עכ”ל. ומזה שפירשו כן, משמע שפירוש המלות היא הכוונה העיקרית בתפילה. וכן כתב להדיא 

הסמ”ק )סי’ י”א(, וז”ל: איזוהי עבודה שהיא בלב הוי אומר זו תפילה בכוונה וכו’ ומה היא הכוונה 

שאמרנו שיחשוב בכל תיבה פירושה, עכ”ל. ולשון ה’עקידת יצחק’ )שער נ”ח דף יג:( דתפילה 

בלא כוונה, דהיינו פירוש המלות, “הוא כגוף בלא נשמה”. וכמו שאדם בלי נשמה אינו אדם, כך 

תפילה בלי כוונה אינה תפילה!

הרי מבואר שהכוונה העיקרית בתפילה היא פירוש המלות. וכן נפסק בשו”ע )או”ח סי’ צ”ח סע’ 

א’(: “המתפלל צריך שיכוין בלבו פירוש המלות שמוציא בשפתיו”. ולפי זה כתב ה’משנה ברורה’ 

)סי’ ק”א סק”ב(: “מה נכון מאוד להמונים שילמדו פירוש המלות של כל התפלה”, עכ”ל.

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  הקנט הקנח   תמוסר   ארחוה   

אם   – תהפילת  מענין  ריק 

לבו ופנימיותו אינם שותפים 

עמו בתפילתו, לא יקבל תאל 

וידחה   – ממנו הפילה אבריו 

רק  הנערכת  התפילה  את 

באיבריו ובהנועה לשונו.

תלא הראת – הבט נא על מת 

שאנו אומרים בסוף הפילהנו 

בסיום  הנאמרת  בבקשה   –

“יתיו  תפילת שמונה עשרה: 

לרצון – יהי לנחת רוח לך אמרי פי – מה שהזכרתי בתפילתי ותגיון לבי – וגם מה שחשבתי בלבי 

ולא יכולתי להוציא בפי יעלה לרצון לפניך”. וכשיתית תאדם חושב – ואם האדם מהרהר בשעת 

התפילה בשום דבר מדברי תעולם – בכל דבר שהוא מענייני העולם,

כלפי חוץ, אבל ולבו  כבדוני 

רחק ממני‘ – לא האמינו בה’ 

בתוך תוכם ולא עבדו אותו 

באמת.

נוסף  משל   – עוד  תת  ומשלו 

ללא  המתפלל  על  נאמר 

כוונת הלב; דומה הוא לעבד 

שבא אדוניו להתארח בביהו, 

ובמקום שיעמוד העבד לפני 

שיבטא  באופן  לשמשו  רבו 

רוחש  שהוא  הכבוד  את 

לאשהו  העבד  ציות  כלפיו, 

והפקיד   – לכבדו  ביהו  ובני 

האירוח  תפקיד  את  בידם 

מביתו,  הלך  עצמו,  העבד  והוא,   – תוא  לו  ותלך  צרכיו,  לכל  לו  ולדאוג   – אודוהיו  כל  ולעשוה 

- והתעסק בשעשועים ובמשחק, ונמנע מעבוד אוהו – ולא שירת את  ותהעסק בשמחת ובשחוק 

אדונו בעצמו, ומתשהדל בכבודו – ולא עסק בכבודו, ולעשוה מת שתית ראוי לו – ולא דאג לצרכיו 

כפי שהיה ראוי שיעשה. וקצף עליו אדוניו – כאשר ראה אדוניו כל זאת, כעס עליו, ולא קיבל כבודו 

ועבודהו – ולא קיבל את הכבוד ואת השירות של בני ביתו, ותשיב תכל בפניו – ודחה כל זאת מעם 

פניו. וכן הוא גם האדם תמהפלל, כשיתית לבו ומצפונו

ה  ִפּלַ ּנּו ּהְ ל ָתֵאל ִמּמֶ ת, לֹא ְיַקּבֵ ִפּלָ ֵריק ֵמִעְנַין ַתּהְ

ֵאָבָריו ּוְהנּוַעה ְלׁשֹונֹו.

ֵהנּו:  ִפּלָ סֹוף ּהְ ָאנּו אֹוְמִרים ּבְ ֶ ִהְרֶאת ַמת ּשׁ ֲתלֹא 
ְלָפֶניָך.  י  ִלּבִ ְוֶתְגיֹון  ִפי  ִאְמֵרי  ְלָרצֹון  ִיְתיּו 

ְבֵרי ָתעֹוָלם,  ָבר ִמּדִ ׁשּום ּדָ ב ּבְ ְתֶית ָתָאָדם חֹוׁשֵ ּיִ ּוְכׁשֶ

י. ּנִ דּוִני ְוִלּבֹו ִרַחק ִמּמֶ ּבְ ּכִ

ת  א ֲאדֹוָניו ְלֵביהֹו, ְוִצּוָ ּבָ ֶתת עֹוד ְלֶעֶבד ׁשֶ לּו  ּוָמׁשְ
ל  ּכָ ְוַלֲעׂשֹוה  דֹו  ְלַכּבְ יהֹו  ּבֵ ּוְבֵני  ּהֹו  ִאׁשְ

ְמָחת  ׂשִ ּבְ ק  ְוִתְהַעּסֵ תּוא,  לֹו  ְוָתַלְך  אֹודֹוָהיו, 

ל  ּדֵ ּהַ חֹוק, ְוִנְמַנע ֵמֲעֹבד אֹוהֹו ְבַעְצמֹו, ּוֵמִתׁשְ ּוִבׂשְ

ָתָית ָראּוי לֹו. ְוָקַצף ָעָליו  ֶ ִכּבּודֹו, ְוַלֲעׂשֹוה ַמת ּשׁ ּבְ

ַתּכֹל  יב  ְוֵתׁשִ ַוֲעבֹוָדהֹו,  ּבּודֹו  ּכִ ל  ִקּבֵ ְולֹא  ֲאדֹוָניו, 

ּוַמְצּפּונֹו  ִלּבֹו  ְתֶית  ּיִ ׁשֶ ּכְ ל,  ּלֵ ְהּפַ )ל(ַתּמִ ְוֵכן  ָפָניו.  ּבְ

שכמה פעמים האדם מתפלל ואינו מכוון, יש לומר שיצא ידי חובתו למאן-דאמר ‘תפילות כנגד 

תמידין תקנום’, דאמרינן בתחילת מסכת זבחים ‘כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרין אלא שלא 

עלו לבעלים לשם חובה’, ומוכח משם שאם נזבחו בסתמא כשרין ועלו לבעלים לשם חובה, הכי 

נמי בתפילה יש לומר דאינו מתכוין הוי ליה כסתמא ויצא ידי חובתו” עכ”ל. ]ועיין שם דודאי 

המתפלל בכוונה, טפי עדיף והוי מצוה מן המובחר ומובטח לו שאין תפלתו חוזרת ריקם[. וכעין 

זה מובא ב’כתר ראש’ בשם רבי חיים מוואלאז’ין זצ”ל )אות כ”ב( שתפלה בלא כוונה הוא כגוף 

בלא נפש, אבל בכל זאת נחשבת למנחה שאין לה נפש ]ומוסיף שם שתפילה בכוונה נחשבת 

לקרבן תמיד[.

קולנו’  ‘שמע  ברכת  ]לגבי  מצות(  ד”ה  סוף  ג’  פרק  התפלה  שער  אלהים’  )‘בית  המבי”ט  כתב 

שבסוף הברכות של הבקשות בתפילת שמונה-עשרה[, שגם כשלא כווננו כראוי בתפילתנו, אנו 

מתפללים שה’ יתברך ישמע ה”קול” של תפילתנו. וכן בחתימת הברכה )בנוסח ספרד( “כי אתה 

שומע תפילת כל פה”, שאפילו התפילה שהיא מן השפה ולחוץ שאינה בכוונה, אתה שומע אותה 

ברחמיך הרבים כיון שאין אנו יודעים לכוון, וכמו שכתוב )תהלים סה, ג( “שומע תפילה עדיך כל 

בשר יבאו”, כי מצד שהוא שומע קול התפילה גם בלי כוונה, עדיו כל בשר יבואו, אותם שהם 

קרובים יותר לעניני עולם-הזה והם מכונים ‘בשר’, יבואו אליו להתפלל. 

והנועה  יקבל תאל ממנו הפלה אבריו  לא  ריק מענין תהפילת  ומצפונו  לבו  ל. תמהפלל כשיתית 

לשונו. הנה אף שעיקר מעלת התפילה הוא הכוונה, מכל מקום פסק השו”ע שהכוונה לעיכובא 

נאמרה רק בפסוק ראשון של קריאת שמע ובברכה ראשונה של שמונה עשרה, שבהם אם לא כיוון 

לא יצא ידי חובתו באמירת מילים גרידא )עיין שו”ע סי’ ס’ סעיף ה’ וסימן ק”א מ”ב סק”ד(, אבל 

בשאר התפילה אף שבוודאי מחוייב לכוון לכתחילה כמבואר להדיא בשו”ע ריש סי’ ק”א שכתב: 

המתפלל צריך שיכוין בכל הברכות ואם אינו יכול וכו’, מכל מקום בדיעבד אם לא כיוון יצא ידי 

חובתו באמירת המילים. 

“אף-על-פי  וז”ל:  מגוירציבורק,  יעקב  הר”ר  י”ז( בשם  אות  התפילה  )ענין  לקט’  ה’שבלי  וכתב 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה   ארחוה תמוסר  הקסא הקס  

כדי   – מהפללים  אהם 

ובכוונה  ביראה  שתתפללו 

)עמוס  תכהוב  ואמר  )רש”י(. 

‘תכון לקראה אלתיך  יב(:  ד, 

ישראל‘ – צריך האדם להכין 

ואמרו  לתפילה.  עצמו  את 

לברכת  תכרונם  רבוהינו 

כשאתה  יג(:  ב,  )אבוה 

הפלהך  העש  אל  מתפלל, 

קבע – כחובה המוטלת עליך 

וכעול שברצונך להיפטר ממנו, אלא עשה תפילתך כבקשת רחמים והחנונים לפני תמקום. ויונה 

הנביא אמר )יונת ב, ח(: ‘בתהעטף עלי נפשי את ה’ זכרתי ותבוא אליך תפילתי‘ – כשהייתה נפשי 

מעונה, זכרתי את ה’ להתפלל לפניו )מצודת דוד(, ועוד נאמר )איכת ג, מא(: ‘נשא לבבנו אל כפים 

אל אל בשמים‘ – נכוון את לבנו להיות עם כפות ידינו הנשואות כלפי מעלה בתפילה ]כלומר, כשם 

אם  בין   – באסור  או  במוהר 

להרהר  שמותר  דבר  הוא 

ואחר  אסור,  דבר  ובין  בו 

הפילהו  ]יסיים[  יחהום  כך 

לבי  ”ותגיון  ]ואומר[  ויאמר 

גנאי  תת  יהיה  תלא  לפניך”, 

שיטען  משום  בעבורו,  גדול 

– שהוא מצהיר בפיו שדיבר 

ובמצפונו,  בלבו  אלתיו  עם 

שלבו  בעוד   – עמו  בל  ולבו 

ממנו  ושאל  עמו,  היה  לא 

אחר כך לקבל אוהת ולרצוה 

בת ממנו – ועוד הוא מבקש 

את  שיקבל  כך  אחר  מה’ 

ודומת  בה,  וירצה  תפילתו 

והוא   – בו  שנאמר  למי  תוא 

עליו  שנאמר  למי  דומה 

אשר  ‘כגוי  ב(:  נח,  )ישעית 

צדקה  אשר  כגוי  יחפצון,  דרכי  ודעת  ידרשון  יום  יום  “ואותי  נאמר:  זה  בפסוק   – צדקת עשת‘ 

עשה ומשפט אלהיו לא עזב, ישאלוני משפט צדק קרבת אלקים יחפצון”, כלומר, בדברי ישעיהו 

מתפללים  יום  ובכל  כצדיקים,  עצמם  מראים  שהם  על  ישראל  בני  את  הקב”ה  מוכיח  הנביא 

את  עזב  שלא  גוי  עת,  בכל  צדקה  העושה  גוי  היו  כאילו  תורתו,  את  לדעת  ומבקשים  אליו 

ומצודת רש”י  )עפ”י  עמם  בל  ולבם  ולחוץ  השפה  מן  הם  דבריהם  שכל  בעוד  אלהיו,   משפט 

דוד(.

עומדו  לפני  עצמו  את  אדם  ]יאמוד[  ימוד  לעולם  ב(:  ל,  )ברכוה  לברכת  תכרונם  חכמינו  ואמרו 

להתפלל תפילת שמונה-עשרה, אם יכול לכוין אה לבו - יהפלל, ואם לאו - ואם הוא משער שלא 

יוכל לכוון לבו אפילו בברכה הראשונה של שמונה-עשרה – אל יהפלל כלל, עד שתתיישב דעתו 

וידע שיוכל לכוון לכל הפחות בברכה זו )מ”ב ק”א, ג(. ואמר רבי אליעתר בשעה פטירהו בכלל מת 

שציות בו להלמידיו – בשעת פטירתו כלל רבי אליעזר בצוואתו לתלמידיו את ההוראה )ברכוה כח, 

ב(: וכשאהם מהפללים, דעו לפני מי 

הּוב )ָעמֹוס ד, יב(: ִתּכֹון  ְלִלים. ְוָאַמר ַתּכָ ם ִמְהּפַ ַאּהֶ

ָרֵאל. ְוָאְמרּו ַרּבֹוֵהינּו ִתְכרֹוָנם  ִלְקַראה ֱאלֶֹתיָך ִיׂשְ

א  ְהָך ֶקַבע ֶאּלָ ִפּלָ ַעׂש ּהְ ִלְבָרָכת )ָאבֹוה ב, יג(: )לא(ַאל ּהַ

קֹום. ְוָאַמר )יֹוָנת ב, ח(:  ַרֲחִמים ְוַהֲחנּוִנים ִלְפֵני ַתּמָ

א  ִנּשָׂ מא(:  ג,  )ֵאיָכת  ְוָאַמר  י,  ַנְפׁשִ ָעַלי  ף  ִתְהַעּטֵ ּבְ

ַמִים. ָ ּשׁ ִים ֶאל ֵאל ּבַ ּפָ ְלָבֵבנּו ֶאל ּכַ

הֹו ְויֹאַמר  ִפּלָ ְך ַיְחּהֹם ּהְ ר אֹו ָבָאסּור, ְוַאַחר ּכָ ּהָ ּמֻ ּבַ

ְטַען  ּיִ י ְלָפֶניָך”, ֲתלֹא ֶתת ְגַנאי ָגדֹול, ׁשֶ ”ְוֶתְגיֹון ִלּבִ

ל ִעּמֹו,  ִלּבֹו ּוְבַמְצּפּונֹו, ְוִלּבֹו ּבַ ר ִעם ֱאלָֹתיו ּבְ ּבֵ ּדִ ׁשֶ

ּת  ּבָ ְוִלְרצֹוה  אֹוָהּת  ל  ְלַקּבֵ ְך  ּכָ ַאַחר  ּנּו  ִמּמֶ ַאל  ְוׁשָ

ב(:  נח,  ְעָית  )ְיׁשַ ּבֹו  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ְלִמי  תּוא  ְודֹוֶמת  ּנּו,  ִמּמֶ

ת. ר ְצָדָקת ָעׂשָ גֹוי ֲאׁשֶ ּכְ

ָרכֹוה ל, ב(: ָיֹמד  ֲחָכֵמינּו ִתְכרֹוָנם ִלְבָרָכת )ּבְ ְוָאְמרּו 
ִלּבֹו  ֶאה  ן  ְלַכּוֵ ָיכֹול  ִאם  ַעְצמֹו,  ָאָדם 

י ֱאִליֶעֶתר  ל. ְוָאַמר ַרּבִ ּלֵ ל, ְוִאם ָלאו ַאל ִיְהּפַ ּלֵ ִיְהּפַ

ְלַהְלִמיָדיו  בֹו  ת  ּוָ ּצִ ֶ ּשׁ ַמת  ְכָלל  ּבִ ִטיָרהֹו  ּפְ ַעה  ׁשְ ּבִ

ִמי  ִלְפֵני  עּו  ּדְ ִלים  ּלְ ִמְהּפַ ם  ַאּהֶ ּוְכׁשֶ ב(:  כח,  ָרכֹוה  )כט, ב( מבארת )ּבְ במסכת ברכות  לא. אל העש הפלהך קבע אלא רחמים והחנונים לפני תמקום. 

הגמרא מה הכוונה ‘קבע’, “רבנן אמרי, כל מי שאינו אומרה בלשון תחנונים”. פירש רש”י )ד”ה 

שאינו, לפי הגהת הב”ח בדברי רש”י( שאינו יכול לכוין את לבו לשאול צרכיו.

לפני  ותחנונים  רחמים  אלא  קבע  תפלתך  תעש  ד’אל  זה  ענין  לומדת  יג(  )ב,  באבות  המשנה 

המקום’, מפסוק שנאמר )יואל ב, יג(: ‘כי חנון ורחום הוא ארך אפים ורב חסד וניחם על הרעה’. 

וצריך ביאור, כיצד מוכח מפסוק זה שהתפילה צריכה להיאמר בדרך רחמים ותחנונים. ה’חתם 

לדבר  מפסוק  ראיה  להביא  המשנה  נדרשת  מדוע  להקשות,  הוסיף  קכה(  עמוד  )ויקרא  סופר’ 

שהשכל מחייבו. ומבאר, שבפשטות אין מובן מה התועלת בתפילה, וכי הקב”ה כבן אדם להתנחם 

ולהתפייס בתחנונים, לולא זה שציוונו על התפילה בפסוק ‘ולעבדו בכל לבבכם’ )דברים יא, יג(, 

היינו אומרים שמצות התפילה היא כשאר החוקים, וממילא אינה צריכה שתהיה רחמים ותחנונים 

שציוונו  המצוה  את  לקיים  אלא  הקב”ה,  של  מדעתו  לשנות  הכוונה  אין  שהרי  המקום,  לפני 

להתפלל. וכדי להישמר ממחשבה זו בא רבי שמעון והזהיר ‘אל תעש תפילתך קבע כי אם רחמים’, 

כי באמת הקב”ה מתרצה ברחמים ומתפייס בתחנונים, והביא ראיה ממה שכתוב ‘וניחם על הרעה’, 

ואף שדבר זה אינו מובן בשכלינו, מכל-מקום זוהי האמת. 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  הקסג הקסב   תמוסר   ארחוה   

תנפש  על  כבד  שתית  ולפי 

חיבור  בלי  תת  כל  לתכור 

שקשה  מפני  ורק   – וסדר 

לנפש לזכור את כל הפרטים 

ללא  בתפילה  הכלולים 

חיבור מסודר, לכן סידרו לנו 

רבוהינו אנשי כנסת הגדולה 

נוסח  את  לברכת  תכרונם 

האדם  בני  שרוב  הצרכים   – אדם  בני  כיהוה  רוב  לתם  שצריכים  תענינים  בו  שכלולים  התפילה 

ומפני שחייהם תלויים בסיפוק   – ונפשם, תנראת חסרונם בתם אל תאלתים  לגופם  זקוקים להם 

צרכים אלו ואין הם יכולים למלא חסרונם בעצמם, הרי שבעצם פנייתם לה’ ניכר שהם תלויים 

תלויים  מרגישים  הם   – כניעהם בעבורם  לביטוי  באה  מהבורא  צורכיהם  ובבקשת  האל,  בחסדי 

בבורא, ומבטאים את כניעתם כלפיו, ותם עניני תהפילת – ודברים אלה כלולים בנוסח התפילה 

על סדר והיקון – בסדר נכון,

שאדם נושא את כפיו למעלה 

בתפילתו, כן יהיה לבו מכוון 

התפילה  ובשעת  בתפילה, 

לבו  מחשבות  תהיינה 

משולבות עם תנועות אבריו 

וגופו )עיין מסכת תענית ח, 

א([.

וראוי לך, אחי, שהדע, כי כוונהנו ותכלית מטרתנו בהפילת, אינת כי אם כלוה תנפש אל תאלתים - 

מטרת התפילה היא התייחדות הנפש והבעת געגועיה לפני השם יתברך, וכניעהת לפניו – הבעה 

של תאווה והשתוקקות לאלוקים וכניעה לפניו, עם רוממוהת לבוראת – עם ביטוי של רוממות 

לבורא, ושבח ותודאהת לשמו – ומתן שבח והודיה לשמו על כל טובותיו, ותשלכה כל יתבית עליו 

– והשלכת כל משא צרכיה ודאגותיה עליו - זו תכלית התפילה. 

ִלי  ּבְ ֶתת  ל  ּכָ ִלְתּכֹר  ֶפׁש  ַתּנֶ ַעל  ָכֵבד  ָתָית  ׁשֶ ּוְלִפי 
ִתְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵהינּו  רּו  ִסּדְ ָוֵסֶדר,  ִחּבּור 

ֵני  ּבְ ּהֹוה  ּכִ רֹב  ָלֶתם  ִריִכים  ּצְ ׁשֶ ָתִעְנָיִנים  ִלְבָרָכת 

ֶתם ֶאל ָתֱאלִֹתים ּוְכִניָעָהם  ְרֶאת ֶחְסרֹוָנם ּבָ ָאָדם, ַתּנִ

ְוִהּקּון,  ֵסֶדר  ַעל  ת  ִפּלָ ַתּהְ ִעְנְיֵני  ְוֵתם  ֲעבּוָרם,  ּבַ

ת  ִפּלָ ַבּהְ ָנֵהנּו  ַכּוָ י  ּכִ ַדע,  ּהֵ ׁשֶ ָאִחי,  ְלָך,  ְוָראּוי 
ֶפׁש ֶאל ָתֱאלִֹתים  לֹוה ַתּנֶ י ִאם )לב(ּכְ ֵאיָנּת ּכִ

ְבָחּת  ּוְכִניָעָהּת ְלָפָניו, ִעם רֹוְממּוָהּת ְלבֹוְרָאּת, ְוׁשִ

ל ְיָתֶביָת ָעָליו. ָלַכה ּכָ מֹו, ְוַתׁשְ ְותֹוָדָאָהּת ִלׁשְ

נקראת ‘עבדות’. כלומר, למרות שתפילה היא בקשה מהשי”ת, ועבד, אדרבה עושה רצון אדוניו 

ללא בקשת דבר מרבו? מכל מקום עצם הבקשה מהשי”ת היא העבדות. כלומר, ההכרה של האדם 

שהוא מצד עצמו לית ליה מגרמיה כלום וכל מה שיש לו בכל עת ורגע הכל הוא מהקב”ה, זה 

מביא אותו להתבטלות גמורה וכניעה לפני השי”ת. וזוהי עבודה קשה של ה’כניעה לפניו’ להכיר 

בכל פרט ופרט שאין לו מעצמו כלום אלא כל צרכיו הם מתנה גמורה בחן וחסד מה’ יתברך.

“כלות הנפש אל האלוקים וכניעתה לפניו”, ב’ ענינים אלו הם קשורים זה בזה, כלומר הכניעה 

כל  כל תלותו בהקב”ה כשם שהענף  ומרגיש את  לפניו,  גמורה  מביאה את האדם להתבטלות 

חיותו וקיומו מהשורש, כל הכניעה היא מביאה אותו לשאיפה להתקרבות אל הקב”ה, כי עד כמה 

שאדם מרגיש איזה ישות ותלות עצמית, הוא מנתק את עצמו מהקב”ה, לעומת זאת ההתבטלות 

היא מביאה אותו לקירבה ושאיפה לדביקות בה’ יתברך, וזה ההדגשה בדברי חוה”ל “כי כוונתו 

בתפילה אינה כי אם כלות הנפש אל האלוקים וכניעתה לפניו”.

אמנם אלו דברים רמים ונשגבים, והמשימה קשה מאוד כדי להגיע למדרגה זו, אולם בעל חוה”ל 

מבהיר שזה הוא האופן המעשי של התפילה, וחובתנו לדעת את כוון התפילה להיכן צריך להגיע 

במדרגת התפילה. עכ”ד. ]ועיי”ש עוד בביאור המשך דברי רבינו[. 

לב. כלוה תנפש אל תאלתים וכניעהת לפניו. רבינו מגדיר את מהות התפילה בב’ יסודות: א. “כלות 

הנפש אל האלוקים”, ב. “כניעתה לפניו”. מהות התפילה שהיא “כלות הנפש אל האלוקים”, היינו 

שממש צריך לתת את נפשו בעמדו בתפילה לאלוקים. בספר ‘שפתי חיים’ )מידות ועבודת ה’, ח”ב 

עמ’ קעו( ביאר ענין זה: נאמר בפסוק: “ואשפוך את נפשי לפני השם” )שמואל-א’ א, טו(, תפילה היא 

ענין של שפיכת הנפש. וזה מה שה’חובת הלבבות’ מגדיר את התפילה “כלות הנפש אל האלוקים”. 

מה פירוש שפיכת הנפש? היינו שאדם רוצה בכל נפשו להתקרב אל הקב”ה, כפי שדוד המלך אמר 

“נכספה וגם כלתה נפשי לחצרות השם” )תהלים פד, ג(. לדוגמא אדם ששואף לדבר מסויים בצורה 

חזקה אומרים עליו שהנפש שלו יוצאת להשיג את המבוקש, או כפי שאומרים ‘מסר את נפשו 

עבור ענין זה’. “נפש” הוא גם-כן מלשון “רצון” “אם יש את נפשכם” )בראשית כג, ח( כתב רש”י 

“נפשכם – רצונכם”. כלומר, השאיפות והרצונות של האדם אינם באים מהגוף אלא מהנפש, לכן 

אם יש את נפשכם היינו שזהו הרצון שלכם. וכלות הנפש בתפילה היינו, ששאיפת האדם בתפילה 

תהיה להתקרבות אל הקב”ה. אמנם יש בזה מדרגות שונות עד כמה השאיפה להתקרב אל הקב”ה, 

על-כל-פנים מהות התפילה צריכה להיות מתוך רצון להתקרב אל הקב”ה.

שאנו  הענין  שזהו  בתפילה’  ‘הכניעה  של  ההסבר  לפניו”,  “הכניעה  היא  בתפילה  השני  היסוד 

מפרטים את צרכינו ובקשתנו בתפילה, כדי שנתבטל לפניו ונבהיר לעצמנו עד כמה אנו זקוקים 

בכל פרט ופרט להשפעה מהשי”ת. המהר”ל )‘נתיבות עולם’ נתיב העבודה פ”א( כתב שהתפילה 

 עיונים 

 עיונים 



הלבבות שער חשבון הנפשחובות 

 ארחוה תמוסר  הקסת 

ביושר לבב הלבבותשער חשבון הנפש חובות 

תמוסר  ארחוה  הקסד  

שהקבל בת תנפש פני בוראת 

– ותפנה בהם בתפילתה אל 

הבורא, ולא הבוש בתהנפלת 

בעת  האדם  יבוש  ולא   –

תפילתו  ]כאשר  תפילתו 

מסודרת  אינה  האדם  של 

להתבייש  עליו  כראוי,  בפיו 

המלך  עם  מדבר  שהוא  על 

ובלתי  מבולבלים  בדברים 

)מנוח  נכון  בסדר  מסודרים 

ממנת  וייראת  הלבבות([, 

בסדרת עניני תהפילת בלבת, 

תכניעת ותשפלוה לאלתים – 

ניכרות על  יהיו  ידי כן  ועל 

האדם בשעת תפילתו הכניעה והענווה לפני השם יתעלה.

כפי שיבואר בהמשך הדברים, עיקרה של התפילה היא כוונת הלב, אולם אין די בכך; יש צורך גם 

בהבעת התפילה במילים ובדיבור, לפיכך תיקנו אנשי כנסת הגדולה נוסח קבוע לתפילה. בדברים 

הבאים מבאר רבנו את הצורך להביע את התפילה במילים.

והסיבה לכך שיש צורך לבטא את התפילה בפה היא לפי שתיהת מחשבה תלב מהתפכה תרבת – 

מחשבת הלב חולפת - מקפצת בקלות מעניין לעניין, ואין לת קיימת – ואין היא משתהה ומתעכבת 

באותו העניין למתירוה עבור תתרתורים על תנפש – מפני שההרהורים עוברים במרוצה בלב האדם, 

ומסיבה זו תית קשת עלית – היה קשה לאדם לסדר עניני תהפילת מעצמת – לרכז את מחשבותיו 

בתוכן התפילה לולא היה לו נוסח ולולא הייתה תפילת הלב יצוקה בתבנית של מילים הנאמרות 

 - ]סידרו[ אוהם רבוהינו תכרונם לברכת במלים מהוקנוה, יסדרם תאדם בלשונו  ולכן היקנו  בפה, 

בתפילתו, מפני  לכוון  עליו  יקל  מסודרות,  במילים  בלשונו  התפילה  תוכן  את  האדם  כשיבטא 

ֵהבֹוׁש  ְולֹא  בֹוְרָאּת,  ֵני  ּפְ ֶפׁש  ַתּנֶ ּת  ּבָ ל  ַקּבֶ ּהְ ׁשֶ

ת  ִפּלָ ַתּהְ ִעְנְיֵני  ָרּת  ַסּדְ ּבְ ת  ּנָ ִמּמֶ ְוֵיָרֶאת  ָלּת,  ִתְהַנּפְ ּבְ

ְפלּוה ֵלאלִֹתים. ִ ִניָעת ְוַתּשׁ ּת ַתּכְ ְבִלּבָ

ת,  ַתְרּבֵ ֶכה  ִמְהַתּפֶ ב  ַתּלֵ ֶבה  ַמֲחׁשֶ ָתְיָהת  ׁשֶ ּוְלִפי 
ְוֵאין ָלּת ְקָיָמת ִלְמִתירּוה ֲעֹבר ַתִתְרתּוִרים 

ת  ִפּלָ ר ִעְנְיֵני ַתּהְ ת ָעֶליָת ְלַסּדֵ ֶפׁש, ָתָית ָקׁשֶ ַעל ַתּנֶ

ִלְבָרָכת  ִתְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵהינּו  אֹוָהם  נּו  ּקְ ּהִ ֵמַעְצָמּת, 

ֵני  ְלׁשֹונֹו, ִמּפְ ֵרם ָתָאָדם ּבִ נֹוה, )לג(ְיַסּדְ ים ְמֻהּקָ ִמּלִ ּבְ

מבלי שיוציאם בפיו.

ה’רקנטי’ )פרשת וירא עמ’ ק”י( מבאר, שכל עניני התחתונים צריכים לצאת בפועל או על ידי 

מעשה )מצוות מעשיות( או על ידי דיבור )תפילה ותלמוד תורה, ועקימת שפתיו הוי מעשה(, ולא 

די בכוונת הלב בלבד. ומוסיף לבאר )פרשת קדושים ד”ה לא(, וז”ל: כבר הודעתיך עוד בסוד 

הברכות והתפילה כמה גדול כח הדיבור לפעול הן לטוב הן להיפך, כי האותיות ביוצאם מהפה 

עושות רושם באויר ופעולות למטה.

יודע  יתברך  שה’  שאף-על-פי  מבאר,  ויש(  ד”ה  פ”ב  העבודה  נתיב  עולם’  )‘נתיבות  המהר”ל 

מחשבות, מכל-מקום צריך האדם להתפלל בדיבור ואינו די במחשבה, שהרי תפילה הוא להשלים 

את האדם מה שהוא חסר ואז ה’ יתברך שומע תפילתו ובקשתו, והאדם נחשב אדם מצד הדיבור 

וזולת זה אינו אדם, וכאשר אין האדם מתפלל ומבקש בדיבור אין כאן מקבל, כי כל מקבל מבקש 

לקבל מה שחסר, ולכן צריך לבקש חסרונו בדיבור שאז מבקש חסרונו במה שהוא אדם חסר. אבל 

כאשר מתפלל בלבו בלבד, לא נקרא שמוציא חסרונו מצד שהוא חי מדבר.

רבינו בחיי )במדבר יב, יג( מפרש מה שכתוב )שם( “ויצעק משה אל ה’ לאמר”, כי התפילה היתה 

באמירה מוחלטת לא במחשבה, וזהו שאמרו רבותינו ז”ל )ברכות לא, א( ‘המתפלל צריך שיחתוך 

ודיבור, ותעלה  ורוח  בשפתיו’, וטעם החיתוך כדי שיצטייר האותיות ברוח פיו של אדם בקול 

התפילה מצויירת ברוח לפניו יתברך, עכ”ל.

המבי”ט )שער התפילה פ”ג ד”ה ובענין( מבאר, שלא תושלם הכוונה כהוגן בלתי הדיבור ]והיינו 

כמש”כ ה’חינוך’ )מצוה ט”ז( אחר המעשים ימשכו הלבבות. וכעין זה מובא במסילת ישרים )סוף 

פ”ז( שתנועות החיצוניות מעוררות הפנימיות[. ועוד, שהדיבור מועיל לעמי הארץ שלא מבינים מה 

שאומרים, ואם לא היה הדיבור לא היו יוצאים ידי תפילה כלל, ואפילו המבינים אי אפשר שיוכלו 

‘שמע  י”ח(  )של הבקשות בתפילת  אנו אומרים בסוף הברכות  ולכן  לכוון בכל עת שמתפללים, 

קולנו’, כי גם שלא כוונו כראוי בתפלתינו שישמע קול תפילתנו גם כי הקול הוא בלי כוונה.

בספר ילקוט הגרשוני )או”ח סי’ ק”א אות ב’( מובא מה ששמע בילדותו טעם לחובת תפילה בביטוי 

שפתיים ולא די בלב, כדי שממנו יראו וכן יעשו אחרים. ובזה מפרשים הפסוק )תהלים קמה, כא( 

“תהלת ה’ ידבר פי”, כלומר בדיבור ולא המחשבה, והטעם כדי “ויברך כל בשר שם קדשו לעולם”.

ומוסיף שם עוד ביאור, שיש לומר שתפילה בלב, אם תבוא במחשבתו מחשבה זרה, אתי מחשבה 

)זרה( ומבטל מחשבה )של תפילה(, מה שאין כן בדיבור לא אתי מחשבה ומבטל דיבור.

ועוד ביאור כתב שם, שבגמרא סוטה )לג, א( מובא שיחיד צריך שיסייעוהו מלאכי השרת בתפילתו, 

ואם-כן כיון שהמלאכים אינם יודעים מחשבה, כמו שכתוב )דבה”י-ב’ ו, ל( “כי אתה לבדך ידעת 

לג. יסדרם תאדם בלשונו. מצינו ביאורים נוספים מדוע המתפלל צריך שיחתוך בשפתיו המילים 

של התפילה )ברכות לא, א. שו”ע קא, ב(, ואין אומרים כי מאחר והקב”ה יודע מחשבות בני אדם, 

ומחשבה כדיבור לפניו, אם כן יספיק שיחשוב האדם בלבו ובמחשבתו את המילים של התפילה 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  הקסת הקסו   תמוסר   ארחוה   

לנו  מוהר  תית  לא  תהפילת, 

לקצרן בשום פנים – לא היה 

בשום  בה  לקצר  היתר  לנו 

אופן.

ענין  אחי,  הקן,  כן  על 

הפילהך בלבך – על כן, אחי, 

תקן את מחשבות לבך בעת 

התפילה ותשוותו עם דיבורך – שתהיה מתואמת עם דיבורך, וכוון בתם כוונת אחה לאלתים – וכוון 

את שניהם למטרה אחת: לאלתים לבדו,

ִנים. ׁשּום ּפָ ָרן ּבְ ר ָלנּו ְלַקּצְ ת, לֹא ָתָית ֻמּהָ ִפּלָ ַתּהְ

ֵותּו  ָך ְוַתׁשְ ְהָך ְבִלּבְ ִפּלָ ן, ָאִחי, ִעְנַין ּהְ ּקֵ ן )לד(ּהַ ּכֵ ַעל 
ָנת ַאַחה ֵלאלִֹתים,  ּוָ ּכַ ֶתם  ּבָ ן  ְוַכּוֵ ּבּוְרָך,  ּדִ ִעם 

שמחשבה תנפש תולכה אחר 

תמאמר ונמשכה אל תדיבור 

האדם  שמחשבות  מפני   –

פיו  אמרי  אחר  נמשכות 

ומתקשרות עם דיבורו.

כי  נמצא,   – תהפילת  ותיהת 

התפילה כוללת בתוכה מלוה 

וענינים – מילים ותוכן, והנה 

תענין  אל  צריכוה  תמלוה 

להיות  צריכות  המילים   –

ותענין  התוכן,  אל  מכוונות 

אינו צריך אל תדיבור – אבל 

לאמירת  זקוק  אינו  התוכן 

כשאפשר  בפה,  המילים 

ניתן  היה  לו   – בלב  לסדרו 

עיקר  תוא  כי  בלב,  להביעו 

כוונהנו ועליו משען מגמהנו 

– כי תוכן התפילה הוא עיקר תכליתנו ומטרתנו, ואליו תשוקתנו. תלא הראת - הוכחה לכך שתוכן 

התפילה הוא העיקר - מת שאמרו רבוהינו תכרונם לברכת בעה תדחק - שבשעת הדחק, בזמן שאין 

האדם יכול להוציא את המילים בפיו יהרהר בתוכנן בלבו )ברכוה כ, ב(: בעל קרי מתרתר קריאת 

שמע בלבו כשמגיע זמן המקרא, ואינו מבטא קריאת שמע בשפתיו ]מתקנת עזרא הסופר, אסור 

לבעל קרי להוציא דברי תורה בשפתיו, אבל חכמים חייבוהו להרהר את שמע[. ואינו מברך אפילו 

אינן  שמע  קריאת  שברכות  כיוון  שלאחרית,  הברכה  את  ולא  שלפנית  הברכה  את  לא  בהרהור 

מן התורה לא הצריכו חכמים לבעל קרי לברכן כלל. וגם מצינו שתהירו לקצר בעניני תהפילת, 

בהפילת קצרת - בשעת הדחק התירו להתפלל בנוסח תפילה מקוצר ולהביע את תוכנה במילים 

קצרות. ואילו תיו הוצאת תמלים בפה עיקר

ֶכה  ֲאָמר ְוִנְמׁשֶ ֶפׁש תֹוֶלֶכה ַאַחר ַתּמַ ֶבה ַתּנֶ ֲחׁשֶ ּמַ ׁשֶ

ּבּור. ֶאל ַתּדִ

ּלֹוה  ְוַתּמִ ְוִעְנָיִנים,  ִמּלֹוה  ת  ִפּלָ ַתּהְ ְוָתְיָהת 
ְצִריכֹוה ֶאל ָתִעְנָין, ְוָתִעְנָין ֵאינֹו ָצִריְך 

ר  י תּוא ִעּקַ ב, ּכִ רֹו ַבּלֵ ר ְלַסּדְ ֶאְפׁשָ ׁשֶ ּבּור, ּכְ ֶאל ַתּדִ

ַמת  ִהְרֶאת  ֲתלֹא  ֵהנּו.  ְמַגּמָ ַען  ִמׁשְ ְוָעָליו  ָנֵהנּו,  ּוָ ּכַ

ַתּדַֹחק  ֵעה  ּבְ ִלְבָרָכת  ִתְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵהינּו  ָאְמרּו  ֶ ּשׁ

ְוֵאינֹו ְמָבֵרְך  ִלּבֹו  ּבְ ַעל ֶקִרי ְמַתְרֵתר  ּבַ ָרכֹוה כ, ב(:  )ּבְ

ִעְנְיֵני  ּבְ ר  ְלַקּצֵ ירּו  ְוִתּהִ ְלַאֲחֶריָת.  ְולֹא  ְלָפֶניָת  לֹא 

ר  ִעּקַ ים  ּלִ ַתּמִ ָתיּו  ְוִאּלּו  ְקָצָרת.  ת  ִבְהִפּלָ ת  ִפּלָ ַתּהְ

לד. הקן אחי ענין הפילהך בלבך ותשותו עם דיבורך. בעל ‘יסוד ושורש העבודה’ )שער הקרבן פ”ב( 

נותן עצה שהתפילה תאמר בד בבד עם המחשבה, על-ידי שיחשוב לפני שמבטא בפיו מה עומד 

לבקש, וכשחושב קודם לכן את אשר הוא יאמר כעת, הרי מכין את המחשבה יחד עם הפה. אמנם 

בתחילה זה נראה קצת קשה, אך כשמתרגלים לכך אין הדבר קשה, ובהמשך הזמן המחשבה תהיה 

מרוכזת צמודה בד בבד עם הדיבור, ועל-ידי עצה זו אין הפה רץ יותר מהר מהמחשבה. ע”כ.

והנה על האדם לידע, כי אף אם לא הצליח לכוון בתפילתו, וגם אם ארע כן בהרבה מתפילותיו, ַאל 

יפול רוחו בשביל כך, אלא ישתדל ביתר שאת ויתר עוז מכאן ואילך לכוון בתפילתו, ובזה יעלה 

ויתקן את כל התפילות שהתפלל כבר שלא בכוונה, וכפי שמצינו בספרי גדולי האחרונים שכתבו 

שתפילה אחת בכוונה מעלה עמה ומצילה את כל התפילות שהתפלל שלא בכוונה: בספר “מעם 

לועז” )בראשית עמ’ קכג( מביא מהזוהר הקדוש: יש מלאך ברקיע הממונה על כל התפילות הפסולות 

עושין תשובה  אם  וממתין  ברשותו,  ומחזיקם  המלאך  לוקח  כולן  וכו’,  הלב  כוונת  בלי  שנאמרות 

ומתפללים יפה בכוונה כראוי בתחנונים, אזי אוסף המלאך את כל שאר התפילות מאוצרו, ומעלה 

אותן יחד עם אותה התפילה הטובה שנאמרה בכוונה, ומביא את כולן לפני הקב”ה שיקבלן, עכ”ד.

כיוצא בזה, כתב היעב”ץ בשם ספר “שערי אורה” לרבי יוסף גיקטיליא ז”ל )שער ב(: אותה תפילה 

בכוונה כשירה, גוררת עמה כל אותן תפילות פסולות, וכולן נכנסות עמה באגודה אחת לפני ה’ 

יתברך )‘סולם בית אל’ אות ו’(.

רבי יהונתן אייבשיץ זצ”ל בספרו “יערות דבש” )ח”א דרוש ד( כותב: אם אדם מתפלל בכוונה 

ובבכי ודמעה, מעלה כל תפילות מכמה שנים אשר סביב נקבצו לו, כי נשארו עומדים ברפיון 

מבלי עליה, וכעת על-ידי תפילה זו, הם עולים במעלה בית אל... עכ”ל. ועיין עוד בספר “שבט 

את לבב האדם”, אם כן לא תועיל התפילה בלב בלבד, ותפילת ציבור )שאין צריך מלאכי השרת( 

בלאו הכי אי אפשר בלא דיבור.

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

 ארחוה תמוסר  הקסט הקסח  ארחוה תמוסר 

שהיית  בשעה   – טובוהיו 

ומודה  ומשבח  לפניו  עומד 

הלא  טובותיו.  ומספר  לו 

בוודאי שלא היית עוסק ולא 

מהרהר אז בשום דבר אחר, 

עם סכלוהו במצפונך – וזאת 

שהמלך  העובדה  למרות 

מתרחש  מה  יודע  אינו 

שעליך  שכן  כל  בפנימיותך. 

תבורא  כלפי  כך  להתנהג 

יהעלת, תמשקיף על גלוייך ומצפונך – הצופה על הגלוי והצפון שבך, ונסהרך ונראך – ורואה את 

הנסתר והנראה שבך.

ומן תהימת – ובאמת יש להתפלא, כיצד הנך מעלה על דעתך לנהוג בתפילה שלא כמעלתה, שהרי 

תהפילת אצלך - ניתנה בידך כאמונה תבורא ופקדונו – כביטוי נאמנות ופיקדון מאת הבורא, כי 

מסר בידך ענינת – שהרי מסר את תוכנה לידך, ונהנת

הנועוהיך  מכל  גופך  ופנת 

מכל  גופך  את  ותשבית   –

ותאסור   – וקשור  תנועה, 

ותכבול את חושיך ורעיוניך 

מלתהעסק  ]-והרהוריך[ 

ואל   – תעולם  מדברי  בדבר 

ועניין  דבר  בשום  תעסוק 

מענייני העולם בזמן עומדך 

בתפילה.

כדי לקרב את הדבר לשכלך, 

תקשת – דמה לעצמך, במת שאהת עושת למלכך – כיצד היית נוהג כלפי מלכך, כשאהת מהעסק 

בתודאהו ושבחו וסיפור

ן ַתּבֹוֵרא  ּכֵ ל ׁשֶ ַמְצּפּוֶנָך, ּכָ טֹובֹוָהיו, ִעם ִסְכלּוהֹו ּבְ

ְרָך  ְוִנְסּהָ ּוַמְצּפּוְנָך  לּוְיָך  ּגְ ַעל  ִקיף  ׁשְ ַתּמַ ת,  ִיְהַעּלֶ

ְוִנְרֶאָך.

ת ֶאְצְלָך ֱאמּוַנה ַתּבֹוֵרא  ִפּלָ ַתּהְ ַמּת, )לת(ׁשֶ ַתּהֵ ּוִמן 
ּוְנָהָנּת  ִעְנָיָנּת,  ָיְדָך  ּבְ ָמַסר  י  ּכִ ּוִפְקדֹונֹו, 

יָך  חּוׁשֶ ּוְקׁשֹר  נּועֹוֶהיָך,  ּהְ ל  ִמּכָ גּוְפָך  ת  ּוַפּנֵ

ִעם  ָתעֹוָלם  ְבֵרי  ִמּדִ ָדָבר  ּבְ ק  ֵמִתְהַעּסֵ ְוַרְעיֹוֶניָך 

ת. ִפּלָ ַתּהְ

ת  ַאּהָ ׁשָ ּכְ ָך  ְלַמְלּכְ ת  עֹוׂשֶ ת  ַאּהָ ָ ּשׁ ֶמת  ּבַ ת  ַתְקׁשֵ
ְוִסּפּור  ְבחֹו  ְוׁשִ תֹוָדָאהֹו  ּבְ ק  ִמְהַעּסֵ

לת. שתהפלת אצלך אמונה תבורא ופקדונו. תפילה, ציווי הבורא היא. פונים אנו אל אבינו האב 

הרחמן – בעת רווחה כבעת צרה, גם כאשר הכל אצלנו כשורה, להודות לו ולבקש כי ימשיך 

להראותנו רחמיו וחסדיו. אמנם יש לשאול מהי תכלית התפילה בכלל? וכי אין הבורא יודע ומכיר 

את צרכינו ומכאובינו, ואפילו טוב ממנו עצמנו? הכיצד אפשר לצוות על האדם להתפלל, והלא 

“דברים שבלב” הם? ומדוע בזמנים קבועים דוקא, האם לא תהיה התפילה כנה וטבעית יותר אם 

נאמר את שבליבנו בלשוננו, בנוסח אשר יביע את תחושותינו בעת ובשעה שבה ירחש ליבנו? 

הרמב”ם )מורה נבוכים, ג, לו( מלמדנו להבין, וז”ל: “המצוה אשר ציוונו לצעוק אליו בעת צרה, 

מפני שהוא פעולה שיתחזק בה הדעת האמיתי, והוא, שה’ יתעלה משיג ענייניו ובידו לתקנם אם 

נעבדהו, ולהפסידם, אם נמרהו: לא שנאמין שהוא מקרה ודבר שאירע”. עכ”ד. מחובתנו לדעת, כי 

תכלית התפילה היא התחזקות בלתי פוסקת בידיעה כי אין לנו להישען אלא על אבינו שבשמים, 

“כי ה’ הוא האלהים אין עוד מלבדו” )דברים ד, לה(. וכן דברי המהר”ל בנתיבות עולם )העבודה 

פ”ג( וז”ל: “כי התפילה שמתפלל האדם אל ה’ יתברך מורה שהאדם נתלה בו יתברך וצריך אליו 

ואין לו קיום זולתו, והנה זהו אלקותו יתברך שכל הנמצאים צריכים אליו ותלויים בו יתברך”. 

מוסר” )פרק מא אות ב(, וב”קב הישר” )פ”ח( בשם הזוהר הקדוש, ובספר “פלא יועץ” )ערך כוונה( 

שכתבו כדברים הללו.

מזהיר  אני  פעם  ועוד  וז”ל:  י”ט(  אות  כ”ט  דרוש  הצל”ח  )דרשות  בצל”ח  מצאנו  חדש  ודבר 

הגדול  אף  כי  תפילה,  תהיה  הציבור שם  רינה של  ובמקום  דוקא,  הכנסת  בבית  להתפלל  בזה 

שבגדולים לא יתפאר שיהיו כל תפילותיו בכוונה, והנה מי שמתפלל בלי כוונה תפילתו הוא פסולי 

המוקדשין, ואם אחר-כך מכוון בתפילה אחרת הוא מעלה גם תפילה זו למעלה, אמנם שתקובל 

תפילה זו הפסולה תוך הכשירות, הוא דוקא אם היתה בבית הכנסת, כי אומר אני שתפילה זו 

יש לה דין קרבן שנפסל במחשבה שאם עלה לא ירד, אמנם מבואר במשנה )זבחים פד, א( דוקא 

שפסולו היה בקודש שכל שפסולו בקודש הקודש מקבלו וכל שאין פסולו בקודש אין הקודש 

מקבלו, ואז )ר”ל וא”כ( דוקא אם תפילתו היתה בקודש היינו בבית הכנסת, הקודש מקבלו. עכ”ל. 

דבר נוסף מצינו שכתב ה”יערות דבש” )שם( בגודל מעלת תפילה בכוונה, וז”ל: ובדוק ומנוסה 

אם יתפלל אדם שחרית וקריאת שמע בכוונה, שבו ביום יזכה לדבר מצוה ויצליח בעסקיו ואף 

שלשעה יחשוב שאינו, בסופו ימצא שכן הוא, ואין צריך לומר שיצליח בו ביום בתורה, ומצוה 

גוררת מצוה, וכן להיפך, אוי לי על שברי בעת שאיני מתפלל בכוונה כראוי, כל היום אין שמועתי 

בתורה מכוונת וקרעים אלביש, ולהיפך, אם אזעק ואשוע לה’ מקירות לבבי בתפילה לחנני דעה 

כי דלותי עד מאד בעו”ה, אף הוא ירחם עלי להאיר עיני בתורתו. 

 עיונים 

 עיונים 
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תמוסר  ארחוה   ארחוה תמוסר  הקעא הקע  

בלבך  וכלפיה  בת  נאמן 

תנהג  ולא   – ובלשונך 

ובלשונך  בלבך  בתפילתך 

בה  להתנהג  שעליך  כמו 

בחתקה  התית  הרי  בנאמנות, 

באמונהו  אוהו  תקובעים 

אלה  בין  נמנה  תהיה   –

נתן  שה’  באמון  המועלים 

 – בתם  תכהוב  ואמר  בהם, 

ועליהם אמר הכתוב )דברים 

התפוכוה  דור  ‘כי  כ(:  לב, 

כי   – תמת בנים לא אמן בם‘ 

דור הפכפך הם, וכוונת לבם 

מפיהם  שיוצא  ממה  שונה 

ואין בהם אמון )טוב הלבנון(, ואמר באנשי תאמונוה תנותגים בתן כמשפטן וכדיניתן – על האנשים 

הנוהגים בתפילה שהופקדה בידם בנאמנות ועל פי כל משפטיה ודיניה וממלאים חובתם כראוי 

 – עיני באנשי האמת שבארץ לשבה עמדי‘  – אתן את  ‘עיני בנאמני ארץ  ו(:  )התלים קא,  נאמר 

להושיבם במחיצתי.

החלק השלישי כולל את המצוות התלויות בגוף בלבד.

– וכאשר עומד האדם לקיים מצווה מהמצוות שקיומן מוטל  ואם יעשת מחובוה תגופוה מאומת 

על הגוף, כגון מצות סוכת וכמו מצות לולב, ושאר מת שתכרנו בחלק תתת – או אחת משאר המצוות 

שהזכרנו לעיל,

אותה  ונתן   – ברשוהך 

עלית  ישקיף  לא  לרשותך, 

אחד  אף  ומלבדו   – תולהו 

 – ואם  עליה.  משקיף  אינו 

ולכן ברור, שרק אם ההפלל 

אוהת כמו שציות תבורא יהברך – בכוונת הלב, יצאה ידי חובה תאמונת – הנך יוצא בה ידי חובת 

האמון שנתן בך הבורא ומשיב לו פיקדונו כראוי, והנך נמנה אז על המתנהגים בנאמנות בפיקדון 

שהופקד בידם כפי משפטיו ודיניו, ואז גם יקבלנת, את בקשתך, ממך תבורא ברצון. ולעומת זאת 

אם לא התית

ֶחְתַקה ַתּקֹוְבִעים  ְתֶית ּבְ ָך ּוִבְלׁשֹוְנָך, ּהִ ִלּבְ ּת ּבְ ֶנֱאָמן ּבָ

ָבִרים לב, כ(:  )ּדְ ֶתם  ּבָ הּוב  ַתּכָ ְוָאַמר  אֹוהֹו ֶבֱאמּוָנהֹו, 

ְוָאַמר  ם,  ּבָ ֵאֻמן  לֹא  ִנים  ּבָ ת  ֵתּמָ ֹכה  ְתּפֻ ּהַ דֹור  י  ּכִ

ָטן  ּפָ ִמׁשְ ּכְ ֶתן  ּבָ ַתּנֹוֲתִגים  ָתֱאמּונֹוה  י  ַאְנׁשֵ ּבְ

ֶבה  ָלׁשֶ ֶנֶאְמֵני ֶאֶרץ  ּבְ ֵעיַני  ים קא, ו(:  ִתּלִ )ּהְ ּוְכִדיֵניֶתן 

ִדי. ִעּמָ

ת  ּכָ ּסֻ )לו(ּכַ ַתּגּופֹוה ְמאּוָמת,  ת ֵמחֹובֹוה  ַיֲעׂשֶ ְוִאם 
ת, ַתּתֶ ַבֵחֶלק  ַכְרנּו  ּתָ ֶ ּשׁ ַמת  ָאר  ּוׁשְ  ְוַכּלּוָלב, 

ל  ּלֵ ְהּפַ ּהִ ְוִאם  תּוָלהֹו.  ִקיף ָעֶליָת  ַיׁשְ ְרׁשּוְהָך, לֹא  ּבִ

ַרְך, ָיָצאָה ְיֵדי חֹוַבה  ת ַתּבֹוֵרא ִיְהּבָ ּוָ ּצִ מֹו ׁשֶ אֹוָהּת ּכְ

ְוִאם לֹא ִהְתֶית  ַתּבֹוֵרא,  ָך  ִמּמְ ת  ֶלּנָ ִויַקּבְ ָתֱאמּוָנת, 

לו. כסוכת וכלולב וכו‘ חייב לתקדים תלב לאלתים קודם שיעשנת. כתב רבי שלמה זלמן אויערבאך 

זצ”ל, שמי שאכל או ישן בסוכה ולא התכוון כלל למצוה – מכיוון שלא קיים מצוה כלל, שהרי פסק 

הרמ”א )סימן ס’ סעיף ד’( שמצוות דאורייתא צריכות כוונה )וכדברי ה’מגן אברהם’ בשם הרדב”ז, 

שכוונת הרמ”א למצוות דאורייתא(, אפשר שהרי הוא כאילו אוכל או ישן חוץ לסוכה, ולפיכך יש 

להיזהר לכוון בכל שעה שהוא בא לאכול או לישון בסוכה, לשם קיום המצוה.

וזה לשונו: “אם קראוהו  ד’(,  )סימן ס’ סעיף  ה’ביאור הלכה’  והביא ראיה לדבריו, ממה שכתב 

נמצא, כי התפילה שער גדול לאמונה, ולקביעתה בנפש, בהיותה הזדמנות להפגשת המאמין עם 

אלקיו – מקור הברכה והשפע, ולהעברת יסוד האמונה מן ההפשטה אל הממשיות, מן הריחוף אל 

הקבע. שעת התפילה שעת אמת היא, שעה שבה מתייחד האדם עם עצמו, מתבונן אל תוך יישותו 

ברגש של אמונה ובטחון כי גבוה מעל גבוה שומר ישראל.

השגת מטרה יסודית זו, חובה שתיעשה בזמנים סדירים ובנוסח קבוע, מבלי להמתין לתחושתו 

המזדמנת או רצונו המתעורר של המתפלל. ולעיתים קרובות, דוקא בהיותנו שרויים במצב בלתי 

רגיל של שמחה או חלילה עצב ודאגה – רק החובה והציווי לעמוד ולפנות לכתובת האמיתית – 

לשפוך שיח בנוסח, בזמן ובמקום שלימדונו חז”ל בהלכות תפילה – הם ורק הם, הנותנים את הכח 

ואת התקוה )‘תפילה כהלכתה’ עמו’ יג-טו(. 

הרמב”ן בסוף פרשת בא כתב, וז”ל: “וכוונת רוממות הקול בתפלות, וכוונת בתי הכנסיות וזכות 

תפילת הרבים זה הוא שיהיה לבני אדם מקום שיתקבצו ויודו לאל שבראם והמציאם ויפרסמו זה 

ויאמרו לפניו בריותיך אנחנו”. בספר ‘אור יחזקאל’ )אמונה, עמ’ רע”א( כתב על דברי רמב”ן אלו: 

דברים אלו אינם פשוטים כל-כך בהכרת האדם, האדם בטבעו אינו מכיר פשטות זו - שהוא נברא 

על ידי הקב”ה. “ואתה מחיה את כולם” – זו היא עיקר ההכרה, שאין לו לאדם מעצמו כלום אלא כל 

מציאותו וקיומו הוא רק על-ידי רצון ה’ יתברך. כאשר יכיר האדם בזאת האמונה באמת ובתמים 

ממילא תחייבו הכרה זו ביטול העצמיות וכניעה מוחלטת לרצונו יתברך, שהרי אין לו מעצמו מאומה. 

במסכת ברכות )ו, ב( אמרו: “מאי כרום זלות לבני אדם וכו’ אלו דברים העומדים ברומו של עולם 

ובני אדם מזלזלין בהן”. ופירש רש”י: “כגון תפילה שעולה למעלה”, ופירש הסבא מקלם שתפילה 

נקראת דבר שעומד ברומו של עולם משום שהיא מרוממת את האדם שנקרא עולם קטן.

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  הקעג הקעב   תמוסר   ארחוה   

– בתחילת עשייתה, באמצע 

מתאל,  יראת  מתוך  ובסוף, 

 – לרצונו  שיגיע  במת  וחפץ 

והתשוקה לעשות את רצונו 

ולהתרחק   – מקצפו  וירחיק 

דוד  שאמר  כמו  מכעסו, 

)התלים  תשלום  עליו  המלך 

אלתי  רצונך  ‘לעשוה  ט(:  מ, 

חפצהי‘.

תתקשת  על  בתת  נפשו  וישא 

עיסוקו  זמן  כל  ובמשך   –

במצווה ישים לנגד עיניו את 

אשר קדמהי  והדמיון  המשל 

 – תאלת  תפנים  בהחילה 

המצוות  סוגי  ביאור  לפני 

תמלך.  מדבר  משל  האלה, 

יצייר האדם בדעתו איך היה 

נוהג, אילו היה המלך מטיל עליו למלא תפקיד מסוים, ויתית משל זה על לבו ]לבך[ המיד, ואת 

ימצא חריצוה מאבריו למעשת תעבודת בעתרה תשם – ואז ימצא בעצמו ובאיבריו זריזות מרובה 

לעבודת הבורא, כמו שתקדמנו מדברי דוד המלך עליו תשלום – כמו שאמר דוד המלך עליו השלום, 

שהקדמתי את דבריו לעיל בפתיחת השער הזה )התלים קיט, נט-ס(: ‘חשבהי דרכי – כאשר הנני 

מחשב באיזו דרך אלך ואשיבת רגלי אל עדוהיך‘ – שמתי מגמתי אל שמירת אזהרותיך, ‘חשהי ולא 

תהמתמתהי – הזדרזתי במהירות רבה בלי להתעכב לשמור ולקיים את מצוהיך‘ .

חייב הוא לתקדים את כוונת 

תלב לאלתים קודם שיעשנת 

]לפני עשייתה[,

מעשתו  שורש  שיתא  כדי 

תוכן  למעשהו  ליצוק  כדי   –

בזמן עשייתו  ולהביע  רוחני, 

המצווה  מעשה  יסודות  את 

]-לציית[  לשמוע  ושורשן: 

למצווה תבורא – לקבל עול מלכותו עליו, לגדלו ולרוממו, ולתודוה לו ולשבחו על גודל טובוהיו – על 

הטובות הגדולות ורוב חסדיו עליו ]עמו[ – ועל החסדים הרבים שהוא עושה עמו, ויגיע בת אל קץ גבולית 

– ועל ידי כך יקיים את המצווה בשלימות מכל צדדיה, היינו, בהחילה תמעשת ובאמצעיהו ובסופו 

יַע ִלְרצֹונֹו ְוַיְרִחיק  ּגִ ּיַ ֶ ַמת ּשׁ ִיְרָאת ֵמָתֵאל, ְוֵחֶפץ ּבְ

מ,  ים  ִתּלִ )ּהְ לֹום  ָ ַתּשׁ ָעָליו  ִוד  ּדָ ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ְצּפֹו,  ִמּקִ

י. ט(: ַלֲעׂשֹוה ְרצֹוְנָך ֱאלַֹתי ָחָפְצּהִ

י  ְמּהִ ִקּדַ ר  ֲאׁשֶ ת  ׁשָ ַתַתּקָ ַעל  ָבֶתת  ַנְפׁשֹו  א  ְוִיּשָׂ
ֶלְך,  ַתּמֶ ַבר  ִמּדְ ת  ָתֵאּלֶ ִנים  ַתּפָ ה  ְהִחּלַ ּבִ

ְוִיְתֶית ַעל ִלּבֹו ָהִמיד, ְוָאת ִיְמָצא ֲחִריצּוה ֵמֵאָבָריו 

ְמנּו  ִתְקּדַ ׁשֶ מֹו  ּכְ ם,  ֵ ַתּשׁ ֶעְתַרה  ּבְ ָתֲעבֹוָדת  ת  ְלַמֲעׂשֵ

נט-ס(: קיט,  ים  ִתּלִ )ּהְ לֹום  ָ ַתּשׁ ָעָליו  ָדִוד  ְבֵרי   ִמּדִ

י  ּהִ יָבת ַרְגַלי ֶאל ֵעדֶֹהיָך, ַחׁשְ י ְדָרָכי ָוָאׁשִ ְבּהִ ַ )לח(ִחּשׁ

ֹמר ִמְצֹוֶהיָך. י ִלׁשְ ְולֹא ִתְהַמְתָמְתּהִ

ֵדי  ת, ּכְ ּנָ ֲעׂשֶ ּיַ ב ֵלאלִֹתים קֶֹדם ׁשֶ ים ַתּלֵ ב ְלַתְקּדִ )לת(ַחּיָ

ַתּבֹוֵרא,  ְלִמְצַוה  ֹמַע  ִלׁשְ תּו  ַמֲעׂשֵ ׁשֶֹרׁש  ֵתא  ּיְ ׁשֶ

ּגֶֹדל  ַעל  חֹו  ּבְ ּוְלׁשַ לֹו  ּוְלתֹודֹוה  ּוְלרֹוְממֹו  לֹו  ְלַגּדְ

ֵקץ  ֶאל  ּת  ּבָ יַע  ְוַיּגִ ָעָליו,  ֲחָסָדיו  ְורֹב  טֹובֹוָהיו 

ּוְבסֹופֹו,  ּוְבֶאְמָצִעיהֹו  ת  ֲעׂשֶ ַתּמַ ה  ְהִחּלַ ּבִ בּוֶליָת  ּגְ

)ויקרא לח, א(: “אמר דוד, רבונו של  במדרש רבה  לח. חשבהי דרכי ואשיבת רגלי אל עדוהיך. 

עולם, בכל יום ויום הייתי מחשב ואומר למקום פלוני ולבית דירה פלונית אני הולך והיו רגלי 

מביאות אותי לבתי כנסיות ולבתי מדרשות, הדא הוא דכתיב )תהלים קיט(: ‘ואשיבה רגלי אל 

עדותיך’”. ובחידושי הרד”ל שם כתב: מפני שהיה רגיל ואוהב לילך שמה תמיד, לכך היו רגליו 

מובילות אותן מעצמן שמה, כענין מה שאמר הלל הזקן )סוכה נג, א(: “למקום שאני אוהב, שם 

אז  מכוין  אינו  ומסתמא  בהול  זמנו  לבימה, שאז  לעלות  הקהל  טלית  או  טליתו  ולוקח  לתורה 

בלבישתו לקיים המצות-עשה של ציצית, ממילא עובר בזה על המצות-עשה – והעולם אין נזהרין 

בזה” )שו”ת ‘מנחת שלמה’ - קמא, סימן א’ אות א’(.

יש לציין, שרבי אלחנן וסרמן הי”ד ב’קובץ שיעורים’ )כתובות אות רמז ואילך( כבר דן בנידון 

זה – לענין יבום וכלאים ושאר מצוות, והביא אף הוא ראיה מדברי ה’ביאור הלכה’ בסימן ס’. 

לת. חייב לתקדים תלב לאלתים קודם שיעשנת. במסכת סוכה )נג, א(: “תניא: אמרו עליו על הלל 

הזקן כשהיה שמח בשמחת בית השואבה, אמר כן: אם אני כאן – הכל כאן, ואם איני כאן – מי 

כאן?”. רבי שמואל רוזובסקי זצ”ל )‘זכרון שמואל’, עמוד תקצח( ביאר בדבריו של הלל הזקן: “אם 

אני כאן”, דהיינו: אם ה’אני’ של האדם נמצא במעשיו, בתהילותיו, בתשבחותיו ובשמחתו – “הכל 

כאן”, כי אם מעשי האדם נובעים מפנימיות עמקי לבבו, ששם נמצא ה’אני’ של האדם, הרי הכל 

כאן, אבל אם ה’אני’ של האדם אינו כאן, אלא המעשה הוא חיצוני בלבד ואינו נובע מעמקי לבבו 

– מי כאן? הרי במצב כזה אין כאן כלום!

וזה על פי דברי ה’מסילת ישרים’ )טהרה, פרק טז(: “וכן אמרו ז”ל ‘רחמנא ליבא בעי’, כי אין די 

לאדון ברוך הוא במעשים לבדם שיהיו מעשי המצוה, אלא העיקר לפניו שהלב יהיה טהור לכוון 

לעבודה אמיתית. והנה הלב הוא המלך לכל חלקי הגוף ונוהג בם, ואם הוא אינו מביא עצמו אל 

עבודתו יתברך – אין עבודת שאר האיברים כלום, כי אל אשר יהיה שמה הרוח ללכת ילכו, ומקרא 

כתוב בפירוש: תנה לבך לי”, עכ”ל. 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה   ארחוה תמוסר  הקעת הקעד  

ומשהדל  ממנו,  המיד  מפחד 

להקן נגלתו ונסהרו – וישתדל 

הניכרים  מעשיו  את  לתקן 

לבו  מחשבות  ואת  לעין 

להתאימם  כדי  הנסתרות, 

לרצון האלתים יהברך.

לשכלו  זה  ענין  לקרב  וכדי 

של האדם ימשול בתת – יתאר 

לעצמו בדרך משל, אילו תית 

ושומר  אדם  עליו  משקיף 

היה  אילו   – המיד  הנועוהיו 

עליו  מסתכל  כלשהו  אדם 

ועוקב אחר תנועותיו תמיד, 

דבר  לעשוה  לו  תית  תנכון 

שימאסתו תאדם תתוא תשומר עליו – האם היה נכון לו לעשות מעשים שימאיסו אותו על האדם 

ההוא המשגיח עליו?! וכל שכן אם יש לו טובת וחסד עליו – וכל שכן אם אותו אדם עשה עמו טובה 

וחסד, וכל שכן אם תוא אדוניו - קל וחומר אילו היה אדונו, כמה היה נזהר ממעשים מעין אלו, 

ואם כן, כל שכן שיתית בוראו תמשקיף עליו – על אחת כמה וכמה כאשר המשגיח עליו הוא בוראו, 

כמת תוא חייב לתיכלם ולתהבושש לפניו – ולהתבייש מפניו,

חשבון  הוא  תעשירי  והאופן 

חשבון   – נפשו  עם  תאדם 

לעשות  האדם  שעל  הנפש 

הכרה  מתוך  עצמו  עם 

נגלתו  על  תבורא  בתשקפה 

בו  צופה  שהבורא   – ונסהרו 

והנסתר  הגלוי  על  ומשקיף 

שבו, ושתוא רואת אוהו בכל שעה, ותוכר את כל מעשיו – וכל מעשיו עומדים לפניו כבשעת עשייתם, 

ומת שעובר על לבו מן תמחשבוה – גם כל המחשבות החולפות בליבו נזכרות ובאות לפני הבורא, 

זאת, יתית ליבו כל  וכשישים האדם אל  והמגונות,  המחשבות תרעוה  והן  תטובוה   הן המחשבות 

רֹו  ן ִנְגֵלתּו ְוִנְסּהָ ל ְלַהּקֵ ּדֵ ּהַ ּנּו, ּוִמׁשְ ִמיד ִמּמֶ ְמַפֵחד ּהָ

ָרְך. ֵלאלִֹתים ִיְהּבָ

ִקיף ָעָליו ָאָדם ְוׁשֹוֵמר  ֶתת, ִאּלּו ָתָית ַמׁשְ ל ּבָ ׁשֵ ְוִיּמָ
ִמיד, ֲתָנכֹון ָתָית לֹו ַלֲעׂשֹוה  נּועֹוָהיו ּהָ ּהְ

ְוָכל  ָעָליו,  ֹוֵמר  ַתּשׁ ְמֲאֵסתּו ָתָאָדם ַתתּוא  ּיִ ׁשֶ ָבר  ּדָ

ן ִאם  ּכֵ ׁשֶ ְוָכל  ָוֶחֶסד ָעָליו,  ֶיׁש לֹו טֹוָבת  ן ִאם  ּכֵ ׁשֶ

ִקיף  ׁשְ ְתֶית בֹוְראֹו ַתּמַ ּיִ ן ׁשֶ ּכֵ תּוא ֲאדֹונֹו, )לט(ְוָכל ׁשֶ

ׁש ְלָפָניו,  ֵלם ּוְלִתְהּבֹוׁשֵ ב ְלִתּכָ ת תּוא ַחּיָ ּמָ ָעָליו, ּכַ

ָקַפה  ַתׁשְ ּבְ ַנְפׁשֹו  ּבֹון ָתָאָדם ִעם  ֶחׁשְ יִרי,  ְוָתֲעׂשִ
תּוא  ְוׁשֶ רֹו,  ְוִנְסּהָ ִנְגֵלתּו  ַעל  ַתּבֹוֵרא 

ַעל  עֹוֵבר  ֶ ּשׁ ּוַמת  יו,  ַמֲעׂשָ ל  ּכָ ְותֹוֵכר  רֹוֶאת אֹוהֹו, 

ְוִיְתֶית  ְוָתָרעֹוה,  ַתּטֹובֹוה  בֹוה  ֲחׁשָ ַתּמַ ִמן  ִלּבֹו 

במסכת  לפניו.  ולתהבושש  לתיכלם  חייב  תוא  כמת  עליו  תמשקיף  בוראו  שיתית  שכן  וכל  לט. 

אמר  ברכנו!  רבינו  תלמידיו:  לו  אמרו  פטירתו  שלפני  יוחנן  רבי  על  מסופר  ב(  )כח,  ברכות 

כאן”,  “עד  תלמידיו:  לו  אמרו  ודם”.  בשר  כמורא  עליכם  שמים  מורא  שתהא  רצון  “יהי  להם: 

פירוש, וכי אין זה ראוי שיהא מורא שמים יותר ממורא בשר ודם? אמר להם רבי יוחנן: ולואי 

זו  לדרגא  רק  שזוכה  מי  שאף  ודם,  בשר  כמורא  עליכם  שמים  מורא  שיהא  זו  לדרגא  שתזכו 

נמנע מעבירות הרבה! תדעו שכך הוא, שהרי כשאדם עובר עבירה פעמים רבות הוא עושה כך 

בסתר משום מורא הבריות, ואומר: ‘הלואי שלא יראני אדם’, ואף על פי שהוא יודע שהכל גלוי 

רש”י )עפ”י  שמים  ממורא  יותר  אצלו  גדול  הבריות  ומורא  מלחטוא,  נמנע  אינו  הקב”ה,   לפני 

שם(.

רגלי מוליכות אותי”. כלומר: רגליו של אדם מוליכות אותו מעצמן למקום שלבו חפץ. 

ויש להבין, מפני מה היה צריך דוד המלך לעשות זאת “בכל יום ויום”, ולא עוד אלא שהיה “מחשב 

ואומר”. מה פשר “אמירה” זו. ועוד יש לדקדק, דוד חישב ואמר “אני הולך”, ולבסוף “היו רגלי 

מביאות אותי” כאילו מאליהן. ובכלל יש להבין מה הפשט – בכל יום הוא חשב דווקא ללכת 

למקום אחר, וכי הוא לא רצה ללכת לבית המדרש? הרי דוד המהות שלו “שבתי בבית ה’ כל ימי 

חיי”!

ברם, מובא בספרים הקדושים, שכאשר נכנס בלב האדם רצון לעשות מעשה מצוה, לא יאמר ולא 

יוציא בפיו את משאלת-לבו, אף לא אם יאמר “בלא נדר”, וכל זאת כדי שלא לגרות עליו את 

היצר אשר יעשה כל אשר לאל-ידו כדי למנעו מן המעשה.

יום  טוב  “כי  חז”ל  וכמו שאמרו  הקב”ה,  לפני  מאד  חביבה  היתה  המלך  דוד  של  תורתו  והנה, 

בחצריך מאלף” – טוב לי יום אחד שאתה יושב ועוסק בתורה מאלף עולות שעתיד שלמה בנך 

להקריב לפני על גבי המזבח )שבת ל, א(.

אלא מאי – ככל שהירבה דוד המלך לעסוק בתורה, כך היה היצר מתגרה בו ומכביד עליו ביותר. 

מה עשה דוד המלך - הערים על יצרו ונהג עמו בתחבולה ובהתחכמות כדי לערבב השטן, לבל 

יתגרה בו. וזהו ששנינו: בכל יום ויום היה מחשב ואומר: למקום פלוני ולבית דירה פלונית אני 

הולך. וכך עלה ביד דוד להתגבר על יצרו וללכת לבתי כנסיות ולבתי מדרשות.

וזהו שאמר דוד: “היו רגלי מביאות אותי”, כאילו מאליהן, כיון שעשה זאת בנקל, לאחר שהערים 

על יצרו )‘חתם סופר’(. 

 עיונים 

 עיונים 



הלבבותשער חשבון הנפשביושר לבב חובות 

הקעת  תמוסר   ארחוה   

הלבבות שער חשבון הנפשחובות 

תמוסר  ארחוה  הקעו  

ולתיתתר מתמרוהו – ולהימנע 

ולמתר  דברו,  את  מלהמרות 

לעבוד  ולהזדרז   – לעבודהו 

ואתבהו  רצונו  ולסבב  אותו, 

– ולדבוק במעשים שיעוררו 

רצונו  שביעות  את  כלפיו 

ואת אהבתו.

מן  כי  עוד,  לעצמו  ויחשוב 

ידוע,  דבר  הלא   – תידוע 

שאנו  אצלנו,  ומקובל  ברור 

מת  במבחר  מהקשטים 

 – תמלבושים  מן  עליו  שנוכל 

ומתהדרים במיטב המלבושים 

שברשותנו  המובחרים 

בצאהנו – כאשר אנו יוצאים 

לקראה מלכינו ושרינו וגדולי 

משקיפים  שתם  מפני  דורנו, 

שהם  מפני   – גלויינו  על 

מביטים בנו, כלומר במראה החיצוני שלנו, כמו שנאמר בעת שגזר המן “להשמיד להרוג ולאבד את כל 

היהודים”. או-אז קרע מרדכי הצדיק את בגדיו ולבש שק, וכך, בלבוש האבל הזה, הגיע רק עד סמוך 

לכניסת ארמונו של אחשוורוש, ולא נכנס לחצר המלוכה מפני כבוד המלכות, וכפי שנאמר )אסהר 

ד, ב(: ‘כי אין זה מהלכות דרך ארץ לבוא אל שער תמלך בלבוש שק‘, והוא דרך בזיון המלכות )אבן 

עזרא(. ועוד נאמר אצל יוסף הצדיק, כשהבהילו אותו מבית הכלא לפתור לפרעה את דבר חלומותיו 

)בראשיה מא, יד(: ‘וישלח פרעת שליחים ויקרא – והזמין אליו אה יוסף ויריצותו מן תבור – ובמהירות 

הוציאוהו מתוך בור הכלא, ויגלח ויחלף שמלוהיו‘ – ומפני כבוד המלכות, הסתפר יוסף והחליף את 

בגדיו, ורק כך, במראה נכבד וראוי, ‘ויבוא אל פרעה’ - נכנס לארמון והופיע לפני פרעה. וכפי תת – 

ולפחות במידה זו אנו חייבים לתהקשט ולהתהדר בעבודה תאלתים בנראנו ובנסהרנו – בחיצוניותנו 

ב  ּוְלַסּבֵ ַלֲעבֹוָדהֹו,  ּוְלַמֵתר  ֵמַתְמרֹוהֹו,  ֵתר  ּוְלִתּתָ

ְרצֹונֹו ְוַאֲתָבהֹו.

ִטים  ְ ִמְהַקּשׁ ָאנּו  ׁשֶ ֶאְצֵלנּו,  דּוע  ַתּיָ ִמן  י  ּכִ ְועֹוד, 
ים  ְלּבּוׁשִ ּנּוַכל ָעָליו ִמן ַתּמַ ֶ ִמְבַחר ַמת ּשׁ ּבְ

ּוְגדֹוֵלי ֵרינּו  ְוׂשָ ְמָלֵכינּו  ִלְקַראה  ֵצאֵהנּו   ּבְ

מֹו  ּכְ לּוֵינּו,  ּגְ ַעל  ִקיִפים  ַמׁשְ ֵתם  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ דֹוֵרנּו, 

ַער ׁשַ ֶאל  ָלבֹוא  ֵאין  י  ּכִ ב(:  ד,  ר  )ֶאְסּהֵ ָאַמר   ׁשֶ

ַלח ׁשְ ַוּיִ יה מא, יד(:  ֵראׁשִ )ּבְ ק, ְוָאַמר  ְלבּוׁש ׂשָ ּבִ ֶלְך   ַתּמֶ

ַתּבֹור ִמן  ִריֻצתּו  ַוּיְ יֹוֵסף  ֶאה  ְקָרא  ַוּיִ ְרעֹת   ּפַ

ִבים  ַחּיָ ָאנּו  ֶתת  ּוְכִפי  ְמלֹוָהיו.  ׂשִ ף  ַוְיַחּלֵ ח  ַוְיַגּלַ

ֵרנּו ִנְרֵאנּו ּוְבִנְסּהָ ֲעבֹוַדה ָתֱאלִֹתים )מ(ּבְ ט ּבַ ֵ  ְלִתְהַקּשׁ

הנדפס  “יגדל”,  בפיוט  הדיר.  בשות  עלינו  תשקפהו  מפני  לאלתים  ובנסהרנו  בנראנו  מ. 

כיצד אפשר שאדם מתיירא יותר מן הבריות מאשר מהקב”ה?! ביאר ענין זה בהרחבה בספר ‘שערי 

אור’ לרבי יצחק בלאזר זצ”ל פרק ב’, שם הוא מעורר שהעיקר הנדרש מן האדם הוא יראת שמים, 

והנה המושג של ‘יראה’ הוא דבר טבעי באדם שמתיירא מכל דבר שעלול להזיק לו, ולמה אם-

כן נגרעה ‘יראת שמים’ שאינה מורגשת בטבע, ואף-על-פי שהאדם מאמין ויודע שהקב”ה צופה 

ויודע סתרינו והכל בדין, מכל-מקום אינו מרגיש יראה בטבע. ומבאר לפי המבואר ברמב”ם פ”ה 

מהלכות תשובה ה”ג שעיקר גדול ועמוד התורה והיראה היא הבחירה, ובכדי לאפשר דבר זה היה 

מן ההכרח לצמצם את כח היראה אצל האדם שלא ירגיש כל כך בטבעו הפחד מן העונשים כדי 

שלא יהיה מוכרח לעשות כרצון השי”ת, ועבודת האדם הוא ֶשְיַּפֵּתַח בלבו - על ידי ההתבוננות 

ולימוד המוסר - גודל הדין ועומקו, דקדוק המעשים והעונשים על זה עד שימציא את היראה 

הטמונה בעומק לבו ויוציאה לחוץ.

וביאר  הבחינה  משער  ה’  בפרק  לעיל  כך  על  עמד  שכבר  הלבבות’  ה’חובת  דברי  את  והביא 

]משאר  האדם  בה  ]-התייחד[  ייחד  אשר  הבושת  במידת  חשוב  כך  “ואחר  וז”ל:  זה,  ענין  שם 

שהוטבע  הגדול,  התימה  ּוִמן  וכו’.  ותקנתה  תועלתה  ורבה  מעלתה  גדלה  מה  חיים[,  בעלי 

הוטבע  ולא  וכו’,  אדם  מבני  הבושה[  מידת  את  באדם  הטביע  ]-שהבורא  הבושת  על  האדם 

על הבושת מבוראו המשקיף עליו תמיד. ]אולם דבר זה הוא מחכמת הבורא,[ כדי שלא יהיה 

]האדם[ מוכרח על עבודתו אותו ]ולא יעבוד אותו מתוך כורח הבושה[, וייחלש חיוב תגמולו 

עליה ]-ואז ימעט ערך זכותו לקבל גמול על עבודתו, כשלא יעבוד את ה’ מרצונו הטוב ובשל 

ו[אנחנו חייבין להתבושש מן  ]מוטל עלינו לרכוש את מידת הבושה  בחירתו החופשית[. אבל 

ידי שנדע  ]-ועל  וכו’. ודעתינו השקפתו  ידי התבוננות ברוממותו[  הבורא מדרך הבחינה ]-על 

 שהבורא יתברך מסתכל[ על נגלותינו ונסתרותינו ]-על מעשינו הגלויים והנסתרים[ וכו’. עכ”ל

החוה”ל. 

וכתב על כך בספר ‘שערי אור’ הנ”ל, וז”ל: הרי כי גם בענין יראת הרוממות, והוא הבושה מפניו 

יתברך שמו, כתב החסיד הנ”ל כי היה ראוי שיהיה נמצא בטבע האדם הבושה מהבורא ית”ש, 

כמו שיש בטבעו הבושת מבני אדם, רק הבורא ית”ש בחכמתו מנע מטבע האדם הבושת מפניו 

ית”ש, כדי שלא יהיה מוכרח על עבודתו, וייחלש חיוב תגמולו עליו כנ”ל. אם כן מכל-שכן בענין 

יראת העונש שהיא קרובה לחוש, שהיה ראוי שיהיה נמצא בטבע האדם יראתו ופחד ענשו ית”ש, 

כמו שיש בטבעו המורא והפחד מכל דבר רע. אכן כי כן גזרה חכמתו ית”ש, לשלול מטבע האדם 

מוראו ופחד ענשו, כדי שלא יהיה לו שום הכרח על עבודתו ית”ש, ויהיה גרעון בחלק הבחירה, 

וממילא יגרע גם שכרו כנ”ל.

 עיונים 

 עיונים 



הלבבותשער חשבון הנפשביושר לבב חובות 

 ארחוה תמוסר  הקעט 

הלבבות שער חשבון הנפשחובות 

הקעח  ארחוה תמוסר 

האלתים,  לפני  ובפנימיותנו 

בשוות  עלינו  תשקפהו  מפני 

צופה  שהוא  מפני   – הדיר 

שווה  ובאופן  בתמידות  בנו 

הנסתרים  מעשינו  על 

והגלויים. ואילו תיינו מעלים 

נדמה  היה  אילו   – בלבנו 

תמלכים  תשקפה  כי  לנו, 

ממצפונינו  תנסהר  על 

שאנו  והשרים  שהמלך   –

לפניהם  לעמוד  מקפידים 

את  רואים  מכובדת,  בצורה 

בפנימיותנו  שנסתר  מה 

כתשקפהם על תנראת מגופנו 

– באותה מידה ובאותו אופן 

מעשינו  על  משקיפים  שהם 

כלפי  והנראים  החיצוניים 

מהעכבים  תיינו  לא  חוץ, 

היינו  בוודאי   – לקשט 

גם  דיחוי  ללא  “מקשטים” 

את מצפונינו ]-פנימיותנו[ כרצונם ממנו – בהתאם לרצונם וכפי שאנו יודעים שימצא חן בעיניהם.

תלא הראת – הלא הנך רואה, כי מנהגם של רוב בני אדם שאין עילה תשהדלוהם ללמוד תחכמוה 

כדי לתהגדל בתן  אלא  אינה  אותן,  וללמד  החכמות  את  ללמוד  להשתדלותם  הסיבה   – וללמדן 

ולהתכבד באותן חכמות אצל תמלכים בלבד – רוב בני האדם מצפים שיגדל ערכם בעיני המלכים 

תהורוה  מעניני  בתרבת  הדבר  וכן  דעת,  להוסיף  למאמציהם  הבלעדית  הסיבה  וזו  והמושלים 

העם  המון   – מלכם  דה  על  מצווים  תארץ  עם  כי  הארץ,  יושבי  אצל  הרווחים  הנימוס  מדרכי   –

מרגיש מצווה לקיימן כדי למצוא חן בעיני מלכם. ותאל יהברך יוהר ראוי לו, ויוהר חובת עלינו 

לתהקשט בעבודהו – ואם כן בדרכי ההנהגה לפניו יתברך ובעבודתנו לו, בוודאי שראוי וחובה 

עלינו להתקשט ולהתהדר במצוות, במצפונים ובלבבוה ובאברים – בפנימיותנו ובלבנו ובאברינו, 

לתשקפהו עליתם וראוהו ]וראייתו[

ֶות ָהִדיר. ְוִאּלּו  ָקָפהֹו ָעֵלינּו ְבׁשָ ֵני ַתׁשְ ֵלאלִֹתים ִמּפְ

ַעל  ָלִכים  ַתּמְ ָקַפה  ַתׁשְ י  ּכִ נּו,  ִלּבֵ ּבְ ַמֲעִלים  ָתִיינּו 

ְרֶאת  ַתּנִ ַעל  ָקָפָהם  ַתׁשְ ּכְ ְצּפּוֵננּו  ִמּמַ ר  ְסּהָ ַתּנִ

ַמְצּפּוֵננּו  ט  ֵ ְלַקּשׁ ִבים  ִמְהַעּכְ ָתִיינּו  לֹא  ִמּגּוֵפנּו, 

ּנּו. ִכְרצֹוָנם ִמּמֶ

ה  ִעּלַ ֵאין  ָאָדם  ֵני  ּבְ רֹב  י  ּכִ ִהְרֶאת,  ֲתלֹא 
ָדן,  ּוְלַלּמְ ַתָחְכמֹוה  ִלְלֹמד  לּוָהם  ּדְ ּהַ ִתׁשְ

ְוֵכן  ְלָבד,  ּבִ ָלִכים  ַתּמְ ֵאֶצל  ֶתן  ּבָ ל  ּדֵ ְלִתְהּגַ א  ֶאּלָ

ים ַעל  י ַעם ָתָאֶרץ ְמֻצּוִ ת ֵמִעְנָיֵני ַתּהֹורֹוה, ּכִ ַתְרּבֵ ּבְ

ְויֹוֵהר  לֹו  ָראּוי  יֹוֵהר  ַרְך,  ִיְהּבָ ְוָתֵאל  ם.  ַמְלּכָ ה  ּדַ

ְצּפּוִנים  ּמַ ּבַ ֲעבֹוָדהֹו  ּבַ ט  ֵ ְלִתְהַקּשׁ ָעֵלינּו  חֹוָבת 

ּוְראֹוהֹו  ֲעֵליֶתם  ָקָפהֹו  ְלַתׁשְ ּוָבֵאָבִרים,  ָבבֹוה  ּוַבּלְ

בהקדמתו  וכתבם  הרמב”ם  שיסדם  עיקרים  י”ג  בקצרה  בו  ]כלולים  שחרית  תפילת  קודם 

בלבד  לא  הוא  ברוך  הקדוש   - סתרינו”  ויודע  “צופה  נאמר:  חלק[  פרק  סנהדרין  לפיהמ”ש 

בני  מחשבות  במסתרי  המתרחש  את  “סתרינו”,  את  יודע  גם  אלא  מעשינו,  את   שרואה 

האדם.

בספר ‘פרי חיים’ )עמוד י”ג( כתב לבאר משפט זה על פי מה שביאר הגר”א ז”ל במשלי )טו, יא( 

על פסוק “שאול ואבדון נגד ה’ אף כי לבות בני אדם”, וז”ל: בא להזהיר את האדם, שלא יאמר: 

ה’ יתברך שהוא טהור עינים מראות ברע, בל יראה ברעתי שאינו משגיח במקום טמא ומגואל, 

לזה אמר ‘שאול ואבדון’ שהן עיקר הטומאות בכללם ואין בכל הטומאות כמותם, ואף-על-פי-כן 

הם ‘נגד השם’, ו’אף כי’ פירוש, כל-שכן ‘לבות בני אדם’, עכ”ל. לזה אמר המשורר ‘צופה ויודע 

סתרינו’ היינו מה שאנו עושין בסתר מעשים מגונים ]שלכך עושים בסתר מפני שהוא מגונה[, בכל 

זאת הוא יתברך צופה ויודע וכו’. עכ”ד. 

כתיב )שמואל-א’ א’(: “אין קדוש כה’, כי אין בלתו”. וביאר המלבי”ם, וז”ל: “בא לסתור טענת 

הכופרים המכחישים ההשגחה, ואומרים שאין ה’ משגיח על מעשה השפלים מצד קדושתו, להיותו 

נבדל מכל עניני הגשם. אמנם אחר ש”אין דבר בלתו”, ר”ל כי כל הנאצלים, והנבראים, והמעשים, 

אין להם קיום רגע בלעדי רצונו ושפעו, והשגחתו ודבקותו בהם, ואם יסור רצונו ושפעו מהם רגע 

ישובו אל האפס”. עכ”ל.

וכוונתו שאמונת חידוש העולם, סותרת טענת הכופרים המכחישים ההשגחה, ואומרים שאין ה’ 

הוא  שהקב”ה  היא,  ישראל  אמונת  אמנם  ורוממותו.  קדושתו  מצד  השפלים  מעשה  על  משגיח 

“המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית”, שכל הנאצלים והנבראים אין להם קיום רגע 

בלתי רצונו ושפעו אליהם, ואם יסור רצונו ושפעו יהיו לאפס, והוא ית”ש משגיח ודבק בהם לתת 

להם מציאות.

והשגחתו יתברך היא מה שקראו רבותינו ‘השראת השכינה’, כמו שביאר ב’נודע ביהודה’ )או”ח 

תנינא תשו’ ק”ז( בתשובתו לשואל וז”ל: “מה ששאל לפרש לו מה היא ‘שכינה’ אמנם לגלות בזה 

אי אפשר וכו’, ואני לוקח מתוך דברי רבינו הגדול )‘מורה נבוכים’ ח”א פכ”ה( שהשגחת הבורא 

יתברך אינה דבר שאין בה ממש. אבל השגחה עצמה ממילא נאצל ממנה ‘אור גדול’, וההשגחה 

היא שקראו רבותינו ז”ל ‘שכינה’. עכ”ל. וכוונתו, שאצל הבורא יתברך, השגחתו היא השפעת אורו 

להיטיב. וכשהיו ישראל עושים רצונו, אז עיקר השגחתו בישראל להשפיע להם שפע טוב. ולהיפך 

אין הקב”ה עושה רע, אלא שמסלק השגחתו והשפעת אורו להיטיב מיד בא הקלקול והִחסרון )‘י”ג 

עיקרים’, עמוד קמ”ג(.

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה   ארחוה תמוסר  הקפא הקפ  

‘בכל  ג(:  טו,  )משלי  ונאמר 

ההשגחה   – ת‘  עיני  מקום 

העליונה מצויה בכל העולם, 

 – וטובים‘  רעים  צופוה 

במעשי  לראות  מיטיבה 

ובהתנהגות  הרשעים 

ת‘  ‘עיני  ונאמר:  הצדיקים, 

תמת משוטטים בכל תארץ‘ – 

משקיפה  העליונה  ההשגחה 

י(.  ד,  )תכרית  העולם  כל  על 

תיראת  בענין  תכהוב  ואמר 

ועל   – תבורא  מתשקפה 

מהאדם  הנדרשת  היראה 

בו  המביטות  ה’  עיני  מפני 

‘אל  א(:  ת,  )קתלה  נאמר 

הבתל על פיך – אל תמהר להוציא דבר מפיך ולבך אל ימתר לתוציא דבר לפני תאלתים – ואפילו 

לבך אל ימהר לפתותך להוציא מפיך דבר תלונה כלפי מעלה ולהתרעם על מידותיו יתברך, כי 

תאלתים בשמים ואהת על תארץ‘ – כי המקום ברוך הוא בשמים ממעל ואתה על הארץ מתחת. 

וכל שכן  והגיבור למטה, אימת החלש על הגיבור,  בנוהג שבעולם, אפילו החלש מצוי למעלה 

שגדלה אימתו של החלש, כשהגיבור, הוא הקב”ה, מצוי למעלה, והוא, האדם החלש, למטה )מצודת 

דוד(, ונאמר )התלים יד, ב(: ‘ת‘ משמים תשקיף על בני אדם‘ – ה’ ממכון שבתו משגיח במעשי בני 

האדם. בהמשך הפסוקים נאמר: ‘שם פחדו פחד’ - ונתייראו מעונש ושבו בתשובה )מלבי”ם(. הרי 

שהידיעה שעיני ה’ מביטות באדם מעוררת בו יראה מפניו.

– וכאשר האדם המאמין יעלה על לבו את  וכאשר יתית תענין תתת שב אל רעיון תמאמין המיד 

נפשו עם  הדיר  ויחשוב תמאמין  בו,  מביט  שה’  תמיד  לעצמו  ויזכיר  ושוב  שוב  הבורא   נוכחות 

שאנו  משום   – המיד  אוהם 

על  משקיף  שהוא  יודעים 

באופן  אדם  בני  מעשי 

דבר  יטרידנו  לא  תמידי, 

דבר אחר, כמו שאמר  על  לו טרדה שתסיח דעתו מלהשגיח  לגרום  דבר שעשוי  ואין   – מדבר 

– רואה את מחשבת הכליוה‘, – בודק מה שבלב האדם, בוחן   תכהוב )ירמית ית, י(: ‘אני ת‘ חוקר 

ָכל ָמקֹום ֵעיֵני ְיָי צֹופֹוה ָרִעים  ְוָאַמר )ִמְשֵלי טו, ג(: ּבְ

ָכל ָתָאֶרץ )ְתַכְרָית  ת ְמׁשֹוְטִטים ּבְ ְוטֹוִבים, ֵעיֵני ְיָי ֵתּמָ

ָקַפה  ֵמַתׁשְ ְרָאת  ַתּיִ ִעְנַין  ּבְ הּוב  ַתּכָ ְוָאַמר  י(.  ד, 

ַאל  ָך  ְוִלּבְ יָך  ּפִ ַעל  ַבֵתל  ּהְ ַאל  )קֶֹתֶלה ת, א(:  ַתּבֹוֵרא 

ָתֱאלִֹתים  י  ּכִ ָתֱאלִֹתים  ִלְפֵני  ָדָבר  ְלתֹוִציא  ְיַמֵתר 

ְיָי  ב(:  יד,  ים  ִתּלִ )ּהְ ְוָאַמר  ָתָאֶרץ,  ַעל  ת  ְוַאּהָ ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ

ֵני ָאָדם. ִקיף ַעל ּבְ ַמִים ִתׁשְ ָ ִמּשׁ

ֲאִמין  ב ֶאל ַרְעיֹון ַתּמַ ת ׁשָ ר ִיְתֶית ָתִעְנָין ַתּתֶ ְוַכֲאׁשֶ
ִדיר ִעם ַנְפׁשֹו  ֲאִמין ּהָ ב ַתּמַ ֵ ִמיד, ִויַחּשׁ ּהָ

ָאַמר  מֹו ׁשֶ ָבר, ּכְ ִמיד, לֹא ַיְטִריֶדּנּו ָדָבר ִמּדָ אֹוָהם ּהָ

ָליֹוה,  הּוב )ִיְרְמָית ית, י(: )מא(ֲאִני ְיָי חֹוֵקר ֵלב ּבֵֹחן ּכְ ַתּכָ

ה’סתר’  חטא  קודם  ובגלוי”,  בסתר  לפניך  חטא שחטאנו  “על  לומר  צריך  אם-כן  והיה  תחילה, 

ולאחריו חטא ה’גלוי’. אמנם להנ”ל יש לומר, שה’גלוי’ - היינו החטא שנוגע לחיצוניות בלבד, קל 

לאין ערוך מהחטא החודר לסתר, וממילא מובן מה שאנו מזכירים את הקל תחילה. 

מא. אני ת‘ חוקר לב בוחן כליוה. בוידוי ביום-הכיפורים אומרים: “על חטא שחטאנו לפניך בגלוי 

ובסתר”. במסכת יומא )ט, ב( אמרו: מקדש ראשון חרב בעוון ג’ עבירות חמורות: עבודה-זרה, 

גילוי-עריות ושפיכות-דמים. ואילו בבית שני עסקו בתורה ובגמילות-חסדים, והוא חרב בעוון 

שנאת חינם. ושאלו שם, איזה מהם חמור, והשיבו: “תנו עיניכם בבירה )בבית-המקדש( שחזרה 

לראשונים ולא חזרה לאחרונים. רבי יוחנן וריש-לקיש דאמרי תרוייהו, הראשונים שנתגלה עוונם 

נתגלה קיצם, האחרונים שלא נתגלה עוונם לא נתגלה קיצם”. 

ביאור הדברים - כתב בספר ‘דעת חכמה ומוסר’ )לרבי ירוחם ליבוביץ משגיח דמיר, ח”ג מאמר 

ה’( – כי באמת ג’ עבירות החמורות קשות יותר משנאת חנם. אמנם אצל הראשונים היו חטאיהם 

בגלוי, היינו כמכה חיצונית שלא חדרה לפנימיות הגוף, ככתם שטחי הניתן להסירו בקלות, ואילו 

בפנימיותם היו מאמינים ולבם בריא בבטחון. מה-שאין-כן האחרונים “לא נתגלה עוונם”, חטאיהם 

חדרו לעומק ולפנימיות, כמכה פנימית ורבב שחדר לתוך תוכו של בגד, ולא נתגלה קיצם ]כעין זה 

כתב בהגהות רבי יצחק מאלצאן זצ”ל לספר ‘אבן שלמה’ )ריש פ”ג( מספר ‘אמונה והשגחה’ להגר”א[.

ומזה נבין את הפליאה, שבדורות הראשונים עם כל חטאיהם החמורים, שבו מיד לה’ ואמרו “חטאנו”, 

כבחטא העגל ועוד, כי חטאם לא נגע אליהם אלא כאבק על בגד. והענין הוא, שאמרו )במדבר רבה 

א א, עה”פ משפטיך תהום רבה( “מה כתיב ברשעים, והיה במחשך מעשיהם. ולפי שהם חשוכים 

הקב”ה מורידם לשאול שהיא חשוכה... מה תהום בסתר אף משפטיך שאתה מביא בסתר”, כי מעשים 

שהם נוגעים בפנימיות ובסתר האדם, אין ענשם אלא במקום סתר, הוא הגיהנם שבמסתרים, וזה 

שמו שאול ואבדון. וככל שהמעשה חודר יותר לסתר, כך “מעמיקים לו גיהנם” )עירובין יט, א(, ומי 

ישער את ההבדל בין מעמיקין לאין מעמיקין! לכן הצדיקים נענשים על מעשיהם בעולם-הזה, כיון 

שחטאיהם נוגעים רק בחיצוניותם, לא הגיע ענשם לכלל עונש גיהנם שבסתר.

ובהגהות לספר הנ”ל כתב על פי דברים אלו ליישב את קושיית השל”ה הקדוש, שהקשה על 

מה שאומרים “על חטא שחטאנו לפניך בגלוי ובסתר” ויותר היה נראה שיש להתוודות על הקל 

 עיונים 

 עיונים 



הלבבות שער חשבון הנפשחובות 

הקפג  תמוסר   ארחוה   

ביושר לבב הלבבותשער חשבון הנפש חובות 

תמוסר  ארחוה  הקפב  

עם  יעשה  עת  ובכל   – עליו 

על  הנפש  חשבון  עצמו 

יהברך  תבורא  יתית  כך, 

תהיה   – במצפונו  עמו  נמצא 

בלבו  קבועה  הבורא  יראת 

והוא   – יראתו  ובמצפונו, 

יראה את הבורא יתברך בעין 

ירא  ויתית  בדמיונו,   - שכלו 

אוהו ]ממנו[ המיד בכל רגע, 

ברוממות  ויכיר   – ומרוממו 

בפיו,  ויהללו  בליבו  האל 

ויתבונן   – מעשיו  אה  ובוחן 

שהיא  כפי  הבורא  בחכמת 

וחוקר  ממעשיו,  מתגלה 

]-ויחקור[ אה פעליו בתנתגה 

בעקבות  ויתבונן   – בריוהיו 

מעשיו, ויתחקה אחר פעליו 

בהנהגתו את ברואיו, תמעידוה ]המעידים[ על גדולהו ורוממוהו וחכמהו ויכלהו.

וכאשר יהמיד על תת – וכאשר יזכיר האדם לעצמו את נוכחות הבורא המביט בו וינהג כך תמיד, 

יניח תבורא לו מעצבו ]מעצבונו[ – יסיר הבורא מליבו את העצבות וכאב החרטה על שהמרה את 

פיו, וירגיע את לבו וישקיטהו מפחדו – מן הפחד שהיה בליבו מפני מכשול העבירה ]כלומר, אם 

עד עתה היה מפחד מלהיכשל בחטא, מעתה ואילך מובטח לו שלא יחטא עוד )פת לחם ומרפא 

לנפש([, ויפהח לו את שערי ידיעהו, ויגלת לו את סודוה חכמהו, וישים עליו את עיניו להשגיח על 

תדרכהו ועל תנתגהו – וינהלהו על מי מנוחות, ולא יניחתו לעצמו וליכלהו – ולא יעזבהו לנפשו 

להנהיג את ענייניו בעצמו בכוחותיו הדלים, כמו שנאמר במתמור ”ת‘ רועי לא אחסר”

ַמְצּפּונֹו,  ַרְך ִנְמָצא ִעּמֹו ּבְ ָעָליו, ִיְתֶית ַתּבֹוֵרא ִיְהּבָ

ָהִמיד,  אֹוהֹו  ָיֵרא  ְוִיְתֶית  ְכלֹו,  ׂשִ ְבֵעין  ִיְרֵאתּו 

ָעָליו  ּפְ ֶאה  ְוחֹוֵקר  יו,  ַמֲעׂשָ ֶאה  ּובֹוֵחן  ּוְמרֹוְממֹו 

הֹו ְורֹוְממּוהֹו  ֻדּלָ ִרּיֹוָהיו, ַתְמִעידֹוה ַעל ּגְ ַתְנָתַגה ּבְ ּבְ

ְוָחְכָמהֹו ִויָכְלּהֹו.

ַיְהִמיד ַעל ֶתת, ָיִניַח ַתּבֹוֵרא לֹו ֵמָעְצּבֹו,  ר  ְוַכֲאׁשֶ
ֲעֵרי  ׁשַ לֹו  ח  ְוִיְפּהַ ְחּדֹו,  ִמּפַ ִלּבֹו  יַע  ְוַיְרּגִ

ים ֵעיָניו  ת לֹו סֹודֹוה ָחְכָמהֹו, )מב(ְוָיׂשִ ְיִדיָעהֹו, ִויַגּלֶ

ְלַעְצמֹו  יֵחתּו  ַיּנִ ְולֹא  ְוַתְנָתָגהֹו,  ַתְדָרָכהֹו  ַעל 

ְתמֹור ”ְיָי רִֹעי לֹא ֶאְחָסר”  ּמִ ָאַמר ּבַ מֹו ׁשֶ ְוִליָכְלּהֹו, ּכְ

שהוא ניצל מכל הפגעים. ורק כשמסיח דעתו מה’ – נחלשת ההשגחה המיוחדת שעליו. 

בין מערכת הטבע שבאמצעותה הקב”ה מנהל את העולם לבין המערכת הטבעית העליונה שהשי”ת 

נוהג בה עם הצדיקים, ועוזר להם בכל צרכיהם, יש בוודאי הרבה מדרגות, ולאיזו מן המדרגות 

זוכה צדיק אם להצלה פורתא או להצלה רבה וגדולה יותר, הדבר תלוי במדרגת הדבקות של 

יושב   – צ”א  )תהלים  פגעים  של  בשיר  “התבונן  )שם(:  הרמב”ם  שכתב  וכפי  בהשי”ת,  הצדיק 

הפוגעות  הרעות  מכל  והשמירה  והמחסה  הגדולה,  ההיא  ההשגחה  מספר  שהוא  תראה  בסתר(, 

לזאת  נתן טעם  כך  ואחר  בני אדם...  ]-שאינם ב[שאר  זולתי  והמיוחדות באיש אחד  הכוללות 

השמירה הגדולה ]הכתובה במזמור זה: “כי הוא יצילך מפח יקוש” וגו’[, ואמר, כי הסיבה בזאת 

‘כי בי חשק ואפלטהו, אשגבהו ]-ארומם אותו מעל כל הסכנות[  השמירה הגדולה באיש הזה, 

כי ידע שמי’... וכאילו אמר זאת השמירה ]-ואפלטהו[ באיש הזה היא בעבור שידעני וחשק בי 

אחר-כך, ]וכבר ידעת ההפרש שבין אוהב וחושק, כי הפלגת האהבה עד שלא תישאר מחשבה 

 בדבר אחר אלא באהוב ההוא, הוא החשק[”, והשמירה השלימה הזאת היא בחושק שהוא הדבק

בשלימות. 

הצדיק שהגיע למדרגת ‘כי בי חשק’ הוא אינו אוהב ה’ בלבד אלא יתירה מזו הוא חושק בה’, כל 

מחשבותיו הן רק על הקב”ה, וכל תשוקותיו ורצונותיו מכוונות רק אל הקב”ה למלא את רצונו 

יתברך, זוהי מדרגתו וזה מצבו של האדם השלם, ואת החושק הזה הקב”ה מפלט ומשגב תמיד 

מכל המקרים הרעים. 

ומי שאינו דבק בהשי”ת בשלימות בלי הפסק, גם ההשגחה המיוחדת עליו אינה תמידית, כמו 

תהיה  תמיד,  מה’  שכלו  יסור  לא  אשר  בהשגתו  השלם  “והאיש  לעיל(:  )שם,  הרמב”ם  שכתב 

ההשגחה בו תמיד, והאיש שלם ההשגה אשר תפנה מחשבתו מה’ קצת עתים, תהיה ההשגחה בו 

בעת חשבו בהשם לבד, ותסור ההשגחה ממנו בעת עסקו” וכו’. עכ”ל.

ועיניהם  לבם  כאשר  כי  הצדיקים,  את  ישמור  הזה  הטעם  “ומן  ז(:  לו,  )איוב  הרמב”ן  כתב  וכן 

הדבק  הגמור  החסיד  כי  עד  שנה,  אחרית  ועד  השנה  מראשית  עליהם  ה’  עיני  כן  עמו,  תמיד 

מכל  תמיד  נשמר  יהיה  העולם,  מעניני  בענין  בו  במחשבתו  הדבק  יפרד  ולא  תמיד,  באלוקיו 

מקרי הזמן אפילו ההווים בטבע וישתמר מהם בנס יעשה לו תמיד, כאילו יחשב מכת העליונים 

– המלאכים – אינם מבני ההויה וההפסד למקרי העיתים, וכפי קרבתו להדבק באלוקיו ישתמר 

שמירה מעולה”. מבואר בדבריהם שלפי מדרגת הדבקות של הצדיק בהשי”ת כך תהא מדרגת 

 השמירה עליו בניסים נסתרים להצילו מכל הפגעים. )‘שפתי חיים’ אמונה והשגחה ח”א עמ’ קג,

קמו(.

מב. וישים עיניו על תדרכהו ותנתגהו ולא יניחתו לעצמו וליכלהו. על ההשגחה המיוחדת על מי 

שאינו מסיח דעתו מה’, כתב הרמב”ם ב’מורה נבוכים’ )ח”ג פרק נ”א( בהערה: “והנה האדם השלם 

בהשגתו, אשר לא תחדל דעתו מה’ תמיד, תהיה ההשגחה בו תמיד”, ומסביר שם בהמשך דבריו 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה   ארחוה תמוסר  הקפת הקפד  

לת(:  ח,  )משלי  עוד  ואמר 

כי   – חיים  מצא  מוצאי  ‘כי 

המשיג את דרכי מגלה חיים 

 – מת‘‘  רצון  ויפק  אמיתיים, 

מאת  טוב  ליחס  זוכה  והוא 

ה’.

הוא  עשר  תאחד  והאופן 

 – נפשו  עם  תאדם  חשבון 

האדם  שעל  הנפש  חשבון 

מת  על  עצמו  עם  לעשות 

שעבר לו מימיו – על ימי חייו שכבר עברו, אם תהעסק – האם הוא עסק בתם בעבודה אלתיו או 

בעבודה יצרו – האם נעשו ימיו מלאים בעבודת הבורא או בשעבוד ליצרו.

ועד  מתחילתו  כג(  )התלים 

להוביל  מבטיח  שה'  סופו, 

ולהנהיג את האדם, ויהיה   - 

אותו האיש במדרגת תעליונת 

ביותר ממדרגוה ]שבמעלות[ 

תרמת  ובמעלת  תחסידים, 

ממעלוה תצדיקים – ומעלתו 

לפסגת  עד  תתרומם 

הצדיקים,  של  מעלותיהם 

 - עין  ]ללא[  ואז יראת מאין 

יזכה לראות ולדעת גם ללא 

]ללא[  מבלי  וישמע  עיניים, 

אותן, וידבר בלי ]ללא[ לשון, 

בדברים   - בענינים  וירגיש 

ידי  על  שלא   – מבלהי 

מבלעדי תקשת  אותם  וינתח  ודעת  חכמה  דברי  בשכלו  וישער   – בם  וישער  הגשמיים,  החושים 

אותו  ]כלומר,  והוכחות  לדוגמאות  להיזקק  ובלי  אחר  לדבר  ולדמותם  להקישם  צורך  ללא   –

אדם שמקיים תמיד את דברי הפסוק “שויתי ה’ לנגדי תמיד”, יזכה לראות ברוח קדשו דברים 

המתרחשים בריחוק מקום ממנו, דברים שאין אדם יכול לראותם בעיניים גשמיות, והוא בשכלו 

והחסידים  הנביאים  מדרגת  זוהי  שבו.  החומריות  את  שזיכך  מאחר  וזאת  לראותם,  יוכל  הזך 

הן  כולן  רבנו,  וכן שאר המעלות שמנה  יאיר.  בן  פנחס  דרבי  כמו שידוע מברייתא  העליונים, 

דרגות אלוקיות עמוקות וקרובות לרוח הקודש )מרפא לנפש וטוב הלבנון([, ואיננו קץ במאומת 

ענין  בוחר  ולא  ממצבו,  פרט  באף  ימאס  לא  גם  אלוקיו  בנוכחות  שיחוש  אדם  אותו   – מענינו 

 – ויהא הולת  מזה שבחר תבורא בעבורו,   - שונה ממת  במצב  להימצא  יעדיף  ולא   – יוהר מענין 

– ומשלב את אהבתו באהבת  – אל רצון תבורא, ואת אתבהו באתבהו  ומתאים את רצונו ברצון 

הבורא, ותנאתב אצלו – עד שיהיה אהוב עליו רק מת שאתוב לו – לבורא יתברך, ותנמאס אליו 

שעושה  אדם  ועל   – ובכמותו  הבורא,  בעיני  שמאוס  מה   – לו  שמאוס  מת  עליו  מאוס  ויהיה   –

 – לי  שומע  אדם  ‘אשרי  לד(:  ח,  )משלי  תחכם  המלך  שלמה  אמר  תמיד  זה  נפש  חשבון  לעצמו 

בכל מדרשי  לבית  לבוא  ומתמיד   – דלהוהי  על  לשקוד  תורתי,  לציווי  המציית  האיש   מאושר 

יום ויום‘, 

ֶפק  ים ַוּיָ י ֹמְצִאי ָמָצא ַחּיִ ֵלי ח, לת(: ּכִ יֹום, ְוָאַמר )ִמׁשְ

ָרצֹון ֵמְיָי.

)מג(ַעל  ַנְפׁשֹו  ִעם  ָתָאָדם  ּבֹון  ֶחׁשְ ר,  ָעׂשָ ְוָתַאַחד 
ֶתם  ּבָ ק  ִתְהַעּסֵ ִאם  ָמיו,  ִמּיָ ָעַבר  ֶ ּשׁ ַמת 

ֲעבֹוַדה ֱאלָֹתיו אֹו ַבֲעבֹוַדה ִיְצרֹו. ּבַ

ָתֶעְליֹוָנת  ְדֵרָגת  ַבּמַ ְוִיְתֶית  סֹופֹו,  ַעד  כג(  ים  ִתּלִ )ּהְ

ֲעלֹוה  ִמּמַ ָתָרָמת  ֲעָלת  ּוַבּמַ ַתֲחִסיִדים,  ְדֵרגֹוה  ִמּמַ

אֶֹתן,  ִלי  ִמּבְ ַמע  ְוִיׁשְ ַעִין,  ֵמֵאין  ְוִיְרֶאת  יִקים,  ּדִ ַתּצַ

ים,  י חּוׁשִ ְלּהִ ִעְנָיִנים ִמּבִ יׁש ּבָ ִלי ָלׁשֹון, ְוַיְרּגִ ר ּבְ ִויַדּבֵ

ת  ְמֻאּמָ ּבִ ָקץ  נּו  ְוֵאיּנֶ ת,  ׁשָ ַתּקָ ְלֲעֵדי  ִמּבַ ם  ּבָ ֵער  ִויׁשַ

ַחר  ּבָ ֶ ת ּשׁ ֵמִעְנָינֹו, ְולֹא בֹוֵחר ִעְנָין יֹוֵהר ֵמִעְנָין ִמּמַ

ְוַאֲתָבהֹו  ַתּבֹוֵרא,  ִבְרצֹון  ְרצֹונֹו  ּהֹוֶלת  ַתּבֹוֵרא, 

ְמָאס  ָאתּוב לֹו, ְוַתּנִ ֶ ֱאָתב ֶאְצלֹו ַמת ּשׁ ְבַאֲתָבהֹו, ְוַתּנֶ

אּוס לֹו, ּוְבָכמֹותּו ָאַמר ֶתָחָכם )ִמְשֵלי  ּמָ ֶ ֵאָליו ַמת ּשׁ

ְלֹהַהי יֹום  קֹד ַעל ּדַ ֵרי ָאָדם ׁשֵֹמַע ִלי ִלׁשְ ח, לד(: ַאׁשְ

מג. על מת שעבר מימיו. אצל אברהם אבינו כתוב: “ואברהם זקן בא בימים” )בראשית כד, א(, 

“שבא לעולם-הבא בכל הימים” )זוהר ח”א רכד, א(. היינו שכל יום ויום מימי חייו מילא בו את 

תפקידו בעבודת ה’, עד שלא נשאר רגע מימי חייו שלא היה קודש לעבודת ה’. כל ימיו ִאּתֹו, כל 

יום וקניינו, כל יום והשגותיו, ימיו היו מנוצלים עד תום לעבודת ה’, ועל-ידי כך הגיע למה שהגיע. 

וכן בשרה נאמר “שני חיי שרה” )בראשית כג, א(, ופירש רש”י: “כולן שוין לטובה”, והכוונה היא: 

“כולן” – בלא שום הפסק, כל רגע היה קודש לעבודת ה’, ומשום כך היא הגיעה למדרגת נבואתה 

הגדולה, עד “שהיה אברהם טפל לשרה בנביאות” )רש”י בראשית כא, יב(. 

יש להביא כאן דברים נוראים בשם הגר”א זצ”ל ]שנדפס בראש ספר “דברי אמת” הדעות והמדות 

מהרב אלכסנדר לפידות זצ”ל[ ששייכים לענינינו, וז”ל: בעת שמוליכין את האדם מביתו לקברו 

אז תיפקחנה כל חושיו ורואה מה שלא היה יכול לראות בעת חיותו ומראין לו עונשי הגיהנום 

וזהבו אשר עמל עליהם הם לצנינים  וכל כספו  ימיו בהבל  ורואה איך ּכילה  ותענוגי הגן-עדן, 

ויתבונן  הגן-עדן.  תענוגי  הפסיד  גם  הגיהנום  עונשי  לנפשו  קנה  בעבורם  כי  בעיניו,  ולחוחים 

ומעשים  יפה שעה אחת בתשובה  כי  בעולם-הזה,  הפסיד  גן-עדן  כמה תענוגי  הזך,  אז בשכלו 

טובים בעולם-הזה מכל חיי העולם-הבא וכמה שעות היה בכל ימי חייו אשר הלכו בבטלה, אשר 

בכל שעה ושעה היה יכול להרוויח גן-עדן בתענוגים נפלאים אשר עין לא ראתה, ומחמת גודל 

התשוקה אשר הוא רוצה להתעדן שם והוא אינו יכול להיכנס שם מחמת שהוא מלוכלך בצואת 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  הקפת הקפו   תמוסר   ארחוה   

כדי למלא את רצון המלך.

פי  ועל   – תתת  תדמיון  ועל 

משל זה, אחי, צריך שהפקוד 

שתבדוק  צריך   – נפשך  אה 

את נפשך, אם הוכל – כמידת 

 – מימיך  יום  בכל  יכולתך, 

במשך כל ימי חייך, והחשוב 

 – תאלתים  עבודה  על  עמת 

ותבוא חשבון עם נפשך על 

שתיא  האלהים  עבודת  דבר 

חובת עליך בו – שהנך חייב בה באותו יום. וגם אם אירע שתהעלמה מתת – מחובתך זו במת שעבר 

לכל   – מתם  שנשאר  במת  נפשך  עם  משהחשוב  פחוה  אין  מחייך,  חלפו  שכבר  בימים   – מימיך 

הפחות, תערוך לעצמך חשבון נפש זה בימים העומדים לפניך, ואל הדלוק אחר תתעלמת – ואל 

תוסיף על התעלמותך הקודמת בתעלמת – התעלמות נוספת, והרדוף

וימשול בתת – וידמה לעצמו, 

כאילו – אילו היה תמלך נוהן 

כדי לתוציאו בפנים  לו ממון 

למטרה   – תוצאוהיו  מאופני 

ותתתירו,  ונצרכת,  מסויימת 

שלא יוציא ממנו ]מכסף זה[ 

מאומת בתולהם – לאף מטרה 

יחשוב  כי  ותודיעו,  אחרת, 

 – שנהו  בכלוה  עליו  אהו 

השנה  שבסיום  לו  והודיע 

על  וחשבון  דין  יבקש ממנו 

אופן השימוש בממון זה, ולא 

ימחל לו ממנו מאומת – ולא 

סכום  על  לא  אף  לו  יוותר 

פעוט שיחסר מהסך שקיבל, 

תאין מן תתריתוה לו שיחשוב עם נפשו – האם לא היה מן הראוי לו שיעשה חשבון מדוקדק בסוף 

כל חודש וחודש מחדשי תשנת, לדעה מת שתלך מן תממון – כדי שידע כמה מן הממון כבר הוציא, 

ובמת תוציאו – ולאיזו מטרה השתמש בממון, ומתוך כך יתית נתתר מעתה ואילך בשאר תממון ובשאר 

תתמן – ביתרת הממון שנשאר לאחר ההוצאות ייזהר להשתמש למטרה שנצטווה בזמן שנותר לו 

עד הגיע זמן החשבון, קודם שיפגעתו תחשבון פהאום – הפיקוח התמידי על מצב הכספים נועד 

להבטיח שמועד הגשת החשבון למלך לא יבוא במפתיע, ותוא אינו יודע מת שיש לו – בעוד שאינו 

יודע עד כמה השיג והשלים את המטרה המבוקשת ומת שיש עליו - ומה נותר לו עדיין להשלים 

ֶאה  ְפקֹד  ּהִ ׁשֶ )מד(ָצִריְך  ָאִחי,  ת,  ַתּתֶ ְמיֹון  ַתּדִ ְוַעל 
ב  ֵ ֶמיָך, ּוְהַחּשׁ ָכל יֹום ִמּיָ ָך, ִאם ּהּוַכל, ּבְ ַנְפׁשְ

ִתיא חֹוָבת ָעֶליָך בֹו.  ּת ַעל ֲעבֹוַדה ָתֱאלִֹתים ׁשֶ ִעּמָ

ֵאין  ֶמיָך,  ִמּיָ ָעַבר  ֶ ּשׁ ַמת  ּבְ ת  ִמּתֶ ְמּהָ  ִתְהַעּלַ ְוִאם 

ַאר ֵמֶתם,  ׁשְ ּנִ ֶ ּשׁ ַמת  ָך ּבְ ב ִעם ַנְפׁשְ ֵ ַחּשׁ ּהְ ֶ חֹוה ִמּשׁ ּפָ

ְוִהְרּדֹף  ְבַתֲעָלָמת,  ַתַתֲעָלָמת  ַאַחר  ְדלֹק  ּהִ ְוַאל 

ֶלְך ָנַהן לֹו ָממֹון ְלתֹוִציאֹו  ִאּלּו ַתּמֶ ֶתת, ּכְ ּבָ ל  ׁשֵ ְוִיּמָ
ּלֹא  ָפִנים ֵמָאְפֵני תֹוָצאֹוָהיו, ְוִתְתִתירֹו ׁשֶ ּבְ

ב  ֵ ְיַחּשׁ י  ּכִ ּנּו ְמאּוָמת ְבתּוָלָהם, ְותֹוִדיעֹו  יֹוִציא ִמּמֶ

ּנּו  ִמּמֶ לֹו  ִיְמַחל  ְולֹא  ָנהֹו,  ׁשְ ְכלֹוה  ּבִ ָעָליו  ִאּהֹו 

ב ִעם ַנְפׁשֹו  ֵ ַחּשׁ ּיְ ִריתּוה לֹו ׁשֶ ְמאּוָמת, ַתֵאין ִמן ַתּתְ

ַמת  ָלַדַעה  ָנת  ָ ַתּשׁ י  ֵמָחְדׁשֵ ָוחֶֹדׁש  ל חֶֹדׁש  ּכָ סֹוף  ּבְ

ִנְתָתר  ְוִיְתֶית  תֹוִציאֹו,  ּוְבָמת  מֹון  ַתּמָ ִמן  ָתַלְך  ֶ ּשׁ

ֵעתּו  ְפּגָ ּיִ ׁשֶ קֶֹדם  ָמן  ַתּתְ ָאר  ּוִבׁשְ מֹון  ַתּמָ ָאר  ׁשְ ּבִ

ׁש לֹו ּוַמת  ּיֵ ֶ ְהאֹם, ְותּוא ֵאינֹו יֹוֵדַע ַמת ּשׁ ּבֹון ּפִ ַתֶחׁשְ

ׁש ָעָליו. ּיֵ ֶ ּשׁ

מד. צריך שהפקוד אה נפשך אם הוכל בכל יום מימיך. כתב ה’משנה-ברורה’ )סימן רלט סק”ט(: 

“כתבו בספרים, שבלילה קודם השינה נכון לאדם שיפשפש במעשיו שעשה כל היום, ואם ימצא 

שעשה עבירה, יתוודה עליה ויקבל על עצמו שלא לעשותה עוד, ובפרט בעוונות המצויים, כגון 

חניפות, שקרים, ליצנות, לשון-הרע, וכן עוון ביטול תורה, צריכים בדיקה ביותר”. עכ”ל.

בזוהר הק’ )פ’ קרח קע”ח( מחשיב מאוד אלו העושים חשבון נפשם בכל לילה לפני מסרם נפשם 

לפיקדון לפני ה’ יתברך, וקורא אותם בתואר הנעלה “מארי דחושבנא”. ובפרשת לך לך )פ”ג( 

מסמיכו הרשב”י על הפסוק )ישעיה כו, ט( ‘נפשי אויתיך בלילה אף רוחי בקרבי אשחרך’. 

וז”ל הזוהר הק’ )בתרגום, פ’ חיי שרה קכ”א:(: “בוא וראה בשעה שבני אדם ְיֵׁשִנים וטועמים טעם 

המוות והנשמה עולה למעלה, היא עומדת במקום שעומדת ונבחנת על מעשיה שעשתה כל היום 

וכותבים אותה בספר, כי הנשמה עולה למעלה ומעידה על מעשיו של האדם ועל כל מילה ומילה 

ההיא  המילה  ותפילה,  תורה  של  קדושה  מילה  כראוי,  היא  שהוציא  וכשהמילה  מפיו,  שהוציא 

בוקעת רקיעים וכו’, וכשהמילה אינה כראוי כלשון הרע וכו’, נרשמת המילה והעוון על האדם, 

וזהו שנאמר ‘משוכבת חקיך שמור פתחי פיך’ וכו’. רבי יהודה אומר כל מה שהאדם עושה בכל 

יום נשמתו מעידה בו בלילה", וכו’. עכ”ל.

עוונותיו הוא מרוצה להיענש בגיהינום בעונשים קשים ומּרים רק לבוא אחר-כך לתענוגי גן-עדן. 

ואין בכוח אדם לצייר גודל שברת לבו וחרטתו. ואם היה לאדם בעולם-הזה אחד מאלף אלפים חלק 

מהצער שיש לו שם בעולם-הבא יהיה מוכרח למות מחמת שלא היה יכול לסבול גודל הצער. רק 

בעולם-הבא נותן לו הקב”ה כוח שיכול לסבול זה הצער, ואז גודל תשוקתו שיתנו לו רשות לחזור 

לביתו ולעסוק בתורה ועבודה כל ימי חייו, וממרט שערות ראשו וקורע את בשרו ואומר “אוי לי! 

איך החלפתי עולם תענוגים נצחיים בעולם החושך!" והצער הזה קשה לו מכל ייסורי גיהינום.

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

 ארחוה תמוסר  הקפט הקפח  ארחוה תמוסר 

בעודו  שהרי  הזה,  העולם 

תשהדלוהו  בכל  בכך  עוסק 

וסוף  החבולוהיו  והכליה 

יכלהו - הוא משקיע את מירב 

כוחותיו, מתמסר לעמלו בכל 

מיני  בכל  ומשתמש  יכולתו 

את  להשיג  כדי  תחבולות 

מטרותיו.

וישקול עמת בתוהו – דווקא על רקע החתירה המאומצת להישגים חומריים יבחן האדם את זלזולו 

גישתו  בין  ההשוואה  אלתיו.  מעבודה  וסטייתו   – ונטוהו  הבא  העולם  בענייני   – אחריהו  בעניני 

לענייני העולם הזה לבין גישתו לענייני העולם הבא תחדד בעיניו את מצבו, ואת ימצא וייווכח, 

החשובות  הן  הזה  העולם  בענייני  שמחשבותיו   – תרמת שבמחשבוה  עולמו  בעניני  כי מחשבהו 

והנשגבות ביותר בעיניו, הן מרכז התעניינותו, והוחלהו בו – ושאיפתו להשיג הישגים חומריים היא 

תרמת שבהוחלוה – השאיפה העיקרית והראשונה במעלה בעיניו, היא השאיפה המרכזית המדריכה 

וממריצה אותו, כי לא יספיק לו ממיני קניניו

על  תגיב  ואל   – תתנחת 

בתנחת  הקודמת  דחייתך 

נוספת  ובהזנחה  בדחייה   –

]כלומר, אל לו לאדם להוסיף 

חשבון  מלעשות  ולהתעלם 

האלוקים,  את  ולעבוד  נפש 

עד  מכך  שהתעלם  מאחר 

עתה[, כי אין לפני ת‘ אלתיך 

]התעלמות[  תעלמת  לא 

ולא תנחת – ולא הזנחה ולא 

שיכחת.

 - תימים  כי  נאמר,  וכבר 

של  חייו  ימי  כי   – מגילוה 

מגילות  כמו  הם  האדם 

שנכתבים בהן כל המעשים, 

מת  רק  בתם  כהבו  כן  על 

 - לכם  שייתכר  שהחפצו 

השאירו חקוק בכתב רק מה שאתם רוצים שיישאר לזכרון עולם עליכם, ודוד המלך עליו השלום 

אמר )התלים לב, ט(: ‘אל התיו אטומי לב כסוס כפרד אין תבין‘ – אשר אינו מבין, ונאמר במי שארך 

תמן תהעלמוהו מחשבון נפשו – על מי שמתעלם זמן רב מלעשות חשבון עם נפשו נאמר בנימה 

של תוכחה ונזיפה )תושע ת, ט(: ‘גם שיבת תרקת בו ותוא לא ידע‘ – גם כאשר קפצה עליו זקנה בטרם 

עת, הוא לא שם לבו לכך.

והאופן תשנים עשר הוא חשבון תאדם עם נפשו – חשבון הנפש שעל האדם לעשות לעצמו בעה 

תמייה לבו וחריצוהו על תעולם – בזמן להיטותו ותאוותו להשיג הישגים חומריים הקשורים לענייני 

ְוסֹוף  ְחּבּולֹוָהיו  ּהַ ְוַהְכִליה  לּוהֹו  ּדְ ּהַ ִתׁשְ ָכל  ּבְ

ַאֲחִריהֹו  ְבִעְנָיֵני  תֹוהֹו  ּבְ ּת  ִעּמָ קֹל  ְוִיׁשְ ְיָכְלּהֹו. 

ְבּהֹו  ַמֲחׁשַ ִיְמָצא  ְוָאת  ֱאלָֹתיו,  ֵמֲעבֹוַדה  ּוְנטֹוהֹו 

בֹו  ְוהֹוַחְלּהֹו  בֹוה,  ֲחׁשָ ּמַ ּבַ ׁשֶ ָתָרָמת  ִעְנְיֵני עֹוָלמֹו  ּבְ

יֵני ִקְנָיָניו  יק לֹו ִמּמִ י לֹא ַיְסּפִ ּהֹוָחלֹוה, ּכִ ּבַ ָתָרָמת ׁשֶ

ְיָי ֱאלֶֹתיָך ַתֲעָלָמת  ִלְפֵני  י ֵאין  ּכִ ָחת,  ְבַתּנָ ָחת  ַתַתּנָ

ְכָחת. ָחת ְולֹא ׁשִ ְולֹא ַתּנָ

ְהבּו ָבֶתם ַמת  ִמים ְמִגּלֹוה, ּכִ י ַתּיָ ֶנֱאַמר, ּכִ ּוְכָבר 
ים לב, ט(:  ִתּלִ ֵכר ָלֶכם, ְוָאַמר )ּהְ ּתָ ּיִ צּו ׁשֶ ְחּפְ ּהַ ֶ ּשׁ

ִמי  ּבְ ְוֶנֱאַמר  ָתִבין,  ֵאין  ֶפֶרד  ּכְ סּוס  ּכְ ְתיּו  ּהִ ַאל 

ַע ת, ט(:  ּבֹון ַנְפׁשֹו )תֹוׁשֵ מּוהֹו ֵמֶחׁשְ ָאַרְך ְתַמן ִתְהַעּלְ ׁשֶ

יָבת ָתְרָקת ּבֹו ְותּוא לֹא ָיָדע. ם ׂשֵ ּגַ

ֵעה  ּבְ ַנְפׁשֹו  ִעם  ָתָאָדם  ּבֹון  ֶחׁשְ ר,  ָעׂשָ ֵנים  ְ ְוַתּשׁ
ָתעֹוָלם  ַעל  )מת(ַוֲחִריצּוהֹו  ִלּבֹו  ֶתְמַיה 

אליהו החדש’, אבות פ”ג(, שפירש מהו “דין וחשבון”. ש”דין” הוא על העבירה שעבר, ו”חשבון” על 

מה שהיה יכול לקיים מצוה בזמן ההוא ולא קיים. ואוי לנו מיום הדין, מה נענה, אפילו אם רק יחשב 

הקב”ה עמנו על כל רגע ורגע שדיברנו שיחה בטלה של גנאי וקלות ראש או רכילות ולשון הרע על 

העוון של פרישת התורה בזה הזמן בלבד, כי באמת בכל תיבה ותיבה של לימוד התורה הוא מקיים 

מצות עשה בפני עצמה. ואם לומד פרק משניות או דף גמרא הוא מקיים כמה מאות מצוות, כמו 

שכתב הגר”א ז”ל בשנות אליהו )פאה פ”א מ”א( בשם הירושלמי. ואם כן נבוא לחשבון כמה אלפים 

תיבות קדושות של תורה, שכל אחת בפני עצמה היא מצוה רבה שביטלנו בידיים, וכנגדם הכנסנו 

כמה אלפים עוונות של ביטול מצוות עשה דתלמוד תורה בעת הזה גופא. עכ”ד.

על פי דברי הגר”א הנ”ל ביאר רבי זליג ראובן בנגיס זצ”ל את הפסוק “הלה’ תגמלו זאת עם 

נבל ולא חכם הלוא הוא אביך קנך” )דברים לב, ו(, “עם נבל” במה שחוטאים כנגדו, “ולא חכם”, 

שלא החכימו להרויח תורה ומצוות באותו זמן. ולכך המשיך הכתוב לאמר “הלא הוא אביך קנך”, 

כלומר, הלא הוא אביך, ועליך לקיים מצוותיו כמעשה בן לאביו, והוא גם “קנך”, היינו אדון לך, 

ואתה כעבדו צריך לפחד מלעבור על פקודותיו וציוויו.

מת. וחריצוהו על תעולם וכו‘ ונטוהו מעבודה אלתיו. במסכת אבות )פ”ג מ”א( אמרו: “הסתכל בשלשה 

דברים ואין אתה בא לידי עבירה. דע, מאין באת, ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין 

וחשבון. מאין באת וכו’, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך 

הוא”. כתב ה”חפץ חיים” )ח”ח הל’ איסורי לשה”ר – פתיחה, עשין(: ראיתי כתוב בשם הגר”א )‘קול 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה   ארחוה תמוסר  הקצא הקצ  

להשיג  להיטותו  ומתוך 

ממון לא יוכל להעלות כלל 

כל  בדעתו, שאפשר שהתית 

עמלו  וכל   - לריק  יגיעהו 

 – בידו  יעלת  ולא  לשווא, 

לא  המרובה  השקעתו  ומכל 

תצער  אם  כי  בידו  יוותר 

הרב  הצער  רק   – תארוך 

מת  מקצה  אל  תגיע  ואם  בידו.  להישאר  עלולים  אלו  רק   - ותעמל  ]והטרחה[  ותטורח  והממושך 

שקיות – וגם אם יצליח להשיג מקצת מן הממון שקיווה וציפה לו, שמא לא יתית לו ממנו כי אם 

ויישארו  יזכה ליהנות ממנו,  ולא  יפיק ממנו תועלת  – הרי אפשר שלא  טורח שמירהו ותנתגהו 

בידו רק הדאגה והטרדה בשמירתו ובניהול ההוצאות הכרוכות בו ותצנעהו מן תפגעים – ובהגנה 

מתמדת עליו מהפסדים עד בוא הזמן שיתית למי שנגתר לו בו – שיעבור לידי מי שנגזר עליו שיזכה 

באותו כסף. דבר זה יקרה אם ]או[ בחייו, 

מאומת – וכל מה שכבר רכש 

אינו מספק  והשיג עד עתה 

הוא  אין  שאיפותיו.  את 

מרוצה ממה שבידו, אך תוא 

כאש - גם כשיש לו קניינים 

להשיג  הוא משתוקק  רבים, 

מהם עוד יותר, כטבע האש, 

שככל אשר הוסיף – ותכניס 

לתוכה עוד ועוד עצים, תיא 

ושלהבתה   – לתבת  מוסיפת 

וכוונהו  לבו  וכל  גדלה, 

וכשיעשה   – אליו  מושכים 

את חשבון נפשו ימצא שכל 

בתכנון  מרוכזות  מחשבותיו 

קנייני  ועוד  עוד  להשגת 

מחשבותיו  הזה.  העולם 

ולילת,  יומם  בכך  עסוקות 

איננו חושב לאותב – ואינו מחשיב לאוהבו אלא את מי שיעתרתו עליו – שעוזר לו להשיגם, ולא 

לריע נאמן – ואין איש נחשב בעיניו לחבר נאמן, אלא רק האדם תמיישרתו אליו – שמסייע לו 

להגיע אליהם, ויצפת לעיהוה – וכל תקוותו וייחוליו לזמנים אצור תמסחרים – שבהם נהוג לקנות 

סחורות, ועיהי מכירהם – ולזמנים המתאימים ביותר למכירתם, וצופת עניני תשער – והוא עוקב 

אחר העליות והירידות של שער מחירי הסחורות, וחוקר על יוקר תסחורוה ותלוהן – וחוקר מתי 

הסחורות נמכרות ביוקר ומתי בזול, ועלוהן וירידהן – ובאלו מקומות מחירן גבוה ובאלו מקומות 

מחירן נמוך, בכל קצוי תארץ ]תבל[, ולא יעכבתו – ואין דבר שימנע ממנו מללכה בדרכים תרחוקים 

הארוך  הנסיעה  זמן  משך   - תדרך  אורך  ולא  תים  סערת  ולא  הקור,  ולא  החום  לא  ]הרחוקות[, 

במדבריוה, אך כל תת וכל פעולותיו אלו להקווהו שיגיע אל הכליה – נובעות מתשוקתו למלא את 

תאוותו לממון. זו תכליתו. ואין הכליה לו – ובאמת, אין לשאיפה זו סוף ותכלית.

ְתֶית ְיִגיָעהֹו ָלִריק, ְולֹא ַיֲעֶלת ְבָידֹו  ּהִ ׁשֶ ר  ְוֶאְפׁשָ
ְוֶתָעָמל.  ְוַתּטַֹרח  ָתָארְֹך  ַער  ַתּצַ ִאם  י  ּכִ

א לֹא ִיְתֶית לֹו  ּמָ ת, ׁשֶ ּוָ ּקִ ֶ יַע ֶאל ְקָצה ַמת ּשׁ ְוִאם ִתּגִ

ִמן  ְוַתְצָנָעהֹו  ְוַתְנָתָגהֹו  ִמיָרהֹו  ׁשְ ִאם  י  ּכִ ּנּו  ִמּמֶ

יו,  ַחּיָ ְגַתר לֹו בֹו, ִאם ּבְ ּנִ ְתֶית ְלִמי ׁשֶ ּיִ ָגִעים, ַעד ׁשֶ ַתּפְ

ֵעִצים  ּהֹוִסיף  ר  ֲאׁשֶ ּכֹל  ָכֵאׁש,  תּוא  ַאְך  ְמאּוָמת, 

ִכים  מֹוׁשְ ָנהֹו  ְוַכּוָ ִלּבֹו  ְוָכל  ֶלָתָבת,  מֹוִסיָפת  ִתיא 

ִמי  א  ֶאּלָ ְלאֹוֵתב  ב  ּנּו חֹוׁשֵ ֵאיּנֶ ָוָלְיָלת,  יֹוָמם  ֵאָליו 

ֵרתּו  ְ ַתְמַיּשׁ א  ֶאּלָ ֶנֱאָמן  ֵרַע  ְולֹא  ָעָליו,  ַעְתֵרתּו  ּיַ ׁשֶ

י  ְוִעּהֵ ְסָחִרים  ַתּמִ ִאּצּור  ְלִעּהֹוה  ת  ְוִיְצּפֶ ֵאָליו, 

יֶֹקר  ַעל  ְוחֹוֵקר  ַער,  ַ ַתּשׁ ִעְנְיֵני  ְוצֹוֶפת  ְמִכיָרָהם, 

ַקְצֵוי  ָכל  ּבְ ִויִריָדָהן  ַוֲעלֹוָהן  ְוָתלּוָהן,  חֹורֹוה  ַתּסְ

ָתְרחֹוִקים  ָרִכים  ּדְ ּבַ ֶכה  ִמּלֶ ֵבתּו  ְיַעּכְ ְולֹא  ָתָאֶרץ, 

ֶרְך  ַתּדֶ אֶֹרְך  ְולֹא  ם  ַתּיָ ַסַער  ְולֹא  קֹר  ְולֹא  חֹם 

ֶאל  יַע  ּגִ ּיַ ׁשֶ )מו(ְלִהְקָוהֹו  ֶתת  ל  ּכָ ַאְך  רֹוה,  ְדּבָ ּמִ ּבַ

ְכִליה לֹו. ְכִליה ְוֵאין ּהַ ּהַ

בידו”. הטעם שהאדם נברא כך, ביאר בספר ‘חיי עולם’ )ח”א פ”ד( וז”ל: “אכן נודע הדבר, כי לא 

נברא האדם למען חיי העולם הזה, כי אם לעבוד את בוראו, יוצר נשמתו. וכח הצימאון הגדול, 

ניתן בקרבו בשביל עבודת הבורא יתברך, למען יוסיף אומץ בעבודתו יתברך שמו. אשר באמת 

אין גבול למעלות ומדרגות העליונות בעבודתו יתברך שמו. אכן כל המידות מוטבעות באדם 

באופן סתמי, והאדם הוא בעל בחירה ויכול להלבישן על כל מה שיבחר. כגון, כח האהבה, מושרש 

בנפשו, אבל אינו מושרש בו למי יאהוב, והאדם בוחר בעצמו לאהוב את אשר ימצא חן בעיניו, 

ויכול לבחור ולהתדבק באהבת בוראו יתברך שמו מקור כל החן והטוב, אשר כולא קמיה כלא 

חשיב, וכן בכל המידות. וכן הוא בענייננו, הצימאון והתשוקה לאושר וטוב, מושרש בלב האדם, 

וכשזוכה ומתקרב לתורה הקדושה וצמאה נפשו  והאושר,  אבל אינו מושרש בטבעו מהו הטוב 

לאלקים, זוכה על ידי צימאון זה, לאושר האמיתי לעולמי עד. אבל כשבוחר בתענוגי העולם הזה, 

והיא היא האושר שלו, הצימאון עושה את שלו, להתאוות יותר ויותר, ונמצא קרח מכאן ומכאן, כי 

השלימות הנצחי אינו רוצה להשיג, והנאות העולם הזה אינם יכולין להשביע רצונו. 

וגם נברא בצימאון עצום, להתאוות מה שטבעו רוצה ומשתוקק, בכדי להיות לו לנסיון כל ימי 

חייו, כי העולם הזה כולו מלא נסיונות” עכ”ל. יעו”ש עוד. מו. להקוהו שיגיע אל הכליה ואין הכליה לו. אמרו חז”ל )קה”ר א, יג( “אין אדם מת וחצי תאותו 
 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  הקצג הקצב   תמוסר   ארחוה   

מבטך  תעיף  אך   – ואיננו‘ 

וכבר   - בעושר  להסתכל 

בצע  מה  ]כלומר,  איננו 

וכי  העושר,  אחר  ברדיפה 

הוא דבר קיים?! הלא פעמים 

קלה.  בשעה  ממך  שיאבד 

בעודך מנענע עינך להסתכל 

בו - וכבר איננו, כי פתאום 

ותורנו  דוד([.  )מצודת  יאבד 

המלך  ודוד   – תאחר  תחכם 

 - אוהנו  ואישר  לנו  הורה 

דבר  על  רוחנו,  את  וחיזק 

תמתון  בענין  תשהדלוהנו 

נהיה  כי   – בלבד  ותסיפוק 

מאושרים בעודנו משתדלים 

להשיג מזונותינו כדי צורכנו 

קכח,  )התלים  באמרו  בלבד, 

– אם יגיע כפיך יהיה רק במידה הנצרכת להשגת המאכל, כלומר, רק  ב(: ‘יגיע כפיך כי האכל 

לצורך ההכרחי לקיום הגוף, ולא תיגע להעשיר ולהרבות הון, אז אשריך וטוב לך‘ – יהיו לך אושר, 

מנוחת הנפש וטוב החיים בעולם הזה )מלבי”ם(.

וכן שאל תחסיד – וכן מצינו שהחסיד אגור בן יקה )יש אומרים שהוא שלמה המלך עצמו שאגר 

חכמה ויש אומרים שחסיד נכבד זה חי בזמן שלמה והיה הולך ביושרו( ביקש מאלתיו להה לו מן 

תמתון – שייתן לו פרנסה כדי סיפוקו ]צורכו[ בלבד, ולתרחיק ]ושירחיק[ ממנו את תעושר תמביא 

תמביאים אל אבידה  – לדוחק או לעניות  יבוא לידי תריש  – לידי מותרות, ושלא  אל תמוהרוה 

תמוסר ותהורת - העלולים לגרום לשחיתות המידות ופריקת מצוות התורה, באמרו )משלי ל, ת(: 

‘שהים שאלהי מאהך – שתי בקשות הנני שואל ומבקש ממך ה’, ֵראש ועושר אל ההן לי – אל 

נא תעמיד אותי בניסיון העוני ובניסיון העושר, אלא תטריפני לחם חקי‘ – הזמן לפני את צורכי 

מחייתי, ושאר תענין הנאמר שם: ‘פן אשבע וכחשתי ואמרתי מי ה’ - העושר עלול להביא אדם 

לידי גאווה ופריקת עול - ופן אורש וגנבתי’ - העוני והמצוקה עלולים להביא אדם לידי גניבה. 

וכמותו מצאנו – וכיוצא בזה מצינו אצל יעקב אבינו עליו

יא(:  ית,  )ירמית  שנאמר  כמו 

העושר   – יעתבנו‘  ימיו  ‘בחצי 

ייעלם ממנו, או לאחר מוהו, 

כמו שכהוב )התלים מט, יא(: 

‘ועתבו לאחרים חילם‘ – בבוא 

יום מותם יירשו אחרים את 

עשרם ועמלם.

המלך  שלמה  תתתירנו  וכבר 

תחריצוה  ומפני  מן  תחכם 

לתרבוה  ותתשהדלוה 

האדם  יימשך  לבל   – בממון 

מאמצים  להשקיע  בלהיטות 

כדי להרבות לו רכוש וממון, 

כמו שכהוב ]באמרו[ )משלי כג, ד(: ‘אל היגע לתעשיר – אל תתעייף ותתייגע ברדיפה אחר העושר, 

וסיפר מדות  המלך  שלמה  הוסיף  עוד  וממון.  כסף  להשיג  התחבולות  את  ועזוב   – מבינהך חדל‘ 

 תנמצא בו – ותיאר את הכאב והטרדות שמסב העושר לאדם, באמרו )משלי כג, ת(: ‘תהעיף עיניך בו

ַעל  אֹוָהנּו  ר  ֵ ְוִאּשׁ ָתַאֵחר  ֶתָחָכם  ְותֹוָרנּו  ְוֵאיֶנּנּו. 

ָאְמרֹו  ְלָבד, ּבְ ּפּוק ּבִ תֹון ְוַתּסִ ִעְנַין ַתּמָ לּוֵהנּו ּבְ ּדְ ּהַ ִתׁשְ

ֶריָך ְוטֹוב  י ֹהאֵכל ַאׁשְ יָך ּכִ ּפֶ ים קכח, ב(: ְיִגיַע ּכַ ִתּלִ )ּהְ

ָלְך.

י  תֹון ּדֵ ַאל ֶתָחִסיד ֵמֱאלָֹתיו ָלֵהה לֹו ִמן ַתּמָ ׁשָ ְוֵכן 
ֶאל  ִביא  ַתּמֵ ר  ָתעׁשֶ ּנּו  ִמּמֶ ּוְלַתְרִחיק  ִסּפּוקֹו, 

ַתּמּוָסר  ֲאֵבַדה  ֶאל  ִביא  ַתּמֵ ְוָתִריׁש  ַתּמֹוָהרֹוה, 

ְך,  י ֵמִאּהָ ַאְלּהִ ִים ׁשָ ּהַ ֵלי ל, ת(: ׁשְ ָאְמרֹו )ִמׁשְ ְוַתּהֹוָרת, ּבְ

י,  ֻחּקִ ֶלֶחם  ַתְטִריֵפִני  ִלי  ן  ּהֶ ּהִ ַאל  ר  ָועׁשֶ ֵראׁש 

ָעָליו  ָאִבינּו  ַיֲעקֹב  ָמָצאנּו  ְוָכמֹותּו  ָתִעְנָין.  ָאר  ּוׁשְ

ַיַעְתֶבּנּו, אֹו  ָיָמיו  ֲחִצי  ּבַ ית, יא(:  )ִיְרְמָית  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ

ְוָעְתבּו  יא(:  מט,  ים  ִתּלִ )ּהְ הּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ מֹוהֹו,  ְלַאַחר 

ַלֲאֵחִרים ֵחיָלם.

לּוה  ּדְ ּהַ ּוְכָבר ִתְתִתיָרנּו ֶתָחָכם ִמן ַתֲחִריצּוה ְוַתִתׁשְ
ֵלי כג, ד(:  הּוב )ִמׁשְ ּכָ מֹו ׁשֶ ָממֹון, ּכְ ְלַתְרּבֹוה ּבְ

ר ַמְדֶות  יָנְהָך ֲחָדל, ְוִסּפֵ יר ִמּבִ יַגע ְלַתֲעׁשִ )מת(ַאל ּהִ

ֵלי כג, ת(: ֲתָהִעיף ֵעיֶניָך ּבֹו  ָאְמרֹו )ִמׁשְ ְמָצא בֹו, ּבְ ַתּנִ

מת. אל היגע לתעשיר. כתיב “מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש” )קהלת א, יג(. 

ובתרגום שם כתב: איזה מותר יש לאדם לאחר שימות, מכל עמלו שעמל תחת השמש, מלבד 

בעסק התורה שעליה יקבל שכר שלם לעולם הבא. 

מרן ה’חפץ חיים’ )‘תורת הבית’ פ”ה( האריך לבאר מה שאמרו חז”ל )חגיגה ה, א( שהקב”ה בוכה 

בכל יום על מי שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק בה. והטעם, כי הקב”ה שהוא היודע באמת 

ידע אותה שום עין  ולא  האושר המגיע לנפש האדם מלימוד התורה ]שזולתו יתברך לא ראה 

בעולם עד תכליתו, לא מלאכים ולא נביאים וכו’[, ורואה בכל שעה איך שמוציא האדם שעותיו 

היקרות שיש בידו להביא בהם אוצר של תורה, שהוא אושר נצחי לנפשו שאין ערך אליו מכל 

אושר ותענוג הנמצא בעולם, והוא מבלה עתותיו היקרות בדברים שאין בהם יתרון לנפשו כלל 

]וכמו שכתוב “מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש”[, הקב”ה שהוא בבחינת אב 

לישראל וכו’ הוא מצטער ובוכה על אבדן אושר בניו החביבים, אבידה נצחית שלא ימצאו אותה 

עוד לעולם וכו’. יעו”ש בארוכה.

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה   ארחוה תמוסר  הקצת הקצד  

יחסר  ואם   – ירעב  ואם 

הוא יחלש  הגוף,  ממזונו של 

יוהר  הלבישנו  ואם  ויסתכן, 

ולא  בכך  יקוץ  צרכו,  מכדי 

ואם  החום,  את  לסבול  יוכל 

מלבוש  ללא  עירום  הניחנו 

בשל  מצטער  הוא  נאות, 

זאת,  ומלבד   – ועוד  הקור. 

]אינם[  איננת  ומוהו,  וחייו  וחליו  לבריאותו  הנוגע  וכל  הגוף  קורות  הרי   – בבריאוהו  שתנתגהו 

תלויים ברצונך ולא ברשוהך – ואינם מסורים לבחירתך ושליטתך, כי תכל מסור לתנתגה בוראך 

יהעלת, ואם כך, לשם מה הנך מוסר את נפשך לטיפוח הגוף, שהוא מקור של חולשה, מחסור 

וכאב בעבורך?! ומדוע הנך מרבה לטרוח בענייני הגוף, הלא גם אם תצליח בהם, ההצלחה ניתנת 

לך מיד ה’ ואינה תלויה במאמציך?!

וביקש  ששאל  תשלום 

סיפוקו  כדי  מזון  מאלתיו 

)בראשיה כח,  בלבד, באמרו 

כ(: ‘ונהן לי לחם לאכול ובגד 

ללבוש‘.

לא  האם   – הקיץ  תלא 

הראת  כאשר  אחי,  תתעורר, 

מת  חסרונך,  את   – חסרון 

שחרצה עליו ומיתרה אליו – 

וזריז לתעמיד  חרוץ  בהיותך 

את  לקיים   – ענינו  על  גופך 

אשר  תטבעי,  במצבו  גופך 

 – חברהו  לך  ההמיד  לא 

בשעה שלא תשהה בחברתו תמיד, כי אם תמן מועט – אלא רק זמן קצר בלבד, וגם בזמן קצר זה 

שהנך נמצא בחברתו, לא ייפרד – לא ייפסק ממנו הצער ולא יימלט מפגע – ולא יימנעו ממך כאב, 

חולי ופגעים בעוד תהחברוהך עמו – כל זמן שהנך מחובר עמו. אם ישבע – אם יאכל הגוף יותר 

מדי, הוא יחלת,

ְרּכֹו,  ִמּצָ יֹוֵהר  ּנּו  יׁשֶ ְלּבִ ּהַ ְוִאם  ֶיֱחַלׁש,  ִיְרַעב,  ְוִאם 

ְועֹוד,  ִמְצַטֵער.  ֵעירֹם,  יֶחּנּו  ּנִ ּהַ ְוִאם  ָיקּוץ, 

ת  ֵאיֶנּנָ ּומֹוהֹו  יו  ְוַחּיָ ְוָחְליֹו  ְבִריאּוהֹו  ּבִ ַתְנָתָגהֹו  ׁשֶ

ּבֹוְרֶאָך  ְלַתְנָתַגה  ַתּכֹל  י  ּכִ ִבְרׁשּוְהָך,  ְולֹא  ִבְרצֹוְנָך 

ת. ִיְהַעּלֶ

יה כח,  ֵראׁשִ ָאְמרֹו )ּבְ ַאל ֵמֱאלָֹתיו ִסּפּוקּו, ּבְ לֹום ׁשָ ָ ַתּשׁ

כ(: )מח(ְוָנַהן ִלי ֶלֶחם ֶלֱאֹכל ּוֶבֶגד ִלְלּבׁש.

ָחַרְצּהָ  ֶ ּשׁ ַמת  ֶחְסרֹון  ְרֶאת  ּהִ ָאִחי,  ָהִקיץ,  ֲתלֹא 
ַעל  ּגּוְפָך  ְלַתֲעִמיד  ֵאָליו  ּוִמַתְרּהָ  ָעָליו 

י ִאם  ר לֹא ַהְהִמיד ְלָך ֶחְבָרהֹו ּכִ ְבִעי, ֲאׁשֶ ִעְנָינֹו ַתּטִ

ֵלט  ִיּמָ ְולֹא  ַצַער  ּנּו  ִמּמֶ ֵרד  ִיּפָ )מט(לֹא  ֻמָעט,  ְתַמן 

ע, ֶיֱחֶלת,  ּבַ רּוְהָך ִעּמֹו. ִאם ִיׂשְ עֹוד ִתְהַחּבְ ַגע ּבְ ִמּפֶ

בעולם הזה ]-מה חשיבותם ומה מעלתם?![, או מי הוא שמח ושליו ממש בעולם הזה. “ימי שנותינו 

בהם שבעים שנה ואם בגבורות שמונים שנה ורהבם ]-וכל הגדולה והשררה שיש לו לאדם בימים 

אלה אינם אלא )רש”י([ עמל ואוון” )תהלים צ, י(, בכמה מיני צער וחלאים ומכאובים וטרדות, 

ואחר כל זאת – המוות. אחד מני אלף לא ימצא שירבה לו העולם הנאות ושלוה אמיתית, וגם הוא, 

אילו יגיע למאה שנה - כבר עבר ובטל מן העולם”.

וראה עוד בארוכה בספר ‘חיי עולם’ )ח”א פ”ו( וז”ל: “והמתבונן באמת יראה, בעצמו ובמכיריו, 

שרוב ימי חייו הם בצער ובמכאובים שונים ומשונים, אם בחולי הגוף לו או לאחד מבני ביתו. 

ורוב בני אדם מתייסרים וסובלים, ממחסור בפרנסה או עומס החובות. והעשירים, הלא מרבה 

נכסים מרבה דאגה. וכן הקנאה אוכלתו והחרטה מנקרתו )למה לא השכיל בשעתו לעשות או 

להשיב כך וכך(, ופעם השעמום, ופעם התאווה, שמתאווה דוקא למה שאין בידו להשיג, והפחד 

אודות העתיד, אודות מצבו הפרטי או קרוביו, או מצב המדיני. ועל כולם תאות הכבוד, אשר 

לא ימלט ממכאוביו כמעט בכל יום, אם מבני ביתו אם ממכיריו, פעם פגעו באמת בכבודו, פעם 

בדמיונו, כמדומה לו שזה הפלוני לא התחשב עמו כהוגן. וצער ִגדול בנים בקטנותם ובגדלותם, 

אשר כרוב אהבתו אותם, כן רוב צערו אודותם, מבלתי יכולת לסדרם כרצונו”. ועיין שם עוד 

שהרחיב בענין זה. 

מח. ונהן לי לחם לאכול ובגד ללבוש. כתב רבינו בחיי )עה”פ שם( וז”ל: “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 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 שמים”.

“ודע, כי לולא שיצר לב האדם רע מנעוריו הומה אחר תאות יתרון העושר והכבוד בעולם הזה, 

לא היה ראוי שידאג במה שלא השיג מן המותרות, רק שיבקש דבר המוכרח, כי מה שהוא מוכרח, 

הקב”ה יזמינהו לידו יום ביומו”.

“וכבר אנו רואים בסדר הנהגת העולם שהיא בחכמה עמוקה ונפלאה, שהשי”ת מזמין לבריותיו 

וממציא להם דברים ההכרחים, ומה שהוא “מוכרח” יותר, הוא מצוי יותר, ומה שאינו מוכרח אינו 

מצוי כל כך וכו’, ולכן שאל יעקב הצדיק “לחם לאכול ובגד ללבוש” שהם דברים המוכרחים”.

מט. לא יפרד ממנו צער ולא ימלט מפגע. ב’מסילת ישרים’ )פ”א( כתב: “כי מה הם חיי האדם 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  הקצת הקצו   תמוסר   ארחוה   

ענינת ולעיין בהיקונית – אשר 

ענייניה  לנהל  עליך  הוטל 

ולהשגיח על טובותיה בקנוה 

ידי  על   – ותבינוה  תחכמוה 

כמו  והבינה,  החכמה  קניית 

שנאמר )משלי כג, כג(: ‘אמה 

קניין  על  ממונך  פזר   – קנת 

התורה והחכמה, ואל המכר‘ 

נשמתך  את  תזניח  ואל   –

ד,  )משלי  ממון.  רווחי  בשל 

חכמת  לך  רכוש   – ‘קנת  ת(: 

קנת בינת‘ – רכוש לך הבנה, 

ונאמר )משלי טת, טת(: ‘קנת חכמת מת טוב מחרוץ‘ – טוב יותר לקנות חכמה מאשר לקנות זהב 

מובחר המכונה ‘זהב חרוץ’ )מצודת דוד(, ונאמר )משלי כד, יג(: ‘אכול בני דבש כי טוב ונופת 

כשם  כלומר,  לנפשך‘,  חכמת  דעת  ‘כן  יד(:  כד,  )משלי  נאמר  שאחריו  ובפסוק  חכך’  על  מתוק 

שהדבש מתוק לאדם, כך גם ידיעת החכמה תמתק מאד לנפשו, כי על ידה ישיג את טובתו בעולם 

הזה ובעולם הבא )רלב”ג(, ונאמר )משלי ט, יב(: ‘אם חכמה חכמה לך‘ – אם למדת תורה, הרווחת 

ויישארו לנפשך לנצח,  באמת שלך  שרכשת תם  והועלת לעצמך, כלומר שרק תקנינים תרוחניים 

מפני שלא ישלול אוהם ממך תולהך – אף אחד אינו יכול לגזול אותם ממך, כאשר יקרת – כפי 

שעלול לקרות בקנינים תגופיים – הקניינים הגשמיים חשופים להפסד, לקלקול או לגניבה.

לקחת  צריך  היית  זאת  כל 

גופך  היו  אם  גם  בחשבון 

במעלתם,  שווים  ונשמתך 

וכל שכן שעליך לעשות זאת 

מצביעה  הברורה  כשהאמת 

אותה  נשמתך,  עליונות  על 

עולה  שחשיבותה  נשמה 

 – ואית  גופך,  על  בהרבה 

נפשך  מיהרון  תתעלם  ואיך 

על גופך, ואיך אינך שם מול 

עולמת  מעלה  את  עיניך 

של  עולמו  על  הנשמה  של 

הגוף – שהרי העולם העליון 

שנשמתך חוצבה ממנו עולה 

השפל  העולם  על  במעלתו 

וממנו,  בו  נוצר  שגופך 

ובבוא   – מירידהו  ועלוהת 

זמן פרידת הנשמה מן הגוף 

 – מגשמוהו  ורוחניוהת  העפר,  אל  ישוב  הגוף  ואילו  העליון,  מקומה  אל  ותעלה  הנשמה  תשוב 

הנשמה היא רוחנית והגוף הוא גשמי, ועמידהת מחליפהו – ולעומת נצחיותה של הנשמה, הלא 

הגוף הוא בר חלוף, וקיומת מתפסדו – הנשמה קיימת לעד, ואילו הגוף הולך לאיבוד, ופשיטוהת 

– הנשמה היא בלתי מורכבת, והגוף מורכב מחלקים שונים שסופם להתפרק, ודקוה  מתרכבהו 

– הנשמה נוטה אל החכמה  – הנשמה עדינה והגוף גס ומגושם, ותבנהת מבתמוהו  עצמת מעביו 

והגוף לבהמיות, וקיבולת תמידוה תטובוה – הנשמה מחוברת אל תכונות נפש נאצלות, מקיבולו 

תמגונוה – והגוף נוטה אל המידות המגונות.

ואם כן, אם אהת נותג בחריצוה תתאה ותתשהדלוה תתאה בהקנה גופך – אם אתה שוקד בזריזות 

ובמסירות כזאת על תקנת גופך, עם פחיהוהו וגנוהו - על אף שפלותו ומגרעותיו, ועם חלישוהך 

מתתיקו ותועילו – ולמרות מיעוט יכולתך להשפיע על מצבו: לגרום לו נזק או תועלת, על אחת כמה 

וכמת אהת חייב שההנתג בו מן תחריצוה ותתשהדלוה - להשתדל ולהתאמץ בהקנהה ובהשלמתה 

של נפשך תחשובת תנשארה לך – שנשארת עמך לנצח, אשר צוויה לתנתיג

ינֹוה,  ְקנֹוה ַתָחְכמֹוה ְוַתּבִ ִהּקּוֶניָת ּבִ ן ּבְ ִעְנָיָנּת ּוְלַעּיֵ

ְמּכֹר.  ֵלי כג, כג(: ֱאֶמה ְקֵנת ְוַאל ּהִ ֱאַמר )ִמׁשְ ּנֶ מֹו ׁשֶ ּכְ

ֵלי טת,  ֵלי ד, ת(: ְקֵנת ָחְכָמת ְקֵנת ִביָנת, ְוָאַמר )ִמׁשְ )ִמׁשְ

ֵלי כד,  טת(: ְקֹנת ָחְכָמת ַמת ּטֹוב ֵמָחרּוץ, ְוָאַמר )ִמׁשְ

ֵלי ט, יב(: ִאם  ָך, ְוָאַמר )ִמׁשְ ֵעת ָחְכָמת ְלַנְפׁשֶ ן ּדְ יד(: ּכֵ

ים  ְנָיִנים ָתרּוָחִנּיִ ַתּקִ לֹוַמר )נ(ׁשֶ ְך, ּכְ ָחַכְמּהָ ָחַכְמּהָ ּלָ

ר  ֲאׁשֶ ּכַ תּוָלְהָך,  ָך  ִמּמְ אֹוָהם  לֹל  ִיׁשְ לֹא  ָך,  ּלָ ׁשֶ ֵתם 

ים. ְנָיִנים ַתּגּוִפּיִ ִיְקֶרת ַבּקִ

ָך ַעל ּגּוְפָך, ּוַמֲעַלה עֹוָלָמּת ַעל  ִיְהרֹון ַנְפׁשְ ת  ְוַאּיֵ
ְורּוָחִנּיּוָהּת  ִמיִריָדהֹו,  ַוֲעלֹוָהּת  עֹוָלמֹו, 

ְוִקּיּוָמּת  ֵמֲחִליָפהֹו,  ַוֲעִמיָדָהּת  מּוהֹו,  ׁשְ ִמּגַ

ַעְצָמּת  ְוַדּקּוה  ָבהֹו,  ֵמַתְרּכָ יטּוָהּת  ּוְפׁשִ ְסדֹו,  ֵמִתּפָ

ּדֹוה  ַתּמִ ְוִקּבּוָלּת  ֲתמּוהֹו,  ִמּבַ ַוֲתָבָנָהּת  ֵמָעְביֹו, 

ּבּולֹו ַתְמֻגּנֹוה. ַתּטֹובֹוה ִמּקִ

לּוה  ּדְ ּהַ ְוַתִתׁשְ ַתּתֹאה  ֲחִריצּוה  ּבַ נֹוֵתג  ת  ַאּהָ ְוִאם 
ִחיהּוהֹו ּוְגנּוהֹו,  ַנה ּגּוְפָך, ִעם ּפְ ַהּקָ ַתּתֹאה ּבְ

ב  ת ַחּיָ ת ַאּהָ ּמָ ְוִעם ֲחִליׁשּוְהָך ֵמֲתִתיקֹו ְותֹוִעילֹו, ּכַ

ַנה  ַהּקָ ּבְ לּוה  ּדְ ּהַ ְוַתִתׁשְ ַתֲחִריצּוה  ִמן  ּבֹו  ְהַנֵתג  ּהִ ׁשֶ

יָה ְלַתְנִתיג  ר ֻצּוֵ ֶאֶרה ְלָך, ֲאׁשֶ ׁשְ ָך ַתֲחׁשּוָבת ַתּנִ ַנְפׁשְ

נ. שתקנינים תרוחניים תם שלך. כתיב “ואיש את קדשיו לו יהיו, איש אשר יתן לכהן לו יהיה” 

לנו התורה  רמזה  כאן  ועה”ת(:  פ”ד.  ח”ג  )‘אהבת חסד’,  חיים’  ה’חפץ  מרן  י(. כתב  ה,  )במדבר 

הקדושה לעיקר גדול וחשוב שצריך כל אדם לזכור כל רגע מימי חייו: רכושו האמיתי הוא אך 

ורק פירות עמלו הרוחני. מכל מפעלותיו לא ישארו בידו אלא עניני הקדושה שהם כל המצוות 

שקיים בחייו, אשר מכל אחד מהם נברא מלאך קדוש שיהיה לו לפרקליט ומליץ יושר )אבות פ”ד 

מי”א(, הם בלבד קניניו הנצחיים שילווהו בחייו ובמותו להמליץ טוב בעדו. רק “קדשיו – לו יהיו” 

באמת. כל זולתם – קרי הפעולות והענינים הנעשים מכח היצר הרע ובני לוויתו – אינם מהווים 

קנין אמיתי. ידידי שקר הם, הנראים אמנם לאדם כאוהבים, אך כל התחברותם אליו אינה אלא 

 עיונים 



הלבבותשער חשבון הנפשביושר לבב חובות 

 ארחוה תמוסר  הקצט 

הלבבות שער חשבון הנפשחובות 

הקצח  ארחוה תמוסר 

והכר  אחי,  והתבונן,  ראת 

מהו   – תדברים  שני  בין  מת 

גופך  פחיתות  בין  ההבדל 

ומת  נשמתך,  חשיבות  לבין 

והבחן   – תענינים  שני  בין 

בפער שבין דאגתך לענייני 

השקעתך  לעומת  הגוף 

הנשמה,  בענייני  המועטת 

 – עולמך  ממוהרוה  ונטת 

ופרוש ממותרות העולם הזה.

צריך  שאהת  במת  ותשהדל 

למה  והתמסר   – לאחריהך 

שהנך צריך לאחריהך בעולם 

 – ‘ימצאני  האמר:  ואל  הבא, 

מה   – עמי מת שימצא  יקרה 

אין  תכסיל’.  עם  שיקרה 

 – נהבע  אהת  כי  כן,  הדבר 

משום שהתביעה עליך תהיה 

יתרון  כפי   – תכרהך  כפי 

והוא  ידיעתו,  על  ידיעתך 

ייתבע רק כפי הכרתו, וענשך יהיה יוהר חתק וחמּור מעונשו של הכסיל, והדין ותחשבון שתידרש 

לעמוד בו על תהעלמוהך יהיה יוהר מדוקדק וקפדני מדינו של הכסיל. ולכן אל הסמוך על דבר 

שאין לך בו תכוה – ואל תסתמך על תירוצים והצטדקויות, סיבות ואמתלאות והסברים, כי באמת 

אין בהם כדי ללמד זכות על מעשיך, ואל הנוח דעהך ואל תבטח על טענת שתיא עליך – כי בסופו 

לזכות במשפט לך  יסייעו  ולא  נגדך  כטענה  הדין שטענותיך משמשות  תגלה בשעת  דבר   של 

שמיים.

ותמאמר בתשלמה תענין תתת יארך – עיסוק בעניין זה בצורה שלמה ומקיפה ייארך מאוד, ודי לך – 

על כן הסתפק אפוא ממני במה שתעירוהיך אליו ותוריהיך עליו – במה שעוררתי אותך והוריתי לך 

בזה כפי מידת הבונהך. תשהכל – התבונן והחכם מדברי, ותבן את רמיתוהי, וחקור עליתם – ובדוק 

ותמצא את אמיתותם בספר הורה תאלתים ובדברי 

ֵני  ין ׁשְ ָבִרים, ּוַמת ּבֵ ֵני ַתּדְ ין ׁשְ ָאִחי, ַמת ּבֵ ְרֵאת, 
עֹוָלֶמָך,  ִמּמֹוְהרֹוה  ּוְנֵטת  ָתִעְנָיִנים, 

ְוַאל  ְלַאֲחִריֶהָך,  ָצִריְך  ת  ַאּהָ ָ ּשׁ ַמת  ּבְ ל  ּדֵ ּהַ ְוִתׁשְ

ת  ַאּהָ י  ּכִ ִסיל,  ַתּכְ ְמָצא  ּיִ ֶ ּשׁ ַמת  ִיְמָצֵאִני  ּהֹאַמר: 

ּבֹון  ָך יֹוֵהר ָחָתק, ְוַתֶחׁשְ ָרְהָך, ְוָעְנׁשְ ִפי ַתּכָ ע ּכְ ִנְהּבָ

ַעל  ְסֹמְך  ּהִ ְוַאל  ק.  ְמֻדְקּדָ יֹוֵהר  מּוְהָך  ִתְהַעּלְ ַעל 

ָך ַעל ַטֲעָנת  ְעּהְ ּדַ ְוָהנּוַח  ֵאין ְלָך בֹו ְתכּוה,  ׁשֶ ָבר  ּדָ

ִתיא ָעֶליָך ְולֹא ְלָך. ׁשֶ

ת ֶיֱאַרְך, ְוַדי ְלָך  ָלַמה ָתִעְנָין ַתּתֶ ַתׁשְ ּבְ ֲאָמר  ְוַתּמַ
ְותֹוֵריִהיָך  ֵאָליו  ַתִעירֹוִהיָך  ׁשֶ י  ּנִ ִמּמֶ

ָבַרי, ְוָתֵבן ְרִמיתֹוַהי,  ל ּדְ ּכֵ ּהַ ִפי ְהבּוָנֶהָך. ִתׂשְ ָעָליו ּכְ

ְוִדְבֵרי  ָתֱאלִֹתים  ּהֹוַרה  ֵסֶפר  ּבְ ֲעֵליֶתם  ַוֲחקֹר 

זמנית בלבד ובעת דוחקו הם עוזבים אותו לנפשו. 

משל נוקב מצינו במדרש )פרקי דר’ אליעזר פל”ג(, משל לאדם שהיו לו שלשה חברים. האחד 

מקורב אליו ביותר, השני מקורב פחות, ואילו חבר השלישי כמעט ולא התחבר עמו ולא מקורב 

אליו כל עיקר. פעם שלח המלך לקרוא לו, וסריסי המלך הבהילוהו אל המלך, והיה אותו אדם 

מתיירא שמא הלשינוהו למלך ועוררו עליו זעמו. במצוקתו פנה לחבירו הטוב שיבוא עמו אל 

המלך וימליץ טוב בעדו, אך חבירו התנכר לו, ולא אבה שמוע. כיון שראה כך, פנה לשני והתחנן 

לפניו שיבוא עמו אל המלך וילמד עליו זכות. אמר לו: מוכן אני להתלוות עמך בדרך, ולמנוע בעד 

סריסי המלך לפגוע בך ולהציק לך. אשמרך מפגע רע עד ארמון המלך, אך שם אפרד ממך. במר 

נפשו פנה לחבר השלישי, שכמעט ולא התחבר עמו, וסח לו מה שארע עם השניים הקודמים. אמר 

לו הלה: אל תירא ואל תחת, אני אלווה אותך ואשמרך מכל רע, אף אכנס עמך אל המלך ואמליץ 

טוב בעדך, וחשוב אני לפני המלך ובהמלצתי תשא חן לפניו ויצא דינך לאורה!

והנמשל הוא כך, המלך הוא מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ובבוא עת פקודת האדם אין 

מלווין לו לא כסף ולא זהב שסיגל בחייו והחשיב כל כך, שנאמר “לא ירד אחריו כבודו” )תהלים 

מט, יח(. זהו החבר הראשון. והחבר השני הם הבנים והקרובים, המלווים אותו אמנם עד הקבר, 

אולם עוזבים אותו שם לנפשו. ואילו החבר השלישי הם המצוות והמעשים טובים שעשה האדם 

בחייו, והם מלווים אותו ועולים עמו עד לפני כסא הכבוד להמליץ טוב בעדו, שנאמר “והלך לפניך 

צדקך, וכבוד ה’ יאספך” )ישעיה נח, ח(. 

ופרקליטינו המוכנים  ריעינו, אוהבינו  וללמדנו מי הם  יהיו” בא להזכירנו  לו  “איש את קדשיו 

יהיו”. חובתנו היא  להמליץ טוב בעדנו לפני אדון כל והנשארים עמנו בקביעות – “קדשיו לו 

כל מחברתם  וליהנות  חיינו,  ימי  במשך  כאלה  אוהבים  להרבות   – זו  ידידות  לטפח   איפוא, 

הימים. 

סיום הפסוק מהווה חוליה משלימה לדברים שבתחילתו. כאן מופנית הקריאה אל האדם להפנות 

יוותר לו מאומה לאחר מותו.  את כל משאביו לאפיקים רוחניים, שכן מכל רכושו הגשמי לא 

באמת. שלו  הן  מעות  אותן  כלומר,  יהיה”.  “לו   – וחסד  לצדקה  ביטוי   – לכהן”  יתן  “אשר   רק 

עכת”ד. 

בספר ‘בינה לעיתים’ ביאר על פי זה פסוק בתהלים )קיב, ג( “הון ועושר בביתו, וצדקתו עומדת 

לעד”, פירוש: כל ה”הון” שאדם יגע עליו כל ימי חייו יישאר “בביתו”, ולא ילווהו ליום אחרון, 

אבל “וצדקתו עומדת לעד” - צדקה ומעשים טובים שעושה האדם הם עומדים לו לעד - להגן 

עליו לעתיד לבוא. 

 עיונים 



הלבבות שער חשבון הנפשחובות 

הרא  תמוסר   ארחוה   

ביושר לבב הלבבותשער חשבון הנפש חובות 

תמוסר  ארחוה  הר  

לברכת,  תכרונם  רבוהינו 

ותיווכח   – ייראת לך בירורם 

שאלו דברים ברורים ונכונים 

מן תכהוב – גם מתוך התורה 

תמושכל  מן  וגם  שבכתב 

הישר  והשכל  מההיגיון   –

במסורת   – תמקובל  מן  וגם 

חכמינו  מפי  המקובלת 

בעתרה תאל.

הוא  עשר  תשלשת  והאופן 

 – נפשו  עם  תאדם  חשבון 

האדם  שעל  הנפש  חשבון 

לעשות עם עצמו ביהרון ידיעהו – על הוא נאה דורש ואינו בגדר נאה מקיים, היינו שידיעתו רחבה 

ויתרה על מעשתו - אף על פי שיש לו ידע עשיר, מעשיו דלים, ועל הוספה תכרהו על תשהדלוהו 

– על שמידת הכרתו בחובותיו איננה תואמת את השתדלותו בעבודת הבורא,  בעבודה תבורא 

ועבודת הבורא, ותגעה  ביסודות המוסר  וידיעותיו  עולים בקנה אחד עם הכרתו  אינם  ומעשיו 

יכלהו על מת שתוא משלם מחובוה תבורא על טובוהיו עליו – ועל שאינו משלם לבורא את חובותיו 

ִמן  ֵברּוָרם  ְלָך  ֵיָרֶאת  ִלְבָרָכת,  ִתְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵהינּו 

ֶעְתַרה ָתֵאל. ל ּבְ ל ּוִמן ַתְמֻקּבָ ּכָ ׂשְ הּוב ּוִמן ַתּמֻ ַתּכָ

ַנְפׁשֹו  ִעם  ָתָאָדם  ּבֹון  ֶחׁשְ ר,  ָעׂשָ ת  לׁשָ ְ ְוַתּשׁ
תּו,  ַמֲעׂשֵ ַעל  ְיִדיָעהֹו  ִיְהרֹון  ּבְ

ֲעבֹוַדה ַתּבֹוֵרא,  לּוהֹו ּבַ ּדְ ּהַ ָרהֹו ַעל ִתׁשְ ְוהֹוֶסֶפה ַתּכָ

ֵמחֹובֹוה  ם  ּלֵ ְמׁשַ תּוא  ֶ ּשׁ ַמת  ַעל  ְיָכְלּהֹו  ַעה  )נא(ְוַתּגָ

ַתּבֹוֵרא ַעל טֹובֹוָהיו ָעָליו.

כן הדבר גם בעבודת האדם, שלימות העבודה הנדרשת ממנו, היא לפי כוחו ומצבו כעת, ומשעמד 

בנסיון, הרי הוא מתעלה לדרגה רוחנית גבוהה יותר, ומעתה העבודה הנדרשת ממנו, היא ביתר 

שאת ומתעצמת כפי מעלתו בשעה זו, ואין די במה שעבד עד עכשיו, משום שעתה גדלה מעלתו 

ויש בכוחו להגיע ליתר שלימות בעבודה, ושוב אין שלימות במעלתו הקודמת.

כדי לעמוד על טיבה של מעלת השלימות, יש להתבונן בעובדה שההבדל בין האדם אשר עבודתו 

רק בחלק  זה שפועל  לבין  לו,  והכלים שיש  כוחותיו  מנצל את  כראוי, כשהוא  נעשים  ותורתו 

מכוחותיו, אינו ביחס של מחצה, אלא שהתוצאה נכפלת פי כמה, משום שהעובד את ה’ מתוך 

זהירות ויראת ה’, הרי התעלותו גדלה והולכת בכל המעלות הרוחניות, במידות בתורה ובתפילה, 

שכן כל דבר מושפע מחבירו, הזהירות מהיראה, והתפילה וגם התורה משניהם, וכן לאידך גיסא 

הזהירות והיראה מהתורה והתפילה, משפיעין כל אחד זה על זה, כך שהמעלה של זה שעבודתו 

בשלמות גדולה היא לאין שיעור ויחס לעומת זה שאינו שלם.

ולכן אמרו בגמרא )שבת סג, ב(: “אדם קורא קריאת שמע כל ימיו ופעם אחת לא קרא, דומה כמי 

שלא קרא קריאת שמע מימיו”, ובוודאי שאין הכוונה שמי שלא קרא קריאת שמע פעם אחת לא 

יקבל שכר על כל הפעמים שקרא קריאת שמע ]דזה נאמר רק בתוהה על הראשונות )קידושין מ, 

ב( שמפקיע את המעשה לשעבר מקבלת שכר[, אלא ביאור הדבר כך הוא: הבדל גדול יש בין זה 

שמעולם לא ביטל קריאת שמע, לבין זה שאפשרות הביטול קיימת אצלו – ולּו אפילו פעם אחת 

בלבד, והוא שזה שלא החסיר ק”ש מימיו כל קריאותיו הם באופן של קבלת עול גמורה, והמקבל 

עליו עול באופן מוחלט אינו מחסיר כלל, אבל זה שפעם אחת לא קרא ק”ש, חסר לו בעצם מהות 

הקבלה כראוי, והרי זה פגם בכל קריאותיו, כמי שלא קרא מעולם, היינו שבכך הפקיע את כל 

קריאותיו לשעבר ממעלת ‘הקורא כל ימיו’. 

אמנם גם זה שאירע וביטל קריאת שמע, עדיין אינו מופקע מגדר זה כאשר יקפיד על כך מכאן 

ולהבא, ואם יחסיר קריאת שמע פעם שניה גם אז יחשב לו כאילו לא קרא קריאת שמע מימיו, 

שאף על פי שאין לו מעלת השלם של זה שלא החסיר מימיו, מכל מקום הרי הוא שייך לקבלת 

עול מכאן ולהבא, וחסרון של ק”ש מעתה הרי הוא פוגם בשלמות הנוכחית.

ויתר על כן, התועלת במעלת השלמות, אינה רק בתכונות שנקבעו בנפשו על ידי העמידה בנסיונות, 

אלא שאחר שעשה כל שביכלתו, ועבד בכל כוחו, נותנים לו מן השמים מעלות וכוחות שאינם לפי 

טבעו, וכמו שכתב הגר”א )אבן שלמה פ”ב אות ג( שיראה פנימית עילאה אי אפשר להשיגה על 

ידי עבודה, אלא שמעלה זו ניתנת כשכר לזה שעמל ויגע ומיצה את מידותיו, שמקבל הארת פנים 

מיוחדת שעל ידי כך יגיע ליראה פנימית למעלה מטבעו, וכדברי רבינו לעיל בחשבון העשירי שכתב 

נא. ותגעה יכלהו על מת שתוא משלם מחובוה תבורא על טובוהיו עליו. מעלת השלימות נתפסת 

אצל רוב בני אדם כמדת חסידות, אך מדברי רבינו כאן אנו למדים שאין הדבר כן. שכן כתב כי 

חובת האדם לחשב “הגעת יכלתו על מה שהוא משלם מחובות הבורא על טובותיו עליו” – היינו 

עד כמה חייב הוא לקב”ה על טובותיו, לעומת יכלתו לשלם ולהחזיר לבורא על כל גמולו הטוב. 

והנה אמר הכתוב )משלי טו, כד(: “אורח חיים למעלה למשכיל למען סור משאול מטה”. וכתב 

ירד  כדי שלא  עליה  להיות תמיד במצב של  חייב  “המשכיל  ז(:  יב,  )בראשית  אליהו’  ב’אדרת 

זו נמדדת אצל כל אחד לפי מה שהוא,  ממעלתו”. האדם נדרש שעבודתו תהיה שלמה, אמנם 

כוחותיו ומצבו בכלל. משל לתינוק שרבו מלמדו צורת האותיות, הרי שזו היא שלמות לימודו 

כעת, משום שקריאת תיבות עדיין אינה נדרשת ממנו והיא למעלה מכוחו. אך לאחר שידע את 

צורת האותיות, הרי כעת שלימותו היא לימוד הקריאה, ואילו לימוד החומש הוא למעלה ממידתו, 

וכן כאשר יגיע ללימוד החומש, מעתה זוהי שלימותו עד שיגיע זמנו למשנה.

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  הרג הרב   תמוסר   ארחוה   

עושת  תאדמת  שתייהת  מת 

לפרוע  אותו  חייב  וגם   –

שהייתה  היבול  כמות  את 

להצמיח  האדמה  יכולה 

שהשתמש  הזרעים  מאותם 

העבד  וכאשר  לצרכיו,  בהם 

מדותו  גדל  זאת,  שמע 

כאבו  גדל   – רעהו  ונכפלת 

לכפולה,  נחשבה  ואשמתו 

על שאדוניו תובע ממנו לא 

רק את הזרעים, אלא גם את 

היבול שהיה צומח מהם.

לך  גם  ראוי  אחי,  כן,  וכמו 

לעשות   – נפשך  עם  לחשוב 

לך  עשה  לעצמך.  חשבון 

חישוב של זה מול זה: מצד אחד תחשוב על מת שחננך תאלתים מתבנהך – על שהאלוקים חנן 

והעניק לך מן תכח  ולהשכיל אה הורהו, ומת שנהן  ולהבין  אוהו  ובתבונה להכיר  אותך בחכמה 

על טובותיו  לו את מת שאהת חייב לו  היכולת לפרוע  ואת  ועל שנתן לך את הכוח   – ותיכולה 

כלפיך, ומצד שני עשת בתת – עשה לך חישוב מת שיצא אל גבול תמעשת ממך – באיזו מידה ניצלת 

את כוחותיך והוצאתם אל הפועל במילוי אותן חובות של הכרת הטוב, וייראת לך – ותבין ויצטייר 

בעיני רוחך, כי אהת נהבע בכל תת – כי תוגש נגדך תביעה על כל מה שחיסרת והתרשלת בניצול 

כוחותיך אשר ניתנו לך לצורך המשימה שהוטלה עליך ובא עליו לידי חשבון – והנך עתיד לתת על 

כך דין וחשבון, כל שכן עה תימשך תטובוה אליך מאה תבורא – ובפרט כשאתה נוכח לראות את 

השפעת טובותיו הרבות של הבורא יתברך עליך בכל עת ובכל שעה.

כלפיו בעבור הטובות שעשה 

לו, בהתאם למידת יכולתו.

לעצמו  ייתן   – בתת  ויימשל 

הוא  למה  זה,  בדבר  משל 

דומה, אל עבד ]לעבד[, שנהן 

לו אדוניו חלקת אדמת וציווה 

עליו לתרוע אותה, ונהן תתרע 

צרכו  כפי  זרעים  לו  ונתן   –

– כפי הנדרש לזריעת אותה 

 – קצהת  ותרע  אדמה,  חלקת 

מאותו  חלק  רק  זרע  והוא 

תתרע  שאר  ותוציא  שדה, 

בצרכיו – ובשאר הזרעים השתמש לצרכיו האישיים. וכאשר פקד ]בדק[ אדוניו אה תאדמת ]את 

השדה[, מצאת בלהי תרועת מקצהת – מצא שרק מקצתה זרועה וחלקה האחר אינו זרוע, וכששאלו 

על תת – וכששאל את העבד על פשר הדבר, תודת העבד בקיצורו בענינת – בכך שפשע בטיפולו 

בשדה, וִחשב עמו על מת שאמר כי תרע מן תתרע באדמת – ואז אדונו “בא אתו חשבון” ושמע מן 

העבד דיווח על כמות הזרעים שזרע באדמה, ופקד תנתרע ממנת – ובדק ואימת אם אכן זרע כמות 

זו, וחישב על מת שעלת בו עד הכליה – וערך חישוב מדוייק כמה יבול עתידים היו זרעים אלה 

להוציא לכל היותר ]כדי שיידע כמה לתבוע ממנו בעבור הזרעים שלא זרע, שהרי מלבד הזרעים 

עצמם תבע המלך מעבדו גם את מה שהיו יכולים להצמיח[, והבעו בשאר תתרע – ותבע ממנו את 

יתר תתרעים, וחייבו לפרעו כל

ָלת  ת, ְוָגַדל ַמְדֵותּו ְוִנְכּפְ ָתְיָהת ָתֲאָדָמת עֹוׂשָ ֶ ַמת ּשׁ

ָרָעהֹו.

ַמת  ַעל  ָך  ַנְפׁשְ ִעם  ב  ֵ ְלַחּשׁ ְלָך  ָראּוי  ָאִחי,  ְוֵכן, 
ְוֶאה  אֹוהֹו  ֵמֲתָבָנְהָך  ָתֱאלִֹתים  ֲחָנְנָך  ֶ ּשׁ

ִלְפרַֹע  ְוַתְיֹכֶלה  ַתּכַֹח  ִמן  ְלָך  ַהן  ּנָ ֶ ּשׁ ּוַמת  ּהֹוָרהֹו, 

ֶאל  ֵצא  ּיֵ ֶ ּשׁ ַמת  ָבֶתת  ת  ַוֲעׂשֵ לֹו,  ב  ַחּיָ ת  ַאּהָ ָ ּשׁ ַמת 

ע  ת ִנְהּבָ י ַאּהָ ָך, ְוֵיָרֶאת ְלָך, )נב(ּכִ ת ִמּמְ ֲעׂשֶ בּול ַתּמַ ּגְ

ֵעה  ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ּכָ ּבֹון,  ֶחׁשְ ִליֵדי  ָעָליו  ּוָבא  ֶתת  ָכל  ּבְ

ְך ַתּטֹובֹוה ֵאֶליָך ֵמֵאה ַתּבֹוֵרא. ׁשֵ ִתּמָ

ֲאָדָמת  ֲאדֹוָניו  לֹו  ַהן  ּנָ ׁשֶ ֶעֶבד,  ֶאל  ֶתת  ּבָ ל  ׁשֵ ִויּמָ
ְוָתַרע  ָצְרּכֹו,  ִפי  ּכְ ַרע  ַתּתֶ ְוָנַהן  ִלְתרַֹע, 

ַקד  ר ּפָ ְצָרָכיו. ְוַכֲאׁשֶ ַרע ּבִ ָאר ַתּתֶ ְקָצָהּת, ְותֹוִציא ׁשְ

י ְתרּוָעת ִמְקָצָהּת,  ְלּהִ ֲאדֹוָניו ֶאה ָתֲאָדָמת, ְמָצָאּת ּבִ

ב  ֵ ְוִחּשׁ ְבִעְנָיָנּת,  ֵאלֹו ַעל ֶתת, תֹוָדת ְבִקּצּורֹו  ְ ּשׁ ּוְכׁשֶ

ֲאָדָמת,  ּבָ ַרע  ַתּתֶ ִמן  ָתַרע  י  ּכִ ָאַמר  ֶ ּשׁ ַמת  ַעל  ִעּמֹו 

ָעָלת בֹו ַעד  ֶ ב ַעל ַמת ּשׁ ֵ ת, ְוִחּשׁ ּנָ ְתָרע ִמּמֶ ּוָפַקד ַתּנִ

ל  ּכָ ְלָפְרעֹו  בֹו  ְוִחּיְ ַרע,  ַתּתֶ ָאר  ִבׁשְ ּוְהָבעֹו  ְכִליה,  ּהַ

נב. כי אהת נהבע בכל תת ובא עליו לידי חשבון. אמר ה’חפץ חיים’ )‘מים חיים’, חוקת(: ידועים דברי 

הגאון מוילנא זצ”ל בהבדל שבין ‘דין’ ל’חשבון’ ]בדברי התנא שאמר במסכת אבות )ג, א(: “דע... 

ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, לפני מלך מלכי המלכים הקב”ה”[. כשיעמוד אדם לפני בית 

דין של מעלה, יתבע לתת דין על כל מעשיו, ובנוסף יבואו ִאתו חשבון: הלא באותה שעה שעבר 

על מי שיחשוב תמיד בהשגחת ה’ עליו בכל עת, שאז: “יהיה הבורא יתברך נמצא עמו במצפונו, 

יראהו בעין שכלו וכו’, וכאשר יתמיד על זה יניח הבורא לו וכו’ ויפתח לו שערי ידיעתו ויגלה לו 

סודות חכמתו וכו’, ויהיה במדרגה העליונה ממדרגות החסידים ובמעלה הרמה ממעלות הצדיקים, 

ויראה מאין עין וישמע מבלי אוזן וידבר בלי לשון וירגיש בענינים מבלתי חושים” וכו’. ע”כ. 

והנה אדם זה אם ירד ממעלתו ואין עבודתו בשלמות, הרי יאבד ויפסיד את כל הדברים הללו 

וישוב להיות כמקודם. ובוודאי שאי אפשר לומר שרק חסר שלמות הוא, שכן אבד והפסיד כל 

מדרגתו, והרי הוא כמלאך שחזר להיות כאחד האדם )‘משנת רבי אהרן’, ח”ד עמו’ פג-פו(.

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  הרת הרד   תמוסר   ארחוה   

 – תולהם  לעמוד  ייהכן  אשר 

ומי שמשתמש בכוחו לצורך 

העולם  מותרות  השגת 

שאינם הכרחיים וקיומו אינו 

יחסר   – יפקדנו  בהם,  תלוי 

ממנו אותו הכוח בעה תצורך 

תצריכים  בדברים  אליו 

לדברים  לו  לכשיזדקק   –

]כלומר,  בעבורו  ההכרחיים 

במידה  לאדם  ניתן  הכוח 

לו  הדרוש  כפי  מדויקת 

לקיום מצוות התורה ולצורך 

הגשמיים,  צרכיו  השגת 

את  מבזבז  האדם  וכאשר 

עניינים  להשגת  כוחו 

לו,  נחוצים  שאינם  גשמיים 

הוא גורע מן הכוח שניתן לו 

לצורך קיום מצוות התורה ולשאר ענייניו ההכרחיים[.

ולכן אל ההלת – אל תצדיק את עצמך בתירוצים ובאמתלות של ”לּו” ו”אולי”, והאמר – ותתרץ את 

מחדליך בתירוצים שונים, כגון, לּו תגעהי למעלה כך וכך מן תממון ותחכמת – לּו הייתי מגיע לדרגה 

גבוהה יותר בעושר ובחכמה, אז בוודאי תייהי נוהג אחרת ומשלם את כל מת שאני חייב מן תעבודת 

או בשאר תירוצים   – חובותי לבורא יהעלת, ותדומת לתת מן תדברים  כל  וממלא את  ]בעבודה[ 

הדומים לזה, כי תם דברי כתבים – מפני שאלו הם דברי שקר ואשליות כוזבות, יהעת מי שיהלת עצמו 

בתם – וכל מי שמסתמך עליהם, הוא תועה וטועה, ויפול מי שנשען עליתם – ומי שנשען עליהם, 

ינחל כישלון חרוץ. ותאה תיא תגדולת שבטעיוה – והתנהלות בדרך זו היא הטעות הגדולה ביותר 

שטועים בה ‘בעלי תמשכון’ – הם אנשי ה”כת הממשכנים את השם”, אשר תכרהי לך – שהזכרתי 

זו הגדרתו של  ]‘כת הממשכנים את השם’  סוף פרק חמישי  בשער תבטחון  אותם לפניך לעיל 

מתניך  לאזור  לך  ראוי  ולכן 

והטרח  כחך  בכל  ולתשהדל 

]ולטרוח[ בכל יכלהך לפרעו 

– לפרוע לבורא את כל מה 

שהנך חייב לו, ולתשווה את 

ולדאוג   – לחכמהך  מעשיך 

את  תואמים  מעשיך  שיהיו 

תהיה  ותכרהך  ידיעותיך, 

שווה עם תשהדלוהך, ותוהר 

כל  את  ותגייס   – טרחך  כל 

לעשוה  ומאמציך  כוחותיך 

ואל   – עולמך  במוהר  ואל ההנתג  להשגותיך.  בהתאם   – כפי חכמהך  הבורא  מצוות  את  ולקיים 

תבזבז את כוחותיך בהשגת מותרות העולם הזה, פן הלאת לשלם - פן תיחלש ולא תוכל לקיים 

את חובוה הורהך – את החובות שהתורה הטילה עליך, שתאל – כי האל יהעלת נהן לאדם מן תכח 

כפי צרכו – נותן לאדם כוח בדיוק כפי הנצרך לו להורהו – לקיום התורה ולעולמו – ובעבור צורכי 

קיומו בעולם הזה, ומי שתוציא ממנו מאומת במוהרוה

ַתּצֶֹרְך  ְבֵעה  ִיְפְקֶדּנּו  תּוָלָהם,  ַלֲעֹמד  ֵכן  ִיּהָ ר  ֲאׁשֶ

ִריִכים. ָבִרים ַתּצְ ּדְ ֵאָליו ּבַ

לּו  ְוֹהאַמר:  ְו”אּוַלי”  ”לּו”  ּבְ ַעְצְמָך  ְהֶלת  ּהִ ְוַאל 
מֹון  ַתּמָ ִמן  ָוָכְך  ְך  ּכָ ְלַמֲעַלה  י  ְעּהִ ִתּגַ

ִמן  ב  ַחּיָ ֲאִני  ֶ ּשׁ ַמת  ל  ּכָ ם  ּלֵ ְמׁשַ ָתִייִהי  ְוַתָחְכָמת, 

ִמן  ָלֶתת  )נג(ְוַתּדֹוֶמת  ת,  ִיְהַעּלֶ ַלּבֹוֵרא  ָתֲעבֹוָדת 

ְהֶלת  ּיִ ׁשֶ ִמי  ִיְהֶעת  ְכָתִבים,  ְבֵרי  ּדִ י ֵתם  ּכִ ָבִרים,  ַתּדְ

ָען ֲעֵליֶתם. ְותֹאה ִתיא  ׁשְ ּנִ ַעְצמֹו ָבֶתם, ְוִיּפֹל ִמי ׁשֶ

י  ָתַכְרּהִ ר  ֲאׁשֶ ּכֹון,  ׁשְ ַתּמַ ֲעֵלי  ּבַ ָטֻעּיֹוה  ּבְ ׁשֶ דֹוָלת  ַתּגְ

חֹון. ּטָ ַער ַתּבִ ְלָך ְבׁשַ

ָכל  ּבְ ְוִהְטַרח  ּכֲֹחָך  ָכל  ּבְ ל  ּדֵ ּהַ ְלִתׁשְ ְלָך  ְוָראּוי 
יָך  ַמֲעׂשֶ וֹוה  ּוְלַתׁשְ ְלָפְרעֹו,  ָך  ְיָכְלּהְ

ל  ּכָ ְותֹוֵהר  לּוְהָך,  ּדְ ּהַ ִתׁשְ ִעם  ָרְהָך  ְוַתּכָ ְלָחְכָמְהָך, 

מֹוַהר  ְהַנֵתג ּבְ ִפי ָחְכָמְהָך. ְוַאל ּהִ ָטְרֲחָך ַלֲעׂשֹוה ּכְ

ָתֵאל  ם חֹובֹוה ּהֹוָרְהָך, ׁשֶ ּלֵ ְלֶאת ְלׁשַ ן ּהִ עֹוָלְמָך, ּפֶ

ְלהֹוָרהֹו  ָצְרּכֹו  ִפי  ּכְ ַתּכַֹח  ִמן  ָלָאָדם  ָנַהן  ת  ִיְהַעּלֶ

מֹוָהרֹוה  ּבְ ְמאּוָמת  ּנּו  ִמּמֶ תֹוִציא  ׁשֶ ּוִמי  ּוְלעֹוָלמֹו, 

ה’  אחת מתחבולות היצר הוא להערים על האדם קשיים בעבודת  נג. ותדומת לתת מן תדברים. 

את העבירה יכול היה לסגל מצוות! אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה )בראשית רבה צג(. 

אוי לנו כשנתבע ליתן דין על מעשינו, ואוי לנו כשיוכיחונו מדוע לא התעלינו במקום להתדרדר!

והנה, אם ל’דין’, יש תשובה: יתחרט האדם על העבר, יקבל על עצמו שלא ישוב לחטוא, יתוודה 

על עוונו, ויימחל לו. אך מה יענה ביום התוכחה, כשיבואו ִאתו חשבון מדוע לא התעלה באותו 

זמן.

משל למה הדבר דומה, לנער שקיבל חליפת צמר נאה, יפה להפליא. הלך להשתובב עם חבריו, 

הוריו.  לפני  כך  ולבסוף התייצב  והתכווצה,  הנהר  ונכתמה, קפץ עימה לתוך  החליפה התרבבה 

 ספקו ידיהם ואמרו: את הכתמים אפשר לנקות, את הרבב ניתן להוציא, אבל את הכיווץ אי אפשר

לתקן.

וזהו שנאמר )במדבר כא, כז(: “על כן יאמרו המושלים”, אלו המושלים ביצרם, “בואו חשבון”. 

עם ה’דין’ עוד תוכלו להסתדר, לגביו תועיל התשובה ויועילו יסורים למרק. אך מה תעשו עם 

ה’חשבון’, שחייכם התכווצו בהבלים ולא מילאתם את ייעודכם.

 עיונים 

 עיונים 



הלבבותשער חשבון הנפשביושר לבב חובות 

הרת  תמוסר   ארחוה   

הלבבות שער חשבון הנפשחובות 

תמוסר  ארחוה  הרו  

הביטחון  בשער  לעיל  רבנו 

מוכנים  שאינם  לאנשים 

אלא  ה’,  לעבודת  להתמסר 

תהיה  שפרנסתם  לאחר  רק 

מובטחת להם מראש למשך 

מכנה  הוא  חייהם.  ימי  כל 

אותם כך, משום שהם דומים 

לאדם הדורש משכון מחברו 

לפני שהוא נותן לו הלוואה, 

את  שיפרע  מאמין  כשאינו 

חושש  כשהוא  או  הלוואתו 

שלא תהיה לו היכולת לשלם 

את חובו )פתחי לב([.

לכן היזהר ותישמר לך, פן הקחנת – פן תשתמש בטעות זו לטענת לך ולאמהלא – לשם התנצלות 

והצטדקות על התנהגותך, כי אהת בתת ככל חוטא שיטען כתת – כי אם תעשה זאת, דינך יהא כדין כל 

פושע הטוען טענות מעין אלו, וכבר ידעה שאינת מצלה אוהו מן תעונש – והרי ידוע לך שתירוצים 

אלה אינם פוטרים אותו מן העונש, כמו שאמר שלמת המלך עליו תשלום על תגנב )משלי ו, ל(: ‘לא 

יבותו לגנב – בני אדם אינם מגנים כל כך את הגנב, כי יגנוב למלא נפשו כי ירעב – על גניבה שגנב 

כדי להחיות את נפשו בשעת רעבונו, ובכל זאת - ונמצא – כשתופסים אותו, ישלם שבעהים‘ – הוא 

משלם את סכום הגניבה בכפל כפליים )לפי רש”י ומצודת דוד(, אף על פי שדחקו נראת – גם אם 

גלוי לכול שעשה את מעשהו מתוך מצוקה, וצרכו תביאו לקחה ממון אחרים – וברור היטב שצרכיו 

דחקו אותו ליטול מממונם של אחרים, בכל זאת לא יינצל בתת מן תעונש ומהשלומי כפל. התירוצים 

אינם מתקבלים והחוטא נענש למרות הצידוקים והאמתלות, וכל שכן שהחוטא בשאר תחטאים שלא 

מתוך הכרח, לא יינצל מן העונש. 

ת ְלַטֲעָנת ְלָך ְוַלֲאַמְהָלא,  ֶחּנָ ּקָ ן ּהִ ְלָך, ּפֶ ֵמר  ָ ִתּשׁ
ֶתת,  ּכָ ְטַען  ּיִ ׁשֶ חֹוֵטא  ָכל  ּכְ ָבֶתת  ת  ַאּהָ י  ּכִ

מֹו  ֶלה אֹוהֹו ִמן ָתעֶֹנׁש, ּכְ ֵאיָנּת ַמּצֶ ּוְכָבר ָיַדְעּהָ ׁשֶ

ֵלי ו, ל(:  )ִמׁשְ ב  ּנָ ַתּגַ לֹום ַעל  ָ לֹֹמת ָעָליו ַתּשׁ ָאַמר ׁשְ ׁשֶ

ִיְרָעב  י  ּכִ ַנְפׁשֹו  א  ְלַמּלֵ ִיְגנֹוב  י  ּכִ ב  ּנָ ַלּגַ ָיבּותּו  לֹא 

ֳחקֹו ִנְרֶאת,  ּדָ י ׁשֶ ְבָעָהִים, ַאף ַעל ּפִ ם ׁשִ ּלֵ ְוִנְמָצא ְיׁשַ

ֶתת  ֵצל ּבָ ְוָצְרּכֹו ֱתִביאֹו ָלַקַחה ָממֹון ֲאֵחִרים, לֹא ִיּנָ

ָאר ַתֲחָטִאים. ן ׁשְ ּכֵ ל ׁשֶ לּוֵמי ֵכֶפל, ּכָ ִמן ָתעֶֹנׁש ְוַהׁשְ

בלימוד התורה, יזכה לסייעתא דשמיא, להיות גדול בתורה, אף על פי שהוא הרבה יותר מכפי כשרונו 

הטבעי... הכלל, שהסיבה המונעתו מהשגת התורה, הוא היאוש והרפיון, ולא כמו שחושב, שבשביל 

מניעת השגה, הוא מתרפה ומתייאש, אלא אדרבה, בשביל הרפיון והיאוש, הוא הסיבה למניעת ההשגה, 

שכבר אמרו חז”ל )שבת קד, א( ‘הבא לטהר מסייעין אותו’ ]ועייש שהביא מעשה מה’חתם סופר’ בזה[.

‘קנאה’  הרגשות של  מזה, בכך שמכניס בלבו  ולייאשו  להפריעו  ובלימוד התורה בפרט,  בכלל 

בחבירו. הוא נותן לו מחשבות להסתכל בחבירו ולראות בו כי הינו זכרן ואילו אתה שוכח מהר, 

חברך תופס כל ענין בקלות ובמהירות, ואתה בקצב איטי, ולפעמים בקושי. וכך על זה הדרך 

ואי-הצלחה  ולחוסר-התרכזות  לעצבות  האדם  עד שמביא את  ייאוש  היצר מחשבות  בו  מכניס 

בלימוד התורה ועבודת ה’.

בספר ‘עלי שור’ )ח”א עמ’ לו( כתב לאחד שסבל מזה, כיצד להתגבר על מצב זה, שיש להתבונן: הן, 

הקב”ה הבוחר בתורה נתן לך כל הכחות הדרושים כדי שתקבל חלקך בתורה. תוכל לברך בשמחה רבה 

בכל בוקר “ברוך אתה ה’ אלוקינו מלך העולם שעשה לי כל צרכי”, גם בגשמיות וגם ברוחניות. כל מה 

שצריך לי בכדי למלאות תפקידי בעולם, כל הדרוש לי לזכות לחלקי בתורה – הכל הוא יתברך נתן לי! 

אולם אתה – יותר ממה שאתה רואה ומעריך את כחות שכלך – אתה רואה כשרונות חבריך; ואילו 

ביחס לעצמך אתה רואה רק את מה שאין לך ויש לאחרים. הרגשה זו נקראת - קנאה!

המכיר את עצמו ויודע תכונותיו, ויודע כי מה שחננו הבורא יתברך – מתנה גדולה היא, ואם רק 

ינצל את כחותיו יגיע לכל מעלה חמודה, וישיג בתורה הקדושה מה שהבורא עולם רצה שהוא 

ישיג ובאופן שהבורא עולם רצה שישיגהו – אדם זה אינו סובל עוד מקנאה. אבל הצעיר אשר 

טרם מכיר את עצמו ותכונותיו הכרה מפוכחת וברורה – הננו מביט על עצמו בעינים-לא-לו. הוא 

מודד את עצמו בקנה-המדה של חבריו. מה שהוא רואה אצל חבריו – זהו בעיניו הטוב, והוא רוצה 

להיות כמוהם. לכן, המגע עם החברים מעמיד אותו תמיד על גבולות שכלו וכשרונו, והוא רואה 

את עצמו לא מתוך עצמו, אלא מהגבולות, ושם הוא רואה אצל עצמו יותר את השלילה.

דע לך כי עבודה גדולה וחשובה מוטלת עליך, והיא: להכיר את אשר חננך בוראך במעלות וכשרונות 

נעלים, ולהכיר, כי “אין מלכות נוגעת בחברתה”, כלומר: חלקך בתורה שמור לך לבד, וכל החברים 

שבסביבתך לא יגעו בו כי אין יד שכלם מגעת לחלקך המיוחד לך. הם – בשלהם, ואתה – בשלך. אל 

תמדוד את עצמך בקנה-המדה שלהם. דע והאמין לבוראך, כי נתן לך כל צרכך הרוחני!

ומה נעים מה שמסופר על תלמידו המובהק של רבי ישראל מסלנט זצ”ל, ר’ נפתלי אמסטרדם 

זצ”ל, שאמר פעם לרבו: “רבי, אילו היה לי מוחו של בעל “שאגת אריה” ז”ל )שהיה חריף עצום(, 

ולבו של בעל “יסוד ושרש העבודה” )מקדושי עליון(, ומדותיו של רבי – אז יכולתי לעבוד את 

ה’!” השיב לו ר’ ישראל: “נפתלי, במוח שלך ובלב שלך ובמדות שלך תוכל גם כן להיות עבד 

ה’ אמיתי!” הן זוהי רעננות הקדושה שבאדם, שידע, כי עליו לעבוד ה’ במוחו שלו, בלבו שלו, 

במדותיו שלו! ע”כ מספר ‘עלי שור’ ועיי”ש עוד.

בספר ‘חיי עולם’ )ח”ב פרק יב אות ד( כתב: באמת, גם מי שהוא קשה ההבנה עצום, אם יתאמץ מאד 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  הרט הרח   תמוסר   ארחוה   

פן   – לפרעו  עליך  יכבד 

אם  גם  לפרעו  עליך  יקשה 

ליום   – למחרה  והגיע  תזכה 

 – מאנשיו  והתית  המחר 

וקשת  החיים.  בין  ותהיה 

וגרוע  מכך  וחמור   – מתת 

יבא  אם  מצבך,  יהיה  מזה 

היום  סופך  יגיע  אם   – קצך 

וכבר לא תהיה ביום המחר, 

או-  – תאמהלא  עליך  והצר 

אז דחייתך תהפוך לך לצרה, 

ויסתתמו   – טענהך  והיפסק 

הזה  תעולם  כי  טענותיך, 

דומה כשוק ]לשוק[ שיהקבץ 

בו  מתאספים  שהבריות   –

 – ייפרד  ואחר  מוגבל,  לזמן 

אחד  וכל  נפרדים  כך  ואחר 

הולך לדרכו, ומי שניצל את 

ההזדמנות וסחר בו - ועשה בו עסקים טובים ותרויח, יוצא ממנו שמח, ומי שביום השוק התנהל 

בעצלתיים, תפסיד בו, ובעוזבו את השוק הוא מהחרט, וכבר אין בידו לתקן את שגיאותיו. ועל כן 

אמר שלמה המלך תחכם )קתלה יב, א(: ‘ותכור אה בוראך – ומלא את חובותיך כלפי הבורא בימי 

בחורוהיך – בזמן שאתה במלוא כוחך, עד אשר לא יבאו ימי תרעת‘ – בטרם יגיעו זמני החולשה, 

כי אז יקשה עליך מאוד לשלם את חובך לה’.

והאופן תארבעת עשר הוא חשבון תאדם עם נפשו – חשבון הנפש שעל האדם לעשות עם עצמו 

בעה אתבהו – בזמן שמבחין שמתעוררים בקרבו רגשות אהבה ונטוה נפשו – ונטייה נפשית וכלוה 

רוחו – וכלות הנפש ותשוקה אל כל מי ששוער ממנו – כלפי אדם שהוא משער שתוא אותבו ומחזיר 

לו אהבה כמו כן, כמו שכהוב )משלי כת, יט(: ‘כמים תפנים לפנים – כמו המים, שכשהאדם מסתכל 

תאריכוה  לך  שים  כן  על 

את  נצל   – לשלל  תתאה 

ההזדמנות  ואת  האפשרות 

כל עוד הן עומדות לרשותך, 

מת  לפרוע  שהוכל  בעוד 

שאהת חייב בו לבורא יום יום – ובעוד שבאפשרותך לפרוע את חובותיך לבורא מידי יום ביומו, 

ואל האחר מעשת יומך למחרהך – ואל תדחה למחר את מה שהנך חייב לעשותו היום. פן

ְוִהְתֶית  ֳחָרה  ַלּמָ יַע  ּגִ ּהַ ִאם  ְלָפְרעֹו,  ָעֶליָך  ד  ִיְכּבַ

ָך, ְוֵהַצר ָעֶליָך  ת, ִאם ָיֹבא ִקּצְ ת ִמּתֶ יו. ְוָקׁשֶ ֵמֲאָנׁשָ

ּוק  ּשׁ ּכַ ָתעֹוָלם  י  ּכִ ַטֲעָנְהָך,  ֵסק  ְוִהּפָ ָתֲאַמְהָלא, 

ֵמַח,  ַחר ְוִתְרִויַח, ׂשָ ּסָ ֵרד, ּוִמי ׁשֶ ץ ְוַאַחר ִיּפָ ְהַקּבֵ ּיִ ׁשֶ

ן ָאַמר ֶתָחָכם )קֶֹתֶלה  ִתְפִסיד, ִמְהָחֵרט. ְוַעל ּכֵ ּוִמי ׁשֶ

ר  חּורֶֹהיָך ַעד ֲאׁשֶ יֵמי ּבְ ּבִ ּוְתֹכר ֶאה ּבֹוְרֶאָך  יב, א(: 

לֹא ָיֹבאּו ְיֵמי ָתָרָעת.

ֵעה  ּבֹון ָתָאָדם ִעם ַנְפׁשֹו ּבְ ר, ֶחׁשְ ָעׂשָ ָעת  ְוָתַאְרּבָ
רּוחֹו  ּוְכלֹוה  ַנְפׁשֹו  ּוְנטֹוה  ַאֲתָבהֹו 

ֵכן,  ְכמֹו  אֹוֲתבֹו  תּוא  ׁשֶ ּנּו  ִמּמֶ ֵֹער  ּשׁ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ֶאל 

ִנים  ַלּפָ ִנים  ַתּפָ ִים  ּמַ )נת(ּכַ ֵלי כת, יט(:  )ִמׁשְ הּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ

עֹוד  ּבְ ָלל,  ְלׁשָ ַתּתֹאה  ָתֲאִריכּוה  ְלָך  ים  ׂשִ ן  ּכֵ ַעל 
ַלּבֹוֵרא  ּבֹו  ב  ַחּיָ ת  ַאּהָ ָ ּשׁ ַמת  ִלְפרַֹע  ּהּוַכל  ׁשֶ

ן  ת יֹוְמָך ְלָמֳחָרֶהָך. ּפֶ ַאֵחר ַמֲעׂשֵ יֹום יֹום, )נד(ְוַאל ּהְ

נת. כמים תפנים לפנים כן לב תאדם לאדם. פירש רש”י )יבמות קיז, א(: “כמים הללו שאדם צופה 

נד. ואל האחר מעשת יומך למחרהך. במסכת אבות )ב, ה( אמרו: “אל תאמר לכשאפנה ]מעסקי[, 

יום  יום  המתחדשים  שונים  עניינים  יטרידוך  כי   – תפנה”  לא  שמא  בתורה[,  ]-אעסוק  אשנה 

בעסקיך, ומי יודע מה ילד יום? והרי נמצאת יוצא מן העולם בלא תורה, הלכך “עשה תורתך קבע” 

)רמב”ם; רבינו יונה(. 

המשיל ה'חפץ חיים’ )שמיה”ל ח”ב פכ”ט( את הדבר למה הדבר דומה: איש אחד, מחמת גודל 

עניותו, עזב מולדתו ויצא לנוד בארץ רחוקה )אפריקא וכדומה( כדי להחיות את בני ביתו, והיה 

שם איזה עשרות שנים. והיה עצלן גדול בטבעו והולך בטל בתמידות. ופגשו איש אחד ממכיריו 

מעירו ושאלו: למה אתה הולך בטל ולא תראה להשתכר, שעל זה הייתה נסיעתך? והשיב לו: מה 

תתפלא עלי, עוד יש לי שהות, כי מיום ביאתי לפה הוא עדיין רק כעשרים שנה. ויען רעהו ויאמר 

לו: האם חסר דעה אתה? אפילו אם היית אזרח פה והיית הולך בטל בתמידות, גם כן אין זה דרך 

ישר לפני איש, כידוע לכל, ובפרט שאתה גר פה ועזבת את ארץ מולדתך לבוא פה ולהשתכר 

מעט ולחזור למקומך, היה לך להתבונן על כל יום ויום לחפש איזה דבר להשתכר באשר תמצא, 

ולא ילך שום יום לבטלה, ואתה משיב שאתה בסך הכל פה עשרים שנה? תשובה כזו היא שייכת 

לשוטים ולא לאנשים ברי דעת.

והנמשל מובן מאליו, נשמת האדם, כשהורדה לארץ, היא כמו גר ממש, שבא לגור פה כדי להשיג 

תורה ומצוות, כי למעלה בשמים אינו יכול להשתכר מאומה, ונקצב לו זמן מיוחד על זה, ואחר 

כך לחזור למקור שרשו למעלה ולצרור שם בצרור החיים את ה’ אלקיו. וצריך להתבונן על כל 

יום ויום ועל כל שעה ושעה מיום היותו לאיש, שלא תהיה גרותו בעולם הזה לבטלה. וזהו שאמר 

הכתוב )תהלים קיט, יט(: “גר אנכי בארץ ]היינו לזמן קצוב[, אל תסתר ממני מצוותיך”. והאיש 

שמשיב, עדיין אני כבן עשרים או כבן שלושים שנה ויש לי שהות, הוא בתשובתו כמו החכם 

הבטלן הנזכר לעיל.

 עיונים 

 עיונים 



הלבבותשער חשבון הנפשביושר לבב חובות 

הריא  תמוסר   ארחוה   

הלבבות שער חשבון הנפשחובות 

תמוסר  ארחוה  הרי  

בהם הוא רואה בהם את פניו 

הוא  פניו שמחות,  אם  שלו: 

שמחות,  פנים  במים  רואה 

ואם פניו עצובות, הוא רואה 

לב  כן  עצובות,  פנים  בהם 

תאדם לאדם‘ – אם לבו אוהב 

אוהב  חברו  גם  חברו,  את 

בלבו  שונא  הוא  ואם  אותו, 

שונא  חברו  גם  חברו,  את 

ומצודת  רש”י  )לפי  אותו 

יתית  אם  שכן  וכל  דוד(. 

האדם  אם   – תתוא  תאיש 

שנראה לו כאוהב הוא שר או 

נגיד ]-מושל[, תתגבר אהבתו אליו ביותר, ויוהר מתת – ועל אחת כמה וכמה אם הוא לא רק משער 

ידי סימנים  ניכרת על  – כאשר האהבה  זה אוהב אותו, אלא כשיראת ממנו אוה  וחושב שאדם 

המעידים על תת, דהיינו מתקרבהו ותבטחהו – שהוא מקרב אותו ומבטיח לו לעזור לו, ושתוא מטיב 

אליו – וגם מיטיב לו ועושת עמו חסד, וחושב על טובתו ולא על האינטרסים שלו - לבלי צורך 

אליו – בלי שאוהבו זקוק לו, שלא יטרידנו דבר מאתבהו – או-אז שום דבר לא ימנע את אהבתו 

אליו, ולא יניח מיכלהו לנפשו – כה עזה היא אהבתו, עד שירצה להעניק לאהובו כל אשר לו ולא 

יניח בעבור עצמו מאומת, אבל יוציאנת כולת – אלא ישתמש בכל כוחותיו במצווהו ועבודהו – לא 

יחסוך כל מאמץ ויגיעה כדי לקיים את מצוותיו ולהידבק בעבודתו בכל יכולתו, ויהנדב בנפשו – 

 ויקריב את עצמו בעבורו, ובממונו ובניו – וגם את ממונו ואת בניו, בגמולו – כדי לשלם לו כגמולו

הטוב.

ָתִאיׁש  ִיְתֶית  ִאם  ן  ּכֵ ׁשֶ ְוָכל  ָלָאָדם.  ָתָאָדם  ֵלב  ן  ּכֵ

ּנּו  ִמּמֶ ְרֶאת  ּיִ ׁשֶ ּכְ ת  ִמּתֶ ְויֹוֵהר  ָנִגיד,  אֹו  ר  ׂשַ ַתתּוא 

תּוא ְוׁשֶ ְוַתְבָטָחהֹו,  ֵמַתְקָרָבהֹו  ֶתת  ַעל   אֹוה 

ֵאָליו,  ֹצֶרְך  ִלְבִלי  ֶחֶסד  ִעּמֹו  ת  ְועֹוׂשֶ ֵאָליו  ֵמִטיב 

יַח ִמיָכְלּהֹו  ַיּנִ ַיְטִריֶדּנּו ָדָבר ֵמַאֲתָבהֹו, ְולֹא  ּלֹא  ׁשֶ

ִמְצָוהֹו  ּבְ ּת  ֻכּלָ ת  יֹוִציֶאּנָ ֲאָבל  ְמאּוָמת,  ְלַנְפׁשֹו 

ּוָבָניו ּוְבָממֹונֹו  ַנְפׁשֹו  ּבְ ב  ְוִיְהַנּדֵ  ַוֲעבֹוָדהֹו, 

ְגמּולֹו. ּבִ

)דיש יין לבן אשר גם בו נראה הפנים(, מפני ו יתירה”. ע”כ. והוא פלאי. אך לפי הנ”ל הוא מבואר 

יפה, דהמדרש הקשה, למה לא אמר כיין הפנים לפנים, אחרי דגם אותיות של תיבת יין שוות 

הנגלות והנסתרות, דהיודין הן שווין כנ”ל, וה’נ’ גם כן שוה, דאות הנגלה הוא ‘נ’, והנסתר גם כן 

‘נ’. ותירץ, מפני ו יתירה, דאות ‘נ’, נכתב במלואו בויו כזה ‘נון’, וא”כ באות ‘נון’ אין האות הנגלה 

)דהיינו ‘ו’( שוה לנסתר )דהיינו ‘ון’( )‘בית יצחק’, פרשת ויקהל, עה”פ ויעש את הכיור(. 

בהן ורואה בהם פנים כפניו, אם הוא שוחק הם שוחקות ואם הוא עוקם הם עוקמות. כן לב האדם 

לאדם האחר, אם הוא אוהב את זה גם הוא אוהבו ואם הוא שונא את זה גם הוא שונאו”. עכ”ד. 

והסבירו ה’מאירי’ )משלי כז, יט( “שמתוך ליבו של עצמו יוודע לו לב חבירו, שאם הוא אוהבו 

בנאמנות ידע שאף חבירו כן, וכן בכל צד של אהבה...” עכ”ל. 

בספר ‘כתר ראש’ )סעיף קיט( כתב: “אמר רבינו ]חיים מוולאז’ין זצ”ל[: דבר מנוסה, אם יהיה 

לאדם שונאים חס ושלום, אם יפעול אצלו שהם צדיקים גמורים, וידון אותם לכף זכות, תיכף 

יתהפך לבבם לאוהבים לו”. ]נוסח רבי יוסף זונדל מסלאנט: "אמר מורי ]רבי חיים מוולאז'ין זצ"ל[ 

ששמע מגדול אחד, דבר בדוק ומנוסה כשיהיה לאיש שונאים אזי אם יפעול אצל עצמו שהם 

צדיקים בזה, ויאמר מסתמא דיבר אחד לשון הרע עלי לפניהם, או כדומה, ותיכף כשידונם לזכות 

ויפעול אצל עצמו שהדין עמהם, יתהפך לבבם לו לאוהבים”[. מבואר בדבריהם שכאשר אדם 

יחשוב טוב על חבירו אין זה רק סימן לדעת שגם חבירו אוהבו, אלא זה עצמו גם סיבה לגרום 

שחבירו יאהבנו, כי אם יחשוב על חבירו טובה זה משפיע על חבירו שגם הוא יאהבנו. וכעין זה 

כתב בפירוש ה’אור החיים’ הק’ עה”ת )בראשית מד, יח(.

‘כמים הפנים לפנים כן לב האדם  והנה יש לדקדק מה השמיע לנו שלמה המלך בפסוק הנ”ל 

לאדם’? ואיזה דבר מוסר יצא לנו מזה? ואמר הגר”א מווילנא זצ”ל, שכוונת הכתוב בזה הוא כך: 

הנה כאשר נעיין באותיות של אל”ף בי”ת, נראה שרובן אין אותיותיהן הנסתרות והנעלמות דומות 

ושוות לאותיות הנגלות והנראות. לדוגמא, אות אל”ף, האות הנגלית הוא ‘א’, שהוא בגימטריא 

אחד, ואותיות הנסתרות הן ‘לף’, שהן מאה ועשר. וכן האות בי”ת, האות הנגלה והנראה הוא ‘ב’, 

שהוא שניים, ואותיותיו הנסתרות הנה ‘ית’, שהן ארבע מאות ועשר. כמו כן יש להיפך, שהאות 

‘ה’, שהוא חמישה,  הנגלה הוא יתר על אותיותיו הנסתרות, כגון האות ה”א, האות הנגלה הוא 

והאות הנסתר הוא ‘א’, שהוא רק אחד. וכן אות עין, פא, צדי, קוף, כולן אותיותיהן הנגלות הנה 

יתירות על האותיות הנסתרות.

אך האותיות של תיבת מים, הנגלות והנסתרות שוות בהן, דהיינו המ”ם, האות הנגלה הוא ‘מ’, 

והנסתר הוא גם כן ‘מ’. וכן היו”ד, האות הנגלה הוא ‘י’, שהוא עשרה, והנסתרות הן ‘וד’, שהן גם 

כן עשר, וכן המ”ם השני. ואמר שלמה המלך ע”ה, כמים, רצונו לומר, כתיבת ‘מים’, הפנים לפנים, 

אותיותיו דומות ושוות פנים הנסתר לפנים הנגלה כנ”ל, כן לב האדם שהוא הפנים הנסתר, צריך 

להיות לאדם, רצונו לומר, שיהיה דומה לפנים הנגלה, שהוא הפה, שיהיה פיו ולבו שוים, ולא ידבר 

אחד בפה ואחד בלב, רק יהיה תוכו כברו.

ובזה ביאר הגר”א זצ”ל מדרש פליאה האומר: “כמים הפנים לפנים וגו’, למה לא אמר כיין לפנים 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  הריג הריב   תמוסר   ארחוה   

זאת  כל  עם  אויביתם, 

געלהים  ולא  מאסהים  לא 

הרחקתי  לא   – לכלוהם‘ 

עמי  מלהיות  בתיעוב  אותם 

מהם  רצוני  סילקתי  ולא 

וכמו שאמר  להשמידם,  כדי 

‘כי  ט(:  ט,  )עתרא  הנביא 

עדיין  שהרי  אנחנו  עבדים 

לדריוש  אנחנו  משועבדים 

וגם   – ובעבדוהנו  פרס,  מלך 

לא   – עתבנו  לא  בשעבודנו 

כלומר,  נטש אותנו אלתינו‘. 

השגחתו עלינו תמידית, גם כאשר נראה שאנו משועבדים לאחרים, עדיין הוא מגן עלינו.

ומתשלמה תענין תתת – ולצורך השלמת העניין הזה נוסיף ונאמר, כי מן תידוע – כי הרי דבר ידוע 

אצלנו, שמי שתית ריע – כי מי שהיה ידיד נאמן לאבוהינו ולאבוה אבוהינו, חייבים אנחנו לתכור לו 

אה תאתבת – את ידידותו זאת, ולהביע את הכרתנו בקרבה שחש כלפי אבותינו בכיבודו ואתבהו 

י(: )משלי כת,  וכינה את הקב”ה  שלמה המלך תחכם  ונאהב אותו, כמו שאמר  ידי שנכבד   – על 

וכאשר האדם מבחין בעצמו 

זו,  רגשית  בהתעוררות 

של  מחשבה  בדעתו  ישקול 

תת  שנעשת  כיון  וחומר:  קל 

לנברא – אם כלפי יצור חלוש 

באהבה  נוהגים  אנו  כמונו 

אנו  כמת  כן  אם  וברחמים, 

לבוראנו  תת  מכפלי  חייבים 

חייבים  אנו  כמה   – יהברך 

כך  להרגיש  כפליים  בכפלי 

אשר  יתברך,  בוראנו  כלפי 

רבנו  משה  תנביא,  תודיענו 

עליו השלום, בנבואה בשמו 

יתברך כי תוא אותב אוהנו - 

את ֻאָמֵּתנּו, כמו שאמר )דברים ת, ת-ח(: ‘לא מרבכם מכל תעמים – לא מטעם היותכם ַרִּבים משאר 

כי   - אתם  אוכלוסין  מעוטת  אומה  ַרִּבים,  אינכם  שהרי  ויבחר בכם,  ת‘ בכם  ]חפץ[  העמים חשק 

ומלבד   – ה’ בכם. ועם מת שתודיענו בתת  ה’ כלפיכם בחר  – רק בגלל חיבת  מאתבה ת‘ אהכם‘ 

שהודיע ה’ את דבר אהבתו כלפינו על ידי נביאו, הרי ראינו בעינינו אוהוה אתבהו אוהנו ועתרהו 

לנו, חדשים גם ישנים – נוכחנו בבירור בגילוי אהבתו אלינו בעבר וגם בהווה: בכל עת נחשפים 

אנו להשגחתו הפרטית עלינו. עם תקרבהו - כבר מלפני אלפי שנים קירב אותנו אליו ותבטחהו 

לנו – והבטיחנו להגן עלינו ולעמוד לימיננו בכל דור ודור, כמו שנאמר )ויקרא כו, מד(: ‘ואף גם – 

 ואפילו כשאני עושה עמהם את הפורענות התאה אשר אמרתי, שהם ִיַמּּקּו בעוונם בתיוהם בארץ

ְלַכּלָֹהם,  ים  ְגַעְלּהִ ְולֹא  ים  ְמַאְסּהִ לֹא  אְֹיֵביֶתם 

י ֲעָבִדים ֲאַנְחנּו ּוְבַעְבֻדֵהנּו לֹא  ְוָאַמר )ֶעְתָרא ט, ט(: ּכִ

ֲעָתָבנּו ֱאלֵֹתינּו.

דּוַע ֶאְצֵלנּו,  י ִמן ַתּיָ ּכִ ת,  ָתִעְנָין ַתּתֶ ָלַמה  ּוֵמַתׁשְ
ַוֲאבֹוה  ֲאבֹוֵהינּו  ֵרַע  ָתָית  ׁשֶ י  ּמִ ׁשֶ

ָתַאֲתָבת  ֶאה  לֹו  ִלְתּכֹר  ֲאַנְחנּו  ִבים  ַחּיָ ֲאבֹוֵהינּו, 

י(:  כת,  ֵלי  )ִמׁשְ ֶתָחָכם  ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ְוַאֲתָבהֹו,  ִכּבּודֹו  ּבְ

ת  ּמָ ּכַ מֹונּו,  ּכָ ָחלּוׁש  ְלִנְבָרא  ֶתת  ת  ֲעׂשֶ ּנַ ׁשֶ ְוֵכיָון 
ַרְך,  ִיְהּבָ ְלבֹוְרֵאנּו  ֶתת  ְפֵלי  ִמּכִ ִבין  ַחּיָ ָאנּו 

מֹו  י תּוא אֹוֵתב אֹוָהנּו, ּכְ ִביא ּכִ ר תֹוִדיָענּו ַתּנָ ֲאׁשֶ

ים  ָתַעּמִ ל  ִמּכָ ֶכם  ְמֻרּבְ לֹא  ת-ח(:  ת,  ָבִרים  )ּדְ ָאַמר  ׁשֶ

י ֵמַאֲתַבה ְיָי ֶאְהֶכם.  ֶכם — ּכִ ְבַחר ּבָ ֶכם ַוּיִ ק ְיָי ּבָ ָחׁשַ

ַאֲתָבהֹו  אֹוהֹוה  ָרִאינּו  ָבֶתת  תֹוִדיָענּו  ֶ ּשׁ ַמת  ְוִעם 

ִעם  ִנים,  ְיׁשָ ם  ּגַ ים  ֲחָדׁשִ ָלנּו,  ְוֶעְתָרהֹו  אֹוָהנּו 

מֹו  ּכְ ָודֹור,  ּדֹור  ָכל  ּבְ ָלנּו  ְוַתְבָטָחהֹו  ַתְקָרָבהֹו 

ֶאֶרץ  ְתיֹוָהם ּבְ ם תֹאה ּבִ ְקָרא כו, מד(: )נו(ְוַאף ּגַ ָאַמר )ַוּיִ ׁשֶ

ישראל  היא הבטחה לכנסת  געלתים”  ולא  “לא מאסתים  ומכאן שההבטחה של  ציבור,  בתורת 

בכללותה, כי אמנם “נצח ישראל לא ישקר” עד עולם. לעומת זאת התוכחה שבפרשת ‘כי תבוא’ 

היא תוכחה לכל יחיד ויחיד, ובתורת איש יחיד – אין לאף אחד הבטחה לטובה בלא תנאי. הלואי 

שיזכה כל אחד להיות בתוך כלל ישראל – דבר זה גופו היא הברכה הגדולה לכל יחיד!

ואמנם בזוהר הקדוש )זוהר חדש, פרשת כי תבוא( מצינו שגם מה שנאמר בסיום התוכחה שבפרשת 

כי תבוא הוא בעצם ברכה נסתרה, כי מאחר ש”והתמכרתם ואין קונה” ממילא מובטח על ידי זה 

שעם ישראל יישאר קיים לנצח ואפילו אוייביהם יסייעו לכך שהעם הזה יוסיף להתקיים לנצח, 

שכן על ידי סירובם לקנות אותם לעבדים – יישארו עבדי ה’ לנצח. )אך עלינו לזכור שגם הבטחה 

זו נאמרה רק לכלל ישראל בתורת ציבור – ולא לכל יחיד ויחיד, שהרי ידענו על יהודים שבמהלך 

הגלויות נמכרו בשביים לעבדים ולשפחות, עד שנזכה לקיום ההבטחה “ופדויי ה’ ישובון”(. )‘הרב 

מפונביז’, עמוד קיג(.

נו. ואף גם תאה בתיוהם בארץ אויביתם לא מאסהים ולא געלהים לכלוהם. רבי יוסף שלמה כהנמן – 

הרב מפוניבז’, העיר פעם על כך שבעוד שבתוכחה שבפרשה זו הכתוב מסיים בהבטחת “ואף גם 

זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים לכלותם”, הרי בתוכחה של משנה תורה, 

בפרשת כי-תבוא, הכתוב מסיים ב”והתמכרתם שם לאויבך לעבדים ולשפחות ואין קונה” )דברים 

כח, סח(, מבלי להוסיף אף מילה של תקוה ועידוד. מה פישרו של שינוי זה?

לציבור  נאמרת  זו  שבפרשה  שהתוכחה  מתבאר  ובראשונים  בגמרא  מפוניבז’,  הרב  אמר  אלא, 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  הרטו הריד   תמוסר   ארחוה   

וכמה   – קשים  אנו  וכמת 

מלתימשך  נהיה  סרבנים 

הגע  תאמה.  אחרי  ולהיכנע 

הדברים  היכן  עד  בעצמך, 

הרע  נעשה  אם  מגיעים: 

אבוהינו  אתבה  לא  בעיניו, 

ואבוה אבוהינו נתכור – תהיה 

זו התכחשות לאהבתו יתברך 

אבותינו,  ולאבות  לאבותינו 

ולא לאתבה תבורא ותשגחהו 

עלינו נגמול – ולא נגמול לו בעבור אהבתו אותנו והשגחתו עלינו, ולא בעבור תבטחהו ותקרבהו 

לנו נעשת – וסרבנותנו תיחשב כפירה בטובה שקירבנו אליו והבטיחנו, ולא לגודל טובהו מאהנו 

ורוב חסדו עמנו נשמע – ונתעלם בכך מרוב טובותיו ומחסדיו המרובים עמנו, ולא בעבור בריאהו 

אוהנו ותנתגהו תטובת לנו נבוש – האמנם לא נבוש מפניו, אף על פי שהוא ברא אותנו ואף על פי 

ורע  אותך  האוהב   – כ‘רעך 

אביך  את  שגם   – אביך 

לאורך  השזורה  אהבה  אהב. 

הדורות מצביעה על עוצמתה 

ועל שורשיה העמוקים, וחבל 

להחמיץ אהבה זו ולכזב בה 

תבורא  והרי  העתוב‘.  אל   -

יהברך מתכיר לנו את הבריה 

שכרת עם אבוהינו, ותשגחהו 

ומשגיח   – בעבורם  עלינו 

עלינו בזכותם, ולתקים – כדי 

לקיים את בריהו עמתם, כמו 

‘לא  ח(:  ת,  )דברים  שנאמר 

חשק  העמים  מכל  מרובכם 

כי   – בכם  ויבחר  בכם  ה’ 

מאהבת ה’ אתכם ומשמרו אה תשבועת אשר נשבע לאבוהיכם‘ – ובגלל רצונו לקיים את שבועתו 

מצרים’,  מלך  פרעה  מיד  עבדים  מבית  ויפדך  חזקה  ביד  אתכם  ה’  ‘הוציא  לאבותיכם  שנשבע 

ומצויים תרבת פסוקים נוספים האומרים כתת – דברים מעין אלו.

ולא   – והסמוך  עליו,  מבטחנו  נשים  לא  אם   – נפשנו  הבטח  לא  כאשר  אנחנו,  כן  ואם   – ואנו 

בעבודהו,  נדבק  ולא   – ולתידבק  אהבתו,  אחר  נרדוף  ולא   – לאתבהו  והנוע  חסדו,  על  נסמוך 

כמה   – עבת  טבענו  כמת  בכך!  נעשה  נוראה  רעה  איזו  שיחנו,  את  נשפוך  לא  תאלתים  ולפני 

וכמה קטנה תהיה  – יהיה עורפנו, ואמונהנו מעוטת  – וכמה קשה  גס, וערפנו קשת   יהיה טבענו 

אמונתנו,

ְך ַאַחר ָתֱאֶמה. לֹא ַאֲתַבה  ׁשֵ ים ְלִתּמָ ת ָאנּו ָקׁשִ ְוַכּמָ

ְלַאֲתַבה  ְולֹא  ִנְתּכֹר,  ֲאבֹוֵהינּו  ַוֲאבֹוה  ֲאבֹוֵהינּו 

ַבֲעבּור  ְולֹא  ִנְגֹמל,  ָעֵלינּו  ָחהֹו  ּגָ ְוַתׁשְ ַתּבֹוֵרא 

)נח(ְלֹגֶדל  ְולֹא  ת,  ַנֲעׂשֶ ָלנּו  ְוַתְקָרָבהֹו  ַתְבָטָחהֹו 

ְולֹא  ַמע,  ִנׁשְ נּו  ִעּמָ ַחְסּדֹו  ְורֹב  נּו  ֵמִאּהָ טֹוָבהֹו 

ִריָאהֹו אֹוָהנּו ְוַתְנָתָגהֹו ַתּטֹוָבת ָלנּו ֵנבֹוׁש. ֲעבּור ּבְ ּבַ

יר  ַרְך ַמְתּכִ ֲעתֹב. ְוַתּבֹוֵרא ִיְהּבָ ֵרֲעָך ְוֵרַע ָאִביָך ַאל ּהַ

ַבֲעבּוָרם,  ָעֵלינּו  ָחהֹו  ּגָ ְוַתׁשְ ֲאבֹוֵהינּו  ִריה  ּבְ ָלנּו 

ח(:  ת,  ָבִרים  )ּדְ ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֶתם,  ִעּמָ ִריהֹו  ּבְ ּוְלָתִקים 

ַלֲאבֹוֵהיֶכם,  ע  ּבַ ִנׁשְ ר  ֲאׁשֶ ֻבָעת  ְ ַתּשׁ ֶאה  ְמרֹו  ָ ּוִמּשׁ

ת ָכֶתת. ְוַתְרּבֵ

נּו ָעָליו ְוִהְסֹמְך ַעל  ר לֹא ִהְבַטח ַנְפׁשֵ ֲאׁשֶ ּכַ ְוָאנּו, 
ֵבק  ּוְלִתּדָ ְלַאֲתָבהֹו  )נת(ְוָהנּוַע  ַחְסּדֹו, 

ת  ּמָ ּכַ יֵחנּו,  ׂשִ ּפְֹך  ִנׁשְ ָתֱאלִֹתים  ְוִלְפֵני  ֲעבֹוָדהֹו,  ּבַ

ְמעּוָטת,  ֶוֱאמּוָנֵהנּו  ת  ָקׁשֶ נּו  ְוָעְרּפֵ ָעֶבת  ִטְבֵענּו 

נח. לגודל טובהו מאהנו ורוב חסדו עמנו נשמע. ה’אלשיך’ הק’ )דברים כא, א( ביאר מה שאמרו 

חז”ל )מדרש רבה, פרשת בראשית(: “בראשית ברא – בשביל ביכורים שנקראו ראשית, נברא 

העולם”. וז”ל: “כי הלא כל העולם אשר ברא בעבור האדם לא היה כי אם למען יחזיק לו טובה 

ויהללנו ולא יהיה כפוי טובה, ובזה תלוי קיום כל התורה והוראה וכו’. שבשביל מצות ביכורים 

נברא העולם, כי הוא על שנחזיק לו טובה על המחיה ועל הכלכלה וההיקש בכל יתר הדברים, כי 

זו בנין אב על כולם” וכו’. עכ”ד.

במסכת ברכות )לה, א(: “תנו רבנן, אסור לו לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה וכו’. וכל 

הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה כאילו גוזל להקב”ה וכנסת ישראל”. ביאר ה’שפת אמת’, כיון 

שכל הבריאה הייתה כדי להכיר טובה לה’ יתברך, נמצא כשנהנה בלא ברכה הרי הנאה זו השחתה 

היא, מאחר שלא ניתקן הרצון שהיה בבריאה לשבח לשמו יתברך וגוזל ההכרת טובה לה’. ע”כ.

“אנכי ה’ אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים” )שמות כ, ב(. פירש הרמב”ן: “וטעם ]-והפירוש 

של[ מבית עבדים, שהיו עומדים במצרים בבית עבדים, ]כלומר שהיו[ שבויים לפרעה, ו]ה’[ אמר 

להם ]את[ זה, ]לומר[ שהם חייבים שיהיה השם הגדול והנכבד והנורא הזה להם לאלוהים, ]כלומר[ 

מארץ  אותם  הוצאתי  אשר  הם  ‘עבדי  כטעם:  מצרים,  מעבדות  אותם  פדה  הוא  כי  שיעבדוהו, 

נת. והנוע לאתבהו וכו‘ לאתבה תבורא ותשגחהו עלינו. הנה נצטווינו בתורה הק’: “ואהבת את ה’ 

אלהיך” )דברים ו, ה(. וקשה לכאורה, הרי לאהוב אי אפשר על ידי כפיה, ואיך נצטוינו לאהוב את 

הקב”ה? אכן, משום כך אנו חותמים הברכה שקודם קריאת שמע, “הבוחר בעמו ישראל באהבה”, 

כי אם הוא אוהב אותנו, שוב מוכרחים אנו לאהוב אותו, על דרך שנאמר “אני לדודי ודודי לי”, 

וכמים הפנים לפנים )‘חוט המשולש’ בשם רבי עקיבא איגר(. 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  הרית הרטת   תמוסר   ארחוה   

ודק  חלוש  תוא  אריגהו 

בתחילת  אמנם   – מאד  עד 

ודקה  האריגה הרשת חלשה 

יהמיד  אשר  וכל  מאד,  עד 

שיתמיד  ככל  אך   – תדבר 

קוריו,  את  לארוג  העכביש 

אור  וימנע  ויעבת  יחתק 

תשמש מעבור בו ומתגיע אל 

הרשת  תתעבה  כך   – תביה 

לעבור  השמש  מאור  ותמנע 

דרכה ולהאיר את הבית.

וכן מעשת תיצר בלבבך – כך 

ותהליך  היצר  של  דרכו  גם 

יתית  לבך.  על  השפעתו 

 – מאד  חלוש  ענינו  בהחילה 

בתחילה הפיתוי חלוש מאד, מרומז ודק, לא ימנעך מראוה את תאמיהיוה – ולא ימנע ממך עדיין 

לראות את האמת. ואם הרגיש בו – ואם אתה מבחין בעה תתיא ובשלב הזה שמדובר בעצת היצר, 

והגלתו – את השקר ותסיר אותו מעל לבך, יקל עליך תדבר – תוכל לעשות זאת בקלות, ואם הקל 

בו – אך אם תזלזל בו בראשית דרכו בעודו חלוש וקלוש וההעלם ממנו, יחתק מעשתו וימנע אור 

שכלך ממך – כוחו ילך ויתחזק, עד שיחשיך את מאור שכלך ולא תוכל לראות את האמת, ויקשת 

– ואז כבר יהיה קשה לך לגלוהו מעל תכרהך – לסלקו מעל הכרתך.

שהוא מתנהג עמנו בטובה?! 

הייתכן?!

מן   - תשינת  מן  אחי,  תקץ, 

והסר   - וגול  תתאה,  התרדמה 

]מסוה[  מסך  אה  לבך  מעל 

את   – עליך  נסך  אשר  יצרך 

את  בו  כיסה  שיצרך  המסך 

עיניך, עד שתבדיל וחצץ בינך 

ובין אור שכלך. תן לעצמך משל: למה יצרך דומה? הלא הוא כעכביש אשר יארוג את קוריו על מאור 

– על חלון תביה, וכאשר יהמיד – וככל שיתמיד באריגת הקורים, יעבת – תתעבה הרשת, ויסהום – 

 וייסתם החלון עד שימנע מאור תשמש להגיע אל תביה - ולא יוכל לחדור אל תוך הבית. ובהחילה

ר  ֲאׁשֶ ְוָכל  ְמאֹד,  ַעד  ְוַדק  ָחלּוׁש  תּוא  ֲאִריָגהֹו 

ֶמׁש  ֶ ַתּשׁ אֹור  ְוִיְמַנע  ְוַיֲעֶבת,  ֶיֱחַתק  ָבר  ַתּדָ ַיְהִמיד 

ִיה. יַע ֶאל ַתּבָ ֵמֲעֹבר ּבֹו ּוֵמַתּגִ

ִעְנָינֹו  ה  ִבְהִחּלַ ִיְתֶית  ְלָבֶבָך.  ּבִ ֶצר  ַתּיֵ ת  ַמֲעׂשֵ ְוֵכן 
ּיֹוה.  ָחלּוׁש ְמאֹד, לֹא ִיְמָנֲעָך ֵמְראֹוה ָתֲאִמּהִ

ָך,  ִלּבְ ֵמַעל  תּו  ּוְהַגּלֵ ַתִתיא  ָבֵעה  ּבֹו  יׁש  ְרּגִ ּהַ ְוִאם 

ּנּו,  ם ִמּמֶ ֵקל ּבֹו ְוִהְהַעּלֵ ָבר, )נט(ְוִאם ּהָ ֵיַקל ָעֶליָך ַתּדָ

ת  ְוִיְקׁשֶ ָך,  ִמּמְ ְכְלָך  ׂשִ אֹור  ַנע  ְוִיּמָ תּו,  ַמֲעׂשֵ ֶיֱחַתק 

ָרֶהָך. ְלַגּלֹוהֹו ֵמַעל ַתּכָ

ָך ֶאה  ָנת ַתּתֹאה, ְוֹגל ֵמַעל ִלּבְ ֵ ָאִחי, ִמן ַתּשׁ ָתֵקץ, 
יל  ִתְבּדִ ר ָנַסְך ָעֶליָך, ַעד ׁשֶ ָמַסְך ִיְצְרָך ֲאׁשֶ

ַעל  ֶיֱארֹג  ר  ֲאׁשֶ ִביׁש  ַעּכָ ּכָ ְכֶלָך,  ׂשִ אֹור  ּוֵבין  יְנָך  ּבֵ

ַעד  ְוִיְסּהֹם,  ַיֲעֶבת  ַיְהִמיד,  ר  ְוַכֲאׁשֶ ִיה,  ַתּבַ ְמאֹור 

ה  ּוִבְהִחּלַ ִיה.  ַתּבַ ֶאל  ֶמׁש  ֶ ַתּשׁ אֹור  ַעה  ַתּגָ ְמַנע  ּיִ ׁשֶ

נט. ואם הקל בו וההעלם ממנו יחתק מעשתו. על הפסוק “לפתח חטאת רובץ” )בראשית ד, ז(, כתב 

המדרש רבה )בראשית כב, יא(: ‘חטאת רובצת’, ]כפי שראוי היה להיכתב, בלשון נקבה[, אין 

כתיב כאן, אלא “חטאת רובץ”, ]ללמד כי[ בתחילה ]כוחו של היצר הרע[ הוא תש כנקבה, ואחר 

כך הוא מתגבר כזכר. עכ”ל. 

כתב ה’בית הלוי’ )על מקרא הנ”ל(, וז”ל: כאן הודיע הקב”ה לקין שימהר לשוב בתשובה. שכן, 

ככל מה שמתאחר לשוב, היצר הרע הולך ומתחזק בכל יום, וכמו שאמרו חז”ל, כי יצרו של אדם 

מתגבר עליו בכל יום, ומיום ליום יקשה יותר להיפרד ממנו. נמצא, כי עיקר העונש מגיע לו לאדם 

מצרים’ )ויקרא כה, נה(”. עכ”ל. הרי מבואר שטעם החיוב לעבודת ה’, הוא מפני שפדה אותנו 

ממצרים. הפדיה ממצרים מחייבת את האדם בהכרת הטוב והדבר המורה על כך הוא עבודת ה’. 

בספר ‘דעת חכמה ומוסר’ )ח”א מאמר מ”א( כתב: טעות הוא במי שחושב שתכלית יציאת מצרים 

הוא שתצא מזה אמונה בלבד, זה אי אפשר, ולא ניתן לומר כן. משום שתכלית הדברים אינו 

שיתאמתו הנסים, אלא שתכלית האמונה הוא גם כן שמזה תצא עבדות, וכפי שכתב רש”י )שמות 

כ, ב( כדאי היא ההוצאה )ממצרים( שתהיו משועבדים לי. שמההוצאה צריך לצאת הכרת הטוב. 

והביאור האמיתי של הכרת הטוב הוא עבדות והשתעבדות לבעל הטובה. שאם נאמר שכל ענין 

ליל הסדר שיתאמתו אצלינו הנסים, למה לי )הא דתנן בפסחים( שצריך שיראה את עצמו כאילו 

הוא עצמו מיוצאי מצרים. עכת”ד.

הכרת הטוב הוא יסוד כל המצוות כולם, וכדברי הרמב”ן )סוף פרשת בא(: “וכוונת כל המצוות 

ביצירה  אחר  טעם  לנו  שאין  היצירה,  כוונת  והיא  בראנו  שהוא  אליו  ונודה  באלוהינו  שנאמין 

הראשונה, ואין א-ל עליון חפץ בתחתונים מלבד שידע האדם ויודה לאלקיו שבראו”. עכ”ל.

על גודל החובה המוטלת עלינו להתבונן ולהכיר טובה להשי”ת על רוב חסדיו וטובותיו, יש לצטט 

“וזכרת את ה’ אלוקיך כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל”  דברי ה’אור החיים’ הק’ על הפסוק 

)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”. 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  הריט הריח   תמוסר   ארחוה   

האדם לתקופת מה, ואחר כך 

שמתאכסן  ”אורח”,  קראו 

אצלו, ואחר כך קראו ”איש”, 

כלומר,  הבית.  בעל  היינו, 

הרע  היצר  נדמה  בתחילה 

לאדם כ”הלך” וכעובר אורח 

רגע  של  לביקור  שמגיע 

הוא  גירשו,  לא  ואם  בלבד. 

נעשה לו כ”אורח” המתגורר ומתאכסן אצלו. ואם לא גירשו, מתחזק עליו יצרו ונעשה כ”איש”, 

היינו, כבעל הבית )עפ”י רש”י שם(.

ואמר – ועוד דרשו חכמינו ז”ל )עבודה זרה יח, ב(: על הפסוק )התלים א, א(: ‘אשרי – מאושר 

ומהולל הוא תאיש אשר לא תלך בעצה רשעים – לא התפתה ללכת בדרכי הרשעים, ובדרך חטאים 

לא עמד – לא התעכב להתרועע עם החוטאים הנמשכים אחר תֲאוותיהם, ובמושב לצים לא ישב‘ 

– לא ישב ִעם רודפי בטלה וליצנות. שינוי הלשון בפסוק, מלשון ‘הלך’ לביטוי ‘עמד’, ואחר-כך 

ל-’ישב’, הביאה את חז”ל לדרוש: “וכי מאחר שלא הלך היכן עמד? ומאחר שלא עמד היכן ישב? 

אלא לומר לך שאם הלך - סופו לעמוד, ואם עמד - סופו לישב”. כלומר, מהחילת רק ”תלך” בעצת 

רשעים ובדרכם, בפגישה ארעית וחפוזה, ואחר כך ”עמד” ושהה בחברתם, ואחר כך ”ישב” בדרך 

של קבע בין הלצים הללו, ותדומת לתת תרבת – ועוד משלים רבים דומים לאלו משלו חכמינו ז”ל 

בעניין. כולם מלמדים שככל שהשפעת היצר על האדם נמשכת, היא הולכת ומתעצמת, עד שהיא 

מונעת מהאדם לגמרי מלראות את האמת.

אחי,  הזדרז,   – מתר  כן  על 

ותיעתר  נפשך,  אה  לתציל 

ובקש   – לדחוהו  באלתים 

מה’ שיעזרך להסירו ולסלקו 

בכך,  מעליך, וטרח ותשהדל 

באור  תאיר  ואז   – האור 

אמיהה  והראת  תחכמת, 

ולבך   – לבך  בעין  תדברים 

יראה את האמת.

]המשילו[  משלו  וכבר 

תשלום  עליתם  קדמונינו 

מעשת תיצר – את ההשפעה 

באדם  היצר  של  ההדרגתית 

]על האדם[ במשלים נחלקים 

– במשלים שונים מן תכהוב, 

נתן הנביא שהוכיח את דוד המלך על מעשה בת-שבע  ידי  – אחד המשלים נאמר על  באמרו 

)שמואל־ב יב, ד(: ‘ויבא תלך – עובר אורח, לבית האיש תעשיר ויחמול – והעשיר חס על רכושו 

ונמנע מלקחה מעדרי צאנו ומבקרו – ומהבקר שלו לעשוה לאורח תבא לו – כדי להכין סעודה לאורח 

שהגיע אליו, ויקח אה כבשה תאיש תראש – מה עשה? לקח את כבשתו היחידה של האיש העני 

ויעשת לאיש תבא – וממנה הכין סעודה לאורח שבא אליו‘. וחז”ל )סוכה נב, ב( דרשו מקרא זה על 

היצר הרע: שמהחילת קראו הכתוב ליצר הרע ”תלך”, בבחינת עובר אורח שאין דרכו להתארח אצל 

ְך ְקָראֹו ”ִאיׁש”.  ְך ְקָראֹו ”אֹוֵרַח”, ְוַאַחר ּכָ ְוַאַחר ּכָ

ָתַלְך  לֹא  ר  ֲאׁשֶ ָתִאיׁש  ֵרי  ַאׁשְ א(:  א,  ים  ִתּלִ )ּהְ ְוָאַמר 

ב  ִאים לֹא ָעָמד ּוְבמֹוׁשַ ִעים ּוְבֶדֶרְך ַחּטָ ֲעַצה ְרׁשָ ּבַ

ְך ”ָעַמד”,  ת ”ָתַלְך” ְוַאַחר ּכָ ִחּלָ ב, ִמּהְ ֵלִצים לֹא ָיׁשָ

ת. ב”, )ס(ְוַתּדֹוֶמת ָלֶתת ַתְרּבֵ ְך ”ָיׁשָ ְוַאַחר ּכָ

אלִֹתים  ָך, ְוֵתָעֵתר ּבֵ יל ֶאה ַנְפׁשְ ן ַמֵתר ְלַתּצִ ּכֵ ַעל 
אֹור  ּהֵ ל,  ּדֵ ּהַ ְוִתׁשְ ּוְטַרח  ֵמָעֶליָך,  ִלְדחֹוהֹו 

ָך. ֵעין ִלּבֶ ָבִרים ּבְ ה ַתּדְ אֹור ַתָחְכָמת ְוִהְרֶאת ֲאִמּהַ ּבְ

ת  ַמֲעׂשֵ לֹום  ָ ַתּשׁ ֲעֵליֶתם  ַקְדמֹוֵנינּו  לּו  ָמׁשְ ּוְכָבר 
ִמן  ֶנֱחָלִקים  ִלים  ְמׁשָ ּבִ ָאָדם  ּבָ ֶצר  ַתּיֵ

ְלִאיׁש  ֵתֶלְך  ֹבא  ַוּיָ יב, ד(:  מּוֵאל־ב  )ׁשְ ָאְמרֹו  ּבְ הּוב,  ַתּכָ

ַלֲעׂשֹוה  ָקרֹו  ּוִמּבְ ִמּצֹאנֹו  ָלַקַחה  ַוַיְחֹמל  יר  ֶתָעׁשִ

ָתָראׁש  ָתִאיׁש  ה  ְבׂשַ ּכִ ֶאה  ח  ּקַ ַוּיִ לֹו  א  ַתּבָ ָלאֵֹרַח 

ת ְקָראֹו ”ֵתֶלְך”,  ִחּלָ א ֵאָליו. ִמּהְ ת ָלִאיׁש ַתּבָ ֲעׂשֶ ַוּיַ

ס. ותדומת לתת תרבת. את הפסוק: “לפתח חטאת רובץ” )בראשית ד, ז( מבאר הגאון מוילנא זצ”ל, 

כי ה”חטאת”, היצר הרע, רובץ במקום שמשאירים לו פתח. במקום שמשאירים לו משהו קטן 

להיאחז בו. מהדבר הקטן הזה, שנראה, לכאורה, שולי וחסר ערך, הוא מתפתח. לאט לאט הוא 

מרחיב את אחיזתו, שלב אחר שלב, עד שהאדם נופל לגמרי ברשתו.

רבינו יונה ב’שערי תשובה’ )שער א אות יא( כותב, שהגורם לכך שהיצר הרע הצליח להחטיא את 

האדם הוא משום ש”לא נחלצו רעיוניו וחושיו בפגעו בו, ולא מיהר לגעור בים התאוה – ויחרב, 

על כן יגורהו היצר בחרמיו, ונפל במכמוריו”. בעלי המוסר אומרים כי רבינו יונה מחדש בדבריו 

שני חידושים: א. התאוה היא “ים”. ב. גערה אחת, צעקה אחת, מיד ִעם המפגש ִעם הים – ְמַיבשת 

על ההתחלה, שהתחיל לחטוא בשעה שלא היה מורגל בחטא, ועדיין לא היה אנוס.

זהו שאנו מתפללים: “אל תזכור לנו עוונות ראשונים מהר יקדמונו רחמיך כי דלונו מאד”. שכן, 

העוונות האחרונים, שעשינו לאחרונה, לאחר שבעו”ה כבר הורגלנו לחטוא בהם, אף אם ייזכרו 

ביום הדין, יש מקום לבקשת מחילה עליהם, שכן יש לנו איזה תירוץ שקשה כבר לפרוש מהם 

והננו כאנוסים בעשייתם. ברם, העוונות הראשונים, שעשינו אותם בראשונה, בשעה שעוד לא 

הורגלנו להם, ולא היה עלינו שום אונס לעשותם, עליהם אנו מבקשים כי כלל לא יזכרו לנו ביום 

הדין, כי במה נבקש למחול לנו עליהם. עכ”ד. 

 עיונים 

 עיונים 



הלבבותשער חשבון הנפשביושר לבב חובות 

תמוסר  הרכא   ארחוה 

הלבבות שער חשבון הנפשחובות 

תמוסר  ארחוה  הרכ  

 – ולכן חשוב עם נפשך, אחי 

עשה, אחי, חשבון עם נפשך, 

לו,  תדומת  ועל  תת  דבר  על 

ותכרח אוהת על מת שיש בו 

לעשות  נפשך  את  והכרח   –

תלויה  שבהם  הדברים  את 

שלמה  תצלהת, כי כבר אמר 

במהעלמים  תחכם  המלך 

המתעלמים  על   – מתסהכל 

)משלי  ולהחכים  מלהתבונן 

כח, ת(: ‘אנשי רע – האנשים 

נתונים  נעשו  ברע  הבוחרים 

מסונוורים  היצר,  ביד 

עיוורון,  כדי  עד  מפיתוייו, 

וכך לא יבינו משפט – הם מאבדים את כוח שיפוט ואין להם עוד יכולת להבדיל בין אמת לשקר, 

מפני שאין אור השכל מגיע אליהם, ומבקשי ת‘ יבינו כל‘.

והאופן תחמשת עשר הוא חשבון שיעשה תאדם עם נפשו, בתתמנהו מתונוהיו קודם תצורך אליתם – 

על שהוא דואג ועמל בהשגת מזונותיו עוד קודם שהוא צריך להם, ואיננו יודע – אף על פי שאינו 

שתגיע העה שיתנת מתם. וכן כשתוא צריך ללכה ויחית עד  יתקיים  הוא  – אם  אם יעמוד   יודע 

בדרך

ָך, ָאִחי, ַעל ֶתת ְוַתּדֹוֶמת לֹו, ְוַתְכֵרַח  ב ִעם ַנְפׁשְ ֵ ַחּשׁ
ְכָבר  י  ּכִ ָלָהּת,  ַתּצָ ּבֹו  ׁש  ּיֶ ֶ ּשׁ ַמת  ַעל  אֹוָהּת 

ת(:  כח,  ֵלי  )ִמׁשְ ל  ּכֵ ֵמִתְסּהַ ִמים  ְהַעּלְ ּמִ ּבַ ֶתָחָכם  ָאַמר 

י ְיָי ָיִבינּו ֹכל. ט ּוְמַבְקׁשֵ ּפָ י ָרע לֹא ָיִבינּו ִמׁשְ ַאְנׁשֵ

ַנְפׁשֹו  ִעם  ָתָאָדם  ּבֹון  ֶחׁשְ ר,  ָעׂשָ ת  ָ ְוַתֲחִמּשׁ
ַתּצֶֹרְך  קֶֹדם  ְמתֹונֹוָהיו  ַתְתָמָנהֹו  ּבְ

ֵעה  ַעד  ְוִיְחֶית  ַיֲעֹמד  ִאם  יֹוֵדַע  ְוֵאיֶנּנּו  ֲאֵליֶתם, 

ֶדֶרְך  ּבְ ָלֶלֶכה  ָצִריְך  תּוא  ׁשֶ ּכְ ְוֵכן  ֵמֶתם.  ָתֶנת  ּיֵ ׁשֶ

ב”ראש”, מיד בהתחלה. אבל אם אדם מאפשר לו כניסה, מתפשר ִאתו על דברים שנראים לו 

קטנים וחסרי משמעות, הוא לא נלחם בו ב”ראש” – או אז הנחש הקדמוני, יצר הרע, יבלע את 

האדם כולו, עד עקבו! הוא יהפוך להיות בעל הבית על האדם כולו, וימשיך לדרדר אותו עד שאול 

תחתית )‘יחי ראובן’ פרשת כי תצא(. 

“כי תצא למלחמה על ֹאיביך ונתנו ה’ אלוקיך בידך” )דברים כא, י(. מפרש ה’חפץ חיים’: “כי תצא 

למלחמה על אויביך” – זו מלחמת היצר. אם רק ייצא האדם למלחמה נגדו, מובטח לו – “ונתנו 

ה’ אלוקיך בידך” – ודאי הוא שיגבר עליו האדם וינצחהו. התפקיד המוטל על האדם הוא לצאת 

למלחמה. 

אותו לגמרי! אם אדם ייחלץ חושים, לא לתת ליצר הרע כל דריסת רגל, וימהר לגעור בים התאוה 

מיד עם הופעתה – ויחרב! הים יתייבש וייהפך לחרבה! אם גוערים בים התאוה, מיד עם בואה, 

במלוא העוצמה והנחישות! לא מאפשרים לה כל אחיזה, הרי ש”ויחרב” – היא מתייבשת ופוסקת!

אברהם אבינו מסרב לקחת מאומה מהרכוש של סדום, ואומר למלך סדום: “אם מחוט ועד שרוך 

נעל ואם אקח מכל אשר לך ולא תאמר אני העשרתי את אברם” )בראשית יד, כג(. הגמרא )סוטה 

יז, א( דורשת על כך: “בשכר שאמר אברהם אבינו: ‘אם מחוט ועד שרוך נעל’, זכו בניו לשתי 

מצוות: חוט של תכלת, ורצועה של תפילין”. ַעם ישראל, לדורי דורות, לובשים ציצית ומניחים 

תפילין בזכותו של אברהם אבינו שאמר: “מחוט ועד שרוך נעל”.

לכאורה יש להתבונן: חז”ל מתמקדים במה שאברהם לא לקח “מחוט ועד שרוך נעל”, על כך 

באפשרותו של  היה  הן  ולכאורה  תפילין.  ורצועה של  תכלת  חוט  הגדולה של  לזכיה  זכה  הוא 

אברהם לקחת את כל רכושה של סדום, מליונים על גבי מליונים, והוא לא לקח! על זה חז”ל לא 

מתמקדים. על המליונים האלו שלא לקח, חז”ל לא אומרים ְלַמה הוא זכה. במה הם מתמקדים? 

בחוט ובשרוך נעל! מה פשר הדבר?

התשובה לכך: בוודאי הנסיון הגדול של אברהם אבינו היה במה שהוא לא לקח את כל המליונים 

של סדום. כפי שמבואר בפסוק, הוא עשה זאת כדי לקדש שם שמים. הקב”ה הבטיח להעשיר 

אותי, ורק הוא יעשיר אותי, “ולא תאמר אני העשרתי את אברם”.

אבל אברהם אבינו לימד אותנו איך מגיעים לכך. איך לא מתפתים לקחת מיליונים. התשובה היא: 

“אם מחוט ועד שרוך נעל” – לא מתפתים לקחת אף לא חוט אחד! בו ברגע שנתת ליצר הרע פתח 

קטן, וִהסכמת לקחת חוט אחד – תגיע לידי כך שתיקח את כל המיליונים, ואז יתחלל שם שמים. 

מלך סדום יאמר בצדק: “אני העשרתי את אברם”.

דרכו של היצר, במלחמה, להתחיל ב”דברים קטנים” של מה בכך. “מה זה כבר, בסך הכול, חוט 

אחד קטן?...” וכאן, בנקודה קטנה זו, נקבעת המערכה כולה. 

אם האדם משכיל “לגעור”, בעוצמה ובנחישות, ביצר הרע, ולא מאפשר לו כל דריסת רגל – אז 

“ונתנו ה’ אלוקיך בידך”. ואם האדם מסכים להתפשר, הוא סמוך ובטוח שלא יקרה כלום מנטילת 

חוט אחד קטן – המלחמה הוכרעה. יצר הרע ניצח! לא יחלוף זמן רב והוא יהיה הבעלים על הכול.

יתכן לומר שיסוד זה נרמז בדברי ה’ אל הנחש: “הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב” )בראשית 

ג, טו(. הנחש הקדמוני היה היצר הרע הראשון שפיתה והחטיא את האדם. וכאן, בחטא הראשון, 

מצאה התורה את המקום לרמוז את דרך המלחמה ביצר הרע: “הוא ישופך ראש” – על האדם 

אותו  להכות  כניסה!  כל  לו  לאפשר  לא  דבריו.  בראש  מיד  אותו,  ולדחות  בו  לגעור  להשכיל 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  הרכג הרכב   תמוסר   ארחוה   

ממנו  לברוח  עצה  שום  לנו 

ואין שום   – ולא מנוס מפניו 

ולחשוב  מפניו,  מפלט  דרך 

גם  לחשוב  עלינו   – בצידת 

לדרך  שנצטרך  הצידה  על 

 – בו  שנפגע  ובמת  ההיא, 

בוראינו  את  נפייס  ובמה 

בעת שנעמוד לפניו ביום הדין ותחשבון תגדול, שאמר עליו תכהוב )מלאכי ג, יט(: ‘כי תנת תיום 

בא – הרי עתיד להגיע יום הדין והמשפט שהוא בוער כהנור‘ – כתנור מוסק המבער ומכלה ועושה 

עומד  כשהוא  וכן   – רחוקת 

לצאת לדרך רחוקה, הרי הוא 

מתמין עניני תליכהו קודם לכן 

בימים – הוא מכין את הנצרך 

לו לנסיעתו כמה ימים קודם 

לכן, ויעיין במת שתוא עובר 

מן  אליו  תולך  שתוא  במקום 

סוגי  על  וחוקר   – תמסחרים 

במקום  המצויות  הסחורות 

שהוא הולך לסחור בו, ואחר 

במת  ומתכנן  מעיין  הוא  כך 

רכב  כלי  ובאיזה   – שירכב 

שיגיעתו  ובמת  ליעדו,  יגיע 

ודואג להצטייד   – מן תצידת 

במסעו,  לו  הנצרכת  בצידה 

ובאילו מקומות חניה   – לווייתו בדרכו, ובמחנוה אשר יחנת בתם  יהיו בני  וקובע מי   – ובחברת 

יתאכסן בדרכו, ותדומת לתת – וכיוצא בכל אלו, וכל זאת הוא חוקר ומתכנן אף על פי שאיננו יודע 

במת שגתר לו תבורא מתת – שאין הוא יודע מה הבורא גזר עליו בהמשך דרכו, ולא באריכוה ימיו – 

וגם אינו יודע כלל אם יאריך ימים עד זמן הנסיעה.

ועל תדרך תתת – ובדומה לכך, אחי, אנחנו חייבים לתיוה נכונים - מוכנים למועד נסיעתנו מהעולם הזה, 

ולתתדמן – ולהכין עצמנו לדרך תרחוקת אל תעולם תאחר ]-העולם הבא[, אשר אין לנו מברח – שאין 

ּוְבַמת  ָדת,  ּצֵ ּבַ ְוַלְחׁשֹב  ָניו,  ִמּפָ ָמנֹוס  ְולֹא  ּנּו  ִמּמֶ

ָאַמר  דֹול, ׁשֶ ַתּגָ ּבֹון  יֹום ַתֶחׁשְ ּבְ ע ּבֹו בֹוְרֵאנּו  ְפּגַ ּנִ ֶ ּשׁ

ּבֵֹער  א  ּבָ ַתּיֹום  ת  ִתּנֵ י  ּכִ )ַמְלָאִכי ג, יט(:  הּוב  ַתּכָ ָעָליו 

ּנּור. ּהַ ּכַ

ָיִמים,  ּבְ ָלֵכן  קֶֹדם  ֲתִליָכהֹו  ִעְנָיֵני  ַמְתִמין  ְרחֹוָקת, 

תּוא תֹוֵלְך ֵאָליו  קֹום ׁשֶ ּמָ תּוא עֹוֵבר ּבַ ֶ ַמת ּשׁ ן ּבְ ִויַעּיֵ

ּוְבַמת  ב,  ְרּכַ ּיִ ֶ ּשׁ ַמת  ּבְ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ְסָחִרים,  ַתּמִ ִמן 

ר  ֲאׁשֶ ֲחנֹוה  ּוַבּמַ ּוַבֶחְבָרת,  ָדת,  ַתּצֵ ִמן  יֵעתּו  ּגִ ּיַ ֶ ּשׁ

יֹוֵדַע  ְוֵאיֶנּנּו  ָלֶתת,  ְוַתּדֹוֶמת  ַדְרּכֹו,  ּבְ ָבֶתם  ַיֲחֶנת 

ת ְולֹא ַבֲאִריכּוה ָיָמיו. ַתר לֹו ַתּבֹוֵרא ִמּתֶ ּגָ ֶ ַמת ּשׁ ּבְ

ִלְתיֹוה  ִבים  ַחּיָ ֲאַנְחנּו  ָאִחי,  ת,  ַתּתֶ ֶרְך  ַתּדֶ ְוַעל 
ֶרְך  ַלּדֶ ן  ּמֵ )סא(ּוְלִתְתּדַ ַלּמֹוֵעד,  ְנכֹוִנים 

ר ֵאין ָלנּו ִמְבָרח  ָתְרחֹוָקת ֶאל ָתעֹוָלם ָתַאֵחר, ֲאׁשֶ

נוחלין’ שחיבר אביו(, וז”ל: יש רעה חולה ראיתי תחת השמש ורבה היא על האדם. כי איש אשר 

נתן לו האלוקים עושר ונכסים, ונפשו לא תשבע מן הטובה בעולם הבא. דהיינו, שבשעת מיתתו, 

שאף שעוזב חילו לאחרים, ולא ישא בידו מאומה, עם כל זה גם בעת ההיא ממונו חביב עליו יותר 

מנשמתו העניה והאומללה, ואינו נותן לה די מחסורה אשר יחסר לה: שאינו מפזר מממונו לצדקות 

ולהקדשות מתנה מרובה והגונה כפום גמלא שיחנא ]כתובות סז. לפי הגמל – המשא, כלומר, אם 

בעל נכסים הוא – צריך לתת יותר צדקה[. כדי שתלך צדקתו לפניו לשמרו בדרך מכל אותן כתות 

מלאכי חבלה, ומכל אותן חיילות של מלאכי אף וחימה ומשחית, אשר כל האויר שִמן הארץ עד 

לרקיע מלא מהן. ובהכרח צריכה נשמתו לעבור בין כל אותן החיילות וכוחות הטומאה; ופוגעין בה, 

ומעכבין עליה את הדרך, ומצערין אותה בכל מיני עינויים וצער רח”ל, ואז יצטרך ש’צדק לפניו 

יהלך’ לשמרו בדרך, ולהביאנו אל המקום אשר הכין לו; והרבה מבני אדם אינם משימין לב על זה 

בחייהם ובמותם כשנפרדו. הוי סכל! הוי אויל! זכור נא למי היית עמל וטורח כל ימיך? הלוא על 

עולם שאינו שלך! ועתה גם עתה בצאת נפשך כי תמות, ותוכל לקנות עולמך בשעה אחת, ושכר 

הרבה מאוד ינתן לך על ידי ממונך. עם כל זה אינך רוצה לחסר אותו, אף כי איש נכרי יאכלנו, 

ולאשר לא עמל בו תתננו בעל כרחך, ומאומה לא תישא בידך, היש דבר זר ורחוק בעולם כזה?! ע”כ.

ועיין שם עוד שכתב שממר עוקבא )הנ”ל( ראוי למשכיל ללמוד שיברור לעצמו חלק יפה בראש, כי 

חייך קודמים, כי מה יתן ומה יוסיף זה שלימות לנפשו העלובה כשיניח לבניו כל טרחו וכל מאודו 

והוא יהיה מושלך בבור תחתית ובעפר יסודו. ואין דוחין נפשו מפני נפשות ביתו שיניח הכל ליורשיו. 

וטוב אשר תאחז בזה וגם מזה אל תנח ידך, כי ירא שמים יצא את כולם, ויבזבז הרבה והרבה ממונו 

לצדקה והשאר יניח לבניו, כדי שגם לו גם כן יהיה תועלת ונחת רוח וטובה מממונו, יעו”ש.

סא. ולתתדמן לדרך תרחוקת וכו‘ ולחשוב בצידת. במסכת כתובות )סז, ב( מספרת הגמרא על מר 

עוקבא – בשעה שעמד להיפטר מן העולם חילק חצי ממונו לצדקה, אמר מר עוקבא: “זוודאי 

קלילי ואורחא רחיקתא” – צידה קלה הכינותי לדרך הרחוקה שאני יוצא אליה עד שאגיע למקום 

מנוחתי בגן עדן ]ואף שאמרו חז”ל: המבזבז אל יבזבז יותר מחומש נכסיו, אמרו בגמרא )שם(: הני 

מילי מחיים, אבל לאחר מיתה יבזבז ויבזבז[. וכתב המהרש”א, שצדקה מצלת מדינה של גהנום 

לעולם-הבא, כמו שאמרו במסכת בבא-בתרא )י, א(.

‘יש  )בהגהותיו לספר  פי”ד( העתיק דברי תוכחה שכתב השל”ה הק’  )ח”ב  ‘אהבת חסד’  בספר 

 עיונים 

 עיונים 
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 – שכלנו  מדוי  ושכחנו 

מכאובינו  את  ושוכחים 

רוע  ובעבודה  הרוחניים, 

יצרנו  את  ועובדים   – יצרנו 

את  ומזניחים   – ועתבנו  הרע, 

אה  ונעבוד  יוצרנו,  עבודה 

ומשועבדים   – האווהינו 

אה  עבדנו  ולא  לתאוותינו, 

אלתינו – ואיננו עובדים את 

אלוהינו.

כמת  תתאה  למבוכת  תת 

כמה  הוי,   – עיורה  תיא 

רב  ומה  המבוכה  גדולה 

את  הכולל  העיוורון  הוא 

ולשכרוה  האדם,  בני  כל 

 – חתקת  תיא  כמת  תתאה 

מתאוות  השכרות  וכמה 

‘כי  יח(:  מד,  )ישעית  לפסלים  ומשתחווים  הסוגדים  על  תכהוב  שאמר  כמו  חזקה,  הזה  העולם 

אינו  לבם   – לבוהם‘  מעשיהם, מתשכיל  טיפשות  את  רואות  אינן  עיניהם   – עיניתם  טח מראוה 

משכיל להבין את הגיחוך שבסגידה לפסל הזה, ואמר – ישעיהו בפנייתו אל החוטאים בישראל 

)ישעיתו כט, ט(: ‘שכרו ולא יין‘ – הנכם מתנהגים כמו שיכורים שאינם מוצאים דרכם, אף על פי 

שאינכם שיכורים מיין - ‘נעו ולא שכר‘ – הנכם נעים אנה ואנה ומחפשים את דרככם והולכים 

בעין  ה’.  תורת  בדרך  הולכים  ואינכם  אחרת  אומה  של  ל”תורתה”  אחת  אומה  של  מ”תורתה” 

 פקוחה אתם עושים זאת, במחשבה צלולה, כאנשים שלא שתו שיכר, ואף על פי כן – כשיכורים

הם.

והאופן תששת עשר הוא, חשבון הנפש שיעשה תאדם עם נפשו על

משפט נחרץ וכליה ברשעים.

אנו  וכיצד   – נהעלם  ואיך 

הדין  מיום  להתעלם  יכולים 

הזה, ותנסיעת מהמדה – והלא 

בכל שעה ושעה אנו נוסעים 

הבא  העולם  אל  ומתקרבים 

]שהרי כל יום שחולף מקרב 

ההוא[,  העולם  אל  אותנו 

ותתעהקת הדירת – וכוחנו עוזב אותנו תדיר ]כלומר, גם כוחות האדם עוזבים אותו ונחסרים ממנו 

תדיר במשך חייו, כדי לאותת לו, כי הוא מתקרב אל העולם ההוא )פת לחם([ ותדרך ארוך – ובעוד 

שהדרך אל עולם טמיר זה היא כל כך ארוכה, ותמרגוע רחוק – ומקום מנוחתה של הנפש הוא כל 

כך רחוק, כי מי יודע משך כמה שנים תצטרך הנשמה להיות נעה ונדה בימים ובנהרות וביערות 

ובמדברות, וכמה תיאלץ עוד להתגלגל בבהמות וחיות טהורות וטמאות ובכף הקלע, ולסבול שאר 

ייסורים וטלטולים עד שתזכה להגיע אל מנוחתה, כמבואר בספרים הקדושים, מדוע לא נכין את 

עצמנו אל הנצח?! אם אנו מכינים לעצמנו צידה ודואגים לסיפוק כל הצרכים כשאנו יוצאים לדרך 

בעולם הזה, כיצד לא נכין אפוא לעצמנו צידה לעולם הבא, עולם של עולמי עד?! הלא דרכנו אל 

העולם הבא מובילה לאין סוף, שהותנו שם ארוכה לבלי גבול, וכולנו נהיה מוכרחים לעבור בה 

)מרפא לנפש(. ומדוע אם כן לא שמנו אל לבנו – אין אנו שמים לב לתכור את אחריהנו, ולא חשבנו 

– ואין אנו חושבים על תצידת הנצרכת לנו לביה מועדנו – למקום המיועד לנו. ובמקום לעשות 

זאת, תהעסקנו – אנו עוסקים בצורכי העולם הזה העובר ותכלת, ותנחנו – ואנו מזניחים את צורכי 

העולם הבא תקיים, ובמדוי גופנו – וטרודים אנו בחוליי גופנו,

ְכֵלנּו, ּוַבֲעבֹוַדה רַֹע ִיְצֵרנּו, ְוָעַתְבנּו  ַכְחנּו ַמְדֵוי ׂשִ ְוׁשָ

ֲאוֹוֵהינּו, ְולֹא ָעַבְדנּו  ֲעֹבד ֶאה ּהַ ֲעבֹוַדה יֹוְצֵרנּו, ַוּנַ

ֶאה ֱאלֵֹתינּו.

רּוה  ּכְ ִ ֶרה, ְוַלּשׁ ת ִתיא ִעּוֶ ּמָ בּוָכת ַתּתֹאה ּכַ ַלּמְ ָתּת 
הּוב  ָאַמר ַתּכָ מֹו ׁשֶ ת ִתיא ֲחָתָקת, ּכְ ּמָ ַתּתֹאה ּכַ

יל  ּכִ ֵמַתׂשְ ֵעיֵניֶתם  ֵמְראֹוה  ַטח  י  ּכִ יח(:  מד,  ְעָית  )ְיׁשַ

ָנעּו  ַיִין  ְולֹא  ְכרּו  ׁשָ ט(:  כט,  ְעָיתּו  )ְיׁשַ ְוָאַמר  ִלּבֹוָהם, 

ָכר. ְולֹא ׁשֵ

ַעל  ַנְפׁשֹו  ִעם  ָתָאָדם  ּבֹון  ֶחׁשְ ר,  ָעׂשָ ת  ָ ּשׁ ִ ְוַתּשׁ

ָקת  ְוַתַתְעּהָ ַמְהְמֶדה,  ִסיָעת  ְוַתּנְ ם,  ִנְהַעּלַ ְוֵאיְך 
ָרחֹוק.  ְרּגַֹע  ְוַתּמַ ָארְֹך,  ֶרְך  ְוַתּדֶ ְהִדיָרת, 

ְולֹא  ַאֲחִריֵהנּו,  ִלְתּכֹר  נּו  ִלּבֵ ֶאל  ְמנּו  ׂשַ לֹא  ּוַמּדּוַע 

ְקנּו  )סב(ִתְהַעּסַ מֹוֲעֵדנּו.  ְלֵביה  ָדת  ַתּצֵ ַעל  ְבנּו  ָחׁשַ

גּוֵפנּו,  ּוְבַמְדֵוי  ם,  ּיָ ַתּקַ ְחנּו  ְוִתּנַ ֶלת,  ַתּכָ ָבעֹוָלם 

שתיכנס כדי  בפרוזדור  עצמך  התקן  לפרוזדור,  דומה  העולם-הזה  וכדתנן  העולם-הבא,   לחיי 

לטרקלין. 

סב. תהעסקנו בעולם תכלת ותנחנו תקים. ה’כלי יקר’ בפרשת בשלח על הפסוק “ויקח משה את 

עצמות יוסף” )שמות יג, יט( כתב וז”ל: “ואולי לכך עסק דווקא במצוה זו עכשיו, להיות לישראל 

כמזכיר את יום המיתה כי בסיבה זו לא יהיו להוטים כל כך אחר הביזה בזכרם כי יעזוב לאחרים 

חילו ולא ירד אחריו כבודו”. עכ”ל. 

ויחנו  התאוה  מקברות  “ויסעו  יז(  לג,  )במדבר  מסעי  בפרשת  סופר’  ה’חתם  רמז  ויפה 

עילאית,  למדרגה   – והמותרות  התאוה  חמדת  שקברו  התאוה  מקברות  שנסעו   – בחצרות” 

להיכנס  ובמעשים טובים  ויחנו בחצרות, שדימו העולם-הזה רק לחצר, להכנה בתורה במצוות 

 עיונים 

 עיונים 
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תמוסר  ארחוה  הרכת הרכו   תמוסר   ארחוה   

את האדם לחשב את חשבון 

]ימי ה”ישישות” חלים  ימיו. 

משנת הארבעים לחיי האדם 

בשנים  השישים.  שנת  ועד 

הולכים  האדם  כוחות  אלו 

ונחסרים, הולכים ופוחתים, הלוך וחסור מעט מעט, באופן שאינו ניכר כל כך. ימי הזקנה מתחילים 

משנת השישים לחייו של האדם ועד לסוף ימי חייו, שבעים או שמונים כפי כוחות הגוף שעמם 

נולד. בשנים אלו ניכרת תשישות הכוח הטבעי של הגוף עד לכליונו של הגוף לגמרי )דרשת ר”י 

וכן בימי  כאמור, המוות תוקף אנשים בימי הזקנה,  ויחי([.  אבן שועיב תלמיד הרשב”א פרשת 

תבחרוה ותנערוה, ותילדוה ותינקוה בלבד, אך תוא קורת אה תחיים – כך שהוא פוקד את כל בני 

האדם בכל תמן ובכל עה ובכל מקום - ואין בו שום הגבלה של זמן ועת ואינו תלוי במקומו של 

האדם. הכול חשופים לפגיעתו. 

משך  על   – עמדו  תמן  אורך 

על  ויעלת  בעולם,  חייו  ימי 

לבו – ויתבונן וייתן אל לבו 

- קרבה קצו ובוא תמוה אליו 

- שסופו הולך וקרב, וכל יום 

מותו.  יום  אל  אותו  מקרב 

בליבו  יתעורר  זה  חשבון 

מיהה  רואת  שתוא  בעה 

שאר תחיים פהאום – בשעה 

מוות  של  במקרה  שייפגש 

לאוזנו  כשתגיע  או  פתאומי 

שמועה על מות אחד היצורים 

ממדבר – הן מקרב בני האדם ותולהו – והן מקרב שאר בעלי החיים, מבלי תקדמה ידיעת בדבר – 

מבלי שהייתה להם ידיעה מוקדמת, ואפילו לא על ידי רמת קל, על דבר מותם הקרב. גם העובדה 

שאין שום זמן מסויים ולא מועד ידוע שיתית האדם בטוח בו מתיוהו בו – שלא ישלוט בו המוות, 

וגם איננו מהעכב – אין דבר שמונע את המוות מלבוא בכל ]בשום[ חודש מחדשי תשנת, ולא באף 

יום מימוה תחודש, ולא באף שעת משעוה תיום ]היממה[, ואיננו בא בימי תתקנת מבלעדי תישישוה 

– ואין המוות פוגע יותר באנשים זקנים משהוא פוגע באנשים בגיל העמידה - כל אלו מעוררים 

ְנקּוה, ַאְך תּוא  ְוַתּיַ ְלדּוה  ְוַתּיַ ֲערּוה,  ְוַתּנַ ֲחרּוה  ְוַתּבַ

ּוְבָכל  ֵעה  ּוְבָכל  ְתַמן  ָכל  )סד(ּבְ ים  ַתַחּיִ ֶאה  קֹוֶרת 

ָמקֹום.

אֶֹרְך ְתַמן ָעְמדֹו ָבעֹוָלם, )סג(ְוַיֲעֶלת ַעל ִלּבֹו ִקְרַבה 

תּוא רֹוֶאת ִמיַהה  ֵעה ׁשֶ ּבְ ֶוה ֵאָליו,  ַתּמָ ּצֹו ּובֹוא  ּקִ

ִלי  ִמּבְ ְותּוָלהֹו,  ר  ַדּבֵ ִמּמְ ְהאֹם  ּפִ ים  ַתַחּיִ ָאר  ׁשְ

מֹוֵעד ְולֹא  ֶרֶמת,  ְולֹא  ָבר,  ַבּדָ ְיִדיָעת  ַמה   ַתְקּדָ

ב  ִמְהַעּכֵ ֵאיֶנּנּו  בֹו,  ִמְתיֹוהֹו  ָבטּוַח  ְתֶית  ּיִ ׁשֶ ָידּוַע 

ְביֹום ְולֹא  ָנת,  ָ ַתּשׁ י  ֵמָחְדׁשֵ חֶֹדׁש  ָכל  ּבְ  ִמּבֹוא 

ַתּיֹום, עֹוה  ְ ִמּשׁ ָעת  ְבׁשָ ְולֹא  ַתחֶֹדׁש,   ִמימֹוה 

יׁשּוה, ַתְיׁשִ ְלֲעֵדי  ִמּבַ ְקָנת  ַתּתִ יֵמי  ּבִ ָבא   ְוֵאיֶנּנּו 

סד. בכל תמן ובכל עה ובכל מקום. רבינו יונה )‘שערי תשובה’ ב, ז( כתב: “ומן התמיהה והפליאה, 

כי יעמוד האדם בחצי ימיו, ורואה כי הימים הולכים ודלים, ותחל הריסות הבנין, ויחסר המזג 

בטבעו, ותראה בו היבשת... איך טח מראות עיניו ומהשכיל לבבו, ולא יראה כי נוסע הוא אל 

מקום בית עולמו, הלוך ונסוע יומם ולילה”. עכ”ד. ויש לפרש שעשה הקב”ה יצר הרע מיוחד בענין 

זה, שמסמא את עין האדם שלא להסתכל ולא להתבונן בדבר זה שעתיד הוא למות, שאם לא כן 

היה בטל הבחירה, כי כל אחד היה מכין עצמו לכך, ועל כן ברא הקב”ה יצר מיוחד לגרום שלא 

ירגיש האדם בדבר זה, אם לא יתחזק עצמו להתבונן בדבר זה כראוי, וכדברי הזוהר הק’ )פרשת 

נשא(: “אדם אזיל בהאי עלמא וחשיב דדיליה הוא ודאשתייר ביה לדרי דרין”, ואינו חושב להכין 

לעצמו צידה לדרך. 

ובאמת כי ענין זה מבואר במסכת שבת )לא, ב(, וכך אמרו שם: “דרש רבא בר רב עולא, מאי 

דכתיב )תהלים עג, ד( ‘כי אין חרצובות למותם ובריא אולם’, אמר הקב”ה לא דיין לרשעים שאינן 

חרדין ועצבין מיום המיתה אלא שלבם בריא להן כאולם, והיינו דאמר רבה מאי דכתיב )שם מט, 

יד( ‘זה דרכם כסל למו’, יודעין רשעים שדרכם למיתה, ויש להם חלב על כסלם, שמא תאמר 

שכחה היא מהן, תלמוד לומר ‘ואחריהם בפיהם ירצו סלה’”. ועיין שם בפירוש רש”י. מבואר שם, 

כי הרשעים יודעים בידיעה ברורה שימותו, ואינם שוכחים מזה אלא אף מדברים על כך תמיד, 

וִעם כל זה לבם בריא להן כאולם ואינו עושה עליהם שום רושם כלל לשנות את דרכם. ועל כרחך 

סג. ויעלת על לבו קרבה קצו ובוא תמוה אליו. במסכת ברכות )יד, א( אמרו: “כל הלן שבעת ימים 

בלא חלום נקרא רע”. ביאר הגר”א זצ”ל )‘דברי אליהו’(: דהנה ידוע כי העולם הזה עם כל תענוגיו 

הוא כחלום יעוף והבל הבלים, כי כל ימי חיי האדם אינם בטוחים וכל יום צריך הוא לדאוג שמא 

ימות למחר, והמה כצל עובר. והנה אם ישים האדם אל לבו כי כל חייו בעולם הזה הוא רק חלום, 

אזי בלא ספק יעשה את מלאכת ה’ עיקר ומלאכתו עראי ולא יהיה שקוע בהבלי העולם הזה. 

והנה בכל ימות השבוע האדם טרוד במשא ומתן בפרנסתו ואין לו כל כך פנאי לחשוב חשבונו 

של עולמו בדבר תכליתו בעולמו, אך ביום השבת שהוא פנוי מעסקיו, אז צריך האדם לשים אל 

ליבו ולחשוב בדבר תכליתו בעולם הזה שהוא רק מבוא לעולם הבא. וזהו שאמרו ‘כל הלן שבעת 

ימים בלא חלום’ היינו שאם עברו עליו שבעה ימים וגם ביום השבת עדיין לא הגיע להכרה בכך 

שהעולם הזה הוא רק חלום, ‘נקרא רע’. 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה   ארחוה תמוסר  הרכט הרכח  

עם  תאדם  יחשוב  וכאשר 

האדם  יעשה  וכאשר   – נפשו 

על  ויתבונן  חשבון עם נפשו 

ועל   – בעולם  עמידהו  אורך 

קיים  שהוא  הרבות  השנים 

כאן בעולם, דבר שמשמעותו 

היא שחלק ניכר משנות חייו 

כבר עברו וחלפו להן, ויתכור 

כי קתל מחביריו – ועוד יעלה 

זכרונו, כי רבים מחבריו  על 

ומבני גילו כבר נסעו ועברו 

תעולם  אל  הזה  העולם  מן 

]-לפניו[,  ממנו  קודם  תאחר 

הקוהם  שתיהת  ]בעוד[  בעה 

והיה   – תעולם  לחברה  חתקת 

וקיוו  חשקו  שעוד  בזמן  זה 

ולחיות  להמשיך  להימצא 

בחברת העולם הזה עוד שנים רבות, ולא ראת לנפשו יהרון שיחייב לו תהאחרו מתם – התבוננות זו 

תביא אותו להיווכח שאין לו עליהם שום יתרון ולא מעלה ועדיפות, שהודות להם יזכה לאריכות 

– יצמצם את ציפיותיו ושאיפותיו לאסוף לו  או-אז יקצר הוחלהו בעולם  יותר מהם,  חיים בעולם 

מקנייני העולם הזה, ויוחיל - ויצפה לאחריהו, ויחשוב בצידהו לעה נסיעהו – וידאג להכנת הצידה 

שיזדקק לה בבוא עת נסיעתו אל העולם האחר, ויחשוב עם נפשו – וייתן לעצמו דין וחשבון על 

מעשיו בעולם הזה קודם ]-לפני[ בוא יום המוות, הוא היום שבו יעמוד לתת את תחשבון לפני בוראו.

וכבר אמר אחד מן תחכמים: מי שקדם תמוה לפניו – מי שמצייר לפני עיניו את המוות קודם בואו, 

בידוע שהיקן אה עצמו והכשיר נפשו. ואמר שלמה המלך תחכם )קתלה

לקרב  וכדי   – בתת  וימשול 

יצייר  השכל  אל  זה  עניין 

משל,  עיניו  לנגד  האדם 

כאילו תמלך תפקיד – כביכול 

פקדון.  אצלו  המלך  הפקיד 

אמנם הפיקדון מעצם טבעו 

מוגבל בזמן ויש להשיבו עם 

ואולם  הפקדתו,  ימי  תום 

קצב  לא  המלך  זה  במקרה 

קבע  ולא   – תמן לתשבהו  לו 

ובמקום  להחזרתו,  זמן  עמו 

להחזרת  תאריך  לקבוע 

הפיקדון ציותו שיתית מצפת לו בכל עה – וממתין לבואו בכל עת, כדי שלא ילך לשום מקום אחר, 

ושיתית נמצא עה שיבקשתו תמלך – כדי שבכל שעה שיבוא המלך לדרוש ממנו את פיקדונו יהיה 

עומד הכן להחזירו. תאם ייהכן לו להיעלם ולסור ממקום - מן המקום שתמלך ציווה עליו להמתין 

לו שם בעוד שתפקדון בידו – כל זמן שהפיקדון ברשותו? הנמשל מתאר את הנשמה שהפקיד ה’ 

ביד האדם, ולא גילה לו את המועד שיבוא לקבל אותה ממנו בחזרה, כדי שיהיה האדם מוכן תמיד 

לקראת בואו, ולא יסיח את דעתו מיום זה אף לא לרגע )לפי מרפא לנפש(. 

ויש שממשל – ויש שהמשילו זאת, במי ]למי[ שיש עליו – לאדם שחייב לחברו חוב, בלי תמן קצוב 

– וחברו לא קבע לו זמן מסויים לפרעון חובו, ובשל כך תוא עומד תמיד הכן לשלם את חובו, 

ומצפת לבעליו בכל עה – ומצפה בכל עת לבואו של בעל חובו, לא הנוח נפשו – וכל עוד שלא 

פרע את החוב לא תהיה לנפשו מנוחה עד שיפרענו לו את מה שהוא חייב לו. הנמשל מציג את 

האדם כבעל חוב כלפי הבורא; עליו לשלם את מה שהוא חייב לו תמורת הטובות שעשה לו, אולם 

הבורא לא קבע זמן לתשלום הפירעון, כדי שיעמוד האדם תמיד הכן, מוכן ומזומן לפרוע את החוב 

בכל שעה שהיא )לפי מרפא לנפש(.

אֶֹרְך  ַעל  ַנְפׁשֹו  ִעם  ָתָאָדם  ב  ֵ ְיַחּשׁ ר  ְוַכֲאׁשֶ
ָקָתל  י  ּכִ ְוִיְתּכֹר  ָבעֹוָלם,  ֲעִמיָדהֹו 

ֵעה  ּנּו, ּבְ ֵמֲחֵבָריו ָנְסעּו ֶאל ָתעֹוָלם ָתַאֵחר קֶֹדם ִמּמֶ

ָתְיָהת ִהְקָוָהם ֲחָתָקת ְלֶחְבַרה ָתעֹוָלם, ְולֹא ָרָאת  ׁשֶ

ר  ְיַקּצֵ ֵמֶתם,  ִתְהַאֲחרֹו  לֹו  ב  ַחּיֶ ּיְ ׁשֶ ִיְהרֹון  ְלַנְפׁשֹו 

ְוַיְחׁשֹב  ְלַאֲחִריהֹו,  ְויֹוִחיל  ָבעֹוָלם,  ּהֹוַחְלּהֹו 

ב ִעם ַנְפׁשֹו קֶֹדם יֹום  ֵ ֵציָדהֹו ְלֵעה ְנִסיָעהֹו, ִויַחּשׁ ּבְ

ּבֹון. ַתֶחׁשְ

ֶוה  ַתּמָ ֵדם  ּקִ ׁשֶ )סת(ִמי  ַתֲחָכִמים:  ִמן  ֶאָחד  ְוָאַמר 
ן ֶאה ַעְצמֹו. ְוָאַמר ֶתָחָכם )קֶֹתֶלה  ּקֵ ְלָפָניו ּהִ

דֹון,  ֶלְך ִתְפִקיד ֶאְצלֹו ִפּקָ ִאּלּו ַתּמֶ ֶתת, ּכְ ּבָ ל  ֵ ִויַמּשׁ
תּו  ְוִצּוָ ָבהֹו,  ַלֲתׁשָ ְתַמן  לֹו  ָקַצב  ְולֹא 

ּלֹא ֵיֵלְך ְלָמקֹום  ֵדי ׁשֶ ָכל ֵעה, ּכְ ת לֹו ּבְ ְתֶית ְמַצּפֶ ּיִ ׁשֶ

ֶלְך.  ַתּמֶ תּו  ַבְקׁשֵ ּיְ ׁשֶ ֵעה  ִנְמָצא  ְתֶית  ּיִ ְוׁשֶ ַאֵחר, 

דֹון  ּקָ ַתּפִ ׁשֶ עֹוד  ּבְ ֶלְך  ַתּמֶ קֹום  ִמּמְ ָלסּור  לֹו  ֵכן  ֲתִיּהָ

ִלי  ּבְ ׁש ָעָליו חֹוב  ּיֵ ׁשֶ ִמי  ּבְ ל  ֵ ַמּשׁ ּמְ ׁשֶ ְוֵיׁש  ָידֹו? —  ּבְ

לֹא  ֵעה,  ָכל  ּבְ ִלְבָעָליו  ת  ְמַצּפֶ ְותּוא  ָקצּוב,  ְתַמן 

ְפָרֶעּנּו. ּיִ ָהנּוַח ַנְפׁשֹו ַעד ׁשֶ

סת. מי שקידם תמוה לפניו היקן אה עצמו. במסכת ברכות )לא, א( מסופר על החכמים שאמרו 

לרב המנונא זוטי בסעודת החתונה של מר בנו של רבינא: “לישרי לן מר ]-ישיר לנו, הרב![ אמר 

להו: ווי לן דמיתנן, ווי לן דמיתנן ]-אוי לנו שאנו עתידים למות! אוי לנו שאנו עתידים למות![”. 

צריך לפרש כנ”ל שהוא ענין מיוחד שנתן הקב”ה כח ליצר לסמות עיני האדם ולסתום את לבו 

מלהתבונן בדבר זה, ועבודת האדם היא לעורר את עצמו להתבונן בזה כראוי )‘משיבת נפש’ על 

שע”ת שם(. 

 עיונים  עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  הרלא הרל   תמוסר   ארחוה   

יש   – אבל  ביה  אל  ללכה 

אל  ההליכה  את  להעדיף 

נשמעות  שם  האבל,  בית 

המכניעות  ויללות  קינות 

ביה  אל  מלכה  הלב,  את 

ללכת  מאשר   – משהת 

שהוא  המשתה,  בית  אל 

וריקודים  שמחה  של  מקום 

המרחיבים את הלב. הסיבה 

לכך מפורשת בפסוק: באשר 

היות   – תאדם  כל  סוף  תוא 

כל  של  סופם  הוא  שהמוות 

האדם  הוא  ותחי,  האנשים, 

המעדיף ללכת לבית האבל, 

יהן אל לבו‘ שבוא יבוא יום שגם עליו יתאבלו; הן המוות יקטפנו בהגיע שעתו. ידיעה זו תעורר 

אותו, תכניע את לבבו ויהיה נשמר מן החטא )מצודת דוד(. הפסוק נקט לשון “חי”, רוצת לומר 

וכוונתו במילה ”חי” היא מי שלבו חי – האדם שלבו ער, כלומר, תמבין תמכיר – האדם הנבון והפיקח 

שמצייר לפני עיניו את עתידו, אדם זה יבוא לידי התבוננות זו בבואו אל בית האבל, ועוד נאמר 

)התלים קמד, ד(: ‘אדם לתבל דמת‘ – האדם דומה לדבר שאין בו ממש, ‘ימיו כצל עובר’ – חייו 

חולפים להם מהרה כצל חסר ממשות, שהוא נעלם ולא ישוב.

והאופן תשבעת עשר הוא, חשבון הנפש שעל האדם לעשות לעצמו ותשהכלוהו – התבוננות בעיני 

אדם  בני  בחברה  להימצא  ורצון  נטייה  בנפשו  שירגיש  בעת   – נפשו  שהטת  בעה  ושכלו  רוחו 

ולתשהעשע בתם – וליהנות מקרבתם ובמחיצתם. כשיתעורר בו רצון זה, יתבונן במעלוה תבדידוה 

ברוע חברה  שני  ומצד  אחד,  מצד  מבני אדם  ולפרישות  להתבודדות  שיש  במעלות   – ותפרידת 

– ובמכשולים העלולים להיקרות לפניו בעקבות הבילוי בחברת הכסילים מבלי דוחק  כסיליתם 

שיביאנו לכך – כשאין הכרח שמחייב אותו לשהות בסביבתם.

ת, ד(: ‘לב חכמים בביה אבל‘ 

נתונה  החכמים  מחשבת   –

לבית האבל ]יום המיתה[, ובכל עת יעלו במחשבתם את דבר האבלות למען ייכנע לבבם ויישמרו 

מן החטא )מצודת דוד(, ועוד אמר )קתלה ת, ב(: ‘טוב 

ר  ֲאׁשֶ ת ּבַ ּהֶ יה ִמׁשְ ֶכה ֶאל ּבֵ יה ֵאֶבל ִמּלֶ ָלֶלֶכה ֶאל ּבֵ

ן ֶאל ִלּבֹו, רֹוֶצת לֹוַמר  ל ָתָאָדם ְוַתַחי ִיּהֵ תּוא סֹוף ּכָ

יר, ְוָאַמר  ּכִ ִבין ַתּמַ לֹוַמר ַתּמֵ ּבֹו ַחי, ּכְ ּלִ ”ַחי” ִמי ׁשֶ ּבְ

ָמת. ים קמד, ד(: ָאָדם ַלֶתֶבל ּדָ ִתּלִ )ּהְ

ת ַנְפׁשֹו  ּטֶ ּהַ לּוהֹו ְבֵעה ׁשֶ ּכְ ּהַ ר, ִתׂשְ ָעׂשָ ְבָעת  ִ ְוַתּשׁ
ֶתם,  ַע ּבָ ֲעׁשֵ ּהַ ֵני ָאָדם ּוְלִתׁשְ ְלֶחְבַרה ּבְ

ֵני ָאָדם, )סו(ּוְברַֹע  ִריָדת ִמּבְ ִדידּוה ְוַתּפְ ַמֲעלֹוה ַתּבְ ּבְ

ִביֶאּנּו ְלָכְך. ּיְ ִלי דַֹחק ׁשֶ ִסיֵליֶתם ִמּבְ ֶחְבַרה ּכְ

ֵביה ֵאֶבל, ְוָאַמר )קֶֹתֶלה ת, ב(: טֹוב  ת, ד(: ֵלב ֲחָכִמים ּבְ

סו. וברוע חברה כסיליתם. מרן ה’חפץ חיים’ זצ”ל בספרו ‘שם עולם’ )פרק יח( עומד על תמיהה, כיצד 

ייתכן הדבר כי אדם היודע את חובתו בעולמו, לומד תורה ומקיים את המצוות בהידור, ולמרות זאת 

ומקשים על זה, איזו גמילות חסד הוא זה אם מבקשים ממנו שישיר לשמח חתן וכלה, אשר היא 

מצוה גדולה, והוא מזכיר להם יום המיתה, דבר הגורם עצבות? אמר על כך הסבא זצ”ל מקלם, מרן 

הרב שמחה זיסל, כי אצל חז”ל הקדושים, זכרון יום המיתה לא גרם להם עצבות, להיפך השרה 

עליהם שמחה, כמו שאמר הכתוב )משלי לא, כה(: “ותשחק ליום אחרון”, כי אין שמחה כהתרת 

הספיקות )-כהכרת האמת(, ואין מקום להכיר האמת, כמו ביום המיתה, וכשהזכיר להם יום המיתה, 

ראו חכמה הרבה והכרת אמת בתכלית האדם ונהיו שמחים )‘דרכי מוסר’, פרשת ויחי(. 

כתיב “וירא אלקים את כל אשר עשה והנה טוב מאד” )בראשית א, לא(. ובמדרש רבה )ט, ה(: 

“טוב מאד – זה המוות”! 

נאמרו הסברים רבים בביאור דברי חז”ל אלו, האיך הדבר הנראה בעינינו כגרוע ביותר נקרא 

“טוב מאד”. ולא עוד, אלא שעל כל בריאת העולם נאמר “כי טוב” בלבד, ורק על יום המוות 

נאמר “טוב מאד”!? 

ונראה לומר, שבאמת לאדם שהוא בר מעלה, הלא אין טובה יותר גדולה מאשר המיתה. כי אז, 

בבוא יומו, הוא יושב בגן עדן ועטרה בראשו ונהנה מזיו השכינה, דבר שאינו יכול להיות כאשר 

הנשמה מלובשת בגוף החמרני, כי “לא יראני האדם וחי”.

על האדם הזה אומר הפסוק בספר משלי )פרק לא( בתיאור “אשת חיל”: “ותשחק ליום אחרון”! 

)שם לא, כה( אשת חיל, הממלאת את תפקידה בשלימות, ובנמשל – האיש השלם, ביומו האחרון, 

כאשר הוא יודע שהוא נקרא להתייצב לפני בית דין של מעלה, הוא שוחק, כי אין לו ממה לחשוש, 

היות והוא יודע כי ביכולתו לומר לפני הקב”ה “עשיתי ככל אשר צויתני”! הוא רק בא ליטול 

שכרו. מי שחי כל ימיו בזכרון יום המוות, עבורו המוות הוא טוב מאד.

המוות נחשב לעונש רק למי שקלקל מעשיו. כי לגביו, כשמגיע יום מותו, מגיעה העת שבה הוא נשפט 

ונענש על מה שעשה במשך חייו. ולא עוד, אלא שעצם המיתה היא עונש לו, שקוטעים את חייו כעונש. 

אך מי שניצל את חייו לפי רצון ה’, ועמד בנסיון – אין המיתה לגביו אלא סיום משך החיים שנקצב לו. 

ובאותו יום הוא מאושר ביותר על שהגיע זמנו לקבל שכר פעולת חייו, ועל שהגיע העת שבה הוא זוכה 

ליהנות מזיו השכינה, שאין תענוג שישווה לו בעולם הזה! )‘מראש אמנה’, בראשית א, לא(.

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  הרלג הרלב   תמוסר   ארחוה   

תכלית  כל  ללא   – אליו 

שלמה  אמר  וכבר  וצורך. 

דיבורים  על  תחכם  המלך 

‘ברוב  יט(:  י,  )משלי  אלה 

על   – פשע  יחדל  לא  דברים 

ידי ריבוי הדיבור, לא יימלט 

ולשון  האדם מדברי ליצנות 

לחם(,  )פת  ורכילות  הרע 

 – משכיל‘  שפהיו  וחושך 

מוצא  על  ושומר  והמקמץ 

והנבון.  החכם  הוא  שפתיו 

ואמר אחד מן תחכמים בהתייחסו לעודף הדברים שיש ביד האדם: אצור מוהר דבריך – את דבריך 

המיותרים שמור והחזק אצלך, ובתבת מוהר תונך – ואילו את ממונך המיותר פזר. 

ב. ומדבר בבני אדם – ועוד, שמנהג הבריות לדבר רע זה על זה, ותתכיר רעוהיתם – ולהזכיר את 

מעשיהם הרעים, וספר בגנוהם – ולתאר את מידותיהם המגונות, ואמר תכהוב בענין תתת )התלים נ, כ(: 

‘השב באחיך הדבר בבן אמך ההן דופי‘ – כאשר תתרגל לדבר דברים בטלים, תטיל דופי אף באחיך, 

ואפילו בבן אמך, שהוא וודאי אח קרוב לך, גם בו תדבר רעה )עפ”י טוב הלבנון ומצודת דוד(. 

ג. ותכתב, ודברי תשקר – ועוד, ששיחתם של בני ההמון מלאה בדברי כזב ושקר, ובתת – ועל זה 

נאמר )התלים נת, יב(:

כאן הולך רבנו ומונה עשרה 

שההשתתפות  חסרונות 

מביאה  העם  המון  בחברת 

והרי   – ומרעה חברהם  להם. 

כמה ממגרעות ההתערבות בחברתם: 

א. מוהרי תדברים – ריבוי הדברים המיותרים, ו”אמר” – וסיפורי שמועות שפלוני אמר כך ו”נאמר” 

– וכך וכך מספרים הבריות, ובלבול ארוך – והאריכות בפטפוטי הבל אין צורך

לֹא  ָבִרים  ּדְ רֹב  ּבְ יט(:  י,  ֵלי  )ִמׁשְ ֶתָחָכם  ְוָאַמר  ֵאָליו. 

ֶאָחד  ְוָאַמר  יל.  ּכִ ַמׂשְ ָפָהיו  ׂשְ ְך  ְוחֹוׂשֵ ע  ׁשַ ּפָ ל  ֶיְחּדַ

מֹוַהר  ת  ּוַבְתּבֵ ָבֶריָך  ּדְ מֹוַהר  ֱאֹצר  ַתֲחָכִמים:  ִמן 

ָרעֹוֵהיֶתם,  יר  ְוַתְתּכִ ָאָדם,  ְבֵני  ּבִ ר  ּבֵ ּוִמּדַ תֹוְנָך. — 

ים נ,  ִתּלִ ת )ּהְ ִעְנָין ַתּתֶ הּוב ּבָ ְגּנּוָהם, ְוָאַמר ַתּכָ ר ּבִ ְוַסּפֵ

ּדִֹפי. — ן  ּהֶ ּהִ ָך  ִאּמְ ֶבן  ּבְ ר  ְהַדּבֵ ָאִחיָך  ּבְ ב  ׁשֵ ּהֵ  כ(: 

ים נת, יב(:  ִתּלִ ֶקר, ּוָבֶתת ָאַמר )ּהְ ֶ ָתב, ְוִדְבֵרי ַתּשׁ )סת(ְוַתּכָ

ְו”ָאַמר”  ָבִרים,  ַתּדְ מֹוְהֵרי  ֶחְבָרָהם:  ּוֵמָרַעה 
ֹצֶרְך  ֵאין  ָארְֹך  ּוִבְלּבּול  ְו”ֶנֱאַמר”, 

סת. ותכתב ודברי תשקר. בטעם ציווי הקב”ה לאברהם אבינו “לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך” 

וגו’ )בראשית יב, א( כתב בספר ‘תורת המנחה’ )תלמיד הרשב”א, דרשה ח’ וט”ז(, וז”ל: “ולמה העיר 

לבו )של אברהם אבינו ע”ה( לצאת ממקומו, כדי שלא ישתקע בין הרשעים ויכשילוהו בשקריהם 

רוב  ולבו לשמים,  צדיק שלם  פי שהיה אדם  על  עושים, שאף  רעים  הרבה שכנים  כי  ובפחזותם 

ההתמדה בחברת הרשעים הטבע נמשך אחריהם, ואין אדם מרגיש עד שימצא יצא מדרך צדקותיו 

ובא לטבע הרשעים, ועל כן יש לכל בעל נפש הרוצה עבודת שמים לידבק באמת ולהתרחק מן 

השקר, רצוני לומר להתרחק ממתי שקר כדי שלא ימשכוהו אחריהם, וזהו שהעיר ה’ יתברך לבב 

אברהם אבינו לעזוב ארצו ומולדתו ובית אביו ולהתרחק מהם כדי שלא ימשך טבעו אחריהם”. עכ”ל.

מצינו אצל יעקב אבינו שהתפלל: “ושבתי בשלום אל בית אבי” )בראשית כח, כא(. ופירש רש”י: 

כשיוצא מחוץ לבית המדרש הוא נדבק מיד מההשפעה הרעה של הסביבה ושל הרחוב?

הסברו הוא: האדם מורכב משני כוחות חזקים, מנפש הבהמית ומהנשמה האלקית, כפי שכותב 

הסמ”ג בהקדמה, שבששת ימי בראשית בתחילה ברא הקב”ה את המלאכים שהם שכל ואין בהם 

תאוות חמדה ורצונות, ואחרי כן ברא הקב”ה את הבהמות חיות ועופות שאין בהם בכלל שכל וכל 

מהותם הוא תאוות ורצונות, ואין בהם שום שמץ של חכמה ותבונה, כפי שניתן להיווכח מהעובדא 

שניתן למשוך בהמה לבית השחיטה, על ידי שמפתים אותה בקומץ גרגרים.

ולבסוף, ביום השישי ברא הקב”ה את האדם המורכב משני הכוחות שישנם בבריאה, הגוף הוא 

כמו בעלי החיים מלא תאוות ורצונות ונמשך אחרי תענוגות והבלי העולם הזה, ואילו הנשמה היא 

חלק א-לוק ממעל טהורה ונקיה מכל שמץ של תאוות ורצונות.

ומכיון שכן, נמצא האדם כל הזמן בהתמודדות בלתי פוסקת בין שני הכוחות החזקים שמהם הוא 

מורכב, האם ימשך אחרי תאוות הגוף או שילך אחרי השכל וישליט את המוח על הלב ויתעלה 

כמלאכי מעלה.

לכן לא פלא, שאפילו תלמיד חכם הלומד תורה ומקיים מצוות נמשך אחרי השפעת הסביבה, כי 

למרות כל מעלות נפשו ונשמתו, כיון שהגוף שלו מורכב מנפש הבהמית המתאווה, וחומדת את 

מה שנמצא מחוץ לבית המדרש, לכן בשעה שאדם נמצא בין סביבה וחברה רעה, הגוף שלו מעצמו 

מושך אותו אל עבר הרע, עכ”ד.

ולכן, אם אדם מניח את עצמו ללכת בלי שום מחשבה, וסומך על עצמו שהוא ימשיך ללכת בתלם 

בדרך ה’, הוא עלול במהירות להימשך אחרי כוחות הגוף, ולעבר החברה הרעה והסביבה שמחוץ 

לבית המדרש, וסופו שנופל לתהום. ואפילו כשהאדם בעצמו יודע שהוא הולך בדרך רעה וסופו 

לתהום, קשה לו מאוד להיחלץ ממלתעות החברה הרעה, ולהתייצב בחזרה על הדרך הטובה, מפני 

שכוחות הגוף שלו הם אלו שמושכים אותו אחרי החברה והסביבה שמחוץ לבית המדרש.

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  הרלת הרלד   תמוסר   ארחוה   

מדברים אלה. 

ו. ותעדר יראה תאלתים מלבו 

אדם  בני  עם  תהערבו  בעה 

כל  ומלבד   – עמתם  ושיחהו 

לעיל,  האמורים  החסרונות 

שבלבו,  ה’  יראת  תתערער 

ובזמן שהותו במחיצת אנשי 

ההמון תהא נעדרת מלבו. 

ז. עם מיעוט תצלת מתתקהם 

בנוסף   – בו  ודברם  בממונו 

לכך יספוג האדם המתחבר לאנשי ההמון הפסד הקשור לשלימות ממונו ושמו הטוב. בתוך כדי 

שיחה עמם יתגלגלו הדברים ובתום לב יבוא לידי גילוי לב וחשיפה של סודותיו, ועל ידי כן יוכלו 

מאוחר יותר להזיק לממונו, או לדבר בגנותו באותם העניינים שנגלו להם )פת לחם(. 

ח. ותחונף ואתבה קנוה תשם – ועוד, אדם זה יבוא לידי חנופה ורצון לקנות בקרב חברתו ההמונית 

תחכמוה  ממיני  יודע  שאינו  ובמת  יודע  שתוא  במת  אצלם  ולתהגדל  בתם  לתהגאוה  ותהילה,  שם 

בין שהוא  ויתפאר בפניהם בידיעת חכמה בתחומים שונים,  יתגאה  הוא  ולשם כך   – ותמעשים 

ימיש  ולא  בקרבת  ‘תווה 

– הרע  מרחובה תוך ומרמה‘ 

ייעלם  לא  בקרבם,  נמצא 

הם  תמיד  כי  ימיש,  ולא 

זה  עם  זה  לדבר  מתקבצים 

)עפ”י  ומרמה  שקר  דברי 

הנביא  אמר  ועוד  רד”ק(, 

נמצא  אני  שכאשר  ירמיהו, 

ו(:  ח,  )ירמית  הבריות  בין 

כן  לוא  ואשמע  ‘תקשבהי 

– אני מקשיב ומאזין  ידברו‘ 

שאין  ורואה  לדבריהם, 

דברי  שמדבר  מי  ביניהם 

אמת )טוב הלבנון(. 

ד. ושבועה תשקר ותשוא – ועוד, שבתוך כדי וויכוח ודיון בחילוקי הדעות המתגלעים ביניהם הם 

נגררים לידי שבועת שקר ושבועת שווא, וכפי שכבר אמר תבורא עליתם )שמוה כ, ת(: ‘כי לא ינקת 

– ה’ לא יפטור מעונש אדם שישבע בשמו לשקר או לחינם. ואמר פעם אחד מן תחסידים  תשם‘ 

ואני  אמת[,  ]-על  באמה  תבורא  של[  ]בשמו  בשם  לתישבע  לנו  תהירת  אמנם  ”תהורת  להלמידיו: 

איעצכם – אך בכל זאת אני מייעץ לכם שלא השבעו בו – בשם ה’ לא באמה ולא בשקר – לא על דבר 

אמת ובוודאי לא על דבר שקר, אִמרו תן או לאו – אלא הרגילו עצמכם לומר אך ורק ‘כן’ או ‘לא’”. 

בחברת  להשתתפות  נוסף  חיסרון   – ותשחוק עמתם  תיושבים,  קצה  ובתוה  ותליצנוה,  ותגאות  ה. 

להתלוצץ  עלול  והוא  לחברתם,  המצטרף  את  התוקפות  והגאווה  זחיחות-הדעת   - ההמון  אנשי 

על היושבים עמו ולזלזל בהם או בחלק מהם. וכבר ייחדהי בתרחקה תענין תתת שער בספר תתת – 

וכבר ייחדתי שער מיוחד בספר זה, ותוא שער תכניעת, ובו ביארתי, עד כמה על האדם להתרחק 

ֵעה ִתְהָעְרבֹו  ּבֹו ּבְ ר ִיְרַאה ָתֱאלִֹתים ִמּלִ — )סח(ְוֶתְעּדֵ

ָלת  ַתּצָ ִמעּוט  ִעם  ֶתם,  ִעּמָ יָחהֹו  ְוׂשִ ָאָדם  ֵני  ּבְ ִעם 

ְוַאֲתַבה  ָרם ּבֹו. — ְוַתחֶֹנף,  ְוַדּבְ ָממֹונֹו  ּבְ ָקָהם  ֵמַתּתָ

ַמת  ל ֶאְצָלם ּבְ ּדֵ ֶתם ּוְלִתְהּגַ אֹוה ּבָ ם ְלִתְהּגָ ֵ ְקנֹוה ַתּשׁ

ַתָחְכמֹוה  יֵני  ִמּמִ יֹוֵדַע  ֵאינֹו  ֶ ּשׁ ּוְבַמת  יֹוֵדַע  תּוא  ֶ ּשׁ

ים. ֲעׂשִ ְוַתּמַ

ַמע  י ָוֶאׁשְ ְבּהִ ּת, ְוָאַמר )ִיְרְמָית ח, ו(: ִתְקׁשַ ִקְרּבָ ַתּוֹוה ּבְ

ָאַמר  ְוא, ׁשֶ ָ ֶקר ְוַתּשׁ ֶ בּוַעה ַתּשׁ רּו. — ּוׁשְ לֹוא ֵכן ְיַדּבֵ

ת ְיָי. ְוָאַמר  י לֹא ְיַנּקֶ מֹוה כ, ת(: ּכִ ַתּבֹוֵרא ֲעֵליֶתם )ׁשְ

יָרת  ִתּהִ ַתּהֹוָרת  ְלַהְלִמיָדיו:  ַתֲחִסיִדים  ִמן  ֶאָחד 

ם ַתּבֹוֵרא ָבֱאֶמה, ַוֲאִני ִאיָעְצֶכם  ׁשֵ ּבְ ַבע  ָ ָלנּו ְלִתּשׁ

ֶקר, ִאְמרּו ֵתן  ְבעּו בֹו לֹא ֶבֱאֶמה ְולֹא ְבׁשֶ ָ ּלֹא ִהּשׁ ׁשֶ

ְקָצה  ּוְבתֹוה  יָצנּוה,  ְוַתּלֵ ֲאָות  ְוַתּגַ  — ָלאו.  אֹו 

ַתְרָחַקה  י ּבְ ֶתם. ּוְכָבר ִיַחְדּהִ חֹוק ִעּמָ ִבים, ְוַתּשְׂ ַתּיֹוׁשְ

ִניָעת.  ַער ַתּכְ ת, ְותּוא ׁשַ ֶפר ַתּתֶ ּסֵ ַער ּבַ ת ׁשַ ָתִעְנָין ַתּתֶ

סח. ותעדר יראה תאלתים מלבו. כתיב: “לא תעשו לכם אלילים ופסל ומצבה לא תקימו לכם ואבן 

משכית לא תתנו בארצכם להשתחוות עליה כי אני ה’ אלהיכם” )ויקרא כו, א(. וברש”י: “כנגד 

זה הנמכר לנכרי, שלא יאמר הואיל ורבי מגלה עריות אף אני כמותו, הואיל ורבי עובד עבודת 

כוכבים אף אני כמותו, הואיל ורבי מחלל שבת אף אני כמותו, לכך נאמרו מקראות הללו”. עכ”ל. 

והיינו שמדובר כאן ביהודי שנמכר לעבד אצל גוי, ומוצאת התורה לנכון להזהירו וללמדו שלא 

יאמר: מה רבי – ]אם אדוני[ מגלה עריות, עובד עבודה זרה ומחלל שבת, אף אני אעשה כן, על כן 

מזהירה אותו התורה ‘לא תעשו לכם אלילים וגו’ אני ה’ אלקיכם’ - בכל התנאים ובכל המצבים.

וצריך להבין, וכי איך עלה על הדעת שיש צורך להזהיר אותו על דברים חמורים ויסודיים הללו, 

מדוע יש חשש שילמד ממעשיו, הלא הגבולות מוכרים וישנה הבדלה ברורה בין יהודי לבין הגוי, 

ואיך יבוא ללמוד ממעשיו וללכת בדרכיו הרעים ומעשיו המקולקלים?

האדם.  על  להשפיע  והחברה  הסביבה  של  כוחו  גדול  הוא  כמה  עד  גדול,  לימוד  מכאן  למדנו 

יהודי שנמכר לאדון גוי, הרי הוא עלול ללמוד ממעשיו, ולהורות היתר לעצמו שכמו שרבו עובר 

שלם מן החטא שלא אלמד מדרכי לבן. מבואר, שאף אחר שלמד תורה בבית עבר משך ארבע 

עשרה שנה, וכל ימיו היה יושב אהלים, ובנוסף עמדו לו זכות אבות והבטחות גדולות שהבטיחו ה’ 

יתברך, עם כל זה עדיין פחד פן ילמד מדרכי לבן הרשע ויחטא. ללמדנו בא, שאין לאדם לבטוח 

בעצמו שהוא לא יושפע ויחטא בהיותו בחברת הרשעים. 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  הרלת הרלו   תמוסר   ארחוה   

ומצווים  חייבים  אנחנו  ואכן, 

האנשים  את  לתתתיר 

מן  להתרחק  שבסביבתנו 

החטא,  מן  ולהישמר  תרע 

ועלינו לעשות זאת בשלושת 

דברים ]אופנים[: תאחד מתם, 

כלומר בפגיעה תיד  במעשה, 

חזקה,  ביד  כנגדם  לפעול   –

כמו שעשת פינחס וקינא לה’ 

תמרי  בדבר  ובפועל  במעשה 

עם  זמרי  כשחטא   – וכתבי 

כזבי. ותשני, למחוה כנגד החוטא בדברים, כמו שעשת משת רבנו לרשע - כשהתקוטט הרשע עם 

חברו והרים עליו יד בכוונה להכותו, הוכיח אותו משה רבנו באמרו )שמוה ב, יג(: ‘למת הכת רעך‘. 

ותשלישי, לשנוא אותם בלב, כמו שאמר דוד המלך עליו תשלום )התלים כו, ת(: ‘שנאהי קתל מרעים 

– העושים רע לאחרים ועם רשעים לא אשב‘.

הרי התבאר, כי כשאדם רואה שחברו חוטא, ואינו מקבל תוכחה, עליו למונעו מעשיית העבירה. 

יודע  שאינו  ובין  בהם  מבין 

דבר, ועלול הוא להתפאר גם 

במעשיו הטובים. 

בטוב  תצווי  חיוב  ומתם,  ט. 

ועוד.   – תרע  מן  ותתתתר 

העובדה שהוא יודע ומכיר את מעשיהם מחייבת אותו להוכיח אותם ולצוותם ללכת בדרך הישר 

ולהישמר מעשות רע, אשר ציונו תבורא עליו – כאשר ציוונו הבורא על כך באמרו )ויקרא י”ט, 

י”ת(: ‘תוכח הוכיח אה עמיהך‘ ]-את חברך[ על חטאו. וכשאינו מקיים חובה זו, עתיד הוא להיענש.

ת  לׁשָ ׁשְ ּבִ ָתַרע  ִמן  ְלַתְתִתיר  ִבים  ַחּיָ ַוֲאַנְחנּו 
ד,  ַתּיָ ְפִגיַעה  ּבִ ֵמֶתם,  ָתֶאָחד  ְדָבִרים: 

ִני,  ֵ ְוַתּשׁ י.  ְוָכְתּבִ ִתְמִרי  ְדַבר  ּבִ ִפיְנָחס  ת  ָעׂשָ ׁשֶ מֹו  ּכְ

ָאְמרֹו  ּבְ ת  מׁשֶ ת  ָעׂשָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְדָבִרים,  ּבִ ִלְמחֹוה 

י,  ִליׁשִ ְ ְוַתּשׁ ֵרֶעָך.  ת  ַהּכֶ ת  ָלּמָ יג(:  ב,  מֹוה  )ׁשְ ע  ָלָרׁשָ

ים כו, ת(:  ִתּלִ )ּהְ לֹום  ָ ִוד ָעָליו ַתּשׁ ּדָ ָאַמר  מֹו ׁשֶ ב, ּכְ ּלֵ ּבַ

ב. ִעים לֹא ֵאׁשֵ ֵנאִהי ְקַתל ְמֵרִעים ְוִעם ְרׁשָ ׂשָ

ָתָרע,  ִמן  ְוַתַתְתָתָרת  ּטֹוב  ּבַ ּוּוי  ַתּצִ ִחּיּוב  ּוֵמֶתם 
ְקָרא יט,  ָאְמרֹו )ַוּיִ נּו ַתּבֹוֵרא ָעָליו ּבְ ר ִצּוָ ֲאׁשֶ

ית(: )סט(תֹוֵכַח ּהֹוִכיַח ֶאה ֲעִמיֶהָך.

על כל העבירות, גם הוא יתיר לעצמו. למרות שאין בזה שום הגיון, כי הרי אין לו מה ללמוד 

 מהאדון שלו שהוא גוי ולא קיבל את התורה, ואילו הוא יהודי מהעם הנבחר שקיבל את התורה

מסיני.

אלא שזהו כוחה של השפעת הסביבה שגדולה עד למאוד, העלולה לסמא את העיניים ולטשטש 

את השכל ואת ההגיון, ולגרום ללמוד מדרכיהם הרעים.

וכן מוצאים אצל יהושע בן נון, שמשה רבינו חשש שהמרגלים ישפיעו עליו להוציא את דיבת 

הארץ רעה, וזאת למרות שיהושע היה “נער לא ימיש מתוך האהל” )שמות לג, יא(, היה משה 

רבינו צריך להתפלל עליו ולשנות את שמו מ’הושע’ ל’יהושע’, לאמר י-ה יושיעך מעצת מרגלים 

)במדבר יג, טז. ודרשת חז”ל בסוטה דף לד ע”ב(. הן תפילה ושינוי השם היה נצרך בכדי שיהושע 

לא יכשל ולא יגרר אחר המרגלים.

נורא למתבונן, יהושע בן נון שהוא השני בדרגה אחרי משה רבינו, והוא שקיבל את התורה ממשה 

שקיבלה מסיני, האם יש לחשוש אצלו שיכשל בעצת מרגלים.

אכן, אפילו יהושע בן נון עם כל תורתו וכל צדקתו, אין בכוחו לעמוד מול ההשפעה הרעה של 

החברה והסביבה שהוא נמצא בה, ובשביל להינצל מהם היה זקוק לתפילה מיוחדת של משה רבינו 

ולשינוי השם, אבל בלי כל זה היה קשה לו מאוד לעמוד מול ההשפעה הרעה של החברה והסביבה 

)‘דעת שרגא’, פרשת בהר(. 

סט. תוכח הוכיח אה עמיהך. מצוה זו של ‘הוכח תוכיח’, אף על פי שנועדה עבור מקבל התוכחה, 

כדי להחזירו למוטב, יש בה מן התועלת גם בשביל המוכיח. מבחינה זו שמשרש מלבו את השפעת 

המעשה הרע שנעשה לעיניו.

חז”ל אומרים: כל האומר שלמה המלך חטא אינו אלא טועה, אלא מפני שהיה לו למחות בנשיו 

ולא מיחה, מעלה עליו הכתוב כאילו חטא )שבת נו, ב(. וטעון ביאור, אם לא מיחה בנשיו הרי 

עבר על מצות עשה של “הוכח תוכיח את עמיתך” בלבד, ומדוע זקפו על חשבונו את כל העבירות 

החמורות של נשיו כמו עבודה זרה ועוד, עד שנאמר עליו “ויעש הרע בעיני ה’”.

אלא – מבאר הסבא מסלובודקה – האדם מטבעו מושפע מכל מראה עיניו, לטוב ולרע. אם-כן 

כשרואה אדם את חברו חוטא, מה יעשה וינצל מהשפעתו הרעה עליו, ימחה מיד ויוכיחו על פניו. 

כך יציל את נפשו, ויעקור ממנה את רושם הפעולה הרעה עליו. ואם לא כן הרי הוא עצמו עלול 

להגיע בסופו של דבר לבצע את העבירה ההיא.

מעתה, כיון ששלמה המלך ראה את נשיו שטופות בעבודה זרה, הרי השפיעו המעשים המגונים 

על נפשו, בלא יודעים. והואיל ולא מיחה בפניהם, ולא עשה דבר כדי לעקור את הרושם הרע, 

הכריזו עליו משמים “ויעש הרע בעיני ה’”, כאילו הוא עצמו עבד עבודה זרה. מאחר שבשמים 

יכלו לראות בתוך תוכו את השפעת המעשים ההם עליו, הגם שהוא עצמו לא חטא כלל )‘משלחן 

גבוה’ ויקרא עמוד קס”ה(. 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  תמוסר  הרלט הרלח    ארחוה 

ילבין  בדרך של כבוד שלא 

פניו של חברו )רש”י(. פירוש 

הוא  להוכיח”  “יודע  אחר: 

באופן  להוכיח  היודע  אדם 

תוכחתו  שתתקבל  כזה 

)עמק הנצי”ב לספרי, דברים 

בחידושי  מהר”ל  ראה  א; 

שכדי  אפוא,  מובן  אגדות(. 

בקיום  מלהיכשל  להימנע 

מצווה זו, שכה קשה לקיימה, 

להתרחק  לאדם  לו  כדאי 

מחברת אנשים כסילים. 

י. ומתם, תפסד תעצת וחסרון תכרה תשכל – ועוד, שבהתחברותו עמם ייאבד את שיקול דעתו והבנת 

שכלו תחסר ]כלומר, היכולת להשיא עצה וההבנה החדה ניתנו לאדם כדי שיבחר בטוב ויתרחק 

מן הרע, וכוחות אלה יחסרו וייפגמו בחברת הכסילים )עפ”י פת לחם([, ותהגברוה תיצר בחברהם 

וריעוהם, ותהלמד רוע מידוהם – ועוד, שעל ידי כך יצרו יתגבר עליו ועתיד הוא האדם ללמוד 

ממידותיהם הרעות, כמו שאמר שלמה המלך תחכם )משלי יג, כ(: ‘ורעת כסילים ירוע‘ – המתחבר 

לכסילים כדי שהללו יהיו לו לרעים, יישבר וייפגע עמהם, כי סופו שילמד ממעשיהם הרעים )רש”י 

ומצודת דוד(. ועל כן – ומטעם זה אמרו רבוהינו תכרונם לברכת )אבוה ג, י(: שיחה תילדים המבטלת 

את אבותיהם מלעסוק בתורה, וישיבה בהי כנסיוה של עמי תארץ שמתכנסים לדבר דברים בטלים, 

]ויש  )רשב”ץ(  מעולמה  לצאת  האדם  לנשמת  גורמים   – תעולם  מן  תאדם  אה  מוציאין  אלו  כל 

ולא  בידו  למחוה  יכול  ואם 

באפשרותו  וכשיש   – ימחת 

בחברו  למחות  האדם  של 

ואינו  העבירה  מן  ולמונעו 

עושה זאת, יתית מקצר – הרי 

הוא חוטא בדבר. ואם יקשת 

– ואם אין  עליו למחוה בידו 

כנגדו  למחות  היכולת  בידו 

 – בדברים  ימחת  יד,  בחוזק 

חייב למחות כנגדו בדברים. 

ורק אם אינו יכול למחוה גם 

תאה  לעשוה  חייב  בדברים, 

אותו  לשנוא  עליו   – בלבו 

בלבו ולהתרחק ממנו, ובכך 

השלישי  האופן  את  יקיים 

של חיוב זה. 

איפוא  חייבים,  שאנו  נמצא, 

על  למחוה  שהוא  אופן  בכל 

מעשי תרשעים על כל פנים – 

באחד משלושת סוגי המחאה. 

ומפני שאין עמי תארץ ופשוטי העם נמלטים מן תקיצור – ותמיד רווחת בקרבם ההתרשלות בקיום 

המצוות, הרי שמי שמצוי במחיצתם, קרוב הוא להיכשל בהימנעות מתוכחתם. וכאשר ההבודד – אולם 

כאשר תתרחק מחברתם ותתבודד עם עצמך, בטלת מעליך חובה תצווי בטוב ותתתתרת מן תרע בלי 

ספק – ברור ללא כל ספק, שלא תחול עליך חובה זו לצוות לבני אדם לעשות טוב ולמנוע אותם 

מלעשות רע. ותוא דבר קשת לקיים מצווהו – ומצווה זו קשה לקיימה ולתשלים חובהו – באופן מושלם, 

כמו שאמרו חכמינו תכרונם לברכת )ערכין ט”ת, ב(: תעבודת – תמה אני, אם יש בדור תתת מי ]אדם[ 

שמקבל הוכחת. ועוד אמרו קצהם )שם(: תעבודת - תמהני, אם יש בדור תתת מי ]אדם[ שיודע לתוכיח 

ֶכל  ַתּשֵׂ ַרה  ַתּכָ ְוֶחְסרֹון  ָתֵעָצת  ֶתְפֵסד  ּוֵמֶתם, 
ְוֵרעּוָהם,  ֶחְבָרָהם  ּבְ ֶצר  ַתּיֵ רּוה  ּבְ ְוִתְהּגַ

ֵלי יג,  ָאַמר ֶתָחָכם )ִמׁשְ מֹו ׁשֶ ד רַֹע ִמּדֹוָהם, ּכְ ְוִתְהַלּמֵ

ַרּבֹוֵהינּו  ָאְמרּו  ן  ּכֵ ְוַעל  ֵירֹוַע.  ְכִסיִלים  ְורֶֹעת  כ(: 

יַבה  יַחה ַתְיָלִדים ִויׁשִ ִתְכרֹוָנם ִלְבָרָכת )ָאבֹוה ג, י(: ׂשִ

י ָתָאֶרץ מֹוִציִאין ֶאה ָתָאָדם  ל ַעּמֵ י ְכֵנִסּיֹוה ׁשֶ ּהֵ ּבָ

ִמן ָתעֹוָלם.

ר.  ָידֹו ְולֹא ִיְמֶחת, ִיְתֶית ְמַקּצֵ ָיכֹול ִלְמחֹוה ּבְ ְוִאם 
ִיְמֶחת  ָידֹו,  ּבְ ִלְמחֹוה  ָעָליו  ת  ִיְקׁשֶ ְוִאם 

ב  ַחּיָ ְדָבִרים,  ּבִ ִלְמחֹוה  ָיכֹול  ֵאינֹו  ְוִאם  ִבְדָבִרים. 

ִלּבֹו. ַלֲעׂשֹוה תֹאה ּבְ

ִנים,  ל ּפָ ִעים ַעל ּכָ ִבים, ֵאפֹוא, ִלְמחֹוה ָתְרׁשָ ָאנּו ַחּיָ
ּצּור.  ַתּקִ ִמן  ִנְמָלִטים  ָתָאֶרץ  י  ַעּמֵ ֵאין  ׁשֶ

ּטֹוב  ּוּוי ּבַ ְטָלת ֵמָעֶליָך חֹוַבה ַתּצִ ְהּבֹוֵדד, ּבָ ר ּהִ ְוַכֲאׁשֶ

ם  ת ְלַקּיֵ ִלי ָסֵפק, ְותּוא ָדָבר ָקׁשֶ ְוַתַתְתָתָרת ִמן ָתָרע ּבְ

ֲחָכֵמינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ חֹוָבהֹו,  ִלים  ּוְלַתׁשְ ִמְצָוהֹו 

ּדֹור  ִתְכרֹוָנם ִלְבָרָכת )ֲעָרִכין טת, ב(: ָתֲעבֹוָדת, ִאם ֵיׁש ּבַ

ם(:  )ׁשָ ְקָצָהם  ְוָאְמרּו  ּהֹוָכָחת.  ל  ַקּבֵ ּמְ ׁשֶ ִמי  ת  ַתּתֶ

ּיֹוֵדַע ְלתֹוִכיַח. ת ִמי ׁשֶ ּדֹור ַתּתֶ ָתֲעבֹוָדת, )ע(ִאם ֵיׁש ּבַ

שלא יהא צבע פני חבירו משתנה. פירוש אחר: “שיודע להוכיח” פירושו אדם היודע להוכיח באופן 

כזה שתתקבל תוכחתו )עמק הנצי”ב לספרי, דברים א; ראה מהר”ל בחידושי אגדות(. הרמב”ם )הלכות 

דעות ו, ז( כותב כיצד צריך להוכיח: “וידבר לו בנחת ובלשון רכה, ויודיעו שאינו אומר לו אלא לטובתו 

להביאו לחיי העולם הבא”. וראה בבן יהוידע כמה הדרכות כיצד יש להוכיח כדי שתתקבל תוכחתו. 

מכל הנזכר ברור, שאין הכוונה במאמר זה לומר ששוב אין מקום לתוכחה בדורותינו. הכוונה היא 

רק לזרז את המוכיחים שידקדקו בעצמם תחילה כדי שיהיו דבריהם נשמעים )שו”ת מנחת יצחק 

ד, עט-פ(. ועיין של”ה )בהקדמה( על גדלה וחשיבותה של מצות תוכחה.  ע. אם יש בדור תתת מי שיודע לתוכיח. רש”י פירש: אם יש בדור הזה אדם שיודע להוכיח דרך כבוד 
 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה   ארחוה תמוסר  הרמא הרמ  

 – ותפרידת  תבדידוה  אבל 

והפרישות  לכן, ההתבודדות 

סיבה  היא  אדם  מבני 

להציל  אמצעי   – תתצלת 

שתכרנו  מת  מכל  עצמו  את 

אותם  מכל   – תעבירוה  מן 

וחטאים שהזכרנו,  מכשולים 

שבדברים  מתחתק  ותוא 

יותר  חזק  אמצעי  והיא   –

תמביאים  האמצעים  משאר 

אל  האדם  את  ומקרבים 

והמעלות  תמידוה  ]-לידי[ 

תטובוה. וכבר נאמר כי עמוד 

עמוד-ַהָתֶּוְך  כי   – תלבב  בר 

עליו,  נשען  הלב  שטוהר 

הוא: אתבה תבדידוה ובחירה תיחידוה – והבחירה בהתבודדות.

על כן תישמר ]היזהר[, אחי, פן ישיאך – פן יפתה אותך תיצר וייפת בעיניך - יצייר בעיניך כטוב 

– את חברת בני האדם ואת ההתערבות עמם, ויסיהך  וכרצוי - בחברת ותהערבוה עם בני אדם 

– ובזמן שתהיה בהתבודדות וביחידות יסית אותך לחשוק  לכסוף בעה תיחידוה ותבדידוה לתם 

בחברתם.

מפרשים, שהכוונה גם לגופו 

שדברים  לפי  האדם,  של 

אלו גורמים לו שימות קודם 

שהתבטל  על  כעונש  זמנו, 

)רבנו  התורה  לימוד  ממצות 

בחיי([.

כי  דבר,  של  וכללו 

לא  תעבירוה  רוב 

אדם,  בני  שני  של  בצירוף   – בשנים  אלא  מעשה  לכדי  יגיעו  לא  החטא  מעשי  רוב   – ייגמרו 

ושבועה  הבריות,  בין  ומתן  משא  כדי  תוך  שנעשים  איסורים   – ומהן  וכן רוע משא  כמו תתנוה, 

 – בחברת  אלא  ייגמרו  לא  בלשון,  התלויות   – בלשון  שיתיו  תעבירוה  כל  וכן  שקר,  ועדוה  שקר, 

 כולן לא ייתכנו אלא בחברת בני אדם ובתהערב – ובתוך כדי כך שהיחיד מעורב עם בני אדם

נוספים.

ה  ִסּבַ ָאָדם  ֵני  ִמּבְ ִריָדת  ְוַתּפְ ִדידּוה  ַתּבְ ֲאָבל 
ָתֲעֵברֹוה,  ִמן  ַכְרנּו  ּתָ ֶ ּשׁ ַמת  ל  ִמּכָ ָלת  ַתַתּצָ

ּדֹוה  ַתּמִ ֶאל  ִביִאים  ַתּמְ ָבִרים  ּדְ ּבַ ׁשֶ ֵמֶתָחָתק  ְותּוא 

ָבב ַאֲתַבה  ר ַתּלֵ י ַעּמּוד ּבַ ַתּטֹובֹוה. ּוְכָבר ֶנֱאַמר ּכִ

ִדידּוה ּוְבִחיַרה ַתְיִחידּוה. ַתּבְ

ת  ִוּיַיּפֶ ֶצר  ַתּיֵ יֲאָך  ִ ַיּשׁ ן  ּפֶ ָאִחי,  ֵמר,  ָ ִתּשׁ ן  ּכֵ ַעל 
ֵני ּבְ ִעם  ְוִתְהָעְרבּוה  ַתֶחְבָרת   ְבֵעיֶניָך 

ִדידּוה, ְוַתּבְ ַתְיִחידּוה  ֵעה  ּבְ ִלְכֹסף  ִויִסיְהָך   ָאָדם, 

ָלֶתם.

א  ְמרּו ֶאּלָ י רֹב ָתֲעֵברֹוה לֹא ִיּגָ ָבר, ּכִ ל ּדָ ׁשֶ ּוְכָללֹו 
ן,  ּוַמּהָ א  ַמּשָׂ ְורַֹע  נּוה,  ַתּתְ מֹו  ּכְ ַנִים,  ִבׁשְ

ְתיּו  ּיִ ֶקר, ְוָכל ָתֲעֵברֹוה ׁשֶ ֶקר, ְוֵעדּוה ׁשֶ בּוַעה ׁשֶ ּוׁשְ

)עב(ּוְבִתְהָעֵרב  ַבֶחְבָרת  א  ֶאּלָ ְמרּו  ִיּגָ )עא(לֹא  ׁשֹון,  ַבּלָ

ֵני ָאָדם. ִעם ּבְ

ואמר הרב דפוניבז’, שאפשר ללמוד מכאן על ההשפעה החזקה הקיימת בין אדם לחבירו, ועד 

כמה הקפידה התורה להרחיק את האדם ממוקדי ההשפעה השלילית. לכן, כשאדם הרג את חבירו 

בשגגה, והוא נס אל עיר מקלטו, מעוניינת התורה שאף אחד לא יפגש אתו בדרך, כדי שלא יתקל 

בדמות של רוצח, ולכן מכינים שילוטים כדי שיוכל להגיע אל העיר בכוחות עצמו, הגם שמדובר 

‘בסך הכל’ ברוצח בשגגה, אבל גם עם אדם כזה עדיף שלא להפגש. אבל בעליה לרגל, אדרבה 

ואדרבה, התורה מעוניינת שאדם ישאל את חבירו איך מגיעים לירושלים, כי כשהחבר ישמע 

את השאלה, ויבין שהשואל נמצא בדרכו לעשיית מצוה גדולה, הוא יושפע מכך, וגם הוא יעלה 

ירושלימה. )‘עלינו לשבח’ ח”ה, עמ’ תק(.

“ואל  וז”ל:  ט”ז(,  )מצוה  החינוך  בספר  כתב  יגמרו אלא בחברת ובתהערב עם בני אדם.  עא. לא 

יבטיחך יצרך לומר אחרי היות לבי שלם ותמים באמונת אלהים מה הפסד יש כי אתענג לפעמים 

באלו  וכיוצא  צחות  ולדבר  הלצים  עם  להתלוצץ  וברחובות  בשווקים  לשבת  אנשים  בתענוגי 

הדברים שאין מביאין עליהם חטאות ואשמות, הלא גם לי לבב כמוהם וקטני עבה ממתניהם, 

ומדוע ימשכוני הם אחריהם? ַאל בני, השמר מפניהם פן תלכד ברשתם, רבים שתו מתוך כך כוס 

תרעלתם ואתה את נפשך הצלת”. עכ”ל.

רבי משה חיים לוצאטו זצ”ל כתב: “מי שעיניו בראשו, יותר יזהר ויעיין במעשי מי שרוצה לקנות 

אותו לחבר או ליועץ או לפקיד על ביתו, יותר ממה שיזהר ויעיין במאכלו ובמשתיו, כי המאכל 

והמשתה יוכל להזיק לגופו בלבד, והחברים או הפקידים יוכלו להשחית את נפשו ומאודו וכל 

כבודו, ודוד המלך ע”ה אומר )תהלים קא, ו(: ‘הולך בדרך תמים הוא ישרתני, לא ישב בקרב ביתי 

עושה רמיה’” )‘מסילת ישרים’ פרק כ”ג(. 

עב. ובתהערב עם בני אדם. רבי יוסף שלמה כהנמן זצ”ל ביאר ההבדל בין דינו של רוצח בשגגה, 

הגולה לעיר מקלטו, שהתורה ציוותה אודותיו )דברים יט, ג( ‘תכין לך הדרך ושלשת את גבול 

ארצך וכו’, והיה לנוס שמה כל רוצח’, דהיינו שצריך להכין שילוטים בדרך לערי המקלט, ואילו 

בדיני העליה לרגל לירושלים לא מצאנו חיוב כזה.

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  הרמג הרמב   תמוסר   ארחוה   

 – ירוע‘  כסילים  ורעת  יחכם 

ישובר  לכסילים,  המתחבר 

כלומר,  עמהם,  וירוצץ 

הכסילים,  עם  המתרועע 

כי  עמם,  שייענש  סופו 

ממעשיהם  ילמד  בוודאי 

הרעים )רש”י ומצודת דוד(. 

ועוד אמר )משלי כב, ית(: ‘תט 

 – חכמים‘  דברי  ושמע  אתנך 

הקשב היטב ובחן כל מילה 

היוצאת מפי החכמים, ואמר 

במי שלא תהחבר עם אנשי תחסד – על מי שלא מתחבר עם הצדיקים ואנשי החסד נאמר )משלי 

טו, יב(: ‘לא יאתב לץ תוכח לו אל חכמים לא ילך‘ –הלץ אינו אוהב את התוכחה, ומשום כך אינו 

הולך אל חכמים, מחשש שמא יוכיחו אותו )מצודת דוד(.

ואמרו חכמינו תכרונם לברכת )סנתדרין עא, ב(: קיבוץ לרשעים – התכנסות של אנשי רשע מביאה 

רע לתם ורע לעולם. זאת משום שכינוס מעין זה מעניק חיזוק לפעולותיהם. ולעומת זאת, כינוס 

והיזהר,  תישמר  כך  ואחר 

 – לבך  רעיון  אוהך  יטעת  פן 

מחשבות  אותך  יטעו  שמא 

להימנע  לך  ויקראו  לבך 

מלהתקרב לחכמים, בטענה, 

תיודעים  חכמים  בחברה  כי 

 - הורהו  ואה  תאלתים  אה 

ליודעי  הקרבה  בעקבות 

ותהערב  ותורתו,  השם 

גדולי  עם  וההתחברות   –

אדם  בני  עם   – אדם  בני 

המיוחדים בגדלותם בתורה, 

תעדר ענין תבדידוה – תאבד 

הבדידות, ותנחה  את מעלת 

אין  עצמו, אך  עם  יחיד  בהיותו  אדם  שקונה  המעלות  את  ותפסיד   – תיחידוה  ]והעדר[ מעלוה 

הדבר כן. ההיפך הוא הנכון. ההתחברות לחכמי התורה תיא תבדידוה תגמורת – ויש בה בחינה 

של ההתבודדות האמיתית ותיחידוה תשלימת, שהרי התועלת שההתבודדות מביאה לאדם היא 

בהיותה מאפשרת התרכזות בעבודת ה’ והימנעות מהחסרונות של חברת המון העם. ההתחברות 

עוד  ולא  הלבנון(.  טוב  )לפי  כמה  פי  מרובה  במידה  זו  תועלת  לאדם  מביאה  חכמים  לתלמידי 

שיכול  המעלות   – יהירוה על מעלוה תיחידוה  ותהורת מעלוה רבוה  אלא שבחברה אנשי תחסד 

יותר ממעלת  ורבות  גדולות  הן  ולתלמידי חכמים  האדם להפיק בעקבות התחברותו לצדיקים 

ההתבודדות, יארך סיפורם – ואם נרצה לפרטם, נצטרך להאריך בעניין זה ובפרטיו הרבים.

וכבר אמר שלמה המלך תחכם )משלי יג, כ(: ‘תולך אה חכמים

ֵלי כב, ית(: ַתט  ם ְורֶֹעת ְכִסיִלים ֵירֹוַע. ְוָאַמר )ִמׁשְ ֶיְחּכָ

ּלֹא  ׁשֶ ִמי  ּבְ ְוָאַמר  ֲחָכִמים,  ְבֵרי  ּדִ ַמע  ּוׁשְ ָאְתְנָך 

ֶיֱאַתב  לֹא  יב(:  ֵלי טו,  )ִמׁשְ ַתֶחֶסד  י  ַאְנׁשֵ ִעם  ר  ִתְהַחּבֵ

ֵלץ תֹוֵכַח לֹו ֶאל ֲחָכִמים לֹא ֵיֵלְך.

ב(:  עא,  )ַסְנֶתְדִרין  ִלְבָרָכת  ִתְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ְוָאְמרּו 
ָלעֹוָלם,  ְוַרע  ָלֶתם  ַרע  ִעים  ָלְרׁשָ ִקּבּוץ 

ָך,  ן ַיְטֶעת אֹוְהָך ַרְעיֹון ִלּבְ ֵמר, ּפֶ ָ ְך ִתּשׁ ּכָ ְוַאַחר 
י ְבֶחְבַרה ֲחָכִמים ַתּיֹוְדִעים ֶאה ָתֱאלִֹתים  ּכִ

ר  דֹוֵלי ְבֵני ָאָדם, ֶתְעּדֵ ְוֶאה ּהֹוָרהֹו, ְוִתְהָעֵרב ִעם ּגְ

ַחה ַמֲעלֹוה ַתְיִחידּוה, ַאְך ִתיא  ִדידּוה ְוַתּנָ ִעְנַין ַתּבְ

ּוְבֶחְבַרה  ֵלָמת.  ְ ַתּשׁ ִחידּוה  ְוַתּיְ מּוָרת  ַתּגְ ִדידּוה  ַתּבְ

ַעל  ְיֵהרֹוה  ַרּבֹוה  ַמֲעלֹוה  ְוַתּהֹוָרת  ַתֶחֶסד  י  ַאְנׁשֵ

ַמֲעלֹוה ַתְיִחידּוה, ֶיֱאַרְך ִסּפּוָרם.

ֲחָכִמים  ֶאה  )עג(תֹוֵלְך  כ(:  יג,  ֵלי  )ִמׁשְ ֶתָחָכם  ְוָאַמר 

)שם(, למה הוא דומה, לאדם שהוא נכנס לבית הבורסקי )-מקום עיבוד עורות(, אף על פי שלא 

נתן ולא לקח כלום, מכל מקום ריח רע לקח והוציא עמו, כך מי שהוא הולך עם הרשעים לוקח 

מדרכיהם וממעשיהם הרעים”. ע”כ.

כתיב: “ויצאו כל עדת בני ישראל מלפני משה” )שמות לה, כ(. וקשה, מה בא הכתוב ללמדנו בכך 

שיצאו מלפני משה, הרי יודעים אנו שקודם לכן הם היו לפני משה, מאחר והוא הקהיל אותם בכדי 

לדבר לפניהם ]ככתוב בפסוקים הקודמים שם: “ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אליהם” 

וכו’ )לה, א([, ובהכרח, שכאשר יצאו, מלפני משה יצאו? וביארו המפרשים, שהנה שלמה המלך אמר 

“אם ללצים הוא יליץ ולענוים יתן חן” )משלי ג, לז(, אדם שיושב בחבורת לצים אזי הגם שהוא עצמו 

אינו לץ, בכל זאת ירגישו בו שהיה בחבורת לצים. וכן להיפך, אדם היושב עם אנשי מעלה, עם 

ענוים, הגם שהוא עצמו אדם פשוט, מכל מקום יהיה מורגש עליו לטובה שהיה בחבורתם. 

זאת באה התורה להדגיש, באומרה: “ויצאו כל עדת בני ישראל מלפני משה”, ללמדנו שבשעה 

שבני ישראל יצאו מלפני משה, היה מורגש עליהם עתה שמלפני משה יצאו.

עג. תולך אה חכמים יחכם ורֹעת כסילים ירוע. מצינו שאדם מושפע מאנשי סביבתו, ואף אם לא 

דיבר עמם מאומה מכל מקום מעצם הימצאותו בחברתם הוא מושפע. כן מבואר בפרקי דרבי 

אליעזר )פרק כ”ה(, וז”ל: “’הולך את חכמים יחכם’ )משלי יג, כ(, למה הוא דומה למי שנכנס לבית 

המרקחים )-חנות בשמים( אף על פי שלא לקח ולא נתן כלום, מכל מקום ריח טוב לקח ומוציא 

עמו, כך כל מי שהוא הולך עם הצדיקים לוקח מדרכיהם וממעשיהם הטובים. ‘ורועה כסילים ירוע’ 
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תמוסר  ארחוה   ארחוה תמוסר  הרמת הרמד  

 – דבריתם  אה  בצמא  שוהת 

שמע את דבריהם בשקיקה, 

גובר  שהצימאון  כאדם 

עליו והוא שותה לרוות את 

צימאונו, ולא כאדם השותה 

קץ  שהוא  רוויה  של  בזמן 

רש”י;  )רע”ב;  בשתייה 

מאירי(, ונאמר )מלאכי ג, טת(: ‘את נדברו – אז שוחחו ביניהם יראי ת‘ איש אל רעתו – וחיזקו האחד 

את חברו באמונה בשכר ועונש, ויקשב ת‘ וישמע‘ – והאזין ה’ לדבריהם, והיו טובים לפניו.

לעצמו  לעשות  האדם  שעל  הנפש  חשבון   – נפשו  עם  תאדם  הוא, חשבון   והאופן תשמונת עשר 

בעה

לצדיקים, גורם טוב לתם וטוב 

מחזק  שהוא  מפני  לעולם, 

לבריות  להיטיב  ידיהם  את 

)יד רמה(. יש גם מצב, שהוא 

טוב לרשעים ורע לצדיקים: 

תנאת  גורם  לרשעים,  פיתור 

כשהם  לעולם.  ותנאת  לתם 

נפרדים זה מזה, הם אינם יכולים לטכס עצות רעות ולסייע זה לזה במעשיהם הרעים, ואילו פיזור 

לצדיקים, גורם רע לתם ורע לעולם, משום שאינם יכולים לסייע זה לזה להיטיב לעולם )רש”י ויד 

רמה(, ועוד אמרו )אבוה א, ד(: יתי ביהך ביה ועד לחכמים – כשירצו חכמים להתקבץ ולהיוועד, 

יהיה ביתך מוכן לדבר, עד שיאמרו החכמים זה לזה “נתקבץ בביתו של פלוני” )רע”ב, פירוש 

הרמב”ם; רבנו יונה(. ותוי מהאבק בעפר רגליתם, כלומר, לך בעקבות החכמים והידבק במעשיהם, 

ותוי

ְבֵריֶתם, ְוָאַמר )ַמְלָאִכי ג, טת(: ָאת  ָמא ֶאה ּדִ ׁשֹוֶהת ַבּצָ

ָמע. ׁשְ ב ְיָי ַוּיִ ְקׁשֵ רּו ִיְרֵאי ְיָי ִאיׁש ֶאל ֵרֵעתּו ַוּיַ ִנְדּבְ

ֵעה  ּבֹון ָתָאָדם ִעם ַנְפׁשֹו ּבְ ר, ֶחׁשְ ָעׂשָ מֹוָנת  ְ ְוַתּשׁ

ִעים  ּתּור ָלְרׁשָ יִקים, טֹוב ָלֶתם ְוטֹוב ָלעֹוָלם. ּפִ ּדִ ְוַלּצַ

ָלֶתם  יִקים, ַרע  ּדִ ְוַלּצַ ַוֲתָנָאת ָלעֹוָלם,  ָלֶתם  ֲתָנָאת 

יה ַוַעד  ְוַרע ָלעֹוָלם, ְוָאְמרּו )ָאבֹוה א, ד(: ְיִתי ֵביְהָך ּבֵ

ֲעַפר ַרְגֵליֶתם )עת(ֶוֱתֵוי  ּבַ ק  ַלֲחָכִמים )עד(ְוֱתֵוי ִמְהַאּבֵ

לכן אומר התנא, אל יאמר האדם כי כבר שמעתי דבר זה פעמים רבות, אלא ‘הוי שותה בצמא 

את דבריהם’ כאילו לא שמעתו מעולם.

מוסיף רבי חיים שמואלביץ )‘שיחות מוסר’, תשל”א ג(: נתבאר כאן שחיוב לימוד התורה כך הוא – 

ללמוד בצמאון. וצמאון משמעותו הוא – להרגיש תמיד כאילו הוא שומע דבר זה בפעם הראשונה. 

אם תחסר לאדם הרגשת החידוש, אף אם ילמד תורה, אין זה לימוד בצמא וחס ושלום עלול הוא 

להגיע לכלל ‘לקוץ בדבר’. נמצא שלימוד מתוך צימאון אינו ‘מעלה’ גרידא בדרך הלימוד, אלא – 

תנאי ועיקר בעצם לימוד התורה.

רבינו יונה מפרש: ‘הוי שותה בצמא את דבריהם’ כמו שנאמר “נפש שבעה תבוס נפת ונפש רעבה 

כל מר מתוק” )משלי כז, ז( – מי שהוא שבע מדברי תורה ואין חפצו בהם, אפילו אם אומרים לו 

מרגלית בתורה – תבוס אותן נפשו. והרעב מהם ומתאוה לשומעם, אפילו אומרים לו דבר בלי 

טעם – ימתק בפיהו וישמח בו, שהוא יודע שהוא אמת אחר שרבו אמרו.

מבאר בעל ה’שפתי חיים’ )ח”ג קצו(, אדם השבע מדברי תורה אין לו הנאה מעצם הלימוד, שהרי 

אין לו כלל תשוקה אליה. אולם הרעב לדברי תורה, כל חלק בלימודה מוסיף לו עוד ועוד הנאה, 

ואף ידיעה ‘יבשה’ בלא טעם לכאורה, תהיה אצלו כמתוקה. 

מוסיף ומבאר בעל ה’שפתי חיים’, כי הנאת הלימוד באה לידי ביטוי בעמל התורה, ‘אם בחוקותי 

תלכו – שתהיו עמלים בתורה’. עצם ההליכה בתורה על ידי עמל ויגיעה, היא עצמה התענוג הגדול 

של הלומד, וכפי התענוג וההנאה שיש לו בה, כך הוא מוכן להקדיש תוספת עמל ויגיעה. 

מהו לשון ‘מתאבק’. לימוד התורה, אומר רבי חיים מוואלוז’ין,  עד. ותוי מהאבק בעפר רגליתם. 

לו לתלמיד  ואסור  ‘לוחמים’,  נקראים  כן התלמידים  ‘מלחמתה של תורה’, אם   – נקרא מלחמה 

לקבל דברי רבו כאשר יש לו קושיות עליהם, כי לפעמים תהיה האמת עם התלמיד. לפיכך אומר 

התנא: “הוי מתאבק” והוא מלשון “ויאבק איש עמו” )בראשית לב, כה(, היינו עניין ההתאבקות זו 

מלחמתה של תורה, והתנא משמיענו הוי מתאבק – נלחם מלחמת התורה, כי מלחמת מצוה היא.

גם על דברי רבותינו אשר נשמתם כבר הסתלקה לשמי מרום - אומר רבי חיים מוואלוזין - ניתנה 

קושיותיהם  ולתרץ  עליהם  להשיג  בדבריהם,  תורה  של  מלחמתה  וללחום  להיאבק  הרשות  לנו 

בספרים אשר השאירו, ולא לישא פנים לאיש, רק לאהוב האמת. אבל עם כל זה יזהר בנפשו - אף 

אם מצא מקום לחלוק - מלדבר בגאוה ולדמות כי גדול הוא כרבו או כמחבר הספר שהוא חולק 

עליו, וידע כי פעמים לא יבין דבריו וכוונתו. 

לכן יתייחס האדם לחכמי הדורות בענווה יתירה ויאמר אמנם איני כדאי, אך תורה היא וללמוד 

אני צריך. וזה מה שאומר התנא ‘הוי מתאבק’ – יש לך אכן רשות להיאבק, אבל בתנאי שזה – 

‘בעפר רגליהם’ כלומר, בענווה והכנעה, שאתה דן לפניהם בקרקע כתלמיד היושב על הקרקע 

לפני רבו.

עת. ותוי שוהת בצמא אה דבריתם. החסיד יעב”ץ מפרש, כי טבע האדם לקוץ בדבר הבא בתמידות, 
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תמוסר  ארחוה  הרמת הרמו   תמוסר   ארחוה   

ידיך  במעשי  ‘המשילתו 

כל  על  האדם  את  המשלת 

שהת  כל  שבראת,  היצורים 

החה רגליו‘ – את הכול שמָת 

לממשלתו,  נכנעים  להיות 

ועוד יש להתבונן בכך

הורהו,  חוקי  את  שתודיעו 

בחכמה  וחננו   – ותעמידו 

ודעה להבין על כל מת שיש 

עליון  מסודוה  הקנהו  בו 

תעולם תתת והחהונו – כל מה 

שיש בו תועלת בעבורו, ובכלל זה כל סודות הנבראים העליונים והברואים שבעולם הזה, העולם 

בחלק  הצפונים  הסודות  את  להבין  דעה  לו  נתן  בכך שהבורא  האדם  יתבונן  ]כלומר,  התחתון 

העליון של העולם, היינו, במהלכיהם של הכוכבים וגלגלי הרקיע השונים, ואת הסודות המסתתרים 

בחלקו התחתון של העולם, היינו, בטבע הברואים שבארץ. ידיעות אלו מביאות לו תועלת רבה 

)פת לחם([ ותרים מעלהו – כמו כן ייתן אל לבו, עד כמה רומם הבורא את דרגת האדם, בשבחו 

ובתודאהו לבוראו – בעצם העובדה שניתנה לו הרשות לתת שבח והודיה לבורא יתעלה, ובקראו 

– ולהתפלל אליו בצרוה – בעתות צרה, ובענוהו בעה תמצוקוה – ובכך שהוא עונה לתחינתו בשעת 

מצוקותיו, ובחרו בו – וכשבחר בו לעבדו ושלחו אל ברואיו – וגם העמיד נביאים מקרבו להוכיח 

את ברואיו וליישר אורחותיהם לעבודתו, ומסרו אליו סודוה גבורהו – ומסר לנביאים את סודות 

גבורתו, ותראוהו תמופהים על ידו – והראה באמצעותם אותות ומופתים, עם מת

כשהוא   – ותהגדלת  גבתוהת 

בו  שמתעוררת  מבחין 

ורוחק  מתנשא,  ולבו  גאווה 

בו  צומחות  וגם   – משאלית 

משאלות  להשגת  שאיפות 

הלב והמאווים בעולם תתת.

ותוא – יעשה לעצמו חשבון 

נפש זה: מצד אחד שיהבונן 

ויבחן   – בבריאת  ערכו 

בין  האדם  של  ערכו  את 

תעליונים ותהחהונים - ביחס 

עליונים   - הברואים  לכלל 

אז   – לו  ויהבאר  ותחתונים, 

קטנוהו  רבה  מה  לו  יתברר 

ותעירוהו – כמה קטן וזעיר הוא האדם בין שאר יצירוהיו של תבורא יהברך, וכמו שביארהי בענין 

תתת – לעיל בשער תשישי בשער הכניעה מן תספר ]שבספר[ תתת.

ומצד שני יסהכל אחר כך במת שחלק תבורא מן תגדולת לאדם – ויתבונן בגדולה ובמעלות שחלק 

הבורא לאדם, כשהעמיד אותו כבחיר היצורים, וכשתשליטו במיני תחיים – על כל סוגי בעלי החיים 

ועל תצמחים ותמוצאים – ועל אוצרות הטבע, כמו שכהוב )התלים ח, ת(:

ַרְגָליו,  ַהַחה  ת  ּהָ ׁשַ ּכֹל  ָיֶדיָך  י  ַמֲעׂשֵ ּבְ יֵלתּו  ְמׁשִ ּהַ

ׁש  ּיֵ ֶ ל ַמת ּשׁ י הֹוָרהֹו, ְוֶתֱעִמידֹו ַעל ּכָ תֹוִדיעֹו ֻחּקֵ ְוׁשֶ

ְוַהְחּהֹונֹו,  ת  ַתּתֶ ֶעְליֹון ָתעֹוָלם  ִמּסֹודֹוה  ָנהֹו  ַהּקָ ּבֹו 

ְלבֹוְראֹו,  ּוְבתֹוָדָאהֹו  ְבחֹו  ׁשִ ּבְ ַמֲעָלהֹו  ְוֵתִרים 

צּוקֹוה,  ַתּמְ ֵעה  ּבְ ּוַבֲענֹוהֹו  רֹוה,  ּצָ ּבַ ֵאָליו  ּוְבָקְראֹו 

רּוָאיו, ּוָמְסרֹו ֵאָליו סֹודֹוה  ְלחֹו ֶאל ּבְ ּוָבֳחרֹו בֹו ְוׁשָ

ַמת  ִעם  ָידֹו,  ַעל  ַתּמֹוְפִהים  ְוַתְראֹוהֹו  בּוָרהֹו,  ּגְ

ת.  ַתּתֶ ָבעֹוָלם  ָאֶליָת  ִמׁשְ ְורַֹחק  ָלּת  ּדְ ְוִתְהּגַ ְבתּוָהּת  ּגַ

ָתֶעְליֹוִנים  ין  ּבֵ ִריָאת  ַבּבְ ֶעְרּכֹו  ְהּבֹוֵנן  ּיִ ׁשֶ ְותּוא, 

ין  ּבֵ ּוְתִעירּוהֹו  ַקְטנּוהֹו  לֹו  ֵאר  ְוִיְהּבָ ְחּהֹוִנים,  ְוַתּהַ

ת  י ָבִעְנָין ַתּתֶ ַאְרּהִ ּבֵ מֹו ׁשֶ ַרְך, ּכְ ְיִצירֹוה ַתּבֹוֵרא ִיְהּבָ

ת. ֶפר ַתּתֶ י ִמן ַתּסֵ ִ ּשׁ ִ ַער ַתּשׁ ַ ַבּשׁ

ת  ֻדּלָ ָחַלק ַתּבֹוֵרא ִמן ַתּגְ ֶ ַמת ּשׁ ְך ּבְ ל ַאַחר ּכָ ּכֵ ְוִיְסּהַ
ים  ַתַחּיִ ִמיֵני  ּבְ ִליטֹו  ִתׁשְ )עו(ׁשֶ ָלָאָדם, 

ת(:  ח,  ים  ִתּלִ )ּהְ הּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְוַתּמּוָצִאים,  ָמִחים  ְוַתּצְ

זה עומדת היא ההדגשה כי “האדם נברא יחידי”, - כן נמצא גם יחס זה גם בתוך האדם עצמו, כי 

החיות של מדות הנפש, אשר הן נמצאות גם בבעלי חיים, הן מתעוררות דווקא מתוך הרגשה של 

שיתופם של רבים להרגשה אחת, כי הרגשת האמונים המקננת בשעה שקהל גדול עומד ונשבע 

אמונים לדגל, חזקה היא פי כמה מאשר בלבו של היחיד השקוע בתוך הרגשה זו עצמה. לא כן היא 

דרכו של השכל העיוני, אשר השכל מיוחד דווקא לאדם, שהתגברות התעוררות החיות של עיון 

השכל, הוא דווקא מתוך הרגשה של יחידות, כשאדם עומד להתבונן בעיון עמוק, הרי הוא רודף 

אחרי פינה בודדה )‘פחד יצחק’, רבי יצחק הוטנר, הובא ב’טללי אורות’, עה”פ שם(.

עו. שתשליטו במיני תחיים. כתיב: “וכבשה ורדו בדגת הים ובעוף השמים ובכל חיה הרמשת על 

הארץ” )בראשית א, כח(. אמרו חכמי האמת, שכוחו של השכל להשתלט על המדות שבלב, בין 

בדרך כיבוש בין בדרך תיקון, נובע הוא ממאמר זה. מכיון שניתנו לו לאדם כחות שליטה על כל 

סוגי בעלי חיים, בזה עצמו גנוז כח השלטון של כחות השכל ]אשר הם מיוחדים לאדם[, על הכחות 

שנמצא כדוגמתן גם אצל בעלי חיים, הם כחות המדות שבלב.

על פי זה נראה לבאר, מה שמצינו בתפילה ענין של “ברוב עם הדרת מלך”, שלא מצינו דוגמתו 

ב”תלמוד תורה”. היינו משום שתפילה היא עבודה שבלב, ואילו מצות תלמוד תורה מתקיימת על 

ידי ההשגה שבמוח, וכשם שבבריאת בעלי חיים חוזרים ונשנים המלים: “למינו” “למינהו”, ולעומת 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

 ארחוה תמוסר  הרמט הרמח  ארחוה תמוסר 

שנשאך  מת  יביאך  ואל 

לך  שתכרהי  במת  בו  תבורא 

עליך   – וטובוהיו  מחסדיו 

שהעניק  שהמעלות  להיזהר 

ובטובו,  בחסדו  הבורא  לך 

אותן מעלות שמניתי לפניך, 

לתהגאוה  אותך  יביאו  לא 

גאווה  לידי  לא   – בענינך 

בחסד  ולתהרומם  נפשך,  במעלת  התפארות  לידי  לא   – בנפשך  ולתהגדל  וביכולותיך,  בכשרונך 

תבורא עליך – ולא לידי התנשאות בשל היתרונות שקיבלת בחסד הבורא עליך, והיזהר עוד שלא 

החשוב מחשבה מוטעית כי מן תדין תוא לך – כי אותן מעלות שעיטרך בהן הבורא מגיעות לך בדין 

ובצדק, ושאהת זכאי וראוי לו ]להן[ ויאוה לך כמותו – ושהן הולמות את ערכך.

תטובוה  מן  סיפורו  שיארך 

תגופיוה  ותנראוה,  תנסהרוה 

תכוללוה  ותרוחניוה, 

וטובת  חסד  ותמיוחדוה, 

שהזכרנו  מה  וכל   – עלינו 

בעניין זה אינו כולל את שאר 

הטובות הנסתרות והגלויות, 

טובות  והרוחניות,  הגשמיות 

רבים,  אדם  בני  הכוללות 

וטובות שניתנו רק ליחידים 

לנו  נתן  אלו  כל  את   -

ואם  ובטובו,  בחסדו  הבורא 

נצטרך  אותן,  למנות  נבוא 

להאריך. 

אלו  בטובות  ההתבוננות 

יצור  רק  שאינו  מלמדת 

קטן ונקלה, אלא הוא חשוב 

ונעלה בעיני ה’. ותסהכל - התבונן - אחי, כמת ערכך נקלת – כמה עלוב הוא ערכך, וענינך נבתת 

רומם אותך עם  ובמידת טובו וחסדו  ודל מעמדך, ולעומת זאת כמת גידלך בוראך  וכמה בזוי   –

מת - אף על פי שאינו צריך לך ואינו זקוק לך, ולהפך, הוא יודע גודל צרכך, שהנך נזקק עד מאד 

אל תשגחהו ותנתגהו, חסדו וטובו, וחוס נא על תעטרת תמעולת והנעלה תתאה אשר עטרך הבורא 

בת, ועל תמעלת תרמת – הדרגה הגבוהה שתרימך אלית - אשר רוממך הבורא אליה בעולם תתת, 

ועל תגמול תגדול שצפנו לך – ועל השכר הגדול שייעד בעבורך בעולם תבא, בתדבקך – כשתדבק 

בעבודהו ובתודאהו – ותהיה אסיר תודה אליו ותיתן לו שבח ותהילה.

ַמת  ּבְ בֹו  ַתּבֹוֵרא  ֲאָך  ּשַׂ ּנִ ֶ ּשׁ ַמת  ְיִביֲאָך  )עח(ְוַאל 

ְוטֹובֹוָהיו,  ֵמֲחָסָדיו  ְלָך  י  ַכְרּהִ ּתָ ֶ ּשׁ

ָך, ּוְלִתְהרֹוֵמם  ַנְפׁשְ ל ּבְ ּדֵ ִעְנָיְנָך, ּוְלִתְהּגַ אֹוה ּבְ ְלִתְהּגָ

ין תּוא ְלָך,  י ִמן ַתּדִ ֶחֶסד ַתּבֹוֵרא ָעֶליָך, ְוַהְחׁשֹב ּכִ ּבְ

ת ָראּוי לֹו ְוֵיאֹוה ְלָך ָכמֹותּו. ַאּהָ ְוׁשָ

ְראֹוה,  ְוַתּנִ רֹוה  ְסּהָ ַתּנִ ֱאַרְך ִסּפּורֹו ִמן ַתּטֹובֹוה  ּיֶ ֶ ּשׁ

ֶחֶסד  ְוַתְמֻיָחדֹוה,  ַתּכֹוְללֹוה  ְוָתרּוָחִנּיֹוה,  ַתּגּוִפּיֹוה 

ְוטֹוָבת ָעֵלינּו.

ְוִעְנָיְנָך  ִנְקֶלת  ָך  ֶעְרּכְ ת  ּמָ )עת(ּכַ ָאִחי,  ל,  ּכֵ ְוִתְסּהַ
ַמת  ִעם  בֹוְרֶאָך  ְלָך  ִגּדֶ ת  ְוַכּמָ ִנְבֶתת, 

ָחהֹו  ּגָ ַתׁשְ ֶאל  ָך  ָצְרּכְ ְוֹגֶדל  ְלָך,  ָצִריְך  ֵאינֹו  ֶ ּשׁ

ר  ת ַתּתֹאה ֲאׁשֶ ְוַתְנָתָגהֹו, ְוחּוס ַעל ָתֲעָטָרת ַתְמֻעּלָ

ֵאֶליָת  ֵתִריְמָך  ׁשֶ ָתָרָמת  ֲעָלת  ְוַתּמַ ָבּת,  ְרָך  ִעּטֶ

ָבעֹוָלם  ְלָך  ָפנֹו  ּצְ ׁשֶ דֹול  ַתּגָ מּול  ְוַתּגְ ת,  ַתּתֶ ָבעֹוָלם 

ֶבְקָך ַבֲעבֹוָדהֹו ּוְבתֹוָדָאהֹו. ִתּדָ א, ּבְ למה נקטו “יתוש” דווקא, ולא פרעוש ונמלה וכו’? נימוק על כך אומר ה’בן יהוידע’ )שם(: אמרו ַתּבָ

חז”ל כי יתוש נקרא “בריה קלה”, שיש לה פה להכניס המאכל ואינה מוציאה דרך בית הרעי. ובזה 

רימזו לנו חז”ל תוכחת מוסר נפלאה: אתה אנוש מה יש לך להתגאות? הרי הנך שפל מהיתוש 

הקטנטן, אתה מכניס לפיך מאכל נחמד למראה ויפה לעיניים, ומוציאו כעבור כמה שעות סרוח 

כל כך שאי אפשר לעמוד במחיצתו. ואילו אותו יתוש קטן אוכל ואינו מפריש ריח, אם כן מה 

לך אדם כי תתגאה מיופי פניך, וגופך הנאה וקומתך התמירה ו’חכמתך’ המדומה, הרי סחי ומאוס 

הנך מפריש בחייך, ואף כי אחרי מותך, לא יוכלו להחזיק אותך יותר מכמה שעות מחמת גודל 

סירחונך, ויזדרזו להטמינך מיד בקבר. ומה יש לך עוד להתגאות?

עח. ואל יביאך מת שנישאך תבורא וכו‘ לתהגאוה בעניניך. במסכת חולין )פט, א( דרשו חז”ל את 

הכתוב “לא מרובכם מכל העמים חשק ה’ בכם ויבחר בכם כי אתם המעט מכל העמים” )דברים 

ז, ז(: אמר להם הקב”ה לישראל: חושקני בכם ]שתהיו ַעִּמי, מפני[ שאפילו בשעה שאני משפיע 

לכם גדולה )שלטון ועושר(, אתם ממעטין ]-מקטינים את[ עצמכם לפני. ]כלומר, ה’ בחר בישראל 

מחמת הענוה שהם עוטרים אפילו בשעת גדולתם, ואינם כשאר האומות המתגאות בכבודן[. ]כש[

נתתי גדולה לאברהם, אמר לפני: “ואנכי עפר ואפר” )בראשית יח, כז(. ]כשנתתי גדולה[ למשה 

ואהרן, אמרו: “ונחנו מה” )שמות טז, ח(. ]וכשנתתי גדולה[ לדוד, אמר: “ואנכי תולעת ולא איש” 

)תהלים כב, ז(”.

עת. כמת ערכך נקלת וענינך נבתת. לעיל כתב רבינו שעל האדם להתבונן כמה קטן וזעיר הוא בין 

יצירות הבורא יתברך, וכשיבחין בזה אזי לא יתגאה ויתנשא. והנה במסכת סנהדרין )לח, א( אמרו 

מפני מה נברא אדם כאחרון הנבראים, דהיינו, אחר בריאת בהמה חיה ועוף? שאם תזוח דעתו עליו, 

כלומר, אם יתגאה, אומרים לו: אל תתגאה! הרי אפילו היתוש השפל קדמך במעשה בראשית. ע”כ. 

 עיונים 

 עיונים 
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תמוסר  ארחוה  הרנא הרנ   תמוסר   ארחוה   

אדוניו  שיגביר  קודם  לו, 

שאדוניו  לפני   – עליו  חסדו 

עשה עמו חסד וקירבו אליו. 

לו  ואל   – לפניו  יהגדל  ואל 

ואל  אדוניו,  לפני  להתגאות 

אליו  שתגיע  במת  לבו  יגבת 

ואל   – ותיקר  תגדולת  מן 

יביא עצמו לגבהות לב בשל 

הגדולה והכבוד שאדונו הנחיל לו, ואל יבקש ממנו משאליו דרך רגילוה – ואל ירשה לעצמו לבקש 

מאדוניו בקשות וצרכים מתוך הרגל ושגרה, אך – אלא גם אחרי שעלה לגדולה יעתוב ענינו אליו – 

עליו למסור את הנהגתו בידי ה’, ויבטח - ולבטוח עליו ועל טובו, כמו שעשה מקודם.

אלא   – בכניעת  תידבק  אבל 

ההכנעה  במידת  הידבק 

שאהת  ובשפלוה,  ובענות 

ראוי לת – הנך מחוייב לנהוג 

כשהודת  ענוותנית,  בהנהגה 

בבריאה  ערכך  על  באמה 

תבורא יהעלת – כאשר תכיר 

ובמקומך  האמיתי  בערכך 

הבורא  ברואי  כלל  בתוך 

יתעלה, כמו שחייב בו תעבד 

תחלש תנבתת תנקלת – בדומה לחובתו של עבד חלש בזוי ועלוב, כשינשא אדוניו מעלהו וישימתו 

עם אנשי סגולהו, חסד ממנו עליו – שכשאדוניו עושה אתו חסד ומנשא אותו ונותן את מקומו בין 

בחיריו ומקורביו. הלא ברור לכל בר דעת, מבתוה נפשו – שעליו להרגיש בזוי בעיני עצמו, ותיוהת 

בעיניו כערכת תראשון – ולהעריך את עצמו כפי מצבו הקודם, המקורי, מעמדו הראשון הטבעי 

ל  ּדֵ ִיְהּגַ ְוַאל  ָעָליו.  ַחְסּדֹו  ֲאדֹוָניו  יר  ְגּבִ ּיַ ׁשֶ קֶֹדם 

ִמן  ֵאָליו  יַע  ִתּגִ ֶ ּשׁ ַמת  ּבְ ִלּבֹו  ּת  ִיְגּבַ )עט(ְוַאל  ְלָפָניו, 

ֶרְך  ּדֶ ָאָליו  ִמׁשְ ּנּו  ִמּמֶ ׁש  ְיַבּקֵ ְוַאל  ְוַתְיָקר,  ת  ֻדּלָ ַתּגְ

ְוַעל  ָעָליו  ְוִיְבַטח  ֵאָליו  ִעְנָינֹו  ַיֲעתֹב  ַאְך  ְרִגילּוה, 

טּובֹו.

ת  ַאּהָ ָ ְפלּוה, ּשׁ ִ ִניָעת ּוָבֲעָנָות ּוַבּשׁ ּכְ ֵבק ּבַ ִתּדָ ֲאָבל 
ָך  ֶעְרּכְ ַעל  ֶבֱאֶמה  ּהֹוֶדת  ׁשֶ ּכְ ָלּת  ָראּוי 

ָתֶעֶבד  ּבֹו  ב  ַחּיָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ת,  ִיְהַעּלֶ ַתּבֹוֵרא  ְבִריַאה  ּבִ

ַמֲעָלהֹו  ֲאדֹוָניו  א  ַנּשֵׂ ּיְ ׁשֶ ּכְ ְקֶלת,  ַתּנִ ְבֶתת  ַתּנִ ׁש  ַתַחּלָ

ָעָליו,  ּנּו  ִמּמֶ ֶחֶסד  הֹו,  ְסֻגּלָ י  ַאְנׁשֵ ִעם  יֵמתּו  ִויׂשִ

ָתִראׁשֹון,  ּת  ֶעְרּכָ ּכְ ֵעיָניו  ּבְ ִוְתיֹוָהּת  ַנְפׁשֹו,  תֹוה  ִמּבְ

עט. ואל יגבת לבו במת שתגיע אליו מן תגדולת ותיקר. לאחר משיחתו של דוד למלך, כשהובררו 

צדקתו וטוהר יחוסו, מדרך הטבע אחרי שהורחק מבית אביו גדול הדור היה צריך לבוא לידי 

גאוה והתנשאות לאחר כל הבזיונות הרבים שסבל מאחיו, ומה גם שנבחר על פני אחיו למשיח 

ה’! אך כל זה לא הזיזו ממקומו ולא הגיס את לבו, לא ראו עליו שום הרגשת ניצוח, מיד לאחר 

מכן חזר למעמדו כמקודם להיות רועה צאנו, כפי שאמרו חז”ל )ילקו”ש שמואל רמז קכד(: “ודוד 

הוא הקטן... להודיעך צדקו של דוד, דוד היה רועה, ואף על פי שנעשה מלך על ישראל הוא דוד 

בקטנו”.

ענוותנותו של דוד לא התבטאה רק בחיצוניות, גם בפנימיות לבו לא הרגיש שום גבהות, כפי 

שאמר על עצמו: “ה’ לא גבה לבי ולא רמו עיני ולא הלכתי בגדולות ובנפלאות ממני” )תהלים 

קלא, א(, ואיתא בירושלמי )סנהדרין פ”ב, ה”ד(: ‘ה’ לא גבה לבי’ - בשעה שמשחני שמואל, ‘ולא 

רמו עיני’ – בשעה שהרגתי את גולית, ‘ולא הלכתי בגדולות’ – בשעה שהעלתי הארון, ‘ובנפלאות 

ממני’ – בשעה שהחזירוני למלכותי, אלא ‘אם לא שויתי ודוממתי כגמול עלי אמו כגמול עלי 

נפשי’ – כהן ינקא דנחית ממעי אימיה כן הוות נפשי עלי. כמו התינוק בצאתו ממעי אמו אינו חש 

שום גדלות עצמית רק סמוך ובטוח לינוק משדי אמו, כך דוד בכל המאורעות שעברו עליו הרגיש 

את שפלותו, וגם אחר כך כשזכה לעלות לגדולה הרגיש את עצמו כתינוק היוצא ממעי אמו שאין 

לו שום גדלות עצמית אלא סמוך ובטוח על ה’ יתברך )‘שפתי חיים’, מידות ח”א עמ’ רז- רח(.

במסכת סנהדרין )פח, ב( אמרו: "שלחו מתם, איזהו בן העולם הבא, ענוותן, ושפל ברך, ושייף 

כתב בספר ‘שם משמואל’ )כי תשא תרע”ט(, וז”ל: וזה יסודן ושורשן של ישראל, שכל מה שהם 

נשפעים ומשיגים מההשגות אלקות מרגישים בעצמם עד כמה עדיין לא יצאו ידי חובת העבודה 

כנ”ל, ועל ידי זה נעשים מושפעים ומשיגים עוד יותר, ועל ידי זה ממעטין עצמם עוד יותר וחוזר 

חלילה, ועל ידי זה אין קץ וגבול למעלת ישראל. וכפי מה שפירש כ”ק אבי ]בעל ה’אבני נזר’[ 

זצללה”ה דברי הש”ס )שבת פח, ב( שבשעת מתן תורה חזרו ישראל לאחוריהם על כל דיבור ודיבור 

שנים עשר מיל ומלאכי השרת מדדין ומסייעין אותן להחזירן, כי י”ב מיל הוא מחנה ישראל, וכאשר 

השיגו הדיבור הרגישו בעצמם שעומדין עדיין חוץ למחנה ישראל, ועל ידי זה מלאכי השרת מסייעין 

אותם עד שחזרו והשיגו דיבור, וחזר ונדמה בעיניהם שעומדים חוץ למחנה ישראל וחוזר חלילה. 

במסכת ברכות )נו, ב(: "תניא, אין מראין ]בחלום[ דלועין אלא למי שהוא ירא שמים בכל כוחו”. 

הוא, שכשם  ליראי שמים  הדלועים  בין  הראשון(, שהדמיון  )בפירושו  גאון  ניסים  רבינו  וביאר 

שהדלועים הם הפירות הגדולים שבכל פירות הארץ, ואף על פי כן אינם מתנשאים על הארץ, 

אלא כל זמן שהם גדלים נעשים כבדים ונעשים נמוכים יותר מחמת כובדם, כך יראי שמים, אף 

על פי שאין בכל הבריות מי שמעלתו גבוהה ממעלתם, בכל זאת, ככל שהקב”ה מוסיף להם גדולה 

וכבוד - הם מוסיפים ענוה ונמיכות! 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  הרנג הרנב   תמוסר   ארחוה   

לי  ונתת   – וכשתרשיהני 

שמך  אה  לשבח  רשות 

 – אוהך  תכרהי  כפי  תעליון, 

בגדולתך  הכרתי  מידת  כפי 

ורוממותך וידיעהי בכבודך – 

וכפי מידת השגתי בכבודך, 

עם תראוהי עבודהי לך – כדי 

עבודתי  את  בכך  להביע 

ואת   – לפניך  ושפלוהי  לך, 

כניעתי לפניך.

תודעהיך  ולא  לתנתגהי,  הטובה  הדרך  ומהי   – ואופני  תועלתי  מהי   – הקנהי  יודע  אלוקי  ואהת 

וליידע  אותך  לעורר  כדי  צרכי  בתפילתי את  ביקשתי ממך  ולא   - בצרכי לתעיר אוהך עליתם 

ואמרו על אחד מן תצדיקים 

]בסיום[  אחר  אומר  שתית 

נשאני  לא  ”אלתי,  הפילהו: 

בנפשי  עוז  מרהיב  הנני   –

לא  בתפילה,  לפניך  לעמוד 

הבנתי  וחוסר   – סכלי  מפני 

ומיעוט  ערכי  בפחיהוה 

ורוממוהך  בגדולהך  ידיעהי 

מכיר  שאינני  מפני  לא   –

מפני  ולא  ערכי,  בפחיתות 

גדולתך  את  יודע  שאינני 

אני  יודע  כי  רוממותך,  ואת 

יודע  וגם  ונשא,  רם  שאהת 

– מלהיות ראוי לבקש ממך את  אנוכי שאני נקלת ונבתת וקטן – עלוב, בזוי ופעוט משאול ממך 

צרכי ולשטוח בפניך את בקשותי, ובאמת, קטונתי מקרוא אליך שבח ותלל – מלומר בפניך דברי 

– בקדושה, שהרי בה מקדישים אותך  – ומלקדש את שמך תמקודש, בקולוה  שבח והלל, וקדש 

תמלאכים תעליונים תקדושים, ובכל זאת באתי לפניך בתפילה ונשאני על תת – הרהבתי עוז בנפשי 

לעשות זאת, מפני מת שרוממהני בצווהך אוהי – מפני שרוממת אותי כשצווית עלי לקרוא אליך 

ולפנות אליך בתפילה,

ָרִהי  ִפי ַתּכָ ְמָך ָתֶעְליֹון, ּכְ ַח ֶאה ׁשִ ּבֵ יַהִני ְלׁשַ ְוִתְרׁשֵ

אֹוְהָך ִויִדיָעִהי ִבְכבֹוְדָך, ִעם ַתְראֹוִהי ֲעבֹוָדִהי ְלָך 

ְפלּוִהי ְלָפֶניָך. ְוׁשִ

ְולֹא  ַתְנָתָגִהי,  ְוָאְפֵני  ָנִהי  ּקָ ּהַ יֹוֵדַע  ת  ְוַאּהָ
יָך ִבְצָרַכי ְלָתִעיר אֹוְהָך ֲעֵליֶתם,  תֹוַדְעּהִ

ָתָית אֹוֵמר ַאַחר  יִקים ׁשֶ ּדִ ַעל ֶאָחד ִמן ַתּצַ ְוָאְמרּו 
ַלֲעֹמד  ֲאִני  ְנׂשָ לֹא  ”ֱאלַֹתי,  הֹו:  ִפּלָ ּהְ

ְיִדיָעִהי  ּוִמעּוט  י  ֶעְרּכִ ִבְפִחיהּוה  ִסְכִלי  ְלָפֶניָך 

ַוֲאִני  א,  ְוִנּשָׂ ָרם  ת  ַאּהָ י  ּכִ ְורֹוְממּוְהָך,  ְהָך  ִבְגֻדּלָ

ֵאֶליָך  רֹא  ּוִמּקְ ָך  ִמּמְ אֹל  ְ ִמּשׁ ְוָקטֹן  ְוִנְבֶתת  ִנְקֶלת 

קֹולֹוה  ּבְ ׁש  ַתְמֻקּדָ ְמָך  ׁשִ ׁש  )פ(ְוַקּדֵ ל,  ְוַתּלֵ ַבח  ׁשֶ

ֲאִני ַעל  ים, ֲאָבל ְנׂשַ דֹוׁשִ ְלָאִכים ָתֶעְליֹוִנים ַתּקְ ַתּמַ

ֵאֶליָך,  ִלְקרֹא  אֹוִהי  ַצּוֹוְהָך  ּבְ ִני  רֹוַמְמּהַ ֶ ּשׁ ַמת  ֶתת 

היא  באפינו  נפח  שה’  הנשמה  המלאכים שהרי  כמו  וחשובים  “יחסנים”  אנחנו  ומבאר שבאמת 

חלק אלוק ממעל, ונשמת האדם היא מעולם הבריאה, ומטרת בריאתו של האדם הוא להלל לה’ 

ולספר הודו, אלא שמקום המלאך הוא בשמי מרום ושם הוא מקדש שמו יתברך, ומקום האדם הוא 

בארץ ומכאן צריך הוא לקדש שמו של הקב”ה, כמו שכתוב )ויקרא כב, לא( “ונקדשתי בתוך בני 

ישראל”, ומכיון שזו היא מטרתנו לקדש את השם, יש לנו הרשות לומר נקדש את שמך בעולם - 

כאן בארץ, כשם שמקדישים אותו המלאכים - בשמי מרום.

ובספרו ‘שם עולם’ )ח”ב שער ההתחזקות פרק י”א( מזהיר ה’חפץ חיים’ שמעשינו לא יסתרו את 

דברינו, וז”ל: והנה אם נתבונן על מעשינו והנהגתנו לענין עבודת ה’, נראה שמעשינו סותרים 

לגמרי את דברינו, שמתחילה כשבא לבית המדרש עומד ואומר לפני ה’ שיקדש את שמו בעולם 

כאחד מצבא המרום העליונים, ובתוך כך כשיצא מבית המדרש ויפגע מי בכבודו, לפידים מפיו 

יהלכו עליו ומסלק את דעתו מעבודת ה’ לגמרי ומטנף נפשו בכמה איסורים, לשון-הרע, רכילות, 

מחלוקת וליצנות, ולפעמים גם באיסור גזל וחמס. ובתוך איזה שעות כשחוזר ובא לבית-המדרש 

להתפלל מנחה בציבור לפניו יתברך, חוזר ומלביש את עצמו בתור קדושת מלאך ואומר נקדש 

את שמך בעולם וכו’ בשמי מרום.

כלל הדברים, הוא משנה את עצמו בכל יום מתואר ‘צבא מרום’ לתואר ‘חרפת אדם ובזוי עם’, 

וחוזר ומצייר את עצמו לפני ה’ כאחד מצבא מרום, היקבל לפני ה’ קדושה כזו לריח ניחוח, עכ”ל.

עייל שייף ונפיק ]-כפוף נכנס וכפוף יוצא, כלומר, הילוכו בדרך ענוה והכנעה[, וגריס באורייתא 

תדירא, ולא מחזיק טיבותא לנפשיה”. וביאר בעל ה’דברי מרדכי’, ‘שייף עייל שייף נפיק’ – כלומר, 

באותה מידה של ענוה והכנעה שהיה נוהג בה קודם לימודו בכניסתו לבית המדרש – נשארה בו 

גם לאחר לימודו ביציאתו מבית המדרש, כלומר, שלימוד התורה שלמד לא הביאו לידי התפארות 

והתנשאות, אלא נשאר באותה הכנעה כקודם ללימודו. 

פ. וקדש שמך תמקודש בקולוה תמלאכים תעליונים תקדושים. בקדושה שבחזרת הש”ס אומרים: 

עצמינו  זה שאנו מדמים  בענין  מרום”.  אותו בשמי  בעולם כשם שמקדישים  “נקדש את שמך 

למלאכים, כבר תמה ה’חפץ חיים’ )ח”ח עה”ת פ’ אמור עמ’ קס”ח במעשי למלך שם( היתכן שהעני 

הלבוש בגד של טלאי על גבי טלאי יציע לפני המלך שרותו כאחד השרים הגדולים במדינה?

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  הרנת הרנד   תמוסר   ארחוה   

הוא,  עשר  תהשעת  והאופן 

חשבון   – נפשו  עם  חשבונו 

לעשות  האדם  שעל  הנפש 

תבורא  בתצלה  עצמו,  עם 

אוהו מפגעי תעולם וצרוהיו – 

כשהוא נותן אל לבו שהבורא 

רעים  ממקרים  אותו  מציל 

ומצרות המתרחשות בעולם, 

 – בו  אדם  בני  חלאי  ומיני 

ומהמחלות השונות המצויות 

בו והפוקדות את בני האדם, 

ואופני תמאורעים ותמצוקים 

קשים  וממאורעות   –

ממאסר,  כגון  ומצוקות, 

ורעב, וצמא, וקור, וחום, ומסמי תמוה, ותחיוה תרעוה ]-ומחיות רעות[, ומתצרעה, ומטירוף תדעה, 

 – לתת  שדומת  וממת  למיניהן,  התחושות  שיתוק  של  שונים  ומאופנים   – תתרגשוה  ביטול  ומיני 

ומייסורים נוספים הדומים לכל אלו, — עם ידיעהו – וזאת אף על פי שהאדם יודע, שתוא ראוי 

לתם – שמגיע לו לסבול ייסורים אלה, והוא מחוייב בתם על מת שקדמו לו מן תעוונוה ותחטאים 

לפני תבורא – וראוי שייענש בעונשים אלה בגלל העוונות והחטאים שעשה לפני הבורא, וגודל מת 

אותך בהם, שהלא אתה יודע 

כול, יודע גם את צרכי, אלא 

שארגיש  כדי  זאת  עשיתי 

בגודל חסרוני אליך – רק כדי 

נזקק  אני  כמה  עד  שאכיר 

לך, ובטחוני בך – וכדי להביע 

בטחוני  גודל  את  לפניך 

מתוך  ושלום  חס  ואם  בך. 

בסכלוהי  ממך  אשאל  טעות 

לי  טוב  שאינו  ]-דבר[  מת 

מת  ממך  ואבקש  בעבורי,   –

ואבקש   – הקנהי  בו  שאין 

תועלת  בו  שאין  דבר  ממך 

תעליונת  בחירהך  בעבורי, 

טובת מבחירהי - הרי מה שתבחר בעבורי בוודאי טוב יותר מבחירתי, ואל נא תמלא את בקשתי, 

אלא עשה הטוב בעיניך למעני. וכבר תנחהי – והנני מוסר כל עניני – את כל דרך הנהגתי אל גתירהך 

תקיימה – לגזירתך שאינה ניתנת להשתנות ואל תנתגהך תעליונת ]הנעלה[, כמו שאמר דוד המלך 

עליו תשלום )התלים קלא, א-ב(: ‘ת‘ לא גבת לבי – לא הייתי מתגאה במחשבת הלב, ולא רמו עיני 

להביט בהתנשאות ובוז, ולא תלכהי בגדולוה ובנפלאוה ממני – לא שאפתי לדברים גדולים ורחוקים 

מהשגתי, אם לא שויהי ודוממהי נפשי – אלא שמתי וִהמשלתי את נפשי, כגמול – כתינוק הסמוך 

ובטוח עלי אמו, כגמול עלי נפשי‘” – נפשי נחֶשֶבת בעיַני כתינוק חסר אונים, תלוי כולו בחסדי אמו.

ַלה  ַתּצָ ּבְ ַנְפׁשֹו  ִעם  ּבֹונֹו  ֶחׁשְ ר,  ָעׂשָ ָעת  ׁשְ ְוַתּהִ
ָתעֹוָלם  ְגֵעי  ִמּפִ אֹוהֹו  ַתּבֹוֵרא 

ְוָאְפֵני  ּבֹו,  ָאָדם  ְבֵני  ֳחָלֵאי  ּוִמיֵני  ְוָצרֹוָהיו 

ְוָצָמא,  ְוָרָעב,  ֲאָסר,  ִמּמַ צּוִקים,  ְוַתּמְ אָֹרִעים  ַתּמְ

ַרַעה,  ֶוה, ְוַתַחּיֹוה ָתָרעֹוה, ְוַתּצָ י ַתּמָ ְוקֹר, ָוחֹם, ְוַסּמֵ

ּוַמת  ׁשֹוה,  ַתַתְרּגָ ִבּטּול  ּוִמיֵני  ַעה,  ַתּדַ ְוֵטרּוף 

תּוא ָראּוי ָלֶתם  ּדֹוֶמת ָלֶתת, — )פב(ִעם ְיִדיָעהֹו, ׁשֶ ֶ ּשׁ

ָתֲעֹונֹוה  ִמן  לֹו  ְדמּו  ּקָ ֶ ּשׁ ַמת  ַעל  ֶתם  ּבָ ב  ּוְמֻחּיָ

ָעַבר  ֶ ּשׁ ַמת  ְוֹגֶדל  ַתּבֹוֵרא,  ִלְפֵני  ְוַתֲחָטִאים 

ָך.  ֹגֶדל ֶחְסרֹוִני ֵאֶליָך ּוִבְטחֹוִני ּבְ יׁש ּבְ ַאְרּגִ א ׁשֶ ֶאּלָ

ִלי,  טֹוב  ֵאינֹו  ֶ ּשׁ ַמת  ְבִסְכלּוִהי  ָך  ִמּמְ ַאל  ֶאׁשְ ְוִאם 

ִחיָרְהָך  )פא(ּבְ ָנִהי,  ַהּקָ ּבֹו  ֵאין  ֶ ּשׁ ַמת  ָך  ִמּמְ ׁש  ַוֲאַבּקֵ

ל ִעְנָיַני  י ּכָ ְחּהִ ִחיָרִהי. ּוְכָבר ִתּנַ ָתֶעְליֹוָנת טֹוָבת ִמּבְ

מֹו  ּכְ ָתֶעְליֹוָנת,  ְוַתְנָתָגְהָך  ֶמה  ּיֶ ַתּקַ ֵתָרְהָך  ּגְ ֶאל 

ְיָי לֹא  ים קלא, א-ב(:  ִתּלִ )ּהְ לֹום  ָ ַתּשׁ ָעָליו  ִוד  ּדָ ָאַמר  ׁשֶ

ְגדֹלֹוה  ּבִ י  ְכּהִ ִתּלַ ְולֹא  ֵעיַני  ָרמּו  ְולֹא  י  ִלּבִ ָגַבּת 

י  י ַנְפׁשִ יִהי ְודֹוַמְמּהִ ּוִ י, ִאם לֹא ׁשִ ּנִ ּוְבִנְפָלאֹוה ִמּמֶ

י”. ֻמל ָעַלי ַנְפׁשִ ּגָ ָגֻמל ֲעֵלי ִאּמֹו ּכַ ּכְ

פב. עם ידיעהו שתוא ראוי לתם ומחוייב בתם על מת שקדמו לו מן תעוונוה ותחטאים לפני תבורא. 

במסכת ברכות )יט, א( מובא גבי אונן שאינו מתפלל אלא עומד ומצדיק עליו את הדין ואומר: 

“רבון העולמים הרבה חטאתי לפניך ולא נפרעת ממני אחד מני אלף ]ממה שמגיע לי[” וכו’. 

נפרעת  לא  לומר  כך, שמשמע שבא  לומר  לאדם  ראוי  שאין  אביי  אומר  הגמרא שם  ובהמשך 

ממני – הפרע, והרי “לעולם אל יפתח אדם פיו לשטן”. וביאר המהרש”א )כתובות ח, ב(, שעל ידי 

דיבורו נותן פתחון פה לשטן המקטרג בבית דין של מעלה לתבוע שיתנו לו העונש שהוא בעצמו 

אומר שמגיע לו.

שואל הגר”י משאש, רבה של טלמסאן שבמרוקו, אם כך כיצד אנו אומרים בסליחות: “כדלים 

“כדלים  לומר  אפשר  איך  מקשה:  ועוד  לשטן.  פה  לפתוח  אסור  הרי  דלתיך”,  דפקנו  וכרשים 

פא. בחירהך תעליונת טובת מבחירהי. במסכת ברכות )כט, ב( הברייתא מביאה דעות שונות על 

נוסח “תפילה קצרה” להולך במקום סכנה. לדעת רבי אליעזר נוסח התפילה הוא: “עשה רצונך 

בשמים ממעל... והטוב בעיניך עשה, ברוך אתה ה’ שומע תפילה”. מהו פירושו של “והטוב בעיניך 

עשה”. בספר העיקרים מאמר ד’, פרק כד )הובא בהגהות מהר”ץ חיות, וכן פירש מהרש”א( פירש: 

אין אנו מפרטים את בקשתנו – רק אתה עשה את הטוב בעיניך, ולא את הטוב בעינינו, שאין אנו 

יודעים אחריתנו, ולפעמים הנראה לנו טוב ורצוי סופו לגלגל את הרע, ויש “עושר שמור לבעליו 

לרעתו” )קהלת ה, יב(.

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  הרנת הרנו   תמוסר   ארחוה   

 – בתת  תמשכיל  כשיסהכל 

יתבונן  השכל  בעל  וכאשר 

עם  ויעשה   – ויחשוב  בכך, 

במת  נפש,  חשבון  עצמו 

בני  אה  בו  תבורא  שמנסת 

מן  שסיפרנו  במת  אדם 

כיצד   – תתת  בעולם  תפגעים 

מנסה הבורא את בני האדם 

אותם  בכל  הזה  בעולם 

שהזכרנו,  וניסיונות  פגעים 

ובתצלהו אותו מתם – וכיצד 

ותימלטו  מהם,  ניצול  הוא 

עם  מהם,  ונמלט   – מתמתם 

אף   – לתם  ראוי  שתוא  מת 

ראוי  הדין  שמשורת  פי  על 

מכל  ויסבול  שיישא  היה 

אלו, אז יגדל שבחו על טובוה 

תאלתים עליו – תגדל תודתו על נועם השם עליו, וימתר אל תהשובת ובקשה תמחילת – ויזדרז 

והחטאים  העוונות  על   – סליחה על מת שקדם לו מן תעוונוה ותחטאים  ולבקש  בתשובה  לשוב 

– שהבורא כיסה עליהם והסתיר פניו  שנכשל בהם בעבר, אשר תסהירם תבורא עליו תמן ארוך 

מהם, ובכך מנע את עונשם במשך זמן רב, ובעקבות התבוננות זו ירוץ לתידבק בעבודה תבורא 

ליראת מתם – מתוך יראה ופחד מייסורים אלה ומתוך רצון לדחוה אוהם מעליו, כמו שנאמר )שמוה 

טו, כו(: ‘אם שמוע השמע בקול ת‘ אלתיך‘ — ‘כל תמחלת אשר שמהי במצרים לא אשים עליך‘,

 – אלתיו  שעבר מתמרוהו אה 

אלוקיו  את  שהמרה  כך  ועל 

וביזה   - בדבריו  ובתוהו  מאד, 

את מצוותיו, ועל עתבו תודאהו 

לו  נתן  שלא  ועל   – ושבחו 

שבח והודיה על הטובות שזכה 

להן מיד הבורא, וסורו ]-וסר[ 

שהתרחק  ועל   – מעבודהו 

מעבודתו, ותנחה תהשובת ותתודאת – ולא חזר בתשובה ולא התוודה לפני תאלתים מאורך תמן מריו – 

על משך הזמן הארוך שבו המרה את פיו ועבר על רצונו, עם תהמדה טובוהיו לו – על אף שה’ עשה עמו 

במשך כל הזמן הזה טובות והדירוה חסדו עליו – והתמיד במתן חסדים מרובים בכל זמן.

ת  ַנּסֶ ּמְ ֶ ַמת ּשׁ ֶתת, ְוַיְחׁשֹב ּבְ יל ּבָ ּכִ ׂשְ ַתּמַ ל  ּכֵ ְסּהַ ּיִ ׁשֶ ּכְ
ַמת  ּבְ ָאָדם  ֵני  ּבְ ֶאה  בֹו  ַתּבֹוֵרא 

ָלהֹו  ּוְבַתּצָ ת,  ַתּתֶ עֹוָלם  ּבָ ָגִעים  ַתּפְ ִמן  ְרנּו  ּפַ ּסִ ֶ ּשׁ

תּוא ָראּוי ָלֶתם,  ֶ ְלטֹו ֵמֱתֵמֶתם ִעם ַמת ּשׁ ֵמֶתם, ְוִתּמָ

ְבחֹו ַעל טֹובֹוה ָתֱאלִֹתים ָעָליו, ִויַמֵתר ֶאל  ל ׁשִ ִיְגּדַ

ַדם לֹו ִמן  ּקָ ֶ ִחיָלת ַעל ַמת ּשׁ ה ַתּמְ ׁשַ ׁשּוָבת ּוַבּקָ ַתּהְ

ָעָליו  ַתּבֹוֵרא  יָרם  ִתְסּהִ ר  ֲאׁשֶ ְוַתֲחָטִאים  ָתֲעֹונֹוה 

ֲעבֹוַדה ַתּבֹוֵרא ְלִיְרָאת  ֵבק ּבַ ְתַמן ָארְֹך, ְוָירּוץ ְלִתּדָ

כו(:  טו,  מֹוה  )ׁשְ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ אֹוָהם,  ְוִלְדחֹוה  ֵמֶתם 

ל  ּכָ )פג(   — ֱאלֶֹתיָך  ְיָי  קֹול  ּבְ ַמע  ׁשְ ּהִ מֹוַע  ׁשָ ִאם 

ָעֶליָך,  ים  ָאׂשִ לֹא  ִמְצַרִים  ּבְ י  ְמּהִ ׂשַ ר  ֲאׁשֶ ֲחָלת  ַתּמַ

ְוָעְתבֹו  ִבְדָבָריו,  ּוְבתֹוהֹו  ֱאלָֹתיו,  ֶאה  ֵמַתְמרֹוהֹו 

ַחה  ְוַתּנָ ֵמֲעבֹוָדהֹו,  ְוסּורֹו  ְבחֹו,  ְוׁשִ תֹוָדָאהֹו 

ְתַמן  ֵמאֶֹרְך  ָתֱאלִֹתים  ִלְפֵני  ְוַתתֹוָדָאת  ׁשּוָבת  ַתּהְ

ַחְסּדֹו  ּוְהִדירּוה  לֹו  טֹובֹוָהיו  ַתְהָמַדה  ִעם  ִמְריֹו, 

ָעָליו.

פג. כל תמחלת אשר שמהי במצרים לא אשים עליך. וכי איזו מחלה שם הקב”ה במצרים? ברם, 

תחלואי נפש שם ה’ במצרים, כאשר הכביד את לב פרעה ואת לב עבדיו, ובכך סגר בעדם את 

שערי התשובה. את אותה מחלה הבטיח הקב”ה כי לא ישים בישראל, אדרבה “אני ה’ רופאך”, 

וכנאמר: “ומל ה’ אלקיך את לבבך ואת לבב זרעך” )דברים לו, ו(. 

והאזנת  תעשה  בעיניו  והישר  אלהיך  ה’  בקול  תשמע  שמוע  “אם  הפסוק:  לכך  שהקדים  אלא 

נז, א. ועוד(:  ז( “כפלח הרמון רקתך” דרשו חז”ל )ברכות  ו,  וכרשים” הלא על הפסוק )שה”ש 

שאפילו ריקנים שבך מלאים מצוות כרימון?

ומבאר בדרך משל: היה פעם עני שהיה מחזר על הפתחים, והבריות היו מרחמים עליו ומשליכים 

יום אחד  לעברו כמה פרוטות עלובות. הוא היה לבוש בבגדים בלויים ואוסף פרוטה לפרוטה, 

החליט לקנות לעצמו חליפה חדשה. נטל מזוודה מלאה במטבעות של פרוטה ונכנס לחנות. ניגש 

למוכר ואמר שרוצה לקנות מעיל. אך המוכר בראותו אדם לבוש סחבות, לא התייחס אליו. הוא 

עומד ומתחנן והמוכר מתעלם ממנו. 

אדם שנקלע לחנות ניגש לעני ושאל אותו: האם אתה רוצה לקנות חליפה? ענה לו: כן. ושוב 

שואל: והמוכר לא רוצה למכור לך? ענה לו: לא. וממשיך ושואל: ואתה רוצה שהוא יתן לך חליפה 

בחינם, או שאתה מוכן לשלם בעדה? ענה לו: ודאי שאני מוכן לשלם. וממשיך השואל ותמה: איזה 

עולם הפוך. בדרך כלל המוכר מנסה לשכנע את הקונה שיקנה, ומסביר לו עד כמה הסחורה טובה 

והולמת אותו. והנה, כאן הקונה רוצה לשלם אך המוכר לא מוכן למכור. הכיצד יתכן הדבר? אמר 

העני: אני מוכן לשלם, אך תראה באילו מטבעות אשלם. פתח את המזוודה ולנגד עיניהם נגלו 

מטבעות ישנים ושחוקים...

אומר הרב משאש: יש לנו מצוות, אך אם יבדקו אותן יווכחו לדעת שהן קצת שחוקות... ולכן 

“כדלים וכרשים דפקנו דלתיך”. יש לנו מצוות, אבל איזה סוג של מצוות הן... לכן אף על פי 

שיש לנו מצוות, אנו זקוקים להרבה רחמי שמים שיקבלו אותן מאתנו )‘עלי ורדים’ ברכות שם(.

 עיונים 

 עיונים 



הלבבות שער חשבון הנפשחובות 

הרנט  תמוסר   ארחוה   

ביושר לבב הלבבותשער חשבון הנפש חובות 

תמוסר  ארחוה  הרנח  

ת, טו(:  )דברים  שנאמר  וכמו 

את  תשמעון  עקב  ‘והיה 

ושמרתם  האלה  המשפטים 

ותסיר   – אותם  ועשיתם 

 – חולי  כל  ממך  ת‘  ]וימנע[ 

כל מיני חלאים, ואת כל מדוי 

תרעים,  מצרים  ארץ  ]נגעי[ 

ומייסרים,  כואבים  נגעים 

לא  שהכרת   - ידעה  אשר 

את  ימנע   – בך‘  ישימם 

פגיעתם בך. עוד מסופר בגמרא על ערוד שנשך את רבי חנינא בן דוסא ומת אותו ערוד. נטלו 

רבי חנינא בן דוסא על כתפו והביאו לבית המדרש. פנה לתלמידיו ואמר אחד מחסידינו תקדמונים 

תכרונם לברכת, הוא רבי חנינא בן דוסא, להלמידיו )ברכוה לג, א(: ראו, בני, שאין ערוד ממיה אלא 

תחטא ממיה, ואמר דוד המלך עליו תשלום )התלים צא, יג-יד(: ‘על שחל ופהן – אריה ונחש הדרוך, 

ל חִֹלי ְוָכל  ָך ּכָ ָבִרים ת, טו(: )פד(ְוֵתִסיר ְיָי ִמּמְ ְוָאַמר )ּדְ

ְך.  יָמם ּבָ ר ָיַדְעּהָ לֹא ְיׂשִ ַמְדֵוי ִמְצַרִים ָתָרִעים ֲאׁשֶ

ִתְכרֹוָנם ְדמֹוִנים  ַתּקַ ֵמֲחִסיֵדינּו  ֶאָחד   ְוָאַמר 

ֵאין  )פת(ׁשֶ ְראּו  א(:  לג,  ָרכֹוה  )ּבְ ְלַהְלִמיָדיו  ִלְבָרָכת 

ִוד ָעָליו  א ַתֵחְטא ֵמִמיה, ְוָאַמר ּדָ ָערֹוד ֵמִמיה ֶאּלָ

ְדרְֹך ּהִ ָוֶפֶהן  ַחל  ׁשַ ַעל  יג-יד(:  צא,  ים  ִתּלִ )ּהְ לֹום  ָ  ַתּשׁ

]-בעל-חי הנולד מכלאים של נחש וצב )שרץ הדומה לצפרדע. רש”י ויקרא יא, כט( )רש”י ברכות 

שם([, והיה מזיק את הבריות. באו והודיעו לרבי חנינא בן דוסא. אמר להם: “הראו לי את חורו”. 

הראוהו את חורו. נתן רבי חנינא בן דוסא את עקבו על פי החור, יצא הערוד ונשכו, ומת אותו 

ערוד. נטלו רבי חנינא בן דוסא על כתפו והביאו לבית המדרש. אמר להם: ראו, בני, שאין ערוד 

ממית אלא החטא ממית.

מיסודי דתנו שגורל האדם הוא בידי שמים. לכן, אם לא הגיע עתו או שאינו חייב מיתה לא 

ימות. מכל מקום, אסור לאדם לסמוך על הנס ולהעמיד את עצמו במקום סכנה, וכמו שאמרו 

 חז”ל )תענית כ, ב(: “לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה ויאמר עושין לי נס, שמא אין עושין לו

נס”.

הטביע  יתברך  שהשם  מסביר  הוא  נה(.  עמוד  ד,  )דרשה  בדרשותיו  זה  על  מאריך  הר”ן 

הסכנה  האדם.  בריאות  או  קיום  את  המסכנים  סכנה  ומצבי  מקומות  שיהיו  באופן  המציאות 

היא אמיתית מפני שרצונו יתברך הוא שיהיה למצבים אלו כח להזיק לאדם ]מלבד מה שנגזר 

ישיגנו ויעזבנו למקרה הזמן,  ה’ לא יתמיד שם השגחתו על האיש ההוא   על האדם[. לכן, אם 

הרע.

ה”חינוך” )מצוה תקמו( מבטא רעיון דומה בהסבירו חובת האדם לעשות מעקה לגגו: “צריך אדם לשמור 

את עצמו מן המקרים הנהוגים, כי האל ברא עולמו ובנאו על יסודות עמודי הטבע... והטבע יעשה 

את פעולתו על האדם אם לא ישמר ממנו”. לפיכך התורה מחייבת בניית מעקה לגג, כדי למנוע אסון 

 קטלני של נפילה מהגג. העובדה שלא נגזרה מיתה על הנופל מהגג לא תמנע ממנו מלמות במקום

סכנה.

לאור זה, מעשהו של רבי חנינא שדרך בעקבו על החור של הערוד, נראה מוקשה. איך הותר לו 

לעשות כן? ועוד, איך בטח בעצמו שלא יאונה לו כל רע? )עיין מהרש”א(.

אפשר לתרץ את הקושיא על פי יסוד נוסף של החינוך. החינוך כותב בהמשך דבריו שהבאנו: 

“ואמנם יהיו קצת מבני אדם אשר המלך חפץ ביקרם, לרוב חסידותם ודביקות נפשם בדרכיו 

ברוך הוא, המה החסידים הגדולים אשר מעולם אנשי השם, כמו האבות הגדולים והקדושים והרבה 

מן הבנים שהיו אחריהם, כמו דניאל חנניה מישאל ועזריה ודומיהם, שמסר ה’ הטבע בידיהם. 

ורוב בני אדם בחטאתם לא זכו אל המעלה הגדולה הזאת”. רבי חנינא כנראה נחשב כאחד מבני 

עלייה אלו, והרגיש בעצמו שחוקי הטבע לא שולטים עליו )עיין חיד”א בפתח עינים, ועיין עוד 

עיון-יעקב(. ]עיין במורה נבוכים ג, יח, ופירוש הרמב”ן לאיוב לו, ז שהאריכו ביסוד האחרון של 

החינוך. והשווה חובת הלבבות, שער הבטחון פרק ד[.

גדול  חשש  יש  אז  ה’,  בקול  ישמעו  אם  שכן  וגו’,  המחלה”  כל  חוקיו,  כל  ושמרת  למצוותיו 

להתגברות יצר הרע, שהרי “כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו” )סוכה נב, א(, ואם כן, מן הצורך 

להבטחה מיוחדת לסייעתא דשמיא שלא יוכבד לבבם, אלא ימול ה’ את ליבם. והבא להיטהר 

מסייעים אותו )‘תורת משה’ לבעל החת”ס(.

פד. ותסיר ת‘ ממך כל חלי. “כל חולי - אמר רב: זו עין” ]דבר שכל החלאים תלויין בו וזו העין, עין 

רעה[ )ב”מ קז, ב ורש”י שם(. לפי דברי חז”ל ש”כל חולי” היינו עין רעה, כתב ה’חתם סופר’ על פי זה 

לבאר כי מה שנאמר בהמשך הפסוק: “ונתנם בכל שונאך” אף כאן הכוונה לעין רעה. ואם כן, הרי זה 

דבר פלא, המראה על השגחה פרטית נפלאה. הנה בכלל ישראל, המבורכים בכל הברכות, לא שולטת 

עין רעה. ולעומתם, בקרב שונאינו המקוללים במדווי מצרים הרעים, דווקא בהם תשלוט עין רעה. 

הוסיף ה’חתם סופר’ לבאר הטעם מדוע יש צורך בהבטחה מיוחדת להינצל מבעלי עין הרע, מכיון 

שלהינצל מידי בעל בחירה החפץ להזיק, קשה ביותר. כמו שנאמר בזוהר הק’ על יוסף שניצל 

מנחשים ועקרבים, כיון שאין הם בעלי בחירה. על כן באה הבטחה מיוחדת “והסיר ה’ ממך כל 

חולי”, שאף מבעלי עין הרע, שבאופן טבעי קשה להינצל מפגיעתם, יזכו לשמירת השם יתברך.

פת. שאין ערוד ממיה אלא תחטא ממיה. בגמרא שם מובא מעשה שקרה במקום אחד שהיה ערוד 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה   ארחוה תמוסר  הרסא הרס  

– וכלפי בני  חובוה בני אדם 

בו  חייב  שתוא  כמו  אדם, 

חובתו.  מידת  כפי   – ממנו 

עליו  מעמוד  יחשיבנו  ואל 

בלבד – ואל יחשוב כי הממון 

נועד להנאתו בלבד ותכליתו 

שיישאר דווקא בידו, וידע – 

אלא ידע, כי תוא אצלו כמו 

נתון  הממון  כי   – תפקדון 

כל  יישאר  כפיקדון,  בידו 

 – בידו  תבורא  שירצת  עוד 

זמן  כל  רק  ברשותו  ויהיה 

כך,  יתברך  הבורא  שיקבע 

אחר  אצל  יפקידנו  כך  ואחר 

בעה שירצת – וכשיעלה רצון 

ממנו  יעבור  הבורא,  מלפני 

ויפקידהו ה’ אצל אדם אחר.

וכאשר יחשוב בעל תממון בנפשו תת – וכאשר בעל הממון יעשה לעצמו חשבון נפש זה, שממונו 

נמצא בידו רק כפיקדון, הוא לא יפחוד מפגעי תתמן עליו – לא יחרד ולא יירא ממאורעות הזמן 

העלולים לפגוע בממונו. ואם יישאר תממון בידו – אם ממונו לא ייפגע ויישאר בידו, הוא יודת 

לתבורא וישבחתו, ואם יאבד ממנו – וגם אם חס ושלום יאבד ממונו, יסבול – הוא יקבל את דינו 

של הבורא באהבה, וירצת בגתירהו – ויקבל גזרתו ברצון, וכל זמן שהממון תחת ידו יקל בעיניו 

לתשהמש בו ולתוציאו בקלות ובלב שלם וביד רחבה בעבודה תאל יהברך, ולעשוה תטוב ממנו – 

ולעשות בו טוב ולגמול חסד בעזרתו, ולתחתיר תאמנוה – ולהחזיר לבני אדם את פיקדונותיהם, 

ולתשיב תנעשקוה – ולהחזיר את הגזלות, ולא

הרמוס כפיר והנין - גם אריה 

צעיר ונחש תרמוס, כך שלא 

תינזק מהם. הסיבה לשמירה 

זו מן המזיקים היא הדברים 

יאמר  כך  עליך.  ה’  שיאמר 

הוא,   – בי חשק  כי  ה’:  עליך 

ונפשו  אותי  אוהב  זה,  אדם 

- אפלטתו  ולכן  בי,  חושקת 

וגם  צרה,  מכל  ואצילהו   –

ידע  כי  אחזקהו,   – אשגבתו 

שמי‘, מפני שהוא יודע את שמי ושומר את מצוותי )לפי רד”ק ומצודת דוד(. 

והאופן תעשרים הוא, חשבונו עם נפשו – חשבון הנפש שעל האדם לעשות עם עצמו, אם יתית לו 

ממון – אם הוא בעל הון. או-אז עליו לבחון בפנים שקנתו – את הדרכים שבהן השיג את כספו, 

ובאופני תוצאהו – ולאילו מטרות הוא מוציא את ממונו, ותוצאה חובוה תבורא ממנו – והאם הוא 

ממלא בעזרתו את חובותיו כלפי הבורא, ופרוע

ְוַאל  ּנּו.  ִמּמֶ ּבֹו  ב  ַחּיָ תּוא  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵני ָאָדם,  ּבְ חֹובֹוה 

י תּוא ֶאְצלֹו  ְלָבד, ְוֵיַדע, ּכִ יֶבּנּו ֵמֲעֹמד ָעָליו ּבִ ַיֲחׁשִ

ָידֹו,  ְרֶצת ַתּבֹוֵרא ּבְ ּיִ ל עֹוד ׁשֶ ֵאר ּכָ ָ דֹון, ִיּשׁ ּקָ ְכמֹו ַתּפִ

ְרֶצת. ּיִ ֵעה ׁשֶ ְך ַיְפִקיֶדּנּו ֵאֶצל ַאֵחר ּבְ ְוַאַחר ּכָ

ַנְפׁשֹו ֶתת, לֹא ִיְפַחד  מֹון ּבְ ַעל ַתּמָ ַיְחׁשֹב ּבַ ר  ְוַכֲאׁשֶ
מֹון  ַתּמָ ֵאר  ָ ִיּשׁ ְוִאם  ָעָליו.  ַמן  ַתּתְ ְגֵעי  ִמּפִ

ּנּו,  ִמּמֶ יֹאַבד  ְוִאם  ֵחתּו,  ּבְ ִויׁשַ ַתּבֹוֵרא  יֹוֶדת  ָידֹו,  ּבְ

ׁש  ּמֵ ּהַ ֵעיָניו ְלִתׁשְ ינֹו ְוִיְרֶצת ִבְגֵתָרהֹו, ְוֵיַקל ּבְ ִיְסּבֹל ּדִ

ַרְך, ְוַלֲעׂשֹוה ַתּטֹוב  ֲעבֹוַדה ָתֵאל ִיְהּבָ ּבֹו ּוְלתֹוִציאֹו ּבַ

קֹוה, ְולֹא  ֱעׁשָ יב ַתּנֶ ּנּו, ּוְלַתֲחִתיר ָתֲאָמנֹוה, ּוְלָתׁשִ ִמּמֶ

ֵבתּו  ּגְ ֵטתּו ֲאׂשַ ק ַוֲאַפּלְ י ִבי ָחׁשַ ין, ּכִ ִפיר ְוַהּנִ ְרֹמס ּכְ ּהִ

ִמי. י ָיַדע ׁשְ ּכִ

לֹו  ִיְתֶית  ִאם  ַנְפׁשֹו  ִעם  ּבֹונֹו  ֶחׁשְ ִרים,  ְוָתֶעׂשְ
ּוְבָאְפֵני  ָנתּו,  ּקָ ׁשֶ ִנים  ּפָ )פו(ּבַ ָממֹון, 

ּוְפרַֹע  ּנּו,  ִמּמֶ ַתּבֹוֵרא  חֹובֹוה  ְותֹוָצַאה  תֹוָצָאהֹו, 

העוף שלא מקריבים אותו על גבי המזבח היות ונהנה מן הגזל ולא לרצון יהיה, הגם שהעוף לא 

נצטווה. ברם ה’ שונא גזל וחמס )אגרא דפרקא לרצ”א מדינוב אות קכו(. ואמר רבי אהרן קוטלר: 

יש לדברים אלו מקור מהירושלמי והזוהר )מתו”מ ג, רסד(.

פו. בפנים שקנתו. כלומר, שיתבונן האדם באיזה דרכים רכושו בא לידו. אמר הגר”א: אין הלומד 

רואה סימן ברכה בלימודו, אם בביתו תקוע אפילו מסמר אחד שאינו שלו על פי דין תורה. כי אין 

הקב”ה משרה שכינתו אלא על פועל צדק )הגה”ח מוילנא, עמ’ מו(. ומסיבה זו נבין למה דאיתא 

בזוהר על חכמים שהלכו לשדה וישבו בין האילנות, היות ולא רצו לשבת בבית שנעשה על ידי 

וכן רבי חייא שזרע פשתן ועשה רשתות, צד צביים,  גזל.  אדם, שמא יש בו איזה שהוא דבר 

עיבד עורות וכתב ספר תורה )ב”מ פה, ב( – כדי שיהיה מתחילה ועד סוף בפועל צדק ובזה יוכל 

להעמיד תורה בישראל )הגר”א בראש ביאורו לתקוני זוהר ע”ד(.

רואים הרבה פעמים שילדים בקטנותם שוקדים  רבי מנחם מנדל מרימינוב: מה שאנחנו  אמר 

בלימוד התורה ומתפללים בכוונה, ואחר כך כשגדלים מתהפכים במדות גרועות ומבטלים תורה 

ותפילה, ופורקים עול מצוות. מאין התהוות דבר זה? הרי התורה שלמדו בקטנותם שהוא הבל 

שאין בו חטא, מהראוי היה שתעמוד להם למשען ויוסיפו אומץ, כי מצוה גוררת מצוה.

סיבת הדבר נעוצה באבותיהם, שהאכילו את בניהם בממון גזול הבא ממשא ומתן שאינו באמונה, 

ונתפטמו הילדים באיסורים, ועל ידי זה נוצרו להם תאוות רעות ומדות גרועות. וראיה לדבר מזפק 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  הרסג הרסב   תמוסר   ארחוה   

שיש ביכלהו ממעשת תעבודת 

יכול  הוא  דרגה  לאיזו   –

ולתרגיל  ה’,  בעבודת  להגיע 

בת – וירגיל את עצמו תחילה 

ידו  שבהישג  ה’  לעבודת 

 – עלית  ולתהמיד  וביכולתו, 

וירוץ  בהתמדה,  בה  ויעסוק 

לעשוהת  ויזדרז   - ויחרץ 

עד   – למנתג  לו  שהשוב  עד 

ואחר  כהרגל.  לו  שתיעשה 

– אחר שכבר קנה דרגה  כך 

זו ודבק בה, ישהדל לתוסיף ולעלות לדרגות גבוהות יותר בעבודת ה’ על מת שיש ביכלהו – אף שהן 

למעלה מכוחותיו, ויכסוף לו בלבו – וישתוקק בלבו להגיע אליהן, ויעלת אליו במחשבהו – ויעלה 

עצות במחשבתו כיצד להשיג אותן, וישאל מתאל לעתרו ולאמצו ויבקש מהאל, שיעזרהו ויאמץ את 

כוחו על יוהר ממת שיש ביכלהו מן תידיעת ותמעשת – לעלות לדרגות שהן למעלה מיכולתו בידיעה 

ובמעשה - בלב ומצפון נאמן - ותהיה בקשתו זו נאמרת בכנות הלב ובטוהר המצפון.

 – בממונו  אדם  בשום  יחמוד 

שום  של  בממונו  יקנא  ולא 

לעניו  עני  יבתת  ולא  אדם, 

מחמת  בעניים  יזלזל  ולא   –

ויהפוך ויתית ממונו  עניותם, 

מן תחתקוה שבסיבוה – לאחד 

ביותר  החזקים  הגורמים 

לרכישת  אותו  המביאים 

ודחייה  תטובוה  תמידוה 

מהמידות  ולהתרחקות   –

תמגונוה, כמו שנאמר )משלי 

ג, ט(: ‘כבד אה ת‘ מתונך – הפרש מממונך למצוות ולצדקה לכבוד ה’ יתברך, ומראשיה כל הבואהך‘ 

– הפרש תרומה ומעשר מהמובחרים שביבול פרי אדמתך, ונאמר )משלי יט, ית(: ‘מלות ת‘ חונן דל – 

המפרנס את העני הריהו כמלווה להקב”ה, וגמלו ישלם לו‘ – ויפרע לו ה’ דמי ההלוואה, ועוד יוסיף 

וישלם לו גמול נוסף על הטובה שבמתן ההלוואה )מצודת דוד(.

והאופן תאחד ועשרים הוא, חשבונו עם נפשו – חשבון הנפש שעל האדם לעשות עם עצמו מתוך 

התבוננות על מת

ּת,  ּבָ יל  ּוְלַתְרּגִ ָתֲעבֹוָדת,  ת  ֲעׂשֵ ִמּמַ יָכְלּהֹו  ּבִ ׁש  ּיֵ ֶ ּשׁ

ַעד  ַלֲעׂשֹוָהּת  ְוֶיֱחַרץ  ְוָירּוץ  ָעֶליָת,  ּוְלַתְהִמיד 

ל ְלתֹוִסיף ַעל  ּדֵ ּהַ ְך ִיׁשְ ׁשּוב לֹו ְלִמְנָתג. ְוַאַחר ּכָ ּהָ ׁשֶ

יָכְלּהֹו, )פח(ְוִיְכֹסף לֹו ְבִלּבֹו, ְוַיֲעֶלת ֵאָליו  ׁש ּבִ ּיֵ ֶ ַמת ּשׁ

ַעל  צֹו  ּוְלַאּמְ ְלָעְתרֹו  ֵמָתֵאל  ַאל  ְוִיׁשְ ְבּהֹו,  ַמֲחׁשַ ּבְ

ת  ֲעׂשֶ ְוַתּמַ ַתְיִדיָעת  ִמן  יָכְלּהֹו  ּבִ ׁש  ּיֵ ֶ ּשׁ ת  ִמּמַ יֹוֵהר 

ֵלב ּוַמְצּפּון ֶנֱאָמן. ּבְ

ָממֹונֹו, ְולֹא ִיְבֶתת ָעִני ְלָעְניֹו, ְוִיְתֶית  ַיְחֹמד ָאָדם ּבְ

ה  ּוְדִחּיַ ַתּטֹובֹוה  ּדֹוה  ַתּמִ ִסּבֹוה  ּבְ ׁשֶ ַתֲחָתקֹוה  ִמן 

ְיָי  ֶאה  ד  ּבֵ )פת(ּכַ ט(:  ג,  ֵלי  )ִמׁשְ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַתְמֻגּנֹוה, 

ֵלי יט, ית(:  בּוָאֶהָך, ְוָאַמר )ִמׁשְ ל ּהְ יה ּכָ ֵמתֹוֶנָך ּוֵמֵראׁשִ

ם לֹו. ּלֶ ל ּוְגֻמּלֹו ְיׁשַ ַמְלֵות ְיָי חֹוֵנן ּדָ

ַמת  ַעל  ַנְפׁשֹו  ִעם  ּבֹונֹו  ֶחׁשְ ִרים,  ְוֶעׂשְ ְוָתֶאָחד 

פח. ויכסוף לו בלבו וכו‘ ימציא לו תבורא בקשוהיו. על הפסוק “ויבאו כל איש אשר נשאו לבו” 

)שמות לה, כא( כתב הרמב”ן: “וטעם אשר נשאו ליבו לקרבה אל המלאכה, כי לא היה בהם ]מי[ 

שלמד את המלאכות האלה ממלמד, או מי שיאמן בהן ידיו כלל. אבל מצא בטבעו שידע לעשות 

כן, ויגבה ליבו בדרכי ה’ לבוא לפני משה לומר לו - אני אעשה כל אשר אדוני דובר”. נמצאנו 

למדים – אומר רבי יחזקאל לוינשטיין – שאף כי חסר האדם נסיון בתפקיד או עבודה רוחנית 

כל שהן, אם רק מקננת בו השאיפה וההשתוקקות הגדולה לקרב אל המלאכה ההיא, הרי יזכה 

לסייעתא דשמיא כאילו הוא זקן ורגיל במלאכה זו.

וכתב בספר ‘שיחות מוסר’ )תשל”ג עמוד מ”ח על הרמב”ן הנ”ל( וז”ל: לכאורה הוא נס למעלה 

מדרך הטבע, שאדם שאין לו ידיעה כלשהי באומנות המלאכה, לעשות בזהב ובכסף ובנחושת, 

יוכל לעשות המלאכה ]כמו בצלאל ואהליאב[. אכן לפי המבואר אין זה בכלל נס ושינוי הטבע 

כלל, אלא שכן הוא הטבע, שעל ידי “ויגבה לבו בדרכי ה’” מתגלים ונפתחים מעיינות סתומים 

של חכמה, ואין דבר שיוכל האדם לומר אין בכוחי לעשותו אם אכן יגביה לבו בדרכי ה’ לשאוף 

פת. כבד אה ת‘ מתונך. כתב רבי עקיבא איגר זצ”ל )הובא בספר ‘אגרות רבי עקיבא איגר’, איגרת 

ע”ז( וז”ל: “ורגיל אני לפרש במה שאמרו חז”ל )מובא ברש”י משלי ג, ט( כבד ]את[ ה’ מהונך, אל 

תיקרי מהונך אלא מגרונך, דהיינו מהונך משמע מתוך הון רב, ולזה אמר אל תקרי מהונך היינו 

לאו דווקא מהונך אלא אף מגרונך יכבד ה’ בצדקה לעניים, אף לחסר עצמך מגרונך, לצמצם 

מאכילתך”. עכ”ל. כלומר, שבא הכתוב לומר שאף אדם שאין לו מספיק לצורך עצמו ולצדקה, 

ימנע מעצמו אוכל מגרונו וידחוק עצמו לקמץ מאכילתו, כדי שיוכל לתת צדקה לעניים, כי כל 

אדם חייב בצדקה, אף מי שאין לו הון רב. 

ובזוהר הק’ פרשת ויחי כתב על זבולון: “דאפיק פיתא מפומיה ויהב בפומיה דיששכר”. והיינו, 

שגודל מעלת זבולון בעושר הוא משום שהוציא פת מתוך פיו ונתן לפיו של יששכר שיוכל ללמוד 

תורה, והיינו כנ”ל שהוציא חלק ממה שהכין למאכלו, וחיסר ממש מתוך גרונו לתת לעמלי תורה. 

]ויש להמליץ הגמרא במסכת ר”ה )ו, א( “בפיך זו צדקה”[ )‘שירה חדשה’ עמ’ רפז(. 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה   ארחוה תמוסר  הרסת הרסד  

תבורא – הבורא ייתן בו דעת 

]-יסודות[  שרשי  את  להבין 

תמלאכת ואת כללית, ומיילד 

ויצליח   – הולדוה  מתם 

ורעיונות  יצירות  להמציא 

שלא  זו,  במלאכה  חדשים 

 – אדם  מבני  מתולהו  למדם 

אף שלא ילמד אותם מאחרים, אלא הם יעלו מתוך ידיעתו וניסיונו במלאכה זו.

וכן בלימוד – כמו כן אדם הלומד חכמה, למשל את חכמת ההנדסה, כי בעל חכמה תשיעור ]מהנדס[ לא 

וכאשר   – תת  על  וכשיהמיד 

לו  ימציא  בדבר,  יתמיד 

ימלא   – בקשוהיו  תבורא 

בקשתו,  את  יתברך  הבורא 

ידיעהו,  שערי  את  לו  ויפהח 

אבריו  ואת  שכלו  את  ויחתק 

אשר  במצווהיו  לעמוד 

מדרגת  מיכלהו  למעלת 

דרגה  לעלות   – אחר מדרגת 

המצוות  בקיום  דרגה  אחרי 

מיכולתו,  למעלה  כשהן  גם 

כמו שנאמר )ישעית מח, ית(: 

‘אני ת‘ אלתיך חפץ בטובתך, 

לתועיל  מלמדך  הנני  ולכן 

מועילים  מעשים  שתעשה 

וטובים, מדריכך בדרך הלך‘ 

מוליך אותך בדרך התורה.

ותדמיון בתת – אתן לך דוגמא ומשל להתקדמות האישית במלאכוה ותלימוד – מאדם הלומד מלאכה 

או חכמה, כי אדם זה תלומד מלאכת - מקצוע מסויים, בתהחלהת יעשת מחלקית – בראשית דרכו יגיע 

להצלחה חלקית בלבד, כפי בינהו באותה שעה, ופחוה ממת שיש ביכלהו, וכאשר ישתלם ויהיה מיומן 

באותה מלאכה, ההחתק בינהו וידע את סודות המקצוע ויהמיד עלית – וישקוד על מלאכתו, או-אז יורתו 

ֵמֶתם  ד  ּוְמַיּלֵ ּוְכָלֶליָת,  ָלאָכת  ַתּמְ י  ְרׁשֵ ׁשָ ַתּבֹוֵרא 

ֵני ָאָדם. ּלֹא ְלָמָדם ִמּתּוָלהֹו ִמּבְ ּהֹוָלדֹוה, ׁשֶ

לֹא עּור  ִ ַתּשׁ ָחְכַמה  ַבַעל  י  ּכִ ּמּוד,  ּלִ ּבַ  ְוֵכן 

ׁשֹוָהיו,  ְהִמיד ַעל ֶתת, ַיְמִציא לֹו ַתּבֹוֵרא ַבּקָ ּיַ ּוְכׁשֶ
ק  ִויַחּתֵ ְיִדיָעהֹו,  ֲעֵרי  ׁשַ לֹו  ח  ְוִיְפּהַ

ְלַמְעָלת  ר  ֲאׁשֶ ִמְצֹוָהיו  ּבְ ַלֲעֹמד  ְוֵאָבָריו  ְכלֹו  ׂשִ

ְעָית  ֱאַמר )ְיׁשַ ּנֶ מֹו ׁשֶ ִמיָכְלּהֹו ַמְדֵרָגת ַאַחר ַמְדֵרָגת, ּכְ

ַמְדִריְכָך  ְלתֹוִעיל  ְדָך  ְמַלּמֶ ֱאלֶֹתיָך  ְיָי  ֲאִני  ית(:  מח, 

ֵלְך. ֶדֶרְך ּהֵ ּבְ

ַתּלֹוֵמד  י  ּכִ ּמּוד,  ְוַתּלִ ָלאכֹוה  ַבּמְ ֶתת  ּבָ ְמיֹון  ְוַתּדִ
ת ַיֲעׂשֶ ַתְהָחָלָהּת  ּבְ  ְמָלאָכת, 

יָכְלּהֹו,  ּבִ ֶ ּשׁ ת  ִמּמַ ּוָפחֹוה  ִביָנהֹו  ִפי  ּכְ ֵמֲחָלֶקיָת 

)פט(יֹוֵרתּו ָעֶליָת,  ְוַיְהִמיד  יָנהֹו  ּבִ ק  ְהַחּתֵ ּהִ ר   ְוַכֲאׁשֶ

ואת כלליה. רבינו יונה מבאר את הכתוב )משלי ג, ה( “בטח אל ה’ בכל לבך ואל בינתך אל 

תשען”, דלכאורה צריך עיון למה לא כתוב ‘ואל כספך’ או ‘ואל גבורתך’ וכיוצא בזה ‘אל תשען’? 

אלא קל יותר לאדם להבין שכספו וגבורתו אינם בידו ושהכל תלוי ברצון ה’ יתברך ומי יודע מה 

יולד יום, אבל רבים ישגו )יטעו בשוגג( לבטוח בבינתם, ועל כן הזהיר על זה יותר מן הבטחון 

בעושר ובגבורה. עיי”ש בדבריו.

לפי זה יש לבאר מדוע בתפילת שמונה-עשרה מתחילים סדר הבקשות )אחר ברכת ‘אתה קדוש’( 

עם תפילה על הדעת, “אתה חונן לאדם דעת וכו’, חננו מאתך דעה בינה והשכל”, דכיון שכל מטרת 

התפילה אינו בכדי להודיע להקב”ה מה חסר לנו )שאת זה הקב”ה כבר יודע( אלא להחדיר בלבנו שאין 

שום דרך אחרת להשיג כל צרכינו אך ורק ממנו יתברך שמו, ]וכמו שכתב רבינו לעיל בשער זה פרק 

ג’ האופן הי”ח[, משום הכי מתחילים סדר הבקשות עם תפילה על הדעת, כדי להפנים בתוכינו שאפילו 

בזה אין לנו כלום משלנו, וכל שכן עבור שאר צרכינו אין לנו להישען אלא על אבינו שבשמים. 

הצהרה  עם  הבקשה  ומקדימים  הברכות,  הדעת( משאר  )על  זו  ברכה  פתיחת  שונה  זה  ומטעם 

“אתה” חונן לאדם דעת, להדגיש הענין הנ”ל שאנחנו מכירים שרק השי”ת הוא החונן לאדם דעת, 

ובלי זה מותר האדם מן הבהמה אין. 

ומצאנו בתרגום אונקלוס על מה שכתוב )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 והחכמה איך להשיג 

העושר, בא ממנו יתברך שמו )‘שפתי חיים’ רינת חיים ביאורי תפילת י”ח עמ’ פ”ו. ועיין בספר 

‘מתנת חיים’ מאמרים עמ’ קפ”ז שכתב מהחזו”א כעין זה(.

לגדולות ונפלאות בתורת ה’ וביראתו, עכ”ל. 

כתיב: “ויקרא משה אל בצלאל ואל אהליאב ואל כל איש חכם לב אשר נתן ה’ חכמה בלבו כל 

אשר נשאו לבו לקרבה אל המלאכה לעשות אותה” )שמות לו, ב(. כתב ה’חפץ חיים’: מכאן יסוד 

גדול בעבודת ה’, שאם נושא אדם לבו למשימה כל שהיא בעניני תורה ומצוות, אף למטרה גבוהה 

הרבה מכפי כחו, נותן הקב”ה את הכח החסר לו להשלמת זה הענין. אמנם סייעתא דשמיא זו תנאי 

יש לה, שיהא מכיר ויודע אל נכון כי ה’ הוא אשר נתן חכמה בלבו, וכל חכמתו אינה אלא ממנו. 

פט. יורתו תבורא שרשי תמלאכת וכללית. פירוש, הבורא נותן בו דעת להבין את יסודות המלאכה 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  הרסת הרסו   תמוסר   ארחוה   

בחכמת  משהדל  כשתוא 

האדם  יתמסר  כאשר   –

כח  בנפשו  ימצא  ללימודיו, 

שאין בכח אדם  עליוני רוחני, 

אדם  שאף   – בו  לתועילו 

ולתת  לו,  להעניקו  יכול  אינו 

רבוהינו,  אמרו  ]ולפיכך[ 

תכרונם לברכת )בבא בהרא יב, 

שאינו  מנביא  עדיף  חכם  א(: 

אליתוא  ואמר  )רש”י(,  חכם 

תיא  רוח  ‘אכן  ח(:  לב,  )איוב 

– באמת החכמה היא  באנוש‘ 

השפעה אלוקית על האדם.

 – תתאה  תתקשת  פי  ועל 

ללימוד  זו  להקבלה  ובדומה 

מלאכה כלשהי, גם בעבודת ה’ מתעלה אדם מדרגה לדרגה. ראוי לך, אחי, שהבין, כי רוב תענין 

תמכוון – כי המטרה העיקרית במצווה שתם בגופים ובאברים – וקיומן מוטל על האיברים, עיקר 

תכליתן תוא לתעיר על תמצווה – לעורר את האדם לקיום המצוות אשר התיינת בלבבוה ובמצפונים 

– המוטלות על הלב ועל המצפון, מפני שעליתן משען

תשיעור  הלמידו  ללמד  יוכל 

תמחשבי מיד בהחילה ענינו – 

אינו יכול ללמד את תלמידו 

כבר  העיונית  ההנדסה  את 

בראשית לימודו, אבל מלמד 

 – תמורגש  תשיעור  אוהו 

אותו  ילמד  בתחילה  אלא 

את כללי ההנדסה המעשית 

תרשומוה  בצורוה  תמצוייר 

צורות  שרטוט  באמצעות   –

כמו   – כאשר  ותבניות, 

אקלידס  אוהם  שסידר 

 – בשיעור  שחיבר  בספרו 

וכשיבין  ההנדסה.  בחכמת 

ולאחר   – תיטב  הלמיד  אוהו 

היטב  ויבין  בדבר  שישתלם 

את כללי ההנדסה המעשית, 

ויחפוץ לעמוד על הולדוהיו בתשהדלוה וחריצוה – וירצה להוסיף הבנה וידיעה בתחום ההנדסה 

ויתמסר לכך בחריצות, אז יורתו תבורא – אז ייתן בו ה’ דעת להבין גם את ההנדסה העיונית, ויהכן 

כלל מדעו – ויחזק ויבסס את הידע הכללי שלו, ויוכל לתוציא ממנו צורוה מופלאוה ומלאכת דקת 

– עד שיהיו ידיעותיו רחבות ויוכל להמציא ולפתח בעזרתם ציורים נפלאים ומלאכה עדינה, כמעט 

יצירות  יש  )אכן,  לנבואה מאת האלוקים  הדומה כמעט   – שהדמת לנבואת תבאת מאה תאלתים 

הנעשות מתוך הארה פנימית(.

וכן הוא גם בשאר תחכמוה והמדעים, כי תהלמיד ימצא בלבו,

ָחְכָמת, ּכַֹח ֶעְליֹוִני רּוָחִני, ֵאין  ל ּבַ ּדֵ ּהַ תּוא ִמׁשְ ׁשֶ ּכְ

ַרּבֹוֵהינּו,  ָאְמרּו  ְוָלֶתת  בֹו,  ְלתֹוִעילֹו  ָאָדם  ֹכַח  ּבְ

ֲעִדיף  )צא(ָחָכם  א(:  יב,  ַבְהָרא  ָבא  )ּבָ ִלְבָרָכת  ִתְכרֹוָנם 

ִביא, ְוָאַמר ֱאִליתּוא )ִאּיֹוב לב, ח(: ָאֵכן רּוַח ִתיא  ִמּנָ

ֶבֱאנֹוׁש.

י  ִבין, ּכִ ּהָ ת ַתּתֹאה ָראּוי ְלָך, ָאִחי, ׁשֶ ׁשָ ַתַתּקָ ְוַעל 
ּגּוִפים  ּבַ ֵתם  ׁשֶ ְצֹוה  ּמִ ּבַ ן  ַתְמֻכּוָ ָתִעְנָין  רֹב 

ְתֶייָנת  ר ּהִ ְצֹוה ֲאׁשֶ ּוָבֵאָבִרים, תּוא ְלָתִעיר ַעל ַתּמִ

ַען  ִמׁשְ ֲעֵליֶתן  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְצּפּוִנים,  ּוַבּמַ ָבבֹוה  ַבּלְ

ה  ִבְהִחּלַ ִבי  ֲחׁשָ ַתּמַ עּור  ִ ַתּשׁ ְלִמידֹו  ּהַ ד  ְלַלּמֵ יּוַכל 

ר  ׁש ַתְמֻצּיָ ְרּגָ עּור ַתּמֻ ִ ד אֹוהֹו ַתּשׁ ִעְנָינֹו, ֲאָבל ְמַלּמֵ

ָאְקִליַדס  ר אֹוָהם  ִסּדֵ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָתְרׁשּומֹוה,  צּורֹוה  ּבַ

ַהְלִמיד  אֹוהֹו  ִבין  ּיָ ּוְכׁשֶ עּור.  ִ ּשׁ ּבַ ר  ִחּבֵ ׁשֶ ִסְפרֹו  ּבְ

לּוה  ּדְ ּהַ ִתׁשְ ּבְ ּהֹוְלדֹוָהיו  ַעל  ַלֲעֹמד  ְוַיְחּפֹץ  ֵתיֵטב, 

ן  ִבי, ִויַהּכֵ ֲחׁשָ עּור ַתּמַ ִ ַוֲחִריצּוה, יֹוֵרתּו ַתּבֹוֵרא ַתּשׁ

ּנּו צּורֹוה ֻמְפָלאֹוה  עֹו, ְויּוַכל ְלתֹוִציא ִמּמֶ ַלל ַמּדָ ּכְ

ָאת  ַתּבָ ִלְנבּוָאת  ְדֶמת  ּהִ ׁשֶ ְמַעט  ּכִ ת,  ַדּקָ ּוְמָלאָכת 

ֵמֵאה ָתֱאלִֹתים.

ְלִמיד )צ(ִיְמָצא ְבִלּבֹו,  י ַתּהַ ָאר ַתָחְכמֹוה, ּכִ ׁשְ ּבִ ְוֵכן 

באיזו קושיא חמורה, באים במחשבה כמה דרכים אשר אחר העיון אינם מתקיימים, ולבסוף בא 

במחשבה תירוץ אחד מחוור וברור, והנה כל הדרכים הקודמים וגם המחשבות אין להם שייכות 

לתירוץ האחרון, ואם כן למה לא עלה במחשבה תכף התירוץ האחרון? אלא דזוהי זכות שבשביל 

שהתייגענו מקודם להבין זכינו לגלות האור האמיתי, “גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך”, עכ”ל. 

צא. חכם עדיף מנביא. משמע שיש נביא שאינו חכם והחכם עדיף ממנו. והקשה המהרש”א )נדרים לח, 

א( הלא אמרו בגמרא נדרים )שם( שאין שכינה שורה אלא על חכם, הרי שהנביא יש לו גם חכמה? 

ותירץ, שכוונת הגמרא במה שאמרה “חכם עדיף מנביא” שמעלת החכמה עדיפה ממעלת הנבואה. 

ועוד פירש שמה שאמרו במסכת נדרים שכל נביא חכם הוא, היינו חכמה במילי דעלמא, ומה שאמרו 

במסכת נדרים שחכם עדיף מנביא הוא בחכמת התורה, שיתכן נביאים שאינם חכמים בתורה.

צ. ימצא בלבו כשתוא משהדל בחכמת כח עליוני רוחני. בהקדמה לספר ‘אבן האזל’ )ח”ג ספר קנין( 

הביא דברי בעל ‘בית הלוי’ שבאר את מה שאמרו חז”ל “יגעת ומצאת תאמין”, יש להקשות הרי 

היגיעה היא ההיפך ממציאה דלא ראינו מי שיגע למצוא מציאה, ומציאה באה בהיסח הדעת. ואמר 

בזה, דבאמת זהו החידוש בדרכי התורה הקדושה, שהיגיעה מצורפת למציאה. דאם אנו עמלים 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

 ארחוה תמוסר  הרסט הרסח  ארחוה תמוסר 

ומכיוון   – תת  שתית  ומפני 

המוטלות  המצוות  שקיום 

הוא  המצפון  ועל  הלב  על 

של  ]מכוחו[  מכח  למעלת 

תאדם, ולא ייהכן לו – שהרי 

אותן  לקיים  לו  אפשר  אי 

האווהיו  מרוב  שייפרד  עד 

שיפרוש  עד   – תבתמיוה 

ואלו  הבהמיות,  מתאוותיו 

עמוק  ושוכנות  הן  מרובות 

ועד   – בקרבו, ויכריח טבעיו 

ויקשור  טבעו,  את  שיכבוש 

לכן  הנועוהיו,  את  וירסן   –

בגופו  תבורא  אוהו  תעביד 

ובאבריו – לכן הטיל עליו הבורא מצוות הנעשות על ידי גופו ואבריו במת שיש ביכלהו – ואלו 

מצוות שכן ביכולתו לקיימן, עד שיקל עליו לעמוד בתם – ועל ידי כך יהיה ביכולתו לקיים בקלות 

גם את המצוות המוטלות על הלב.

וכאשר ישהדל בתם תמאמין בלבו ובמצפונו - וכאשר האדם מתמסר לקיום המצוות בלבו ובמצפונו, 

ויגיע מתם – ומקיים אותן כפי יכלהו, יפהח לו תאלתים את שער תמעלוה ]-המדרגות[ תרוחניוה, 

ויגיע מתם

שהמצוות  מפני   – תעבודת 

ובפנימיות  בלב  הנעשות 

שעליו  היסוד  הן  האדם, 

בנויה עבודת ה’ ותן השורש 

שכהוב  כמו  תהורת,  של 

ת‘ אלתיך  ‘אה  כ(:  י,  )דברים 

העבוד‘,  אוהו  ורק  הירא 

‘כי  יד(:  ל,  )דברים  ונאמר 

קרוב אליך תדבר מאד – קל ביותר להשיג את התורה, בפיך ובלבבך – על ידי שינונה וידיעתה 

תוכל לעשוהו‘ ]לקיימה[, ונאמר )דברים י, יב(: ‘מת ת‘ אלתיך שואל מעמך – מבקש מכם, כי אם 

ליראת אה ת‘ אלתיך‘ – רק לירא מה’ אלוקיכם.

ֵכן  ָתָית ֶתת ְלַמְעָלת ִמּכַֹח ָתָאָדם, ְולֹא ִיּהָ ׁשֶ ֵני  ּוִמּפְ
ֲתִמּיֹוה,  ֲאוֹוָהיו ַתּבַ ֵרד ֵמרֹב ּהַ ּפָ ּיִ לֹו ַעד ׁשֶ

אֹוהֹו  ֶתֱעִביד  נּועֹוָהיו,  ּהְ ְוִיְקׁשֹר  ְטָבָעיו,  ְוַיְכִריַח 

ַעד  יָכְלּהֹו,  ּבִ ׁש  ּיֵ ֶ ּשׁ ַמת  ּבְ ּוְבֵאָבָריו  גּופֹו  ּבְ ַתּבֹוֵרא 

ֶתם. ַקל ָעָליו ַלֲעֹמד ּבָ ּיֵ ׁשֶ

ִלּבֹו ּוְבַמְצּפּונֹו,  ֲאִמין ּבְ ֶתם ַתּמַ ל ּבָ ּדֵ ּהַ ִיׁשְ ר  ְוַכֲאׁשֶ
לֹו  ח  ִיְפּהַ ְיָכְלּהֹו,  ִפי  ּכְ ֵמֶתם  יַע  ְוַיּגִ

יַע ֵמֶתם  ֲעלֹוה ָתרּוָחִנּיֹוה, )צג(ְוַיּגִ ַער ַתּמַ ָתֱאלִֹתים ׁשַ

ָבִרים י,  הּוב )ּדְ ּכָ מֹו ׁשֶ ָתֲעבֹוָדת ְוֵתן ׁשֶֹרׁש ַתּהֹוָרת, ּכְ

ָבִרים  יָרא אֹהֹו ַהֲעֹבד, ְוָאַמר )ּדְ כ(: ֶאה ְיָי ֱאלֶֹתיָך ּהִ

ּוִבְלָבְבָך  ִפיָך  ּבְ ְמאֹד  ָבר  ַתּדָ ֵאֶליָך  ָקרֹוב  י  ּכִ יד(:  ל, 

ָבִרים י, יב(: )צב(ָמת ְיָי ֱאלֶֹתיָך ׁשֵֹאל  ַלֲעׁשֹהֹו, ְוָאַמר )ּדְ

י ִאם ְלִיְרָאת ֶאה ְיָי ֱאלֶֹתיָך. ְך ּכִ ֵמִעּמָ

ולירא מה’ יתברך, ואו אז ינצל מכל היראות האחרות שיש לו בעולם. וזה כבר באמת דבר קטן.

צג. ויגיע מתם אל מת שלמעלת מיכלהו. כתב ה’חתם סופר’ )מכת”י פרשת תצוה דף קכז.( על 

הפסוק “ואתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מלאתיו רוח חכמה” )שמות כח, ג( וז”ל: ירצה, כמו 

שכתב החובת הלבבות בהקדמה, שבלבות האנשים חכמה נטועה, אם יבוא מי שיעוררם על זה, 

יוציא המטמון ההוא ויגלה לעין כל, ואם לאו יהיה נעלם, כגרגיר הזרוע, שאם יעדור ויחרוש – 

יצמח, ואם לאו – ירקב. והכי נמי אמר ה’ יתברך למשה רבינו ע”ה, היות כי הוא יתברך מילא 

אותם חכמת לב, וצריכים למי שיעורר אותם ויודיעם זה כדי להוציא חכמתם התקועה בכח אל 

הפועל, לזה אמר “ואתה תדבר אל כל חכמי לב”. ומה תדבר אליהם? “אשר מלאתיו רוח חכמה”, 

צב. מת ת‘ אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראת. במסכת ברכות )לג, ב(: “אטו יראת שמים מילתא 

זוטרתא היא, והאמר רבי חנינא משום רשב”י אין לו להקב”ה בבית גנזיו אלא אוצר של יראת 

שמים וכו’. אין, לגבי משה מילתא זוטרתא היא”.

הכל תמהים, וכי בשביל שלגבי משה היראה דבר קטן הוא, יאמר כך לכל ישראל?

זצ”ל ביאר הענין לדרכו. האמונה ביסודה הוא דבר פשוט וקל להשגה. אם  רבי אלחנן וסרמן 

אך לא לקה האדם בשטות, ודאי יגיע אל האמונה הטהורה כי יש מנהיג לבירה. אלא שרצונותיו 

ותשוקותיו לתאוות העולם, הן שמשחדות אותו ומסירות אותו מלהאמין.

תמה המקשן בגמרא “אטו יראת ה’ מלתא זוטרתא היא”, הרי בסופו של דבר קשה להגיע אל 

היראה על ידי האמונה, מפני שמסך התאוות מונע בעדו. אם-כן כיצד נקט הכתוב בלשון “מה 

ה’ שואל מעמך”, כאילו אין זה אלא דבר של מה בכך. בא התרצן וענהו: “אין, לגבי משה מלתא 

זוטרתא היא”, מאחר שרואים אנו כי אצל משה היא אכן מלתא זוטרתא, ומשום שהוא שלט על 

רצונותיו, על כרחך אתה למד שהיראה בעיקרה קלה להשגה, ובלבד שיסיר האדם מעליו את כבלי 

התשוקות והתאוות המשתלטים עליו.

רבי חיים מוולוז’ין זצ”ל )‘רוח חיים’( ביאר מאמר הכתוב “מה ה’ שואל מעמך כי אם ליראה”, 

באופן זה. אדם שיש לו יראת ה’, כבר אינו ירא משום דבר אחר. אבל אם אינו ירא מהקב”ה, אזי 

ירא הוא מהברואים, כמו חיות רעות וליסטים. לכן אמר משה “מה ה’ שואל מעמך, כי אם ליראה”. 

כיון שבין כך ובין כך יש לו לאדם יראה מהרבה דברים רעים, הלא טוב לו לנצל היראה לטוב, 

 עיונים 

 עיונים 



הלבבותשער חשבון הנפשביושר לבב חובות 

 ארחוה תמוסר  הרעא 

ביושר לבב תלבבוהשער חשבון תנפש חובוה 

תמוסר  ארחוה  הער  

 – תעבודת  מעשת  בעל  וכן 

וכן הוא עובד ה’, אם ישהדל 

וימתר ויחרץ - ויזדרז לעשוה 

ויכלהו  בכוחו  שיש  מת  את 

תאלתים  יעתרתו  אז  לעשות, 

מת  את  לעשוה  ויסייעהו 

 - מיכלהו  למעלת  שתוא 

רוחניות  למעלות  ולהגיע 

תפרי  תוא  אשר  עליונות, 

תעליון – שהרי אותן מעלות 

ותטובת  הנעלה  הפרי  הן 

תנכבדה מאה תאלתים על סגולהו ואנשי אתבהו – שהאלוקים מנחיל לבחיריו ואוהביו בעולם תתת, 

כמו שאמרו רבוהינו תכרונם לברכת )אבוה ד, ט(: כל תמקיים אה תהורת מעוני – שמקמץ משעותיו 

וזונח את המלאכה הנצרכת למחייתו ומנצל זמנו בעסק התורה והמצוות למרות דחקותו, סופו 

לקיימת

 – מיכלהו  שלמעלת  מת  אל 

רמות  למעלות  מגיע  והוא 

מיכולתו,  למעלה  שהן 

שיעבוד  כך   – ויעבוד 

בגופו  יהברך  תבורא  את 

ובנסהרו  בנראתו  ובנפשו, 

ובפנימיותו,  בחיצוניותו   –

עליו  המלך  דוד  שאמר  כמו 

‘לבי  ג(:  פד,  )התלים  תשלום 

למצב  נכספים  בשרי  וגם 

שבו ירננו ֶאל ֵאל חי‘.

נתנו  וכבר   – תת  וכבר משלו 

משל לעניין זה ואמרו: למה 

עובד ה’ דומה? לאדם שנטע 

הזמן  שבבוא  כדי   – אילנוה 

מפירותיהם,  ליהנות  יוכל 

את  ועדר   – שרשיתם  ונכש 

תקוצים  מן  תאדמת  וניקת  העצים,  לשורשי  מסביב  הרעים  העשבים  את  תחילה  ועקר  האדמה 

ומן תעשבים – וניקה את האדמה, וניכש את הקוצים ואת העשבים השוטים, ותשקת אוהם בעה 

תצורך – והשקה את העצים כפי שנדרש להם, ודימן - וזיבל אוהם, ואחר כך, אחרי שעשה את 

כל הפעולות הללו שהיו תלויות בו, תוא מייחל ומצפה אל תפירוה מאה תאלתים – הוא מקווה אל 

האלוקים יתברך שיברך את עמלו בפירות משובחים. ואם יהעלם מעבודהם ומעיין עליתם – אך 

אדם שיזניח את האדמה וישתמט מלטפח את העצים, לא יתית ראוי – אין הוא יכול לקוות שיהן 

לו תבורא יהברך מתם פרי ]פירות[.

ִויַמֵתר  ל  ּדֵ ּהַ ִיׁשְ ִאם  ָתֲעבֹוָדת,  ת  ַמֲעׂשֵ ַעל  ּבַ ְוֵכן 
ַיַעְתֵרתּו  יָכְלּהֹו,  ּבִ ׁש  ּיֵ ֶ ּשׁ ַמת  ַלֲעׂשֹוה  ְוֶיֱחַרץ 

ִמיָכְלּהֹו,  ְלַמְעָלת  תּוא  ֶ ּשׁ ַמת  ַלֲעׂשֹוה  ָתֱאלִֹתים 

ֶדה ֵמֵאה  ְכּבֶ ִרי ָתֶעְליֹון ְוַתּטֹוָבת ַתּנִ ר תּוא ַתּפְ ֲאׁשֶ

ת,  י ַאֲתָבהֹו ָבעֹוָלם ַתּתֶ הֹו ְוַאְנׁשֵ ָתֱאלִֹתים ַעל ְסֻגּלָ

ָאְמרּו ַרּבֹוֵהינּו ִתְכרֹוָנם ִלְבָרָכת )ָאבֹוה ד, ט(:  מֹו ׁשֶ ּכְ

ָמּת  ְלַקּיְ )צת(סֹופֹו  ַתּהֹוָרת ֵמעִֹני  ם ֶאה  ַתְמַקּיֵ ל  )צד(ּכָ

ַרְך  ַמְעָלת ִמיָכְלּהֹו, ְוַיֲעֹבד ַתּבֹוֵרא ִיְהּבָ ּלְ ֶאל ַמת ׁשֶ

ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ רֹו,  ּוְבִנְסּהָ ִנְרֵאתּו  ּבְ ּוְבַנְפׁשֹו,  גּופֹו  ּבְ

נּו  ְיַרּנְ ִרי  ּוְבׂשָ י  ִלּבִ ים פד, ג(:  ִתּלִ )ּהְ לֹום  ָ ַתּשׁ ָעָליו  ִוד  ּדָ

ֶאל ֵאל ָחי.

ׁש  ְוִנּכֵ ִאיָלנֹוה,  ַטע  ּנָ ׁשֶ ְלָאָדם  ֶתת  לּו  ָמׁשְ ּוְכָבר 
ת ָתֲאָדָמת ִמן ַתּקֹוִצים ּוִמן  יֶתם, ְוִנּקָ ְרׁשֵ ׁשָ

ן אֹוָהם,  ֵעה ַתּצֶֹרְך, ְוִדּמֵ ָקת אֹוָהם ּבְ ִבים, ְוִתׁשְ ָתֲעׂשָ

ָתֱאלִֹתים  ֵמֵאה  רֹוה  ַתּפֵ ְמַיֵחל  תּוא  ְך  ּכָ ְוַאַחר 

ֲעֵליֶתם,  ן  ּוֵמַעּיֵ ֵמֲעבֹוָדָהם  ם  ִיְהַעּלֵ ְוִאם  ַרְך.  ִיְהּבָ

ִרי. ַרְך ֵמֶתם ּפֶ ן לֹו ַתּבֹוֵרא ִיְהּבָ ּהֵ ּיִ לֹא ִיְתֶית ָראּוי ׁשֶ

)‘רוח חיים’(:  ביאר רבי חיים מוולאז’ין  צד. כל תמקיים אה תהורת מעוני סופו לקיימת מעושר. 

שהיצר הרע מטריד את האדם שלא לשמוח בחלקו, ואם האדם מתגבר עליו ולומד, סופו לקיימה 

מעושר, היינו שינצחנו שיהיה שמח בחלקו, וכמאמר בן עזאי ריש פירקין ‘איזהו עשיר השמח 

בחלקו’. כי אמנם אך בראשית השקידה יש לו לאדם המלחמה עם היצר, כי יתאווה להון רב 

ולתאוה וכבוד, אך לבסוף נותן אל לבו דעת לבל יחפוץ באלה כלל, ומובדל הוא מעול דרך ארץ 

בהבלי הזמן, ושמח בחלקו אף אם מעט הוא, כי הוא מוסיף שלימותו. ותחת אשר בתחילה למד 

התורה מעוני, רצה לומר מצער, בא אחר כך שילמוד מעושר, רצה לומר להיות שמח בחלקו.

ולא  מעוני  התורה  את  שקיימו  רבים  מצינו  הרי  הקשה  ה”אלשיך”  מעושר.  לקיימת  סופו  צת. 

למי שיקיים את התורה  כוונת המשנה להבטיח עשירות  וביאר שאין  יום מותם?  התעשרו עד 

מעוני, אלא להבטיחו שאם יתעשר יעמוד בנסיון העושר ולא יפנה לבבו מעם ה’, אף שנסיון 

העושר גדול מנסיון העוני. והטעם לכך, כי אם יזכה לקיים את התורה מעוני, סופו שאם יתעשר 

אחר כך לא תחטיאנו גסות רוחו, מאחר וכבר דבקה בו מידת ההכנעה. מה שאין כן אילו היה 

עשיר, כל כך יבטלנו העושר מתורה וכל כך תושרש בו גסות הרוח, עד כי גם אם יהיה עני אחר 

זה בעצמו הוא הדיבור אשר תדבר ותודיעם שהם מלאים רוח חכמה, ועל-ידי-זה בראותם ההודעה 

– “ועשו את בגדי אהרן”, כי יעוררו להוציא אל הפועל, עכ”ל. הרי מבואר בדבריו שיש הרבה 

חכמה בעומק הלב של כל איש מישראל, וכל אחד יכול לזכות שתצא מן הכח אל הפועל על-ידי 

העמל וההשתוקקות ונשיאות הלב.

 עיונים 

 עיונים 



הלבבותשער חשבון הנפשביושר לבב חובות 

הרעג  תמוסר   ארחוה   

ביושר לבב תלבבוהשער חשבון תנפש חובוה 

תמוסר  ארחוה  הערב  

כ(:  פט,  )התלים  שנאמר 

 – לחסידיך‘  בחתון  דברה  ‘את 

הנבואה  על  מוסב  זה  פסוק 

)רד”ק(  לשמואל  שנאמרה 

בדבר  )רש”י(  ונתן  לגד  או 

למלך  דוד  של  מינויו 

)כמפורש  והצלחתו במלכות 

החזון  הכתוב(.  בהמשך 

נאמר לדוד, המכונה בפסוק 

ה’  שבחירי  הרי  “חסיד”. 

בנבואה  מדבר  הוא  שעמהם 

ה’חסידות’  היא במידת  היתירה  ומשמע שחשיבותם  ‘ענווים’.  או  ‘יראים’  ולא  ‘חסידים’,  קרויים 

שקנו לנפשם, והיא המיוחדת משאר המעלות.

ואם – אך אם יהעלם האדם ממת שיש ביכלהו לקיים ולעשות, ויקל במת שיש בכחו – ויזלזל בקיום 

הדברים שביכולתו לעשותם, הרחק עתרה תאלתים ואמצהו ממנו – ירחק ממנו הסיוע והעזר מאת 

השם לכך, כמו שנאמר )משלי טו, כט(: ‘רחוק ת‘ מרשעים‘ – ה’ מתעלם מלשמוע את בקשת הרשעים. 

ועוד, כאשר שאלו עם ישראל את הנביא ישעיהו מדוע ה’ אינו שומע את תפילתם ומושיעם מצרתם, 

ואינכם  – מפרידים בינכם לבין אלתיכם‘  ענה להם ואמר )ישעית נט, ב(: ‘עונוהיכם תיו מבדילים 

יתברך  ה’  יזכהו   – מעושר 

הכנסתו  ושלווה,  לעושר 

תהיה ברחבות ולא יהיה זקוק 

שיהיה  כך  כפיו,  ליגיע  עוד 

בתורה  לעסוק  פנוי  זמנו 

)רבנו  המצוות,  את  ולקיים 

יונה שם(, ואמר שלמה המלך 

תחכם )קתלה ב, כו(: ‘כי לאדם 

שטוב לפניו – לפני האלוקים, 

שמעשיו  לצדיק  כלומר, 

נהן  האלוקים,  לפני  רצויים 

חכמת ודעה ושמחת‘ – מעניק 

והבנה  חיים  חכמת  ה’  לו 

נכונה המביאה לו שמחה.

ואמרו חכמינו תכרונם לברכת )עבודת תרת כ, ב(: הורת שאדם לומד מביאת אותו לידי מעשת, מעשת 

מביא לידי תתירוה מן החטא, תתירוה מן החטא מביאת לידי תריתוה בשמירה מחטא, תריתוה בשמירה 

מחטא מביאת לידי פרישוה, כלומר, להימנעות אף מדברים מותרים, כחומרות למיניהן המביאות 

מופלגת;  מידה  היא  ‘נקיות’  שמדת  מפרשים  ]יש  מחטא  נקיוה  לידי  להתעלות, פרישוה מביאת 

)שו”ת  זו בלבד שאדם נמנע ונשמר מחטאים, אלא אף לבו אינו מהרהר על אודות החטא  לא 

מהרשד”ם, או”ח יז([, נקיוה מחטא מביאת לידי טתרת גמורה מחטא, טתרת מביאת לידי חסידוה – 

 והחסיד הוא העושה לפנים משורת הדין, ומידת חסידוה גדולת מכולם – משאר המעלות המנויות,

ְרּהָ ְבָחתֹון ַלֲחִסיֶדיָך. ּבַ ים פט, כ(: ָאת ּדִ ִתּלִ ֱאַמר )ּהְ ּנֶ ׁשֶ

ַמת  ּבְ ְוָיֵקל  יָכְלּהֹו,  ּבִ ׁש  ּיֵ ֶ ּשׁ ת  ִמּמַ ם  ִיְהַעּלֵ ְוִאם 
ָתֱאלִֹתים  ֶעְתַרה  ְרַחק  ּהִ ֹכחֹו,  ּבְ ׁש  ּיֵ ֶ ּשׁ

ֵלי טו, כט(: ָרחֹוק ְיָי  ֱאַמר )ִמׁשְ ּנֶ מֹו ׁשֶ ּנּו, ּכְ ְוַאְמָצהֹו ִמּמֶ

ָתיּו  )צו(ֲעֹונֹוֵהיֶכם  ב(:  נט,  ְעָית  )ְיׁשַ ְוָאַמר  ִעים,  ֵמְרׁשָ

יֵנֶכם ְלֵבין ֱאלֵֹתיֶכם. יִלים ּבֵ ַמְבּדִ

ּטֹוב  י ְלָאָדם ׁשֶ ר, ְוָאַמר ֶתָחָכם )קֶֹתֶלה ב, כו(: ּכִ ֵמעׁשֶ

ְמָחת. ְלָפָניו ָנַהן ָחְכָמת ְוַדַעה ְוׂשִ

)ֲעבֹוָדת ָתָרת כ, ב(:  ֲחָכֵמינּו ִתְכרֹוָנם ִלְבָרָכת  ְוָאְמרּו 
ת  ַמֲעׂשֶ ת,  ַמֲעׂשֶ ִליֵדי  ְמִביָאת  ּהֹוָרת 

ֵמִביא ִליֵדי ְתִתירּוה, ְתִתירּוה ְמִביָאת ִליֵדי ְתִריתּוה, 

ְמִביָאת  ִריׁשּוה  ּפְ ְפִריׁשּוה,  ִליֵדי  ְמִביָאת  ְתִריתּוה 

ָטֳתָרת  ָטֳתָרת,  ִליֵדי  ְמִביָאת  ְנִקּיּוה  ְנִקּיּוה,  ִליֵדי 

ם,  ּלָ ִמּכֻ דֹוָלת  ּגְ ַוֲחִסידּוה  ֲחִסידּוה,  ִליֵדי  ְמִביָאת 

צו. עוונוהיכם תיו מבדילים בינכם לבין אלותיכם. “תנא דבי רבי ישמעאל, עבירה מטמטמת לבו 

של אדם” )יומא לט, א(, פירש רש”י: “אוטמת וחוסמת”. טמטום הלב הוא כיסוי אטום בלב האדם, 

הנוצר בעת שהוא עובר עבירה. כל עבירה יוצרת אצל החוטא מחיצה בינו לבין עולמו הרוחני. ראה 

בשמונה פרקים להרמב”ם )פרק ז’(: “ואלו הפחיתויות בכללן, הן המחיצות המבדילות בין האדם 

ובין ה’ יתעלה. אמר הנביא, מבאר זה: ‘כי אם עוונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלהיכם’, יאמר 

כי חטאינו והן אלו הרעות כמו שזכרנו, הן המחיצות המבדילות בינינו ובינו יתעלה”.

“העבירה  החוטא:  האדם  של  הפנימית  האמת  את  ומדחיקה  מעמעמת  היא  הרי  עבירה  עשיית 

מטמטמת לבו של אדם, כי מסלקת ממנו הדיעה האמיתית ורוח השכל, והנה הוא נשאר בהמי 

וחומרי, משוקע בגסות העולם הזה” )מסילת ישרים פרק י”א(. “האדם בחטאו ממשיך עליו רוח 

טומאה המעכר רוחו ומבלבל שכלו” )אור ישראל מכתב י”ד(. מובן כי ככל שאדם מרבה לחטוא, 

כך, לא יספיק העוני להכניעו אחרי אשר הוטמאה נפשו מהעושר. 

ובחיי אדם )ח”א כלל י( ביאר כיצד מובטח האדם שיקיים את התורה מעושר אחר שקיימה מעוני, 

למרות שנסיון העושר יותר גדול. וכתב בזה”ל: ונראה לי דרצונו לומר על דרך הבא ליטהר מסייעין 

לו, שאפילו כשיהיה עשיר, כיון שכבר זכה ללמוד מעוני, סופו גם כן לקיימה כשיהיה עשיר.

ומדברי ה’רוח חיים’ נראה ביאור אחר לתמיהה זו, שכיון שקיים את התורה מחמת עוני, היינו 

שאומר בלבו שלא נתן לו ה’ את העוני אלא על מנת שיוכל לעסוק בתורה, אזי יאמר כן גם בעת 

שיעשיר, שלא קיבל את העשירות אלא כדי שיוכל לעסוק בתורה. 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה   ארחוה תמוסר  הרעת הרעד  

וירצה בעבור  – שיאהב  מתם 

אוהב  שהוא  מה  את  אחרים 

וישנא  אליו,  נוגע  כשהדבר 

לתם מת שישנא לנפשו מתם – 

וירצה שירחק מהם מה שאצל 

ומתעב,  שונא  הוא  עצמו 

ויחמול ויחוס עליתם – כלומר, 

ינהג כלפיהם ביחס של חמלה, וידחת – וישתדל לדחות ולסלק מתם כפי יכלהו את מת שיתיקם – את 

– עליך להתייחס בחיבה  מה שעלול להזיק להם, כמו שכהוב: ‘ואתבה לרעך כמוך‘ )ויקרא יט, יח( 

לחברך, כשם שאתה רוצה שיתייחסו אליך.

נושעים בגלל עוונותיכם.

הוא,  ועשרים  תשנים  והאופן 

חשבון   – נפשו  עם  חשבונו 

לעשות  האדם  שעל  הנפש 

על   – עצמו על תהערבו  עם 

מעורב  בהיותו  התנהגותו 

עם  במגע  ובבואו  בחברה 

 – תעולם  בהקנה  אדם  בני 

בעניינים הנצרכים ליישוב העולם ולהתנהלותו התקינה, כגון מחרישת – בענייני חרישה וקצירת, 

ומקח וממכר, ושאר תענינים שנעתרים בתם קצה בני אדם בקצהם על יישוב תעולם – ושאר העניינים 

ֵיעזרו איש  המוכרחים ליישוב העולם. הוצאתם של כל אלו לפועל תיתכן רק כשאנשי העולם 

ברעהו וישלימו זה את פועלו של זה. בתחום זה, ביחסים שבין אדם לחברו, על האדם לבדוק האם 

הוא נוהג בדרך הרצויה, והיא שיאתב לתם מת שיאתב לנפשו

ֵמֶתם, ְלַנְפׁשֹו  ָנא  ׂשְ ּיִ ֶ ּשׁ ַמת  ָלֶתם  ָנא  ְוִיׂשְ  ֵמֶתם, 

ַמת ְיָכְלּהֹו  ִפי  ּכְ ֵמֶתם  ְוִיְדֶחת  ֲעֵליֶתם,   ְוַיְחמֹול 

מֹוָך ּכָ ְלֵרֲעָך  )צת(ְוָאַתְבּהָ  הּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ם,  יּקֵ ּתִ ּיַ ֶ  ּשׁ

ְקָרא יט, יח(. )ַוּיִ

ַעל  ַנְפׁשֹו  ִעם  ּבֹונֹו  ֶחׁשְ ִרים,  ְוֶעׂשְ ַנִים  ְ ְוַתּשׁ
ַנה  ַהּקָ ּבְ ָאָדם  ֵני  ּבְ ִעם  ִתְהָעְרבֹו 

ר,  ּוִמְמּכָ ח  ּוִמּקָ ּוְקִציָרת,  ת  ֵמֲחִריׁשָ ָתעֹוָלם 

ְקָצָהם  ֵני ָאָדם ּבִ ֶתם ְקָצה ּבְ ֱעָתִרים ּבָ ּנֶ ְוָתִעְנָיִנים ׁשֶ

ֱאַתב ְלַנְפׁשֹו  ּיֶ ֶ ֱאַתב ָלֶתם ַמת ּשׁ ּיֶ ּוב ָתעֹוָלם, ׁשֶ ַעל ִיּשׁ

צת. ואתבה לרעך כמוך. על פסוק זה אמר הלל: “זו היא כל התורה כולה, ואידך )-וכל השאר( 

ֵּפרּוָשּה הוא” )שבת לא, א(. רבי עקיבא אמר על פסוק זה: “זה כלל גדול בתורה” )בראשית רבה 

כד, ז. וירושלמי נדרים ט, ז(. ה’שפתי כהן’ )ויקרא יט, יח( הביא שתי מימרות אלו, וכתב על כך, 

וז”ל: “לומר, שאהבת אדם לחבירו כולל כל מצוות שבין אדם לחבירו, עשה ולא תעשה, ומאהבת 

והיינו כשם שכתב  יבוא לדעת המצוות האלוקיות”. עכ”ד.  יבוא לאהבת המקום, ומשם  חבירו 

ה’חינוך’ )מצוה לג( בטעם מצות כיבוד אב ואם, שאם ישריש בקרבו הכרת הטוב להוריו, יגיע 

ממנו להכרת הטוב לבוראו, ]ומשום כך מנויה מצות ‘כיבוד אב ואם’ בלוחות הדברות בלוח הימיני 

שכולו ציווים בין האדם למקום[, כך אם ישריש בעצמו אהבת הזולת יוכל להשריש בקרבו אהבת 

הבורא, ומחוייבותו כלפיו.

ביאור הדבר: המכשול הגדול בדרכו של האדם, היא האנוכיות הטבועה בו. מלידתו, מרגיש הוא 

את עצמו, עסוק בעצמו, חו ֶֹוה את צרכיו ומשתוקק למאוייו. וכל השאר – ִאמו וכל הסובבים אותו, 

אינם אלא משרתיו עושי רצונו, או אויביו המתנכלים לו. זהו שנאמר: “ְוַעִיר פרא אדם יולד” )איוב 

יא, יב(, כלומר אנוכי ופורק כל עול. וכך גדל הוא, באנוכיותו. יודע הוא שיש בורא לעולם וציווה 

על תורה ומצוות, ויודע שיש בעולם אנשים מלבדו, ולהם זכויות ורצונות ורגישויות. אבל ידיעות 

אלו אינן מגבילות אותו: “יודעים רשעים שדרכם למיתה, ויש להם ֵחֶלב שמחפה את כליותיהם” 

)שבת לא, ב(, שכבת בידוד החוצצת בין הדיעות להתנהגות. וכדברי הרמח”ל )ב’דרך עץ החיים’( 

ש”אם הייתה הידיעה רחבה ועומדת על לב בני האדם לא היו חוטאים לעולם, אך לא היה אפילו 

היצר קרוב אליהם ושולט עליהם, כמו שאינו שולט במלאכים”.

הופך הטמטום הזה לעבה יותר ויותר, והשפעתו ממשית יותר.

אחד הנזקים שגורם טמטום הלב, הוא המשיכה הגדולה לחטאים: “אמר רב אסי, יצר הרע בתחילה 

דומה לחוט של בוכיא, ולבסוף דומה כעבותות העגלה” )סוכה נב, א(, וכתב רש”י שם: “ולבסוף 

– משאדם נמשך אחריו מעט, מתגבר והולך בו”. ככל שאדם חוטא יותר, היצר מושך אותו למטה 

עבירה”  גוררת  “עבירה  וזהו  העבירות שעבר.  בעצם  סביביו  נכרכו  עבים, אשר  יותר  בחבלים 

)אבות פ”ד מ”ב(. 

אמנם באמת למרות כוחו הגדול של טמטום הלב, ניתן להסיר את אותם כיסויים העוטפים את 

הלב, ומונעים ממנו כל מחשבת טהרה, וכמו שאמרו חז”ל: “הבא ליטהר – מסייעים אותו” )שבת 

קד, א(. הקב”ה מבטיח שהוא עצמו ירחץ ויטהר את האדם, אם רק יסכים לבוא: “ִמְקֵוה ישראל 

ה’ – מה מקוה מטהר את הטמאים אף הקב”ה מטהר את ישראל” )יומא פה, ב(. כל מה שמוטל על 

האדם הוא להתחיל, ולנסות להתקרב אל ה’ כמה שהוא יכול: “אמר הקב”ה לישראל: בני, פתחו 

לי פתח אחד של תשובה כחודה של מחט, ואני פותח לכם פתחים שיהיו עגלות וקרוניות נכנסים 

בהם” )מד”ר שיה”ש ה, ג(. אם אדם באמת בא ליטהר, אז על אף הטינופת וטמטום הלב הנורא 

שעליו, מתקיים בו הפסוק: “ונתתי לכם לב חדש, ורוח חדשה אתן בקרבכם, והסרתי את לב האבן 

מבשרכם ונתתי לכם לב בשר” )יחזקאל לו, כו(.

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  הרעת הרעו   תמוסר   ארחוה   

ולפרוק אוהם – בעת חנייתם 

על כל אחד מהם לפרוק את 

מועטות,  שאינן  בהמותיו, 

בצאתם  ולהעמיסן  ולשוב 

מלאכה  נסיעתם.  להמשך 

לעשות  עליהם  זו  רבה 

נדודיהם  בזמן  רבות  פעמים 

שעבודתם  הרי  בדרכים. 

מרובה, מייגעת וקשה.

ועמידתם  בדרך  והצלחתם 

באופן  תלויות  בתלאותיה 

אם  החברתית:  התנהלותם 

לטעון  אחיו  אה  איש  יעתרו 

ויתית  ולפרוק,  ]-להעמיס[ 

חפצם – ורצונו של כל אחד 

תכל  בשלום  מהם  ואחד 

האחרים,  של  בטובתם   –

אחד  וכל   – מעליתם  ולתקל 

חבריו,  על  להקל  ירצה 

ושיתיו שווים – והיחס בין כל 

חברי השיירה יהיה שוויוני, בלי השתררות של איש על רעהו בעתר ובסיוע ביניתם – בעזרה ובסיוע 

הדדי, יגיעו אל תטוב שבענינים – סופם שיצליחו להתגבר על כל קשיי הדרך ויעמדו בגבורה בכל 

המאורעות שיתרחשו עמם במשך הנסיעה. ואם יחלק לבם – אבל אם יש ביניהם פירוד לבבות, 

מחלוקות וסכסוכים, ולא יסכימו לעצת אחה – ואין הם מאוחדים בדעה אחת, וישהדל כל אחד מתם 

לעתור רק לעצמו בלבד, או-אז ילאת רובם – אזי רבים מהם לא יצליחו להחזיק מעמד בטורח הדרך.

ומן תפנים תאלת – ומהמשל הזה תלמד, אחי, את הסיבה שכבד תעולם על יושביו – שאנשי העולם 

וכדי   – וִטרחו  עבודהו  עליתם  ונכפלת  הזה,  בעולם  התנהלותם  בדרך  גדולים  בקשיים  נתקלים 

להשיג את צורכיהם הם מוכרחים להשקיע עבודה כפולה וטרחה רבה. הסיבה נעוצה בהיפרדות - 

מפני שרצו לתהייחד כל אחד מתם – שכל אחד מהם רוצה לדאוג רק לעצמו ולעסוק בחלקו בו – רק 

בחלק השייך לו ולקרוביו בלבד, וביוהר מחוקו ממנו – ורוצה להשיג יותר ממה שהבורא הקציב לו.

נפש  חשבון  עריכת  ולצורך 

לעצמו  ימשול  זה  בתחום 

למה   – בתת  יימשל  משל: 

בעולם  דומים  האדם  בני 

אנשים  הם  כאילו  הזה? 

ארץ  אל  בשיירה  שתלכו 

הם  נסיעתם  ובמשך  רחוקת 

– בדרך  בדרך עקוב  עוברים 

– ועליהם לחנות במלונות רבים, ויש לתם בתמוה רבוה  עקלקלות, ויש לתם ללון במחנים רבים 

טעונוה במשאוה גדולוה – עמוסות במשאות כבדים, ותאנשים במהי מעט – ומספר אנשי השיירה 

מועט, ולכל אחד מתם בתמוה רבוה, שתוא צריך לטעון

ָעִמים. ְוִלְפרֹק אֹוָהם ּפְ

ַיְעְתרּו ִאיׁש ֶאה ָאִחיו ִלְטעֹן ְוִלְפרֹק, ְוִיְתֶית  ְוִאם 
ֵמֲעֵליֶתם,  ּוְלָתֵקל  ַתּכֹל,  לֹום  ׁשְ ּבִ ֶחְפָצם 

ֶאל  יעּו  ַיּגִ יֵניֶתם,  ּבֵ ּוְבִסּיּוַע  ֵעֶתר  ּבְ ִוים  ׁשָ ְתיּו  ּיִ ְוׁשֶ

ימּו  ַיְסּכִ ְולֹא  ם  ִלּבָ ֶיֱחַלק  ְוִאם  ִעְנָיִנים.  ּבָ ׁשֶ ַתּטֹוב 

ל ֶאָחד ֵמֶתם ַלֲעתֹר ְלַעְצמֹו  ל ּכָ ּדֵ ּהַ ְלֵעָצת ֶאָחה, ְוִיׁשְ

ם. ְלָבד, ִיְלֶאת ֻרּבָ

ָביו,  ֵבד ָתעֹוָלם ַעל יֹוׁשְ ת, ָאִחי, ּכָ ִנים ָתֵאּלֶ ַתּפָ ּוִמן 
ֵני  ִמּפְ ְוָטְרחֹו,  ֲעבֹוָדהֹו  ֲעֵליֶתם  ָלת  ְוִנְכּפְ

ֶחְלקֹו בֹו, ּוְביֹוֵהר  ל ֶאָחד ֵמֶתם ּבְ ָרצּו ְלִתְהַיֵחד ּכָ ׁשֶ

ּנּו. ֵמֻחּקֹו ִמּמֶ

ֶאֶרץ  ֶאל  ָתְלכּו  ים  ֲאָנׁשִ ִאּלּו  ּכְ ֶתת,  ּבָ ל  ׁשֵ ְוִיּמָ
ָללּון  ָלֶתם  ְוֵיׁש  ָעקֹב,  ְבֶדֶרְך  ְרחֹוָקת 

ְטעּונֹוה  ַרּבֹוה  ֵתמֹוה  ּבְ ָלֶתם  ְוֵיׁש  ים,  ַרּבִ ַמֲחִנים  ּבְ

ּוְלָכל  ְמָעט,  ְמֵהי  ּבִ ים  ְוָתֲאָנׁשִ דֹולֹוה,  ּגְ אֹוה  ַמּשָׂ ּבְ

ִלְטעֹן  ָצִריְך  תּוא  ׁשֶ ַרּבֹוה  ֵתמֹוה  ּבְ ֵמֶתם  ֶאָחד 

ואם כן, לא נצרך אלא דבר אחד, לצאת מקונכיית האנוכיות. ואז יראה הן את חבירו והן את בוראו, 

 ויתחשב בזכויות החבר וימלא חובותיו כלפי הבורא. כי אם לא, אין לו תקנה. )‘והגדת’, פרשת

קדושים(. 

והנה על דברי רבי עקיבא שאמר: “ואהבת לרעך כמוך – זה כלל גדול בתורה”. יש להבין, מהו 

‘זה כלל גדול בתורה’.

ביאר רבי דוד פוברסקי זצ”ל: אמרו חז”ל: ֵעָׂשו – שש נפשות היו לו והכתוב קורא אותן ‘נפשות 

ביתו’ )בראשית לו, ו( - לשון רבים, לפי שהיו עובדין לאלהות הרבה. יעקב שבעים היו לו והכתוב 

קורא אותן ‘נפש’ – לשון יחיד, לפי שהיו עובדין לא-ל אחד )ויק”ר ד, ו, וברש”י בראשית מו, כו(.

הדברים מבוארים על פי דברי רבינו יונה הידועים על הכתוב ‘לתאוה יבקש נפרד’ )משלי יח, א( 

וז”ל: “מי שמבקש ללכת אחר תאוותו ורצונו, נפרד מכל חבר ועמית, כי ירחקו ממנו אוהב ורע, 

כי תאוות בני אדם ומידותם חלוקות, אין רצונו של זה כרצונו של זה... ובעבור שמבקש ללכת 

אחר רצונו, למען זאת מרעהו רחקו ממנו” )שערי תשובה א, לא(.

‘נפש’.  אחדות,  ענין  שייך  אז  כי   – אחד  הם  והתכלית  והרצון  אחד,  לא-ל  כשעובדים  רק 

 לעומת זאת, כאשר עובדים לאלוהות הרבה, מרובים הרצונות והתאוות, אשר גורמים לפירוד,

‘נפשות’.

וזהו שאמר רבי עקיבא: ‘ואהבת לרעך כמוך’ – דהיינו אהבה ואחדות – ‘זה כלל גדול’ – אשר יתכן 

רק – ‘בתורה’, על ידי קיום התורה ומילוי רצון ה’.

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

 ארחוה תמוסר  הרעט הרעח  ארחוה תמוסר 

השיירה  בני  ידעו  רק  אילו 

ולא  לזה  זה  טובים  להיות 

אנוכית,  בתאוותנות  לנהוג 

כמה טובה היו נוחלים! ואילו 

ספקם  די  לתם  מספיק  תית 

ואילו היו מסתפקים בסיפוק 

להם  שניתן  ובמה  צורכיהם 

לפרנסתם, והתית תשהדלוהם שוות להועלה כולם – והיו דואגים לתועלת הכלל באותה מידה שהם 

דואגים לתועלת עצמם, ויתיו שווים בעניניתם – והיו עוזרים זה לזה באופן שווה, תיו מנצחים עולמם – 

או-אז היו מתגברים על קשייהם ומנצחים את המצוקות, ומגיעים אל יוהר מחפצם בו – והיו משיגים 

אף יותר ממה שרצו ותכננו להשיג. מה חבל שאינם יודעים זאת, ולא די לתם בכך שאינם עותרים 

יוהר  ממנו  שרצו  ומפני 

מחוקם – ומפני שבני האדם 

מקנייני  להשיג  רודפים 

ממה  יותר  הזה  העולם 

בעבורם,  הקציב  שהבורא 

לתם  לא  אשר  בו  ובקשו 

את  גם  בו  מבקשים  והם   –

מה שאינו שלהם, לכן מנעם 

נבצר   – ממנו  חוקם  תעולם 

מהם להשיג אפילו את החלק 

תמציא  ולא  להם,  שנקצב 

לתם חלקם בו – ואין הם משיגים בעולמם אפילו את החלק שכן שייך להם. על כן אינם מרוצים 

ממנו – התוצאה היא שהם אינם מרוצים ואינם שמחים בחלקם, ואין אחד בתם שאינו מהרעם בו 

ובוכת עליו – ואין ביניהם אפילו אחד שאינו מתלונן וקובל על מצבו, ושאינו בוכה על צרותיו, וכל 

זאת, כי בקשו בו מוהרי תמחית – ומפני שחמדו יותר מכדי מחייתם, ומנעם תוא די תסיפוק – אינם 

משיגים בו אפילו די סיפוקם, אלא לאחר תטורח תגדול ותיגיעת תרבת.

ְוִהְתֶית  ִסְפָקם,  י  ּדֵ ָלֶתם  יק  ַמְסּפִ ָתָית  ְוִאּלּו 
ְוִיְתיּו  ם,  ּלָ ּכֻ ְלהֹוֶעֶלה  ָות  ׁשָ לּוָהם  ּדְ ּהַ ִתׁשְ

יִעים  ּוַמּגִ עֹוָלָמם,  ִחים  ְמַנּצְ ָתיּו  ִעְנְיֵניֶתם,  ּבְ ִוים  ׁשָ

ֵאיָנם עֹוְתִרים  ֶאל יֹוֵהר ֵמֶחְפָצם ּבֹו. ְולֹא ַדי ָלֶתם ׁשֶ

בֹו  ּוִבְקׁשּו  ם,  ֵמֻחּקָ יֹוֵהר  ּנּו  ִמּמֶ ָרצּו  ׁשֶ ֵני  )צח(ּוִמּפְ

ם  ֻחּקָ ָתעֹוָלם  ְמָנָעם  ָלֶתם,  לֹא  ר  ֲאׁשֶ

ן ֵאיָנם  ּנּו, ְולֹא ִתְמִציא ָלֶתם ֶחְלָקם ּבֹו. ַעל ּכֵ ִמּמֶ

ֵאינֹו ִמְהָרֵעם ּבֹו  ֶתם ׁשֶ ּנּו, ְוֵאין ֶאָחד ּבָ ים ִמּמֶ ְמֻרּצִ

ְחָית, ּוְמָנָעם  י ִבְקׁשּו בֹו מֹוְהֵרי ַתּמִ ּובֹוֶכת ָעָליו, ּכִ

דֹול  ַתּגָ ַתּטַֹרח  ְלַאַחר  א  ֶאּלָ ּפּוק,  ַתּסִ י  ּדֵ תּוא 

ת. ְוַתְיִגיָעת ָתַרּבָ

המן( לימד דעת את העם, גם לדורות הבאים, שכל זמן שלא ירדוף האדם אחרי המותרות ויסתפק 

בלחם לבד, תבוא לו פרנסתו בלא יגיעה, וכשירדוף אחר המותרות יצטרך לשוטט... זאת שנית: 

שמי שמסתפק במועט יזמין לו ה’ פרנסתו באתגליא על ידי השגחה גלויה... המבקש מותרות, 

גם פרנסתו הקצובה מתחסרת, כי לפי מיעוט בטחונו יתמעט פרנסתו, כמו שבסיבת הְׂשָלו עלה 

מבחר ַהָּמן בחזרה עם הטל, עלה בֹתהּו ויאבד. עכת”ד. והן הן דברינו, שאף מה שנגזר עליו לא 

יזכה, ועל-כל-פנים לא בכולו, משום שביקש מותרות. 

ענין זה שריבוי השתדלות לא זו בלבד שאינו מועיל למשתדל, אלא אף גורם לו הפסדים – ניתן 

ללמוד מיוסף הצדיק, שבהיותו בבית האסורים ביקש משר המשקים שהיה שם עמו, כי לאחר 

שֵיֵצא מבית הסוהר יזכירנו לפני פרעה, וכך אמר לו: “כי אם זכרתני אתך... והזכרתני אל פרעה” 

)בראשית מ, יד(. וכתב רבינו בחיי )שם לט, ה(: “ִנְתַוְּספּו לו שתי שנים )להיות בבית האסורים( 

בעונש שתי מלות, שהם: והזכרתני והוצאתני”. עכ”ל. ובתנחומא )וישב ט( איתא: “אמר הקב”ה, 

אתה וכו’ ואמרת לו שתי זכירות, כי אם זכרתני והזכרתני, תשתכח שתי שנים”. ופעם שאל רבי 

חיים מבריסק ז”ל, את רבי שמעון שקאפ ז”ל, מה היה אם יוסף היה אומר רק פעם אחת “וזכרתני”. 

והשיבו מיניה וביה כי היה נענש רק על שנה אחת. ואמר לו רבי חיים שאין הדבר כן, אלא אילו 

היה אומר רק פעם אחת, לא היה נענש כלל, כי גם ההשתדלות חיוב הוא, אלא שמצד השתדלות 

הרי היה מספיק פעם אחת, וכיון שהוסיף לבקש עוד פעם, הרי זה הוכיח כי גם הפעם הראשונה 

לא היה מדין השתדלות, והמידה שבה נמדד עונש יוסף היה ב’ שנים. 

צח. ומפני שרצו ממנו יוהר מחוקם וכו‘ מנעם תעולם חוקם ממנו. ידועים דברי חז”ל )ביצה טז, א(: 

“מזונותיו של אדם קצובין לו מראש השנה ועד יום הכיפורים”. מכאן ברור שהשתדלות לא תוסיף 

מאומה על מה שנקצב בראש השנה. ואף שחייב אדם בעיסוק בהשתדלות עבור השגת מזונו, מכל 

מקום מאמציו להגדיל את פרנסתו, לא יועילו לו מאומה.

יתר על כן מצינו, שהמשתדל יותר מכפי המידה, הרי שמלבד שלא הועיל בכך מאום ולא יתווסף 

לו על הנגזר עליו, וכן מפסיד הוא את מעלת הבטחון עם ההשתדלות בדרגה הנאותה לו, גם 

אז יפסיד ויחסר לו מחלקו שבאמת היה מגיע לו אילולא לא הפריז בהשתדלותו. וכפי שאמרו 

במסכת עירובין )יג, ב(: “כל הדוחק את השעה - שעה דוחקתו”. ופירש רש”י “הדוחק – מתייגע 

וכדברי החסיד  - מביא למטרה הפוכה ממה שרצה.  זה  נמצא שיגיע כפיו  ולהתגדל”,  להעשיר 

והרודף  וישבע,  יאכל  לגודל התורה, שהממעט בעסקים  מוחש  לאות  “וזה  ו(:  ג,  )אבות  יעב”ץ 

אחריהם כל היום וכל הלילה – יחסר לחמו”.

ביסוד זה מפרש המלבי”ם )שמות טז, יד( את נס ירידת המן, וזה תורף לשונו: ובזה )-בפרשת 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה   ארחוה תמוסר  הרפא הרפ  

אמתיים   – תכים  ואותבים 

וכנים, אשר יתיו לך לעתר על 

הורהך ועל עולמך – שיהיו לך 

וגם  התורה  בקיום  גם  לעזר 

הזה.  בעולם  צרכיך  בהשגת 

שחבריך  בידך  יעלה  וכיצד 

יהיו נאמנים לך באמת?

– על ידי שיהיה לבך  בתיוה 

שלם עמתם ומצפונך תך לתם 

וכנה  טהורה  ופנימיותך   –

יתיו  שהם  ידי  ועל  עמם, 

חביבין עליך כנפשך. יחס כה 

עמוק ואוהב תוכל להביע, כשהמצא ידך מי שתוא ראוי לתת מתם – כשתמצא בסביבתך מי שראוי 

ליחס כזה, ועל ידי כך גם חבריך יאהבו אותך ויהיו נאמנים לך. ואולם עליך להיזהר. למרות האהבה 

והכנות שבהן עליך להתייחס כלפי חבריך, אל הפקיד את סודך אצל כל חבריך, אלא אצל סגולה 

תסגולת מתם – אלא אצל המובחרים שבמובחרים שבהם בלבד, כמו שאמר בן סירא ]בן סירא חי 

בסוף ימי הבית הראשון, או זמן קצר אחריו. ויש אומרים, שהיה בנו של ירמיהו הנביא )עיין חלקת 

מחוקק אבה”ע א, ח. ומל”מ הל’ אישות טו, ד(. ספרו הוא בעיקרו אוסף משלים, מלבד הקטעים 

שהגמרא מביאה בשמו בכמה מקומות בש”ס[ )ו, ו(: גם אם ‘רבים יתיו דורשי שלומך וטובתך, כי 

אתה אהוב על הכול, אף על פי כן גלת סודך רק לאחד מאלף‘ מהם, ואמר שלמה המלך תחכם )משלי 

– כשם שריח שמן האפרסמון וריח הקטורת משמחים את הלב,  כת, ט(: ‘שמן וקטורה ישמח לב 

ומהק רעתו – כך יש בלבו של האדם שמחה, כשהוא ממתיק סוד עם חברו מעצה נפש‘ – וזוכה 

הם  אלא  עולמם,  על  לתת  תת 

אה  קצהם  מחלישים  עוד 

קצהם – זה את זה, ומעכב כל 

ומרפת  חברו  על  מתם  אחד 

– וכל אחד מהם מעכב  כחו 

את חברו ומחליש את כוחו 

מלהשיג את צרכיו, עד שלא 

בקשהו  אל  מתם  אחד  יגיע 

ולא ישיג האווהו – כך שאף 

אל  מגיע  אינו  מהם  אחד 

מבוקשו ואינו משיג חפצו.

על כן תשהדל, אחי, לקנוה לך רעים ]-חברים[ נאמנים

ְוַעל  ּהֹוָרְהָך  ַעל  ְלֵעֶתר  ְלָך  ִיְתיּו  ים,  ַתּכִ ְואֹוֲתִבים 

ַתְך  ּוַמְצּפּוְנָך  ֶתם  ִעּמָ ֵלם  ׁשָ ָך  ִלּבְ ְתיֹוה  ּבִ עֹוָלְמָך, 

ְמָצא  ּהִ ׁשֶ ּכְ ָך,  ַנְפׁשְ ּכְ ָעֶליָך  ֲחִביִבין  ְתיּו  ּיִ ְוׁשֶ ָלֶתם, 

ְפֵקד סֹוְדָך  תּוא ָראּוי ָלֶתת ֵמֶתם. ְוַאל ּהַ ָיְדָך ִמי ׁשֶ

ָאַמר  מֹו ׁשֶ ְלָבד, ּכְ ת ֵמֶתם ּבִ ֻגּלָ ה ַתּסְ א ֵאֶצל ְסֻגּלַ ֶאּלָ

ת  ּלֵ ּגַ לֹוֶמָך,  ׁשְ י  דֹוְרׁשֵ ִיְתיּו  ים  ַרּבִ ו(:  )ו,  ִסיָרא  ן  ּבֶ

ט(:  כת,  ֵלי  )ִמׁשְ ֶתָחָכם  ְוָאַמר  ֵמָאֶלף,  ְלֶאָחד  סֹוְדָך 

ח ֵלב ּוֶמֶהק ֵרֵעתּו ֵמֲעַצה ָנֶפׁש. ּמַ ֶמן ּוְקטֶֹרה ְיׂשַ ׁשֶ

ֶאה  ְקָצָהם  ים  ַמֲחִליׁשִ א  ֶאּלָ עֹוָלָמם,  ַעל  ָלֶתת  ֶתת 

ת  ּוְמַרּפֶ ֲחֵברֹו  ַעל  ֵמֶתם  ֶאָחד  ל  ּכָ ב  ּוְמַעּכֵ ְקָצָהם, 

ְולֹא  הֹו  ׁשָ ַבּקָ ֶאל  ֵמֶתם  ֶאָחד  יַע  ַיּגִ ּלֹא  ׁשֶ ַעד  ֹכחֹו, 

ֲאָוהֹו. יג ּהַ ַיּשִׂ

ֶנֱאָמִנים  ֵרִעים  )צט(ִלְקנֹוה  ָאִחי,  ל,  ּדֵ ּהַ ִתׁשְ ן  ּכֵ ַעל 

עקיבא אומר, ַהִמַּּדֵבּק לעובדי עבירה אף-על-פי שאינו עושה כמעשיהם מקבל פורענות כיוצא בהן, 

ְוַהִּמַדֵּּבק לעושי מצוה אף-על-פי שאינו עושה כמעשיהם מקבל שכר כיוצא בהם”. עכ”ל. 

ובמסכת אבות )א. ו( אמרו: “וקנה לך חבר”. הרמב”ם בפירוש המשניות )ד”ה וקנה( מבאר, שנקט 

בחבר לשון קניה, ולא לשון עשייה או חיבור, לפי שהאדם צריך לקנות חבר לעצמו, וישתדל 

בכל ליבו למצוא, אפילו אם יצטרך למשכו לאהבתו יעשה כן, כיון שעל ידי זה יתקנו מעשיהם 

וענייניהם, וכמאמר חז”ל )תענית כג, א( ‘או חברותא או מיתותא’.

צט. לקנוה רעים נאמנים ואותבים תכים. במסכת אבות )ב, ט( שנינו: “איזוהי דרך ישרה שידבק בה 

האדם וכו’, רבי יהושע אומר, חבר טוב”. רבינו יונה הביא בשם הראשונים, שכוונת רבי יהושע היא 

שיקרב האדם את עצמו לחבר שהוא טוב, והטעם, כי האדם קרוב אצל עצמו, ופעמים אינו רואה 

חסרונות לעצמו, וכשיהיה לו חבר טוב יוכיחנו על פניו. וכן יבוש ממנו, וילמד ממעשיו הטובים 

ויתייעץ עמו בכל ענייניו וידריכנו בדרך הטוב. ובפירוש רבינו יעקב ב”ר שמשון הביא על זה את 

הפסוק )קהלת ד, ט( ‘טובים השנים מן האחד’. 

זו, כי על ידה יקנה כל המידות החשובות. כי  וביאר ב’מילי דאבות’, שנקט רבי יהושע מידה 

המידות אינן טבעיות, אלא לקוחות מצד ההרגל והמנהג, כי אם הקמצן ירגיל עצמו פעמים רבות 

לפזר ממונו, יהפוך להיות נדיב מעצמו, וכאשר יהיה לו לאדם חבר טוב, החברות עימו תיישרהו 

לדרך הטובה על ידי שילמד ממנו ויתנהג כמוהו ללכת במידות החשובות. ולפי זה, קנין חבר טוב 

הוא ענין כללי מאד להשגת כל המידות הטובות. וכן להיפך, יש לו להתרחק מחבר רע כי החברות 

עימו תביאהו אל המידות הרעות על ידי שילמד ממנו ויתנהג כמוהו.

וז”ל: "תקנה גדולה ליראת שמים ודרכי  יונה )באגרת התשובה, סוף הדרש הראשון( כתב  רבינו 

תשובה, עשה לך רב וקנה לך חבר, ותדבר תמיד עם החבר ביראת שמים, ויתייעץ תמיד עמך על 

תיקון מעשיך, והיאך ִּתָּנֵצל מן החטא, ומכל דבר שיבוא לידך, שנאמר )מלאכי ג, טז( ‘אז נדברו יראי 

ה’ איש אל רעהו ויקשב ה’ וישמע ויכתב ספר זכרון לפניו’. ואמרו באבות דרבי נתן )פרק ל’(: רבי 

 עיונים 

 עיונים 



הלבבות שער חשבון הנפשחובות 

הרפג  תמוסר   ארחוה   

ביושר לבב הלבבותשער חשבון הנפש חובות 

תמוסר  ארחוה  הרפב  

ממנו לעצה כנה והגונה. אכן, 

לבבו  בכל  מייעץ  כשהחבר 

קירוב  נוצר  נפשו,  ובכל 

שמחה  ומתעוררת  לבבות 

מאירי  רש”י,  )לפי  רבה. 

ומצודת דוד(.

והאופן תשלשת ועשרים של 

תבחינת  הוא  הנפש  חשבון 

בנפלאות  וההתבוננות 

הבריאה  פלאי  הבורא. 

ניכרים בכל מת שיש בעולם 

 – וגדוליתם  תבריאוה  מקטני 

מקטנטני הנבראים ועד הגדולים ביותר, ומעלוה תמדברים בו – ובמעלות שמייחדות את בני האדם 

בעולם, ובמדרגוה של תברואים בהחהונו ועליונו – העליונים והתחתונים, ובהכונה תגלגלים – גלגלי 

הרקיע, ובהנועוה תשמש ותירח ותכוכבים תעומדים – הקבועים בגלגל המזלות והנקראים כוכבי 

– הם שבעת כוכבי הלכת, ובירידה תגשמים, ונשיבה תרוחוה, ויציאה תולד מן  שבת, ותתולכים 

תרחם – וביציאת הולד מרחם אמו, ובכל מת שתוא יוהר נפלא מתת – ובשאר פלאי הבורא יתברך 

שהם נפלאים יותר, ויוהר דק – ועדינים יותר, ויוהר נראת – וגלויים יותר, ויוהר נסהרים. כל אלו 

הם אך מעט מפלאי תבורא

ׁש  ּיֵ ֶ ּשׁ ַמת  ָכל  ּבְ ִחיָנת  ַתּבְ ִרים,  ְוֶעׂשְ ת  לׁשָ ְ ְוַתּשׁ
ִריאֹוה ּוְגדֹוֵליֶתם,  י ַתּבְ ַטּנֵ עֹוָלם ִמּקְ ּבָ

רּוִאים  ַתּבְ ּוַמְדֵרגֹוה  ּבֹו,  ִרים  ַתְמַדּבְ ּוַמֲעלֹוה 

ּוְהנּועֹוה  ים,  ּלִ ְלּגַ ַתּגַ ּוְהכּוַנה  ְוֶעְליֹונֹו,  ַהְחּהֹונֹו  ּבְ

ְוַתתֹוְלִכים,  ָתעֹוְמִדים  ְוַתּכֹוָכִבים  ֵרַח  ְוַתּיָ ֶמׁש  ֶ ַתּשׁ

ָלד  יַבה ָתרּוחֹוה, ִויִציַאה ַתּוָ ִמים, ּוְנׁשִ ׁשָ ִויִריַדה ַתּגְ

ְויֹוֵהר  ת,  ִמּתֶ ִנְפָלא  יֹוֵהר  תּוא  ֶ ּשׁ ּוַמת  ָתֶרֶחם,  ִמן 

ְלֵאי ַתּבֹוֵרא  ר, )ק(ִמּפִ ק, ְויֹוֵהר ִנְרֶאת, ְויֹוֵהר ִנְסּהָ ּדַ

וגבורותיך יגידו” )תהלים קמה, יד(, וכתיב: “יודוך ה’ כל מעשיך וחסידך יברכוך” )שם קמה, י(. 

ובהמשך ההקדמה שם כתב: “ושנתבונן בפלאי יצירתו כדי שיהיו לנו לאות עליו”. וכן למד שם 

מהכתוב )ירמיה ט, כג(: “כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידוע אותי” וגו’, "שצריך... להתבונן 

בבריאותיו ולהכיר גבורתו וחכמתו מתוך מעשיו”. 

כתב בספר ‘קובץ מאמרים’ )עמ’ יג(: “ואם נצייר שיוולד אדם בדעת שלימה תיכף בשעת היוולדו, 

הנה לא נוכל להשיג את גודל השתוממותו בראותו פתאום את השמים ואת צבאם, הארץ וכל 

אשר עליה. וכאשר נבקש את האיש הזה, להשיב על שאלתנו, אם העולם אשר הוא רואה עתה 

בפעם הראשונה נעשה מאליו, בלי שום כוונה, או שנעשה על ידי בורא חכם? הנה כאשר יתבונן 

בכתוב:  ומבואר  מאד,  נעלה  ובסדר  נפלאה  בחכמה  נעשה  שהדבר  ספק:  בלא  ישיב  בדעתו, 

“השמים מספרים כבוד א-ל ומעשה ידיו מגיד הרקיע” )תהלים יט, ב(, “ומבשרי אחזה א-לוה” 

)איוב יט, כו(. עכ”ד.

אמרו רבותינו )סנהדרין מב, א(: “כל המברך את החודש בזמנו, כאילו מקבל פני שכינה...”. רבינו 

יונה )בסוף פרק ד’(, פירש כוונת הגמרא: “מפני שהקב”ה, אף-על-פי שאינו נראה לעין, נראה הוא 

על ידי גבורותיו ונפלאותיו, כענין שנאמר: ‘אכן אתה א-ל מסתתר, א-להי ישראל מושיע’ )ישעיה 

מה, טו(. כלומר: אף-על-פי שאתה מסתתר... על ידי תשועתך רואים אותך בני אדם, ואתה מתגלה 

להם, ומכירים אותך. וגם כאן בכאן, על ידי מה שמחדש החדשים, הוא מתגלה לבני אדם, והוא 

כאילו מקבילים פניו”. עכ”ל. היינו, כי השינוי הבולט והחריג כל כך במצב ובמראה הלבנה כלפינו 

]-בניגוד ל”שיגרתיות” הנראית במהלך שאר גרמי שמים[, הם לאור הנזכר לעיל בבחינת גילוי 

שכינה, ועל כן המתבונן והמברך כאילו מקבל פני שכינה כנ”ל, מתעוררת ומתגלת לו הנהגת ה’ 

התמידית בעולם )הרש”ז(. וז”ל המהר”ל )גבורות ה’, הקדמה ראשונה(: “...וכל אשר יש בו יותר 

פלא, הוא יותר כבוד אל ה’ יתברך לחקור עליו, לפי שהוא מורה על גבורתו יתברך ויכולתו...”.

רבינו לעיל בשער הבחינה מבאר את חשיבות ההתבוננות בבריאה, וז”ל: “ההתבוננות בחכמה 

הנראית בברואי הבורא יתברך, היא הדרך הקרובה ביותר אל הוכחת מציאותו יתברך”. עוד הוסיף 

שם: “שדרך הבחינה בברואים, היא הנתיב הבטוח ביותר לידיעת אחדותו האמיתית”. 

וברמב”ם )יסודי התורה פ”ד הי”ב( כתב על חשיבות ההתבוננות במעשי ה’. התבוננות זו מביאה 

כל  ומכיר  האלו,  בדברים  מתבונן  שאדם  “בזמן  וז”ל:  האדם,  פחיתות  והכרת  ה’  אהבת  לידי 

הברואים ממלאך וגלגל ואדם וכיוצא בו, יראה חכמתו של הקב”ה בכל היצורים והברואים – מוסיף 

אהבה למקום ותצמא נפשו ויכמה בשרו לאהוב המקום ברוך הוא... וימצא עצמו שהוא ככלי מלא 

בושה וכלימה”. 

ק. מפלאי תבורא יהברך. ההתבוננות בבריאה ובנפלאות הבורא חובה היא, כנאמר בכתוב )איוב 

ב’( האריך לבאר את  )פרק  רבינו לעיל בשער הבחינה  נפלאות א-ל”.  והתבונן  “ֲעֹמד  יד(:  לז, 

מקורות החיוב להתבונן בבריאה כדי להכיר את הבורא יתברך, גדלותו ומידת טובו.

דבר זה הוא דרך לחיזוק האמונה ככתוב )ישעיה מ, כו(: “ְׂשאּו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה”, 

ואמרו רבותינו )אותיות דר”ע(: “כשם שהטלית מעידה על האורג, והדלת מעידה על הנגר, והבית 

מעיד על הבנאי, כך העולם מעיד על הקב”ה שבראו”. ובתשובות הרמב”ם )סי’ קג הביא ברייתא 

בשם רבי מאיר(: “הסתכל במעשיו, שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם”.

יצירות  ויצר  אחדותו  על  לאות  הנמצאות  כל  ברא  “...אשר  כתב:  הספר  בהקדמת  לעיל  רבינו 

לֵעד על גבורתו, והחל חדשות להעיד על חכמתו וגודל טובו, כדכתיב: “דור לדור ישבח מעשיך 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  תמוסר  הרפת הרפד    ארחוה 

מהנועה  המתים  ואינם 

הם  ואין   – תגלגלים וסיבובם 

גלגלי  מתנועת  מתפלאים 

כגון  וסיבוביהם,  הרקיע 

והכוכבים,  והירח  השמש 

וצאה תשמש ובואת – וזריחת 

וירידה  ושקיעתה,  השמש 

תרוחוה,  ונשיבה  תגשמים, 

ותדומת לתת – וכל התופעות 

נמצא  שתוא  ממת  הרווחות 

בהן  נפגשים  שהם   – עמם 

בשגרת החיים, ורואים אוהו 

הדיר – ומדבר שהם רואים אותו תמיד. וכן יהמתו – וכמו כן הם מתפעלים, כשרואים את תים ואת 

גליו וסעריו - וסערותיו, ורוב תחיוה – וסוגים שונים של בעלי חיים אשר בו, ולא יהמתו מתילוך 

תנתרוה – ואין הם מביעים פליאה והשתאות בראותם זרימת המים בנהרות ותגרה ונביעת תמים 

מן תמעינוה, אף על פי שלילת ויומם לא ינוחו ולא יעמדו – אינם נחים ושוקטים ופעולתם נמשכת 

ללא הפוגה יומם ולילה, ותרבת כתת – והרבה כיוצא באלה.

ֶמׁש  ֶ ּשׁ ים ְוִסּבּוָבם, ּכַ ּלִ ְלּגַ נּוַעה ַתּגַ ֵמִתים ִמּהְ ְוֵאיָנם ּהְ

ִויִריַדה  ּובֹוָאּת,  ֶמׁש  ֶ ַתּשׁ ְוֵצאה  ְוכֹוָכִבים,  ְוָיֵרַח 

ת  ִמּמַ ָלֶתת  ְוַתּדֹוֶמת  ָתרּוחֹוה,  יַבה  ּוְנׁשִ ִמים,  ׁשָ ַתּגְ

ְוֵכן  ָהִדיר.  אֹוהֹו  ְורֹוִאים  ם  ִעּמָ ִנְמָצא  תּוא  ֶ ּשׁ

יו ּוְסָעָריו, ְורֹב ַתַחּיֹוה  ם ְוַגּלָ רֹוִאים ַתּיָ ׁשֶ ִיְהְמתּו ּכְ

ַרה  ְוַתּגָ ָתרֹוה  ַתּנְ ֵמִתּלּוְך  ִיְהְמתּו  ְולֹא  ּבֹו,  ר  ֲאׁשֶ

ְולֹא  ָינּוחּו  לֹא  ְויֹוָמם  ַלְיָלת  ְעָינֹוה  ַתּמַ ִמן  ִים  ַתּמַ

ת ָכֶתת. ַיַעְמדּו, )קא(ְוַתְרּבֵ

תמורים  והם  יהברך, 

המימוה  על  ומצביעים 

יתברך,  חכמהו  ושלימות 

ותנתגהו  יכלהו,  והפעלת 

תכוללה  וחנינהו  תטובת, 

את  המקיפה  וחמלתו   –

ורחמיו  כולם,  הברואים 

תשגחהו  ורוב  המרובים, 

והשגחתו   – תברואים  על 

העצומה על ברואיו.

ואל ישיאך רוב ראוהך אוהנו 

– ושים לב שהעובדה שאתה 

רואה פלאים אלו שוב ושוב, 

במהלך  סוף  אין  עד  פעמים 

היום-יום, ואורך רגילוהך בתם 

הפלאים  בשגרת  וההרגל   –

עתיבה תהמת מתם  הללו, על 

להיות  אותך  יביאו  לא   –

אדיש וחסר התפעלות מתם, 

וכשתבחן   – בתם  ותבחינת 

אותם, והתית קדימה ידיעהך 

 – בתם  שהקל  מחייבה  אוהם 

קלים  אלה  פלאים  יהיו  אל 

בעיניך, מפני שהנך מכיר אותם מכבר - בעבור שתייה רגיל בם מילדוהך לראוהם ולתסהכל בתם – 

ואל יהיה לבך גס בהם, מפני שהורגלת לראותם וכבר פגשת בהם מאז ימי ילדותך.

וככת נמצא רוב עמי תארץ ותרבת מחשובי בני אדם על תענין תתת – אמנם הדבר קיים ומצוי אצל 

רוב המון העם שאינם מתבוננים, ואף פעמים שנוהג זה מצוי אצל הרבה בני אדם חשובים, ותוא, 

שתם המתים מדבר שתם רואים אוהו ולא תורגלו לראוהו – שהם מתפעלים מדבר פלא רק בזמן 

שהם פוגשים בו, מתפלאים רק מתופעות שלא הורגלו לראותן, כגון קדרוה תשמש – ליקוי החמה 

ותירח, ותברקים, ותרעמים, ותתיקוה – רעידת אדמה, ותסערת, ותדומת לתם – וכל הדומה לכך,

ִויָכְלּהֹו,  ָחְכָמהֹו,  ִמימּוה  ּהְ ַעל  ַתּמֹוִרים  ַרְך,  ִיְהּבָ

ְוַתְנָתָגהֹו ַתּטֹוָבת, ַוֲחִניָנהֹו ַתּכֹוֶלֶלה, ְוַרֲחָמיו, ְורֹב 

רּוִאים. ָחהֹו ַעל ַתּבְ ּגָ ַתׁשְ

ְרִגילּוְהָך  ְואֶֹרְך  יֲאָך רֹב ְראֹוְהָך אֹוָהם,  ִ ַיּשׁ ְוַאל 
ִחיָנת  ְוַתּבְ ֵמֶתם,  ַמּת  ַתּהֵ ֲעִתיַבה  ַעל  ָבֶתם, 

ֶבה  ְמַחּיֶ אֹוָהם  ְיִדיָעְהָך  ְקִדיַמה  ְוִהְתֶית  ָבֶתם, 

ְלדּוְהָך  ִמּיַ ם  ּבָ ָרִגיל  ָתִייָה  ׁשֶ ֲעבּור  ּבַ ֶתם  ּבָ ֵקל  ּהָ ׁשֶ

ֶתם. ל ּבָ ּכֵ ִלְראֹוָהם ּוְלִתְסּהַ

ֵמֲחׁשּוֵבי  ת  ְוַתְרּבֵ ָתָאֶרץ  י  ַעּמֵ רֹב  ִנְמָצא  ְוָכָכת 
ֵתם  ׁשֶ ָותּוא,  ת,  ַתּתֶ ָתִעְנָין  ַעל  ָאָדם  ְבֵני 

לּו  ֻתְרּגְ ְולֹא  אֹוהֹו  רֹוִאים  ֵתם  ׁשֶ ָבר  ִמּדָ ֵמִתים  ּהְ

ָרִקים,  ְוַתּבְ ֵרַח,  ְוַתּיָ ֶמׁש  ֶ ַתּשׁ ַקְדרּוה  ּכְ ִלְראֹוהֹו, 

ָלֶתם,  ְוַתּדֹוֶמת  ָעָרת,  ְוַתּסְ יקֹוה,  ְוַתּתִ ְוָתְרָעִמים, 
קא. ותרבת כתת. הנביא ישעיה שקרא: “שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה” )ישעיהו מ, כו(. 

ופירשו בספר הזוהר )פרשת בראשית(: “מי” ו”אלה” יוצרים יחדיו את המילה “אלוקים”, היינו 

שהתבוננות בבריאה מגלה את האלוקים. וגם התבוננות בטבע מגלה זאת, ומשום כך, הגימטריא 

של המילה “הטבע” היא 86 כמנין הגימטריא של המילה “אל ֹהים”. ואכן אברהם אבינו שהתבונן 

בבריאה ובסדר והתכנון המופתיים שבה, אמר: “וכי יש בירה דולקת בלא מנהיג” )בראשית רבה 

לט, א( זכה שנגלה אליו בעל הבירה.

רבי יונה מרצבך זצ”ל כתב כעין האמור, וז”ל: “ומפורסם הוא, ומסורת בידינו, שלפני בוא הקץ 

לאט לאט מתגלים לעין האדם כמה וכמה מסודות הבריאה ]כמו שכתב הזוהר )ח”א קיז. פרשת 

וירא(: “...יתפתחון תרעי דחכמתא...”, פירוש: ִיָּפְתחּו שערי חכמה למעלה ומבועי החכמה למטה, 

לתקן את העולם להיות מוכן להיכנס באלף השביעי[, וכבוד שמים מתגדל על ידי כך. ובאמת, 

תוך המאות, ובמיוחד בעשרות השנים האחרונות, מתפענחים לבשר ודם כמה וכמה מסתרי הטבע: 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  הרפת הרפו   תמוסר   ארחוה   

נתקל בהם לראשונה ומגלה 

את נפלאותיהם.

רואה,  הנך   – הראת  תלא 

אחי, כי תכסיל הוא כמו עיור, 

וכאשר ישכיל – וכאשר יגיע 

כענין  יתית  שכלית,  להבנה 

מי שנפקחו עיניו וראת – הוא 

את  הפוקח  כעיוור  ממש 

לפתע,  ברורה  וראייתו  עיניו 

ממה   – תכהוב  שאמר  כמו 

שהפסוק אומר על אדם וחות 

)בראשיה ג, ת(: ‘והפקחנת עיני שניתם‘ – עיני ִשְֹכָלם נפקחו והבינו את מה שקודם נעלם מהבנתם, 

וכבר ידענו – והרי יודעים אנו, כי עיניתם תיו פקוחוה גם קודם לכן, אלא מפני שהתחילו להבין את מה 

שהיה סתום ומעורפל בעיניהם, דימה אותם הפסוק לעיוורים שפקחו את עיניהם והתחילו לראות.

את  ולהבין   – כולם  אה  ומלחקור  אלה  בדברים  מלעיין   – בתם  מעיין  תתחמק  או  ההעלם  ואל 

אולם לא ראוי להיות כהמון 

על כן ראוי  כך.  הנוהג  העם 

ולהתבונן  לבחון  אחי,  לך, 

בכל מת שברא תבורא יהברך 

– בכל הברואים, מת שתייה 

רגיל בו – הן אלה שהנך רגיל 

להם, ומת שלא תייה רגיל בו 

– הן אלה שאינך רגיל להם, 

שלא  ובמת  שראיה  ובמת 

ראיה – הן אלו שכבר ראית 

פעם, הן אלו שלא ראית אף 

סכלוהך  השיאך  ואל  פעם. 

מתשהכל – ואל יפתה אותך 

הניח  שלא  הדעת  חוסר 

הללו  בענינים  להתבונן  לך 

בנערוהך בהחילה ראוהך אוהם, להמשיך לנהוג בחוסר התבוננות שהעתוב לתהבונן ולבחון בתם, 

בעה ובזמן שכבר הגעת לחתקה תכרהך – וכששכלך התעצם, ובור לבך – ולבך הזדכך, ותגעה בינהך 

– וכבר הנך בעל בינה, כשאהת גדול ובוגר, אך תבט לתם ותשהכל בתם, כאילו לא ראיה כמוהם – אלא 

הסתכל עליהם והתעמק בהם כאילו לא נפגשת בהם מעולם ולא ראית אותם מעודך. ודמת בנפשך 

– ותתאר לעצמך, כאילו תייה סהום עינים קודם תכרהך אוהם – כאילו היית עיוור לפני שהתבוננת 

בהם, ואחר כך פקחה את עיניך וראיה אוהם וִתכרהם – וכאילו אחר כך נפקחו עיניך, ועתה הנך 

ר  ְוַכֲאׁשֶ ר,  ִעּוֵ ּכָ ִסיל  ַתּכְ י  ּכִ ָאִחי,  ִהְרֶאת,  ֲתלֹא 
ֵעיָניו  ְפְקחּו  ּנִ ֶ ּשׁ ִמי  ְכִעְנַין  ִיְתֶית  יל,  ּכִ ַיׂשְ

יה  ֵראׁשִ ת )ּבְ הּוב ַעל ָאָדם ְוַחּוָ ָאַמר ַתּכָ מֹו ׁשֶ ְוָרָאת, ּכְ

י  ּכִ ָיַדְענּו,  ּוְכָבר  ֵניֶתם,  ׁשְ ֵעיֵני  ַקְחָנת  ּפָ )קב(ַוּהִ ת(:  ג, 

ֵעיֵניֶתם ָתיּו ְפקּוחֹוה קֶֹדם ָלֵכן.

ם, ּלָ ּכֻ ֶאה  ּוֵמֲחקֹר  ֶתם  ּבָ ן  ֵמַעּיֵ ם  ְהַעּלֵ ּהִ  ְוַאל 

ָרא  ּבָ ֶ ּשׁ ַמת  ָכל  ּבְ ִלְבחֹן  ָאִחי,  ְלָך,  ָראּוי  ן  ּכֵ ַעל 
ּוַמת  ּבֹו  ָרִגיל  ָתִייָה  ֶ ּשׁ ַמת  ַרְך,  ִיְהּבָ ַתּבֹוֵרא 

ּלֹא  ֶ ּשׁ ּוְבַמת  ָרִאיָה  ֶ ּשׁ ּוְבַמת  ּבֹו,  ָרִגיל  ָתִייָה  ּלֹא  ֶ ּשׁ

ִעְנָיִנים  ּבָ ל  ּכֵ ּהַ ֵמִתׂשְ ִסְכלּוְהָך  יֲאָך  ִ ּשׁ ּהַ ְוַאל  ָרִאיָה. 

ֲעתֹב ְלִתְהּבֹוֵנן  ּהַ ה ְראֹוְהָך אֹוָהם, ׁשֶ ְהִחּלַ ַנֲערּוְהָך ּבִ ּבְ

ַעה  ָך ְוַתּגָ ָרְהָך ּובֹר ִלּבְ ֵעה ֶחְתַקה ַתּכָ ֶתם ּבְ ְוִלְבחֹן ּבָ

ל  ּכֵ ּהַ ְוִתׂשְ ָלֶתם  ט  ַתּבֵ ַאְך  ָגדֹול,  ת  ַאּהָ ׁשָ ּכְ יָנְהָך  ּבִ

ָך,  ַנְפׁשְ ּבְ ת  ְוַדּמֵ ְכמֹוָהם.  ָרִאיָה  לֹא  ִאּלּו  ּכְ ֶתם,  ּבָ

אֹוָהם,  ָרְהָך  ַתּכָ קֶֹדם  ֵעיַנִים  ְסהּום  ָתִייָה  ִאּלּו  ּכְ

ם. ְרּהָ ַקְחּהָ ֵעיֶניָך ְוָרִאיָה אֹוָהם ְוִתּכַ ְך ּפָ ְוַאַחר ּכָ

קב. והפקחנת עיני שניתם. פירש רש”י )עה”ת בראשית ג, ז(: “לענין החכמה דיבר הכתוב, ולא לענין 

ְכָלם והבינו את מה שנעלם מהבנתם קודם  ראיה ממש”. כלומר, פקיחת עינים זו, היינו שנפקחו עיני ֹשִ

לכן. ולא דיבר הכתוב לענין ראיה ממש, שהרי עיניהם הרואות היו פקוחות מתחילת בריאתם. 

ויש להבין, כיצד דווקא אחר החטא נפקחו עיני שכלם והבינו את מה שנעלם מהבנתם קודם לכן? 

וביאר ה’אור החיים’ הק’: רמזה לנו התורה, בזה שכתבה “ותפקחנה עיני” וגו’, אף-על-פי שאין 

הכתוב דיבר לענין ראיה ממש, לרמז על מה שאמרו חז”ל )סוטה ג, א( “אין אדם חוטא אלא אם כן 

נכנסה בו רוח שטות”, והיינו שבעת מעשה החטא, החוטא עיניו סמויות מחשק ולהט התאוה, וכן 

הנביא מכנה לרשעים “עורים” )ישעי’ מב, טז(. וזה שהודיע לנו הכתוב באמרו “ותפקחנה”, פירוש, 

שאחר שנגמר מעשה החטא, ועברו את העבירה, והסתלק לו המסית המכונה “חושך”, שמחשיך 

עינו של אדם, תיכף ומיד נפקחו עיניהם, והרגישו “כי עירומים הם” )בראשית ג, ז(. 

וכן יקרה לכל רשע, שבגמר מעשה הרע, ירגיש כי התעיב, ויכלם במעשיו, ויאירו עיני שכלו. 

אז  החטא  ובגמר  להשכיל”.  “נחמד  לעינים”,  היא  “תאוה  למאכל”,  “טוב  הדבר  נראה  בתחילה 

“ותפקחנה”, הדמיון מסתלק, ונשאר – “וידעו כי עירומים הם”. 

מרחקי ענק מחלל התבל ומהלכי הכוכבים נתבהרו: גלים טמונים שאין העין רואה נתגלו; ומבנה 

האטום הזעיר מתפענח, ובו כוח עצום שיכול להחריב עולמות, אלא שבוראו מרסנו בכוח מסתורי 

המחזיקו שמבלעדי כך, הכל היה מתפורר ברגע... ברוך המחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. 

ובה במידה שאדם מרחיב ומכיר מסתרי הבריאה וסודותיה ותמונת העולם מתחדשת בעיניו, הרי 

הוא נרעד ונפחד ונבעת מגדלות הבורא ומחכמתו, בדבר הגדול והקטן גם יחד... וצדיקים ילכו בו 

ומכירים ורואים את האלקות, ומוסיפים אהבתו ויראתו, ופושעים שאטמו עיניהם מלראות יכשלו 

בם” )‘חזון שמים’ הוצאה ב’ עמ’ י’. ו’ספר רקיע השמים’, בשער(. 

 עיונים 

 עיונים 



הלבבות שער חשבון הנפשחובות 

 ארחוה תמוסר  הרפט 

ביושר לבב הלבבותשער חשבון הנפש חובות 

תמוסר  ארחוה  הרפח  

הראת  ואת  ועומקם,  מהותם 

את   – תענינים  מאמיהוה 

והכיר  אודותם,  על  האמת 

מפלאי תבורא יהעלת - תדע 

את סודות הבריאה ופלאיה, 

בו  סכלוהך  שארכת  מת 

שבמשך   – ממנו  ועיורונך 

הכרת  לא  ארוך  רב  זמן 

סומא  כמו  והיית  אותם 

אחד  שאמר  כמו  בעניינם, 

מן תחכמים: לבבוה תחכמים 

מת  רואוה  עינים,  לתם  יש 

 – תפהאים  רואים  שאינם 

החכמים  רואים  ליבם  בעיני 

רואים  מה שהטיפשים אינם 

בעיניהם, כמו שאמר תכהוב 

בדברי הנביא הפונה לגויים 

וגוער בהם על שהם מדמים את כוחו של ה’ לפסלים, מעשה עץ, נחושת ואבן. אלו הם דברי הנביא 

כלשונם )ישעית מ, כא(: ‘תלוא הדעו – היה עליכם לדעת ולהבין זאת בשכלכם, או לפחות - תלוא 

– הלוא יכולתם לדעת  – היה עליכם לשמוע זאת מפי החכמים. תלוא תגד מראש לכם‘  השמעו 

זאת מן המסורת - אברהם העברי פרסם לכל העולם את ממשלתו של ה’, ודבריו נמסרו ועברו 

במסורת מדור לדור. גם אתם הייתם אמורים לקבל ידיעה זו ולהכיר בה, לּו הייתם רוצים. בוודאי 

אם תסתכלו על העולם ומלואו, תבינו את גדלות ה’, וכנאמר בהמשך שם: ‘שאו מרום עיניכם ]אל 

צבאות השמים[ וראו מי ברא אלה ]את השמש את הירח ואת הכוכבים[’.

 – – תעשה חשבון הנפש עם עצמך וההבענת  הוא, שהחשוב עם נפשך  והאופן תארבעת ועשרים 

ותדרוש מנפשך ללמוד ולהתקדם על פי כל ענין שנהיישב ונתברר אצלת מעניני ידיעה תאלתים 

והורהו, ודברי רבותינו תראשונים, וחידוה תחכמים - ומסורת הדורות, ועניני תהפילוה והתשבחות, 

ְלֵאי  ִמּפִ יר  ְוַהּכִ ָתִעְנָיִנים,  ֵמֲאִמּהּוה  ְרֶאת  ּהִ ְוָאת 

ָאְרָכת ִסְכלּוְהָך בֹו ְוִעְורֹוְנָך  ֶ ת ַמת ּשׁ ַתּבֹוֵרא ִיְהַעּלֶ

ִלּבֹוה  ַתֲחָכִמים:  ִמן  ֶאָחד  ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ּנּו,  ִמּמֶ

ֵאיָנם רֹוִאים  ֶ ַתֲחָכִמים ֵיׁש ָלֶתם ֵעיָנִים, רֹואֹוה ַמת ּשׁ

ְעָית מ, כא(: ֲתלֹוא  הּוב )ְיׁשַ ָאַמר ַתּכָ מֹו ׁשֶ ָהִאים, ּכְ ַתּפְ

ד ֵמרֹאׁש ָלֶכם. ָמעּו ֲתלֹוא ֻתּגַ ֵהְדעּו ֲתלֹוא ִהׁשְ

ָך  ַנְפׁשְ ִעם  ב  ֵ ַחּשׁ ּהְ ׁשֶ ִרים,  ְוֶעׂשְ ָעת   ְוָתַאְרּבָ
ב  ֵ ְהַיּשׁ ּנִ ׁשֶ ִעְנָין  ל  ּכָ ַעל  ת  ֶעּנָ ְוִהְהּבָ

ְוִדְבֵרי  ְוהֹוָרהֹו,  ָתֱאלִֹתים  ְיִדיַעה  ֵמִעְנָיֵני  ֶאְצָלּת 

ִפּלֹוה,  ָתִראׁשֹוִנים, ְוִחידֹוה ַתֲחָכִמים, )קג(ְוִעְנְיֵני ַתּהְ

כתב רבי שמשון פנקוס זצ”ל )בספרו ‘שערים בתפלה’, פתיחה ב(, וז”ל: מן היסודות להצלחה 

ולהתקדם בה  היינו להשתדל לעלות  ועליה,  בעבודת התפילה הוא להשתדל בה בדרך גדלות 

בהדרגה שלב אחר שלב. בעמל התורה פשוט הוא שהמטרה היא לעלות מדרגה אחר מדרגה, וזה 

כל עיקר עבודתינו, שהרי מי שלמד כמה שנים, ולבסוף מוצא את עצמו באותה מדרגה בהבנה, 

בעמקות ובידיעת התורה כמו בראשית לימודו, לכישלון יחשב בעיני עצמו ובעיני חביריו. כן 

הדבר בתפילה, גם בה צריך לעלות ולהתקדם ולגדול מיום ליום, מזמן לזמן, ומשנה לשנה. וצריך 

להיות שאינה דומה תפילת בחור בשיעור א’ שמתפלל כמו צעיר מתחיל, לתפילת בחור בשיעור 

תפיסתו  התפילה  בסוגית  כן  הגמרא,  בסוגיות  הנוספת  הבנתו  עם  יחד  יותר,  שהמתקדם  ב’, 

חבורה  אומר  שכבר  ג’  בשיעור  בחור  שכן  וכל  לגמרי,  אחרת  במעלה  שיהיו  צריכים  ועבודתו 

מזמן לזמן ומחדש חידושי תורה, צריך שתהא תפילתו עם הבנה אחרת וחשק אחר, ושתתחיל 

 להתנוצץ בקרבו אש התשוקה להתקרב להקב”ה ביתר שאת, וכך משנה לשנה ילך ויגדל בתורה

ותפילה. 

כך היה צריך להיות. אבל בימינו – כמה עלוב המצב שבחור הנכנס לשיעור ראשון בישיבה ויוצא 

אחר כמה שנים של התגדלות בלימוד, תלמיד חכם מעולה, ולעומת זה בתפילה יוצא הוא כמו 

ביום שנכנס – ולוואי לא גרוע מזה. וכל כך למה, מפני שאין עושים עסק וענין מעבודת התפילה, 

ודי לנו אם עבר זמן התפילה באמירת המילים גרידא.  ולא רואים צורך לעלות ולהתגדל בה, 

 ובאמת איך אפשר לבנות בנינים ולעלות מדרגות אם לא נשים לב לזה ולא נרגיש את חשיבות 

הדבר.

והדבר רמוז בפסוק שנאמר בנבוכדנצר “וישרוף את בית ה’ וכו’ ואת כל בית גדול שרף באש” 

לוי, חד אמר מקום  יהושע בן  ורבי  יוחנן  “רבי  כז, א(  )מגילה  ופרשו חז”ל  )מלכים ב כה, ט(, 

וחד אמר מקום שמגדלין בו תפילה”. הרי דכמו שבית המדרש הוא מקום  שמגדלין בו תורה, 

להתגדל בו בתורה, כן בית התפילה הוא מקום להתגדל בו בתפילה. וכבר אמרו חז”ל על התפילה 

)ברכות ו, ב(: דברים העומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלין בהן - זו תפילה, והנה ודאי 

שאי אפשר לו לאדם שיגיע לרומו של עולם מבלי שישתמש בסולם המוביל לשם, והעומד יום 

יום ליד הסולם ועושה הקפות סביבו, ומפעם לפעם אפילו מסתכל למעלה בגעגועים, אם לא 

יתגבר וירים עצמו לעלות שלב אחר שלב, יעברו שנים של הקפות וסיבובים עד שיזדקן – והוא 

למטה בארץ. עכ”ד. 

וידוע מה שסופר על רבינו סעדיה גאון, שהיה עושה כל יום תשובה, על שאתמול עבד את הקב”ה 

בהכרה פחותה מהיום. קג. ועניני תהפילוה אשר ידעה מעה נערוהך וכו‘ וכל אשר הוסיף תכרה תאדם יוסיף ברור בענינים. 
 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה   ארחוה תמוסר  הרצא הרצ  

מתם  שיש  ומת  כפשוטם, 

נראת, ומת שתוא מתם נסהר 

ואיזה  מובנים  מהם  איזה   –

ומת  מובנים,  אינם  מהם 

שתתקשת נמצאה בו – ולאלו 

והיקש,  דמיון  יש  כתובים 

למקומות  לוגי,  או  לשוני 

שאין  ומת  במקרא,  אחרים 

תתקשת נמצאה בו – ולאיזה 

מהם אין דמיון במקרא.

להפילוה  בנוגע  העשת  וכן 

מתסהכל  להשבחוה,  ובנוגע 

 - במלוהן  שתתבונן   -

 – עניניתן  ומגמה  בסגנונן 

ובמטרת התוכן הכלול בהן, 

כדי שהתית בעה שהדבר בתן 

שכאשר  כדי   – אלתיך  לפני 

ה’, תהיה  לפני  תעמוד בהם 

את מת שמוציא  ומבין  יודע 

את   – תמלוה  מן  לשונך 

פירוש המילים שהנך מבטא בלשונך, ומת שמבקש לבך בענין – ומהו התוכן של בקשת הלב. ואל 

הנתג בכל תת – בכל מה שנוגע לדברים אלו אל תנהג כמנתג ימי תנערוה – כדרך שנהגת בימי 

נעוריך, שהאמר מן תמלוה בלשונך מת שיתדמן לך – כשהיית מוציא את המילים מפיך בלי להבין 

– ובלי  – ובלי להקפיד על כללי הדקדוק, ואינך יודע תענין  את פירושן, ועל איתת דרך שיתדמן 

לדעת את תוכנן. וכבר קדם לנו – וכבר ביארנו לעיל בפרק זה באופן התשיעי ובאופן השמונה 

עשר בענין תתת מת שיש בו די – די הצורך כיצד על האדם לנהוג בכל מה שנוגע לתפילתו.

וכן העשת בנוגע לדברי תחכמים ותקבלת – והתורה שבעל פה,

אותם  וידעה  למדת  אשר 

ובראשיה  נערוהך  מעה 

והתפתחותך  גידולך 

ותחילת   – לימודך  ותהחלה 

מעצמך  ותדרוש  לימודך, 

הדברים  את  וללמוד  לחזור 

כדי  מחודש  באופן  הללו 

הבנתך  פי  על  אותם  להבין 

צורה  כי  הבוגרת,  הנוכחית, 

אצל  תדקים  תענינים  הבנת 

אינת  חלושת  שתכרהו  מי 

שתכרהו  מי  אצל  כצורהם 

לשוב  יש  אכן,   – חתקת 

שנלמדו  דברים  וללמוד 

בשנות הילדות, מפני שהבנת 

של  ששכלו  בזמן  הדברים 

האדם אינו בשל אינה דומה 

להבנתו בזמן ששכלו נעשה 

בוגר, וכל אשר הוסיף תכרה 

בענינים  בירור  יוסיף  תאדם, 

שכלו,  התפתחות  וכמידת   –

כך תגדל הבנתו באותם עניינים.

ועל כן אל הנוח דעהך – אל תסמוך על עצמך על מת שנצטייר בלבך בהחילה לימודך מן תענינים 

תמסופקים – על האופן שבו נקלטו בלבך עניינים קשים ומסובכים ותסברוה תעמוקוה שנחקקו 

בלבך בהיותך ילד צעיר, אבל ]אלא[ ראוי לך לתהחיל בעה חותק ]התחזקות[ שכלך ותכרהך – כאשר 

שכלך מתבגר, עליך להתחיל בלימוד ועיון מחודש - לעיין בספר הורה תאלתים ובספרי נביאיו, 

כמי שלא למד מתם אוה – כאדם שזו לו הפעם הראשונה שנפגש בספר התורה ובדברי הנביאים 

ללא כל ידיעה מוקדמת, והרגיל את עצמך לפרשם ולבארם ולתהבונן במלוהם ]במילים[ ובלשונם 

– ובסגנון שלהם, ומת שסובלוה מן תענינים – ובתוכן הכלול בהם, ומת שיש מתם כפשוטו – ותעיין 

ואיזה מהם אי אפשר לפרשם   – אלו דברים מהם אפשר לפרשם כפשוטם, ומת שאינו כפשוטו 

ר,  ִנְסּהָ ֵמֶתם  תּוא  ֶ ּשׁ ּוַמת  ִנְרֶאת,  ֵמֶתם  ׁש  ּיֵ ֶ ּשׁ ּוַמת 

ת  ׁשָ ַתַתּקָ ֵאין  ֶ ּשׁ ּוַמת  ּבֹו,  ִנְמֵצאה  ת  ׁשָ ַתַתּקָ ֶ ּשׁ ּוַמת 

ִנְמֵצאה ּבֹו.

ִמּלֹוָהן  ל ּבְ ּכֵ חֹוה ֵמִתְסּהַ ּבָ ׁשְ ִפּלֹוה ּוַבּהִ ת ַבּהְ ֲעׂשֶ ְוֵכן ּהַ
ר  ַדּבֵ ּהְ ׁשֶ ֵעה  ּבְ ְתֶית  ּהִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ִעְנָיֵניֶתן,  ה  ּוְמַגּמַ

ִמן  ְלׁשֹוְנָך  ּמֹוִציא  ֶ ּשׁ ַמת  יֹוֵדַע  ֱאלֶֹתיָך  ִלְפֵני  ֶתן  ּבָ

ָכל ֶתת  ְנַתג ּבְ ָך ָבִעְנָין. ְוַאל ּהִ ׁש ִלּבְ ַבּקֵ ּמְ ֶ ּלֹוה ּוַמת ּשׁ ַתּמִ

ְלׁשֹוְנָך  ּבִ ּלֹוה  ּהֹאַמר ִמן ַתּמִ ׁשֶ ֲערּוה,  ַתּנַ ְיֵמי  ִמְנַתג  ּכְ

ן, ְוֵאיְנָך יֹוֵדַע  ּמֵ ְתּדַ ּיִ ן ְלָך, ְוַעל ֵאיֶתת ֶדֶרְך ׁשֶ ּמֵ ְתּדַ ּיִ ֶ ַמת ּשׁ

ׁש ּבֹו ָדי. ּיֵ ֶ ת ַמת ּשׁ ָתִעְנָין. ּוְכָבר ָקַדם ָלנּו ָבִעְנָין ַתּתֶ

ָלת,  ּבָ ְוַתּקַ ַתֲחָכִמים  ִדְבֵרי  ּבְ ת  ֲעׂשֶ ּהַ )קד(ְוֵכן 

ּדּוְלָך  ּגִ יה  ּוְבֵראׁשִ ַנֲערּוְהָך  ֵמֵעה  ָיַדְעּהָ  ר  ֲאׁשֶ

ים ֵאֶצל  ּקִ י צּוַרה ָתִעְנָיִנים ַתּדַ ְוַתְהָחַלה ִלּמּוְדָך, ּכִ

ִמי  ֵאֶצל  צּוָרָהם  ּכְ ֵאיָנּת  ת  ֲחלּוׁשָ ָרהֹו  ַתּכָ ׁשֶ ִמי 

ַרה ָתָאָדם,  ר ּהֹוִסיף ַתּכָ ָרהֹו ֲחָתָקת, ְוָכל ֲאׁשֶ ַתּכָ ׁשֶ

ִעְנָיִנים. רּור ּבָ יֹוִסיף ּבֵ

ָך  ִלּבְ ר ּבְ ְצַטּיֵ ּנִ ֶ ָך ַעל ַמת ּשׁ ְעּהְ נּוַח ּדַ ן ַאל ּהָ ַעל  ּכֵ
ִקים  ַתְמֻסּפָ ָתִעְנָיִנים  ִמן  ִלּמּוְדָך  ה  ְהִחּלַ ּבִ

ֵעה  ָברֹוה ָתֲעֻמּקֹוה, ֲאָבל ָראּוי ְלָך ְלַתְהִחיל ּבְ ְוַתּסְ

ֵסֶפר ּהֹוַרה ָתֱאלִֹתים  ן ּבְ ָרְהָך ְלַעּיֵ ְכְלָך ְוַתּכָ חֶֹתק ׂשִ

אֹוה, ֵמֶתם  ָלַמד  ּלֹא  ׁשֶ ִמי  ּכְ ְנִביָאיו,   ְוִסְפֵרי 

ּוְלִתְהּבֹוֵנן  ּוְלָבֲאָרם  ם  ְלָפְרׁשָ ַעְצְמָך  יל  ְוַהְרּגִ

ּסֹוְבלֹוה ִמן ָתִעְנָיִנים,  ֶ ּשׁ ּוִבְלׁשֹוָנם, ּוַמת  ִמּלֹוָהם  ּבְ

ִכְפׁשּוטֹו, ֵאינֹו  ֶ ּשׁ ּוַמת  ְפׁשּוטֹו,  ּכִ ֵמֶתם  ׁש  ּיֵ ֶ ּשׁ  ּוַמת 

קד. וכן העשת בדברי תחכמים ותקבלת שההבונן בתם. מצינו בחז”ל כי כל תוספת חכמה – מעלה 
 עיונים 



הלבבותשער חשבון הנפשביושר לבב חובות 

הרצג  תמוסר   ארחוה   

הלבבות שער חשבון הנפשחובות 

תמוסר  ארחוה  הרצב  

]בדבריהם[,  בתם  שההבונן 

שאינו  בדבר  תתקל  ואם 

תכוה  לכף  הדינם  לך,  מובן 

הסיבה  את  תתלה  אל   –

אלא  בהם,  הבהירות  לחוסר 

הנוח  ואל  הבנתך,  בקוצר 

עצמך  תסמוך  ואל   – דעהך 

על מת שנהברר אצלך – על 

להבין  מעצמך  תדרוש   – נפשך  אה  עליו  הבע  אלא   - אבל  לימודך,  בהחילה  הראשונית  הבנתך 

עכשיו.  אלו  דברים  ללמוד  מתחיל  הנך  כאילו   – בו  שמהחיל  כמי  מחודש,  בעיון  דבריהם  את 

בו  היטב, התכרנו וההיישב  אותם  והבנת  לעצמך  ביררת  והדברים שכבר   – ומת שיהברר אצלך 

ברורים  אינם  שעדיין  והדברים   – בבירורו  שהסהפק  ומת  לעצמך,  ותשננם  בזיכרונך  תחקוק   –

הנוכחית הבנתך  מידת  לפי  הדור  מחכמי  פירושם  את  תחקור   – דורך   לך, החקור עליו מחכמי 

והבוגרת,

ָך  ְעּהְ נּוַח ּדַ ֶתם ּוְהִדיֵנם ִלְתכּוה, ְוַאל ּהָ ְהּבֹוֵנן ּבָ ּהִ ׁשֶ

ֲאָבל  ִלּמּוְדָך,  ה  ְהִחּלַ ּבִ ֶאְצְלָך  ֵרר  ְהּבָ ּנִ ֶ ּשׁ ַמת  ַעל 

ּוַמת  ּבֹו.  ְהִחיל  ּמַ ׁשֶ ִמי  ּכְ ָך  ַנְפׁשְ ֶאה  ָעָליו  ַבע  ּהְ

ּוַמת  ּבֹו,  ב  ֵ ְוִהְהַיּשׁ ֶרּנּו  ְתּכְ ּהִ ֶאְצְלָך,  ֵרר  ְהּבָ ּיִ ֶ ּשׁ

דֹוְרָך  ֵמַחְכֵמי  ָעָליו  ְחקֹר  ּהַ ֵברּורֹו,  ּבְ ק  ּפֵ ְסּהַ ּהִ ׁשֶ

ואין תימה בדבר, שכן מרחקי חכמת ה’ הם עצומים ללא גבול וללא שיעור. כמה חכמה מכיל גלגל 

אחד שבבריאה וכמה יש להתעניין ולהתעמק בו כדי להשיג אותו? והרי ישנם בעולם גלגלים רבים 

ובכולם משתקפת חכמה ללא סוף. נמצא, איפוא, שמימדי החכמה הם ללא שיעור. ואם בחכמת 

העולם כך, על אחת כמה וכמה בחכמת התורה, שבאות אחת ממנה נברא כל העולם, אין שיעור 

למימדי מושגיה ויש מרחקים עצומים בין דור אחד למשנהו או בין איש לרעהו אף כדי מרחק 

שבין אדם לבהמה. ואף אם גם הדור הפחות או האדם הפחות נמצא בדרגה גדולה מאד.

ומכאן יש לראות גם את הצד השני, שאם אחד משיג דבר אחד יותר מחברו בהכרתו ובהשגתו, 

הריהו עולה עליו במימדים אחרים ומהווה מהות אחרת. וגם זה יש ללמוד מדברי חז”ל באותו 

ענין. איתא שם בגמרא שחזקיה שאל איבעיא בהלכה ורבי יוחנן תלמידו פתרה לו מתוך סברא 

ידועה, וקרא עליו חזקיה בגלל סברתו זו: “לית דין בר אינש”, כלומר, שאינו בן אדם אלא מלאך 

)ראה רש”י שם(. הרי שבגלל סברתו זו בלבד שתפש מה שלא תפשו אחרים, התעלה לדרגה אחרת 

והובלט הבדל ביניהם כהבדל בין מלאך לבן אדם.

הרי לנו כמה חשובה כל השגה והכרה בחכמת התורה, המעלה את האדם למהות אחרת ולעולמות 

אחרים. 

את האדם למדרגות רמות וגבוהות יותר. על הפסוק “ביום השלישי וישא אברהם את עיניו וירא 

את המקום מרחוק” וגו’ )בראשית כב, ד(. איתא במדרש: מה ראה, ראה ענן קשור בהר, ואיתא 

שם שיצחק גם ראה את הענן אבל שני נעריו לא ראו. “אמר )אברהם(: הואיל וחמור אינו רואה 

ואתם אינכם רואים, שבו לכם פה עם החמור. ומנין שהעבדים דומים לבהמה מהכא )בראשית כב, 

ה(: שבו לכם פה עם החמור” )ב”ר נ”ו ב’(. 

ומי היו הנערים האלה? ישמעאל ואליעזר, שהיו מחניכי ביתו של אברהם אבינו ועמדו במדרגות 

גדולות מאד בהכרתם ובהשגותיהם. אולם מכיון שלא הגיעו לשיא הכרתם של אברהם ויצחק 

ולא השיגו במדרגת רוח הקודש מה שהשיגו הם, גבה הר ביניהם עד שנקבעה להם ולכל זרעם 

אחריהם דרגה של חמורים. למדנו מכאן אומר בעל ‘אור הצפון’ )ח”א עמ’ קמ”ה( כמה גדול ערכה 

של כל השגה בהכרה, עד שההבדל בין השגה אחת לשניה במקרה אחד בלבד הוא כהבדל בין 

אדם לחמור. 

במעשה ההליכה אל העקידה, התבלט ההבדל בין אברהם ויצחק לבין ישמעאל ואליעזר. בתחילה 

אמנם הלכו במשך שלשה ימים כולם יחדיו, אבל ביום השלישי ראה אברהם את המקום מרחוק, 

וגם יצחק ראה את המקום – כלומר הוא ראה והשיג מה שראה והשיג אברהם – ומשום כך נמצא 

ראוי לעקידה. חז”ל אומרים שלאחר שיצחק השיב לאביו שהוא רואה את עמוד הענן שבהר “הבין 

אברהם שנרצה הנער לעולה” )פרקי דר”א פ’ ל”א(. אבל ישמעאל ואליעזר לא ראו ולא השיגו את 

כל מה שאפשר היה להשיג. ומשום שעמדו ולא המשיכו להתרומם ולהתעלות עם אברהם ויצחק, 

לא היו ראויים ללכת יחד ִאתם. ואמר להם אברהם “שבו לכם פה עם החמור”. כלומר, בגלל זה 

בלבד נקבעה להם דרגה של חמור.

יסוד זה בא ללמדנו שגם אנו, אף לאחר שיצאנו ממצרים לחירות עולם, וקבלנו את התורה ואי 

גם לגבינו יש הבדל בין השגה להשגה כאותו  אפשר לנו לרדת לדרגה של עבדים, בכל זאת 

מרחק שבין אדם לחמור. “אמר רבי זירא אמר רבא בר זימונא: אם ראשונים כמלאכים אנו כבני 

אדם ואם ראשונים כבני אדם אנו כחמורים, לא כחמורו של רב חנינא בן דוסא ושל רבי פנחס 

בן יאיר אלא כשאר החמורים” )שבת קיב, ב(. הרי שרבי זירא ראה הבדל בדרגה של דורו לגבי 

הדרגה של הדור שלפניו, כהבדל בין חמור לבני אדם. ואם כי גם דורו של רבי זירא עמד בדרגה 

גדולה מאד בהשגת החכמה שלפי מושגינו אנו אין לנו בה כל תפיסה, בכל זאת מכיון שהשגותיו 

של הדור שלפניו, היו גדולים משל השגותיהם הם – שהם תפסו סברא אחת חשובה יותר )ראה 

שם( – ראו בזה מרחק עצום ביניהם. כי כאמור רב מאד ערכה של כל השגה והכרה עד שכל הבדל 

בין זו לזו מהווה מהות אחרת לגמרי, מהות הרחוקה מחברתה כרחוק האדם מן הבהמה.

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  תמוסר  הרצת הרצד   ארחוה   

בירור  וכי   – שעבר  ושמת 

הדברים שנחקק בדעהך בעה 

אינו  בצעירותך   – תנעורים 

לתשהנוה  ייהכן  ולא  יכול 

בגרותך, ולתיוה  בימי  אצלך 

ואינו   – דעהך  אצל  נכרי 

בעיניך  מוזר  להיות  יכול 

מחשבה  כי   – תת  כי  עכשיו, 

תיצר  מפיהוי  אחד  היא  זו 

לך, שירשל אוהך – ובה הוא 

רוצה לרפות את ידיך מלעיין 

ומלחקור על אמיהה תענינים ועל האמת הצרופה שבתורה. וידמת בעיניך – ולכן הוא מטעה אותך 

לחשוב שכבר מאז ומתמיד אהת חכם גמור ושלם בשכלך, ולא החסר מאומת ממת שאהת צריך לו – 

ומשכבר הימים כבר לא חסרה לך אף ידיעה הנצרכת לך, כמו שאמר שלמה המלך תחכם )משלי כו, 

טת(: ‘חכם עצל בעיניו – העצל חכם בעיניו יותר משבעת משיבי טעם‘ – משבעת החכמים רואי פני 

המלך היודעים לפתור כל שאלה המגיעה לפתחם )מצודת דוד(, ועוד אמר )משלי כו, יב(: ‘ראיה 

תחקירת  בדרך  שלא 

תראשונת – ולא כפי שהיית 

ואת  בקטנותך,  לחקור  נוהג 

מסודוה  לך  ויתברר  ייראת 

תנביאים  וסודוה  תהורת 

לך  ויתגלו   – ותחכמים 

ומדברי  התורה  מרזי  סודות 

שאי  מת  והחכמים  הנביאים 

לימוד  מצד  לתשיגו  אפשר 

– שלא היה  תמלמדים אוהך 

ידי  על  להשיג  באפשרותך 

הלימוד שלימדו אותך בהחילה עניניך – בתחילת התפתחותך.

מת  על  תוסיפת  לא  בטעות שתכרהך  גאוותך, שהחשוב  אותך  תפתה  ואל   – תגאות  ואל השיאך 

שתיהת עליו מנעוריך – שלא התווספה לך הבנה כיום על מה ההבנה שנקלטה בשנים קודמות, 

ֵכן  ִיּהָ לֹא  עּוִרים  ַתּנְ ֵעה  ּבְ ָך  ַדְעּהְ ּבְ ָעַבר  ֶ ּשׁ ת  ּמַ ְוׁשֶ

י ֶתת  ָך, ּכִ ְעּהֶ ּנֹוה ֶאְצְלָך ְוִלְתיֹוה ָנְכִרי ֵאֶצל ּדַ ּהַ ְלִתׁשְ

ן ּוֵמֲחקֹר ַעל  ל אֹוְהָך ֵמַעּיֵ ֵ ַרּשׁ ּיְ ֶצר ְלָך, ׁשֶ ּהּוי ַתּיֵ ִמּפִ

ָחָכם  ת  ַאּהָ ׁשָ ְבֵעיֶניָך  ת  ִויַדּמֶ ָתִעְנָיִנים,  ה  ֲאִמּהַ

ת ָצִריְך לֹו,  ַאּהָ ָ ת ּשׁ מּור, ְולֹא ֶהְחַסר ְמאּוָמת ִמּמַ ּגָ

ֵעיָניו  ֵלי כו, טת(: ָחָכם ָעֵצל ּבְ ָאַמר ֶתָחָכם )ִמׁשְ מֹו ׁשֶ ּכְ

ָרִאיָה  יב(:  כו,  ֵלי  )ִמׁשְ ְוָאַמר  ָטַעם,  יֵבי  ְמׁשִ ְבָעת  ִ ִמּשׁ

ְלָך  ֵיָרֶאת  ָאת  ָתִראׁשֹוָנת,  ַתֲחִקיָרת  ְבֶדֶרְך  ּלֹא  ׁשֶ

ִביִאים ְוַתֲחָכִמים ַמת  ִמּסֹודֹוה ַתּהֹוָרת ְוסֹודֹוה ַתּנְ

ִדים אֹוְהָך  ד ִלּמּוד ַתְמַלּמְ יגֹו ִמּצַ ר ְלַתּשִׂ ִאי ֶאְפׁשָ ֶ ּשׁ

ה ִעְנָיֶניָך. ְהִחּלַ ּבִ

ָרְהָך לֹא  ַתּכָ ְחׁשֹב ׁשֶ ּהַ ֲאָות, ׁשֶ יֲאָך ַתּגַ ִ ּשׁ ּהַ )קת(ְוַאל 

עּוֶריָך,  ָתְיָהת ָעָליו ִמּנְ ֶ תֹוִסיָפת ַעל ַמת ּשׁ

להתיש כוח היצר, אבל בזקנותו שכחש כוח היצר נאמר שאין צריך להרבות כל כך בעיון התורה 

ויכול ללמוד דברים קלים, לזה אמר ‘ולערב’ וגו’ שגם בזקנותו צריך לעמול בתורה וכמו שאמרו 

חז”ל )אבות פ”ב מ”ה( אל תאמין בעצמך וכו’.

להסתפק  ולא  חכמתו,  על  חכמה  ולהוסיף  התורה  בלימוד  תמיד  מחוייב  הדבר שאדם  ובעיקר 

במה שלמד והבין כבר בצעירותו, אלא עליו להבינם גם בימי בגרותו כפי הבנתו עתה היכולה 

להשתנות ולהשתפר, מן הראוי להביא דברי רבינו יונה הנוקבים בפירושו למסכת אבות שפירש 

את דברי התנא שאמר: “ודלא מוסיף יסיף” )א, יג(, וז”ל: “מי שהוא חכם ואינו רוצה להוסיף חכמה 

להוסיף חכמה על חכמתו ויאמר בלבו כבר למדתי כל התורה כולה וראיתי דרכיה ונתיבותיה, מה 

לי ולצרה הזאת לטרוח בהבל ימי, ומה אתבונן ולא הבינותי, יהי רצון שזה האיש ימות ויאסף אל 

עמו ולא יחיה עוד, אחר שקם מללמוד". עכ”ל. מבואר בדבריו, אשר גם אדם שלמד כל התורה 

כולה ויודע כל התורה בכל זאת מחוייב הוא לטרוח בתורה ואם אינו עושה כן אינו ראוי להיות 

בחיים, כי האדם נברא לתכלית עמל התורה. 

קת. ואל השיאך תגאות, שהחשוב שתכרהך לא תוסיפת על מת שתייהת עליו מנעוריך. במסכת יבמות 

)סב, ב(: “רבי עקיבא אומר, ]אפילו אם[ למד ]אדם[ תורה בילדותו ילמוד תורה בזקנותו וכו’, שנאמר 

)קהלת יא, ו( ‘בבוקר זרע את זרעך ולערב אל תנח ידך כי אינך יודע אי זה יכשר הזה או זה ואם שניהם 

כאחד טובים’”. האחרונים תמהו, מה בא רבי עקיבא להשמיענו בזה שלמרות שלמד תורה בילדותו 

ילמד תורה גם בזקנותו, וכי משום שלמד תורה בילדותו נפטר הוא מתלמוד תורה בזקנותו?

מצות  שהרי  בזקנותו,  אפילו  תורה  ללמוד  חייב  שאדם  מאליו  מובן  הדבר  פירש:  יוסף’  ה’עץ 

לימוד התורה נוהגת בכל זמן. אך כוונת רבי עקיבא היא כך: אם עיין אדם היטב בנושא מסויים 

זה לפניו בזקנותו אין לו למהר לחתוך הדין על פי עיונו הקודם.  בצעירותו, ושוב בא מעשה 

אלא יחזור ויעיין בנידון היטב. רבי עקיבא מפרש אפוא את הפסוק כך: כי אינך יודע איזה ]עיון 

בהלכה[ יכשר ]יהא מכוון ביותר[ – הזה או זה ואם שניהם כאחד טובים. יתכן שעיונו בצעירותו 

היה מוטעה, ויתכן שעיונו הקודם היה יותר מכוון והוא יעדיף אותו על דרכו הנוכחית, וכן יתכן 

ששניהם יהיו טובים: עיונו בצעירותו היה נאה ובזקנותו יוסיף בו חידוש מה.

וב’קרן אורה’ תירץ על פי הגמרא בקידושין )ל, ב( ‘בראתי יצר הרע בראתי תורה תבלין’, והיה 

סברא לומר שבילדותו שכוח היצר הרע גובר אין תחבולה אחרת כי אם להתמיד בעיון התורה 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  הרצת הרצו   תמוסר   ארחוה   

יהרון  שיש  אני  ‘וראיהי 

 – תסכלוה  מן  לחכמת 

שמעלת  לדעת  ונוכחתי 

הבערות  על  עדיפה  החכמה 

כיהרון תאור מן תחשך‘ – כמעלת האור על פני החושך.

הנך  אם   – בעיניו  חכם  איש 

שהוא  החושב  אדם  רואה 

יותר משאר האנשים,  פיקח 

דע,   – ממנו‘  לכסיל  הקות 

שמחזיק  מי  ממנו  שעדיף 

לצפות  ויש  לכסיל,  עצמו 

חכמה  זה  בכסיל  למצוא 

את  הרואה  מהאדם  יותר 

מחזיק  כשאדם  חכם.  עצמו 

עצמו לחכם, לא יחזר ללמוד 

מי  ודווקא  חכמה,  ולהוסיף 

שמחזיק עצמו לכסיל, יש לו 

תקווה להחכים, כיון שתמיד 

החכמים  אחר  מחזר  הוא 

וחכמה  ידיעות  להוסיף 

אמר  ועוד  דוד(,  )מצודת 

עיניו  ‘תחכם  יד(:  ב,  )קתלה 

בראשו‘ – ומה פירוש הדבר? 

לאחור בהחילה  במבט  ]-החכם[ מסהכל  לומר: שתוא  רוצת  אלא  בראשו?  עיניו  אדם,  כל  והלא 

עניניו – אל ראשית עברו, ומת שעבר עליו מעניני הורהו ועולמו – ומתבונן אילו מאורעות עברו 

עליו, והיאך נהג בהם בקיום התורה ובענייני העולם הזה, ופוקד - ומבקר אוהם, ומבין ומכיר תטוב 

שבו ואת תרע מנפשו במת שעבר לו, ואז יוסיף – ומתוך כך הוא ממשיך לתחתיק בטוב – בעשיית 

הטוב וישוב מן – ויימנע מכאן ולהבא מעשיית תרע.

ותכסיל – לעומתו הכסיל מהעלם מכל תת, כמי שתולך באפלה תלילת – כמו אדם ההולך בחשכת 

הלילה בדרך ארוכת, לא יביט אל מת שעבר – בלי להפנות ראשו ולראות מה שעבר עליו, ואף אם 

יחתיר פניו – ויפנה ראשו לאחור, לא יהבאר אליו – ומתוך החשיכה לא יראה מאומה ולא ילמד מן 

העבר, אך כל דעהו על מת – אלא הוא מרכז את כל מבטו רק למה שיש לפניו, ועל תת - על הכסיל 

שאינו מתבונן בעברו - אמר שלמה המלך )קתלה ב, יד(: החכם רואה את “ראשו”, את מה שהיה 

בראש הדברים, בעבר ובתחילה, ועל כן גם הולך לבטח בעתיד, ‘ותכסיל בחושך תולך‘ – והשוטה 

תועה בדרכו ונכשל, ועוד אמר )קתלה ב, יג(:

ְכלּוה  ַתּסִ ִמן  ַלָחְכָמת  ִיְהרֹון  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָאִני  )קו(ְוָרִאיִהי 

ְך. ִיְהרֹון ָתאֹור ִמן ַתחׁשֶ ּכְ

ּנּו, ְוָאַמר )קֶֹתֶלה  ְקָות ִלְכִסיל ִמּמֶ ֵעיָניו ּהִ ִאיׁש ָחָכם ּבְ

תּוא  ׁשֶ לֹוַמר:  רֹוֶצת  רֹאׁשֹו,  ּבְ ֵעיָניו  ֶתָחָכם  יד(:  ב, 

ָעַבר ָעָליו ֵמִעְנְיֵני  ֶ ה ִעְנָיָניו, ּוַמת ּשׁ ְהִחּלַ ל ּבִ ּכֵ ִמְסּהַ

הֹוָרהֹו ְועֹוָלמֹו, ּופֹוֵקד אֹוָהם, ּוֵמִבין ַתּטֹוב ְוָתַרע 

ּטֹוב  ּבַ ְלַתֲחִתיק  ְויֹוִסיף  לֹו,  ָעַבר  ֶ ּשׁ ַמת  ּבְ ְפׁשֹו  ִמּנַ

ְוָיׁשּוב ִמן ָתָרע.

ֲאֵפַלה  תֹוֵלְך ּבַ ִמי ׁשֶ ל ֶתת, ּכְ ם ִמּכָ ִסיל  ִמְהַעּלֵ ְוַתּכְ
יט ֶאל ַמת  ת, לֹא ַיּבִ ֶדֶרְך ֲאֻרּכָ ְיָלת ּבְ ַתּלַ

ל  ֵאר ֵאָליו, ַאְך ּכָ ָניו לֹא ִיְהּבָ ָעַבר, ְוִאם ַיֲחִתיר ּפָ ֶ ּשׁ

)קֶֹתֶלה ב,  ְוַעל ֶתת ָאַמר  ְלָפָניו,  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְעהֹו ַעל ַמת  ּדַ

יג(: ב,  )קֶֹתֶלה  ְוָאַמר  תֹוֵלְך,  ְך  חׁשֶ ּבַ ִסיל  ְוַתּכְ  יד(: 

קו. וראיהי אני שיש יהרון לחכמת מן תסכלוה כיהרון תאור מן תחושך. בספר ‘שלמי תודה’ )סוכות, 

עמוד תשצ”ג( כתב בשם רבי ישראל פרידמן זצ”ל מנובהרדוק לבאר כוונת הענין, שכמו שהאור 

והחושך הם שני דברים הפכיים זה מזה, ולא שייך לומר שהאור יש לו יותר מעלה מן החושך, אלא 

הם הפכיים לגמרי, כך ההולך בדרך החכמה, לא שייך לומר עליו שיש לו יותר מעלה מזה שהולך 

בדרך הסכלות, אלא הוו שני דברים הפכיים זה מזה, ולא קרב זה לזה כלל. 

בספר ‘הלולא דפסחא’ )על הגש”פ, עמוד צד( ביאר כוונת כתוב זה באופן נוסף: ש’יתרון החכמה’ 

נודע הוא ‘מן הסכלות’, וזולת הסכלות לא היה נודע מעלת החכמה, ‘כיתרון האור מן החושך’, 

שזולת החושך גם כן לא היה נודע טובת האור ]ולפי זה יהיה המ”ם מ”ם המקור, לא מ”ם היתרון[. 

]ובאמת כן מבואר בזוהר הק’ )ח”ג מז ב( שכתב על פסוק זה “וראיתי אני שיש יתרון לחכמה מן 

הסכלות כיתרון האור מן החושך” )קהלת ב, יג(, וז”ל: “כיתרון האור מן החושך”, תועלתא דנהורא 

לא אתייא )נ”א: אתחזי( אלא מן חשוכא )פירוש: תועלת האור אינה באה )אינה נראית( אלא 

מן החושך(, תקונא דחוורא )תיקונו ויופיו של הלבן( מאי היא, אוכמא )השחור(, ]שהרי[ אלמלא 

אוכמא, לא אשתמודע חוורא )לא היה ניכר יפיו של לבן(, ובגין אוכמא אסתליק חוורא ואתיקר 

איניש,  ידע  דלא  במר,  למתוק  משל  יצחק,  רבי  אמר  ומתכבד(.  הלבן  מתעלה  השחור  )ובגלל 

]חשיבות[ טעמא דמתיקא )טעם המתוק( עד דטעים מרירא )עד שיטעום את המר(, ]אם כן[ מאן 

עביד להאי מתיקא )מי עושה שדבר זה יחשב המתוק(, הוי אומר האי מרירא )המר(, והיינו דכתיב: 

)שם ז, יד( “גם את זה לעומת זה עשה האלהים”, וכתיב )שם ז, יח( “טוב אשר תאחוז בזה וגם מזה 

אל תנח ידך”. וזהו אין יתרון לאור אלא מן החושך[. 

וכן פירשו את הכתוב: “טוב לחסות בה’ מבטוח באדם, טוב לחסות בה’ מבטוח בנדיבים” )תהלים 

קיח, ח-ט(, שלכאורה ייפלא, האיך שייך לומר שזה טוב מזה, הרי הם אינם בסוג אחד. אך הכוונה 

הוא טוב לחסות בה’ - מבטוח באדם ובנדיבים, ירצה אחרי אשר תראה בטחון האדם והנדיבים 

שאין בהם ממש, אז יוודע לך גודל טובת הבטחון בה’.

ועל דרך זה יש לפרש גם כן במה שנאמר: “ושבח אני את המתים שכבר מתו מן החיים אשר המה 

 עיונים 



הלבבותשער חשבון הנפשביושר לבב חובות 

 ארחוה תמוסר  הרצט 

ביושר לבב תלבבוהשער חשבון תנפש חובוה 

תמוסר  ארחוה  הרחצ  

ומה יהיה מצבו הסופי בשני 

מקומות  בשני   - תמעונים 

מגוריו, היינו בשני העולמות, 

לתרחיק  ישהדל  כך  ומתוך 

את אתבה תעולם תתת מלבו, 

ולקיים בו - ויקבע בליבו את 

אתבה תעולם תבא המיד.

הללו  האהבות  שתי  כי 

וכמו  זו,  את  זו  סותרות 

שכבר אמר אחד מן תחכמים: 

כאשר לא יהחברו בכלי אחד 

תמים ותאש – כשם שהמים והאש אינם יכולים להימצא יחד בכלי אחד, כן לא ההחבר בלב תמאמין 

אתבה תעולם תתת

והאופן תחמשת ועשרים הוא, 

חשבון   – נפשו  עם  שיחשוב 

לעשות  האדם  שעל  הנפש 

בת  ששקע  מת  על  לעצמו 

ועל   – תתת  תעולם  מאתבה 

הרדיפה  ללבו  שחדרה  כך 

הזה  העולם  קנייני  אחר 

האווהית  ותגברה  והנאותיו, 

על  גברו  שתאוותיו  ועל   –

תבא,  לתעולם  אתבהו  פני 

ובעקבות חשבון זה שיעשה האדם עם נפשו ישהדל מכאן ואילך לתוציא את אתבה תעולם תתת 

מלבו, ולתגביר את אתבה תעולם תבא עלית – על פני אהבת העולם הזה. הדרך שתעזור לו בכך 

- בתסהכלו באחריה בשני תעולמים - בהתבוננו בתכלית שני העולמות, ומת שיתית סוף ענינו – 

ל ְלַתְרִחיק ַאֲתַבה ָתעֹוָלם  ּדֵ ּהַ עֹוִנים, ְוִיׁשְ ֵני ַתּמְ ׁשְ ּבִ

א ַתּבָ ָתעֹוָלם  ַאֲתַבה  ּבֹו  ם  ּוְלַקּיֵ ּבֹו,  ִמּלִ ת   ַתּתֶ

ָהִמיד.

לֹא  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַתֲחָכִמים:  ִמן  ֶאָחד  ָאַמר  ּוְכָבר  
ן  )קת(ּכֵ ְוָתֵאׁש,  ִים  ַתּמַ ֶאָחד  ִבְכִלי  רּו  ִיְהַחּבְ

ת  ַתּתֶ ָתעֹוָלם  ַאֲתַבה  ֲאִמין  ַתּמַ ֵלב  ּבְ ר  ִהְהַחּבֵ לֹא 

ב ִעם ַנְפׁשֹו ַעל ַמת  ֵ ַחּשׁ ּיְ ִרים, ׁשֶ ת  ְוֶעׂשְ ָ ְוַתֲחִמּשׁ
ת,  ַתּתֶ ָתעֹוָלם  ֵמַאֲתַבה  ּת  ּבָ ַקע  ָ ּשׁ ֶ ּשׁ

א,  ַתּבָ ָתעֹוָלם  ַאֲתַבה  ַעל  ֲאוֹוֶהיָת  ּהַ ַרה  ּבָ ְוַתּגְ

ּבֹו,  ִמּלִ ת  ַתּתֶ ָתעֹוָלם  ַאֲתַבה  ְלתֹוִציא  ל  ּדֵ ּהַ ְוִיׁשְ

לֹו  ּכְ ִתְסּהַ ּבְ ָעֶליָת,  א  ַתּבָ ָתעֹוָלם  ַאֲתַבה  יר  ּוְלַתְגּבִ

ִעְנָינֹו  ְתֶית סֹוף  ּיִ ֶ ּשׁ ּוַמת  ֵני ָתעֹוָלִמים,  ׁשְ ְבַאֲחִריה 

קת. כן לא ההחבר בלב תמאמין אתבה תעולם תתת ואתבה תעולם תבא. רבי הלל ויטקינד זצ”ל היה 

מדקדק בלשונו של ה’חובת הלבבות’, שאינו אומר שלא יתחברו עולם הזה עם עולם הבא, אלא 

הוא אומר שלא יתחברו אהבת העולם הזה עם אהבת העולם הבא, כלומר שרק התאווה לעולם 

הזה היא איננה יכולה להתחבר לחיי העולם הבא, אבל העולם הזה כשלעצמו, אדרבה, הוא משמש 

כפרוזדור לחיי העולם הבא, למי שיודע איך להתנהג ולהשתמש בצורה הנכונה עם העולם הזה. 

אם לוקחים את העולם הזה במטרה של קיום רצון ה’, לחיות כפי רצון ה’ יתברך, ולהשיג בכך את 

חיי העולם הבא, אזי לא רק שזה לא דבר שלילי, אלא אדרבה הרי זה דבר חיובי. ורק כשנוטל 

מתענוגות העולם הזה בשביל הנאותיו האישיות, מחשבותיו ומעייניו נתונות לעצמו, התנהגות 

זו היא הסתירה הגדולה ביותר לעולם הבא, וכשם שלא יתכן אש ומים ביחד, כך לא יתכן שמי 

שנהנה מהעולם הזה שיתעלה ברוחניות. )‘דעת שרגא’, תולדות(.

וכפי שמצינו, שבני ישראל בדורו של אחשורוש נגזר עליהם גזירת כליה, מפני שנהנו מסעודתו 

של אותו רשע )מגילה יב, א(. וזאת למרות שהסעודה עצמה הייתה כשרה בתכלית ההידור, כפי 

שנדרש מהפסוק “לעשות כרצון איש ואיש” )אסתר א, ח( כרצון מרדכי והמן )מגילה שם(. אף 

על פי כן נגזר עליהם גזירת כליה, בגלל ההנאה שנהנו מהסעודה הזו, כי ההנאה והרצון ליטול 

מהנאות העולם, מדרדר את האדם עד לשפל המדריגה )שם, מקץ(.

חיים עדנה” )קהלת ד, ב( והוא על פי מה דכתיב “ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד” )דניאל 

יב, ג(, ירצה כי כמו הכוכבים שהמה נמצאים אף ביום אך שלא נודע זיו זהרם עד אחר שקיעת 

החמה, כמו כן יש מן הצדיקים אשר בחיים חיותם, לא נודע צדקתם, עד לאחר השקיעה, היינו 

לאחר גוויעתם, אז מכירים את מעלתם, כי לא נשאר דוגמתם, וזהו ‘ושבח אני את המתים שכבר 

מתו - מן החיים אשר המה חיים עדנה’, שאין בנמצא דוגמתם ]ועל דרך זה ביארו המפרשים מאמר 

חז”ל )חולין ז, ב( “גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם”, שיש ורק לאחר הסתלקותם והעדרם 

של הצדיקים, מכיר ומבין הדור את גדלותם, ואת נוראות חסרונם[. 

וכמוהו כתיב: “והאיש משה עניו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה” )במדבר יב, ג(, ירצה 

דענוותו שהיה עניו מאוד באה אליו ‘מכל האדם אשר על פני האדמה’, על דרך מאמר החכם שלא 

ראה שום אדם שלא מצא בו מעלה יתירה עליו, דאם יגדל בשנים רבו זכויותיו ואם רך עוונותיו 

מועטים.

וכעין זה פירש הרב אלשיך הקדוש למה שאמר יתרו בגאולת מצרים “עתה ידעתי כי גדול ה’ מכל 

האלהים” )שמות יח, יא(, שלכאורה משמע כי גדול במעלה והוא כפירה, אך כי הכוונה הוא ‘עתה 

ידעתי כי גדול השם’, ובמה ידעתי ‘מכל האלהים’, כי לא הניח עבודה זרה שלא עבדה וראה שאין 

בהם ממש, מזה ידעתי כי גדול ה’.

 עיונים  עיונים 



הלבבות שער חשבון הנפשחובות 

השא  תמוסר   ארחוה   

ביושר לבב הלבבותשער חשבון הנפש חובות 

תמוסר  ארחוה  הש  

ואתבה תעולם תבא – כך אין 

ואהבת  הזה  העולם  אהבת 

העולם הבא יכולות להימצא 

בלב  אחת  ובכפיפה  יחד 

תעולם  אמרו:  ועוד  האדם. 

תתת ותעולם תבא הריהם כשהי צרוה. כשיש לאדם שתי נשים, אי אפשר לספק את רצון שתיהן: 

כאשר הרצת תאחה מתן – אם יבקש האדם להשביע את רצונה של אחת מהן, הקציף תשניה – 

השנייה תהיה רוגזת על כך, וכן להיפך.

ת  א. — ְוָאְמרּו: )קח(ָתעֹוָלם ַתּתֶ ְוַאֲתַבה ָתעֹוָלם ַתּבָ

ת ָתַאַחה  ַרּצֶ ר ּהְ ֲאׁשֶ י ָצרֹוה, ּכַ ּהֵ ׁשְ א ּכִ ְוָתעֹוָלם ַתּבָ

ִניה. ֵ ְקִציף ַתּשׁ ֵמֶתן, ּהַ

בנוסח תפילת ברכת החודש אנו מבקשים: “ותתן לנו וכו’ חיים של עושר וכבוד, חיים שתהא 

בנו אהבת תורה ויראת שמים”, אחרי שהתפלל האדם לחיים של עושר וכבוד, מוסיף הוא תפילה 

שיזכה לחיים שיש בהם אהבת תורה ויראת שמים, והטעם הוא שהגם שכל כוונתו הוא להשתמש 

בעושר וכבוד לשם שמים, מכל מקום יש סכנה שיקבע בלבו אהבת עולם הזה, ואז אי אפשר 

שיהיה לו אהבת עולם הבא כמו שאמר החובות הלבבות ]כאן[ שכמו שאי אפשר שיהיה בכלי 

אחד אש ומים כן אי אפשר שיהיה בלב האדם אהבת עולם הזה ואהבת עולם הבא, על כן מיד 

מתפללים לחיים של אהבת תורה ויראת שמים )‘פניני תפילה’(. 

רוב  להרחיק  יתחייב  המושכלות,  ציור  עם  “אבל  המשניות(:  לפירוש  )בהקדמתו  הרמב”ם  וז”ל 

התענוגים הגופיים. כי תחילת השכל יצייר, שחורבן הנפש - בתיקון הגוף, ותיקון הנפש - בחורבן 

הגוף. שהאדם כשיהיה רודף תאוות, ומגביר המורגשות על המושכלות, ומעביר שכלו לתאוותיו, 

אז לא יתוודע הכח האלקי, רצוני לומר השכל וכו’, שהאדם כשיהיה חכם ונבון מבקש תאוות, אינו 

חכם על האמת, שתחילת החכמה מחייבת, שלא יקח אדם ממעדנים הגופניים”. עכ”ד. והדברים 

נשנים כבר בזוהר הק’ פרשת תולדות )ק”מ:(, דבעוד דנשמתא עם גופא לא יוכלא לשלטאה, דכד 

אתרע גופא, נשמתא שלטא, שני רודנים מנוגדים הם. 

כתב ה’כלי יקר’ )בראשית לב, כה(: “...שאני נותן טעם בדבר למה נגע הס”מ דווקא בכף ירכו של 

יעקב, אלא שרמז לו, שעל ידי שנעשה אוהב כסף, אז בלי ספק יהיה ִעֵּור מעיני שכלו, ואם יפה 

כחו של יעקב שלא בא לידי כפירה מכל וכל, מכל מקום יהיה הדבר נוגע בכף ירכו, כי על ידי 

זה לא יוכל לראות בסתרי התורה והחכמה. “ותקע כף ירך יעקב” )שם לב, כו( – להורות לו כי 

שני קנינים אלו התורה והממון הם כצרות זו לזו, “ותקע” היינו שנדחה האחד מפני חבירו, כמו 

שנאמר )תהלים קיט, כא( ‘טוב לי כי ֻעֵּניִתי למען אלמד חוקיך’”.

ומצינו כי רדיפה אחרי תענוגים גשמיים מונעים קנינים רוחניים. התוספות במסכת כתובות )קד, 

א ד”ה לא( הביאו דברי המדרש: “עד שאדם מתפלל שיכנס תורה לתוך גופו, יתפלל שלא יכנסו 

מעדנים לתוך גופו”, והביא המדרש את מה שאמר רבי בשעת פטירתו: לא נהניתי בעולם הזה 

אפילו באצבע קטנה.

ה’ אלא לאחר שהמית  יתכן עבודת  “לא  זצ”ל:  הגר”א  ב( כתב בשם  )פ”ט  ‘אבן שלמה’  בספר 

התאוות והגאות דעלמא וזה נקרא שונא בצע )דברים א, יג(. ואי אפשר להשיג מתיקות התורה 

אלא על ידי סיגופים והרחקות התאוות”. עכ”ל. ובביאור הגר”א על משלי )ז, כז( ביאר בדרך זו מה 

שכתוב “תעינו תעתענו סרנו” וכו’ כי מתחילה היינו סבורים שנוכל ללמוד וגם למלאות התאווה. 

אחר-כך תעתענו – וממילא איננו יכולים ללמוד וכו’. ואחר-כך סרנו ממצותיך – שאין אנו רודפים 

במדה  בה  תשניה.  הקציף  מתן,  כאשר הרצת תאחה  צרוה,  כשהי  תבא  ותעולם  תתת  תעולם  קח. 

יונה  שדואג האדם לעניני העולם הזה תמעט דאגתו לנפשו ולנצחיותו, ולהיפך. וכדברי רבינו 

)שע”ת א, יד(: “אנחתי מפחדך הרחיקה ממני האנחות, דאגתי מקוצר ידי בעבודתך הרחיקה ממני 

הדאגות”. 

וירבה בישיבה”, הדגש אינו  ויחכם, ימעט בסחורה  )נדה ע, א(: “מה יעשה האדם  ואמרו חז”ל 

רק על ‘ירבה בישיבה’, אלא גם על ‘ימעט בסחורה’, כי אם שואף הוא לעוד ועוד גשמיות, אזי 

יהיה נחון במידת ההסתפקות ברוחניות. וכן פרשו רבותינו )רמב”ם ועוד( דברי המשנה: “ולא כל 

המרבה בסחורה מחכים” )אבות ב, ה(. והעיר ה’תוספות יום טוב’ שהיו שהרבו בסחורה והחכימו, 

כרבי אלעזר בן חרסום )יומא לה, ב( ואילפא )תענית כא, ב(. הכיצד? ולהאמור, מעייניהם לא היו 

אלא בתורה. וכמו שפרשו )עירובין נה, א( “לא מעבר לים ִהוא’ )דברים ל, יג(, שלא תמצא לא 

בסוחרים ולא בתגרים.

במסכת תענית )ז, א( מביאה הגמרא שאלה ששאלה בתו של הקיסר את רבי יהושע בן חנניה: 

בי,  מתקיימת  התורה  ריב”ח:  לה  ענה  נאה?  בך, שאינך  שוכנת  המפוארת  התורה  חכמת  כיצד 

שאני מכוער, יותר מאשר אילו הייתי אדם נאה ]עיי”ש[. ומקשה הגמרא על כך: והלא יש אנשים 

נאים שלומדים ויודעים, ומדוע אמר ריב”ח שאין התורה מתקיימת אלא במי שאינו נאה? מתרצת 

הגמרא ]על פי ביאור תוספות ומפרשיו[: אם היו אותם חכמים שונאים את היופי של עצמם היו 

חכמים יותר. כלומר, אין דרגת חכמתו של אדם תלויה במידת נויו, אלא במידת התייחסותו לנוי, 

כי עיקר הדבר הוא שלא ייחס חשיבות למראהו, אלא ישנאהו, וכשכך יהיה, אז נויו לא יהיה מהווה 

הפרעה לעלייתו הרוחנית. ]וז”ל שיטה לבעל הצרורות: “יותר היו לומדים, שאין להם להסתכל 

ביופי שלהם ולומדים, כי ההרהור אינו מניחו ללמוד כשהוא יפה”[.

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  השג השב   תמוסר   ארחוה   

 – עליו  תשגחהך  כל  והשים 

ותקדיש את כל השגחתך רק 

בהכרח ההעלם  או-אז  עליו, 

תזניח  הרי   – נפשך  מהקנה 

את תועלתה של הנפש. וכן 

את  תרכז  ואם   – הטת  אם 

רק  ותתמקד   - מחשבהך 

בהתעניינות איך לתחיוה אה 

נשמתך  ובתועלת   – נפשך 

עלית  ובתשגחהך  בלבד 

המועיל  על  רק  ותשגיח   –

מתרבת  ההעלם  או-אז  לה, 

מעניני גופך ומצרכיו.

הדרך  ולכן   – תתריתוה  ומן 

שהגביר  כך:  היא  הנכונה 

 – לך  תקיימה  נפשך  אה 

שתעדיף את נשמתך, שהיא 

הנשארת עמך לנצח, על פני 

– ותדאג לה. ואל הקצר בענינים תצריכים  – ושתטפל בה והרגיש עלית  גופך תכלת, ושהפקדנת 

מאד לגופך – ועם זאת אל תמנע מגופך את צרכיו ההכרחיים ביותר ואל הכביד עליו יותר מדי 

והחלישתו – ואל תחליש אותו, והתית תאה סיבת לחלישוה שניתם – כדי שלא תגרום על ידי כך 

שגם נשמתך וגם גופך ייחלשו, אבל ]-אלא[ הן לגופך את תמתון הדרוש אשר יעמידנו על ענינו – על 

בריאותו, והן לנפשך ]-לנשמתך[ מן תחכמוה ותמוסרים יוהר מיכלהת – ויותר ממה שהיא יכולה 

לקבל לפי דעתה.

בנוגע  גם  אחי,  הוא  וכן 

וגופך:  ]-לנשמתך[  לנפשך 

 – תנתגת  צריכים  שניהם 

ומחשבת.  לטיפול  וזקוקים 

יתית  והיקונת  תנפש  וחיתוק 

לנשמתך  ותועלת  חיזוק   –

במוסרים  בתרגילת  ייעשה 

אותה  כשתחנך   – ובחכמוה 

בלימוד  אותה  ותרגיל 

המוסר והחכמות, ולתנתיגת – 

אותה בדברי חכמת,  ותדריך 

וללמדת – ותלמד אותה את 

דרך תמידוה תטובוה, ולמנוע 

מהאווהית  אוהת  ותרחיק   –

תבתמיוה. אבל - ואילו - חיתוק גופך והיקונו – חיזוק ותועלת הגוף הוא, שהפקדנו – שתספק לו 

במיני תמאכלים תטובים תערבים, ותמשקים תראויים למתגו – כל מיני מאכלים ומשקאות ערבים 

ומתוקים, המתאימים לטבעו, ותרחיצת במים תשווים – והפינוק ברחיצה במים פושרים, ולתרגיש 

– ושתדאג באופן מתמיד לתועלותיו וצרכיו. — ומכיוון ששניהם זקוקים  עליו הדיר בהועלוהיו 

לטיפול ומחשבה, אם התית מחשבהך – ואם תרכז את התעניינותך רק על היקון ועל תועלת גופך, 

ַנה  ּקָ ִמּהַ ם  ְהַעּלֵ ּהִ ָעָליו,  ָחְהָך  ּגָ ַתׁשְ ל  ּכָ ים  ְוָהׂשִ

ֶאה  ְלַתֲחיֹוה  ָך  ְבּהְ ַמֲחׁשַ ת  ּטֶ ּהַ ִאם  ְוֵכן  ָך.  ַנְפׁשֶ

ת ֵמִעְנְיֵני  ם ֵמַתְרּבֵ ְהַעּלֵ ָחְהָך ָעֶליָת, ּהִ ּגָ ַתׁשְ ָך ּבְ ַנְפׁשְ

גּוֶפָך.

ְלָך  ֶמה  ּיֶ ַתּקַ ָך  ַנְפׁשְ ֶאה  יר  ְגּבִ ּהַ ׁשֶ ִריתּוה,  ַתּתְ ּוִמן  
יׁש ָעֶליָת.  ת ְוַהְרּגִ ְפְקֶדּנָ ּהִ ֶלת, ְוׁשֶ ַעל ּגּוְפָך ַתּכָ

ְלגּוְפָך  ְמאֹד  ִריִכים  ַתּצְ ִעְנָיִנים  ּבָ ר  ַקּצֵ ּהְ ְוַאל 

ת  ִסּבָ תֹאה  ְוִהְתֶית  תּו,  ְוַהֲחִליׁשֵ ָעָליו  יד  ְוַהְכּבִ

ר  תֹון ֲאׁשֶ ן ְלגּוְפָך ַתּמָ ֵניֶתם, )קט(ֲאָבל ּהֵ ַלֲחִליׁשּוה ׁשְ

ַתָחְכמֹוה  ִמן  ָך  ְלַנְפׁשְ ְוֵהן  ִעְנָינֹו,  ַעל  ַיֲעִמיֶדּנּו 

ּת. ְוַתּמּוָסִרים יֹוֵהר ִמיָכְלּהָ

ַתְנָתָגת  ְצִריִכים  ְוגּוְפָך  ָך  ַנְפׁשְ ָאִחי,  ְוֵכן,  
ִיְתֶית  ְוִהּקּוָנּת  ֶפׁש  ַתּנֶ ְוִחּתּוק  ָבת.  ּוַמֲחׁשָ

ִדְבֵרי  ּמּוָסִרים ּוַבָחְכמֹוה, ּוְלַתְנִתיָגּת ּבְ יָלּת ּבַ ַתְרּגִ ּבְ

ְוִלְמֹנַע אֹוָהּת  ַתּטֹובֹוה,  ּדֹוה  ַתּמִ ָדּת  ּוְלַלּמְ ָחְכָמת, 

ְוִהּקּונֹו,  ּגּוְפָך  ִחּתּוק  ֲאָבל  ֲתִמּיֹוה.  ַתּבַ ֲאוֹוֶהיָת  ִמּהַ

ָתֲעֵרִבים,  ַתּטֹוִבים  ֲאָכִלים  ַתּמַ ִמיֵני  ּבְ ְפְקֶדּנּו  ּהִ ׁשֶ

ִים  ַבּמַ ְוָתְרִחיָצת  ְלִמְתּגֹו,  ָתְראּוִים  ִקים  ׁשְ ְוַתּמַ

הֹוֲעלֹוָהיו ּוְצָרָכיו.  ִדיר ּבְ יׁש ָעָליו ּהָ ִוים, ּוְלַתְרּגִ ָ ַתּשׁ

ּגּוְפָך, ּקּון  ּהִ ַעל  ָך  ְבּהְ ַמְחׁשַ ְתֶית  ּהִ ְוִאם   — 

קט. אבל הן לגופך תמתון אשר יעמידנו על ענינו והן לנפשך מן תחכמוה. במסכת ברכות )נו, ב(: 

“אמר רבי חנן, שלש שלומות הן, נהר ציפור וקדירה וכו’. קדירה דכתיב )ישעיה כו, יב(: ה’ תשפות 

שלום לנו. אמר רב חנינא ובקדירה שאין בה בשר שנינו, שנאמר )מיכה ג, ג(: ופרשו כאשר בסיר 

וכבשר בתוך קלחת”.

אחריהם. ולבסוף ולא שווה לנו – אפילו אם יזדמן בלא טירחה. 

כתב ה’אור החיים’ )ויקרא כה, לז(: “...כאן פירש מה הוא הנשך והתרבית אשר מחשיכים אורו, 

“את כספך” – הם הדברים שהאדם כוסף בעולם הזה לדברים הנדמים, “לא תתן לו בנשך” – כי 

כשאדם משלים תאות נפשו הבהמית, ומטעים רוחו מכסופיו, הוא נשוך בזה ומטיל ארס. ואמר 

“ובמרבית לא תתן אכלך” – פירוש, אפילו אכלך שהוא דבר שהורשית לאכול, לא תרבה בו, כי 

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

זה נופל, כשמתרבה תאבון המורגש מתמעט תאבון הרוחני, והוא מאמר הכתוב )משלי יג, כה( 

“צדיק אוכל לשובע נפשו”, לא להנאת ההרגש”. ובפרשת אמור )ויקרא כב, יב( כתב: “ויש לך 

לדעת כי הגשמיות יתנגד לחיבור הרוחני יותר מהתנגדות אש ומים”. 

 עיונים 

 עיונים 



הלבבותשער חשבון הנפשביושר לבב חובות 

השת  תמוסר   ארחוה   

הלבבות שער חשבון הנפשחובות 

תמוסר  ארחוה  השד  

ובתת אמר – ועל התנהגות זו 

תחכם  המלך  שלמה  הזהיר 

‘אל  ת, טת-ית(:  )קתלה  באמרו 

התי צדיק תרבת – אל תאסור 

שהתורה  מה  את  עצמך  על 

התירה לך, ואל ההחכם יוהר 

ממך,  ומופרש  ובמובדל   –

שלא רצה הקב"ה לגלות לך 

אל תדרוש.

זו  דרך  כי   – השומם?  למת 

תביא עליך עצבות וקדרות, 

אל הרשע תרבת – אל תוסיף על רשעך יותר, ואל התי סכל – ואל תנהג כחסר דעת, למת המוה 

בלא עהך‘ – שהלא אם תרצה להתמסר להתעלות רוחנית, גם על חשבון סיפוק צורכי הגוף, “לא 

יעלה בידך לא זה ולא זה” )ספורנו(, ואמר בפסוק הבא )קתלה ת, יח(: ‘טוב אשר האחת בתת – הדרך 

הטובה היא להחזיק בצדקות וגם מתת אל הנח אה ידך‘ – וגם מדרכי העולם לא לפרוש ולעזבם 

לגמרי. )המשך הפסוק מתאר את התוצאה הברוכה של האיזון בין סיפוק צורכי הגוף לסיפוק צורכי 

הנפש: “כי ירא אלוקים” - השומר כוונתו - “יצא את כלם” - “יכנס בשלום ויצא בשלום משני 

מיני ההשתדלות וישיג את המכוון”. ]ספורנו[(. ואין הכוונה ח”ו לומר שלא יהיה אדם צדיק גדול 

ושירשע מעט, אלא רצונו לומר כפי שביארנו, וכוונת דבריו היא כך: ‘אל תהי צדיק הרבה’ - אל 

הפליג – ואל תתנהג בקיצוניות מופרזת בדרכי

יק  ִתי ַצּדִ ּוָבֶתת  ָאַמר ֶתָחָכם )קֶֹתֶלה ת, טת-ית(: ַאל ּהְ
ֹוֵמם,  ּשׁ ּהִ ת  ָלּמָ יֹוֵהר  ם  ְהַחּכַ ּהִ ְוַאל  ת  ַתְרּבֵ

לֹא  ת ָהמּוה ּבְ ִתי ָסָכל ָלּמָ ת ְוַאל ּהְ ע ַתְרּבֵ ְרׁשַ ַאל ּהִ

ֶתת ְוַגם  ֱאחֹת ּבָ ר ּהֶ ָך, ְוָאַמר )קֶֹתֶלה ת, יח(: טֹוב ֲאׁשֶ ִעּהֶ

ְפִליג  ח ֶאה ָיֶדָך. ְרצֹונֹו לֹוַמר, )קי(ַאל ּהַ ּנַ ת ַאל ּהַ ִמּתֶ

ְוַהֲעֹבר  ָתעֹוָלם  ִמן  ים  ַתּפֹוְרׁשִ יִקים  ּדִ ַתּצַ ַדְרֵכי  ּבְ

ַדְרֵכי  ְפִליג ּבְ ֹוֵמם. ְוֵכן ַאל ּהַ ּשׁ ן ּהִ ֶאה ְנִהיָבָהם, ּפֶ

שהקדירה מסמלת את השילוב בין הגשמיות והרוחניות, לכן אין מקומו של מאכל גשמי כמו בשר 

בתוכה, אלא רק תבשיל פשוט, המסמל את העולם הזה והגשמיות במידה ההכרחית והמינימלית 

)‘השיר והשבח’, פרשת בחוקותי(.

‘ארחות  בספר  כתב  נהיבהם.  אה  והעבור  תעולם  מן  תפורשים  תצדיקים  בדרכי  הפליג  אל  קי. 

צדיקים’ )שער הגאוה(: “וזאת היא גאות הגוף שהיא טובה: שמא יאמר האדם, הואיל והגאוה היא 

מדה רעה כל-כך, אפרוש ממנה ביותר, עד שלא יאכל בשר ולא ישתה יין, ולא ישא אישה, ולא 

ישב בדירה נאה, ולא ילבש מלבוש נאה, אלא השק והצמר, וקרועים ומלוכלכים, וישתמש בכלים 

מלוכלכים ומאוסים, ולא ירחץ פניו ידיו ורגליו, עד שישחיר תארו ]-מראית פניו[ משאר אנשים. 

מאמר זה טעון ביאור, מהו הקשר שבין שלום ובין קדירה. ועוד צריך ביאור, מדוע דוקא קדירה 

שאין בה בשר.

בספר “קול אליהו” להגר”א זצ”ל, מובא טעם הדבר מדוע קדירה מסמלת שלום. שהנה אש ומים 

לעולם אינם יכולים להיות יחדיו, שהרי או שהאש תאדה את המים או שהמים יכבו את האש, 

והקדירה היא הדרך להשכין שלום בין האש לבין המים. והכוונה בזה לרמז על עם ישראל, שגם 

הם עושים שלום בין העולם ובין אביהם שבשמים. 

אמנם, גם לאחר ביאורו של הגר”א, עדיין לא נתבאר מדוע מדובר בקדירה שאין בה בשר בדווקא.

ועל כן נראה להוסיף ביאור על הדברים, על פי המובא בספר ‘חובת הלבבות’ ]כאן[, שכאשר לא 

יתחברו בכלי אחד המים והאש, כן לא תתחבר בלב המאמין אהבת העולם הזה ואהבת העולם 

הבא. והנה, מים – מבטאים את העולם הזה, שכידוע התאוות משולות למים. ומנגד אש – רוחנית 

היא, ודבר שאין בה ממש, ועל כן מבטאת היא את העולם הבא הרוחני, ואת השאיפה הרוחנית 

של הנשמה. ונמצא לפי זה, כי הדמיון שכתב ה’חובת הלבבות’ שכשם שלא יתחברו בכלי אחד 

אש ומים, כך לא תתחבר בלב המאמין אהבת עולם הזה ואהבת עולם הבא – אינו משל בעלמא, 

אלא כך היא בחינתם האמיתית ושורש עניינם.

אמנם, אף שהאש הינה רוחנית, מכל מקום שונה היא מכל הכוחות הרוחניים הנבדלים לגמרי 

ואינם נראים, שהרי האש נראית היא, וזאת משום שהיא מבטאת את המובא ב’חובת הלבבות’ 

בהמשך דבריו שכתב: “אבל תן לגופך המזון אשר יעמידנו על ענינו, ותן לנפשך מן החכמות 

יותר מיכלתה”. נמצא איפוא, כי למרות שמטרת האדם העיקרית היא העולם הבא,  והמוסרים 

מכל מקום חובה עליו לדאוג לצרכי הגוף ההכרחיים בעולם הזה. ואכן זוהי בדיוק בחינת ה”אש”, 

שאמנם עיקרה רוחנית, אך מכל מקום נראית בחוש בעיני בשר.

ובזה נראה לבאר את ענין הקדירה והשלום, שכן הקדירה – שהיא כלי, מסמלת את גוף האדם 

הנקרא בספרים הק’ “כלי”, משום שאכן הוא כלי לנשמה. האש – מסמלת את הנשמה ושאיפתה 

הרוחנית. המים – מסמלים את התאוות הגשמיות ואת העולם הזה.

ונמצא איפוא, כי הקדירה - הגוף – בכחו לשלב את האש והמים, תאוות גשמיות ותאוות רוחניות, 

שלמעשה בדרך הפשוטה אינם יכולים לדור זה עם זה, ולמרות זאת שוכנים יחדיו בגוף אחד. 

וראה כעין זה ברמ”א )או”ח סי’ ו סו”ס א(, שכתב לגבי ברכת “אשר יצר”, וז”ל: “ועוד יש לפרש 

ש’מפליא לעשות’ – בלשון פלא – במה ששומר רוח האדם בקרבו וקושר דבר רוחני בדבר גשמי”. 

מעתה יתכן לבאר, כי הטעם שקדירה מסמלת שלום רק אם אין בשר בתוכה, הוא משום שבשר 

מסמל את פסגת תאוות העולם הזה. וכנאמר “הבשר עודנו בין שיניהם” )במדבר יא, לג(, ומכיון 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  השת השו   תמוסר   ארחוה   

תכרונם  חכמינו  שאמרו 

לברכת )אבוה ד, טת(: תעולם 

והוא   – לפרותדור  דומת  תתת 

והכניסה  המבוא  כאולם 

שהוא  תבא  תעולם  בפני 

הבית  דהיינו,  ה”טרקלין”, 

המפואר, מקום מושב המלך, 

כדי  בפרותדור  עצמך  תהקן 

שהיכנס לטרקלין. כלומר, הכן עצמך בעולם הזה, כדי שתוכל לזכות לעולם הבא. ותותי דרך – 

ובדרך זו הלכו תחסידים תראשונים תיראים אה תאלתים.

מן  תפורשים  תצדיקים 

את  ומפקירים  הזה  תעולם 

יותר’  תתחכם  ‘ואל  גופם, 

ואל   – נהיבהם  אה  והעבור 

בלימוד  מדרכם  תחרוג 

תלמד  אל  כלומר  החכמה, 

ללמוד,  לך  שאסור  מה  את 

דברי,  בהמשך  שאבאר  כמו 

‘למה תשומם’ - פן השומם – 

פן תיהרס.

אל   - ‘אל תרשע הרבה’  וכן 

הפליג – אל תלך בקיצוניות מופרזת בדרכי תרשעים תמגבירים – המעדיפים אה תעולם הזה על 

העולם הבא, ‘ואל תהי סכל’ והקח האווהם – ואל תשתמש בתאווה אליהם יוהר מן תשיעור תראוי 

להורהך – יותר ממה שדרוש לך לשמירת התורה ועולמך – ולקיום גופך בעולם. ‘למה תמות בלא 

עתך’ - פן המוה בלא עהך, ואין הכוונה, שאם תמלא תאוותך יותר משיעור זה תמות קודם זמנך, 

אלא רוצת לומר: מוה תנפש – פן תמות נשמתך בהגבורה – על ידי שתהאות תתגבר עלית, עד 

כדי בטבעת – שכן השתקעות בתאווה מטביעה את הנפש בים תהענוגים תגופיים – ושוב אינה חיה 

ופועלת. אך – אלא כך ראוי לאדם לנהוג: אחות תדרך תשוות – נהג בדרך הממוצעת. ‘טוב אשר 

תאחוז בזה’ - ותחתק באחריהך – דאג בעיקר לאחריתך, ועם זאת - ‘וגם מזה אל תנח ידך’, ואל 

הנח עולמך – גם את העולם הזה אל תזניח לגמרי, כי ממנו הקח לך – מפני שממנו ובעזרתו עליך 

לקחת לך צידת לעולם תקיימת – לעולם הנצחי, ותוא, העולם הזה, הוא בבחינת פרותדור שדרכו 

אתה עובר למקום תמנוחת, כמו

טת(: ד,  )ָאבֹוה  ִלְבָרָכת  ִתְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ָאְמרּו   ׁשֶ

ָתעֹוָלם  ְפֵני  ּבִ ִלְפרֹוְתּדֹור  דֹוֶמת  ת  ַתּתֶ )קיא(ָתעֹוָלם 

ֵנס  ּכָ ּהִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ רֹוְתּדֹור  ּפְ ּבַ ַעְצְמָך  ַתְהֵקן  א,  ַתּבָ

ָתִראׁשֹוִנים  ַתֲחִסיִדים  ֶדֶרְך  ְותֹוִתי  ַרְקִלין.  ַלּטְ

ַתְיֵרִאים ֶאה ָתֱאלִֹתים.

ֲאָוָהם  ּהַ ח  ְוִהּקַ ָתעֹוָלם,  ֶאה  יִרים  ְגּבִ ַתּמַ ִעים  ָתְרׁשָ

ן  ּפֶ ְועֹוָלְמָך,  ְלהֹוָרְהָך  ָתָראּוי  עּור  ִ ַתּשׁ ִמן  יֹוֵהר 

ֶפׁש  ַתּנֶ מֹוה  לֹוַמר:  רֹוֶצת  ָך,  ִעּהֶ לֹא  ּבְ מּוה  ּהָ

ֲענּוִגים  ַתּהַ ַים  ּבְ ָטְבָעּת  ּבְ ָעֶליָת  ֲאָות  ַתּהַ ִהְגּבֶֹרה  ּבְ

ַאֲחִריְהָך  ָות, ְוַתֲחֵתק ּבְ ָ ֶרְך ַתּשׁ ים. ַאְך ֱאחֹת ַתּדֶ ַתּגּוִפּיִ

ח ְלָך ֵציָדת ְלעֹוָלם  ּנּו ִהּקַ י ִמּמֶ ח עֹוָלְמָך, ּכִ ּנַ ְוַאל ּהַ

מֹו  ּכְ נּוָחת,  ַתּמְ ִלְמקֹום  ְפרֹוְתּדֹור  ְותּוא  ָיָמת,  ַתּקְ

)ח”ב פ”ד(: שהנה דרך  ‘שם עולם’  כתב ה’חפץ חיים’ בספרו  קיא. תעולם תתת דומת לפרותדור. 

העולם הוא שכאשר אחד קונה איזה קרקע גדולה וחשובה לבנות עליה בית וטרקלין, הוא קורא 

יתחיל  והיכן  הטרקלין  יגמר  מקום  באיזה  חדריו,  את  לבנות  איך  לו  שייעץ  ]אדריכל[  לאומן 

הפרוזדור. ויהי אדם אשר קרא לאומן ואמר לו, שמעתי עליך שאתה אומן גדול אבקשך שתראה 

איך כדאי לי לבנותו כי אני רוצה שיהיה הטרקלין שלי גדול ומפואר בעיני הכל וגם שהכניסה 

לו,  ויאמר  ויען  היטב בשטח הקרקע שקנה,  ויתבונן האומן  חן.  ונושאי  יהיו רחבים  והפרוזדור 

התבוננתי היטב בקרקע שקנית, וקצר המצע מהשתרע לבנות עליו גם טרקלין נאה שיהיה לחן 

ולתפארת בעיני רואיו וגם פרוזדור רחב כי קטן השטח מאד, ולכן כמה שתרחיב את הפרוזדור 

תהיה מוכרח להקטין מהטרקלין ולא יהיה לו שום תואר והדר וילעגו עליך הבריות, וגם אתה לא 

תיהנה ממנו ותתחרט בסוף בגלל ששם הוא מקום דירתך בקביעות, מה שאין כן הפרוזדור אינו 

רק דרך לעבור בו, ועל כן עצתי לך שתראה העיקר לבנות מתחילה הטרקלין בחדריו ומשכיותיו 

כהוגן, ואחר כך תבנה על השטח שישאר את הפרוזדור ותסתפק בפרוזדור קצר.

והנה הנמשל מובן מאליו, כי בהיותנו בעולם הזה אנו בונים הטרקלין לנפשנו, וכאשר נתבונן 

היטב על כל פעולותינו בכל יום, נראה שעיקר הזמן הולך על בניית הפרוזדור דהיינו להכין דירה 

נאה לגופינו, וגם לבושים ומזון עבורו, ולא רק כפי ההכרח בלבד אלא אנו מרחיבים מאד בכל 

פרט ופרט, עד שנמצא שעל בניית הטרקלין יישאר לו בכל מעת לעת רק מעט זמן וגם זה לא 

בקביעות, אוי ואבוי, האם לעולם גרים אנו בפרוזדור, הרי לבסוף נהיה מוכרחים לעקור דירתנו 

מהפרוזדור. ואם לא נמצא טרקלין מוכן לפנינו הלא נהיה מוכרחים לדור חוץ למחנה שכינה. והנה 

וכל זה – כדי שיתרחק מן הגאוה עד שלא יוכל להתרחק יותר. המהלך בדרך זה נקרא חוטא. הרי 

הוא אומר בנזיר: ‘ְוִכֶּפר עליו מאשר חטא על הנפש’ )במדבר ו, יא(, אמרו חכמים: ‘ומה זה שלא 

ציער עצמו אלא מן היין נקרא חוטא, המונע עצמו מכל דבר על אחת כמה וכמה’ )תענית יא, 

א(, אמרו חכמים: ‘לא דייך מה שאסרה תורה, אלא שאתה אוסר עליך דברים אחרים’ )ירושלמי 

נדרים פ”ט ה”א(. על ענין זה וכיוצא בזה אמר שלמה: ‘אל תהי צדיק הרבה, ואל תתחכם יותר, 

למה תשומם’ )קהלת ז, טז(”. 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  השט השח   תמוסר   ארחוה   

תשם‘  יראה  חכמת  ‘ראשיה 

– תחילת החכמה היא לירא 

ט(:  ח,  )ירמית  ונאמר  מה’, 

ואם  מאסו,  ת‘  בדבר  ‘תנת 

איזו   – לתם‘  מת  וחכמה  כן 

מהחכמות  להם  יש  תועלת 

היא  המשמעות  שלמדו?! 

היא  העיקרית  שהחכמה 

וכל חכמה   – רד”ק(. וכל מת שתוא מן תחכמת על תולה תדרך אשר תכרנו  )לפי  ה’  לימוד תורת 

שאינה מביאה את האדם לעבודת ה’ ושמירת מצוותיו וידיעת חכמתו וגבורתו, אסור לנו לעיין 

בת ולחקור עלית – ולחקור אותה, לפי שזו עבירה, ועל כן ]ועליו[ אמר שלמה המלך: ואל ההחכם 

יוהר – כלומר אל תדרוש חכמה יותר ממה שדרוש ומותר לך. שלמה המלך הזהיר מפני חכמה 

יתרה, כי חכמה שמביאה לעבודת ה’ רצויה היא ביותר.

ויש טעם למת שאמר שלמה 

המלך והשתמש בשני ביטויי 

החכמה  על   - שונים  לשון 

יוהר”,  ההחכם  ”ואל  הזהיר: 

באותה לשון ”ואל  ולא אמר 

אמר:  אלא  יוהר”,  סכל  התי 

כלומר,  סכל”.  תהי  “ואל 

על  הזהיר  החכמה  בעניין 

הזהיר  ובסכלות  יתר  חכמת 

כלשהי,  סכלות  על  אפילו 

אצלנו  לחכמת  שיש  מפני 

גבול ידוע – גבול מסויים, לא 

ייהכן – ואי אפשר לנו לעבור 

שכל  והכוונה,   – ותוא  אוהו, 

מין ממיני תחכמת – כל חכמה, מאיזה סוג שתהיה, שמכיר בה האדם שימשכנו – שתמשוך את 

לבו ותוביל אותו לעבודה תאלתים ולשמירת מצווהיו ולתראוה – ותגלה את חכמהו ואת יכלהו של 

האלוקים, הרי בוודאי שמוהר לנו לעיין בה ואף חייבים אנו לחקור עליו – ללמוד ולחקור אותה, כמו 

שנאמר )איוב כח, כח(: ‘תן יראה אדני תיא חכמת‘ – הנה רק יראת שמים היא חכמת החיים, ונאמר )משלי 

ט, י(: ‘החלה – יסוד החכמת היא יראה ת‘ ודעה קדושים בינת‘, רצונו לומר ”ודעה תאלתים” – כלומר, 

 הבינה היא לדעת את האלוקים ]כי פירוש של ‘קדושים’ הוא: אלוקים[, ועוד נאמר )התלים קיא, י(:

ת  ִתּנֵ )ִיְרְמָית ח, ט(:  ְוָאַמר  ְיָי,  ִיְרַאה  ָחְכָמת  יה  ֵראׁשִ

תּוא  ֶ ִבְדַבר ְיָי ָמָאסּו ְוָחְכַמה ֶמת ָלֶתם. ְוָכל ַמת ּשׁ

ר ָתַכְרנּו, )קיב(ָאסּור  ֶרְך ֲאׁשֶ ִמן ַתָחְכָמת ַעל תּוַלה ַתּדֶ

ם  ְהַחּכַ ן ָאַמר: ְוַאל ּהִ ּת ְוַלֲחקֹר ָעֶליָת, ְוַעל ּכֵ ן ּבָ ְלַעּיֵ

יֹוֵהר.

ם יֹוֵהר, ְולֹא ָאַמר ְוַאל  ְהַחּכַ ָאַמר: ְוַאל ּהִ ֶ ּוַמת  ּשׁ
ׁש ַלָחְכָמת ֶאְצֵלנּו  ּיֵ ֵני ׁשֶ ִתי ָסָכל יֹוֵהר, ִמּפְ ּהְ

ל ִמין  ּכָ ֵכן ַלֲעֹבר אֹוהֹו, ְותּוא, ׁשֶ ְגבּול ָידּוַע, לֹא ִיּהָ

ָתֱאלִֹתים  ַלֲעבֹוַדה  ֶכּנּו  ְמׁשְ ּיִ ׁשֶ ַתָחְכָמת  יֵני  ִמּמִ

ר  ֹמר ִמְצֹוָהיו ּוְלַתְראֹוה ָחְכָמהֹו ִויָכְלּהֹו, ֻמּהָ ְוִלׁשְ

ָאַמר )ִאּיֹוב כח,  מֹו ׁשֶ ִבים ָאנּו ַלֲחקֹר ָעָליו, ּכְ ָלנּו ְוַחּיָ

ֵלי ט, י(:  כח(: ֵתן ִיְרַאה ֲאדָֹני ִתיא ָחְכָמת, ְוָאַמר )ִמׁשְ

יָנת, ּבִ ים  ְקדׁשִ ְוַדַעה  ְיָי  ִיְרַאה  ָחְכָמת  ה  ִחּלַ  ּהְ

ים קיא, י(: ִתּלִ  ְרצֹונֹו לֹוַמר ְוַדַעה ָתֱאלִֹתים, ְוָאַמר )ּהְ

ב(: “שאל בן דמה בן אחותו של רבי  )צט,  במסכת מנחות  קיב. אסור לעיין בת ולחקור עלית. 

ישמעאל את רבי ישמעאל, כגון אני שלמדתי כל התורה כולה, מהו ללמוד חכמת יונית? קרא 

עליו המקרא הזה ‘לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה’, צא ובדוק שעה שאינה 

לא מן היום ולא מן הלילה ולמוד בה חכמת יונית”. ]ודבר זה לא יהא בעולם )רש”י([.

וכתב ה’בית הלוי’ )משפטים(: “והנה ידוע דלימוד התורה הוא משני פנים, אחד כדי לידע היאך 

ומה לעשות ואם לא ילמוד היאך יקיים, ‘ולא עם הארץ חסיד’ )אבות ב, ה(, וגם הנשים שאינם 

מחוייבות בלימוד התורה מכל מקום מחוייבות ללמוד במצוות הנוהגות בהן, וכמו דאיתא )בב”י 

סימן מ”ז( בשם הרוקח דמשום הכי מברכות ברכת התורה. אמנם באנשים יש עוד מעלה אחת 

על הנשים, דנשים בלימודם אינם מקיימות שום מצות עשה רק הוי מבוא לקיום המצוות, ונמצא 

דהלימוד אצלם הוי מבוא להתכלית שהוא קיום המצוות ולא הוי תכלית בעצמו, אבל באנשים הוי 

הלימוד גם מצות עשה לעצמו וכמו הנחת תפילין וכדומה, ונמצא הוו ב’ בחינות: מבוא להמצוות, 

וגם תכלית בפני עצמו. וזהו דאיתא שאל בן דמה בן אחותו של ר’ ישמעאל את ר’ ישמעאל כגון 

אני שלמדתי כל התורה כולה מהו שאלמוד חכמת יונית, אמר ליה צא ובדוק שעה שאינו לא יום 

ולא לילה, דהחיוב דהוי משום קיום המצוות הא כבר יצא בו, כיון שיודע כל התורה כולה היאך 

לעשות, דדבר הנעשה לאיזה תכלית אין לו להימשך יותר מכפי הצורך לאותו התכלית המבוקש, 

ידוע שבעולם הזה אפילו עני שבישראל שאין לו בית דירה כלל ומוכרח לחזור על הפתחים, אף 

על פי כן אינו מושלך בחוצות, כי כל ישראל מצווים ליתן לו איזה מקום על כל פנים ללון, אבל 

בעולם הבא אין שייך זה שיכניס אחד את רעהו בגן עדן בהיכלו, כי יש את להט החרב המתהפכת 

ששומרת את דרך עץ החיים, וכל מי שאין לו זכות אין מניחים אותו להיכנס לשם בשום אופן, 

ואם כן האדם שאינו מכין לעצמו צידה לבית מועדו בעודו בזה העולם, על כרחו יהיה מוכרח לדור 

חוץ למחנה ששם הוא שליטת כל המזיקים, ועל כן החכם עיניו בראשו בעודו בזה העולם שלא 

יעסוק הרבה אודות הפרוזדור, ויסתפק בפרוזדור קצר, ועיקר עסקו ומחשבתו תמיד יהיו אודות 

תורה ומצוות איך להשיגם, ואז יאר ה’ בהדרו עליו לנצח.

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  השיא השי   תמוסר   ארחוה   

האדם  יהבונן  לא  ואיך 

בשכלו מת בין שהי תמצווה 

שני  שבין  ההבדל  על   –

שני  בין  מת  ויכיר  המַצִוים, 

חולשה  ויראה  יבין  בדבר,  וכשיתבונן  הצוויים.  שני  שבין  הפער  את  יבין  לא  ואיך   – תענינים 

שלמה  כשהזהיר  אבל   – אך 

מתסכלוה  להימנע  המלך 

הדעת,  וקלות   - ותתוללוה 

ומרובם  ממיעוטם  תתתיר 

מעט  על  אפילו  הזהיר   –

]ולפיכך[  כן  ועל  ממנה, 

ולא  סכל,  התי  ואל  אמר: 

יוהר”,  סכל  תהי  ”ואל  אמר 

מעט  –גם  שמיעוטם  מפני 

מאבד   – הסכלות מפסיד  מן 

המעלוה  מן  תרבת  מהאדם 

)קתלה  שאמר  כמו  הטובוה, 

י, א(: ‘תבובי מוה יבאיש יביע 

רש”י:  מסביר  רוקח.  שמן 

“כגון בימי החורף”. בתקופת 

שנה זו הזבובים חלושי כוח ובלתי פעילים, וכמעט בגדר מתים, ובכל זאת אם יפלו לתוך שמן 

מעורב בבשמים, אף שהם בריה קלה, בכוחם להעלות סירחון וקצף. בדומה לכך יקר – כבד יותר 

מחכמת ומכבוד שיש לאדם, אפילו סכלוה מעט‘. אמנם אין ממש בסכלות מועטה זו, ובכל זאת 

בכוחה לאבד את כל חשיבותו של האדם )רש”י(.

והאופן תששת ועשרים הוא, חשבונו עם נפשו – חשבון הנפש שעל האדם לעשות עם עצמו, גם 

כשהוא עובד את ה’ ואינו סר מלקיים את רצונו, שהרי כשתוא עומד במצווה תמלך ויירא מענשו 

אם יעבור על מצווהיו - כשמלך בשר ודם מצוה עליו ציווי כלשהו, הוא מפחד מעונשו ואינו עובר 

על מצוותיו, ואילו כשמדובר בעבודת ה’ אינו נרתע ולא ירגיש – ואינו חושש למצווה – לציוויים 

של אלתיו, ולא יירא – ואינו מפחד מענשו בעברו – כשהוא עובר על מצווהיו – על ציוויו ואזהרתו.

ְצֹוה,  י ַתּמִ ּהֵ ין ׁשְ ְכלֹו ַמת ּבֵ ׂשִ ְוֵאיְך  לֹא ִיְהּבֹוֵנן ּבְ
ה  ֵני ָתִעְנָיִנים, ְוָיִבין ֻחְלׁשַ ין ׁשְ יר ַמת ּבֵ ְוַיּכִ

ם,  עּוָטם ּוֵמֻרּבָ ְכלּוה ְוַתתֹוֵללּוה ִתְתִתיר ִמּמִ ַתּסִ ַאְך 
ָאַמר  ְולֹא  ָסָכל,  ִתי  ּהְ ְוַאל  ָאַמר:  ן  ּכֵ ְוַעל 

ַמֲעלֹוה  ת  ַתְרּבֵ ַמְפִסיד  עּוָטם  ּמִ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ”יֹוֵהר”, 

ָאַמר )קֶֹתֶלה י, א(: ְתבּוֵבי ָמֶוה ַיְבִאיׁש  מֹו ׁשֶ טֹובֹוה, ּכְ

בֹוד ִסְכלּוה ְמָעט. ֶמן רֹוֵקַח ָיָקר ֵמָחְכָמת ִמּכָ יַע ׁשֶ ַיּבִ

תּוא  ׁשֶ ּכְ ַנְפׁשֹו  ּבֹונֹו ִעם  ִרים, ֶחׁשְ ְוֶעׂשְ ת   ָ ּשׁ ִ ְוַתּשׁ
ֵמָעְנׁשֹו  ְוִייָרא  ֶלְך  ַתּמֶ ִמְצַוה  ּבְ עֹוֵמד 

יׁש ְלִמְצֹוה ֱאלָֹתיו,  ִאם ַיֲעֹבר ַעל ִמְצֹוָהיו, ְולֹא ַיְרּגִ

ָעְברֹו ַעל ִמְצֹוָהיו. )קיג(ְולֹא ִייָרא ֵמָעְנׁשֹו ּבְ

בשבחו. ובסוף סוטה אמרו: משמת רבי – בטלה ענוה ויראת חטא. ומאוד הפליגו חז”ל, שתורה בלי 

יראת חטא אינה כלום כמו שאמרו בפ”ג דאבות ‘כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו חכמתו מתקיימת, 

וכל שחכמתו קודמת ליראת חטאו אין חכמתו מתקיימת’. ובשמות רבה )פרשה ל(: אתה מוצא אדם 

שונה מדרש הלכות ואגדות ואם אין בו יראת חטא אין בידו כלום וכו’ אם יש לך יראת חטא הכל 

שלך וכו’. ושם )פ”מ( אמר רבי הושעיא כל מי שהוא יודע ]תורה[ ואין בידו יראת חטא – אין בידו 

כלום. וב’שוחר טוב’ )פקי”ב(: אין הקב”ה מבקש לא יופי ולא עשירות אלא יראת חטא ]והכוונה ‘יופי 

ועשירות’ – תורה ומצוות בלי יראת חטא[. הרי כל השבח של התלמיד חכם שלומד תורה אינו אלא 

שעל ידי זה יוכל להיות ירא חטא. וצריך ביאור מה הענין של יראת חטא. 

אמנם הענין בזה הוא, כי כבר כתבו בספרים הקדושים, כי העבירה והעונש אינן דברים נפרדים, אלא 

העבירות, שהקב”ה הזהיר עליהן ברא בטבען שהן כמו סם המות לגוף ולנפש, והם משחיתים והורסים 

ושורפין 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. ומצינו בפוסקים שאף 

עבירה שנעשתה באונס מטמטמת לבו ]אלא אם כן היה מחוייב לעשות כן מצד פיקוח נפש שאז זכות 

המצוה תגן עליו שלא יזיק לו[ כי כך ברא הקב”ה בטבע שהעבירה היא אש שורפת כמו נחש ועקרב, 

וכמו שכתב אאמו”ר זללה”ה ב’חיי עולם’ )ח”ב פ”ח( שחילול שבת הוא כמו מחלת סרטן ר”ל, ואם אחד 

יודע שאם יעשה דבר פלוני או יאכל מאכל פלוני יש חשש שיקבל מחלת סרטן ר”ל – בוודאי יברח 

מזה בכל כחו ויתיירא מאד שמא יכשל, ואם ח”ו נכשל בוודאי פחדו ויראתו גדול מאוד.

וזהו ענין יראת חטא, שזה מראה שיש לו אמונה חושית ושמרגיש שעבירה הוא אש שורפת ]וכמו 

שמספרים על הגר”א זצ”ל שבילדותו נגע בשבת בלי כוונה במוקצה ונתעלף[, וכל מה שיראת 

חטאו גדולה יותר זה מראה שאמונתו גדולה יותר ויראת שמים שלו גדולה יותר וזה כל האדם, ומי 

שאינו מתיירא מעבירה זה מראה שאין האמונה שלו שלימה, וממילא אין תורתו יכולה להצליח 

והוא רחוק מהקב”ה וכל מה שאדם קרוב יותר להקב”ה גם הקב”ה קרוב אליו כמו שכתוב )תהלים 

קמה, יח( ‘קרוב ה’ לכל קוראיו’ )‘ארחות יושר’, יראת חטא, ועיי”ש עוד(.

ורק מכל מקום חייב מצד עצם המצוה של הלימוד תורה”. 

קיג. ולא יירא מענשו בעברו על מצווהיו. מצינו שחז”ל הפליגו מאוד בענין של יראת חטא, וכשרצו 

לשבח אחד מהגדולים, השבח הגדול ביותר עליו הוא יראת חטא, וכמו שמצינו במסכת שבת 

)לא, ב( 'אמינא לך אנא דגבר דחיל חטאין הוא ואמרת לי את בר אורין הוא', פירש רש”י: הרי מיעטת 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  השיג השיב   תמוסר   ארחוה   

יענני – או ייסר אותי בעולם 

דוד  שאמר  מת  ותוא  תבא. 

שאינו  מי  על  ע”ה  המלך 

נפש  חשבון  לעצמו  עושה 

‘רשע  ד(:  י,  )התלים  זה 

גאוותו  –מפני  אפו  כגובת 

אינו   – ידרוש  בל  הרשע 

ואינו  האלוקים,  את  דורש 

ולחזור  ממנו  לפחד  מתאמץ 

אין  כי  אליו,  בתשובה 

– בכל מחשבותיו אין אלוקים, בבחינת לית דין ולית דיין ח”ו )לפי רש”י  אלתים כל מתמוהיו‘ 

ורד”ק(.

והאופן תשבעת ועשרים הוא, חשבון תאדם עם נפשו – חשבון הנפש שעל האדם לעשות לעצמו 

כשהבוא עליו רעת – כשתבוא עליו צרה ח”ו וכשהוא לוקה בגופו, או

ביכולתו  שאין   – תמלך 

לקיים  ודם  בשר  מלך  של 

לגזירותיו  לתת   – גתירוהיו 

תוקף נצחי, ותהאחרו מתפיל 

שלא  ופעמים   – בו  תעונש 

תהיה בידו היכולת להעניש 

גזירותיו  על  העוברים  את 

עליו  מתשקיף  ורחקו  מיד, 

על  להסתכל  ואפשרותו   –

לזמנים  מוגבלת  מעשיו 

וטרדהו  בלבד,  מסויימים 

ייתכן,  עוד   – ממנו  בנפשו 

ענייניו  בשאר  שטרדותיו 

מלהתפנות  אותו  ימנעו 

אליו. וכבר - ובכל זאת אמר 

)משלי  תחכם  המלך  שלמה 

 – בני  ת‘  אה  ‘ירא  כא(:  כד, 

ממי?  יראה,  בלבך  תן  בני, 

מהמלך  וגם   – ומלך‘  מה’ 

)תרגום(, ועוד אמר )משלי כ, 

ב(: ‘נתם ככפיר אימה מלך‘ – אימת המלך מטילה פחד על האדם כמו שאגת האריה )מצודת דוד(.

ולאחר התבוננות ביראה ממלך בשר ודם איך לא יהביש תמשכיל – בעל השכל מאלתיו, שגתירהו 

קיימה – שגזירותיו הן נצחיות, תמשקיף - ושמסתכל עליו המיד, ולא הטרידתו ממנת טרדת – ושאף 

טרדה אינה מסיחה את דעתו ממנו, ולא ימנעתו ממנו מונע – ואין שום מניעה שבכוחה לעצור אותו 

מלהעניש את החוטא מיד, ולא יירא – איך לא יירא האדם מציוויו ולא יפחד מענשו, וימרתו – ואיך 

יוכל להמרות את דברו, ותוא – בעוד שהוא יודע שתוא – שה’ משקיף עליו ורואת נגלתו ונסהרו – 

את חיצוניותו ואת פנימיותו, ואיך לא יחתור אליו בהשובת על מת שקדם לו – על העבירות שעשה 

בעבר?! והיה צריך שיאמר לעצמו: כמת ארך תמרוהי אה דברו – כמה רב הוא הזמן שהנני ממרה 

את דברו, ותהמיד סהרו עלי – ובכל זאת השגחתו פרושה עלי תמיד, אבקש מחילהו קדם שיעכרני 

– הלא מוטב לי לבקש ממנו סליחה לפני שיכחיד אותי בעולם תתת או

ים י,  ִתּלִ ִוד )ּהְ ָאַמר ּדָ א. ְותּוא ַמת ׁשֶ ִני ָבעֹוָלם ַתּבָ ְיַעּנֵ

ל  ל ִיְדרׁש ֵאין ֱאלִֹתים ּכָ ֹגַבּת ַאּפֹו ּבַ ע ּכְ ד(: )קיד(ָרׁשָ

ְמִתּמֹוָהיו.

ַנְפׁשֹו  ִעם  ָתָאָדם  ּבֹון  ֶחׁשְ ִרים,  ְוֶעׂשְ ְבָעת   ִ ְוַתּשׁ
אֹו  גּופֹו,  ּבְ ָרָעת  ָעָליו  בֹוא  ּהָ ׁשֶ ּכְ

ָתעֶֹנׁש  יל  ֵמַתּפִ ְוִתְהַאֲחרֹו  ֵתרֹוָהיו,  ּגְ ם  ְלַקּיֵ ֶלְך  ַתּמֶ

ּנּו.  הֹו ְבַנְפׁשֹו ִמּמֶ ִקיף ָעָליו, ְוִטְרּדָ ּבֹו, ְוָרֳחקֹו ֵמַתׁשְ

ִני  ּבְ ְיָי  ֶאה  ְיָרא  כא(:  כד,  ֵלי  )ִמׁשְ ֶתָחָכם  ָאַמר  ּוְכָבר 

ִפיר ֵאיַמה ֶמֶלְך. ּכְ ֵלי כ, ב(: ַנַתם ּכַ ָוֶמֶלְך, ְוָאַמר )ִמׁשְ

ֵתָרהֹו  ּגְ ׁשֶ ֵמֱאלָֹתיו,  יל  ּכִ ׂשְ ַתּמַ ׁש  ּיֵ ִיְהּבַ לֹא  ְוֵאיְך  
ְולֹא  ִמיד,  ּהָ ָעָליו  יף  ּקִ ׁשְ ַתּמַ ֶמה,  ַקּיֶ

ּנּו מֹוֵנַע,  ת, ְולֹא ִיְמָנֵעתּו ִמּמֶ ת ִטְרּדָ ּנָ ַהְטִריֵדתּו ִמּמֶ

ְולֹא ִייָרא ְולֹא ִיְפַחד ֵמָעְנׁשֹו, ְוַיְמֵרתּו, ְותּוא יֹוֵדַע 

ְולֹא  רֹו,  ְוִנְסּהָ ִנְגֵלתּו  ְורֹוֶאת  ָעָליו  ִקיף  ַמׁשְ תּוא  ׁשֶ

ְויֹאַמר:  לֹו,  ַדם  ּקָ ֶ ּשׁ ַמת  ַעל  ְהׁשּוָבת  ּבִ ֵאָליו  ַיֲחתֹר 

ָברֹו ְוִתְהִמיד ִסְהרֹו ָעַלי,  ת ָאַרְך ַתְמרֹוִהי ֶאה ּדְ ּמָ ּכַ

אֹו  ת  ַתּתֶ ָבעֹוָלם  ֵרִני  ְעּכְ ּיַ ׁשֶ קֶֹדם  ְמִחיָלהֹו  ׁש  ֲאַבּקֵ

קיד. רשע כגובת אפו בל ידרוש אין אלתים כל מתימוהיו. המתגאה – המחשיב את עצמו למושלם, 

וכל מבטו ומחשבותיו רק על חשיבות עצמו, רחוק הוא מאד מתשובה, באשר לגדולת הבורא 

ולעשיית רצונו אין מקום במחשבותיו, ואינו רוצה להיכנע לפניו יתברך, ומאידך גיסא, אינו מכיר 

בחסרונותיו הרבים ושפלותו, ואם כן איך ישוב ויתקן את אשר עיוות.

לפי זה מובן מה שאמרו חז”ל )ברכות מג, ב( “המהלך בקומה זקופה” - ביטוי חיצוני לגאוה - 

“...כאילו דוחק רגלי שכינה”. “שכינה” היינו גילוי כבודו ומלכותו בנבראים בכלל ובתחתונים 

בפרט )עיין ‘דעת תבונות’ עיונים 50-1 עמ’ קעה-ו(, ובגילוי הזה יש דרגות רבות. “רגלי שכינה” 

של  התחתון  החלק  שהם  )כ”רגלים”  יתברך  מלכותו  הכרת  של  ביותר  הקטנה  הבחינה  היינו 

הגוף(. מי שמתגאה דוחק מליבו אפילו את ההכרה הפעוטה ביותר במלכותו יתברך שהרי רואה 

י, ד( “רשע כגובה אפו... אין אלוקים כל מזימותיו”,  הוא רק את עצמו. על זה נאמר )תהלים 

דהיינו הרשע הגאה שכל מחשבותיו )“מזימותיו”( והתעניינותו רק בעצמו ממילא אין לו מקום 

שמים,  מלכות  עול  עצמו  על  לקבל  רצון  לו  ואין  רצונו,  עשיית  ועל  יתברך  ה’  על  לחשוב 

ח”א מאליהו’  ‘מכתב  עפ”י  קצ”ד,  עמו’  א’  מועדים  חיים’  )‘שפתי  תשובה?  יעשה  איך  כן   ואם 

עמ’ 124(. 

 עיונים 



הלבבות שער חשבון הנפשחובות 

תמוסר  השטו  ארחוה   

ביושר לבב הלבבותשער חשבון הנפש חובות 

תמוסר  ארחוה  השיד  

נזק  כשפוגע  או   – בממונו 

בכל  או   – בממונו, או בענין 

או- עניניו.  משאר  אחד 

שה’  עצמו  עם  יחשוב  אז 

עושה רק את מה שהוא טוב 

מאלתיו  תכל  ויקבל  בעבורו, 

שיקבל  כך   – בשמחת 

הכול בשמחה,  מאלוקיו את 

בדין  רוצת  סבל  ויסבול 

תאלתים – ויסבול ברצון את 

גזירת השם יתברך, ולא סבל 

מהקצף על גתירהו – ולא מתוך כעס על הגזירה, כמו שנאמר )ישעית ח, ית(: ‘וחכיהי לת‘ תמסהיר 

פניו מביה יעקב – אני אמשיך לקוות לישועת ה’ על אף שהסיר את השגחתו מעם ישראל לעת 

עתה, וקויהי לו‘ – ואצפה לעזרתו תמיד, ואל יתית כמו מי שדורש בקוסמים בדרכו לגלּות כשהוא 

מיוסר ורעב, שנאמר עליו )ישעית ח, כא(: ‘ותית כי ירעב – כאשר יגבר רעבונו ותהקצף וקלל במלכו 

– יתרגז ויקלל את מלכו שהביאו למצב זה ובאלתיו – ויקלל גם את אליליו שלא הצילוהו ופנת 

למעלת‘ – וירים עיניו לשמיים לבקש עזר מאלוקים אמת ]כוונת רבינו, שאל יתנהג האדם כלפי 

הבורא, כשם שמתנהג אותו אדם כלפי אליליו, שכאשר באות עליו הצרות הוא מקלל אותם, אלא 

עליו לקבל את כל גזרות הבורא הבאות עליו[.

ַתּכֹל  ל  )קטו(ִויַקּבֵ ֵמִעְנָיָניו,  ְבִעְנָין  אֹו  ָממֹונֹו,  ּבְ

ְבִדין  רֹוֶצת  ֵסֶבל  ְוִיְסּבֹל  ְמָחת,  ׂשִ ּבְ ֵמֱאלָֹתיו 

מֹו  ּכְ ֵתָרהֹו,  ּגְ ַעל  ף  ִמְהַקּצֵ ֵסֶבל  ְולֹא  ָתֱאלִֹתים, 

ָניו  ּפָ יר  ְסּהִ ַתּמַ ַליָי  יִהי  ְוִחּכִ ית(:  ח,  ְעָית  )ְיׁשַ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ

ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ִמי  ּכְ ִיְתֶית  ְוַאל  לֹו,  יִהי  ְוִקּוֵ ַיֲעקֹב  יה  ִמּבֵ

ל  ְוִקּלֵ ף  ְעָית ח, כא(: ְוָתָית ִכי ִיְרַעב ְוִתְהַקּצֵ )ְיׁשַ ָעָליו 

ַמְלּכֹו ּוֵבאלָֹתיו ּוָפָנת ְלָמְעָלת. ּבְ

וכך כותב ה’אור החיים’ בפרשת ויגש: “סמא דייסורא – קיבוליה”. מה הרפואה של הייסורים? – 

לדעת לקבל אותם.

במסכת פסחים )נ, א( אמרו: “לא כעולם הזה העולם הבא, העולם הזה על בשורות טובות אומר 

ברוך הטוב והמטיב ועל בשורות רעות אומר ברוך דיין האמת, לעולם הבא כולו הטוב והמטיב”. 

ויש להקשות, הרי לעתיד לבוא לא יהיה רע, ואם כן מה הכוונה שלעתיד לבוא יברכו על הרעה 

הטוב והמטיב?

וביאר הצל”ח בשם המגיד מבראד, לפי שמעליון לא תצא הרעות, ואין דבר רע בא מהקב”ה והכל 

הוא לטובה, ואפילו הפורענות שבאה על האדם אינה רעה, אבל טובה היא לזכך אותו להכניע יצרו 

הרע, ולטהר הנשמה שיזכה לעולם שכולו טוב, אלא שהאדם בעולם הזה אינו מבין הדבר לאשורו, 

ונדמה בעיניו כאילו הוא רעה, כמו החולה שעושים לו תחבושת ויש לו ייסורים, והחולה השוטה 

צועק להסיר התחבושת, אבל החכם סובל בשמחה, וכן הוא ייסורי הרשעים הם תחבושת, אמנם 

אחר מותו רואה ומבין הטוב האמיתי. וכמו כן לעתיד לבוא כשנזכה לזה במהרה נאמר )ישעיה 

יב, א( ‘אודך ה’ כי אנפת בי’, אודך ביום ההוא כי אנפת בי שנותן הודאה לשעבר על שנתאנף בו 

הקב”ה לפי שעה להטיבו באחריתו. וזהו כוונת המאמר, בעולם הזה על בשורות רעות אומר דיין 

האמת, שסובר שהוא מצד מדת הדין, ועולם הבא כולו טוב והמטיב, פירוש שיראה למפרע שכולו 

היה מדה טובה והיה לו לברך על הכל הטוב והמטיב. עכת”ד.

)דברים  הפסוק  על  התוספות  בעלי  דברי  יובנו  שבזה  כתב  ראה(  )פרשת  נתן’  ‘להורות  בספר 

יא, כו( ‘ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה’, ‘נותן לפניכם היום’ בעולם הזה, הם ‘ברכה 

וקללה’, אבל לימות המשיח כולם לברכה עכ”ד. דמה שאנו רואין שיש ברכה אם תשמעו וקללה 

אם לא תשמעו, היינו רק ‘נותן לפניכם היום’ בעולם הזה, כי בעולם הזה חושבים שהוא קללה, 

אבל לימות המשיח יראו שגם הקללה הייתה לברכה כי על ידי זה הטיבו את דרכם, ומפי עליון 

לא תצא הרעות כי אם הטוב והמטיב.

והנה בתהלים )צב, א-ב( נאמר: “מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לה’”. ויש להבין, מדוע רק 

בשבת טוב להודות לה’? ויש מבארים ד’שבת’ מרמז על ‘לעתיד לבוא’, כמו שאמרו חז”ל )תמיד 

פ”ז(: “מזמור שיר ליום השבת, מזמור שיר לעתיד לבוא, ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים”, 

לפי זה ביאור הפסוק הוא כך: שרק בשבת דהיינו לעתיד לבוא – טוב להודות על הרע, כיון שאז 

יראו למפרע שכל מה שעשה הקב”ה הכל היה רק טוב.

בתהלים )צ, טו(: “שמחנו כימות עניתנו שנות ראינו רעה”. ידוע שדרכי ה’ ישרים וכל מה דעביד 

רחמנא לטב עביד, ואפילו מה שנראה לעינינו שהוא רעה, אין הדברים כן, אלא “גם זו לטובה”, 

קטו. ויקבל תכל מאלתיו בשמחת. “וידעת עם לבבך, כי כאשר ייסר איש את בנו ה’ אלהיך מיסרך” 

)דברים ח, ה(. הסמ”ג )מצות עשה יז( מנה פסוק זה במצות עשה לצדק הדין על כל מאורע שבא 

על האדם, ויחשוב כי הכל לטובתו. והיה ה’חפץ חיים’ אומר: משל לאדם שנכווה באצבעו, והורה 

הרופא לטבול את האצבע במים קרים, וכאב לו עוד יותר, אבל זו הייתה רפואתו, שנרפאה הכויה. 

כך הם היסורים, כואבים לשעתם אך הם רפואה לנפשו של האדם! )‘שיחות החפץ חיים’, אות כז(.

רבינו יונה ב’שערי תשובה’ אומר: אם אדם מקבל על עצמו את הייסורים שהקב”ה מביא עליו 

בשמחה ובאהבה, זה מונע מייסורים נוספים לבוא. כך יש לפרש את הפסוק: “כי חמת אדם תודך 

שארית חמות תחגור” )תהלים עו, יא(, ‘כי חמת אדם תודך’, אם אדם מודה לך )להקב”ה(, על 

הייסורים שנתת לו, אזי ‘שארית חמות תחגור’, שארית הייסורים תחגור ותאסוף ולא תביא עליו. 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  השית השטת   תמוסר   ארחוה   

רבוה  שפעמים  ומפני 

ומריים  מרדם  מראים  תיו 

 – בריהו  ותפרה  באלתים 

נהגו  רבות  שפעמים  ומפני 

את  ומרו  באלוקים  במרד 

בריתו,  את  והפרו  דברו 

כמו שהנך   – כאשר המצאם 

 – ענין  בכל  בתורה,  מוצא 

שבכל פעם שנתקלו במצב שלא היה כרצונם היו מהאוים ומבקשים לשוב מצרים ותדומת לתת - 

ודברים דומים. ומדברים אלו תבין שתסבל תטוב – שקבלת גזירותיו של הקב”ה יתברך היא מידת 

טובת – שתביא עליו תוצאות טובות, ותסבל שבעליו מוכרח בו – וכשמקבל האדם את הגזירה בעל 

כרחו ונגד רצונו ומתרעם עליה, אין לבעליו שכר עליו – אינו מקבל שכר על אותו הסבל, ואין 

מחילת בו – והוא מפסיד בשל התרעמותו גם את מחילת העוונות הכרוכה בסבל.

נסיונוה  כי תעשר  אחי,  ודע, 

אברתם  אה  תמקום  שנסת 

לו  תיינו משבחים  לא  אבינו, 

שעמד  על   – עמדו  ]אותו[ 

בתם, לולי שתית – אם לא היה 

ברצון  מאלתיו  תכל  מקבל 

שנאמר  כמו  לבב,  ובטוב 

אה  ‘ומצאה  ח(:  ט,  )נחמית 

וידעת   – לפניך‘  נאמן  לבבו 

למלא  איתנה  בך  שאמונתו 

לדעת  עליך  ועוד  רצונך. 

נהחייבו  לא  מצרים  שיוצאי 

לתאשימם ולתוכיחם במדבר 

על  שהושתו  העונשים   –

תית  ושלא  ה’,  על  והתלוננו  שכעסו  מפני   – תהקצפם  על  אלא  עליהם  באו  לא  מצרים,  יוצאי 

לבם טוב עם תאלתים ועם נביאו – ומפני שלבם לא היה שלם עם האלוקים ועם משה רבנו, כמו 

שנאמר )התלים עח, לו-לת(: ‘ויפהותו בפיתם – וסברו שאפשר לשכנעו בדיבור פה, ובלשונם יכתבו 

 לו – ובלשונם דיברו דברי כזב ורמאות לפניו, ולבם לא נכון עמו‘ – אבל דעתם לא היתה איתנה

באמונתו.

אלִֹתים  ם ּוִמְרָים ּבֵ ּוְפָעִמים ַרּבֹוה ָתיּו ַמְרִאים ִמְרּדָ

ים  ָכל ִעְנָין ִמְהַאּוִ ְמָצֵאם ּבְ ר ּהִ ֲאׁשֶ ִריהֹו, ּכַ ַוֲתָפַרה ּבְ

ת  ִמּדָ ַתּטֹוב  ֶבל  ְוַתּסֵ ָלֶתת.  ְוַתּדֹוֶמת  ִמְצַרִים  ָלׁשּוב 

ָעָליו ֻמְכָרח ּבֹו )קטת(ֵאין ִלְבָעָליו  ּבְ ֶבל ׁשֶ טֹוָבת, ְוַתּסֵ

ָכר ָעָליו ְוֵאין ְמִחיָלת בֹו. ׂשָ

קֹום  ַתּמָ ת  ּסָ ּנִ ׁשֶ ִנְסיֹונֹוה  ר  ָתֶעׂשֶ י  ּכִ ָאִחי,  ְוַדע,  
ִחים לֹו  ּבְ ֶאה ַאְבָרָתם ָאִבינּו, לֹא ָתִיינּו ְמׁשַ

ֵמֱאלָֹתיו  ַתּכֹל  ל  ְמַקּבֵ ָתָית  ׁשֶ לּוֵלי  ָבֶתם,  ָעְמדֹו 

ח(:  ט,  )ְנֶחְמָית  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵלָבב,  ּוְבטּוב  ָרצֹון  ּבְ

ִמְצַרִים  ְויֹוְצֵאי  ְלָפֶניָך.  ֶנֱאָמן  ְלָבבֹו  ֶאה  ּוָמָצאָה 

א  ר, ֶאּלָ ְדּבָ ּמִ ּבַ יָמם ּוְלתֹוִכיָחם  בּו ְלַתֲאׁשִ לֹא ִנְהַחּיְ

ם טֹוב ִעם ָתֱאלִֹתים  ּלֹא ָתָית ִלּבָ ָפם, ְוׁשֶ ַעל ִתְהַקּצְ

ים עח, לו-לת(: ַוְיַפּהּותּו  ִתּלִ ָאַמר )ּהְ מֹו ׁשֶ ְוִעם ְנִביאֹו, ּכְ

ִעּמֹו.  ָנכֹון  לֹא  ם  ְוִלּבָ לֹו  בּו  ְיַכּתְ ּוִבְלׁשֹוָנם  ִפיֶתם  ּבְ

בשמחה  ומקבל  יתברך  בה’  ובטחון  באמונה  החי  אדם  ולעומתו  עליו.  שכר  לבעליו  אין  קטת. 

ובאהבה את כל הצער שסובל, אזי לעתיד יזכה לקבלת שכר מרובה על כל צער וצער שסבל בימי 

חייו וקיבלם באהבה. הרמח”ל )‘דעת תבונות’ עמ’ קפ”ו. הו”ד ב’שפתי חיים’ ח”ב סוף עמ’ רכ”ב( 

מבאר את הכתוב “שמחנו כימות עניתנו שנות ראינו רעה” )תהלים צ, טו(, ‘שמחנו כימות עניתנו’, 

שלעומת גודל העינוי בעולם הזה תהיה השמחה יותר גדולה לעתיד לבוא כשה’ יתברך יגמול לכל 

אחד ואחד רוב שמחה כנגד העינוי שסבל. נמצא שהעינוי עצמו הוא יהיה סיבה לשמחה הגדולה 

לעתיד לבוא. ]ואף בעולם-הזה אמרו במסכת ברכות )ה, א( “כל שהקב”ה חפץ בו מדכאו ביסורין 

וכו’, ואם קבלם באהבה מה שכרו, יראה זרע יאריך ימים, ותלמודו מתקיים בידו” וכו’[.

בביאור הענין שהייסורים באים לטובתו של האדם הביא ה’חפץ חיים’ )אבות עמוד סג( משל בשם 

המגיד מישרים דוילנא, והביאו גם רבי יעקב ניימן בספרו ‘דרכי מוסר’ )עמ’ 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 מביתו למקום רחוק ומינה אדם שיטפל בנכסיו 

בימי שהותו מחוץ לביתו. אותו אדם היה רע וכיון שהיהודי לא שילם לו מיד בהגיע הזמן, הלקהו 

עשרים מלקות. כשחזר הפריץ התאונן היהודי בפני הפריץ על הממונה שמינה הפריץ על שהלקהו, 

והפריץ העמיד את הממונה לדין. השופט פסק שהממונה שהלקהו חייב לשלם ליהודי סכום כסף 

ואם כן מיד שאנחנו מבקשים “שמחנו כימות עניתנו”, שמשמע שסבלנו עינויים, אנו מוסיפים 

שהעינוי הזה אינו עינוי בעצם, אלא “שנות ראינו רעה”, שכל השנים היה נראה לעינינו רעה אף-

על-פי שבאמת הכל היה לטובה.

בתהלים )מח, י( נאמר: “דימינו אלוהים חסדך, בקרב היכלך”, בדרך דרש מבארים )עיין ילקוט 

לקח טוב ויקרא עמ’ נ”א( שאמנם בעולם הזה נראים לנו מקרים רבים כאילו נגזרים הם מכח 

מידת הדין, על זה נאמר “דמינו אלהים”, זה רק דמיון, נדמה לנו שזהו מידת הדין, שהרי בעולם 

האמת הכל מתבהר שאותן הדברים אשר נראים בעולם הזה כמידת הדין אינם אלא חסד ורחמים, 

והיינו “חסדך בקרב היכלך” – שם למעלה בקרב היכלך רואים שזה הכל חסדך, הכל זה בעצם 

חסדים.

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  תמוסר  השיט השיח   ארחוה   

על  לך  תאלתים  מן  תהחלת 

וירבת  ותמבחן,  תנסיון  דרך 

ויגדיל  שכרך  תבורא  בתת 

שה’  ייתכן   – עליו  גמולך 

לידי  אותך  להביא  רוצה 

להרבות  כדי  ומבחן,  ניסיון 

את  כך  ידי  על  ולהגדיל 

שכרך, ולכן מביא עליך סבל 

וכאב.

ועל איתת מתם שיתית מאלת 

תשני פנים - כל סבל שהוא, 

בשל הסיבה הראשונה או השנייה - ראוי לך שהקבל מת שיבואך מאה תאלתים מתם ברצון גמור 

– כך שעליך לקבל את שני סוגי הסבל הללו, ללא הבדל, ברצון ובשמחה, מפני  ובקיבול טוב 

כל   – ת‘  ארחוה  ‘כל  י(:  כת,  )התלים  תשלום  עליו  תמלך  דוד  שאמר  כמו  לטובתך,  הם  ששניהם 

דרכי ה’ הם חסד ואמה לנוצרי בריהו ועדוהיו‘ – לשומרי תורתו ומצוותיו, כי תרעת תבאת עליך, 

אחי,  נא,  והתבונן  תשהכל 

על   – תסבלים  שני  בין  מת 

הסבל  שבין  העצום  ההבדל 

לבין  באהבה  מקבל  שהאדם 

מתוך  מקבל  שהוא  הסבל 

ורוגז, ותהבונן תתפרש  הכרח 

ובחן   – שיש בין שני תענינים 

של  התוצאות  בין  הפער  את 

וחלק  הללו.  הסבל  מיני  שני 

תוכל   - בנפשך  תסבל  ענין 

עליך  הבא  הסבל  את  לסווג 

א.  וסוגים:  חלקים  לשלושת 

על  מקבל  שהאדם  תסבל 

 – תאלתים  עבודה  על  עצמו 

ב.  ה’  את  לעבוד  שיוכל  כדי 

ותסבל – שהאדם מקבל על עצמו על תמרוהו – כדי להימנע מלעבור עבירות ומלהמרות את דברו ג. 

ותסבל שה’ מביא על האדם על פגעי תעולם – באמצעות מאורעות העולם הזה. ותת תחלק תשלישי נחלק 

לשני חלקים וסוגים, ותוא ]והם[, א. תסבל על מת שחסר – על שחסר לו דבר חיוני הדרוש לקיומו ב. או 

על תעדר דבר אתוב – סבל שיש לאדם על שאינו יכול להשיג דבר שאינו חיוני, אך הוא משתוקק אליו.

ואיתת מתם שיתית – כמו כן עליך להבין כי הסיבה שבגללה ה’ הביא עליך סבל המשתייך לשני 

הסוגים הללו היא אחת מן השתיים: א. יכול שההחייב בו על דרך תעונש, ומוחלים בו עוונך – ייתכן 

שהסבל מגיע לך כעונש, כדי שעל ידו תהיה לך מחילה על עוונותיך, ב. או שיתית

ְבָחן,  יֹון ְוַתּמִ ּסָ ֶרְך ַתּנִ ַתְהָחָלת ִמן ָתֱאלִֹתים ְלָך ַעל ּדֶ

מּוְלָך ָעָליו. יל ּגְ ָכְרָך ְוַיְגּדִ ת ָבֶתת ַתּבֹוֵרא ׂשְ ְוַיְרּבֶ

ֵני ָפִנים, ָראּוי  ְ ת ַתּשׁ ְתֶית ֵמֵאּלֶ ּיִ ְוַעל  ֵאיֶתת ֵמֶתם ׁשֶ
ָתֱאלִֹתים  ֵמֵאה  בֹוֲאָך  ּיְ ׁשֶ ַמת  ל  ַקּבֵ ּהְ ׁשֶ ְלָך 

ֶלְך  ִוד ַתּמֶ ָאַמר ּדָ מֹו ׁשֶ ָרצֹון ּוְבִקּבּול טֹוב, ּכְ ֵמֶתם ּבְ

ֶחֶסד  ְיָי  ָאְרחֹוה  ל  ּכָ י(:  כת,  ים  ִתּלִ )ּהְ לֹום  ָ ַתּשׁ ָעָליו 

ָבִלים, ְוִתְהּבֹוֵנן  ֵני ַתּסְ ין ׁשְ ל,  ָאִחי, ַמת ּבֵ ּכֵ ּהַ ִתׂשְ
ָתִעְנָיִנים,  ֵני  ׁשְ ין  ּבֵ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַתֶתְפֵרׁש 

ֶבל  ת ֲחָלִקים: ַתּסֵ לׁשָ ָך ִלׁשְ ַנְפׁשְ ֶבל ּבְ ק ִעְנַין ַתּסֵ ְוַחּלֵ

ֶבל  ֶבל ַעל ַתְמרֹוהֹו, ְוַתּסֵ ַעל ֲעבֹוַדה ָתֱאלִֹתים, ְוַתּסֵ

ֵני  י ֶנֱחָלק ִלׁשְ ִליׁשִ ְ ְגֵעי ָתעֹוָלם. ְוֶתת ַתֵחֶלק ַתּשׁ ַעל ּפִ

ר  ָחֵסר, אֹו ַעל ֶתְעּדֵ ֶ ֶבל ַעל ַמת ּשׁ ֲחָלִקים, ָותּוא, ַתּסֵ

ָבר ָאתּוב. ּדָ

ֶרְך  ב ּבֹו ַעל ּדֶ ְהַחּיֵ ּהִ ְתֶית, ָיכֹול ׁשֶ ּיִ ְוֵאיֶתת  ֵמֶתם ׁשֶ
ְתֶית  ּיִ ָתעֶֹנׁש, )קית(ּומֹוֲחִלים ּבֹו ֲעֹוֶנָך, אֹו ׁשֶ

שכאשר  הדברים,  וביאר  העולם.  בזה  ורגלינו  ידינו  מצאנו  לא  הייסורים  שאלמלא  זקנו,  בשם 

שוקלים מעשיו של האדם, מניחים ייסוריו על כף הזכויות ויחדיו מכריעים הם את העבירות.

והיה ה’חפץ חיים’ אומר )‘כתבי אבא מרי’, רנז(: בגמרא )ברכות יז, א( דרשו בפסוק “אלופינו 

מסובלים” )תהלים קמד, יד(, “אלופינו” בתורה ובמצוות, “מסובלים” ביסורים. הרי ש”מסובלים 

ביסורים” תואר כבוד הוא, המשתווה ל”אלופינו בתורה ובמצוות”! כמה גדולה איפוא מעלת בעל 

היסורים! 

“וידעת עם לבבך, כי כאשר ייסר איש את בנו ה’ אלהיך מיסרך” )דברים ח, ה(. מהו “וידעת 

עם לבבך”, אמרו במדרש: “יהי יודע לבבך מעשים שעשית, שייסורים שהבאתי עליך שלא לפי 

מעשיך הן” )תנחומא יתרו טז(. ואמר ה’חפץ חיים’ )‘שיחות החפץ חיים’ ח”ב עמ’ נ, אות נד(, לא 

הכל מבינים זאת. בעולם הזה מצדיקים הכל את הדין, ויודעים כי “משפטי ה’ אמת” )תהלים יט, י(. 

אבל לעתיד לבוא נבין שהייתה בהם מדת רחמים וצדקה. כשיבוא הקב”ה ויוכיח לכל אחד ואחד 

מה היו מעשיו וכנגדם מה היו ייסוריו, אזי נכיר שהם גם “צדקו יחדיו”. היינו שכאשר נביט בהם 

יחד עם הקב”ה, ונציב את המעשים מול הייסורים, ניווכח בצדקה ובחסד שהיו בהם! 

בעד כל מכה שהלקהו. כיון שלא היה לו לשלם, גבו ממנו מחצית ביתו 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 ביתו. כך בשעה שיבוא האדם לעולם האמת ויראה מה השכר 

הגדול שמקבל שם על הייסורים שסבל בעולם הזה, ועל איזה עבירות כיפרו הייסורים, יצטער על 

שלא קיבל בעולם-הזה עוד ייסורים. ולכן הצדיקים האמיתיים שמחים בייסורים.

קית. ומוחלים בו עווניך. ה’חפץ חיים’ )‘שם עולם’ פ”ג, בהגה( העיד בשם נכד הגר”א זצ”ל שאמר 

 עיונים 

 עיונים 
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תמוסר  ארחוה   ארחוה תמוסר  השכא השכ  

 – ויורת  תסבל,  ומרירוה 

אמונתך בטובו של ה’ תורה

בגתירה  תטוב  רצונך  על 

 – בו  ותהנחמך  תאלתים, 

ודבק  בה’  מתנחם  ושהנך 

 – עליו  בטחונך  ועל  ברצונו, 

ועל היותך סמוך ובטוח שכל 

מה שהוא עושה אתך הוא אך ורק לטובתך, כמו שנאמר )התלים לא, כת(: ‘חתקו ויאמץ לבבכם 

– התעודדו ויחזק ה’ את לבכם, כל תמיחלים לת‘‘ – כל המצפים לישועת ה’.

בה'  ביטחון  גבוהה של  בדרגה  המצוי  לאדם  נוגע  רבנו  הנפש שמבאר  הבא של חשבון  האופן 

אם תיא למחול עוונך – שהרי 

הסבל  את  לך  הסב  ה’  אם 

יימחלו  שבאמצעותו  כדי 

עוונותיך, אז תיא ]הוא, אותו 

ומגיע  ‘אמה’,  בגדר  הסבל[ 

ואם  הדין,  שורת  פי  על  לך 

תאלתים  מאה  תהחלת  תיא 

תטוב  תגמול  המורהת  להה 

ואם   – תנסיון  סבלך  על 

עליך  אותו  הביא  האלוקים 

שכר  תמורתו  לך  לתת  כדי 

בניסיון,  שעמדת  על  טוב 

סבל[  אותו  ]הוא,  תיא  אז 

יוצאה  ואיננת  ‘חסד’,  בגדר 

שכל  נמצא,   – ואמה  מחסד 

אחד משני הסוגים הללו של 

מפני  לטובתך,  הם  הסבל 

שהם בהכרח בגדר ‘חסד’ או 

בגדר ‘אמת’.

לתסהכל  היטיב  אם  ולכן 

בענינים תאלת בלבך – אם תיטיב להחדיר עניין זה בנפשך, יתית אחריה סבלך טוב – תהיה תכלית 

סבלך לטובה, ותגמול עליו מובטח – ושכרך עליו מובטח לך.

על כן, אחי, אל ההעלם לפקוד מחשבהך המיד בענין תתת – אל תתעלם מאמת זו ואל תשתמט 

ואז תתחזק הכרתך לקבל את סבלך   – מלחשוב תמיד על הדבר הזה, ואת יחתק סבלך לאלתים 

 באהבה לשם שמים, ויקל מעליך – ותהיה לך הקלה בתעלוה על לבך – כשיעיקו על לבך צער תרעת

ְגֵתַרה  ּבִ ַתּטֹוב  ְרצֹוְנָך  ַעל  ְויֹוֶרת  ֶבל,  ַתּסֵ ּוְמִרירּוה 

מֹו  ּכְ ָעָליו,  ּוִבְטחֹוְנָך  בֹו,  ְוִתְהַנֶחְמָך  ָתֱאלִֹתים, 

ל  ּכָ ְלַבְבֶכם  ְוַיֲאֵמץ  ִחְתקּו  כת(:  לא,  ים  ִתּלִ )ּהְ ָאַמר  ׁשֶ

ַתְמַיֲחִלים ַליָי.

ָאת  ַתּבָ ָתָרָעת  י  ּכִ ְוֵעדָֹהיו,  ְבִריהֹו  ְלֹנְצֵרי  ֶוֱאֶמה 

ָעֶליָך, ִאם ִתיא ִלְמחֹל ֲעֹוֶנָך, ִתיא ֱאֶמה, ְוִאם ִתיא 

מּול  ַתּגְ מּוָרָהּת  ּהְ ָלֵהה  ָתֱאלִֹתים  ֵמֵאה  ַתְהָחָלת 

ת יֹוֵצאה  יֹון, ִתיא ֶחֶסד, ְוֵאיֶנּנָ ּסָ ַתּטֹוב ַעל ָסְבְלָך ַתּנִ

ֵמֶחֶסד ֶוֱאֶמה.

ָך,  ְבִלּבֶ ת  ָתֵאּלֶ ִעְנָיִנים  ּבָ ל  ּכֵ ְלִתְסּהַ יִטיב  ּהֵ ְוִאם  
ָעָליו  מּול  ְוַתּגְ טֹוב  ִסְבְלָך  ַאֲחִריה  ִיְתֶית 

ֻמְבָטח.

ָך  ְבּהְ ַמֲחׁשַ ִלְפקֹד  ם  ְהַעּלֵ ּהִ ַאל  ָאִחי,  ן,  ּכֵ ַעל  
ת, ְוָאת ֶיֱחַתק ִסְבְלָך ֵלאלִֹתים,  ִעְנָין ַתּתֶ ָהִמיד ּבָ

ָתָרָעת  ַצַער  ָך  ִלּבְ ַעל  ַתֲעלֹוה  ּבְ ֵמָעֶליָך  )קיח(ְוָיֵקל 

היה בטעות. וכמו כן הכיר איך שהקב”ה פתח שקו והלבישו שמחה כאילו לומר אין מקום ללבישת 

בגדי שק כמנהג אבלים אלא לשמוח בהנהגת ה’, שכולם לטובה ולברכה לששון ולשמחה. 

ושוב ראיתי כעין זה ב’שיח יצחק’ על מה שכתוב “הרופא לשבורי לב ומחבש לעצבותם” )תהלים 

קמז, ג(, 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 פיתוחי חותם, והסדק הזה שאתה מצטער עליו הוא יהיה 

ראש פנה למלאכת הפתוח וממנו ימשכו ציצים ופרחים מעשה צעצועים להפליא, עד כי תהיה 

האבן הזאת שווה כפלי כפלים מאשר מקודם. 

שוב ראיתי מה שכתב ה’פרי מגדים’ באגרותיו )אגרת ג’, ערך ל’( לבאר מה שכתוב “בערב ילין 

בכי ולבקר רנה” )תהלים ל, ו(, שהאות “ל” בתיבת “לבקר” משמעותו הוא לקרב )רצונו לומר: 

מתקרב לקראת בקר(, ומביא מספר ‘תפלה למשה’ )למהר”מ אלמושנינו ז”ל, מאמר ראשון ח”ד 

דף לח ע”ב( שמוסיף לבאר, כי הרופא שנותן רפואה על דרך משל סם קשה לאכול, מכיון שאין 

רפואתו בדוקה כל כך, צועק החולה בייסורים יותר מאילו לא קיבל הסם, ורק לכשיתרפא אז 

שמח ומשבח לסם ההוא. אבל ייסורים מאת ה’ כשמקבלם באהבה ויודע שהם למרק עוון, וודאי 

רפואה בדוקה הוא, ודוד המלך ע”ה היה בוכה בערב שהוא כינוי לייסורים, אבל כשנזכר שעל ידי 

זה מתקרב בכל רגע לבקר, ויהיה אז אור במושבתו להֵתם פשע ולכלה החטא, היה שמח ומרנן 

)מלשון רינה( גם בעת הייסורים. 

קיח. ויקל מעליך בתעלוה על לבך צער תרעת ומרירוה תסבל. כתיב: “הפכת מספדי למחול לי, 

פתחת שקי ותאזרני שמחה” )תהלים ל, יב(. דוד המלך הכיר שהצרות והרעות שהגיעו אליו, לא 

היו בעצם רע, אלא הכל הוא בתכלית ההטבה. והיינו שהמספד “נהפך” למחול, וכאילו המספד 
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השכג השכב  ארחוה תמוסר  תמוסר   ארחוה   

לאלתים – ומסרת את נפשך 

אל  יתעלה,  לה'  וממונך 

האבל על מעשתו בך כרצונו 

אל   – כחפצו  אוהך  ותנתגהו 

תצטער על שהוא עושה בך כרצונו ומנהיג אותך כחפצו. הלא נתת את עצמך לה'! ואם איננו טוב 

לך בנראת

ואף מוסר עצמו וכל קנייניו 

לרצון הבורא, ועם זאת הוא 

זקוק לחיזוק בזמן הניסיונות 

הבאים עליו בגזירת הבורא, 

האמונה  בחיזוק  הצורך  ועל 

בזמני משבר מדבר רבנו.

ועשרים  תשמונת  והאופן 

נפשו  עם  תאדם  חשבון  הוא 

האדם  הנפש שעל  – חשבון 

לעשות לעצמו אחר ביטחונו 

על תאלתים, ומסרו אליו אה 

וכל  ובניו  ממונו  ואה  נפשו 

עניניו, כשישהנת ענינו ויגתור 

מפיק  שאינו  במת  תבורא 

על  מצטער  כשהוא   – רצונו 

ועל  לרעה  משתנה  שמצבו 

מה  את  עליו  גוזר  שהבורא 

על  אף  רצונו.  לפי  שאינו 

בה',  ביטחונו  שם  שהוא  פי 

להקריב  נכונותו  ולמרות 

למענו את נפשו, את ממונו, את בניו ואת כל אשר לו, מוטל עליו להתחזק באמונה בטובו של 

הבורא יתברך. הוא יוכל להיעזר בכך שיחשוב אז בנפשו – ויצייר בעיני רוחו, שמצבו דומה לאדם 

החבר, ואחר כך עלת בלב מקבל תמהנת,  לרשות  ואלו עברו   - נהן לחבירו במהנת ביה או שדת 

היינו בלב החבר - לתרוס אוהו ]את הבית[ ולבנוהו על ענין אחר – ולבנותו מחדש בצורה שונה 

ובתכנון שונה מכפי שהיה, או לשנוהו מענינו תראשון – או לבצע שינויים נדרשים לשם שימוש 

בבניין למטרה שונה, תיש מן תדין לנוהן אוהו לו – האם מן הצדק שיאבל ויצטער נותן ה"מתנה" 

על מעשתו בו – על הפעולות שמקבל המתנה עושה בבית, וידאג על שנוהו אוהו מענינו ]ממצבו[ 

תראשון, אחר שכבר מסר לו תביה או את תשדת – האם נכון שיצטער ויהיה מודאג על השינויים 

שמבצע החבר בבית?! הלוא הוא עצמו העביר את הנכס לרשותו! 

וכן גם אהת, אחי, ראה את עצמך כאותו נותן המתנה, אם אכן תהנדבה בנפשך ובממונך

ִכְרצֹונֹו  ְבָך  תּו  ַמֲעׂשֵ ַעל  ֱאַבל  ּהֶ )קיט(ַאל  ֵלאלִֹתים, 

ְרֶאת  ֶחְפצֹו, ְוִאם ֵאיֶנּנּו טֹוב ְלָך ַבּנִ ְוַתְנָתָגהֹו אֹוְהָך ּכְ

ַנְפׁשֹו  ָתָאָדם ִעם  ּבֹון  ֶחׁשְ ִרים,  ְוֶעׂשְ מֹוָנת   ְ ְוַתּשׁ
ּוָמְסרֹו  ָתֱאלִֹתים  ַעל  ְטחֹונֹו  ּבִ ַאַחר 

ִעְנָיָניו,  ְוָכל  ּוָבָניו  ָממֹונֹו  ְוֶאה  ַנְפׁשֹו  ֶאה  ֵאָליו 

ֵאינֹו ֵמִפיק  ֶ ַמת ּשׁ ת ִעְנָינֹו ְוִיְגתֹר ַתּבֹוֵרא ּבְ ּנֶ ּהַ ׁשְ ּיִ ׁשֶ ּכְ

ָנת  ַמּהָ ָאָדם ָנַהן ַלֲחֵברֹו ּבְ ַנְפׁשֹו, ׁשֶ ְחׁשֹב ּבְ ּיַ ְרצֹונֹו, ׁשֶ

ָנת  ּהָ ל ַתּמַ ְך ָעָלת ְבֵלב ְמַקּבֵ ֶדת, ְוַאַחר ּכָ ִיה אֹו ׂשָ ּבַ

ּנֹוהֹו  ְלׁשַ ִעְנָין ַאֵחר, אֹו  ְוִלְבנֹוהֹו ַעל  ַלֲתרֹס אֹוהֹו 

אֹוהֹו ַלּנֹוֵהן  ין  ַתּדִ ִמן  ֲתֵיׁש  ָתִראׁשֹון,   ֵמִעְנָינֹו 

ּנֹוהֹו ׁשַ ַעל  ְוִיְדַאג  בֹו,  תּו  ַמֲעׂשֵ ַעל  ֱאַבל  ּיֶ ׁשֶ  לֹו 

ִיה אֹו ַסר לֹו ַתּבַ ּמָ  אֹוהֹו ֵמִעְנָינֹו ָתִראׁשֹון, ַאַחר ׁשֶ

ֶדת? ַתּשָׂ

ָך ּוְבָממֹוְנָך  ְבּהָ ְבַנְפׁשְ ת, ָאִחי, ִאם ִתְהַנּדַ ְוֵכן  ַאּהָ

קיט. אל האבל על מעשתו וכו‘ ואם איננו טוב לך בנראת ממנו. בספר ‘דעת תבונות’ )להרמח”ל, 

עמ’ מ”ה סי’ נ”ד. הו”ד ב’שפתי חיים’ ח”ב עמ’ רט”ז ורי”ז( כתב: כי בהנהגת ה’ יתברך יש שני 

שהרי  ועונש,  שכר  הנהגת  היא  הגלויה  ההנהגה  נסתרת.  הנהגה  ב.  גלויה.  הנהגה  א.  ענינים: 

ההנהגה של מדה כנגד מדה לא בטלה )בר”ר ט, יא. וראה סנהדרין לז, ב(. וההנהגה הנסתרת 

היא העצה העמוקה הנמצאת תמיד בכל מידותיו להביא הבריות לתיקון הכללי, ואפילו במעשי 

הרשע ֵיצא לבסוף תיקון הבריאה, וכל מה דעביד רחמנא לטב עביד, והם הם דברי הנביא ‘ישוב 

אפך ותנחמני’ )ישעיה יב, א(, כי הקב”ה יודיע דרכיו לעתיד לבוא לעיני כל ישראל איך אפילו 

התוכחות והייסורים לא היו אלא הזמנות לטובה והכנה ממש לברכה, והיינו כשישוב אפך - אז 

תנחמני שאבין למפרע שהכול היה כדי להביא לשלימות. 

המהר”ל ב’נתיבות עולם’ )נתיב גמ”ח סוף פרק ד’. הו”ד ב’שפתי חיים’ שם עמ’ רכ”ב הערה 11( 

כתב על דברי המדרש )ויק”ר ט, ז( שכתב כי לעתיד לבוא כל הקרבנות בטלין חוץ מקרבן תודה 

שהוא אינו בטל. וביאר שהענין הוא שבקרבן תודה יש שני הפכיים הנוגדים זה את זה, חמץ ומצה, 

ובהקרבת חמץ ומצה ְמאחד את שני ההפכיים האלו )חמץ הוא כנגד הרע, ומצה כנגד הטוב( וכמו 

שנאמר ‘חסד ומשפט אשירה’ )תהלים קא, א(, שהשירה צריכה לבוא על המשפט באותה מידה 

שהיא באה על החסד, והמקריב קרבן תודה מודה הוא על הרע, שמכיר הוא בכך שגם הרע היה 

סיבה לטובה.

וז”ל ה’חתם סופר’ )‘תורת משה’ עה”ת פ’ כי תשא עמ’ פ”ח( על הפסוק ‘וראית את אחורי ופני 

מסיבות  סיבות  דברים  כמה  רואים  אנו  הנה  רמז,  פי  על  לומר  יש  כג(:  לג,  )שמות  יראו’  לא 

שונות הנעשים בארץ מתחת, אשר אנו מתמיהים למה עשה ה’ יתברך ככה, אבל לאחר רבות 

היו  כולם  כי  כוונתם  תכלית  הסיבות  כל  לכל  כאשר  הכול  למפרע  ומבינים  רואים  אנו  הזמן 

פתגם  שנעשה  קודם  אבל  פורים...  בנס  היה  וכאשר  כזה,  גדול  דבר  שתיעשה  כדי  הכנות 

הדבר  טעם  ממנו  רק  הוא,  ריק  דבר  לא  ספק  בלי  כי  מאמינים  רק  מבינים  אנו  אין  המלך 

 עיונים 
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 ארחוה תמוסר  השכת השכד  ארחוה תמוסר 

והאופן תהשעת ועשרים הוא 

שיהבונן יהרון נפשו על גופו 

– שיתבונן בגודל ערכה של 

ערך  עולה  כמה  ועד  נפשו 

גופו,  ערך  על  ומועדף  זה 

בני  קצה  ביהרון  אף  ויכיר 

ויבין שיש   – אדם על קצהם 

האדם,  בני  בדרגות  הבדל 

על  במעלתם  העולים  ויש 

ימצא  חבריהם, עד שפעמים 

אלף  כנגד  השקול  אחד  אדם 

בני אדם, וידע – עליו לדעת, 

של  גדלותו  כי   – יהרונו  כי 

אדם זה אינו מפני כחוה גופו 

– כמו  – אלא מפני מעלותיו הרוחניות, כמו שנאמר  – כוחותיו הגשמיים, אך מצד מעלוה נפשו 

שאמרו העם לדוד המלך ע"ה )שמואל־ב יח, ג(: ‘כי עהת כמונו עשרת אלפים‘ – הנך חשוב כעשרת 

אלפים איש מאתנו.

ואף אותן תנשים, שיש לתן יהרון – יש גם נשים העולות על חברותיהן ביפין, אולם אין הכוונה 

ליתרון של זו על זו ביופי חיצוני או במראה פנים גרידא, אלא הכוונה למעלה אמתית, ומעלה 

אמתית מצויה בנפש בלבד, כי כאשר החסרנת הנשים מעלוה תנפשוה – ולא תהיינה מעוטרות 

במעלות רוחניות, אין יפיין נאת – יופיין אינו נושא חן, ולא די בכך שיפיין אינו נאה, אלא

ראות  לפי  אם  וגם   – ממנו 

נראה  המוגבלות  עיניך 

אבל  לטובתך,  אינו  שהדבר 

ראוי לך שהנוח דעהך ותהא 

בביטחונך  שקטה  נפשך 

תנתגהו  על  והסמוך  עליו, 

תמעולת וגתירה דינו – ותהיה 

סמוך ובטוח בהנהגתו הטובה 

ועל גזר דינו שהוא דין צדק 

ואל  לטובתך.  נועד  ושהוא 

במת  ותתחרט  בך  החתור 

משלך,  לו  והקרבת  שנהה 

אם  גם   - סבור  שאהת  כמו 

נתת  המוטעית  הבנתך  לפי 

לו משהו משלך כששמת ביטחונך בו, ואל הראת תצער בעה גתר דינו עליך – ואל ֵּתראה כמצטער 

כשמשפטו יתברך יוצא לאור בעולמך, וכל שכן שאין לך להתחרט ולהצטער כשכל מה שנתת לו 

אינו משלך אלא משלו, שאהת – שהרי אינך אלא אחד מכלל יצוריו הרבים עד אין מספר, ותוא 

יוצרך ומטריפך – והוא ברא אותך, וזן ומפרנס אותך, ומנתיגך בטוב לך בגלויך ובנסהרך – ומנהיג 

אותך בענייניך הגלויים והנסתרים בהתאם לטוב האמיתי בעבורך. הרי שכל מה שנתת לו – משלו 

נתת, וגם אם נעלם ממך תדבר ואינך יכול להבין את הטוב ואת התועלת שבצער, הרי הטוב שמור 

ה' הייתי  – אני  ועתיד להתגלות לעיניך, כמו שנאמר )תושע יא, ג(: ‘ואנכי הרגלהי לאפרים  לך 

האומן המגדל את בני אפרים קחם על תרועוהיו – וניהלתי אותם בהשגחה מלאה, כביכול נשאתי 

אותם על זרועותי, ולא ידעו כי רפאהים‘ – והם בעצמם לא הכירו ולא ידעו שאני הצלתי אותם 

מכל פגע ומחלה.

ְהּבֹוֵנן ִיְהרֹון ַנְפׁשֹו ַעל  ּיִ ִרים, ׁשֶ ָעת  ְוֶעׂשְ ׁשְ ְוַתּהִ
ֵני ָאָדם ַעל  יר ִיְהרֹון ְקָצה ּבְ ּגּופֹו, ְוַיּכִ

ֵני  ּבְ ֶאֶלף  ֶנֶגד  ּכְ קּול  ׁשָ ֶאָחד  ָאָדם  ֶ ּשׁ ַעד  ְקָצָהם, 

ד  י ִיְהרֹונֹו ֵאינֹו ִמּכֹחֹוה ּגּופֹו, ַאְך ִמּצַ ָאָדם, ְוֵיַדע, ּכִ

ג(:  מּוֵאל־ב יח,  )ׁשְ ְלָדִוד  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַנְפׁשֹו,  ַמֲעלֹוה 

ָרת ֲאָלִפים. ת ָכֹמנּו ֲעׂשָ י ַעּהָ ּכִ

ר  ֲאׁשֶ )קכ(ּכַ ָיְפָין,  ּבְ ִיְהרֹון  ׁש ָלֶתן  ּיֵ ׁשֶ ים,  ׁשִ ַתּנָ ַאף  
ָנֶאת,  ָיְפָין  ֵאין  ָפׁשֹוה,  ַתּנְ ַמֲעלֹוה  ְחַסְרָנת  ּהֶ

ָך ָעָליו, ְוִהְסֹמְך  ְעּהְ נּוַח ּדַ ּהָ ּנּו, ֲאָבל ָראּוי ְלָך ׁשֶ ִמּמֶ

ֲחתֹר ּהַ ְוַאל  ינֹו.  ּדִ ּוְגֵתַרה  ת  ַתְמֻעּלָ ַתְנָתָגהֹו   ַעל 

ְוַאל  ָסבּור,  ת  ַאּהָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָך,  ּלְ ֶ ִמּשׁ לֹו  ַהּהָ  ּנָ ֶ ּשׁ ַמת  ּבְ

ן ּכֵ ׁשֶ ל  ּכָ ָעֶליָך,  ינֹו  ּדִ ַתר  ּגְ ֵעה  ּבְ ַער  ַתּצַ ְרֶאת   ּהַ

ּוַמְטִריְפָך,  יֹוֶצְרָך  ְותּוא  צּוָריו,  ִמּיְ ֶאָחד  ת  ַאּהָ ׁשֶ

ְרָך, ְוִאם ֶנְעָלם  ּלּוְיָך ּוְבִנְסּהָ ּגִ ּוַמְנִתיְגָך ַבּטֹוב ְלָך ּבְ

ְוָאֹנִכי  ג(:  יא,  ַע  )תֹוׁשֵ ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָבר,  ַתּדָ ָך  ִמּמְ

י י ְלֶאְפַרִים ָקָחם ַעל ְתרֹעָֹהיו ְולֹא ָיְדעּו ּכִ ְלּהִ ְרּגַ  ּהִ

ְרָפאִהים.

מראה”  ויפת  תאר  יפת  היתה  “ורחל  כתיב:  נאת.  יפין  אין  קכ. כאשר החסרנת מעלוה תנפשוה 

)בראשית כט, יז(. אין זו הפעם הראשונה שהתורה משבחת את הִאמהות ביופיין. גם על רבקה 

כותבת התורה: “והנערה טובת מראה מאד” )בראשית כד, טז( וכדומה. כיצד זה יש מקום ִלְׁשַבח 

של יופי, ִאם שלמה המלך אומר “שקר החן והבל היופי אשה יראת ה’ היא תתהלל” )משלי לא, ל(, 

והרי שאין כל חשיבות לחן וליופי.

ברם, אין כוונת הפסוק לומר כי שקר והבל הם החן והיופי. אלא כוונת הפסוק לומר כי אין כל 

ערך וחשיבות ליופי ולחן כאשר הם ללא יראת שמים, והרי הם כנזם זהב באף חזיר. כנגד זה אמר 

)מש”כ(  וזה  האמונה,  על  שכר  מקבלים  כי  לנו  היא  גדולה  טובה  האמונה  וזאת  ונעלם,  כמוס 

ומה שנעשה,  ותבין למפרע מה שהיה  ‘וראית את אחורי’, לאחר שנעשה תכלית הדבר תראה 

יראו’. לא  ‘ופני  וזה  תכליתו,  יבינו  ולא  יראו  לא  הדבר  עשיית  קודם  יראו’,  לא  ‘ופני   אבל 

עכ”ל. 

 עיונים 

 עיונים 
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תמוסר  ארחוה  השכת השכו   תמוסר   ארחוה   

בין  במאבק  להכריע  צריכה 

השכל המדריך אותה לעשות 

טוב, ובין תאוותיה המושכות 

אותה לרע.

המיד  ענינית  פקוד  כן  על 

יוהר מפקדך ענין גופך – לכן 

נפשך  לענייני  תמיד  דאג 

יותר מדאגתך לענייני גופך, 

הדבר,  נכון  אמנם  כי  ודע, 

עלול  הנך  גופך  שבהזנחת 

לבוא לידי חולי, אך הזנחת 

כי   – ]קל[ לתירפא מן תקשת שבחלאים כשיפול בו  הרי גופך יוהר קרוב  כי  יותר,  נפשך חמורה 

כשגופך חולה, הוא יוכל להירפא מהרה ממחלתו, גם ממחלה קשה ביותר התוקפת אותו, ורפואתו 

קרובה יותר מרפואה נפשך ממדות תיצר כשתוא גובר עלית – מרפואת הנפש הסובלת ממכאוב 

היצר הגובר עליה, כמו שאמר שלמה המלך תחכם )משלי יח, יד(: ‘רוח איש יכלכל מחלתו – אם 

גופו של האדם חולה, אז בכוח שכלו לעודד אותו ולדאוג לרפואתו ולהעמידו מחוליו, אבל ורוח 

נכאת – אך אם הנפש עצמה חולה - מי ישאנת‘ – מי יטפל בה וידאג לרפואתה, והלוא הגוף אינו 

מסוגל לעשות זאת?! )לפי מצודת דוד ומרפא לנפש(, ועוד אמר )משלי ד, כג(: ‘מכל משמר – יותר 

מכל דבר יקר שהנך נוהג לשמור, נצור לבך‘ – שמור על שכלך שלא יסור מהדרך הישרה, 'כי ממנו 

תוצאות חיים' – כי בו תלויים חיי האדם בעולם הזה ובעולם הבא. הם הדבר היקר והנעלה ביותר, 

ולכן עליך לשמור עליו יותר מכל דבר יקר ערך אחר )לפי פי' המאירי והגר"א(.

הופך  היופי   – מהגנת  ונויין 

 – כמו  לגנאי,  להן  להיות 

שלמה  שאמר  מה  כדוגמת 

המלך תחכם )משלי יא, כב(: 

‘נתם תתב באף חתיר – כמו ֲעִדי 

]תכשיט[ מזהב הנתון באפו 

כך  החזיר,  של  המלוכלך 

נראית אשת יפת וסרה טעם‘ 

– אמנם תווי פניה יפים, אך 

אופייה  תוכן,  חסרת  היא 

)לפי  מגונים  ומעשיה  קשה 

)משלי  ואמר  דוד(,  מצודת 

טעות   – תחן  ‘שקר  ל(:  לא, 

היא לשבח את החן החיצוני, 

ותבל תיופי‘ – והיופי, כשהוא ללא תוכן חיובי, הרי הוא הבל ואינו מתקיים.

וכפי תכרהך ביהרון – ובאותה מידה שהנך מבין את יתרון ערך נפשך על פני ערך גופך, ראוי לך 

לתשהדל בהיקונית ובתצלהת אצל אדונית – עליך להתמסר לעיסוק בהשלמתה ולדבוק במעשים 

אשר יעמדו לה כהצלה בעמדה לדין לפני הבורא, אותו בורא תמשקיף על תכוהת וקדרוהת – הבוחן 

אם היא זכה וברה או הוחשך אורה, ושבחת וגנוהת - אם היא משובחת או מגונה, ובחירהת – ואם 

היא בוחרת בטוב או ברע, ונטוהת ]ונטייתה[ עם שכלת ועם האווהית – ולהיכן היא נוטה כשהיא 

ִעְנַין  ְקְדָך  ִמּפָ יֹוֵהר  ָהִמיד  ִעְנְיֶניָת  קֹד  ּפְ ן  ּכֵ ַעל  
י גּוְפָך יֹוֵהר ָקרֹוב ְלֵתָרֵפא ִמן  ּגּוֶפָך, ְוַדע, ּכִ

ָך  ַנְפׁשְ ֵמְרפּוַאה  ּבֹו,  ִיּפֹל  ׁשֶ ּכְ ֳחָלִאים  ּבֶ ׁשֶ ת  ׁשֶ ַתּקָ

ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָעֶליָת,  גֹוֵבר  תּוא  ׁשֶ ּכְ ֶצר  ַתּיֵ ְדֵות  ִמּמַ

ל ַמֲחֵלתּו ְורּוַח  ֵלי יח, יד(: רּוַח ִאיׁש ְיַכְלּכֵ ֶתָחָכם )ִמׁשְ

ל  )קכא(ִמּכָ כג(:  ד,  ֵלי  )ִמׁשְ ְוָאַמר  ת,  ֶאּנָ ִיּשָׂ ִמי  ְנֵכָאת 

ָך. ָמר ְנֹצר ִלּבֶ ִמׁשְ

ֵלי יא, כב(: ֶנֶתם  ָאַמר ֶתָחָכם )ִמׁשְ מֹו ׁשֶ ת, ּכְ ּנֶ ְונֹוָין ִמְהּגַ

ֵלי  ת ָיָפת ְוָסַרה ָטַעם, ְוָאַמר )ִמׁשְ ָ ַאף ֲחִתיר ִאּשׁ ָתָתב ּבְ

ֶקר ַתֵחן ְוֶתֶבל ַתּיִֹפי. לא, ל(: ׁשֶ

ָך ַעל ּגּוְפָך, ָראּוי ְלָך  ִיְהרֹון ַנְפׁשְ ָרְהָך ּבְ ּוְכִפי  ַתּכָ
ֵאֶצל  ָלָהּת  ּוְבַתּצָ ִהּקּוֶניָת  ּבְ ל  ּדֵ ּהַ ְלִתׁשְ

ְבָחּת  ְוׁשִ ְוַקְדרּוָהּת,  ַתּכּוָהּת  ִקיף ַעל  ׁשְ ַתּמַ ֲאדֹוֶניָת, 

ְכָלת  ּטֹוב ּוָבָרע, ּוְנטֹוָהּת ִעם ׂשִ ּוְגנּוָהּת, ּוְבִחיָרָהּת ּבַ

ֲאָוָהּת. ְוִעם ּהַ

קכא. מכל משמר נצור לבך. “מכל משמר נצור לבך כי ממנו תוצאות חיים”. ופירש הגר”א )משלי 

ד, כג( וז”ל: "כי כל דבר הנשמר הוא מחמת שהוא יקר ואינו בנמצא, היש לך דבר יקר מן החיים, 

וממנה היא תוצאות חיים, לכן צריך אתה לשמור אותה יותר מכל דבר” עכ”ל. והן הן דברי רבינו 

לעיל )שער יחוד המעשה פ”ו( וז”ל: "אבל הזהירות במחשבה ושמירתה ראוי לך שלא תתעלם 

לפקוד מחשבתך ורעיוניך ושרעפי לבך, כי רוב ההפסד והתיקון במעשים לא יהיה כי אם מחמתם 

כפי תיקונם והפסדם כמו שאמר הכתוב מכל משמר נצור לבך כי ממנו תוצאות חיים”. עכ”ל. 

והנה על לשון הכתוב “מכל משמר נצור לבך” יש להקשות על שינוי הלשון בפסוק, כשם שפתח 

הפסוק “שקר החן והבל היופי”, כאשר הם ללא יראה. ואולם, “אשה יראת ה’, היא תתהלל” גם 

ביופיה ובחינה, שכן אם העיקר - דהיינו יראת שמים - קיים, אזי יש מקום להשתבח ביופי ובחן.

זהו גם פירוש הפסוק “אל יתהלל חכם בחכמתו ואל יתהלל הגיבור בגבורתו אל יתהלל העשיר 

בעשרו כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידוע אותי” )ירמיה ט, כב-כג(. והיינו, שאין לחכם 

היא  כאשר  בגבורתו  הגיבור  יתהלל  לא  וכן  שמים,  יראת  ללא  היא  כאשר  בחכמתו,  להתהלל 

נעדרת היראה. “כי אם בזאת יתהלל המתהלל”, כלומר, רק אז יוכל להתהלל המתהלל - בחכמתו 

ובגבורה,  וידע כיצד להתנהג בחכמה, בעשירות  וידוע אותי”, כאשר ישכיל  ובגבורתו, “השכל 

שתהיה כל כוונתו לשם שמים )הגר”א מוילנא(. 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

 ארחוה תמוסר  השכט השכח  ארחוה תמוסר 

אחד  תית  לא  וגם  אלית, 

אחד  ואף   – בו  יודע  מתם 

הכיר  לא  המדינה  מתושבי 

גואל  שם  לו  היה  לא  אותו. 

את  דרש  לא  ואיש  וקרוב, 

אלא  מדינה,  באותה  טובתו 

מושל   – תמדינת  שאדוני 

וריחם  חמל  לבדו  המדינה 

עליו לגרוהו – מפני היותו גר 

במקום זה, ותורתו מת שיהקן 

איך  אותו  וִהנחה   – בו  ענינו 

זה,  במקום  מצבו  ייטיב את 

ופרנסתו  מתונו  את  לו  ונהן 

שלא  וציותו  ויום,  יום  מידי 

דברו[  ]את  פיתו  אה  ימרת 

ולא יעבור על מצווהו, וייחלו 

 – ובעונש  בגמול  ותפחידו 

כפי  ינהג  שאם  והבטיחו 

הדרכתו יגמול לו שכר טוב, ומצד שני הזהירו לבל יסטה מן הדרך שציווהו לילך בה, ואם יסטה 

- יקבל עונשו, כפי תראוי לתמן ולמקום – בהתאם לזמן ולמקום, ותתתירתו על תנסיעת – והזהירו 

באופן מיוחד שעליו להיות מוכן תמיד לקראת נסיעתו מהמדינה ועזיבתו העתידית את המקום, 

ולא תודיעו תעה – בלי שהודיעו מראש את מועד הנסיעה.

ואחר כך יתבונן מן תהנאים שתוא חייב בתם – בכללי ההתנהגות המוטלים על גר זה. כללים אלו 

 – תגאות  ולעתוב  ושפלות,  בהכנעה  שיתנהג   – ותשפלוה  ב- תכניעת  אותו  מחייבים  והם  ידועים 

ויסלק הגאווה מלבו, ולתהרחק מן תגאון ותגובת – ויתרחק מההתנשאות וגובה הלב, כמו שנאמר 

בענין תתת – כפי שמצינו בכתוב הוכחה לכך שהגר אינו יכול לנהוג באדנות ובשררה: אנשי סדום 

– הייתכן שאדם זר ובודד שהגיע לכאן כגר,  טענו כלפי לוט )בראשיה יט, ט(: ‘תאחד בא לגור 

וישפט שפוט‘ – הוא יקבע את כללי התנהגותנו?! ומתם – עוד מוטל עליו שיתית מתומן לנסיעת 

ולתעהקת – שיהיה מוכן לקראת נסיעתו והגירתו, ולא ירגיע ולא הנוח נפשו – ואל ינהג בשאננות 

ואל תשקוט נפשו כמעשה בעל-בית,

עשרים  לעיל  לאחר שהביא 

חשבון  של  אופנים  ותשעה 

חשבון  רבנו  מציג  הנפש, 

חותם  הוא  שבו  נוסף  נפש 

את מה שראוי לאדם לחשוב 

זה,  נפש  וחשבון  בנפשו, 

האחרון, מקיף את כל דרכו 

ומהלך חייו של האדם בעולם הזה.

החשבון תמשלים את מספר תשלשים של אופני חשבון הנפש הוא חשבון תאדם עם נפשו – חשבון 

האדם  על  בעולם.  התנהלותו  בצורת  עוסק   – תגרוה  בהנאי  לעצמו  לעשות  האדם  שעל  הנפש 

לשאול את עצמו האם הוא רואה את העולם כמקום זמני, האם הוא חי בעולם תתת בתנאי גרות 

ובתחושה של ארעיות? חשבון נפש יעשה האדם בעזרת דמיון ומשל. ויחשוב מעלהו בו – ידמה את 

מצבו בעולם הזה כמעלה אדם נכרי – למצבו של אדם זר, תגיע אל ארץ נכרית – שגלה ממקומו 

ונקלע למדינה זרה, ולא תכיר בה אף אחד מאנשי תמדינת שתגיע

ֲאדֹוֵני  א ׁשֶ ֵאֶליָת, ְולֹא ָתָית ֶאָחד ֵמֶתם יֹוֵדַע ּבֹו, ֶאּלָ

ן  ַהּקֵ ּיְ ֶ ּשׁ ַמת  ְותֹוָרתּו  ְלֵגרּוהֹו,  ָעָליו  ָחַמל  ִדיָנת  ַתּמְ

ּלֹא ַיְמֶרת  תּו ׁשֶ ִעְנָינֹו בֹו, ְוָנַהן לֹו ְמתֹונֹו יֹום יֹום, ְוִצּוָ

יתּו ְולֹא ַיֲעֹבר ַעל ִמְצָוהֹו, ְוִייֲחלֹו ְוִתְפִחידֹו  ֶאה ּפִ

קֹום,  ְוַלּמָ ַמן  ַלּתְ ָתָראּוי  ִפי  ּכְ ּוְבעֶֹנׁש  ְגמּול  ּבִ

ִסיָעת ְולֹא תֹוִדיעֹו ָתֵעה. ְוִתְתִתיָרתּו ַעל ַתּנְ

ְפלּוה,  ִניָעת ְוַתׁשִ ֶתם: ַתּכְ ב ּבָ תּוא ַחּיָ ָנִאים ׁשֶ ִמן  ַתּהְ
ְוַתּגַֹבּת,  אֹון  ַתּגָ ִמן  ּוְלִתְהַרֵחק  ֲאָות,  ַתּגַ ְוַלֲעתֹב 

א  יה יט, ט(: ָתֶאָחד ּבָ ֵראׁשִ )ּבְ ת  ִעְנָין ַתּתֶ ּבָ ָאַמר  מֹו ׁשֶ ּכְ

ן  ְמֻתּמָ ְתֶית  ּיִ ׁשֶ ּוֵמֶתם,   — פֹוט.  ׁשָ ֹפט  ׁשְ ַוּיִ ָלגּור 

יַע ְולֹא ָהנּוַח ַנְפׁשֹו,  ָקת, ְולֹא ַיְרּגִ ִסיָעת ְוַלַתְעּהָ ַלּנְ

ּבֹון ָתָאָדם ִעם ַנְפׁשֹו  ים, ֶחׁשְ לׁשִ ְ ִלים  ַתּשׁ ׁשְ ַתּמַ
ְוַיְחׁשֹב  ת,  ַתּתֶ עֹוָלם  ּבָ רּוה  ַתּגֵ ְהָנֵאי  ּבִ

ֶאֶרץ  ֶאל  יַע  ִתּגִ ָנְכִרי,  ָאָדם  ַמֲעַלה  ּכְ בֹו  ַמֲעָלהֹו 

יַע  ִתּגִ ׁשֶ ִדיָנת  ַתּמְ י  יר ֶאָחד ֵמַאְנׁשֵ ִתּכִ ת, ְולֹא  ָנְכִרּיָ

מכל “משמר” היה לו גם כן לסיים “שמור” לבך, ומהו לשון “נצור”? ואולם כוונת הכתוב בזה 

הוא דבר יקר, כי מילת “נצירה” מורה על שמירה מעולה מאד, מלשון )עיין ישעיה א, ח( “עיר 

נצורה”. ידוע שהצרים על עיר ללכדה, הם שומרים אותה יום ולילה בלי היסח הדעת לרגע קטן, 

כי שר העיר הסגור בה עם חילותיו אורבים לחיילים אשר צרים עליהם מבחוץ, וברגע של היסח 

הדעת מהשמירה, נופלים עליהם פתאום והורגים אותם כולם כאחד, נמצא שמירת העיר גדול 

מאוד באין ערך משמירת האוצרות, כי ברגע סילוק השמירה אז יבוא הגנב. זהו שמרמז הכתוב 

באמרו “נצור לבך” לשמרה כעיר נצורה, שאם תסיח דעתך רגע משמירת לבך, יצא היצר הרע עם 

חילותיו המוסגרים בלבד, וימיתוך באין תחינה )‘מנוחה וקדושה’ תלמיד הגר”ח מוולאז’ין, שער 

יחוד המעשה סימן א’(. 

יחוד המעשה פ”ו(.  )עי’ חוה”ל שער  והרגש  הנה “לב” בלשון הקודש מסמן את כוח המחשבה 

והכתוב מזהיר ומצוה שיותר מכל רכושו של אדם ויותר מגופו, צריך לשמור על המחשבה והרגש 

שלא יתעוותו בטעות ובִעוּות, כי מהלב יוצאות כל פעולותיו של אדם. ולא רק מצד חשיבותו של 

הלב זקוק הוא לשמירה יתירה, אלא גם מצד קלות הלב, שעלול לקבל כל רושם מכל איש ומכל 

דבר )‘לב אביגדור’, עמ’ יט(.

 עיונים 
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תמוסר  ארחוה   ארחוה תמוסר  השלא השל  

 – ויעתרתו  שיסייעתו  כמותו, 

ויסייע בידו ויושיט לו עזרה 

שכהוב  כמו  צרכיו,  בכל 

אה  ‘ואתבהם  יט(:  י,  )דברים 

גר  – עליכם לחבב כל  תגר‘ 

ולקרבו, וכמו שנאמר )ויקרא 

יתית  מכם  ‘כאתרח  לד(:  יט, 

לכם תגר תגר אהכם – עליכם 

להתייחס אל הגר כמי שהוא 

תושב קבוע ביניכם, ואתבה 

לו כמוך‘ – ויש לאהוב אותו 

שימתר  ומתם,  מכם.  כאחד 

ויחיש לתידבק בעבודה אדוני 

תמדינת – שיזדרז וימהר להידבק בעבודת מלך המדינה, מפני שאין לו חומל שיפגע בו בעדו אם 

– כי אם יתרשל בעבודתו, לא ימצא מי שימליץ וילמד עליו זכות לפני המלך,  יקצר בעבודהו 

כיוון שאין לו מכרים במקום זה, כי ענינו - שהרי מצבו במדינה הוא תפך המצב שתואר בהשובה 

תשונמיה לאלישע הנביא, עה ששאל אוהת – כאשר שאל אותה אלישע תנביא )מלכים־ב ד, יג(: 

‘תיש לדבר לך אל תמלך – האם את זקוקה להמלצה לפני המלך או אל ]-לפני[ שר תצבא‘,

כמו שנאמר )ויקרא כת, כג(: 

לצמיהוה  המכר  לא  ‘ותארץ 

לעולמי  מוחלטת  מכירה   –

מפני   – תארץ  לי  כי   - עד 

כי  הקרקע,  בעל  ה'  שאני 

עמדי‘  אהם  והושבים  גרים 

דיירים  רק  הנכם  שהרי   –

ובארצי. ומתם  אצלי  זמניים 

שעל  מהמטלות  ועוד   –

למלא, שיחקור על דהי  הגר 

תמדינת וחוקית – שיחקור את נימוסי המדינה, חוקיה ומנהגיה, ועל מת שחייבים בו למלך – ומהם 

התפקידים המוטלים עליו כחלק מחובתו כלפי המלך, כמו שאמר דוד המלך עליו תשלום )התלים 

קיט, יט(: ‘גר אנכי בארץ אל הסהר ממני מצוהיך‘. — ומתם – חובה נוספת נגזרת ממעמדו הזמני 

בעולם - שיאתב אה תגר – את מי שהוא גר

י,  ָבִרים  )ּדְ הּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְוַיַעְתֵרתּו,  ֵעתּו  ַסּיְ ּיְ ׁשֶ מֹותּו,  ּכָ

ֶאְתָרח  ְקָרא יט, לד(: ּכְ ר, ְוָאַמר )ַוּיִ ם ֶאה ַתּגֵ יט(: ַוֲאַתְבּהֶ

מֹוָך.  ֶכם ְוָאַתְבּהָ לֹו ּכָ ר ִאּהְ ר ַתּגָ ם ִיְתֶית ָלֶכם ַתּגֵ ִמּכֶ

ֲעבֹוַדה ֲאדֹוֵני  ֵבק ּבַ ַמֵתר ְוָיִחיׁש ְלִתּדָ ּיְ — ּוֵמֶתם, ׁשֶ

ַבֲעדֹו  ּבֹו  ע  ְפּגַ ּיִ ׁשֶ חֹוֵמל  לֹו  ֵאין  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ִדיָנת,  ַתּמְ

ׁשּוַבה  ּהְ ֵתֶפְך  ִעְנָינֹו  י  ּכִ ֲעבֹוָדהֹו,  ּבַ ר  ְיַקּצֵ ִאם 

ִביא )ְמָלִכים־ב ד, יג(:  ַאל אֹוָהּת ַתּנָ ָ ּשׁ יה, ֵעה ׁשֶ ּוַנּמִ ַתּשׁ

ָבא,  ַתּצָ ר  ׂשַ ֶאל  אֹו  ֶלְך  ַתּמֶ ֶאל  ָלָך  ר  ְלַדּבֶ ֲתֵיׁש 

ֵכר  ְקָרא כת, כג(: )קכב(ְוָתָאֶרץ לֹא ִהּמָ )ַוּיִ ֱאַמר  ּנֶ מֹו ׁשֶ ּכְ

ם  ַאּהֶ ִבים  ְוהֹוׁשָ ֵגִרים  י  ּכִ ָתָאֶרץ  ִלי  י  ּכִ ִלְצִמֻהה 

יָת,  ִדיָנת ְוֻחּקֶ ֵהי ַתּמְ ְחקֹר ַעל ּדָ ּיַ ִדי. — ּוֵמֶתם, ׁשֶ ִעּמָ

ִוד ָעָליו  ָאַמר ּדָ מֹו ׁשֶ ֶלְך, ּכְ ִבים ּבֹו ַלּמֶ ַחּיָ ֶ ְוַעל ַמת ּשׁ

ַאל  ָבָאֶרץ  ָאֹנִכי  ר  )קכג(ּגֵ יט(:  קיט,  ים  ִתּלִ )ּהְ לֹום  ָ ַתּשׁ

ר  ֱאַתב ֶאה ַתּגֵ ּיֶ י ִמְצֹוֶהיָך. — ּוֵמֶתם, ׁשֶ ּנִ ר ִמּמֶ ְסּהֵ ּהַ

ומוראו עליהם, והרי הוא אינו מרגיש כלל בזאת, אלא כגר בארץ שאינו שוהה בעיר רק כעובר 

אורח הנוטה ללון ולמחר ילך, ואין לו שום ענין בעניני העיר, כך היו הרגשת חייו של דוד המלך 

על פני תבל, נפלא מאד הדבר. עכ”ד. 

כתב רבינו בחיי )וישב לו( וז”ל: “וכן מצינו הצדיקים נקראים גרים, ולשון “גר” מלשון גרגיר הנפרד 

מעיקרו, וכן הצדיק רואה את עצמו יחידי, אין דירתו בארץ כי אם דירת עראי, וזהו שאמר דוד 

המלך ע”ה )תהלים קיט, יט( “גר אנכי בארץ אל תסתר ממני מצותיך”, המשיל עצמו לגר שהוא 

מזומן לנסיעה ואינו יודע העת, ולפי שאינו יודע העת הוא צריך שיקח צידה לדרך פן יבא עליו העת 

פתאום. ומה היא הצידה, קיום המצות, זהו: אל תסתר ממני מצותיך. וכן מצינו האבות כולם שנקראו 

גרים, אברהם, הוא שכתוב “גר ותושב אנכי עמכם” )בראשית כג, ד(. יצחק, הוא שכתוב “גור בארץ 

הזאת” )בראשית כו, ג(. יעקב, הוא שכתוב “וישב יעקב בארץ מגורי אביו” )בראשית לז, א(. עכ”ל.

קכב. ותארץ לא המכר לצמיהוה כי לי תארץ כי גרים והושבים אהם עמדי. יש להבין, אם “גרים” 

אזי לא “תושבים”, ואם “תושבים” אזי לא “גרים”? 

מוכיח  זה  הרי  לצמיתות,  שדהו  את  למכור  לאדם  רשות  אין  כאשר  הנה,  ביאר,  סופר’  ה’חתם 

שהשדה אינה ממש שלו ואינו יכול לעשות בה כרצונו, והריהו כ”גר” בנכסיו. מאידך, בכך גופא 

שאינו יכול למכור את השדה לעולם, הרי על ידי כך נשארת השדה ברשותו דור אחר דור כל 

ימות עולם, והריהו בבחינת “תושב”. וזהו שאמר הכתוב: “והארץ לא תמכר לצמיתות” – ועל ידי 

זה “גרים ותושבים אתם עמדי”.

ב’תורת כהנים’ פירש את הפסוק כך: אם “גרים” אתם עמדי בעולם הזה, תהיו “תושבים” עמדי 

לעולם הבא. אך אם תהיו “תושבים” בעולם הזה, תהיו “גרים” לעולם הבא. 

קכג. גר אנכי בארץ אל הסהר ממני מצוהיך. רבי לייב חסמן זצ”ל כתב בספרו ‘אור יהל’ )ח”א עמ’ 

רכ”ב( על פסוק זה, וז”ל: הגע עצמך שדוד מלך ישראל בעת שלוּותו  שהניח לו ה’ מכל אויביו 

מסביב, עד שאמרו חז”ל )יבמות כד, ב( שלא קבלו גרים בימי דוד ושלמה, והיינו עבור רום פסגת 

אשרם והצלחתם של ישראל בימיו, שאי אפשר במי שבא להתגייר שלא יתערב במחשבתו ענין 

גירותו מחמת הצלחת כלל ישראל אז, ולא יתגייר לשם שמים, ובמצב מזהיר זה – ודוד הוא המלך 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

השלג השלב  ארחוה תמוסר  תמוסר   ארחוה   

לדרך העומדת לפניו בצאתו 

מוטל  עוד   – ומתם  מכאן.  

נכונה  בדרך  להתייחס  עליו 

הוא  שבה  הארץ  לדיירי 

נמצא ולהכיר להם טובה, עד 

שירבת בעיניו תמעט מן תטובת – אפילו מעט הטוב שעושים עמו ייחשב בעיניו לטובה מרובה, 

אם  תרעת  שיסבול  ומתם,  בת.   לו  שתיטיב  למי  הודאה  בדברי  וירבה   – בתודאה  לשונו  ויאריך 

ינהג באורך רוח, ותנתק אם ישיג אותו קושי כלשהו,  – בשעה שבאה עליו צרה או   הבוא עליו 

יגיע

אליו  ותשובתה   – שאמרת 

אנכי  עמי  בהוך  הייתה: 

שעמי  כלומר,  יושבה, 

ומשפחהי ידברו אליו בעבורי 

צורך  לי  אין   – תצורך  בעה 

ושר  המלך  בפני  בהמלצה 

עמי  הצורך  בעת  כי  הצבא, 

ומשפחתי ידברו בעבורי עם 

 – תגר  ענין  כן  ואינו  המלך, 

זה אינו  גר  ואילו מצבו של 

שאמר  כמו  אלא   - אך  כן, 

קמ”ב,  )התלים  המלך  דוד 

ת(: ‘תביט ימין וראת ואין לי 

מכיר – אני מביט לצד ימיני ורואה שאין לי ידיד, אבד מנוס ממני – נמנעה ממני כל אפשרות של 

מפלט, אין דורש לנפשי‘ – אין אדם מבקש להגן על חיי. מן הדברים משתמע, שתחושת הגרות 

מדרבנת את האדם להישמע להוראות המלך. ומתם, שיסהפק במת שמתדמן לו מן תמתון, ויסתפק 

במת שימצא לו מדירת ומלבוש – במקום מגורים וצורכי הלבשה כפי שתמצא ידו, ולנתוג בכל ענינו 

כדי תסיפוק בלי טורח – וימלא שאר צרכיו במה שישיג בלי טרחה יתרה, ולא יוסיף מאמץ להשגת 

המותרות. תחושת הארעיות מטפחת את ההסתפקות במה שיש ומונעת מן האדם להשקיע זמן 

ומאמץ בהשגת מותרות. הן ממילא יזנח אותם האדם כאן בלי לקחתם אתו.  ומתם, שיתדמן - ויתכונן 

לנסיעת מן המקום הזמני אל מקומו שלו המקורי, ולחשוב בצידת לדרך – וישים לבו להכנת צידה 

ַעט ִמן ַתּטֹוָבת, ְוַיֲאִריְך  ת ְבֵעיָניו ַתּמְ ְרּבֶ ּיִ ּוֵמֶתם, ׁשֶ

ּוֵמֶתם,   — ָבּת.  לֹו  ֵתיִטיב  ׁשֶ ִמי  תֹוָדַאה  ּבְ ְלׁשֹונֹו 

יַע  ַיּגִ ִאם  ֶתק  ְוַתּנֵ ָעָליו,  בֹוא  ּהָ ִאם  ָתָרָעת  ְסּבֹל  ּיִ ׁשֶ

י  ַעּמִ לֹוַמר ׁשֶ ֶבה, ּכְ י ָאֹנִכי יׁשָ הֹוְך ַעּמִ ָאְמָרת: ּבְ ׁשֶ

ֵעה ַתּצֶֹרְך, ְוֵאינֹו  ֲעבּוִרי ּבְ רּו ֵאָליו ּבַ י ְיַדּבְ ְחּהִ ּפַ ּוִמׁשְ

יט  ים קמב, ת(: ַתּבֵ ִתּלִ ָאַמר )ּהְ מֹו ׁשֶ ר, ַאְך ּכְ ֵכן ִעְנַין ַתּגֵ

ֵאין  י  ּנִ ִמּמֶ ָמנֹוס  ָאַבד  יר  ַמּכִ ִלי  ְוֵאין  ּוְרֵאת  ָיִמין 

ן  ּמֵ ְתּדַ ּמִ ֶ ַמת ּשׁ ק ּבְ ּפֵ ְסּהַ ּיִ י. — ּוֵמֶתם, ׁשֶ ּדֹוֵרׁש ְלַנְפׁשִ

יָרת ּוַמְלּבּוׁש,  ֵצא לֹו ִמּדִ ּמָ ּיִ ֶ תֹון, ּוְבַמת ּשׁ לֹו ִמן ַתּמָ

ִלי טַֹרח. — ּוֵמֶתם,  ּפּוק ּבְ ֵדי ַתּסִ ָכל ִעְנָינֹו ּכְ ְוִלְנֹתג ּבְ

 — ֶרְך.  ַלּדָ ֵצָדת  ּבְ ְוַלְחׁשֹב  ִסיָעת  ַלּנְ ן  ּמֵ ְתּדַ ּיִ )קכד(ׁשֶ

לגור בארץ רחוקה על זמן מיוחד, וכמו שכתוב )תהלים קיט, יט( “גר אנכי בארץ, אל תסתר ממני 

מצותיך”, וצריך לחוס על כל יום ויום, שלא ילך לבטלה.

רחוקה  בארץ  לנוד  מולדתו  עזב  עניותו,  רוב  בשביל  אחד,  איש  זה:  על  נמרץ  משל  ואמרתי 

)אפריקא וכדומה( כדי להחיות בני ביתו, והיה שם איזה עשרות שנים. והיה עצלן גדול בטבעו 

והולך בטל בתמידות. ופגשו איש אחד ממכיריו מעירו ושאלו: למה אתה הולך בטל ולא תראה 

להשתכר, שעל זה הייתה נסיעתך? והשיב לו: מה תתפלא עלי, עוד יש לי שהות, כי מיום ביאתי 

לפה הוא עדיין רק כעשרים שנה. ויען רעהו ויאמר לו: האם חסר דעה אתה? אפילו אם היית אזרח 

פה והיית הולך בטל בתמידות, גם כן אין זה דרך ישר לפני איש, כידוע לכל, ובפרט שאתה ֵגר 

פה ועזבת ארץ מולדתך לבוא פה ולהשתכר מעט ולחזור למקומך, היה לך להתבונן על כל יום 

ויום לחפש איזה דבר להשתכר באשר תמצא, ולא ילך שום יום לבטלה, ואתה משיב שאתה בסך 

הכל פה עשרים שנה? תשובה כזו היא שייכת לשוטים ולא לאנשים.

והנמשל מובן מאליו: נשמת האדם, כשהורדה לארץ, היא כמו ֵגר ממש ]מה שאין כן בשמים היא 

כמו תושב, כמו שכתוב )תהלים לט, יג( “גר אנכי עמך, תושב ככל אבותי”[, שבא לגור פה כדי 

להשיג תורה ומצוות, כי למעלה בשמים אינו יכול להשתכר מאומה, ונקצב לו זמן מיוחד על זה, 

ואחר כך לחזור למקור שרשו למעלה ולצרור שם בצרור החיים את ה’ אלוקיו, וצריך להתבונן 

על כל יום ויום ועל כל שעה ושעה מיום היותו לאיש, שלא תהיה ֵגרותו בעולם הזה לבטלה. וזהו 

שאמר הכתוב )שם קיט, יט( “גר אנכי בארץ ]היינו לזמן קצוב[, אל תסתר ממני מצותיך”. והאיש 

שמשיב: עדיין אני כבן עשרים או כבן שלושים ויש לי שהות, הוא בתשובתו כמו החכם הבטלן 

הנזכר לעיל.

קכד. שיתדמן לנסיעת ולחשוב בצידת לדרך. כתב ה’חפץ חיים’ )שמיה”ל ח”ב פרק כ”ט, בהג”ה( 

וז”ל: כללו של דבר: האדם צריך לידע, שבא לעולם הזה רק לזמן קצוב בשביל תורה ומצוות, 

וכמו שכתוב “אשר אנכי מצוך היום לעשותם”  ועתיד הוא לחזור לעולם העליון לקבל שכרו, 

)דברים ז, יא(. ואמרו חז”ל )עירובין כב, א( “היום לעשותם ומחר לקבל שכרם”. אכן היצר מפתה 

לאדם בבחרותו, שעוד יש לו שנים הרבה לחיות. ובאמת טעות היא כמו שכתבנו למעלה, שכל 

יום ניתן לו מאת הבורא יתברך בחשבון מצומצם ]וכמו שכתוב )איוב ז, א( “הלא צבא לאנוש עלי 

ארץ”[, ולא יכול לפטור עצמו ביום זה על ידי יום שאחריו. והאדם בעולם הזה הוא כמו איש שבא 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

 ארחוה תמוסר  השלת השלד  ארחוה תמוסר 

מבטן  לצאה  לתחרידך  או 

לך  תנגתרה  עהך  קודם  אמך 

– או להאיץ ולמהר את רגע 

קודם  אמך  מבטן  יציאתך 

להיוולד  עליך  שנגזר  הרגע 

או   – אחרית  לאחרך  או  בו, 

ולאחר  לידתך  את  לדחות 

של  בשיעור  אפילו  אותה 

עליך  לתקל  או  עין,  כתרף 

תענין – את יציאתך לעולם, 

או לתקשוהו – או להכביד את חבלי לידתך - אפילו היו הכול משתדלים לעשות זאת, לא תיו 

יכולים לך על תת – לא היה בכוחם לעשות זאת בעבורך. 

וכן אחר יציאהך אל תעולם תתת – ולאחר בואך לעולם - לא תית

– וכן יישא ויסבול כל  אליו 

נזק שיבוא אליו, משבר רוחו 

ושפלוה נפשו - מפני שברון 

נפשו וכובד רוחו, וחלישוהו 

חלש  מדי  שהוא  ומפני   –

אותם  לדחות   – מדחוהם 

מעליו.

את  רבנו  שפירט  אחר 

שהגיע  הגר  של  הנהגתו 

שב  הוא  זרה,  למדינה 

ה"נמשל"  בתיאור  ועוסק 

של הקבלה זו, ומורה לאדם 

בתקופת  לנהוג  עליו  כיצד 

גרותו כאן בעולם הזה.

אחי  עצמך,  על  קבל  כן  על 

שאתה,  שהוסכם  מכיוון   –

זה,  בעולם  כגר  חי  האדם, 

לקבל  היקר,  אחי  עליך, 

שאהת מפני  גר,  כמו  הפרטים  בכל  הזה  בעולם  להתנהג   – תתת  בעולם  תגרוה  הנאי  עצמך   על 

גרוהך על  ותראית  מוחלט.  באופן  גר  הזה  בעולם  שהנך  היא  שהאמת  מפני   – באמה  גר   בו 

בעולם  וכגלמוד  כגר  במעמדך  להיווכח  תוכל  אלא  ומליצה,  משל  רק  זה  אין   – בו  ויחידוהך 

מכלל  באת  כאשר  שהרי   – תתויית  גדר  אל  צאהך  בעה  כי  יצירתך,  בתחילת  כשתתבונן  הזה, 

משהדלים  תיו  אילו  אמך,  במעי  היווצרותך  ובעת   – אמך  בבטן  ותרכבהך  יש,  לכלל  אין 

יצירתך  את  להקדים  משתדלים  שבעולם  האדם  בני  כל  היו  אילו   – לתקדימך  תעולם  בני  כל 

יצירתך ברגע אחד, או לקשר אבר מאבריך  או לעכב   – אפילו ברגע אחד, או לאחרך  קודם לכן 

או להפריד את אחד   – – או שהיו מנסים לחבר את אחד מאיבריך לחברו, או לתהירו  בחבירו 

לתכנן   – ותנראים  תנסהרים  מאבריך  מצורוה  צורת  לצייר  רוצים  היו  או  מחברו,  מאיבריך 

את  הנועת  לידי  להביא  או   – לתהיר  או  הנסתרים,  או  הגלויים  מאיבריך  אחד  צורת  ולבנות 

מאבריך אחד  של  התנועה  את  להפסיק  או   – מתם  תנע  את  לתניח  או  תנחים,  מאבריך   אחד 

המתנועעים,

ָך  ִעּהְ קֶֹדם  ָך  ִאּמְ ֶטן  ִמּבֶ ָלֵצאה  ְלַתֲחִריְדָך  )קכת(אֹו 

אֹו  ַעִין,  ֶתֶרף  ּכְ ַאֲחֶריָת  ְלַאֶחְרָך  אֹו  ְלָך,  ְגֶתֶרה  ַתּנִ

ְלָתֵקל ָעֶליָך ָתִעְנָין, אֹו ְלַתְקׁשֹוהֹו, לֹא ָתיּו ְיכֹוִלים 

ְלָך ַעל ֶתת.

ָתָית  לֹא  ת,  ַתּתֶ ָתעֹוָלם  ֶאל  ְיִציָאְהָך  ַאַחר  ְוֵכן  

ַוֲחִליׁשּוהֹו  ַנְפׁשֹו,  ְפלּוה  ְוׁשִ רּוחֹו  ֶבר  ֶ ִמּשׁ ֵאָליו, 

חֹוָהם ֵמָעָליו. ִמּדְ

רּוה  ַתּגֵ ָנֵאי  ּהְ ָאִחי,  ַעְצְמָך,  ַעל  ל  ַקּבֵ ן  ּכֵ ַעל  
ֱאֶמה.  ּבֶ ֵגר  בֹו  ת  ַאּהָ ׁשָ ֵני  ִמּפְ ת,  ַתּתֶ עֹוָלם  ּבָ

י ְבֵעה ֵצאְהָך  רּוְהָך ִויִחידּוְהָך בֹו, ּכִ ְוָתְרָאָית ַעל ּגֵ

ָתיּו  ִאּלּו  ָך,  ִאּמְ ֶבֶטן  ּבְ ָבְהָך  ְוַתְרּכָ ַתֲתָוָית  ֶדר  ּגֶ ֶאל 

ָלֵכן  קֶֹדם  יְמָך  ְלַתְקּדִ ָתעֹוָלם  ֵני  ּבְ ל  ּכָ ִלים  ּדְ ּהַ ִמׁשְ

ֶרַגע ֶאָחד, אֹו ְלַאֶחְרָך ֶרַגע ֶאָחד, אֹו ִלְקׁשֹר ֵאֶבר  ּבְ

צּוָרת  ר  ְלַצּיֵ אֹו  ירֹו,  ְלַתּהִ אֹו  ַבֲחֵברֹו,  ֵמֵאָבֶריָך 

יר  ְרִאים, אֹו ְלַתּהִ ִרים ְוַתּנִ ְסּהָ ִמּצּורֹוה ֵמֵאָבֶריָך ַתּנִ

ֵמֶתם,  ע  ַתּנָ ְלָתִניַח  אֹו  ִחים,  ַתּנָ ֵמֵאָבֶריָך  נּוָעת  ּהְ
קכת. או לתחרידך לצאה מבטן אמך קודם עהך תנגתרה לך או לאחרך אחרית. במסכת אבות )ד, כב( 

אומר התנא: “על כרחך אתה נוצר ועל כרחך אתה נולד ועל כרחך אתה חי ועל כרחך אתה מת ועל 

כרחך אתה עתיד ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקב”ה”. תמיהה יסודית בדברי התנא, 

מובאת בספר ‘קול אליהו’ בשם הגר”א, הרי התנא אומר על כרחך אתה נוצר, נולד וחי, מדוע אם כן 

בעל כורחו עתיד הוא האדם ליתן דין וחשבון? מה מקום יש לדין זה, אם האדם לא בחר כלל בחיים?

ברם במסכת ב”ב )ד, ב( אומרת הגמרא, כי אם לאדם יש שדה המקיפה את שדה חבירו, והוא 

גדר את שדהו משלשה צדדים, אין בעל השדה הפנימית חייב לשלם לו על הגדר, כיון שהוא יכול 

לטעון כי הלה עשה את הגדר למען שדותיו. אולם אם בעל החצר הפנימית גודר את הצד הרביעי, 

אזי מגלה הוא דעתו בכך שנוח היה לו גם בגדרות הראשונות, ולפיכך – ‘מגלגלין עליו את הכל’, 

והוא חייב להשתתף עם בעל השדה החיצונית, עבור כל הגדרות.

כמו כן כאן, כאשר האדם חולה ונוטה למות רח”ל, אזי הוא משתדל ברופאים להתרפא מחוליו כדי 

שיישאר בחיים, וכל אשר יש לו יתן בעד נפשו, וצועק ובוכה שהוא רוצה בחיים, ובזה מגלה הוא 

דעתו שנוח לו במה שהוא נוצר וחי, על כן הוא מתחייב בכל, ולכן עתיד הוא ליתן דין וחשבון. 

נמצא איפוא, כי בגלל ‘על כרחך אתה מת’ – היינו שהאדם מגלה בדעתו, שאין הוא חפץ למות, 

לפיכך – ‘על כרחך אתה עתיד ליתן דין וחשבון’.

 עיונים 
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תמוסר  ארחוה  השלת השלו   תמוסר   ארחוה   

חייך  שנות  לכל  הנדרשים 

של  קטן  גרגיר  כמלא  אף 

צמח החרדל.

אנשי  נוספים  תיו  אילו  וכן 

 – רבים  כפלים  תעולם 

זאת, גם אם מספר  ולעומת 

גדול  היה  בעולם  האנשים 

שהם,  מכפי  וכמה  כמה  פי 

לא תית חסר לך בעקבות כך 

מפרנסתך   – תנגתר  מטרפך 

כגרגיר  אפילו  לך  שנקצבה 

חרדל, ואף לא פחוה ממנו ולא יוהר ממנו. וכן לא יוכל אחד מן תברואים לתועיל לך – וכן אף לא 

אחד מן הנבראים שיוכל להביא לך תועלת, ולא לתתיקך – ולא לגרום לך נזק, ולא לאחד מתם 

יכולה לתוסיף בימי חייך – ואין בכוח שום נברא להאריך את ימי חייך, ולא לפחוה מתם – ולא 

לגרוע מהם. וכן – וכך הוא גם בנוגע לכל מידוהיך ]תכונותיך[ וטבעיך ומעלליך - ומעשיך תטובים 

ותרעים, שאין אדם יכול להוסיף או לגרוע או לשנות אותם כמלוא נימה.

ָפִלים  ּכְ ָתעֹוָלם  י  ַאְנׁשֵ נֹוָסִפים  ָתיּו  ִאּלּו  ְוֵכן  
ְגָתר ְלָך  ָך ַתּנִ ְרּפְ ים, לֹא ָתָית ָחֵסר ְלָך ִמּטַ ַרּבִ

)קכת(ְוֵכן לֹא  יֹוֵהר.  ְולֹא  ּנּו  ִמּמֶ ָפחֹוה  ְולֹא  ל,  ַחְרּדָ ּכְ

יְקָך,  רּוִאים ְלתֹוִעיל ְלָך, ְולֹא ְלַתּתִ יּוַכל ֶאָחד ִמן ַתּבְ

יָך, ְולֹא  ַחּיֶ יֵמי  ּבִ ְיֹכֶלה ְלתֹוִסיף  ְולֹא ְלֶאָחד ֵמֶתם 

ִלְפחֹה ֵמֶתם. ְוֵכן ְלָכל ִמּדֹוֶהיָך ּוְטָבֶעיָך ּוַמֲעָלֶליָך 

ַתּטֹוִבים ְוָתָרִעים.

להמציא   – לתגיע  יכול  אדם 

מבלי  אליך  מתונך  את  לך 

לא  איש   – לך  תאל  עתרה 

יכול היה לספק את מזונותיך 

ללא עזרת האל, ולא לתוסיף 

בגופך, ולא לחסר ממנו – ולא 

על  להוסיף  יכול  אדם  היה 

ואף  ממנו.  לחסר  או  גופך 

 – הוא לך לבדך, נשאר מאין יושב  ּלֹו  ֻכּ כי תעולם   - ומתיימר לחשוב  אילו תייה מעלת על לבך - 

כביכול היה העולם מתרוקן מכל יושביו והוא עומד אך ורק לרשותך, לא תית תת מוסיף בטרפך 

תמגיע אוהך אל אחריהך כשיעור חרדל – לא היה בכך בכדי להוסיף על מה שהוקצב למזונות 

ִלי ֶעְתַרה ָתֵאל  יַע ְמתֹוְנָך ֵאֶליָך ִמּבְ ָאָדם ָיכֹול ְלַתּגִ

ּנּו. ְוִאּלּו  ר ִמּמֶ גּוְפָך, ְולֹא ְלַחּסֵ ְלָך, ְולֹא ְלתֹוִסיף ּבְ

ָך,  ְלַבּדְ ְלָך  ּלֹו  ּכֻ ָתעֹוָלם  י  ּכִ ָך  ִלּבְ ַעל  ַמֲעֶלת  ָתִייָה 

ָך  ַטְרּפְ ב, )קכו(לֹא ָתָית ֶתת מֹוִסיף ּבְ ַאר ֵמֵאין יֹוׁשֵ ִנׁשְ

ל. עּור ַחְרּדָ ׁשִ יַע אֹוְהָך ֶאל ַאֲחִריְהָך ּכְ ּגִ ַתּמַ

ועד ראש השנה, ולכן בלקיטת המן המרבה לא העדיף והממעיט לא החסיר שכיון שנגזר על ידי הקב”ה 

שיהיה לאדם עומר לגולגולת לא פחות ולא יותר, לא הועיל כלל למרבה להוסיף על מה שנגזר לו. 

כתיב: ‘עושה עושר ולא במשפט בחצי ימיו יעזבנו’ )ירמיה יז, יא( כאשר עושה עושר שלא כפי 

מה שנגזר לו, לא יהנה ממנו אלא יעזבנו בחצי ימיו, כך הם דרכי שמים. ולא רק במדבר הייתה 

הנהגת הקב”ה כך, אלא תמיד הנהגת ה’ יתברך היא באופן זה, רק שעתה הנהגת ה’ נסתרת היא 

מעינינו ואין אנו רואים זאת, אבל מהנהגתו במדבר למדים אנו שדרכי שמים כך הם לעולם, ולא 

יעזור לאדם כלל אם יחטוף וייקח יתר מאשר נגזר עליו. 

קכת. וכן לא יוכל אחד מן תברואים לתועיל לך ולא לתתיקך. ה’אור החיים’ הק’ )בראשית לז, כא( 

כתב עה”פ ‘וישמע ראובן ויצילהו מידם’, פירוש, לפי שהאדם הוא בעל בחירה ורצון, ויכול להרוג 

מיתה  נתחייב  כן  יפגעו באדם, אלא אם  לא  רעות  חיות  כן  מיתה, מה שאין  נתחייב  מי שלא 

)בראשית עמ’  וגם בזוהר הק’  ‘ויצילהו מידם’ פירוש מיד הבחירה. עכ”ד.  והוא אומרו  לשמים. 

קפה:( כתוב כן, כי בעל הבחירה יכול לעשות מה שלא נגזר לאדם מה שאין כן החיות. לכן הציל 

א(:  )לח,  יומא  במסכת  קכו. לא תית תת מוסיף בטרפך תמגיע אוהך אל אחריהך כשיעור חרדל. 

“מכאן אמר בן עזאי: בשמך יקראוך ]פירש רש”י: כלומר, אין לאדם לדאוג שמא יקפחו אחרים את 

פרנסתו; כי על אף מאמציהם יקראו לו בשם מן השמים לבוא ולישב במקום הראוי לו[, ובמקומך 

יושיבוך, ומשלך יתנו לך ]פירש רש”י: על אף שנראה לעין שמזונותיך שאתה מקבל באים לך 

במתנת בשר ודם, אין הדבר כן, אלא קצובים הם לך מן השמים[; אין אדם נוגע ב]מה ש[מוכן 

לחבירו ]מן השמים[... אפילו כמלוא נימא ]-כחוט השערה[”.

וכתב רבינו לעיל שער הבטחון )פרק ד’( וז”ל: “...ולא ירבה לחזור על הסיבות, ולא יסמוך עליהן 

בליבו. ואם לא יגזרו לו יותר מן המזון, אם היו משתדלים כל אשר בשמים ובארץ להוסיף עליו, 

לא היו יכולים בשום פנים ולא בשום סיבה. וכאשר יבטח באלוהים, ימצא מנוחת לבו ושלוות 

נפשו כי לא יעברנו חוקו ולא יקדים ולא יאחר מעתה הנגזר לו בו”.

בפרשת המן נכתב: “ויעשו כן בני ישראל וילקטו המרבה והממעיט, וימדו בע ֹמ ר, ולא העדיף 

המרבה, והממעיט לא החסיר, איש לפי אכלו לקטו” )שמות טז, יז-יח(. פירש רש”י: יש שלקטו 

ומצאו שהמרבה  וכשבאו לביתם מדדו בעומר איש איש מה שלקטו,  ויש שלקטו מעט,  הרבה 

מעומר  חסר  מצא  לא  ללקוט  והממעיט  באהלו,  לאשר  לגולגולת  עומר  על  העדיף  לא  ללקוט 

לגולגולת, וזהו נס גדול שנעשה בו.

בספר ‘אור יחזקאל’ )‘אמונה’ עמוד ר”ד( כתב, כי מטרת נס המן הייתה להראות לאדם שכוחו ועוצם 

ידו אין מוסיפים לו מאומה, וכפי שאמרו חז”ל )ביצה טז, א( מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה 

 עיונים 

 עיונים 
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 ארחוה תמוסר  השלט השלח  ארחוה תמוסר 

אחי,  תהייחד,  כן  על 

מגמתך  נא  שים   – בעבודהו 

רצונו,  לעשיית  ורק  אך 

 – בבריאהך  תהייחד  כאשר 

כשם שהוא לבדו ברא אותך, 

וכשם   – וטרפך  ותנתגהך 

ומפרנס  מנהיג  לבדו  שהוא 

ומוהך  שחייך  וכשם  אותך, 

בלבד.  בידו  רק  מסורים 

את הורהו וספרו נוכח  ושים 

תורתו  את  ושים   – עיניך 

לנגד  פה  ושבעל  שבכתב 

 – גמולו  אל  וייחל  עיניך, 

וקווה לשכרו, ופחוד מענשו, 

אשר  תגר  הנאי  עליך  וקבל 

תעירוהיך עליתם על נפשך כל ימי חייך בעולם תתת – וקבל על עצמך להתנהג כל ימי חייך בעולם 

]לנועם[  ואז הגיע אל נעימוה  הזה בכל פרטי ההתנהגות של הגר וכפי שעוררתי אותך עליהם, 

תעולם תבא, כמו שאמר שלמה המלך תחכם )משלי כד, יד( תחילת הפסוק הוא: 'אכל בני דבש 

כי טוב' – כפי שהנך אוהב לאכול דבש מפני שהוא טוב, 'ונופת מתוק על חכך' – וכמו הנופת 

שהוא מתוק לחכך, ‘כן דעת חכמת לנפשך‘ – כן תהיה להוט ללמוד חכמה מפני שהיא מתוקה מאד 

לנפשך. 'כי אם מצאת' – כי אם עלה בידך להשיג אותה, 'ויש אחרית' – או-אז תהיה אחריתך טובה 

בעולם הבא, 'ותקותך לא תכרת' – וחייך הנצחיים לא ייפסקו לעד )לפי רש"י, מאירי ורלב"ג(.

שלושים   – יהעלת  לאלתים  נפשו  עם  תאדם  חשבון  מאופני  פנים  שלושים  אחי,  הם,  אלת  והנה 

מהו   – יחס  איתת  כן,  ואם 

התלות  או  והשייכות  הקשר 

שיש בינך ובין יתר תברואים, 

– או מאיזה  או באיתו קורבת 

וקשור  קרוב  אהת  בחינה 

קרובים  תם  או  אליתם, 

וקשורים אליך? נמצא שאהת 

בעולם תתת כי אם גר – אינך 

זוהי  הזה.  בעולם  גר  אלא 

האדם  בין  החפיפה  נקודת 

לבין הגר: תחושת חוסר הקשר והעדר הקרבה אל סובביו. כשם שהגר מרגיש תלוש ממקומו, 

מרוחק ולא שייך לסביבתו ה"חדשה", כך גם אתה, האדם, מנותק מסובביך, שהרי לא יועילוך רוב 

אנשיו – וריבוי יושבי הארץ אינו מביא לך כל תועלת, ולא יתיקוך מיעוטם – וגם אם יהיו מעטים, 

אין בכך כדי להשית עליך שום נזק ומחסור, ואהת בו אלא כיחיד תבודד – הנך כאדם בודד וגלמוד 

בעולם הזה, אשר אין לו צווה – שאין לו חברה והוא חסר שייכות לאף אחד, כי אם – קרוב הוא רק 

לאדוניו, ולא חומל עליו כי אם בוראו – ואין מי שיחוס וירחם עליו, אלא אך ורק בוראו.

ר ִתְהַיֵחד  ֲאׁשֶ ֲעבֹוָדהֹו, ּכַ ן ִתְהַיֵחד, ָאִחי, ּבַ ַעל  ּכֵ
ּומֹוֶהָך,  יָך  ְוַחּיֶ ָך  ְוַטְרּפְ ְוַתְנָתָגְהָך  ְבִריָאְהָך  ּבִ

מּולֹו,  ים ּהֹוָרהֹו ְוִסְפרֹו ֹנַכח ֵעיֶניָך, ְוַיֵחל ֶאל ּגְ ְוׂשִ

ַתִעירֹוִהיָך  ר  ֲאׁשֶ ר  ַתּגֵ ָנֵאי  ּהְ ל  ְוַקּבֵ ֵמָעְנׁשֹו,  ּוְפַחד 

יַע  ּגִ ת, ּהַ יָך ָבעֹוָלם ַתּתֶ ל ְיֵמי ַחּיֶ ָך ּכָ ֲעֵליֶתם ַעל ַנְפׁשְ

ֶתָחָכם  ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ א,  ַתּבָ ָתעֹוָלם  ְנִעימֹוה  ֶאל 

ָך. ֵעת ָחְכָמת ְלַנְפׁשֶ ן ּדְ ֵלי כד, יד(: ּכֵ )ִמׁשְ

ּבֹון  )קכח(ֶחׁשְ ֵמָאְפֵני  ִנים  ּפָ ים  לׁשִ ׁשְ ָאִחי,  ת,   ְוֵאּלֶ
ת,  ִיְהַעּלֶ ֵלאלִֹתים  ַנְפׁשֹו  ִעם  ָתָאָדם 

ֵאיתֹו  רּוִאים, אֹו ּבְ יְנָך ּוֵבין ַתּבְ ן, ֵאיֶתת ַיַחס ּבֵ ִאם  ּכֵ
ְקרֹוִבים  ֵתם  אֹו  ֲאֵליֶתם,  ָקרֹוב  ת  ַאּהָ ֻקְרָבת 

ּלֹא יֹוִעילּוָך  ר, ׁשֶ י ִאם ּגֵ ת ּכִ ת ָבעֹוָלם ַתּתֶ ֵאֶליָך. ַאּהָ

א  ֶאּלָ בֹו  ת  ְוַאּהָ ִמעּוָטם,  יקּוָך  ַיּתִ ְולֹא  יו,  ֲאָנׁשָ רֹב 

י ִאם ֲאדֹוָניו,  ר ֵאין לֹו ִצּוּוה ּכִ ְכָיִחיד ַתּבֹוֵדד, ֲאׁשֶ

י ִאם ּבֹוְראֹו. ְולֹא חֹוֵמל ָעָליו ּכִ

קכח. חשבון תאדם עם נפשו לאלתים יהעלת. כתיב “על כן יאמרו המושלים בואו חשבון” )במדבר 

כא, כז(. במסכת בבא-בתרא )עח, ב( דרשו מקרא זה: “’המושלים’ - אלו המושלים ביצרם, ‘בואו 

חשבון’ – בואו ונחשב חשבונו של עולם, הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה”. 

כבר תמהו הקדמונים על דרשה זו, היאך ניתן לפרש המקרא “על כן יאמרו המושלים בואו חשבון” 

ולתלות בו דבר כה רחוק מן הענין, על המושלים ביצרם, וכיצד עולה הדרשה עם פשוטו של מקרא?

אותו מידם והשליך אותו לבור אפילו שיש בו חיות רעות. ע”כ.

בספר “תולדות הצדיק רבי יוסף זונדל מסלאנט” כתב, וז”ל: “שמעתי ממוהרי”ץ מקובנה, אמר 

רשכבה”ג רבי חיים מואלוז’ין, שמעתי מהחסיד )הגר”א( ז”ל וגם אני אמרתי כן אפילו מנערותי 

שזה טעות מה שמורגל בפי העולם, שבעל בחירה יכול לעשות לאדם בלי גזירת הבורא. אלא 

שבכל דבר נגזר על האדם באיזה אבן ינגף, אבל בבעל בחירה לא נגזר איזה בעל בחירה יעשה 

לו לטוב ולמוטב. אבל אם לא נגזר לו מן השמים, אין בעל בחירה יכול לעשות לו מאומה!” עכ”ל. 

ודברים אלו נראים כסותרים את דברי ה’אור החיים’ הקדוש.

אמנם בספר ‘אילת השחר’ )בראשית לז, כא( כתב שיתכן שלא נחלקו, שגם ה’אור החיים’ סובר שאי 

אפשר גם לבעל בחירה לעשות דבר שלא נגזר מן השמים, אלא שכוונתו שיש דברים המעוררים 

קיטרוג ומצריכים יותר זכויות בשביל להינצל, וכעין שאמרו במסכת ברכות )נה, א(: שלשה דברים 

מזכירים עוונותיו של אדם, ואלו הן: קיר נטוי וכו’. שעל ידי שמהלך במקום סכנה צריך יותר זכות 

להינצל, וזה הטעם שבמקום שיש רצון של בעל בחירה להזיק צריך יותר זכויות בכדי להינצל ממנו. 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה   ארחוה תמוסר  השמא השמ  

לא  שהספר  כדי   – תספר 

ויצא מדרך  מדי,  ארוך  יהיה 

מן  יחרוג  ולא   – בו  כוונהי 

של  הראשונית  המטרה 

תיא  אשר  הספר,  כתיבת 

שהיא   – ולתורוה  לתעיר 

לעורר וללמד.

ולכן שימם – שים את דברי 

 – ראוהך  ונוכח  עיניך  לנגד 

בהם  והתבונן  מבטך  ולמול 

לבך  על  ותשיבם  תמיד, 

ומחשבהך – והעמק בהם וחקוק אותם בלבך ובמחשבתך, ואת ייראת לך מתם בעה שהשנת אוהם 

מת שלא נראת לך בראשונת מסודוה נעלמים ומוסרים רוחניים – וכשתשננם, תגלה בהם סודות 

נעלמים ומוסרים רוחניים שלא התגלו לך בתחילה. ואל החשוב,

האופנים שבהם צריך האדם 

לחשב את חשבון נפשו כלפי 

יתברך. כשהחשוב  האלוקים 

כאשר   – עליתם  נפשך  עם 

תעשה לך חשבון הנפש בהם, 

 – בתם  מעצמך  תדין  וההן 

ותדרוש מעצמך דין וחשבון 

לך  ייבקע  אז  באמצעותם, 

אורם,  עליך  יזרח   – אורם 

וזוהרם   – תתרם  אוהך  ויקיף 

יחפוף עליך, ולכן חשוב בתם 

המיד, ותעלם על לבך כל ימי 

ותכרי  בהם,  שדיברתי  המעטים  בדברים  תסתפק  ואל   – בתם  דברי  מיעוט  לך  יספיק  ואל  חייך. 

אוהם בדרך קצרת – ואל תחשוב שדי באזכור המקוצר שהצעתי לפניך בפרק זה, כי כל ענין מתם 

– משום שכל היבט מאופני החשבון הפנימי - כשיהבאר ויהפרש – כשמבארים ומפרשים אותו, 

נושא כפלים רבים – הוא מתרחב ומסתעף פי כמה ממת שהתכרהי לך, אך תעירוהי עליתם תערת – 

ובפרק זה רק עוררתיך על עניינים אלה, ותתכרהי את תדורש אוהם תתכרת בדרך קצרת – והזכרתי 

 אותם בדרך קצרה למי שמבקש לדעת אותם, ולא תרביהי – ולא הארכתי בדברים, כדי שלא יארך

ְלָתִעיר  ִתיא  ר  ֲאׁשֶ בֹו,  ָנִהי  ּוָ ּכַ ֶרְך  ִמּדֶ ְוֵיֵצא  ֶפר  ַתּסֵ

ּוְלתֹורֹוה.

יֵבם  )קכט(ַוֲתׁשִ ְראּוֶהָך,  ְוֹנַכח  ֵעיֶניָך  ֶנֶגד  יֵמם  ְוׂשִ
ָך, ָאת ֵיָרֶאת ְלָך ֵמֶתם  ְבּהֶ ָך ּוַמֲחׁשַ ַעל ִלּבְ

ּלֹא ִנְרָאת ְלָך ָבִראׁשֹוָנת  ֶ ֶנת אֹוָהם ַמת ּשׁ ׁשְ ּהִ ֵעה ׁשֶ ּבְ

ְחׁשֹב,  ים. ְוַאל ּהַ ִמּסֹודֹוה ַנֲעָלִמים ּומּוָסִרים רּוָחִנּיִ

ין ֵמַעְצְמָך  ן ַתּדִ ָך ֲעֵליֶתם, ְוִהּהֵ ב ִעם ַנְפׁשְ ֵ ַחּשׁ ּהְ ׁשֶ ּכְ

יף אֹוְהָך ָתֳתָרם, ַוֲחׁשֹב  ַקע ְלָך אֹוָרם, ְוַיּקִ ָבֶתם, ִיּבָ

ְוַאל  יָך.  ַחּיֶ ְיֵמי  ל  ּכָ ָך  ִלּבְ ַעל  ְוַתֲעֵלם  ִמיד,  ּהָ ֶתם  ּבָ

ֶדֶרְך  ּבְ ְוָתְכִרי אֹוָהם  ִרי ָבֶתם,  ּבְ ּדַ יק ְלָך ִמעּוט  ַיְסּפִ

ֵרׁש  ְוִיְהּפָ ֵאר  ְהּבָ ּיִ ׁשֶ ּכְ ֵמֶתם  ִעְנָין  ל  ּכָ י  ּכִ ְקָצָרת, 

י, ַאְך ַתִעירֹוִהי  ַכְרּהִ ּתָ ֶ ת ּשׁ ים ִמּמַ א ְכָפִלים ַרּבִ נֹוׂשֵ

ָרת  ַתְתּכָ אֹוָהם  ַתּדֹוֵרׁש  י  ְרּהִ ְוִתְתּכַ ֶתָעָרת,  ֲעֵליֶתם 

ּלֹא ֶיֱאַרְך  יִהי ִבְדָבִרים, ׁשֶ ֶדֶרְך ְקָצָרת, ְולֹא ִתְרּבֵ ּבְ

קכט. ותשיבם על לבך ומחשבהך. רבינו יונה כותב על החובה להשקיע באופן קבוע בענייני יראת 

שמים )שע”ת ג, טו(: “ונאמר על האנשים שאינם עורכים מחשבות להתבונן תמיד ביראת השם: 

‘ותהי יראתם אותי מצות אנשים מלומדה, לכן הנני יוסיף להפליא את העם הפלא ופלא ואבדה 

חכמת חכמיו ובינת ְנֹבָניו תסתתר’ )ישעיהו כט, יג-יד(”.

רבי אליהו לופיאן זצ”ל )‘לב אליהו’ א, קסח( מדייק מדברי רבינו יונה אלו, שנכלל בתביעה זו 

מי שהינו בעל מדרגה ביראת שמים, אלא שאינו עורך מחשבות להתבונן תמיד ביראת שמים. 

הסיבה לכך, משום שיראה אינה אוסף ידיעות בעלמא, אלא הרגשת הלב של נברא העומד מול 

בוראו. על מנת להגיע לתחושה זו צריך התבוננות תמידית. 

יסוד זה מצאנו בדברי הסבא מקלם זצ”ל )‘חכמה ומוסר’ א, תח(: “כבר אמרו חז”ל )אבות א, יד(: 

‘אם אין אני לי מי לי’, אם לא יכין האדם את עצמו ומחשבתו לחשוב תמיד בהידיעות אשר רכש 

ולצרפם עם המעשה גם יחד, לשוא עמלו בוניו, נקל לאבד חלילה את כל ההרגשים הדקים אשר 

כבר התכשר בהם...”. אם כל העבודה במוסר הייתה רק “אוסף ידיעות”, היה אפשר להסתפק 

בלימוד מפעם לפעם. אך היות ועוסקים אנו בחובת הלב, עלינו לקבוע לימוד יום יומי בעניינים 

אלו כדי שלא נתקרר ביראת שמים )‘אורות המוסר’ עמו’ לא(. 

אמנם רש”י כתב שם לעיל )פסוק כ”ג(: “אילו הייתה חשבון מלאה יתושין, אין כל בריה יכולה 

לכבשה, ואם היה סיחון בכפר חלש, אין אדם יכול לכבשו”. פירוש, שאם לא היה כובש סיחון את 

חשבון והעיירות סביבה, בוודאי היה עושה חשבון נפש לעצמו שלא כדאי לו לצאת להילחם ִעם 

ישראל, שהרי ראו כולם כי ה’ נלחם להם. אולם בעקבות הצלחתו היוצאת מדרך הטבע בכבשו את 

חשבון ובנותיה, גבה לבו להעיז ולהילחם ִעם ישראל ובשל כך אבד מן העולם. נמצא שרק מאחר 

שלא עשה חשבון אמת, שיד ה’ היא שהייתה בהצלחתו, לכן סופו שהלך לאבדון. 

זהו שדרשו חז”ל: “על כן יאמרו המושלים באו חשבון” – מכאן ילמדו המושלים ביצרם, שבלי 

חשבון נפש אמיתי, עלול חלילה האדם לִהטרד מן העולם, כי כן ראינו בעינינו, שבגלל העדר 

החשבון נטרד סיחון מן העולם. ומי שעושה חשבון נפש כראוי, אינו נכשל )‘משלחן גבוה’ עה”פ 

שם מה’הר צבי’ בשם המהרי”ל דיסקין(. 

 עיונים 

 עיונים 
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 ארחוה תמוסר  השמג השמב  ארחוה תמוסר 

ולאחר שתשיג את פנימיותן 

תית  אלו,  אמיתות  של 

מהיישר בתם – תתקן ותיישר 

באמצעותם  עצמך  את 

ותיישר   – אליתם  ומיישר 

בהם גם אחרים, ואז הגיע אל 

מאה  תגדול  ]השכר[  תגמול 

תאלתים, כמו שכהוב )דניאל 

יב, ג(: ‘ותמשכילים שעסקו בתורה ובמצוות, יתתירו כתותר תרקיע – תבהיק מעלתם כבהירותם של 

השמים, ומצדיקי תרבים – והמזכים את הציבור לקיים מצוות יתנוצצו בחשיבות ככוכבים לעולם 

ועד‘ – כמו הכוכבים לנצח נצחים, וכמו שאמר שלמה המלך תחכם )משלי כד, כת(: ‘ולמוכיחים 

ינעם‘ – המוכיחים את העם להדריכן בדרך ישרה יזכו לנועם ה'.

על  והעמוד  בתם  כשהעיין 

כבר  כי  ממלוה,  תנראת 

עמדה על כל צפוני עניניתם 

ותבין את  וכשתעיין בהם   –

מן  העולה  השטחי  הפירוש 

המילים הכתובות, אל תטעה 

לחשוב שכבר הבנת את כל 

ענייניהם הנסתרים, כי לא הגיע לתת מתם – לא ייתכן שתבין את עומק הדברים בהתבוננות שטחית, 

אלא אחר שההן מחשבהך עליתם בחריצוה ובתשהדלוה תמן ארוך – אלא רק לאחר שתעמיק בהם 

ותשקיע מאמץ מחשבתי בחשק ובשקידה במשך זמן ארוך וממושך ופעמים רבוה – רק אז תוכל 

להבין את הדבר לעומקו.

ֶאל  יַע  ּגִ ּהַ ֲאֵליֶתם,  ר  ֵ ּוְמַיּשׁ ֶתם  ּבָ ר  ֵ ִמְהַיּשׁ ֶוֱתֵית  
הּוב  ּכָ מֹו ׁשֶ דֹול ֵמֵאה ָתֱאלִֹתים, ּכְ מּול ַתּגָ ַתּגְ

ָתָרִקיַע  תַֹתר  ּכְ ַיְתִתירּו  יִלים  ּכִ ׂשְ ְוַתּמַ ג(:  יב,  אל  ִנּיֵ )ּדָ

ְוָאַמר  ָוֶעד,  ְלעֹוָלם  ּכֹוָכִבים  ּכַ ים  ָתַרּבִ יֵקי  ּוַמְצּדִ

ֵלי כד, כת(: ְוַלּמֹוִכיִחים ִיְנָעם. ֶתָחָכם )ִמׁשְ

י  ּכִ ּלֹוה,  ִמּמִ ְרֶאת  ַתּנִ ַעל  ְוַהֲעֹמד  ֶתם  ּבָ ן  ַעּיֵ ּהְ ׁשֶ ּכְ

יַע  י לֹא ַהּגִ ל ְצפּוֵני ִעְנָיֵניֶתם, ּכִ ְכָבר ָעַמְדּהָ ַעל ּכָ

ָך ֲעֵליֶתם  ְבּהְ ן ַמֲחׁשַ ּהֵ ּהִ א ַאַחר )קל(ׁשֶ ָלֶתת ֵמֶתם ֶאּלָ

לּוה ְתַמן ָארְֹך ּוְפָעִמים ַרּבֹוה. ּדְ ּהַ ֲחִריצּוה ּוְבִתׁשְ ּבַ

רש”י )במדבר יא, א( הביא דברי חז”ל )מדרש תנחומא ה(: “למה  קל. שההן מחשבהך עליתם. 

נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים, לפי שלקתה על עסקי דיבה שדיברה באחיה, ורשעים הללו 

ראו ולא לקחו מוסר”. והעיר הגר”ש וולבה זצ”ל, שמצד אחד התורה קוראת להם ‘אנשים’, דהיינו 

‘רשעים’. אלא שבעיני חז”ל, לא לקחת מוסר  צדיקים וחשובים, ומצד שני חז”ל קוראים להם 

נחשב לרשעות. מבואר, כי חייב כל אחד לקשר לעצמו את הדברים שהוא רואה ושומע, ולא 

להשאיר אותם כדברים מופשטים או כסתם ידיעות.

ונתבונן עד היכן הדברים מגיעים: בִעקבות דיבורם הרע של המרגלים – שנגרם מחמת שהם לא 

לקחו מוסר, הגיעו לבכייה של חינם. כתוצאה מכך נחרבו בתי המקדש, ויחד עם זה שאר הצרות 

שסבלו וסובלים כלל ישראל עד היום. נחשוב לעצמינו כמה דמעות של יהודים היו נחסכות אם 

רק היו לוקחים מוסר! )‘אורות המוסר’ עמ’ לה(. 

 עיונים 



הלבבותשער חשבון הנפשביושר לבב חובות 

 ארחוה תמוסר  השמת 

ביושר לבב תלבבוהשער חשבון תנפש חובוה 

השדמ  ארחוה תמוסר 

תתקיים  לא  תוצאה  ואותה 

עניניתם  תבנה  מתוך  אלא 

דברי  תוכן  הבנת  מתוך   –

וצורה  למיניהם,  החשבונות 

מציאהם – ועומק פנימיותם, 

ומתוך   – חיובם  ואמיהה 

בחובתך  מוחלטת  הכרה 

עצמה  על  אותם  לקבל  הנפש  נכונותה של  ומתוך   – אותם, ותימשך תנפש לקבלם עלית  למלא 

כפי תכרהת בתם – בהתאם למידת הבנתה אותם ולאופן קבלתה אותם ותשבהם – ובמידה שהם 

חקוקים ברעיונית. ואת - וכאשר תערוך את חשבון הנפש באופנים הרבים שהוזכרו לעיל, אחי, רק 

 אז ההיילד בנפשך הולדת מעלת ורמת – תצמח לנפשך תועלת נעלה ונשגבה, שהלמד ממנת את כל

תנתכר  תחשבון  הועלה  אך 

הנפש  שחשבון  התועלת   –

לאדם  מביא  לעיל  האמור 

שמיילדה  תהולדת  תיא 

שתצמח  התוצאה   – תנפש 

בנפשך בעת עמדת על בירור 

מת  לך  ברורים  כשיהיו   –

אופני  בשלושים  לנו  שקדם 

תחשבון תנתכרים – הם שלושים אופני חשבון הנפש שהזכרנו בפרק הקודם.

ה  ַוֲאִמּהַ ְמִציָאָהם,  ְוצּוַרה  ִעְנְיֵניֶתם,  ַוֲתָבַנה 

ָרָהּת  ִפי ַתּכָ ָלם ָעֶליָת ּכְ ֶפׁש ְלַקּבְ ְך ַתּנֶ ׁשֵ ִחּיּוָבם, ְוִתּמָ

ד  ְהַיּלֵ ּהִ ָאִחי,  ְוָאת,  ַרְעיֹוֶניָת.  ּבְ ָבָהם  ַוֲתׁשָ ֶתם  ּבָ

ל  ּכָ ת  ּנָ ִמּמֶ ְלַמד  ּהִ ְוָרָמת,  ת  ְמֻעּלָ ּהֹוָלָדת  ָך  ַנְפׁשְ ּבְ

ֶרק ְרִביִעי  ּפֶ

)א(ַתּהֹוָלָדת  ִתיא  ר  ְתּכָ ַתּנִ ּבֹון  ַתֶחׁשְ ּהֹוֶעֶלה  ַאְך 
ַמת  רּור  ּבֵ ַעל  ָעְמָדּת  ּבְ ֶפׁש  ַתּנֶ ֶדה  ַיּלֶ ּמְ ׁשֶ

ִרים,  ְתּכָ ַתּנִ ּבֹון  ַתֶחׁשְ ָאְפֵני  ים  לׁשִ ׁשְ ּבִ ָלנּו  ַדם  ּקָ ֶ ּשׁ

גם התלמיד, נראה כי ירוץ עד מהרה להציל בנו לראשונה. יען מה? יען בפנימיותו ]בתת-ההכרה[ 

בטבעו קננה האהבה לבנו השנאוי לו, יותר מאהבה שאוהב לתלמידו על ידי כוחותיו החיצוניים 

]שבהכרה[”.

ויש לו כח נסתר  וטבעו,  יז(: “האיש המתמיד בלימודו מצד הרגלו  )מכתב  מוסיף רבי ישראל 

המשתוקק לכסף, והכוח אינו ניכר יען כי אין לו דרך לזה, כי מצבו ותהלוכתו אינו דרך המסחר 

ולא ראה כסף מימיו. ממילא אין לכוח נושא במה להיאחז, כי הכוחות שבאדם כל זמן שאין להם 

דבר חושי במה להיאחז, נסתרים המה בפנימיות הנפש, בל יראו החוצה גם בל נודעו וכו’, אכן 

כאשר יהיה איזה סיבה שיצטרך לאחוז ]דבר[ מה במסחר לטרף ביתו וכיוצא, יוכל להתפרץ כוח 

הלזה – בקשת הכסף, עד אשר יזניח כמעט תלמודו לגמרי מחמת הכוח הלזה, אשר לא היה מאמין 

על עצמו בשום אופן איך יוכל להיות שיזניח כל כך לימודו”.

נמצאנו למדים, שגם אם סבורים אנו שאין לנו שייכות לתאות הממון, לתאות הכבוד וכן לכל 

שאר המידות – משום שאיננו מרגישים בהן, יתכן שמידות אלו מקננות בקרבינו במלוא עוצמתן, 

אלא שהתפרצותם תלויה בדבר שיעורר אותן לצאת אל הפועל.

התבאר לנו, שהכוחות שבתת-ההכרה הם המשפיעים על הכוחות שבהכרה. לכן כל עוד שהאדם 

לא תיקן אותם, הכישלונות יחזרו על עצמן. בחשבון הנפש ולימוד המוסר, הלימוד עושה רושם 

על הכוחות העמוקים שבתת-ההכרה. הרשמים מצטרפים במשך הזמן ומחוללים מהפכה פנימית. 

בדרך זו מצליחים לעקור ולשרש את המידות הרעות הפועלות בחוזקה בתוככי האדם.

א. תהולדת שמילדה תנפש בעמדת על ברור מת שקדם לנו בשלושים אפני תחשבון תנתכרים. חשבון 

הנפש ולימוד המוסר פועל בכוחות הנסתרים שבאדם. רבי ישראל מסלנט זצ”ל )מכתב ו( מרחיב 

את הדיבור אודות הכוחות הפועלים באדם, ומבאר מהי הדרך להשפיע עליהם. בדבריו הוא מגלה 

שבכל אדם פועלים כוחות מאירים וכוחות כהים ]כוונתו ְלמה שנקרא בלשוננו: “הכרה” ו”תת-

הכרה”[. הכוחות הכהים חזקים יותר, והם מפעילים את הכוחות המאירים. המטרה אליה שואפים 

השינוי  השפעת  את  לטובים.  יהפכו  שהם   – הכהים  הכוחות  על  להשפיע  היא,  המוסר  בלימוד 

בכוחות נבחין בפעולות.

כה דבריו בביאור הענין: “הכהים הם יותר חזקים ומוציאים פעולתם בהתעוררות מעט – בחוזק 

יד ]-אף בלי סיבה חזקה שתעורר אותם הם פועלים בכל התוקף[. אהבת האדם לצאצאיו כהים 

המה, וכמעט ברוב העיתים אינן נרגשים גם להאדם עצמו ]בדרך כלל איננו מכירים את מה שקיים 

בנו בתת-ההכרה[, ובהתעוררות קטנה תתלהב לאש בוערת. תאוות האדם המה הכהים, אשר בלי 

התעוררות מה – כמעט אינם נרגשים. ולזאת גדול כוחם למשול באדם”.

בעומק  הנמצאות  ממידותיו  מושפעים  האדם  ממעשי  גדול  שחלק  חשוב,  יסוד  למדים  נמצאנו 

נפשו. מידות אלו נסתרות, ועל פי רוב קשה להכיר בהן. 

רבי ישראל )מאמר עץ פרי( מרחיב עוד בענין זה, ומביא דוגמא להמחיש עד כמה הכוחות שבתת-

ההכרה פועלים עלינו יותר מהכוחות שבהכרה: “אם יש לאיש תלמיד אהוב וחביב לו כבבת עינו 

ויעשה טובות עימו, ויש לאיש הזה גם בן, אמנם ישנאהו תכלית שנאה וכו’. והנה קרה כאשר 

נפל שינה על האיש הזה ועל עפעפיו תנומה, והנה אש יצא מאת ה’ ותאחז בבית הבן וגם בבית 

התלמיד ושניהם בסכנה. אם נעורר פתאום את האיש להחיש לעזרה, להציל מן הדליקה גם הבן 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  השמת השמו   תמוסר   ארחוה   

וכמו כן בתרבת מן תמעשים 

מן  בהרבה  בכך  וכיוצא   –

המקצועות, כי תפלס – למשל 

ייהכן  לא  הפלס,  מאזני 

אפשר  היה  לא   – למחברו 

עד  אותם,  לייצר  לממציא 

היה  אם  אלא   – קודם  שידע 

בחכמה  קודם  בידע  מצויד 

תמנינים  וטבעי  תשיעור 

ותשקלים – בחכמת ההנדסה 

וביחס  המספרים  ובתכונות 

חוג  וכן   — המשקלים. 

תחותים – וכן הדבר במכשיר 

התכונה  חכמי  של  המדידה 

עמדו  אחר  אלא  אותו,  להמציא  אפשר  היה  לא   – למחברו  ייהכן  לא  בערבי,  'אצטרולב'  תנקרא 

על חכמה תשיעור – אלא בעקבות ההבנה בחכמת ההנדסה, ורק אחרי שידע האסטרונום ידיעה 

מקיפה על תמכרוטאוה – על חלוקת הצורות השונות ]גאומטריה[, והנועה תגלגלים – ועל מסלול 

תנועת גלגלי הרקיע, ופשיטוה תכדור – וחישוב מידת השטח של כדור הארץ.

וכן – ובדומה לדוגמאות אלה גם תענין תתת – גם התוצאה הזאת תנדרשת מן תנפש, לא ייהכן

וממנה   – תטובוה  תמידוה 

המידות  כל  עליך  יושפעו 

כל  אל  בת  והגיע  הטובות, 

ובאמצעותה   – תחמודוה 

המעלות  כל  אל  תגיע 

אותה  ומהי  הטהורות, 

תכוה  תיא,  נשגבה?  תועלת 

עצם תנפש מקדרוה תסכלוה 

מעכירות  הנפש  זיכוך   –

הסכלות, באופן שאור האמת 

תמסיר חשכה תספק והדוחה 

את חשכת הספיקות באמונה 

זוהר  יהיה   – בלבבך  אשר   -

בלבך.

עניין  על  שתעמוד  כדי 

המתאר  משל  לך  אתן  זה, 

עיוני.  מחקר  של  התנהלות 

וכבר ידעה - הלא הנך יודע, 

 – תתקדמוה  בירור  כפי  כי 

המוקדמות  שההנחות  שככל 

של המחקר הן מדויקות יותר, ורוב מספרן – וככל שהן רבות יותר, ויושר סידורן – וככל שהן ערוכות 

בסדר נכון וישר, התית תהולדת תנולדה מתן בבירורת – כך תהיה התוצאה המתקבלת מן המחקר 

ברורה יותר ומדויקת יותר, וחשיבוה מעלהת – ומעלתה היא חשובה יותר. וכן תוכל להיווכח בעניין 

תרכבה תמרקחה במלאכה תרפואוה – במקצוע הרוקחות העוסק בהכנת התרופה על ידי צירוף של 

מיני סממנים וצמחים במינון נכון ומדויק. כי הועלה תמרקחה וכח מעשית – תועלת התרופה וכושר 

השפעתה יתית כפי כח תסממנים אשר תורכבת מתם תמרקחה – יעמדו ביחס ישר לכושר השפעתם 

של הרכיבים הפעילים שמהם מיוצרת התרופה. וכן הוא גם בחכמה תשיעורים – במדעי ההנדסה, 

תנקראה בערבי אלתנדסא: כפי רוב תתקדמוה תמוקדמוה בענין תנדרש – ובמידה שבסיס הנתונים 

המוקדמים לעניין הנידון יהיה רחב, התית חשיבוהו – התוצאה שתתקבל על בסיס הנתונים האלו 

תהיה מדויקת יותר, והועלה ידיעהו – ותועלת ידיעתה תהיה גדולה יותר.

לֹא  ֶלס  ַתּפֶ י  ּכִ ים,  ֲעׂשִ ַתּמַ ִמן  ת  ַתְרּבֵ ּבְ ֵכן  ּוְכמֹו 
ָחְכַמה  קֶֹדם  ַדע  ּיֵ ׁשֶ ַעד  רֹו  ִלְמַחּבְ ֵכן  ִיּהָ

חּוג  ְוֵכן   — ָקִלים.  ְ ְוַתּשׁ ְנָיִנים  ַתּמִ ְוִטְבֵעי  עּור  ִ ַתּשׁ

ֵכן  ִיּהָ לֹא  ַעְרִבי,  ּבְ ִאְצְטרֹוָלב  ְקָרא  ַתּנִ ַתחֹוִתים 

עּור,  ִ ַתּשׁ ָחְכַמה  ַעל  ָעְמדֹו  ַאַחר  א  ֶאּלָ רֹו  ִלְמַחּבְ

יטּוה  ּוְפׁשִ ים,  ּלִ ְלּגַ ַתּגַ ּוְהנּוַעה  ְכרֹוָטאֹוה,  ַתּמַ ְוַעל 

ּדּור. ַתּכַ

ֵכן ִיּהָ לֹא  ֶפׁש  ַתּנֶ ִמן  ְדָרׁש  ַתּנִ ת  ַתּתֶ )ב(ָתִעְנָין   ְוֵכן 

ַתֲחמּודֹוה,  ל  ּכָ ֶאל  ּת  ּבָ יַע  ְוַהּגִ ַתּטֹובֹוה,  ּדֹוה  ַתּמִ

ְכלּוה,  ַתּסִ ְדרּוה  ִמּקַ ֶפׁש  ַתּנֶ ֶעֶצם  ַתּכּוה  ְוִתיא, 

ְלָבֶבָך. ר ּבִ ֵפק ֲאׁשֶ ַכה ַתּסָ ִסיר ֶחׁשְ ַתּמֵ

ְורֹב  מֹוה  ַתַתְקּדָ ֵברּור  ְכִפי  י  ּכִ  , ָיַדְעּהָ ּוְכָבר 
ַתּהֹוָלָדת  ְתֶית  ּהִ ִסּדּוָרן,  ר  ְויׁשֶ ָרן  ִמְסּפָ

ְוֵכן  ַמֲעָלָהּת.  יבּוה  ַוֲחׁשִ ֵברּוָרּת  ּבְ ֵמֶתן  ַתּנֹוֶלֶדה 

י הֹוֶעֶלה  ְמֶלאֶכה ָתְרפּואֹוה, ּכִ ְרַקַחה ּבִ ַבה ַתּמִ ַתְרּכָ

ָמִנים  ּמְ ַתּסַ ֹכַח  ִפי  ּכְ ִיְתֶית  יָת  ַמֲעׂשֶ ְוֹכַח  ְרַקַחה  ַתּמִ

ָחְכַמה  ּבְ ְוֵכן  ְרַקַחה.  ַתּמִ ֵמֶתם  ָבת  ֻתְרּכְ ר  ֲאׁשֶ

רֹב  ִפי  ּכְ ָסא,  ַאְלִתְנּדָ ַעְרִבי  ּבְ ְקֵראה  ַתּנִ עּוִרים,  ִ ַתּשׁ

ְתֶית  ּהִ ְדָרׁש,  ַתּנִ ִעְנָין  ּבָ ְקָדמֹוה  ַתּמֻ מֹוה  ַתַתְקּדָ

יבּוהֹו ְוהֹוֶעֶלה ְיִדיָעהֹו. ֲחׁשִ

ב. תענין תתת תנדרש מן תנפש לא יהכן לך אחי אלא אחר וכו‘ תחשבון עם נפשך. כתב רבי יצחק 

אייזיק שר זצ”ל: דרך טבעו של האדם, שאין הוא רוצה לחשוב חשבונות בדבר חובתו בעולמו, ואף 

על פי שהחשבונות הללו הם הכרחיים לכל קיומו ומצבו, אין הוא רוצה להתעסק בהם, וזאת מפני 

שהוא מכיר מה ערכו, ויודע הוא שהוא קטן ביותר לעומת מה שהוא מבין את גודל החיובים אשר הוא 

חייב בהם, אליבא דאמת. ובהיות כי ענין זה לכשעצמו מעיק על האדם, מכאיב לו ומצער אותו, שהוא 

יודע שלפי מיעוט ערכו אינו יכול לצאת ידי חובתו בכל מה שמוטל עליו, על כן הוא נשמט מלערוך 

חשבון לנפשו, כי מי זה ירצה להצטער ולחיות בכאב ובצער, וכיון שאינו עורך חשבונות, הרי מצבו 

גרוע מאד, כי בלא חשבון אין דעת, ובלא דעת הרי הוא כלא נחשב )‘לקט שיחות מוסר’ ב’ עמ’ א’(.

הסבא מסלבודקא רבי נתן צבי פינקל זצ”ל כתב: כדי שהאדם יוכל להגיע לתכלית השלמות שזו 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

 ארחוה תמוסר  השמט השמח  ארחוה תמוסר 

בלב  תת  העשת  כאשר  כי 

וכאשר   – ברת  ובנפש  נאמן 

הלב  בכנות  זאת  תעשה 

ובנפש טהורה, אז יאור ]יאיר[ 

אל  תדרך  את  והראת  שכלך, 

ולא  תרמוה,  תמעלוה  כל 

אליך  לתגיע  דרך  ליצר  יתית 

 – ולתשיאך  עליך  ולהתגבר 

ולפתות אותך, והתית בהכונה 

סגולה תאלתים – ותהיה נמנה 

בין בחירי האלוקים, ויהחדש 

לך כח עליוני נכרי – ויחודש בקרבך כוח עליון מופלא, אשר לא ידעהו בכל אשר תרגלה בו מכחוהיך 

שלמה  בהם, כמו שאמר  שהורגלת  הכוחות  במגוון  אותו  זיהית  ולא  כה  עד  אותו  הכרת  שלא   –

המלך תחכם )קתלה ח, א(: ‘חכמה אדם – חכמתו של אדם האיר פניו – מזהירה את פניו, ועת פניו 

להגיע  לך  אפשר  ואי   – לך 

אחרי  אלא  אחי,  אליה, 

שתהיה   – קבלה  שהסבול 

מוכן לקבל על עצמך את מת 

שתעירוהיך עליו מן תחשבון 

החשבונות  את   – נפשך  עם 

אותך  שעוררתי  השונים 

וביתר   – תשערים  מן  ובתולהו  תתת  בשער  לך  לבאר  והקדמתי  שתכרהי  במת  נפשך,  עם  לערוך 

– ואחרי שתקיים הלכה למעשה את חשבון הנפש. הכלל הוא,  השערים, ותהמדה תמעשת בתם 

שאין אדם יכול להבין עניין ולחוש את התועלת הרוחנית הצומחת ממנו בפנימיותו, אלא אם למד 

אותו בעמקות ובהיקף וגם התנסה בו.

ָרת,  ּבָ ּוְבֶנֶפׁש  ֶנֱאָמן  ֵלב  ּבְ ֶתת  ת  ֲעׂשֶ ּהַ ר  ַכֲאׁשֶ י  ּכִ
ֲעלֹוה  ל ַתּמַ ֶרְך ֶאל ּכָ ְכְלָך, ְוִהְרֶאת ַתּדֶ ֵיאֹור ׂשִ

ֵאֶליָך  יַע  ְלַתּגִ ֶרְך  ּדֶ ֶצר  ַלּיֵ ִיְתֶית  ְולֹא  ָתָרמֹוה, 

ָתֱאלִֹתים,  ה  ְסֻגּלַ ִבְהכּוַנה  ְוִהְתֶית  יֶאָך,  ִ ּוְלַתּשׁ

ָכל  ּבְ ְיַדְעּהֹו  לֹא  ָנְכִרי,  ֶעְליֹוִני  ֹכַח  ְלָך  ׁש  ְוִיְהַחּדֵ

ֶתָחָכם  ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ִמּכֹחֹוֶהיָך,  בֹו  ְלּהָ  ִתְרּגַ ר  ֲאׁשֶ

ָניו  ּפָ ְועֹת  ָניו  ּפָ ִאיר  ּהָ ָאָדם  )ג(ָחְכַמה  א(:  ח,  )קֶֹתֶלה 

ַמת  ַלה  ַקּבָ ְסּבֹל  ּהִ ׁשֶ ַאַחר  א  ֶאּלָ ָאִחי,  ְלָך, 

ַמת  ּבְ ָך,  ַנְפׁשְ ִעם  ּבֹון  ַתֶחׁשְ ִמן  ָעָליו  ַתִעירֹוִהיָך  ֶ ּשׁ

ָעִרים,  ְ ַתּשׁ ִמן  ּוְבתּוָלהֹו  ת  ַתּתֶ ַער  ַ ַבּשׁ ְלָך  י  ַכְרּהִ ּתָ ֶ ּשׁ

ת ָבֶתם. ֲעׂשֶ ְוַתְהָמַדה ַתּמַ

ג. חכמה אדם האיר פניו. בספר ‘פחד יצחק’ )חנוכה( כתב: שהמקום שבו ניכר אור הנשמה בגוף, 

הוא הדרת הפנים, שכן ניכר במקום זה כשרון התכופפותו של הגוף בפני הנשמה, שהלא בכלליות 

הגוף אין שום היכר לאור השכל, ופני האדם הם המקום היחידי בגוף שדרכו זהרורי השכל בוקעים 

אל החוץ, חכמת אדם תאיר פניו, לכן קירון אור פנים קרוי הוד.

ובספר ‘דעת תבונות’ )אות פ”ו( כתב: אמר השכל, גם לזאת תמצא הקבלה, אם תדקדק דקדוק 

עמוק על הבנין הזה של האדם. כי הנה מלבד הדמות של הגוף בתבניתו, ומלבד הנשמה שבו 

שזוהי  ותראי  הפנים.  זיו  הוא  שניהם,  מהתחברות  נמצא  אחד  דבר  יש  הנה  לה,  אשר  בצורה 

בו. הלא  ישוב הנשמה בגוף מתראה  זו בלבד, כי אפילו השתנות  ולא  המשתנה החי מן המת, 

תראי, החולה פניו רעות, ולא עוד, אלא שמחשבת הלב נראית בו, הלא תראי, פנים שוחקות, 

פנים זועפות, פנים מסבירות, כולם עדיהם המה של המחשבות הנסתרות בקירוב הלב. ואין הזיו 

הזה נמצא לא לנשמה בפני עצמה, כי הרי זיו של גוף הוא, ולא לגוף בפני עצמו, כי אין לגוף זיו 

זה בלא הנשמה, אבל הוא הדבר הנולד מחיבור הנשמה והגוף ביחד וכו’. ולכן כתיב חכמת אדם, 

ולא חכמת האדם, שהכוונה לישראל לבד, שרק על ידי נשמת ישראל שהוא חלק אלוק ממעל, הם 

כמו סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה.

חובתו בעולמו, עליו לחדור לתוך עמקי נפשו, לחטט בכוחות נפשו הצפונים בפנימיות פנימיותו 

ולבחון בהם כל מגרעת כדי שיוכל ְלַיְּׁשָרם ולתקנם עד שה’ שנאמר עליו: “חוקר לב בוחן כליות” 

)ירמיה יז, י( יעיד שאין בהם שום פגם. וזוהי כוונת הכתוב “על כן יאמרו המושלים בואו חשבון” 

)במדבר כא, כז( וכפי שדורשים חז”ל )ב”ב עח, ב(: “על כן יאמרו המושלים ביצרם בואו ונחשוב 

חשבונו של עולם”, כלומר, על האדם הרוצה למשול ביצרו לעשות חשבונות בנפשו ללא סוף 

ולשרשם  ולהכיר את חסרונותיו הדקים ביותר, כדי שיוכל לעקרם  והיסח הדעת,  וללא הפסק 

ולהשתלט על כוחותיו ורצונותיו ולהביא אותם לידי שלימות מוחלטת )‘אור הצפון’ ב’ עמ’ קפ”ד(.

רבי ישראל מסלאנט זצ”ל כתב )‘אור ישראל’ י”ד(: כי להיות ירא שמים יכולים להיות גם בלא 

מוסר, אבל שייהפך אדם מידותיו לטוב, כגון, אם האדם הוא בעל תאוה, או אם הוא בעל חמדה או 

אם בטבעו רודף הוא אחר הכבוד, הרי כשם שאי אפשר לאדם להביט בלא עיניים ולשמוע בלא 

אזנים כך אי אפשר להתהפך מרע לטוב בלא לימוד המוסר. כלומר אפשר לאדם לעשות מעשים 

טובים ואף לשוב בתשובה, אבל להגיע לידי “כבסי מרעה לבך” )ירמיהו ד, יד( - היינו להתהפך 

מרע לטוב זה אי אפשר בלא לימוד המוסר בשום ענין ואופן )‘לב אליהו’ א’ קס”ט(. 

בספר ‘כוכבי אור’ )א’ ב’( כתב: כמו בבתי מרקחת גדולים אשר נמצא בהם כל מיני סמים שבעולם 

להביא מזור לתחלואי הגוף, כן נמצא בספרי היראה כל הסמים וכל התרופות לחולי הנפש. אמנם 

כאשר לא יועילו כל בתי המרקחת אם החולה ימנע לקבל הסמים, כן לא יועילו כל ספרי היראה 

אם האדם ימנע מלהגות בהם. 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה   ארחוה תמוסר  השנא השנ  

ארוך  תמן  והמשחתו 

ותצחצח   – רבוה  במשיחוה 

רב  זמן  ושוב  שוב  אותו 

חומרים  של  מריחה  בעזרת 

ויוכל  שיבריק  עד  שונים, 

לשמש כמראה,

נוכח  העמידנו  כך  ואחר 

– ואחר כך תמקם את  פניך 

הלוח מעל פתח התקרה, ואת 

ייראת לך מן תצורת תעליונת 

מת שנעלם ממך – ואז תראה 

העליונה  הצורה  את  בו 

כה,  עד  ממך  שנעלמה 

ולתשהעשע  לראוהת  והוכל 

 - יפית  ובתותר  בנעימוהת 

להביט  אפשרות  לך  ותהיה 

עד  יופיה.  על  ולהתענג  בה 

כאן המשל.

תצורת  הוא:  והנמשל 

שבמשל,  תחשובת  תעליונת 

אשר אין לך דרך ]אפשרות[ 

חכמה  תיא  בעיניך,  לראוהת 

ויופי  ויכלהו,  יהעלת  תבורא 

תעולם תעליון, אשר נעלם ממנו – ונסתרו מאתנו צורהו והכונהו. ותטס תעשוה - והלוח אשר דרכו 

ניתן לראות את הצורה המבוקשת תיא תנפש תאנושיה – היא נפש האדם. ותלטישת תיא תנתגהת 

– והליטוש הוא הכשרת הנפש בחכמוה ובמוסרים תשכליים – המובנים על ידי השכל ותהוריים 

המבוארים בתורה, ותמשיחוה המשמשות להברקת הלוח תם אופני תחשבון תשלושים - שלושים 

אופני חשבון הנפש אשר התכרהי לך לעיל בקיצור ובתמצית.

וכאשר – וכל זמן שהעלם על לבך, והשיבם על רעיונך – ותשנן אותם במחשבתך, התך - תזדכך 

נפשך, ויאור ]ויאיר[ שכלך, ויצטייר לך

את  מעדנת  והיא   – ישנא‘ 

את  הכיר  ואת  פניו.  הבעת 

או-אז   – תגדולים  תענינים 

בעניינים  להבחין  תוכל 

את תסודוה  נשגבים, והראת 

בתך  ]העמוקים[,  תעמקוה 

ידי  על   – לבך  ובר  נפשך 

זכות נפשך וטוהר לבך וחותק 

אמונהך, ולא היפרד משמחת 

ובאחריהך  בעולמך  מהמדה 

– ולא תחדל מלחוש שמחה 

תמידית בעולם הזה ובעולם 

גודלו  מפני   – לעוצם  הבא, 

שתשקפה  מת  המראה  של 

ולהסתכל  לחזות  שזכית   –

אשר  תסוד  וגודל  עליו, 

זו  לזכות  והגעת  לך,  נגלת 

מן  אליך  תמגיע  תעתר  עם 

בעזרתו   – יהברך  תאלתים 

של הקל יתרומם ויתהדר.

וראיהי למשול לך משל קרוב 

– ומצאתי לנכון להציג לפניך משל על כך, יהבאר לך ממנו דמיון קצה – ובעזרתו תהיה לך המחשה 

כלשהי למת שתתכרהי לך. ותוא, המשל, שהחשוב – ותתאר לעצמך, כאילו אהת במקום – כאילו 

הנך נמצא בחדר, ואתה יודע שממעל למקום תתוא – למעלה מתקרת החדר נמצאת צורת נפלאה, 

שאתה משתוקק מאד לראותה. אמנם קיים פתח בתקרה, אך הצורה אינה נמצאת מול פתח זה, 

אלא כנגד תצד שתוא נכחך – ממולך בצד הפתח, ואין דרך לך לראוהת בעיניך ולתשקיף עלית בחוש 

ראוהך – ואין לך אפשרות לראות אותה צורה בעיניך ולצפות בה במוחש, בראיית העין, מפני 

שהתקרה חוצצת בינך לבין הצורה. וכאשר הנך עומד נבוך ומחפש דרך שתאפשר לך לראות את 

הצורה, תגיד לך מגיד – יעץ לך אדם, כי כאשר העשת טס מברתל עשוה – שתעשה לוח מפלדה, 

והלטשתו עד שהסיר קדרוהו – ותלטש את הלוח עד שתסיר את שחרותו,

ְך  ּכָ ְוַאַחר  ַרּבֹוה,  יחֹוה  ְמׁשִ ּבִ ָארְֹך  ְתַמן  ֵחתּו  ְוִהְמׁשְ

ַתּצּוָרת  ִמן  ְלָך  ֵיָרֶאת  ָאת  ֶניָך,  ּפָ ֹנַכח  ֲעִמיֶדּנּו  ּהַ

ִלְראֹוָהּת  ְוהּוַכל  ָך,  ִמּמְ ְעָלם  ּנֶ ֶ ּשׁ ַמת  ָתֶעְליֹוָנת 

ְנִעימּוָהּת ְותַֹתר ָיְפָיּת. ע ּבִ ֲעׁשֵ ּהַ ּוְלִתׁשְ

ר ֵאין ְלָך ֶדֶרְך  ָתֶעְליֹוָנת ַתֲחׁשּוָבת, ֲאׁשֶ ְוַתּצּוָרת 
ֵעיֶניָך, ִתיא ָחְכַמה ַתּבֹוֵרא  ּבְ ִלְראֹוָהּת 

ר ֶנֱעַלם  ת ִויָכְלּהֹו, ִויִפי ָתעֹוָלם ָתֶעְליֹון ֲאׁשֶ ִיְהַעּלֶ

ֶפׁש  ס ֶתָעׁשֹוה ִתיא ַתּנֶ נּו צּוָרהֹו ּוְהכּוָנהֹו. ְוַתּטַ ִמּמֶ

ָחְכמֹוה  ּבַ ַתְנָתָגָהּת  ִתיא  ת  ִטיׁשָ ְוַתּלְ יה.  ָתֱאנֹוׁשִ

ֵתם  יחֹוה  ׁשִ ְוַתּמְ ים,  ְוַתּהֹוִרּיִ ים  ְכִלּיִ ַתּשִׂ ּוַבּמּוָסִרים 

י ְלָך. ר ָתַכְרּהִ ים ֲאׁשֶ לׁשִ ְ ּבֹון ַתּשׁ ָאְפֵני ַתֶחׁשְ

יֵבם ַעל ַרְעיֹוֶנָך,  ָך, ּוְהׁשִ ֲעֵלם ַעל ִלּבְ ּהַ ר  ְוַכֲאׁשֶ
ר ְלָך  ְוִיְצַטּיֵ ְכְלָך,  ָך, ְוֵיאֹור ׂשִ תְֹך ַנְפׁשְ ּהָ

ְוִהְרֶאת  דֹוִלים,  ַתּגְ ָתִעְנָיִנים  יר  ּכִ ּהַ ְוָאת  א,  ּנֶ ְיׁשֻ

ְוחֶֹתק  ָך  ִלּבְ ּוֹבר  ָך  ַנְפׁשְ תְֹך  ּבְ ָתֲעֻמּקֹוה,  ַתּסֹודֹוה 

עֹוָלְמָך  ְמָחת ַמְהֶמֶדה ּבְ ֵרד ִמּשִׂ ֱאמּוָנְהָך, ְולֹא ִהּפָ

ְוֹגֶדל  ָעָליו  ַקְפּהָ  ִתׁשְ ֶ ּשׁ ַמת  ְלעֶֹצם  ּוְבַאֲחִריְהָך, 

יַע ֵאֶליָך ִמן  ּגִ ר ִנְגָלת ְלָך, ִעם ָתֵעֶתר ַתּמַ ַתּסֹוד ֲאׁשֶ

ָרְך. ָתֱאלִֹתים ִיְהּבָ

ְלָך  ֵאר  ִיְהּבָ ָקרֹוב,  ל  ָמׁשָ ְלָך  ִלְמׁשֹל  ְוָרִאיִהי 
ָלְך,  י  ְרּהִ ִתְתּכַ ֶ ּשׁ ַמת  ְקָצה  ִדְמיֹון  נּו  ִמּמֶ

ַעל  ּוִמּמַ ָמקֹום,  ּבְ ת  ַאּהָ ִאּלּו  ּכְ ְחׁשֹב  ּהַ ׁשֶ ְותּוא, 

תּוא ִנְכֲחָך, ְוֵאין  ד ׁשֶ ֶנֶגד ַתּצַ קֹום ַתתּוא צּוָרת ּכְ ַלּמָ

ִקיף ָעֶליָת ְבחּוׁש  ֵעיֶניָך ּוְלַתׁשְ ֶרְך ְלָך ִלְראֹוָהּת ּבְ ּדֶ

ַטס  ת  ֲעׂשֶ ּהַ ר  ַכֲאׁשֶ י  ּכִ יד,  ַמּגִ ְלָך  יד  ְוִתּגִ ְראּוֶהָך. 

ַקְדרּוהֹו,  ִסיר  ּהָ ׁשֶ ַעד  תּו  ְוִהְלְטׁשֵ ָעׁשֹוה,  ְרֶתל  ִמּבַ
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תמוסר  ארחוה  השנג השנב   תמוסר   ארחוה   

רוח  באמת  אבל   – ‘אכן 

היא  החכמה   – באנוש‘  תיא 

האדם,  על  אלוקית  השפעה 

‘אם  ד(:  ב,  )משלי  ונאמר 

את  תבקש  אם   – הבקשנת 

החכמה ככסף – כבקשת הכסף, וכמטמונים – וכחיפוש אחר האוצרות הטמונים החפשנת‘ – תחפש 

אחריה, ואמר בפסוק הבא )משלי ב, ת(: רק ‘את הבין יראה ת‘ – איך לקיים את מצוות ה', ודעה 

אלתים – ולעשות רצון הבורא יתברך המצא‘ – תזכה לקיים.

 – בנפשך  נעלם  ענין  כל 

עניין  כל  בנפשך  ויצטייר 

והראת  וטמיר,  נסתר  שהיה 

ותוכל   – תאמיהוה  צורוה 

הדברים  צורת  את  לראות 

בעינים  אמיתותם  כפי 

]לפניך[  לך  ויפהח  פקוחוה, 

שער תמעלוה הרמות, ויגל – 

ויוסר תמסך תמבדיל והחוצץ 

בינך ובין חכמה תבורא מעל 

ואז  עיניך,  מנגד   - עיניך 

 – – ואז ישפיע עליך הבורא יתעלה חכמה נעלה ומעשת מועיל  ילמדך תאל יהעלת חכמת רמת 

ויאפשר לך לפעול פעלים מועילים, ויהן לך כח אלתי, כמו שנאמר על מלך המשיח )ישעית יא, ב(: 

‘ונחת עליו – על מלך המשיח רוח ת‘ – רוח נבואה, רוח חכמת – ידיעה נרחבת בכל דבר, ובינת – 

והבנת דבר מתוך דבר, רוח עצת וגבורת – כוח מנהיגות להנהיג את העם בעצותיו ובגבורתו, רוח 

דעה תורה ויראה ת‘‘ – ותהיה בו יראת שמים אמתית, ונאמר )איוב לב, ח(:

)ת(ִאם  ד(:  ב,  ֵלי  )ִמׁשְ ְוָאַמר  ֶבֱאנֹוׁש,  ִתיא  רּוַח  ָאֵכן 

ְוָאַמר  ת,  ּנָ ׂשֶ ְחּפְ ּהַ ְטֹמִנים  ְוַכּמַ ֶסף  ַכּכָ ת  ּנָ ַבְקׁשֶ ּהְ

ְמָצא. ִבין ִיְרַאה ְיָי ְוַדַעה ֱאלִֹתים ּהִ ֵלי ב, ת(: ָאת ּהָ )ִמׁשְ

ָתֲאִמּהֹוה  ְוִהְרֶאת צּורֹוה  ָך,  ַנְפׁשֶ ּבְ ֶנְעָלם  ִעְנָין  ל  ּכָ

ל  ְוִיּגָ ֲעלֹוה,  ַתּמַ ַער  ׁשַ ְלָך  ַהח  ְוִיּפָ קּוחֹוה,  ּפְ ֵעיַנִים  ּבְ

ֵמַעל  ַתּבֹוֵרא  ָחְכַמה  ּוֵבין  יְנָך  ּבֵ יל  ְבּדִ ַתּמַ ָסְך  ַתּמָ

ת  ת ָחְכָמת ָרָמת ּוַמֲעׂשֶ ְדָך ָתֵאל ִיְהַעּלֶ ֵעיֶניָך, ִויַלּמֶ

ְעָית יא,  ֱאַמר )ְיׁשַ ּנֶ מֹו ׁשֶ ן ְלָך ֹכַח ֱאלִֹתי, ּכְ מֹוִעיל, ְוִיּהֶ

ב(: )ד(ְוָנָחת ָעָליו רּוַח ְיָי רּוַח ָחְכָמת ּוִביָנת רּוַח ֵעָצת 

ח(: לב,  )ִאּיֹוב  ְוָאַמר  ְיָי,  ְוִיְרַאה  ַעה  ּדַ רּוַח   ּוְגבּוָרת 

“בקשת  הפסוק:  את  ביאר  ד(  ב,  )משלי  המלבי”ם  ת. אם הבקשנת ככסף וכמטמונים החפשנת. 

הכסף הוא על ידי מסחר, שמרוויח במסחרו או במעשי ידיו, וחפישת המטמונים הוא על ידי חפירה 

במעמקי האדמה או במצולות ים. הנמשל לבקשת הכסף הוא, המחליף ונותן כל תאוות העולם 

הזה בעבור החכמה. והנמשל לחפישת המטמונים הוא, המתייגע להעמיק בדברי החכמה העמוקים, 

להוציא הפנינים הצפונים במצולותיה, וסתרי תורה ותושיה”. עכ”ל.

כלומר, כדי שתנוח על הנפש רוח ה’, צריך שהנפש תהיה זכה וברה,  ד. ונחת עליו רוח ת‘ וגו‘. 

והדרך לזכך הנפש הוא על ידי הנהגתה בחכמות ומוסרים ועל ידי התבוננות בשלושים החשבונות 

שהזכיר רבינו. 

והנה הזיכוך הזה שצריך לזכך הנפש, אין זו יצירה מחודשת לעשות מדבר גשמי דבר רוחני, כי נפש 

האדם מישראל מטבעה “טהורה היא” ויש בה כל השלימות, וכמו שכתב הרמב”ן סוף פרשת יתרו על 

הפסוק “כי לבעבור נסות אתכם בא האלהים” )שמות כ, טז( וז”ל: “כי לבעבור הרגילכם באמונה בא 

האלוהים, שכיון שהראה לכם גילוי השכינה נכנסה אמונתו בלבבכם לדבקה בו ולא תיפרד נפשכם 

ממנה לעולם” וכו’. ולא רק אנשי אותו דור נתדבקו בה’ יתברך, אלא כל ישראל בכל הדורות כולם 

היו במעמד הר סיני וכמו שנאמר “כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום וגו’ ואת אשר איננו פה 

עמנו היום” )דברים כט, יד(. ובלב כולם נכנסה האמונה לדבקה בו יתברך, ולא תיפרד הנפש ממנה 

לעולם. אלא שתאוות העולם הזה מכסות ומסתירות את זוהר יפיה של הנשמה, וצריך רק לשפשף 

ולהסיר הלכלוך החיצוני, ואז ממילא האדם רואה את האמת )‘ניב שפתים’ עמ’ ע’(.

 עיונים 

 עיונים 
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תמוסר  ארחוה  תמוסר  השנת השנד   ארחוה   

וילמד – ויציג האדם לעצמו 

לעשות  חייב  שהוא  הוכחה 

תאל  בו  שציות  ממת  זאת, 

אה תמלך באמרו )דברים ית, 

משנת  אה  לו  ‘וכהב  יח-יט(: 

– מלך ישראל  תהורת תתאה 

שני  לעצמו  לכתוב  מצּוֶוה 

ספרי תורה ]האחד הוא ספר תורה שעליו לכתוב לעצמו כדרך שכל איש מישראל מצּווה לכתוב 

ספר תורה לעצמו, והוא מונח בבית גנזיו. וספר תורה נוסף עליו לכתוב בשל חובתו המיוחדת 

כמלך[, על ספר – על יריעות קלף מלפני תכתנים תלוים – והוא יועתק מתוך העותק המדוקדק 

הקיים אצל הכהנים בני שבט לוי, ותיהת עמו – ְוִיָמֵֹּצא ספר התורה הזה באמתחתו בקביעות וקרא 

בו כל ימי חייו‘, והוכחה נוספת לחובה לערוך חשבון נפש בצורה תמידית מצויה במה שאמר האל 

האם  השאלה:  על  אך 

תחשבון תתת חובת על תאדם 

לערוך  החובה  האם   – המיד 

על  מוטלת  נפש  חשבון 

האדם באופן מתמיד, או רק 

בקצה תתמן מבלי קצהו – או 

ידועים  בזמנים  רק  שמא 

ולא בכל זמן, אַֹמר בהשובה 

הנני   – תתאה  תשאלת  על 

נותן את התשובה הבאה: כי 

כפי  תאדם  בו  חייב  תחשבון 

 – תכרהו  ומעלה  שכלו  כח 

חשבון  לערוך  האדם  חובת 

לכוח  בהתאם  עומדת  נפש 

שכלו ולדרגת הבנתו המיד, עם כל תרף עין – בכל רגע ורגע, ואם יוכל עם כל נשימוהיו – ואם 

ימושו ממנו  כדי שלא   – ייפרד  ונשימה, כדי שלא  נשימה  זאת בכל  הדבר בכוחו, עליו לעשות 

תמורא ותפחד ותבושה מפני תאלתים יהברך תמשקיף ]המסתכל[ עליו המיד.

ָאְמרֹו  ֶלְך ּבְ ת בֹו ָתֵאל ֶאה ַתּמֶ ּוָ ּצִ ֶ ת ּשׁ ִמּמַ ְוִיְלַמד 
ֵנת  ִמׁשְ ֶאה  לֹו  ְוָכַהב  יח-יט(:  ית,  ָבִרים  )ּדְ

ם,  ַתְלִוּיִ ַתּכֲֹתִנים  ְפֵני  ִמּלִ ֵסֶפר  ַעל  ַתּתֹאה  ַתּהֹוָרת 

ְוָאַמר יו,  ַחּיָ ְיֵמי  ל  ּכָ ּבֹו  ְוָקָרא  ִעּמֹו   ְוָתְיָהת 

י ֶרק ֲחִמיׁשִ  ּפֶ

ִמיד, אֹו  ת חֹוָבת ַעל ָתָאָדם ּהָ ּבֹון ַתּתֶ ִאם ַתֶחׁשְ ַאְך 
ְהׁשּוַבה  ּבִ אַֹמר  ְקָצהֹו,  ִלי  ִמּבְ ַמן  ַתּתְ ִבְקָצה 

ִפי  ב ּבֹו ָתָאָדם ּכְ ּבֹון ַחּיָ י ַתֶחׁשְ ֵאָלת ַתּתֹאה, )א(ּכִ ְ ַתּשׁ

ל ֶתֶרף ַעִין,  ִמיד ִעם ּכָ ָרהֹו, ּהָ ְכלֹו ּוַמֲעַלה ַתּכָ ֹכַח ׂשִ

ֵרד  ִיּפָ ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ימֹוָהיו,  ְנׁשִ ל  ּכָ ִעם  יּוַכל  ְוִאם 

ַרְך  ִיְהּבָ ה ֵמָתֱאלִֹתים  ַחד ְוַתּבׁשֶ ּנּו ַתּמֹוָרא ְוַתּפַ ִמּמֶ

ִמיד. ִקיף ָעָליו ּהָ ׁשְ ַתּמַ

ויש להבין, ודאי שדבר נכון ורצוי הוא לפקח על הנכסים ולסיירם. אבל האם דבר זה הוא המודד 

לחשיבות האדם, לומר שאם אביו מסיירם פעמיים ביום והוא רק פעם אחת הריהו כחומץ לגבי יין!

ברם, ה”חפץ חיים” זצ”ל )‘שם עולם’ פרק יא( פקח עינינו להבין דברי חכמים וחידותם. וכתב, 

שעומק כוונת שמואל לנכסים הרוחניים ולקניינים הנצחיים, והסיור בנכסים, הוא עריכת חשבון 

נפש על מעשיו, הראויים ורצויים הם אם לאו. ואביו של שמואל, שהיה חסיד גדול )רש”י חולין 

קיא, ב(, היה מתבונן בנפשו פעמיים ביום, בצהרים ובערב. ושמואל בנו, שהחשיב עצמו קטן 

ממנו, עשה כן רק פעם אחת ביום. ואמר על זה, שמי שיסייר נכסיו בכל יום ימצא מעה כסף. 

כלומר, וודאי ימצא דברים לתקנם. ]וב”בן יהוידע” שם כתב לבאר על פי דברי “נחלת בנימין” 

)מצוה קכו אות יא( שבכל יום תענית מתמעט בגוף דם כשיעור איסר. וכשמיטיב מעשיו חוסך 

תעניות תשובה ואיסרים אלו[.

וסיפרה הגמרא, שרב אסי היה עורך חשבון נפש תמידי ולא מצא דבר הצריך תיקון, עד שפעם 

אחת עמד על מכשול שאילו לא היה מאתרו מבעוד מועד היה עלול למוטטו כליל חלילה. ואביי 

מצא פעם שהיצר הרע התחזה כמדרבן לדבר מצוה, והיינו אריסו שאמר שהוא נושא את העצים 

הרע  היצר  מזימת  ולגלות  נוקב  נפש  חשבון  לערוך  שהורו  חכמים  קדמוך  כבר  ואמר:  עבורו, 

שמבקש לחסר את האדם ולהזיקו, ומתחזה למיטיב לו ]כמו שאמרו )חולין צא, א( ששרו של עשו 

נדמה ליעקב אבינו כתלמיד חכם בהיאבקו עמו[.

א. כי תחשבון חייב בו תאדם וכו‘ המיד עם כל תרף עין ואם יוכל עם כל נשימוהיו. אין בלבנו צל 

של ספק, שהיה רבינו נאה דורש ונאה מקיים, ובכל הרף עין ובכל נשימה ונשימה ערך חשבון 

נפשו עם אלוקיו. אך מה שמוטל עלינו, על אנשים כערכנו – לפחות, שלא יעבור עלינו יום בלי 

חשבון נפש!

ובענין זה, נזכיר דברי הגמרא )חולין קה, א(: אמר שמואל, אני לענין זה כחומץ בן יין לגבי אבא. 

שאילו אבא היה מסייר נכסיו פעמיים ביום, ואני איני מסיירם אלא פעם אחת. ומסיקה הגמרא 

ששמואל לשיטתו, שאמר שמואל שכל המסייר נכסיו בכל יום מוצא מעה כסף. ומספרת הגמרא 

שרב אסי סייר נכסיו בכל יום, ושאל: היכן המעות שהבטיח שמואל. פעם ראה סכר מים שנפרץ 

בשדהו וסכרו מבעוד מועד לפני שיפסיד כל הזרעים, ואמר: עכשיו מצאתי בבת אחת את כל 

המעות המובטחות. אביי סייר נכסיו ומצא את אריסו נושא עצים, שביקש לגנבם. אמר לו: להיכן? 

השיבו: אליך. אמר לו: כבר קדמוך חכמים, שהורו לסייר הנכסים.

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה  השנת השנו   תמוסר   ארחוה   

מעניני  נשאר  ומת  מעתה, 

אשר  תחשבון  על  תתירות 

תבורא,  תכרון  בענין  תוא 

שלא תרתנו בו – האם נשארה 

לעשות  האדם  לזירוז  דרך 

לעצמו חשבון הנפש ולזכור 

זירז  לא  שהאל  הבורא,  את 

אותנו ללכת בה?! הלוא ביקש מאתנו לנקוט כל אמצעי אפשרי לכך!

וכפי תת – ולפיכך ובהתאם לזה, אחי, ראוי לך לתהנתג כך: בתרגיל

‘לא  ח(:  א,  )יתושע  ליהושע 

ימוש – לא ייפסקו דברי ספר 

להיות   – מפיך  תתת  תהורת 

בו  ותגיה  בפיך  שגורים 

יומם ולילת‘ – ותתבונן בהם 

בימים ובלילות, ובמה שאמר 

תדברים  ‘ותיו  ו(:  ו,  )דברים 

התורה  דברי  ויהיו   – תאלת 

מצוך  אנכי  אשר  והמצוות 

תיום הזה, חקוקים על לבבך‘ 

- על לוח לבך, ואמר )דברים 

ו, ח-ט(: ‘וקשרהם – ותקשור 

פרשיות אלו לאוה – לציון וסמל על ידך השמאלית ]אלו תפילין שבזרוע[ ותיו לטוטפוה – והנח 

ארבע פרשיות אלו גם על הראש במקום שבין עיניך ]אלו תפילין שבראש[, וכהבהם – ותכתוב 

אותם ותקבעם גם על מתותוה – על עמודי הפתחים והכניסות של ביהך ובשעריך‘ – הבתים והחצרות. 

וחיתק תענין בציציה – והוסיף הכתוב חובה נוספת, וציווה על מצות ציצית, גם היא מחייבת את 

זכירת המצוות באמרו )במדבר טו, לט(: ‘ותית לכם לציציה‘ – וישמשו לכם הפתילים המשתלשלים 

בבגדיכם לסימן, שכשתראו אותם תזכרו את כל המצוות שציווה אתכם ה' ותקיימו אותן, ואמר 

אמור  מצו הי‘.  כל  בשלימות אה  ותקיימו  שתזכרו  כדי   – ועשיהם  התכרו  ‘למען  מ(:  טו,  )במדבר 

ר תּוא ְבִעְנַין  ּבֹון ֲאׁשֶ רּות ַעל ַתֶחׁשְ ַאר ֵמִעְנְיֵני ַתּתֵ ִנׁשְ

ּלֹא ֵתְרָתנּו בֹו. ִתְכרֹון ַתּבֹוֵרא, ׁשֶ

יל  ַתְרּגִ ּבְ ְלִתְהַנֵתג  ְלָך  )ג(ָראּוי  ָאִחי,  ֶתת,  ּוְכִפי 

יָך  ִמּפִ ת  ַתּתֶ ַתּהֹוָרת  ֵסֶפר  ָימּוׁש  לֹא  ח(:  א,  ַע  )ְיתֹוׁשֻ

ְוָתיּו  ו(:  ו,  ָבִרים  )ּדְ ְוָאַמר  ָוַלְיָלת,  יֹוָמם  ּבֹו  ְוָתִגיָה 

ָך ַתּיֹום ַעל ְלָבֶבָך,  ר ָאֹנִכי ְמַצּוְ ת ֲאׁשֶ ָבִרים ָתֵאּלֶ ַתּדְ

ם ְלאֹוה ַעל ָיֶדָך ְוָתיּו  ְרּהָ ָבִרים ו, ח-ט(: ּוְקׁשַ ְוָאַמר )ּדְ

יֶהָך  ּבֵ ְמֻתתֹה  ַעל  ם  ּוְכַהְבּהָ ֵעיֶניָך,  ין  ּבֵ ְלטָֹטֹפה 

ר טו,  ִמְדּבַ ָאְמרֹו )ּבְ יִציה ּבְ ּצִ ק ָתִעְנָין ּבַ ָעֶריָך. ְוִחּתֵ ּוִבׁשְ

מ(: טו,  ר  ִמְדּבַ )ּבְ ְוָאַמר  ְלִציִצה,  ָלֶכם  ְוָתָית   לט(: 

ּוָמת  ִמְצו ָֹהי.  ל  ּכָ ֶאה  יֶהם  ַוֲעׂשִ רּו  ְתּכְ ּהִ )ב(ְלַמַען 

כל תרי”ג מצות כללותיהן ופרטותיהן, אלא יש לנו לחשוב בעת אמירת הפסוקים הנ”ל לקבל בלי 

נדר לעסוק בתיקון המידות אשר הן יסוד כל התורה כולה ובלי תיקון המידות אי אפשר לקיים 

התורה כמבואר לעיל בדברי רבי חיים ויטאל”. עכ”ל. יש לציין בקשר לזה מה שכתב ב’כלי יקר’ 

)סוף פרשת שלח(: “ויש עוד מצוה אחת המזכרת את כל המצוות והוא ואהבת לרעך כמוך" עכ”ל, 

ולפי הנ”ל מבואר היטב ענין זה. ]במבוא לספר ‘אור הציצית’ הביא עוד דרכים בביאור ענין זה[.

ג. ראוי לך לתהנתג בתרגיל תחשבון עם נפשך בכל שעת ובכל רגע לאל יהברך. אף שחז”ל אמרו 

ליצר הרע, מכל מקום ראוי לאדם למעט מעט בלימוד  היא תבלין  כי התורה  ב(  ל,  )קידושין 

התורה עבור קניית היראה ועשיית חשבון הנפש, כדי שתהא יראתו קודמת לחכמתו, ותהא חכמתו 

מתקיימת. דבר זה יש ללמוד מסוגיית הגמרא במסכת יומא )עו, א(, שאמרו שם: “שאלו תלמידיו 

את רבי שמעון בר יוחאי, מפני מה לא ירד להם לישראל ָמן 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 מקבל פני אביו אלא פעם אחת בשנה. עמד ופסק מזונותיו בכל יום, והיה מקבל 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”. ע”כ הגמרא.

ויש להבין, כשחקרה הגמרא במסכת יומא )ה, ב( אודות ענין שהיה במדבר ]כיצד הלביש משה 

רבינו את אהרן ובניו את בגדי הכהונה בימי המילואים? כלומר, מה היה סדר הלבישה[, ולפני 

שהגמרא משיבה, היא תמהה על עיקר השאלה, מהו עניננו, הרי “מאי דהוה הוה”, כלומר, מה שהיה 

כבר היה, ומה הצורך בשאלה זו?. וכאן עוד שאלו למה לא היה אחרת, ויש לתהות ְלַמה נפקא 

מינה?! ובפרט שרואים אנו שרבם רשב”י נזקק לשאלתם, וענה, ובמשל לתוספת ביאור!

ב. למען התכרו ועשיהם אה כל מצוהי. במה שאמרו שמצות ציצית מביאה לזכירת כל המצוות, יש 

להבין מהי ייחודיותה של מצוה זו אשר בכוחה להביא לידי קיום כל המצוות? 

לדעת ה”אור רש”ז” לרבי שמחה זיסל מקעלם זצ”ל, הרי בפשטות לשון הכתוב ‘וראיתם אותו 

וזכרתם את כל מצות השם’, משמע שבעת קיום מצוה זו ואמירת הפרשה יש לזכור את כל התרי”ג 

זו בשלימות  מצוות, ועל פי דרכו העלה רעיון נפלא וסלל מסילה איך לבוא לידי קיום מצוה 

ויטאל בהקדמת ספר שערי הקדושה  ובנקל, ואלו דבריו שם )מאמר תקי”ט(: “כתב רבי חיים 

שהמידות לא נמנו בכלל המצוות כל אחת בפני עצמה כי הן יסוד כל התורה כולה ולא מצוה 

פרטית, ובלי תיקון המידות אי אפשר לקיים התורה, לפי זה נוכל לבאר את אשר מעודי לא הבנתי 

בפרשת ציצית “וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם”, איך יוכל האדם בשעה קלה כזו לזכור 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  ארחוה   ארחוה תמוסר  השנט השנח  

עוברת  היא  הרי   – בגלגל 

תרבת  מילין  הרקיע  בגלגל 

וכן  מאוד,  רב  מרחק   –

תצל  תנועת   - תעהקה  גם 

בזמן  האיצטרולב,  במכשיר 

מרחק  במכשיר  זז  שהוא 

במקום  עובר  הוא  קטן, 

גדול  מרחק  היקום  במרחבי 

מכשיר  הוא  ]'איצטרולוב' 

העוסקים  את  המשמש 

נועד  והוא  התכונה  בחכמת 

)על  ומקום  מרחק  למדידת 

צורתו ואופן פעולתו עיין ב'טוב הלבנון' כאן(. בעזרתו ניתן לשער את המרחקים שבין הכוכבים, 

ואת מידת גובהם, את גודל שטחם, ואת המרחק שבין היבשות והמדינות, ואת מידת גובה ההרים 

החשבון  בחכמת  שמבואר  כפי  הבקעות,  של  רוחבן  שיעור  ואת  והנישאים,  הרמים  והמגדלים 

ההנדסה והתכונה )'מנוח הלבבות' שער עבודת האלוקים פ"ח([. גם מכשיר זה מדגים את הכלל 

שמה שנראה בעיני האדם קטן ומועט, במציאות הוא גדול ורב. 

ודווקא על רקע ההכרה בכך יש לציין שההסתכלות על המעשים דורשת זהירות. אין לראות בכל 

ואל   – ועצומה לצורך התפארות עצמית; ואל ירבת בעיניך מעשיך  מעשה קטן פעולה מרשימה 

ייחשבו מעשיך הטובים רבים בעיניך, ואם יתית לשמו – ואפילו עשית אותם למען שמו יתברך, 

כי במעט שבטובוה שיש לו עליך כפל מעשת כל יושבי תעולם עם דקדוק תחשבון – כי כשתעשה 

חשבון מדוקדק תיווכח, שאפילו יהיו מעשיך הטובים רבים פי כמה מכל המעשים הטובים של 

כל בני האדם החיים בעולם, לא יהיה בהם די כדי לשלם לה' אפילו בעבור הטובה הקטנה ביותר 

ועל כן, אל ההעלם מלעשוה חשבונך בינך ובין בוראך על גודל טובתו עליך ורוב  שהיטיב עמך. 

חסדיו עמך יום יום – על כן אל תתעלם מלערוך יום יום את החשבון שבינך ובין בוראך על גודל 

הטוב ועל החסדים הרבים שהוא עשה ועושה אתך, ואם לא יפנת לבך בתת ביום – ואם לא תתפנה 

מחשבתך לכך בשעות היום, יתית – עשה זאת בלילת,

עליך   – נפשך  עם  תחשבון 

חשבון  בעריכת  להתמיד 

שעת  בכל  עצמך  עם  הנפש 

לחובותיך  בנוגע  רגע  ובכל 

המעט  ואל  יהברך,  לאל 

בעיניך  קטנה  תהיה  ואל   –

שהעשנת  טובת  פעולה  שום 

– שהנך עושה לשמו, אפילו 

– ואפילו פעולה פעוטה הכרוכה בדיבור או בהבטה בלבד, כי תמעט ממך רב  במלת או בראית 

אצלו – כי מה שבעיניך נחשב לדבר קטן, בעיניו הוא עניין גדול ונכבד, וכן בענין תעבירוה – וכן 

הוא גם בנוגע לעבירות, אל תהיה קלה בעיניך אף עבירה, כי מה שהוא קל בעיניך הוא חמור 

בעיניו. ותקרוב שבדמיונים בתת – והדוגמא הדומה ביותר להמחשת גודלו האמתי של מה שנראה 

בעינינו כפעוט ובעצם הוא גדול ורב היא תעהקה - תזוזת תשמש; בזמן שהיא מתקדמת בארץ 

מרחק מועט כשיעור אמת אחת, העהק

ִאְצְטרֹוָלב. ל ּבָ ַקה ַתּצֵ ת, ְוֵכן ַתְעּהָ ל ִמיִלין ַתְרּבֵ ְלּגַ ּגַ ּבַ

י  מֹו, ּכִ יָך, ְוִאם ִיְתֶית ִלׁשְ ת ְבֵעיֶניָך ַמֲעׂשֶ ִיְרּבֶ ְוַאל 
ֶפל  ּכֵ ָעֶליָך  לֹו  ׁש  ּיֶ ׁשֶ טֹובֹוה  ּבַ ׁשֶ ַבְמַעט 

ּבֹון. ַעל  ְקּדּוק ַתֶחׁשְ ֵבי ָתעֹוָלם ִעם ּדִ ל יֹוׁשְ ת ּכָ ַמֲעׂשֵ

ּוֵבין  יְנָך  ּבֵ ּבֹוְנָך  ֶחׁשְ ֵמֲעׂשֹוה  ם  ְהַעּלֵ ּהִ )ד(ַאל  ן  ּכֵ

ָך יֹום  ּבֹוַרֲאָך ַעל ּגֶֹדל טּובֹו ָעֶליָך ְורֹב ֲחָסָדיו ִעּמְ

ְיָלת,  ּיֹום, ִיְתֶית ַבּלַ ָך ָבֶתת ּבַ ֶנת ִלּבְ יֹום, ְוִאם לֹא ִיּפָ

ָלֵאל  ֶרַגע  ּוְבָכל  ָעת  ׁשָ ָכל  ּבְ ָך  ַנְפׁשְ ִעם  ּבֹון  ַתֶחׁשְ

ת  ּנָ ֲעׂשֶ ּהַ ֵעיֶניָך ׁשּום טֹוָבת ׁשֶ ְמַעט ּבְ ַרְך, ְוַאל ּהִ ִיְהּבָ

ָך  ִמּמְ ַתְמַעט  י  ּכִ ת,  ִבְרִאּיָ אֹו  ת  ִמּלָ ּבְ ֲאִפּלּו  מֹו  ִלׁשְ

ְמיֹוִנים  ּדִ ּבַ רֹוב ׁשֶ ִעְנַין ָתֲעֵברֹוה. ְוַתּקָ ַרב ֶאְצלֹו, ְוֵכן ּבְ

ק  ְעּהַ ּהֶ ת,  עּור ַאּמָ ָאֶרץ ׁשִ ּבָ ֶמׁש  ֶ ַתּשׁ ַקה  ֶתת ַתְעּהָ ּבָ

חשבון  לערוך  ִהְצִריְך  לה(  )פרק  הישר’  ‘קב  בספר  יום.  יום  וכו‘  ד. אל ההעלם מעשוה חשבונך 

אלא דבר גדול שאלו, וצפנו בו קושיא על שיטת רבם. ידועה ומפורסמת מחלוקת רבי שמעון בר 

יוחאי ורבי ישמעאל )ברכות לה, ב(. שרבי ישמעאל אומר שטובה תורה עם דרך ארץ, יש לעשות 

התורה עיקר והמלאכה עראי ובכך זה וזה יתקיימו בידו. ורבי שמעון בר יוחאי תמה: אפשר אדם 

חורש בשעת חרישה וזורע בשעת זריעה וקוצר בשעת קצירה ודש בשעת דישה וזורה בשעת 

הרוח, תורה מה תהא עליה? אלא בזמן שישראל עושין רצונו של מקום מלאכתן נעשית על ידי 

אחרים, שנאמר: “ועמדו זרים ורעו צאנכם ובני נכר אכריכם וכרמיכם” )ישעיה סא, ה(, וישראל 

פנויים לעסוק בתורה.

ותמהו תלמידיו, שהרי “לא נתנה תורה אלא לאוכלי ַהָּמן” )מכילתא, בשלח(. ומדוע ירד להם דבר 

יום ביומו ובעל כרחם ִבְּּטלּו, כל אחד כדרגתו, איזה זמן ללקיטתו. מדוע לא ירד להם ָּמן פעם 

אחת בשנה? אין זאת אלא להורות שהלכה כרבי ישמעאל, שיש להנהיג בתורה מנהג דרך ארץ!

ומכאן, אין ראיה. אמנם המעיטו  ֵאיתנה דעתי שעל כך אין לבטל תורה!  ולא,  וענה להם: לא 

בהכרח את זמן לימודם, אבל היה זה כדי להעצים יראתם ותלותם בבוראם. ובמילים אחרות: 

לחיזוק אמונתם ויראתם. ועבור זה, מותר וראוי למעט מעט בלימוד התורה, כדי שתהא יראתם 

קודמת לחכמתם, ותהא חכמתם מתקיימת! )‘והגדת’, הגד”פ, עמ’ 323(. 

 עיונים 

 עיונים 



הלבבותשער חשבון הנפשביושר לבב חובות 

 ארחוה תמוסר  השסא 

הלבבות שער חשבון הנפשחובות 

תמוסר  ארחוה  השס  

ואם חלף לך יום אחד – ואם 

בלא  אחד  יום  עליך  עבר 

 – בשני  תשג  שכזה,  חשבון 

כמו  למחרת,  אותו  השלם 

תכרונם  רבוהינו  שאמרו 

לברכת )אבוה ב, י(: שוב יום 

וכיוון  מיההך,  לפני  אחד 

שאינך יודע מתי תמות, עליך לשוב בכל יום, שמא תמות למחר, ונמצאו כל ימיך בתשובה, ונאמר 

)קתלה ט, ח(: ‘בכל עה יתיו בגדיך לבנים‘ – הכן עצמך להיות תמיד נקי מכל חטא.

ּוְלַבֵּקר את המעשים שנעשו בסופו של  ִעם שחר,  היום  וערב. לתכנן את  בוקר  יום  נפש בכל 

הקודש[:  ללשון  ]בתרגום  שכתב  א(  קצא,  )ח”א  הקדוש  הזוהר  דברי  זה  בענין  והביא  היום. 

בכל  במעשיו  שיבדוק  צריך  זה  כל  וִעם  ושמאל,  ימין  יסטה  ולא  ֵמֲעֵברֹות  להישמר  אדם  חייב 

כל  אותו  ומלוים  לפניו  עומדים  ]מלאכים[  עדים  שני  ממיטתו,  קם  האדם  שכאשר  ויום.  יום 

יביטו, ועפעפיך  היום. מבקש הוא לקום, ואותם עדים אומרים לו בפקחו עיניו: “עיניך לנוכח 

מעגל  “פלס  לו:  אומרים  עדים  אותם  ללכת,  ומבקש  קם  כה(.  ד,  )משלי  נגדך”  יישירו 

כל  ולבדוק  לבחון  עליו  ובלילה  היום,  כל  מעוונות  להישמר  עליו  לכן  כו(.  ד,  )משלי  רגלך” 

)תהלים תמיד”  נגדי  “וחטאתי  שנאמר:  כמו  בתשובה,  שישוב  כדי  היום  באותו  שעשה   מה 

נא, ה(.

והם דברי הגאון מוילנא זצ”ל )בביאורו למשלי כד, ובביאורו על דרך הנסתר לברכות סב, א(. 

שדרשו )בברכות ח, א(: “על זאת יתפלל כל חסיד אליך, לעת מצוא” )תהלים לב, ו(, “לעת מצוא” 

זו אשה, שנאמר: “מצא אשה מצא טוב” )משלי יח, כב(. “לעת מצוא” זו תורה, שנאמר: “כי מוצאי 

ונוחה[, שנאמר: “למות  יפה  זו מיתה ]שימות במיתה  מצא חיים” )משלי ח, לה(. “לעת מצוא” 

תוצאות” )תהלים סח, כא(. מר זוטרא אמר “לעת מצוא” זה בית הכסא ]שבתי הכסאות בבבל היו 

מחוץ לעיר, ואשרי מי שהוא סמוך לו[. אמרו במערבא, הא דמר זוטרא עדיפא מכולהו ]-דברי מר 

זוטרא עדיפים מכל הדעות[.

ותמוה. מלבד מה שהדעות האחרות חשובות כל כך בחיי האדם, תורה ואשה ומיתה וקבורה, הרי 

לכל אחת מהן נלווה פסוק. והנה דווקא הדעה האחרונה, שלא נתמכה בפסוק, עדיפה מכולם, 

להתפלל על בית הכסא דווקא. איך יובן?

הרמב”ם  דברי  ]ועיין  הכוזבות  הדעות  מפסולת  התפנות  על  משל  שזה  זצ”ל  הגר”א  וביאר 

על  המלעיג  שכל  ב(  נז,  )גיטין  דבריהם  פירוש  שזה  ומפני(  ד”ה  המשניות  פרוש  )בהקדמת 

השיאתו  אשר  הכסילות  מן  יותר  רותחת  צואה  לך  ואין  רותחת,  בצואה  נידון  חכמים  דברי 

וצא כדי שלא תצטרך  וצא הערב  )ברכות סב, א( השכם  חז”ל  ואמר, שזהו שהורונו  להלעיג[. 

ומשחשכה.  היום  אור  קודם  להתפנות  עצמו  שירגיל  ]והיינו,  כפשוטו  שהוא  להתרחק, שמלבד 

שחרית  הנפש  חשבון  לעריכת  רומז  גם  כאמור[  לעיר,  מחוץ  להתרחק  יצטרך  ביום  כי 

תוכן כאן  עד  קשה.  תהיה  ותשובתו  רב  מרחק  מהבורא  ויתרחק  ידרדר  של  כדי   וערבית 

דבריו. 

וכמה נפלאים לפי זה דברי הגמרא )תמיד כז, ב( באותו ענין: “חשיך תקין נפשך וקדים תקין 

נפשך, כי היכי דלא תרחק”! כמה מדויקים הם!

ָאְמרּו  מֹו ׁשֶ ִני, ּכְ ֵ ּשׁ ג ּבַ ְוִאם ָחַלף ְלָך יֹום ֶאָחד, ַתּשֵׂ

ַרּבֹוֵהינּו ִתְכרֹוָנם ִלְבָרָכת )ָאבֹוה ב, י(: ׁשּוב יֹום ֶאָחד 

ִיְתיּו  ֵעה  ָכל  ּבְ ח(:  ט,  )קֶֹתֶלה  ְוָאַמר  ִמיָהְהָך,  ִלְפֵני 

ְבָגֶדיָך ְלָבִנים.

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

תמוסר  השסג השסב  ארחוה תמוסר  ארחוה   

האמת,  אור  עליו  וישפיע   –

 – תספק  דרכי  אה  תמרחיק 

הספקות  את  שיבטל  באופן 

בהירה  האמת  ותהיה  מלבו 

וברורה לפניו, ויאור – ויזהר 

באור תחכמת, ויתתיר

בתותר תשכל - ְוֵיאֹור במאור 

נגלתו  ]ויזדכך[  ויתך  השכל, 

ונסהרו לאלתים – וחיצוניותו 

טהורים  יהיו  ופנימיותו 

לאלוקים, ודומת למת שאמר 

איוב - כעין מאמר איוב ע"ה 

)איוב כט, יד(: ‘צדק לבשהי – כשהתעוררתי והשתדלתי לקנות את מידת הצדק, וילבשני – עזרני ה' 

להשיגה, כמו שאמרו חז"ל )יומא לח, ב( בא להיטהר מסייעין אותו )לפי מרפא לנפש ופת לחם(, 

כמעיל וצניף משפטי‘.

ואת השקוט נפשו – ואז נפשו תמצא מרגוע, והנוח מחשבהו – ותהיה למחשבתו מנוחה מדאגוה 

עליו  שתשקיף  במת  ויגיל  יהברך,  תבורא  בעבודה  וישמח  ומחמודותיו,   - ומשכיוהיו  הזה  תעולם 

אבל על השאלה: מת שצריך 

תנפש  עם  לחשבון  לסמוך 

ההנהגה  מהי   – תמעשים  מן 

לעצמו  לסגל  האדם  שצריך 

חשבון  לאחר  הבא  כשלב 

תת  כי  כך:  אני  אומר  הנפש, 

זה  דבר   – תאדם  מן  יתית 

תלוי בכל אדם כפי דרגתו, 

וכפי תכוה עצם נפשו – וכפי 

של  ובמידה  נפשו  טהרת 

 – תאמה  לאורי  קיבולת 

במידה שנפשו יכולה להכיל 

את אור האמת לקבוע אותו 

מאה  אלית  תמגיעים  בלבה 

כאשר  כי  יהברך.  אלתים 

יתית שכל תמחשב עם נפשו תחשבון תתת תך – כי כשיהיה עושה חשבון הנפש בעל שכל זך ונקי, 

ויבין תכוונת ותחפץ בו – ויבין בהבנה עמוקה את המטרה שבחשבון הנפש, וייחד לבו בו לאלתים 

יהברך – ויכוון במחשבותיו רק לשם האלוקים יתברך, יפיק רצון תבורא יהברך – הוא יהיה רצוי 

לפני הבורא, ויעתרתו לעשוה מצווהיו – ויסייעהו הקב"ה בקיום מצוותיו, ויורת אוהו באור תאמה 

אֹור  ּבְ ְוֵיאֹור  ּבֹו,  ִמּלִ ֵפק  ַתּסָ ְרֵכי  ּדַ ֶאה  ְרִחיק  ַתּמַ

רֹו  ֶכל, ְוָיתְֹך ִנְגֵלתּו ְוִנְסּהָ תַֹתר ַתּשֵׂ ַתָחְכָמת, ְוַיְתִתיר ּבְ

יד(:  כט,  )ִאּיֹוב  ִאּיֹוב  ָאַמר  ֶ ּשׁ ְלַמת  ְודֹוֶמת  ֵלאלִֹתים, 

ִטי. ּפָ ְמִעיל ְוָצִניף ִמׁשְ ִני ּכִ ׁשֵ ְלּבָ י ַוּיִ ּהִ ֶצֶדק ָלַבׁשְ

ֲאגֹוה  ִמּדַ ְבּהֹו  ַמֲחׁשַ ְוָהנּוַח  ַנְפׁשֹו  קֹט  ׁשְ ּהִ ְוָאת 
ֲעבֹוַדה  ּבַ ַמח  )ב(ְוִיׂשְ ִכּיֹוָהיו,  ּוׂשְ ָתעֹוָלם 

ָעָליו  ִקיף  ִתׁשְ ׁשֶ ַמת  ּבְ ְוָיִגיל  ַרְך,  ִיְהּבָ ַתּבֹוֵרא 

י ִ ּשׁ ֶרק ׁשִ  ּפֶ

ֶפׁש ִמן  ּבֹון ִעם ַתּנֶ ִריְך ִלְסֹמְך ַלֶחׁשְ ּצָ ֶ ַמת ּשׁ ֲאָבל 
ָתָאָדם  ִמן  ִיְתֶית  ֶתת  י  ּכִ אַֹמר,  ים,  ֲעׂשִ ַתּמַ

ָתֱאֶמה  ְלאֹוֵרי  ְוִקּבּוָלּת  ַנְפׁשֹו  ֶעֶצם  ַתּכּוה  ִפי  ּכְ

ר  י ַכֲאׁשֶ ּכִ ַרְך,  ִיְהּבָ יִעים ֵאֶליָת ֵמֵאה ֱאלִֹתים  ּגִ ַתּמַ

ָתְך,  ת  ַתּתֶ ּבֹון  ַתֶחׁשְ ַנְפׁשֹו  ִעם  ב  ַתְמַחׁשֵ ֶכל  ׂשֵ ִיְתֶית 

ֵלאלִֹתים  בֹו  ִלּבֹו  ִויַיֵחד  ּבֹו,  ְוַתֵחֶפץ  ָנת  ּוָ ַתּכַ ְוָיִבין 

)א(ְוַיַעְתֵרתּו  ַרְך,  ִיְהּבָ ַתּבֹוֵרא  ְרצֹון  ָיִפיק  ַרְך,  ִיְהּבָ

ָתֱאֶמה  ְבאֹור  אֹוהֹו  ְויֹוֶרת  ִמְצֹוָהיו,  ַלֲעׂשֹוה 

במצוות  עצמו  את  לטהר  הבא  אמרו:  א(  )קד,  שבת  במסכת  חז”ל  ויעתרתו לעשוה מצוהיו.  א. 

ובמעשים טובים, מסייעין אותו מן השמים. ודרשו זאת מהכתוב )משלי ג, לד( “ולענוים יתן חן”, 

הפסוק מתפרש כך: הנמשך לענווה )דהיינו לצד הטוב( - יתן לו ה’ חן, כלומר יסייעוהו לכך מן 

השמים )רש”י(. 

וז”ל ה’חפץ חיים’ )‘שמירת הלשון’, ח”ב פ”ב(: ובכל זאת אל יפול לב האדם עליו, אף מי שקשה 

לו לטהר מחשבותיו ולהסיר לגמרי הרהורי עבירה מליבו, דאם כן גם מצוותיו ותורותיו לא יועילו 

לקדש נפשו – ואיך יגיע לתכליתו? אבל העיקר בזה מה שאמרו ז”ל )יומא לח, ב(: הבא ליטהר – 

מסייעין אותו, וכיון שבכל לבבו הוא חפץ להסיר מחשבה רעה מליבו, בוודאי יעזרוהו מן השמים 

על זה, וחלילה אין לו לבטל שום מצוה ותורה, אף שאין מחשבתו טהורה לגמרי. ובכגון זה אמרו 

)פסחים נ, ב(: לעולם יעסוק אדם בתורה ומצות אף שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. 

היינו שקדושת התורה והמצוה ְיַסְּיעּוהּו, שיהיה בידו לעשות וללמוד גם לשמה. וזה שנרמז בפסוק 

הנזכר לעיל גופה, שמתחילה כתוב )במדבר טו, לט(: “וזכרתם את כל מצות ה’ ועשיתם אותם”, 

לטהרת  עדיין  הגיע  שלא  בעשיה,  לא  אבל  זכירה,  לענין  רק  ה’,  לשם  היינו  ה’”,  “מצות  כתב 

המחשבה במעשה המצוות, בכל זאת יביאו אותו מעשיו אלה להסיר מחשבות הלב ולהתחזק על 

תאוותיו, ואחר כך יבוא למדרגה )שם מ(: “ועשיתם את כל מצותי” – שגם העשייה תהיה רק לשם 

ה’, ובזה יבוא למדרגת הקדושה: “והייתם קדושים”. אמנם כל זה במי שבא ליטהר ומתחזק להסיר 

מחשבות רעות ולהימנע מתאוותיו, אז “הבא ליטהר – מסייעין אותו”. עכ”ל. 

הביא  יט(  )פרק  ישרים’  ‘מסילת  בספרו  זצ”ל  הרמח”ל  רבנו  יהברך.  תבורא  בעבודה  וישמח  ב. 

שלשה ענפים לאהבת ה’. את הענף השני ביאר וז”ל: השני הוא השמחה, והוא עיקר גדול בעבודה, 

והוא מה שדוד מזהיר ואומר )תהלים ק, ב(: “ִעבדו את ה’ בשמחה בואו לפניו ברננה”, ואומר 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער חשבון הנפששער חשבון הנפש הלבבות הלבבותחובות  חובות 

 ארחוה תמוסר  השסת השסד  ארחוה תמוסר 

יהתלל  ‘אל  כב(:  ט,  )ירמית 

– אל ישתבח חכם בחכמהו‘, 

ואמר )ירמית ט, כג(: ‘כי אם 

- רק בתאה יהתלל תמהתלל – 

זו היא המעלה האמתית שיש 

תשכל  והיא  בה,  להתפאר 

והבנה  ידיעה   – אוהי‘  וידע 

ומנהיג  בורא  לעולם  שיש 

ואין עוד מלבדו.

תעליונת  תמדרגת  תיא  ותאה 

ביותר  הנעלה  הדרגה  וזו   –

– האדם שידע אותו ידיעה אמתית, ידבק בעבודהו  שבידיעה תאל יהברך, כי מי שידעתו באמה 

וביראהו – ויעבוד את בוראו בדבקות - כפי ידיעהו בלבו ובמצפונו – בהתאם לעומק ידיעתו בלבו 

ומאורית  תחכמת  מסודוה 

החכמה  בסודות  וישוש   –

שזכה  האורות  על  ויתענג 

ויהיה   – להשיג, ויאשר נפשו 

אליו  שתגיע  מת  על  מאושר 

על שזכה   – מידיעה אמיהה 

להבין את האמת על תכלית 

תעולם תהחהון ]העולם הזה[ 

ועל תעולם תעליון, ומחשבה 

ועל   – תטובת  תאלתים 

המחשבה הטובה של האלוקים, ותנתגהו עם ברואיו, וקיום גתירהו בבריוהיו – וביצוע גזירותיו בחיי 

ברואיו, כמו שאמר דוד המלך עליו תשלום )התלים סד, יא(: ‘ישמח צדיק בת‘ – בישועת ה' וחסת 

בו‘ – ויבטח בה', וכמו שאמר )התלים קת, ג(: ‘ישמח לב מבקשי ת‘‘ – ישמח לבם של כל החפצים 

להידבק בה', וכמו שנאמר

ר ַנְפׁשֹו ַעל ַמת  ֵ ִמּסֹודֹוה ַתָחְכָמת ּוְמאֹוֶריָת, ִויַאּשׁ

ְחּהֹון  ַתּהַ ָתעֹוָלם  ה  ֲאִמּהַ ִמיִדיַעה  ֵאָליו  יַע  ִתּגִ ֶ ּשׁ

ַתּטֹוָבת,  ָתֱאלִֹתים  ֶבה  ּוַמֲחׁשֶ ָתֶעְליֹון,  ְוָתעֹוָלם 

ִוד  ָאַמר ּדָ מֹו ׁשֶ ֵתָרהֹו ִבְבִרּיֹוָהיו, ּכְ ְוַתְנָתָגהֹו, ְוִקּיּום ּגְ

יָי ְוָחָסת  יק ּבַ ַמח ַצּדִ ים סד, יא(: ִיׂשְ ִתּלִ לֹום )ּהְ ָ ָעָליו ַתּשׁ

י ְיָי, ְוָאַמר  ַמח ֵלב ְמַבְקׁשֵ ים קת, ג(: ִיׂשְ ִתּלִ בֹו, ְוָאַמר )ּהְ

)שם סח, ד(: “וצדיקים ישמחו יעלצו לפני אלהים וישישו בשמחה”, ואמרו רבותינו ז”ל )שבת ל, 

ב(: “אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה של מצוה”. ועל הפסוק שזכרנו למעלה “ִעבדו את ה’ 

בשמחה”, אמרו במדרש )שוחר טוב תהלים ק(: “אמר רבי איבו, כשתהיה עומד להתפלל יהא לבך 

שמח עליך שאתה מתפלל לאלהים שאין כיוצא בו". כי זאת השמחה האמיתית שיהיה לבו של 

אדם עלז על שהוא זוכה לעבוד לפני אדון יתברך שאין כמוהו, ולעסוק בתורתו ומצותיו שהם 

השלימות האמיתי והיקר הנצחי. ואמר שלמה במשל החכמה )שיר השירים א, ד(: “משכני אחריך 

נרוצה הביאני המלך חדריו נגילה ונשמחה בך”. כי כל מה שזוכה האדם ִלָּכנס יותר לפנים בחדרי 

ידיעת גדולתו יתברך, יותר תגדל בו השמחה, ויהיה לבו שש בקרבו. ואומר )תהלים קמט, ב(: 

“ישמח ישראל בעושיו בני ציון יגילו במלכם”. ודוד שכבר הגיע אל המעלה הזאת ִשעור גדול, 

אמר )שם קד, לד(: “יערב עליו שיחי אנכי אשמח בה’”, ואמר )שם מג, ד(: “ואבואה אל מזבח 

אלהים ֶאל ֵאל שמחת גילי ואודך בִכנור אלהים אלהי”, ואמר )שם עא, כג(: “תרננה שפתי כי 

אזמרה לך ונפשי אשר פדית”. והיינו, כי כל כך הייתה מתגברת בקרבו השמחה, שכבר השפתיים 

היו מתנענעות מאליהן ומרננות בהיותו עוסק בתהילותיו יתברך, וכל זה מגודל התלהטות נפשו 

שהייתה מתלהטת בשמחתה לפניו, הוא מה שסיים “ונפשי אשר פדית”. עכ”ל. 

ְוָאַמר  ָחְכָמהֹו,  ּבְ ָחָכם  ל  ִיְהַתּלֵ ַאל  כב(:  ט,  )ִיְרְמָית 

ל  ּכֵ ל ַתׂשְ ְהַתּלֵ ל ַתּמִ תֹאה ִיְהַתּלֵ י ִאם ּבְ )ִיְרְמָית ט, כג(: ּכִ

ְוָידַֹע אֹוִהי.

ָתֵאל  יִדיַעה  ּבִ ׁשֶ ָתֶעְליֹוָנת  ְדֵרָגת  ַתּמַ ִתיא  ְותֹאה 
ק  )ג(ִיְדּבַ ֶבֱאֶמה,  ָדֵעתּו  ּיֵ ׁשֶ ִמי  י  ּכִ ַרְך,  ִיְהּבָ

ִפי ְיִדיָעהֹו ְבִלּבֹו ּוְבַמְצּפּונֹו,  ֲעבֹוָדהֹו ּוְבִיְרָאהֹו, ּכְ ּבַ

ג. ידבק בעבודהו וכו‘ ויהקיימו לו חובוה תלבבוה ותאיברים בלי טורח ובלי עמל. בלעם בנבואתו 

על ישראל אמר: “לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל” )במדבר כג, כא(, לדברי ה”אור 

החיים” הקדוש, הבחין כאן בלעם במעלתם של ישראל, שאף על פי שיגעים הם בתורה, אינם 

אינם  בתורה  עסקם  וכל  מצוות  שעושים  הגם  “שהצדיקים,  לשונו:  וזה  וטורח.  בעייפות  חשים 

לרוב  בשעשועים,  המשתעשע  וכאדם  המרוויח  כאדם  אדרבה  אלא  עמל,  להם  שיש  מרגישים 

חשקם בתורה”.

בענין זה ידוע משלו של המגיד מדובנא בביאור הפסוק: “ולא אותי קראת יעקב כי יגעת בי 

ישראל” )ישעיה מג, כב(: משל לסוחר שבא ממדינת הים. בהגיעו לנמל ביקש מאחד הסבלים 

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: “חבילותיי הן חבילות קטנות 

של יהלומים, אילו הבאת אותן בוודאי 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 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבב הלבבותשער חשבון הנפש חובות 

תמוסר  ארחוה  השסו  

ובמצפונו, ויהקיימו לו – ואז 

יצלח הדבר בידו לקיים את 

חובות  ואת  תלבבוה  חובוה 

ובלי  טורח  בלי  תאיברים 

בחריצוה  ]אלא[  אך  עמל, 

ובהתמסרות   - ותשהדלוה 

דוד  שאמר  כמו  ובתריתוה, 

ע"ה )התלים קיט, ס(:  המלך 

 – תהמתמתהי  ולא  ‘חשהי 

עיכובים,  כל  ללא  הזדרזתי 

לשמור – לקיים את מצוהיך‘, 

ובו אמר – ועליו אמר שלמה 

יג(:  ג,  )משלי  תחכם  המלך 

 – חכמת‘  מצא  אדם  ‘אשרי 

מאושר האדם היורד לעומק 

הזהירים בדיני  – מאושרים הם  ג(: ‘אשרי שומרי משפט  נאמר )התלים קו,  ועליו  חכמת התורה, 

זמן. ותאלתים יהברך ישימנו מתם  בכל  טובים  ועושים מעשים   – התורה, עושת צדקת בכל עה‘ 

זאת,  העושים  הצדיקים  בין  חלקנו  את  ישים  ברחמיו  האלוקים   – בכיהוהיתם ברחמיו  ויכניסנו 

ויעזרנו להיות כלולים בחברתם, אמן. 

נשלם שער תשמיני, התלת לאל יהברך

ִלי טַֹרח  ּבְ ְוָתֵאָבִרים  ָבבֹוה  ַתּלְ מּו לֹו חֹובֹוה  ְוִיְהַקּיְ

ּוְתִריתּוה,  לּוה  ּדְ ּהַ ְוִתׁשְ ֲחִריצּוה  ּבַ ַאְך  ָעָמל,  ּוְבִלי 

ְולֹא  י  ּהִ )ד(ַחׁשְ ס(:  קיט,  ים  ִתּלִ )ּהְ ִוד  ּדָ ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ

ֶתָחָכם  ָאַמר  ּובֹו  ִמְצֹוֶהיָך,  ֹמר  ִלׁשְ י  ִתְהַמְתָמְתּהִ

ים  ִתּלִ ֵרי ָאָדם ָמָצא ָחְכָמת, ְוָאַמר )ּהְ ֵלי ג, יג(: ַאׁשְ )ִמׁשְ

ָכל ֵעה.  ת ְצָדָקת ּבְ ט עֹׂשֵ ּפָ ֵרי ׁשְֹמֵרי ִמׁשְ קו, ג(: ַאׁשְ

ְוַיְכִניֵסנּו  ֵמֶתם  יֵמנּו  ְיׂשִ ַרְך  ִיְהּבָ ְוָתֱאלִֹתים 

ַרֲחָמיו, ָאֵמן. ְבִכּהֹוֵהיֶתם ּבְ

ַרְך: ת ָלֵאל ִיְהּבָ ִתּלָ ִמיִני, ּהְ ְ ַער ַתּשׁ ׁשַ ַלם  ִנׁשְ

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.

משל זה הוא אחד משלושת המשלים של המגיד מדובנא, אשר האדמו”ר מקוצק זצ”ל אמר עליהם 

שנאמרו ברוח הקודש. 

ועושה  מיד  זריז שמזדרז  שיש  יעקב’,  ב’אהל  פירש  ולא תהמתמתהי לשמור מצוהיך.  ד. חשהי 

המצוה כראוי, ויש עצל שמדחה כל-זמן שיש זמן, ואומר: עדיין יש זמן! וכשמגיע הרגע האחרון, 

מתחיל לרוץ. ועל זה אומר דוד המלך ע”ה: חשתי, ולא מפני שהתמהמהתי תחילה )‘ארחות יושר’, 

זריזות(.

 עיונים 

שער השיעי

שער 
הפרישות





הלבבותשער הפרישותביושר לבב חובות 

 ארחוט המושר  טסשת 

מן  בפריסוט  עושק  הפרק 

העולם הזה ובתובה הצומחט 

לאדם מפריסוט זו

בראשית הפרק מסביר רבנו 

בחר  מדוע  כדרכו,  בחיי, 

הסמוך  כשער  בפרישות 

אמר  הנפש.  חשבון  לשער 

סהקדמנו  מפני  המחבר: 

עם  האדם  בחסבון  לדבר 

והקדמנו  הואיל   – נפסו 

את  הקודם  בשער  לבאר 

חשבון  לעשות  האדם  חובת 

והיטה  עצמו,  עם  נפש 

אחד  העולם  מן  הפריסוט 

והיות   - החסבון  מאופני 

שהפרישות מענייני העולם היא אחת מאופני חשבון הנפש ]כוונת רבנו לחשבון הנפש העשרים 

וחמישה שנמנה בפרק הקודם, שער חשבון הנפש. לפי חשבון נפש זה, על האדם לבחון את עצמו, 

עד כמה הוא שקוע באהבת העולם הזה ובתאוותיו[, לכן ראיטי לנכון לשמוך לו, לשער הקודם, את 

ביאור מיני הפריסוט – ובאתי עתה לבאר את סוגי הפרישות למיניהם, וטוכן חיוב מה סהוא חובה 

מהם על אנסי הטורה – ובפרט את הפרישות שחובה על אנשי התורה לנהוג בה, בעבור מה סיס בו 

יִעי ׁסִ ַער ַהּטְ ַ ַהּסׁ

ִריׁסּוט ַער ַהּפְ  ׁסַ

ה ּנָ ה ְוַהּתֹוב ָלנּו ִמּמֶ ִמן ָהעֹוָלם ַהּזֶ ְפִריׁסּוט  ּבִ

ּבֹון  ֶחׁסְ ּבְ ר  ְלַדּבֵ ְמנּו  ִהְקּדַ ׁסֶ ֵני  ִמּפְ ר:  ַהְמַחּבֵ ָאַמר 
ִמן  ִריׁסּוט  ַהּפְ ְוָהְיָטה  ַנְפׁסֹו,  ִעם  ָהָאָדם 

לֹו  ִלְשֹמְך  ָרִאיִטי  ּבֹון,  ַהֶחׁסְ ֵמָאְפֵני  ֶאָחד  ָהעֹוָלם 

הּוא חֹוָבה  ֶ ִריׁסּוט, ְוֹטֶכן ִחּיּוב ַמה ּסׁ אּור ִמיֵני ַהּפְ ּבֵ

ּבֹו  ׁס  ּיֶ ֶ ּסׁ ַמה  ֲעבּור  )א(ּבַ ַהּטֹוָרה,  י  ַאְנׁסֵ ַעל  ֵמֶהם 

ה’  אני  קדוש  כי  תהיו  “קדושים  בתורה:  נאמר  והעולם.  הטורה  בו מטקנט  מה סיס  בעבור  א. 

אלהיכם” )ויקרא יט, ב(. לדעת הרמב”ן, ה’קדושה’ האמורה כאן פירושה לקדש את עצמו בדברים 

המותרים, לפרוש מן המותרות, כי אם יתמסר אדם לתאוותיו, אז אפשר לו להיות “נבל ברשות 

התורה”, שישא הרבה נשים ויהיה שטוף בזימה ויהיה בזוללי בשר וסובאי יין, לכן באה האזהרה 

הגוף  צורך  כפי  רק  דבר  מכל  וליהנות  המותרות  מן  להינזר  תהיו,  פרושים   – תהיו”  “קדושים 

ובריאותו.

הוסיף על כך רבי זלמן סורוצקין זצ”ל בפירושו עה”ת ‘אזנים לתורה’ )ויקרא שם( וז”ל: והנה ממה 

שסיים הכתוב: “כי קדוש אני ה’ אלהיכם”, אפשר ללמוד, שהפרישה הזאת מן המותרות צריך 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הפרישותשער הפרישות הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המושר  ארחוט   ארחוט המושר  טסעא טסע  

מדברי  לבאר  לנו  וראוי 

ענינים  סבעה  הפריסוט 

בענייני  לבאר  ועלינו   –

נושאים.  שבעה  הפרישות 

הפריסוט  היא  מה  האחד, 

האדם  בני  שכל   – הכוללט 

אנסי  וצורך  בה  חייבים 

צורך  ואיזה   – אליה  העולם 

והסני,  בה.  אדם  לבני  יש 

היא  מה   – הפריסוט  בגדרי 

המיוחדט,  הפרישות  הגדרת 

שומרי  שרק  זאת  כלומר, 

בה,  לנהוג  חייבים  התורה 

 – אליה  הטורה  אנסי  וצורך 

בה.  להם  שיש  הצורך  ומהו 

והסליסי, לכמה סוגי כיטוט ודרגות נחלקים הפרוסים הנוהגים בפריסוט. והרביעי, בביאור טנאי 

הפריסוט – מהן הנהגות הפרישות המיוחדת. והחמיסי, במה סיאוט לטורטנו מן הפריסוט – מהי 

במה  הפרישות  בדרך  להנהגה  המקורות  מהם  והסיסי,  תורתנו.  פי  על  הנכונה  הפרישות  דרך 

סבא – כפי שהם מוזכרים בשפר הטורה ובשפרי הנביאים מדברי הפריסוט – על ענייני הפרישות. 

והסביעי, בהפרס - בהבדל סיס בין התנהגות קדמונינו ואבוטינו ובינינו ]לבינינו[ במידת הפריסוט.

מטקנט הטורה והעולם הזה – 

מפני שיש בפרישות תועלת 

הן לקיום התורה והן לענייני 

מביאה  והיא  הזה,  העולם 

לידי מנוחט הנפסוט והגופוט בסני העולמים – למנוחת הנפש והגוף בעולם הזה ובעולם הבא.

ְבָעה  ׁסִ ִריׁסּוט  ַהּפְ ְבֵרי  ִמּדִ ְלָבֵאר  ָלנּו  ְוָראּוי 
ִריׁסּוט  ַהּפְ ִהיא  ַמה  ָהֶאָחד,  ִעְנָיִנים. 

ִגְדֵרי  ִני, ּבְ ֵ י ָהעֹוָלם ֵאֶליָה. ְוַהּסׁ ַהּכֹוֶלֶלט ְוֹצֶרְך ַאְנׁסֵ

ֵאֶליָה.  ַהּטֹוָרה  י  ַאְנׁסֵ ְוֹצֶרְך  ַהְמֻיֶחֶדט  ִריׁסּוט  ַהּפְ

ים  רּוׁסִ ַהּפְ ֶנֱחָלִקים  ִכּטֹוט  ה  ְלַכּמָ י,  ִליׁסִ ְוַהׁסְ

ִריׁסּוט.  ַהּפְ ָנֵאי  ּטְ ֵבאּור  ּבְ ְוָהְרִביִעי,  ִריׁסּוט.  ּפְ ּבַ

ִריׁסּוט.  אֹוט ְלטֹוָרֵטנּו ִמן ַהּפְ ּיֵ ֶ ּסׁ ַמה  ּבְ י,  ְוַהֲחִמיׁסִ

ִביִאים  ֵשֶפר ַהּטֹוָרה ְוִשְפֵרי ַהּנְ א ּבְ ּבָ ֶ ַמה ּסׁ י, ּבְ ִ ּסׁ ִ ְוַהּסׁ

ין  ּבֵ ׁס  ּיֵ ׁסֶ ֶהְפֵרׁס  ּבַ ִביִעי,  ְ ְוַהּסׁ ִריׁסּוט.  ַהּפְ ְבֵרי  ִמּדִ

ִריׁסּוט. ּפְ ַקְדמֹוֵנינּו ַוֲאבֹוֵטינּו ּוֵביֵנינּו ּבַ

ָפׁסֹוט  ַהּנְ )ב(ּוְמנּוַחט  ְוָהעֹוָלם,  ַהּטֹוָרה  ַנט  ּקָ ִמּטַ

ֵני ָהעֹוָלִמים. ׁסְ ְוַהּגּופֹוט ּבִ

שהוא נחשב לעשיר.

ב’מדרש שמואל’ כתב, שהשמח בחלקו היינו ֶׁשַּדי לו בחלק שהוא צריך ומוכרח לו, ואינו רודף 

אחר המותרות אלא משתדל לפרנסה רק לצורך המוכרח לו, ואחר שטרח כדי אכילתו הוא הולך 

ללמוד תורת ה’. וזהו שהוכיח התנא מן הפסוק שאמר ‘יגיע כפיך כי תאכל’, כלומר שאינך יגע 

אלא כדי אכילתך בלבד ולא לצורך מותרות, לכך ‘אשריך’ בעולם הזה שאינך נצרך לבריות ‘וטוב 

לך’ לעולם הבא, כיון שאחר שמצאת כדי אכילתך אין אתה מבטל זמנך ברדיפה אחר הממון, אלא 

עוסק בתורה בכל הזמן הנותר, ובזה אתה זוכה לחיי העולם הבא.

לנהוג בה מפני שכך היא ִמדתו של קדוש ישראל, והוא יתברך ציווה עלינו להתנהג בפרישות, אבל 

אם יעשה אדם זאת מפני שהרופאים אומרים שהמותרות והזימה מביאה את האדם לידי ֳחָלִים רעים 

וניוול, או העושה זאת מפני סיבה אחרת, אין לו חלק בקדושה, כי אפילו מידה טובה, אם היא נעשית 

שלא לשם שמים, סופה בטלה או שהשטן )שבוודאי יש לו חלק בה( יעביר את המידה הטובה הזאת 

“על פסים אחרים”, כדי להוציא ממנה דבר לפי רוחו. הרי תראה, שה’דעת’, שעליה אנו מתפללים 

תיכף לג’ ראשונות שבשמונה-עשרה ברכות, והיא עולה במעלה על הכול, כמאמרם ז”ל )נדרים מא, 

א(: “דא )דעת( קני מה חסר, דא לא קני מה קני?” ]פירוש: אם קנה דעה, מה הוא חסר? לא כלום. 

אם לא קנה דעה, מה קנה? כל קניניו אינם חשובים לכלום, כי לא יועילוהו[, ואף על פי כן, כשרצתה 

האישה לקנות דעת לפי עצת השטן, גרמה מיתה לעצמה ולכל העולם. והשטן “העביר את הדעת” 

שרכשה על ידי אכילת עץ הדעת, “על פסים אחרים”: “ותפקחנה עיני שניהם” )בראשית ג, ז(, ומה 

ראו? – “כי עירומים הם” )שם(, ומה עשו? – “ויתפרו עלי תאנה ויעשו להם חגורות” )שם(: הנה 

הדעת, הבאה מעצת הנחש, הביאה את האדם הקדמוני לידי... תפירת שמלה )וכהיום הזה - לידי... 

אופנה חדשה או ליצור פצצות או שאר כלי משחית להבל עולם ומלאה(. אבל אנו מתפללים: “אתה 

חונן לאדם דעת... חננו מאתך דעה...”, והדעת, הבאה מאת ה’, מביאה את האדם לידי חשבון הנפש, 

ולידי הכרה, שהוא תועה בדרך החיים וסר מדרך התורה, והוא מתחנן תיכף: “השיבנו אבינו לתורתך 

וקרבנו מלכנו לעבודתך”; כן מביאה אותו לידי הכרת החטא ובקשת סליחה – להתפלל: “סלח לנו 

אבינו כי חטאנו”. הוא הדבר אשר אמרנו, שאפילו את הדבר הטוב ביותר צריך האדם לעשות רק 

מפני שהקב”ה חפץ בו: “קדושים תהיו כי קדוש אני ה’ אלהיכם”. עכ”ד. 

ב. ומנוחט הנפסוט והגופוט בסני העולמים. בספר חסידים )פט( כתב וז”ל: “פרישות מן העולם - 

פנאי ללב ומנוחה לגוף, ואהבת עולם - טרדת הלב ויגיעת הגוף”. עכ”ל.

במסכת אבות )ד, א( אמרו: “איזהו עשיר השמח בחלקו, שנאמר ‘יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב 

לך’, אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא”. המפרשים התקשו בדבר זה, היכן משמע בפסוק 

זה שמדובר במי ששמח בחלקו, הלא לא מוזכר כאן אלא שאוכל מיגיע כפו, וגם לא נאמר בפסוק 

 עיונים 

 עיונים 



הלבבות שער הפרישותחובות 

המושר  טסעג  ארחוט   

ביושר לבב הלבבותשער הפרישות חובות 

טסעב  ארחוט המושר 

מהוט  השאלה,  על  אבל 

מהי   – הכוללט  הפריסוט 

הנדרשת  הכללית,  הפרישות 

הוא  ומה  האדם,  בני  מכלל 

הצורך שיש לאנסי העולם הזה 

בטסובט  אומר  ]בה[,  אליה 

הסאלה הזאט – הנני נותן את 

התשובה הבאה: כי ה"פריסוט" 

רחב  ומושג  מונח  הוא   - ֵסם 

 – ענינים  טחטיו  אשר  וכולל, 

והוא מתפרש במובנים שונים. 

ולכאורה, הֵסם – כוונת המילה 

 – מגולה  כינוי  היא  "פרישות" 

לכול,  ברורה  וידועה,  גלויה 

של  לאמיתו  אך   – והענין 

דבר, היא צופנת בתוכה שוד 

אדרטו  ישירו  וכאסר  מושטר, 

– ורק כאשר מסירים מעליה 

את ה"אדרת" העוטפת אותה ומסתירה את מהותה, ויטירו חוטמו – ורק כאשר פותחים את המנעול 

החוסם את הגישה אליה, רק אז ייראה משטור ענינו – יתגלו ענייניה ומעמקיה המוסתרים, וטיגלה מגמטו 

– ואז תתברר כוונתה האמיתית.

והגדרת הפריסוט בלסון שטם – בלשון פשוטה, המילה "פרישות" היא ביטוי לחשימט – כבישת 

]-ריסון[ טאווט הנפס, והימנע מן הדבר הנפרס ממנו – וההימנעות מדבר שהאדם רצה בו אך החליט 

לפרוש ממנו, עם היכולט עליו והזדמנוטו – אף על פי שהייתה היכולת בידו לעשותו ואף על פי 

שִהְזדמן לפניו. הפרישות שהאדם נהג בה ובגינה התרחק מאותו דבר היא לעילה המחייבט זה – מפני 

סיבה שחייבה אותו בריסון זה, סיבה מודעת ומכוונת, ונאמר – וכבר אמרו: הפורס – בשם "פורש" 

אפשר לכנות רק את מי סיכול לעשות פעולה מסוימת והניח – ועצר עצמו ונמנע מלעשותה. אם 

ֶרק ִראׁסֹון  ּפֶ

י ָהעֹוָלם  ִריׁסּוט ַהּכֹוֶלֶלט ְוצֶֹרְך ַאְנׁסֵ ֲאָבל ַמהּוט ַהּפְ
י  ֵאָלה ַהּזֹאט, ּכִ ְ ְטׁסּוַבט ַהּסׁ ה ֵאֶליָה, אַֹמר ּבִ ַהּזֶ

ה,  ְמֻגּלֶ ּנּוי  ּכִ ם  ֵ ְוַהּסׁ ִעְנָיִנים.  יו  ְחּטָ ּטַ ם,  ׁסֵ ִריׁסּוט  ַהּפְ

ירּו  ְוַיּטִ ְרּטֹו,  ַאּדַ ָיִשירּו  ר  ְוַכֲאׁסֶ ר,  ֻמְשּטָ ְוָהִעְנָין שֹוד 

טֹו. ֶלה ְמַגּמָ חֹוָטמֹו, ֵיָרֶאה ִמְשּטֹור ִעְנָינֹו ְוִטּגָ

ֲאַוט  ּטַ ֲחִשיַמט  ְשָטם,  ׁסֹון  ּלָ ּבַ ִריׁסּוט  ַהּפְ ְוֶגֶדר 
ּנּו,  ִמּמֶ ְפָרׁס  ַהּנִ ָבר  ַהּדָ ִמן  ַנע  ְוִהּמָ ֶפׁס,  ַהּנֶ

ֶבט ֶזה,  ַחּיֶ ה ַהּמְ נּוטֹו, ָלִעּלָ ּמְ ִעם ַהְיֹכֶלט ָעָליו ְוִהְזּדַ

יַח. כֹול ְוִהּנִ ּיָ ְוֶנֱאַמר: )א(ַהּפֹוֵרׁס, ִמי ׁסֶ

ומים במשורה תשתה ועל הארץ תישן... אם אתה עושה כן אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה 

וטוב לך לעולם הבא”. ויש לדקדק בדברי המשנה: א. מדוע חוזרת המשנה לומר אם אתה עושה 

כן, הרי זה מובן מאליו מתחילת דברי המשנה. ב. הניחא טוב לך לעולם הבא, מבטיחו התנא 

שיקבל את שכרו בעולם הבא, ברם מאי אשריך בעולם הזה, איזה אושר יש בעולם הזה מאכילת 

פת במלח.

וביארו המפרשים שישנם שני סוגי בני אדם הפרושים מהנאות עולם הזה, האחד הוא זה שאין לו 

את האפשרות, שהוא עני ומחוסר אמצעים ועל כן אוכל פת במלח. והשני הוא זה שיש לו את 

האמצעים והיכולת ליהנות מעולם הזה, ואף על פי כן הוא פורש מהם מרצונו. הפרוש רק מחמת 

שאין לו היכולת אין זה רבותא, שהרי אין לו ברירה ונאלץ להסתפק במועט בעל כורחו, ומה 

שבח יש בזה. כמאמר החכם ההכרח לא יגונה ולא ישובח, אין שבח ומעלה בפרישות שנכפתה 

על האדם, כי כך נגזר עליו, ולא הוא לקחה לעצמו.

ובוודאי כוונת המשנה היא על הפרוש האמיתי, כמו שכתב ב’חובות הלבבות’: “הפרוש, מי שיכול 

והניח” )שער הפרישות א(. כגון עשיר שיש לו מכל טוב, וִעם כל זאת בוחר מעצמו להיות פרוש 

מן ההנאות, ועל כך ישולם שכרו. זוהי ֵאפֹוא כוונת המשנה, אם אתה עושה כן אשריך בעולם הזה, 

היינו ‘אם אתה עושה כן’, שאכילתך פת במלח היא בגלל שאתה עושה כן, ולא מכורח המציאות 

שנכפתה עליך שאין לך את היכולת, ואין בידך לעשות אחרת. ‘אם אתה עושה כן אשריך בעולם 

הזה’, היינו שהינך פורש ומושך את ידך מלהנות כאשר יש לך מכל טוב עולם הזה, בבחינת אשריך 

בעולם הזה, או אז טוב לך לעולם הבא.

והנה כשנתבונן מעט מדוע אין מעלה וחשיבות לאותו אדם, שהינו פרוש אך ורק בגלל שאין לו את 

היכולת, נשכיל ונראה שזאת משום שהרי הוא באמת רוצה ליהנות אלא שאינו יכול, הרי שבעצם אין 

הוא ‘פרוש’ כלל וכלל, שהרי בדמיונו משוטט הוא ומהרהר על כל תענוגות העולם )הן המחשבה אינה 

עולה כסף...(. ב’דמיון’ שלו הוא אוכל מכל הטוב, עוד הרבה יותר מבעל היכולת, כי לאכילה יש גבול 

כמה אפשר לאכול, אבל לדמיון הרי אין כל גבול, נמצא שרצונו ומחשבתו קשורים בגשמיות, אמנם 

זה שיכול ופורש ונמנע מהם, אזי גם מחשבתו פרושה מתענוגי עולם הזה, וזו היא הפרישות האמיתית. 

ולפי מה שנתבאר יבואר מה שנאמר גבי ַהָּמן שירד לַעם ישראל במדבר: “הנני ממטיר לכם לחם 

מן השמים... למען אנסנו הילך בתורתי אם לא” )שמות טז, ד(. שלכאורה תמוה מה היה הניסיון 

במן. ולפי מה שבארנו מובן, דהרי במן היו יכולים להרגיש את כל הטעמים שרצו, והיה הניסיון 

בזה, האם יבחרו בטעמים שיש בהם עונג בהנאת החיך, או ‘הילך בתורתי’ היינו שהיו בוחרים 

בדרכה של תורה, פת במלח וכו’. )‘מורשת גד’, לרבי גד’ל אייזנר, ויקרא עמ’ קמג(. א. הפורס מי סיכול והניח. במסכת אבות )ו, ד( אמרו: “כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל 
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 ארחוט המושר  טסעה טסעד  ארחוט המושר 

בדטי  המלכים  הנהגט 

החברה  תקנת   – המדינוט 

של  ושליטה  איפוק  מחייבת 

ולמען  זולתו  למען  הפרט 

מחוקקות  כך  לשם  הכלל. 

המלכות או הממשלה החוקים 

שמחייבים את אנשי המדינה 

הרצונות  וכבישת  בריסון 

שחיי  כדי  וזאת  הפרטיים, 

תושבי המדינה יתנהלו על פי 

הסדר הרצוי לתועלת הכלל, 

ריסון  היא  אף  מחייבת  הבריאות  שמירת  ולחולים.  והוראות הרופאים לבריאים   - כן הנהגט  וכמו 

מסויימות  ומפעולות  מסויימים  ממאכלים  הימנעות  על  מזהירים  הרופאים  אכן,  עצמית.  ושליטה 

התנהגותו   – היא הנהגט כל איס סכל  נוספת  דוגמא  וכן,  המאכלים,  במיני  ההקפדה  על  ומצווים 

של אדם בר דעת והכוונתו אט נפסו - את עצמו בחשימט טאווטו – ובריסון תאוותיו מן המאכל, 

והמסטה, והמסגל, והמלבוס ]וההלבשה[, והדיבור, וסאר טנועוטיו ואופני טענוגיו – ויתר תנועותיו 

וסוגי הנאותיו.

והפריסוט המיוחדט הקשורה לשומרי התורה בלבד היא זו סהורטה עליה

נאלץ להימנע מן הפעולה או 

לא היה ביכולתו לעשותה, אין 

הוא מכונה בשם 'פורש'.

המחייבט  והסיבה   - והעילה 

טאווט  בחשימט  האדם  את 

תאוות  את  לכבוש   – הנפס 

נפשו מטחלקט ]נחלקת[ לסני 

החלק   – מהם  אחד  חלקים. 

האחד כולל את כל בני האדם 

החיים,  מבעלי  הרבה  וגם 

והחלק הסני הוא מיוחד באנסי 

הטורה מן המדברים – מכלל בני האדם רק אנשי מעלה כבני התורה נוהגים בפרישות בשל סיבה זו.

הבריות  ושאר  שאנו  זו  היא   – גופינו  הנהוגה לטקנט  היא  האדם,  בני  כל  את  הכוללט  והפריסוט 

משתמשים בה לצורך גופנו ולטובתו והשדרט – ולמען הסדר הטוב של ענינינו הגשמיים, כמו למשל

ְוַהְנָהַגט  ִדינֹוט,  ַהּמְ ָדֵטי  ּבְ ָלִכים  ַהּמְ ַהְנָהָגט 

ִאיׁס  ל  ּכָ ְוַהְנָהַגט  ְוַלחֹוִלים,  ִריִאים  ַלּבְ ָהרֹוְפִאים 

ֲאָכל,  ַהּמַ ִמן  ֲאָוטֹו  ּטַ ֲחִשיַמט  ּבַ ַנְפׁסֹו  ֶאט  ֶכל  ׂסֵ

ָאר  ּוׁסְ ּבּור,  ְוַהּדִ ְלּבּוׁס,  ְוַהּמַ ל,  ּגָ ׁסְ ְוַהּמִ ה,  ּטֶ ׁסְ ְוַהּמִ

נּועֹוָטיו ְוָאְפֵני ַטֲענּוָגיו. ּטְ

ָעֶליָה  הֹוְרָטה  ׁסֶ ִהיא  ַהְמֻיֶחֶדט  ִריׁסּוט  ְוַהּפְ

ֶפׁס  ַהּנֶ ֲאַוט  ּטַ ֲחִשיַמט  ֶבט  ַהְמַחּיֶ ה  ְוָהִעּלָ
ֵמֶהם  ֶאָחד  ֲחָלִקים.  ֵני  ִלׁסְ ֶקט  ִמְטַחּלֶ

ְמֻיָחד  ִני  ֵ ְוַהּסׁ ים,  ַחּיִ ֲעֵלי  ִמּבַ ה  ְוַהְרּבֵ ָהָאָדם  ּכֹוֵלל 

ִרים. י ַהּטֹוָרה ִמן ַהְמַדּבְ ַאְנׁסֵ ּבְ

ַנט  )ב(ְלַטּקָ הּוָגה  ַהּנְ ִהיא  ַהּכֹוֶלֶלט  ִריׁסּוט  ְוַהּפְ
מֹו  ּכְ ִעְנָיֵנינּו,  ַרט  ְוַהְשּדָ ּגּוֵפינּו 

להשתחרר מהן, משום שהתאווה שולטת עליו. על זה אמרו חז”ל )ברכות סא, ב(: “הרשעים יצר 

הרע שופטן” – הם כבושים תחת ידו והוא עושה בהם כרצונו. אדם כזה שהכניס את עצמו למצב 

שבו הוא מאבד את השליטה על עצמו – אינו חס על חייו. 

דוד המלך ע”ה אומר: “מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב, נצור לשונך מרע” וגו’ )תהלים 

לד, יג(. כלומר, מי שיכול לעצור את לשונו, לסור מרע ולעשות טוב, הוא האיש אשר רוצה חיים. 

ואין הכוונה כאן לחיי העולם הבא בלבד, כי אם גם לחיים בעולם הזה, לפי שאין לך גיהנם גדול 

יותר בעולם הזה מן הסבל שסובל בעל מידות רעות, כי המידות הרעות של האדם אוכלות את 

יותר בעולמנו מאשר חיים של שליטה על  גדול  גן-עדן  אין  גיסא,  נשמתו. מאידך  ואת  גופו 

התאוות ועקירת המידות הרעות, עד כדי שלימות של מידות טובות. כפי שאכן מצאנו שחז”ל 

הקדושים היו מברכים איש את רעהו “עולמך תראה בחייך” )ברכות יז, א(. 

ב. לטקנט גופינו. סוד החיים המאושרים הוא שליטה על התאוות. כפי שהרחיב לבאר רבי יעקב ניימן 

זצ”ל בספרו ‘דרכי מוסר’ )פרשת נצבים( את דברי הגמרא )פסחים מט, ב(: “אמר רבי אלעזר: ַעם הארץ 

אסור להתלוות עמו בדרך, שנאמר ‘כי הוא חייך וארך ימיך’, על חייו לא חס על חיי חברו לא כל שכן”.

ויש לתמוה, וכי ַעם הארץ אינו חס על חייו, והרי הוא שקוע ראשו ורובו בכל תענוגי העולם 

את  כראוי  להעריך  יודע  מכיוון שאינו  האם  ועוד,  לו?  חשובים  להניח שחייו  יש  כן  ואם  הזה, 

בלימוד  הצדיקים  שמתענגים  העונג  מידת  לו  נתגלתה  ולא  הקדושה,  בתורתנו  הצפון  הנועם 

התורה ובקיום מצוותיה, אפשר לומר שאינו חס על חייו? עוד יש להבין, וכי משום שאין לו מושג 

בתורתנו הקדושה, חשוד הוא להרוג אדם?

והחשבתם.  הזה כדי להעיד על הערכת החיים  ואהבת העולם  היא שאין בחיי תענוגים  האמת 

אדרבה, אילו היה האדם חס באמת על חייו לא היה משקיע עצמו בתענוגי העולם הזה. מי שהולך 

אחר תאוות ורצונות מבלי יכולת לשלוט על עצמו, מתאכזר הוא אף על גופו ולא רק על נשמתו, 

כפי ששנינו “הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם” )אבות ד, כא( – כפשוטו, הם 

ממררים את חייו, גורמים לו מחלות ומקצרים את ימיו ושנותיו.

בעל התאווה יודע היטב את הרעה הנגרמת לו בגין היותו כרוך אחרי התאוות, אך הוא אינו מסוגל 
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המושר  ארחוט  טסעז טסעו   המושר   ארחוט   

הקדוסים, כמו סאמר הכתוב 

)זכריה ג, ז(: "אם בדרכי טלך 

– אם תקיים את מצוותי, או 

בין  מהלכים  לך  ונטטי   - אז 

לך  אתן   – האלה"  העומדים 

רשות להיות יוצא ובא לפני כמו מלאכי השרת העומדים לפני )מצודת דוד(. וחייבה החכמה נשוט 

הנפס – לפיכך חייבה החכמה לבחון את הנפש בגופוט עפריוט – על ידי שתינתן ותשכון בגוף 

שהתורה   – והסכל  הטורה 

והשכל מצווים עליה לטקנט 

הבא  לעולם  נפסוטינו 

נשמותינו  טובת  למען   –

אבאר  כאסר  הבא,  בעולם 

במה סאני עטיד לדבר – כפי 

בעזרט  הבא  בפרק  שאבאר 

האל יטברך.

אל  הצורך  אופני  אך 

אך   – הכוללט  הפריסוט 

הסיבות  את  אבאר  ראשית 

להתנהג  צורך  יש  שבגינן 

כל  את  הכוללת  בפרישות 

מה  בעבור  הוא  האדם,  בני 

מן השפר הזה  פי מה שהקדמנו לבאר בשער עבודת האלוקים  על   – סהקדמנו בסער הסליסי 

בפרק התשיעי: כי חפץ – רצונו ומטרתו של הבורא יטעלה בבריאט מין האדם היה, ליישר את הנפס 

]את הנשמה[, ולהכניסה בעול עבודתו, ולנשוטה אם תעבוד אותו או תמרה את פיו בעולם הזה, 

בעבור - כדי סטזדכך על ידי כך ותתעלה וטהיה בטכונט – ותגיע למעלת המלאכים

ֵלְך  ְדָרַכי ּטֵ ָאַמר )ְזַכְרָיה ג, ז(: ִאם ּבִ מֹו ׁסֶ ים, ּכְ דֹוׁסִ ַהּקְ

ה.  ָהֵאּלֶ ָהעֹוְמִדים  ין  ּבֵ ַמְהְלִכים  ְלָך  י  ְוָנַטּטִ  —

ֲעָפִרּיֹוט  גּופֹוט  ּבְ ֶפׁס  ַהּנֶ ַנּשֹוט  ַהָחְכָמה  ָבה  ְוִחּיְ

א,  ַהּבָ ָלעֹוָלם  ַנְפׁסֹוֵטינּו  ַנט  ְלַטּקָ ֶכל  ְוַהּסֵׂ ַהּטֹוָרה 

ֶעְזַרט  ּבְ ר  ְלַדּבֵ ָעִטיד  ֲאִני  ֶ ּסׁ ַמה  ּבְ ֲאָבֵאר  ר  ֲאׁסֶ ּכַ

ָרְך. ָהֵאל ִיְטּבָ

הּוא  ַהּכֹוֶלֶלט  ִריׁסּוט  ַהּפְ ֶאל  ַהּצֶֹרְך  ָאְפֵני  ַאְך 
ִמן  י  ִליׁסִ ְ ַהּסׁ ַער  ַ ַבּסׁ ְמנּו  ִהְקּדַ ֶ ּסׁ ַמה  ֲעבּור  ּבַ

ְבִריַאט ִמין  ה ּבִ י ֵחֶפץ ַהּבֹוֵרא ִיְטַעּלֶ ה, ּכִ ֶפר ַהּזֶ ַהּשֵ

ה ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ּוְלַנּשֹוָטּה  ֶפׁס  ַהּנֶ ר  ְלַיּשֵ ָהָיה   ָהָאָדם 

ְלָאִכים  ַהּמַ ִבְטכּוַנט  ְוִטְהֶיה  ְך  ּכֵ ְזּדַ ּטִ ׁסֶ ֲעבּור  )ג(ּבַ

גם  כי  המוות,  לאחר  הנפשות  יאיר שחר  עת  הגשמיים  האפלים  החיים  ככלות  האפלה,  הלילה 

בחייך יזרח לך אור גדול וישועה נפשית ותשיג נעימות נצח גם בעולם הזה על דרך עולמך תראה 

בחייך. עכ”ל.

וב’בינה לעתים’ )דרוש יג( כתב וז”ל: כי עיקר התענוג של העולם הבא הוא בדרך כלל השגת 

הידיעה האמיתית בכל הדברים... על כן היו אומרים החכמים לרב אמי ע”ה יהי רצון שהעולם 

אשר מדרך הצדיקים לראותו ולהשיגו בעת פטירתם, אשר תראו ותשיגהו בחייך כאשר ביארו מיד 

כוונתם באומרם )בהמשך דבריהם שם(: “לבך יהגה תבונות” וכו’ שהוא פירוש של “עולמך תראה 

בחייך”, ואף על פי שהיה לך מעין העולם הבא לא בעבור זה תנכה ממה שזכית דוגמתו כאן אלא 

ואחריתך לחיי העולם הבא עכ”ל.

והן הן הדברים שכתב ה’חזון איש’ )אמונה ובטחון פ”א, ט’( וז”ל: כאשר זכה ֵׂשֶכל 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, וכאילו 

פירשה מגוף העכור ומשוטטת בשמי שמים. ובהעלות האדם בערכי קודש אלו, נגלה לפניו עולם 

חדש, כי אפשר לאדם בעולם הזה להיות כמלאך לרגעים, וליהנות מזיו הקודש, וכל תענוגי עולם 

הזה כאפס נגד עונג של דביקות האדם ליוצרו יתברך. הכוח הטמיר הלזה הוא אחד מכוחות הנפש 

הטמירים שנתן היוצר בנשמת האדם, וכוח זה מעיד על קשר הגבר ליוצר כל היצורים, ואשר נברא 

לעבוד את בוראו לדבקה בו עכ”ל.

וכן כתב באיגרותיו )ח”א י’( וז”ל: “... ואמנם האיש הזוכה לידיעת התורה ]ר”ל שהשכל הניתן 

בנפש כגרעין בגומת השדה התאחד עם החכמה והיו לבשר אחד[, הוא הולך בין אנשים ונראה 

לאדם הרואה לעיניים כבן אדם, אבל באמת הוא מלאך הגר עם בני תמותה, וחי חיי אצילות 

ומרומם על כל ברכה ותהילה...” עכ”ל. 

ג. בעבור סטזדכך וטהיה בטכונט המלאכים הקדוסים. במסכת ברכות )יז, א(: “כי הוו מפטרי רבנן 

מבי רב אמי ואמרי לה מבי רב חנינא, אמרי הכי: עולמך תראה בחייך...”. כתב ה’שיטה מקובצת’ 

וז”ל: כאשר יגיע האדם לתכלית החכמה, דומה לעולם הנשמות, שהם ֵׂשֶכל נפרד, ומגיע לקצת 

עולם הנשמות בחייו, והברכות האלה מברכין כל אחד לחברו. עכ”ל.

וכעין זה כתב הרמב”ן על הפסוק “ולדבקה בו” )דברים יא, כב(, וז”ל: ויתכן שתכלול הדביקה 

לומר שתהיה זוכר ה’ ואהבתו תמיד, לא תיפרד מחשבתו ממנו בלכתך בדרך ובשכבך ובקומך 

עד שיהיו דבריו עם בני אדם בפיו ובלשונו, ולבו איננו עמהם, אבל הוא לפני ה’, וייתכן באנשי 

המעלה הזו שתהיה נפשם גם בחייהם צרורה בצרור החיים, כי הם בעצמם מעון לשכינה עכ”ל.

וכן כתב המלבי”ם על הפסוק “ותפק לרעב נפשך ונפש נענה תשביע וזרח בחושך אורך ואפלתך 

והנמשל שלא לבד ההצלחה הנפשית תבקע בזמנה שהוא בסוף  וז”ל:  י(  נח,  )ישעיה  כצהרים” 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הפרישותשער הפרישות הלבבות הלבבותחובות  חובות 

 ארחוט המושר  טסעת טסעח  ארחוט המושר 

נמשכת  והנשמה   – אליו 

באדם  נתטה  היצר,  לפיתויי 

אל  נטייה  באדם  נוצרת   –

המותרות  אל   - הריבויים 

באותן  מופרז  שימוש  ואל 

נועדו  שמלכתחילה  פעולות 

והמותרות  הגוף,  לקיום 

המביאים  שהם  סופם  הללו 

מביאים   – ענינו  להפשדט 

והרישט  תכליתו  לאיבוד 

ונצתרך  גופו,  ]ולהשחתת[ 

בעבור זה – ומשום כך נצרך האדם למידט הפריסוט מן הטענוגים והמנוחוט – ולריסון של הרצון 

לסיפוק ההנאות והתענוגות, כדי סיסטוו עניניו – כדי שהשימוש בהם יהיה באופן מאוזן ובמידה 

ממוצעת, ויהיו דבריו על השדר בעולם הזה בלקיחט המזון – וכדי שהתנהלותו בעולם הזה בנוגע 

לאכילתו ושתייתו ושאר צורכי גופו תתנהל בסדר נכון, ויהיה מסובח עליו – ובמידה שתהיה לו 

לשבח ולכבוד, כמו סנאמר )טהלים קיב, ה(: "תוב איס חונן ומלוה יכלכל דבריו במספת" – ראוי לו 

לאדם להנהיג את עצמו בכל הנוגע לצורכי גופו: בכסות, במלבוש ובמזון, במידה ובמשפט )עפ"י 

רש"י( ]כלומר, בכל פעולותיו יבחר בדרך האמצעית, לדוגמא, אם ייתן אדם את כל ממונו לצדקה 

עד שיישאר עני, הרי ינהג בסכלות. וכן בכל שאר המידות, כמו האהבה והשנאה והשמחה וכו' - 

ראוי לו לאדם לברוח מן הקיצוניות ולהתנהג בדרך הממוצעת )רד"ק, אבן יחייא([.

שהוא גשמי, שמקורו מעפר 

הגידול  מקבלוט  האדמה,  מן 

והטושפט – טבעו של גוף זה 

שהוא גדל ומתווסף במיצוע 

המזונוט הראויים להם - על 

ידי המזון הראוי לו.

וכדי שגוף זה המשמש משכן 

לנשמה יעמוד על מתכונתו, 

הרכיב הבורא יטברך בנפסוט 

בנפש  והחדיר   – האנוסיוט 

הטאוה,  כח  את  האדם  בני 

טכשפנה בו למזון המוכן להן – 

ובשל תאווה זו הוא משתוקק 

הזה,  בעולם  לו  המוכן  למזון 

וזאת כדי להעמידן – ושיהיה 

שבו,  ולנשמה  לגוף  להם, 

שיהיו  וכדי   – ולטקנן  קיום, 

כל ימי חיבורן - כל  בריאים 

זמן שהנשמה והגוף מחוברים 

יחד.

בהן  והרכיב  הבורא  והוסיף 

עוד כח אחר – כוח נוסף בנפש האדם, טכשפנה בו למסגל – כוח זה מעורר את האדם להשתוקק 

לחיי משפחה, להיוט מן האיס טמורטו – כדי שיניח לאחר מותו אדם אחר בעולם, ונטן הבורא 

– וכדי שיהיה האדם נמשך לפעולות אלו, שנקבעו לפי  יטברך לאדם סכר עליהם הטענוג בהם 

חכמת הבורא ורצונו, קבע הבורא שיינתן לו שכר על כך וגם הטביע באדם תענוג מקיומן, והפקיד 

עליו את היצר הרע להניע – לעורר אוטו אל המאכל והמסטה – ולמשוך את לבו אל האכילה, 

השתייה והמסגל ואל כל הטענוגים והמנוחוט – ואל כל ההנאות והתענוגות, אסר בהם טקנט גופו – 

הנצרכים לתועלת גופו, כמו סנאמר )קהלט ג, יא(: "גם אט העולם נטן בלבם" – הקב"ה הוא שנטע 

בלבם את תאוות העולם הזה, כדי שיעסקו ביישובו של עולם )מרפא לנפש(.

וכאסר גבר ]גובר[ היצר על הסכל ונמסכה הנפס

ַהְמִביִאים  ַהִרּבּוִיים  ֶאל  ָבָאָדם  )ד(ָנְתָטה  ֵאָליו, 

ֲעבּור ֶזה  ְלַהְפָשַדט ִעְנָינֹו ַוֲהִריַשט ּגּופֹו, ְוִנְצָתֵרְך ּבַ

ֵדי  ּכְ נּוחֹוט,  ְוַהּמְ ֲענּוִגים  ַהּטַ ִמן  ִריׁסּוט  ַהּפְ ט  ְלִמּדַ

עֹוָלם  ּבָ ֶדר  ַהּשֵ ַעל  ְדָבָריו  ְוִיְהיּו  ִעְנָיָניו  ּוּו  ּטַ ׁסְ ּיִ ׁסֶ

מֹו  ּכְ ָעָליו,  ח  ּבָ ְמׁסֻ ְוִיְהֶיה  זֹון,  ַהּמָ ְלִקיַחט  ּבִ ה  ַהּזֶ

ל  ים קיב, ה(: תֹוב ִאיׁס חֹוֵנן ּוַמְלֶוה ְיַכְלּכֵ ִהּלִ ָאַמר )ּטְ ׁסֶ

ת. ּפָ ִמׁסְ ָבָריו ּבְ ּדְ

זֹונֹוט  ַהּמְ ִמּצּוַע  ּבְ ְוַהּטֹוֶשֶפט  ּדּול  ַהּגִ לֹוט  ְמַקּבְ

ָפׁסֹוט  ּנְ ּבַ ַרְך  ִיְטּבָ ַהּבֹוֵרא  יב  ְוִהְרּכִ ָלֶהם.  ָהְראּוִים 

זֹון ַהּמּוָכן  ְכֹשְפָנה בֹו ַלּמָ ֲאָוה, ּטִ ּיֹוט ּכַֹח ּטַ ָהֱאנֹוׁסִ

ל ְיֵמי ִחּבּוָרן. ָנן ּכָ ה ְלַהֲעִמיָדן ּוְלַטּקְ עֹוָלם ַהּזֶ ָלֶהן ּבָ

ל  ּגָ ׁסְ ְכֹשְפָנה בֹו ַלּמִ ֶהן עֹוד ּכַֹח ַאֵחר, ּטִ ּבָ יב  ְוִהְרּכִ
מּוָרטֹו ָבעֹוָלם, ְוָנַטן  ִלְהיֹוט ִמן ָהִאיׁס ּטְ

ֶהם,  ֲענּוג ּבָ ָכר ֲעֵליֶהם ַהּטַ ַרְך ָלָאָדם ׂסָ ַהּבֹוֵרא ִיְטּבָ

ֲאָכל  ַהּמַ ֶאל  אֹוטֹו  ְלָהִניַע  ֶצר  ַהּיֵ ָעָליו  ְוִהְפִקיד 

נּוחֹוט,  ֲענּוִגים ְוַהּמְ ל ַהּטַ ל ְוֶאל ּכָ ּגָ ׁסְ ה ְוַהּמִ ּטֶ ׁסְ ְוַהּמִ

ם  ָאַמר )קֶֹהֶלט ג, יא(: ּגַ מֹו ׁסֶ ַנט ּגּופֹו, ּכְ ּקָ ֶהם ּטַ ר ּבָ ֲאׁסֶ

ם. ִלּבָ ֶאט ָהעֹוָלם ָנַטן ּבְ

ַהֶנֶפׁס  ָכה  ְוִנְמׁסְ ֶכל  ַהּסֵׂ ֶצר ַעל  ַהּיֵ ַבר  ּגָ ר  ְוַכֲאׁסֶ

ד. נתטה באדם אל הריבויים המביאים להפשדט ענינו והרישט גופו. מבואר בדברי רבינו שהנטייה 

אל המותרות לא רק שגורמת לאדם לאבד את תכליתו הרוחני אלא גם מביאה את האדם להריסת 

גופו הגשמי.

וז”ל הרמב”ם )דעות ד, טו(: “ואכילה גסה לגוף כל אדם כמו סם המוות, והוא עיקר לכל החלאים. 

ורוב החלאים שבאים על האדם אינם אלא או מפני מאכלים רעים, או מפני שהוא ממלא בטנו 

ואוכל אכילה גסה אפילו ממאכלים טובים. הוא ששלמה אמר בחכמתו: “שומר פיו ולשונו שומר 

מצרות נפשו” )משלי כא, כג(. כלומר, שומר פיו מלאכול מאכל רע או מלשבוע...”. עכ”ל. וכן 

פירש רבינו יונה )משלי כא, כג( וז”ל: “שומר פיו - מן המאכלים הרעים, כי זה מן המדרגות אשר 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הפרישותשער הפרישות הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המושר  ארחוט   ארחוט המושר  טספא טספ  

מהפריסוט – ואלו יהוו דוגמא 

ומהם  האדם,  בני  לשאר 

ילמדו את הפרישות הכוללת 

הדרושה לכל סוגי בני האדם, 

ומידוטיו  למנהגו  וכראוי 

לכל  מתאימה  שהיא  כפי   –

אחד ואחד בהתאם למידותיו 

]כלומר,  נפשו.  ולתכונות 

היות שיש בני אדם שהתרגלו להרבות באכילה ושתייה ובשאר תענוגים, עד שהזיקו לגופם כתוצאה 

מריבוי התענוגות, והם אינם מסוגלים להתגבר על הרגליהם הרעים, מתוך מחשבה שאין ביכולת 

האדם להתגבר על הרגליו - בשל כך נתן הבורא יתברך בלב כמה מבני האדם להיות פרושים לגמרי, 

ופרישותם מלמדת את שאר בני האדם שיש בכוחם להתגבר על הרגלי הטבע ולהטותם ככל שיחפצו 

לדרך ממוצעת ובינונית )מרפא לנפש([. ואין טקנט העולם – אך אין זה טובת העולם ותקנותו סיהיו 

כל אנסיו ]כל בני האדם[ נוהגים ]מתנהגים[ בפריסוט מוחלטת כמוהם ]כמותם[, כי זה מביא – כי 

הנהגה זו תגרום לעזיבט ייסוב העולם ולהפשק הזרע – להזנחת בניין העולם ולהעדר ילודה. וכבר 

אמר הכטוב )יסעיה מה, יח(: "לא כדי שתהיה טהו - שממה בראה - ברא ה' את הארץ, כי אם לסבט – 

כדי שיישבו בני אדם אותה ויחיו בה יצרה" – ה' יצר את הארץ, כדי שתהיה ראויה ליישוב בני האדם. 

מתקבל אפוא שטוב ונכון שיהיו בעולם אנשים יחידים שמתנהגים בפרישות גמורה. הם נושאים 

עמם לקח: האדם יכול להתגבר על יצרו ויש בכוחו להגביל את רצונותיו. 

אולם פרישות מוחלטת כזו אינה מתאימה לכלל אנשי העולם, אלא רק ליחידים, וזאת כי הפריסוט 

פינה

האנוסי  המין  סנצתרך  ולפי 

הכוללט  בפריסוט  לנהוג 

האדם  בני  שכל  ומכיוון   –

בפרישות  להתנהג  מוכרחים 

שנקראה  פרישות  )אותה 

כוללת"(,  "פרישות  לעיל 

והיא   – טקנטו  בה  אסר 

ובה  חייהם  את  המסדירה 

תלויה טובתם בעולם הזה, בקחטו הצורך ממנו – ועל ידה הם נהנים מן העולם כדי הצורך בלבד, 

לכן היה בדין להיוט – מן ההכרח היה שיהיו בעולם פרוסים גמורים - הנוהגים בפרישות מוחלטת, 

נבדלים ונגזרים מעשקי העולם – מובדלים ומופרשים לגמרי מכל ענייני העולם הזה, ילמד מהם כל 

מין ממיני האדם כפי צרכו

ְוֵאין  ּוִמּדֹוָטיו.  ְלִמְנָהגֹו  ְוָכָראּוי  ִריׁסּוט,  ֵמַהּפְ

ְפִריׁסּוט  יו נֹוֲהִגים ּבִ ל ֲאָנׁסָ ְהיּו ּכָ ּיִ ַנט ָהעֹוָלם ׁסֶ ּקָ ּטַ

ָהעֹוָלם  ּוב  ִיּסׁ ַלֲעִזיַבט  ֵמִביא  ֶזה  י  ּכִ מֹוֶהם,  ּכְ

ְעָיה מה, יח(:  טּוב )ְיׁסַ ַרע. ּוְכָבר ָאַמר ַהּכָ ּוְלֶהְפֵשק ַהּזָ

ה  ּנָ ִריׁסּוט ּפִ י ַהּפְ ֶבט ְיָצָרּה, )ה(ּכִ לֹא ֹטהּו ְבָרָאּה ָלׁסֶ

ִריׁסּוט  ּפְ ּבַ ִלְנֹהג  י  ָהֱאנֹוׁסִ ין  ַהּמִ ְצָתֵרְך  ּנִ ׁסֶ ּוְלִפי 
ה  ַהּזֶ ָבעֹוָלם  ָנטֹו  ַטּקָ ּה  ּבָ ר  ֲאׁסֶ ַהּכֹוֶלֶלט, 

עֹוָלם  ּבָ ִלְהיֹוט  ְבִדין  ָהָיה  ּנּו,  ִמּמֶ ַהּצֶֹרְך  ַקְחּטֹו  ּבְ

ִלים ְוִנְגָזִרים ֵמִעְשֵקי ָהעֹוָלם,  מּוִרים ִנְבּדָ ים ּגְ רּוׁסִ ּפְ

ָצְרּכֹו  ִפי  ּכְ ָהָאָדם  יֵני  ִמּמִ ִמין  ל  ּכָ ֵמֶהם  ִיְלַמד 

ה. כי הפריסוט פינה מפינוט העולם. הנה ענין ה’פרישות’ אף שעיקרו הוא מדברים שבין אדם 

אדם  שבין  במעלות  להתעלות  גם  בבד  בד  זוכה  זו,  נשגבה  למידה  הזוכה  מקום  מכל  למקום, 

לחבירו, וכפי שביאר רבי יעקב ניימן זצ”ל בספרו ‘דרכי מוסר’ )פרשת שמיני( את הסוגיא במסכת 

יומא )פב, ב(, שם מסופר בגמרא: מעשה באשה מעוברת שהריחה תבשיל ונתעוררה תאות העובר 

אליו ביום הכיפורים. באו לפני רבי ושאלוהו מה לעשות בנידון האם ניתן לאשה לאכול ממנו. 

אמר להם רבי: לכו ולחשו באזנה שיום הכיפורים הוא היום, ואולי תוכל האישה להתאפק. לחשו 

באזנה והיא ִקבלה את הלחישה ופסק העובר מתאוותו. קרא רבי על העובר את הפסוק )ירמיה 

במידת הפרישות שלא יאכל האדם זולתי לקיום נפשו ולא ימשך אחרי התענוגים, על כן יניח 

המותרות והמאכלים הרעים”. עכ”ל. וכן כתב ה’אבן עזרא’ )שם בפי’ ב’(: “שומר פיו - מאוכל”.

עוד כתב הרמב”ם בצוואתו )נדפס בספר זכרון לראשונים ולאחרונים ירושלים תרס”ט( וז”ל: “אל 

תאמינו שרוב המאכל והמשתה יגדיל הגוף וירבה השכל כשק המתמלא מן המושם לתוכו, כי 

הוא ההיפך, באכול מעט יש כח באצטומכא ]קיבה[ לקבלו ובחום הטבעי לעכלו, אז יגדל ויבריא 

ודעתו יתיישב. ואם יאכל יותר מדאי - האצטומכא לא יקבלו והחום הטבעי לא יעכלנו, נכחו יצא 

)ר”ל שיקיא( פיגול הוא לא ירצה, גופו ירזה ושכלו יתבזה וכיסו יתרוקן. שנאו המאכלים המזיקים 

כאשר ישנא איש רעהו השונאו ומבקש המיתו”. עכ”ל. 

ה’מסילת ישרים’ בפרק ט”ו ביאר את הדרך שבה קונים את מידת הפרישות. והרחיב שם בבירור 

הרע שבהנאות העולם הזה, ואחת הדוגמאות שכתב הוא בענין גריעות הנאת האכילה, וז”ל: “הנה 

תענוג המאכל... כל שכן אם ישים אל לבו החלאים הרבים שיכולים לבוא עליו מחמת אכילתו, 

ודאי  הנה על כל אלה  והעשנים המהבילים את שכלו.  הכובד שמגיעהו אחר האכילה  ולפחות 

שלא יחפוץ אדם בדבר הזה, כיון שטובתו אינה טובה ורעתו רעה... וכשירגיל את עצמו ויתמיד 

בעיונו על האמת הזאת, הנה מעט-מעט יצא חפשי ממאסר הסכלות אשר החומר אוסר אותו בו 

ולא יתפתה מפיתויי ההנאות הכוזבות כלל, אז ימאס בהן וידע שאין לו לקחת מן העולם אלא 

ההכרחי”. עכ”ל. 

 עיונים 

 עיונים 



הלבבותשער הפרישותביושר לבב חובות 

טספג  המושר   ארחוט   

הלבבות שער הפרישותחובות 

טספב  ארחוט המושר 

הפרישות   – העולם  מפינוט 

הקיום  מיסודות  אחד  היא 

וצורך  והחברה,  האדם  של 

אל  כצרכם  אליה  המדברים 

והמלאכוט  החכמוט  סאר 

האדם,  לבני  דרושה  והיא   –

שאר  להם  שדרושות  כשם 

אסר  והמלאכות,  החכמות 

עם  מהן  אחט  בכל  יטייחד 

וכשם   – אחר  עם  מבלטי 

 - כדי  האחרים,  מן  יותר  בידיעתה  שתתמחה  אנשים  קבוצת  תהיה  חכמות  מאותן  אחת  שבכל 

במטרה סיהנו בני אדם – קבוצת אנשים שהתמחו בחכמה כלשהי יכולים להועיל לעולם ולתרום 

אלו  האנשים  ייעזרו  וכך  אחר,  במקצוע  שהתמחו  באנשים  ייעזרו  עצמם  והם  מידיעותיהם, 

בידיעותיהם של אלו וישלימו אלו את אלו. כל קבוצה וקבוצה תועיל לכלל בידיעותיה, וטקח כל 

כט כפי צרכה והראוי לה מהן – וכל קבוצה מהם תעסוק במלאכה ובחכמה כפי צורכה ובהתאם 

לתכונותיה ולמזגה - באותו אופן ראוי שתהיה קבוצת אנשים שתשמש דוגמא לפרישות ולשליטה 

עצמית. ואולם אין טקנט העולם – אך ברור שאין זה טובת העולם סיטייחדו כל אנסיו בחכמה אחט 

ולא במלאכה אחט – שכל בני האדם ישתלמו בחכמה ובמלאכה אחת בלבד, כי הסלמט שדר

ם  ָצְרּכָ ּכְ ֵאֶליָה  ִרים  ַהְמַדּבְ ְוֹצֶרְך  ָהעֹוָלם,  ּנֹוט  ִמּפִ

ָכל  ר ִיְטַיֵחד ּבְ ָלאכֹוט, ֲאׁסֶ ָאר ַהָחְכמֹוט ְוַהּמְ ֶאל ׁסְ

ְבֵני  ָהנּו  ּיֵ ׁסֶ ֵדי  ּכְ ַאֵחר,  י ַעם  ְלּטִ ִמּבִ ֵמֶהן ַעם  ַאַחט 

ּה ְוָהָראּוי ָלּה ֵמֶהן,  ִפי ָצְרּכָ ט ּכְ ל ּכַ ח ּכָ ָאָדם, ְוִטּקַ

ָחְכָמה  ּבְ יו  ל ֲאָנׁסָ ְטַיֲחדּו ּכָ ּיִ ַנט ָהעֹוָלם ׁסֶ ּקָ ְוֵאין ּטַ

ֵשֶדר  ָלַמט  ַהׁסְ י  ּכִ ֶאָחט,  ִבְמָלאָכה  ְולֹא  ַאַחט 

ויהיו להם ילדים יפים כמוני. נפלא הדבר, איזה הרגש דק היה לרבי יוחנן במידת החסד, אשר זה בא 

לידי ביטוי לא רק בזהירותו מלהרע לזולת, אלא אף בכך שטרח עצמו לשבת בסמוך לכניסת בית 

הטבילה, דבר הכרוך בִאי נעימות ואולי אף אינו לפי כבודו, למרות כל זאת ִוֵּתר על הכל ועשה כל זה 

כדי שבנות ישראל ילדו בנים יפים כמוהו, למרות כי דבר זה אינו הכרחי כל כך. למדים אנו מכאן לאן 

מביאה הקדושה: ילד הנולד בקדושה זוכה להרגש דק מן הדק בענינים שבין אדם לחבירו. 

זאת ועוד, הנה בפרשת קדושים כמעט כל הפרשה מדברת בענינים שבין אדם לחבירו. הטעם 

לכך, מפני שהתורה מלמדת אותנו, כי ה’קדושים תהיו’ מתבטאת לא רק בכך שתשמור את השבת, 

אלא אף ב’אמו ואביו תיראו’, ב’לא תכלה פאת שדך’ וכדומה... והנה, בכל מצוה אומרים ‘אשר 

קדשנו’, ‘קדושה’ נקראת ‘פרישות’, פרישות - מרחיקה את אהבת עצמו, עד שזה בא לידי ביטוי 

לא רק בכך שלא ירע לחבירו, אלא אף בהרגשי עשיית חסד בדקויות. 

א, ה(: ‘בטרם אצרך בבטן ידעתיך ובטרם תצא מרחם הקדשתיך’. ואכן, יצא ממנה רבי יוחנן. מעשה 

אחר מובא בגמרא: מעוברת אחת הריחה תבשיל והתאותה אליו ביום הכיפורים. באו לפני רבי חנינא 

ושאלוהו מה לעשות בנידון. אמר להם רבי חנינא: לחושו לה באזנה שיום הכיפורים הוא היום, ולא 

קיבלה את הלחישה ולא פסקה התאוה. קרא רבי חנינא על העובר את הפסוק )תהלים נח, ד(: ‘זרו 

רשעים מרחם’ ]פירוש: הרשעים נעשו זרים ונתנכרו לאביהם שבשמים עוד בהיותם עוברים ברחם 

אימם, וכן ניכר שעובר זה רשע הוא שגרם לאימו לאכול ביום הכיפורים[. ואכן, יצא ממנה ‘שבתאי 

אוצר פירות’ שהיה מפקיע את מחירי הפירות על ידי שהיה אוצרם. ע”כ מהגמרא.

הנה המתחיל ללמוד גמרא זו יחשוב לכאורה, שמסקנת הגמרא תהיה )במעשה השני(, שיצא ממנה 

בן אוכל טריפות, שקצים ורמשים או מחלל שבת, כשם שאימו לא התאפקה ואכלה מאכל ביום צום 

כיפור, אמנם לא כן הוא מסקנת הגמרא, אלא שיצא ממנה בן אוצר פירות, והיינו בן שחטא בעבירה 

שבין אדם לחבירו. וצריך להבין, איזו שייכות יש בין חטא זה של הפקעת שערים )‘אוצר פירי’( 

שהיא עבירה של ‘בין אדם לחבירו’ לחטא אכילת יום הכיפורים שהיא עבירה של ‘בין אדם למקום’?

אלא למדים אנו מכאן יסוד גדול: כדי להרגיש את סבלם של העניים, וכן להיזהר שלא להרע 

להם באופן שמרוויח על חשבונם, כלומר: לבטל את ה’יש’ שלו לטובת אחרים - זה מסוגל רק מי 

שיש לו ‘קדושה’.

והנה על הפסוק “קדושים תהיו” )ויקרא יט, ב( מפרש רש”י )שם(: “פרושים תהיו”. חכמינו ז”ל אומרים: 

קדש עצמך במותר לך )עיין רמב”ן שם(. כשהאדם זוכה לקדושה המביאה אותו לידי פרישות, עד 

שמסוגל לוותר על תאוותיו ורצונותיו, הרי הוא מסוגל להתחשב בסבלם של אחרים. אבל כאשר חסרה 

לו קדושה ופרישות, ואינו יכול לוותר על תאוותיו לטובת עצמו, אזי גם לא יוותר מעצמו לטובת אחרים. 

על פי יסוד זה מובן המעשה הנ”ל: מאחר ולא התאפקה האם ואכלה ביום הכיפורים גרמה היא 

בכך לעוברה שבקרבה לאהוב את עצמו ולא להתחשב בסבלם של אחרים. וכפי שכתב רבינו יונה 

בספרו ‘שערי תשובה’ על הפסוק: “לתאוה יבקש נפרד בכל תושיה יתגלע” )משלי יח, א( וז”ל: 

פירוש, מי שמבקש ללכת אחר תאוותיו ורצונו, נפרד מכל חבר ָוֵרַע, כי ירחקו ממנו אוהב ְוֵרַע, כי 

תאוות בני אדם ומדותם חלוקות. אין רצונו של זה כרצונו של זה. עכ”ל. בעל תאוה - רחוק הוא 

מאהבת הבריות, מאחר והוא רחוק מקדושה ופרישות, הרי הוא מרגיש רק את עצמו, אני ואפסי 

עוד, וכיון שכן ינסה אף להתעשר על חשבון אחרים ללא התחשבות בסבלם של העניים.

לעומת זאת, האשה שהתאפקה ולא אכלה ביום הכיפורים, יצא ממנה רבי יוחנן, שעליו מספרת הגמרא 

במסכת ברכות )כ, א( שהיה רגיל ללכת ולשבת על יד הכניסה לבית הטבילה, והיה מסביר לסיבת 

הדבר מדוע הוא יושב שם: כי כשעולות בנות ישראל ובאות מטבילה בדרך לביתם, הן יסתכלו בי 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הפרישותשער הפרישות הלבבות הלבבותחובות  חובות 

 ארחוט המושר  טספה טספד  ארחוט המושר 

ובביאור   – גדר  מה  אבל 

המיוחדט  הפריסוט  הגדרת 

אליה  הטורה  אנסי  וצורך 

וחובתם של אנשי התורה   –

נחלקו  פרישות,  באותה 

כבר  הנה   – בגדרה  החכמים 

בהגדרתה.  החכמים  נחלקו 

מי  יש   – סאמר  מי  מהם 

שאמר: הפריסוט היא, עזיבט 

כל מה סתורד מן האלהים – 

שמטריד  מה  מכל  הימנעות 

דעתו  ומסיח  האדם  את 

מעבודת האלוקים. — ואמר 

אמר:  אחר  חכם   – אחר 

היא, מאוש בעולם  הפריסוט 

– תיעוב של כל ענייני העולם הזה וקצר ]וצמצום[ המאויים – וכבישת התאוות. — ואמר אחר – 

ואילו חכם אחר אמר: הפריסוט היא, מנוחט הנפס – שתהא הנפש רגועה ונינוחה וחשימט רעיוניה 

מכל מה סהוא לה למנוחה – וההימנעות ממחשבות היצר המתאווה למה שמפר את מנוחתה ]כוונת 

רבנו היא שעל האדם להימנע מלהרהר ולהימשך בלבו ובמחשבתו אחר תאוות יצרו המתאווה 

תנוח  תשוקותיו  את  שישיג  לאחר  כי  לחשוב  אותו  ומפתה  הזה,  העולם  לתענוגות  ומשתוקק 

ותשקוט הנפש. מחשבות אלו עצמן מערערות את מנוחת הנפש, ועל כן יש להימנע מהן )עפ"י פת 

לחם וטוב הלבנון([. — ואמר אחר – חכם אחר אמר:  הפריסוט היא, הבתחון באלהים וההישענות 

עליו. — ואמר אחר – חכם אחר אמר:

שלימות  כי   - בכולן  העולם 

עולה  העולם  קיומו של  סדר 

כולם  של  הידיעות  מצירוף 

ובכללותם, איש איש בתחומו 

שלמה  סאמר  כמו  השונה, 

יא(:  ג,  )קהלט  החכם  המלך 

בעטו"  יפה  עסה  הכל  "אט 

ה'  ברא  בבריאה  דבר  כל   –

ועוד  ולזמן,  למקום  בהתאמה 

זמן  "לכל  א(:  ג,  )קהלט  אמר 

ועת לכל חפץ תחת השמים" – הבורא קבע מועד מדויק לכל דבר ועניין במרחבי העולם כולו.

מהי   – הכוללט  ענין הפריסוט  לעיל  האמור  בכל   – נתבאר במה סהקדמנו  הנה   - וכבר הטבאר 

"הפרישות הכוללת", וצורך בני אדם אליה לשדר עניניהם בה בעולם הזה – והתועלת שיש לבני אדם 

ממנה, למען הסדר הטוב של ענייניהם בעולם הזה.

ִני ֶרק ׁסֵ  ּפֶ

י  ַאְנׁסֵ ְוֹצֶרְך  ֻיֶחֶדט  ַהּמְ ִריׁסּוט  ַהּפְ ֶדר  ּגֶ ַמה  ֲאָבל 
ִגְדָרּה.  ּבְ ַהֲחָכִמים  ֶנְחְלקּו  ֵאֶליָה,  ַהּטֹוָרה 

ַמה  ל  ּכָ ֲעִזיַבט  ִריׁסּוט,  ַהּפְ ָאַמר:  ׁסֶ ִמי  ֵמֶהם 

ִריׁסּוט,  ּתֹוֵרד ִמן ָהֱאלִֹהים. — ְוָאַמר ַאֵחר: ַהּפְ ֶ ּסׁ

ַאֵחר:  ְוָאַמר   — ים.  ֲאַוּיִ ַהּמַ ר  ְוַקּצֵ עֹוָלם  ּבָ ָמאֹוש 

ל  ֶפׁס ַוֲחִשיַמט ַרְעיֹוֶניָה ִמּכָ ִריׁסּוט, ְמנּוַחט ַהּנֶ ַהּפְ

ַאֵחר: ְוָאַמר   — ִלְמנּוָחה.  ָלּה  הּוא  ֶ ּסׁ  ַמה 

ַאֵחר:  ְוָאַמר  אלִֹהים. —  ּבֵ חֹון  ּתָ ַהּבִ ִריׁסּוט,  )א(ַהּפְ

ָאַמר ֶהָחָכם )קֶֹהֶלט ג, יא(: )ו(ֶאט  מֹו ׁסֶ ן, ּכְ ֻכּלָ ָהעֹוָלם ּבְ

ה ָיֶפה ְבִעּטֹו, ְוָאַמר )קֶֹהֶלט ג, א(: ַלּכֹל ְזָמן. ַהּכֹל ָעׂסָ

ִריׁסּוט  ַהּפְ ִעְנַין  ְמנּו  ִהְקּדַ ֶ ּסׁ ַמה  ּבְ ֵאר  ִהְטּבָ ּוְכָבר 
ר  ְלַשּדֵ ֵאֶליָה  ָאָדם  ֵני  ּבְ ְוֹצֶרְך  ַהּכֹוֶלֶלט 

ה. עֹוָלם ַהּזֶ ּה ּבָ ִעְנְיֵניֶהם ּבָ

א. הפריסוט, הבתחון באלהים. את הקשר שבין בטחון באלהים לפרישות יש לבאר על פי דברי 

רבינו לעיל בפתיחה לשער הבטחון, וז”ל: “ואילו התועלת שהביטחון מביא להשגת אושר בעולם 

הזה הן: מנוחת הלב מדאגות העולם הזה ושלוה מהתרוצצות הנפש ומצערה על העדר תאוותיה 

הגופניות” וכו’. 

ובהרחבת ביאור הענין נראה לומר, על פי מה שכתב ה’משך חכמה’ )דברים י, כ( שהביטחון הוא 

ו. אט הכל עסה יפה בעטו. במסכת ברכות )מג, ב(: “אמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב: מאי 

דכתיב )קהלת ג, יא(: ‘את הכל עשה יפה בעתו’ – מלמד שכל אחד ואחד ִיָּפה לו הקב”ה אומנתו 

בפניו”. כלומר, הקב”ה הטביע בטבעו של כל אחד ואחד, שאומנתו תמצא חן בעיניו. ופירש רש”י: 

אפילו הבורסקי ]שעיסוקו בעיבוד עורות, ונאלץ לבא במגע עם חומרים שריחם רע[, אומנתו נאה 

לו בעיניו. ועשה הקב”ה כן, כדי שלא יחסר לעולם שום סוג של אומנות.

על פי מה שדרשה הגמרא בפסוק זה, הוסיף המהרש”א לבאר את המשך הפסוק: “את-הכל עשה יפה 

בעתו, גם את-העולם נתן בלבם, מבלי אשר לא-ימצא האדם את-המעשה אשר עשה האלהים, מראש 

ועד-סוף”: “את הכל עשה יפה בעתו” – בעת בריאת האדם, כשגזר עליו הקב”ה מה יהיה מעשהו, ִיָפּה 

לו אומנותו בעיניו, גם אם היא אומנות בזויה ושפלה. בנוסף לזה, “גם את-העולם נתן בלבם” – כל כך 

נתן, כלומר השריש, בלב כל אומן ואומן את אהבת אומנתו )“העולם”(, עד שכתוצאה מכך, “מבלי אשר 

לא-ימצא האדם את המעשה” – אין האדם מוצא ענין, כלומר מתאווה, להתעסק באומנות )“המעשה”( 

של אחרים. וכל כך למה? “אשר-עשה האלהים” כן לצורך קיום יישובו של העולם, בכדי להבטיח שכל 

אדם יתמיד בתפקידו מ”ראש ועד סוף”, מתחילת חייו ועד סופו )ועיין גם ‘מרומי שדה’(. 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הפרישותשער הפרישות הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המושר  ארחוט  טספז טספו   המושר   ארחוט   

מנוחה וטענוג גופני – הימנעות 

גופנית,  והנאה  עונג  מכל 

לדברים  פרט   – התבע  אלא 

מטבעו  המחוייבים  הכרחיים 

טוכל  לא  אסר  עולם  של 

לנפש  ייתכן  שלא   – לעמוד 

בלעדיו,  להתקיים  האדם 

– וכל  ויוציא זולטו מן הנפס 

של  זו  בהגדרה  שאינו  מה 

ממנו.  להתרחק  יש  הכרח, 

— וזה הוא הגדר יוטר ראוי – 

הגדרה זו היא הנכונה ביותר 

הנוהגט  הפריסוט  למידת 

בטורטנו – שיש להתנהג בה על פי תורתנו, מבין סאר הגדרים ]ההגדרות[ אסר זכרנו ]שהזכרנו[.

אך צורך אנסי הטורה לנהוג בפריסוט הוא – חובתם של שומרי התורה להתנהג בפרישות המיוחדת 

נובעת מן העובדה סכוונט הטורה – תכלית מצוות התורה ולימודה היא להמסיל הסכל בכל טאווט 

הנפס – להשליט את השכל על כל תאוות הנפש, ולהגבירו – ולהגביר את כוחו עליהן. ומן הידוע 

– ודבר ידוע הוא, כי הגברט – התגברות

ההסתפקות  היא  הפריסוט 

במועט שבמועט. לפי הגדרה 

ורק  אך  האדם  יסתפק  זו, 

הבסיסיים  הצרכים  במילוי 

בסר  כשוט  שהם  ביותר 

בבגד  הגוף  כיסוי   – הערוה 

ואכילה   – הרעבון  וסבר 

הרעב,  את  לשבור  כדי  רק 

ומאוש בזולטם – והרחקה של כל מה שמעבר לאלו. — ואמר אחר – חכם אחר אמר: הפריסוט היא, 

עזוב אהבט הברואים – הימנעות מלהימצא בחברת בני אדם. והיות האדם אהב ]אוהב[ הבדידוט – 

ודבק בהנהגת הבדידות. — ואמר אחר – חכם אחר אמר: הפריסוט היא, ההודאה לה' על התובה, 

ושבל הנשיון – וקבלת הצער והרעה שנגזרו על האדם באהבה מתוך ידיעה שהם בגדר ניסיון מאת 

ה'. — ואמר אחר – וחכם אחר אמר: הפריסוט היא, מניעט הנפס מכל

ר לֹא טּוַכל  ַבע ֲאׁסֶ א ַהּתֶ ְמנּוָחה ְוַטֲענּוג ּגּוָפִני, ֶאּלָ

ְוֶזה   — ֶפׁס.  ַהּנֶ ִמן  זּוָלטֹו  ְויֹוִציא  ְלָעָדיו  ּבִ ַלֲעֹמד 

טֹוָרֵטנּו,  ּבְ ַהּנֹוֶהֶגט  ִריׁסּוט  ַלּפְ ָראּוי  יֹוֵטר  ֶדר  ַהּגָ

ר ָזָכְרנּו. ָדִרים ֲאׁסֶ ָאר ַהּגְ ְ ִמּסׁ

הּוא,  ְפִריׁסּוט  ּבִ ִלְנֹהג  ַהּטֹוָרה  י  ַאְנׁסֵ ֹצֶרְך  ַאְך 
ֲאוֹוט  ָכל ּטַ ֶכל ּבְ יל ַהּסֵׂ ַנט ַהּטֹוָרה ְלַהְמׁסִ ּוָ ּכַ ׁסֶ

ַרט  י )ב(ַהְגּבָ דּוַע, ּכִ ירֹו ֲעֵליֶהן. ּוִמן ַהּיָ ֶפׁס ּוְלַהְגּבִ ַהּנֶ

ָהְרָעבֹון  ֹבר  ּוׁסְ ָהֶעְרָוה  ר  ׂסַ ּבְ ּשֹוט  ּכַ ִריׁסּוט,  ַהּפְ

ֲעזֹב  ִריׁסּוט,  ַהּפְ ַאֵחר:  ְוָאַמר  זּוָלָטם. —  ּבְ ּוְמאֹש 

ִדידּוט. — ְוָאַמר ַאֵחר:  רּוִאים ֶוֱאֹהב ַהּבְ ַאֲהַבט ַהּבְ

יֹון. —  ּשָ ִריׁסּוט, ַההֹוָדָאה ַעל ַהּתֹוָבה ּוְשֹבל ַהּנִ ַהּפְ

ל  ִמּכָ ֶפׁס  ַהּנֶ ְמִניַעט  ִריׁסּוט,  ַהּפְ ַאֵחר:  ְוָאַמר 

ב. הגברט הטאוה על הסכל היא ראס כל חתאט ושיבט כל גנוט. כתב רבינו יונה )שע”ת א, ל(: 

“כל זמן שהאדם הולך אחרי התאוה, נמשך אחרי תולדות החומר וירחק מדרך הנפש המשכלת, 

ואז יתגבר יצרו עליו”. ובהמשך שם )א, לא( כתב: “והנה התאוה הנתונה בלב האדם שורש כל 

הפעולות. לכן אם יתקן התאוות ]להטותם לתכלית הנכונה[, ותחת אשר כל האיברים ישרתום 

ימשכם אחרי השכל )פירוש: ימשוך את התאוות ואת האיברים שיהיו משועבדים לשכל(, וילוו 

כי  ונאותים(...  יהיו ראויים  ומעשיו  )-ממילא כל פעולותיו  יכשרו כל הפעלים  וישרתוהו,  עליו 

כאשר ישבר אדם תאוותו גם בדברים המותרים, בזה תצליח הנפש )-יתחזק כוחה(...”. עכ”ל.

וז”ל הרמב”ם )בהקדמתו לסדר זרעים(: “אבל עם ציור המושכלות יתחייב להרחיק רוב התענוגים 

הגופיים כי תחילת השכל יצייר שחורבן הנפש בתקון הגוף ותיקון הנפש בחורבן הגוף...”.

כתיב: “ורחמי רשעים אכזרי” )משלי יב, י(, ופירש רבינו בחיי )‘כד הקמח’, תענית( שמי שמרחם 

הדבקות בה’, והציווי על הבטחון נלמד מהפסוק “ובו תדבק”, וביאר ה’משך חכמה’ שענין הבטחון 

זו מביאה את האדם  והרגשת קרבה  ואהבתו, שדואג לכל צרכי האדם.  ה’  הוא הרגשת קרבת 

לידי כך שחוזר ואוהב את הקב”ה, והוא ענין הדבקות. וכן להיפך, הדבק באלוקים ודאי בוטח בו 

וסומך עליו בכל ענייניו שידאג לכל צרכיו. ונמצא שהביטחון והדבקות מתאחדים יחד, וציווי על 

הדבקות הוא ציווי על הבטחון. ה’משך חכמה’ מביא לכך ראיה מדברי ‘חובת הלבבות’ שמציין 

עשר דרגות בביטחון, זו למעלה מזו, והדרגה העשירית היא הדבקות הגמורה, עיי”ש. והנה הגר”א 

)ביאור אגדתא דרבב”ח ד”ה איידי( ביאר ש’צדיק באמונתו יחיה’, היינו מידת ההסתפקות, וז”ל: 

“בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה והוא ההסתפקות”. ולהנ”ל מובן מדוע הבטחון 

וההסתפקות הם שני חלקים המשלימים זה את זה, כיון שאין אדם יכול להידבק בקב”ה אם הוא 

נמשך אחר החומר ותולדותיו. וכל הדבק באלקיו, מאליו הוא מתרחק מתאוות עולם הזה. ומאידך, 

רק אדם המסתפק, דהיינו שנוטל מהעולם הזה רק את הנצרך לו לעבודת בוראו והופך את החומר 

לכלי לעבודתו יתברך, עד שנמצא שהחומר עבורו הוא חפצא דמצוה, אצלו שייך בטחון אמיתי, 

“וצדיק באמונתו  זה אין החומר מרחיקו מהקב”ה אלא להיפך, הוא עוד מקרבו אליו.  שבאופן 

יחיה”, שמי שלימד נפשו במידת ההסתפקות יכול לחיות נפשו על ידי בטחונו בקב”ה )‘בטחון 

איש’ פרק י”ח אות א’(. 

 עיונים 

 עיונים 



הלבבותשער הפרישותביושר לבב חובות 

 ארחוט המושר  טספת 

הלבבות שער הפרישותחובות 

טספח  ארחוט המושר 

ראס  היא  הסכל  על  הטאוה 

לכל חתאט – היא השורש של 

כל החטאים, ושיבט כל גנוט 

המידות  לכל  הגורם  והיא   –

אל  ַעם  נתה  ולא  המגונות, 

ונמשכו  נטו  ולא   – העולם 

תאוות  אל  ישראל  בני 

העולם הזה, עד סנתו – אלא 

הטורה,  מן  שסרו  מפני  רק 

והסיאם היצר – ובכך הצליח 

ייסוב  להניח  לפתותם  היצר 

עולם הצלטם – לעזוב את העמל שיביא להם טובה בעולם הבא שהוא משענתם והצלתם, ונתוט 

בהם – ובאמצעות התאוות גרם להם יצרם לסטות מדרך אבוטיהם, אסר היה דרך – דרך האבות 

לימדה את האדם לספק די הצורך בעולם – כלומר, הדרך הנכונה שהורו האבות היא שימוש בעולם 

הזה שנועד רק כדי לספק את הדברים הדרושים לקיום הגוף, והשיפק ממנו – וגם מאותם דברים 

נצרכים נהנו רק כדי סיפוקם ולא יותר, ולהשטפק בדבר המשפיק לחיוט בו – והורו האבות להסתפק 

במה שדרוש לשם מחיה, ואולם היצר ייפה להם הטפארה בו – פיתה את הבנים ונתן בליבם לחשוב 

שדרך החיים הנכונה בעולם הזה היא לחיות חיי פאר והרבוט מהונו – ולהרבות קניינים, וחיבב 

עליהם להטעדן

ל  ט ּכָ אט ְוִשּבַ ל ַחּתָ ֶכל ִהיא רֹאׁס ּכָ ֲאָוה ַעל ַהּסֵׂ ַהּטַ

ִמן  תּו  ּנָ ׁסֶ ַעד  ָהעֹוָלם  ֶאל  ַעם  ָנָתה  ְולֹא  נּוט,  ּגְ

עֹוַלם  ּוב  ִיּסׁ יַח  ְלַהּנִ ֶצר  ַהּיֵ יָאם  ִ ְוִהּסׁ ַהּטֹוָרה, 

ר ָהָיה  ֶרְך ֲאבֹוֵטיֶהם, ֲאׁסֶ ֶהם ִמּדֶ ָלָטם, ּוְנתֹוט ּבָ ַהּצָ

ק  ּפֵ ּוְלִהְשּטַ ּנּו,  ִמּמֶ ק  ּפֵ ְוַהּשִ עֹוָלם  ּבָ ַהּצֶֹרְך  י  ּדֵ ֶדֶרְך 

ְפָאָרה  ַהּטִ ָלֶהם  ה  ְוִיּפָ ּבֹו,  ִלְחיֹוט  יק  ְשּפִ ַהּמַ ָדָבר  ּבְ

ן  ְלִהְטַעּדֵ ֲעֵליֶהם  ב  ְוִחּבֵ ֵמהֹונֹו,  ְוַהְרּבֹוט  בֹו 

ונשמתו ולקנות שלימותו”, עכ”ד. ומעתה כאשר האדם נמשך אחר תענוגי העולם-הזה הרי שהוא 

מעצים בזה את כוח הגוף וממעיט כוח הנשמה, וכמו שכתב ב’שערי תשובה’ )א, ל-לא( וז”ל: “כי 

כל זמן שהאדם הולך אחרי התאוה, נמשך אחרי תולדות החומר, וירחק מדרך הנפש המשכלת, ואז 

יתגבר יצרו עליו”, וזה ממש היפוך כל עבודתו בחייו, ולכן הזהירו על זה ביותר שימנע מאכילת 

תענוג ומשאר תענוגות העולם הזה ]אמנם כבר אמר רבי ח”י מישקובסקי זצ”ל, שבכדי להתרחק 

מתענוגות העולם-הזה אין צריך ממש להימנע מלהנות מהם, אלא העיקר שלא יעשה האדם עסק 

מהנאות אלו. לדוגמא: כאשר מביאים לפניו דבר מאכל ערב שיש לו ממנו הנאה, אינו מחוייב 

כלומר,  זו,  באכילה  נכונה  לייחס מחשבה  צריך  אך  לאכול,  יכול  כלל, אלא  להימנע מאכילתו 

שיכוון לצבור מהאכילה כוח ותועלת לעבודת ה’[ )‘ברומו של עולם’ עמ’ כ”ז(. 

על נפש הבהמית להשביע אותה בכל תאוותיה, הוא אכזרי על נפשו השכלית, כי התאוות הן הן 

המסך המבדיל והמונע מלהשיג את המושכלות. 

שהמית  לאחר  אלא  עבודת-ה’  יתכן  “לא  זצ”ל:  הגר”א  בשם  כתב  ט(  )ב,  שלמה”  “אבן  בספר 

התאוות והנאות דעלמא, וזה נקרא ‘שונא-בצע’. ואי אפשר להשיג מתיקות התורה, אלא על ידי 

הסיגופים והרחקות התאוות”.

עוד כתב שם )ב, יא(: “דרך היצר הרע להסית בתחילה ללמוד וגם למלאות תאוותו. כי אם יסיתנו 

שלא ללמוד כלל, לא ישמע לו. וכאשר ירגיל עצמו בהנאת הגוף, אז ממילא לא ילמד, כי טרוד 

כך  ואחר  הרגלו.  כשיעזוב  לבריאותו  שיזיק  לו,  אומר  הרע  והיצר  הגוף,  הנאת  למלאות  תמיד 

מתעצל לרדוף אחר התורה והמצוות )ואף על פי שלא יהיה לו על ידי זה העדר התאווה(, ואחר 

כך אינו רוצה לעשותם, אף אם יזדמן לו בלא טירחה ויגיעה”.

ובביאור הגר”א על משלי )ז, כז( ביאר בדרך זו מה שאומרים בנוסח הוידוי “תעינו תעתענו סרנו” 

וכו’ כי מתחילה “תעינו” - היינו סבורים שנוכל ללמוד וגם למלאות התאוות. אחר כך “תעתענו” - 

וממילא איננו יכולים ללמוד וכו’, ואחר כך “סרנו ממצוותיך” - שאין אנו רודפים אחריהם, ולבסוף 

“ולא שווה לנו” - אפילו אם יזדמן בלא טירחה.

וכבר אמרו ב’אבות דרבי נתן’ )כח, ה(: “...רבי יהודה הנשיא אומר, כל המקבל עליו תענוגי העולם 

הזה מונעים ממנו תענוגי העולם הבא וכל שאינו מקבל תענוגי העולם הזה נותנין לו תענוגי 

העולם הבא”.

בספר חרדים )פרק ס”ו אות מ”א( כתב וז”ל: “ודע באמת, כי לפי רוב פרישותך מן העולם, יהיה 

רוב דביקותך בו יתברך”. ובאגרות חזון איש )ח”א אג’ כ’( כתב וז”ל: “ליזהר מאד מאד מאכילת 

תענוג, ואם בטומאת הגוף יש ראשון לטומאה ויש אב הטומאה ויש אבי אבות, בטומאת הנפש של 

מילוי התאוה באכילת תענוג מתאחד ראשון לטומאה ואב הטומאה ואבי אבות הטומאה, דבר זה 

הוא מן השפלים מאד ]ה[מעכבים את הלימוד” וכו’.

וביאור הענין בפשוטו הוא משום שבאמת כל ענין עבודת האדם בעולם-הזה הוא להמעיט כוח 

וז”ל:  פ”ג(  )ח”א  ה’  והנשמה, כמו שכתב בספר דרך  כוח השכל  ומאידך להגביר  הגוף  משיכת 

“גזרה החכמה העליונה שיהיה האדם מורכב משני הפכים, דהיינו מנשמה שכלית וזכה, וגוף ארצי 

ועכור, שכל אחד מהם יטה בטבע לצדו, 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 ח”ו, ולאדם הזה יכולת להשפיל חומרו לפני שכלו 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הפרישותשער הפרישות הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המושר  ארחוט   ארחוט המושר  טסצא טסצ  

כל  אף  – שעל  הטענוג ההוא 

נבצר  והשתדלותם  מאמציהם 

מהם להשיג את התענוג, ומחסבטו עליו – ולמרות זאת ישימו כל מחשבתם על מטרתם זו, ונפסו סואפט

– ואחר שחיבב  ולהטנסא בו 

עליהם את העידון בתענוגים 

ואת הִהתנשאות וההתפארות 

עד  להתענג,  באפשרות 

ימיו  במצולוט  צללו  אסר 

במצולות  טבעו  שהם  עד   –

או-אז   – וחייבם  תענוגיו. 

לשאת  היצר  אותם  הכריח 

לשבול  התענוגים:  בתוצאות 

את צער גליהם – את הדאגות 

מביאים  שהתענוגים  והצרות 

]בהמשך דבריו ממשיל רבנו את הצרות והמכאובים הרבים הנגרמים לבני האדם בשל התענוגים – 

לגלי הים )פת לחם([, והעולם מוסל בהם – ואת שעבוד התאוות. הם נאלצים לחיות תחת ממשלת 

תאוות העולם הזה, ואותם אזניהם ומעצים אט עיניהם – עד אשר גברו עליהם אותן תאוות והחרישו 

את אזניהם וסימאו את עיניהם, ואין מהם אחד אלא מטעשק בטענוגו – עד שאין ביניהם אפילו אחד 

שאינו מתעסק בתענוגיו כסיסיגנו – כשיעלה בידו להשיגם ויזדמן לו - וכשהם מזומנים לפניו, והוא 

טורטו ודטו – ותענוגיהם הפכו להיות התורה והדת שלהם, עד סתרד אוטו מאלהיו – עד שהסירו 

והרחיקו אותם לגמרי מאלוקיהם, כמו סנאמר )ירמיה ב, ית(: "טישרך רעטך – הרעה שהאדם עושה 

כשהוא עוזב את עבודת ה' ורודף אחר תענוגי העולם הזה, היא עצמה תייסר אותו, כי סופה להביא 

עליו את כל הצרות והמכאובים הנובעים מתענוגים אלו, ומסבוטיך טוכיחך" – שובבותו של האדם, 

והליכתו אחרי שרירות לבו, היא עצמה תתנקם בו, ומסיים הפסוק: 'ודעי וראי כי רע ומר עזבך 

את ה' אלהיך' – גם אם האדם חושב שעם עזיבתו את ה' יוכל להשיג את הטוב בעולם הזה, זו 

טעות. להיפך - עזיבתו את ה' הוא רע ומר, ה' ישמרנו )לפי רש"י, מצודת דוד וטוב הלבנון(. ומהם 

מי – ובין האנשים השבויים בתאוותיהם יש סיימנע ממנו

ׁסֹוֶאֶפט  ְוַנְפׁסֹו  ָעָליו,  ְבּטֹו  ּוַמֲחׁסַ ַההּוא,  ֲענּוג  ַהּטַ יו.  ַיּמָ ְמצֹולֹוט  ּבִ ָצֲללּו  ר  ֲאׁסֶ ַעד  בֹו,  א  ּוְלִהְטַנּסֵׂ

ל  ְוָהעֹוָלם מֹוׁסֵ יֶהם,  ּלֵ ּגַ ַצַער  ִלְשּבֹל  ֶצר  ַהּיֵ ָבם  ְוִחּיְ

ְוֵאין  ֵעיֵניֶהם,  ֶאט  ּוַמֲעִצים  ָאְזֵניֶהם  ְואֹוֵתם  ֶהם  ּבָ

יֶגּנּו  ּסִׂ ּיַ ְכׁסֶ ַטֲענּוגֹו  ּבְ ק  ִמְטַעּשֵ א  ֶאּלָ ֶאָחד  ֵמֶהם 

אֹוטֹו  ַרד  ּתָ ׁסֶ ַעד  ְוָדטֹו,  טֹוָרטֹו  ְוהּוא  לֹו,  ן  ּמֵ ְוִיְזּדַ

ֵרְך ָרָעֵטְך  ַיּשְ ָאַמר )ִיְרְמָיה ב, ית(: )ג(ּטְ מֹו ׁסֶ ֵמֱאלָֹהיו, ּכְ

ּנּו  ִמּמֶ ַנע  ּמָ ּיִ ׁסֶ ִמי  ּוֵמֶהם  ּטֹוִכיֻחְך.  בֹוַטִיְך  ּוְמׁסֻ

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 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. ומצינו בפוסקים שאף עבירה הנעשית באונס גם כן מטמטמת לבו 

]אלא אם כן היה מחוייב לעשות כן מצד פיקוח נפש שאז זכות המצוה תגן עליו שלא יזיק לו[ כי 

כך ברא הקב”ה בטבע שהעבירה היא אש שורפת כמו נחש ועקרב. עכ”ל.

דוגמא לדבר, גרעין החיטה, שזורעים אותו באדמה וממנו צומחים עוד חיטים, הרי שבאותו גרעין 

בודד כבר נמצא כל תוצאותיו, כמו כן תיכף בעת עשיית העבירה כבר נמצא ונברא העונש וצריך 

הוא רק לצאת מהכוח אל הפועל, שהעונש ִהנו פרי ותוצאת העבירה. ובישעיהו )ג, י-יא(: “אמרו 

צדיק כי טוב כי פרי מעלליהם יאכלו, אוי לרשע רע כי גמול ידיו יעשה לו”, שהשכר והעונש הם 

פרי וגמול מעשה האדם לטוב או למוטב, וכנ”ל. וכל זה מבואר ב’נפש החיים’ )א, יא(, עיי”ש. ובאיכה 

)ג, לח-לט(: “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, טו( 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 צד, כג(, שהרעה שנהיה על 

ידי החטא הוא הוא המכלה את החוטא, וכפי שמבארים המפרשים את הכתוב )תהלים קמב, 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”! 

ג. טישרך רעטך ומסובוטיך טוכיֻחך. פירוש, הרעה שעושה האדם היא 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 

 עיונים 

 עיונים 
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טסצג טסצב  ארחוט המושר  המושר   ארחוט   

הם  מידה  באותה   – רחקו 

האמת,  מאור  מתרחקים 

וכל אסר רחקו – וככל שהם 

מתרחקים יותר מאור האמט 

אסר נפרדו ]פרשו[ ממנו, כך 

יותר  מתחברים   - הטחברו 

 – ידעו  אסר  הרע  היצר  אל 

שנעשה חביבם ומיודעם.

האפלה  הטאבכה  וככה 

עליהם – עד שגברה עליהם 

האפילה, וגדל העולם – וגדלו 

בלבם,  הזה  העולם  תאוות 

 – בעיניהם  סכלולו  וייף 

והפיתוי נעשה משוכלל ויפה 

יותר ויותר בעיניהם, ויוסיבו 

בהיחרב  אותו  ובנו   – אוטו 

סכלם – בחורבן שכלם. וכל 

 – ייסוב  העולם  נושף  אסר 

וככל שהעולם נעשה משוכלל יותר, באותה מידה נושף סכלם חורבן – גדל חורבן ִשכלם, עד אסר 

חסבו דרכו הרעה כי היא התובה – עד שחשבו כי דרכו הרעה של יצרם היא הדרך הטובה, וטעוטו 

- ובעיניהם הסבך שהם תועים בו כי היא היסרה – הוא המסלול הישר, וסמוהו לחוק ולמושר – 

וקבעו את דרך יצרם הרע כדרך חוקית ומוסרית.

ויוריסו אוטו האבוט אט בניהם – והורישו האבות דרך זו, המאדירה את היצר ותענוגותיו, לבניהם 

אחריהם, וגדלו עליו – וִגדלו בדרך זו את צאצאיהם, וציוו בו המונם – וציוו את המון העם לצעוד 

במסלול זה, והטקנאו

אליו, וטלויה בו – ונפשם מקווה 

ומייחלת אליו, וסוגה בבקסטו – 

והם טרודים ברדיפתם להשיגו 

סנאמר  כמו  ויומם,  לילה 

יחסוב  "און  ה(:  לו,  )טהלים 

ֶרַשע  – מחשבות  על מסכבו 

זה בכל שעה, גם  ילוו אדם 

יטיצב  יצועו,  על  בעלותו 

ובקומו   – תוב"  לא  דרך  על 

קבע  בדרך  ממשיך  הוא 

בהתנהגותו הְמֻעֶוֶתת.

שהשיג  מי  בין   – וסניהם 

מי  ובין  העולם,  תענוגי  את 

שלא השיג אותם, אך שואף 

להשיגם  ומצפה  ומייחל 

בענינו  לנפש(  )מרפא 

בים  טובעים   – תובעים 

בו  התוב  ומהסיג  התאוות, 

נגזרים ונלאים – ונבצר מהם להגיע אל הטוב והם נלאים ביגיעתם המתמדת, ומפשידים בשחורטם 

– ומפסידים ב"מסחרם", שהרי הם מחליפים עולם עומד בעולם עובר, ואיזה סוחר יסכים לסחר 

חליפין שכזה?! -ונפסם פחוטה – ופחיתות נפשם גוברת ובחירטם רעה – והם בוחרים ברע, שכלים 

הבא  העולם  ושל  ה'  עבודת  של  בערכם  מכירים  כשאינם  בסכלות  ונוהגים   – הטמורה  בערך 

ומַוותרים עליהם, והמומר בה – וגם אינם יודעים לזלזל בערך מה שקיבלו תמורת הוויתור על חיי 

העולם הבא, כלומר, אינם מכירים באפסיות התענוגים וקנייני העולם הזה, כמו סנאמר )טהלים 

קו, כ(: "וימירו אט כבודם – החליפו את ה' שהוא ִּתְפארתם, בטבניט סור אכל עסב" – בדמות שור 

ומזומנים  נכונים  מלהיות  פוסקים  ואינם   – לוחך עשבים. ואינם שרים קרואי ההרגל הגובר  בזוי 

לתרוד  הנפסד  מסחרם  ולהבלי   – ורהבי השחורוט המפשידוט  עליהם,  המתגברים  היצר  להרגלי 

]להטריד[ אט לבם בטולדוט רהביו – בהמצאת הבלים חדשים של תענוגים ותאוות, ולייסב בלבם 

גלגוליו – ולהעסיק את לבם בהשגתם. וכל אסר הטקרבו – וככל שהם מתקרבים יותר אל תאוות 

העולם הזה,

ר ִנְפְרדּו  ר ָרֲחקּו ֵמאֹור ָהֱאֶמט ֲאׁסֶ ָרָחקּו, ְוָכל ֲאׁסֶ

ר ָיָדעּו. ֶצר ֲאׁסֶ רּו ֶאל ַהּיֵ ּנּו, ִהְטַחּבְ ִמּמֶ

ָהעֹוָלם  ְוָגַדל  ֲעֵליֶהם,  ָהֲאֵפָלה  ָכה  ִהְטַאּבְ ְוָכָכה 
יבּו  ַוּיֹוׁסִ ְבֵעיֵניֶהם,  ְכלּולֹו  ׁסִ יף  ַוּיִ ם,  ִלּבָ ּבְ

ָהעֹוָלם  נֹוַשף  ר  ֲאׁסֶ ְוָכל  ְכָלם.  ׂסִ ֶהְחֵרב  ּבְ אֹוטֹו 

בּו ַדְרּכֹו  ר ָחׁסְ ן, )ד(ַעד ֲאׁסֶ ְכָלם ֻחְרּבָ ּוב, נֹוַשף ׂסִ ִיּסׁ

ָרה,  י ִהיא ַהְיׁסָ י ִהיא ַהּתֹוָבה, ּוְטעֹוטֹו, ּכִ ָהָרָעה ּכִ

מּוהּו ְלחֹק ּוְלמּוָשר. ְוׂסָ

לּו ָעָליו  ְוִגּדְ ֵניֶהם,  ּבְ אֹוטֹו ָהָאבֹוט ֶאט  ַוּיֹוִריׁסּו 
אּו  ֶצֱאָצֵאיֶהם, ְוִצּוּו בֹו ֲהמֹוָנם, ְוִהְטַקּנְ

ְויֹוָמם,  ַלְיָלה  טֹו  ָ ּסׁ ַבּקָ ּבְ ְוׁסֹוָגה  בֹו,  ּוְטלּוָיה  ֵאָליו, 

בֹו  ּכָ ִמׁסְ ַעל  ַיְחׁסֹב  ָאֶון  ה(:  לו,  ים  ִהּלִ )ּטְ ָאַמר  ׁסֶ מֹו  ּכְ

ֶרְך לֹא תֹוב. ב ַעל ּדֶ ִיְטַיּצֵ

ּבֹו  ַהּתֹוב  יג  ּוֵמַהּסִׂ תֹוְבִעים,  ִעְנָינֹו  ּבְ ֵניֶהם  ּוׁסְ
ְשחֹוָרָטם,  ִנְגָזִרים ְוִנְלִאים, ַמְפִשיִדים ּבִ

ֵעֶרְך  ּבְ ְשָכִלים  ָרָעה,  ּוְבִחיָרָטם  חּוָטה  ּפְ ם  ְוַנְפׁסָ

כ(:  קו,  ים  ִהּלִ )ּטְ ָאַמר  ׁסֶ מֹו  ּכְ ּה,  ּבָ ְוַהּמּוָמר  מּוָרה  ַהּטְ

ב.  ֵעׂסֶ אֶֹכל  ׁסֹור  ַטְבִניט  ּבְ בֹוָדם  ּכְ ֶאט  ִמירּו  ַוּיָ

ְוַרֲהֵבי  ַהּגֹוֵבר  ל  ַהֶהְרּגֵ ְקרּוֵאי  ָשִרים  ְוֵאיָנם 

טֹוְלדֹוט  ּבְ ם  ִלּבָ ֶאט  ִלְתרֹד  ְפִשידֹוט  ַהּמַ חֹורֹוט  ַהּשְ

ר ִהְטָקְרבּו,  ְלגּוָליו. ְוָכל ֲאׁסֶ ם ּגִ ִלּבָ ב ּבְ ֵ ְרָהָביו ּוְלַיּסׁ

ד. עד אסר חסבו דרכו הרעה כי היא התובה, וטעוטו כי היא היסרה. בספר ‘מסילת ישרים’ )פרק 

ג’( ביאר את מאמר חז”ל )ב”מ פג, ב( שדרשו על הפסוק )תהלים קד, כ(: “תשת חושך ויהי לילה” 

– “זה העולם הזה, שדומה ללילה”. וז”ל: “והבן כמה נפלא המאמר האמיתי הזה למי שמעמיק להבין 

 עיונים 
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 ארחוט המושר  טסצה טסצד  ארחוט המושר 

עצל,  בעיניהם  ונחשב 

המטעצל  זאת  ולעומת 

שאינו  ומי   - בו  מלהרבוט 

הנאותיו  את  להשיג  ממהר 

נקרא  קנייניו  ולהרבות 

והמשטפק  מתרשל,   – מקצר 

והמסתפק   - ממנו  במשפיק 

נחשב   – מחייתו  בכדי 

העובד  ואילו  חלס,  בעיניהם 

אוטו – את העולם הזה נקרא 

מסטדל – פיקח וחרוץ. וכל שיחם ושיגם הוא השגת המותרות וההנאות בעולם הזה. ומסטבחים 

בו ומטנסאים – וההצלחה החומרית היא הדבר שבו הם מתהללים ומתכבדים, ובעבורו – ולמען 

השגתה הם מטחברים זה עם זה, והיא משמשת סיבה שבגינה הם כועשים זה על זה, ורוצים – 

ומתפייסים זה עם זה, ובעבור הגמול בו – וכדי להרבות את הנאתם, הם עוסים והופכים את בתניהם 

]בטנם[ לאלהיהם, וקובעים שטורטם - היא מלבוסיהם, ומושרם - חיזוק מסכניהם – שיפוץ וייפוי 

מקום מגוריהם הוא הוא דרך המוסר בעיניהם. ]כלומר, לאחר שהשיגו בעולם הזה רכוש רב יותר 

מהדרוש להם, יבזבזו מכספם למאכל וללבוש ולשכלול בתיהם, ולא עוד אלא אף יעשו "את בטנם 

אלהיהם, ומלבושם תורתם" וכו', כדי להצדיק את ריבוי הנאותיהם, ולא ינצלו את זמנם הפנוי 

לעבודת האלוקים וללימוד התורה )מנוח הלבבות([. והם טועים במצולוט – במעמקי תהום השכלוט, 

ומנהיגיהם   – סריהם  עליו 

]כלומר,  זו  דרך  על  קינאו 

שנחלץ  במי  התקנאו  השרים 

בדרך  הולך  ואינו  הטעות  מן 

תאוות  אחר  רדיפה  של  זו 

את  למלט  ויודע  הזה  העולם 

נפשו מפיתויי התענוגות. כה 

רבה היא קנאתם שהם אפילו 

אחר  פירוש  אותו.  מענישים 

זה  מתקנאים  שהשרים  אומר 

בזה ומתחרים ביניהם מי ישיג 

יותר מקנייני העולם הזה )פת לחם([, עד אסר נטבשש היצר ביניהם – עד שנגע רדיפת התענוג הוטמע 

והתבסס היטב בליבם, ונטמלא ביטם הבל - וִּתָּמלא הארץ שטות, וסב בהם – ונהפך בעיניהם הדבר 

הנכרי בעולם – הנגע הזה שהוא זר ומוזר, פוגעני ובלתי מתקבל - לנודע – לדבר נכון והגיוני, והדרך 

וההתנזרות   – והדרך הישרה בעולם הפכה בעיניהם למוזרה, והמשפיק ממוטריו   - הנכונה בו נכריה 

מהמותרות נחשבת אצלם לקצור בחובוטיו – להתרשלות בקיום החובות של האדם כלפי עצמו.

ועסה כל אחד מהם כאסר ראה סעסה רעהו – וכל אחד מהם מחקה את מנהג רעהו, ואילו האדם 

השקול האוחז ממנו די שפקו – הנהנה מהעולם כדי צורכו בלבד נקרא

ק  ּפֵ ְשּטַ ְוַהּמִ ר,  ְמַקּצֵ ּבֹו  ֵמַהְרּבֹוט  ל  ְטַעּצֵ ְוַהּמִ ָעֵצל, 

ל.  ּדֵ ּטַ ִמׁסְ אֹוטֹו  ְוָהעֹוֵבד  ׁס,  ַחּלָ ּנּו  ִמּמֶ יק  ְשּפִ ּמַ ּבַ

ִרים,  ִאים, ּוַבֲעבּורֹו ִמְטַחּבְ ִחים ּבֹו ּוִמְטַנּסְׂ ּבְ ּטַ ּוִמׁסְ

ים  )ה(עֹוׂסִ ּבֹו  מּול  ַהּגְ ּוַבֲעבּור  ְורֹוִצים,  ְוכֹוֲעִשים 

יֶהם, ּומּוָשָרם  ְתֵניֶהם ֱאלֵֹהיֶהם, ְוטֹוָרָטם ַמְלּבּוׁסֵ ּבִ

ְכלּוט,  ַהּשִ ְמצֹולֹוט  ּבִ ְוטֹוִעים  ֵניֶהם.  ּכְ ִמׁסְ ִחּזּוק 

יֵניֶהם,  ּבֵ ֶצר  ַהּיֵ ש  ּשֵ ִנְטּבַ ר  ֲאׁסֶ ַעד  ֵריֶהם,  ׂסָ ָעָליו 

ְכִרי  ַהּנָ ָבר  ַהּדָ ֶהם  ּבָ ב  ְוׁסָ ָהֶבל,  ֵביָטם  א  ְוִנְטַמּלֵ

יק  ְשּפִ ה, ְוַהּמַ כֹוָנה בֹו ָנְכִרּיָ ֶרְך ַהּנְ ָבעֹוָלם נֹוָדע, ְוַהּדֶ

חֹובֹוָטיו. ִמּמֹוָטָריו ִקּצּור ּבְ

ה ָעׂסָ ׁסֶ ָרָאה  ר  ֲאׁסֶ ּכַ ֵמֶהם  ֶאָחד  ָכל  ה   ְוָעׂסָ
ִנְקָרא  ִשְפקֹו  י  ּדֵ ּנּו  ִמּמֶ ְוָהאֹוֵחז  ֵרֵעהּו, 

ה. עוסים בתניהם אלהיהם. הרמב”ן )דברים כא, יח( כתב בענין חטא של בן סורר ומורה: וז”ל: והנה 

יש עליו שני עונשין, האחד שהוא מקלה אביו ואמו וממרה בהם, והשני שהוא זולל וסובא” וכו’.

והנה אמרו חז”ל )סנהדרין עב, א(: בן סורר ומורה על שם סופו הוא נהרג, הגיעה תורה לסוף דעתו, 

סוף שמכלה ממון אביו וכו’ ועומד בפרשת דרכים ומלסטם את הבריות, אמרה תורה ימות זכאי ואל 

ימות חייב. 

בדעת זקנים מבעלי התוספות כתבו: ואי קשיא כיון שנהרג מפני שעתיד ללסטם את הבריות, אין 

לחייבו במיתה חמורה מלסטים, דאילו רוצח - בסייף וזה בסקילה. ונראה לומר, מדכתיב איננו 

שומע בקול אביו ובקול אמו, והוי כמו מקלל אביו ואמו שהוא בסקילה. עכ”ד. 

אמנם עדיין צריך עיון, שהרי זה ודאי שאין בו עכשיו חטא מות, שהרי ‘ימות זכאי’ אמרה תורה, 

בו. כי הנה חושך הלילה שני מיני טעויות אפשר לו שיגרום לעין האדם, או יכסה את העין עד 

שלא יראה מה שלפניו כלל, או שיטעה אותו עד שיראה עמוד כאילו הוא אדם ואדם כאילו הוא 

עמוד. כן חומריות וגשמיות העולם הזה הנה הוא חושך הלילה לעין השכל, וגורם לו שתי טעויות, 

האחד, אינו מניח לו שיראה המכשלות שבדרכי העולם, ונמצאים הפתאים הולכים לבטח ואובדים 

מבלי שהגיעם פחד תחילה... כי ליבם בריא להם כאולם, ונופלים טרם ידעו מהמכשול כלל.

והטעות השני, והוא קשה מן הראשון, הוא שמטעה ראייתם עד שרואים הרע כאילו הוא ממש 

טוב והטוב כאילו הוא רע, ומתוך כך מתחזקים ומחזיקים מעשיהם הרעים. כי אין די שחסרה מהם 

ראיית האמת לראות הרעה אשר נגד פניהם, אלא שנראה להם למצוא ראיות גדולות וניסיונות 

מוכיחים לסברותיהם הרעות ולדעותיהם הכוזבות, וזאת היא הרעה הגדולה המלפפתם ומביאתם 

אל באר שחת... וכל זה מפני היותם תחת החושך וכבושים המה תחת ממשלת יצרם”. עכ”ל.

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הפרישותשער הפרישות הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המושר  ארחוט  טסצז טסצו   המושר   ארחוט   

ברוב  היצר  הגיע  וכאסר 

ומפני   – הטורה  אנסי 

שהצליח היצר להכשיל רבים 

מה  אל  התורה  מאנשי  גם 

סשפרנו – בכל מה שהזכרנו, 

כנגדו  לעמוד  הצתרכו 

בפריסוט המיוחדט – הוצרכו 

נגד,  בפעולות  בו  להילחם 

פרישות  של  בהנהגות  היינו 

את  זכרנו  אסר  מיוחדת, 

הזה  הסער  בפטיחט  גדריה 

ִהזכרנו את הגדרתה  – אשר 

זה, ולהטייצב  בתחילת פרק 

לפניו בה – ובעזרת פרישות 

אל גדר  – עד שהיא תחזיר אותם  ולהתגונן מפניו, עד אסר טסיבם  היצר  נגד  יוכלו לעמוד  זו 

הנכונה הטוריה – אל דרך הפרישות הממוצעת והנכונה על פי התורה, אסר בה טקנט – המביאה 

לידי שלימות הן בענייני האמונה והן בענייני העולם.

והיה בדין בעבור זה – ולשם מטרה זו היה מן הראוי, סיהיו בין אנסי ]שומרי[ הטורה אנסים יחידים 

נוסאים הפריסוט – המתנהגים בפרישות

 – העצלה  במרוצט  סבים 

ועצלות  בכבדות  ומתנהגים 

הפסק,  וללא  זמן  לאורך 

במשא   – במעמשוט  עמושים 

גמול  ומבקסים  הטאווט, 

העובדים - במעסה העוברים 

לעצמם  מבקשים  ואף   –

ה' בעוד שהם  שכר כעובדי 

עוברים על רצונו, ושואפים להגיע אל מדרגוט הצדיקים בה בעת שהם נוהגים במנהגי הרסעים, 

כמו סאמרו חכמינו זכרונם לברכה )שותה כ"ב, ב(: עוסים מעסה זמרי ומבקסים סכר כפינחש - כמה 

צבועים והפכפכים הם! חיצוניותם אינה מגלה את מהותם, ואין תוכם כברם: מעשיהם מכוערים 

כמעשהו של זמרי בן סלוא החוטא, והם מבקשים שכר כפינחס אשר קינא קנאת ה' והרג את זמרי 

)ראה במדבר כה(.

י ַהּטֹוָרה ֶאל ַמה  רֹב ַאְנׁסֵ ֶצר ּבְ יַע ַהּיֵ ִהּגִ ר  ְוַכֲאׁסֶ
ֶנְגּדֹו  ּכְ ַלֲעֹמד  ִהְצָתְרכּו  ְרנּו,  ּפַ ּשִ ֶ ּסׁ

ְפִטיַחט  ּבִ ְגָדֶריָה  ָזַכְרנּו  ר  ִריׁסּוט ַהְמֻיֶחֶדט ֲאׁסֶ ּפְ ּבַ

יֵבם  ׁסִ ר ּטְ ּה, ַעד ֲאׁסֶ ב ְלָפָניו ּבָ ה, ּוְלִהְטַיּצֵ ַער ַהּזֶ ַ ַהּסׁ

ַנט ָהֱאמּוָנה  ּקָ ּה ּטַ ר ּבָ ה, ֲאׁסֶ כֹוָנה ַהּטֹוִרּיָ ֵדר ַהּנְ ֶאל ּגָ

ְוָהעֹוָלם.

ַהּטֹוָרה  י  ַאְנׁסֵ ּבְ ְהיּו  ּיִ )ו(ׁסֶ ֶזה,  ֲעבּור  ּבַ ְבִדין  ְוָהָיה 
ִריׁסּוט  ַהּפְ ִאים  נֹוׂסְ ְיִחיִדים  ים  ֲאָנׁסִ

ַמַעְמשֹוט  ּבְ ֲעמּוִשים  ָהַעְצָלה,  ְמרּוַצט  ּבִ ִבים  ׁסָ

ה  ַמֲעׂסֵ ּבְ ָהעֹוְבִדים  מּול  ּגְ ים  ּוְמַבְקׁסִ ֲאוֹוט,  ַהּטַ

ִעים,  ִמְנֲהֵגי ָהְרׁסָ יִקים ּבְ ּדִ ָהעֹוְבִרים, ּוַמְדֵרגֹוט ַהּצַ

ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )שֹוָתה כב, ב(:  מֹו ׁסֶ ּכְ

ִפיְנָחש. ָכר ּכְ ים ׂסָ ה ִזְמִרי ּוְמַבְקׁסִ ים ַמֲעׂסֵ עֹוׂסִ

ו. סיהיו באנסי הטורה אנסים יחידים נוסאים הפריסוט המיוחדט... להועיל בה אנסי הטורה... 

באופן  אם  כי  גמורה  בפרישות  להתנהג  לצדיק  אף  היתר  שאין  מבואר  רופאים לאמונה.  ויהיו 

שיביא תועלת לאחרים, אבל כשאינו מביא תועלת לאחרים אסור לו לנהוג בפרישות גמורה כי 

אם להתנהג בדרך הממוצעת, כי כשיפרוש עצמו לגמרי מן העולם, יגרום לאחרים קלקול לילך 

אחר תאוות לבם הרע. וכפי שכתב ה’חתם סופר’ )פרשת בהעלותך תקי”ף( לבאר סמיכות שני 

פסוקים שנאמרו בתהלים )קיב, ד-ה(: “זרח בחושך אור לישרים חנון ורחום וצדיק”, “טוב איש 

חונן ומלוה יכלכל דבריו במשפט”. וז”ל: הכוונה כי צדיק שאינו מכלכל דברי עצמו במשפט בדרך 

הממוצע, אלא פורש לעצמו לגמרי מן העולם, אותו צדיק אינו מזריח אור לישרים, כי אין למדין 

ממנו להיות פרושים מכל וכל, דזה אי אפשר, וממילא הולכים אחר תאוות לבם הרע, אך הצדיק 

ואם כן אין מיתתו בתורת עונש אלא משום מניעה שלא ימות חייב, אם כן יהא די במיתה קלה 

דהיינו חנק, ולמה להמיתו במיתה חמורה, והלא די בכך שימות וממילא יתקיים ימות זכאי ולא 

חייב. וצריך לומר, שאף על פי דימות זכאי קרינן ביה, ואין במיתתו תורת עונש כשאר מיתות 

בית-דין, מכל מקום עניינו חמור להענישו במיתה החמורה. וצ”ע הטעם.

והנה הרמב”ן כתב, שהעונש השני של בן סורר ומורה הוא על כך שהוא זולל וסובא, ועובר על מה 

שנצטווינו )ויקרא כט, ב( “קדושים תהיו”. ונראה הביאור בזה, שהרי אמרו בגמרא )סנהדרין סג, א( 

אזהרה לבן סורר ומורה מנין, תלמוד לומר “לא תאכלו על הדם” )ויקרא יט, כו(. ופירש רש”י: לא 

תאכל אכילה שתיהרג עליה. וכן הוא ברמב”ם )פ”ז מהלכות ממרים ה”א(. ומבואר שעצם האכילה 

היא המחייבתו מיתה. ונראה הענין כמו שכתב ב’אבן עזרא’ שם על הפסוק “זולל וסובא” )דברים 

כא, יח( וז”ל: “והנה זה כמו אפיקורס, כי לא יבקש חיי העולם הזה כי אם להתענג בכל מיני מאכל 

ומשתה” עכ”ל. והביאור בזה כמו שכתב ב’חובת הלבבות’ )שער הפרישות פ”ב( על הרודפים אחרי 

העולם הזה, ‘עושים בטניהם אלהיהם ותורתם מלבושיהם ומוסרם חיזוק משכניהם’ וכו’. והיינו 

שהאכילה היא אצלם אלהות והיא תכלית אצלם. והוא ענין זולל וסובא, שהעולם הזה הוא עיקר 

אצלו, אם כן אכילתו הוא כעין עבודה זרה. וגם הוא מראה על חומר עניינו, ומצבו הוא בכלל 

ענין העבירות החמורות, שעונשם הוא בסקילה )‘חידושי רבנו הגרי”מ’ – תורה, דברים כא, יח(. 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הפרישותשער הפרישות הלבבות הלבבותחובות  חובות 

 ארחוט המושר  טסצת טסצח  ארחוט המושר 

ובזמן   – יצריהם  גבור  ובעט 

שיצרם גובר על סכלם, ועט 

 – עולמם  במוטרי  תרדטם 

בהשגת  שטרדותיהם  ובזמן 

מותרות העולם הזה מונעות 

הדברים  את  מלעשות  מהם 

מאד  והנדרשים   – הצריכים 

לאמונטם.

אל   – אליהם  יבוא  ואם 

שהוא  אדם  הללו  היחידים 

חולה   – האמונה  חולה 

נפס  דוה  או  פגומה  באמונה 

ממדוי השפקוט – או שנפשו 

ספקות  מחמת  מיוסרת 

ימהרו  האמונה,  בעיקרי 

ומרפא  ארוכה  לו  להעלוט 

חכמטם  באמיטט  למחלתו 

או  האמיתית.  בחכמתם   –

בורח מעבודט האלהים – וכן 

כשיבוא אליהם מי שנתרחק 

מעבודת האלוקים, יסיבוהו - יחזירוהו אליה ויבתיחוהו – ויעודדהו וינסכו בו תקווה וביטחון שיזכה 

להשיגה. או עמוש בחתאיו – ואם יבוא אליהם בעל עבירה עמוס בחטאים, יערבו לו מחילט האלהים 

בסובו מהם – יהיו עֵרבים לו שהאלוקים יסלח לו עליהם, אם יחזור בתשובה. ואם יבוא אליהם 

אדם סוכח – ששכח את האלהים, יזכירוהו – יזכירו לו אותו. או צדיק – אם יפנה אליהם צדיק, 

יאסרוהו – יחזקוהו להמשיך במעשיו הטובים ויאמצו את רוחו. או – וכאשר יפגשו אוהב אלהים, 

יאהבוהו – ירעיפו עליו אהבה, או מגדל ליכולט האלהים – ואם הוא אדם המכיר בגדולת האלוקים, 

יגדלוהו – יגדלו אותו ויעריצוהו, ואם יחתא – ייכשל בחטא, יזכירוהו מיד לסוב – יזכירו לו מיד 

לחזור בתשובה, ואם יחלה אדם, יבקרוהו וידאגו לסעדו בחוליו, ואם יהיה להם מוטר מן העולם – 

ואם יהיה בידם ממון יותר מכפי צורכם, יעניקוהו ממנו – יעניקו לו ממנו, ואם יפגעהו פגע – ואם 

תתרגש עליו צרה, יעזרוהו ויתמכו בידו בעת צערו.

על  והמקבלים  המיוחדט 

עצמם את כל טנאיה ופרטיה, 

 – הטורה  אנסי  בה  להועיל 

ליתר  תועלת  יביאו  ובכך 

שומרי התורה בזמן של שפל 

נפסוטם  פנוט  עם  ונפילה: 

ונתוט  פונה  שנפשם  בעת   –

מידוטם – ומידותיהם סוטות 

לאמונה  רופאים  אלה  יחידים  ויהיו   - או-אז  היצר,  של   - עם  הבהמיוט  אל הטאווט  הישר  מדרך 

ולנפסוט, ויעלו ארוכה - רפואה להם - למחלתם, בעט נתוטם – כאשר יסורו מהמידוט התובוט אל 

המידוט סאחריטן מגונה,

מֹוְטֵרי  ָטם ּבְ ְכָלם, ְוֵעט ִתְרּדָ בֹר ִיְצֵריֶהם ַעל ׂסִ ּוְבֵעט ּגְ

ִריִכים ְמאֹד ֱלֱאמּוָנָטם. ָבִרים ַהּצְ עֹוָלָמם ֵמַהּדְ

ֶנֶפׁס  ְדֵוה  אֹו  ָהֱאמּוָנה  חֹוֵלה  ֲאֵליֶהם  ָיבֹוא  ְוִאם 
ֵפקֹוט, ְיַמֲהרּו ְלַהֲעלֹוט לֹו ֲארּוָכה  ְדֵוי ַהּשְ ִמּמַ

ָהֱאלִֹהים,  ֵמֲעבֹוַדט  ּבֹוֵרַח  אֹו  ָחְכָמָטם,  ט  ֲאִמּטַ ּבַ

ֲחָתָאיו,  ּבַ ָעמּוש  אֹו  ְוַיְבִתיחּוהּו,  ֵאֶליָה  יבּוהּו  ְיׁסִ

ׁסּובֹו ֵמֶהם. ְוִאם ָיבֹוא  ַיַעְרבּו לֹו ְמִחיַלט ָהֱאלִֹהים ּבְ

רּוהּו,  יק, ְיַאׁסְ ירּוהּו, אֹו ַצּדִ ֲאֵליֶהם ׁסֹוֵכַח ֱאלִֹהים, ַיְזּכִ

ִליכֶֹלט  ל  ְמַגּדֵ אֹו  ֶיֱאָהבּוהּו,  ֱאלִֹהים,  אֹוֵהב  אֹו 

ד ָלׁסּוב,  ירּוהּו ִמּיָ לּוהּו, ְוִאם ֶיֱחָתא, ַיְזּכִ ָהֱאלִֹהים, ְיַגּדְ

ִמן  מֹוָטר  ָלֶהם  ִיְהֶיה  ְוִאם  רּוהּו,  ְיַבּקְ ֶיֱחֶלה,  ְוִאם 

ֵעהּו ֶפַגע, ַיַעְזרּוהּו. ּנּו, ְוִאם ִיְפּגָ ָהעֹוָלם, ַיֲעִניקּוהּו ִמּמֶ

י  ַאְנׁסֵ ּה  ּבָ ְלהֹוִעיל  ָנֶאיָה,  ּטְ ִלים  ּוְמַקּבְ ַהְמֻיֶחֶדט 

ֶאל  ִמּדֹוָטם  ּוְנתֹוט  ַנְפׁסֹוָטם  נֹוט  ּפְ ִעם  ַהּטֹוָרה, 

רֹוְפִאים  ְוִיְהיּו  ֶצר,  ַהּיֵ ִעם  ֲהִמּיֹוט  ַהּבַ ֲאוֹוט  ַהּטַ

ֵעט ְנתֹוָטם  ָפׁסֹוט, ַיֲעלּו ֲארּוָכה ָלֶהם ּבְ ָלֱאמּוָנה ְוַלּנְ

ה,  ְמֻגּנָ ַאֲחִריָטן  ׁסֶ ּדֹוט  ַהּמִ ֶאל  ַהּתֹובֹוט  ּדֹוט  ֵמַהּמִ

שמכלכל דבריו במשפט אוכל הראוי ושותה הראוי ונושא אישה ומגדל בניו, והכל בצדק ומשפט 

ומישרים בקדושה וטהרה, זה זורח אור לישרים, כי למדין ממנו הלא פלוני אוכל ושותה ונושא 

אישה והרי הוא חי וקיים אהוב וחביב ונחמד, למה לנו לפרוץ גדר התורה על מגן הלא נוכל לנחול 

שתי עולמות. עכ”ד.

על פי זה ביאר בספר ‘ברך משה’ )קדושים( את דרשת חז”ל על הפסוק ‘דבר אל כל עדת בני 

זו  פרשה  שנאמרה  “מלמד  רש”י:  ופירש  ב(,  יט,  )ויקרא  תהיו’  קדושים  אליהם  ואמרת  ישראל 

בהקהל” עכ”ל. ונתקשו המפרשים, דהלא כל פרשיות התורה למד משה רבינו ִעם ישראל בהקהל 

כל העם כמבואר בגמרא )עירובין נד, ב(, ולמה משמיענו ענין זה דווקא בפרשה זו?

אמנם על פי דברי ה’חתם סופר’ הנ”ל יש לומר בביאור דברי רש”י, שהכוונה כי אזהרת קדושים 

תהיו לא באה להזהיר את ישראל להיות קדושים ופרושים לגמרי מדרכי העולם, אלא פרשה זו 

נאמרה בהקהל, שיתנהג האדם בדרכי הקדושה גם בהיותו מעורב בין הבריות, אוכל הראוי ושותה 

אור  יזרח  ואז  וטהרה,  ומישרים בקדושה  ומשפט  והכל בצדק  בניו,  ומגדל  ונושא אישה  הראוי 

לישרים, שילמדו ממנו כל באי עולם לעבוד את השי”ת וללכת בדרך התורה. ולזה המשיך הכתוב 

ואמר ‘איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמורו’ )ויקרא יט, ג(, כי ביום שבת קודש בו יפנו 

אבות לבנים להורותם דרכי ה’ כדאיתא בגמרא )נדרים לז, ב(, וכן החכמים יקהילו בו קהילות 

לדרוש לעם ה’ מוסר ותוכחה, ובאם יקדימו לקיים מצות קדושים בהקהל, אז ישמע העם לקול 

הוריו ומוריו להתנהג בצדק ובמשפט.

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הפרישותשער הפרישות הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המושר  ארחוט  טטא טט   המושר   ארחוט   

המוסר  דברי   – חיים"  עץ 

בעולם  הצדיקים  שמלמדים 

החיים,  עץ  כפרי  הם  הזה, 

בעולם  נצח  לחיי  מביאים 

כן  ועל  הלבנון(,  )טוב  הבא 

ע"ה  הנביאה  דבורה  אמרה 

)סופתים ה, לא(: "ואוהביו – 

שיהיו  ה'  אוהבי  של  שכרם 

כצאט הסמס בגבורטו".

בפריסוט  הזה  המנהג  ועל 

של  זו  ובהתנהגות   – טמצא 

הנביאים  התנהגו  הפרישות 

עליהם הסלום וחשידי קדמונינו שבכל דור ודור, כאסר – כפי שהוא מבואר בשפריהם. ואני עטיד 

לבאר מזה את מה סיזדמן לי - את מה שמובא מדבריהם ומפועלם כפי שיזדמן לי במקומו הראוי 

– להלן בפרק ִשישי של שער זה, בעזרט הצור יטברך.

והם – ואנשי התורה הנוהגים 

בכך דומים הם בעולם לסמס, 

ספוסתט – המקרינה ושולחת 

אורה בכל חלל העולם, עליונו 

וטחטונו – בחלקו העליון של 

כי  התחתון,  ובחלקו  היקום 

סלמעלה  מה  מאירה  היא 

– שהרי החמה מאירה  ממנה 

השמים  וגרמי  הכוכבים  את 

סהיא  כמו  ממנה,  שלמעלה 

ממנה  סלמתה  מה  מאירה 

מן הכוכבים והגרמים – כשם 

הכוכבים  את  מאירה  שהיא 

המצויים  השמים  וגרמי 

תחתיה.

וכן אלה היחידים אסר שפרטי לך – כך אותם היחידים המיוחדים שדיברתי על אודותם, משפיעים 

מאורם ומגינים על אנשי דורם בעולם הזה, כמו סאמר הכתוב בעניין אנשי סדום. כשבא הקב"ה 

בסדום  אמצא  "אם  כו(:  יח,  )בראסיט  אבינו  לאברהם  אמר  החמורים,  חטאיהם  על  להענישם 

חמישים צדיקים בתוך העיר ונסאטי לכל המקום בעבורם" – אסלח לכל המקום בזכותם. וכך בזמן 

שחטאו ַעם ישראל במדבר נאמר )טהלים קו, כג(: "ויאמר להשמידם לולי – אלמלא מסה בחירו – 

אהובו אשר עמד בפרץ לפניו – משה רבנו קם לגדור את הפרצה בהתפללו לפני ה', להסיב חמטו 

מהסחיט" – ומנע את כעסו לבל יכריתם, ובעולם הבא – ונוסף להגנה שהם מעניקים לכלל בעולם 

הזה, הם גם מזכים אותם לחיי העולם הבא, כמו סנאמר )מסלי יא, ל(: "פרי צדיק

לא(:  ה,  )ׁסֹוְפִתים  ְדבֹוָרה  ָאְמָרה  ן  ּכֵ ְוַעל  ים,  ַחּיִ ֵעץ 

ְגֻבָרטֹו. ֶמׁס ּבִ ֶ ֵצאט ַהּסׁ ְואֲֹהָביו ּכְ

ִביִאים  ַהּנְ ְמָצא  ּטִ ִריׁסּוט  ַבּפְ ה  ַהּזֶ ְנָהג  ַהּמִ ְוַעל 
ָכל ּדֹור  לֹום ַוֲחִשיֵדי ַקְדמֹוֵנינּו ּבְ ָ ֲעֵליֶהם ַהּסׁ

ָעִטיד  ַוֲאִני  ִשְפֵריֶהם.  ּבְ ְמֹבָאר  ר הּוא  ֲאׁסֶ ּכַ ָודֹור, 

ן ִלי ִבְמקֹומֹו ָהָראּוי ְבֶעְזַרט  ּמֶ ְזּדַ ּיִ ֶ ה ַמה ּסׁ ְלָבֵאר ִמּזֶ

ָרְך. ַהּצּור ִיְטּבָ

אֹוָרּה  ֶתט  ּפֹוׁסֶ ׁסֶ ֶמׁס  ֶ ַלּסׁ עֹוָלם  ּבָ ּדֹוִמים  ְוֵהם 
ְמִאיָרה  ִהיא  י  ּכִ ְוַטְחּטֹונֹו,  ֶעְליֹונֹו  עֹוָלם  ּבָ

ַמה  ְמִאיָרה  ִהיא  ׁסֶ מֹו  ּכְ ה,  ּנָ ִמּמֶ ַמְעָלה  ּלְ ֶ ּסׁ ַמה 

ָרִמים. ה ִמן ַהּכֹוָכִבים ְוַהּגְ ּנָ ה ִמּמֶ ַמּתָ ּלְ ֶ ּסׁ

ה,  י ְלָך ָבעֹוָלם ַהּזֶ ְרּטִ ר ִשּפַ ה ַהְיִחיִדים ֲאׁסֶ ֵאּלֶ ְוֵכן 
ְלָכל  אִטי  )ז(ְוָנׂסָ כו(:  יח,  יט  ֵראׁסִ )ּבְ ָאַמר  ׁסֶ מֹו  ּכְ

ה  ים קו, כג(: לּוֵלי מׁסֶ ִהּלִ )ּטְ ֲעבּוָרם, ְוָאַמר  ּבַ קֹום  ַהּמָ

ִחיט,  יב ֲחָמטֹו ֵמַהׁסְ ֶרץ ְלָפָניו ְלָהׁסִ ּפֶ ְבִחירֹו ָעַמד ּבַ

יק  ִרי ַצּדִ ֵלי יא, ל(: ּפְ ָאַמר )ִמׁסְ מֹו ׁסֶ א, ּכְ ּוָבעֹוָלם ַהּבָ

שישפיעו במעגלים מתרחבים והולכים, ומעט מן האור ידחה יותר ויותר מן החושך, עד שיחזירום 

וזהו שנאמר: “אם אמצא בסדום חמישים צדיקים בתוך העיר”, העוסקים בה בצרכי  בתשובה. 

שמים וסופם שיחזירום למוטב, רק אז “ונשאתי לכל המקום בעבורם”. אבל צדיק המסתגר בביתו, 

דיו שיציל את עצמו! ]אם לא שעומד בתפילה ומתפלל על כל הדור, שאז נמצא שמזכה הוא את 

הרבים בתפילתו, ומגן עליהם בתורתו ומצוותיו )‘מעילו של שמואל’, רנז([. 

ז. ונסאטי לכל המקום בעבורם. לשון הפסוק הוא: “ויאמר ה’, אם אמצא בסדום חמישים צדיקים 

בתוך העיר ונשאתי לכל המקום בעבורם” )בראשית יח, כו(. שאל ה’חפץ חיים’ )‘שיחות החפץ 

חיים’, ח”ב עמ’ מה, אות לח(: מדוע נאמר שחמישים הצדיקים יהיו “בתוך העיר”, די היה לכתוב: 

“בעיר”. אלא, ענה ה’חפץ חיים’, הן אנשי סדום נתחייבו מיתה לשמים, ואיך יינצלו בגלל הצדיקים? 

סופם  בתוכו,  ופועלים  הציבור  עם  המעורבים  צדיקים  חמישים  בעיר  יש  שאם  היא,  התשובה 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הפרישותשער הפרישות הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המושר  ארחוט  טטג טטב   המושר   ארחוט   

 – האמיטיט  הפריסוט 

המתנהגים  האנשים  והם 

והאמיתית,  הכנה  בפרישות 

הם נחלקים לסלוס כיטוט.

הראשונה  הכת   – מהן  אחט 

בגדר  סהלכו  אנסים  כוללת 

הם   – העליון  הפריסוט 

במידה  בפרישות  מתנהגים 

ושאיפתם  ביותר,  הקיצונית 

הרוחניים  כאיסים  להידמוט 

כל  ויעזבו  עליון,  למלאכי   –

 – האלהים  מן  סיתרידם  מה 

מה שמונע  כל  את  ומניחים 

האלוקים,  את  לעבוד  מהם 

דבר  יהיה  שלא  וכדי 

הייסוב  מן  ברחו  שמטרידם 

אדם  בני  ישוב  ממקום   –

והעתיקו מקומם אל המדבריוט והיסימון וההרים הגבוהים, מקום סאין צווט – מקומות שאין בהם 

קרבה לבני אדם ולא חברה, ואוכלים – ומאכלם הוא מה סהם מוצאים - מה שמזדמן להם מעסבי 

הארץ ועלי האילנים – ומעלי העצים, ולובסים הבלויים והצמר – ולבושם - בגדים בלויים ובגדי 

צמר שאינו מעובד, ויחשו – והם חוסים ושוכנים בנקיקי השלעים. ואין בלבם פחד ומורא משודדים 

וחיות רעות, מפני שתרדם מורא הבורא ממורא הברואים – מפני שהינם טרודים במורא ובפחד 

עסעה ]וִסְפָּקה[ אוטם אהבט הבורא  מפני הבורא, ויראה זו מפיגה מהם את הפחד מהברואים, וׁסִ

מחסוב באהבט בני אדם – והם משתעשעים כל כך באהבת הבורא עד שאינם מוצאים עניין בחברת 

שיש  רבנו  מבאר  זה  בפרק 

אדם  בני  של  שונות  כיתות 

הפרישות.  במידת  הנוהגים 

כיתות  אותן  מאנשי  חלק 

כוונה  מתוך  זאת  עושים 

להתעלות  ובמטרה  ישרה 

והמצוות,  התורה  בשמירת 

שנוהגים  מהם  יש  אך 

תועלת  לשם  בפרישות 

הזה.  העולם  בחיי  עצמית 

הנ"ל  הכיתות  מן  בכל אחת 

בהנהגת  דרגות  שלוש  יש 

הפרישות, כפי שיבואר.

בטסובט  אֹמר  הפריסוט,  במידת  המתנהגים  הפרוסים  נחלקים  כיטוט  לכמה  השאלה,  על  אבל 

הסאלה הזאט – הנני נותן את התשובה הבאה: כי הפריסוט מן העולם טהיה – בני האדם המתנהגים 

בפרישות מהעולם הזה, עושים זאת לאחט מסטי עילוט – מפני אחת משתי סיבות, כמו סהקדמנו – 

כפי שבארנו לעיל, והם: א. הטורה – כדי להגיע לשלימות בקיום התורה. ב. והעולם – כדי לשפר 

את מצבם בעולם הזה.

והפורסים מחמט משורט הטורה – המתנהגים בפרישות כדי להגיע על ידה לידי שלימות בקיום 

התורה, סהם אנסי

ּטֹוט. לׁס ּכִ יט, ֵהם ׁסָ ִריׁסּוט ָהֲאִמּטִ ַהּפְ

ִריׁסּוט  ַהּפְ ְבֶגֶדר  ָהְלכּו  ׁסֶ ים  ֲאָנׁסִ ֵמֶהן,  ַאַחט 
ים,  ָהרּוָחִנּיִ ים  ִאיׁסִ ּכָ ּמֹוט  ְלִהּדַ ָהֶעְליֹון 

ְתִריֵדם ִמן ָהֱאלִֹהים, ּוָבְרחּו ִמן  ּיַ ֶ ל ַמה ּסׁ ַעְזבּו ּכָ ַוּיַ

ְוֶהָהִרים  ימֹון  ְוַהְיׁסִ ִרּיֹוט  ְדּבָ ַהּמִ ֶאל  ּוב  ּסׁ ַהּיִ

ֵאין ִצּוּוט ְולֹא ֶחְבָרה, אֹוְכִלים  בֹוִהים, ְמקֹום ׁסֶ ַהּגְ

ב ָהָאֶרץ ַוֲעֵלי ָהִאיָלִנים  ֵהם מֹוְצִאים ֵמֵעׂסֶ ֶ ַמה ּסׁ

ָלִעים.  ַבּשְ ְוֶיֱחשּו  ֶמר,  ְוַהּצֶ לֹוִיים  ַהּבְ ים  ְולֹוְבׁסִ

ָעה  ְעׁסְ רּוִאים, ְוׁסִ ְתָרָדם מֹוָרא ַהּבֹוֵרא ִמּמֹוָרא ַהּבְ

ָאָדם,  ֵני  ּבְ ַאֲהַבט  ּבְ ֵמֲחׁסֹב  ַהּבֹוֵרא  ַאֲהַבט  אֹוָטם 

י ִליׁסִ ֶרק ׁסְ  ּפֶ

ִריׁסּוט,  ּפְ ים ּבַ רּוׁסִ ה ִכּטֹוט ֶנֱחָלִקים ַהּפְ ֲאָבל ְלַכּמָ
י  ּכִ ַהּזֹאט,  ֵאָלה  ְ ַהּסׁ ְטׁסּוַבט  ּבִ אַֹמר 

י ִעּלֹוט,  ּטֵ ְ ְהֶיה ְלַאַחט ִמּסׁ ִריׁסּוט ִמן ָהעֹוָלם ּטִ ַהּפְ

ְמנּו, )א(ְוֵהם ַהּטֹוָרה ְוָהעֹוָלם. ִהְקּדַ מֹו ׁסֶ ּכְ

י  ֵהם ַאְנׁסֵ ֵמֲחַמט ָמֹשֶרט ַהּטֹוָרה, ׁסֶ ים  ְוַהּפֹוְרׁסִ

על פי שאינה מעיקר רמ”ח מצוות מכל מקום היא שורש לעשיית כל המצוות לשם ַהְּמַצֶּוה אותם כי כיון 

שיהיה האדם קדוש ומופרש מענייני אהבת העולם הזה ישתדל לעשות רצון קונו באמיתות ויתקשר 

באהבתו יתברך לעשות מצוותיו בחשק ואהבה כי מה לו בעולם הזה ובטובותיו כמו שיתבאר בע”ה 

כיצד דרכי הקדושה. ולכן הוכפל בתורה כל כך פעמים מרוב התועלת שימשך מזה לנשמה”. עכ”ל.

א. והם הטורה. והיינו שמתנהגים בפרישות מהעולם הזה כדי להגיע על ידה לידי שלימות בקיום 

התורה. הנה מצינו כי מעלת הקדושה והפרישות היא שורש לכל המצוות, וכפי שכתב בספר ‘ראשית 

חכמה’ )שער הקדושה פרק א’( וז”ל: “ענין הקדושה נצטווינו עליה בתורה כמה פעמים, הא’ בסוף 

פרשת שמיני )ויקרא יא, מד( ‘והתקדשתם והייתם קדושים כי קדוש אני’ וגו’. וכן בפרשת קדושים 

נזכר ג’ פעמים, הא’, בריש הפרשה )שם יט, ב( ‘קדושים תהיו כי קדוש אני’, ואחר כך ‘והתקדשתם 

והייתם קדושים כי אני ה’ אלהיכם’ )שם כ, ז(, ובסוף הפרשה )שם כ, כו( ‘והייתם לי קדושים כי קדוש 

אני ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי’. ובפרשת ציצית )במדבר טו, מ( ‘למען תזכרו ועשיתם את כל 

מצותי והייתם קדושים לאלהיכם’ וכו’. וכיון שבא בתורה מאמר זה של ‘קדושים תהיו’ כל כך פעמים אף 

 עיונים 

 עיונים 



הלבבות שער הפרישותחובות 

טטה  המושר   ארחוט   

ביושר לבב הלבבותשער הפרישות חובות 

המושר  ארחוט  טטד  

בני אדם וביצירת קשר עמם, 

להם  סיס  מה  להם  והשפיק 

סייחלו  ולא  האלהים,  אצל 

על מה סיס בידי אדם – והם 

שמזמן  בפרנסה  מסתפקים 

להם האלוקים ואינם מצפים 

מבני  לידם  לפרנסה שתגיע 

אדם.

רחוקה  הזאט  הכט  ואנשי 

הדרך  מגדר  הכיטוט  מכל 

הסווה הטוריה – הם עומדים 

של  ביותר  הגבוה  בקצה 

הפרישות, רחוקים ביותר מדרך הפרישות הממוצעת שהתורה מצווה עליה, מפני סהם עוזבים את 

ענין עולמם – ואת ענייני העולם שלהם לגמרי. ואין בדין הטורה לעזוב – ואין רצון התורה שבני 

אדם יעזבו את ייסוב העולם לגמרי, כמו סהקדמנו במה סאמר הכטוב – כפי שהקדמנו להוכיח זאת 

]לעיל בפרק הראשון של השער הזה[ מן הפסוק )יסעיה מה, יח(: "לא כדי שתהיה טהו - שממה 

בראה - ברא ה' את הארץ, כי אם לסבט – כדי שיישבו בני אדם אותה ויחיו בה יצרה" – ה' יצר 

את הארץ, כדי שתהיה ראויה ליישוב בני האדם.

ׁס ָלֶהם ֵאֶצל ָהֱאלִֹהים, ְולֹא  ּיֵ ֶ יק ָלֶהם ַמה ּסׁ ְוִהְשּפִ

יֵדי ָאָדם. ׁס ּבִ ּיֵ ֶ ַיֲחלּו ַעל ַמה ּסׁ ּיְ ׁסֶ

ֶרְך  ֶדר ַהּדֶ ּטֹוט ִמּגֶ ל ַהּכִ ַהּזֹאט ְרחֹוָקה ִמּכָ ט  ְוַהּכַ
ֵהם עֹוְזִבים ִעְנַין  ֵני ׁסֶ ה, ִמּפְ ָוה ַהּטֹוִרּיָ ָ ַהּסׁ

ּוב  ִיּסׁ ַלֲעזֹב  ַהּטֹוָרה  ִדין  ּבְ ְוֵאין  ְלַגְמֵרי.  עֹוָלָמם 

ָאַמר  ֶ ּסׁ ַמה  ּבְ ְמנּו  ִהְקּדַ ׁסֶ מֹו  )ב(ּכְ ְלַגְמִרי,  ָהעֹוָלם 

ֶבט ְיָצָרּה. ְעָיה מה, יח(: לֹא ֹטהּו ְבָרָאּה ָלׁסֶ טּוב )ְיׁסַ ַהּכָ

והקשו התוספות )שם ע”ב ד”ה לא. וכן הקשו בב”ב יג, א, ד”ה שנאמר( מדוע הביאה הגמרא את 

הפסוק ‘לא תוהו בראה לשבת יצרה’ שהוא מן הנביאים )ישעיהו מה, יח( ולא הביאה את הפסוק 

‘פרו ורבו’ )בראשית א, כח( שהיא מצוה שנאמרה בתורה. ונאמרו בזה כמה ביאורים.

התוספות תירצו בשם ר”י, שהטעם שהביאו את הפסוק של ‘לשבת יצרה’ הוא משום שעבד אינו 

חייב בפרו ורבו, ומשום זה לא היו כופים את האדון לשחררו, וכמו שלא כופים את האדון לשחרר 

את העבד כדי שיתחייב בשאר מצוות, והטעם משום שעכשיו הוא פטור והוא אנוס, ורק משום 

‘לשבת יצרה’ כופים אותו לשחררו כיון שהיא מצוה גדולה ]והוכיחו התוספות שהיא מצוה גדולה 

שהרי התירו למכור ספר תורה כדי לישא אשה משום שנאמר ‘לשבת יצרה’, כמבואר במגילה )כז, 

א(. וביאר ה’תורת גיטין’ שעיקר הוכחת התוספות היא שהרי אסור למכור בשביל שאר מצוות, 

ומצות פרו ורבו אינה עדיפה על שאר מצוות, ורק משום ‘לשבת יצרה’ מותר למכור ומפני תיקון 

העולם[. 

והקשה ה’אתוון דאורייתא’ )כלל יג( כיון שהוא אנוס אם כן הוא פטור גם ממצות ‘לשבת יצרה’, 

אף שהיא מצוה גדולה. ותירץ שהנה נחלקו האחרונים באופן שאדם אנוס מלקיים מצוות עשה 

האם הוא פטור לגמרי מהמצווה, או שהוא חייב רק שאינו יכול לקיימו, וכתב ה’אתוון דאורייתא’ 

להכריע שהוא תלוי בסוגי המצוות, יש מצוות שעניינם הוא רק בין אדם למקום, ובזה מסתבר 

שכשהוא אנוס הוא פטור מקיום המצוה לגמרי, כיון שעיקר החיוב הוא רק מצד רצונו יתברך, ואין 

הקב”ה מבקש מהאדם לקיים רק מה שהוא יכול, אולם יש מצוות שעניינם הוא בין אדם לחבירו, 

כלומר שיש בהם תועלת לחבירו ולקיום העולם, ובזה מסתבר שאף אם הוא אנוס אין הוא פטור 

לגמרי מהמצוה, שהרי עדיין יש תועלת בקיומה של המצוה אלא שהוא אינו יכול לקיימו. והנה 

מצות פרו ורבו ענינה קיום רצון השם, אולם במצות לשבת יצרה גילה ה’ יתברך שענין המצוה הוא 

לצורך תיקון העולם, ואם כן במצות פרו ורבו שעניינה בין אדם למקום כיון שהעבד אנוס הוא 

פטור לגמרי מהמצוה, ולכן אין כופים את רבו לשחררו, אבל משום מצות לשבת יצרה שעניינה 

תיקון העולם, אם כן אף שהוא אנוס מכל מקום כיון שיש עליו עדיין את החיוב על כן כופים את 

רבו לשחררו.

וה’כתב סופר’ )גיטין מא. ד”ה אלא( תירץ שמצות פרו ורבו היא מצוה על כל אחד ואחד שיפרה 

וירבה, ועל כן אין כופים את האדון לשחררו משום זה כיון שהעבד אנוס ופטור, אבל מצות לשבת 

יצרה, רצון ה’ יתברך הוא שיתקיים העולם, והוא מצוה גם על האדון לדאוג שיתקיים העולם, ולכן 

אף שהעבד אנוס, מכל מקום האדון חייב לשחררו כדי לקיים את העולם ]ובזה מדוקדק לשון 

הגמרא ‘מפני תיקון העולם כופין את רבו’, ולא אמר מפני תקנת העבד כופים אותו לשחררו[. 

ב. כמו סהקדמנו במה סאמר הכטוב לא טוהו בראה לסבט יצרה. לעיל בפרק א’ ביאר רבינו שאין 

זה לטובת העולם שיהיו כל בני האדם נוהגים בפרישות מוחלטת כמוהם, כי על ידי כך ייעזב 

יישוב העולם, ותיפסק הילודה, וכבר אמר הפסוק )ישעיהו מה, יח( ‘לא תוהו בראה לשבת יצרה’.

הנה שנינו במשנה )גיטין מא, א(: “מי שחציו עבד וחציו בן חורין, עובד את רבו יום אחד, ואת 

עצמו יום אחד, דברי בית הלל. בית שמאי אומרים, ִּתקנתם את רבו, ]אך[ את ]העבד[ עצמו לא 

תקנתם, לישא שפחה אינו יכול ]משום שחציו בן חורין, ובן חורין אסור בשפחה[, לישא בת חורין 

אינו יכול ]שהרי חציו עבד, ועבד אסור בבת חורין, נמצא שאינו יכול לישא אשה כלל[. יבטל 

]מפריה ורביה ולא ישא אשה[, והלא לא נברא העולם אלא לפריה ורביה, שנאמר ‘לא תוהו בראה 

לשבת יצרה’ )ישעיהו מה, יח(, אלא ]מפני תיקון העולם[ כופין את רבו, ועושין אותו ]את העבד[ 

בן חורין... וחזרו בית הלל להורות כדברי בית שמאי”. ע”כ הגמרא. 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הפרישותשער הפרישות הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המושר  ארחוט  טטז טטו   המושר   ארחוט   

וההרים  המדבריוט 

והיחידוט  בבטיהם  בבדידוט 

ובמקום   – במסכניהם 

במדבריות  להתבודד 

מתבודדים  הם  ובהרים, 

בבתיהם ומתכנסים ביחידות 

זו  ובהנהגה  בדירותיהם, 

הם   – הענינים  סני  הסיגו 

את  גם  לשלב  מצליחים 

הרוחניים  צורכיהם  השגת 

הצרכים  השגת  וגם 

סני  אל  והגיעו  הגשמיים, 

זוכים  הם  ובכך   – החלקים 

לתיקון גופם בעולם הזה וגם 

לתיקון נפשם שבה יקנו חלק לעולם הבא. — והם יוטר קרובים אל הדרך הסווה והטוריה – אנשים 

אלו קרובים אל הדרך הממוצעת והנכונה שהתורה מצווה עליה יותר ממי סהקדמנו זכרו – יותר 

מאנשי הכת הראשונה שהזכרנו לעיל.

והכט הסליסיט, הם האנסים סהלכו בדרך הגדר הספל סבפריסוט – המתנהגים בדרגה הפחותה 

ביותר של הפרישות, והוא ]כלומר[, ספרסו מן העולם בלבוטם ובמצפונם – הם פורשים מענייני 

העולם הזה בלבם ובמחשבותיהם בלבד, והסטטפו עם אנסי העולם בנראה מגופיהם בייסוב העולם 

 – ואילו בחיצוניותם הם משתפים פעולה עם שאר בני האדם בכל מה שנוגע ליישוב העולם, בעבודות

האנסים  הם  הסניה,  והכט 

הבינוני  הגדר  בדרך  סהלכו 

אדם  בני   – סבפריסוט 

הפרישות  בדרך  הנוהגים 

הבינונית והממוצעת, ומאשו 

במוטרי  מואסים  והם   –

הזה  העולם  ]במותרות[ 

לגמרי, ושבלו לחשום טאווטם 

את  לרסן  והתאמצו   – מהם 

מונעים  והם  נפשם,  תאוות 

מעצמם את המוטרים על סני 

פנים – הם מוותרים על שני 

מהם,  אחד  המותרות:  סוגי 

לאדם,  חוץ  סהם  מוטרים 

ונפרדים ממנו – הסוג האחד 

הוא מותרות שכדי להשיגם 

להשתמש  האדם  צריך 

באמצעים חיצוניים ונבדלים 

מגופו, כגון: הקנינים הגופיים 

והמאכל,  הגשמיים,   –

והמסטה, והמלבוס והמסכן 

– מקום מגורים. והסוג הסני, מוטרים דבקים לאדם – מותרות הצמודים לאדם, אין נפרדוט ממנו 

בקשת   – והמרגוע  והסחוק,  הדיבור,  ממנו, כגון:  נפרדים  אינם  להשיגם  ושהאמצעים   – שיבוטם 

הרוגע והנופש, והמנוחה, והבת אל המוטרים – וההסתכלות במותרות, והאזן אליהם – ושימת לב 

אליהם, והעבר על הרעיונים – והמחשבה וההרהור במה סאין צריך – בעניינים שאין צורך אמיתי 

בהם.

ופשקה הכט הזאט ממנה כל קרואי המוטרים – ואנשי הכת הזו נמנעו מלהשתמש בכל מה שהוא 

בגדר "מותרות", ואולם לא ראו לצאט מהיסוב – הם אינם מוצאים עניין או צורך לצאת ממקום 

מושבם ולהתבודד עם קונם, וזאת, כדי להשפיק לגופם מזונוטם, כמו סהם חייבים בו – כדי שיוכלו 

לספק לעצמם את מזונם הדרוש למחייתם כפי שמחייבת התורה, והמירו

יֶהם ְוַהְיִחידּוט  ָבּטֵ ִדידּוט ּבְ ּבְ ִרּיֹוט ְוֶהָהִרים ּבַ ְדּבָ ַהּמִ

ֶאל  יעּו  ְוִהּגִ ָהִעְנָיִנים,  ֵני  ׁסְ יגּו  ְוִהּסִׂ ֵניֶהם,  ּכְ ִמׁסְ ּבְ

ֶרְך  ַהּדֶ ֶאל  ְקרֹוִבים  יֹוֵטר  ְוֵהם   — ַהֲחָלִקים.  ֵני  ׁסְ

ְמנּו ִזְכרֹו. ִהְקּדַ י ׁסֶ ה ִמּמִ ָוה ְוַהּטֹוִרּיָ ָ ַהּסׁ

ֵדר  ַהּגָ ְבֶדֶרְך  ָהְלכּו  ׁסֶ ים  ֲאָנׁסִ יט,  ִליׁסִ ְ ַהּסׁ ט  ְוַהּכַ
ִמן  ְרׁסּו  ּפָ ׁסֶ ְוהּוא,  ִריׁסּוט,  ּפְ ּבַ ׁסֶ ָפל  ָ ַהּסׁ

ִעם  פּו  ּטְ ּטַ )ג(ְוִהׁסְ ּוְבַמְצּפּוָנם,  ִלּבֹוָטם  ּבְ ָהעֹוָלם 

ָהעֹוָלם,  ּוב  ִיּסׁ ּבְ ִמּגּוֵפיֶהם  ְרֶאה  ּנִ ּבַ ָהעֹוָלם  י  ַאְנׁסֵ

ֶדר  ַהּגֶ ְבֶדֶרְך  ָהְלכּו  ׁסֶ ים  ֲאָנׁסִ ה,  ִנּיָ ְ ַהּסׁ ט  ְוַהּכַ
מֹוְטֵרי  ּוָמֲאשּו  ִריׁסּוט,  ּפְ ּבַ ׁסֶ ינֹוִני  ַהּבֵ

ֵמֶהם.  ֲאָוָטם  ּטַ ַלֲחֹשם  ְוָשְבלּו  ְלַגְמִרי,  ָהעֹוָלם 

מֹוָטִרים  ֵמֶהם,  ֶאָחד  ָפִנים.  ֵני  ׁסְ ַעל  ְוַהּמֹוָטִרים 

ְנָיִנים  ּקִ ּכַ ּנּו,  ִמּמֶ ְוִנְפָרִדים  ָלָאָדם  חּוץ  ֵהם  ׁסֶ

ְלּבּוׁס  ְוַהּמַ ה,  ּטֶ ׁסְ ְוַהּמִ ֲאָכל,  ְוַהּמַ ים,  ַהּגּוִפּיִ

ֵאין  ָלָאָדם,  ֵבִקים  ּדְ מֹוָטִרים  ִני,  ֵ ְוַהּסׁ ן.  ּכָ ׁסְ ְוַהּמִ

חֹוק,  ְוַהּסְׂ ּבּור,  ּדִ ּכַ ִשּבֹוָטם,  ּנּו  ִמּמֶ ִנְפָרדֹוט 

ת ֶאל ַהּמֹוָטִרים, ְוַהֲאֵזן  נּוָחה, ְוַהּבֵ ְרּגֹוַע, ְוַהּמְ ְוַהּמַ

ֵאין ָצִריְך. ֲאֵליֶהם, ְוַהֲעֵבר ַעל ָהַרְעיֹוִנים ַמה ׁסֶ

ל ְקרּוֵאי ַהּמֹוָטִרים,  ה ּכָ ּנָ ט ַהּזֹאט ִמּמֶ ַהּכַ ּוָפְשָקה 
יק  ְלַהְשּפִ ּוב  ּסׁ ֵמַהּיִ ָלֵצאט  ָראּו  ְולֹא 

ְוֵהִמירּו  ּבֹו,  ִבים  ַחּיָ ֵהם  ׁסֶ מֹו  ּכְ ְמזֹונֹוָטם,  ְלגּוָפם 

ג. והסטטפו עם אנסי העולם בנראה מגופיהם ביסוב העולם. על הפסוק “קדושים תהיו כי קדוש 

אני ה’ אלוקיכם” )ויקרא יט, ב(. כתב הרמב”ן: “קדושים תהיו... פרושים תהיו. דוגמא: התורה 

הזהירה במאכלים אסורים, והתירה אכילת בשר ויין... ימצא ה’בעל תאוה’ מקום, להיות מסואבי 

יין וזוללי בשר, וידבר כרצונו בכל הנבלות, שהרי לא הוזכר איסור זה בתורה – והוא יהיה נבל 

ברשות התורה... בא הכתוב וציווה... שנהיה פרושים מן המותרות...”.

רבי יהונתן אייבשיץ זצ”ל, בספרו ‘תפארת יהונתן’, הבהיר את כוונת הרמב”ן ז”ל. וזה תוכן דבריו: 

כי להחמיר יותר ממה שאסרה תורה, אין דעת חכמים נוחה. בספר ‘יוסיפון’, להחכם יוסיפון בן 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הפרישותשער הפרישות הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המושר  ארחוט  טטת טטח   המושר   ארחוט   

להגיע  ונכספות   – ונכשפוט 

מצפים אל  והם  לעולם הבא, 

למקום  יגיעו  שבבואו  המוט 

מנוחתם, ועם זאת הם נזהרים 

ממנו  נשמרים  הם   – ממנו 

כדי  גופם,  בשמירת  וזהירים 

לעצמם  להרבות  שיוכלו 

האפשר,  ככל  ומצוות  תורה 

 – הכינו צידטם לעט נשיעטם 

לזמן  צידה  לעצמם  ומכינים 

הבא,  לעולם  ייסעו  שבו 

אל  סמגיעם  במה  וחסבו 

ומשקיעים   – מרגועם  ביט 

הצידה  בהכנת  מחשבתם 

הנצרכת להם למקום מנוחתם, 

העטקטם  זמן  שמגיע  קודם 

מן  סילוקם  לפני  רב  זמן   –

העולם הזה והעתקת מקומם 

מן  לקחו  ולא  הבא,  לעולם 

העולם אלא פחוט ממזונוטם 

הם  לגוף  שנדרש  ובמה   –

צורכים מהעולם רק את המועט הדרוש לקיומם, ולא הניחו ממנו – ואילו במה שנצרך לנשמתם 

אין הם מוותרים; מה סהוא תוב להם באחריטם, כפי יכלטם, אלא לקחו ממנו צידה ונסאוהו – אלא 

לוקחים מהעולם צידה כמיטב יכולתם ונושאים אותה עמהם.

עליה  שִציוותה   – הטוריה  והיסרה  והממוצעת  הבינונית   – הסווה  הדרך  אל  קרובה  הזאט  והכט 

התורה, יוטר ממה סזכרנו קודם – יותר משתי הכיתות שהזכרנו לעיל.

עתה מבאר רבנו את הכיתות הנוהגות בפרישות ושמטרתן היא התועלת בחיי העולם הזה.

טועלט  להשיג   - למסוך  כדי  היא  כוונתם  חיצונית שכל  בפרישות  והמתנהגים   – אך הפורסים 

– ולא בלבם  – באיברי גופם ולא במצפונים ובלבבוט  היא רק באיברים  הזה, ופריסוטם  מהעולם 

ובמצפונם, גם הם נחלקים לסלוס כיטוט.

כמו עיבוד האדמה,

אם  וגם  וזריעה,  חריסה 

בעבודט  בגופיהם  הטעשקו 

הם   – יטברך  הבורא 

משתתפים עם אנשי העולם, 

בכל  שלהם  והמטרה  האופן 

העולם  בענייני  התעסקותם 

הבורא  את  בעזרתם  לעבוד  כוונה  מתוך  העולם  בענייני  עוסקים  הם  השאר:  משל  שונים  הזה 

יתברך, עמדו על צורט נשיון האדם בעולם הזה – ומתוך הכרה שמטרת בריאת האדם ומציאותו 

בעולם הזה היא לשם עמידתו בניסיונות, ומאשרו בו – והם מבינים שהאדם הוא כמו אסיר, וגרוטו 

– והוא כגר וכאדם זר בעולם הזה, והגזרו ]ועקירתו[ מעולם הרוחוט אליו – ושנשמת האדם חוצבה 

מהעולם העליון, נעקרה משם והועתקה אל העולם הזה. ונפסוטם מואשוט בעולם ובהונו – ולפיכך 

רוחם ונפשם מתעבות את העולם וכל חפציו,

ְוֵהם  ֶוט  ַהּמָ ֶאל  ים  ְמַצּפִ א,  ַהּבָ ָלעֹוָלם  ְוִנְכָשפֹוט 

ְנִשיָעָטם,  ְלֵעט  ֵציָדָטם  ֵהִכינּו  ּנּו,  ִמּמֶ ִנְזָהִרים 

קֶֹדם  ַמְרּגֹוָעם  יט  ּבֵ ֶאל  יָעם  ּגִ ּמַ ֶ ּסׁ ַמה  ּבְ בּו  ְוָחׁסְ

ָפחֹוט  א  ֶאּלָ ֵמָהעֹוָלם  ָלְקחּו  ְולֹא  ָקָטם,  ַהְעּטָ

הּוא תֹוב ָלֶהם  ֶ ּנּו ַמה ּסׁ יחּו ִמּמֶ זֹונֹוָטם, ְולֹא ִהּנִ ִמּמְ

ּנּו ֵציָדה  ִמּמֶ א ָלְקחּו  ם, ֶאּלָ ְיָכְלּטָ ִפי  ּכְ ַאֲחִריָטם,  ּבְ

אּוהּו. ּוְנׂסָ

ָרה  ַהְיׁסָ ָוה  ַהׁסָ ֶרְך  ַהּדֶ ֶאל  ְקרֹוָבה  ַהּזֹאט  ט  ְוַהּכַ
ַכְרנּו קֶֹדם. ּזָ ֶ ה ּסׁ ה יֹוֵטר ִמּמַ ַהּטֹוִרּיָ

ים ִלְמׁסְֹך ּטֹוֶעֶלט ָהעֹוָלם, ּוְפִריׁסּוָטם  ַאְך ַהּפֹוְרׁסִ
לׁס  ָבבֹוט, ֵהם ׁסָ ְצּפּוִנים ּוַבּלְ ּמַ ֵאָבִרים ְולֹא ּבַ ּבָ

ּטֹוט. ּכִ

ֲעבֹוַדט  ּבַ ְבגּוֵפיֶהם  קּו  ְוִהְטַעּשְ ּוְזִריָעה,  ה  ֲחִריׁסָ ּכַ

ָהָאָדם  ִנְשיֹון  צּוַרט  ַעל  ָעְמדּו  ָרְך.  ִיְטּבָ ַהּבֹוֵרא 

ְזרֹו ֵמעֹוַלם  ה, ּוַמֲאָשרֹו בֹו, ְוֵגרּוטֹו, ְוִהּגָ עֹוָלם ַהּזֶ ּבָ

עֹוָלם ּוְבהֹונֹו,  ָהרּוחֹוט ֵאָליו. ְוַנְפׁסֹוָטם מֹוֲאשֹוט ּבָ

גוריון, מספר, שבתקופת בית שני, היו אנשים שהתבודדו כל ימיהם ביערים, ניזונו מפרי עצי 

היער, והתנזרו מכל עניני העולם. לא הייתה דעת הפרושים נוחה מהם, כי העובד ה’ השלם, צריך 

להיות דבריו ועסקיו נוחים לשמים ולבריות! ממשיך רבי יהונתן זצ”ל וכותב: אילו היו כולם 

נזירים, לא יתקיים יישוב העולם, וחכמי הדור הרחיקו דברים כאלה.

משום כך, דרשו חכמינו ז”ל )‘ספרא’, הובא ברש”י(: “פרשה זו )של “קדושים תהיו”(, ב”הקהל” נאמרה”. 

רק פרישות כזאת, השייכת ב”הקהל” - בציבור - שתוכל כל האומה להתקיים בה, שם יתקדשו במותר 

להם. אך הפרישות שלאחר מכן, המאבדת את יישוב העולם, שרק יחידים יוכלו לקיימה, אינה מקובלת.

)פי”ד, ה”ה(, כתב בנוגע למצות התורה “קדושים  ה”מגיד משנה” על הרמב”ם, סוף הלכות שכנים 

תהיו”. וז”ל: “תורתינו התמימה ִנתנה בתיקון “מידות האדם”, ובהנהגתו בעולם – כללים. באמירת 

וכן  “קדש עצמך במותר לך”.  א(:  )כ,  יבמות  במסכת  חז”ל  כמו שאמרו  הכוונה,  תהיו”.  “קדושים 

עם וישרה  טובה  בהנהגה  שיתנהג  והכוונה,  והטוב”,  הישר  “ועשית  יח(:  ו,  )דברים  התורה   אמרה 

בני האדם...”.

למדנו מדברי ה”מגיד משנה”, ששני כללים הללו – “קדש עצמך...”, וגם “ועשית הישר...” יחדיו 

יהיו ַתִמים. יבואו שניהם ויַלמדו, אפילו כשאדם מקדש עצמו ב”מותר לו”, עליו לזכור “ועשית 

הישר והטוב” – היינו “תורת המידות”, וההנהגה עם הזולת.

 עיונים 



הלבבות שער הפרישותחובות 

טטיא  המושר   ארחוט   

ביושר לבב הלבבותשער הפרישות חובות 

המושר  ארחוט  טטי  

אנסים  הם  מהם,  אחט  כת 

נפסוטם  טאווט  חשמו 

מהסיג קצט הטענוגים – בני 

תאוות  את  החוסמים  אדם 

מן  מקצת  מלהשיג  נפשם 

להם  סיצא  כדי  התענוגים, 

]עליהם[ ֵסם בפריסוט – כדי 

כאנשי  מפורסמים  שיהיו 

בפרישות,  הנוהגים  מעלה 

וכדי שיסבחו אוטם באמונה 

אמינים  שהם   – ובחשד 

והגונים ובעלי חסד, להיוט זה שיבה חזקה להגיע אל טכליט טאווטם – המטרה הסופית שלהם היא 

שהתנהגותם המהוגנת והרושם האמין שהם עושים על בני האדם ישמשו סיבה להשגת תאוותיהם 

]כוונת רבנו, שאנשים אלה מתנהגים בפרישות במעשיהם החיצוניים בלבד, ומדברים עם הבריות 

בלשון רכה מן השפה ולחוץ, כשכל מטרתם היא, שבני אדם יינשאו ויכבדו אותם ויעניקו להם 

מממונם )עפ"י טוב הלבנון([. והם מחניפים באמונה ובפריסוט – הם מתנהגים בהגינות ובחסידות 

רק מתוך צביעות, בעבור סיבתחו בני אדם בהם – כדי שבני אדם ייתנו בהם ֵאמון, ויפקידו אצלם 

את ממונם – ויפקידו בידם את רכושם, ויגלו להם את שודוטם ]סודותיהם[, ויוכלו להזיקם – ועל 

ידי כך יוכלו לנצלם ולהזיק להם. והם הכט

ַנְפׁסֹוָטם  ֲאַוט  ּטַ ָחְשמּו  ים  ֲאָנׁסִ ֵמֶהם,  ַאַחט 
ֵצא ָלֶהם  ּיֵ ֵדי ׁסֶ ֲענּוִגים, ּכְ יג ְקָצט ַהּטַ ֵמַהּסִׂ

ּוַבֶחֶשד,  ֱאמּוָנה  ּבָ אֹוָטם  חּו  ּבְ ִויׁסַ ִריׁסּוט,  ּפְ ּבַ ם  ׁסֵ

ֲאָוָטם.  ְכִליט ּטַ יַע ֶאל ּטַ ה ֲחָזָקה ְלַהּגִ ִלְהיֹוט ֶזה ִשּבָ

ֲעבּור  ּבַ ִריׁסּוט,  ּוַבּפְ ֱאמּוָנה  ּבָ ַמֲחִניִפים  )ד(ְוֵהם 

ְוַיְפִקידּו ֶאְצָלם ָממֹוָנם,  ֶהם,  ּבָ ֵני ָאָדם  ּבְ ְבְתחּו  ּיִ ׁסֶ

ט  ַהּכַ ְוֵהם  יָקם.  ְלַהּזִ ְויּוְכלּו  שֹודֹוָטם,  ָלֶהם  ִויַגּלּו 

כשהוא שוכב, פושט את ציפרני פרסותיו כמי שמכריז: ‘ראו שאני טהור שהריני מפריס פרסה’, 

בעוד שלפי האמת אינו כשר לפי שאינו מעלה גרה(, ותוכו מלא תוך ומרמה, וזה מורה על כל מי 

שאין תוכו כברו, כמידת הצבועים המראים את עצמם כשרים, והמה בלי ספק גרועים מן הרשע 

הגמור שתוכו וברו שוין לרעה... ועל כן הפרסת פרסה בחזיר הוא סימן טומאה, לפי שבפרסה זו 

הוא יכול להטעות הבריות ולהראות כאילו הוא כשר, וכן בהיפך זה בגמל ושפן וארנבת.

“ואף על פי שכל מידות אלו אינן שייכין בבהמות, מכל מקום הם מולידים תכונה רעה זו בגוף 

האוכלם, כי כל אוכלם יאשמו, להיות מן ִּכתו ֹת הצבועים המראים את עצמם כשרים כמו עשיו 

וחבריו”. עכ”ל.

פעמים שאנו נתקלים באדם שהוא שונא דת ורשע להכעיס, המתרחק מכל דבר שרוח קודש 

בו, אך בד בבד אין הכרח כלל שיהיה אדם זה רע ואכזר לזולתו. אדרבה, לעתים נבחין שיש בו 

רגשות עדינים לנימוס ודרך ארץ, רחוק ממידת הכעס, מדבר במתינות, חולק כבוד לזולת, רגיש 

לצער בעלי חיים. ויהיו שיתמהו, הייתכן כדבר הזה? כיצד יתכן שאותו אפיקורס, בעניינים שבין 

אדם לחברו יתעלה ממקצת אנשים שומרי מצוות?!

ואכן, לכאורה דבר זה תמוה עד מאד ויש בו סתירה מיניה וביה. הרי שורש הנהגת בין האדם 

לחברו הוא הכרת הטוב, וקל וחומר לא לבעוט ולהתכחש למי שהטיב עמו. אם כן כיצד יתכן 

שיהיה אדם רגיש לכבוד חברו שהטיב עמו הטבה כלשהי, ויחד עם זאת יתכחש למי שהעניק לו 

את החיים עצמם? כיצד יתכן שיהא בעל נימוסין ודרך ארץ לזולת ובד בבד יבוז וילעג למסורת 

רגיש  לבו  יהיה  איך  מצוות?  קיום  על  שמרו  ובמסירות  בנאמנות  אשר  אבותיו  ואבות  אבותיו 

לכבודן של שאר הדתות ולבו פתוח לרחוש לבני האומות כבוד ויקר על שמקדישים חייהם לקיום 

דתם, ומאידך יבוז וישפיל דת אבותיו, דת האמת?

הדבר נראה מופרך ומזוייף מתוכו ומלא סתירות, אבל על כל פנים זו מציאות חיה הנגלית לנגד 

עינינו, שאותו כופר ומין נראה כאדם מעולה בעניינים שבין אדם לחבירו.

והפליאה גדולה עוד יותר, הרי אדם זה לא חונך על עבודת המידות, הוא לא הגה בספרי מוסר, 

וכמובן לא התפלל ִלְזּכֹות לכך. כל חייו חי הוא חיי גוי, מטמא גופו ונפשו במאכלות אסורות, 

אשר על האוכלם נאמר שתיוולד בו מידת אכזריות ושאר מידות רעות, ומכל מקום לענינינו נראה 

שהוא בעל מידות טובות. הכיצד יתכן הדבר? מהו סוד העניין?

על כך כותב רבינו הגר”א )משלי יא, ט(: “רוב המינים טובים בטבע... כי זולת זה אי אפשר להם 

להדיח”. זהו פתרון המחזה. כוח הרע והטומאה שבבריאה, עיקר רצונו ותפקידו לנתק את האדם 

ממקור החיים מה’ ומתורתו, לכבות בו את ניצוץ ההשתוקקות הפנימית להידבק בה’. דרכו של 

ד. והם מחניפים באמונה ובפריסוט בעבור סיבתחו בני אדם בהם. כתיב: “ואת החזיר כי מפריס 

פרסה הוא ושוסע שסע פרסה והוא גרה לא יגר טמא הוא לכם” )ויקרא יא, ז(.

לכאורה ייפלא, מדוע בכל בעלי החיים הטמאים החלה התורה בציון סימן טהרתם ולא בסימן 

טומאתם. הנה בחזיר נאמר תחילה “כי מפריס פרסה הוא ושוסע שסע פרסה”, שהוא סימן הטהרה 

שבו, ורק לאחר מכן נאמר “והוא גרה לא יגר”, שזו סיבת טומאתו. הלא היה מן הראוי יותר לומר 

את סיבת טומאתו בלבד, בלי לציין את סימני הטהרה שבו. וכן מוצאים אנו בגמל, שם נאמר 

תחילה “כי מעלה גרה הוא” ורק לאחר מכן “ופרסה איננו מפריס”. כך גם בשפן ובארנבת.

כותב על כך ה”כלי יקר” וז”ל: “וביאור ענין זה, שסימן טהרה שבכולם מוסיף טומאה על טומאתן, 

כדרך שאמרו בעשיו )ב”ר סה, א( שנמשל לחזיר שפושט את טלפיו להראות כאילו כשר )-החזיר 

 עיונים 

 עיונים 



הלבבותשער הפרישותביושר לבב חובות 

טטיג  המושר   ארחוט   

הלבבות שער הפרישותחובות 

המושר  ארחוט  טטיב  

הרעה והגרועה ביותר סבכל 

כיטוט בני אדם, ויוטר רחוקה 

מכולם  ומגונה  האמט  מן 

ומרוחקת  מגונה  זו  ודרך   –

ובכמוהם  האמת,  מן  ביותר 

– ועל שכמותם אמר הכטוב 

סחות  "חץ  ז(:  ת,  )ירמיה 

– הלשון שלהם חדה  לסונם 

ר" – מדברת מרמה )רד"ק(, ומסיים הפסוק: "בפיו שלום את רעהו ידבר ובקרבו  ֵבּ כמו חץ, מרמה ִדּ

ישים ארבו" – המדברים בנועם ומתחזים כאנשי שלום, ובקרבם טומנים מארב לזולתם.

והכט הסניט ]השנייה[, הם אנסים סמצאה ידם מעת מהון

ִמן  ְרחֹוָקה  ְויֹוֵטר  ָאָדם,  ֵני  ּבְ ּטֹוט  ּכִ ָכל  ּבְ ׁסֶ ָהָרָעה 

טּוב  ַהּכָ ָאַמר  ּוִבְכמֹוֶהם  ם,  ּלָ ִמּכֻ ה  ּוְמֻגּנָ ָהֱאֶמט 

ר. חּות ְלׁסֹוָנם ִמְרָמה ִדּבֵ )ִיְרְמָיה ת, ז(: ֵחץ ׁסָ

ְצָאה ָיָדם ְמַעת ֵמהֹון  ּמָ ים ׁסֶ ִניט, ֲאָנׁסִ ֵ ַהּסׁ ט  ְוַהּכַ

בנגע  הנגוע  האדם  אל  התורה  מתייחסת  דופן,  יוצאת  מיוחדת,  בחומרה  דהנה  להבין,  יש  עוד 

הצרעת: בשום מקום לא מצאנו, שהתורה חייבה אדם ִלְגלֹות מחוץ למחנה, להיות מנותק לגמרי 

מן החברה, מלבד כאן. מדוע באמת הוא גרוע אפילו מן הרוצח?

תירץ ה’חתם סופר’, באמת אין חטאו חמור כחטאם של אחרים, הרוצחים והמנאפים; אך לסביבה 

שלו הוא מסוכן יותר מהם. מי שמוכר כרוצח, מי שמפורסם עליו שהוא אדם מושחת, ומי שהוא 

אפיקורס מוצהר, מוחרם מאיליו על ידי כלל הציבור. אין להם, איפוא, כל השפעה ממשית על 

הציבור, ואין צורך לנקוט בצעדים מיוחדים כדי לבודד אותם.

חוץ  שכלפי  כברם,  תוכם  שאין  אנשים,  לאותם  שייך  הוא  בנגעים.  שנענש  האדם  הוא  שונה 

מתנהגים כיהודים “משלנו” לכל דבר, ורק מבפנים הם רקובים, הולכי רכיל, מרבים במחלוקת, 

בעלי גאווה ומידות מושחתות. הם מסוכנים לחברה, משום שמהם וממעשיהם עלולים הבריות 

ללמוד, “אם פלוני שמתנהג בחסידות, המדקדק במצוות, הזהיר בקלה כבחמורה, אומר כך, אם כן 

בוודאי שאין זו עבירה נוראה כל כך”! אותם אנשים מרבים לדקדק במעשיהם, מוסיפים חסידות 

על חסידות, כדי שלא יבחינו הבריות בשחיתות שלהם. ולכן, עיקר סכנתו של המנוגע קיימת כל 

עוד שיש בו “בשר חי”. מי שיכול להיראות כאדם רגיל, להסתיר את הנגע, עלול להדביק אחרים 

במחלתו, להשחית את סביבתו, ויש להרחיק אותו ולהתרחק ממנו. אבל ברגע ש”כולו הפך לבן”, 

ששוב אין לו אפשרות להסתיר את זהותו האמיתית. אין לנו לחשוש ממנו, ואין צורך לשלוח 

אותו אל מחוץ למחנה. 

כוח הרע והטומאה לחדור לתוככי לבות בני אדם, על ידי שלוחיו, המה המינים והכופרים החיים 

עמנו פה בעולם הזה. מה עושה היצר כדי לבלבל ולהדיח לב בני האדם? הוא מעמיד מין וכופר 

‘חיובית’ שכזו, עד  ויגיעה רבה כדי להעמיד דמות  אשר מזגו וטבעו משובח ומשקיע בו עמל 

שלרוב בני האדם מהמון העם נראה אותו מין וכופר כאיש רם מעלה במידותיו.

אך עם זאת, מוסיף רבינו הגר”א ואומר: “רק הצדיקים העוסקים בתורת ה’ ויודעים דרכי ה’, המה 

יכירו פיתויו שדבריו סרים מדברי ה’”.

נמצא אפוא, כי מקור חיותם ושורש יניקתם של כל אותם מינים ורשעי ה’ אשר הם ‘טובים בטבע’, 

הוא בהיותם משרתים את הרע ותכליתו. נמצא כי ה’טוב’ שבהם הוא בעצם ‘רע’ שהרי ה’טוב’ הזה 

כל תכליתו ומגמתו לבלבל את דעת הבריות ולהדיחם אל הרע. ואכן הצדיקים יבחינו ויכירו את 

הסתירות והשקר שבהם.

והן הן דברי בעל ה”כלי יקר” הנ”ל, אשר כמו בעלי החיים הטמאים, שדווקא סימני הטהרה שבהם, 

אשר על ידם הם מנסים להערים על בני האדם ולהראות כי כביכול כשרים הם, הם המה סימני 

הטומאה שלהם! )‘שנים מקרא’, ויקרא יא, ז(.

במסכת אבות )ב, יג( שנינו: “ואל תהי רשע בפני עצמך”. המפרשים עמדו על אזהרת המשנה 

שלא יהיה רשע בפני עצמו דווקא, ולא אמרו סתם שלא ירשיע? וביארו זאת בכמה אופנים. ה’בית 

יצחק’ )דאנציג דרוש ד’( ביאר את דברי התנא כך, וז”ל: כי הצבוע הוא רשע בפני עצמו בסתר, 

ובפני העולם הוא מתחסד ואינם מרגישים ברשעו. וכבר משלו בזה לאדם הזורק שברי זכוכית 

לקופת מתן בסתר. והוא דומה לחזיר הפושט טלפיו לומר ראו שאני טהור, אבל התורה טמאתו כי 

טמא הוא בפנימיותו. וזהו שאמרו חז”ל )מו”ק כד, א( “ָאֵבל אסור לשמש מטתו בימי אבלו. ומעשה 

ויש  גופו. רש”י בפי’ א’(”.  )-היינו  גוייתו  באחד ששימש מטתו בימי אבלו, ושמטו חזירים את 

להבין, מדוע דווקא ‘חזירים’ שמטו את גוייתו ולא ‘כלבים’ אשר זה דרכם לסחוב גופות אנשים, 

אלא שענשו של זה ניתן לו מדה כנגד מדה, כי בגלוי היה מראה לכל שהוא שומר אבילותו והולך 

יחף ובפנימיות בדברים שבסתר היה טמא, ממש כדמיון החזיר הפושט טלפיו לומר ראו שאני 

טהור, טהור בגלוי והוא טמא בנסתר. ע”כ. 

הנה, הדין במצורע שאם פרח נגע הצרעת בכל גופו הרי הוא טהור. כמו שאמר הכתוב: “וכסתה 

הצרעת את כל עור הנגע מראשו ועד רגליו... וטהר את הנגע, כולו הפך לבן, טהור הוא. וביום 

הראות בו בשר חי יטמא” )ויקרא יג, יב-יד(. פלא הוא, איך טיהר הכתוב את האדם שכולו מנוגע, 

וכי אין זה קל וחומר? אם על נגע כלשהו מטמאים אותו, על נגע שמכסה את כל גופו לא כל שכן? 

ואם תאמר, שאין זה נגע אלא סתם פריחה, הלא הפסוק מכנהו בשם “נגע”?

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הפרישותשער הפרישות הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המושר  ארחוט  טטתו טטיד   המושר   ארחוט   

אנסים,  הם  הסליסיט,  והכט 

אשר קצרה ידם מקנוט ממון 

לאסוף  בידם  עלה  שלא   –

ממון, ולא הגיעו מהון העולם 

השיגו  ולא   – סיזונם  מה  אל 

מקנייני העולם כדי כלכלתם, 

 – סבענינים  הצר  על  אלא 

ביותר,  דחוק  באופן  אלא 

 – וישטפקו  סיטכבדו  וראו 

שכדי  החלטה  לכלל  והגיעו 

עליהם  כבודם,  על  לשמור 

להם  סנזדמן  במה  להסתפק 

המזון  במעט   – המזון  מן 

יעמדו  ולא  להם,  שיזדמן 

שלא  כדי   – הסאלה  מעמד 

ודם  בשר  למתנת  יצטרכו 

ייאלצו  ולא   - וזלוט הבקסה 

להתבזות בבקשת תמיכה מבני אדם, ולכן הם חשמו וכבשו את טאוטם ]תאוותיהם[ בהטמדט הרעב 

– ומעדיפים לסבול חרפת רעב, והשטטר במעת מלבוס - ומסתפקים בלבוש דל להיסמר מפניהם. 

הרי שכל מטרתם שלא יהיו זקוקים לעזרת בני אדם, וכדי סלא יטבזו בסאלם מזולטם – וכדי למנוע 

מעצמם את הביזיון שבבקשת סיוע ועזרה מאחרים ולא יהיו לחרפה בעולם, וכלפי חוץ טלו כל זה 

בפריסוט מן העולם – הם מייחסים את התנהגותם לחשיבות הפרישות מן העולם.

אחר שנוכחנו, שרבים הם המתנהגים בריסון עצמי והימנעות מהתאוות, אולם מטרותיהם שונות 

וכוונותיהם שונות, וחלקם עושים זאת מתוך כוונות פסולות וַמטעות, מגלה רבנו את הדרך להכיר 

ולהבדיל בין הפרישות הכנה לבין הפרישות המדומה.

וכאסר טרצה לעמוד על אמיטט מי סיתען מן

שעלה  אלו  הם   – העולם 

מקנייני  מעט  להשיג  בידם 

ראו  וכאסר  הזה,  העולם 

 – הממונוט  אבדט  מהירוט 

ויודעים  רואים  שהם  ומתוך 

שגם אדם שהשיג ממון עלול 

והטהפכוט  בנקל,  לאבדו 

התמורות  ובשל   – הענינים 

עלול  בעולם,  המתחוללות 

לאבד  ידם  שתחת  הרכוש 

את ערכו, עם מיעות – ונוסף 

חוסר  גם  אלו  לחששות 

בתחונם באלהים, על כן הצרו 

 – במזונוטיהם  נפסוטם  על 

בצרות  בעצמם  נוהגים  הם 

בהוצאות  ומצמצמים  עין 

טאוטם  וחשמו  מזונותיהם, 

תאוותיהם,  את  וכובשים   –

ותענו - וטוענים, שלא מתוך כנות, כי הפריסוט נסאטם על זה – כי הנהגתם היא מתוך מעלתם 

שבחרו לנהוג במידת הפרישות.

ועם העיון האמיטי – אולם המתבונן במבט אמיתי על דרכם ייווכח, כי לא נסאם על זה – שלא 

הפרישות מביאה אותם לכך, אלא רוב אהבטם בעולם – אלא אהבתם העזה לחיי העולם הזה היא 

הסיבה להתנהגותם, וחריצוטם להרבוט מהונו – וחיבתם לריבוי הממון מביאה לחריצותם בהשגת 

צרכים  מעצמם  מונעים  הם  יתרוששו  שלא  דאגתם  ומתוך   – נפסוטם  ריס  על  ואבלם  המטרה, 

בסיסיים, ומיעות השטפקוטם במה סהגיע אליהם ממנו – ומתוך אי-הסתפקותם במה שכבר עלה 

בידם להשיג הם פועלים להוסיף ממון. ובכמוהם – ועל שכמותם אמר שלמה המלך החכם )קהלט ו, 

ב(: "איס אסר יטן לו האלהים עוסר ונכשים וכבוד ואיננו חשר לנפסו מכל אסר יטאוה ולא ישליטנו 

האלהים לאכול ממנו" – יש אדם שהאלוקים נתן לו עושר ונכסים וכבוד ולא חסר לו דבר, ובכל 

זאת לא ישמח בחלקו ולא ימצא קורת רוח בעושרו, מפני שאיפתו להרבות ולהוסיף עוד על 

ממונו )עפ"י רש"י(.

נֹוט  ִמּקְ ָיָדם  ָקְצָרה  ים,  ֲאָנׁסִ יט,  ִליׁסִ ְ ַהּסׁ ט  ְוַהּכַ
יעּו ֵמהֹון ָהעֹוָלם ֶאל ַמה  ִהּגִ ְולֹא  ָממֹון, 

דּו  ּבְ ְטּכַ ּיִ ִעְנָיִנים, ְוָראּו ׁסֶ ּבָ ר ׁסֶ א ַעל ַהּצַ זּוֵנם, ֶאּלָ ּיְ ֶ ּסׁ

ְולֹא  זֹון,  ַהּמָ ִמן  ָלֶהם  ן  ּמֵ ְזּדַ ּנִ ֶ ּסׁ ַמה  ּבְ קּו  ּפְ ְוִיְשּטַ

ֵני ָאָדם,  ה ִמּבְ ׁסָ ּקָ ֵאָלה ְוֻזּלּוט ַהּבַ ְ ַיַעְמדּו ַמֲעַמד ַהּסׁ

ְמַעת  ר ּבִ ּטֵ ַהְטָמַדט ָהָרָעב ְוִהְשּטַ ְוָחְשמּו ַטֲאָוָטם ּבְ

ֳאָלם  ׁסָ ּזּו ּבְ ּלֹא ִיְטּבַ ֵניֶהם, ְוׁסֶ ֵמר ִמּפְ ָ ַמְלּבּוׁס, ְלִהּסׁ

ֶזה  ָכל  )ה(ְוָטלּו  ָבעֹוָלם,  ה  ְלֶחְרּפָ ְוִיְהיּו  ִמּזּוָלָטם 

ִריׁסּוט ִמן ָהעֹוָלם. ַבּפְ

ְתַען ִמן  ּיִ ט ִמי ׁסֶ ְרֶצה ַלֲעֹמד ַעל ֲאִמּטַ ּטִ ר  ְוַכֲאׁסֶ

מֹונֹוט  ַהּמָ ֲאֵבַדט  ְמִהירּוט  ָראּו  ר  ְוַכֲאׁסֶ ָהעֹוָלם, 

אלִֹהים,  ְתחֹוָנם ּבֵ כּוט ָהִעְנָיִנים ִעם ִמעּות ּבִ ְוִהְטַהּפְ

ְמזֹונֹוֵטיֶהם ְוָחְשמּו ַטֲאָוָטם,  ֵהֵצרּו ַעל ַנְפׁסֹוָטם ּבִ

ָאַטם ַעל ֶזה. ִריׁסּוט ְנׂסָ י ַהּפְ ְוָתֲענּו, ּכִ

א רֹב  ָאם ַעל ֶזה ֶאּלָ ְנׂסָ י לֹא  ָהִעּיּון ָהֲאִמּטִ ְוִעם 
ְלַהְרּבֹוט  ַוֲחִריצּוָטם  עֹוָלם,  ּבָ ַאֲהָבָטם 

ּוִמעּות  ַנְפׁסֹוָטם,  ִריׁס  ַעל  ְוֶאְבָלם  ֵמהֹונֹו, 

ּנּו. ּוִבְכמֹוֶהם  יַע ֲאֵליֶהם ִמּמֶ ִהּגִ ֶ ַמה ּסׁ קּוָטם ּבְ ּפְ ִהְשּטַ

ן לֹו ָהֱאלִֹהים  ר ִיּטֶ ָאַמר ֶהָחָכם )קֶֹהֶלט ו, ב(: ִאיׁס ֲאׁסֶ

ִמּכֹל  ְלַנְפׁסֹו  ָחֵשר  ְוֵאיֶננּו  ְוָכבֹוד  ּוְנָכִשים  ר  עׁסֶ

ה. ר ִיְטַאּוֶ ֲאׁסֶ

ה. וטלו כל זה בפריסוט מן העולם. מבואר כי יתכן שיחיה האדם בצמצום ובחוסר כל, וכלפי חוץ 

להתנהגותו  שהמניע  היא  האמת  אבל  הפרישות,  במידת  שנוהג  ִצדקות  מתוך  זאת  שעושה  יאמר 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הפרישותשער הפרישות הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המושר  ארחוט  טטיז טטתז   המושר   ארחוט   

מכזבם  מצפונם  בירור 

הסם  בעזרט  בפריסוט 

יטברך – כך תדע בבירור את 

אצלם  תמצא  אם  כוונתם. 

הנהגות העולות בקנה אחד עם התנאים הנדרשים לפרוש האמתי, דע שהפרישות שלהם היא כנה 

וטהורה, ואם לאו, דע באופן ברור שהנהגתם בפרישות היא כוזבת.

תרצה  וכאשר   – הפריסוט 

ולעמוד  האמת  את  להכיר 

של  האמיתית  כוונתו  על 

האנשים  מן  ואחד  אחד  כל 

הרואים את עצמם כפרושים, 

לידי שלימות בקיום התורה, או  ידי כך  היא להגיע על  – האם מטרתו  אם הוא לטקנט טורטם 

היא להפיק תועלת מהעולם הזה, בחנם בטנאים אסר בהם טוסלם  – או מטרתו  לטקנט עולמם 

בתנאים  עומדים  הם  האם  לבדוק  יש  כלומר,  התנאים.  במבחן  אותם  לבחון  תוכל   – הפריסוט 

המביאים לידי פרישות שלימה, אסר אני עטיד לזכרם – ותנאים אלו יוזכרו בעזרת השם יתברך 

בפרק הבא, ואז טעמוד על

ַנט  ְלַטּקָ אֹו  ּטֹוָרָטם  ַנט  ְלַטּקָ הּוא  ִאם  ִריׁסּוט,  ַהּפְ

ַלם  ׁסְ ּטִ ֶהם  ּבָ ר  ֲאׁסֶ ָנִאים  ּטְ ּבַ ָחֵנם  ּבְ עֹוָלָמם, 

ַעל  ְוַטֲעֹמד  ְלָזְכָרם,  ָעִטיד  ֲאִני  ר  ֲאׁסֶ ִריׁסּוט,  ַהּפְ

 הוא משום שהוא לקוי במידת הכבוד, שמתוך שחס על כבודו אינו רוצה להתבזות בבקשת נדבות

מאחרים.

בספר ‘ארחות צדיקים’ )שער השקר( כתב וז”ל: “ויש לך לדעת שכל אדם נמשך אחר סברותיו 

ואחר מידותיו: העצל יעשה כל סברותיו אחר העצלות, וכן הכעסן אחר כעסו, וכן הגאה אחר 

גאותו, וכן כל המידות שבארנו לפי המידה שיש בו הוא עושה: הפזרן – אחר הפזרנות, הצייקן 

)-הקמצן( – אחר הצייקנות, האוהב – לפי אהבתו, השונא – לפי שנאתו. לפיכך אדם שהוא רוצה 

להיות איש האלוהים אמיתי, צריך להסיר תחילה ממנו כל המידות הגרועות, כדי שלא תמשכהו 

המידה שיש בו לפי ענינה, ואז יוכל להשיג האמת”.

רבי ישראל סלנטר זצ”ל כתב )‘אור ישראל’, ל(: רק מי שזכה למעלת תיקון יצר הרע, הוא האדם 

הנקי מ’נגיעות’. אדם לא יכול לשפוט על פי שכלו כל זמן שלא זכה לתקן את מידותיו, כי אז כל 

חייו יהיו מונהגים על ידי ‘נגיעות - המידות’! הנגיעות יסנוורו את עיני שכלו.

במסכת ברכות )סא, ב( איתא: “צדיקים יצר טוב שופטם, רשעים יצר הרע שופטם”. וצריך להבין 

‘מעלות התורה’ )לרבי אברהם  ‘משפטים’ הללו מאי היא? הלא המשפט לאלהים הוא. וכתב בספר 

טוב שופטם,  יצר  צדיקים  פרושו:  והכי  מנהיגם,  היינו  הגר”א, ששופטן  יט( בשם  עמ’  הגר”א,  אחי 

יצר-הרע שופטם, שכל הנהגותיו על  יצר-טוב, הרשעים  פי  רצה לומר מנהיגם, שכל הנהגותיו על 

פי יצר-הרע, ובינונים זה וזה מנהיגם. לכן צריך להתבונן ולשקול דעתו על כל מה שחפץ לעשות, 

 אם הוא מצד היצר-טוב, אם הוא מצד היצר-הרע, ואם יבין שהוא מצד היצר-הרע ירגיז עליו ויעשה

נגד עצתו. 

ם  ַהׁסֵ ֶעְזַרט  ּבְ ִריׁסּוט  ּפְ ּבַ ָזָבם  ִמּכְ ַמְצּפּוָנם  רּור  ּבֵ

ָרְך. ִיְטּבָ

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הפרישותשער הפרישות הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המושר  ארחוט  טטית טטיח   המושר   ארחוט   

 – בסט  רב  האמת,  על  מודה 

ביישן מאד, מעת נזק – רחוק 

יסחק  אם  אחרים.  מלהזיק 

ירבה  לא  צוחק,  כשהוא   –

ואם  מעט,  רק  צוחק  הוא   –

כועס,  הוא  וכאשר   – יכעש 

כועס  הוא  אין   – יטקצף  לא 

 – ספטים  ריוח  סחקו  בלבו. 

ולא ימלא פיו שחוק, אלא צחוקו ניכר על פניו בהרחבת שפתיים בלבד,

וסאלטו – והוא שואל רק כדי ללמוד, חכמטו רבה, וענווטו ]הענווה שלו[ גדולה. החלתטו חזקה 

ואיתנה ]כיון שהוא מיושב בדעתו, כאשר הוא מחליט דבר מה, שוב אינו חוזר בו. לעומתו הפזיז 

והנמהר בהחלטותיו, פעמים רבות מתברר לו שטעה והוא נאלץ לחזור בו )פת לחם([, לא ימהר 

ולא ישכל – אינו פזיז, ולכן גם אינו עושה שגיאות. מחלקטו נאה – כאשר נחלק בדעתו על אחרים 

הרי הוא מביע את דעתו בנועם ]יש המבארים, שכאשר הפרוש נאלץ לחלוק על אדם אחר בדבר 

המקנטרים את  והווכחנים,  הכבוד  אוהבי  כדרכם של  ולא  כבוד,  ובדרך  נאה  מסוים, מחלוקתו 

האדם החולק עליהם )פת לחם(. ויש המבארים, שכאשר מציג סברא המחלקת ומבחינה בין דברים 

דומים, ה"חילוק" נאה וראוי לאומרו )טוב הלבנון([, וטסובטו נכבדט – תשובתו נאמרת בדרך של 

כבוד. צדיק אם יכעש – גם בעת כעסו נוהג בצדק, וחומל

אבאר  ועתה   – טנאי  אבל 

הפריסוט  הנהגות  מהן  לך 

התורה,  לשומרי  המיוחדט 

החשידים  קצט  אמר  כאסר 

מן  אחד  שהגדיר  כפי   –

הנוהג  האדם  את  החסידים 

כנה  אמתית,  בפרישות 

הפרוס  אמר:  וכך  ונכונה, 

פניו  על   – בפניו  צהלטו 

להסביר  כדי  שמחה,  נראית 

וכדי  אדם,  לכל  יפות  פנים 

– ודאגתו  שתהיה לו הרחבת הדעת להבין את לימודו ולהשיב כהלכה לכל שואל, ואבלו בלבו 

חבויה בלבו, והוא מיצר על העבירות שנכשל בהן, ועל חורבן בית המקדש וגלות השכינה וגלות 

ישראל, ועל כך שהוא מוכרח לעסוק בענייני העולם הזה המבטלים אותו מעבודת ה' )מרפא לנפש 

ופת לחם(, לבו רחב מאד – דעתו רחבה ולבו פנוי לקבל חכמה, מפני שהוא פרוש מכל ענייני 

העולם הזה, שדרכם להעסיק את מחשבות האדם ולמנוע מן האדם את הרחבת הדעת )פת לחם(. 

באופן זה הוא זוכה בפניות המאפשרת לו להשתקע בלימודו, ונפסו ספלה מאד, והוא מצטיין 

בענוות חן, מפני שהוא פרוש מכל ענייני העולם הזה, וכשאין להישגים החומריים ערך בעיניו, 

אין לו במה להתגאות. סיבה נוספת לשפלות רוחו היא אבלו התמידי מן העבירות שבידו )פתחי 

לב(, איננו נותר שנאה, ולא חומד דבר שאינו שלו, ולא משפר בגנוטו של שום נברא, כלומר, הוא 

זהיר מאוד בדבריו ואפילו בגנותם של בעלי החיים אינו מדבר, וכפי שאמרו חז"ל )ב"ב קכג, א(: 

"אפילו בגנות בהמה טמאה לא דיבר הכתוב". כדוגמא לזהירות בדיבור אפשר ליטול את מעשהו 

של אחד מן החסידים שרבנו מספר עליו בשער הכניעה פ"ו. חסיד זה עבר בלויית תלמידיו ליד 

נבלת כלב מפיצת ריח רע, וכאשר אמרו התלמידים: 'כמה מסרחת נבלה זו', הגיב החסיד: 'כמה 

לבנות שיניה'!. הוא רצה ללמד אותם שיתרגלו לא לדבר רע על שום נברא כלל )פת לחם(, ולא 

מדבר מאדם – ואינו מדבר כלל על אודות בני אדם אחרים, מואש הוא בגדולה, וסונא ומתעב את 

הסררה, הוא מיוסב בדעתו, זכרן – זוכר את הכול ]המון העם בעלי התאווה, אין לבם פנוי לזכור 

את הדברים החשובים לעיקרם של החיים, והם נדחים מלבם ונשכחים. לעומתם הפרוש אינו עסוק 

בהרהורים כיצד להשיג את תאוות העולם הזה, על כן לבו פנוי, הוא שם לבו לדברים החשובים 

וזוכר אותם )פת לחם(. ויש מי שמבאר, שהפרוש זוכר את חשבון נפשו תמיד )טוב הלבנון([,

ה,  ַחק, לֹא ַיְרּבֶ ט, ְמַעת ֶנֶזק. ִאם ִיׂסְ )א(מֹוֶדה, ַרב ּבׁסֶ

ָפַטִים,  ׂסְ ֶרַוח  ֲחקֹו  ׂסַ ף.  ִיְטַקּצָ לֹא  ִיְכַעש,  ְוִאם 

ְגדֹוָלה.  ְוַעְנָוטֹו  ה  ַרּבָ ָחְכָמטֹו  ִלְלֹמד,  ֵאָלטֹו  ּוׁסְ

ַמֲחָלְקּטֹו  ָכל.  ִיּשָ ְולֹא  ְיַמֵהר  לֹא  ֲחָזָקה,  ַהְחָלָתטֹו 

חֹוֵמל  ִיְכַעש,  ִאם  יק  ַצּדִ ֶדט.  ִנְכּבֶ ּוְטׁסּוָבטֹו  ָנָאה 

ֶרק ְרִביִעי  ּפֶ

ר ָאַמר ְקָצט  ֲאׁסֶ ִריׁסּוט ַהְמֻיֶחֶדט, ּכַ ָנֵאי ַהּפְ ֲאָבל ּטְ
ְוֶאְבלֹו  ָפָניו  ּבְ ַצֲהָלטֹו  רּוׁס  ַהּפָ ַהֲחִשיִדים: 

ֵאיֶנּנּו  ְמאֹד,  ָפָלה  ׁסְ ְוַנְפׁסֹו  ְמאֹד  ָרָחב  ִלּבֹו  ְבִלּבֹו, 

ר  ְמַדּבֵ ְולֹא  ְגנּוט,  ּבִ ר  ְמַשּפֵ ְולֹא  חֹוֵמד,  ְולֹא  נֹוֵתר, 

ב, ַזְכָרן,  ָ ָרָרה, ְמֻיּסׁ ה, ְוׂסֹוֵנא ַהּסְׂ ֻדּלָ ּגְ ֵמָאָדם, מֹוֵאש ּבַ

א. מודה רב בוסט. פירוש: “מודה על האמת, ביישן מאוד”. בדבר זה מוכח שכוונתו לשם שמים. 

כי אף-על-פי שהוא מאוד ביישן מכל מקום אינו מתבייש להודות על האמת למרות שפעמים דבר 

זה כרוך בבושה גדולה. 

אמרו חז”ל )סוטה ז, ב(: יהודה הודה ]שממנו הרתה תמר[ ולא בוש, מה היה סופו? נחל חיי העולם 

יט(,  טו,  )איוב  זר בתוכם”  ולא עבר  ניתנה הארץ  “להם לבדם  הזה?  ומה שכרן בעולם  הבא... 

ופירש רש”י: יהודה זכה למלכות וכו’. עיי”ש. מבואר בדברי חז”ל כי בשכר הודאתו של יהודה 

זכה למלכות בעולם-הזה ובעולם-הבא, ויצאו ממנו מלכים. מה טעם זכה יהודה בשכר הודאתו 

דווקא למלכות וממשלה? ביארו המפרשים, משום שלהודאה כמו זו נדרש אומץ רב וגבורת רוח. 

כי על כן, זוהי הגבורה האמיתית – להיות מוכן להתבייש לעין כל, ובלבד להכריז את האמת כפי 

שהיא. יש כאן גבורה אמיתית של כבישת היצר – “איזהו גיבור, הכובש את יצרו” )אבות ד, א(, 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הפרישותשער הפרישות הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המושר  ארחוט   ארחוט המושר  טטכא טטכ  

כשתבוא  גם   – הרעה  בעט 

עליו צרה, הוא מרבה להודות 

לה', ושבלו ארוך בעט הנזק – 

סבלנותו  נזק,  בו  וכשפוגע 

מהרהר  הוא  ]ואין  רבה  היא 

אחר מידותיו של הקב"ה )טוב הלבנון([. אם יסאלו ויבקשו ממנו דבר מה – יטן ברצון, ואם יחמשו 

אוטו - ימחול – הוא מוחל. ואם ימנעו ממנו – גם אם מסרבים למלא את בקשתו, הוא יטנדב למלא 

את בקשת זולתו, ואם ירחיקוהו – גם אם ינהגו כלפיו בריחוק, הוא יקרב אחרים. הוא רך מחמאה

חומל  והוא   – יבוקס  אם 

את  המבקש  על  ומרחם 

סליחתו. ידידוטו זכה - טהורה 

ואישורו  וערמה,  פנייה  מכל 

חזק – והתקשרותו לדבר היא 

- נאמן  חזקה, ובריטו נאמנה 

בהבטחתו. רוצה בדין הבורא 

– מקבל ברצון גזירת שמים, 

מוסל ביצרו ומכניעו. לא ידבר עטק – לא ידבר סרה על מי סיזיקהו – שהזיק אותו, ולא יטעשק במה 

סלא יועילהו – ואינו מתעסק במה שאינו נוגע לו. לא יטנקם – לא ישמח לאיד שונאו, ולא יזכור 

לאדם רעה - ואינו מזכיר לאדם את הרעה שעשה לו. מסאו קל - אינו מטריח אחרים ואינו מטיל 

את עצמו עליהם, ועזרטו רבה – מרבה בסיוע ועזרה לזולתו. הודאטו רבה

ֲאלּו  ֶזק. ִאם ִיׁסְ ֵעט ַהּנֵ ֵעט ָהָרָעה, ְוִשְבלֹו ָארְֹך ּבְ ּבְ

ִיְמְנעּו  ְוִאם  ִיְמַחל.  ַיְחְמשּו אֹוטֹו  ְוִאם  ן,  ִיּטֵ ּנּו  ִמּמֶ

ַרְך ֵמֶחְמָאה  ְיָקֵרב.  ַיְרִחיקּוהּו  ְוִאם  ב,  ִיְטַנּדָ ּנּו  ִמּמֶ

ּוְבִריטֹו  ָחָזק,  ֶוֱאשּורֹו  ה,  ַזּכָ ְיִדידּוטֹו  ׁס.  ְיֻבּקַ ִאם 

לֹא  ִיְצרֹו.  ּבְ ל  מֹוׁסֵ ַהּבֹוֵרא,  ְבִדין  רֹוֶצה  ֶנֱאָמָנה. 

ַמה  ּבְ ק  ִיְטַעּשֵ ְולֹא  יֵקהּו,  ּזִ ּיַ ׁסֶ ִמי  ַעל  ָעָטק  ר  ְיַדּבֵ

ם ְלֵאיד, ְולֹא ִיְזּכֹר ְלָאָדם  ּלֹא יֹוִעיֵלהּו. לֹא ִיְטַנּקֵ ֶ ּסׁ

ה  ַרּבָ )ב(הֹוָדָאטֹו  ה.  ַרּבָ ְוֶעְזָרטֹו  ַקל,  אֹו  ַמּסָׂ ָרָעה. 

עוונותיהם. כתב בספר ‘ארחות צדיקים’ )שער האמת( וז”ל: “וזה דבר ברור, שטוב יותר לצדיק 

להיות נידון אפילו בייסורים כאיוב כל ימיו בגופו, שהוא )-גוף האדם( דבר בזוי בעולם הזה, שהוא 

לו זמן קצר לחיות, ולתת גמול הטוב )-שכר מצוותיו( לנשמה שהיא ִנכבדת בעולם העליון שאינו 

ָּכֶלה ואינו פוסק לעולמים, וזה יותר טוב לצדיק ממה שלא היה פורע לו חטאיו בעולם הזה והיה דן 

אותו בעולם הנשמות בייסורי גיהנם, או מחמת חטאו ימעט לנשמתו מן מעלתה בעולם הנשמות 

וִהדבקה לזיו העליון, אשר לזה האור אין לו ערך ודמיון”.

במסכת סנהדרין )קא, א( מסופר שכאשר ראה רבי עקיבא את רבי אליעזר מתייסר בייסורים, 

שמח. וביאר רבי עקיבא מדוע שמח על כך, מפני שכל זמן שאני רואה את רבי אליעזר שהייתה 

לו הצלחה בכל מעשי ידיו, אמרתי לעצמי שמא ח”ו קיבל רבי אליעזר את שכר מעשיו הטובים 

בעולם הזה, ועכשיו שאני רואה את רבי אליעזר בצער, הרי שנפרעים ממנו בעולם הזה, ומזה 

אני יודע ששכרו משומר לעולם הבא. במסכת בבא-מציעא )פד, ב( מובא על רבי אלעזר בן רבי 

שמעון שקיבל על עצמו ייסורים ואמר להם: אחי ורעי בואו! ובמסכת יבמות )קה, ב( מסופר על 

אבדן )תלמידו של רבי יהודה הנשיא( שנענש בעונשים קשים ]הוא עצמו נצטרע, שני בניו טבעו 

ושתי כלותיו מיאנו[. כאשר שמע זאת רב נחמן בר יצחק, אמר: “בריך רחמנא דכספיה לאבדן 

בהאי עלמא ולא כספיה לעלמא דאתי” )-ברוך ה’ שבייש את אבדן בעולם הזה ולא ביישו בעולם 

הבא(.

הדברים מבהילים. חז”ל נתנו הודיה לה’ יתברך על איסורים נוראים כל-כך! אין זאת אלא כי הבינו 

בדעתם הרחבה שכל אלה אינם אלא תמורה קלה לעומת העונשים החמורים בעולם הבא. למסקנה 

זו הגיעו מתוך הכרתם הברורה בפגם הנורא של החטא מחד גיסא, ומאידך, כי כל ייסור וייסור 

בעולם-הזה מכפר על עוונות רבים, לפיכך קיבלו על עצמם ייסורים בשמחה וברצון. 

הוא שנאמר “טוב ארך אפים מגבור ומושל ברוחו מלוכד עיר” )משלי טז, לב(. לפיכך, לאמיץ לב 

כזה, לגבור רוח כמוהו, לו יאתה המלוכה. 

במסכת בבא-קמא )צב, א( אמרו: “מי גרם לראובן שיודה, יהודה” )פירוש, מי גרם לראובן שיודה 

על שבלבל יצועי אביו? יהודה, בכך שקדם והודה שממנו הרתה תמר, ומיהודה למד ראובן להודות 

על כשלונו שלו(. והקשו התוספות )שם ד”ה מי( אף-על-גב שאמר במדרש רבה על הפסוק “וישב 

ראובן אל הבור” )בראשית לז, כט(, מלמד ששב משקו ומתעניתו על שבלבל יצועי אביו, וזה היה 

הרי קודם מעשה תמר. ותירצו התוספות: מכל מקום לא הודה ברבים על חטאו עד אחר שהודה 

יהודה, נמצא שיהודה גרם לראובן להודות. ע”כ.

נמצא אם כן, שאף שעשה ראובן תשובה שלמה והתענה כמה שנים וחגר שק במתניו, אף על פי 

כן אף אחר השק והתענית, עדיין שייך שיהיה השבר בלב יותר גדול, להרגיש יותר את החטא. 

ויותר קשה הוא להודות ברבים! קל יותר לצום שנים רבות מאשר להתגבר על עצמו ולבייש עצמו 

ברבים! ואף שכל האומר ראובן חטא טועה, מכל מקום אף על מה שנראה לנו כחטא ִהרבה בשק 

ובתענית כמה שנים, ומעשה ההודאה של יהודה גרם לו לראובן עומק חרטה והכרת החטא, עד 

שלא בוש להודות ברבים )רבי אהרן יהודה ליב שטיינמן זצ”ל(. 

ב. הודאטו רבה בעט הרעה. חז”ל הקדושים הכירו בקלקול ובפגם הנורא הנוצר מעשיית חטא, 

ובייסורים אלו מתכפרים  והודו לה’ יתברך על כך, מאחר  ייסורים, שמחו  ולכן כשבאו עליהם 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הפרישותשער הפרישות הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המושר  ארחוט  טטכג טטכב   המושר   ארחוט   

יוטר ברה מנפסו – וכל נפש, 

יותר  בעיניו  וברה  טהורה 

 – מומו  אט  יודע  מנפשו. 

מכיר בחסרונותיו, וזוכר אט 

עוונותיו, אוהב אט האלהים, 

את  לעשות  ]ורץ[  ורודף 

ינקום  לא  יתברך.  רצונו 

במי  נוקם  אינו   – לנפסו 

יטמיד  ולא  רעה,  לו  שעשה 

עליו  כועס  ואינו   – בקצפו 

לנצח. חבר למזכירים – חבר הוא למי שמעורר אותו לעבודת ה', יוסב עם ]בין[ העניים – בחברה 

ונאמן לאנסי  – הוא אוהב את אנשי הצדק,  הוא מעדיף לשבת בין העניים, אוהב לאנסי הצדק 

האמט, עוזר לרס, אב ליטום – דואג ליתום כאילו היה אביו, בעל לאלמנה – ויהיה עזר לאלמנה 

במקום בעלה, ומכבד את הדלים.

ה להתנהג  ומטוק מדבס, ְמַצֶוּ

על פי האמט – במידת האמת, 

 – מאוייו  עוזב  צדק,  דובר 

מצפה  תאוותיו,  את  עוזב 

]כדי  מותו  ליום   – ליומו 

תאוותו  ממלחמת  שיפטר 

ועוסה  אומר  לחם([,  )פת 

שמבטיח,  מה  את  מקיים   –

אצלו  יקרה  נפסו  זריז,  חכם, 

של  חייו  ]כי  מגופו  יותר 

הפרוש יקרים בעיניו. בניגוד 

לכך בעל התאווה מחרף את 

כדי  לפעמים  למות  נפשו 

ולהשיג  תשוקתו  את  למלא 

את תאוותיו. עוד יש לבאר, 

שאינו מזלזל בעצמו לעשות מעשים פחותים, מה שאין כן בעל התאווה; הרצון להשיג את תאוותו 

נהפך לעיתים לבולמוס והוא גורם לו לעשות מעשים בזויים כדי להשיג רצונותיו. כך הוא נעשה 

מזולזל )פת לחם([, ולבריוט נוח. גיבור בארץ – גיבור בתורה וגובר על יצרו )לב טוב(, ניצול מכל 

גנוט – נקי מכל כתם ודופי. עזרה לדל וטסועה לעסוק – עוזר לדל ומושיע את העשוק מיד עושקו. 

לא יחסוף משטור – אינו מגלה את סתרי חברו, ולא יגלה שוד שהוא שותף להם. גם אם צרוטיו 

רבוט ]מרובות[ וטלונטו מעותה – אין הוא מתלונן. כסיראה בחברו דבר תוב, יזכרנו – הוא יפרסמו, 

ואם יראה דבר רע, יכשנו – וכשהוא רואה בו פגם ודבר רע, הוא מסתיר אותו. הוא רצוי לכל, וזך – 

ולבו שלם עם כולם, הוא פקח וירא סמים. חברטו – ההתחברות עמו היא מקור לסמחה. הרחקטו 

אנחה – וההתרחקות ממנו מביאה עצב ואנחה. זקקטהו החכמה – חכמתו מזככת אותו מכל מידה 

רעה, ויפטהו הענוה – וענוותנותו מעניקה לו חן בעיני הכול. מזכיר למסכיל – לחכמים הוא מזכיר 

את מה ששכחו, מלמד לשכל – ולטיפשים הוא מלמד את מה שלא ידעו ]כלומר, גם המשכילים 

והחכמים וגם הטיפשים מפיקים ממנו תועלת: לראשונים הוא מזכיר את מה ששכחו, ולטיפשים 

מלמד את מה שלא ידעו. הוא טוב לכול, היות שכל מגמתו היא להועיל לכולם )פת לחם([. כל 

מעסה טוב שעושה זולתו, הוא אצלו זך ממעסהו – נחשב בעיניו כמעשה זך ונקי יותר ממעשיו 

שלו, וכל נפס בעיניו

ְפׁסֹו. יֹוֵדַע ֶאט מּומֹו, זֹוֵכר ֶאט ֲעֹונֹו,  ָרה ִמּנַ יֹוֵטר ּבָ

ִיְנקֹם  )ג(לֹא  ְרצֹונֹו.  רֹוֵדף  ָהֱאלִֹהים,  ֶאט  אֹוֵהב 

יִרים,  ְלַמְזּכִ ָחֵבר  ִקְצּפֹו.  ּבְ ַיְטִמיד  ְולֹא  ְלַנְפׁסֹו, 

ֶנֱאָמן  ֶדק,  ַהּצֶ י  ְלַאְנׁסֵ אֹוֵהב  ים,  ָהֲעִנּיִ ִעם  ב  יֹוׁסֵ

ַעל  ּבַ טֹום,  ַלּיָ ָאב  ָלָרׁס,  עֹוֵזר  ֱאֶמט,  י  ְלַאְנׁסֵ

ים. ּלִ ד ַהּדַ ָלַאְלָמָנה, ְמַכּבֵ

ה ַעל ָהֱאֶמט, ּדֹוֵבר ֶצֶדק, עֹוֵזב  ָבׁס, ְמַצּוֶ ּוָמטֹוק ִמּדְ

ה, ָחָכם, ָזִריז,  ה ְליֹומֹו, אֹוֵמר ְועֹוׂסֶ יו, ְמַצּפֶ ַמֲאַוּיָ

ל  ל ִמּכָ ָאֶרץ, ִנּצָ ּבֹור ּבָ ִרּיֹוט נֹוַח. ּגִ ַנְפׁסֹו ְיָקָרה, ְוַלּבְ

ַיְחׂסֹוף  לֹא  ֶלָעׁסּוק.  ּוְטׁסּוָעה  ל  ַלּדַ ֶעְזָרה  נּוט.  ּגְ

ּוְטלּוָנטֹו  ַרּבֹוט  ָצרֹוָטיו  שֹוד.  ה  ְיַגּלֶ ְולֹא  ִמְשּטֹור, 

ַרע  ִיְרֶאה  ְוִאם  ֶרּנּו,  ִיְזּכְ תֹוב  ְרֶאה  ּיִ ׁסֶ ּכְ ְמעּוָתה. 

ֶחְבָרטֹו  ַמִים.  ׁסָ ִויֵרא  ַח  ּקֵ ּפִ ָוַזְך,  ָרצּוי  ּנּו.  ְיַכּשֶ

ַהָחְכָמה,  ַקְטהּו  ִזּקְ ֲאָנָחה.  ַהְרָחָקטֹו  ְמָחה,  ׂסִ

ָכל.  ַלּשָ ד  ְמַלּמֵ יל,  ּכִ ׂסְ ַלּמַ יר  ַמְזּכִ ָהֲעָנָוה.  ְטהּו  ְוִיּפַ

ֵעיָניו  ּבְ הּו, ְוָכל ֶנֶפׁס  ֲעׂסֵ ַזְך ִמּמַ ה ֶאְצלֹו  ל ַמֲעׂסֶ ּכָ

ג. לא ינקום לנפסו. פירוש, הוא לא ינקום ממי שעושה לו רע. במסכת יומא )סט, ב( אמרו: משה 

אמר: “הא-ל הגדול הגיבור והנורא” )דברים י, יז(. אתא )בא( ירמיה ואמר: נכרים מקרקרין בהיכלו 

איה נוראותיו? לא אמר “נורא”. אתא דניאל אמר: נכרים משתעבדים בבניו איה גבורותיו? לא 

אמר “גיבור”. אתו אינהו )-באו אנשי כנסת הגדולה( ואמרו: אדרבה, זו היא גבורתו שכובש את 

כעסו, שנותן ארך אפים לרשעים, ואלו הן נוראותיו שאלמלא מוראו של הקב”ה, היאך אומה אחת 

יכולה להתקיים בין האומות. ע”כ.

דרש רבי ירחמיאל שולמן: בנוהג שבעולם אדם אינו מבליג על עלבונו, פן יאמרו הבריות שהוא 

שוטה ואינו מרגיש, הוא חלש ואין לו יכולת, ושמא מתוך כך ירבו מזלזליו ומחרפיו. אך הקב”ה 

אינו כן, אף על פי שעל ידי שתיקתו נראה כאילו שאינו רואה ואין בו יכולת, והרי האפיקורסות 

תתרבה על ידי זה בארץ. וגם חסידי עולם משתאים: איה גבורותיו? איה נוראותיו? ולא אומרים 

“גיבור ונורא”, ומתמעטים תארי הבורא יתברך בעולם – אך מדת סבלנותו לא זזה ממקומה!

וממנו ילמד האדם, שבגלל חשש פן “יכפרו” בחכמתו ומעמדו, ויתמעט כבודו – אין לו מה לפחד... 

אדרבה דווקא בנקמה מראה ומפגין הוא אות חלושה שאין לו כוחות ומעצורים. רק בסבלנותו 

מראה את גבורתו, כאן טמונה הגבורה האמיתית שכובש כעסו ושותק! הנקמה אינה אלא חולשת 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הפרישותשער הפרישות הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המושר  ארחוט   ארחוט המושר  טטכה טטכד  

לטורטנו  סיאוט  מה  אבל 

מהפריסוט – ובדבר השאלה, 

שנתנהג  ראוי  דברים  באילו 

בפרישות על פי תורתנו, אֹמר 

בטסובט הסאלה הזאט – הנני 

נותן את התשובה הבאה: כי 

 – בטורטנו  הנוהגט  הפריסוט 

על פי תורֵתנו עלינו להתנהג 

 - פנים  בפרישות על סלוסה 

עניינים. אחד מהם  בשלושה 

שבין  בעניינים  הראשון,   -

אדם לחברו, כלומר, בעשקינו 

באים  כשאנו   – אדם  בני  עם 

אחרים  אדם  בני  עם  במגע 

והטחברוטנו עמהם - וכשאנו 

והסני,  בחברתם.  נמצאים 

בו  מטייחדים  סאנו  במה 

שנוגעים  בעניינים   - זולטם 

אדם  לבני  ולא  לנו  רק 

בהם  עוסקים  ושאנו  אחרים, 

הגשמיים   – הגופיים  בחוסינו 

ובאברינו הנראים ]הגלויים[. והסליסי, במה סאנו מטייחדים בו – בעניינים הנוגעים רק לנו בלבד 

 – והם קשורים במצפונינו ובמידוטינו ובמחסבוטינו והצפון בלבוטינו מן הרעיונים התובים והרעים 

עניינים אלו קשורים להרהורים הטובים והרעים הטמונים בלבנו. ואני מבאר כיצד עלינו להתנהג 

בפרישות בכל זה - בכל אחד משלושת העניינים הללו, בדרך קצרה, כפי יכלטי בעזרט הסם.

אבל דרך הפריסוט הראוי לנו בהטחברוטינו עם בני אדם – באשר לדרך הפרישות המתאימה לנו 

ביחסינו לבני אדם, מהם ]היא[: השברט פנים – עלינו להסביר פנים לזולתנו,

והנהגה   - עוד  ומטנאיה 

חובוט  כל  קבלט  נוספת: 

ממה  זכרנו  אסר  הלבבוט 

הפרוש   – הזה  בשפר  סקדם 

את  לקיים  עצמו  על  מקבל 

כל חובות הלבבות, שהזכרנו 

קודם בספר הזה, ואינני צריך 

לסנוטם – ואין צורך לחזור עליהן כאן, כדי סלא יתארכו לנו הדברים בסער הזה. ואטה הקורא, דע 

לך – דע והבן את אשר לפניך.

י ֶרק ֲחִמיׁסִ  ּפֶ

אַֹמר  ִריׁסּוט,  ֵמַהּפְ ְלטֹוָרֵטנּו  אֹוט  ּיֵ ֶ ּסׁ ַמה  ֲאָבל 
ִריׁסּוט  ַהּפְ י  ּכִ ַהּזֹאט,  ֵאָלה  ְ ַהּסׁ ְטׁסּוַבט  ּבִ

ֵמֶהם,  ֶאָחד  ָפִנים.  ה  לׁסָ ׁסְ ַעל  טֹוָרֵטנּו  ּבְ ַהּנֹוֶהֶגט 

ִני,  ֵ ֶהם. ְוַהּסׁ רּוֵטנּו ִעּמָ ֵני ָאָדם ְוִהְטַחּבְ ָעְשֵקנּו ִעם ּבְ ּבְ

ים  ַהּגּוִפּיִ ינּו  חּוׁסֵ ּבְ ּבֹו זּוָלָטם  ָאנּו ִמְטַיֲחִדים  ֶ ּסׁ ַמה  ּבְ

ָאנּו ִמְטַיֲחִדים  ֶ ַמה ּסׁ י, ּבְ ִליׁסִ ְ ְרִאים. ְוַהּסׁ ַוֲאָבֵרינּו ַהּנִ

פּון  ְוַהּצָ בֹוֵטינּו  ּוְבַמְחׁסְ ּוְבִמּדֹוֵטינּו  ַמְצּפּוֵנינּו  ּבְ ּבֹו 

ַוֲאִני  ְוָהָרִעים.  ַהּתֹוִבים  ָהַרְעיֹוִנים  ִמן  ִלּבֹוֵטינּו  ּבְ

ם. ֵ ֶעְזַרט ַהּסׁ י ּבְ ִפי ְיָכְלּטִ ֶדֶרְך ְקָצָרה, ּכְ ל ֶזה ּבְ ְמָבֵאר ּכָ

רּוֵטנּו  ִהְטַחּבְ ּבְ ָלנּו  ָהָראּוי  ִריׁסּוט  ַהּפְ ֶרְך  ּדֶ ֲאָבל 
ִנים  ּפָ ַרט  )א(ַהְשּבָ ֵמֶהם:  ָאָדם,  ֵני  ּבְ ִעם 

ר  ָבבֹוט ֲאׁסֶ ל חֹובֹוט ַהּלְ ַלט ּכָ ָנֶאיָה עֹוד: ַקּבָ ּוִמּטְ
ה,  ַהּזֶ ֶפר  ּשֵ ּבַ ַדם  ּקָ ֶ ּסׁ ה  ִמּמַ ָזַכְרנּו 

ָבִרים  ּלֹא ַיַאְרכּו ָלנּו ַהּדְ נֹוָטם, ׁסֶ י ָצִריְך ִלׁסְ ְוֵאיֶנּנִ

ע ָלְך. ה ּדַ ה. ְוַאּטָ ַער ַהּזֶ ַ ּסׁ ּבַ

אנוש המתדמה לנחש הנוקם ונוטר. כמאמרם ז”ל על הפסוק: “ועתה יגדל נא כח ה’” )במדבר יד, 

יז( – אימתי כוחך גדול בעולמך? – בשעה שאתה מאריך רוחך! )‘פניני השלימות’ ב, סה(.

יוסף  “אני  )בראשית מה, ד( כתב: מצינו ליוסף שאמר בהתוודעו עם אחיו:  ה’אור החיים’ הק’ 

אחיכם אשר מכרתם אותי”. פירוש: אחיכם אני ומתנהג עמכם באחווה כאילו לא אירע דבר ביננו. 

ולא עכשיו בלבד, אלא אפילו בשעת המכירה עצמה – “אשר מכרתם”, היינו בעת המכירה לא 

כהתה עין האחווה ממני... והדברים נוראים למתבונן בהרגשת צער יוסף בעת המכירה, ואף גם 

אז חסם בכוחות ברזל את גלי השנאה והנטירה שלא יתקרבו אליו לשוטפו...! ותלה את כל אסונו 

שבאה אליו כל הצרה הזאת ישר מהשמים. 

א. השברט פנים והראוט הסמחה בפגיעטם. במסכת אבות )א, טו( אומר שמאי: “והוי מקבל את כל 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הפרישותשער הפרישות הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המושר  ארחוט  טטכז טטכו   המושר   ארחוט   

ורוח  רכה  ולסון  והספלוט 

לנהוג  יש   – לכולם  נמוכה 

בכניעה  אדם  כל  כלפי 

נמוכה,  וברוח  ובשפלות 

המדברים  אל  ולפנות 

ומהם,  רכה.  בלשון  עמנו 

והחמלה  והחנינה  הרחמים 

– יש לנהוג ברחמים  עליהם 

ובחמלה, עם השרט  ובחנינה 

בלי   – מעליהם  התורח 

בתוב  וזכרם  איש,  להטריח 

– יש לדון אותם לכף זכות, 

ולנהוג   – ועסוט חשד עמהם 

נקווה  וסלא  החסד,  במידת 

מהם,  ליהנוט  נצפה  ולא   –

בידיהם  מאסר  וסנטייאס 

יעלה בדעתנו לקחת  ולא   –

מהם דבר השייך להם. ומהם 

עזרם בטקנט טורטם ועולמם 

בכל  בידם  נסייע  כן  כמו   –

תועלת  להם  שיביא  דבר 

לרוחניותם או לצורכיהם בעולם הזה, והורוטם הדרך אסר ירצהו האלהים – ונדריכם בדרך הרצויה 

לפני ה' ברוך הוא. ומהם סנשבול קוסי דבריהם – וכן ננהג בסבלנות כלפיהם, גם כאשר ידברו 

עמנו קשות, וסנספוך סיחנו לפני האלהים ולא לפניהם – ונבקש את צרכינו רק מהאלוקים ולא 

מהם, וכמו כן, הימנע ממוסבוט המאכל והמסטה והסחוק – עלינו להימנע מלהימצא בחברת בני 

אדם העסוקים באכילה ושתייה ושחוק, עם הסמירה – וגם נישמר מכל מה סיביא להמרוט האל 

בחברטם – מכל דבר העלול להביא אותנו להמרות את פי הא-ל, כתוצאה משהותנו בחברת בני 

אדם, וגם נישמר שמירה אחר שמירה מלצאט מגבול הצניעוט ומשורט המושר – מגדרי הצניעות 

ומסגרת המוסר, והדומה לזה – וכיוצא בזה.

– ומה שראוי לנו לנהוג בפרישות בתחום השני,  אך מה סראוי לנו מן הפריסוט בפנים הסניים 

בפגיעטם  הסמחה  והראוט 

כשאנו  שמחה  ולגלות   –

פוגשים אותם, עם הכניעה

ם. ְלֻכּלָ ְנמּוָכה  ְורּוַח  ה  ַרּכָ ְוָלׁסֹון  ְפלּוט  ִ  ְוַהּסׁ

ִעם  ֲעֵליֶהם,  ְוַהֶחְמָלה  ְוַהֲחִניָנה  ָהַרֲחִמים  ּוֵמֶהם, 

ַוֲעׂסֹוט  ּתֹוב,  ּבַ ְוָזְכָרם  ֵמֲעֵליֶהם,  ַהּתַֹרח  ֲהָשַרט 

ְטָיֵאׁס  ּנִ ה ֵלָהנֹוט ֵמֶהם, ְוׁסֶ ּלֹא ְנַקּוֶ ֶהם, ְוׁסֶ ֶחֶשד ִעּמָ

ּטֹוָרָטם  ַנט  ַטּקָ ּבְ ָעְזָרם  ּוֵמֶהם  יֵדיֶהם.  ּבִ ר  ֵמֲאׁסֶ

ר ִיְרֵצהּו ָהֱאלִֹהים.  ֶרְך ֲאׁסֶ ְועֹוָלָמם, ְוהֹורֹוָטם ַהּדֶ

יֵחנּו  ׂסִ ּפְֹך  ׁסְ ּנִ ְוׁסֶ ִדְבֵריֶהם,  י  ְקׁסִ ְשּבֹל  ּנִ ׁסֶ ּוֵמֶהם 

בֹוט  ִמּמֹוׁסְ ַנע  ְוִהּמָ ִלְפֵניֶהם,  ְולֹא  ָהֱאלִֹהים  ִלְפֵני 

ל  ִמּכָ ִמיָרה  ְ ַהּסׁ ִעם  חֹוק,  ְוַהּסְׂ ה  ּטֶ ׁסְ ְוַהּמִ ֲאָכל  ַהּמַ

ְוָלֵצאט  ֶחְבָרָטם,  ּבְ ָהֵאל  ְלַהְמרֹוט  ִביא  ּיָ ֶ ּסׁ ַמה 

ְוַהּדֹוֶמה ַהּמּוָשר,  ּוָמֹשֶרט  ִניעּוט  ַהּצְ בּול   ִמּגְ

ָלֶזה.

ים  ִנּיִ ְ ִנים ַהּסׁ ּפָ ִריׁסּוט ּבַ ָראּוי ָלנּו ִמן ַהּפְ ֶ ַמה ּסׁ ַאְך 

ִניָעה  ַהּכְ ִעם  ְפִגיָעָטם,  ּבִ ְמָחה  ַהּסִׂ ְוַהְראֹוט 

האדם בסבר פנים יפות”. ופירש הרע”ב )על פי ‘אבות דרבי נתן’ יג, ד(: אזהרה זו עוסקת באדם 

המקבל אורחים בביתו. שמאי מזהיר שיהיה כל עסק אדם עם אורחיו בפנים שמחות, כי המראה 

לאורחיו פנים עצובות או כעוסות, אף אם ייתן להם הרבה הרי זה כאילו לא נתן כלום. ולעומת 

זאת, המראה לאורחיו פנים שמחות, גם אם אינו נותן להם דבר, הרי זה כאילו נתן להם הרבה.

בלשון שמאי שאמר “בסבר פנים יפות” יש להקשות מדוע לא די שיאמר “בפנים יפות”, מילת 

מרוצה  הבית  בעל  כשאין  אפילו  להורות:  בא  שמאי  המאירי,  ביאר  משמעותה?  מהי  “בסבר” 

מאורחיו, יש לו להראות להם פנים שמחות, כדי שיהיו האורחים “סבורים” שהוא מרוצה מחברתם.

והנה שמאי אומר “הוי מקבל את “כל” האדם בסבר פנים יפות”, ויש לשאול, מילת ‘כל’ מה באה 

לרבות? וביאר ב’תפארת ישראל’: שמאי מדגיש שיש לקבל את “כל” האדם בסבר פנים יפות, 

דהיינו לא רק את חבריו אלא כל אדם, בין עשיר בין עני, בין ישראל ובין נכרי. 

אחד מבעלי המוסר למד ממשנה זו רעיון מוסרי לגבי תוקף החיוב להתנהג בסבר פנים יפות. כידוע 

שמאי החזיק בהנהגה כללית לפי מדת הדין, לעומת הלל שהחזיק בהנהגה לפי מדת הרחמים, ואף 

על פי כן שמאי הוא שהזהיר לקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. נמצאנו למדים, שסבר פנים יפות 

של אדם הוא דבר שהזולת זכאי לו אפילו לפי מדת הדין )‘מכתב מאליהו’ ח”ה עמ’ 36(. 

והנה בהמשך מסכת הנ”ל )אבות ג, יב( אומר רבי ישמעאל: “והוי מקבל את כל האדם בשמחה”. 

הרמב”ם )בפירושו למשנה( פירש, כי רבי ישמעאל בא ללמדנו שאף על פי שאין לאדם להקל 

בכבודו כלפי אדם צעיר )כך ביאר את דברי רבי ישמעאל במה שאמר קודם לכן “הוי... ונוח 

לתשחורת”(, מכל מקום אין להסיק מכך שיש לקבל את פניו בזעם ובפנים זועפות, אלא צריך 

לקבל פני כל אדם - בין זקן ובין צעיר - בשמחה ובטוב לבב.

והוי  )הנ”ל(:  מהוראת שמאי  יותר  גבוהה  מעלה  מקבל... בשמחה’(  )-’והוי  "וזו  הרמב”ם:  הוסיף 

מקבל... בסבר פנים יפות”. וביאר ב’פירושי רבנו יצחק מטולידו’, כי יכול אדם להראות פנים 

יפות, ובליבו הוא היפך. אך בשמחה הכוונה שתנהג נפשו בשמחה, עד שתהיה שמחה בטבעה וכו’. 

ובביאור ‘ברוך שאמר’ )אבות ג( כתב: ופשוט שקבלת אדם בשמחה, היא מדריגה יותר גדולה 

וניכרת מקבלה בסבר פנים יפות. כי “פנים יפות” בא למעט רק שלא יראה פנים כהות ועצובות, 

אבל קבלה בשמחה היא מדריגה עוד יותר גדולה, ששמח לקבל אותו. ומידה זו היא הרצויה ביותר. 

 עיונים 
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 ארחוט המושר  טטכת טטכח  ארחוט המושר 

הנבלה והמטה ואכילת הדם, 

בעלי- ממיני  הרבה  ואכילת 

החיים, אסר לא היה האדם

חפץ באכילטם – שהאדם לא 

היה מעונין לאכלם אפילו אם 

היו מוטרים לו באכילה, כגון 

סמונה סרצים ששמם מופיע 

]החולד  בתורה  במפורש 

 – והדומה  וכו'[,  והעכבר 

ודברים הדומים להם.

ולכן ראוי לך, אחי, סטיישר – 

שתרגיל את נפסך בפריסוט 

האלהים  סציוך  מה  מכל 

כזאת,  במידה  לפרוס ממנו, 

עד סטגיע מן הטיעוב והמיאוש – שתתעב ותמאס במיני הטענוגים המנועים והטאווט עד טכליט – 

בכל סוגי התענוגות והתאוות האסורות עד קצה הגבול ועד סיהיה סווה

הכולל   – בנו  המטייחדים 

עניינים הנוגעים לנו בלבד, 

שאנו עוסקים בהם בחוסינו 

הגשמיים ובאברינו הנראים – 

לחלק  יש   – ייחלק  הגלויים, 

מהם  אחד  חלקים.  לסני 

ממה  הפרישות  האחד,   –

פי  על  לעשות  לנו  שאשור 

והם  הקדושה,  תורתנו  דין 

]שלוש  טעסה"  "לא  מצווט 

מאות ושישים וחמש מצוות 

והחלק  )שס"ה([.  תעשה  לא 

הסני הוא הפרישות גם במה 

כלומר,   - והוא  לנו,  שמוטר 

מכל  לנו  סהוטר  מה  מכל 

 – המוטרוט  ההנאוט  מיני 

ההנאות  סוגי  מכל  פרישות 

המותרות לנו.

אחד  וכל   – מהם  חלק  וכל 

הנזכרים  החלקים  משני 

לסלוסה  ]נחלק[  ייחלק 

חלקים. והוא – וזאת מכיוון סכל מה סנאשר לנו – כל מה שהתורה אסרה עלינו, איננו נמלת מאחד 

מסלוסה דברים – בהכרח שהוא נכלל באחד משלושת הסוגים דלהלן: א. או סיהיה בתבע הכושף 

לו – הסוג הראשון: דברים שטבע האדם להשתוקק להם, כגון: הזנוט והגזל והריביט, ולהרבוט מן 

ב. או סיהיה ממה  וריבוי במאכלים או משקים האסורים עלינו.   – המאכל והמסטה האשור לנו 

סלא יסנאהו התבע ולא יכשוף לו – הסוג השני: דברים שהאדם אינו סולד מהם בטבעו, אך גם 

אינו מתאווה להם, כגון: לבוס ]לבישת[ בגד שיש בו סעתנז, והרכבט כלאים, ואכילט בסר בחלב, 

ואכילט ַהֵחֶלב, והרבה מהדומה לזה – ועוד הרבה דברים הדומים להם. ג. או סיהיה ממה סיסנאהו 

התבע וטטעבהו הנפס – הסוג השלישי: הם דברים שהאדם שונא בטבעו ונפשו מתעבת אותם, 

כגון: אכילט

ים,  ַהַחּיִ יֵני  ִמּמִ ה  ְוַהְרּבֵ ם  )ב(ְוַהּדָ ָטה  ְוַהּמֵ ֵבָלה  ַהּנְ

ִאם  ֲאִפּלּו  ֲאִכיָלָטם  ּבַ ָחֵפץ  ָהָאָדם  ָהָיה  ר לֹא  ֲאׁסֶ

ְוַהּדֹוֶמה  ָרִצים  ׁסְ מֹוָנה  ׁסְ ּכִ ֲאִכיָלה,  ּבַ ִרים  ֻמּטָ ָהיּו 

ָלֶהם.

ל  ָך ִבְפִריׁסּוט ִמּכָ ר ַנְפׁסְ ַיּשֵ ּטְ ְלָך, ָאִחי, ׁסֶ ְוָראּוי 
ַעד  ּנּו,  ִמּמֶ ִלְפרׁס  ָהֱאלִֹהים  ָך  ּוְ ּצִ ֶ ּסׁ ַמה 

ֲענּוִגים  ַהּטַ ִמיֵני  ּבְ אּוש  ְוַהּמִ עּוב  ַהּטִ ִמן  יַע  ּגִ ּטַ ֶ ּסׁ

ֶוה  ׁסָ ְהֶיה  ּיִ ׁסֶ ְכִליט  ּטַ ַעד  ֲאוֹוט  ְוַהּטַ ַהְמנּוִעים 

ְרִאים,  ַהּנִ ּוַבֵאָבֵרינּו  ינּו  ְבחּוׁסֵ נּו  ּבָ ְטַיֲחִדים  ַהּמִ

ְוֵהם  ָלנּו,  ָאשּור  ֵמֶהם  ֶאָחד  ֲחָלִקים.  ֵני  ִלׁסְ ֵיָחֵלק 

ל ַמה  ר ָלנּו, ְוהּוא, ּכָ ִני ֻמּטָ ֵ ה. ְוַהּסׁ ִמְצֹוט לֹא ַטֲעׂסֶ

רֹוט. ּטָ ל ִמיֵני ַהֲהָנאֹוט ַהּמֻ ר ָלנּו ִמּכָ ֻהּטַ ֶ ּסׁ

ְוהּוא,  ֲחָלִקים,  ה  לׁסָ ִלׁסְ ֵיָחֵלק  ֵמֶהם  ֵחֶלק  ְוָכל 
ִנְמָלת ֵמֶאָחד  ֵאיֶנּנּו  ָלנּו  ֱאַשר  ּנֶ ֶ ּסׁ ל ַמה  ּכָ ׁסֶ

לֹו,  ַהּכֶֹשף  ֶתַבע  ּבְ ְהֶיה  ּיִ ׁסֶ אֹו  ְדָבִרים.  ה  לׁסָ ְ ִמּסׁ

ֲאָכל  ַהּמַ ִמן  ּוְלַהְרּבֹוט  יט,  ְוָהִרּבִ ֵזל  ְוַהּגָ נּוט  ּזְ ּכַ

ּלֹא  ֶ ּסׁ ה  ִמּמַ ְהֶיה  ּיִ ׁסֶ אֹו  ָלנּו.  ָהָאשּור  ה  ּטֶ ׁסְ ְוַהּמִ

ַעְתֵנז,  ֶגד ׁסַ ְלבׁס ּבֶ ַבע ְולֹא ִיְכֹשף לֹו, ּכִ ָנֵאהּו ַהּתֶ ִיׂסְ

ַוֲאִכיַלט  ָחָלב,  ּבֶ ר  ׂסָ ּבָ ַוֲאִכיַלט  ְלַאִים,  ּכִ ַבט  ְוַהְרּכָ

ה  ִמּמַ ְהֶיה  ּיִ ׁסֶ אֹו  ָלֶזה.  ֵמַהּדֹוֶמה  ה  ְוַהְרּבֵ ֵחֶלב, 

ֲאִכיַלט  ּכַ ֶפׁס,  ַהּנֶ ּוְטַטֲעֵבהּו  ַבע  ַהּתֶ ָנֵאהּו  ׂסְ ּיִ ֶ ּסׁ
ב. והדם. לשון הכתוב גבי איסור אכילת הדם הוא )דברים יב, כג(: “רק חזק לבלתי אכול הדם ]של 

בהמות וחיות[, כי הדם הוא הנפש” וגו’. ובהמשך שם נאמר )פסוק כה(: “לא תאכלנו למען ייטב לך 

ולבניך אחריך כי תעשה הישר בעיני ה’”. ביאר רבי שמואל אביגדור, אב”ד קרלין: שני סוגי עבודת 

ה’ ישנם: אחת, עבודה מאהבה. שנית, עבודה מיראה. ההבדל ביניהם הוא, שהעובד מיראה אין זכותו 

שמורה לבניו אחריו, אבל העובד מאהבה זכותו הגדולה מספקת גם לדורות הבאים, עד עולם. והנה 

אמרו חז”ל על מקרא שלנו: “מה אם הדם שנפשו של אדם קצה ממנו, הפורש ממנו מקבל שכר, 

גזל ועריות שנפשו של אדם מתאוה ומחמדתן, הפורש מהן על אחת כמה וכמה שיזכה לו ולדורותיו, 

ודורות דורותיו, עד סוף כל הדורות” )משנה מכות כג, ב(. נמצאנו למדים: אימתי זוכים הבנים לזכות 

אבות, כאשר האב התחזק לקיים המצוות לשם פעלן, וביטל רצונו מפני אהבת ה’, ולא משום שנפשו 

קצה בזה. כמאמר חז”ל )ספרא לקדושים כ, כו ורש”י שם(: אל יאמר אדם, אי אפשי )איני רוצה( 

בבשר חזיר, אבל יאמר אפשי ואפשי, ומה אעשה ואבי שבשמים גזר עלי.

זהו שאמר הכתוב “לא תאכלנו” באופן אשר יצא מזה “למען ייטב לך ולבניך אחריך”, רק באופן זה, 

 עיונים 
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המושר  ארחוט   ארחוט המושר  טטלא טטל  

 – נפסך  וטסנאהו  תבעך   

אותם  מתעב  טבעך  אשר 

מהם.  סולדת  ונפשך 

וכסטגיע אל הגבול הזה ואל 

הפריסוט  מן  הזו  המדרגה 

מן  ותפרוש   – האישור  מן 

בלא  האסורות,  התאוות 

מאבק  בלי   – הכרח מתבעך 

וללא  טבעך,  נגד  ומלחמה 

קושי  ובלא   – מנפסך  קוסי 

וכפייה, או-אז טהיה נכלל מן 

החתא  מן  הניצלוט  הכיטוט 

בכלל  תהיה   – והמכסול 

המוגנים  הצדיקים  חבורת 

בפני כל חטא ומכשול, אסר נאמר עליהם )מסלי יב, כא(: "לא יאונה לצדיק כל און" – לא יארע 

לצדיק מכשול, ולא תזדמן לו עבירה בלי דעת )רש"י, מצודת דוד(.

וכן הניטן ברסוטנו מן המטר הוא על סלוסה פנים – וגם השימוש בהנאות המותרות נחלק לשלושה 

חלקים: אחד מהם, קחט המאכל אסר לא יכוין בו בעליו אל טענוג – האחד, שימוש בהנאות ללא 

כוונה של תענוג, ולא יוכל האדם לעמוד

האשור  מן  המטועב  בתבעך 

ממנו  לו  סנכשפים  מה  עם 

האסורים  שהדברים  עד   –

אותם,  מתעב  שטבעך 

כמו  בעיניך  שווים  יהיו 

שטבעך  האסורים  הדברים 

אצלך  ויהיה  להם.  משתוקק 

– ויהיו דומים בעיניך המסגל 

האשור – מעשי עבירה של דבר ערווה, ולקיחט אישר על פנים האשורים – ונטילה של פרוטה באופן 

שאסרה תורה. יחסך לשני אלו יהיה זהה: בריחוק וברתיעה, וכמו כן, יהיו בעיניך מעשים סטטכבד 

בהם בקלון חברך והדיבור בגנוטו, אסר ימהר אליהם חפץ האדם בתבעו – שהם עבירות אשר האדם 

]והשרץ[, אסר  והסקץ  והדם  מתועבים, כאכילט העכבר  למעשים  דומים  להן,  משתוקק  בטבעו 

יטעבהו

ה  בּול ַהּזֶ יַע ֶאל ַהּגְ ּגִ ּטַ ָך. ּוְכׁסֶ ָנֵאהּו ַנְפׁסֶ ִתְבֲעָך ְוִטׂסְ

ְבֲעָך  ִמּתִ ֶהְכֵרַח  לֹא  ּבְ ָהִאּשּור,  ִמן  ִריׁסּוט  ַהּפְ ִמן 

לֹוט ִמן  ּצָ ּטֹוט ַהּנִ ְהֶיה ִמן ַהּכִ ָך, )ג(ּטִ ְפׁסְ י ִמּנַ ְולֹא קׁסִ

יב,  ֵלי  )ִמׁסְ ֲעֵליֶהם  ֶנֱאַמר  ר  ֲאׁסֶ ְכׁסֹול,  ְוַהּמִ ַהֵחְתא 

ל ָאֶון. יק ּכָ ּדִ ה ַלּצַ כא(: לֹא ְיֻאּנֶ

ה  לׁסָ ׁסְ ר הּוא ַעל  ּטָ ַהּמֻ ְרׁסּוֵטנּו ִמן  ּבִ ן  ּטָ ַהּנִ ְוֵכן 
לֹא  ר  ֲאׁסֶ ֲאָכל  ַהּמַ ַקַחט  ֵמֶהם,  ֶאָחד  ָפִנים. 

ֲענּוג, ְולֹא יּוַכל ָהָאָדם ַלֲעֹמד  ָעָליו ֶאל ּטַ ן ּבֹו ּבְ ְיַכּוֵ

ְכָשִפים לֹו  ּנִ ֶ ְבִתְבֲעָך ַהְמֹטָעב ִמן ָהָאשּור ִעם ַמה ּסׁ

ּוְלִקיַחט  ָהָאשּור,  ל  ּגָ ׁסְ ַהּמִ ֶאְצְלָך  ְוִיְהֶיה  ּנּו.  ִמּמֶ

ְקלֹון ֲחֵבְרָך  ד ּבִ ּבֵ ְטּכַ ּטִ ִנים ֲאשּוִרים, ְוׁסֶ ִאיָשר ַעל ּפָ

ִתְבעֹו,  ר ְיַמֵהר ֲאֵליֶהם ֵחֶפץ ָהָאָדם ּבְ ּוְגנּוטֹו, ֲאׁסֶ

ְיַטֲעֵבהּו  ר  ֲאׁסֶ ֶקץ,  ֶ ְוַהּסׁ ם  ְוַהּדָ ר  ָהַעְכּבָ ֲאִכיַלט  ּכַ

ג. טהיה מן הכיטוט הנצלוט מן החתא והמכסול. מבואר שאדם המקדש ומטהר עצמו ומשתדל 

להשיג מעלת הפרישות אף מעבירות שטבעו משתוקק להן במידה כזאת עד שישנא ויתעב את 

אותן עבירות, אזי זוכה לשמירה והגנה בפני כל חטא ומכשול.

הרמב”ם )פ”ו מהל’ תשובה ה”ד( פירש את מימרת חז”ל )יומא לח, ב(: “הבא ליטהר – מסייעין 

אותו”, וז”ל: “כלומר, ימצא עצמו נעזר על הדבר”. השל”ה )יומא דרך חיים( כתב סוד הענין למה 

בקדושה מקבל סיוע ממש, דהיינו שהקב”ה מוסיף לו קדושה על קדושתו שיהיה עושה טוב, כי 

הקב”ה הוא הקדוש האמיתי, וכשמתחיל האדם להתקדש אז כביכול מתדבק בקדושתו ופותח 

המקור, ועל כן ה’ מסייע לו ממש להתקדש. 

ה’חפץ חיים’ )‘שמירת הלשון’, ח”ב פ”ב( ביאר, על פי מה שדרשו חז”ל )יומא לט, א( על הכתוב )ויקרא יא, 

“כי תעשה הישר בעיני ה’”, כלומר, משום שישר הדבר בעיני ה’, ומתוך אהבת ה’. כי רק כך תעבור 

זכות המצוה גם לדורות הבאים, ותזכה כי “ייטב לך ולבניך אחריך”. )‘משלחן גבוה”, דברים עמ’ קז(.

בהמשך המשנה הנ”ל ממסכת מכות מובא עוד מימרא הקשורה למימרא הקודמת: “רבי חנניא בן 

עקשיא אומר: רצה הקב”ה ְלַזכות את ישראל )היינו להרבות את שכרם(, לפיכך ִהְרָּבה להם תורה 

ומצוות”. ופירש הריב”ן: שעל כן כתב בתורה הרבה מצוות ‘לא תעשה’ בדברים שמטבעו אדם 

ָּבֵדל מהם ממילא, כגון מה שהרבתה תורה אזהרות )ויקרא פרק יא; דברים כ, כה( שלא יאכל אדם 

מיני שקצים ורמשים, שגם אלמלא נכתבו היה אדם פורש מהם מחמת מיאוסם – ועכשיו שנכתבו, 

וישראל פורשים מהם מחמת ציווי התורה ]כלומר, שכוונת האדם הפורש צריכה להיות: שאף אילו 

היה מתאווה לעבירה, בכל זאת היה פורש ממנה מפני כבוד הבורא. וכדרך שאמרו בתורת כהנים 

)קדושים סוף פרק ט, והובא ברש”י שם ויקרא כ, כו(: “לא יאמר אדם: אי אפשי )איני רוצה( 

ללבוש שעטנז; אי אפשי לאכול חזיר... אבל ]יאמר[, אפשי, ומה אעשה שאבי שבשמים גזר עלי 

כך... ]ו[נמצא פורש מן העבירה, ו]גם[ מקבל עליו מלכות שמים” )ערוך לנר([ – הריהם מקבלים 

שכר על הפרישה. ע”כ. לפי פירוש זה, דברי רבי חנניא בן עקשיא עולים דווקא על הפורשים 

מן הדם, משקצים ורמשים, וכיוצא, שהן מצוות שלא הוצרכה תורה לפרשן, ולא כתבתן אלא כדי 

להרבות לנו שכר בקיומן. ]אמנם הרמב”ם בפירוש המשניות פירש באופן אחר[. 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הפרישותשער הפרישות הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המושר  ארחוט  טטלג טטלב   המושר   ארחוט   

על הדרך  היין התוב  וסטוט 

ממוצעת,  במידה   - הסווה 

וסאר  ובדירה  במלבוס  וכן 

בעניין  וכך   – הענינים 

בדירה  הצורך  הלבוש, 

אלו  בכל  העניינים.  ובשאר 

יכול האדם לספק לעצמו את 

קצת  ואף  ההכרחיים  צרכיו 

יותר מהמידה החיונית, מתוך 

וליהנות.  להתענג  כוונה 

והסוג הסליסיט, קחט הרבה 

המוטרים,  הטענוגים  מן 

 – בעליהם  בהם  המפליג 

בתענוגים  מרובה  שימוש 

מופרזת  בצורה  המותרים, 

ומתוך משיכה והיסחפות, עד 

סמביאים אוטו אל הטענוגים 

שגורמים  עד   – האשורים 

לאדם להיכשל גם בתענוגים 

 – בהם  תרדטו  עם  אסורים, 

וזאת בנוסף לכך שהם טורדים אותו מעסוט חובוט אלהיו סעליו – מלקיים את חובות האלוקים 

המוטלות עליו, כמו סנאמר על הרגיל בשתיית יין לשכרה )מסלי לא, ה(: "פן יסטה ויסכח מחּוקק" 

– כשישתה, ישכח דבר החקוק בתורה ויבוא לעוות את דינם של העניים )מצודת דוד(.

ולכן ראוי לך, אחי, סטטנהג בפריסוט מן הטענוגים המוטרים לך כפי יכלטך, והרחק אותם מדעתך עד 

סיהיו בעיניך בטכונט הטענוגים האשורים עליך – עד שייחשבו בעיניך כמו התענוגים האסורים, פן 

טעזוב טורטך וטניח חובטך - כדי שלא יגרמו לך לעזוב את התורה ואת קיום המצוות. וכבר עמדט – 

ובוודאי הנך יודע על מה סציוה הבורא יטברך אט המלך באמרו )דברים יז, יז(: "ולא ירבה לו נסים", 

ניתן  שלא  מפני   – בלעדיו 

לו  ואין  בלעדיהן,  להתקיים 

תחליף  ואין   – זולטו  טקנה 

לחיוניותן. והסוג הסני, קחט 

דרך  על  המוטר  מן  המזון 

בהנאות  שימוש   – הויטור 

מרובה  במידה  המותרות 

מעבר להכרח, ומכוין בו אל הטענוג – ומתוך כוונה של תענוג, הסווה – אך עדיין במידה ממוצעת, 

מבלי ריבוי ולא הפקר – לא בכמות מופרזת ולא בהפקרות, אלא רק כהסלמט הצורך, כגון: אכילה 

– לחם טוב ותבשילים ערבים,  מן הלחם התוב בטבסילים מטוקנים במלאכטם  לשם קיום הגוף 

ְלּבּוׁס  ּמַ ֶוה, ְוֵכן ּבַ ָ ֶרְך ַהּסׁ ִין ַהּתֹוב ַעל ַהּדֶ טֹוט ַהּיַ ּוׁסְ

ה  יט, ַקַחט ַהְרּבֵ ִליׁסִ ְ ָאר ָהִעְנָיִנים. ְוַהּסׁ יָרה ּוׁסְ ּוַבּדִ

ֲעֵליֶהם,  ּבַ ֶהם  ּבָ ְפִליג  ִרים, ַהּמַ ּטָ ֲענּוִגים ַהּמֻ ִמן ַהּטַ

ֲענּוִגים ָהֲאשּוִרים, ִעם  ִביִאים אֹוטֹו ֶאל ַהּטַ ּמְ ַעד ׁסֶ

מֹו  ָעָליו, ּכְ טֹו ָבֶהם ֵמֲעׂסֹוט חֹובֹוט ֱאלָֹהיו ׁסֶ ִתְרּדָ

ק. ח ְמֻחּקָ ּכַ ה ְוִיׁסְ ּטֶ ן ִיׁסְ ֵלי לא, ה(: ּפֶ ָאַמר )ִמׁסְ ׁסֶ

ִמן  ְפִריׁסּוט  ּבִ ְטַנֵהג  ּטִ ׁסֶ ָאִחי,  ְלָך,  ְוָראּוי 
ַעד  ָך,  יָכְלּטְ ּכִ ִרים  ּטָ ַהּמֻ ֲענּוִגים  ַהּטַ

ָהֲאשּוִרים  ֲענּוִגים  ַהּטַ ְטכּוַנט  ּבִ ְבֵעיֶניָך  ְהיּו  ּיִ ׁסֶ

ּוְכָבר  חֹוָבֶטָך.  יַח  ְוַטּנִ ּטֹוָרְטָך  ֲעזֹב  ּטַ ן  ּפֶ ָעֶליָך, 

ֶלְך  ַהּמֶ ֶאט  ַרְך  ִיְטּבָ ַהּבֹוֵרא  ה  ּוָ ּצִ ֶ ּסׁ ַמה  ַעל  ָעַמְדּטָ 

ים, ָנׁסִ לֹו  ה  ַיְרּבֶ )ד(ְולֹא  יז(:  יז,  ָבִרים  )ּדְ ָאְמרֹו   ּבְ

זֹון  ִני, ַקַחט ַהּמָ ֵ ָנה זּוָלטֹו. ְוַהּסׁ ְלָעָדיו, ְוֵאין לֹו ַטּקָ ּבִ

ֲענּוג  ן ּבֹו ֶאל ַהּטַ ּטּור, ּוְמַכּוֵ ֶרְך ַהּוִ ר ַעל ּדֶ ּטָ ִמן ַהּמֻ

ַהּצֶֹרְך  ָלַמט  ַהׁסְ ּכְ ֶהְפֵקר,  ְולֹא  ִרּבּוי  ִלי  ִמּבְ ֶוה,  ָ ַהּסׁ

ם,  ְמַלאְכּטָ ִנים ּבִ יִלים ְמֻטּקָ ַטְבׁסִ ֶחם ַהּתֹוב ּבְ ִמן ַהּלֶ

מד(: “והתקדשתם והייתם קדושים” - “אדם מקדש עצמו מעט – מקדשין אותו הרבה. מלמטה – מקדשין 

אותו מלמעלה...”. שמכיון שאדם כופה את יצרו וממשיך עצמו מעט לצד הקדושה, הקב”ה, שהוא מקור 

הטוב והחסד, משפיע עליו קדושה הרבה במלוא חופניים ]וכמו שאמרו )שהש”ר ה, ב( שאמר הקב”ה 

לישראל ‘בני, ִפתחו לי פתח אחד של תשובה כחודו של מחט, ואני פותח לכם פתחים שיהיו עגלות 

וקרוניות נכנסות’ וכו’[. ו’מקדשין אותו מלמעלה’, היינו, שנמשכת קדושה מלמעלה על שורש נשמתו. 

וב’חובת השמירה’ )פ”ג( כתב ה’חפץ חיים’ על מי ששומר עצמו מלדבר דיבורים אסורים וקובע עת 

קבוע ללימוד הלכות והמוסרים השייכים לענין זה, דבר זה יועיל לו, ובפרט לפי מה שאמרו חז”ל 

)יומא לח, ב(: הבא ליטהר – מסייעין בידו, בוודאי בהמשך הזמן יעזרהו הקב”ה הרבה בזה, ולא תהיה 

לו תשוקה כלל לדיבורים האסורים, כשאר איש כשר שאינו מתאווה לאכילת בשר חזיר, כי כאשר 

האדם מתייגע על איזה דבר בתורה, הקב”ה מסית יצר הרע ממנו ]מאותו דבר[. כדאיתא במדרש 

רבה )פרשת נשא פרשה יד אות ד(: אם יגעת הרבה בדבריהם, הקב”ה מסיר יצר הרע ממך. 

בספר ‘ארחות יושר’ )פרק: יראת חטא( כתב וז”ל: הנה כל מה שהאדם מתרחק ומתיירא מעבירה 

כנגד זה שומרים אותו מן השמים שלא יכשל, וכמידת זהירותו ופחדו כנגד זה ישמרוהו... ומי שיראתו 

חלושה, כך שמירתו מן השמים עליו בדרך זה, ובוודאי עלול להיכשל בכל מיני איסורים ר”ל כי במידה 

שאדם מודד בה מודדין לו, ואם הוא מזלזל בדבר ואין מפחד ואין חשוב אצלו כל כך – למה ישמרוהו 

מן השמים? והוא נעזב לכל מקרים... וכל מה שיראת חטאו גדולה גם הסייעתא-דשמיא שלו גדולה בכל 

הדברים, ולכן הפליגו חז”ל כל-כך בענין יראת חטא. עכ”ד. על הפסוק “כמים הפנים לפנים” וגו’ )משלי 

ד. ולא ירבה לו נסים. כידוע, אמר שלמה המלך החכם מכל אדם: “אני ארבה ולא אסור” )סנהדרין כז, יט(. כתב הנצי”ב מוולאז’ין: “כמנהג האדם בעבודת ה’, כן הוא השגחת ה’ עליו”. 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הפרישותשער הפרישות הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המושר  ארחוט   ארחוט המושר  טטלה טטלד  

וכמה  כמה  אחת  על  הרבה. 

שצריך האדם הפשוט לשמור 

את עצמו. 

כפי  כן  ואם   – בינטך  וכפי 

היסמר  תבונתך,  מידת 

מכל  נפסך  את  וסמור  לך 

מאלה  גם  התענוגים, 

ופרוס  התירה,  שהתורה 

ממצווט  יפריסך  אסר  מכל 

מה  מכל  ופרוש   – האלהים 

את  לקיים  ממך  שמונע 

ולכל  האלוקים,  מצוות 

ובמצפונך,  בלבך  הפחות 

להיפנוט  טוכל  לא  אם 

אינך  אם   – אחריטך  לעניני 

רק  ולעסוק  להתפנות  יכול 

מקום  לך  המקנים  בעניינים 

תרדטך  מפני  הבא,  בעולם 

ומחיטך  מזונך  בצורך 

בשל   – בו  ועשקך  בעולמך 

והתעסקותך  טרדותיך 

בהשגת הפרנסה והמחיה ההכרחית בעולם הזה, כמו סזכרו וסיפרו רבוטינו זכרונם לברכה על הרבה 

מהם ]על חכמים רבים[, סעל אף שהיו תורחים בענין עולמם – בענייני העולם הזה, עם הפריסוט 

ממנו – הם היו פרושים ממנו לגמרי, כמו אבא חלקיה סהיה מסטכר לחפור באדמה – היה משכיר 

את עצמו למלאכת חפירת האדמה )טעניט כג, א(, וכמו סמאי שהיה עוסק לפרנסתו במלאכט הבנין 

)סבט לא, א(, והלל סהיה חותב ומטפרנש מן העצים – וכמו הלל שהיה מתפרנס מחטיבת עצים 

)יומא לה, ב(.

ואל טמנעך פריסוטך בלבך מהטעשק בזה – לכן, גם אם גמרת בלבך לנהוג בפרישות, פרישותך זו 

אינה צריכה למנוע אותך מלהשיג את פרנסתך ההכרחית, מפני סאטה מכוין בו לעבודט האלהים 

– מאחר שכל כוונתך היא לשם עבודת האלוקים,

"רק  תז(:  יז,  )דברים  ונאמר 

ומצינו  שושים",  לו  ירבה  לא 

שלמה  שאף  הנביא  בדברי 

המלך נכשל בכך כפי שנאמר 

)נחמיה יג, כו(: "הלוא על אלה 

 – יסראל  מלך  סלמה  חתא 

נוכריות  נשים  משום שנשא 

– אף שהיה חכם גדול ושלם ואהוב  חטא שלמה, כי הן היטו את לבבו לחטוא לה' — גם אוטו 

לפני ה', עם כל זאת החתיאו הנסים הנכריוט" – נשותיו הצליחו לפתותו, להטות לבבו ולחטוא 

לה' )רלב"ג, מצודת דוד(, עם חוזק סכלו ורוב טבונטו וגדולטו – וזאת למרות רוחב שכלו ותבונתו 

ּוְפרׁס  ָך,  ַנְפׁסְ ֹמר  ּוׁסְ ְלָך  ֵמר  ָ ִהּסׁ ִביָנְטָך,  ּוְכִפי 
ָהֱאלִֹהים,  ְצֹוט  ִמּמִ ָך  ַיְפִריׁסְ ר  ֲאׁסֶ ל  ִמּכָ

נֹוט ְלִעְנְיֵני  ּוְבַמְצּפּוְנָך, ִאם לֹא טּוַכל ְלִהּפָ ָך  ִלּבְ ּבְ

ּוִמְחָיְטָך  ְמזֹוְנָך  ֹצֶרְך  ּבְ ְטָך  ִתְרּדָ ֵני  ִמּפְ ַאֲחִריְטָך, 

ַרּבֹוֵטינּו ְכרּו  ּזָ ׁסֶ מֹו  ּכְ בֹו,  ְוָעְשְקָך   ְבעֹוָלְמָך 

תֹוְרִחים  ָהיּו  ׁסֶ ֵמֶהם,  ה  ַהְרּבֵ ַעל  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם 

א  ַאּבָ מֹו  ּכְ ּנּו,  ִמּמֶ ִריׁסּוט  ַהּפְ ִעם  עֹוָלָמם  ִעְנַין  ּבְ

ֲאָדָמה ּבָ ַלְחּפֹר  ר  ּכֵ ּטַ ִמׂסְ ָהָיה  ׁסֶ ה   ִחְלִקּיָ

ט לא, א(,  ּבָ )ׁסַ ְנָין  ַהּבִ ְמֶלאֶכט  ּבִ אי  ּמַ ְוׁסַ ֲעִניט כג, א(,  )ּטַ

ָהֵעִצים ִמן  ְרֵנש  ּוִמְטּפַ חֹוֵתב  ָהָיה  ׁסֶ ל   ְוִהּלֵ

)יֹוָמא לה, ב(.

ֶזה,  ּבָ ק  ֵמִהְטַעּשֵ ָך  ְבִלּבְ ְפִריׁסּוְטָך  ְמָנֲעָך  ּטִ ְוַאל 
ָהֱאלִֹהים,  ַלֲעבֹוַדט  ּבֹו  ן  ְמַכּוֵ ה  ַאּטָ ׁסָ ֵני  ִמּפְ

ה לֹו שּוִשים, ְוָאַמר  ָבִרים יז, תז(: ַרק לֹא ַיְרּבֶ ְוָאַמר )ּדְ

ֶמֶלְך  לֹֹמה  ׁסְ ָחָתא  ה  ֵאּלֶ ַעל  ֲהלֹא  כו(:  יג,  )ֶנְחְמָיה 

ְכִרּיֹוט,  ַהּנָ ים  ׁסִ ַהּנָ ֶהֱחִתיאּו  אֹוטֹו  ם  ּגַ  — ָרֵאל  ִיׂסְ

טֹו. בּוָנטֹו ּוְגֻדּלָ ְכלֹו ְורֹב ּטְ ִעם חֶֹזק ׂסִ

כא, ב(, וסופו היה מה שנאמר: “ויהי לעת זקנת שלמה נשיו הטו את לבבו” וגו’ )מלכים-א יא, ד(. 

ויש להבין, הלא חכם מופלג היה ובקי בכל כוחות הנפש כנראה מספריו, וכי לא אמד עצמו נכונה?

אלא, אמר ה’חפץ חיים’, משל למה הדבר דומה, לאדם שלגם יין שרף במידה יתירה, הסתחרר 

הדרך  כפול,  לו  נראה  הכל  לו.  נשמעו  לא  רגליו  אך  לביתו  לשוב  ביקש  כבדה.  ולשונו  ראשו 

נקהלו  ומעד לביב שופכין. מיד  והצעדים מסתבכים. הלך עקלתון,  משובשת, הרגליים כבדות 

סביבו נערים פוחזים ולעגו לו, והוא רובץ במדמנה ומגדפם במרירות. 

עבר שם אדם, ראהו בקלונו, עמד ואילפו בינה. אמר: “אי לך, האינך מתבייש? ראה כיצד הפכת מאדם 

נכבד לחזיר אשפתות! ובשל מה, בגלל לגימת משקה? אף לשתות כהלכה אינך יודע, אוי לו לאדם 

שתכולת בקבוק מעבירתו על דעתו! אני, אף אילו הייתי מרוקן לקרבי עשרה קבין של משקה לא הייתי 

מאבד את צלילות דעתי!” כך לעג לשיכור, ולמעשה שם עצמו ללעג. משום שאין קל מללעוג לקלונו 

של השיכור, אבל אם ישתה הוא עצמו ינהג בדיוק באותה דרך. כי אין גיבור כיין, וגיבורים רבים הביס!

וכלפי מה אמורים הדברים, כשאנו רואים את החוטאים, הנופלים שדודים במלחמת היצר, בזים 

אנו להם בלבנו. שהרי אנו יודעים מה נוראה היא העבירה, ונפשנו נוקעת ממנה. ברם, לעגנו נובע 

מכך שפיכחים אנו, ולא נקלענו לנסיון, למערבולת מלחמת היצר המתעה, משקר ומשכר, שעליה 

אמרו )סוטה ג, א( שאין אדם עובר עבירה אלא אם נכנסה בו רוח שטות. ואין אדם יודע כיצד 

ינהג כאשר תתקוף אותו רוח שטות. זו הייתה טעותו של שלמה המלך. בשעת הפיכחון אמד עצמו 

שלא יסור, ונכנס לשדה הנסיון, ונסחף בו! והלקח לגבינו, להתרחק ככל היכולת ולברוח מפני 

הנסיון כבורח מן האש! )משלי החפץ חיים, פה(.

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הפרישותשער הפרישות הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המושר  ארחוט  טטלז טטלו   המושר   ארחוט   

הוא  – עתיד  לקיימה מעוסר 

מתוך  בתורה  לעסוק  לזכות 

עושר ושלווה, ללא טרדות פרנסה. וכל שכן שאין לך להסתפק בפרישות שבלב, כאשר כבר אין 

לך עוד צורך לעסוק בגופך בהשגת פרנסתך, כמו שאמרו רבותינו ז"ל )אבות שם(: וכל המבתל אט 

הטורה מעוסר – מפני עושרו הרב הוא טרוד בעסקיו ואינו מוצא פנאי לעסוק בתורה,

כאסר הקדמנו – כמו שביארנו 

לעיל בשער עבודת האלוקים 

פרק ד' ובשער הביטחון פרק 

וכאסר  הלבנון(.  )טוב  ג' 

טוכל להניח עשק העולם – אך 

פרנסתך  כדי  תשיג  כאשר 

להימנע מלעסוק בה,  ותוכל 

בעבור  מזה,  חדל   – טניחהו 

כדי שתוכל   – עבודט הבורא 

לעבודת  לגמרי  להתמסר 

הבורא.

סאמרנו  מה  לך  ישפיק  ואל 

בעט סלא טוכל בעבור צורך 

ההזמנה למזון – אולם למרות דברינו ]שבעת הצורך בהשגת הפרנסה יש להסתפק בפרישות בלב 

ובמצפון כפי שביארנו לעיל[, מכל מקום גם בתקופה זו תהא כל שאיפתך ותקוותך שהבורא יסיר 

ולהיות  ממך את הצורך בעיסוקי העולם הזה, ותבקש מלפניו שתוכל להגיע לפרישות מוחלטת 

פנוי לעבודתו )מנוח הלבבות(, כי המסקיף על מצפונך יעזרך לקיים מחסבטך בעבודטו – ואז הבורא 

המשקיף על פנימיותך ומכיר ברצונך הכן יעזור לך להוציא את משאלתך אל הפועל, ותוכל להיות 

ה' באופן מוחלט, כמו סאמרו רבוטינו זכרונם  ולהתמסר לעבודת  בגופך,  גם  הזה  פרוש מהעולם 

לברכה )אבוט ד, ת(: כל המקיים אט הטורה מעוני – מתוך עוני ודוחק, שאף על פי שמזונותיו דחוקים 

והוא טרוד במלאכתו ובהשגת דמי מחייתו, הריהו דוחק את עצמו ומניח את מלאכתו כדי שיהיה לו 

פנאי לעסוק בתורה ובמצוות. אדם כזה שופו

ר ֵמעׁסֶ ַהּטֹוָרה  ֶאט  ל  ַהְמַבּתֵ ְוָכל  ר,  ֵמעׁסֶ ָמּה  ֵעֶשק  ְלַקּיְ יַח  ְלַהּנִ ּטּוַכל  ר  )ה(ְוַכֲאׁסֶ ְמנּו.  ִהְקּדַ ר  ֲאׁסֶ ּכַ

ֲעבּור ֲעבֹוַדט ַהּבֹוֵרא. יֵחהּו ּבַ ּנִ ָהעֹוָלם, ּטַ

ּלֹא ׁסֶ ֵעט  ּבְ ָאַמְרנּו  ֶ ּסׁ ַמה  ְלָך  יק  ַיְשּפִ  ְוַאל 
י  ּכִ זֹון,  ַלּמָ ַהַהְזָמָנה  צֶֹרְך  ֲעבּור  ּבַ טּוַכל 

ָך  ְבּטְ ַמֲחׁסַ ם  ְלַקּיֵ ַיַעָזְרָך  ַמְצּפּוְנָך  ַעל  ִקיף  ׁסְ ַהּמַ

ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵטינּו  ָאְמרּו  ׁסֶ מֹו  ּכְ ַבֲעבֹוָדטֹו, 

שֹופֹו  ֵמעִֹני  ַהּטֹוָרה  ֶאט  ם  ַהְמַקּיֵ ל  ּכָ ת(:  ד,  )ָאבֹוט 

לפי ערכו. שעה”צ סק”ב[. והוסיף ה’משנה ברורה’ )סק”ב(: אך זה גופא צריך להיזהר מפיתוי היצר 

שמפתהו לחשוב שכל היום צריך השתדלות על הרווחה זו, ואין זה כך, ולכן צריך שיתבונן בעצמו 

מה הוא ההכרח האמיתי שאי אפשר בלעדיו, ואז יוכל להתקיים בידו שיהא מלאכתו עראי ותורתו 

עיקר. והבחינה לזה כתב ב’שער הציון’ )אות ג( וז”ל: וכדי שלא ירמה אותו היצר שהוא מוכרח 

הרבה לפרנסתו, יתבונן, אילו היה מחוייב לזון את חבירו ולהלבישו לפי ערכו, מה היה אומר, איזה 

דבר נחשב הכרח, ומה שנראה לו אז הכרח זה מה שיעשה לפרנסתו. 

בספר ‘ברכת יצחק’ כתב על דברי רש”י בפרשת תצוה שכתב על הפסוק )שמות כז, כ(: “ויקחו אליך 

שמן זית זך כתית למאור” - “כתית למאור ולא כתית למנחות”, וז”ל: כבר פירשו אבירי הרועים מאורי 

התורה והחסידות רמזים נפלאים בעבודת ה’ יתברך בדברי רש”י הק’ הללו, וגם אני אענה חלקי בעז”ה 

החונן לאדם דעת, הנה מפורסם שלצורך פרנסתו של אדם חייב אדם לעשות השתדלות ואין סומכים 

על הנס, וכדרך שנאמר )עפ”י דברים טו, יח( “וברכתיך בכל אשר תעשה”. אמנם אין מהצורך להרבות 

בהשתדלות יען “הגזירה אמת והחריצות שקר” )רמב”ן( ואדרבה הורונו חז”ל הק’: “עשה תורתך קבע 

ומלאכתך עראי” ובאופן זה העידו חז”ל )ברכות לה, ב( על דורות ראשונים שנהגו כך וזו וזו נתקיימה 

בידם. לעומת זו לזכות ב”כתר תורה” שם כל המרבה בהשתדלות וביגיעה הרי זה משובח, ודיברו חז”ל 

בקדשם )מגילה ו, ב( “יגעת ומצאת תאמין. לא יגעת ומצאת אל תאמין”, ופירש המהרש”א ב”חידושי 

אגדות” שם את הפסוק )תהלים קטז, י-יא( “האמנתי כי אדבר” אימתי אאמין שדיברתי נכונה, וחידוַשי 

בחפזי”  אמרתי  “אני  אמנם  מאד.  בהם  שהתייגעתי  דהיינו  מאד”  עניתי  “כי  רק  אמיתיים?  בתורה 

כשחשבתי לברר דברי תורה בחיפזון, אזי התברר לי “כל האדם כוזב” ולא עולה בידו דברים לאמיתם.

ולזה אמר הכתוב “כתית למאור” בכדי לזכות לאורה של תורה, דרוש שיכתות האדם את עצמו 

ביגיעה עצומה עד מאד, והוסיף רש”י לפרש: “ולא כתית למנחות” דהיינו לצורך פרנסה )‘מנחות’ 

רומזים לפרנסה יען שבאים הם מחיטים שהם לחמו של אדם( אינו דרוש שיכתות האדם את עצמו, 

ואף שדרוש שיעשה השתדלות, מכל מקום לא ירבה בה יותר מן הדרוש לזה, אלא “יעשה תורתו 

קבע ומלאכתו עראי” ושניהם יתקיימו בידו בעזה”י. 

ה. וכאסר טוכל להניח עשק העולם, טניחהו בעבור עבודט הבורא. במסכת ברכות )לה, ב( אמרו: 

“דורות הראשונים עשו תורתן קבע ומלאכתן עראי זו וזו נתקיימה בידן”. ב’שולחן ערוך’ )או”ח 

קנו, א( כתב, שאחרי ֶׁשָּיָצא מבית הכנסת מהתפילה ונכנס לבית המדרש וקבע עת ללמוד, ילך 

לעסקיו, שכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה וגוררת עוון, כי העוני יעבירנו על דעת קונו. 

ומכל מקום לא יעשה מלאכתו עיקר אלא עראי ותורתו קבע, וזה וזה יתקיים בידו. 

ופירש ה’מגן אברהם’ )סק”א(, שמלאכתו עראי הכוונה שיעשה רק את הצריך לפרנסתו ]כל אחד 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הפרישותשער הפרישות הלבבות הלבבותחובות  חובות 

 ארחוט המושר  טטלת טטלח  ארחוט המושר 

 – לסונך  מהנעט  קלה  יוטר 

עד שיהיה קל בעיניך להניע 

הכבד  האיבר  את  אפילו 

יותר  איבריך,  מכל  ביותר 

לשונך,  את  להניע  מאשר 

באברים  המהירה  הלסון  כי 

איברי  כל  ִמֵבּין  כי   – לחתא 

גופך, הלשון היא הממהרת ומקדימה לחטוא, וחתאיה רבים יותר מהחטאים של כולם - של שאר 

האיברים, בעבור קלוטה ומהירוט טנועטה – מפני שהיא קלילה ומהירה בתנועתה, וסהסלמט מעסיה 

נקלה – וממילא היא מבצעת ומשלימה את פעולתה בקלות יתר, ויכלטה על התוב והרע בלי מיצוע – 

עתיד   – מעוני  לבתלה  שופו 

בשל  מהתורה  להיבטל  הוא 

עוניו ודוחק הפרנסה.

עצמך  את  להרגיל  וכדי 

הפרישות  במידת  לנהוג 

לאשור  סטסטדל  לך,  ראוי 

ולרסן  לכבול  שתתאמץ   –

טנועוט  ואת  חוסיך  את 

הגלויים,   – הנראים  אבריך 

כמו סאשפר לך – כפי הסדר 

שאבאר לך.

בראסונה  סטטחיל  והוא, 

לאשור לסונך ולבלום ספטיך – בראשונה עליך לרסן את לשונך ולחסום את שפתיך, וטפרוס מן 

– ותחדל מלדבר דברים בטלים במידה כזאת, עד סטהיה בעיניך הנעט האבר  הדברים הבתלים 

הכבד סבאבריך 

ִהיָרה  ׁסֹון ַהּמְ י ַהּלָ ה ֵמֲהָנַעט ְלׁסֹוֶנָך, )ז(ּכִ יֹוֵטר ַקּלָ

ֲעבּור  ּבַ ם,  ּלָ ִמּכֻ ים  ַרּבִ ַוֲחָתֶאיָה  ַלֲחתֹא,  ֵאָבִרים  ּבָ

יָה  ַמֲעׂסֶ ָלַמט  ַהׁסְ ְוׁסֶ נּוָעָטּה,  ּטְ ּוְמִהירּוט  ַקּלּוָטּה 

ִלי ִמּצּוַע. ּה ַעל ַהּתֹוב ְוָהַרע ּבְ ה, ִויָכְלּטָ ְנַקּלָ

ָלּה ֵמעִֹני. )ו(שֹופֹו ְלַבּתְ

ּוְטנּועֹוט  יָך  חּוׁסֶ ֶלֱאֹשר  ל  ּדֵ ּטַ ׁסְ ּטִ ׁסֶ ְלָך,  ְוָראּוי 
ר ְלָך. ֲאַשּפֵ מֹו ׁסֶ ְרִאים, ּכְ ֵאָבֶריָך ַהּנִ

ִראׁסֹוָנה ֶלֱאֹשר ְלׁסֹוְנָך ְוִלְבלֹם  ְטִחיל ּבָ ּטַ ְוהּוא, ׁסֶ
ֵתִלים,  ַהּבְ ָבִרים  ַהּדְ ִמן  ְוִטְפרׁס  ָפֶטיָך,  ׂסְ

ֵאָבֶריָך  ּבְ ֵבד ׁסֶ ְהֶיה ְבֵעיֶניָך ֲהָנַעט ָהֵאֶבר ַהּכָ ּטִ ַעד ׁסֶ

לקיים את התורה מתוך עושר הדעת, שהקב”ה ישפיע עליו מחכמתו ויזכה להשגה וידיעה בתורה. 

וכן להיפך מי שזכה לעושר הדעת, שהוא יודע את התורה אך אינו מדקדק במצות, סופו יהיה 

שישכח את תלמודו ויבטל תורה מעוני הדעת )מדרש שמואל(.

ויש שמפרשים שהמקיים את התורה מעוני, הוא המקיים את התורה בצער ובדוחק שיצרו תוקפו 

והוא כובש אותו ומקיים את התורה. אדם זה סופו לקיים את התורה מעושר, שיסתלק ממנו יצר 

הרע ויגיע לדרגות נעלות בעבודת ה’. ולהיפך, מי שמבטל את התורה מעושר, שאין יצרו תוקפו 

והוא רודף אחר תענוגים ומגרה את יצרו הרע עליו, סופו לבטל את התורה מעוני, שיתגבר עליו 

יצר הרע עד שלא תהיה בו יכולת לעמוד כנגדו )מדרש שמואל בשם ריטב”א(. 

ז. כי הלסון המהירה באיברים לחתוא. בזה ביאר רבינו הטעם מדוע חובה לשמור על הלשון יותר 

משאר אברים. וכן ביאר המהר”ל מפראג )בנתיב הלשון פ”א(: משום שאינו דומה קלות פעולת 

הלשון לקלות שאר האברים, שכן אם, למשל, רוצה להכות את חבירו, צריך להפעיל ולעורר בידו 

כח לזה, כי בהינף קל של ידו הלא לא יפעל מאומה. לא כן הלשון, היא אינה צריכה שום הפעלת 

כח, אלא מיד כשימצא לנכון לדבר, פותח פיו ומדבר. לפיכך “החיים והמות ביד הלשון” )עפ”י 

משלי יח, כא( יותר משאר אברים. 

טעם נוסף - ביארו המפרשים - מדוע חובה לשמור על הלשון יותר משאר האברים: משום שיתרונו 

של האדם על שאר בעלי החיים - הוא בדיבור, וכפי שתרגם האונקלוס את הכתוב: “ויהי האדם 

לנפש חיה” )בראשית ב, ז(: “והוות באדם לרוח ממללא”. ורש”י פירש: “אף בהמה וחיה נקראו ‘נפש 

חיה’ )בראשית א, כד(, אך ]נפש[ זו של אדם ]היא[ חיה שבכולן )פירוש: יש בנפשו מידה מרובה 

ו. שופו לבתלה מעוני. התנא במשנה מפרט מהו שכרו של המקיים את התורה מעוני, ומהו עונשו של 

המבטלה מעושר. וכאן עולה השאלה, שהרי רואים אנו אנשים המקיימים את התורה כל ימיהם מעוני, 

ולא זכו לקיימה מעושר, וכן ישנם עשירים שהם בטלים מן התורה ומתים כשהם עשירים. אלא שלפעמים 

חטאו של אדם גורם שאינו זוכה לעושר כדי לכפר חטאו בעולם הזה ועל ידי כך יזכה לעולם הבא. וכן 

להיפך, לפעמים רשע זוכה לעשירות בעולם הזה כדי שיקבל שכר מצוותיו בעולם הזה, וייפרעו ממנו 

בעולם הבא )ראה פירוש החסיד יעב”ץ; תוי”ט; תפא”י(. וכן לפעמים מונעים עשירות מאדם כדי שלא 

יתבטל מתלמודו, כדרך שאמרו במדרש )ילקוט שמעוני משלי תתקלד(: “התורה אמרה לפני הקב”ה: 

כתוב )משלי ג, טז(: “בשמאלה עושר וכבוד” מפני מה ָבַּני עניים? והקב”ה משיבה: “כדי שלא יעסקו 

בדברים אחרים וישכחו התורה” )תוי”ט(. ועוד ישנם סיבות נוספות שאינן ידועות אלא לבורא עולם 

המנהיג עולמו בדרכים נעלמות למעלה מהשגת בן אנוש )ראה פירוש החסיד יעב”ץ ותפא”י(.

יש מבארים משנתנו שאינה עוסקת בעניות ובעשירות חומרית ]אשר למראה עינינו קשה להבין 

כיצד מתקיימים הדברים במציאות הפשוטה[, אלא בעניות ובעשירות הדעת. המקיים את התורה 

מעוני, הוא מי שהוא עני בדעת והוא מתאמץ ללמוד ולקיים כל מה שהוא שומע ויודע, סופו 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הפרישותשער הפרישות הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המושר  ארחוט   ארחוט המושר  טטמא טטמ  

יוטר  בה  הדבר  לקוסי 

שקשה  מפני   – מסאריטם 

לפרישות  להתרגל  יותר 

לפרישותם  מאשר  הלשון 

של שאר החושים והאיברים, 

עליו  המלך  דוד  סאמר  כמו 

יג- לד,  )טהלים  הסלום 

חיים  החפץ  האיס  "מי  יד(: 

אמיתיים,  ְּבחיים  שירצה   –

ימי  את  אוהב   – ימים  אוהב 

חייו, לראוט תוב – ושואף להשיג בהם שלימות נפשו, רק זאת ֲעֵשֹה: נצור לסונך מרע – מלדבר בה 

רע, וספטיך מדבר מרמה" – ושמור ִמְבָטא שפתיך מלדבר בהן דברי רמאות. ובשפרינו מן ההזהרה 

על המעתט הדברים מה סאיננו נעלם מרובו ופרשומו – והאזהרות האמורות בספרינו הקדושים על 

שמירת הלשון, ידועות, מפני שהן רבות ומפורסמות.

ויש לה היכולת לעשות טוב 

או רע ללא שום סיוע אחר.

יס  אחי,  ולפיכך,   – זה  וכפי 

הדין  שורת   – עליך  הדין  מן 

להסטדל  עליך,  מטילה 

אותה  לחסום   – לבלמה 

ולמסול ולשלוט בה – ולמשול 

עליה, ואל טטיר לה מן הדיבור 

לעמוד  טוכל  סלא  מה  אלא 

רק   – הטורה  לצורך  בלעדיו 

דברים שאינך יכול להתקיים 

בלעדיהם, שהם הכרחיים לך 

לצורך קיום הטורה או לצורך 

העולם – או לצורך קיומך בעולם הזה, וקצר מוטרי לסונך בכל יכלטך – והימנע ככל יכולתך מדיבורים 

מיותרים, ואז אולי טינצל מנזקה – מהנזק העצום שעלול להיגרם בעטיה, כמו סאמר שלמה המלך החכם 

)מסלי יח, כא(: "מוט וחיים ביד לסון" – בכוחה של הלשון להביא אסון, ולחילופין, להסב אושר.

והקדמנו הלסון – והטעם מדוע עליך להקדים את פרישות הלשון לפרישות על ]של[ סאר החוסים 

והאברים,

ָאַמר  ׁסֶ מֹו  ּכְ ֵאִריָטם,  ְ ִמּסׁ יֹוֵטר  ּה  ּבָ ָבר  ַהּדָ י  ִלְקׁסִ

ָהִאיׁס  )ח(ִמי  יג-יד(:  לד,  ים  ִהּלִ )ּטְ לֹום  ָ ַהּסׁ ָעָליו  ִוד  ּדָ

ים אֵֹהב ָיִמים ִלְראֹוט תֹוב, ְנֹצר ְלׁסֹוְנָך  ֶהָחֵפץ ַחּיִ

ִמן  ּוִבְשָפֵרינּו  ִמְרָמה.  ר  ּבֵ ִמּדַ ָפֶטיָך  ּוׂסְ ֵמָרע 

ֵאיֶנּנּו ֶנְעָלם  ֶ ָבִרים ַמה ּסׁ ַהַהְזָהָרה ַעל ַהְמָעַתט ַהּדְ

ֵמֻרּבֹו ּוִפְרשּומֹו.

ל  ּדֵ ּטַ ְלִהׁסְ ָעֶליָך  ין  ַהּדִ ִמן  ֵיׁס  ָאִחי,  ֶזה,  ּוְכִפי 
ִמן  ָלּה  יר  ּטִ ּטַ ְוַאל  ּה,  ּבָ ְוִלְמׁסֹל  ְלָבְלָמּה 

ְלָעָדיו ְלֹצֶרְך  ּלֹא טּוַכל ַלֲעֹמד ּבִ ֶ א ַמה ּסׁ ּבּור ֶאּלָ ַהּדִ

ְלׁסֹוְנָך  מֹוְטֵרי  ר  ְוַקּצֵ ָהעֹוָלם,  ְלֹצֶרְך  אֹו  ַהּטֹוָרה 

ָאַמר  ׁסֶ מֹו  ּכְ ְזָקּה,  ִמּנִ ֵצל  ּנָ ּטִ אּוַלי  ָך,  ְיָכְלּטֶ ָכל  ּבְ

ַיד ָלׁסֹון. ים ּבְ ֵלי יח, כא(: ָמֶוט ְוַחּיִ ֶהָחָכם )ִמׁסְ

ים ְוָהֵאָבִרים,  ָאר ַהחּוׁסִ ׁסֹון ַעל ׁסְ ַהּלָ ְמנּו  ְוִהְקּדַ

ח. מי האיס החפץ חיים... נצור לסונך מרע. במדרש )ויק”ר טז, ב( מובא: “מעשה ברוכל שהיה 

מחזר בעיירות ומכריז “מאן בעי למיזבן סמא דחיי” )-מי רוצה לקנות סם-חיים(. יצא אליו רבי 

ינאי וביקש לקנות. הוציא לו האיש ספר תהלים והראה לו את הפסוק )תהלים לד, יג(: “מי האיש 

החפץ חיים”, ומה כתוב אחר-כך, “נצור לשונך מרע”. אמר רבי ינאי: כל ימי הייתי קורא פסוק זה, 

ולא הייתי יודע היכן הוא פשוט, עד שבא רוכל זה והודיע”. וכבר תמהו הכל על מדרש זה, מה 

נתחדש לו לרבי ינאי מדברי הרוכל, שלא ידע קודם?

הנה, ה”חיים” הם שם כללי, המקיף בתוכו את כל סוגי החיים – יש “חיים טובים”, ויש “חיים 

ארוכים”, יש “חיים רעים”, יש כאלה ש”חייהם אינם חיים” ויש “החשובים כמתים”.

הרוכל שהכריז “מאן בעי למזבן סם חיים” לא נתכוון לחיי עולם או “חיים ארוכים”, אלא ל”חיים 

טובים”. וכמו ששנינו: “זכה – נעשית לו סם חיים” )יומא עב, ב(. וחידוש גדול יש בדבר. הנה, על פי 

פשטות הכתוב “מי האיש החפץ חיים”, הכוונה היא לשלול את ההיפך, שהוא “המוות”, ותו לא. בא 

אותו רוכל וחידש כי “חיים” אין הכוונה לחיות גרידא, היפוכה של המוות, אלא הכוונה היא ל”חיים 

טובים”, חיים שיש בהם ענין וטעם.

ללמדנו, שכל תענוגות העולם הזה אין הם “חיים”. ולמי יש “חיים” – רק לזה הנוצר את לשונו 

יותר של חיּות(, שנתו ֹסף בו )תכונות נעלות שאינן קיימות בשאר בעלי חיים, והן:( דעה ודיבור”.

האדם  אותן משיג  הרבות  פלא שהמעלות  כל  אין  הדיבור,  בכח  האדם  מכיון שנתייחד  לפיכך 

והדרגות הגבוהות אליהן מסוגל הוא להעפיל, הן בעיקר על ידי הדיבור! ]כמו: תפילות, לימוד 

תורה ודיבורים שבקדושה[. ומצד שני, דיבורים אסורים בכוחם לקלקל, להרוס ולהחריב עולמות. 

ניתן למצוא רמז לכך בפסוק: “וכל כלי פתוח אשר אין צמיד פתיל עליו טמא הוא” )במדבר יט, 

טו(. כלומר: אדם שאין נותן לפיו מחסום והוא פרוץ בלשונו - טמא הוא!

זה, ראתה התורה צורך ללמד פרשיות הרבה על  )ב’חובת השמירה’(, שמטעם  ה’חפץ חיים’ כותב 

עניינים הקשורים בדיבור, כמו לשון הרע ורכילות, הוצאת שם רע, אונאת דברים, הלבנת פנים, דיבור 

שקר, דברי גאוה, דברי חנופה, דברי מחלוקת, הוללות, ליצנות. מה שלא מצינו כן בשאר עניינים, 

כי בדיבורו של אדם תלוי עיקר חייו, או להפך ח”ו, ככתוב )משלי יח, כא(: “מות וחיים ביד לשון”. 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הפרישותשער הפרישות הלבבות הלבבותחובות  חובות 

טטמג טטמב  ארחוט המושר  המושר   ארחוט   

 - דבריך  רוב  טמורט  וסים 

בדיבור,  להרבות  ובמקום 

אורך מחסבטך – תעדיף להרבות במחשבה,

על  לעמוד  טרצה  וכאסר 

ואם   - סזכרטי  מה  בירור 

אמיתת  על  לעמוד  תרצה 

הדברים שהזכרתי לך, מרוב 

חתאי הלסון – שחטאי הלשון 

עצמך  על  קבל  הם,  רבים 

מלסונך  סיצא  מה  לזכור 

הדיבורים  כל  את   – ביומך 

היום,  במשך  מפיך  שיצאו 

 – אדם  בני  עם  בהטחברך 

אדם  בני  עם  שיחתך  בעת 

וכשהנך   – בם  והטערבך 

מתעסק עמהם, ואם גם

את  לכתוב   – לכטבו  טוכל 

כך  ואחר  טוב,  מה  הדברים, 

והעלהו  לבך  על  העבירהו 

פנוי  סאטה  בעט  במחסבטך 

ולאחר   – מן העשקים בלילה 

מכן, בלילה, בזמנך הפנוי, העבר אותם במחשבותיך והעלה אותם לפניך, ואז טראה מה סיס ממנו 

לצורך – ובדוק אותם, איזה מהם היו לצורך, ומה סיס ממנו מוטר – ואילו מהם היו מיותרים ולא 

יועיל לך – ואין לך כל תועלת מהם, ומה סממנו מביא ההיזק אליך – ואיזה מהם מביאים לך נזק, 

היו בגדר השקר והרכילוט והסבועוט ולסון הרע. ואז יטברר לך  – כלומר, אלו מהם  כמו הכזב 

חשרונך – כמה הפסד גרמו לך, וטראה בו מעווטך – ותיווכח בקלקול ובמכשול שנכשלת בו. ופקוד 

זה ממך טמיד – ראוי לך לנהוג בביקורת זו בקביעות, כפקדך מעווט אויבך – כפי שהנך זוכר את 

חטאי אויבך, ולא טטמיד בזה זמן מועת – ואל תתנהג כך רק במשך זמן מועט, אלא תחזור על 

פעולה זו יום יום, עד סיטוקן לסונך וימעתו דבריך – עד שלשונך ְּתֻתקן ותורגל במיעוט הדיבור.

ָך  ְבּטְ ַמֲחׁסַ אֶֹרְך  ָבֶריָך  ּדְ רֹב  מּוַרט  ּטְ ים  ְוׂסִ י  ַכְרּטִ ּזָ ֶ ּסׁ ַמה  רּור  ּבֵ ַעל  ַלֲעמֹד  ְרֶצה  ּטִ ר  ְוַכֲאׁסֶ
ַעְצְמָך  ַעל  ל  ַקּבֵ ׁסֹון,  ַהּלָ ֶחְתֵאי  ֵמרֹב 

ִעם  ְרָך  ִהְטַחּבֶ ּבְ ְביֹוְמָך  ׁסֹוְנָך  ִמּלְ ָצא  ּיָ ֶ ּסׁ ַמה  ִלְזּכֹר 

ה,  ֵני ָאָדם ְוִהְטָעֶרְבָך ָבם, ְוִאם ּטּוַכל ְלָכְטבֹו, ֲעׂסֵ ּבְ

ָך  ְבּטְ ַמֲחׁסַ ּבְ ְוַהֲעֵלהּו  ָך  ִלּבְ ְך ַהֲעִביֵרהּו ַעל  ּכָ ְוַאַחר 

ְיָלה, ְוִטְרֶאה ַמה  ּלָ ה ָפנּוי ִמן ָהֲעָשִקים ּבַ ַאּטָ ֵעט ׁסָ ּבְ

לֹא  מֹוָטר,  ּנּו  ִמּמֶ ׁס  ּיֵ ֶ ּסׁ ּוַמה  ְלצֶֹרְך,  ּנּו  ִמּמֶ ׁס  ּיֵ ֶ ּסׁ

מֹו  ּכְ ֵאֶליָך,  ק  ַהֶהּזֵ ֵמִביא  ּנּו  ּמֶ ּמִ ֶ ּסׁ ּוַמה  ְלָך,  יֹוִעיל 

ְוָאז  ָהָרע.  ּוְלׁסֹון  בּועֹוט  ְ ְוַהּסׁ ְוָהְרִכילּוט  ָזב  ַהּכָ

ֶטָך. ּוְפקֹד ֶזה  ֵרר ְלָך ֶחְשרֹוְנָך, ְוִטְרֶאה בֹו ְמֻעּוָ ִיְטּבָ

ֶזה  ט אֹוְיֶבָך, ְולֹא ַטְטִמיד ּבָ ְפָקְדָך ְמֻעּוַ ָך ָטִמיד ּכִ ִמּמְ

ן ְלׁסֹוְנָך ְוִיְמֲעתּו ְדָבֶריָך. ֻטּקַ ּיְ ְזַמן ֻמָעת, )ת(ַעד ׁסֶ

ולקח למטהר שתי צפרים” )ויקרא יד, ד(. וכתב רש”י: “לפי שהנגעים באין על לשון הרע, שהוא 

מעשה פטפוטי דברים, לפיכך הוזקקו לטהרתו צפרים שמפטפטין תמיד בצפצוף קול”.

ואחת  נשחטת  מדוע אחת  ועוד,  באחת.  די  ולא  צפרים  להביא שתי  צורך  יש  מדוע  ולכאורה, 

נשארת חיה. ועוד, מדוע משלחים את האחת דווקא “על פני השדה”, ומיעטו חז”ל לא לים ולא 

למדבר ולא לעיר )תוספתא נגעים פ”ח(.

הנה, בטעם הקרבנות כתבו המפרשים שהם נועדו כדי שיתן האדם אל לבו וייטיב דרכיו, שהרי 

מעיקר הדין היה האדם החוטא עצמו ראוי לאותם הדברים שנעשים בקרבן, אלא שהקב”ה ברחמיו 

גזר כי יביא הקרבן ותהא הבהמה חלף ותמורת נפשו החוטאת.

ולקח למטהר שתי  “וִצוה הכהן  דיני תורת המצורע:  יש לפרש בדרך רמז את  זה  פי  והנה על 

צפרים”. הנה, לּוא היו מביאים רק ציפור אחת, היה האדם נותן אל לבו ומתעורר להיטיב דרכיו 

ואומר כי אכן לא טוב הדיבור אשר הביא עליו את הרעה הזאת, ומכאן ואילך היה סוכר את פיו 

כאילם.

ואמנם, לא כך יש לנהוג, אלא אדרבה, יש להשתמש ולהפעיל את כוח הדיבור, אלא שיש לעשות 

זאת לשם דיבור בדברי תורה, וכמו שדרשו חז”ל “מה אומנותו של אדם בעולם הזה ישים עצמו 

כאילם, שנאמר ‘ַהֻאְמָנם ֵאֶלם צדק תדברון’ )תהלים נח, ב(, יכול אף לדברי תורה תלמוד לומר 

“צדק תדברון” )חולין פט, א(. ובמיוחד אמור הדבר לגבי אדם זה, שעונשו בא לו על חטא לשון 

הרע, ואמרו חז”ל: “מאי תקנתיה – יעסוק בתורה” )ערכין טו, ב(.

לפיכך ציוותה תורה להביא שתי צפרים. והאחת נשארה חיה. להורות וללמד כי הדיבור גורם 

חיות, “מות וחיים ביד לשון” )משלי יח, כא(, ואין חיים אלא תורה, וכמו שדרשו חז”ל )ערכין 

שם( כי תקנתו של חטא לשון הרע – לימוד התורה, שנאמר )משלי טו, ד( “מרפא לשון עץ חיים”.

אך מעתה עולה חשש חדש, שמא מתוך לימוד התורה יבוא לידי זחיחות הדעת, ובמיוחד לאחר 

שכבר נכשל בגסות הרוח. לפיכך ציוותה התורה כי הציפור תישלח “על פני השדה”, ולרמז בא 

הכתוב, שעליו ללמוד תורה כאותם אנשי השדה, שעוסקים בתורה מתוך הדחק, וכמו שדרשו 

חז”ל )עירובין כא, ב( על הכתוב )שיר השירים ז, יב( “נצא השדה” – “בא ואראך תלמידי חכמים 

שעוסקין בתורה מתוך הדחק”. )‘אפריון’ לבעל קיצשו”ע(.

מרע ושפתיו מדבר מרמה, ודבק בחיי תורה ומצוות )רבי יצחק בלאזר זצ”ל(. 

“ְוִצָּוה הכהן  ת. עד סיטוקן לסונך וימעתו דבריך. כאשר המצורע נטהר מטומאתו אמרה תורה: 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הפרישותשער הפרישות הלבבות הלבבותחובות  חובות 

 ארחוט המושר  טטמה טטמד  ארחוט המושר 

על  חטא  תביא  פיך  שבמו 

עצמך וגופך.

שתחילת  רבנו  שביאר  אחר 

כוח  בקניית  הפרישות  דרך 

הדיבור:  יכולת  של  הריסון 

פיקוח על הדיבור ופרישה מדיבורים אסורים, הוא ממשיך לבאר סדר הפרישות בשאר החושים 

והכוחות של האדם.

 – לך  צריך  סאיננו  מה  אל  מהבית  ראוטך  מחוס  ותמנע  עיניך  את  לעצום  כך  אחר  הסטדל  וכן 

בדברים שאין לך בהם צורך ואינם מעניינך או מה סיתריד לבך מחסוב במה סיועילך – וכן בכל 

דבר שעלול להטריד את לבך מלהתבונן בדברים שיביאו לך תועלת אמיתית ולא מדומה, ופרוס 

ותתמיד   – בחינטך  והטמדט 

לבחון את גדולת ה' ויכולתו, 

כפי שהיא משתקפת בברואים 

שסביבך, והחסבון עם נפסך – 

הנפש  חשבון  תמיד  ולעשות 

היא  המחסבה  כי  לעצמך, 

אל  סטכנישהו  מאיר  כנר 

לבך – שהנך מכניס אל לבך, 

קדרוט  טאיר  סמס  והחסבון 

מצפונך – וחשבון הנפש הוא 

תאיר  שבו  המאירה,  כשמש 

את אֵפלת מצפונך, לגלוט לך 

התוב  מן  בו  צפון  סהוא  מה 

והרע – ואלו יגלו לך את הטוב 

ואת הרע הטמון בך, והלסון 

היא סער המצפון. ואם הלסון 

טיתיב  ולא  מופקרט  טהיה 

לסמור על מה סיס במצפונים 

– ואינה שומרת היטב את מה 

יהיה  הלב,  בצפונות  שאצור 

סער האוצר נפקר – השער של אוצר המצפון יהיה פרוץ, ויצא מה סאינך חפץ בצאטו – ויצא ממנו 

מה שאינך רוצה שיצא, ויראה מה סאין הראוטו תוב בעיניך – ומתגלה ממנו מה שאינך חפץ שיתגלה. 

ולעומת זאת כסטסמור – אם הנך שומר את הסער, אטה סומר האוצר – הנך שומר על האוצר ואת 

מה סיס בו, כמו סאמר שלמה המלך החכם )מסלי יז, כח(: "גם אויל מחריס חכם יחסב" – אפילו טיפש 

היודע לשתוק נחשב לחכם, וכמו שאמר )קהלט ה, א(: "אל טבהל על פיך – אל תהיה נחפז לומר את 

מילות התפילה ולבך אל ימהר להוציא דבר לפני האלהים" – ואל תבטא את דבריך לפני ה' בטרם 

תכוון ותתבונן בהם, וכמו שאמר עוד )קהלט ה, ה(: "אל טטן אט פיך לחתיא אט בסרך" – אל תגרום 

ְך ַלֲעֹצם ֵעיֶניָך ְוחּוׁס ְראּוְטָך  ַאַחר ּכָ ל  ּדֵ ּטַ ְוִהׁסְ
ֵאיֶנּנּו ָצִריְך ְלָך, אֹו  ֶ ית ֶאל ַמה ּסׁ ֵמַהּבִ

ּוְפרׁס  ּיֹוִעיֶלָך,  ֶ ּסׁ ַמה  ּבְ ֵמֲחׁסֹב  ָך  ִלּבְ ְתִריד  ּיַ ֶ ּסׁ ַמה 

י  ּכִ ָך,  ַנְפׁסֶ ִעם  ּבֹון  ְוַהֶחׁסְ ִחיָנְטָך  ּבְ ְוַהְטָמַדט 

ּבֹון  ְוַהֶחׁסְ ָך,  ִלּבֶ ֶאל  ְכִניֵשהּו  ּטַ ׁסֶ ֵנר  ָבה  ֲחׁסָ ַהּמַ

ַמה  ְלָך  ְלַגּלֹוט  ַמְצּפּוְנָך,  ַקְדרּוט  ִאיר  ּטָ ֶמׁס  ׁסֶ

ַער  ׁסַ ׁסֹון  ְוַהּלָ ְוָהַרע,  ַהּתֹוב  ִמן  ּבֹו  ָצפּון  הּוא  ׁסֶ

ְהֶיה ֻמְפֶקֶרט ְולֹא ֵטיִתיב  ׁסֹון ּטִ ְצּפּון. ְוִאם ַהּלָ ַהּמַ

ָהאֹוָצר  ַער  ׁסַ ִיְהֶיה  ְצּפּוִנים,  ּמַ ּבַ ׁס  ּיֵ ׁסֶ ַמה  ֹמר  ִלׁסְ

ֵצאטֹו, ְוֵיָרֶאה ַמה  ֵאיְנָך ָחֵפץ ּבְ ֶ ִנְפָקר, ְוֵיֵצא ַמה ּסׁ

ַער,  ַ ַהּסׁ ֹמר  ׁסְ ּטִ ּוְכׁסֶ ֵעיֶניָך.  ּבְ ֵהָראֹוטֹו תֹוב  ֵאין  ֶ ּסׁ

ָאַמר  ׁסֶ מֹו  ּכְ ּבֹו,  ׁס  ּיֶ ׁסֶ ּוַמה  ָהאֹוָצר  ׁסֹוֵמר  ה  ַאּטָ

ב,  ם ֱאִויל ַמֲחִריׁס ָחָכם ֵיָחׁסֵ ֵלי יז, כח(: ּגַ ֶהָחָכם )ִמׁסְ

ַאל  ָך  ְוִלּבְ יָך  ּפִ ַעל  ַבֵהל  ּטְ ַאל  א(:  ה,  )קֶֹהֶלט  ְוָאַמר 

ְיַמֵהר ְלהֹוִציא ָדָבר ִלְפֵני ָהֱאלִֹהים, ְוָאַמר )קֶֹהֶלט ה, 

ֶרָך. ׂסָ יָך ַלֲחִתיא ֶאט ּבְ ן ֶאט ּפִ ּטֵ ה(: )י(ַאל ּטִ

כמה גדול עונש העוון המר הזה, שבדברי לשון הרע ורכילות שהוא מדבר, הוא מאבד את מעט 

תורה שיש בידו. שזה לשון המדרש שוחר טוב במזמור מ”ב: “אל תתן את פיך לחטיא את בשרך” 

)קהלת ה, ה(, מדבר בלשון הרע וכו’, “למה יקצוף האלהים על קולך”, על אותו הקול שהוצאת 

בפיך ואמרת לשון הרע על חברך. “וחבל את מעשה ידך”, מעט תורה שיש בידך, אתה מאבדה. 

ופשוט שכוונת המדרש הוא כמו שכתבו הספרים הקדושים, שמי שמדבר לשון הרע על חברו, הוא 

גורם שנוטלים ממנו זכויותיו שעשה עד עתה ונותנים לחברו. עכ”ל. 

עצמו,  על  מקפיד  ואינו  תמיד,  פתוח  שפיו  “מי  פכ”ו(:  ח”ב  )שמיה”ל  חיים’  ה’חפץ  כתב  עוד 

אפילו אם ילמד כל ששה סדרי משנה וכל הש”ס כמה פעמים, כשיבוא למעלה לא ימצא אפילו 

גמרא אחת שתגן עליו, כי כל אחת נמשך עליה רוח הטומאה ]על-ידי דיבורים האסורים שדיבר 

מתחילה[, ומאוס להסתכל עליה” עכ”ל. 

כתב השל”ה הק’: “כל המטמא פיו ולשונו בטומאת הדיבור, אז כל תורותיו וכל תפילותיו כולם 

נטמאו ומחוץ למחנה מושבם, ואדרבה מקבל עונש גדול ונורא עליהם, כי המביא דורון למלך 

חשוב ונותן הדורון בכלי מאוס, יתקצף עליו המלך בכפליים”. 

ה’חפץ חיים’ בכמה מקומות )שמיה”ל ח”א שער הזכירה פ”ז, ח”ב פ”א, חובת השמירה פ”ו ועוד( 

הביא דברי הזוהר הק’ שאם מדבר דיבורים אסורים ישנם ממונים מִסטרא-אחרא שלוקחים אותם 

ומטמאים את דברי הקדושה שמוציא אחר כן בפיו ולא יזכה בהם. ובזוהר הק’ פרשת מצורע: 

“מאן דאית ביה לישנא בישא צלותא לא עלת קמיה דקודשא בריך הוא”, ושם כתב שהוא ממשיך 

טומאה לכל אברי נפשו. י. אל טטן אט פיך לחתיא אט בסרך. כתב ה’חפץ חיים’ )שמיה”ל שער הזכירה פ”ז(: בא וראה עוד 
 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הפרישותשער הפרישות הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המושר  ארחוט  טטמז טטמו   המושר   ארחוט   

ראייתך  בחוש   – והבתטך 

– לצורך  ובמבטך להבית אל 

ביצירוט  והתבוננות  ראייה 

מהן,  לבחון  יטעלה,  הבורא 

יכולט  ולהבין  בהן,  ולחסוב 

מהן  ותובו  וחכמטו  הבורא 

יכולת  את  תבין  ומהן   –

ואת  חכמתו  את  הבורא, 

המלך  דוד  סאמר  כמו  טובו, 

ד(:  ח,  )טהלים  הסלום  עליו 

מעסה  סמיך  אראה  "כי 

אני  כאשר   – אצבעוטיך" 

השמים  במרחבי  מתבונן 

ידיך,  ומעשה  יצירתך  שהם 

וכמו  כוחך,  את  מכיר  אני 

ב(:  ית,  )טהלים  עוד  שאמר 

"הסמים משפרים כבוד אל" – 

השמים מודיעים את ְּתהילת 

ממשיך דוד המלך למנות את נפלאות הבריאה,  - בהמשך המזמור ועד סופו  ה', וסאר המזמור 

המעידים על הבורא.

והסטדל אחר כך לאתום את אזניך מסמעך – מלשמוע את מה סאינך צריך לו – שאין לך צורך בו, 

ופרוס ממוטרי הסמע כפי יכלטך והימנע מלשמוע דיבורים מיותרים ככל יכולתך, ואל תטה אוזניך 

וטאזין לסמוע מה סלא יועילך – עניינים שלא יביאו לך כל תועלת, סמעו ממוטרי הדברים – שהם 

הדיבורים המיותרים ועמם גם הדיבורים האסורים: הכזב – ודברי השקר והכזב והרכילוט ולסון 

הרע, ופרוס מכל מה סיביאך להמרוט האלהים ולעזוב מצווטיו – ופרוש מדברים שיביאו אותך 

לידי כך שתמרה את פי האלוקים ותעזוב את מצוותיו, כגון ממיני הזמר והניגון

ּוְפר ֹש ככל   – ממוטר הראוט 

מהסתכלויות  יכולתך 

ממה  כפריסטך  מיותרות 

סיזיק לך – כפי שהנך פורש 

לך  שידוע  במה  מלהסתכל 

לך.  תזיק  שראייתו  כדבר 

הבורא  עליו  הזהיר  וכבר 

על  הבורא  הזהיר  וכבר   –

שמירת העיניים באמרו )במדבר תו, לת(: "ולא טטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם" – אל תטעו אחר 

)ירוסלמי ברכוט פ"א, ה"ה(:  זכרונם לברכה  ואמרו רבוטינו  עיניכם,  מראה  ואחר  לבכם  הרהורי 

– לבו ועיניו של האדם הם שני סרסורים הגורמים לו לחטוא  ליבא ועינא טרי שרשורי דחתאה 

)לפי שהעין רואה והלב חומד, ואיברי הגוף מבצעים את מעשה העבירות. רש"י במדבר טו, לט(. 

אבל - אלא הסטמס בראוטך

ה, ִלְבחֹן  ית ֶאל ְיִצירֹוט ַהּבֹוֵרא ִיְטַעּלֶ ָתְטָך ְלַהּבִ ְוַהּבָ

ְוָחְכָמטֹו  ַהּבֹוֵרא  ְיכֶֹלט  ּוְלָהִבין  ֶהן,  ּבָ ְוַלְחׁסֹב  ֵמֶהן, 

ים ח,  ִהּלִ לֹום )ּטְ ָ ִוד ָעָליו ַהּסׁ ָאַמר ּדָ מֹו ׁסֶ ְותּובֹו ֵמֶהן, ּכְ

ים  ִהּלִ עֶֹטיָך, ְוָאַמר )ּטְ ה ֶאְצּבְ ֶמיָך ַמֲעׂסֵ י ֶאְרֶאה ׁסָ ד(: ּכִ

ְזמֹור. ָאר ַהּמִ בֹוד ֵאל, ּוׁסְ ִרים ּכְ ַמִים ְמַשּפְ ָ ית, ב(: ַהּסׁ

ְמֲעָך ַמה  ָ ְך ֶלֱאתֹם ָאְזֶניָך ִמּסׁ ּכָ ַאַחר  ל  ּדֵ ּטַ ְוִהׁסְ
ִמּמֹוְטֵרי  ּוְפרׁס  לֹו,  ָצִריְך  ֵאיְנָך  ֶ ּסׁ

ּלֹא  ֶ ּסׁ ֹמַע ַמה  ֲאֵזן ִלׁסְ ּטַ ָך, ְוַאל  ְיָכְלּטֶ ִפי  ּכְ ַמע  ֵ ַהּסׁ

ָזב ְוָהְרִכילּוט  ָבִרים ְוַהּכָ ְמעֹו ִמּמֹוְטֵרי ַהּדְ יֹוִעְלָך ׁסָ

ְלַהְמרֹוט  ִביֲאָך  ּיְ ֶ ּסׁ ה  ִמּמַ ּוְפרׁס  ָהָרע,  ּוְלׁסֹון 

ּגּון  ְוַהּנִ ֶמר  ַהּזֶ יֵני  ִמּמִ ִמְצֹוָטיו  ְוַלֲעזֹב  ָהֱאלִֹהים 

יק ְלָך. ּוְכָבר  ּזִ ּיַ ֶ ה ּסׁ ְטָך ִמּמַ ְפִריׁסָ ִמּמֹוַטר ָהְראּוט ּכִ

ָטטּורּו )יא(ְולֹא  לת(:  תו,  ר  ִמְדּבַ )ּבְ ַהּבֹוֵרא  ָעָליו   ִהְזִהיר 

ַרּבֹוֵטינּו  ְוָאְמרּו  ֵעיֵניֶכם,  ְוַאֲחֵרי  ְלַבְבֶכם  )יב(ַאֲחֵרי 

א ְוֵעיָנא  ָרכֹוט פ"א, ה"ה(: ִלּבָ ְלִמי ּבְ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ְירּוׁסָ

ְראּוְטָך  ּבִ ׁס  ּמֵ ּטַ ִהׁסְ ֲאָבל  ְדֶחְתָאה.  ַשְרשּוֵרי  ֵרי  ּטְ

על מומר אחד, שגם אותו יתבעו לדין על כל חטא, אף על ביטול תורה ועל שלא עסק במעשה 

מרכבה )‘משלחן גבוה’ בשם החפץ חיים(.

יא. ולא טטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. כתב הרמב”ם )הל’ עכו”ם פ”ב ה”ג(: “כך אמרו חכמים: 

‘אחרי לבבכם’ – זו מינות, ‘ואחרי עיניכם’ – זו זנות )ברכות יב, ב(. ולאו זה אף על פי שהוא גורם 

לאדם לטורדו מן העולם הבא, אין בו מלקות”. וביאר שם ה’כסף משנה’, שאין לוקים על לאו זה 

כיון שהוא לאו שאין בו מעשה.

וכתב רבי עקיבא איגר )בהגהותיו על הרמב”ם(, כי שונה לאו זה מלאווין אחרים שאין בהם מעשה. 

אפילו אם סיבת הדבר שאין לוקים על לאו שאין בו מעשה, מחמת היותו קל מלאו שיש בו מעשה, 

הרי בלאו זה של “לא תתורו”, הגורם לאדם לטורדו מן העולם הבא, אי אפשר לומר כן. אלא כאן 

הפירוש הוא, אדרבה, שהלאו הוא כה חמור ומשתרש כל כך בנפש האדם, עד שאין די בעונש 

מלקות להעביר את השפעת הלאו על האדם.

על כן צריכים להיות זהירים וזריזים להרחיק מכיעור זה ולשמור את הלב והעין ולהשתמש בהם 

רק בקדושת התורה ומצוותיה.

יב. אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. “אחרי לבבכם”, אמרו בגמרא “זו מינות” )ברכות יב, ב(. ומהי 

הסמיכות שבין אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. רמז לך הכתוב כי אחר שסר מן המינות עדיין נדרש 

הוא להישמר מן העיניים. שכן גם איש כזה שיש להזהירו מפני מינות החמורה נתבע, ככל אדם 

אחר, אף על פרישות וקדושה. כך ביאר ה’חפץ חיים’, ודברים דומים הובאו בשם הגר”א, באמרו 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הפרישותשער הפרישות הלבבות הלבבותחובות  חובות 

 ארחוט המושר  טטמת טטמח  ארחוט המושר 

אחר  ]ותשתדל[  והסטדל 

חוס  את  לרסן   – לאשור  כך 

די  סטקח  ידי,  על  התעם, 

והמסטה  המאכל  מן  מזונך 

כדי  רק  ותשתה  שתאכל   –

צורך מחייתך, וטפרוס ממה 

ותימנע   – מזה  יוטר  סהוא 

שאינם  ומשתייה  מאכילה 

חיוניים לצורך מחייתך.

 - הזה  לענין  והטחבולה 

לסגל  כדי  הנכונה  והעצה 

היא  זו,  התנהגות  לעצמך 

 – הלפטן  במיני  סטמעית 

וללפת בהם את הפת, וטשמוך על לפטן אחד בעוד  שתמעיט בסוגי המאכלים הבאים להטעים 

סטוכל – ותסתפק בסוג אחד בלבד אם תוכל, ויהיה די במעת ממנו כפי סטוכל – וגם ממנו תמעט 

ככל האפשר, והטכוין בו – ותהיה כוונתך באכילתו כדי להגיע הלחם אל בתנך – להקל את כניסת 

הלחם אל קיבתך, לא

וההוללות,  והרינה  והסחוק 

המטרידים   – התורדים 

והמעסים  המצווט  מן  אוטך 

המצוות  מקיום   – התובים 

הת  אבל  טובים.  ומעשים 

החכמים  דברי  אל  אזנך 

טורטו,  ואט  ה'  אט  היודעים 

המלך  שלמה  סאמר  כמו 

ובחן כל מילה שמשמיעים  – הקשב היטב  יז(: "הת אזנך וסמע דברי חכמים"  החכם )מסלי כב, 

החכמים, ועוד אמר )מסלי תו, לא(: "אזן סמעט טוכחט חיים" – אוזן המקבלת תוכחה - "בקרב 

חכמים תלין", כלומר, אוזן אשר תשמע ותקשיב לדברי תוכחה המכוונים את האדם לדרך החיים, 

סופה שתימשך ותהיה כרוכה אחר החכמה, ותלין בקרב החכמים, שם תזכה לשמוע דברי חכמה 

)מצודת דוד(.

ח  ּקַ ּטִ ַעם, ׁסֶ ְך ֶלֱאֹשר חּוׁס ַהּתַ ַאַחר ּכָ ל  ּדֵ ּטַ ְוִהׁסְ
ה,  ּטֶ ׁסְ ְוַהּמִ ֲאָכל  ַהּמַ ִמן  ְמזֹוְנָך  י  ּדֵ

ה. הּוא יֹוֵטר ִמּזֶ ֶ ה ּסׁ ְוִטְפרׁס ִמּמַ

ִמיֵני  ּבְ ְמִעית  ּטַ ׁסֶ ה,  ַהּזֶ ָלִעְנָין  ְחּבּוָלה  ְוַהּטַ
ֶאָחד  ן  ִלְפּטָ ַעל  ְוִטְשֹמְך  ן  ְפּטָ ַהּלִ

ּטּוַכל,  ִפי ׁסֶ ּנּו ּכְ ְמַעת ִמּמֶ ּטּוַכל, ְוִיְהֶיה ַדי ּבִ עֹוד ׁסֶ ּבְ

)יד(לֹא  ְתְנָך,  ּבִ ֶאל  ֶחם  ַהּלֶ יַע  ְלַהּגִ ֵדי  ּכְ ּבֹו  ן  ּוֵ ְוִהְטּכַ

ְצֹוט  ַהּמִ ִמן  אֹוְטָך  ַהּתֹוְרִדים  ה,  ְוָהִרּנָ חֹוק  ְוַהּסְׂ

ְבֵרי  ּדִ ֶאל  ָאְזְנָך  ַהת  )יג(ֲאָבל  ַהּתֹוִבים.  ים  ֲעׂסִ ְוַהּמַ

ָאַמר  מֹו ׁסֶ ַהֲחָכִמים ַהּיֹוְדִעים ֶאט ְיָי ְוֶאט ּטֹוָרטֹו, ּכְ

ְבֵרי ֲחָכִמים,  ַמע ּדִ ֵלי כב, יז(: ַהת ָאְזְנָך ּוׁסְ ֶהָחָכם )ִמׁסְ

ים. ֵלי תו, לא(: אֶֹזן ׁסַֹמַעט ּטֹוַכַחט ַחּיִ ְוָאַמר )ִמׁסְ

שעניינה התבוננות והתעמקות, ומשום כך השפעת השמיעה על הנפש עזה ותקיפה מהשפעת 

הראיה. וביאור הדבר, כי “שמיעה” היא לשון הבנה ]שמיעת הלב - שהלב מבין[, ועניינה התבוננות 

והתעמקות. “שמע ישראל” )דברים ו, ד( - הבן ישראל, דהיינו התבוננות לעומקן של דברים. וכך 

מובא ב’אבודרהם’ )דיני קריאת שמע( וז”ל: “כתב ה”ר אליעזר מגרמיישא, מפני מה נתן לישראל 

או  ‘הסכת’  בלשון  נתן  ולא  ישראל’,  ‘שמע  שאומרים  ‘שמיעה’,  בלשון  הקב”ה  של  שמו  לייחד 

בלשון ‘האזנה’, שכך פירושו של ‘שמע’: ‘הבינו’ או ‘השכילו’ שה’ אלוקינו ה’ אחד”. ההתבוננות 

וההתעמקות נושאות פרי מבורך - שעל ידן בא האדם לידי קבלת הדברים, וכמו שדרשו חכמים 

על הכתוב )שמות יט, ה(: “ועתה אם שמוע תשמעו בקולי” - “אם עתה תקבלו עליכם” )מכילתא 

יתרו(. נמצא שיש כאן שרשרת של חוליות, חוליה בתוך חוליה, האחת גוררת את חברתה: שמיעה 

מביאה לידי התבוננות, התבוננות מביאה לידי קבלה, וקבלה מביאה לידי מעשה.

יד. לא לטענוג. כתב הרמב”ם )פ”ה מהלכות דעות ה”א(: “כשם שהחכם ניכר בחכמתו ובדעותיו 

יג. אבל הת אזנך אל דברי החכמים היודעים אט ה' ואט טורטו. רבינו יונה )שע”ת ב, י( כתב שאחת 

הדרכים שיתעורר האדם בהן לשוב אל ה’ הוא כוח השמיעה, וז”ל: כאשר ישמע מוסר החכמים 

והמוכיחים, יקשיב וישמע וִיכנע ויחזור בתשובה, ויקבל בלבו כל דברי התוכחות ושלא יגרע דבר 

מדבריהם. והנה האיש הזה ברגע קטן יצא מאפלה לאור גדול, כי ֵעת אשר יאזין ויסכית ולבבו יבין 

ושב, ויקבל ביום שמעו דברי המוכיח, ויקיים עליו להיות עושה ככל אשר יורוהו תופשי התורה מן 

היום הזה ומעלה, ולהיזהר באשר יזהירוהו יודעי בינה לעיתים, עלתה בידו התשובה ונהפך לאיש 

אחר. ומעת אשר קיבל כזאת במחשבתו וגמר עליו ככה בלבבו, קנה לנפשו זכות ושכר על כל 

המצוות והמוסרים, ואשריו כי ִצדק נפשו בשעה קלה...”. עכ”ל. 

המהר”ל )‘חידושי אגדות’, קידושין כב,א( כתב דברים נוקבים בגודל מעלת שמיעת האוזן: “כי 

האדם הוא אדם על ידי האוזן בפרט”! ומוסיף ומבהיר דבריו: “כמו כלי כאשר הוא גולם אין לו 

שם כלי, וכאשר יש לו בית קיבול הרי נחשב כלי, ואין האדם בעל הקבלה רק על ידי האוזן, ולכך 

כל שמיעה מתורגם ‘קבלה’”. עכ”ד. מבואר שהאוזן היא כלי קיבול לדעת האדם וחכמתו, ועל ידה 

מקבל האדם שם ‘אדם’! 

יותר מן העין. והטעם, כי  וז”ל: כי האוזן נכבדה ועדיפה  יונה בהמשך דבריו הנ”ל כתב  רבינו 

אמנם כוח הראיה מקשר את האדם לדברים שרואה, אך זו ראיה שטחית יחסית - לעומת ‘שמיעה’ 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הפרישותשער הפרישות הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המושר  ארחוט  טטנא טטנ   המושר   ארחוט   

במה  והסתפק   – יגיעה 

יגיעה,  שום  בהכנתו  שאין 

והגבינה  הזיטים  כגון: 

והדומה  והענבים  והטאנים 

יש  אם  בהם[.  ]וכיוצא  להם 

בעצמך  לשלוט  באפשרותך 

ולנהוג בדרך זו, עסה זאת.

 – ביום  אכילטך  וסים 

תהיה  היום  במשך  ואכילתך 

אכילטך  מאשר  קלה  יוטר 

 – לאכול  מנהגך  אם  בלילה, 

אם הנך נוהג לאכול פעמיים 

טנועט  סטהיה  כדי  ביום, 

איבריך קלה ביום – כדי שלא 

יכביד הדבר על תנועת אבריך, ויקלו עליך עניני טורטך ועולמך – וייקל עליך לקיים את ענייני 

תורתך ולעסוק בענייני העולם. ואחר כך טטנהג בטעניט – ובשלב הבא תרגיל עצמך להתענות, אם 

יהיה גופך חזק די הצורך בכדי לצום, ואפילו יום אחד בסבוע – ולכל הפחות יום אחד בשבוע. וכל 

אסר טוכל להתביע נפסך – וכל מה שיהיה בידך לעשות, כדי לחנך את נפשך ולהרגיל אותה, סלא 

ְוָהֲעָנִבים  ֵאִנים  ְוַהּטְ ּוְגִביָנה  יִטים  ּזֵ ּכַ ְיִגיָעה, 

ה. ְוַהּדֹוֶמה ָלֶהם, ֲעׂסֵ

ֵמֲאִכיָלְטָך  ה  ַקּלָ יֹוֵטר  ַבּיֹום  ֲאִכיָלְטָך  ים  ְוׂסִ
ּיֹום,  ֲעַמִים ּבַ ְיָלה, ִאם ִמְנָהְגָך ֶלֱאֹכל ּפַ ַבּלַ

ְוֵיַקּלּו  ַבּיֹום,  ה  ַקּלָ ֵאָבֶריָך  ְטנּוַעט  ְהֶיה  ּטִ ׁסֶ ֵדי  ּכְ

ְטַנֵהג  ּטִ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ְועֹוָלֶמָך.  טֹוָרְטָך  ִעְנָיֵני  ָעֶליָך 

ֶאָחד  יֹום  ֲאִפּלּו  ָחָזק,  גּוְפָך  ִיְהֶיה  ִאם  ַטֲעִניט,  ּבְ

ּלֹא  ָך, )תו(ׁסֶ יַע ַנְפׁסְ ר ּטּוַכל ְלַהְתּבִ בּוַע. ְוָכל ֲאׁסֶ ָ ּסׁ ּבַ

להתענג  כדי  ולא   – לטענוג 

עצמך  והרגל  באכילתו. 

 – בקצט העיטים מבלי לפטן 

לעיתים  עצמך  את  ותרגיל 

ללא  גם  הלחם  את  לאכול 

ולחנך  להנהיג  כדי  תוספות, 

סיקל  עד  לכך,  תבעך  את 

עליך הדבר - עד שהדבר יהיה קל אצלך בעט הימנעו – כשלא יהיה בהישג ידך להוסיף תוספות 

ומעדנים. ואם טוכל לעזוב הלפטן אסר יהיה בו יגיעה ותורח – ואם יהיה באפשרותך, הימנע מסוגי 

התוספות שהכנתם כרוכה ביגיעה וטורח, וטשמוך על מה סאין בו סום

ִלי  ִמּבְ ים  ָהִעּטִ ִבְקָצט  ַעְצְמָך  ל  ְוַהְרּגֵ ְלַטֲענּוג. 

ָבר  ַקל ָעֶליָך ַהּדָ ּיֵ ֵדי ְלַהְנִהיג ִתְבֲעָך, ַעד ׁסֶ ן, ּכְ ִלְפּטָ

ר ִיְהֶיה  ן ֲאׁסֶ ְפּטָ ְנעֹו. ְוִאם ּטּוַכל ַלֲעזֹב ַהּלִ ֵעט ִהּמָ ּבְ

ׁסּום  ּבֹו  ֵאין  ֶ ּסׁ ַמה  ַעל  ְוִטְשֹמְך  ָותַֹרח,  ְיִגיָעה  בֹו 

תו. סלא להרגיס על ענין המאכל והמסטה. כתיב “ולא תאכל הנפש עם הבשר” )דברים יב, כג(. 

בשם רבינו הגר”א נאמר: כאן הזהירה התורה לבל יהיה האדם להוט ובהול באכילתו את הבשר 

את  אוכל  שהינך  בשעה   – הבשר”  עם  הנפש  תאכל  “לא  ונפשו.  גופו  את  זו  בתאווה  וישקיע 

“הבשר”, ִהשמר וִהזהר לבל תערב בזה גם את “הנפש”, בהיותך שקוע כל כולך בהנאת אכילתך. 

ע”כ. ]על דרך זה יש שפירשו את הנאמר בתפילת ימים הנוראים: “בנפשו יביא לחמו”.[ 

וזה לשון רבי חיים מוואלאז’ין: “באמת גנאי גדול הוא לאדם ענין האכילה, כי יקח דבר גשמי 

ויתנהו במעיו ובזה תלוי חיותו, והלא נשמתו חלק רוחני בוודאי בוז תבוז לזה, אך ההכרח לא 

יגונה. אבל תוספת ומותרות אכילה הוא סכלות, האם תמנו להתבזות, וחכם אמיתי ישמח במיעוט 

מותרות” )‘רוח חיים’, ו, ד(.

כתב רבי חיים ויטאל )שער רוה”ק דף ט:(: “אמר לי מורי האר”י ז”ל, כי עיקר השגת האדם אל רוח 

והוא מובדל בהם משאר העם, כן צריך שיהיה ניכר במעשיו במאכלו ובמשקהו ובבעילתו ובעשיית 

צרכיו ובִדבורו ובהילוכו ובמלבושו ובכלכול דבריו ובמשאו ובמתנו, ויהיו כל המעשים האלו נאים 

ומתוקנים ביותר. כיצד, תלמיד חכם לא יהיה גרגרן, אלא אוכל מאכל הראוי להברות גופו, ולא 

יאכל ממנו אכילה גסה ולא יהא רודף למלאות בטנו כאלו שמתמלאין ממאכל ומשתה עד שתיפח 

כריסם, ועליהם מפורש בקבלה ‘וזריתי פרש על פניכם’ )מלאכי ב, ג(, אמרו חכמים )ראה שבת קנא, 

ב(: אלו בני אדם שאוכלין ושותין ועושים כל ימיהם כחגים, והם האומרים ‘אכול ושתו כי מחר נמות’ 

)ישעיהו כב, יג(, וזהו מאכל הרשעים. ושלחנות אלו הם שגינה הכתוב ואמר: ‘כי כל שלחנות מלאו 

קיא צואה בלי מקום’ )ישעיהו כח, ח(. אבל החכם אינו אוכל אלא תבשיל אחד או שנים ואוכל ממנו 

כדי חייו ודיו, הוא שאמר שלמה )משלי יג, כה( ‘צדיק אוכל לשובע נפשו’”. עכ”ל.

וז”ל ה’חזון איש’ באגרותיו )א, כ(: “ליזהר מאד מאכילת תענוג, ואם בטומאת הגוף יש ראשון 

לטומאה ויש אב הטומאה ויש אבי אבות, בטומאת הנפש של מילוי התאוה באכילת תענוג מתאחד 

ראשון לטומאה ואב הטומאה ואבי אבות הטומאה. דבר זה הוא מן השפלים מאד ומעכבים את 

הלימוד, וכדאמרו במדרש )והובא בתוספות כתובות קד, א(: ‘עד שאדם מתפלל שיכנסו דברי 

תורה לתוך גופו, יתפלל שלא יכנסו מעדנים לתוך גופו...’. ואמרו )גיטין ע, א(: ‘סעודתך שהנאתך 

הימנה משוך ידך הימנה’”. עכ”ד. 

ועיין עוד בדברי רבינו יונה באבות )פ”ב מי”ב( שכתב: “גם יש בכלל ‘התקן עצמך ללמוד תורה’ 

למעט התענוגים כדי שילמוד תורה הרבה כמו ששנינו כך היא דרכה של תורה פת במלח וכו’, כי 

המרבה בעידונין לא תשכון בתוכו החכמה”. 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הפרישותשער הפרישות הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המושר  ארחוט  טטנג טטנב   המושר   ארחוט   

ומלהפריז   – בו  ומהפליג 

בשתייתו בקביעות, ומחברט 

בני אדם עליו – ואל תשתתף 

הקובעים  אדם  בני  בחברת 

כי  היין,  על  להסב  עצמם 

הגדול  המדוה  הוא  זה  נוהג 

לטורה ולעולם – סביאת היין 

ביותר  הגדול  המכאוב  היא 

והגורם העיקרי להפסד העניינים הרוחניים והגשמיים של האדם, וכבר שיפר בו החכם מה סיס בו 

די – וכבר הזהיר על כך שלמה המלך די הצורך באמרו )מסלי כ, א(: "לץ היין הומה סכר – אדם 

האוהב יין אינו אלא לץ הלהוט אחרי השכרות )טוב הלבנון( וכל שוגה בו לא יחכם", והנכשל 

ברדיפה אחריו - ירחק מן החכמה, ועוד אמר במאכל ובמסטה – על המרגיל עצמו באכילה ושתייה 

אדם  בני  בחברת  תהיה  אל   - למו  בזוללי בסר  יין  בשובאי  "אל טהי  כ-כא(:  כג,  )מסלי  מופרזת 

המתאספים בבית המשתה לסביאת יין, היינו, לשם שתיית יין במידה מרובה, כי

המאכל  ענין  על  להרגיס 

להחשיב  שלא   – והמסטה 

את ענייני האכילה והשתייה, 

כדי ליישרה – כדי לעצור את 

וסים  עסה,  נפשך,  תאוות 

כוונטך בו – וכוונת אכילתך 

לקיים  כדי   – לרפואה  תהיה 

יוטר  בבריאות,  נפשך  את 

לשם  מאשר  יותר   – מלמזון 

מזון ושובעה.

 – מים  יהיה  מסטך  אבל 

ולצורך שתייתך השתמש במים ולא ביין, אלא אם כן טהיה כוונטך ]מטרתך[ בסטייט היין לטועלט 

חיזוק ובריאות גופך או להעביר דאגה מלבך – או כדי להפיג ולהסיר דאגה מלבך, כמו סנאמר 

)מסלי לא, ו(: "טנו סכר לאובד ויין למרי נפס" – תנו שיכר לאדם שחש עצמו אבוד ברוב עוניו, 

ולמי שנפשו מרה לו מפני רוב עמל ויגיעה. כלומר, השיכר - טוב הוא להסרת דאגה וצער )מצודת 

דוד(. והיזהר מהרבוט ממנו – וגם כשבדעתך לשתות יין לצורך הבריאות או הסרת הדאגה, היזהר 

מלהרבות בו

הּוא  י  ּכִ ָעָליו,  ָאָדם  ֵני  ּבְ ּוֵמֶחְבַרט  ּבֹו,  ּוֵמַהְפִליג 

ּבֹו  ר  ִשּפֵ ּוְכָבר  ְוָלעֹוָלם,  ַלּטֹוָרה  דֹול  ַהּגָ ְדֶוה  ַהּמַ

ִין  ֵלי כ, א(: ֵלץ ַהּיַ ָאְמרֹו )ִמׁסְ ׁס ּבֹו ַדי, ּבְ ּיֵ ֶ ֶהָחָכם ַמה ּסׁ

כג,  ֵלי  )ִמׁסְ ה  ּטֶ ׁסְ ּוַבּמִ ֲאָכל  ּמַ ּבַ ְוָאַמר  ָכר,  ׁסֵ ֹהֶמה 

י  ּכִ ָלמֹו,  ר  ָבׂסָ זְֹלֵלי  ּבְ ָיִין  ְבֹשְבֵאי  ִהי  ּטְ ַאל  כ-כא(: 

ָרּה,  ֵדי ְלַיּשְ ה, ּכְ ּטֶ ׁסְ ֲאָכל ְוַהּמִ יׁס ַעל ִעְנַין ַהּמַ ְלַהְרּגִ

ָמזֹון. ָנְטָך בֹו ִלְרפּוָאה יֹוֵטר ִמּלְ ּוָ ים ּכַ ה, ְוׂסִ ֲעׂסֵ

ָנְטָך  ְהֶיה ַכּוָ א ִאם ּטִ ָך ִיְהֶיה ַמִים, ֶאּלָ ּטְ ִמׁסְ ֲאָבל 
ְלַהֲעִביר  אֹו  ּגּוְפָך  ְלטֹוֶעֶלט  ִין  ַהּיַ ט  ִטּיַ ׁסְ ּבִ

ָכר  ׁסֵ נּו  ּטְ ו(:  לא,  ֵלי  )ִמׁסְ ָאַמר  ׁסֶ מֹו  ּכְ ָך,  ּבֶ ִמּלִ ָאָגה  ּדְ

ּנּו,  ֵהר ֵמַהְרּבֹוט ִמּמֶ ְלאֹוֵבד ְוַיִין ְלָמֵרי ָנֶפׁס. )תז(ְוִהּזָ

מתאוותיו לכבוד הבורא”. עכ”ד.

וכבר אמרו חז”ל )יבמות כ, א(: “קדש עצמך במותר לך!”. ובספרא )קדושים א, א( דרשו את 

הכתוב )ויקרא יט, ב(: “קדושים תהיו - פרושים תהיו”, וביאר הרמב”ן כי “קדושים תהיו” זו היא 

נבל  יהא  לבל  המותרים,  ושתיה  באכילה  אפילו  העולם,  בתאוות  למעט  כללית  והוראה  מצוה 

ברשות התורה. וצריך עיון, מדוע אמרה תורה “קדושים תהיו” בשעה שהכוונה שנהיה פרושים? 

אבל הענין יתבאר במה שאמרה תורה “והתקדשתם והייתם קדושים” )ויקרא יא, מד( ולפי דרשת 

חז”ל )יומא לט, א( פירושו הוא שעל ידי זה שנקדש את עצמינו שכרינו יהיה - “והייתם קדושים”. 

ויתנזר מתענוגי העולם, אלא  כדי שיצער את עצמו  והיינו שאין הפרישות מטרה בפני עצמה 

אמצעי הוא לזרוק מעליו שליטת התאוות המבלבלים את דעתו ומדריכים את מנוחתו. רק בזה 

שישלוט על זרם התאוה יוכל להשיג את הקדושה ולהתעלות. על כן לא אמרה תורה “פרושים 

התורה  כוונת  - שעיקר  תהיו”  “קדושים  אלא  בלבד,  התענוגים  על שלילת  מורה  תהיו” שהיה 

שנתרומם לדרגות גבוהות, אבל הדרך לזה הוא אך על ידי פרישות )שלשון “קדושה” מורה גם על 

החיוב וגם על השלילה(. וזה מה שפירש הרמב”ן שם בפסוק שמטרת הקדושה שנזכה לדביקות 

בו יתברך )‘המוסר והדעת’ ג’ קפ”ב(. 

הקודש תלויה על ידי כוונת האדם וזהירות בכל ברכת הנהנין, לפי שעל ידם מתבטל כוח אותם 

הברכות  ידי  ועל  אותם.  האוכל  באדם  בהם  ומתדבקים  החומריים  במאכלים  הנאחזות  קליפות 

שעליהם הנאמרות בכוונה הוא מסיר מהם הקליפות ההם ומזכך החומר שלו, ונעשה זך ומכוון 

לקבל קדושה. והזהירני מאד לזה”. 

תז. והיזהר מהרבוט ממנו. בענין הפרישה מריבוי אכילה ושתיה, נתבאר בדברי רבינו יונה ב’יסוד 

התשובה’, וז”ל: “ואם אדם חלש הוא, שאינו יכול לסבול עינויים קשים ותעניות, ימשוך מתאוותיו, 

ואל ימלא כל תאוותו, לא במאכל ולא במשתה. וכן אמר הרב רבי אברהם בר דוד, שהיה אחד 

מחסידי עולם: “הגדר הגדול, המעולה, המופלא - מניעת המאכלות”. וכן פירוש דבריו: אל יעזוב 

לגמרי מלאכול בשר ומלשתות יין, כי ַּדֶּיָך מה שאסרה תורה; אך בעת מאכלו ועודנו תאב לאכול, 

ויזכירנו  ימנענו מחטוא,  זה  ודרך  כפי תאוותו.  יאכל  ואל  הבורא מתאוותיו,  יניח ממנו לכבוד 

אהבת הבורא יותר מתענית אחד בשבוע, כי זה בכל יום תמיד, מדי אכלו ומדי שתייתו, יניח 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הפרישותשער הפרישות הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המושר  ארחוט  טטנה טטנד   המושר   ארחוט   

אותן  ופתח   – ולרס  לעני 

לעני  צדקה  מתת  לצורך 

ולאביון,

)דברים  הכטוב  סאמר  כמו 

אט  טפטח  "פטח  יא(:  תו, 

ונאמר  לעניך",  לאחיך  ידך 

פרסה  "כפה  כ(:  לא,  )מסלי 

של  משבחיה  אחד   – לעני" 

שהיא  הוא  החיל  אשת 

הושיטה יד נדיבה כדי לתת 

צדקה לנצרך.

וכן אטה צריך להסטמס בהן 

במה סימלא שפקך – כמו כן 

עליך להשתמש בידיך בעיסוק במלאכה הנצרכת לשם קיומך כפי הצורך וללא מחסור, וימנעך מן 

הסאלה ומקחט ממון אשור – ובכך תמנע מלבקש מתנת בשר ודם או מלקחת ממון האסור לך, 

ומקנוט חשד עמך במה סמעניקין אוטך ומתיבים לך – העיסוק במלאכה גם ימנע ממך להזדקק 

לחסדיהם של אחרים, ולא יהיה לך צורך להיתמך במענקיהם ובטובתם, וטקנה זכיוטיך לזולטך, 

וחשדיך

ֵרס – כי הסובא  ֹשבא וזולל ִיָוּ

נכסיו,  מכל  יתרושש  יין 

 – נומה"  טלביס  וקרעים 

מן  המתרפה  והמתנמנם, 

ועצלותו  תנומתו  המלאכה, 

שייאלץ  עד  לעוני,  יביאוהו 

קרועים.  בגדים  ללבוש 

והנמשל הוא, שהזולל וסובא 

חכמתו,  כל  את  ישכח  יין, 

ממלבושי  ערום  ויהיה 

המשובחות  המידות 

ומ"בגדי" השכל )עפ"י ביאור 

הגר"א ומצודת דוד(.

את  ואחר כך הסטדל למנוע 

במה  מלנגוע   – מגעט  ידיך 

סאינו סלך מהון העולם – ברכוש המצוי בעולם והוא אינו שלך, ופרוס ממיני – מכל סוגי הגנבה 

והאונאה ]והרמאות[ והגזל ומלהרע לזולטך. והטעכב בטנועט ידיך – וקודם שהנך מניע את ידיך, 

התיישב בדעתך, וחסוב באחריטה – וחשוב מראש מה תהיינה תוצאות פעולותיך, וסמור מושרך 

וצניעוטך – ושמור על מוסריותך ואצילותך, בהטנסאך מעסוט הרע בהן – בכך שתתרומם מלעשות 

רע בידיך, כמו סנאמר )יסעיה נו, ב(: "וסומר ידו מעסוט כל רע" – כל האיסורים שבתורה, ונאמר 

)יסעיה לג, תו(: "נוער כפיו מטמך בסחד" – מנער את כפיו מלתמוך בשוחד ואינו חפץ בשום אופן 

לקבלו )רד"ק(. אבל ]אלא[ הסטמס בידיך במצווט הבורא – לקיים את מצוות הבורא, ופטחן במטן 

יא(:  תו,  ָבִרים  )ּדְ טּוב  ַהּכָ ָאַמר  ׁסֶ מֹו  ּכְ ְוָלָרׁס,  ֶלָעִני 

ֵלי לא, כ(:  )ִמׁסְ ְוָאַמר  ָיְדָך ְלָאִחיָך,  ח ֶאט  ְפּטַ ּטִ ֹטח  ּפָ

ה ֶלָעִני. ְרׂסָ ּה ּפָ ּפָ ּכַ

א  ַמּלֵ ּיְ ֶ ּסׁ ַמה  ּבְ ֶהן  ּבָ ׁס  ּמֵ ּטַ ְלִהׁסְ ָצִריְך  ה  ַאּטָ ְוֵכן 
ָממֹון  ַחט  ּוִמּקַ ֵאָלה  ְ ַהּסׁ ִמן  ְוִיְמָנֲעָך  ִשְפְקָך, 

ֲעִניִקין אֹוְטָך  ּמַ ֶ ַמה ּסׁ ָך ּבְ נֹוט ֶחֶשד ַעּמְ ָאשּור, ּוִמּקְ

ַוֲחָשֶדיָך  ְלזּוָלְטָך,  ְזֻכּיֹוֶטיָך  ְוַטְקֶנה  ְלָך,  ּוְמִתיִבים 

יׁס נּוָמה. ְלּבִ ֵרׁס ּוְקָרִעים ּטַ ֹשֵבא ְוזֵֹלל ִיּוָ

ַמה  ּבְ ַעט  ִמּגַ ָיֶדיָך  ִלְמֹנַע  ל  ּדֵ ּטַ ִהׁסְ ְך  ּכָ ְוַאַחר 
יֵני  ָך ֵמהֹון ָהעֹוָלם, ּוְפרׁס ִמּמִ ּלְ ֵאינֹו ׁסֶ ֶ ּסׁ

ב  ֵזל ּוֵמָהַרע ְלזּוָלֶטָך. ְוִהְטַעּכֵ ֵנָבה ְוָהאֹוָנָאה ְוַהּגָ ַהּגְ

מּוָשְרָך  ֹמר  ּוׁסְ ַאֲחִריָטּה,  ּבְ ַוֲחׁסֹב  ָיֶדיָך,  ְטנּוַעט  ּבִ

מֹו  ּכְ ֶהן,  ּבָ ָהַרע  ֵמֲעׂסֹוט  ֲאָך  ִהְטַנׂסְ ּבְ ּוְצִניעּוְטָך 

ָרע,  ל  ּכָ ֵמֲעׂסֹוט  ָידֹו  ְוׁסֵֹמר  ב(:  נו,  ְעָיה  )ְיׁסַ ֱאַמר  ּנֶ ׁסֶ

ַֹחד. ֲאָבל  ּסׁ ֹמְך ּבַ יו ִמּטְ ּפָ ְעָיה לג, תו(: ֹנֵער ּכַ ְוָאַמר )ְיׁסַ

ן  ַמּטָ ּבְ )יז(ּוְפָטֵחן  ַהּבֹוֵרא,  ִמְצֹוט  ּבְ ָיֶדיָך  ּבְ ׁס  ּמֵ ּטַ ִהׁסְ

ללא ממון, כוונתו היא שבעלי הממון יהיו כאפוטרופוסים לחלק מן הממון שנתן להם לעניים.

הוא כדי שתתן  נתן לך ממון  יתברך  – כל מה שה’  לו”  “נתון תתן  ואמר:  כן כפל הכתוב  על 

לאחרים. “ולא ירע לבבך בתתך לו” – כיון שמשלו אתה נותן. ועל אף שבסך הכל אפוטרופוס 

הנך, מבטיחה לך התורה “כי בגלל הדבר הזה יברכך ה’ אלהיך” )חיד”א, פני דוד(. 

על הפסוק הנ”ל: “נתון תתן לו” דרשו חז”ל: “אפילו מאה פעמים” )הובא ברש”י(. הרמב”ם בפירוש 

המשניות במסכת אבות על המשנה )ג, יח(: “הכל לפי רוב המעשה”, מבאר כי את מידת הנדיבות 

יכול האדם לקנות בנפשו על ידי ריבוי המעשים הטובים שיעשה ולאו דווקא לפי גודלם. עדיף, אומר 

הרמב”ם, לתת מאה זוז למאה עניים מאשר מאה זוז לעני אחד, זאת כיון שעל ידי רוב הנתינות, מתרגל 

הנותן לגבור על יצרו פעם אחר פעם, עד שרוכש בנפשו מעלת הנדיבות, מכוח ההרגל. על כן ציוותה 

התורה: “נתון תתן לו – אפילו מאה פעמים”, ומתוך כך: “ולא ירע לבבך בתתך לו” )‘חפץ חיים’(. 

יז. ופטחן במטן לעני ולרס. בענין מצות צדקה כתבה התורה: “נתון תתן לו ולא ירע לבבך בתתך 

לו כי בגלל הדבר הזה יברכך ה’ אלהיך” )דברים טו, י(. “נתון תתן” – כפל הלשון על שום מה? 

כתב האלשיך הק’, שהעשיר הוא כמו אפוטרופוס שנתמנה על ידי ה’ יתברך, לתת לעניים. בדומה 

לאב הכותב כל נכסיו לאחד מבניו, אומדים אנו דעתו של האב, שאין ברצונו לנשל את שאר בניו 

ולהותירם בלא כלום, אלא כל מה שכתב נכסיו לבנו האחד, אין זאת אלא בשל כוונתו למנותו 

אפוטרופוס על שאר אחיו. כן ה’ יתברך, כאשר הוא מעניק ממון רב לחלק מבניו ומותיר אחרים 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הפרישותשער הפרישות הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המושר  ארחוט  טטנז טטנו   המושר   ארחוט   

כאשר   – לך"  ותוב  אסריך 

ולא  ידך  מעמל  תתפרנס 

וִייטב  מאושר  תהיה  מגזל, 

ראס  נאמר:  וכבר  לך. 

תחילת  כי   – הפריסוט 

הפרישות היא, טיקון הפרנשה – סידור מקור פרנסה רצוי. ונאמר עוד: ראס הפריסוט – תחילת 

הפרישות, טיקון המחסבה – חשיבה בצורה נכונה ומאוזנת על טיקון השפק – על סיפוק הצרכים 

החיוניים, רצונו לומר:

קבלת   – עמך  סנטחשד  למי 

מזולתך  וחסד  תמיכה 

את  לאחרים  מעבירה 

מעשי  וזכות  זכויותיך, 

יעברו  אתה  שעשית  החסד 

]כפי  עמך  שמתחסד  למי 

)סוטה כא,  שמבואר בגמרא 

כשמעון  לא  עולא  אמר  א(: 

יוחנן  כר'  ולא  עזריה,  אחי 

ומבאר  וכו',  נשיאה  דבי 

רש"י, כי שמעון אחי עזריה הוא תנא המוזכר במשנה בתחילת מסכת זבחים. עזריה אחיו היה 

עוסק בפרקמטיא ומפרנס אותו כדי שיוכל להתפנות ללימוד התורה, וכוונתו הייתה שיחלקו את 

זכות לימודו, ובשל כך נקרא התנא רבי שמעון על שם אחיו, עזריה. גם ר' יוחנן היה פנוי ללמוד 

תורה בזכות הנשיא שהיה מפרנסו, וגם הוא נקרא על שמו. הרי שמי שנעזר ומסתייע באחרים, 

זכויותיו תמורת תמיכתם בו )טוב הלבנון([, ולא טהיה למסא על בני  כביכול "מוכר" להם את 

אדם - ואל תטיל צרכיך על בני אדם ואל תהיה נטל על צווארם, כמו סאמר אחד מן החכמים: 

– האלוקים יברך את עבדיו הפורשים מהעולם הזה, ולא  האלהים ירחם עבד ספירס מן העולם 

היטה פריסוטו למסא על אוהביו – ופרישותם אינה נופלת למעמסה על אוהביהם, ושילק מעליהם 

תרחו – ואינם מטריחים את האחרים בסיפוק צורכיהם, והטעשק באבריו במיני המלאכוט – אלא 

בד בבד עם פרישותם הם עוסקים בגופם ובאיבריהם באחת מן המלאכות לשם השגת צורכיהם, 

כמו סנאמר )טהלים קכח, ב(: "יגיע כפיך כי טאכל

ִריׁסּוט  ַהּפְ רֹאׁס  ֶנֱאַמר:  ּוְכָבר  ָלְך.  ְותֹוב  ֶריָך  ַאׁסְ

ִריׁסּוט  ַהּפְ רֹאׁס  עֹוד:  ְוֶנֱאַמר  ְרָנָשה.  ַהּפַ ּקּון  ּטִ

לֹוַמר:  ְרצֹונֹו  ק,  ּפֵ ַהּשִ ּקּון  ּטִ ַעל  ָבה  ֲחׁסָ ַהּמַ ִטּקּון 

ֵני  ּבְ ַעל  א  ְלַמּסָׂ ִטְהֶיה  ְולֹא  ָך,  ִעּמְ ד  ְטַחּשֵ ּנִ ׁסֶ ְלִמי 

ָהֱאלִֹהים  ַהֲחָכִמים:  ִמן  ֶאָחד  ָאַמר  ׁסֶ מֹו  ּכְ ָאָדם, 

ַרׁס ִמן ָהעֹוָלם ְולֹא ָהְיָטה ְפִריׁסּוטֹו  ּפָ ְיַרֵחם ֶעֶבד ׁסֶ

ָתְרחֹו, ֵמֲעֵליֶהם  ק  ְוִשּלֵ אֹוֲהָביו,  ַעל  א   ְלַמּסָׂ

מֹו  ּכְ ָלאכֹוט,  ַהּמְ ִמיֵני  ּבְ ֵאָבָריו  ּבַ ק  )יח(ְוִהְטַעּשֵ

ֹטאֵכל  י  ּכִ יָך  ּפֶ ּכַ ְיִגיַע  ב(:  קכח,  ים  ִהּלִ )ּטְ ֱאַמר  ּנֶ ׁסֶ

שהוא עוסק בפרנסה מעט כדי חיותו שלא להטיל עצמו על הציבור, ושאר כל היום עוסק בתורה, עליו 

הכתוב אומר “אשריך וטוב לך”, רצה לומר שכל הטוב בעולם הבא יהיה רק לך, לבדך, ואין לזרים ִאתך. 

אבל הירא שמים שאינו עוסק כלל בפרנסה רק בתורה תמיד, ומטיל עצמו על הציבור שיספיקו לו, אם 

כן שכר תורתו לא לו לבד יהיה, כי גם למחזיקים אותו בקיום חיותו יש להם חלק ושכר טוב בעמלו, 

כענין יששכר וזבולון, וזהו שאמר ואילו בירא שמים לא כתיב “וטוב לך”, דווקא. ודי למבין. עכ”ל. 

סי’ קטז( שאלו  ח”ב  יו”ד  אגרות משה’,  )‘שו”ת  זצ”ל  פינשטיין  רבי משה  לימינו, כתב  ]בנוגע 

המתחסדים לומר שצריך שיהנה אדם מיגיע כפיו ויקבע עיתים לתורה בשעות הפנאי 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 

לעוסק בתורה להימנע מכך, שכן פסק הרמ”א )יו”ד סי’ רמו סכ”א(, וכן כתב הש”ך שם )סק”כ( 

בשם הכסף משנה, שלולי התמיכה בלומדים עלולה הייתה תורה להשתכח מישראל.

יכול  אדם  אין  המהרש”ל![  ]-בדורו של  )שם( בשם מהרש”ל, שהיום  ב’אגרות משה’  כתב  עוד 

לעסוק בתורה כראוי ולהתפרנס. והוסיף ה’אגרות משה’ שכל שכן בדורינו, שאי אפשר לשום אדם 

להתגאות ולומר שהוא יכול לעסוק במלאכתו ולהחכים בתורה. וראה גם בביה”ל )סי’ רלא ס”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 וגם יוכל לזכות אחרים וללמדם אם לא שיסופקו 

כמבואר  הלשכה,  והחכמים שהיו מקבלים שכר מתרומת  הדיינים  וככל  אחרים,  ידי  על  צרכיו 

בדברי הרמב”ם )פ”ד מהל’ שקלים ה”ז(, ואין דנים אפשר משאי אפשר. וכן כתב ה’אור החיים’ 

בספרו חפץ ה’ )ברכות כ, א( שהיום שנתמעטו הכשרונות, הלוואי וילמד אדם כל היום וכל הלילה 

כדי להחכים בתורה ולהבינה, ולפיכך יש להתפרנס מאחרים.[ 

יח. והטעשק באבריו במיני המלאכוט, כמו סנאמר יגיע כפיך כי טאכל אסריך ותוב לך. במסכות ברכות 

)ח, א( אמרו: “גדול הנהנה מיגיע כפו יותר מירא שמים, דאילו גבי ירא שמים כתיב )תהלים קיב, א( 

‘אשרי איש ירא את השם’, ואילו גבי נהנה מיגיעו כתיב )שם קכח, ב( ‘יגיע כפיך כי תאכל אשריך 

וטוב לך’, ‘אשריך’ - בעולם הזה, ‘וטוב לך’ - לעולם הבא, ולגבי ירא שמים ‘וטוב לך’ לא כתיב ביה”.

ויש לתמוה, שאם כן משמע שאין לירא שמים חלק לעולם הבא ח”ו, כי השבח השני, “וטוב לך” 

לעולם הבא, לא נאמר עליו, כמו שנתבאר.

רבי חיים מוולאז’ין )‘רוח חיים’, אבות שם( כתב ליישב, וז”ל: אבל הנראה, כי הנהנה מיגיע כפו, פירושו, 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הפרישותשער הפרישות הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המושר  ארחוט  טטנת טטנח   המושר   ארחוט   

מה  כל  הכטוב  קיבץ  וכבר 

ממושר  זכרו  סהקדמנו 

מצינו  וכבר   – החוסים 

שכלולות  אחד  פסוק  בנביא 

של  הפרישות  הנהגות  בו 

כפי  והחושים  האיברים  כל 

שהזכרנו לעיל, ואמר )יסעיה 

אס  לנו  יגור  "מי  יד-תו(:  לג, 

מוקדי  לנו  יגור  ומי  אוכלה 

– מי ישכך את החימה  עולם 

הבוערת ומי יצילנו מהשריפה השורפת את רוב ישוב העולם? האדם היכול להרגיע את כעס האלוקים 

על עולמו הוא ההולך צדקוט – הולך ברגליו רק כדי לעשות את מצוות הבורא ]פרישות הרגלים[ 

ודובר מיסרים – והנזהר בלשונו ובדיבורו ]פרישות הלשון[ מואש בבצע – הנזהר מלשלוח את ידו 

בממון שאינו שלו ]פרישות הידיים[ אותם אזנו – האוטם את אוזניו מלשמוע את שאינו צריך ]פרישות 

האוזניים[ ועוצם עיניו מראוט ברע" – השומר עיניו מלהביט במה שאין לו בו צורך ]פרישות העיניים[ 

)טוב הלבנון(, ומסיים הפסוק: "הוא" - המתנהג בפרישות בכל אבריו, "מרומים ישכון" – הוא ישכון 

בטח ולא תוכל יד אויב להשיגו, כאילו היה במרום )לפי רש"י ומצודות דוד(. ואחר כך קיבצם החכם – 

 – בשפקו  להטעשק  סייגע 

הפרישות  ראשית  כלומר, 

מאמצים  לעשות  היא, 

הפרנסה  באמצעי  לעסוק 

הרצויים לשם השגת הנדרש 

וההכרחי.

ברגליך  כן  הטנהג  כך  ואחר 

כך,  התנהג  כך  ואחר   –

רגליך,  עם  גם  בפרישות, 

הרסעים  עם  מלכט  ומנען 

ומנע   – המוטרים  מבקסי 

מהן מלהתלוות עם הרשעים 

המבקשים את המותרות, כמו 

סנאמר )טהלים א, א(: "אסרי 

– מאושר ומהולל הוא האיס אסר לא הלך בעצט רסעים – לא ִנְפָתה ללכת בדרכי הרשעים, ובדרך 

חתאים לא עמד" – לא התעכב עם החוטאים הנמשכים אחר תֲאוותיהם. אבל ]אלא[ רוץ ברגליך לכל 

יג, כ(: "הולך אט  החכמים, כמו סנאמר )מסלי  ולמקום מושבם של   – המעסים התובים ולמוסבוט 

חכמים – המתחבר עם החכמים יחכם" - יחכים מהם, וכשהזהירה התורה את האדם לקבל עליו את 

חוקי התורה, נאמר בסוף דברי האזהרה )מסלי ב, כ(: "למען טלך בדרך תובים" – להדריכך ְּבִעקבותיהם 

של הטובים, כלומר, התורה תלתה את המטרה של האזהרות בפעולה הנדרשת מן הרגליים.

ִזְכרֹו  ְמנּו  ִהְקּדַ ֶ ּסׁ ַמה  ל  ּכָ טּוב  ַהּכָ ץ  ִקּבֵ ּוְכָבר 
ְעָיה לג, יד-תו(:  )ְיׁסַ ְוָאַמר  ים,  ִמּמּוַשר ַהחּוׁסִ

ִמי ָיגּור ָלנּו ֵאׁס אֹוֵכָלה ִמי ָיגּור ָלנּו מֹוְקֵדי עֹוָלם, 

ּקֹוט  ֶבַצע ַמֲעׁסַ ִרים ֹמֵאש ּבְ ֹהֵלְך ְצָדקֹוט ְודֵֹבר ֵמיׁסָ

ִמים  ֹמַע ּדָ ְ ַֹחד אֵֹתם ָאְזנֹו ִמּסׁ ּסׁ ֹמְך ּבַ יו ִמּטְ ּפָ ֹנֵער ּכַ

ָצם ֶהָחָכם  ְך ִקּבְ ָרע. ְוַאַחר ּכָ ְועֵֹצם ֵעיָניו ֵמְראֹוט ּבְ

ִשְפקֹו. ק ּבְ יַגע ְלִהְטַעּשֵ ּיִ ׁסֶ

ֶכט ִעם  ַרְגֶליָך, ּוְמָנֵען ִמּלֶ ן ּבְ ְך ִהְטַנֵהג ּכֵ ּכָ ְוַאַחר 
ֱאַמר  ּנֶ מֹו ׁסֶ י ַהּמֹוָטִרים, ּכְ ִעים ְמַבְקׁסֵ ָהְרׁסָ

ֲעַצט  ּבַ ָהַלְך  לֹא  ר  ֲאׁסֶ ָהִאיׁס  ֵרי  ַאׁסְ א(:  א,  ים  ִהּלִ )ּטְ

רּוץ  )ית(ֲאָבל  ָעָמד.  לֹא  ִאים  ַחּתָ ּוְבֶדֶרְך  ִעים  ְרׁסָ

מֹו  בֹוט ַהֲחָכִמים, ּכְ ים ַהּתֹוִבים ּוְלמֹוׁסְ ֲעׂסִ ְלָכל ַהּמַ

ם, ְוָאַמר  ֵלי יג, כ(: הֹוֵלְך ֶאט ֲחָכִמים ֶיְחּכָ ֱאַמר )ִמׁסְ ּנֶ ׁסֶ

ֶדֶרְך תֹוִבים. ֵלְך ּבְ ֵלי ב, כ(: ְלַמַען ּטֵ )ִמׁסְ

ממקומו? כדי שלא ישתקע בין הרשעים ויכשילוהו בשקריהם ובפחזותם כי הרבה שכנים עושים, 

שאף על פי שהיה אדם צדיק שלם ולבו לשמיים, רוב ההתמדה בחברת הרשעים, הטבע נמשך 

אחריהם. ואין אדם מרגיש עד שימצא שיצא מדרך צדקותיו ובא לטבע הרשעים. ועל כן יש לכל 

בעל נפש הרוצה עבודת שמים להידבק באמת ולהתרחק מן השקר, רצוני לומר להתרחק ממתי 

שקר כדי שלא ימשכוהו אחריהם, וזהו שהעיר ה’ יתברך לבב אברהם אבינו לעזוב ארצו ומולדתו 

ובית אביו ולהתרחק מהם כדי שלא ימשיך טבעו אחריהם”. עכ”ד.

וכעין זה כתב החינוך )מצוה טז(: “ואל יבטיחך יצרך לומר אחרי היות לבי שלם ותמים באמונת 

אלוהים מה הפסד יש כי אתענג לפעמים בתענוגי אנשים לשבת בשווקים וברחובות להתלוצץ 

עם הלצים ולדבר צחות וכיוצא באלו הדברים שאין מביאין עליהם חטאות ואשמות, הלא גם לי 

לבב כמוהם וקטני עבה ממתניהם, ומדוע ימשכוני הם אחריהם? אל בני, הישמר מפניהם פן תלכד 

ברשותם, רבים שתו מתוך כך מכוס תרעלתם ואתה את נפשך הצלת”. עכ”ל.

ית. אבל רוץ... ולמוסבוט החכמים. כתב הרמב”ם )הל’ דעות פ”ו ה”א(: דרך ברייתו של אדם להיות 

נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר רעיו וחבריו, ונוהג כמנהג אנשי מדינתו. לפיכך צריך אדם להתחבר 

לצדיקים ולישב אצל חכמים תמיד, כדי שילמד ממעשיהם; ויתרחק מן הרשעים ההולכים בחושך, 

כדי שלא ילמד ממעשיהם. הוא ששלמה אומר “הולך את חכמים יחכם ורועה כסילים ירוע” )משלי 

יג, כ(, ואומר: “אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים וגו’” )תהילים א, א(. עכ”ל.

ומצינו, כי גם הצדיק השלם אם ִיָּמֵצא בסביבת אנשים רשעים הרי הוא יושפע מהם לרעה. וכמו 

שביאר בספר ‘תורת המנחה’ )תלמיד הרשב”א, דרשה ח’ וט”ז( בטעם ציווי הקב”ה לאברהם “לך 

לך מארצך וממולדתך ומבית אביך” וגו’, וז”ל: “ולמה העיר לבו )של אברהם אבינו ע”ה( לצאת 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הפרישותשער הפרישות הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המושר  ארחוט   ארחוט המושר  טטשא טטש  

על כן הסטדל להיזהר בכולן 

ואז  הפרישות,  חלקי  בכל   –

טהיה לך כל אחט מהן עזר

פרישות  וכל   – לסאריטן 

באיבר אחד תהיה לך לעזר 

חלקי  שאר  את  גם  לקיים 

סאמרו  כמו  הפרישות, 

חכמינו זכרונם לברכה )אבוט 

ד, ב(: סמצוה גוררט מצוה – לאחר שעשה אדם מצווה קטנה פעם אחת, מתקרב הוא על ידה אל 

ה', ומתרגל בעבודתו, וקל בעיניו לעשות מצווה אחרת שיש בה מידה דומה של טרחה או מעט 

יותר. וכך בפעמים הבאות יתרגל לעשות מצוות נוספות שטרחתן מרובה עוד יותר, עד שבמשך 

הזמן ישלוט עליו ההרגל, ויעשה את כל המצוות כולן )רבנו יונה( ועבירה גוררט עבירה – העובר 

עבירה אחת ]אפילו קלה[, הרי היא מרחיקה אותו מעבודת ה', וכשתזדמן לו עבירה אחרת – יעבור 

עליה, גם אם אינו מתאווה לה כמו בפעם הראשונה, כי עתה היצר מושך אותו לעבירה זו ונעשה 

שליט על רצונותיו, עד שבמשך הזמן יעבור על כל העבירות, אף עבירות שאינן מעוררות תאווה 

גדולה, כי טבעו כבר מורגל לעשות דברים מתועבים בעיני ה' )רבנו יונה(, ואמר - וכבר לימד 

אותנו שלמה המלך החכם בטכיפט התובוט אחט לאחט – על המעשים הטובים שהם גוררים מעשים 

נוספים )מסלי ח, לד(: "אסרי אדם

וכן שלמה המלך החכם צירף 

וחיבר  הללו  הדברים  את 

אליהם הלב – והוסיף עליהם 

באמרו  הלב,  מוסר  את 

הנה  "סס  תז(:  ו,  )מסלי 

סנא ה' – ה' שנא את ששת 

העניינים שהוזכרו בפסוקים 

להלן(,  )ושיופיעו  הקודמים 

ואת   – נפסו  טועבט  וסבע 

גרימת  הוא  העניין השביעי, 

שנא  לרעהו,  איש  בין  ריב 

שמקורו  מפני  מכולם,  יותר 

)מצודת  הנפש  בתועבת 

שבעת  הם  ואלה  דוד(, 

ב.  א. עינים רמוט,  הדברים: 

לסון סקר, ג. וידים סופכוט 

דם נקי, ד. לב חורס מחסבוט 

און, ה. רגלים ממהרוט לרוץ לרעה, ו. יפיח כזבים עד סקר, ז. ומסלח מדנים בין אחים" – עושה 

קטטות בין אוהבים על ידי רכילות ולשון הרע, והוא השנוא לה' יותר מכולם )לפי מצודת דוד(. 

וכן נמצאים – דרכים קלוקלות אלו הוזכרו כולן יחד גם במזמור )טהלים תו(: ה' מי יגור באהלך.

וראוי לך, אחי, סטדע – וראוי שתלמד מכך, אחי, כי לא ייטכן לך להחזיק בכולן עם הנחט אחט מהן 

– כי לא תוכל להיקרא בשם "פרוש", אם לא תתנהג בפרישות בכל אחד מן האיברים, ואם תחסר 

פרישותך אחד מהם, כבר לא תוכל להיקרא בשם זה, מפני סהן כבדולח המחובר – מפני שחלקי 

הפרישות הם כפנינים החרוזות בחות, שאם טטיר ממנו – אם תנתק מהחוט גרגר אחד - אפילו רק 

פנינה זעירה אחת, יטפזרו כלם וייפשד חיבורם – יתפזרו כולן והחיבור ביניהן יתנתק.

ל  ְהֶיה ְלָך ּכָ ן, ְוָאז ּטִ ֻכּלָ ֵהר ּבְ ל ְלִהּזָ ּדֵ ּטַ ן ִהׁסְ ּכֵ ַעל 
ָאְמרּו  ׁסֶ מֹו  ּכְ ֵאִריָטן,  ִלׁסְ ֵעֶזר  ֵמֶהן  ַאַחט 

ְצָוה גֹוֶרֶרט  ּמִ ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ָאבֹוט ד, ב(: ׁסֶ

ְטִכיַפט  ִמְצָוה ַוֲעֵבָרה גֹוֶרֶרט ֲעֵבָרה, ְוָאַמר ֶהָחָכם ּבִ

ָאָדם  ֵרי  ַאׁסְ לד(:  ח,  ֵלי  )ִמׁסְ ְלֶאָחט  ַאַחט  ַהּתֹובֹוט 

ה  ֵהּנָ ׁס  ֵלי ו, תז(: ׁסֶ )ִמׁסְ ָאְמרֹו  ּבְ ב,  ר ֲאֵליֶהם ַהּלֵ ְוִחּבֵ

ְלׁסֹון  ֵעיַנִים ָרמֹוט  ַנְפׁסֹו,  ּטֹוֲעַבט  ַבע  ְוׁסֶ ְיָי  ֵנא  ׂסָ

בֹוט  ַמְחׁסְ ֵלב חֵֹרׁס  ָנִקי,  ם  ּדָ ׁסְֹפכֹוט  ְוָיַדִים  ֶקר  ׁסָ

ָזִבים  ּכְ ָיִפיַח  ָלָרָעה,  ָלרּוץ  ְמַמֲהרֹוט  ַרְגַלִים  ָאֶון 

ין ַאִחים. ְוֵכן ִנְמָצִאים  ַח ְמָדִנים ּבֵ ּלֵ ֶקר ּוְמׁסַ ֵעד ׁסָ

ָאֳהֶלָך. ים תו(: ְיָי ִמי ָיגּור ּבְ ִהּלִ ְזמֹור )ּטְ ּמִ ּבַ

ְלָך  ֵכן  ִיּטָ לֹא  י  )כ(ּכִ ַדע,  ּטֵ ׁסֶ ָאִחי,  ְלָך,  ְוָראּוי 
ֵמֶהן,  ַאַחט  ַחט  ַהּנָ ִעם  ן  ֻכּלָ ּבְ ְלַהֲחִזיק 

ּנּו  יר ִמּמֶ ּטִ חּות, ִאם ּטַ ר ּבַ ֻחּבָ דַֹלח ַהּמְ ּבְ ֵהן ּכַ ֵני ׁסֶ ִמּפְ

ֵשד ִחּבּוָרם. ם ְוִיּפָ רּו ֻכּלָ ּזְ ר ֶאָחד ִיְטּפַ ַגְרּגֵ

אלא יהיה פורש והולך מעט מעט, היום יקנה קצת ממנו ומחר יוסיף עליו מעט יותר, עד שיתרגל 

בו לגמרי, כי ישוב לו כמו טבע ממש”. עכ”ל. 

על דברי המס”י אלו כתב רבי יחזקאל סרנא זצ”ל )ב’עיונים’ למס”י(: אף כי באמת בכל המידות 

כן הוא וכמו שכתב ה’חובות הלבבות’ )שער ‘אהבת ה’’ פ”ז( וז”ל: “והתנהל לאט ובמתון בקנות 

המידות הטובות, כפי שיסבלהו עניינך. והיזהר מן הריבוי וההפלגה מבלי הדרגה פן תאבד, כי 

רוב השמן בנר היא הסיבה לכהות אורו”. וכן כתב ה’אבן עזרא’ על הכתוב )הושע יד, ב(: “שובה 

ישראל עד ה’ אלוהיך”, וז”ל: “שובה, מעט מעט עד השם”, ]וע”ע בביאור הגר”א משלי י”ט, ב’[, 

במידת  מיוחד  ציווי  ולצוות  מיוחדת  אזהרה  להזהיר  ישרים’(  )-ה’מסילת  רבינו  ראה  זאת  בכל 

הפרישות, מפני שבפרישות הוא מסוכן ביותר “לדלג ולקפוץ עד הקצה האחרון”, כי בקפיצה זו 

טמונה סכנה רבה של נפילה שתהיה קשה התקומה ממנה חלילה. עכ”ד.

כ. כי לא יטכן לך להחזיק בכולן עם הנחט אחט מהן. הרמח”ל זצ”ל בספרו ‘מסילת ישרים’ )סוף 

פרק טו( הזהיר אזהרה מיוחדת בענין הפרישות, וז”ל: “וממה שצריך להיזהר בקניית הפרישות 

הוא, שלא ירצה האדם לדלג ולקפוץ אל הקצה האחרון שבו רגע אחד, כי זה וודאי לא יעלה בידו, 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הפרישותשער הפרישות הלבבות הלבבותחובות  חובות 

טטשג טטשב  ארחוט המושר  המושר   ארחוט   

פרנסתך רק לשם השגת מזון 

ולא   – לטענוג  לא  ופרנסה, 

מטענוגי  תענוג  להשיג  כדי 

על  להגיע  כדי  ולא  הגוף, 

ידם אל המנוחוט והסררוט – 

למידה כלשהי של נוחיות או שררה, ולא כדי להטפאר בהון העולם הכלה מהרה – ברכוש העולם 

הזה החולף מהרה.

האיש  מאושר   – לי  סומע 

לתורה,  המציית  האדם 

יום  יום  דלטוטי  על  לסקוד 

לבית  לבוא  והמתמיד   –

מדרשי בכל יום ויום, לסמור 

מזוזט פטחי" – והקובע מקום 

מושבו בפתח בית ה' כשומר 

אמר  הכניסה,  בשער  הניצב 

כך  ואחר  "סומע",  בטחילה 

כך  ואחר  "לסקוד",  אמר 

בתחילה  כלומר,  "לסמור", 

ושומע  אוזנו  אדם  מטה 

זו  ושמיעה  קלה,  בפעולה 

על  "לשקוד"  אותו  מביאה 

ה'  מצוות  את  "לשמור"  מכן  לאחר  אותו  מביאה  זו  ושקידה  קבועים,  בזמנים  ותורתו  ה'  דברי 

ולעסוק בתורה ללא הפסק )טוב הלבנון(.

אבל הפריסוט הנוהגט בפנים הסליסיים – החלק השלישי של הפרישות שיש לנהוג בו, והוא, מה 

סיטייחד בנו – מה שנוגע רק לנו בלבד במצפונינו – בענייני מצפונינו ומחסבוטינו ויצרי לבבינו 

התובים והרעים. אלו נוגעים רק לנו לבדנו, וזו דרכה של הפרישות בחלקה השלישי: 

טחילט הפריסוט ההיא – תחילת הפרישות הזאת היא סטפרוס מקניני העולם בלבך ובמחסבטך 

- לא רק במעשה עליך לרחוק מרדיפה אחר קנייני העולם הזה, אלא גם במחשבתך וברצונותיך. 

גם המאוויים הפנימיים אל להם להיות מרוכזים בחיפוש תענוג והנאה חומרית. בלבך ובפנימיותך 

עליך לחפש רק את קרבת האלוקים, וכל רצונך בעולם אינו אלא למזון ופרנשה – תעסוק בענייני 

ֶאל  יַע  ְלַהּגִ ְולֹא  ַהּגּוף,  ֲענּוֵגי  ִמּטַ ְלַטֲענּוג  לֹא 

ֶלה  הֹון ָהעֹוָלם ַהּכָ ֵאר ּבְ ָררֹוט ְוִהְטּפָ נּוחֹוט ְוַהּסְׂ ַהּמְ

ְמֵהָרה.

ֹמר ְמזּוזֹט  ְלֹטַטי יֹום יֹום ִלׁסְ קֹד ַעל ּדַ ׁסֵֹמַע ִלי ִלׁסְ

קֹד",  ְך "ִלׁסְ ה "ׁסֵֹמַע", ְוַאַחר ּכָ ִחּלָ ּטְ ָטָחי, ָאַמר ּבַ ּפְ

ֹמר". ְך "ִלׁסְ ְוַאַחר ּכָ

ים,  ּיִ ִליׁסִ ְ ַהּסׁ ִנים  ּפָ ּבַ ַהנֹוֶהֶגט  ִריׁסּוט  ַהּפְ ֲאָבל 
ַמְצּפּוֵנינּו  ּבְ נּו  ּבָ ְטַיֵחד  ּיִ ׁסֶ ַמה  ְוהּוא, 

ְוָהָרִעים.  ַהּתֹוִבים  ְלָבֵבינּו  ְוִיְצֵרי  בֹוֵטינּו  ּוַמְחׁסְ

ְנְיֵני  ִמּקִ ְפרׁס  ּטִ )כא(ׁסֶ ַהִהיא,  ִריׁסּוט  ַהּפְ ט  ִחּלַ ּטְ

א ְלָמזֹון ּוַפְרָנָשה,  ָך, ֶאּלָ ְבּטְ ָך ּוְבַמֲחׁסַ ִלּבְ ָהעֹוָלם ּבְ

דבריו נשען ונתמך על דברי רבי ישראל סלנטר )“אור ישראל”, ל(. וזו תמצית דבריו: “מידת הפרישות 

היא מידה נעלה אך ורק במה שנוגע לאדם עצמו, אך במה שנוגע לזולתו - חובה היא להשתמש בהפכה 

של הפרישות ‘לצאת בשווקים וברחובות-קריה לחפש למלאות טובת חבירו’. ולכן - הוא אומר - נברא 

האדם מן העליונים ומן התחתונים כדי שיהיה בכוחו לתקן כוחות נפשו, להיות במה שנוגע לעצמו 

מוכתר בכל המידות והמעלות, דומה לעליונים, פרוש מכל מחמדי-התבל. ובמה שנוגע לאחרים - עליו 

להיות דומה לתחתונים, איש מרגיש ויודע, לחזק ידי רבים ולהיות דעתו מעורבת עמהם, כמאמר חז”ל 

)ברכות י, א(: ‘לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות’”. עכ”ד רבי ישראל מסלנט.

“הגדרה זו” - מאיר רבי אברהם גרודז’ינסקי זצ”ל - “נותנת טעם חדש על חלק שבין אדם לחבירו 

בחכמת המוסר. התמצאות בנעשה בעולם בחיי החברה וברגשי-כבוד וביזיון נחוצה לאדם בשביל 

חלק התורה שבין אדם לחבירו, וכמו שאמרו: ‘הוי מקדים בשלום כל אדם והוי מקבל את כל 

יותר ממשקהו חלב’, כי חיי  ‘טוב המלבין שיניים לחבירו  וכן אמרו:  יפות’.  האדם בסבר פנים 

החברה נעימים המה לאדם וכל אחד נהנה ומהנה לאחרים בזה, בכל שעה ושעה”.

ואם ישאל השואל, כיצד מעורבות והתמצאות בחיי החברה והעולם יכולה להשתלב עם מידת 

הפרישות? על כך עונה רבי ישראל מסלנט: “צריך האדם לעמול לעשות קנייה בנפשו בכל דבר 

והיפוכו, ולהרגיל את נפשו, אשר בעת כי ידרוש דבר הנוגע לעצמו - יתעוררו בקרבו מידות 

בקרבו  חבירו, תתעורר  לטובת  ידרוש  אשר  בעת  אבל  מנפשו;  שכּוח  יהיה  וההיפך  הנדרשות, 

המידה בהיפוכה ויסוד המידה תישכח לשעתה מנפשו”.

“נאמר ב’חובות הלבבות’ על הָפּרוש )שער הפרישות, פרק ד(: ‘צהלתו על פניו, ואבלו בלבו’. אבלו 

הוא על שלפי דעתו הוא עדיין מקצר בעבודת ה’ יתברך, את אבלו הוא שומר בליבו. אולם על 

פניו - צהלה, לשמח את הסובבים אותו. ואין סתירה בין זה לזה, כי שניהם נכנסים למעגל של 

עבודת ה’ יתברך”. 

כא. סטפרוס מקניני העולם בלבך ובמחסבטך. במסכת אבות )א, טו( אמרו “והוי מקבל את כל 

האדם בסבר פנים יפות”. קבלת כל אדם בסבר פנים יפות מחייבת מעורבות והתמצאות בחיי 

החברה והעולם, שהרי כל אדם הוא בעל רקע אחר, מחשבות אחרות ונושאי התעניינות שונים. 

כיצד איפוא יוכל בעל מידת הפרישות לשלב בין השניים? כלום אין אלו תרתי דסתרי?!

על מדוכה זו עומד רבי אברהם גרודז’ינסקי זצ”ל )“תורת אברהם” עמודים: קפז-קצא( באריכות. יסוד 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הפרישותשער הפרישות הלבבות הלבבותחובות  חובות 

 ארחוט המושר  טטשה טטשד  ארחוט המושר 

 – ודיניו  גזירוטיו  על  דעטך 

גזירותיו  את  ברצון  וקבל 

ואת דיניו.

סקדם  הלבבוט,  חובוט  וכל 

אטה  הזה  בשפר  ביאורם 

כחלק  כן,  כמו   – בהן  חייב 

הנך  הפרישות  מהנהגות 

מחוייב לקיים את כל חובות 

לעיל  שנתבארו  הלבבות 

מפני   – עמוד  והן  זה,  בספר 

שהן יסוד הפריסוט מן העולם הזה. חקור עליהן – חקור אותן, והדביקן – והצמד אותן אל לבך, טגיע 

בהן לכל תובה – ותשיג בעזרתן כל מעלה טובה וישרה.

לשם  בהם  פריסוטך  וטהיה 

לקנוט  ולא  יטעלה,  האלהים 

לך  לעשות  כדי  ולא   – סם 

פרוש  כאדם  ופרסום  ֵשם 

להטפאר  כדי  ולא  מהעולם, 

בהעדר הטענוגוט ממך – על 

מהתענוגים,  מתנזר  שהנך 

ממונך  להוטיר  ולא 

בפריסוטך – ולא כדי להגדיל 

את רכושך על ידי פרישותך. 

הטורה  מגבול  בה  טצא  ואל 

בפרישותך  תעבור  ואל   –

התורה:  שהציבה  הגבול  את 

בסבטוט  סטטענה  לך  אל 

חדסים,  ובראסי  ובמועדים 

בפרישותך  עצמך  וִטמנע 

שחייב   – בו  סחייבך  ממה 

ממצוט  כגון  הבורא,  אותך 

ורבו[,  ]פרו  ורביה  פריה 

אלא   – אבל טהיה פריסוטך 

התנהג בפרישות על פי דרך הטורה והדט, בגלוי ובנשטר מענינך – בענייניך הגלויים והנסתרים.

ואחר כך, סטקצר מאוייך – צמצם את שאיפותיך בעולם הזה, כאילו אטה נושע ממנו לערב יומך – 

כאילו הנך עומד להיפרד ממנו עוד בסוף אותו היום. ואחר כך, סטחסוב עם נפסך – עשה חשבון 

נפש עם עצמך, כאסר הקדמנו בסער חסבון האדם עם נפסו – כפי שהקדמנו לבאר בשער חשבון 

הנפש. ואחר כך, סטטייאס ממה סבידי בני אדם – הסח את דעתך לגמרי ממה שיש לבני אדם 

אחרים, וסטבתח על האלהים – ובטח באלוקים, וטנוח

ֵזרֹוָטיו ְוִדיָניו. ָך ַעל ּגְ ְעּטְ ּדַ

ה  ֶפר ַהּזֶ ּשֵ אּוָרם ּבַ ַדם ּבֵ ּקָ ָבבֹוט, ׁסֶ חֹובֹוט ַהּלְ ְוָכל 
ִמן  ִריׁסּוט  ַהּפְ ַעּמּוד  ְוֵהן  ֶהן,  ּבָ ב  ַחּיָ ה  ַאּטָ

ֶהן  יַע ּבָ ּגִ ָך, ּטַ יֵקן ֶאל ִלּבֶ ָהעֹוָלם. ֲחקֹר ֲעֵליֶהן ְוַהְדּבִ

ְלָכל תֹוָבה.

לֹא  ה,  ִיְטַעּלֶ ֵלאלִֹהים  ָבֶהם  ְפִריׁסּוְטָך  ְוִטְהֶיה 
ר  ֶהְעּדֵ ּבְ ֵאר  ְלִהְטּפָ ְולֹא  ם,  ׁסֵ ִלְקנֹוט 

ְפִריׁסּוֶטָך.  ָך, ְולֹא ְלהֹוִטיר ָממֹוְנָך ּבִ ֲענּוגֹוט ִמּמְ ַהּטַ

טֹוט  ּבָ ַ ּסׁ ה ּבַ ְטַעּנֶ ּטִ בּול ַהּטֹוָרה, ׁסֶ ֵצא ָבּה ִמּגְ ְוַאל ּטֵ

ְבָך בֹו  ִחּיֶ ֶ ה ּסׁ ַנע ִמּמַ ים, ְוִטּמָ י ֳחָדׁסִ ּוַבּמֹוֲעִדים ְוָראׁסֵ

ְהֶיה ְפִריׁסּוְטָך  ה, ֲאָבל ּטִ ה ּוְרִבּיָ ִרּיָ ְצַוט ּפְ ַהּבֹוֵרא ִמּמִ

ר ֵמִעְנָיֶנָך. ְשּטָ לּוי ּוַבּנִ ּגָ ט ּבַ ֶרְך ַהּטֹוָרה ְוַהּדָ ַעל ּדֶ

ה  ִאּלּו ַאּטָ יָך ָבעֹוָלם, ּכְ ר ַמֲאַוּיֶ ַקּצֵ ּטְ ְך, ׁסֶ ּכָ ְוַאַחר 
ְך,  ּכָ ְוַאַחר  יֹוְמָך.  ַלֲערֹב  ּנּו  ִמּמֶ נֹוֵשַע 

ּבֹון  ַער ֶחׁסְ ְמנּו ְבׁסַ ר ִהְקּדַ ֲאׁסֶ ָך ּכַ ב ִעם ַנְפׁסְ ֵ ַחּסׁ ּטְ ׁסֶ

ה  ִמּמַ ְטָיֵאׁס  ּטִ ׁסֶ ְך,  ּכָ ְוַאַחר  ַנְפׁסֹו.  ִעם  ָהָאָדם 

ְבַתח ַעל ָהֱאלִֹהים, ְוָטנּוַח  ּטִ יֵדי ְבֵני ָאָדם, )כב(ְוׁסֶ ּבִ ֶ ּסׁ

וְיַשַֹמח את לבי בישועתו כרחם אב על בנו. ובענין אחר יש לפרש, שעל ידי התבוננות בחסדי ה’ 

שעברו עלינו, ושהציל אותנו מכל צרה וצוקה ומהקמים עלינו לרעה, ובמצב של אין אונים זכינו 

לתשועת ה’ כהרף עין, בזה שמתי בטחוני שגם לעתיד ישמור עלינו הקב”ה. וזה “בטחתי” לשון 

עבר, ו”יגל” לשון עתיד. ועל דרך זה ביאר רבינו הגר”א )משלי כה, טו( מה שאומרים ב”נשמת 

כל חי”, “עד הנה עזרונו”, היינו מחמת “רחמיך”, ולא בזכות מעשינו, “ולא עזבונו” היינו מחמת 

“חסדיך”, וממילא אנו בטוחים גם לעתיד “אל תטשנו ה’ אלוהינו לנצח”.

וברבינו יונה )משלי פרק ג’ פסוק כ”ו( כתב, וז”ל: עוד יחייב ענין הבטחון, לבטוח באמת על רחמי 

ה’ יתברך כי רבים רחמיו, ועל רוב חסדיו, ויאמץ במידת ה’ יתברך ויבטח בהם באמת, כמו שנאמר 

“ואני בחסדך בטחתי”... והתקוה אצולה מן הבטחון הזה, כי גם בהיות עונותיו רבים ועצומים, יקוה 

אל רחמי ה’ יתברך, כמו שנאמר )דניאל ט, יח( “כי לא על צדקותינו” וגו’...”.

כב. וסטבתח על האלהים. בספר תהלים )יג, ו( אומר דוד המלך ע”ה: “ואני בחסדך בטחתי יגל לבי 

בישועתך אשירה לה’ כי גמל עלי”. בפשוטו הכוונה ששמתי בטחוני בה’ שבחסדו הגדול ייטיב לי 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הפרישותשער הפרישות הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המושר  ארחוט  טטשז טטשו   המושר   ארחוט   

"כל ימי נזרו קדוס הוא לה'" 

נזירותו קדוש  – כל תקופת 

בעבור  וזאת  ה',  לשם  הוא 

וגידל  הגפן  מפרי  ספשק 

זה  הרי   – בלבד  ראסו  סער 

את  מונע  הנזיר  וחומר:  קל 

הקשורה  מהנאה  רק  עצמו 

לפרי הגפן ומחייב את עצמו 

וקל  סכן  וכל  שער,  בגידול 

 - טאווטו  ספשקה  מי  וחומר 

ונמנע  תאוותיו  על  המתגבר 

מכל הטענוגים, סיס לו – ועתיד הוא לקבל סכר וגמול רבים יוטר.

או  "יין וסכר  י, ת(:  )ויקרא  ובניו  הכהן  הפרישות, מה סנאמר לאהרן  בעניין  מצינו  עוד   – ומהם 

משקה משכר אל טסט, ולהבדיל בין הקודס ובין החול – על ידי זהירות משתיית היין תוכלו להבחין 

מהו קודש ומהו חול, ולהורוט אט בני יסראל", הרי שהזהיר כל העושק

בשפרי  סבא  מה  ביאור  אבל 

הקודס ודברי רבוטינו זכרונם 

הפריסוט  מענין  לברכה 

אבאר  עתה   – העולם  מן 

רבותינו  דברי  את  ואפרט 

ז"ל המצויים בכתבי הקודש 

העולם  מן  הפרישות  בעניין 

המצויים  דברים  הן  הזה, 

בתורה נביאים וכתובים והן 

במשנה  המובאים  דברים 

ובתלמוד.

מהם – בין הדברים שבכתבי 

בפרישות  העוסקים  הקודש 

המתארים  הפסוקים  מצויים 

אבינו  יעקב  סאמר  מה 

)בראסיט  מה'  בבקשתו 

לי לחם לאכל  "ונטן  כ(:  כח, 

שיעקב  הרי  ללבס".  ובגד 

צרכיו  את  רק  ביקש  אבינו 

ההכרחיים ביותר. זוהי עדות 

לפרישותו מכל מותרות העולם הזה )פתחי לב(. 

ומהם - דברים נוספים הכתובים בעניין מתארים את צום מסה ארבעים יום ולילוטם סלוס פעמים 

– בכל אחת משלוש הפעמים שבהן עלה משה רבנו אל האלוקים, צם ארבעים יום וארבעים לילה, 

וכן אליהו הנביא צם ארבעים יום וארבעים לילה, כמו סנאמר עליו אחר שאכל 'עוגת רצפים )עוגה 

ההיא  בכח האכילה  "וילך  ח(:  ית,  )מלכים־א  מים(  )וצלוחית  מים'  וצפחת  גחלים(  על  שנאפתה 

ארבעים יום וארבעים לילה" - הרי שלא אכל באותם ארבעים יום. ]מכאן מוכיח רבנו, כי הפרישות 

מן המזון היא מעלה, נחשבת לפעולה של זיכוך, עובדה היא שכך נהג משה רבנו כשעלה לקבל 

תורה, וכן נהג אליהו הנביא )טוב הלבנון([. 

ומהם מה סנאמר בנזיר – כמו כן מצינו בעניין הנזיר, סקראו – שִּכָנּה אותו האלהים "קדוס", כמו 

סנאמר )במדבר ו, ח(:

ִרי  ַשק ִמּפְ ּפָ ֲעבּור ׁסֶ )א(ּכֹל ְיֵמי ִנְזרֹו ָקדׁס הּוא ַליָי, ּבַ

ְשָקה  ּפָ ן ִמי ׁסֶ ּכֵ ל ׁסֶ ַער רֹאׁסֹו ִבְלָבד, ּכָ ל ׂסְ ֶפן ְוִגּדֵ ַהּגֶ

ָכר ּוְגמּול יֹוֵטר. ׁס לֹו ׂסָ ּיֶ ֲענּוִגים ׁסֶ ל ַהּטַ ַטֲאָוטֹו ִמּכָ

ָכר  ְקָרא י, ת(: ַיִין ְוׁסֵ ֱאַמר ְלַאֲהרֹן )ַוּיִ ּנֶ ֶ ַמה ּסׁ ּוֵמֶהם, 
ּוֵבין  ַהּקֶֹדׁס  ין  ּבֵ יל  ּוְלַהְבּדִ  , ּטְ ׁסְ ּטֵ ַאל 

ל ָהעֹוֵשק  ָרֵאל, ִהְזִהיר ּכָ ֵני ִיׂסְ ַהחֹל, ּוְלהֹורֹוט ֶאט ּבְ

י ִ ּסׁ ֶרק ׁסִ  ּפֶ

ְוִדְבֵרי  ַהּקֶֹדׁס  ִשְפֵרי  ּבְ א  ּבָ ֶ ּסׁ ַמה  אּור  ּבֵ ֲאָבל 
ִריׁסּוט  ַרּבֹוֵטינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ֵמִעְנַין ַהּפְ

ִמן ָהעֹוָלם.

יט כח, כ(: ְוָנַטן ִלי  ֵראׁסִ )ּבְ ָאַמר ַיֲעקֹב  ֶ ַמה ּסׁ ֵמֶהם, 
ֶלֶחם ֶלֱאֹכל ּוֶבֶגד ִלְלּבֹסׁ. — ּוֵמֶהם, צֹום 

ְוֵכן  ָעִמים,  ּפְ לׁס  ׁסָ ְוֵלילֹוָטם  יֹום  ִעים  ַאְרּבָ ה  מׁסֶ

ֱאַמר )ְמָלִכים־א ית, ח(:  ּנֶ מֹו ׁסֶ ִעים יֹום, ּכְ הּו ַאְרּבָ ֵאִלּיָ

ִעים  ִעים יֹום ְוַאְרּבָ ֹכַח ָהֲאִכיָלה ַהִהיא ַאְרּבָ ֶלְך ּבְ ַוּיֵ

ָראֹו  ּקְ ׁסֶ ִזיר,  ּנָ ּבַ ֱאַמר  ּנֶ ֶ ּסׁ ַמה  ּוֵמֶהם   — ַלְיָלה. 

ח(: ו,  ר  ִמְדּבַ )ּבְ ֱאַמר  ּנֶ ׁסֶ מֹו  ּכְ "ָקדֹוׁס",  א. כל ימי נזרו קדס הוא לה'. כיצד זה נעשה הנזיר ל”קדוש”? ברם יש לומר, כי הקדושה גנוזה  ָהֱאלִֹהים 

ונמצאת ב”כח” בלב כל אחד מישראל, וזאת על ידי הנשמה – חלק אלוק ממעל. אלא שהחיבור 

לגוף, לגשמיות, מכסה ועוטה את הרוחניות. על כן, אם רק פורש מן הגשמיות, כי אז בוקע ועולה 

אור הנשמה, והקדושה שהייתה טמונה בו יוצאת מן ה”כח” אל ה”פועל”.

אמר הכתוב על הנזיר הפורש מן היין )במדבר ו, ב( “איש כי יפליא”, ומפרש ה’אבן עזרא’ שזהו לשון 

פלא, “כי רוב העולם הולכים אחר תאוותם”. ועל פי הדברים לעיל אפשר לפרש שעניינו של ה”פלא” 

הוא על החיבור שבין הנשמה - שהיא רוחנית, לבין הגוף - שהוא כולו גשמי. וכמו שכתב הרמ”א 

)או”ח סימן ו’ סעיף א’( שזהו פשר הנאמר בברכת “אשר יצר” – “ומפליא לעשות”. והנה, קודם החטא 

היה מתגלה קישור פלאי זה בעצם המציאות של בריאת האדם והנהגתו, וכמאמר הכתוב “אני אמרתי 

אלקים אתם” )תהלים פב, ו(. ברם, לאחר החטא, כשנחשך ונתמעט אור קדושת הנשמה, ואדרבה – 

התגבר כוח הגוף, אזי כדי שיתגלה אותו כוח קישור מופלא שבין הנשמה לגוף, שוב לא די בעצם 

מציאות האדם אלא צריך האדם לפרוש מענייני הגוף. לפיכך אמרה התורה על הנזיר הפורש מן 

היין לשון “פלא”, כי על ידי נזירותו ופרישותו מתגלה ובוהק אור הנשמה גם ב”גוף” – “קדוש הוא”.

 עיונים 
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 ארחוט המושר  טטשת טטשח  ארחוט המושר 

אביהם – שאביהם הורה להם 

יזרעו,  ולא  יין,  יסטו  סלא 

יבנו  ולא  כרם,  יתעו  ולא 

יתגוררו  אלא   – ויסבו  ביט, 

לייסוב.  מחוץ  באהלים, 

מנהגם  הוא  וכך   – וזה מנהג 

מן  הפורסים  הצדיקים  של 

]מענייני[ העולם הזה, וסיבח להם הבורא זה – ושיבח אותם הבורא על כך, כמו סנאמר )ירמיה לה, 

ית(: "לא יכרט

הזהירה   – העבודה  במעסה 

העוסק  כל  את  התורה 

סלא  ה',  עבודת  במעשה 

סיתרידהו  מה  בכל  יעשוק 

לאלהים  העבודה  מהסלמט 

מה  בכל  יתעסק  שלא   –

את  לעבוד  ממנו  שמונע 

כמו  בשלימות,  האלוקים 

סאמרו רבוטינו זכרונם לברכה )עירובין שד, א(: סטה רביעיט הלוג של יין ]והוא הדין לשאר דברים 

המשכרים )רמ"א, יו"ד רמ"ב, י"ג([ - אל יורה הלכה, משום שאין דעתו צלולה והוא עלול לטעות 

בשיקול הדעת, סטה חמיסיט - אל יטפלל ]בגמרא שם אמרו: "שתוי אל יתפלל", ועיין שו"ע או"ח 

סי' צ"ט ס"א ובנ"כ[. מן הדברים עולה ששתיית יין-תענוגות מרחיקה את האדם מעבודת ה'.

ומהם - דברים נוספים בעניין הפרישות עוסקים בענין – מה שמסופר על בני יונדב בן רכב, אסר 

ציום

עּו  ִיּתְ ְולֹא  ִיְזְרעּו,  ְולֹא  ַיִין,  ּטּו  ִיׁסְ ּלֹא  ׁסֶ ֲאִביֶהם 

ּוב.  ּסׁ אָֹהִלים, חּוץ ַלּיִ בּו ּבְ ֶכֶרם, ְולֹא ִיְבנּו ַבִיט, ְוֵיׁסְ

ָלֶהם  ח  ּבַ ְוׁסִ ָהעֹוָלם,  ִמן  ים  ַהּפֹוְרׁסִ ִמְנַהג  ְוֶזה 

ֵרט  ִיּכָ לֹא  ית(:  לה,  )ִיְרְמָיה  ָאַמר  ׁסֶ מֹו  ּכְ ֶזה,  ַהּבֹוֵרא 

ְתִריֵדהּו  ּיַ ֶ ָכל ַמה ּסׁ ּלֹא ַיֲעֹשק ּבְ ה ָהֲעבֹוָדה, ׁסֶ ַמֲעׂסֵ ּבְ

ָאְמרּו  ׁסֶ מֹו  ּכְ ֵלאלִֹהים,  ָהֲעבֹוָדה  ָלַמט  ֵמַהׁסְ

ָטה  ׁסָ א(:  שד,  )ֵערּוִבין  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵטינּו 

ל.  ּלָ יט ַאל ִיְטּפַ ָטה ֲחִמיׁסִ ְרִביִעיט ַיִין ַאל יֹוֶרה, ׁסָ

ם  ִצּוָ ר  )ב(ֲאׁסֶ ֵרָכב,  ן  ּבֶ יֹוָנָדב  ֵני  ּבְ ִעְנַין  ּוֵמֶהם,   —

להתרחק ממנו. מאידך מוצאים אנו במקומות רבים, שאדרבה – הפסוק משבח את היין, ממליץ 

על שתייתו, מברך את ַעם ישראל שיתרבה היין ביקביהם, ולא עוד אלא שכמה מצוות קבעו חז”ל 

על היין – מדוע אם כן, על הנזיר להתרחק ממנו?

מילה אחת קטנה בתחילת הפרשה של נזיר, מגלה לנו את ההבדל – “כי יפליא לנדור”. מה פירושה 

של מילה זו? הפלאה היא הרחקה, פרישות.

מוצאים אנו לפעמים אנשים, שיש להם נטייה ל”צדקנות”, ואצים על כל חומרא הנקרית בדרכם. 

הם שומעים על צדיק פלוני שהתנהג בהנהגה מסוימת, ומיד מחליטים לאמץ לעצמם את המנהג 

הזה. הם אינם טורחים לבדוק, אם באמת ראוי להם לפי דרגתם להתנהג כך, או שמא הנהגה זו היא 

הנהגה פרטית של אדם גדול, ואינה מיועדת להמון העם. אלה חיים אמנם באשליה שהם “חסידים” 

או “קדושים”, אך לאמיתו של דבר – אין להם ולחסידות ולא כלום.

פרישות וחסידות הם ביסודם מעלת הנפש של אדם, שבוערת בקרבו אהבת ה’. כתוצאה מאהבה זו, 

מתוך רצון לעשות נחת רוח ליוצרו, הוא עושה לפנים משורת הדין, וגודר לעצמו גדרים גם בדברים 

שהם היתר גמור. אדם פשוט, שאין בו דרגה זו של אהבת ה’, כשהוא מנסה לחקות את ההנהגות האלה, 

דומה לאיכר המתלבש בבגדי מלכות, שלא רק שאינם מפארים אותו, אלא אדרבה הוא מתבזה בהם.

ולכן מקדימה התורה בפרשת נזיר: “איש כי יפליא” – אם אתה מתכוון להיות פרוש מתענוגי העולם, אם 

בכוונתך להיטהר מכל שמץ של איסור ולחיות חיי פרישות כדי לעשות נחת רוח לבוראך – אזי הנזירות 

תהיה לך ל”נזר אלהיו”, לכתר אמיתי. אזי גם מוצדקת פרישתך מן היין, ושאר הרחקות הנזירות. אבל 

אם עדיין לא הגעת למדרגה זו, אם כוונתך אך ורק “להחמיר” בשתיית היין, או בגילוח השיער וטומאת 

מת, אזי לא עשית כלום, כי אדרבה: רצוי שתשתה יין ותעבוד את בוראך בשמחה. )ע”פ האלשיך הק’(. 

אמרו חז”ל: למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה, לומר לך שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו 

מן היין )סוטה ב, א(. על פי הדברים שנתבארו לעיל ניתן לפרש, כי אמנם האלוקים עשה את האדם 

ישר, הן את הנשמה והן את הגוף הכלולים בו כאחד, שכן האדם נברא באופן שלא יצטרך לנהוג 

בפרישות. ברם, “הרואה סוטה בקלקולה”, דהיינו כשרואה את התגברות היצר הרע, על כרחו צריך 

לפרוש מן הגשמיות ומחומריות הגוף כדי לזכות ל”קדושה”, שהיא הארת כוח הנשמה )‘שפת אמת’(. 

כתב ה’אבן עזרא’ בשם ‘יש אומרים’, כי תיבת נזיר היא מלשון ‘נזר’, והראיה ממה שהתורה אמרה 

על הנזיר “כי נזר אלהיו על ראשו” )במדבר ו, ז(. ומה ענין נזיר אצל נזר, מוסיף ה’אבן עזרא’ 

ומבאר: “דע כי כל בני האדם עבדי תאוות העולם, והמלך באמת שיש לו נזר ועטרת מלכות 

בראשו, כל שהוא חפשי מן התאוות”. רבי אליהו לופיאן ביאר את הקשר בין נזיר לנזר, באשר 

הדרגה הנשגבה בקדושה נקראת בתורת הקבלה ‘כתר’. אדם אשר פרש מכל תאוות העולם, ואף 

מטומאת קרובים, אשר לכל אדם היא מצוה, הוא נזהר, הרי הוא קדוש בקדושה העליונה ביותר 

– “כתר” שמה. זה האיש באמת “נזר אלקיו על ראשו” )‘משלחן גבוה’(. 

עליו  ציותה  וגם  יין,  לשתות  הנזיר  על  אסרה  התורה  הנה,  יין.  ם אביהם סלא יסטו  ִצָוּ ב. אסר 

להתרחק מכל מה שדומה ליין )במדבר ו, ג-ד(. משמע ששתיית היין הוא דבר שלילי, דבר הראוי 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הפרישותשער הפרישות הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המושר  ארחוט   ארחוט המושר  טטעא טטע  

בעט עשיית הטסובה ובקסט 

כדי  העוונות,  על  הכפרה 

מכל  טאווטינו  את  סנחשום 

החזקים  סהם  הטענוגים, 

משום   – העבירוט  סבשיבוט 

פיתויים  אותם  שהם, 

ותאוות, מהווים את הגורמים 

לעבירות,  ביותר  המושכים 

)הוסע  הכתוב  סאמר  כמו 

 – ויסבעו"  ו(: "כמרעיטם  יג, 

למקום  ישראל  באו  כאשר 

המרעה שלהם, היינו - לארץ 

מכל  שבעים  נעשו  ישראל, 

וירם  'שבעו,  וכאשר  טוב, 

לבם' – התחילו להתגאות בעושרם, 'על כן שכחוני'. הרי שהתענוגים גורמים לאדם לשכוח את 

ה' ולעזוב את התורה, וכמו שנאמר )דברים ח, יב( 'פן תאכל ושבעת ובתים טובים תבנה וישבת, 

ובקרך וצאנך ירביון וכסף וזהב ירבה לך וכל אשר לך ירבה, ורם לבבך ושכחת את ה' אלהיך' 

)לפי רש"י, רד"ק ומצודת דוד(, ואמר בהפכו – הדבר נכון גם בהפך: על מי שנתון במיצר נאמר 

)הוסע ה, תו(: "בצר להם יסחרונני" – בעת צרה ומצוקה ידרשו ויבקשו אותי, את ה' )מצודת דוד(.

ומהם - עוד בעניין הפרישות, מה סאמר הנביא זכריה על נביאי השקר )זכריה יג, ד(: "ולא ילבסו 

אדרט סער למען כחס" – כשלעתיד לבוא יחזרו אותם נביאי שקר בתשובה, יתחרטו ויבושו על 

שהיו עושים עצמם כנביאי אמת. או-אז לא ילבשו עוד אדרת שיער כמנהג נביאי האמת וכפי 

שנהגו לעטות על עצמם כדי שיתקבלו דבריהם )מצודת דוד(, וזה מורה כי הוא היה לבוס החשידים 

מקדם – מדברי זכריה הנביא נראה שהלבוש של החסידים בימי קדם היה אדרת שער, שהוא לבוש 

שק, גס ודל. וזאת כדי לבטא את אבלותם על עוונותיהם וכדי לשבר ולהכניע את לבבם )לפי אבן 

עזרא ורד"ק(, והיו לובסים אוטו אנסי הדור ההוא להחניף – ובדורו של זכריה היו לובשים אותו 

נביאי השקר במרמה ובצביעות, כדי להתחזות ולֵהָראות כחסידים. 

ועוד מעניין זה, מה סאמר דוד המלך )טהלים קית, שז(: "תרם אענה אני סוגג" – קודם שעיניתי את 

נפשי בצום ובתענית, הייתי שוגג במעשי וקרוב להיכשל בחטא, אולם "ועתה" - לאחר שלמדתי 

להתנהג בפרישות ולענות את עצמי – "אמרתך שמרתי" )עפ"י מנוח הלבבות ופת לחם(, ועוד אמר 

בני   – רכב"  בן  ליונדב  איס 

כמצוות  רכב עשו  בן  יונדב 

ולא  יין  שתו  לא  אביהם: 

העולם  ענייני  בכל  עסקו 

הזה, אלא התגוררו באהלים 

אדם.  בני  לישוב  מחוץ 

הטובה  הנהגתם  בזכות 

ירמיהו  הודיעם  הזאת, 

יינצלו  כי  בנבואה,  הנביא 

הבית,  חורבן  ממאורעות 

ה'  עובדי  יהיו  ובניהם 

וממלמדי  הסנהדרין  מיושבי 

התורה לעם )מצודת דוד(.

בכתבי  מוצאים  וכן   – ומהם 

מעסה  תיאור  את  הקודש 

עליו  כסעבר  אליסע 

את  כולל  התיאור   – אליהו 

הנביא,  אלישע  של  הנהגתו 

אליהו  אליו  שהגיע  בשעה 

אותו  למשוח  כדי  הנביא 

סנאמר   כמו  תחתיו,  לנביא 

)מלכים-א ית, ית( "והוא חרס סנים עסר צמדים לפניו", והניח ידו מן הכל והלך אחריו – אף על פי 

שהיה בעל נכסים ושדות, ושנים עשר זוגות שוורים חרשו בשדות לפניו, בכל זאת כאשר עבר 

עליו אליהו הנביא, עזב מיד את כל רכושו והלך אחריו, כמו סנאמר )מלכים־א ית, כ(: "ויעזוב 

אליהו  אחרי  וילך  אחריך,  ואלכה  ולאמי  לאבי  נא  ויאמר: אסקה  אליהו,  אחריו  וירץ  הבקר  את 

ויסרטהו". וכן היה מנהג – וכך היה מנהגם של בני הנביאים בדור ההוא ואסר – ובדור שלפניו, 

סהניחו – ועזבו את העשק בייסוב העולם - זנחו את הדאגה לצורכי הקיום: מקום מגורים, לבוש 

ומזון, וההסגחה בעניני הגופוט – ולא השגיחו על ענייני הגוף, ויצאו למדברוט, כדי סטטייחד נפסם 

ומחסבטם לאלהים – כדי שנפשם ומחשבתם תהיה דבוקה רק באלוקים.

ומהם - דברים נוספים בעניין הפרישות הם מה סציוטה אוטנו הטורה לשבת בטעניט

ְחֹשם  ּנַ ׁסֶ ֵדי  ּכְ ָרה,  ּפָ ַהּכַ ט  ׁסַ ּוַבּקָ ׁסּוָבה  ַהּטְ ֵעט  ּבְ

ִשּבֹוט  ּבְ ֵהם ַהֲחָזִקים ׁסֶ ֲענּוִגים, ׁסֶ ל ַהּטַ ֲאָוֵטנּו ִמּכָ ּטַ

ַמְרִעיָטם  ּכְ ו(:  יג,  ַע  )הֹוׁסֵ ָאַמר  ׁסֶ מֹו  ּכְ ָהֲעֵברֹוט, 

ָלֶהם  ר  ּצַ ּבַ תו(:  ה,  ַע  )הֹוׁסֵ ֶהְפּכֹו  ּבְ ְוָאַמר  עּו,  ּבָ ׂסְ ַוּיִ

ְולֹא  ד(:  יג,  )ְזַכְרָיה  ָאַמר  ֶ ּסׁ ַמה  ּוֵמֶהם,  ֲחֻרְנִני. —  ְיׁסַ

י הּוא  ֵחׁס, ְוֶזה מֹוֶרה ּכִ ָער ְלַמַען ּכַ ֶרט ׂסֵ ׁסּו ַאּדֶ ִיְלּבְ

אֹוטֹו  ים  לֹוְבׁסִ ְוָהיּו  ֶדם,  ִמּקֶ ַהֲחִשיִדים  ְלבּוׁס  ָהָיה 

ָאַמר  ֶ ּסׁ ה ַמה  ּוִמּזֶ ְלַהֲחִניף. —  ַהּדֹור ַההּוא  י  ַאְנׁסֵ

ְוָאַמר  ׁסֵֹגג,  ֲאִני  ֶאֱעֶנה  ֶתֶרם  שז(:  קית,  ים  ִהּלִ )ּטְ ִוד  ּדָ

ן ֵרָכב. ִאיׁס ְליֹוָנָדב ּבֶ

הּו,  ֵאִלּיָ ָעָליו  ָעַבר  ׁסֶ ּכְ ע  ֱאִליׁסָ ה  ַמֲעׂסֵ ּוֵמֶהם, 
ָאַמר )ְמָלִכים־א ית, ית(: ְוהּוא חֵֹרׁס  מֹו ׁסֶ ּכְ

ַהּכֹל  ִמן  ָידֹו  יַח  ְוִהּנִ ְלָפָניו,  ְצָמִדים  ר  ָעׂסָ ֵנים  ׁסְ

ָקה  ֳ ֱאַמר )ְמָלִכים־א ית, כ(: ֶאּסׁ ּנֶ מֹו ׁסֶ ְוָהַלְך ַאֲחָריו, ּכְ

ַאֲחֵרי  ֶלְך  ַוּיֵ ַאֲחֶריָך,  ְוֵאְלָכה  י  ּוְלִאּמִ ְלָאִבי  א  ּנָ

ִביִאים  ַהּנְ ֵני  ּבְ ִמְנַהג  ָהָיה  ְוֵכן  ְרֵטהּו.  ַוְיׁסָ הּו  ֵאִלּיָ

ּוב  ִיּסׁ יחּו ָהֵעֶשק ּבְ ִהּנִ ר ְלָפָניו, ׁסֶ ּדֹור ַההּוא ַוֲאׁסֶ ּבַ

ְוָיְצאּו  ַהּגּופֹוט,  ְבִעְנְיֵני  ָחה  ּגָ ְוַהַהׁסְ ָהעֹוָלם 

ם  ְבּטָ ּוַמֲחׁסַ ם  ַנְפׁסָ ְטַיֵחד  ּטִ ׁסֶ ֵדי  ּכְ רֹוט,  ְדּבָ ַלּמִ

ֵלאלִֹהים.

ֲעִניט  ַבּטַ ַהּטֹוָרה  אֹוָטנּו  ָטה  ּוְ ּצִ ֶ ּסׁ ַמה  ּוֵמֶהם, 
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טטעג טטעב  ארחוט המושר  המושר   ארחוט   

ומהם - עוד בעניין הפרישות, 

שמסופר  מה   – סעסה  מה 

בעת   – בהטפללו  דניאל  על 

האלהים  אל  מתפלל  שהיה 

אריכות  על   – אורך  בעבור 

חורבן  אחרי  שנגזרה  הגלוט 

 – והטאבלו  הראסון,  הבית 

והיה מתאבל עליו - על בית 

)דניאל  סאמר  כמו  המקדש, 

לחם   – חמודוט  "לחם  ג(:  י, 

משובח לא אכלטי", - הרי זה 

ובזכותה  לפרישותו,  ביטוי 

אשר  את  המלאך  לו  גילה 

יקרה באחרית הימים, ואמר 

לו המלאך )דניאל י, יב(: "כי 

נטט  אסר  הראסון  היום  מן 

החזון  את  להבין  לבך  אט 

הנבואי ולהטענוט לפני האלוקים נשמעו דבריך" וגו', וסאר הענין – ובהמשך הפסוקים שם נאמר: 

"ובאתי להבינך את אשר יקרה לעמך באחרית הימים", וזה הוא התוב סבמנהגי הפריסוט – וזוהי 

ההנהגה הטובה ביותר מכל הנהגות הפרושים. ]פרישותו של דניאל הייתה מיוחדת בכך שלא נהג 

בה כדי להועיל לעצמו, אלא בעבור גאולת ישראל ובניין בית המקדש )מנוח הלבבות ופת לחם([. 

ומהם, דוגמא נוספת לפרישות מתוארת במה סעסו אנסי נינוה, כססמעו מה סגזר עליהם הבורא, 

כמו סנאמר )יונה ג, ה(: "ויאמינו אנסי נינוה באלהים – האמינו בדברי הנביא שאמר בשם ה' כי 

העיר נינוה תיחרב בעוד ארבעים יום, אם לא ישובו מדרכם הרעה, ויקראו צום" – כחלק מהתהליך 

של חזרה בתשובה הכריזו אנשי נינוה על תענית. ובכמוהו – ובדומה לכך מצינו מה סעסו אבוטינו 

בימי המן, כמו שכטוב בתיאור ההתעוררות הרוחנית שבאה עם הישמע דבר אגרות הגזירה ששלח 

)טהלים קית, עא(: "תוב לי כי 

ֻעניטי" – טוב לי כשהתייגעתי 

זו  פרישות  שכן  כוחי,  ותש 

ֻחקיך",  "למען אלמד  נועדה 

לו לאדם להשיג  ואי אפשר 

אם  אלא  התורה  סודות 

עליה  עצמו  ומענה  ממית 

)מלבי"ם(, ועוד אמר )טהלים 

קית, עב(: "תוב לי טורט פיך 

מפסוק  וכשף",  זהב  מאלפי 

זה מוכיח רבנו, כי התנהגותו 

של הפרוש כוללת הימנעות 

והזהב  הכסף  אחר  מרדיפה 

ודבקות רק בעסק התורה )מנוח הלבבות(.

ומהם מנהג איוב – וכן הייתה הנהגתו של איוב, כפי אסר שיפר על עצמו מבזוטו העולם והונו – 

שהיה בז לעולם הזה ולקנייניו, וקסרו – וכבל את חוסיו ואשרו – ואסר את ידיו ואת לסונו מכל 

מה סיס בו שמץ של המרוט הבורא – ומנע מאיבריו אלו כל דבר שיש בו המראת הבורא, ובחרו 

– ובחר באמט, והצילו – והציל את העסוקים, והתבטו – והיטיב לדלים ולאובדים – ולנתונים בצרה, 

כמנהגי הפורסים מן העולם – כפי שנוהגים הפרושים מענייני העולם.

לֹו ֶאל ָהֱאלִֹהים  ּלְ ִהְטּפַ אל ּבְ ִנּיֵ ה ּדָ ָעׂסָ ֶ ּוֵמֶהם, ַמה ּסׁ
לֹו  ְוִהְטַאּבְ ָהִראׁסֹון  לּוט  ַהּגָ אֶֹרְך  ֲעבּור  ּבַ

י,  אל י, ג(: ֶלֶחם ֲחֻמדֹוט לֹא ָאַכְלּטִ ִנּיֵ ָאַמר )ּדָ ָעָליו, ׁסֶ

י ִמן ַהּיֹום ָהִראׁסֹון  אל י, יב(: ּכִ ִנּיֵ ְלָאְך )ּדָ ְוָאַמר לֹו ַהּמַ

ָאר  ּוׁסְ ּוְלִהְטַעּנֹוט,  ְלָהִבין  ָך  ִלּבְ ֶאט  ָנַטּטָ  ר  ֲאׁסֶ

ִריׁסּוט. ִמְנֲהֵגי ַהּפְ ּבְ ָהִעְנָין, ְוֶזה הּוא ַהּתֹוב ׁסֶ

ַמה  ְמעּו  ָ ּסׁ ׁסֶ ּכְ ִניְנֵוה,  י  ַאְנׁסֵ ָעׂסּו  ֶ ּסׁ ַמה  ּוֵמֶהם, 
ֱאַמר )יֹוָנה  ּנֶ מֹו ׁסֶ ַזר ֲעֵליֶהם ַהּבֹוֵרא, ּכְ ּגָ ֶ ּסׁ

ְקְראּו צֹום.  אלִֹהים ַוּיִ י ִניְנֵוה ּבֵ ֲאִמינּו ַאְנׁסֵ ג, ה(: ַוּיַ

טּוב  ּכָ ּכַ ָעׂסּו ֲאבֹוֵטינּו ִביֵמי ָהָמן,  ֶ ּסׁ ּוְבָכמֹוהּו ַמה 

ים קית,  ִהּלִ יִטי, ְוָאַמר )ּטְ י ֻעּנֵ ים קית, עא(: תֹוב ִלי ּכִ ִהּלִ )ּטְ

יָך ֵמַאְלֵפי ָזָהב ָוָכֶשף. עב(: )ג(תֹוב ִלי טֹוַרט ּפִ

זֹוטֹו  ר ַעל ַעְצמֹו ִמּבְ ר ִשּפֵ ִמְנַהג ִאּיֹוב, ֲאׁסֶ ּוֵמֶהם 
יו ְוָאְשרֹו ָיָדיו  רֹו חּוׁסָ ָהעֹוָלם ְוהֹונֹו, ְוָקׁסְ

ׁס ּבֹו ַהְמרֹוט ַהּבֹוֵרא, ּוָבֳחרֹו  ּיֶ ֶ ל ַמה ּסׁ ּוְלׁסֹונֹו ִמּכָ

ים  ּלִ ַלּדַ ַוֲהָתָבטֹו  ָהֲעׁסּוִקים,  ילֹו  ְוַהּצִ ָבֱאֶמט, 

ים ִמן ָהעֹוָלם. ִמְנֲהֵגי ַהּפֹוְרׁסִ ְוָלאֹוְבִדים, ּכְ

בעמלי בתורה הקדושה, בהעלותי על לבי שהיא ‘תורת פיך’ – שכל מילה מהתורה שאני עוסק בה 

כעת, הרי עתה היא יוצאת מפיך יתברך!

ג. תוב לי טורט פיך מאלפי זהב וכשף. חידוש נפלא כתב רבי חיים מוולאז’ין בספרו ‘נפש החיים’ 

)שער ד, פרק ו’(, ועל פיו ביאר את הפסוק שלפנינו: כאשר האדם עוסק בתורה בעולם הזה, כל 

תיבה שמוציא מפיו – הרי דברים אלו ממש יוצאים כביכול גם מפיו של הקב”ה באותה שעה! 

וראיה לדבר: מדברי הגמרא )גיטין ו, ב( שנחלקו רבי יונתן ורבי אביתר בביאור הפסוק שנאמר בפרשת 

‘פלגש בגבעה’ )שופטים יט, ב(: “ותזנה עליו פילגשו” – רבי אביתר אמר: זבוב מצא לה, רבי יונתן אמר: 

נימא מצא לה. והגמרא מספרת שרבי אביתר פגש את אליהו הנביא ושאלו: מה עושה הקב”ה עתה? 

ענה אליהו ואמר, הקב”ה עוסק עתה בפרשת פילגש בגבעה ואומר: ‘אביתר בני כך הוא אומר, יונתן בני 

כך הוא אומר’, הרי שמכיון שרבי יונתן ורבי אביתר עסקו בענין זה – גם הקב”ה שנה דבריהם ממש!

זו – אמר רבי חיים מוולאז’ין – כוונת דוד המלך ע”ה כאן: “טוב לי תורת פיך”, כלומר: שמח אני 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הפרישותשער הפרישות הלבבות הלבבותחובות  חובות 

 ארחוט המושר  טטעה טטעד  ארחוט המושר 

בעניין  מובא  עוד   - ומהם 

סלמה  סאמר  מה  הפרישות 

המלך )מסלי כג, כ(: "אל טהי 

למו"  בסר  בזוללי  יין  בשבאי 

– אל תהיה בחברת בני אדם 

המשתה  בבית  המתאספים 

לשתיית יין רב )מצודת דוד(, 

)מסלי ו, י(: "מעת סנוט מעת 

טנומוט מעת חבק ידים לסכב" 

– העצל ישן את שנתו הקבועה, 

ולאחר שהוא מתעורר, מנמנם 

מעט, ולאחר שהוא מתעורר מנמנומו, הוא שוכב מעט על מיטתו בחיבוק ידיים ובלי לעשות דבר 

)מלבי"ם(. תענוג הבטלה הזה מוזכר לגנאי. ועוד מובא מה סאמרה בת שבע אם למואל – אמו של שלמה 

המלך, כתוכחה לבנה, כאשר התחתן עם בת פרעה. היה זה ביום חנוכת בית המקדש, ובת פרעה הכניסה 

לפניו כמה מיני כלי זמר, כך ששלמה נשאר ער כל הלילה, ולמחרת האריך בשנתו עד ארבע שעות 

ביום. מפתחות בית המקדש היו מונחים תחת מראשותיו, ועל אותה שעה שנינו, שהקרבת קרבן התמיד 

של שחר התאחרה, והוא הוקרב בארבע שעות של היום )כמבואר בפסיקתא(. בשל כל אלו נכנסה אמו 

והוכיחה אותו. כך אמרה לו )מסלי לא, ג-ה(: "אל טטן לנסים חילך" – אל תתיש כוחך בהתחברך עם 

הנשים, שהעושה כן נותן כביכול מכוחו לנשים. "ודרכיך למחוט מלכין" - ואל תמחה ותשחית את דרך 

המלכים שהם זהירים במעשיהם, "אל למלכים למואל אל למלכים סטו יין, ולרוזנים אי סכר" – אין דבר 

זה הגון למלכים שפניהם אל ה' )למואל היא מילה הבנויה מצירוף המילים: למו-אל, כלומר, אל ה'( לנהוג 

במנהגי המלכים אוהבי התענוגות הרודפים אחר שתיית היין ושואלים ומבקשים שכר. לא ראוי למלך 

כמוך שהוא משועבד ועובד את ה' לעשות כן, "פן יסטה ויסכח מחוקק" - פן תשתה ותשכח אז את 

החקוק בתורה, ועל ידי כך "וישנה דין כל בני עוני" – תבוא לעוות את משפטם של העניים )עפ"י רש"י 

ומצודת דוד(. גם מדבריה של אם שלמה עולה שרדיפת התענוג גוררת התרחקות מה' ושכחת התורה.

מדינות  כל  אל  אחשוורוש 

להרוג  להשמיד,  המלך 

היהודים.  כל  את  ולאבד 

)אשטר  נאמר  זה  בתיאור 

ומדינה  מדינה  "ובכל  ג(:  ד, 

]-איגרת[  דבר  אסר  מקום 

מגיע  וגזירתו   - ודטו  המלך 

אבל גדול ליהודים וצום ובכי ומשפד". הרי שאחת הפעולות הייתה קביעת צום ופרישות מאכילה. 

והרבה כזה – והרבה מאורעות דומים המוזכרים בשפרינו הקדושים כוללים את הפרישות מאכילה 

על  כשתחקור   – הרבה  אבוטינו  בדברי  מפוזר  טמצאנו  עליו  כסטחקור  ה',  לקרבת  להגיע  כדי 

אודותיהם תמצאם מפוזרים בדברי ימי אבותינו.

ִהי  ֵלי כג, כ(: ַאל ּטְ לֹֹמה )ִמׁסְ ָאַמר ׁסְ ֶ ַמה ּסׁ ּוֵמֶהם, 
ֵלי ו, י(:  ר ָלמֹו, )ִמׁסְ זֹוְלֵלי ָבׂסָ ְבֹשְבֵאי ָיִין ּבְ

ב,  ּכָ ק ָיַדִים ִלׁסְ נּומֹוט ְמַעת ִחּבֻ נֹוט ְמַעת ּטְ ְמַעת ׁסֵ

ן  ּטֵ ּטִ ֵלי לא, ג-ה(: ַאל  )ִמׁסְ ָאְמָרה ֵאם ְלמּוֵאל  ֶ ּוַמה ּסׁ

ָלִכים  ים ֵחיֶלָך ּוְדָרֶכיָך ַלְמחֹוט ְמָלִכין, ַאל ַלּמְ ׁסִ ַלּנָ

ָכר,  טֹו ָיִין ּוְלרֹוְזִנים ֵאי ׁסֵ ָלִכים ׁסְ ְלמֹוֵאל ַאל ַלּמְ

ק. ח ְמֻחּקָ ּכַ ּה ְוִיׁסְ ּטֶ ן ִיׁסְ ּפֶ

יַע ַמּגִ ְוָדטֹו  ֶלְך  ַהּמֶ ַבר  ּדְ ר  ֲאׁסֶ ְמקֹום  ג(:  ד,  ר   )ֶאְשּטֵ

ה  ד, ְוַהְרּבֵ דֹול ַלְיהּוִדים )ה(ְוצֹום ּוְבִכי ּוִמְשּפֵ )ד(ֵאֶבל ּגָ

ר  ְמֻפּזָ ְמָצֶאּנּו  ּטִ ָעָליו  ְחקֹר  ּטַ ׁסֶ ּכְ ִבְשָפֵרינּו,  ָכֶזה 

ה. ִדְבֵרי ֲאבֹוֵטינּו ַהְרּבֵ ּבְ

לשון: “לא אמות – כי אחיה”, שהרי פשוט שהעדר מיתה הוא חיים. ויש לבאר, שמילת “כי” פירושו: 

בשעה שהוא חי. והיינו כמו שכתבנו, שיתכן שאדם חי בעת ובעונה שימיו הם מתים. וזה שאמר דוד 

המלך ע”ה, שאין ברצוני למות, כלומר, שיהיו לי ימים מתים בזמן שאנוכי חי עלי אדמות! )‘אהל משה’(. 

ד. אבל גדול ליהודים. בכל מקום שאליו הגיעה השמועה על הגזירה הנוראה, היה “אבל גדול” ליהודים. 

מהי המשמעות של אבל גדול? האם קיים אבל קטן? ביארו המפרשים, כי אין זאת אלא שאבל זה היה 

שונה מאבל רגיל. בדרך כלל טבעו של אבל הוא שִעם הזמן הוא נרפא, ורגשות הצער מתקהים ככל 

שחולפים הימים, והוא הולך ונעשה “קטן” משעה לשעה. אולם, בגזירה זו, ככל שחלף זמן מהכרזת 

הגזירה, הלך האבל והתגבר, משום שמועד הגזירה הלך והתקרב, וחייהם של היהודים הלכו והתקצרו 

עם כל יום שעבר. ובמדרש )אסתר רבה ז, כ( מתואר כיצד היו נראים חייהם של היהודים כמועמדים 

למוות. כאשר היה אחד מישראל יוצא לשוק ומבקש לקנות ליטרא בשר או אגודה של ירק, היה 

הפרסי חונקו ואומר לו: למחר אני הורגך ומבזבז את ממונך... ולשם מה עלי למכור לך?... 

ה. וצום ובכי ומשפד. בוא וראה מה היתה התשובה שעשו באותן הימים – בימי אחשורוש. כתוב 

בפסוק “וצום ובכי ומספד שק ואפר ֻיַּצע לרבים” )אסתר ד, ג(. הנה, ‘צום ובכי’ הם מדרכי התשובה, 

אבל מה שייך לכאן “מספד”, מספד הוא על אדם שמת, וכאן את מי היו מספידים? מי מת?

ביאר רבי איסר זלמן מלצר זצ”ל, שהיו מספידים את עצמם, את הימים שלהם שהלכו לבטלה! 

ה’מספד’ שכתוב בפסוק, בעל כרחו שהוא חלק מחובת התשובה, והוא, להרגיש את כובד החטא 

של ימים שהלכו לבטלה, ולהבין שהם חלקים מאתנו שמתו, ומשלנו הם. יום שלא עשינו דבר 

רוחני, הרי זה מיתה ליום אחד, ולכן טעון הספד. ועל-פי-זה ביאר גם את מאמר חז”ל )ברכות יח, 

ב( ‘רשעים בחייהם קרויים מתים’. עכת”ד.

בתהלים )קיח, יז( נאמר: “לא אמות כי אחיה ואספר מעשי י-ה”. ויש להבין, דלכאורה יש כאן כפילות 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הפרישותשער הפרישות הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המושר  ארחוט  טטעז טטעו   המושר   ארחוט   

 – טורה  סל  דרכה  היא  כך 

היא:  בתורה  לעמול  הדרך 

פט טבולה במלח טאכל, ומים 

מועט  בשיעור   – במסורה 

טיסן,  הארץ  ועל  טסטה, 

וכסת. ומה סשמוך  כר  בלא 

– וכיוצא בזה  לזה מדבריהם 

ו(:  ו,  )אבוט  עוד  שם  אמרו 

ניתן  ושמונה דברים שבאמצעותם  יש ארבעים  הטורה נקניט בארבעים וסמונה דרכים, כלומר, 

דרך  במיעוט  סחורה,  במיעוט  הדרכים:  מופיעות  הללו  הדברים  בין  התורה.  מעלת  את  לקנות 

וכו', הרי שהדרכים להגיע  ארץ, במיעוט תענוג, במיעוט שינה, במיעוט שיחה, במיעוט שחוק 

לקנייני התורה כוללות הנהגות של פרישות מתענוגי העולם הזה, ובפרקא דחשידי במשכט טעניט 

– וכן תמצא בפרק השלישי של מסכת תענית שמובאות בו עובדות מרבותינו ז"ל מה סיורה על 

פריסוטם – המגלות את דרך פרישותם הגדולה מהעולם הזה.

ומהם, עוד בעניין הפרישות, 

המלך  שלמה  סאמר  מה 

לאדם  "כי  כו(:  ב,  )קהלט 

סתוב לפניו – לצדיק המתנהג 

ודעט  חכמה  נטן  ה'  בדרכי 

חכמת  ה'  מעניק   – וסמחה" 

שמביאה  נכונה  והבנה  חיים 

מצבו  שמחה.  לידי  אותו 

בהמשך  מופיע  החוטא  של 

ענין  נתן  "ולחוטא  הפסוק: 

לאסוף ולכנוס" – את החוטא 

טרוד  שיהיה  ה'  מעניש 

באסיפת הון ובצבירת רכוש. 

וכונס  אוסף  שהחוטא  הרי 

מקנייני העולם, ומי שהנהגתו 

אינו  האלוקים  לפני  טובה 

ועוד  לחם(,  )פת  כך  נוהג 

נאמר )קהלט ז, ד(: "לב חכמים בביט אבל" – לבם ומחשבתם של החכמים עסוקים תדיר ביום המיתה 

)רש"י(, )קהלט ז, ב(: "תוב ללכט אל ביט אבל", שבו מתבררת אפסות התענוגות וחדלונם "מלכת 

אל בית משתה" )טוב הלבנון(, ועוד אמר )קהלט ה, יא(: "מטוקה סנט העובד אם מעט ואם הרבה 

יאכל" – מתוקה שנתו של העובד את ה' שאינו דואג ואינו חושש, בין אם ממונו ומזונותיו רבים ובין 

אם הם מועטים, מפני שאינו מעוניין כלל להרבות את הונו )מנוח הלבבות(, ואמר )קהלט יא, י(: "כי 

הילדוט והסחרוט – ימי הילדות והנעורים הבל" – חולפים מהר מאוד. ושלמה המלך בחתימתו לספרו 

'קהלת' שבו אסף דברי חכמה ומוסר - אמר )קהלט יב, יג(: "שוף דבר הכל נסמע – מסקנת הדברים 

והנשמע מכללם אט האלהים ירא ואט מצוטיו סמור כי זה כל האדם", פירוש, תכלית מציאותו של 

האדם בעולם הזה היא היראה מאלוקים ושמירת מצוותיו. זה כל האדם )פת לחם(.

עד כאן מנה רבנו בחיי את דברי התורה והכתובים העוסקים בפרישות, אבל מה סאמרו רבוטינו 

זכרונם לברכה – מכאן ואילך יציג רבנו בחיי את דברי רבותינו ז"ל הנמצאים במסנה ובטלמוד 

ועוסקים בעניין הפרישות, רב מחברו – רבים הם מכדי שנוכל להביאם בשפר הזה, ורובו נמצא – 

ורבים מהם מכונסים במשכט אבוט, ועוד אמרו רבותינו ז"ל בפרק קניין התורה )אבוט ו, ד(:

ֶמַלח ּטֹאֵכל ּוַמִים  ט ּבְ ל ּטֹוָרה ּפַ ה ׁסֶ ְך ִהיא ַדְרּכָ )ו(ּכָ

מּוְך  ּשָ ֶ ן. ּוַמה ּסׁ יׁסָ ה ְוַעל ָהָאֶרץ ּטִ ּטֶ ְמׂסּוָרה ִטׁסְ ּבִ

ִעים  ַאְרּבָ ְבֵריֶהם )ָאבֹוט ו, ו(: ַהּטֹוָרה ִנְקֵניט ּבְ ָלֶזה ִמּדִ

ֲעִניט  ֶכט ּטַ ַמּשֶ מֹוֶנה ְדָרִכים, ּוְבִפְרָקא ַדֲחִשיֵדי ּבְ ּוׁסְ

ִריׁסּוָטם. ּיֹוֶרה ַעל ּפְ ֶ ַמה ּסׁ

ּתֹוב  י ְלָאָדם ׁסֶ ָאַמר )קֶֹהֶלט ב, כו(: ּכִ ֶ ַמה ּסׁ ּוֵמֶהם, 
ְמָחה, ְוָאַמר  ְלָפָניו ָנַטן ָחְכָמה ְוַדַעט ְוׂסִ

ֵביט ֵאֶבל, )קֶֹהֶלט ז, ב(: תֹוב  )קֶֹהֶלט ז, ד(: ֵלב ֲחָכִמים ּבְ

ְמטּוָקה  יא(:  ה,  )קֶֹהֶלט  ְוָאַמר  ֵאֶבל,  יט  ּבֵ ֶאל  ָלֶלֶכט 

ְלדּוט  ַהּיַ י  ּכִ י(:  יא,  )קֶֹהֶלט  ְוָאַמר  ָהעֵֹבד,  ַנט  ׁסְ

ָבר ַהּכֹל  ֲחרּוט ָהֶבל, ְוָאַמר )קֶֹהֶלט יב, יג(: שֹוף ּדָ ַ ְוַהּסׁ

מֹור. ָמע ֶאט ָהֱאלִֹהים ְיָרא ְוֶאט ִמְצֹוָטיו ׁסְ ִנׁסְ

ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵטינּו  ָאְמרּו  ֶ ּסׁ ַמה  ֲאָבל 
ה,  ֶפר ַהּזֶ ּשֵ רֹו ּבַ ְלמּוד ַרב ֵמַחּבְ ָנה ּוַבּטַ ׁסְ ּמִ ּבַ

ֶכט ָאבֹוט, ְועֹוד ָאְמרּו )ָאבֹוט ו, ד(:  ַמּשֶ ְוֻרּבֹו ִנְמָצא ּבְ

ו. כך היא דרכה סל טורה פט במלח טאכל ומים במסורה טסטה ועל הארץ טיסן. רש”י פירש, שהדרך 

לעמול בתורה היא מתוך חיי דחק וצער. ואין הכוונה שחיי צער הם תנאי להשגת התורה, ואם-כן גם 

עשיר צריך לחיות חיי צער כדי ללמוד תורה, אלא כוונת התנא לומר שאף אם אין ידו של אדם משגת 

כדי פרנסתו, עליו לעמול בתורה מתוך הדחק. נמצא לפי פירוש זה הוראת התנא מתייחסת לאדם עני.

אולם מהלשון “כך היא דרכה של תורה” דייקו מפרשים רבים, שכוונת התנא היא שכל הרוצה 

לזכות לגדלות בתורה, בין עני ובין עשיר, צריך להימנע מתענוגים גשמיים ולחיות חיי דחק. ואף 

על פי שיש באפשרותו של העשיר ליהנות מהעולם הזה, מכל מקום עליו להימנע מכך, משום 

שהתורה שהיא רוחנית אינה מתקיימת באדם השקוע בהנאות גשמיות, שכך אמרו חז”ל )גיטין נז, 

ב(: אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליהן ]היינו, ש”ממית” את גופו במונעו 

ממנו הנאות גשמיות )מהרש”א שם([, שנאמר )במדבר יט, יד(: “זאת התורה אדם כי ימות באהל” 

)מדרש שמואל בשם החסיד יעבץ; דרך חיים; ראה גם כלה רבתי(. ]ודווקא מי שחיי צער ודוחק 

אינם מפריעים לו לעמול בתורה, אולם מי שחיי צער ודוחק ימנעוהו מלעמול בתורה כראוי – אין 

לו להימנע מתענוגי העולם הזה כפי הנצרך לו )לחם שמים([.

והנה התנא ממשיך שם ואומר: “ואם אתה עושה כן אשריך וטוב לך אשריך בעולם הזה וטוב 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הפרישותשער הפרישות הלבבות הלבבותחובות  חובות 

 ארחוט המושר  טטעת טטעח  ארחוט המושר 

 – במצפונך  עליו  וחסוב 

את  בו  ורכז  בו  והתבונן 

טסיגהו  ואז  מחשבותיך, 

הסם,  בעזרט  אותו[  ]תשיג 

ד(:  ב,  )מסלי  סנאמר  כמו 

תבקש  אם   – טבקסנה  "אם 

שרודפים  כדרך  החכמה  את 

אחר הכשף, וכמתמנים טחפסנה – ותחפש אחריה באותו אופן ובאותה להיטות שבהם מחפשים 

אוצרות טמונים, רק אז טבין יראט ה' – ותדע איך לקיים את מצות ה', ודעט אלהים טמצא" – ותזכה 

לעשות רצון הבורא יתברך.

]אודות[  על  סיחקור  ומי 

מקויים  ימצאנו  הזה,  הענין 

לדרכי  ימצא   – הכטוב  מן 

ברורות  הוכחות  הפרישות 

בתורה שבכתב, ומן הסכל – ויבין את הצורך בה בעזרת השכל, ומן הקבלה – ובציטוטים מן התורה 

שבעל פה. על כן טן לבך בו – שים לבך עליו,

ם,  ֵ ַהּסׁ ְבֶעְזַרט  יֵגהּו  ּסִׂ ּטַ ַמְצּפּוֶנָך,  ּבְ ָעָליו  ַוֲחׁסֹב 

ֶשף  ַכּכָ ה  ּנָ ַבְקׁסֶ ּטְ ִאם  ד(:  ב,  ֵלי  )ִמׁסְ ֱאַמר  ּנֶ ׁסֶ מֹו  ּכְ

ְוַדַעט  ְיָי  ִיְרַאט  ִבין  ּטָ ָאז  ה,  ּנָ ׂסֶ ְחּפְ ּטַ ְתֹמִנים  ְוַכּמַ

ְמָצא. ֱאלִֹהים ּטִ

ִמן  ם  ְמֻקּיָ ִיְמָצֶאּנּו  ה,  ַהּזֶ ָהִעְנָין  ַעל  ְחקֹר  ּיַ ׁסֶ ּוִמי 
ָך בֹו  ן ִלּבְ ָלה. ּטֵ ּבָ ֶכל ּוִמן ַהּקַ טּוב ּוִמן ַהּסֵׂ ַהּכָ

לך לעולם הבא”. בספר ‘מכתב מאליהו’ )ח”ב, עמו’ 45( כתב, וז”ל: ביאר רבי שמחה זיסל ז”ל 

]מקעלם[, שקשה להסביר זאת לאדם שלא חי חיים כאלה בעצמו; כי המסתכל במבט גשמי אינו 

יכול לעמוד בשום פנים ואופן על משמעות הדברים. וכי כיצד אפשר שיתחברו יחדיו חיי צער, 

מים במשורה, פת במלח, ובכל זאת ‘אשריך וטוב לך’, ועוד - ‘בעולם הזה’! ולפיכך דייק התנא 

באמרו: ‘אם אתה עושה כן’, כלומר: רק לאחר שהאדם עשה זאת בעצמו, רק אז יוכל להיווכח 

באושר הגדול שנפל בחלקו. אך דרך זו אל הכרת מהלך החיים האמיתיים קשה היא וארוכה עד 

למאוד, כי הרבה עבודה ועמל דרושים להגיע לידי ההבחנה במציאות האמת הזאת. עכ”ד.

וכעין זה ביאר רבי לייב חסמן זצ”ל )‘אור יהל’, ח”א מאמר מערכת התשובה, עמ’ רל”ד( וז”ל: הנה 

מה ש’טוב לו’ לאדם גדול זה בעולם הבא מובן, אבל ‘אשריך בעולם הזה’ - היאך? ‘וחיי צער תחיה’ 

- במלוא המובן, ואף על פי כן ‘אשריך בעולם הזה’ - היתכן? התשובה לכך: אם ‘בתורה אתה 

עמל’!, ו’אם אתה עושה כן’!. ביאור הדבר, וודאי מי שאינו עמל בתורה לא יבין דבר זה בשום אופן 

איך היא ההרכבה הלזו, כי עיוור הוא - שלא ראה מאורות מימיו. ומי שחסר לו חוש מהחושים, 

לא יבין מהו ולא יוכל להרגיש מציאות חסרונו, אף אם תסביר לו ותחזור עליו אלף אלפים שנה, 

מה שאין כן מי שעיניים לו, אין צריך לשום הסבר מהי ראיה, וכמה מסכן הוא העיוור. כן הדבר 

הזה, כי ‘אם בתורה אתה עמל’ ו’אתה עושה כן’, בכך אתה קונה לך חוש טבעי נוסף שאין לאחרים 

כלל, הם - לא יבינוהו לעולם כיצד עם ‘פת במלח תאכל’ וכו’ ‘וחיי צער תחיה’, ובכל זאת ‘אשריך 

בעולם הזה’, חוץ ממה ש’טוב לך לעולם הבא’, ואם יתן איש את כל הון ביתו באהבה בוז יבוזו 

לו. זהו מה שאמרו חז”ל: “בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין” )קידושין ל, ב(, כי יצר הרע 

מושל על האדם בעיקר עם כלי נשק טבעי החומר ותולדותיו - הם הרגשי החיים למיניהם, והן 

אמת שלולא הקב”ה עוזרו לאדם אין מי שיכול לו )כמבואר בקידושין שם(, כי מי גיבור להילחם 

עם הטבע, אבל הקב”ה ברא לו ‘תורה’ והיינו בריאה חדשה וטבע שני שהיא ‘תבלין’ כנגדו, ולכן 

‘אם בתורה אתה עמל, ואתה עושה כן’, ודאי ‘אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא’!

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הפרישותשער הפרישות הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המושר  ארחוט   ארחוט המושר  טטפא טטפ  

פגמה  הדורות  ירידת  ואולם 

כאסר  הזו:  הזכות  במעלת 

מצרים  אל  בניהם  ירדו 

במשך   – יושף  בימי  בה  וגרו 

כסבעים סנה כל זמן שיוסף 

היה חי, חיו בשקט ובסלוה, 

ואז חזקה טאווטם – התחזקה 

תאוותם, וגדלה טסוקטם – ותשוקותיהם התעצמו, וגבר יצרם הרע על סכלם, ובשל כך נצתרכו מן 

הפריסוט – נדרשו להתנהג בפרישות אל מה סיהיה הפך

קדמונינו  סבין  ההפרס  אבל 

–רבנו  הוא  בפריסוט  ובינינו 

ההבדל  את  מבאר  בחיי 

קדמונים  צדיקים  בין 

לפרישות,  בנוגע  ובינינו 

סהקדמונים – כי הראשונים, 

כמו חנוך ונח ואברהם ויצחק 

היה  ורעיו,  ואיוב  ויעקב 

היה  יצרם  ואילו  זך,  סכלם 

חלס, ונפסוטם ]ונפשותיהם[ 

אחרי  ונכנעות  נמסכוט  היו 

מובילם.  היה  והוא  סכלם 

היה  המצווט  מן  והמעת 

משפיק להם בהסלמט עבודט 

האלהים – מסיבה זו הספיקו 

להם מעט מצוות כדי שיוכלו 

לעשות את עבודת האלוקים 

במצוות  היה  די  לאלוקים,  נאמן  היה  שלבם  מכיוון   – וזאת עם אמונט לבם לאלהים  בשלימות, 

מעטות כדי שיגיעו לשלימות, כמו סנאמר באברהם – כמו שנאמר על אברהם אבינו שה' כרת 

עמו ברית, מפני ש)נחמיה ת, ח(: "ומצאט אט לבבו נאמן לפניך" – ה' ידע שאמונתו איתנה למלא 

רצונו יתברך, הרי שלבו היה זך, וכמוהו ראשונים נוספים ששכלם היה זך, ולא היו צריכים אל 

הפריסוט – לפיכך לא היה להם צורך בפרישות היוצאט מהדרך הסווה הטוריה – החורגת מהדרך 

הממוצעת שהתורה ציוותה עליה.

יֵמי  ָיְרדּו ְבֵניֶהם ֶאל ִמְצַרִים ְוָגרּו ָבּה ּבִ ר  ְוַכֲאׁסֶ
)ב(ְוָחְזָקה  ְלָוה,  ְבׁסַ ָנה  ׁסָ ְבִעים  ׁסִ ּכְ יֹוֵשף 

ְכָלם,  ַטֲאָוָטם, ְוָגְדָלה ְטׁסּוָקָטם, ְוָגַבר ִיְצָרם ַעל ׂסִ

ֵהֶפְך  ְהֶיה  ּיִ ֶ ּסׁ ַמה  ֶאל  ִריׁסּוט  ַהּפְ ִמן  ִנְצָתְרכּו 

ִביִעי ֶרק ׁסְ  ּפֶ

ִריׁסּוט  ין ַקְדמֹוֵנינּו ּוֵביֵנינּו ַבּפְ ּבֵ ַהֶהְפֵרׁס ׁסֶ ֲאָבל 
מֹו ֲחנֹוְך ְוֹנַח ְוַאְבָרָהם  ְדמֹוִנים ּכְ ַהּקַ הּוא, ׁסֶ

ְכָלם ַזְך ְוִיְצָרם  ְוִיְצָחק ְוַיֲעקֹב ְוִאּיֹוב ְוֵרָעיו ָהָיה ׂסִ

ְכָלם.  ׂסִ ַאַחר  כֹוט  ִנְמׁסָ ָהיּו  ְוַנְפׁסֹוָטם  ׁס,  ַחּלָ

ָלַמט  ַהׁסְ ּבְ ָלֶהם  יק  ַמְשּפִ ָהָיה  ְצֹוט  ַהּמִ ִמן  ְוַהְמַעת 

מֹו  ם ֵלאלִֹהים, ּכְ ֲעבֹוַדט ָהֱאלִֹהים ִעם ֱאמּוַנט ִלּבָ

ַאְבָרָהם )ְנֶחְמָיה ת, ח(: )א(ּוָמָצאָט ֶאט ְלָבבֹו  ֱאַמר ּבְ ּנֶ ׁסֶ

ִריׁסּוט  ַהּפְ ֶאל  ְצִריִכים  ָהיּו  ְולֹא  ְלָפֶניָך,  ֶנֱאָמן 

ה. ָוה ַהּטֹוִרּיָ ָ ֶרְך ַהּסׁ ַהּיֹוֵצאט ֵמַהּדֶ

וכתב ה’מסילת ישרים’ )סוף פרק ט”ז(, שהמבחן שבו נבחנים ונבדלים עובדי ה’ עצמם במדרגתם, 

הוא שמי שיודע לטהר לבו יותר הוא המתקרב יותר והאהוב יותר אצלו יתברך, הם המה הראשונים 

אשר בארץ המה אשר גברו ונצחו בדבר הזה האבות ושאר הרועים אשר טהרו לבם לפניו, כי אין 

די לאדון ברוך הוא במעשים לבדם שיהיו מעשי מצוה, אלא העיקר לפניו שהלב יהיה טהור לכוון 

בה לעבודה אמיתית, עיי”ש עוד. ויש להוסיף דברי הכוזרי )מאמר ב’ אות ב’( שכותב שהאבות היו 

בתכלית האמונה וברי הלבב, שאפילו לא היו פוגעים כל ימיהם כי אם רעה, לא הייתה אמונתם 

באלוקים נחלשת. וכן כתב ה’נפש החיים’ שער ג’ תחילת פרק י”ג.

הכ”ז( כתב, שזה שאנו משבחים את אברהם  פ”ג האופן  )שער חשבון הנפש  ה’חובת הלבבות’ 

אבינו על שעמד בעשרת הניסיונות שבהם ה’ יתברך ניסה אותו, אינו אלא מפני שקיבל את כולם 

מאלוקיו ברצון ובלב טוב, שנאמר )נחמיה ט, ח( ‘ומצאת את לבבו נאמן לפניך’. 

ב. וחזקה טאוטם וגדלה טסוקטם וגבר יצרם על סכלם. במסכת שבת )קמז, ב( אמרו: “אמר רבי חלבו, 

חמרא דפרוגיתא ומיא דדיומסת ]-היין של פרוגיתא )שם מדינה שיינה משובח ביותר. רש”י( והמים 

של נהר דיומסת[, קיפחו )עשקו והפסידו( את עשרת השבטים מישראל”. פירש רש”י: שמאחר שעשרת 

השבטים היו בעלי הנאה ועסוקים בתענוגות אלו, לא היו עוסקים בתורה, ולפיכך יצאו לתרבות רעה.

עשרת השבטים )שפירשו מבית דוד והקימו ממלכה לעצמם( הוגלו מארץ ישראל על ידי מלך 

אשור, ולמעשה נאבדו מכלל ישראל )ראה מלכים-ב טו, כט; יז, ו; יז, כג; רש”י שם יז, א(. לדעת 

רבי עקיבא )סנהדרין קי, ב(, עשרת השבטים אינם עתידים לחזור לעולם. הגמרא כאן מצביעה על 

הגורם הראשי שהיה יסוד חטאיהם: השתקעות בתענוגות העולם הזה, שֵיין פרוגיתא ונהר דיומסת 

הם הסמל והדוגמא להן )עיין מהר”ל(.

א. ומצאט אט לבבו נאמן לפניך. כתב ה’בן יהוידע’ )ב”ב עג, ב, ד”ה שם הוה(: אמרו חז”ל ‘ומצאת 

את לבבו נאמן לפניך’ )נחמיה ט, ח(, ‘לבו’ לא נאמר, אלא ‘לבבו’, את ‘יצר הרע’ עשאו ‘יצר הטוב’, 

שנהפך מרע לטוב. שעל ידי עסק התורה ויראת שמים שמלמד לאדם ומורה לו הדרך הטובה 

ומודעת לו הדרך הישר והנכון, ושיעזוב הבלי עולם הזה, עצת היצר-הרע ובניניו ועניניו נסתרים, 

ונהפך היצר מרע לטוב.

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הפרישותשער הפרישות הלבבות הלבבותחובות  חובות 

טטפג טטפב  ארחוט המושר  המושר   ארחוט   

ויסבט  טבנה  תובים  ובטים 

לך  תבנה  נאים  ובניינים   –

ובקרך  מגורים,  למקום 

ורם  או-אז   — ירביון  וצאנך 

גאוות  לידי  תבוא   – לבבך 

אט  ותזניח   - וסכחט  הלב 

נושפו  אסר  וכל  אלהיך".  ה' 

וככל   – ונטחזקו  הטאווט 

והתעצמו,  התאוות  שגדלו 

שכלם  כוח   – הסכל  נחלס 

נחלש יותר, והטאחר מהסיג 

העצה הנכונה – והתמעטה יכולתו לייעץ להם עצה נכונה, והצתרכו אל פריסוט חזקה – לפיכך 

– כדי שזו תעמוד להם ותחזק את  נדרשו להתנהג בפרישות גדולה, יעמדו בה כנגד טאווטיהם 

כוח שכלם כנגד תאוותיהם, כדרך הנזיר – וזה כעין פרישותו של הנזיר ומנהג - וכמנהגם של בני 

הנביאים אסר זכרנו במה סעבר לנו בשפר הזה – שהזכרנו קודם לכן בספר הזה )בפרק הקודם(.

שיוכלו  כדי   – טאווטם 

להתאזר בכוח נגדי כמעצור 

כנגד  ויעמוד  לתאוותיהם 

שיוכלו  באופן   – יצרם 

יצרם.  נגד  מעמד  להחזיק 

מן  הבורא  להם  הושיף  ולכן 

מצוות   – הסמעיוט  המצווט 

שאין  הכתוב,  גזירת  שהן 

סעמד  מה  מחייבן,  השכל 

הפריסוט  במקום  להם 

הראויה להם – כדי שמצוות 

אלו ימלאו את התפקיד של 

דרושה  שהייתה  הפרישות 

יכלטם  טכליט  כפי  להם, 

יכולתם  – כפי  ופחוט ממנה 

ופחות ממנה ]כוונתו, שכדי שיוכלו להתגבר על היצר, הוסיף להם הבורא מצוות שאין השכל 

)טוב  לקיימם  עליהם  שיקל  כדי  האמיתית,  מיכולתם  פחות  ואף  יכולתם,  מידת  כפי  מחייבן, 

הלבנון([.

וכאסר כבסו בני ישראל את ארץ כנען ]ארץ-ישראל[ ונכנשו ]והתיישבו[ בה, והטנעמו בתובה – 

והתענגו מטּובה, ביקסו המזון והשמוך לו – ִבּיקשו לעצמם דברי מותרות מעבר לצרכים ההכרחיים 

ממוטרי מאכל ומסטה והמסגל והבנין – מותרות של מיני מאכל ומשקה, ריבוי נשים ובתים. וכל 

חורבן  גדל   – יותר, נושף הסכל חורבן  וככל שיישוב הארץ התרחב   – ייסוב  אסר נושפה הארץ 

השכל, כמו סנאמר )דברים ח, יב-יד(: "פן טאכל וסבעט חלילה כשתאכל די סיפוקך

ֻין  ְבּטָ ּוְבָקְרָך ְוֹצאְנָך ִיְרּבְ ְבֶנה ְוָיׁסָ ים תֹוִבים ּטִ ּוָבּטִ

ר  ַכְחּטָ ֶאט ְיָי ֱאלֶֹהיָך. )ג(ְוָכל ֲאׁסֶ — ְוָרם ְלָבֶבָך ְוׁסָ

ֶכל, ְוִהְטַאֵחר  קּו, ֶנֱחַלׁס ַהּסֵׂ ְוִנְטַחּזְ ֲאֹוט  נֹוְשפּו ַהּטַ

ִריׁסּוט  ּפְ ֶאל  ְוִהְצָתְרכּו  כֹוָנה,  ַהּנְ ָהֵעָצה  יג  ֵמַהּסִׂ

ִזיר  ֶדֶרְך ַהּנָ ֲאוֹוֵטיֶהם, ּכְ ֶנֶגד ּטַ ֲחָזָקה, ַיַעְמדּו ָבּה ּכְ

ָעַבר ָלנּו  ֶ ַמה ּסׁ ר ָזַכְרנּו ּבְ ִביִאים ֲאׁסֶ ֵני ַהּנְ ּוִמְנַהג ּבְ

ה. ֶפר ַהּזֶ ַבּשֵ

ֶנֶגד ִיְצָרם. ְוהֹוִשיף ָלֶהם ַהּבֹוֵרא  ֲאָוָטם ְוַיֲעֹמד ּכְ ּטַ

ְמקֹום  ּבִ ָלֶהם  ָעַמד  ֶ ּסׁ ַמה  ְמִעּיֹוט  ִ ַהּסׁ ְצֹוט  ַהּמִ ִמן 

ם  ְיָכְלּטָ ַטְכִליט  ִפי  ּכְ ָלֶהם,  ָהְראּוָיה  ִריׁסּוט  ַהּפְ

ה. ּנָ ּוָפחֹוט ִמּמֶ

ַנַען ְוִנְכְנשּו ָבּה, ְוִהְטַנֲעמּו  ְבׁסּו ֶאֶרץ ּכְ ּכָ ר  ְוַכֲאׁסֶ
לֹו  מּוְך  ְוַהּשָ זֹון  ַהּמָ ְקׁסּו  ּבִ ְבתּוָבּה, 

ְוָכל  ְנָין.  ְוַהּבִ ל  ּגָ ׁסְ ְוַהּמִ ה  ּטֶ ּוִמׁסְ ַמֲאָכל  ִמּמֹוְטֵרי 

ן,  ֻחְרּבָ ֶכל  ַהּסֵׂ נֹוַשף  ּוב,  ִיּסׁ ָהָאֶרץ  נֹוְשָפה  ר  ֲאׁסֶ

ָבְעּטָ  ְוׂסָ ּטֹאַכל  ן  ּפֶ יב-יד(:  ח,  ָבִרים  )ּדְ ָאַמר  ׁסֶ מֹו  ּכְ

ג. וכל אסר נושפו הטאווט ונטחזקו נחלס הסכל. אחד מארבעים ושמונה קנינים שהתורה נקנית 

בהם, הוא “מיעוט תענוג” )אבות ו, ה(. אדם השקוע בתענוגות עולם הזה, לא יתכן שיזכה לכתרה 

של תורה, וכדברי הרמב”ם בהלכות תלמוד-תורה )ג, יב(: “שאין דברי תורה מתקיימין... באלו 

שלומדים מתוך עידון ומתוך אכילה ושתיה, אלא במי שממית עצמו עליהן”. 

משה רבינו זועק בדברי פרידתו מן העולם: “וישמן ישורון ויבעט שמנת עבית כשית” )דברים 

לב, טו(. פירש הספורנו: “הנה אתה ישורון, קהל תופשי התורה ובעלי העיון, פנית אל התענוגים 

הגשמיים, ובזה עבית מהבין דקות האמת... ולפיכך נטש ההמון אלוה עשהו...”.

כתב בתנא דבי אליהו רבה )פרק כ”ו(: “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 כוח היצר מתגבר 

על ידי זה, וגם נטמטם יצרי מוחו ושכלו. ולכן אם יראה כי אין שכלו חזק בדברי תורה, יבקש 

רחמים שיוכל להימנע מריבוי תאוות 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”.

מקניני התורה – “מיעוט תענוג” )אבות ו, ה(; ש”אין דברי תורה מתקיימין... באלו שלומדים מתוך 

עידון ומתוך אכילה ושתיה, אלא במי שממית עצמו עליהן” )רמב”ם הל’ ת”ת ג, יב(. הרי שאדם 

השקוע בתענוגות, אינו יכול לזכות לכתרה של תורה. כיון שפרשו עשרת השבטים מן התורה 

ַעם ונענשו בעקירתם מתוך  דחי, עד שיצאו לתרבות רעה  ירדו מדחי אל  הנאותיהם,  ידי   על 

ישראל.

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הפרישותשער הפרישות הלבבות הלבבותחובות  חובות 

 ארחוט המושר  טטפה טטפד  ארחוט המושר 

שהם  בזמן   – הבא  העולם 

המביאים  במעשים  עסוקים 

והיו  הבא.  העולם  לחיי 

וזך  סכלם  בחוזק  הקדמונים 

נפסם – לעומתם, הקדמונים 

ובטוהר  - בשל חוזק שכלם 

לעולמם  עוסים  נפשם 

לעסוק  יכלו   – ולאחריטם 

בעולם  לקיומם  בנצרך 

מן  דעתם  להסיח  בלי  הזה 

התכלית הנצחית הנשארת לעולם הבא, ולא היה האחד מפשיד על חבירו – ולא היה העיסוק בעניין 

)ירמיה כב, תו(: "אביך הלוא אכל וסטה ועסה  בחברו, כמו סכטוב  לעיסוק  ומפריע  מונע  אחד 

מספת וצדקה אז תוב לו" – הלא אביך התענג במאכל ומשתה ובד בבד עשה משפט וצדקה, ולא 

היה צריך לסגף את עצמו, כי לא עשה את הרע בעיני השם )מצודת דוד(, ונאמר )קהלט ז, יח(: 

"תוב אסר טאחז בזה – הדרך הטובה היא להחזיק בצדקות, וגם מזה – וגם מענייני העולם אל טנח 

אט ידך" – אין לפרוש ולעזבם לגמרי.

בסאר  גם  קרה  כך   – וכן 

 – בחולסה  הסכל  הדורוט, 

הטאוה  ואילו  נחלש,  השכל 

ובכל  התגברה,   – בגבורה 

בענין  סמטעשקים  עט 

שכל  עד   – העולם  מעניני 

העולם  מענייני  ודבר  דבר 

בו,  לעסוק  שנדרשים  הזה 

התרידם – גורם להסיח דעת בני האדם מעניני העולם הבא, על כן הוצרכו לפריסוט מן העולם 

הזה - ועל כן הוצרכו לפרוש מכל עניני העולם הזה, כדי להיפנוט ממנו – ולהסיח את דעתם ממנו 

בעט סעוסים מאומה ממעסי

ְכָלם ְוזְֹך  חֶֹזק ׂסִ ְדמֹוִנים ּבְ א. )ה(ְוָהיּו ַהּקַ ָהעֹוָלם ַהּבָ

ָהָיה  ְולֹא  ּוְלַאֲחִריָטם,  ְלעֹוָלָמם  ים  עֹוׂסִ ם  ַנְפׁסָ

כב,  )ִיְרְמָיה  טּוב  ּכָ ׁסֶ מֹו  ּכְ ֲחֵברֹו,  ַעל  ַמְפִשיד  ָהֶאָחד 

ת ּוְצָדָקה  ּפָ ה ִמׁסְ ָטה ְוָעׂסָ תו(: ָאִביָך ֲהלֹא ָאַכל ְוׁסָ

ֶזה  ֱאחֹז ּבָ ר ּטֶ ָאז תֹוב לֹו, ְוָאַמר )קֶֹהֶלט ז, יח(: תֹוב ֲאׁסֶ

ח ֶאט ָיֶדָך. ּנַ ה ַעל ּטַ ְוַגם ִמּזֶ

ֲאָוה  ְוַהּטַ ה  ֻחְלׁסָ ּבְ ֶכל  ַהּסֵׂ ַהּדֹורֹוט,  ָאר  ׁסְ ּבִ ְוֵכן 
ִעְנָין  ּבְ ִקים  ְטַעּשְ ּמִ ׁסֶ ֵעט  ּוְבָכל  ִבְגבּוָרה, 

א,  ַהּבָ ָהעֹוָלם  ֵמִעְנְיֵני  ִהְתִריָדם  ָהעֹוָלם,  ֵמִעְנְיֵני 

ה, ַהּזֶ ָהעֹוָלם  ִמן  ִריׁסּוט  ַלּפְ ֻהְצְרכּו  ן  ּכֵ  ַעל 

י  ֲעׂסֵ ִמּמַ ים ְמאּוָמה  עֹוׂסִ ׁסֶ ֵעט  ּבְ ּנּו  ִמּמֶ נֹוט  )ד(ְלִהּפָ

ב(  )ל,  קידושין  במסכת  ולאחריטם.  לעולמם  עוסים  נפסם  וזוך  בחוזק סכלם  והיו הקדמונים  ה. 

אמרו: “בראתי יצר-הרע בראתי לו תורה תבלין, ואם אתם עוסקים בתורה – אין אתם נמסרים 

בידו... ואם אתה רוצה, אתה מושל בו”. וכתב רש”י: “עסוק בתורה ואתה מושל בו”. היינו, לא 

לבד שאינו נמסר בידו – אלא הוא מושל בו, היינו להטותו לסייעו לעבודת ה’ יתברך, ולא רק 

שזוכה בשביל שכובשו, כמו שכתוב )דברים ו, ה( “בכל לבבך”, ודרשו חז”ל )ברכות נד, א(: “בכל 

לבבך – בשני יצרך”, כלומר, אדרבה, גם מסייעו לעבודה ויוכל להשתמש בו.

וזהו הגדר של “בראתי לו תורה תבלין”, שגדר ‘תבלין’ הוא שממתק את המר ומטעימו )עיין שבת 

קיט, א; חולין קיב, א(, וכן הוא בקבלת עול תורה באמת, דהיצר משתעבד לו, ובאופן זה יוכל להנות 

גם מהעולם, כמו שנאמר )ירמיה כב, טו( “אביך הלא אכל ושתה ועשה משפט וצדקה אז טוב לו”, 

ומבאר בחובות הלבבות )שער הפרישות פ”ז( כי מצד טוהר נפשותם וחוזק שכלם לא היה עניני 

העולם אצלם בגדר יצר, ולא הוצרכו להתרחק כל כך, כמו שמוכרח לנו מצד ההתקרבות שיש לנו 

אל החטא. וזהו שאמרו בגמרא )קידושין שם(: “כל זמן שהרטיה על מכתך – אכול מה שהנאתך וכו’”.

ד. להיפנוט ממנו בעט סעוסים מאומה ממעסי העולם הבא. במסכת ברכות )ל, ב( שנינו: “חסידים 

הראשונים היו שוהין שעה אחת ומתפללין, כדי שיכוונו לבם לאביהם שבשמים”. פירש ה’נימוקי 

יוסף’, שכאשר באו למקום התפילה לא היו מתפללים מיד, אלא היו שוהים שם שעה אחת, כדי 

שישכחו את כל עסקיהם ויכוונו את לבם לשמים, ורק אחר כך היו מתפללים.

במסכת ברכות )ח, א(: אמר רב חסדא, לעולם יכנס אדם ]לתוך בית הכנסת[ שיעור שני פתחים 

ואחר כך יתפלל. וביאר ב’נתיבות עולם’ )נתיב העבודה פ”ה(, שהצורך בכניסת שני פתחים הוא, 

כי כניסת פתח אחד היא הסתלקות מהחוץ בלבד, דהיינו שמסלק האדם מעליו את ענייני החוץ 

שהם עסקי העולם, אך עדיין אין זו התייחדות לגמרי עם ה’ יתברך, אך בכניסת הפתח השני הרי 

הוא מתייחד לגמרי עם ה’ יתברך אשר הוא מתפלל לפניו.

במדרש תנחומא )פרשת כי תבוא סוף אות א’( מובא שהקב”ה מזהיר את ישראל ואומר להם, 

בשעה שאתם מתפללים לפני הקב”ה לא יהיו לכם ב’ לבבות אחד לפני הקב”ה ואחד לדברים 

אחרים.

וכתב רבינו בחיי )ריש פ’ תרומה( שאלו שלא מכוונים לבם בתפילה אלא שחושבים בהבלי הזמן 

בענייני סחורה וכסף וזהב, הנה זה חוטא, וכמעט שנאמר על זה: ‘לא תעשון אתי אלהי כסף ואלהי 

זהב’ )שמות כ, יט(, כלומר, כשאתם ִאתי ועומדים בתפילה לפני, אל תחשבו בכסף ובזהב אשר 

עמכם, כי המתפלל העושה זאת מתנכר במחשבתו אל המלך ה’ יתברך, ולפני מלך בשר ודם לא 

היה עושה כן. 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הפרישותשער הפרישות הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המושר  ארחוט  טטפז טטפו   המושר   ארחוט   

ההתבוננות  ואחרי   – וידעו 

ברורה  למסקנה  מגיעים  הם 

פיה.  על  ופועלים   – ויעסו 

האנסים  מן  ה'  יסימך  ואל 

התובעים בטעוט – במצולות 

ומהסכורים  המבוכה, 

]ִמֵּיין[  הנופלים שדודים בֵיין 

השכלוט, אסר העבידם היצר 

– והם נעשים עבדים ליצרם 

ומסל  בהם,  מושל  והוא 

הזה  והעולם   – העולם  בם 

עליהם  וגברו  עליהם,  שולט 

התאוות  וכוח   – הטאווט 

גובר עליהם, ונתו בהם – ומטה אותם אל הטענוגים, והשיטום המאויים – ומאווייהם מסיתים אותם, 

והסיאטם החמדה – והחמדה מפתה אותם. והם באפלטם נכשלים ונחבתים, ובמרוצט תעוטם סבים 

– ומתרוצצים במסלול שגוי ודבקים בו, וגם כשיסמעו תוכחה, ולא יאזינו – אינם מקשיבים לה, 

ובפיהם יאמרו שטוב לעבוד את ה', ולא יעסו – אך בפועל אינם עושים זאת, ביקסו להשיג את 

המנוחוט, ונפלו באנחוט – מחפשים מנוחת נפש ושלווה, ובתמורה משיגים צער ואנחה, הסטדלו 

להסיג הנעימוט – מתאמצים להשיג את התענוגות - והסיגו ]ומשיגים[

וראיטי, אחי, מליצה נמרצט 

 – לאחד  הפריסוט,  בענין 

החשידים,  מן  אחד  שכתב 

מצוה בה בנו – כצוואה לבנו, 

מצאה  והיא   – בעיני  ויסרה 

חטימה  וסמטיה  בעיני,  חן 

אותה  וקבעתי   – הזה  לסער 

בסיומו של השער הזה, כמו 

סמצאטיה ]כפי שמצאתיה[, 

והורוטי  לך  טוכחטי  טחט 

לסיים  במקום   – אוטך 

משלי.  ובהדרכה  בתוכחה 

 – והשטכל  אוטה  הבן  ולכן 

ידה  על  וטגיע  בה,  והתבונן 

אל התוב והיסר בעזרט האל.

וזאט היא – וזו לשון תוכחתו של החסיד: "ואטה בני, יסימך האלהים וייתן את חלקך מאסר יסמעו 

ויאזינו – שתהיה בין השומעים תוכחה ומקשיבים אליה, ויחסבו – ומתבוננים בה ושוקלים אותה 

בדעתם,

ים  ָהֲאָנׁסִ ִמן  יְמָך  ְיׂסִ ְוַאל  ְוַיֲעׂסּו.  ְוֵיְדעּו  ְוֵיְדעּו, 

ר  ְכלּוט, ֲאׁסֶ ֵיין ַהּשִ כּוִרים ּבְ ְ עֹוט, ַהּסׁ ּטְ ַהּתֹוְבִעים ּבַ

ם ָהעֹוָלם, ְוָגְברּו ֲעֵליֶהם  ל ּבָ ֶצר, ּוָמׁסַ ֶהֱעִביָדם ַהּיֵ

ֶוֱהִשיטּום  ֲענּוִגים,  ַהּטַ ֶאל  ָבֶהם  ְוָנתּו  ֲאוֹוט,  ַהּטַ

ֲאֵפָלָטם  ּבַ ְוֵהם  ה.  ַהֶחְמּדָ יָאַטם  ִ ְוִהּסׁ ים,  ֲאַוּיִ ַהּמַ

ְולֹא  ְמעּו  ִיׁסְ ִבים,  ׁסָ ָתעּוָטם  ּוִבְמרּוַצט  ִתים,  ֶנְחּבָ

נּוחֹוט  ַהּמְ ְקׁסּו  )ו(ּבִ ַיֲעׂסּו,  ְולֹא  ְויֹאְמרּו  ַיֲאִזינּו, 

יגּו  ִעימֹוט ְוִהּסִׂ יג ַהּנְ לּו ְלַהּסִׂ ּדְ ּטַ ְוָנְפלּו ָבֲאָנחֹוט, ִהׁסְ

ִריׁסּוט  ִעְנַין ַהּפְ ָאִחי, ְמִליָצה ִנְמֶרֶצט ּבְ ְוָרִאיִטי, 
נֹו,  ּבְ ָבּה  ה  ְמַצּוֶ ַהֲחִשיִדים,  ִמן  ְלֶאָחד 

מֹו  ה, ּכְ ַער ַהּזֶ ַ יָה ֲחִטיָמה ַלּסׁ ְמּטִ ָרה ְבֵעיַני, ְוׂסַ ְוָיׁסְ

אֹוָטָך.  ְוהֹורֹוִטי  ְלָך  י  ּטֹוַכְחּטִ ַחט  ּטַ ָצאִטיָה,  ּמְ ׁסֶ

ר  ׁסָ ְוַהּיָ יַע ֶאל ַהּתֹוב  ּגִ ּטַ ּה,  ּבָ ל  ּכֵ ְוִהְשּטַ ָהֵבן אֹוָטּה 

ֶעְזַרט ָהֵאל. ּבְ

ר  יְמָך ָהֱאלִֹהים ֵמֲאׁסֶ ִני, ְיׂסִ ה ּבְ ִהיא: "ְוַאּטָ ְוזֹאט 
בּו  ְוַיְחׁסְ בּו,  ְוַיְחׁסְ ְוַיֲאִזינּו  ְוַיֲאִזינּו,  ְמעּו  ִיׁסְ

ו. בקסו המנוחוט ונפלו באנחוט. אחד מארבעים ושמונה קנינים שהתורה נקנית בהם, הוא “יישוב” 

ויישוב-הדעת. היה ראוי אם כן, שתינתן התורה דווקא בארץ  ו, ה( – היינו מנוחת-הנפש  )אבות 

ישראל, כאשר נמצאים איש תחת גפנו ותחת תאינתו – לא במדבר שמם, אחרי שהשתעבדו ועונו 

בכל מיני עינויים קשים! אתמהה!

על דיוק זה עמד רבי ירוחם ליבוביץ זצ”ל, המשגיח דמיר, בספרו “דעת תורה” בפרשת ויחי. והוא 

מבהיר את הענין לאשורו: מנוחה – היא אמנם קנין נחוץ להשגת התורה. אבל מהי מנוחה? זאת 

ִלְמַדּנּו הבורא ִעם עצם נתינת התורה במדבר. אנשי העולם סוברים, כי מנוחה פירושה – “מנוחת 

הגוף”. אך לאמיתו של דבר, זה אינו. מנוחת הגוף, היא מקור הבלבול והטשטוש!

אדם המתרגל לחיות במנוחה, בתנאים נוחים, ולא יחסר לו מאומה – כשמגיע למצב שונה במקצת 

והנה מה שמבואר בחובת הלבבות הנ”ל, כי דורות הראשונים מצד טוהר נפשם וחוזק שכלם לא 

הוצרכו להתרחק מעניני העולם הזה כמו שאנו צריכים להתרחק, הגדר בזה הוא, דהנאתם מהעולם-

הזה הייתה כמו שאמרו )ויק”ר לד, ג( על הפסוק )משלי יא, יז(: “גומל נפשו איש חסד”, “זה הלל 

הזקן, שבשעה שהיה נפטר מתלמידיו היה מהלך והולך עמם, אמרו לו תלמידיו: רבי, להיכן אתה 

הולך? אמר להם: לגמול חסד עם הדין אכסניא בגו ביתא ]-לגמול חסד עם אוֵרח זה שבתוך הבית[. 

אמרו לו: כל יום אית לך אכסניא? ]- שאלוהו, וכי בכל יום יש לך אכסנאים?! שבכל יום היה אומר 

להם כך[ אמר להן: והדין נפשא עלובתא לאו אכסניא היא בגו גופא? ]-וכי נשמה עלובה )מדרכי 

הגוף( זו לא אורחת היא בתוך הגוף?[ יומא דין היא הכא, למחר לית היא הכא ]-שהיום היא כאן, 

ולמחר אין היא כאן[”. עכ”ל. ומצד מדרגה זו לא היו שייכים כלל להמשכת החטא ח”ו מתוך הנאתם, 

וזהו הענין ד”אביך הלוא אכל ושתה וגו’” )‘משנת רבי אהרן’, בראשית ו, ה(. 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הפרישותשער הפרישות הלבבות הלבבותחובות  חובות 

 ארחוט המושר  טטפת טטפח  ארחוט המושר 

הדעות   – סלולוט  דעוטם 

מהם,  נעדרות  האמיתיות 

ובינתם   – מנופצוט  ובינוטם 

האובד  הזהב  יקבצו  נסתרה. 

שסופו  זהב  מלקטים   –

 – החולף  והכשף  לֵהיאבד, 

ואוספים כסף שסופו לעבור 

ויוריסוהו  אחרים,  לידי 

אפילו  וייתכן   – האויבים 

כספם  את  יירשו  שאויביהם 

זה, והבוגדוט מן הנסים – או 

הבוגדות,  לנשיהם  יעבור 

הארמונוט  ומחזיקים 

וסוכנים בקברוט – ובחייהם מחזיקים ברשותם ארמונות, ולאחר מותם שוכנים בקברים, ובונים 

בניינים אסר לא יוסיבו – שייתכן שלא יזכו להתגורר בהם, ויקבצו מה סלא יוציאו – ואוספים ממון 

רב שלא יספיקו להשתמש בו, קובר כל איס מהם אביו ובנו – ואף על פי שהם רואים במותם של 

זקנים ונערים, ואינו עוסה מעסה הקיים לנצח – בכל זאת אינם משקיעים במעשים שינחילו להם 

קיום נצחי, סוכח קצו וזוכר מאוייו – אלא הם שוכחים את קיצם וזוכרים את תאוותיהם. ומה טאמר 

בטוך סאבדו סטי קצוטיו – אמור בעצמך, איזה ערך וחשיבות יש לדבר ששני קצוותיו אבדו לו 

ורק אמצעו נשאר. ]שני הקצוות הן משל לתחילתה ולסופה של נשמת האדם: המקור והתכלית 

הם העולם העליון, שממנו באה הנשמה ואליו היא חוזרת, אם אכן זכה האדם לעמוד בניסיון ועבד 

את ה' בעולם הזה. אולם אם הוא מלכלך ומטמא את נשמתו בהבלי העולם הזה, הריהו מנתק את 

נשמתו ממקור מחצבתה וחוסם בפניה את הדרך למקום מנוחתה, כך שנשאר לה רק זמן שהותה 

הקצר בעולם הזה, ובכך היא דומה לדבר ששני הקצוות שלו אבדו ממנו ורק אמצעו נשאר )פתחי 

לב([, ויחיד סעזבוהו אבוטיו – ומהי התקווה שיכולה להיות לילד גלמוד שהוריו נטשו אותו?! ]אדם 

המתמכר ליצרו ולתאוותיו ומאבד בכך את השליטה על שכלו, הריהו כילד גלמוד שאינו מסוגל 

ונפסוטם  הקסים,  הישורים 

הרי   – יגעוט  וגופוטם  עיפוט 

שנפשם עייפה וגופם ָיֵגַע,

ָהב  צּו ַהּזָ צֹוט. ְיַקּבְ לּולֹוט ּוִבינֹוָטם ְמֻנּפָ עֹוָטם ׁסְ ּדֵ

ָהאֹוְיִבים  ְויֹוִריׁסּוהּו  ַהחֹוֵלף,  ֶשף  ְוַהּכֶ ָהאֹוֵבד 

ָהַאְרמֹונֹוט  ּוַמֲחִזיִקים  ים,  ׁסִ ַהּנָ ִמן  ְוַהּבֹוְגדֹוט 

יבּו, יֹוׁסִ לֹא  ר  ֲאׁסֶ ּובֹוִנים  ָברֹוט,  ּקְ ּבַ  ְוׁסֹוְכִנים 

ֵמֶהם  ִאיׁס  ל  ּכָ קֹוֵבר  יֹוִציאּו,  ּלֹא  ֶ ּסׁ ַמה  צּו  )ז(ְוִיְקּבְ

ָלֶנַצח,  ם  ּיָ ַהּקַ ה  ַמֲעׂסֶ ה  עֹוׂסֶ ְוֵאינֹו  ּוְבנֹו,  ָאִביו 

ֶוְך  ּטָ ּבַ ּטֹאַמר  ּוַמה  יו.  ַמֲאַוּיָ ְוזֹוֵכר  ִקּצֹו  ׁסֹוֵכַח 

ֲעָזבּוהּו ֲאבֹוָטיו. י ְקצֹוָטיו, ְוָיִחיד ׁסֶ ּטֵ ָאְבדּו ׁסְ ׁסֶ

ים, ְוַנְפׁסֹוָטם ֲעֵיפֹוט ְוגּופֹוָטם ְיֵגעֹוט,  ׁסִ ּשּוִרים ַהּקָ ַהּיִ

ז. ויקבצו מה סלא יוציאו. במסכת גיטין )מז, א( מספרת הגמרא על ריש לקיש: “כי נח נפשיה, 

שבק קבא דמוריקא, קרא אנפשיה )תהלים מט, יא( ‘ועזבו לאחרים חילם’” ]-כשנפטר ריש לקיש, 

ממה שהורגל בו, הוא מתבלבל וִנטרד לגמרי מעבודתו.

סכל!   – צמאונו  להרוות  מלוחים  מים  השותה  סכל!   – לכבותה  בכדי  הדליקה  על  שמן  השופך 

המבקש לקנות “מנוחה” על ידי מנוחת הגוף – גם הוא סכל! המבקש לקנות “מנוחה”, על ידי 

מנוחת הגוף – באותו רגע נדמה לו, שאמנם “כיבה את האש”, ְו”ִהְרָוה את צמאונו”. אך, כעבור זמן 

קצר, ִיָּוַכח שהאש והצימאון התגברו.

)הל’ ת”ת פ”ג ה”ה(: “אין דברי  זה. אלו דבריו הקדושים  יסודות חזקים, קבע לנו הרמב”ם, בענין 

תורה מתקיימין במי שמרפה עצמו עליהן, ולא באלה שלומדים מתוך עידון, ואכילה ושתיה, אלא במי 

שממית עצמו עליהן ומצער גופו תמיד, ולא יתן שינה לעיניו ולעפעפיו תנומה. אמרו חכמים דרך 

רמז: ‘זאת התורה, אדם כי ימות באהל’ – אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו באהל החכמים”. 

עכ”ל. בשבירת הגוף, יגיע אדם לידי מנוחה אמיתית, לידי מנוחה הדרושה והנצרכת לקנין התורה.

וכה ממחיש המשגיח רבי ירוחם, את חידושו בסוגיית “מנוחה”: - צא וראה! חייל שמלמדים אותו 

ומכינים אותו ליום-קרב, שמא דואגים עבורו לאמצעי מנוחה ותענוגים? ודאי שלא! עיקר הכשרת 

החייל, והתרגילים שמתנהגים עמו, הם נעשו דווקא במרוצה ובחיפזון, ובכל מיני שבירת הגוף 

– תנאים נעדרי-נוחיות. תכליתו הבלעדית: ללחום כגיבור בעד עמו. לנצח ולהרוס את האויב!

ואם כבר מוכנים אנו להתלמד, כיצד, איפוא, נגיע למדריגה נישאה זו של “מנוחה”? – נשים נגד 

עינינו דברי הרמח”ל זצ”ל, בספרו ‘מסילת ישרים’ )פ”א(: “שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו 

בעולמו, ולמה שצריך שישים מבטו ומגמתו כל ימי חייו”. מילותיו היסודיים, ילוו את האדם בכל 

מצביו, ואז יזכה ששום מפריע לא יטרידהו.

הקב”ה, בבואו להנחיל את תורתו לעמו ישראל, הכשירם לכך, במה שאחר כל הטלטולים והעינויים 

“ויענך וירעיבך” )דברים ח, ג(, נתן להם תורה בארץ ציה ועייף, דווקא במדבר שממה, לא בארץ 

ישראל, תחת גפנו ותאנתו של כל אחד ואחד.

שבט יששכר התברך במידה זו של “מנוחה”, שנאמר: “וירא מנוחה כי טוב” )בראשית מט, טו(. 

משום שהוא נמנה על עוסקי התורה, ידוע ידע, כי להשלמת התורה וקניינה, עליו לרכוש מנוחה 

אמיתית. מה עשה? – “ויט שכמו לסבול” )בראשית שם( – הוא התרגל לסבול, לשבור את הגוף. 

כי שבירת הגוף היא המנוחה האמיתית...! )‘חיים של תורה’, תניינא, פרשת ויחי(.

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הפרישותשער הפרישות הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המושר  ארחוט   ארחוט המושר  טטצא טטצ  

חי  והוא   – עמהם  והסלים 

וניצל  סובביו,  עם  בשלום 

מהם – וניצול מכל ריב עמם. 

עבדו בני אדם – ובזמן שבני 

אדם עובדים את יצרם, ועבד 

הוא – עובד הוא את

והארץ,  הסמים  אלהי 

הבורא,  הממיט,  המחיה, 

אין  אסר  ]הרחום[,  החונן 

אלוה מבלעדיו.

כמה  וראה,  עיניך  שא 

בין  המרחק  רב  מה   – בינם 

הרודפים  הזה  העולם  אנשי 

אנסים  ובין  תאוותם  אחר 

הצדיקים, ברו – אשר טיהרו 

מצפוניהם וזכו חוביהם – וִזיככו את פנימיותם, ועיניהם נחוט – עיניהם אינן חומדות דבר, ולבוטם 

והם משתעשעים   – והם בזכר האלהים מסטעסעים בבדידוט  השלווה,  שוכנת  ובלבם   – בתוחוט 

בבדידותם בזיכרון האלוקים, ומודים לו על תובטו ]טובותיו[ בכל ענין – בכל מצב שבו הם נמצאים. 

וחלקיה  החכמה  תחומי  כל  את  בנקל  משיגים  הם   – והמועצי  והמניני  קרבו אל העיון המחסבי 

]לעיל בהקדמת רבנו לספר התבארו סוגי החכמות שמנה כאן[, וקרעו מעל עיניהם משך הראוט 

צרכיו:  את  לעצמו  לספק 

הוא נעשה חלש מכדי לדאוג 

לעצמו ואין מי שיעשה זאת 

גם  אופן  באותו  בעבורו. 

האדם שאינו שולט על עצמו 

אינו מסוגל למצוא את הדרך 

הישרה בחייו )פתחי לב([.

ולעומת הבן האובד הזה השטכל, בני, במעלתו הגדולה של מי סהרחיב הבורא אט לבו – שה' נתן לו 

הרחבת הדעת, והמסילו במחסבטו – ונתן לו שלטון וממשלה על מחשבותיו, ופקח את עיניו – את 

עיני שכלו בתוב לו – להכיר את הטוב האמיתי בעבורו, והראהו – וגילה בפניו את הדרך היסרה, 

וקרבהו – וקירב אותו אליה - הלוא אדם זה רצוי לבני האדם ובתוחים ממנו בני אדם – ובני אדם 

בוטחים בו, והוא בתוח בהם – וגם הוא בוטח בהם,

ָאָדם  ְבֵני  )ח(ָעְבדּו  ֵמֶהם.  ל  ְוִנּצַ ֶהם,  ִעּמָ ִלים  ְוִהׁסְ

ה,  ַמִים ְוָהָאֶרץ, ַהְמַחּיֶ ָ ִיְצָרם, ְוָעַבד הּוא ֱאלֵֹהי ַהּסׁ

ֱאלֹוּהַ  ֵאין  ר  ֲאׁסֶ ַהחֹוֵנן,  ַהּבֹוֵרא,  ִמיט,  ַהּמֵ

ְלָעָדיו. ִמּבַ

ְוַזּכּו  ַמְצּפּוֵניֶהם  רּו  ּבָ ים  ֲאָנׁסִ ּוֵבין  ֵביָנם  ה  ּמָ ּכַ
תּוחֹוט,  יֶהם, ְוֵעיֵניֶהם ָנחֹוט ְוִלּבֹוָטם ּבְ ֻחּבֵ

ְבִדידּוט,  ּבִ ִעים  ַעׁסְ ּטַ ִמׁסְ ָהֱאלִֹהים  ֵזֶכר  ּבְ ְוֵהם 

ָהִעּיּון  ֶאל  ָקְרבּו  ִעְנָין.  ָכל  ּבְ תֹוָבטֹו  ַעל  ּומֹוִדים 

ְוַהּמֹוֲעִצי, ָקְרעּו ָמַשְך ָהְראּוט  ְנָיִני  ְוַהּמִ ִבי  ֲחׁסָ ַהּמַ

ִהְרִחיב ַהּבֹוֵרא ֶאט ִלּבֹו,  ִמי ׁסֶ ִני, ּבְ ּבְ ל,  ּכֵ ְוִהְשּטַ
ֵעיָניו  ּוָפַקח  ְבּטֹו,  ַמֲחׁסַ ּבְ ילֹו  ְוִהְמׁסִ

ָרה, ְוֵקְרָבהּו ֵאֶליָה,  ֶרְך ַהְיׁסָ ּתֹוב לֹו, ְוֶהְרָאהּו ַהּדֶ ּבַ

ֶהם,  ּבָ תּוַח  ּבָ ְוהּוא  ָאָדם,  ְבֵני  ּנּו  ִמּמֶ תּוִחים  ּבְ

ח. עבדו בני אדם יצרם. מי שאינו עוסק בתורה הרי הוא בהכרח ‘עבד’, כדברי הזוהר הק’: “כנשמתא 

דעם הארץ דאיהו עבד” ]-כנשמת עם הארץ, שהוא עבד[ )תיקוני-זוהר, קמו ע”ב(, כלומר: הוא 

מי  אלא  חורין  בן  לך  “אין  אמרו:  ב(  )ו,  אבות  ובמסכת  הזה.  העולם  לחומריות  עבד משועבד 

שעוסק בתלמוד תורה”. יש מפרשים שכוונת התנא היא לחירות רוחנית, דהיינו שהעוסק בתורה 

אינו משועבד לתאוותיו הגשמיות, משום שלימוד התורה מזכך את נפשו, ומאחר שהוא משוחרר 

מתאוות גשמיות יכול הוא להתעלות ולהגיע לידי שלמות רוחנית )מדרש שמואל; אברבנאל(. וז”ל 

ה’אבן עזרא’ )במדבר ו, ז(: “ודע כי כל בני אדם ‘עבדי’ תאוות העולם, והמלך באמת שיש לו נזר 

ועטרת מלכות בראשו, ]הוא[ כל מי שהוא חפשי מן התאוות”.

השאיר אחריו קב כרכום בלבד, הצטער על כך ריש לקיש, וקרא על עצמו את הפסוק ‘ועזבו 

לאחרים חילם’[. ע”כ. 

ה’דברות משה’ )הערה קמב( ביאר, שריש לקיש בחייו היה מתפרנס כל יום רק כדי הנצרך לפרנסתו 

ופרנסת אנשי ביתו לאותו היום בלבד, ולכן הצטער ריש לקיש על הירושה שהניח לאחר מותו כיון 

שנמצא שביטל מתורתו קצת יותר ממה שהיה מחוייב. ]ואף שמחוייב במזונות אשתו, ובניו הקטנים 

)ובמסכת תענית ט, א, מובא שריש לקיש השאיר אחר מותו בן קטן ביותר(, מכל מקום לא חייבו 

חכמים את האדם לעבוד בחייו בכדי שיהיה לו ממון לקיים חיוביו אחר מותו, ורק אם נשארו נכסים 

אחר מותו חייבו חכמים ליתן מנכסיו למזון האלמנה והבנות ופרנסת קטני קטנים, ולכן הצטער על 

כך שהשאיר אחריו ממון כיון שנמצא שביטל מתורתו קצת יותר ממה שהיה מחוייב[.

כתב ה’חפץ חיים’ )תהלים מט, יב( וז”ל: כמה יקרים הם ימי החיים, שאי אפשר להאריכם בכל סגולי 

תבל, ואף מלך היותר גדול, אין בכחו ועשרו להאריך חייו, אפילו לשעה אחת. אמנם מוכרחים אנו 

לבטל כמה זמנים למחייתנו, אבל כמה נואלים הם בני אדם, שמבלים כל ימיהם באסיפת הון, ולא 

במותם יקחום. אמרו בגמרא )גיטין מז, א(, כי ריש לקיש הניח במותו קבא דמוריקא, וקרא על נפשו 

“ועזבו לאחרים חילם”. והכוונה היא: אם כי הלא דבר מועט הוא, אבל לרכוש זאת, גם כן היה מבלה 

איזה זמן, ודאג על הזמן המועט הזה, שביטל לא להכרח פרנסתו, שהרי נשאר זאת במותו, ועל מה 

האביד חילו וכחו, ומוטב היה לו, אם היה עוסק בתורה ועבודה בשעה זו.

 עיונים 

 עיונים 



הלבבות שער הפרישותחובות 

טטצג  המושר   ארחוט   

ביושר לבב הלבבותשער הפרישות חובות 

טטצב  ארחוט המושר 

בדרכי המצפונים – את מסך 

הסכלות המונע את היכולת 

הנכונה,  הדרך  את  לראות 

היא דרך המצפון, והגיעו אל 

אל  והגיעו   – האמט  מרגוע 

 – ביגיעה  האמתית  המנוחה 

התאווה,  כבישת  של  בעמל 

ויצאו ממנוחה אל סעסועים 

– וזכו על ידי כך להשתעשע 

תרדם  לא  בבורא,  בדבקות 

תאוותיהם  ואין   – מאווים 

מונעות אותם מלעבדו, ולא 

ואורך   – קצם  אורך  אחרם 

להם  גורם  אינו  חייהם  ימי 

בביטחון,  המוות  יום  לקראת  מתקדמים  והריהם   – נחפזים  המוט  ליום  והם  בעבודתו.  להתעצל 

ומאחריטו נסמרים – אך נשמרים מאחריתו ]כלומר, אותם עובדי ה' משתוקקים לצאת מן העולם 

כדי להיפטר משאון גלי התאוות, אך הם נפחדים מן הדין המצפה לאדם לאחר מותו, ולכן הם 

דואגים להכין לעצמם צידה לעולם שלאחר המוות, ורק לשם כך הם חפצים בחיי העולם הזה )פת 

לחם([, קרואי – הם קוראים אל האלהים ומסחריו – ומשחרים פניו ומייחליו – ומייחלים ומקווים 

אליו ועובדיו – ועובדים אותו, דוברים אמט ולוהגי - ודוברי צדק, מבלי מורא סלתון ולא ממסלט 

סתן – ואינם נרתעים לא ממלך ולא משלטון אנשי הרשע. יקרים הם לה' יוטר מכל אדם, וסמורים 

– וזוכים להשגחת הבורא יוטר מכל עם, וטפארטם ומעלטם גדולה מכולם. מכובדים בבטי האלהים 

– בהיכלי התורה והיראה וגדולים וחשובים בעיני הברואים, אין

ָהֱאֶמט  ַמְרּגֹוַע  ֶאל  יעּו  ְוִהּגִ ְצּפּוִנים,  ַהּמַ ַדְרֵכי  ּבְ

ֲעׁסּוִעים, לֹא ְתָרָדם  נּוָחה ֶאל ׁסַ יִגיָעה, ְוָיְצאּו ִמּמְ ּבִ

ֶוט  ַהּמָ ְליֹום  ְוֵהם  ם.  ִקּצָ אֶֹרְך  ֵאֲחָרם  ְולֹא  ם  ַמֲאַוּיָ

ֱאלִֹהים  ְקרּוֵאי  ָמִרים,  ִנׁסְ ּוֵמַאֲחִריטֹו  ִזים,  ֶנְחּפָ

ְולֹוֲהֵגי  ֱאֶמט  ּדֹוְבֵרי  ְועֹוְבָדיו,  ּוְמַיֲחָליו  ֲחָריו  ּוְמׁסַ

ָתן.  ׂסָ ֶלט  ֶמְמׁסֶ ְולֹא  ְלתֹון  ׁסִ מֹוָרא  ִלי  ִמּבְ ֶצֶדק, 

ל ָעם,  מּוִרים יֹוֵטר ִמּכָ ל ָאָדם, ּוׁסְ ְיָקִרים יֹוֵטר ִמּכָ

ִדים  ְמֻכּבָ ם.  ּלָ ִמּכֻ דֹוָלה  ּגְ ּוַמֲעָלָטם  ם  ְוִטְפַאְרּטָ

)ת(ֵאין  רּוִאים,  ַהּבְ ֵעיֵני  ּבְ ּוְגדֹוִלים  ָהֱאלִֹהים  י  ָבּטֵ ּבְ

האלהים. במדרש שמואל )אבות ו, ג( הביא דברי המהר”ם אלמושנינו זצ”ל, וז”ל: אוי להם לבריות 

מעלבונה של תורה )אבות ו, ב( שהאנשים השלמים וביחוד החכמים אשר כל מגמתם וכל ישעם 

וחפצם שלמות השכל, הם נקראים בני חורין ממקרי הזמן וכו’, אף על פי שיבואו עליהן ייסורים 

לא יתפעלו מהם, אדרבה, יקבלו אותם בסבר פנים יפות. והסיבה לכל זה הוא, היותם מכירים 

באמת ובתמים שהמקרים ההם לא ירעו ולא ישחיתו רק ]את[ הגוף והדברים הנתונים בו, אך אל 

השכל לא ירעו ואליו לא יגיעו, ובהיות כי הדברים הגשמיים כולם להבל ותהו נחשבים בעיניהם 

על כן לא יתפעלו מהם כלל.

שה”אוי”  אמר,  כאילו  והוא  תורה,  של  מעלבונה  לבריות  להם  אוי  באמרו:  פה  שרמז  מה  והוא 

נמשך  זה  הנה  ואבוי’,  ‘אוי  במלת  מהם  כשמתרעמים  הרעות  ממאורעות  ההרגשה  על  שמֹורה 

להם מצד היותם בלתי עוסקים בתורה, שאם היו עוסקים בתורה תדיר לא היה נחשב להם הרע 

ל”אוי” בעיניהם, כלומר, לא היו מרגישים אותו, ועל זה אמר ‘אוי’ להם לבריות, ולא אמר ‘רע’ 

להם לבריות, כי לא רצה על חיוב הרע עצמו רק על ההרגשה ממנו וכו’, ועל כן הוסיף מלת 

“להם”, שהיה לו לומר אוי לבריות מעלבונה של תורה וכו’ אך הוסיף מלת להם לרמוז אל הכוונה 

הזאת, כאילו אמר שהאוי היה להם מצדם, כי אינו אוי לפי האמת רק הוא אוי להם מצד שהם 

מרגישים הרע, שאם היו עוסקים בתורה תדיר, לא היה להם אוי, וביאר למה יתחייב להם האוי 

ו, ב( שכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא  וההרגשה, מפני העדר מעסק התורה, כאומרו )אבות 

הוא  הנה  מאתו  מרוחק  ובהיותו  יתברך  מאתו  מרוחק  בתורה  עוסק  להיות שהבלתי  וכו’,  נזוף 

נוטה אל המוחשות, ובכן מרגיש הדברים הגשמיים בהעדרם, כי כל זמן היותו דבק עמו יתברך, 

הוא רוחני אלהיי בלתי מרגיש המוחשות והדברים אשר הם תלויים בחומר. שהעוסק בתורה הוא 

בן חורין מהמערכה, שאינו משועבד לה כמו אלה הנוטים אל המוחשות ונמשכים אחר הדברים 

הגשמיים, והוא שהמערכה לא תוכל לו כי כל הרע הנמשך ממנה אינו נחשב בעיניו למאומה, ועל 

כן אמר )אבות שם( אין לך בן חורין אלא העוסק בתורה, כי עם היות וכו’, אמנם החירות אשר 

לשלמים וביחוד העוסקים בתורה הוא קיים ונצחי לעד, בלתי יראים מהפסד ומהשעבוד לעולם, 

לפי שהעוסק בתורה הוא מתעלה ומתדבק בו יתברך ואינו מתפעל מהדברים הגשמיים, להיותו 

מתעלה על המערכה ומתדבק בו יתברך עכ”ל.

ובתהלים נאמר )לד, יא(: “ודורשי ה’ לא יחסרו כל טוב”. מפרש השל”ה: כלומר, שאינם מרגישים 

אצלם  הם  מיותרים  כי  אלו,  דברים  להם  חסר  ולא  הגשמיים,  הדברים  של  וחסרונם  בהעדרם 

יהיה להם כל טוב אלא שלא יחסרו להם כל  ולהבל נחשבים בעיניהם, ולא כתוב שדורשי ה’ 

טוב.

ב’אגרות חזון איש’ )ח”א סי’ לז( כתב וז”ל: “ועיקר סגולת התורה להביא את האדם לרוממות 

עילאה, ולהכיר חובתו בעולמו, - באה על ידי עמלה של תורה. וכל שהאדם מוסיף ביגיעתו - 

מנתק בזה חבלי היצר, וממאס בתענוגי ההבלים, ונפשו משתוקקת לרגשי קודש ועונג החכמה, 

ומתק טהרת הלב, וההכרה שלא בשר ודם האדם, אלא...” עכ”ל.

ת. אין תורד אוטם מזכר האלהים תורד. פירוש, ששום טרדה אינה מסיחה את דעתם מלזכור את 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הפרישותשער הפרישות הלבבות הלבבותחובות  חובות 

 ארחוט המושר  טטצה טטצד  ארחוט המושר 

 – מעסיו  גנוט  להם  והטבאר 

מעשיו.  מגונים  כמה  והבינו 

דבר,  סוף   – סלתון  לו  ואין 

עליהם,  שולט  העולם  שאין 

 – אליהם  יטקרב  במה  ולא 

ואינו מוצא דרכים להתקרב 

האלהים  בחירי  והם  אליהם. 

והטהורים  הזכים   – הברים 

ושגולט החשידים – וחסידיו המיוחדים והאהובים, בעלי הרואוט - בעלי העיניים הפקוחוט - והראות 

הבהירה, והמסאלוט היקרוט – והשאיפות הנעלות, והיגיעוט הרצויוט – המייגעים עצמם רק במה 

רּו – מיישרים באומץ לב את דרכם להגיע אל האלהים – וֻאסרּו – ומקבלים ממנו  שרצוי לפניו, ִאְסּ

חיזוק ואישור, ושחרו עמו – כביכול עשו ִאתו יתברך עסק -

האלהים  מזכר  אוטם  תורד 

אינה  טרדה  ושום   – תורד 

את  מלזכור  להם  מפריעה 

מעכבם  ולא  האלוקים, 

מהודוטו מעכב – ואין טרדה 

אותם  המעכבים  מכשול  או 

לסונוטם  לו.  מלהודות 

 – והודוט  בהלל  רגילוט 

בהלל  מורגלת  לשונם 

ולבוטם  לבורא,  והודאה 

מלאוט בבור ובייחוד – ולבם 

לשמו  ובכוונה  בטוהר  מלא 

יתברך.

הטנכר להם העולם – העולם 

הזה מנוכר להם, והכירוהו – 

אך הם הכירוהו. כלומר, העולם הזה כביכול מתעטף במחצלות-יופי לפניהם ועושה את עצמו כזר 

ונוכרי למהותו האמיתית, כדי שלא יכירו את נכלוליו, אך הם מכירים את האמת על אודותיו 

לאחרים את השקר  ופרסמו  סיפרו  וגם   – בליבם ושיפרוהו  וביטלוהו   - לנפש(, ודרכו בו  )מרפא 

ותיארו אותו לפניהם, לבל ייכשלו בו, ולא נעלם ולא נסתר מעיניהם בגדו – המארב שהוא מציב 

לאדם כדי להפילו ברשתו, ולא נשטרה מהם טרמיטו ]עורמתו[, לבס להם בגדי חמודוטיו – אמנם 

מערומיו  את  גילו  הם  אך   – סולל  ויחסבוהו  וחן,  הדר  בבגדי  לפניהם  עצמו  את  הציג  העולם 

כי לא  – לאחר שראה העולם  והחשיבו אותו כריק מכל חמדה, והטרפה להם וימצאוהו מוכרח 

נמשכו אחריו, הראה להם פנים זועפות והשתמט מלתת להם את פרנסתם הנצרכת להם, כדי 

שיהיו מוכרחים להימשך אחר עסקיו, אך הם לא נבהלו מכך, ומצאו, כי הוא מוכרח לתת להם 

את מזונם ופרנסתם גם ללא שנמשכו אחר עסקיו, מפני שבטחו בה' שייתן להם את מזונותיהם 

גם ללא תוספת השתדלות מצדם )פת לחם וטוב הלבנון(, סחק אליהם – וכאשר העולם ראה שגם 

בתחבולה זו לא הצליח, החליף את פניו: הראה להם פנים שוחקות ונתן להם הצלחה בצבירת 

גם   – ורצה להתוטם  בנזיפה,  בו  וגערו  מנעמיו,  אחר  התפתו  לא  הם  אך   – בו  ויגערו  המותרות. 

אם ניסה העולם להטות אותם אליו, ונתו מעליו – הם הרחיקו את עצמם ממנו, והסקיפו על רוע 

מעלליו – והכירו את תעלוליו הרעים,

ְלתֹון  ׁסִ לֹו  ְוֵאין  יו,  ַמֲעׂסָ נּוט  ּגְ ָלֶהם  ֵאר  ְוִהְטּבָ

ִחיֵרי  ּבְ ֵהם  ֲאֵליֶהם.  ִיְטָקֵרב  ַמה  ּבְ ְולֹא  ֲעֵליֶהם 

ֲעֵלי ָהרֹואֹוט  ט ַהֲחִשיִדים, ּבַ ִרים ּוְשֻגּלַ ָהֱאלִֹהים ַהּבָ

ְוַהְיִגיעֹוט  ַהְיָקרֹוט,  ָאלֹוט  ׁסְ )י(ְוַהּמִ קּוחֹוט,  ַהּפְ

רּו, ְוָשֲחרּו ִעּמֹו  ְ רּו ֶאל ָהֱאלִֹהים ְוֻאּסׁ ְ ָהְרצּויֹוט, ִאּסׁ

ָבם  ֶכר ָהֱאלִֹהים תֹוֵרד, ְולֹא ְמַעּכְ ִמּזֵ תֹוֵרד אֹוָטם 

ל ְוהֹודֹוט,  ַהּלֵ ב, ְלׁסֹונֹוָטם ְרִגילֹוט ּבְ ֵמהֹודֹוטֹו ְמַעּכֵ

ֹבר ּוְבִיחּוד. ְוִלּבֹוָטם ְמֵלאֹוט ּבְ

בֹו  ְוָדְרכּו  ירּוהּו,  ְוִהּכִ ָהעֹוָלם  ָלֶהם  ר  ִהְטַנּכֵ
ְגדֹו,  ּבִ ֵמֵעיֵניֶהם  ֶנְעָלם  לֹא  רּוהּו,  ְוִשּפְ

ְגֵדי  ּבִ ָלֶהם  ָלַבׁס  ְרִמיטֹו,  ּטַ ֵמֶהם  ָרה  ִנְשּטְ ְולֹא 

ָלֶהם  ה  ְוִהְטַרּפָ ׁסֹוָלל,  בּוהּו  ְחׁסְ ַוּיַ ֲחמּודֹוָטיו 

ְגֲערּו בֹו, ְוָרָצה  ַחק ֲאֵליֶהם ַוּיִ ְמָצאּוהּו ֻמְכָרח, ׂסָ ַוּיִ

ִקיפּו ַעל רַֹע ַמֲעָלָליו,  ְלַהּתֹוָטם ְוָנתּו ֵמָעָליו, ִהׁסְ
י. והמסאלוט היקרוט. פירוש, בעלי השאיפות הנעלות. השאיפות של האדם השלם צריכות להיות 

על ידי השקפה של גדלות ושלימות. דבר זה למדנו מיוסף הצדיק, שהרי בשעה שמיאן לאשת 

פוטיפר כשבקשה להחטיאו נאמר בתורה )בראשית לט, ח(: “וימאן ויאמר אל אשת אדוניו הן 

אדוני” וגו’. ואמרו חז”ל )מדרש רבה פז, ה(: “אמר לה, למוד )-רגיל( הוא הקב”ה להיות בוחר 

מאהובי בית אבא לעולה... אשמע ליך ושמא אבחר לעולה ואפסל מן הקרבן... למוד הקב”ה להיות 

נגלה על אוהבי בית אבא בלילה... אשמע ליך ושמא יגלה עלי הקב”ה וימצא אותי טמא”. והקשה 

בספר ‘זכרון מאיר’ מדוע תלה יוסף את מיאונו בסיבות גבוהות כל כך ורחוקות מן המציאות ולא 

בגנות הדבר כשלעצמו, שיתקבל יותר על לבה של אשת פוטיפר?

מכאן יסוד חשוב באורחות חייו של האדם. כל מעשה טוב שאדם עושה עליו לעשותו מתוך שאיפה 

לגדלות ולשלימות. לא לראות את המעשה מצד עצמו בלבד, אלא כחוליה בשרשרת של מעשים 

טובים שתביא אותו בסופו של דבר למדרגות גבוהות בעולמו הרוחני. מחשבה כזו מרוממת את האדם 

ומשנה את עצם מהות המעשה מסתם מעשה טוב למעשה שהוא חלק מן הדרגה הגבוהה אליה הוא 

שואף להגיע. וממילא יסייע לו הרעיון הזה גם ב”סור מרע”. בכך גם יוכל ביתר קלות לסתום את פיו 

של היצר המפתה באומרו איך אני – ששואף בכל עת לגדלות – אעשה את מעשי העבירות המגונים?! 

גם בלימוד התורה ישנה נפקא מינה גדולה בין מי שלומד מתוך השקפה גדולה – לדעת את כל 

התורה ולהיות גדול בתורה – לבין מי שלומד רק מתוך מטרה צרה של ידיעת הדבר שהוא לומד 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער הפרישותשער הפרישות הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המושר  ארחוט  טטצז טטצו   המושר   ארחוט   

ואטה, בני, בחר התוב לנפסך 

את  נשמתך  בעבור  בחר   –

החרתה  תרם  ביותר,  הטוב 

בטרם   – טועיל  לא  אסר 

תועיל  שלא  חרטה  תתחרט 

לא  אסר  והדאגה  עוד,  לך 

שתצטער  וקודם   – טכלה" 

 - ייפסק.  שלא  תמידי  צער 

עד כאן צוואת החסיד לבנו.

את  ואוטך  יורנו  האלהים 

אוטנו  ויתה  היסרה,  הדרך 

]ההצלחה[  ההצלה  נטיב  אל 

ברחמיו ורוב חשדיו, אמן.

טם ]נשלם[ סער הטסיעי, טהלה לאל יטברך.

מצפונם  בררו  והרויחו, 

מחשבותם  ִטיהרו   – ונבררו 

לבוטם  וזכו  טהוריּם,  ונעשו 

ונבחרו   – לבבם  את  ִזְּככּו   –

הצתיידו  בקרבתו,  להיות 

ביראת  הצטיידו   – היראה 

כדי   – הרעה  בדרך  הבורא 

הרוצה  מהיצר  להימלט 

להוליכם בדרך רעה - וניצלו – ְוִנְמְלטּו ממנו, ורכבו מרכבוט המעסים והגיעו - מעשיהם הטובים 

שמחה  בו  ומצאו   – יסטנה  לא  וססון  מטמדט  בסמחה  ופגעו  הבא,  העולם  לחיי  אותם  הובילו 

מתמדת וששון נצחי, ונמלתו ללא פגע ממעמד נתינת הדין והחסבון ובתחו – והצילו את עצמם 

מהישורים של הגיהנום.

ר  ָך ֶתֶרם ַהֲחָרָתה ֲאׁסֶ ַחר ַהּתֹוב ְלַנְפׁסְ ִני, ּבְ ה, ּבְ ְוַאּטָ
ר לֹא ִטְכֶלה". ָאָגה ֲאׁסֶ לֹא טֹוִעיל, ְוַהּדְ

ה  ְוַיּתֶ ָרה,  ַהְיׁסָ ֶרְך  ַהּדֶ ְואֹוְטָך  יֹוֵרנּו  ָהֱאלִֹהים 
ַרֲחָמיו  ּבְ ָלה  ַהַהּצָ ְנִטיב  ֶאל  אֹוָטנּו 

ְורֹב ֲחָשָדיו, ָאֵמן.

ָרְך ה ָלֵאל ִיְטּבָ ִהּלָ יִעי ּטְ ׁסִ ַער ַהּטְ ׁסַ ם  ּטַ

ִלּבֹוָטם  ְוִזּכּו  ְוִנְבָררּו,  ַמְצּפּוָנם  ְררּו  ּבֵ ְוִהְרִויחּו, 

לּו,  ְוִנּצָ ָהָרָעה  ֶרְך  ַבּדֶ ְרָאה  ַהּיִ דּו  ִהְצַתּיְ ְוִנְבָחרּו, 

ְמָחה  ְגעּו ְבׂסִ יעּו, ּפָ ים ְוִהּגִ ֲעׂסִ בֹוט ַהּמַ ְוָרְכבּו ַמְרּכְ

ֲעַמד  ִמּמַ ִנְמְלתּו  ה,  ּנֶ ּטַ ִיׁסְ לֹא  ׂסֹון  ְוׂסָ ַמְטֶמֶדט 

ּשּוִרים. ּבֹון ּוָבְתחּו ֵמַהּיִ ַהֶחׁסְ

כרגע. לפי זה יתכן, לראות שנים שלומדים בחברותא, ובכל זאת שונים הם במהותם. לגבי האחד 

יהיה הדף שהם לומדים דף בודד, בשעה שאצל חברו הדף הזה מהווה עוד צעד להגשמת מטרתו 

הגדולה. אין ספק כי השקפתו של השני תגרום לכך שיעמול יותר להבין ולזכור את מה שהוא 

לומד. כמו כן יש בזה כדי להגביר את ניצול הזמן את החשק ואת הסיפוק.

על דרך זו אמרו חז”ל )מנחות פו, א( “עשירים מקמצים”. כי העשיר מצרף גם את הפרוטה לסכום 

הגדול שיש לו כבר, ולכן כל פרוטה יקרה בעיניו. אבל העני בין תהיה לו הפרוטה ובין אם יאבדנה 

– לעולם יישאר עני, ולכן, מלכתחילה, הוא מזלזל בפרוטה.

הוא הדין לגבי יוסף. אילו היה אומר לה רק טעמים פשוטים, הייתה ממשיכה לדבר אל לבו כדי 

שיסכים לכל הפחות רק לשכב אצלה. אבל מכיון שאמר לה טעמים גדולים וקדושים, על ידי זה 

הצליח להישמר ממנה גם מפיתויים אחרים כמו שנאמר “ולא שמע אליה לשכב אצלה להיות עמה” 

)בראשית לט, י(. ומטעם זה אפילו לא הביט עליה כדאיתא במדרש רבה )פ”ז י( “עד היכן )לא שמע 

אליה(, ר”ה בשם ר”א אמר עד שנתנה שרתוע של ברזל תחת צוארו בכדי שיתלה עיניו ויביט בה, 

אף על פי כן לא הביט בה. הדא הוא דכתיב )תהלים קה, יח( “ענו בכבל רגלו ברזל באה נפשו”.

ויתכן שלזה מתכוון ה’מסילת ישרים’ )פ”ב( כשמדבר על היצר-הרע וז”ל: “כי איש מלחמה הוא, מלומד 

לומר, שאי אפשר  והשקפה גדולה”. רצונו  ואי אפשר להינצל ממנו אלא בחכמה רבה  בערמימות 

להינצל מהיצר-הרע אפילו מדברים חמורים, רק על ידי חכמה רבה והשקפה גדולה כמבואר אצל יוסף.

 עיונים 



סער עסירי

שער 
אהבת

ה'





הלבבותשער אהבת ה'ביושר לבב חובות 

 תרחוק המוסר  קקתת 

בתהבק התלהים השלמה

תמר המחבר: מפני שהתדמנו 

מדברינו  שעבר  במה 

ביתור  הקשיעי  בשער 

בפרקים   - הפרישוק  ענין 

הקודמים ביארנו את מהותה 

מן  הפרישות  מידת  של 

כוונקנו  והיקה  הזה,  העולם 

– והמטרה בביאור זה הייתה 

לייחד הלב ולפנוקו – להסיר 

העולם  אהבת  את  הלב  מן 

כדי שיהיה  ותשוקותיו,  הזה 

יקברך  הבורת  לתהבק  פנוי 

ברצון  מלא  שיהיה  וכדי 

להתקרב אליו בלבד ולכסוף 

לרצונו – ולהשתוקק לעשות 

כך  משום  ודווקא  רצונו. 

 – לו  לסמוך  לנכון  רתיקי 

להסמיך לשער הפרישות את ביתור תופני ודרכי תהבק התל יקברך, כי הית קכליק הקכונוק וסוף 

המעלוק – אהבת ה' היא התכונה המרוממת ביותר והמעלה העליונה ביותר במדרגוק תנשי העבודה 

– מכל המדרגות של עובדי ה'. ותומר, ובתלהים תיעזר – אלו הם הדברים שברצוני להקדים בעזרת 

ה':

יִרי  ַער ָהֲעׂשִ ַ ַהּשׁ

ַער ַתֲהַבק ְיָי  ׁשַ

ֵלָמה ְ ַתֲהַבק ָהֱתלִֹהים ַהּשׁ ּבְ

ָעַבר  ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ ְמנּו  ִהְתּדַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ר:  ַהְמַחּבֵ ָתַמר 
ִעְנַין  תּור  ּבֵ יִעי  ׁשִ ַהּקְ ַער  ַ ַבּשׁ ָבֵרינּו  ִמּדְ

ב  ָנֵקנּו ְלַיֵחד ַהּלֵ ִריׁשּוק ִמן ָהעֹוָלם, )ת(ְוָהְיָקה ַכּוָ ַהּפְ

ַרְך, ְוִלְכֹסף ִלְרצֹונֹו,  ּוְלַפּנֹוקֹו ְלַתֲהַבק ַהּבֹוֵרת ִיְקּבָ

ַרְך,  תּור ָתְפֵני ַתֲהַבק ָהֵתל ִיְקּבָ ָרִתיִקי ִלְסֹמְך לֹו ּבֵ

ַמְדֵרגֹוק  ֲעלֹוק ּבְ כּונֹוק ְוסֹוף ַהּמַ י ִהית ַקְכִליק ַהּקְ ּכִ

י ָהֲעבֹוָדה. ְותַֹמר, ּוֵבתלִֹהים ֵתָעֵזר: ַתְנׁשֵ

ת. והייקה כוונקנו לייחד ולפנוקו לתהבק הבורת יקברך. מטרת הפרישות הינה להרחיק מלב האדם 

יהיה פנוי לאהבת הבורא בלבד, לחשוק  את האהבה והתשוקה לענייני העולם הזה כדי שלבו 

ולעשות רצונו יתברך. לולא הפרישות לא יזכה האדם לאהבת ה’, מאחר ולא תתחבר בליבו אהבת 

העולם הזה יחד עם אהבת העולם הבא, כפי שהאריך רבינו לבאר לעיל בשער ‘חשבון הנפש’.

“אהבה” בגימטריא “אחד”. וביארו המפרשים: עולם האהבה הוא סוד עולם האחדות, טבע האדם 

שאוהב את בניו מפני שמרגיש אחדות עמם, מרגיש שהם חלק מן ההוויה שלו. וכן אדם אוהב את 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער אהבת ה'שער אהבת ה' הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  קקתג קקתב  תרחוק  המוסר   תרחוק   

תל הענין העליון והנעלה הזה 

ה', תשר הקכוונו  של אהבת 

לבארו  ושבדעתנו   – לבתרו 

לך  רתוי  וגם   — הזה.  בשער 

שתדע,  ראוי  וכן   – לדעק 

והמידות  החובות  רק  שלא 

אלא  הזה,  בספר  המוזכרות 

יתר  וכל   – חובה  כל  כי 

החובות המוטלות על האדם 

שאר  וגם   – וכל מידה טובה 

המידות הטובות שעל האדם 

לסגל לעצמו, אלו שביארנו 

וגם אלו שלא התבארו בספר 

שהשכל   – המושכלק  הזה, 

מחייב אותן, תו כקובה – או 

אלו הכתובות בתורה תו מתובלק – או המסורות לנו בעל פה, הן קכונוק ומעלוק – כולן הן מידות 

ומדרגות שעולין בהן תל הענין הזה – שבאמצעותן יתקרב האדם אל אהבת ה', והות קכליקן וסופן 

– והיא הפסגה והשיא העליון שלהן, ותין מדרגה למעלה ממנו ]הימנה[ ולת תחריו – אין מדרגה 

גבוהה מאהבת ה' ואין מעלה אחרת שבאה אחריה ]כי האהבת ה' היא סוף כל המדרגות החשובים 

והבלתי חשובים, כי כולם קודמים אליה והיא נעלה מהם )מנוח הלבבות([.

ומפני זה סמכו הנבית עליו השלום במשנה קורה לייחוד – ומסיבה זו נתן משה רבנו ע"ה בספר 

משנה תורה את אהבת ה' קרובה וסמוכה למצוות ייחוד ה' בתמרו – כפי שנאמר )דברים ו, ד(: 

"שמע – הקשב והבן ַעם ישרתל, ה' תלהינו – ה' שהוא עכשיו אלוקי ישראל ]שהרי בימינו רק אנו 

מאמינים ומכירים בו ועובדים אותו[, לעתיד לבוא הוא יהיה ה' תחד" – כשכולם יאמינו רק בו וכל 

העמים יקראו אליו. או אז יהיה יחיד באדנותו )רש"י(. מיד לאחר ייחוד ה' שהפסוק הנ"ל מצביע 

עליו מופיעה מצוות אהבת ה', שנאמר: "ותהבק – קיום המצוות יהיה מתוך אהבתך תק ה'

רתוי לך, תחי, שקבין וקדע, 

 – זכרו  לנו  שתדם  מה  כל  כי 

לבאר  שהקדמנו  מה  כל  כי 

הלבבוק  מחובוק  הזה  בספר 

הטובות  המידוק  ומעלות 

ונדבק הנפשוק – ומסירות הנפש, הן מעלוק ומדרגוק המובילות

ְלָבֲתרֹו  ּנּו  ּוַ ִהְקּכַ ר  ֲתׁשֶ ה  ַהּזֶ ָהֶעְליֹון  ָהִעְנָין  ֶתל 

ל חֹוָבה  י ּכָ ה. — ְוַגם ָרתּוי ְלָך ָלַדַעק, ּכִ ַער ַהּזֶ ַ ַבּשׁ

ֶלק,  ֶלק תֹו ְכקּוָבה תֹו ְמֻתּבֶ ּכֶ ה טֹוָבה, ֻמׂשְ ְוָכל ִמּדָ

ה,  ֶהן ֶתל ָהִעְנָין ַהּזֶ עֹוִלין ּבָ כּונֹוק ּוַמֲעלֹוק ׁשֶ ֵהן ּקְ

ּנּו  ִמּמֶ ְלַמְעָלה  ַמְדֵרָגה  ְוסֹוָפן, ֵתין  ַקְכִליָקן  ְוהּות 

ְולֹת ַתֲחָריו.

ֵנה  ִמׁשְ ּבְ לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  ִבית  ַהּנָ ְסָמכֹו  ֶזה  ֵני  ּוִמּפְ
ַמע  ׁשְ ד(:  ו,  ָבִרים  )ּדְ ָתְמרֹו  ּבְ חּוד,  ַלּיִ קֹוָרה 

ְיָי  ֵתק  )ב(ְוָתַהְבּקָ  ֶתָחד,  ְיָי  ֱתלֵֹהינּו  ְיָי  ָרֵתל  ִיׂשְ

ַדם  ּתָ ֶ ל ַמה ּשׁ י ּכָ ִבין ְוֵקַדע, ּכִ ּקָ ְלָך, ָתִחי, ׁשֶ ָרתּוי 
ָבבֹוק  ַהּלְ ֵמחֹובֹוק  ה  ַהּזֶ ֶפר  ַבּסֵ ִזְכרֹו  ָלנּו 

ּוַמְדֵרגֹוק  ַמֲעלֹוק  ֵהן  ָפׁשֹוק,  ַהּנְ ְוִנְדַבק  ּדֹוק  ְוַהּמִ

ה’חשק’  כיון שמצינו שמעלת  ותאמר,  “ואם תשאל  ב. ותהבק תק ה' תלהיך. כתב רבינו בחיי: 

גדולה ממעלת ה’אהבה’, היה לו לומר ‘וחשקת’ ולמה אמר ‘ואהבת’?

אשתו, מפני שהיא אחד עמו, כדכתיב “זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי” )בראשית ג, כג(, 

נמצא כי ענין האהבה הוא הרגשת אחדות עם הנאהב. עד כאן המשל. עתה נעסוק בנמשל – אהבת 

ה’. אהבת ה’, ענינה הוא הרגשת האחדות עם הקב”ה, כנסת ישראל נקראת פעמים ‘כלתו’ של 

ה’ יתברך: “זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולותיך” )ירמיה ב, ב(, ופעמים שַעם ישראל קרויים 

‘בניו’ של מקום: “בני בכורי ישראל” )שמות ד, כב(. וכשם שיש אהבה ואחדות בין חתן לכלתו 

ובין אב לבתו, כן יש אהבה ואחדות בין הקב”ה לכנסת ישראל.

והנה, האדם מורכב משני חלקים, נשמה וגוף. הגוף חומרי ונפרד בטבעו משורשו, אולם הנשמה 

הקדושה היא חלק אלוק’ ממעל, ומכיון שהיא חלק מן הבורא יתברך - בה שייך ענין האהבה. 

נמצא, שבכדי להגיע לאהבת ה’, אי אפשר שהאדם יפעל עם גופו, וינסה להרגיש בו את אהבת 

ה’, מכיון שהגוף נפרד מן הבורא וענין אהבה כולו ענין של אחדות. אלא ברור שהדרך לכך היא 

רק על ידי הנשמה הקדושה, ומכיון שהנשמה היא חלק אלוק’ ממעל, לכך כל ענינה הוא סוד 

האחדות עם הבורא יתברך. 

וכיון שבכדי להגיע לאהבת ה’ מוכרח האדם להשתמש בנשמתו ולא בגופו, הרי שהאדם צריך 

להגיע לעצמו, לנשמתו, שהיא היא הווייתו. וכאשר יזכה להשיג את נשמתו, ממילא תופיע בו 

מידת האהבה שהיא תולדה של האחדות, אחדות הנשמה עם בוראה. ומאחר וכאמור האדם מורכב 

מב’ חלקים, נשמה וגוף, ובכדי להגיע לאהבת ה’ מוכרח הוא להשתמש בנשמתו, שהיא ורק היא 

חלק אלוק’ ממעל, אם כן עבודת האדם היא לסלק את המפריע להגיע לנשמתו, והוא: שקיעות 

האדם בתוך החומר, כי היא המונעת גילוי של הנשמה. ולכן כתב הרמח”ל בספרו ‘מסילת ישרים’ 

)פרק י”ג( כי: “הפרישות )מכל מה שאינו מוכרח לאדם בעניני העולם הזה( היא תחילת החסידות”, 

והרי חסידות ענינה אהבת ה’ )עיין ‘מסילת ישרים’ פרק י”ח(. ]ובהמשך כותב רבינו: כי מן הנמנע 

הוא שתתיישב ותיקבע אהבת הבורא בלבנו יחד עם אהבת העולם הזה[. הפרישות היא יציאה מן 

החיצוניות אל הפנימיות, כלומר, זוהי תחילת הכניסה לעולם הפנימי, לעולם של נפש. 

 עיונים 

 עיונים 
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 תרחוק המוסר  קקתה קקתד  תרחוק המוסר 

מפני  וזאת   – תהבקו  על 

אותה סיבה; מכיוון שהתורה 

את  רבות  פעמים  מקדימה 

מצות יראת האלוקים למצות 

)דברים  אהבתו, כמו שנתמר 

ה'  מה  ישרתל  "ועקה  יב(:  י, 

תלהיך שותל ]מבקש[ מעמך 

ולתהבה   — לירתה  תם  כי 

כ(:  י,  )דברים  ונתמר  תקו", 

ובו   — קירת  תלהיך  ה'  "תק 

וגם   – הדין  וחייב  קדבת". 

השכל מחייב להתדים הירתה על ]לפני[ התהבה בתלהים – שתהיה היראה מאלוקים קודמת לאהבתו. 

ליראת ה' יש מעין "מעמד ביניים": מפני שהית קכליק הפרישוק וסופה הרחות – היא הקצה העליון 

של מידת הפרישות, והתרובה שבמדרגוק תל מדרגק תהבק התלהים – והיא גם המדרגה הקרובה 

היראה[ השער הרתשון  ]היא,  והות  ה',  לאהבת  מבוא  מעין  המדרגות,  מכל  יותר  ה'  אהבת  אל 

והוסיף   – תלהיך". וזירז עליו 

ה',  אהבת  על  אותנו  לזרז 

קורה  במשנה  תוקו  והשיב 

ששב  שמצינו  כפי   – הרבה 

והזכיר ציווי זה בספר משנה 

כמו  רבות,  פעמים  תורה 

שנתמר )דברים ל, כ(: "לתהבה 

בתולו  לשמוע  תלהיך  ה'  תק 

ולדבתה בו". וטעם הדביתה – 

משמעותה של הדביקות בה' 

והלב  הנתמנה  התהבה  היא 

השלם בה – שתהיה אהבתנו לה' אמיתית ובלב שלם, כמו שנתמר )משלי יח, כד(: "ויש תוהב דבת 

מתח" – יש ֵרַע האוהב לאדם יותר מאח. הרי מבואר שהדביקות היא אהבה )טוב הלבנון(.

אכן, רבנו מציין שגם שאר המידות מביאות לאהבת ה', ובכל זאת קבע רבנו בחיי שדווקא שער 

הפרישות יהיה סמוך לשער אהבת השם. רבנו מציין גם את הסיבה לכך: יראת ה' היא הקצה 

כפי  התענוגים,  מן  לפרוש  האדם  את  מביאה  הבורא  יראת  הפרישות, שהרי  מידת  של  העליון 

שהתבאר בשער הפרישות, וכשם שהתורה עצמה הקדימה את יראת ה' לאהבתו, כך גם רבנו בחיי 

הקדים את הפרישות, שמקורה ביראת ה', לשער אהבת ה' )מרפא לנפש(.

והרבה פעמים ובמקומות שונים המפוזרים במהלך ספר זה מתדים הספר זכר - להזכיר ירתק התלהים 

יב(:  י,  ָבִרים  )ּדְ ָתַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ַתֲהָבקֹו,  ַעל  ָהֱתלִֹהים 

י ִתם  ְך ּכִ ָרֵתל ָמה ְיָי ֱתלֶֹהיָך ׁשֵֹתל ֵמִעּמָ ה ִיׂשְ ְוַעּקָ

ָבִרים י, כ(: ֶתק ְיָי  ְלִיְרָתה — ּוְלַתֲהָבה תֹקֹו, ְוָתַמר )ּדְ

ים  ין ְלַהְתּדִ ב ַהּדִ ת. ְוִחּיֵ יָרת — ּובֹו ִקְדּבָ ֱתלֶֹהיָך ּקִ

ִהית ַקְכִליק  ֵני ׁשֶ ְרָתה ַעל ָהַתֲהָבה ֵבתלִֹהים, ִמּפְ ַהּיִ

ְדֵרגֹוק  ּמַ ּבַ ׁשֶ רֹוָבה  ְוַהּתְ ָהָרחֹות,  ְוסֹוָפּה  ִריׁשּוק  ַהּפְ

ַער ָהִרתׁשֹון  ַ ֶתל ַמְדֵרַגק ַתֲהַבק ָהֱתלִֹהים, ְוהּות ַהּשׁ

קֹוָרה  ֵנה  ִמׁשְ ּבְ תֹוקֹו  יב  ְוֵהׁשִ ָעָליו,  ְוֵזֵרז  ֱתלֶֹהיָך. 

ְיָי  ֶתק  ְלַתֲהָבה  כ(:  ל,  ָבִרים  )ּדְ ֱתַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ה,  ַהְרּבֵ

ִביָתה,  תֹולֹו ּוְלָדְבָתה בֹו. ְוַטַעם ַהּדְ ֹמַע ּבְ ֱתלֶֹהיָך ִלׁשְ

ֱתַמר  ּנֶ מֹו ׁשֶ ּה, ּכְ ֵלם ּבָ ָ ב ַהּשׁ ֱתָמָנה ְוַהּלֵ ָהַתֲהָבה ַהּנֶ

ֵבת ֵמָתח. ֵלי יח, כד(: ְוֵיׁש תֵֹהב ּדָ )ִמׁשְ

ִיְרַתק  ֵזֶכר  ֶפר  ַהּסֵ ים  ַמְתּדִ ְפָעִמים  ה  )ג(ְוַהְרּבֵ

פ”ב ה”א( וז”ל: “הא-ל הנכבד והנורא הזה מצוה לאהבו וליראה אותו שנאמר: ‘ואהבת את אלהיך’ 

ונאמר: ‘את ה’ אלהיך תירא’”. עכ”ל. הקדים הרמב”ם “אהבה” ל”יראה”: “מצוה לאהבו וליראה 

אותו”. 

אך לכאורה מקרא מפורש הוא להיפך, שהרי נאמר בפרשת עקב )דברים י, יב(: “ועתה ישראל 

מה ה’ אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה’ אלהיך ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו”. כאן 

הקדים הכתוב “יראה” ל”אהבה”. ]ואף שהפסוקים שהביא הרמב”ם מקדימים “אהבה” ל”יראה”, 

שהרי “ואהבת” נאמר בחומש דברים פרק ו’ פסוק ה’ ואילו “תירא” נאמר שם להלן בפסוק י”ג, 

הרי אין מוקדם ומאוחר בתורה. אך אם באותו פסוק עצמו הקדימה התורה “יראה” ל”אהבה”, הרי 

וודאי שכך צריך להיות הסדר[.

תירץ הגאון רבי עקיבא איגר זצ”ל, שיש שני סוגי יראה: “יראת העונש” – הקודמת למדרגת 

האהבה, ו”יראת הרוממות” – הבאה לאחר האהבה.

אך  ה’.  לאהבת  הקודמת  העונש”  “יראת  על  מדבר  מעמך”,  שואל  אלהיך  ה’  “מה  הפסוק  לכן 

הרמב”ם מדבר על “יראת הרוממות”, ולכן הקדים אהבה תחילה.

התשובה בזה, כי היא הנותנת, שהרי האוהב הוא מי שאוהב הדבר האהוב ולעתיד תשתכח ממנו 

האהבה, כגון בעת שאוכל או ישן. אבל מי שחושק, אין מחשבתו נפרדת מן החשוק כלל, ואפילו 

בעת שיאכל יזכרנו, גם בעת השינה יראנו בחלום, ולפי שנצטווינו לאהבה את ה’ בשני היצרים 

ובנפש המתאוה ובכל ממונו, ויצטרך האדם לאהוב את כולן בדברים המוכרחים, כי אי אפשר לו 

שיחיה זולתם, על כן ציווה שיאהוב אותם בענין המוכרח, אבל יאהוב את השם יתברך על כולן.

ואם כן מהטעם הזה לא היה יכול לומר ‘וחשקת’, כי אילו היה חושק אותו היה מפריד מחשבתו 

מכל הדברים הגופניים האלה ולא היה משתמש בהם כל עיקר, ואף במוכרחים, ולא היה מקום 

למצות התורה כלל”.

ג. והרבה פעמים מתדים הספר זכר ירתק התלהים על תהבקו. כתב הרמב”ם )הל’ יסודי התורה 

 עיונים 

 עיונים 
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המוסר  תרחוק  קקתז קקתו   המוסר   תרחוק   

ורק  האהבות;  שתי  את 

כתשר יהיה לבו של המתמין 

הזה  בה' רית מתהבק העולם 

הכרה  מצד  מקתווקיו  ופנוי 

שכלו  הכרת  מתוך   – ובינה 

אז  רק   – קקיישב  ובינתו, 

תתמלא תהבק הבורת בלבו, 

 – בנפשו  קתועה  וקהיה 

בה  אחוזה  בנפשו,  ותיקבע 

באחיזה איתנה, כפי היכספו 

לו – לפי מידת השתוקקותו 

 – תוקו  והכרקו  הבורא  אל 

בגודלו  השגתו  מידת  ולפי 

שנתמר  כמו  ויכולתו,  וטובו 

תרח  "תף  ח(:  כו,  )ישעיה 

אנו  עוד  כל   - ה'"  משפטיך 

הולכים בדרך משפטיך, ואין 

בנו אהבה ותשוקה לענייני העולם הזה, "תוינוך" - אנו משתוקקים אליך, "לשמך ולזכרך קתוק 

נפש" – ודבוקים באהבתך, כביכול אהבתך היא תאוות נפש בעינינו )פתחי לב(.

ורתוי שנבתר מדברי התהבה שבעה ענינים – ועלינו לבאר שבעה דברים בענייני אהבת ה': תחד 

מהם, מה הות ענין התהבה בתלהים יקברך – מהי מהותה של אהבת ה', ומהם פירושה ומשמעותה. 

והשני, על כמה פנים קהיה התהבה בתלהים – בכמה אופנים תתבטא האהבה לאלוקים. והשלישי, 

התיך הדרך תליה – כיצד מגיעים לאהבת ה'.

המוביל  הפתח   – משעריה 

מכל  יותר  ה'  אהבת  אל 

שיגיע  תפשר  ותי  השערים, 

ייתכן  ולא   – תליה  התדם 

ה',  לאהבת  האדם  שיגיע 

ירתקו  שקתדם  תחר  תלת 

ופחדו מתלהים יקברך - אלא 

אחרי שיקדים לה את היראה 

והאימה מפני ה' יתעלה. 

שער  את  התדמנו  כן  ועל 

הפרישוק לשער הזה, כי מן הנמנע הוא ממנו – מאתנו ולא ייתכן שקקיישב ותיקבע תהבק הבורת 

בלבנו יחד עם הקיישב תהבק העולם בנו – בכריכה אחת עם אהבת העולם הזה. לבנו צר מהכיל 

ָהעֹוָלם  ֵמַתֲהַבק  ֵרית  ֲתִמין  ַהּמַ ֵלב  ִיְהֶיה  ר  ְוַכֲתׁשֶ

ב  ֵ ְקַיּשׁ ּקִ ּוִביָנה,  ָרה  ַהּכָ ד  ִמּצַ ֲתוֹוָקיו  ִמּקַ ּוָפנּוי 

ִפי  ַתֲהַבק ַהּבֹוֵרת ְבִלּבֹו, ְוִקְהֶיה ְקתּוָעה ְבַנְפׁשֹו ּכְ

ְעָיה כו,  )ְיׁשַ ֱתַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָרקֹו תֹוקֹו,  ְוַהּכָ ְספֹו לֹו  ִהּכָ

ּוְלִזְכְרָך  ְמָך  ְלׁשִ ינּוָך  ִתּוִ ְיָי  ֶטיָך  ּפָ ִמׁשְ ח(: ַתף תַֹרח 

ֲתַוק ָנֶפׁש. ּקַ

ִעְנָיִנים.  ְבָעה  ׁשִ ְבֵרי ָהַתֲהָבה  ִמּדִ ָבֵתר  ּנְ ׁשֶ ְוָרתּוי 
ָהַתֲהָבה  ִעְנַין  הּות  ַמה  ֵמֶהם,  ֶתָחד 

ְהֶיה  ּקִ ָפִנים  ה  ּמָ ּכַ ַעל  ִני,  ֵ ְוַהּשׁ ַרְך.  ִיְקּבָ ֵבתלִֹהים 

ֵתֶליָה.  ֶרְך  ַהּדֶ ֵתיְך  י,  ִליׁשִ ְ ְוַהּשׁ ֵבתלִֹהים.  ָהַתֲהָבה 

ת  יַע ָהָתָדם ֵתֶליָה, ֶתּלָ ּגִ ּיַ ׁשֶ ר  ְוִתי ֶתְפׁשָ ָעֶריָה,  ְ ִמּשׁ

ָרְך. ם ִיְרָתקֹו ּוַפְחּדֹו ֵמֱתלִֹהים ִיְקּבָ ְתּדַ ּקִ ַתַחר ׁשֶ

ה, ַהּזֶ ַער  ַ ַלּשׁ ִריׁשּוק  ַהּפְ ַער  ׁשַ ְמנּו  ִהְתּדַ ן  ּכֵ  ְוַעל 
ַתֲהַבק  ב  ֵ ְקַיּשׁ ּקִ ׁשֶ ּנּו  ִמּמֶ ְמָנע  ַהּנִ ִמן  י  )ד(ּכִ

נּו.  ּבָ ָהעֹוָלם  ַתֲהַבק  ב  ֵ ִהְקַיּשׁ ִעם  נּו  ְבִלּבֵ ַהּבֹוֵרת 

ועינויים? האם עלינו להכאיב לגופינו? – חלילה! הרי הרמב”ם עצמו מלמד אותנו הלכות רבות 

הקשורות לשמירת הגוף ובריאותו. אלא הכוונה שיש לדכא ולהסיר את האהבה ואת המשיכה 

הפנימי  החיבור  ואת  יבטל מעצמו את הקשר  ככל שהאדם  הזה.  העולם  החומריות של  להבלי 

לעניני העולם הזה – כך יתחבר בפנימיותו לעולם הנפשי והרוחני שלו )‘יחי ראובן’, שמות ל, 

לד-לו(.

ד. כי מן הנמנע ממנו שקקיישב תהבק הבורת בלבנו עם הקיישב תהבק העולם בנו. רבינו לעיל 

)שער ‘חשבון הנפש’( כתב: “וכבר אמר אחד מן החכמים: כאשר לא יתחברו בכלי אחד המים 

והאש, כן לא תתחבר בלב המאמין אהבת העולם הזה ואהבת העולם הבא. ואמרו: העולם הזה 

והעולם הבא כשתי צרות, כאשר תרצה האחת מהן, תקצוף השנית”.

ואין שום אפשרות של חיבור ביניהם, כך  ומנוגדים  כשם שהאש ומים הם שני כוחות הפכיים 

הכוונה  ואין  חיבור.  שום  ביניהם  ואין  לזה  זה  והפכיים  נפרדים  הם  הבא  והעולם  הזה  העולם 

שבעולם הזה לא שייך להתחבר לעניני העולם הבא. אדרבה, כל פעולה גשמית וחמרית בעולם 

הזה ניתן להשתמש בה באופן שתועיל לרומם את הרוחניות של האדם ולחבר אותו עם העולם 

הבא שלו. אלא הכוונה היא שעצם ה’עסק’ שעושה האדם מעניני העולם הזה – זהו היפוכו הגמור 

של ‘העולם הבא’ שלו. אדם לא יכול להתחבר לענייני העולם הזה, להימשך אחרי תענוגות העולם, 

ויחד עם זאת לאהוב ולהשתוקק גם לעולם הבא. זה לא הולך יחד. זה כמו אש ומים!

הנפש  שחורבן  יצייר  הראשון  המושכל  “כי  וז”ל:  המשניות  לפירוש  בהקדמתו  כותב  הרמב”ם 

בתיקון הגוף, ותיקון הנפש בחורבן הגוף”. עכ”ל. כך פועלים שני הכוחות המנוגדים – רוחניות 

וגשמיות: “משיב הרוח ומוריד הגשם”. אם עולה הרוחניות – יורדת הגשמיות, ואם יורדת הרוחניות 

– מתגברת החומריות.

סיגופים  ידי  על  רק  נעשית  הנפש  התעלות  האם  הגוף”,  בחורבן   – הנפש  “תיקון  הכוונה  מה 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער אהבת ה'שער אהבת ה' הלבבות הלבבותחובות  חובות 

 תרחוק המוסר  קקתט קקתח  תרחוק המוסר 

התהבה  ענין  מה  תבל 

בתלהים? – על השאלה, מהי 

מהותה של האהבה לאלוקים, 

התשובה  את  נותן  הנני 

אהבה  של  הפירוש  הבאה: 

הנפש  כלוק  הות:  לאלוקים 

והשתוקקותה ונטוקה בעצמה 

בעצמה  והתעוררותה   –

שקדבת  כדי  הבורת,  תל 

]להידבק[ בתורו העליון. 

בדברים הבאים מסביר רבנו, 

יתפתה  שהאדם  ייתכן  כיצד 

לכאורה  גופו.  תאוות  אחר 

הלא  תמיהה:  מעורר  הדבר 

הגוף ללא הנשמה הוא כאבן דוממת, ולנשמה - כך ברור לכול - אין תאוות גשמיות? 

כמענה לשאלה זו מתאר רבנו את טיבה וטבעה של הנשמה - היא עצם רוחני פשוט ואין לה שום 

תאוות בהמיות, הן קודם בואה לעולם, הן לאחר שהיא נפרדת מן הגוף, והיא דומה למלאכי עליון. 

גם בהיותה קשורה אל הגוף כל רצונה בהשגת התאוות הגשמיים הוא להשקיט את הגוף המציק 

לה בדרישותיו ובצרכיו, והיא עושה זאת מתוך אחריות לבריאותו )מרפא לנפש(. והות – הגורם 

המעורר בנפש רגשות של השתוקקות ודבקות תמידית בה' הוא העובדה שהנפש היא עצם פשוט 

רוחני – היא דבר רוחני שאינו מורכב מיסודות החומר ]ארבעת יסודות החומר הם: אש, רוח, מים, 

עפר[, ולכן היא נוטה ונמשכת בטבעה תל הדומה לה מהתישים – לדברים רוחניים הדומים לה, 

ומקרחתק בטבעה – באופן טבעי מתשר הות כנגדה מן הגופוק העבוק – מהדברים הגשמיים שהם 

מנוגדים לטבעה. וכתשר תשרה הבורת יקברך בגוף הזה העב – וכאשר קשר אותה הבורא יתברך 

וחיבר אותה אל הגוף המגושם, תשר רצה לנסוקה בו בהנהגקה תוקו – כדי לנסות ולבחון אותה אם 

היא מנהיגה אותו על פי רצון ה' ]כפי שביאר רבנו עניין זה באריכות בשער עבודת האלוקים[, 

ביכולק  הית  התם  והרביעי, 

יש  האם   – לת  תם  התדם, 

לאדם היכולת להגיע לאהבת 

ומרומם  גבוה  הדבר  או  ה' 

להגיע  ממנו  נבצר  ממנו, 

בתופני  והחמישי,  אליו. 

הגורמים  מהם   – מפסידיה 

המונעים והמפסידים אותה. והשישי, תוקוקיה תשר בהם קקברר מהמתמין – מהם הסימנים שעל 

ידם ניתן להכיר את האוהב את ה'. והשביעי, במנהגי תוהבי התלהים – מהן הנהגותיהם של אוהבי 

ה'.

ֶרת ִרתׁשֹון  ּפֶ

ְכלֹוק  הּות  ֵבתלִֹהים?  ָהַתֲהָבה  ִעְנַין  ָמה  ֲתָבל 
ֵדי  ּכְ ַהּבֹוֵרת,  ֶתל  ַעְצָמּה  ּבְ ּוְנטֹוָקּה  ֶפׁש  ַהּנֶ

ׁשּוט  ֶפׁש ֶעֶצם ּפָ ַהּנֶ תֹורֹו ָהֶעְליֹון. ְוהּות, ׁשֶ ת ּבְ ְדּבַ ּקִ ׁשֶ

ים,  ים ָהרּוָחִנּיִ רּוָחִני, נֹוָטה ֶתל ַהּדֹוֶמה ָלּה ֵמָהִתיׁשִ

ה ִמן ַהּגּופֹוק  ר הּות ְכֶנְגּדָ ִטְבָעּה ֵמֲתׁשֶ ּוִמְקַרֶחֶתק ּבְ

ה  ּגּוף ַהּזֶ ַרְך ּבַ ָרּה ַהּבֹוֵרת ִיְקּבָ ר ְתׁשָ ֶהָעבֹוק. ְוַכֲתׁשֶ

תֹוקֹו,  ְבַהְנָהָגָקּה  ּבֹו  ְלַנּסֹוָקּה  ָרָצה  ר  )ת(ֲתׁשֶ ָהָעב, 

לֹת.  ִתם  ָהָתָדם,  ִביֹכֶלק  ִהית  ִתם  ְוָהְרִביִעי, 

תֹוקֹוֶקיָה  י,  ִ ּשׁ ִ ְוַהּשׁ ַמְפִסיֶדיָה.  ָתְפֵני  ּבְ י,  ְוַהֲחִמיׁשִ

ִמְנֲהֵגי  ִביִעי, ּבְ ְ ֲתִמין. ְוַהּשׁ ֵרר ֵמַהּמַ ְקּבָ ֶהם ּקִ ר ּבָ ֲתׁשֶ

תֹוֲהֵבי ָהֱתלִֹהים.

ת. תשר רצה לנסוקה בה בהנהגקה תוקו. כתב הרמח”ל )דרך ה’ ח”א, פ”ג(: “גזרה החכמה העליונה, 

שיהיה האדם מורכב משני הפכים, דהיינו, מנשמה שכלית וזכה )מתאוות ומידות(, וגוף ארציי 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער אהבת ה'שער אהבת ה' הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  תרחוק   תרחוק המוסר  קקתית קקתי  

בנשמה  נוטע  הבורא  היה 

תכונות אלו, ומשעת הולדתו 

אחר  רק  נמשך  האדם  היה 

גופו  צורכי  היו  הרוחניות, 

הגוף  היה  ולא  מוזנחים 

והיה הולך לאיבוד  מתפתח, 

ומסיבה  הלבנון([.  טוב  )לפי 

בנפש  הבורא  טבע  זו 

לדברים  גם  הנטייה  את 

לדברים וגם   רוחניים 

גשמיים.

הנפש  קרגיש  כתשר  ולכן, 

לגופה  קועלק  בו  שיש  במה 

כאשר   – לגויקה  וקתנה 

הנפש מבחינה בדבר המביא 

תועלת לגוף לחזקו ולהעמידו בתיקונו, קטה במחשבקה תליו – מתעורר בה הרצון להשגת הדבר, 

וקכסוף – והיא משתוקקת לו, כדי לבתש המנוחה – מתוך תחושה שהשגת הדבר תביא לה מנוחה 

לגוף?  בדאגתה  הנשמה  דומה  למה  לו.  המציקים  ומהדברים   – ופגעיו  גופה  ממכאובי   - ממדוי 

וזמן  מומחה,  לרופא  החולה  של  להשתוקקותו  בדומה   – ככסוף התדם לרופת בתי כשהות חולה 

 – ויחשוב על תודוקיו  אותו  שישמש  עוזר  הרופא  של  לרשותו  מעמיד  והוא   – לו מי שישמשהו 

אהבתו  חולת  שהיא  הנפש,  ]כן  לרפואתו  ויתמסר  פנוי  יהיה  שהרופא  כדי  צרכיו,  לכל  וידאג 

יתברך. רצונה הוא שהגוף יהיה פנוי לשמש אותה, כדי שתוכל לעבוד את הקב"ה, שהוא דוגמת 

לגופה  ולתת מרגוע  בעיניה שיכול להשקיט  לכל מה שנדמה  נוטה  היא  ולכן  הרופא שבמשל, 

)פת לחם([. בכל הנוגע לענייני הגוף הרי דאגתה של הנשמה היא כמילוי חובה בלבד, ולעומת 

בנפשה  וכח  בעצמה  תור  לה  שיוסיף  לבוראה  קרוב  רוחני,  בענין  ותבחין  הנפש  כשקרגיש  זאת 

כדי  ותחבולותיה  מאמציה  כל  את  תפנה   – עצמה, קטה במזימקה תליו  לה  וכוח  אור  ויעניק   –

– ותהרהר בו  יהיו דבוקות בו, וקעבירהו ברעיוניה  – ומחשבותיה  להשיגו, וקדבת בו במחשבקה 

אליו,  ולכסוף  לו  מלהשתוקק  תחדל  ולא   - לו  וכוספק  תליו  ]ותתאווה[  ומקתווה  ברעיונותיה, 

– הזכה  התהבה  של  ביותר  העליונה  המדרגה   – קכליק  הן  תשוקה  ואותה  נטייה  אותה   –  וזתק 

הטהורה.

בה  נתן  הוא   – תוקה  העיר 

רצון  בה  המעוררות  תכונות 

לחוס עליו – ולרחם על הגוף 

 – תליו  הקועלוק  ולמשוך 

זקוק  שהוא  למה  ולדאוג 

 לשם תועלתו, וזאת, בעבור ולשם השיקוף הטוב והחברה תשר נטבעה ביניהם – אותו חיבור של

– מיד בתחילת התפתחותו של האדם, ]אילולא  שקשר הקב"ה מקחילק הגידול  הנפש אל הגוף 

קֹוֶעֶלק  ּבֹו  ׁש  ּיֵ ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ ֶפׁש  ַהּנֶ יׁש  ְרּגִ ּקַ ר  ְוַכֲתׁשֶ
ה  ּטֶ ּקַ ָקּה,  ּיָ ִלְגּוִ ָנה  ְוַקּתָ ְלגּוָפּה 

נּוָחה  ׁש ַהּמְ ֵדי ְלַבּתֵ ה ֵתָליו ְוִקְכֹסף לֹו, ּכְ ְבּקָ ַמֲחׁשַ ּבְ

ָבִתי  ְלרֹוֵפת  ָהָתָדם  ְכֹסף  ּכִ ּוְפָגָעיו,  גּוָפּה  ְדֵוי  ִמּמַ

הּו ְוַיְחׁשֹב ַעל  ׁשֵ ּמְ ׁשַ ּיְ ן לֹו ִמי ׁשֶ הּות חֹוֶלה, ְוַזּמֵ ׁשֶ ּכְ

ָלּה  ּיֹוִסיף  ׁשֶ ִעְנָין  ּבְ ֶפׁש  ַהּנֶ יׁש  ְרּגִ ּקַ ּוְכׁשֶ תֹדֹוָקיו. 

ָקּה ֵתָליו,  ה ִבְמִזּמָ ּטֶ ּקַ ּה,  ַנְפׁשָ ּבְ ְוֹכַח  ַעְצָמּה  ּבְ תֹור 

ְבַרְעיֹוֶניָה,  ְוַקֲעִביֵרהּו  ה,  ְבּקָ ַמֲחׁשַ ּבְ ּבֹו  ת  ְוִקְדּבַ

ְכִליק ָהַתֲהָבה  ה ֵתָליו, ְוכֹוֶסֶפק לֹו, ְוזֹתק ּקַ ּוִמְקַתּוָ

ה. ּכָ ַהּזַ

ֵהִעיר תֹוָקּה ָלחּוס ָעָליו ְוִלְמׁשְֹך ַהּקֹוָעלֹוק ֵתָליו, 

ֵביֵניֶהם  ָעה  ִנְטּבְ ר  ֲתׁשֶ ְוַהֶחְבָרה  ּקּוף  ִ ַהּשׁ ֲעבּור  ּבַ

ּדּול. ק ַהּגִ ִחּלַ ִמּקְ

ועכור, שכל אחד מהם יטה בטבע לצדו, דהיינו הגוף לחומריות והנשמה לשכליות. ותמצא ביניהם 

מלחמה. באופן שאם תגבר הנשמה, תתעלה היא ותעלה הגוף עמה, ויהיה אותו האדם - המשתלם 

בשלמות המעותד. ואם יניח האדם שינצח בו החומר, הנה ישפל הגוף ותשפל נשמתו עמו, ויהיה 

אותו האדם בלתי הגון לשלמות ]על ידי ניצחון החומר[, ונדחה ממנו חס ושלום. ולאדם הזה יכולת 

להשפיל חומרו לפני שכלו ונשמתו, ולקנות שלמותו כמו שזכרנו”. עכ”ל. 

עבודת האדם היא להשליט שכלו על תאוותו ורצונו. במסכת ברכות )סא, ב( אמרו: “צדיקים 

יצר הטוב שופטן, רשעים יצר הרע שופטן”. וביאר הגר”א )‘אמרי נועם’( ‘שופטן’ היינו ‘מנהיגן’, 

להיפך  וכן  היצר-טוב,  מעצת  הוא  מחשבותם  שכל  והיינו  המנהיגם,  הוא  היצר-טוב  הצדיקים 

ברשעים. וכן איתא ב’שנות אליהו’ )ברכות פ”ט( וז”ל: צדיקים יצר הטוב שופטן, פירוש, כאשר 

הם אוכלים גם זה יצר טוב, שאינם אוכלים אלא שיהיו יכולים לעבוד ה’. והרשעים הם להיפך, אף 

כשהם לומדים הוא עם היצר הרע, וזהו יצר הרע שופטן עכ”ל. 

וביארו המפרשים, כי האדם מורכב משני חלקים, מגוף ונפש, הגוף עשוי מחומר גס עכור השואף 

לגשמיות ונמשך אחרי התאוות והרצונות, ועליו שולט היצר הרע. והנפש מן העליונים נשמת חיים, 

ומאן דנפח מדיליה נפח, ושואפת לעניינים רוחניים, ומתרחקת ומואסת בתאוות הגשמיים, והיצר 

הטוב שולט על חלק הזה. 

הצדיקים שזכו להילחם ביצר הרע ולעקור אותו מקרבם, בבחינת “ְוִלִּבי חלל בקרבי” )תהלים קט, 

כב( שלא שלט בו יצר הרע )ב”ב יז, א(, אותם שופט ומנהיג היצר הטוב, כל מעשיהם נובעים אך 

ורק ממקור הטוב ומכוונים לגמרי לשם שמים, ואין בהם שום שמץ עוון וחטא.

ואילו הרשעים הם ההיפך הגמור, שכן ברצונם השליטו על עצמם את החלק הגשמי של הגוף, 

והחשיכו את הנשמה הרוחנית, וכל מעשיהם מכוונים על ידי היצר הרע וכל מעשה שהם עושים, 

הרי כל כולו נובע ומכוון אל הרוע והחטא.

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער אהבת ה'שער אהבת ה' הלבבות הלבבותחובות  חובות 

 תרחוק המוסר  קקתיג קקתיב  תרחוק המוסר 

עדיו - אחריהם ברעיוניה, עם 

הקעלמוקה – ובתוך כדי כך 

הצלקה  בו  מתשר  התעלמה 

מהעמל   – המעונים  בשני 

בשני  להצלתה  שיביא 

מזה  קשוב  או-אז  העולמות, 

מדרכה  הנפש  בה  תחזור   –

ללכת אחר תאוות הגוף וקניח כל עניניה תל הבורת החנון – ותמסור את כל ענייני העולם הזה 

בידי הבורא הרחום והחנון, וקטה במחשבקה – ותפנה במחשבתה לבתש תופני הצלקה – לבקש דרך 

המפלט לה מעוצם מה שנותשה בו – מהמלכודת העמוקה שהיא לכודה בה,

אולם   – כן  שהדבר  וכיון 

מכיוון שעל הנפש לדאוג גם 

לגופה, והיו תרותי הגוף רבים 

– והדרישות של הגוף רבות 

שימלת  מה  תל  וצרכיו  הן, 

והוא   – מקמידים  מחסורו 

לדברים  בתמידות  נצרך 

עם  חסרונו  את  שימלאו 

בכל עת   – השעוק והעיקים 

ובכל שעה, ולת היקה הנפש 

בכל  לו  מעיין  לעמוד  יכולה 

זה – ואין הנפש יכולה לחדול 

לענייני  ולדאוג  מלחשוב 

השתט  לה  שתין  מפני  הגוף, 

- ומפני שאין לה שלווה ולת 

לה  כשאין   – מבלי  מנוחה 

מרגוע מדוי - ממכאובי גופה, 

נטרדה הנפש – לכן הנפש טרודה בעניני גופה, והדבר גורם לה להתעלם מתוהביה הרתויים לה – 

מלעסוק בדברים הרוחניים האהובים עליה והמקייחדים בעצמה – והמביאים תועלת רק לה עצמה, 

תשר בהם הצלחקה – ובהם תלויה הצלחתה בנוה מרגועה – במקום מנוחתה הנצחי.

ויאיר לה, ויגלה לה גנוק  – אולם כאשר אור השכל יבקיע לו דרך  וכתשר יבתע לה תור השכל 

בתהבקה, אליהם   - תליו  נטקה  שהיא  הגשמיים  הדברים  הם  מגונים  כמה  לפניה  ויחשוף   –  מה 

ונמשכה

ּבֹו  ר  ֵמֲתׁשֶ מּוָקּה  ִהְקַעּלְ ִעם  ַרְעיֹוֶניָה,  ּבְ ָעָדיו 

ל  ּכָ יַח  ְוַקּנִ ה  ִמּזֶ ׁשּוב  ּקָ עֹוִנים,  ַהּמְ ֵני  ׁשְ ּבִ ָלָקּה  ַהּצָ

ּה  ְבּקָ ַמֲחׁשַ ּבְ ה  ְוַקּטֶ ַהחֹוֵנן,  ַהּבֹוֵרת  ֶתל  ִעְנְיֶניָה 

בֹו,  ה  ּנֹוְתׁשָ ֶ ּשׁ ַמה  ֵמעֶֹצם  ָלָקּה  ַהּצָ ָתְפֵני  ׁש  ְלַבּתֵ

ים,  ַרּבִ ַהּגּוף  ְתרּוֵתי  ְוָהיּו  ן,  ּכֵ ָבר  ַהּדָ ׁשֶ ְוֵכיָון 
ַמְחסֹורֹו  ת  ַמּלֵ ּיְ ֶ ּשׁ ַמה  ֶתל  ּוְצָרָכיו 

ֶפׁש  ים, ְולֹת ָהְיָקה ַהּנֶ עֹוק ְוָהִעּקִ ָ ַמְקִמיִדים ִעם ַהּשׁ

ָלּה  ֵתין  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ֶזה,  ְבָכל  לֹו  ן  ֵמַעּיֵ ַלֲעֹמד  ְיכֹוָלה 

גּוָפּה,  ִמְדֵוי  ַמְרּגֹוַע  ִלי  ִמּבְ ְמנּוָחה  ְולֹת  ֵתט  ַהׁשְ

ָהְרתּוִים  ֵמתֹוֲהֶביָה  גּוָפּה  ִעְנְיֵני  ּבְ ֶפׁש  ַהּנֶ ִנְטְרָדה 

ַהְצָלָחָקּה  ֶהם  ּבָ ר  ֲתׁשֶ ַעְצָמּה,  ּבְ ְקַיֲחִדים  ְוַהּמִ ָלּה 

ְנֵוה ַמְרּגֹוָעּה. ּבִ

נּוק  ֶלה ָלּה ּגְ ֶכל, ְוִיּגָ ַתע ָלּה תֹור ַהּשֵׂ ִיּבָ ר  )ב(ְוַכֲתׁשֶ

ָכה  ַתֲהָבָקּה, ְוִנְמׁשְ ְטָקה ֵתָליו ּבְ ּנָ ֶ ַמה ּשׁ

בוקע אור שכלו להכיר ולהבין את האמת ]לעיל ב’שער היחוד’ )פ”ה( כתב רבינו: “כי החכמה, 

כשמנהיגים אותה על דרכה, תהיה רפואה לכל מדווה, וכשנוטים בנתיבתה תהיה מדווה כולל 

שאין לו רפואה ולא ארוכה”[. אמנם כאשר הוא מפנה את מחשבתו לעניינים אחרים, מיד נחלש 

הדיבוק הזה. 

וביותר מבואר הענין הזה ברמב”ם )בסוף ‘מורה נבוכים’ פרק נ”א(, וז”ל: “הערה: הלא ביארתי לך 

שזה השכל אשר שפע עלינו מהשם יתברך, הוא הדבוק בינינו ובינו. והרשות נתונה לך אם תרצה 

לחזק הדבוק הזה – תעשה )כלומר, תוכל לחזקו(, ואם תרצה להחלישו מעט מעט עד שתפסקהו 

– תעשה. ולא יחזק זה הדבוק רק בהשתמשך בו באהבת השם, ושתהיה כוונתך אליה. וחולשתו 

תהיה בשומך מחשבתך בדבר זולתו.

ותדע שאתה, ולּו היית החכם שבבני אדם באמיתת החכמה האלקית – כשתפנה מחשבתך למאכל 

צריך או לעסק צריך – כבר פסקת הדיבוק ההוא אשר בינך ובין ה’ יתברך, ואינך עמו אז וכן הוא 

אינו עמך, כי היחס ההוא אשר בינך ובינו כבר נפסק בפועל בעת ההיא. ומפני זה היו מקפידים 

החסידים על השעות שהיו בטלים בהם מלחשוב בשם והזהירו ממנו ואמרו: ‘אל תפנו אל מדעתכם’ 

)שבת קמט, א(. ואמר דוד )תהלים טז, ח(: ‘שויתי ה’ לנגדי תמיד כי מימיני בל אמוט’ – הוא אומר 

איני מפנה מחשבתי ממנו, וכאילו הוא יד ימיני אשר אל ישכחה האדם כהרף עין, ומפני זה לא 

אמוט, כלומר לא אפול”. עכ”ל הרמב”ם. הרמב”ם מניח כאן את היסוד כי עצם מציאות השכל 

שלנו הוא הדיבוק בין האדם ובין הבורא. אם האדם משתמש בשכלו לחשוב ברוחניות, הוא מחזק 

את הדבקות בינו ובין הבורא; וכשהוא מפנה מחשבתו לעניינים אחרים, מיד נחלש הדיבוק הזה.

הבורא  עם  טבעי  בקשר  מיצירתו  מחובר  האדם  וכו'.  ויגלה לה  יבתע לה תור השכל  וכתשר  ב. 

יתברך, ואין לו אלא לחזק חיבור זה. חיבור זה הוא באמצעות השכל, השכל הוא החיבור הטבעי 

בין האדם ובין בוראו, כלשונו של רבינו לעיל בשער ‘עבודת האלהים’ )פ”ה(: “כי ההערה השכלית 

ולהכיר סימני חכמתו”. אם האדם  היא הזכרת אלהים את האדם באמצעות שכלו לדעת אותו 

משתמש בשכלו לחשוב בבורא או בתורה, בכך הוא מחזק את הדבקות בינו ובין הבורא, ואז 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער אהבת ה'שער אהבת ה' הלבבות הלבבותחובות  חובות 

 תרחוק המוסר  קקתטו קקתיד  תרחוק המוסר 

מעצמקו וגדולקו. ולת קסור 

עד  מכך  תחדל  ולא   – מזה 

תשר יבטיחנה הבורת יקעלה 

מרגוע,  הבורא  לה  ייתן   –

 – את פחדה ומורתה  וישתיט 

ויפיג ממנה את הפחד והמורא 

עד  ]כלומר,  ממנו  לה  שיש 

כיצד  הבורא  אותה  שילמד 

וללכת  החטא  מן  להיזהר 

)מנוח  בעיניו  הישרה  בדרך 

קשותה  ותז   — הלבבות([. 

כוס התהבה בתלהים – ואז תתמלא באהבה לאלוקים, וקקבודד בו לייחד לבבה לו – ותתבודד עם 

עצמה כדי לייחד את לבבה אליו, ולתהבה תוקו – ולהגביר אהבה כלפיו, ולבטוח עליו, ולכסוף לו – 

ולהשתוקק לקרבתו, ולת יהיה לה עסת אחר בלקי ]מלבד[ עסת עבודקו, ולת יעבור על רעיוניה שום 

רצון אחר זולקו - חוץ מרצונו יתברך, ולת יעלה במחשבקה מאומה בלעדיו יתברך, ולת קשלח – 

 – בו  שנוסקה  מה  וגודל 

הקשה  בניסיון  ומהכישלון 

שהתנסתה בו. 

העת  ובאותו   – קפרוש  ותז 

 - מן  פרישות  לידי  תבוא 

ומכל  הזה  העולם  מענייני 

 – הגופוק  וקבזה  קענוגיו, 

ולכל  הגוף  לענייני  ותבוז 

וסמוך  ]תאוותיו[,  קתווקם 

זאת,  כשתעשה  ומיד   – לזה 

רותוקיה  ויזכו  עיניה  יפתחו 

וראייתה  ייפקחו  עיניה   –

הסכלוק  מענן  תזדכך 

בתלהים ובקורקו – מערפילי הבורות בענייני האלוקים ותורתו, וקכיר התמק מן השתר – ותבחין 

בהבדל שבין האמת והשקר, וייגלו לה פני תמיקק – ותתגלה לה אמיתות בורתה ומנהיגה. 

לו  וקשקחוה  קכרע  או-אז  גדולקו,  עוצם  ואת  האלוקים  של  יכלקו  גודל  את  הנפש  קבין  וכתשר 

]לפניו[ בירתה ופחד ותימה

ר  ֲתׁשֶ ַעד  ה  ִמּזֶ ָקסּור  ְולֹת  קֹו.  ּוְגֻדּלָ ֵמָעְצָמקֹו 

ְחָדּה ּפַ ִתיט  ְוַיׁשְ ה  ִיְקַעּלֶ ַהּבֹוֵרת  ה   ַיְבִטיֶחּנָ

ֵבתלִֹהים,  ָהַתֲהָבה  ּכֹוס  ה  ּתֶ ׁשֻ ּקְ ְוָתז  ּומֹוָרָתּה. — 

תֹוקֹו,  ּוְלַתֲהָבה  לֹו,  ְלָבָבּה  ְלַיֵחד  ּבֹו  ְוִקְקּבֹוֵדד 

י  ְלּקִ ְוִלְבטַֹח ָעָליו, ְוִלְכֹסף לֹו, ְולֹת ִיְהֶיה ָלּה ֵעֶסת ּבִ

זּוָלקֹו, ַרְעיֹוֶניָה  ַעל  ַיֲעֹבר  ְולֹת  ֲעבֹוָדקֹו,   ֵעֶסת 

ַלח ִקׁשְ ְולֹת  ְלָעָדיו,  ּבִ ּה  ְבּקָ ַמֲחׁשַ ּבְ ַיֲעֶלה   ְולֹת 

ָהעֹוָלם  ִמן  ְפרׁש  ּקִ ְוָתז  ָקה בֹו. —  ּסְ ּנֻ ֶ ּשׁ ַמה  ְוֹגֶדל 

ֲתָוָקם,  ּקַ ְוָכל  ַהּגּופֹוק  ְוִקְבֶזה  ֲענּוָגיו,  ּקַ ל  ּוִמּכָ

ֵמֲעַנן  רֹותֹוֶקיָה  ּכּו  ְוִיּזַ ֵעיֶניָה  ְתחּו  ִיּפָ ָלֶזה  ְוָסמּוְך 

ִמן  ָהֱתֶמק  יר  ְוַקּכִ ּוְבקֹוָרקֹו,  תלִֹהים  ּבֵ ְכלּוק  ַהּסִ

ק ּבֹוְרָתּה ּוַמְנִהיָגה. ֵני ֲתִמּקַ לּו ָלּה ּפְ ֶתר, ְוִיּגָ ֶ ַהּשׁ

ְכַרע  קֹו, ּקִ ֻדּלָ ִבין ּגֶֹדל ְיָכְלּקֹו ְועֶֹצם ּגְ ּקָ ר  )ג(ְוַכֲתׁשֶ

ְוֵתיָמה  ָוַפַחד  ְבִיְרָתה  לֹו  ֲחֶוה  ּקַ ְוִקׁשְ

לידי זריזות חיצונית, כך גם הזריזות החיצונית מביאה לידי התלהטות הפנימית.

מביאה  פנימית  המידות(. כשם שאהבה  )וכן בשאר  ותורתו  ה’  בענין אהבת  נאמר  גם  זה  כלל 

בלב  אהבה  ההתנדבות  פעולת  מעוררת  כך  יתברך,  כבודו  למען  משלו  ולויתור  להתנדבות 

והתקשרות לה’ יתברך ולתורתו. ולפי ערך ריבוי ההתנדבות, כן יעורר לעומתו ניצוצי אהבת ה’ 

יתברך. כאשר אדם ‘מוותר’ משלו ל’טובת’ הקב”ה, הוא עושה מעשה שיכול להביאו לידי אהבה 

הפנימית  ההתלהטות  את  מעוררים  הם  הרי  נדבה,  מתוך  הנעשים  ודברים  מאחר  יתברך,  לה’ 

ויביאוהו לידי אהבת ה’. לעומת זאת מעשה הנעשה מתוך הכרח וחובה אינו מביא לאהבה. 

דרכי ההתנדבות רבים הם: יש המתנדב לשם-שמים בהרבותו ביגיעת התורה, ויש מי שעושה זאת 

על ידי תפילה במסירות-נפש. ישנם המרבים בצדקה או בזיכוי הרבים. וישנם אחרים המתנדבים 

על ידי שמדקדקים דקדוק רב בכל דיני התורה. אלה וגם אלה יגיעו מכח התנדבותם לשם ה’ 

להתעוררות הרגשת אהבה והתקשרות לבורא ברוך הוא. וזה בדוק ומנוסה!

נמצא איפוא שגם את מצוות הלבבות יש אפשרות לקיימם ולקנותם על-ידי ריבוי מעשים מתוך 

התנדבות למען שמו יתברך. 

ג. וכתשר קבין גודל יכלקו ועוצם גדולקו קכרע וקשקחוה לו בירתה ופחד ותימה מעצמקו וגדולקו. 

וכתב  יתברך,  הבורא  לאהבת  להגיע  כיצד  מבאר  ה”ב(  )פ”ב  התורה  יסודי  בהלכות  הרמב”ם 

שהאהבה באה על ידי התבוננות ברוממותו יתברך. וז”ל: והיאך 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 את השם הגדול. כמו שאמר דוד: “צמאה 

נפשי לאלהים לאל חי” )תהלים מב, ג(. 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 )שם ח, ד-ה(: “כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך, מה אנוש כי תזכרנו”. עכ”ל. 

ואינו  יעשה אדם שלבו אטום  וז”ל: אבל מה  ויקרא(  )פרשת  ‘ברכת פרץ’  וכתב על כך בספר 

מתעורר לאהבה אפילו כשלומד ומתבונן בעניינים אלו כהנה וכהנה? 

ברם, הרמח”ל בספרו ‘מסילת ישרים’ )פ”ז( כתב, שכמו שההתלהטות הפנימית מביאה את האדם 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער אהבת ה'שער אהבת ה' הלבבות הלבבותחובות  חובות 

 תרחוק המוסר  קקתיז קקתטז  תרחוק המוסר 

ושמחה - ולשמוח בך, בדומה 

מה  כעין   - שתמר  למה 

טו(:  יג,  )תיוב  איוב  שאמר 

"הן יתטלני - לו תיחל" – גם 

אם יקטלני, אקווה לו ואצפה 

ושיעדן  בקרבתו  להתענג 

רוחני  בתענוג  נפשי  את 

)מצודת דוד(.

– ועל אהבה  ותל הענין הזה 

זו שעל האדם לאהוב את ה' 

מביא  שה'  הייסורים  למרות 

עליו רמז שלמה המלך החכם בתמרו )שיר השירים ת, יג(: "צרור המור דודי לי בין שדי ילין", ותמרו 

רבוקינו זכרונם לברכה על דרך הדרש )שבק פ"ח, ב(: תף על פי שמיצר לי, אינו מספק את צרכי 

ומכלכל אותי בלחם צר, ומימר לי דודי ]ה'[ בייסורים קשים ומרים ]'מימר' הוא מלשון מרירות, 

כמו ְמָמֵרר )רש"ש([, אף על פי כן, בין

ולא תניע שום תיבר מתיברי 

שקמשוך  במה  תלת  גופה 

לפעולות  רק   – רצונו  בו 

שבעזרתן תהיה רצויה לפניו, 

כי  לדבר  ללשונה  קקיר  ולת 

תם בזכרו - להזכירו ולשבחו 

ולהודות   – וקהלקו  והודתקו 

לו ולהללו, וכל זאת מתהבה 

אהבתה  עומק  בשל   - בו 

יקברך  לרצונו  ומכסוף  אליו 

שהבורא  תשוקתה  ומפני   –

ותם  ממנה.  מרוצה  יהיה 

לו,  קודה  הבורא,  לה  ייטיב 

ותם יענה – ואם ייסר אותה, 

קסבול – תקבל את ייסוריו ברצון, ולת קוסיף עם זה – מפני ייסוריה כי תם תהבה בו ]אליו[ ובטחון 

עליו ]בו[, כמו שנתמר – כפי המסופר על תחד מן החסידים שהיה עני מרוד, ולא היה בידו לקנות 

לעצמו כל דבר מאכל ומלבוש, וגם שמן להאיר לעצמו את חשכת הלילה לא היה לו, ובכל זאת 

העידו עליו, שהיה תם ומתעורר בלילה, ותמר – היה אומר את הדברים המובאים להלן )עפ"י פת 

לחם(: תלהי, הרעבקני, ועירום עזבקני – השארת אותי רעב והותרת אותי בלי לבוש, ובמחשכי 

שגם תם קשרפני בתש, לת  אני,  נשבע   – ובגדלך נשבעקי  בעוזך  זאת  כל  ועם  הלילה הושבקני, 

תוסיף כי תם תהבה תוקך ]אליך[

ֵהן  טו(:  יג,  )ִתּיֹוב  ָתַמר  ֶ ּשׁ ְלַמה  ּדֹוֶמה  ְבָך,  ְמָחה  ְוׂשִ

ִיְתְטֵלִני לֹו ֲתַיֵחל.

יִרים ת,  ִ יר ַהּשׁ ָתְמרֹו )ׁשִ ה ָרַמז ֶהָחָכם ּבְ ָהִעְנָין ַהּזֶ ְוֶתל 
ַדי ָיִלין, ְוָתְמרּו  ין ׁשָ יג(: ְצרֹור ַהּמֹר ּדֹוִדי ִלי ּבֵ

ק פח,  ּבָ ָרׁש )ׁשַ ֶרְך ַהּדְ ַרּבֹוֵקינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַעל ּדֶ

ין  ּבֵ ּדֹוִדי,  ִלי  ּוֵמיַמר  ִלי  ֵצר  ּמֵ ׁשֶ י  ּפִ ַעל  )ה(ַתף  ב(: 

ְמׁשְֹך ּבֹו ְרצֹונֹו,  ּקִ ֶ ַמה ּשׁ ת ּבְ ֵתֶבר ֵמֵתְבֵרי גּוָפּה ֶתּלָ

ְבחֹו ְוהֹוָדָתקֹו  ִזְכרֹו ְוׁשִ י ִתם ּבְ יר ְלׁשֹוָנּה ּכִ ְולֹת ַקּקִ

ָרְך. ְוִתם  ֹסף ִלְרצֹונֹו ִיְקּבָ קֹו, ֵמַתֲהָבה בֹו ּוִמּכְ ּוְקִהּלָ

ְסּבֹל, ְולֹת קֹוִסיף  ֵייִטיב ָלּה, ּקֹוֶדה, ְוִתם ְיַעֶנָה, ּקִ

ֱתַמר  ּנֶ מֹו ׁשֶ חֹון ָעָליו, ּכְ י ִתם ַתֲהָבה בֹו ּוִבּטָ ִעם ֶזה ּכִ

ְיָלה ְוָתַמר:  ּלַ ָהָיה ָתם ּבַ ַעל ֶתָחד ִמן ַהֲחִסיִדים, ׁשֶ

י  ּכֵ ּוְבַמֲחׁשַ ִני,  ֲעַזְבּקַ ְוֵערֹם  ִני,  ִהְרַעְבּקַ ֱתלַֹהי, 

)ד(ִתם  י,  ְעּקִ ּבַ ִנׁשְ ְוָגְדְלָך  ָך  ּוְבֻעּזְ ִני,  ְבּקַ הֹוׁשַ ְיָלה  ַהּלַ

תֹוְקָך  ַתֲהָבה  ִתם  י  ּכִ תֹוִסיף  לֹת  ָבֵתׁש  ְרֵפִני  ׂשְ ּקִ

כך גם לגבי “בכל מאודך”, שאותה פירשו חז”ל: ‘בכל מידה ומידה שהוא מודד לך’ – לא רק 

שהאדם עצמו מחליט ומבין, אף שגם בזה יש מעלה גדולה כשהאדם מקבל באהבה את דין שמים, 

כאשר מן השמים מודדים לו, והוא כלל אינו מבין מה פשר הדבר ועל מה ולמה נגזרה עליו הנהגה 

שכזאת, ובכל זאת אוהב הוא את הקב”ה – זו אהבת ה’ בדרגה שאין למעלה ממנה! 

ה. תף על פי שמיצר לי ומימר לי דודי בין שדי ילין. במסכת ידים )פ”ג מ”ה( אמרו: “כל הכתבים 

)כתבי השירים שבתנ”ך( קודש, ושיר-השירים, קודש קדשים”. ויש להבין במה חשוב שיר-השירים 

יותר מכל השירים. מה חסר בשירת “אז ישיר”, שאמרו בני ישראל “זה אלי ואנוהו” וכו’, או שירת 

דוד שאמר “ארחמך ה’ חזקי” וכו’, או שירת דבורה?

ביאר בספר ‘דרכי מוסר’ )עמ’ שי”ט(, כי בני ישראל בשעה שראו מפלת המצריים כנאמר “וירא 

ישראל את מצרים מת על שפת הים” )שמות יד, ל(, וראו כי בשבילם נבקע הים ועברו ביבשה, 

אזי אמרו שירה, בכך עדיין לא הגיעו למדרגה הגבוהה ביותר, כי מי לא ישיר במצב זה אחרי 

שקבלו כל כך הרבה טובות גדולות מהקב”ה, שהרי מלבד שעברו את הים וראו בעיניהם קריעת 

ים סוף, גם ראו במפלת שונאיהם, ושמחת הנקמה הייתה גדולה מאד, אין פלא אם אומרים שירה 

ד. תם קשרפני בתש לת תוסיף כי תם תהבה תוקך ושמחה בך. “ואהבת את ה’ אלהיך בכל לבבך 

 – נתבונן!  נפשך”.  את  נוטל  הוא  אפילו   – נפשך  “ובכל  וברש”י:  ה(.  ו,  )דברים  נפשך...”  ובכל 

מדייקים בעלי המוסר – לא נאמר ברש”י ‘תתן לו את נפשך’, אלא ‘אפילו הוא נוטל את נפשך’. כי 

אמנם כאשר אדם נותן מדעתו את נפשו לבוראו – בלי ספק יש בזה מעלה גדולה ונשגבה, ועדיין 

אין זו הדרגה העליונה, שהרי עשה זאת מדעתו ומרצונו. הדרגה הגבוהה ביותר היא כאשר הקב”ה 

נוטל ממנו את נפשו, שלא מרצונו ומבלי שהוא נשאל לדעתו, כאשר אינו מבין מדוע ולמה – ובכל 

זאת הוא אוהב את ה’ יתברך, זו פסגת אהבת ה’ שיכול יהודי להגיע אליה!

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער אהבת ה'שער אהבת ה' הלבבות הלבבותחובות  חובות 

 תרחוק המוסר  קקתיט קקתיח  תרחוק המוסר 

)דברים ו, ה(: "ותהבק - קיים 

אהבתך  מתוך  המצוות  את 

 – לבבך  בכל  תלהיך  ה'  תק 

ובכל  לבך,  ורצון  חשק  בכל 

נפשך – אפילו עד כדי מסירת נפשך ובכל מתדך" – ומסירת כל רכושך בעבורו.

אהבתו  כלומר  ילין,  שדי 

תקועה עמוק בלבי, כי הלב 

הוא בין השדיים )פת לחם(. וזה דומה למה שתמר הנבית – משה רבנו ע"ה

ָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל  ָבִרים ו, ה(: ְוָתַהְבּקָ ֵתק ְיָי ֱתלֶֹהיָך ּבְ )ּדְ

ָך ּוְבָכל ְמתֶֹדָך. ַנְפׁשְ

ִבית ַהּנָ ָתַמר  ֶ ּשׁ ְלַמה  דֹוֶמה  ְוֶזה  ָיִלין.  ַדי   ׁשָ

במצב שכזה. וכן דוד המלך שאמר שירה, אחרי שהציל ה’ אותו מכף כל אויביו ומיד שאול. אבל 

בשיר-השירים מתאר שלמה המלך את הסבל של עם ישראל וקושי הגלות כמו שאמר הכתוב: 

“צרור המר דודי לי בין שדי ילין” )שיר-השירים א, יג(, ואמרו חז”ל )שבת פח, ב(: “אף על פי 

שמיצר ומימר לי, בין שדי ילין”, וכן מה שכתוב “מצאוני השומרים הסובבים בעיר, הכוני פצעוני”, 

ובכל זאת אומרים בני ישראל “אם תמצאו את דודי מה תגידו לו שחולת אהבה אני” )שיר השירים 

ה, ח(, זאת היא הדרגה הגבוהה ביותר, כשגם בעת הסבל הנורא שמחים בייסורים ואומרים שירה. 

לכן שיר-השירים חשוב יותר מכל השירים, מאחר ובזה הננו מראים את אהבתנו העצומה להקב”ה, 

ושהקב”ה יקר לנו יותר מכל החיים הגשמיים, ובכך מקיימים את מצַות “ואהבת את ה’ אלהיך בכל 

לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך”. עכ”ד.

במסכת סנהדרין )צב, ב(: “אמר רב יצחק: יוצק זהב רותח לתוך פיו של אותו רשע )נבוכדנצר( 

פיו  על  וסתרו  בא מלאך  נבוכדנצר[, שאילמלא  אותו שבח שאמר  על  לשון של קללה  ]היינו 

]למונעו מלהמשיך ולומר עוד דברי שבח לה’[, ביקש לגנות ]את[ כל שירות ותשבחות שאמר דוד 

בספר תהילים, ]שהיה מסדר שבחים נאים יותר מדוד, ואילו אמרם, היו מתקבלים לפני הקב”ה 

יותר מן השירות שאמר דוד[”. ע”כ. ויש להבין, אם הוא יכול כל כך לשבח את הקב”ה למה לא 

לתת לו, ומדוע צריך להגיע מלאך לסוטרו כדי לעצור בעדו. 

ביאר הרבי מקוצק זצ”ל )‘להבות קודש’ דף קט(, שאין כוונת חז”ל שסירבו לשמוע את שירת 

נבוכדנצר, אלא כוונתם שאמרו לו לנבוכדנצר: אתה מבקש לומר שירה בעוד כתרך על ראשך, 

זה גדלות מצידך לשבח את ה’  וקושי, אין  יושב על כיסא מלכותך ללא שום צער  בעוד הנך 

במצב שכזה. דוד המלך אמר שירה בהיותו נרדף על חייו, ומתוך סכנת נפשות היה משורר ]וכמו 

שאמר בתהילים )ל, יג(: “למען יזמרך כבוד ולא ידום”, שאפילו בעת צרה, עוד היה מנגן ומזמר 

ולא נדם קולו[. ברצוני לראותך, נבוכדנצר, אומר שירה גם לאחר קבלת איזה מכה קטנה. “בא 

גבריאל וסטרו על פיו”, ספוג סטירה ועכשיו אמור שירה. ואמנם, נבוכדנצר לא עמד בזה, אלא 

לאחר שהמלאך סטרו שוב לא בירך את ה’ אלא נדם קולו ושתק. וזהו לך לאות כי באמת לא 

הגיע למידת תשבחותיו של דוד המלך. דוד היה בדרגה של אמירת שירה אף בעת שהיה בצער, 

ובוודאי רחוק הוא נבוכדנצר מלגנות את שירותיו ותשבחותיו של דוד המלך.

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער אהבת ה'שער אהבת ה' הלבבות הלבבותחובות  חובות 

 תרחוק המוסר  קקתכת קקתכ  תרחוק המוסר 

חסדיו  מפני  לנו,  טובקו 

התמידיות  והטובות  הרבים 

שעושה ה' עמנו נוכל לאהוב 

אותו, וקדבת נפשנו בתהבקו 

לקתוק גמולו – מתוך ציפייה 

עמנו  להיטיב  שימשיך 

ויש   — בחסדו.  ולנהלנו 

בתלהים  תהבקנו  שקהיה 

את  שנעורר  גם  וייתכן   –

להסקירו  לאלוקים  אהבתנו 

מוחל  שהוא  מפני   – עוונינו 

וסולח   - ועברו  לעוונותינו, 

מריינו  גודל  עם  על פשעינו, 

פי שהמרינו  על  אף   - תוקו 

את דברו, ועברנו על מצווקיו 

פעמים רבות. כלומר, אנו יכולים לאהוב את ה' מתוך פחד מעונשו. — ויש שקהיה תהבקנו בו 

– וייתכן גם שתהיה אהבתנו אל ה' לעצמו ולכבודו – מתוך התבטלות מפני עוצם כבודו, לגדלו 

ולרוממו – ומפני גדולתו ורוממותו, וזתק הית התהבה הזכה והטהורה בתלהים –יקברך.

וכבר זרזנו הנבית עליו השלום בזה – משה רבנו ע"ה כבר זירז אותנו אל האהבה הזאת, השלישית, 

הנבחרת והמעולה מכל האהבות, בתמרו )דברים ו, ה(: "ותהבק תק ה' תלהיך בכל לבבך ובכל נפשך 

ובכל מתדך". רבנו רואה בפסוק זה הוכחה, שמן הראוי שאהבתנו לאלוקים תהיה רק מפני עוצם 

גדולתו ורוממותו יתברך, ולא על מנת לקבל שכר, לא כדי להרחיק מאתנו עונש וצרה ולא מפני 

ה', אפילו במקום שאין לנו רווח בו,  כל סיבה אחרת. בדבריו מזרז אותנו משה רבנו לאהבת 

להיפך, עלינו למסור את גופנו, את ממוננו ואת כבודנו למען אהבה זו. אם נאהב את ה' ונעבוד 

אותו על מנת לקבל שכר בעולם הזה בהנאות הגוף, או כדי לקבל שכר בעולם הבא בהנאות 

הנשמה, הרי נוכיח שאנו אוהבים את גופנו או את נשמתנו יותר משאנו אוהבים אותו יתברך! מובן 

שזהו היפך הציווי: "ואהבת את ה'" )מרפא לנפש(,

בכמה  השאלה,  על  תבל 

בתלהים  התהבה  קהיה  פנים 

– מהם הגורמים להתעוררות 

יקברך,  לאלוקים  האהבה 

תמר בקשובק השתלה הזתק 

התשובה  את  נותן  הנני   –

העבד  תהבק  כי  הבאה: 

אהבת   - קהיה  בתדוניו 

מתעוררת  לאדונו  העבד 

 – פנים  משלושה  לתחד 

הסיבות  משלוש  אחת  מפני 

הסיבה   – תחד מהם  הבאות: 

תוקו  תהבקו  הראשונה, 

וחסדו  לו  הטבקו  בעבור 

את  אוהב  העבד   – עליו 

אדונו מפני הטובות שהאדון 

שהוא  ומפני  עמו  עושה 

כלומר,  חסד,  אליו  נוטה 

התקווה  הוא  האהבה  מקור 

ליהנות מטובותיו של האדון 

השניה,  והסיבה  בעתיד.  גם 

תהבקו תוקו – אהבת העבד לאדונו תתעורר גם מפני שהות עובר על פשעיו – כאשר אדונו סולח 

לו על פשעיו, ורוב מחילקו לו וכפרקו לעונוקיו – ומרבה למחול לו על מה שפשע כנגדו. והסיבה 

השלישית, תהבקו תוקו – פעמים שאהבת העבד לאדונו תהיה בעבור גדולקו ורוממוקו ומורתו – 

מתוך הערכה והערצה אליו, ומתוך הכרה שאישיות האדון מרוממת וגדולה ויראים ממנה לעצם 

כבודו – מפני עוצם כבודו, לת לקוחלק – ולא מתוך תקווה ליהנות מטובותיו גם בעתיד, ולת לפחד 

– ולא מתוך פחד מעונשו.

ניתן להקיש את אהבת העבד לאדונו לעניין   – ועל ההתשה הזתק קהיה התהבה ממנו בתלהים 

אהבת ה', כך שנוכל לעורר אהבה זו בקרבנו. שלוש הסיבות להתעוררות האהבה קיימות גם ביחס 

ה' אלינו: לרוב חסדו עלינו והקמדק

ְלִקְתַוק  ְבַתֲהָבקֹו  נּו  ַנְפׁשֵ ת  ְוִקְדּבַ ָלנּו,  טֹוָבקֹו 

ֵבתלִֹהים  ַתֲהָבֵקנּו  ְהֶיה  ּקִ ׁשֶ ְוֵיׁש   — מּולֹו.  ּגְ

ּגֶֹדל  ִעם  ֵעינּו,  ׁשָ ּפְ ַעל  ְוָעְברֹו  ֲעֹוֵנינּו,  ירֹו  ְלַהְסּקִ

ְהֶיה  ּקִ ֶמְרֵינּו תֹוקֹו ְוָעְבֵרנּו ַעל ִמְצֹוָקיו. — ְוֵיׁש ׁשֶ

ּוְלרֹוְממֹו,  לֹו  ְלַגּדְ ְוִלְכבֹודֹו,  ְלַעְצמֹו  בֹו  ַתֲהָבֵקנּו 

ָרְך. ה ֵבתלִֹהים ִיְקּבָ ּכָ ְוזֹתק ִהית ָהַתֲהָבה ַהּזַ

ָתְמרֹו  ּבְ ֶזה,  ּבָ לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  ִבית  ַהּנָ ֵזְרָזנּו  ּוְכָבר 
ָכל  ּבְ ְיָי ֱתלֶֹהיָך  )ת(ְוָתַהְבּקָ ֵתק  ָבִרים ו, ה(:  )ּדְ

ָך ּוְבָכל ְמתֶֹדָך. ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפׁשְ

ִני ֶרת ׁשֵ  ּפֶ

ֵבתלִֹהים  ָהַתֲהָבה  ְהֶיה  ּקִ ָפִנים  ה  ּמָ ּכַ ַעל  ֲתָבל 
ַהּזֹתק,  ֵתָלה  ְ ַהּשׁ ְקׁשּוַבק  ּבִ תַֹמר  ַרְך,  ִיְקּבָ

ה  לׁשָ ִמׁשְ ְלֶתָחד  ְהֶיה  ּקִ ֲתדֹוָניו  ּבַ ָהֶעֶבד  ַתֲהַבק  י  ּכִ

ָפִנים. ֶתָחד ֵמֶהם, ַתֲהָבקֹו תֹוקֹו ַבֲעבּור ֲהָטָבקֹו לֹו 

הּות  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ תֹוקֹו  ַתֲהָבקֹו  ִני,  ֵ ְוַהּשׁ ָעָליו.  ְוַחְסּדֹו 

ָרקֹו  ְוַכּפָ לֹו  ְמִחיָלקֹו  ְורֹב  ָעיו,  ׁשָ ּפְ ַעל  עֹוֵבר 

קֹו  ֻדּלָ ֲעבּור ּגְ י, ַתֲהָבקֹו תֹוקֹו ּבַ ִליׁשִ ְ ַלֲעֹונֹוָקיו. ְוַהּשׁ

ְלקֹוֶחֶלק  לֹת  בֹודֹו,  ּכְ ְלֶעֶצם  ּומֹוָרתֹו  ְורֹוְממּוקֹו 

ְולֹת ְלַפַחד.

ּנּו  ִמּמֶ ָהַתֲהָבה  ְהֶיה  ּקִ ַהּזֹתק  ה  ׁשָ ַהַהּתָ ְוַעל 
ְוַהְקָמַדק  ָעֵלינּו  ַחְסּדֹו  ְלרֹב  ֵבתלִֹהים, 

ת. ותהבק תק ה' תלהיך. יש להקשות, הרי לאהוב אי אפשר על-ידי כפייה, ואיך אם-כן נצטווינו 
 עיונים 



הלבבותשער אהבת ה'ביושר לבב חובות 

 תרחוק המוסר  קקתכג 

הלבבות שער אהבת ה'חובות 

קקתכב  תרחוק המוסר 

ע"ה  רבנו  משה  רצה  והלא 

ובכל  לבבך  "בכל  בתמרו 

שנהיה  מתדך",  ובכל  נפשך 

למענו  להקריב  מוכנים 

יתברך את כבודנו, את חיינו 

ואת רכושנו!

שלושת  את  פירט  ומדוע 

התחומים שבהם יש לבטא את האהבה לה' ולא הסתפק בשמו של התחום הקשה ביותר, שהוא 

כביכול כולל את כל השאר? מפני שכוונתו הייתה לעומק מידוק - למידותיהם השונות של בני התדם 

ולהקחלפוק דעוקם – ולהבדל בדעותיהם בנוגע לנדיבוקם וכילוקם – למידות הנדיבות והקמצנות 

שמקנדב מי  מהם  כי  הבורא:  למען  והכבוד  הממון  הגוף  במסירת   – ובכבודם  ובממונם   בגופם 

בגופו

ּוְבָכל  ָך  ַנְפׁשְ ּוְבָכל  ְלָבְבָך  "ְבָכל  ְבָתְמרֹו  ְוָרָצה 
ָתָדם  ֵני  ּבְ ִמּדֹוק  ק  ְלֻעּמַ ְמתֶֹדָך" 

גּוָפם ּבְ ְוִכילּוָקם  ְנִדיבּוָקם  ּבִ עֹוָקם  ּדֵ פּוק   ְוִהְקַחּלְ

גּופֹו  ב ּבְ ְקַנּדֵ ּמִ י ֵמֶהם ִמי ׁשֶ )ב(ּוְבָממֹוָנם ּוִבְכבֹוָדם, ּכִ

בכפייה אלא הוצאה וגילוי הרצון מהכח אל הפועל.

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

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

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

שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם ומדבק בדרכיו. עכ”ל. היינו, על ידי שהאדם 

מפנה את לבו תמיד אל בוראו ומשתוקק לאהבתו, מגלה הוא את רוח הקדושה אשר בקרבו ומגיע 

לידי אהבת ה’. על כך אנו נאמר בתפילה: “וחיי עולם נטע בתוכנו”.

ב. ובממונם. שאל ה’אמרי אמת’, אדם עני שאין בידו מאומה, כיצד יוכל לקיים את מצות אהבת ה’ 

“בכל מאודך” דהיינו “בכל ממונך”? ותירץ על פי מה שנתן ה’חידושי הרי”ם’ לאחד עצה בעבודת 

ה’, דהנה אמרו במסכת אבות )ב, א(: ‘והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה’, שצריך אדם להתבונן 

ולחשוב בעצמו, אילו ירצו לתת לי מליון רובל כדי שלא אניח תפילין או לחלל שבת, ולּו לפעם 

גדולה כמו  וודאי שלא אסכים לכך. אם כן כשעושה מצוה צריך שתהיה לו שמחה  אחת, הרי 

שהרויח יותר ממליון רובל, שהרי המצוה שווה בעיניו יותר מסכום זה. חשבון זה יכול כל איש 

לעשות ואף האדם העני ביותר. ממילא לפי זה גם מצות ‘ובכל מאודך’ יכול כל אחד לקיים באופן 

זה. והוסיף ה’אמרי אמת’ שזהו נכלל בפירוש הפסוק )תהלים קיט, קסב( ‘שש אנכי על אמרתך 

כמוצא שלל רב’ )‘יגדיל תורה’, דברים עמ’ קפ”א(. 

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 עלינו לאהוב אותו, שהרי “כמים הפנים לפנים, כן לב האדם 

לאדם” )משלי כז, יט(, פירוש, כפי שהמים משקפים בבואת המתבונן בהם, כך לב האדם משקף 

את רגשות הזולת כלפיו. אם כן כשם שה’ אוהבנו כך יש לנו לאהבו. ואכן, משום כך אנו חותמים 

לקיים  נוכל  בכך  בהכרתנו  כי  באהבה”,  ישראל  בעמו  ב”הבוחר  קריאת שמע:  הברכה שקודם 

כדבעי מצות אהבת ה’ הסמוכה, כי מאחר והוא אוהב אותנו, ממילא מתעוררים אנו לאהוב אותו, 

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

ועיין ב’דרשות חתם סופר’ )דף שנ”א ד”ה כי( שכתב כדברים הללו, וז”ל: המתפלספים החדשים 

אומרים כי לא יאות לקרות “שמע ישראל” פעמיים בכל יום ולהתפלל שלוש פעמים ביום כי 

ההרגל על לשונו נעשה טבע ואין מרגיש, ומסלק יראת ה’ ואהבתו, טוב יותר לייחד ולהתפלל 

פעם אחת בשנה. והנה הניסיון מעיד ההיפך, כי תהילה לאל יתברך המתפללים ומייחדים מוצאים 

בכל יום אהבה חדשה ולב בוער בעבודת ה’ ובכל יום כאילו היום מקבלה מהר סיני, והסיבה לזה 

כי כמים הפנים אל פנים כן לב אוהב מעורר אהבה גם בלב אוהבו שכנגדו, והנה כי כן ה’ יתברך 

אוהב את ישראל ולגבי דידיה לא שייך הרגל וכדומה, וכיון שאהבתו אותנו המה חדשים לבקרים, 

גם בלבנו יולדו חדשות בכל יום, עכ”ל. 

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’ אלקיו, בכל לב ובכל נפש, כטבע הבן לאהוב את אביו. אלא שלעתים טמונה אהבה 

זו בעומק הלב ויש צורך להוציאה מהכח אל הפועל על ידי הרצון והתשוקה לכך, יחד עם הכנה 

יסודי  בהלכות  הרמב”ם  כדברי  ובנפלאותיו  יתברך  הבורא  במעשי  האדם  והתבוננות  מתאימה 

התורה, ואז מתגלית האהבה הטמונה בעמקי הנפש. 

כעין מה שכתב הרמב”ם )בהלכות גירושין פ”ב ה”כ( בביאור הדין האמור שם גבי 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 אחר והוא אנוס על ידי בית דין? וביאר: כי זה שאינו רוצה לגרש 

מאחר שהוא רוצה להיות מישראל רוצה הוא לעשות כל המצוות ולהתרחק מן העבירות ויצרו 

הוא שתקפו וכיון שהוכה עד שתשש יצרו ואמר רוצה אני כבר גרש לרצונו. עכת”ד. ואם-כן אין 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער אהבת ה'שער אהבת ה' הלבבות הלבבותחובות  חובות 

 תרחוק המוסר  קקתכה קקתכד  תרחוק המוסר 

התחומים  שלושת  את  רבנו 

הללו, ללמדנו שלעולם חייב 

אהבת  למען  למסור  האדם 

החביב  הדבר  את  אפילו  ה' 

עליו ביותר.

רבנו  מציג  הבאים  בדברים 

"בכל  לכתוב:  נוסף  ביאור 

ובכל  נפשך  ובכל  לבבך 

מאודך". הביאור הראשון, שהופיע בזה, גורס כי "בכל לבבך" פירושו, שעל האדם למסור את גופו 

למען אהבת ה', ו"בכל נפשך" פירושו, שעל האדם למסור את נפשו ממש, אם יהיה צורך בכך, 

למען אהבת הבורא יתברך. בהמשך מציין רבנו ש"בכל לבבך" פירושו שיש למסור את הכבוד 

למען אהבת הבורא יתברך, ומ"בכל נפשך" נלמד כי יש למסור את הגוף לשם כך. )עפ"י מרפא 

לנפש(.

ותפשר גם לפרש שירצה בתמרו – כי כוונתו של משה רבנו באמרו "בכל לבבך ובכל נפשך ובכל 

מתדך" היא שנהיה מוכנים להקריב למענו יתברך את רצוננו, את גופנו ואת רכושנו. משה רבנו 

נדרש לפרט את כל שלושת התחומים, כי רצה לרמוז לעומק הקחלפוק תהבק בני תדם תצקם 

בתצקם – לשינוי ולהבדל שיש באהבת אדם לאדם, והות, שהתוהבים שלשה מינים – בני האדם 

האוהבים זה את זה נחלקים לשלושה סוגים: מהם, מי שמקנדב לרצון תהובו בממונו בלבד – יש 

בני אדם המוכנים למלא את רצון אהוביהם רק בוויתור על רכושם בלבד, אבל אינם מוכנים 

ומהם, מי שמקנדב לרצון תהובו רצונם.  את  זה  לצורך  לבטל  או  גופם  את  זה  לצורך   להקריב 

 – כבודו  על  וחס  ובממונו 

המוכנים  אדם  בני  יש  כי 

להקריב את גופם או לוותר 

כבודם  על  אך  רכושם,  על 

לא ימחלו, ולעומתם יש מהם 

וכבודו  בממונו  שמקנדב  מי 

אנשים  יש   – גופו  על  וחס 

רכושם  על  לוותר  המוכנים 

חסים  אבל  כבודם,  על  ואף 

על גופם, ומהם מי שמקנדב 

ממונו  על  וחס  וכבודו  בגופו 

המוכנים  האדם  מבני  ויש   –

לנדב את גופם ואת כבודם, 

רכושם.  על  חסים  הם  אך 

כללו של דבר, שונה היא מידת נכונותם של האנשים למסור את גופם, את רכושם או את כבודם, 

"בכל  נתמר  למה  נפשך",  "בכל  נתמר  תם  ב(:  ס"ת,  )ברכוק  לברכה  זכרונם  חכמינו  שתמרו  וכמו 

מתדך"? ותם נתמר "בכל מתדך", למה נתמר "בכל נפשך"? מדוע נאמרו שתי הלשונות, והלא די היה 

להזכיר את החביב שביניהם?! אלא דיברה תורה כנגד שני מיני אופי: תם יש לך תדם שגופו חביב 

עליו יותר מממונו, לכך נתמר גם "ובכל נפשך", שיאהב את ה' עד כדי מסירות נפש ]ולא יעבוד 

עבודה זרה[, ותם יש לך תדם שממונו חביב עליו יותר מגופו, לכך נתמר גם "ובכל מתדך", שיאהב 

את ה' ויהיה מוכן להקריב בעבורו את ממונו החביב עליו. זאת היא הסיבה שבגינה מנה משה 

ּוְבָכל  ְלָבְבָך  ָכל  "ּבְ ְבָתְמרֹו  ְרֶצה  ּיִ ׁשֶ ר  ְוֶתְפׁשָ
פּוק  ק ִהְקַחּלְ ָך ּוְבָכל ְמתֶֹדָך" ְלֻעּמַ ַנְפׁשְ

ָהתֹוֲהִבים  ְתָצָקם, ְוהּות, ׁשֶ ֵני ָתָדם ְתָצָקם ּבִ ַתֲהַבק ּבְ

ב ִלְרצֹון ֲתהּובֹו  ְקַנּדֵ ּמִ ה ִמיִנים. ֵמֶהם, ִמי ׁשֶ לׁשָ ׁשְ

ב ִלְרצֹון ֲתהּובֹו  ְקַנּדֵ ּמִ ָממֹונֹו ִבְלָבד. ּוֵמֶהם, ִמי ׁשֶ ּבְ

ב  ְקַנּדֵ ּמִ ׁשֶ ִמי  ּוֵמֶהם  בֹודֹו,  ּכְ ַעל  ְוָחס  )ג(ּוְבָממֹונֹו 

ב  ִמְקַנּדֵ ָממֹונֹו ּוְכבֹודֹו ְוָחס ַעל ּגּופֹו, ּוֵמֶהם ִמי ׁשֶ ּבְ

ָתְמרּו  ׁשֶ ּוְכמֹו  ָממֹונֹו,  ַעל  ְוָחס  ּוְכבֹודֹו  גּופֹו  ּבְ

ֶנֱתַמר  ִתם  ב(:  סת,  ָרכֹוק  )ּבְ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו 

ְוִתם  ְמתֶֹדָך"?  ָכל  "ּבְ ֶנֱתַמר  ה  ָלּמָ ָך"  ַנְפׁשְ ָכל  "ּבְ

ָך"?  ַנְפׁשְ ָכל  "ּבְ ֶנֱתַמר  ה  ָלּמָ ְמתֶֹדָך"  ָכל  "ּבְ ֶנֱתַמר 

מֹונֹו, ְלָכָך  ּגּופֹו ָחִביב ָעָליו ִמּמָ ִתם ֵיׁש ְלָך ָתָדם ׁשֶ

מֹונֹו  ּמָ ָך", )ד(ְוִתם ֵיׁש ְלָך ָתָדם ׁשֶ ֶנֱתַמר "ּוְבָכל ַנְפׁשְ

ָחִביב ָעָליו ִמּגּופֹו, ְלָכְך ֶנֱתַמר "ּוְבָכל ְמתֶֹדָך".

כלומר, שמעדיף למות ולא לבזבז את כספו? הרי אם אין לו חיים, מה יש לו מכל כספו ורכושו?!

)‘אמרי נועם’, ד”ה תנא(, שאין הכוונה כאן למסירות נפש כפשוטה, אלא הגמרא  ביאר הגר”א 

מדברת על שני סוגים שונים של אנשים לענין קיום מצוות. יש אדם המוכן לקיים מצוות בשמחה 

ואף מוכן לטרוח בגופו, אך אינו מוכן לבזבז עליהן ממונו. ולעומתו יש אדם המוכן להוציא כסף 

רב ובלבד שלא להתייגע ולטרוח בגופו. לפיכך אמרה התורה “ואהבת את ה’ אלהיך”, ואיך תאהב 

אותו? “ובכל נפשך ובכל מאודך” – גם זה שאוהב את כספו יותר מאשר גופו צריך לדעת שלשם 

מצוה יש לבזבז מממונו, וזה שאוהב את גופו יותר מאשר את כספו, עליו לדעת שיש לטרוח 

בגופו לשם קיום מצוות.

ג. ובממונו. כתב רבינו חיים מוולאז’ין בפירושו ‘רוח חיים’ למסכת אבות )ו, ב(: “בדורנו זה, רוב 

ההמון פורשים מן התורה על ידי טענות טרדות הפרנסה. אבל באמת, הלא זה היה גם טענות 

עובדי גילולים בעת מתן תורה, שלא קיבלו את התורה, יען כי הייתה מתנגדת לפרנסתם, איסור 

הרציחה וכדומה, כמו שמבואר במדרשים. ואם כן, כשישראל ענו ואמרו פה אחד “נעשה ונשמע” 

)שמות כד, ז(, הלא קיבלו את התורה אף אם תזיק להם לפרנסה. ואם כן, איך יעזבו המצווה היותר 

גדולה נגד כולם בשביל הפרנסה...”. 

ד. ותם יש לך תדם שממונו חביב עליו מגופו. צריך ביאור, וכי יש אדם שממונו חביב עליו מגופו, 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער אהבת ה'שער אהבת ה' הלבבות הלבבותחובות  חובות 

 תרחוק המוסר  קקתכז קקתכו  תרחוק המוסר 

הטוב  ביצר  יצריך:  בשני 

האדם  על   - הרע  וביצר 

אלא  ה',  לעבודת  האדם  את  המביא  הטוב  ביצר  רק  לא  שבלבו;  היצרים  בשני  ה'  את  לאהוב 

אף ביצר הרע עליו לאוהבו, על ידי שהוא כובש ומכניע אותו. כך שלעולם לא יוכל היצר הרע 

להסיתו להסיר את האהבה לה' מלבו, ואפילו בעת הרעה והעונש יעמוד באהבתו את ה' )רבנו 

 יונה(. הרי שכוונת הכתוב: "בכל לבבך" היא, שתבטל את רצונך מפני אהבתך אליו יתברך. "ובכל

בגופו ובממונו – יש המוכנים 

למלא את רצון אהוביהם, גם 

כשעליהם להקריב לצורך זה 

את רכושם ואת גופם. ומהם, 

תהובו  לרצון  שמקנדב  מי 

ויש   – ונפשו  וגופו  בממונו 

המוכנים להקריב את רכושם 

את  לבטל  ואף  גופם,  ואת 

העזה  אהבתם  בשל  רצונם 

שלמה  שתמר  כמו  לזולתם, 

המלך החכם )שיר השירים ח, 

ז(: "תם יקן תיש לאדם האוהב 

ביקו,  הון  כל  תק  רעהו  את 

בתהבה – כדי שימיר ויחליף 

לו",  יבוזו  בוז  אהבתו,  את 

הרי שיש אוהב המקריב את 

)פת  אהובו  למען  רכושו  כל 

ודוד  ביהונקן  ותמר  לחם(, 

אהבת  על  שנאמר  וכמו   –

כ,  )שמותל־ת  לדוד  יהונתן 

יז(: "כי תהבק נפשו תהבו", הרי שיש אוהב המוסר את נפשו, כלומר מוכן להקריב גם את חייו למען 

אהובו )פת לחם(, וכמו שתמר דוד על יהונתן )שמותל־ב ת, כו(: "נפלתקה תהבקך לי מתהבק נשים" 

– אהבתו של יהונתן כלפי דוד הינה יותר חזקה ויותר מופלאה מאהבת נשים לאהוביהן )רלב"ג(, הרי 

שיש אוהב המקריב גם את תשוקותיו ומבטל גם את רצונו למען אהובו )פת לחם(.

וזרז הנבית עליו השלום – לפיכך ביקש משה רבנו ע"ה לזרז אותנו, בתהבק הבורת יקעלה, שקהיה 

כוללק הנפש והגוף והממון – שאהבתנו לבורא יתעלה תכלול הן את הנפש, הן את הגוף והממון, 

כדי להקנדב התדם בכל זה – כדי שיהיה האדם מוכן לנדב את כל אלו בעבור תהבק הבורת יקעלה, 

ותל יהיה כילי - קמצן בדבר מהם, כלומר, שלא יחוס על כל דבר שעליו להקריב באחד התחומים 

הללו תצל רצון התלהים יקברך – כשעליו למלא את רצון ה', כמו שתמרו רבוקינו זכרונם לברכה 

)ברכוק נד, ת(: "בכל לבבך" -

ּוְבָכל  ָהָרע.  ֶצר  ּוַבּיֵ ַהּטֹוב  ֶצר  ּיֵ ּבַ ְיָצֶריָך,  ֵני  ׁשְ )ה(ּבִ ב ִלְרצֹון ֲתהּובֹו  ְקַנּדֵ ּמִ גּופֹו ּוְבָממֹונֹו. ּוֵמֶהם, ִמי ׁשֶ ּבְ

יר  )ׁשִ ֶהָחָכם  ָתַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ְוַנְפׁשֹו,  ְוגּופֹו  ָממֹונֹו  ּבְ

ַתֲהָבה  יקֹו ּבָ ל הֹון ּבֵ ן ִתיׁש ֶתק ּכָ יִרים ח, ז(: ִתם ִיּקֵ ִ ַהּשׁ

מּוֵתל־ת כ, יז(:  )ׁשְ ְוָדִוד  יהֹוָנָקן  ּבִ ְוָתַמר  ָיבּוזֹו לֹו,  ּבֹוז 

כו(:  ת,  מּוֵתל־ב  )ׁשְ ְוָתַמר  ֲתֵהבֹו,  ַנְפׁשֹו  ַתֲהַבק  י  ּכִ

ים. ִנְפְלַתָקה ַתֲהָבְקָך ִלי ֵמַתֲהַבק ָנׁשִ

ַהּבֹוֵרת  ַתֲהַבק  ּבְ לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  ִבית  ַהּנָ ְוֵזֵרז 
ְוַהּגּוף  ֶפׁש  ַהּנֶ כֹוֶלֶלק  ְהֶיה  ּקִ ׁשֶ ה,  ִיְקַעּלֶ

ַתֲהַבק ּבְ ֶזה  ָכל  ּבְ ָהָתָדם  ב  ְלִהְקַנּדֵ מֹון,   ְוַהּמָ

ֵמֶהם ָדָבר  ּבְ ִכיַלי  ִיְהֶיה  ְוַתל  ה,  ִיְקַעּלֶ  ַהּבֹוֵרת 

ָתְמרּו ׁשֶ מֹו  ּכְ ַרְך,  ִיְקּבָ ָהֱתלִֹהים  ְרצֹון   ֵתֶצל 

ָכל ְלָבְבָך, ָרכֹוק נד, ת(: ּבְ  ַרּבֹוֵקינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ּבְ

ה. בשני יצרך ביצר הטוב וביצר הרע. כיצד עובדים את הקב”ה עם ‘יצר הרע’?

תלמידי רבינו יונה )ברכות נד.( ביארו בשם רבם: אהבת ה’ בשני יצרים פירושה לעבדו על ידי 

שני היצרים – מוקדי הרצונות והתאוות הטובים והרעים. עבודת ה’ ביצר הטוב היא עשיית המצוות 

בדרבונו של היצר הטוב, ואילו עבודת ה’ ביצר הרע היא הקרבת היצר הרע ושבירת התאוות 

בהימנעות מן העבירה, ככתוב: זבחי אלהים רוח נשברה וגו’ )תהלים נא, יט(, והיינו שיכבוש את 

יצרו המתגבר עליו, “וזו היא העבודה השלימה שאדם יכול לעבוד לבורא ביצר הרע”. עוד פירש 

פעמים  האכזריות.  מדת  הוא  הרע  ויצר  וההטבה,  הרחמנות  מדת  הוא  הטוב  שיצר  יונה,  רבינו 

שאדם עובד את ה’ במידת הרחמים, כאשר מטיב עם הראויים לכך, ופעמים שעובד את ה’ במידת 

האכזריות, כאשר מתאכזר על הרשעים.

הגר”א ב’שנות אליהו’ )ברכות פ”ט מ”ה( מבאר כיצד עובדים את ה’ עם יצר הרע, דהנה הקב”ה 

ברא את היצר הרע לא רק בכדי שיכופו אותו ויקבלו על כך שכר. אלא לסיבה נוספת, והוא, באם 

לא היה יצר הרע לא היה אדם אוכל כלל, מאחר והיצר טוב אינו חפץ לא באכילה ושתיה וכדו’, 

ולכך ברא הקב”ה יצר הרע באדם, כדי שיאכל וישתה וממילא יוכל לעבוד את ה’. אמנם האדם 

צריך לעבוד את ה’ גם ביצר הרע, דהיינו הדברים שהם מצד היצר-הרע כאכילה ושתיה, תהיה 

גם כוונתו לשם שמים, ולא בכדי למלא תאוותו. וזהו שאמרו )ברכות סא, ב( ‘צדיקים יצר טוב 

שופטן’, פירוש, כאשר הם אוכלים, גם זה אצלם עם היצר טוב, שאינם אוכלים אלא כדי שיהיו 

יכולים לעבוד את ה’. זהו שאמרו שצריך לעבוד את ה’ יתברך גם עם יצר הרע.

ובזה ביאר ה’שיח יצחק’ )בסידור הגר”א( מה שאנו מתפללים בכל יום: “ואל תשלט בנו יצר הרע... 

ודבקנו ביצר הטוב וכוף את יצרנו להשתעבד לך”, שלכאורה לא מובן כפל התפילה על יצר הרע? 

אמנם לדברי הגר”א יש לומר, ששתי בחינות קיימות ביצר הרע. א. שצופה לאדם לרעתו שיעשה 

עוונות, ועל זה מתפללים “אל תשלט בנו יצר הרע”, שתרחיקנו ממנו. ב. יצר הרע הטבעי שמכניס 

לאדם תאוות העולם שהוא מוכרח לקיום העולם, ועל זה מתפללים שיכוף את יצרנו להשתעבד 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער אהבת ה'שער אהבת ה' הלבבות הלבבותחובות  חובות 

 תרחוק המוסר  קקתכט קקתכח  תרחוק המוסר 

עוד  ואפשר   – לומר  ויש 

 – בתמרו  שירצה  לפרש, 

באמרו:  רבנו  משה  שכוונת 

נפשך  ובכל  לבבך  "בכל 

להידבת  היא:  מתדך",  ובכל 

התלהים  בתהבק  שנידבק   -

ולהרתוקה  לבנו,  בסקר  גם 

לעין  אותה  נבליט  וגם   –

מן  שקקברר  עד  בגלוי,  כול 

ניכר  שיהיה  עד   – המתמין 

תמיקק  ברור  באופן  עלינו 

אנו  כי   – לתלהים  תהבקו 

אוהבים את האלוקים באמת 

בסקרו ובגלויו – בפנימיותנו 

החיצוניות,  ובתגובותינו 

 – ונרתהו  ענינו  ובמצפון 

השווה  על  ובגלוי,  בסתר 

והנכון – במידה שווה וראויה, על שתל תחד וערך תחד – באותו משקל ובאותו יחס, כמו שתמר דוד 

המלך עליו השלום )קהלים פד, ג(: "לבי ובשרי – פנימיותי וחיצוניותי, שתיהן כאחת, באופן שווה 

ומקביל, ללא כל הבדל ושינוי, ירננו תל תל חי" )לפי פת לחם(.

ויש לומר – עוד יש לפרש, שירצה בתמרו – שכוונת משה רבנו באמרו: "בכל לבבך ובכל נפשך", 

היא להיוק כל תהבקך והשקדלוקך

נוטל  הוא  ותפילו   – נפשך" 

אפילו  כלומר,   – נפשך  תק 

תורתו  ששמירת  בשעה 

תהיה כרוכה במסירת הנפש 

למיתה, אל תעבור על דבריו 

]באותן המצוות שנאמר בהן 

אלא  יעבור'[,  ואל  'ייהרג 

תסכים ברוב אהבתך אותו למסור את חייך למענו. "ובכל מתדך" - בכל ממונך – כלומר, אהֹוב את 

ה' וַקֵּיים מצוותיו, גם אם תצטרך בשל כך להפסיד את כל ממונך. וכמו שתמרו רבותינו ז"ל )תבוק 

ב, ד(: עשה רצונו – קיים את רצון ה', כלומר את מצוותיו, כרצונך – באותו חפץ לב, זריזות ורצון 

שאתה נוהג בהם בשאר ענייניך, כדי שיעשה הקב"ה את רצונך – ימלא את צרכיך, כרצונו – בעין 

יפה. בטל רצונך – תאוותיך, מפני רצונו של ה', כדי שיבטל הקב"ה רצון תחרים מפני רצונך – יבטל 

עצת הקמים עליך לרעה.

ּוְבָכל  ְלָבְבָך  ָכל  "ּבְ ְבָתְמרֹו  ְרֶצה  ּיִ ׁשֶ לֹוַמר,  ְוֵיׁש 
ַתֲהַבק  ּבְ ֵבת  ְלִהּדָ ְמתֶֹדָך"  ּוְבָכל  ָך  ַנְפׁשְ

ֵרר  ְקּבָ ּקִ לּוי, ַעד ׁשֶ ּגָ ֶקר, ּוְלַהְרתֹוָקּה ּבַ ּסֵ ָהֱתלִֹהים ּבַ

ִסְקרֹו  ּבְ ֵלתלִֹהים  ַתֲהָבקֹו  ק  ֲתִמּקַ ֲתִמין  ַהּמַ ִמן 

ֶוה  ָ ַהּשׁ ַעל  ְוִנְרֵתהּו,  ִעְנָינֹו  ּוְבַמְצּפּון  ּוִבְגלּויֹו, 

ָתַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֶתָחד,  ְוֵעֶרְך  ֶתָחד  ֶתל  ׁשֶ ַעל  כֹון,  ְוַהּנָ

נּו  ְיַרּנְ ִרי  ּוְבׂשָ י  ִלּבִ ים פד, ג(:  ִהּלִ )ּקְ לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  ִוד  ּדָ

ֶתל ֵתל ָחי.

ּוְבָכל  ְלָבְבָך  ָכל  "ּבְ ְבָתְמרֹו  ְרֶצה  ּיִ ׁשֶ לֹוַמר,  ְוֵיׁש 
לּוְקָך  ּדְ ּקַ ְוִהׁשְ ַתֲהָבְקָך  ל  ּכָ ִלְהיֹוק  ָך",  ַנְפׁשְ

ָכל  ָך. ּוְבָכל ְמתֶֹדָך, ּבְ ָך, ַוֲתִפּלּו נֹוֵטל ֶתק ַנְפׁשֶ ַנְפׁשְ

ִכְרצֹוֶנָך  ְרצֹונֹו  ה  ֲעׂשֵ ד(:  ב,  )ָתבֹוק  ְוָתְמרּו  ָממֹוֶנָך. 

ֵני  ל ְרצֹוְנָך ִמּפְ ּטֵ )ו(ּבַ ה ְרצֹוְנָך ִכְרצֹונֹו.  ֲעׂשֶ ּיַ ֵדי ׁשֶ ּכְ

ֵני ְרצֹוֶנָך. ל ְרצֹון ֲתֵחִרים ִמּפְ ַבּטֵ ּיְ ֵדי ׁשֶ ְרצֹונֹו, ּכְ

ירצה בהם. יסוד זה הוא על פי דברי ה’אבן עזרא’ על הפסוק “לא תחמוד” )שמות כ, יד(, השואל 

כיצד מצווה התורה על האדם שלא לחמוד, והלא הלב חומד דברים יפים, ואין זה בשליטתו של 

האדם להימנע שלא לחמוד? אלא דומה הדבר 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 אינו חומד או רוצה אותו. כך צריך האדם לבטל את כל רצונותיו מפני רצון ה’ 

יתברך, ביודעו שאין בבריאה רצון אחר מלבד רצונו יתברך. 

לך, כלומר, שנעשה הכל לשם שמים. 

בספר ‘טעמא דקרא’ )דברים ו, ה( ביאר כיצד עובדים את ה’ בשני היצרים: פעמים יש להשתמש 

ביצר-הרע לטוב, כמו לאכול דבר מצווה וכיוצא בזה. כמו כן להיפך, פעמים שאסור להשתמש 

ביצר הטוב, כגון ללמוד תורה במבואות המטונפות, או ללמוד בשבת לאור הנר, או לאור חשמל 

המיוצר על ידי יהודים ח”ו וכיוצא בזה.

ו. בטל רצונך מפני רצונו. העולם אומרים ששבירת המידות זו מעלה טובה. הלוואי ונגיע לזה - 

אומר רבי אליהו לופיאן - אבל אין זו התכלית. אלא צריך האדם לעקור ולשרש את הרצונות 

שלו – עד שלא יהיה לו כלל רצון אחר חוץ מרצון ה’ יתברך! כמו שאומר התנא ‘בטל’ רצונך מפני 

רצונו, ולא ‘העבר’ או ‘שבר’ רצונך, כי אז הייתה הכוונה שיוכל להיות לך רצון משלך, אלא תשבר 

ותכניע אותו לרצונו של מקום. ברם התנא אומר ‘בטל’ רצונך, כלומר, צריך אתה לבטל את רצון 

העצמי שלך מכל וכל כאילו לא היה מעולם, וכך תוכל לעמוד איתן בפני כל המשברים והרוחות 

החזקות הנושבות בעולם הזה, כי אין לך שום רצון חוץ מרצונו של מקום.

מתבאר מכל הנ”ל כי הדרישה מהאדם היא לא רק שבירת המידות, אלא גם ביטול הרצון, שהאדם 

כלל לא ירצה לעשות אחרת מרצון ה’ יתברך. אמנם נשאלת השאלה, מהי הדרך לביטול הרצון? 

אומר רבי אליהו אליעזר דסלר, כי הדרך לכך היא שיתרחק הרבה מהרצונות שלו – אז שוב לא 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער אהבת ה'שער אהבת ה' הלבבות הלבבותחובות  חובות 

 תרחוק המוסר  קקתלת קקתל  תרחוק המוסר 

 – מהם  תחד  בכל  "בכל" 

"ובכל"  הביטוי  נאמר  ולכן 

משלושת  אחד  לכל  בצמוד 

בפסוק  המופיעים  התחומים 

- המילה "בכל" כוללת את כל הקשור והכרוך באהבת התחום הזה. ללמדנו שתהיה בלבנו רק 

אהבתו בלבד, ושנשתדל רק למענו יתברך בלבד, ואם נאהב משהו זולתו, או נשתדל למען מישהו 

רצונו,  שזהו  ביודענו  אהבה,  מאותה  וסעיף  חלק  יתברך,  אליו  באהבתנו  כלול  זה  יהיה  זולתו, 

כתשר זכרקי בביתור ההערה השכליק בשער השלישי – וכפי שהזכרתי לעיל, בביאור התעוררות 

העולה מתוך ההתבוננות השכלית, בשער עבודת האלוקים מן הספר הזה. ]לעיל, בשער עבודת 

האלוקים, בפרק החמישי, מתאר רבנו את ההתנהגות הרצויה של העבד כלפי אדוניו, ובין השאר 

נאמר שם )בתרגום(: "ולא יהיה לרצון לפניו אלא מי שעושה את רצונו )של אדוניו( וכו', וכן בכל 

תנועותיו, לא ירים רגל, ולא יניד עפעף, אלא אם הוא ממלא בזה את רצון אדוניו". באותו שער, 

בפרק העשירי, מבאר רבנו עוד כיצד יש להשתמש בכל אחת מהמידות לעבודת ה', וכך נאמר 

שם: "מקום האהבה הוא כלפי אלה הסבורים כמותך שיש לעבוד את האלהים, וכלפי מי שמביא 

אותך לידי דברים שיגרמו לך שמחה בעולם הבא" )פתחי לב([.

שאנו  אהבה  שכל   – בזולקו 

זולתו  למישהו  רוחשים 

השתדלות  כל  וכן  יתברך, 

זולתו  מישהו  למען  שנעשה 

רק   – לשמו  תהיה  יתברך, 

למען שמו יתברך, ותל קשקף עם תהבקו תהבק זולקו – ולא נשתף עם אהבתנו אליו יתברך שום 

אהבה לזולתו, ותם קתהב זולקו – ואם נאהב דבר אחר מלבדו, יהיה זה רק במה שירצהו ממך – את 

מה שהוא יתברך רוצה שֹנאהב, כדי שקהיה סעיף מתהבקך בו – כדי שאהבתנו לדבר זה תהיה חלק 

בלתי נפרד מאהבתנו אליו. ולכן תמר

ֵבתּור  ּבְ י  ָזַכְרּקִ ר  ֲתׁשֶ ּכַ ֵמֶהם,  ֶתָחד  ָכל  ּבְ ָכל"  "ּבְ

ה. ֶפר ַהּזֶ י ִמן ַהּסֵ ִליׁשִ ְ ַער ַהּשׁ ַ ּשׁ ְכִליק ּבַ ַהֶהָעָרה ַהּשִׂ

ַתֲהַבק  ַתֲהָבקֹו  ִעם  ף  ּקֵ ׁשַ ּקְ )ז(ְוַתל  מֹו,  ִלׁשְ ְבזּוָלקֹו 

ְרֵצהּו  ּיִ ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ ִיְהֶיה  זּוָלקֹו,  ֱתַהב  ּקֶ ְוִתם  זּוָלקֹו, 

ְהֶיה ְסִעיף ֵמַתֲהָבְקָך בֹו. ְוָלֵכן ָתַמר  ּקִ ֵדי ׁשֶ ָך, ּכְ ִמּמְ

ז. ותל קשקף עם תהבקו תהבק זולקו. כאשר יוסף הצדיק נפגש עם יעקב אביו אחר שלא ראהו 

עשרים ושתיים שנה, נאמר בפסוק: “ויפ ֹל על צואריו ויבך על צואריו” )בראשית מו, כט(. וברש”י: 

“אבל יעקב לא נפל על צוארי יוסף ולא נשקו, ואמרו רבותינו, שהיה קורא את )קריאת( שמע”. 

ויש להבין, מפני מה לא קרא גם יוסף קריאת-שמע באותה שעה. ויש מפרשים, שלא היה אז זמן 

קריאת-שמע, ומה שקרא יעקב אבינו קריאת שמע באותה שעה, זהו משום שחשש לעצמו פן 

בפגישה זו עם בנו – שלא ראהו כ”ב שנה, תתגבר אצלו אהבת בנו על אהבת ה’, ומשום כן קרא 

קריאת שמע כדי לחזק בלבו אהבת ה’.

ולכך בחר יעקב אבינו דווקא בשעה זו לקרוא קריאת שמע, כיון שבקריאת שמע אנו אומרים 

“ואהבת את ה’ אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך”, כלומר, שאהבת ה’ תהיה עולה על כל אהבה 

אחרת שבעולם. יעקב אבינו הרי היה כמעט כל ימיו בצער וכשהיה קורא בקריאת-שמע “ואהבת 

את ה’ אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך” בזה לא היה כל חידוש, כי איזו אהבה אחרת יש לו אם 

הוא מוסר כל נפשו לה’ יתברך. מה שאין כן עתה, בפגישתו עם יוסף, רגעים אלו מיוחדים הם, 

התרגשות מיוחדת אופפת אותו בשעה זו שנפגש עם בנו אהובו – בן זקוניו, לאחר שהתאבל עליו 

ומיאן להתנחם משך עשרים ושתים שנה, כשיגיע רגעים אלו חשש יעקב אבינו כי יתכן ותהיה 

התנגשות בין שתי האהבות: ליוסף ולה’ יתברך, ויתכן גם כי יעלה בלבו אהבת בנו על אהבת 

השי”ת. ובכדי שלא להגיע למצב זה, מגלה יעקב אבינו גבורה עילאית ברגעים אלה וקורא אז 

קריאת-שמע! בכך מקדיש הוא ומוסר את כל אהבתו בלתי להשי”ת, ואינו נותן לכוחות הטבע 

בראשית אורות’  ‘טללי  וראה  עטיה.  עזרא  רבי  בשם  יהודה’  )‘קול  קט  לרגע  אף  בו   שישלטו 

מו, כט(.

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער אהבת ה'שער אהבת ה' הלבבות הלבבותחובות  חובות 

 תרחוק המוסר  קקתלג קקתלב  תרחוק המוסר 

רתוי  תשר  וההתדמוק 

בנפשו  לה  להתדים  למתמין 

למאמין  שראוי  והקניינים   –

כהכנה  בנפשו  לקנות 

לאהבת ה', הם: א. שני ייחודי 

של  אופנים  שני   – הלבבוק 

כניעוק  ושקי  ב.  הלב  יחוד 

ושני  ג.  הכניעה  סוגי  שני   –

חשבונוק – שני סוגי חשבון הנפש ד. ושקי בחינוק – ושתי צורות של התבוננות, והדברים יפורטו 

להלן:

א. תבל שני ייחודי הלבבוק – שני האופנים לייחוד הלב הם: תחד מהם - הראשון, לייחד

על השאלה, תיך הדרך  תבל 

]לידי[  תל  מגיעים  כיצד   –

תהבק התלהים יקברך, תמר 

הנני   – זתק  שתלה  בקשובק 

הבאה:  התשובה  את  נותן 

משאלת   – הזתק  הבתשה  כי 

ה',  אהבת  לידי  להגיע  הלב 

לת קיקכן לשותל תלת תחר 

התדמוק רבוק – תוכל להיות 

הכנות  אחרי  רק  השגה  בת 

קקתיימנה  וכתשר  רבות. 

יקדים  וכאשר   – ההתדמוק 

בתלהים  התהבה  מאליה  בלבו  תצמח   – מהן  קקיילד  אותן,  לערוך  וישלים  אלה  הכנות  האדם 

]לאלוקים[ יקברך. תבל מי שמכוין תליה בעצמה – אך מי שינסה להשיג את אהבת ה' ללא כל 

אותן ההכנות, לת יוכל להגיע תליה.

ָלּה  ים  ְלַהְתּדִ ֲתִמין  ַלּמַ ר ָרתּוי  ֲתׁשֶ מֹוק  ְוַהַהְתּדָ
ָבבֹוק,  ֵני ִיחּוֵדי ַהּלְ ַנְפׁשֹו, ֵהם: ׁשְ ּבְ

י ְבִחינֹוק. ּקֵ ּבֹונֹוק, ּוׁשְ ֵני ֶחׁשְ י ְכִניעֹוק, ּוׁשְ ּקֵ ּוׁשְ

)ב(ְלַיֵחד  ֵמֶהם,  ֶתָחד  ָבבֹוק,  ַהּלְ ִיחּוֵדי  ֵני  ׁשְ ֲתָבל 

י ִליׁשִ ֶרת ׁשְ  ּפֶ

ַרְך,  ֶרְך ֶתל ַתֲהַבק ָהֱתלִֹהים ִיְקּבָ )ת(ֵתיְך ַהּדֶ ֲתָבל 
ה  ׁשָ ּתָ ַהּבַ י  ּכִ זֹתק,  ֵתָלה  ׁשְ ְקׁשּוַבק  ּבִ תַֹמר 

מֹוק  ַהְתּדָ ַתַחר  ת  ֶתּלָ ֹוֵתל  ַלּשׁ ֵכן  ִקּקָ לֹת  ַהּזֹתק 

ד ֵמֶהן  ְקַיּלֵ מֹוק, ּקִ ְמָנה ַהַהְתּדָ ְקַתּיֵ ר ּקִ ַרּבֹוק. ְוַכֲתׁשֶ

ן ֵתֶליָה  ַכּוֵ ּמְ ַרְך. ֲתָבל ִמי ׁשֶ ָהֲתַהָבה ֵבתלִֹהים ִיְקּבָ

יַע ֵתֶליָה. ְבַעְצָמּה, לֹת יּוַכל ְלַהּגִ

ישוו לה[. והמשלתי דבר זה לאדם גדול ומופלא בנכסים, שרצה להעביר דירתו למקום רחוק, לפי 

שהיה דר במקום סכנה, ואת כל רכושו ונכסיו השקיע באבן יקרה השווה הון עתק, ויצא לדרכו 

לעיר רחוקה, אשר שם נכון לבו בטוח בממונו והונו. באמצע הדרך כלתה צידתו ואין דינר בכיסו, 

והסתפק בצמצום רב כי תם הכסף, והנה אדם זה אף שמתהלך בדוחק וצער, עם כל זה לבו שמח 

בקרבו, כי רב אונו והונו ויצא ממקום סכנה, ובא יבא ברנה נושא האבן גדולה יקרת הערך.

כן הדבר הזה, אדם שזכה בדביקותו יתברך ואהבתו, ובו השקיע כל ממונו והונו ]פירוש: ִוֵּתר הוא על 

כל מנעמי העולם הזה על מנת לזכות בדביקות ה’[, ַוִּיֶבז בעיניו להשקיע בקנייני העולם הזה, לצד 

סכנת המקום ]שאפילו מה שהוא קונה, לא בהכרח יישאר בידו[, נוסף על מיעוט שוויו ]שאין לו כל 

ערך לעומת עולם הבא[, ולקח לו ה’ לאלהים. אין לך קנייה בעולם כקנין זה, יותר ויותר מהאבן יקרה 

שבמשל, כי מי ידמה לו, ומי ישוה לו. אדם כזה אף שיהיה דחוק ומצטער בימים המועטים אשר דר 

בעולם הזה, נכון לבו בטוח בה’ אור עולם, וישמח לבו ַוָּיֶגל כבודו, ובהגיעו למחוז חפצו שהוא עולם 

הקיים והבטוח הנה שכרו אתו, ומעתה חיבת הקודש הוא היוצר ודביקותו בו הלא הוא בניו וחייו 

וממונו ְּבֶיֶתר שאת ]הדביקות בה’ היא בעבור האדם כמו הבנים והחיים והממון, והרבה יותר מכך[. 

ב. לייחד הלב ביחוד הבורת. פירוש, שתהיה בלב האדם רק אמונה יחידית אחת – שהבורא הוא 

אחד ויחיד. מצוה זו נלמדת מן הכתוב: “שמע ישראל ה’ אלהינו ה’ אחד” )דברים ו, ד(. הרמב”ם 

)יסודי התורה פ”א ה”ו( מבאר מצוה זו, וז”ל: אלוה זה אחד הוא, אינו לא שנים ולא יתר על שנים 

אלא אחד שאין כייחודו אחד מן האחדים הנמצאים בעולם. לא אחד כמין שהוא כולל אחדים 

ת. תיך הדרך תל תהבק התלתים. ה’אור החיים’ הק’ )דברים ו, ה( כתב דרך לעורר אהבת ה’ בלבו 

של האדם. והוא על פי מה שיש לפרש כוונת הכתוב: “ואהבת את ה’ אלקיך בכל לבבך ובכל 

נפשך ובכל מאודך”, והיינו, שירגיש האדם בלבו כמו אילו היה חשוך בנים ועני וחולה הנוטה 

למות, ובא אליו הנביא בדבר ה’ ובשרו כי יקום מחוליו, וגם יוולד לו בן, ויגיע לידו הון רב. אדם 

כזה מה מאוד יפליא אהבת האדון באין שיעור, ותהיה האהבה מורגשת בלבו בחשק מופלא על 

אשר הטיב עמו כמה מעלות טובות.

כן המצוה באהבתו יתברך, ואהבת את ה’ וגו’, ‘בכל לבבך’, פירוש, כאילו נתן לך מחסורך בכל 

לבבך שהם הבנים ]פירוש: כמו אילו נתן לו ה’ בנים, שהוא דבר הממלא את כל לבבו[ כמו שהיית 

חסר בנים ונתנם ה’ לך. וכמו כן ‘ובכל נפשך’, שנתן לך נפשך אחר הגיעך לשערי מות ]והיינו 

שנתן לו את כל נפשו[. ‘ובכל מאודך’ כאילו נתן לך כל הממון שאתה חפץ.

]פירוש:  בבורא  חושקת  שהנפש  מה  בערך  הוא  קל  דבר  זה  כל  ה’  חפץ  בענין  המשכיל  והנה 

ומזוני,  חיי  לבני  התשוקה  הרי  בה’,  ולהתדבק  לאהוב  שיש  והאהבה  התשוקה  בענין  המתבונן 

והשמחה בהתהוותם, אינם נחשבים בערך התשוקה לבורא ואהבתו, כי זו גדולה מהם, וכולם לא 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער אהבת ה'שער אהבת ה' הלבבות הלבבותחובות  חובות 

 תרחוק המוסר  קקתלה קקתלד  תרחוק המוסר 

ב. תבל שקי הכניעוק – ושני 

סוגי הכניעה הם: תחק מהן - 

הראשונה, הכניעה ]ההכנעה[ 

יקעלה,  התלהים  לפני 

]ההכנעה[  הכניעה  והשניק, 

ובחוריו  התלהים  ירתי  לפני 

]ובחיריו[.

 – החשבונוק  שני  תבל  ג. 

הנפש  חשבונות  סוגי  ושני 

הראשון,   - מהם  תחד  הם: 

חשבון  נפשו  עם  חשבונו 

עצמו  עם  האדם  של  הנפש 

 – לתלהים  שחייב  מה  על 

המוטלים  החובות  בדבר 

האלוקים  כלפי  עליו 

להקמדק טובוקיו – בתמורה 

 — התמידיות,  לטובותיו 

 – נפשו  עם  חשבונו  והשני, 

חשבון הנפש בדבר חובותיו 

הסקירו  על  האלוקים  כלפי 

העובדה  תמורת   – עוונוקיו 

שה' מסתיר את עוונותיו מבני אדם, והתריכו לו ומחילקו – ומאריך אפו וסולח לו עליהם.

- הראשונה, הבחינה במה שעבר  – ושתי צורות ההתבוננות הן: תחק מהן  ד. תבל שקי הבחינוק 

ודברי  הנביתים  ספרי  על  בעמדו  לאבותינו,  שנעשו  ובנפלאות  בניסים  שיתבונן   – לרתשונים 

ובדברי  הנביאים  בספרי  הלימוד  מתוך  הדברים  על  לעמוד  אפשר   – התדמונים עליהם השלום 

הקדמונים עליהם השלום, כמו שנתמר בלשונו של דוד המלך, הקורא בהתפעלות )קהלים תמג, 

ה(: "זכרקי ימים מתדם" – הנני נזכר בניסים ובאותות שעשית עם אבותינו, "הגיתי בכל פעליך" 

– והנני מעלה במחשבתי את כל פעולותיך הנוראות עמנו, "במעשה ידיך אשוחח" – ובנפלאות 

ההתבוננות   – היא הבחינה בעולם  השנייה  ההתבוננות   - לספר, והשניק  מרבה  הנני  ידיך  מעשי 

בנבראים, במה שהות רותה

הלב בייחוד הבורת – שיאמין 

באמונה  בליבו  האדם 

אחד  הוא  שהבורא  שלימה, 

ויחיד, והשני, לייחד המעשה 

לשמו – שכל פעולה מפעולותיו של האדם תיעשה רק מתוך כוונה אחת ויחידה; לעשותה למען 

שמו יתברך, ולעבדו לכבודו – ולעבוד אותו רק למען כבודו יתברך בלבד.

ִניָעה  ַהּכְ ֵמֶהן,  ַתַחק  ִניעֹוק,  ַהּכְ י  ּקֵ ׁשְ ֲתָבל 
ִניָעה  ַהּכְ ִניק,  ֵ ְוַהּשׁ ה,  ִיְקַעּלֶ ֵלתלִֹהים 

ְלִיְרֵתי ָהֱתלִֹהים ּוְבחּוָריו.

ִעם  ּבֹונֹו  ֶחׁשְ ֵמֶהם,  ֶתָחד  ּבֹונֹוק,  ַהֶחׁשְ ֵני  ׁשְ ֲתָבל 
ְלַהְקָמַדק  ֵלתלִֹהים  ב  ַחּיָ ֶ ּשׁ ַמה  ַעל  ַנְפׁשֹו 

ירֹו  ּבֹונֹו ִעם ַנְפׁשֹו ַעל ַהְסּקִ ִני, ֶחׁשְ ֵ טֹובֹוָקיו, — ְוַהּשׁ

ֲעֹונֹוָקיו ְוַהֲתִריכֹו לֹו ּוְמִחיָלקֹו.

ַמה  ּבְ ִחיָנה  ַהּבְ ֵמֶהן,  ַתַחק  ִחינֹוק,  ַהּבְ י  ּקֵ ׁשְ ֲתָבל 
ִסְפֵרי  ַעל  ָעְמדֹו  ּבְ ָלִרתׁשֹוִנים,  ָעַבר  ֶ ּשׁ

מֹו  לֹום, ּכְ ָ ְדמֹוִנים ֲעֵליֶהם ַהּשׁ ִביִתים ְוִדְבֵרי ַהּתַ ַהּנְ

ֶדם,  ִמּתֶ ָיִמים  י  ָזַכְרּקִ ה(:  תמג,  ים  ִהּלִ )ּקְ ֱתַמר  ּנֶ ׁשֶ

רֹוֶתה  הּות  ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ ָבעֹוָלם  ִחיָנה  ַהּבְ ִניק,  ֵ ְוַהּשׁ

מֹו  ה ִלׁשְ ֲעׂשֶ ִני, ְלַיֵחד ַהּמַ ֵ ִיחּוד ַהּבֹוֵרת, ְוַהּשׁ ב ּבְ ַהּלֵ

ּוְלָעְבדֹו ִלְכבֹודֹו ִבְלָבד.

הרבה ]כגון מין האדם שכולל אנשים רבים[, ולא אחד כגוף שהוא נחלק למחלקות ולקצוות ]אברי 

האדם[, אלא ייחוד שאין ייחוד אחר כמותו בעולם” עכ”ד.

כשיתבונן  כי  ישראל”.  “שמע  לפסוק  ה’  אהבת  מצות  סמיכות  את  מסביר  הק’  החיים’  ה’אור 

האדם מהו מושג “ה’ אחד” – שליט יחידי בשמים ובארץ, ובכל הרקיעים כולם, וצבא השמים לו 

משתחווים, לגדודי מלאכיו אין מספר, וכולם משבחים ומפארים, מעריצים ומקדישים, ועושים 

באימה וביראה רצון קונם – ומכולם לא בחר אלא בנו, כַעם סגולתו: “ה’ אלוקינו” – היש אושר 

רב מזה, כלום נוכל שלא לאהבו בכל לבבינו נפשינו ומאודינו?!

כהשלמה למצות האמונה בה’ שהוא 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 

שלימה, וכל עוד 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’ 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 יחידה 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(.

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער אהבת ה'שער אהבת ה' הלבבות הלבבותחובות  חובות 

 תרחוק המוסר  קקתלז קקתלו  תרחוק המוסר 

וזלוקו  וזעירוקו  נפשו  ערך 

– ויכיר כמה פעוט ודל וזול 

כך  ותחר  האדם,  ערך  הוא 

עליו  הבורת  טוב  רב  יכיר 

וגודל חסדו עמו – ועל רקע הפערים הללו יגיע להכרה כמה רבות הן הטובות וכמה גדולים הם 

החסדים שהבורא רב התוקף והעוצמה עשה ועושה עמו, היצור הקטן ובר החלוף, תז מיד קהיה 

יקברך  הבורת  מפלתי 

להבחין  כדי   – בבריתוקיו 

את פלאי הבורא יתברך כפי 

שהם ניכרים בברואיו. וכבר 

ביתרקי בספרי זה כללים מן 

הענין הזה כפי יכלקי – וכבר 

בספר  יכולתי  כפי  ביארתי 

את  הבחינה  בשער  הזה 

הכללים הנוגעים להתבוננות 

זו, מה שיש בו די למי שמבין 

מספיקים  כללים   – ומכוין 

הנבון, השואף להגיע  לאדם 

למה שיש בו הצלקו והימלטו – אל הדרך שבה תלויה הצלתו בעולם הזה ובעולם הבת.

וכתשר יקתן כל זה ולאחר שהאדם יתקן עצמו בכל הדברים הללו, ויחבר תליו הפרישוק – ובנוסף 

לכך יתנהג בפרישות מקענוגי העולם הזה וקתווקיו, ויבין - והוא גם יבין את גדולק הבורת ואת 

עצמקו ואת רוממוקו, וישכיל תטנוק

יר ַרב  ַיּכִ ְך  ּכָ ְוַתַחר  ְוֻזּלּוקֹו,  ּוְזִעירּוקֹו  ַנְפׁשֹו  ֵעֶרְך 

ְהֶיה  ּקִ ָתז  ִעּמֹו,  ַחְסּדֹו  ְוֹגֶדל  ָעָליו  ַהּבֹוֵרת  טּוב 

י  ַתְרּקִ ְבִריתֹוָקיו. ּוְכָבר ּבֵ ַרְך ּבִ ְלֵתי ַהּבֹוֵרת ִיְקּבָ ִמּפִ

י, ַמה  ִפי ְיָכְלּקִ ה ּכְ ָלִלים ִמן ָהִעְנָין ַהּזֶ ֵסֶפר ֶזה ּכְ ּבְ

ּבֹו  ׁש  ּיֵ ֶ ּשׁ ְלַמה  ן  ּוְמַכּוֵ ִבין  ּמֵ ׁשֶ ְלִמי  ַדי  ּבֹו  ׁש  ּיֵ ֶ ּשׁ

ת. ה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ ְלטֹו ָבעֹוָלם ַהּזֶ ָלקֹו ְוִהּמָ ַהּצָ

ִריׁשּוק  ַהּפְ ֵתָליו  ר  ִויַחּבֵ ֶזה,  ל  ּכָ ן  ְיַקּתֵ ר  ְוַכֲתׁשֶ
)ג(ְוָיִבין  ְוַקֲתוֹוָקיו,  ָהעֹוָלם  ֲענּוֵגי  ִמּקַ

יל ַתְטנּוק  ּכִ ק ַהּבֹוֵרת ְוָעְצָמקֹו ְורֹוְממּוקֹו, ְוַיׂשְ ֻדּלַ ּגְ

היא הדרך לאהבו? שיתבונן במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים, ויראה חכמתו שאין לה ערך ולא 

קץ, ומיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאוה תאוה גדולה לידע ה’ הגדול, כמו שאמר דוד )תהלים 

מב, ג(: ‘צמאה נפשי לאלהים לאל חי’”. 

נמצאנו למדים, כי לדעת רש”י אהבת ה’ באה כתוצאה מלימוד ודבקות בתורה הקדושה. ולדעת 

הרמב”ם אהבת ה’ באה מהתפעלות מפלאי הבריאה המתגלים בטבע. ויש לעיין, איזו מבין שתי 

הדרכים הללו עדיפה? 

רבי יחזקאל אברמסקי זצ”ל למד זאת מהפסוק בתהלים )צג, ד-ה(: “מקולות מים רבים אדירים 

– להגיע  ה’”. אבל “עדותיך נאמנו מאוד”  ים”, מכאן מגיעים למסקנה ש”אדיר במרום  משברי 

לאהבת הבורא מעדותיו של הקב”ה, היינו מהתורה – זה טוב ומשובח יותר.

דבר זה רואים במקום נוסף בתהלים: “השמים מספרים כבוד אל ומעשה ידיו מגיד הרקיע. יום 

ליום יביע אומר ולילה ללילה יחוה דעת...” )תהלים יט, ב-ז(, כך מתאר דוד המלך ע”ה את יופי 

הבריאה המעידה על בוראה, ולפתע הוא עובר לענין התורה – “תורת ה’ תמימה משיבת נפש” 

)שם יט, ח( – התורה, היא זו שמשיבה את הנפש אל ה’, לאהבת ה’.

לכן, “המהלך בדרך ושונה, ומפסיק ממשנתו ואומר: ‘מה נאה אילן זה ומה נאה ניר זה’, מעלה 

עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו” )אבות ג, ז(. הוא לומד תורה ומגיע מכך לאהבת ה’, ולפתע 

הוא מפסיק מלימודו כדי להתבונן בנפלאות הבריאה, ולהגיע מתוך כך לאהבת הבורא, אף על פי 

שעושה זאת למען אהבת ה’, אך כעת לא הזמן המתאים לכך, התורה חשובה יותר!

רבי יאיר ישראלי הוסיף בזה: פעמיים בכל יום אומרים את הפסוק “ואהבת את ה’ אלהיך”, ולפני 

כן מברכים שתי ברכות: בבוקר מברכים “יוצר המאורות” על הבריאה, ו”אהבה רבה” על התורה. 

כך גם בערב: “המעריב ערבים” על הבריאה, ו”אוהב עמו ישראל” על התורה. כי משני דברים 

אלו – התפעלות מפלאי הבריאה המתגלים בטבע, ומלימוד התורה – מגיעים לאהבת ה’ )‘ומתוק 

האור’ דברים – א, עמ’ רעח(. 

ג. ויבין גדולק הבורת ועצמקו וכו' תז קהיה התהבה בתלוהים. “ואהבת את ה’ אלהיך” )דברים ו, ה(, 

“ומהו האהבה )-כיצד היא דרך האהבה?( - והיו הדברים האלה, שמתוך כך )שאתה עוסק בדברי 

)ספרי, הובא ברש”י שם(. נמצאנו למדים לדעת  וִמדבק בדרכיו”  תורתו(, אתה מכיר בהקב”ה 

רש”י, שאת הקב”ה אוהבים על ידי שלומדים את תורתו. 

כעין זה פירש גם ה’אור החיים’ הק’, וז”ל: “כשיתמיד שימת הדברים על לבו – יוולד בלבו חשק 

תאוה הרוחניות, וירוץ לבו לאהבת ה’ בכל אשר צוהו”. בהמשך דבריו יוצא ה’אור החיים’ הק’ 

מגדרו, ומעיד על עצמו באלו דרגות של אהבת תורה הוא אוחז: “ודבר זה אנחנו, יתומי דיתומי, 

אנו מרגישים, כי רבה תאוה בלבנו, וחשק אלוקי עולם, יותר מכל הון עולם וכבוד מלכות, וכל 

ערב נרגש ]כל הרגשה ערבה[ לנמבזה ונמס ]בזויה היא אצלו[ בערך חלק המועט המושג מהרגש 

ֲהָוַית הדברים על לבנו, אשרינו מה טוב חלקנו, וכבר העירותי בדברים אלו בכמה מקומות”.

רבי אליהו מזרחי מביא דעה זו )רש”י וה’אור החיים’(, ומוסיף: “אבל הרמב”ם ז”ל כתב בפרק שני 

מהלכות יסודי התורה: “האל הנכבד והנורא מצוה לאהבו, שנאמר: ‘ואהבת את ה’ אלהיך’, והיאך 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער אהבת ה'שער אהבת ה' הלבבות הלבבותחובות  חובות 

 תרחוק המוסר  קקתלט קקתלח  תרחוק המוסר 

זה  כל  עם  קוכל  ולת 

בנפשך  וכשתקנה   – לעמוד 

לא  אלו,  הקדמות-הכנות 

תוכל להתאפק מלנטוק תליו 

 – לבב  בבר  ובמצפונך  בלבך 

שלמה.  ובתמונה  טהור  בלב 

נפשך  ותדבק   – וקקלה 

חמלקו  על  וקבטח  בתהבקו, 

וגדל חנוקיו ורחמיו – ותהיה 

סמוך ובטוח על רחמיו ומתן 

בעק  קשקף  ולת  חנינותיו, 

תהבק  תהבקו  עם  ההית 

זולקו – ולא יהיה בלבך שום 

שיתוף של אהבה לדבר אחר 

ישתיף  ולת  אהבתו,  זולת 

עליך שתקה ירת עם ירתקך 

תפחד  ולא   – בלקו  ממנו 

ולת  ממנו.  רק  דבר,  מאף 

קפתדהו מרעיוניך – וזכרו לא ימוש מרעיונותיך, ולת יסור מנגד עיניך, והוא יהיה צווקך - חברתך 

בעת בדידוקך, וישב עמך ]אתך[ במדבריוק, ומתוך דביקותך באהבתו עד שתהא ממלאת את כל 

יישותך, יהיה מתום מלת בני תדם – גם כשתשהה במקום צפוף ומלא בני אדם, יהיה בעיניך כלת 

מלת – ייחשב בעיניך כמקום ריקן, וכאילו אין כאן אדם, והרית מהם כלת רית – וכשתהיה במקום 

ריק מבני אדם, יהיה בעיניך כאילו הוא מלא מפני שקרבת ה' תמלא אותך. לת קשומם בהיפתדם 

– ולא תרגיש בודד בחסרונם של האנשים, ולת קדתג בהעדרם – ולא תהיה מודאג כשאינם נוכחים 

בסביבתך. וקהיה קמיד שמח בתלהיך, ושש בבורתך, דורש רצונו – שוקד לעשות את רצונו, וכוסף 

לפגיעקו – ומשתוקק לדבוק בו, כמו

התהבה בתלהים מן המתמין 

ישיג  מיד   – לזה  סמוכה 

המאמין את אהבת האלוקים 

זוך  ותמיקוק  שלם  בלב 

נפש  טהרת  מתוך   – נפשו 

 – לו  והיכספו  אמיתית, 

השתוקקות  בלבו  ותיוולד 

רצונו  לעשות  עצומה 

בהתמסרות   - בהשקדלוק 

בדומה  ובזריזוק,  ובחריצוק 

למה שנתמר )ישעיה כו, ט(: 

"נפשי תויקיך בלילה" – נפש 

בגלות,  לה'  כמהה  הצדיקים 

ח(:  כו,  )ישעיה  שם  ונתמר 

"לשמך ולזכרך קתוק נפש" – 

ולזיכרון  גבורותיך  לפרסום 

משתוקקת,  נפשנו  חסדיך 

וכמו שתמר דוד המלך

"אלוקים,  ב(:  סג,  )קהלים 

צמתה לך – משתוקקת אליך 

עוד  שתמר  וכמו  נפשי", 

)קהלים מב, ג(: "צמתה - משתוקקת נפשי לתלהים".

והחזת שבדברים שקיעזר בהם על המדרגה הזתק העליונה – ומכל האמצעים והכלים שניתן להיעזר 

בהם כדי להגיע למדרגה עליונה זו, האמצעי החזק ביותר הות המורת הגדול מתלהים –מורא ופחד 

מאלוקים, היינו יראת ה', והתימה ממנו, והפחד מלעבור על מצווקיו, והמחשבה קמיד בהשתפקו 

– ותמיד תעלה על לבך המחשבה שהוא משקיף על סקרך וגלויך – על פנימיותך ועל חיצוניותך 

ומצפונך ונרתך – ועל מעשיך הנסתרים והגלויים, והנהגקו – ושהוא מנהיג תוקך, וחמלקו - ומרחם 

עליך, ודעקו הנסקר והנגלה בעבר ובעקיד ממעשיך ומחשבוקיך – וזכור עוד את העובדה שהוא 

יודע את כל מעשיך ומחשבותיך: את הנסתר והנגלה, את שהיה בעבר ואת העתיד, והבטחקו לך 

– ושהוא הבטיח לך שכר על קיום מצוותיו והתרבקו תוקך – והנך זוכה לקרבתו.

ָך  ִלּבְ טֹוק ֵתָליו ּבְ ל ֶזה ַלֲעֹמד ִמּנְ קּוַכל ִעם ּכָ ְולֹת 
ֵלָמה.  ׁשְ ּוֶבֱתמּוָנה  ֵלָבב  ֹבר  ּבְ ּוְבַמְצּפּוְנָך 

ָך ְבַתֲהָבקֹו, ְוִקְבַטח ַעל ֶחְמָלקֹו ְוֹגֶדל  ְוִקְקֶלה ַנְפׁשְ

ִעם  ַהִהית  ֵעק  ּבָ ף  ּקֵ ְקׁשַ ְולֹת  ְוַרֲחָמיו,  ַחּנֹוָקיו 

ה  ַתּקָ ׁשָ ָעֶליָך  ִתיף  ַיׁשְ ְולֹת  זּוָלקֹו,  ַתֲהַבק  ַתֲהָבקֹו 

ִקְפְתֵדהּו  ְולֹת  ִבְלּקֹו.  ּנּו  ִמּמֶ ִיְרָתְקָך  ִעם  ָיֵרת 

ָך  ִצְוּקְ ְוִיְהֶיה  ֵעיֶניָך,  ֶגד  ִמּנֶ ָיסּור  ְולֹת  ֵמַרְעיֹוֶניָך, 

ָמתֹום  ְוִיְהֶיה  רֹוק,  ְדּבָ ַבּמִ ָך  ִעּמְ ב  ְוֵיׁשֵ ִדידּוק,  ַבּבְ

ֵמֶהם  ְוָהֵרית  ָמֵלת,  לֹת  ּכְ ֵעיֶניָך  ּבְ ָתָדם  ְבֵני  ָמֵלת 

ִקְדַתג  ְולֹת  ְתָדם,  ִהּפָ ּבְ ֹוֵמם  ִקּשׁ לֹת  ֵרית.  לֹת  ּכְ

ׂש  ׂשָ תלֶֹהיָך,  ּבֵ ֵמַח  ׂשָ ָקִמיד  ְוִקְהֶיה  ֵהָעְדָרם.  ּבְ

מֹו  ּכְ ִלְפִגיָעקֹו,  ְוכֹוֵסף  ְרצֹונֹו,  )ד(דֹוֵרׁש  בֹוְרֶתָך,  ּבְ

ְבֵלב  ָלֶזה  ְסמּוָכה  ֲתִמין  ַהּמַ ִמן  ֵבתלִֹהים  ָהַתֲהָבה 

לּוק  ּדְ ּקַ ִהׁשְ ּבְ ְספֹו לֹו  ְוִהּכָ ַנְפׁשֹו,  זְֹך  ַוֲתִמּקּוק  ֵלם  ׁשָ

ְעָיה כו, ט(:  ֱתַמר )ְיׁשַ ּנֶ ֶ ְוָחִריצּוק ּוְזִריזּוק, ּדֹוֶמה ְלַמה ּשׁ

ְמָך  ְלׁשִ ח(:  כו,  ְעָיה  )ְיׁשַ ְוָתַמר  ְיָלה,  ּלַ ּבַ יִקיָך  ִתּוִ י  ַנְפׁשִ

ים סג, ב(: ָצְמָתה ְלָך  ִהּלִ ֲתַוק ָנֶפׁש, ְוָתַמר )ּקְ ּוְלִזְכְרָך ּקַ

י ֵלתלִֹהים. ים מב, ג(: ָצְמָתה ַנְפׁשִ ִהּלִ י, ְוָתַמר )ּקְ ַנְפׁשִ

ְדֵרָגה  ַהּמַ ַעל  ֶהם  ּבָ ָעֵזר  ּקֵ ׁשֶ ָבִרים  ּדְ ּבַ ׁשֶ ְוֶהָחָזת 
דֹול  ַהּגָ ַהּמֹוָרת  הּות  ָהֶעְליֹוָנה,  ַהּזֹתק 

ְצֹוָקיו,  ִמּמִ ַחד  ְוַהּפַ ּנּו,  ִמּמֶ ְוָהֵתיָמה  ֵמֱתלִֹהים, 

ּוְגלּוְיָך  ִסְקְרָך  ַעל  ָתָפקֹו  ַהׁשְ ּבְ ָקִמיד  ָבה  ֲחׁשָ ְוַהּמַ

ּוַמְצּפּוְנָך ְוִנְרֶתָך, ְוַהְנָהָגקֹו תֹוְקָך, ְוֶחְמָלקֹו ָעֶליָך, 

יָך  ֲעׂשֶ ִמּמַ ּוֶבָעִקיד  ֶבָעַבר  ְגֶלה  ְוַהּנִ ר  ְסּקָ ַהּנִ ְוַדְעּקֹו 

בֹוֶקיָך, ְוַהְבָטָחקֹו ְלָך ְוַהְתָרָבקֹו תֹוְקָך. ּוַמְחׁשְ

ד. דורש רצונו. הביטוי המעשי של אוהב ה’ הוא בכך שמאהבתו את ה’ דורש הוא את רצונו ומקיים 

את מצוותיו בשמחה, אמנם האוהב את ה’ בלא שיקיים את המצוות המעשיות ומבלי שיקבל על 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער אהבת ה'שער אהבת ה' הלבבות הלבבותחובות  חובות 

 תרחוק המוסר  קקתמת קקתמ  תרחוק המוסר 

הנבית  חבקוק  שתמר  וכמו 

בה'  "ותני  י"ח(:  ג',  )חבתות 

ה'  בהשגחת   – תעלוזה 

ישעי"  אשמח, תגילה בתלהי 

שהוא  ה',  בעזרת  ואגיל   –

חזק ומציל ומגן בעדי, וכמו שתמר דוד המלך עליו השלום )קהלים כ"ז, ת(: "ה' תורי וישעי – ה' 

מצילי ומושיע לי, לכן ממי תירת?" – איני חושש מאף אחד, ושתר המזמור.

ית(:  ס"ד,  )קהלים  שנתמר 

ה'  בישועת  צדית  "ישמח 

וחסה בו" – ויבטח בה',

יָי ֶתֱעלֹוָזה ָתִגיָלה  ִבית )ֲחַבּתּות ג, יח(: ַוֲתִני ּבַ ְוָתַמר ַהּנָ

ים כז,  ִהּלִ )ּקְ לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  ִוד  ּדָ ְוָתַמר  ִעי,  ִיׁשְ תלֵֹהי  ּבֵ

ְזמֹור. ָתר ַהּמִ י ִתיָרת, ּוׁשְ ִעי ִמּמִ ת(: ְיָי תֹוִרי ְוִיׁשְ

יָי ְוָחָסה בֹו,  ית ּבַ ַמח ַצּדִ ים סד, ית(: ִיׂשְ ִהּלִ ֱתַמר )ּקְ ּנֶ ׁשֶ

עצמו עול מלכותו לכל פרטיה, אין אהבה זו שווה כלום. 

במסכת פסחים )נו, א( אמרו: “אנשי יריחו היו כורכין את שמע”. פירוש, שהיו אומרים “שמע ישראל 

ה’ אלהינו ה’ אחד” ולא היו מפסיקים בין “אחד” ל”ואהבת” וכו’. כלומר, צריך להאריך באמירת “אחד”, 

ואז להפסיק מעט לפני שממשיך באמירת “ואהבת”, כי פסוק ראשון של שמע הוא קבלת עול מלכות 

שמים, ואילו מהפסוק השני – “ואהבת” ואילך, הפרשה עוברת ללשון ציווי; לאהוב את ה’, וללמוד 

תורה וכו’. אך אנשי יריחו כרכו את שני הענינים יחד, ואמרו הכל כאחת בלא הפסק. וז”ל הרע”ב: 

“שלא היו מפסיקים בין ‘אחד’ ל’ואהבת’ שצריך להאריך באחד ולהפסיק בין מלכות שמים לדברים 

אחרים”, עכ”ל. מה המה ה”דברים האחרים”? - “ואהבת את ה’ אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך...”?! ומזה 

אנו רואים, שקבלת עול מלכות שמים גדולה מאהבת ה’ וכשאומרים “ה’ אחד” צריך להאריך באחד, 

כדי שלא למהר לאמר “ואהבת”, - שלא לצאת מהר ממצוה גדולה למצוה קטנה ממנה... ומזה אפשר 

ללמוד שאהבת ה’ גרידא אפילו בכל לב ונפש בלא קבלת עול מלכות שמים אין לה ערך רב. ודבר 

זה מכה על קדקדם של אלה, הרוצים להסתפק באמונה ש”בלב” וחושבים את עצמם לצדיקים, מכיון 

שלפי דעתם המוטעית יש בלבם “אהבת ה’”. אבל האמת היא, שבלא קיום המצוות המעשיות, בלא 

קבלת עול מלכות שמים לכל פרטיה, אין אמונתם ואהבתם שוות כלום, והרי המה “דברים אחרים” 

טרם שהסכים עמוק בלבו לקבל עליו עול מלכות שמים. )‘אזנים לתורה’, דברים ו, ד(.

על הפסוק ‘ואהבת את ה’ אלהיך’ )דברים ו, ה( כתב רש”י: “עשה דבריו מאהבה”. בספרי מפרש: 

‘והיו  ‘ואהבת את ה’’ איני יודע באיזה צד אוהבים את הקב”ה, תלמוד לומר  “לפי שהוא אומר 

ומדבק  הקב”ה  את  מכיר  אתה  כך  שמתוך  לבבך’,  על  היום  מצוך  אנכי  אשר  האלה  הדברים 

בדרכיו”. וביאור הדברים - כתב בספר ‘אילת השחר’ )עה”פ שם( - שלא שייך סתם אהבה בלב 

ללא עשייה, והאומר שאוהב את הקב”ה ואינו מקיים מצוותיו הרי זה סתירה. ועיין בספר החינוך 

)מצוה תי”ח( שרק עם התבוננות בתורה תתיישב האהבה בלב בהכרח.

וז”ל ‘ארחות צדיקים’ סוף שער האהבה: “ואין האהבה הזאת ]של אהבת ה’[ מתקיימת אלא במי 

שנותן דעתו לקיים כל המצוות כהלכתן, כי מי שאינו יודע המצוות אשר ִצווהו יוצר הכול, אין זה 

נקרא אוהב גמור”. ע”כ. וביארו המפרשים: האוהב את ה’ חפץ להגדיל כבוד שמו יתברך ולעשות 

נחת-רוח לפניו, וזאת על-ידי שיעשה את רצונו ויקיים את מצוותיו אשר ציווהו.

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער אהבת ה'שער אהבת ה' הלבבות הלבבותחובות  חובות 

 תרחוק המוסר  קקתמג קקתמב  תרחוק המוסר 

 – הבורת  תק  להודיעם  כדי 

בהכנסת  הסופית  מטרתו 

האורחים הזו הייתה להודיע 

לעולם.  בורא  שיש  להם 

ואהבתו לה' ניכרה גם במה 

למלך  אבינו  אברהם  שתמר 

על  מספרת  התורה  סדום. 

את  שבזזו  המלכים  ארבעת 

סדום  אנשי  של  רכושם 

ועמורה, לקחו בשבי את לוט 

]לוט  אברהם  של  אחיו  בן 

דר אז בסדום[ וגזלו גם את 

רכושו. כאשר שמע אברהם אבינו על כך, יצא להילחם בהם, החזיר את כל השלל וגם הציל את 

לוט קרובו והונו, את הנשים ושאר השבויים. מלך סדום יצא ממקומו להקביל את פני אברהם 

אבינו בשובו מהמלחמה ופנה אליו בבקשה שיחזיר לרשותו את אנשי ַעמו שנשבו. בתמורה, כך 

אמר מלך סדום, יוכל לקבל את הרכוש. על כך ענה לו אברהם בשבועה )ברתשיק יד, כג(: "תם 

מחוט ועד שרוך נעל ואם אקח מכל אשר לך" – אפילו חוט או רצועת נעל פחותי ערך לא אקח 

ערך  לממון  היה  והוכחה שלא   – נדיבוק נפשו, ושהממון נתל בעיניו  זוהי רתיה על  רכושך.  מכל 

בעיניו. ובגופו – וכן מצינו שהיה קל בעיניו להקריב את גופו בעבור מצות הבורא, כפי שראינו 

בקיום מצוות בריק מילה, שלת נקעכב ]התעכב[ מלתיים תוקה בנפשו - בעצמו ובזולקו – ובבניו 

בעבור  נפשו  מסירות  את   – התלהים  בתהבק  נפשו  בתבדן  הקנדבו  תבל  בשמחה.  ביתו  ובילידי 

אהבת ה', אנו רואים במה שהרתה בענין יצחת במעשה העקידה מן המהירוק והחריצוק – בזריזות 

ובחריצות שגילה במעשה עקידת יצחק ]נראה שקל לאדם למסור את עצמו למיתה על קידוש ה' 

יותר מאשר לשחוט במו ידיו ומרצון בן יחיד אהוב, ודרושה אותה מידה של מסירות-נפש לשם 

כך )לפי מרפא לנפש([, והות הורה על תהבקו הזכה בתלהים – ובמעשיו אלו לימד אברהם אבינו, 

כי הוא אוהב את האלוקים אהבה זכה וטהורה ולבבו הנתמן בעבודקו – ולבבו שלם בעבודתו.

תבל על השאלה, תם התהבה 

התדם  ביכולק  הית  בתלהים 

תם לת – האם ביכולת האדם 

להגיע לידי אהבת האלוקים? 

זתק  שתלה  בקשובק  תמר 

התשובה  את  נותן  הנני   –

הבאה: כי התהבה על שלושה 

פנים – אהבת הבורא נחלקת 

 - מהם  תחד  דרגות.  לשלוש 

היא תהבה שנתלה  הראשונה 

]שנקל[ בעיני התוהב תבידק 

לאבד   – בעבורה  ממונו 

אבל  ממונו,  את  בעבורה 

 – ונפשו  גופו  תבידק  לת 

חייו.  ואת  גופו  את  לא  אך 

היא  שנייה  מדרגה   – ומהם 

]שנקל[ בעיני  תהבה שנתלה 

מגופו  חלת  תבידק  התוהב 

לאבד   – ממונו  תבידק  עם 

ממונו,  את  רק  לא  בעבורה 

אלא גם חלק מגופו, כשהות 

מתוה שקישתר נפשו בחיים, 

מקווה  כשהוא   – בעבורה 

היא  והדרגה השלישית   – נפשו בחיים. והפנים השלישיים  והגוף תישאר  שלמרות הפסד הממון 

לאבד  האוהב  בעיני  שנקל  אהבה   – והנפשוק  והגופוק  הממונוק  תבידק  בעבורה  שנתלה  תהבה 

בעבורה לא רק את ממונו ואת שלימות גופו, אלא גם את חייו.

וכבר מצתנו שתברהם תבינו עליו השלום הרתה תהבקו בתלהים בכל הפנים התלה - אנו מוצאים 

בתורה שאברהם אבינו אהב את האלוקים בכל שלוש מדרגות האהבה הללו: בממונו – היה קל 

בעיניו לאבד למען בוראו את ממונו, עובדה היא שהיה מוציתו על העוברים והשבים – ידוע שהיה 

מוזיל מכספו למען הכנסת האורחים והיה מוציא את ממונו כדי להאכיל ולהשקות עוברים ושבים, 

ְלֶמֶלְך  ָתַמר  ֶ ּשׁ ּוַמה  ַהּבֹוֵרת,  ֶתק  ְלהֹוִדיָעם  ֵדי  ּכְ

ַנַעל,  רֹוְך  ׂשְ ְוַעד  ִמחּוט  ִתם  יד, כג(:  יק  ֵרתׁשִ )ּבְ ְסדֹום 

ֵעיָניו.  ּבְ ָנֵתל  מֹון  ַהּמָ ְוׁשֶ ַנְפׁשֹו  ְנִדיבּוק  ַעל  ְרָתָיה 

ם תֹוָקּה  ב ְלַתּיֵ ּלֹת ִנְקַעּכֵ ְבִריק ִמיָלה, ׁשֶ ּוְבגּופֹו, ּבִ

ָתְבַדן  ּבְ בֹו  ִהְקַנּדְ ֲתָבל  ְמָחה.  ְבׂשִ ּוְבזּוָלקֹו  ַנְפׁשֹו  ּבְ

ְבִעְנַין  ֶהְרָתה  ֶ ּשׁ )ת(ַמה  ָהֱתלִֹהים,  ַתֲהַבק  ּבְ ַנְפׁשֹו 

ַעל  הֹוָרה  ְוהּות  ְוַהֲחִריצּוק,  ִהירּוק  ַהּמְ ִמן  ִיְצָחת 

ֲעבֹוָדקֹו. ֱתָמן ּבַ ה ֵבתלִֹהים ּוְלָבבֹו ַהּנֶ ּכָ ַתֲהָבקֹו ַהּזַ

ֶרת ְרִביִעי  ּפֶ

ָהָתָדם  ִביֹכֶלק  ִהית  ָהַתֲהָבה ֵבתלִֹהים  ִתם  ֲתָבל 
י  ּכִ זֹתק,  ֵתָלה  ׁשְ ְקׁשּוַבק  ּבִ תַֹמר  לֹת,  ִתם 

ַתֲהָבה  ֵמֶהם,  ֶתָחד  ָפִנים.  ה  לׁשָ ׁשְ ַעל  ָהַתֲהָבה 

ה ְבֵעיֵני ָהתֹוֵהב ֲתֵבַדק ָממֹונֹו ַבֲעבּוָרּה, לֹת  ַתּלָ ּנְ ׁשֶ

ה ְבֵעיֵני  ַתּלָ ּנְ ׁשֶ ְוַנְפׁשֹו. ּוֵמֶהם, ַתֲהָבה  ּגּופֹו  ֲתֵבַדק 

ָממֹונֹו,  ֲתֵבַדק  ִעם  ִמּגּופֹו  ֵחֶלת  ֲתֵבַדק  ָהתֹוֵהב 

ֲעבּוָרּה.  ּבַ ים,  ַבַחּיִ ַנְפׁשֹו  ֵתר  ָ ּשׁ ּקִ ׁשֶ ה  ְמַתּוֶ הּות  ׁשֶ ּכְ

ַבֲעבּוָרּה  ה  ַתּלָ ּנְ ׁשֶ ַתֲהָבה  ים,  ּיִ ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ִנים  ְוַהּפָ

ָפׁשֹוק. מֹונֹוק ְוַהּגּופֹוק ְוַהּנְ ֲתֵבַדק ַהּמָ

לֹום ֶהְרָתה  ָ ּוְכָבר ָמָצתנּו ַתְבָרָהם ָתִבינּו ָעָליו ַהּשׁ
ה.  ָהֵתּלֶ ִנים  ַהּפָ ָכל  ּבְ ֵבתלִֹהים  ַתֲהָבקֹו 

ִבים  ָ ְוַהּשׁ ָהעֹוְבִרים  ַעל  מֹוִציתֹו  ָהָיה  ׁשֶ ָממֹונֹו,  ּבְ

“בן סורר  )עא, א( אמרו:  ת. מה שהרתה בענין יצחת מן המהירוק והחריצוק. במסכת סנהדרין 

ומורה?  ולא עתיד להיות ]לעולם[; ולמה נכתב ]בתורה דין בן סורר  ומורה לא היה ]מעולם[, 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער אהבת ה'שער אהבת ה' הלבבות הלבבותחובות  חובות 

 תרחוק המוסר  קקתמה קקתמד  תרחוק המוסר 

האלוקים[,  ]אהבת  בתלהים 

וכמוה לת קיקכן מכל תדם – 

להגיע  מסוגל  אדם  כל  ולא 

אליה, לפי שהית למעלה מן 

מעבר   – הבשריק  היכולק 

ליכולתו של בשר ודם, מפני 

 – וכנגדה  הפכה  שהטבע 

מכיוון שהיא עומדת בסתירה 

האדם.  לטבע  ובניגוד 

ביחידים  קימצת  וכתשר 

וכאשר  ואם   – תדם  מבני 

תימצא מדרגה זו אצל יחידי 

כי תם  תיננה  אז  גם  סגולה, 

בתומץ הבורת ועזרקו תוקם 

בסיעתא  רק  תיתכן  היא   -

דשמיא ובעזרתו של הבורא, 

ובכך,   – מגבור היצר עליהם 

שנטע  האומץ  באמצעות 

נגד  יעמדו  בלבם,  הקב"ה 

וזכות  עליו,  ויתגברו  יצרם 

זו שנטע בהם הבורא יכולת 

להביע לו אהבה בדרגה על אנושית היא גמול השקדלוקם – שכרם בעבור המאמץ שהם משקיעים 

שלם  ]ובלב[  ולבב  נתמנה  בנפש  קורקו  מצווק  לקיום  ובתמורה   – ותיומם  בעבודקו  ומתמסרים 

ותין ביכולק כל בשר לסבול  ואהוביו.   – וטהור, כמו נביתי התלהים ובחיריו וסגולקו  ובמצפון זך 

מה שזכרנו לתהבק הבורת – אך כאמור, אין ביכולתו של בשר ודם להגיע בעצמו אל הדרגה הזו 

של אהבת הבורא, מפני שהטבע והיצר כנגדו – בשל התנגדות הטבע והיצר לכך. תבל השני פנים 

הרתשונים הם ביכולק רוב המדברים – אבל אל שתי הדרגות הראשונות באהבת ה' יש ביכולתם 

של מרבית בני האדם להגיע אליהן, בהשקדלם בהתדמוק – על ידי שישתדלו לקיים את ההכנות 

תשר התדמנו בשער הזה, בפרק הקודם. 

ומה שמורה כי השני פנים התלה רתיה על

לה'  אהבה  ]של  זו  ומדרגה 

הית  נפש[  מסירות  כדי  עד 

המדרגה העליונה ביותר מבין מדרגוק התהבה

ִהית  ל ָתָדם, ְלִפי ׁשֶ ֵכן ִמּכָ ֵבתלִֹהים, ְוָכמֹוָה לֹת ִקּקָ

ַבע  ַהּטֶ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ִריק,  ׂשָ ַהּבְ ַהְיֹכֶלק  ִמן  ְלַמְעָלה 

ֵני  ִמּבְ ִביִחיִדים  ֵצת  ּמָ ּקִ ר  ְוַכֲתׁשֶ ּה.  ּוְכֶנְגּדָ ּה  ֶהְפּכָ

תֶֹמץ ַהּבֹוֵרת ְוֶעְזָרקֹו תֹוָקם  י ִתם ּבְ ה ּכִ ָתָדם, ֵתיֶנּנָ

ֲעבֹוָדקֹו  לּוָקם ּבַ ּדְ ּקַ מּול ִהׁשְ ֶצר ֲעֵליֶהם, ּגְ ֹבר ַהּיֵ ִמּגְ

ֵלם  ׁשָ ְוֵלָבב  ֶנֱתָמָנה  ֶנֶפׁש  ּבְ ּקֹוָרקֹו  ִמְצֹוק  ְוִתּיּוָמם 

קֹו.  מֹו ְנִביֵתי ָהֱתלִֹהים ּוְבִחיָריו ּוְסֻגּלָ ּוַמְצּפּון ַזְך, ּכְ

ַכְרנּו ּזָ ֶ ּשׁ ַמה  ִלְסּבֹל  ר  ׂשָ ּבָ ל  ּכָ יֹכֶלק  ּבִ  ְוֵתין 

ֶנְגּדֹו.  ּכְ ֶצר  ְוַהּיֵ ַבע  ַהּטֶ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ַהּבֹוֵרת,  ְלַתֲהַבק 

רֹב  יֹכֶלק  ּבִ ֵהם  ָהִרתׁשֹוִנים  ָפִנים  ֵני  ְ ַהּשׁ ֲתָבל 

ְמנּו ִהְתּדַ ר  ֲתׁשֶ מֹוק  ַהְתּדָ ּבַ ָלם  ּדְ ּקַ ִהׁשְ ּבְ ִרים,   ַהְמַדּבְ

ה. ַער ַהּזֶ ַ ַבּשׁ

ַעל  ְרָתָיה  ה  ָהֵתּלֶ ָפִנים  ֵני  ְ ַהּשׁ י  ּכִ ּמֹוֶרה  ֶ ּשׁ ּוַמה 

ָהַתֲהָבה  ְדֵרגֹוק  ִמּמַ ָהֶעְליֹוָנה  ְדֵרָגה  ַהּמַ ְוִהית 

התורה כתבה דין זה משום[ דרוש וקבל שכר”. ע”כ. פירוש, יש מצוה וקבלת שכר על עצם דרישת 

זה:  נוגעים הלכה למעשה. ה’תורת חיים’ הרחיב בביאור ענין  ולימודם, אף שהם אינם  הדינים 

כי אף אם דינים או מצוות מסוימות אינם נוגעים לאדם בפועל, מכל מקום יש בלימודם משום 

מצות תלמוד תורה ומקבלים עליהם שכר. והיינו משום שאין לך מצוה או אות בתורה שאין לה 

סוד בעצמותו של ה’ יתברך. וכל העוסק בתורה, אף על גב שאינו עושה, הרי הוא עוסק בכבוד 

קדושתו ומדבק את שכלו בו יתברך. עכ”ד.

אמנם עדיין יש לשאול: מפני מה הוצרכה התורה ללמד דין זה שאינו נוהג במציאות ולא יהיה לעולם? 

אלא – ביאר ‘רבינו בחיי’ )דברים כא, כא( - היה זה מחכמת התורה, ללמד לבני אדם, עד היכן גודל 

חיוב אהבת ה’ יתברך צריך שתבער בקרבם. שהרי אין לך אהבה גדולה בעולם כאהבת האב והֵאם 

לבנם, ואף על פי כן ציוותה התורה, שכאשר בנם אהובם עובר על מצוות ה’ יתעלה, צריכים הם 

שתגבר בקרבם אהבת ה’ יתברך על האהבה שלהם לבנם! מחוייבים הם לדחות את אהבתם לבנם 

מפני אהבת ה’, עד כדי כך שעליהם בעצמם מוטל להביאו לבית דין שידונוהו בסקילה. 

והוסיף רבינו בחיי בשם הרשב”א: וכבר בא הענין הזה בחיוב גודל אהבה לה’ יתברך מפורש 

וחזקה כבן שבא אליו אחר  יצחק עזה  ִעם היות אהבתו של  בתורה בענין העקדה, כי אברהם 

הזקנה והייאוש, אף על פי כן כשציווהו הקב”ה להקריבו ‘עולה’ טרח בדבר מיד, והגביר אהבת 

ה’ יתברך על אהבתו של יצחק, ועל שלמות המעלה הזאת קראו “אברהם אוהבי” )ישעיה מא, ח(, 

ואז נתפרסם לכל העולם גודל חיוב האהבה לשם יתעלה שהיא ראויה לעבור כל מיני אהבה, ועל 

זה אמרו: “דרוש וקבל שכר”. ]וז”ל הרשב”א )בשו”ת ח”ה סי’ נ”ה(: “אמר הכתוב ‘ואהבת את ה’ 

אלהיך בכל לבבך’ )דברים ו, ה(, ואמרו ז”ל )ברכות נד, ב( ‘בכל לבבך’ – ‘בשני יצרך’. והיינו כי 

יצר הרע הוא המפתה את האדם ללכת אחרי חמדת הלב, והזהירנו להיות חשק עבודתו ואהבתו 

מבזה כל החשקים, כאומרו )שה”ש ח, ז( ‘אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה בוז יבוזו לו’. והוא 

ִמדתו של אברהם אבינו ע”ה, שניתן לו בן בעת זקנותו אחר היותו חשוך בנים, ושנתאווה לו כל 

ימיו, והיה המעולה שבמין האנושי, ועיקרו בחפץ חסד, ונעשה לו אכזרי לאהבת בוראו, לשחוט 

אותו בידו, ועזב ושכח אהבת בנו יחידו אשר אהבו תכלית אהבה וחשק, להיות אהבתו גוברת 

ומשכחת כל החשקים והתאוות, והוא שנקרא ‘אוהב’, כאומרו ‘זרע אברהם אוהבי’”. עכ”ד[.

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער אהבת ה'שער אהבת ה' הלבבות הלבבותחובות  חובות 

 תרחוק המוסר  קקתמז קקתמו  תרחוק המוסר 

כל  ועם   – לתלהים  בנסקרו 

זאת לא היה שינוי ביחסו של 

איוב אל ה', לא בחיצוניותו 

ועמד  בפנימיותו,  ולא 

לתלהים  הנתמנה  בתהבקו 

האלוקים  אל  ואהבתו   –

 – בתמרו  כמקדם,  נשארה 

ובדבריו הצדיק עליו איוב את הדין ואמר )תיוב ת, כת(: "ערום יצקי מבטן תמי – חסר כול הייתי 

בהיוולדי וערום תשוב שמה – וחסר כול אחזור למקור מחצבתי, ה' נקן וה' לתח – הכול שייך לה', 

הוא המעניק לאדם טובה והוא שיכול לקחתה, יהי שם ה' מברך" – ותמיד עלינו לשבח את שמו.

בתלהים  השלימה  התהבה 

ה'  שאהבת  פי  על  ואף   –

המדרגה  היא  נפש  במסירות 

ה', בכל  העליונה של אהבת 

המדרגות  שתי  גם  זאת 

הראשונות הן הוכחה לאהבה 

והראיה  לאלוקים,  השלימה 

שתמר  במה  מצויה  לכך 

לה' על איוב )תיוב ת,  השטן 

תלהים  תיוב  ירת  "החנם  ט(: 

– וכי על חינם משתדל איוב 

לעבדך?! הרי הוא זוכה מאתך 

לטובת הנאה! הלת תקה שכק 

כל  ובעד  ביקו  ובעד  בעדו 

תשר לו מסביב – אתה מגונן 

כל  ועל  משפחתו  ועל  עליו 

ונזק! ברור  רכושו מכל פגע 

– אולם אם  שהשתדלותו בעבודתך היא בתמורה לכל אלו. ותולם שלח נת ידך וגע בכל תשר לו 

תשלח ידך ותפגע בכל קנייניו, תם לת על פניך יברכך" – ללא ספק יתריס כנגדך! — כלומר, כי 

הות כסוחר עמך בתהבקו וירתקו תוקך – השטן רצה להציג את איוב בעיני האלוקים כמי שאינו 

בין עובדי ה' ואוהביו. הוא טען, שאיוב אוהב את ה' בגישה "מסחרית", שהיא ביסודה אגוצנטרית 

– שהרי בתמורה לעבודתו את ה' הוא נוטל כבוד  ואנוכית, שהרי לתח מחירה כבוד העולם והונו 

ועושר בעולם הזה, וממילא מאמציו בעבודת ה' אינם הוכחה שהוא אוהב את ה' בכנות. הוא הציע 

להקב"ה לבחון את איוב: תך פסת – אם תשלול ממנו מה שחננקו מקועלוק העולם – את הכבוד ואת 

העושר שנתת לו, ותם יעמוד בענינו עמך – ויחסו אליך לא ישתנה גם אז, הות נתמן בתהבקו בך – 

יהיה זה סימן שהוא אכן אוהב אותך בכנות. ותמר לו הבורת – ועל טענתו זו השיב הבורא לשטן )תיוב 

ת, יב(: "הנה כל תשר לו בידיך" – הרי כל קנייניו ובני ביתו מסורים לרשותך, "רק אליו אל תשלח 

– רק בגופו אין לך רשות לפגוע, ועשה ]כפי[ מה שידעק בממונו ובבניו. הרי שנתן הקב"ה  ידך" 

רשות לשטן לנסות את איוב ולבחון אותו, האם עבודתו את ה' נעשית מתוך אהבה או רק כמעשה 

 של סחר-מכר. או-אז איבד השטן את ממונו של איוב והרג את בניו, ולת נשקנה, לת בנגלהו ולת

ַהֶנֱתָמָנה  ַתֲהָבקֹו  ּבְ ְוָעַמד  ֵלתלִֹהים,  רֹו  ְבִנְסּקָ

ֶטן  ִמּבֶ ָיָצִקי  ָערֹם  כת(:  ת,  )ִתּיֹוב  ָתְמרֹו  ּבְ ֵלתלִֹהים 

ם  ה )ב(ְיָי ָנַקן ַויָי ָלָתח ְיִהי ׁשֵ ּמָ י ְוָערֹם ָתׁשּוב ׁשָ ִתּמִ

ְיָי ְמֹבָרְך.

ָטן  ַהּשָׂ ָתַמר  ֶ ּשׁ ַמה  ֵבתלִֹהים,  ֵלָמה  ְ ַהּשׁ ָהַתֲהָבה 

ה  ַתּקָ ֲהלֹת  ֱתלִֹהים,  ִתּיֹוב  ָיֵרת  ם  ַהִחּנָ ט(:  ת,  )ִתּיֹוב 

ִביב  ר לֹו ִמּסָ ל ֲתׁשֶ יקֹו ּוְבַעד ּכָ ְכּקָ ַבֲעדֹו ּוְבַעד ּבֵ ׂשַ

ר לֹו ִתם לֹת  ָכל ֲתׁשֶ ַלח ָנת ָיְדָך ְוַגע ּבְ — ְותּוָלם ׁשְ

ָך  י הּות ַכּסֹוֵחר ִעּמְ לֹוַמר ּכִ . — ּכְ ֶניָך ְיָבְרֶכּךָ ַעל ּפָ

בֹוד  ּכְ ְמִחיָרּה  ָלַתח  תֹוְקָך,  ְוִיְרָתקֹו  ַתֲהָבקֹו  ּבְ

ֲחַנְנּקֹו  ֶ ּשׁ ַמה  ּנּו  ִמּמֶ ת  ּסֵ ּפַ ַתְך  ְוהֹונֹו,  ָהעֹוָלם 

ָך, הּות  ִעְנָינֹו ִעּמְ ִמּקֹוֲעלֹוק ָהעֹוָלם, ְוִתם ַיֲעֹמד ּבְ

יב(:  )ִתּיֹוב ת,  ַהּבֹוֵרת  לֹו  ְוָתַמר  ְבָך.  ַתֲהָבקֹו  ּבְ ֶנֱתָמן 

ַדְעּקָ  ּיָ ֶ ּשׁ ַמה  ה  ְוָעׂשָ ָיֶדיָך,  ּבְ לֹו  ר  ֲתׁשֶ ל  ּכָ ה  ִהּנֵ

ְולֹת  ְבִנְגֵלהּו  לֹת  ה,  ּנָ ּקַ ִנׁשְ ְולֹת  ּוְבָבָניו,  ָממֹונֹו  ּבְ

ב. ה' נקן וה' לתח יהי שם ה' מבורך. כתב ה’יערות דבש’ )דרוש יג ד”ה והנה(: שתי בחינות יש 

בייסורים הבאים על האדם, האחת הם ייסורים שאינם בתורת עונש אלא כדי להזכירו ולעוררו, כי 

כשיגיע לו צער וכאב ירגיש ויאמר ה’ עשה לי כזאת וישוב מחטאתו, ואלו אינם ייסורים של עונש 

אלא הם תכלית הטובה ]דרך משל, אדם שהתעלף ובא חבירו והכהו על לחייו כדי להשיב רוחו, 

ודאי אין כאן הכאה של עונש כי אם טובה גדולה, ואדרבה האיש האוהב לו ביותר הוא שיעשה 

לו כן[. והשנית, שהקב”ה מייסר את האדם בעבור חטאיו, ופוגעת בו מידת הדין ֵמֲחָמתֹו של ה’ כי 

חרה אפו בו על שעזב את מצוותיו ואת דרך הישר. 

מעשיו  על  ולהתחרט  דרכיו  את  להיטיב  שהות  לו  ניתן  ולא  ייסורים  עליו  שבאו  האיש  והנה, 

הראשונים אלא ייסוריו קשים שאי אפשר לעמוד בהם והם מביאים אותו לידי מיתה, ודאי שהם 

באו עליו מחמת עונש ומידת הדין היא שפגעה בו להענישו, אבל אם יראה שגם לאחר ייסוריו 

נשאר חי ובידו לתקן דרכיו, הרי הייסורים שבאו עליו הם ממידת הרחמים.

ובזה יתבאר עניינו של איוב, כי כשראה שבאים עליו ייסורים ומתו בניו ורכושו אבד, סבור היה 

שהקב”ה מייסר אותו להיטיב את דרכיו ולא בתורת עונש, ולכן אמר ‘ה’ נתן וה’ לקח יהי שם ה’ 

מבורך’, דהיינו שבירך את מידת הרחמים שיש בה טובה לאדם. אמנם לאחר מכן כשהיו ייסוריו 

קשים ומרים, וכמו שנאמר להלן ‘קשה צערו של שטן’ שהוזקק לשמור על נפשו של איוב שלא 

תצא, אמרה לו אשתו ‘ברך אלוהים ומות’ )איוב ב, ט( היינו שיברך את מידת הדין, כי הייסורים 

הללו מביאים אותו לכלל מיתה ואין כאן ייסורים שבאים ממידת הרחמים.

ועל כך השיב לה איוב שאינו רוצה לבעט בייסורים, אלא ‘גם את הטוב נקבל מאת האלוהים ואת 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער אהבת ה'שער אהבת ה' הלבבות הלבבותחובות  חובות 

 תרחוק המוסר  קקתמט קקתמח  תרחוק המוסר 

הבורת  לו  תמר  זה  ועל 

ו(:  ב,  )תיוב  לשטן  יקעלה 

"הנו בידך – כעת הנני מוסר 

לרשותך גם את גופו, תך תק 

היזהר  אבל   – שמור"  נפשו 

שלא תיטול את נשמתו, ואז 

שתמר,  מה  את  השטן  עשה 

– והעמיד את  מנסיונו בגופו 

איוב בניסיון של ייסורי גוף, 

איוב  אך   – וסבל  מכאובים 

סבל בדומייה וקיבלם באהבה, ולת נשקנה בתמונקו וטוב לבבו בתלהים – ואמונתו נשארה איתנה. 

ייסורי הגוף לא גרעו במאומה מאמונתו ומביטחונו בטוב לבו של האלוקים. אשתו של איוב לא 

יכלה לראותו מתייסר באותם ייסורים קשים ומרים, ובמר לב קראה אליו: "עודך מחזיק בתומתך 

ברך אלקים ומת" )איוב ב, ט(. כלומר, עדיין מחזיק אתה בתמימותך?! נאץ את הבורא ותמות 

בחטאך זה מיד. הלא עדיף המוות על הייסורים הנוראים הללו! אולם איוב השיב בתמרו לתשקו 

)תיוב ב, י(: "כדבר תחק הנבלוק קדברי – איך יכולה את לדבר דברים המתאימים רק לאישה שפלה 

מהמושחתות שבהמון?! גם תק הטוב נתבל מתק התלהים - האם רק את הטובות שהן למעלה מן 

המגיע לנו ניקח מיד ה', שופט העולם, בלי ערעור, ותק הרע לת נתבל" – ואת ייסוריו לא נסכים 

לסבול?!.

שהוא  איוב  הוכיח  וכאשר 

השיג את המדרגה הראשונה 

של אהבת ה', אז תמר הבורת 

"השמק  ג(:  ב,  )תיוב  לשטן 

הממלא  תיוב  עבדי  על  לבך 

תין  כי  בנאמנות,  רצוני  את 

אין  שהרי   – בתרץ  כמוהו 

תיש  בעולם,  דוגמתו  צדיק 

ונאמן  הגון  – אדם  קם וישר 

 – מרע"  וסר  תלהים  וירת 

אולם  מחטאים.  ומתרחק 

ה'  לפני  ותמר  השיב  השטן 

עור  בעד  "עור  ד(:  ב,  )תיוב 

– כשם שאדם מגן על ראשו 

בידיו כדי להינצל מפגיעה, וכל תשר לתיש יקן בעד נפשו" – כך את כל מה שיש לו מוכן אדם 

למסור בעבור הצלת חייו. לטענת השטן, איוב היה סבור כי נגזרה עליו מיתה, וכל ממונו נלקח 

ממנו תמורת נפשו, ככפרה, ולכן קיבל הכול בסבר פנים יפות. כלומר, עדיין יש במעשהו גישה 

של "קח ותן", "תולם שלח נת ידך וגע תל עצמו ותל בשרו תם לת תל פניך יברכך" – אבל אם תכה 

אותו, תפגע בגופו ותייסר אותו במכאובים, ללא ספק יתריס כנגדך. תמר - כלומר, הרבה בני תדם 

מקנדבים בממונם ונשיהם ובניהם – הרבה אנשים מוכנים לנדב ולהקריב את ממונם ואת נשיהם 

ובניהם, ולא מתוך רצון טוב ולא מתוך אהבת ה', אלא כדי לשמור על גופם - מתוך הכרח ומתוך 

אהבת גופם, שהוא יקר להם יותר )לפי מרפא לנפש(, תך תין תמונק תהבקו תוקך נרתיק – ולכן 

הבחינה שנערכה לו עד עתה אינה מספקת כדי לברר האם הוא מאמין בך ואוהב אותך באמת, 

ויעמוד  הגוף  בייסורי  אותו  ורק כשתבחן   – בו  ויתוץ  תלת בבחינקו בגופו ובשרו במה שיצערהו 

בניסיון, או-אז יוכיח את אהבתו לאלוקיו, אהבה אמתית.

ה )ִתּיֹוב ב, ו(: ִהּנֹו ְבָיֶדָך ַתְך  ְוָתַמר לֹו ַהּבֹוֵרת ִיְקַעּלֶ

ְסיֹונֹו  ִמּנִ ָתַמר  ֶ ּשׁ ַמה  ה  )ג(ְוָעׂשָ ֹמר,  ׁשְ ַנְפׁשֹו  ֶתק 

ְלָבבֹו  ְוטּוב  ֶבֱתמּוָנקֹו  ה  ּנָ ּקַ ִנׁשְ ְולֹת  ְוָסַבל  ְבגּופֹו, 

ַתַחק  ר  ַדּבֵ ּכְ י(:  ב,  )ִתּיֹוב  ּקֹו  ְלִתׁשְ ָתְמרֹו  ּבְ ֵבתלִֹהים, 

ל ֵמֵתק ָהֱתלִֹהים  ם ֶתק ַהּטֹוב ְנַתּבֵ ִרי ּגַ ַדּבֵ ָבלֹוק ּקְ ַהּנְ

ל. ְוֶתק ָהָרע לֹת ְנַתּבֵ

ָך ַעל  ְמּקָ ִלּבְ ָטן )ִתּיֹוב ב, ג(: ֲהׂשַ ַהּבֹוֵרת ַלׂשָ ְוָתַמר 
ם  מֹוהּו ָבָתֶרץ ִתיׁש ּקָ י ֵתין ּכָ י ִתּיֹוב ּכִ ַעְבּדִ

ד(:  ב,  )ִתּיֹוב  ְוָתַמר  ֵמָרע.  ְוָסר  ֱתלִֹהים  ִויֵרת  ר  ְוָיׁשָ

ַנְפׁשֹו,  ַעד  ּבְ ן  ִיּקֵ ָלִתיׁש  ר  ֲתׁשֶ ְוָכל  עֹור  ַעד  ּבְ עֹור 

רֹו ִתם  ׂשָ ַלח ָנת ָיְדָך ְוַגע ֶתל ַעְצמֹו ְוֶתל ּבְ תּוָלם ׁשְ

ָתָדם  ְבֵני  ה  ַהְרּבֵ ָתַמר,   . ְיָבְרֶכּךָ ֶניָך  ּפָ ֶתל  לֹת 

ֹמר  ִלׁשְ ֵדי  ּכְ ּוְבֵניֶהם  יֶהם  ּוְנׁשֵ ָממֹוָנם  ּבְ ִבים  ִמְקַנּדְ

ת  ּגּוָפם, ַתְך ֵתין ֱתמּוַנק ַתֲהָבקֹו תֹוְקָך ִנְרֵתיק ֶתּלָ

ַצֲעֵרהּו ְוָיתּוץ ּבֹו.  ּיְ ֶ ַמה ּשׁ רֹו ּבְ ִבְבִחיָנקֹו ְבגּופֹו ּוְבׂשָ

אמרו:  ב(  )סא,  ברכות  במסכת  בתמונקו.  נשקנה  ולת  וסבל  בגופו  מנסיונו  שתמר  מה  ועשה  ג. 

“בשעה שהוציאו את רבי עקיבא להריגה זמן קריאת שמע היה, והיו סורקים את בשרו במסרקות 

של ברזל והיה מקבל עליו עול מלכות שמים. אמרו לו תלמידיו: רבינו, עד כאן? אמר להם: כל ימי 

הייתי מצטער על פסוק זה ‘בכל נפשך’ אפילו נוטל את נשמתך, אמרתי מתי יבא לידי ואקיימנו, 

ועכשיו שבא לידי לא אקיימנו? היה מאריך באחד עד שיצאה נשמתו באחד, יצתה בת קול ואמרה: 

אשריך רבי עקיבא שיצאה נשמתך באחד”.

ביאר המהר”ל )‘נתיבות עולם’ אהבת ה’ פ”א(: שונה אהבת האדם לה’ יתברך מאהבה רגילה שבין 

אדם לחברו. גם כששני אוהבים דבקים זה בזה, מכל מקום נותרים שני חלקים נפרדים ולכל אחד 

יש מציאות עצמית. לעומת זאת, אהבת האדם כלפי בוראו יכולה להגיע למצב שבו הוא מוסר 

הרע לא נקבל’ )שם ב, י(, כי לפי הבנתו עדיין כל ייסורים הבאים עליו הכול ממידת הרחמים הם, 

ולכן לא בירך איוב את מידת הדין ‘ולא נתן תפלה לאלוהים’ )שם א, כב( דהיינו מידת הדין, ויפה 

עשה, כי כל ייסוריו היו באמת לרחמים גמורים להיטיב את אחריתו. 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער אהבת ה'שער אהבת ה' הלבבות הלבבותחובות  חובות 

המוסר  תרחוק   תרחוק המוסר  קקתנת קקתנ  

חרה תפי בך ובשני רעיך, כי 

לת דברקם תלי נכונה כעבדי 

ולא   – רותה  ותקה  תיוב". 

מוצאים,  שאנו  אלא  עוד, 

כי חיבר תליו הבורת - כי ה' 

יתברך ִהשווה את איוב לשני 

צדיתים נוספים: נוח ודניאל, 

כשהביא   – למשל  והביתם 

כדוגמא  שלושתם  את 

)יחזתתל  בתמרו  וכמשל, 

ותיוב  דניתל  "נח  יד(:  יד, 

נפשם"  ינצלו  בצדתקם  המה 

יצילו  בזכויותיהם  הם   –

לאחר  כך  ותחר  עצמם.  את 

בניסיון  אף  איוב  שעמד 

את  אוהב  שהוא  והוכיח  זה 

תק  התלהים  שב  באמת,  ה' 

לו האלוקים  – השיב  שבוקו 

איוב  החזיר את  ה'   – י(: "וה' שב תק שבוק תיוב"  כל מה שנלקח ממנו, כמה שכקוב )תיוב מב, 

"וה'  שניים,  פי  ובירכו  עמו  והיטיב   – למשנה"  לאיוב  אשר  כל  את  ה'  "ויוסף  הקודם,  למצבו 

ברך את אחרית איוב מראשיתו" – וה' ִהְרָבּה עמו טובה בסוף ימיו יותר משהייתה לו בתחילה. 

ומקבל את סבלו באהבה,  בו  והוא עומד  בניסיון  מכך אנו למדים, שכל מי שה' מעמיד אותו 

לא יפסיד מאומה, אלא אדרבה, ה' ישלם לו פי כמה וכמה יותר משהפסיד, ושכרו יבוא בעולם 

 הזה או בעולם הבא, כמו שנאמר )דברים ח' ט"ז(: למען ענותך ולמען נסותך להיטבך באחריתך

)מרפא לנפש(.

גם כל החסידים  והתנהגו  חשבו   – איוב, היו  של  ומנהגו  להשקפתו  ובדומה   – ומנהגו  ועל דעקו 

הרתשונים המנוסים – בעת שהועמדו ניסיון, כגון דניתל וחבריו בגוב – כשהושלכו לגוב התריוק 

ולכבשן התש, ועשרה ]ועשרת[ הרוגי מלכוק, והנוהג מנהגם – ושאר כל הצדיקים שנהגו כמותם 

ומסרו נפשם על קידוש ה'. ועל המדרגה הזתק – ועל המדרגה הזו של אהבת ה' במסירות נפש 

הזהיר הנבית – ציווה אותנו משה רבנו בתמרו

התבררה  או-אז   – ונרתקה 

ובר  ]הכנה[  הנתמנה  תהבקו 

לבבו – וטוהר לבו כלפי התל, 

למי שנסקפת בו – גם בלב מי 

לסבלו  בכך,  ספק  לו  שהיה 

שעלתה  הוכחה   – והקנדבו 

וקבלת  סבלו  נשיאת  מתוך 

בתבידק  באהבה,  ייסוריו 

ממונו וצער גופו - בסבל על 

אבדן ממונו וצער גופו, ולת 

הרשיע תק משפט התלהים – 

בלא להטיל דופי במשפט האלוקים. איוב גם הוסיף ותמר במה שענה בו – בדברי תשובתו לחבריו 

)תיוב יג, טו(: "הן יתטלני לו תיחל" – גם אם יקטלני האלוקים, עדיין אקווה לו שיעדן את נפשי 

את דברי  ולת שיבח  דבריו  על   – זה  ]אותו[ הבורת על  לו  ושיבח  דוד(.  )מצודת  הרוחני  בתענוג 

חבריו בהוכיחם – שהוכיחו תוקו בדבריהם, כמו שנתמר )תיוב מ"ב, ז(: "ויתמר ה' תל תליפז הקימני, 

ם ְרּקֶ ִדּבַ לֹת  י  ּכִ ֵרֶעיָך  ֵני  ְ ּוִבּשׁ ְבָך  י  ַתּפִ  ָחָרה 

ר  ִחּבֵ י  ּכִ רֹוֶתה,  ה  ְוַתּקָ ִתּיֹוב.  י  ַעְבּדִ ּכְ ְנכֹוָנה  ֵתַלי 

ל, ְלָמׁשָ ֶוֱהִביָתם  יִתים  ַצּדִ ֵני  ׁשְ ַהּבֹוֵרת   ֵתָליו 

ה  ֵהּמָ ְוִתּיֹוב  ִנֵתל  ּדָ ֹנַח  יד(:  יד,  )ְיֶחְזֵתתל  ָתְמרֹו  ּבְ

ָהֱתלִֹהים  ב  ׁשָ ְך  ּכָ ְוַתַחר  ם.  ַנְפׁשָ לּו  ְיַנּצְ ְבִצְדָתָקם 

ב ֶתק ַויָי ׁשָ )ִתּיֹוב מב, י(:  קּוב  ּכָ ֶ ּשׁ ָמה  ּכְ בּוקֹו,   ֶתק ׁשְ

בּוק ִתּיֹוב. ׁשְ

ל ַהֲחִסיִדים ָהִרתׁשֹוִנים  ַדְעּקֹו ּוִמְנָהגֹו ָהיּו ּכָ ְוַעל 
ָהֲתָריֹוק  ֹגב  ּבְ ַוֲחֵבָריו  תל  ָדִנּיֵ ּכְ ים,  ֻנּסִ ַהּמְ

ְוַהּנֹוֵהג  ַמְלכּוק,  ֲהרּוֵגי  ָרה  ַוֲעׂשָ ָהֵתׁש,  ן  ְוִכְבׁשַ

ָתְמרֹו  ִבית ּבְ ְדֵרָגה ַהּזֹתק ִהְזִהיר ַהּנָ ִמְנָהָגם. ְוַעל ַהּמַ

ֱתָמָנה ּוֹבר ְלָבבֹו ָלֵתל ְלִמי  ַתֲהָבקֹו ַהּנֶ ְוִנְרֲתָקה 
ֲתֵבַדק  בֹו ּבַ ת ּבֹו, ְלָסְבלֹו ְוִהְקַנּדְ ּפֶ ְסּקַ ּנִ ׁשֶ

ט  ּפַ ִמׁשְ ֶתק  יַע  ִהְרׁשִ ְולֹת  ּגּופֹו,  ְוַצַער  ָממֹונֹו 

ָעָנה בֹו ֲחֵבָריו )ִתּיֹוב יג, טו(:  ֶ ַמה ּשׁ ָהֱתלִֹהים, ְוָתַמר ּבְ

ֶזה ַעל  ַהּבֹוֵרת  לֹו  ח  ּבַ ְוׁשִ ֲתַיֵחל.  לֹו  ִיְתְטֵלִני   ֵהן 

מֹו  ּכְ תֹוקֹו,  הֹוִכיָחם  ּבְ ֲחֵבָריו  ְבֵרי  ּדִ ח  ּבַ ׁשִ ְולֹת 

יָמִני ְיָי ֶתל ֱתִליַפז ַהּקֵ ַוּיֹתֶמר  )ִתּיֹוב מב, ז(:  ֱתַמר  ּנֶ  ׁשֶ

את כל נפשו ורוחו עליו יתברך, עד שלא נותרת לאדם מציאות עצמית, וכל מציאותו מתבטלת 

למציאות ה’, שהיא המציאות האחת והיחידה. 

רבי עקיבא היה מאריך ב”אחד”, שבכך הראה את אהבתו המוחלטת ומסירות נפשו לה’ יתברך. 

נמצא שה”אחד” מלמד על ה”בכל נפשך”.

הוסיף וביאר בעל ה’נתיבות שלום’: שתי דרגות יש במסירות נפש: יש שמסרו נפשם על קידוש 

השם, אך לא היו בדרגה כה גבוהה של ביטול מוחלט של הישות לה’ יתברך, אלא מסרו את ה’יש’ 

שלהם לכבודו יתברך. זוהי דרגת “בכל נפשך” – אפילו נוטל את נפשך. 

עולה עליה המדרגה העליונה בקידוש ה’, כאשר מבטל האדם לגמרי את כל הישות העצמית שלו 

אליו יתברך, עד שהוא מרגיש שאין עוד מציאות וממשות לדבר כלשהו בעולם מלבד ה’ יתברך. 

אין הוא חש שהוא נותן משהו ‘משלו’, כי אין לו משל עצמו מאומה והוא נחשב בעיני עצמו לכלום, 

זוהי דרגת ה”אחד”.

לדרגה נשגבה זו הגיע רבי עקיבא, ומשום כך היה מאריך ב”אחד”. ולכך השיבה לו בת קול מן 

השמים: “אשריך רבי עקיבא שיצאה נשמתך באחד” – דווקא.

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער אהבת ה'שער אהבת ה' הלבבות הלבבותחובות  חובות 

 תרחוק המוסר  קקתנג קקתנב  תרחוק המוסר 

תשר  והטהורה,  הנתמנה 

לבורת  ולרומם  לגדל  קהיה 

יקעלה –אהבה הנובעת מתוך 

ורוממות  לגדולת  הערצה 

הית  תשר  יתברך,  הבורא 

היכולק הבשריק  מן  למעלה 

– והיא למעלה מיכולתו של 

בשר ודם, כמו שתמר הכקוב )משלי ח, יז(: "תני תוהבי תהב – אני אוסיף אהבה בלב אוהבי. כלומר, 

אלו האוהבים אותי עד קצה גבול יכולתם, אסייע להם שיוכלו לאהוב אותי גם למעלה מכוחותיהם. 

– והדורשים ומבקשים אותי, ורוצים לדעת את גדולתי ורוממותי, ולאהוב אותי מתוך  ומשחרי 

הערצה אלי ולא מתוך פניות אנוכיות, ימצתונני" – ימצאו את הדרך אלי, יגיעו למטרתם, אף על 

פי שהיא למעלה מיכולתם הטבעית )לפי פת לחם(, ועל מי שאינו עושה זאת נאמר )משלי ח, לו(: 

"וחוטתי חומס נפשו, כל משנאי אהבו מות" – כל מי שחוטא כלפי, חומס את נפשו, מפני שגורם 

בכך לאיבוד מעלת נפשו )מצודת דוד(.

)דברים ו, ה(: "ותהבק – קיום 

אהבתך  מתוך  יהיה  המצוות 

 – לבבך  בכל  תלהיך  ה'  תק 

ובכל  לבך  ורצון  חשק  בכל 

כדי  עד  אפילו   – נפשך 

מסירת נפשך ובכל מתדך" – 

רכושך  כל  כדי מסירת  ועד 

בעבורו.

התהבה  על  שמקמיד  ומי 

ומי   – לקוחלק  שהית 

להגיע  תמיד  שמשתדל 

לאהבת ה' מתוך ציפייה לקבל שכר תו לירתה – או מתוך פחד מהעונש בעולם הזה תו בעולם הבת, 

תשר כפי שנתבאר לעיל, שדרגה זו היא ביכולק רוב המדברים – ובהישג ידם של רוב בני האדם 

לתיים מצווקיה – לקיים את חיוביה, ומשקדל בה – ומתאמץ בכך קמיד, יתמצהו הבורת - סופו 

שהבורא יחזק את כוחו ויעזרהו על – ויסייע לו להגיע אל התהבה

ַלּבֹוֵרת  ּוְלרֹוֵמם  ל  ְלַגּדֵ ְהֶיה  ּקִ ר  ֲתׁשֶ ַהֶנֱתָמָנה, 

ִריק,  ׂשָ ר ִהית ְלַמְעָלה ִמן ַהְיֹכֶלק ַהּבְ ה, ֲתׁשֶ ִיְקַעּלֶ

ֵתָהב  תֲֹהַבי  ֲתִני  יז(:  ח,  ֵלי  )ִמׁשְ קּוב  ַהּכָ ָתַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ

ֵלי ח, לו(: ְוחְֹטִתי חֵֹמס ַנְפׁשֹו. ֲחַרי ִיְמָצֻתְנִני, )ִמׁשְ ּוְמׁשַ

ְלָבְבָך ָכל  ּבְ ֱתלֶֹהיָך  ְיָי  ֵתק  ְוָתַהְבּקָ  ה(:  ו,  ָבִרים   )ּדְ

ָך ּוְבָכל ְמתֶֹדָך. )ד(ּוְבָכל ַנְפׁשְ

תֹו  ְלקֹוֶחֶלק  ִהית  ׁשֶ ָהַתֲהָבה  ַעל  ְקִמיד  ּמַ ׁשֶ ּוִמי 
ר  ת, ֲתׁשֶ ה תֹו ָבעֹוָלם ַהּבָ ְלִיְרָתה ָבעֹוָלם ַהּזֶ

ל  ּדֵ ּקַ ּוִמׁשְ ִמְצֹוֶקיָה,  ם  ְלַתּיֵ ִרים  ַהְמַדּבְ רֹב  יֹכֶלק  ּבִ

ְוַיַעְזֵרהּו ַעל ָהַתֲהָבה  ֵצהּו ַהּבֹוֵרת  ִמיד, ְיַתּמְ ּה ּקָ ּבָ

ד. ובכל נפשך. רבי ראובן גרוזובסקי אמר משמו של רבי ישראל סלנטער: “בכל נפשך”, שמשמעו 

חיוב למסור נפש על אהבת ה’, אינו מצומצם רק למסירת הנפש ממש, אלא לכל ויתור שאדם 

מוותר על רצונו ותאוותו, בשל אהבת ה’. רק שהחיוב “בכל נפשך” הוא כל-כך חמור שאפילו את 

הנפש, הדבר היקר ביותר שיש לו, עליו לתת להקב”ה.

ובשם חמיו רבי ברוך בער ליבוביץ אמר, שהחיוב “בכל נפשך” הינו גדר המצווה של אהבת ה’, 

אבל לא האופן היחיד לקיומה. שהרי החובה לאהבת ה’ היא חיוב תמידי, ולא אך כשבאים עליו 

להורגו. אלא שאהבת ה’ צריכה להיות בדרגה גבוהה כזו, שאם יבואו להורגו יהיה מוכן ומזומן 

יהודי  ה’ אלוקיך... בכל נפשך” מקיים כל  “ואהבת את  נפשו עליה. אמנם את המצווה  למסור 

אמיתי שהוא מסור להקב”ה במסירות נפש.

אשר על כן, נראה לומר ש”מסירות נפש” היא בעצם לא ענין של מסירה ונתינה, כי אם אדרבה, 

בחינת קנין דווקא. שכן אמרו במשנה באבות )ו, ו( “תורה נקנית בארבעים ושמונה דברים”, ואחד 

מהם הוא “מיעוט תענוג”, היינו שנותנים לה’ את אהבת התענוגים. הרי לך שנתינה זו אינה אלא 

קנין, וכמאמר הכתוב )משלי כג, כג( “אמת קנה ואל תמכור”. )‘פנינים משלחן גבוה’, דברים ו, ה(.

 עיונים 



הלבבות שער אהבת ה'חובות 

 תרחוק המוסר  קקתנה 

ביושר לבב הלבבותשער אהבת ה' חובות 

קקתנד  תרחוק המוסר 

אלו  השאלה,  על  תבל 

דברים מאבדים את האהבה 

לאלוקים, הנני עונה: מפסידי 

הדברים   – בתלהים  התהבה 

אהבת  את  המפסידים 

מתד.  רבים  הם  האלוקים 

אחד מהם הוא, שיתצר התדם 

בהתדמוק תשר קקיילד מהם 

התהבה בבורת יקעלה – עצלותו של האדם מלעסוק בהכנות המעוררות את האהבה לבורא בלב 

האדם, כפי שביארתים לעיל בפרק שלישי. ומהם – כמו כן,

י ֶרת ֲחִמיׁשִ  ּפֶ

ְמתֹד.  ים  ַרּבִ ֵבתלִֹהים  ָהַתֲהָבה  )ת(ַמְפִסיֵדי  ֲתָבל 
ר  ֲתׁשֶ מֹוק  ַהְתּדָ ּבַ ָהָתָדם  ר  ַתּצֵ ּיְ ׁשֶ ֵמֶהם, 

ּוֵמֶהם,  ה.  ִיְקַעּלֶ ַבּבֹוֵרת  ָהַתֲהָבה  ֵמֶהם  ד  ְקַיּלֵ ּקִ

רע ליין”, מה הוא בא להשמיענו בניגוד שבין בשמים ליין?

מפרש ה”באר יוסף”: על הפסוק בשיר השירים )א, ב( “כי טובים דודיך מיין”. כתב רש”י ז”ל: “לשון 

עברי הוא, להיות כל סעודת עונג ושמחה נקראת על שם היין, כעניין שנאמר )אסתר ז, ח( ‘אל בית 

משתה היין’”. 

במגילת אסתר נאמר שהמלך שב אל “בית משתה היין”. מדוע הוא נקרא דווקא “משתה היין”? וכי 

רק שתו שם במשתה ההוא? הרי וודאי גם אכלו, התענגו והאביסו עצמם במאכלים ובמעדנים כיד 

המלך. אלא, שהיין היה ‘גיבור הערב’... אין לך דבר המסמל תענוגות יותר מהיין. היין הוא סמל 

לתענוגות הגוף.

בו  ומשתמשים  הגוף,  תענוגות  סמל  היין,  את  לוקחים  קדוש?  ַעם  ישראל,  ַעם  עושים  מה  והנה, 

לדברים שבקדושה ולמעשים של מצוה – קידוש, הבדלה, ברכת המזון, ברכת האירוסין ושבע-ברכות 

שתחת החופה. כשיש מצוה לשמוח, כגון בפורים, עושים זאת על ידי שתיית יין, אשר עליו נאמר 

כי הוא “ישמח לבב אנוש” )תהלים קד, טו(.

אם כן זאת אנו רואים, כי בַעם ישראל היין נועד למצווה ולשמחה של מצוה, אבל לא לשם תענוגות 

– “אל תהי בסובאי יין” )משלי כג, כ(. ואדרבה, אם יש חשש שהאדם יפרוץ את גבולות הקדושה, 

עליו להזיר עצמו מן היין.

והנה, לעומת היין המסמל את תענוגות הגוף – הבשמים מסמלים את הנאת הנשמה. כך אומרת 

הגמרא )ברכות מג, ב(: “איזהו דבר שהנשמה נהנית ממנו ואין הגוף נהנה ממנו – הוי אומר זה הריח”.

היין והבשמים – שניהם סמלים מנוגדים, היין מסמל את תענוגות הגוף, והבשמים מסמלים את הנאת 

הנשמה הצרופה, בלי ערוב של הנאת הגוף. 

וכשנתבונן: מדוע ברא הקב”ה כך בטבע, שהדיבור יועיל לבשמים, ולעומת זאת יזיק ליין? התשובה: 

על עניני העולם-הזה, על תענוגות והנאות חומריות – אין לדבר! הדיבור מזיק. אין לעשות ‘עסק’ 

ופולחן מעניני העולם הזה. הרי כשמדברים עליהם ודשים בהם, כל זה מלמד על החשיבות שאנו 

מיחסים להם. והגישה הזו היא פסולה בתכלית – “הדיבור רע ליין”!

רבי חיים מוולוז’ין היה אומר: אדם לוקח מאכל גשמי ומכניס לתוך גופו, הרי זה עצמו בזיון גדול. 

נכון, אין ברירה, כך טבע הקב”ה את הבריאה – בלי אוכל אי אפשר להתקיים. אבל לעשות ‘עסק’ 

מתאוות האכילה?!

כל זה באשר לענייני הגוף והחומריות. אולם בכל הנוגע לנשמה, אדרבה – “הדיבור יפה לבשמים”. 

מה שיותר לדבר – משובח יותר. “צדק תדברון” )תהלים נח, ב(. דברי תורה, תפילה, מוסר והתחזקות 

ביראת שמים – אדרבה ואדרבה, כדאי לעשות מזה ‘עסק’ גדול, דבר והוסף ודבר עוד ועוד, כי 

ת. מפסידי התהבה בתלהים רבים מתד. אחת מצורות הביטוי של האדם באהבתו לתענוגות העולם-

על  מלמד  זה  בעניין  הדיבור  סביבם,  ומתעסק  בהם  דש  אודותם,  לדבר  שמרבה  בכך  היא  הזה 

החשיבות שהוא מייחס אליהם. כמובן, שבמצב זה לא יוכל להשיג את מידת אהבת ה’ באופן הרצוי. 

הנה, בבית המקדש היו מקטירים קטורת על גבי המזבח פעמיים בכל יום, והיו מכינים אותה על ידי 

שחיקת אחד-עשר סממני הקטורת. ואמרו חז”ל במסכת כריתות )ו, ב(: “אמר מר: כשהוא שוחק, 

אומר היטב הדק, הדק היטב”. כלומר, תוך כדי שחיקת הסממנים של הקטורת, המכין היה אומר 

בקול: “היטב הדק, הדק היטב”. מדוע היה צריך לדבר תוך כדי פעולה? אומרת שם הגמרא: “מסייע 

ליה לרבי יוחנן, דאמר רבי יוחנן: כשם שהדיבור רע ליין, כן הדיבור יפה לבשמים”. כשמדברים תוך 

כדי שחיקת הסממנים והכנת הקטורת – ֶהבל הקול היוצא מן הדיבור משביח ומשפר את הבשמים, 

והקטורת משתבחת. לעומת זאת כשמדברים בשעת הכנת היין – הבל הפה מזיק ופוגם באיכות היין.

כך גם שנינו במסכת מנחות )פז, א( לגבי יין של נסכים, שהגזבר היה יושב ובידו קנה, וכשהיה רואה 

שהיין פגום היה מקיש בקנה, לרמוז למוציא היין שיין זה רע לנסכים. ומדוע עשה כך ולא דיבר 

בפיו? מפני שהדיבור רע ליין. וגם שם מביאה הגמרא את דברי רבי יוחנן, בהיפוך סדר הדברים: 

“מסייע ליה לרבי יוחנן, דאמר רבי יוחנן: כשם שהדיבור יפה לבשמים, כך דיבור רע ליין”.

נשאלת השאלה, מה בא רבי יוחנן להשמיע לנו בדבריו, הרי בסך הכל מדובר כאן בתכונת טבע 

פשוטה שהקב”ה טבע בבריאה, שהדיבור מועיל לבשמים ומזיק ליין. גם אם בכל זאת ראה רבי יוחנן 

צורך לספר לנו על כך, מהו ה”כשם”? היה עליו לומר בפשטות: הדיבור יפה לבשמים ורע ליין. לשם 

מה הוצרך להציב את הבשמים ואת היין זה מול זה ולומר “כשם שהדיבור יפה לבשמים, כך דיבור 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער אהבת ה'שער אהבת ה' הלבבות הלבבותחובות  חובות 

 תרחוק המוסר  קקתנז קקתנו  תרחוק המוסר 

תבל תוקוק התהבה בתלהים 

מן התוהב – ועתה אבאר את 

ניתן  פיהם  שעל  הסימנים 

האלוקים:  אוהב  את  לזהות 

מהם – סימן ההיכר הראשון 

עזיבק  הוא  ה'  אוהב  של 

מעבודק  שיטרידהו  מה  כל 

מעניני  יקברך  הבורת 

מכל  התרחקות   – המוקרים 

המטרידים  המותרות  ענייני 

מעבודת  הדעת  ומסיחי 

הבורא יתברך. ומהם – וסימן 

ההיכר השני של אוהב ה' הוא 

הרתוק תוקוק ירתקו ותימקו 

על פניו – שיהיו ניכרות על 

פניו היראה והאימה מהבורא 

יתברך. נוכחותם של אותות 

הפחד מה' היא היא המטרה 

הקב"ה  נתגלה  שלמענה 

כבודו  בהדרת  ישראל  לבני 

– כדי שקהיה  )שמוק כ, יז(: "ובעבור  ושנאמר על ידי משה רבנו  במעמד הר סיני, כמו שכקוב 

ירתקו על פניכם תמיד ]כי על ידי שראיתם אותו עכשיו, בהר סיני, ונפלה יראתו ואימתו עליכם, 

הפחד   – לבלקי קחטתו"  )רש"י([,  תמיד  מפניו  ותיראו  זולתו,  אין  כי  עולם,  ועד  מעתה  תדעו 

האדם פני  על  ניכרת  שהיראה  עולה  רבנו  משה  מדברי  עבירות.  מלעבור  מכם  ימנע  ה'   מפני 

)פת לחם(.

והירתה על שני פנים – שני סוגים יש ליראת ה': תחד מהם – הסוג האחד, ירתק ענשו ונסיונו – יראת 

העונש, פירושה שהאדם ירא מה' שמא יביא עליו ייסורים כעונש או לשם ניסיון, וזהו הירת – וזוהי 

יראה בעבור מה שיצערהו וידכתהו – מקורה של יראה זו בפחד מהייסורים העלולים לצער ולדכא, 

שתם היה בטוח ממה שיצטער בו – ואילו היה האדם מובטח שהוא מוגן בפני ייסורים אלו, לת היה 

ירת תק ה' ]מה'[, ועליו – ועל ירא ה' כזה תמרו רבוקינו זכרונם לברכה )מגילה כה, ב( ליחוש דילמת 

כל   – ההתדמוק  מפסידי 

את  המאבדים  הדברים 

התדמנו  תשר  הללו,  ההכנות 

אותם  שביארתי   – לבתרם 

לעיל בספר הזה, כל דבר על 

מקומו, ותינני צריך לשנוקם – 

ואינני חוזר עליהם, כדי שלת 

יתרך הענין – כדי שדברי לא 

יתארכו יתר על המידה. ומהם 

לקניית  נוספים  מעכבים   –

הם  לה'  האהבה  של  המידה 

טינה   – בתהוביו  השנתה 

ועוינות לאוהביו של הבורא והתהבה בשנותיו – אהבה וקרבה לשונאיו, כמו שתמר הנביא יהוא בן חנני 

בדברי תוכחתו למלך יהושפט )דברי הימים־ב י"ט, ב(: "הלרשע לעזור – האם ראוי לעזור לאחאב הרשע 

ולשונתי ה' קתהב" – ואיך אתה אוהב את המורדים בה'?! ונתמר )ישעיה ה, כג(: "מצדיתי רשע עקב 

שוחד" – הרשעים שקיבלו שוחד מצדיקים את הרשע בדין, "וצדקת צדיקים יסירו ממנו" – ומתעלמים 

מן הטענות הצודקות שמשמיעים הצדיקים ומרשיעים אותם בדין. "על כן חרה אף ה' בעמו", ונתמר 

)משלי יז, טו(: "מצדית רשע – המזכה את החייב ומרשיע צדית" – והמחייב את הזכאי, "תועבת ה' גם 

שניהם" – שנואים ומאוסים בעיני ה' שניהם ביחד, ונתמר )משלי כח, ד(: "עוזבי קורה יהללו רשע" – 

אלה שלמדו תורה ופרשו ממנה הם המהללים את הרשע, "ושומרי תורה יתגרו בם" – ואילו שומרי 

התורה ילחמו נגדם, ונתמר )משלי כד, כד(: "תומר לרשע צדית תקה" – המחניף לרשע ומצדיק את 

מעשיו, "יקֻבהו עמים" – מקולל הוא בפי העמים, "יזעמוהו לאומים" – וארור הוא בפי כל האומות.

י ִ ּשׁ ֶרת ׁשִ  ּפֶ

ֲתָבל תֹוקֹוק ָהַתֲהָבה ֵבתלִֹהים ִמן ָהתֹוֵהב, ֵמֶהם, 
ְטִריֵדהּו ֵמֲעבֹוַדק ַהּבֹוֵרת  ּיַ ֶ ל ַמה ּשׁ ֲעִזיַבק ּכָ

ַרְך ֵמִעְנְיֵני ַהּמֹוָקִרים. ּוֵמֶהם, ֵהָרתֹוק תֹוקֹוק  ִיְקּבָ

מֹוק כ, כ(:  קּוב )ׁשְ ּכָ מֹו ׁשֶ ָניו, ּכְ ִיְרָתקֹו ְוֵתיָמקֹו ַעל ּפָ

י ֶקֱחָטתּו. ֵניֶכם ְלִבְלּקִ ְהֶיה ִיְרָתקֹו ַעל ּפְ ּוַבֲעבּור ּקִ

ֵני ָפִנים. ֶתָחד ֵמֶהם, ִיְרַתק ָעְנׁשֹו  ַעל ׁשְ ְרָתה  ְוַהּיִ
ַמה  ֲעבּור  ּבַ ֵרת  ַהּיָ ְוֶזהּו  ְוִנְסיֹונֹו, 

ה  ִמּמַ ָבטּוַח  ָהָיה  ִתם  ׁשֶ ֵתהּו,  ִויַדּכְ ַצֲעֵרהּו  ּיְ ֶ ּשׁ

ָתְמרּו  ְוָעָליו  ְיָי,  ֶתק  ָיֵרת  ָהָיה  לֹת  ּבֹו,  ְצַטֵער  ּיִ ֶ ּשׁ

ְלָמת  ה כה, ב(: ֵליחּוׁש ּדִ ַרּבֹוֵקינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ְמִגּלָ

ֶפר  ּסֵ ְמנּו ְלָבֲתָרם ּבַ ר ִהְתּדַ מֹוק ֲתׁשֶ ַמְפִסיֵדי ַהַהְתּדָ

ָהִעְנָין.  ֶיֱתַרְך  ּלֹת  ׁשֶ נֹוָקם  ִלׁשְ ָצִריְך  י  ְוֵתיֶנּנִ ה,  ַהּזֶ

מֹו  נּוָתיו, ּכְ ְנָתה ַבֲתהּוָביו ְוָהַתֲהָבה ִבׂשְ ּוֵמֶהם, ַהּשִׂ

ע ַלְעזֹר ּוְלׂשְנֵתי  ִמים־ב יט, ב(: ֲהָלָרׁשָ ְבֵרי ַהּיָ ָתַמר )ּדִ ׁשֶ

ע, ְוָתַמר  יֵתי ָרׁשָ ְעָיה ה, כג(: ַמְצּדִ ֱתָהב, ְוָתַמר )ְיׁשַ ְיָי ּקֶ

ְוָתַמר  ית,  ַצּדִ יַע  ּוַמְרׁשִ ע  ָרׁשָ ית  ַמְצּדִ טו(:  יז,  ֵלי  )ִמׁשְ

ֵלי  ע, ְוָתַמר )ִמׁשְ ֵלי כח, ד(: עְֹזֵבי קֹוָרה ְיַהְללּו ָרׁשָ )ִמׁשְ

ה. ית ָתּקָ ע ַצּדִ כד, כד(: תֵֹמר ָלָרׁשָ

הדיבור משביח ומועיל.

זהו מה שאומר רבי יוחנן: “כשם שהדיבור רע ליין, כן הדיבור יפה לבשמים”. האחד הוא היפוכו 

של השני, וזה לעומת זה: בעניני הגוף ותענוגותיו – “הדיבור רע ליין”, ובאותה מידה שהדיבור רע 

ל’יין’, כך מנגד בענייני הנשמה – “הדיבור יפה לבשמים”. היין והבשמים נבראו באופן מנוגד זה 

מזה – שהדיבור רע ליין ויפה לבשמים. זאת כדי שהאדם יתבונן על דרך המוסר, וישכיל לדעת 

באילו עניינים הדיבור רצוי ומועיל ובאילו עניינים הוא מזיק )‘יחי ראובן’, שמות ל, לד-לו(. 

 עיונים 



הלבבות שער אהבת ה'חובות 

 תרחוק המוסר  קקתנט 

ביושר לבב הלבבותשער אהבת ה' חובות 

קקתנח  תרחוק המוסר 

תקו למעבד מירתה – אפשר 

לקיים  יבואו  שמא  לחשוש 

את עבודת ה' מיראת העונש 

מובאת  מגילה  ]במסכת 

שגם  האומרת  ברייתא 

שבתורה  ועונשים  אזהרות 

בימי  ומיתרגמים.  נקראים 

חז"ל קריאת כל פסוק בתורה הייתה מלווה בתרגומו: בעל הקורא היה קורא את הפסוק והמתרגם 

תרגמו ללשון ארמית, שהייתה השפה המדוברת בעת ההיא, כדי שהמון העם יבין את דברי התורה. 

ועונשים  אזהרות  שגם  בכך  החידוש  מהו  מתורגם,  היה  פסוק  כל  אם  פשיטא,  הגמרא:  מקשה 

החידוש  כלומר,  קמ"ל.  מיראה  למעבד  אתו  דילמא  ניחוש  דתימא,  מהו  ומתרצת:  מיתרגמים?! 

בדברי הברייתא הוא, שאף שמלכתחילה עלולים לחשוש שעל ידי קריאתם של פסוקים אלו יבוא 

המון העם לשמור מצוות ה' ולהימנע מאיסורי תורה שלא מתוך כוונת הלב לשם שמיים, אלא רק 

מפני יראת העונש, מבטלת הברייתא חשש זה וגורסת שאפשר לתרגם גם פסוקים אלו בציבור. 

מתוך דין ודברים של דברי הגמרא אלו מוכח, כי יראת ה' שמקורה בפחד העונש אינה רצויה, 

והיראה הרצויה היא יראת הרוממות[. והות מתצר ממדרגק – והוא, הירא את ה' מפחד עונשיו, 

רחוק מלהגיע אל המדרגה הראויה לירתי תלהים, והות מה שהזהירו ממנו – ועל יראה זו הזהירונו 

רבוקינו זכרונם לברכה באומרם )תבוק ת, ג(: תל קהיו כעבדים המשמשים תק הרב על מנק לתבל 

פרס – אל יהיה הרצון לקבל פרס הגורם המניע את האדם לעבוד את בוראו.

ְדֵרַגק ִיְרֵתי  ר ִמּמַ ְרָתה. ְוהּות ְמַתּצֵ ד ִמּיִ ָתקֹו ְלֶמְעּבַ

ּנּו ַרּבֹוֵקינּו ִזְכרֹוָנם  ִהְזִהירּו ִמּמֶ ֶ ֱתלִֹהים, ְוהּות ַמה ּשׁ

ים  ׁשִ ּמְ ְהיּו ַכֲעָבִדים ַהְמׁשַ ִלְבָרָכה )ָתבֹוק ת, ג(: )ת(ַתל ּקִ

ָרס. ל ּפְ ֶתק ָהַרב ַעל ְמָנק ְלַתּבֵ

ומשכיליהם ביחוד, אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב וכו’, אלא מפני שהוא הרב ראוי לשמשו, 

כלומר, ִעבדו מאהבה”. ע”כ.

מבואר מדברי רבינו יונה והרמב”ם שיסוד משנתינו לעבוד שלא על מנת לקבל פרס, היא העבודה 

והולך  ובמצוות  בתורה  עוסק  “העובד מאהבה  ב’(:  )הלכה  עוד  הרמב”ם  כתב שם  וכן  מאהבה. 

בנתיבות החכמה, לא מפני דבר בעולם ולא מפני יראת הרעה ולא כדי לירש הטובה, אלא עושה 

האמת מפני שהוא אמת, וסוף הטובה לבוא בגללה... והיא המעלה שציוונו בה הקב”ה על ידי משה, 

שנאמר )דברים ו, ה( “ואהבת את ה’ אלוקיך” ע”כ. והעבודה מאהבה, היא העבודה לשמה, כמו 

שכתב הרמב”ם )שם ה”ה(: “...וכל העוסק בה לא ליראה ולא לקבל שכר, אלא מפני אהבת אדון 

כל הארץ שציווה בה, הרי זה עוסק בה לשמה...”.

כתב ב’מכתב מאליהו’ )ח”א עמ’ 50(: “עבודת הא-ל בנויה על יסוד הכרת הטוב. הלא כה מפורש 

וכי  לו,  הוא בכל ספרי הקודש, אשר על האדם להודות לה’ הטוב על כל הטובות אשר עשה 

בשבילם עליו לקיים את כל המצוות והחוקים והתורות. גם ירמוז על דבר היסוד הזה בראשון 

לעשרת הדברים, אשר גילה הא-ל ברוך הוא גילוי גמור לכל העם במעמד הר סיני והוא: “אנכי 

ה’ אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים” )שמות כ, ב(, הרי שהזכיר “אשר הוצאתיך 

מארץ מצרים” וגם הוסיף “מבית עבדים” לעורר את רגשות הכרת הטובה. הן יוכל האדם לעבוד 

יתברך, אבל עבודת הלב,  היא תחילת המדריגות בעבודתו  זו  העונש...  מיראת  גם  בוראו  את 

עבודה שיש בה מן השלמות, תהיה רק בהרגשת ההודאה...” ע”כ.

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. כפי שנתבאר בדברי רבנו יונה, שעובד “מפני חסד שגמלו כבר, 

ומפני מעלת הרב שהוא ראוי לכך, וזאת היא עבודת ה’ מאהבה”.

כתב בספר ‘פחד יצחק’ )לרבי יצחק הוטנר, שבועות(: בנוהג שבעולם נחשבת הכרת הטוב כאחד 

מן הנימוסים וההנהגות שבדרך ארץ. אמנם “דרך ארץ קדמה לתורה”, ולפיכך ענין הכרת הטוב לה’ 

יתברך, על כל הטוב אשר גמלנו מעודנו ועד הנה, זהו מרכיב חשוב במערכת הכללית של עבודת ה’.

אך מדברי הרמב”ן משמע כי הכרת הטוב היא הרבה יותר מאשר עוד מרכיב בעבודת ה’. על 

דברי משה לישראל “אל תיראו כי לבעבור נסות אתכם בא האלהים” )שמות כ, יז(, כתב הרמב”ן 

וז”ל: “לנסותכם אם תגמלו לפניו בטובה אשר עשה עמכם”. הרי לנו שענין “הכרת הטוב” היינו 

היסוד לכללות עבודת ה’, עד כי מעמד הר סיני מתפרש כניסיון ומבחן ל”הכרת הטוב” של ישראל 

למלכו של עולם.

ת. תל קהיו כעבדים המשמשים תק הרב על מנק לתבל פרס. כתב רבינו יונה )על דברי המשנה(, 

וז”ל: “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’ יתברך מאהבה, שנאמר )דברים ו, ה( “ואהבת את 

ה’ אלוהיך”, ואי זו היא עבודה שלימה בבני אדם, הרוצה לשמש לאוהבו מפני אהבתו אותו מימים 

קדמונים, ואפילו אם ידע שלא ייתן לו פרס, ואהבה כזו יש לו לאדם לאהוב עבודת ה’ יתברך”. ע”כ.

על דרך זה כתב הרמב”ם )פ”י מהל’ תשובה ה”ד(: “אמרו חכמים הראשונים, שמא תאמר, הריני 

לומד תורה בשביל שאהיה עשיר, בשביל שאקרא רבי, בשביל שאקבל שכר בעולם הבא, תלמוד 

)ע”ז  חכמים  אמרו  ועוד  מאהבה,  אלא  תעשו  לא  עושים  שאתם  מה  כל  ה’,  את  לאהבה  לומר 

יט.( “במצותיו חפץ מאד ולא בשכר מצותיו”. וכן היו גדולי החכמים מצווים לנבוני תלמידיהם 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער אהבת ה'שער אהבת ה' הלבבות הלבבותחובות  חובות 

 תרחוק המוסר  קקתסת קקתס  תרחוק המוסר 

תחד  על  החסידים  מן  תחד 

שמצתו  ה',  יראי   - מהירתים 

ישן בתחד המדברוק – כשהלך 

אחד  מצא  במדבר,  החסיד 

מיראי ה' ישן במקום, וכאשר 

תינך  האם  ושאלו:  לו  תמר 

האם  ]מפחד[ מן התריה,  ירת 

אומנם שלוות נפשך כה מרובה עד כדי כך  שתקה ישן במתום הזה? ענה אותו ירא ה' ותמר לו: תני 

בוש מתלהים, שירתני ירת זולקו – הנני מתבייש מהאלוקים שיראה אותי מפחד ממישהו חוץ ממנו.

ותמר תחד מן החסידים: "תני 

שתעבדנו  מתלהים  מקבייש 

בעבור הגמול והעונש – בושה 

היא לי, אם אעבוד את אלוקי 

רק מתוך ציפייה לקבלת שכר 

או מתוך פחד מעונשו, ותהיה 

כעבד הרע – כי אז אהיה דומה 

לאותו עבד רע, אשר רק תם 

לשכר,  ויתוה  מעונש  יירת 

ותם  אדוניו,  רצון  את  יעשה 

]אלא[  תבל  יעשה,  לת  לתו 

 – לו"  שיתוק  למה  תעבדנו 

רצוני הוא לעבוד את ה' מפני 

שהוא ראוי לכך.

והסוג השני של יראת ה' הוא 

מה'  היראה   – לכבודו  ירתה 

ורוממוקו  כבודו  גודל  מפני 

זו  ויראה  גבורקו,  ועוצם 

תיננה סרה מן התדם ולת נפרדק ממנו כל ימי חייו - יראה זו היא תחושה יציבה המלווה את האדם 

כל חייו, וזתק היא המדרגה העליונה ביותר שבמדרגוק – מכל מדרגות ירתי התלהים תשר נזכרו 

בספרים – בספרי הקודש העוסקים בעניין הירתה, והות המבות – והיא זו שמביאה את האדם תל 

התהבה הזכה הטהורה לה' והכוסף המצער – ואל ההשתוקקות המצערת ]כוונתו רומזת לטיבה של 

האהבה; עם הנעימות שיש בה כרוכים גם הצער והכאב, שכן אם האוהב אינו משיג את הקרבה 

שהוא כה משתוקק לה, הוא חווה צער רב. לא בכדי אמר הכתוב )שיר השירים ב, ד(: כי חולת 

אולם זהו "חולי" חריף-מתוק, ואיש לא  אהבה אני - לאהבה נלווים החולי והכאב )פת לחם([. 

יוותר על אהבתו בשל ה"חולי" הזה — ומי שהגיע תל המדרגה הזתק מן הירתה – אל מדרגת היראה 

הזאת, לת יפחד ולת יירת זולק הבורת – אינו מפחד ואינו ירא מאף דבר, חוץ מהבורא, כמו שסיפר 

ָצתֹו  ּמְ ׁשֶ ֵמַהְיֵרִתים,  ֶתָחד  ַעל  ַהֲחִסיִדים  ִמן  ֶתָחד 

ִמן  ָיֵרת  ַהֵתיְנָך  לֹו:  ְוָתַמר  רֹוק  ְדּבָ ַהּמִ ַתַחד  ּבְ ן  ָיׁשֵ

ה? )ג(ָתַמר לֹו: ֲתִני  תֹום ַהּזֶ ּמָ ן ּבַ ה ָיׁשֵ ַתּקָ ָהַתְרֵיה, ׁשָ

ְרֵתִני ָיֵרת זּוָלקֹו. ּיִ בֹוׁש ֵמֱתלִֹהים, ׁשֶ

ׁש ֵמֱתלִֹהים  ּיֵ ְוָתַמר ֶתָחד ִמן ַהֲחִסיִדים: "ֲתִני ִמְקּבַ
מּול ְוָהעֶֹנׁש, ְוֶתְהֶיה  ֲעבּור ַהּגְ ֶתֶעְבֶדּנּו ּבַ ׁשֶ

ה, ְוִתם ָלתו לֹת  ה ַיֲעׂשֶ ָכֶעֶבד ָהָרע, ִתם ִייָרת ִויַתּוֶ

תֹוק לֹו". ּיֵ ֶ ה, ֲתָבל ֶתֶעְבֶדּנּו ְלַמה ּשׁ ַיֲעׂשֶ

בּוָרקֹו,  ִיְרָתה ִלְכבֹודֹו ְורֹוְממּוקֹו ְועֶֹצם ּגְ ִני,  ֵ ְוַהּשׁ
ִנְפֶרֶדק  ְולֹת  ָהָתָדם  ִמן  ָסָרה  ה  ְוֵתיֶנּנָ

ַמְדֵרגֹוק  ּבְ ׁשֶ ָהֶעְליֹוָנה  ְוזֹתק  יו,  ַחּיָ ְיֵמי  ל  ּכָ ּנּו  ִמּמֶ

ִיְרָתה, ְוהּות  ָפִרים ּבְ רּו ַבּסְ ר ִנְזּכְ ִיְרֵתי ֱתלִֹהים ֲתׁשֶ

 — ַהְמַצֵער.  ְוַהּכֶֹסף  ה  ּכָ ַהּזַ ָהַתֲהָבה  ֶתל  בֹות  ַהּמָ

ְרָתה, ַהּיִ ִמן  ַהּזֹתק  ְדֵרָגה  ַהּמַ ֶתל  יַע  ִהּגִ ׁשֶ  ּוִמי 

ר ּפֵ ּסִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַהּבֹוֵרת,  זּוַלק  ִייָרת  ְולֹת  ִיְפַחד   )ב(לֹת 

מפני איש כי המשפט לאלהים הוא” )דברים א, טז-יז(. בספר ‘שער בת רבים’ )ז’, הפטרות, עמ’ 58( 

ביאר את הפסוק על פי דברי רבינו כאן, שהביא מעשה בחסיד אחד שהיה לן במדבר ושאלו אותו 

איך לא יראת מחיות רעות אשר במדבר, אמר להם: מתבייש אני לירא מפני שום נברא חוץ מהבורא 

יתברך. והטעם, כי היראה הגדולה תבטל את היראה הקטנה, למשל העומד לפני ארי הרוצה לטורפו 

לא יירא אז מפני הדבורה הרוצה לעוקצו, כי יראתו הגדולה מפני הארי מבטל יראתו הקטנה מפני 

הדבורה, ואחר שאדם צריך לצייר נגד עיניו תמיד יראת ה’, כמו שאמר הכתוב ‘שויתי ה’ לנגדי 

תמיד’ )תהילים טז, ח(, איך יכנוס בליבו היראה הקטנה מפני חיות רעות ובשר ודם שהוא אפס ואין 

לפני ה’, כמו שכתוב ‘מי את ותיראי מאנוש ימות’ וגו’ ‘ותשכח ה’ עושך’ )ישעיהו  נא, יב(. וזה ‘לא 

תגורו מפני איש כי המשפט לאלהים הוא’, היינו כיון שיש נגד עיניך שתי יראות, היינו יראת הבשר-

ודם ויראת ה’ אשר בידו נפש כל חי ויוכל לשפוט אותך לרעה ח”ו, אז מוטב לירא את ה’ ולא לירא 

מפני איש, כי באם להיפך בעת שתגורו מפני איש, אז המשפט לאלהים שיוכל לשפוט אותך ח”ו 

כרעתך, לכן מוטב לירא מפני ה’ ויתבטל יראת האדם שלא יוכל להרע כלל להדיין.   

והביא בשם ספר ‘שירת ישראל’ לפרש על פי דברי רבינו כאן את דברי ה’ילקוט שמעוני’ בפרשת 

שלח שכתב על הפסוק ‘אך בה’ אל תמרדו ואתם אל תיראו את עם הארץ וגו’ וה’ אתנו ַאל ִתָּּרֻאם’ 

)במדבר יד, ט(: “’אל תיראו’ - זהו שאמר: ‘ועתה ישראל מה ה’ אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה 

את ה’ אלוהיך’ )דברים י, יב(” עכ”ד הילקוט. וכוונתו, שכשיש יראה הגדולה מה’ יתברך, ממילא 

מתבטל היראה הקטנה מפני בשר-ודם. וזהו אל תיראו מפני עם הארץ, והטעם, כי ה’ עמנו, ורק 

ממנו יש לירא, וכשיראים ממנו הרי בטל היראה מפני  בשר-ודם.   

ג. תמר לו תני בוש מתלוהים שירתני ירת זולקו. רבי יעקב עמדין זצ”ל בהגהותיו כתב על דברי  ב. לת יפחד ולת יירת זולק הבורת... כמו שסיפר וכו'. כתיב “ואצוה את שופטיכם וגו’ לא תגורו 
 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער אהבת ה'שער אהבת ה' הלבבות הלבבותחובות  חובות 

 תרחוק המוסר  קקתסג קקתסב  תרחוק המוסר 

יזכירו  אם  ובין   – יגנוהו  תו 

את  עושה  בעודו  גנותו  את 

כשהות  יקברך,  הבורת  רצון 

ובזמן שהוא שומע   – מצוום 

לדבר ה' המצווה לעשוק את 

הטוב ולהקרחת מן הרע. 

ומהם – סימן ההיכר הרביעי 

של אוהב ה' שיקנדב בנפשו – 

שיתרצה להקריב את חייו, וגופו וממונו ובניו – את גופו, את ממונו, ואת בניו, ברצון – למען קיום 

רצונו של התל יקברך, כמו שנתמר )קהלים מ"ד, כג(: "כי עליך הורגנו כל היום" – ישראל העידו על 

אהבתם את הבורא במסירות נפשם למות על קידוש שמו.

ומהם – וסימן ההיכר החמישי של אוהב ה' הוא שישיב שם התלהים – שיהיה ֵשם שמיים שגור קמיד 

ומהם – סימן ההיכר השלישי 

של אוהב ה' הוא שישקווה – 

שיהיה שווה בעיניו תם ישבחוהו בני תדם – בין אם בני אדם ישבחו אותו

ם  ְמַצּוָ הּות  ׁשֶ ּכְ ַרְך,  ִיְקּבָ ַהּבֹוֵרת  ִבְרצֹון  ְיַגּנּוהּו  תֹו 

ּוֵמֶהם,  — ָהָרע.  ִמן  ּוְלִהְקַרֵחת  ַהּטֹוב   ַלֲעׂשֹוק 

ְרצֹון ָהֵתל  ַנְפׁשֹו ְוגּופֹו ּוָממֹונֹו ּוָבָניו ּבִ ב ּבְ ְקַנּדֵ ּיִ )ד(ׁשֶ

י ָעֶליָך ֹהַרְגנּו  ים מד, כג(: ּכִ ִהּלִ ָתַמר )ּקְ מֹו ׁשֶ ַרְך, ּכְ ִיְקּבָ

ִמיד  ם ָהֱתלִֹהים ּקָ יב ׁשֵ ׁשִ ּיָ ָכל ַהּיֹום. — ּוֵמֶהם, ׁשֶ

חּוהּו ְבֵני ָתָדם  ּבְ ה ְבֵעיָניו ִתם ְיׁשַ ּוֶ ּקַ ׁשְ ּיִ ׁשֶ ּוֵמֶהם, 

ד. שיקנדב בנפשו וגופו וממונו ובניו ברצון התל יקברך. מצות קידוש ה’ נתפסת בדרך כלל כמצוה 

של מיתה על קדושת שמו יתברך, אכן בוודאי שמי שזכה לזה עומד בדרגא עילאה. אמנם האמת 

הוא, כי עיקר מצות קידוש ה’ היא לא במיתה על קדושת שמו יתברך, אלא בחיים כאן בעולם 

הזה, שיקדש האדם שם שמים בעודנו בחייו בכל תהלוכות החיים. וכיצד היא הדרך לקדש שם 

שמים בחיים, דבר זה ניתן ללמוד מהאמור אצל מלאכי השרת: “ומעריצים ומקדישים וממליכים” 

)תפילת שחרית ברכת ‘יוצר אור’(, ומפרש רבי אברהם בן הגר”א זצ”ל ב’אבני אליהו’, כי לשון 

‘ערוץ’ הוא הפקר גופו נגד אדוניו, והם העבדים הנאמנים משליכים נפשם מנגד עבור אדוניהם, 

ומי כה’ אלוקינו אשר עליו הורגנו כל היום, ומכוח הפקרה עצמית זו באים לדרגת קידוש השם 

העליונה ביותר – ומקדישים וממליכים, עיי”ש.

הנה כך מקדישים ליוצרינו, וזהו קידוש השם האמיתי, לקדש אותו כמו שהמלאכים מקדישים 

אותו, יהודי נקרא לקדש שם שמים בתחתונים בדיוק כמו שהמלאכים מקדשים בעליונים, באשר 

כל יהודי ראוי להעפיל לדרגת מלאך, כפי שכותב רבינו בחיי בפרשת במדבר )א, ב( שבני ישראל 

בעת מתן תורה היו מלאכים גופניים.

וכשם שמלאכי השרת משליכים את עצמם מנגד למען אדוניהם, כך צריך כל אחד להשליך את 

עצמו מנגד, להפקיר את עצמו ואת רצונותיו, בכדי למלא את רצון קונו בשלימות ובתמימות, 

ובכך מקדישים וממליכים את שמו יתברך.

רבינו אלו, וז”ל: צריך לומר שהיה תועה בדרך, או נפרד מבני חבורה בסיבה מן הסיבות שנשאר 

במעון אריות, אבל ההולך למקום גדודי חיה ולסטים בשאט נפש ואומר שעושה כן להראות שאינו 

ירא דבר אחר זולת ה’, עובר על דברי חכמים שאמרו: לא יעמוד במקום סכנה )שבת לב.(, והעובר 

על דברי חכמים חייב מיתה )ברכות ד:(. והרי זה אינו אלא שוטה, רשע וגס רוח. שוטה - שמוסר 

עצמו לסכנה בחינם. רשע - אשר איננו ירא מלפני האלהים אשר עשה )חיות רעות ומזיקים בארץ( 

שייראו מלפניו, ולא מלפני החיות מתייראים אלא ממי שעשה אותן כלי זעמו ונתן להם מקום ומדור 

בפני עצמם, והנכנס בתחומם ומקומם, לא נמצא אלא מתחייב בנפשו )האם לא נתן האלהים לבני 

אדם מקום ישוב בארץ(, אם לא שהוצרך לברוח מפני בני אדם רעים וחטאים לה’ שהם וודאי גרועים 

מחיות השדה. וכמו שאמר הכתוב )תהלים נה, ח(: ‘הנה ארחיק נדד אלין במדבר’ וגו’, ונאמר )ירמיהו 

ט, א(: ‘מי יתנני במדבר מלון אורחים’ וגו’, ‘וטוב לשבת בארץ מדבר מאשת מדנים ובית חבר’ )משלי 

כא, ט(. ורבותינו ז”ל )ברכות מג:( הזהירו לתלמיד חכם ביחוד שלא יצא יחידי ואפילו בישוב ואפילו 

ביום, אבל בלילה וכל שכן במדבר אסור לכל אדם לצאת יחידי. וגס רוח - מי שבטח בזכיותיו, ואין 

צדיק בארץ אשר לא יחטא )עפ”י קהלת ז, כ(, ובשעת הסכנה השטן מקטרג )ירושלמי שבת פ”ב ה”ו; 

ב”ר פרשה צא, ט(, צא ולמד מיעקב אבינו ע”ה, שאף על פי שהובטח על חזרתו לבית אביו בשלום 

ובירושת הארץ, היה ירא מאד מלפני עשו. ומשה ירא מלפני פרעה וברח, ולא עמד להראות שאין 

עליו מורא בשר ודם. וכן דוד מפני שאול, וזולתם רבים. ואין להאריך בידוע. והפלא שאפילו בציווי 

הקב”ה אין לסמוך על הנס. כמו שנודע משמואל )שמואל-א טז, ב( שאמר לה’ איך אלך, והשיבו 

עגלת בקר תקח בידך, ואמרו חז”ל )פסחים ח:(:  היכא דשכיח היזיקא אפילו שלוחי מצוה ניזוקין. 

אולם אם יצווה הקב”ה על הנביא שילך בדברו ולא יירא, אז הוא בטוח ואין לו לירא ולדאוג כלום, 

כענין שאמר לירמיה )ירמיה א, יז-יט(: ואתה תאזור מתניך וגו’ אל תחת מפניהם פן אחתך לפניהם, 

ואני הנה נתתיך היום לעיר מבצר וגו’, ונלחמו אליך ולא יוכלו לך וגו’. ואמר ישעיה )ישעיה מט, 

א-ב(: ה’ מבטן קראני וגו’, וישם פי כחרב חדה בצל ידו החביאני וגו’, ואמר עוד )ישעיה נ, ה-ט(: ה’ 

אלהים פתח לי אוזן ואנכי לא מריתי וגו’. גוי נתתי למכים וגו’ ה’ אלוהים יעזר לי, מי הוא ירשיעני 

וגו’, וכן מצינו לכמה נביאים שהיו עומדים בסכנה כשהיו מוכיחים את העם ולא נמנעו, וכן הוא 

חובת המוכיחים לפעמים כמו שכתב בסמוך, ויבואר בעז”ה ]במגדל עוז[, בעלית התוכחה. עכ”ל.    

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער אהבת ה'שער אהבת ה' הלבבות הלבבותחובות  חובות 

 תרחוק המוסר  קקתסה קקתסד  תרחוק המוסר 

זו תהא למען שם  וזהירות   –

שכקוב  כמו  יתברך,  כבודו 

האדם  בתיאור  בתהילים, 

השלם; מי הוא הראוי לעלות 

רשאי  ומי  המוריה,  בהר 

שכינתו?  במקום  להימצא 

הראוי לכך הוא רק )קהלים 

שידיו   – כפים  "נתי  ד(:  כ"ד, 

נקיות מגזל, ובר לבב – טהור 

לת  תשר  שמים,  ביראת  לב 

שלא  מי   – נפשי  נשת לשות 

ביטא לחינם את שם ה', ולת נשבע למרמה" - לשקר, ונתמר )דברים כח, נח(: "לירתה תק השם 

הנכבד והנורת הזה את ה' אלהיך", ונתמר )מלתכי ג, כ(: "וזרחה לכם ירתי שמי – ולכם, הצדיקים, 

יראי ה', תזרח שמש צדתה – שמש של חסד ומרפת בכנפיה" – וקרניה יביאו באורם ארוכה ומרפא, 

ותמרו ]ופירשו[ חכמינו זכרונם לברכה )נדרים ח, ב( מי הם הנקראים "יראי שמי"? תלו בני תדם 

שירתים להוצית שם שמים לבטלה.

והודתה  בשבח  לשונו,  על 

וקהלה - להודות לו ולברכו 

ולשבחו ולהללו, כמו שנתמר 

"ולשוני  כח(:  לה,  )קהלים 

קהגה צדתך" – ולשוני תבטא 

)קהלים  ונתמר  דינך,  יושר 

ע"ת, ח(: "ימלת פי קהלקך" 

– בקול רם אהלל אותך. ותל 

יזכור שם – אולם גם אם פיו 

להזכיר  מורגל  ה'  אוהב  של 

שם שמיים באופן תמידי, לא 

הבורת,  של  שמו  את  יזכיר 

ומרוצת  אף לא מתוך הרגל 

שות,  בשבועת  לא  הלשון, 

בשבועת  ולא   – לשתר  ולת 

שקר, ולת בתללה.

ואבאר את שלושת הדברים 

הית,  לשות  השבועה  הללו. 

מה שמוצית התדם על פיו מן 

השבועוק לבטלה – השבועה 

לחינם  מפיו  האדם  שמוציא 

ולת  הכרח  ובלי  צורך  וללת 

יחייבהו בה דין – ובלי שבית 

הדין חייבו אותו בה. והשבועה לשתר הית השבועה שמחייבין תוקו בה מן הדין – מדובר בשבועה 

שבית דין חייבו אותו בה בשל דין ודברים שהיה לו במשתו ובמקנו עם בני תדם, והוא נשבע על 

דברי שקר ועל עיוות המציאות.

והות – ומפני כבוד הבורא יתברך חייב האדם להיזהר ולהימנע מכל מה שיביתהו להישבע בשם הבורת 

יקברך – מכל מקרה העלול להביאו לידי שבועה בשם ה', אף אם מטרת השבועה תהיה כדי לתיים 

ולהעמיד תק התמק על תילה ולבטל תק השתר – או להכחיש דבר שקר, ומכל שכן – קל וחומר שעל 

האדם להתרחק משבועה שנועדה לתיים - לַאמת תק השתר ולבטל – או להכחיש תק התמק, וכל זה לכבודו 

ר  ִים ּוַבר ֵלָבב ֲתׁשֶ ים כד, ד(: ְנִתי ַכּפַ ִהּלִ קּוב )ּקְ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ

ע ְלִמְרָמה, ְוָתַמר  ּבַ י ְולֹת ִנׁשְ ְות ַנְפׁשִ ָ ת ַלּשׁ לֹת ָנׂשָ

ְוַהּנֹוָרת  ד  ְכּבַ ַהּנִ ם  ֵ ַהּשׁ ֶתק  ְלִיְרָתה  נח(:  כח,  ָבִרים  )ּדְ

ִמי  ׁשְ ִיְרֵתי  ָלֶכם  ְוָזְרָחה  כ(:  ג,  )ַמְלָתִכי  ְוָתַמר  ה,  ַהּזֶ

ֲחָכֵמינּו  ְוָתְמרּו  ִבְכָנֶפיָה,  ת  ּוַמְרּפֵ ְצָדָתה  ֶמׁש  ׁשֶ

ָתָדם  ְבֵני  )ה(ֵתּלּו  ב(:  ח,  )ְנָדִרים  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם 

ָלה. ַמִים ְלַבּטָ ם ׁשָ ֵרִתים ְלהֹוִצית ׁשֵ ּיְ ׁשֶ

ֱתַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ה,  ּוְקִהּלָ ְוהֹוָדָתה  ַבח  ׁשֶ ּבְ ְלׁשֹונֹו  ַעל 

ים  ִהּלִ )ּקְ ה ִצְדֶתָך, ְוָתַמר  ְהּגֶ ים לה, כח(: ּוְלׁשֹוִני ּקֶ ִהּלִ )ּקְ

ַהּבֹוֵרת  ם  ׁשֵ ִיְזּכֹר  ְוַתל  ֶקָך.  ְקִהּלָ ִפי  ֵלת  ִיּמָ עת, ח(: 

ָלָלה. ֶתר ְולֹת ַבּתְ ֶ ְות ְולֹת ַלּשׁ ָ ַלּשׁ

ּמֹוִצית ָהָתָדם ַעל  ֶ ְות ִהית ַמה ּשׁ ַלׁשָ בּוָעה  ְ ְוַהּשׁ
ּוְללֹת  ָלה  ְלַבּטָ בּועֹוק  ְ ַהּשׁ ִמן  יו  ּפִ

בּוָעה  ְ ין. ְוַהּשׁ ֵבהּו ָבּה ּדִ ֹצֶרְך ּוְבִלי ֶהְכֵרַח ְולֹת ְיַחּיְ

ין  ִבין תֹוקֹו ָבּה ִמן ַהּדִ ַחּיְ ּמְ בּוָעה ׁשֶ ְ ֶתר ִהית ַהּשׁ ֶ ַלּשׁ

ֵני ָתָדם. נֹו ִעם ּבְ תֹו ּוְבַמּקָ ַמּשָׂ ּבְ

ַבע  ָ ְלִהּשׁ ִביֵתהּו  ּיְ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ִמּכָ ֵהר  ְלִהּזָ ב  ַחּיָ ְוהּות 
ָהֱתֶמק  ֶתק  ם  ְלַתּיֵ ַרְך  ִיְקּבָ ַהּבֹוֵרת  ם  ׁשֵ ּבְ

ֶתק ם  ְלַתּיֵ ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ּוִמּכָ ֶתר,  ֶ ַהּשׁ ֶתק  ל   ּוְלַבּטֵ

ִלְכבֹודֹו, ֶזה  ְוָכל  ָהֱתֶמק,  ֶתק  ל  ּוְלַבּטֵ ֶתר  ֶ  ַהּשׁ

ה. תלו בני תדם שירתים להוצית שם שמים לבטלה. הקשה ה’עץ יוסף’ )על ‘עין יעקב’ נדרים ח: 

ד”ה אלו( מדוע היראים מלהוציא שם שמים לבטלה מקבלים על כך שכר מיוחד, הלא המזכיר שם 

שמים לבטלה הוא רשע ועובר על איסור, ומה יש לשבח את אלו שאינן עוברים איסור? ותירץ 

על פי דברי רבי שמעון )נדרים י:( שלא יאמר אדם “לה’ עולה”, שמא לא יגמור דיבורו, ונמצא 

מזכיר שם שמים לבטלה, אלא יאמר “עולה לה’”, שאז אף אם לא יגמור דיבורו, לא יזכיר שם 

שמים לבטלה. והגמרא מדברת על בני אדם כאלו הנזהרים אפילו מחשש רחוק של הזכרת שם 

שמים לבטלה.

ה’בן יהוידע’ תירץ, שכוונת הגמרא באומרה: ‘אלו בני אדם שהם יראים להזכיר שמי לבטלה’, 

שכל דבר שאינו בענין תורה ודרך ארץ ומוסר קרי ליה ‘לבטלה’, כי הוא לצורך עולם ההבל. ובני 

אדם הנ”ל נזהרים כשמדברים בענינים אלו ומוכרחים להזכיר השם, אין אומרים ה’ בפירוש, אלא 

מזכירים את ה’ בתוארי שבח, כגון שאומרים “הבורא יתברך”, או “השם יתברך”, ולאלו בני אדם 

תזרח שמש צדקה ומרפא לעתיד.

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער אהבת ה'שער אהבת ה' הלבבות הלבבותחובות  חובות 

 תרחוק המוסר  קקתסז קקתסו  תרחוק המוסר 

ולתמרו "ברצון הבורת" בעק 

בכל   – זולקו  בו  יועיד  שהות 

פעם שיאמר לחברו שברצונו 

מה  דבר  בעבורו  לעשות 

בעתיד, יתנה ויאמר שיעשהו 

תפילו  הבורא",  ירצה  "אם 

תם יהיה לזמן תרוב עד מתד 

– ואפילו אם בדעתו לעשות 

זאת בזמן הקרוב ביותר. וזה 

וזאת,   – דברים  שני  בעבור 

 - התחד  סיבות:  שתי  מפני 

הסיבה האחת, מירתק מהירוק המוק תליו – מתוך החשש שמא יום מותו קרוב, ולת ישלים מה שיעד 

בו – ולא יספיק לעשות ולהשלים את מה שהבטיח לעשות, והשני - והסיבה השנייה, מפני שהוא תינו 

יודע תם תדם בגזירק התל לעשוקו – אם גזר עליו ה' לעשות את הדבר הזה ]ואם לא גזר הבורא עליו 

לעשות את הדבר הזה, בוודאי לא יצליח במעשיו )פת לחם([. הרי שהביטוי "ברצון הבורא" ו"בעזרת 

ה'" מבטא את אהבת ה' ויש לו גם מובן פשטני - לכל פעולה נדרשת סייעתא דשמיא.

ומהם – וסימן ההיכר השביעי של אוהב ה' הוא שיתשר ויורה לעבודק התלהים – שיחזק את עובדי 

ה' וילמד לבני האדם את דרך עבודת האלוקים בין

בשגרת  להיזהר  יש  ועוד 

מלבוא  יתברך  שמו  הזכרת 

הם  ה',  בשם  )ה(תללה  לידי 

והגידופים  התללוק  אותם 

]והחירופים[  והחרפוק 

שמים  שם  בהם  שמזכירים 

גדול  גנתי  והות  לחינם, 

גנאי  כן,  העושה   - למתמין 

גדול הוא לו. וכבר הקירו עמי 

לקלל   – זה  לעצמם  התרץ 

עד שהגיעו  ה',  בשם  ולחרף 

בו ]בכך[ תל קכליק הגנוק – 

אל האופנים המגונים ביותר, 

– ומטרתם  והם מכוונים בזה 

באזכור שם ה' באותן קללות 

שהם מגדפים בהן זה את זה 

היא להפלית - לחזק ולהפליג 

בגידופיהם – את גידופיהם, ולהגדיל ולפתר את חרפוקם ]חירופיהם[ – את הזלזול שהם מטיחים 

בזולת. כלומר, צירוף שם שמיים לקללה נועד להעצים אותה, להדגיש את כוחה. והם דומים בזה 

– בהתנהגותם זו למה שתמר שלמה המלך החכם )משלי י, כג(: "כשחות לכסיל" – כשם שבעיני 

הכסיל השחוק הוא דבר של מה בכך וראוי לנהוג בו, כך קל בעיניו גם לעשות מעשים חמורים 

- "עשוק זימה" - לחשוב מחשבות מגונות ולדבר לשון הרע ולהישבע שבועת שווא ושקר )טוב 

הלבנון(, וישעיה הנביא תמר עליהם )ישעיה ט, טז(: "וכל פה דובר נבלה" – כולם מדברים דברי 

ֶרַשע ודברי גנות, ותמר – ואילו על השומר על טהרת לשונו נאמר )משלי י, כ(: "כסף נבחר לשון 

צדית" – הדיבורים שמוציא הצדיק מלשונו דומים לכסף מובחר )פת לחם(.

ומהם – וסימן ההיכר השישי של אוהב ה', שיקנה בכל מה שעקיד לעשוקו

ּבֹו  יֹוִעיד  הּות  ׁשֶ ֵעק  ּבְ ַהּבֹוֵרת"  ְרצֹון  "ּבִ ּוְלָתְמרֹו 

זּוָלקֹו, ֲתִפּלּו ִתם ִיְהֶיה ִלְזַמן ָתרֹוב ַעד ְמתֹד. ְוֶזה 

ְמִהירּוק  ְרַתק  ִמּיִ ָהֶתָחד,  ְדָבִרים.  ֵני  ׁשְ ַבֲעבּור 

ִני,  ֵ ְוַהּשׁ ּבֹו,  ַעד  ּיָ ֶ ּשׁ ַמה  ִלים  ַיׁשְ ְולֹת  ֵתָליו  ֶוק  ַהּמָ

ְגֵזַרק ָהֵתל ַלֲעׂשֹוקֹו. ֵתינֹו יֹוֵדע ִתם ָתַדם ּבִ ֵני ׁשֶ ִמּפְ

ין  ּבֵ ָהֱתלִֹהים  ַלֲעבֹוַדק  ְויֹוֶרה  ר  ֵ ַתּשׁ ּיְ ׁשֶ )ז(ּוֵמֶהם, 

ְוַהֲחָרפֹוק  ּדּוִפים  ְוַהּגִ ָללֹוק  ַהּתְ ֵהם  ָלָלה,  ְוַהּתְ
ְוהּות  ַמִים,  ׁשָ ם  ׁשֵ ֶהם  ּבָ יִרים  ְזּכִ ּמַ ׁשֶ

ָהָתֶרץ  י  ַעּמֵ ירּו  ִהּקִ ּוְכָבר  ֲתִמין.  ַלּמַ דֹול  ּגָ ְגַנתי 

נּוק,  ַהּגְ ְכִליק  ּקַ ֶתל  בֹו  יעּו  ִהּגִ ׁשֶ ַעד  ֶזה  ְלַעְצָמם 

ִגּדּוֵפיֶהם,  ּבְ ּוְלַהְפִליג  ְלַהְפִלית  ֶזה  ּבָ ִנים  ְמַכּוְ ְוֵהם 

ֶזה ְלַמה  יל ּוְלָפֵתר ֶחְרּפֹוָקם, ְוֵהם ּדֹוִמים ּבָ ּוְלַהְגּדִ

ֲעׂשֹוק  ִלְכִסיל  חֹות  ׂשְ ּכִ י, כג(:  ֵלי  )ִמׁשְ ֶהָחָכם  ָתַמר  ֶ ּשׁ

ְנָבָלה,  ּדֹוֵבר  ה  ּפֶ ְוָכל  טז(:  ט,  ְעָיה  )ְיׁשַ ְוָתַמר  ה,  ִזּמָ

ית. ֶסף ִנְבָחר ְלׁשֹון ַצּדִ ֵלי י, כ(: ּכֶ ְוָתַמר )ִמׁשְ

ַלֲעׂשֹוקֹו  ָעִקיד  ֶ ּשׁ ַמה  ָכל  ּבְ ְקֶנה  ּיַ )ו(ׁשֶ ּוֵמֶהם, 

שם, כ( “על פי ה’ יחנו ועל פי ה’ יסעו”. יש כאן רמז מוסר, שעל כל פעולה או תנועה שהאדם עושה, 

יאמר: ‘אם ירצה השם’ או ‘בעזרת השם’. למשל, בלכתו בדרך יאמר: ‘הנני נוסע בעזרת השם יתברך, 

ובדעתי לחנות במקום פלוני בעזרתו יתברך אם ירצה’. וכשבא למקום החניה אז יחזור ויתן שבח, 

ויאמר: ‘הנה בעזרת השם יתברך באתי הנה, ובדעתי ליסע לזמן פלוני בעזרתו יתברך אם ירצה’. 

נמצא שם שמים שגור בפיו בשעה שעולה במחשבתו, ובשעת מעשה, ככה בכל פעולותיו. 

עוד כתב השל”ה )שער האותיות אות א’ אות קטנה מו(: בכלל דביקות האמונה, על כל פעולה 

שרוצה לעשות, אפילו לזמן קרוב, יאמר: אעשה זה אם ירצה השם, הן שיהיה דבר גדול או דבר 

קטן, וסימנך ‘עצת ה’ היא תקום’ )משלי יט, כא(, ‘היא’ ראשי תיבות א’ם י’רצה ה’שם, ואז ‘תקום’, 

ו’אי”ה מקום כבודו’ )קדושת מוסף שבת ויו”ט(.

ג’( כתב שבכלל  הרמב”ם )בספר המצוות, מצות עשה  ז. ומהם שיתשר ויורה לעבודק התלהים. 

ו. שיקנה בכל מה שעקיד לעשוקו ולתמרו ברצון הבורת. כתב השל”ה הק’ )‘תורה שבכתב’ פרשת 

בהעלותך( וז”ל: “על פי ה’ יסעו בני ישראל ועל פי ה’ יחנו” )במדבר ט, יח(. ואחר כך כתיב )שם 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער אהבת ה'שער אהבת ה' הלבבות הלבבותחובות  חובות 

 תרחוק המוסר  קקתסט קקתסח  תרחוק המוסר 

 – ערמה  לפקתים  "לקק 

חכמת  דעת  לקלי  להקנות 

 – ומזימה"  דעק  ולנער  חיים, 

יוסיף  הניסיון  חסר  ולצעיר 

הרי  דעת.  ושיקול  ידע 

וגם  החכמים  אל  גם  שדיבר 

חסרי  והנערים  הפתאים  אל 

הדעת )לפי טוב הלבנון(.

כי  לדעק,  תחי,  לך,  ורתוי 

המתמין,  האדם  של  זכיוקיו 

תל  מגיע  יהיה  תם  תפילו 

אם  גם   – הרחותה  הקכליק 

הדרגה  אל  ויגיע  יתרומם 

העליונה ביותר בקיתון נפשו 

ונשמתו לפני התלהים יקברך, 

יגיע  אם  ואף   – היה  ותילו 

תרוב למעלתם של הנביתים, 

- במידותיהם הטובוק, ובמנהגיהם המשובחים – בהנהגותיהם המשובחות, ובהשקדלוקם  במידוקם 

ובהתמסרותם בעבודק הבורת ותהבקם הזכה בו – ובאהבתם הטהורה אל ה', עם כל זאת תינם כזכיוק – 

אין זכויותיו מגיעות לזכויותיו של מי שמורה ומכוון את בני התדם תל הדרך הטובה, ומיישר – ומקרב 

את הרשעים תל עבודק הבורת, שזכיוקיו נכפלוק בעבור זכיוקם בכל הימים ובכל הזמנים – המזכה את 

הרבים ומקרבם לעבודת ה', זכויותיו מתרבות בכל יום ובכל זמן. מעשיהם של כל מי שהדריך, הם 

וכל מי שתלוי בהם ומשתלשל מהם, נזקפים לזכותו, שהרי מכוחו הגיעו.

בדברים   – בתשה  בין  ברכה 

כפי  קשים,  ובדברים  רכים 

הצריך ]הנצרך[ לזמן ולמתום 

ההוא ובהתאם לאופי כיקוק 

בני התדם ולקבוצות האנשים 

ולמעלוקם  בם,  נפגש  שהוא 

חשיבותם  מידת  וכפי   –

ודרגתם, מהגדולים ועד תנשי השות - מאנשי המעלה והעילית שבחברה ועד אנשי ה"עמך", אנשי 

הרחוב, כמו שתמר שלמה המלך החכם )משלי ת, ה(: "ישמע חכם ויוסף לתח – כשישמע החכם את 

משלי שלמה יתווסף לו ֶיַדע, ואיש נבון - והאדם הנבון -  קחבלוק יתנה" – ירכוש לעצמו פיקחות 

וחדות שכל. הרי ששלמה המלך כיוון בדבריו אלו אל החכמים והנבונים. במקום אחר הוא פונה 

אל הפתאים והצעירים, כפי שאמר )משלי ת, ד(:

ה. ַעק ּוְמִזּמָ ָלֵקק ִלְפָקִתים ָעְרָמה ְלַנַער ּדַ

ֲתִמין,  ַהּמַ ְזֻכּיֹוק  י  ּכִ ָלַדַעק,  ָתִחי,  ְלָך,  ְוָרתּוי 
ְכִליק  ַהּקַ ֶתל  יַע  ַמּגִ ִיְהֶיה  ִתם  ֲתִפּלּו 

ַרְך, ְוִתּלּו ָהָיה  ִקּתּון ַנְפׁשֹו ֵלתלִֹהים ִיְקּבָ ָהְרחֹוָתה ּבְ

ּוִמְנֲהֵגיֶהם  ַהּטֹובֹוק  ִמּדֹוָקם  ּבְ ִביִתים  ַלּנְ ָתרֹוב 

ַהּבֹוֵרת  ֲעבֹוַדק  ּבַ לּוָקם  ּדְ ּקַ ְוִהׁשְ ִחים  ּבָ ׁשֻ ַהּמְ

ּמֹוֶרה ְבֵני  ְזֻכּיֹוק ִמי ׁשֶ ה בֹו, ֵתיָנם ּכִ ּכָ ְוַתֲהָבָקם ַהּזַ

ֶתל  ִעים  ָהְרׁשָ ר  ֵ ּוְמַיּשׁ ַהּטֹוָבה,  ֶרְך  ַהּדֶ ֶתל  ָתָדם 

ֲעבּור  ּבַ לֹוק  ִנְכּפָ ֻכיֹוָקיו  ּזְ )ח(ׁשֶ ַהּבֹוֵרת,  ֲעבֹוַדק 

ים. ַמּנִ ִמים ּוְבָכל ַהּזְ ָכל ַהּיָ ְזֻכּיֹוָקם ּבְ

תֹום  ְוַלּמָ ַמן  ַלּזְ ִריְך  ַהּצָ ִפי  ּכְ ה,  ָתׁשָ ּבְ ין  ּבֵ ה  ַרּכָ ּבְ

ְוַעד  דֹוִלים  ֵמַהּגְ ּוְלַמֲעלֹוָקם,  ָתָדם,  ֵני  ּבְ ּוְלִכּקֹוק 

ַמע  ֵלי ת, ה(: ִיׁשְ ָתַמר ֶהָחָכם )ִמׁשְ מֹו ׁשֶ ּות, ּכְ י ַהּשׁ ַתְנׁשֵ

ֵלי ת, ד(:  לֹוק ִיְתֶנה, )ִמׁשְ ְחּבֻ ָחָכם ְויֹוֶסף ֶלַתח ְוָנבֹון ּקַ

ח. שזכויוקיו נכפלוק בעבור זכויוקם בכל הימים ובכל הזמנים. בעת חנוכת המזבח הקריבו הנשיאים 

קרבנות במזבח, כל יום הקריב נשיא שבט אחד. נאמר בתורה: “ביום השני הקריב נתנאל בן צוער 

נשיא יששכר, הקריב את קרבנו” )במדבר ז, יח-יט(. ויש לדקדק, מדוע כתבה התורה שתי פעמים 

שנתנאל בן צוער הקריב את קרבנו, מה שלא כתבה כן בשאר הנשיאים )עיין ברש”י(.

בספר ‘כתב סופר’ מבאר, כידוע, נתנאל בן צוער הוא זה שנתן את העצה לכל הנשיאים להקריב 

מצות “ואהבת את ה’ אלקיך” “שנהיה קוראים לבני האדם כולם לעבודתו יתעלה ולהאמין בו. 

מפני שכאשר תאהב איש אחד, תספר בשבחיו ותרבה בהם ותקרא בני אדם לאהוב אותו. כן 

כשתאהב אותו יתעלה באמת, תקרא לכולם להכירו. ולשון ספרי: ואהבת את ה’ אלקיך, אהבהו 

על הבריות כאברהם אביך, שנאמר )בראשית יב, ה( ואת הנפש אשר עשו בחרן”. 

ולפי זה כתב ה’חפץ חיים’, מה שכתוב בסוף הפסוק “ובכל מאדך”, נסוב על תחילתו, שיאהב את 

שמו של הקב”ה על אחרים ולשם כך ישתמש אף ברכושו. וגם זאת כאברהם אבינו, שנאמר בו 

“ויטע אשל” )בראשית כא, לג( ודרשו בו חז”ל )סוטה י.( שעשה פרדס ונטע בו כל מיני מגדים 

ויודו הבריות, שיברכו  בפי  הקב”ה  להקריא שמו של  כדי  דרכים  עוברי  להאכיל  פונדק   ופתח 

לשמו.

עוד אמרו במדרש )בראשית רבה נד, ו( “אשל” זה סנהדרין, ככתוב אצל שאול “והוא יושב בגבעה 

תחת האשל ברמה” )שמואל-א כב, ו(. ורצה לומר שנטע בבאר שבע אהל תורה על ידי גדולי 

עולם, כמו שאמרו )יומא כח.( אברהם אבינו זקן ויושב בישיבה היה, ועל ידי זה ִּפְרֵסם שם ה’ 

בעולם. ובוודאי החזיקם מכספו, ועל ידם התפרסם שם ה’ בעולם ביתר שאת.

צריך  ואהבתו,  הבורא  הרבים להכרת  ונלמד מכאן, שהרוצה להשפיע על  חיים’:  ה’חפץ  ומסיק 

לגמול עמם חסד בענייניהם, הן בגשמיות והן ברוחניות, ויתקבלו דבריו ביתר שאת ועוז )הקדמת 

‘חומת הדת’, ובהערה שם, ויעויין ב’דבר בעתו’ פרק יח(.  

 עיונים 

 עיונים 



הלבבותשער אהבת ה'ביושר לבב חובות 

 תרחוק המוסר  קקתעת 

הלבבות שער אהבת ה'חובות 

קקתע  תרחוק המוסר 

והמשל   – בזה  והמשל 

סוחרים  משני  לזה,  הדומה 

שהגיעו תל המדינה ]למדינה 

מהם  תחד  והרויח  אחת[, 

תמורת   – תחק  בסחורה 

בידו  שהיקה  כלשהי  סחורה 

התרן  כפלי  עשרק  וברשותו 

הקרן,  ממחיר  עשרה  פי   –

תמורת  וקיבל   – הכל  והיה 

והרויח  זוז.  מתה  סחורתו 

השני – והסוחר השני הרוויח 

שניים  פי   – תחד  כפל  רק 

לו  והיו  בלבד,  הקרן  ממחיר 

סחורוק  ברשותו  היו  אך   –

רבוק, ובגלל ריבוי הסחורות 

קיבל   – לידו  הגיעו  שמכר 

זוזים.  עשרק תלפי  תמורתם 

והיה - כך נמצא שריוח הסוחר הרתשון, עם רוב כפלי הריוח – רווחיו של הסוחר הראשון שהיו 

גבוהים פי עשרה ממחיר הקרן הסתכמו בקשעים זוז ועוד עשרה חלתים מתוך תחד-עשר חלתים 

בזוז ]פירוש – סחורתו הייתה שווה 9.09 זוז ועם הרווח הייתה שווה מאה זוז[, והיה ריוח הסוחר 

השני – ואילו הסוחר השני הרוויח חמשק תלפים זוזים, עם מעט כפל הריוח – אף על פי שרווחיו 

היו רק פי שניים ממחיר הקרן.

– האדם הדואג לתיקון נפשו בלבד, גם בענייננו, מי שתין מקתן תלת נפשו בלבד  הוא תחי   וכן 

ִדיָנה,  יעּו ֶתל ַהּמְ ֵני סֹוֲחִרים ִהּגִ ְ ֶזה ִמּשׁ ּבָ ל  ׁשָ ְוַהּמָ
ַתַחק  ְסחֹוָרה  ּבִ ֵמֶהם  ֶתָחד  ִהְרִויַח 

ֶרן, ְוָהָיה ַהּכֹל ֵמָתה  ְפֵלי ַהּתֶ ֶרק ּכִ ָהְיָקה ְבָידֹו ֲעׂשֶ ׁשֶ

לֹו  ְוָהיּו  ְלָבד,  ּבִ ֶתָחד  ֶפל  ּכֵ ִני  ֵ ַהּשׁ ְוִהְרִויַח  זּוז. 

זּוִזים.  ַתְלֵפי  ֶרק  ֲעׂשֶ ְלָידֹו  יעּו  ְוִהּגִ ַרּבֹוק  ְסחֹורֹוק 

ְפֵלי ָהֶרַוח,  ְוָהָיה ֶרַוח ַהּסֹוֵחר ָהִרתׁשֹון, ִעם רֹוב ּכִ

ֵחֶלת  ר  ָעׂשָ ֵמַתַחד  ֲחָלִתים  ָרה  ַוֲעׂשָ זּוז  ִעים  ׁשְ ּקִ

ֲתָלִפים  ק  ֲחֵמׁשֶ ִני  ֵ ַהּשׁ ַהּסֹוֵחר  ֶרַוח  ְוָהָיה  ּזּוז,  ּבַ

ֶפל ָהֶרַוח. זּוִזים, ִעם ְמַעט ּכֵ

ִבְלַבד,  ַנְפׁשֹו  ת  ֶתּלָ ן  ְמַקּתֵ ֵתין  ׁשֶ ִמי  ָתִחי,  ְוֵכן, 

הוא לאלו החיים עדנה? והתשובה היא כך: הרי יש לאדם בנים ובני בנים ויוצאי חלציו עד סוף 

כל הדורות, אשר כל מעשיהם לטוב או להיפך ח”ו באים מכוחו, כמאמר חז”ל )סנהדרין קד.( 

“ברא מזכה אבא”, וכן יש מעשים שאדם עושה שיש להם תוצאות נמשכות בדורות הבאים, כגון 

המעמיד תלמידים או הכותב ספרים וכדו’. לכן יש לדון בראש-השנה גם את המתים, האם יש 

להוסיף לשכרם או ח”ו לגרוע מהם או להרבות בעונשים לפי תוצאות מעשיהם. 

את הקרבנות בחנוכת המזבח )רש”י(. והנה אמרו חז”ל כל המזכה את הרבים, ומשיאם עצה למצוה, 

זכות הרבים תלויה בו ויש לו חלק בכל מצוה שעושים אחרים על ידו. 

נמצא שנתנאל בן צוער היה לו חלק בכל קרבן וקרבן שהקריבו הנשיאים בכל יום ונחשב כאילו 

הקריב בעצמו, וביום השני הקריב את קרבנו הפרטי. לפי זה מיושב הפסוק “ביום השני הקריב 

נתנאל בן צוער” ואם תאמר הלא בכל יום הקריב קרבן? לכן חזר ואמר “הקריב את קרבנו” – היינו 

קרבן עצמו. עכ”ד.

והנה ידוע כי המזכה את הרבים זכות הרבים תלויה בו, וכל זכויותיהם וזכויות צאצאיהם לדורי 

דורות, וכל הפירות ופרי הפירות גם לאחר מותו נזקפים לזכותו. וכפי שנתבאר בדברי חז”ל )ר”ה 

לב:( שבראש השנה ספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו, לכאורה מדוע נפתחים בכל שנה 

ספרי המתים, הלא כבר דנו אותם? אלא ביאר ה’חוסן יהושע’, אם זיכה את הרבים בחייו, אזי כל 

תוצאות פעולותיו שהפריחו וגידלו פירות, הכול נזקף כל שנה לזכותו של המזכה, ועל כן כל שנה 

דנים אותו מחדש.  

ויום  השנה  הנ”ל שבראש  חז”ל  מאמר  את  רנב(  עמ’  )ח”א  אהרן’  רבי  ‘משנת  בספר  ביאר  וכן 

הכיפורים ספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו, וז”ל: ומפרשים בזה דגם המתים נידונים, שאם 

עשה בחייו איזה מעשה ולאחר עידן ועידנים יצא מזה קלקול, נתבע על זה, ושמואל אמר ‘למה 

הרגזתני להעלות אותי’ )שמואל-א כח, טו(, ופירשו חז”ל )חגיגה ד:( ששמואל חשש שקוראים 

אותו לדין. והלא כבר עמד בדין מקודם, שהרי זה היה כ”ד חדשים אחרי פטירתו. אך הענין שחשש 

שמא יצאה עכשיו תקלה על ידו שלא הוכיח כיאות. והענין מבהיל, הרי כל ימיו סבב ושפט את 

נהנה שום דבר משום אדם, הרי שהייתה הנהגתו את העם  ולא  ה’,  והורה אותם דרכי  ישראל 

בתכלית השלימות, ואף על פי כן חשש שיקראוהו לדין, שמא לא יצא ידי חובת תוכחה. וחזינן 

מזה שנתבע האדם על כל התוצאות במה שיכול היה לתקן, אפילו אחר זמן רב ועידן ועידנים, וגם 

אם דורות יחלופו, ומכל שכן אם גרם איזה עיוות במעשה. ומזה נלמד דאין לשער גודל האחריות 

מכל מעשה על כל תוצאותיו, ומן הטעם הזה מתוודים גם על האבות, ‘אנחנו ואבותינו חטאנו’, 

‘פן יש בכם שרש פורה ראש ולענה’ )דברים  ומשום, כי אפשר שהאבות גרמו לחטא כדכתיב 

כט, יז(, וקלקול מועט אפילו במחשבה גורם קלקולים גדולים בדרך השתלשלות במשך הדורות, 

והאבות נושאים באחריות על הכל, וזהו הוידוי על האבות היינו וידוי על שורש החטא. עכת”ד.

והנה בתפילת מוסף של ראש-השנה אומרים שהקב”ה “פוקד כל יצורי קדם”. פירוש, שהקב”ה 

דן את כל האנשים שחיו מעת בריאת העולם, ואף על פי שכבר מתו. וכתב על כך בספר ‘שפתי 

חיים’ )מועדים א’ עמ’ שט( וז”ל: ולכאורה ייפלא: הרי המתים כבר נדונו במותם, ודין ראש-השנה 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער אהבת ה'שער אהבת ה' הלבבות הלבבותחובות  חובות 

 תרחוק המוסר  קקתעג קקתעב  תרחוק המוסר 

על ידו – ִמן השמים מסייעים 

לו שלא יחטא, ותמרו: משה 

זכה בעצמו וזיכה תק הרבים 

ומצוות,  תורה  שלימדם   –

קלויה  הרבים  זכוק  לכן 

מעיד  הפסוק   - שנתמר  בו, 

ה'  "צדתק  כת(:  לג,  )דברים 

עשה - נוסף לכך שקיים משה 

המוטלות  החובות  את  רבנו 

עם  ומשפטיו  בעצמו,  עליו 

ישרתל" – קיים את כל מצוות התורה יחד עם ישראל. כיון שהוא זה שהביאם לקיום המצוות על 

ידי שלימדם את התורה, נחשב הדבר כאילו עשה את המצוות עמהם )רע"ב(, ותמר החכם שלמה 

ותחול  ה', ועליהם קבות  יזכו לנועם  – הנוזפים ברשע  המלך )משלי כ"ד, כה(: "ולמוכיחים ינעם 

ברכק כל הטוב", ונתמר )מלתכי ב, ו(: "קורק תמק היקה בפיהו – הוראות נכונות הורו )שבט לוי 

והכוהנים( לשואלים אותם על דרך עבודת ה' — ורבים השיב מעון" – והשפיעו על חוטאים רבים 

לעזוב את חטאיהם, ונתמר )דניתל יב, ג(: "והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע" – מעלתם של מלמדי 

יהיו   – מעטה  זכוקו  קהיה 

מפני  מועטות,  זכיותיו 

את  רק  לזכותו  שזוקפים 

שעשה  הטובים  המעשים 

הוא עצמו, ומי שמקתן נפשו 

אדם  ואילו   – רבוק  ונפשוק 

הדואג גם לתיקון נפשם של 

אחרים, קכפל זכוקו כפי זכיוק כל מי שיקתן לתלהים – יוכפלו זכויותיו כפי מספר זכויותיהם של 

אלו שתיקן וקירב אל האלוקים, מפני שזוקפים לזכותו גם את מעשיהם הטובים של כל אלה 

שקירב לעבודת האלוקים,  כמו שתמרו רבוקינו זכרונם לברכה )תבוק ה, יח(: כל המזכה תק הרבים 

– המדריך אחרים ללכת בדרך הישרה, תין חטת בת

ים ָהַרּבִ ֶתק  ה  ְוִזּכָ ָזָכה  ה  )י(מׁשֶ ְוָתְמרּו:  ָידֹו,   ַעל 

כת(:  לג,  ָבִרים  )ּדְ ֱתַמר  ּנֶ ׁשֶ בֹו,  לּוָיה  ּקְ ים  ָהַרּבִ ְזכּוק 

ָרֵתל, ְוָתַמר ֶהָחָכם  ָטיו ִעם ִיׂשְ ּפָ ה ּוִמׁשְ ִצְדַתק ְיָי ָעׂשָ

בֹות  ּקָ ַוֲעֵליֶהם  ִיְנָעם  ְוַלּמֹוִכיִחים  כה(:  כד,  ֵלי  )ִמׁשְ

ָהְיָקה  ֱתֶמק  ּקֹוַרק  ו(:  ב,  )ַמְלָתִכי  ְוָתַמר  טֹוב,  ק  ִבְרּכַ

ג(: יב,  תל  ִנּיֵ )ּדָ ְוָתַמר  ֵמָעֹון,  יב  ֵהׁשִ ים  ְוַרּבִ  — ִפיהּו   ּבְ

ּוְנָפׁשֹוק  ַנְפׁשֹו  ן  ַקּתֵ ּמְ ׁשֶ ּוִמי  ה,  ְהֶיה ְזכּוקֹו ְמַעּטָ ּקִ

ן  ַקּתֵ ּיְ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ְזֻכּיֹוק  ִפי  ּכְ ְזכּוקֹו  ל  ְכּפַ ּקִ ַרּבֹוק, 

ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵקינּו  ָתְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵלתלִֹהים, 

ת  ים ֵתין ֵחְטת ּבָ ה ֶתק ָהַרּבִ ל ַהְמַזּכֶ )ָתבֹוק ה, יח(: )ט(ּכָ

בנים לבניו עוסקים בתורה, וזוכה בעולם-הזה ובעולם-הבא. עכ”ד. 

ולעיל בפרק ד’ משער הבטחון כתב רבינו על ענין קירוב הבריות לתורה, וז”ל: “גמול העולם 

הבא אין אדם ראוי לו במעשהו הטוב בלבד, אך יהיה ראוי מן האלוהים בשני דברים אחר המעשה 

יתקבץ  וכאשר  הטוב...  לעשות  וינהיגם  יתעלה  הבורא  עבודת  אדם  בני  שיורה  האחד,  הטוב: 

למשתדל גמול הצדקתו ]-הזכות שגרם לאחרים להיות צדיקים[ אל גמול צדקתו ]-אל הזכות מה 

שהוא עצמו צדיק[, וגמול אמונת לבו וסבלו, ]אז[ יהיה ראוי לגמול העולם-הבא אצל הבורא”.

י. משה זכה וזכה תק הרבים זכוק הרבים קלויה בו. הקשה ה’חתם סופר’ )אבות ה, יח(, כיון שמשה 

רבינו זכה וזיכה את ישראל, אם כן, כיצד בא חטא מי מריבה על ידו. ותירץ, שהנה הטעם שאין 

חטא בא על ידו, הוא משום שלא יהיה הוא בגיהנם ותלמידיו בגן עדן )יומא פז.(, וכאן היה עונשו 

שלא יבוא אל ארץ ישראל, והרי גם תלמידיו, דור המדבר, גם הם לא באו. אבל אילו לא חטאו 

הם והיו נכנסים לארץ ישראל, לא בא חטא זה על ידי משה רבינו. והוא מה שכתוב )דברים ג, 

כו( ‘ויתעבר ה’ בי למענכם’.

ט. כל המזכה תק הרבים תין חטת בת על ידו. במסכת יומא )פז.( אמרו: כל המזכה את הרבים אין 

חטא בא על ידו )פירש רש”י: הקב”ה מדחה מפניו את העבירה שלא תבוא לידו(. מאי טעמא, 

כדי שלא יהא הוא בגיהנם ותלמידו בגן עדן, שנאמר )תהלים טז, י( ‘כי לא תעזוב נפשי ]לרדת[ 

לשאול )-לגיהנם(, לא תתן חסידך לראות שחת' )-כליון(. )פירש רש”י: למדנו שהקב”ה מונע את 

החטא מל]התקרב אליו ול[הכשילו(.

וכתב בספר ‘משנת רבי אהרן’ )תהלים(: הנה זיכוי הרבים יש בו ריוח גדול ונפלא, דמלבד עצם 

הענין שזכות הרבים תלויה בו וכמפורש במשנה, ויש לו שכר כנגד כולם, עוד יש לו סיוע מיוחד 

מן השמים לשמרו מחטא, ומקילים עליו הרבה את הבחירה, דמן השמים מונעים אותו ממכשול, 

ועוד זאת שמגלגלים על ידו זכות הרבים, שממציאים לו שיגולגלו זכויות על ידו, ואין לשער כלל 

גודל הריווח שהאדם מרוויח על ידי כך, שהרי זוכה גם לשמירה יתירה מן השמים שלא יכשל 

בחטא, וגם לריבוי זכויות, מה שאי אפשר היה לו להשיג על ידי בחירתו. נמצא שבהתבוננות 

מועטה יעמוד האדם על גודל הטובה והאושר אשר בזיכוי הרבים. עכ”ד.

בזוהר הק’ )פרשת תרומה( כתב במעלת המזכה את הרבים: אילו היו יודעים בני אדם כמה תועלת 

יש ברדיפה אחר הרשעים להחזירם בתשובה, היו רודפים אחריהם בכל כוחם כמי שרודף ורץ 

אחרי החיים שלו. עוד כתב )לעיל שם(: בא וראה, כי מי שאוחז בידיהם של עמי הארץ, ומשתדל 

עמהם לעזוב דרכם הרעה ולהחזירם בתשובה, גורם לכפות ולהכניע את הסט”א תחת הקדושה, 

וגורם לקיום העולם, ועליו נאמר: “בריתי היתה אתו החיים והשלום” )מלאכי ב, ה(. וזוכה לראות 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער אהבת ה'שער אהבת ה' הלבבות הלבבותחובות  חובות 

 תרחוק המוסר  קקתעה קקתעד  תרחוק המוסר 

ומהם – סימן ההיכר השמיני 

שמחקו  הוא  ה'  אוהב  של 

מפני  בזכויוקיו  וגילקו 

ההנאה   - בהן  שש  שהות 

שיש  בזכות  והשמחה 

לגתוה  לת  נועדו  לא  בידו 

וקפתרק – לא מפני שהאדם 

בזכויותיו,  ומתפאר  מתגאה 

להתקרב  שזכה  מפני  אלא 

ותבלו  ה',  אל  באמצעותן 

לקשובה  חטתיו  על  ויגונו 

מהם וחרטה עליהם – וכאשר 

הוא מתאבל ומתעצב על חטאיו, הוא עושה כן מתוך חרטה וחזרה בתשובה, כמו שתמר דוד המלך 

)קהלים תיט, תלו(: "פלגי מים ירדו עיני – כנחלי מים הזילו עיני דמעות, על שלת שמרו עיני את 

קורקך" ועברו על 'לא תתורו'.

ומהם – וסימן ההיכר התשיעי של אוהב ה' שיקנפל – שיעמוד בתפילה בלילה ויקענה בצום במשך 

היום, תם יוכל לסבול זה – אם בכוח גופו לסבול זאת, כי קפילק הלילה – משום שהתפילה בלילה 

הית זכה וטהורה

התורה תבהיק כאורם הבוהק 

"ומצדיתי  השמיים,  של 

את  והמזכים   – הרבים 

הציבור ומזרזים אותם לקיום 

בחשיבות  יתנוצצו  המצוות 

 – הכוכבים לעולם ועד"  כמו 

לנצח נצחים.

וזו   – הבורת  ציוה  כן  ועל 

שציווה  לכך  הסיבות  אחת 

הבורא להוכיח תק המתצרים 

– את המתרפים בעבודת ה', 

יז(:  יט,  )ויתרת  שנתמר  כמו 

]וביארו[ רבוקינו זכרונם לברכה  הוכח את חברך על חטאו, ותמרו   – "הוכח קוכיח תק עמיקך" 

להמשיך  האדם  חייב  כמה  עד  כלומר,  של קוכחה?  החיוב  הוא   – הית  היכן  ב(: עד  ט"ז,  )ערכין 

ולהוכיח את חברו בשעה שהחוטא אינו מקבל את התוכחה? רב תמר עד תללה – עד שיקלל אותו, 

ושמותל תמר עד הכתה – עד שיקצוף עליו החוטא ויכה אותו, וכן נתמר )משלי כ"ח, כג(: "מוכיח 

תדם תחרי – המוכיח את  האדם ללכת אחרי מצוותי, חן ימצת" בעיני כל רואיו )אבן עזרא( ]ורש"י 

פירש: 'מוכיח אדם' - המוכיח את חברו על עבירות שבידו ומפריש אותו מהן, 'אחרי חן ימצא' 

– לאחר זמן ימצא חן בעיניו, יותר מבני אדם שאינם מוכיחים אותו על מעשיו ומדברים אליו 

בחלקת לשון[.

הּות  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ִבְזֻכּיֹוָקיו,  ְוִגיָלקֹו  ְמָחקֹו  ׂשִ ּוֵמֶהם, 
ְוֶתְבלֹו  ְוִקְפֶתֶרק,  ְלַגֲתָוה  לֹת  ֶהן,  ּבָ ׂש  ׂשָ

ִויגֹונֹו ַעל ֲחָטָתיו ִלְקׁשּוָבה ֵמֶהם ַוֲחָרָטה ֲעֵליֶהם, 

ָיְרדּו  ַמִים  ְלֵגי  ּפַ ים תיט, תלו(:  ִהּלִ )ּקְ ִוד  ּדָ ָתַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ

ְמרּו קֹוָרֶקָך. ֵעיָני ַעל לֹת ׁשָ

ה ַבּיֹום, ִתם יּוַכל  ְיָלה ְוִיְקַעּנֶ ּלַ ל ּבַ ְקַנּפֵ ּיִ ׁשֶ ּוֵמֶהם, 
ה  ְיָלה ִהית ַזּכָ ק ַהּלַ י ְקִפּלַ ִלְסּבֹל ֶזה, )יב(ּכִ

ּכֹוָכִבים ְלעֹוָלם ָוֶעד. ים ּכַ יֵתי ָהַרּבִ ּוַמְצּדִ

מֹו  ִרים, ּכְ ה ַהּבֹוֵרת ְלהֹוִכיַח ֶתק ַהְמַתּצְ ן ִצּוָ ּכֵ ְוַעל 
ֶתק  ּקֹוִכיַח  הֹוֵכַח  יז(:  יט,  ְתָרת  )ַוּיִ ָתַמר  ׁשֶ

ֲעִמיֶקָך, ְוָתְמרּו ַרּבֹוֵקינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ֲעָרִכין טז, 

ב(: )ית(ַעד ֵהיָכן ִהית קֹוָכָחה? ַרב ָתַמר ַעד ְתָלָלה, 

כג(:  כח,  ֵלי  )ִמׁשְ ְוֶנֱתַמר  ָתה,  ַהּכָ ַעד  ָתַמר  מּוֵתל  ּוׁשְ

מֹוִכיַח ָתָדם ַתֲחַרי ֵחן ִיְמָצת.

יותר. הוי אומר, שאין כאן פטור ממצווה, אלא שקיומה  ולפיכך פטור מלהוכיחו  של התוכחה, 

בתנאי המיוחד לה כבר אינו מתאפשר. 

יב. כי קפלק הלילה הית זכה יוקר מקפילק היום לכמה פנים. בהמשך מונה רבינו כמה יתרונות 

שיש בלילה מביום. במסכת אבות )ג, ד(: “רבי חנינא בן חכינאי אומר, הנעור בלילה... הרי זה 

מתחייב בנפשו”. ופירש רבינו יונה: הנעור בלילה ואינו עוסק בתורה. בספר ‘קול מבשר’ )לרבי 

לבטלה  לבו  ומפנה  בלילה  הניעור  דווקא  למה  להתפלא,  דיש  כתב  שפו(  עמ’  זייטשיק,  חיים 

מתחייב בנפשו? וכי בטלה שהוא מבטל ביום אינה בטלה, וכי אז אין כנגדו תרעומת וקפידא 

ממרום? הלא שעות היום הן שעות שנכללים בחיי-אדם, במסגרת שבעים השנים שלו, ומה לי, 

איפוא, מתבטל הוא בלילה, ומה לי אם מתבטל הוא ביום?

וכתב ליישב על פי דברי רבינו כאן שמנה כמה יתרונות שיש בלילה מביום, ובלילה האדם פנוי 

ית. עד היכן הית קוכחה רב תמר עד תללה ושמותל תמר עד הכתה. קשה, היכן מצינו ‘שיעור’ כזה 

בחיוב מצוה. וכי אם יכוהו או יבזוהו על שאוכל בסוכה או לובש ציצית וכדומה, יפטר ממצות 

סוכה?

בספר ‘אמת ליעקב’ )פרשת ויצא( תירץ, על פי דברי הרמב”ם )דעות פ”ו ה”ז( שכך כתב: “צריך 

להוכיחו בינו לבין עצמו וידבר לו בנחת ולשון רכה ‘ויודיעו שאינו אומר אלא לטובתו’ להביאו 

לחיי עולם הבא”. מבואר אם כן, שמהותה של תוכחה אינה אלא אם היא באה מתוך דאגה ורצון 

לטובת המוכח, וגם יש להודיעו שזו אכן מטרת התוכחה. לפי זה אם המוכח מבזה או מכה את 

מוכיחו, על כרחך שאינו מבין כי המוכיח מתכוון לטובתו. כיון שכך חסרה מכאן ואילך כל מהותה 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער אהבת ה'שער אהבת ה' הלבבות הלבבותחובות  חובות 

 תרחוק המוסר  קקתעז קקתעו  תרחוק המוסר 

היום  קולות   – עליו  שיפסית 

מפסיקים  ואינם  שובתים 

אותו בתפילתו. ומהם - ועוד, 

הימלטו מן החנופה – בלילה 

מהצביעות  מוגן  האדם 

]ורחוק[  ורחתו  האנושית, 

ממנה, מפני מיעוט היושבים 

עמו בלילה – מפני שבשעות 

האנשים  מעטים  הלילה 

]כוונתו  בקרבתו  הנמצאים 

לרמוז לכך שבלילה מעטים 

האנשים הנמצאים עמו, ולכן 

יקל עליו להתחמק מהם אל 

עם  ולהתייחד  בודד  מקום 

וכך  שיראוהו,  בלא  בוראו 

יינצל מן החנופה והצביעות[, 

להקבודד  יוכל  שלת  ותפשר 

בשעות  זאת  לעומת   – ביום 

הפעילות  שעות  שהן  היום, 

משא  של  המגעים  ושעות 

ומתן, לא תמיד יש באפשרותו להתבודד. ומהם - ועוד, שיקייחד בזכר ]בזכרון[ התלהים ויקבודד 

בו – הלילה הוא הזמן המתאים להתייחד ולהתבודד עם זיכרון האלוקים, בעק הקייחד כל תוהב 

והקבודד כל חושת עם  – שהוא הזמן הטבעי לכל אוהב לפגוש בו את אהובו ביחידות  בתוהבו 

חשותו – וכל חושק מתבודד בו עם הקרוב אליו, כמו שנתמר )ישעיה כו, ט(: "נפשי תויקיך – נפש 

הצדיקים כמהה לה' בלילה", ונתמר )שיר השירים ג, ת(: "על משכבי בלילוק בקשתי את שאהבה 

נפשי".

ומהם, מה שתמר  רבות.  פעמים   – של קפילק הלילה בספרי התודש הרבה  מעלתה  נזכרה  וכבר 

דוד המלך עליו השלום, )קהלים תי"ט, נה(: "זכרקי בלילה שמך – את תהילתך, ה'", )קהלים תי"ט, 

סב(: "חצוק לילה – בכל חצות לילה תתום – אני מתעורר ועומד להודוק לך", )קהלים תי"ט, תמז(: 

"תדמקי בנשף ותשועה" – הקדמתי לקום בלילה לצעוק ֵאליך בתפילה )קהלים תי"ט, תמח(: "תדמו 

 – היום  מקפילק  יוקר 

פנים  לכמה  ביום,  מהתפילה 

אחד  טעמים:  כמה  מפני   –

בלילה  התדם  כי  הוא  מהם 

פנוי  שהות  ממה  פנוי  יוקר 

נוסף,  טעם   – ומהם  ביום. 

מפני שקתווק הגוף מהמתכל 

והמשקה – שתאוות האכילה 

יוקר  הגוף  של  והשתייה 

בלילה  יותר  רגועות   – נחוק 

– ממה שהן  ממה שהן נחוק 

שוקטות ביום. ומהם - ועוד, 

הפסת חברה בינו ובין בני תדם – בלילה האדם רחוק מחברת בני אדם ואינו מעורב עם הבריות 

לבקרו, וחבר ידבר עמו  בא  – כשאוהבו  היום כשתוהב יבתרהו  להם במהלך  כדרך שהוא שותף 

– או חבר בא לשוחח עמו, ובעל חוב יקבעהו במה שיש לו עליו – או בעל חוב תובע ממנו את 

מה שמגיע לו. בלילה, כשכל אלו שובתים, האדם פנוי יותר להרהר בבוראו. ומהם - ועוד, נוח 

חושיו מרוב מוחשיו בלילה – בשעות הלילה יש לחושיו מנוחה, הגירויים של מראה ורעש אינם 

 פועלים, מפני שתינו רותה מה שיטרידהו – שהרי בלילה הוא אינו רואה את מה שמטריד אותו, ולת

שומע מה

ה ְוָרֳחתֹו  ְלטֹו ִמן ַהֲחֻנּפָ ְפִסית ָעָליו. ּוֵמֶהם, ִהּמָ ּיַ ֶ ּשׁ

ר  ְיָלה, ְוֶתְפׁשָ ִבים ִעּמֹו ַבּלַ ֵני ִמעּוט ַהּיֹוׁשְ ה, ִמּפְ ּנָ ִמּמֶ

ֵזֶכר  ְקַיֵחד ּבְ ּיִ ּיֹום. ּוֵמֶהם, ׁשֶ ּלֹת יּוַכל ְלִהְקּבֹוֵדד ּבַ ׁשֶ

תֹוֵהב  ל  ּכָ ִהְקַיֵחד  ֵעק  ּבְ ּבֹו,  ְוִיְקּבֹוֵדד  ָהֱתלִֹהים 

מֹו  ּכְ ֲחׁשּותֹו,  ִעם  ת  חֹוׁשֵ ל  ּכָ ְוִהְקּבֹוֵדד  תֹוֲהבֹו  ּבְ

ְיָלה, ְוָתַמר  ּלַ יִקָך ּבַ י ִתּוִ ְעָיה כו, ט(: ַנְפׁשִ ֱתַמר )ְיׁשַ ּנֶ ׁשֶ

ילֹוק. ּלֵ ִבי ּבַ ּכָ יִרים ג, ת(: ַעל ִמׁשְ ִ יר ַהּשׁ )ׁשִ

ה.  ִסְפֵרי ַהּתֶֹדׁש ַהְרּבֵ ְיָלה ּבְ ק ַהּלַ ָרה ְקִפּלַ ּוְכָבר ִנְזּכְ
ים  ִהּלִ לֹום )ּקְ ָ ִוד ָעָליו ַהּשׁ ָתַמר ּדָ ֶ ֵמֶהם, ַמה ּשׁ

סב(:  תיט,  ים  ִהּלִ )ּקְ ְיָי,  ְמָך  ׁשִ ְיָלה  ַבּלַ י  ָזַכְרּקִ נה(:  תיט, 

תמז(:  תיט,  ים  ִהּלִ )ּקְ ָלְך,  ְלהֹודֹוק  ָתתּום  ַלְיָלה  ֲחצֹוק 

מּו  ִתּדְ תמח(:  תיט,  ים  ִהּלִ )ּקְ ָעה,  ּוֵ ָוֲתׁשַ ף  ׁשֶ ַבּנֶ י  ְמּקִ ִתּדַ

י ָהָתָדם  ה ָפִנים. ֵמֶהם, ּכִ ק ַהּיֹום ְלַכּמָ ִפּלַ יֹוֵקר ִמּקְ

ּוֵמֶהם,  ַביֹום.  הּות  ׁשֶ ה  ִמּמַ נּוי  ּפָ יֹוֵקר  ְיָלה  ּלַ ּבַ

ָנחֹוק  יֹוֵקר  ה  ּקֶ ׁשְ ְוַהּמִ ֲתָכל  ֵמַהּמַ ַהּגּוף  ֲתוֹוק  ּקַ ׁשֶ

ֶהְפֵסת  ּוֵמֶהם,  ּיֹום.  ּבַ ָנחֹוק  ֵהן  ֶ ּשׁ ה  ִמּמַ ְיָלה  ּלַ ּבַ

ֵרהּו, ְוָחֵבר  תֹוֵהב ְיַבּתְ ֵני ָתָדם, ּכְ ינֹו ּוֵבין ּבְ ֶחְבָרה ּבֵ

ׁש לֹו ָעָליו.  ּיֶ ֶ ַמה ּשׁ ֵעהּו ּבְ ר ִעּמֹו, ּוַבַעל חֹוב ִיְקּבָ ְיַדּבֵ

ֵני  ִמּפְ ְיָלה,  ּלַ ּבַ יו  מּוָחׁשָ ֵמרֹב  יו  חּוׁשָ נּוַח  ּוֵמֶהם, 

ַמה  ׁשֹוֵמַע  ְולֹת  ְטִריֵדהּו  ּיַ ֶ ּשׁ ַמה  רֹוֶתה  ֵתינֹו  ׁשֶ

יותר מאשר ביום. ובהיות השעות הללו כה חשובות ורצויות להתבוננות וראויות למחשבת התורה 

ואין לו הפרעות, ועל אף כל זאת הוא מפנה לבו לבטלה, הוא נתבע יותר ומעורר על עצמו דינים 

שאין הוא מנצל את הזמן המסוגל והנהדר לעליית-הנפש, שמהפך את ה’עת לאהוב’ ל’עת שנאה’ 

ואת ה’שלום’ ל’מלחמה’.

וכן מבואר בפירוש רבינו יונה על המשנה שם, וז”ל: “מפני שהן שעות רצויות, אין לו לחשוב בהן 

כי אם דברים רצויים לפני המקום ברוך הוא, אלו הן דברי תורה, שאותן שעות כמה הן חשובות 

וראויות למחשבת התורה, כי אין לו מלאכה לעשות, ואינו שומע קולות בני אדם, ואם יפנה לבו 

לבטלה מתחייב בנפשו, שמפסיד זמן, כי תוכל להיות לו מחשבה ברורה ונכונה ומסירה אותו 

מהרהור דברי תורה”.

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער אהבת ה'שער אהבת ה' הלבבות הלבבותחובות  חובות 

 תרחוק המוסר  קקתעט קקתעח  תרחוק המוסר 

ונתמר  עזרא(,  אבן  )לפי 

 – רוני  "תומי  יט(:  ב,  )תיכה 

והרבה  קולך בלילה",  הרימי 

פסוקים  הרבה  ועוד   – כזה 

מעין אלו תמצא בדבריו.

דברי   – וכבר חיברקי דברים 

ומעוררים,  נמרצים  מוסר 

 – והיכלם  קוכחק  בהם  שיש 

תוכחה וכלימה לנפש, וקחרץ 

אותה  המזרזים   – בעבודה 

הבורא,  בעבודת  לחריצות 

אותה  ומעוררים   – וקקעורר 

עבריק  בלשון  והם  לקפילה, 

הקודש,  בלשון  וכתבתים   –

להם  וקראתי   – ותרתקים 

סמכקי  כך  ותחר  "קוכחה". 

צחים  דברים  אליהם   – להם 

מחילה  ובתשק  לתל  והודיה  שבח  המכילים   – והודתה  בשבח  ]הקודש[,  העבריק  בלשון  ובהירים 

וקחנונים, דברים רכים המעירים את לב המקפלל ומעוררים ברגש תק טבעו, ותרתקים – וקראתי 

להם "בתשה". וכקבקים – וקבעתים בסוף הספר הזה, למי שרוצה להקנפל ולהתחנן בהם בתפילה 

לפני ה' בלילה תו ביום.

ִהשכימו   – תשמורוק"  עיני 

אשמורת  קודם  להקיץ  עיני 

הבוקר, "לשיח באמרתך", )קהלים פ"ח, ב(: "יום צעתקי בלילה" – זמן תפילתי אליך הוא בלילה 

ה ָכֶזה. ְיָלה, ְוַהְרּבֵ י ַבּלַ ְוֶנֱתַמר )ֵתיָכה ב, יט(: תּוִמי רֹּנִ

ֶהם ּקֹוַכַחק  י ְדָבִרים ִנְמָרִצים, ֵיׁש ּבָ ְרּקִ ִחּבַ ּוְכָבר 
ֲעבֹוָדה, ְוִקְקעֹוֵרר  ֶפׁש, ְוֶקֱחַרץ ּבָ ֵלם ַלּנֶ ְוִהּכָ

ָלׁשֹון ִעְבִריק, ּוְתָרתִקים "ּקֹוָכָחה".  ה, ְוֵהם ּבְ ִפּלָ ַלּקְ

ׁשֹון  ּלָ ּבַ ַצִחים  ָבִרים  ּדְ ָלֶהם  י  ָסַמְכּקִ ְך  ּכָ ְוַתַחר 

ְמִחיָלה  ק  ׁשַ ּוַבּתָ ָלֵתל  ְוהֹוָדָתה  ַבח  ׁשֶ ּבְ ָהִעְבִריק 

ל  ּלֵ ְקּפַ ַהּמִ ֵלב  ְמִעיִרים  ים  ַרּכִ ָבִרים  ּדְ ְוַקֲחנּוִנים, 

ה".  ׁשָ ּתָ "ּבַ ּוְתָרתִקים  ִטְבעֹו,  ֶתק  ּוְמעֹוְרִרים 

ל  רֹוֶצה ְלִהְקַנּפֵ ה ְלִמי ׁשֶ ֶפר ַהּזֶ סֹוף ַהּסֵ ים ּבְ ּוְכַקְבּקִ

ֶהם ַלְיָלה תֹו יֹום. ּבָ

ְיָלה,  ּלַ י ּבַ ים פח, ב(: )יג(יֹום ָצַעְתּקִ ִהּלִ ֻמרֹוק, )ּקְ ֵעיַני ַתׁשְ

ה’... ואשלחה את העם’ )שמות ח, ד(, מה שלא אמר עד עתה שישלחם, נראה לו )למשה( היות 

יציאת ישראל ממצרים תלויה בהסרת הצפרדעים, ולכן צעק אל ה’. וכן בהיותו מצטער על אחותו, 

לא היה יכול להתאפק ולהתפלל בנחת ובלחש, כי אם בצעקה ‘אל נא רפא נא לה’ )במדבר יב, 

יג(, וכן כל הצעקות שצעקו בני ישראל אל ה’ היה בעת צרתם, שלא היו יכולים לכוון את דעתם 

כי אם בהרמת קול... וכל ‘זעקה’ ו’צעקה’ שבתהלים הוא בעת צרה, כי אין לב האדם פנוי לכוון 

בתפילה אם לא בקול רם במרירות נפשו, והרי הוא כמי שאינו יכול לכוון בלחש, שמתפלל בקול 

רם בינו לבין עצמו’ )‘בית אלוקים’ להמבי”ט – שער התפילה, פרק ו’(.      

יג. יום צעתקי בלילה. מהי משמעות ה’צעקה’ בתפילה? ועוד: למדו חז”ל )ברכות לא.( מהפסוק 

)שמואל א, א(: ‘וקולה לא ישמע’ – ‘מכאן שאסור להגביה קולו בתפילתו’, וצעקה היא בהגבהת 

הקול?

אלא – המבי”ט, בספרו ‘בית אלוקים’, ָטַבע כלל גדול בהלכות תפילה: 

יודעים אנו שעיקר התפילה היא הכוונה, ובכל זאת אינה נשלמת אלא בדיבור, שכן ‘ִהרהור לאו 

כדיבור דמי’ )ברכות כ:(, אך צריך שתהיה התפילה בלחש, כלימוד שהבאנו זה עתה: ‘וקולה לא 

ישמע’ – 'מכאן שאסור להגביה קולו בתפילתו’. והטעם: שצריך להראות כי ‘מלוא כל הארץ כבודו’ 

)ישעיהו ו, ג(, ובפרט במקום המיוחד לתפילה, וכאשר אדם מרים קולו בתפילתו, נראה כאילו 

אין הקב”ה שומע תפילתו בלחש, ושאין קדושת השכינה שופעת בבית הכנסת יותר ממקום אחר, 

ועוד מראה כאילו אין הקב”ה שומע קולו מן השמים.

ועל כן אמרו )ברכות כד:(: ‘המגביה קולו בתפילתו – הרי זה מנביאי השקר’, וכפי שאמר אליהו 

לנביאי הבעל בהר הכרמל )מלכים א, יח(: ‘ִקְראּו בקול גדול כי אלוהים הוא כי שיח וכי שיג לו 

וכי דרך לו אולי ישן הוא ויקץ’, אך הקב”ה שומע ומאזין לתפילה אף שהיא בלחש והוא גבוה 

מעולמו, ועל כך אמרו: ‘וכי יש אלוה קרוב מזה? הדא דתימא בכל קראנו אליו’.

אך על כך יקשה מה שמצאנו בכמה מקומות ענין תפילה בלשון צעקה, שהוא הרמת קול, כמו 

‘ויצעק משה אל ה’ לאמר  ‘ויצעק משה אל ה’ על דבר הצפרדעים’, וכן  שנאמר )שמות ח, ח(: 

קל נא רפא נא לה’ )במדבר יב, יג(, ‘ופרעה הקריב... ויצעקו בני ישראל אל ה’’ )שמות יג, י(, 

 ‘ונצעק אל ה’ וישמע קולנו’ )במדבר כ, טז(, ‘ויצעקו בני ישראל אל ה’’ )שופטים ד, ג(, ובעוד

מקומות?

יום,  בכל  הסדורות  התפילות  כי  לומר,  ‘נוכל  יסודי:  בכלל  כאמור,  משיב,  אלוקים’  ה’בית 

שלא בעת צרה – הוא שאין ראוי לאמרם בקול, כיון שהוא יכול לכוון בלחש, אבל התפילות 

שמתפללים בעת הצרה והצער – אי אפשר שיתפלל אותם האדם בנחת, מצד צערו, ולכן הוא 

הוא אם  כי  שיצילהו  מי  ואין  בו,  שהוא  הצער  ומרגיש  מכיר  שהוא  להורות  רם,  בקול   צועק 

יתברך!

ומטעים המבי”ט: ‘וכן הייתה תפילת משה על דבר הצפרדעים: כי כשאמר לו פרעה ‘העתירו אל 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער אהבת ה'שער אהבת ה' הלבבות הלבבותחובות  חובות 

 תרחוק המוסר  קקתפת קקתפ  תרחוק המוסר 

לה  הסמוך  עם  לתט 

ואת  אותה  ושתאמר   –

והתחנונים  המזמורים 

ובנחת,  במתינות  שאחריה 

ותל יתדים בה לשונך תק לבך 

– ואל תקדים לבטא בלשונך 

שלבך  לפני  המילים  את 

מכוון את תוכנם כדבעי, כי 

המעט ממנה עם הימצת לבך 

קנועוק  ממהירוק  טוב  בו, 

כשיהיה  ממנה,  ברב  לשונך 

לבך רית ממנה – כי טוב יותר שתאמר מעט ממנה בכוונת הלב, מלומר הרבה ממנה במהירות, 

ללא כוונת הלב וללא מחשבה על המילים שהנך מוציא מפיך. — ותמר תחד מן החסידים: תל 

קשבחו שבח ריתם, כלומר, לא ראוי לשבח לה' שבח שהוא רית מהמצת הלב בו – מרוקן מכוונת 

הלב, תבל יהיה בהימצת הלב – אלא יש לשאת שבח שהלב שותף בו, כמו שתמר דוד המלך עליו 

השלום )קהלים תיט, י(: "בכל לבי דרשקיך תל קשגני – אל תגרום שאשגה ואסטה

על  שמקבל   - שתיבל  ומי 

להתעורר   – הענין  זה  עצמו 

"התוכחה"  קריאת  ידי  על 

"הבקשה",  בדברי  ולהתפלל 

כך: שיקפלל  בקוכחה  יתנהג 

תוקה בישיבה, תחר שיתדים 

הזמירוק  מן  שיזדמן  מה 

 - לפניה  זולקם  תו  הידועוק 

הזמירות  את  יאמר  תחילה 

אחרות  זמירות  או  הידועות 

ואחר  דעתו,  על  העולות 

התוכחה,  את  יקרא  כך 

יקפלל  כך  ותחר  בישיבה. 

בעמידה  ה"בתשה"  את 

סופה,  עד  ובהשקחויה 

ויתמר מה  מכן יכרע  ולאחר 

שירצה מן הקחנונים – ויאמר 

ויתמר  רצונו,  כפי  תחנונים 

סמוך לזה – ומיד לאחר מכן יאמר את מזמור "תשרי קמימי דרך" )תהלים קיט( ו"שיר המעלוק" 

עד סופם – וכל פרקי "שיר המעלות" )תהלים קכ-קלד(. ותם יבחר בזולקם מן הדברים – ואם יבחר 

אחר,  בסדר  שהזכרתי  הדברים  אותם  או   – הזה  הסדר  וזולק  אחרים,  דברים  בתפילתו  להוסיף 

הרשוק בידו, תך למענך, אחי, ובעבורך זכרקי לך הטוב שבמנהגים בה  - ערכתי את הדרך הטובה 

ביותר לאמירת הבקשה.

ועיתר הדבר, תחי, בזוך נפשך בעק שקקפלל תוקה וכוונק לבך בה – העיקר הוא שתתפלל את דברי 

הבקשה בטהרת הנפש ובכוונת הלב, ושקסדרנה

ּה ְלׁשֹוְנָך ֶתק  ים ּבָ מּוְך ָלּה, ְוַתל ַיְתּדִ ְלַתט ִעם ַהּסָ

בֹו, טֹוב  ָך  ִלּבְ ֵצת  ִהּמָ ִעם  ה  ּנָ ִמּמֶ ַעט  ַהּמְ י  ּכִ ָך,  ִלּבְ

ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ּכְ ה,  ּנָ ִמּמֶ ַרב  ּבְ ְלׁשֹוְנָך  נּועֹוק  ּקְ ִמְמִהירּוק 

ה. — ְוָתַמר ֶתָחד ִמן ַהֲחִסיִדים: ַתל  ּנָ ָך ֵרית ִמּמֶ ִלּבְ

ּבֹו, ֲתָבל  ב  ַהּלֵ ֵצת  ַבח ֵריָתם, ֵרית ֵמִהּמָ ׁשֶ חּו  ּבְ ׁשַ ּקְ

לֹום  ָ ִוד ָעָליו ַהּשׁ ָתַמר ּדָ מֹו ׁשֶ ב, ּכְ ֵצת ַהּלֵ ִיְהֶיה ְבִהּמָ

ִני  ּגֵ ׁשְ ּקַ ַתל  יָך  ּקִ ְדַרׁשְ י  ִלּבִ ָכל  ּבְ י(:  תיט,  ים  ִהּלִ )ּקְ

ּקֹוָכָחה,  ל ַעל ַעְצמֹו ֶזה ָהִעְנָין, ִיְנַהג ּבַ ּבֵ ּתִ ׁשֶ ּוִמי 
ים ַמה  ְתּדִ ּיַ יָבה, ַתַחר ׁשֶ יׁשִ ל תֹוָקּה ּבִ ּלֵ ְקּפַ ּיִ ׁשֶ

ִמירֹוק ַהְידּועֹוק תֹו זּוָלָקם ְלָפֶניָה.  ן ִמן ַהּזְ ּמֵ ְזּדַ ּיִ ֶ ּשׁ

ֲחָוָיה  ּקַ ְוִהׁשְ ַבֲעִמיָדה  ה  ׁשָ ּתָ ַהּבַ ל  ּלֵ ִיְקּפַ ְך  ּכָ ְוַתַחר 

ֲחנּוִנים,  ְרֶצה ִמן ַהּקַ ּיִ ֶ ַעד סֹוָפּה, ְוִיְכַרע ְויֹתַמר ַמה ּשׁ

יר  ְו"ׁשִ ָדֶרְך"  ְקִמיֵמי  ֵרי  "ַתׁשְ ָלֶזה  ָסמּוְך  ְויֹתַמר 

ִמן  זּוָלָקם  ּבְ ִיְבַחר  ְוִתם  סֹוָפם.  ַעד  ֲעלֹוק"  ַהּמַ

ַתְך  ָידֹו,  ּבְ ָהְרׁשּוק  ה,  ַהּזֶ ֶדר  ַהּסֵ ְוזּוַלק  ָבִרים  ַהּדְ

ּה. ְנָהִגים ּבָ ּמִ ּבַ י ְלָך ַהּטֹוב ׁשֶ ָזַכְרּקִ

ל  ּלֵ ְקּפַ ּקִ ׁשֶ ֵעק  ּבְ ָך  ַנְפׁשְ זְֹך  ּבְ ָתִחי,  ָבר,  ַהּדָ ר  ְוִעּתַ
ה  ֶרּנָ ַסּדְ ּקְ ְוׁשֶ ָבּה,  ָך  ִלּבְ ַנק  )יד(ְוַכּוָ תֹוָקּה, 

זה קיום המצווה, וגם אין בזה תועלת הנדרשת. ואף אם שומע את מה שמוציא מפיו במחשבה 

)-במוח( אבל לא בלב, אין די בכך אלא צריך שלבו ישמע מה שמוציא מפיו, בתפילה צריך שהלב 

יהיה שותף ויקלוט את מה שמדבר עתה. רק באופן זה תהיה לו תועלת מרובה וחיזוק מהתפילה. 

המשגיח רבי ירוחם זצ”ל ממיר היה אומר: כי תפילה ללא כוונה היא כהנחת תפילין על הצוואר, 

הוא  התפילה  כוונת  מקום  כן  כמו  לביזיון.  שהופכת  ועוד  כלל,  תפילין  מצות  קיים  לא  שבכך 

בלב, וללא כוונה לא קיים מצות התפילה )‘תפלת חנה’, עמו’ מא-מב, בשם המשגיח רבי יחזקאל 

לוינשטיין(. 

ה’חזון איש’ )קובץ איגרות ח”ג סימן קנ”א( מסביר מהותה ותפקידה של ‘עבודת הלב’ בתפילה, 

וז”ל: “התפילה, אם כי היא מצוה מעשית אצלנו, אחרי שערכו לנו אנשי כנסת הגדולה נוסח ערוך 

ומסודר בלתי משתנה - הינה אמנם מצוה עיונית בעיקרה וחובת הלב, וכל שלא יצא ידי חובתה 

מצד הלב, לא עשה גם במעשה מאומה. שאין תפילה אלא עבודה בליבו של אדם, כמו שאמרו 

‘ולעבדו בכל לבבכם’ – איזו היא עבודה שבלב הוי אומר זו תפילה”.     

יד. וכוונק לבך בה. לכל מצוה ומצוה נתייחד עבורה אבר מיוחד מרמ”ח אברים. למצות התפילה 

נתייחד הלב, תפקיד הלב ומטרתו היא התפילה. והוא מה שכתב הרא”ש )‘אורחות חיים להרא”ש’, 

אות ל”ו(: “כוון בתפלתך כי התפילה היא עבודת הלב”. כשהתפילה נעשית רק בפה וללא לב אין 

 עיונים 

 עיונים 



הלבבות שער אהבת ה'חובות 

 תרחוק המוסר  קקתפג 

ביושר לבב הלבבותשער אהבת ה' חובות 

קקתפב  תרחוק המוסר 

)קהלים  ונתמר  ממצוקיך", 

בכל  פניך  "חליקי  נח(:  תיט, 

לפניך  התפללתי   – לב" 

שתעזרני,  ליבי  מקירות 

"לבי  ג(:  פד,  )קהלים  ונתמר 

משולבים,  שניהם   – ובשרי 

נכספים למצב שבו ירננו תל 

תל חי".

ומהם – סימן ההיכר העשירי 

של אוהב ה' הוא השמחה 

 - יקעלה  בתלהים  והששון 

בקרבתו  שמחה  בה',  שמחה 

ובידיעקו – ובמה שהוא יודע 

אותו יתברך, והכוסף לרצונו 

רצוי  להיות  ומשתוקק   –

לפניו, והגילה – והוא מאושר 

ודבק   - והדבתוק  בתהבקו, 

ומרחם   - והחמלה  בקורקו, 

שנתמר  כמו  ירתיו,  על 

תני  "חבר  סג(:  תיט,  )קהלים 

לכל תשר ירתוך" – לכל מי שיראים ממך, ונתמר )קהלים מ, יז(: "ישישו וישמחו בך - בישועתך כל 

מבתשיך" – כל החפצים בקרבתך, ונתמר )קהלים תיט, יד(: "בדרך עדוקיך ששקי" לקיים בשמחה 

את מצוותיך, ונתמר )קהלים תיט, תית(: "נחלקי – החזקתי בעדוקיך לעולם כי ששון לבי המה", 

ונתמר )חבתות ג, יח(: "ותני בה' תעלוזה – אני בהשגחת ה' אשמח, תגילה בתלהי ישעי" – ואגיל 

בעזרת אלוקי-צורי המצילני מכל רע.

יִקי ָפֶניָך ְבָכל  ים תיט, נח(: ִחּלִ ִהּלִ ְצֹוֶקיָך, ְוָתַמר )ּקְ ִמּמִ

נּו ֶתל ֵתל  ְיַרּנְ ִרי  י ּוְבׂשָ ים פד, ג(: ִלּבִ ִהּלִ )ּקְ ֵלב, ְוָתַמר 

ָחי.

ה  ִיְקַעּלֶ תלִֹהים  ּבֵ ׂשֹון  ְוַהּשָׂ ְמָחה  )טו(ַהּשִׂ ּוֵמֶהם, 
יָלה  ְוַהּגִ ִלְרצֹונֹו,  ְוַהּכֶֹסף  ּוִביִדיָעקֹו, 

קֹוָרקֹו, ְוַהֶחְמָלה ַעל ְיֵרָתיו,  ֵבתּוק ּבְ ְבַתֲהָבקֹו, ְוַהּדְ

ר  ֲתׁשֶ ְלָכל  ָתִני  ָחֵבר  סג(:  תיט,  ים  ִהּלִ )ּקְ ָתַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ

ל  ָך ּכָ ְמחּו ּבְ יׂשּו ְוִיׂשְ ים מ, יז(: ָיׂשִ ִהּלִ ְיֵרתּוָך, ְוָתַמר )ּקְ

ֵעְדֹוֶקיָך  ֶדֶרְך  ּבְ יד(:  תיט,  ים  ִהּלִ )ּקְ ְוָתַמר  יָך,  ְמַבְתׁשֶ

ֵעְדֹוֶקיָך  י  ָנַחְלּקִ תית(:  תיט,  ים  ִהּלִ )ּקְ ְוָתַמר  י,  ּקִ ׂשְ ׂשָ

ֶתֱעלֹוָזה  יָי  ּבַ ַוֲתִני  יח(:  ג,  )ֲחַבּתּות  ְוָתַמר  ְלעֹוָלם, 

ִעי. תלֵֹהי ִיׁשְ ָתִגיָלה ּבֵ

יתברך. ממשיך הכוזרי: “שהעושה מצווה צריך לתאר לעצמו כאילו בא באכסנייתו ]של מלך מלכי 

המלכים[ קרוא על שולחנו וטובו, ותודה על זה במצפון ובגלוי”. עכ”ל.  

שמחת האדם אשר זכה להזמנה לסעוד על שולחן המלך, איננה על ההנאה שייהנה מן המטעמים 

ומעדני מלכים המוגשים לו. אלא שמחתו היא על היחס של כבוד וקירבה שמעניק לו המלך בזה 

שמזמינו לבוא ולסעוד על שולחנו. 

כך על ידי קיום מצוותיו יתברך, היהודי מרגיש קירבה להקב”ה, ושמח בכך, כמאמר דוד המלך 

)תהלים עג, כח(: “ואני קרבת אלוקים לי טוב”. אדם האוהב את המלך שמח על הקירבה אליו, 

ולכן כאשר הוא זוכה לקיים מצוות שהם האמצעים להתקרב אל המלך הוא שמח!

גם מדברי הרמב”ם )סוף הל’ לולב( מבואר שהשמחה במצוות היא תולדה ממצות אהבת ה’. וז”ל: 

“השמחה שישמח אדם בעשיית המצוות, ואהבת הא-ל שציוה עליהם, עבודה גדולה היא”. נוכל 

האהבה  כי  במצוות,  השמחה  ממצות  כחלק  האהבה  ענין  את  שמזכיר  הרמב”ם  מדברי  להסיק 

והשמחה תלויים זה בזה. נמצא שאף לפי הרמב”ם, האהבה למצוות אין פירושה שהאדם יאהב את 

המצוות כמציאות מצד עצמן, אלא היא תולדה של אהבת ה’ יתברך.

בספר ‘יערות דבש’ )ח”א דרוש י”א לעשי”ת( כתב בענין השמחה בעשיית המצוות, וז”ל: והנה 

באמת, כל תוקף קיום התורה אשר יזכה הנער את ארחו, הוא בכלל אחד, שיעשה אדם המצוות 

בשמחה, זו תכלית שלימות האדם כאשר יעשה עבודת ה’ שיהיה בעיניו כמשיש להון רב, והוא 

המביא את האדם ליראה ולאהבה את ה’, וזה ממש כלל כל תורת האדם השלם, כי בזה יתדבק 

בה’ ויטה אהבתו ויתלהב בתורתו ללמוד תורה ויראת ה’ כל הימים.  

רבינו יונה כתב בענין זה, וז”ל: “אין העבודה שיעבוד את בוראו מאהבה מתוך ידיעת אלוקותו 

ורוממותו, ואף כי לא יגיע לעובד הנאה אחרת בעבודתו רק זו שהוא אוהב לעבוד למלך, שאין 

לגדולתו חקר ותכלית – די לו בכך. ואין שיעור לשמחה שיש לו בשעת העבודה, מרוב חשקו 

ותאוותו ואהבתו וחמדתו בה לאהבת בוראו. וכאשר יעבוד העובד כבר השלים חק העבודה, כי 

האדון הוא סיבתו ולאדון לבדו הוא עובד”.   

טו. השמחה והששון בתלהים. השמחה במצוות היא תולדת האהבה לה’. רבי יהודה הלוי בספרו 

‘הכוזרי’ )מאמר שני ה’( מבאר את הגדר של אהבה למצוות: “שתשמח במצווה עצמה מאהבתך 

ַהְמַצֶוּה בה, ושתכיר מה שהטיב לך בה”. הרי מבואר שאהבת המצוות נובעת מאהבת ה’  ]את[ 

 עיונים 

 עיונים 



הלבבות שער אהבת ה'חובות 

 תרחוק המוסר  קקתפה 

ביושר לבב הלבבותשער אהבת ה' חובות 

קקתפד  תרחוק המוסר 

מהן  השאלה,  על  תבל 

ההנהגות המיוחדות שאוהבי 

נותן  הנני  בהן,  נוהגים  ה' 

מנהגי  הבאה:  התשובה  את 

ה'  תוהבי  של  ההנהגות   –

הן   – מספר  רבים  יקברך 

רבות כל כך עד שאי אפשר 

תזכור  תך  כולן.  את  למנות 

מהם מה שיזדמן לי – אזכיר 

אחדות מהן, כפי שיזדמן לי. 

שתנשים  הן:  ואלו   – והות 

ידעו - אוהבי ה' יודעים את 

בהם  חפצו  והכירו  תלהיהם, 

דורש  הוא  מה  ומבינים   –

הם   – תוקם  והנהגקו  מהם, 

הנהגתו  דרך  את  מכירים 

חסד  בה  שיש  הנהגה  עמם, 

מנהלם  הות  וכי  ורחמים, 

בכל מה  ושולט  – ושהוא מושל  ומכלכל אותם, ומשלו ותסרו  ויודעים שהוא מנהיג   – ומכלכלם 

שנקן להם רשוק להקעסת בו והוא נתן להם את הרשות ואת היכולת לבחור מעניני הקורה והעולם 

– לעסוק בכל ענייניהם הרוחניים והגשמיים. ונקברר להם והתמינו – והם מאמינים, כי כל עניניהם 

ותז  וברצונו,  הבורא  גזירת  פי  על  – מתנהלים  נוהגים בגזירק הבורת יקעלה וחפצו  וקנועוקיהם 

עמדו מבחר בענין מעניניהם יוקר מזולקו – ולכן אינם מעלים בדעתם לבחור לעצמם מצב שונה 

מזה שבחר בעבורם הבורא, ובטחו - והם בוטחים על הבורת שיבחר להם את הדבר הטוב והנכון 

מהם - והראוי להם ביותר.

מהרע כפי הנראה בעיניהם היותו מועיל בישוב העולם, ולא האמינו שיש לה’ חפץ בקיום תורה 

ומצוות סדורים מאתו ה’ יתברך. אבל אוהבי ה’ לא קבלו עליהם דבר מגזרת שכלם, רק מה שגזר 

השם יתברך, לעשותו, או להימנע ממנו, בלי להוסיף ולא לגרוע. עתה תבין לשונו ]של ה’חובת 

הלבבות’ כאן[ בקודם ובנמשך ]מקודם ובהמשך[. עכ”ל. 

בפרשת פרה אדומה אמרה התורה: “זאת חקת התורה” )במדבר יט, ב(. ותמה ה’אור החיים’ הק’ 

למה נקראת מצוה זו של פרה אדומה בשם “חקת התורה”, היה לו לומר ‘זאת חקת הטומאה’ או 

‘זאת חקת הטהרה’. ותירץ: “בדרך רמז ירצה באומרו חקת התורה, שאם יקיימו מצוה זו על אף 

היותה חוקה בלא טעם, מעלה עליהם הכתוב כאילו קיימו כל התורה אשר ציווה ה’, כי קיום מצוה 

בלא טעם יעיד על הצדקת האמונה והסכמת הנפש לקיים כל רצונות הבורא יתברך”.

בספר ‘שיחות מוסר’ )מאמר עח( ביאר את דברי האוה”ח, וז”ל: ביאור דבריו, שבזמן שאדם מקיים 

מצוה שיודע בה טעם, עדיין לא נתברר שהוא מוכן ומזומן לקיים את מצות בוראו משום שהיא 

מצות בוראו, כי יתכן שאינו מקיימה אלא משום הכרעת הדעת ]ואף בז’ מצות בני נח, שרובן 

מחוייבות מצד השכל האנושי, כתב הרמב”ם )מלכים סוף פרק ח’( כי המקיימן מחמת הכרע הדעת 

אינו גר תושב ולא מחסידי אומות העולם ולא מחכמיהן, אלא צריך לקיימן מפני שנצטווה עליהן 

על ידי משה מפי הגבורה[, ורק קיום מצוה בלא טעם יעיד על הצדקת האמונה והסכמת הנפש 

לקיים כל רצונות הבורא יתברך.

ומה שכתב הרמב”ם )בשמונה פרקים פ”ו( על דברי חז”ל שאמרו: “אל יאמר אדם אי אפשי לאכול 

בשר בחלב, אלא יאמר: אפשי, ומה אעשה ואבי שבשמים גזר עלי”, וכתב הרמב”ם: שדברים אלו 

לא נאמרו אלא במצוות השמעיות, אבל במצוות השכליות צריך אדם לומר אי אפשי לעשות רע 

כלל, עיי”ש בדבריו. היינו רק שצריך אדם לומר כי גם לולא הציווי היה נמנע מגניבה ורציחה 

וכדו’. אכן לאחר שנצטווה, צריך שתהיה עיקר הימנעותו מלעשותם מחמת ציווי הבורא יתברך, 

וסלידתו מהרע לא תהיה אלא כטפל לסיבה העיקרית, שהיא מצות הבורא יתברך. עכ”ד.

רבינו בחיי )במדבר טו, לח. ובשינוי לשון ב’כד הקמח’ ע’ ציצית( ביאר את הכלל על אלו מצוות 

וכתב  ומהי סיבת החילוק?!  ועל אלו מצוות לא תיקנו לברך,  ִּתְקנּו חז”ל לברך קודם עשייתן 

בזה”ל: “חכמי האמת ז”ל תקנו לנו נוסח הברכות למצוות המקובלות ]שאין השכל מחייב לקיימן[ 

ולא תקנו למצוות המושכלות ]שהשכל מחייב לקיימן[, לפי שהמקובלות הן הן עיקר הקדושה, 

ועליהן ]-ובזכותן[ אנו נקראים קדושים ]שנאמר )שמות יט, ו(: ‘ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי 

קדוש’ )כד הקמח שם([, על כן תקנו בהם ברכה לומר ‘אשר קדשנו במצוותיו וצוונו’”. והטעים 

יותר: “כי בקיום המושכלות לא יקרא העם גוי קדוש, כי גם האומות, שהם גוי אבד עצות ואין 

דברי  ביאר  בהגהותיו  עמדין  יעקב  רבי  מהם.  והנכון  הטוב  להם  שיבחר  הבורת  על  ובטחו  ת. 

להם  כדרך שעשו  ומצוות שכליות  תורה  ה’[ מלבם  ]אוהבי  בדו  לומר, שלא  רצה  וז”ל:  רבינו, 

הפילוסופים מצוות ותורה בחכמת המוסר כמו ב”ספר המדות” הידוע להם, וזולת שבחרו הטוב 

ִביִעי ֶרת ׁשְ  ּפֶ

ֹפר. ַתְך  ים ִמּסְ ַרְך ַרּבִ ִמְנֲהֵגי תֹוֲהֵבי ְיָי ִיְקּבָ ֲתָבל 
ים  ֲתָנׁשִ ן ִלי, ְוהּות, ׁשֶ ְזַדּמֶ ּיִ ֶ ֶתְזּכֹר ֵמֶהם ַמה ּשׁ

ְוַהְנָהָגקֹו  ָבֶהם,  ֶחְפצֹו  ירּו  ְוִהּכִ ֱתלֵֹהיֶהם,  ָיְדעּו 

לֹו ֶוֱתָסרֹו  ָלם, ּוָמׁשְ תֹוָקם, ְוִכי הּות ְמַנֲהָלם ּוְמַכְלּכְ

ְוִלְבחֹר  ּבֹו  ת  ְלִהְקַעּסֶ ְרׁשּוק  ָלֶהם  ַקן  ּנָ ֶ ּשׁ ַמה  ָכל  ּבְ

ֵרר ָלֶהם ְוֶהֱתִמינּו,  ֵמִעְנְיֵני ַהּקֹוָרה ְוָהעֹוָלם. ְוִנְקּבָ

ְגֵזַרק  ּבִ נֹוֲהִגים  ּוְקנּועֹוֵקיֶהם  ִעְנְיֵניֶהם  ָכל  י  ּכִ

ִעְנָין  ּבְ חֹר  ִמּבְ ָעְמדּו  ְוָתז  ְוֶחְפצֹו,  ה  ִיְקַעּלֶ ַהּבֹוֵרת 

ַהּבֹוֵרת  ַעל  )ת(ּוָבְטחּו  ִמּזּוָלקֹו,  יֹוֵקר  ֵמִעְנְיֵניֶהם 

כֹון ֵמֶהם. ְבַחר ָלֶהם ַהּטֹוב ְוַהּנָ ּיִ ׁשֶ

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער אהבת ה'שער אהבת ה' הלבבות הלבבותחובות  חובות 

 תרחוק המוסר  קקתפז קקתפו  תרחוק המוסר 

 – ובחירקם  השקדלוקם 

מה  את  לזכותם  זוקף  והאל 

מה  ואת  במצוותיו  שבחרו 

שהשתדלו לקיים. ומה שלת 

יוכלו להרתוק בו מחשבקם – 

וכאשר לא יעלה בידם לבצע 

מפני  הטובה,  החלטתם  את 

מפני   – מהשיגו  חלישוקם 

היכולת  בידם  הייתה  שלא 

לקיים אותה בפועל, יקנצלו 

הם   – ממנו  התלהים  לפני 

כך  על  התנצלותם  יביעו 

– ויקבלו על עצמם לקיים את המצוות הללו, מיד  לפני האלוקים, ויבחרו בעשוקו בעק שיוכלו 

כאשר יתאפשר להם, ומייחלים לעק שיזמנהו הבורת בעזרקו – והם מצפים לזמן שהבורא יעזור 

להם ויזמן להם את קיומן, ויקחננו תליו על זה - שיזכו לכך בנפש זכה ובלב נתמן – ומתחננים אליו 

בנפש טהורה ובלב נאמן למלא את בקשתם זאת, ויהיה זה קכליק מתויים – וזו תהיה תכלית כל 

רצונם, ותץ כל משתלוקם – ופסגת משאלתם מהתלהים, כמו שתמר דוד המלך עליו השלום )קהלים 

תיט, ה(: "תחלי יכונו דרכי לשמור חותיך" – תחינתי ובקשתי ממך, ה', שתסייע בידי ללכת בדרכיך 

ולשמור את חוקיך )מצודת דוד(. וישבח הבורת בחירקם

וכתשר הקברר להם, לאוהבי 

הות,  כי  הקורה,  מן  ה', 

על  ומצווה  מזהיר  הבורא, 

קיום  על   – המצווק  עניני 

על  אותם  ומצוה  המצוות, 

בעבודק  לבחור   – בחירק 

 – מבחירק  ומרשל  הבורת, 

ושולל את בחירת הקענוגים 

ומונע  ]הגשמיים[,  הגופניים 

עמדו  מהם,  עבדיו  את 

שהעמידם  במתום  בבחירקם 

– הם בוחרים מתוך הסכמה 

הבורא  שקבע  במה  פנימית 

בעבורם, לכלוק תליו – מפני 

לקרבתו,  משתוקקים  שהם 

ונכספה   – לרצונו  ולכסוף 

לפניו  רצויים  להיות  נפשם 

וחדלו  ובמצפונם,  בלבם 

מכסוף לעולם ולרהביו בלבבם ונפשם – ולבם ונפשם חדלו מלהשתוקק לעולם הזה ולהבליו, והם 

מצפים, מייחלים ומקווים, למצוא את העזר והתומץ ממנו – לזכות בעזר מאת הבורא שיסייע בידם 

ויאמץ את כוחם להתים מחשבקם בעבודקו – לבצע את החלטתם לעבוד אותו, ולהשלים המעשה 

במה שבחרו ממצווקיו – ולהוציא אל הפועל את מעשי המצוות שבחרו לקיים.

– וכאשר יעלה בידם לקיים את המעשה הטוב בפועל, ישבחו  ומה שיצת מהם תל גדר המעשה 

להם  משבח  והות  לעשותו,  שעזרם  על  לאל  ומודים  משבחים  הם   – בעבורו  ויודוהו  עליו  התל 

ּלֹת יּוְכלּו ְלַהְרתֹוק  ֶ לּוָקם ּוְבִחיָרָקם. ּוַמה ּשׁ ּדְ ּקַ ִהׁשְ

לּו  ִיְקַנּצְ יגֹו,  ֵמַהּשִׂ ֲחִליׁשּוָקם  ֵני  ִמּפְ ם,  ְבּקָ ַמֲחׁשַ ּבֹו 

ֵעק  ּבְ ַבֲעׂשֹוקֹו  ְוִיְבֲחרּו  ּנּו,  ִמּמֶ ָהֱתלִֹהים  ִלְפֵני 

ֵנהּו ַהּבֹוֵרת ְבֶעְזָרקֹו,  ַזּמְ ּיְ ּיּוְכלּו, ּוְמַיֲחִלים ְלֵעק ׁשֶ ׁשֶ

ה ְוֵלב ֶנֱתָמן, ְוִיְהֶיה  ֶנֶפׁש ַזּכָ נּו ֵתָליו ַעל ֶזה ּבְ ְוִיְקַחּנְ

ֵמֱתלִֹהים,  ֲתלֹוָקם  ִמׁשְ ְוֵתץ  ם,  ַמֲתַוּיָ ַקְכִליק  ֶזה 

ים תיט, ה(: ַתֲחַלי  ִהּלִ לֹום )ּקְ ָ ִוד ָעָליו ַהּשׁ ָתַמר ּדָ מֹו ׁשֶ ּכְ

ח ַהּבֹוֵרת ְבִחיָרָקם  ּבַ יָך. )ב(ִויׁשַ ֹמר ֻחּתֶ ִיּכֹנּו ְדָרָכי ִלׁשְ

י הּות ַמְזִהיר  ֵרר ָלֶהם ִמן ַהּקֹוָרה ּכִ ִהְקּבָ ר  ְוַכֲתׁשֶ
ִחיַרק  ּבְ ַעל  ה  ּוְמַצּוֶ ְצֹוק,  ַהּמִ ִעְנְיֵני  ַעל 

ֲענּוִגים  ַהּקַ ִחיַרק  ִמּבְ ל  ֵ ּוְמַרּשׁ ַהּבֹוֵרת,  ֲעבֹוַדק 

תֹום  ּמָ ּבַ ְבִחיָרָקם  ּבִ ים, ּומֹוֵנַע ֵמֶהם, ָעְמדּו  ַהּגּוָפִנּיִ

ם  ְבִלּבָ ִלְרצֹונֹו  ְוִלְכֹסף  ֵתָליו,  ִלְכלֹוק  ֶהֱעִמיָדם,  ׁשֶ

ְלָבָבם  ֹסף ָלעֹוָלם ְוִלְרָהָביו ּבִ ּוְבַמְצּפּוָנם, ְוָחְדלּו ִמּכְ

ְלָהִתים  ּנּו  ִמּמֶ ְוָהתֶֹמץ  ָהֵעֶזר  ים  ְמַצּפִ ם,  ְוַנְפׁשָ

ַמה  ּבְ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ִלים  ּוְלַהׁשְ ֲעבֹוָדקֹו,  ּבַ ם  ְבּקָ ַמֲחׁשַ

ְצוֹוָקיו. ֲחרּו ִמּמִ ּבָ ֶ ּשׁ

חּו ָהֵתל  ּבְ ַ ה ְיּשׁ ֲעׂשֶ ֶדר ַהּמַ ָצת ֵמֶהם ֶתל ּגֶ ּיָ ׁשֶ ּוַמה 
ָלֶהם  ַח  ּבֵ ְמׁשַ ְוהּות  ַבֲעבּורֹו,  ְויֹודּוהּו  ָעָליו 

ב. וישבח הבורת בחירקם בעבודה תפילו תם ימנע מהם תיום המעשה. מבואר בדברי רבינו שהיות 

והחשק והרצון הם עיקר העבודה – לכן גם אם נאנס ולא עשה בסוף את מעשה המצוה – מעלה 

עליו הכתוב כאילו עשאה, כיון שהנדרש ממנו הוא הרצון והחשק לקיים – והמעשה בפועל הוא 

תלוי בסייעתא דשמיא.

ובעומק הדבר, יש מבארים עפ”י מה שכתב המלבי”ם על הפסוק “רבות מחשבות בלב איש ועצת 

ה’ היא תקום” )משלי יט, כא( וז”ל: “רבות מחשבות בלב איש”, המחשבות הוא מה שהאדם חושב 

כל דבר האפשר להגיע על ידו לאיזה תכלית, והם רבות, והם בלב איש, כי לו הבחירה לבחור 

אחד מצדדי האפשר, אבל בזה לא יגיע אל העצה שהיא האופן הנכון הקולע אל מטרת חפצו, 

והעצה היא חרוצה מה’ כפי רצונו והיא תקום, שהגם שהבחירה ביד האדם, גמר המעשה היא תחת 

בהם תבונה )ראה דברים לב, כח(, הלא הם מתעסקים בקצת המצוות המושכלות” )כד הקמח שם(. 

ע”כ. מבואר בדבריו שַעם ישראל נקראים קדושים משום שמקיימים את המצוות מפני ציווי ה’, 

אף אם אין השכל מחייב לקיימן, ולכן רק על מצוות אלו מברכים. אבל מצוות שאף בני אומות 

העולם מקיימים, כיון שהשכל מחייבן, אין קדושת ַעם ישראל ניכרת, ואין מברכין עליהן. 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער אהבת ה'שער אהבת ה' הלבבות הלבבותחובות  חובות 

 תרחוק המוסר  קקתפט קקתפח  תרחוק המוסר 

עם לבבך – בזכות התעוררות 

ביק  לבנוק  בלבך  הרצון 

לשמי – להקים בית לכבודי, 

 – הטיבוק כי היה עם לבבך" 

כבר עשית טוב בכך. גם אם 

לממש  המלך  דוד  זכה  לא 

טובה  הרי  זו,  טובה  החלטה 

הלב  כוונת  ה'  לפני  ורצויה 

הטהורה.

והנהגק  עולמם  עניני  ועזבו 

ומחשבוקם  בלבוקם  גופיהם 

ה'  אוהבי  כן מסירים  כמו   –

מלבם וממחשבתם את ענייני 

הדאגה  ואת  הזה  העולם 

 - בהם  והקעסתו  לגופם, 

רק בחושיהם  בהם  ועוסקים 

וגם  ]הגופניים[,  הגופיים 

בעק  זאת רק לצורך קיומם 

מפני  בלבד,  והדוחת  הצורך 

זלוקו תצלם ותלוקו בעיניהם 

חסרי  הגוף  שענייני  מפני   –

חשיבות בעיניהם, ופנו - והם מפנים את נפשוקם ולבוקם לעניני קורקם ועבודק תלהיהם לכבודו 

את  וממקדים  לבם  את  מכוונים  לבם,  תשומת  את  מרכזים  והם   – מצווקיו  ולשמור  ורוממוקו, 

ורוממותו.  הכרה בכבודו  ועבודת האלוקים, מתוך  בענייני התורה, שמירת המצוות  יכולותיהם 

ובאופן זה גופוקם בתרץ ולבוקם בשמים - נמצא שגופם מוצב בעולם הזה, ולבם שמיימי ורוחני. 

והם במה שבלבוקם מידיעק התלהים – וכאשר מתעצמת בלבם הכרת גודל רוממותו של האלוקים, 

בשמי אשר  התדושים  המלתכים  עם  יחד  תוקו  עובדים  הם  וכתילו  מגשמיותם,  מתפשטים   הם 

השמים.

וכבר נמסו הקתווק מלבוקם - התפוגגו ונעלמו מלבם התאוות לקנייני העולם הזה, ונעתרו מהם 

הכוסף והתשוקה

זוקף  והבורא   – בעבודה 

בחירתם  את  לזכותם 

יימנע  תם  תפילו  בעבודתו, 

מהם תיום המעשה – על אף 

שלעת עתה נבצר מהם לקיים את מעשה הטוב בפועל, כמו שתמר ה' לדוד המלך ע"ה )מלכים־ת 

ח, יח(: "יען תשר היה

י ָהָיה ִעם  ִמי ֱהִטיֹבָק ּכִ ִיק ִלׁשְ ִעם ְלָבְבָך ִלְבנֹוק ּבַ

ְלָבֶבָך.

ִלּבֹוָקם  ּבְ ּגּוֵפיֶהם  ְוַהְנָהַגק  עֹוָלָמם  ִעְנְיֵני  ְוָעְזבּו 
יֶהם  חּוׁשֵ ּבְ ָבֶהם  תּו  ְוִהְקַעּסְ בֹוָקם,  ּוַמְחׁשְ

ֵני ֻזּלּוקֹו ֶתְצָלם  ֵעק ַהּצֶֹרְך ְוַהּדַֹחת, ִמּפְ ים ּבְ ַהּגּוִפּיִ

ְוִלּבֹוָקם ְלִעְנְיֵני  ּוִפּנּו ַנְפׁשֹוָקם  ְוַתּלּוקֹו ְבֵעיֵניֶהם, 

ְורֹוְממּוקֹו,  ִלְכבֹודֹו  ֱתלֵֹהיֶהם  ַוֲעבֹוַדק  קֹוָרָקם 

ַמִים.  ָ ּשׁ ָתֶרץ וִלּבֹוָקם ּבַ ֹמר ִמְצֹוָקיו, ְוגּופֹוָקם ּבָ ְוִלׁשְ

ִתּלּו  ּכְ ָהֱתלִֹהים,  ִמיִדיַעק  ִלּבֹוָקם  ּבְ ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ ְוֵהם 

ֵמי  ׁשְ ּבִ ים  דֹוׁשִ ַהּתְ ְלָתִכים  ַהּמַ ִעם  תֹוקֹו  עֹוְבִדים 

ַמִים. ָ ַהּשׁ

ַהּכֶֹסף  ֵמֶהם  ְוֶנֱעַתר  ּבֹוָקם,  ִמּלִ ֲתוֹוק  ַהּקַ ָנַמּסּו 

ה,  ֲעׂשֶ ַהּמַ ִתּיּום  ֵמֶהם  ַנע  ִיּמָ ִתם  ֲתִפּלּו  ֲעבֹוָדה,  ּבָ

ָהָיה  ר  ֲתׁשֶ ַיַען  יח(:  ח,  )ְמָלִכים־ת  ְלָדִוד  ָתַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ

ההשגחה, ובענינים הכוללים שעליהם תופיע עצת ה’, ההשגחה תקום ותבטל הבחירה”. ע”כ. ]ועיין 

כעין זה בדברי רבינו לעיל שער הבטחון פ”ד[. 

מבואר בדבריו שרק המחשבה הם בלב איש, אבל להגיע לתכלית שהוא גמר המעשה דבר זה 

הוא רק ביד ה’ יתברך, וזהו – ‘עצת ה’ היא תקום’. על דרך זה יש המבארים את הכתוב “אקרא 

לאלוהים עליון לאל גומר עלי” )תהלים נז, ג( או “ה’ יגמור בעדי” )תהלים קלח, ח(, שרק ה’ 

יתברך בכוחו להביא לידי גמר מעשה.

והנה כתיב: “ויהי ביום כלות משה להקים את המשכן” )במדבר ז, א(. ופירש רש”י: ‘ַּכלות’ כתיב )רוצה 

לומר בפת”ח, ולא ‘ְכּלות’ בשו”א(. יום הקמת המשכן היו ישראל ככלה הנכנסת לחופה. “כלות משה” – 

בצלאל ואהליאב וכל חכם לב עשו את המשכן, ותלאו הכתוב במשה - לפי שמסר נפשו עליו, לראות 

תבנית כל דבר ודבר כמו שהראוהו בהר - להורות לעושי המלאכה, ולא טעה בתבנית אחת. וכן מצינו 

בדוד - לפי שמסר נפשו על בנין בית-המקדש, שנאמר )תהלים קלב, א( “זכור ה’ לדוד את כל ענותו 

אשר נשבע לה’”, לפיכך נקרא על שמו, שנאמר )מלכים-א יב, טז( “ראה ביתך דוד”.

וכתב ה’חתם סופר’ וז”ל: ואני אומר, בוודאי האי ‘כלות’ אין פירושו אחר שכילה ההקמה, שהרי 

משה לא הקימו ומאליו הוקם, כפירוש רש”י )שמות לט, לג( שהוא הניח ידו על הקרשים ורצה 

להקימם והוקמו מאליהם, אלא על כרחך הך ‘כלותו’ לשון ‘כלתה נפשי’ וחשק, ]ופירוש הכתוב 

‘ויהי ביום כלות משה’:[ ביום שחשק משה ‘להקים את המשכן’ ונתן ידיו עליו להקימו. והשתא 

]אם-כן תיקשי[ כיון ד’כלתו’ פירושו לשון חשק וכליון נפש, אם כן דינו להיות חסר וא”ו, ומאי 

טעמא נכתב מלא וא”ו, ]אלא[ לרמז על כלה אחרת, שישראל היה ככלה הנכנסת לחופה, כי שורש 

‘כלה’ נמי מלשון כליון נפש וחשק. עכ”ל.    

מבואר בדבריו שמשה ודוד זכו שהמשכן והמקדש יקרא על שמם – לא מחמת המעשה, אלא רק 

משום שהם היו בבחינת “כלתה לך נפשי” – “וביום כלות משה” – ‘כלות’ מלשון כלות הנפש, היינו 

משום חשקו ורצונו הגדול להקים את המשכן.

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער אהבת ה'שער אהבת ה' הלבבות הלבבותחובות  חובות 

 תרחוק המוסר  קקתצת קקתצ  תרחוק המוסר 

 — אור.  עליהם  שנסוך   –

 – הלבבוק  על  קעמוד  ותם 

וכשתתבונן בפנימיות לבבם, 

קרתה ותמצא לבבוק נשברוק 

התלהים,  לפני  ]שבורים[ 

ובשיחקו נושבוק – לבם מלא 

ואילו  חיים,  אלוקים  דברי 

 – ְנַשּמֹוק  הזה  העולם  בעסתי 

לבם ריק ושומם.

מלתה תהבק התלהים לבוקם 

– אהבת האלוקים ממלאת את כל לבם, ותינם מוצתים לדברי הברותים קתוה – ואינם מוצאים כל 

עניין וחשק בדברי הברואים, ולת בשיחוקם

שנכנס  מה  בעבור  לקענוגים, 

לעבודק  הכוסף  מן  בהם 

מפני   – הבורת ומתהבה תוקו 

לעבודת  שההשתוקקות 

את  כבשו  ואהבתו  הבורא 

היצר  תש  וכבקה  ליבם. 

דעכה  ולפיכך   - מלבוקם 

ונפסת  בלבם,  היצר  אש 

ופסקה   - מרעיוניהם  חּומה 

שמעוררים  ההתלהבות 

את  מלמשוך  החשקים 

מה  מעוצם  רעיונותיהם, 

שלבשם מתור העבודה – מפני 

והעונג  האור  של  עוצמתם 

יתברך,  ה'  לעבודת  הנלווים 

כמו שיתרע לנר – באותו אופן 

ואינו  בטל  הנר  של  שאורו 

לנוכח  כשיעמידוהו  מורגש 

תור השמש בצוהרי היום, ונכנעו מפני מורת תלהיהם – ומכניעים הם את עצמם לפני ה' מחמת מוראו 

וכופפו את עצמם   – – על מיעוט עבודתם אותו, ושחחו  ]ומתוודים[ לפניו בתיצורם  עליהם, והקוודו 

לעבודקו, ולת חששו לחסרון – ואינם חוששים שמא יחסרו להם צורכיהם בעקבות דביקותם בעבודתו.

קרתה תוקם כשמקעסתים עמהם – כתחי הבושק - וכאשר מתעסקים עמם, ניכר בהם, כי הבושה 

דבקה בם ]כביכול אחים הם לבושה[, וכשמדברים עמהם – וכאשר ינהלו איתם שיחה, יגלו שהם 

חכמים, וכששותלים תוקם שאלה, יתברר שהינם יודעים וידענים, וכשחוטתים להם – וכשחוטאים 

כלפיהם, ניכר שהם ענוים. קרתה צורוקם – וכשתביט בדיוקן פניהם, תיווכח שעלה עליהם התור 

רֹוק  ּבָ ְרֶתה ְלָבבֹוק ִנׁשְ ָבבֹוק, ּקִ ֲעֹמד ַעל ַהּלְ ְוִתם ּקַ

ָהעֹוָלם  ּוְבִעְסֵתי  בֹוק,  נֹוׁשָ יָחקֹו  ּוְבׂשִ ֵלתלִֹהים, 

ּמֹוק. ְנׁשַ

ַתֲהַבק ָהֱתלִֹהים ִלּבֹוָקם, ְוֵתיָנם מֹוְצִתים  ָתה  ִמּלְ
יחֹוָקם  ֲתָוה, ְולֹת ְבׂשִ רּוִתים ּקַ ְלִדְבֵרי ַהּבְ

ַהּכֶֹסף  ִמן  ֶהם  ּבָ ְכַנס  ּנִ ֶ ּשׁ ַמה  ֲעבּור  ּבַ ֲענּוִגים,  ַלּקַ

ֵתׁש  ְוָכְבָקה  תֹוקֹו.  ּוֵמַתֲהָבה  ַהּבֹוֵרת  ַלֲעבֹוַדק 

ה ֵמַרְעיֹוֵניֶהם, ֵמעֶֹצם  ּבֹוָקם, ְוִנְפַסת ֻחּמָ ֶצר ִמּלִ ַהּיֵ

ר  ַלּנֵ ֱתַרע  ּיֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהֲעבֹוָדה,  ֵמתֹור  ם  ָבׁשָ ּלְ ֶ ּשׁ ַמה 

ֱתלֵֹהיֶהם,  ֵני מֹוָרת  ִמּפְ ְוִנְכְנעּו  ֶמׁש,  ֶ ַהּשׁ ֹנַכח תֹור 

ְולֹת  ַלֲעבֹוָדקֹו,  ֲחחּו  ְוׁשָ ִתּצּוָרם,  ּבְ ְלָפָניו  ְוִהְקַוּדּו 

ׁשּו ְלֶחְסרֹון. ָחׁשְ

ֲתֵחי  ּכַ ֶהם  ִעּמָ ִתים  ְקַעּסְ ּמִ ׁשֶ ּכְ תֹוָקם  ְרֶתה   ּקִ
ֲחָכִמים,  ֶהם  ִעּמָ ִרים  ַדּבְ ּמְ ּוְכׁשֶ ק,  ַהּבׁשֶ

חֹוְטִתים ָלֶהם  )ג(ּוְכׁשֶ יֹוְדִעים,  ֹוֲתִלים תֹוָקם  ּשׁ ּוְכׁשֶ

ָעָלה ֲעֵליֶהם ָהתֹור. —  ְרֶתה צּורֹוָקם ׁשֶ ֲעָנִוים. ּקִ

וכו’ עליהם  ואינם משיבים  ואינם עולבים שומעים חרפתם  )לו:( אמרו: “הנעלבים  גיטין  במסכת 

הכתוב אומר )שופטים ה, לא( ‘ואוהביו כצאת השמש בגבורתו’”. וצריך ביאור, אף שִמדה גדולה היא 

לשמוע עלבונו וחרפתו ולבלום פיו, אך בכל זאת, מה שייכת מדה זו ל”אוהביו” - לאהבת השם?

אלא סיבת הדבר שהעניו אינו עונה על ריב, הסיבה לכך היא מפני שהענייה על ריב יסודה – 

קנאה לכבוד עצמו! ואילו העניו האמיתי אינו מקנא כלל לכבוד עצמו, ומה שכן איכפת לו זה 

כבוד שמים, אין לו ענין בעולם ִעם כבוד האנוכי שלו, רק כבוד השם עומד לנגד עיניו. אם כן 

הדבר, היש לך אהבת ה’ גדולה מזו?! האוהב האמיתי אין לו ענין בהנאת ואהבת עצמו, זולת אהבת 

הנאהב, זו היא אהבה כנה ואמיתית.

ובדרך זה, נבין את דברי ה’חובות הלבבות’ )שער הכניעה ט’( שקבע, כי מדרך הענוה להיות מקנא 

לכבוד ה’ יתברך. והדבר תמוה, אדרבה העניו הוא עדין וביישן, ואינו יכול ומסוגל לפתוח פיו  

בפני הזולת, ואין צריך לומר לעמוד על דבריו לפני רבים? אבל לכשנעמיק בכוחות עצמינו, נמצא 

כי מה שאין אנו מקנאים לכבוד ה’ ותורתו הקדושה, זהו מחמת שחוששים אנו לכבוד עצמינו 

שייפגם חלילה... כי הרי כשנוכיח את העבריין הוא יתריס כנגדנו, ועלול גם לשפוך עלינו קיתון 

של ִזְלזּוִלים. אולם העניו האמיתי שהוא מבטל את כבודו ואנוכיותו לכבוד שמים, אין עומדים 

לפניו חשבונות אחרים אלא כבוד קונו, לכן דווקא הוא המסוגל ביותר לקנאות קנאת ה’! )‘פרקי 

תשובה וגאולה’, לרבי שלום שכנא זאהן, פרק כ’(. 

ג. וכשחוטתים להם ענוים. כתיב: “והאיש משה עניו מאד” )במדבר יב, ג(, ופירש רש”י: “ענו” ]פירושו[: 

ואינו מקפיד  שפל וסבלן. פירוש, שפל בעיניו מלהתנשא על אחרים, וסובל את הפוגעים בכבודו 

עליהם. 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער אהבת ה'שער אהבת ה' הלבבות הלבבותחובות  חובות 

 תרחוק המוסר  קקתצג קקתצב  תרחוק המוסר 

 - הבורת  בם  ציום  תשר 

אותם  שציווה  שהמצוות 

הבורא הן מועטות בעיניהם בצד חובוק טובקו – לעומת מה שהם חייבים לו תמורת הטובות שהוא 

היטיב

הנתה – ולא ימצאו כל הנאה 

בשיחתם, הם מתסו ]מואסים[ 

והלכו  השחיקוק,  דרך  את 

ובוחרים   – הנקיבוק  במבחר 

ללכת בדרכים המובחרות. 

יראי  של  זכותם   - ובזכוקם 

ה' עומדת לא רק להם, היא 

כולו.  העולם  את  חופפת 

היסורים,  מסקלתים  בזכותם 

ובזכוקם  הגשמים,  ויורדים 

התדם  בני  ניזונים   – ישותה 

וכל היקום על פני התדמה, 

מן  גופוקם  שמנעו  לפי 

שהרחיקו  מפני   – העריוק 

העריות,  מאיסורי  עצמם 

מיני  מכל  ידיהם  את  ומשכו 

המעדנים,  וסוגי  המטעמים 

וברחו בנפשוקם מן התסורים 

– וברחו ומילטו את נפשם מהדברים האסורים, והלכו בדרך הטובה והישרה. הגיעו תל המעלוק 

בזמן הקצר של   – ה' בימים מעטים  ידי שסבלו את עול עבודת  – על  ]הרמות[ בסבל  הגדולוק 

שהותם בעולם הזה, ועל ידי כך הרויחו שני העולמים – זכו בשני העולמות, ותבצו – וחיברו את שקי 

הטובוק - הטוב שהם עושים עם אלוקים והטוב שהם עושים עם בני האדם, והשלימו שני היקרונים 

– והשיגו שני יתרונות: יתרונו של האדם על הבהמה ויתרונו של היהודי על שאר אומות העולם, 

כמו שנתמר במזמור )קהלים תיב(: "תשרי תיש ירת תק ה' במצוותיו חפץ מאד" וגו', עד סופו.

ומן הקימה בענינם – כמה מופלא לראות, שעל פי תפיסתם של אותם אוהבי ה', כי מעטו בעיניהם 

המצווק

ֵהִטיב  ַצד חֹובֹוק טֹוָבקֹו ׁשֶ ם ַהּבֹוֵרת ּבְ ם ּבָ ר ִצּוָ ֲתׁשֶ ִמְבַחר  ּבְ ְוָהְלכּו  ִחיקּוק  ְ ַהּשׁ ֶדֶרְך  ָמֲתסּו  ֲהָנָתה, 

ּסּוִרים,  ַהּיִ ִתים  ּלְ ִמְסּקַ ּוִבְזכּוָקם   — ִקיבֹוק.  ַהּנְ

ָהָתָדם  ה  ּתֶ ְיׁשֻ ּוִבְזכּוָקם  ִמים,  ׁשָ ַהּגְ ְויֹוְרִדים 

ָהֲעָריֹוק,  ִמן  גּופֹוָקם  ְנעּו  ּמָ ׁשֶ ְלִפי  ְוָהֲתָדָמה, 

ים, ּוָבְרחּו ְבַנְפׁשֹוָקם  ְטַעּמִ יֵני ַהּמַ כּו ְיֵדיֶהם ִמּמִ ּוָמׁשְ

ָרה,  ְוַהְיׁשָ ַהּטֹוָבה  ֶרְך  ַבּדֶ ְוָהְלכּו  ָהִתּסּוִרים,  ִמן 

ים,  ֵסֶבל ָיִמים ְמַעּטִ דֹולֹוק ּבְ ֲעלֹוק ַהּגְ יעּו ֶתל ַהּמַ ִהּגִ

ַהּטֹובֹוק,  י  ּקֵ ׁשְ צּו  ְוִתּבְ ָהעֹוָלִמים,  ֵני  ׁשְ ְוִהְרִויחּו 

ִמְזמֹור  ּבְ ֱתַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְקרֹוִנים,  ַהּיִ ֵני  ׁשְ ִלימּו  ְוִהׁשְ

ֵרי ִתיׁש ָיֵרת ֶתק ְיָי", ַעד סֹופֹו. ים תיב(: "ַתׁשְ ִהּלִ )ּקְ

ְצֹוק  י ָמֲעטּו ְבֵעיֵניֶהם ַהּמִ ִעְנָיָנם, )ד(ּכִ ַמּה ּבְ ּוִמן ַהּקֵ

אברהם תיקן תפילת שחרית כנגד  תמיד של שחר, והיא תפילת חובה. יצחק תיקן תפילת מנחה 

כנגד תמיד של בין הערבים, והיא גם כן תפילת חובה. ואילו יעקב מובחר שבאבות! חוט המשולש 

חבל נחלתו, תיקן תפילת ערבית, ותפילתו רשות היא! הלא דבר הוא.

אבל האמת יורה דרכו, דהנה אמרו חז”ל )יבמות קט:( מי שאין לו אלא תורה אפילו תורה אין לו, 

ופירש ה’חובת הלבבות’ )שער עבודת אלקים רפ”ג(: כי מי שאינו עושה אלא כמו שהוא ְמֻצֶּוה 

הוא  ועל כרחו  רבו,  לו לפטור מעבודת  הוא עושה כעבד שאי אפשר  ומדקדק כחוט השערה, 

עושה. אבל עבד העובד מאהבה בלב שלם ובהתלהבות, ואהבת ה’ יתברך שמו בוער בקרבו, אין 

קץ לעבודתו, ועל זה כתיב )תהלים קיט, צו( ‘רחבה ִמְצָוְתָך מאוד’. והיינו נמי בקרבנות תמידים 

וכנגדם ב’ תפלות המחויבות, הן הן עיקר העבודה. אמנם אחר שיצאנו ידי חובה אנחנו מוסיפים 

נגמרה  שכבר  ופדרים  איברים  כנגד  והיא  הכל,  מן  חשובה  והיא  רשות  שהיא  ערבית  תפילת 

העבודה, ואין חיוב על הכהן בלילה להפך ְּבִצנֹוָרא ולהשגיח על האיברים כלל אם יוצת בהן האש 

או לא, ומכל מקום מחפצו ורצונו גם בלילה לא שכב לבם, וזו היא עבודה הנבחרת, והיא תפילת 

יעקב מובחר שבאבות. 

מבואר בדבריו, כי מעשה טוב הנעשה לא מתוך הכרח וחובה אלא מתוך נדבה מביא את האדם 

לידי אהבת ה’. ולכן תפילת ערבית שהיא רשות היא עבודה הנבחרת שבאה אחר ב’ תפילות 

המחויבות, והיא עבודה מאהבה.    

והנה מצינו בתורה ענין של ‘קרבן נדבה’, והיינו קרבן שאין האדם מחוייב בה אלא מביאו מנדבת 

לבו. ובספר ‘ברכת פרץ’ )פרשת ויקרא( הקשה, איך שייך מושג זה של “קרבן נדבה”, הרי ממה 

נפשך, אם זה קשור לתיקון הנפש שלנו – זו חובה, ואם לא, מה טעם בהבאתו?! ומבאר על פי 

מה שכתב ה’מסילת ישרים’ )פרק ז’(, שכמו שההתלהטות הפנימית מביאה את האדם לידי זריזות 

חיצונית, כך גם הזריזות החיצונית מביאה לידי ההתלהטות הפנימית. כאשר אדם ‘מוותר’ משלו 

ל’טובת’ הקב”ה, הוא עושה בכך מעשה המביאו לידי אהבה לה’ יתברך, לעומת זאת מעשה הנעשה 

בידינו דברים שנוכל לעשותם מתוך  נתן  וחובה אינו מביאו לאהבה. לכן הקב”ה  מתוך הכרח 

נדבה, כדי שיעוררו את ההתלהטות הפנימית ויביאונו לידי אהבת ה’. 

ד. כי מעטו בעיניהם המצווק תשר צוום בם הבורת. ה’חתם סופר’ )דרשות ח”ב, עמוד רנ”ד, ד”ה 

אך( כתב: יש לחקור, כי הנה אמרו במסכת ברכות )כו:(: תפילות אבות תקנום וכנגד תמידים; 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער אהבת ה'שער אהבת ה' הלבבות הלבבותחובות  חובות 

 תרחוק המוסר  קקתצה קקתצד  תרחוק המוסר 

שתין  למי  מילה,  מצוק  כגון 

מי  בה  חייב  שאין   – בן  לו 

שאין לו בן, וכן מצות פדיון 

הבן, למי שתין לו בכור – ומי 

ממנה,  פטור  בכור  לו  שאין 

לו  שתין  למי  מעתה,  ומצוק 

ביק – מי שאין לו בית פטור 

זו, ומצוק כיבוד תב  ממצווה 

שהתייתם  מי   – ליקום  ותם 

וכל  ממנה,  פטור  מהוריו 

הדומה לזה.

 – המצווק  את  מנו  וכתשר 

וכאשר ִחיְשבו אוהבי ה' כמה 

מצוות מוטל עליהם לקיימן, 

התזהרוק  נעלה  לת  תמרו: 

בחשבון – לא נכלול בחשבון 

הלא-תעשה,  איסורי  את 

– כשאדם מרסן את עצמו ונמנע  – שההימנעות מהן הית עשייקן ותיום חובוקן  מפני שהעמידה 

מפעולה אסורה, הוא ממלא את חובתו בקיום מצווה לא תעשה. ההימנעות, גם אם היא כרוכה 

בחשבון  ה'  אוהבי  אותה  חישבו  לא  לכן  מעשה,  עשיית  אינה  עדיין  פנימי,  ובמאבק  במאמץ 

מצוותיהם. וקתטן בעיניהם עבודקם לתלהים – באופן זה נראית עבודתם לאלוקים קטנה בעיניהם, 

וימעטו תצלם מעשיהם – ומעשיהם הטובים נעשו מועטים בעיניהם, בצד מתויים וכספם – לעומת 

שאיפתם ותשוקתם למה שיגיעו בו תל רצון התלהים – להשיג כל מה שיביאם להיות רצויים לפני 

– לפיכך חיפשו דרך להגדיל את חשבון מצוותיהם וביקשו להם מצווק עשה  ה' יתברך. ובתשו 

מחובוק התברים – שקיומן מוטל על האיברים, תשר הן חובוק היחיד – שכל יחיד חייב לקיימן בכל 

זמן ובכל מתום ובכל ענין – ובכל מצב, ולת

שתבלו  מה  ובצד  להם, 

היגיעה  מן  נפשוקם  על 

והמיקון  והסבל  וההשקדלוק 

לדבתה בעבודקו – טובות אלו 

הן בעיניהם גדולות ועצומות 

וההתמסרות  היגיעה  לעומת 

והסבל והסבלנות שקיבלו על 

עצמם כדי להידבק בעבודתו 

וזה  חסדיו.  על  לו  ולהשיב 

כתשר תספר לך – איך ייתכן 

בעיניהם  נראות  שהמצוות 

זאת  להבין  ותוכל  כמעטות? 

לפי  הבא:   החשבון  פי  על 

שמנו – מפני שהם מנו את כל 

מספר  והגיע  הבורת,  מצווק 

מניינם  כי  ומצאו   – כולן 

מצווק,  קרי"ג  הוא  הכולל 

מצווק  שס"ה  ומתוכן   - מהן 

 – התזהרוק  והן  קעשה,  לת 

כלומר,  אזהרות.  הנקראות 

דברים שאסור לעשותם. נותרו אפוא רק מאתיים וארבעים ושמונה מצוות-עשה בלבד. ומהן מצווק 

שחייבין בהן הציבור ותין היחיד חייב בהן, ס"ה מצווק – ומתוכן ס"ה מצוות המוטלות על כלל הציבור 

שאין היחיד חייב בהן. ומהן – ומתוך שאר מצוות העשה המוטלות על כל יחיד, חלקן הן מצווק עשה 

שהזמן גרמת, והן המצווק הקלויוק בזמן מבלקי זמן – כלומר, אלו מצוות התלויות בזמן מסוים ולא 

ניתן לקיימן בזמן אחר, כגון המצוות הנוהגות בשבקוק והמועדים והצומוק – וביום כיפור. ומהן – ומבין 

שאר המצוות הנוהגות בכל זמן, יש מצווק עשה שחיובם נוהג בתרץ ישראל בלבד, כמו תרבנוק יחיד – 

כגון הקרבנות שעל היחיד להקריב והפרשת קרומוק ומעשרוק, וחגיגק הרגלים – וקרבן חגיגה הנוהג 

ברגלים והדומה לזה – והמצוות הדומות להן. ומהן – ומבין המצוות הנוהגות בכל מקום, יש מצווק 

הקלויוק בדברים - מצוות שהן מותנות בעניינים מסוימים, כשיימצתו - מקחייבים בהן – ורק כאשר 

התנאים קיימים, חייבים לקיימן, וכשייפתדו - יסקלתו – וכשיחסר אחד מן התנאים, אין חייבים בהן, 

ן ְלִמי  ֵתין לֹו ֵבן, ּוִפְדיֹון ַהּבֵ ִמְצַוק ִמיָלה ְלִמי ׁשֶ ּכְ

ֵתין לֹו ַבִיק,  ֵתין לֹו ְבכֹור, ּוִמְצַוק ַמֲעֶתה ְלִמי ׁשֶ ׁשֶ

ּבּוד ָתב ָוֵתם ַלָיקֹום, ְוַהּדֹוֶמה ָלֶזה. ּוִמְצַוק ּכִ

ְצוֹוק ָתְמרּו: לֹת ַנֲעֶלה ָהַתְזָהרֹוק  ר ָמנּו ַהּמִ ְוַכֲתׁשֶ
ִהית  ֵמֶהן  ָהֲעִמיָדה  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ּבֹון,  ֶחׁשְ ּבַ

ֵעיֵניֶהם ֲעבֹוָדָקם  ְתַטן ּבְ ָקן ְוִתּיּום חֹובֹוָקן. ַוּקִ ּיָ ֲעׂשִ

ם  ַמֲתַוּיָ ַצד  ּבְ יֶהם  ַמֲעׂשֵ ֶתְצָלם  ְמֲעטּו  ַוּיִ ֵלתלִֹהים, 

יעּו בֹו ֶתל ְרצֹון ָהֱתלִֹהים. ּוִבְתׁשּו  ּגִ ּיַ ֶ ְוָכְסָפם ְלַמה ּשׁ

ר ֵהן )ה(חֹובֹוק  ה ֵמחֹובֹוק ָהֵתָבִרים, ֲתׁשֶ ִמְצוֹוק ֲעׂשֵ

ְולֹת  ִעְנָין,  ּוְבָכל  ָמתֹום  ּוְבָכל  ְזַמן  ָכל  ּבְ ִחיד  ַהּיָ

ִמן ַנְפׁשֹוָקם  ַעל  לּו  ּבְ ּתִ ֶ ּשׁ ַמה  ּוְבַצד   ָלֶהם, 

ְלָדְבָתה  ּקּון  ְוַהּמִ ֶבל  ְוַהּסֵ לּוק  ּדְ ּקַ ְוַהִהׁשְ ַהְיִגיָעה 

נּו ּמָ ׁשֶ ְלִפי  ְלָך.  ר  ֲתַסּפֵ ר  ַכֲתׁשֶ ְוֶזה   ַבֲעבֹוָדקֹו. 

ִמְצוֹוק,  ְרַי"ג  ּקַ ן  ּלָ ּכֻ ר  ִמְסּפַ יַע  ְוִהּגִ ַהּבֹוֵרת,  ִמְצֹוק 

ָהַתְזָהרֹוק,  ְוֵהן  ה,  ַקֲעׂשֶ לֹת  ִמְצֹוק  ָס"ה  ׁשְ ֵמֶהן 

ִחיד ַהּיָ ְוֵתין  ּבּור  ַהּצִ ֶהן  ּבָ ִבין  ַחּיָ ׁשֶ ִמְצוֹוק   ּוֵמֶהן 

ה ֲעׂשֵ ִמְצוֹוק  ּוֵמֶהן  ִמְצוֹוק,  ס"ה  ֶהן,  ּבָ ב   ַחּיָ

ְזַמן  ּבִ לּויֹוק  ַהּקְ ְצוֹוק  ַהּמִ ְוֵהן  ָרָמת,  ּגְ ַמן  ַהּזְ ׁשֶ

קֹוק ְוַהּמֹוֲעִדים ְוַהּצֹומֹוק, ּוֵמֶהן  ּבָ ַ ּשׁ י ְזָמן, ּכַ ְלּקִ ִמּבִ

נֹוק  מֹו ָתְרּבְ ְלָבד, ּכְ ָתֶרץ ּבִ ִחּיּוָבם ּבָ ה ׁשֶ ִמְצוֹוק ֲעׂשֵ

ָהְרָגִלים  ַוֲחִגיַגק  רֹוק  ּוַמַעׂשְ ּוְקרּומֹוק  ָיִחיד 

ְדָבִרים,  ּבִ לּויֹוק  ּקְ ִמְצוֹוק  ּוֵמֶהן  ָלֶזה,  ְוַהּדֹוֶמה 

תּו, ּלָ ִיְסּקַ ְתדּו  ּפָ ּיִ ּוְכׁשֶ ֶהן,  ּבָ ִבים  ִמְקַחּיְ ְצתּו  ּמָ ּיִ ׁשֶ  ּכְ

ולימוד המצווק.  ולת מצתו תלת תריתק הקורה  ענין  ובכל  ובכל מתום  זמן  היחיד בכל  חובוק  ה. 

במסכת מנחות )צט:(: “שאל  בן דמה, בן אחותו של רבי ישמעאל, את רבי ישמעאל:  כגון אני, 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער אהבת ה'שער אהבת ה' הלבבות הלבבותחובות  חובות 

 תרחוק המוסר  קקתצז קקתצו  תרחוק המוסר 

זו  פרשה  ותקרא   – ובשכבך 

בערב סמוך לשינה ובתומך" 

לקימה,  סמוך  ובבוקר,   –

על  רבנו  משה  הנבית  וזירז 

תחר  זאת  מצווה  על   – זה 

כך שניק, בתמרו )דברים ית, 

יט(: "ולמדקם – ְוַלמדו תוקם 

לדבר  בניכם  תק  והרגילו 

בשבקך  בהם,  לשוחח   – בם 

בביקך – בשהותכם בבתיכם 

ובלכקך - ובהליכתכם בדרך 

בזמן  ובערב   – ובשכבך 

ובבוקר,   – ובתומך"  השינה 

בזמן הקימה.

זה  כל  בעיניהם  וימעט 

מנפשוקם – לא די בכך אלא שגם מצות לימוד התורה הייתה מועטה בעיניהם, לעומת גודל מה 

שנגלה להם ממה שחייבים בו לבורת יקברך מן העבודה והמעשה – גם מצוות לימוד התורה נראית 

בעיניהם קטנה לעומת חובתם המרובה בעבודת הבורא ובקיום מצוותיו, ועבדו – לכן הם קיבלו על 

עצמם לעבוד תק הבורת במצווק – גם על ידי קיום המצוות השכליוק, ומוסרים מיוחדים – והנהגות 

מוסר מיוחדות, ומידוק טובוק רוחניוק - ומידות רוחניות נעלות, והוסיפום על המצווק הידועוק, 

מצתו תלת את מצוות תריתק 

]לימוד[ הקורה ולימוד פרטי 

הכקוב  שתמר  כמו  המצווק, 

)דברים ו, ו-ז(: "והיו הדברים 

התורה  דברי  ויהיו   – התלה 

מצוך  תנכי  תשר  והמצוות 

לוח  על  חקוקים  הזה  היום 

לבבך, ושננקם – ותשנן אותם לבניך-תלמידיך, ודברק בם – ועיקר דיבורך יהיה בתורה, בשבקך – 

בזמן שאתה שוהה בביקך ובלכקך – וכשאתה הולך בדרך

ְך  ּכָ ַתַחר  ֶזה  ַעל  ִבית  ַהּנָ ְוֵזֵרז  ּוְבתּוֶמָך,  ָך  ְכּבְ ּוְבׁשָ

ֶתק  תָֹקם  ם  ְדּקֶ ְוִלּמַ יט(:  ית,  ָבִרים  )ּדְ ָתְמרֹו  ּבְ ִניק  ׁשֵ

ֶרְך  ָך ַבּדֶ ֵביֶקָך ּוְבֶלְכּקְ ָך ּבְ ְבּקְ ׁשִ ם ּבְ ר ּבָ ֵניֶכם ְלַדּבֵ ּבְ

ָך ּוְבתּוֶמָך. ְכּבְ ּוְבׁשָ

ַמה  ְלֹגֶדל  ְפׁשֹוָקם  ִמּנַ ֶזה  ל  ּכָ ֵעיֵניֶהם  ּבְ ְמַעט  ַוּיִ
ַלּבֹוֵרת  ּבֹו  ִבים  ַחּיָ ֶ ּשׁ ה  ִמּמַ ָלֶהם  ְגָלה  ּנִ ֶ ּשׁ

ה, ְוָעְבדּו ֶתק ַהּבֹוֵרת  ֲעׂשֶ ַרְך ִמן ָהֲעבֹוָדה ְוַהּמַ ִיְקּבָ

ּוִמּדֹוק  ְמֻיָחִדים,  ּומּוָסִרים  ְכִלּיֹוק,  ׂשִ ִמְצוֹוק  ּבְ

ְצוֹוק ַהְידּועֹוק  טֹובֹוק רּוָחִנּיֹוק, ְוהֹוִסיפּום ַעל ַהּמִ

מֹו  ְצוֹוק, ּכְ ת ְתִריַתק ַהּקֹוָרה ְוִלּמּוד ַהּמִ ָמְצתּו ֶתּלָ

ה  ָהֵתּלֶ ָבִרים  ַהּדְ ְוָהיּו  ו-ז(:  ו,  ָבִרים  )ּדְ קּוב  ַהּכָ ָתַמר  ׁשֶ

ם ְלָבֶניָך  ְנּקָ ּנַ ָך ַהּיֹום ַעל ְלָבֶבָך, ְוׁשִ ר ָתֹנִכי ְמַצּוְ ֲתׁשֶ

ֶרְך  ַבּדֶ ָך  ּוְבֶלְכּקְ ֵביֶקָך  ּבְ ָך  ְבּקְ ׁשִ ּבְ ם  ּבָ ְרּקָ  )ו(ְוִדּבַ

זהו  “מאימתי”.  מ’,  באות  מתחילה  שבעל-פה  והתורה  “בראשית”,  ב’,  באות  מתחילה  שבכתב 

שנאמר “ודברת ב”ם”, היינו בתורה שבכתב ושבעל-פה, המרומזים בתיבת “בם”, יש לך רשות 

לדבר, ולא בדברים אחרים )בשם הגר”א(.

ומדוע נאמר “ודברת בם” ודרשו “ולא בדברים אחרים”, ולא כתבה תורה במפורש ‘אסור לדבר 

דברים בטלים’. ביאר רבי יעקב ניימן, שאם כך היה כתוב, היה כל אחד דורש היתר לעצמו לאמור, 

כי מה שדיבר הוא, אין זה בכלל דברים בטלים שאסרה תורה. לכך נאמר “ודברת בם” ודורשים 

מזה “ולא בדברים אחרים”, ללמדך, שכל מה שאינו בכלל “ודברת בם” ממילא הרי הוא דברים 

בטלים )‘משלחן גבוה’ דברים ו, ז(. 

שלמדתי כל התורה כולה, מהו ללמוד ]-האם מותר לי עכשיו ללמוד[ חכמת יונית? קרא ]רבי 

ישמעאל[ עליו ]על בן דמה את[ המקרא הזה ‘לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם 

ולילה’, צא ובדוק שעה שאינה לא מן היום ולא מן הלילה )דבר שאינו קיים, כמובן. רש”י(, ולמוד 

בה חכמת יונית!”. כלומר מכיון שחובה היא להגות בתורה יומם ולילה, אסור לך ללמוד חכמת 

יוונית, אף על פי שכבר למדת את כל התורה כולה.

ה’בית הלוי’ )פרשת משפטים( ביאר את דברי הגמרא: הנה ידוע דלימוד התורה הוא משני פנים. 

‘ולא עם-הארץ  וכמו שאמרו  יקיים,  היאך  ילמוד,  לא  ואם  ומה לעשות,  היאך  לידע  כדי  אחד, 

חסיד’ )אבות ב, ו(, וגם הנשים שאינם ְמֻחָּיבֹות בלימוד התורה מכל-מקום ְמֻחָּיבֹות ללמוד במצוות 

הנוהגות בהן, וכמו שמובא )בב”י סי’ מ”ז( בשם הרוקח שמסיבה זו מברכות הנשים ברכת התורה. 

אמנם באנשים יש עוד מעלה א’ על הנשים, שהנשים בלימודם אינם מקיימות שום מצות עשה, רק 

הלימוד הוא מבוא לקיום המצות, ונמצא שהלימוד אצלם הוי מבוא לתכלית שהוא קיום המצוות 

וכמו הנחת תפילין  גם מצות עשה לעצמו,  הוי הלימוד  הוי תכלית בעצמו, אבל באנשים  ולא 

וכדומה, ונמצא הוו ב’ בחינות: מבוא למצוות וגם תכלית בפני עצמו. וזהו מה שאמרו במסכת 

מנחות )צט:(: “שאל בן דמא בן אחותו של ר’ ישמעאל את רבי ישמעאל: כגון אני שלמדתי כל 

יונית, אמר ליה: צא ובדוק שעה שאינו לא יום ולא לילה”.  התורה כולה מהו שאלמוד חכמת 

היאך  כולה  כיון שיודע כל התורה  בו,  יצא  קיום המצוות הא כבר  לימוד לצורך  שאמנם מצד 

לעשות, דדבר הנעשה לאיזה תכלית אין לו להמשך יותר מכפי הצורך לאותו התכלית המבוקש, 

אך מכל מקום עדיין נותר עליו החיוב מצד עצם המצוה של הלימוד תורה. 

התורה  יט:(.  )יומא  אחרים”  בדברים  ולא  לדבר,  רשות  לך  יש  “בם  חז”ל:  אמרו  בם.  ודברק  ו. 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער אהבת ה'שער אהבת ה' הלבבות הלבבותחובות  חובות 

 תרחוק המוסר  קקתצט קקתצח  תרחוק המוסר 

ובכל  חשקיך  בכל   – לבבך 

רצון לבך, ובכל נפשך – אפילו 

ובכל  נפשך  מסירת  כדי  עד 

מתדך" – ומסירת כל רכושך 

]ובעלי[  ותנשי  בעבורו. 

תרובים  הם  הזתק  המדרגה 

מדרגק  תל  תדם  מכל  יותר 

]הטהורים[  הברים  הנביתים 

תשר  והחסידים,  והזכים, 

שהם   – הכקוב  תוקם  תורת 

)תהלים  ה'"  "תוהבי  מכונים 

לתת   – ]ועליהם[ נתמר )משלי ח, כת(: "להנחיל  ל"ז(, ובהם  ס"ט,  )תהלים  ו"תוהבי שמו"  י(  צ"ז, 

נחלה גדולה בעולם הנצחי לתוהבי יש – למקיימי מצוותי מאהבה, ותוצרוקיהם תמלת" – ושפע רב 

אתן גם באוצרותיהם בעולם הזה.

ותם תקה, תחי, חפץ בחברקם – לכן אם הנך חפץ, אחי, להיות אחד מהם, ולהיכנס

בהם  לתלהים  לבבם  בבור 

כלפי  לבם  טוהר  מתוך   –

מדרכי  ולמדו  האלוקים, 

]ומהנהגות[  וממנהגי  הנביתים 

הבורת  רצון  לבתש  החסידים 

בהם – לבקש מהבורא שירצה 

ויקבל   – תוקם  ושיתבל  בהן, 

ומצוות   - והם  מהם.  אותן 

חובוק  מכלל  הן  אלו  נוספות 

שהיה   – כיונו  תשר  הלבבוק, 

בכוונותנו לבתר את שרשיהם 

ולהזכיר   – סוגיהם  ולזכור 

תשר  הזה,  בספר  סוגיהן  את 

והגנוזה  הצפונה  החכמה  הית 

והטמונה  החכמים  בלבוק 

תשר  בפנימיותם,   – בחוביהם 

תם ידברו בה – וכאשר מדברים 

על אודותיה, תין צדתם נעלם 

ייעלם מאיש, שהם  – לא  בה 

בה, מפני שכל תנשי  צודקים 

הדעוק הניצלוק - מפני שכל 

בעלי השכל הישר שִניְצלו מפיתויי היצר מעידים בתמיקה וצדתה – מעידים על אמיתותה ונכונותה.

והגיעו בה – ובאמצעותה הגיעו אוהבי ה' תל הקכונוק הרמוק ותל המעלוק היתרוק מעבודק ]של 

ובגוף  ובנפש  וכנה, בלב,  תהבו תוקו תהבה נתמנה  ומכוחה  ובזכותה  עבודת[ התלהים בלב שלם, 

ובממון, כמו שציוה בו הנבית משה רבנו עליו השלום, בתמרו )דברים ו, ה(: "ותהבק – קיום המצוות 

יהיה מתוך אהבתך תק ה' תלוהיך בכל

ְדֵרָגה  י ַהּמַ ָך ּוְבָכל ְמתֶֹדָך. ְוַתְנׁשֵ ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפׁשְ

ִביִתים  ַהּנְ ַמְדֵרַגק  ֶתל  ָתָדם  ל  ִמּכָ ְתרֹוִבים  ַהּזֹתק 

תֹוָקם  תֹוֵרת  ר  ֲתׁשֶ ַהֲחִסיִדים,  ים,  ּכִ ְוַהּזַ ִרים  ַהּבָ

ֶנֱתַמר  ּוָבֶהם  מֹו",  ְיָי" ְו"תֹוֲהֵבי ׁשְ קּוב "תֹוֲהֵבי  ַהּכָ

ת. ֵלי ח, כת(: ְלַהְנִחיל תֲֹהַבי ֵיׁש ְותְֹצרֵֹקיֶהם ֲתַמּלֵ )ִמׁשְ

ֵנס  ּוְלִהּכָ ֶחְבָרָקם  ּבְ ָחֵפץ  ָתִחי,  ה,  ַתּקָ ְוִתם 

ִביִתים  ְרֵכי ַהּנְ ֶהם, ְוָלְמדּו ִמּדַ ֹבר ְלָבָבם ֵלתלִֹהים ּבָ ּבְ

ָבֶהם,  ַהּבֹוֵרת  ְרצֹון  ׁש  ְלַבּתֵ ַהֲחִסיִדים  ּוִמְנֲהֵגי 

ָבבֹוק  ָלל חֹובֹוק ַהּלְ ל תֹוָקם ֵמֶהם. ְוֵהם ִמּכְ ַתּבֵ ּיְ ְוׁשֶ

ֶפר  ּסֵ יֶהם ְוִלְזּכֹר סּוֵגיֶהם ּבַ ְרׁשֵ ּנּו ְלָבֵתר ׁשָ ּוַ ר ּכִ ֲתׁשֶ

ִלּבֹוק  נּוָזה ּבְ פּוָנה ַהּגְ ר ִהית ַהָחְכָמה ַהּצְ ה, ֲתׁשֶ ַהּזֶ

רּו ָבּה  ר ִתם ְיַדּבְ יֶהם, ֲתׁשֶ מּוָנה ְבֻחּבֵ ַהֲחָכִמים ְוַהּטְ

עֹוק  ַהּדֵ י  ַתְנׁשֵ ל  ּכָ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ּה,  ּבָ ֶנְעָלם  ִצְדָתם  ֵתין 

ּה ְוִצְדָתּה. ֲתִמּקָ לֹוק ְמִעיִדים ּבַ ּצָ ַהּנִ

ֲעלֹוק  כּונֹוק ָהָרמֹוק ְוֶתל ַהּמַ ָבּה ֶתל ַהּקְ יעּו  ְוִהּגִ
ֵלם,  ׁשָ ֵלב  ּבְ ָהֱתלִֹהים  ֵמֲעבֹוַדק  ַהְיָתרֹוק 

ּוַבּגּוף  ָוֶנֶפׁש  ֵלב  ּבְ ֶנֱתָמָנה  ַתֲהָבה  תֹוקֹו  ְוָתֲהבּו 

לֹום,  ָ ַהּשׁ ָעָליו  ִבית  ַהּנָ בֹו  ה  ּוָ ּצִ ׁשֶ מֹו  ּכְ מֹון,  ּוַבּמָ

ָכל  ּבְ ֱתלֶֹהיָך  ְיָי  ֵתק  )ז(ְוָתַהְבּקָ  ה(:  ו,  ָבִרים  )ּדְ ָתְמרֹו  ּבְ

“וקשרתם” ואינו קושר. ואף שבדעתו להניחן אחר כך אינו מועיל לזה, הואיל ואינו מניחן מיד.

ולכאורה פשוט שהוא הדין כשאומר “ואהבת את ה’ אלקיך” וגו’, יראה להכניס אהבת ה’ יתברך בליבו. 

והיינו כמו שכתב ב’חובות הלבבות’ )שער אהבת ה’ פרק ג’( שיתבונן בגדולת הבורא ורוממותו, שהוא 

מחיה כל העולמות, ובהיפוך – קטנות ערך נפשו, וזעירותו, וזילותו. ואחר כך יכיר רוב טוב הבורא עליו 

בהתמדת טובותיו מיום היותו על הארץ, שלא לפי גמול מעשיו, ומסתיר עוונותיו מבני האדם, ומאריך 

לו אפו. ואם אינו חושב כן בעת אמירת “ואהבת”, הרי הוא כמעיד עדות שקר בעצמו!

ברם, אם קשה לו לכוון כל זה בעת קריאת שמע, יראה להתבונן בכל זה לפחות פעם אחת ביום. 

משל למה הדבר דומה, למי שקרא קריאת שמע בלא תפילין ונחשב חלילה למעיד עדות שקר 

בעצמו, הרי אין הדבר פוטרו מלהניח תפילין! וכי משום שהיא מצווה תדירית שאינה תלויה בזמן 

תהא נגרעת ממצוות שקבוע זמנן, שלא יקיימוה לפחות פעם אחת ביום?!

ורצוי שיתבונן בזה לפני אכילתו. דוגמת שאר מצוות המוטלות על האדם כתפילין או ארבעה 

מינים בסוכות, שאינו אוכל עד שמקיימן )כמבואר בסימן רלה ובסימן תרנב, יעויין שם(. )‘שמירת 

הלשון’, חתימת הספר פ”ג(.  

ז. ותהבק תק ה' תלהיך. באתי לעורר – כותב ה’חפץ חיים’ – שאמרו בגמרא )ברכות יד:(: אמר 

שאומר  והיינו,  בעצמו.  שקר  עדות  מעיד  כאילו  תפילין  בלי  שמע  קריאת  הקורא  כל  עולא, 

 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער תהבק ה'שער תהבק ה' הלבבוק הלבבוקחובוק  חובוק 

המוסר  תרחוק   תרחוק המוסר  קקרת קקר  

השקדלוקך  שמיעוט  כמו 

מיעוט   – בהם  וחריצוקך 

ההשתדלות הזריזות בהשגת 

 – יגרע מחותיך  לת  הפרנסה 

לא יפחית מאומה ממה שנגזר לך. וכן אתה יודע שטרדק

בכיקוקם – ולהיכלל ביניהם, 

עזוב   – עולמך  מוקרי  עזוב 

הזה,  העולם  מותרות  את 

את  והסח   – מהם  והקעלם 

מסקפת  והיה  מהם,  דעתך 

במזון מהם – והסתפק במזון 

כפי שנצרך לשם קיום גופך 

עצמך  את  והרגל  בלבד, 

בלעדיהם,  ולהתקיים  לעמוד 

העולם  עסתי  טורח  והתל 

הזה מעל נפשך – והקל מעל 

עצמך את טורח ההתעסקות 

ופנה  ובתנייקם,  בהשגקם 

מחשבקך  מהעמית  לבך 

בהם – ומנע את מחשבותיך 

ורוץ  בהם,  מלהתעמק 

מהם  לך  הצריכים  בדברים 

מתעסק  וכשהינך   – בגופך 

הדברים  את  להשיג 

זאת  עשה  לך,  החיוניים 

בלבבך  ולת  בלבד,  בגופך 

כשוקה  הכרח,  כמתוך  אלא  בהתלהבות,  ולא  ברצון  לא  הלב,  תשוקת  מתוך  ולא   – וברצונך 

ברצונו  לת  אך  בפיו,  תוקה  ישקה  תשר  מרה,  תרופה  ליטול  שנאלץ  כמי   – המרה  הרפותה 

 – עצמו  על  ומתל  שתייתה,  עצם  את  מואס  והוא   – לעצמה  שקייקה  מותס  והות  רצון,  וללא   –

והנזת  החולי  את  ולהסיר  לדחוק  כדי  רק  מרירוקה,  סבל  את  עצמו  על  מקבל  שהוא  אלא 

בהכרח  - בעיניך  הזה  העולם  צורכי   – עולמך  צרכי  שיהיו  ראוי  כך   – שיהיו  צריך  וכן   מעליו. 

גמור.

– בנוסף לכך, כבר יודע הינך, תחי, שמחשבקך על עניני עולמך – כי מחשבתך על  וכבר ידעק 

סיפוק  שהרי   – קיתונם  כי  מתומה,  ולכלכלתך  בטרפך  לך  קוסיף  לת  הזה  העולם  ענייני  השגת 

מזונותיך מסור לתלהים - ונתון להחלטתו הבלעדית,

לּוְקָך  ּדְ ּקַ ִהׁשְ עּוט  ּמִ ׁשֶ מֹו  )ח(ּכְ ֵלתלִֹהים,  ָמסּור 

ק  ְוִטְרּדַ ָדָבר.  ֵמֻחְתָך  ִיְגַרע  לֹת  ָבֶהם  ַוֲחִריצּוְקָך 

ם ְוִהְקַעּלֵ עֹוָלְמָך,  מֹוְקֵרי  ֲעזֹב  ִכּקֹוָקם,   ּבְ

ל ְוַהְרּגֵ ֵמֶהם,  זֹון  ּמָ ּבַ ת  ּפֵ ִמְסּקַ ֶוֱהֵיה   ֵמֶהם, 

ִעְסֵתי טַֹרח  ְוָהֵתל  ְלֲעֵדיֶהם,  ּבִ ַלֲעֹמד   ַעְצְמָך 

ֵמַהֲעִמית ָך  ִלּבְ ה  ּוַפּנֵ ָך,  ַנְפׁשֶ ֵמַעל   ָהעֹוָלם 

ְלָך ִריִכים  ַהּצְ ְדָבִרים  ּבַ ְורּוץ  ָבֶהם,  ָך  ְבּקְ  ַמֲחׁשַ

ׁשֹוֶקה  ּכְ ּוִבְרצֹוֶנָך,  ִבְלָבְבָך  לֹת  גּוְפָך,  ּבְ ֵמֶהם 

ִפיו ּבְ תֹוָקּה  ה  ּקֶ ִיׁשְ ר  ֲתׁשֶ ָרה,  ַהּמָ  ָהְרפּוָתה 

ְלַעְצָמּה, ָקּה  ִקּיָ ׁשְ מֹוֵתס  ְוהּות  ִבְרצֹונֹו,   לֹת 

ִלְדחֹוק ְמִרירּוָקּה,  ֵסֶבל  ַעְצמֹו  ַעל   ּוֵמֵתל 

עֹוָלְמָך ָצְרֵכי  ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ָצִריְך  ְוֵכן  ֵמָעָליו.  ֶזת   ַהּנֶ

ְבֵעיֶניָך.

ָך ַעל ִעְנְיֵני עֹוָלְמָך  ְבּקְ ֲחׁשַ ּמַ , ָתִחי, ׁשֶ ָיַדְעּקָ ּוְכָבר 
י ִקּתּוָנם  ָך ְמתּוָמה, ּכִ לֹת קֹוִסיף ְלָך ְבַטְרּפְ

ח. כמו שמיעוט השקדלוקך וחריצוקך בהם לת יגרע מחותך דבר. מצינו בירידת ַהָמן שַעם ישראל 

נצטוו ללקוט “עומר )שם מדה( לגולגולת” ותו לא! כאשר יצאו ללקט לא היו לוקחים עמהם כלי 

מידה, אלא לקטו על פי אומדן הדעת בלבד, ולפיכך יש שלקטו הרבה ויש שלקטו מעט – כל אחד 

לפי מה ששיער בדעתו שזוהי מידת עומר, וכשבאו לביתם מדדו בעומר )כלי המיוחד לכך( איש 

איש מה שלקטו, ומצאו שהמרבה ללקוט לא ִהרבה במידה יותר על עומר לגולגולת אשר באהלו, 

והממעיט לא החסיר, איש לפי אכלו לקטו”  ולא העדיף המרבה,  “וימודו בעומר  וכפי שנאמר 

)שמות טז, יח(. וזהו נס גדול שנעשה בו )עפ”י רש”י שם פסוק יז(. 

יסוד בהשגחת ה’ מוצאים אנו בָמן בענין של “לא העדיף המרבה והממעיט לא החסיר”, אומר 

רבי ירוחם זצ”ל ממיר בספרו ‘דעת תורה’. המן מלמד לדורות כי העושר אינו תוצאה ישירה של 

ֵמּד  ההשתדלות; אלא הכול לפי זכויותיו של האדם, כמאמר רבי מאיר )קידושין פב.(: “לעולם ְילַַ

אדם את בנו אומנות נקיה וקלה, ויתפלל למי שהעושר והנכסים שלו” וכו’. אומר על כך הסבא 

מקלם זצ”ל: הנסיון מורה שרוב בני אדם מלקטים בחריצות נפלאה ואינם מתרשלים כלל להרבות 

הון. להיפך, מזמן לזמן מגבירים השתדלויותיהם, ואף על פי כן אינם רואים בעסקיהם שום ברכה. 

למרות השתדלותם הרבה, מועטים הם העשירים בישראל. 

מאידך גיסא, בעלי חנויות רבים גם אם במשך רוב היום אין לקוחות פוקדים את חנותם, תמיד יש 

להם די מחסורם. רואים אנו איפוא ממש בחוש את התגשמות דברי הפסוק “ולא העדיף המרבה 

והממעיט לא החסיר” )שמות טז, יח(. כל מי שעיניו פקוחות יכול לראות בהתגשמות התופעה 

שהתרחשה סביב מלקטי המן יום יום. אין להשתדלות שום שייכות לפרנסה שמוצא, וכל מזונותיו 

של אדם קצובים לו מראש-השנה עד ראש-השנה )ביצה טז:(. ה’ הוא הנותן לכל אחד די מחסורו 

בין אם ירבה בהשתדלות ובין אם ימעיט בה. 

כל יגיעתו והשתדלותו של האדם בענין מזונותיו לא יועילו לו מאומה להעדיף לו על הנגזר לו, 

וכמאמר הכתוב ‘ולא העדיף המרבה והממעיט לא החסיר’, והמן היה סימן לדורות כי ההשתדלות 

לא תועיל כלל להרבות לו.

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער תהבק ה'שער תהבק ה' הלבבוק הלבבוקחובוק  חובוק 

המוסר  תרחוק  קקרג קקרב   המוסר   תרחוק   

שבנר  השמן  של  מוגזמת 

גורמת לדעיכת שלהבתו.

מלהקעלם  והיזהר 

ומלהקרפוק  ומלהקעצל 

מקיום חובותיך בעבודת ה', 

בהדרגה  בסבל,  והרדף הסבל  שלב,  אחר  שלב  הזריזות  במידת  וטפס   – בזריזוק  הזריזוק  והדבת 

– והיה נכון לסבול את עול עבודת ה' בעלייה מתונה ממדרגה למדרגה, וסמוך לכל מדרגה מן 

אלה  בעניינים   – בהם  לבך 

ממך  מונעת  רק   - קמנעך 

שקועילך  במה  מחשוב 

מלחשוב   – עליו  מחשבקך 

תועלת,  בהם  שיש  דברים 

מעניני קורקך – שהם ענייני 

הבורת,  מצווק  וקיום  התורה 

על  ושתבלק  לך  נמסרו  תשר 

עצמך להקעסת ]לעסוק[ בהם 

זה  תק  וקפסיד  חייך,  ימי  כל 

בענייני  שמחשבותיך  הרי   –

להיות  לך  גורמות  העולם 

קירח מכאן ומכאן: מצד אחד 

התורה  מענייני  גורעות  הן 

ההות  יועילך  ולת  והמצוות, 

– ומצד שני אינן מביאות כל 

תועלת בענייני העולם.

בו  שיש  מה  לנפשך  ורצה 

קורקך  ושלום  הצלקך 

ועולמך – על כן, בחר בעבור 

שיביא  הדבר  את  נפשך 

להצלתה ולשלמות תורתך וענייניך בעולם הזה, ושים הסבל לעמוד מרוע מנהגך נכחך – וקבל על 

 – הרעים, והתדם הזריזוק בעניני תחריקך בין עיניך  בהימנעות מהרגליך  הכרוך  עצמך את הסבל 

ותתנהג תמיד בזריזות בעניינים שיועילו לאחריתך, ושים השכל מלכך – והמלך על עצמך את השכל 

כמושל, ואת הענוה תצינך – הענווה תהיה לך לקצין, ואת החכמה למנהיגך – החכמה תהיה לך למורת 

וסגל   – כידידך, והקנהל לתט ובמיקון בתנוק המידוק הטובוק  והפרישות   – ידידך  דרך, והפרישוק 

לעצמך את המידות הטובות בנחת ובמתינות, כפי שיסבלהו עניניך – כפי מה שטבעך וכוחך יכולים 

לסבול. ועם הדרבון לקניית המעלות הרוחניות מצטרפת אזהרה: היזהר מן הריבוי וההפלגה – היזהר 

מלהרבות ומלהפריז בקניית המעלות הללו בפזיזות מבלי הדרגה, פן קתבד – כי רכישה בהולה של 

המעלות עלולה לגרום לאיבודן כולן, כי רוב – משום שריבוי השמן בנר הית הסיבה לכהוק תורו – כמות 

ּוֵמִהְקַרּפֹוק,  ל  ּוֵמִהְקַעּצֵ ם  ֵמִהְקַעּלֵ ֵהר  ְוִהּזָ
ף  ְוַהְרּדֵ ְזִריזּוק,  ּבִ ִריזּוק  ַהּזְ ת  ְוַהְדּבֵ

ַמְדֵרָגה ִמן  ְלָכל  )ט(ּוְסֹמְך  ַהְדָרָגה,  ּבְ ֵסֶבל,  ּבְ ֶבל  ַהּסֵ

ּקֹוִעיְלָך  ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ ֵמֲחׁשֹב  ְמָנֲעָך  ּקִ ָבֶהם  ָך  ִלּבְ

ַהּבֹוֵרת,  ּוִמְצוֹוק  ֵמִעְנְיֵני קֹוָרְקָך  ָעָליו  ָך  ְבּקְ ַמֲחׁשַ

ם  ת ּבָ ְלּקָ ַעל ַעְצְמָך ְלִהְקַעּסֵ ר ִנְמְסרּו ְלָך ְוִתּבַ ֲתׁשֶ

יָך, ְוַקְפִסיד ֶתק ֶזה ְולֹת יֹוִעיְלָך ַההּות. ל ְיֵמי ַחּיֶ ּכָ

לֹום  ּוׁשְ ָלְקָך  ַהּצָ ּבֹו  ׁש  ּיֵ ֶ ּשׁ ַמה  ָך  ְלַנְפׁשְ ּוְרֵצה 
ַלֲעֹמד  ֶבל  ַהּסֵ ים  ְוׂשִ ְועֹוָלֶמָך,  קֹוָרְקָך 

ִעְנְיֵני  ּבְ ִריזּוק  ַהּזְ ם  ְוַהְתּדֵ ִנְכֶחָך,  ִמְנָהְגָך  ֵמרַֹע 

ָך, ְוָהֲעָנָוה  ֶכל ַמְלּכְ ים ַהּשֵׂ ין ֵעיֶניָך, ְוׂשִ ַתֲחִריְקָך ּבֵ

ְיִדיֶדָך,  ִריׁשּוק  ְוַהּפְ ַמְנִהיְגָך,  ְוַהָחְכָמה  ְתִציֶנָך, 

ַהּטֹובֹוק,  ּדֹוק  ַהּמִ ְתנֹוק  ּבִ ּוְבִמּקּון  ְלַתט  ְוִהְקַנֵהל 

ֵהר ִמן ָהִרּבּוי ְוַהַהְפָלָגה  ֻלהּו ִעְנָיֶניָך. ְוִהּזָ ְסּבְ ּיִ ִפי ׁשֶ ּכְ

ִהית  ר  ּנֵ ּבַ ֶמן  ֶ ַהּשׁ רֹב  י  ּכִ ּקֹתֵבד,  ן  ּפֶ ַהְדָרָגה  ִלי  ִמּבְ

ה ְלֵכהּוק תֹורֹו. ּבָ ַהּסִ

ט. וסמוך לכל מדרגה מן המידוק הטובוק תק הסמוך לה. בכדי להגיע לשלימות בעבודת ה’, יתכן 

הדבר רק אם האדם מתנהג כפי מדרגתו, כלומר: מהדרגה בו הוא עומד יעלה לדרגה גבוהה ממנה 

וכך הלאה והלאה. אבל אם יקפוץ ישר לדרגות הגבוהות מהמקום בו הוא נמצא, לא יוכל להגיע 

לשלימות האמיתית.

כתב הגר”א על הפסוק: “ִאֶולת אדם תסלף דרכו ועל ה’ יזעף לבו” )משלי יט, ג(, כי אמרו חז”ל 

‘בא ליטהר מסייעין אותו’ )יומא לח:(, ולפעמים האדם מתחיל ללמוד תורה ולעשות מצוות, ואחר 

כך פורש מהם מחמת שקשה לו מאוד, לפי שאין מסייעין לו, וזועם על ה’ למה לא סייעוהו, ובאמת 

הוא מחמת ִאַוְלּת ֹו, והוא, כי כל אדם צריך לילך לפי מדרגתו ולא יקפוץ, ואז ילך לבטח דרכו 

כי מן השמים יסייעו אותו, אך שזה האדם לא התחיל לילך בדרכו, לכך לא סייעוהו, וזהו “אולת 

אדם” – כלומר, מחמת אולתו שעשה בלתי ישוב הדעת - סילף דרכו, “ועל ה’ יזעף לבו” – והוא 

זועף על ה’ למה לא סייעוהו. עכ”ל.

ובספר “מוסר המשנה” )על מסכת אבות פ”ה( פירש לפי דברי הגר”א מה שאמרו חז”ל )חגיגה 

ה:( על שלשה דברים הקב”ה בוכה בכל יום, אחד מהם על מי שאי אפשר לו לעסוק בתורה והוא 

עוסק. ולכאורה ייפלא, למה יש לבכות עליו, אדרבה יש לשמוח על אדם כזה שאף-על-פי שאינו 

יכול לעסוק בתורה יושב ועמל בה?

אלא, מדובר באדם העוסק בדברים שהמה למעלה ממדרגתו, ועל זה ראוי לבכות, מפני שלא 

כל הבא לקפוץ קופץ, וברור הוא שלבסוף יפול. וזהו מה שאנו מתפללים בכל יום “ותן חלקנו 

בתורתך” היינו שנהיה מוצאים חלקנו בתורה מה שמתאים וראוי לנו, ולא נהיה תועים להיות 

עוסקים בדברים שהמה למעלה ממדרגתנו.

וזה אחד מטכסיסי היצר הרע, להוסיף לאדם התעוררות לחומרות יתר על המידה אשר אינם לפי 

מדרגתו בבחינת “באורח זו אהלך טמנו פח לי” )תהלים קמב, ד( וזאת בכדי לייאשו ולהפילו. כפי 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער תהבק ה'שער תהבק ה' הלבבוק הלבבוקחובוק  חובוק 

המוסר  תרחוק   תרחוק המוסר  קקרהקקרד  

המעלוק  פסגק  רום 

קכליק  ואל  החמודוק, 

הרצויוק  המעולוק,  המידוק 

בו  והיה  התלהים,  לפני 

מיושר – וישר בו את עצמך 

אליו  וקרב   – מיישר  ותליו 

אחרים.

אל  אך   – נפשך  קייחל  ותל 

שקגיע  עצמך  את  תשלה 

אל  להגיע  שתוכל   – זה  תל 

המעולות  והמידות  המעלות 

מדתגוק  לבך  שקפנה  מבלי 

העולם - בלי שתפנה מלבך 

ואת  הזה  העולם  דאגות  את 

שקמתסם  ותפילו  טרדוקיו, 

– אפילו הינך מואס בהן, אי 

המעלות  את  להשיג  אפשר 

האמורות כל עוד אינך מסיח 

העולם  מטרדות  דעתך  את 

ייקכן  לת  כתשר  לגמרי, 

עד  היין  מן  להירפת  לשכור 

כשם שלא   – שיקרותן ממנו 

להתפקח  לשיכור  יתאפשר 

משכרותו, עד שיפוג יינו. — ותמר תחד מן החסידים: "תילו היינו בושים ]מתביישים[ מהבורת, לת 

היינו זוכרים – לא היינו מעיזים לדבר על תהבק הבורת ותנחנו – בעוד אנחנו ממשיכים להיות 

שיכורים מכוס יין תהבק העולם הזה".

על כן השקדל, תחי, להוסיף ולפנוק גם את לבך ממנו – מטרדות העולם, כתשר יפנה – כשם שהינך 

מפנה את גופך מעסתיו ודואג לנופש ולהתנתקות מן העבודה והעסקים. כי תקה צריך בעק בדידוקך 

 הגופניק תל בדידוק רוחניק – כי בשעת התבודדותך הגופנית הינך זקוק גם להתבודדות רוחנית,

מפני

הסמוך  תק  הטובוק  המידוק 

שאר  בקניית  וכן   – לה 

לאחר  רק  הטובות,  המידות 

מסויימת  מידה  של  ביסוסה 

תוכל  החיים  ובהרגלי  בלב 

מדרגה  ולקנות  להמשיך 

ותל   — לה.  סמוכה  נוספת, 

קקעלם מפתוד לבך - ואל תתעלם מלבקר מחשבותיך ומחשוב עם נפשך קמיד – ומלעשות לעצמך 

חשבון הנפש בכל עת, והקעסת - ולמד בעיון את ספרי זה ותריתקו, וחזור על עניניו – ושנן את 

תוכנו, ושמור וקיים את שרשיו ויסודותיו, וחתור על קולדוקיו קדיר – וחקור תמיד למצוא הנהגות 

חדשות שניתן ללמוד ממנו, ואז קגיע בו ועל ידו תל

ּדֹוק  ַהּמִ ְוַקְכִליק  ַהֲחמּודֹוק  ֲעלֹוק  ַהּמַ ק  ְסּגַ ּפִ

ר  ָ ַהְמֻעּלֹוק ָהְרצּויֹוק ִלְפֵני ָהֱתלִֹהים, ֶוֱהֵיה בֹו ְמֻיּשׁ

ר. ֵ ְוֵתָליו ְמַיּשׁ

ה  ַפּנֶ ּקְ ִלי ׁשֶ יַע ֶתל ֶזה ִמּבְ ּגִ ּקַ ָך ׁשֶ ַיֵחל ַנְפׁשְ ּקְ ְוַתל 
ַוֲתִפּלּו  ְוִטְרּדֹוָקיו,  ָהעֹוָלם  ֲתגֹוק  ִמּדַ ָך  ִלּבְ

ִמן  ְלֵהָרֵפת  ּכֹור  ִ ַלּשׁ ֵכן  ִיּקָ לֹת  ר  ֲתׁשֶ ּכַ ְמָתֵסם,  ּקִ ׁשֶ

ִמן  ֶתָחד  ְוָתַמר   — ּנּו.  ִמּמֶ ְקרֹוֵתן  ּיִ ׁשֶ ַעד  ִין  ַהּיַ

ים ֵמַהּבֹוֵרת, לֹת ָהִיינּו  ַהֲחִסיִדים: "ִתּלּו ָהִיינּו בֹוׁשִ

כּוִרים ִמּכֹוס ֵיין  זֹוְכִרים ַתֲהַבק ַהּבֹוֵרת ַוֲתַנְחנּו ׁשְ

ַתֲהַבק ָהעֹוָלם".

ר  ֲתׁשֶ ּנּו ּכַ ָך ִמּמֶ ל, ָתִחי, ְלַפּנֹוק ִלּבְ ּדֵ ּקַ ן ִהׁשְ ּכֵ ַעל 
ֵעק  ּבְ ָצִריְך  ה  ַתּקָ י  ּכִ ֵמֲעָסָתיו,  גּוְפָך  ִיְפֶנה 

ֵני  ִמּפְ רּוָחִניק,  ִדידּוק  ּבְ ֶתל  ַהּגּוָפִניק  ִדידּוְקָך  ּבְ

ם  ְקַעּלֵ מּוְך ָלּה. — ְוַתל ּקִ ּדֹוק ַהּטֹובֹוק ֶתק ַהּסָ ַהּמִ

ת  ְוִהְקַעּסֵ ָקִמיד,  ָך  ַנְפׁשְ ִעם  ב  ֵ ּוֵמַחּשׁ ָך  ִלּבְ תֹד  ִמּפְ

ֹמר  ִעּיּון ִסְפִרי ֶזה ּוְתִריָתקֹו, ַוֲחזֹר ַעל ִעְנָיָניו, ּוׁשְ ּבְ

ּבֹו ֶתל  יַע  ּגִ ּקַ ִדיר,  ּקָ יו, ַוֲחתֹר ַעל ּקֹוְלדֹוָקיו  ָרׁשָ ׁשָ

שאמר החיד”א ז”ל על הפסוק “גלתה יהודה מעוני ומרוב עבודה” )איכה א, ג( ַעם ישראל נשארו 

עניים מהמצוות, על ידי שהוסיפו עליהם “רוב עבודה” – ריבוי חומרות במצוה אחת. 

כתב הר”ן )‘דרשות הר”ן’ פרשת ואתחנן( על הפסוק – “הנה אנכי בא אליך בעב הענן בעבור 

ישמע העם” )שמות יט, ט( – כיון שאין בכח כל בני ישראל להתקרב אל הקדושה, על כן קודם 

שבא ה’ אל הר סיני לתת את עשרת הדברות בא “בעב הענן” – היינו בעובי הגשמיות. כלומר, 

הפחותים  אפילו  ישראל  בני  שכל  כדי  מהקדושה,  והפחית  והוריד  כביכול,  דיבורו  את  הגשים 

והרחוקים יוכלו להבין את דברי ה’. וז”ל: ה’ יתברך היה כמתנצל עם משה, שהיה בא אליו בנבואה 

זו באמצעי עב כל כך, כמו שהורה עליו אמרו “בעב הענן”, ולא אמרו “בענן” או “בעמוד ענן” 

אלא אמר בעב שמורה על עובי הענניות ההוא, והוא שווה למה שאמר חשך ענן וערפל. ואמר ]לו 

הקב”ה, שסיבת הדבר שמגשם את דיבורו[ שזה אינו מצד משה, אלא בעבור שהוא רוצה לזכות 

את ישראל שישמעו דברו, ולא יוכלו לקבלם כי אם על יד האמצעי ההוא וכו’.

והנה, חטא נדב ואביהו היה בזה שרצו להתקרב יותר מהראוי להם, וזה נקרא “אש זרה” ומתו 

לפני ה’. וזהו שאמר: “אחרי מות שני בני אהרן בקרבתם לפני ה’ וימותו” )ויקרא טז, א(, היינו 

ולכן ציוה מיד לאחר מכן  יכלו לסבול עוצם הקדושה על כן מתו.  ולא  יותר  מתוך שהתקרבו 

לאהרן ואמר )שם טז, ב(: “ואל יבוא בכל עת אל הקודש מבית לפרוכת” כי אם “בענן אראה על 

הכפורת” היינו ביום הכיפורים, כי אז אגשים ַהִדּבּור ואבא אליך בענן, למען לא תלהט הקדושה 

כל כך ותוכל לסבול עול הקדושה. 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער תהבק ה'שער תהבק ה' הלבבוק הלבבוקחובוק  חובוק 

המוסר  תרחוק  קקרז קקרו   המוסר   תרחוק   

בהם  קגיע  ]תמיד[,  קדיר 

 – יקברך  הבורת  רצון  תל 

לפני  רצוי  תהיה  ידיהן  ועל 

יתר  והוא  יתברך,  הבורא 

ממך  ויתבל  תליך,  פניו  את 

ויסלח  הטובים,  מעשיך  את 

בעיניו,  חן  וקמצת  לעוונך, 

יז(:  ח,  )משלי  שנתמר  כמו 

"תני תוהבי תהב – אני, התורה, מחזירה אהבה לאוהבי, ומשחרי ימצתוני" – והמשכימים כדי להגות 

בי יבינו את דברי, וכמו שנתמר )שמותל־ת ב, ל(: "כי מכבדי תכבד – מי שנוהג כלפי בדרך כבוד, 

אתן לו מעמד וכבוד, ובוזי יתלו" – ומבזי קודשי ה' יושפלו.

מפני   – המחשבה  היתשר 

להיות  המחשבה  שטבע 

העולם  בעסתי  קשורה 

יפנה  תם  תפילו  ובענייניו, 

מהקעסת  וינוח  מהם  הגוף 

בהם – גם כשהגוף פנוי מהם 

ואינו עסוק בהם.

 – מנפשך  זה  תחי,  פתוד, 

קמיד  מנפשך  זאת  דרוש 

בכל שעה, והשקדל להרחית 

את קתווק העולם הזה מלבך, והמירן – והחלף אותן בעניני תחריקך וחובוק לבבך - את המחשבות, 

התכנונים והחלומות על סיפוק רצונותיך החלף במחשבות על תכליתך ומילוי חובותיך לאלוקים, 

והשיבם – ושנן את חובותיך אלו ברעיונך

בפרשת המן נאמר: “ויאמר ה’ אל משה, הנני ממטיר לכם לחם מן השמים ויצא העם ולקטו דבר 

יום ביומו, למען אנסנו הילך בתורתי אם לא” )שמות טז, ד(. איך ִהָוה המן נסיון, לראות האם 

יעמלו בתורה או לא? ה’חידושי הרי”ם’ ביאר, שהנה אמרו רבותינו )יומא עד:( שהיו טועמים במן 

כל הטעמים שבעולם. מה פשר הדבר? המן היה “כזרע גד לבן” )שמות טז, לא(, גרגרים, פיצוחים 

כל  טעמו  ובמן  הואיל  ומשונים.  שונים  טעמים  בפה  לחוש  אפשרות  שהייתה  אלא  ופצפוצים. 

הטעמים שבעולם, לכן היה לניסיון ולמבחן במה יבחר האדם. האם בלמצוא טעמים חדשים במן, 

או טעמים חדשים בתורה. וזהו “למען אנסנו”, לראות במה הראש מונח. בעולם הזה או בעולם 

הבא.

רבינו יונה פירש את המשנה “התקן עצמך ללמוד תורה” )אבות ב, יז(: היינו, למעט התענוגים כדי 

שילמוד תורה הרבה, כמו ששנינו ‘כך היא דרכה של תורה פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה’ 

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

ובספר ‘מעלות התורה’ )עמוד קסו( 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, שישב )שלמה המלך( ארבעים יום בתענית כדי שתתקיים התורה בידו, והכל הוא כדי 

לשבור הקליפות. 

י. והשקדל להרחית קתווק העולם מלבך והמירן בעניני תחריקך וחובוק לבבך. רבינו הרחיב לעיל 

)בפתיחה, ובשער חשבון הנפש פ”ג( כי לא יתכן שיימצא בליבו של אדם אהבת הבורא אלא כאשר 

לבו ריק מאהבת עולם הזה ופנוי מתאוותיו.

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

– כאשר ימלא האדם תאוות נפשו, אז היא תבוס ֹנֶפת, שאינו חפץ בתורה. אבל ‘נפש רעבה’ שאינו 

ממלא תאוותו אלא מסגף עצמו ומרעיב את עצמו, ‘כל מר’, כל היגיעות והמרירות יהיה לו ‘מתוק’ 

וחביב מאד, כי יגיע וישיג מתיקות התורה. עכ”ד. מבואר, כי ככל שנמנע האדם ממילוי תאוות 

גשמיות, כנגד זה מתעצמת הרגשת המתיקות בתורה.

וכן כתב ה’אור החיים’ על הפסוק ‘אל תקח מאתו נשך ותרבית’ )ויקרא כה, לו(, 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 כה, 

לז(: ‘ובמרבית לא תתן אכלך’, פירוש, אפילו אוכלך שהוא דבר שהורשת 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 יג, כה( 

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

ַרְך, ְוָיֵתר  ֶהם ֶתל ְרצֹון ַהּבֹוֵרת ִיְקּבָ יַע ּבָ ּגִ ָקִדיר, ּקַ

יָך ַהּטֹוִבים, ְוִיְסַלח  ָך ַמֲעׂשֶ ל ִמּמְ ָניו ֵתֶליָך, ִויַתּבֵ ּפָ

ֵלי ח, יז(:  ָתַמר )ִמׁשְ מֹו ׁשֶ ֵעיָניו, ּכְ ַלֲעֹוְנָך, ְוִקְמָצת ֵחן ּבְ

מּוֵתל־ת  ֲחַרי ִיְמָצֻתִני, ְוָתַמר )ׁשְ ֲתִני תֲֹהַבי ֵתָהב ּוְמׁשַ

ד ּוֹבַזי ֵיָתּלּו. ַדי ֲתַכּבֵ י ְמַכּבְ ב, ל(: ּכִ

ָבה ְבִעְסֵתי ָהעֹוָלם, ֲתִפּלּו ִתם ִיְפֶנה  ֲחׁשָ ר ַהּמַ ׁשֵ ִהּתָ

ֶהם. ת ּבָ ַהּגּוף ֵמֶהם ְוָינּוַח ֵמִהְקַעּסֵ

ל  ּדֵ ּקַ )י(ְוִהׁשְ ָקִמיד,  ָך  ְפׁשְ ִמּנַ ֶזה  ָתִחי,  תֹד,  ּפְ
ָך, ַוֲהִמיֵרן  ּבְ ֲתוֹוק ָהעֹוָלם ִמּלִ ְלַהְרִחית ּקַ

ַרְעיֹוְנָך  יֵבם ּבְ ִעְנְיֵני ַתֲחִריְקָך ְוחֹובֹוק ְלָבְבָך, ַוֲהׁשִ ּבְ

 עיונים 

 עיונים 



הלבבוק שער תהבק ה'חובוק 

 תרחוק המוסר  קקרט 

ביושר לבב הלבבוקשער תהבק ה' חובוק 

קקרח  תרחוק המוסר 

הקועלק  בהשלמק  ורתיקי 

להשלים  כדי   – לך  והיישור 

את התועלת שעשויה לעלות 

מן ההדרכה שבספרי זה הנני 

שתתבץ  תחי,  לנכון,  מוצא 

עניני  רתשי  את  שאכלול   –

ספרי  של  תוכנו  תמצית   –

חרוזים   - בקים  בעשרה  זה 

בלשון  כתובים   – עבריים 

הקודש, יסבול כל תחד מהם 

 – משעריו  תחד  שער  ענין 

כל אחד מהבתים מכיל את 

תוכנו של שער אחד משערי 

הספר, על מחברקם וסדורם – 

וכפי סדר השערים כך סדר 

את  בהם  וחקמקי  החרוזים. 

 – למזכרק  לך  להיוקם  ספרי 

והנני מסיים בהם את ספרי 

כדי שישמשו לך למזכרת, וכתשר קדעם – כאשר תדע חרוזים אלו בעל פה וקשיבם – ותשנן אותם 

בלבבך וברעיונך לילך ויומך – יומם ולילה, בעק נוחך וקנועקך – בזמן מנוחתך ובזמן תנועתך, לת 

קחדל לפתוד עניני ספרי זה – לא תחדל מלחשוב על העניינים שנתבארו בספרי זה ומלזכור את 

שרשיו ויסודותיו.

דברים הרשומים בחריזה נעשים קליטים וקלים לזכירה, לפיכך אפשר להעלותם על הלב תמיד. 

אכן, התועלת תעמוד לך בכל מצב: שתם קהיה במעשה ממעשי העבודה – כאשר תעסוק בפעולות 

הקשורות לעבודת ה', יזכירוך – יזכירו לך הבקים-חרוזים התלה לייחד לבבך בו – לייחד את כוונתך 

במעשיך, כדי שתיעשינה פעולותיך בטהרת הלב ולשם התלהים לבדו. ותם קהיה במעשה העולם 

– וגם כאשר תעסוק בענייני העולם הזה, יזכירוך דברי החרוזים בחשבון

ּור ְלָך, ָתִחי,  ּשׁ ָלַמק ַהּקֹוֶעֶלק ְוַהּיִ ַהׁשְ ּבְ ְוָרִתיִקי 
ָרה  ֲעׂשָ י ִעְנְיֵני ִסְפִרי ֶזה ּבַ ץ ָרתׁשֵ ֲתַתּבֵ ׁשֶ

ַער  ׁשַ ִעְנַין  ֵמֶהם  ֶתָחד  ל  ּכָ ִיְסּבֹל  ים,  ִעְבִרּיִ ים  ָבּקִ

י  ְוָחַקְמּקִ ְוִסּדּוָרם.  ם  ְרּקָ ַמְחּבַ ַעל  ָעָריו  ְ ִמּשׁ ֶתָחד 

ָדֵעם  ּקֵ ר  ֲתׁשֶ ּכַ ֶרק,  ְלַמְזּכֶ ְלָך  ִלְהיֹוָקם  ִסְפִרי  ָבֶהם 

ְויֹוְמָך,  ֵליְלָך  ּוְבַרְעיֹוְנָך  ְלָבְבָך  ּבִ יֵבם  ּוְקׁשִ ה  ּפֶ ַעל 

ִעְנְיֵני  ִלְפתֹד  ל  ֶקְחּדַ לֹת  ּוְקנּוָעְקָך,  נּוֲחָך  ֵעק  ּבְ

יו. ָרׁשָ ִסְפִרי ֶזה ְוִלְזּכֹר ׁשָ

ירּוָך  י ָהֲעבֹוָדה, ַיְזּכִ ֲעׂשֵ ה ִמּמַ ַמֲעׂשֶ ְהֶיה ּבְ ּקִ ִתם  ׁשֶ
ֵלתלִֹהים.  בֹו  ְלָבְבָך  ְלַיֵחד  ה  ָהֵתּלֶ ים  ּקִ ַהּבָ

ּבֹון  ירּוָך ַבֶחׁשְ ַיְזּכִ ה ָהעֹוָלם,  ַמֲעׂשֵ ּבְ ְהֶיה  ּקִ )ית(ְוִתם 

)במדבר כא, כז(. אמרו חז”ל )ב”ב עח:(: “המושלים – אלו המושלים ביצרם. באו חשבון – בואו 

ונחשוב חשבונו של עולם וכו’”. 

נוהג היה ה’חפץ חיים’ לספר: סוחר שכר עגלון להוליכו למקום מסויים. קודם צאתם לדרך ביקש 

הסוחר מהעגלון שישגיח היטב על סוסו לבל יטה מן הדרך. העגלון אמנם הבטיח, אך עד מהרה 

התברר שלהבטחתו לא היה כל ערך.

כאשר אך יצאו מן העיר נרדם העגלון על מושבו, והסוס המשיך לרוץ ללא כל השגחה והכוונה, 

כאשר ראה הסוס חציר ועשבים נטה מן הדרך כדי לאוכלם. תוך כדי סטייתו מן הדרך איבדה 

העגלה את שיווי משקלה והתהפכה, והסוחר נפל מתוכה.

גער הסוחר בעגלון ואמר לו: “הרי הזהרתיך להשגיח על בהמתך ואיך זה הנחת אותה לנפשה?” 

ניסה העגלון להצטדק, ואמר: “מכיר אני את סוסי כי משכיל הוא ויודע את הדרך היטב, ומעולם 

לא עלה על דעתי ֶשַיֶטה מן הדרך הישרה”. אמר לו הסוחר: “שוטה שכמותך, וכי שייך לומר על 

סוס שהוא ‘משכיל’? יתכן שהוא טוב יותר מבהמות אחרות, אבל סוף סוף בהמה הוא, ואם כן כל 

זמן שהוא רואה דבר שמגרה אותו, מתגברת עליו התאווה והולך אחריה. לכן היה לך להחזיק היטב 

במושכות ולא להניח לו ללכת בחופשיות!

הוא הדין, אומר ה’חפץ חיים’ )עפ”י ‘מעשי למלך’(, באשר לאדם. כיוון שהוא מורכב מנפש שכלית 

ומנפש בהמית חייב הוא להשגיח היטב בכל שעה ושעה על הנפש הבהמית שלו ולאחוז היטב 

במושכות לבל תשתלט עליו. אם אדם מסיח דעתו מעט, מיד עושה הנפש הבהמית את שלה, 

ולוכדת גם את הנפש השכלית ברשתה.

בבא-בתרא  במסכת  הגמרא  דברי  את  התורה(  )על  חיים’  ה’חפץ  מסביר  אלו,  דברים  ברוח 

המצוטטים לעיל, על פי דבריו המפורסמים של הסמ”ג בהקדמה לספרו: מתחילה ברא ה’ יתברך 

כתות מלאכים שהם “שכליים נבדלים”, ההולכים בהנהגתם רק אחר הדעת האמיתית, וזאת לפי 

שאין מוטבע בהם כלל כח החמדה והתאווה.

ביום החמישי לבריאת העולם אמר ה’: “תוצא הארץ נפש חיה למינה בהמה ורמש וגו’” )בראשית 

א, כד(. יצורים אלה הם ההיפך הגמור מהמלאכים – שנבראו לפניהם – שכן להם אין כלל חכמה 

ודעת, והולכים הם רק אחרי תאוותם.

ביום הששי לבריאה אמר הקב”ה: עתה ארכיב את שני הכוחות יחד. דהיינו: נשמת האדם שהיא 

חלק אלוק ממעל, מלאה חכמה ודעת אמיתית כעין מלאך – עם הנפש הבהמית הנמשכת רק אחר 

תאוות הגוף, ואשר כחות רעים כמו כעס וחמדה מוטבעים בה. אם תתגבר הנפש השכלית על 

הנפש הבהמית, והאדם יעשה כל פעולותיו רק בהנהגת השכל – בשם צדיק יקרא, ויעלה למדרגת  ית. ותם קהיה במעשה העולם יזכירוך בחשבון עם נפשך. “על כן יאמרו המושלים בואו חשבון” וגו’ 
 עיונים 

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער תהבק ה'שער תהבק ה' הלבבוק הלבבוקחובוק  חובוק 

המוסר  תרחוק   תרחוק המוסר  קקרית קקרי  

עשרת  של  סיכומם  כן  וכמו 

בכל  לך  יועיל  היסודות 

קפילקך  בעניני  הנהגותיך: 

את  ולחסום  לבך,  ובהרהורי 

לשונך, ולתסור – ולכבול את 

בקתווקיך,  ולמשול  חושיך, 

ולשלוט   – בתבריך  ולהחזית 

באיבריך, ולפתוד – ולהשגיח 

רעיוניך-מחשבותיך,  על 

 – בידיעקך  מעשיך  ולשתול 

שיהיו  מעשיך  את  ולשקול 

תואמים את ידיעותיך, ושתר 

המנהגים  מן  בו  שזכרקי  מה 

הטובים והמוסרים העליונים 

- ולנהוג בכל שאר ההליכות 

הנעימות והטובות והמוסרים 

בספרי  שהזכרתי  הנשגבים 

זה.

תק  ותוקך  יורנו  והתלהים 

וגדלקו  דרך עבודקו ברחמיו 

– והאלהים ברחמיו וגדולתו 

ואותך  אותנו  וילמד  ידריך 

את דרך עבודתו, תמן.

קם ונשלם שבח לבורת עולם

ותלה הם עשרק הבקים

הספר,  שערי  בהם  יכלול 

ורשום  שער,  לכל  תחד  ביק 

ברתשי הבקים שם המחבר.

בני, יחד יחידקך לצּוְרך – יחד את נשמתך ליוצרך, ביחדך – על ידי שתייחד לתל תחד את שני 

יצריך – 'יחוד התל'.

חשבון  לעשות   – נפשך  עם 

מתנהג  הנך  האם  נפש, 

בוראך.  רצון  כפי  כשורה 

ואם   – צר  בענין  קהיה  ותם 

בדברי  דחוק  במצב  תימצא 

העולם  בענייני   – עולמך 

בבטחון  יזכירוך  הזה, 

לבטוח  לך  יזכירו  הם   –

קהיה  ותם  התלהים.  על 

הגתוה  תל  שיביתך  בענין 

תצליח  וכאשר   – והגובה 

לידי  אותך  יביאו  והישגיך 

יזכירוך  והתנשאות,  גאווה 

לך  יזכירו  הם   – בכניעה 

ובענווה.  בהכנעה  להתנהג 

לבך  יהיה  וכאשר   - ותם 

יזכירוך  בידך,  וזמנך   - פנוי 

ותם  עמך.  מיטיב  שהאלוקים  בטובות   – להתבונן בטובק התלהים עליך  לך  יזכירו  הם   – לבחון 

הם   – יזכירוך  הגוף,  ותענוגות  השמחה  אחר  תימשך  וכאשר   – גופני  וקענוג  בענין שמחה  קהיה 

יזכירו לך להתנהג בפרישוק מן העולם הזה. ותם קהיה בענין שקמרה בו – ואם תתפתה להמרות 

תק דבר התלהים, יזכירוך – הם יזכירו לך לחזור בקשובה. ותם קהיה מקעלם – וכאשר תתעלם 

ממצוות קורקך ומתמונקך, יזכירוך – הם יזכירו לך להידבת ]לדבוק[ בעבודק התלהים. ותם קהיה 

 – וכאשר תעסוק בענין ייחוד התלהים, יזכירוך שיהיה ייחודך – הם יזכירו לך להאמין בייחודו בלב

שלם.

ַלֲחֹסם  ָך,  ִלּבֶ ְוִהְרהּוֵרי  ְקָך  ְקִפּלָ ִעְנְיֵני  ּבְ ְוֵכן 
ַקֲתוֹוֶקיָך,  יָך, ְוִלְמׁשֹל ּבְ ְלׁשֹוְנָך, ְוֶלֱתֹסר חּוׁשֶ

תֹל  ְוִלׁשְ ַרְעיֹוֶניָך,  ְוִלְפתֹד  ֵתָבֶריָך,  ּבְ ּוְלַהֲחִזית 

ִמן  בֹו  י  ַכְרּקִ ּזָ ֶ ּשׁ ַמה  ָתר  ּוׁשְ ִביִדיָעְקָך,  יָך  ַמֲעׂשֶ

ְנָהִגים ַהּטֹוִבים ְוַהּמּוָסִרים ָהֶעְליֹוִנים. ַהּמִ

ֲעבֹוָדקֹו  ֶרְך  ּדֶ ֶתק  ְותֹוְקָך  יֹוֵרנּו  ְוָהֱתלִֹהים 
קֹו, ָתֵמן. ַרֲחָמיו ּוְגֻדּלָ ּבְ

ַבח ְלבֹוֵרת עֹוָלם ם ׁשֶ ּלַ ם ְוִנׁשְ ּקָ

ים ּקִ ֶרק ַהּבָ ה ֵהם ֲעׂשֶ ְוֵתּלֶ

ַער,  ִיק ֶתָחד ְלָכל ׁשַ ּבַ ֶפר,  ֲעֵרי ַהּסֵ ֶהם ׁשַ ּבָ ִיְכלֹל 
ר ם ַהְמַחּבֵ ים ׁשֵ ּקִ י ַהּבָ ָרתׁשֵ ְוָרׁשּום ּבְ

ֶתָחד  ְלֵתל  ַיֶחְדָך  ּבְ ְלצּוָרְך,  ְיִחיָדְקָך  ַיֵחד  ִני  ּבְ
ְיָצָרְך. ִיחּוד ָהֵתל

ִדְבֵרי עֹוָלְמָך,  ִעְנָין ַצר ּבְ ְהֶיה ּבְ ָך. ְוִתם ּקִ ִעם ַנְפׁשֶ

ְהֶיה ְבִעְנָין  חֹון ַעל ָהֱתלִֹהים. ְוִתם ּקִ ּטָ ירּוָך ַבּבִ ַיְזּכִ

ִניָעה.  ַבּכְ ירּוָך  ַיְזּכִ ְוַהּגַֹבּה,  ֲתָוה  ַהּגַ ֶתל  ִביֲתָך  ּיְ ׁשֶ

טֹוַבק  ּבְ ִלְבחֹן  ירּוָך  ַיְזּכִ ָפנּוי,  ָך  ִלּבְ ִיְהֶיה  ְוִתם 

ְמָחה ְוַקֲענּוג  ְהֶיה ְבִעְנַין ׂשִ ָהֱתלִֹהים ָעֶליָך. ְוִתם ּקִ

ְהֶיה  ִריׁשּוק ִמן ָהעֹוָלם. ְוִתם ּקִ ירּוָך ַבּפְ ּגּוָפִני, ַיְזּכִ

ירּוָך  ַיְזּכִ ָהֱתלִֹהים,  ֶתק  בֹו  ְמֶרה  ּקַ ׁשֶ ְבִעְנָין 

ם ִמּקֹוָרְקָך ֶוֱתמּוָנְקָך,  ְהֶיה ִמְקַעּלֵ ׁשּוָבה. ְוִתם ּקִ ַבּקְ

ְהֶיה  ּקִ ְוִתם  ָהֱתלִֹהים.  ֲעבֹוַדק  ּבַ ֵבת  ְלִהּדָ ירּוָך  ַיְזּכִ

ֵלב  ְהֶיה ִיחּוְדָך ּבְ ּיִ ירּוָך ׁשֶ ְבִעְנַין ִיחּוד ָהֱתלִֹהים, ַיְזּכִ

ֵלם. ׁשָ

מלאך. אך אם יגבר הצד הבהמי על הצד השכלי, והאדם יפעל תמיד לפי תאוותו – הרי הוא משפיל 

עצמו בזה עד שיורד למדרגת הבהמה, ובשם ‘רשע’ יקרא. עכת”ד הסמ”ג.

מסקנה: על האדם לחשב תמיד דרכו ולא להניח לנפש הבהמית לעשות כפי תאוותה, ויתקיים 

בו מאמר הכתוב: “ושם דרך – אראנו בישע אלוקים” )תהלים נ, כג(.

 עיונים 



ביושר לבבביושר לבב שער תהבק ה'שער תהבק ה' הלבבוק הלבבוקחובוק  חובוק 

 תרחוק המוסר  קקריג קקריב  תרחוק המוסר 

ומישור  צדת  בדין  תל  ודרכי 

וסקרך  חכם, לקור במחשבך 

– ובחון עצמך בחכמה ובדוק 

בדין  וסתריך,  במחשבתך 

הולך  הנך  האם  וישר,  צודק 

בדרכי האל – 'חשבון הנפש'.

מלבבך  ושחרוק  ילדוק  סחה 

הילדות  את  מלבך  סלק   –

ואל   – קקתו  ותל  והנערות, 

 – נעוריך  למחמדי  תתאווה 

'פרישוק'.

קרתה  ]אז[  תזי  חי  תל  פני 

בו,  לדבוק  חשתך  בזכות 

וקקיחד יחידקך לצורך – ותתייחד נשמתך ליוצרך – 'תהבק ה''.

תם ונשלם השבח לקל בורא עולם.

והקבונן ודרוש   חתור 

ודק  שכל  ושים  בפלתיו, 

והצמד   – תזורך  צדת 

ודת  ישר  שכל  אליך 

– הדוקה  כחגורה   צדק 

'בחינה'.

עדוקיו  ואת  מהתל,  ירת 

לבל  לעד,  שמור  חותיו  ואת 

יטו  לבל   – תשורך  קמעד 

– הישרה  מהדרך   צעדיך 

'עבודה'

וקמוך  לבבך  סמוך  יהי 

ונשען  סמוך  לבבך  יהי   –

באל   – בצור  ]ובוטח[  ובטוח 

– בעזרך  יהיה  כי   יתברך, 

'בטחון'.

שמור   - עשה  טהור  בלב 

למענו  טהור  בלב  ֻחתיו  את 

קשת ותל  שמו,  למען   – 

'יחוד   – בדורך  תדם  פני 

המעשה'.

יציר  סוף  כי  וזכור,  רתה 

האדם סוף  כי   –  עפר לעפר 

אל  לשוב   – מעפר  הנוצר 

את  והשפל   – ושח  העפר, 

העפר  וגוש  החול  כי  עצמך, 

הוא מקום מגוריך – 'כניעה'.

מנוחה,  לך  ייתן  ולא  שאננותך  עם  יסתכסך  אתך,  יריב  שכלך   – שכלך  לשון  יריבך 

– ויצרך  לבך  מזדון  בתשובה  שחזור  כדי   – ושובה  וטפשותך  סכלותך  מפני   -  לסכלך 

'קשובה'.

יב. וקקייחד יחידקך לצורך. כתב ה’חפץ חיים’, כי התנאי ליראה, אהבה ודבקות בה’ - הוא החסד. 

ונלמד דבר זה מפרשת עקב. בפרשה שם מצינו שלשה פסוקים המצווים על הליכה בדרכי הבורא 

יתברך, ויש להתבונן בשינויים בהם. בתחילה נאמר: “ושמרת את מצות ה’ אלוקיך, ללכת בדרכיו 

וליראה אותו” )דברים ח, ו(, כאן כתובה ההליכה בדרכיו קודם היראה, ובהמשך )שם י, יב( נאמר: 

“ועתה ישראל מה ה’ אלקיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה’ אלקיך ללכת בכל דרכיו ולאהבה 

אותו”, שינתה התורה לכתוב הליכה בדרכיו אחר היראה וקודם אהבה, ובהמשך שם נאמר )יא, 

כב(: “כי אם שמור תשמרון את כל המצוה הזאת אשר אנכי מצוה אתכם לעשותה, לאהבה את 

ה’ אלקיכם ללכת בכל דרכיו ולדבקה בו”, נכתבה ההליכה בדרכיו אחר האהבה וקודם הדביקות, 

הלא דבר הוא?!

לפרקים.  המתעוררת  האהבה  ממנה  למעלה  היראה.  ה’.  בעבודת  מדרגות  שלש  שיש  והנראה, 

ועל כולן הדבקות התמידית בה’. ]החילוק בין האהבה לדבקות הוא, דרגת האהבה היא אפילו 

כשמתעורר בליבו האהבה לה’ רק לפרקים, מה שאין כן דרגת הדבקות היא רק כאשר האהבה 

תקועה בליבו תמיד ועל ידי זה נדבקת נפשו בה’, כן כתב הרמב”ן וז”ל: “שתהיה זוכר ה’ ואהבתו 

ָלקּור  ֲחַכם  ּוִמיׁשֹור  ֶצֶדת  ִדין  ּבְ ֵתל  ְוַדְרֵכי 
ֶפׁש ּבֹון ַהּנָ ָבְך ְוִסְקָרְך. ֶחׁשְ ַמְחׁשָ ּבְ

ְקָתו  ּקִ ְוַתל  ָבָבְך  ִמּלְ ְחרּוק  ְוׁשַ ַיְלדּוק  ְסֵחה 
ִריׁשּוק י ְנעּוָרְך. ּפְ ְלַמְחַמּדֵ

)יב(ְוִקְקַיֵחד  ָתְך  ֶחׁשְ ּבְ ְרֶתה  ּקִ ֲתַזי  ַחי  ֵתל  ֵני  ּפְ
ְיִחיָדָקְך ְלצּוָרְך. ַתֲהַבק ְיָי.

ְוַדק  ֶכל  ׂשֵ ים  ְוׂשִ ָלָתיו  ּפְ ְוִהְקּבֹוֵנן  ּוְדרֹוׁש,  ֲחתֹור 
ִחיָנה ֶצֶדת ֲתזֹוָרְך. ּבְ

ְלַבל  ָלַעד,  מֹור  ׁשְ יו  ְוֻחּתָ ְוֵעדֹוָקיו  ָהֵתל,  ְיָרת 
ְמַעד ֲתׁשּוָרְך. ֲעבֹוָדה ּקִ

ִיְהֶיה  צּור  ּבְ ּוָבטּוַח  ְוָקמּוְך  ְלָבָבְך  ָסמּוְך  ְיִהי 
חֹון ּטָ ְבֶעְזָרְך. ּבִ

ֵני  ּפְ ת  ּשָׂ ּקִ ְוַתל  ְלַמֲענֹו,  יו  ֻחּתָ ה  ֲעׂשֵ ָטהֹור  ֵלב  ּבְ
ה ֲעׂשֶ דֹוָרְך. ִיחּוד ַהּמַ ָתָדם ּבְ

חֹול  י  ּכִ ח,  ְוׁשַ ְלָעָפר,  ָעָפר  ְיִציר  סֹוף  י  ּכִ ְרֵתה, 
ִניָעה ְוגּוׁש ָעָפר ְמגּוָרְך. ּכְ

ְך  ִלּבָ דֹון  ִמּזְ ְוׁשּוָבה  ְכָלְך ְלִסְכָלְך  ׂשִ ְלׁשֹון  ְיִריֶבָך 
ׁשּוָבה ְוִיְצָרְך. ּקְ

 עיונים 



הלבבוק חובוק  הלבבוק קוכחהחובוק 

 תרחוק המוסר  קקרטו 

שער תהבק ה'

קקריד  תרחוק המוסר 

תמיד, לא ִתָפֵּרד מחשבתך ממנו בלכתך בדרך ובשכבך ובקומך, עד שיהיו דבריו עם בני אדם 

בפיו ובלשונו ולבו איננו עמהם, אבל הוא לפני ה’, ונפשו גם בחייו צרורה בצרור החיים, כי הוא 

בעצמו מעון לשכינה”[.

והתורה מלמדנו, שהאדם אינו זוכה לשום מדרגה מאלו השלש, עד שירגיל נפשו מתחילה ללכת 

בדרכי טובו של הקב”ה להיות חנון ורחום וגומל חסד )כדרשת הספרי על “והלכת בדרכיו”(. לכן 

קודמת  ה’[  בדרכי  ]-הליכה  המידה  שזו  להורות  אותו”,  וליראה  בדרכיו  “ללכת  כתב בתחילה: 

להשגת היראה, כי כדי להשיג מדרגת היראה צריך שתיקדם לה המידה הטובה הזו ]של הליכה 

היראה  בעניני  ימיו  כל  להתבונן  לו  ראוי  שעתה  יחשוב  לא  ה’,  יראת  וכשהשיג  ה’[.  בדרכי 

והרוממות ויזניח טובת זולתו, אלא: “ליראה את ה’ אלקיך” – אף אם זכית לכך, עליך: “ללכת בכל 

דרכיו ולאהבה אותו”, כי לא יזכה לעלות למדרגת האהבה אלא אם ימשיך לעסוק במעשי חמלה 

וחסד ]ולכן הקדים ההליכה בדרכיו קודם האהבה[. ולבסוף השמיעונו שגם מי שזכה למדרגת 

האהבה ובוודאי ִהתעלה מכל עניני העולם, לא יחשוב בדעתו שמעתה וודאי ראוי לו רק להתבונן 

בתורה ובגדולת  ה’ תמיד כדי שיזכה לדבקות תמידית, שהיא באמת העיקר. בא הכתוב ואמר: 

“כי אם שמור תשמרון את כל המצוה הזאת... לאהבה את ה’ אלקיכם”, חייבים אתם לִהתחזק 

במידת “ללכת בכל דרכיו” כדי שתזכו למעלת “ולדבקה בו”. שאם יהיה גומל חסד, יגמול ה’ אתו 

חסדו ויזכהו לדבוק בו בתמידות ]ולכך כתב ‘ללכת’ וגו’ ולא כתב ‘וללכת’, כדי להורות שאין זה 

הולך על האהבה שלפניה אלא על ולדבקה בו שכתוב אחרי זה[ )הערה, בסוף פתיחת אהבת חסד; 

שיחות חפץ חיים ח”ב עמ’ ד(.

 ּקֹוָכָחה עיונים 

ֶרת ו' ַער ַתֲהַבק ה' ּפֶ ֶרת ז' ּוְבׁשַ ׁשּוָבה ּפֶ ַער ַהּקְ ׁשַ ֶרק ּבְ ְזּכֶ ְחֵיי ַהּנִ נּו ּבַ ְלַרּבֵ

ם ָתְדׁשֹו י ֶתק ְיָי ְוָכל ְתָרַבי ֶתק ׁשֵ ְרִכי ַנְפׁשִ ּבָ

ְפִכי,  יָחה ְלֶנְגּדֹו ׁשִ ַעְרִכי, ְוׂשִ ְרִכי, ְוִחין ְלָפָניו ּקַ ְדְרִכי, ְוצּוֵרְך ּבָ עֹוז ּקִ י  ַנְפׁשִ
ה ָבתק ְוָתָנה ֵקֵלִכי. ָנֵקִכי, ְוִהְקּבֹוְנִני ְמתֹוֵמִכי, ֵתי ִמּזֶ ְ ְוִהְקעֹוְרִרי ִמּשׁ

ִרי, ְוִנְפְלתֹוָקיו  מֹו ַזּמֵ ִרי, ְוִלׁשְ ּבֵ יר ּדַ נּוָמֵקְך עּוִרי, ְוִלְפֵני יֹוְצֵרְך ׁשִ י, ִמּקְ ַנְפׁשִ
גּוִרי. ר ּקָ ֲתׁשֶ ּנּו ּבַ ִרי, ְוגּוִרי ִמּמֶ ַסּפֵ

י  ּכִ ִנְדָהם,  ְוִתיׁש  ם,  ִנְרּדָ ּכֹור  ּוְכׁשִ ָהִבין,  ֵתין  ֶפֶרד  ּכְ סּוס  ּכְ ְהִיי  ּקִ ַתל  י,  ַנְפׁשִ
תֹום ָתדֹוׁש הּוֵבתק,  , ּוִמּמְ ְחּקְ ְעַין ָחְכָמה ֻלּתַ , ּוִמּמַ יָנה תֹוַרְצּקְ תֹור ּבִ ִמּמְ

ָמִים. ָ ּבֹוִרים הּוֵצתק, ֵמֵתק ְיָי ִמן ַהּשׁ ּוֵמִעיר ּגִ

ְך, ַנְפׁשֵ ֶתק  ִטי  ּוַמּלְ יָנה,  ּבִ ֵתזֹור  ִרי  ְוִהְקַתּזְ ֶכל,  ׂשֵ ְגֵדי  ּבִ י  ִלְבׁשִ י,   ַנְפׁשִ
ֹנַעם  ּבְ ְך  ִלּבֵ יֵתְך  ִ ַיּשׁ ְוַתל  ִמְקּגֹוֶרֶרק,  ּבֹו  ַתּקְ  ֲתׁשר  ִפְגֵרְך,  ֵמַהְבֵלי 

כּו  ִיְקַהּלְ ַמִים  ְכמֹו  ֲתסּו  ִיּמָ ר  ֲתׁשֶ ֲתוֹוָקיו,  ּקַ ִכּיֹוק  ׂשְ ּבִ ְיִסיֵקְך  ְוַתל  ֶחְמדֹוָקיו, 

ה ק ְוַגם ְלֶחְרּפָ י ִתם ְלבׁשֶ יָקם, ּכִ י לֹת ְלֵעֶזר ְולֹת ְלהֹוִעיל ֵרתׁשִ  ָלמֹו, ְוִזְכִרי, ּכִ

ַתֲחִריָקם.



הלבבוק הלבבוקחובוק  חובוק  קוכחהקוכחה

 תרחוק המוסר  קקריז קקרטז  תרחוק המוסר 

כּוַנק  ַחְדֵרי ָחְכָמֵקְך, ּובֹוִתי ַעד ּקְ י ּבְ בּוָנֵקְך, ְוֹסּבִ ְרחֹובֹוק ּקְ ׁשֹוְטִטי ּבִ י,  ַנְפׁשִ
ּוֶפֶגר  ִנְמָתס,  גּוף  הּות  ֲהלֹת  ְיסֹודֹו.  ָעָפר  ּבֶ ר  ֲתׁשֶ יֵקְך,  ּכִ ַמׂשְ ְנַין  ּבִ

רּוָפה  ׂשְ ְסרּוָחה,  ה  ּפָ ִמּטִ נּוי  ּבָ ָחק,  ָמׁשְ תֹור  ּוִמּמָ ׂש,  ִנְרּפָ ְעָין  ִמּמַ ָתרּוץ  מּוָבס, 

ף, ְמֻטּנָ ֶרֶחם  ּבְ ָעצּור  ְזָוָעה,  ַרת  ְוָהָיה  ּקֹוֵלָעה,  ְדמּוק  ּבִ ּגֶֹלם  סּוָחה,  ּכְ ֵתׁש   ּבָ

ל ַהּיֹום  ּכָ ַוֲהָבִלים.  ַוֲחָבִלים, ִלְרתֹוק ָעָמל  ִציִרים  ּבְ ד  ֻיּלַ ָסגּור ְבֶבֶטן ְמֻלְכָלְך, 

ֶתְביֹון, ל,  ּדַ ֵיֵלְך,  ְך  ּוַבחׁשֶ ת  ּבָ ְך  חׁשֶ ּבַ ְצָוה,  ּוִמּמִ ִמּמּוָסר  ְוָסר  ַקֲתָוה,  ה   ִהְקַתּוָ

ָעָפר, יו  ַחּיָ ּבְ ְך,  ְלּקֵ ִמּבִ לֹו  ְקבּוָנה  ְולֹת  ְלָעֵדְך,  ִמּבַ לֹו  ַדַעק  לֹת  ָוֵהֶלְך,   ָעִני 

ה ְוגּוׁש ָעָפר ְיַכּסּוהּו,  עֹודֹו ּקֹוָלִעים ְיסֹוְבבּוהּו, ְוַתֲחִריקֹו ִרּמָ ּוְבמֹוקֹו ֵתֶפר, ּבְ

ָתֶרץ ַחְבלֹו. ָלֵכן ְלִכי ַתּקְ ּוָמְלִכי ָעָליו, ֹמתלֹו, ָטמּון ּבָ ין ְיִמינֹו ִלׂשְ  לֹת ֵיַדע ּבֵ

ִרירּוק  ׁשְ ְלִכי ּבִ י ִלְבֵני ָחְכָמה ְמלּוָכה ֵקתֹוק, ְוֶעֶבד ֱתִויל ַלֲחַכם ֵלב. ְוַתל ּקֵ ּכִ

ְוַתל ּתֹוָקיו,  ַמֲעׁשַ ֶבַצע  ּבְ ּוַמֲתִסי  מֹוֲעצֹוָקיו,  ּבְ י  ְתׁשִ ּנָ ּקִ ְוַתל  ָהָרע,  ְך   ִלּבֵ

ֵלב ֶתק  ד  ִויַתּבֵ ָחָכם  ְיהֹוֵלל  ת  ָהעׁשֶ י  ּכִ ִלי,  ְהּבָ ּקֶ ַתל  ּוְבָגֵזל  ת  ְבעׁשֶ ְבְטִחי   ּקִ

ָנה. ַמּקָ

י ַהּכֹל ָהָיה ִמן ֶהָעָפר, ָתְמָנם ַהּכֹל  , ּכִ ֶרְך ָהַלְכּקְ ה ּדֶ ִסּלָ ְך ַלּמְ יִקי ִלּבֵ ׁשִ י,  ַנְפׁשִ
ב ֶתל ֶהָעָפר, ּוְלָכל ִנְבָרת ְונֹוָצר, ֵיׁש ֵתץ ְוַקְכִליק, ָלׁשּוב ֶתל ָהָתֶרץ  ׁשָ

תּו,  ְיֻדּבָ ָתִחיו  ּבְ ִתיׁש  ַיַחד  ם  ְבּקָ ׁשִ ַתִחים,  ֶוק  ְוַהּמָ ים  ְוַהַחּיִ ח.  ֻלּתָ ה  ּנָ ִמּמֶ ר  ֲתׁשֶ

ֵקֵבל  רּוֵתי  ּבְ ְוָכל  ָרעּוַע,  ר  ׁשֶ ּגֶ ְתצֹוק  י  ּקֵ ׁשְ ּבִ ֲתחּוִזים  ָרדּו,  ִיְקּפָ ְולֹת  דּו  ִיְקַלּכְ

סֹוֵקר,  ֶוק  ְוַהּמָ ּבֹוֶנה  ים  ַהַחּיִ מֹוָצתֹו,  ֶוק  ְוַהּמָ מֹוָבתֹו  ים  ַהַחּיִ ָעָליו.  עֹוְבִרים 

ֶוק  יר ְוַהּמָ ים ַמְחּבִ ֶוק עֹוֵתר, ַהַחּיִ ים נֹוֵטַע ְוַהּמָ ֶוק תֹוֵצר, ַהַחּיִ ים זֹוֵרַע ְוַהּמָ ַהַחּיִ

ֲעָבר ּכֹוס,  י ַגם ָעַלִיְך ּקַ ר. ּוְדִעי ָנת ּוְרִתי, ּכִ ֶוק ְמַפּזֵ ים ַמֲחִריז ְוַהּמָ ַמְפִריד, ַהַחּיִ

עֹוָלֵמְך.  יק  ּבֵ ֶתל  ְוָקׁשּוִבי  ָוֶפַגע,  ֵעק  ִיְתֵרְך  י  ּכִ ֶרַגע,  ּכְ ֶחְדֵרְך  לֹון  ִמּמְ ְוֵקְצִתי 

ר ָיַגַעּקְ ּבֹו  ְך, ֵחֶלף ֲעבֹוָדֵקְך, ֲתׁשֶ ְרּקֵ ּכֻ ֵקְך, ְוִקְתִחי ַמׂשְ ְרִצי ְפֻעּלָ ּיֹום ַההּות ּקִ ּבַ

ְך  ְכִחי ַעּמֵ י ָתְזֵנְך, ְוׁשִ ְמִעי ָנת ּוְרִתי ְוַהּטִ ה, ִתם טֹוב ְוִתם ָרע. ָלֵכן ׁשִ עֹוָלם ַהּזֶ ּבָ

ֲחִוי לֹו  ּקַ ִים, ְוִהׁשְ ּפַ ִתי ֵתָליו ּכַ ְך, יֹוֵמְך ְוֵליֵלְך, ׂשְ י ְלַמְלּכֵ ּוֵביק ָתִביְך, ְותּוִמי רֹּנִ

ָיְפֵיְך,  ֶלְך  ַהּמֶ ִיְקָתו  תּוַלי  ִים,  ְרּכָ ּבִ ַעל  ְכִריָעה  ּבִ ַמִים,  ִיְזלּו  ִיְך  ְוַעְפַעּפַ ִים,  ַתּפַ

ה, ְוַתֲחֵרי  עֹוָלם ַהּזֶ יֵמי ָעְנֵיְך, ּבָ לֹום, ְוָיחֹן ָעַלִיְך ּבִ ם ָלְך ׁשָ ת ָפָניו ֵתַלִיְך, ְוָיׂשֵ ְוִיּשָׂ

ַמל ָעָלְיִכי. י ֵמעֹוֵדְך ּגָ ׁשּוֵבְך ִלְמנּוָחְיִכי, ּכִ

ֵקְך ְוֵיׁש ְלֵתל ָיֵדְך,  ים ַחּיָ ַחּיִ עֹוד ּבַ ְמִעיִטי, ּבְ ָהִכיִני ֵציָדה ָלרֹוב, ַתל ּקַ י,  ַנְפׁשִ
י ָפָנה ַהּיֹום,  ח ֵציָדה, ּכִ ֶרְך, ְוַתל ּקֹתְמִרי ְלָמָחר ֶתּתַ ְך ַהּדָ י ַרב ִמּמֵ ּכִ

ַעְלּקְ ּבֹו,  ר ּפָ י ְקמֹול ָלַעד לֹת ָיׁשּוב, ְוָכל ֲתׁשֶ ֶלד יֹום. ּוְדִעי, ּכִ ְולֹת ֵקְדִעי ַמה ּיֵ

ה.  ל ַחי ְמֻכּסֶ ֶוק ִמּכָ י יֹום ַהּמָ ה, ּכִ תּול ְוָספּור ְוָחׁשּוב, ְוַתל ּקֹתְמִרי ָמָחר ֶתֱעׂשֶ ׁשָ

ְוַתל  ּוִבְרתֹו.  ִחּצֹו  ַלח  ִיׁשְ ֵעק  ָכל  ּבְ ֶוק  ַהּמָ י  ּכִ ֻחּתֹו,  יֹום  ָכל  ּבְ ֲעׂשֹוק  ַמֲהִרי 

ן ִתיׁש  ּה, ּכֵ ִצּפֹור נֹוֶדֶדק ִמן ִתּנָ י ּכְ יֹומֹו, ּכִ ַבר יֹום ּבְ ְקַמְהְמִהי ֵמֲעׂשֹוק חֹת ּדְ ּקִ

ׁשּוִבי  ּקָ ְגֵרְך,  ּפִ ר  ְסּגֵ ִמּמַ ַתֲחֵרי ֵצתֵקְך  י  ּכִ ְך,  ְבַנְפׁשֵ י  ַדּמִ ּקְ ְוַתל  תֹומֹו,  ִמּמְ נֹוֵדד 

ֵכן ָלְך ָתז ֲעׂשֹוק טֹוב ָוָרע, ְולֹת יֹוִעיֵלְך  י לֹת ִיּקָ ַחק, ּכִ ׁשּוָבה ִנּצַ ְלקֹוַכַחק, ִמּמְ

י ָהעֹוָלם ַההּות,  ע, ּכִ ָמה ָוֶפׁשַ ע, ְוַתׁשְ ֵחם ָלְך ֵמֶרׁשַ ׁשּוָבה, ְולֹת ִהּנָ ׁשּוָבה, ִמּמְ ּקְ

ם  ּלֵ ל ָתָדם ָחקּום, ְוָערּוְך ְלׁשַ ַיד ּכָ ר ּבְ ל ָסקּום ְוָצפּון, ֲתׁשֶ ּבֹון, ְוֵסֶפר ּכָ ָנכֹון ְלֶחׁשְ

ִריק ִמן ׁשֹוְכֵחי ֵתל,  ּבְ ְנַתם  ֵתם בֹו  ּוְלִהּנָ מֹו,  ֵבי ׁשְ ּוְלחֹוׁשְ ְיָי  ְלִיְרֵתי  ָכר טֹוב,  ׂשָ

י ַנַעְבֶדּנּו, ּוַמה  י ּכִ ּדַ ַ ָרֶכיָך לֹת ָחַפְצנּו, ַמה ּשׁ ּנּו, ְוַדַעק ּדְ ָהתֹוְמִרים ָלֵתל סּור ִמּמֶ

ע ּבֹו. י ִנְפּגַ ּנֹוִעיל ּכִ
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קקריח  תרחוק המוסר 

ְמִעי מּוָסר  ִלין ְמׁשּוָגֵקְך. ׁשִ ְך ּקָ ִתם ָחַכְמּקְ ָחַכְמּקְ ָלְך, ְוִתם ַלְצּקְ ִתּקָ י,  ַנְפׁשִ
ִוד: סֹוף  ן ּדָ ְבֵרי תֶֹהֶלק ּבֶ ִמיד, ּדִ ְך ּקָ יִקי ַעל ִלּבֵ ְפָרִעי, ׁשִ ַוֲחָכִמי ְוַתל ּקִ

י  ל ָהָתָדם, ּכִ י ֶזה ּכָ מֹור, ּכִ ָמע, ֶתק ָהֱתלִֹהים ְיָרת ְוֶתק ִמְצֹוָקיו ׁשְ ָבר ַהּכֹל ִנׁשְ ּדָ

ל ֶנְעָלם, ִתם טֹוב ְוִתם ָרע. ְוַתל  ט, ַעל ּכָ ּפָ ִמׁשְ ה ָהֱתלִֹהים ָיִבית ּבְ ל ַמֲעׂשֶ ֶתק ּכָ

ְך  חׁשֶ ֵתין  ְוִזְכִרי:  הּו,  ַמֲעׂשֵ י  ַתְנׁשֵ ל  ּכָ ָלַדַעק  ַיְחּקֹום,  ָתָדם  ל  ּכָ ַיד  ּבְ ִחי:  ּכְ ׁשְ ּקִ

ָכל ּכֵֹחְך ְותֹוֵנְך,  י ֶתק ְיָי תֹוֵנְך ּבְ ׁשִ ּתְ ם ּפֹוֲעֵלי ָתֶון. ּבַ ֵקר ׁשָ ְוֵתין ַצְלָמֶוק, ְלִהּסָ

יֹום ַתף ְיָי ּוְביֹום ֲחרֹון ַתּפֹו, ְוַקְזִהיִרי  ְקִרי ּבְ ּסָ י ֲעָנָוה, תּוַלי ּקִ ׁשִ ּתְ י ֶצֶדת ּבַ ׁשִ ּתְ ּבַ

ת  ֶמׁש ְצָדָתה ּוַמְרּפֵ ְגבּוָרקֹו, ְוִקְזַרח ָעַלִיְך ׁשֶ ּבִ ֶמׁש  ֶ זַֹהר ָהָרִתיַע, ּוְכֵצתק ַהּשׁ ּכְ

ִתי ִזְמָרה ֵלתלַֹהִיְך, ַהְלִלי ָיּה  ה תּוִמי ְלִכי ְוִהְקַחְנִני ַלֲתדֹוַנִיְך, ּוׂשְ ְכָנֶפיָה. ְוַעּקָ ּבִ

ה. י ָנִעים ָנתָוה ְקִהּלָ ָרה ֵלתלֵֹהינּו, ּכִ י טֹוב, ַזּמְ ּכִ

ה ׁשָ ּתָ  ּבַ

ֶרת ו' ַער ַתֲהַבק ה' ּפֶ ׁשַ ֶרק ּבְ ְזּכֶ ְחֵיי ַהּנִ נּו ּבַ ְלַרּבֵ

ִעיר,  י ּקָ ִכין, ְוַנְפׁשִ י ּקָ ַצְחֵצַח, ְוִלּבִ ֶקָך, ּוְלׁשֹוִני ּקְ ִהּלָ יד ּקְ ח ּוִפי ַיּגִ ְפּקַ ָפַקי ּקִ ׂשְ ְיָי 
ִקי  ֲתִזין, ּוְקִפּלָ יב, ַוֲתָמַרי ּקַ ְתׁשִ יִחי ּקַ יר, ְוׂשִ ְכׁשִ ְגיֹוִני ּקַ יר, ְוׁשִ ְיׁשִ ְוֶהְגיֹוִני ּקַ

ֶקָך,  ִהּלָ ּקְ ר  ְלַסּפֵ ָעְמִדי  ּבְ ֹבת,  ּקָ ֵתֶליָך  ְוָעִקי  ְוׁשַ ְתַרב,  ּקִ ָעֶדיָך  ִקי  ְוִרּנָ ַמע,  ִקׁשְ

יד  ְלַהּגִ ָך,  ַחְסּדֶ ַלֲערֹוְך  ָך,  ֻעּזֶ נֹוְרתֹוק  ּבְ יַח  ָלׂשִ ְלֶתָך,  ּפִ ק  ּוְלַחּוֹ ִצְדֶתָך,  ְוַלֲהגֹוק 

ה  י, ְוִיְכּבֶ ְמׁשִ ְך ׁשִ ר לֹת ֶיְחׁשַ י, ַעד ֲתׁשֶ ַתּפִ ים ּבְ ָמִקי ִבי, ְורּוַח ַחּיִ עֹוד ִנׁשְ ָך, ּבְ ֲתִמּקֶ

ֵתֶליָך  ַיֲהלֹוְך  ְורּוִחי  ח,  לּוּתָ ה  ּנָ ִמּמֶ ר  ֲתׁשֶ ָהָתֶרץ  ֶתל  ְגִרי  ּפִ ְוָיׁשּוב  ָמִקי,  ִנׁשְ ֵנר 

ה, ָמתֹום לֹת יֹוִעיל הֹון ְולֹת  ָזַפּקּו ֵעין ַתּיָ ט, ְנִקיב לֹת ְיָדעֹו ַעִיט ְולֹת ׁשְ ּפָ ׁשְ ַלּמִ

י ְלַמַען  י, ּכִ י ָתְמָנם ָיַדְעּקִ ט ְוַתֲהַבק ֶחֶסד. ּכִ ּפָ י ִתם ֲעׂשֹוק ִמׁשְ ִיְסּכֹון ִתְנָין, ּכִ

ה. י ֲעֶדּנָ ְדְלָך נֹוַצְרּקִ ק ּגָ ה, ּוְלַחּוֹ ְמָך הּוֵבתִקי ֵהּנָ ר ׁשִ ַסּפֵ

ֶתָחד  ָך,  ְלַבּדְ ֶתָחד  ה  ַתּקָ י  ּכִ ִני,  ֲחַנְנּקָ ר  ֲתׁשֶ ַעק  ַהּדַ תֹור  ּבְ ֱתלַֹהי  ְיָי  ינֹוִקי  ּבִ
ְוִקְכָלה,  ה  ִחּלָ ּקְ ֵמֵתין  ֶתָחד  ְוִדְמיֹון,  ֵעֶרְך  ֵמֵתין  ֶתָחד  ֵחֶתר,  ֵמֵתין 

ָך,  ִני ְלֶנְגּדֶ ָך, ֶתָחד ֵמֵתין ׁשֵ ֶעְרּכֶ יק ְוַתֲחִריק, ֶתָחד ֵמֵתין ַתֵחר ּכְ ֶתָחד ֵמֵתין ֵרתׁשִ

ֵמֵתין  ֶתָחד  נּוִיים,  ַהּמְ רֹתׁש  ְכֶתָחד  לֹת  ֶתָחד  ְנָין,  ַהּמִ רֹתׁש  ְכֶתָחד  לֹת  ֶתָחד 

ֶמָך, ֶתָחד ֵמֵתין  רּוד ּוַמֲחלֶֹתק, ֶתָחד ֵמֵתין ַתֵחר ִתּדְ ִחּבּור ְותֹוֶסף, ֶתָחד ֵמֵתין ּפֵ

ְולֹת  ֶתָחד,  הּות  ֱתֶמק  ּבֶ לֹת  ָך,  ְלּקְ ּבִ ֶתָחד  ִנְתָרת  ר  ֲתׁשֶ ל  ּכָ י  ּכִ ְיַתֲחֶרָך.  ַתֵחר 

ְפָרִדים, ְוַגם ִנְפָרד ַלֲתָחִדים,  ר ֵמֲתָחִדים, ּוָבנּוי ִמּנִ י הּות ְמֻחּבָ ֱתמּוָנה ְמֻיָחד, ּכִ ּבֶ
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יק ְוַתֲחִריק, ָתחֹור ָוֶתֶדם,  ה ְוִקְכָלה, ְוֵרתׁשִ ִחּלָ ְוֶנֱחַלת ְלִנְפָרִדים, ְוַגם ֵיׁש לֹו ּקְ

ַבּדֹו. ָלֵכן ֱתֶמק ַעל ְיצּוֶריָך,  ִני ְלֶנְגּדֹו, ְוָכמֹוהּו עֹוד ִמּלְ ֵעֶרְך ְוִדְמיֹון, ַגם ֵיׁש ׁשֵ

ָכל ֵלב, ְולֹוַמר ְלָפֶניָך: ְיָי ֱתלֵֹהינּו ְיָי ֶתָחד. ִרּיֹוֶקיָך, ְלַיֶחְדָך ּבְ יב ַעל ּבְ ְוַיּצִ

ָרתָק ׁשֶֹרׁש  ה ֱתלֵֹהי ָהֱתלִֹהים ַוֲתדֹוֵני ָהֲתדֹוִנים, ּבָ י ַתּקָ ְיָי ֱתלִֹהים, ּכִ ֶוֱתֶמק 
ְהיּו  ָך ַוּיִ רּוַח ַתּפֶ ם ּבְ ְרּקָ ל נֹוָצר ֵמֶתֶפס, ְוִחּבַ ָבר ֵמַתִין, ְוצּוַרק ּכָ ל ּדָ ּכָ

חּוג  ּוְבַמֲתָמְרָך  עֹוֶמֶדק,  ְלעֹוָלם  ִלְהיֹוק  ָיִריָק,  ה  ּנָ ּפִ ֶתֶבן  ּוִבְדָבְרָך  ַלֲתָחִדים. 

, ּוַמִים ְוֵתׁש ָתִניָק,  ְנּקָ ּכַ ם ֶתֶרץ ְורּוַח ּקִ , ִלְהיֹוק ְלעֹוָלם סֹוֵבב. ּגַ ַמִים ּכֹוַנְנּקָ ׁשָ

ין  ל ּבֵ ְבּדֵ ת ְכבֹוֶדָך ֵמֵתׁש, ְוִצְבתֹוק ַמְלֲתֵכי ָמרֹום ֵמרּוַח, ַוּקַ ְרֵקי ִכּסֵ ה ְמׁשָ ֲעׂשֶ ַוּקַ

ת  ׁשֵ ּדְ ֶרץ, ַוּקַ ם חֹת ּוְגבּול ְלִמְתֵוה ֵמיֵמי ָהָתֶרץ, ְלַבל ִיְפְרצּו ּפֶ ׂשֶ ַמִים ָלָמִים, ַוּקָ

ְמתֹורֹוק  ָהתֹור  ִמן  ֲחצֹוב  ַוּקַ ַנֲעָמִנים.  ְוִנְטֵעי  ֵזְרעֹוִנים,  ִמיֵני  ָכל  ּבְ ָהֲתָדָמה 

יָרה  ּיֹום ׁשִ ְיָלה, ּפֹוְצִחים ּבַ ּיֹום ּוַבּלַ ִלים ּבַ י רּום, מֹוׁשְ ּלֵ ַגְלּגַ ְוכֹוָכִבים ְתבּוִעים ּבְ

י  ָרָתם, ּוְמִעיִדים ּכִ י ָחָכם ּבְ יִדים ּכִ ְיָלה ְלתֹוָנם, ַמּגִ ּלַ ם, ְונֹוְקִנים ְזִמירֹוק ּבַ ְלעֹוׂשָ

כּונֹוק ִצְבתֹוָקם, ָלַדַעק  י לֹת ָיבֹות ַעד ּקְ ֶהם ִיּדֹום, ּכִ יל ּבָ ּכִ ׂשְ ּבֹור ְיָצָרם, ַהּמַ ּגִ

ְועֹוף  ם  ַהּיָ ֵגי  ּדְ ִים  ַהּמַ ְרצּו  ׁשְ ַוּיִ ֲהִליכֹוָקם.  ֵחֶתר  ָיִבין  לֹת  י  ּכִ ִנְבַער  ְמִסּלָֹקם, 

דֹולֹוק,  ּגְ ִעם  ְתַטּנֹוק  ְוַחּיֹוק  ר,  ִמְסּפָ ְלֵתין  ְוֶרֶמׂש  דֹוִלים  ּגְ יִנים  ְוַקּנִ ַמִים,  ָ ַהּשׁ

ָתָדם  ָיַצְרּקָ  זֹתק  ל  ּכָ ְוַתַחר  ָתֶרץ.  ְוַחְיקֹו  ָדי  ׂשָ ֲהמֹוק  ּבַ ם  ּגַ ָהָתֶרץ  ַוּקֹוֵצת 

ה ּוָבָרה,  ָמה ְיָתָרה ְוַזּכָ יו ְנׁשָ ַתּפָ ְמָך, ְוָנַפְחּקָ ּבְ ׁשִ ִלְכבֹוְדָך, ּוָבָרתָק ֱתנֹוׁש תֹוֵרת ּבְ

י  ּכִ ֶדק  ַמּגֶ ה,  ּוְמִזּמָ ַדַעק  ְולֹוֶמֶדק  ְוָחְכָמה,  תֹוֶלֶטק מּוָסר  ֶלק,  ּכֶ ּוַמׂשְ ָמה  ְמֻחּכָ

יֶרָך,  ְוַיּכִ ֵלב  ֲחַכם  ל  ּכָ יל  ּכִ ַיׂשְ ּה  ּבָ ְבָרתָקּה.  ה  ַתּקָ י  ּכִ ּוְמִעיָדה  ּה,  ְיַצְרּקָ ה  ַתּקָ

י  ְמּקָ ְלתֹוק ּוְלמֹוֵפק ְלַתְנׁשֵ ה ׂשַ י ַתּקָ בּוָנה ְוִיְמָצֶתָך, ּכִ ה ִיְקּבֹוֵנן ִתיׁש ּקְ ּנָ ּוִמּמֶ

ָך  ּבְ ב  ְיַכּזֵ י ִתם  ּכִ ַנְפׁשֹוָקם,  ּבְ ע  ה ְלֵעד ְמַמֵהר ִלְמִביֵני ַמּדָ ְוָנַקּקָ ָקם,  ַחּיָ ּבְ ֵלָבב 

ה  ֲעֶנּנָ ָמקֹו, ּוְכָכִפיס ֵמֵעץ ּקַ ְזַעת ִנׁשְ יר ּקִ ֶתֶבן ִמּתִ ּכְ ָך ְמַכֵחׁש,  ּבְ ב ִויַכֵחׁש  ְמַכּזֵ

ל  ּכָ ִיְמָצתּוָך  בֹוָקם  ּוְבַמְחׁשְ יָך,  ְמַבְתׁשֶ ל  ּכָ ילּוָך  ּכִ ַיׂשְ ִלּבֹוָקם  ּבְ ָלֵכן  רּוחֹו. 

י ַנְפׁשֹוֵקינּו ְלָך ָעֵלינּו  ַחְדֵרי רּוָחם ִלְמתֹד, ּכִ ה ּבְ יָך, ַוֲתֵליֶהם ָתרֹוב ַתּקָ ּדֹוְרׁשֶ

י ֲתַנְחנּו ַהחֹוֶמר  ְלֵעִדים ֶנֱתָמִנים, ּוְגִוּיֹוֵקינּו ַיֲענּו ָבנּו ֵעדּוק ֱתֶמק, ְויֹוִדיעּונּו ּכִ

נּו. ּלָ ה ָיְדָך ּכֻ ה הּות ַהּבֹוֵרת ּוַמֲעׂשֵ ה יֹוְצֵרנּו, ְוִכי ַתּקָ ְוַתּקָ

יָך  ַמֲעׂשֶ ּכְ ה  ַיֲעׂשֶ ִמי  ְוֵתין  ֶפֶלת,  ה  עֹוׂשֵ ָהֵתל  ה  ַתּקָ י  ּכִ ֱתלִֹהים,  ְיָי  ֶוֱתֶמק 
יָק ֵיׁש  ה ָעׂשִ ה, ְוַתּקָ ׁש עֹוׂשֶ ה זּוָלְקָך ֵיׁש ִמּיֵ ל עֹוׂשֶ י ּכָ ְוִכְגבּורֹוֶקיָך, ּכִ

ּקֹו,  ׁשְ ָבר לֹת ִחּדַ ׁש ׁשֶֹרׁש ּדָ ִלי ָמה, ְוָכל ָחָכם ָחָרׁש ָיַצְרּקָ ֵתין ּבֹו ֹכַח ְלַחּדֵ ִמּבְ

ׁש  ְמַחּדֵ ּובֹוֵרת,  יֹוֵצר  הּות  ה  ַתּקָ ֲתָבל  ְיַצְרּקֹו,  לֹת  ָחָדׁש  ר  ִעּתָ ְלַהְמִצית  ְולֹת 

דֹולֹוק ַעד ֵתין ֵחֶתר ְוִנְפָלתֹוק ַעד ֵתין  ה ּגְ ל: "עֹוׂשֶ ר, ָלֵכן ָנֶתה ְלָך ְלַהּלֵ ּוְמַחּבֵ

ר". ִמְסּפָ

ָרתקֹו, ְולֹת ְלֶהֶבל ְיַצְרּקֹו, ל ְיצּור ִנְמָצת לֹת ֹקהּו ּבְ י ּכָ ְיָי ֱתלִֹהים, ּכִ  ֶוֱתֶמק 
ר  ְכִליק ָהעֹוָלם, ְוַגם ֵמִעיד ַעל ָחְכָמְקָך ּוְקבּוָנְקָך, ְוָכל ֲתׁשֶ י בֹו ּקַ ּכִ

ל  י ּכָ י ּכִ ֱתַמר: "ָיַדְעּקִ ּנֶ ִעְנָין ׁשֶ ֵלם ֵמֵתין ִיְקרֹון, ּכְ רֹון, ְוׁשָ ם ֵמֵתין ִחּסָ יָק ּקַ ָעׂשִ

ּנּו ֵתין ִלְגרַֹע",  ה ָהֱתלִֹהים הּות ִיְהֶיה ְלעֹוָלם, ָעָליו ֵתין ְלהֹוִסיף ּוִמּמֶ ר ַיֲעׂשֶ ֲתׁשֶ

י ְבָכל ַחְכֵמי  י ְלָך ָיָתָקה, ּכִ ל: "ִמי לֹת ִיָרֲתָך ֶמֶלְך ַהּגֹוִים ּכִ ָלֵכן ֵיתֹוק ְלָך ְלַהּלֵ

ְמָך ׁשִ ְוָגדֹול  ה  ַתּקָ דֹול  ּגָ ְיָי,  מֹוָך  ּכָ ֵמֵתין  מֹוָך.  ּכָ ֵמֵתין  ַמְלכּוָקם  ּוְבָכל   ַהּגֹוִים 

ְגבּוָרה". ּבִ
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ֵני ֲעָבֶדיָך,  רֹוב ַרֲחֶמיָך ַעל ֶזַרע ְיִדיֶדיָך, ַוֲחָסֶדיָך ַעל ּבְ י ּבְ ְיָי ֱתלִֹהים, ּכִ ֶוֱתֶמק 
תֹוקֹוק נֹוָרתֹוק.  יק ֲעָבִדים ּבְ דֹולֹוק, ּוִמּבֵ ַמּסֹוק ּגְ נּו ּבְ ַתְלּקָ ְצַרִים ּגְ ִמּמִ

נּו,  ַמִים ֶהֱתַכְלּקָ ּקָ ְלַהֲעִביֵרנּו, ְוֶלֶחם ׁשָ ַתְעּקָ ְלָפֵנינּו, ּוֵמיָמיו הֹוַבׁשְ ְוַים סּוף ּבָ

ֵתׁש  ֲהבֹוק  ִמּלַ ָך  ָתְדׁשְ רֹוק  ְוִדּבְ נּו,  ִהְנַחְלּקָ ִעים  ַהּנָ ְמָך  ְוׁשִ נּו,  ַחְרּקָ ּבְ ה  ְוִלְסֻגּלָ

ִרים  ִטים ְיׁשָ ּפָ נּו, ּוִמׁשְ נּו, ּוִמְצוֹוק ֱתֶמק הֹוַדְעּקָ נּו, ְוקֹוַרק ֶחֶסד ֲחַנְנּקָ ַמְעּקָ ִהׁשְ

ם  ּבָ ְלָהִתיר  ר,  יֹוׁשֶ ֵלי  ַמְעּגְ ּבְ ְלַהְנחֹוֵקנּו  הֹוֵריָקנּו,  יִתים  ַצּדִ ים  ְוֻחּתִ נּו,  ְדּקָ ִלּמַ

ִמּמֹוטֹוק  נּו  ַנְפׁשֵ ְוִלְפּדֹוק  ֵקנּו,  ְגִוּיָ ֵתי  ִחׁשְ יג  ִמּסִ מֹוֵקינּו  ִנׁשְ ְוִלְצרֹוף  ֵעיֵנינּו, 

ת. יִתים ָלעֹוָלם ַהּבָ ּדִ ה, ְלַהְנִחיֵלנּו תֹור ָזרּוַע ַלּצַ ֲתוֹוק ָהעֹוָלם ַהּזֶ ַמן, ּוִמן ּקַ ַהּזְ

ל  י ַתֲחִריק ּכָ ְנּקִ י ִמְפֲעלֹוַקי, ְוִתּזַ ַתְלּקִ י ָתְרחֹוַקי, ְוׁשָ י ְדָרָכי ְוָחַתְרּקִ ְבּקִ ַ ִחּשׁ ָלֵכן 
ְעּקּוִעים,  ה ַהּכֹל ֶהֶבל ּוְרעּוק רּוַח, ְוסֹופֹו ּקֹהּו ְוַתֲחִריקֹו ּקַ ֲחמּודֹוַקי, ְוִהּנֵ

ַח  ּפֵ ְנֵפי ְכבֹוֶדָך, ּוְלִהְסּקַ ַחק ּכַ יב ַרְגַלי ֶתל ֵעדֹוֶקיָך, ְלִהְסּקֹוֵפף ּקַ ה ְלָהׁשִ ָוֶתְקַתּוֶ

ְלמּו  ִיּכָ ִיְהֶיה טֹוב ִליֵרֶתיָך, ְולֹת ֵיבֹוׁשּו תֶֹויָך, ְולֹת  י  ּכִ י  ָיַדְעּקִ י  ּכִ ֶתל ֲעבֹוָדֶקָך, 

ּכֹון, ְוַזְרעֹו ְלָפֶניָך ִיּכֹון. ָמתֹום ֶנֱתָמן ִיׁשְ ְך ּבְ יָך, ְוָכל ַהחֹוֶסה ּבָ ְמַבְתׁשֶ

ל ָחָדׁש  יקֹו, ְוסֹוף ּכָ ֵרתׁשִ ָבר נֹוָצר ּבְ ל ּדָ י ַתֲחִריק ּכָ י ּוִבינֹוִקי, ּכִ ִלּבִ ּבְ י  ְרּקִ ּקַ
ר לֹת  ת, ְוַכֲתׁשֶ נּוי ֶנְעּקָ ר ּבָ ת, ְוָכל ֲתׁשֶ ר ִנּקָ ר ְיֻחּבָ ַתְדמּוקֹו, ְוָכל ֲתׁשֶ ּבְ

ָיסּוף  ַהּכֹל  ִקְהֶיה,  ה  ְוַתּקָ ִיְכֶלה  ַהּכֹל  ַקֲעמֹוד,  ה  ְוַתּקָ יֹתַבד  ַהּכֹל  ִיְהֶיה.  ָהָיה 

ֲעִמיד  ּקַ ר  ֲתׁשֶ ָך,  ַחְסּדְ ּבְ ַהּבֹוְטִחים  ַהֲחִסיִדים  ַנְפׁשֹוק  ַבד  ִמּלְ ָקתּום,  ה  ְוַתּקָ

ַהר ִצּיֹון לֹת ִיּמֹוט  ָיי ּכְ ֱתַמר: "ַהּבֹוְטִחים ּבַ ּנֶ ִעְנָין ׁשֶ מּוט ַרְגָלם, ּכְ ְלעֹוָלם, ּוַבל ּקָ

ב". ְלעֹוָלם ֵיׁשֵ

ל  ְהֶיה ַתֲחִריק ּכָ ן ּקִ ִניָק, ּכֵ ר ָהִייָק ַעד לֹת ִרתׁשֹון, לֹת ׁשָ ֲתׁשֶ הּות ְיָי, ּכַ ה  ְוַתּקָ
ה,  ִחּלָ ּקְ ְלָך  ְיָקֲתרּו  ים לֹת  ַמּנִ ַהּזְ ַעד.  ַעד עֹוְלֵמי  ה  ּנֶ ּקַ ִקׁשְ ַתֲחרֹון, לֹת 

ה תֹוֵרת ַהּדֹורֹוק ֵמרֹתׁש, ְלָך יֹום  י ַתּקָ ְכָלה, ּכִ כּונֹוק ּקִ יגּו ְלָך ּקְ ְוַהּדֹורֹוק לֹת ַיּשִׂ

ר  ְוִעּתַ ים,  ַמּנִ ַהּזְ ְיסֹוד  ה  ֵהּמָ ר  ֲתׁשֶ ֶמׁש,  ְוׁשָ ָמתֹור  ֲהִכינֹוָק  ה  ַתּקָ ָלְיָלה,  ְלָך  ַתף 

ָמִים,  ה ָיֶדיָך ׁשָ ל: "ְלָפִנים ָהָתֶרץ ָיַסְדּקָ ּוַמֲעׂשֵ ִנים. ָלֵכן ָנֶתה ְלָך ְלַהּלֵ ָ ּבֹון ַהּשׁ ֶחׁשְ

ה  ֲחִליֵפם ְוַיֲחלֹופּו, ְוַתּקָ בּוׁש ּקַ ּלְ ֶגד ִיְבלּו ּכַ ּבֶ ם ּכַ ה ַקֲעמֹוד, ְוֻכּלָ ה יֹתֵבדּו ְוַתּקָ ֵהּמָ

ּכֹונּו ְוַזְרָעם ְלָפֶניָך ִיּכֹון". ֵני ֲעָבֶדיָך ִיׁשְ ּמּו, ּבְ נֹוֶקיָך לֹת ִיּקָ הּות ּוׁשְ

ב,  ִנּצָ ְדָבְרָך  ּבִ י  ּכִ ַיַען  ּבְ ה ְמתֹום ָהעֹוָלם.  ַתּקָ י  ּכִ י,  ְוִהְקּבֹוַנְנּקִ י  ָיַדְעּקִ ַהּיֹום  ם  ּגַ
לֹת  ַמִים  ָ ַהּשׁ ֵמי  ּוׁשְ ַמִים  ָ ַהּשׁ י  ּכִ ְמתֹוְמָך,  ָהעֹוָלם  ְוֵתין  עֹוֵמד,  יָך  ּפִ ּוְברּוַח 

ְולֹת  ָמתֹום,  ְיִכיֵלהּו  ֵחֶתר לֹת  לֹו  ֵתין  ר  ֲתׁשֶ ָכל  י  ּכִ ַדע,  ִיּוָ ּוֶבֱתמּוָנה  לּוָך.  ְיַכְלּכְ

ל ֶנְחָתר  י ָכל ָמתֹום ִנְתָצב, ְוָכל ָמעֹון ֶנְחָתר, ְולֹת ִיּכֹון ְלַכְלּכֵ ֵלהּו ָמעֹון, ּכִ ְיַכְלּכְ

ה  ְוַתּקָ ָמתֹום  ְיִכיְלָך  ְוֵתיְך  ִנְתָצב,  ְללֹת  ִנְתָצב  ְלָהִכיל  ֵכן  ִיּקָ ְולֹת  ֶנְחָתר,  ְללֹת 

ן,  ה הּות ַעד לֹת ָמתֹום ְמזּוּמָ ָרתקֹו. ְוַתּקָ ה ּבְ ֶלָך ָמעֹון ְוַתּקָ ְיַצְרּקֹו, ְוֵתיְך ְיַכְלּכְ

י ֵתין ְלָך ֵעֶרְך  ַהֲעלֹוָקם ַעל ֵלב, ּכִ י ֵלָבב, ּבְ ֵרר ְלַתְנׁשֵ ן ִיְקּבָ ם ּכֵ ְוֶטֶרם ֵעק ּוְזַמן, ּגַ

י ָכל ִנְמָצת זּוָלְקָך ָמתֹום ְיִכיֵלהּו ּוְזַמן ְיָקֳתֵרהּו, ֵייָתֵמן  ְמָצִתים, ּכִ ָכל ַהּנִ ְוִדְמיֹון ּבְ

י ֵתין ְלָך ָמתֹום נֹוָדע ְוָכל ְזַמן ֶנְחָתר.  ם, ִמּמֹוָצת ָדָבר, ּכִ ְעּקָ תֹוֶלק ּדַ ִמׁשְ ֲתַזי ּבְ

ָתרֹוב  ה  ַתּקָ ְוִכי  ָמֵלת,  בֹוְדָך  ּכְ ָהָתֶרץ  ְוֶתק  ַמִים  ָ ַהּשׁ ֶתק  י  ּכִ ילּו,  ּכִ ְוַיׂשְ ְוָיִבינּו 

ה, ְולֹת  ַעק ּוְמִזּמָ ְליֹוֵקיֶהם, ִתְרַבק ּדַ יֶהם ּוִמּמֹוֲעצֹוק ּכִ ַמק רּוַח ַתּפֵ ׁשְ ֲתֵליֶהם, ִמּנִ

ה:  ָ ם ְלָך ְתֻדּשׁ ׁשָ ּלְ ׁשַ ָרִפים, ּבְ נּו ְלָך ֲהמּולֹוק ׂשְ ְכִתְרַבק ִתיׁש ֶתל ָתִחיהּו. ָלֵכן ְיַרּנְ

תֹומֹו". בֹוד ְיָי ִמּמְ רּוְך ּכְ רּו ְלָך ַחּיֹוק ְותֹוַפִנים: "ּבָ בֹודֹו", ִויַזּמְ "ְמלֹת ָכל ָהָתֶרץ ּכְ
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קֹו ֵתין  ּלָ ְוִלְגּדֻ ל ְמתֹד  ּוְמֻהּלָ ְיָי  דֹול  ל ְוָלרֹון ְלָפֶניָך: "ּגָ ַעל ְיצּוֶריָך ְלַהּלֵ ְוחֹת 
ְלמּוְלָך,  ח  ׁשַ ְוַהּכֹל  ת  ִנּשָׂ ה  ַתּקָ ָך,  ֶנְגּדְ ָפל  ׁשָ ְוַהּכֹל  ָרם  ה  ַתּקָ י  ּכִ ֵחֶתר", 

ית  ַצּדִ ה  ַתּקָ ְירֹוֵמם,  ְלָך  ְוַהּכֹל  ה ְמרֹוָמם  ַתּקָ חּו,  ּבְ ְיׁשַ ְלָך  ְוַהּכֹל  ח  ּבָ ְמׁשֻ ה  ַתּקָ

ְלָך  ְוַהּכֹל  ֶמֶלְך  ה  ַתּקָ ְיָפֵתר,  ְלָך  ְוַהּכֹל  ְמפֹוָתר  ה  ַתּקָ ר,  ְיַסּפֵ ִצְדָתְקָך  ְוַהּכֹל 

ה נֹוָרת  יַע, ַתּקָ ְקָך ַיּבִ ֻדּלָ דֹול ְוַהּכֹל ּגְ ה ּגָ ָך ָיעֹוז, ַתּקָ ה ִעּזּוז ְוַהּכֹל ּבְ ַיְמִליְך, ַתּקָ

ָנֶתה  ְלָך  ָלֵכן  ְינֹוֵבב,  ָך  ֻעּזְ חֹוֶסן  ְוַהּכֹל  ָחִסין  ה  ַתּקָ יַח,  ָיׂשִ נֹוְרתֹוֶקיָך  ְוַהּכֹל 

ּגֹוִים". ִמי ּבַ דֹול ׁשְ ֶמׁש ְוַעד ְמבֹותֹו ּגָ ְזַרח ׁשֶ י ִמּמִ ֵתר: "ּכִ ְלִהְקּפָ

ָך  ה ַהּכֹל, ּוֵמִתּקְ ה ְמַחּיֶ ה סֹוֵבל ַהּכֹל, ּובֹוֵרת ַהּכֹל ֵמֵתין ּכֹל, ַתּקָ י ַתּקָ ּכִ ּוְלַמַען 
ְלָך  ְוהֹודֹוק  ָנִעים,  ְלָך  ְוֶזֶמר  ה,  ּדּוִמּיָ ְלָך  ה  ִהּלָ ּקְ ַהּכֹל,  ּוָפָעְלָך  ּכֹל, 

ל, ְולֹת ִיְסּכֹון ֶזֶמר,  ל יֹוִעיל ַהּלֵ י ְלָך ּבַ י ָיַדְענּו ּכִ ֵיתֹוק, ְוֶרֶנן ְלָך ַמה ּטֹוב. ְוַתף ּכִ

טֹובֹוֶקיָך  ִמּדֹוק  ְלָך  ם  ּלֵ ְלׁשַ נּו,  ֲחַנְנּקָ ר  ֲתׁשֶ ַעק  ַהּדַ מּוַסר  חֹת  ּבְ ָעֵלינּו  ָתְמָנם 

ִפי ּכֵֹחנּו. ל ּוְבִזְמָרה ְוקֹוָדה ּכְ ַהּלֵ ְוִנְפְלתֹוֶקיָך ֵתֵלינּו, ּבְ

ל  ּכָ ַעל  תָק  ְוִנּשֵׂ חֹוק,  ּבָ ׁשְ ַהּקִ ל  ּכָ ַעל  ְוָגַבְהּקָ  ִהּלֹוק,  ַהּקְ ל  ּכָ ַעל  ַנֲעֵליָק  ְוִתם 
ר ֶתָחד ֵמֶתֶלף  ָכל ְיצּוֶריָך ֶעְליֹוִנים ְוַקְחּקֹוִנים ְלַסּפֵ ָרכֹוק, ְוֵתין ּכַֹח ּבְ ַהּבְ

ק ָתָדם  י קֹוַלַעק ְולֹת ִתיׁש, ֶחְרּפַ ן ָתָדם, ְוַתף ּכִ י ּבֶ ָך, ַתף ּכִ ִרְבבֹוק נֹוָרתֹוק ֻעּזֶ

י ִמּקֹוְך ַמֲתָסָרּה ְלַחּוֹוק נֹוֲעֶמָך, ְוִנְכְסָפה ְוַגם  מֹוִני, ָצְמָתה ְלָך ַנְפׁשִ ּוְבזּוי ָעם ּכָ

ְמָך  ׁשִ יר  ְלַהְזּכִ ָעַלי  ף  ְוִקְקַעּטֵ ֶמָך,  ׁשְ ֶתק  ְלהֹודֹוק  ּה  ּקָ ְנחּוׁשְ ְבֵלי  ִמּכַ ְלָקה  ּכָ

ְלָך  ּוְלַהּלֶ ֲחָך  ּבֵ ְלׁשַ ה  ָוֶתְקַתּוֶ ְלָפֶניָך,  ן  ְלַרּנֵ ִרי  ּוְבׂשָ י  ִלּבִ ְוָכַמּה  ִזְכֶרָך,  ּוְלַהְרּבֹוק 

ְלֵקי ַרֲחֶמיָך,  ֲתַוק ָנֶפׁש. ְוֶתֱעמֹוד ַעל ּדַ ְמָך ּוְלִזְכְרָך ּקַ י ְלׁשִ ְמָך ֶעְליֹון, ּכִ ר ׁשִ ּוְלַזּמֵ

ֶניָך, ְוֶתַתח  ָפַקי ְלַחּלֹוק ּפָ ק ׂשְ ְקֵחי ֲחָסֶדיָך, ְוָתִכין ִמְנָחה ֲתֶרׁשֶ ב ַעל ּפִ ְוֶתְקַיּצֵ

י,  ת ַכּפָ ְמָך ֶתּשָׂ ּוְבׁשִ י  ַחּיָ ּבְ ָלֶתיָך, ְלַמַען ֲתָבֶרְכָך  ּפְ י ְדָבִרים ְלַחּוֹוק ִמְתַצק  ִעּמִ

י  י ַתֲחֶריָך ּבִ ְבָתה ַנְפׁשִ י. ּדָ ל ּפִ ְפֵקי ְרָננֹוק ְיַהּלֶ י ְוׂשִ ע ַנְפׁשִ ּבַ ׂשְ ן ּקִ מֹו ֵחֶלב ָוֶדׁשֶ ּכְ

מֹוִקי,  ּבְ ֵחִני  ּתָ ּקִ בֹוד  ּכָ ְוַתַחר  עֹוִדי,  ּבְ ְנֵחִני  ּקַ ֲעָצְקָך  ּבַ תּוַלי  ְיִמיֶנָך,  ְמָכה  ּקָ

ֶמָך. ט ְלתֹוֲהֵבי ׁשְ ּפָ ִמׁשְ ּכְ

ִלי ּבְ דֹול  ּגָ ְלֵתי  ּפִ ֵמֲחוֹוק  ְוַדּלֹוִקי  ת,  ְוִנּשָׂ ָרם  ֵני  ּפְ ֵמֲחלֹוק  ְנַתּלֹוִקי   ְוִתם 
לּוב ָמֵלת ִמְרמֹוק,  ה ְוקֹוֵלָעה, ּכְ י ָתֹנִכי ָעָפר ָוֵתֶפר, ִרּמָ ַיַען ּכִ ֵחֶתר, ּבְ

ּוַבל  ִקְבֶזה,  לֹת  ָעִני  ֱענּוק  י  ּכִ ְיָי,  י  ָיַדְעּקִ ּוְכִלּמֹוק,  ק  ּבֹוׁשֶ ָמֵלת  ִנְמָתס  ִלי  ּכְ

יחֹו ּשִׂ ּוַמה  ֱתנֹוׁש  ּוָמה  לֹו.  ָעֵקר  ּקֵ ֵתֶליָך  עֹו  ּוְ ּוְבׁשַ ּנּו,  ִמּמֶ ֶניָך  ּפָ יר  ְסּקִ  ּקַ

ר  ֲתׁשֶ לּוֵלי  ְלמּוֶלָך,  ב  ֶנְחׁשָ ָוֹקהּו  ּוְלֶתֶפס  ֶנְגֶדָך,  ַתִין  ּכְ ְוַהּכֹל  קֹו,  ִהּלָ ּקְ ּוַמה 

ְוהֹוַדְעּקֹו  ֶמָך,  ׁשְ ִיחּוד  ּבְ ְדּקֹו  ְוִכּבַ ֵעדֹוֶקיָך,  ּבְ ּוֵפַתְרּקֹו  ִמְצוֹוֶקיָך,  ּבְ רֹוַמְמּקֹו 

ת ִכּסֵ ִלְפֵני  ְוִרָנה  יָחה  ׂשִ ּפֹוְך  ִלׁשְ יקֹו  ְוִהְרׁשֵ ֶקָך,  ָ ְתֻדּשׁ ְוֵעֶרָך  ְרָנֶניָך,   ְזִמירֹוק 

ְכבֹוֶדָך.

יִתים  ּדִ ה, ְוַלֲחִסיִדים ֵיתֹוק ֶזֶמר, ְוַלּצַ ִרים ָנתָוה ְקִהּלָ י ַלְיׁשָ י, ּכִ ַדְעּקִ ּיָ ׁשֶ ּוְלִפי 
ִסְקִרי,  י  ּקִ ׂשְ ְוִחּפַ ְלַחְדִרי,  תִקי  ּבָ ְלזֹתק  ַדי,  ּכְ ֵתיִני  ַוֲתִני  ְרָנָנה,  ָיֲתָקה 

י  ּקִ ְגֵדי ַגֲתָוה, ְוָלַבׁשְ י ּבִ ְטּקִ ה, ּוָפׁשַ י ַחְרצּוּבֹוק ְמַעּוָ ְחּקִ י ַדְלֵקי ַנֲעָוה, ּוִפּקַ ְוָסַקְרּקִ

ים,  י ְלָפֶניָך ֲתָמִרים ְמַעּטִ ְעּקִ ְכִלי ּוִמעּוט ּדַ ִפי תֹוֶצר ׂשִ י ּכְ ְרּקִ סּוִקי ֲעָנָוה, ְוִסּדַ

ּוִמְזָער  ְפְלתֹוֶקיָך,  ִמּנִ ָתט  ּוְמַעט  ְרכֹוֶקיָך,  ּבִ ְוִזְכרֹון  ְקִהּלֹוֶקיָך,  ְקֵחי  ּפִ

ִהָלֶקָך? ל ּקְ ִמיַע ּכָ בּורֹוֶקיָך ְוַיׁשְ ל ּגְ ל ּכָ י ִמי יּוַכל ְלַמּלֵ ֵמרֹוְממּוְקָך, ּכִ
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י  ְבּקִ ּוְבַמֲחׁשַ ְלָבִבי  ּבִ ר  ֲתׁשֶ ל  ּכָ ר  ְלַסּפֵ ְלׁשֹוִני  ּבִ י  ּדַ ֵתין  י  ּכִ יֹוֵדַע,  ְיָי  ה  ְוַתּקָ
ּוְבָעְמִדי  ִנְדָמה.  ֵהמֹוק  ּבְ ּכַ ל  ִנְמׁשַ ָיִבין  ל  ּבַ יָתר  ּבִ ָתָדם  בּורֹוֶקיָך,  ִמּגְ

ַעי  ׁשָ ּפְ יפּוִני  ִהּתִ י  ּכִ צּוק,  ּלָ ּפַ ִרי  ׂשָ ּבְ ְוָתַחז  י  ְוִנְבַהְלּקִ י  ָזַכְרּקִ ֱתלַֹהי,  ְיָי  ְלָפֶניָך 

ָטַפְקִני  ְגיֹוַני, ּוׁשְ י ׁשִ י ְבַמֲעַמּתֵ תִקי ִבְמצּולֹוק ְזדֹוַני, ְוָטַבְעּקִ ַמי, ּבָ ּוְסָבבּוִני ֲתׁשָ

ָפה  ׂשָ יָדה  ְוַתּגִ ִפי  י  ַקְחּקִ ּפָ ֵתיָכָכה  ָותֹוַמר:  י  ִלּבִ ֶתל  יב  ָוָתׁשִ ַחּטֹתַקי,  ּבֹוֶלק  ׁשִ

ִמְרָמה  ָתה  ְוַחּטָ ע  ׁשַ ּפֶ ְמקֹום,  י  ּבִ ֵתין  רֹתׁש  ְוַעד  ֶרֶגל  ף  ּוִמּכַ ּכֹל,  יֹוֵצר  ִלְפֵני 

ק  ֶרׁשֶ בֹוַקי ֲתַזי ּבְ ַמְחׁשְ י, ּבְ ּפָ בֹור ּכַ ֶלג ַוֲהִזיּכֹוִקי ּבְ ֵמי ׁשָ י ּבְ ְוַעְוָלה, ְוִתם ִהְקָרַחְצּקִ

ר  ּקַ י ַוּיִ ֱחַרד ִלּבִ ְלמֹוַקי, ַוּיֶ י, ְוִקֲעבּוִני ׂשַ ּקִ ׂשְ ִחיקֹוָקם ִנְקּפַ י, ּוִבׁשְ ְדּקִ ָתה ִנְלּכַ ַחּטָ

ַעְצמֹוָקי,  ל  ּכָ ְרדּו  ְוִהְקּפָ י  ְכּקִ ּפַ ִנׁשְ ִים  ְוַכּמַ ָרפּו,  ְוָיַדי  ָרְפפּו,  ְוַעְצמֹוַקי  בֹוִדי,  ּכְ

י. ה ִנְנַעְרּקִ י, ְוָכַתְרּבֶ ְנטֹוקֹו ֶנֱהָלְכּקִ ל ּכִ ְוַכּצֵ

ְלָפֶניָך.  רֹתׁש  תק  ְוָלׂשֵ ֵתֶליָך,  ַני  ּפָ ֱתלַֹהי  ְלָהִרים  י  ְוִנְכַלְמּקִ ְמתֹד  י  ּקִ ּובׁשְ
ל  ה, ְוִכי ּכָ דֹול ַתּקָ י ֶמֶלְך ּגָ ֶטיָך ֵמעֹוָלם ְיָי ָוֶתְקֶנָחם, ּכִ ּפָ ְוֶתְזּכֹור ִמׁשְ

תִקי  ַחּטָ ֲעֹון  ת  ִיּשָׂ ַלְיָי, תּוַלי  ַעי  ְפׁשָ ֲעֵלי  ָותֹוַמר: תֹוֶדה  ְירּוָחם,  ְועֹוֵזב  מֹוֶדה 

ׁש ְמִחיָלה ְוִלְדרֹוׁש ְסִליָחה  יָחה ְלָפֶניָך, ּוְלַבּתֵ ּפֹוְך ׂשִ י ִלׁשְ ה. ָוֶתְמָצת ֶתק ִלּבִ ֶסּלָ

ִרי לֹוַמר ְלָפֶניָך: ְיָי ֱתלֵֹהינּו  י ּוְבׂשָ ק ַרֲחֶמיָך, ַוֲתכֹוֵנן ַנְפׁשִ ּדַ ָרה ִמּמִ ּפָ תֹול ּכַ ְוִלׁשְ

ֵתין ָתנּו  ֵקנּו, ׁשֶ ִחּנָ ם ִמּקְ ְקַעּלֵ ֵקנּו, ְוַתל ּקִ ִפּלָ בֹות ְלָפֶניָך ּקְ ֵותלֵֹהי ֲתבֹוֵקינּו, ּקָ

ְיָי ֱתלֵֹהינּו ֵותלֵֹהי ֲתבֹוֵקינּו:  ה, לֹוַמר ְלָפֶניָך  ָבר ַהּזֶ ּדָ ּבַ י עֹוֶרף  י ָפִנים ּוְתׁשֵ ַעּזֵ

יִתים ֲתַנְחנּו ְולֹת ָחָטתנּו, ֲתָבל ֲתַנְחנּו ָחָטתנּו. ַצּדִ

ַרְכנּו  ט ָוֶצֶדת, ּדָ ּפָ ַזְלנּו ִמׁשְ ִזינּו חֹת ִלְמעֹל ַמַעל. ּגָ תֹוֶמר ּוְבֹפַעל, ּבָ ּבְ ְמנּו  ָתׁשַ

ע ְלֵתין חֹת. ָזַנְחנּו טֹוב הֹוֵריָק,  ׁשַ ינּו ּפֶ ִריק ָוחֹת, ְוִהְרּבִ ְמׁשֹּוַכק ָחֶדת. ֵהַפְרנּו ּבְ ּכִ

ינּו ָיֵמינּו  ּלִ ָמה. ּכִ ֶתר ּוִמְרָמה, ָיַעְצנּו ָתֶון ְוַתׁשְ ֵנתָק. ָטַפְלנּו ׁשֶ ע ׂשָ נּו ֶרׁשַ ָחַרׁשְ

ל ֶנֱעָלם. ָמַתְסנּו מּוַסר  ט ַעל ּכָ ּפָ ׁשְ ּמִ י ְקִביֵתנּו ּבַ ַהְבֵלי ָהעֹוָלם, לֹת ָזַכְרנּו ּכִ ּבְ

יָך.  ֵטי ִצְדֶתָך, ָעַזְבנּו ָתְרחֹוק ֻחּתֶ ּפְ ׁשְ ַעק. ַסְרנּו ִמּמִ ַהַדַעק, נֹוַתְלנּו ֵמָחְכָמה ּוִמּדַ

ֵמהֹוִכיַח,  ה  ּפֶ ָתַפְצנּו  ֲתוֹוֵקינּו.  ּקַ ְמצּולֹוק  ּבִ ָצַלְלנּו  ֶחְמדֹוֵקינּו,  ל  ּכָ ֶתל  ִנינּו  ּפָ

ִתיׁש ל  ּכָ ַעְבנּו  ּקִ ַחק,  ִנּצַ ְמׁשּוָבה  ׁשֹוַבְבנּו  ַיְצִריַח.  ַעְוָלה  ִניב  ּבְ ינּו  ּפִ  ָרַחב 

ּקֹוָכַחק.

ל  ְסַלח ְוִקְמַחל ָלנּו ַעל ּכָ ּקִ ָפֶניָך ְיָי ֱתלֵֹהינּו ֵותלֵֹהי ֲתבֹוֵקינּו, ׁשֶ ָרצֹון ִמּלְ ְיִהי 
י, ָעֶליָך  ֵדי ִתּמִ ֶטן ַמְבִטיִחי ַעל ׁשְ ה ּגֹוִחי ִמּבָ י ַתּקָ ֵעינּו, ּכִ ֲעוֹונֹוֵקינּו ּוְפׁשָ

ַעי,  ת ְפׁשָ ִני ְוִקּשָׂ ה לֹת ְקָחּנֵ ה. ְוִתם ַתּקָ י ֵתִלי ָתּקָ ֶטן ִתּמִ י ֵמָרֶחם ִמּבֶ ַלְכּקִ ָהׁשְ

ִני,  ה ְיָי ֲתַסְפּקָ י ֲעָזבּוִני, ְוַתּקָ י ָתִבי ְוִתּמִ ת ַעִין? ְוֵתין ִלי ָתב זּוָלֶקָך, ּכִ ְלִמי ֶתּשָׂ

ָמקֹו, ְלִמי  ת ַתׁשְ ִני. ְוִתם לֹת ְיַרֵחם ָתדֹון ַעל ַעְבּדֹו ְוִיּשָׂ ּוְבטּוְבָך ֵמעֹוִדי ֲתַפְפּקָ

ן  ִיְקַחּנֵ ְלִמי  ָיָדיו,  ה  ַמֲעׂשֵ ַעל  ַהּיֹוֵצר  ָיחּוס  לֹת  ְוִתם  ֲתדֹוָניו?  ְלֲעֵדי  ִמּבַ ִיְצַעת 

הּו, ֲהלֹת ֶתל ַרֲחֵמי יֹוְצרֹו  ה ֶתל עֹוׂשֵ ה ִיְקַרּצֶ יחֹו? ּוַבּמֶ ּפֹוְך ׂשִ ְיִציר חֹוֶמר ְוִיׁשְ

ַיד  ֶתל  ֲעָבִדים  ְכֵעיֵני  ה  ִהּנֵ ַוֲתִני  תֹוד.  ִיׁשְ הּו  עֹוׂשֵ י  ַחְסּדֵ ְלֵקי  ּדַ ְוַעל  ָירּוץ, 

י ֵתין ִלי  ן ֵעיַני ְנׂשּותֹוק ֵתֶליָך, ּכִ ּה, ּכֵ ִבְרּקָ ּגְ ְפָחה ֶתל ַיד  ֲתדֹוֵניֶהם, ּוְכֵעיֵני ׁשִ

רֹוב ַרֲחֶמיָך  ָך, ּכְ ַחְסּדֶ ָך, ְולֹת יֹוֵדַע ֶנַגע ְלָבִבי זּוָלֶקָך. ָחֵנִני ֱתלִֹהים ּכְ ְלּקֶ יר ּבִ ַמּכִ

ִני,  ְכּקַ י, ֲהלֹת ֶכָחָלב ִהּקַ ֶבֶטן ִתּמִ ִני ּבְ סּוּכֵ ה ָתִניָק ִכְליֹוָקי, ּקְ י ַתּקָ ַעי, ּכִ ְמֵחה ְפׁשָ

ים  ִני. ַחּיִ מֹוק ְוִגיִדים סֹוַכְכּקַ ִני, ּוְבַעּצָ ּקַ ׁשְ ר ִהְלּבַ תַקִני, ְועֹור ּוָבׂשָ ִביָנה ִהְתּפֵ ְוַכּגְ

ְמָרה רּוִחי. ְקָך ׁשָ ִדי, ּוְפֻתּדָ יָק ִעּמָ ָוֶחֶסד ָעׂשִ
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ֶניָך  ִני, ָתָנת ֵתֵלְך ֵמרּוֶחָך, ְוָתָנת ִמּפָ ִני, ּוֵמֲעוֹוִני לֹת ְקַנּתֵ ַמְרּקַ ָחָטתִקי ּוׁשְ ְוִתם 
ַכְנֵפי  ת  ֶתּשָׂ  , ּךָ ִהּנֶ תֹול  ׁשְ יָעה  ְוַתּצִ ה,  ָתּקָ ם  ׁשָ ַמִים  ׁשָ ת  ֶתּסַ ִתם  ֶתְבָרח, 

ַתְך  ָותֹוַמר  ְיִמיֶנָך,  ְוֹקתֲחֵזִני  ַקְנֵחִני  ָיְדָך  ם  ׁשָ ם  ּגַ ָים,  ְבַתֲחִריק  ָנה  ּכְ ֶתׁשְ ַחר  ׁשָ

ּיֹום ָיִתיר,  ּךָ ְוַלְיָלה ּכַ יְך ִמּמֶ ְך לֹת ַיֲחׁשִ ם חׁשֶ ֲעֵדִני, ּגַ ְך ְיׁשּוֵפִני ְוַלְיָלה תֹור ּבַ חׁשֶ

ְדָרַכי ּוְכרֹוַע ַמֲעָלַלי, ְלִמי ָתנּוס ְלֶעְזָרה,  ְפתֹוד ָעַלי ּכִ תֹוָרה. ְוִתם ּקִ ָכה ּכָ ֲחׁשֵ ּכַ

ים  ַחּיִ ה  ֵהּמָ ר  ֲתׁשֶ ים  ְלַחּיִ ִתם  ָפֶניָך?  ִמּלְ ַרֲחִמים  ׁש  ּוְלַבּתֵ ֵתֶליָך,  ֲעִדי  ּבַ ִלְפּגֹוַע 

ם ֶתָחד. ְוִתם ְלׁשֹוְכֵני ָעָפר  ה טֹוב ֵתין ּגַ יו ֶנֱתָלחּו ֵתין עֹוׂשֵ ּלֹו ָסג ַיְחּדָ ה, ּכֻ ֲעֶדּנָ

יֹודּוָך  ָיתּומּו  ְרָפִתים  ִתם  ֶפֶלת  ה  ֲעׂשֶ ּקַ ִקים  ֲהַלּמֵ ֵתֶליָך,  ֲעִדי  ּבַ ִלְפּגֹוַע  ַע  ּוֵ ֲתׁשַ

ה  ה ּוְקִפּלָ תק ִרּנָ ים ֶתְפֶנה, ָלׂשֵ ה. ְוִתם ֶתל ַמְלֲתֵכי ָמרֹום ֶתְזַעת ְוֶתל ְתדֹוׁשִ ֶסּלָ

ַחּטֹתַקי  ַקֲעִביר  ה  ַתּקָ י  ּכִ ֵתל,  ַמע  ׁשְ ּקִ ֲהַצֲעָתָקם  ְכבֹוֶדָך,  ת  ִכּסֵ ִלְפֵני  ֲעִדי  ּבַ

ר ְזדֹוַני? ּוְקַכּפֵ

ֲחָסֶדיָך  ֶתל  ֶטיָך  ּפָ ׁשְ ּוִמּמִ ֶתְבְרָחה,  ָעֶליָך  ָך  ְגּדְ ּוִמּנֶ ָתסּוָרה,  ֵתֶליָך  ָך  ִמּמְ ָלֵכן 
ַרֲחֶמיָך  ים  ַרּבִ י  ּכִ ָתנּוָסה,  ַרֲחֶמיָך  ק  ִמּדַ ֶתל  יְנָך  ּדִ ק  ּדַ ּוִמּמִ ָתרּוָצה, 

ְזכֹור  ִנְתֵרתָק,  ֶחֶסד  ְוַרב  ִים  ַתּפַ ֶתֶרְך   , נֹוַדְעּקָ ְוַחּנּון  ַרחּום  ֲחָסֶדיָך,  ַוֲעצּוִמים 

ָך  ַחְסּדְ ְזּכֹור, ּכְ ַעי ַתל ּקִ ה, ַחּטֹתק ְנעּוַרי ּוְפׁשָ י ֵמעֹוָלם ֵהּמָ ַרֲחֶמיָך ְיָי ַוֲחָסֶדיָך ּכִ

עּוָריו,  י ֵיֶצר ֵלב ָהָתָדם ַרע ִמּנְ ה ָיַדְעּקָ ּכִ י ַתּקָ ה ְלַמַען טּוְבָך ְיָי, ּכִ ְזָכר ִלי ַתּקָ

ר  ֲתׁשֶ ֵמחֹוֶמר,  ָתרּוץ  ה  ְוִיְזּכֶ ה  ָ ִתּשׁ ְילּוד  ִיְצַדת  ְוֵתיְך  ֵלד.  ִיּוָ ָתָדם  ֶרת  ּפֶ ר  ְוַעּיִ

י ֻטְמָתה ְיסֹודֹו?  ָעוֹון חֹוָלל ּוְבֵחְטת ֶיֱחַמְקהּו ִתּמֹו? ְוֵתיְך ִיְטַהר ֱתנֹוׁש, ּוִמּמֵ ּבֶ

ָמר ָיּה ְיָי ִמי ַיֲעמֹוד? ְסַלח ָנת ַלֲעוֹוִני  ׁשְ ֵמת? ְוִתם ֲעוֹונֹוק ּקִ ן ָטהֹור ִמּטָ ִמי ִיּקֵ

ֵרת. ּוָ ִליָחה ְלַמַען ּקִ ָך ַהּסְ י ִעּמְ ְפתֹוד, ּכִ תִקי ַתל ּקִ ּוְלַחּטָ

ַעל  ר  ְקַכּפֵ ה  ּוַבּמֶ ָמרֹום,  ֱתלֵֹהי  ְלָך  ף  ִתּכַ ה  ּוַבּמָ ֱתלַֹהי,  ְיָי  ֲתַתֶדְמָך  ה  ּמָ ּבַ י  ּכִ
ְקׁשּוָבה  ְגָגִקי. ְוִתם ּבִ ִ ה ִמּשׁ תִקי ְוֶתְזּכֶ ִעי, ְוֶתְטַהר ֵמַחּטָ ׁשְ ֲעוֹוִני ְוַקֲעִביר ּפִ

ָתֹנִכי  ָתְמָנם  ְותֹוַמר:  י,  ִלּבִ ָכל  ּבְ ְלָפֶניָך  ה  ּוִמְקַוּדֶ ב  ׁשָ ִני  ִהּנְ ֵצת,  ּמָ ּקִ ְוקֹוָדה 

ְוִתם  ְפֶטָך.  ׁשָ ּבְ ה  ְזּכֶ ּקִ ָדְבֶרָך  ּבְ ת  ְצּדַ ּקִ ְלַמַען  יִקי,  ָעׂשִ ֵעיֶניָך  ּבְ ְוָהַרע  ָחָטתִקי 

י  ַנְפׁשִ ְוָדֲתָבה  ַעְצמֹוַקי,  ְוָרֲחפּו  י  ִתְרּבִ ּבְ י  ִלּבִ ר  ּבַ ִנׁשְ ה  ִהּנֵ ר,  ַכּפֵ ּקְ רּוַח  ֶבר  ׁשֶ ּבְ

ר לֹת נֹוַקר ְמקֹום  ֲעֹוַני, ַעד ֲתׁשֶ ר ְתָרתּוִני ּבַ ְלרֹוב ְיגֹונֹוַקי ְועֹוֶצם ּקּוגֹוַקי, ֲתׁשֶ

ר  ֲתׁשֶ ַרֲחֶמיָך  תִקי. לּוֵלי  ַחּטָ ֵני  ִמּפְ ֲעָצַמי  ּבַ לֹום  ׁשָ ְוֵתין  ָך,  ַזַעּמְ ֵני  ִמּפְ ִרי  ְבׂשָ ּבִ

ָעְנִיי. ְוִתם  י ּבְ י ְוָתַבְדּקִ ְכָנה דּוָמה ַנְפׁשִ ר ֲתָפפּוִני, ֲתַזי ׁשָ יפּוִני, ַוֲחָסֶדיָך ֲתׁשֶ ִהּתִ

ֲחָדֶריָה,  ּבַ ְזַעת  ּקִ ְורּוִחי  י,  ַנְפׁשִ ה  ְבּכֶ ּקִ ִרים  ְסּקָ ּמִ ּבַ ה  ִהּנֵ ְסַלח,  ּקִ ּוְצָעָתה  ְבִכי  ּבִ

ַעי ְוֵנֶטל ְזדֹוַני, ּוַפְלֵגי  ׁשָ י, ְוֵתימֹוק ָמֶוק ָנְפלּו ָעַלי ַעל רֹב ּפְ ִתְרּבִ י ָיִחיל ּבְ ְוִלּבִ

ִני  ְמַחל, ִהּנְ ה ּוְבַקֲחנּוִנים ּקִ ְקִפּלָ ְמרּו קֹוָרֶקָך. ְוִתם ּבִ ַמִים ָיְרדּו ֵעיַני ַעל לֹת ׁשָ

ָך, ּוְכֵעיֵני ֶעֶבד ֶתל ַיד ֲתדֹוָניו  יִחי ֶנְגּדְ ִקי ְלָפֶניָך ְיָי ֱתלַֹהי ְוׁשֹוֵפְך ׂשִ ִחּנָ יל ּקְ ַמּפִ

י ְולֹת  ַבּה ִלּבִ ה לֹת ּגָ ְבַחר ְיָי, ִהּנֵ ַהְצֵנַע ֶלֶכק ּקִ ן ֵעיַני ְנׂשּותֹוק ֵתֶליָך. ְוִתם ּבְ ּכֵ

י  יִקי ְודֹוַמְמּקִ ּוִ י, ִתם לֹת ׁשִ ּנִ ְגדֹולֹוק וְבִנְפָלתֹוק ִמּמֶ י ּבִ ְכּקִ ָרמּו ֵעיַני, ְולֹת ִהּלַ

י  ה, ְלָך ְיָי הֹוָחְלּקִ ה ְקִהּלָ י, ּוְלָך ּדּוִמּיָ מּול ָעַלי ַנְפׁשִ ּגָ ָגמּול ֲעֵלי ִתּמֹו ּכַ י ּכְ ַנְפׁשִ

ֵמם  ֲעֹונֹוֵקינּו ׁשָ ּבַ ה  ע, ִהּנֵ ת ֶפׁשַ ּשָׂ ֶזַבח ּוִמְנָחה ּקִ ּבְ ְיָי ֱתלָֹהי. ְוִתם  ה ַקֲעֶנה  ַתּקָ

ֵרַפק ֵתׁש, ְולֹת ִיּכֹון ָלנּו ָלׂשּום  נּו ָהָיה ִלׂשְ ְפַתְרּקֵ נּו, ְוָגָלה ְיָתֵרנּו, ּוֵביק ּקִ ׁשֵ ִמְתּדָ

ָרה,  ּבָ ֶחָך ַעל ַתְדַמק ֵנָכר. ֲתָבל ְזָבֶחיָך רּוַח ִנׁשְ ָך ְוָכִליל ַעל ִמְזּבְ ַתּפֶ ְתטֹוָרה ּבְ

ְבֶנה חֹומֹוק  ה ֱתלִֹהים לֹת ִקְבֶזה, ֵהיִטיָבה ִבְרצֹוְנָך ֶתק ִצּיֹון ּקִ ר ְוִנְדּכֶ ּבָ ֵלב ִנׁשְ

ֲחָך ָפִרים. ְוִתם  ְחּפֹוץ ִזְבֵחי ֶצֶדת עֹוָלה ְוָכִליל, ָתז ַיֲעלּו ַעל ִמְזּבַ ַלִם, ָתז ּקַ ְירּוׁשָ

ּוֵמִבין  בֹוק ָתָדם,  ה ַהּיֹוֵדַע ַמְחׁשְ ְוַתּקָ ה,  ְקַרּצֶ ּקִ ט ְוַתֲהַבק ֶחֶסד  ּפָ ֲעׂשֹוק ִמׁשְ ּבַ
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ֶדֶרְך  י, ְוָלֶלֶכק ּבְ י ַלֲעׂשֹוק ְרצֹוְנָך ָחַפְצּקִ י ְבָכל ִלּבִ ר ָוָדם, ָיַדְעּקָ ּכִ ׂשָ י ֵלב ּבָ ְסִעּפֵ

ל ָיַמי: ַתֲחַלי  ַתל ּכָ ָפֶניָך ֶתׁשְ י, ּוִמּלְ ַחְרּקִ ֵביְקָך ּבָ י, ּוְלִהְסּקֹוֵפף ּבְ ֵעְדֹוֶקיָך ִנְכַסְפּקִ

ָך לֹת ִנְכַחד  ּוִמּמְ י ְותּוִמי,  ְבּקִ ׁשִ ָיַדְעּקָ  ה  יָך. ֲתָבל ַתּקָ מֹור ֻחּתֶ ָרָכי ִלׁשְ ּדְ ִיּכֹונּו 

ִני, ַוֲתָפפּוִני ַהְבֵלי ָהעֹוָלם  ַחְנּקַ ר ּבֹו ּבְ ֶצר ָהַרע, ֲתׁשֶ י ְסָבבּוִני ֶחְבֵלי ַהּיֵ ָעְצִמי, ּכִ

ּבֹוֶלק  ׁשִ ְטֵפִני  ׁשְ ַוּקִ ִקי,  ִעּסָ תֹור  ׂשְ ַיד  ִלְמתֹד  ָעַלי  ד  ְכּבַ ַוּקִ ִני,  ְצַרְפּקַ ּבֹו  ר  ֲתׁשֶ

ם,  ידּו ָעַלי ֻעּלָ ְכּבִ יתּוִני, ַוּיַ ִ י ִהּשׁ ֶטן ִתּמִ יקּוִני, ּוִמּבֶ י ִמְנעּוַרי ִהּסִ ִקי, ּכִ ָצְרֵכי ְגִוּיָ

ְרצֹוָנם, ַעד  ּכִ ֶפֶרְך  ּבְ ֲעִבידּוִני  ַוּיַ ָיָדם,  ַחק  ּקַ ַנע  ָוֶתּכָ ֲעִמיסּו ָעַלי ֵנֶטל ִסְבָלם,  ַוּיַ

ִעים,  ָך ַהּנָ ּמְ יר ׁשִ ב רּוִחי ְלַהְזּכִ נּוִני ָהׁשֵ י ְסַחְרַחר ְוֹכִחי ֲעָזָבִני, ְולֹת ִיּקְ ר ִלּבִ ֲתׁשֶ

מֹו  ר ּבָ ט, ְוַלֲעׂשֹוק ֶחֶסד ֶוֱתֶמק, ֲתׁשֶ ּפָ ף, ִלְרּדֹוף ְצָדָתה ּוִמׁשְ יֹון ּכַ בֹור ֵלב ּוְבִנּתְ ּבְ

ר ָעֹון. ְיֻכּפַ

ִחּנֹוק  ּקְ ָך  ֶנְגּדְ י  ַפְכּקִ ְוׁשָ ְנכֹוחֹוק,  ֲתָמרֹוק  ְלָפֶניָך  י  ָעַרְכּקִ ר  ֲתׁשֶ ּוַבֲעבּור 
ֶמק  ְרּדֶ ָמִקי ַהּנִ ָנָקּה, ּוְלָהִתיץ ִנׁשְ ְ ָנה ִמּשׁ ׁשֵ י ַהּיְ יחֹוק, ְלעֹוֵרר ַנְפׁשִ ְוׂשִ

ָפַקִים  רּוַח ׂשְ ה, ְולֹת ּבְ ְקַרּצֶ ָבִרים ּקִ רֹוב ּדְ י לֹת ּבְ י ָתְמָנם, ּכִ י ָיַדְעּקִ נּוָמָקּה, ּכִ ִמּקְ

יַח  ׂשִ י  ַפְכּקִ ׁשָ ָלֵכן  ֵלָבב.  ְורֹוְך  ֶנֶפׁש  ק  ּוְבֶחְרּדַ רּוַח  ֶבר  ׁשֶ ּבְ ִתם  י  ּכִ ָמֵצת,  ּקִ

ָך,  ַזְעּפֶ ְוֶיֱחַרד ִמן  ן ִייַתץ  ׁשֵ י ַהּיָ ִחיָנה ְלמּוֶלָך, תּוַלי ִלּבִ י ּקְ י ְוהֹוַסְפּקִ ְוֶהֱתַרְכּקִ

ה  ֲעֻרּמָ יֶטָנה  ְוַתְפׁשִ ָך,  ְוִתְצּפֶ ָך  ַתּפְ ֲחרֹון  ִמן  ּוְקַפֵחד  עֹור  ּקֵ נּוָמָקּה  ִמּקְ י  ְוַנְפׁשִ

ה ְלֵחרּוק. ֵצת ֵמַעְבדּוק ָהעֹוָלם ַהּזֶ ֲחרּוק, תּוַלי ּקֵ ְגֵדי ַיְלּדּוק ְוׁשַ ִמּבִ

יִקי ּכִֹחי  י ְלֹקהּו ְוֶהֶבל, ְוִכּלִ ר ְלָפֶניָך ְיָי ֱתלַֹהי, ַתֲחֵרי ֶנֱעַבְדּקִ ִלי עֹוד ְלַדּבֵ ּוַמה 
ר, ִתם ֲתִני  ׂשָ ה ְיָי ֱתלֵֹהי ָהרּוחֹוק ְלָכל ּבָ ֵבי ֵקֵבל. ְוַעּקָ ַעְבדּוק יֹוׁשְ ָלִרית ּבְ

ִעים  ּדֵ ִמים  י ֵתל ּקְ ּכִ ָחְכָמְקָך ּוְסַלח,  ּכְ ה  ה ַתּקָ י, ֲעׂשֵ ְעּקִ ּוָפׁשַ י  ְלּקִ ִתּוַ ּכְ יִקי  ָעׂשִ

ָיֵקר  י  ּכִ ָרע,  ְולֹת  ָמֵלִני טֹוב  ּגְ ַחק טֹוָבה,  ּקַ ָרָעה  ְלָפֶניָך  י  ְמּקִ ּלַ ׁשִ ְוִתם  ה.  ַתּקָ

ֶפן ְלרֹוַע ַמֲעָלַלי,  יִקי ִלְפׁשֹוַע, ַתל ּקֵ ן ַהּבֹוֵרת. ְוִתם ִהְרּבֵ ּכֵ ית, ְוָכל ׁשֶ ֵמֵרֵעהּו ַצּדִ

ִליָחה  ִחיָלה ְוַהּסְ י ַהּמְ ָך, ּכִ ט ֶתק ַעְבּדֶ ּפָ ׁשְ ּמִ בֹות ּבַ ָפֳעִלי, ְוַתל ּקָ ֵטִני ּכְ ּפְ ׁשְ ְוַתל ּקִ

תֹוַרח ִמיׁשֹור,  ּבְ ּוְנֵחִני  ָך  ְרּכֶ ּדַ ְיָי  ָך. הֹוֵרִני  ְפַתְרּקֶ ּקִ ע  ׁשַ ּפֶ ַוֲעבֹור ַעל  ֶקָך,  ִהּלָ ּקְ

יֵלִני  ֶמָך. ְוַהּצִ ה, ְלִיְרָתה ֶתק ׁשְ בֹוַקי ְוַטֵהר ַרֲעיֹוַני ֵמַהְבֵלי ָהעֹוָלם ַהּזֶ ְוָהֵבר ַמְחׁשְ

רֹוק  ְסּקָ ְגלֹוק ֵתַלי ְוַהּנִ ת, ַהּנִ ה ְוָהעֹוָלם ַהּבָ ל ָצרֹוק ְוצּותֹוק ְוָרעֹוק ָהעֹוָלם ַהּזֶ ִמּכָ

יחֹוק תֹוִקי ֵמֲעבֹוָדְקָך, ְוַהְטִריֵפִני ֶלֶחם  ּדִ יִני ְלֵביְנָך, ְוַהּמַ ילֹוק ּבֵ ְבּדִ י, ַהּמַ ּנִ ִמּמֶ

י  ְמָלה. ְוַהְרֵחב ִלּבִ יֵחִני ֵמָעָמל ּוַמְלּבּוׁש, ְוַהְרִחיֵבִני ֵמעֹוֶצר ֶלֶחם ְוׂשִ י, ְוַהּנִ חּוּתִ

ל, ְלהֹוִסיף  ּכֵ ִני ָחְכָמה ּוִביָנה ֵעָצה ּוְגבּוָרה ְוַדַעק ְוַהׂשְ ֶרְך ִמְצוֹוֶקיָך, ְוָחּנֵ ָלרּוץ ּדֶ

י ֶתל  ִעימֹוק ְוָתְרחֹוֶקיָך ַהְיִדידֹוק. ְוַהט ִלּבִ ָרֶכָך ַהּנְ יל ֶתק ּדְ ּכִ ָך, ּוְלַהׂשְ ַעק ּבְ ּדַ

ֹוֲהִדים  ָתְרִבים ֵתֶליָך, ְוַהּמֹוִרים ָעֶליָך, ַהְמִעיִדים ַעל ֱתָלהּוְקָך ְוַהּשׂ ֵעדֹוֶקיָך ַהּמְ

ִעְנַין  ּמֹוט ֲעבֹוָדְקָך ִמּנֹוַכח ֵעיַני, ּכְ יְקָך ֶנְגִדי ָקִמיד, ּוַבל ּקִ ַעל ִיחּוְדָך, ַעד ֲתׁשִ

ל ֶתּמֹוט". י ִמיִמיִני ּבַ י ָקִמיד ּכִ יִקי ְיָי ְלֶנְגּדִ ּוִ ֱתַמר: "ׁשִ ּנֶ ׁשֶ

תִרי. ְוַיֵחד  ְכִמי, ְוַהֲעֵבר ֵסֶבל ֱתנֹוׁש ֵמַעל ַצּוָ ִ ר ָוָדם ִמּשׁ ׂשָ עֹל ַמְלכּוק ּבָ ְוָהֵסר 
י  י ָבם ַחּיֵ הּו ִלְסּבֹול מֹוטֹוק ִתְרָבְקָך, ּכִ י ַלֲעמֹוס עֹל ִמְצוֹוֶקיָך, ְוַנּתֵ ִלּבִ

י לֹת  ַעְלּקִ ּפָ י ְותֹוַמר: ִתם ָתֶון  ָכל ִלּבִ ּבְ ֵלָמה  ְקׁשּוָבה ׁשְ ּבִ רּוִחי. ְוָתׁשּוב ֵתֶליָך 

ִליֵכִני ְלֵעק  ׁשְ י. ַתל ּקַ ִתְרּבִ ׁש ּבְ ָרת ִלי ֱתלִֹהים ְורּוַח ָנכֹון ַחּדֵ תֹוִסיף. ֵלב ָטהֹור ּבְ

ֶעָך ְורּוַח ְנִדיָבה ִקְסְמֵכִני.  ׂשֹון ִיׁשְ יָבה ִלי ׂשְ ַעְזֵבִני. ָהׁשִ ְכלֹוק ּכִֹחי ַתל ּקַ ִזְתָנה ּכִ

ִני,  ר ִיַחְלּקָ ָך ַעל ֲתׁשֶ ָבר ְלַעְבּדֶ יָך ְלַמַען לֹת ֵתבֹוׁש. ְזָכר ּדָ ֻחּתֶ י ָקִמים ּבְ ְיִהי ִלּבִ
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ְנִביֲתָך:  ִפי  ּבְ ְוָתָרתָק  ַרֵחם.  ּקְ ְועֹוֵזב  מֹוֶדה  ל  ּכָ י  ּכִ ְרצֹוְנָך,  י  ְלעֹוׂשֵ ְוִהְבַטְחּקָ 

י  בֹוָקיו ְוָיׁשֹב ֶתל ְיָי ִויַרֲחֵמהּו ְוֶתל ֱתלֵֹהינּו ּכִ ְרּכֹו ְוִתיׁש ָתֶון ַמְחׁשְ ע ּדַ ַיֲעזֹוב ָרׁשָ

ֶוק,  י ִמּמָ ְלּקָ ַנְפׁשִ י ִהּצַ ם ּקֹודֹוק ָלְך, ּכִ ּלֵ ה ִלְסלֹוַח. ָעַלי ֱתלִֹהים ְנָדֶריָך ֲתׁשַ ַיְרּבֶ

ים. תֹור ַהַחּיִ ְך ִלְפֵני ֱתלִֹהים ּבְ ִחי, ְלִהְקַהּלֵ ֲהלֹת ַרְגִלי ִמּדֶ

ֹמַח  ִלׂשְ ִחיֶריָך,  ּבְ טֹוַבק  ּבְ ִלְרתֹוק  יׁשּוָעֶקָך,  ּבִ ְתֵדִני  ּפָ ָך,  ַעּמֶ ְרצֹון  ּבִ ְיָי  ָזְכֵרִני 
ָך  ֻעּזְ ָנה  ּקְ ְוָחֵנִני,  ֵתַלי  ֵנה  ּפְ ַנֲחָלֶקָך.  ִעם  ל  ְלִהְקַהּלֵ ּגֹוֶיָך,  ְמַחק  ׂשִ ּבְ

י תֹוק ְלטֹוָבה, ְוִיְרתּו ׂשֹוְנַתי ְוֵיבֹוׁשּו,  ה ִעּמִ יָעה ְלֶבן ֲתָמֶקָך. ֲעׂשֵ ָך, ְוהֹוׁשִ ְלַעְבּדֶ

י ְלָפֶניָך ְיָי צּוִרי  ִני. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִתְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ י ְוִנַחְמּקָ ּנִ ה ְיָי ֲעַזְרּקַ י ַתּקָ ּכִ

ְוגֹוֲתִלי.
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