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אקדמות מילין
חודש אלול תשפ"ב
ברגשות שמחה של מצווה הננו נרגשים להגיש בפני הלומדים היקרים בני העלייה
את הקובץ הנוכחי "מתעלים – תשובה".
בחסדי השי"ת עלינו וברחמיו המרובים ,זכינו וסדרת "מתעלים" התקבלה בקרב
בני התורה והלומדים בכל אתר ואתר ,ברצון ובסיפוק רב .הקבצים הראשונים
בסידרה ,מתעלים – בין אדם לחבירו שיצא לאור לימי ספירת העומר ,ומתעלים –
תורה שראה אור מיד לאחר חג מתן תורה ,עוררו ענין רב ,והביקוש האדיר כמו גם
התגובות הנלהבות מעידים על התועלת העצומה מהקבצים בס"ד.
וכמעשינו בראשונה ,כן אף עתה" ,בתלת זימני הוי חזקה" ,וקובץ זה ,השלישי
במנין ,עוסק בענינא דיומא ,דבר בעיתו מה טוב ,ואין טוב וראוי יותר מעסק
התשובה בימים אלו של חודש אלול הבעל"ט לקראת ימי הדין הרחמים והסליחות
הממשמשים ובאים.
ידוע מרבותינו בעלי המוסר ,כי אף שבכל השנה כולה חובה לעסוק בחיזוק ביראת
שמים ותיקון המידות ע"י לימוד המוסר כמבואר במשנה ברורה ,מ"מ בימים אלו
של קירבת אלוקים שעליהם אמרו חז"ל "דרשו ה' בהימצאו קראוהו בהיותו קרוב
– אלו ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים" ,יש להתחזק ביתר שאת בחיזוק
בענינים אלו ,וכידוע מדברי רבינו יונה בתחילת ספרו שערי תשובה ,שהביא המשל
המפורסם "לכת של לסטים שחבשם המלך בבית האסורים ,וחתרו מחתרת ,פרצו
ויעבורו ונשאר אחד מהם .בא שר בית הסוהר וראה מחתרת חתורה והאיש ההוא
עודנו עצור ,ויך אותו במטהו .אמר לו :קשה יום! הלא המחתרת חתורה לפניך ואיך
לא מהרת המלט על נפשך?" ,וא"כ בימי התשובה בחודש אלול הרי המחתרת
חתורה לפנינו יותר מכל ימות השנה ,ובוודאי שהתביעה גדולה יותר ,כמו גם
הסייעתא דשמיא של הבא ליטהר מסיעיין אותו.
כאן המקום לקיים רצון צדיק ,מו"ז מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי זצוק"ל .היה זה
לפני קרוב לשנה ,בעשרת ימי תשובה תשפ"א ,מרן זצוק"ל היה חלוש מאוד וישב על
מקומו ,ונראה היה כי שקוע במחשבותיו .בחדר שררה דממה ,ולפתע הרים את עיניו
הקדושות ופנה אלי ואמר בקול חלוש בזה הלשון" :תגיד לאנשים שיעשו תשובה"!
היה זה מפתיע מאוד ,שכן לא היה רגיל בדברים כגון אלה ,ומכיון שחשבתי שלא
שמעתי היטב או לא הבנתי את דבריו הקדושים ,שאלתי לכוונתו ,ומרן זצ"ל חזר
על הדברים שנית" :תגיד לאנשים שבאים שיעשו תשובה"! וכאן המקום לקיים את
רצונו הטהור ולהודיע את בקשתו – זעקתו :עשו תשובה!

ובימי הרחמים והסליחות המסוגלים ,בחודש אלול יעסקו הלומדים בעניני השעה
עניני דיומא – תשובה .חילקנו כדרכינו את דברי המוסר ללימוד יומי ,בכל יום ויום
קטע לימוד קצר ,למשך חמישים יום ,המתאימים ללימוד מר"ח אלול ועד לימי
החגים הבעל"ט .צירפנו בזה מספר שערי תשובה לרבינו יונה גירונדי זיע"א את
השער השני – דברי יסוד הנצרכים לבא לשוב בתשובה ,עם ביאורים ועיונים כאשר
נדפס בספר "שערי תשובה" שבהוצאת ארגון "ארחות יושר" .כן הבאנו מספר
ארחות יושר למרן זיע"א שבהוצאתנו את הפרק העוסק ביראת שמים ,שבוודאי
יוסיף חיזוק בדבר הנצרך בימים אלו ,שהרי חיזוק ביראת שמים מעורר לתשובה.
בקובץ זה הוספנו באופן מיוחד ,מלבד הלימוד היומי בספרי המוסר ,ראינו לנכון
לקבץ כמה אגרות לחיזוק ביראת שמים וחיזוק בנושא תשובה ,כמו גם לימוד
המוסר .ובאמת שיש מגדולי הדורות רבות בכתובים על ענינים אלו ,וכמובן
שהמקום צר מלהכיל ,וע"כ לאחר היוועצות במורי דרכינו הבאנו בזה את אגרת
היראה ויסוד התשובה לרבינו יונה זיע"א ,את אגרת התשובה להגה"ק בעל התניא
זצ"ל ,ואת אגרת המוסר לרבי ישראל סלנט זצ"ל ,להשלים הענין למבקשי האמת,
וישמע חכם ויוסף לקח.
סדרת חוברות זו – "מתעלים" ,נוסדה לעילוי נשמתו הטהורה של מורינו ורבינו
מורה דרכינו ומחוללינו ,עטרת ראשינו ורבן של כל ישראל מרן שר התורה הגר"ח
קניבסקי זיע"א ,אשר עורר ודירבן אותנו לפעול לחיזוק הציבור ביראת שמים
ומידות טובות ע"י לימוד המוסר .תדיר היה מורה לשואלים כעצה טובה ללמוד
מוסר ,ובפרט עם הצעירים ואף תשב"ר ,ואף יותר מכך עוררנו להמשיך ולחזק את
ארגון "ארחות יושר" ,ובוודאי זכות הלימוד והחיזוק של רבבות הלומדים ,יהיו לנחת
רוח לנשמתו הטהורה ולעילוי נשמתו.
ותפלתינו נפיל לפני בורא עולמים ,שנזכה להמשיך
במורשתו ובדרכיו ,להתחזק ביתר שאת וביתר
עוז בלימוד התורה והמוסר ,ויתקבלו הדברים
לתועלת ולרצון לפני המוני ישראל ,ונזכה
לגאולה שלימה ויבוא גואל לעמו
ישראל ,אמן.
בברכת התורה
אריה קניבסקי

וע"כ הורנו רבותינו ,כי חלק ג' מסדרת מתעלים יעסוק בחיזוק בעניני "תשובה",
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החוברות מסדרת "מתעלים" מחולקות לקטעי לימוד יומיים,
הנפרסים על פני חמישים יום.
החומר המוקדש לכל יום
מותאם ללימוד יומי הנמשך מספר דקות.
תחילת כל קטע של לימוד יומי מסומנת באמצעות מילה
צבועה .כשיום הלימוד מצויין בסימניה הקיימת באותו עמוד.

שערי

השער השני

תשובה

ַה ׁ ַש ַער ַה ׁ ֵשנִ י

א.

יום אחד

ְלהוֹ רוֹ ת ַ 1ה ְ ּד ָר ִכים ׁ ֶש ִ ּי ְתעוֹ ֵרר ָה ָא ָדם
ָּב ֶהן ָל ׁש ּוב ֶאל ַה ּׁ ֵשם
ַּדע ִּכי ַּד ְר ֵכי ַה ִּס ּבוֹ ת ׁ ֶש ִ ּי ְתעוֹ ֵרר ָה ָא ָדם ָּב ֶהן ָל ׁש ּוב
2

ִמ ְּד ָר ָכיו ָה ָר ִעים ֵהם ׁ ִש ּׁ ָשהּ ,ו ְב ָכל ֶא ָחד ֵמ ֶהם ִל ַּמ ְדנ ּו
ַּד ַעת ֶאת ָה ָעם ֵא ְ
יך ִ 3י ְת ַה ֵּל ְך ְּב ֵח ֶקר ְּתכ ּונָ תוֹ ְ 4ו ַי ֲאזִ ין ַעד
ְּתב ּונָ תוֹ ְ 5 ,ונָ ִעיר ָל ֶהם אֹזֶ ן ִל ׁ ְשמ ַֹע ַ 6השְׂ ֵּכל ְו ָידוֹ ַעִ ,ע ָּק ִרים
ְי ָק ִריםְ 7 ,ל ָכל ֶח ְפ ֵצ ֶ
יהם ְּדר ּו ׁ ִשים ְונֶ ְח ָק ִריםְ 8 .ויוֹ ֵתר ֵמ ֵה ָּמה
ְּבנִ י ִה ָּז ֵהרָ ,ל ׁש ּוב ְּב ָכל יוֹ ם ְונַ ְפ ׁ ְש ָך ְל ַט ֵהרִּ 9 ,ב ְל ֲע ֵדי ֶּת ֱחזֶ ה

ִס ָּבה ְמעוֹ ֶר ֶרת ְו ַי ְל ֵדי-יוֹ ם ְיק ּו ׁש ּון ַמ ְח ׁ ְשבוֹ ֶת ָ
יךִּ ,כי ִתזְ ּכוֹ ר
ביאורים
 .1הדרכים .המצבים והסיבות .2 .למדנו .נְ ַל ֵמד .3 .יתהלך בחקר תכונתו.
יתבונן ויעמיק לחקור מהותו של כל אחד מן הגורמים והסיבות הללו .4 .ויאזין
עד תבונתו .ויקשיב עד תכלית הבנתו של אותו הגורם .5 .ונעיר להם אוזן.
ונעורר את אזנם .6 .השכל וידוע .להתבונן ולדעת .7 .לכל חפציהם דרושים
ונחקרים .על דרך הכתוב (תהלים קיא ,ב) "דרושים לכל חפציהם" .פירוש,

מבוארים לכל הרוצה להתבונן בם .ובאבן עזרא כתב" :שימצא בהם הדורש
כל חפציו שידרוש" .8 .ויותר מהמה בני הזהר .יותר מאשר הזהרתיך על דרכי
הסיבות הזהר לשוב בכל יום .9 .בלעדי תחזה סיבה מעוררת וילדי יום יקושון
מחשבותיך .גם בלי שתראה שום סיבה מאלו הששה המעוררות לתשובה או
ממקרי יום יום (-מאורעות וטרדות) כדי להתעורר ,לקשט ולטהר מחשבותיך
מן העבירות שבידך [מלשון "התקוששו וקושו  -קשוט עצמך" (ב"מ קז ,]):בכל
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ֶאת ּבוֹ ַר ֲא ָךְ 10 ,ו ָה ָיה ְל ָך זִ ְכרוֹ ְל ֵמ ׁ ִשיב נֶ ֶפ ׁש ִמ ַּד ְר ֵכי ּתוֹ ְלדוֹ ת
גּ ּו ׁש ָע ָפרּ .ו ְב ֵכן ֶ 11ע ְר ָיה ֵתעוֹ ר ֶק ׁ ֶשת ַמ ַּד ֲע ָך ְל ַי ּׁ ֵשר ֲ 12הד ּו ֵרי

ִט ְב ֲע ָךּ ,ו ִמ ִ ּי ְר ַא ַ
ת-ה ּׁ ֵשם ְו ַא ֲה ָבתוֹ ְו ַה ּב ּו ׁ ָשה ִמ ְּל ָפנָ יו ּ 13תוֹ ִסיף
ַמ ֲעלוֹ ת ָּת ִמידְ 14 ,ו ִת ׁ ְשקוֹ ד ַעל נִ ְקיוֹ ן ַּכ ּ ֶפ ָ
יךּ 15 ,ו ְכרוֹ ת

ַר ְעיוֹ נִ ים מוֹ ְר ִדים ִמ ּ ַׂש ְר ַע ּ ֶפ ָ
יךְ 16 ,ו ִה ָּבר ּו נוֹ שְׂ ֵאי ְכ ֵלי נַ ְפ ׁ ְש ָך,
ּו ְבזָ ְכ ָר ּה יוֹ ְצ ָר ּה ַּ 17ת ְע ֶּדה ֶע ְד ָי ּה ְו ִת ְכלוֹ ל ָי ְפ ָי ּהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכת ּוב

(ישעיה מה ,כה) "ַּ 18ב ָיי ִ 19י ְצ ְּדק ּו ְו ִי ְת ַה ְלל ּו ָּכל-זֶ ַרע ִישְׂ ָר ֵאל",
ביאורים

זאת הזהר לשוב ע"י שתזכור את בוראך .או הכוונה ,לא רק שלא תראה שום
סיבה המעוררת לתשובה אלא שעוד יווצרו סיבות מקרי-יום שיקשו על לבך
ומחשבותיך מלשוב (זה השער) .או הכוונה ,ראה לשוב בתשובה לפני שיעירוך
מן השמים ע"י יסורים ,ומאורעות וטרדות יהיו לך למוקש ויטרידוך ולא יהי
לבך פנוי לעסק נשמתך (הרוצה בתשובה) .10 .והיה לך זכרו למשיב נפש
מדרכי תולדות גוש עפר .זכרון בוראך יועיל להשיב נפשך מן הדרכים שהמה
תולדה מהגוף שהוא חומרי וגוש עפר ,כלומר להרחיקך מן הרצונות הגופניים
והתאוות הגשמיות .11 .עריה תעור קשת מדעך .גלה ופרסם את גבורתך
ועוז כוחך בכלי מחשבתך (עפ"י חבקוק ג ,ט ,ורש"י שם) .12 .הדורי טבעך.
נטיית הטבע החמרי שבך .13 .תוסיף מעלה תמיד .מדרגה אחר מדרגה.
 .14ותשקוד .תתמיד .15 .וכרות רעיונים מורדים משרעפיך .והסר מחשבות
סוררות והרהורים מרדניים ממחשבותיך .וי"ג "וברות" ,כלומר ,ולנקות הרהורים
שיש בהם מרד ופשע ממחשבותיך .16 .והברו נושאי כלי נפשך[ .עפ"י
ישעיה נב ,יא] כלומר ,ואז יטהרו גם איברי הגוף שהם נושאי ומשרתי הנפש.
 .17תעדה עדיה ותכלול יפיה .תענוד קישוטיה ויושלם יפיה [מלשון 'כלילת
יופי'] ,כלומר ,תתקשט ותתיפה לפניו יתברך במעלות ומדות נאצלות .18 .בה'.
על ידי זכירת ה' .19 .יצדקו וגו' .ישיגו השלמות ויהיו צדיקים ,ויהיו ראויים
להתהלל בהם .ויש מפרשים' ,יצדקו'  -תיקון על המעשים הרעים' ,ויתהללו'
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י-ה ִּס ּבוֹ ת ַה ּׁ ִש ּׁ ָשה
ְותוֹ ִסיף א ֶֹמץ ְל ָה ִעיר ֶאת ר ּו ֲח ָך ְּב ַד ְר ֵכ ַ
ֲא ׁ ֶשר ִי ְת ָּב ֲאר ּוַ .ו ֲא ׁ ֶשר ל ֹא ִה ּ ִׂשיג ַ 20ה ַּמ ֲע ָלה ַה ּזֹאתִ ,י ָּכנַ ע
ְל ָבבוֹ ֶה ָע ֵרל ִ 21מ ֶּד ֶר ְך ַה ִּס ּבוֹ ת ְ 22ו ָראוֹ ת ַר ּבוֹ תּ 23 .ו ְל ִפי ִמע ּוט

ַה ַה ָּכ ָרה ִמ ֶּד ֶר ְך ַה ִּס ָּבה ַה ְמעוֹ ֶר ֶרת ֵלב ָה ָא ָדם ִל ְת ׁש ּו ָבה ּו ְכ ִפי
נְ טוֹ ָת ּה ֶאל ֶּד ֶר ְך ָה ָרצוֹ ןִ ,י ָ ּו ַדע ְו ִי ָּב ֵחן ִּכי ַה ְּת ׁש ּו ָבה ִ 24מן

שני ימים

יום אחד

שערי

השער השני

תשובה

שערי

השער השני

תשובה

ַה ֶּנ ֶפ ׁש ַה ֲח ׁש ּו ָבה.

ב.

אשוֹ ןַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ִּת ְמ ֶצאנָ ה ֶאת ָה ִא ׁ
ַה ֶּד ֶר ְך ָה ִר ׁ
יש
ֹאמרֵ ,אין זֶ ה ִּכי ִאם ְּד ָר ָכיו
ָצרוֹ תָ ,י ׁ ִשיב ֶאל ִל ּבוֹ ְוי ַ

ּו ַמ ֲע ָל ָליו ֲא ׁ ֶשר ָ 25עשׂ ּו ֵא ֶּלה לוֹ ַ ,ו ֲח ָט ָאיו 26עוֹ ְלל ּו ְלנַ ְפ ׁשוֹ ,
ְו ָי ׁשוֹ ב ֶאל ַה ּׁ ֵשם ִו ַיר ֲח ֵמה ּוָּ ,כ ִענְ ָין ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר (דברים לא ,יז)
ביאורים

על עשיית מעשים טובים (זה השער) .20 .המעלה הזאת .של תשובה מתוך
זכירת הבורא יתברך .21 .מדרך הסיבות .מחמת ששת הסיבות המנויות להלן.
 .22וראות רבות .וראיית ענינים רבים אשר יעוררוהו גם-כן לתשובה .23 .ולפי
מיעוט ההכרה וכו' .כלומר ,במדה שהכרתו לעשות תשובה תהיה פחות מתוך
סיבות אלו המעוררות לתשובה ויותר מתוך נטיית לבו לעשות תשובה מרצון,
בזאת יבחן ויוודע שתשובתו היא באה מחשיבות הנפש ולא מתוך הכרח .ויש
מפרשים להיפך ,ע"ד השלילה :לפי מיעוט התעוררותו לחזור בתשובה מסיבות
אלו ולפי נטיית הכרתו אל התאוות-הרצונות ,יבחן כמה שפל הוא ,שהרי
התשובה באה מתוך הנפש החשובה ,ומכיון שלא שם לבו לשוב  -אות הוא
שנפשו פחותה וגרועה (זה השער) .24 .מן הנפש החשובה .כדברי רבינו לעיל
(שער א' אות י"ג)" :והתשובה תבא מדרך טהר הנפש וזכות שכלה" .25 .עשו
אלה לו .גרמו לו צרות אלו.26 .עוללו .סיבבו וגרמו.
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(א)" ּו ְמ ָצ ֻאה ּו ָרעוֹ ת ַר ּבוֹ ת ְו ָצרוֹ ת ְו ָא ַמר
י-אין ֱאל ַֹהי
ַּביּ וֹ ם ַהה ּוא ֲהל ֹא ַעל ִּכ ֵ
ְּב ִק ְר ִּבי ְמ ָצא ּונִ י ָה ָרעוֹ ת ָה ֵא ֶּלה".
ר-ו ָדםִּ ,כי ֶי ֱח ָטא
ְו ִת ְר ֶאה ְּב ִמנְ ַהג ָּבשָׂ ָ

א .ומצאוהו רעות
רבות וצרות ואמר
ביום ההוא הלא על
כי אין אלהי בקרבי
הרעות
מצאוני
האלה .יש לעיין ,מדוע

בתחילת הכתוב נאמר
יש ְל ִא ׁ
ִא ׁ
ישּ ,ו ְב ֵעת ָצ ָרתוֹ ִי ְת ָח ֵרט
"ומצאוהו רעות רבות
ְו ִי ָּכנַ ע ֵא ָליו ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשה ּוא ָצ ִריךְ
וצרות" ,ואילו בסופו
נאמר "מצאוני הרעות
ְל ֶעזְ ָרתוֹ ִּ ,ת ְה ֶיה ַה ֲח ָר ָטה ַה ּזֹאת ְּגר ּו ָעה
האלה" ואילו "הצרות"
ְּב ֵעינֵ י ֲח ֵברוֹ ָּ 27 ,כ ִענְ ָין ׁ ֶש ָא ַמר ִי ְפ ָּתח
אינן מוזכרות ,ולכאורה
היה לו לסיים ולומר
אתם ֵא ַלי
(שופטים יא ,ז) ּ "28ו ַמ ּד ּו ַע ָּב ֶ
הרעות
"מצאוני
והצרות האלה"?
ַע ָּתה ַּכ ֲא ׁ ֶשר ַצר ָל ֶכם"ּ ,ו ֵמ ַח ְס ֵדי ַה ּׁ ֵשם
אלא" ,רעה" היא גוף
ִי ְת ָּב ַר ְך ׁ ֶשה ּוא ְמ ַק ֵּבל ַה ְּת ׁש ּו ָבה ִמ ּתוֹ ְך
הרעה עצמה ,ו"צרה"
היא מלשון 'צר',
וכתרגום אונקלוס "ועקן" ,כלומר ,מה שמעיק ומכביד על האדם מחמת הרעה.
שכן קורה שאדם שרוי במועקה קשה ,ונשבר רוחו בקרבו בתחושה כי צר לו
והעולם חשך בעדו ,וזאת מלבד עצם היסורים שיש לו מחמת עצם הרעה הפוקדת
אותו .תחושה זו היא תוצאה מחוסר אמונה ובטחון בה' כאשר אין ה' בקרבו
ביאורים

 .27כענין שאמר יפתח .יפתח הגלעדי גורש ע"י אחיו מביתו ,ולאחר מכן
כאשר נלחמו בני-עמון עם ישראל ,הלכו זקני גלעד אל יפתח ובקשו ממנו
שישוב אל גלעד כדי שיעזור להם להלחם בבני-עמון .אמר להם יפתח :הלא
שנאתם אותי ותגרשוני מבית אבי .28 .ומדוע וגו' .רצה לומר ,ואם תאמרו
שבאמת ניחמתם על הרעה ,אם כן למה איחרתם עד כה ,ומדוע באתם 'עתה
כאשר צר לכם' ולא מקודם ,ונראה מזה שעדיין האיבה במקומה עומדת ,ומפני
הדחק באתם (מצו"ד).
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ַה ָ ּצ ָרה ּו ְת ִהי ְל ָרצוֹ ן ְל ָפנָ יוְ 29 ,ו ֶי ֱא ַהב

של אדם וחש עצמו
כעזוב וכעשוק באין
לו מגן ומושיע .אבל נְ ָד ָבה ֶאת ַהחוֹ ֵטא ְּ 30ב ׁשוּבוֹ ָע ָדיו
מי שיראת השם בלבו ְּ 31ביוֹ ם ּתוֹ ֵכ ָחה ּו ִמ ֶּק ֶרב ָצ ָרהֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר
בהשגחה
ומאמין
פרטית משמים ,אזי (הושע יד ,ב-ה) ׁ 32
"ש ּו ָבה ִישְׂ ָר ֵאל ַעד ְי ָי
ֱאל ֶֹה ָ
ה"רעות" אינן הופכות
יך ִּ 33כי ָכ ׁ ַש ְל ָּת ַּב ֲעוֹנֶ ָךְ ,קח ּו
ל"צרות" ,ואין שום דבר
ִע ָּמ ֶכם ְּד ָב ִרים ְוגוֹ 'ֶ 34 ,א ְר ּ ָפא ְמ ׁש ּו ָב ָתם
מעיק ומציק לו ,כמאמר
35
דוד המלך (תהילים
א ֲֹה ֵבם נְ ָד ָבה"ְ .ונֶ ֱא ַמר (משלי ג ,יב)
כז)" :גם כי אלך בגיא
יח
"כי ֶאת ֲא ׁ ֶשר ֶי ֱא ַהב ְי ָי 37יוֹ ִכ ַ
צלמות לא אירא רע ִּ 36 -
כי אתה עמדי" ,כי על
הכל ימצא מנוח ותנחומים ,וקווי ה' יחליפו כח .על כן ,גם אם בתחילה ימצאוהו
"רעות רבות וצרות" ,הרי אם מתבונן האדם בסיבתן ומכיר בחטאיו ומבין
שמצבו הקשה נגרם כתוצאה מ"אין אלוקי בקרבי" ,ממילא בטלו ממנו ה"צרות"
הסובבות אותו וסרות כל המועקות ,ונשאר רק עם ה"רעות" עצמן ,על כן אומר
הוא" :מצאוני הרעות האלה" (הקדמת 'אבי עזרי' נשים וקדושה).

שני ימים

שני ימים

שערי

השער השני

תשובה

עיונים

עיונים

שערי

השער השני

תשובה

ביאורים
 .29ויאהב נדבה .חינם ,לפנים משורת הדין ,מתוך נדיבותו .30 .בשובו עדיו.
כשישוב עד אליו .31 .ביום תוכחה ומקרב צרה .אפילו בזמן פורענות ומתוך
הצרות .32 .שובה ישראל וגו' .במסכת יומא (פו ):אמרו כי פסוק זה נאמר בשב
מחמת יראה .33 .כי כשלת בעוונך .באו לך מכשולים ר"ל יסורים בעד עוונך
(רש"י) .34 .ארפא משובתם .אסלח על התנהגותם המתמרדת .35 .אוהבם
נדבה .בתורת נדבה ומתנת חינם  -לפנים משורת הדין .ומבואר ,שהעושה

תשובה מתוך צרה ,לא רק שמועילה לו להנצל מעונש החטא ,אלא שנרצה
לפני ה' כאילו לא חטא [וז"ל רש"י" :ארפא משובתם ואוהבם בנדבת רוחי אף
על פי שאינם ראויים לאהבה אתנדב לאהבתם ,כי שב אפי ממנו"] .36 .כי את
אשר יאהב ה' יוכיח .שהתוכחה הוא סימן האהבה ,שמאהבתו ישגיח עליו
להיטיב דרכו ולהעלותו אל מדרגה למעלה למעלה (מלבי"ם) .37 .יוכיח .אותו
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ת-בן ִי ְר ֶצה"ְ .ו ִאם ל ֹא ָי ׁש ּוב ָה ִא ׁ
יש ִמ ַּד ְר ּכוֹ ָה ָר ָעה
ּ 38ו ְכ ָאב ֶא ֵּ

ַה ּׁ ֵשם ְו ִיגְ ַּדל ֲעוֹן ַ 53ה ַּכת ַה ּזֹאת ֵ 54מ ַח ּ ַטאת ַה ַּכת ָה ִר ׁ
אשוֹ נָ ה.

ְּ 39ביוֹ ם ָר ָעה ְ 40וה ּו ַכח ְּב ַמ ְכאוֹ ב ְול ֹא ׁ ָשב ַ 41עד ַה ַּמ ֵּכה ּוִ ,יגְ ַּדל
ֲעוֹנוֹ ְ 42וי ְֻכ ּ ַפל ָענְ ׁשוֹ ֲ .הל ֹא ִת ְר ֶאה ִאם ַה ֶּמ ֶל ְך ְמ ַי ֵּסר ִמי

אשוֹ נָ ה ַעל ַה ַּכת ָה ִר ׁ
ַעל ֵּכן ָּכת ּוב ָּב ִר ׁ
אשוֹ נָ ה ְ"ו ָי ַס ְפ ִּתי

ֲא ׁ ֶשר ָח ָטא לוֹ ְ 43ול ֹא ִי ָ ּו ֵסרַ 44 ,י ְק ׁ ֶשה מ ּו ָסרוֹ ְ 45ו ַי ְכ ִּביד ֻע ּלוֹ

י-כן ַעל ַה ַּכת ָה ַא ֶח ֶרת
ְל ַי ְּס ָרה ֶא ְת ֶכם"ְ ,ו ָכת ּוב ַא ֲח ֵר ֵ
ם-ת ְלכ ּו ִע ִּמי ֶק ִרי ְול ֹא 56תֹאב ּו
ַה ִּנזְ ֶּכ ֶרת (ויקרא כו ,כא) "ְ 55ו ִא ֵּ
ִל ׁ ְשמ ַֹע ִלי ְו ָי ַס ְפ ִּתי ֲע ֵל ֶ
יכם"ִּ ,כי
ֹאת ֶ
יכם ַמ ָּכה ֶ ׁ 57ש ַבע ְּכ ַח ּט ֵ

ד-א ֶּלה ל ֹא ִת ׁ ְש ְמע ּו
ְמאֹדְ .ו ֵכן ָּכת ּוב (ויקרא כו ,יח) "ְ 46ו ִאם ַע ֵ
ִלי ְו ָי ַס ְפ ִּתי ְל ַי ְּס ָרה ֶא ְת ֶכם"ְ .ונֶ ֱא ַמר (איוב לו ,יג) "ְ 47ו ַחנְ ֵפי-

ָּכל ַּכת ָה ַא ֲחרוֹ נָ ה ַּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה ָק ׁ ָשה ִמן ָה ִר ׁ
אשוֹ נָ הְ .ו ַא ֲח ֵרי ֵכן

ֵלב ָ 48ישִׂ ימ ּו ָאף49 ,ל ֹא ְי ׁ ַש ְ ּוע ּו ִּכי ֲא ָס ָרם"ְ .ו ִאם ל ֹא ֵי ַדע ְול ֹא
ֹאמר
ִי ְת ּבוֹ נֵ ן ִּכי ַ 50ה ְּת ָלאוֹ ת ְ 51מ ָצא ּוה ּו ִמ ּ ְפנֵ י ֲח ָט ָאיוַ ,א ְך י ַ

ָּכת ּוב (שם שם ,כג-כד) ְ"ו ִאם ְּ 58ב ֵא ֶּלה 59ל ֹא ִת ָ ּו ְסר ּו ִלי
ַו ֲה ַל ְכ ֶּתם ִע ִּמי ֶק ִריְ 60 ,ו ָה ַל ְכ ִּתי ַאף ֲאנִ י ִע ָּמ ֶכם ְּב ֶק ִרי",

ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָא ְמר ּו ַה ּ ְפ ִל ׁ ְש ִּתים (שמואל-א ו ,ט) ִּ
"כי ל ֹא ָ 52ידוֹ נָ גְ ָעה

ְו ַא ֲח ֵר ֵ
י-כן ָּכת ּוב (שם שם ,כז-כח) ְ"ו ִאםְּ 61-בזֹאת ל ֹא ִת ׁ ְש ְמע ּו
62
ִלי ַו ֲה ַל ְכ ֶּתם ִע ִּמי ְּב ֶק ִריְ ,ו ָה ַל ְכ ִּתי ִע ָּמ ֶכם ַּב ֲח ַמ ֶ
ת-ק ִרי".

ָּבנ ּו ִמ ְק ֶרה ה ּוא ָה ָיה ָלנ ּו"ְּ ,בזֹאת ְי ִהי ֶק ֶצף ָע ָליו ִמ ִּל ְפנֵ י

שלושה ימים

שלושה ימים

שערי

השער השני

תשובה

שערי

השער השני

תשובה

ֹאמר ּו ִמ ְק ֶרה ה ּוא ָה ָיה
ּו ֵפר ּו ׁש ַ"ו ֲה ַל ְכ ֶּתם ִע ִּמי ְּב ֶק ִרי"ִּ ,כי ת ְ
ביאורים

הוא ְמיַ ֵסר .38 .וכאב את בן ירצה .כשם שהאב יתרצה אל בנו אם באמצע
תוכחתו מתחרט בנו על מעשיו הרעים ,כן גם השי"ת מתרצה אל האדם אם
מתוך צרה שב אליו .39 .ביום רעה .בעת צרתו .40 .והוכח במכאוב .והתייסר
בכאבים .41 .עד המכהו .דהיינו עד ה' שהענישו .42 .ויוכפל ענשו .כי כפי
גודל החסד כן גם גודל העונש למי שלא מנצל זאת ,והקב"ה נוהג עמו בחסד
כפול ,גם מיסרו כדי שישוב וגם מוכן לקבלו כששב מרוב צרותיו ,ואם אינו
שב  -אזי במדה כנגד מדה יכפל גם ענשו (עלי אורח) .43 .ולא יווסר .ואינו
רוצה לקבל מוסרו .44 .יקשה מוסרו .יענישו קשה יותר .45 .ויכביד עולו .על
העבריין .46 .ואם עד אלה .ואם בעוד שהמכות הללו קיימות אצלכם עדיין
לא תשמעו .47 .וחנפי לב .הם הרשעים ,המחניפים ליצרם למלאות שאלתו.
 .48ישימו אף .מעלים על עצמם אף וחימה מה' .49 .לא ישוועו כי אסרם.
בשביל שאינם צועקים אליו כשהוא מיסרם ביסורים .50 .התלאות .הצרות.
 .51מצאוהו .באו עליו .52 .ידו .של הקב"ה.
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ָלנ ּוְ .ו ִאם ֵאין ָה ִא ׁ
יש ַמ ִּכיר ַ 63מ ְע ָּב ָדיו ְו ֵאינֶ נּ ּו יוֹ ֵדע ִּכי ֵי ׁש
ביאורים

 .53הכת הזאת .שתולה הכל במקרה .54 .מחטאת הכת הראשונה .שיודעים
ומכירים שהעונשים באים על חטאם ,ורק מרוב הרגלם לא מתבוננים ולא
נתעוררו עדיין לשוב ,ויש תקוה שאם יוסיפו ויכבידו ענשם יתעוררו אז לשוב
(פתח השער) .55 .ואם תלכו עמי קרי .אם גם לאחר כל העונשים ,עדיין
תאמרו שכל הצרות באו במקרה .56 .תאבו .תרצו .57 .שבע כחטאתיכם.
עוד שבע פורעניות אחרים ,על שבע חטאתיכם האמורות למעלה שם.
 .58באלה .בפורעניות האלה .59 .לא תווסרו לי .לא תקבלו מוסר להכנע
ולשוב אלי .60 .והלכתי אף אני עמכם בקרי .גם אני אשגיח עליכם רק במקרה,
לפעמים אשגיח ולפעמים אעלים עין מכם .61 .בזאת .אחרי כל הפורעניות
האלו .62 .בחמת קרי .בכעס גדול ,ואשגיח עליכם רק במקרה .63 .מעבדיו.
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ְּב ָידוֹ ָעוֹן ֲא ׁ ֶשר ָח ָטאָ ,ע ָליו ְל ַפ ׁ ְש ּ ֵפ ׁש
ְּב ַמ ֲעשָׂ יו

ּו ְל ַח ּ ֵפשׂ

ְּד ָר ָכיו,

ָּכ ִענְ ָין

ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר (איכה ג ,מ) "נַ ְח ּ ְפשָׂ ה ְד ָר ֵכינ ּו
ְונַ ְחק ָֹרה"ְ .ו ִאם ַה ְע ֵלם ַי ְע ִלים ֵעינָ יו
ְ 64ונוֹ ֲאל ּו ְונִ ּׁ ְשא ּו ַר ְעיוֹ נָ יו ְ 65ול ֹא ִה ִּכיר ּו
ְד ָר ָכיו ְול ֹא ָי ְדע ּו ַמ ֲעשֵׂ ה ָי ָדיו ַו ֲא ׁ ֶשר
אתי
ֹאמר ל ֹא ָח ָט ִ
ָעשׂ ּו ֶא ְצ ְּבעוֹ ָתיוְ ,וי ַ
 ַ 66ח ּ ָטאתוֹ ָּכ ְב ָדה ְמאֹדְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר"הנְ נִ י נִ ׁ ְש ּ ָפט אוֹ ָת ְך
(ירמיה ב ,לה) (67ב) ִ
אתי"ְ .ונֶ ֱא ַמר
ל-א ְמ ֵר ְך ל ֹא ָח ָט ִ
ַ 68ע ָ

ב .הנני נשפט אותך
על אמרך לא חטאתי.

מבואר כאן ש'לב יודע
מרת נפשו' ואם האדם
עושה חשבון אמיתי
ומתבונן בדרכיו -
בודאי ימצא הדברים
שנכשל בהם ,ואין לו
טענה שעשה חשבון
ואעפ"כ לא מצא .כי
אם לא נאמר כך ,לא
שייך לענוש אותו על
אמרו "לא חטאתי"
מאחר ואפשר שלא
הכיר חטאו ,ועל
כרחך צ"ל שאם עשה

(ישעיה מב ,כה) "ַ 69ו ְּת ַל ֲה ֵטה ּו ִמ ָּס ִביב
ל-לב"ְ .ונֶ ֱא ַמר (משלי יט,
ֹא-ישִׂ ים ַע ֵ
ר-בוֹ ְול ָ
ְול ֹא ָי ָדע ַו ִּת ְב ַע ּ

"א ֶ ּו ֶלת ָא ָדם ְּת ַס ֵּלף ַּד ְר ּכוֹ ְ 71ו ַעל-
ג) ִ 70

חשבון כראוי לא
יתכן שלא יכיר חטאו.
ְי ָי ִיזְ ַעף ִל ּבוֹ ".
וכבר מפורסם דברי
בעל ה"אבי עזרי"
זצ"ל לבאר הסוגיא
72
ְו ֵת ַדע ְו ַתשְׂ ִּכיל ִּכי מ ּו ַסר ַה ּׁ ֵשם-
במסכת נדרים (פא).
ְ
"מי האיש החכם ויבן
ִי ְת ָּב ַרך ְלטוֹ ַבת ָה ָא ָדםִּ .כי ִאם
את זאת" (ירמיה ט,
ָח ָטא ִא ׁ
יש ְל ָפנָ יו ַו ַ ּי ַעשׂ ָה ַרע ְּב ֵעינָ יו,
יא) "דבר זה נשאל
ולנביאים
לחכמים
ולא פירשוהו עד שפירשו הקב"ה בעצמו "ויאמר ה' על עזבם את תורתי" וכו'
שאין מברכים בתורה תחלה" ,עיי"ש .וצ"ע ,שאם הוא חטא קל ודק כל-כך עד
שאפילו החכמים והנביאים לא פירשוהו ,מה שייך לתבוע את האדם על חטא
קל כזה ,אולי גם האדם לא הכיר את החטא? ועל כרחך צריך לומר שזה לא
יתכן ,ואף אם חכמים ונביאים לא הכירו החטא ,אבל נשמת האדם היא ניצוץ
אלוה ממעל ,והיא יכולה לדעת ולהכיר על עצמו מה שגם חכמים ונביאים אינם
יכולים להכיר בו ,ולכן נענשו בחורבן בית המקדש על עוון זה שלא ברכו בתורה
תחלה ,שהיו צריכים לעמוד על זה מעצמם .ולכן כל שיש לאדם איזה עוון לא
שייך לפטור עצמו בטענה של לא ידעתי כי חטאתי ,כי אם היה עושה חשבון
כראוי בודאי היה מוצא את העוון (משיבת נפש).

ג.

ארבעה ימים

שלושה ימים

שערי

השער השני

תשובה

עיונים

עיונים

שערי

השער השני

תשובה

ביאורים

מעשיו .64 .ונואלו ונִ ׁ ְשא ּו רעיוניו .נטפשו ונתעו (מלשון "הנחש השיאני").
 .65ולא הכירו דרכיו .כלומר ,מחשבותיו לא הכירו את מעשיו .וי"ג ולא הפרו
דרכיו ,כלומר ,לא תוקנו מעשיו .66 .חטאתו כבדה מאד .אף יותר מן הכת
השניה האומרת מקרה הוא ,שהרי אם יקבלו עונשים כאלו שלא יוכלו בשום
אופן לומר עליהם שהם במקרה בדרך הטבע ,כי אז יש תקוה גם להם .משא"כ
האומר "לא חטאתי" ,הלוא צדיק הוא בעיניו ועל מה ישוב (זה השער) .ועוד,
שיש לו הרגשה כאילו הקב"ה מעניש אותו שלא כדין ,ויש בזה חילול ה' ,כאילו
אין הקב"ה נוהג במשפט (משיבת נפש) .67 .הנני נשפט אותך .אבוא עמך
במשפט (רש"י) .68 .על אמרך לא חטאתי .ר"ל מלבד גמול החטא אוסיף
עוד עונש על מה שתכחש חטאיך (מצו"ד) .69 .ותלהטהו מסביב וגו'" .רצה
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ביאורים

לומר ,אבל אין נותנים לב לדעת שבא בהשגחה ,וכאשר בערה מסביב לא ידע
שמהשם באה ,וכאשר בערה בו בעצמו ובגופו  -עם כל זה אינו משים על לבו
להבין שבא בהשגחה ,ר"ל אינו משים על הלב לא בעת כשהצרה ממשמשת
לבא ולא בעת שכבר באה" (מצו"ד) .70 .איולת אדם תסלף דרכו .פירש
רש"י" :בעוונו בא לו הרע ,כי באיולתו (ברשעותו ובטפשותו) תסלף דרכו
ועבר עבירות ונפרעין ממנו" .71 .ועל ה' יזעף לבו" .יהרהר אחר מדותיו של
הקב"ה בבוא אליו הצרה ,והוא ידמה ולבבו יחשוב כי לא ימצא לו עוון אשר
חטא( "...רבנו בביאורו למשלי שם) .72 .מוסר ה' .עונשים ויסורים הבאים על
האדם.
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מ ּו ַסר ַה ּׁ ֵשם ָע ָליו ִל ׁ ְש ֵּתי ּתוֹ ֲעלוֹ ת.

ג .כי העוון חלי הנפש.

להלן (שער ד' אות א')
ֲח ָט ָאיו
ַעל
ְל ַכ ּ ֵפר
ָ 73ה ַא ַחת,
כתב רבינו" :כדרך שיש
לגוף חלי ומדוה  -כך
ּ 74ו ְל ַה ֲע ִביר ֶאת ֲעוֹנוֹ ְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר
יש לנפש .ומדוה הנפש
(תהלים כה ,יח) "ְ 75ר ֵאה ָענְ ִיי ַו ֲע ָמ ִלי
וחליה  -מדותיה הרעות
וחטאיה ,ובשוב רשע
ֹאותי"ּ .ו ְב ַת ֲחל ּו ֵאי
ל-ח ּט ָ
ְ 76ושָׂ א ְל ָכ ַ
מדרכו הרעה ,ירפא
ַהגּ ּוף ֲא ׁ ֶשר ִ 77ח ָּלה ַה ּׁ ֵשם ּבוֹ ֵי ָר ֵפא ֳח ִלי
השם יתברך חלי הנפש
החוטאת" .ורבינו בחיי
נַ ְפ ׁשוֹ ( ,ג) ִּכי ֶה ָעוֹן ֳח ִלי ַה ֶּנ ֶפ ׁשְּ ,כמוֹ
בספרו כד הקמח (ערך
ראש השנה) כתב:
"מצינו שהתשובה נקראת רפואה ...לפי שהעוון הוא חולי הנפש ...כי כשם שהגוף
יש לו בריאות וחולי כן הנפש יש לה בריאות וחולי .בריאותה המעשים הטובים
וחוליה הוא הפכה .וכשם שהגוף החולה מניח המאכלים הטובים ואוכל העפר
והפחם ושאר דברים שאינן ראוין לאכילה כן הנפש החולה תרחיק ותמאס המדות
הטובות ותבחר המדות הרעות והמעשים שאינן ראוים לעשותם".
ביאורים

 .73האחת לכפר על חטאיו .גם לאחר התשובה כענין שמצינו (יומא פו).
שיש עבירות שתשובה ויוהכ"פ תולין ,ויסורים ממרקים-גומרים את הכפרה.
 .74ולהעביר את עוונו .כאילו לא היה[ .ויש מפרשים" ,לכפר על חטאיו
ולהעביר את עוונו" ,על "חטאים" שהם בשגגה שייך לשון "כפרה" שמקנח
את החטא לגמרי ,ואילו על ה"עוון" שייך לשון "העברה" שהעוון עצמו אינו
נמחק כמבואר במסכת ר"ה (יז( ).משיבת נפש)] .75 .ראה עניי ועמלי' .עניי'
על ההכנעה ו'עמלי' על היסורין ,כי היסורין עם ההכנעה מכפרים העוונות (כד
הקמח ,ערך גאולה) .בביאור רבינו למשלי (ג ,כו) כתב" :אם גברו עליו צרות
ונכנע מפניהם ,יבטח על רחמי השם כי ירחם עליו מפני צרותיו ומפני הכנעתו
ומפני תקותו אל השם ,שנאמר (תהלים כה ,יח) 'ראה עניי ועמלי' ,ונאמר
(איכה ג ,יט) 'זכור עניי ומרודי לענה וראש' ,פירוש :איחל רחמיו על הצרות
ועל ההכנעה" .76 .ושא .וכפר .77 .חילה .הטיל מחלה (רס"ג ,דברים כט ,כא).
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ד .ולא נרצה עוונו.

ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר (שם מא ,ה) ְ"ר ָפ ָאה 78נַ ְפ ׁ ִשי ִּכי-
אתי ָל ְך"ְ .ונֶ ֱא ַמר (ישעיה לג ,כד)
ָח ָט ִ

לכאורה צריך להבין,
מדוע אין לו כפרה על
יתי ָה ָעם ַהיּ ֹ ֵשׁב
ֹאמר ׁ ָש ֵכן ָח ִל ִ
חטאיו ,הרי קיבל עונש ּ "79ו ַבל-י ַ
עליהם?
ָּב ּה נְ שֻׂ א ָעוֹן"ְ 80 .ו ַה ּׁ ֵשנִ יתְ ,ל ַהזְ ִּכירוֹ
הדבר יתבאר עפ"י
מש"כ רבינו לעיל ְו ַל ֲה ׁ ִשיבוֹ ִמ ְּד ָר ָכיו ָה ָר ִעיםְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכת ּוב
"ובתחלואי הגוף אשר
חלה השם בו ירפא (צפניה ג ,ז) ַ 81
ת ְיר ִאי אוֹ ִתי ִּ 82ת ְק ִחי"א ְך ִּ
חולי נפשו ,כי העוון מ ּו ָסר"ְ .ו ִאם ל ֹא ִק ֵּבל ַה ּמ ּו ָסר ְ 83ול ֹא
חלי הנפש" .והכוונה
בזה ,שבאמת יסורי נִ ַחת ִמ ּ ְפנֵ י ּתוֹ ַכ ַחת ְ 84ול ֹא ָמל ָע ְר ַלת
הגוף אינם יכולים
להוות כפרה לעוון ,כי ְל ָבבוֹ  -אוֹ י לוֹ ְואוֹ י ְלנַ ְפ ׁשוֹ ִּ ,כי ָס ַבל
העוון הוא חלי הנפשִ ,י ּס ּו ִרים ְ 85ונָ שָׂ א ֶאת ֲעוֹנוֹ (86ד) ְול ֹא נִ ְר ָצה
ואין יסורי הגוף יכולים
ֲעוֹנוֹ ֲ ,א ָבל נִ ְכ ּ ַפל ָענְ ׁשוֹ ַּכ ֲא ׁ ֶשר ֵּב ַא ְרנ ּו.
לכפר על תחלואי
הנפש ,אלא שמחמת
יסורי הגוף מתעורר האדם לשוב מעוונותיו ,הרי שלחולי הגוף יש השפעה

ארבעה ימים

ארבעה ימים

שערי

השער השני

תשובה

עיונים

עיונים

שערי

השער השני

תשובה

ביאורים

 .78נפשי .לא אמר רפא גופי ,כי סיבת חוליו הם עוונותיו ,ואם ירפא האל
חֹוליָ ּה  -שהוא כפרת העוונות  -נרפא הגוף (רד"ק ,מצו"ד) .79 .ובל
הנפש ֵמ ְ
יאמר שכן חליתי .לא יאמרו עוד אנשי ירושלים שהם חלו מרוב הצרות שבאו
עליהם' .העם היושב בה נשוא עוון'  -כי ה' כיפר להם על עוונותיהם ולא
יענישם עוד .80 .והשניה .התועלת השניה הבאה ע"י היסורים .81 .אך תיראי
אותי .כאשר תראו מה ה' עושה לגויים .82 .תקחי מוסר .תלמדו לקח ותשובו
בתשובה .83 .ולא נחת מפני תוכחת .לא נתיירא ולא נכנע מפני היסורים.
 .84ולא מל ערלת לבבו .ולא הסיר את אטימות לבבו וכיסויו .כלומר ,אינו
מיטיב את דרכיו .85 .ונשא את עוונו .וקיבל את תוצאות עוונו .86 .ולא נרצה
עוונו .ובכל זאת לא נתכפר עוונו.
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ד.

על הנפש ,ולכן הם
ְו ַכ ֲא ׁ ֶשר ְי ַק ֵּבל ָה ָא ָדם ֶאת מ ּו ַסר
מכפרים על העוון
יטיב ְּד ָר ָכיו ּו ַמ ֲע ָל ָליו,
ַה ּׁ ֵשם ְו ֵי ִ
שהוא חלי הנפש ,אבל
אם אין יסורי הגוף
(ה) ָרא ּוי לוֹ ׁ ֶש ִ ּישְׂ ַמח ְּב ִי ּס ּו ָריוְ ,ל ִפי
משפיעים על הנפש
ׁ ֶשהוֹ ִעיל ּוה ּו ּתוֹ ֲעלוֹ ת 87נִ שְׂ ָ ּגבוֹ תְ ,ו ֶי ׁש
ואינו מתעורר לשוב
בעקבותיהם ,א"כ מכיון
ששני דברים שונים הם ואינם משפיעים זה על זה ,לא יתכפרו עוונותיו ,שאין
יסורי הגוף יכולים לכפר על תחלואי הנפש (פתחי תשובה).
ה .ראוי לו שישמח ביסוריו לפי שהועילוהו תועלות נשגבות ויש לו להודות

לשם יתברך עליהם כמו על שאר ההצלחות .כעין דברי רבינו כתב ה'בית הלוי'
(פרשת בשלח) לבאר את דברי המדרש (בשלח כג ,ג) "אז ישיר משה  -אמר
משה ,ב'אז' חטאתי שאמרתי ומאז באתי אל פרעה הרע לעם הזה ,ב'אז' אני
אומר שירה" .וביאור הענין ,דהנה מי שהוא בצער חלילה והקב"ה עוזרו ומצילו
ונותן להקב"ה שבח והודיה על הטובה שעשה לו ,יש בזה שני אופנים :יש שעיקר
שמחתו רק בעבור הטובה שנעשה לו שניצל מהצרות ,ולא על הצער שמקודם,
שבו לא ישמח כלל ועדיף היה לו שלא היה כלל .ויש שישמחו על הצער גופא,
שזכו להיות הכלי חפץ ה' אשר על ידם נתגדל כבודו יתברך וכמ"ש דוד המלך
בתהילים (קיח ,כא) "אודך ה' כי עניתני ותהי לי לישועה" .דוד המלך מודה לא
רק על הישועה אלא גם על הצרות ,על כי עניתני [מלשון עינוי .ובמצודת ציון
פירש בענין אחר מלשון עניה והאזנה] ,כי ע"י כך נתגדל ונתקדש שמו של הקב"ה
בעולם .וזו כוונת המדרש :אז ישיר משה  -משה ובני ישראל אמרו שירה לא רק
על כי גאה גאה ,אלא גם על הצרות של "מאז באתי אל פרעה הרע לעם הזה".
עכתו"ד .ולפי דברי רבינו יש לבאר באופן דומה ,דמשה ובני ישראל אמרו שירה
אף על הצרות ,לפי שע"י הצרות מגיע האדם "לתועלות נשגבות" וזוכה להכרת ה'
"ויש לו להודות לשם יתברך עליהם כמו על ההצלחות" (שערי מאור).
עוד אפשר לבאר ,שמכיון שנתעורר לתשובה והיטיב דרכיו מחמת היסורים,
אין לך הצלחה גדולה מזו .וז"ל רבינו בביאורו למשלי (ג' ,י"א)" :מוסר ה' בני
ביאורים

 .87נשגבות .גדולות מאד.
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אל תמאס" ,זה דבר
במעלת
מופלא
הבטחון ,כי אם יראה
בעל הצדקות והמצוות
שאינו מצליח בעושר
או שיבואהו מוסר ה'
 יחזק ויאמץ בבטחון,ואל ימאס מוסר ה'
וידע כי הוא לטובתו
יותר מגמול ההצלחה
בעושר ובשלוה ,כי רצה
ה' לנקותו מכל עוון
ואשמה ולהגדיל שכרו
בעולם הגמול עיי"ש.

יהם
לוֹ ְלהוֹ דוֹ ת ַל ּׁ ֵשם ִי ְת ָּב ַר ְך ֲ 88ע ֵל ֶ
ְּכמוֹ ַעל ׁ ְש ָאר ַה ַה ְצ ָלחוֹ תֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר
ס-י ׁשוּעוֹ ת ֶא ּ ָׂשא
"כוֹ ְ
(תהלים קטז ,יג) ּ 89
ּו ְב ׁ ֵשם ְי ָי ֶא ְק ָרא"ְ ,ונֶ ֱא ַמר

(שם שם ,ג-ד)

ֶא ְמ ָצא

ם-י ָי
ּו ְב ׁ ֵש ְ

"צ ָרה
ָ 90

ְו ָיגוֹ ן

חמישה ימים

חמישה ימים

שערי

השער השני

תשובה

עיונים

עיונים

שערי

השער השני

תשובה

ֶא ְק ָרא"ְ .ו ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם
יעזֶ ר
ִל ְב ָר ָכה (ספרי ואתחנן ז') ַר ִּבי ֱא ִל ֶ
ֶּבן ַי ֲעקֹב אוֹ ֵמרָּ ,כל זְ ַמן ׁ ֶש ָה ָא ָדם
ׁ ָשר ּוי ְּב ׁ ַש ְל ָוה ֵאין ִמ ְת ַּכ ּ ֵפר לוֹ
ֵמ ֲעוֹנוֹ ָתיו ְּכל ּוםְ ,ו ַעל ְי ֵדי ַה ִ ּי ּס ּו ִרים

"כי ֶאת
ה ּוא ִ 91מ ְת ַר ֶ ּצה ַל ָּמקוֹ םֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר (משלי ג ,יב) ִּ 92
ֲא ׁ ֶשר ֶי ֱא ַהב ְי ָי יוֹ ִכ ַ
ת-בן ִי ְר ֶצה"ֵ ּ .פר ּו ׁשְּ ,כ ָאב
יח ּ 93ו ְכ ָאב ֶא ֵּ
ביאורים

 .88עליהם .על היסורים .89 .כוס ישועות אשא ובשם ה' אקרא .ארים כוס
יין עבור הישועות שעשה לי ,ואודה לו עליהם .90 .צרה ויגון אמצא ובשם ה'
אקרא .אותה הלשון שנאמרה על הישועות נאמרה גם על הצרה והיגון" ,ובשם
ה' אקרא" ,מכאן למדו (ברכות ס ):שצריך לקבל את הרעה בשמחה .וכתב
המהרש"א ,כי בשני הפסוקים כתוב שם הוי"ה שהיא מדת הרחמים ,ללמדנו
שגם בדבר רע על האדם לתלות שהוא בא ממדת הרחמים ,כי "כל דעביד
רחמנא לטב עביד" .91 .מתרצה למקום .נעשה רצוי ומקובל לפני הקב"ה ,וזוהי
ההצלחה הגדולה ביותר .92 .כי את אשר יאהב ה' יוכיח .כי אין דרך להוכיח
רק לאוהב אשר לבו דואג על רעתו ורואה שהולך בדרך אשר אינו טוב לו ,הוא
מוכיחו (ביאור הגר"א משלי שם) .93 .וכאב את בן ירצה .והסימן שמחמת
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יח ְו ִק ֵּבל מ ּו ָסרוֹ ,
ֶאת ֵּבן ֵּ -כן ִי ְר ֶצה ַה ּׁ ֵשם ֶאת ֲא ׁ ֶשר הוֹ ִכ ַ
ּו ְכ ֶד ֶר ְך ׁ ֶש ָה ָאב ִי ְר ֶצה ֶאת ְּבנוֹ ַא ֲח ֵרי ַה ּתוֹ ֵכחוֹ תְ .ו ֵי ׁש ְל ָפ ֵר ׁש
עוֹ דּ ,ו ְכ ָאב יוֹ ִכ ַ
יח
יח ֶ 94את ַה ֵּבן ֲא ׁ ֶשר ִי ְר ֶצה ּבוֹ ְ ,ו ֵאינֶ נּ ּו מוֹ ִכ ַ
ֶאת ַה ָּבנִ ים ׁ ֶשה ּוא 95נוֹ ָא ׁש ֵמ ֶהם ְויוֹ ֵד ַע ׁ ֶש ּל ֹא יוֹ ִעיל ּום
ַה ּתוֹ ֵכחוֹ תְ .ונֶ ֱא ַמר ַעל ָה ֲאנָ ׁ ִשים ׁ ֶש ֵאינָ ם ַמ ִּכ ִירים טוֹ ַבת
ַה ּתוֹ ֵכ ָחה ְותוֹ ַע ְל ָּת ּה (הושע ז ,יג) "ְ 96ו ָאנ ִֹכי ֶא ְפ ֵּדם ְו ֵה ָּמה ִּד ְּבר ּו
ָע ַלי ְּכזָ ִבים"ְ .ונֶ ֱא ַמר (שם שם ,טו) "ַ 97ו ֲאנִ י ִי ַּס ְר ִּתי ִח ַּז ְק ִּתי
זְ רוֹ ע ָֹתם ְו ֵא ָלי ְי ַח ּׁ ְשב ּו ָ-רע"ְ .ונֶ ֱא ַמר (שם יא ,ג) "ְ 98ו ָאנ ִֹכי
אתים".
ִּת ְר ַּג ְל ִּתי ְל ֶא ְפ ַר ִים ָק ָחם ַעל-זְ רוֹ ע ָֹתיו ְול ֹא ָי ְדע ּו ִּכי ְר ָפ ִ

ה.

ְו ֵי ׁש ַעל ַה ּבוֹ ֵט ַח ַּב ּׁ ֵשם ְ 99להוֹ ִחיל ִמ ְּמע ּוף צ ּו ָקתוֹ ,
ביאורים

אהבה הוא ,שאח"כ כאשר יסיר שבטו ממנו ,חפץ למלאות רצונו ,ומדבר לו
תנחומין לפייס דעתו (שם) .94 .את הבן אשר ירצה בו .וז"ל רבינו בביאורו
למשלי" :אם יש לאב בנים הרבה ,הבן אשר יאהב וירצה מכל בניו  -אותו יוכיח
מכולם ,וישקוד על מוסרו ,למען יהיה כולו יפה במדתו ומום אין בו ,על כן יוכיח
השי"ת את אשר יאהב מיתר ההמון" .95 .נואש .התייאש .96 .ואנכי אפדם
וגו'" .ואנכי  -בלבי ומחשבתי לפדותם (ר"ל ע"י יסורים) ,והם היו אומרים כי כל
לבי להרע להם" (אבן עזרא שם) .97 .ואני יסרתי וגו' .אני יסרתי את ישראל
ביסורים בעוה"ז כדי שיקבלו חלק יפה בעוה"ב ,והם סבורים שאני עושה זאת
לרעתם .98 .ואנכי תרגלתי וגו' .כתב אבן עזרא שם" :הרגלתיו ללכת על
רגליו כאשר יורגל הנער שיוקח על זרועותיו וזהו כדרך רפואה לחזק הנער עד
שיוכל ללכת" .וכמו כן בענין היסורים שהם לטובת האדם ,ואינו מכיר בטובתו.
 .99להוחיל ממעוף צוקתו .לקוות לה' מתוך אפילת צרתו (ראה ישעיהו ח ,כב).
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ו .כי יהיה החושך
סבת האורה .בספר

ש ְך ִ 100ס ַּבת ָהאוֹ ָרה,
(ו) ִּכי ִי ְה ֶיה ַהחֹ ֶ ׁ
ל-תשְׂ ְמ ִחי
ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכת ּוב (מיכה ז ,ח) ַ
"א ִּ

עלי שור (ח"ב שער
ד' פרק ז') כתב ,שאף
האמיתי
שהבוטח
אינו מצפה שהקב"ה
יתנהג עמו תמיד רק
ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (מדרש תהלים
בחסד ומקבל באהבה
כל מה שתביא עליו ההשגחה העליונה ,אבל יש מדה שהיא קשורה למדת
הבטחון והיא "התקוה" ,שאין לאדם להתייאש מן הישועה וצריך לקוות
שהשי"ת יושיעו בעת צרתו .וענין זה מבואר בדברי רבינו בביאורו למשלי (ג,
כו) שכתב" :ועוד יחייב ענין הבטחון שידע עם לבבו כי הכל בידי שמים ובידו
לשנות הטבעים ולהחליף המזל ואין לה' מעצור להושיע ברב ובמעט ,וגם כי
צרה קרובה ישועתו לבוא קרובה ,כי כל יוכל ולא יבצר מזימה .ונאמר שאו
שמים עיניכם והביטו אל הארץ מתחת .ויבטח בשי"ת בכל עת צרה וחשכה
וידע באמת כי הוא רב להושיע מכל צרה ,וישועתו כהרף עין ,ועל כן יקוה
לישועתו גם אם החרב מונחת על צואר האדם ,כענין שנאמר "הן יקטלני לו
איחל" ,והיא תוחלת אצולה מן הבטחון .ונאמר בטחו בו בכל עת וגו' פי' בכל
עת ,גם בעת שהצרה קרובה ולא ידע האדם דרך להנצל ממנה" .עכ"ל .הנה
מבואר שיש מדה האצולה מן הבטחון לקוות אל ה' ולהאמין שהקב"ה הוא
כל יכול ואין שום דבר עומד נגד רצונו .ולכן ,אף שמצד אחד חייב אדם במדת
הבטחון בבחינת "בין כך ובין כך אזמרה" ,אבל באותו זמן חייב בתוחלת בבחינת
"אל ימנע אדם מן הרחמים" ושלא להתייאש כי הישועה קרובה לבא ,ובעל
בטחון אמיתי יכול לאחד את שתיהם בלבו יחד עיי"ש כל הדברים .והן הן דברי
רבינו כאן שממדת הבטחון היא לקוות לישועת ה' ולידע שהחושך גופא יהיה
סיבת האור שיבא כמבואר.

א ַֹי ְב ִּתי ִלי ִּ 101כי נָ ַפ ְל ִּתי ָק ְמ ִּתי ִּכי-
ֵא ׁ ֵשב ַּבחֹ ֶשׁ ְך ְי ָי אוֹ ר ִלי"ְ ,ו ָא ְמר ּו

שישה ימים

שישה ימים

שערי

השער השני

תשובה

עיונים

שערי

השער השני

תשובה

ביאורים

 .100סיבת האורה .כלומר ,לא זו בלבד שהיסורים נועדו לטובתו וכן שלאחר
היסורים תבוא ישועתו ,אלא שהם עצמם הגורמים לטובה שתבוא בעקבותיהם.
 .101כי נפלתי קמתי .בגלל שנפלתי לכן קמתי.
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ש ְך ל ֹא
ה) ִא ְל ָמ ֵלא נָ ַפ ְל ִּתי ל ֹא ָק ְמ ִּתיִ ,א ְל ָמ ֵלא ָי ׁ ַש ְב ִּתי ַּבחֹ ֶ ׁ
יש ְו ִא ׁ
ָה ָיה אוֹ ר ִליְ .ו ָכל ִא ׁ
יש ְּ 102ביוֹ ם ַצר לוֹ ִי ֵּתן ִל ּבוֹ

ּו ֵמ ִענְ ַין ַה ֶּד ֶר ְך ַה ֶּזה ֲא ׁ ֶשר זָ ַכ ְרנ ּוַ 110 ,ה ְּת ׁש ּו ָבה ְּביוֹ ם

ְ 103ל ָה ִבין ּו ְל ִה ְת ַענּ וֹ ת ִעם ַה ְּת ׁש ּו ָבה ְו ַה ְּת ִפ ָּלהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ַה ִ ּצ ּב ּור

ו.

ַח ָ ּי ִבים ָלצ ּום ּו ְל ִה ְת ַענּ וֹ ת ְּב ֵעת ָצ ָר ָתם ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִּת ְּקנ ּו ֲח ָכ ֵמינ ּו
זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכהְ ,וזֶ ה צוֹ ם 104נִ ְב ָחר ְויוֹ ם ָרצוֹ ןְ .ו ַכ ֲא ׁ ֶשר ָיבוֹ א
105מ ּו ַסר ַה ּׁ ֵשם ִי ְת ָּב ַר ְך ַעל ָה ִא ׁ
יש ֲא ׁ ֶשר ה ּוא זַ ְך ְו ָי ׁ ָשרִ ,י ְה ֶיה

"במוֹ ת ָא ָדם ָר ׁ ָשע
ְו ָא ְב ָדה ִת ְקוָ תוֹ ְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכת ּוב (משלי יא ,ז) ְּ

ְ 106לנִ ָּסיוֹ ן ּו ְל ַהגְ ִּדיל שְׂ ָכרוֹ ָלעוֹ ָלם ַה ָּבאְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר
יט ְב ָך
"ל ַמ ַען ַענּ ְֹת ָך ּו ְל ַמ ַען נַ ּס ֶֹת ָך ְל ֵה ִ
(דברים ח ,טז) ְ 107
ית ָך"ְ .ו ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (ברכות ה ,א)
ְּב ַא ֲח ִר ֶ
ּ ִפ ׁ ְש ּ ֵפ ׁש ְּב ַמ ֲעשָׂ יו ְּב ֵעת ָצ ָרתוֹ ְו ִח ּ ֵפשׂ ְו ָח ַקר ְ 108ול ֹא ָמ ָצא
ביאורים

 .102ביום צר לו .בעת שפוקדת אותו צרה .103 .להבין .להתבונן בחובתו
בעת זו" .ודבר זה מדרכי התשובה הוא ,שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה
ויריעו ,ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורע להם ,ככתוב "עוונותיכם הטו
אלה וחטאתיכם מנעו הטוב מכם" (ירמיה ה ,כה) ,וזה הוא שיגרום להסיר
הצרה מעליהם" (רמב"ם הלכ' תענית פ"א ה"ב) .104 .נבחר .משובח ורצוי
לפני הקב"ה .105 .מוסר השם .יסורים מאת ה' .106 .לנסיון ולהגדיל
שכרו לעולם הבא .לנסותו האם יבוא בטרוניא כלפי שמיא חלילה ויהרהר
אחר מדותיו של הקב"ה ,או שמא יקבל עליו יסוריו באהבה וידום ,ולהרבות
שכרו לעוה"ב על זה שמתייסר בעוה"ז ,וגם על זה שמקבלם באהבה.
 .107למען ענותך ולמען נסותך" .כל עינוי המדבר הטורח הגדול שהיה לישראל
בו לא היה אלא להביאם לידי נסיון להרגיל טבעם במדת הבטחון ולהכניס
בלבם אמונת ה' יתברך עד שיחזור להם רגילות העבודה לטבע" (רבינו בחיי).
 .108ולא מצא חטא בידו .לא מצא עבירה שבשבילה ראויים יסורים אלה
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ֵח ְטא ְּב ָידוֹ ֵ ,הם ֵהם ִ 109י ּס ּו ִרים ׁ ֶשל ַא ֲה ָבה.

ַה ָּמ ֶותִּ ,ב ְראוֹ ת ַהחוֹ ֵטא ִּכי ָ 111כ ְל ָתה ֵא ָליו ָה ָר ָעה

שישה ימים

שישה ימים

שערי

השער השני

תשובה

שערי

השער השני

תשובה

ֹאבד ִּת ְקוָ ה"ְ ,וה ּוא ִמ ְת ַו ֶּדה ָּב ֵעת ַה ִהיא ְו ׁ ָשב ֶאל ַה ּׁ ֵשם
ּ 112ת ַ
ל-פי
ף-ע ּ ִ
ילהַ ,א ַ
ְּב ֵלב ׁ ָש ֵלםְ ,וגַ ם ַה ְּת ׁש ּו ָבה ַה ִהיא 113מוֹ ִע ָ
ֶ ׁ 114ש ֵאינָ ּה ַמ ּ ֶׂשגֶ ת ִל ְת ׁש ּו ַבת ַה ּׁ ָשב ְּ 115ב ֶע ֶצם ֻּת ּמוֹ ַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר
ִה ְק ַּד ְמנ ּו ְּ 116ב ׁ ַש ַער ָה ִר ׁ
אשוֹ ן.
ביאורים

לבוא עליו (רש"י) .109 .יסורים של אהבה .שהקב"ה מייסרו בעולם הזה
בלא עוון כדי להרבות שכרו לעולם הבא יותר מכדי זכיותיו (רש"י) .וביאר
הצל"ח הטעם שמרבים שכרו יותר מזכויותיו ,הואיל וממשיך לעבוד את ה'
ולקיים מצוותיו למרות יסוריו " -לפום צערא אגרא" .ועוד אפשר ,שגם
על קבלת היסורים באהבה מקבל שכר בעוה"ב נוסף על זכויותיו וכנ"ל.
 .110התשובה ביום המות .שהאדם שב בתשובה ביום מותו ,כי גם זה
דומה לתשובה מתוך היסורים .111 .כלתה אליו הרעה .שהולך לעמוד בדין
ולקבל עונש על מעשיו הרעים .112 .תאבד תקוה .כי תקותו הצלחת העוה"ז
בעושר ושררה ,ותכל תקותו במותו (רבינו בביאורו למשלי) .113 .מועילה.
ואף שאין שייך בו קבלה לעתיד שהרי עומד למות ,מ"מ לפי תשובתו
ניכר שגם אם היה מזדמן לו לא היה חוטא (הרוצה בתשובה) .114 .שאינה
משגת .שאינה מגיעה במעלתה .115 .בעצם תומו .בשלימות כחו ובמלא תקפו.
 .116בשער הראשון .אות ט' .ושם כתב רבינו" :כי תשובת האדם
המעולה בימי בחורותיו בעוד כחו עליו ויתגבר על יצרו ,אכן כל תשובה
מועילה."...
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ז.

ַה ֶּד ֶר ְך ַה ּׁ ֵשנִ י( ,ז) ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָיבוֹ א ּו
ְ 117י ֵמי ַה ִּז ְקנָ ה ְו ִה ִּגיע ּו ְ 118י ֵמי

ז .כאשר יבואו ימי
הזקנה .בסליחות אנו

מבקשים "אל תשליכנו
לעת זקנה ככלות כוחנו
יבהְ 119 ,ו ִי ַ ּדל ּכֹחוֹ ְו ִי ְמ ַעט ְ 120ו ִי ּׁ ַשח
ַה ּ ֵׂש ָ
אל תעזבנו" .תמה
121
ִי ְצרוֹ ַּ ,גם ִיזְ ּכֹר
ִק ּצוֹ ִּכי ָקרוֹ ב ה ּוא
הגאון רבי איצל'ה
מפטרבורג :וכי רק
לעת זקנה זקוקים אנו ל"אל תשליכנו"?! והרי גם אדם צעיר יהיה אבוד וחסר
ישע אם יושלך על ידי בוראו!
ומבאר עפ"י משל לחייל שערק מיחידתו והשתמט מן השירות משך שנים
רבות ,תוך שהוא מסתתר מפני מפקדיו .לאחר זמן רב חזר והתייצב בפני
שלטונות הצבא ,ונערך לו משפט באשמת עריקה מן הצבא .דנו השופטים
בענין ופסקו :אם עדיין כשיר הוא לעבודת הצבא וכוחו במתניו  -יְ ַר ֶצה החייל
העריק עונש קל ,כיון שמעתה יוכל לשרת ולהשלים את כל אשר החסיר במשך
שנות עריקתו .אולם  -הדגישו השופטים  -אם כבר תש כוחו ושוב אינו ראוי
למשימות צבאיות – או אז חמור וכבד יהיה עונשו ,שהרי לא יוכל עוד להשלים
את אשר החסיר והרי זה מעוות לא יוכל לתקון.
כך הם פני הדברים בבעל תשובה :השב בתשובה מנערותו ,הרי יכול הוא
לעסוק עוד שנים רבות בתורה ובמעשים טובים ,כוחו עוד במתניו ,וישלים את
אשר עיוות והחסיר .אולם מי שמתאחר ושב בתשובה רק בימי זקנותו ,בימים
שאין בהם חפץ ,לכאורה  -למה יצלח עוד? אבל  -וכאן ההבדל הגדול בין דינו
של הקב"ה לדין בשר ודם  -מתפללים אנו לפני אל רחום וחנון ומבקשים ,שאף
אם התעכבנו הרבה ,ואפילו שבים אנו בזקנותנו  -שיקבל את תשובתנו .וזהו
אחד מחסדיו של הקב"ה" ,ועד יום מותו תחכה לו" .לעולם לא מאוחר.
ביאורים

 .117ימי הזקנה .היינו בן שישים ,כמבואר באבות (ה ,כד) 'בן שישים לזקנה'.
 .118ימי השיבה .היינו בן שבעים ,כמבואר באבות (שם) 'בן שבעים לשיבה'.
 .119וידל כחו וימעט .יחלש ,יתדלדל כחו ויתמעט .וי"ג ויכל כחו ,כלומר
שיכלה כחו .120 .וישח יצרו .יצרו ישפל ,כלומר ,תחלש תאותו ויקל עליו לשוב
בתשובה .121 .קצו .סופו.
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ְ 122ו ָי ִבין ְל ַא ֲח ִריתוֹ ְו ָי ׁשוֹ ב ֶאל ַה ּׁ ֵשם

הגאון רבי שמואל
רוזובסקי זצ"ל בהזכירו
דברים אלו בשיחותיוִ 123 ,ו ַיר ֲח ֵמה ּוַ .ו ֲא ׁ ֶשר ֵאינֶ נּ ּו חוֹ זֵ ר
נהג להוסיף נופך
ִּב ְת ׁש ּו ָבה ְּבבוֹ א ְי ֵמי ַה ִּז ְקנָ הֻ 124 ,י ְכ ּ ַפל
משלו :כל עוד האדם
125
צעיר לימים ,עדיין ָענְ ׁשוֹ
ְו ַר ָּבה ַמשְׂ ֵט ָמה ָע ָליוְּ ,כמוֹ
יש מקום לתלות
ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה
בו תקוות ,ואף אם
נכשל בעוונות רבים( ,פסחים קיג ,ב) ׁ ְשל ֹ ָשׁה ַ 126ה ָּקדוֹ ׁש-
הסיכויים
גדולים
ָּבר ּו ְך-ה ּוא 127שׂ וֹ נְ ָאםַּ 128 :דל ֵּג ֶאה,
למחנכיו,
שיאזין
יהרהר בדרכיו וישוב
בתשובה .אמנם ,מעט מאד תקוות ניתן לתלות במי שהתמיד בחטאו ,הגיע
לזיקנה  -ועדיין לא שב .איש אשר כזה ,קלושה התקוה שימתחו קו על שנותיו
הארוכות שבחטא עברו .לא קל לשנות כיוון בימי הזיקנה .לכאורה ,יש מקום
לייאוש .ואף-על-פי-כן אסור להתייאש .למרות הכל אנו מבקשים מהקב"ה:
"אל תשליכנו לעת זקנה" .אפילו אז! ('זכרון שמואל'  -שיחות).

שבעה ימים

שבעה ימים

שערי

השער השני

תשובה

עיונים

עיונים

שערי

השער השני

תשובה

ביאורים

 .122ויבין לאחריתו .יתן דעתו ויתבונן מה צפוי לו אחר המות ,וכמו שאמרו
(אבות ג ,א)" :ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון" (הרוצה בתשובה).
 .123וירחמהו .אם כי כל תשובה באה מרחמי השי"ת כמו שביאר במס"י (פ"ד),
מכל מקום בתשובה זו יש רחמים בתוך רחמים ,כי בנעוריו הלך אחרי יצרו ותאוותיו,
ועתה בזקנותו כשאין לאל ידיו להוסיף ולחטוא הוא שב והקב"ה מקבלו (שם).
 .124יוכפל ענשו .כי עתה אין יצרו כבר בתקפו ומה מונע בעדו ,וכגודל מדת
הרחמים למי ששב בזקנותו ,כן גודל העונש למי שלא שב .125 .ורבה משטמה
עליו .תרבה עליו נטירת האיבה מאת הקב"ה .126 .הקב"ה שונאם .במסכת
פסחים (קיג ):הגירסא" :אין הדעת סובלתן" .ופירש רשב"ם :שאין דעת הבריות
יכולה לסבול אותן .ורש"י מוסיף ,שאפילו הם עצמם מתחרטים לאחר זמן ,ונבזים
הם בעיני עצמן .127 .שונאם .מאחר וחטאיהם מנוגדים לטבע האנושי ,ונובעים
ואי התבוננותם .128 .דל גאה .עני המתגאה ,על אף שהוא
רק מחמת רוע לבם ִ
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(הושע ז ,ט)

יב ׁש"ֵ 140 ,א ְ
יך ָטח ֵמ ְראוֹ ת ֵעינָ יו ּו ֵמ ַהשְׂ ִּכיל
ַו ֲאנִ י ָּכ ֵעשֶׂ ב ִא ָ

"א ְכל ּו זָ ִרים ּכֹחוֹ ְוה ּוא ל ֹא ָי ָדעַּ ,גם132-שֵׂ ָ
ָ 131
יבה זָ ְר ָקה ּבוֹ
יאה ִּכי ַי ֲעמֹד ָה ָא ָדם
יהה ְו ַה ּ ְפ ִל ָ
ְוה ּוא ל ֹא ָי ָדע"ּ 133 .ו ִמן ַה ְּת ִמ ָ

ְל ָבבוֹ ְ ,ול ֹא ִי ְר ֶאה ִּכי נוֹ ֵס ַע ה ּוא ֶאל ַה ָּמקוֹ םְ ,מקוֹ םֵּ 141-בית-
עוֹ ָלמוֹ ָ ,הלוֹ ְך ְונָ סוֹ ַע 142יוֹ ָמם ָו ָל ְי ָלה.

ְ 129ו ָע ׁ ִשיר ְמ ַכ ֵח ׁשְ 130 ,וזָ ֵקן ְמנָ ֵאףְ .ונֶ ֱא ַמר

ַּ 134ב ֲח ִצי ָי ָמיוְ ,ורוֹ ֶאה ִּכי ַה ָ ּי ִמים הוֹ ְל ִכים ְ 135ו ַד ִּליםְ 136 ,ו ָי ֶחל
ֲה ִריס ּות ַה ִּבנְ ָיןְ 137 ,ו ֶי ְח ַסר ַה ֶּמזֶ ג ְּב ִט ְבעוֹ ְ ,ו ֵת ָר ֶאה ּבוֹ
ַ 138ה ְי ֹב ֶשׁתָּ ,כ ִענְ ָין ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר (תהלים קב ,יב) "ָ 139י ַמי ְּכ ֵצל נָ ט ּוי
ביאורים

חסר כל ואין לו במה להתגאות .129 .ועשיר מכחש .עשיר שיש לו ממון רב,
ואף-על-פי-כן הוא כופר בממון חבירו הנמצא תחת ידו .130 .וזקן מנאף .זקן
שכוחותיו בל עמו ונתמעטה תאותו ואף-על-פי-כן הוא מנאף ,אין זאת רק
רוע הלב לבקש תאוה [מכאן מוכיח רבינו שמי שאינו שב לעת זקנתו שכבר
תש כחו  -יוכפל ענשו ורבה רעתו] .131 .אכלו זרים וגו' .בזזו עמים נכרים
את אונו והונו ואינו שם לב לכך וכאילו לא ידע מזה ,אפילו חולשה קפצה עליו
בטרם עת (נזרקה בו תשות כח מול האויב כאיש שיבה) וכאילו אינו יודע.
 .132שיבה זרקה בו .נתגלו בו סימני שיבה אף שעדיין לא הגיע ממש ימי הזקנה
והשיבה (זה השער) .133 .ומן התמיהה והפליאה .מן הדברים המתמיהים
והמפליאים ,כלומר ,פלא ותמוה הוא הדבר .134 .בחצי ימיו .באמצע שנותיו,
דהיינו בגיל שלשים וחמש ,כי (תהלים צ ,י) "ימי שנותינו בהם שבעים שנה"
(משיבת נפש) .ובפירוש 'זה השער' כתב דהיינו בגיל שלושים שנה ,שהם חצי
ימי הזקנה ' -בן ששים לזקנה'[ .וציין לדברי ה'אורחות חיים' הובא בשער הציון
(או"ח סי' תקפ"א ס"ק כ"ב) בענין מי ראוי להיות ש"ץ לימים הנוראים ,וז"ל:
"והמצוה מן המובחר מבן ל' שנה שאז הוא בחצי ימי הזקנה ולכן נכנע ונשבר
יותר" .עכ"ל] .135 .ודלים .ופוחתים .136 .ויחל הריסות הבנין .מתחיל הרס
הגוף .137 .ויחסר המזג בטבעו .יפחת האיזון בגופו .138 .היבושת .חוסר
הרעננות .139 .ימי כצל וגו'" .ימי דומים כצל נטוי בסוף היום שהצל נוטה
ומתפשט וזה סימן שקרוב להיות לילה ,כן כבר עברו רוב ימי ,ומצד כח גופי ג"כ
אני כעשב איבש" (מלבי"ם).
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ח.

ְו ֵי ׁש ֲאנָ ׁ ִשים ַר ִּבים ִי ָּמנַ ע ֵמ ֶהם 143אוֹ ר ַה ְּת ׁש ּו ָבה ִּכי ֵהם

שמונה ימים

שבעה ימים

שערי

השער השני

תשובה

שערי

השער השני

תשובה

יהםְ ,ול ֹא ִ 144י ְת ַע ּׁ ְשת ּו ַעל ִּת ּק ּון
זַ ָּכ ִאים ּו ְטהוֹ ִרים ְּב ֵעינֵ ֶ

ַמ ֲעשֵׂ ֶ
יהםִּ ,כי ְי ַד ּמ ּו ְבנַ ְפ ׁ ָשם ׁ ֶש ֵהם ְ 145מ ֻת ָּקנִ יםְ 146 ,ו ֵהם
147
ַח ּ ָט ִאים ַל ּׁ ֵשם ְמאֹד.
"כי ָא ָדם
ֲהל ֹא ָּכת ּוב (קהלת ז ,כ) ִּ
ה-טוֹ ב ְול ֹא ֶי ֱח ָטא".
ֵ 148אין ַצ ִּדיק ָּב ָא ֶרץ ֲא ׁ ֶשר ַי ֲעשֶׂ
ּ
ְו ָה ֲאנָ ׁ ִשים ָה ֵהם ֵ 149מ ֲא ׁ ֶשר ֵהם ּבוֹ זִ ים ִל ְד ַבר ֲעוֹנוֹ ת ל ֹא
ביאורים

 .140איך טח מראות עיניו ומהשכיל לבבו .איך התכסו עיניו מלראות כל
זאת ,ואיך נסתם לבו מלהבין כל זה .141 .בית עולמו .מלשון הכתוב (קהלת
יב ,ה)" :כי הולך האדם אל בית עולמו" .ודרשו חז"ל" :מלמד שכל צדיק וצדיק
נותנין לו מדור לפי כבודו" (שבת קנב .).כלומר ,מקום מיוחד המתאים לו על פי
עבודתו והמדרגה הרוחנית שהגיע אליה בעולם הזה .142 .יומם ולילה .כלומר,
ללא הרף ,כי כל רגע שעובר מתקרב הוא אל יום מותו .143 .אור התשובה.
ענין התשובה היא אור המאיר בנפשו ושכלו להבין ולהכיר את דרך האמת
(זה השער) .144 .יתעשתו .יחשבו ,יִ ְת ַרצּו (עפ"י יונה א ,ו ,ראה רש"י ורד"ק).
 .145מתוקנים .מושלמים .146 .והם חטאים .אבל באמת הם חוטאים.
ויש לפרש עוד ,שבזה גופא הם חוטאים כשמדמים בנפשם שהם מתוקנים.
 .147הלא כתוב .כלומר ,והרי הכתוב מכחישם .148 .אין צדיק .ואם-כן על-
כרחך שהם נכשלים בעוונות ,רק שאינם מחשיבים עוונות אלו לעבירות ,ולכן
הם נקראים בפי רבינו "בוזים לדבר עוונות" (הרוצה בתשובה) .149 .מאשר
הם בוזים לדבר עוונות .מחמת שהם אינם מחשיבים את עוונותיהם די בכדי
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שערי

תשובה

השער השני

ְּב ָח ְליוֹ ְ ,ול ֹא ַי ְח ׁשֹב ַעל ָה ְרפ ּו ָאהְ ,ו ִי ְכ ַּבד ָח ְליוֹ ָּ 151ת ִמיד ַעד
ֲא ׁ ֶשר ל ֹא י ּו ַכל ְל ֵה ָר ֵפאּ .ו ְפ ָע ִמים ִּת ְה ֶיה 152נְ ִס ָּבה ָלזֹאת
ִ 153מ ּק ֶֹצר ִּבינָ ָתםִּ 154 ,כי ל ֹא ָיבוֹ א ּו ִל ְדרוֹ ׁש ֱאל ִֹהיםְ 155 ,ו ַד ַעת
ְּד ָר ָכיו ל ֹא ֶי ְח ּ ָפצ ּוןַ ,על ֵּכן ל ֹא ִי ׁ ְש ְקד ּו ַעל ַּד ְלתוֹ ת ֲח ָכ ִמים
ְו ַת ְל ִמ ֵיד ֶ
ֹא-י ֱא ַהב
יהםָּ ,כ ִענְ ָין ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר (משלי טו ,יב) "156ל ֶ
ל-ח ָכ ִמים ל ֹא ֵי ֵל ְך".
ֵלץ הוֹ ֵכ ַח לוֹ ֶ ,א ֲ

ט.

ְו ִה ֵּנה ֲאנָ ׁ ִשים ַצ ִּד ִ
יקים ִו ׁ ָ
יש ִרים ְּב ִל ּבוֹ ָתםְ ׁ 157 ,ש ָאגָ ה
ָל ֶהם ַּכ ָּל ִביא ָּת ִמיד ְּב ַמ ְח ׁ ְשבוֹ ָתם,

158

ְו ִינְ ֲהמ ּו ַעל

ביאורים

להכיר בנחיצות התשובה עליהם .150 .או הודע אליהם .גם אם נודע להם.
 .151תמיד .מיום ליום .152 .נסיבה לזאת .הסיבה להתעלמותם מן החטאים
ומן התשובה עליהם .153 .מקוצר בינתם .מבורות ומחוסר ידע .154 .כי לא
יבואו לדרוש אלקים .לבקש ללמוד תורה (עפ"י רש"י שמות יח ,טו) ,מפחדם
שמא יוכיחו אותם[ .כי יש חטאים אשר בכדי להרגישם ,להבינם ולהכיר בהם
צריך העמקה גדולה והבנה יתירה בדרכי התורה והמצוה ועבודת השם ,וצריך
לשקוד על דלתות המוסר וחכמיו כדי לעמוד על סודם של דברים (זה השער)].
 .155ודעת דרכיו .ולדעת דרכי ה' .156 .לא יאהב וגו' .פירוש ,כיון שלא יאהב
לץ שמוכיחין אותו ,לזה לא ילך אל חכמים מפחדו פן יוכיחנו .157 .שאגה להם
כלביא תמיד במחשבותם .כאילו שואגים כאריה תמיד במחשבתם על עצמם
בתביעה שאינם עושים דים .158 .וינהמו על חטאיהם כנהמת ים .רועשים
ורוגשים כים בלבם על חטאיהם.
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ח .ועל אשר קצור
קצרה ידם מעבודת
השם .ידוע בספרים

יהם ְּכנַ ֲה ַמת ָים (ח) ְו ַעל ֲא ׁ ֶשר
ֲח ָט ֵא ֶ
ָ 159קצוֹ ר ָק ְצ ָרה ָי ָדם ֵמ ֲעבוֹ ַדת ַה ּׁ ֵשם,
ִּ 160כי ַעל זֶ ה ִי ְפ ׁ ַשע ֶ ּג ֶבר ְו ִה ְר ָּבה

המעשה עם אחד
מהגאונים ,יש אומרים
ַא ׁ ְש ָמה ְּכמוֹ ַעל ָה ֲע ֵברוֹ ת ַה ֲחמוּרוֹ ת,
שמדובר ברבנו סעדיה
גאון ,שהיה מסגף
ָּכ ִענְ ָין ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם
עצמו בגלגולי שלג
וכל מיני סיגופיםִ ,ל ְב ָר ָכה (ירושלמי חגיגה פ"א ה"ז) ִו ֵּתר
וכאשר שאלוהו מדוע
י-ע ָריוֹ ת
ַה ָּקדוֹ ׁש ָּבר ּו ְך ה ּוא ַעל ִּג ּל ּו ֲ
הוא מסגף את עצמו,
הלא הוא לא חטא,
ענה ,שלמד את זה מבעל הבית אחד ,שפעם אחת היה אורח באכסניה אחת,
ובעל האכסניה לא היה יודע שהוא רבי סעדיה גאון ,ולכן לא הקדיש שימת
לב מיוחדת לכבדו אלא קבלו בכבוד ככל יהודי ,ואח"כ כשנודע לו שזה היה רבי
סעדיה גאון ,בא אליו ובקש ממנו מחילה מאד ,ואמר שלא היה יודע שהוא רבי
סעדיה גאון .שאל אותו רבנו למה הוא מבקש ממנו מחילה ,הרי לא הרע לו
בשום דבר ולא ביזה אותו? השיב בעל האכסניה :נכון ,באמת לא עשיתי למר
שום רע ,אבל אם הייתי יודע שהוא רבי סעדיה גאון הייתי מכבדו אחרת לגמרי,
לכן אני צריך לבקש סליחה על שלא כיבדתיו כפי מה שאני יודע כעת .ולמד
מזה רבנו סעדיה גאון דבר מחודש ,שאפילו שלא עשה לו שום רע ,מ"מ כיון
שאם היה יודע היה נוהג בו יותר בכבוד צריך מחילה ממנו ,א"כ בכל פעם שאני
מכיר את הקב"ה במידה גדולה יותר ,נמצא שקודם לכן לא כיבדו מספיק ,ועל
זה הוא צריך כפרה ומסגף עצמו בגלגולי שלג וסיגופים קשים ,שלא השיג עד
עכשיו את הקב"ה .וכפי הלשון שנזכר בספרים משמע שבכל יום היה מתעלה

שמונה ימים

שמונה ימים

ַי ְר ִ ּג ׁ
אתם
יהם ַח ּ ָט ָ
יש ּו ְול ֹא ָי ִבינ ּו ָלמוֹ 150 ,אוֹ הוֹ ַדע ֲא ֵל ֶ
ְונִ ׁ ְש ְּכ ָחה ִמ ִּל ָּבם ַא ֲח ֵרי ֵכןְ ,ו ִה ָּנם ְּכמוֹ ַהחוֹ ֶלה ׁ ֶש ֵאינוֹ ַמ ְר ִּג ׁ
יש

עיונים

שערי

השער השני

תשובה

ביאורים

 .159קצור קצרה ידם מעבודת השם .שלא השתדלו מספיק בעבודת ה'
ובקיום המצוות ,ולא דקדקו בהן כל צרכן .160 .כי על זה יפשע גבר וכו'.
פירוש ,כי יחשב לאדם פשע ואשמה רבה מה שאינו מתאמץ בעשיית הטוב
כאילו עבר עבירות חמורות.
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במדרגות גבוהות יותר
ת-ד ִמים (161ט) ְול ֹא ִו ֵּתר
ְו ַעל ׁ ְש ִפיכ ּו ָּ
בהשגת הקב"ה ,דבר
162
ַל ֲעוֹן ִּב ּט ּול ּתוֹ ָרה.
ַאף ִּכי ָמ ְלא ּו
עצום ונורא כשלעצמו.
והנה במעשה עם בעל
האכסניה מובן הדבר ,שאע"פ שכבדו כשבא אליו ,מ"מ אם היה יודע מי הוא
היה מכבדו הרבה יותר ,שהרי אינו דומה כאשר נכנס אליו סתם יהודי ,לכאשר
נכנס אליו רבי סעדיה גאון .אבל במה שלמד מזה רבי סעדיה גאון לעבודת
השם שלו צריך להבין ,במה הוסיף רבי סעדיה היום יותר מאתמול ,הרי אתמול
למד והיום למד ,שאי אפשר לומר שאתמול למד פחות והיום למד יותר ,דאינו
משמע כן ,שהרי ודאי גם שנה ועשר שנים קודם כבר היה הוא רבי סעדיה גאון
והיה עוסק גם אז יומם ולילה בתורה ,והתפלל גם אז בכל הדביקות ,ועבד את
ה' בכל כוחותיו ,וא"כ מה היה חסר?
וביאר מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א ,שרואים ממעשה זה שאם היה חסר
בידיעת ה' ,והשיג היום בידיעת ה' מה שאתמול לא היה לו ,ממילא זה עצמו
נחשב שלא כיבד את ה' כראוי ,גם בלי שעשה איזה דבר ,שכאשר אין לו את
ההכרה שיש לו היום ,ממילא התפילה לא היתה אותה תפילה כמו שמרגיש
היום ,והלימוד הוא לימוד אחר ,ומעשה המצוות הם אחרת ,עולם אחר לגמרי.
ועל זה אמר רבנו סעדיה גאון שהוא צריך כפרה וסליחה.
ט .ולא ויתר לעון ביטול תורה .והטעם ,ביאר הגאון רבי אלחנן וסרמן זצ"ל
ביאורים

 .161ולא ויתר לעוון ביטול תורה .הרי לך שמניעת לימוד תורה שהיא
החשובה שבכל המצוות ,ענשה חמור יותר מן העבירות החמורות .והטעם ,כי
הכשלון בחטאים שיש בהם מעשה  -אף החמורים ביותר  -אפשר שהם מחמת
תוקף התאוה והיצר ,אבל ביטול תורה וקוצר יד בעבודת ה' הם מחמת שלא
נתאמת אצלו מה חובתו בעולמו ,ודומה לפריקת עול ומעילה בתפקידו בעיקר
יצירתו ותכלית בריאתו ,וכלשון רבינו לקמן (שער ג' אות יז) "ומה תקות הנברא
אם לא ישים עמל נפשו ועיקר עסקו בדברים שנברא בעבורם" (זה השער).
 .162אף כי מלאו רע וכו' .פי' ,כל שכן שמלאים רע הם אותם האנשים אשר
אף שאינם עוברים עבירות בפועל ממש מ"מ עיקר עסקם הוא רק לעניני
העוה"ז.
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יהם
ָרע ָה ֲאנָ ׁ ִשים ֲא ׁ ֶשר ִע ַּקר ַמ ֲעשֵׂ ֶ

(קובץ מאמרים) ,כי
במלחמה בין שני
צדדים ,אפילו אם ּו ַמ ְח ׁ ְשבוֹ ֵת ֶ
יהם ַעל ֶ 163ח ְפ ֵצי ג ּו ָפם
לרגע מנצח האחד את ְו ַה ְב ֵלי זְ ַמ ָּנםּ 164 ,ו ְבסוֹ ד ַה ִ ּי ְר ָאה ַאל
משנהו ,עדיין טרם
הסתיימה המלחמה ,כי אפשר שלמחרת יתהפך הגלגל והמנצח ינוצח .לא כן
אם תקף האחד את אויבו וחטף ממנו את נשקו ,אשר בו ברגע פסקה המלחמה,
כי הלא צד אחד חסר כלי זיין להאבק.
כיוצא בזה במלחמת היצר .כבר הודיע הקב"ה כי כלי הנשק נגדו הוא "בראתי
יצר הרע בראתי לו תורה תבלין" (קידושין ל .):אשר על כן ,אם חטאו ישראל
בשאר עוונות עדיין אפשר ש"המאור שבה (שבתורה) מחזירן למוטב"
(ירושלמי חגיגה א ,ז) ויתעוררו לתשובה .לא כן אם בטלין הם מתורה ,שאז
אבדו כלי נשקם ולא נותר להם במה ללחום עם היצר.
על פי זה הוסיף הגאון רבי אלחנן וסרמן זצ"ל לבאר ,דהנה בתורה הקדושה
מסופר שהמלאך [הוא 'סמאל' שרו של עשו ,אמרו חז"ל ,והוא כעמלק שבכל
דור ודור מייצג את כח הטומאה במאבקה עם הקדושה] נאבק עם יעקב אבינו
שהוא היה אחרון שבאבות ,כנאמר "ויאבק איש עמו( "...בראשית לב ,כה).
קשה אפוא ,מדוע התמהמה מלאך הטומאה עד ליעקב ולא בא להלחם עם
אברהם ויצחק אבותיו?
אמנם להנ"ל יש ליישב ,כי ידוע שאברהם אבינו היה עמוד ה"חסד" ,יצחק
עמוד ה"עבודה" [שפשט צוארו לשחיטה בהר המוריה] ,ואילו יעקב הצטיין
כעמוד ה"תורה" ['תתן אמת ליעקב'' ,ויעקב איש תם יושב אהלים'  -באהלה
של תורה] .שרו של עשו ,יכול היה לסבול את ה"חסד" של אברהם אבינו ואת
ה"עבודה" של יצחק אבינו .אבל כאשר הגיע הדבר לתורתו של יעקב אבינו -
כאן החליט לצאת למאבק ולמלחמה ואזר כח להתנפל על יעקב .ועל כן ,יותר
מכל האבות התאמץ היצר ללחום כנגד יעקב אבינו ,כדי ליטול מכלל ישראל את
כלי זיינם  -היינו התורה  -ולהותירם חסרי הגנה מן היצר.

תשעה ימים

תשעה ימים

שערי

השער השני

תשובה

עיונים

עיונים

שערי

השער השני

תשובה

ביאורים
 .163חפצי גופם והבלי זמנם .תאוות ורצונות גופם והבלי עולם הזה .164 .ובסוד
היראה אל תבוא נפשם .ובעומק היראה ,כלומר ביראת שמים אמיתית ,לא

39

שערי

השער השני

תשובה

ָּתבוֹ א נַ ְפ ׁ ָשםּ 165 ,ו ְל ִה ׁ ְש ּתוֹ נֵ ן ִּכ ְליוֹ ָתם
ְל ָב ָבם

ְ 168ו ַח ְד ָרם

ּו ַמשְׂ ִּכיּ וֹ ָתם
170

ְ 169ל ִע ִּתים ְמזֻ ָּמנִ יםְ ,ול ֹא ִי ְּתנ ּו
יהםּ 171 ,ו ִמ ֶּק ֶרב ִל ָּבם
ַל ּתוֹ ָרה ְּב ִע ְס ֵק ֶ

ֵח ֶלק

ָא ַבד ֶח ׁ ְש ּבוֹ ן ַעל נַ ְפ ׁ ָשםִּ ,כי-גוֹ י
172אוֹ ַבד ֵעצוֹ ת ֵה ָּמהְ ,ו ַכ ָּמה ֵהם

י .בן שישים לזקנה
וכו' .בפירוש המאירי

שם כתב" :בן שישים
לזקנה  -וענייני העולם
בורחים ממנו ,ומזהירו
שאז ישתדל בעבודת
השי"ת ויבין לאחריתו.
ואמר בן שבעים
לשיבה  -כלומר ואינו
ראוי עוד לענייני

ַּ 173ב ַּמ ְד ֵרגָ ה ַה ַּת ְח ּתוֹ נָ הְ .ו ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה
ן-ש ְב ִעים
ן-ש ּׁ ִשים ְלזִ ְקנָ הֶּ ,ב ׁ ִ
(אבות פ"ה מכ"א) (174י) ֶּב ׁ ִ
ביאורים

יתעסקו כלל .165 .ולהשתונן כליותם עליה .לחדד מחשבותיהם ועצתם (עפ"י
תהלים עג ,כא) איך להשיג היראה .או הכוונה ,לשנן בדעתם (מלשון שינון וחזרה,
עי' מ"ב סי' ס"ב סק"ג) .כליות  -ביטוי למחשבה ,כמ"ש כליות יועצות (ברכות סא.).
 .166אל תחד כבודם .לא תתיחד נשמתם"( .למען יזמרך כבוד"  -היא הנשמה
שהיא כבוד הגוף .מצודת ציון תהלים ל ,יג) .167 .במשכיות לבבם .בראיית לבם
(עפ"י תהלים עג ,ז) .168 .וחדרם ומשכיותם .ובתוכם ובפנימיותם .169 .לעתים
מזומנים .בזמנים קבועים .170 .חלק .מזמנם וממחשבותם .171 .ומקרב לבם
אבד חשבון על נפשם .מתוך לבם נאבד ענין חשבון הנפש על עצמם .172 .אובד
עצות .חסר מחשבה .173 .במדרגה התחתונה .שהם חסרי יראה ,תורה ,וחשבון
הנפש .174 .בן שישים לזקנה .בהגיע האדם לגיל שישים מכונה הוא בתואר 'זקן',
כמ"ש (שמואל-א' ב ,לב) ולא יהיה זקן בביתך כל הימים ,והיינו פחות מששים
כמ"ש בסוף מסכת מועד-קטן (כח ).תבא בכלח וגו' [בכלח בגימ' ששים] כעלות
גדיש בעתו ,אלמא בן ס' הוא בעתו (חדושי הגר"א) .ויש מפרשים ע"ד הרמז" ,ימי
שנותנו" ,ימי בגימ' ששים ,שזהו מספר השנים הטבעי בכל אדם" ,בהם  -שבעים
שנה" ,יש מהם שחיים שבעים שנה" ,ואם בגבורות  -שמונים שנה".
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ן-שמוֹ נִ ים ִ 176לגְ ב ּו ָרה,
יבה( ,יא) ֶּב ׁ ְ
ְ 175לשֵׂ ָ

העולם ,וישים כל
השתדלותו בעבודת
ן-מ ָאה
ֶּב ֵ
ן-ת ׁ ְש ִעים ָ 177ל ׁש ּו ַח,
ֶּב ִּ
השי"ת .בן שמונים
לגבורה  -כלומר שמצד ְּ 178כ ִא ּל ּו ֵמת ְו ָע ַבר ּו ָב ֵטל ִמן ָהעוֹ ָלם.
גבורת טבעו הגיע לכך,
ויוסיף אומץ לעבוד יוצרו ביראה ,ובא במאמר (תהלים צ ,י) "ימי שנותינו בהם
שבעים שנה ואם בגבורות שמונים שנה" .בן תשעים לשוח  -כלומר שהולך
בשחיית הקומה ומואס לבני [נראה דצ"ל :הבלי] העולם ,ואין ראוי לשוט הנה
והנה ,אלא שיתכבד בביתו ויתפלל לה' כל רגעיו .והוא שיש שקורין זאת המילה
בסיבולת (כלומר בשי"ן שמאלית ,כמו סמ"ך) מלשון 'לשוח בשדה' (בראשית
כד ,סג) .בן מאה כאלו מת ועבר ובטל מן העולם  -וכל שכן שאם ישאר לו דעת,
שלא יוציאהו רק לתפלות ולתחינה ולבקשה".
יא .בן שמונים לגבורה .פירש רש"י (אבות ה ,כא)" :כלומר דבר גדול הוא
אם יחיה אדם עד שמונים שנה ,דכתיב (תהלים צ ,י) "ואם בגבורות שמונים
שנה" ,שאם הוא חי יותר  -בגבורתו של מקום הוא חי ,ולא מרוב כח שבו ,שהרי
מכאן ואילך אין לו כח לאכול ולשתות" עכ"ד .עפי"ז ביאר בספר "מעם לועז"
בשם ספר "זכות אבות" את הפסוק "אל תשליכני לעת זקנה ככלות כחי אל

עשרה ימים

עשרה ימים

ָע ֶל ָ
יה ַ 166אל ֵּת ַחד ְּכבוֹ ָדם ְּ 167ב ַמשְׂ ִּכיּ וֹ ת

עיונים

עיונים

שערי

השער השני

תשובה

ביאורים

 .175לשיבה .כבר זקן גמור הוא ונתלבנו רוב שערותיו .ולמדים זאת מדוד
המלך שנפטר בגיל שבעים ,ונאמר בו (דה"י-א' כט ,כח) 'וימת בשיבה טובה'.
 .176לגבורה .דכתיב "ואם בגבורות שמונים שנה" (תהלים צ ,י) .ופירש רש"י,
ואם הרבה גברו ימיו  -שמונים שנה הם .והמאירי והמהר"ל פירשו ,שהמגיע
לידי כך  -גיבור הוא בטבעו ,כי בדרך כלל אין כח באדם להזקין כל כך .וכן
פירש ב"מצודת דוד" :ואם בהתגברות כח הטבע יהיו שמונים שנה .וראה עוד
בעיונים .177 .לשוח .גופו שחוח וכפוף (רע"ב) .אמנם רבנו מבאר להלן מלשון
שיחה (בשי"ן שמאלית) .178 .כאילו מת ועבר ובטל מן העולם .חשוב הוא
כמת ,מאחר שכבר כהו עיניו ,נס ליחו ,נשתנו פניו ,מעיין החכמה פסק ממנו,
והוא משתטה והולך (רש"י) .ובספר מדרש שמואל כתב ,שבהגיע האדם לגיל
מאה כבר אין בכוחו לחטוא אפילו בדיבור ,ולפיכך אם שב אז בתשובה הרי הוא
כשב לאחר מיתתו.
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שערי
ְו ָה ְי ָתה

השער השני

ַּכ ָ ּונָ ָתם
ָה ֵא ֶּלה

זִ ְכרוֹ נָ ם

ִל ְב ָר ָכה

179

ְל ַהזְ ִהיר

ַעל

ַה ְּת ׁש ּו ָבהְ ,ו ׁ ֶש ַ ּי ְח ׁשֹב ָה ָא ָדם ַעל ִק ּצוֹ
ימי ַה ִּז ְקנָ ה ִאם ל ֹא זָ ָכה
ְּב ַה ִ ּגיעוֹ ִל ֵ
ימי ְּבחוּרוֹ ָתיוְ .ו ַא ֲח ֵרי ִּכי
ַל ֲעשׂ וֹ ת ֵּכן ִּב ֵ
ָקרוֹ ב ָלבוֹ א ִ 180ע ּתוֹ ַ ,י ֲעזוֹ ב ֶח ְפ ֵצי ַהגּ ּוף
ימי
ית ֵּקן נַ ְפ ׁשוֹ ּ ,ו ְב ַה ִ ּגיעוֹ ִל ֵ
ְו ַת ֲאווֹ ָתיו ִו ַ
ַה ּ ֵׂש ָ
יבה יוֹ ִסיף ְלגָ ֵר ׁש ִמ ִּל ּבוֹ ִ 181ענְ ַין
ָהעוֹ ָלםּ 182 .ו ְל ִפי ְמעֹט ַה ּׁ ָשנִ ים ַה ָּבאוֹ ת
ַי ְמ ִעיט ְּ 183ב ֵע ֶסק ָהעוֹ ָלםְ ,ו ִי ְת ַי ֵחד
ָּת ִמיד

ת-ה ּׁ ֵשם,
ְּב ִי ְר ַא ַ

ְל ִה ְת ּבוֹ נֵ ן

ְו ַל ְח ׁשֹב ִעם נַ ְפ ׁשוֹ

(יב)

ּו ְל ַת ֵּקן ִמ ּדוֹ ָתיו,

תעזבני (תהלים עא,
ט) .אבוא בגבורות ה'
אלהים אזכיר צדקתך
לבדך" (שם שם ,טז):
"אל תשליכני לעת
זקנה" היינו בהיותי בן
ששים לזקנה" ,ככלות
כחי אל תעזבני"
לשבעים
כשאבוא
שאז כלה כח האדם,
וסיים בה "אבוא
בגבורות ה' אלקים"
 שאזכה לחיות עדשמונים שנה ואז
"אזכיר צדקתך לבדך"
שאז אחיה מצדקתך
ומגבורתך.
יב .ולתקן מדותיו.

על גודל נחיצות תיקון
ּו ְל ַב ֵּק ׁש ּתוֹ ָרה ּו ִמ ְצוֹתּ .ו ַמה ּׁ ֶש ָא ְמר ּו
המידות אף לעת
זקנותו של האדם,
יש ללמוד מדברי הגאון רבי אליהו אליעזר דסלר זצ"ל שהוכיח מדברי הגמרא
בגיטין (נו ):שמידות רעות נשארות בנפש האדם גם לאחר המיתה (אם לא
תיקנם בחייו) ,שמסופר שם כי אונקלוס ביקש להתגייר ,ורצה לדעת אם כדאי לו
להתגייר ,שהרי הוא יכול להיות מחסידי אומות העולם ולקיים שבע מצוות בני נח
ביאורים
 .179להזהיר .לעורר את האדם .180 .עתו .זמנו להיפטר מן העולם .181 .ענין
העולם .עניני עולם הזה .182 .ולפי מעוט השנים הבאות .כפי מה שיחסרו
ויתמעטו השנים הנותרות לו לחיות בעולם הזה .183 .בעסק העולם .בעסקי

העולם הזה.
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ן-ת ׁ ְש ִעים ָלשׂ ּו ַח" ,ה ּוא ִמ ְּל ׁשוֹ ן
ֶּ
"ב ִּ
ְ
"י ׁ ְש ּפֹך שִׂ יחוֹ "( ,בראשית
(תהלים קב ,א) ִ

ויהיה צדיק ,ומה ירויח
אם יתגייר? והעלה
בכשפים את בלעם
"לשׂ ּו ַח ַּב ּ ָׂש ֶדה"ְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ּ ֵפ ְר ׁש ּו
וטיטוס ואת יש"ו כד ,סג) ָ
הנוצרי ,ושאל אותם
ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (ברכות כו ,ב)
מי חשוב בעולם הבא,
אמרו לו ישראל ,ושאל ִי ְצ ָחק ִּת ֵּקן ְּת ִפ ַּלת ַה ִּמנְ ָחהֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר
אותם האם להתגייר,
ובלעם וטיטוס אמרו "ַ 184ו ֵ ּי ֵצא ִי ְצ ָחק ָלשׂ ּו ַח ַּב ּ ָׂש ֶדה"ִּ .כי
לו שלא יתגייר אלא
ַא ֲח ֵרי ׁ ֶש ִה ִ ּג ַ
יע ְל ִת ׁ ְש ִעיםָ ,רא ּוי לוֹ
יעשה צרות לישראל,
ואמר הגרא"א דסלר ִל ְהיוֹ ת ָּ 185כל ִע ְסקוֹ ִּ 186ב ְת ִפ ּלוֹ ת
מכאן
רואים
כי
יח ְּבנִ ְפ ְלאוֹ ָתיו.
שהגיהינום לא משנה ּו ִב ְת ִה ּלוֹ ת ַה ּׁ ֵשם ְו ָלשִׂ ַ
את הטבע ,ובלעם ְו ִד ֵּבר ׁ ְשלֹמֹה ָע ָליו ַה ּׁ ָשלוֹ ם ְּב ִענְ ַין ְי ֵמי
וטיטוס שהיו בעלי
ַה ִּז ְקנָ ה ׁ ֶש ּל ֹא ִי ְת ַע ֵ ּצל ָה ָא ָדם ָּ 187ב ֶהם
מידות רעות בטבעם,
לא השתנו בגיהינום,
ונשארה בהם שנאת ישראל גם לאחר מותם ,אבל כששאל את יש"ו הנוצרי האם
להתגייר ,אמר לו להתגייר ולעשות טובות לישראל ,מפני שהיה יהודי ,ולא היה
לו מידות רעות ושנאת הבריות.

אחד עשר יום

עשרה ימים

ַּב ְּד ָב ִרים

תשובה

עיונים

עיונים

שערי

השער השני

תשובה

ביאורים

 .184ויצא יצחק לשוח בשדה .והמשך הכתוב "לפנות ערב" ,שאז תיקן תפילת
מנחה .185 .כל עסקו בתפלות ובתהלות ה' וכו' .היינו אם אין בו כח ללמוד
תורה (הקדמה לספר "עניניו של יום" בשם הגר"ח קנייבסקי שליט"א) .או
הכוונה ,כל עסק שהאדם מתעסק בו  -חוץ מלימוד התורה .והיינו ,במקום
עסק הפרנסה וצרכי הגוף ,אצלו ראוי שכולו יתייחד לתפילה ולספר נפלאות
ה' ('מאור השער') .186 .בתפלות ובתהלות השם ולשיח בנפלאותיו .כי
מה שאמרו "בן תשעים לשוח" תרתי משמע :דיבור ותפילה .187 .בהם.
בימי הזקנה .כי ימי הזקנה סיבה לעצלות ,כי נחלש כבר כח המרץ .ועיין מה
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"ב ּב ֶֹקר זְ ַרע ֶאת-
ֵמ ֲעבוֹ ַדת ַה ּׁ ֵשם ִי ְת ָּב ַר ְך ְו ָא ַמר (קהלת יא ,ו) ַּ
ל-ת ַּנח ָי ֶד ָך ִּכי ֵאינְ ָך יוֹ ֵד ַע ֵאי זֶ ה ִי ְכ ׁ ַשר ֲהזֶ ה
זַ ְר ֶע ָך ְו ָל ֶע ֶרב ַא ַּ

ִּב ְמאוֹ ר ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ְ 197ו ַאל ִּת ְק ַצר נַ ְפ ׁשוֹ ָע ָליוִּ ,כי ק ֶֹצר ַה ֶּנ ֶפ ׁש

יהם ְּכ ֶא ָחד טוֹ ִבים"ִ .ה ְמ ׁ ִשיל ְי ֵמי ַה ַ ּי ְלד ּות
ם-שנֵ ֶ
אוֹ -זֶ ה ְו ִא ׁ ְ
ְ
ימי ַה ִּז ְקנָ ה ָל ֶע ֶרבְ ,ו ַה ֶּז ַרע ֶּד ֶרך ָמ ׁ ָשל
ְו ַה ּׁ ַש ֲחר ּות ַל ּב ֶֹקר ִו ֵ

מוֹ נֵ ַע ֶאת ָה ָא ָדם ִמ ְּמ ֶל ֶ
אכת ׁ ָש ַמ ִיםְ 198 ,ו ֶי ֱע ַרב לוֹ ָהאוֹ ר
200
ְ
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ַ 199י ַע ְר ֶכנּ ּו ְל ֻע ַּמת
ְי ֵמי ַהחֹ ֶשׁך ַה ָּב ִאיםַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר

ְל ָבנִ ים ְו ַת ְל ִמ ִידיםְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה
(יבמות סב ,ב) נָ שָׂ א ִא ּׁ ָשה ְּ 188ב ַי ְלדוּתוֹ ִ 189י ּ ָׂשא ִא ּׁ ָשה

"כי ִאם-
ַיזְ ִּכיר ַּב ִּמ ְק ָרא ֲ 201א ׁ ֶשר ְל ַמ ּ ָטה ִמ ֶּזה (קהלת יא ,ח) ִּ

ְּ 190בזִ ְקנוּתוֹ ְוכ ּו'ֶ ,ה ֱע ִמיד ַּת ְל ִמ ִידים ְּב ַי ְלדוּתוֹ ַי ֲע ִמיד
ַּת ְל ִמ ִידים ְּבזִ ְקנוּתוֹ ִּ ,כי א ּו ַלי ַי ְצ ִליח ּו ְּבנֵ י ַה ְּזק ּונִ ים ַּב ּתוֹ ָרה

ַה ִּג ְל ָע ִדי (שמואל-ב יט ,לו) ָ 195א ַמרִּ ,כי ֶי ׁש לוֹ ַל ָּז ֵקן ֵ 196ל ָהנוֹ ת

202

ׁ ָשנִ ים ַה ְר ֵּבה ִי ְח ֶיה ָה ָא ָדם
י-ה ְר ֵּבה ִי ְהי ּו
ַהחֹ ֶשׁ ְך ִּ 203כ ַ
ל-ש ָּבא ָה ֶבל"ֵ ּ .פר ּו ׁשַּ ,גם ִּכי
ָּכ ׁ ֶ
ַיזְ ִקין ָה ָא ָדם ְמאֹד ַ 205אל ְי ִהי ַעל ַע ְצמוֹ ְל ַמ ּׁ ָשאַ ,א ְך ְּב ָכל

ת-י ֵמי
ְּב ֻכ ָּלם ִישְׂ ָמח ְו ִיזְ ּכֹר ֶא ְ

אחד עשר יום

אחד עשר יום
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ּו ַב ִּמ ְצוֹת ִ 191מ ְּבנֵ י ַה ְּנע ּו ִריםְ ,ו ֵכן ַה ַּת ְל ִמ ִידים ֲא ׁ ֶשר ַי ֲע ִמיד
ְּבזִ ְקנוּתוֹ א ּו ַלי ַי ְצ ִליח ּו ִמן ָה ִר ׁ
אשוֹ נִ ים 192אוֹ ִי ְהי ּו ְּכ ֶא ָחד
טוֹ ִביםַ .א ֲח ֵר ֵ
י-כן ָא ַמר (קהלת יא ,ז) " ּו ָמתוֹ ק ָהאוֹ רְ ,וטוֹ ב
ת-ה ּׁ ָש ֶמ ׁש"ֵ ּ .פר ּו ׁשָ ,חזַ ר ְל ַד ֵּבר ַעל ְי ֵמי
ַל ֵעינַ ִים ִל ְראוֹ ת ֶא ַ
ַה ִּז ְקנָ ה ׁ ֶש ִה ְמ ׁ ִשיל אוֹ ָתם ָל ֶע ֶרבּ ,ו ִמ ּ ְפנֵ י ִּכי ַה ָּז ֵקן 193ל ֹא
ִי ְט ַעם ֶאת ֲא ׁ ֶשר י ַ
ֹאכל ְו ֶאת ֲא ׁ ֶשר ִי ׁ ְש ֶּתה ְּ 194כ ִד ְב ֵרי ַּב ְרזִ ַּלי
ביאורים
שכתב רבינו להלן באות ל"ד (זה השער) .188 .בילדותו .בצעירותו .189 .ישא
אשה .שוב .190 .בזקנותו וכו' .ואחר כך נאמר שם :היו לו בנים בילדותו יהיו
לו בנים בזקנותו .191 .מבני הנעורים .יותר ממה שהצליחו הבנים שנולדו לו
בנערותו .192 .או יהיו כאחד טובים .כלומר ,שיהיו שוים בהצלחתם ובמעלתם
לראשונים ,וגם זה כדאי .193 .לא יטעם את אשר יאכל .אינו חש כל-כך בטעם
מזונותיו .194 .כדברי ברזילי הגלעדי .שאמר לדוד המלך" :בן שמונים שנה
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אנכי היום ,האדע בין טוב לרע [בין מאכל טוב למאכל רע .רש"י] ,אם יטעם
עבדך את אשר אוכל ואת אשר אשתה וגו' (שמואל-ב' יט ,לו) .195 .אמר כי
יש לו לזקן וכו' .אכן ,שלמה המלך בחכמתו מציע לו לזקן להתבונן על הצדדים
החיוביים בחייו .196 .ליהנות במאור השמש .שממנו עדיין הוא יכול ליהנות.
 .197ואל תקצר נפשו עליו .שלא יהיה חסר סבלנות ,עצוב ומדוכא מזה שאינו

יכול כבר ליהנות מתענוגי העולם הזה"[ .כל דבר הקשה על אדם  -נופל בו לשון
קיצור-נפש ,כאדם שהטורח בא עליו ואין דעתו רחבה בכדי לקבל אותו הדבר,
ואין לו מקום בתוך לבו לגור שם אותו הצער וכו'" (רש"י במדבר כא ,ד)].198 .
ויערב לו האור .כלומר ,אור השמש יתן לו עריבות ומתיקות בחיים ,וכדאים לו
כבר החיים בשביל זה לבד (פתח השער) .199 .יערכנו .ישווה אותו .200 .ימי
החושך הבאים .כשהגוף מוטל בקבר ,שאז יחסר לו גם זה .201 .אשר למטה
מזה .שלאחריו .202 .בכולם ישמח ויזכור את ימי החושך .יהיה שמח בחלקו,
ובלבד שיזכור ימי החושך וייטיב מעשיו שינצל מהם ,והם ימי מיתת עולם הם
ימי הרשעים (רש"י) .203 .כי הרבה יהיו .באותן הימים יותר מימי החיים
(שם) .204 .כל שבא .עליו יהיה הבל וחושך ,יש הבל שהוא לשון פורענות
וצרות כמו 'כי בהבל בא ובחושך ילך' (שם) .205 .אל יהי על עצמו למשא.
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ַ 206א ַחת

ִמ ּׁ ְשנוֹ ָתיו

ְול ֹא

ִי ׁ ְש ּבֹת

ֵמ ֲעבוֹ ַדת ַה ּבוֹ ֵראְ ,ו ִיזְ ּכֹר ֶאת ְי ֵמי
ַהחֹ ֶשׁ ְך ִּכי ַה ְר ֵּבה ִי ְהי ּוְ ,ו ָאז ל ֹא י ּו ַכל
ַל ֲעבוֹ ד ֲעבוֹ ָדהָּ ,כ ִענְ ָין ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר (תהלים

ה-ל ְך"ְ .ו ַה ַ ּצ ִּד ִ
יקים
ו ,ו) ִּ
"ב ׁ ְשאוֹ ל ִמי יוֹ ֶד ָּ

ִמ ְת ַ ּג ְּב ִרים ְּבזִ ְקנָ ָתם ְ 207ו ַי ַאזְ ר ּו ַח ִיל
ְו ַי ֲח ִליפ ּו ּכ ַֹח ַל ֲעבוֹ ַדת ַה ּׁ ֵשםְּ ,כמוֹ
ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה
(שבת קנב ,א) (יג) ַּת ְל ִמ ֵידי ֲח ָכ ִמים ָּכל
זְ ַמן ׁ ֶש ַּמזְ ִקינִ ים ָח ְכ ָמה ִמ ּתוֹ ֶס ֶפת ָּב ֶהם,
ְונֶ ֱא ַמר (תהלים צב ,טו) "208עוֹ ד ְינ ּוב ּון
יבה ְּד ׁ ֵשנִ ים ְו ַר ֲענַ ִּנים ִי ְהי ּו".
ְּבשֵׂ ָ

209

יג .תלמידי חכמים כל
זמן שמזקינים חכמה
מתוספת בהם .והדין

נותן שיהיה כך ,כי בעוד
היות תאות האדם
ורתיחת
בגבורתה
הבחרות שהוא נמשך
אחר טבעו באכילה
ושתיה ושאר הדברים
הגופניים  -תהיה קרבתו
השכליים
לדברים
יותר רחוקה ,ולפי
הרחקתו מן הדברים
הגופניים תהיה קרבתו
אל הדברים השכליים
('תורת המנחה' פרשת
כי תבוא).

ְו ִהזְ ִּכיר ְל ַמ ְע ָלה (שם שם,

"צ ִּדיק ַּכ ָּת ָמר ִי ְפ ָרח ְוגוֹ 'ְ ׁ ,שת ּו ִלים ְּב ֵבית ְי ָי"ִּ ,כי
יג-יד) ַ
ַה ַ ּצ ִּד ִ
יהם ּוגְ ֵד ִלים ְּב ָב ֵּתי-
יקים ׁ ְשת ּו ִלים ְּב ֵבית ַה ּׁ ֵשם ִמ ְּנע ּו ֵר ֶ
ביאורים

לא ירגיש את עצמו שאין לו יותר מקום בעולם והוא למשא ולעול כבד על
עצמו ועל הזולת ,ולא יתאווה למות .206 .אחת .אפילו אחת .207 .ויאזרו חיל
ויחליפו כח .יתחזקו ויתגברו ,יתאוששו ויתרעננו .208 .עוד ינובון בשיבה .גם
יַ רבו תנובה בזקנתם .209 .והזכיר למעלה צדיק כתמר וגו' .כלומר ,זה תנאי
למה שאומר אחרי כן ' -עוד ינובון' וגו' ,שהכל הולך אחר ההתחלה ,שרק אם
שתולים בבית השם מנעוריהם ,אז עוד ינובון בשיבה.
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בסוף מסכת קינים (פ"ג מ"ו) הגירסא" :אבל זקני התורה כל זמן שמזקינין
דעתם מתיישבת עליהם" .וכתב הר"ן בדרשותיו (דרוש עשירי) וז"ל" :ואין
הכוונה בכאן לומר שזקני התורה כל זמן שיזקינו תתרבה חכמתם [וכמו שפירש
הרמב"ם שם] ,כי אפשר שאין כן ,כי מאשר השכל צריך לכלים גשמיים ,אפשר
שכאשר יפליג בזיקנה ויפליגו הכלים להחליש ייחלש גם הוא ,ולזה לא אמר זה
התנא" :חכמה מתוספת בהם" ,אע"פ שהוא כן בברייתא בפרק 'שואל אדם'
(שבת קנב .).אבל אמר "שדעתן מתיישבת עליהם" ,ופירושה ,שזקני תורה אשר
בבחרותם הניחו תאוות העולם ובחרו הדרך הטובה ,כל זמן שמזקינין דעתם
מתיישבת עליהם ,כלומר ,שהם מתפייסים יותר ודעתם נוחה במה שהסכימו
עליו [פירוש ,כעת הם שלמים לגמרי עם החלטתם לעזוב תאוות העולם],
והוא ,כי בבחרותם אע"פ שהסכימו לעזוב תאוות העולם ומותריו ,אי אפשר
שלא יניעם בחרותם לפעמים אליהם [פירוש ,לא ייתכן שאף פעם לא תמשוך
אותם נערותם אל תאוות העולם] ,ואף על פי ששכלם ְמנַ גֵ ד לזה ומונעם שלא
יהיו נפתים אחריהם ,אי אפשר שלא יתאוו אליהם בצד מה [במידה מסוימת]
ושתתיישב דעתם עליהם לגמרי ,בהיותם [מפני היותם] בין שני הכוחות
המנגדים .אבל כל זמן שמזקינין והתאוות נחלשות ,וה"דמיון" רואה שכל מה
שדימהו מענייני העולם כבר בטל ואבד וכלה בין ידיו ,אז אין לשכל ְמנַ גֵ ד וחולק,
ולפיכך דעתם מתיישבת ,לפי שהם רואים בבירור שבחרו הטוב ושהסכימו
עליו ,ושכל מה שהניחוהו מענייני העולם הוא דבר בטל ,ושאין לדאוג כלל
במה שעזבוהו .אבל לזקני עם הארץ יקרה ההיפך ,והוא ,שבבחרותם נפתים
אחר תאוות העולם ,ודעתם נוחה בהם [נ"א :בעת ההיא] ומתפייסת ,ואינם
חוששים למה שחולק השכל על זה .אבל כל זמן שמזקינין ,שהעולם נשמט
מהם והם ממנו ,הם רואים שכל מה שהתאוו ובחרו בבחרותם אפס ותוהו ואך
שקר נחלו (עפ"י ירמיה טז ,יט) ,ומפני זה אין דעתם מתיישבת במה שהסכימו
עליו ,ועם כל זה [אף שהם יודעים שטעו] ,מאשר לא למדו צדק (ע"פ ישעיה כו,
י) והורגלו ונשקעו במנהגים רעים ,אין לאל יד שכלם [אין בכח שכלם] להטותם
לגמרי מהדרך ההיא אשר דרכו בה עד כה ,ולזה ,כל זמן שמזקינין הם בין שני
הדרכים ,לא ידעו דרך עמהם (עפ"י איוב כג ,י) .וזהו מה שאמרו רבותינו ז"ל
"דעתם מטורפת עליהם" ,והוא מלשון "ספינה מיטרפת בים" (תענית יט,).
והיא הספינה אשר היא בלב הים ולה גלים מנגדים יניעוה לצדדים הפכיים

שנים עשר יום

שנים עשר יום

ׁ ְשנוֹ ָתיו ִישְׂ ָמחְ ,ל ַמ ַען ל ֹא ְי ַא ֵּבד
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ִמ ְד ָר ׁשוֹ ת

יהם,
ִ 210מ ְּבח ּו ֵר ֶ

ַּכ ָּת ָמר

ׁ ֶש ִ ּי ְפ ַרח ּו ְכ ֶא ֶרז ׁ ֶש ָ ּג ֵדל ַּב ְּל ָבנוֹ ןְ .ו ֵכן
ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (מדרש

תהלים צב ,יד) ׁ ְשת ּו ִלים ְּב ֵבית ְי ָיֵ ,א ּל ּו
ַה ִּתינוֹ קוֹ תַ ,על ֶּד ֶר ְך ַמה ּׁ ֶש ָּכת ּוב
"א ׁ ֶשר ָּבנֵ ינ ּו ִּכנְ ִט ִעים
(תהלים קמד ,יב) ֲ
יהם"ְ .ו ָא ַמר ַא ֲח ֵרי-
ְמגֻ ָּד ִלים ִּבנְ ע ּו ֵר ֶ
ֵכןַּ ,ב ָּד ָבר ַה ֶּזה ֵאינָ ם נִ ְמ ׁ ָש ִלים
ילנוֹ ת ְּב ַהזְ ִקינָ ם ל ֹא
ילנוֹ תִּ ,כי ָה ִא ָ
ָל ִא ָ
ילםְ ,ו ַה ַ ּצ ִּד ִ
יקים ְינ ּוב ּון
ִי ְּתנ ּו ֵ 211ח ָ
יבה .עוֹ ד ָא ַמר ָע ָליו ַה ּׁ ָשלוֹ ם (שם
ְבשֵׂ ָ
יבה ֱאל ִֹהים
עא ,יח) ְ"וגַ ם ַעד-זִ ְקנָ ה ְושֵׂ ָ
ָ
ד-א ִּגיד זְ רוֹ ֲעך ְלדוֹ ר
ל-ת ַעזְ ֵבנִ י ַ 212ע ַ
ַא ַּ
ל-יבוֹ א ְ ּגב ּו ָר ֶת ָך".
ְ 213ל ָכ ָ

י.

וקצרה יד חובליה
להוליכה לדרך אחד,
אבל [אלא] לפעמים
תתנועע אל רוח אחד
ולפעמים להפכו ,כן
הוא עניין הנפתים
אחר תאוות העולם
הזה כל זמן שמזקינין,
כי בבחרותם דעתם
מתיישבת ובזקנותם
מיטרפת ,לפי שמטבע
ה"דמיון" הוא [נ"א:
המין ההוא] שאינו
מדמה [אלא] רק מה
שהוא בין עיניו ,ואינו
רואה בעתיד ,והטוב
אשר לפניו חושב
שיימשך תמיד ולא
ייפסק כלל".
יד .כאשר ישמע מוסר
החכמים והמוכיחים.

המהר"ל

("חידושי

ישי( ,יד) ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִי ׁ ְש ַמע 214מ ּו ַסר ַה ֲח ָכ ִמים
ַה ֶּד ֶר ְך ַה ּׁ ְש ִל ׁ ִ

יחיםַ ,י ְק ׁ ִשיב ְ 215ו ִי ׁ ְש ַמע ְו ִי ָּכנַ ע
ְו ַה ּמוֹ ִכ ִ

אגדות" ,קידושין כב).
כתב דברים נוקבים
בגודל מעלת שמיעת ְו ַי ֲחזֹר ִּב ְת ׁש ּו ָבהִ ,ו ַ
יק ֵּבל ְּב ִל ּבוֹ ָּכל ִּד ְב ֵרי
האוזן" :כי האדם הוא
יהם.
ַה ּתוֹ ָכחוֹ ת ְו ׁ ֶש ּל ֹא ִיגְ ַרע ָּד ָבר ִמ ִּד ְב ֵר ֶ
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 ע"י האוזן ,ולכך כל
שמיעה מתורגם 'קבלה'" .עכ"ד .מבואר שהאוזן היא כלי קיבול לדעת האדם
וחכמתו ,ועל ידה מקבל האדם שם 'אדם'!
בהמשך כתב רבינו ,כי האוזן נכבדה ועדיפה יותר מן העין .והטעם ,כי אמנם
כח הראיה מקשר את האדם לדברים שרואה ,אך זו ראיה שטחית יחסית -
לעומת 'שמיעה' 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 באבודרהם (דיני קריאת שמע)" :כתב ה"ר אליעזר מגרמיישא ,מפני מה
נתן לישראל לייחד שמו של הקב"ה בלשון 'שמיעה' ,שאומרים 'שמע ישראל',
ולא נתן בלשון 'הסכת' או 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 הפסוק" :ועתה
אם שמוע תשמעו בקולי" (שמות יט ,ה) " -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.

שלושה עשר יום

שלושה עשר יום

שערי

השער השני

תשובה

עיונים

עיונים

שערי

השער השני

תשובה

ביאורים
ביאורים
 .210מבחוריהם .מימי בחרותם .211 .חילם .כוחם ,כלומר פירותיהם .212 .עד
אגיד זרועך לדור .למען אוכל לספר כוחך לדורות הבאים .213 .לכל יבוא גבורתך.
לכל אשר יבוא אצלי אגיד גבורתך (רש"י) .214 .מוסר החכמים .אין מדובר כאן

שישמע מוסר על חטא מסויים ,אלא על מוסר כללי .והיינו במי שהיה 'חוטא',
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ושמע תוכחת מוסר וקיבל על עצמו להיות 'צדיק' מכאן ואילך .ובזה שוה
דרך זו לשאר הדרכים המביאות את האדם לכדי תשובה שלמה על כל מעשיו
ולא רק על פרט מסויים (בשערי תשובה) .215 .וישמע" .שמיעה" פירושו:
"קבלה" ,וכמו שתרגם אונקלוס על הפסוק (שמות כג ,ז)" :נעשה ונשמע" -
"נעבד ונקבל" .וכן "שמע ישראל" (דברים ו ,ד) מתרגמינן "קבילו ישראל".
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שערי

השער השני

תשובה

טו .ונהפך לאיש אחר.

לכאורה יש לבאר ,כי
ֵ 217מ ֲא ֵפ ָלה ְלאוֹ ר ָ ּגדוֹ לִּ ,כי ֵעת ֲא ׁ ֶשר
זה אשר חטא ועתה
שב ומבקש לתקן
ַי ֲאזִ ין ְ 218ו ַי ְס ִּכית ּ 219ו ְל ָבבוֹ ָי ִבין ְו ׁ ָשב,
מעשיו  -הרי אין כאן
ִו ַ
יח,
יק ֵּבל ְּביוֹ ם ׁ ָש ְמעוֹ ִּד ְב ֵרי ַה ּמוֹ ִכ ַ
עקירת הראשונות,
אלא רק תיקון מכאן
ִ 220ו ַ
יק ֵ ּים ָע ָליו ִל ְהיוֹ ת עוֹ שֶׂ ה ְּככֹל
ולהבא ,ולשם כך
ֲא ׁ ֶשר יוֹ ר ּוה ּו ּ 221תוֹ ְפשֵׂ י ַה ּתוֹ ָרה ִמן
נדרשים כל עיקרי
התשובה .אכן ,זה אשר
ַהיּ וֹ ם ַה ֶּזה ָו ַמ ְע ָלהּ ,ו ְל ִה ָּז ֵהר ַּב ֲא ׁ ֶשר
שמע לדברי המוכיחים
ַיזְ ִהיר ּוה ּו 222יוֹ ְד ֵעי ִּבינָ ה ָל ִע ִּתים,
וקיבל על עצמו לקיים
כל דבריהם מכאן
ָ 223ע ְל ָתה ְּב ָידוֹ ַה ְּת ׁש ּו ָבה (טו) ְונֶ ְה ּ ַפ ְך
ואילך  -בכך הוכיח
וגילה דעתו כי כל אשר
ְל ִא ׁ
יש ַא ֵחרּ 224 .ו ֵמ ֵעת ֲא ׁ ֶשר ִק ֵּבל
חטא עד הנה לא היה
אלא מחמת חוסר ידיעה ,שלא ידע אותם ענינים עליהם העמידוהו המוכיחים
ביאורים

וזהו שכתב "וישמע ויכנע ויחזור בתשובה" ,שצריך שמיעה כזאת שיש בכוחה
להכניע את לבו לחזור בתשובה .216 .ברגע קטן .בבת אחת  -בזמן מועט זה
שקבל על עצמו כל דברי התוכחות .217 .מאפילה לאור גדול .מחשיכת החטא
ועונשי הגיהנום לאור התשובה ,שמעלתה מגעת עד כסא הכבוד .218 .ויסכית.
ויקשיב .219 .ולבבו יבין ושב .ויבין בלבבו שלא עשה את הטוב ויתקן מעשיו.
[רבינו משתמש בלשון הכתוב (ישעיה ו ,י)" :ולבבו יבין ושב ורפא לו" .בכדי להגיע
ל"ושב" חייב להיות "ולבבו יבין" דהיינו התבוננות (שערי חיים)] .220 .ויקיים
עליו .יקבל על עצמו .221 .תופשי התורה .אוחזי התורה שהם החכמים (ראה
ירמיה ב ,ח) .222 .יודעי בינה לעתים .שיודעים לתת עצה לפי הענין של מעשה
(רש"י דהי"א יב ,לג) .כלומר ,עצה מתאימה לכל זמן .223 .עלתה בידו התשובה.
הצליח בתשובתו .224 .ומעת אשר קבל וכו' .רבינו חידש כאן ענין הקבלה ,כי
זה הערובה לקיום הדבר ,לכן מעלה עליו הכתוב כאילו עשה מיד (זה השער).
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ָּכזֹאת ְּב ַמ ֲח ׁ ַש ְב ּתוֹ ְ 225וגָ ַמר ָע ָליו ָּכ ָכה

בתוכחתם ,ואם כן,
עתה אחר שנודע לו
ִּב ְל ָבבוֹ ָ 226 ,קנָ ה ְלנַ ְפ ׁשוֹ זְ כ ּות ְ 227ושָׂ ָכר
ושמע ושב וקיבל על
עצמו  -הרי שבכך ַעל ָּכל ַה ִּמ ְצוֹת ְ 228ו ַה ּמ ּו ָס ִריםְ ,ו ַא ׁ ְש ָריו
נעקר כל אשר חטא
ִּכי ִצ ֵּדק נַ ְפ ׁשוֹ ְּ 229ב ׁ ָש ָעה ַק ָּלהְ .ו ֵכן
מלכתחילה .ונמצא
כי זה האדם היודע
ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה
עתה את ריבונו  -אינו
אותו החוטא אשר (מכילתא בא ,יב) "ַ 230ו ֵ ּי ְלכ ּו ַו ַ ּי ֲעשׂ ּו ְּבנֵ י
חטא כנגדו מבלי דעתִ ,ישְׂ ָר ֵאל" (שמות יב ,כח)ְ ,ו ִכי ִמ ָ ּיד ָעשׂ ּו,
והרי הוא כאיש אחר!
(בשערי התשובה)ַ .ו ֲהל ֹא ל ֹא ָעשׂ ּו ַ 231עד ַא ְר ָּב ָעה ָעשָׂ ר
עוד יש לבאר ,כיון
שמחליט החלטה יציבה וחזקה לשמוע לקול המוכיחים ,עי"ז בהכרח ישתנה
וייהפך לאדם אחר ששאיפותיו יהיו שאיפות של עולם הבא ,כי ההחלטה
לעשות מצוה מקדשת את האדם ,וכמו שכתב ב'רוח חיים' בתחילת מסכת
אבות ,שאם יש לאדם איזו שאיפה ומחשבה לקיים מצוה ,מיד קדושת המצוה
מקיפה אותו ,והקדושה הזאת נותנת לו את הכוח להוציא לפועל אל המצוה
(דרכי החיזוק).

ארבעה עשר יום

שלושה עשר יום

ְו ִה ֵּנה ָה ִא ׁ
יש ַה ֶּזה ְּ 216ב ֶרגַ ע ָקטֹן ֵי ֵצא

עיונים

עיונים

שערי

השער השני

תשובה

ביאורים

 .225וגמר עליו ככה בלבבו .קיבל בלבו כך בגמירות דעת ובהסכמה מוחלטת.
 .226קנה לנפשו זכות .מלבד מה שחטאיו נמחלים לו .227 .ושכר על כל
המצוות .שהוא עתיד לעשות כאילו עשה .ויש לו מעכשיו את הקדושה ואת
הסייעתא דשמיא כאילו שכבר קיים את אותם המעשים הטובים ,כיון שהוא
נמצא כבר עכשיו בדרך שתביא אותו לקיום כל המצוות והמעשים הטובים
(דרכי החיזוק) .228 .והמוסרים .התוכחות שקיבל ,מפני שעל ידיהן נתעורר
לשוב .229 .בשעה קלה .כזו שקבל על עצמו לעשות ככל אשר יורוהו.
 .230וילכו ויעשו בני ישראל .את קרבן הפסח .משמע שתיכף בראש חודש
ניסן כשנאמרה להם המצוה הלכו ועשו כן .231 .עד ארבעה עשר לחודש.
שאז הוא זמן הקרבתו.
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שערי

השער השני

תשובה

ַה ָּכת ּוב ְּ 232כ ִא ּל ּו ָעשׂ ּו ִמ ָ ּידְ .ו ָא ְמר ּו (אדר"נ פכ"ב) ּכֹל
ׁ ֶש ַּמ ֲעשָׂ יו ְמ ֻר ִּבים ֵמ ָח ְכ ָמתוֹ ָ ,ח ְכ ָמתוֹ ִמ ְת ַק ֶ ּי ֶמתֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר
(שמות כד ,ז) "נַ ֲעשֶׂ ה ְונִ ׁ ְש ָמע"ֵּ 233 .בא ּור ַה ָּד ָברִּ ,כי ָה ִא ׁ
יש
ֲא ׁ ֶשר ִק ֵּבל ַעל נַ ְפ ׁשוֹ ְּב ֵלב נֶ ֱא ָמן ִ 234ל ׁ ְשמֹר ְו ַל ֲעשׂ וֹ ת ַעל ּ ִפי
ַה ּתוֹ ָרה ֲא ׁ ֶשר 235יוֹ ר ּוה ּו ְ 236ו ַעל ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפט ֲא ׁ ֶשר י ְ
ֹאמר ּו לוֹ
ַהיּ וֹ ׁ ְש ִבים ַעל ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפטֵ ,י ׁש ְּב ָידוֹ ִמן ַהיּ וֹ ם ַה ֶּזה שָׂ ָכר ַעל ָּכל
ַה ִּמ ְצוֹתַ ,על ֲא ׁ ֶשר ׁ ָש ְמ ָעה ָאזְ נוֹ ִמ ִּד ְב ֵרי ַה ּתוֹ ָרה ַ 237ו ָּת ֶבן
יהם ֲע ֶדנָ ה,
ָל ֶהםְ 238 ,ו ַעל ַה ְּד ָב ִרים ֲא ׁ ֶשר ל ֹא גָ ל ּו ָאזְ נוֹ ֲע ֵל ֶ
ְ 239ו ֶצ ֶדק ָל ַב ׁשְ 240 ,ו ָקנָ ה זְ כ ּות ַעל ַה ִּנגְ לוֹ ת ֵא ָליו ְו ַעל ָּכל
ביאורים

 .232כאילו עשו מיד .המושג "כאילו" ,ביאר הגאון רבי אליהו אליעזר דסלר
זצ"ל שזהו אותו הגדר והתוכן של הדבר רק בצורה אחרת .לפיכך המקבל עליו
לעשות מצוה  -זכה באותו התוכן ,באותה הזכות של עשיית המצוה ('שפתי
חיים' ,מועדים א' ,עמ' נד) .233 .ביאור הדבר .כי לכאורה קשה ,איך יתכן
שאדם מקיים מצוות יותר ממה שהוא למד ,הרי מה שלא למד אינו יודע
לקיים? (רבינו בביאורו למסכת אבות ג ,ט) .234 .לשמור ולעשות .לשמור לא
לעבור על ה"לאוין" ולעשות את ה"עשין" .235 .יורוהו .ילמדוהו חכמי התורה.
 .236ועל המשפט .מה שיפסקו לו בעניני ממונות .237 .ותבן להם .ואזנו
הבינה אותם והתבוננה עליהם .238 .ועל הדברים וכו' .וגם על הדברים אשר
עדיין לא התגלו לאזנו .כלומר ,שעדיין לא שמעם .239 .וצדק לבש .רדףִ ,ה ְר ָּבה,
וכאילו הוא מעוטף בו (עפ"י רש"י ומצו"ד איוב כט ,יד) .240 .וקנה זכות על
הנגלות אליו ועל כל נעלם מעיניו .וזיכה את עצמו כבר עתה הן על המצוות
הידועות לו כבר והן על מה שעדיין לא ידועות לו כיון שקיבל על עצמו לעשותן.
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טז .והקשה את לבו .כי
אילולא שהיה מקשה
ומאמץ את לבו כדי לא
לקבל את הדברים  -על
כרחו היה מושפע ,כי
כח השמיעה הוא גדול
ופועל על האדם כמ"ש
רבנו לקמן באות י"ב,

נֶ ְע ַלם ֵמ ֵעינָ יוְ ,ו ַא ֲח ֵרי זֹאת241 ,יוֹ ם-
יחיו,
יוֹ ם ִי ְדרֹשׁ ְו ִי ׁ ְשקֹד ַעל ַּד ְלתוֹ ת מוֹ ִכ ָ
ְ 242ו ַישְׂ ִּכיל ִמ ָּכל ְמ ַל ְּמ ָדיוְ ,ונִ ְמ ָצא
ָה ִא ׁ
יש

ַה ֶּזה

ַ 243מ ֲעשָׂ יו

ְמ ֻר ִּבים

ֵמ ָח ְכ ָמתוֹ ִּ ,כי 244ל ֹא ָי ַדע ֶ 245את
ַה ָּד ָברְ 246 ,ו ִה ֵּנה שְׂ ָכרוֹ ִא ּתוֹ ּ ,ו ְכ ִענְ ַין

ַמה ּׁ ֶש ָא ְמר ּו ִישְׂ ָר ֵאל ְּב ִסינַ י נַ ֲעשֶׂ ה ְונִ ׁ ְש ָמעֶ ׁ ,ש ִה ְק ִדימ ּו
יעהּ .ו ְב ִענְ ָין ַא ֵחר
ַק ָּב ַלת ַה ַּמ ֲעשֶׂ ה ַעל נַ ְפ ׁ ָשם ִל ְפנֵ י ַה ּׁ ְש ִמ ָ
ל ֹא ִי ָּת ֵכן ׁ ֶש ִ ּי ְהי ּו ַמ ֲעשֵׂ י ָה ָא ָדם ְמ ֻר ִּבים ִמ ַּמה ּׁ ֶשה ּוא יוֹ ֵד ַע.

יא.

חמישה עשר יום

ארבעה עשר יום

יהם
יהם ַל ֲעשׂ וֹ תַ ,מ ֲע ֶלה ֲע ֵל ֶ
ַלח ֶֹד ׁשֶ ,א ָּלא ֵּכ ָיון ׁ ֶש ִק ְּבל ּו ֲע ֵל ֶ

עיונים

שערי

השער השני

תשובה

ַו ֲא ׁ ֶשר ל ֹא ִי ְתעוֹ ֵרר ְלקוֹ ל ַה ּמוֹ ִכ ִ
יחיםֻ 247 ,י ְכ ּ ַפל ֲעוֹנוֹ ,
ִּכי ִהזְ ִהיר ּוה ּו

(טז)

ְו ִה ְק ׁ ָשה ֶאת ִל ּבוֹ ְול ֹא נִ זְ ַהרְּ ,כמוֹ
ביאורים

 .241יום יום ידרוש וישקוד על דלתות מוכיחיו .יבקש ויתמיד לשמוע מהם
דברי מוסר כדי שלא תפוג ההשפעה של המוסר ששמע והקבלה שקיבל על
עצמו .242 .וישכיל מכל מלמדיו .וילמד ויחכם לדעת מה שעדיין אינו יודע
כדי שיוכל לקיים הכל .243 .מעשיו מרובים מחכמתו .רבינו מפרש את הנאמר:
"כל שמעשיו מרובים מחכמתו" ,היינו ,שכר המעשים שעדיין לא עשה אלא רק
קיבל על עצמו לעשות" .כי אף מי שאינו יודע ואינו עושה נקראים 'מעשה' על
שם כי יש לו שכר עליהן כאילו עשאם" (לשון רבינו בביאורו למסכת אבות ג,
ט) .244 .לא ידע .עדיין .245 .את הדבר .שעליו לעשותו .246 .והנה שכרו
אתו .כבר מקבל עליו שכר .247 .יוכפל עונו .הגדיל עוונו עד למאד וכן גם
ייענש בהתאם.
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ואם לא הושפע ולא
"ת ַחת ְּג ָע ָרה
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר (משלי יז ,י-יא) ֵּ 248
שב  -אות הוא כי
ְב ֵמ ִבין ֵ 249מ ַה ּכוֹ ת ְּכ ִסיל ֵמ ָאהַ 250 .א ְך-
הקשה לבו והתנגד
לדברים ועל זה עונשו
ְמ ִרי ְי ַב ֶּק ׁש ָ-רע ּו ַמ ְל ָא ְך ַא ְכזָ ִרי ְי ׁ ֻש ַּלח-
רב (הרוצה בתשובה).
ּבוֹ "ֵ ּ .פר ּו ׁשָ ,ה ִא ׁ
יש ָה ָרע ל ֹא ִי ָּכנַ ע
הסיבה שאין בני-אדם
רוצים לשמוע 'מוסר'
ְי ַב ֵּק ׁש
ַא ְך
יחים,
ַה ּמוֹ ִכ ִ
ְלקוֹ ל
 כי פוחדים פן ישתנו,252
ְ 251ל ַה ְמרוֹ ת,
ְו ַת ַחת ִּכי ל ֹא נִ ַחת
כמו שאמר הנביא
ישעיהו (ו ,י) "השמן
יחַ 254 ,מ ְל ָא ְך
ִמ ִּד ְב ֵרי ַ 253ה ַּמ ְל ָא ְך ַה ּמוֹ ִכ ַ
ואזניו
לב העם הזה ָ
הכבד ועיניו השע פן
יראה בעיניו ובאזניו ישמע ולבבו יבין ושב ורפא לו" .ופירש הגרא"א דסלר
זצ"ל (מכתב מאליהו ח"א ע'  )173בשם הגר"ח מוואלוז'ין (נפש החיים שער ב
בהגה)" :היינו שהרשע מתיירא מלראות ומלשמוע ומלהבין ,כי אם כה יעשה
הלא ישוב ויתרפא ,ובזה אינו רוצה בשום אופן".
ביאורים

 .248תחת גערה במבין .הגערה חודרת ללבו של הנבון" .תרד גערה ותשכון
בלב המבין .ענין "מבין"  -האיש החפץ להבין הדברים אשר ישמע ,וגם לו לבב
להבינם( "...רבינו בביאורו למשלי שם) .249 .מהכות כסיל מאה .ומשפיעה
עליו יותר ממאה מכות לטיפש" .הכסיל אינו אוהב לשמוע דברי הבינה ,רק
למלאות תאותו ...על כן אין תקנתו בגערה ,אך המכות הראויות אליו .ואמרו
חכמי המוסר ,אין תקנה לנבלים כי אם בהכנעה ובזיון" (שם) .250 .אך מרי
וגו' .אך ורק למרוד בה' היא שאיפתו של האדם הרע ,ומלאך חסר רחמים
יעניש אותו .וז"ל רבינו בביאורו למשלי" :האיש הרע ,והוא מי שגבר הזדון
בלבבו ,כאשר יוכיחוהו יקשה עורף ויתחזק ללכת בדרכי הרעה למרות פי
המוכיח ולנצחו ,על כן אין תקוה שתועיל בו תוכחת המוכיחים ,אך מלאך אכזרי
ישולח בו מן השמים להוכיחו" .251 .להמרות .את פיהם .252 .ותחת כי לא
נחת .ובעבור שלא נכנע .253 .המלאך המוכיח .תלמידי חכמים המוכיחים.
 .254מלאך אכזרי .יתכן כי זהו מלאך הנברא מהעבירות שלו עצמו (הרוצה
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יחים נִ ְק ְרא ּו
ח-בוֹ ִ ,מ ָּדה ְּכנֶ גֶ ד ִמ ָּדהִּ 255 ,כי ַה ּמוֹ ִכ ִ
ַא ְכזָ ִרי ְי ׁ ֻש ַּל ּ
256
ַמ ְל ָא ִכיםֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר (דהי"ב לו ,טז) ַ"ו ִ ּי ְהי ּו ַמ ְל ִע ִבים ְּב ַמ ְל ֲא ֵכי
ָה ֱאל ִֹהים וּבוֹ זִ ים ְּד ָב ָריו ּ 257ו ִמ ַּת ְע ְּת ִעים ִּבנְ ִב ָאיו"ְ .ועוֹ ד
ָא ַמר ׁ ְשלֹמֹה ָע ָליו ַה ּׁ ָשלוֹ ם (משלי טו ,י) "258מ ּו ָסר ָרע ְלעוֹ זֵ ב
אוֹ ַרח 259שׂ וֹ נֵ א תוֹ ַכ ַחת ָימ ּות"ֵ ּ .פר ּו ׁשֱ ,א ֶמת ִּכי ָ 260רא ּוי
מ ּו ָסר ָרע ְלעוֹ זֵ ב אוֹ ַרח ְועוֹ ֵבר ַעל ִּד ְב ֵרי-תוֹ ָרהָ ,א ֵכן ֵי ׁש
ִּת ְקוָ ה ִּכי ִ 261י ָ ּו ֵסר ְו ָי ׁש ּוב ִמ ַּד ְר ּכוֹ ָה ָר ָעהַ .א ְך ַרע ִמ ֶּמנּ ּו שׂ וֹ נֵ א

חמישה עשר יום

חמישה עשר יום

שערי

השער השני

תשובה

עיונים

שערי

השער השני

תשובה

ביאורים

בתשובה) .255 .כי המוכיחים נקראו מלאכים' .מלאכים' מלשון 'שלוחים',
שכן שלוחים הם מאת הקב"ה להשיבו למוטב ,על כן ישלחו אליו 'שלוחים'
אחרים ,מלאכים אכזרים אשר יענישוהו וייסרוהו כחטאתו (בשערי התשובה).
 .256מלעיבים במלאכי האלהים .לועגים בתלמידי חכמים [הנקראים מלאכים
כיון שהם מצויינים ונבדלים משאר בני אדם כמלאכי השרת ,כמובא במסכת
נדרים כ .257 .]:ומתעתעים .משטים .258 .מוסר רע לעוזב אורח .עונש קשה
יגיע למי שעוזב דרך ישרה[ .ובביאור רבינו שם" :מי שהוא עוזב אורח מאשר
יתקפנו יצרו ,אך דעת הלב לא ישנא את התוכחות ,ייסרנו השי"ת למען ישוב
מדרכו הרעה"] .259 .שונא תוכחת ימות .השונא לשמוע תוכחה יאבד ברשעו.
[ובביאור רבינו שם" :אך 'שונא תוכחת ימות'  -כי אין לו תקוה ותקנה ,והוא
קשה מן העוזב אורח .ושם (משלי א ,ח) כתב רבינו בביאור פסוק זה ,וז"ל:
"'מוסר רע לעוזב אורח שונא תוכחת ימות' ,ביאור ,כי קשה מאד השונא תוכחת
מן העוזב אורח ,כי מי שעוזב אורח והוא הפורק עול מצוה אחת מעליו  -יענש
במוסר רע והם היסורים אבל לא יענש בעונש המיתה ,ומי ששונא את התוכחת
אינו נמחל לו במוסר רע בלבד אלא יענש בעונש מיתה .וזהו שאמר 'ימות' ,כי
לא יספיק להיות נשפט במוסר רע ,ועל כן הזהיר שלמה בפסוק הזה על האדם
שיהיה מקבל התוכחת"] .260 .ראוי מוסר רע .ראוי לבוא יסורים קשים מן
השמים .261 .יוסר .יקבל יסורים.
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שערי

תשובה

השער השני

ַה ּתוֹ ַכ ַחתִּ 262 ,כי ֵאין לוֹ ִּת ְקוָ ה ְו ַת ָּקנָ ה ְּבמ ּו ָסר ָרעֲ ,א ָבל

ָע ַצר ּכ ַֹח ִמ ּ ְפנֵ י ִי ְצרוֹ ְ ,וא ּו ַלי ִ 266י ְכסֹף ְלתוֹ ַכ ַחת ִו ַ
יק ֶ ּוה
ְלמ ּו ָסרֲ .א ָבל שׂ וֹ נֵ א ַה ּתוֹ ַכ ַחת ְּ 267כ ָבר נוֹ ָא ׁש ִמ ַּנ ְפ ׁשוֹ ,
ה-לוֹ ְל ֵע ָדה ִּ 269כי ה ּוא שׂ וֹ נֵ א
ְושִׂ נְ ַאת ַה ּתוֹ ַכ ַחת ִּ 268ת ְה ֶי ּ
ם-י ְת ָּב ַר ְך.
ִּד ְב ֵרי ַה ּׁ ֵש ִ

יב.

עוֹ ד ָא ַמר ׁ ְשלֹמֹה ָע ָליו ַה ּׁ ָשלוֹ ם
270

ח-לב
ר-עינַ ִים ְישַׂ ַּמ ֵ
"מאוֹ ֵ
ְ

(משלי טו ,ל-לא)

271

ׁ ְשמ ּו ָעה טוֹ ָבה

עיונים

ונכבד

ממנו

יז.
האוזן .אחד מארבעים

קנינים
ושמונה
שהתורה נקנית בהם
הוא "שמיעת האוזן",
"כי חוש השמיעה מה
שהוא שומע מאדם,
תפעל יותר ממה
שהוא רואה בספרים,
וגם שיאזין דבר חברו,
ויקבל האמת ממי
שאמרו" ('רוח חיים'
אבות ו ,ה).
ואמרו במדרש רבה

ן-ע ֶצם272 .אֹזֶ ן ׁשוֹ ַמ ַעת ּתוֹ ַכ ַחת
ְּת ַד ּׁ ֶש ָ
ַח ִ ּיים ְּ 273ב ֶק ֶרב ֲח ָכ ִמים ָּת ִלין"ְ .ו ֵי ׁש
ם-לב ָל ַד ַעתִּ ,כי ל ֹא ִי ָּת ֵכן
ְל ָכל ֲח ַכ ֵ
ׁ ֶש ִח ֵּבר ׁ ְשלֹמֹה ָע ָליו ַה ּׁ ָשלוֹ ם ְּ 274ד ָב ִרים
ְּב ֵט ִלים ָּכ ֵא ֶּלה ִח ָּנם ְּבתוֹ ְך ִּד ְב ֵרי
ת-ה ּׁ ֵשםְּ ,ב ׁ ֶש ְּכ ָבר ֵה ִעיד
ַה ּמ ּו ָסר ְו ִי ְר ַא ַ
ָע ָליו ַה ָּכת ּוב (מלכים-א ה ,יא) ַ"ו ֶ ּי ְח ַּכם
ִמ ָּכ ָ
ל-ה ָא ָדם"ָ .א ֵכן 275זֶ ה ּ ֵפ ׁ ֶשר ַה ָּד ָבר:

שישה עשר יום

שישה עשר יום

ַ 263א ַחת ָּדתוֹ ָלמ ּותִּ .כי ָהעוֹ ֵבר ֲע ֵב ָרה ִּת ְת ְק ֵפה ּו ַה ַּת ֲא ָוה,
ְו ַה ֵ ּי ֶצר ִ 264ה ּׁ ִשיאוֹ ְ ,ו ִי ָּת ֵכן ִּכי נַ ְפ ׁשוֹ ָמ ָרה לוֹ ַעל ֲא ׁ ֶשר 265ל ֹא

שערי

השער השני

תשובה

ח-לב"ָ ,ה ַע ִין ֵא ֶבר
ר-עינַ ִים ְישַׂ ַּמ ֵ
"מאוֹ ֵ
ְ
ֶאת

נִ ְכ ָּבד ְמאֹדִּ ,כי ִי ְרא ּו ּבוֹ
ַ 276ה ְּמאוֹ רוֹ ת ַה ְמשַׂ ְּמ ִחים ֶאת ַה ֵּלב( ,יז) ְונִ ְכ ָּבד
ִמ ֶּמנּ ּו
277

ביאורים

 .262כי אין לו תקוה ותקנה במוסר רע .מאחר שהוא שונא תוכחת אדם,
שונא גם תוכחת הקב"ה ,וגם היסורים לא יועילו כלום (פתח השער).
 .263אחת דתו למות .אין לו דין אחר אלא למות .264 .השיאו .גרם לו
לטעֹות ['השיאני' 'ִ -הטעני' (רש"י בראשית ג ,יג)] .265 .לא עצר כח .לא
החזיק מעמד ,לא התאפק .266 .יכסוף .ישתוקק .267 .כבר נואש מנפשו.
כלומר ,אינו משתדל לתקן את נפשו ,שהיא זכה בעיניו ,כמו שכתב הרמב"ם
(פ"ד ה"ב מהל' תשובה) וז"ל" :וזה ששונא את התוכחות אינו בא למוכיח ולא
שומע דבריו לפיכך יעמוד בחטאתיו שהם בעיניו טובים" ,לכן כשיבואו עליו
יסורים לא יתעורר לשוב מדרכו הרעה ,וא"כ מה יועילוהו יסורים (זה השער).
 .268תהיה לו לעדה .מעידה עליו .269 .כי הוא שונא דברי השי"ת .כי אם
אוהב הוא את דברי הקב"ה ,היה לו לאהוב תוכחה .270 .מאור עינים ישמח
לב .מחזה הנעים לעינים מעביר עצבות הלב ,ומשמחת אותו .271 .שמועה
טובה תדשן עצם .בשורה טובה משמינה ומבריאה את כל הגוף.
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ָ 278האֹזֶ ןִּ ,כי ִי ׁ ְש ְמע ּו ּבוֹ ׁ ְשמ ּו ָעה טוֹ ָבה ַה ְמ ַד ּׁ ֶשנֶ ת ֶאת ָה ֶע ֶצם
ר-עינַ ִים ִּב ְל ִּתי
ֶ ׁ 279ש ֵאין ּבוֹ ַה ְר ָ ּג ׁ ָשה ְ 280ול ֹא ְי ֻד ּׁ ַשן ִּב ְמאוֹ ֵ
ביאורים

 .272אוזן שומעת תוכחת חיים .אוזן אשר תשמע התוכחה המביאה חיים.
 .273בקרב חכמים תלין .בחברתם של החכמים ִּת ָּמ ֵצא תמיד .274 .דברים
בטלים כאלה חנם .דברי חולין ומילי דעלמא אשר אין בהם מוסר כלשהוא
(וכוונתו על הפסוק הראשון "מאור עינים" וגו') .275 .זה פשר הדבר .שהפסוק
הראשון הוא הקדמה לפסוק שאחריו .276 .המאורות .המראות הטובים
והנעימים .277 .ממנו .מן העין .278 .האזן .יתרון יש לשמועה טובה כי מלבד
שתשמח הלב כמאור העין ,גם תדשן את הגוף .והזכיר עצם לפי שהעצמות
יסודות הגוף ('כד הקמח' ערך זנות הלב והעין) .279 .שאין בו ההרגשה .העצם
עשוי מחומר קשה ואין בו תחושה ורגישות כמו שיש בלב שהוא רך .280 .ולא
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(דברים י ,א) ,רבי לוי
ְּב ַת ֲענ ּוג ֶי ֶתרְ .ו ֵכן ָא ְמר ּו זִ ְכרוֹ נָ ם
אמר ,האוזן לגוף -
ִל ְב ָר ָכה (ב"ק פה ,ב) ִּכי ָהאֹזֶ ן נִ ְכ ָּבד
כקינקל לכלים [הוא
כלי מלא נקבים
ִמ ּׁ ְש ָאר ָה ֵא ָב ִריםֶ ׁ ,ש ִאם ִס ֵּמא ֶאת ֵעינוֹ
ששמים עליו בגדים,
נוֹ ֵתן לוֹ ְּד ֵמי ֵעינוֹ ( ,יח) ֵח ְר ׁשוֹ נוֹ ֵתן לוֹ
מוגמר,
ותחתיו
והבגדים מתבשמים
ְּ 281ד ֵמי ֻּכ ּלוֹ ְ 282 .ו ֵהן ָה ָא ָדם ַח ָ ּיב ַל ֲעבוֹ ד
(עץ יוסף)] ,שכן
ֶאת ַה ּׁ ֵשם ִי ְת ָּב ַר ְך ְּב ֵא ָב ָריו ִ 283ויצ ּו ָריו
הקינקל כמה כלים
ניתנין
[בגדים]
ֻּכ ָּלםִּ ,כי ַל ֲעבוֹ ָדתוֹ ְי ָצ ָרםְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכת ּוב
עליו ואתה נותן
(משלי טז ,ד) "ּ 284כֹל ּ ָפ ַעל ְי ָי ַל ַּמ ֲענֵ ה ּו",
מוגמר תחתיו וכולם
מתעשנים ,כך מאתים
וארבעים ושמונה אברים שבאדם הזה ,על ידי האוזן כולם חיים ,מנין ,שנאמר
(ישעיה נה ,ג) 'שמעו ותחי נפשכם'.
יח .חרשו נותן לו דמי כולו .במסכת נדרים (סד ):אמרו "ארבעה חשובים כמת",
ואחד מהם " -סומא" .ויש לעיין ,ממה שאמרו במסכת ב"ק (פה" ):חרשו  -נותן
לו דמי כולו" ,ולא אמרו על החרש שהוא חשוב כמת ,ואילו "סימא את עינו  -נותן
לו דמי עינו" ולא דמי כולו ,אע"פ שהסומא חשוב כמת?
ויש מבארים ,דדין מזיק קשור בהפסדו של הניזק ,וכשחרשו אינו ראוי לשום
מלאכה ,ומכיון שאיבד הנחבל כל שוויו להימכר כעבד ,משלם לו החובל כל שוויו
שלפני חבלתו ,וכיון שעיקר החשיבות אצל האדם היא ה"אוזן" ,לכן "חרשו

ביאורים

ידושן במאור עיניים בלתי בתענוג יתר .כיון שאין בו הרגשה ותחושה כמו
בלב ,לא יועיל מראה עינים לדשן אותו ולהבריאו אלא תענוג גדול יותר והוא
השמיעה שמעלתה גדולה מן הראיה .ולכן הקדים פסוק זה להראות מעלתה
של האוזן על העין .281 .דמי כולו .כי בזה גרם נזק וקלקול לכל גופו ,כי שוב
אינו ראוי לשום מלאכה .282 .והן האדם .עתה מתחיל לבאר מוסר-השכל
היוצא מזה .283 .ויצוריו .השכל והמחשבה אשר נוצרו בגופו כדי לעבוד בהם
את ה' .284 .כל פעל ה' למענהו .את הכל ברא ה' לכבודו ולעבודתו.

 .285אף כי .כל שכן .286 .הנכבדים .החשובים .287 .יתר .מרובה ,גדול.
 .288אם יפריעם ממעשה מצוותיו .אם האדם יפריע לאיברים אלה לעשות
מצוות הבורא .289 .ולא כגמול עליהם השיב .לא החזיר טובה לבורא יתברך
עליהם כגמול המגיע לו עליהם .290 .עטרו בהם .קישט ופיאר את האדם
באיברים אלו המוסיפים לו כבוד והדר .291 .אחת ממעלות האוזן .שאינן
ידועות לכולם ,שבכוחה לדשן אפילו את העצם שעשויה מחומר קשה ,מה שאין
באפשרותה של העין לעשות כדלעיל .292 .חובת עבודתו .חובתו של האוזן
לעבודת ה'" .ואחרי שהתבאר כי האוזן איבר נכבד מאד ,גם מן העין שהוא איבר
נכבד ,מה מאד תגדל החובה לעבוד בו את הבורא יתברך ,ורע ומר להשביתו

ביאורים
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ַ 285אף ִּכי ָּב ֵא ָב ִרים ַ 286ה ִּנ ְכ ָּב ִדים ֲא ׁ ֶשר

נותן לו דמי כולו" .אכן
חוש הראיה ,אע"פ
שאינה חשובה לאדם ָי ַצר ּבוֹ  ,נִ ְת ַח ֵ ּיב ַל ֲעבֹד ָּב ֶהם ֶאת
כשמיעה ,מ"מ היא יוֹ ְצ ָרםְ .ו ָהעֹנֶ ׁש ַה ָ ּגדוֹ ל ָ 287י ֵתר ְמאֹד
הגורמת לאדם להרגיש
יעם ִמ ַּמ ֲעשֶׂ ה ִמ ְצו ָֹתיו
את הזולת ,וכמו ִ 288אם ַי ְפ ִר ֵ
שמצינו במשה רבינו ַו ֲעבוֹ ָדה ל ֹא ַי ֲעבֹד ָּב ֶהם ְ 289ול ֹא ַּכ ְּגמ ּול
שכתוב בו" :ויגדל משה
יהם ֵה ׁ ִשיבִּ ,כי ַה ּׁ ֵשם ֵה ִ
ֲע ֵל ֶ
יטיב ִע ּמוֹ
ויצא אל אחיו וירא
(שמות
בסבלותם"
ְּבח ּו ׁ ָשיו ַה ִּנ ְכ ָּב ִדים טוֹ ָבה ֲעצ ּו ָמה
ב ,יא) ,ופירש רש"י:
"נתן עיניו ולבו להיות ְו ָכבוֹ ד ְו ָה ָדר ִ 290ע ּ ְטרוֹ ָּב ֶהםַ ,על ֵּכן
מיצר עליהם" ,כי רק
ִה ְק ִּדים ְל ַהזְ ִּכיר ַ 291א ַחת ִמ ַּמ ֲעלוֹ ת
ע"י ראיית העין חש
האדם בצרות הזולת
ָהאֹזֶ ןַּ ,ב ֲעב ּור ַה ְראוֹ ְת ָך גּ ֶֹדל 292חוֹ ַבת
ומיצר עמו ,ולא די
בראיה בעלמא ,אלא כמו שכתב רש"י" :נתן עיניו ולבו" ,דהיינו שצריך ליתן עיניו,
וכשנותן עיניו  -מגיעים הדברים אל לבו .והוא הטעם שסומא חשוב כמת ,כי בלא
חוש הראיה אין האדם מסוגל להרגיש את זולתו ולהשתתף עמו במצבו ,והרי
הוא כמי ששרוי לבדו בעולם ,וכמת יחשב (עיין בספר 'שיחות מוסר' מאמר ס"ג).

שבעה עשר יום

שישה עשר יום
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ֲעבוֹ ָדתוֹ ּ 293 .ו ֵב ֵאר ַא ֲח ֵרי ֵכן ִּ 294כי ִּת ְה ֶיה ֲעבוֹ ַדת ָהאֹזֶ ן

בר ּו ְך-ה ּוא ְמ ַר ּ ֵפא ָּכלין-בוֹ ְמתֹם"ְ ,ו ִה ֵּנה ַה ָּקדוֹ ׁש ָּ
ֵ 300א ּ

ִּב ׁ ְשמ ַֹע ֶאל ַה ּתוֹ ַכ ַחתְ ,ו ָא ַמר" ,אֹזֶ ן ׁשוֹ ַמ ַעת ּתוֹ ַכ ַחת ַח ִ ּיים

יעת ָהאֹזֶ ןֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר
ֵא ָב ָריו ִּב ְר ִט ָ ּיה ַא ַחתְ 301 ,ו ִהיא ׁ ְש ִמ ַ

ַ 296א ֲח ֵרי ֲא ׁ ֶשר ַ 297י ְק ׁ ִשיב ְלתוֹ ַכ ְח ָּתםְ .ו ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו
זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (שמ"ר יתרו כז ,ט) נָ ַפל ָא ָדם ִמן ַה ַּגג ְונִ ׁ ְש ְּבר ּו
ֵא ָב ָריוָ ,צ ִר ְ
יך ְ 298ר ִט ָ ּיה ְו ַת ְח ּב ׁ ֶשת ַעל ָּכל ֵא ֶבר ֵמ ֵא ָב ָריו
ְו ֶע ֶצם ֵמ ֲע ָצ ָמיוְ ,ו ַהחוֹ ֵטא ֲא ׁ ֶשר ָח ָטא ְּב ָכל ֵא ָב ָריו
ְונֶ ְח ׁ ַשב ְּכ ִא ּל ּו ָ 299ר ְב ָתה ַמ ָּכה ְּב ֵא ָב ָריו ֻּכ ָּלם ִמ ַּכף ַרגְ לוֹ
ף-רגֶ ל ְו ַעד-ר ׁ
ֹאש
"מ ַּכ ֶ
ְו ַעד ָק ְד ֳקדוֹ ֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר (ישעיה א ,ו) ִ
ביאורים

ממעשיו ,על כן סמך אחריו 'אוזן שומעת תוכחת מוסר'" (רבינו בביאור למשלי
טו ,ל)] .293 .ובאר אחרי כן .בפסוק השני .294 .כי תהיה עבודת האוזן
בשמוע אל התוכחת .שעבודת ה' של האדם באיבר האוזן היא ע"י שישמע בה
את התוכחות [אשר היא העבודה הכי נחוצה והכי חשובה עבור האוזן (פתח
השער)] .295 .ראוי לשכון בין החכמים .ראוי לשבת בתוכם [בקרב חכמים] מי
שיש לו אוזן שומעת תוכחות חיים ,כי החכמים חפצים ושמחים בחברתו (רבינו
בביאורו למשלי)[ .ועוד ,שאם לא קנה לעצמו "אוזן שומעת" שעל ידה יוכל
להפיק תועלת מהחכמים ,מה תועלת יש לו בהמצאותו במקום תורה ובשמיעת
דברי תורה ('שפתי חיים')] .296 .אחרי אשר יקשיב לתוכחתם" .כי גם אם
לא ירחב לבו להשיג אל החכמה ,נבחר ונכבד בעיניהם אחרי שישכיל בדברי
תוכחותיו וחפץ לשמעם ,כי יגיע בכאן [ע"י שמיעת התוכחות] למעלה נכבדת
[לקנין המדות הנכבדות]" (שם) .297 .יקשיב לתוכחתם .אבל בלתי זאת אינו
ראוי לשכון בקרב חכמים ,כי עיקר מעלת התחברות לחכמים היא שמיעת
התוכחה ,כי ע"י שמיעת התוכחה נעשה בעל תשובה גמור ונתרפא כל נפשו
(זה השער) .298 .רטיה .בד משוח בסממני ריפוי .299 .רבתה .התרבתה.

(ישעיה נה ,ג)

יג.

302

"ה ּט ּו ָאזְ נְ ֶכם ּו ְלכ ּו ֵא ַלי ׁ ִש ְמע ּו
ַ
נַ ְפ ׁ ְש ֶכם".

303

ּו ְת ִחי

יעיְּ ,ב ֵעת ֲא ׁ ֶשר ֶי ְה ֶּגה ָה ָא ָדם ְּ 304בתוֹ ַרת
ַה ֶּד ֶר ְך ָה ְר ִב ִ
305

יאים ְו ַה ְּכת ּו ִביםְ ,ו ָי ִבין
ְו ִי ְק ָרא ְּב ִד ְב ֵרי ַה ְּנ ִב ִ
ַה ּׁ ֵשם
308
307
ָה ַאזְ ָהרוֹ ת
ְּ 306בנ ַֹעם ַה ּמ ּו ָס ִרים ְו ִי ְר ֶאה
ְו ָה ֳענָ ׁ ִשים,

שמונה עשר יום

שבעה עשר יום

ְּב ֶק ֶרב ֲח ָכ ִמים ָּת ִלין"ֵ ּ .פר ּו ׁשָ 295 ,רא ּוי ִל ׁ ְש ּכֹן ֵּבין ַה ֲח ָכ ִמים
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ֶי ֱח ַרד ַל ְּד ָב ִרים ְ 309ו ָי ִכין ִל ּבוֹ ְל ֵה ִטיב ְּד ָר ָכיו ּ 310ו ַמ ֲע ָל ָליו,
ְ 311ו ִי ְת ַר ֶ ּצה ֶאל ַה ּׁ ֵשםָּ ,כ ִענְ ָין ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר (שם סו ,ב) ְ"ו ֶאל-זֶ ה
ביאורים
 .300אין בו מתום .אין בו איבר אחד שלם ,מבחינה רוחנית .301 .והיא שמיעת
האוזן .בשומעו דברי תורה ומוסר .כי על ידי זה ישמור עצמו מהחטא ויקיים

המצוות ,ויקנה חיי הנפש ואושר גם לגוף ,וכן על ידי שמיעת התוכחה נעשה
בעל תשובה גמור ומתרפאים כל פצעי נפשו .302 .הטו אזנכם .לשמוע אמרי
(מצו"ד) .303 .ותחי נפשכם .העטופה ברעב ובצמא לשמוע דברי אלהים
חיים (מלבי"ם) .304 .בתורת השם .חמשת חומשי תורה .305 .ויקרא בדברי
הנביאים והכתובים .לא כתב רבינו "ויהגה" בדברי הנביאים ,לפי שאמרו חז"ל
(ברכות כח" ):מנעו בניכם מן ההגיון" ופירש רש"י" :לא תרגילום במקרא יותר
מדאי" (זה השער) .306 .בנועם המוסרים .המוסרים הנעימים .כלומר ,יבין כמה
מתוק הוא מוסר התורה ,כי כל דברי השי"ת המה דרישת אמת וטובה ,וכן כל
דברי הנביאים תוכחת אמת ,והאמת נעימה היא (פתח השער) .307 .האזהרות.
האיסורים ,מצוות לא תעשה .308 .והענשים .הן שבידי שמים והן של בית-דין.
 .309ויכין לבו .יכשיר לבו .310 .ומעלליו .ומעשיו .311 .ויתרצה אל השם.
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ל-ד ָב ִרי"ְ ,ו ֵכן
ל-ענִ י ּונְ ֵכה-ר ּו ַח ְ 312ו ָח ֵרד ַע ְּ
ַא ִּביט ֶא ָ

ל-ה ָעם
"כי בוֹ ִכים ָּכ ָ
ּ 315ו ְב ִענְ ַין ֶעזְ ָרא נֶ ֱא ַמר (נחמיה ח ,ט) ִּ 316
ת-ד ְב ֵרי ַה ּתוֹ ָרה"ַ .ו ֲא ׁ ֶשר 317ל ֹא ׁ ָשת ִל ּבוֹ ֶאל
ְּכ ׁ ָש ְמ ָעם ֶא ִּ
ִּד ְב ֵרי ַה ּׁ ֵשםִ ,י ְכ ַּבד ּ ִפ ׁ ְשעוֹ ָע ָליו,

318

ָּכ ִענְ ָין ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר (ירמיה לו,

יהם"ְ .ו ָא ְמר ּו
ת-בגְ ֵד ֶ
כד) ְ"ול ֹא ָפ ֲחד ּו ְ 319ול ֹא ָק ְרע ּו ֶא ִּ
ביאורים
ואז יהיה רצוי לפני ה' .312 .וחרד על דברי .ירא ודואג לקיים מצותי .313 .ויהי
כשמוע המלך .ואמרו חז"ל שמצאו את ספר התורה שהטמינו הכהנים מפני

אחז [פן ישלח ידו גם בספר תורה זה שנכתב ע"י משה רבינו מפי ה' והיה מונח
מצד הארון] ,כשהיתה מגוללת בפרשת התוכחה "יולך ה' אותך ואת מלכך" וגו',
והבין מכך שהם עתידים לגלות מהארץ .314 .ויקרע את בגדיו .בעבור החרדה,
כי גם הוא חשבה לאות וסימן (מצו"ד) .315 .ובענין עזרא נאמר .כאשר עזרא
הסופר קרא את התורה לפני השבים מן הגולה .316 .כי בוכים כל העם .מפני
שלא קיימו התורה כראוי (רש"י) .317 .לא שת לבו .לא נתן דעתו .318 .כענין
שנאמר .מסופר באותה פרשה שקרא ירמיהו אל תלמידו ברוך בן נריה נבואת
פורענות על הצרות שתבואנה לעם עם חורבן בית המקדש הממשמש ובא,
והוא כתב את הדברים במגילה .המגילה נקראה באזני העם והשרים בתקוה
שהיא תשפיע עליהם לחזור בתשובה ,על מנת למנוע את החורבן .ואכן ,השפעת
המגילה על שומעיה היתה גדולה והם פחדו מאד מפני נבואת הפורענות ובקשו
שהמגילה תיקרא גם לפני המלך יהויקים ועבדיו .אולם כאשר קראו אותה לפני
המלך ,קרע אותה והשליכה אל תוך האש שבערה באח ולא חששו הוא ועבדיו
ולא פחדו מפני הפורענות שעתידה לבוא .319 .ולא קרעו את בגדיהם" .כי
היה להם לפחוד ולקרוע בשמעם הדברים ולשוב בתשובה לפני האל" (רד"ק).
ובהמשך שם נאמר" :לכן כה אמר ה' על יהויקים מלך יהודה ,לא יהיה לו יושב
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יט .ולא יצא לאויר
העולם .והטעם ,כי כל

ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה
ברכות פ"א ה"ב) ָּכל ַה ּלוֹ ֵמד

(ירושלמי

ְ 320ו ֵאינוֹ

עּוּבר בעודו במעי אמו
ָ
לומד את כל התורה
ְמ ַק ֵ ּים 321נוֹ ַח לוֹ ׁ ֶש ֶּנ ְה ּ ְפ ָכה ִ ׁ 322ש ְל ָיתוֹ
מפי מלאך ,ובשעת
לידתו שוכח את מה ַעל ּ ָפנָ יו (323יט) ְול ֹא ָי ָצא ַל ֲא ִויר
324
שלמד (ראה נדה ל.):
ְונֶ ֱא ַמר (הושע ח ,יב)
ָהעוֹ ָלם.
לפיכך ,אם מטרת
ביאתו לעולם היתה ֶ 325
"א ְכ ָּתב-לוֹ ֻר ֵּבי ּתוֹ ָר ִתי ְּ 326כמוֹ -זָ ר
יכה
"א ָ
כדי לרכוש ידיעת נֶ ְח ׁ ָשב ּו"ְ 327 .ונֶ ֱא ַמר (ירמיה ח ,ח) ֵ
התורה בלבד  -לא
היה צורך בלידתו כלל,
עּוּבר היודע את כל התורה כולה .אולם באמת המטרה
ועדיף היה לו להשאר ָ
בביאה לעולם היא כדי לקיים למעשה את ידיעת התורה שרכש  -דבר האפשרי
רק על ידי חיבור הנשמה עם הגוף .לכך אמר רבי יוחנן ,שהלומד שלא על מנת
עּוּבר בשלייתו ולא יצא לעולם כלל (קרבן
לעשות  -נוח היה לו אילו נשאר ָ
אהרן בהקדמה לספרא ,מובא ב'עף יוסף' ויקרא רבה לה ,ז .וב'משך חכמה'
דברים כח ,סא).

שמונה עשר יום

שמונה עשר יום

ָּכת ּוב ְּב ִענְ ַין י ׁ ִ
ֹאש ָ ּיה ּו (מלכים-ב כב ,יא) "ַ 313ו ְי ִהי ִּכ ׁ ְשמ ַֹע
314
ת-ד ְב ֵרי ֵס ֶפר ַה ּתוֹ ָרה
ַה ֶּמ ֶל ְך ֶא ִּ
ת-בגָ ָדיו",
ַו ִ ּי ְק ַרע ֶא ְּ

עיונים

שערי

השער השני

תשובה

ביאורים

על כסא דוד ,ונבלתו תהיה מושלכת לחורב ביום ולקרח בלילה" (ירמיה לו ,ל).
ומכאן הוכיח רבינו שמי שלא שם לבו אל התוכחה יכבד פשעו ויגדל ענשו.
 .320ואינו מקיים .שהוגה בתורה וקורא בנביאים ובכתובים ורואה האזהרות
והענשים ואינו מתבונן בנועם המוסרים ,ואינו מכין לבו להיטיב דרכיו ומעלליו.
 .321נוח לו .ראוי לו .322 .שליתו .הקרום שהעּובר מונח בתוכו .323 .ולא
יצא לאויר העולם .כלומר ,ראוי היה לו שלא יוולד כלל .324 .ונאמר .בענין
התוכחה ליהודה .325 .אכתב לו וגו' .כתבתי ונתתי להם תורה גדולה ,חשובה
ורוממה[ .וברש"י" :אכתוב לו  -אני תמיד מוכיחו על ידי נביאי וכותב לו רובי
תורתי ,והם כמו זר נחשבו"] .326 .כמו זר נחשבו .שאינם מקיימים אותה.
 .327ונאמר .בתוכחה לישראל הנמנעים מחזרה בתשובה.
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שערי

השער השני

תשובה

עיונים

ימי

בעשרת
כ.
תשובה .ברמ"א או"ח

(סי' תר"ג) הביא
מדברי רבינו יונה ריש
ׁ ֶש ֶקר ס ְֹפ ִרים".
ברכות ,וז"ל" :ויש לכל
אדם לחפש ולפשפש
ולשוב
במעשיו
ַה ֶּד ֶר ְך ַה ֲח ִמ ׁ ִ
ישי( ,כ) ַּב ֲעשֶׂ ֶרת-
מהם בעשרת ימי
י-ת ׁש ּו ָבהַ 330 ,ה ָ ּי ֵרא ֶאת
ְי ֵמ ְּ
תשובה .וספק עבירה
331
צריך יותר תשובה
ָי ִחיל ְּב ִק ְר ּבוֹ ,
ְּד ַבר ַה ּׁ ֵשםִ ,ל ּבוֹ
מעבירה ודאית ,כי
334
ְּ 332ב ַד ְע ּתוֹ ִּכי ָ 333כל ַמ ֲעשָׂ יו
ַּב ֵּס ֶפר
יותר מתחרט כשיודע
שעשה משאינו יודע".
עכ"ד .כתב ה'משנה
ברורה' (סימן תר"ג סק"ב) בשם ה'יערות דבש' (ח"א דרוש א') ,כי שבעה ימים
שבין ר"ה ליוהכ"פ הם כנגד שבעת ימי שבוע ,ובכל יום יעשה תשובה על אותו
יום; דרך משל ,ביום ראשון יעשה תשובה על מה שחטא כל ימיו ביום ראשון,
וכן ביום שני וכן כל שבעה ימים .עכ"ד .עוד כתב בשם הרא"ש ,שיקרא באלו
הימים באגרת התשובה של רבינו יונה.

יד.

ביאורים

 .328ותורת ה' אתנו .שאנו יודעים את התורה ,ומה תועיל אם לא תקיימו
אותה .329 .אכן הנה לשקר וגו' .אכן באמת הנה לחנם עשה העושה את
הקולמוס לכתוב ספר התורה ולחנם היו הסופרים שכתבו את התורה הואיל
ואינכם מקיימים אותה (מצו"ד) .כי אחרי שאין אתם מקיימין אותה הרי היא
כאילו אינה כתובה (רד"ק) .330 .הירא את דבר ה' .מי שיש לו יראת שמים ,יודע
וזוכר שיש דין ומשפט בראש-השנה ,וזה גורם לו בדרך הטבע [בלי שום פעולה
או התאמצות מיוחדת] שיש בלבו פחד וחרדה גדולה מיום הדין .331 .יחיל.
יחרד[ .בספר היראה בסופו כתב רבינו" :משנכנס אלול עד מוצאי יום הכפורים
יהא חרד וירא מאימת הדין"] .332 .בדעתו .ביודעו .333 .כל מעשיו .שעשה
במשך כל השנה .334 .בספר נכתבים .במסכת אבות (ב ,א)" :וכל מעשיך בספר
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נִ ְכ ָּת ִביםּ ,ו ָב ֵעת ַה ִהיא ָה ֱאל ִֹהים ָי ִביא ְב ִמ ׁ ְש ּ ָפט ֶאת ָּכל
ַמ ֲעשֶׂ ה ַ 335על ָּכל נֶ ְע ָלם ִ 336אם טוֹ ב ְו ִאם ָרעִּ ,כי ָ 337ה ָא ָדם
נִ ּדוֹ ן ְּבר ׁ
ר-דין ׁ ֶש ּלוֹ נֶ ְח ָּתם ְּביוֹ ם ַה ִּכ ּפ ּו ִרים,
ה ּׁ ָשנָ ה ּוגְ זַ ִֹּאש ַ
ּו ְב ֵעת ֲא ׁ ֶשר ֵי ַדע ָה ָא ָדם ִּכי ָי ִביא ּו ֶאת ִּדינוֹ ִ 338ל ְפנֵ י ֶמ ֶלךְ
ָּבשָׂ ָ
ר-ו ָדםֲ ,הל ֹא ֶי ֱח ַרד ֲח ָר ָדה ְ ּגדוֹ ָלה ְ 339ו ָי ׁ ִשית ֵ 340עצוֹ ת
ְּבנַ ְפ ׁשוֹ ּ ,ו ְב ָכל ַּד ְר ֵכי ֲח ִריצ ּות

341

ָי ִח ׁ
יש ִמ ְפ ָלט לוֹ ְ ,ול ֹא

ביאורים

תשעה עשר יום

תשעה עשר יום

ֹאמר ּו ֲח ָכ ִמים ֲאנַ ְחנ ּו ְ 328ותוֹ ַרת ְי ָי
ת ְ
329
ִא ָּתנ ּו
ָא ֵכן ִה ֵּנה ַל ּׁ ֶש ֶקר ָעשָׂ ה ֵעט

שערי

השער השני

תשובה

נכתבין" .ובמסכת ר"ה (טז" :):שלשה ספרים נפתחין בראש השנה ,אחד של
רשעים גמורים ,ואחד של צדיקים גמורים ,ואחד של בינונים ."...רש"י (שם)
מבאר ששלשה ספרים אלו כתובים בהם זכרון מעשי בני-אדם .335 .על
כל נעלם .אפילו על השגגות ,שאיסורן נעלם ונסתר מהעושה אותן ,מביא
האלהים במשפט (רש"י חגיגה ה .).או הכוונה ,לא לפי הנראה לבני האדם,
רק כפי כוונת הלב הנעלם מן הבריות (מצו"ד ,סוף קהלת) .336 .אם טוב .אף
על מעשה טוב יִ ָש ֵׁפט האדם באופן שנכשל במצוה ,כגון הנותן צדקה לעני
בפרהסיא (בגלוי לעיני כל) שמביישו ברבים ,או הנותן צדקה לאשה בסתר,
שבכך מביא אותה לידי חשד אע"פ שלא נתכוון לכך ,או השולח לאשתו בשר
הח ֶלב והגידים האסורים שבו בערבי שבתות ,שאמנם כוונתו
שאינו מנוקר מן ֵ
למצוה לצורך סעודת שבת ,אך אינה כתיקונה ,שמתוך שממהרת להכין צרכי
שבת אינה נותנת לב להבחין אם הבשר מנוקר כראוי (חגיגה ה .337 .).האדם
נידון בראש-השנה וגזר-דין שלו נחתם ביום-הכיפורים .היינו שבר"ה רואים
את דינו אם זכאי הוא או חייב ,אבל אין גוזרין עליו להענישו עד יום הכיפורים
(ריטב"א ,יומא טז .).פירוש אחר :בר"ה נידונים וגם נפסק עונשם אלא שאפשר
עוד לשנות עד יום הכיפורים (שפ"א) .338 .לפני מלך בשר ודם .רבנו נתן
ציור מוחשי ממשפטו של מלך בשר ודם ,ומתוך כך אנו רואים כמה רחוקים
אנחנו מהאמונה החושית כי ימים אלו ימי דין ומשפט המה (זה השער).
 .339וישית .וישים .340 .עצות בנפשו .כיצד לזכות בדין .341 .יחיש מפלט
לו .ימהר למצוא דרכי הצלה לנפשו.
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שערי

השער השני

תשובה

ַת ֲע ֶלה ַעל רוּחוֹ ִל ְפנוֹ ת ַעל ָי ִמין אוֹ ַעל שְׂ מֹאל ּו ְל ִה ְת ַע ֵּסק

ֵלב ְל ִה ָּנ ֵצל ִּכ ְצ ִבי ִמ ָ ּידָ .ל ֵכן ַ 345מה נּ וֹ ֲאל ּו ַ 346היּ וֹ ְצ ִאים
י-ע ֶרב ַּב ָי ִמים ַהנּ וֹ ָר ִאיםְ ,י ֵמי ַה ִּדין
ְל ָפ ֳע ָלם ְו ַל ֲעבוֹ ָד ָתם ֲע ֵד ָ
ְו ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפטְ ,ו ֵאינָ ם יוֹ ְד ִעים ַמה ִי ְה ֶיה ִמ ׁ ְש ּ ָפ ָטםֲ ,הל ֹא
ַ 347ל ֲענוֹ ת ֶי ְה ֶּגה ִל ָּבם ַּביּ וֹ ם ׁ ֶש ְ ּי ֻד ַּבר ָּבםָּ ,כ ִענְ ָין ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר
ה-נ ֲעשֶׂ ה ַל ֲאח ֵֹתנ ּו ַּביּ וֹ ם ֶ ׁ 349ש ְ ּי ֻד ַּבר-
(שיר השירים ח ,ח) "ַ 348מ ַּ
א-אל ִֹהים ְ 350ל ַמ ֵעט ַּב ֲע ָס ָקיו ְו ִל ְהיוֹ ת
ָּב ּה"ְ .ו ָרא ּוי ְל ָכל ְי ֵר ֱ
ביאורים

 .342לפתח ולשדד אדמתו .לפתח את האדמה בכלי המחרישה ולעבוד עבודת
שדה .343 .ולא יפנה דרך כרמים .ולא יסור לשבילי כרמיו לבצרם .344 .ולא
יתרפה .אינו מרגיש אז שום רפיון .345 .מה נואלו .כמה אוילים (מלשון שטות
וטפשות) האנשים .346 .היוצאים לפעלם ולעבודתם עדי ערב .היוצאים
לעסקיהם ולעבודתם ['עבודה' היא מלאכה כבידה כמו עבודת השדות ,ו'פעלו'
כולל כל עסקיו (מלבי"ם)] כהרגלם בכל השנה ,כלומר ,העוסקים כל היום
בענינים אחרים חוץ מענין התשובה .347 .לענות יהגה לבם ביום שידובר
בם .מר כלענה יהיה בלבם ביום שידונו אותם .או הכוונה ,יחשבו בלבם מה
לענות בבי"ד של מעלה כשידונו אותם על מעשיהם .או הכוונה ,לבם יהיה
נכנע ושפל בעת שידונו אותם (ראה משלי טו ,כח ובמפרשים שם ,וכן בספר
השרשים להרד"ק) .348 .מה נעשה לאחותנו .במה נוכל לעזור לנשמתנו.
 .349שידובר בה .שתעמוד במשפט לפני יוצר כל .350 .למעט בעסקיו .אפילו
בעסקי פרנסה שאי אפשר בלתם ,בעשרת ימי תשובה צריך למעט בהם ולחפש
דרכים כיצד לזכות בדין[ .בסידור האריז"ל לרבי שבתי משרקוב ז"ל הביא בשם
בעל ראשית חכמה שהביא בשם הרמ"ק ז"ל ,כי הימים שבין ר"ה ויוהכ"פ
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ולהתעסק
כא.
בדרכי התשובה .כתב

ַ 351ר ְעיוֹ נָ יו נְ ַח ִּתיםְ ,ו ִל ְק ּב ַֹע ַּביּ וֹ ם
ּו ַב ַּל ְי ָלה

352

ִע ִּתיםְ ,ל ִה ְת ּבוֹ ֵדד ַּב ֲח ָד ָריו

הרמב"ם (הל' תשובה
פ"ג ה"ג)" :כשם ּ 353ו ְל ַח ּ ֵפשׂ ְּד ָר ָכיו ְו ַל ְחקֹרּ 354 ,ו ְל ַק ֵּדם
עוונות
ששוקלין
ַא ׁ ְשמוּרוֹ ת( ,כא) ּו ְל ִה ְת ַע ֵּסק ְּ 355ב ַד ְר ֵכי
אדם וזכיותיו בשעת
מיתתו ,כך בכל שנה
ַה ְּת ׁש ּו ָבה
ַה ַּמ ֲעשֶׂ ה,
ְ 356ו ִכ ׁ ְשרוֹ ן
ושנה שוקלין עוונות
כל אחד ואחד מבאי העולם עם זכיותיו ביום טוב של ראש השנה .מי שנמצא
צדיק נחתם לחיים ,ומי שנמצא רשע נחתם למיתה ,והבינוני תולין לו עד יום
הכיפורים ,אם עשה תשובה נחתם לחיים ,ואם לאו נחתם למיתה".
וב'לחם משנה' שם הקשה" :ואם תאמר ,וכי לא עשה תשובה אמאי נחתם
למיתה ,הא הוי מחצה על מחצה' ,ורב חסד'  -מטה כלפי חסד (ר"ה יז ,).כבר
תירצו בזה דהיכא דלא עשה תשובה הוי עוון אחד נוסף על העוונות משום
דבאלו עשרה ימים של תשובה הוא חייב לעשות תשובה ,ואם לא עשה הרי
עוון אחד נוסף על העוונות" .ודברי הלח"מ צ"ע ,דאי נימא דנחתם למיתה משום

עשרים יום

עשרים יום

ְּב ֶי ֶתר ֲח ָפ ָציוְ ,ול ֹא ַי ׁ ְש ִּג ַ
יח ְ 342ל ַפ ֵּת ַח ּו ְלשַׂ ֵּדד ַא ְד ָמתוֹ ְ 343 ,ול ֹא
344
ִי ְפנֶ ה ֶּד ֶר ְך ְּכ ָר ִמים,
ְול ֹא ִי ְת ַר ּ ֶפה ְּביוֹ ם ָצ ָרה ֵמ ָה ִכין

עיונים

שערי

השער השני

תשובה

ביאורים

הם כעין חול המועד ,ואין לעשות בהם מלאכה אלא רק לעסוק בעסק התורה
והתשובה וההתבודדות] .351 .רעיוניו נחתים .מחשבותיו נכנעים ונפחדים.
 .352עתים .זמנים קבועים .353 .ולחפש דרכיו ולחקור" .חיפוש"  -למען ידע
עצם העבירות שעשה ומספרם" ,חיקור"  -שיחקור על עצמת חומרת כל עוון
ועונשו [ראה לעיל שער א' אות ל"ו ל"ז ,ולקמן תחילת שער ג'] .354 .ולקדם
אשמורות .להשכים קום לפנות בוקר (ראה תהלים קיט ,קמח) .וז"ל ה'משנה
ברורה' (סי' תקפ"א סק"א) :ונוהגים לקום באשמורת לומר סליחות ותחנונים
וכו' ,דסוף הלילה הקב"ה שט בעוה"ז והוא עת רצון .355 .בדרכי התשובה .כתב
הרמב"ם פ"ב מהל' תשובה ה"ד :מדרכי התשובה להיות השב צועק תמיד לפני ה'
בבכי ותחנונים ועושה צדקה כפי כחו ומתרחק הרבה מן הדבר שחטא בו ומשנה
שמו כלומר אני אחר ואינו אותו האיש שעשה אותן המעשים ומשנה מעשיו
כולן לטובה ולדרך ישרה וגולה ממקומו .עיי"ש .356 .וכשרון המעשה .להכשיר
מעשיו שיהיו ישרים ורצויים .או הכוונה ,בחריצות להגיע להשגים.
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שביטל מצות עשה
יח ְ 357ו ָלשֵׂ את ְּת ִפ ָּלה ְו ִר ָּנה,
ְו ִל ׁ ְש ּפ ְֹך שִׂ ַ
דתשובה ,א"כ יעשה
ּו ְל ַה ּ ִפיל ְּת ִח ָּנהְ ,ו ָה ֵעת ֵ 358עת ָרצוֹ ן
כנגד זה מצוה אחת,
והרי הוא שוב בינוני
ְו ַה ְּת ִפ ָּלה נִ ׁ ְש ַמ ַעת ָּב ּהָּ ,כ ִענְ ָין ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר
ומחצה על מחצה,
והדרא קושיא לדוכתה אמאי נחתם למיתה? ובאמת דברי הרמב"ם עצמם
קשים ,מדוע דוקא אם עשה תשובה הוא נחתם לחיים ,הרי כל מצוה אחרת
שיעשה יכולה להכריע את הכף לזכות ויהא נחתם לחיים?
ותירץ ה'כוכבי אור' (סי' ה) ע"פ דרשת חז"ל על הפסוק (ישעיה נה ,ו) "דרשו
ה' בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב" ,אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום
הכפורים (ר"ה יח ,).שבימים הללו הקב"ה מתקרב וממציא עצמו אל האדם
על מנת שישוב בתשובה ,ואם אינו עושה תשובה בשעת התקרבות זו  -עוונו
גדול מאד ,ואפילו כמה מצוות שיעשה אין בכוחן להיות שקולות כנגדו ,ולכן
עוון זה מכריעו לכף חובה ,אלא א"כ עשה תשובה ,ואז הכריע את עצמו לכף
זכות ונחתם לחיים.
ולמד כן מעובדא דרב (יומא פז ).שטבח אחד פגע בכבודו ,ובערב יום הכפורים
הלך רב אליו להתפייס עמו ,ורב הונא כששמע שרב הולך אליו אמר הרי הוא
הולך להורגו [שהבין שהטבח יעמוד על דעתו ולא ירצה להתפייס ויענש על
כך בעונש משמים] ,וכך היה ,שרב בא אליו וסירב הטבח להתפייס עמו ,ונתזה
עצם מן הבהמה שעסק בה ונתקעה בגרגרתו ומת .הרי שדוקא ההתקרבות של
רב להמציא את עצמו לטבח היא שגרמה לו את העונש המר ,מכיון שהקשה
ערפו ועמד במרדו וסירב להתפייס על אף ההתקרבות ,גדל עוונו מנשוא ופגעה
בו מדת הדין .עכ"ד.
ביאורים

 .357ולשאת תפילה .על שלשה דברים (ראה לעיל שער א' אות מ"א) .והם:
א .שיתכפרו עוונותיו .ב .שיתרצה וימצא חן בעיני ה' .ג .שיהיה לו סייעתא
דשמיא בעבודת התשובה .358 .עת רצון .בספר 'שם משמואל' (בעניני שבת-
תשובה תרע"ד) הביא בשם אביו בעל 'אבני נזר' זצ"ל עה"פ 'דרשו ה' בהמצאו',
שעשי"ת הם בבחינת "מציאה" ,כלומר ,שיכולים להרויח בהם רווחים גדולים
במעט מאמץ.
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כב .לחזור בתשובה
הכיפורים.
ביום

ית ָ
יך
(ישעיה מט ,ח) "ְּ 359ב ֵעת ָרצוֹ ן ֲענִ ִ
ּ 360ו ְביוֹ ם ְי ׁש ּו ָעה ֲעזַ ְר ִּת ָ
יך"ְ .ו ָא ְמר ּו

בשו"ת בית הלוי (ח"ג
דרוש ט"ו) ביאר גודל
מעלת יום הכיפורים,
כי הנה בחטא יש
שני חלקים :א.
החטא עצמו ,שעליו
ת-עשֵׂ ה ִמן
ַה ִּכ ּפ ּו ִרים (ר"ה יח ,א)ּ .ו ִמ ְצ ַו ֲ
יש עונשים ודיני
363
שמים ,וכשאדם חוזר
ַה ּתוֹ ָרה
ְל ָה ִעיר ָא ָדם ֶאת רוּחוֹ
בתשובה ומתכפר לו,
ם-ה ִּכ ּפ ּו ִרים,
כבר אין מגיע לו עונש( .כב) ַל ֲחזֹר ִּב ְת ׁש ּו ָבה ְּביוֹ ַ
ב .החטא גם עושה
יכם
ֹאת ֶ
"מ ּכֹל ַח ּט ֵ
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר (ויקרא טז ,ל) ִ
רושם בנפש ,ומחזק
את כוח היצר הרע ִ 364ל ְפנֵ י ְי ָי ִּת ְט ָהר ּו"ְ ,ו ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו
ואת השאיפות לחטא,
ואף שכבר התחרט זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ִּכי יוֹ ם ַה ִּכ ּפ ּו ִרים
ועשה תשובה ,עדיין
ְמ ַכ ּ ֵפר ִעם ַה ְּת ׁש ּו ָבה (יומא פו ,א)ַ .על
הוא אדם שכבר יותר
קל לו לשוב ולחטוא ,והיצר הרע והשאיפה לחטא קיימים אצלו ,וכל פעם

ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה
ִּ
"ד ְר ׁש ּו ְי ָי ְּ 361ב ִה ָּמ ְצאוֹ "ֵ ,א ּל ּו ֲעשָׂ ָרה
362
ׁ ֶש ֵּבין ר ׁ
ָי ִמים
ה ּׁ ָשנָ ה ְליוֹ ם-ֹאש ַ
(ישעיה נה ,ו)

עשרים ואחד יום

עשרים יום

שערי

השער השני

תשובה

עיונים

עיונים

שערי

השער השני

תשובה

ביאורים
 .359בעת רצון עניתיך .מוכח שבעת רצון התפלה נשמעת .360 .וביום
ישועה עזרתיך .וביום שתהא צריך לישועה אעזור לך .361 .בהמצאו .בזמן
שהוא מצוי לך .ומשמע שיש זמנים בהם ה' מצוי וקרוב יותר לאדם.362 .
שבין ראש-השנה ליום-הכיפורים .אע"פ שר"ה ויוה"כ כלולים במנין עשרת

הימים ,מכל מקום כן הדרך להשתמש במלת "בין" בהקשרים כאלו (ראה
'חכמת שלמה' או"ח שמה ,א) .363 .להעיר אדם את רוחו .לעורר את עצמו
על ידי לימוד המוסר והתבוננות כדי שחזרתו בתשובה תהיה אמיתית (הרוצה
בתשובה) .364 .לפני ה' .יום הכיפורים הוא יום שבו האדם נמצא לפני ה' ,כי
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יצטרך להתגבר על
ֵּכן ִהזְ ִה ָירנ ּו ַה ָּכת ּוב ׁ ֶש ִּנ ּ ַט ֵהר ִל ְפנֵ י
היצר הרע ,כי בגוף
ַה ּׁ ֵשם ִּב ְת ׁש ּו ָב ֵתנ ּוְ ,וה ּוא ְי ַכ ּ ֵפר ָע ֵלינ ּו
קיימת השאיפה לזה.
והסיבה לכך היא כמו
ַּביּ וֹ ם ַה ֶּזה ְ 365ל ַט ֵהר אוֹ ָתנ ּו.
שאמרו חז"ל (קידושין
מ ).כיון שעבר אדם
עבירה ושנה בה
ַה ֶּד ֶר ְך ַה ּׁ ִש ּׁ ִשיָּ 366 ,כל ֵעת ִי ּכוֹ ן
נעשית לו כהיתר,
ִל ְק ַראת ֱאל ָֹהיוִּ ,כי ל ֹא ֵי ַדע
והיינו מפני שעל ידי
שאדם חוטא שורה
עליו רוח הטומאה ,וזה מוסיף בו טומאה ונעשה פגם בנפש שהחטא מושך
אותו ,ואפילו שכבר התכפר לו על עצם המעשה וכמו שלא חטא ,השאיפה
לחטא עדיין קיימת בנפש.
וכתב ה'בית הלוי' כי זוהי מעלת יום הכיפורים" :ביום הכיפורים יש בו ביום
מעלה גדולה ,דמיד שנתחרט אדם ומקבל עליו לשוב ממעשיו הרעים והתוודה
עליהם  -הקב"ה בחסדו מעביר ממנו התשוקה והנטיה שהגביר בעצמו להרע
ומעבירו ממנו ,דביום הכיפורים נעשים כקטן שנולד וכמו שלא חטאו כלל
ומבטל מהם הכוח והנטייה לחטא שגרמו לעצמם במעשיהם" ,עכ''ד.
ויש מוסיפים עפי"ז ,דבאמת זהו הלשון שכתוב (ויקרא טז ,ל) "כי ביום הזה
יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו" ,ונאמרו כאן שני
לשונות" :לכפר" ו"לטהר" ,ולכאורה כפרה על חטא זהו דבר מובן ,אבל מה היא
הטהרה? ולפי המבואר מובן היטב ,כי יש כפרה על מעשה החטא עצמו ,שעל
ידי התשובה הוא כמו שלא עשה את המעשה ,וזה על ידי תשובה לבד ,ויש
עוד טהרה מיוחדת של יום כיפור ,שמטהרת את השאיפות של הנפש ,וזהו
"לטהר אתכם".

טו.

ביאורים

ע"י חמשת העינויים מתנתק מכל מה שקושר אותו לעולם העכור והשפל (שם).
 .365לטהר אותנו .מחטאותינו .366 .כל עת יכון לקראת אלהיו .תמיד
יהיה במצב שבו הוא יהיה ראוי לראות פני אלוקים אם יקרא אליו (הרוצה
בתשובה).
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כג .ישוב היום שמא
ימות למחר .במסכת

ברכות (ה ).אמרו:
"לעולם ירגיז אדם

ָה ָא ָדם ֶאת ִ 367ע ּתוֹ ַ ,על ֵּכן ִּ 368כ ְליוֹ ָתיו
ִי ׁ ְש ּתוֹ נֵ ןּ 369 ,ו ִב ְצ ָד ָקה ִי ּכוֹ נֵ ןְ ,ל ָה ׁ ִשיב
רוּחוֹ ְּב ָט ֳה ָרה ֶאל ָה ֱאל ִֹהים ֲ 370א ׁ ֶשר

נְ ָתנָ ּהִ 371 ,ו ַ
יח ּ ֵפשׂ ְּד ָר ָכיו ּו ַמ ֲע ָל ָליו ְּב ָכל יוֹ םִ 372 ,י ְפ ְק ֵדם
ִל ְב ָק ִרים ְ 373ו ִל ְרגָ ִעים ִי ְב ָחנֵ םְ .ו ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם
ִל ְב ָר ָכה (שבת קנג ,א) ַר ִּבי ֱא ִל ֶ
יעזֶ ר אוֹ ֵמרׁ 374 ,ש ּוב יוֹ ם ֶא ָחד
ית ָת ְךָ .א ְמר ּו לוֹ ַּת ְל ִמ ָידיוַ ,ר ֵּבנ ּוְ ,ו ִכי ָא ָדם יוֹ ֵד ַע
ִל ְפנֵ י ִמ ָ
ְּ 375ב ֵאיזֶ ה יוֹ ם ָימ ּות? ָא ַמר ָל ֶהםָּ 376 ,כ ׁ ֶ
ל-ש ֵּכן( ,כג) ָי ׁש ּוב ַהיּ וֹ ם
ביאורים

עשרים ושנים יום

עשרים ואחד יום

שערי

השער השני

תשובה

עיונים

עיונים

שערי

השער השני

תשובה

 .367עתו .זמן מיתתו [כי יום המות הוא מן הדברים המכוסים מבני האדם
וכמ"ש "הודיעני ה' קצי וגו'" אמר לו גזרה היא מלפני שאין מודיעין קצו של
בשר ודם (שבת ל .).וכתב מהרש"א הטעם "שיהיה כל ימיו בתשובה ...ואילו
היה יודע זמן מיתתו ממש לא היה שב עד קרוב לאותו זמן"] .368 .כליותיו
ישתונן .יחדד עצתו ומחשבתו (ראה תהלים עג ,כא) .או הכוונה ,ישנן בדעתו
(מלשון שינון וחזרה ,עי' מ"ב סי' ס"ב סק"ג) .כליות  -ביטוי למחשבה ,כמ"ש
כליות יועצות (ברכות סא .369 .).ובצדקה יכונן .ובעשיית הישר והטוב יכין
את עצמו .או הכוונה ,על ידי הצדקה יהא נכון ומתוקן (ראה ישעיה נד ,יד).
 .370אשר נתנה .במסכת שבת (קנב ):אמרו על הפסוק (קהלת יב ,ז) "והרוח
תשוב אל האלהים אשר נתנה" " -תנה לו כמו שנתנה לך בטהרה אף אתה
בטהרה" .כלומר ,החזר לו את נשמתך ללא חטא כשם שנתנה לך בשעת
יצירתך ללא חטא .371 .ויחפש דרכיו ומעלליו .יבדוק הנהגותיו ומעשיו
אם הם מתוקנים .372 .יפקדם לבקרים .יפקח עליהם בכל בוקר ,כלומר בכל
יום .373 .ולרגעים יבחנם .בכל רגע יבחן את מעשיו .374 .שוב .בתשובה.
 .375באיזה יום ימות .כדי שידע מהו היום שלפני יום מיתתו ,שאתה אומר
לו שיעשה תשובה ביום ההוא?!  .376כל שכן .שדברי קיימים ביתר שאת
מחמת טענתכם ,שכיון שאינו יודע באיזה יום ימות ,ישוב בתשובה בכל יום.
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[יעורר לכעס ,את]
ֶ ׁ 377ש ָּמא ָימ ּות ְל ָמ ָחרְ ,ונִ ְמ ְצא ּו ָּ 378כל
יצר טוב [שבו] על יצר
ָי ָמיו ִּב ְת ׁש ּו ָבהְ .ואוֹ ֵמר (קהלת ט ,ח)
הרע [שבו ,לעשות
ל-עת ִי ְהי ּו ְבגָ ֶד ָ
עמו מלחמה (רש"י)]...
יך ְל ָבנִ ים
"ְּ 379ב ָכ ֵ
אם נצחו [ליצרו הרע
ל-י ְח ָסר" ,ל ֶֹבן
ֹאש ָך ַא ֶ
ְ 380ו ׁ ֶש ֶמן ַעל-ר ׁ ְ
במלחמה זו] מוטב...
ואם לאו ,יזכור לו יום
ַה ְּבגָ ִדים ָמ ׁ ָשל ַעל 381נְ ִקיּ ּות ַה ֶּנ ֶפ ׁש
המיתה [ובזה יתגבר
עליו]".
הזוהר הקדוש (מקץ ח"א רב ).הקשה ,הרי יצר הרע הוא מלאך המות ,ואם כן
מדוע יירא היצר מיום המיתה של האדם ,הרי הוא ההורג את בני האדם ודבר
זה הוא שמחה בשבילו? ותירץ ,ש'יזכיר לו יום המיתה' הכוונה שיזכיר זאת
לעצמו ,שעל ידי זה ישבר לבו ,וכשיש לאדם רוח נשברה מסתלק ממנו היצר
הרע ואינו שורה עליו.
ב'עיון יעקב' ביאר ,שלשון "יום המיתה" מרמז שיזכיר לעצמו שאינו יודע מתי
יום מותו ,ואפשר שימות מחר ,וכמו שאמרו "שוב יום אחד לפני מיתתך וכו',
ישוב היום שמא ימות למחר" (שבת קנג ,).ועל ידי כך יזכור לפני מי הוא עתיד
ליתן דין וחשבון ,ונמצאו כל ימיו בתשובה .וכעי"ז ביאר ה"חפץ חיים" (בהשמטות
לקונטרס 'נפוצות ישראל' הובא בסוף ספרו 'שם עולם').
אמנם מצינו באחרונים ('פנים יפות' סוף פרשת כי תצא' ,מדרש האתמרי'
לבעל ה'שבט מוסר' דף לה) ש'יזכיר לו יום המיתה' הכוונה שיזכיר ליצר הרע
את יום המוות שלו לעתיד לבוא כשיבולע לנצח ,ובכך יסתלק מן האדם.
ביאורים
 .377שמא ימות למחר .וכך יעשה כל יום מחמת אותו ספק .378 .כל ימיו
בתשובה .שזהו בודאי השלימות העליונה ביותר .ועוד ,שאיכות תשובתו
ועצמתה בכל יום תהיה כאותה תשובה שאדם עושה לפני מותו .379 .בכל עת
יהיו בגדיך לבנים .ה"בגד" הוא משל לנשמה .הפסוק מזהיר :ראה שבכל עת

תשאר נשמתך נקיה וטהורה (מחטא) על ידי תשובה יומית תמידית (רש"י).
 .380ושמן על ראשך אל יחסר .והשתדל לקיים מצוות ומעשים טובים בלי
להחמיץ .381 .נקיות הנפש .מהמדות והתאוות שבנפש השפלה שהיא כמו

72

כד .איך ידאג לבבו
ויראה ורעד יבוא בו
ביום המות .יש בנותן

טעם להביא כאן דברים
לעניננו,
השייכים

ִּב ְת ׁש ּו ָבהְ ,ו ַה ּׁ ֶש ֶמן ָמ ׁ ָשל ְל ַמ ֲעשִׂ ים
טוֹ ִבים ְו ׁ ֵשם טוֹ בָּ ,כ ִענְ ָין ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר
(קהלת ז ,א) "382טוֹ ב ׁ ֵשם ִמ ּׁ ֶש ֶמן טוֹ ב".

עוֹ ד ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה
ָּב ִענְ ָין ַה ֶּזה (קהלת רבה ט ,ח) ָמ ׁ ָשל ְל ִא ׁ ְש ּתוֹ ׁ ֶשל ַ 383מ ָּלח
ׁ ֶש ָה ְי ָתה ִמ ְת ַק ּׁ ֶש ֶטת ַ 384ו ָּתשֶׂ ם ַּב ּפ ּו ְך ֵעינֶ ָ
יהּ ,ו ַב ְע ָל ּה 385עוֹ ֵבר
ֹאמ ְרנָ ה ָל ּה ַה ּׁ ְש ֵכנוֹ תֲ ,הל ֹא ַּב ְע ֵל ְך ָה ַל ְך
ָא ְרחוֹ ת ַי ִּמיםַ ,ו ּת ַ
386
ַּב ֶ ּד ֶר ְך ְל ֵמ ָרחוֹ קְ ,ו ַעל ַמה ֶּזה ַל ּׁ ָש ְוא ִּת ְת ַי ּ ִפי? ָא ְמ ָרה ָל ֶהם,
ַּב ְע ִלי ַמ ָּלח ה ּוא ,א ּו ַלי ֵ 387י ָה ֵפ ְך ר ּו ַח ָים ְו ַקל ְמ ֵה ָרה ָיבוֹ א
ְו ִי ְמ ָצ ֵאנִ י ְו ִהנְ נִ י ְמ ֻק ּׁ ֶש ֶטתְ 388 .ו ֵי ׁש ַעל ָה ָא ָדם ְל ׁ ַש ֵער ְּבנַ ְפ ׁשוֹ
ִּב ְהיוֹ תוֹ ַ ׁ 389ש ֲאנָ ן ְו ׁ ָש ֵלו( ,כד) ֵא ְ
יך ִי ְד ַאג ְל ָבבוֹ ְו ִי ְר ָאה ָו ַר ַעד

עשרים ושלשה יום

עשרים ושנים יום

שערי

השער השני

תשובה

עיונים

עיונים

שערי

השער השני

תשובה

ביאורים

לבוש לנפש השכלית (זה השער) .382 .טוב שם משמן טוב .יפה לאדם שם
טוב משמן טוב (רש"י) .כלומר ,טוב לו לאדם שמו הטוב במעשיו הטובים ,לתת
חינו בעולם ,יותר משמן טוב שאדם סך בו כדי להעלות חינו בעיני בני אדם ,שכן
מעלות רבות יש בשם טוב שאינן בשמן טוב ,כמובא במדרש רבה על פסוק זה.
 .383מלח .נוהג בספינה בים .384 .ותשם בפוך עיניה .כמו ותשם פוך בעיניה,
והוא הכחול (רד"ק מלכים-ב' ט ,ל) ,כלומר ,היתה צובעת עיניה להתיפות.385 .
עובר ארחות ימים .נוסע בדרכי יַ ִּמים .386 .לשוא תתיפי .כי אין ראוי לאשה
להתקשט אלא עבור בעלה .387 .יהפך רוח ים .תנשב רוח חזקה .388 .ויש
על האדם לשער בנפשו וכו' .הוסיף בזה רבינו נקודה נפלאה ,כי לא די בזה
שיחשוב בסתמא על כל רגע מימי חייו שמא הוא הרגע האחרון ,אלא צריך
להרגיש בחושיו תמיד בכל רגע ורגע אותו ההרגש שמשער שירגיש ברגע
האחרון ממש (זה השער) .389 .שאנן ושלו .במצבו הרוחני ,ואינו נותן לבו
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דברים נוראים בשם
ָיבוֹ א ּבוֹ ְּביוֹ ם ַה ָּמ ֶות ִּב ְהיוֹ תוֹ נָ כוֹ ן
הגר"א זצ"ל שנדפסו
יתן ֶאת ַ 390ה ֶח ׁ ְש ּבוֹ ןְ ,ו ֵא ְ
יך
ַל ֲעלוֹ ת ִל ֵּ
בראש ספר "דברי
אמת" הדעות והמדות
ִי ְת ַו ֶּדה ְּב ֵעת מוֹ תוֹ ְּב ֵלב נִ ׁ ְש ָּברְ ,ו ָכ ָכה
אלכסנדר
מהרב
ַי ֲעשֶׂ ה ָּכל ַה ָ ּי ִמיםִ ,י ְת ַו ֶּדה ְּב ֵלב
לפידות זצ"ל ,וז"ל:
בעת שמוליכין את
יהי מוֹ ָרא ׁ ָש ַמ ִים ָע ָליו.
391נִ ְד ֶּכהִ 392 ,ו ִ
האדם מביתו לקברו
אז תפקחנה כל חושיו
ורואה מה שלא היה
ְו ֵי ׁש ַעל ָה ָא ָדם ְ 393ל ַח ֵּד ׁש לוֹ
יכול לראות בעת
יע
ִמ ְצוֹת ְּב ָכל יוֹ ם ,א ּו ַלי ִה ִּג ַ
חיותו ומראין לו עונשי
הגיהנם ותענוגי הגן
עדן ,ורואה איך בלה ימיו בהבל וכל כספו וזהבו אשר עמל עליהם הם לצנינים
ולחוחים בעיניו ,כי בעבורם קנה לנפשו עונשי הגיהנם גם הפסיד תענוגי הגן
עדן ,ויתבונן אז בשכלו הזך כמה תענוגי גן עדן הפסיד בעולם הזה ,כי יפה
שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא ,וכמה
שעות היה בכל ימי חייו אשר הלכו בבטלה אשר בכל שעה ושעה היה יכול
להרויח גן עדן בתענוגים נפלאים אשר עין לא ראתה ,ומחמת גודל התשוקה
אשר הוא רוצה להתעדן שם והוא אינו יכול ליכנס שם מחמת שהוא מלוכלך
בצואת עוונותיו הוא מרוצה להענש בגיהנם בעונשים קשים ומרים רק לבא
אח"כ לתענוגי הגן עדן .עיי"ש.

טז.

ביאורים

ליום המות (הרוצה בתשובה) .390 .החשבון .על מעשיו שעשה כאן בעוה"ז.
 .391נדכה .נכנע .392 .ויהי מורא שמים עליו .שזכירת יום המיתה מביאה
לידי יראת שמים ,כמבואר במסכת ברכות (ה" :).לעולם ירגיז אדם יצר טוב על
יצר הרע וכו' ,אם נצחו מוטב ואם לאו יעסוק בתורה וכו' ,אם נצחו מוטב ואם
לאו יקרא קריאת שמע וכו' ,אם נצחו מוטב ואם לאו יזכור לו יום המיתה".
 .393לחדש לו מצוות .כלומר ,אם יש מצוות שעדיין לא קיימן ישתדל לעשותן
כדי שיתקן נפשו בתרי"ג מצוות.
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ּ 394תוֹ ר מוֹ תוֹ ְול ֹא ֶי ְח ַסר ַה ִּמ ְצוֹת ָה ֵהןְ .ו ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו
זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (קהלת רבה ג ,כב) ָּ 395כל ָהעוֹ שֶׂ ה ִמ ְצ ָוה ַא ַחת
ָסמ ּו ְך ְל ִמ ָ
יתתוֹ ּ 396 ,דוֹ ֶמה ׁ ֶש ִּק ֵ ּים ֶ 397את ָּכל ַה ּתוֹ ָרה ְול ֹא
ָה ָיה ָח ֵסר ֶא ָּלא אוֹ ָת ּה ִמ ְצ ָוהְ .ו ָכל ָהעוֹ שֶׂ ה ֲ 398ע ֵב ָרה ַא ַחת
ָסמ ּו ְך ְל ִמ ָ
יתתוֹ ּ ,דוֹ ֶמה ְּ 399כ ִא ּל ּו ִּב ּ ֵטל ָּכל ַה ּתוֹ ָרה.

יז.

ְו ֵי ׁש ֲאנָ ׁ ִשים ֲא ׁ ֶשר ל ֹא ַי ְר ִ ּג ׁ
יש ּו ְּב ִענְ ַין ַה ָּמ ֶות ַל ֲעשׂ וֹ ת
400
יהםְ ,ול ֹא ַי ֲעל ּו ַעל ִל ָּבם
ֵצ ָדה ַל ֶּד ֶר ְך ּו ְל ַת ֵּקן ַמ ֲעשֵׂ ֶ

יוֹ ם מוֹ ָתם ַעד ּבוֹ אוֹ ְ 401 ,ו ֵהם נִ ְמ ׁ ָש ִלים ַּכ ְּב ֵהמוֹ ת ֲא ׁ ֶשר ל ֹא

עשרים וארבעה יום

עשרים ושלשה יום

שערי

השער השני

תשובה

עיונים

שערי

השער השני

תשובה

ביאורים
 .394תור .זמן (רש"י אסתר ב ,יב) .395 .כל העושה מצוה אחת סמוך
למיתתו .והיות ואין הוא יודע זמן מותו ,לכן עליו להיות עוסק בתורה ובמצוות

תמיד ,כדי שיהא מובטח בקיום מצוה סמוך למיתה .רבינו הוסיף שראוי לו גם
להשתדל במצוות שעדיין לא קיימן כדי שלא יחסרו לו (הרוצה בתשובה).396 .
דומה שקיים .נחשב הוא כמי שקיים .397 .את כל התורה וכו' .כלומר ,מכיון

שמת מתוך מצוה ,דומה הוא כמי שלא היתה מדת צדקתו חסירה כי אם אותה
מצוה והשלימה במיתתו ,וזוכה לחיי העולם הבא (עפ"י מד"ר שם) .לכן ישתדל
אדם תמיד לקיים מצוות כדי שיהא מובטח בקיום מצוה סמוך למיתה.398 .
עבירה אחת סמוך למיתתו .ולא הספיק לעשות תשובה ,ומת מתוך אותו עוון.
 .399כאילו ביטל כל התורה .כי מת מתוך עבירה .במד"ר הוסיף :דומה שלא
היתה מדת רשעתו חסירה אלא אותה עבירה ,והשלימה במיתתו ,ואבד מן
העולם .400 .ולא יעלו על לבם .ואפילו הרהורי דברים לא עולים על לבם .או
הכוונה ,אין לבם מרגיש את יום המיתה אף שמדברים עליו בפיהם (עי' רש"י
שבת לא :ד"ה זה דרכם) .401 .והם נמשלים כבהמות .אשר אין להם החכמה
לראות את הנולד (הרוצה בתשובה).
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ַי ְר ִ ּג ׁ
יחה,
יש ּו ְּב ִענְ ַין ַה ָּמ ֶות ַעד ֵעת ַה ּ ְט ִב ָ

כה .מות הבהמה פעם
אחת והרשעים מות
ירעה בהם בכל יום.

פירוש ,בהמה מתה רק
ִל ׁ ְשאוֹ ל ׁ ַש ּת ּו ָמ ֶות ִי ְר ֵעם ַו ִ ּי ְר ּד ּו ָבם
פעם אחת ,כי מיתתה
ְי ׁ ָש ִרים ַל ּב ֶֹקר ְוצ ּו ָרם ְל ַב ּלוֹ ת ׁ ְשאוֹ ל
אינה אלא הסתלקות
החיּות מגופה הגשמי.
ִמ ְּז ֻבל לוֹ "ֵ ּ .פר ּו ׁשַּ 402 ,כ ּצֹאן ׁ ַש ּת ּו
אבל האדם הדבוק
נַ ְפ ׁ ָשם ִל ׁ ְשאוֹ לִּ ,כי ל ֹא ַי ְר ִּג ׁ
יש ּו ְּב ִענְ ַין
העוה"ז
בתאוות
הוא מת תדיר ,גם
"מ ֶות
מוֹ ָתם ַ 403עד ּבוֹ אוֹ ּ ִפ ְתאוֹ םָ .
אחר פשיטת הלבוש
ִי ְר ֵעם"ֵ ,אין מוֹ ת ָה ְר ׁ ָש ִעים ְּכמוֹ ת
הגשמי ,כי התאוות
הדבוקות בנפש הן
ַה ְּב ֵהמוֹ תִּ ,כי (כה)מוֹ ת ַה ְּב ֵה ָמה ּ ַפ ַעם
בחינת "גוף" שלו,
והפרדת אותן התאוות
ַא ַחתְ ,ו ָה ְר ׁ ָש ִעים ָמ ֶות ִ 404י ְר ֶעה ָּב ֶהם
מנפשו אחת לאחת -
ְּב ָכל יוֹ םִ ,מ ְּל ׁשוֹ ן (מיכה ז ,יד) "ִ 405י ְרע ּו
כל אחת מורגשת לו
כמיתה חדשה ,הרי לו
ָב ׁ ָשן ְוגִ ְל ָעד"ּ ,ו ֵמ ִענְ ַין (איוב יח ,יג)
מיתות הרבה זו אחר
ֹאכל ַּב ָּדיו ְּבכוֹ ר ָמ ֶות"ִּ .כי נֶ ֶפ ׁש
"406י ַ
זו ,ובכל פעם יש לו
אימת מוות נוראה כמו
במיתה בעולם הזה (מכתב מאליהו ד' עמ' .)153
ביאורים

 .402כצאן שתו נפשם לשאול .שמים את נפשם לאבדון כצאן אשר אינו
מרגיש במותו הקרב ובא .403 .עד בואו פתאום .ואז כבר אין להם פנאי לשוב.
 .404ירעה בהם .יאכל בהם .או הכוונה ,ישלוט בהם [משמעות הדבר ,כי גם
לאחר מות הרשעים נאלצת נפשם לשאת את עוונם ,והמות שולט בה כשם
שהרועה שולט בצאנו] .405 .ירעו בשן וגלעד .יאכלו תבואת הבשן והגלעד.
או הכוונה ,ישלטו על מחוזות הבשן והגלעד .406 .יאכל בדיו בכור מות .יכלה
את צאצאיו מלאך המות ['בדיו' ' -ענפיו' ,דהיינו בניו ובנותיו' .בכור' ' -שר
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ָה ְר ׁ ָש ִעיםַ ,ה ַה ׁ ְש ָח ָתה ְו ַה ֶה ְפ ֵסד ִי ְד ְּבק ּו ָּב ּה ְּב ָכל ֵעת ַעד ֲא ׁ ֶשר
ֹאבד"ַ .ו ִ ּי ְר ּד ּו ָבם ְי ׁ ָש ִרים ַל ּב ֶֹקר"ִ ,ה ְמ ׁ ִשיל
ִּת ּׁ ָש ֵחת ְו ִת ְכ ֶלה ְות ֵ
ת-ה ֵּמ ִתים ַל ּב ֶֹקר ֲא ׁ ֶשר ֵיעוֹ ר ּבוֹ ָה ָא ָדם ִמ ּׁ ְשנָ תוֹ ,
זְ ַמן ְּת ִח ַ ּי ַ
ת-ע ָפר
ְו ָכ ִענְ ָין ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר (דניאל יב ,ב) ְ"ו ַר ִּבים ִמ ְ ּי ׁ ֵשנֵ י ַא ְד ַמ ָ
ָי ִקיצ ּו"ִּ 407 ,כי ָאז ִי ְר ּד ּו ַה ְי ׁ ָש ִרים ָּב ְר ׁ ָש ִעיםְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכת ּוב
י-י ְהי ּו ֵא ֶפר ַּת ַחת
(מלאכי ג ,כא) "ְ 408ו ַע ּסוֹ ֶתם ְר ׁ ָש ִעים ִּכ ִ
יכם"ְ .ו ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ְּב ִענְ ַין
ַּכ ּפוֹ ת ַרגְ ֵל ֶ
410
409
ת-ה ֵּמ ִתים (ראש השנה יז ,א)
ִל ְת ִח ַ ּי ַ
ם-ה ִּדין
יוֹ ַ
ְל ַא ַחר
ׁ ְשנֵ ים ָעשָׂ ר ח ֶֹד ׁש 411גּ ּו ָפן ָּכ ֶלה ְ 412ונִ ׁ ְש ָמ ָתן נִ שְׂ ֶר ֶפת ְונַ ֲעשִׂ ים
ֵא ֶפר ַּ 413ת ַחת ַּכ ּפוֹ ת ַרגְ ֵלי ַה ַ ּצ ִּד ִ
יקיםֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר ְו ַע ּסוֹ ֶתם

עשרים וחמישה יום

עשרים וארבעה יום

"כ ּצֹאן
ְּכמוֹ ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר (תהלים מט ,טו) ַּ

עיונים

שערי

השער השני

תשובה

ְר ׁ ָש ִעים ְוגוֹ '"ְ .וצ ּו ָרם ְל ַב ּלוֹ ת ׁ ְשאוֹ ל"414" ,צ ּו ָרם" ְּ -כמוֹ
ביאורים
המות' ,כמו 'אף אני בכור אתנהו' (תהלים פט ,כח) .רש"י] .407 .כי אז ירדו
הישרים ברשעים .כלומר ,ואז" ,לבוקר"  -בתחיית המתים ,הצדיקים ישלטו על
הרשעים .408 .ועסותם .וכבשתם ,לשון מיעוך (רש"י) .409 .לתחיית המתים.
קודם זמן התחיה .410 .לאחר שנים עשר חודש .לאחר שנידונו בגיהנם שנים

עשר חודש [אין הכוונה לגיהנם שנידונים בו אחר המיתה ,אלא קודם זמן
התחיה יורדים שוב לגיהנם ונידונים בו שנים עשר חודש (עיין 'חסדי דוד' על
התוספתא ,סנהדרין פי"ג ה"א)] .411 .גופן כלה .כלומר אינם קמים בתחיית
המתים .412 .ונשמתן נשרפת .תתבטל יצירתה ממה שהיתה ,כדבר הנשרף
שהופך לאפר (רמב"ן ,תורת האדם ,שער הגמול ד"ה אבל) .413 .תחת כפות
רגלי הצדיקים .והוא מצב שאין בה עונש וצער כמו בתחילה ,אבל גם לא נועם
ועונג של הצדיקים (רמב"ן שם) .414 .צורם כמו צורתם .כלומר חסרה אות
תי"ו והכוונה שאת צורתם  -נפשם  -יבלה השאול.
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"כ ְתב ּונָ ם
צ ּו ָר ָתםְ ,ו ֵכן (הושע יג ,ב) ִּ

כו .וכמה קשה המות
למי שלא הפריד
תאות העולם מנפשו.

במסכת ברכות (ח).
צ ּו ַרת ָה ָא ָדםְ ,ו ֵי ׁש ִמן ַה ְמ ַד ְּב ִרים ַעל
אמרו תשע מאות
ַה ֶּנ ֶפ ׁש ׁ ֶש ָא ְמר ּו ְּבגֶ ֶדר ַה ֶּנ ֶפ ׁש ֶ ׁ 415ש ִהיא
ושלשה מיני מיתה
נבראו בעולם ,קשה
צ ּו ָרה ִע ָּק ִריתּ .ו ֵבא ּור ָה ִענְ ָיןִּ ,כי נֶ ֶפ ׁש
שבכולן היא 'אסכרא'
ָה ָר ׁ ָשע ְ 416י ַב ֶּלה ׁ ְשאוֹ ל אוֹ ָת ּהְ 417 ,ו ִהיא
[-חולי המתחיל בגוף
וגומר בגרון]; הנוחה
לוֹ ִמ ְּזב ּולִּ ,כי ַה ֶּנ ֶפ ׁש ִמן ָה ֶע ְליוֹ נִ ים,
שבכולם היא מיתת
"מ ְּז ֻבל ָק ְד ׁ ְש ָך",
ִמ ְּל ׁשוֹ ן (ישעיה סג ,טו) ִ
'נשיקה' .קושי מיתת
אסכרא דומה לענפי
ְו ָה ָר ׁ ָשע ִס ֵּבב ְּב ַח ּט ָ
ֹאתיו ְועוֹ ֵלל ְלנַ ְפ ׁשוֹ
קוצים הנסבכים בגיזת
וכשהאדם
הצמר,
נֶ ֶפ ׁש ַה ְי ָק ָרה ְו ָה ֶע ְליוֹ נָ ה ׁ ֶש ִהיא ִמ ְּזב ּול
מושך את הקוצים
לוֹ ְ ,ל ַב ּלוֹ ת אוֹ ָת ּה ׁ ְשאוֹ ל ַמ ּ ָטה.
בחוזקה כדי לנתקם
ומשליכם
מהצמר
(כו) ְו ַכ ָּמה ָק ׁ ֶשה ַה ָּמ ֶות ְל ִמי ׁ ֶש ּל ֹא ִה ְפ ִריד
לאחור  -בהכרח שאף
הצמר יתלש עמהם ,כך גם באדם המת מחמת אסכרא ,נשמתו מתנתקת
ביאורים

 .415שהיא צורה עקרית .ראה מה שכתב הרמב"ם (פ"ד מהלכות יסודי התורה
ה"ח-ט)" :נפש כל בשר היא צורתו שנתן לו האל ,והדעת היתרה המצויה בנפשו
של אדם היא צורת האדם השלם בדעתו ,ועל צורה זו נאמר בתורה 'נעשה אדם
בצלמנו כדמותנו' ,כלומר שתהיה לו צורה היודעת ומשגת הדעות שאין להם
גולם ."...וראה עוד במורה נבוכים (ח"א פרק מא) .ובספר הישר (שער ד ,עו)
כתב" :צורת האדם היא העליונה ,כי היא צורת הדעת והחכמה .ועל כן כל נפש
אשר צורתה צורת אדם ,יש בה כח ימשכנה אל מעלת המלאכים אם לא יזדמן
מונע ממעשים רעים" .416 .יבלה שאול אותה .שנפשו של הרשע תתבלה
ותאבד בגיהנם .417 .והיא לו מזבול .כלומר ,והרי מקורה ממעון קדשו של
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ַּת ֲא ַות ָהעוֹ ָלם ִמ ַּנ ְפ ׁשוֹ ַעד ֲא ׁ ֶשר

מגופו בדרך קשה
ומכאיבה .ויש אומרים
שקושי מיתת אסכרא ַי ְפ ִר ֶיד ָּנה ַה ָּמ ֶות ִמ ֶּמ ָּנהְ .ו ָא ְמר ּו
דומה לחבלים גסים
שתוקעים אותם בדוחק לתוך נקבים עגולים וצרים שקשה מאוד להוציאם ,וכן
באדם המת מחמת אסכרא ,נשמתו מתנתקת מגופו בדוחק ובכאב .ואילו מיתת
נשיקה דומה למשיכת חוט של שער מתוך החלב ,שכשם שהיא נמשית בקלות,
כך גם מיתה זו קלה היא.
בספר מכתב מאליהו (ד' ,עמוד  )169מבאר שזהו ההבדל בין מיתת הרשע
לצדיק :הצדיק מרגיש מיתתו בלי צער וקושי ,כמי שמושך שער מחלב ,כי
הקושי שבמיתה הוא רק לרשע שהוא דבוק ללבוש הגשמי ,הואיל ובחייו היה
דבוק ושקוע בשאיפות גשמיות לשם גשמיות ,מתקשה להיפרד מהם בשעת
מיתתו .אבל הצדיק ,מיד כשמכיר שרצונו יתברך לשים קץ לחייו בעולם הזה,
הוא מקבל באהבה את הגזירה לפשוט את הלבוש הגשמי (וע"ע במכתב
מאליהו ח"ג עמ' .)28-29
במדרש (שהש''ר א ,ה) דרשו מהפסוק (שם א ,ב) 'ישקני מנשיקות פיהו'
שעתידים נפשותיהם של הצדיקים להנטל בנשיקה .וביאר רבינו בחיי (ויקרא
כא ,א) ,שהנשיקה שהיא דביקות גופנית באה כמשל על דביקות השכל ,ומעלת
הדביקות היא מיתת נשיקה שהוא הדביקות בשם הנכבד ,והיא מעלת ה'חשק'
שהזכיר דוד המלך (תהילים צא ,יד) 'כי בי חשק ואפלטהו' .וביאר עוד ,שצדיק
הזוכה למעלה זו אין מיתתו על ידי כח המשחית כשאר בני העולם.
וכעין זה כתב ב'אור החיים' (ויקרא כו ,יא) שבעת פטירת הצדיק יקרב אורו
יתברך לפני האדם והוא סוד מיתת נשיקה ,כי הנפש כשמרגשת בקריבת
אור הנערב אצלה תכסוף ותנתק ממקומה להדבק בשכינה ,ולגודל התאוה
להדבק בשכינה לא תרגיש בצער הפרידה .ובזה יתבאר הכתוב (קהלת ה ,יא)
'מתוקה שנת העובד' ,שהשינה היא יציאת הנשמה מן הגוף ,והעובד את ה'
ועוסק בתורה ובמצוות  -מתוקה לו יציאת הנשמה באופן זה של התדבקות
בשכינה.

עשרים וחמישה יום

עשרים וחמישה יום

ֲע ַצ ִּבים" ִּ -כ ְתב ּונָ ָתםְ .ו ִי ְק ָרא ַה ֶּנ ֶפ ׁש
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עיונים
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ביאורים

הקב"ה ומשם הגיעה אליו.
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ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ְּ 418ב ַמ ֶּס ֶכת
ֶּד ֶר ְך ֶא ֶרץ"ְ ,רצוֹ נְ ָך ׁ ֶש ּל ֹא ָּתמ ּות -
419מ ּות ַעד ׁ ֶש ּל ֹא ָּתמ ּות"ֵּ .בא ּור ָה ִענְ ָין,

כז .נפש הרשע אשר
כל תאותה לחפצי
הגוף בחייו .הנה אם

ישאלו אותנו מי הוא
רשע? נשיב בפשיטות,

ַעדְ ,י ַד ֵּבר ֶאל ִל ּבוֹ ַ 421 ,א ֲח ֵרי ֲא ׁ ֶשר סוֹ פוֹ ַל ֲעזֹב ֶאת ָה ֲא ָד ָמה
ּו ְל ַה ִּנ ַ
יח ֶ 422ח ְפ ֵצי ַהגּ ּוף ּ 423ו ְב ַא ֲח ִריתוֹ ִ 424י ׁ ְש ְמ ֵטם ְו ִי ּ ְט ׁ ֵשם,
425
ַי ַעזְ ֵבם ְּב ַח ָ ּייו ְול ֹא ִי ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש
ָּב ֲא ָד ָמה ַרק ַל ֲעבוֹ ַדת ַה ּבוֹ ֵרא
ִי ְת ַע ֶּלהְ ,ו ָאז ִי ְה ֶיה לוֹ יוֹ ם ַה ָּמ ֶות ְל ַח ִ ּיים ׁ ֶש ֵאין ָל ֶהם ֶה ְפ ֵסק.

יח.

ְו ַדעִּ ,כי (כז)נֶ ֶפ ׁש ָה ָר ׁ ָשע ֲא ׁ ֶשר ָּכל ַּת ֲא ָו ָת ּה ְל ֶח ְפ ֵצי
ביאורים

 .418במסכת דרך ארץ .לפנינו לא נמצא דבר זה ,אך כעי"ז מופיע במסכת
תמיד (לב" :).אמר להן מה יעביד איניש ויחיה ,אמרו לו ימית את עצמו" .ופי'
מהרש"א ,ימית את עצמו בעוה"ז להרחיק מתענוגי עוה"ז כדי שיחיה לעוה"ב
כמ"ש אדם כי ימות באהל .419 .מות עד שלא תמות .לא תחפוץ הפקת
רצונך כאשר לא יחפוץ המת ,ואז תחיה (חכמה ומוסר ח"ב עמ' סב) .וב'מכתב
מאליהו' (ב ,עמ'  )15פירש ,שימית את תאוותו לכל הענינים הגשמיים כשהם
לעצמם ,ולא יראה בהם שום חשיבות ושום תועלת אלא במדה שהם משמשים
לתכלית היחידה  -העולם הבא .420 .לחיי עד .לחיים שאין להם הפסק ,שלא
תמות נפשו בעולם העליון .421 .אחרי אשר סופו .מכיון שהוא עתיד בסוף
ימיו .422 .חפצי הגוף .רצונותיו ותאוותיו .423 .ובאחריתו .בסוף ימיו.
 .424ישמטם ויטשם .יניחם ויעזבם (מלשון "תשמטנה ונטשתה" ,שמות כג,
יא) .425 .באדמה .בזמן היותו עדיין על פני האדמה (הרוצה בתשובה) .או
הכוונה ,בגשמיות ובעניני העוה"ז.
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ַהגּ ּוף ְּב ַח ָ ּייוְ 426 ,ונִ ְפ ֶר ֶדת ַּת ֲא ָו ָת ּה
ֵמ ֲעבוֹ ַדת ַה ּבוֹ ֵרא ְ 427ונִ ְב ֶּד ֶלת ִמ ׁ ָש ְר ׁ ָש ּה,

מי שהוא בעל עבירות.
אבל ברבינו יונה לא
נזכר דבר זה כלל ,אלא
נפש הרשע היא אשר
כל תאוותה לחפצי הגוף .כלומר ,אפילו באדם השומר מצוות ומדקדק בקלה
כבחמורה ,כי מאמין הוא בתורה מן השמים ומקבל על עצמו עול המצוות,
אבל תאוותיו הם לדברים גשמיים ,דהיינו שכאשר פונה אל עסקיו וחפצי גופו
מתמלא בתאווה והנאה ומרגיש חדוות חיים בהם ,משא"כ עבודת ה' שלו היא
בלי תאוה ,אמנם אינו משתמט ובורח ,והריהו מקיים כל אשר נצטוה אבל בלא
תענוג והנאה אלא רק מילוי חוב לצאת ידי חובתו כאילו כפאו שד.
וזהו מה שכתב רבינו כאן" :ונפרדת תאוותה מעבודת הבורא ונבדלת משרשה"
כלומר :האדם נברא משני חלקים שהם שתי קצוות ,ככתוב (בראשית ב ,ז):
"וייצר ...את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים" .הגוף הוא חלק
העפר מן האדמה ,והוא לבוש לעיקר האדם  -היא הנפש נשמת חיים אשר
שרשה למעלה מתחת כסא כבודו יתברך! נמצא אם האדם ָשׂם כל תאוותו
לחפצי הגוף ונפרדת תאוותו מעבודת הבורא ,הרי עושה את העפר מן האדמה
לעיקר ,והנשמת חיים טפל אצלו ,ממילא נבדלת נפשו משרשיה למעלה ('לב
אליהו' ח"א עמוד יג ,לג ,קכח-כט).
בספר 'עלי שור' (ח"ב עמ' תקעא) הוסיף בזה ,כי הדברים אמורים רק במי שכל
תאותו לחפצי הגוף בלי שום תאוה לחפצי שמים [כלשון רבינו "נפש הרשע
אשר כל תאותה לחפצי הגוף"]; הא אם יש לו רק טעם במצוה אחת או חשק
לדבר טוב אחד ,עדיין אין תאוותו ונפשו מנותקות לגמרי מהשורש ,והוא כדברי
הרמב"ם בסוף מסכת מכות שלא יתכן שמתוך כל תרי"ג המצוות לא יעשה
אדם לכל הפחות מצוה אחת לשמה כראוי וכהוגן.
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ָהרוֹ ֶצה ׁ ֶש ִ ּי ְה ֶיה לוֹ יוֹ ם ַה ָּמ ֶות ְ 420ל ַח ֵ ּיי
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 .426ונפרדת תאותה וכו' .פירוש ,ולפיכך אין לה שום תאוה ורצון לעבודת
הבורא .427 .ונבדלת משרשה .מנותקת מיסודה וממטרת בריאתה לעבודת
ה' .או הכוונה ,הנפש עצמה מתנתקת משרשיה למעלה ,שהרי היא מן
העליונים וכולה רוחנית ,וכשתאוותה לחפצי הגוף אין לה כל שייכות לרוחניות
('עלי שור' ח"ב עמ' תקעא).
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שערי

השער השני

תשובה

ֵּת ֵרד ְּבמוֹ תוֹ ְ 428ל ַמ ּ ָטה ָל ָא ֶרץ ֶאל
ְמקוֹ ם ַּת ֲא ָו ָת ּהּ 429 ,ו ְת ִהי ּתוֹ ַל ְד ָּת ּה

כח .אבל יעלוה
למרום לדין ולמשפט
ולראות איך החליפה
מרום בשאול .הרי

שמשיג את האור רק
(430כח) ֲא ָבל ַ 431י ֲעל ּו ָה ַל ָּמרוֹ ם ְל ִדין
לפי שעה ,כדי שיתברר
ּו ְל ִמ ׁ ְש ּ ָפט ְו ִל ְראוֹ ת ֵא ְ
לו מה שחסר לו ,ואחר
יפה
יך ֶה ֱח ִל ָ
כך חוזר הוא לשפלותו
ָ 432מרוֹ ם ִּב ׁ ְשאוֹ ל( ,כט) ַּכ ֲא ׁ ֶשר ַי ֲעל ּו ֶאת
מציאותו,
שהיא
שהרשע רואה בגיהנם
ָ 433ה ֶא ֶבן ַעל ְי ֵדי ַּ 434כף ַה ֶּק ַלעְ ,ו ַא ֲח ֵרי
את האמת רק בהשגה
חיצונית שנותנים לו ,כדברי רבינו יונה "לראות איך החליפה מרום בשאול",
כאבן זו שמחמת טבעה נופלת ארצה ורק כח מבחוץ מגביהה למרום לרגעים.
אולם ההשגה הזו  -הרשע אינו יכול להפכה לפנימית" ,כי אין מעשה וחשבון
ודעת וחכמה בשאול אשר אתה הולך שמה" (קהלת ט ,י) .פנימיותו היא
מושחתת ורחוקה מהכרות אמיתיות [ועיין מסכת גיטין (נו ).שבלעם וטיטוס
הודו בגיהנום על גדולתם של ישראל ,ובכל זאת בהשחתתם יעצו לאונקלוס
להצר לישראל] ('מכתב מאליהו' ח"א עמ'  302וח"ג עמ' .)233
כט .כאשר יעלו את האבן על-ידי כף הקלע .בגדר העונש של "כף הקלע" כתב
הגרא"א דסלר זצ"ל (מכתב מאליהו ב ,עמ' " :)62וזאת לדעת כי אין מיתת הגוף
משנה בעצם את מצבו הפנימי של האדם .הרשע ,שבזמן חיי הבלו דבק היה בדמיון,
גם כשיפרד מגופו נשאר הוא דבק לדמיונו .אך מכיון שאינו מוצא את סיפוקו,
ישתוקק הוא אליו עוד יותר וימלא רעבון עצום ,עי' במסכת ברכות בפרק "מי שמתו",

ֲעלוֹ ָת ּה ַל ָּמרוֹ ם (ל) ֵּת ֵרד ְּב ִט ְב ָע ּה ְל ַמ ּ ָטה

התעניינו
שהרוחות
לדעת מאחורי הפרגוד
מה נגזר על העולם ָל ָא ֶרץַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ָה ֶא ֶבן חוֹ זֶ ֶרת ְונוֹ ֶפ ֶלת
בעניני
הגשמיותָ ,ל ָא ֶרץ ַא ֲח ֵרי ַה ְּז ִר ָ
יקהֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר
ויותר מזה ,שאותה
435
הרוח שהיתה קבורה (שמואל-א כה ,כט) " ְו ָה ְי ָתה נֶ ֶפ ׁש
במחצלת של קנים
ֲאדֹנִ י ְצר ּו ָרה ִּ 436ב ְצרוֹ ר ַה ַח ִ ּיים ֵאת ְי ָי
נתביישה מזה ,הרי
שהרגשות הכבוד נשארו ממש כבעולם הזה .והר"ר יהונתן ז"ל כתב ב'יערות דבש',
שבמחלוקת (בגמרא שם) אם המתים יודעים מהעולם הזה או לא  -אלו ואלו
דברי אלוקים חיים ,כי אלה שנשארים אחרי מותם במדרגת העולם הזה יודעים
ומתענינים בו ,משא"כ אלה שהם בעלי מדרגה רוחנית ,אינם יודעים מאומה
מהעולם הזה ,כי שוב אינם מתענינים בנעשה בו .ורעבון זה של הרשעים לתאוות
אפילו לאחר מותם ידחפם לחפש אחריהן מקצה העולם ועד קצהו ,וזהו גדר עונש
'כף הקלע' המוזכר בספרים הקדושים" .ובהמשך דבריו כתב" :וכבר נאמר בספרים
שמלאכי החבלה (שנבראו מאותם עבירות) ,שהם התאוות עצמן וכח הטומאה
שבהן ,לא יתנו מנוח לנפש הרשע אלא יריצוהו הלאה והלאה" וכנ"ל .
ל .תרד בטבעה למטה לארץ .על האדם להתעורר מזה ,כי מן השמים לא
יענישוהו לילך לגיהנם ,אלא הוא מעצמו ובטבעו ירד שם ,כי לא תוכל נשמתו
להשאר שם מכובד חומריותה ,ותרד בטבעה למטה לארץ .וזוהי הסיבה שלא
תהיה תקוה לנפש הרשע ,כמש"כ רבינו להלן ,כי אילו היה זה עונש מאת ה' היה
מקום לרחמים בדין ,אך כיון שהסיבה היא מעצמו ובטבעו לירד למטה  -אין
תקוה לרחמנות .ולכן עליו לתקן מידותיו ולהכניע תאוותיו בעודו בעולם הזה כדי
שיוכל לעלות למעלה להצרר בצרור החיים ולא לירד למטה ח"ו (משיבת נפש).
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ְּכ ֶט ַבע ֶה ָע ָפר ָל ֶר ֶדת ְול ֹא ַל ֲעלוֹ ת,
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ביאורים

 .428למטה לארץ .יחד עם הגוף .429 .ותהי תולדתה .יהיה טבעה ותכונתה.
 .430אבל .בכל זאת .431 .יעלוה .על כרחה ונגד טבעה .432 .מרום בשאול.
עולם רוחני מרומם בעולם התאוה המוביל לאבדון .433 .האבן .אשר בטבעה
נופלת למטה ואין בכחה לעלות כי אם ע"י כח חיצוני .434 .כף הקלע .כלי
המשמש לקליעת אבנים למרחוק ,רצועה רחבה ובה שקע כעין כף שהיא מושב
האבן המיועדת לקליעה (עפ"י רש"י שבת קנב.):
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ביאורים

 .435והיתה נפש אדוני .אביגיל אשת נבל ,שהיא אחת משבע הנביאות (ראה
מגילה יד ,א-ב) ,התנבאה על דוד .436 .בצרור החיים את ה' .עם הקב"ה
בכסאו (רש"י) .הרמב"ם (הלכ' תשובה ח ,א-ג) מבאר שהביטוי "צרור החיים"
מרמז לחיים הנצחיים בעולם הבא ,שבהם מגיעה הנשמה להשגות גבוהות
באמיתת הקב"ה ,ובזאת מתענגת על ה' ,וזהו השכר הגדול ביותר.
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יך ְו ֵאת נֶ ֶפ ׁש 437א ְֹי ֶב ָ
ֱאל ֶֹה ָ
יך ְי ַק ְּל ֶע ָּנה ְּבתוֹ ְך ַּכף ַה ָּק ַלע".

י-ה ָא ָדם ָהע ָֹלה ִהיא ְל ָמ ְע ָלה
"מי יוֹ ֵד ַע ר ּו ַח ְּבנֵ ָ
(קהלת ג ,כא) ִ

ְו ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (קהלת רבה ג ,כה) ַא ַחת
נִ ׁ ְש ָמ ָתם ׁ ֶשל ַצ ִּד ִ
יקים ְו ַא ַחת נִ ׁ ְש ָמ ָתם ׁ ֶשל ְר ׁ ָש ִעים עוֹ לוֹ ת

ה ְּב ֵה ָמה ַהיּ ֶֹר ֶדת ִהיא ְל ַמ ּ ָטה ָל ָא ֶרץ"ֵ ּ .פר ּו ׁשִ ,מי ַי ִּכירְור ּו ַח ַ

יהם ׁ ֶשל ְר ׁ ָש ִעים חוֹ זְ רוֹ ת
ְל ַמ ְע ָלה ְונִ ּדוֹ נוֹ ת ׁ ָשםְ ,ונִ ׁ ְשמוֹ ֵת ֶ
ְויוֹ ְרדוֹ ת ּ 438ו ְמט ָֹרפוֹ ת ָל ָא ֶרץֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר ְ"ו ֶאת נֶ ֶפ ׁש א ְֹי ֶב ָ
יך

ׁ ָש ַמ ִים ַּ 443ב ֵּס ֶתרָּ ,כ ִענְ ָין ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר (מיכה ו ,ח) "ְ 444ו ַה ְצנֵ ַע
ֶל ֶכת"ְ .ו ִי ְק ָרא ְלנֶ ֶפ ׁש ָה ָר ׁ ָשע "445נֶ ֶפ ׁש ַה ְּב ֵה ָמה"ִ ,מ ּ ְפנֵ י

ֹאבד
"במוֹ ת ָא ָדם ָר ׁ ָשע ּת ַ
ְי ַק ְּל ֶע ָּנה" ְוגוֹ 'ְ ,ונֶ ֱא ַמר (משלי יא ,ז) ְּ
ִּת ְקוָ ה"ִּ ,כי ל ֹא ִת ְה ֶיה ִת ְקוָ ה ְלנֶ ֶפ ׁש ָה ָר ׁ ָשע ָל ֵצאת ֵמחֹ ֶשׁךְ

ׁ ֶש ִּנ ְמ ׁ ֶש ֶכת ַא ַחר ַה ַּת ֲא ָוה ַה ַּג ׁ ְש ִמית ַּכ ְּב ֵה ָמהְ ,ו ָכ ִענְ ָין ׁ ֶש ָּכת ּוב

ְלאוֹ רֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר ַעל נֶ ֶפ ׁש ָה ָר ׁ ָשע (תהלים מט ,כ) "ָּ 439תבוֹ א

ֹא-י ַדע ֵּב ְ
"א ׁ ֶשר ל ָ
(יונה ד ,יא) ֲ
ין-י ִמינוֹ ִלשְׂ מֹאלוֹ ּ 446ו ְב ֵה ָמה

ד-דוֹ ר ֲאבוֹ ָתיו ַעד-נֵ ַצח ל ֹא ִי ְראוּ-אוֹ ר".
ַע ּ

ַר ָּבה"ּ ,ו ְלנֶ ֶפ ׁש ַה ַ ּצ ִּד ִ
י-ה ָא ָדם",
יקים ִ 447י ְק ָרא "ר ּו ַח ְּבנֵ ָ

יט.
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ַה ַ ּצ ִּד ִ
יקים ְו ָה ְר ׁ ָש ִעים ָּבעוֹ ָלם ַה ֶּזה? ִּכי ֵי ׁש ְר ׁ ָש ִעים ֲא ׁ ֶשר
ְ
י-א ָדםְ ,ו ֵי ׁש ִי ְר ֵאי-
יהם ַּב ַּמ ְח ׁ ָשך ְול ֹא ַי ִּכיר ּו ָּב ֶהם ְּבנֵ ָ
ַמ ֲעשֵׂ ֶ

"א ָדם ַא ֶּתם"ּ .ו ֵבא ּור ְל ׁשוֹ ן
ְו ָכ ִענְ ָין ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר (יחזקאל לד ,לא) ָ
ִה ֵּנה נִ ְת ָּב ֵאר ִּכי נִ ׁ ְש ַמת ָה ְר ׁ ָש ִעים יוֹ ֶר ֶדת ַל ּׁ ְשאוֹ ל,
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ַה ִּמ ְק ָרא ֵּכן ה ּואִ 448 :מי יוֹ ֵד ַע ר ּו ַח ְּבנֵ י ָה ָא ָדם ְו ֵהם ַה ַ ּצ ִּד ִ
יקים
449

ִמ ּׁ ְשנֵ י ִמ ְק ָראוֹ ת ׁ ֶש ָּז ַכ ְרנ ּו ּו ִמ ִּד ְב ֵרי ֲח ָכ ֵמינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם
ִל ְב ָר ָכהְ .ועוֹ ד נֶ ֱא ַמר (משלי טו ,כד) "440א ַֹרח ַח ִ ּיים ְל ַמ ְע ָלה

ָיכוֹ ל

ְ 441ל ַמשְׂ ִּכיל ְ 442ל ַמ ַען ס ּור ִמ ּׁ ְשאוֹ ל ָמ ּ ָטה"ְ .ועוֹ ד נֶ ֱא ַמר

"כי
ַת ֲע ֶלה נַ ְפ ׁ ָשם ַל ָּמרוֹ םָּ ,כ ִענְ ָין ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר (שמואל-א טז ,ז) ִּ

ָהעוֹ ָלה ִהיא ְל ַמ ְע ָלהִּ ,כי ֵי ׁש ַה ְר ֵּבה ַצ ִּד ִ
יקים ׁ ֶש ֵאין ָא ָדם
450

יהם ָּבעוֹ ָלם ַה ֶּזה ׁ ֶש ֵהם ַצ ִּד ִ
יקים ֶּב ֱא ֶמת ְו ִכי
ִלגְ זֹר ֲע ֵל ֶ

ביאורים

ביאורים

 .437אויביך .אויבי דוד ,כגון נבל בעלה .438 .ומטרפות .ומושלכות.
 .439תבוא עד דור אבותיו וגו' .זו אמירה לצדיק ,שכשתשלים ימיך ותמות,
תבוא ותראה את דור הרשעים אבותיו של רשע נידונין בגיהנם אשר עד נצח לא
מֹורה אורח [דרך] חיים
יראו אור (רש"י) .440 .אורח חיים למעלה למשכילֶ .
לנפש המשכיל ללכת למעלה לשוב אל מקורה אשר חוצבה משם (זה השער).
 .441למשכיל .שגבר שכלו על תאוותו .442 .למען סור משאול מטה .שהרי זו
היא הדרך היחידה בה יכול הוא לסור מן הדרך המביאתו לרדת שאולה .ולמדנו,

כי נפש הרשע יורדת לשאול .443 .בסתר .שאין בני אדם יודעים על צדקותם.
 .444והצנע לכת .להצניע מעשיו וצדקותיו .445 .נפש הבהמה" .רוח הבהמה"
שנאמר בפסוק זה .446 .ובהמה רבה .בני אדם גדולים ודעתן כבהמה שאינם
מכירים מי בראם (רש"י) .ולדברי רבינו הטעם שהם כבהמה מפני שהם נמשכים
אחרי התאוה הגשמית כבהמה .447 .יקרא רוח בני האדם .בלשון חשיבות.
 .448מי יודע רוח בני האדם .מי יכיר בעולם הזה את הצדיקים .449 .העולה
היא למעלה .אשר רוחם עולה למעלה .450 .לגזור .להחליט בודאות.
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ָה ָא ָדם ִי ְר ֶאה ַל ֵעינַ ִים ַו ָיי ִי ְר ֶאה

לא .הם יראי שמים
בסתר ואין צדקתם
מצינו
מודעת.

לב .כי רוח בני האדם
אלו הצדיקים ,ורוח
הבהמה אלו הרשעים.

השער השני

יהםָּ ,כ ִענְ ָין
ׁ ֶש ֵאין ָא ָדם ַמ ִּכיר ְּב ַמ ֲעשֵׂ ֶ
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר
ְ
ֹאמר ּו ִמי
יהם ַויּ ְ
ְ 453ב ַמ ְח ׁ ָשך ַמ ֲעשֵׂ ֶ
(ישעיה

כט,

טו)

ְ"ו ָה ָיה

שהאשה השונמית
י-ש ַמ ִים ַּב ֵּס ֶתר ְו ֵאין
(לא) ֵהם ִי ְר ֵא ׁ ָ
אמרה על אלישע
ִצ ְד ָק ָתם מ ּו ַד ַעתְ ,ו ָכ ִענְ ָין ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר
שהוא "איש קדוש",
ם-אל ֶֹה ָ
חז"ל
ושואלים
יך".
(מיכה ו ,ח) ְ"ו ַה ְצנֵ ַע ֶל ֶכת ִע ֱ
(ברכות י" ):מנא
"ְ 451ור ּו ַח ַה ְּב ֵה ָמה ַ 452היּ וֹ ֶר ֶדת ִהיא
ידעה"? ותירצו שהיו
לה סימנים מיוחדים
ְל ַמ ּ ָטה ָל ָא ֶרץ"ַּ ,גם ֵי ׁש ְר ׁ ָש ִעים ַר ִּבים
על מידת קדושתו
הפנימית .והנה ,אם היו שואלים אותנו מנין אנו יודעים על אדם שהוא איש
קדוש ,היינו עונים בפשטות שרואים זאת על פי הנהגתו החיצונית וכדו' .אך
חז"ל אומרים שאי אפשר להבחין בכך בהתבוננות חיצונית ,כי עדיין אין בכוחנו
לדעת עד כמה איש קדוש הוא בפנימיותו ,ולכן שאלה הגמרא "מנא ידעה"
('שמושה של תורה' ח"ב עמוד קע"א).
והנה במסכת ב"ק (פ ).איתא" :תנו רבנן ,מעשה בחסיד אחד שהיה גונח מלבו,
שאלו לרופאים ואמרו אין לו תקנה עד שיינק חלב רותח משחרית לשחרית.
הביאו לו עז וקשרו לו בכרעי המטה והיה יונק ממנה משחרית לשחרית.
לימים נכנסו חביריו לבקרו ,כיון שראו אותה העז קשורה בכרעי המטה חזרו
לאחוריהם ואמרו "לסטים מזויין בביתו של זה ואנו נכנסין אצלו"?! ישבו ובדקו
ולא מצאו בו אלא אותו עוון של אותה העז" .והקשה ב'קובץ מאמרים' (מאמר
'המבקר חולה צריך לעוררו לשוב בתשובה') ,איך יתכן לברר דבר זה ,אולי
היה עובר עבירות בסתר וכתיב "האדם יראה לעינים וה' יראה ללבב"? ותירץ,
דשמא נתברר להם ברוח הקודש .עיי"ש.

בביאור הדבר מדוע
הרשעים
נקראו
'בהמה' ,יש לפרש על ר ֵֹאנ ּו ּו ִמי י ְֹד ֵענ ּו"ְ .ו ֵכן ּ ֵפ ְר ׁש ּו זִ ְכרוֹ נָ ם
פי המובא בילקוט ִל ְב ָר ָכה (קהלת רבה ג ,כא) (לב) ִּכי ר ּו ַח
תהלים (פ"ב סוף רמז
ְּבנֵ י ָה ָא ָדם ֵא ּל ּו ַה ַ ּצ ִּד ִ
יקיםְ ,ור ּו ַח
תתל"א) על הפסוק
"אני אמרתי אלוקים
ַה ְּב ֵה ָמה ֵא ּל ּו ָה ְר ׁ ָש ִעיםְ .ול ֹא י ּו ַכל
אתם" ,היה רבי סימאי
אומר ,כל בריות שנבראו מן השמים  -נפשם וגופם מן השמים ,וכל בריות
שנבראו מן הארץ  -נפשם וגופם מן הארץ ,חוץ מן האדם שגופו מן הארץ
ונפשו מן השמים .לפיכך[ ,אם] למד אדם תורה ועשה רצון אביו שבשמים -
הרי הוא כבריות שלמעלה ,שנאמר "אני אמרתי אלוקים אתם" ,לא למד תורה
ולא עשה רצון אביו שבשמים  -הרי הוא כבריות של מטה שנאמר "אכן כאדם
תמותון" .ומבואר בזה שתפקיד האדם בזה העולם להפוך את החלק של גופו
מן הארץ לחלק הנפש שהיא מן השמים ,דהיינו להשליט הרוח על החומר.
משא"כ הבהמה שכל כולה מן הארץ ,כבר נשלמה בעצם יצירתה ,כמו שאמרו
(ב"ק סה" ):שור בן יומו קרוי שור" ,ואינה צריכה עוד שלימות לנפשה [וכן
המלאכים אינם צריכים עליה ושלימות דשלימותם נגמרה כבר ביצירתם].
ועל פי זה ביאר בספר 'אבן ישראל' (פר' ויצא) שלכן בכל הבריאה נאמר "למינהו"
ורק בבריאת האדם לא נאמר למינהו ,משום דתכלית בריאת הבהמות והצומח אינם
לצורך השלימות ,אלא לצורך הוולדות – "למינהו" ,אבל בריאת האדם  -כל תכליתו
לעבודת השלימות .וכמו שביאר מרן הגרי"ז עה"פ "ויאמר אלקים לא טוב היות
האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו" ,שמשמע שאם היה טוב לבדו לא היה עושה לו

 .451ורוח הבהמה .כלומר ,ומי יכיר בעולם הזה את הרשעים אשר רוחם היא
רוח הבהמה .452 .היורדת היא למטה לארץ .אשר נפשם יורדת למטה לארץ.
[ועיקר כונת שלמה המלך ע"ה להורות לנו כי העוה"ז הוא עולם השקר ,וקשה
מאד להכיר בו מי הוא הצדיק ומי הוא הרשע].

ביאורים

עשרים ושמונה יום

עשרים ושבעה יום

ַל ֵּל ָבב"ְ ,וגַ ם ִּכי ַר ִּבים ִמן ַה ַ ּצ ִּד ִ
יקים

עיונים

עיונים
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ביאורים
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 .453במחשך וגו' .כל מעשיהם הרעים יעשו בחושך להסתתר מבני אדם
ויאמרו מי רואה אותנו ומי יודע ממעשנו הואיל ונעשה בחושך אבל לא יראו
מה' (מצו"ד).
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ִא ׁ
יש לוֹ ַמר ִּ 454כי ָה ָיה ִמ ְס ַּת ּ ֵפק ַעל
נִ ׁ ְש ַמת ָה ָא ָדם ִאם ַּת ֲע ֶלה ְל ַמ ְע ָלהִּ ,כי
ל-ה ֱאל ִֹהים ֲא ׁ ֶשר נְ ָתנָ ּה"ְ .ועוֹ ד,
ֶא ָ
ְ
ֵ 455איך ִי ְס ַּת ּ ֵפק ַעל ר ּו ַח ַה ְּב ֵה ָמה ִאם
יוֹ ֶר ֶדת ְל ַמ ּ ָטהֲ ,הל ֹא ר ּו ַח ַה ְּב ֵה ָמה ִמן
ָה ָא ֶרץ ְו ֵא ְ
יך ַּת ֲע ֶלה? ְונִ ְת ָּב ֵאר ַּב ּתוֹ ָרה,
ִּכי נִ ׁ ְש ַמת ָה ָא ָדם ֶע ְליוֹ נִ יתִּ ,כי ָּכת ּוב
ַעל נֶ ֶפ ׁש ַה ְּב ֵה ָמה ִּכי ִהיא ִמן ָה ָא ֶרץ,
"תוֹ ֵצא ָה ָא ֶרץ
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר (בראשית א ,כד) ּ
נֶ ֶפ ׁש ַח ָ ּיה ְל ִמינָ ּה"ְ ,ו ַעל נִ ׁ ְש ַמת ָה ָא ָדם
ָּכת ּוב (שם ב ,ז) "ַ 456ו ִ ּי ּ ַפח ְּב ַא ּ ָפיו נִ ׁ ְש ַמת
ַח ִ ּיים"ַ ,על ֵּכן ַּת ֲע ֶלה נִ ׁ ְש ַמת ָה ָא ָדם
ְּבמוֹ ת ַהגּ ּוף ְל ַמ ְע ָלהִּ ,כי ָּכל ַה ְּד ָב ִרים
ׁ ָש ִבים ֶאל ׁ ָש ְר ׁ ָשםָּ ,כ ִענְ ָין ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר

עזר כנגדו ,ולכאורה מנין
היה קיום המין בעולם?
ואמר מרן הגרי"ז,
שבאמת עיקר בריאת
האדם היא לשלימות
[וכמו שכתב התרגום
"לא טוב  -לא תקין"],
ואם היתה נגמרת
השלימות כבר ב"לבדו"
היה מספיק בזה ולא
היו צריכים את העזר
כנגדו .ולפי זה מובן
מה שנקראו הצדיקים
"בני-אדם" ,כי תפקיד
האדם בעוה"ז להשלים
את עצמו ולהשליט
את החלק העליון על
והרשעים
התחתון,
נקראים "בהמה" משום
שאינם דואגים להשלים
את עצמם (שערי
מאור).

ל-ה ָא ֶרץ ְּכ ׁ ֶש ָה ָיה ְו ָהר ּו ַח
(קהלת יב ,ז) "ְ 457ו ָי ׁשֹב ֶה ָע ָפר ַע ָ
ביאורים

 .454כי היה מסתפק .שלמה המלך באמרו "מי יודע רוח בני האדם".
 .455איך יסתפק על רוח הבהמה .באמרו "ורוח הבהמה היורדת היא למטה
לארץ" .456 .ויפח באפיו נשמת חיים .מכאן שנפש האדם היא עליונה באשר
נופחה על ידי הקב"ה בכבודו ובעצמו ,ומאן דנפח  -מדיליה נפח .457 .וישוב
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ל-ה ֱאל ִֹהים ֲא ׁ ֶשר נְ ָתנָ ּה"ְ .ונֶ ֱא ַמר ַעל נִ ׁ ְש ַמת
ָּת ׁש ּוב ֶא ָ
458
ָ
ַה ַ ּצ ִּד ִ
יקים (זכריה ג ,ז) " ְונָ ַת ִּתי ְלך ַמ ְה ְל ִכים ֵּבין ָהע ְֹמ ִדים
ָה ֵא ֶּלה"ֵ ּ .פר ּו ׁשֵּ ,בין ַה ַּמ ְל ָא ִכים

459

460

ְּכמוֹ ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר (תהלים קמח ,ו) "

ׁ ֶש ֵהם עוֹ ְמ ִדים ְו ַק ָ ּי ִמים,

ַו ַ ּי ֲע ִמ ֵידם ָל ַעד ְלעוֹ ָלם",

ל-חד ִמ ָ
ן-ק ֲא ַמ ָ ּיא"ְ .ו ָא ְמר ּו
ְונֶ ֱא ַמר (דניאל ז ,טז) "ִ 461ק ְר ֵבת ַע ָ
יהם ׁ ֶשל ַצ ִּד ִ
יקים ְ ּגנוּזוֹ ת
זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (שבת קנב ,ב) נַ ְפ ׁשוֹ ֵת ֶ
ַּת ַחת ִּכ ֵּסא ַה ָּכבוֹ דֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר (שמואל-א כה ,כט) ְ"ו ָה ְי ָתה נֶ ֶפ ׁש
י-ל ָבב
ֲאדֹנִ י ְצר ּו ָרה ִּב ְצרוֹ ר ַה ַח ִ ּיים"ְ 462 .ו ָכל ַ 463אנְ ׁ ֵש ֵ
464

465

ַי ְח ׁ ְשב ּו
ָהעוֹ ָלם ַה ֶּזה ְּכמוֹ ִּד ַירת ֲע ַראיְ ,ול ֹא ִי ׁ ְש ַּת ְּמ ׁש ּו
466
ְ
ֵצ ָדה ְלנַ ְפ ׁ ָשם,
ּבוֹ ַרק ַל ֲעבוֹ ַדת ַה ּבוֹ ֵרא ִי ְת ָּב ַרךְ ,ו ָי ִכינ ּו ּבוֹ

467

ִּכי ִאם ׁ ָשנִ ים ַר ּבוֹ ת ִי ְח ֶיה ָה ָא ָדם ְו ִא ּל ּו ָח ָיה ֶא ֶלף ׁ ָשנִ ים

עשרים ותשעה יום

עשרים ושמונה יום

ִה ֵּנה ָּכת ּוב (קהלת יב ,ז) ְ"ו ָהר ּו ַח ָּת ׁש ּוב
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שערי

השער השני

תשובה

ביאורים

העפר וגו' .ועתיד לחזור הגוף שנברא מן העפר אל האדמה ,והנשמה תחזור אל
בוראה שהוא נפחה באדם .458 .ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה .אתן
לך שכר שתהלך בין העומדים שהם המלאכים .459 .שהם עומדים וקימים.
המלאכים  -נקראו 'עומדים' ,באשר עומדים הם וקיימים לעד לעולם ,וביניהם
 עתידה נפש הצדיק להיות .460 .ויעמידם לעד לעולם .הרי שלשון "עמידה"פירושו  -עומד וקיים לעולם .או הכוונה שפסוק זה נאמר גם על המלאכים
המוזכרים שם " -הללוהו כל מלאכיו הללוהו כל צבאיו ...ויעמידם לעד לעולם".
 .461קרבת על חד מן קאמיא .נגשתי אל אחד מן העומדים ,שהם המלאכים.
 .462וכל אנשי וכו' .חוזר לענין הראשון .463 .אנשי לבב .אשר לבם ברשותם.
 .464יחשבו .כלומר ,יחשיבו .465 .העולם הזה כמו דירת עראי .וכמו שאמרו
באבות (ד ,כא) "רבי יעקב אומר העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא".
 .466צידה לנפשם .מזון רוחני לצורך נשמתם ,תורה ומעשים טובים.467 .

89

שערי

השער השני

תשובה

ּ ַפ ֲע ַמ ִיםַ 468 ,א ֲח ֵרי ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ִמ ְס ּ ָפר ְל ׁ ָשנָ יו,

לג .ועולם הגמול אין
לו תכלית .כתב בספר

ִי ְכ ֶלה ַה ִּמ ְס ּ ָפר
ֹא-ה ָיה
ְוסוֹ פוֹ ְּכל ָ
"חיי עולם" (ח"ב
471
פ"ה)" :הן ידוע כי
ִי ְה ֶיה(470 .לג) ְועוֹ ַלם ַה ְּגמ ּול
ֵאין לוֹ
העולם הבא הוא עולם
ַּת ְכ ִליתָּ ,כ ִענְ ָין ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר (איוב טז ,כב)
הנצחי ,וכנוסח הברכה
"אשר נתן לנו תורת
י-שנוֹ ת ִמ ְס ּ ָפר ֶי ֱא ָתי ּו ְוא ַֹרח
"ִּ 472כ ׁ ְ
אמת ,וחיי עולם נטע
ל ָ
ֹא-א ׁש ּוב ֶא ֱהל ְֹך"ַ 473 .אף ִּכי ְי ֵמי
בתוכנו" .וכדי לקבל
מושג מה בענין חיי
עולם ועד[ ,עד כמה ששכל אנושי מסוגל לתפוס] ,אמרו חכמי המוסר משל
נמרץ ,לצייר בשכלו אילו היה כל העולם כולו מן הארץ עד שמי השמים מלא
גרגירי חול הדקים[ ,אשר שק אחד מהם מכיל הרבה מיליונים גרגרים] ,ובכל
מיליון שנה היה נחסר גרגיר אחד ,אשר הזמן הנורא ,עד שיכלו כל הגרגרים מכל
העולם  -אי אפשר כלל וכלל בשכל אנושי לתפוס אפילו אפס קצהו .והנה כל
הזמן הארוך הזה ,איננו אפילו כטפה מן הים מול נצח סלה ועד ,אשר הוא עוד
כהנה וכהנה לאין שיעור וגבול.
ומעתה יתבונן האדם ,איזה ערך יש לחיי עולם הזה ,ימי שנותינו בהם שבעים
שנה [אשר חלק גדול מהם או רובם כבר חלפו ועברו] ,מול חיי עולם לעד
ולעולמי עד בעולם הבא ,הוא אשר קראו חז"ל (קידושין לט ):לעולם הבא
"עולם שכולו ארוך" .וזהו אשר יסד הפייטן ,אוי לי שהחלפתי עולם עומד
בעולם חולף".
ביאורים

כי אם .כי אף אם .468 .אחרי שיש מספר לשניו .מאחר ויש מספר קצוב
למשך שנות חייו .469 .וסופו כלא היה יהיה .סופו יהיה כאילו לא היה כאן
בעולם הזה .470 .ועולם הגמול .עולם הבא שבו מקבל אדם גמולו על מעשיו
בעוה"ז .471 .אין לו תכלית .אין לו סוף ,כי הוא עולם נצחי .472 .כי שנות וגו'.
השנים הקצובים לי לחיות בעוה"ז שהם שנים שיש להם מספר ,הלא יאתיו
(יגיעו) בהכרח ,ואז אלך מן העוה"ז ולא אשוב עוד אל חיים האלה (מלבי"ם).
 .473אף כי .כל-שכן אשר.
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השער השני

ָה ָא ָדם ְּ 474כ ֵצל עוֹ ֵברָּ ,כ ִענְ ָין ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר (תהלים צ ,י) ְ"י ֵמי-
ׁ ְשנוֹ ֵתינ ּו ָּב ֶהם ׁ ִש ְב ִעים ׁ ָשנָ ה" וגו'ְ ,ונֶ ֱא ַמר (שם קמד ,ד) ָ"י ָמיו
ְּכ ֵצל עוֹ ֵבר"ְ ,ו ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה

(קהלת רבה א,

ילן ְול ֹא ְּכ ִצ ּלוֹ ׁ ֶשל ּכ ֶֹתלֶ ,א ָּלא ְּכ ֵצל
ג) 475ל ֹא ְּכ ִצ ּלוֹ ׁ ֶשל ִא ָ
עוֹ ף ַה ּפוֹ ֵר ַח ְועוֹ ֵברְ .רצוֹ נָ ם לוֹ ַמרִּ ,כי ַח ָ ּיב ָה ָא ָדם ְל ַה ְמ ׁ ִשיל
ם-ה ֶּזה ִּב ְל ָבבוֹ ְּכ ֵצל עוֹ ף ַה ּפוֹ ֵר ַח ּו ְכ ֶרגַ ע ָק ָטן,
ִענְ ַין ָהעוֹ ָל ַ
ּ ַ 476גם ִּכי ֵאין ָה ָא ָדם יוֹ ֵד ַע ִאם ַהיּ וֹ ם ָּכאן ּו ְל ָמ ָחר ַּב ֶּק ֶבר,
ְונִ ְמ ָצא ְּב ִה ׁ ְש ַּת ְּדלוֹ ְו ָט ְרחוֹ ַעל יוֹ ם ָמ ָחר ִּכי ה ּוא ִמ ְצ ָט ֵער
ַ 477על עוֹ ָלם ׁ ֶש ֵאינוֹ ׁ ֶש ּלוֹ ְ .ו ָא ְמר ּו זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה

(סנהדרין

ל-ת ֵצר ָצ ַרת ָמ ָחר ִּכי ל ֹא ֵת ַדע ַ 479מ ֵ ּ
ה-י ֶלד יוֹ ם.
ק ,ב) ַ 478א ָּ

עשרים ותשעה יום

עשרים ותשעה יום

469

עיונים

שערי

תשובה

ביאורים
 .474כצל עובר .חולפים במהרה כצל הנעלם .475 .לא כצילו של אילן ולא
כצילו של כותל .שעל כל פנים צילם עומד ומתעכב במקום אחד זמן מה ואינו

עובר במהירות רבה[ .במדרש הגירסא" :באיזה צל ,אם כצילו של כותל יש בו
ממש ,אם כצלו של דקל יש בו ממש" .ביאור דבריו :לצילו של כותל ישנה מידה
מסויימת של קביעות :הכותל עומד ניצב על מקומו ,והצל אינו מושפע אלא
מתנועת החמה בשמים .לצילו של אילן ,ישנה מידה פחותה של קביעות :האילן
אמנם נטוע בארץ ,אולם ככלות הכל ענפיו נעים ונדים ברוח ,ובעקבותיהם אף
הצל אינו יציב במקומו .אך ישנו צל חסר כל קורטוב של קביעות :צל של ציפור
החולפת בשחקים] .476 .גם כי אין האדם יודע אם היום כאן ולמחר בקבר.
כלומר ,מעבר לכך שכל חיי האדם בעולם הזה חולפים כצל עוף הפורח ,גם
בפועל בכל רגע אינו יודע מה יהיה ברגע הבא .477 .על עולם שאינו שלו.
על יום שאינו עתיד לראותו .478 .אל תצר צרת מחר .אל תדאג היום את
צרת יום מחר .479 .מה ילד יום .מה אירע היום ,שמא למחר איננו שמת הוא
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תשובה
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[שלֹמֹה] ָע ָליו ַה ּׁ ָשלוֹ םְ ,ל ַמ ַען
ְו ִע ַּקר ֵס ֶפר ק ֶֹה ֶלת ִח ְּברוֹ ׁ ְ
480

ְול ֹא

ָישִׂ ים ָה ָא ָדם ַעל ִל ּבוֹ ִּכי ָהעוֹ ָלם ֲה ֵבל ֲה ָב ִלים,
יע
ִי ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש ּבוֹ 481ז ּו ָל ִתי ַל ֲעבוֹ ַדת ַה ּבוֹ ֵרא ִי ְת ָּב ַר ְךְ .והוֹ ִד ַ
482

ימתוֹ ִּ ,כי ָפ ַתח ְו ָא ַמר
יחתוֹ ַו ֲח ִת ָ
ַּכ ָ ּונַ ת ַה ֵס ֶפר ִּב ְפ ִת ָ

(קהלת א,

ב) "ֲ 483ה ֵבל ֲה ָב ִלים ָא ַמר ק ֶֹה ֶלת ֲה ֵבל ֲה ָב ִלים ַ 484ה ּכֹל ָה ֶבל".
ָה ָיה אוֹ ֵמר ֵּכןָ ,ה ִיינ ּו אוֹ ְמ ִרים א ּו ַלי 485ל ֹא ָא ַסף ׁ ְש ֵּתי
ְפרוּטוֹ ת ִמ ָ ּי ָמיו ַ 486על ֵּכן נֶ ְח ׁ ַשב ָהעוֹ ָלם ֶה ֶבל ְּב ֵעינָ יוָ ,א ֵכן
ׁ ְשלֹמֹה ׁ ֶש ִּנ ְכ ַּתב ָע ָליו (מלכים-א י ,כז) ַ"ו ִ ּי ֵּתן ַה ֶּמ ֶל ְך ֶאת-
ַה ֶּכ ֶסף ִּביר ּו ׁ ָש ַל ִים ָּ 487כ ֲא ָבנִ ים"488 ,לוֹ נָ ֶאה לוֹ ַמר ִּכי ָהעוֹ ָלם
ֲה ֵבל ֲה ָב ִליםְ .ו ָח ַתם ִס ְפרוֹ ְו ָא ַמר (קהלת יב ,יג) "489סוֹ ף ָּד ָבר

לד .ולא יפקח עיניו
זולתי על אודות
במסכת
שליחותו.

ת-ה ֱאל ִֹהים ְי ָרא ְו ֶאת
ַה ּכֹל נִ ׁ ְש ָמע ֶא ָ
ִמ ְצו ָֹתיו ׁ ְשמוֹ ר

490

ל-ה ָא ָדם".
ִּכי-זֶ ה ָּכ ָ

עירובין (נד" :).אמר
ליה שמואל לרב יהודה,
שיננא [-חריף ושנון],
491
חטוף ואכול חטוף
ָי ׁ ִשיב ֶאל ִל ּבוֹ ִּכי ַה ּׁ ֵשם
[-ושתה],
ואישתי
דעלמא דאזלינן מיניה ִי ְת ָּב ַר ְך ׁ ְש ָלחוֹ ָּבעוֹ ָלם ַה ֶּזה ִל ׁ ְשמֹר
ְותוֹ רוֹ ָתיו ְו ֻח ּקוֹ ָתיו
כהלולא דמי" [פירושִ 492 ,מ ׁ ְש ַמ ְר ּתוֹ
שהעולם הזה שאנו
הולכים ממנו  -כחופה ּו ִמ ְצו ָֹתיו(493 ,לד) ְול ֹא ִי ְפ ַקח ֵעינָ יו
הוא דומה ,שכשם
חתונה 494ז ּו ָל ִתי ַעל אוֹ דוֹ ת ׁ ְש ִליחוּתוֹ .
ששמחת
עוברת מהר ,כן האדם
היום ישנו בעולם ולמחר איננו (עפ"י רש"י)].

כא.

ּו ִמי ׁ ֶש ֲחנָ נוֹ ַה ּׁ ֵשם ִי ְת ָּב ַר ְך ֵּד ָעה,

שלושים ואחד יום

שלושים יום

ְו ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (קה"ר ג ,יד) ִא ּל ּו ָא ָדם ַא ֵחר

עיונים

שערי

השער השני

תשובה

ביאורים
ביאורים
היום (רש"י) .480 .ולא ישתמש בו .בעניני העולם להנאת עצמו .481 .זולתי.
אלא רק .482 .והודיע כוונת הספר .גילה והראה מטרת ספר קהלת בתחילתו
ובסופו .483 .הבל הבלים .שטות מוחלטת הרדיפה אחר עסקי העולם[ .שבעה
הבלים אמר ,כנגד שבעת ימי הבריאה (מדרש)] .484 .הכל הבל .שאין בהם
ממש ותועלת .485 .לא אסף שתי פרוטות .ולא היה לו במה לקנות מאומה
מהנאות העולם הזה .486 .על כן נחשב העולם הבל בעיניו .לכן הוא לועג
ומגנה ממונו של עולם ,כי אינו יכול להעריך נכוחה את 'מעלתו' .487 .כאבנים.

הניחם ברחוב העיר כאבנים (מצו"ד) .והדבר מראה על רוב עשרו .ושאלו
במדרש שם" :ולא היו נגנבות?! [אלא] שהיו אבני עשר אמות ואבני שמונה
אמות" (ראה מ"א ז ,י) ,כלומר שמרוב גדלן לא יכלו לגנוב אותן .488 .לו נאה
לומר .ויתקבלו דבריו על שומעיהם .489 .סוף דבר וגו' .סופם של הדברים
הנעשים בעולם ,אפילו אלו שבצנעא ,להיות כולם נשמעים לפני הקב"ה .ולכן
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יש לאדם לירא ממנו ולכוון לבו לשמים ולקיים את אשר צוה ,כי זוהי תכלית
כל האדם ולצורך זה נברא (עפ"י רש"י) .עוד יל"פ' ,סוף דבר הכל נשמע' -
מסקנת הדברים והנשמע מכללם' ,את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור ,כי
זה כל האדם'  -שהרי זה כל תכלית האדם (מפרשים) .490 .כי זה כל האדם.
וזולת זה הכל הבל הבלים ,ונמצא הפתיחה והסיום באותו ענין .491 .ישיב
אל לבו .יתבונן היטב תמיד .492 .משמרתו ותורותיו וחוקותיו ומצוותיו.
'משמרתו'  -גזרות שגזרו חכמים להרחקה ושמירה על האזהרות שבתורה ,כגון
שבות לשבת' .ותורותיו'  -אף תורה שבעל פה ,כגון מצוות שהם הלכה למשה
מסיני' .וחוקותיו'  -דברים שאין טעמם ידוע ,כגון איסורי אכילת חזיר ולבישת
שעטנז ,שגזרת המלך הם וחוקותיו על עבדיו' .ומצוותיו'  -דברים שאף אילו לא
נכתבו בתורה ראויין הם להצטוות ,כלומר ,הנהגות ישרות שהשכל מחייבן ,כגון
איסורי גזל ושפיכות דמים (עפ"י רש"י בראשית כו ,ה) .493 .ולא יפקח עיניו.
לא ישגיח על שום דבר .494 .זולתי .אלא רק.
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בספר "שיחות החפץ
ּ 495ו ְל ֵקץ ַה ָ ּי ִמיםִ ,אם ָעשָׂ ה ׁ ְש ִליחוּתוֹ
חיים" (מ' פד) הביא,
ֶּב ֱאמ ּונָ הָ 496 ,י ׁש ּוב ּו ָבא ְּב ִר ָּנה,
שהחפץ חיים היה
מפרש את כוונת
ְ 497ושִׂ ְמ ַחת עוֹ ָלם ַעל ר ׁ
ֹאשוֹ ְּ ,כ ֶע ֶבד
'כהילולא',
המשל
ר-ה ָ ּים,
ֲא ׁ ֶשר ׁ ְש ָלחוֹ ַה ֶּמ ֶל ְך ֶאל ֵע ֶב ַ
שזמן החתונה הם
ימים של שפע ,שכל
ל-ד ַבר
ׁ ֶש ֵאין ֵעינָ יו ְו ִל ּבוֹ ז ּו ָל ִתי ַע ְּ
הרוצה לסעוד יכול
ׁ ְש ִליחוּתוֹ ַעד ׁשוּבוֹ ֶאל ֲאדוֹ נָ יוְ .ו ֵכן
להכנס ויקבל כאוות
נפשו בשפע רב ,מאחר
ָא ַמר ׁ ְשלֹמֹה ָע ָליו ַה ּׁ ָשלוֹ ם (משלי ד ,יא)
שבימים אלו בעל
ית ָ
יך" ְוגוֹ '( ,שם כב,
"ב ֶד ֶר ְך ָח ְכ ָמה ה ֵֹר ִ
השמחה לבו טוב עליו
ְּ
ומכבד לכל הנכנס הן
498
ָ
יט-כא) " ִל ְהיוֹ ת ַּב ָיי ִמ ְב ַט ֶחך ְוגוֹ ',
לקרוב והן לרחוק בכל
מיני משקה ומגדנות.
אולם אם יאחר את ימי החתונה ,שכבר פינו את השולחנות וחזר הבית לימי
החול  -שוב לא יוכל לקבל כאוות נפשו .כמו כן חיי האדם בעולם הזה דומים
להילולא ,שהאדם הורשה לעבוד את ה' כרצונו ,ויכול להגיע למדרגות גבוהות,
לא כן בעולם הבא שאינו זמן עבודה ואינו יכול לצבור זכויות חדשות אלא
הכל לפי מה שהביא עמו .וזה שאמר שמואל לרב יהודה בדרך משל ,חטוף
ואכול מצוות ומעשים טובים שעתה הוא זמן החתונה ,אולם לאחר שיעברו
ימי החתונה שוב אי אפשר לקיים מצוות.
ביאורים
 .495ולקץ הימים .ובסוף ימי חייו .496 .ישוב .אל אלוקיו .497 .ושמחת
עולם .שמחה נצחית .498 .להיות בה' מבטחך .כוונת רבינו במה שמביא

מענין הבטחון ,לפי שאמר קודם שלא יפקח עיניו זולתי לעשות שליחותו,
היינו שלא ישגיח ולא ידאג על הענינים הפרטיים שלו וישליך על ה' כל
דאגותיו (זה השער)[ .וז"ל רש"י שם'" :להיות בה' מבטחך הודעתיך'  -אני
מודיעך שתבטח בה' ותעסוק בתורה ולא תאמר איך אבטל ממלאכתי ואיך
אתפרנס"].
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השער השני

499
יע ָך קֹ ְשׁ ְט ִא ְמ ֵרי ֱא ֶמת ְ 500ל ָה ׁ ִשיב ֲא ָמ ִרים ֱא ֶמת
ְלהוֹ ִד ֲ
ְל ׁש ְֹל ֶח ָ
יך".

כב.

ּ 501ו ִמן ַה ְּד ָב ִרים ׁ ֶש ָא ָדם ַח ָ ּיב ִלזְ ּכֹר ַּב ֲעב ּו ָרם יוֹ ם
502

ׁ ֶש ּל ֹא ִי ְת ַּב ּ ֵטל ְו ַאל

503

ִּת ְר ּ ֶפינָ ה ָי ָדיו

ַה ָּמ ֶותְּ ,כ ֵדי
ְ
ֵמ ֲעבוֹ ַדת ַה ּׁ ֵשם ִי ְת ָּב ַרךְ ,ו ִת ַּדד ׁ ְשנָ תוֹ ֵמ ֵעינָ יו ַל ֲעמֹל ַּב ּתוֹ ָרה

ּו ְל ִה ְת ּבוֹ נֵ ן ְּ 504ב ִי ְר ַאת ַה ּׁ ֵשם ּ 505ו ְל ַת ֵּקן ִמ ּדוֹ ת נַ ְפ ׁשוֹ ּ ,ו ְל ַה ּ ִׂשיג
ַמ ֲעלוֹ ת ַה ִ ּי ְר ָאה ְו ָה ַא ֲה ָבהְ ,ו ַל ְח ׁשֹב ַמ ֲח ׁ ָשבוֹ ת ֵא ְ
יך ַ 506יגְ ִּדיל
ְו ַי ְא ִּדיר ִמ ְצווֹ ת ִ 507ל ְהיוֹ ת ְלנַ ְפ ׁשוֹ ְסגֻ ָּלה ְואוֹ ָצרָּ ,כ ִענְ ָין
"ח ַכ ֵ
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר (משלי י ,ח) ֲ
ם-לב ִ 508י ַּקח ִמ ְצוֹת"ִּ ,כי ֵי ַדע ְו ִיזְ ּכֹר
ביאורים

שלושים ושנים יום

שלושים ואחד יום

שערי

השער השני

תשובה

עיונים

שערי

תשובה

 .499להודיעך קושט אמרי אמת .כתבתי לך דברים חשובים כדי שתבין מתוכם
אמיתות דברי האמת .500 .להשיב אמרים אמת לשולחיך .שתוכל לעמוד
לפני הבורא ולומר לפניו עשיתי שליחותך כאשר ציויתני [כי גדר השליחות
הוא ,שיכול לחזור לשולחו לומר עשיתי שליחותך (ראה תוספות גיטין כד .ד"ה
והא)] .501 .ומן הדברים שאדם חייב וכו' .כלומר אם כי עיקר זכירת יום המות
היא בכדי להתגבר על יצרו הרע ,מ"מ מוסיף רבינו שגם לקיום המצוות ולעמל
התורה ג"כ נחוצה זכירת יום המות (הרוצה בתשובה) .502 .שלא יתבטל.
אף לרגע .503 .תרפינה ידיו .מלשון רפיון ועצלות ,כלומר לא יתעצל כלל.
 .504ביראת השם .פירוש ,לאפוקי שלא יעשה המצוות "מצות אנשים
מלומדה" בהרגל ומנהג אבות (פירוש מרי"ד) .505 .ולתקן מדות נפשו .דעיקר
עבודת ה' תלוי בתיקון המדות כמ"ש בתחילת ספר אבן שלמה .506 .יגדיל
ויאדיר מצוות .יפרסם ,יחזק וירומם חשיבותם של המצוות'[ .יגדיל' בכמות
'ויאדיר' באיכות (מלבי"ם)] .507 .להיות לנפשו סגולה ואוצר .שהמצוות יהיו
חביבות בעיניו כאוצר יקר וסגולת מלכים .508 .יקח מצוות" .מחזר ומחפש
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שערי

תשובה

השער השני

ׁ ֶש ַה ָ ּי ִמים

ְק ָצ ִרים,

ְּכמוֹ

עיונים

ׁ ֶש ָא ְמר ּו

ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה
מט"ו) ַ 509היּ וֹ ם ָק ֵצר
אכה
ְו ַה ְּמ ָל ָ

(אבות פ"ב

510

ְ 511ו ַה ּפוֹ ֲע ִלים

ְמ ֻר ָּבה,

ֲע ֵצ ִלים

512
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כג.

"יפה שעה אחת של
קורת רוח בעולם
הבא מכל חיי העולם
הזה" ,ומאידך גיסא
אמרו "יפה שעה אחת
בתשובה ובמעשים

ּו ִמי ׁ ֶש ֵאינוֹ זוֹ ֵכר יוֹ ם ַה ָּמ ֶות ָּת ִמידּ ,דוֹ ֶמה ְב ֵעינָ יו ׁ ֶש ֵ ּי ׁש
514

513

515

ְו ָא ְמר ּו
ֶח ְפצוֹ .
ּ ְפנַ אי ּו ִמ ּת ּון ְל ַה ּ ִׂשיג
לוֹ
(516לה)
ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (אבות פ"ד מי"ז)
ָי ָפה ׁ ָש ָעה
ביאורים

אחרי המצוות ,וגם אם לא הגיע חובה לידו [כלומר ,מצב שמחייבהו לקיים
מצוות] מתבונן במחשבותיו איזה הדרך תמצא לו מצוה לעשות" (לשון רבינו
בביאורו למשלי) .509 .היום קצר .ימי חייו של האדם בעולם הזה קצרים הם
מכדי שיגיע לתכלית השלימות .510 .והמלאכה מרובה .מלאכת האדם בעסק
התורה מרובה היא עד מאד .511 .והפועלים עצלים .חומריות האדם גורמת
לו שיתעצל מלתור ולבקש חכמה ולעסוק בתורה .512 .ובעל הבית דוחק.
הקב"ה דוחק ומצוה את האדם ללמוד בכל עת ולא ליבטל מן התורה[ .וביאר
רבינו בפירושו למסכת אבות ,שהתנא בא לומר ,שאין האדם כפועל העובד
בקבלנות שיכול לומר אעסוק בתורה מעט ואהיה מסתפק בשכר מועט ,לזה
אמר שהקב"ה דוחק ומחייב כל אחד ללמוד בכל עת שיוכל ,ואם יעבור על
מצותו  -לא רק שימנע ממנו שכר אלא גם יעניש אותו] .513 .פנאי ומתון.
זמן ומתינות .514 .חפצו .בתורה ובמצוות .515 .ואמרו רז"ל יפה וכו' .כלומר,
אפילו לפי דעתו שיש לו פנאי ומתון ,היאך זה יכול להתנהג בעצלתיים ואיך
יתן מנוחה לנפשו ,שהרי כמה צריכים להחשיב ולייקר שעה אחת של תשובה
ומעשים טובים ,כמבואר במשנה (זה השער) .516 .יפה שעה אחת .גדול ערכה

ַא ַחת ִּב ְת ׁש ּו ָבה ּו ַמ ֲעשִׂ ים טוֹ ִבים

טובים בעולם הזה
מכל חיי העולם הבא".
ָּבעוֹ ָלם ַה ֶּזה ִ 517מ ָּכל ַח ֵ ּיי ָהעוֹ ָלם ַה ָּבא,
ונשאלת השאלה א"כ
מה יפה יותר? אלא ְו ָי ָפה ׁ ָש ָעה ַא ַחת ׁ ֶשל 518קוֹ ַרת-ר ּו ַח
התשובה היא שתלוי
ָּבעוֹ ָלם ַה ָּבא (519לו) ִמ ָּכל ַח ֵ ּיי ָהעוֹ ָלם
מאיזו בחינה אנו דנים,
כי מבחינת הקידוש ה'
ַה ֶּזה.
שנעשה ע"י עבודתנו
ובחירתנו לעשות רצון ה'  -בודאי העולם הזה יפה יותר מכל חיי העולם הבא,
שבו אי אפשר להוסיף אפילו מצוה אחת בבחירה ועבודה .אבל מבחינת השכר
והעונג  -יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה ,א"כ
שתי הדעות המדברות מצדדים שונים באותו נושא צודקות ואמיתיות ,ואלו
ואלו דברי אלוקים חיים ('שפתי חיים' אמונה ובחירה ב' עמ' רצ"א).
לו .מכל חיי העולם הזה .ביאר אדמו"ר מוהרצ"ה ברוידא זצ"ל ,כי ענין "כל חיי
עוה"ז" הוא ,אם נקבץ אל תוך רגע אחת את כל שעות וגם רגעים של אושר
ונחת שיש לאדם במשך כל ימי חייו ,ונצרף לזה את כל האושר והנחת שיש
לכל חביריו ומיודעיו בכל ימי חייהם ,וגם את זה נכניס אל אותו הרגע וניתן הכל
לאדם אחד ,האם אפשר לשער את מדריגת האושר אשר ירגיש האדם ההוא
ברגע ההוא?! אכן זאת ועוד אחרת ,כי נצרף אל תוך הרגע ההוא וניתן לאדם
הזה את כל האושר והנחת שיש לאנשי כל העיר במשך כל ימי חייהם ,ועוד
יותר מזה כי נצרף עוד את כל האושר של כל דרי העיירות שבכל המדינה ובכל
מדינה ומדינה ,היינו כל הטוב שבעולם במשך דור שלם ,והכל נצרף אל תוך רגע

שלושים ושנים יום

שלושים ושנים יום

ל-ה ַּב ִית ּדוֹ ֵחק.
ּו ַב ַע ַ

לה .יפה שעה אחת
וכו' .מצינו בחז"ל

עיונים

שערי

השער השני

תשובה

ביאורים

אפילו של שעה אחת .517 .מכל חיי העולם הבא .שהוא לאחר מיתת האדם,
שאז אין אפשרות עוד לתקן ולהתעלות או לרכוש אפילו זכות או מצוה אחת,
אלא רק לקבל גמול על מעשיו בעולם הזה .518 .קורת רוח בעולם הבא .הנאה
רוחנית שיש לאדם בעוה"ב .519 .מכל חיי העולם הזה .מכל חיי העונג שיש
בעוה"ז[ .והטעם ,כי ההנאות שבעוה"ז הם לגוף לזמן קצר ,שיש להם תכלית
וסוף ,אבל בעוה"ב הנשמה נהנית מזיו השכינה ואין לאותה הנאה תכלית וסוף
(פירוש מרי"ד)].
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שערי

השער השני

תשובה

עיונים

שלושים ושלושה יום

כד.

ביאורים

 .520כי מי אשר יחובר אל כל החיים יש בטחון .כי כל עוד האדם חי [אפילו
הוא רשע ונתחבר לרשעים כמ"ש 'אל כל החיים' אפילו לרשעים (רש"י)] ,יש
לו תקוה להשתפר ולשוב .521 .כי לכלב חי וגו' .שהרי גם הנָ ּחּות ביותר כל עוד
הוא חי יש לו מעלה ועדיפות ביחס למלך כשהוא מת .522 .הבטחון הנמצא.
התקוה לאדם להשיג אושר נצחי על ידי חיי העולם הזה .523 .לאשר יחובר
אל החיים .כל זמן היותו בין החיים.
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לז .כי האדם הפחות
בחייו יכול להוסיף
מעלות בנפשו מה
שלא יוכל לעשות כן
החכם והצדיק המת.

"כי ְל ֶכ ֶלב ַחי",
ֶאל ַה ַח ִ ּייםּ .ו ֵפר ּו ׁש ִּ
(לז)

ִּכי ָה ָא ָדם

524

ַה ּ ָפח ּותְּ ,ב ַח ָ ּייוָ ,יכוֹ ל

ְלהוֹ ִסיף ַמ ֲעלוֹ ת ְּבנַ ְפ ׁשוֹ ַמה ּׁ ֶש ּל ֹא
י ּו ַכל ַל ֲעשׂ וֹ ת ֵּכן ֶה ָח ָכם ְו ַה ַ ּצ ִּדיק ַה ֵּמת.

כתב בספר מרגליות
הים (סנהדרין קט,
ּו ְב ָמקוֹ ם ַא ֵחר ִּב ָּזה ְוגִ ָּנה ָהעוֹ ָלם
ב) :ומפי הגה"צ רבי
ַה ֶּזה ְל ִענְ ַין ַה ּ ָׂשגַ ת ַּת ֲענ ּוגָ יו ּו ְכבוֹ דוֹ ,
ישכר דב מבעלז זצ"ל
526
שמעתי בש"ק פ' ְו ָא ַמר (שם א ,ג) " ַמ ִ ּ
ה-י ְתרוֹ ן ָל ָא ָדם
קרח תרע"ג שפתח
ל-ע ָמלוֹ ׁ ֶש ַ ּי ֲעמֹל ַּ 527ת ַחת ַה ּׁ ָש ֶמ ׁש".
ואמר ,כתיב בפרשת
ְּב ָכ ֲ
השבוע "ויאמר משה
528
בזאת תדעון כי ה' עוֹ ד ָא ַמר (שם ד ,ב) " ְו ׁ ַש ֵּב ַח ֲאנִ י
שלחני לעשות את
ן-ה ַח ִ ּיים
ת-ה ֵּמ ִתים ׁ ֶש ְּכ ָבר ֵמת ּו ִמ ַ
ֶא ַ
כל המעשים האלה
529
ֲא ׁ ֶשר ֵה ָּמה ַח ִ ּיים
ֲע ֶדנָ ה".
כי לא מלבי ,אם כמות
כל האדם ימותון אלה
ופקודת כל האדם יפקד עליהם לא ה' שלחני ,ואם בריאה יברא ה' ופצתה
האדמה את פיה ובלעה אותם ואת כל אשר להם וירדו חיים שאולה וידעתם
525
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אחת וניתן לאדם אחד,
ְו ֵכן ָא ַמר ׁ ְשלֹמֹה ַה ֶּמ ֶל ְך ָע ָליו
מ"מ עדיין אין לזה
י-מי
ַה ּׁ ָשלוֹ ם (קהלת ט ,ד) "ִּ 520כ ִ
"כל חיי העוה"ז".
אבל "כל חיי העוה"ז"
ל-ה ַח ִ ּיים ֵי ׁש ִּב ּ ָטחוֹ ן
ֲא ׁ ֶשר ְי ֻח ַּבר ֶאל ָּכ ַ
הוא ,אם נצרף את כל
ן-ה ַא ְר ֵיה
י-ל ֶכ ֶלב ַחי ה ּוא טוֹ ב ִמ ָ
ִּ 521כ ְ
האושר שבכל הדורות
מראשית הבריאה עד
ַה ֵּמת"ֵ ּ .פר ּו ׁשִ ׁ ,ש ַּבח ַח ֵ ּיי ָהעוֹ ָלם ַה ֶּזה
סוף כל הדורות ,והכל
ְל ִענְ ַין ַה ְּת ׁש ּו ָבה ּו ְפ ֻע ַּלת ַה ִּמ ְצווֹ ת
ממש ,כל טוב העוה"ז
בלי שום יוצא מן
ַה ֶּנ ֶפ ׁשְ ,וה ּוא
ַמ ֲעלוֹ ת
ְו ַה ּ ָׂשגַ ת
הכלל ,הכל ניתן לאדם
523
ַ 522ה ִּב ּ ָטחוֹ ן ַה ִּנ ְמ ָצא
ַל ֲא ׁ ֶשר ְי ֻח ַּבר
אחד וברגע אחת
ממש ,א"כ הלא אין לך
אושר גדול יותר על זה כלל ,ואף על פי כן ,קורת רוח בעה"ב גדול הימנו.
וביאור מדרגת "קורת רוח" ,פירש אדמו"ר מורי חמי זצוק"ל שהוא כציור
סעודת שמחה גדולה בבית מלכים אשר יעבור עני ויריח את ריח הסעודה מידי
עברו ברחוב מחוץ לבית ,ויהנה מן הריח הטוב  -זהו בבחינת קורת רוח .וכן גם
בעוה"ב ,אם אדם איננו זוכה לעוה"ב גופא ,אלא שמרשים לו לעבור מבחוץ
וליהנות רק מריח הטוב של העוה"ב המוכן לצדיקים ,זהו פירוש מי שיש לו
קורת רוח בעוה"ב ,הוא השכר היותר קטן אשר אפשר להמצא ,ועל כרחנו הוא
עבור המצוה היותר קטנה אשר אין קטנה הימנה ,ועל זה אמרו כי כל חיי עוה"ז
וכל תענוגיו ואשריו הכלולים יחד מראשית הבריאה ועד סוף סופה עוד לא
יגיעו אל קורת רוח כזה בעוה"ב ('מכתב מאליהו' ח"א עמ' .)4

עיונים
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תשובה

ביאורים
 .524הפחות ,בחייו .אף הפחות והשפל ביותר כל זמן שהוא חי .525 .ובמקום
אחר וכו' .כלומר ,מה ששיבח את העולם הזה הוא רק מפני שאפשר לעשות בו

מצוות ולחזור בתשובה ולהשיג מעלות הנפש ,ולא לשום מטרה אחרת ,שהרי
במקום אחר ביזה וגינה את העולם הזה אם משתמשים בו רק לענין השגת
תענוג וכבוד .526 .מה יתרון .איזה רווח .527 .תחת השמש .הם עניני העולם
הזה[ .וברש"י" :תחת השמש  -תמורת התורה שהיא קרויה אור ,שנאמר
(משלי ו ,כג) 'ותורה אור' ,כל עמל שהוא מחליף בו את עסק התורה ,מה שכר
בו"] .528 .ושבח .ומעדיף ,ומחשיב .529 .עדנה .עדיין כאן בעולם הזה השפל
והגשמי.
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עיונים

ביאורים
 .530הסתכל .התבונן .531 .מאין באת .ממה נוצרת .532 .ולאן אתה הולך.

'הולך' לשון הווה ,ולא 'תלך' בלשון עתיד ,להודיענו שבכל שעה ובכל רגע
האדם הולך לבית עולמו ומתקרב אל המיתה (תוספות יו"ט).

100

שממשיך רבינו לבאר,
עד שנמצא ממילא
שהחטא נמנע ממנו
בהכרח (זה השער).

יתן ִּדין ְו ֶח ׁ ְש ּבוֹ ן -
ִמי ַא ָּתה ָע ִתיד ִל ֵּ
י-ה ְּמ ָל ִכים ַה ָּקדוֹ ׁש-
ִל ְפנֵ י ֶמ ֶל ְך ַמ ְל ֵכ ַ

ָּבר ּו ְך-ה ּואֵּ .בא ּור ַה ָּד ָברַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר
את ַּ -ת ְכנִ ַ
ַּת ְח ׁשֹב ֵמ ַא ִין ָּב ָ
יע נַ ְפ ׁ ְש ָך ְ 533ו ִתשְׂ נָ א ַה ַ ּג ֲא ָוה.
ְו ַכ ֲא ׁ ֶשר ִּתזְ ּכֹר ְל ָאן ַא ָּתה הוֹ ֵל ְך ִּ -ת ְבזֶ ה ָהעוֹ ָלם ַה ֶּזה ְו ַת ִּכיר

ִּכי 534מוֹ ָתרוֹ ַא ִיןְ ,ול ֹא ִּ 535ת ְת ַע ֵּסק ּבוֹ 536ז ּו ָל ִתי ַל ֲעבוֹ ַדת
ַה ּבוֹ ֵרא ִי ְת ָּב ַר ְךְ .ו ַכ ֲא ׁ ֶשר ָּת ׁ ִשיב ֶאל ִל ְּב ָך ִל ְפנֵ י ִמי ַא ָּתה

יתן ֶאת ַה ֶח ׁ ְש ּבוֹ ן ְ -י ִהי מוֹ ָרא ׁ ָש ַמ ִים ָע ֶל ָ
יךְ .ו ָא ְמר ּו
ָע ִתיד ִל ֵּ
ת-כל-
ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (ב"ר ט ,ה) ַ"ו ַ ּי ְרא ֱאל ִֹהים ֶא ָּ

ֲא ׁ ֶשר ָעשָׂ ה ְו ִה ֵּנה-טוֹ ב ְמאֹד" (בראשית א ,לא) ִּ 537כי ַּגם
ַה ָּמ ֶות טוֹ ב ְל ַה ְכנִ ַ
יע ַה ְּנ ָפ ׁשוֹ ת ְו ִל ְהיוֹ ת ִ 538ח ַּתת ֱאל ִֹהים ַעל
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כה.

כי נאצו האנשים
ְו ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם
האלה את ה'" .והנה
ִל ְב ָר ָכה (אבות פ"ג מ"א)
אם אמנם הוכרח
משה רבינו ע"ה לאחוז
ִ 530ה ְס ַּת ֵּכל ִּב ׁ ְשל ֹ ָשׁה ְד ָב ִרים (לח) ְו ֵאין
במשפט בכדי להוכיח
את
ַא ָּתה ָּבא ִל ֵידי ֲע ֵב ָרהֵ 531 .מ ַא ִין ָּב ָ
כי לא מלבו ,שזהו יסוד
כל התורה ,ולכן היו
 ִמ ּ ִט ּ ָפה ְסר ּו ָחהּ 532 ,ו ְל ָאן ַא ָּתה הוֹ ֵל ְךצריכים למופת חותך
 ִל ְמקוֹ ם ָע ָפר ִר ָּמה ְותוֹ ֵל ָעהְ ,ו ִל ְפנֵ ישימותו בדרך בלתי
טבעי כלל וכלל שלא
ליתן מקום לספק עוד ,אבל מדוע זה ביקש שירדו חיים שאולה ,וכי חפץ משה
רבינו ע"ה ח"ו לנקום בהם שיסבלו עוד יסורים טרם שתצא נפשם?! ואמר אבא
זצ"ל (ה"ה הגה"ק רבי יהושע מבעלז) כי זהו לאשר הרעיא מהימנא ע"ה חס על
כל נפש מישראל ולכן בראותו שהוא מוכרח לענוש אותם ביקש עליהם רחמים
שיהיו עוד בחיים ,כי אדם מישראל כל עוד נשמתו בו אפילו ברגע האחרונה
עוד יוכל לשוב בתשובה .וסיים ,שזהו אשר מסרו לנו חז"ל בב"ב עד .דהוו חלפי
אבלועי קרח ושמע דהוו אמרין "משה אמת ותורתו אמת" ,זהו מאלו שנתבצר
להם מקום אחרי שהועילה להם תפלת משה רבינו ע"ה וטרם שירדו שאולה
חזרו באמת בתשובה .עכת"ד .וזהו כעין דברי המאירי בטעם שמפקחין את
הגל בשבת אפילו לצורך חיי שעה ,כי באותה שעה מועטת יוכל עוד לחזור
בתשובה.
לח .ואין אתה בא לידי עבירה .לא אמר "ואין אתה חוטא" אלא "ואין
אתה בא לידי עבירה" משמע שהחטא נמנע ממנו בהכרח (וכן כתב בספר
"שערי קדושה" למהרח"ו) .והטעם ,כיון שההתבוננות בדברים אלו גורמת
לאדם להכניע את היצר הרע המסיתו ולהתרחק אף מגורמי החטא ,שהם
הגאוה ,הטרדה העולמית והרדיפה אחר המותרות ,ושחוק וקלות ראש ,וכמו

עיונים

שערי

השער השני

תשובה

ַה ְּל ָבבוֹ תּ ,ו ְל ִב ְל ִּתי ֲעשׂ וֹ ת ָהעוֹ ָלם ַה ֶּזה ִע ָּקרְ .ו ֵי ׁש ֲאנָ ׁ ִשים
ׁ ֶש ֵאינָ ם נוֹ ְתנִ ים ּ ְפנַ אי ְלנַ ְפ ׁ ָשם ִ 539ל ְק ּב ַֹע ִע ִּתים ְל ָה ִבין
יתם ִמ ּ ִט ְר ָּד ָתם ְּב ִקנְ ְינֵ י ָהעוֹ ָלםָּ ,כ ִענְ ָין ׁ ֶש ָּכת ּוב
ְל ַא ֲח ִר ָ

(איוב

ד ,כא) "ֲ 540הל ֹא-נִ ַּסע ִי ְת ָרם ָּבם ָימ ּות ּו ְול ֹא ְב ָח ְכ ָמה".
ביאורים
 .533ותשנא הגאוה .אשר היא שורש וסיבה לחטאים רבים .534 .מותרו אין.
אין לו ולהנאותיו שום יתרון ומעלה .535 .תתעסק בו .תשתמש בעניני וצרכי
עוה"ז .536 .זולתי .אלא רק .537 .כי גם המות טוב .שדרשו על המילים "והנה

טוב מאד" " -והנה טוב מות" .כלומר ,זכרון יום המות הוא טוב להכניע הנפשות
וכו' .538 .חתת .פחד .539 .לקבוע עתים להבין לאחריתם .כלומר ,לא מספיק
להאמין ביום המיתה אלא צריך לקבוע עתים להתבונן בזה .540 .הלא נסע
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יע ָתםִ ,ה ֵּנה ִּכי
ּ ֵפר ּו ׁשֲ ,הל ֹא נִ ַּסע ִי ְת ָרם ָממוֹ נָ ם ֵמ ֶהם ִּ 541בנְ ִס ָ

ל-פי ֶ ׁ 545ש ִּנ ְכנָ ִסים ְּב ִל ּבוֹ ְּביוֹ ם ׁ ָש ְמעוֹ ְ ,י ׁ ַש ְּכ ֵחם
ף-ע ּ ִ
ִּכי ַא ַ

ֵאין ָל ֶהם ּבוֹ ּתוֹ ֶע ֶלתֲ ,א ָבל ִא ֵּבד ֵמ ֶהם טוֹ ָבה ַה ְר ֵּבהִּ ,כי גָ ַרם

ַה ֵ ּי ֶצר ְ 546ו ַי ֲע ִב ֵירם ִמ ְּל ָבבוֹ ָּ ,כ ִענְ ָין ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר

ָל ֶהם ֲא ׁ ֶשר ָ"ימ ּות ּו ְול ֹא ְב ָח ְכ ָמה"ִּ ,כי ל ֹא ָח ְכמ ּו ְל ָה ִבין
יתם ּו ְל ַת ֵּקן נַ ְפ ׁ ָשם ּו ְל ָה ִכין ֵצ ָדה ְל ַד ְר ָּכםָּ ,כ ִענְ ָין ׁ ֶש ָּכת ּוב
ְל ַא ֲח ִר ָ

כו.

547

"

(הושע ו ,ד)

ן-ב ֶֹקר"ְ .ונֶ ֱא ַמר (משלי י ,כ) "
ְו ַח ְס ְּד ֶכם ַּכ ֲענַ ּ
549

550

ְל ׁשוֹ ן ַצ ִּדיק
נִ ְב ָחר
551
ְ
מ ּו ַסר ַה ַ ּצ ִּדיק זַ ך ְּב ִלי ִסיג,

548

ֶּכ ֶסף

ֵלב ְר ׁ ָש ִעים ִּכ ְמ ָעט"ֵ ּ .פר ּו ׁש,
ּ 552ו ְל ׁשוֹ נוֹ נִ ְב ָחרֲ 553 ,א ָבל

ֵלב ָה ְר ׁ ָש ִעים ַה ּׁשוֹ ְמ ִעים מ ּו ָסרוֹ ֶ 554 -רגַ ע ֶא ָחד ה ּוא,
ְו ִה ֵּנה נַ ְח ּתֹם ָה ִענְ ָין ַה ֶּזה ְּב ַמ ֲא ָמר נִ ְכ ָּבד ֲא ׁ ֶשר ְל ַח ְכ ֵמי

יע",
יהם ַא ְכנִ ַ
ִמ ְּל ׁשוֹ ן (תהלים פא ,טו) "ִּ 555כ ְמ ַעט אוֹ ְי ֵב ֶ

ִישְׂ ָר ֵאל זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכהָ .ה ָיה ִה ֵּלל ָע ָליו ַה ּׁ ָשלוֹ ם
"אם ֵאין ֲאנִ י ִלי ִמי ִליּ ,ו ְכ ׁ ֶש ֲאנִ י
אוֹ ֵמר( ,אבות פ"א מי"ד) ִ
ְל ַע ְצ ִמי ָמה ֲאנִ יְ ,ו ִאם ל ֹא ַע ְכ ׁ ָשו ֵא ָ
ימ ַתי"ֵּ 543 .בא ּור ַה ָּד ָבר,
ִאם ָה ָא ָדם ל ֹא ְיעוֹ ֵרר נַ ְפ ׁשוֹ ַ 544 -מה יּ וֹ ִעיל ּוה ּו ַה ּמ ּו ָס ִרים?
ביאורים

יתרם בם וגו'" .יתרם"  -ענין ריבוי ותוספת ,והכוונה על הממון שהרבו להם.
ופירוש הכתוב לדברי רבינו הוא :ממונם ורכושם שהרבו להם בעוה"ז אשר הוא
"יתרם בם"  -שלא היה לצורך להם אלא בבחינת מותרות" ,הלא נסע"  -נוסע
(מתרחק) הוא מהם ביום מותם ועוזב אותם ואין להם תועלת ממנו כלל ,אלא
אדרבה ,העסק בו גרם להם הפסד גדול אשר "ימותו ולא בחכמה"  -כלומר בלי
תורה ומצוות כמ"ש "חכם לב יקח מצוות" ,ובלי התבוננות בחכמה זו להבין
לאחריתם ,וגם הם מתים כשוטים כי יצאו קרחים מכאן ומכאן (מפרשים).
 .541בנסיעתם .מן העולם הזה ,כלומר בשעת מיתתם .542 .לו חכמו ישכילו
זאת יבינו לאחריתם .אילו היתה להם חכמה היו מתבוננים להכין צידה
לאחריתם .543 .ביאור הדבר .מבאר והולך אמרה זו ,ומתחיל לבאר "אם אין
אני לי מי לי" .544 .מה יועילוהו המוסרים .אל יחשוב האדם שהשינוי בנפשו
יבוא מבחוץ ,כי באמת דברי המוסר שמקבל מאחרים הם רק ההתעוררות

ביאורים

הראשונה ,ולאחר מכן צריך להעיר בעצמו את נפשו ולשנות דרכיו ,שאם לא
כן לא יועילוהו המוסרים ('שפתי חיים' מועדים א' עמ' ט) .545 .שנכנסים
בלבו ביום שמעו .שהם דברי מוסר נפלאים .546 .ויעבירם מלבבו .כלא היו.
וכתב רבינו בפירושו לאבות (א ,יד) וז"ל" :אם לא אוכיח עצמי במצוות ,מי לי
להוכיח ולזרזני ,כי זרוז האחרים טוב הוא לפי שעה ,אבל כשיעורר האדם את
עצמו בכל יום ויום יוסיף לחשוב מחשבות לעשות מלאכת ה' ואין שכחה לפניו
כאשר לבו חפץ והוא דרך ישר לפני איש" .ע"כ .547 .וחסדכם כענן בוקר .כל
טובתכם וצדקתכם אינה כלום (רש"י) .כענן בוקר  -שאין מביא הגשם (מצו"ד).
כי בחום השמש יפסק (רד"ק) .וכמו כן ,מבלי שמעורר האדם ומחזק את עצמו
שוב ושוב  -לא יועיל לו מאומה כל המוסר ששמע .548 .כסף נבחר .ככסף
הנקי מפסולת .549 .לשון צדיק .שיודע להוכיח (רש"י) .550 .לב רשעים
כמעט .כלומר ,בזמן ששומע המוסר אזי יש לו לב אבל כל זה נמשך רגע קט.
 .551זך בלי סיג .נקי ללא פסולת .552 .ולשונו נבחר .היינו שיש לו לשון
נבחר איך למסור הדברים בלשון ובסגנון שיתקבלו על לב שומעיהם (משיבת
נפש) .553 .אבל לב הרשעים וכו' .כלומר ,הבעיה אינה נעוצה בדברי המוסר,
אלא דוקא בליבם של הרשעים .554 .רגע אחד הוא .זהו פירושו של "כמעט".
כלומר ,הרשעים שומעים המוסר רק רגע קטן ותיכף נשכח המוסר מלבם.
 .555כמעט אויביהם אכניע .בשעה מועטת הייתי מכניע אויביהם (רש"י).
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יתם".
(דברים לב ,כט) "542ל ּו ָח ְכמ ּו ַישְׂ ִּכיל ּו זֹאת ָי ִבינ ּו ְל ַא ֲח ִר ָ
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יע.
יהם ַא ְכנִ ַ
ִ 556ענְ ָינוֹ ְּ 557 ,כ ֶרגַ ע אוֹ ְי ֵב ֶ

לט .לעורר נפשו...
עד אשר תקבל נפשו
במסכת
המוסר.

ברכות (ז ).אמרו:
ְּכמוֹ ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר (משלי טו ,לב) ְ"ו ׁשוֹ ֵמ ַע
"טובה מרדות אחת
559
קוֹ נֶ ה ֵ ּלב"( ,שם יז ,טז)
ּתוֹ ַכ ַחת
["לשון רדוי והכנעה
561
שאדם שם על לבו
"ִ 560ל ְקנוֹ ת ָח ְכ ָמה ְו ֶלבָ -א ִין"ָ .א ֵכן
מאליו" (רש"י)] בלבו
ָצ ִר ְ
יך ָא ָדם ְּב ׁ ָש ְמעוֹ ַה ּמ ּו ָסר (לט) ְלעוֹ ֵרר
של אדם יותר ממאה
כוונתם
מלקיות".
נַ ְפ ׁשוֹ ְו ָלשׂ ּום ַה ְּד ָב ִרים ַעל ִל ּבוֹ ,
לומר ,שהתעוררות
המגיעה לאדם על ידי שהוא עורר את עצמו אליה פנימית היא ושורשית,
והשפעתה גדולה יותר מהתעוררות חיצונית.
ידוע מה שחידש רבי ישראל מסלנט זצ"ל (מכתב ל' ד"ה השכל) בצורת לימוד
המוסר ,שצריך ללמוד "בלב הומה ובשפתיים דולקות" באופן כזה שהלומד יגיע
להתפעלות .לימוד בדרך זו  -גדול כוחו לחדור אל תת-ההכרה ,לחולל מהפכה
בעומק האדם ולעשותו לאיש אחר .וז"ל" :ההתפעלות  -יסודתה (פי' הבסיס
שלה העיקרי) לפתוח טמטום הלב ,לשפוך בה ֵמי תבונתו  -את אשר נודע

ביאורים
 .556ענינו .פירושו .557 .כרגע .כלומר ,ברגע אחד ,בזמן מועט .558 .ויקרא
"לב" הלב הנבון והמתוקן .כלומר ,מדאמר "לב רשעים" הרי שגם הרשעים

יש להם לפעמים לב נבון ומתוקן ,ובכל זאת כיון שזה לא נשאר אצלם תמיד
נקראים בשם רשעים (זה השער) .559 .קונה לב" .קנין הלב  -הוא קנין המדות
הנכבדות והבחירות הנבחרות .הנה ,שיגיעו למעלה נישאה על ידי שמיעת
התוכחת" (ביאור רבינו במשלי שם) .ובאבות (ג ,יז) כתב" :לב  -זהו הדעת".
 .560לקנות חכמה ולב אין" .במקומות הרבה יקרא קנין המדות החמודות
'לב' ,כמו שכתוב (משלי טו ,לב) 'ושומע תוכחת קונה לב' .וביאור הענין ,למה
יפזר הכסיל הונו לקנות חכמה ,ועוד לא קנה המדות ולא תקן דרכי לבבו לגרש
מן ּגֹו המדות הרעות" (רבנו בביאורו למשלי) .561 .אין .כי לב הרשע לב רע
הוא ולא תנוח חכמה בלב רע (פתח השער).
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להאדם ,אכן בקרבו לא באה (פי' הידיעות יבשות בלי שום חיּות) וכו' .הידיעה
ואדם היודעם  -שני דברים המה ,והידיעות המה רק צפונות בקרב האדם וכו'.
זה משפט לקיחתם  -על ידי תורת ההתפעלות ,אשר זה דרכה וחילה (פי' דרכה
של ההתפעלות וכוחה להפוך את הידיעות לקנין באדם) להניח ברכה בקרב
האדם ,וגם אחר הסתלקותה (אחרי שההתפעלות פוסקת) לא תעלה בתוהו
ותאבד ,כי אם תשאיר אחריה איזה עוללות נספחים (פי' גרגרים דבוקים ,דהיינו,
שמוכרח להשאר רושם כל שהוא) אל האדם .והיה ברבות עסק ההתפעלות,
כן גם העוללות יתרבו ויתחזקו להפיק מזג האדם לטוב (פי' להוציאו ממצבו
הקודם ולשנותו לטוב) וכו' .זאת יעשה ,ילמוד מאמרי חכמינו ז"ל המדברים
מכשרון המידות וחיי הנצחי ,ויחזור עליהם כמה פעמים להתפעל בשעתם".
כמו כן מצאנו בספר 'מסילת ישרים' (פ"ה) ,שהרושם הנשאר באדם הוא
מחמת ההתפעלות" :מי שמתפעל מן ההתבוננות ומן הלימודים ,אינו צריך
שיתייסר בגופו ,כי כבר ישוב מחטאותיו בלי זה מכוח הרהורי תשובה שיוולדו
בלבבו ,על ידי מה שיקרא או שישמע מן המוסרים והתוכחות".
ה"משך חכמה" (שמות יב ,כא) מאיר בדרך זו מאמר תמוה ונפלא בפרק ערבי
פסחים (קיב ,ב)" :אמר רב :ניזהא דתורא (גערה להבריח השור מעליו או כדי
שיעשה מלאכה .רשב"ם) 'הן הן' ,ניזהא דאריה 'זה זה' ,ניזהא דגמלא 'דא דא',
ניזהא דארבא (כדי למושכה בחבל ולהוליכה לנהר .שם) 'הילני הייא הילא
והילוק הוליא'" (כלומר ,בקולות אלו מזרזים את האנשים העובדים בספינה
להשיטה בנהר) .מבואר ,שבעלי-חיים מתעוררים על ידי קול אחד פשוט
הנשנה כמה פעמים ,ואילו האדם מתעורר על ידי קולות משונים .על פי יסוד
זה הוא ממשיך ,שכדי לשבר את כח התאוה (שהוא כח בהמי) ,יפה להתעורר
במאמר אחד או ברעיון מוסרי אחד שחוזר עליו בהתלהבות כמה פעמים
["כאשר מתאוה אדם לדבר איסור ,יאמר בהתלהבות הרבה פעמים מאמר
מחריד כמו 'הקנאה התאוה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם'"]; ואילו
ליישר את הדיעות ולהשיב לעצמו על ספיקות וקושיות באמונה המתעוררים
בלבו וכדומה (שהוא ענין השייך רק לבני אדם ולא לבעלי חיים) ,יחשוב ויתחכם
בטענות ורעיונות שונים .רק כך תתעורר האמת החקוקה בשכל הישראלי ויזכה
להוציאה לאור.
אחד הדברים הגורמים במיוחד להתפעלות ,הוא החזרה המרובה על המשפטים

שלושים ושישה יום

שלושים ושישה יום

"לב" ַ -ה ֵּלב ַה ָּנבוֹ ן ְו ַה ְמ ֻת ָּקן,
ְ 558ו ִי ָּק ֵרא ֵ

עיונים

שערי

השער השני

תשובה

105

שערי

השער השני

תשובה

יהם יוֹ ִסיף
ְו ַל ְח ׁשֹב ָּב ֶהם ָּת ִמידַ 562 ,ו ֲע ֵל ֶ
ֶל ַקחּ 563 ,ו ִמ ִּל ּבוֹ יוֹ ִציא ִמ ִּליןְ ,ו ִי ְת ּבוֹ ֵדד
ְּ 564ב ַח ְד ֵרי-רוּחוֹ ְ 565 ,ו ָי ׁש ּוב ַי ֲהפ ְֹך ַיד

ּתוֹ ַכ ְח ּתוֹ ַעל נַ ְפ ׁשוֹ ְ ,ול ֹא ִי ְסמ ְֹך ַעל
ּתוֹ ַכ ַחת ַה ּמוֹ ִכ ַ
יח ְל ַב ָּד ּהְ 566 ,ותוֹ ַכ ְח ּתוֹ

ְּת ַק ֵּבל נַ ְפ ׁשוֹ ַה ּמ ּו ָסר ְו ַעד ֲא ׁ ֶשר
ִּ 567ת ְט ָהר.

" ּו ְכ ׁ ֶש ֲאנִ י

כדברי
הנלמדים,
הגרי"ס זצ"ל ('אור
ישראל' סימן ל' ד"ה
"הפתח
היוצא):
וההתחלה הוא ההרגש,
שיהיה האדם לומד
מאמרי חז"ל ומוסרי
החכמים ,לחזור עליהם
כמה וכמה פעמים ,עד
אשר יתפעל וירגיש
בנפשו חסרונו ,ומזה
יבוא למדריגה הב' היא
כבישת היצר".

ְל ַע ְצ ִמי ָמה ֲאנִ י"ַּ ,גם ְּכ ׁ ֶש ֲאנִ י ִ 568לי

ַה ַּמ ֲעלוֹ תְ 573 ,ר ֵאה ַ ּגם ְר ֵאה ִמי ָאנ ִֹכי ּו ִמי ַח ַ ּיי ְּכ ׁ ֶש ֵאין ֲאנִ י
ְל ַע ְצ ִמי ְל ִה ׁ ְש ַּת ֵּדל ְו ִל ְטר ַֹח ְל ַת ֵּקן נַ ְפ ׁ ִשיְ .ו ַה ָּמ ׁ ָשל ָּבזֶ ה ִמן
ַה ּ ָׂש ֶדה ׁ ֶש ִהיא 574זִ ּב ּו ִריתִּ ,כי ִעם רֹב ַה ּט ַֹרח ְּב ִת ּק ּונָ ּה ְו ִעם
רֹב ֲעבוֹ ָדה ּתוֹ ִציא זֶ ַרע ְמ ַעטְ ,ו ִאם ל ֹא ִי ְט ְרח ּו ְּב ִת ּק ּונָ ּה -
ל ֹא ַת ְצ ִמ ַ
יח ְול ֹא ַי ֲע ֶלה ָב ּה ָּכל ֵעשֶׂ בֲ 575 ,א ָבל קוֹ ץ ְו ַד ְר ַּדר
576

יחַ ,רק ַה ּ ָׂש ֶדה ֲא ׁ ֶשר ִהיא
ַּת ְצ ִמ ַ
ִע ִּדיתּ ַ ,גם ִּכי ל ֹא ִי ְט ְרח ּו
577
יע ָת ּה ּתוֹ ֶע ֶלת.
ַּב ֲעבוֹ ָד ָת ּה ִי ְמ ָצא ִבזְ ִר ָ
ְו ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו
זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (אדר"נ טז) ְּב ִענְ ָין ַמה ׁ ֶש ָּכת ּוב
"ִּ 578כי-ה ּוא ָי ַדע ִי ְצ ֵרנ ּו"ָ ,מ ׁ ָשל ְל ֶמ ֶל ְך ׁ ֶש ָּנ ַתן שָׂ ֶדה ַל ֲע ָב ָדיו
(תהלים קג ,יד)

ְל ִה ׁ ְש ַּת ֵּדל ְל ַת ֵּקן נַ ְפ ׁ ִשי ְּב ָכל ּכ ִֹחיַ ,ו ֲאנִ י
הוֹ גֶ ה ַּב ָח ְכ ָמה ְּב ָכל ֵעת ָ 569 -מה ֲאנִ יִּ ,כי ַה ּ ָׂשגַ ת ָה ָא ָדם
ביאורים
 .562ועליהם יוסיף לקח .יוסיף לימוד מעצמו על הדברים ששמע .563 .ומלבו
יוציא מלין .ומעצמו יוציא דברים (מלשון הכתוב איוב ח ,י) .פירוש ,שיחדש
ויוסיף על דברי המוסר ששמע ע"י שיתבונן בהם .564 .בחדרי רוחו .בפנימיות
מחשבתו .565 .וישוב יהפוך יד תוכחתו על נפשו( .מלשון הכתוב באיכה ג ,ג)

כלומר ,יוכיח את עצמו .או הכוונה ,שאת התוכחת והביקורת שיש לו על אנשים
שונים ועל מעשים לא טובים  -יראה להסב אותה על עצמו ועל מעשיו (הרוצה
בתשובה) .566 .ותוכחתו לבקרים ולרגעים תהיה .התוכחה שמוכיח את עצמו
והתבוננותו בדברי המוסר תהיה בכל יום ובכל רגע .כלומר ,תמיד ללא הפסק.
 .567תטהר .נפשו .568 .לי להשתדל .משתדל לעצמי"[ .אף כשיוכיחוני אחרים
ואוכיח אני את עצמי" (ביאור רבינו באבות שם)] .569 .מה אני .מלשון "ונחנו
מה"[ .וז"ל רבינו בביאורו לאבות שם'" :מה אני'  -עדיין לא אוכל להשיג אלא
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ְ 570ק ָצ ָרה ְו ַד ָּלהְ 571 ,ו ִעם ַה ּט ַֹרח ְו ַה ִּת ּק ּון ַ 572י ּ ִׂשיג ְמ ַעט ִמן

ביאורים

אחת מני אלף ממה שאני חייב לעשות"] .א"כ אם לא אשתדל כלל הלא לא
אשיג מאומה .570 .קצרה ודלה .קצרה בכמות ודלה באיכות (הרוצה בתשובה).
 .571ועם הטורח .וגם עם כל הטורח .572 .ישיג מעט .ישיג רק מעט.
 .573ראה גם ראה וכו' .כלומר ומזה תווכח שאם לא אשתדל ואטרח בעצמי
לתקן נפשי  -לא אשיג מאומה .574 .זיבורית .קרקע גרועה .575 .אבל קוץ
ודרדר תצמיח .אלא עוד יצמחו בה קוצים וצמחים דוקרניים .כמו כן אדם שלא
ישתדל כלל לתקן עצמו בכל כחו ,אזי לא די שלא ישיג שום מעלה אלא עוד
יקנה בנפשו הנהגות ומידות רעות .576 .עידית .קרקע משובחת .577 .ואמרו
רבותינו .בא בזה לחזק את העובד שאל יאמר א"כ לריק יגעתי .578 .כי הוא ידע
יצרנו .כי ה' יודע ומכיר את יצרנו הרע ואת כוחו הגדול וכמה מתאמץ להכשילנו
בחטא .ויש מפרשים על המשך הכתוב "זכור כי עפר אנחנו" ,כלומר ,כי הוא ידע
שנוצרנו מעפר וא"א להפרד מכל וכל מתאוות הגוף (מצו"ד) ['יצרנו'  -מלשון
יצירה ובריאה ,והכוונה שה' יודע שיסודנו הוא יסוד העפר שממנה נוצרה גם
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ְו ִהזְ ִה ָירם ְל ָע ְב ָד ּה ּו ְל ׁ ָש ְמ ָר ּה ּו ְל ָה ִביא לוֹ ִ 579מ ֶּמ ָּנ ּה ׁ ְשל ֹ ִשׁים
יטב
ּ 580כוֹ ר ְּב ָכל ׁ ָשנָ הְ ,ו ֵהם ָט ְרח ּו ָּב ּה ְו ִע ְּבד ּו אוֹ ָת ּה ֵה ֵ
ְו ֵה ִביא ּו ִמ ֶּמ ָּנ ּה ִל ְפנֵ י ַה ֶּמ ֶל ְך ֲח ִמ ּׁ ָשה ּכוֹ ִריםָ .א ַמר ָל ֶהםַ ,מה

יתם? ָא ְמר ּו לוֹ ֲ ,אדוֹ נֵ נ ּו ַה ֶּמ ֶל ְך! שָׂ ֶדה ׁ ֶש ָּנ ַת ָּת ָלנ ּו
ּזֹאת ֲעשִׂ ֶ
581זִ ּב ּו ִרית ִהיאַ ,ו ֲאנַ ְחנ ּו ְּב ָכל ּכ ֵֹחנ ּו ָע ַב ְדנ ּו אוֹ ָת ּהְ 582 ,ו ִעם
ָּכל ַה ּט ַֹרח ל ֹא ָעשָׂ ת ֶאת ַה ְּתב ּו ָאה 583יוֹ ֵתר ִמ ֶּזה ַה ּׁ ִשע ּור.
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מ .שמא לא תפנה.

כתב בספר 'אור יהל'
(ח"ג לפסח) :ביציאת
מצרים למדנו יסוד
ועיקר לדעת כמה יקר
הוא רגע בחיי אדם.
שהרי כל עיקר מצות
אכילת המצה לחם עוני
הוא ' -כי בחפזון יצאת
ממצרים' ,ולא הספיק
בצקם להחמיץ .וכל
כך למה? ידוע שבני
ישראל היו אז במ"ט

"ְ 584ו ִאם

ימ ַתי"ֵ ,אין
ל ֹא ַע ְכ ׁ ָשו ֵא ָ
ָרא ּוי ִלי ְל ַא ֵחר 585יוֹ ם אוֹ

יוֹ ַמ ִים ִה ׁ ְש ַּת ְּדל ּו ִתי ְּב ִת ּק ּון נַ ְפ ׁ ִשי
ּ 586ו ִב ְק ִביע ּות ִע ִּתים ַל ּתוֹ ָרהִּ 587 ,כי
ִאם א ַֹמר ֲ 588א ַק ֶ ּוה ְל ֵעת ַה ּ ְפנַ אי ְו ַעד
ֱהיוֹ ת ְּב ָי ִדי ֶּ 589כ ֶסף ֵּדי ִס ּפ ּו ִקיִ ,ה ֵּנה
ִט ְרדוֹ ת ָהעוֹ ָלם ֵ 590אינָ ן ּפוֹ ְסקוֹ תְּ ,כמוֹ
ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה
(אבות פ"ב מ"ד)
ֹאמר
ּת ַ
ַאל

ִ 591ל ְכ ׁ ֶש ֶא ּ ָפנֶ ה ֶא ׁ ְשנֶ ה(592 ,מ) ׁ ֶש ָּמא ל ֹא ִת ּ ָפנֶ ה.
ביאורים

 .584ואם לא עכשיו אימתי .מכאן עד סוף השער חוזר לענין הקודם [וזהו
השייך לעניננו]  -זכרון היום האחרון .585 .יום או יומיים .אפילו יום אחד נקרא
איחור .586 .ובקביעות עתים לתורה" .קבעת" הוא מלשון הכתוב (משלי כב,
כג)" :וקבע את קובעיהם נפש" ,כי שואלים אותו אם גזל עת מעתותיו אף שלא
היה לו פנאי ביותר ללמוד תורה ('דברי אליהו' להגר"א זצ"ל על מס' שבת לא.).
 .587כי אם אומר וכו' .רבינו מונה כאן תשע סיבות מדוע לא ידחה האדם תיקון
נפשו .588 .אקוה לעת הפנאי .היצר בא על האדם בשתי טענות :הראשונה -
אחרי שצריך לקבוע זמנים להתבוננות בכדי לתקן הנפש ,א"כ יותר טוב להמתין
לעת הפנאי שאז יהיה יותר במנוחת הנפש (זה השער) .589 .כסף די סיפוקי.
ולא תטריד אותי טרדת הפרנסה .וזו טענה שניה .590 .אינן פוסקות .ויתכן
שלא אתפנה לעולם ,וממילא מוכרח אני להבליג על כל הטרדות .וזוהי תשובה
לטענה הראשונה .591 .לכשאפנה אשנה .כשאתפנה מעסקי וטרדותי אשב
ואלמד תורה .592 .שמא לא תפנה .לעולם ,ונמצאת בטל מדברי תורה כל ימי
חייך" .ואפילו אם יפנה ,היום ההוא חלף עבר ובטל אותו ממלאכת ה' ,ולא
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הבהמה ,והוא מקור התאוות שבהם ידמה האדם לבהמה ,ולכן מבקשים אנו
שיחוס עלינו (ע"פ רד"ק)]' .כי הוא ידע יצרנו' שגורם לנו לחטוא ,ועוד' ,זכור
כי עפר אנחנו' ,שאפילו המצוות שאנו עושין אין אנו עושין בשלימות ,משום
שאנחנו עפר ואין בכח החמרי לעשות המצוה כראוי" (חידושי הגר"א ברכות
יז .):כלומר ,ואנו בגדר אנוסים כיון שעשינו כל אשר ביכולתנו ,ועל דרך המשל
שהביא רבינו .579 .ממנה .מגידוליה .580 .כור .מדת נפח ליבש (תבואה
וכדומה) השוה לשלושים סאה ['סאה' היא אחת ממדות היבש והלח שהיו
נהוגות בימי קדם .כיום  14.4 -ליטר] .581 .זיבורית היא .משל לגוף החומרי
שהיצר הרע שרוי בתוכו (בנין יהושע) .582 .ועם כל הטורח .שטרחנו בשדה
ועיבדנו אותה היטב .583 .יותר מזה השיעור" .כך אומרים לפני הקב"ה ,יצר
שנתת לנו מנעורינו רע הוא ,שנאמר (בראשית ח ,כא) 'כי יצר לב האדם רע
מנעוריו' ,ואפילו כשאדם טורח הרבה לעשות הישר בעיני ה' ,אין אדם יכול
להשיג אלא דבר מועט ממה שחייב לעשות ,וזה שנאמר (תהלים קג ,יד) 'כי
הוא ידע יצרנו זכור כי עפר אנחנו' .שאם לא מפני יצר הרע ששולט הרבה
באדם ,אפילו בלא שיטרח ויחזר אחר המצוות היה עושה הרבה מהם ,כמו
שדה עידית אפילו אם לא יטריחו בעבודת אדמתו יצא ממנו שום דבר ,אבל
עתה שיודע שאפילו אם יטרח הרבה לא ישיג אך מעוט מהרבה ,מפני יצר הרע
שמקלקל את גופו ,כל שכן אם לא יטרח תשאר נפשו ריקה מן המצוות ,כמו
שדה זיבורית אם לא יטריחו בו ויזבלנו ויחרשנו לא יצא ממנו שום דבר" (לשון
רבינו בפירושו לאבות שם).
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עיונים

מא .אין אדם יוצא מן העולם וחצי תאותו בידו ,יש בידו מנה מתאוה לעשותו

מאתיים .ידוע מה שהקשו המפרשים הרי חצי תאותו יש בידו אם יש לו מנה
ביאורים

יוכל לשלמו כל ימיו .כי כל הימים אשר הוא חי על האדמה חייב הוא לתקן
עצמו ולעסוק במצוות ,ואין לו רשות ליבטל ממלאכתו ,ואפילו שעה אחת"
(רבינו בביאור לאבות שם) .593 .והשנית .סיבה שניה שלא ידחה תיקון נפשו.
וזוהי תשובה לטענה השניה שדוחה תיקון נפשו עד שיהיה לו כסף די סיפוקו.
 .594עוד יכסוף לאסוף .יותר תתרבה תאוותו וישתוקק לאסוף עוד.
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ומתאוה למאתיים? ועוד קשה ,שהרי גם ברוחניות מצינו כן ,כמו שאמרו במסכת
אבות (ד ,ב) "מצוה גוררת מצוה" ופירש רבינו עובדיה מברטנורא "כך מנהגו
של עולם ,העושה מצוה אחת נוח לו לעשות אחרות" ,וכן בתלמוד תורה איתא
במדרש רבה (פר' ויחי צג ,ז) על הפסוק "וידגו לרוב בקרב הארץ" " -מה דגים
הללו גדלים במים ,כיון שיורדת טיפה אחת מלמעלה מקבלין אותה בצמאון
כמי שלא טעמו טעם מים מימיהן ,כך הן ישראל גדלין במים בתורה ,כיון שהם
שומעין דבר חדש מן התורה הן מקבלין אותו בצמאון כמי שלא שמעו דבר תורה
מימיהן" .ואעפ"כ לא מצינו בחז"ל לשון שאין אדם יוצא וחצי תורתו ומצוותיו
בידו ,והרי השוו תאות התורה לתאות הממון כמ"ש (משלי ב ,ד) "אם תבקשנה
ככסף וכמטמונים תחפשנה" וכו'.
וביאור הענין על פי מה שאמרו בגמרא (חולין קלט ,ב) "המן מן התורה מנין
שנאמר המן העץ" .וביאר הגאון רבי אהרן קוטלר זצ"ל שכוונת חז"ל ליישב היאך
יתכן שמצד אחד "ויספר להם המן את כבוד עושרו ורוב בניו ואת כל אשר גדלו
המלך ואת אשר נשאו על השרים ועבדי המלך" (אסתר ה ,יא) ומצד שני "וכל
זה איננו שווה לי בכל עת אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך"
(שם שם ,יג) ,איך אדם אשר נמצא בשיא גדולתו מוכן לאבד את הכל ואין שווה
לו כלום בגלל שחסר לו משהו אחד? ע"ז אמרו חז"ל "המן מן התורה מנין" ,דהיינו
מעשה המן (כפירוש רש"י) ,שנאמר "המן העץ אשר צויתיך לבלתי אכל ממנו
אכלת" .הקב"ה אמר לאדם הראשון "מכל עץ הגן אכול תאכל" ,כל העולם כולו
היה לרשותו של אדם הראשון ואפילו מלאכי השרת היו צולין לו בשר ומוזגין לו יין
כדאיתא בסנהדרין (נט ,):ואעפ"כ כלום לא היה שווה לו ואיבד את עולמו בשל עץ
אחד שמנעו ממנו .כמו כן המן ,הגם שגידלו המלך מעל כל השרים ,ועל אף כבוד
עשרו ורוב בניו ,מ"מ כיון שיהודי אחד היושב בשער המלך לא משתחוה לו – הכל
אינו שווה בעיניו .ובזה נבין את החילוק מדוע בגשמיות אפילו חצי תאותו אין לו,
משא''כ ברוחניות אדרבה ואדרבה מתמלא בסיפוקו .כי בגשמיות אין סיפוק מעצם
הדבר עצמו ,וכל התאוה היא לכפול עוד ועוד ,וכל זמן שלא השיג עוד ועוד אין שווה
לו אפילו מה שיש בידו כבר .אולם ברוחניות  -ההנאה האמיתית היא מכל טיפה
וטיפה כדגים שבים ,וההנאה היא ממה שיש לו עתה ,אלא שזה גורם לו להתאוות
לעוד ,אבל תאוה זו אינה ממעטת את ההנאה הקיימת ,וא"כ כשיש לו סיפוק ממה
שיש לו עתה נשאר לו החצי שבידו (עפ"י שערי מאור).
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כז.

שערי טומאה ,ואילו
ְ 593ו ַה ּׁ ֵשנִ יתַ ,א ֲח ֵרי ֲא ׁ ֶשר ֶי ֱאסֹף
היו נשארים במצרים
ְו ִי ְכנֹס 594 -עוֹ ד ִי ְכסֹף ֶל ֱאסֹף,
עוד כמה רגעים בכדי
שיחמיץ בצקם  -היו
ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה
נשקעים ח"ו בשער
(קה"ר א ,יג) (מא) ֵאין ָא ָדם יוֹ ֵצא ִמן
החמישים ,ושוב לא
היו יכולים לצאת
ָהעוֹ ָלם ַו ֲח ִצי ַּת ֲא ָותוֹ ְּב ָידוֹ ֵ ,י ׁש ְּב ָידוֹ
לעולם .א"כ כל הצלחת
את ִים,
ָמנֶ ה ִ -מ ְת ַא ֶ ּוה ַל ֲעשׂ וֹ תוֹ ָמ ַ
ממצרים
יציאתנו
וכל קיומנו בעולם
את ִים ִ -מ ְת ַא ֶ ּוה ַל ֲעשׂ וֹ ָתם
ִה ּ ִׂשיגָ ה ָידוֹ ָמ ַ
היו אותם הרגעים
ַא ְר ַּבע ֵמאוֹ תְ .ו ֵכן ָּכת ּוב (קהלת ה ,ט)
שהקדים
המעטים
הקב"ה והוציאנו משם
ֹא-ישְׂ ַּבע ֶּכ ֶסף".
"א ֵֹהב ֶּכ ֶסף ל ִ
בחפזון ,והרי יצאנו
מאפילה של מ"ט
שערי טומאה לאור גדול של מ"ט שערי קדושה עד לקבלת התורה .והרי עד
כמה יכול אדם להחיות את נפשו ולהיטיב לעצמו נצח ,אם יקדים אף ברגע אחת
לשוב אל קונו ,כי מי יודע מה יולד ברגע אח"כ ,ואולי ח"ו יהיה נשקע שלא יוכל
לצאת עוד ח"ו .ועפי"ז למדנו עוד במה שאמרו חז"ל 'אל תאמר לכשאפנה אשנה
שמא לא תפנה' ,אינו לכשאפנה למחר ושמא לא תפנה למחר ,אלא אל תאמר
לכשאפנה בעוד רגע אשנה ,אלא ברגע זה שאתה מוצא ומצוי לך חטוף ושנה
פרקך ,שמא לא תפנה אם תאחר הרגע ,וזהו 'כי בחפזון יצאת ממצרים' .עכ"ד.

שערי

השער השני

תשובה

111

שערי

ישיתַ ,ה ְּז ַמן ִמ ְת ַמ ֵעט
ַה ּׁ ְש ִל ׁ ִ
595

קצר
היום
מב.
מרובה.
והמלאכה

אכת
אכה ְמ ֻר ָּבהְ ,מ ֶל ֶ
ְו ַה ְּמ ָל ָ
כתב רבינו בביאורו
לאבות שם :היום
ַה ּתוֹ ָרה ְ 596ו ִת ּק ּון ַה ֶּנ ֶפ ׁש ְו ַה ּ ָׂשגַ ת
קצר  -אלו ימותיו של
ַה ַּמ ֲעלוֹ תְּ ,כמוֹ ָ 597ה ַא ֲה ָבה ְו ַה ִ ּי ְר ָאה
אדם שהם קצרים כנגד
מלאכת התורה שהיא
ְו ַה ְּד ֵבק ּותְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו זִ ְכרוֹ נָ ם
מרובה ,שנאמר (איוב
ִל ְב ָר ָכה (אבות פ"ב מט"ו) (598מב) ַהיּ וֹ ם
יא ,ט)" ,ארוכה מארץ
מדה ורחבה מני ים",
אכה ְמ ֻר ָּבה.
ָק ֵצר ְו ַה ְּמ ָל ָ
ואין יורד לסוף .וזהו
שאמרו (שמו"ר פמ"ז,
ז) שכל ארבעים יום שעמד משה בהר סיני לא ישן ,ומשלו זה למלך שאמר
לעבדו לך מדוד זהובים מכאן ועד למחר וכל מה שתמדוד יהיה שלך ,איך יישן?
והלא באותה שעה יפסיד כמה! כך אמר משה ,איך אישן? כמה מרגליות מדברי
תורה אפסיד! על אחת כמה וכמה אנו בל ניתן שינה לעינינו לעפעפינו תנומה.
וכתב ה'חפץ חיים' (שם עולם ח"א פי"ב)" :ארוכה מארץ מדה ורחבה מני ים",
דהיינו אם באנו לכתוב כל הענינים הצפונים בה ,לא יספיק אורך הארץ על זה.
והיה לו לכתוב "ארוכה מארץ ורחבה מני ים" ,ואיתא בספרים דהכוונה לפי מה
שידוע שטבע כל דבר למדוד במדה הראויה לזה .דהיינו ,סחורה (בד) נמדדת
באמה ,ויש דברים שמודדים בדבר שמחזיק שלש אמות ,ותחומין נמדד בחבל
של חמישים אמה כדאיתא בעירובין .והכלל ,כל דבר שהוא גדול יותר ,כך המדה
שימדדו בה היא גדולה .ולזה בא הכתוב ואמר ,אודות התורה בעצמה אין לנו
לדבר שהיא בודאי גדולה עד אין חקר ,ואפילו המדה שימדדו בה גם כן ארוכה
מארץ.
ביאורים

 .595מלאכת התורה .לימוד התורה וקיום המצוות .596 .ותקון הנפש .תיקון
המדות (משיבת נפש) .או הכוונה ,העמידה בנסיונות (הרוצה בתשובה).597 .
האהבה והיראה והדבקות .שכולן מצוות עשה ,כמו שכתב רבינו להלן שער
ג' אות י"ז .598 .היום קצר והמלאכה מרובה .ראה לעיל אות כ"ב בדברי
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כט.

יעיתַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ְי ַא ֵחר ִּת ּק ּון נַ ְפ ׁשוֹ ִ 599י ְק ֵרה ּו ָעוֹן
ָה ְר ִב ִ
600
ְו ִי ָּכ ׁ ֵשל ַּב ֲע ֵברוֹ ת ָּת ִמיד.

ל.

ישיתְּ ,ב ִאח ּור ִּת ּק ּון ַה ֶּנ ֶפ ׁש ַה ֵ ּי ֶצר הוֹ ֵל ְך
ַה ֲח ִמ ׁ ִ
ּו ִמ ְת ַּג ֵּברְ ,ו ַי ְק ׁ ִש ַ
יח ַה ֵלבְ ,ו ִי ְק ׁ ֶשה ָע ָליו ְל ַת ֵּקן נַ ְפ ׁשוֹ

ַא ֲח ֵרי ֵכןְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכת ּוב (משלי כד ,לא) "ְ 601ו ִה ֵּנה ָע ָלה
ֻכ ּלוֹ ִק ְּמ ׁשֹנִ ים" וגו'ְ 602 .ו ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה
(ע"ז יז ,א) ַּ 603כ ֲא ׁ ֶשר ַה ֵ ּי ֶצר ָק ׁש ּור ַּב ֲע ֵב ָרה ִ 604י ָּד ֶמה ְּכ ִענְ ַין
ַה ִּמינ ּות ְ 605ול ֹא ַת ּ ִׂשיג ָידוֹ ְל ָט ֳה ָרתוֹ ְ 606 .ו ָא ְמר ּו ַּב ּמ ּו ָס ִרים,
ביאורים
רבינו ובביאורים שם .599 .יקרהו עוון .כי עבירה גוררת עבירה .600 .ויכשל
בעבירות תמיד .כיון שלא תיקן נפשו ,והמידות הם יסוד כל התורה כולה כמו
שכתב באבן שלמה (פ"א סעי' א') .601 .והנה עלה וגו' .על כל השדה עלו

קוצים וקשה לזורעה ,בגלל עצלותו שלא חרש כראוי .וכן כאן בגלל עצלותו
נתגבר היצר עליו ,ויקשה עליו לשוב אחרי כן .602 .ואמרו רבותינו" .כוונת
רבינו להא דאמרו ע"ז י"ז ע"א :כיון דאביק בה טובא כמינות דמיא ע"ש והבן.
מאחי הגאון אי"ש שליט"א" (לשון "אור חדש" על שע"ת מהגה"צ רבי משה
קרליץ זצ"ל אחיו של מרן ה"חזון איש" זצ"ל) .603 .כאשר היצר קשור
בעבירה .כאשר יצרו של אדם דבוק ומחובר ביותר בעבירה( .דברי הגמרא שם
מתייחסים לענין זנות  -גילוי עריות ,אמנם לדעת רבינו הדבר נכון גם לגבי שאר
עבירות) .604 .ידמה כענין המינות .דומה הוא בזה לאדם שדבוק בעבירה
של מינות שקשה לו מאד להפרד ממנה ,כמו שאמרו (ע"ז יז" ).כל הפורש
ממינות מיית" ,וכן לענין זנות ושאר עבירות .605 .ולא תשיג ידו לטהרתו .לא
יוכל להטהר ממנה ,ואף אם יחזור בתשובה עליה ,קרוב הדבר שימשך אחריה
שוב ויחזור לסורו ,שכן כח משיכתה גדול ביותר .606 .ואמרו במוסרים .בספר

שלושים ותשעה יום

שלושים ותשעה יום
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שערי
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ַ 607ה ֶה ְר ֵּגל ַעל ָּכל ָּד ָבר ִ ׁ 608ש ְלטוֹ ן.
לאַ .ה ּׁ ִש ּׁ ִשית ,א ּו ַלי ל ֹא ִ 609י ָּמ ׁ ְשכ ּו ָי ָמיו ְו ָימ ּות ֶט ֶרם
ַי ׁ ְש ִלים 610חֹק ַה ְּת ׁש ּו ָבהַ ,על ֵּכן ִהזְ ִהיר ׁ ְשלֹמֹה ָע ָליו
ל-עת ִי ְהי ּו ְבגָ ֶד ָ
יך ְל ָבנִ ים".
ַה ּׁ ָשלוֹ ם (קהלת ט ,ח) "ְּ 611ב ָכ ֵ
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ָל ֶהם ַּכ ֲא ׁ ֶשר ַּב ְּת ִח ָּלה.

לג.

ַה ּׁ ְש ִמינִ יתְּ 615 ,בבוֹ אוֹ ַב ָ ּי ִמים ְו ֶי ֱח ַל ׁש ּ 616כ ַֹח ַה ֵ ּי ֶצר ,ל ֹא
ְי ַק ֵּבל 617שָׂ ָכר ַעל ַה ְּת ׁש ּו ָבה ַּ 618כ ֲא ׁ ֶשר ְּב ִת ּק ּון ְל ָבבוֹ

ימי ְּבחוּרוֹ ָתיוְ .ו ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (ע"ז יט ,א)
ִּב ֵ

י-א ׁ
ת-י ָי" (תהלים קיב ,א) ְּ 619 -בעוֹ דוֹ ִא ׁ
יש ָי ֵרא ֶא ְ
"א ׁ ְש ֵר ִ
ַ
יש.
יעיתְּ 612 ,ב ִה ְת ַא ֲחרוֹ ִמן ַה ְּת ׁש ּו ָבה ִי ְהי ּו
ַה ּׁ ְש ִב ִ
614
613
ְול ֹא ִי ְד ַאג
ְו ִי ׁ ְש ַּכח ְיגוֹ נָ ם,
ֲעוֹנוֹ ָתיו ְי ׁ ָשנִ ים,

ְ 620ו ָא ְמר ּו (סנהדרין כב ,א) ַּכ ֲא ׁ ֶשר ל ֹא ִת ְמ ָצא ַיד ַה ַּג ָּנב ִלגְ נֹב,
ַי ֲחזִ יק נַ ְפ ׁשוֹ ְּכ ִא ׁ
יש ׁ ָשלוֹ ם.

ביאורים

"מוסרי הפילוסופים" ואינו מדברי חז"ל (אור חדש) .או כוונתו ,כפי שלימדו
בעלי המוסר[ .במשלי כב ,ו ,כתב רבינו בביאורו עה"פ "גם כי יזקין לא יסור
ממנה" " -כאשר אמרו ז"ל ההרגל על כל דבר שלטון"] .607 .ההרגל על כל
דבר שלטון .דבר שהורגל בו האדם ,בין לטוב ובין לרע ,הרי דבר זה שולט
עליו .ומכיון שהורגל בעבירות ,וההרגל שליט עליו ,איך יוכל לשוב מחטאיו.
 .608שלטון .וז"ל 'מסילת ישרים' (פ"ט)" :ומי שמרגיל עצמו למנהגות האלה,
איננו אדון בעצמו לעשות היפך זה כשירצה ,כי כבר נאסר רצונו במאסר
ההרגל הנעשה טבע שני"' .שלטון'  -היינו יותר מטבע ,שמשתלט עליו באופן
שמתגבר (מאור השער) .609 .ימשכו .יאריכו .610 .חוק התשובה .חובת
תשובתו" ,כי צריכה למדרגות רבות" (לשון רבינו לעיל שער א' אות כ') .ור"ל,
שלא יזכה לעשות תשובה שלמה .611 .בכל עת יהיו בגדיך לבנים .ראה לעיל
אות ט"ו בדברי רבינו ובביאורים שם .612 .בהתאחרו מן התשובה .עיין לעיל
שער א' אות ד' שהאריך רבינו ברעת המתאחר מן התשובה ,וכאן הוסיף עוד
שני טעמים שלא כתב שם .613 .וישכח יגונם .ישכח הצער שהיה לו עליהם
סמוך לעשייתן .או הכוונה ,מכיון שהיגון הוא מעיקרי התשובה (ראה לעיל
שער א' אות י"ב) ,אם נתאחר מלשוב  -לא יוכל להצטער עליהם כדבעי,
שהזמן מקהה את רגש הצער על העבירה .614 .ולא ידאג להם כאשר

ביאורים

בתחילה .לא ידאג על ענשם כמו שהיה דואג אם היה עושה תשובה מיד
בתחילה [וכן לא ידאג פן לא השלים חק התשובה ופן יתגבר יצרו עליו,
כמ"ש רבינו לעיל שער א' אות ט"ז וי"ז] .או הכוונה ,לא ידאג עליהם כמו
שדאג בתחילה סמוך לעשייתן .ומכיון שחסר לו היגון והדאגה שהם מעיקרי
התשובה  -אין תשובתו שלימה .615 .בבואו בימים .בהגיעו לימי הזקנה.
 .616כח היצר .הבא מחמת חומו הטבעי (זה השער) .617 .שכר על התשובה.
טהרת הנפש וקרבתה לאלוקים (הרוצה בתשובה) .השכר הוא הוכחה על
שלימות התשובה (מאור השער) .618 .כאשר בתקון לבבו בימי בחורותיו .כמו
אם היה מתקן לבבו כשהוא בכח גופו ויצרו עודנו בתוקפו ,וכמו שאמרו (אבות ה,
כג) 'לפום צערא אגרא' .619 .בעודו איש .כשהוא בחור בכוחו ...קודם ימי הזקנה
(רש"י)" .רוצה לומר ,כי תשובת האדם המעולה ,בימי בחורותיו ,כשעוד כוחו
עליו ויתגבר על יצרו" (לשון רבינו לעיל שער א' אות ט') .620 .ואמרו כאשר
וכו' .ז"ל הגמרא במסכת סנהדרין (כב" :).חסריה לגנבא  -נפשיה לשלמא נקט".
ופירש רש"י" :כשהגנב חסר שאינו מוצא מקום (ממי) לגנוב ,מחזיק (את) עצמו
בענוה כאיש שלום" .וכוונת רבינו בזה להוסיף ,שהזקן השב בתשובה  -יתכן שאין
תשובתו אמיתית ורק שאין בכוחו כבר לחטוא.
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לד.

תשובה
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ימי ַה ִּז ְקנָ הְּ 621 ,ב ֶה ְע ֵּדר ּכ ַֹח ַה ַה ְר ָ ּג ׁשוֹ ת,
יעיתִּ ,ב ֵ
ַה ְּת ׁ ִש ִ
622

ֵאינֶ נּ ּו עוֹ ֵצר ּכ ַֹח
ְ 624ו ַל ֲער ְֹך ַמ ֲח ׁ ָשבוֹ ת ְל ִה ָּל ֵחם

623

ְל ַח ֵּד ׁש ְמ ִס ּלוֹ ת ִּב ְל ָבבוֹ

625

ָּב ֶהן

626

ְּב ִי ְצרוֹ ּ ,ו ְל ַה ּ ִׂשיג

ַה ַּמ ֲעלוֹ תְ ,ו ִל ְטר ַֹח ְו ַל ֲעמֹל ַּב ּתוֹ ָרה ּ 627ו ַב ּ ְפ ֻע ּלוֹ תְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר
ימי ְּבח ּור ֶֹת ָ
ת-בוֹ ְר ֶא ָ
יך ִּב ֵ
יך ַ 628עד ֲא ׁ ֶשר
(קהלת יב ,א) " ּוזְ כֹר ֶא ּ
ֹאמר ֵ 630אין-
ֹא-יבֹא ּו ְ 629י ֵמי ָה ָר ָעה ְו ִה ִ ּגיע ּו ׁ ָשנִ ים ֲא ׁ ֶשר ּת ַ
ל ָ

ארבעים ואחד יום

ִלי ָב ֶהם ֵח ֶפץ"ַ .על ֵּכן ָרא ּוי ָל ָא ָדם ְ 631ל ָה ִח ׁ
יש ִמ ְפ ָלט ְלנַ ְפ ׁשוֹ ,
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ָּכ ִענְ ָין ׁ ֶש ָא ַמר ָּד ִוד ָע ָליו ַה ּׁ ָשלוֹ ם (תהלים קיט ,ס) "ַ 632ח ׁ ְש ִּתי
ְ 633ול ֹא ִה ְת ַמ ְה ָמ ְה ִּתי ִל ׁ ְשמֹר ִמ ְצו ֶֹת ָ
יך".
ביאורים

 .621בהעדר כח ההרגשות .באשר הולך וחסר כח ההרגשים וההתלהבות
(בהתאם להחלשות כחות הגוף) .622 .איננו עוצר כח .אין בכוחו.
 .623לחדש מסילות בלבבו .לסלול דרכים חדשות בלבו .624 .ולערוך
מחשבות וכו' .לסדר את מחשבותיו  -להתבונן ביראת השם ולחפש בכל יום
עצות ותחבולות חדשות איך להלחם ביצרו .625 .בהן .בעזרת מחשבותיו.
 .626ביצרו .ואף שתאוות הגוף נחלשו בימי הזקנה ,מ"מ תאוות אחרות
כגון חמדת הממון והכבוד מתחזקות ,וצריך מסילות חדשות להתחזק נגדם
גם בימי הזקנה (משיבת נפש) .ועוד ,שגם הכח לעמוד נגד היצר פוחת והולך.
 .627ובפעולות .בקיום המצוות ומעשים טובים .628 .עד אשר לא יבואו.
קודם שיבואו .629 .ימי הרעה .אלו ימי הזקנה (שבת קנא .630 .):אין לי
בהם חפץ .אין לי בהם ַּת ַאוַ ת שום תענוג בחיי העולם הזה ,כי אז לא ֵּת ָח ֵשׁב
לך לצדקה כל כך אם תחדל בהם מחטוא (לשון הספורנו) .631 .להחיש מפלט
לנפשו .למהר למצוא הצלה לנפשו .632 .חשתי .מיהרתי בכל כוחי בימי
בחורותי .633 .ולא התמהמהתי .אפילו לרגע קט .כלומר ,לא חכיתי על ימי
זקנותי.
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ִי ְר ַאת ׁ ָש ַמ ִים
ַּתנְ ָיא ְּב ֵר ׁ
יש ַמ ֶס ֶכת ֲא ִציל ּות (או"מ ע' ס"ז) ֵא ִל ָ ּיה ּו ֶּבן
2
1
יוֹ ֵסף ּ ָפ ַתח ְּכ ִתיב “סוֹ ד ה' ִל ֵיר ָאיו ּו ְב ִריתוֹ
ְלהוֹ ִד ָ
יפנָ א ׁ ֶש ֵאין ַה ָקדוֹ ׁש ָּבר ּו ְך ה ּוא ְמגַ ֶּלה
יעם” ֵ 3מ ָהא א ּו ִל ְ
ש ָר ֵאל ָל ַמד ִמ ְק ָרא
סוֹ ָדיו ִּכי ִאם ִל ֵיר ָאיו ׁ ֶש ַא ִפל ּו ָא ָדם ִמ ִ ּי ְ ׂ
4
ִמ ׁ ְשנָ ה ַּת ְלמ ּוד ְו ַא ָּג ָדה ְו ּתוֹ ֶס ְפ ּתוֹ ת ְו ֵאין ּבוֹ ִי ְר ָאה ְ -ל ִח ָּנם
ָצ ַלל ְּב ַמ ִים ַא ִ ּד ִירים ְו ָכל ַמה ֶ ּׁ 5ש ּ ָט ַרח ְל ִח ָּנם ָט ַרחּ .ו ְב ׁ ַש ָּבת

זְ ָר ִעיםִ 8 ,ע ֶּת ָ
יך זֶ ה ֵס ֶדר מוֹ ֵעד9 ,ח ֶֹסן זֶ ה ֵס ֶדר נָ ׁ ִשים,
ביאורים

 .1פתח .התחיל לדרוש .2 .כתיב .סוד ה' ליראיו וגו' .פסוק הוא בתהלים (כה,
יד) ,ופירושו :את סודו יגלה ה' ליראיו ,ואת תורתו הנתונה בברית יודיע להם.
 .3מהא אוליפנא .מכאן למדנו .4 .יראה .יראת השם .5 .שטרח .ויגע בתורה.
 .6מאי דכתיב .מהי כוונת הפסוק (ישעיה לג ,ו) והיה אמונת וגו' ,מדובר בנבואת
ישעיהו על הצלת ישראל מידי סנחריב מלך אשור .בפסוק זה אומר ישעיהו
שאם רוצים בני ישראל שתשמר שלוותם ,עליהם ללמוד חכמה ודעת ויראת
ה' ,וזה יהיה ה"אוצר" שלהם לקיים השלום בארץ .הגמרא דורשת כל חלק
מהפסוק .7 .אמונת זה סדר זרעים .המלה "אמונת" מרמז לזרעים ,שהתורה
סומכת על אמונת האדם להפריש מעשרותיו כראוי (רש"י) .או – שמאמין בחי
העולמים וזורע (תוס' בשם ירושלמי) .8 .עתיך זה סדר מועד" .עתיך" מלשון
עת ,זמן ,מרמז לסדר מועד הכולל את הלכות מועדי השנה ומה שנתחייב בהם.
 .9חוסן .פירושו כח ,שרשה בארמית פירושו לנחול ,לרשת .ועל ידי אשה

ארבעים ושנים יום

יש ָל ִק ׁ
(ל"א א') ָא ַמר ֵר ׁ
ישַ 6 :מאי ִ ּד ְכ ִתיב ְ“ו ָה ָיה ֱאמ ּונַ ת
7
ִע ֶּת ָ
יך ח ֶֹסן ְי ׁש ּועֹת ָח ְכ ַמת ָו ָד ַעת” וגו' ֱאמ ּונַ ת זֶ ה ֵס ֶדר
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א .יראת
אוצרו.

ה'

עיונים

היא

ה"אוצר"
ֵ 11ס ֶדר ָק ָד ׁ ִשיםָ 12 ,ו ָד ַעת זֶ ה ֵס ֶדר
הבטוח הוא אחד –
יראת שמים! כי ירא
ְט ָהרוֹ תְ 13 ,ו ַא ִפל ּו ָה ֵכי “(א) ִי ְר ַאת ה'
אינו מרפה את ידיו ,גם
ִהיא אוֹ ָצרוֹ ” [פירש"י ה ּוא ִע ָּקר
לא בשעת קושי ,מבחן,
מצוקה ,רגעי חולשה
ֶה ָח ׁש ּוב ְּב ֵעינָ יו ֶ 14ל ֱאצֹר ְו ַל ֲעשׂ וֹ ת
וכדומה ,הירא אינו
ְסגֻ ָּלה ְלזִ ָּכרוֹ ן]ָ .א ַמר ָר ָבא ְּ 15ב ׁ ָש ָעה
מועל באמון לעולם!
(דליות יחזקאל).
ׁ ֶש ַּמ ְכנִ ִ
יסין ָא ָדם ְל ִדין 16אוֹ ְמ ִרים לוֹ :
(הקדמת
והמהר"ל
18
17
ֶּב ֱאמ ּונָ ה?
את ְונָ ַת ָּת
ש ָ
ָק ַב ְע ָּת
נָ ָ ׂ
תפארת ישראל עמ'
ה') כתב :יראת ה' היא
האוצר היחיד שיש לו ערובה ובטחון להמשכיות ולקיום תמידי ,כי רק החיבור
אל הקב"ה יכול לקשור את החולף אל הנצח.
ביאורים

יש יורש ,לכן "חוסן" מרמז לסדר נשים שכולל שם הענינים הנובעים מחמת
נישואין .10 .ישועות זה סדר נזיקין .הכולל הדינים שבין אדם לחבירו בעניני
ממון .כיון שסדר נזיקין מושיע את ישראל ע"י שמזהירם מלהזיק ומלגרום
לעצמם חיוב ממון – הבינה הגמרא ש"ישועות" מרמז לסדר נזיקין (רש"י).
 .11סדר קדשים .הכולל דיני בית המקדש והקרבנות .12 .ודעת זה סדר טהרות.
הכולל דיני טומאה וטהרה .דעת עדיף מחכמה ,ומשום כך לימוד טהרות נחשב
יותר עמוק מלימוד קדשים (רש"י) .13 .ואפילו הכי .למרות שלמד כל ששת
סדרי המשנה ,בכל זאת .14 ...לאצור ולעשות סגולה לזכרון .אם תהיה באדם
יראת ה' ,רק אז תיאצר בו התורה שלמד ויזכרנה ,אבל אם אין בו יראת ה' –
ישכחנה (רש"י) .15 .בשעה שמכניסין את האדם .לאחר מותו לדין בבית דין
של מעלה ,והוא נצב מול גזר דינו שיקבע את מעמדו הנצחי .16 .אומרים לו.
שואלים אותו שש שאלות על פי סדר הפסוק הנ"ל" :והיה אמונת עתיך" וגו'.
 .17באמונה .האם היית ישר והגון בעסקיך ,שניהלת אותם ביושר .18 .קבעת
עתים לתורה .לפי שהאדם צריך להתעסק בדרך ארץ (במלאכה לפרנסתו),

בפריה

ב .עסקת
ורביה .מהרש"א מעיר

שאין שואלים אותו
אם קיים פריה ורביה,
אלא שואלים אותו
אם עסק בפריה ורביה.
כלומר ,האם עזר
ליתומים וליתומות
להנשא?
[וכדומה]
[ועיין בן יהוידע
שפירש אחרת].
ג.

מוטב

אם

לא

העלית .בספר "צדקת
הצדיק" (רכ"ה) הסביר
את עומק המשל
שהלומד
והנמשל,

ִע ִּתים ַל ּתוֹ ָרה? (ב) ָע ַס ְק ָּת ְּב ִפ ְר ָיה
ית ִל ׁ
ְו ִר ְב ָיה? ִ 19צ ּ ִפ ָ
יש ּו ָעה? ִ ּ 20פ ְל ּ ַפ ְל ָּת
ְּב ָח ְכ ָמה? ֵה ַבנְ ָּת ָ ּד ָבר ִמ ּתוֹ ְך ָ ּד ָבר?
ְ 21ו ַא ִפל ּו ָה ֵכיִ 22 ,אי ִ“י ְר ַאת ה' ִהיא
אוֹ ָצרוֹ ” ִ -איןִ ,אי ָלא ָ -לא.

ָמ ׁ ָשל

ְל ָא ָדם ׁ ֶש ָא ַמר ִל ׁ ְשלוּחוֹ
23

ַה ֲע ֵלה ִלי ּכוֹ ר ִח ּ ִטין
ָל ֲע ִל ָ ּיהָ 24 ,ה ַל ְך ְו ֶה ֱע ָלה לוֹ ָ 25 ,א ַמר לוֹ :

ֵע ַר ְב ָּת ִלי ָּב ֶהן ַקב 26ח ּו ְמטוֹ ן?
יע]
[ש ְּמ ׁ ַש ֵּמר ֶאת ַה ּ ֵפרוֹ ת ִמ ְּל ַה ְת ִל ַ
ֶׁ
(27ג)
[כ ְך ִאם
יתָּ .
ָא ַמר לוֹ ָ :לאוָ .א ַמר לוֹ  :מ ּו ָטב ִאם ל ֹא ֶה ֱע ֵל ָ
ביאורים

הוצרך לקבוע עתים לתורה – דבר קצוב – שלא ימשך כל היום לדרך ארץ
(רש"י) .19 .צפית לישועה .לגאולה ולביאת המשיח .20 .פלפלת בחכמה.
"פלפול החברים" הוא אחד מארבעים ושמונה הקנינים שהתורה נקנית בהם
(אבות ו ,ו) .21 .ואפילו הכי .למרות שהאדם עבר את ששת השלבים הללו
עדיין אין בידו את המפתח העיקרי ,כי כל אותן מעלות מועילות רק אם יהיה
בו גם יראת שמים .22 .אי יראת ה' היא אוצרו – אין .כלומר ,אם עשה אותה
לעיקר ולאוצר שלו אז זוכה בדין ,ואם לא עשאה לעיקר  -אינו זוכה .23 .העלה
לי (מדת) כור חיטים .למחסן הנמצא בעליה .24 .הלך .השליח .25 .אמר לו.
בעל הבית .26 .חומטון .מעט חומר (אדמה מלוחה) המשמר את החיטה שלא
תתליע ושלא תרקיב .27 .מוטב אם לא העלית .שהרי עכשיו עלינו לטרוח

ארבעים ושלושה יום

ארבעים ושלושה יום

ְ 10י ׁשוּעוֹ ת זֶ ה ֵס ֶדר נְ זִ ִ
יקיןָ ,ח ְכ ַמת זֶ ה

עיונים
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תורה ללא יראת
ֵאין ּבוֹ ִי ְר ַאת ׁ ָש ַמ ִים מ ּו ָטב ׁ ֶש ּל ֹא ָה ָיה
שמים ,בנוסף לכך
לוֹ ֵמד]ָ .א ַמר ַר ָּבה ַּבר ַרב ה ּונָ א ָּכל
שתורתו היא חסרת
תועלת ,הרי זה גם
ָא ָדם ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ּבוֹ ּתוֹ ָרה ְו ֵאין ּבוֹ ִי ְר ַאת
יצור באדם חסרונות.
ׁ ָש ַמ ִים (ד) ּדוֹ ֶמה ְלגִ זְ ָּבר ֶ ׁ 28ש ָּמ ְסר ּו לוֹ
ביאור הענין :דכשם
שאיחסון חטה ללא
ַמ ְפ ְּתחוֹ ת ַה ּ ְפנִ ִ
ימיּ וֹ ת ּ 29ו ַמ ְפ ְּתחוֹ ת
חומר משמר ,לא רק
30
ַה ִחיצוֹ נוֹ ת ל ֹא ָמ ְסר ּו לוֹ ְּב ֵהי ַע ֵ ּייל.
שכל החטה תתקלקל
ותהיה חסרת ערך ,וכל
יגיעת האדם היא לריק ולבטלה ,אלא המחסן עצמו יתקלקל ,יתליע ,יעלה ריח
רע ,הקירות יספגו עובש ,רקבון ינגוס בהם ,מכרסמים ימשכו אל ריח הצחנה,
ואחר זמן מה ,לא יהיה המחסן ההוא ראוי לאחסון תבואה בעתיד ,ורק זכרון
רע ישאר ממחסן התבואה ומהשליח חסר התבונה .כך היא הכנסת תורה בלב
שאין בו יראת שמים ,התורה עוד תעשה את ההיפך מהתכלית הנרצה ,כי
חכמת התורה תכניס ערמה בלבו ,שהוא ינצל אותה לרעה .נמצא שהלומד
תורה ומפלפל בה ,אם עושה זאת ללא יראת שמים ,לא רק שתורתו חסרת
תועלת ,אלא על כרחך שמעשיו יהיו מקולקלים[ .בדרך זו מבאר הגר"א גם את
הפסוק" :יערוף כמטר לקחי" .דברים לב ,ב].
ד .דומה לגזבר שמסרו לו מפתחות הפנימיות (תורה) ומפתחות החיצוניות
(יראת שמים) לא מסרו לו .יש לעיין ,מה משנה לנו בהבנת המשל והנמשל
ביאורים

ולהורידם! כמו כן אדם הלומד תורה ורוצה לזכור מה שלמד (שרוצה לשמרם
באוצר) צריך שיהיה לו יראת ה' (החומטון) כדי לשמור על תורתו שלא ישכחנה.
 .28שמסרו לו מפתחות .לדלתות הפנימיות ,שדרכן נכנסים לחדרים הפנימיים.
 .29ומפתחות .לדלתות החיצונות ,שדרכן נכנסים לחדרים החיצונים .30 .בהי
עייל .באיזה פתח יכנס כדי לפתוח את החדרים הפנימיים? ונמצא שהמפתחות
הפנימיות בידו ללא תועלת .כך אדם שיש בו יראת שמים [המפתחות החיצונות]
על ידי זה ישמור ויקיים את התורה שלומד [המפתחות הפנימיות] .אבל אם אין
בו יראת שמים ,לא יחוש לשמור ולקיים את תורתו (רש"י).
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31
יה
ַמ ְכ ִריז ַר ִּבי ַי ַּנאי ֲח ָבל ַעל ְ ּד ֵלית ֵל ּ

לדעת לאיזו מפתחות
נמשלו התורה ולאיזו
נמשלה ַ ּד ְר ָּתא ָ
[ח ֵצר] ְ 32ו ַת ְר ָעא ְל ַד ְר ָּתא ָע ִביד
מפתחות
היראת שמים( ,התורה
שה ׁ ַש ַער ֶל ָח ֵצרָּ ,כ ְך ַה ּתוֹ ָרה ה ּוא
ְ[ועוֹ ֶ ׂ
ויראת
לפנימיות,
ׁ ַש ַער ְל ִי ְר ַאת ׁ ָש ַמ ִים ְו ִאם ֵאין ּבוֹ ִי ְר ַאת
לחיצוניות),
שמים
ְ
היה
אם
גם
הרי
ׁ ָש ַמ ִים ַמה ֹּצ ֶרך ְלתוֹ ָרתוֹ ]ָ .א ַמר ַרב
להיפך ,שהתורה היתה
נמשלת למפתחות ְיה ּו ָדא :ל ֹא ָּב ָרא ַה ָקדוֹ ׁש ָּבר ּו ְך ה ּוא
ויראת
החיצוניות
שמים למפתחות הפנימיות ,גם אז לכאורה לא היה תועלת במי שיש בו תורה
ללא יראת שמים ,כיון שסוף סוף לא יוכל ליכנס לחדר פנימה ,מאחר וחסרו לו
מפתחות הפנימיות?
וביארו המפרשים ,שאם התורה היתה נמשלת למפתחות החיצוניות ויראת
שמים למפתחות הפנימיות ,עדיין היה איזה תועלת בתורה אף ללא יראת
שמים ,מאחר ואם היו מוסרים לו רק את המפתחות החיצוניות (תורה) ,יכול
היה להכנס לכל הפחות לחצר ,אמנם לא לחדור לחדרים לפני-ולפנים ,אבל
יוכל ללקט מעט אורות מהאוירה הסובבת בחצר .אך כאשר אין לו מפתחות
החיצוניות ,אם כן הוא מנוע מלהתקרב אף לפתח החצר ,ואין המפתחות
הפנימיות שוים מאומה .תורה היא המפתחות הפנימיים ויראת שמים הם
המפתחות החיצוניים ,ללא יראת שמים ,לא תהיה לו כלל גישה אף לפתח
החצר ,והיינו שאפילו ידיעות שטחיות הוא לא יוכל ללקט מהתורה ,לא יוכל
לחוש את עומקה ,לא יהיה מחובר אליה ,ולא יוכל לשמוח בה ,לא לחדש בה,
ולא להרהר בדברי תורה ,אלא רק בשעה שספר פתוח לפניו ,ורק במה שרואה,
ורק כל זמן שמאלץ את עצמו להביט( .על פי "חתם סופר").
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 .31חבל על דלית ליה דרתא .חבל על מי שאין לו חצר .32 .ותרעא לדרתא
עביד .אבל שער לחצר הוא עושה ,הרי אדם זה עמל ,ולא השיג את התכלית!

מה צורך לתורתו? העמל בתורה ואין בו יראת שמים ,לא יגיע לתכלית האמיתי
של לימוד התורה – יראת הרוממות מפני הבורא יתברך.
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ֶאת עוֹ ָלמוֹ ֶ 33א ָּלא ְּכ ֵדי ׁ ֶש ִי ְּרא ּו ִמ ְּל ָפנָ יוֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר ְ“ו ָה ֱאל ִֹקים
שה ׁ ֶש ִי ְּרא ּו ִמ ְּל ָפנָ יוַ ”.ר ִּבי ִסימוֹ ן ְו ַר ִּבי ֶא ְל ָעזָ ר ֲ 34הו ּו ַי ְת ֵבי
ָע ָ ׂ
36
35
יה:
יה ַחד ְל ַח ְב ֵר ּ
ָח ִליף ְו ָאזִ יל ַר ִּבי ַי ֲעקֹב ַּבר ֲא ָחא ָא ַמר ֵל ּ
37
יה ִא ָיד ְך:
נֵ יק ּו ִמ ַק ֵמיהּ ִ ,דגְ ַבר ְ ּד ִחיל ֶח ְט ִאין ה ּואָ .א ַמר ֵל ּ
38
יהַ :א ֵמינָ א ָל ְך
נֵ יק ּום ִמ ַּק ֵּמיהּ ִ ,דגְ ַבר ַּבר אוֹ ְר ָין ה ּואָ .א ַמר ֵל ּ

ַאנָ א ִ ּדגְ ַבר ְ ּד ִחיל ֶח ְט ִאין ה ּואְ ,ו ָא ַמ ְר ְּת ִלי ַא ְּתַּ :בר אוֹ ְר ָין ה ּוא?
[פירש"י ְּכלוֹ ַמר ַא ָּתה ִמ ַע ְט ָּת ִּב ׁ ְש ָבחוֹ ] ִּ 39ת ְס ַּת ֵיּם ְ ּד ַר ִּבי
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ביאורים

 .33אלא כדי שיראו מלפניו .כלומר ,הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בגלל
האדם ,שהוא הנברא שמסוגל להרגיש יראת הבורא .מתוך הרגשה זו של יראה,
מבטל האדם את עצמיותו מפני השם ,ועל ידי זה הוא מגיע לשיא הקרבה לה',
שאין למעלה הימנה .והרי השיג בזה את תכלית הבריאה (מהר"ל) .34 .הוו
יתבי .היו יושבים ביחד .35 .חליף ואזיל .ועבר לפניהם .36 .אמר ליה .אמר
אחד לחבירו כשראה את רבי יעקב ,הבה נעמוד מפניו ,כי הוא אדם ירא חטא.
 .37אמר ליה אידך .אמר לו השני הבה נעמוד מפניו ,כי הוא תלמיד חכם.
 .38אמר ליה אמינא וכו' .אמר לו הראשון לשני בתמיהה :אני אמרתי שיש
לקום מפניו מפני שהוא ירא חטא ,ואתה אומר לי שיש לעמוד מפניו מפני
שהוא תלמיד חכם? אדרבה ,יותר יש לכבדו מחמת יראת החטא שבו (רש"י).
 .39תסתיים דרבי אלעזר וכו' .הגמרא מוכיחה שרבי אלעזר הוא זה ששיבח
את רבי יעקב "שהוא אדם ירא חטא" ,מפני שרבי אלעזר מחשיב יראת חטא
יותר מידיעת התורה ,והראיה לכך היא משום שרבי יוחנן אמר בשם רבי אלעזר
אין לו .40 ...אלא יראת שמים בלבד .כלומר ,אין שום דבר מלבד יראת ה'
שבכחו להביא את האדם למצב שיימצא "בעולמו של ה'" .כי מתוך יראת ה',

ה .כי אם ליראה וגו'.

ִי ְר ַאת ׁ ָש ַמ ִים ִּב ְל ַבדֶ ׁ 41 ,שנֶ ֶא ַמר:
ש ָר ֵאל ָמה ה' ֱאל ֶֹק ָ
יך ׁ 42שוֹ ֵאל
ְ“ו ַע ָּתה ִי ְ ׂ

הרי שהקב"ה מבקש
מהאדם בעיקר שיהיה
ירא ה' .ומכאן שאין לו
ֵמ ִע ָּמ ְך (ה) ִּכי ִאם ְל ִי ְר ָאה” וגו'ּ 43 ,ו ְכ ִתיב
להקב"ה בעולמו אלא
אמר ָל ָא ָדם ֵהן ִי ְר ַאת ה' ִהיא
ַ“ו ֹּי ֶ
יראת שמים בלבד .יש
(ו)
לעיין ,הרי הפסוק שם
ָח ְכ ָמה”
ׁ ֶש ֵּכן ְּב ָל ׁשוֹ ן ְי ָונִ י קוֹ ִרין
(דברים י ,יב) מונה
עוד מדות שה' מבקש ְל ַא ַחת ֵ
‘הן’ [פירש"י ְ 44י ִח ָידה ִהיא
מהאדם ("ללכת בכל
ַה ִ ּי ְר ָאה ָּבעוֹ ָלם] ִּ 45ת ְס ַּת ֵ ּים.
דרכיו ולאהבה אותו"
וכו') ,א"כ כיצד מוכח
מהפסוק שהקב"ה מבקש מהאדם בעיקר שיהיה ירא ה'? וי"ל ,שמכל מקום
מלשון הכתוב "כי אם ליראה" משמע שה' מבקש בעיקר את היראה ,וכל שאר
המדות הן תולדות של יראת שמים ,כי מי שהוא ירא ה' באמת ממילא ילך
בדרכיו ויגיע גם לאהבת ה' (רא"ם).
ו .שכן בלשון יוני קורין לאחת הן .יש להקשות ,מה איכפת לנו שבלשון יוני
"הן" פירושו "אחת" ,אם בלשון הקודש "הן" אין פירושה "אחת" ,וכי התורה
נכתבה בלשון יוני?
יש מתרצים ,שודאי בלשון הקודש מילת "הן" פירושו "אחת" .ואף שהיום
לא מדברים כך בלשון הקודש ,מכל מקום מזה שבלשון יוני מדברים כך ,צריך
לומר שזה נשתרבב מלשון הקודש ללשון יוני (ומצינו בשפות העמים מילים
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ֶא ְל ָעזָ ר ה ּוא ְ ּד ָא ַמר ִ ּדגְ ַבר ְ ּד ִחיל ֶח ְט ִאין ה ּואּ ְ ,ד ָא ַמר ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן
ִמ ּׁש ּום ַר ִּבי ֶא ְל ָעזָ ר ֵאין לוֹ ְל ַה ָקדוֹ ׁש ָּבר ּו ְך ה ּוא ְּבעוֹ ָלמוֹ ֶ 40א ָּלא
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מבטל האדם את רצונו מפני רצון השם ,ומתעלה בזה מעל עצמיותו ,ומגיע
לקירבה גדולה אל ה' .אדם הנמצא במצב כזה של קירבה להשם יתברך ,הוא
האדם שנמצא "בעולמו של הקב"ה" – "באוצרו של הקב"ה" (מהר"ל ,ועי'
מהרש"א) .41 .שנאמר( .דברים י ,יב) .42 .שואל מעמך כי אם ליראה .כי
הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים (ברכות לג ,ב) .43 .וכתיב( .איוב כח ,כח).
 .44יחידה היא .כלומר ,יראת ה' היא יחידה בעולם ,שאין להקב"ה בעולמו דבר
החשוב כמוה .45 .תסתיים .אכן התברר הדבר.
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“כי זֶ ה ָּכל ָה ָא ָדם”? ָא ַמר ַר ִּבי
ַ 47מאי ִּ

אמונה ,וכמו שכתוב
"וייראו העם את ה'
ֶא ְל ָעזָ רָּ :כל ָהעוֹ ָלם ֻּכ ּלוֹ ל ֹא נִ ְב ָרא
ויאמינו בה'" וגו' ,קודם
יראה ואח"כ אמונהֶ 48 ,א ָּלא ִּב ׁ ְש ִביל זֶ ה ְ[י ֵרא ׁ ָש ַמ ִים]ַ .ר ִּבי
והביא על זה לשון
ַא ָּבא ַּבר ַּכ ֲהנָ א ָא ַמרָ ׁ 49 :שק ּול זֶ ה
הזוהר הק' (בראשית
דף נ"ט א') וז"ל" :כל
ְּכנֶ גֶ ד ָּכל ָהעוֹ ָלם ֻּכ ּלוֹ ִ ׁ .ש ְמעוֹ ן ֶּבן
בר נש דדחיל ליה
לקוב"ה שריא עמיה ַעזַ ּאי אוֹ ֵמר ְו ַא ְמ ֵרי ָל ּה ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶּבן
מהימנותא
כדקא זוֹ ָמא אוֹ ֵמר (ח)ל ֹא נִ ְב ָרא ָּכל ָהעוֹ ָלם
יאות" ,עכ"ל .וכעין זה
[ל ְהיוֹ ת ַצ ְו ָּתא
ֻּכ ּלוֹ ֶא ָּלא ְ 50ל ֶצ ֶוות ְלזֶ ה ִ
מבואר בדברי הרמח"ל
ז"ל (בסוף קונטרס דרך
עץ החיים) וז"ל :לא ימיש מלב האדם בטחון בה' יתברך ותוחלת אליו ,וכמ"ש
(תהלים ס"ב) בטחו בו בכל עת וגו' ,ולפי רוב היראה יחזיק הבטחון ,שנאמר
(תהלים קט"ו) יראי ה' בטחו בה' וגו' ,עכ"ל.
ח .לא נברא כל העולם כולו אלא לצוות לזה .כל העולם כולו לא נברא אלא
לסייע לאדם הירא את השם .לא רק בני אדם ,אלא אפילו חוקי הטבע ומלאכי
השמים מסייעים בידו (תיקוני הזוהר קה ,ב) .כנאמר" :עושה שלום במרומיו,
הוא יעשה שלום עלינו" .ה"שלום במרומיו" הוא התארגנות חקי הטבע לטובת
הזכאי לכך ,ממילא כל מערכות העולם כפופות אליו (שערי הלשם ב ,יא) .כפי
שכתב הרמח"ל :אם הוא שולט בעצמו ונדבק בבוראו ,ומשתמש מן העולם רק
להיות לו לסיוע לעבודת בוראו ,הוא מתעלה ,והעולם עצמו מתעלה עמו ,כי
עלוי גדול הוא לבריות כולם ,בהיותם משמשי האדם השלם המקודש בקדושתו
יתברך (מסילת ישרים א').
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ְו ׁ ָשם

שהעתיקום מלשון
כל נִ ׁ ְש ָמע
(ל' ב') “46סוֹ ף ָ ּד ָבר ַה ּ ֹ
ללשונם).
הקודש
(ז) ֶאת ָה ֱאל ִֹקים ְי ָרא ְו ֶאת
נמצא לפי"ז שאין אנו
למדים משפת היונים,
ִמ ְצו ָֹתיו ׁ ְשמוֹ ר ִּכי זֶ ה ָּכל ָה ָא ָדם”,
כמו כן אין התורה
נכתבה בלשון יוני ,אלא שלשון יוני משמש כראיה שגם בלשון הקודש "הן"
פירושו "אחת" אלא שהיוונים העתיקו מילה זו ללשונם ,ומה שהיום בלשון
הקודש אין מדברים כך ,הוא מפני שברבות השנים מילה זו נשתכחה בעם
ישראל.
[ועפי"ז יישב החזו"א סתירה הנמצאת בדברי רש"י ,דהנה לגבי קרבן פסח
אומרת התורה" :אל תאכלו ממנו נא" (שמות יב ,ט) ,ופירש רש"י (עה"ת שם)
"נא ,שאינו צלוי כל צרכו קוראו 'נא' בלשון ערבי" .ואילו במסכת פסחים (מא,
א) מובא בגמרא" :היכי דמי נא? אמר רב כדאמרי פרסאי אברנים" ,כתב רש"י
(שם ,ד"ה כדאמרי) "אותה צליה שבלשון פרסי קרויה אברנים ,בלשון הקודש
קרי נא" .נמצא שבפסוק על התורה כתב רש"י' :נא' הוא לשון ערבי ,ובמסכת
פסחים כתב בפירושו שם' :נא' הוא מלשון הקודש .אמנם להנ"ל מיושב,
שלעולם המלה 'נא' היא לשון הקודש ,אלא שערבים העתיקו ללשונם מילה
זאת מלשון הקודש ,ולכך גם אצלם ישנה מילה כזאת].
ז .את האלוקים ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם .בשערי תשובה
לרבינו יונה (ש"ג ס"ז) כתב" :יסוד כל המצוות הוא יראת שמים" .עכ"ל .ובזוהר
(ח"א דף י"א ב') כתב" :יראה איהו עיקרא" .בספר אור יחזקאל (עניני אלול
עמ' קכ"א) כתב דאין זה סתירה לדברי הרמב"ן (עה"ת ,סוף פרשת בא) שכתב:
"וכוונת כל המצוות שנאמין באלוקינו ונודה אליו שהוא בראנו" .שמשמעות
דבריו שהעיקר הוא האמונה .כי יש לומר ,שיראה ואמונה חד הוא ,וכפי חוזק
האמונה כך הוא חוזק היראה בלבו של אדם .וכן בספר אש דת (פרשת בשלח)
כתב שאמונה ויראה תלויים זה בזה ,אך שם כתב להוכיח שהיראה מביא לידי
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 .46סוף דבר הכל נשמע וגו' .פסוק הוא בקהלת (יב ,יג) .ופירושו :כשאדם
יגיע ליום הדין ,הכל ישמע ויתגלה ואי אפשר יהיה להסתיר מאומה .לכן ,את
האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור ,כי זה (ירא שמים הוא) כל האדם.
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 .47מאי כי זה .מה פירושו של "כי זה כל האדם" .48 .אלא בשביל זה .תכלית
מטרת בריאת העולם הוא כדי שהאדם יגיע לשלימות יראת שמים .49 .שקול
זה .שקול אדם זה שיש בו יראת שמים ,כנגד כל אנשי העולם .50 .לצוות לזה.
להתחבר לסייע לאדם זה.
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ְל ַה ְי ֵרא ׁ ָש ַמ ִים]ּ ,ו ְביוֹ ָמא

(ע"ב ב')

ט .אוי להם לשונאיהן
של ת"ח .כתב המהר"ל

י .לא זכה נעשית
לו סם מיתה .וכתבו

(נתיב יראה ה' עמ'
לא) :מה שהתבטא
בלשון" :אוי" ,כדי
להדגיש את גודל
הפסדם ,כיון שהיו
ראויים למעלה עליונה
גדולה ,אך מעלתם זו
נהפכה להם לרעה .לא
לרעה כפי שהיא אצל
אחרים שלא למדו
תורה מעולם ,אלא
רעה גדולה יותר ,כיוון
שהם מכירים באמת,
וגם יש להם השפעה
גדולה על אחרים.

ש"לא
הראשונים
זכה" המוזכר כאן היינו
שלומד תורה שלא

ַ 51מאי ִ ּד ְכ ִתיב “ָ 52ל ָּמה זֶ ה ְמ ִחיר ְּב ַיד
ְּכ ִסיל ִל ְקנוֹ ת ָח ְכ ָמה ְו ֵלב ַא ִין”( ,ט)אוֹ י
ָל ֶהם

יהן
ְ 53לשׂ וֹ נְ ֵא ֶ

ׁ ֶשל

ַּת ְל ִמ ֵידי

ַח ָכ ִמים ׁ ֶשעוֹ ְס ִקין ַּב ּתוֹ ָרה ְו ֵאין ָּב ֶהן
ִי ְר ַאת ׁ ָש ַמ ִים וכו'ָ .א ַמר ְלה ּו ָר ָבא
ְ 54ל ַר ָּבנָ ןְּ 55 :ב ָמט ּו ָתא ִמ ַּנ ְיכ ּו ,ל ֹא
[פ ֵר ׁש ַר ּׁ ִש”י
יה ָּנםֵ ּ .
ֵּת ְירת ּון ַּת ְר ֵּתי ֵ ּג ִ

ארבעים ושבעה יום

ִ 56ל ְהיוֹ ת ְיגֵ ִעים ַו ֲע ֵמ ִלים ַּב ּתוֹ ָרה
ָּבעוֹ ָלם ַהזֶ ה ְול ֹא ְּת ַק ְ ּימ ּו ָה ְו ֵּת ְירת ּו
יכם ל ֹא
יה ָּנם ְּבמוֹ ְת ֶכםּ ,ו ְב ַח ֵ ּי ֶ
ֵּג ִ
יתם ְּבעוֹ ַל ְמ ֶכם] ָא ַמר ַר ִּבי ְיהוֹ ּׁ ֻש ַע
נֶ ֱהנֵ ֶ

שם מ ׁ ֶֹשה”,
ֶּבן ֵל ִויַ 57 :מאי ִ ּד ְכ ִתיב ְ“וזֹאת ַה ּתוֹ ָרה ֲא ׁ ֶשר ָ ׂ
ביאורים
 .51מאי דכתיב למה וגו' .מה כוונת הפסוק במשלי (יז ,טז) .52 .למה זה וגו'.

לקנות חכמה ולב אין .מה התועלת בכך שבא ללמוד תורה ,אם אין בלבו לקיים
את דבריה? (רש"י) .53 .לשונאיהן של תלמידי חכמים .הכוונה ,לתלמידי
חכמים עצמם ,ומפני כבודם נאמר בלשון סגי נהור .54 .לרבנן .לתלמידיו.
 .55במטותא מינייכו וכו' .בבקשה מכם ,הזהרו שלא תגיעו למצב שבו תירשו
שני גיהנם ,אחד – בעולם הזה ,והשני – בעולם הבא .56 .להיות יגעים וכו' .אל
תהיו עמלים בתורה בלי לקיים אותה ,שאם כן תעשו ,הרי אתם יורשים גיהנם
בעולם הזה ,שמתוך עמל התורה לא תהנו בחייכם ,וגם לעולם הבא תירשו גיהנם
על מה שלא קיימתם את התורה .57 .מאי דכתיב .מה פירוש הכתוב (דברים

128

יראת שמים

[ל ְלמֹד ְּב ִי ְר ַאת ׁ ָש ַמ ִים ּו ְל ַק ֵ ּים]
58זָ ָכה ִ
59

שית לוֹ ַסם ַח ִ ּיים,
נַ ֲע ֵ ׂ

(60י)

ל ֹא זָ ָכה

יתה.
שית לוֹ ַ 61סם ִמ ָ
נַ ֲע ֵ ׂ

לשמה שנעשה לו סם מיתה.
ויש לעיין ,מהמבואר במסכת נזיר (כג ,ב) לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות
אפילו שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה .וכן המובא במסכת פסחים
(נ ,ב) שיש סתירה בין הפסוקים ,ממה שכתוב (תהלים נז ,יא) 'כי גדול עד
שמים חסדך' למה שכתוב (שם קח ,ה) 'כי גדול מעל שמים חסדך' ,ומתרצת
הגמרא לא קשיא כאן לשמה כאן שלא לשמה ,הרי שללמוד שלא לשמה אינו
חמור כל כך שייעשה סם מיתה?
תירצו הראשונים ,שכוונת שלא לשמה שם היינו שאינו לומד כל כך מאהבת
השם אלא מיראת העונש ,או כדי לקבל שכר ,אבל כאן מדובר שלומד תורה
לתכלית רעה ,כגון לשם גאוה ולקנטר חבריו במה שיודע ,וכן שאינו מקיים
את מה שלומד.
ביאורים

ד ,מד) "וזאת התורה אשר 'שם' משה לפני בני ישראל" .למה נקט הכתוב לשון
"שם" ,והרי לשון "שם" "לשים" מתאים להאמר על דבר ממשי ולא על רעיון
מופשט (הריא"ף ,בעין יעקב) .אם כן על לימוד תורה מתאים היה להאמר:
"אשר לימד משה" .אלא רימזה התורה בזה שנקטה "שם" מלשון "סם"-תרופה
(אותיות שי"ן וסמ"ך מתחלפות זו בזו) .58 .זכה .אם זכה האדם ולמד תורה
ביראת שמים ועל מנת לקיימה .59 .נעשית לו (התורה) סם חיים .שמועילה
לו .60 .לא זכה .פי' שלומד על מנת להתגדל ולהתגאות .61 .סם מיתה .ביאר
המהרש"א (תענית ז ,א) :השפעת התורה על הנפש דומה להשפעת תרופה על
הגוף .אם חולה משתמש בתרופה כראוי  -מועילה לו לרפואתו ,ואם משתמש
בה שלא כראוי  -עלולה היא אף להזיק לו .כמו כן התורה ,התועלת הבאה
ממנה היא רק כשלומדים אותה בדרך הראויה ,דהיינו לשמה .אבל כשלומד
אותה שלא לשמה  -הרי אדרבה ,התורה נעשית לו סם המות להורגו .הגר"א
בביאורו למשלי (יט ,ט) ביאר ,דלכך הלומד תורה ואין בו יראת שמים נעשית
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יושר

(קה"ר פ"ג סי' י"ג) ְּ 62גדוֹ ָלה ִהיא ַה ִ ּי ְר ָאה ֶ ׁ 63ש ּׁ ָש ַמ ִים

ָו ָא ֶרץ ל ֹא נִ ְב ְרא ּו ֶא ָּלא ִּבזְ כ ּות ַה ִ ּי ְר ָאה וכו'.
ְו ָא ְמר ּו (אגדת בראשית פל"ג) ֵאין ְל ָך ָ ּד ָבר ָח ִביב ִמ ִּמי ׁ ֶשה ּוא

ִמ ְת ָי ֵרא ִמן ַה ָקדוֹ ׁש ָּבר ּו ְך ה ּוא וכו'ִ ,מי ׁ ֶשה ּוא ָע ׁ ִשיר ְו ָח ָכם
ּו ֶבן ַ ּד ַעת ְו ֵאין ְּב ָידוֹ ִי ְר ַאת ֵח ְטא ֵ -אין ְּב ָידוֹ ְּכל ּוםְ .ו ָא ְמר ּו
(ברכות ו' ב') ָּ 64כל ָא ָדם ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ּבוֹ ִי ְר ַאת ׁ ָש ַמ ִים ּ ְ 65ד ָב ָריו
נִ ׁ ְש ָמ ִעין ְו ָא ְמר ּו (שם י"ז א') ְלעוֹ ָלם ְי ֵהא ָא ָדם ָ 66ער ּום
כל ִּב ֵידי ׁ ָש ַמ ִים 68ח ּוץ
ְּב ִי ְר ָאהְ .ו ָא ְמר ּו (שם ל"ג ב') ַ 67ה ּ ֹ
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יא .שיראת חטאו
קודמת לחכמתו .עיין

ִמ ִ ּי ְר ַאת ׁ ָש ַמ ִיםְ .ו ָא ְמר ּו
ָּ 69כל (יא) ׁ ֶש ִ ּי ְר ַאת ֶח ְטאוֹ

(אבות פ"ג)

קוֹ ֶד ֶמת

ביאורים .ברש"י הובא
ביאור שונה ,שמי ְל ָח ְכ ָמתוֹ ָח ְכ ָמתוֹ ִמ ְת ַק ֶ ּי ֶמתְ .ו ָא ְמר ּו
שבכל מעשיו ובכל
עניניו יראת חטא (שם) ִאם ֵאין ִי ְר ָאה ֵ 71אין ָח ְכ ָמה.
עומדת לנגד עיניוְ ,ו ָא ְמר ּו (בבמדב"ר פי"ח) ֵ 72אין ְּב ָכל
מתקיימים
מעשיו
ַה ִּמ ּדוֹ ת ָ ּגדוֹ ל ִמ ִ ּי ְר ָאה ַו ֲענָ ָוהְ .ו ָא ְמר ּו
בידו והוא מצליח בכל
אשר יפנה ,משום (דב"ר פי"א) ָּכל ִמי ׁ ֶש ִּמ ְת ָי ֵרא אוֹ ִתי
שיראת שמים תמיד
שה ִד ְב ֵרי ּתוֹ ָרה ָּ -כל ַה ָח ְכ ָמה
לנגד עיניו ,ואינו נכשל ְ 73ועוֹ ֶ ׂ
במעשיו ,אבל מי
74
ְּב ִל ּבוֹ ְ .ו ָא ְמר ּו (אדר"נ
שיראת שמים אינה ְו ָכל ַה ּתוֹ ָרה
תמיד לנגדו – אינו פכ"ב) ָח ָכם ִו ֵירא ֵח ְטא ַ 75ה ֵרי זֶ ה ֻא ָּמן
מצליח במעשיו ,וגרס
76
ּו ְכ ִלי א ּו ָמנֻ תוֹ ְּב ָידוֹ ְ ,ו ָא ְמר ּו (שו"ט
"אין חכמתו עולה
לו" ,כלומר שהחכמה
שלמד לא תועיל לו אם אין בו יראת שמים.
70

ביאורים

שמים" את תכונות נפש האדם ומדותיו ,שכולם בידי האדם להטותן לטוב.
 .69כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו .פירוש ,שמקדים במחשבתו – קודם
לימודו – שלומד את התורה על מנת להיות ירא שמים ולהשמר מן החטא (ר"י,
רמב"ם ,רע"ב) .והביא הרע"ב שזה מה שכתב הרמב"ן (האמונה והבטחון פ"ח)
"תחילת המחשבה היא סוף המעשה" .70 .חכמתו מתקיימת .נשמרת לימים
רבים ,ואהבתו לתורה תגדל ביותר ,משום שהחכמה מביאה אותו למה שלבו
חפץ והוא נהנה בה ,וסופו שיתאווה להוסיף בה עוד .71 .אין חכמה .אין חכמתו
מתקיימת .72 .אין בכל .המדות הטובות דבר גדול מיראה וענוה .73 .ועושה
דברי תורה .מקיים את התורה .74 .בלבו .שעל ידי קיום המצוות מיראת השם,
יזכה להשכיל ולהשיג את התורה .75 .הרי זה אומן .שיודע להוכיח .76 .וכלי
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לו התורה כסם מיתה ,כי בשמה של התורה יגיד שקרים ,ופשעו יגדל ,ורשעתו
תרקיע .62 .גדולה היא היראה .מפני כבוד ה' יתברך .63 .ששמים וארץ וכו'.
לא ברא הקב"ה את עולמו אלא כדי שייראו ברואיו מלפניו .64 .כל אדם שיש
בו יראת שמים .ואפילו אם הוא עני שנאמר עליו (קהלת ט ,טז)" :וחכמת
המסכן בזויה ודבריו אינם נשמעים" אף על פי כן אם הוא ירא שמים( ...בן
יהוידע) .65 .דבריו נשמעין .יכול הוא להוכיח אחרים ודבריו יהיו נשמעין ,כי
אם אין לו יראת שמים האיך יכול להוכיח ,הרי יאמרו לו קשוט עצמך תחלה או
טול קורה מבין עיניך ,אבל אם הוא ירא שמים יתקבלו דבריו (עיון יעקב).66 .
ערום ביראה .להערים ולהתחכם בכל מיני ערמה וחכמה להשיג יראת בוראו
(רש"י) .וכמו שאמר דוד המלך "חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדותיך" בבוקר
כשאני יוצא אני אומר שאני הולך לגינה וכאשר אצא מביתי אשיבה רגלי לבית
המדרש ,שכן ראוי לאדם לעשות תחבולה וערמה נגד היצר הרע (בן יהוידע).
 .67הכל בידי שמים .כל הבא על האדם הוא ביד הקב"ה כגון אדם שהוא
ארוך או קצר ,עני ,עשיר ,חכם ,שוטה ,לבן ,שחור ,הכל בידי שמים הוא (רש"י).
ואנחנו בידו כחומר ביד היוצר .68 .חוץ מיראת שמים .הבחירה להיות צדיק או
רשע אינו בא על ידי שמים ,אלא מסרן בידו של האדם ,והאדם יבחר לו את דרך
החיים – יראת שמים (רש"י) .הרמב"ם (הלכות תשובה ה ,א-ד) כולל ב"יראת

עיונים
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פט"ז) ָא ַמר לוֹ ַה ָקדוֹ ׁש ָּבר ּו ְך ה ּוא ְל ָד ִוד ַח ִ ּיים ַא ְּת ָּב ֵעי?!
ַ 77צ ּ ֵפה ְל ִי ְר ָאהְ .ו ָא ְמר ּו (זוה"ק במדבר דף קמ"ה) ִמי ׁ ֶש ֵאינוֹ
ְי ֵרא ׁ ָש ַמ ִים ֵאין ּבוֹ 78ל ֹא ֲענָ ָוה ְול ֹא ֲח ִסיד ּות.

ְו ִה ֵּנה

ָא ְמר ּו ַח ָכ ֵמינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה
ש ָר ֵאל
ְ ׁ 79שנֵ י ֲח ָכ ִמים ָע ְמד ּו ָּבעוֹ ָלםֶ ,א ָחד ִמ ִ ּי ְ ׂ
(בבמדב"ר פכ"ב)

ש ָר ֵאל ּ 81ו ִב ְל ָעם
ְו ֶא ָחד ֵמאוּמוֹ ת ָהעוֹ ָלםֲ 80 :א ִחית ֶֹפל ִמ ִ ּי ְ ׂ
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אומנותו בידו .מפרש ה"בנין יהושע" ,שאינו מתבייש מאחרים שיוכלו לומר לו
טול קורה מבין עיניך ,ודברים היוצאים מן הלב נכנסין ללב ,על כן דבריו נשמעין
מה שהוא מורה חטאים בדרך אשר ילכו בה ,כמו שאמרו (ברכות ו ,ב) כל אדם
שיש בו יראת שמים דבריו נשמעין .77 .צפה .קוה ליראת ה' ,שנאמר (משלי
י ,כז) יראת ה' תוסיף ימים .78 .לא ענוה ולא חסידות .ענין יראת שמים הוא
שמתיירא מרוממות רוכב שמים ,ואומר איך לא אכנע לעבודת הבורא שפעל
ועשה הכל ,ומתוך שהוא מכיר גדולתו הוא ירא ממנו ,ומי שאין לו אפילו יראה
זו בודאי אין בו לא ענוה ולא חסידות ,מפני שענין ענוה הוא שמתבייש מקונו
מלהרהר בעבירה ,ובכלל ענוה חסידות ,וענינו שעושה לפנים משורת הדין.
 .79שני חכמים .גדולים .80 .אחיתופל .הגילוני ,יועצו של דוד המלך בכל דברי
מלכות ומלחמות (ש"ב טו-טז) .81 .ובלעם .הרשע ,שהיה חכם ונביא מאומות
העולם .82 .ושניהם נאבדו מן העולם .בגלל חכמתם ,שלא עשו בה כהוגן
והיתה לרעתם .אחיתופל התגאה בחכמתו ונעשה שונאו של דוד וקיבל עליו
לשון הרע ומת בחצי ימיו ואבד חלקו לעולם הבא .ובלעם בחכמתו בקש לקלל
את ישראל ויעץ רעה על ישראל ונהרג בחצי ימיו ,ואיבד את נפשו מן העולם
הבא .83 .למה .היה להם כן.

יב .הלומד ואין בו
יראת שמים ...חכמה
כזו לא תצלח .מבואר

ֶ ׁ 84ש ּל ֹא ָה ְי ָתה ַמ ְּתנָ ָתן ִמן ַה ָקדוֹ ׁש
ָּבר ּו ְך ה ּואֶ ,א ָּלא 85חוֹ ְט ִפין אוֹ ָתם
ָל ֶהםְ .ו ָק ׁ ֶשה ֵא ְ
יך ֶא ְפ ׁ ָשר ַל ְחטֹף

דהעוסק בתורה מוכרח
שתקדם אצלו יראת
86
“כי ה'
ְּב ַע ְצ ָמן ָח ְכ ָמהָ ,הא ְּכ ִתיב ִּ
שמים .וכתב בספר
87
"נפש החיים" (שער ִי ֵּתן ָח ְכ ָמה” וגו' ” ָי ֵהב ָח ְכ ְמ ָתא” וגו'
ד' פרק ו')" :לזאת
ַ[ו ֲה ֵרי ֲא ִחית ֶֹפל ָּגדוֹ ל ַּב ּתוֹ ָרה ָה ָיה]?
האמת שזו היא הדרך
האמיתי ,אשר בזה
ֲא ָבל ָה ִענְ ָין ׁ ֶש ְּכ ָבר ִה ְב ִטיח ּו ַח ָכ ֵמינ ּו
בחר הוא יתברך שמו,
שבכל עת שיכין האדם זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (מגילה ו' ב') ָ 88יגַ ְע ִּתי
עצמו ללמוד ,ראוי
לו להתיישב קודם ְול ֹא ָמ ָצ ִ
אתי ַ 89אל ַּת ֲא ֵמןּ ,ו ְל ָכ ְך ָּכל
שיתחיל ,על כל פנים
ַה ִּמ ְת ַי ֵ ּג ַע ַּב ּתוֹ ָרה זְ כוּתוֹ ׁ ֶש ֵ ּי ַדע ְו ֶי ְח ַּכם,
זמן מועט ,ביראת ה'
(יב)
90
ֲא ָבל ַה ּלוֹ ֵמד ְו ֵאין ּבוֹ ִי ְר ַאת ׁ ָש ַמ ִים
טהורה בטהרת הלב,
להתודות על חטאתו
מעומקא דלבא ,כדי שתהא תורתו קדושה וטהורה" וכו' .ובפ"ז כתב" :ולזאת,
ראוי לאדם להכין עצמו כל עת קודם שיתחיל ללמוד ,להתחשב מעט עם
קונו יתברך שמו בטהרת הלב ביראת ה' ,ולהטהר מעונותיו בהרהורי תשובה,

חמישים יום

ארבעים ותשעה יום

ֵמאוּמוֹ ת ָהעוֹ ָלם ּ 82ו ׁ ְשנֵ ֶ
יהם נֶ ֶא ְבד ּו ִמן ָהעוֹ ָלם וכו' ָ 83ל ָּמה?

עיונים

ארחות

יראת שמים

יושר

ביאורים

 .84שלא היה מתנתן .זו להם מהקב"ה ממאור פני ה' ובכוח התורה אלא
הם אשר היו .85 ...חוטפין אותם להם .בכוח רצונם והשתדלותם להנאתם
וגאותם ,ולכן היתה זאת לרעתם .86 .הא כתיב כי ה' יתן חכמה .פסוק הוא
במשלי (ב ,ו) .87 .יהב חכמתא .לחכימין פסוק הוא בדניאל (ב ,כא) ,ופירושו,
הקב"ה נותן חכמה לחכמים .88 .יגעתי ולא מצאתי .פי' יגעתי בתורה ולא
מצאתי הצלחה .89 .אל תאמין .כי היגע בתורה מובטח לו שיצליח .90 .אבל
הלומד וכו' .למרות שמובטח לו שידע ויחכם משום שהוא יגע בתורה ,מכל
מקום כיון שאין בו יראת שמים נקרא...
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כדי שיוכל להתקשר
91נִ ְק ָרא ׁ ֶש ָח ְטפ ּו ַה ָח ְכ ָמה ְל ַע ְצ ָמן ְול ֹא
ולהתדבק בעת עסקו
ֵמ ַה ָקדוֹ ׁש ָּבר ּו ְך ה ּואְ ,ו ָח ְכ ָמה ָּכזוֹ ל ֹא
הקדושה,
בתורה
בדבורו ורצונו יתברך
ִּת ְצ ַלחְ ,ו ַא ְ ּד ַר ָּבה 92נֶ ֱה ֶפ ֶכת לוֹ ְל ַסם
שמו ...וכן באמצע
ַה ָּמ ֶות ּו ְכ ִענְ ָין
ׁ ֶש ָה ָיה ְּ 93בדוֹ ֵאג
הלימוד ,הרשות נתונה
(יג)
להאדם להפסיק זמן
ַ 94ו ֲא ִחית ֶֹפלַ ,ר ֲח ָמנָ א ִל ְצ ָלןְ .ו ַע ֵין
מועט ,טרם יכבה
”ט ֲע ָמא ִ ּד ְק ָרא”
ַמה ׁ ֶש ָּכ ַתב ָּבזֶ ה ְּב ַ
מלבו יראתו יתברך
שמו ,שקבל עליו קודם
התחלת הלימוד ,להתבונן מחדש עוד מעט ביראת ה'".
יג .ועיין מה שכתבנו בזה בטעמא דקרא (פרשת בלק) .וזה לשונו שם" :וכן
אם אין לומד בדרך שהקב"ה רוצה ,כגון ,הלומד בט' באב ובימי אבלות או בליל
שבת לאור הנר או לאור שנעשה באיסור על ידי ישראל או שלומדין ומהרהרים
דברי תורה במקומות האסורין בהרהור או באמצע התפלה וחזרת הש"ץ
וקדיש שכל זה אסור על פי דין וכה"ג ,כל זה נקרא שחטפו החכמה לעצמן ולא
מהקב"ה ולכן חכמה כזו לא תצלח (וכעין שאמרו בגמרא שלא בירכו בתורה
תחילה)" .עכ"ד.
ביאורים

 .91נקרא שחטפו .כביכול שהם חטפו את החכמה בכח השתדלותם ,ולא
מהקב"ה .92 .נהפכת לו- .החכמה עצמה -שלא עשה בה כהוגן ,והיא היא
העומדת לרעתו ונהפכת לו לסם המות .93 .בדואג .האדומי ,יועצו של שאול
המלך ,הוא הלשין לשאול המלך שכהני העיר נוב סייעו לדוד בשעה שברח
ממנו .ואף שטענו הכהנים שלא ידעו שדוד אכן נמלט מהמלך ,לא האמין שאול
לטענתם ,וציוה להרוג את כל הכהנים בעון מרידה במלכות .דואג מילא אחר
פקודתו של שאול והרג את הכהנים ,על אף שידע בעצמו שאין בהם אשמה.
ונמצא אם כן שהיה דואג גם בעל לשון הרע וגם רוצח (עיין שמואל-א כא ,ב-י.
כב ,ט-י) .דואג לא הגיע למחצית ימיו ,שנפטר לפני שמלאו לו שלושים וחמש
שנה (סנהדרין קו ,ב) .94 .ואחיתופל .יועצו של דוד המלך ,שהתגאה בחכמתו,
והשתתף במרד שמרד בו אבשלום בנו של דוד ,ומת בחצי ימיו ואבד חלקו

עיונים

חכמה

יד .ראשית
יראת ה' .אמרו חז"ל:

(פרשת בלק)ְ ,ו ָא ְמר ּו
שים
ַּ 95ת ְכ ִלית ָח ְכ ָמה ְּת ׁש ּו ָבה ּו ַמ ֲע ִ ׂ
טוֹ ִביםֶ ׁ ,ש ּל ֹא ְי ֵהא ָא ָדם 96קוֹ ֵרא
(ברכות י"ז א')

"אין הקב"ה נותן
חכמה אלא למי שיש
לו חכמה שנאמר
(דניאל ב ,כא) יהב ְו ׁשוֹ נֶ ה וּבוֹ ֵעט ְּב ָא ִביו ּו ְב ִא ּמוֹ ּו ְב ַר ּבוֹ
חכמתא לחכימין" וגו' ּו ְב ִמי ׁ ֶשה ּוא ָּגדוֹ ל ִמ ֶּמנּ ּו ְּב ָח ְכ ָמה
(ברכות נה ,א) .וצריך
אשית ָח ְכ ָמה
להבין ,אם אין הקב"ה ּו ְב ִמנְ ָיןֶ ׁ 97 ,שנֶ ֶא ַמר(” :יד) ֵר ׁ ִ
נותן חכמה אלא למי
ִי ְר ַאת ה'”.
שהוא כבר חכם ,כיצד
זוכה האדם לראשית
החכמה ,הרי מצד עצמו סכל הוא?
הגר"ח מוולאז'ין זצ"ל בחיבורו "רוח חיים" (אבות ד ,א) כתב ליישב ,עפ"י דברי
הגמרא במסכת שבת (לא ,ב)" :אין לו להקב"ה בעולמו אלא יראת שמים בלבד
שנאמר "ועתה ישראל מה ה' אלקיך שואל מעמך כי אם ליראה" ,וכתיב "ויאמר
לאדם הן יראת ה' היא חכמה" שכן בלשון יווני קורין לאחת – הן" .מגמרא זו
למדים אנו שהיראה לבדה היא חכמה ומבלעדיה אין חכמה .וכבר אמר שלמה
המלך בחכמתו" :תחילת חכמה יראת ה'" (משלי ט) ,ובתהלים (קיא) נאמר:
"ראשית חכמה יראת ה'" .הוי אומר שהיראה היא ראשית מעלת החכמה וקצה
אחד ממנה .חכמה זו יכול אדם להשיג מעצמו וכמו שאמרו" :הכל בידי שמים
חוץ מיראת שמים שנאמר מה ה' אלקיך שואל מעמך כי אם ליראה".
לאחר שהשיג האדם היראה ,עוזר לו ה' ונותן לו חכמה נוספת ,והיא חכמת

חמישים יום

חמישים יום

ארחות

יראת שמים

יושר

עיונים

ארחות

יראת שמים

יושר

ביאורים

לעולם הבא .95 .תכלית חכמה .עיקר התכלית של לימוד התורה הוא שיהא
עמה גם תשובה ומעשים טובים ולא רק ללמוד בלי מעשה (רש"י) .96 .קורא
ושונה .ועושה חטאים ומעשים רעים ונמצא בועט .97 ...שנאמר ראשית
חכמה וגו' .בראשית ותחלת לימוד החכמה יהיה כוונתו ליראת ה' ,שידע על
ידי החכמה איך יהיה ירא ה' ואיך לקיים מצותיו כמו שאמרו (אבות ב ,ה) 'אין
בור ירא חטא' (מהרש"א).
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ארחות

יראת שמים

יושר

עיונים

חמישים יום

התורה[ ,התורה ג"כ נקראת חכמה ,כמש"כ (משלי ז ,ד) "אמור לחכמה אחותי
את" .עיי' קידושין ל ,ב .עירובין נד ,ב] .מובן ,אם כן ,שמי שיש בו חכמה
ראשונה ,דהיינו יראת שמים ,אשר השיגה בעמלו ,יש לו הכלי המלא שאל תוכו
יתן ה' חכמה נוספת והיא חכמת התורה .זהו ביאור דברי חז"ל :אין הקב"ה נותן
חכמה-חכמת התורה ,אלא למי שיש לו חכמה-חכמת היראה.
וסיים הגר"ח בזה"ל" :כי היראה הוא בית קבול לחכמה ,וכל מה שמוסיף ביראה
מוסיפין לו בחכמה"!!
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יסוד התשובה

יאים ּו ְב ַיד
ׁ ָש ַלח ָלנ ּו ַה ָּקדוֹ ׁש ָּבר ּו ְך ה ּוא ְּב ַיד ֲע ָב ָדיו ַה ְּנ ִב ִ
ְי ֶחזְ ֵקאל ַה ָּנ ִביא (יחזקאל יח ,ל–לא)" :נְ ֻאם ֲאדֹנָ י ֱאל ִֹהים

יסוד התשובה

ְיסוֹ ד ַה ְּת ׁש ּו ָבה

יכם ְול ֹא ִי ְה ֶיה ָל ֶכם ְל ִמ ְכ ׁשוֹ ל ָע וֹן.
ׁש ּוב ּו ְו ָה ׁ ִשיב ּו ִמ ָּכל ּ ִפ ׁ ְש ֵע ֶ
יכם ֲא ׁ ֶשר ּ ְפ ׁ ַש ְע ֶּתם ָּבם ַו ֲעשׂ ּו
יכם ֶאת ָּכל ּ ִפ ׁ ְש ֵע ֶ
ַה ׁ ְש ִליכ ּו ֵמ ֲע ֵל ֶ
ָל ֶכם ֵלב ָח ָד ׁש ְור ּו ַח ֲח ָד ׁ ָשה ְו ָל ָּמה ָת ֻמת ּו"ָ .א ָדם ֲא ׁ ֶשר ּ ָפ ׁ ַשע
ְו ָח ָטא ּו ָבא ַל ֲחסוֹ ת ַּת ַחת ַּכנְ ֵפי ַה ּׁ ְש ִכינָ ה ּו ְל ִה ָּכנֵ ס ְּב ַד ְר ֵכי
"אשְׂ ִּכ ְ
ַה ְּת ׁש ּו ָבהַ ,
יל ָך ְואוֹ ְר ָך ְּב ֶד ֶר ְך ז ּו ֵת ֵל ְך" (תהלים לב ,ח).
ַּביּ וֹ ם ַהה ּוא ַי ׁ ְש ִל ְ
יך ָּכל ּ ְפ ׁ ָש ָעיו ֲא ׁ ֶשר ָעשָׂ הְ ,ו ַי ֲעשֶׂ ה ַע ְצמוֹ
ְּכ ִא ּל ּו ּבוֹ ַּביּ וֹ ם נוֹ ַלד ְו ֵאין ְּב ָידוֹ ל ֹא זְ כ ּות ְול ֹא חוֹ ָבהְ ,וזֶ ה ַהיּ וֹ ם
ְּת ִח ַּלת ַמ ֲעשָׂ יוַ ,היּ וֹ ם ְי ַפ ֵּלס ָא ְרחוֹ ָתיו ׁ ֶש ּל ֹא ִי ּט ּו ַמ ְע ְּגל ָֹתיו
יאנּ ּו ָל ׁש ּוב ִּב ְת ׁש ּו ָבה ׁ ְש ֵל ָמהִּ ,כי
ִמ ֶּד ֶר ְך ַה ּטוֹ בְ .ו ֶד ֶר ְך זוֹ ְּת ִב ֶ
ה ּוא ַי ֲעשֶׂ ה ַע ְצמוֹ ְּכ ַמ ׁ ְש ִל ְ
יך ֵמ ָע ָליו ּכ ֶֹבד ָה ֲעווֹ נוֹ ת ְוע ֶֹצם
ַה ֲח ָט ִאים ֲא ׁ ֶשר ָעשָׂ הְ ,ול ֹא ַי ְב ִהיל ּוה ּו ַר ְעיוֹ נָ יו ְול ֹא ְינִ יח ּוה ּו
ָל ׁש ּוב ִּכי ֵיבוֹ ׁש ֵמ ֲח ָט ָאיוִּ ,כי ַי ְח ׁשֹבֵ :א ְ
יך א ּו ַכל ְל ָה ִעיז ּ ָפנַ י
יתי,
יתיָ ּ ,פ ׁ ַש ְע ִּתיָּ ,כזֹאת ְו ָכזֹאת ָעשִׂ ִ
אתיָ ,ע ִו ִ
ְו ָל ׁש ּוב ַו ֲאנִ י ָח ָט ִ
ְ
יתי ְו ׁ ִש ַּל ׁ ְש ִּתי ַעד ֵאין ְספוֹ רוֹ תְ ,ו ֵאיך ָאבוֹ א עוֹ ד
ָע ַב ְר ִּתי ְו ׁ ָשנִ ִ
ְל ָפנָ יו ְּכ ֹב ֶשׁת ַּג ָּנב ִּכי ִי ָּמ ֵצאִּ ,כי ּ ֹב ְשׁ ִּתי ַל ֲעמֹד ְל ָפנָ יוְ ,ו ַאף
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יך ֶא ְרמֹס ֲח ֵצ ָריו ְו ֵא ְ
ֵא ְ
יך ֶא ׁ ְשמֹר ֻח ָּקיו? ַאל ַי ְח ׁשֹב ֵּכןִּ ,כי

ְונָ ַת ָּת ִלי ֵלב ָּבשָׂ רָ .א ָּנא ַה ּׁ ֵשם ֱאל ַֹהיְ ׁ ,ש ַמע ֶאל ְּת ִפ ַּלת
ַע ְב ְּד ָך ְו ֶאל ַּת ֲחנ ּונָ יו ְו ַק ֵּבל ְּת ׁש ּו ָב ִתיְ ,ו ַאל ְי ַע ֵּכב ׁש ּום ֵח ְטא

ַה ֵּמ ִסית יוֹ ׁ ֵשב ַּכ ְּזב ּוב ְּב ִמ ְפ ְּת ֵחי ַה ֵּלבִ ,מ ְת ַח ֵּד ׁש ָע ָליו ְּב ָכל יוֹ ם,
צוֹ ֶפה ּו ַמ ִּביט ְל ַה ְכ ׁ ִשילוֹ ּו ֵמשִׂ ים ִל ּבוֹ ָל ֵע ָצה ָה ָר ָעה ַה ּזֹאת.
ַרק ַי ְח ׁשֹב ִּכי ֵכן ִמ ַּדת ַה ּבוֹ ֵרא ִי ְת ָּב ַר ְךָ ,ידוֹ ּ ְפ ׁש ּו ָטה ְל ַק ֵּבל
ׁ ָש ִביםָ ,ל ֵכן טוֹ ב לוֹ ְל ַה ׁ ְש ִל ְ
יך ּ ְפ ׁ ָש ָעיו ְו ַל ֲעשׂ וֹ ת לוֹ ֵלב ָח ָד ׁש.
ְוכֹה ַי ֲעשֶׂ ה ְּביוֹ ם ָט ֳה ָרתוֹ ְּב ִה ְתנַ ְּדבוֹ רוּחוֹ אוֹ תוֹ ִל ְהיוֹ ת ֶע ֶבד
ֹאמרָ :א ָּנא ַה ּׁ ֵשם,
ְלבוֹ ְראוֹ ַ ,י ּ ִפיל ְּת ִח ָּנתוֹ ִל ְפנֵ י ּבוֹ ְראוֹ ְוי ַ

ָה ַרב ְו ָעצ ּום ֵאין ִלי ֵמ ִליץ יֹ ֶשׁרֲ ,חתֹר ִלי ַא ָּתה ִמ ַּת ַחת ִּכ ֵּסא
יקם ִמ ְּל ָפנֶ ָ
ְּכבוֹ ֶד ָך ְו ַק ֵּבל ְּת ׁש ּו ָב ִתי ְול ֹא ָא ׁש ּוב ֵר ָ
יךִּ ,כי ַא ָּתה
ׁשוֹ ֵמ ַע ְּת ִפ ָּלהְ .ו ָת ִמיד ַי ְר ִּגיל ִּב ְת ִפ ָּלה זוֹ .

יתיִ ,מיּ וֹ ם
יתיָ ּ ,פ ׁ ַש ְע ִּתיָּ ,כזֹאת ְו ָכזֹאת ָעשִׂ ִ
אתיָ ,ע ִו ִ
ָח ָט ִ

ְוזוֹ ַה ֶּד ֶר ְך ֲא ׁ ֶשר ֵי ֵל ְך ָּב ּה ְו ֶאת ַה ַּמ ֲעשֶׂ ה ֲא ׁ ֶשר ַי ֲעשֶׂ הְ ,ל ַה ְר ִּגיל

ֱהיוֹ ִתי ַעל ָה ֲא ָד ָמה ַעד ַהיּ וֹ ם ַה ֶּזהְ .ו ַע ָּתה נְ ׁ ָש ַאנִ י ִל ִּבי ְונָ ְד ָבה
אוֹ ִתי ר ּו ִחי ָל ׁש ּוב ֵא ֶל ָ
יך ֶּב ֱא ֶמת ּו ְב ֵלב טוֹ ב ְו ׁ ָש ֵלם ְּב ָכל ִל ִּבי

ַע ְצמוֹ ְל ִה ּׁ ָש ֵמר ִמ ָּכל ֵח ְטאַּ :ב ּב ֶֹקר ְּב ֵעת ֲה ִקיצוֹ ִמ ּׁ ְשנָ תוֹ
יפ ׁ ְש ּ ֵפ ׁש ְּב ַמ ֲעשָׂ יוְ ,ול ֹא ְי ַע ֵ ּות ְל ִפי
ַי ְח ׁשֹב ְּב ַד ְע ּתוֹ ִּכי ָי ׁש ּוב ִו ַ

ְונַ ְפ ׁ ִשי ּו ְמא ִֹדיְ ,ו ִל ְהיוֹ ת מוֹ ֶדה ְועוֹ זֵ ב ְל ַה ׁ ְש ִל ְ
יך ֵמ ָע ַלי ָּכל

ֹאכל ִי ְת ַו ֶּדה
יעה ַא ַחתְ .ל ֵעת ָהא ֶֹכל ,ק ֶֹדם ׁ ֶשיּ ַ
ּכֹחוֹ ֲא ִפ ּל ּו ּ ְפ ִס ָ

ּ ְפ ׁ ָש ַעי ְו ַל ֲעשׂ וֹ ת ִלי ֵלב ָח ָד ׁש ְור ּו ַח ֲח ָד ׁ ָשהְ ,ו ִל ְהיוֹ ת זָ ִריז
ְוזָ ִהיר ְּב ִי ְר ָא ֶת ָךְ .ו ַא ָּתה ַה ּׁ ֵשם ֱאל ַֹהי ַה ּפוֹ ֵת ַח ָיד ִּב ְת ׁש ּו ָבה
ּו ְמ ַס ֵ ּי ַע ַל ָּב ִאים ִל ּ ָט ֵהרְ ּ ,פ ַתח ָי ְד ָך ְו ַק ְּב ֵלנִ י ִּב ְת ׁש ּו ָבה ׁ ְש ֵל ָמה

ַעל ָּכל ֲע ֹונ ָֹתיוְ ,ו ִאם ָעשָׂ ה ִע ּו ּות ְּב ׁש ּום ָּד ָבר – ִי ְת ַו ֶּדה ַעל
ָּד ָבר ְּב ַה ֲעווֹ תוֹ ְ ,ו ַה ִ ּו ּד ּוי ַה ֶּזה ַי ְר ִח ֵ
יקה ּו ִמ ָּכל ָעוֹן ָו ֵח ְטאִּ .כי
ֹאמר ְּב ִל ּבוֹ ֵ :איךְ
ִאם ָיבוֹ א ְל ָידוֹ ְּד ַבר ֲע ֵב ָרה ִי ָּז ֵהר ִמ ֶּמ ָּנה ְוי ַ

ְל ָפנֶ ָ
יךְ ,ו ַס ְ ּי ֵענִ י ְל ִה ְת ַח ֵּזק ְּב ִי ְר ָא ֶת ָךְ ,ו ָעזְ ֵרנִ י נֶ גֶ ד ַה ּ ָשׂ ָטן

יהְ ,ו ֶא ְה ֶיה
ֶא ֱעשֶׂ ה ָה ָר ָעה ַה ְ ּגדוֹ ָלה ַה ּזֹאתּ ,ו ְל ִה ְת ַו ּדוֹ ת ָע ֶל ָ

יתנִ י ְל ִב ְל ִּתי
ַה ִּנ ְל ָחם ִּבי ְּב ַת ְח ּבוּלוֹ ת ּו ְמ ַב ֵּק ׁש נַ ְפ ׁ ִשי ַל ֲה ִמ ֵ

ֵמאוֹ ָתם ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר ֲע ֵל ֶ
יהם (תהלים עח ,לו–לז) ַ"ו ְי ַפ ּת ּוה ּו
יהם ּו ִב ְל ׁשוֹ נָ ם ְי ַכ ְּזב ּו לוֹ ְ ,ו ִל ָּבם ל ֹא נָ כוֹ ן ִע ּמוֹ ְול ֹא נֶ ֶא ְמנ ּו
ְּב ִפ ֶ

ִי ְמ ׁ ָשל ִּביְ ,ו ַה ְר ִח ֵ
יכה ּו
יב ִרים ׁ ֶש ִּביְ ,ו ַת ׁ ְש ִל ֵ
יקה ּו ֵמ ְר ַמ"ח ֵא ָ
ִּב ְמצוּלוֹ ת ָיםְ ,ו ִתגְ ַער ּבוֹ ְל ִב ְל ִּתי ַי ֲעמֹד ַעל ְי ִמינִ י ְלשִׂ ְטנִ י.
ית ֶאת ֲא ׁ ֶשר ֵא ֵל ְך ְּב ֻח ֶּק ָך ַו ֲה ִסירוֹ ָת ֵלב ָה ֶא ֶבן ִמ ִּק ְר ִּבי,
ְו ָעשִׂ ָ

142

יצי
ְו ָעוֹן ֶאת ְּת ִפ ָּל ִתי ּו ְת ׁש ּו ָב ִתיְ ,ו ִי ְהי ּו ִל ְפנֵ י ִּכ ֵּסא ְּכבוֹ ֶד ָך ְמ ִל ֵ
יֹ ֶשׁר ְל ַה ְמ ִליץ ַּב ֲע ִדי ְל ִה ָּכנֵ ס ְּת ִפ ָּל ִתי ְל ָפנֶ ָ
יךְ .ו ִאם ְּב ֶח ְט ִאי
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ִּב ְב ִריתוֹ "ְ ,ו ֶא ְה ֶיה ְּכטוֹ ֵבל ְו ׁ ֶש ֶרץ ְּב ָידוֹ ְ ,ו ַאף ִּכי ֶא ְה ֶיה ְּב ַד ַעת
ַק ָּלה ּו ְמע ּו ָטה ִל ְפנֵ י ּבוֹ ְר ִאיֶ ׁ ,ש ּל ֹא א ּו ַכל ַל ֲעמֹד ְּכנֶ גֶ ד ַּת ֲא ָו ִתי
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ִמ ּ ְפנֵ י ְּכבוֹ דוֹ ׁ ָש ָעה מ ּו ֶע ֶטת ָּכזֹאת? ּו ְב ַה ֲעלוֹ תוֹ ָּד ָבר זֶ ה ְּב ִל ּבוֹ

יהם ֵמ ֵאת ַה ָּמקוֹ ם ִל ְמחוֹ ָתם ִמ ֵּס ֶפר
ּו ִמ ְת ָח ֵרט ּו ְמ ַב ֵּק ׁש ֲע ֵל ֶ

ְורוּחוֹ ָ ,אז ִי ּׁ ָש ֵמר ֵמ ֲע ֵב ָרה ְו ִי ְה ֶיה ַקל ַּכ ְ ּצ ִבי ְוגִ ּבוֹ ר ָּכ ֲא ִרי
ַל ֲעשׂ וֹ ת ְרצוֹ ן ָא ִביו ׁ ֶש ַּב ּׁ ָש ַמ ִיםְ .ו ַאף ֵמ ֲעוֹן ֲע ֵק ָביו ִי ְה ֶיה
נִ זְ ָהרִּ ,כי ָכל ְּד ָר ָכיו ִי ְהי ּו ְּב ִמ ׁ ְש ָקלְ ,ו ֵכן ָא ַמר ָּד ִוד ַה ֶּמ ֶל ְך

יהם.
ַה ִּז ְכרוֹ נוֹ תְ ,וגַ ם ְי ַע ֶּנה נַ ְפ ׁשוֹ ֲע ֵל ֶ

ימי ָרע ֲעוֹן
"ל ָּמה ִא ָירא ִּב ֵ
ָע ָליו ַה ּׁ ָשלוֹ ם (תהלים מט ,ו)ָ :
ֲע ֵק ַבי ְיס ּו ֵּבנִ י"ְ ,ו ֵהם ָה ֲעוֹנוֹ ת ְו ַה ִּמ ְצווֹ ת ׁ ֶש ָא ָדם ָּד ׁש ַּב ֲע ֵק ָביו
יע ֵעת ָהא ֶֹכל ַו ְי ַח ּ ֵפשׂ ְול ֹא ָמ ָצא
ְול ֹא ַי ְח ׁ ְש ֵבם ִל ְכל ּוםִ .ה ִ ּג ַ
ֶאת ַה ְּת ָר ִפיםָ ,אז ְי ֵהא מוֹ ֶדה ּו ְמ ׁ ַש ֵּב ַח ִל ְפנֵ י ּבוֹ ְראוֹ ַעל ֲא ׁ ֶשר
שוֹ נְ ָאיוְ ,וזָ ָכה ִל ְהיוֹ ת ׁ ָש ָעה ַא ַחת ִּב ְת ׁש ּו ָבה ָּבעוֹ ָלם
ֲעזָ רוֹ ִמ ּ ׂ
ילת ָה ֶע ֶרב
ילת ׁ ַש ֲח ִריתְ .וק ֶֹדם ֲא ִכ ַ
ֹאכל ֲא ִכ ַ
ַה ֶּזהּ ,ו ָבזֶ ה י ַ
ילה ׁ ֶש ָּב ֶע ֶרב
ִי ְת ַו ֶּדה ַה ּכֹל ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָא ַמ ְרנ ּוְ ,ו ֵכן ִמ ְּז ַמן ֲא ִכ ָ
יבה.
ַי ֲעשֶׂ ה ַעד זְ ַמן ׁ ְש ִכ ָ
ֲה ֵרי ְל ָך ׁ ְשל ֹ ָשׁה ּ ְפ ָר ִקים ִל ׁ ְשל ֹ ָשׁה ִו ּד ּו ִייםָּ ,כ ָכה ַי ֲעשֶׂ ה ָּכל
ַה ָ ּי ִמים ִמיּ וֹ ם ְּת ִח ַּלת ְּת ׁש ּו ָבתוֹ ַעד ח ֶֹד ׁש ָי ִמים אוֹ ׁ ָשנָ ה
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ְו ִאם ָא ָדם ַח ָּל ׁש ה ּוא ׁ ֶש ֵאינוֹ ָיכוֹ ל ִל ְס ּבֹל ִענּ ּו ִיים ָק ׁ ִשים
ְו ַת ֲענִ יּ וֹ ת – ִי ְמ ׁש ְֹך ִמ ַּת ֲאווֹ ָתיוְ ,ו ַאל ְי ַמ ֵּלא ָּכל ַּת ֲאווֹ ָתיו ,ל ֹא
ְּב ַמ ֲא ָכל ְול ֹא ְּב ִמ ׁ ְש ֶּתהְ .ו ֵכן ָא ַמר ָה ַרב ַר ִּבי ַא ְב ָר ָהם ַּבר ָּד ִוד
ׁ ֶש ָה ָיה ֶא ָחד ֵמ ֲח ִס ֵידי עוֹ ָלםַ ,ה ָ ּג ֵדר ַה ָּגדוֹ ל ַה ְּמ ֻע ֶּלה ַה ֻּמ ְפ ָלא
יעת ַה ַּמ ֲא ָכלוֹ תְ .ו ֵכן ּ ֵפ ֵר ׁש ְּד ָב ָריוַ ,אל ַי ֲעזֹב ְלגַ ְמ ֵרי
– ְמנִ ַ
ְ
ָ
ָּבשָׂ ר ְו ִל ׁ ְש ּתוֹ ת ַי ִיןִּ ,כי ַּד ֶ ּי ּך ַמה ּׁ ֶש ָא ְס ָרה ּתוֹ ָרהַ ,אך ְּב ֵעת
יח ִמ ֶּמנּ ּו ִל ְכבוֹ ד ַה ּבוֹ ֵרא
ַמ ֲא ָכלוֹ ְועוֹ ֶדנּ ּו ָּת ֵאב ֶל ֱאכֹל – ָינִ ַ
ְ
ֹאכל ְּכ ִפי ַּת ֲא ָותוֹ ְ ,ו ֶד ֶרך זוֹ ִּת ְמנָ ֶענּ ּו ֵמ ֲחטֹא,
ִמ ַּת ֲאווֹ ָתיו ְו ַאל י ַ
ּו ְתזַ ְּכ ֶרנּ ּו ַא ֲה ַבת ַה ּבוֹ ֵרא יוֹ ֵתר ִמ ַּת ֲענִ ית ֶא ָחד ְּב ׁ ָשב ּו ַעִּ ,כי
זֶ ה ְּב ָכל יוֹ ם ָּת ִמיד ִמ ֵּדי ָא ְכלוֹ ּו ִמ ֵּדי ׁ ְש ִת ָ ּיתוֹ ָינִ ַ
יח ִמ ַּת ֲא ָותוֹ
ִל ְכבוֹ ד ַה ּבוֹ ֵרא.

יח ָּכל ַמ ֲעשָׂ יו
ימהַ ,עד ׁ ֶש ִ ּי ְת ַח ֵּזק ְּב ִי ְר ַאת ַה ּבוֹ ֵרא ְו ָינִ ַ
ְּת ִמ ָ
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ָה ָר ִעיםּ .ו ְכ ׁ ֶש ִ ּי ׁ ְשמֹר ַע ְצמוֹ ִמן ָה ֲע ֵברוֹ ת ׁ ֶש ָה ָיה ָרגִ יל ָּב ֶהן

ְו ָישִׂ ים ִל ּבוֹ ַּב ּתוֹ ָרהִ :אם ָה ָיה ָרגִ יל ִל ְלמֹד ַּדף ֶא ָחד ִי ְל ַמד

ְו ַכ ָּמה ּ ְפ ָע ִמים ׁ ֶש ָּבא ּו ְל ָידוֹ נִ זְ ַהר ֵמ ֶהן ,ל ֹא ִי ָירא עוֹ דִּ ,כי
ִמן ַה ּׁ ָש ַמ ִים ְי ַס ְ ּיע ּוה ּוְ ,ו ַאף ָה ֲע ֵברוֹ ת ֵי ָח ׁ ְשב ּו לוֹ ִלזְ כ ּותְ ,ו ַעל
ּ ְפ ׁ ָש ָעיו ַה ְ ּי ׁ ָשנִ ים ֲא ׁ ֶשר ִה ׁ ְש ִל ְ
יך ֵמ ָע ָליו ִי ְה ֶיה ָּת ִמיד ּתוֹ ֶהה

ׁ ְשנֵ י ַּד ּ ִפיםִּ ,כי ָּגדוֹ ל ַּת ְלמ ּוד ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ֵּמ ִביא ִל ֵידי ַמ ֲעשֶׂ ה.
ְו ִי ְה ֶיה ְמ ַי ֵּסר ַע ְצמוֹ ִּב ְכ ִפ ַ ּית ִי ְצרוֹ ַל ּתוֹ ָרה ְו ַל ִּמ ְצווֹ תְ ,ו ֵהן ֵהם
ִי ּס ּו ִרין ׁ ֶשל ַא ֲה ָבה.
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ְו ַאל ֵי ֵל ְך ָא ָדם ְּב ִמ ְצווֹ ת ַה ּבוֹ ֵרא ְּכ ָא ָדם ָהעוֹ שֶׂ ה ְּב ִמ ְק ֶרה,

ָהע ֵֹבד ִאם ְמ ַעט ְו ִאם ַה ְר ֵּבה י ֵ
ֹאכל"ִ :אם ָי ָמיו ְמ ֻר ִּבין אוֹ

יחֶ ,א ָּלא ֻּכ ָּלן ַי ֲעשֶׂ ה ְּב ֵלב ׁ ָש ֵלם
ּ ְפ ָע ִמים עוֹ שֶׂ ה ּ ְפ ָע ִמים ֵמנִ ַ
יח ִמ ּׁש ּום ִענְ ָין ,ל ֹא ִמ ּ ְפנֵ י ַע ְצל ּות ְול ֹא ִמ ּ ְפנֵ י
ָּת ִמידְ .ו ַאל ָינִ ַ

מ ֶשׁה ּ ִפ ְרנֵ ס
מ ּו ָע ִטין ,שְׂ ָכרוֹ ׁ ֶשל מ ּו ָעט ִּכשְׂ ָכרוֹ ׁ ֶשל ְמ ֻר ֶּבהֹ .

ּב ּו ׁ ָשהְּ ,כגוֹ ן ִאם ָרגִ יל ֶל ֱאכֹל ׁ ָשלֹשׁ ְסעוּדוֹ ת ׁ ַש ָּבת ְל ִמ ְצ ָוה
ְונִ ְת ָא ֵר ַח ֵא ֶצל ְּבנֵ י ָא ָדם ׁ ֶש ֵאינָ ם ַמ ְחזִ ִ
יקים ְּבאוֹ ָת ּה ִמ ְצ ָוה –

מ ֶשׁה
ׁ ָשנִ יםּ ,ו ׁ ְש ָק ָלן ַה ָּכת ּוב ְּכ ֶא ָחדִּ ,ד ְכ ִתיב (תהלים צט ,ו)ֹ " :
ְו ַא ֲהרֹן ְּבכ ֲֹהנָ יו ּו ׁ ְשמ ּו ֵאל ְּבק ְֹר ֵאי ׁ ְשמוֹ "ָ .מ ׁ ָשל ְל ֶמ ֶל ְך ׁ ֶש ּ ָשׂ ַכר

ֹאמר :שִׂ ימ ּו ְו ֶא ְסעֹד ַּכ ַּז ִית ְּכ ִמ ְצ ַות ַה ּבוֹ ֵרא,
ֶא ָּלא ָי ִעיז ּ ָפנָ יו ְוי ַ

אכה ַל ֲעשׂ וֹ ת ֶּב ֱאמ ּונָ הָ .א ַמר ַה ֶּמ ֶל ְך
ּפוֹ ֲע ִליםְ ,ו ִה ְת ִחיל ּו ַּב ְּמ ָל ָ
ְל ֶא ָחד ֵמ ֶהםּ :בוֹ א ּונְ ַט ֵ ּיל ִּב ְמ ִדינוֹ תְּ ,בגִ נּ וֹ ת ּו ְב ַפ ְר ֵּד ִסיםָ .ה ַלךְ

ְו ֵכן ָּכל ַּכיּ וֹ ֵצא ָּבזֶ הַ .ו ֲא ִפ ּל ּו ִאם ִי ְהי ּו ָהעוֹ ָלם ִמ ְתלוֹ ְצ ִצים
יהם ְול ֹא ַי ֲעבֹר
ָע ָליוִ ,מ ָּכל ָמקוֹ ם ֵי ׁש לוֹ ִל ְהיוֹ ת ְּכ ֶפ ִתי ְּב ֵעינֵ ֶ

אכ ָּתןְ .ל ֵעת ֶע ֶרב ָּבא ּו
ִע ּמוֹ ָּכל ַהיּ וֹ םְ ,ו ָה ֲא ֵח ִרים ָט ְרח ּו ִּב ְמ ַל ְ
ַל ֶּמ ֶל ְך ְו ָא ְמר ּוֵּ :תן ָלנ ּו שְׂ ָכ ֵרנ ּוּ ,ו ָבא אוֹ תוֹ ׁ ֶש ּ ִט ֵ ּיל ִעם ַה ֶּמ ֶלךְ

יח ַה ִּמ ְצ ָוה ִמ ּ ְפנֵ י ַה ּב ּו ׁ ָשהִּ ,כי אוֹ י ָל ּה ְלאוֹ ָת ּה ּב ּו ׁ ָשה,
ַאל ָינִ ַ

ִמ ְצ ָוה ְק ַט ָּנה ִמ ִּמ ְצוֹת ַה ּבוֹ ֵראֶ ׁ ,ש ַעל זֶ ה נֶ ֱא ַמר

(משלי ה ,יט)

"ב ַא ֲה ָב ָת ּה ִּת ׁ ְש ֶּגה ָת ִמיד"ְּ ,כלוֹ ַמר ְּב ַא ֲה ָב ָת ּה ׁ ֶשל ִמ ְצ ָוה
ְּ
ָ
יח ָּכל ֲע ָס ֶקיך ְו ָלד ּון ָּב ּהְ .ו ֻדגְ ַמת
ִּת ְה ֶיה ׁשוֹ גֶ ה ּו ֶפ ִתי ְל ָהנִ ַ

ְו ׁ ָש ַאל שְׂ ָכרוֹ ְּכמוֹ ֵכןָ .א ְמר ּו ָה ֲא ֵח ִריםּ :ו ַמה ֵ ּי ׁש ְל ָך ִל ַּקח?
אכה! ֵה ׁ ִשיב
ֲהל ֹא ל ֹא ָט ַר ְח ָּת ָּכל ַהיּ וֹ ם ֻּכ ּלוֹ ֶּב ֱאמ ּונָ ה ַּב ְּמ ָל ָ
ָל ֶהםַ :על ָי ִדי ל ֹא נִ ׁ ְש ַאר ִל ְפעֹלְ .ו ָר ָאה ַה ֶּמ ֶל ְך ׁ ֶש ַה ִּדין ִע ּמוֹ

זֶ ה ָמ ִצינ ּו ְּב ַר ִּבי ֶא ְל ָעזָ ר ֶּבן ּ ְפ ָדתֶ ׁ ,ש ָה ָיה יוֹ ׁ ֵשב ְּב ַצד ׁש ּוק
ַה ַּת ְח ּתוֹ ן ׁ ֶשל ִצ ּפוֹ ִרי ְועוֹ ֵסק ַּב ּתוֹ ָרהּ ,ו ְס ִדינוֹ מ ּו ָטל ְּב ַצד

ְונָ ַתן לוֹ שְׂ ָכרוֹ ֵּ ,כן ה ּוא ָּכ ַתב ְּב ִמ ְד ַר ׁש ַּתנְ ח ּו ָמא.

ׁש ּוק ָה ֶע ְליוֹ ןְ ,ו ָה ָיה נִ ְר ֶאה ְּכ ֶפ ִתי ְּב ֵעינֵ י ָהעוֹ ָלם ִּב ׁ ְש ִביל

ְו ַה ּׁ ָשב ַאל ְי ַד ֶּמה ְּבנַ ְפ ׁשוֹ לוֹ ַמר ָל ָּמה זֶ ה ֶה ֶבל ִאיגַ ע ְל ִריק
ּו ְלתֹה ּו ּכ ִֹחי ֲא ַכ ֶּלהִּ ,כי ֵא ְ
יך ַּת ֲעמֹד ְּת ׁש ּו ָב ִתי ִל ְפנֵ י ֲעווֹ נוֹ ַתי,

ַא ֲה ַבת ִמ ְצ ַות ַה ּבוֹ ֵרא ַל ֲעסֹק ַּב ּתוֹ ָרה (עירובין נד ,ע"ב).
ְו ִאם ָעשָׂ ה ֵּכן ְונִ ְפ ַטר ַּב ֲח ִצי ָי ָמיו ,נוֹ ְתנִ ים לוֹ שָׂ ָכר ְּכ ִא ּל ּו ַחי
ָּכל ׁ ִש ְב ִעים ׁ ָשנָ ה ְי ֵמי ׁ ְשנוֹ ֵתינ ּו ַּב ִּמ ְצווֹ תְ ,וזֶ ה ׁ ֶש ָא ַמר ׁ ְשלֹמֹה
"מת ּו ָקה ׁ ְשנַ ת
ַה ֶּמ ֶל ְך ָע ָליו ַה ּׁ ָשלוֹ ם ְּב ָח ְכ ָמתוֹ (קהלת ה ,יא) ְ
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ֶאת ִישְׂ ָר ֵאל ַא ְר ָּב ִעים ׁ ָשנָ ה ּו ׁ ְשמ ּו ֵאל ַה ָּנ ִביא ּ ִפ ְרנֵ ס ֶעשֶׂ ר
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ְו ָכל ַמה ּׁ ֶשא ּו ַכל ַל ֲעשׂ וֹ ת ל ֹא יוֹ ִעיל ְּכנֶ גֶ ד ָה ֲעוֹנוֹ ת ׁ ֶש ָע ְבר ּו
יח ַה ָּקדוֹ ׁש ָּבר ּו ְך ה ּוא ַעל ְי ֵדי
ֹאמר ֵּכןִּ ,כי ִה ְב ִט ַ
ָע ַליַ .אל י ַ
יהם ל ֹא ִי ָּז ְכר ּו עוֹ דִּ ,ד ְכ ִתיב (יחזקאל
ְי ֶחזְ ֵקאל ַה ָּנ ִביא ִּכי ּ ִפ ׁ ְש ֵע ֶ

ֹאתיו ֲא ׁ ֶשר ָעשָׂ ה
יח ,כא–כב)"ְ :ו ָה ָר ׁ ָשע ִּכי ָי ׁש ּוב ִמ ָּכל ַח ּט ָ
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ְו ׁ ָש ַמר ֶאת ָּכל ֻח ּקוֹ ַתי ְו ָעשָׂ ה ִמ ׁ ְש ּ ָפט ּו ְצ ָד ָקהָ ,חיֹה ִי ְח ֶיה ל ֹא
ָימ ּותָּ .כל ּ ְפ ׁ ָש ָעיו ֲא ׁ ֶשר ָעשָׂ ה ל ֹא ִי ָּז ְכר ּו לוֹ ְּ ,ב ִצ ְד ָקתוֹ ֲא ׁ ֶשר

ְּב ִמ ְד ַר ׁש ּ ָפ ָר ׁ ַשת ְּב ֵר ׁ ִ
ֹאמר ַק ִין ֶאל ְי ָי
אשית (בראשית ד ,יג)"ַ :ויּ ֶ
ְ
ָּגדוֹ ל ֲעוֹנִ י ִמ ְּנשׂ ֹא" – ׁ ֶש ָעשָׂ ה ְּת ׁש ּו ָבהּ ,ו ְל ָכך ֵי ׁש ְּב ָפס ּוק זֶ ה

ָעשָׂ ה ִי ְח ֶיה".

ׁ ֶש ַבע ֵּתבוֹ תְ ,ל ִפי ׁ ֶש ַה ְּת ׁש ּו ָבה עוֹ ָלה ַעד ִּכ ֵּסא ַה ָּכבוֹ ד ׁ ִש ְב ָעה
יעיםִ ׁ ,ש ְב ָעה ֲא ִו ִיריםְ .ו ַעל ְי ֵדי ַה ְּת ׁש ּו ָבה – ּו ָבא ְל ִציּ וֹ ן
ְר ִק ִ

יהם ְל ַח ֵּזק
ְועוֹ ד ִמ ְק ָרא ָמ ֵלא ְּכ ִתיב ַעל ַה ִּנ ְב ָה ִלים ַעל ֲעווֹ נוֹ ֵת ֶ

גּ וֹ ֵאלְ ,ו ֵכן ָּכת ּוב (ישעיהו נט ,כ)ּ " :ו ָבא ְל ִציּ וֹ ן גּ וֹ ֵאל ּו ְל ׁ ָש ֵבי

ְי ֵד ֶ
יהם ָל ׁש ּובִּ ,ד ְכ ִתיב (יחזקאל לג ,י–יא)"ְ :ו ַא ָּתה ֶבן ָא ָדם ֱאמֹר

יכן
יע ַעד ֵה ָ
ֶפ ׁ ַשע" ְוגוֹ ֵמרְ ,ו ֵאין ִמי ֲא ׁ ֶשר ָיכוֹ ל ֵל ַדע ּו ְלהוֹ ִד ַ

ֹאתינ ּו
ֶאל ֵּבית ִישְׂ ָר ֵאל ֵּכן ֲא ַמ ְר ֶּתם ֵלאמֹר ִּכי ְפ ׁ ָש ֵעינ ּו ְו ַח ּט ֵ
ָע ֵלינ ּו ּו ָבם ֲאנַ ְחנ ּו נְ ַמ ִּקים ְו ֵא ְ
יהם ַחי ָאנִ י
יך נִ ְח ֶיהֱ .אמֹר ֲא ֵל ֶ

ּכ ָֹח ּה ׁ ֶשל ְּת ׁש ּו ָבה.

נְ ֻאם ֲאדֹנָ י ֱאל ִֹהים ִאם ֶא ְח ּפֹץ ְּבמוֹ ת ָה ָר ׁ ָשע ִּכי ִאם ְּב ׁש ּוב

ָל ֵכן ָּכל ִא ׁ
יש ַה ָ ּי ֵרא ְו ָח ֵרד ָי ׁ ִשיב ַעל ִל ּבוֹ ִי ְר ַאת ַה ּבוֹ ֵרא,

יכם ָה ָר ִעים ְו ָל ָּמה
ָר ׁ ָשע ִמ ַּד ְר ּכוֹ ְו ָח ָיהׁ ,ש ּוב ּו ׁש ּוב ּו ִמ ַּד ְר ֵכ ֶ
יאים ִהזְ ִהיר
ָתמ ּות ּו ֵּבית ִישְׂ ָר ֵאל"ּ .ו ְב ַיד ָּכל ֲע ָב ָדיו ַה ְּנ ִב ִ

ֹאתיו ְו ָי ִכין לוֹ ֵלב ָח ָד ׁש ְו ָטהוֹ ר ְונָ ִקי ַל ֲעבֹד
ְו ָי ׁש ּוב ִמ ָּכל ַח ּט ָ

אוֹ ָתנ ּו ַה ׁ ְש ֵּכם ְו ׁ ָשל ַֹח ַעל ֵע ֶסק ַה ְּת ׁש ּו ָבה.
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ֶאת ּבוֹ ְראוֹ ְ ,ו ִינְ ַהג ֶאת ַע ְצמוֹ ְּב ָכל ֲא ׁ ֶשר ָא ַמ ְרנ ּו ְועוֹ ד יוֹ ִסיף
ָּכ ֵה ָּנה ְו ָכ ֵה ָּנהְ ,ו ִי ְה ֶיה ָער ּום ְּב ִי ְר ָאה ַל ְח ׁשֹב ַמ ֲח ׁ ָשבוֹ ת ֵא ְ
יך
י ּו ַכל ְל ִי ְר ָאה ֶאת ַה ּׁ ֵשם ַה ִּנ ְכ ָּבד ְו ַהנּ וֹ ָרא ְו ַל ֲעשׂ וֹ ת ֶח ְפ ֵצי

ְוגַ ם ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ַח ְכ ֵמי ַה ּדוֹ רוֹ ת ִהזְ ִהיר ּו ְמאֹד ַעל ַה ְּת ׁש ּו ָבה,
ית ְת ָךְ ,ו ָא ְמר ּוְּ :גדוֹ ָלה
ְו ָא ְמר ּוׁ :ש ּוב יוֹ ם ֶא ָחד ִל ְפנֵ י ִמ ָ

ּבוֹ ְראוֹ ֵּבינוֹ ּו ֵבין קוֹ נוֹ ְול ֹא ְל ֵעינֵ י ָא ָדם ְל ִה ְת ּ ָפ ֵארְ .ו ַא ׁ ְש ֵרי
ַה ּזוֹ ֶכה ּו ְמזַ ֶּכהְ ,ו ָכל ָהעוֹ ָלם ל ֹא נִ ְב ָרא ֶא ָּלא ִּב ׁ ְש ִבילוֹ ,

ַמ ֲע ָל ָתם ׁ ֶשל ַּב ֲע ֵלי ְּת ׁש ּו ָבה ִמ ַ ּצ ִּד ִ
יקים ְ ּגמ ּו ִריםְ ,וזֶ ה ּו
ׁ ֶש ָא ְמר ּוָ :מקוֹ ם ׁ ֶש ַּב ֲע ֵלי ְּת ׁש ּו ָבה עוֹ ְמ ִדין – ֵאין ַצ ִּד ִ
יקים
ְ ּגמ ּו ִרים עוֹ ְמ ִדיםּ .וגְ דוֹ ָלה ְּת ׁש ּו ָבה ׁ ֶש ַּמ ַּג ַעת ַעד ִּכ ֵּסא
"ש ּו ָבה ִישְׂ ָר ֵאל ַעד ְי ָי ֱאל ֶֹה ָ
ַה ָּכבוֹ דִּ ,ד ְכ ִתיב (הושע יד ,ב)ׁ :
יך".

ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר (קהלת יב ,יג)" :סוֹ ף ָּד ָבר – ִּכי זֶ ה ָּכל ָה ָא ָדם",
"כל ָהעוֹ ָלם
ְו ָד ְר ׁש ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (ברכות ו ע"ב)ָּ :
ֻּכ ּלוֹ ל ֹא נִ ְב ָרא ֶא ָּלא ִל ְצווֹ ת ָלזֶ ה".

יאת ָהעוֹ ָלםְ .ו ֵכן ָא ְמר ּו
ְו ִהיא ִמן ַה ְּד ָב ִרים ׁ ֶש ִּנ ְב ְרא ּו ק ֶֹדם ְּב ִר ַ
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"טוֹ ב ַל ֶ ּג ֶבר ִּכי ִי ּ ָׂשא עֹל ִּבנְ ע ּו ָריו" (איכה ג ,כז) – ִּכי טוֹ ב
ָל ָא ָדם ָלשֵׂ את ְו ִל ְס ּבֹל ֻע ּלוֹ ׁ ֶשל ַה ָּקדוֹ ׁש ָּבר ּו ְך ה ּוא ְו ָל ֵתת

ספר היראה

ֵס ֶפר ַה ִ ּי ְר ָאה

מוֹ ֵסרוֹ ת וּמוֹ טוֹ ת ַעל ַצ ָ ּוארוֹ ְל ִה ָּכנֵ ס ַל ֲעבוֹ ַדת ּבוֹ ֵרא
ימי ְּבחוּרוֹ ָתיוּ ,ו ְב ָכל יוֹ ם ָויוֹ ם
ָהעוֹ ָלםְ ,ו ִיזְ ּכֹר ֶאת ּבוֹ ְראוֹ ִּב ֵ
יוֹ ִסיף א ֶֹמץ ְו ִי ְת ַח ֵּזק ְּב ִמ ְצ ַות ּבוֹ ֵרא עוֹ ָלםְ ,ו ַי ְכנִ יס ַא ֲה ָבתוֹ
ְּב ִל ּבוֹ ְ ,ו ַי ְח ׁשֹב ַה ּבוֹ ֵרא ָּת ִמיד ְלנֶ גֶ ד ֵעינָ יוְ ,ו ַעל ְי ֵדי ֵכן ִי ֵּתן
יע ִל ּבוֹ ְו ַי ׁ ְש ּ ִפיל קוֹ ָמתוֹ ְו ֶאת ר ּום
ִי ְר ַאת ַה ּצ ּור ַעל ּ ָפנָ יוְ ,ו ַי ְכנִ ַ
יהם
ֵעינָ יו ְו ֵי ֵל ְך ׁ ְשחוֹ ַחְ ,ו ִי ְת ֶהה ַעל ֲעוֹנוֹ ת נְ ע ּו ָריו ְו ִי ְב ֶּכה ֲע ֵל ֶ
ָּת ִמידְ ,ו ִי ׁ ְשמֹר ְּב ָכל ּכֹחוֹ ֵמ ֲחטֹא עוֹ ד ַּב ִּמ ְס ָּת ִרים ְול ֹא ַי ֲעשֶׂ ה
ְּב ַמ ְח ׁ ָש ְך ַמ ֲעשָׂ יוְ ,ו ָאז ִי ְה ֶיה ָאה ּוב ְונֶ ְח ָמד ְּב ֵעינֵ י ַה ּבוֹ ֵרא,
ְו ָכל רוֹ ָאיו ְי ַא ּׁ ְשר ּוה ּו.
ֵא ֶּלה ַה ְּד ָב ִרים ֲא ׁ ֶשר ַי ֲעשֶׂ ה אוֹ ָתם ָה ָא ָדם ָו ַחי ָּב ֶהם ַח ֵ ּיי
ָהעוֹ ָלםְּ :ב ָכל ּב ֶֹקר ַּב ֲה ִקיצוֹ ִמ ּׁ ְשנָ תוֹ ִיזְ ַּד ֲעזֵ ַע ְו ִי ְה ֶיה נִ ְר ָּתע
ְונֶ ְח ּ ָפר ֵמ ֵא ַ
ימת ַה ּבוֹ ֵרא ְּבזָ ְכרוֹ ַח ְס ּדוֹ ֲא ׁ ֶשר ָעשָׂ ה לוֹ
ֶו ֱאמ ּונָ תוֹ ֲא ׁ ֶשר ׁ ָש ַמר לוֹ ִּ ,כי ֶה ֱחזִ יר לוֹ נִ ׁ ְש ָמתוֹ ֲא ׁ ֶשר ִה ְפ ִקיד
ֶא ְצלוֹ ְ ,ו ָאז ְי ָב ֵר ְך ְּב ִל ּבוֹ ַה ּבוֹ ֵרא ֲא ׁ ֶשר ִהגְ ִּדיל ַל ֲעשׂ וֹ ת ִע ּמוֹ
ִּכי ִח ֵּד ׁש ְו ֶה ֱח ִליף ּכֹחוֹ ּ ,ו ְבשׂ וּמוֹ ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ַעל ִל ּבוֹ
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ִּת ְב ַער ַא ֲה ַבת ַה ּבוֹ ֵרא ְּב ִל ּבוֹ ְ .ו ָאז ַאל ִי ּסֹב ַעל ִמ ּ ָטתוֹ ֶּד ֶר ְך
ָע ֵצלַ ,א ְך ִּב ְמ ִהיר ּות ּוזְ ִריז ּות ָיק ּום ִמ ָ ּידְ .ו ִאם ִי ְפ ַּגע ּבוֹ ְמנֻ ָ ּול

ְו ִי ְל ַּב ׁש ְּבגָ ָדיוְ ,ו ִי ְה ֶיה לוֹ ַט ִּלית ָק ָטן ְו ִי ְל ְּב ׁ ֶשנּ ּו ִמ ַּת ַחת ְל ַמ ָּדיוִּ ,כי

יכנּ ּו ֶּד ֶר ְך ַע ְצל ּותָ ,י ׁ ִשיב ֲא ָמ ָריו לוֹ ְו ָישִׂ ים ֶאל ִל ּבוֹ ִּכי
ְויוֹ ִל ֶ
ִאם ִי ְק ָרא ַּב ַעל חוֹ ב אוֹ ָא ָדם ַא ֵחר ֵא ָליו ָיק ּום ִמ ָ ּיד ,אוֹ ִמ ּ ְפנֵ י

ְּכבוֹ ד ָא ָדם אוֹ ִמ ּ ְפנֵ י ֶר ַוח ׁ ֶש ָ ּי ִביא לוֹ ַח ֵ ּיי ׁ ָש ָעה אוֹ ִמ ִ ּי ְר ַאת

יצית ְלזִ ָּכרוֹ ן ְל ָל ְב ׁשוֹ ָּת ִמידִּ ,כי ְלזִ ְכרוֹ ן ַה ִּמ ְצווֹ ת
ִע ַּקר ִמ ְצ ַות ִצ ִ
נִ ְּתנָ הּ ,ו ְל ַמ ַען ל ֹא ָיס ּור ָה ָא ָדם ַא ֲח ֵרי ׁ ְש ִריר ּות ִל ּבוֹ ְו ַא ֲח ֵרי
ַמ ְר ֵאה ֵעינָ יו ַה ַּמ ֲח ִטיאוֹ ת ֶאת ַהגּ ּוףְ .ו ַה ֶּד ֶר ְך ַה ֶּזה ל ֹא ִי ָּמ ֵצא ִּכי

ִאם ְּב ֶל ְכ ּתוֹ ְּב ֶד ֶר ְך ֲא ׁ ֶשר ִּד ְב ֵרי ֶע ְר ָוה ְמצ ּו ִיים ׁ ָשםַ ,על ֵּכן ִי ְל ַּב ׁש

ֶה ְפ ֵסד ָממוֹ ןְּ ,כמוֹ נָ ְפ ָלה ְּד ֵל ָקה ָּב ִעיר ָיק ּום ִמ ָ ּיד ִּב ְמ ֵה ָרה
ְול ֹא ִי ְת ַר ּׁ ֵשל .אוֹ ִאם ִי ְצ ָט ֵר ְך ָל ֶל ֶכת ַל ֲעבוֹ ַדת ַה ֶּמ ֶל ְך

אוֹ תוֹ ִמ ָ ּיד ְּבל ֹא ְּב ָר ָכה ִאם ל ֹא ָר ַחץ ָי ָדיוְ .וטוֹ ב ִל ְהיוֹ ת זָ ִריז ִל ּטֹל
יב ֵר ְך עוֹ ֵבר ַל ֲעשִׂ ָ ּיתוֹ ְ .ו ָצ ִר ְ
יך ְל ִה ְת ַע ּ ֵטף ְמ ֻע ָּמד.
ָי ָדיו ק ֶֹדםִ ,ו ָ

ָיק ּום ְו ַאל ִי ְת ַר ּׁ ֵשל ּ ֶפן ַי ֲע ִליל ּו ָע ָליו ,אוֹ ִל ְמצֹא ֵחן ְּב ֵעינֵ י
ַה ֶּמ ֶל ְךַ ,על ַא ַחת ַּכ ָּמה ְו ַכ ָּמה ַל ֲעבוֹ ַדת ֶמ ֶל ְך ַמ ְל ֵכי ַה ְּמ ָל ִכים

ְואוֹ תוֹ ַט ִּלית ָק ָטן טוֹ ב ׁ ֶש ִ ּי ְה ֶיה ְּכ ֵעין ַס ְר ָּבלִּ ,כי ֵאין ָּבזֶ ה ּ ִפ ְק ּפ ּוק.

ַה ָּקדוֹ ׁש ָּבר ּו ְך ה ּוא ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ ְל ִה ָּז ֵהר ָלק ּום ִּב ְמ ִהיר ּות
ּו ִבזְ ִריז ּותְ ,ו ִי ָירא ּ ֶפן ְי ַא ֵחר ָלבוֹ אְ .ו ָכל ַמ ֲעשָׂ יו ַי ְח ׁשֹב
ַל ֲעשׂ וֹ ת ְל ׁ ֵשם ׁ ָש ַמ ִיםּ ,ו ְל ִפי ּכֹחוֹ ֵי ֵל ְך ְּב ַד ְר ֵכי ַה ֲח ָכ ִמים ְו ִי ְה ֶיה
נִ ְכנָ ע.
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ְו ִינְ ַעל ִמנְ ָע ָליוֶ ׁ ,של ָי ִמין ְּת ִח ָּלה ְו ַא ַחר ָּכ ְך ׁ ֶשל שְׂ מֹאל,
ְו ִי ְק ׁשֹר ׁ ֶשל שְׂ מֹאל ְו ַא ַחר ָּכ ְך ׁ ֶשל ָי ִמיןְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו
יהן",
ַר ּבוֹ ֵתינ ּו (שבת סא ע"א)"ְ :י ֵרא ׁ ָש ַמ ִים יוֹ ֵצא ְי ֵדי ׁ ְש ֵּת ֶ
ְל ַק ֵ ּים ִּד ְב ֵרי ַה ִּמ ׁ ְשנָ ה ְו ִד ְב ֵרי ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ןִּ :כ ְת ִפ ָּליו ָּכ ְך ִמנְ ָע ָליו
– ַמה ְּת ִפ ָּליו ִּבשְׂ מֹאלַ ,אף ִמנְ ָע ָליו ִּבשְׂ מֹאל.

ַאל ַי ֲעמֹד ָערֹם ִמ ִּמ ּ ָטתוֹ ַ ,אף ְמ ֻי ּׁ ָשבְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָה ָיה ִמ ְת ּ ָפ ֵאר
יתי ִא ְמ ֵרי
"מ ָ ּי ַמי ל ֹא ָרא ּו קוֹ רוֹ ת ֵּב ִ
ַר ִּבי יוֹ ֵסי (שבת קיח ע"ב)ִ :
ֲחל ּו ִקי"ַ .א ְך ִי ַּקח ֲחלוּקוֹ ְו ַי ְכנִ יס ּבוֹ ר ׁ
ֹאשוֹ ּוזְ רוֹ ָעיוְ ,ו ָאז

ֹאשוֹ ְ ,ו ָל ֵכן נָ כוֹ ן ְל ַכ ּסוֹ ת ר ׁ
ִּכי ַה ּׁ ְש ִכינָ ה ְל ַמ ְע ָלה ֵמר ׁ
ֹאשוֹ ְו ַאל

ֹאמר ִה ְּננִ י ְּב ַח ְד ֵרי ֲח ָד ִרים ְּב ַב ִית
ְּבקוּמוֹ ִי ְה ֶיה ְמ ֻכ ֶּסהְ .ו ַאל י ַ

ִי ְה ֶיה ְּבגִ ּל ּוי ָהר ׁ
ֹאש.

ָא ֵפלִ ,מי רוֹ ֵאנִ י ּו ִמי ְמ ִע ֵידנִ יִּ ,כי ְמל ֹא ָכל ָה ָא ֶרץ ְּכבוֹ דוֹ ,
ְל ָפנָ יו ַּכ ֲח ׁ ֵש ָכה ָּכאוֹ ָרה.
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ּו ֵמ ֵעת קוּמוֹ ְל ִה ְת ַה ֵּל ְך ַעל ַה ֶּד ֶר ְך ִי ְכ ּפֹף קוֹ ָמתוֹ ְו ָי ׁש ַֹח ר ׁ
ֹאשוֹ ,

ְו ֵי ֵל ְך ְו ִי ְב ּדֹק ַע ְצמוֹ ְּב ֵבית ַה ִּכ ֵּסאְ ,ו ׁ ָשם ִי ְה ֶיה ָצנ ּו ַעַ ,אל
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ְיגַ ֶּלה ַע ְצמוֹ ִּכי ִאם ְל ָפנָ יו ֶט ַפח ּו ֵמ ַא ֲח ָריו ְט ָפ ַח ִיםְ ,ו ָה ִא ּׁ ָשה

ְו ִי ְר ַחץ ְּבנִ ָּקיוֹ ן ַּכ ּ ָפיו ְּב ַמ ִים ִאם ֵי ׁש לוֹ ִ .י ְר ָח ֵצם ָי ֶפה ָי ֶפה,
"א ׁ ֶשר ָי ַצר"
ילת ָי ָד ִים"ּ .ו ְב ִב ְר ַּכת ֲ
"על נְ ִט ַ
יהם ַ
יב ֵר ְך ֲע ֵל ֶ
ִו ָ

יה ְול ֹא ְכל ּוםְ .ול ֹא ַי ׁ ְש ִּתין ְמ ֻע ָּמדֶ ּ ,פן
יה ֶט ַפח ּו ִמ ְּל ָפנֶ ָ
ִמ ְּל ַא ֲח ֶר ָ
ִי ְהי ּו נִ יצוֹ צוֹ ת נִ ָּתזִ ים ַעל ַרגְ ָליו ְו ֵי ָר ֶאה ִּכ ְכר ּות ׁ ָש ְפ ָכהֶ ,א ָּלא
ַי ֲעמֹד ְּב ָמקוֹ ם ָ ּגבוֹ ַּה אוֹ ַי ׁ ְש ִּתין ְּב ָע ָפר ָּתח ּו ַחְ .ו ִאם ַי ׁ ְש ִּתין ְמ ֻע ָּמד
ֹאחז ָּב ַא ָּמהֶ ,א ָּלא ֵמ ֲע ָט ָרה ּו ְל ַמ ּ ָטה ְל ַצד ָה ָא ֶרץ.
ִי ָּז ֵהר ּ ֶפן י ַ
ְו ַאף ִאם ה ּוא נָ שׂ ּויִּ ,כי ַא ֲח ֵרי ֲא ׁ ֶשר ָהעֹנֶ ׁש ָ ּגדוֹ ל ָּכל ָּכ ְך ׁ ֶשה ּוא
ֵמ ִביא ַמ ּב ּול ָלעוֹ ָלםְ ,מאֹד ֵי ׁש לוֹ ָל ָא ָדם ְל ִה ְת ַח ֵּזק ּו ְל ַק ֵּד ׁש
ַע ְצמוֹ ַאף ַּב ֻּמ ָּתר לוֹ ְ .ו ֵכן ַר ֵּבנ ּו ַה ָּקדוֹ ׁש ִמ ָ ּי ָמיו ל ֹא ִה ְכנִ יס ָי ָדיו
ְל ַמ ּ ָטה ֵמ ַא ְבנֵ טוֹ (שבת קיח ע"ב)ּ .ו ְכ ׁ ֶש ֵ ּי ׁ ֵשב ִל ּ ָפנוֹ ת ֵי ׁ ֵשב ִויגַ ֶּלה,

ֹאמר ִע ָּמ ּה
"א ׁ ֶשר ָי ַצר" ,י ַ
ַי ְמ ִּתין ַעד ַה ְּת ִפ ָּלהְ .ו ִאם ֵּב ֵר ְך ֲ
יכ ְך
"אל ַֹהי נְ ׁ ָש ָמה ׁ ֶש ָּנ ַת ָּת ִּבי"ִּ ,כי ִהיא ְסמ ּו ָכה ָל ּה ּו ְל ִפ ָ
ֱ
ְ
"א ׁ ֶשר
"בר ּוך"ְ .ו ָאז ְּב ֵעת ַה ְּת ִפ ָּלה ַי ְת ִחיל ֲ
ֵאינָ ּה ּפוֹ ַת ַחת ְּב ָ
"על
"א ׁ ֶשר ָי ַצר"ְ .ו ַ
יב ֵר ְך ֲ
נָ ַתן ַל ּ ֶשׂ ְכ ִוי ִבינָ ה" ,אוֹ ַי ְחזֹר ִו ָ
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יל ָתןּ .ו ִמ ָ ּיד
ילת ָי ָד ִים" ְי ָב ֵר ְך ִּב ׁ ְש ַעת נִ גּ ּובְ ,ול ֹא ִּבנְ ִט ָ
נְ ִט ַ
יצית" ַּב ּ ַט ִּלית ֲא ׁ ֶשר ָל ַב ׁשִ ,אם ל ֹא ֵּב ֵרךְ
ְ
"על ִמ ְצ ַות ִצ ִ
ְי ָב ֵרך ַ
ְּב ִה ְת ַע ּ ְטפוֹ ּ .ו ְב ָכל ּ ַפ ַעם ׁ ֶשה ּוא ִמ ְת ַע ּ ֵטף ָצ ִר ְ
יך ְל ָב ֵר ְך.

יכ ֶּסה ְו ָיק ּוםְ .ו ַאל ִי ְפ ַצר ַע ְצמוֹ ִל ּ ָפנוֹ ת ְּבחֹזֶ קֶ ּ ,פן ִי ָּנ ְתק ּו ׁ ִש ֵּני
ִו ַ
ַה ַּכ ְר ַּכ ׁ ְש ָּתא ְו ִי ְס ַּת ֵּכןִ .ו ַ
יק ֵּנ ַח ִּבשְׂ מֹאל ֲא ָבל ל ֹא ְּב ָי ִמיןִ ,מ ּ ְפנֵ י
ׁ ֶש ַּמ ְר ֶאה ָּב ּה ַט ֲע ֵמי ּתוֹ ָרה ְואוֹ ֵכל ָּב ּהְ .ו ִי ְב ּדֹק ַע ְצמוֹ ָי ֶפה ָי ֶפה,
יכים ְל ָב ֵר ְך ֶאת ַה ּבוֹ ֵרא
ִּכי ַא ֲח ֵרי ֲא ׁ ֶשר ְק ָר ָביו ּו ְבנֵ י ֵמ ָעיו ְצ ִר ִ
"ב ְר ִכי נַ ְפ ׁ ִשי ֶאת ְי ָי ְו ָכל ְק ָר ַבי
ָּת ִמידֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר (תהלים קג ,א)ָּ :
ֶאת ׁ ֵשם ָק ְד ׁשוֹ " – ֵאין נָ ֶאה ְל ָה ִביא ֶּב ֶטן ְמ ֵל ָאה צוֹ ָאה ִל ְפנֵ י
ַה ָּקדוֹ ׁש ָּבר ּו ְך ה ּוא ִר ּבוֹ נוֹ ׁ ֶשל עוֹ ָלם ְל ָב ְרכוֹ ְ .ו ִי ׁ ְשמֹר ּ ֶפן ְי ַל ְכ ֵל ְך
ְּבגָ ָדיו ל ֹא ְּב ֵמי ַרגְ ַל ִים ְול ֹא ִּב ְר ִעיִ .אם ֵי ׁש לוֹ ְיכ ֶֹלתִ ,י ְהי ּו לוֹ
ׁ ְשנֵ י ִמ ְכנָ ַס ִיםֶ :א ָחד ׁ ֶש ּלוֹ ֵב ׁש ִּב ׁ ְש ַעת ַה ְּת ִפ ָּלה ְל ַבדְ ,ל ַמ ַען ִי ְה ֶיה
נָ ִקי יוֹ ֵתר ִּב ְת ִפ ָּלתוֹ ְ ,ו ִאם ֵאין לוֹ ִי ָּז ֵהר ׁ ֶש ּל ֹא ְי ַט ֵּנף ֶאת ׁ ֶש ּלוֹ ,
יהן.
יכ ְּב ֵסם ָּת ִמיד ְל ָה ִסיר ִּכ ְת ֵמי ַה ּצוֹ ָאה ֵמ ֲע ֵל ֶ
ִו ַ
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יח ְּת ִפ ָּלה ׁ ֶשל ָיד ִּבזְ רוֹ ַע שְׂ מֹאל ְל ַמ ְע ָלה ִמן
ְו ַא ֲח ֵרי ֵכן ָינִ ַ
יב ֵרךְ
ַה ּ ֶפ ֶרק ׁ ֶש ּקוֹ ִרין קוֹ ֵבדוֹ ְּב ַל ַע"ז ַמ ָּמ ׁש ְּכנֶ גֶ ד ַה ֵּלבִ ,ו ָ
יח ְּת ִפ ִּלין"ְ .ו ַא ַחר ָּכ ְך ָישִׂ ים ׁ ֶשל ר ׁ
ֹאש ְּכנֶ גֶ ד ַה ּמ ַֹח
"ל ָהנִ ַ
ְ

"על ִמ ְצ ַות ְּת ִפ ִּלין"ְ .ו ַאל ְי ַד ֵּבר ֵּבין ְּת ִפ ָּלה ׁ ֶשל ָיד
יב ֵר ְך ַ
ִו ָ
ֹאש .שָׂ ח ֵּבין ְּת ִפ ָּלה ִל ְת ִפ ָּלה – חוֹ זֵ ר ּו ְמ ָב ֵרךְ
ִל ְת ִפ ָּלה ׁ ֶשל ר ׁ
ַעל ׁ ֶשל ר ׁ
"על ִמ ְצ ַות"ְ .ו ָת ִמיד
יח" ְו ַ
"ל ַה ִּנ ַ
ֹאש ׁ ְש ַּת ִיםְ :
ְ
ְי ַמ ׁ ְש ֵמ ׁש ִּב ְת ִפ ָּליוְּ ,ב ׁ ֶשל ָיד ְו ַא ַחר ָּכך ְּב ׁ ֶשל ר ׁ
ֹאשְ ,ל ַמ ַען
יח
יכין גּ ּוף נָ ִקי ׁ ֶש ּל ֹא ָי ִפ ַ
ִי ָּז ֵהר ִל ְהיוֹ ת ִּבנְ ִקיּ ּותִּ ,כי ְּת ִפ ִּלין ְצ ִר ִ
ישן ָּב ֶהןְ .ו ָצ ִר ְ
יך ְל ָב ֵר ְך ְּכ ׁ ֶש ְ ּי ַמ ׁ ְש ֵמ ׁש זְ ַמן ָ ּגדוֹ ל
ָּב ֶהן ְו ׁ ֶש ּל ֹא ִי ׁ ַ
ַא ַחר ֲהנָ ָח ָתןְּ ,ד ָק ְי ָמא ָלן ְּכ ַר ָּבנָ ן ְּד ֵבי ַרב ָא ׁ ֵשי

(סוכה מו ע"א)
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ימת ִּד ְמ ַמ ׁ ְש ְמ ׁ ֵשי ְּבה ּו ְמ ָב ְר ִכיּ .ו ִמ ּ ִפי מוֹ ִרי ָה ַרב ַר ִּבי
ְּד ָכל ֵא ַ
ְ
ְ
ׁ ְשמוֹ ֵאל ְּב ַר ִּבי ׁ ְשנֵ יאוֹ ר ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ְּד ֵאין ָצ ִריך ְל ָב ֵרך ִמ ּׁש ּום

ְו ִי ְפ ַּתח ְּת ִפ ָּלתוֹ ַעל ַה ֵּס ֶדרֶ ,א ָחד ַה ַּמ ְר ֶּבה ְו ֶא ָחד ַה ַּמ ְמ ִעיט

ִמ ׁ ְשמ ּו ׁשֶ ,א ָּלא ְּכ ׁ ֶש ֵהן נֶ ֱע ָקרוֹ ת ִמ ְּמקוֹ ָמן ְוה ּוא ַמ ֲחזִ ָירן
ִל ְמקוֹ ָמןּ .ו ְל ִענְ ַין ׁ ֵשנָ הֵ ,י ׁש ׁ ְשל ֹ ָשׁה ִח ּל ּו ִקים ַּב ָּד ָברְּ :כ ׁ ֶש ֵהן
ְּבר ׁ
ישן ָּב ֶהן ׁ ְשנַ ת ֲע ַראי ֲא ָבל ל ֹא ֶק ַבעּ ,ו ְכ ׁ ֶשה ּוא
ֹאשוֹ – ִי ׁ ַ
יחן
אוֹ ֲחזָ ן ְּב ָידוֹ – ל ֹא ֲע ַראי ְול ֹא ֶק ַבע ּ ֶפן ִי ּ ְפל ּו ִמ ָ ּידוֹ ְ ,ו ִאם ֱהנִ ָ
ישן ֶא ְצ ָלן ֵּבין
יהן ְו ִי ׁ ַ
ֵא ֶצל ְמ ַר ֲא ׁשוֹ ָתיו – ִי ְפרֹשׂ ס ּו ָדר ֲע ֵל ֶ
ֲע ַראי ּו ֵבין ֶק ַבעּ .ו ְכ ׁ ֶש ִּנ ְכנָ ס ְל ֵבית ַה ִּכ ֵּסא חוֹ ְל ָצן ח ּוץ ְל ַא ְר ַּבע
יחן ִּב ְכ ִלי ּתוֹ ְך ְּכ ִלי ְּב ֵחיקוֹ ְּכנֶ גֶ ד ִל ּבוֹ .
ַא ּמוֹ ת ,אוֹ ּכוֹ ְר ָכן ּו ַמ ִּנ ָ
ְו ֵי ֵל ְך ְל ֵבית ַה ְּכנֶ ֶסתּ .ו ְבבוֹ אוֹ ָסמ ּו ְך ְל ֵבית ַה ְּכנֶ ֶסת ְי ַמ ֵהר
"ב ֵבית ֱאל ִֹהים נְ ַה ֵּל ְך
ּ ְפ ָע ָמיוְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכת ּוב (תהלים נה ,טו)ְּ :
ְּב ָרגֶ ׁש"ְ .ו ִי ְב ּדֹק ִמנְ ָע ָליו ּ ֶפן ִי ְהי ּו ְמ ֻט ָּנ ִפיםְ ,ו ֵכן ָא ַמר ׁ ְשלֹמֹה
"שמֹר ַרגְ ְל ָך ַּכ ֲא ׁ ֶשר ֵּת ֵל ְך ֶאל ֵּבית
ְּב ָח ְכ ָמתוֹ (קהלת ד ,יז)ְ ׁ :
ָה ֱאל ִֹהים"ְ .ו ָיבוֹ א ְל ֵבית ַה ְּכנֶ ֶסתְ ,ואוֹ ֵמר ִּב ְכנִ ָ
יסתוֹ
יכל
ית ָך ֶא ׁ ְש ַּת ֲח ֶוה ֶאל ֵה ַ
ה ,ח) ַ"ו ֲאנִ י ְּברֹב ַח ְס ְּד ָך ָאבוֹ א ֵב ֶ
ָק ְד ׁ ְש ָך ְּב ִי ְר ָא ֶת ָך"ְ ,ו ֵי ׁ ֵשב ִּב ְמקוֹ מוֹ ְ .ו ִאם ֵי ׁש לוֹ עוֹ ד ַט ִּלית,
(תהלים

יצית" ְו ֵי ׁ ֵשבְ .ול ֹא ִי ְפ ַּתח
"ל ִה ְת ַע ּ ֵטף ְּב ִצ ִ
יב ֵר ְך ְ
ִי ְת ַּכ ֶּסה ּבוֹ ִו ָ

ּו ִב ְל ַבד ׁ ֶש ְ ּי ַכ ֵ ּון ִל ּבוֹ ַל ּׁ ָש ַמ ִים (ברכות ה ע"ב; מנחות קי ע"א).
ִו ַ
"ה ּכוֹ ן ִל ְק ַראת
ית ֵּקן ַמ ְל ּב ּו ׁ ָשיוֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר (עמוס ד ,יב)ִ :
ָ
ֱאל ֶֹהיך ִישְׂ ָר ֵאל".
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יע
יה קוֹ לוֹ ִּב ְת ִפ ָּלתוֹ ַ ,א ְך ַי ׁ ְש ִמ ַ
ּו ְכ ׁ ֶשה ּוא ִמ ְת ּ ַפ ֵּלל ַאל ַיגְ ִּב ַּ
ְ
ְל ָאזְ נָ יו ַמה ּׁ ֶשיּ וֹ ִציא ִמ ּ ִפיוְ .ו ַי ְח ּתֹך ִּבשְׂ ָפ ָתיו ָּכל ֵּת ָבה ְו ֵת ָבה

ְו ַאל ִי ְב ָל ֵעןּ ַ .גם סוֹ ף ַה ֵּתבוֹ ת ַי ְח ּת ְֹך ְל ַה ְפ ִר ָידן ֵמ ַה ֵּת ָבה
"ס ּ ְפר ּו ַבגּ וֹ ִים ֶאת ְּכבוֹ דוֹ ",
ַה ְּסמ ּו ָכה ָל ֶהןֶ ּ ,פן ִי ָּכ ׁ ֵשל ְּב ַ

"את"ְ ,ו"אוֹ תוֹ "ְ ,ו"אוֹ ָת ּה"
"ש ְּב ִחי ְיר ּו ׁ ָשל ִַים ֶאת"ְ ,ו ֵכן ָּכל ֶ
ַׁ
ְ
יכם
"אל ֵֹה ֶ
ַה ְּסמוּכוֹ ת ְל ֵמ"ם ָצ ִריך ְל ַה ְפ ִר ָידן זוֹ ִמ ּזוֹ ְ ,ו ֵכן ֱ
ֱא ֶמת" ְו ַכיּ וֹ ֵצא ָּב ֵא ֶּלהְ .ול ֹא ִי ְה ֶיה ַמ ֲא ִר ְ
יך ִּב ְת ִפ ָּלתוֹ יוֹ ֵתר
ִמ ַּדי ַּב ִ ּצ ּב ּורֶ ּ ,פן ַי ְח ׁ ְשב ּוה ּו ְל ָי ִהיר ָו ֵלץ.
יע
יאת ׁ ְש ַמע ִי ְה ֶיה ְמאֹד נִ זְ ָהר ׁ ֶשיּ וֹ ִציא ִּבשְׂ ָפ ָתיו ְו ַי ׁ ְש ִמ ַ
ּו ִב ְק ִר ַ
את ִים ְו ַא ְר ָּב ִעים ּו ׁ ְשמוֹ נֶ ה ֵּתבוֹ ת ׁ ֶש ּבוֹ ְ ,ו ִי ֵּתן ֶר ַוח
ְל ָאזְ נָ יו ָמ ַ
ָ
"ב ָכל ְל ָב ְבך"
ֵּבין ַה ְּד ָב ִקים ְּכ ִד ְב ֵרי ַר ּבוֹ ֵתינ ּו (ברכות טו ע"ב) ְּ
"על ְל ָב ֶב ָך" ְו ַכיּ וֹ ֵצא ָּב ֶהן.
ְו ַ

ּ ִפיו ַעד ׁ ֶש ִ ּי ׁ ְש ֶהה ְמ ַעטְ ,ו ָישִׂ ים ֶאל ִל ּבוֹ ִל ְפנֵ י ִמי ה ּוא עוֹ ֵמד
יע ָו ֶר ֶתת.
ימה ְוזִ ַ
ּו ִמי ַה ּׁשוֹ ֵמ ַע ְּד ָב ָריוְ ,ו ָאז ִי ְל ַּב ׁש ֲח ָר ָדה ְו ֵא ָ
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ּו ְב ָכל ֶא ָחד ְו ֶא ָחד ִמ ּׁ ְשל ֹ ָשׁה ׁ ֵשמוֹ ת ָה ֲאמ ּו ִרים ְּב ָפס ּוק ִר ׁ
אשוֹ ן
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"ה ָיה ,ה ֶֹוהִ ,י ְה ֶיה"ְ .ול ֹא ַי ֲא ִר ְ
ַי ֲא ִר ְ
יך ְּב ָא ֶל"ף
יך ַעד ׁ ֶש ַ ּי ְח ׁשֹב ָ
ְּד ֶא ָחדְ ,ול ֹא ְי ַמ ֵהר ְּב ֵח"ת ִל ְקרוֹ ָת ּה ַּב ֲח ָטףְ .ו ַי ֲא ִר ְ
יך ְּב ָד ֶל"ת,

ְו ַאל ִי ְרמֹז ְּב ֵעינָ יו ְו ִי ְקרֹץ ִּבשְׂ ָפ ָתיו ְו ִי ְמל ֹל ְּב ַרגְ ָליו ְויוֹ ֶרה

ַעד ׁ ֶש ַ ּי ְח ׁשֹב ִּב ְל ָבבוֹ ׁ ֶש ּבוֹ ֵרא עוֹ ָלם ה ּוא ֶמ ֶל ְך ְל ַמ ְע ָלה
ּו ְל ַמ ּ ָטה ַּב ּׁ ָש ַמ ִים ּו ָב ָא ֶרץּ ,ו ְב ַא ְר ַּבע רוּחוֹ ת ָהעוֹ ָלם ִמ ִּמזְ ָרח
את ִים ְו ַא ְר ָּב ִעים
ּו ִמ ַּמ ֲע ָרבִ ,מ ָ ּצפוֹ ן ּו ִמ ָּדרוֹ ם ּו ְתהוֹ ם ַר ָּבהּ ,ו ָמ ַ
יב ִרים ׁ ֶש ּבוֹ ְ .ו ִאם ל ֹא י ּו ַכל ְל ַכ ֵ ּון ָּכל ָּכ ְךְ ,י ַכ ֵ ּון:
ּו ׁ ְשמוֹ נָ ה ֵא ָ
ַה ּׁ ֵשם ׁ ֶשה ּוא ַע ָּתה ֱאל ֵֹהינ ּו ָע ִתיד ִל ְהיוֹ ת ֶא ָחדּ .ו ְב ָכל ּ ַפ ַעם
יאתוֹ ׁ ֶשה ּוא ֲאדוֹ ן
ְּב ַהזְ ִּכירוֹ ׁ ֵשם ַה ְמ ֻי ָחד ַי ְח ׁשֹב ּבוֹ ּ ֵפר ּו ׁש ְק ִר ָ
"ב ָכל ְל ָב ְב ָך" – ִּב ׁ ְשנֵ י ְי ָצ ֶר ָ
יךֵ ,י ֶצר טוֹ ב ְו ֵי ֶצר ָרעּ " .ו ְב ָכל
ּכֹלְּ .

נַ ְפ ׁ ְש ָך" – ֲא ִפ ּל ּו נוֹ ֵטל נִ ׁ ְש ָמ ְת ָךּ " .ו ְב ָכל ְמא ֶֹד ָך" – ְּב ָכל ִמ ָּדה
"א ׁ ֶשר ָאנ ִֹכי ְמ ַצ ְ ּו ָך ַהיּ וֹ ם" – ַי ְפ ִסיק
ּו ִמ ָּדה ׁ ֶשה ּוא מוֹ ֵדד ְל ָךֲ .
"על ְל ָב ֶב ָך" – ַעד ָּכאן ַּכ ָ ּונַ ת
ַעד ַי ְח ׁשֹבַ :היּ וֹ ם נִ ְצ ַט ּו ּו ִליַ .
ַה ֵּלב ְו ִע ַּקר ַק ָּב ַלת עֹל ַמ ְלכ ּות ׁ ָש ַמ ִיםַ .ו ֲא ִפ ּל ּו ְמ ַה ֵּל ְך ַּב ֶּד ֶרךְ,

"על ְל ָב ֶב ָך"ַ ,א ְך ִמ ּ ָפס ּוק ִר ׁ
אשוֹ ן
יע ְל ַ
נָ כוֹ ן ַל ֲעמֹד ַעד ׁ ֶש ַ ּי ִ ּג ַ
ְ
ילך ִי ְק ָרא ְּכ ַד ְר ּכוֹ ְּב ַכ ָ ּונָ ה ְל ִפי ּכֹחוֹ .
ָי ָצא ְי ֵדי חוֹ ָבהִ .מ ָּכאן ָו ֵא ָ

ּו ִב ְת ִפ ָּלתוֹ ְמ ֻי ּׁ ָשב ַאל ִי ְסמ ְֹך ְל ַא ֲח ָריוְ ,ול ֹא ְי ֵהא מ ּו ֶטה
ִל ְצ ָד ִדין ֶּד ֶר ְך ַּג ֲא ָוהֶ ,א ָּלא ֵי ׁ ֵשב ְור ׁ
ֹאשוֹ ָּכפ ּוףֶ ׁ ,ש ּל ֹא ִי ְר ֶאה
יליו ַעל
ּ ְפנֵ י ַהיּ וֹ ׁ ֵשב נֶ גְ ּדוֹ ח ּוץ ְל ַא ְר ַּבע ַא ּמוֹ ָתיוּ .ו ְשנֵ י ַא ִ ּצ ָ
ֶע ֶצם ַה ָ ּי ֵר ְך ְמקוֹ ם ִח ּבוּרוֹ ַלגּ ּוף ִמ ָּכאן ּו ִמ ָּכאןּ ,ו ׁ ְש ֵּתי ָי ָדיו
אלית ְּכנֶ גֶ ד ַט ּבוּרוֹ ְ .ו ַאל
ַּת ַחת ְלב ּו ׁשוֹ ַ ,ה ְ ּי ָמנִ ית ַעל ַה ּ ְשׂ ָמ ִ
ִי ְפ ׁשֹט ַרגְ ָליוַ ,א ְך ִי ְהי ּו ׁשוֹ ָקיו ַעל ָע ְמ ָדןְ ,ל ַמ ַען ִי ְה ֶיה יוֹ ֵתר
"כל
ִּב ְר ָע ָדה ּו ְב ִי ְר ָאהִ .וינַ ֲענֵ ַע ָּכל גּ וּפוֹ ְ ,ל ַק ֵ ּים (תהלים לה ,י) ָּ
ֹאמ ְרנָ ה".
ַע ְצמוֹ ַתי ּת ַ
ּו ְבקוּמוֹ ְל ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ְי ַכ ֵ ּון ַרגְ ָליו זוֹ ֵא ֶצל זוֹ ְ ,ו ָי ׁש ַֹח ר ׁ
ֹאשוֹ ,
יליו ְלגוּפוֹ נֶ גֶ ד ֲחגוֹ ָרתוֹ ְ ,ו ָישִׂ ים ָי ָדיו ַּת ַחת
ְו ִי ְדחֹק ַא ִ ּצ ָ
אליתְ .ועוֹ שֶׂ ה ׁ ֶש ַבע ְּכ ִריעוֹ ת:
ְלב ּו ׁשוֹ ַ ,ה ְ ּי ָמנִ ית ַעל ַה ּ ְשׂ ָמ ִ
"בר ּוךְ
"אבוֹ ת" ְּת ִח ָּלה ָוסוֹ ףִ ,י ׁ ְש ֶחה ְּב ָ
ִי ׁ ְש ֶחה ְּב ִב ְר ַּכת ָ

יע ְל" ּו ְק ׁ ַש ְר ָּתם ְלאוֹ ת ַעל ָי ֶד ָך" – ְי ַמ ׁ ְש ֵמ ׁש ִּב ְת ִפ ִּלין
ְּכ ׁ ֶש ַ ּי ִ ּג ַ
ׁ ֶשל ָידִ ,ל ְ"ו ָהי ּו ְלט ָֹטפֹת ֵּבין ֵעינֶ ָ
יך" – ְי ַמ ׁ ְש ֵמ ׁש ִּב ְת ִפ ִּלין ׁ ֶשל

ַא ָּתה" ִּב ְמ ִהיר ּות ְו ִיזְ קֹף ַּב ּׁ ֵשם ְּבנַ ַחתְ ,ו ִי ׁ ְש ֶחה ְּב"מוֹ ִדים"
ְּת ִח ָּלה ָוסוֹ ףְ ,ול ֹא יוֹ ֵתר ַּב ְּב ָרכוֹ תֲ .א ָבל ְּכ ׁ ֶשה ּוא ּפוֹ ֵס ַע
"שלוֹ ם" ִּבשְׂ מֹאל ַּב ְּת ִח ָּלה ְוכוֹ ֵר ַע,
ׁ ָשלֹשׁ ּ ְפ ִסיעוֹ ת נוֹ ֵתן ׁ ָ

"תזְ ְּכר ּו".
זַ ִי"ן ְּד ִ

יעה ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו
ְל ָי ִמין ְוכוֹ ֵר ַעְ ,ל ָפנָ יו ְוכוֹ ֵר ַעְ .ו ִת ְה ֶיה ַה ְּכ ִר ָ

ר ׁ
יציתוֹ ְ .ו ַי ְח ּת ְֹך
יתם אֹתוֹ " – ְי ַע ֵ ּין ְּב ִצ ִ
יע ְל" ּו ְר ִא ֶ
ֹאשּ ,ו ְכ ׁ ֶש ַ ּי ִ ּג ַ
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ְּב ֶא ְצ ְּבעוֹ ָתיוִּ ,כי תוֹ ֲע ַבת ַה ּׁ ֵשם ָּכל עֹשֵׂ ה ֵא ֶּלה.
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ֲח ָכ ִמים (ברכות כח ע"ב) ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְת ּ ַפ ְּקק ּו ָּכל ֻח ְליוֹ ת ׁ ֶש ַּב ּׁ ִש ְד ָרה

ֵמ ֲעווֹ נוֹ ָתיו ַה ְּק ַט ִּניםְ ,ו ִיזְ ּכֹר ִּכי ָּבשָׂ ר ה ּוא ,ר ּו ַח הוֹ ֵל ְך ְול ֹא
ָי ׁש ּובּ ,ו ַמה ִ ּי ְתרוֹ ן לוֹ ְל ִה ְת ָּגאוֹ ת ְּב ַמ ֲעשָׂ יוֲ ,הל ֹא ְל ָכ ְך נוֹ ַצר.

ְו ַעד ְּכ ֵדי ׁ ֶש ֵ ּי ָר ֶאה ִא ָּסר ְּכנֶ גֶ ד ִל ּבוֹ ְ ,וזֶ ה ּו ָּבשָׂ ר ְּבר ַֹחב ִא ָּסר
ֵּבין ּ ֶפ ֶרק ֻח ְליוֹ ת ַה ּׁ ִש ְד ָרה ְּכנֶ גֶ ד ַה ֵּלבּ ,ו ְכ ׁ ֶש ָא ָדם זָ ק ּוף ֻמ ְב ָלע
ְו ֵאינוֹ נִ ְר ֶאהּ ,ו ְכ ׁ ֶשה ּוא ׁשוֹ ֶחה ָאז ִי ְת ּ ָפ ְרד ּו ַה ֻח ְליוֹ ת ְונִ ְר ֶאה
אוֹ תוֹ ָּבשָׂ ר.

ְו ִאם ַעל ָּכ ְרחוֹ ִיגְ ֶאה ִל ּבוֹ ָ ,ישִׂ ים ֶאל ִל ּבוֹ ְ ּגאוֹ נֵ י עוֹ ָלם ׁ ֶש ָ ּג ְוע ּו
ְו ָע ְבר ּו ִמן ָהעוֹ ָלם ֲא ׁ ֶשר ָעשׂ ּו טוֹ ָבה ֶא ֶלף ָידוֹ ת יוֹ ֵתר ִמ ֶּמנּ ּו.
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ּו ְבעוֹ דוֹ ְּב ֵבית ַה ְּכנֶ ֶסת ַאל ְי ַד ֵּבר ִּד ּב ּור חֹל ִעם ָא ָדםְ ,ו ַאף
ִי ַירק ִּב ְת ִפ ָּלתוֹ ְ ,ו ִאם נִ זְ ַּד ֵּמן לוֹ רֹק ַמ ְב ִליעוֹ ִּב ְכסוּתוֹ ְ .ו ַאף

יאת ַה ּתוֹ ָרהְ .ו ִאם ָי ׁ ְשב ּו ֶא ְצלוֹ ְּבנֵ י ָא ָדם
ִּכי ִּב ׁ ְש ַעת ְק ִר ַ
יע שְׂ ָפ ָתיו ִו ַיד ֶּמה ַע ְצמוֹ ְּכ ִמ ְת ּ ַפ ֵּללְ ,ו ַאל
ַה ְמ ַד ְּב ִריםָ ,ינִ ַ

יח ָידוֹ ַעל ַסנְ ֵטרוֹ אוֹ ַעל
ל ֹא ְיגַ ֵהק ְול ֹא ְי ַפ ֵהקְ ,ו ִאם ּ ִפ ֵהק ֵמנִ ַ

"אינִ י ְמ ַד ֵּבר"ִּ ,כי ָּכל ַה ִּמ ְת ּ ָפ ֵאר ִּכ ְמ ַעט ה ּוא
ִי ְת ּ ָפ ֵאר לוֹ ַמר ֵ

ֹאחז ְמא ּו ָמה ְּב ָידוֹ ִּ ,כי ִי ָירא ּ ֶפן ִי ּפֹל ִמ ָ ּידוֹ ְול ֹא
ּ ִפיוְ .ול ֹא י ַ

נוֹ ֵטל ֶאת שְׂ ָכרוֹ .

ְו ַאל ַי ְחזֹר ִמ ָ ּיד ִל ְמקוֹ מוֹ ֶ ּ ,פן ֵי ָח ׁ ֵשב ְּכ ֶכ ֶלב ׁ ָשב ַעל ֵקאוֹ ְ .ול ֹא

ִי ְת ַּכ ֵ ּוןְ .ול ֹא ִי ְת ּ ַפ ֵּלל ל ֹא ְּכנֶ גֶ ד ַר ּבוֹ ְול ֹא ַל ֲאחוֹ ֵרי ַר ּבוֹ .
"א ֵמן" ַעל ָּכל ְּב ָר ָכהִּ ,כי ָּגדוֹ ל ָהעוֹ נֶ ה ָא ֵמן יוֹ ֵתר
ְו ַי ֲענֶ ה ָ
ְ
"יהא ׁ ְש ֵמ ּה ַר ָּבא
ִמן ַה ְמ ָב ֵרך וּפוֹ ְת ִחים לוֹ ׁ ַש ֲע ֵרי ַּגן ֵע ֶדןִ ,ו ֵ

יס ֵּדר ְּת ִפ ָּלתוֹ ַ ,א ְך ל ֹא ַי ֲעשֶׂ ָּנה ֶק ַבע ְּכ ָא ָדם ָהאוֹ ֵמר חֹק
ִו ַ
ָקב ּו ַע ה ּוא ָע ַלי ְּב ָכל יוֹ םָּ ,כ ְך ְו ָכ ְך ְּת ִפ ּלוֹ ת מ ּו ָטלוֹ ת חוֹ ָבה

ְמ ָב ַר ְך" ַי ֲענֶ ה ְּב ָכל ּכֹחוֹ ְּב ִפיו ּו ְב ָכל ַּכ ָ ּונָ תוֹ ְ .ול ֹא ֵי ֵצא ִמ ֵּבית

ָע ַליֶ ,א ָּלא ַי ֲעשֶׂ ָּנה ַּת ֲחנ ּונִ ים ִל ְפנֵ י ַה ָּמקוֹ םְ .ו ַאל ְי ַע ֵ ּין

יאת ַה ּתוֹ ָרה ִאם ל ֹא ֵּבין ַּג ְב ָרא ְלגַ ְב ָרא.
ַה ְּכנֶ ֶסת ִּב ׁ ְש ַעת ְק ִר ַ

ִּב ְת ִפ ָּלתוֹ ֵלאמֹר ַּכ ָּמה ִה ְת ּ ַפ ַּל ְל ִּתי ְּב ַכ ָ ּונָ הְ ,רא ּו ָיה ִהיא
ְל ִה ְת ַק ֵּבלִּ ,כי ה ּוא ִמ ּׁ ְשל ֹ ָשׁה ְּד ָב ִרים ַה ַּמזְ ִּכ ִירים ֲעווֹ נוֹ ָתיו
ׁ ֶשל ָא ָדםִּ ,כי ְמ ַק ְט ְרגִ ים ָע ָליו ְואוֹ ְמ ִריםְ :ו ִכי ָרא ּוי ה ּוא ְל ָכ ְך
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ְלעוֹ ָלםֵּ ,בין ִּב ׁ ְש ַעת ְּת ִפ ָּלה ּו ֵבין ִּב ׁ ְש ַעת ִּב ְר ַּכת ַה ָּמזוֹ ןָּ ,כל
ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ָא ָדם ָעס ּוק ְל ַד ֵּבר ַּב ּׁ ְש ִכינָ ה ,ל ֹא ִי ַ ּגע ִּב ְבשָׂ רוֹ ִּ ,כי ִאם

ׁ ֶש ִּת ְת ַק ֵּבל ְּת ִפ ָּלתוֹ ? ַו ֲהל ֹא ָעשָׂ ה ָּכ ְך ְו ָכ ְך! ַא ְך ַי ְח ׁשֹב ִּב ְל ָבבוֹ

ַּב ָ ּי ַד ִים ַעד ַה ּ ֶפ ֶרק ָה ֶע ְליוֹ ןּ ,ו ְב ַצ ָ ּוארוֹ ַעד ֲחלוּקוֹ ֲ ,א ָבל ל ֹא

ִּכי ְמאֹד ָה ָיה לוֹ ַל ֲעמֹד ַּב ְּת ִפ ָּלה יוֹ ֵתר ,א ּו ַלי ְי ַכ ּ ֵפר ֶא ָחד

ְּב ַרגְ ָליו ְול ֹא ְּב ָכל ׁ ְש ָאר ְּבשָׂ רוֹ ּו ְב ִמנְ ָע ָליוְ ,ו ִאם נָ גַ ע – ִי ּטֹל
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יסםְ .ו ִאם ִי ְצ ָט ֵר ְך ְל ַח ֵּכ ְך,
ָי ָדיו אוֹ ְי ׁ ַש ְפ ׁ ְש ֵפן ְּב ָע ָפר אוֹ ְּב ֵק ָ
ְי ַח ֵּכ ְך ֵמ ַעל ַל ֲחלוּקוֹ ְ .ו ַאל ִי ַ ּגע ל ֹא ְּב ִכ ָּנה ְול ֹא ִּבשְׂ ַער ֵּבית

ְו ִי ְה ֶיה ַמ ְק ִּדים ִּב ׁ ְשלוֹ ם ָּכל ָא ָדםֲ ,א ִפ ּל ּו ֵאינוֹ ִישְׂ ָר ֵאלְּ ,כ ֵדי
ׁ ֶש ִ ּי ְה ֶיה ָאה ּוב ְונֶ ְח ָמד ַל ְּב ִריּ וֹ תַ ,א ְך ל ֹא ִּב ׁ ְשלוֹ ם ִא ּׁ ָשה.

ַה ּׁ ֶש ִחי ּו ֵבית ָה ֶע ְר ָוהְ ,ו ִאם נָ גַ ע – ִי ּטֹל ָי ָדיו אוֹ ְי ׁ ַש ְפ ׁ ְש ֵפן

ְו ָיבוֹ א ְל ֵביתוֹ ְּב ׁ ָשלוֹ םְ ,ו ָי ִסיר ְּת ִפ ָּליו ְו ִי ְּתנֵ ם ַּב ִּכיסֶ ׁ ,של ָיד
ֹאשְ ,ו ָי ִסיר ׁ ֶשל ר ׁ
ַעל ׁ ֶשל ר ׁ
ֹאש ְּת ִח ָּלה ְו ַא ַחר ָּכ ְך ׁ ֶשל ָיד.

ֲא ִפ ּל ּו ְּב ִא ׁ ְש ּתוֹ – ֶע ְר ָוהְ ,ו ָאס ּור ִל ְקרוֹ ת ׁ ְש ַמע ּו ְל ִה ְת ּ ַפ ֵּלל
ּו ְל ִה ְס ַּת ֵּכל ָּב ּה.

ְו ָי ִסיר ִמ ְכנָ ָסיו ְו ִי ְל ַּב ׁש ֲא ֵח ִריםְ .וטוֹ ב ׁ ֶש ִ ּי ְל ַמד ִמ ָ ּידִ ,מ ּׁש ּום

יסםּ .ו ִב ׁ ְש ַעת ְּת ִפ ָּלהֶ ,ט ַפח ְמגֻ ֶּלה
ְּב ָע ָפר אוֹ ִּב ְצרוֹ ר אוֹ ְּב ֵק ָ

ֹאמר
יעהְ ,וי ַ
ְו ֵי ֵצא ִמ ֵּבית ַה ְּכנֶ ֶסת ְּבנַ ַחת ּו ְב ֶד ֶר ְך ְּכ ִר ָ
ה ,ט) ְ"י ָי נְ ֵחנִ י ְב ִצ ְד ָק ֶת ָך" ְוגוֹ ֵמרְ ,ו ֵי ֵל ְךּ .ו ְב ֶל ְכ ּתוֹ ַּב ֶּד ֶר ְך ַאל

ספר היראה

ספר היראה

ספר היראה

ספר היראה

ִּד ְכ ִתיב (תהלים פד ,ח) ֵ"י ְלכ ּו ֵמ ַח ִיל ֶאל ָח ִיל"ּ ,ו ִמ ָ ּיד ֶט ֶרם
ֵי ֵל ְך ַל ֲע ָס ָקיו.

(תהלים

ָי ׁש ַֹח יוֹ ֵתר ִמ ַּדי ְו ַאל ַי ׁ ְש ּ ִפיל ס ּו ָדרוֹ ַעל ֵעינָ יוֶ ּ ,פן ֵי ָח ׁ ֵשב
ְל ַל ַעגְ .ו ַאל ֵי ֵל ְך ְּבקוֹ ָמה זְ ק ּו ָפהִּ ,כי ַההוֹ ֵל ְך ְּבקוֹ ָמה זְ ק ּו ָפה

ֹאכל ִמ ָ ּיד.
ְו ִאם ה ּוא ָא ָדם ָחל ּו ׁש ְו ָרגִ יל ְּב ַפת ׁ ַש ֲח ִרית ,י ַ
ְו ִי ּטֹל ָי ָדיו ְּת ִח ָּלה ְּב ַה ְר ֵּבה ַמ ִיםּ ,ו ְל ָכל ַה ּ ָפחוֹ ת ִי ּטֹל ַמ ִים
יש ְפ ׁ ְש ֵפן
יעית ַה ּלוֹ גְ .ו ִי ֵּתן ׁ ָשלֹשׁ ּ ְפ ָע ִמים ַמ ִים ַעל ָי ָדיוִ ,ו ׁ ַ
ְר ִב ִ

ּדוֹ ֶמה ִּכ ְמ ַס ֵּלק ַה ּמוֹ ָרא ֵמ ָע ָליוֶ .א ָּלא ֵי ֵל ְך ְּב ִמ ָּדה ֵּבינוֹ נִ ית,

ילה
יטבְ .ו ׁ ֶש ּל ֹא ְי ֵהא ָּד ָבר חוֹ ֵצץִּ ,כי ָּכל ַהחוֹ ֵצץ ִּב ְט ִב ָ
ֵה ֵ

ל ֹא זָ ק ּוף ְול ֹא ָּכפ ּוף יוֹ ֵתר ִמ ַּדיֶ ,א ָּלא ׁ ֶש ּל ֹא ִי ְר ֶאה ַה ָּבא
ְּכנֶ גְ ּדוֹ ְּב ָפנָ יוְ .ו ַי ׁ ְש ּ ִפיל ֵעינָ יוֶ ׁ ,ש ּל ֹא ִי ְר ֶאה ֶאת ֲח ֵברוֹ ְּכנֶ גְ ּדוֹ

ילהֶ ׁ ,ש ּל ֹא ַי ְחזְ ר ּו ַמ ִים
יהן ַּב ְּנ ִט ָ
ילת ָי ַד ִיםְ .ו ַיגְ ִּב ֶ
חוֹ ֵצץ ִּבנְ ִט ַ
ְ
ָה ִר ׁ
יב ֵרך ַעל
יטב ִו ָ
יט ְּמא ּו ֶאת ַה ַ ּי ַד ִיםִ .וינַ ְּג ֵבן ֵה ֵ
אשוֹ נִ ים ִו ַ

ִּכ ְמל ֹא ֵעינָ יוְ .ו ִאם ּ ָפגַ ע ְּד ַבר ֶע ְר ָוהְּ ,כגוֹ ן ִא ּׁ ָשהֵּ ,בין ְיה ּו ִדית

"ה ּמוֹ ִציא"ְ .ו ִי ֵּתן ֶר ַוח ֵּבין ֵּת ָבה ְל ֵת ָבה.
ַה ֶּל ֶחם ַ

ֵּבין ֲא ַר ִּמיתֵּ ,בין נְ שׂ ּו ָאה ֵּבין ּ ְפנ ּו ָיהֵּ ,בין ְּגדוֹ ָלה ֵּבין ְק ַט ָּנה
– ַי ֲעצֹם ֵעינָ יו אוֹ ְיסוֹ ֵבב ְל ַצד ַא ֵחר ְּכ ֵדי ׁ ֶש ּל ֹא ִי ְר ֶא ָּנהְ .ו ֵכן
ימת
ָא ַמר ֶה ָח ָכםֵ :אין ְל ָך ָּד ָבר חוֹ ֵצץ ִּב ְפנֵ י ַה ַּת ֲא ָוה ַּכ ֲע ִצ ַ
ָה ַע ִיןְ .ו ֵכן ִאם ּ ָפגַ ע ֲחזִ יר ַו ֲחזִ ָירה אוֹ ָּכל ְּב ֵה ָמה נִ זְ ָק ִקים זוֹ
ָלזוֹ – ַאל ִי ְס ַּת ֵּכל ָּב ֶהם.
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יח,
ְו ָכל ַמה ּׁ ֶש ֵ ּי ָהנֶ ה ּבוֹ ִמן ָהעוֹ ָלם ַה ֶּזהֵּ ,בין ְּב ֵפרוֹ תֵּ ,בין ְּב ֵר ַ
ילהֵּ ,בין ְּב ָכל ָּד ָבר ׁ ֶש ֵ ּי ָהנֶ ה – ָאס ּור ֵל ָהנוֹ ת ְּבל ֹא
ֵּבין ַּב ֲא ִכ ָ
ְ
יב ֵרך ְּב ָכל ָּד ָבר ְל ָפנָ יו ּו ְל ַא ֲח ָריו ַה ְּב ָר ָכה ָה ֲאמ ּו ָרה
ְּב ָר ָכהִ .ו ָ

יהם ַה ּׁ ָשלוֹ םְ .ו ִאם ֵאינוֹ ָּב ִקיֵ ,י ֵל ְך
ָּב ּה ַעל ּ ִפי ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ֲע ֵל ֶ
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ֵא ֶצל ָּב ִקי ִל ְלמֹדְ ,ו ַאל ָישִׂ ים ַע ְצמוֹ ִּכ ְב ֵה ָמהְ .ו ִאם ל ֹא ָמ ָצא
יח ֲהנָ ָאתוֹ ְ ,ול ֹא ֵי ָהנֶ ה ִמן ַה ָּד ָבר ַעד ׁ ֶש ֵ ּי ַדע
ָּב ִקיֵ ,י ֵל ְך ְו ָינִ ַ

ַה ְּד ָב ִרים ְיגֵ ִעים ל ֹא י ּו ַכל ִא ׁ
יש ְל ַד ֵּבר" (קהלת א ,ח)ְ ,ו ָכל

ְל ָב ֵר ְך ָע ָליו ֶאת ּבוֹ ְראוֹ ַּכ ָּדת ְו ַכ ִּמ ׁ ְש ּ ָפטּ .ו ְכ ׁ ֶש ְ ּי ָב ֵר ְך ְי ַכ ֵ ּון ֶאת
ִל ּבוֹ ְל ָב ֵר ְך ֶאת ַה ּבוֹ ֵראְ ,ול ֹא ְּכ ָד ָבר ָה ָרגִ יל ְּב ִפי ָא ָדם ָל ֵצאת

"כל
ְו ׁש ֶֹר ׁש ְר ָת ִמים ַל ְח ָמם"ְ ,ו ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו (חגיגה יב ע"ב)ָּ :

ׁ ֶש ּל ֹא ְּב ַכ ָ ּונָ הְ .ו ֵכן ְּב ִב ְר ַּכת ַה ִּמ ְצווֹ ת ְו ָכל ַמ ֲעשֵׂ ה ָה ָא ָדם

ילין
יחה – ַמ ֲא ִכ ִ
ַה ּפוֹ ֵסק ִמ ִּד ְב ֵרי תוֹ ָרה ְועוֹ ֵסק ְּב ִד ְב ֵרי שִׂ ָ

ֲא ׁ ֶשר ַי ֲעשֶׂ הַ ,י ֲעשֶׂ ה ְּד ָב ִרים ְל ׁ ֵשם ּ ָפ ֳע ָלם ְול ֹא ִמ ְצ ַות ֲאנָ ׁ ִשים

יהנּ ֹם.
אוֹ תוֹ ַּג ֲח ֵלי ְר ָת ִמים" ַּב ֵּג ִ

ילתוֹ ְ ,ו ַא ַחר
ְמ ֻל ָּמ ָדה ּו ִמנְ ַהג ָאבוֹ תּ .ו ְמאֹד ִי ְה ֶיה ָצנ ּו ַע ַּב ֲא ִכ ָ
ְּג ַמר ְסע ּו ָדתוֹ ְי ָב ֵר ְך ִּב ְר ַּכת ַה ָּמזוֹ ןְ ,ו ַא ַחר ָּכ ְך ִי ׁ ְש ֶּתה ַמ ִים אוֹ

ַא ֲח ֵרי ֵכן ֵי ֵל ְך ַל ֲע ָס ָקיוִּ ,כי ָי ֶפה ֶּד ֶר ְך ֶא ֶרץְ ,ול ֹא י ּו ַכל ָא ָדם

ַי ִין ְל ַה ׁ ְש ִלים ֵמ ָאה ְּב ָרכוֹ ת ְּביוֹ םְ .ו ַה ּכֹל ְל ׁ ֵשם ׁ ָש ַמ ִים.

ַל ֲעבֹד ֶאת ַה ּבוֹ ֵרא ִאם ל ֹא ִי ְט ַרח ְל ַב ֵּק ׁש ְמזוֹ נוֹ ָתיוְ .ו ֵכן ָא ַמר
יע
"א ׁ ְש ֵרי ָּכל ְי ֵרא ְי ָי ַהה ֵֹל ְך ִּב ְד ָר ָכיוְ ,יגִ ַ
ָּד ִוד (תהלים קכח א–ב)ַ :

ְו ֶט ֶרם ֵי ֵל ְך ַל ֲע ָס ָקיו ִי ְל ַמד ּ ָפס ּוק אוֹ ֲה ָל ָכהְּ ,כ ֵדי ְל ַק ֵ ּים ִמ ְצ ַות

ֹאכל ַא ׁ ְש ֶר ָ
ַּכ ּ ֶפ ָ
יך ְוטוֹ ב ָל ְך"ְ .ו ִי ְהי ּו ֲע ָס ָקיו ֶּב ֱאמ ּונָ ה,
יך ִּכי ת ֵ

ְ"ו ָהגִ ָ
ית ּבוֹ " (יהושע א ,ח)ְ .ואוֹ ָת ּה ׁ ָש ָעה ִי ְל ַמד ְּב ֶהגְ יוֹ ן ַה ֵּלב,

ְו ִי ְר ַחק ִמ ְּד ַבר ׁ ֶש ֶקר ּו ֵמ ֶח ְב ַרת ֲאנָ ׁ ִשים ָר ִעים ּו ִמ ּמוֹ ׁ ַשב ֵל ִצים.
ְו ִאם ִי ְצ ָט ֵר ְך ָל ׁ ֶש ֶבת ִע ָּמ ֶהם ּ ֶפן ַי ְל ִעיג ּו ְו ִי ְתלוֹ ְצצ ּו ָע ָליו

ְו ִל ְהיוֹ ת ָאזְ נָ יו ְו ֵעינָ יו ּ ְפקוּחוֹ ת ֶאל ֲא ׁ ֶשר מוֹ ִציא ִּבשְׂ ָפ ָתיו.
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ׁ ֶש ֵּכן ְל ַה ְפ ִסיק ִמ ִּד ְב ֵרי תוֹ ָרה ׁ ֶשה ּוא ַח ָ ּיב ַל ֲעסֹק ָּב ֶהםְ .ו ַעל
ַה ַּמ ְפ ִס ִ
יח
"ה ּק ְֹט ִפים ַמ ּל ּו ַח ֲע ֵלי שִׂ ַ
יקים נֶ ֱא ַמר (איוב ל ,ד) ַ

ספר היראה

ספר היראה

ספר היראה

ספר היראה

ְו ַאל ַי ְפ ִסיק ִמ ׁ ְשנָ תוֹ ִל ְד ָב ִרים ְּב ֵט ִליםִּ ,כי ַאף לוֹ ַמר ַמה

יהם ְו ַאל
ְו ֵי ָר ֶאה ְּכעוֹ שֶׂ ה ַע ְצמוֹ ָח ׁש ּובַ ,אל ִי ָּכנֵ ס ְלתוֹ ְך ִּד ְב ֵר ֶ

ילן זֶ הַ ,מה ָּנ ֶאה נִ יר זֶ הֲ ,א ׁ ֶשר ֵי ׁש ּבוֹ ְּד ַבר ׁ ֶש ַבח,
ָּנ ֶאה ִא ָ
ְ
"בר ּוך ׁ ֶש ָּכ ָכה לוֹ ְּבעוֹ ָלמוֹ " – ֲה ֵרי זֶ ה
ׁ ֶש ְּמ ָב ְר ִכים ֲע ֵל ֶ
יהם ָּ

ָי ׁ ִשיב ָל ֶהם ִּכי ִאם ְּבק ֶֹצר ר ּו ַחְ ,ו ָיק ּום ִמ ָ ּיד ְּכ ׁ ֶשיּ ּו ַכלְ .ו ִי ָּז ֵהר
ְּב ִלי ְלהוֹ נוֹ ת ֶאת ֲח ֵברוֹ ל ֹא ִּב ְד ָב ִריםְ ,ו ַקל ָוח ֶֹמר ְּב ָממוֹ ן.

יחת ֻח ִּליןֲ ,א ׁ ֶשר ָּכל
ִמ ְת ַח ֵ ּיב ְּבנַ ְפ ׁשוֹ (אבות)ַ ,קל ָוח ֶֹמר ְלשִׂ ַ

ְו ַאף ִע ְסקוֹ ִעם ַה ָּנ ְכ ִרי ִי ְה ֶיה ֶּב ֱאמ ּונָ הֶ ּ ,פן ִי ְת ַח ֵּלל ׁ ֵשם ׁ ָש ַמ ִים

ִּד ְב ֵרי ֲע ֵב ָרה ְּתל ּו ִיים ָּב ּהְ ,ו ַה ּ ָשׂ ח ָּב ֶהם עוֹ ֵבר ְּב ָלאו ַו ֲעשֵׂ ה

יאי ִּד ָּבה
ְותוֹ ַרת ִישְׂ ָר ֵאל ִּת ְת ַּב ֶּזה ַעל ָידוֹ ְ .ו ִאם ִי ׁ ְש ַמע מוֹ ִצ ֵ

(יומא יט ע"ב)ֲ :עשֵׂ ה – ְ
"'ו ִד ַּב ְר ָּת ָּבם' (דברים ו ,ז) ְול ֹא ִּב ְד ָב ִרים

ַעל ִא ׁ
יש ַאל ַי ֲא ִמין ָל ֶהםִּ ,כי ׁ ֶש ָּמא ֵהם שׂ וֹ נְ ָאיוֶ ,א ָּלא ַי ֲעשֶׂ ה

"כל
ֲא ֵח ִרים"ְ ,ו ָלאו ַה ָּבא ִמ ְּכ ַלל ֲעשֵׂ הֲ ,עשֵׂ ה; ְו ָלאו – ָּ

ַע ְצמוֹ ְּכ ַמ ֲא ִמין ְו ַאל ַי ֲא ִמיןְ .ו ִאם ְי ַק ְּל ֵלה ּו ָא ָדם אוֹ ְי ָח ְר ֵפה ּו
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ַאל ָי ׁ ִשיב לוֹ ְמא ּו ָמהְ ,ו ִי ְה ֶיה נֶ ְע ָלב ְול ֹא עוֹ ֵלבְ ,ו ַאל ֵי ֵצא

ִל ְב ָר ָכהּ .ו ְב ָכל ַמה ּׁ ֶש ָעשָׂ ה ַעל ְי ֵדי ַע ְצמוֹ ִ ׁ ,ש ֵּלם לוֹ ַה ָּקדוֹ ׁש
ָּבר ּו ְך ה ּוא ְל ִישְׂ ָר ֵאל ִּב ְכבוֹ דוֹ ּו ְב ַע ְצמוֹ .

ָל ִריב ַמ ֵהרְ .ו ַאל ָיבוֹ א ֵא ֶצל ְּבנֵ י ָא ָדם ׁ ֶש ֵהם ִמ ְת ַל ֲח ׁ ִשים
ַי ַחדְ ,ו ַאל יוֹ ִציא ִּד ָּבה ַעל ׁש ּום ָא ָדם ַו ֲא ִפ ּל ּו ה ּוא שׂ וֹ נְ אוֹ .
ְו ַאל ִישְׂ נָ א ִּב ְל ָבבוֹ ִּכי ִאם ֶאת ֲא ׁ ֶשר ַה ָּמקוֹ ם שָׂ נֵ אְ .ו ָכל ִענְ ָינוֹ

יהם ָּכ ְך ָו ָכ ְך ֵא ַרע ִליִ ,מ ְק ָצת ְּת ָלאוֹ ָתיוִּ ,כי
ְו ַאל ְי ַס ּ ֵפר ִל ְפנֵ ֶ

ְו ִע ְסקוֹ ְי ֵהא ְל ׁ ֵשם ׁ ָש ַמ ִים.

ילם
ְּד ָב ִרים ֵא ּל ּו ׁשוֹ ְב ִרים ֶאת ר ּו ָחםִּ ,כ ְמ ֻד ֶּמה ָל ֶהם ִּכי ִּב ׁ ְש ִב ָ
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יכ ְּב ֵדם ַּכ ֲאדוֹ נִ ים
ָא ַמר ֵּכןְ ,ו ִכ ְמ ַעט ֵאין לוֹ שָׂ ָכר ַּב ֲע ָמלוֹ ִ .ו ַ
ּו ְב ׁשוּבוֹ ֵמ ֲע ָס ָקיו ַאל ֵי ׁ ֵשב ָּב ֵטלִּ ,כי ַמה ְּל ָא ָדם ִל ְהיוֹ ת יוֹ ׁ ֵשב

"אדוֹ נִ ים".
לוֹ ְ ,ו ֵכן ָמ ִצינ ּו ְּב ַא ְב ָר ָהם (בראשית יח ,ג) ׁ ֶש ְּק ָר ָאם ֲ

יאה ִל ֵידי ׁ ִש ֲעמ ּום ְו ִל ֵידי ִה ְרה ּו ִרים
ָּב ֵטלֲ ,הל ֹא ַה ַּב ּ ָט ָלה ְמ ִב ָ

ְוגָ דוֹ ל ַה ְכנָ ָס ָתם יוֹ ֵתר ִמ ַּק ָּב ַלת ּ ְפנֵ י ַה ּׁ ְש ִכינָ הּ .ו ִב ׁ ְש ַעת ָהא ֶֹכל

ָר ִעיםַ ,אף ִּכי ַּת ְלמ ּוד ּתוֹ ָרה ֵאין לוֹ ׁ ִשע ּור.

יטיב ָל ֶהם יוֹ ֵתר,
ַי ְר ֶאה ֶאת ַע ְצמוֹ ְּכ ִמ ְצ ַט ֵער ׁ ֶש ֵאינוֹ ָיכוֹ ל ְל ֵה ִ
ָ
ֹאמר
ְו ֵכן ה ּוא אוֹ ֵמר (ישעיהו נח ,י)"ְ :ו ָת ֵפק ָל ָר ֵעב נַ ְפ ׁ ֶשך"ְ ,וי ַ

יסם ְל ֵביתוֹ ְּב ֵס ֶבר ּ ָפנִ ים
ְו ִאם ָיבוֹ א ּו אוֹ ְר ִחים ְל ֵביתוֹ ַי ְכנִ ֵ
יהם ֶל ֶחם ֶל ֱאכֹלִּ ,כי ּ ְפ ָע ִמים
ָיפוֹ תּ ,ו ִמ ָ ּיד ְּבבוֹ ָאם ָישִׂ ים ִל ְפנֵ ֶ
ָּבא ֶה ָענִ י ְול ֹא ָא ַכל ְוה ּוא ּבוֹ ׁש ִל ׁ ְשאֹלְ .ו ִי ֵּתן ָל ֶהם ַל ְחמוֹ
ֹאכל ְּב ָפנִ ים ְמ ִאירוֹ תְ .ו ַאף ִאם ִי ְה ֶיה
ימיו ְו ֶאת ֲא ׁ ֶשר י ֵ
ּו ֵמ ָ
יהםִ ,וינַ ֲח ֵמם
יח ָּנה ִמ ִּל ּבוֹ ִּב ְפנֵ ֶ
ִּב ְל ָבבוֹ ֶע ֶצב ּו ְד ָאגָ ה ְישִׂ ֶ
יהי ָל ֶהם ְל ֵמ ׁ ִשיב נָ ֶפ ׁשַ .ו ֲא ִפ ּל ּו ִאם ִי ְהי ּו לוֹ ֶא ֶלף
ִּב ְד ָב ָריו ִו ִ
יהםִּ ,כי ִמי ָלנ ּו
ֲע ָב ִדים – ִי ְט ַרח ה ּוא ְּב ַע ְצמוֹ ְו ַי ֲעמֹד ֲע ֵל ֶ
ָ ּגדוֹ ל ֵמ ַא ְב ָר ָהם ׁ ֶש ּׁ ִש ֵּמ ׁש ַל ַּמ ְל ָא ִכים ְו ָהי ּו לוֹ ַּכ ָּמה ֲע ָב ִדים
ּו ׁ ְש ָפחוֹ תֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר (בראשית יז ,כג)"ְ :ו ֵאת ָּכל ְי ִל ֵידי ֵביתוֹ ",
ְו ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ִּנ ְרא ּו ְּכ ַע ְר ִב ִ ּייםְּ ,כ ִד ְב ֵרי ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם
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לוֹ ֵּ :ת ֵצא נַ ְפ ׁ ִשי ׁ ֶש ֵאין ִלי ַמה ִּל ֵּתן ָל ְךְ .ו ִאם ָי ִלינ ּו ֶא ְצלוֹ –
יבם ְּב ֵמ ַ
ַי ׁ ְש ִּכ ֵ
יטב ִמ ּטוֹ ָתיוִּ ,כי ְּגדוֹ ָלה ְמנ ּו ַחת ֶה ָע ֵיף ִּב ְהיוֹ תוֹ

יטב
ׁשוֹ ֵכב ְּבטוֹ בְ ,ויוֹ ֵתר עוֹ שֶׂ ה לוֹ נַ ַחת ר ּו ַח ַה ַּמ ׁ ְש ִּכיבוֹ ֵה ֵ
יוֹ ֵתר ִמן ַה ַּמ ֲא ִכילוֹ ּו ַמ ׁ ְש ֵקה ּוְ ,וגַ ְל ַּגל ה ּוא ַהחוֹ זֵ ר ָּבעוֹ ָלם.
אתם ְי ַל ֵ ּום ְו ִי ֵּתן ָל ֶהם ּ ַפת ֵצ ָדה ַל ֶּד ֶר ְךִּ ,כי ַעל ּ ַפת ֶל ֶחם
ּו ְב ֵצ ָ
ִי ְפ ׁ ַשע ָ ּג ֶבר (משלי כח ,כא) – ִּכי ַעל ֲא ׁ ֶשר ל ֹא נָ ַתן ְיהוֹ נָ ָתן
ְל ָד ִוד ּ ַפת ֶל ֶחם ְּב ִה ּ ָפ ְרדוֹ ֵמ ִא ּתוֹ נִ ְת ַ ּג ְל ֵ ּגל ַה ָּד ָבר ְונֶ ֶה ְרג ּו ּכ ֲֹהנֵ י
נֹבְ ׁ ,שמוֹ נִ ים ַו ֲח ִמ ּׁ ָשה ִא ׁ
יש נוֹ שְׂ ֵאי ֵאפוֹ ד ַּבד
ָ
ע"א)ְ .ו ַה ֲענֵ ק ַּת ֲענִ יק ָל ֶהם ִמ ַּסת נִ ְד ַבת ָי ְדך.

(סנהדרין קד
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ְו ִאם ָּב ָאה ִמ ְצ ָוה ְל ָי ְד ָךְּ ,ת ַמ ֵהר ָּב ּה ְו ַאל ִּת ְת ַר ּׁ ֵשל ָּב ּהִּ ,כי
יאה ִל ֵידי זְ ִריז ּות ,נְ ִקיּ ּותְ ּ ,פ ִר ׁ
יש ּותָ ,ט ֳה ָרה,
זְ ִהיר ּות ְמ ִב ָ
ְק ֻד ּׁ ָשהִ ,י ְר ַאת ֵח ְטאֲ ,ח ִסיד ּות ַו ֲענָ ָוה.

ּו ִמ ָּדה ׁ ֶשה ּוא מוֹ ֵדד ְל ָךְ ,וזֶ ה ּו ׁ ֶש ָּכת ּוב (דברים ו ,ה) " ּו ְב ָכל
ְמא ֶֹד ָך"ְ .ו ַאל ְּת ַב ֵעט ְּב ִי ּס ּו ִריןַ ,ו ֲח ׁשֹב ַה ּכֹל ְלטוֹ ב ֶו ֱאמֹר:
"כל ְּד ָע ִביד ַר ֲח ָמנָ א ְל ָטב ָע ִביד".
ָּ

יהא זָ ִהיר ִּב ְכבוֹ ד ֲח ָכ ִמיםָּ .בא ָח ָכם ֶא ְצ ְל ָך – ְּת ַק ֵּבל ּ ָפנָ יו
ִו ֵ

ְו ִה ְת ַר ֵחק ִמן ַה ְּנ ָד ִריםִּ ,כי ַּב ֲעווֹ ן ַה ְּנ ָד ִרים ָּבנִ ים ֵמ ִתים

ְּב ָכבוֹ ד ְו ַכ ְּב ֵדה ּו.

ְו ִא ׁ ְש ּתוֹ ׁ ֶשל ָא ָדם ֵמ ָתהּ ,ו ִמן ַה ּׁ ְשבוּעוֹ ת ּו ִמן ַה ַּכ ַעסִּ ,כי ָּכל

ֵי ׁש ָח ָתן ָּב ִעיר – ֵל ְך ַו ֲעסֹק ּבוֹ ְושַׂ ְּמ ֵחה ּוִּ ,כי ַה ְמשַׂ ְּמחוֹ
זוֹ ֶכה ִל ְראוֹ ת ְּבשִׂ ְמ ַחת ְיר ּו ׁ ָש ַל ִיםֵ .י ׁש ֵמת ָּב ִעיר – ְט ַרח ּבוֹ
ְו ָס ְפ ֵדה ּוַ ,א ְך ְּב ִמ ָּדה ֵּבינוֹ נִ יתִּ ,כי ֵאין ְּכבוֹ דוֹ לוֹ ַמר ַמה ּׁ ֶש ּל ֹא

ּו ְב ַכ ָּמה ְמקוֹ מוֹ ת ִּד ֵּבר ׁ ְשלֹמֹה ְּב ָח ְכ ָמתוֹ (קהלת יא ,י; ז ,ט):
ילים ָינ ּו ַח"ָ .ה ַרגְ זָ ן
"כי ַכ ַעס ְּב ֵחיק ְּכ ִס ִ
ְ"ו ָה ֵסר ַּכ ַעס ִמ ִּל ֶּב ָך"ִּ ,

ָה ָיה ּבוֹ ּ ,ו ׁ ְש ִת ָ
יקה ָי ָפהַ ,א ְך ַה ִּמ ּדוֹ ת ֲא ׁ ֶשר ָי ַד ְע ָּת ֲא ׁ ֶשר ָהי ּו ּבוֹ

מ ֶשׁה
ל ֹא ָע ָלה ְב ָידוֹ ֶא ָּלא ַרגְ זָ נוּתוֹ (קידושין מ ע"ב)ְ ,וגַ ם ֹ

ילה ָּב ִעיר – ְט ַרח
טוֹ בוֹ ת ְּת ַס ּ ֵפרּ ,ו ְת ַל ֵ ּוה ּוִ .אם ֵי ׁש ְּב ִרית ִמ ָ

יאיםָּ ,כל ָמקוֹ ם ׁ ֶש ָּבא ִל ְכ ַלל
ַר ֵּבנ ּו ׁ ֶש ָה ָיה ָאב ַל ֲח ָכ ִמים ְו ַל ְּנ ִב ִ
ָ
ַּכ ַעס ָּבא ִל ְכ ַלל ָטע ּותַ .ו ֲא ִפ ּל ּו ִאם ָעשָׂ ה ְלך ָא ָדם ׁ ֶש ּל ֹא

ַה ִּמ ְצ ָוה.
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ַה ּכוֹ ֵעס ְמ ַב ְל ֵּבל ַּד ְעתוֹ ְורוּחוֹ ְול ֹא ִי ְת ַי ֵ ּצב ְּב ַא ֲה ַבת ַה ּבוֹ ֵרא.
ְו ֵכן ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו (ברכות כט ע"ב) :ל ֹא ִּת ְר ַּתח ְול ֹא ֶּת ֱח ָטא,

ַו ֲעסֹק ֶו ֱה ֵיה ִּכ ְמ ַס ֵ ּי ַע ַּב ִּמ ְצ ָוהִּ ,כי ָּגדוֹ ל שְׂ ַכר ְמ ַס ֵ ּי ַע ְּכעוֹ שֵׂ ה
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ַּכהֹגֶ ןַ ,אל ַּת ְק ּ ִפידּ ,ו ְל ַמד ֵמ ִה ֵּלל ַענְ ְו ָתן זִ ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכהְ .ו ַאף
ימה ְּבתוֹ ְך ֵּביתוֹ – ִמ ְצ ָוה ְל ַה ְראוֹ ת ַע ְצמוֹ ַּכ ֲע ָסן
ְל ָה ִטיל ֵא ָ

ְו ִאם ֲח ֵב ֶר ָ
יך ְּב ָצ ָרה – ֱה ֵיה ַצר ְּב ָצ ָר ָתםְ ,ו ַאל ִּתשְׂ ַמח ְּב ֵעת

ימה ְי ֵת ָרהַ ,א ְך
ְו ַד ְע ּתוֹ ְמ ֻי ּׁ ֶש ֶבת ְורוּחוֹ נָ ָחהְ ,ו ַאל ָי ִטיל ֵא ָ

ִּכ ׁ ְשלוֹ נָ ם ֶו ֱה ֵיה שָׂ ֵמ ַח ְּבטוֹ ָב ָתםָ ׁ .ש ַמ ְע ָּת ָצ ַרת ִישְׂ ָר ֵאל
יהםְ ,ו ָכל ׁ ֶש ֵּכן ַעל
ָה ְרחוֹ ִקים – ֵה ָאנַ ח ְו ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ֲע ֵל ֶ
ַה ְּקרוֹ ִביםָּ .ב ֵר ְך ֶאת ַה ּצ ּור ַעל ָּכל ַה ָּבאַ ,על ַה ּטוֹ ב ְו ַעל

ְּב ִמ ָּדה ֵּבינוֹ נִ יתְ .ו ַאל ִי ְק ַרע ֵּכ ָליו ַּב ֲח ָמתוֹ ַ ,אף ל ֹא ַי ׁ ְש ִחית
ָּכל ְמא ּו ָמה.

ָה ַרעִּ .תשְׂ ַמח ְּב ִי ּס ּו ִרים ְו ַת ְח ׁשֹב ַה ּכֹל ְלטוֹ ָבה ְּב ָכל ִמ ָּדה

יחה ְּב ֵט ָלהִּ ,כי
ְו ָיכֹף ֶאת ִי ְצרוֹ ִמ ָּכל ֲא ׁ ֶשר ִי ְת ַא ֶ ּוהַ ,אף ִמ ּ ִשׂ ָ
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ַמה ִ ּי ְתרוֹ ן ִּב ְד ָב ִרים ׁ ֶש ּל ֹא ְלצ ֶֹר ְךֵ ,אין זֶ ה ִּכי ִאם ַה ְר ּבוֹ ת

יהנּ ֹםְ .ו ׁ ֶש ּל ֹא ְל ַה ֲחנִ יף,
ַל ֲעבֹרְ ,ו ָכל ִה ְּמתלוֹ ֵצץ נוֹ ֵפל ְּבגֵ ִ

ּ ֶפ ׁ ַשע.

ִּ
"כי ל ֹא ְל ָפנָ יו ָחנֵ ף ָיבוֹ א" (איוב יג ,טז)ְ ,ו ׁ ֶש ּל ֹא ְל ַס ּ ֵפר ָל ׁשוֹ ן

יך ְו ַל ֲח ֵב ֶר ָ
ֶו ֱה ֵוי ָרצ ּוי ְל ַא ֶח ָ
יךְ .ו ַאל ִּת ׁ ְש ַּכב ַּב ַּל ְי ָלה ּו ְק ָט ָטה
ְל ָך ִעם ָא ָדםַ ,א ְך ֵל ְך ּו ְת ַר ֶ ּצה אוֹ תוֹ ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְת ּ ַפ ֵ ּיסְ .ו ַאף ִאם

ֹאמר ֵהן ָח ָטא ִליְ ,ו ָע ָליו
ָח ָטא ְל ָךַּ ,ב ֵּק ׁש ִמ ֶּמנּ ּו ּ ִפיּ ּוסְ .ו ַאל ּת ַ
ָלבוֹ א ְל ַפ ְ ּי ֵסנִ יּ ,כֹף ֶאת ִי ְצ ְר ָך ְו ֵל ְך ֵא ָליוְ ,ל ַמ ַען ל ֹא ִיגְ ַּב ּה
ְל ָב ְב ָך ְו ִת ְה ֶיה ְמת ָֹעב ִל ְפנֵ י ַה ּבוֹ ֵראֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר (משלי טז ,ה):
"תוֹ ֲע ַבת ְי ָי ָּכל ְ ּג ַב ּה ֵלב".
ּ

ָה ָרעִּ ,כי ַל ּכֹל ֵי ׁש ְרפ ּו ָאה ח ּוץ ִמ ָּל ׁשוֹ ן ָה ָרעְ ,ו ׁ ֶש ּל ֹא ְל ַק ְּבלוֹ ,
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר (שמות כג ,א)" :ל ֹא ִת ּ ָׂשא ׁ ֵש ַמע ׁ ָש ְוא".
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ְו ִה ְת ַר ֵחק ִמן ַה ָּכבוֹ דְ ,ו ַכ ֵּבד ָּכל ָא ָדםְ ,ו ַת ֲע ִביר ַעל ִמ ּדוֹ ֶת ָ
יך,
ֶו ֱה ֵוי ָּדן ֶאת ָּכל ָא ָדם ְל ַכף זְ כ ּותְ ,ל ַמ ַען ַי ֲע ִביר ּו ִמן ַה ּׁ ָש ַמ ִים
ַעל ּ ְפ ׁ ָש ֶע ָ
יך ְו ָיד ּונ ּו אוֹ ְת ָך ְל ַכף זְ כ ּותְ .ו ִאם ַא ָּתה ֵא ֶצל ְּבנֵ י

ָא ָדם ׁ ֶש ַח ָ ּיב ַא ָּתה ִּב ְכבוֹ ָדםְּ ,כגוֹ ן ָא ִב ָ
יך ְו ִא ֵּמ ָךַּ ,כ ְּב ֵדם ְו ִת ָירא
יהםִ .אם
ֵמ ֶהםְ ,ול ֹא ֵת ׁ ֵשב ִּב ְמקוֹ ָמם ְול ֹא ִּת ְס ּתֹר ֶאת ִּד ְב ֵר ֶ

ּו ְמאֹד ִה ָּז ֵהר ׁ ֶש ּל ֹא ְל ׁ ַש ֵּקרֲ ,א ִפ ּל ּו ְּב ִד ְב ֵרי ֲה ַבאיִּ ,כי ִח ּל ּול
ַה ּׁ ֵשם ֵי ׁש ַּב ָּד ָברְ .ו ַאף ל ֹא ְל ִהשְׂ ַּת ֵּכר ְּב ׁ ֶש ֶקרִּ ,כי ֵי ֵצא שְׂ ָכרוֹ
ְּב ֶה ְפ ֵסדוֹ ִּ ,כי ה ּוא ֵמ ַא ְר ַּבע ִּכ ּתוֹ ת ׁ ֶש ֵאינָ ן ְמ ַק ְּבלוֹ ת ּ ְפנֵ י
ַה ּׁ ְש ִכינָ הַּ :כת ְמ ׁ ַש ְּק ִריםַּ ,כת ֲחנֵ ִפיםַּ ,כת ֵל ִצים ְו ַכת ְמ ַס ּ ְפ ֵרי

ָּב ֶהם נִ ְק ָרא גּ ֶֹלםְּ .כ ָללוֹ ׁ ֶשל ָּד ָברָּ :כל ַמה ּׁ ֶשיּ ּו ַכל ִל ְתלוֹ ת

ָל ׁשוֹ ן ָה ָרעְ .ו ֵכן ָענְ ׁשוֹ ׁ ֶשל ַּב ַּדאיֶ ׁ ,ש ֲא ִפ ּל ּו אוֹ ֵמר ֱא ֶמת ֵאין

ַה ָּכבוֹ ד ָּב ֶהם ִי ְת ֶלהְ ,ול ֹא ּבוֹ ּ .ו ְמאֹד ֵי ׁש ְל ִה ָּז ֵהר ִּב ְכבוֹ ָדם,

ׁשוֹ ְמ ִעים לוֹ (סנהדרין פט ע"ב)ְ ,ו ָכל ַה ְמ ׁ ַש ֶּנה ְּב ִד ּבוּרוֹ ְּכ ִא ּל ּו
עוֹ ֵבד ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה (סנהדרין צב ע"א)ִּ ,ד ְכ ִתיב ָה ָכא (בראשית

ִּכי ֻה ַּק ׁש ְּכבוֹ ָדם ִל ְכבוֹ ד ַה ָּמקוֹ םְ ,ו ַה ְמ ַכ ְּב ֵדם ְּכ ִא ּל ּו ִּכ ֵּבד ֶאת

יתי ְב ֵעינָ יו ִּכ ְמ ַּת ְע ֵּת ַע"ּ ,ו ְכ ִתיב ָה ָתם (ירמיהו י ,טו)
כז ,יב) ְ"ו ָה ִי ִ

"ה ֶבל ֵה ָּמה ַמ ֲעשֵׂ ה ַּת ְע ֻּת ִעים"ְ .ו ִה ָּז ֵהר ִמן ַה ֵּל ָצנ ּותִּ ,כי ִהיא
ֶ
ׁ ְשנִ ָ ּיה ָל ֲע ֵברוֹ תְ ,ו ִהיא ַמ ֲע ֶב ֶרת ֶאת ַה ּמוֹ ָרא ּו ַמ ְר ֶּג ֶלת ָה ָא ָדם
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ֹאמר ל ֹא ֵכן
ָא ְמר ּו ָּד ָברֲ ,א ִפ ּל ּו ָי ַד ְע ָּת ִּכי ֵאינֶ נּ ּו ֵכןַ ,אל ּת ַ
יהםְ .ו ַאל
יע ֵּבינֵ ֶ
ָה ָיהְ .ו ִאם ֵי ׁש ָל ֶהם ָּד ָבר ִעם ָא ָדםַ ,אל ַּת ְכ ִר ַ
יהםִּ ,כי ַאף ּתוֹ ְך ִּד ְב ֵרי ֲח ֵברוֹ ִאם נִ ְכנַ ס
ִּת ָּכנֵ ס ְלתוֹ ְך ִּד ְב ֵר ֶ

ילם
ַה ָּמקוֹ םְ ,ו ַה ְּמ ַצ ֲע ָרם ְּכ ִא ּל ּו ִצ ֵער ַע ְצמוֹ ְ .ו ַח ָ ּיב ְל ַה ֲא ִכ ָ
יאםְ ,ו ִאם
יסם ּו ְלהוֹ ִצ ָ
ישם ּו ְל ַה ְכנִ ָ
ּו ְל ַה ׁ ְשקוֹ ָתם ּו ְל ַה ְל ִּב ׁ ָ
ֵאין לוֹ ִי ּסֹב ַעל ַה ּ ְפ ָת ִחים ְו ִי ֵּתן ָל ֶהםּ .ו ַמה ּׁ ֶש ַ ּי ֲעשֶׂ ה ָל ֶהם
– ֶּד ֶר ְך ָּכבוֹ ד ַי ֲעשֶׂ הִּ ,כי ֵי ׁש ַמ ֲא ִכיל ָא ִביו ּ ַפ ְסיוֹ נִ י ְוטוֹ ְרדוֹ
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ִמן ָהעוֹ ָלםּ ,ו ַמ ְט ִחינוֹ ָּב ֵר ַח ִים ּו ְמ ִביאוֹ ְל ַח ֵ ּיי ָהעוֹ ָלם ַה ָּבא

"כ ֵּבד ֶאת ָא ִב ָ
יך
קג ע"א) ִמן ַה ִּמ ְק ָרא ׁ ֶש ָּכת ּוב (שמות כ ,יב) ַּ
ְו ֶאת ִא ֶּמ ָך".

ֹאמר לוֹ ַא ָּבא,
ָה ָיה ָא ִביו עוֹ ֵבר ַעל ִּד ְב ֵרי תוֹ ָרה – ַאל י ַ

יבת ַע ֵּמי ָה ָא ֶרץ ְו ֵל ִציםִּ ,כי ֵמ ֶהם ל ֹא
ַאל ִּת ְר ּדֹף ַא ַחר ְי ׁ ִש ַ
ִּת ְל ַמד ָח ְכ ָמה ִּכי ִאם ְּד ָב ִרים ֵר ִ
יקים ְו ָלצוֹ ןַ .א ְך ְרדֹף ַא ַחר

(קדושין לא ע"א).

ָע ַב ְר ָּת ַעל ִּד ְב ֵרי תוֹ ָרהֶ ,א ָּלא אוֹ ֵמר לוֹ ִ :מ ְק ָרא ָּכת ּוב
ַּב ּתוֹ ָרה ָּכ ְך ה ּוא ְוה ּוא ָי ִבין ֵמ ַע ְצמוֹ ְו ַאל ְּת ַב ְ ּי ׁשוֹ ְ .ול ֹא ְי ַד ֵּבר
יהם ְּב ׁש ּום ִענְ ָיןֲ ,א ִפ ּל ּו זָ ַרק ַא ְרנָ קוֹ ַל ָ ּים אוֹ ָלא ּור
ַעל ַמ ֲעשֵׂ ֶ
יהם ׁ ֶש ּל ֹא
ימנּ ּוְ .ו ִאם ׁ ָש ַמע ָא ָדם ְמ ַד ֵּבר ֲע ֵל ֶ
ְּב ָפנָ יו ל ֹא ַי ְכ ִל ֶ
ְ
ֹאמר לוֹ ֶ ׁ :ש ֶקר ַא ָּתה ּדוֹ ֵברַ .אך ֵאין
ַּכהֹגֶ ןַ ,י ְק ֶהה ׁ ִש ָּניו ְוי ַ
ְ
ְל ַה ּכוֹ ת ֶאת ֲח ֵברוֹ ַעל ָּכךְ ,ו ַאף ׁ ְש ִת ָ
יקה ָי ָפה ְּב ָמקוֹ ם ׁ ֶש ֵאין
ְּכבוֹ ָדםְּ ,כמוֹ ׁ ֶשה ּוא יוֹ ֵד ַע ׁ ֶש ִאם ִי ְמ ֶחה ָאז יוֹ ִסיף ָה ַא ֵחר
יהם ִּד ְב ֵרי ְ ּגנַ אי ֲא ֵח ִריםּ .ו ְרצוֹ נָ ם ה ּוא ְּכבוֹ ָדם,
לוֹ ַמר ֲע ֵל ֶ
ְו ֵהם ׁ ֶש ָּמ ֲחל ּו ַעל ְּכבוֹ ָדם – ְּכבוֹ ָדם ָמח ּול.
יבא
ֶו ֱה ֵוי ָי ֵרא ִמן ַה ֲח ָכ ִמיםְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּד ַר ׁש ַר ִּבי ֲע ִק ָ
"'את ְי ָי ֱאל ֶֹה ָ
ע"א)ֶ :
יך ִּת ָירא' (דברים ו ,יג) – ְל ַר ּבוֹ ת ַּת ְל ִמ ֵידי
(פסחים כב

יהם
יהם ַה ּטוֹ ִביםַ ,ו ֲעמֹד ִמ ּ ְפנֵ ֶ
ֲח ָכ ִמים"ְ .ו ִה ָּד ֵבק ָּב ֶהם ּו ְב ַד ְר ֵכ ֶ
ְו ַאף ִמ ּ ְפנֵ י ַה ְּז ֵקנִ ים ׁ ֶש ֵאינָ ם ֲח ָכ ִמיםּ ,ו ַב ּ ֵטל ְרצוֹ נְ ָך ִמ ּ ְפנֵ י
יך ַה ָּגדוֹ לַ ,ו ֲא ִחי ָא ִב ָ
ְרצוֹ נָ םְ .ו ַכ ֵּבד ֶאת ָא ִח ָ
יך ַו ֲא ִחי ִא ְּמ ָך,
ּו ַב ַעל ִא ְּמ ָך ְו ֵא ׁ ֶשת ָא ִב ָ
יךִּ ,כי ְּב ֻכ ָ ּלם ָּד ְר ׁש ּו ֲח ָכ ִמים (כתובות
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ַה ֲח ָכ ִמיםִּ ,כי ֵמ ֶהם ִּת ְל ַמד ָח ְכ ָמהְ .ו ַאל ְּת ִהי ָבז ְל ִד ְב ֵרי
ָא ִח ָ
יךְ ,ו ַאל ִּת ְל ַעג ְל ׁש ּום ָא ָדם.
ַאל ִּת ְמנַ ע טוֹ ב ִמ ְּב ָע ָליוִ :אם ׁ ְש ָא ְל ָך ָא ָדם ַעל טוֹ ָבה
ׁ ֶש ָּבעוֹ ָלם אוֹ ְּד ַבר ִמ ְצ ָוה – ַאל ִּת ְמנָ ֶענּ ּו ִמ ַּל ֲעשׂ וֹ ָת ּהַ ,א ְך ִאם
ֵאין ַּד ְע ְּת ָך ַעל ַה ָּד ָבר – ֱאמֹר לוֹ ֲעשֵׂ ה ְּכ ָח ְכ ָמ ְת ָך.

ֶו ֱה ֵיה ָרגִ יל ִּב ְצ ָד ָקה ְּכ ִפי ּכ ֲֹח ָךּ ,ו ְל ָכל ַה ּ ָפחוֹ ת ׁ ַש ְע ֵּבד ַע ְצ ְמ ָך
ַל ּבוֹ ֵרא ָל ֵתת ּכ ֶֹפר נַ ְפ ׁ ְש ָך חֹק ָקב ּו ַע ְּב ָכל ׁ ָשב ּו ַע ּ ְפר ּו ָטה אוֹ
ֶמ ֱח ָצהִּ ,כי ֲא ִפ ּל ּו ָענִ י ַה ִּמ ְת ּ ַפ ְרנֵ ס ִמן ַה ְ ּצ ָד ָקה ֵי ׁש לוֹ ַל ֲעשׂ וֹ ת
"מ ָּתן ַּב ֵּס ֶתר
ְצ ָד ָקהּ .ו ְכ ׁ ֶש ִּת ֵּתן ֶל ָענִ י ֵּתן לוֹ ַּב ֵּס ֶתרִּ ,כי ַ
ִי ְכ ּ ֶפה ָאף" (משלי כא ,יד)ַ .ו ֲענִ ֶ ּי ָ
יך קוֹ ְד ִמיןְ .ו ַאל ִּת ְק ּפֹץ
ָי ְד ָך ֵמ ַה ְלווֹ ת ֶל ָענִ י ִּב ׁ ְש ַעת ָּד ְחקוֹ ִּ ,כי ָּגדוֹ ל ַה ַּמ ְל ֶוה יוֹ ֵתר
ִמן ָהעוֹ שֶׂ ה ְצ ָד ָקהְ ,ו ִצ ְד ָקתוֹ עוֹ ֶמ ֶדת ָל ַעדִּ ,כי ֵאינֶ נּ ּו ָח ֵסר
ַּב ָּד ָברְ ,ו ַי ְח ׁשֹב ִּכי ְל ַכ ָּמה נָ ְכ ִרים ה ּוא ַמ ְל ֶוה ְּבל ֹא ִר ִּביתְ .ו ִאם
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ִי ְק ׁ ֶשה ְּב ֵעינָ יו ְל ַה ְלווֹ תוֹ ְּבל ֹא ַמ ׁ ְש ּכוֹ ןַ ,י ְל ֶונּ ּו ְּב ַמ ׁ ְש ּכוֹ ןְ ,ו ִי ְק ַּבע
לוֹ זְ ַמן ְל ַה ְל ָו ָאתוֹ ּ .ו ְבתוֹ ְך ְי ֵמי ַה ַה ְל ָו ָאה ל ֹא ִי ְק ָר ֵאה ּו ַל ֲעשׂ וֹ ת
אכ ּתוֹ אוֹ ָּכל ָּד ָבר ִאם ל ֹא ִי ֵּתן לוֹ שְׂ ָכרוֹ ֻמ ׁ ְש ָלםֶ ׁ ,ש ִּנ ְר ֶאה
ְמ ַל ְ
ָ
יצד?
ְּכ ִר ִּביתּ .ו ַב ַּמ ַעשְׂ רוֹ ת ַאל ַּת ְר ּ ֶפה ָי ֶדיך ִמ ִּל ְּתנָ ּה ָּכ ָרא ּויֵּ .כ ַ

ּו ְב ַמ ֲעשָׂ יוְּ ,כגוֹ ן ׁ ַש ָּמ ׁ ָשיו ּו ְמ ׁ ָש ְר ָתיו ַמ ְל ֲא ֵכי ַמ ְע ָלהְ .ו ֵכן ל ֹא

ִמ ָּכל ָּד ָבר ׁ ֶש ִּמשְׂ ַּת ֵּכר – ֵהן ְל ַל ֵּמדֵ ,הן ִל ְכ ּתֹבֵ ,הן ַל ֲעשׂ וֹ ת
אכה ,אוֹ ַאף ִאם ָמ ָצא ְמ ִצ ָ
ְמ ָל ָ
יאה אוֹ נָ ְתנ ּו לוֹ ְּב ַמ ָּתנָ ה ,אוֹ
ָּכל ִענְ ָין ׁ ֶש ִ ּי ְה ֶיהֵ ,הן ֶּכ ֶסף ֵהן ׁ ְש ֵוה זָ ָהב – ִמן ַה ּכֹל ַי ְפ ִר ׁ
יש
ַמ ֲעשֵׂ רִּ ,כי ָּד ָבר זֶ ה ֵאין לוֹ ֵע ֶר ְךִּ ,כי ֶאת ֲא ׁ ֶשר ָא ַסר ַה ּבוֹ ֵרא
ְּב ָכל ָּד ָבר ְלנַ ּסוֹ תוֹ ִה ִּתיר ְּב ַמ ֲעשֵׂ ר (תענית ט ע"א).

ִי ּׁ ָש ַבע ַּב ּתוֹ ָרה ְול ֹא ָּב ֱא ֶמתִּ ,כי ַה ּׁ ֵשם נִ ְק ָרא ֱא ֶמת
י)"ַ :ו ָיי ֱאל ִֹהים ֱא ֶמת"ְ .ול ֹא ְי ַק ֵּלל ֲח ֵברוֹ ַּב ּׁ ֵשםַ ,אף ל ֹא ַע ְצמוֹ
ּכֹה ַי ַעזְ ֵרנִ י ַה ּׁ ֵשםְ .ו ַאל ִי ּׁ ָש ַמע ׁ ֵשם ֻט ְמ ָאה ַעל שְׂ ָפ ֶת ָ
יךְּ ,כמוֹ

(ירמיהו י,

ספר היראה

ספר היראה

ספר היראה

ספר היראה

ׁ ְשמוֹ ת ַה ְּק ֵד ׁ ִשים ֵי ָע ְקר ּו ְו ֵי ָה ְרס ּוּ ,ו ְכ ׁ ֶש ַּתזְ ִּכ ֵירם ְלצ ֶֹר ְך ִּב ְפנֵ י
ַהגּ וֹ ִיים ֱאמֹר ְּבשָׂ ָפה ָר ָפה ּו ְבכ ֶֹבד ר ׁ
ֹאשְ .ו ָכל ְּד ַבר נִ ּב ּול ְו ַצד
ְּד ַבר ֶע ְר ָוה ל ֹא ִי ּׁ ָש ַמע ַעל ּ ִפ ָ
יךְּ ,כגוֹ ן ְל ַהזְ ִּכיר זוֹ נָ ה אוֹ ָּכל ְּד ַבר
נְ ָב ָלהִּ ,כי ׁ
"ש ּו ָחה ֲע ֻמ ָּקה ּ ִפי זָ רוֹ ת" (משלי כב ,יד)ַ ,מ ֲע ִמ ִ
יקים
לוֹ ֵּג ִ
יהנּ ֹם ְוהוֹ ְפ ִכים לוֹ

ְ ּגזַ ר ִּדין ׁ ֶשל ׁ ִש ְב ִעים ׁ ָשנָ ה ְל ָר ָעה (שבת

יעה ְו ֵאינָ ם
לג ע"א)ְ ,ו ַאף ַה ּׁשוֹ ְמ ִעים ְו ׁשוֹ ְת ִקים ְונֶ ֱהנִ ים ִּב ׁ ְש ִמ ָ
ַאל ִּתגְ נֹב ַּד ַעת ַה ְּב ִריּ וֹ ת ַו ֲא ִפ ּל ּו ַּד ְע ּתוֹ ׁ ֶשל גּ וֹ יְ ,ו ַאל ְּת ַס ְר ֵהב
יל ָך
יתי ִּב ׁ ְש ִב ְ
ֹאמר לוֹ ָּד ָבר זֶ ה ָעשִׂ ִ
ַּב ֲח ֵב ְר ָך יוֹ ֵתר ִמ ַּדיְ .ו ַאל ּת ַ

– ְול ֹא ָעשִׂ ָ
ית ִּב ׁ ְש ִבילוֹ ַ .א ְך ִאם ִי ְט ֶעה ִו ַיד ֶּמה ִּכי ִּב ׁ ְש ִבילוֹ
ָ
ְ
יתי ַּב ֲעב ּו ְרךִּ ,כי ה ּוא
יתֵ ,אין ָצ ִריך לוֹ ַמר לוֹ ל ֹא ָעשִׂ ִ
ָעשִׂ ָ
ַמ ְט ֶעה ֶאת ַע ְצמוֹ ְו ֵאין זֶ ה ְ ּגנֵ ַבת ַּד ַעתְּ .כ ָללוֹ ׁ ֶשל ָּד ָברָּ :כל
ַצד ְ ּגנֵ ַבת ַּד ַעת ֲאס ּו ָרה.
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הוֹ ְל ִכים ִמ ּׁ ָשם נִ ְכ ׁ ָש ִלים ַּב ָּד ָבר.
ְו ַאל ַּת ְח ׁשֹד ֲח ֵב ְר ָךִּ ,כי ׁ ֶש ָּמא ָּכ ׁ ֵשר ה ּוא ַּב ָּד ָברְ ,ו ַהחוֹ ׁ ֵשד
ִּב ְכ ׁ ֵש ִרים לוֹ ֶקה ְּבגוּפוֹ ְ .ו ַאל ָּת ִביא ַע ְצ ְמ ָך ִל ֵידי ֲח ׁ ָשד,
ִל ְהיוֹ ת נָ ִקי ֵמ ַה ּׁ ֵשם ּו ִמ ִ ּישְׂ ָר ֵאלֶ ּ ,פן ִי ָּכ ׁ ְשל ּו ְּבנֵ י ָא ָדם ַעל ָי ְד ָך
ׁ ֶש ַ ּי ְח ׁ ְשד ּו ָך ַה ְּב ִריּ וֹ תְ .מחֹל ְל ָכל ַהחוֹ ׁ ְש ִדים ְּב ָך.

ַאל ַּתזְ ִּכיר ׁ ֵשם ׁ ָש ַמ ִים ְל ַב ּ ָט ָלהִּ ,כי ַה ַּמזְ ִּכיר ׁ ֵשם ׁ ָש ַמ ִים
ְל ַב ּ ָט ָלה ָרא ּוי ְלנַ ּדוֹ תוֹ (נדרים ז ע"ב)ַ .אף ׁ ֶש ּל ֹא ְלצ ֶֹר ְך ְּב ָמקוֹ ם

ְו ַאל ַּת ֲהרֹג ִּכ ָּנה ְו ַאל ַּת ֲעשֶׂ ה ׁש ּום ָּד ָבר ָמא ּוס ִּב ְפנֵ י ֲח ֵב ְר ָךְ .ו ִאם
ָעשׂ ּו ֲא ֵח ִרים ְל ָפנֶ ָ
יך ְונִ ְמ ַא ְס ָּתְ ,מחֹל ָל ֶהם ְו ַאל ִי ָּכ ׁ ְשל ּו ַעל ָי ְד ָך.

ְמ ֻט ָּנףְ .ול ֹא ִּת ּׁ ָש ַבע ְּכ ָללְ ,ו ַאף ל ֹא ְּב ִכנּ ּו ִיים ְו ַאף ל ֹא ְּב ִמ ּדוֹ ָתיו

את רֹק מ ּו ָטלָ ,ה ֵרם ְו ַס ְּל ֵקה ּו אוֹ ַּכ ֵּסה ּו ּו ְמחֹל ַל ֲא ׁ ֶשר
ְו ִאם ָמ ָצ ָ
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ילנּ ּו ׁ ֶש ּל ֹא ִי ְמחֹלְ .ו ִה ָּז ֵהר
ָעשָׂ ה אוֹ תוֹ ֶ ּ ,פן ָיבוֹ א ַא ֵחר ְו ַי ְכ ׁ ִש ֶ
ׁ ֶש ּל ֹא ִי ָּמ ֵצא ִטנּ ּוף ַעל ְּבגָ ֶד ָ
יך אוֹ ׁ ֻש ָּמן אוֹ ָּכל ָּד ָבר ָמא ּוסִּ ,כי
ַה ִּמ ְת ַל ְכ ֵל ְך ְו ֵאינוֹ נִ זְ ָהר ִּבנְ ִקיּ ּות – ַמשְׂ נִ יא אוֹ ֲה ָביו ׁ ֶשל ָמקוֹ ם

ַאל ִּת ְת ַּכ ֵּבד ִּב ְקלוֹ ן ֲח ֵב ְר ָךְ ,ו ַאל ָּת ִרים זְ רוֹ ֲע ָך ַעל ׁש ּום ָא ָדם
ְל ַה ּכוֹ תוֹ ִּ ,כי ַה ּסוֹ ֵטר לוֹ עוֹ ׁ ֶשל ִישְׂ ָר ֵאל ְּכ ִא ּל ּו סוֹ ֵטר לוֹ עוֹ
ׁ ֶשל ׁ ְש ִכינָ הֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר (משלי כ ,כה) "מוֹ ֵק ׁש ָא ָדם ָי ַלע ק ֶֹד ׁש",

ַל ְּב ִריּוֹ ת ְו ַח ָ ּיב ִמ ָ
"כל ְמשַׂ נְ ַאי
יתהֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר (משלי ח ,לו)ָּ :

ְו ִת ָּק ֵצץ ָידוֹ ֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר (איוב לח ,טו) " ּוזְ רוֹ ַע ָר ָמה ִּת ּׁ ָש ֵבר",

יאי"ְ .ו ִי ְר ֵאי
"משְׂ נִ ַ
"משַׂ נְ ַאי" ֶא ָּלא ַ
ָא ֲהב ּו ָמ ֶות" – ַאל ִּת ְק ֵרי ְ
יהם:
ַה ּׁ ֵשם ׁ ֶש ֵאינָ ם ְמ ׁ ַש ְּמ ִרים ַע ְצ ָמם ִּבנְ ִקיּ ּות ,אוֹ ְמ ִרים רוֹ ֵא ֶ

ְו ָרא ּוי ה ּוא ְל ִה ָּק ֵבר ַחיֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר (איוב כב ,ח) ְ"ו ִא ׁ
יש זְ רוֹ ַע לוֹ

ַּכ ָּמה לוֹ ְמ ֵדי ּתוֹ ָרה ְמא ּו ִסיםְ ,ונִ ְמ ָצא ׁ ֵשם ׁ ָש ַמ ִים ִמ ְת ַח ֵּלל ַעל
יהםְ .ו ַאל ְּת ׁ ַש ֵּקץ נַ ְפ ׁ ְש ָך ְּב ַה ׁ ְשהוֹ ת נְ ָק ֶב ָ
יךְ ,ו ַה ַּמ ׁ ְש ֶהה נְ ָק ָביו
ְי ֵד ֶ
(ויקרא יא,

ֹאמר ׁש ּום נִ ח ּו ׁשִּ ,כי ל ֹא נַ ַח ׁש ְּב ַי ֲעקֹב ְול ֹא ֶק ֶסם ְּב ִישְׂ ָר ֵאל
ַאל ּת ַ

יחנּ ּו ַּב ֵּס ֶתרַ .ו ֲא ִפ ּל ּו ֵמ ָאה
ְו ִי ְת ַּב ֵ ּי ׁש (ערכין טז ע"ב)ֲ ,א ָבל ּתוֹ ִכ ֶ
ּ ְפ ָע ִמיםַ .אל ַּת ְל ִּבין ּ ְפנֵ י ֲח ֵב ְר ָך ָּב ַר ִּביםִּ ,כי ַה ַּמ ְל ִּבין ּ ְפנֵ י
ֲח ֵברוֹ – ָּדם ֵי ָח ׁ ֵשב לוֹ ָּ ,דם ׁ ָש ַפ ְךֵּ ,ת ַדע ְּד ָאזִ יל ס ּו ְמ ָקא ְו ָא ֵתי

(במדבר כג ,כג)ּ ,ו ְב ַכ ָּמה ְמקוֹ מוֹ ת ִהזְ ִה ָירה ּתוֹ ָר ֵתנ ּו" :ל ֹא ִי ָּמ ֵצא
ְב ָך – ְמנַ ֵח ׁש" (דברים יח ,י)" ,ל ֹא ְתנַ ֲח ׁש ּו" (ויקרא יט ,כו)ְ .ו ֵאין

ִח ָ ּו ָראְ ,ו ֵאין לוֹ ֵח ֶלק ָלעוֹ ָלם ַה ָּבאְ .ונוֹ ַח לוֹ ָל ָא ָדם ׁ ֶש ַ ּי ּ ִפיל
ַע ְצמוֹ ְלתוֹ ְך ִּכ ְב ׁ ַשן ָה ֵא ׁש ְו ַאל ַי ְל ִּבין ּ ְפנֵ י ֲח ֵברוֹ ָּב ַר ִּבים (ברכות

ימן ֶא ָּלא ַמה ּׁ ֶש ָא ְמר ּו ֲח ָכ ֵמינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם
ָלנ ּו ָלשִׂ ים ׁש ּום ִס ָ
ִל ְב ָר ָכהְ .ו ִאם ֵי ׁש לוֹ ָל ָא ָדם ַל ֲעשׂ וֹ ת ִמ ְצ ָוהְּ ,כגוֹ ן ַל ְחזֹר ַעל

מג ע"ב)ַ .א ְך ִאם הוֹ ֵכ ַח הוֹ ַכ ְח ָּת ָא ָדם ַּב ֵּס ֶתר ַּכ ָּמה ּ ְפ ָע ִמים
ְול ֹא ִק ֵּבלֻ ,מ ָּתר ְל ַב ְ ּי ׁשוֹ ּו ְל ַה ְל ִּבין ּ ָפנָ יו ְו ִלשְׂ נֹאתוֹ ּו ְל ָר ְדפוֹ
יח ָא ָדם
יח ְו ֵאינוֹ מוֹ ִכ ַ
ַעד ׁ ֶש ְ ּי ַק ֵּבלְ .ו ָכל ִמי ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְּב ָידוֹ ְלהוֹ ִכ ַ

ר ׁ
ֹאש ח ֶֹד ׁש אוֹ ַעד ַה ּ ֶפ ַסחִּ ,כי ְּב ָכל יוֹ ם ּו ְב ָכל ֵעת טוֹ ב ְל ַה ְת ִחיל

עוֹ ֵברָ ,ה ֲע ֵב ָרה ְּבר ׁ
יחָ ,אז נַ ְפ ׁשוֹ ִה ִ ּציל.
ֹאשוֹ ְ .ו ִאם הוֹ ִכ ַ

ֹאמר ַא ְמ ִּתין ַעד
ַמ ֶּס ְכ ָּתא אוֹ ְל ָה ׁ ִשיב ְּבנוֹ ֶאל ַה ֵּס ֶפר ,ל ֹא י ַ
ְו ַל ֲעשׂ וֹ ת ִמ ְצווֹ תּ .ו ִמי ׁ ֶש ֵאינוֹ ַמ ְק ּ ִפידְ ,לעוֹ ָלם ל ֹא ַי ְק ּ ִפיד ּו ִע ּמוֹ .
ַא ְך ַה ַּמ ְק ּ ִפ ִידיםַ ,ה ּ ָשׂ ָטן עוֹ ֵמד ַעל ְי ִמינָ ם ּו ְל ַה ְחזִ ָ
יקם ְּב ָטע ּו ָתם.
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ָה ָא ֶרץ"ַ .ו ֲא ִפ ּל ּו ַּב ֲה ָר ַמת ָיד נִ ְק ָרא ָר ׁ ָשעֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר
יג)"ַ :ויּ ֶ
ֹאמר ָל ָר ׁ ָשע ָל ָּמה ַת ֶּכה ֵר ֶע ָך" (סנהדרין נח ע"ב)ַ .על ֵּכן

(שמות ב,

ֵי ׁש לוֹ ָל ָא ָדם ְל ִה ָּז ֵהר ְמאֹד ִמ ְּל ַה ּכוֹ תִ ,אם ל ֹא ְּבנוֹ ַה ָּק ָטן אוֹ
יחנּ ּו
יח ֶאת ֲח ֵב ְר ָךַ ,אל ּתוֹ ִכ ֶ
ַּת ְל ִמידוֹ ׁ ֶשה ּוא מוֹ ִכיחוֹ ִ .אם ּתוֹ ִכ ַ

"אל ְּת ׁ ַש ְּקצ ּו"
ִּבגְ דוֹ ִלים ּו ִב ְק ַט ִּנים עוֹ ֵבר ִּב ׁ ְש ַּת ִיםַ :
מג)"ְ ,ול ֹא ִי ְר ֶאה ְב ָך ֶע ְר ַות ָּד ָבר" (דברים כג ,טו).

ספר היראה

ספר היראה

ספר היראה

ספר היראה

ַאל ִּת ְת ַי ֵחד ִעם ׁש ּום ִא ּׁ ָשהֲ ,א ִפ ּל ּו ִּב ְּת ָך אוֹ ֲאחוֹ ְת ָךַ ,ו ֲא ִפ ּל ּו
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ּ ְפנ ּו ָיה ,ח ּוץ ֵמ ִא ׁ ְש ְּת ָךַ ,ו ֲא ִפ ּל ּו ִהיא נִ ָּדהְ ,ו ִא ְּמ ָךְ .ו ֵאיזֶ ה ּו
ִיח ּוד? ָסג ּור ְּב ַמ ְפ ֵּת ַח אוֹ ְּב ַמנְ ע ּול ,זֶ ה ּו ִיח ּוד ָה ָאמ ּור ַּב ּתוֹ ָרה
ית ָך ָא ִח ָ
יך ֶבן ִא ֶּמ ָך" ְוגוֹ ֵמרַ ,ו ֲא ִפ ּל ּו ִעם
"כי ְי ִס ְ
(דברים יג ,ז)ִּ :

ֹאש ָך ַעל ַה ֵּס ֶפרְ .ו ַאל ַּת ֲהרֹג ִּכ ָּנה ַעל ַה ּׁ ֻש ְל ָחן,
ַאל ַּת ֲהדֹק ר ׁ ְ

ׁ ְש ֵּתי נָ ׁ ִשיםְ .וטוֹ ב ִל ָּז ֵהר ֲא ִפ ּל ּו ְּב ֶפ ַתח ּ ָפת ּו ַח ִל ְר ׁש ּות ָה ַר ִּבים
ִמ ּׁ ֶש ֶבת ִעם ִא ּׁ ָשה ַא ַחת.

ִּכי ה ּוא נִ ְק ָרא ִמזְ ֵּב ַחְ .ו ַאל ְּת ַד ֵּבר ִּב ׁ ְש ַעת ִּב ְר ַּכת ַה ָּמזוֹ ן.
ַּג ֵּדל ָּבנֶ ָ
יך ְל ַת ְלמ ּוד ּתוֹ ָרה ּו ְל ַמ ֲעשִׂ ים טוֹ ִביםּ ַ ,גם ְל ֵעת

זִ ְקנָ ה ל ֹא ָיס ּור ּוְ .ו ַל ֵּמד ִל ְבנוֹ ֶת ָ
יך ִה ְלכוֹ ת נִ ָּדה ְו ַח ָּלהִ ,א ּס ּור
ְו ֶה ֵּתר ְּד ָב ִרים ַהנּ וֹ ֲהגִ ים ָּב ֶהםֶ ּ ,פן ַי ֲא ִכיל ּו ָך ָּד ָבר ָאס ּור אוֹ

ספר היראה

ספר היראה

ספר היראה

ספר היראה

יתןֱ .ה ֵוי זָ ִהיר ְּב ִב ְר ַּכת ַה ְּל ָבנָ ה ְּב ָכל ח ֶֹד ׁש ִּבזְ ַמ ָּנ ּה,
ִל ְבנֵ י ֵּב ָ
יע ְל ָאזְ נְ ָך ְּב ִמ ְת ַּכ ֵ ּון קוֹ ל ִא ּׁ ָשה ְמ ׁשוֹ ֶר ֶרתִּ ,כי
ַאל ַּת ׁ ְש ִמ ַ
קוֹ ל ְּב ִא ּׁ ָשה – ֶע ְר ָוה .שְׂ ָע ָר ּה ְו ָכל ָה ָאמ ּור ְּב ׁ ִשיר ַה ּׁ ִש ִירים
– ֶע ְר ָוה ,קוֹ ל ,שֵׂ ָערִ ׁ ,ש ַּנ ִיםַ ,צ ָ ּואר – ָּכל ָה ָאמ ּור ַּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה
ְל ׁ ֶש ַבחְ .ו ָאס ּור לוֹ ְל ִה ְס ַּת ֵּכל ֲא ִפ ּל ּו ְּב ֶא ְצ ַּבע ְק ַט ָּנה ׁ ֶשל ִא ּׁ ָשה
ָלז ּון ֵעינָ יו ִמן ָה ֶע ְר ָוהְ .ו ָכל ַה ַּמ ְר ֶצה ָמעוֹ ת ְל ִא ּׁ ָשה ִמ ָ ּידוֹ
מ ֶשׁה ַר ֵּבנ ּו
ְל ָי ָד ּה ְּכ ֵדי ְל ִה ְס ַּת ֵּכל ָּב ּהֲ ,א ִפ ּל ּו ִק ֵּבל ּתוֹ ָרה ְּכ ֹ
יהנּ ֹם.
ִמ ָ ּידוֹ ׁ ֶשל ַה ָּקדוֹ ׁש ָּבר ּו ְך ה ּוא – ל ֹא ִי ָּנ ֶקה ִמ ִּדינָ ּה ׁ ֶשל ֵּג ִ
ַה ְר ֵּגל ָּת ִמיד שְׂ ָפ ֶת ָ
"ה ֵוי ַעז
יך ִּד ְב ֵרי ִי ְר ַאת ׁ ָש ַמ ִיםְּ ,כגוֹ ן ֱ
ַּכ ָּנ ֵמר" (אבות)" ,סוֹ ף ָּד ָבר ַה ּכֹל נִ ׁ ְש ָמע" (קהלת יב ,יג)"ְ ,ו ַע ָּתה
ש ָר ֵאל ָמה ְי ָי ֱאל ֶֹה ָ
יך ׁשֹ ֵאל ֵמ ִע ָּמ ְך ִּכי ִאם ְל ִי ְר ָאה" ְוגוֹ ֵמר
ִי ְ ׂ
(דברים י ,יב)ְ ,
"מאֹד ְמאֹד ֱה ֵוי ׁ ְש ַפל ר ּו ַח" (אבות) ְו ַכיּ וֹ ֵצא
ָ
ָּב ֵא ֶּלהַ ,ה ְר ֵּגל ַעל ְל ׁשוֹ נְ ך ְו ָאז ל ֹא ִּת ָּכ ׁ ֵשל.
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ִמ ּׁ ֶש ֵ ּיאוֹ ת ּו ְלאוֹ ָר ּה ְו ַעד ֻר ּבוֹ ׁ ֶשל ח ֶֹד ׁשִּ ,כי ִא ְל ָמ ֵלא ל ֹא זָ כ ּו
יהם ׁ ֶש ַּב ּׁ ָש ַמ ִים ְּב ָכל ח ֶֹד ׁש
ִישְׂ ָר ֵאל ֶא ָּלא ְל ַה ְק ִּביל ּ ְפנֵ י ֲא ִב ֶ
ָוח ֶֹד ׁש – ַּד ָ ּים (סנהדרין מב ע"א).
ֱה ֵוי זָ ִהיר ִּב ְכבוֹ ד ִא ׁ ְש ְּת ָךְּ ,כ ִד ְב ֵרי ַר ּבוֹ ֵתינ ּו (יבמות סב ע"ב):
"האוֹ ֵהב ֶאת ִא ׁ ְש ּתוֹ ְּכגוּפוֹ ְו ַה ְּמ ַכ ְּב ָדה יוֹ ֵתר ִמגּ וּפוֹ "ִּ ,כי ַּד ֶ ּי ָּך
ָ
ׁ ֶש ִהיא ְמגַ ֶּד ֶלת ָּבנֶ ָ
יך ּו ַמ ֶ ּצ ֶלת ַע ְצ ְמ ָך ִמן ַה ֵח ְטאֶ .ו ֱה ֵוי זָ ִהיר

יכ ְך אוֹ נָ ָא ָת ּה ְמצ ּו ָיה
ְּבאוֹ נָ ָא ָת ּהִּ ,כי ִּד ְמ ָע ָת ּה ְמצ ּו ָיהְ ,ל ִפ ָ
ּו ְקרוֹ ָבהִּ ,כי ׁ ַש ֲע ֵרי ִּד ְמ ָעה ל ֹא נִ נְ ֲעל ּו (בבא קמא נט ע"א).

"מ ּׁש ֶֹכ ֶבת ֵח ֶ
יק ָך ׁ ְשמֹר
ַה ְס ֵּתר סוֹ ְד ָךְ ,ו ָכל ׁ ֶש ֵּכן סוֹ ד ֲא ֵח ִריםִ .
ּ ִפ ְת ֵחי ִפ ָ
יך" (מיכה ז ,ה).
ִה ְתנָ ֶאה ְּב ִמ ְצווֹ ת ְּכ ִפי ּכ ֲֹח ָךְ ,ו ִה ּד ּור ִמ ְצ ָוה ַעד ׁ ְש ִל ׁ
יש ַּב ִּמ ְצ ָוה,
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ְּכגוֹ ן ָמ ָצא ֶא ְתרוֹ ג ִּב ׁ ְש ֵּתים ֶעשְׂ ֵרה ּ ְפרוּטוֹ ת ּו ָמ ָצא ַא ֵחר

ַה ּמוֹ ְכ ָסנִ ין ְו ִת ָּת ֵפשׂ ְו ָתשִׂ ים ִי ְר ָא ְת ָך ְונַ ְפ ׁ ְש ָך ַעל ֶק ֶרן ַה ְ ּצ ִבי.
ַאל ַּת ֲעמֹד ִּב ְמקוֹ ם ַס ָּכנָ ה ְו ִת ְסמ ְֹך ַעל ַה ֵּנסַ ,א ְך ִּת ָירא ָּת ִמיד

ָהד ּור ִמ ֶּמנּ ּו ,יוֹ ִסיף ַעד ׁ ְשמוֹ נֶ ה ֶעשְׂ ֵרה ּ ְפרוּטוֹ ת ִל ַּקח ֶאת
ֶה ָהד ּורִ .מ ְצ ָוה ׁ ֶש ֵאין ָל ּה ּדוֹ ֵר ׁש – ִּת ְד ְר ׁ ֶש ָּנהְ .ו ַאל ְּת ִהי ַק ָּלה
ְּב ֵעינֶ ָ
יך ל ֹא ִמ ְצ ָוה ְול ֹא ֲע ֵב ָרהְ .ו ַאל ִּת ְב ַרח ֵמ ֲעשׂ וֹ ת ִמ ְצ ָוה
ל ֹא ִּב ׁ ְש ִביל ִי ְר ַאת ֶה ְפ ֵסד ְול ֹא ִמ ּ ְפנֵ י ּ ַפ ַחד עֹנֶ ׁש ַהגּ ּוףִּ ,כי
ילה
ְּכ ָד ִאית ִהיא ַה ִּמ ְצ ָוה ִל ׁ ְש ָמ ְר ָך ִמ ָּכל ֶה ֵּזקְ .ו ִאם ָחס ְו ָח ִל ָ
אכ ְּת ָך ׁ ֶש ְ ּי ַמ ֵּלא ֶח ְסרוֹ נְ ָך
ֶי ֱא ַרע ְל ָך ֶה ֵּזק ,נֶ ֱא ָמן ה ּוא ַּב ַעל ְמ ַל ְ
ׁ ֶש ָח ַס ְר ָּת ַּב ֲעבוּרוֹ .
את ָך ַל ֶּד ֶר ְך ֵצא ְּב ִכי טוֹ בְ ,ו ִה ָּז ֵהר ִּב ְת ִפ ַּלת ַה ֶּד ֶר ְךְ .וזוֹ ִהי:
ְּב ֵצ ְ
ָ
יכנ ּו
ְ"י ִהי ָרצוֹ ן ִמ ְּל ָפנֶ יךְ ,י ָי ֱאל ֵֹהינ ּו ֵואל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינ ּוֶ ׁ ,ש ּתוֹ ִל ֵ
ילנ ּו ִמ ַּכף ָּכל
ְל ׁ ָשלוֹ ם ְו ַת ְצ ִע ֵידנ ּו ְל ׁ ָשלוֹ ם ְו ִת ְס ְמ ֵכנ ּו ְל ׁ ָשלוֹ ם ְו ַת ִ ּצ ֵ
אוֹ ֵיב ְואוֹ ֵרב ַּב ֶּד ֶר ְךְ ,ו ַתנְ ֵחנ ּו ֶאל ְמחוֹ ז ֶח ְפ ֵצנ ּו ְּב ׁ ָשלוֹ ם ְו ַת ְחזִ ֵירנ ּו

ְל ָב ֵּתינ ּו ְל ׁ ָשלוֹ םִּ ,כי ַא ָּתה ׁשוֹ ֵמ ַע ְּת ִפ ָּלהָּ .בר ּו ְך ַא ָּתה ְי ָיׁ ,שוֹ ֵמ ַע
ְּת ִפ ָּלה"ְ .ו ָצ ִר ְ
יך ְל ָא ְמ ָר ּה ֲא ִפ ּל ּו ִאם ֵאינוֹ רוֹ ֶצה ָל ֶל ֶכת ֶא ָּלא

ּ ַפ ְר ָסהּ ,ו ְבתוֹ ְך ַמ ֲה ַל ְך ּ ַפ ְר ָסהְ .ו ֵכן ִאם ׁ ָש ַכח ְל ָא ְמ ָר ּה ְונִ זְ ַּכר
ימת ְּב ָר ָכה.
ְל ַא ַחר ׁ ֶש ָה ַל ְך ּ ַפ ְר ָסה – אוֹ ֵמר ְּבל ֹא ֲח ִת ַ
ּ ָפגַ ְע ָּת גּ וֹ ִיים – ַאל ְּת ׁ ַש ֶּנה ִּד ּב ּו ְר ָך ְּכ ִא ּל ּו ֵאינְ ָך ְיה ּו ִדיַּ .גם ִאם
ֹאמר ּו ְל ָך "גּ וֹ י ַא ָּתה"ֱ ,אמֹר ְ"יה ּו ִדי ֲאנִ י"ְ .ול ֹא ַּת ֲעבֹר ַעל
י ְ
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ּ ֶפן ִיגְ רֹם ַה ֵח ְטאּ ,וזְ כֹר ְל ַי ֲעקֹב ָא ִבינ ּו (בראשית לב ,ח)"ַ :ו ִ ּי ָירא
יבה ֵהם.
– ַו ֵ ּי ֶצר לוֹ "ַ .אל ַּת ְקנִ יט גּ וֹ י ָק ָטןִּ ,כי ַהגּ וֹ ִיים נוֹ ְט ֵרי ֵא ָ
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ית ִא ּׁ ָשה טוֹ ַב ַעת ַּב ָּנ ָהר – ַאל
ַאל ְּת ִהי ַצ ִּדיק ַה ְר ֵּבהָ :ר ִא ָ
ֹאמר ָאנ ּוס ְול ֹא ֶא ְר ֶא ָּנה ְו ַכיּ וֹ ֵצא ָּבזֶ הָ ׁ ,ש ַמ ְע ָּת ִא ׁ
יש אוֹ ֵמר
ּת ַ
ֹאמר ל ֹא ֲאגַ ֶּלה לוֹ ְו ֶא ְה ֶיה ָר ִכיל;
ְל ַה ּכוֹ ת ֶאת ֲח ֵברוֹ – ַאל ּת ַ
"ל ֹא ַת ֲעמֹד ַעל ַּדם ֵר ֶע ָך" (ויקרא יט ,טז)ֶ ,ו ֱאמֹר לוֹ ְּכ ִפי
ְי ָכ ְל ְּת ָך ׁ ֶש ּל ֹא ִּב ְל ׁשוֹ ן ְר ִכיל ּותְ ,ו ָאז ֶאת נַ ְפ ׁ ְש ָך ִה ַ ּצ ְל ָּת.

ַאל ְּת ׁ ַש ֵּב ַח ִא ּׁ ָשה ְּב ָי ְפ ָי ּה ִּב ְפנֵ י ֲח ֵב ְר ָך ּ ֶפן ַעל ָי ְד ָך ַי ְח ְמ ֶד ָּנה,
ּו ְכ ִתיב (שמות כ ,יג) "ל ֹא ַת ְחמֹד" – ְק ִרי ֵב ּה "ל ֹא ַת ְח ִמיד",
ְו ֵכן ְק ִרי ֵב ּה "ל ֹא ֵת ָח ֵמד" – ַאל ְּת ַק ּׁ ֵשט ַע ְצ ְמ ָך ְו ֵת ֵל ְך ֵּבין

יחה ִע ָּמ ֶהן ֲא ִפ ּל ּו
ַה ָּנ ׁ ִשים ְּכ ֵדי ׁ ֶש ִ ּי ְת ַא ּו ּו ְל ָךְ .ו ַאל ַּת ְר ֶּבה שִׂ ָ
יחהְּ :כאוֹ תוֹ ׁ ֶש ּׁ ָש ַאל ִל ְבר ּו ְר ָיה
ִעם ִא ׁ ְש ְּת ָךְ .וזֶ ה ִר ּב ּוי שִׂ ָ
ילי
(עירובין נג ע"ב) ְּב ֵאיזוֹ ֶּד ֶר ְך נֵ ֵל ְך ְלל ֹד? ָא ְמ ָרה לוֹ ּ ְ :ג ִל ִ

ׁשוֹ ֶטהָ ,ה ָיה ְל ָך לוֹ ַמר ְּב ֵאיזוֹ ְלל ֹדְ .ול ֹא ְי ַע ֵ ּין ְּב ִבגְ ֵדי ֶצ ַבע
ׁ ֶש ָּל ֶהןַ ,ו ֲא ִפ ּל ּו ׁ ְשט ּו ִחים ַעל ַה ּכ ֶֹתלְּ .כ ָללוֹ ׁ ֶשל ָּד ָברָּ :כל
ַמה ּׁ ֶשיּ ּו ַכל ְל ִה ְת ַר ֵחק ֵמ ֶהן ּו ִמ ַּמ ּ ָשׂ ָאן ּו ִמ ַּמ ָּתנָ ן ּו ִמ ִּד ּב ּו ָרן
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– ִי ְת ַר ֵחקִּ ,כי ָּת ִמיד ֵי ֶצר ָה ָרע ּבוֹ ֵער ָּכ ֵא ׁש ְל ַה ֲח ִטיא ֶאת
ָה ָא ָדםְ ,ו ָל ֵכן ָצ ִר ְ
יך ָה ָא ָדם ִל ְהיוֹ ת ָּכל ׁ ָש ָעה יוֹ ֵעץ ַּת ְח ּבוּלוֹ ת

ְּב ׁש ּום ְּד ַבר נִ ּו ּולַ ,ו ֲא ִפ ּל ּו ְל ָק ָטן ָאס ּור ִל ְקרוֹ תוֹ ָמא ּוס ֶּד ֶר ְך
שְׂ חוֹ קִּ ,כי ֻּכ ָּלם נְ ִק ִ ּיים ּו ְקדוֹ ׁ ִשים.

ַל ֲעשׂ וֹ ת ִמ ְל ָח ָמה ִע ּמוֹ .
ַאל ְּת ׁ ַש ֵּב ַח ָא ָדם ִּב ְפנֵ י שׂ וֹ נְ אוֹ ׁ ֶש ִּמ ְת ַק ֵּנא ּבוֹ ּ ,ו ִמ ּתוֹ ְך ׁ ִש ְבחוֹ
ָּבא ִל ֵידי ְ ּגנוּתוֹ ְ .ו ַאל ְּתגַ ֵּנה ּו ִּב ְפנֵ י אוֹ ֲהבוֹ ַ .אל ְּתגַ ֶּנה ִמ ַּקח

ְצ ָד ָקה – ְּד ַאגִּ ,כי ֶח ֶסד ְל ֻא ִּמים ַח ּ ָטאת ְל ִישְׂ ָר ֵאלְ ,ו ַאל

ֲח ֵברוֹ ְּב ָפנָ יו ְו ַאל ְּת ׁ ַש ְּב ֵחה ּוֶ ,א ָּלא ׁ ְשתֹקִּ ,כי ָל ָּמה ֵּת ׁ ֵשב

יהם ִמ ּ ְפנֵ י ַּד ְר ֵכי ׁ ָשלוֹ םְ .ו ַאל
ְּת ִדינֵ ם ְל ַכף זְ כ ּות ִאם ל ֹא ִּב ְפנֵ ֶ

ְו ַת ֲחנִ יף.

ִּת ֵּתן ְּדיוֹ ְלסוֹ ְפ ֵרי ֻא ּמוֹ ת ָהעוֹ ָלם ַה ּכוֹ ְת ִבים ׁ ְשמוֹ ת ַה ּ ֻט ְמ ָאה

ית ָך ּ ִפ ְתאוֹ םְ ,ו ָכל ׁ ֶש ֵּכן ְל ֵבית ֲח ֵב ְר ָך.
ַאל ִּת ָּכנֵ ס ְל ֵב ְ
ַאל ְּת ַי ֵעץ ָא ָדם ְל ִפי ַּד ְר ְּכ ָךֶ ,א ָּלא ֵּתן ֵע ָצה טוֹ ָבה ְוהוֹ גֶ נֶ ת
ְל ָכל ִמי ׁ ֶש ִ ּי ָ ּו ֵעץ ִא ְּת ָך ִל ְכבוֹ ד ַה ּבוֹ ֵראְּ .כ ָללוֹ ׁ ֶשל ָּד ָבר:

ָּכל ָּד ָבר ַה ָּמס ּור ְל ִל ְּב ָך ׁ ֶש ֵאין ָא ָדם ַמ ְב ִחין ְל ָמה ַא ָּתה
את
ִמ ְת ַּכ ֵ ּוןְ ,לטוֹ ָבה אוֹ ְל ָר ָעה ,נֶ ֱא ַמר ּבוֹ (ויקרא יט ,יד) ְ"ו ָי ֵר ָ
ֵּמ ֱאל ֶֹה ָ
יך"ַ ,ה ַּמ ִּכיר ַמ ֲח ׁ ַש ְב ֶּת ָך.

184

(א ָּלא) ְ[ול ֹא]
ְו ַאל ְּת ׁ ַש ֵּב ַח ׁש ּום גּ וֹ י ל ֹא ְּב ֵחן ְול ֹא ְּבי ִֹפי ֶ
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ְּב ַמ ֲעשָׂ יוּ .ו ְכ ׁ ֶש ִּת ְר ֶאה גּ וֹ י עוֹ שֶׂ ה טוֹ ָבה אוֹ נֶ ֱא ָמנ ּות אוֹ

יהםִּ ,כי ָאס ּור ְל ַס ֵ ּי ַע ְי ֵדי עוֹ ְב ֵרי ֲע ֵב ָרה.
יל ֶ
ּו ְפ ִס ֵ
ִה ּׁ ָש ֵמר ִמ ְּל ַצ ֵער ַּב ֲע ֵלי ַח ִ ּייםֵ ,הן ְּב ֵה ָמה ֵהן עוֹ ףְ ,ו ָכל ׁ ֶש ֵּכן
ׁ ֶש ּל ֹא ְל ַצ ֵער ָא ָדםֶ ׁ ,שה ּוא ָעשׂ ּוי ְּב ֶצ ֶלם ַה ָּמקוֹ םִ .אם ַא ָּתה
ית ָך,
את ֲענִ ִ ּייםִ ,י ְהי ּו ֲענִ ִ ּיים ְּבנֵ י ֵב ְ
רוֹ ֶצה ִלשְׂ ּכֹר ּפוֹ ֲע ִלים ּו ָמ ָצ ָ
ְו ַא ְך ַאל ְּת ַב ֶּזה אוֹ ָתםַ ,א ְך ֶּד ֶר ְך ָּכבוֹ ד ְּת ַצ ֶ ּוה ָל ֶהםּ ,ו ְת ׁ ַש ֵּלם
אוים ֵי ׁש
שְׂ ָכ ָרם ֻמ ׁ ְש ָלםְ ,ו ַאל ִּת ְד ֵחם ְּב ֵל ְך ָו ׁש ּובִּ ,כי ַה ְר ֵּבה ָל ִ
ַּב ָּד ָברְ ,ו ֵא ָליו ה ּוא נוֹ שֵׂ א ֶאת נַ ְפ ׁשוֹ .

ַאל ִּת ְק ָרא ׁש ּום ָא ָדם ְּב ִכנּ ּויֹוֲ ,א ִפ ּל ּו ׁ ֶש ּל ֹא ְּב ָפנָ יוַ ,ו ֲא ִפ ּל ּו
לוֹ ַמר ְל ָא ָדם ְּכ ֵדי ׁ ֶשיּ ּו ַכל ְל ַה ִּכירוֹ ַ ,א ְך ְּדחֹק ַע ְצ ְמ ָך ְּב ִענְ ָין

ישן ֵּבין ָה ֵע ִרים ְו ַאל ְּת ִהי ֵער ֵּבין ַה ְ ּי ׁ ֵשנִ יםְ ,ול ֹא שָׂ ֵמ ַח
ִּת ׁ ַ

ַא ֵחר ּ ְפלוֹ נִ י ֶּבן ּ ְפלוֹ נִ י ַעד ׁ ֶש ַ ּי ִּכ ֵירה ּוַ .אל ִּת ְק ָרא ְל ׁש ּום ָא ָדם

ֵּבין ָה ֲע ֵצ ִבים ְול ֹא ָע ֵצב ֵּבין ַה ּ ְשׂ ֵמ ִחיםְּ .כ ָללוֹ ׁ ֶשל ָּד ָברַ :אל

ַאל ֵּת ׁ ֵשב ֵּבין ָהעוֹ ְמ ִדים ְו ַאל ַּת ֲעמֹד ֵּבין ַהיּ וֹ ׁ ְש ִביםְ ,ול ֹא
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ְי ׁ ַש ֶּנה ָא ָדם ִמן ַה ִּמנְ ָהגַ ,א ְך ַה ּכֹל ִי ְה ֶיה ְלטוֹ ָבה ּו ְב ִי ְר ַאת

ַאל ַּת ׁ ְש ֵּכן ְּבא ָֹה ֶל ָ
יך ֵס ֶפר ֻח ָּמ ׁש ,נְ ִב ִ
יאים ּו ְכת ּו ִבים ׁ ֶש ֵאינוֹ
ית ָך ְּבל ֹא ַמ ֲע ֶקה
יח ֵּב ְ
ֻמ ָּג ּה ִאם ָי ַד ְע ָּת ְל ַה ִּגיהוֹ ְ .ו ַאל ָּתנִ ַ

ׁ ָש ַמ ִיםֶ ׁ ,ש ִאם רוֹ ֶאה ֵל ִצים – ַאל ִי ְתלוֹ ֵצץ ְּכמוֹ ָתם.
יתְ ,ו ַאף ַאל ַּת ֲעמֹד ְּב ָמקוֹ ם
ַאל ִּת ְת ּ ָפ ֵאר ִמ ּׁש ּום ָּד ָבר ׁ ֶש ָעשִׂ ָ
ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ַמ ֲע ָלהֶ ּ ,פן ִיגְ ַּב ּה ְל ָב ֶב ָךְ .ו ִאם ׁ ָש ַמ ְע ָּת ׁ ֶש ּׁ ִש ְּבח ּו ָך ְּבנֵ י
ָא ָדםְּ ,ד ַאג ְו ִה ְצ ַט ֵער ַּב ָּד ָבר.

ַל ַּמ ְד ֵרגוֹ תְ ,ו ַאל ְּתגַ ֵּדל ֶּכ ֶלב ַרע אוֹ ׁש ּום ַמ ִּזיקְּ .כ ָללוֹ ׁ ֶשל
ית ָך ָּכל ֶה ֵּזק ְו ָכל ִמ ְכ ׁשוֹ ל.
ָּד ָברָ :ה ֵסר ִמ ֵּב ְ
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אכה – ַאל
ׁ ָש ַא ְל ָּת ְּכ ִלי ֵמ ֲח ֵב ְר ָך אוֹ ָּכל ָּד ָבר ַל ֲעשׂ וֹ ת ּבוֹ ְמ ָל ָ
אכה ַא ֶח ֶרתְ .ו ַאל ִּת ׁ ְש ַאל ׁש ּום ָּד ָבר ׁ ֶש ּל ֹא
ַּת ֲעשֶׂ ה ּבוֹ ְמ ָל ָ

ַאל ִּת ְפרֹשׁ ִמן ַה ִ ּצ ּב ּורִּ ,כי ל ֹא ְּת ַק ֵּבל שָׂ ָכר ִע ָּמ ֶהםְ .ו ִאם

ִּב ְר ׁש ּותִּ ,כי ַה ּׁשוֹ ֵאל ׁ ֶש ּל ֹא ִמ ַּד ַעת ַ ּגזְ ָלן ה ּואְ .ו ַאל ַּת ׁ ְש ִאיל
ַל ֲא ֵח ִרים ְּבל ֹא ְר ׁש ּות ִמי ׁ ֶש ּׁ ָש ַא ְל ָּת ִמ ֶּמנּ ּוְ .ו ִאם נָ ַתן ְל ָך ָא ָדם

ַעל ר ׁ
ֹאשוֹ ְואוֹ ְמ ִריםְ ּ :פלוֹ נִ י ׁ ֶש ּ ָפ ַר ׁש ִמן ַה ִ ּצ ּב ּור ַאל ִי ְר ֶאה
ָ
ְּבנֶ ָח ַמת ַה ִ ּצ ּב ּורִ .אם ִמנּ ּוך ִצ ּב ּור ּ ַפ ְרנָ ס – ַאל ִּת ְת ָּג ֶאה

ָּד ָבר ְל ִה ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש ּבוֹ ַ ,אל ִּת ְמ ְּכ ֶרנּ ּו ׁ ֶש ּל ֹא ִּב ְר ׁשוּתוֹ  .אוֹ ִאם
נָ ַתן ְל ָך ָּד ִמים ִל ַּקח ַט ִּליתַ ,אל ִּת ַּקח ָּב ֶהם ָחל ּוקִּ ,כי ַה ְמ ׁ ַש ֶּנה

ימה ׁ ֶש ּל ֹא ְל ׁ ֵשם ׁ ָש ַמ ִיםּ ,ו ְסבֹל
יהם ֵא ָ
יהםְ ,ו ַאל ָּת ִטיל ֲע ֵל ֶ
ֲע ֵל ֶ

ִמ ַּד ַעת ַּב ַעל ַה ַּב ִית ַ ּגזְ ָלן ה ּואְּ .כ ָלל ָ ּגדוֹ ל ַּב ּתוֹ ָרה
ע"א)ַּ :ד ֲע ָל ְך ָסנִ יְ ,ל ַח ְב ָר ְך ָלא ַּת ֲע ִביד.

ְו ִאם ַא ָּתה סוֹ ֵפרַ ,אל ְּת ַח ֵּסר אוֹ ת אוֹ ֵּת ָבה אוֹ ְּת ַי ֵּתר ַל ְח ּתֹם
ׁ ִש ְמ ָך ָּבר ׁ
ֹאשִ .אם ַא ָּתה שָׂ ִכיר ְל ַל ֵּמד ּתוֹ ָרהִ ,ה ָּז ֵהר ִּב ׁ ְש ַעת
אכה ַא ֶח ֶרתַ ,אף ל ֹא ׁש ּום ָּד ָברִּ ,כי
אכ ְּת ָך ִמ ַּל ֲעשׂ וֹ ת ְמ ָל ָ
ְמ ַל ְ

יך ַּת ֲעשֶׂ ה ִמ ְצווֹ ת ְו ֵא ְ
ְו ָכל ֵעת ְו ָכל ׁ ָש ָעה ֲח ׁשֹב ֵא ְ
יך ִּת ּׁ ָש ֵמר

יהם
יחים ְי ֵד ֶ
ִּת ְפרֹשְׁ ׁ ,שנֵ י ַמ ְל ָא ִכים ַה ְמ ַל ִ ּוים לוֹ ָל ָא ָדם ְמנִ ִ

ָט ְר ָחםִּ ,כי ָּגדוֹ ל ּ ַפ ְרנַ ס ַה ּדוֹ ר.

ְּב ֶרגַ ע ִי ְטע ּו ַּת ְל ִמ ֶיד ָ
אכת
אכ ְּת ָך ְמ ֶל ֶ
יך ְול ֹא ִּת ׁ ְש ַמעּ ,ו ְמ ַל ְ
"אר ּור"ְ .ו ַאף ל ֹא ַל ֲענוֹ ת ּו ְל ַד ֵּבר ְל ׁש ּום
ְר ִמ ָ ּיהּ ,ו ְר ִמ ָ ּיה ְּב ָ
ָא ָדםּ ,ו ְל ַמד ֵמ ַא ָּבא ִח ְל ִק ָ ּיה זִ ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה (תענית כג ע"א).
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(שבת לא

ֵמ ֲע ֵב ָרהְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ַּת ׁ ְש ִלים ָּכל ַהיּ וֹ ם ְּבטוֹ ָבה .סוֹ ף ָּד ָבר
ַה ּכֹל נִ ׁ ְש ָמעָ ,ה ֵסר ִמ ִּל ְּב ָך ָּכל ַמ ְח ׁ ְשבוֹ ת ָא ֶוןַ ,א ְך ַה ְר ֵהר
ּתוֹ ָרה ְו ִי ְר ַאת ׁ ָש ַמ ִיםּ .ו ְב ָמקוֹ ם ְמ ֻט ָּנף ְּב ֵבית ַה ִּכ ֵּסא ַי ְח ׁשֹב
ֶח ׁ ְש ּבוֹ נוֹ תְ ,וזֶ ה ַה ָּד ָבר ָי ִסיר ִמ ִּל ּבוֹ ַמ ֲח ׁ ָשבוֹ ת ְטהוֹ רוֹ ת ִּב ְמקוֹ ם
אשוֹ נָ ה ֵא ְ
ִטנּ ֶֹפתְ ,ו ַא ֲח ֵרי ָט ֳה ָרתוֹ ָי ׁש ּוב ְל ַמ ֲח ׁ ַש ְב ּתוֹ ָה ִר ׁ
יך
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"ער ּום ְּב ִי ְר ָאה".
ִי ְה ֶיה זָ ִהיר ַּב ֲעבוֹ ַדת ַה ּבוֹ ֵראְ ,וזֶ ה נִ ְק ָרא ָ

ֵּביתוֹ ְמגֻ ֶּלהְ .ו ִאם ֵי ׁש ׁ ָשם ִּכ ְת ֵבי ק ֶֹד ׁש ַּב ָּמקוֹ ם ֲא ׁ ֶשר ה ּוא
ׁשוֹ ֵכב ׁ ָשםְ ,י ַכ ֶּסהְ .ו ֻח ָּמ ׁש ָצ ִר ְ
יח ְּב ֵת ָבה ּו ְמ ֻכ ֶּסהְ .ו ַאל
יך ְל ָהנִ ַ

ְל ֵעת ֶע ֶרב ֵל ְך ּו ְבדֹק ַע ְצ ְמ ָך ָי ֶפה ָי ֶפה ֶט ֶרם ׁ ֶש ֵּת ֵל ְך ְל ֵבית
ַה ְּת ִפ ָּלהּ ,ו ְל ַב ׁש ִמ ְכנָ ֶס ָ
יך ַו ֲעשֵׂ ה ָּכל ַה ֵּס ֶדר ׁ ֶש ָא ַמ ְרנ ּו ִּב ְת ִפ ַּלת

ישן ּ ְפ ַר ְק ָּדןֶ ּ ,פן ָישִׂ ים ָידוֹ ַעל ָה ֶע ְר ָוה.
ִי ׁ ַ

ֹאכל ל ֹא ִּבימוֹ ת ַה ַח ָּמה ְול ֹא
ׁ ַש ֲח ִריתְ .ו ִאם ּת ּו ַכל ,ל ֹא ּת ַ

ְו ִאם ֵי ׁש לוֹ ִא ּׁ ָשהִ ,י ְה ֶיה ָצנ ּו ַעְ ,ו ִי ָּז ֵהר ִמ ַּד ֵּבר ִע ָּמ ּה נְ ָב ָלה,
יחה ְּב ֵט ָלה ׁ ֶש ֵּבין ִא ׁ
יש ְל ִא ׁ ְש ּתוֹ – ַעל ַה ּכֹל ָּבא
ִּכי ַאף שִׂ ָ

ִּבימוֹ ת ַה ְּג ׁ ָש ִמים ַעד ְל ַא ַחר ְּת ִפ ַּלת ָה ֶע ֶרבְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּד ְר ׁש ּו
"וא ִֹתי ִה ׁ ְש ַל ְכ ָּת ַא ֲח ֵרי גַ ֶ ּו ָך" (מלכים א
ַר ּבוֹ ֵתינ ּו (ברכות י ע"ב) ְ
ית ְּת ַק ֵּבל עֹל ַמ ְלכ ּות ׁ ָש ַמ ִים? ִאם ל ֹא
יד ,ט) – ְל ַא ַחר ׁ ֶש ִּנ ְת ָ ּג ֵא ָ
ֹאכל ְּבעוֹ ד ַהיּ וֹ ם ָּגדוֹ ל ׁ ִשע ּור ׁ ָשלֹשׁ ּ ַפ ְר ָסאוֹ ת.
ּת ַ
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ספר היראה

ספר היראה

ספר היראה

ספר היראה

ילה ַאל ְי ַה ְר ֵהר ְּב ִא ּׁ ָשה ַא ֶח ֶרתִּ ,כי
ְּב ִמ ׁ ְש ּ ָפטּ .ו ִב ׁ ְש ַעת ְּב ִע ָ
ִּכ ְמ ַעט עוֹ שֶׂ ה ָּבנָ יו ַמ ְמזֵ ִריםְ .ו ַאל ָיכֹף ִא ׁ ְש ּתוֹ ִל ְד ַבר ִמ ְצ ָוה,
ֶא ָּלא ְי ַפ ְ ּי ֶס ָּנהְ .ו ַאל ְי ׁ ַש ֵּמ ׁש ִע ָּמ ּה ָסמ ּו ְך ְל ִו ְס ָּת ּה עוֹ נָ ה ַא ַחת,

יאת
יבהִ ,י ְק ָרא ְק ִר ַ
יע זְ ַמן ׁ ְש ִכ ָ
ָּבא ִמ ֵּבית ַה ְּת ִפ ָּלה ְו ִה ִ ּג ַ

ְול ֹא ַּביּ וֹ םְ .ו ִי ָּז ֵהר ְמאֹד ְמאֹד ׁ ֶש ּל ֹא יוֹ ִציא ׁש ּום נִ ּב ּול ּו ְד ַבר
ֶע ְר ָוה ִמ ּ ִפיו ַאף ֶּד ֶר ְך שְׂ חוֹ קְ .ו ִי ְת ַּכ ֵ ּון ִּב ׁ ְש ַעת ַמ ֲעשֶׂ ה ְל ׁ ֵשם

את ִים ְו ַא ְר ָּב ִעים ּו ׁ ְשמוֹ נֶ ה ֵּתבוֹ ת
ׁ ְש ַמע ֻּכ ָּל ּהֶ ׁ ,ש ֵ ּי ׁש ָּב ּה ָמ ַ
יב ִרים
את ִים ְו ַא ְר ָּב ִעים ּו ׁ ְשמוֹ נָ ה ֵא ָ
ְל ַה ְר ִחיק ָּכל ַמ ִּזיק ִמ ָּמ ַ

ִמ ְצ ָוהְ ,ו ׁ ֶש ִ ּי ְהי ּו לוֹ ָּבנִ ים ׁ ֶש ֵ ּי ְלכ ּו ְּב ַד ְר ֵכי ַה ּׁ ֵשםְ ,ול ֹא ִי ְת ַּכ ֵ ּון
ַל ֲהנָ ָאתוֹ ְ ,ו ִי ָּז ֵהר ְּכ ִפי ְי ָכ ְל ּתוֹ ׁ ֶש ּל ֹא יוֹ ִציא זֶ ַרע ְל ַב ּ ָט ָלהְ .וק ֶֹדם

ימהּ ,ו ִמ ְק ָראוֹ ת
יבנ ּו" ְּבל ֹא ֲח ִת ָ
"ה ׁ ְש ִּכ ֵ
יהי נ ַֹעם"ְ ,ו ַ
ׁ ֶש ּבוֹ "ִ ,ו ִ
– ֶא ָחד ַה ַּמ ְר ֶּבה ְו ֶא ָחד ַה ַּמ ְמ ִעיטְ .ו ַי ְפ ִקיד רוּחוֹ ְּב ַיד ּבוֹ ְראוֹ ,

ישן ְו ָינ ּו ַח.
יתְ ,ו ִי ׁ ְש ַּכב ְו ִי ׁ ַ
ׁ ֶש ִ ּי ׁ ְש ַּכב ִי ְלמֹדְ ,ל ַק ֵ ּים ִמ ְצ ַות ְו ָהגִ ָ

ְו ִי ְת ַו ֶּדהְ ,ו ִי ְמחֹל ְל ָכל ַה ְמ ַצ ֲע ִרים אוֹ תוֹ ִּ ,כ ְד ָא ְמ ֵרי ַר ּבוֹ ֵתינ ּו
"ש ֵרי ֵל ּה ְל ָכל ַמאן ִּד ְמ ַצ ֲע ַרן".
(מגילה כח ע"א)ָ ׁ :

ִהנְ ֵּה ָּכל ַה ֵּס ֶדר ַה ֶּזה ִינְ ַהג ָּכל ְי ֵמי ַה ְבלוֹ ְ ,ועוֹ ד יוֹ ִסיף ָּכ ֵה ָּנה
ְו ָכ ֵה ָּנה ַל ֲעשׂ וֹ ת טוֹ ָבה ְו ִי ְר ַאת ׁ ָש ַמ ִים.

ְו ִי ֵּתן ִמ ּ ָטתוֹ ֵּבין ָצפוֹ ן ְל ָדרוֹ םְ ,ו ַי ְחל ֹץ ׁ ֶשל שְׂ מֹאל ְו ַא ַחר ָּכ ְך

ְו ַי ׁ ְש ִלים ּ ַפ ְר ׁ ִשיּ וֹ ָתיו ִעם ַה ִ ּצ ּב ּור ְּב ָכל ׁ ָשב ּו ַעְ ׁ ,שנַ ִים ִמ ְק ָרא

ׁ ֶשל ָי ִמיןְ ,ו ִי ׁ ְש ַּכבְ ,ו ָי ִסיר ֲחלוּקוֹ ְּב ִמ ּ ָטתוֹ ְול ֹא ִי ְרא ּוה ּו קוֹ רוֹ ת

ְו ֶא ָחד ַּת ְרגּ ּוםְ .ו ִאם ֵאין לוֹ ַּת ְרגּ ּוםִ ,י ְק ָרא ׁ ְשנַ ִים ִמ ְק ָרא
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ְו ֶא ָחד ַל ַע"זְ ,וטוֹ ב יוֹ ֵתר ִמ ּלוֹ ַמר ׁ ָשלֹשׁ ּ ְפ ָע ִמים ַה ִּמ ְק ָרא,

ִק ֵּד ׁש ַהיּ וֹ ם – ִי ְת ּ ַפ ֵּלל ׁ ֶשל ׁ ַש ָּבתְ ,ו ָינ ּו ַח ְו ִי ְת ַע ֵּנגְ ,ו ָי ִסיר ִמ ִּל ּבוֹ

ִּכי ַה ַּת ְרגּ ּום ָה ָיה ְל ָה ִבין ַה ִּמ ְק ָרא ְל ִמי ׁ ֶש ֵאינוֹ ָּב ִקיָּ ,כל
ׁ ֶש ֵּכן ַל ַע"ז ּ ֵפר ּו ׁש ׁ ֶש ִהיא ְל ׁשוֹ ן ַה ַּל ֲעז ּותְ .ו ַה ִּמ ְק ָרא ִי ְק ָרא

יכ ֵּבד
אכ ּתוֹ ֲעשׂ ּו ָיהִ .ו ַ
ָּכל ֲאנָ ָחה ְו ָכל ַמ ֲח ׁ ָש ָבהְּ ,כ ִא ּל ּו ָּכל ְמ ַל ְ
ֶאת ַה ּׁ ַש ָּבת ִּב ְכס ּות נְ ִק ָ ּיה ְו ׁ ֻש ְל ָחן ָער ּו ְך ְּכ ִפי ַמה ּׁ ֶשיּ ּו ַכל,

ִּבנְ גִ ינוֹ ָתיוִּ ,כי ַה ּקוֹ ֵרא ְּבל ֹא זִ ְמ ָרה – ַה ּתוֹ ָרה חוֹ גֶ ֶרת שַׂ ק.

ֹאכל ׁ ָשלֹשׁ ְסעוּדוֹ ת.
ְוי ַ

ּו ְב ֶע ֶרב ׁ ַש ָּבת ִי ְט ַרח ִל ְסע ּו ַדת ׁ ַש ָּבתַ .ו ֲא ִפ ּל ּו ֵי ׁש לוֹ ַּכ ָּמה ֲע ָב ִדים,

יכים לוֹ ַ ,א ְך ְּב ֶח ְפ ֵצי
ַאל ְי ַד ֵּבר ׁש ּום ָּד ָבר ַּב ֲח ָפ ָציו ַה ְ ּצ ִר ִ

ִי ְט ַרח ה ּוא ְּב ַע ְצמוֹ ִל ְכבוֹ ד ׁ ַש ָּבת ַה ִּנ ְק ֵראת ַּכ ָּלה ּו ַמ ְל ָּכה,

יחה ִאם ל ֹא
ׁ ָש ַמ ִיםֶ .ח ׁ ְש ּבוֹ נוֹ ת ׁ ֶש ָע ְבר ּו – ֻמ ָּתרְ .ו ַאל ַי ְר ֶּבה שִׂ ָ

ּו ׁ ְשק ּו ָלה ְּכנֶ גֶ ד ָּכל ַה ִּמ ְצווֹ תְ .ו ִי ׁ ְש ַּת ֵּדל ְּב ִת ּק ּונֵ י ׁ ַש ָּבתִּ ,כי ָהא

ְּב ִד ְב ֵרי תוֹ ָרה ְו ִי ְר ַאת ׁ ָש ַמ ִיםִּ ,כי ַאף ׁ ְש ֵא ַלת ׁ ָשלוֹ ם ִה ִּתיר ּו

ְּד ָר ָבא ָמ ַלח ׁ ִש ּב ּו ָטא (שבת קיט ע"א)ּ .ו ְל ִפי ּכֹחוֹ ִי ְקנֶ ה ַמ ֲע ַד ִּנים

יעה ַּג ָּסה ִאם ל ֹא ָל ֶל ֶכת ִל ְד ַבר ִמ ְצ ָוה,
יע ּ ְפ ִס ָ
ְּבקֹ ִשׁיְ .ו ַאל ַי ְפ ִס ַ

ֹאכל ְּב ֶע ֶרב ׁ ַש ָּבת ִמן ַה ִּמנְ ָחה ּו ְל ַמ ְע ָלה,
ְלעֹנֶ ג ׁ ַש ָּבתְ .ול ֹא י ַ
ּ ֶפן ַי ְפ ִסיד ְסע ּו ַדת ׁ ַש ָּבתְ .ו ָסמ ּו ְך ָל ֶע ֶרב ַי ֲער ְֹך ׁ ֻש ְל ָחןִּ ,כ ֵּסא

ְול ֹא ׁש ּום ט ַֹרח ַאל ַי ֲעשֶׂ הְ ,ו ַאל ְי ַד ֵּבר ֵמאוֹ ֲה ָביו ׁ ֶש ֵּמת ּו
ּו ִמ ָּכל ָעגְ ַמת נֶ ֶפ ׁשְּ .כ ָללוֹ ׁ ֶשל ָּד ָבר :נִ ְק ָרא יוֹ ם עֹנֶ ג ּו ְמנ ּו ָחה.

ּו ְמנוֹ ָרהְ ,ו ָי ִכין ַה ּכֹלּ ,כוֹ סוֹ ת ּו ְק ָערוֹ תְ .ו ִי ְה ֶיה זָ ִהיר ְל ַי ִין ְל ִק ּד ּו ׁש

ְויוֹ ִסיף ִמן ַהחֹל ַעל ַה ּק ֶֹד ׁשְ ,ו ַאל יוֹ ִציא ִּד ְמ ָעה ֵמ ֵעינָ יו.

ַהיּוֹ םְ .ו ִי ּטֹל ִצ ּ ָפ ְרנָ יו ְּב ָכל ֶע ֶרב ׁ ַש ָּבתְ .ו ַי ׁ ְש ִחיז ַס ִּכינוֹ ְּ ,כמוֹ

יהם ַה ּׁ ָשלוֹ ם.
ְו ִי ׁ ְש ְמ ֵרה ּו ְּכ ִה ְלכוֹ ָתיו ַעל ּ ִפי ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ֲע ֵל ֶ
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"ו ָה ָיה ַּביּוֹ ם ַה ּׁ ִש ּׁ ִשי ְו ֵה ִכינ ּו" (שמות טז,
ׁ ֶש ָּד ְר ׁש ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו (ספרי)ְ :

ה) – זֶ ה ַה ׁ ְש ָחזַ ת ַס ִּכיןְ ,ועוֹ ד ָּד ְר ׁש ּו"ְ :ו ָי ַד ְע ָּת ִּכי ׁ ָשלוֹ ם ָא ֳה ֶל ָך"

(איוב ה ,כד) – זֶ ה ַה ׁ ְש ָחזַ ת ַס ִּכיןִּ ,כי ִאם ֵק ֶהה ַה ַּב ְרזֶ ל ְול ֹא י ּו ַכל
ַל ְח ּת ְֹךֵ ,אין זֶ ה ׁ ְשלוֹ ם ַּב ִיתְ .ו ִי ְר ַחץ ּ ָפנָ יוָ ,י ָדיו ְו ַרגְ ָליו ְּב ַח ִּמין
ָל ֶע ֶרב ַא ַחר ׁ ֶש ָעשָׂ ה ָּכל ְצ ָר ָכיוְ .ו ָכל ַמה ּׁ ֶש ַ ּי ֲעשֶׂ הַ ,י ְח ׁשֹב
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ְּבמוֹ ָצ ֵאי ׁ ַש ָּבת ַי ְב ִּדיל ַּב ְּת ִפ ָּלה ְו ַעל ַה ּכוֹ ס .ל ֹא ִה ְב ִּדיל ַּב ְּת ִפ ָּלה
"בר ּו ְך ַא ָּתה
ּו ָבא ַל ֲעשׂ וֹ ת ְצ ָר ָכיו ק ֶֹדם ׁ ֶש ִה ְב ִּדיל – ְי ָב ֵר ְך ָּ

ְי ָי ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלם ַה ַּמ ְב ִּדיל ֵּבין ק ֶֹד ׁש ְלחֹל"ְ ,ו ַי ֲעשֶׂ ה
יס ֵּדר ׁ ֻש ְל ָחנוֹ ְּבמוֹ ָצ ֵאי ׁ ַש ָּבתַ ,אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֵאינוֹ ָצ ִר ְ
יך
ְצ ָר ָכיוִ .ו ַ

ַל ֲעשׂ וֹ ת ִל ְכבוֹ ד ׁ ַש ָּבתְ .ויוֹ ִסיף ֵמחֹל ַעל ַה ּק ֶֹד ׁשְ .ו ִעם ֲח ׁ ֵש ָכה

יל ֶ ּוה ַה ַּמ ְל ָּכה ְּב ׁ ִשירוֹ ת ְו ִת ׁ ְש ָּבחוֹ תּ .ו ְב ֶע ֶרב יוֹ ם
ֶא ָּלא ְל ַכ ַּז ִיתִ ,ו ַ

ְי ַמ ׁ ְש ֵמ ׁש ִּב ְבגָ ָדיוְ ,ו ַי ְד ִליק ְּבעוֹ ד ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ְּבר ׁ
ילנוֹ ת.
ֹאש ָה ִא ָ

טוֹ ב ִינְ ַהג ְּב ַע ְצמוֹ ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ַמ ְרנ ּו ְּב ֶע ֶרב ׁ ַש ָּבת.
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ְּכ ָללוֹ ׁ ֶשל ָּד ָברַ :ל ּכֹל זְ ַמןְּ .ב ֵעת שִׂ ְמ ָחה – שִׂ ְמ ָחהְּ .בפ ּו ִרים
ַי ְר ֶּבה ְּב ׁ ִש ְמ ָחה ּו ְב ִמ ׁ ְש ֶּתהַ ,א ְך ׁ ֶש ְ ּי ֵהא ִל ּבוֹ ַל ּׁ ָש ַמ ִיםֶ ׁ ,ש ּל ֹא ֵי ֵצא

ִמ ָּכל גּ וֹ ִיים ּו ֵמרוּחוֹ ת ָרעוֹ ת ּו ִמ ִּד ְק ּד ּו ֵקי ֲענִ יּ ּות ּו ִמ ָּכל ִמינֵ י
ּ ֻפ ְר ָענוּיוֹ ת ַה ִּמ ְת ַר ְ ּג ׁשוֹ ת ּו ָבאוֹ ת ָלעוֹ ָלםְ ,ו ׁ ֶש ַ ּי ִּתיר ָּכל ֲא ִס ֵירי

ִמ ּ ִפיו ְּד ַבר ֶע ְר ָוה ְונִ ּב ּול ּ ֶפהְּ .ב ֵעת ֶע ֶצב – ֶע ֶצבִ .מ ּׁ ֶש ִּנ ְכנָ ס

ַע ּמוֹ ְ ,ו ׁ ֶש ַ ּי ִּתיר ֶאת ָּכל ֶח ְב ֵלי ַהיּ וֹ ְלדוֹ תְ ,ו ׁ ֶש ָ ּי ׁ ִשיב ְל ִי ְר ָאתוֹ ָּכל

ָאב ְמ ַמ ֲע ִטים ְּבשִׂ ְמ ָחהִ ,מ ּׁ ֶש ִּנ ְכנָ ס ֱאל ּול ַעד מוֹ ָצ ֵאי יוֹ ם

ָה ֲאנ ּו ִסים ְּב ַיד גּ וֹ ִייםְ ,ו ַעל ֲחשׂ ּו ֵכי ָּבנִ ים ׁ ֶש ִ ּי ֵּתן ָל ֶהם זֶ ַרע טוֹ ב

ימת ַה ִּדין.
ַה ִּכ ּפ ּו ִרים ְי ֵהא ָח ֵרד ְו ָי ֵרא ֵמ ֵא ַ

ְו ָכ ׁ ֵשרְ ,ו ַעל אוֹ ָתם ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָל ֶהם ָּבנִ ים ׁ ֶש ִ ּי ְחי ּו ְּב ִי ְר ַאת ַה ּׁ ֵשם,
ְו ַעל ֻּכ ָּלם ׁ ֶש ִ ּי ׁ ְשמֹר ַה ָּקדוֹ ׁש ָּבר ּו ְך ה ּוא ׁ ְש ֵא ִרית ּתוֹ ָרתוֹ ,

ָּת ִמיד ְּב ָכל ח ֶֹד ׁש ,יוֹ ם ֶא ָחד אוֹ יוֹ ֵתר ֵי ׁ ֵשב ְּב ַת ֲענִ ית אוֹ ְל ָכל

ְו ִינְ קֹם ֶאת נִ ְק ָמ ָתם ִּב ְמ ֵה ָרה ְב ָי ֵמינ ּוְ ,ו ַעל ַעם ַה ּק ֶֹד ׁש ׁ ֶש ָ ּי ׁש ּוב ּו
ִּב ְת ׁש ּו ָבה ׁ ְש ֵל ָמה ִו ַ
יק ְּב ֵלם ְו ַי ֲחזִ ֵירם ִּב ְת ׁש ּו ָבה ׁ ְש ֵל ָמה ְל ָפנָ יו.

ֹאכל ֶל ֶחם ּו ַמ ִיםְ ,ואוֹ תוֹ יוֹ ם ִי ְה ֶיה ִּב ְב ִכי ּו ְב ִמ ְס ּ ֵפד.
ַה ּ ָפחוֹ ת י ַ
ְּב ִכי – זֶ ה ַה ּבוֹ ֶכה ִּב ְד ָמעוֹ תּ ,ו ִמ ְס ּ ֵפד – ְּכ ָא ָדם ַה ּסוֹ ֵפד ַעל
יתי ֵח ְטא
ֵמתוֹ ְ ,מ ַס ּ ֵפר ַמ ֲעשָׂ יו ְואוֹ ֵמר :אוֹ י ִלי ׁ ֶש ָעשִׂ ִ
ּ ְפלוֹ נִ י ,אוֹ י ִליַּ ,כ ָּמה ִח ַ ּי ְב ִּתי נַ ְפ ׁ ִשי ְל ַמ ְל ּכוֹ ׁ ֶשל עוֹ ָלםְ .וזוֹ ִהי
ַה ְּת ׁש ּו ָבה ַה ְמ ֻע ָ ּלה ׁ ֶש ֶּנ ֶא ְמ ָרה ַעל ְי ֵדי יוֹ ֵאל ַה ָּנ ִביא (יואל ב,
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ש ָר ֵאל ָמה ְי ָי ֱאל ֶֹה ָ
יך
ְו ִי ְק ָרא ְּב ָכל יוֹ ם ְּב ָפ ָר ׁ ַשת ְ"ו ַע ָּתה ִי ְ ׂ
ׁשֹ ֵאל ֵמ ִע ָּמ ְך" (דברים י ,יב) ׁ ֶש ֻּכ ָּל ּה ִי ְר ַאת ׁ ָש ַמ ִיםְ ,ל ַמ ַען ִיזְ ּכֹר
ָּת ִמיד ַה ּבוֹ ֵרא ְול ֹא ֶי ֱח ָטא.

יכם ְו ׁש ּוב ּו ֶאל ְי ָי – ּו ְבצוֹ ם
יב–יג)ְ " :ו ִק ְרע ּו ְל ַב ְב ֶכם ְו ַאל ִּבגְ ֵד ֶ
ּו ִב ְב ִכי ּו ְב ִמ ְס ּ ֵפד"ְ .ו ִי ְת ֶהה ַעל ֲעווֹ נוֹ ת נְ ע ּו ָריו ׁ ֶש ָעשָׂ הְ ,ו ַאל
ָי ׁש ּוב ַל ֲעשׂ וֹ ת עוֹ דּ .ו ְב ָכל יוֹ ם ִי ְת ַו ֶּדה ַעל ֲעווֹ נוֹ ָתיו ַה ְ ּגל ּו ִיים
לוֹ ַּכ ֲה ָו ָי ָתםְ ,ו ִי ְה ֶיה מוֹ ֶדה ְועוֹ זֵ ב ְול ֹא טוֹ ֵבל ְו ׁ ֶש ֶרץ ְּב ָידוֹ .
ְו ִי ְת ּ ַפ ֵּלל ְּב ָכל יוֹ ם ְּכ ִפי ַצח ּות ְל ׁשוֹ נוֹ ַעל ָּכל חוֹ ֵלי ְּבנֵ י
יאים ׁ ֶש ּל ֹא ֶי ֱחל ּו ְו ׁ ֶש ִ ּי ָּנ ְצל ּו
ִישְׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ִ ּי ְת ַר ּ ְפא ּוְ ,ו ַעל ַה ְּב ִר ִ
ְ
ִמ ָּכל נֵ זֶ קְ ,ו ׁ ֶש ַ ּי ִ ּציל ַה ָּקדוֹ ׁש ָּבר ּוך ה ּוא ֶאת ְּבנֵ י ִישְׂ ָר ֵאל
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פרק א
3

2

ַּתנְ ָיא ְּבסוֹ ף יוֹ ָמאְ ׁ :1שלוֹ ׁ ָשה ִח ּל ּו ֵקי ַּכ ּ ָפ ָרה ֵהם ּ ,ו ְת ׁש ּו ָבה

שה ְו ׁ ָשבֵ ,5אינוֹ זָ ז ִמ ּׁ ָשם ַעד
ִעם ָּכל ֶא ָחדָ .4ע ַבר ַעל ִמ ְצ ַות ֲע ֵ ׂ
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שה ְו ׁ ָשבְּ ,7ת ׁש ּו ָבה
ׁ ֶש ּמוֹ ֲח ִלין לוֹ ָ .6ע ַבר ַעל ִמ ְצ ַות ל ֹא ַת ֲע ֶ ׂ
ּתוֹ ָלהְ 8ויוֹ ם ַה ִּכ ּפ ּו ִרים ְמ ַכ ּ ֵפר.9
שה ְּגדוֹ ָלה,11
ּ ֵפר ּו ׁשּ ְ ,ד ַאף ַעל ַ ּגב ִ ּד ְל ִענְ ַין ִקיּ ּוםִ – 10מ ְצ ַות ֲע ֵ ׂ
שהַ ,12ה ְינ ּו ִמ ּׁש ּום ׁ ֶש ַעל ְי ֵדי ִקיּ ּום ִמ ְצוֹת
ׁ ֶש ּדוֹ ָחה ֶאת ל ֹא ַת ֲע ֶ ׂ
שהַ 13מ ְמ ׁ ִש ְ
יך אוֹ ר ְו ׁ ֶש ַפע ְּבעוֹ ָלמוֹ ת ֶע ְליוֹ נִ ים ֵמ ֶה ָא ַרת
ֲע ֵ ׂ

(כמוֹ ׁ ֶש ָּכת ּוב ַּבזֹ ַּהר
אוֹ ר ֵאין סוֹ ף ָּבר ּו ְך ה ּוא ְּ
ּ ְפק ּו ִדין ִאינ ּון ְר ַמ"ח ֵא ָב ִרין ְ ּד ַמ ְל ָּכא)ְ ,וגַ םַ 15על נַ ְפ ׁשוֹ
ָה ֱאל ִֹקיתְּ ,כמוֹ ׁ ֶשאוֹ ְמ ִריםֲ 16
"א ׁ ֶשר ִק ְ ּד ׁ ָשנ ּו ְּב ִמ ְצווֹ ָתיו".17
14

ִ ּד ְר ַמ"ח

ביאורים

פרק א  .1פו .2 :שלשה דרכי הכפרה החלוקות זו מזו .כלומר ,שלשה סוגי
עבירות שחלוקים זה מזה בכפרתם  .3מצטרפת  .4מהדרכים ,שכולן זקוקות
אל התשובה כדי להתכפר  .5בתשובה  .6מן השמים .כלומר ,עבירתו נמחלת
לו מיד  .7בתשובה  .8מעכבת את הפורענות מלבוא עליו  .9על עבירתו
 .10מצות עשה  .11ממצות לא-תעשה ,מדמצינו שמצות עשה דוחה וכו’
 .12וא”כ מדוע כפרת ביטול מצות עשה קלה מכפרת העובר על ל”ת  .13שמקיים
האדם ,הרי בזה ממשיך  .14תיקו”ז עד .15 .ממשיך אור ושפע  .16כשהאדם
בא לקיים מצוה אזי מברך  .17משא”כ כשנמנע מעשיית ל”ת אינו ממשיך אור,
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ֲא ָבל ְל ִענְ ַין ְּת ׁש ּו ָבהַ ,אף ׁ ֶש ּמוֹ ֲח ִלין לוֹ ָהעֹנֶ ׁש ַעל ׁ ֶש ָּמ ַרד
שה ַמ ֲא ַמר ַה ֶּמ ֶל ְךִ ,18מ ָּכל ָמקוֹ ם
ְּב ַמ ְלכוּתוֹ ִי ְת ָּב ַר ְך ְול ֹא ָע ָ ׂ
ָהאוֹ ר נֶ ְע ָ ּדר ְוכו'ּ .19ו ְכ ַמ ֲא ַמר ַרזַ "ל

20

21

28

יהם" ְוכו'
ש ָר ֵאל ּו ִמ ּ ִפ ׁ ְש ֵע ֶ
ְּבנֵ י ִי ְ ׂ

"ל ְפנֵ י ה' ִּת ְט ָהר ּו",29
ִ

30

"ל ְפנֵ י ה'" ָ ּד ְי ָ
ִ
יקאְ .ו ָל ֵכן ֵאין ִל ְלמֹד ִמ ָּכאן ׁש ּום ֻק ָּלא ַחס

יאת ׁ ְש ַמע ׁ ֶשל ַע ְר ִבית
ל ֹא י ּו ַכל ִל ְתקֹן"" ,22זֶ הֶ ׁ 23ש ִּב ּ ֵטל ְק ִר ַ

שהּ ,ו ִב ְפ ָרט ְּב ַת ְלמ ּוד ּתוֹ ָרהְ .ו ַא ְ ּד ַר ָּבה,
ְו ׁ ָשלוֹ ם ְּב ִמ ְצווֹ ת ֲע ֵ ׂ
ְ
ָא ְמר ּו ַרזַ "ל"ִ :31ו ֵּתר ַה ָּקדוֹ ׁש ָּבר ּוך ה ּוא ַעל ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה"

יאת ׁ ְש ַמע ׁ ֶשל
אוֹ " ְוכו'ּ ְ .ד ַאף ׁ ֶש ִּנזְ ָהר ֵמ ַע ָּתה ִל ְקרוֹ ת ְק ִר ַ

ְוכו'ַ ,32אף ׁ ֶש ֵהן ְּכ ֵרתוֹ ת ּו ִמיתוֹ ת ֵּבית ִ ּדין"ְ ,33ול ֹא ִו ֵּתר ַעל

ַע ְר ִבית ְו ׁ ַש ֲח ִרית ְלעוֹ ָלםֵ ,אין ְּת ׁש ּו ָבתוֹ מוֹ ֶע ֶלת ְל ַת ֵּקן ַמה

ִּב ּט ּול ַּת ְלמ ּוד ּתוֹ ָרה"].

ַעל ּ ָפס ּוק

"מ ֻע ָ ּות
ְ

אגרת התשובה

אגרת התשובה

אגרת התשובה

ּׁ ֶש ִּב ּ ֵטל ּ ַפ ַעם ַא ַחת.
34

ָע ַבר ַעל ְּכ ֵרתוֹ ת ּו ִמיתוֹ ת ֵּבית ִ ּדין ְּ ,ת ׁש ּו ָבה ְויוֹ ם ַה ִּכ ּפ ּו ִרים
שהַ ,על ְי ֵדי ׁ ֶש ִּנ ְד ַּבק ָה ַרע
ְו ָהעוֹ ֵבר ַעל ִמ ְצ ַות ל ֹא ַת ֲע ֶ ׂ
שה ּ ְפגָ ם ְל ַמ ְע ָלה ְּב ׁ ָש ְר ׁ ָש ּה ּו ְמקוֹ ר ֻח ְצ ָב ּה
ְּבנַ ְפ ׁשוֹ  ,24עוֹ ֶ ׂ
ש ָ ּיהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכת ּוב ְּב ִת ּק ּונֵ י
שר ְס ִפירוֹ ת ַ ּד ֲע ִ ׂ
(ב ְלב ּו ׁ ִשים ְ ּד ֶע ֶ ׂ
ִּ
ינ ְייה ּו ּ ָפ ְר ִחין נִ ׁ ְש ָמ ִתין ִל ְבנֵ י
ז ַֹהרְ :25
"לב ּו ׁ ִשין ְּת ִקינַ ת לוֹ ן ְ ּד ִמ ַּ
נָ ׁ ָשא" ְוכו')ְ ,ל ָכ ְךֵ 26אין ַּכ ּ ָפ ָרהְ 27לנַ ְפ ׁשוֹ ְול ֹא ְל ַמ ְע ָלה ַעד
יוֹ ם ַה ִּכ ּפ ּו ִריםְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכת ּוב"ְ :ו ִכ ּ ֶפר ַעל ַה ּקֹ ֶד ׁש ִמ ּ ֻט ְמאֹת
ביאורים

שהרי לא עשה שום עשייה  .18בכך שביטל מלקיים את מ”ע שציוהו לעשות
 .19האור שנמשך ע”י קיום מ”ע הוא נעדר  .20חגיגה ט .21 .קהלת א ,טו
 .22מה שהחסיר האדם בחייו יקשה עליו לתקן  .23כוונת הפסוק לזה שביטל
וכו’  .24בנוסף על מרידתו בה’ בעשותו דבר אשר ציוה לא לעשותו ,יש כאן
דבר של רע ,והרע נדבק בנפשו  .25יז .26 .ומכיון שענין הכפרה במצוות ל”ת
הוא לתקן ולהסיר את הפגם מנפשו ומשרשה למעלה לכך וכו’  .27אין לזה
כפרה גמורה בתשובה לחוד לא לנפשו וכו’
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ּתוֹ ִליןְ 35ו ִי ּס ּו ִרין ְמ ָמ ְר ִקין ּ ֵ
(פר ּו ׁש ,גּ וֹ ְמ ִרין ַה ַּכ ּ ָפ ָרה.36
ְוה ּואִ 37מ ְּל ׁשוֹ ן ְמ ִר ָ
יפה ְל ַצ ְח ֵצ ַח ַה ֶּנ ֶפ ׁשִּ .כי ַּכ ּ ָפ ָרה
יקה ּו ׁ ְש ִט ָ
ִהיא ְל ׁשוֹ ן ִקנּ ּו ַחֶ ׁ ,38ש ְּמ ַק ֵּנ ַח ִל ְכל ּו ְך ַה ֵח ְטאֶ ׁ ,)39ש ֶּנ ֱא ַמר:40
41

" ּו ָפ ַק ְד ִּתי ְב ׁ ֵש ֶבט ּ ִפ ׁ ְש ָעם

42

ּו ִבנְ גָ ִעים ֲעוֹנָ ם" ַ .עד ָּכאן

יתא:
ְל ׁשוֹ ן ַה ָּב ַר ְי ָּ
ביאורים
 .28ויקרא טז ,טז .גבי קרבנות יוה”כ  .29שם ,ל  .30ממה שמוחלין לו מיד
לאחר שעשה תשובה  .31ירושלמי חגיגה פ”א ה”ז  .32ועל גילוי עריות
ועל שפיכות דמים  .33אותן ג’ עבירות הן מחייבי כריתות ומיתות ב”ד שהם
המדרגה השלישית בחילוקי הכפרה  .34ועשה תשובה  .35מעכבים את
מלוא הפורענות מלבוא עליו  .36מנקים את החטא ומתכפר לגמרי  .37לשון
‘ממרקין’ הוא  .38והעברה  .39כי התשובה אמנם מכפרת אבל נשאר עדיין
רושם וצריך יסורים למרק שיהיה זך ונקי ולא יהיה שום רושם  .40תהלים פט,
לג  .41ואעניש אותם בשבט מוסר על פשעם  .42ובחליים רעים על עונם .הרי

שיש עבירות שצריכות יסורים כדי להתכפר
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43

יבת ַה ֵח ְטא ִּב ְל ַבד
ְו ִה ֵּנה ִמ ְצ ַות ַה ְּת ׁש ּו ָבה ִמן ַה ּתוֹ ָרה ִהיא ֲעזִ ַ

(כ ְד ִא ָ
ִּ
יתא ִּבגְ ָמ ָרא ּ ֶפ ֶרק ג' ְ ּד ַסנְ ֶה ְד ִריןּ 44ו ְבח ׁ ֶֹשן ִמ ׁ ְש ּ ָפט סוֹ ף
ִס ָ
ימן ל"דְ 45ל ִענְ ַין ֵעד ּותּ ְ ,)46ד ַה ְינ ּו ׁ ֶש ִ ּיגְ מֹר ְּב ִל ּבוֹ ְּב ֵלב
ְ
ׁ ָש ֵלם ְל ַבל ָי ׁש ּוב עוֹ ד ְל ִכ ְס ָלה ִל ְמרֹד ְּב ַמ ְלכוּתוֹ ִי ְת ָּב ַרך ְול ֹא

ַו ֲא ִפ ּל ּו ִמי ׁ ֶש ָע ַבר ַעל ְּכ ֵרתוֹ ת ּו ִמיתוֹ ת ֵּבית ִ ּדיןֶ ׁ ,ש ְּג ַמר
ַּכ ּ ָפ ָרתוֹ ִהיא ַעל ְי ֵדי ִי ּס ּו ִריםַ ,54ה ְינ ּו ׁ ֶש ַה ָּקדוֹ ׁש ָּבר ּו ְך ה ּוא
ֵמ ִביא ָע ָליו ִי ּס ּו ִרים ( ּו ְכמוֹ ׁ ֶש ָּכת ּוב " ּו ָפ ַק ְד ִּתי ְב ׁ ֵש ֶבט" ְוכו',
56

שה ֵהן
ַי ֲעבֹר עוֹ ד ִמ ְצ ַות ַה ֶּמ ֶל ְך ַחס ְו ׁ ָשלוֹ םֵ ,הן ְּב ִמ ְצווֹ ת ֲע ֵ ׂ

" ּו ָפ ַק ְד ִּתי" ָ ּד ְי ָ
יקאְ .)55ו ַה ְינ ּו
59
ֵמ ַא ֲה ָבהֲ ,אזַ י
ִי ְת ָּב ַר ְךְּ 58ב ׁשוּבוֹ ֶאל ה' ְּב ָכל ִל ּבוֹ ְונַ ְפ ׁשוֹ

שהְ .וזֶ ה ּו ִע ַּקר ּ ֵפר ּו ׁש ְל ׁשוֹ ן ְּת ׁש ּו ָבהָ ,ל ׁש ּוב
ְּב ִמ ְצווֹ ת ל ֹא ַת ֲע ֶ ׂ

ְּב ִא ְת ֲער ּו ָתא ִ ּד ְל ַת ָּתאְ 60ו ַכ ַּמ ִים ַה ּ ָפנִ ים ְוכו'ִ – 61א ְת ֲער ּו ָתא

ְּכ ׁ ֶש ְּת ׁש ּו ָבתוֹ

57

ְרצ ּו ָיה ְל ָפנָ יו

64

ֶאל ה' ְּב ָכל ִל ּבוֹ ּו ְב ָכל נַ ְפ ׁשוֹ ְ ,47ל ָע ְבדוֹ ְו ִל ׁ ְשמֹר ָּכל ִמ ְצווֹ ָתיו,

ילאְ ,62לעוֹ ֵרר ָה ַא ֲה ָבה ְו ֶח ֶסד ה'ְ ,63ל ָמ ֵרק
ִ ּד ְל ֵע ָ

ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכת ּוב"ַ :48י ֲעזֹב ָר ׁ ָשע ַ ּד ְר ּכוֹ ְו ִא ׁ
יש ָא ֶון ַמ ְח ׁ ְשב ָֹתיו

"כי ֶאת ֲא ׁ ֶשר ֶי ֱא ַהב
ְּב ִי ּס ּו ִרים ָּבעוֹ ָלם ַהזֶ ּהּ ,ו ְכמוֹ ׁ ֶש ָּכת ּובִּ :65

ְו ָי ׁשֹב ֶאל ה'" ְוכו'ּ .49ו ְב ָפ ָר ׁ ַשת נִ ָ ּצ ִבים ְּכ ִתיב"ְ :50ו ׁ ַש ְב ָּת ַעד
ה' ֱאל ֶֹק ָ
"ב ָכל ְל ָב ְב ָך" ְוכו'ׁ ,
"ש ּו ָבה
יך ְו ׁ ָש ַמ ְע ָּת ְבקֹלוֹ " ְוכו' ְּ

ה' יוֹ ִכ ַ
יח" ְוכו'ְ .ו ָל ֵכן 66ל ֹא ִהזְ ִּכיר ּו ָה ַר ְמ ַּב"ם ְו ַה ְּס ַמ"ג ׁש ּום
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ֲעווֹ נוֹ

ַּת ֲענִ ית ְּכ ָלל ְּב ִמ ְצ ַות ַה ְּת ׁש ּו ָבהַ ,אף ִּב ְכ ֵרתוֹ ת ּו ִמיתוֹ ת ֵּבית

יבנ ּו ה' ֵא ֶל ָ
ש ָר ֵאל ַעד ה' ֱאל ֶֹק ָ
"ה ׁ ִש ֵ
יך" ְוכו'ֲ ,51
יך"ְ 52וכו'.53
ִי ְ ׂ

ִ ּדיןַ ,רק ַה ִ ּו ּד ּוי ּו ַב ָּק ׁ ַשת ְמ ִח ָ
ילהְּ ,67כמוֹ ׁ ֶש ָּכת ּוב ַּב ּתוֹ ָרה:68

ְול ֹא ְּכ ַד ַעת ֶה ָהמוֹ ןֶ ׁ ,ש ַה ְּת ׁש ּו ָבה ִהיא ַה ַּת ֲענִ ית.

ְ"ו ִה ְת ַו ּד ּו ֶאת ַח ּ ָט ָ
"שב ּו
אתם" ְוכו'ּ .ו ַמה ּׁ ֶש ָּכת ּוב ְּביוֹ ֵאלֻ ׁ :69

ביאורים

ביאורים

 .43ולא התענית ,כדעת המון העם הסבורים שהתשובה היא התענית  .44כה:
 .45סעיף כ”ט-ל”ה  – .46דהנה הדין שרשע פסול לעדות ,וע"י תשובה נעשה
כשר ,ומבואר בגמרא ובחו"מ דהיינו כאשר עושה פעולה שמראה שמכאן
ואילך לא יחזור עוד לחטוא ,ולמשל 'משחקי בקוביא' שפסולים לעדות ,חוזרים
לכשרותם אחר שישובו בתשובה ו'משישברו פסיפסיהם' (שברי עצים שבהם
משחקים)  .47והדבר מתבטא בקבלת עול מצות  .48ישעיה נה ,ז  .49רבינו
מביא ראיות נוספות שענין התשובה אינו התענית אלא לשוב אל על לקבל
עול מלכותו  .50דברים ל ,ב  .51הושע יד ,ב  .52איכה ה ,כא  .53גם מפסוקים
אלו נמצא שענין התשובה הוא לשוב אל ה' ,ולא ענינים אחרים כתעניות
וכו'

 .54למרק עוונו בעולם הזה  .55שה' הוא זה שייסר את האדם ולא האדם א"ע
 .56אימתי יזכה האדם מאת ה' ליסורים של אהבה  .57תהיה  .58והוא בשובו .59
מתוך אהבת ה'  .60בהתעוררות שלמטה .כלומר ,כאשר האדם מתעורר כאן בעולם
הזה לשוב אל ה' בכל לבו מאהבה  .61עפ"י הכתוב משלי כז ,יט  .62אזי מתעורר
מלמעלה  .63התעוררות של אהבת ה' אל האדם .כי במדה שאדם מודד בה מודדין
לו מלמעלה  .64ויזכה למירוק  .65משלי ג ,יב  .66ומכיון שמצות התשובה מה"ת
היא עזיבת החטא בלבד  .67דזהו אחד מפרטי העניינים בתשובה ,דכיון שהתכלית
של התשובה הוא שתביא כפרה ,הנה לזה צריך בקשת מחילה  .68במדבר ה ,ז .69
ב ,יב .שנזכר בכתוב שם ענין צום ותענית  .70הוא ענין בפני עצמו דהיינו להתענות
בכדי לבטל את הגזרה שנגזרה עליהם  .71בארבה שיבוא ,ראה יואל א  .72כמבואר
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ָע ַדי ְּב ָכל ְל ַב ְב ֶכם ּו ְבצוֹ ם ּו ִב ְב ִכי" כו'ַ ,ה ְינ ּו ְל ַב ּ ֵטל ַה ְּגזֵ ָרה
ׁ ֶש ִּנגְ זְ ָרהְ 70ל ָמ ֵרק ֲעווֹ ן ַה ּדוֹ ר ַעל ְי ֵדי ִי ּס ּו ִרים ָּב ַא ְר ֶּבה.71
ְוזֶ ה ּו ַה ּ ַט ַעם ְּב ָכל ַּת ֲענִ יּ וֹ ת ׁ ֶש ִּמ ְת ַע ִּנין ַעל ָּכל ָצ ָרה ׁ ֶש ּל ֹא
ָּתבוֹ א ַעל ַה ִ ּצ ּב ּורּ ,72ו ְכמוֹ ׁ ֶש ָּכת ּוב ִּב ְמגִ ַּלת ֶא ְס ֵּתר.73
74

ֹאשם ֵס ֶפר ָהרוֹ ֵק ַח
ּו ַמה ּׁ ֶש ִּנ ְמ ָצא ְּב ִס ְפ ֵרי ַה ּמ ּו ָסרּ ,ו ְבר ׁ ָ

ְו ֵס ֶפר ֲח ִס ִידיםַ ,75ה ְר ֵּבה ַּת ֲענִ יּ וֹ ת ְו ִסגּ ּו ִפים ָלעוֹ ֵבר ַעל
ְּכ ֵרתוֹ ת ּו ִמיתוֹ ת ֵּבית ִ ּדיןְ ,ו ֵכן ַל ּמוֹ ִציא זֶ ַרע ְל ַב ּ ָט ָלהֶ ׁ ,ש ַח ָ ּיב
76

יתה ִּב ֵידי ׁ ָש ַמ ִים ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכת ּוב ַּב ּתוֹ ָרה
ִמ ָ
77
ְו ִדינוֹ ְּכ ַח ָ ּי ֵבי ְּכ ֵרתוֹ ת ְל ִענְ ָין זֶ ה ַ ,ה ְינ ּו ְּכ ֵדי ִל ָּנ ֵצל ֵמעֹנֶ ׁש
ַּג ֵּבי ֵער ְואוֹ נָ ן,

ִי ּס ּו ִרים ׁ ֶשל ַמ ְע ָלה ַחס ְו ׁ ָשלוֹ םְ .78וגַ םְּ 79כ ֵדי ְלזָ ֵרז ּו ְל ַמ ֵהר
ְ ּג ַמר ַּכ ּ ָפ ַרת נַ ְפ ׁשוֹ ְ .וגַ ם א ּו ַלי ֵאינוֹ ׁ ָשב ֶאל ה' ְּב ָכל ִל ּבוֹ
ְונַ ְפ ׁשוֹ ֵמ ַא ֲה ָבהִּ ,כי ִאם ִמ ִ ּי ְר ָאה.80
ביאורים

במסכת תענית יט .ואינו שייך לענין התשובה  .73ד ,ג' .ובכל מדינה ומדינה מקום
אשר דבר המלך ודתו מגיע אבל גדול ליהודים וצום ובכי ומספד שק ואפר יוצע
לרבים'  .74הלכות תשובה  .75סימן קסז  .76בראשית לח ,ז-י  .77תעניות אלו
ודאי אינם לביטול גזירה ,שהרי גזירה יתכן גם בעבירות אחרות ,אלא היינו וכו'
 .78כלומר ,תעניות וסיגופים אלו הם כדי שעי"ז ינצל מהיסורים הראויים לבא
עליו ע"י שחטא בכריתות ומיתות בי"ד ,שהיסורים שמביא על עצמו הם במקום
היסורים של מעלה ועי"ז ניצל מהם  .79רבינו מוסיף לבאר טעמים נוספים :וגם וכו'
 .80דיסורים של אהבה שה' מביא הוא כאשר כששב מאהבה ,כנ"ל ,אבל כששב
מיראה צריך הוא לתעניות וסיגופים
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ְ1

פרק ב

ילת ֶה ָעווֹ ןֶ ׁ ,ש ִנ ְּמ ַחל לוֹ ְלגַ ְמ ֵרי
ַאך ָּכל זֶ ה ְל ִענְ ַין ַּכ ּ ָפ ָרה ּו ְמ ִח ַ
שה ְּת ׁש ּו ָבה ׁ ְש ֵל ָמהְ ,ו ֵאין
ַמה ּׁ ֶש ָע ַבר ַעל ִמ ְצ ַות ַה ֶּמ ֶל ְך ְּכ ׁ ֶש ָע ָ ׂ
ַמזְ ִּכ ִירין לוֹ ָ ּד ָבר ַו ֲח ִצי ָ ּד ָבר ְּביוֹ ם ַה ִ ּדין ְל ָענְ ׁשוֹ ַעל זֶ ה ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם

אגרת התשובה

אגרת התשובה

אגרת התשובה

ָּבעוֹ ָלם ַה ָּבאְ ,ונִ ְפ ָטר ְלגַ ְמ ֵרי ִמן ַה ִ ּדין ָּבעוֹ ָלם ַה ָּבאָ .2א ְמנָ ם
ׁ ֶש ִי ְּה ֶיהְ 3ל ָרצוֹ ן ִל ְפנֵ י ה' ּו ְמ ֻר ֶ ּצה ְו ָח ִביב ְל ָפנָ יו ִי ְת ָּב ַר ְך ְּכק ֶֹדם
ַה ֵח ְטא ִל ְהיוֹ ת נַ ַחת ר ּו ַח ְלקוֹ נוֹ ֵמ ֲעבוֹ ָדתוֹ ָ ,ה ָיה ָצ ִר ְ
יך ְל ָה ִביא

יתת
שה ַק ָּלה ׁ ֶש ֵאין ָּב ּה ָּכ ֵרת ּו ִמ ַ
ָק ְר ַּבן עוֹ ָלה ֲא ִפ ּל ּו ַעל ִמ ְצ ַות ֲע ֵ ׂ
4

כ ֲהנִ ים ַעל ּ ָפס ּוק ְ"ונִ ְר ָצה
ֵּבית ִ ּדיןְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָ ּד ְר ׁש ּו ַרזַ "ל ְּבתוֹ ַרת ּ ֹ
5

לוֹ "ְ ,ו ִכ ְד ִא ָ
יתא ִּבגְ ָמ ָרא ּ ֶפ ֶרק ַק ָּמא ִ ּדזְ ָב ִחים ְ ּדעוֹ ָלה ְמ ַכ ּ ֶפ ֶרת
שהְ .ו ִהיא ּדוֹ רוֹ ן ְל ַא ַחר ׁ ֶש ָע ָ ׂ
ַעל ִמ ְצ ַות ֲע ֵ ׂ
שה ְּת ׁש ּו ָבה ְונִ ְמ ַחל לוֹ
יטין ּו ָמ ַחל
ָהעֹנֶ ׁשּ ,ו ְכ ָא ָדם ׁ ֶש ָּס ַרח ַּב ֶּמ ֶל ְך ּו ִפ ְיּסוֹ ַעל ְי ֵדי ּ ְפ ַר ְק ִל ִ
לוֹ ַ ,אף ַעל ּ ִפי ֵכן ׁשוֹ ֵל ַח ּדוֹ רוֹ ן ּו ִמנְ ָחה ְל ָפנָ יו ׁ ֶש ִי ְּת ַר ֶ ּצה לוֹ
"מ ַכ ּ ֶפ ֶרת"ְ ,ו ֵכן ַמה ּׁ ֶש ָּכת ּוב ַּב ּתוֹ ָרה
ִל ְראוֹ ת ּ ְפנֵ י ַה ֶּמ ֶל ְך ( ּו ְל ׁשוֹ ן ְ
ְ"ונִ ְר ָצה לוֹ ְל ַכ ּ ֵפר ָע ָליו"ֵ ,אין זוֹ ַּכ ּ ָפ ַרת נַ ְפ ׁשוֹ ֶ ,6א ָּלאְ 7ל ַכ ּ ֵפר
ביאורים

פרק ב  .1מה שנתבאר בפרק הקודם שהתענית אינה עצם התשובה ואינה
שייכת לענין הכפרה  .2מ"מ ישנם עניינים בתענית שהם שייכים לתשובה,
ויבואר בהמשך הדברים  .3בכדי שיהיה לרצון  .4ויקרא א ,ד ,הנאמר גבי קרבן
עולה  .5ז .6 :לקנח ממנה לכלוך החטא (כנתבאר לעיל פ"א בפירוש לשון
כפרה) ,כי החטא נמחל ונתכפר ע"י התשובה  .7אלא הכוונה בזה לתוצאה
וההשפעה של העבירה – שאינו מרוצה לפני ה' ,וע"ז באה העולה בכדי
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יתא ׁ ָשם ִּבגְ ָמ ָרא,
ִל ְפנֵ י ה' ִל ְהיוֹ ת נַ ַחת ר ּו ַח ְלקוֹ נוֹ ִּ ,8כ ְד ִא ָ

יכם ֵּבית ׁ ַש ַּמאי"ְ ,ו ֻה ׁ ְש ֲחר ּו ׁ ִש ָּניו ִמ ּ ְפנֵ י ַה ּצוֹ מוֹ תְ .ו ַרב
ִמ ִ ּד ְב ֵר ֶ

"ת ִמים ִי ְה ֶיה ְל ָרצוֹ ן").
ּו ְכמוֹ ׁ ֶש ָּכת ּובָּ :9

ה ּונָ א ּ ַפ ַעם ַא ַחת נִ ְת ַה ּ ְפ ָכה לוֹ ְרצ ּו ָעה ׁ ֶשל ְּת ִפ ִּליןְ ,ו ִה ְת ַע ָּנה
ַא ְר ָּב ִעים צוֹ מוֹ תְ ,16ו ָכ ֵה ָּנה ַר ּבוֹ ת.

ְו ַע ְכ ׁ ָשו ׁ ֶש ֵאין ָלנ ּו ָק ְר ָּבן ְל ָה ִפיק ָרצוֹ ן ֵמה'ַ ,ה ַּת ֲענִ ית ה ּוא
ִּב ְמקוֹ ם ָק ְר ָּבןְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכת ּוב ִּבגְ ָמ ָראֶ ׁ ,10ש ְ ּי ֵהא ִמע ּוט ֶח ְל ִּבי
ְו ָד ִמי ׁ ֶש ִּנ ְת ַמ ֵעט ְּכ ִא ּל ּו ִה ְק ַר ְב ִּתי ְל ָפנֶ ָ
יך ְוכו'ְ .11ו ָל ֵכן ָמ ִצינ ּו
ְּב ַכ ָּמה ַּת ָּנ ִאים ַו ֲאמוֹ ָר ִאים ׁ ֶש ַעל ָ ּד ָבר ַקל ָהי ּו ִמ ְת ַע ִּנים
ַּת ֲענִ יּ וֹ ת ַה ְר ֵּבה ְמאֹדְּ ,12כמוֹ ַר ִּבי ֶא ְל ָעזָ ר ֶּבן ֲעזַ ְר ָיה ׁ ֶש ָה ָיה
יה ַּב ּׁ ַש ָּבת,
ַמ ִּתיר ׁ ֶש ְּת ֵהא ּ ָפ ָרה יוֹ ְצ ָאה ִּב ְרצ ּו ָעה ׁ ֶש ֵּבין ַק ְרנֶ ָ
ַו ֲח ָכ ִמים אוֹ ְס ִריםּ ,ו ַפ ַעם ַא ַחת ָי ְצ ָאה ֵּכן ּ ָפ ָרתוֹ ׁ ֶשל ׁ ְש ֵכנְ תוֹ
ְול ֹא ִמ ָחה ָּב ּהְ ,13ו ֻה ׁ ְש ֲחר ּו ׁ ִש ָּניו ִמ ּ ְפנֵ י ַה ּצוֹ מוֹ ת ַעל ׁ ֶש ּל ֹא
"בוֹ ׁ ְשנִ י
ִק ֵ ּים ִ ּד ְב ֵרי ֲח ֵב ָריוְ .14ו ֵכן ַר ִּבי ְיהוֹ ׁ ֻש ַע ׁ ֶש ָא ַמרּ :15
ביאורים

 .8שהעולה היא דורון שיהיה לרצון לפני ה'  .9ויקרא כב ,כא  .10ברכות יז.
'רב ששת כי הוה יתיב בתעניתא ,בתר דמצלי אמר הכי ,ריבון העולמים גלוי
לפניך בזמן שבית המקדש קיים אדם חוטא ומקריב קרבן ,ואין מקריבין ממנו
אלא חלבו ודמו ומתכפר לו ,ועכשיו ישבתי בתענית ונתמעט חלבי ודמי ,יהי
רצון מלפניך שיהא מיעוט וכו'  .11נמצא לפ"ז שהמבואר בפ"א שהתענית
אינה שייכת לתשובה – זהו לענין הכפרה ,אבל בכדי שיהיה מרוצה וחביב
לפני ה' כקודם החטא הר"ז ע"י תענית  .12כיון שהיה דבר קל הרי א"א לומר
שהתעניות היו לכפרה ,שהרי כפרה ע"י יסורים נאמרה דוקא בעבירות שענשם
כרת או מיתות בי"ד ,אלא ודאי תעניות אלו היו כדי להיות מרוצה וחביב לפניו
יתברך  .13שבת נד :ירושלמי שם פ"ה ה"ד  .14ירושלמי שם  .15חגיגה כב:
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ְו ַעל ְיסוֹ ד זֶ ה ִל ֵּמד ָה ֲא ִריזַ "ל ְל ַת ְל ִמ ָידיו ַעל ּ ִפי ַח ְכ ַמת
ָה ֱא ֶמת ִמ ְס ּ ַפר ַה ּצוֹ מוֹ ת ְל ַכ ָּמה ֲעווֹ נוֹ ת ַו ֲח ָט ִאיםַ ,אף ׁ ֶש ֵאין
יתה ִּב ֵידי ׁ ָש ַמ ִיםְּ ,כמוֹ ַעל ַה ַּכ ַעס קנ"א
ָּב ֶהן ָּכ ֵרת ְול ֹא ִמ ָ
17

ַּת ֲענִ יּ וֹ ת ְוכו'ַ .ו ֲא ִפ ּל ּו ַעל ִא ּס ּור ְ ּד ַר ָּבנָ ןְּ ,כמוֹ ְס ָתם ֵיינָ ם
שה ְ ּד ַר ָּבנָ ן,
ִי ְת ַע ֶּנה ע"ג ַּת ֲענִ יּ וֹ ת ְוכו'ְ .ו ֵכן ַעל ִּב ּט ּול ִמ ְצ ַות ֲע ֵ ׂ
ְּכמוֹ ְּת ִפ ָּלה ִי ְת ַע ֶּנה ס"א ַּת ֲענִ יּ וֹ ת ְוכו'ְ .ו ֶד ֶר ְך ְּכ ָלל ,סוֹ ד

ַה ַּת ֲענִ ית ִהיא ְסגֻ ָּלה נִ ְפ ָל ָאה ְל ִה ְת ַ ּג ּל ּות ָרצוֹ ן ָה ֶע ְליוֹ ן ָּבר ּו ְך

ה ּואְּ ,18כמוֹ ַה ָּק ְר ָּבן ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר ּבוֹ "ֵ 19ר ַ
יח נִ יחוֹ ַח ַלה'"ּ .ו ְכמוֹ
יש ְע ָיהֲ :20
ׁ ֶש ָּכת ּוב ִּב ׁ ַ
"ה ָלזֶ ה ִּת ְק ָרא צוֹ ם ְויוֹ ם ָרצוֹ ן ַלה'",21
ִמ ְּכ ַלל ׁ ֶש ַה ּצוֹ ם ַה ִּנ ְר ֶצה ה ּוא יוֹ ם ָרצוֹ ן.
ביאורים

 .16מו"ק כה .17 .השותה סתם יינם של עכו"ם  .18להיות לרצון לפני ה' ,והיינו
שע"י התעניות מעוררים כביכול את רצונו של הקב"ה  .19ויקרא א ,יג  .20נח,
ה  .21הנביא מדבר על תעניות שאינם רצויים ,וע"ז מתמיה ושואל וכי זהו יום
רצון לה' .מכלל שתענית בכלל היא יום רצון ,כי היא סגולה נפלאה להתגלות
רצון העליון
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פרק ג

ה ּוא ַעל ּ ִפי ַמה ּׁ ֶש ָּכת ּוב ַּבזֹ ַּהר ַה ָּקדוֹ ׁש סוֹ ף ּ ָפ ָר ׁ ַשת נ ַֹח:4
"כ ָיון ְ ּד ָחב ַּבר נַ ׁש ַק ֵּמי ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא זִ ְמנָ א ֲח ָדא,
ֵּ

ְו ִה ֵּנה ַח ְכ ֵמי ַה ּמ ּו ָסר ָה ַא ֲחרוֹ נִ ים נֶ ְח ְלק ּו ְּב ִמי ׁ ֶש ָח ָטא ֵח ְטא
ֶא ָחד ּ ְפ ָע ִמים ַר ּבוֹ תּ ְ ,ד ֵי ׁש אוֹ ְמ ִרים ׁ ֶש ָ ּצ ִר ְ
יך ְל ִה ְת ַענּ וֹ ת
ִמ ְס ּ ַפר ַה ּצוֹ מוֹ ת ְלאוֹ תוֹ ֵח ְטא ּ ְפ ָע ִמים ַר ּבוֹ ת ְּכ ִפי ַה ִּמ ְס ּ ָפר
ֲא ׁ ֶשר ָח ָטאְּ .כגוֹ ן ַה ּמוֹ ִציא זֶ ַרע ְל ַב ּ ָט ָלהֶ ׁ ,ש ִּמ ְס ּ ַפר ַה ּצוֹ מוֹ ת
ַה ְּמפ ָֹר ׁש ְּב ִת ּק ּונֵ י ְּת ׁש ּו ָבה ֵמ ָה ֲא ִריזַ "לֵ 1הן פ"ד ַּת ֲענִ יּ וֹ ת.
ש ִרים ּ ְפ ָע ִמים ַעל ֶ ּד ֶר ְך ָמ ׁ ָשל,
שר אוֹ ֶע ְ ׂ
ְו ִאם ָח ָטא ָּבזֶ ה ֶע ֶ ׂ

ַּגם ֵּכן ג' ּ ְפ ָע ִמים ְוכו'.
ָא ֵכן ָּכל זֶ ה ְּב ָא ָדם ָחזָ ק ּו ָב ִריאֶ ׁ ,ש ֵאין ִר ּב ּוי ַה ּצוֹ מוֹ ת ַמזִ ּיק

ָצ ִר ְ
ש ִרים ּ ְפ ָע ִמים פ"דְ ,ו ֵכן ְלעוֹ ָלם,
שר אוֹ ֶע ְ ׂ
יך ְל ִה ְת ַענּ וֹ ת ֶע ֶ ׂ

לוֹ ְּכ ָלל ִל ְב ִריא ּות גּ וּפוֹ ּ ,ו ְכמוֹ ַּב ּדוֹ רוֹ ת ָה ִר ׁ
אשוֹ נִ יםֲ .א ָבל

שה,
ְו ֵי ׁש ְמ ַד ִּמין ִענְ ָין זֶ ה ְל ָק ְר ַּבן עוֹ ָלה ַה ָּב ָאה ַעל ִמ ְצ ַות ֲע ֵ ׂ

ִמי ׁ ֶש ִר ּב ּוי ַה ּצוֹ מוֹ ת ַמזִ ּיק לוֹ ֶ ׁ ,ש ֶא ְפ ׁ ָשר ׁ ֶשיּ ּו ַכל ָלבוֹ א ִל ֵידי
ח ִֹלי אוֹ ֵמחוֹ ׁש ַחס ְו ׁ ָשלוֹ םְּ ,כמוֹ ְּבדוֹ רוֹ ֵתינ ּו ֵא ֶּלה – ָאס ּור

ּד ּו ְמ ָיא ְ ּד ָק ְר ַּבן ַח ּ ָטאתֶ ׁ ,ש ַח ָ ּיב ְל ָה ִביא ַעל ָּכל ּ ַפ ַעם ּו ַפ ַעם.
שה – ִמ ְת ַּכ ּ ֵפר ְּבע ּו ָלה
ַ ּד ֲא ִפ ּל ּו ָע ַבר ַעל ַּכ ָּמה ִמ ְצווֹ ת ֲע ֵ ׂ
2
ַא ַחתִּ ,כ ְד ִא ָ
יתא ִּבגְ ָמ ָרא ּ ֶפ ֶרק ַק ָּמא ִ ּדזְ ָב ִחים .

שה ׁ ֶש ֵאין
שה ּו ִמ ְצווֹ ת ל ֹא ַת ֲע ֶ ׂ
כל ׁ ֶש ֵּכן ַעל ִמ ְצווֹ ת ֲע ֵ ׂ
ּו ִמ ּ ֹ

ְו ַה ְכ ָר ָעה ַה ְּמ ֻק ֶּב ֶלת ָּבזֶ הְ ,ל ִה ְת ַענּ וֹ ת ג' ּ ְפ ָע ִמים ְּכ ִפי ִמ ְס ּ ַפר

ָּב ֶהן ָּכ ֵרת; ֶא ָּלא ְּכ ִפי ֲא ׁ ֶשר ְי ׁ ַש ֵער ְּבנַ ְפ ׁשוֹ ׁ ֶש ְּב ַו ַ ּדאי ל ֹא
ַיזִ ּיק לוֹ ְּכ ָללִּ .כי ֲא ִפ ּל ּו ַּב ּדוֹ רוֹ ת ָה ִר ׁ
ימי ַּת ָּנ ִאים
אשוֹ נִ יםִּ ,ב ֵ

ַה ּצוֹ מוֹ ת ְ ּד ֵח ְטא זֶ הּ ְ ,ד ַה ְינ ּו רנ"ב צוֹ מוֹ ת ַעל הוֹ ָצאוֹ ת
ׁ ִש ְכ ַבת זֶ ַרע ְל ַב ּ ָט ָלהְ ,ו ֵכן ִּב ׁ ְש ָאר ֲח ָט ִאים ַו ֲעווֹ נוֹ תְ .3ו ַה ּ ַט ַעם
ביאורים

פרק ג  .1שער היחודים ענף ג פ"ד  .2ו .תעניות אלו הם במקום קרבן ,כנתבאר
בפרק הקודם ,ונחלקו חכמי המוסר לאיזה קרבן לדמותו אם לחטאת או לעולה
 .3ההכרעה היא שעד ג' פעמים צריך לנהוג כדעה הראשונה ,כפי המספר אשר
חטא ,ומג' פעמים ואילך אי"צ להתענות יותר כפי מספר הפעמים ,וכדעה
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ית ָאהֶ ,א ְת ּ ַפ ּׁ ֵשט ַהה ּוא ִּכ ְת ָמא
ָע ֵביד ְר ׁ ִשימ ּו כו' .זִ ְמנָ א ְת ִל ָ
ְ
ְ
ִמ ִּס ְט ָרא ָ ּדא ְל ִס ְט ָרא ָ ּדא" כו'ְ .ל ָכך ָצ ִריך ִמ ְס ּ ַפר ַה ּצוֹ מוֹ ת
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לוֹ ְל ַה ְר ּבוֹ ת ְּב ַת ֲענִ יּ וֹ ת ֲא ִפ ּל ּו ַעל ָּכ ֵרתוֹ ת ּו ִמיתוֹ ת ֵּבית ִ ּדין,

יאים
ַו ֲאמוֹ ָר ִאים ,ל ֹא ָהי ּו ִמ ְת ַע ִּנין ִּב ְכ ַהאי ַ ּג ָ ּוונָ א ֶא ָּלא ַה ְּב ִר ִ
יה
ְ ּד ָמצ ּו ְל ַצעוֹ ֵרי נַ ְפ ׁ ַש ְיה ּוּ .ו ְד ָלא ָמ ֵצי ְל ַצעוֹ ֵרי נַ ְפ ׁ ֵש ּ
5
ּו ִמ ְת ַע ֶּנה – נִ ְק ָרא חוֹ ֵטא ִּבגְ ָמ ָרא ּ ֶפ ֶרק ַק ָּמא ְ ּד ַת ֲענִ ית ,
ביאורים

השניה  .4דף עג' :כיון שחטא האדם לפני הקב"ה פעם אחת עושה החטא
רושם בשורש נפשו למעלה וכו' ,אם חטא פעם ג' שפגם גם בנשמתו אז
מתפשט אותו הכתם מצד רוחו לצד נשמתו  .5יא.
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ַו ֲא ִפ ּל ּו ִמ ְת ַע ֶּנה ַעל ֲע ֵברוֹ ת ׁ ֶש ְּב ָידוֹ ִּ ,כ ְד ֵפ ֵר ׁש ַר ׁ ִש"י ׁ ָשם;6
ְו ִכ ְד ִא ָ
יתא ִּבגְ ָמ ָרא ּ ֶפ ֶרק ַק ָּמא ִ ּדזְ ָב ִחיםֶ ׁ ,7ש ֵאין ְל ָך ָא ָדם

יתה ַעל ָּכל ּ ָפנִ יםַ ,ו ֲא ִפ ּל ּו ִּב ֵידי ׁ ָש ַמ ִים
יהם ִמ ָ
ׁ ֶש ַח ָ ּי ִבין ֲע ֵל ֶ
ִּב ְל ַבדְּ ,כגוֹ ן ְלהוֹ ָצאוֹ ת זֶ ַרע ְל ַב ּ ָט ָלה – פ"ד צוֹ מוֹ ת ּ ַפ ַעם

כל ׁ ֶש ֵּכן ִמי ׁ ֶשה ּוא
ש ָר ֵאל ׁ ֶש ֵאינוֹ ְמ ֻח ָ ּיב ֲע ֵ ׂ
ִמ ִ ּי ְ ׂ
שה ְוכו'ּ .ו ִמ ּ ֹ
ַּב ַעל ּתוֹ ָרהֶ ׁ ,8שחוֹ ֵטא ְונֶ ֱענָ ׁש ְּב ִכ ְפ ַל ִיםִּ ,כי ֵמ ֲח ַמת ֲח ִל ׁ
יש ּות

ַא ַחת ִּב ֵ
ימי ַח ָ ּייוְ .13ו ָיכוֹ ל ִל ְדחוֹ ָתן ַל ָ ּי ִמים ַה ְּק ָצ ִרים
ְ
שר ַּת ֲענִ יּ וֹ ת ַעל ֶ ּד ֶרך ָמ ׁ ָשל ְּבח ֶֹרף
ַּבח ֶֹרףְ ,ו ִי ְת ַע ֶּנה ְּכ ֶע ֶ ׂ

ַה ַּת ֲענִ ית ל ֹא י ּו ַכל ַל ֲעסֹק ָּב ּה ָּכ ָרא ּוי.

ֶא ָחד אוֹ ּ ָפחוֹ תְ ,ו ִיגְ מֹר ִמ ְס ּ ַפר ַהפ"ד צוֹ מוֹ ת ְּב ֵת ׁ ַשע ׁ ָשנִ ים
כחוֹ ְ(וגַ ם ָיכוֹ ל ֶל ֱאכֹל ְמ ַעט ְּכ ׁ ָשלֹשׁ ׁ ָשעוֹ ת
אוֹ יוֹ ֵתר ְּכ ִפי ּ ֹ

יה? ְּכ ִד ְכ ִתיב"ַ :9ו ֲח ָט ָא ְך ְּב ִצ ְד ָקה ְפ ֻרק",
ֶא ָּלא ַמאי ַּת ַּקנְ ֵּת ּ

ִל ְפנֵ י נֵ ץ ַה ַח ָּמה ְו ַאף ַעל ּ ִפי ֵכן נֶ ְח ׁ ָשב ְל ַת ֲענִ יתִ ,אם

ּו ְכמוֹ ׁ ֶש ָּכ ְתב ּו ַה ּפוֹ ְס ִקים
ְּת ׁש ּו ָבה ֵע ֶר ְך ח"י ְּגדוֹ ִלים ּפוֹ ִל ׁ
יש ְוכו' ְ ,ו ֶה ָע ׁ ִשיר יוֹ ִסיף ְל ִפי

ִה ְתנָ ה ֵּכן).
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ִל ֵּתן ְּב ַעד ָּכל יוֹ ם ַּת ֲענִ ית ׁ ֶשל
11

ָע ׁ ְשרוֹ ְוכו'ְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכ ַתב ַה ָּמגֵ ן ַא ְב ָר ָהם ִה ְלכוֹ ת ַּת ֲענִ ית.12

14

ּו ְל ַת ׁ ְשל ּום

רנ"ב צוֹ מוֹ ת ַּכ ַּנ"לִ ,15י ְת ַע ֶּנה עוֹ ד ַא ְר ַּבע

יח ּׁ ַשב ַּגם ֵּכן
ּ ְפ ָע ִמים פ"ד ַעד ַא ַחר ֲחצוֹ ת ַהיּ וֹ ם ִּב ְל ַבדּ ְ ,ד ִמ ַ
ּו ִמ ָּכל ָמקוֹ םָּ ,כל ַּב ַעל נֶ ֶפ ׁש ֶה ָח ֵפץ ִק ְר ַבת ה'ְ ,ל ַת ֵּקן נַ ְפ ׁשוֹ
יב ּה ֶאל ה' ִּב ְת ׁש ּו ָבה ְמ ֻע ָּלה ִמן ַה ֻּמ ְב ָחרַ ,י ֲח ִמיר ַעל
ַל ֲה ׁ ִש ָ
ַע ְצמוֹ ְל ַה ׁ ְש ִלים ַעל ָּכל ּ ָפנִ ים ּ ַפ ַעם ַא ַחת ָּכל ְי ֵמי ַח ָ ּייו
ִמ ְס ּ ַפר ַה ּצוֹ מוֹ ת ְל ָכל ָעווֹ ן ְו ָעווֹ ן ֵמ ֲעווֹ נוֹ ת ַה ֲחמ ּו ִרים
ביאורים

 .6ד"ה נקרא קדוש' :בשביל שמתוך כך מתמרקין עוונותיו שמתענה'  .7ז.
 .8ראה תענית יא' :אמר רבי ירמיה בר אבא אמר ר"ל ,אין ת"ח רשאי לישב
בתענית מפני שממעט במלאכת שמים' .ועי' שו"ע או"ח תקעא ,ב ,ומ"א שם
סק"ב  .9דניאל ד ,כד  .10ראה שו"ע ורמ"א או"ח שלד ,כו .ובמג"א סקל"ד
' .11גדולי פוליש' הוא שם מטבע ,וי"ח גדולי פוליש הוא השיעור ליתן בעד יום
תענית של תשובה  .12סי' תקס"ח סקי"ב
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ַּת ֲענִ ית ִּביר ּו ׁ ַש ְל ִמיּ ,16ו ׁ ְשנֵ י ֲח ָצ ֵאי יוֹ ם נֶ ֱח ׁ ָש ִבים לוֹ ְליוֹ ם
17

ֶא ָחד ְל ִענְ ָין זֶ הְ .ו ֵכן ִל ׁ ְש ָאר ֲעווֹ נוֹ ת ַּכיּ וֹ ֵצא ָּב ֶהן ֲ ,א ׁ ֶשר ָּכל
ֵלב יוֹ ֵד ַע ָמ ַ ּרת נַ ְפ ׁשוֹ ְו ָח ֵפץ ְּב ִה ָ ּצ ְד ָק ּה.
ביאורים

 .13והיינו ע"פ הדעה השניה שצריך להתענות מספר הצומות פעם אחת על
כל הפעמים שחטא  .14אמנם ההכרעה המקובלת הרי היא להתענות ג' פעמים
מספר הצומות ,ולהוצאת ז"ל ג' פעמים פ"ד שהם רנ"ב תעניות ,ולזה ממשיך,
ולתשלום וכו'  .15לעיל ד"ה וההכרעה  .16תענית פ"ג הי"א  .17היינו עוונות
שאין חייבים עליהן מיתה אבל מ"מ הם חמורים כיוצ"ב כגון כעס הנחשב
כעובד ע"ז והעלמת עין מן הצדקה ,ועל עוונות אלו יעשה ג"כ נ"ל ,להתענות
המספר פעם אחת בימי חייו וד' פעמים חצאי יום
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ָא ֵכן ִמ ְס ּ ַפר ַה ּצוֹ מוֹ ת ָהעוֹ ְד ִפים ַעל רנ"ב ּו ְכ ַהאי ַּג ָ ּוונָ א,
ׁ ֶש ָה ָיה ָצ ִר ְ
יך ְל ִה ְת ַענּ וֹ ת ָלחֹשׁ ְל ַד ַעת ַה ַּמ ֲח ִמ ִירים ְל ִה ְת ַענּ וֹ ת

ְל ַה ְר ּבוֹ ת ְמאֹד ְמאֹד ִּב ְצ ָד ָקהֵ ,מ ֲח ַמת ֲח ִל ׁ
יש ּות ַה ּדוֹ רּ ְ ,ד ָלא

ִמ ְס ּ ַפר ַה ּצוֹ מוֹ ת ׁ ֶש ַעל ָּכל ֵח ְטא ְו ֵח ְטא ְּכ ִפי ִמ ְס ּ ַפר ַה ּ ְפ ָע ִמים
ׁ ֶש ָח ָטא ַּכ ַּנ"לִ ,18י ְפ ֶ ּדה ֻּכ ָּלן ִּב ְצ ָד ָקה ֵע ֶר ְך ח"י ְּגדוֹ ִלים ּפוֹ ִל ׁ
יש
ְּב ַעד ָּכל יוֹ םְ .19ו ֵכן ׁ ְש ָאר ָּכל ַּת ֲענִ יּ וֹ ת ׁ ֶש ָ ּצ ִר ְ
יך ְל ִה ְת ַענּ וֹ ת

יתהַ ,ו ֲא ִפ ּל ּו ַעל ִּב ּט ּול ִמ ְצווֹ ת
ַעל ֲע ֵברוֹ ת ׁ ֶש ֵאין ָּב ֶהן ִמ ָ
יתא ּו ְד ַר ָּבנָ ןְ ,ו ַת ְלמ ּוד ּתוֹ ָרה ְּכנֶ גֶ ד ֻּכ ָּלםְּ ,כ ִפי
שה ְ ּדאוֹ ָר ְי ָ
ֲע ֵ ׂ

ָמצ ּו ְל ַצעוֹ ֵרי נַ ְפ ׁ ָשם ּכ ּו ֵּלי ַהאי ( ּו ְכמוֹ ׁ ֶש ִּנ ְת ָּב ֵאר ְּב ָמקוֹ ם
"ח ְס ֵדי ה' ִּכי ל ֹא ָת ְמנ ּו").
ַא ֵחר ַעל ּ ָפס ּוקַ 22
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ביאורים

 .22איכה ג ,כב

ַה ִּמ ְס ּ ָפר ַה ְּמפ ָֹר ׁש ְּב ִת ּק ּונֵ י ַה ְּת ׁש ּו ָבה ֵמ ָה ֲא ִר"י זַ "ל ְ(ו ֻר ָּבם
כל ַּכ ֲא ׁ ֶשר
נִ זְ ָּכ ִרים ְּב ִמ ׁ ְשנַ ת ֲח ִס ִידים ְּב ַמ ֶּס ֶכת ַה ְּת ׁש ּו ָבה)ַ ,ה ּ ֹ
20
יה
ַל ּ ֹ
כל – ִי ְפ ֶ ּדה ִּב ְצ ָד ָקה ַּכ ַּנ"ל ִ ,אי ָלא ָמ ֵצי ְל ַצעוֹ ֵרי נַ ְפ ׁ ֵש ּ
ְ
"אל
ַּכ ַּנ"לְ .ו ַאף ׁ ֶש ַ ּי ֲע ֶלה ְל ַסך ְמ ֻס ָ ּיםֵ ,אין ָלחֹשׁ ִמ ּׁש ּום ַ
ְי ַבזְ ֵּבז יוֹ ֵתר ֵמח ֶֹמ ׁש"ּ ְ ;21ד ָלא ִמ ְק ֵרי ִּבזְ ּב ּוז ִּב ְכ ַהאי ַּג ָ ּוונָ א,
שה ִל ְפ ּדוֹ ת נַ ְפ ׁשוֹ ִמ ַּת ֲענִ יּ וֹ ת ְו ִסגּ ּו ִפיםְ .ו ָלא
ֵמ ַא ַחר ׁ ֶשעוֹ ֶ ׂ
ָּג ְר ָעא ֵמ ְרפ ּו ַאת ַהגּ ּוף ּו ׁ ְש ָאר ְצ ָר ָכיו.
ּו ְל ִפי ׁ ֶש ִּמ ְס ּ ַפר ַה ּצוֹ מוֹ ת ַה ֻּמזְ ָּכ ִרים ְּב ִת ּק ּונֵ י ְּת ׁש ּו ָבה ַה ַּנ"ל
ַר ּב ּו ִּב ְמאֹד ְמאֹדָ ,ל ֵכן נָ ֲהג ּו ַע ְכ ׁ ָשו ָּכל ַה ֲח ֵר ִדים ִל ְד ַבר ה'
ביאורים

 .18לעיל ד"ה והנה  .19מי שהוא בעל נפש ומחמיר ע"ע יש לו ג"כ לחוש לדעת
המחמירים להתענות על כל חטא וחטא ,ויפדה תעניות אלו בצדקה  .20ד"ה
אכן כל זה  .21כתובות נ.
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פרק ד

ִה ֵּנה ְל ָה ִבין זֹאת ְמ ַעט ִמזְ ֵּעירָ ,צ ִר ְ
יך ְל ַה ְק ִ ּדים ַמה ּׁ ֶש ְּמב ָֹאר

ְוא ּו ָלם ָּכל ַה ַּנ"ל ה ּוא ִלגְ ַמר ַה ַּכ ּ ָפ ָרה ּו ֵמר ּוק ַה ֶּנ ֶפ ׁש ַלה'
ַא ַחר ַה ְּת ׁש ּו ָבהְּ ,1כמוֹ ׁ ֶש ִּנ ְת ָּב ֵאר ְל ֵעילֵ 2מ ַה ְּג ָמ ָרא ּ ֶפ ֶרק ַק ָּמא
ִ ּדזְ ָב ִחיםּ ְ ,3דעוֹ ָלה ּדוֹ רוֹ ן ִהיא ְל ַא ַחר ׁ ֶש ִר ָ ּצה ַה ּ ְפ ַר ְק ִליט ְוכו'.4
ָא ְמנָ ם ַה ְת ָח ַלת ִמ ְצ ַות ַה ְּת ׁש ּו ָבה ְו ִע ָּק ָר ּה ָל ׁש ּוב ַעד ה' ֶּב ֱא ֶמת
יטב ְּב ַה ְר ָח ַבת ַה ֵּבא ּורְּ ,ב ַה ְק ִ ּדים
ּו ְב ֵלב ׁ ָש ֵלםַ ,ה ֶה ְכ ֵר ַח ְל ָב ֵאר ֵה ֵ
"ת ׁש ּו ָבה" ַעל ֶ ּד ֶרךְ
ַמה ּׁ ֶש ָּכת ּוב ַּבזֹ ַּהר ַה ָּקדוֹ ׁשְּ 5ב ֵבא ּור ִמ ַּלת ְּ
"ת ׁש ּוב ֵה"א"ֵ ,ה"א ַּת ָּת ָאה – ְּת ׁש ּו ָבה ַּת ָּת ָאהֵ ,ה"א
ַה ּסוֹ דָּ :
יל ָאהְ .6וגַ ם ַמה ּׁ ֶש ָּכת ּוב ַּבזֹ ַּהר ַה ָּקדוֹ ׁש
יל ָאה – ְּת ׁש ּו ָבה ִע ָּ
ִע ָּ
ִּב ְק ָצת ְמקוֹ מוֹ תֶ ׁ 7ש ֵאין ְּת ׁש ּו ָבה מוֹ ֶע ֶלת ְלפוֹ גֵ ם ְּב ִריתוֹ
וּמוֹ ִציא זֶ ַרע ְל ַב ּ ָט ָלהְ ,וה ּוא ָ ּד ָבר ָּתמ ּו ַּה ְמאֹדֶ ׁ ,ש ֵאין ְל ָך
ָ ּד ָבר עוֹ ֵמד ִּב ְפנֵ י ַה ְּת ׁש ּו ָבהַ ,ו ֲא ִפ ּל ּו ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה ְוגִ ּל ּוי ֲע ָריוֹ ת
ְוכו'ּ .ו ֵפ ֵר ׁש ְּב ֵר ׁ ִ
אשית ָח ְכ ָמהֶ ׁ ,8ש ַּכ ָ ּונַ ת ַהזֹ ַּהר ׁ ֶש ֵאין מוֹ ֶע ֶלת
יל ָאה ְוכו'.9
ְּת ׁש ּו ָבה ַּת ָּת ָאהִּ ,כי ִאם ְּת ׁש ּו ָבה ִע ָּ
ביאורים

פרק ד  .1התעניות הן בשביל גמר הכפרה ,ואין הכוונה לכפרת הנפש ,אלא
שיהיה לרצון לפני ה'  .2פ"ב ד"ה אך כל זה  .3ז .4 :שאחר שריצה הפרקליט
ונמחל לו מביא דורון  .5ח"ג קכב .6 :בשם הוי' ישנן שתי ההין ,ה' עילאה
(הראשונה) וה' תתאה (השניה) ,תשובה תתאה (-תשוב ה' תתאה) היא
להשיב ה' תתאה ,ותשובה עילאה (-תשוב ה' עילאה) היא להשיב ה' עילאה.
והם שתי מדרגות בעבודת התשובה ,וכפי שיתבאר  .7ח"א ריט :שם סב .ח"ב
ריד .8 :שער הקדושה פי"ז  .9תשובה סתם היא תשובה תתאה ,וע"ז מבואר
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יתה ִּב ֵידי ׁ ָש ַמ ִים,
ֵמ ַה ָּכת ּוב ּו ִמ ִ ּד ְב ֵרי ַרזַ "ל ִענְ ַין ַה ָּכ ֵרת ּו ִמ ָ
יה ָּכ ֵרתָ ,ה ָיה ֵמת ַמ ָּמ ׁש ק ֶֹדם
ְּכ ׁ ֶש ָע ַבר ֲע ֵב ָרה ׁ ֶש ַח ָ ּי ִבים ָע ֶל ָ
יתה ִּב ֵידי ׁ ָש ַמ ִים – ֵמת ַמ ָּמ ׁש ק ֶֹדם
ֲח ִמ ּׁ ִשים ׁ ָשנָ הּ ,ו ְב ִמ ָ

אגרת התשובה

אגרת התשובה

אגרת התשובה

אגרת התשובה
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ׁ ִש ּׁ ִשים ׁ ָשנָ הַּ ,כ ֲחנַ נְ ָיה ֶּבן ַע ּז ּור ַה ָּנ ִביא ְּב ִי ְר ְמ ָיה ְ(ו ִל ְפ ָע ִמים
יתה ִּב ֵידי ׁ ָש ַמ ִים נִ ְפ ָר ִעין ְל ַא ְל ַּתרְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּמ ִצינ ּו ְּב ֵער
ַּגם ְּב ִמ ָ
ְואוֹ נָ ןַ .)12ו ֲה ֵרי נִ ְמ ְצא ּו ְּב ָכל ּדוֹ ר ַּכ ָּמה ְו ַכ ָּמה ַח ָ ּי ֵבי ָּכ ֵרתוֹ ת
ימים.
יהם] ַּב ְּנ ִע ִ
יהם (ושניהם) [ ּו ׁ ְשנוֹ ֵת ֶ
ּו ִמיתוֹ ת ְו ֶה ֱא ִריכ ּו ְי ֵמ ֶ
13
ַא ְך ָה ִענְ ָין י ּו ַבן ַעל ּ ִפי ַמה ּׁ ֶש ָּכת ּוב
"כי ֵח ֶלק ה' ַע ּמוֹ "
ִּ
ְוכו'ֵ ,ח ֶלק ִמ ּׁ ֵשם ֲה ָו ָי"ה ָּבר ּו ְך ה ּואְּ ,כ ִד ְכ ִתיב "ַ :ו ִ ּי ּ ַפח
ְּב ַא ּ ָפיו נִ ׁ ְש ַמת ַח ִ ּיים"ּ ,ו ַמאן ְ ּדנָ ַפח – ִמ ּתוֹ כוֹ נָ ַפח ְוכו'ְ .ו ַאף
ׁ ֶש ֵאין לוֹ ְ ּדמ ּות ַהגּ ּוף ְוכו' ַחס ְו ׁ ָשלוֹ םַ ,א ְך ִ ּד ְּב ָרה ּתוֹ ָרה
14

ִּכ ְל ׁשוֹ ן ְּבנֵ י ָא ָדםִּ .כי ְּכמוֹ ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ֶה ְפ ֵר ׁש ְו ֶה ְב ֵ ּדל ָּגדוֹ ל ָּב ָא ָדם
ַה ַּת ְח ּתוֹ ן ַעל ֶ ּד ֶר ְך ָמ ׁ ָשל ֵּבין ַה ֶה ֶבל ׁ ֶשיּ וֹ ֵצא ִמ ּ ִפיו ְּב ִד ּבוּרוֹ
יחהֶ ׁ ,ש ַּביּ וֹ ֵצא ְּב ִד ּבוּרוֹ – ְמ ֻל ָּב ׁש
ַל ֶה ֶבל ַהיּ וֹ ֵצא ַעל ְי ֵדי נְ ִפ ָ
כ ַח ְו ַחיּ ּות ְמ ַעט ִמזְ ֵּעירְ ,וה ּוא ְּב ִחינַ ת ִחיצוֹ נִ יּ וֹ ת ִמ ֶּנ ֶפ ׁש
ּבוֹ ּ ֹ
ביאורים

בזוהר שאין תשובה מועלת ,אבל תשובה עילאה ודאי מועלת ,ולהלן בפרקים
הבאים יתבאר הטעם שלפגם הברית צריך לתשובה עילאה  .10ירושלמי
ביכורים ב ,א .וראה מו"ק כח .11 .כח ,טז-יז  .12עיין יבמות לד .13 :דברים לב,
ט  .14בראשית ב ,ז
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כ ַח ַהנּ וֹ ֵפ ַחּ ְ ,ד ִמ ּתוֹ כוֹ נָ ַפח,
ַה ַח ָ ּיה ׁ ֶש ְּב ִק ְר ּבוֹ ; ֲא ָבל ַּביּ וֹ ֵצא ַּב ּ ֹ

יכם [ה ּוא] ֱאל ֵֹקי ָה ֱאל ִֹקים"
"כי ה' ֱאל ֵֹק ֶ
ּו ְכמוֹ ׁ ֶש ָּכת ּובִּ :18

ימית ִמ ְּב ִחינַ ת ַה ֶּנ ֶפ ׁש ַה ַח ָ ּיה ְוכו'.
כ ַח ְו ַחיּ ּות ּ ְפנִ ִ
ְמ ֻל ָּב ׁש ּבוֹ ּ ֹ
ָּכ ָכה ַמ ָּמ ׁש ַעל ֶ ּד ֶר ְך ָמ ׁ ָשל ַה ַּמ ְב ִ ּדיל ַה ְב ָ ּדלוֹ ת ְל ֵאין ֵקץֵ ,י ׁש
ֶה ְפ ֵר ׁש ָעצ ּום ְמאֹד ְל ַמ ְע ָלה ֵּבין ָּכל ְצ ָבא ַה ּׁ ָש ַמ ִיםַ ,ו ֲא ִפ ּל ּו
ַה ַּמ ְל ָא ִכיםֶ ׁ ,ש ִּנ ְב ְרא ּו ֵמ ַא ִין ְל ֵי ׁש ְו ַח ִ ּיים ְו ַק ָ ּי ִמים ִמ ְּב ִחינַ ת
יע ֵאין סוֹ ף ָּבר ּו ְך ה ּוא
ִחיצוֹ נִ יּ ּות ַה ַחיּ ּות ְו ַה ּׁ ֶש ַפע ׁ ֶש ַּמ ׁ ְש ּ ִפ ַ
ְל ַה ֲחיוֹ ת ָהעוֹ ָלמוֹ ת; ּו ְב ִחינָ ה זוֹ נִ ְק ֵראת ְּב ׁ ֵשם "ר ּו ַח ּ ִפיו" ַעל
ֶ ּד ֶר ְך ָמ ׁ ָשלְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכת ּובּ " :15ו ְבר ּו ַח ּ ִפיו ָּכל ְצ ָב ָאם"; ְו ִהיא
ש ָרה ַמ ֲא ָמרוֹ ת
ְּב ִחינַ ת ַחיּ ּות ַה ְּמ ֻל ֶּב ׁ ֶשת ָּבאוֹ ִתיּ וֹ ת ׁ ֶש ַּב ֲע ָ ׂ
(ש ֵהן ְּב ִחינַ ת ֵּכ ִלים ְו ַה ְמ ׁ ָשכוֹ ת ְוכו'ְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ִּנ ְת ָּב ֵאר ְּב ִל ּק ּו ֵטי
ֶׁ
ֲא ָמ ִרים ֵח ֶלק ב' ּ ֶפ ֶרק י"אּ – )16ו ֵבין נִ ׁ ְש ַמת ָה ָא ָדםֶ ׁ ,ש ִּנ ְמ ׁ ְש ָכה
יע ֵאין
ימיּ ּות ַה ַחיּ ּות ְו ַה ּׁ ֶש ַפע ׁ ֶש ַּמ ׁ ְש ּ ִפ ַ
ְּת ִח ָּלה ִמ ְּב ִחינַ ת ּ ְפנִ ִ
ְ
סוֹ ף ָּבר ּו ְך ה ּואְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכת ּוב"ַ :ו ִ ּי ּ ַפח" ְוכו'ְ .ו ַא ַחר ָּכך ָי ְר ָדה
ְּב ֵס ֶתר ַה ַּמ ְד ֵרגָ ה ַ ּגם ֵּכן ַעל ְי ֵדי ְּב ִחינַ ת ָהאוֹ ִתיּ וֹ ת ׁ ֶש ְּב ַמ ֲא ַמר
שה ָא ָדם" ְוכו'ְּ ,17כ ֵדי ְל ִה ְת ַל ֵּב ׁש ְּבג ּוף עוֹ ָלם ַהזֶ ּה
"נַ ֲע ֶ ׂ
ַה ַּת ְח ּתוֹ ןְ .ו ָל ֵכן נִ ְק ְרא ּו ַה ַּמ ְל ָא ִכים ְּב ׁ ֵשם ֱאל ִֹקים ַּב ָּכת ּוב,
ביאורים

 .15תהלים לג ,ו  .16בשער היחוד והאמונה מבואר באריכות ענין האותיות
למעלה ,שהאותיות אינן הספירות עצמן אלא כלים והמשכות מהספירות ומהן
הוא התהוות הנבראים ,ונמצא שחיות כל הנבראים היא החיות המלובשת
באותיות – ענין הדיבור  .17בראשית א ,כו
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כו'" ,הוֹ ד ּו ֵלאל ֵֹקי ָה ֱאל ִֹקים" כו' "ַ ,ו ָ ּיבֹא ּו ְּבנֵ י ָה ֱאל ִֹקים
ְל ִה ְת ַי ֵ ּצב" כו'ְ ,20ל ִפי ׁ ֶש ְ ּינִ ַ
יקת ַחיּ ּו ָתם ִהיא ִמ ְּב ִחינַ ת
ִחיצוֹ נִ יּ ּותֶ ׁ ,ש ִהיא ְּב ִחינַ ת ָהאוֹ ִתיּ וֹ ת ְל ַבדְ ,ו ׁ ֵשם ֱאל ִֹקים ה ּוא
ְּב ִחינַ ת ִחיצוֹ נִ יּ ּות ְלגַ ֵּבי ׁ ֵשם ֲה ָו ָי"ה ָּבר ּו ְך ה ּואֲ .א ָבל נִ ׁ ְש ַמת
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ימיּ ּות ַה ַחיּ ּותִ ,היא ֵח ֶלק ׁ ֵשם
ָה ָא ָדםֶ ׁ ,ש ִהיא ִמ ְּב ִחינַ ת ּ ְפנִ ִ
ימיּ ּות ַה ַחיּ ּות,
ֲה ָו ָי"ה ָּבר ּו ְך ה ּואִּ ,כי ׁ ֵשם ֲה ָו ָי"ה מוֹ ֶרה ַעל ּ ְפנִ ִ
ׁ ֶש ִהיא ְל ַמ ְע ָלה ַמ ְע ָלה ִמ ְּב ִחינַ ת ָהאוֹ ִתיּ וֹ ת.
21

"אנְ ְּת ה ּוא
ּו ֵבא ּור ָה ִענְ ָיןַּ ,כנּ וֹ ָדע ִמ ַּמ ֲא ַמר ֵא ִל ָ ּיה ּו ַ :
ְ ּד ַא ּ ִפ ַ
שר ְס ִפ ָירןְ ,ל ַאנְ ָהגָ א
שר ִּת ּק ּונִ ין ְו ָק ֵרינַ ן ְלהוֹ ן ֲע ַ ׂ
יקת ֲע ַ ׂ
ְּבהוֹ ן ָע ְל ִמין ְס ִת ִ
"אנְ ְּת ַח ִּכים ְו ָלא ְּב ָח ְכ ָמה
ימין" ְוכו'ַ ,22
23

יעאַ ,אנְ ְּת ֵמ ִבין ְו ָלא ְּב ִבינָ ה ְי ִד ָ
ְי ִד ָ
שר
יעא" ְוכו' ְ .ו ָכל ָה ֶע ֶ ׂ
ְס ִפירוֹ ת נִ ְכ ָללוֹ ת ְונִ ְר ָמזוֹ ת ְּב ׁ ֵשם ֲה ָו ָי"ה ָּבר ּו ְך ה ּואִּ .כי ַהיּ וֹ "ד
ביאורים

 .18דברים י ,יז  .19תהלים קלו ,ב  .20איוב א ,ו  .21תיקו"ז יז  .22במאמר
'פתח אליהו' נאמר שהקב"ה האציל העשר ספירות כדי להנהיג על ידם את כל
העולמות ,החל מהעולמות העליונים הנק' עלמין סתימין  .23הקב"ה הוא חכם
ולא בחכמה כפי שידועה אצלנו ,ומבין ולא בבינה הידועה אצלנו ,וכן בשאר
הספירות .וגם חכמה זו שאינה חכמה ידיעא ואין לנו ציור בחכמה כזו ,מ"מ גם
היא בגדר העשר ספירות שהאציל הקב"ה לאנהגא בהון עלמין .והקב"ה עצמו
הוא למעלה גם מחכמה זו שאינה חכמה ידיעא ,ואין שייך בו תארים כלל
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ׁ ֶש ִהיא ְּב ִחינַ ת נְ ֻק ָ ּדה ְל ַבדְ ,מ ַר ֶּמזֶ ת ְל ָח ְכ ָמתוֹ ִי ְת ָּב ַר ְךֶ ׁ ,ש ִהיא

ה' ַה ַּמ ְמ ָל ָכה" ְוכו' ְול ֹא ַעד ִּב ְכ ָללִּ .25כי ִמ ַ ּדת ַמ ְלכוּתוֹ
"ב ֲא ׁ ֶשר
"ד ַבר ה'"ְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכת ּובַּ :26
ִי ְת ָּב ַר ְך נִ ְק ֵראת ְּב ׁ ֵשם ְ ּ

ִּב ְב ִחינַ ת ֶה ְע ֵלם ְו ֶה ְס ֵּתר ק ֶֹדם ׁ ֶש ָּב ָאה ִל ְב ִחינַ ת ִה ְת ּ ַפ ּׁ ְשט ּות
שגָ ה ְו ַה ֲה ָבנָ ה ְ(ו ַה ּקוֹ ץ ׁ ֶש ַעל ַהיּ וֹ "ד רוֹ ֵמז ִל ְב ִחינַ ת
ְוגִ ּל ּוי ַה ַה ּ ָ ׂ
ְ
ָרצוֹ ן ָה ֶע ְליוֹ ן ָּבר ּוך ה ּוא ׁ ֶש ְּל ַמ ְע ָלה ַמ ְע ָלה ִמ ַּמ ְד ֵרגַ ת ְּב ִחינַ ת

ימיּ ּות ּו ְמקוֹ ר ַה ִ ּד ּב ּור ה ּוא ַה ֶה ֶבל
ׁ ֶשל ׁ ֵשם ֲה ָו ָי"הִּ .כי ּ ְפנִ ִ

יל ָאהַּ ,כנּ וֹ ָדע)ְ .ו ַא ַחר ׁ ֶש ָּב ָאה ִל ְב ִחינַ ת ִה ְת ּ ַפ ּׁ ְשט ּות
ָח ְכ ָמה ִע ָּ

ָהעוֹ ֶלה ִמן ַה ֵּלבּ ,ו ִמ ְת ַח ֵּלק ַל ֲח ֵמ ׁש מוֹ ָצאוֹ ת ַה ּ ֶפה ,אחה"ע

ימין ,נִ ְכ ֶל ֶלת ְונִ ְר ֶמזֶ ת
שגָ ה ְו ַה ֲה ָבנָ ה ְל ָע ְל ִמין ְס ִת ִ
ְוגִ ּל ּוי ַה ַה ּ ָ ׂ

ֵמ ַה ָּגרוֹ ן ְוכו'ְ .וגַ ם ֲה ָב ַרת ַה ֵה"א ִהיא ְּב ִחינַ ת ֶה ֶבל ְל ַבדְּ ,כמוֹ
27

ְּבאוֹ ת ֵה"אֶ ׁ ,ש ֵ ּי ׁש ָל ּה ְּב ִחינַ ת ִה ְת ּ ַפ ּׁ ְשט ּות ָלר ַֹחב ַה ּמוֹ ֶרה
ּו ְמ ַר ֵּמז ַעל ַה ְר ָח ַבת ַה ֵּבא ּור ְו ַה ֲה ָבנָ הְ ,וגַ ם ָלא ֶֹר ְךַ ,ה ּמוֹ ֶרה

ׁ ֶש ָּכת ּוב ָ :א ָתא ַק ִּל ָ
ילא ְ ּד ֵלית ַּב ּה ַמ ּׁ ָש ׁ ָשאְ .ו ַאף ׁ ֶש ֵאין לוֹ
ְ
ְ ּדמ ּות ַהגּ ּוף ַחס ְו ׁ ָשלוֹ םַ ,אך ִ ּד ְּב ָרה ּתוֹ ָרה ִּכ ְל ׁשוֹ ן ְּבנֵ י ָא ָדם,

ַעל ְּב ִחינַ ת ַה ַה ְמ ׁ ָש ָכה ְו ַה ַה ׁ ְש ּ ָפ ָעה ִמ ְל ַמ ְע ָלה ְל ַמ ּ ָטה ְל ָע ְל ִמין

ְּב ׁ ֶש ַ ּגם ׁ ֶש ַ ּגם ְ ּד ַבר ה' ,כ"ב אוֹ ִתיּ וֹ ת ַה ִּמ ְת ַח ְּלקוֹ ת ַל ֲח ֵמ ׁש

ימין.
ְס ִת ִ

ֶח ְל ֵקי ַה ּמוֹ ָצאוֹ תּ ,ו ָב ֶהן נִ ְב ָרא ָּכל ַה ְ ּיצ ּור ( ּו ְכמוֹ ׁ ֶש ִּנ ְת ָּב ֵאר

ְו ַא ַחר ָּכ ְךְּ ,כ ׁ ֶש ִּנ ְמ ׁ ֶש ֶכת ַה ְמ ׁ ָש ָכה ְו ַה ׁ ְש ּ ָפ ָעה זוֹ יוֹ ֵתר ְל ַמ ּ ָטה

ְּב ִל ּק ּו ֵטי ֲא ָמ ִרים ֵח ֶלק ב ּ ֶפ ֶרק י"א ֵּבא ּור ִענְ ַין אוֹ ִתיּ וֹ ת ֵא ּל ּו).

ְל ָע ְל ִמין ְ ּד ִא ְת ָּג ְל ָייןּ ,ו ְכמוֹ ָה ָא ָדם ׁ ֶשרוֹ ֶצה ְלגַ ּלוֹ ת ָח ְכ ָמתוֹ
ַל ֲא ֵח ִרים ַעל ְי ֵדי ִ ּד ּבוּרוֹ ַעל ֶ ּד ֶר ְך ָמ ׁ ָשל ,נִ ְכ ֶל ֶלת ְונִ ְר ֶמזֶ ת

ְו ָכ ָכה ַמ ָּמ ׁש ַעל ֶ ּד ֶר ְך ָמ ׁ ָשל ַה ַּמ ְב ִ ּדיל ַה ְב ָ ּדלוֹ ת ְל ֵאין ֵקץ,
יה
ְּבנִ ׁ ְש ַמת ָה ָא ָדםֶ ׁ ,ש ִהיא ְּב ִחינַ ת נֶ ֶפ ׁש ָה ֱאל ִֹקית ְ ּד ִמ ּתוֹ ֵכ ּ

ַה ְמ ׁ ָש ָכה זוֹ ְּבאוֹ ִתיּ וֹ ת ו"הִּ .כי ַה ָ ּוי"ו מוֹ ֶרה ַעל ַה ַה ְמ ׁ ָש ָכה

ש ֶכל ַה ֶּנ ֱע ָלם ַה ְּמ ֻר ָּמז ְּבאוֹ ת יוֹ "ד,
נְ ַפחֵ ,28י ׁש ָּב ּה ְּב ִחינַ ת ֵ ׂ

ִמ ְל ַמ ְע ָלה ְל ַמ ּ ָטהְ .וגַ ם ַה ְמ ׁ ָש ָכה זוֹ ִהיא ַעל ְי ֵדי ִמ ַ ּדת ַח ְס ּדוֹ
ְוטוּבוֹ ּו ׁ ְש ָאר ִמ ּדוֹ ָתיו ַה ְּקדוֹ ׁשוֹ תַ ,ה ִּנ ְכ ָללוֹ ת ְּב ֶד ֶר ְך ְּכ ָלל

ביאורים

ְּב ִמ ְס ּ ַפר ׁ ֵש ׁש ׁ ֶש ַּב ּ ָפס ּוק

24

"ל ָך
"ל ָך ה' ַה ְ ּג ֻד ָּלה" ְוכו' ַעד ְ
ְ

ביאורים

 .24דבה"י-א כט ,יא 'לך ה' הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד כי כל
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ְ ּד ַבר ֶמ ֶל ְך ׁ ִש ְלטוֹ ן"ְ .ונִ ְכ ֶל ֶלת ְונִ ְר ֶמזֶ ת ְּבאוֹ ת ֵה"א ַא ֲחרוֹ נָ ה

אגרת התשובה

אגרת התשובה

אגרת התשובה

אגרת התשובה

בשמים ובארץ לך ה' הממלכה והמתנשא לכל לראש'  .25המספר דאות ו' הוא
שש ,שההמשכה היא ע"י שש המדות – הגדולה [חסד] ,והגבורה ,והתפארת,
והנצח ,וההוד ,כי כל בשמים ובארץ [יסוד] .והמדה השביעית 'לך ה' הממלכה'
היא ענין בפני עצמו ואינו באותו הגדר של שש המדות ,ולכן ג"כ נאמר בפני
עצמו 'לך ה' הממלכה'  .26קהלת ח ,ד  .27פיוט אקדמות לשבועות  .28זוה"ק
ח"ב סב.
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ׁ ֶש ְּבכֹחוֹ ָל ֵצאת ֶאל ַה ִּג ּל ּוי ְל ָה ִבין ּו ְל ַה ְ ׂ
ש ִּכיל ַּב ֲא ִמ ָּתתוֹ
יה
ִי ְת ָּב ַר ְך ּו ִבגְ ֻד ָּלתוֹ ְוכו'ָּ ,כל ַחד ְו ַחד ְלפ ּום ׁ ִשיע ּו ָרא ִ ּד ֵ
יל ּ

פרק ה

ש ְכלוֹ ּו ַמ ְר ִחיב
ש ְכלוֹ ּו ִבינָ תוֹ ּ .ו ְכ ִפי ֲא ׁ ֶשר ַמ ֲע ִמיק ִ ׂ
ְל ִפי ר ַֹחב ִ ׂ
ְ
ַ ּד ְע ּתוֹ ּו ִבינָ תוֹ ְל ִה ְת ּבוֹ נֵ ן ִּבגְ ֻד ָּלתוֹ ִי ְת ָּב ַרךֲ ,אזַ י ְמ ֻר ֶּמזֶ ת ִּבינָ תוֹ

ְּבאוֹ ת ֵה"אֶ ׁ ,ש ֵ ּי ׁש ָל ּה ר ַֹחבְ ,וגַ ם א ֶֹר ְך ַה ּמוֹ ֶרה ַה ַה ְמ ׁ ָש ָכה
ִמ ְל ַמ ְע ָלה ְל ַמ ּ ָטהְ ,להוֹ ִליד ִמ ִּבינָ תוֹ ְו ִה ְת ּבוֹ נְ נוּתוֹ ִּבגְ ֻד ַּלת ה'
יהן ְּבמוֹ חוֹ ְו ַת ֲעלוּמוֹ ת ִל ּבוֹ ְ ,ו ַא ַחר
ַא ֲה ָבה ְו ִי ְר ָאה ְותוֹ ְלדוֹ ֵת ֶ
ָּכ ְך ִּב ְב ִחינַ ת ִה ְת ַּג ּל ּות ִל ּבוֹ ּ .ו ִמזֶ ּה נִ ְמ ׁ ְש ָכה ֲעבוֹ ָדה ָה ֲא ִמ ִּתית
שהֵ ,הן אוֹ ִתיּ וֹ ת
ְּב ֵע ֶסק ַה ּתוֹ ָרה ְו ַה ִּמ ְצווֹ ת ְּבקוֹ ל ְו ִד ּב ּור אוֹ ַמ ֲע ֶ ׂ
ָוא"ו ֵה"א ְוכו'ְ .וגַ ם ַה ִה ְת ּבוֹ נְ נ ּות ְל ָה ִבין ּו ְל ַה ְ ׂ
ש ִּכיל ַּב ֲא ִמ ָּתתוֹ
יתא
ּוגְ ֻד ָּלתוֹ ִי ְת ָּב ַר ְך נִ ְמ ׁ ְש ָכה ַּגם ֵּכן ֵמ ַה ּתוֹ ָרהּ ְ ,דאוֹ ָר ְי ָ
ֵמ ָח ְכ ָמה נָ ְפ ָקאִ ,היא ְּב ִחינַ ת יוֹ "ד ׁ ֶשל ׁ ֵשם ֲה ָו ָי"ה ְוכו':

ְו ִה ֵּנה ַה ְמ ׁ ָש ַכת ִו ִיר ַידת ַה ֶּנ ֶפ ׁש ָה ֱאל ִֹקית ָלעוֹ ָלם ַהזֶ ּה
ימיּ ּות ּו ְמקוֹ ר
ְל ִה ְת ַל ֵּב ׁש ְּבג ּוף ָה ָא ָדם נִ ְמ ׁ ְש ָכה ִמ ְּב ִחינַ ת ּ ְפנִ ִ
ַה ִ ּד ּב ּור ,ה ּוא ֶה ֶבל ָה ֶע ְליוֹ ן ַה ְּמ ֻר ָּמז ְּבאוֹ ת ֵה"א ַּת ָּת ָאה

אגרת התשובה

אגרת התשובה

אגרת התשובה

אגרת התשובה

ַּכ ַּנ"לּ ,1ו ְכמוֹ ׁ ֶש ָּכת ּוב"ַ :2ו ִ ּי ּ ַפח ְּב ַא ּ ָפיו נִ ׁ ְש ַמת ַח ִ ּיים ַו ְי ִהי
"כי
ָה ָא ָדם ְלנֶ ֶפ ׁש ַח ָ ּיה"ּ ,ו ַמאן ְ ּדנָ ַפח ְוכו'ְ .3וזֶ ה ּו ׁ ֶש ָּכת ּובִּ 4
ֵח ֶלק ה' ַע ּמוֹ ַי ֲעקֹב ֶח ֶבל נַ ֲח ָלתוֹ "ֵ ּ .פר ּו ׁשְּ ,כמוֹ ֶח ֶבל ַעל ֶ ּד ֶר ְך
ָמ ׁ ָשלֶ ׁ ,שר ׁ
ֹאשוֹ ֶא ָחד ָק ׁש ּור ְל ַמ ְע ָלה ְו ָק ֵצה ּו ְל ַמ ּ ָטהִּ .כי ִה ֵּנה
ּ ְפ ׁ ָשט ַה ָּכת ּוב ַמה ּׁ ֶש ָּכת ּוב ַ"ו ִ ּי ּ ַפח" ה ּוא ְלהוֹ רוֹ ת ָלנ ּוְּ ,כמוֹ
ׁ ֶש ַעל ֶ ּד ֶר ְך ָמ ׁ ָשלְּ ,כ ׁ ֶש ָה ָא ָדם נוֹ ֵפ ַח ְל ֵאיזֶ ה ָמקוֹ םִ ,אם ֵי ׁש
ֵאיזֶ ה ָ ּד ָבר חוֹ ֵצץ ּו ַמ ְפ ִסיק ֵּבינְ ַת ִים – ֵאין ֶה ֶבל ַהנּ וֹ ֵפ ַח עוֹ ֶלה
יע ְּכ ָלל ְלאוֹ תוֹ ָמקוֹ םָּ ,כ ָכה ַמ ָּמ ׁש ִאם ֵי ׁש ָ ּד ָבר חוֹ ֵצץ
ּו ַמ ִ ּג ַ
ּו ַמ ְפ ִסיק ֵּבין גּ ּוף ָה ָא ָדם ִל ְב ִחינַ ת ֶה ֶבל ָה ֶע ְליוֹ ן.
ַא ְך ֶּב ֱא ֶמת ֵאין ׁש ּום ָ ּד ָבר ַ ּג ׁ ְש ִמי ְור ּו ָחנִ י חוֹ ֵצץ ְל ָפנָ יו ִי ְת ָּב ַר ְך,
ִּכי ֲהל ֹא ֶ
"מל ֹא ָכל
"את ַה ּׁ ָש ַמ ִים ְו ֶאת ָה ָא ֶרץ ֲאנִ י ָמ ֵלא"ּ ,5ו ְ
"ב ּׁ ָש ַמ ִים ִמ ַּמ ַעל
ָה ָא ֶרץ ְּכבוֹ דוֹ "ְ ,6ו ֵלית ֲא ַתר ּ ָפנ ּוי ִמ ֵּ
יהַּ ,7
ינ ּ
ביאורים

פרק ה  .1ראה לעיל פ"ד ד"ה ואח"כ  .2בראשית ב ,ז  .3עיין לעיל פ"ד ד"ה אך
הענין  .4דברים לב ,ט  .5ירמיה כג  ,כד  .6ישעיה ו ,ג  .7תיקו"ז קכב:

218

219

ְו ַעל ָה ָא ֶרץ ִמ ָּת ַחת ֵאין עוֹ ד"ְ ,8ו ִאיה ּו ְמ ַמ ֵּלא ָּכל ָע ְל ִמין
ְוכו'ֶ .9א ָּלא ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכת ּוב ִּב ׁ ַ
יכם
"כי ִאם ֲע ֹונ ֵֹת ֶ
יש ְע ָיה ּוִּ :10

ָּכ ֵרתַ ,על ָּכל ּ ָפנִ ים ֵהן ּפוֹ גְ ִמין ַה ֶּנ ֶפ ׁש ַּכנּ וֹ ָדעּ .ו ְפגָ ם ה ּוא
ִמ ְּל ׁשוֹ ן ּ ְפגִ ַ
ימת ַה ַּס ִּכיןְ ,20וה ּוא ַעל ֶ ּד ֶר ְך ָמ ׁ ָשל ֵמ ֶח ֶבל ָעב
ׁ ָשז ּור ִמ ַּת ְר ַי"ג ֲח ָב ִלים ַ ּד ִּקיםָּ ,כ ָכה ֶח ֶבל ַה ַה ְמ ׁ ָש ָכה ַה ַּנ"ל

ָהי ּו ַמ ְב ִ ּד ִלים ֵּבינֵ ֶכם ְל ֵבין ֱאל ֵֹק ֶ
יכם"ְ .11ו ַה ּ ַט ַעםְ ,12ל ִפי
13
ׁ ֶש ֵהם נֶ גֶ ד ָרצוֹ ן ָה ֶע ְליוֹ ן ָּבר ּו ְך ה ּוא ַה ְּמ ַח ֶ ּיה ֶאת ַה ּ ֹ
כל ְּ ,כמוֹ
שה ַּב ּׁ ָש ַמ ִים ּו ָב ָא ֶרץ" (וכמו
כל ֲא ׁ ֶשר ָח ֵפץ ה' ָע ָ ׂ
ׁ ֶש ָּכת ּובֹ ּ " :14
שנתבאר לעיל ,15שהוא מקור השפעת שם הוי"ה ,ונרמז
בקוצו של יו"ד).16
ְוזֶ ה ּו ִענְ ַין ַה ָּכ ֵרתֶ ׁ ,ש ִּנ ְכ ַרת ְונִ ְפ ַסק ֶח ֶבל ַה ַה ְמ ׁ ָש ָכה ִמ ּׁ ֵשם
ֲה ָו ָי"ה ָּבר ּו ְך ה ּוא ׁ ֶש ִּנ ְמ ׁ ְש ָכה ֵמ ֵה"א ַּת ָּת ָאה ַּכ ַּנ"ל ּ .17ו ְכמוֹ

ָּכל ּול ִמ ַּת ְר ַי"ג ִמ ְצווֹ תּ ,ו ְכ ׁ ֶשעוֹ ֵבר ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ַעל ַא ַחת
ֵמ ֵה ָּנה נִ ְפ ַסק ֶח ֶבל ַה ַ ּדק ְוכו'ַ .21א ְך ַּגם ְּב ַח ָ ּייב ָּכ ֵרת ּו ִמ ָ
יתה,22
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נִ ׁ ְש ַאר ֲע ַד ִין ּבוֹ ָה ְר ׁ ִשימ ּו ִמ ַּנ ְפ ׁשוֹ ָה ֱאל ִֹקיתְ ,ו ַעל ְי ֵדי זֶ ה
ָיכוֹ ל ִל ְחיוֹ ת ַעד ֲח ִמ ּׁ ִשים אוֹ ׁ ִש ּׁ ִשים ׁ ָשנָ הְ 24ול ֹא יוֹ ֵתר ( ּו ַמה
ּׁ ֶש ָא ְמר ּו ְּב ׁ ֵשם ָה ֲא ִריזַ "ל ׁ ֶש ִּנ ְכנְ ָסה ּבוֹ ְּב ִחינַ ת ַה ַּמ ִּקיף ְוכו',
ֵאינוֹ ִענְ ָין ְל ַח ֵ ּיי ַּג ׁ ְש ִמיּ ּות ַהגּ ּוףּ ,ו ַמ ְי ֵירי ַעד ֲח ִמ ּׁ ִשים ׁ ָשנָ ה,
25

אוֹ ַּבזְ ַּמן ַהזֶ ּה ְּכ ִד ְל ַק ָּמן) .

ׁ ֶש ָּכת ּוב ְּב ָפ ָר ׁ ַשת ֱאמוֹ ר "ְ :18ונִ ְכ ְר ָתה ַה ֶּנ ֶפ ׁש ַה ִהיא ִמ ְּל ָפנַ י
"מ ְּל ָפנַ י" ָ ּד ְי ָ
ֲאנִ י ה'"ִ ,
יקא ּ .19ו ִב ׁ ְש ָאר ֲע ֵברוֹ ת ׁ ֶש ֵאין ָּב ֶהן
ביאורים

 .8דברים ד ,לט  .9זוה"ק ח"ג רכה .10 .נט ,ב  .11ונמצא שכדי שההבל
העליון יגיע בגוף צריך שלא יהיו העוונות המבדילים וחוצצים  .12והטעם
שהעוונות מפסיקים ומבדילים  .13כי הם נגד רצון ה' ,וחיות הכל הוא מרצון
ה' ,וע"כ העוונות חוצצים ומבדילים בפני ההבל העליון שאינו מגיע בגוף האדם
 .14תהלים קלה ,ו  .15לעיל פ"ד ד"ה וביאור הענין  .16ונמצא מובן מזה שגם
מה שהעוונות מבדילים אין זה מצד עצמם שיש בכחם להבדיל ,כי באמת אין
שום דבר חוצץ לפניו יתברך ,אלא הטעם בזה הוא לפי שהם נגד רצון ה'.
ועל כן כאשר האדם חוטא הוא נעשה מופסק ונפרד מהרצון  .17הטעם שע"י
העבירה היה מת ממש – כי עי"ז נפסקה התקשרותו עם הדרגות שלמעלה,
ואינו יכול לקבל חיות  .18ויקרא כב ,ג  .19ענין הכרת הוא שנכרת 'מלפני' –
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ביאורים

מפנימיותו של הקב"ה .נשמת האדם היא חלק הוי' וקשורה עם פנימיותו – וע"י
איסור כרת נפסקת התקשרותו זו עם הקב"ה  .20באמת כל העוונות הם נגד
רצון העליון ו'מבדילים ביניכם לבין אלקיכם' ,אלא שההפסק אינו חזק כ"כ,
שזהו לשון פגם – שנחסר קצת ,והיינו שיש פגם וחסררון בהתקשרותו .וע"י
איסור כרת נפסקת ההתקשרות לגמרי  .21האדם מקבל חיותו ע"י התרי"ג
מצוות ,וכשעובר על מצוה אחת נפסק החבל הדק השייך למצוה זו ונעשה
חלישות בכללות ההתקשרות ,ומ"מ החבל נשאר .משא"כ באיסור כרת נפסק
החבל לגמרי ,ולכן היה מת ממש  .22אף שנפסק חבל ההמשכה ,ואינו מקבל
חיות אבל מ"מ נשאר עדיין וכו'  .23ע"י הרושם  .24עד נ' שנה – בכרת או ס'
שנה – במיתה בידי שמים  .25פ"ו
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פרק ו

ׁ ְש ָאר ַּב ֲע ֵלי ַח ִ ּיים ַמ ָּמ ׁשְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכת ּוב" :9נִ ְמ ׁ ַשל ַּכ ְּב ֵהמוֹ ת

ש ָר ֵאל ְּב ַמ ְד ֵרגָ ה ֶע ְליוֹ נָ הְּ ,כ ׁ ֶש ָה ְי ָתה
ָא ְמנָ ם זֶ ה ּוִּ 1בזְ ַמן ׁ ֶש ָהי ּו ִי ְ ׂ
ש ָר ֵאל ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָ ּד ׁש; ְו ָאז ל ֹא ָהי ּו
ַה ּׁ ְש ִכינָ ה ׁשוֹ ָרה ְּב ִי ְ ׂ
ְמ ַק ְּב ִלים ַחיּ ּות ְלג ּו ָפםַ ,רק ַעל ְי ֵדי נֶ ֶפ ׁש ָה ֱאל ִֹקית ְל ַב ָ ּד ּה,
יע ֵאין סוֹ ף ָּבר ּו ְך ה ּוא
ימיּ ּות ַה ּׁ ֶש ַפע ׁ ֶש ַּמ ׁ ְש ּ ִפ ַ
ִמ ְּב ִחינַ ת ּ ְפנִ ִ

ַעל ְי ֵדי ׁ ֵשם ֲה ָו ָי"ה ָּבר ּו ְך ה ּואַּ ,כ ַּנ"לַ .2א ְך ְל ַא ַחר ׁ ֶש ָ ּי ְרד ּו
ש ֶ
ִמ ַּמ ְד ֵרגָ ָתםְ 3וגָ ְרמ ּו ְּב ַמ ֲע ֵ ׂ
יהם סוֹ ד ָּגל ּות ַה ּׁ ְש ִכינָ הְּ ,כמוֹ
ׁ ֶש ָּכת ּובּ " :4ו ְב ִפ ׁ ְש ֵע ֶ
יכם ׁ ֻש ְּל ָחה ִא ְּמ ֶכם"ּ ְ ,5ד ַה ְיינ ּו ׁ ֶש ָ ּי ְר ָדה
ַה ׁ ְש ּ ָפ ַעת ְּב ִחינַ ת ֵה"א ַּת ָּת ָאה ַה ַּנ"לְ 6ונִ ׁ ְש ַּת ְל ׁ ְש ָלה ִמ ַּמ ְד ֵרגָ ה
שר
ְל ַמ ְד ֵרגָ ה ְל ַמ ּ ָטה ַמ ּ ָטהַ ,עד ׁ ֶש ִּנ ְת ַל ְּב ׁ ָשה ַה ׁ ְש ּ ָפ ָע ָת ּה ְּב ֶע ֶ ׂ
ְס ִפירוֹ ת ְ ּדנֹגַ ּהַ ,ה ַּמ ׁ ְש ּ ִפיעוֹ ת ׁ ֶש ַפע ְו ַחיּ ּות ַעל ְי ֵדי ַה ַּמזָ ּ לוֹ ת
יהם ְל ָכל ַה ַחי ַה ַּג ׁ ְש ִמי
ש ִרים ׁ ֶש ֲע ֵל ֶ
ְו ָכל ְצ ָבא ַה ּׁ ָש ַמ ִים ְו ַה ּ ָ ׂ
7
ָ
ׁ ֶש ָּבעוֹ ָלם ַהזֶ ּהְ ,וגַ ם ְל ָכל ַה ּצוֹ ֵמ ַח ְּכ ַמ ֲא ַמר ַרזַ "ל ֵ :אין ְלך ָּכל
שב ִמ ְּל ַמ ּ ָטה ׁ ֶש ֵאין לוֹ ַמזָ ּל ְוכו'ַ .8ו ֲאזַ י ָיכוֹ ל ַּגם ַהחוֹ ֵטא
ֵע ֶ ׂ
וּפוֹ ׁ ְש ֵעי ִי ְ ׂ
ש ָר ֵאל ְל ַק ֵּבל ַחיּ ּות ְלג ּו ָפם ְונַ ְפ ׁ ָשם ַה ַּב ֲה ִמיּ וֹ ת ְּכמוֹ
ביאורים

פרק ו  .1שחייבי כריתות ומיתות בי”ד לא היו מאריכים ימים זה היה וכו’
 .2פ”ד  .3היינו בזמן הגלות  .4ישעיה נ ,א  .5ע”י שירדו ממדרגתם גרמו ג”כ
לשכינה שתרד בגלות ,והיינו דכיון שהשכינה היא ‘אמכם’ לכן ע”י פשעיכם
שולחה בגלות  .6פ”ד-ה  .7בר”ר י ,ו ‘ .8אמר רבי סימון אין לך כך עשב ועשב
שאין לו מזל ברקיע שמכה אותו ואומר לו גדל ,הה”ד (איוב לח ,לג) ‘הידעת
חוקות שמים אם תשים משטרו בארץ’ לשון שוטר’
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ש ֵאת ְו ֶי ֶתר עֹזַ ,על ּ ִפי ַה ְּמב ָֹאר
נִ ְדמ ּו"ְ .ו ַא ְד ַר ָּבה ְּב ֶי ֶתר ְ ׂ
10
ִמזֹ ַּהר ַה ָּקדוֹ ׁש ּ ָפ ָר ׁ ַשת ּ ְפק ּו ֵדי ֶ ׁ ,ש ָּכל ׁ ֶש ַפע ְו ַחיּ ּות ַה ִּנ ׁ ְש ּ ַפ ַעת
שה ָה ַרע ְּב ֵעינֵ י ה'
ָל ָא ָדם ַה ַּת ְח ּתוֹ ן ְּב ׁ ָש ָעה ְו ֶרגַ ע ׁ ֶשעוֹ ֶ ׂ
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ְּב ַמ ֲע ֶ ׂ
כל נִ ׁ ְש ּ ָפע לוֹ
שה אוֹ ְּב ִד ּב ּור אוֹ ְּב ִה ְרה ּו ֵרי ֲע ֵב ָרה ְוכו'ַ ,ה ּ ֹ
ֵמ ֵה ְ
יכלוֹ ת ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא ַה ְּמב ָֹא ִרים ׁ ָשם ַּבזֹ ַּהר ַה ָּקדוֹ ׁש.11
יכלוֹ ת
ְו ָה ָא ָדם ה ּוא ַּב ַעל ְּב ִח ָירהִ ,אם ְל ַק ֵּבל ַה ׁ ְש ּ ָפ ָעתוֹ ֵמ ֵה ְ
יכלוֹ ת ַה ְּק ֻד ּׁ ָשה ׁ ֶש ֵּמ ֶהם נִ ׁ ְש ּ ָפעוֹ ת
ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא ,אוֹ ֵמ ֵה ְ
שה
ָּכל ַמ ֲח ׁ ָשבוֹ ת טוֹ בוֹ ת ּו ְקדוֹ ׁשוֹ ת ְוכו'ִּ ,כי זֶ ה ְל ֻע ַּמת זֶ ה ָע ָ ׂ
יכלוֹ ת ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא ְמ ַק ְּב ִלים ְויוֹ נְ ִקים
ָה ֱאל ִֹקים ְוכו'ְ .12ו ֵה ְ
שר ְס ִפירוֹ ת
ַחיּ ּו ָתם ֵמ ִה ְת ַל ְּב ׁש ּות ְו ִה ׁ ְש ַּת ְל ׁ ְשל ּות ַה ּׁ ֶש ַפע ְ ּד ֶע ֶ ׂ
ְ ּדנֹגַ ּהַ ,ה ְּכל ּו ָלה ִמ ְּב ִחינַ ת טוֹ ב ְו ַרעִ ,היא ְּב ִחינַ ת ֵעץ ַה ַ ּד ַעת
ְוכו' ַּכנּ וֹ ָדע ְליוֹ ְד ֵעי ֵח"ן.
13

ְו ִה ֵּנה ַ"י ֲעקֹב ֶח ֶבל נַ ֲח ָלתוֹ "

ְּכ ִתיבַ .על ֶ ּד ֶר ְך ָמ ׁ ָשלְּ ,כמוֹ

ֹאשוֹ ֶא ָחד ְל ַמ ְע ָלה ְור ׁ
ַה ֶח ֶבל ׁ ֶשר ׁ
ֹאשוֹ ַה ּׁ ֵשנִ י ְל ַמ ּ ָטהִ ,אם
ֹאשוֹ ַה ּׁ ֵשנִ יְ ,ינַ ְענֵ ַע ְו ִי ָּמ ׁ ֵש ְך ַא ֲח ָריו ַּגם ר ׁ
ִי ְמ ׁשֹ ְך ָא ָדם ְּבר ׁ
ֹאשוֹ

ָה ִר ׁ
אשוֹ ן ַּכ ָּמה ׁ ֶש ֶא ְפ ׁ ָשר לוֹ ְל ִה ָּמ ׁ ֵש ְךְ .ו ָכ ָכה ַמ ָּמ ׁש ְּב ׁשֹ ֶר ׁש
ביאורים

 .9תהלים מט ,יג  .10ח”ב רמז .11 .ח”ב רמב .12 :קהלת ז ,יד  .13דברים לב ,ט
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נִ ׁ ְש ַמת ָה ָא ָדם ּו ְמקוֹ ָר ּה ִמ ְּב ִחינַ ת ֵה"א ַּת ָּת ָאה ַה ַּנ"ל,14
ה ּוא ַמ ְמ ׁ ִש ְ
שיו ָה ָר ִעים
יך וּמוֹ ִריד ַה ׁ ְש ּ ָפ ָע ָת ּה ַעל ְי ֵדי ַמ ֲע ָ ׂ
יכלוֹ ת ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא ִּכ ְב ָיכוֹ ל,
ּו ַמ ְח ׁ ְשבוֹ ָתיו ַעד ּתוֹ ְך ֵה ְ

פרק ז

שיוּ .ו ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשה ּוא ה ּוא
ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם ְמ ַק ֵּבל ַמ ְח ׁ ְשבוֹ ָתיו ּו ַמ ֲע ָ ׂ
ַה ַּמ ְמ ׁ ִש ְ
יך ָל ֶהם ַה ַה ׁ ְש ּ ָפ ָעהָ ,ל ֵכן ה ּוא נוֹ ֵטל ֵח ֶלק ְּבר ׁ
ֹאש
"אין ְּב ָי ֵדינ ּו ל ֹא ִמ ּׁ ַש ְל ַות
ְו ַדי ַל ֵּמ ִביןְ .וזֶ ה ּו ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַרזַ "לֵ :15
"ב ָי ֵדינ ּו" ַ ּד ְו ָקאְּ ,כלוֹ ַמר ִּבזְ ַמן ַה ָּגל ּות ַא ַחר
ָה ְר ׁ ָש ִעים" ְוכו'ְּ ,
יע
ַה ֻח ְר ָּבןְ .וזוֹ ִהי ְּב ִחינַ ת ָּגל ּות ַה ּׁ ְש ִכינָ ה ִּכ ְב ָיכוֹ לְ ,ל ַה ׁ ְש ּ ִפ ַ
שנְ ָאה נַ ְפ ׁשוֹ ִי ְת ָּב ַר ְך.
ְל ֵה ְ
יכלוֹ ת ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא ֲא ׁ ֶשר ָ ׂ
שה ְּת ׁש ּו ָבה נְ כוֹ נָ הֲ ,אזַ י ְמ ַס ֵּלק ֵמ ֶהם
ּו ְכ ׁ ֶש ָה ָא ָדם עוֹ ֶ ׂ
ְ
ַה ַה ׁ ְש ּ ָפ ָעה ׁ ֶש ִה ְמ ׁ ִשיך ְּב ַמ ֲע ָ ׂ
שיו ּו ַמ ְח ׁ ְשבוֹ ָתיוִּ ,כי ִּב ְת ׁש ּו ָבתוֹ
ַמ ֲחזִ יר ַה ׁ ְש ּ ָפ ַעת ַה ּׁ ְש ִכינָ ה ִל ְמקוֹ ָמ ּהְ .וזֶ ה ּו ָּת ׁש ּוב ֵה"א
ַּת ָּת ָאה ִמ ְּב ִחינַ ת ָ ּגל ּותּ ,ו ְכמוֹ ׁ ֶש ָּכת ּוב"ְ :16ו ׁ ָשב ה' ֱאל ֶֹק ָ
יך
ֶאת ׁ ְשב ּו ְת ָך"ְּ ,כלוֹ ַמר ִעם ׁ ְשב ּו ְת ָךּ ,ו ְכ ַמ ֲא ַמר ַרזַ "ל:17
ְ"ו ֵה ׁ ִשיב ל ֹא נֶ ֱא ַמר" ְוכו'.
ביאורים

 .14עיין לעיל פ”ה  .15אבות פ”ד מט”ו  .16דברים ל ,ג  .17מגילה כט.

ְוא ּו ָלםּ ֶ 1ד ֶר ְך ָה ֱא ֶמת ְו ַה ָ ּי ׁ ָשר ִל ְב ִחינַ ת ְּת ׁש ּו ָבה ַּת ָּת ָאה – ֵה"א
ַּת ָּת ָאה ַה ַּנ"לֵ ,הם ׁ ְשנֵ י ְ ּד ָב ִרים ֶ ּד ֶר ְך ְּכ ָללָ .ה ֶא ָחד ה ּוא ְלעוֹ ֵרר
ַר ֲח ִמים ָה ֶע ְליוֹ נִ ים ִמ ְּמקוֹ ר ָה ַר ֲח ִמים ַעל נִ ׁ ְש ָמתוֹ ְונַ ְפ ׁשוֹ
ָה ֱאל ִֹקית ׁ ֶש ָּנ ְפ ָלה ֵמ ִאיגְ ָרא ָר ָמהַ ,2ח ֵ ּיי ַה ַח ִ ּיים ָּבר ּו ְך ה ּוא,

אגרת התשובה

אגרת התשובה

אגרת התשובה

אגרת התשובה

ְל ֵב ָירא ַע ִּמ ְ
יכלוֹ ת ַה ּ ֻט ְמ ָאה ְו ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא,
יק ָתאֵ ,3הן ֵה ְ
ְ
ְו ַעל ְמקוֹ ָר ּה ִּב ְמקוֹ ר ַה ַח ִ ּיים ,ה ּוא ׁ ֵשם ֲה ָו ָי"ה ָּבר ּוך ה ּוא,
ּו ְכמוֹ ׁ ֶש ָּכת ּוב"ְ :4ו ָי ׁשֹב ֶאל ֲה ָו ָי"ה ִו ַיר ֲח ֵמה ּו"ֵ ּ .פר ּו ׁשְ ,לעוֹ ֵרר
ַר ֲח ִמים ַעל ַה ׁ ְש ּ ָפ ַעת ׁ ֵשם ֲה ָו ָי"ה ָּבר ּו ְך ה ּוא ׁ ֶש ִּנ ׁ ְש ַּת ְל ׁ ְש ָלה

יכלוֹ ת ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא ַה ּ ְט ֵמ ִאים ְל ַה ֲחיוֹ ָתם
ְו ָי ְר ָדה ּתוֹ ְך ֵה ְ

שה ֱאנוֹ ׁש ְו ַת ְח ּבוּלוֹ ָתיו ּו ַמ ְח ׁ ְשבוֹ ָתיו ָה ָרעוֹ ת,
ַעל ְי ֵדי ַמ ֲע ֵ ׂ
5
יטי מוֹ ָחא
"מ ֶל ְך ָאס ּור ָּב ְר ָה ִטים"ִּ ,ב ְר ִה ֵ
ּו ְכמוֹ ׁ ֶש ָּכת ּוב ֶ :
7

6

ְוכו' ִ ,היא ְּב ִחינַ ת ָּגל ּות ַה ּׁ ְש ִכינָ ה ַּכ ַּנ"ל .
ּוזְ ַמן ַה ְּמ ֻס ָּגל ָלזֶ ה ה ּוא ְּב ִת ּק ּון ֲחצוֹ תְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכת ּוב ַּב ִּס ּד ּור
ְּב ֶה ָע ָרה ַע ֵ ּין ׁ ָשם ֵּבאוּרוֹ ְ .וזֶ ה ּו ׁ ֶש ָּכת ּוב ׁ ָשם" :נָ ְפ ָלה ֲע ֶט ֶרת
ר ֵׁ
ֹאשנ ּו אוֹ י נָ א ָלנ ּו ִּכי ָח ָטאנ ּו"ְ .8ו ָל ֵכן נִ ְק ָרא ַה ָּקדוֹ ׁש ָּבר ּו ְך
ביאורים

פרק ז  .1אחר שנתבאר מהי תשובה תתאה יבאר עתה איך באים לתשובה
תתאה  .2מגג גבוה  .3לבור עמוק  .4ישעיה נה ,ז  .5שה”ש ז ,ו  .6תיקו”ז קמד:
 .7פ”ו ד”ה אך לאחר וד”ה והנה יעקב  .8איכה ה ,טז
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יכלוֹ תְּ ,9כמוֹ ׁ ֶש ָּכ ַתב ָה ְר ַמ"ק
ה ּוא ֶמ ֶל ְך ָעל ּוב ְּב ִפ ְר ֵקי ֵה ָ
זַ "לִּ ,כי ֵאין ְל ָך ֶע ְל ּבוֹ ן ָּגדוֹ ל ִמזֶ ּהּ .10ו ִב ְפ ָרט ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִי ְת ּבוֹ נֵ ן

ְו ַה ֵא ְ
יך נִ ׁ ְש ָּב ָרה ר ּו ַח ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא? ְּכ ׁ ֶש ַה ֵּלב נִ ׁ ְש ָּבר ְונִ ְד ֶּכה
ְוכו'ְ .ו ַה ֵא ְ
יך נִ ׁ ְש ָּבר ַה ֵּלב ְונִ ְד ֶּכה? ִה ֵּנה ְמ ַעט ִמזְ ֵּעיר ה ּוא

ש ִּכיל ִּבגְ ֻד ַּלת ֵאין סוֹ ף ָּבר ּו ְך ה ּוא ְמ ַמ ֵּלא ָּכל ָע ְל ִמין
ַה ַּמ ְ ׂ
ש ְכלוֹ ַו ֲה ָבנָ תוֹ ,
ְוסוֹ ֵבב ָּכל ָע ְל ִמיןָּ ,כל ֶא ָחד ְו ֶא ָחד ְל ִפי ׁ ִשע ּור ִ ׂ

כ ַח
ַעל ְי ֵדי ִסגּ ּו ִפים ְו ַת ֲענִ יּ וֹ ת ְּבדוֹ רוֹ ֵתינ ּו ֵא ֶּלהֶ ׁ ,ש ֵאין ָלנ ּו ּ ֹ
15
ְל ִה ְת ַענּ וֹ ת ַה ְר ֵּבה ְּכ ָד ִוד ַה ֶּמ ֶל ְך ְּכ ַמ ֲא ַמר ַרזַ "ל ַעל ּ ָפס ּוק

ִי ְת ַמ ְר ֵמר ַעל זֶ ה ְמאֹד ְמאֹד.

ְ"ו ִל ִּבי ָח ַלל ְּב ִק ְר ִּבי"ֶ ׁ ,ש ֲה ָרגוֹ ְּב ַת ֲענִ ית.

יע ַה ְּק ִל ּ ָפה ְו ִס ְט ָרא ַא ֲח ָראֲ ,א ׁ ֶשר
ְו ַה ּׁ ֵשנִ יְ ,ל ַב ּ ֵט ׁש ּו ְל ַה ְכנִ ַ

ַא ְך ִע ַּקר ַה ְכנָ ַעת ַה ֵּלב ִל ְהיוֹ ת נִ ׁ ְש ָּבר ְונִ ְד ֶּכה ְו ַה ֲע ָב ַרת ר ּו ַח

ָּכל ַחיּ ּו ָת ּה ִהיא ַרק ְּב ִחינַ ת ַּג ּס ּות ְו ַהגְ ָּב ָההְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכת ּוב:11

ארי ְ ּדח ּו ׁ ְש ָּבנָ א
ַה ּ ֻט ְמ ָאה ְו ִס ְט ָרא ַא ֲח ָרא ,ה ּוא ִל ְהיוֹ ת ִמ ָּמ ֵ

יה ַּכ ֶּנ ׁ ֶשר" ְוכו'ְ ,ו ַה ִּב ּט ּו ׁש ְו ַה ַה ְכנָ ָעה ַעד ָע ָפר
"אם ַּתגְ ִּב ַּ
ִ
ית ָת ּה ּו ִב ּט ּו ָל ּהְ .ו ַה ְיינ ּו ַעל ְי ֵדי ֵלב נִ ׁ ְש ָּבר
ַמ ָּמ ׁש זוֹ ִהי ִמ ָ

ְּבע ֶֹמק ַה ַ ּד ַעתְ ,ל ַה ֲע ִמיק ַ ּד ְע ּתוֹ ּו ִבינָ תוֹ ׁ ָש ָעה ַא ַחת ְּב ָכל יוֹ ם

ְונִ ְד ֶּכה ְו ִל ְהיוֹ ת נִ ְבזֶ ה ְּב ֵעינָ יו נִ ְמ ָאס ְוכו'ּ .12ו ְכמוֹ ׁ ֶש ָּכת ּוב
ֵלב נִ ׁ ְש ָּבר ְונִ ְד ֶּכה" ְוכו'ִּ ,כי ָּכל ָק ְר ָּבן ִמן ַה ְּב ֵה ָמה ה ּוא

יכלוֹ ת ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא,
ִל ְמקוֹ ם ַה ּ ֻט ְמ ָאה ְו ַה ָּמ ֶותֵ ,הן ֵה ְ

ְל ׁ ֵשם ֲה ָו ָי"הִ ,היא ִמ ַ ּדת ָה ַר ֲח ִמיםֲ .א ָבל ְל ׁ ֵשם ֱאל ִֹקים,

יהם ְל ַק ֵּבל ֵמ ֶהם ׁ ֶש ַפע ְו ַחיּ ּות
שית ִּב ְב ִחינַ ת ֶמ ְר ָּכ ָבה ֲא ֵל ֶ
ְונַ ֲע ֵ ׂ

13

ַּבזֹ ַּהר ַה ָּקדוֹ ׁש

ַעל ּ ָפס ּוק

14

יבין ָק ְר ַּבן ְּב ֵה ָמהִּ ,כי ִאם
ִהיא ִמ ַ ּדת ַה ִ ּדיןֵ ,אין ַמ ְק ִר ִ
ְל ׁ ַש ֵּבר ּו ְל ַה ֲע ִביר ר ּו ַח ַה ּ ֻט ְמ ָאה ְו ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָראְ ,וזֶ ה ּו ר ּו ַח
נִ ׁ ְש ָּב ָרה.
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שה
אוֹ ַל ְי ָלה ִל ְפנֵ י ִּת ּק ּון ֲחצוֹ תְ ,ל ִה ְת ּבוֹ נֵ ן ְּב ַמה ּׁ ֶש ּ ָפ ַעל ְו ָע ָ ׂ
[ג ַרם] ַל ֲעקוֹ ר
ַּב ֲח ָט ָאיו ְּב ִחינַ ת ָ ּגל ּות ַה ּׁ ְש ִכינָ ה ַּכ ַּנ"לְ ,16וגַ ם ָּ
נִ ׁ ְש ָמתוֹ ְונַ ְפ ׁשוֹ ָה ֱאל ִֹקית ֵמ ַח ֵ ּיי ַה ַח ִ ּיים ָּבר ּו ְך ה ּוא ְוהוֹ ִר ָיד ּה

"זִ ְב ֵחי ֱאל ִֹקים ר ּו ַח נִ ׁ ְש ָּב ָרה

אגרת התשובה

אגרת התשובה

אגרת התשובה

אגרת התשובה

18

17

ְל ַה ׁ ְש ּ ִפ ַ
יע ְלגוּפוֹ ַּכ ַּנ"ל ְ .וזֶ ה ּו ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַרזַ "ל "ְ :ר ׁ ָש ִעים
יהם נִ ְמ ׁ ָש ִכים ִמ ְּמקוֹ ם
יהם ְקר ּו ִיים ֵמ ִתים"ְּ ,כלוֹ ַמר ׁ ֶש ַח ֵ ּי ֶ
ְּב ַח ֵ ּי ֶ
19

ַה ָּמ ֶות ְו ַה ּ ֻט ְמ ָאה ְ(ו ֵכן ַמה ּׁ ֶש ָּכת ּוב " :ל ֹא ַה ֵּמ ִתים ְי ַה ְּלל ּו"

ביאורים

ביאורים

 .9פי”ח  .10מגלות השכינה בתוך הקליפות  .11עובדיה א ,ד  .12תהלים טו ,ד
 .13ח”ג ה .14 .תהלים נא ,יט

 .15תהלים קט ,ב  .16פ”ו ד”ה אך לאחר וד”ה והנה יעקב ,פ”ז ד”ה ואולם דרך
 .17שם  .18ברכות יח .19 :תהלים קטו ,יז
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כו' ֵאינוֹ ְּכלוֹ ֵעג ָל ָר ׁש ַחס ְו ׁ ָשלוֹ םֶ ,א ָּלא ַה ַּכ ָ ּונָ ה ַעל ָה ְר ׁ ָש ִעים

שים ָא ָדם נֶ גֶ ד אוֹ ר
ְו ִה ֵּנה ְּכמוֹ ׁ ֶש ַּב ָּמ ׁ ָשל ַהזֶ ּהִ ,אם ֵמ ִ ׂ

יהם ְקר ּו ִיים ֵמ ִתיםֶ ׁ ,ש ְּמ ַב ְל ְּב ִלים אוֹ ָתם ְּב ַמ ֲח ׁ ָשבוֹ ת
ׁ ֶש ְּב ַח ֵ ּי ֶ
זָ רוֹ ת ְּבעוֹ ָדם ְּב ִר ׁ ְש ָעם ְו ֵאינָ ם ֲח ֵפ ִצים ִּב ְת ׁש ּו ָבהַּ ,כנּ וֹ ָדע).

ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ַּב ַח ּלוֹ ן ְמ ִחיצוֹ ת ַק ּלוֹ ת ּו ְקל ּו ׁשוֹ ת ָלרוֹ ב ְמאֹדֵ ,הן
ה ּוא ַּב ִּנ ְמ ׁ ָשל ְּב ָכל ֲעווֹ נוֹ ת ׁ ֶש ָא ָדם ָ ּד ׁש ַּב ֲע ֵק ָביוּ ,ו ִמ ָּכל ׁ ֶש ֵּכן

יתה ִּב ֵידי
ְו ַאף ִמי ׁ ֶש ּל ֹא ָע ַבר ַעל ֲעוֹן ָּכ ֵרת ְוגַ ם ל ֹא ַעל ֲעוֹן ִמ ָ

ַה ְּמ ֻפ ְר ָסמוֹ ת ִמ ִ ּד ְב ֵרי ַרזַ "ל ׁ ֶש ֵהן ַמ ָּמ ׁש ָּכ ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה ְוגִ ּל ּוי

ׁ ָש ַמ ִיםֶ ׁ ,שה ּוא הוֹ ָצ ַאת זֶ ַרע ְל ַב ּ ָט ָלהּ 20ו ְכ ַהאי ַ ּג ָ ּוונָ אֶ ,א ָּלא ׁ ְש ָאר

ֲע ָריוֹ ת ּו ׁ ְש ִפיכ ּות ַ ּד ִּמיםְּ ,כמוֹ ַה ֲע ָל ַמת ַע ִין ִמן ַה ְ ּצ ָד ָקהְּ ,כמוֹ
"ה ּׁ ָש ֶמר ְל ָך ּ ֶפן ִי ְה ֶיה ָד ָבר ִעם ְל ָב ְב ָך ְב ִל ַ ּי ַעל"
ׁ ֶש ָּכת ּובִ :25

ֲע ֵברוֹ ת ַק ּלוֹ תַ ,אף ַעל ּ ִפי ֵכן ֵמ ַא ַחר ׁ ֶש ֵהן ּפוֹ גְ ִמים ַּב ְּנ ׁ ָש ָמה

26

ימת ּו ְפ ִס ַ
יקת ֲח ָב ִלים ַ ּד ִּקים
ְונֶ ֶפ ׁש ָה ֱאל ִֹקיתְ ,ו ִכ ְמ ׁ ַשל ּ ְפגִ ַ

כו'ּ ,ו ְב ִל ַ ּי ַעל ִהיא ֲעבוֹ ַדת ֱא ִל ִ
ילים ְוכו' ְ .ו ַה ְּמ ַס ּ ֵפר ִּבגְ נ ּות

ַּכ ַּנ"לֲ ,21ה ֵרי ְּב ִר ּב ּוי ַה ֲח ָט ִאים ָיכוֹ ל ִל ְהיוֹ ת ּ ְפגָ ם ְּכמוֹ ְּב ָלאו ֶא ָחד

ֲח ֵברוֹ ִהיא ָל ׁשוֹ ן ָה ַרעַ ,ה ּׁ ְשק ּו ָלה ַּכ ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה ְוגִ ּל ּוי ֲע ָריוֹ ת

ילת ֵח ְטא ֶא ָחד ּ ְפ ָע ִמים
יתהַ .ו ֲא ִפ ּל ּו ִּב ְכ ִפ ַ
ׁ ֶש ֵי ּׁש ּבוֹ ָּכ ֵרת אוֹ ִמ ָ

ּו ׁ ְש ִפיכ ּות ַ ּד ִּמיםְ .27וכֹל ַה ּכוֹ ֵעס ְּכ ִא ּל ּו עוֹ ֵבד ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה.28

ַר ּבוֹ ת ְמאֹדְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ִה ְמ ׁ ִשיל ַה ָּנ ִביא ַה ֲח ָט ִאים ֶל ָענָ ן ַה ַּמ ֲא ִפיל
יתי ָכ ָעב ּ ְפ ׁ ָש ֶע ָ
"מ ִח ִ
אוֹ ר ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁשְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכת ּובָ :22
יך"ֵ ,23הם
ימית ַה ׁ ְש ּ ָפ ַעת ׁ ֵשם ֲה ָו ָי"ה
ילים] ֵּבין ּ ְפנִ ִ
[ה ַּמ ְב ִ ּד ִ
ֲע ֵברוֹ ת ֲחמוּרוֹ ת ַ
ָּבר ּו ְך ה ּוא ַל ֶּנ ֶפ ׁש ָה ֱאל ִֹקיתְּ ,כ ַה ְב ָ ּד ַלת ָענָ ן ָעב ְו ָח ׁש ּו ְך ַה ַּמ ְב ִ ּדיל

יה ַעל ֶ ּד ֶר ְך ָמ ׁ ָשל"ְ .ו ֶכ ָענָ ן
ֵּבין ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ָל ָא ֶרץ ְו ַל ָ ּד ִרים ָע ֶל ָ
24
את ָ
ַח ּטֹ ֶ
ילים
יך" ֵהן ֲע ֵברוֹ ת ַק ּלוֹ ת ׁ ֶש ָא ָדם ָ ּד ׁש ַּב ֲע ֵק ָביו ַ ,ה ַּמ ְב ִ ּד ִ
ְּכ ַה ְב ָ ּד ַלת ָענָ ן ַקל ְו ָקל ּו ׁש ַעל ֶ ּד ֶר ְך ָמ ׁ ָשל.
ביאורים

 .20נדה יג .21 .פ”ה ד”ה ובשאר  .22ישעיה מד ,כב ‘ .23מחיתי כעב פשעיך
וכענן חטאותיך שובה אלי כי גאלתיך’  .24ראה ע”ז יח.
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יצה ַא ַחת ָע ָבה ְויוֹ ֵתרְ .ו ָכ ָכה ַמ ָּמ ׁש
ַמ ֲא ִפילוֹ ת ְּכמוֹ ְמ ִח ָ
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29

ְו ֵכן ִמי ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ּבוֹ ַּג ּס ּות ָהר ּו ַח ְ ,ו ָכ ֵה ָּנה ַר ּבוֹ ת ִּבגְ ָמ ָרא.
30

ְו ַת ְלמ ּוד ּתוֹ ָרה ְּכנֶ גֶ ד ֻּכ ָּלןְּ ,כ ַמ ֲא ַמר ַרזַ "ל "ִ :ו ֵּתר ַה ָּקדוֹ ׁש
ָּבר ּו ְך ה ּוא ַעל ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה" ְוכו'.31
יאת ׁ ְש ַמע ׁ ֶש ַעל ַה ִּמ ּ ָטה ְל ַק ֵּבל ָע ָליו ַא ְר ַּבע
ְו ָל ֵכן ִס ְ ּדר ּו ִּב ְק ִר ַ
ִמיתוֹ ת ֵּבית ִ ּדין ְוכו'ִ .מ ְּל ַבד ׁ ֶש ַעל ּ ִפי ַה ּסוֹ ד ָּכל ַה ּפוֹ גֵ ם
ביאורים
 .25דברים טו ,ט  .26עיין כתובות סח .27 :ערכין טו .28 :זוה”ק ח”א כז.29 :
סוטה ד‘ :כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עוובד עבודת כוכבים’  .30ירושלמי
חגיגה פ”א ה”ז ‘ .31מצאנו שויתר הקב”ה לישראל על עכו”ם ועל ג”ע ועל ש”ד,

על מאסתם של תורה לא ויתר ,מאי טעמא ויאמר ה’ על אשר וגו’
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ילהְ ,ו ַה ּפוֹ גֵ ם
ְּבאוֹ ת יוֹ "ד ׁ ֶשל ׁ ֵשם ֲה ָו ָי"ה ְּכ ִא ּל ּו נִ ְת ַח ֵ ּיב ְס ִק ָ
ש ֵר ָפהּ ,ו ְבאוֹ ת ָוי"ו – ְּכ ִא ּל ּו
ְּבאוֹ ת ֵה"א ְּכ ִא ּל ּו נִ ְת ַח ֵ ּיב ְ ׂ

פרק ח

נִ ְת ַח ֵ ּיב ֶה ֶרגּ ,ו ְבאוֹ ת ֵה"א ַא ֲחרוֹ נָ ה – ְּכ ִא ּל ּו נִ ְת ַח ֵ ּיב ֶחנֶ ק.
יאת ׁ ְש ַמע ּפוֹ גֵ ם ְּבאוֹ ת יוֹ "דּ ,ו ְת ִפ ִּלין – ְּבאוֹ ת
ְו ַה ְּמ ַב ּ ֵטל ְק ִר ַ
יצית – ְּבאוֹ ת ָוי"וּ ,ו ְת ִפ ָּלה – ְּבאוֹ ת ֵה"א ְוכו'.
ֵה"אְ ,ו ִצ ִ
ש ִּכיל ִל ְלמֹד ִל ׁ ְש ָאר ֲעווֹ נוֹ ת ַו ֲח ָט ִאיםּ ,ו ִב ּט ּול
ּו ִמזֶ ּה ָיכוֹ ל ַה ַּמ ְ ׂ
ּתוֹ ָרה ְּכנֶ גֶ ד ֻּכ ָּלן:

ְו ִה ֵּנה ַא ֲח ֵרי ַה ֲע ָמ ַקת ַה ַ ּד ַעת ְּב ָכל ַה ַּנ"ל ,י ּו ַכל ְל ַב ֵּק ׁש ֶּב ֱא ֶמת
"כרֹב ַר ֲח ֶמ ָ
ֵמ ֻע ְמ ָקא ְ ּד ִל ָּבאְּ :
יך ְמ ֵחה ְפ ׁ ָש ַעי" ְוכו'ִּ ,1כי ֲאזַ י
ִּת ָּק ַבע ְּב ִל ּבוֹ ֶּב ֱא ֶמת ֹּג ֶדל ָה ַר ֲח ָמנ ּות ַעל ְּב ִחינַ ת ֱאל ֹק ּות
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3

ׁ ֶש ְּבנַ ְפ ׁשוֹ ְו ׁ ֶש ְּל ַמ ְע ָלה ַּכ ַּנ"לּ .2ו ָבזֶ ה ְיעוֹ ֵרר ַר ֲח ִמים ָה ֶע ְליוֹ נִ ים

ש ֵרה ִמ ּדוֹ ת ָה ַר ֲח ִמיםַ ,ה ִּנ ְמ ׁ ָשכוֹ ת ֵמ ָרצוֹ ן
ִמ ּׁ ְשל ֹ ׁ
ש ֶע ְ ׂ
4
ְ
ָה ֶע ְליוֹ ן ָּבר ּוך ה ּוא ַה ִּנ ְר ָמז ְּבקוֹ צוֹ ׁ ֶשל יוֹ "ד ֶ ׁ ,ש ְּל ַמ ְע ָלה
ַמ ְע ָלה ִמ ְּב ִחינַ ת ַה ַה ׁ ְש ּ ָפ ָעה ַה ִּנ ׁ ְש ּ ַפ ַעת ֵמאוֹ ִתיּ וֹ ת ׁ ֵשם
ֲה ָו ָי"ה.
ש ֵרה ִמ ּדוֹ ת ָה ַר ֲח ִמים ְמנַ ִּקים ָּכל ַה ּ ְפגָ ִמים,
ְו ָל ֵכן ׁ ְשל ֹ ׁ
ש ֶע ְ ׂ
5
שא ָעוֹן ָו ֶפ ׁ ַשעְ ...ונַ ֵּקה"ְ ,ו ׁש ּוב ֵאין
ּו ְכמוֹ ׁ ֶש ָּכת ּוב " :נוֹ ֵ ׂ
ְינִ ָ
יקה ְל ַה ִחיצוֹ נִ ים ְו ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא ֵמ ַה ׁ ְש ּ ָפ ַעת ֵה"א
ַּת ָּת ָאה ַּכ ַּנ"לּ ( 6ו ָבזֶ ה ָּת ׁש ּוב ֵה"א ַּת ָּת ָאה ִל ְמקוֹ ָמ ּה ְל ִה ְת ַי ֵחד
ְּביוֹ "ד ֵה"א ָוא"וְ ,ו ַדי ַל ֵּמ ִבין).
ְו ֵכן ַמ ָּמ ׁש ְל ַמ ּ ָטה ַּב ֶּנ ֶפ ׁש ָה ֱאל ִֹקית ׁ ֶש ָּב ָא ָדםׁ ,ש ּוב ֵאין
ביאורים

פרק ח  .1תהלים נא ,ג  .2פ”ז  .3על ידי הבקשה מעורר רחמנותו של
הקב”ה  .4ראה לעיל פ”ד ד”ה וביאור הענין  .5במדבר יד ,יח  .6פ”ו ד”ה וזהו
שאמרו
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יכם ַמ ְב ִ ּד ִ
ֲעווֹ נוֹ ֵת ֶ
יליםּ ,ו ְכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו"ְ :7ונַ ֵּקהְ ,מנַ ֶּקה ה ּוא

ש ָרהּ ְ ,10ד ִאינ ּון ָמ ׁ ְש ֵכי ֲע ַל ְייה ּו ִּב ְרע ּו ָתא ְ ּד ִל ָּבא
ּ ָפ ָר ׁ ַשת ַח ֵ ּיי ָ ׂ

ַל ּׁ ָש ִבים"ִ ,ל ְרחֹץ ּו ְלנַ ּקוֹ ת נַ ְפ ׁ ָשם ִמ ְּלב ּו ׁ ִשים ַה ּצוֹ ִאיםֵ ,הם
"מ ַל ּ ַפ ְפ ּתוֹ " ְוכו'.
ַה ִחיצוֹ נִ יםְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכת ּוב ַּב ְ ּג ָמ ָראְ ,8

ילא ַס ִ ּגי ְל ִא ְת ְק ָר ָבא ְל ַמ ְל ָּכא ְוכו'):
ַי ִּתיר ּו ְב ֵח ָ
ביאורים

 .10ח”א קכט:
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ּו ֵמ ַא ַחר ׁ ֶשר ּו ַח ָע ְב ָרה ַו ְּת ַט ֲה ֵרםֲ ,אזַ י ּת ּו ַכל נַ ְפ ׁ ָשם ָל ׁש ּוב ַעד
ֲה ָו ָי"ה ָּבר ּו ְך ה ּוא ַמ ָּמ ׁשְ ,ו ַל ֲעלוֹ ת ַמ ְע ָלה ַמ ְע ָלה ִל ְמקוֹ ָר ּה

ּו ְל ָד ְב ָקה ּבוֹ ִי ְת ָּב ַר ְך ְּב ִיח ּוד נִ ְפ ָלאְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָה ְי ָתה ְמ ֻי ֶח ֶדת ּבוֹ
ִי ְת ָּב ַר ְך ְּב ַת ְכ ִלית ַה ִ ּיח ּוד ְּב ֶט ֶרם ׁ ֶש ְּנ ָפ ָח ּה ְּבר ּו ַח ּ ִפיו ִי ְת ָּב ַר ְך
ֵל ֵירד ְל ַמ ּ ָטה ּו ְל ִה ְת ַל ֵּב ׁש ְּבג ּוף ָה ָא ָדם ( ּו ְכמוֹ ַעל ֶ ּד ֶר ְך ָמ ׁ ָשל
ְּב ָא ָדם ַהנּ וֹ ֵפ ַח ְּבר ּו ַח ּ ִפיוְּ ,ב ֶט ֶרם ׁ ֶשיּ וֹ ֵצא ָהר ּו ַח ִמ ּ ִפיו ה ּוא
ְמ ֻי ָחד ְּבנַ ְפ ׁשוֹ )ְ .וזוֹ ִהיא ְּת ׁש ּו ָבה ׁ ְש ֵל ָמה.

ְו ִה ֵּנה ְּב ִחינַ ת ִיח ּוד זֶ ה ּו ְת ׁש ּו ָבה זוֹ ִהיא ְּב ִחינַ ת ְּת ׁש ּו ָבה
יל ָאה ׁ ֶש ְּל ַא ַחר ְּת ׁש ּו ָבה ַּת ָּת ָאהּ ,ו ְכמוֹ ׁ ֶש ָּכת ּוב ַּבזֹ ַּהר
ִע ָּ
ַה ָּקדוֹ ׁש ְּב ַר ֲע ָיא ְמ ֵה ְ
יל ָאה
ימנָ א ּ ָפ ָר ׁ ַשת נָ ֹׂ
שאּ ִ ,9ד ְת ׁש ּו ָבה ִע ָּ
יתא ִּב ְד ִחיל ּו ּו ְר ִחימ ּו ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִריךְ
ִהיא ְ ּד ִי ְת ַע ֵּסק ְּבאוֹ ָר ְי ָ
ֱה ֵוא ְוכו' ְ ּד ִאיה ּו ֶּבן י"ה ִּבינָ ה ְוכו' ( ּו ַמ ֲע ַלת ַּב ֲע ֵלי ְּת ׁש ּו ָבה
ַעל ַצ ִ ּד ִ
יקים ְ ּגמ ּו ִרים ָּבזֶ ה ִהיא ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכת ּוב ַּבזֹ ַּהר ַה ָּקדוֹ ׁש
ביאורים

 .7יומא פו .8 .ע”ז ה .9 .קכג.
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פרק ט

ְ ּדאוֹ ָר ְי ָ
יתא ֵמ ָח ְכ ָמה נָ ְפ ָקאְ .7ו ֵכן ַה ַּמ ֲח ׁ ָש ָבה ְּב ַמ ֲח ׁ ַש ְב ּתוֹ
10
9
ִי ְת ָּב ַר ְךְ ,8ו ַה ִ ּד ּב ּור ִּב ְד ַבר ה' ז ּו ֲה ָל ָכה ּ ,ו ְכמוֹ ׁ ֶש ָּכת ּוב

ּו ֵבא ּור ָה ִענְ ָיןְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכת ּוב ַּבזֹ ַּהר ַה ָּקדוֹ ׁש ְו ִת ּק ּונִ ים ְּב ַכ ָּמה
יל ָאהְ ,ו ָה ֵאם רוֹ ֶב ֶצת
ְמקוֹ מוֹ תּ ְ ,1ד ִבינָ ה ִא ִ
יהי ְּת ׁש ּו ָבה ִע ָּ
ַעל ָה ֶא ְפרוֹ ִחים ְוכו'ּ ְ .2ד ַה ְיינ ּו ׁ ֶש ַעל ְי ֵדי ׁ ֶש ִּמ ְת ּבוֹ נֵ ן ִּבגְ ֻד ַּלת
ה' ְּב ַה ֲע ָמ ַקת ַה ַ ּד ַעת ,וּמוֹ ִליד ֵמר ּו ַח ִּבינָ תוֹ ְ ּד ִחיל ּו ּו ְר ִחימ ּו

ש ְמ ִּתי ְּב ִפ ָ
שים ְ ּד ָב ַרי ְּב ִפ ָ
יך" .
יך" ּ " ,ו ְד ָב ַרי ֲא ׁ ֶשר ַ ׂ
ָ"ו ָא ִ ׂ
12

11

שה ַה ְ ּצ ָד ָקהְ ,ל ַה ֲחיוֹ ת ר ּו ַח ׁ ְש ָפ ִלים,13
שה ה ּוא ַמ ֲע ֵ ׂ
ְו ַה ַּמ ֲע ֶ ׂ
ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכת ּובִּ :14
שה ה'" ְוכו'ַּ ,15כנּ וֹ ָדע
"כי ׁ ֵש ׁ ֶשת ָי ִמים ָע ָ ׂ

"ל ַא ֲה ָבה ֶאת
ש ְכ ִל ִ ּיים ּו ְבט ּוב ַט ַעם ָו ַד ַעתָּ ,כ ִענְ ָין ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמרְ 3
ִׂ
ָ
ָ
"כי ה ּוא ַח ֶ ּייך" ְוכו'ְ ,ול ֹא ַ ּדי לוֹ ְּב ַא ֲה ָבה
ה' ֱאל ֶֹקיך" ִמ ּׁש ּום ִּ

ַה ְ ּד ֵבק ּות ְו ַה ִ ּיח ּודְּ ,כ ׁ ֶש ִהיא ֵמ ֲח ַמת ַא ֲה ָבה ְוכו'.

ְוכו'ַּ ,כנּ וֹ ָדע – ֲאזַ י נִ ְק ֵראת ָה ֵאם רוֹ ֶב ֶצת ַעל ָה ֶא ְפרוֹ ִחים

ּו ְל ִפי ׁ ֶש ּ ְפגַ ם ַה ְּב ִרית ְּבהוֹ ָצ ַאת זֶ ַרע ְל ַב ּ ָט ָלהְ ,ו ֵאין ָצ ִר ְ
יך

ִט ְב ִעית ַה ְּמ ֻס ֶּת ֶרת ְל ַבד ְוכו' – ְו ֵכן ְּב ִי ְר ָאה ָו ַפ ַחד אוֹ ּב ּו ׁ ָשה
ְוכו'.

אגרת התשובה

אגרת התשובה

אגרת התשובה

אגרת התשובה

ְּב ָמקוֹ ם ַא ֵחרְ .וזוֹ ִהיא ִא ְת ַ ּד ְּבק ּות ְ ּדר ּו ָחא ְּבר ּו ָחא ְּב ַת ְכ ִלית

יאה ְ ּדאוֹ ָר ְי ָ
לוֹ ַמר ַּב ֲע ָריוֹ ת אוֹ ׁ ְש ָאר ִא ּס ּו ֵרי ִּב ָ
יתא אוֹ
ְ ּד ַר ָּבנָ ן ִּ
מ ַחָ ,ל ֵכן
(כי ֲחמ ּו ִרים ִ ּד ְב ֵרי סוֹ ְפ ִרים ְוכו'ּ ,)16פוֹ גֵ ם ַּב ּ ֹ

ְו ִה ֵּנה ִע ַּקר ָה ַא ֲה ָבה ִהיא ִא ְת ַ ּד ְּבק ּות ר ּו ָחא ְּבר ּו ָחאְּ ,כמוֹ
ׁ ֶש ָּכת ּוב"ִ :4י ּׁ ָש ֵקנִ י ִמ ְּנ ׁ ִשיקוֹ ת ּ ִפיה ּו" ְוכו'ַּ ,כנּ וֹ ָדעְ .ו ַעל זֶ ה
ש ֶכל
נֶ ֱא ַמרּ " 5ו ְב ָכל נַ ְפ ׁ ְש ָך"ֶ ׁ ,ש ֵהם ֵהם ָּכל ֶח ְל ֵקי ַה ֶּנ ֶפ ׁשׂ ֵ ,
ּו ִמ ּדוֹ ת ּו ְלב ּו ׁ ֵש ֶ
יהםַ ,מ ֲח ׁ ָש ָבה ִ ּד ּב ּור ּו ַמ ֲע ֶ ׂ
שהְ ,ל ָד ְב ָקה ֻּכ ָּלן ּבוֹ
ִי ְת ָּב ַר ְךּ ְ .ד ַה ְיינ ּו ַה ִּמ ּדוֹ ת ְּב ִמ ּדוֹ ָתיו ִי ְת ָּב ַר ְךָ ,מה ה ּוא ַרח ּום

ש ְכלוֹ ְו ָח ְכ ָמתוֹ ִי ְת ָּב ַר ְך ,ה ּוא ִעיּ ּון ַה ּתוֹ ָרה,
ש ֶכל ְּב ִ ׂ
ְוכו'ְ ,6ו ַה ּ ֵ ׂ
ביאורים

פרק ט  .1ח”ג רטז .2 .דברים כב ,ו  .3שם ל ,כ  .4שה”ש א ,ב  .5דברים ו ,ה
 .6ראה שבת קלג‘ :אבא שאול אומר ‘ואנוהו’ (שמות טו ,ב) הוי דומה לו ,מה
הוא חנון ורחום אף אתה היה חנון ורחום’ ,כאשר האדם הוא רחום כדי להדמות
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ִּת ּקוּנוֹ ה ּוא ְ ּד ִי ְת ַע ֵּסק ְּבאוֹ ָר ְי ָ
יתא ְ ּד ֵמ ָח ְכ ָמה נָ ְפ ָקאְ .17וזֶ ה ּו
ביאורים

אליו יתברך הנה מדת הרחמנות שלו מתדבקת במדת הרחמים של הקב”ה
 .7זוה”ק ח”ב סב .כשבין האדם בשכלו הרי שכל האדם נעשב דבוק בשכלו
של הקב”ה כביכול ,שהוא התורה  .8דבקות המחשבה במחשבתו יתברך היא
ג”כ ע”י התורה  .9שבת קלח :דבקות הדבור הוא ע”י הדבור בהלכה ,שעי”ז
נתאחד דבורו של האדם עם דבר ה’  .10ישעיה נא ,טז  .11עיין סנהדרין צט:
 .12שם נט ,כא  .13שם נז ,טו  .14שמות כ ,יא  .15שענין זה הוא ג”כ ‘להחיות
רוח שפלים’ ,ולכן ע”י מעשה הצדקה דבוק מעשה האדם במעשה הקב”ה
 .16ילקו”ש שה”ש תתקפא‘ :חמורים דברי סופרים מדברי תורה ,שנאמר (שם
א ,ב) ‘כי טובים דודיך מיין’  .17חטאים אחרים פוגמים בכחות נמוכים יותר
בנפש ולכן לתיקונם אי”צ תשובה עילאה דווקא (הקשורה עם עסק התורה –
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ׁ ֶש ָּכת ּוב ְּב ַת ָּנא ְ ּד ֵבי ֵא ִל ָ ּיה ּוָ :18א ָדם ָע ַבר ֲע ֵב ָרה ְונִ ְת ַח ֵ ּיב

פרק י

ִמ ָ
שה ְו ִי ְח ֶיה?ִ 19אם ָה ָיה ָרגִ יל ִל ְקרוֹ ת
יתה ַל ָּמקוֹ םַ ,מה ַ ּי ֲע ֶ ׂ
ַ ּדף ֶא ָחדִ ,י ְק ָרא ׁ ְשנֵ י ַ ּד ּ ִפים; ִל ׁ ְשנוֹ ת ּ ֶפ ֶרק ֶא ָחדִ ,י ׁ ְשנֶ ה ׁ ְשנֵ י

יל ָאה זוֹ ְ ּד ִא ְת ַ ּד ְּבק ּו ָתא ְ ּדר ּו ָחא ְּבר ּו ָחא ַעל
ְו ִה ֵּנה ְּת ׁש ּו ָבה ִע ָּ

ּ ְפ ָר ִקים ְוכו'.
ְו ַה ְיינ ּו ִּכ ְמ ׁ ַשל ֶח ֶבל ַה ִּנ ְפ ָסק ְוחוֹ זֵ ר ְוקוֹ ׁ ְשרוֹ ֶ ׁ ,ש ִּב ְמקוֹ ם
ַה ֶּק ׁ ֶשר ה ּוא ָּכפ ּול ּו ְמ ֻכ ּ ָפלְ .ו ָכ ָכה ה ּוא ְּב ֶח ֶבל נַ ֲח ָלתוֹ ְוכו'.20
"ב ֶח ֶסד ֶו ֱא ֶמת ְי ֻכ ּ ַפר ָעוֹן" ְוכו'ְ ,ו ֵאין
ְוזֶ ה ּו ׁ ֶש ָא ַמר ַה ָּכת ּובְּ ,21
ֱא ֶמת ֶא ָּלא ּתוֹ ָרה ְוכו'ַ ,ו ֲעוֹן ֵּבית ֵע ִלי ְּבזֶ ַבח ּו ִמנְ ָחה ה ּוא
ְ ּד ֵאינוֹ ִמ ְת ַּכ ּ ֵפרֲ ,א ָבל ִמ ְת ַּכ ּ ֵפר ְּבתוֹ ָרה ּוגְ ִמיל ּות ֲח ָס ִדים,
יתא ְּבסוֹ ף ּ ֶפ ֶרק ַק ָּמא ְ ּדר ׁ
ִּכ ְד ִא ָ
ֹאש ַה ּׁ ָשנָ ה.22
ביאורים

מוח) ,ותשובה עילאה בהם הוא רק לשלמות התשובה ,אבל הסרת הפגם הוא
בתשובה תתאה .אבל בפגם הברית – הנה להסרת ותיקון הפגם צריך לתשובה
עילאה ,דכיון שהפגם (בנפש ,וכנגדו בעולמות העליונים) הוא במוח – הנה
תיקונו ע”י התורה דמחכמה נפקא  .18תדב”א רבה פ”ה  .19על עבירות אחרות
אין כל שאלה ‘מה יעשה’ – כי תיקונו ע”י תשובה ,אלא שכאן מיירי במי שעבר
עבירה ונתחייב מיתה למקום ,שהוא הוצאת ז”ל שחייב ע”ז מיתה בידי שמים,
וסתם תשובה אינה מועלת ע”ז כי אם תשובה עילאה – עסק התורה  .20דברים
לב ,ט  .21משלי טז ,ו .וראה ירושלמי ר”ה פ”ג ה”ח  .22יח.
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ְי ֵדי ּתוֹ ָרה ּוגְ ִמיל ּות ֲח ָס ִדים ִהיא ִּב ְב ִחינַ ת ַה ְמ ׁ ָש ָכה ִמ ְל ַמ ְע ָלה
שים
ְל ַמ ּ ָטהִ ,ל ְהיוֹ ת ְ ּד ַבר ה' ַמ ָּמ ׁש ְּב ִפיוּ ,ו ְכמוֹ ׁ ֶש ָּכת ּוב"ָ :1ו ָא ִ ׂ
ְ ּד ָב ַרי ְּב ִפ ָ
יך"ִ ,ו ִ
ימינוֹ ְּת ַח ְּב ֵקנִ יִּ 2בגְ ִמיל ּות ֲח ָס ִדיםּ ְ ,ד ֶח ֶסד
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אגרת התשובה

ְ ּדרוֹ ָעא ְי ִמינָ א ְוכו'ֲ .3א ָבל ָא ָדם ַה ַּת ְח ּתוֹ ן ָצ ִר ְ
יל ְך
יך ֵל ֵ

ִמ ַּמ ְד ֵרגָ ה ְל ַמ ְד ֵרגָ ה ִמ ַּמ ּ ָטה ְל ַמ ְע ָלהִ ,היא ְּב ִחינַ ת ְּת ׁש ּו ָבה
יל ָאה ְו ִא ְת ַ ּד ְּבק ּות ר ּו ָחא ְּבר ּו ָחא ְּב ַכ ָ ּונַ ת ַה ֵּלב ִּב ְת ִפ ָּלה,
ִע ָּ
יהְּ ,כ ֵדי לוֹ ַמר ְ"ו ָא ַה ְב ָּת"
יאת ׁ ְש ַמע ּו ִב ְרכוֹ ֶת ָ
ּו ִב ְפ ָרט ִּב ְק ִר ַ
ָ
ָ
"ב ָכל ְל ָב ְבך ּו ְב ָכל נַ ְפ ׁ ְשך" ְוכו' ֶּב ֱא ֶמת ַל ֲא ִמ ּתוֹ ְ ,ו ֵכן
כו' ְּ
ְ"ו ָהי ּו ַה ְ ּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה" ְוכו' ְ"ו ִד ַּב ְר ָּת ָּבם" ְוכו'ִ ,ל ְהיוֹ ת ְ ּד ַבר
ה' ְּב ִפיו ֶּב ֱא ֶמתְ ,ו ֵאין ֱא ֶמת ְוכו'ְ .4ו ֵכן ְל ַק ֵ ּים ָּכל ַה ִּמ ְצווֹ ת,
"ה ֵרי ַא ְּת
"א ׁ ֶשר ִק ְ ּד ׁ ָשנ ּו ְּב ִמ ְצווֹ ָתיו"ְּ ,כמוֹ ֲ
ְּכמוֹ ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ֲ
ְמ ֻק ֶ ּד ׁ ֶשת ִלי"ִ ,5היא ְּב ִחינַ ת ק ֶֹד ׁש ָה ֶע ְליוֹ ןְ ,ל ׁשוֹ ן ּ ְפ ִר ׁ
יש ּות
ְו ַה ְב ָ ּד ָלהֶ ׁ ,ש ֵאינוֹ ָיכוֹ ל ְל ִה ְת ַל ֵּב ׁש ּתוֹ ְך ָע ְל ִמין ִמ ּׁש ּום ְ ּדכ ָֹּלא
ביאורים

פרק י  .1ישעיה נא ,טז  .2שה"ש ב ,ו  .3תיקו"ז יז .חסד נקרא יד ימינו של
הקב"ה כביכול ,וכתיב 'וימינו תחבקני' שע"י מדת החסד הוא החיבוק ,וכאשר
האדם עוסק בגמילות חסדים נמשך עליו חסדו של הקב"ה ומחבקו  .4ראה
ירושלמי ר"ה פ"ג ה"ח' :ואין אמת אלא תורה ,היך מה דאת אמר (משלי כב ,כג)
'אמת קנה ואל תמכור חכמה ומוסר ובינה''  .5קידושין ה:
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יה ְּכ ָלא ָח ׁ ֵשיבֶ ,א ָּלא ִּב ְב ִחינַ ת סוֹ ֵבב ָּכל ָע ְל ִמין ,ה ּוא
ַק ֵּמ ּ
ְ
ָרצוֹ ן ָה ֶע ְליוֹ ן ָּבר ּוך ה ּוא ְוכו' ְּכמוֹ ׁ ֶש ִּנ ְת ָּב ֵאר ְּב ִל ּק ּו ֵטי

ְיכוֹ ִלין ַל ֲהפ ְֹך ִל ָּבם ְּכ ֶרגַ ע ִמן ַה ָּק ֶצהֲ ,אזַ י ֵע ָצה ַה ְ ּיע ּו ָצה
12

ְל ַה ְק ִ ּדים ְּב ִחינַ ת ְּת ׁש ּו ָבה ַּת ָּת ָאה ְּב ִת ּק ּון ֲחצוֹ ת ַּכ ַּנ"ל ּ .ו ִמי

"א ֶל ָ
יך ה'
ֲא ָמ ִרים ּ ֶפ ֶרק מ"וְ .וגַ ם ַא ַחר ַה ְּת ִפ ָּלה אוֹ ְמ ִרים ֵ

ׁ ֶש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לוֹ ְּב ָכל ַל ְי ָלהַ ,13על ָּכל ּ ָפנִ ים ל ֹא ִי ְפחֹת ִמ ּ ַפ ַעם

שא"ּ ְ ,ד ַה ְיינ ּו ְל ִא ְת ַ ּד ְּב ָקא ר ּו ָחא ְּבר ּו ָחא ָּכל ַהיּ וֹ ם
נַ ְפ ׁ ִשי ֶא ּ ָ ׂ
ְוכו'ְ .ו ָכל זֶ ה ַעל ְי ֵדי ַה ִה ְת ּבוֹ נְ נ ּות ִּבגְ ֻד ַּלת ֵאין סוֹ ף ָּבר ּוךְ

ַא ַחת ַּב ּׁ ָשב ּו ַע ִל ְפנֵ י יוֹ ם ַה ּׁ ַש ָּבתַּ ,כנּ וֹ ָדע ַליּ וֹ ְד ִעים ׁ ֶש ַה ּׁ ַש ָּבת
"ת ׁ ֵש"ב
ִהיא ְּב ִחינַ ת ְּת ׁש ּו ָבה ִע ָּ
יל ָאהְ ,ו ׁ ַש ָּב"ת אוֹ ִתיּ וֹ ת ָּ

יה ּו ִב ְפס ּו ֵקי ְ ּדזִ ְמ ָרה,
ה ּוא ְּב ַה ֲע ָמ ַקת ַה ַ ּד ַעת ִּב ׁ ְש ַּת ִים ְל ָפנֶ ָ

ֱאנוֹ ׁש"ִּ ,14כי ַּב ּׁ ַש ָּבת ִהיא ֲע ִליּ וֹ ת ָהעוֹ ָלמוֹ ת ִל ְמקוֹ ָרם כו',

ַּכנּ וֹ ָדע.

ּו ִב ְפ ָרט ְּת ִפ ּלוֹ ת ַה ּׁ ַש ָּבת ְו ַדי ַל ֵּמ ִבין.

יל ָאהָ ,צ ִר ְ
יך
ּו ֵמ ַא ַחר ׁ ֶש ַה ְּת ִפ ָּלה ִהיא ְּב ִחינַ ת ְּת ׁש ּו ָבה ִע ָּ
יה ְּב ִחינַ ת ְּת ׁש ּו ָבה ַּת ָּת ָאהְ .וזֶ ה ּו ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַרזַ "ל
ְל ַה ְק ִ ּדים ְל ָפנֶ ָ
ְ
כ ֶבד ר ׁ
ֹאש",
ַּב ִּמ ׁ ְשנָ הֵ :6
"אין עוֹ ְמ ִדין ְל ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ֶא ָּלא ִמ ּתוֹ ך ּ ֹ

"ש ּו ָבה ֵא ַלי ִּכי גְ ַא ְל ִּת ָ
( ּו ָבזֶ ה י ּו ַבן ַמה ּׁ ֶש ָּכת ּובׁ :15
יך"ֵ ּ .פר ּו ׁש,
יתי ָכ ָעב ְפ ׁ ָש ֶע ָ
יך"ִ ,היא ַה ֲע ָב ַרת ַה ִּס ְט ָרא
"מ ִח ִ
ִּכי ֵמ ַא ַחר ׁ ֶש ָּ

ַא ֲח ָראּ ,ו"גְ ַא ְל ִּת ָ
יך" ִמן ַה ִחיצוֹ נִ ים ְּב ִה ְתעוֹ ְרר ּות ַר ֲח ִמים

ּו ֵפ ֵר ׁש ַר ׁ ִש"יַ :ה ְכנָ ָעהְ .ו ִהיא ְּב ִחינַ ת ְּת ׁש ּו ָבה ַּת ָּת ָאה ְלעוֹ ֵרר

ֶע ְליוֹ נִ ים ְּב ִא ְת ֲער ּו ָתא ִ ּד ְל ַת ָּתא ִּב ְת ׁש ּו ָבה ַּת ָּת ָאה ַּכ ַּנ"ל,16

9

ַר ֲח ִמים ַּכ ַּנ"לְ ,7ו ִכ ְד ָי ֵליף ָה ָתם ִּבגְ ָמ ָראִ 8מ ְּק ָרא ִ ּד ְכ ִתיב
ְ"ו ִהיא ָמ ַ ּרת נָ ֶפ ׁש".

יתא ׁ ָשםָּ 10תנ ּו ַר ָּבנָ ןֵ ,אין עוֹ ְמ ִדין ְל ִה ְת ּ ַפ ֵּלל
ָא ֵכן ַּב ָּב ַר ְי ָּ
11
כל
ֶא ָּלא ִמ ּתוֹ ְך ִ ׂ
ש ְמ ָחה ְ .ו ַע ְכ ׁ ָשו ְּבדוֹ ר ָיתוֹ ם ַהזֶ ּהֶ ׁ ,ש ֵאין ַה ּ ֹ
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ֲאזַ י ׁ
יל ָאה).
"ש ּו ָבה ֵא ַלי" ִּב ְת ׁש ּו ָבה ִע ָּ
ביאורים

כי התפילה היא תשובה עילאה שאינה במרירות והכנעה ,אלא בשמחה ,וכפי
שיתבאר להלן סוף פי"א שתשובה עילאה היא בשמחה רבה  .12לעיל פ"ז
ד"ה ואולם  .13לערוך תיקון חצות בכל לילה  .14תהלים צ ,ג .דכיון שעיקר
ענין תשובה עילאה הוא בשבת לכה"פ צריך להיות תשובה תתאה לפני שבת
 .15ישעיה מד ,כב  .16ד"ה ומאחר שהתפילה

ביאורים

 .6ברכות ל .7 :לעיל פ"ז ד"ה ואולם ' .8אין עומדין להתפלל אלא מתוך
כובד ראש וכו' ,מנא הני מילי ,אמר רבי אלעזר דאמר קרא 'והיא מרת נפש''
 .9שמואל-א א ,י  .10לא .11 .ההכנה האחרונה לתפילה צריכה להיות השמחה,
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פרק יא

שר ָו ָדם ֵּכןֶ ׁ ,ש ָ ּצ ִר ְ
יך ָה ָא ָדם ִל ְמחֹל ֵּת ֶכף
ַו ֲה ֵרי ֲא ִפ ּל ּו ְּב ִמ ַ ּדת ָּב ָ ׂ

ְו ָא ְמנָ ם ִל ְהיוֹ ת ְּב ִל ּבוֹ ַה ַה ְכנָ ָעהִ ,היא ְּב ִחינַ ת ְּת ׁש ּו ָבה ַּת ָּת ָאה

ילה ְול ֹא ְי ֵהא ַא ְכזָ ִרי ִמ ִּל ְמחֹל,
ּו ִמ ָ ּיד ׁ ֶש ְּמ ַב ְּק ׁ ִשים ִמ ֶּמנּ ּו ְמ ִח ָ
יתא ִּבגְ ָמ ָרא ְּבסוֹ ף ּ ֶפ ֶרק ח'
ַו ֲא ִפ ּל ּו ְּבקוֹ ֵט ַע ַיד ֲח ֵברוֹ ִּ ,כ ְד ִא ָ

יל ָתא
ש ְמ ָחה ַּבה'ְ ׁ ,ש ֵּת ֶ
ַּכ ַּנ"לְ ,1וגַ ם ַה ּ ִ ׂ
יהן ְּב ַי ַחדְּ ,כ ָבר ִמ ְּ
ֲאמ ּו ָרה ְּב ִל ּק ּו ֵטי ֲא ָמ ִרים סוֹ ף ּ ֶפ ֶרק ל"דְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכת ּוב
יב ִאי ִמ ִּס ְט ָרא ָ ּדא"
"ח ְד ָוה ְּת ִק ָ
ַּבזֹ ַּהר ַה ָּקדוֹ ׁשֶ :2
יעא ְּב ִל ָּ
ְוכו'ּ .ו ְב ֵצר ּוף עוֹ ד ָה ֱאמ ּונָ ה ְו ַה ִּב ּ ָטחוֹ ן ִל ְהיוֹ ת נָ כוֹ ן ִל ּבוֹ
ָּבט ּו ַח ַּבה'ִּ ,כי ָח ֵפץ ֶח ֶסד ה ּואְ 3ו ַחנּ ּון ְו ַרח ּוםְ 4ו ַרב ִל ְסל ַֹח
("כרֹב
יחה ֵמ ִא ּתוֹ ִי ְת ָּב ַר ְך ְּ
ילה ּו ְס ִל ָ
ֵּת ֶכף ּו ִמ ָ ּיד ׁ ֶש ְּמ ַב ֵּק ׁש ְמ ִח ָ

ַר ֲח ֶמ ָ
יך ְמ ֵחה ְפ ׁ ָש ָעי"ַּ ,5
"כ ְּב ֵסנִ י ַט ֲה ֵרנִ י""ְ ,6ו ָכל ֲעווֹ נוֹ ַתי
ְמ ֵחה" ְוכו'ְּ ,)7ב ִלי ׁש ּום ָס ֵפק ּו ְס ֵפק ְס ֵפ ָ
יקא ָּבעוֹ ָלםּ .ו ְכמוֹ

ש ֵרה ֵּת ֶכף ׁ ֶש ְּמ ַב ְּק ׁ ִשים
ׁ ֶש ָאנ ּו ְמ ָב ְר ִכין ְּב ָכל ְּת ִפ ַּלת ׁ ְשמוֹ נֶ ה ֶע ְ ׂ
"בר ּו ְך ַא ָּתה ה' ַחנּ ּון ַה ַּמ ְר ֶּבה ִל ְסל ַֹח"ַ .ו ֲה ֵרי
ְ
"ס ַלח ָלנ ּו" כו'ָּ ,
ְס ֵפק ְּב ָרכוֹ ת ְל ָה ֵקלִ ,8מ ּׁש ּום ֲח ׁ ַש ׁש ְּב ָר ָכה ְל ַב ּ ָט ָלה!ֶ 9א ָּלא
"ס ַלח ָלנ ּו ְמ ַחל
ֵאין ָּכאן ׁש ּום ָס ֵפק ְּכ ָללֵ ,מ ַא ַחר ׁ ֶש ִּב ַּק ׁ ְשנ ּו ְ

ְ ּד ָב ָבא ַק ָּמא ְ .ו ִאם ִּב ֵּק ׁש ִמ ֶּמנּ ּו ׁ ָשלֹשׁ ּ ְפ ָע ִמים ְול ֹא ָמ ַחל
לוֹ ׁ ,ש ּוב ֵאין ָצ ִר ְ
יך ְל ַב ֵּק ׁש ִמ ֶּמנּ ּוְ .12ו ַה ִ ּג ְבעוֹ נִ יםֶ ׁ ,ש ִּב ֵּק ׁש ָ ּד ִוד
ילה ְּב ַעד ׁ ָשא ּול ׁ ֶש ֵה ִמית ֶאת
ַה ֶּמ ֶל ְך ָע ָליו ַה ּׁ ָשלוֹ ם ֵמ ֶהם ְמ ִח ָ
יהם ׁ ֶש ּל ֹא ָיבֹא ּו ִּב ְק ַהל
ַה ִּג ְבעוֹ נִ ים ְול ֹא ָרצ ּו ִל ְמחֹלּ ָ ,גזַ ר ָ ּד ִוד ֲע ֵל ֶ
14

13

יתא ְּב ֶפ ֶרק ח' ִ ּד ָ
ה' ׁ ֶש ֵהם ַר ֲח ָמנִ ים ְוכו' ִּ ,כ ְד ִא ָ
יבמוֹ ת .
ּו ְב ִמ ַ ּדת ַה ָּקדוֹ ׁש ָּבר ּו ְך ה ּוא ַעל ַא ַחת ַּכ ָּמה ְו ַכ ָּמה ְל ֵאין ֵקץ.
"חנּ ּון ַה ַּמ ְר ֶּבה ִל ְסל ַֹח",
ּו ַמה ּׁ ֶש ְּמ ׁ ַש ְּב ִחים ּו ְמ ָב ְר ִכים ֶאת ה'ַ :
"ה ַּמ ְר ֶּבה" ָ ּד ְי ָ
ַ
יקאּ ,15ו ְכמוֹ ׁ ֶש ָּכת ּוב ְּב ֶעזְ ָרא"ְ :16ו ַרב ִל ְסל ַֹח",
יש ְל ִא ׁ
שר ָו ָדםִ ,אם ֶי ֱח ָטא ִא ׁ
יש ּו ִב ֵּק ׁש
ְ ּד ַה ְיינ ּו ׁ ֶש ְּב ִמ ַ ּדת ָּב ָ ׂ
ילה ּו ָמ ַחל לוֹ ְו ַא ַחר ָּכ ְך ָחזַ ר ְלסוּרוֹ ָ ,ק ׁ ֶשה ְמאֹד
ִמ ֶּמנּ ּו ְמ ִח ָ
יעיתֲ .א ָבל
ישית ּו ְר ִב ִ
כל ׁ ֶש ֵּכן ִּב ׁ ְש ִל ׁ ִ
ׁ ֶש ִ ּי ְמחֹל לוֹ ׁ ֵשנִ יתּ ,ו ִמ ּ ֹ

ָלנ ּו"ְ .ו ִא ּל ּו ל ֹא ָה ִיינ ּו חוֹ זְ ִרים ְוחוֹ ְט ִאיםָ ,ה ִיינ ּו נִ גְ ָא ִלין ִמ ָ ּיד,
ש ָר ֵאל".10
"בר ּו ְך ַא ָּתה ה' גּ וֹ ֵאל ִי ְ ׂ
ְּכמוֹ ׁ ֶש ָאנ ּו ְמ ָב ְר ִכין ָּ

ביאורים

פרק יא  .1פ"י ,וע"ע פ"ז באורך  .2ח"ג עה .3 .מיכה ז ,יח  .4תהלים קיא ,ד
 .5שם נא ,ג  .6שם ,ד  .7שם ,יא  .8רמב"ם ברכות פ"ח הי"ב .שו"ע או"ח יח,
א .קעד ,ד  .9ראה ברכות לג' .כל המברך ברכה שאינה צריכה עובר משום 'לא
תשא' '  .10ברכת גואל ישראל היא אחר ברכת חנון המרבה לסלוח ,דאחר

ברכת חנון המרבה לסלוח שבוודאי סולח בה ה' – צריכה לבא תיכף הגאולה,
אלא שחוזרים וחוטאים ולכן לא באה הגאולה  .11צב .12 .ראה יומא פז.
 .13הרי שההכרח למחול גדול כ"כ ,שאם אינו מוחל – אינו שייך לקהל ה',
ואי"ז רק חיוב למחול אלא זהו כל הגדר ד'קהל ה''  .14עח .15 :דאינו על עצם
הסליחה ,שזה הרי צריך להיות גם בבשר ודם ,אלא על שסולח ריבוי פעמים
 .16עיין נחמיה ט יז-יט

ביאורים
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ְּב ִמ ַ ּדת הקב"ה ֵאין ֶה ְפ ֵר ׁש ֵּבין ּ ַפ ַעם ַא ַחת ְל ֶא ֶלף ּ ְפ ָע ִמים,

"א ֱח ָטא ְו ָא ׁש ּוב"ִּ ,26כי ַה ְיינ ּו ַ ּד ְו ָקא ׁ ֶש ִּב ׁ ְש ַעת
ְו ֵאין זֶ ה ֶ
ְ
ַה ֵח ְטא ָה ָיה ָיכוֹ ל ִל ְכ ּ ֹב ׁש ִי ְצרוֹ ֶ ,א ָּלא ׁ ֶש ּסוֹ ֵמך ְּב ִל ּבוֹ ַעל

ֵאינָ ן ִּב ְב ִחינַ ת ְּגב ּול ְו ַת ְכ ִלית ֶא ָּלא ִּב ְב ִחינַ ת ֵאין סוֹ ףְּ ,כמוֹ

ַה ְּת ׁש ּו ָבה; ְו ָל ֵכן ,הוֹ ִאיל ְו ַה ְּת ׁש ּו ָבה גּ וֹ ֶר ֶמת לוֹ ַל ֲחטֹא,

"כי ל ֹא ָכל ּו ַר ֲח ָמיו"ּ ,ו ְלגַ ֵּבי ְּב ִחינַ ת ֵאין סוֹ ף ֵאין
ׁ ֶש ָּכת ּובִּ :17

יקין" ָ ּד ְי ָ
"אין ַמ ְס ּ ִפ ִ
ֵאין ַמ ְס ּ ִפ ִ
יקא;
יקין ְוכו'ְ .ו ַאף ַּגם זֹאת ֵ

יה ְּכ ָלא ַמ ָּמ ׁש
ֶה ְפ ֵר ׁש ְּכ ָלל ֵּבין ִמ ְס ּ ָפר ָק ָטן ְלגָ דוֹ לּ ְ ,דכ ָֹּלא ַק ֵּמ ּ

שה ְּת ׁש ּו ָבה,
ֲא ָבל ִאם ָ ּד ַחק ְונִ ְת ַחזֵ ּק ְונִ ְת ַ ּג ֵּבר ַעל ִי ְצרוֹ ְו ָע ָ ׂ

ָח ׁ ִשיבּ ,18ו ַמ ׁ ְש ֶוה ָקטֹן ְוגָ דוֹ ל ְוכו'ְ .19ו ָל ֵכן ַמ ֲע ִביר ַא ׁ ְשמוֹ ֵתינ ּו
"על ֵח ְטא"
ְּב ָכל ׁ ָשנָ ה ְו ׁ ָשנָ הְ ,20ו ָכל ַה ֲח ָט ִאים ׁ ֶש ִּמ ְת ַו ִ ּדים ְּב ַ

"ס ַלח
ְמ ַק ְּב ִלין ְּת ׁש ּו ָבתוֹ ֲ .א ָבל ָאנ ּו ׁ ֶש ְּמ ַב ְּק ׁ ִשים ְּב ָכל יוֹ ם ְ
ָלנ ּו"ָ ,אנ ּו ַמ ְק ִ ּד ִ
ימין ְל ַב ֵּק ׁש"ְ :27ו ַה ֲחזִ ֵירנ ּו ִּב ְת ׁש ּו ָבה ׁ ְש ֵל ָמה
ְל ָפנֶ ָ
יך"ּ ְ ,ד ַה ְיינ ּו ׁ ֶש ּל ֹא נָ ׁש ּוב עוֹ ד ְל ִכ ְס ָלהְ ,ו ֵכן ְּביוֹ ם

ילה ִהיא ִמ ִּמ ַ ּדת ָה ַר ֲח ִמיםּ ,ו ִמ ּדוֹ ָתיו ַה ְּקדוֹ ׁשוֹ ת
ִּכי ַה ְּמ ִח ָ

יהם
יהם – חוֹ זֵ ר ּו ִמ ְת ַו ֶ ּדה ֲע ֵל ֶ
ִמ ֵ ּדי ׁ ָשנָ הַ ,אף ׁ ֶש ָחזַ ר ְו ָע ַבר ֲע ֵל ֶ
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ַה ִּכ ּפ ּו ִרים ְמ ַב ְק ׁ ִשים"ְ :28י ִהי ָרצוֹ ן ִמ ְּל ָפנֶ ָ
יך ׁ ֶש ּל ֹא ֶא ֱח ָטא
יקין ּו ַמ ְס ּ ִפ ִ
עוֹ ד"ַ ,מ ְס ּ ִפ ִ
"ה ָּבא ִל ּ ָט ֵהר
יקיןְּ ,כ ַמ ֲא ַמר ַרזַ "לַ :29

ְּביוֹ ם ַה ִּכ ּפ ּו ִרים ַּב ּׁ ָשנָ ה ַה ָּב ָאהְ ,ו ֵכן ְלעוֹ ָלםּ .21ו ְב ָכל ׁ ָשנָ ה
ְו ׁ ָשנָ ה ָלאו ַ ּד ְו ָקאֶ ,א ָּלא ְּכמוֹ ֵכן ְּב ָכל יוֹ ם ָויוֹ ם ׁ ָשלֹשׁ ּ ְפ ָע ִמים
"בר ּו ְך ַא ָּתה ה' ַחנּ ּון ַה ַּמ ְר ֶּבה ִל ְסל ַֹח"ּ ,ו ְכ ַמ ֲא ַמר
ְמ ָב ְר ִכיםָּ :

"ה ָּבא" ָ ּד ְי ָ
יקאִ ,מ ָ ּיד ׁ ֶש ָּבאְ .ו ִאי ָלזֹאת ַּגם
ְמ ַס ְ ּי ִעין אוֹ תוֹ "ַ ,

ַרזַ "לְּ :22ת ִפ ָּלה ְּכנֶ גֶ ד ְּת ִמ ִידין ִּת ְּקנ ּו ָהְ ,ו ָת ִמיד ׁ ֶשל ׁ ַש ַחר ָה ָיה

יחה ְו ַה ְּמ ִח ָ
ַה ְּס ִל ָ
ילה ִהיא ִמ ָ ּיד.30

ְמ ַכ ּ ֵפר ַעל ֲע ֵברוֹ ת ַה ַּל ְי ָלהְ ,ו ָת ִמיד ׁ ֶשל ֵּבין ָה ַע ְר ַּב ִים ַעל
ׁ ֶשל יוֹ םְ ,ו ֵכן ִמ ֵ ּדי יוֹ ם ְּביוֹ ם ְלעוֹ ָלםֶ .א ָּלא ׁ ֶשיּ וֹ ם ַה ִּכ ּפ ּו ִרים
ְמ ַכ ּ ֵפר ַעל ֲע ֵברוֹ ת ֲחמוּרוֹ תְ ,23ו ַה ָּת ִמיד ׁ ֶשה ּוא ָק ְר ַּבן עוֹ ָלה

אתי נֶ גְ ִ ּדי ָת ִמיד"ֵ ,אין ַה ְּמ ֻכ ָ ּון ִל ְהיוֹ ת
ּו ַמה ּׁ ֶש ָּכת ּוב"ְ :31ו ַח ּ ָט ִ
32

יה :
ָּת ִמיד ֶע ֶצב נִ ְבזֶ ה ַחס ְו ׁ ָשלוֹ םּ ְ ,ד ָהא ְּכ ִתיב ָּב ְת ֵר ּ

שה ִּב ְל ַבדְ ,24ו ֵכן ַה ְּת ִפ ָּלה ַּבזְ ַּמן ַהזֶ ּה
– ְמ ַכ ּ ֵפר ַעל ִמ ְצווֹ ת ֲע ֵ ׂ
ִעם ַה ְּת ׁש ּו ָבהַּ ,כ ַּנ"ל.25
ביאורים

 .17איכה ג ,כב  .18זוה"ק ח"א יא .19 :פיוט וכל מאמינים לתפילת מוסף
דימים נוראים  .20תפילת יוהכ"פ  .21ראה יומא פו .22 :ברכות כו .23 :יומא
פה .24 :ראה יומא לו .25 .פ"י ד"ה ומאחר
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ביאורים

 .26ראה יומא פה' :האומר אחטא ואשוב אחטא ואשוב אין מספיקין בידו
לעשות תשובה'  .27תפילת שמו"ע ברכת השיבנו  .28סדר אמירת הוידוי
 .29שבת קד .30 .מיד כשרוצה לחזור בתשובה עוד לפני שעשה תשובה
בפועל ,מסייעין אותו .ולכך ג"כ הסליחה והמחילה היא מיד  .31תהלים נא,
ה  .32שם ,י
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יבה ִת ְס ְמ ֵכנִ י"
ש ְמ ָחה" ְוכו' ְ"ור ּו ַח נְ ִד ָ
"ת ׁ ְש ִמ ֵ
ששׂ וֹ ן ְו ִ ׂ
יענִ י ָ ׂ
ַּ
33
ְ
יל ָאה
ְוכו' ּ ,ו ִמ ּׁש ּום ׁ ֶש ָ ּצ ִריך ִל ְהיוֹ ת ָּכל ָי ָמיו ִּב ְת ׁש ּו ָבה ִע ָּ

פרק יב

ש ְמ ָחה ְּב ִי ּס ּו ֵרי ַהגּ ּוףְ ,ל ִפי ׁ ֶש ִהיא טוֹ ָבה ְּגדוֹ ָלה
ְו ַט ַעם ַה ּ ִ ׂ

"מ ֶּנגֶ ד ָס ִביב ְלא ֶֹהל מוֹ ֵעד
ְ"ו ַא ָּתה ִּת ְת ַי ֵ ּצב ִמ ֶּנגֶ ד"ִ ,35

יל ּה
ַו ֲעצ ּו ָמה ַל ֶּנ ֶפ ׁש ַהחוֹ ֵטאתְ ,ל ָמ ְר ָק ּה ָּבעוֹ ָלם ַהזֶ ּה ּו ְל ַה ִ ּצ ָ
ֵמ ַה ֵּמר ּוק ַּב ֵּג ִ
(ב ְפ ָרט ְּבדוֹ רוֹ ֵתינ ּו ֵא ֶּלהֶ ׁ ,ש ֵאין ַּב ְיכ ֶֹלת
יהנּ וֹ םִּ 1

ר ּום ְל ָבבוֹ ְו ִל ְהיוֹ ת ׁ ְש ַפל ר ּו ַח ִּב ְפנֵ י ָּכל ָה ָא ָדםְּ ,כ ׁ ֶש ִ ּי ְה ֶיה

ְל ִה ְת ַענּ וֹ ת ְּכ ִפי ִמ ְס ּ ַפר ָּכל ַה ּצוֹ מוֹ ת ׁ ֶש ְּב ִת ּק ּונֵ י ְּת ׁש ּו ָבה
יל ּה ִמ ֵּמר ּוק
ֵמ ָה ֲא ִר"י זַ "ל ַה ְ ּצ ִריכוֹ ת ְל ֵמר ּוק ַה ֶּנ ֶפ ׁש ְל ַה ִ ּצ ָ

ש ְמ ָחה ַר ָּבה ַּכ ַּנ"לֶ .34א ָּלא "נֶ גְ ִ ּדי" ָ ּד ְי ָ
ׁ ֶש ִהיא ְּב ִ ׂ
יקאְּ ,כמוֹ
ַי ֲחנ ּו"ּ ,36ו ֵפ ֵר ׁש ַר ׁ ִש"יֵ :מ ָרחוֹ קְ .37ו ַה ְּמ ֻכ ָ ּון ַרק ְל ִב ְל ִּתי
ש ְמ ָחה
ְלזִ ָּכרוֹ ן ֵּבין ֵעינָ יו ׁ ֶש ָח ָטא נֶ גֶ ד ה'ְ .ו ַא ְ ּד ַר ָּבה ְל ִענְ ַין ַה ּ ִ ׂ
ש ְמ ָחה
ש ֵאתִּ ,ב ְכ ֵדי ְל ַק ֵּבל ְּב ִ ׂ
יוֹ ִעיל זִ ְכרוֹ ן ַה ֵח ְטא ְּב ֶי ֶתר ְ ׂ
ָּכל ַה ְּמא ָֹרעוֹ ת ַה ִּמ ְת ַר ְ ּג ׁשוֹ ת ּו ָבאוֹ תֵּ ,בין ִמן ַה ּׁ ָש ַמ ִים ֵּבין
38

שה
ַעל ְי ֵדי ַה ְּב ִריּ וֹ ת ְּב ִד ּב ּור אוֹ ְּב ַמ ֲע ֶ ׂ

ִאיּ וֹ בֶ ׁ ,ש ֲא ִפ ּל ּו ִ ּי ּס ּו ִרים ׁ ֶשל ִאיּ וֹ ב ׁ ִש ְב ִעים ׁ ָשנָ ה ֵאין ָל ֶהן
יהנּ וֹ םִּ ,כי ֵא ׁש
ֵע ֶר ְך ְּכ ָלל ְל ִי ּס ּו ֵרי ַה ֶּנ ֶפ ׁש ׁ ָש ָעה ַא ַחת ַּב ֵ ּג ִ

ְ(וזוֹ ֵע ָצה טוֹ ָבה

יבים,
"ה ֶּנ ֱע ָל ִבים ְו ֵאינָ ן עוֹ ְל ִביןׁ ,שוֹ ְמ ִעים ֶח ְר ּ ָפ ָתם ְו ֵאין ְמ ׁ ִש ִ
ַ

ּו ְב ִי ּס ּו ִרין ַק ִּלין ָּבעוֹ ָלם ַהזֶ ּה נִ ּצוֹ ל ִמ ִ ּדינִ ים ָק ׁ ִשים ׁ ֶשל עוֹ ָלם
ַה ָּבאִּ ,כ ְמ ׁ ַשל ִה ּל ּו ְך ְו ַה ְע ָּת ַקת ַה ֵ ּצל ָּב ָא ֶרץ ֶט ַפח ְל ִפי ִה ּל ּו ְך

ְל ִה ָּנ ֵצל ִמ ַּכ ַעס ְו ָכל ִמינֵ י ְק ִפ ָידא ְוכו')ּ ,ו ְכ ַמ ֲא ַמר ַרזַ "ל :
ש ֵמ ִחים ְּב ִי ּס ּו ִרים" ְוכו'ְ ,ו ָכל ַה ַּמ ֲע ִביר ַעל
שים ֵמ ַא ֲה ָבה ּו ְ ׂ
עוֹ ִ ׂ
ִמ ּדוֹ ָתיו ַמ ֲע ִב ִירין לוֹ ַעל ָּכל ּ ְפ ׁ ָש ָעיו.40
ביאורים

 .33שם ,יד  .34לעיל פ"י ד"ה ומאחר  .35שמואל-ב יח ,יג  .36במדבר ב ,ב
 .37אמנם הוא זוכר את החטא תמיד אבל אי"ז בקירוב ללבו באופן שיפעול בו
עצבות ,אלא מובדל ממנו ,ובאופן כזה באמת צריך לזכור את החטא  .38לא רק
שאין זה סתירה לשמחה אלא הדבר עוד מועיל לשמחה ,כי יודע שהדבר מגיע
לו מצד חטאיו ,והוא כפרה בשבילו וכו'  .39שבת פח .40 :ר"ה יז .ממאמרי רז"ל
אלו אנו למדים גודל מעלת קבלה בשמחה של כל המאורעות
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ַּב ֵּג ִ
יהנּ וֹ םּ .)2ו ְכמוֹ ׁ ֶש ָּכ ַתב ָה ַר ְמ ַּב"ן זַ "ל ַּב ַה ְק ָ ּד ָמה ְל ֵפר ּו ׁש

ֶא ָחד ִמ ּׁ ִש ּׁ ִשים ְוכו'ֶ .3א ָּלא ְל ִפי ׁ ֶשעוֹ ָלם ַהזֶ ּה ֶח ֶסד ִי ָּבנֶ ה,4

39
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ילין ְוכו'.
יע ַא ְל ּ ַפ ִים ִמ ִ
ַ ּג ְל ַ ּגל ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ָּב ָר ִק ַ
ְו ֶי ֶתר ַעל ֵּכן ְל ֵאין ֵקץ ה ּוא ַּב ִּנ ְמ ׁ ָשל ִּב ְב ִחינַ ת ִה ׁ ְש ַּת ְל ׁ ְשל ּות
ביאורים

פרק יב  .1ראה מכילתא מסכת בחודש פ"י' :שיהא אדם שמח ביסורין יותר
מהטובה ,שאפילו אדם עומד בטובה כל ימיו ,אינו נמחל לו מן העבירות שבידו,
ומי מוחל לו העבירות ,הוי אומר היסורין'  .2וכמבואר בפ"א שהכפרה היא
הקינוח והסרה והיסורים הממרקים הוא לרחוץ ולנקות לגמרי  .3ברכות נז:
ולכן המירוק ע"י יסורים בעוה"ז הוא טובה גדולה לנפש  .4ראה תהלים פט,
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ָהעוֹ ָלמוֹ ת ֵמר ּום ַה ַּמ ֲעלוֹ ת ַעד עוֹ ָלם ַהזֶ ּה ַה ַ ּג ׁ ְש ִמיְ .5ו ַכנּ וֹ ָדע

"ש ַכר ִמ ְצ ָוה ִמ ְצ ָוה" ְוכו'ּ ,ו ְכמוֹ ׁ ֶש ִּנ ְת ָּב ֵאר ְּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר.13
ְׂ

ִמ ַּמה ּׁ ֶש ָּכת ּוב ַּבזֹ ַּהר ַה ָּקדוֹ ׁשֵ 6מ ִענְ ַין ֲע ִליּ וֹ ת עוֹ ָלמוֹ ת
ָה ֶע ְליוֹ נִ ים ְּב ִא ְת ֲער ּו ָתא ִ ּד ְל ַת ָּתא ְּב ַה ְק ָר ַבת עוֹ ף ֶא ָחדֶּ ,בן

ש ִּכיל ַעל ָ ּד ָבר ִי ְמ ָצא טוֹ ב.
ְו ַד ַעת ְלנָ בוֹ ן נָ ֵקלּ ,ו ַמ ְ ׂ

יוֹ נָ ה אוֹ ּתוֹ רַ ,על ַ ּג ֵּבי ַה ִּמזְ ֵּב ַח ,אוֹ ק ֶֹמץ ִמנְ ָחהְ .ו ֵכן ה ּוא
שיּ וֹ תַּ ,כנּ וֹ ָדע ֵמ ָה ֲא ִריזַ "ל.7
ְּב ָכל ַה ִּמ ְצווֹ ת ַמ ֲע ִ ׂ

ביאורים

 .13כשם שבמצוות ועבירות עצמם ישנו הסדר הנ"ל ,כן הוא ג"כ בשכר המצוות
ועונש העבירות ,ולכן ע"י יסורים למטה מונע מעצמו ריבוי יסורים למעלה ,וזהו
טעם שביסורי הגוף יש לשמוח
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יתם
ְוזֶ ה ּו ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַרזַ "לַ 8על ּ ָפס ּוק"ְ 9ו ִה ְת ַק ִ ּד ׁ ְש ֶּתם ִו ְה ִי ֶ
ְקדוֹ ׁ ִשים"ָ :א ָדם ְמ ַק ֵ ּד ׁש ַע ְצמוֹ ְמ ַעט ִמ ְּל ַמ ּ ָטהְ ,מ ַק ְ ּד ׁ ִשין
אוֹ תוֹ ַה ְר ֵּבה ִמ ְל ַמ ְע ָלה ְוכו'ּ ( 10ו ְכמוֹ ׁ ֶש ֵּב ַא ְרנ ּו ְל ֵעילְּ 11ב ִענְ ַין
"א ׁ ֶשר ִק ְ ּד ׁ ָשנ ּו ְּב ִמ ְצווֹ ָתיו" ְוכו'ְּ ,ב ִחינַ ת סוֹ ֵבב ָּכל ָע ְל ִמין
ֲ
ש ָכר ָועֹנֶ ׁשְּ ,כ ַמ ֲא ַמר ַרזַ "ל:12
ְוכו')ְ .ו ָכ ָכה ַמ ָּמ ׁש ה ּוא ְּב ִענְ ַין ָ ׂ
ביאורים

ג' :כי אמרתי עולם חסד יבנה'  .5הילוך השמש בשמים גורם להעתקת הצל
בארץ ממקום למקום ,כשהשמש הולכת מרחק רב בשמים – נעתק הצל שיעור
מועט בארץ .הרי שגם בעוה"ז הגשמי – מה שלמעלה בשמים הוא אלפי מילין
למטה בארץ הוא טפח אחד .והנה משל זה הוא במעלה ומטה שבעוה"ז גופא,
ועאכו"כ לאין קץ כשהמדובר אודות ה'למעלה' האמיתי – עולמות הרוחניים
העליונים לגבי עוה"ז ,שדבר קטן בעוה"ז פועל למעלה בריבוי גדול ועצום .וכן
בעניינו :יסורים קטנים בעוה"ז מצילים מריבוי יסורים בעוה"ב  .6עיין זוה"ק
ח"א סד-:סה .וע"ע ח"ג רמ -:רמא .7 .ע"י עבודת האדם למטה נפעלים עניינים
למעלה ,באתערותא דלתתא אתערותא דלעילא ,ופעולה קטנה למטה עושה
עליה גדולה ועצומה למעלה בעולמות העליונים  .8יומא לט .9 .ויקרא יא ,מד
 .10והיינו כענין הנ"ל שפעולה קטנה בעוה"ז גורמת לפעולה גדולה למעלה
 .11פ"י ד"ה וכן לקיים  .12אבות פ"ד מ"ב
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אגרת המוסר

ָה ָא ָדם ָח ְפ ׁ ִשי ְּב ִד ְמיוֹ נוֹ ְו ָאס ּור ְּב ֻמשְׂ ָּכלוֹ ִּ .ד ְמיוֹ נוֹ מוֹ ִליכוֹ
ׁשוֹ ָבב ְּב ֶד ֶר ְך ֵלב ְרצוֹ נוֹ ַּ ,בל ֵי ַחת ֵמ ֶה ָע ִתיד ַה ַ ּו ַּדאי ֵעת

אגרת המוסר

ִא ֶ ּג ֶרת ַה ּמ ּו ָסר

ִי ְפקֹד ה' ַעל ָּכל ִמ ְפ ָע ָליו ּו ִב ׁ ְש ָפ ִטים ָק ׁ ִשים ִי ָ ּו ֵסרַּ .בל ִי ָּל ֵכד
זָ ר ִּבגְ ָללוֹ  ,ה ּוא ְל ַב ּדוֹ ִי ּ ָׂשא ּ ְפ ִרי ֶח ְטאוֹ ֶ ,א ָחד ה ּוא עוֹ שֶׂ ה
ֹאמר ָה ָא ָדם זֶ ה ח ִֹלי
ָה ֲע ֵברוֹ ת ְו ַה ֶּנ ֱענָ ׁשָ .מ ָרה ִהיאַּ ,בל י ַ
ְו ֶא ּ ָׂש ֶאנּ ּו.
ּ ִפגְ ֵעי ַה ֵּת ֵבל ְמ ַצ ֲע ִרים ֵה ָּמה ְל ַמ ְכ ִּביר מ ּול ָענְ ׁ ֵשי ָה ֲע ֵברוֹ ת.
ִּת ָּג ֵעל נֶ ֶפ ׁש ָה ָא ָדם ְל ָמ ַדי ,יוֹ ם ְל ׁ ָשנָ ה ֵי ָח ׁ ֵשב .אוֹ י ַל ִּד ְמיוֹ ן,
אוֹ ֵיב ָה ָרע ַה ָּלזֶ הִ ,מ ָ ּי ֵדינ ּו ה ּואְּ ,בכ ֵֹחנ ּו ְל ַה ְר ִחיקוֹ ְּב ִת ֵּתנ ּו
אֹזֶ ן ַק ּׁ ֶש ֶבת ֶאל ַה ּ ֵׂש ֶכל ְל ַהשְׂ ִּכיל ַעל ְּד ַבר ֱא ֶמתַ ,ל ְח ׁשֹב
שְׂ ַכר ֲע ֵב ָרה נֶ גֶ ד ֶה ְפ ֵס ָד ּהּ .ו ַמה ַּנ ֲעשֶׂ הַ ,ה ִּד ְמיוֹ ן נַ ַחל ׁשוֹ ֵטף,
יכנּ ּו ָּב ֳאנִ ָ ּיהִ ,היא ִרגְ ׁ ַשת ַה ֶּנ ֶפ ׁש
ְו ַה ּ ֵׂש ֶכל ִי ְט ַּבע ִאם ל ֹא נוֹ ִל ֶ
ְו ַס ֲע ַרת ָהר ּו ַח.
ְּב ָכל ַה ְּד ָב ִרים ְו ָה ִענְ ָינִ ים ֵי ׁש ְּכ ָלל ּו ְפ ָרט (אוֹ ס ּוגִ י ּו ִמינִ י
ישי)ִ .אם ֵאין ְּכ ָלל ֵאין ּ ְפ ָרטִּ ,כי ֵאין ַּב ּ ְפ ָרט ֶא ָּלא ַמה
ְו ִא ׁ ִ
ּׁ ֶש ַּב ְּכ ָללָ ,א ֵכן ֵי ׁש ְּכ ָלל ַאף ְּב ֵאין ּ ְפ ָרט מ ּו ֵצאתִ .אי ָלזֹאת,
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אשית ָּכל ָּד ָבר ה ּוא ַה ְּכ ָללּ ,ו ִמ ֶּמנּ ּו ַה ּ ְפ ָר ִטים ִי ָּמ ׁ ְשכ ּוַ .ע ָּתה
ֵר ׁ ִ
ְ
נַ ׁ ְש ִקיף נָ א ַּב ֲעבוֹ ָד ֵתנ ּו ַה ְמ ֻח ֶ ּי ֶבת ְלבוֹ ְר ֵאנ ּו ִי ְת ָּב ַרךֲ ,הל ֹא

ֵלב ְלשַׂ ֵּדד ַא ְד ַמת ְל ָב ֵבנ ּו ְּב ַה ְר ָח ַבת ַר ְעיוֹ נֵ י ַה ּמ ּו ָסרִ .אי ָלזאֹת
יב ִרים
ַ ּגם ַה ּכ ַֹח ַה ְּכ ָל ִלי ַה ָּלזֶ ה ַּבל ִי ׁ ְש ַלח ּפֹארוֹ ָתיו ַעל ָה ֵא ָ

ָּד ָבר ה ּואַ ,מה ה ּוא ַה ְּכ ָלל ֲא ׁ ֶשר ִמ ֶּמנּ ּו נִ ׁ ְש ַאב ַה ּ ְפ ָר ִטים.

ְל ָא ְס ָרם ְּב ַמ ֲא ַסר ַה ִ ּי ְר ָאהּ ,ו ִמ ֶּזה ַה ְּכ ָלל ל ֹא ִי ָּמ ׁ ְשכ ּו ַה ּ ְפ ָר ִטים

ְּב ִלי ַּד ַעת ּו ְב ִלי ְּתב ּונָ ה נַ ִּכיר ׁ ֶש ָה ֱאמ ּונָ ה ַה ְמ ַר ֶח ֶפת ָּבנ ּו,

ְל ִה ּׁ ָש ֵמר ֵמ ָה ֲע ֵברוֹ ת ַה ִּמ ְת ַר ְ ּג ׁשוֹ תְ ,ונִ ְכ ׁ ָש ִלים ֲאנַ ְחנ ּו ְּב ָכל
ֵעת ַּב ֲע ֵברוֹ ת ָרמוֹ ת ַעד ׁ ָש ַמ ִים ַי ִּגיע ּוְּ ,ב ֶח ְט ֵאי ַה ָּל ׁשוֹ ן ְּב ֵאין

ׁ ֶש ָה ֱאל ִֹהים ׁשוֹ ֵפט ה ּוא ָל ֵתת ְל ִא ׁ
(אם
יש ִּכ ְפ ִרי ַמ ֲע ָללוֹ ִ

ַמ ֲעצוֹ ר ְלר ּו ֵחנ ּו ּו ְב ִע ְס ֵקי ַמ ּ ָׂשא ּו ַמ ָּתן ְל ַמ ְכ ִּבירּ ,ו ִב ּט ּול
ּתוֹ ָרה ַעל ֻּכ ָּלנָ הּ .ו ִב ְכ ָללְּ ,ב ָכל ָה ֵא ָ
יב ִרים ִּכ ְמ ַעט ֵאין ָּבמוֹ

ָּבעוֹ ָלם ַה ָּבא – עוֹ ָלם ַה ִּנ ְצ ִחיַּ ,בל ֵי ַדע ֱאנוֹ ׁש ֶע ְר ָּכ ּה ַעד
ַּכ ָּמה ִּתגְ ַּדל ְל ַמ ְע ָלה ר ׁ
ֹאש ְּב ֵאיכ ּות ּו ְב ַכ ּמ ּותְ .ו ִאם זַ ְך ְו ִאם
ֹאמרְּ ,ב ַת ֲענ ּוגִ ים נִ ּ ָׂש ִאים ָּבעוֹ ָלם
ָי ׁ ָשר ּ ָפ ֳעלוֹ ְל ֻע ָּמתוֹ ָּבר ּו ְך י ַ

יטב ִא ׁ
ְמתוֹ ם ַל ִּמ ְת ּבוֹ נֵ ן ֵה ֵ
יש ְל ִפי ֶע ְר ּכוֹ ֶ ׁ ,ש ָּכל ַה ָ ּגדוֹ ל ֵמ ֲח ֵברוֹ
ִי ְצרוֹ ָּגדוֹ ל ִמ ֶּמנּ ּו (סוכה נב ע"א)ְ ,ונִ ְכ ׁ ָשל ַּב ֲע ֵברוֹ ת נִ ּ ָׂשאוֹ ת
ְו ָרמוֹ תֲ ,א ׁ ֶשר ִאם ַּגם ְל ֶח ׁ ְש ַכת ְל ָב ֵבנ ּו ְּכס ּו ִמים נֶ ְח ׁ ַש ְבנ ּוֵ ,אין

ַה ֶּזה ּו ְביוֹ ֵתר ָּבעוֹ ָלם ַה ָּבא – ְּב ֵע ֶדן נִ ְפ ָלא ְל ַמ ְע ָלה ַה ְר ֵּבה

יפה ַעל ְי ֵדי
רוֹ ֶאה ָ ּג ְד ָלם (נֶ גֶ ד ֲע ֵברוֹ ת ֶה ָהמוֹ ן)ַ .רק ִאם נַ ׁ ְש ִק ָ

ִמ ּ ֵׂש ֶכל ְו ֶה ְר ֵ ּג ׁש ֱאנוֹ ׁ ִשי)ִ ,היא ֵר ׁ ִ
אשית ִמ ְצ ָע ֵדנ ּו ַל ֲעבוֹ ָדתוֹ
ִי ְת ָּב ַר ְך .ה ּוא ַמ ֲא ַמר ֲח ָכ ֵמינ ּו זִ ְכ ָרם ִל ְב ָר ָכה (מכות כד ע”א)

(ה ַּמגְ ֶּד ֶלת ָּד ָבר ָּגדוֹ ל ִל ְמאוֹ ד ַה ִּנ ְר ֶאה ְל ֻח ְל ׁ ַשת
ְּכ ִלי ַה ַּמ ֲחזֶ ה ַ

ַרע ָו ַמר ַּד ְר ּכוֹ ִי ָ ּו ֵסר ָּב ֳענָ ׁ ִשים ָר ִעיםִ ,אם ָּבעוֹ ָלם ַה ֶּזה אוֹ

“בא ֲח ַב ּק ּוק ְו ֶה ֱע ִמ ָידן ַעל ַא ַחת – ְ‘ו ַצ ִּדיק ֶּב ֱאמ ּונָ תוֹ ִי ְח ֶיה’
ָּ
(חבקוק ב ,ד)”ּ ,ו ַמ ֲא ַמר ֲח ָכ ֵמינ ּו זִ ְכ ָרם ִל ְב ָר ָכה

(בבא בתרא עח
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ְרא ּו ֵתנ ּו ְּכ ָק ָטןְּ ,כמוֹ ַה ּכוֹ ָכ ִבים ֲא ׁ ֶשר ָ ּג ְד ָלם יוֹ ֵתר ִמ ַּכ ּד ּור
ָה ָא ֶרץ ְונִ ְר ִאים ִּכנְ ֻק ּדוֹ ת ְק ַטנּ וֹ תְ ,ו ַעל ְי ֵדי ְּכ ִלי ַה ַּמ ֲחזֶ ה
נִ ְר ִאים יוֹ ֵתר ְ ּגדוֹ ִלים ְמ ַעט ּו ֶב ֱא ֶמת ֵאין ֲער ְֹך ְלגָ ְד ָלםֵּ ,כן

ֹאמר ּו ַה ּמוֹ ׁ ְש ִלים ּבוֹ א ּו ֶח ׁ ְש ּבוֹ ן’ (במדבר כא ,כז)
“’על ֵּכן י ְ
ע”ב) ַ

ַה ָּד ָבר ַה ֶּזה) ,ה ּוא ַה ּ ֵׂש ֶכל ַה ָּנכוֹ ן ַעל ּ ִפי ַה ּתוֹ ָרה ַה ֶּנ ֱא ָמנָ ה,

– ֶה ְפ ֵסד ִמ ְצ ָוה ְּכנֶ גֶ ד שְׂ ָכ ָר ּה ּושְׂ ַכר ֲע ֵב ָרה ְּכנֶ גֶ ד ֶה ְפ ֵס ָד ּה”.

נִ ְמ ָצא אוֹ ָתם ֲחמ ּו ִרים ַה ְר ֵּבה ְּב ֵאיכ ּו ָתם ְּב ֶי ֶתר שְׂ ֵאת ְו ֶי ֶתר
עֹז.

ָא ֵכן ְלמוֹ ַרת ר ּו ַח ְו ַד ֲאבוֹ ן ֵלבּ ,כ ַֹח ַה ְּכ ָל ִלי ַה ֶּזה ַרק ִמ ְס ַּת ֵּתר
ָּבנ ּו ,נֶ ְח ָּבא ְּב ַמ ְצ ּפ ּונֵ י ַה ֵּלבַּ ,בל ֵי ָר ֶאה ַהח ּו ָצהִ ,אם ל ֹא נָ שִׂ ים
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ה ּוא ַה ָּד ָבר ֲא ׁ ֶשר נ ּו ַכל ְל ַה ֲע ִמיס ְּב ִד ְב ֵרי ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זִ ְכ ָרם
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"מ ְק ָּד ׁש ִר ׁ
אשוֹ ן ִמ ּ ְפנֵ י ָמה ָח ַרב?
ִל ְב ָר ָכה (יומא ט ע"ב) ִ

ַמ ֲעשֶׂ ה ֲא ׁ ֶשר ָעשָׂ הִ ,מ ְס ּ ַפר ִמ ְפ ַקד ְי ֵמי ַח ָ ּייו ַא ַחת ֵמ ֶהן ל ֹא

ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ְשל ֹ ָשׁה ְּד ָב ִרים ׁ ֶש ָהי ּו ּבוֹ ֲ :עבוֹ ָדה זָ ָרהִּ ,ג ּל ּוי ֲע ָריוֹ ת
ּו ׁ ְש ִפיכ ּות ָּד ִמיםֲ .א ָבל ִמ ְק ָּד ׁש ׁ ֵשנִ יֶ ׁ ,ש ָהי ּו עוֹ ְס ִקין ַּב ּתוֹ ָרה

נֶ ְע ָּד ָרהּ ,ו ַמר ִמ ָּמ ֶות ִּת ְה ֶיה ָה ַא ֲח ִרית ְּב ֵאין ָמנוֹ ס ּו ִמ ְפ ָלט
"כי ִמי ֲא ׁ ֶשר
ְל ִה ָּנ ֵצל .ה ּוא ַמ ֲא ַמר ַה ָּכת ּוב (קהלת ט ,ד) ִּ

ּו ַב ִּמ ְצוֹת ּוגְ ִמיל ּות ֲח ָס ִדיםִ ,מ ּ ְפנֵ י ָמה ָח ַרב? ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ָה ְי ָתה

ְי ֻח ַּבר ֶאל ָּכל ַה ַח ִ ּיים ֵי ׁש ִּב ּ ָטחוֹ ןִּ ,כי ְל ֶכ ֶלב ַחי ה ּוא טוֹ ב ִמן

יעזֶ ר ְּד ָא ְמ ֵרי ַּת ְר ַו ְיה ּו:
ּבוֹ שִׂ נְ ַאת ִח ָּנםַ .ר ִּבי יוֹ ָחנָ ן ְו ַר ִּבי ֱא ִל ֶ

(ב ַ ּי ְלק ּוט
ָה ַא ְר ֵיה ַה ֵּמת"ִּ ,כ ְד ָר ׁ ַשת ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זִ ְכ ָרם ִל ְב ָר ָכה ַּ
ִּב ְמקוֹ מוֹ ) ׁ ֶש ָּכל זְ ַמן ׁ ֶש ָא ָדם ַחי ֵי ׁש לוֹ ִּב ּ ָטחוֹ ן ְו ִת ְקוָ ה ַל ֲעשׂ וֹ ת

(ה ִענְ ָין ׁ ֶש ִּנ ְת ַּג ָּלה ֲעוֹנָ ם
נִ ְת ַ ּג ָּלה ֲעוֹנָ ם ל ֹא נִ ְת ַּג ָּלה ִק ָ ּצם" ָ

ְּת ׁש ּו ָבהְ ,ו ֵכ ָיון ׁ ֶש ֵּמת ָא ְב ָדה ִּת ְקוָ תוֹ ְוכ ּו ֵליִ .אי ָלזֹאתָּ ,כל

ׁ ֶשל ָה ִר ׁ
אשוֹ נִ יםִ ,ל ְהיוֹ ָתן ֲע ֵברוֹ ת ֲחמוּרוֹ ת ְל ֵעין ָהרוֹ ֶאה

ישה ְל ַפ ֵּלס ַּד ְר ֵּכנ ּו ְלטוֹ ב.
עוֹ ד נִ ׁ ְש ָמ ֵתנ ּו ְּב ִק ְר ֵּבנ ּו נְ ַמ ֵהר נָ ִח ׁ ָ

ִר ׁ
אשוֹ נִ ים ׁ ֶש ִּנ ְת ַ ּג ָּלה ֲעוֹנָ ם נִ ְת ַּג ָּלה ִק ָ ּצםַ ,א ֲחרוֹ נִ ים ׁ ֶש ּל ֹא
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ְּב ֵאין ּ ְפנוֹ ת ֶאל ַה ִּבינָ הֲ ,א ָבל ֲע וֹנוֹ ת ָה ַא ֲחרוֹ נִ ים ַּבל ֵי ָרא ּו,
יטב ָה ֵדק גּ ֶֹדל ֻח ְמ ָרם ְל ַמ ְע ָלה ְל ַמ ְע ָלה
ַרק ַל ִּמ ְת ּבוֹ נֵ ן ֵה ֵ

ָא ֵכן ַעל ְי ֵדי ֶא ֶבן ַה ֶּנגֶ ף ָי ַרט ַה ֶּד ֶר ְך ְלנֶ גְ ֵּדנ ּו ,ל ֹא נֶ ֱח ַרד ִמיּ וֹ ם

יצ ָלן)ְ .ו ׁ ָש ֲאל ּו ׁ ָשם ָאמוֹ ָר ֵאיִ :ר ׁ
אשוֹ נִ ים ֲע ִד ֵ
ַר ֲח ָמנָ א ִל ְ
יפי אוֹ

יתה ַ ּגם ִאם ְּב ִפינ ּו נַ זְ ִּכ ֵירה ּוְּ ,כ ַמ ֲא ַמר ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זִ ְכ ָרם
ַה ִּמ ָ
ֹאמר ׁ ִש ְכ ָחה ִהיא ֵמ ֶהן?
"ש ָּמא ּת ַ
ִל ְב ָר ָכה (שבת לא ע"ב) ׁ ֶ

ְל ִה ּ ָפ ֵלאִ ,מ ְס ַּת ֲעפוֹ ת ִל ְפ ָר ֵטי ֲח ָט ִאים ֲעצ ּו ִמים ְּב ֵאין ַמ ֲעצוֹ ר
יכם ַּב ִּב ָירה"ֶ ׁ ,ש ָחזְ ָרה
"תנ ּו ֵעינֵ ֶ
ַא ֲחרוֹ נִ ים ֲע ִד ֵ
יפי? ְו ֵה ׁ ִשיב ּוְּ :
ָל ִר ׁ
אשוֹ נִ ים ְול ֹא ָחזְ ָרה ָל ַא ֲחרוֹ נִ ים .ה ּוא ַה ָּד ָבר ֲא ׁ ֶשר ִּד ַּב ְרנ ּו
(כמוֹ ְּב ַב ִית ׁ ֵשנִ י ׁ ֶש ָהי ּו עוֹ ְס ִקין
ְל ַמ ְע ָלהִּ ,כי ַה ָ ּגדוֹ ל ֵמ ֲח ֵברוֹ ְּ
ַּב ּתוֹ ָרה ְוכ ּו ֵלי) ִי ְצרוֹ ָּגדוֹ לּ ,ו ַמ ְכ ׁ ִשילוֹ ַּב ֲח ָט ִאים ֲעצ ּו ִמים,
נוֹ ְדע ּו ַל ַּמשְׂ ִּכיל ַעל ְּד ַבר ֱא ֶמת גּ ֶֹדל ֵאיכ ּו ָתם ְל ָה ֵר ַע.

יהם ִי ְרצ ּו ֶס ָלה'
יהם ְּב ִפ ֶ
ַּת ְלמ ּוד לוֹ ַמר ְ'ו ַא ֲח ֵר ֶ
יתת ְּבנֵ י ָא ָדם ָּכמוֹ נ ּו ,ל ֹא ִּת ֵּתן
יד)"ַּ .גם ִאם ֵעינֵ ינ ּו רוֹ אוֹ ת ִמ ַ
(תהלים מט,

עֹז ְּבנַ ְפ ׁ ֵשנ ּו ָל ׁש ּוב ְּב ָכל ֵלב ְלבוֹ ְר ֵאנ ּוֲ ,א ׁ ֶשר ַל ּסוֹ ף נָ בוֹ א
ְל ָפנָ יו ְל ִמ ׁ ְש ּ ָפט ְו ִי ְת ַו ֵּכ ַח ִע ָּמנ ּו ַעל ָּכל ר ַֹע ִמ ְפ ָע ֵלינ ּוֵ ,ה ֶפ ְך
ַמ ֲא ַמר ַה ָּכת ּוב (קהלת ז ,ב) "טוֹ ב ָל ֶל ֶכת ֶאל ֵּבית ֵא ֶבל ִמ ֶּל ֶכת
ֶאל ֵּבית ִמ ׁ ְש ֶּתה ַּב ֲא ׁ ֶשר ה ּוא סוֹ ף ָּכל ָה ָא ָדםְ ,ו ַה ַחי ִי ֵּתן

ַע ָּתהְּ ,ב ָכל ָה ֳא ָפנִ ים ֲא ׁ ֶשר ִי ְת ַי ֵ ּצב ָה ָא ָדם ַמה ַ ּי ֲעשֶׂ ה? יוֹ ם
ַה ָּמ ֶות ִמ ּכֹל ְמ ֻכ ֶּסה ּ ִפ ְתאוֹ ם ָיבוֹ אְ ,ו ָה ֱאל ִֹהים ִי ְפקֹד ֶאת ָּכל
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ֶאל ִל ּבוֹ "ֵ .אין זֹאת ִּכי ִאם ִר ּב ּוי ָה ֲעוֹנוֹ ת ׁ ֶש ּ ִט ְמ ְטמ ּו ִל ֵּבנ ּו
ַו ְי ִהי ְל ֶא ֶבןִּ ,כ ְד ָר ׁ ַשת ֲח ָכ ֵמינ ּו זִ ְכ ָרם ִל ְב ָר ָכה ַעל ַה ּ ָפס ּוק
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"אל
(ויקרא יא ,מג) ְ"ול ֹא ִת ּ ָט ְמא ּו ָּב ֶהם ְונִ ְט ֵמ ֶתם ָּבם" – ַ
אתם ֶא ָּלא ְונִ ּ ַט ְמ ֵטם" (יומא לט ע"א)ְ .ו ָל ֵכן ַּגם
ִּת ְק ֵרי ְונִ ְט ֵמ ֶ

ָהרוֹ ֶאה ֶאת ַהנּ וֹ ָלד" ,ה ּוא ַמ ֲא ַמר ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זִ ְכ ָרם ִל ְב ָר ָכה
"אין ָא ָדם עוֹ ֵבר ֲע ֵב ָרה ֶא ָּלא ִאם ֵּכן נִ ְכנְ ָסה
(סוטה ג ע"א) ֵ
ּבוֹ ר ּו ַח ׁ ְשט ּות"ְ .וזֶ ה ָּכל ֲע ַמל ָה ָא ָדם ַל ֲעבוֹ ָדתוֹ ִי ְת ָּב ַר ְך,

ֲעוֹנוֹ ֵתינ ּו נִ ְס ָּת ִרים ִמ ְּל ָפנֵ ינ ּוְ ,ול ֹא נַ ְר ִּג ׁ
יש ָּב ֶהם ִּב ְמ ֵה ָרה,
"כ ָיון ׁ ֶש ָע ַבר
ְּכ ַמ ֲא ַמר ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זִ ְכ ָרם ִל ְב ָר ָכה (קדושין מ ע"א) ֵּ

ַל ְח ׁשֹב ּו ְל ִה ְת ּבוֹ נֵ ן ְּב ִי ְר ַאת ה' ְּב ַפ ַחד ָענְ ׁשוֹ ַעל ְי ֵדי ִס ְפ ֵרי

ָא ָדם ֲע ֵב ָרה ְו ׁ ָשנָ ה ָּב ּה – נַ ֲעשֵׂ ית לוֹ ְּכ ֶה ֵּתר"ְ .ו ֵהן ְמ ַס ְּב ִבים

ַה ּמ ּו ָסר ְו ַא ָּגדוֹ ת ֲחזָ "לַ ,עד ֲא ׁ ֶשר ְּב ָאזְ נָ יו ִי ׁ ְש ַמעִּ ,כ ְמ ַעט

אוֹ ָתנ ּו ְליוֹ ם ַה ִּדיןְּ ,כ ַמ ֲא ַמר ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זִ ְכ ָרם ִל ְב ָר ָכה
"עוֹנוֹ ת ׁ ֶש ָא ָדם ָּד ׁש ַּב ֲע ֵק ָביו ָּבעוֹ ָלם ַה ֶּזה ְמ ֻס ִּבין
זרה יח ע"א) ֲ

ְּב ֵעינָ יו ִי ְר ֶאהָ ,העֹנֶ ׁש ַה ָּגדוֹ ל ְּב ַכ ּמ ּות ְו ֵאיכ ּות נִ ָ ּצב ְלנֶ גֶ ד

(עבודה

לוֹ ְליוֹ ם ַה ִּדין"ַ .ע ָּתהַ ,ה ִאם ָא ְב ָדה ִּת ְקוָ ֵתנ ּו ָחס ְו ׁ ָשלוֹ םֵ ,אין
ילה?
ָמזוֹ ר ָלנ ּו ָח ִל ָ
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ֵעינָ יוְּ ,כ ַמ ֲא ַמר ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זִ ְכ ָרם ִל ְב ָר ָכה
(ל ְהיוֹ תוֹ ָעל ּול ְל ִה ָּכ ׁ ֵשלְ ,וה ּוא ַה ִּדין ָּכל
"לעוֹ ָלם ִי ְר ֶאה ַּד ָ ּין ִ
ְ

(סנהדרין ז ע"א)

יהנּ ֹם
ָא ָדם ְל ִה ּׁ ָש ֵמר ִמ ּ ֶפגַ ע ַרע ֵמ ֲע ֵברוֹ ת ַה ֲחמוּרוֹ ת) ְּכ ִא ּל ּו ֵּג ִ
ּ ְפת ּו ָחה לוֹ ִמ ַּת ְח ָּתיו"ְ .ו ִאם ּכֹה ַי ֲעשֶׂ ה ָה ָא ָדם ּו ְל ָבבוֹ ָי ִבין

יח נָ א ְמ ַעט
אכה ,נָ שִׂ ַ
ַא ַחת ִהיא ָמ ָצאנ ּוָ ,ח ְכ ָמה ְו ֵאינָ ּה ְמ ָל ָ
ְו ִי ְר ַוח ָלנ ּו.

ָו ׁ ָשב ְו ָר ָפא לוֹ .
ָא ֵכן ַר ָּבה ָר ַעת ָה ָא ָדם ָּב ָא ֶרץֵ ,אין ּדוֹ ֵר ׁש ְּב ֶצ ֶדק ְו ֵאין ַמשְׂ ִּכיל
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ימה ֵלב ְל ִה ְת ּבוֹ נֵ ן ְּב ִענְ ַין ָה ֲע ֵברוֹ תְ ,ונִ ְר ֶאה ִּכי ׁ ְש ַּת ִים
נָ שִׂ ָ

ְּב ִי ְר ַאת ה' ִל ְק ּב ַֹע ִע ִּתים ְסדוּרוֹ ת ַּב ֲע ַמל ַה ִ ּי ְר ָאהִ ,ל ְדלוֹ ת

יהןָ :ה ַא ַחת נוֹ ַב ַעת ֵמ ַה ַּת ֲא ָוה ַה ִּנ ְפ ָר ָצה ֶל ֱאהֹב
ֵה ָּנה ְּבס ּוגֵ ֶ

ֵמי ְּתב ּונָ ה ֵמ ָה ֱאמ ּונָ ה ַה ֶּנ ְח ָּב ָאה ּו ְמ ֻס ֶּת ֶרת ְּב ַמ ְח ּבוֹ ֵאי ַה ֵּלב,

ֶה ָע ֵרב ִל ׁ ְש ָעתוֹ ִל ְב ִלי ַה ׁ ְש ִקיף ַהנּ וֹ ָלדִ ,אם ִּכי ָמ ָרה ִּת ְה ֶיה

יב ּה ּו ְל ַס ֲע ָד ּהָ ,ל ֵתת ָל ּה ּת ֶֹקף ָועֹזָ ,לשִׂ ים ַה ִּמשְׂ ָרה ַעל
ְל ַה ְר ִח ָ

ָּב ַא ֲחרוֹ נָ ה .נִ ְמ ָצא ֻּדגְ ָמ ָת ּה ַמה ַ ּגם ְּב ִענְ ְינֵ י ָהעוֹ ָלםָ :ה ִא ׁ
יש
ַה ָּס ָכלּ ,ו ִב ְפ ָרט ַהחוֹ ֶלה ְל ֻח ְל ׁ ַשת שִׂ ְכלוֹ ֶ ,י ֱא ַהב ַל ְחטֹף ֶל ֱאכֹל

יב ִרים ְל ַבל ִי ְפ ְרצ ּו ִּג ְד ָר ּה ְו ַכ ּתוֹ ָרה
ׁ ִש ְכ ָמ ּהִ ,ל ְמ ׁשֹל ַעל ָה ֵא ָ
ַי ֲעשׂ ּו .זֶ ה ּו ַה ּס ּוג ַה ּׁ ֵשנִ יֻּ .דגְ ַמת זֶ ה ַה ָּד ָבר ל ֹא ָמ ָצאנ ּו ְּב ִענְ ְינֵ י

יאנּ ּו ְל ַמ ֲח ָלה נִ ְפ ָר ָצה.
ֶאת ֶה ָע ֵרב ְל ִח ּכוֹ ְ ,ו ִי ׁ ְש ַּכח ִּכי זֶ ה ְי ִב ֶ
"איזֶ ה ּו ָח ָכם?
ְל ָכ ְך ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זִ ְכ ָרם ִל ְב ָר ָכה (אבות) ֵ

ָהעוֹ ָלםֵ ,אין ִא ׁ
יש ׁ ֶש ָ ּצרוֹ ת ְמ ַר ֲחפוֹ ת ִמ ּמ ּול ּ ָפנָ יו ֲא ׁ ֶשר ל ֹא
ִי ַּקח לוֹ ֵעת ַל ְח ׁשֹב ַמ ֲח ׁ ָשבוֹ ת ְל ִה ָּנ ֵצל ֵמ ֶהןִ .אי ָלזֹאתַּ ,גם

257

יאה ִהיא ָה ֲע ֵב ָרה ַה ָּלזוֹ ְ ,וזֶ ה ׁ ְש ָמ ּה
ֵאין ַה ַּת ֲא ָוה ִס ָּב ָת ּהְ ּ ,פ ִל ָ

ַּב ֲא ׁ ֶשר ֲאנַ ְחנ ּו רוֹ ִאים ְּב ָכל ֵעת ִענְ ְינֵ י ָה ָא ָדם ִמ ְת ַח ְּל ִפים,
אתם
ָּכל ֶא ָחד נִ ְד ָּבק יוֹ ֵתר ַל ֲע ֵב ָרה ַא ֶח ֶרתֵ :י ׁש ֲא ׁ ֶשר ַח ּ ָט ָ

ּ ִפ ְל ִאיִ ,ל ְב ִלי שׂ ּום ַעל ֵלב ְל ִה ְת ּבוֹ נֵ ן ְּב ִי ְר ַאת ה' ּו ְבמ ּו ַסר
ָענְ ׁשוֹ ֲ .ע ֵברוֹ ת ָּכ ֵא ּל ּו ל ֹא י ּו ְכל ּו ֱהיוֹ ת ִמ ּס ּוג ָה ִר ׁ
אשוֹ ןַ ,י ַען
ֵאין ַּדי ְּב ַה ַּת ֲא ָוה ִל ְהיוֹ ת ִס ָּב ָתןַ ,רק ֵהן ֵמר ּו ָחנִ יּ ּות ַה ּ ֻט ְמ ָאה

ִּתגְ ַּדל יוֹ ֵתר ְּב ִב ּט ּול ּתוֹ ָרה ִמ ַּמ ּ ָׂשא ּו ַמ ָּתן ֶּב ֱאמ ּונָ ה ּונְ ִתינַ ת
ְצ ָד ָקהְ ,ו ֵי ׁש ְל ֵה ֶפ ְךְ ,ו ֵכן ְּב ָכל ָה ֲע ֵברוֹ ת ֵאין ָא ָדם ּדוֹ ֶמה

ַה ְמ ַל ּ ֶפ ֶפת ֶאת ָה ָא ָדם ְל ַה ְח ִטיאוֹ ּ ,ו ְביוֹ ֵתר ְּב ֶח ְט ֵאי ַה ִּד ּב ּור,

ַל ֲח ֵברוֹ ְ .ו ִא ּל ּו ָה ָיה ַה ֵ ּי ֶצר ָה ָרע ַרק ּכ ַֹח ַה ּ ֻט ְמ ָאה ַה ְמ ַפ ֵּתה ּו,
(אם ל ֹא נַ ׁ ְש ִקיף
ַמ ּד ּו ַע ל ֹא ְּת ַל ּ ֵפף ֶאת ָּכל ְּבנֵ י ָא ָדם ְּב ׁ ָש ֶוה ִ

(ערכין טו ע"ב)ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם.

ֹאמר ִּכי ַה ֵ ּי ֶצר ָה ָרע
יהם ְל ַמ ְע ָלה)? ָא ְמנָ ם ִאם נ ַ
ַעל ׁ ָש ְר ׁ ֵש ֶ

ִּכי ַמה ִ ּי ְתרוֹ ן ְל ַב ַעל ַה ָּל ׁשוֹ ן ְּכ ַמ ֲא ַמר ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זִ ְכ ָרם ִל ְב ָר ָכה
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ה ּוא ּכ ַֹח ַה ַּת ֲא ָוהַ ,ה ָּד ָבר נָ כוֹ ןִּ ,כי ַּת ֲא ַות ָה ָא ָדם ְּתל ּו ָיה
ָּבזֹאת ָמ ָצאנ ּו ּ ֵפ ׁ ֶשר ָּד ָבר ֵּבין ַה ּׁ ִשיטוֹ ת ְּב ִענְ ַין ֵי ֶצר ָה ָרע ְו ֵי ֶצר
יטה ַהנּ וֹ ַד ַעת,
יטה ָה ַא ַחת ִהיא ַה ּׁ ִש ָ
ַה ּטוֹ ב ַמה ֵה ָּמהַ .ה ּׁ ִש ָ
ִּכי ֵי ֶצר ָה ָרע ה ּוא ּכ ַֹח ַה ּ ֻט ְמ ָאה ָּב ָא ָדם ַה ּמוֹ ִבילוֹ ִל ְפ ׁ ָש ִעים,
ְו ֵי ֶצר ַה ּטוֹ ב ה ּוא ּכ ַֹח ַה ְּק ֻד ּׁ ָשה ָּב ָא ָדם ַה ּמוֹ ִבילוֹ ְלטוֹ בִ .היא
יטה ַה ּׁ ְשנִ ָ ּיה ִהיא
יטת רֹב ַה ְמ ַח ְּב ִרים ַה ְּגדוֹ ִליםְ .ו ַה ּׁ ִש ָ
ׁ ִש ַ
ׁ ֶש ֵ ּי ֶצר ָה ָרע ה ּוא ּכ ַֹח ַּת ֲא וַת ָה ָא ָדםַ ,ה ַּמ ׁ ְש ֶק ֶפת ֶאל ָּכל
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(ל ָידתוֹ ְו ַה ְר ָּכ ָבתוֹ ְ ׁ ,ש ָעתוֹ ְו ִענְ ָינָ יו)ּ ,ו ִמזְ גֵ י ְּבנֵ י ָא ָדם
ְּב ִמזְ גּ וֹ ֵ
יהם ִמ ְת ַח ְּל ִפיםָ .א ֵכן ַּגם ָּבזֶ ה
ִמ ְת ַח ְּל ִפיםָ ,לזֹאת ַּגם ֲעוֹנוֹ ֵת ֶ
ל ֹא ִי ָּת ֵכןֲ ,הל ֹא ֵעינֵ ינ ּו רוֹ אוֹ ת ְּבנֵ י ָא ָדם עוֹ שִׂ ים ֲע ֵברוֹ ת
ֲעצוּמוֹ תֶ ׁ ,ש ֵאין ַּת ֲא ָו ָתם גּ וֹ ֶר ֶמת ָל ֶהם ָּכל ָּכ ְךְ ,ו ִל ְפ ָע ִמים
ַה ַּת ֲא ָוה ְמנַ ַּג ְד ָּתםְּ ,כמוֹ ָה ָא ָדם ֶה ָח ֵפץ ּו ִמ ׁ ְש ּתוֹ ֵקק ַה ְר ֵּבה ֶאל
ַה ָּכבוֹ ד ַה ְמ ֻד ֶּמהּ ,ו ִב ְכבוֹ ד ִמ ְצ ָוה ִּתגְ ַעל נַ ְפ ׁשוֹ ְו ַכיּ וֹ ֵצא ָּבזֶ ה.
ֵאין זֹאתִּ ,כי ִאם ר ּו ַח ַה ּ ֻט ְמ ָאה ַה ְמ ַב ְל ְּבלוֹ וּמוֹ ִבילוֹ ְל ָה ֵר ַע

ית ּה וּבוֹ ִּת ְד ַּבק
ָּד ָבר ֶה ָע ֵרב ִל ׁ ְש ָעתוֹ  ,אוֹ תוֹ ַּת ַא ְס ֵפה ּו ֶאל ֵּב ָ
ְל ַא ֲה ָבהְ ,ו ֵי ֶצר ַה ּטוֹ ב ה ּוא ַה ּ ֵׂש ֶכל ַה ָ ּי ׁ ָשר ַה ּצוֹ ֶפה ּו ַמ ִּביט
ְל ַהנּ וֹ ָלד ,ה ּוא ּ ַפ ַחד ִי ְר ַאת ה' ִי ְת ָּב ַר ְך ׁ ְשמוֹ ּו ִמ ׁ ְש ּ ָפ ָטיו ָה ָר ִעים

ַּגם נֶ גֶ ד ְּת ׁש ּו ָקתוֹ ַה ַה ְב ִלית.

ְל ַמ ְר ֶּבה ,וּבוֹ ֵחר ְּב ָד ָבר ַה ּמוֹ ִעיל ִל ְכ ּ ֹבשׁ ַה ַּת ֲא ָוהְ ,ל ַמ ַען

ִמ ֶּזה נִ ְר ֶאה ַּב ֲע ִליל ִּכי ׁ ְש ֵּתי ַה ּׁ ִשיטוֹ ת נְ כוֹ נוֹ תַ .ה ֵ ּי ֶצר ָה ָרע

ִי ְת ַע ֵּדן ָּב ַא ֲחרוֹ נָ ה ְּבעֹנֶ ג נִ ְפ ָלאֲ ,א ׁ ֶשר ֵאין ֵּדי ָּב ֵאר ִי ְק ַרת

ה ּוא ּכ ַֹח ַה ַּת ֲא ָוהְ ,וגַ ם ֵי ׁש ּבוֹ ר ּו ַח ַה ּ ֻט ְמ ָאהְ .ו ֵכן ֵי ֶצר ַה ּטוֹ ב

ִּת ְפ ַא ְר ָּת ּה.

(ש ּל ֹא נִ ְת ַק ְל ֵקל ַעל ְי ֵדי ָה ֲע ֵברוֹ ת
ה ּוא ַה ּ ֵׂש ֶכל ַה ָּנכוֹ ן ׁ ֶ
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ְו ַה ַּת ֲאווֹ ת) ָהרוֹ ֶאה ֶאת ַהנּ וֹ ָלדְ ,וגַ ם ֵי ׁש ר ּו ַח ַה ְּק ֻד ּׁ ָשה ָּב ָא ָדם.

את ַ ּגן ֵע ֶדן
את ֲחמוֹ ר ּ ַפ ְרסוֹ ָתיו ְקלוּטוֹ תָּ ,ב ָר ָ
ְסדוּקוֹ ת ָּב ָר ָ

ְו ִה ֵּנה ִּב ׁ ְשנֵ י ַה ְ ּצ ָד ִדים ֶי ׁ ְשנוֹ ָּב ָא ָדם ַּג ׁ ְש ִמי ְור ּו ָחנִ יְּ ,כ ִענְ ַין

את ַצ ִּד ִ
את ְר ׁ ָש ִעיםִ ,מי ְמ ַע ֵּכב
יקים ָּב ָר ָ
את ֵ ּג ִהנּ ֹםָּ ,ב ָר ָ
ָּב ָר ָ
'אף ַא ָּתה ָּת ֵפר
יה ְּד ִאיּ וֹ ב ַ
יה ַח ְב ֵר ּ
ַעל ָי ְד ָך? ּו ַמאי ַא ַה ְּדר ּו ֵל ּ

יאת ָה ָא ָדם ַע ְצמוֹ גּ ּו ָפנִ י ְונַ ְפ ׁ ִשיַ .הגּ ּו ָפנִ י נִ ְר ֶאה ְל ֵעין
ְּב ִר ַ
ָּבשָׂ רְ ,ו ַה ַּנ ְפ ׁ ִשי נוֹ ָדע ִמ ּ ְפ ֻע ּלוֹ ת ְו ִענְ ְינֵ י ַהגּ ּוףַּ .ת ְח ּבוּלוֹ ת
ָה ָא ָדם ּו ְמזִ ּמוֹ ָתיו ְל ַה ְחזִ יק ַה ֶּנ ֶפ ׁש ַּבגּ ּוף ֵה ָּמה ַרק ַּבגּ ּוף
ְל ַב ּדוֹ ְ ,ל ָת ְמכוֹ ַּב ֲא ִכילוֹ ת טוֹ בוֹ ת ּו ִב ׁ ְש ִמירוֹ ת ְמ ֻע ּלוֹ ת ִמ ָּכל
נֵ זֶ ק ּו ֶפגַ ע ַרעּ ,ו ָבזֶ ה ְי ׁ ַש ֵּמר נַ ְפ ׁשוֹ ְּבגוּפוֹ ֵ .אין ָמבוֹ א ַּב ּ ִט ְב ִעי
(על ּ ִפי ר ּו ָחנִ יּ ּותְ ,ל ִפי ָה ֱא ֶמתִ ,ע ַּקר ׁ ְש ִמ ַירת ַה ֶּנ ֶפ ׁש ַּבג ּוף
ַ
ְ
ָּתל ּוי ַרק ְּבנַ ְפ ׁשוֹ ְ ,ל ִפי ֲעבוֹ ָד ָת ּה ְלבוֹ ְר ָא ּה ִי ְת ָּב ַרך ׁ ְשמוֹ )
ַל ֲעשׂ וֹ ת ַּת ְח ּב ּו ָלה ַּב ֶּנ ֶפ ׁש ְל ַה ְחזִ ָ
יק ּה ַּבגּ ּוףִּ ,כי ֵאין רוֹ ֶא ָה ְו ֵאין
יש ּה ְל ַב ָּד ּהּ ,ו ַמה ֵ ּי ָעשֶׂ ה ָּב ּה? ֵּכן ַּב ֲעבוֹ ַדת ה' ִי ְת ָּב ַרךְ
ַמ ְר ִ ּג ׁ ָ
ׁ ְשמוֹ ִ ,ע ַּקר ַה ַּת ְח ּב ּו ָלה ְל ַה ְחזִ יק ֶאת ַה ֵ ּי ֶצר ַה ּטוֹ ב ְל ִפי ׁ ְש ֵּתי
(א ׁ ֶשר ל ֹא
ַה ּׁ ִשיטוֹ תֱ ,היוֹ תוֹ ּכ ַֹח ַה ְּק ֻד ּׁ ָשה ְו ַה ּ ֵׂש ֶכל ַה ָּנכוֹ ן ֲ
נִ ְת ַק ְל ֵקל)ְ ,ו ִל ְדחוֹ ת ֶאת ַה ֵ ּי ֶצר ָה ָרע ,ה ּוא ּכ ַֹח ַה ּ ֻט ְמ ָאה
ילה ּו ַמ ֲא ָכ ִלים
ְו ַה ַּת ֲא ָוה – ָּתל ּוי ַּב ְּב ִחינָ ה ַהגּ ּו ָפנִ יתְ :ל ַה ֲא ִכ ֵ
טוֹ ִביםֵ ,ה ָּמה ִה ְת ּבוֹ נְ נ ּות ַה ִ ּי ְר ָאה ְו ַה ּמ ּו ָסר ַהנּ וֹ ְב ִעים
ֵמ ַה ּתוֹ ָרה ַה ּ ְטהוֹ ָרה .ה ּוא ַמ ֲא ַמר ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זִ ְכ ָרם ִל ְב ָר ָכה
"ב ֵּק ׁש ִאיּ וֹ ב ִל ְפטֹר ֶאת ָּכל ָהעוֹ ָלם ֻּכ ּלוֹ ִמן
(בבא בתרא טז ע"א) ִּ
את ׁשוֹ ר ּ ַפ ְרסוֹ ָתיו
ַה ִּדיןָ ,א ַמר ְל ָפנָ יוִ :ר ּבוֹ נוֹ ׁ ֶשל עוֹ ָלםָּ ,ב ָר ָ
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ִי ְר ָאה ְו ִתגְ ַרע שִׂ ָ
יחה ִל ְפנֵ י ֵאל' (איוב טו ,ד)ָּ ,ב ָרא ַה ָּקדוֹ ׁש
ָּבר ּו ְך ה ּוא ֵי ֶצר ָה ָרע ָּב ָרא לוֹ ּתוֹ ָרה ַּת ְב ִלין"ָּ .בזֶ ה הוֹ ר ּונ ּו
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ֲח ָכ ֵמינ ּו זִ ְכ ָרם ִל ְב ָר ָכה ִּכי ַּת ְב ִלין ׁ ֶשל ּתוֹ ָרה ִהיא ַה ִ ּי ְר ָאה
"ת ֵפר ִי ְר ָאה"ְ ,ו ִהיא
ַהנּ וֹ ַב ַעת ִמ ֶּמ ָּנהְּ ,כ ַמ ֲא ַמר ַה ָּכת ּוב ָּ
ְּב ִחינָ ה ַ ּג ׁ ְש ִמית ,מ ּו ֶבנֶ ת ְל ֵעינֵ י ָּבשָׂ ר ִס ַּבת ְרפ ּו ָא ָת ּה ְלח ִֹלי
ַה ֶּנ ֶפ ׁשִ ,אם ָישִׂ ים ָה ָא ָדם ִל ּבוֹ ְונַ ְפ ׁשוֹ ֶאל ִי ְר ַאת ַה ּתוֹ ָרהִ ,אם
ַּב ְּכ ָלל – ֵל ַידע ּו ְל ָה ִבין ֵמ ַה ּתוֹ ָרה ִּכי ְל ָכל ֲע ֵב ָרה ֵי ׁש עֹנֶ ׁש
ָעצ ּום ְונוֹ ָרא ּו ְל ָכל ִמ ְצ ָוה ֵי ׁש שָׂ ָכר נַ ֲע ֶלה ְמאֹדִ ,אם ַּב ּ ְפ ָרט –
ְוה ּוא ָה ִע ָּקרִ ,ל ְלמֹד ּתוֹ ַרת ָּכל ֲע ֵב ָרה ַו ֲע ֵב ָרה ְל ַב ָּד ּהְ :לגַ ֲא ָוה
ּתוֹ ַרת ַה ַ ּג ֲא ָוהְ ,ל ַמ ּ ָׂשא ּו ַמ ָּתן ֶּב ֱאמ ּונָ ה ֶח ְל ֵקי ַה ּתוֹ ָרה ֲא ׁ ֶשר
ָל ִענְ ָינִ ים ׁ ֶש ֵּבין ָא ָדם ַל ֲח ֵברוֹ ְּב ִע ְס ֵקי ָהעוֹ ָלם ְו ַכ ּדוֹ ֶמהְ ,ו ֵכן
ְל ָכל ִמ ְצ ָוה ּו ְל ָכל ֲע ֵב ָרה ֶאת ּתוֹ ָר ָת ּה.
ַה ִּנשְׂ ָ ּגב ְו ָה ִע ָּקר ְּב ׁ ִש ּמ ּו ׁש ְרפוּאוֹ ת ַה ּתוֹ ָרה ְל ַת ֲחל ּו ֵאי ַה ֵ ּי ֶצר
יטב ִּדינֵ י ָה ֲע ֵב ָרה ַע ְצ ָמ ּה,
ה ּוא ִל ְלמֹד ְּבעֹז ְו ִעיּ ּון ָעמֹק ֵה ֵ
יהִּ .כי ֵעינֵ ינ ּו ָהרוֹ אוֹ ת ַה ְר ֵּבה
יפ ָ
ַה ֲה ָל ָכה ִעם ָּכל ְס ִע ֶ
יהן,
ֵמ ָה ֲע ֵברוֹ ת ֲא ׁ ֶשר ָה ָא ָדם נִ ְמנָ ע ֵמ ֶהן ְּב ֶט ַבע ְול ֹא ַי ֲעבֹר ֲע ֵל ֶ
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ַאף ַ ּגם ְּב ֵעת ֲא ׁ ֶשר ִי ְל ָח ֶצנּ ּו ָלזֶ ה ֵאיזֶ ה ָּד ָברְ ,ו ֶי ׁ ְשנָ ן ֲע ֵברוֹ ת
יהן ְּבנָ ֵקל.
ֲחמוּרוֹ ת ֵמ ֵא ּל ּוְ ,ו ָה ָא ָדם ַה ֶּזה ְּב ַע ְצמוֹ ַי ֲעבֹר ֲע ֵל ֶ
ֶּד ֶר ְך ָמ ׁ ָשלֵ :ח ֶלק ָ ּגדוֹ ל ֵמ ַא ֵחינ ּו ְּבנֵ י ִישְׂ ָר ֵאל ִּכ ְמ ַעט ֻר ָּבם

יטבִּ ,כי זֶ ה ַה ִּל ּמ ּוד עוֹ שֶׂ ה ִקנְ ָין ָחזָ ק
זוֹ ּ ,ו ִב ְפ ָרט ְּב ִעיּ ּון ָה ֵדק ֵה ֵ

ילהַ ,אף ַּגם ְּב ֵעת
ילת ָי ַד ִים ָח ִל ָ
ֹאכל ּו ְּב ִלי נְ ִט ַ
ְּכ ֻכ ָּלם ל ֹא י ְ
ֲא ׁ ֶשר ִי ְר ֲעב ּו ְו ִי ְצ ַט ֲער ּו ַה ְר ֵּבהּ ,ו ְב ָל ׁשוֹ ן ָה ָרע ַה ֲחמ ּו ָרה –

ַּכ ּדוֹ ֶמהִּ ,ב ְמחוֹ זוֹ ֵתינ ּו ֵא ּל ּוְּ ,ת ִה ָּלה ָל ֵאלִ ,א ּס ּו ֵרי נְ ֵבלוֹ ת
יהם ֻמ ְט ָּב ִעים ְּבנַ ְפ ׁשוֹ ת ַה ִ ּישְׂ ְר ֵא ִליַ ,עד ֲא ׁ ֶשר
ּו ְט ֵרפוֹ ת ְודוֹ ֵמ ֶ
ל ֹא ִי ְצ ָט ֵר ְך ׁש ּום ִא ׁ
יש ֶל ֱאכֹף ִט ְבעוֹ ְו ַת ֲא ָותוֹ ְל ִה ְת ַר ֵחק

ִּכי ִע ַּקר ַה ּׁ ְש ִמ ָירה ֵמ ָה ֲע ֵב ָרה ִהיא ַרק ַל ֲעשׂ וֹ ת ֶאת ַה ֶה ְר ֵּגל

ילה ַעל ֵלב
ֵמ ֶהםִּ ,כי ֵה ָּמה לוֹ ְלזָ ָראֲ .הל ֹא ל ֹא ַי ֲע ֶלה ָח ִל ָ

(ה ּׁ ִש ּמ ּור) ֶט ַבע ֵא ֶצל ָה ָא ָדםַ .על ֵּכן ַאף ִאם ִי ְת ַא ֵּמץ ָה ָא ָדם
ַ

ׁש ּום ֶא ָחד ִמ ּמוֹ ְכ ֵרי ָּבשָׂ ר ָּכ ׁ ֵשר ְל ִה ְת ַר ּפוֹ ת ִמ ִּל ְדרֹשׁ ֵא ֶצל

ַה ָּלזֶ ה ָל ֶל ֶכת ְּב ַד ְר ֵכי ַה ּמ ּו ָסרְ ,ל ַי ֵּג ַע ַע ְצמוֹ ִּב ׁ ְש ִמ ָירה ִמ ָּל ׁשוֹ ן

מוֹ ֵרה ֶצ ֶדק ְּב ָמ ְצאוֹ ׁש ּום ָּד ָבר ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ּבוֹ ֲח ׁ ַש ׁש ְט ֵרפוֹ ת

ָה ָרע ִעם ָּכל ח ּו ׁ ָשיו ְו ַר ְעיוֹ נָ יו ַּכ ָ ּיא ּותְּ ,ב ָכל זֹאתָּ ,כל עוֹ ד

ימ ִ ּייםִ .עם ֱהיוֹ ת לוֹ ִל ְפ ָע ִמים ְּב ִענְ ָין ָּכזֶ ה
יב ִרים ַה ּ ְפנִ ִ
ָּב ֵא ָ

ׁ ֶש ּל ֹא נִ ְת ַח ֵּלף ִט ְבעוֹ ְו ֶה ְר ֵ ּגלוֹ ָּבזֶ ה ׁ ֶש ּל ֹא ִי ְה ֶיה לוֹ ׁש ּום ֵח ֶפץ

ילה
ֶה ְפ ֵסד ְמ ֻר ֶּבה ,מוֹ ָרא ׁ ָש ַמ ִים ָע ָליו ְּב ִט ְבעוֹ ְו ֶה ְר ֵּגלוֹ ָ ,ח ִל ָ

ִט ְב ִעי ְל ַס ּ ֵפר ָל ׁשוֹ ן ָה ָרע – יוֹ ֵתר ַי ֲעבֹר ְּבנָ ֵקל ַעל ָל ׁשוֹ ן ָה ָרע

לוֹ ֵמ ֶר ׁ ַשע ְל ַה ְכ ׁ ִשיל ֶאת ִישְׂ ָר ֵאל.

יה ַ ּגם ְּב ִלי ַּת ֲא ָוה ְ ּגדוֹ ָלהַ .ע ָּתה ִה ֵּננ ּו רוֹ ִאים
ְּבנָ ֵקל ַי ַע ְבר ּו ָע ֶל ָ

ילהְ .ו ֵכן ה ּוא ָה ִענְ ָין ְּב ָכל
ילת ָי ַד ִים ָח ִל ָ
ֹאכל ְּב ִלי נְ ִט ַ
ֵמ ֲא ׁ ֶשר י ַ
ִמינֵ י ֲע ֵברוֹ תַ ,ה ּכֹל ְל ִפי ָה ָא ָדם ְו ַה ְּז ַמן ְו ַה ָּמחוֹ זִּ ,כי ַ ּגם ל ֹא ָּכל
ַה ְּמחוֹ זוֹ ת ׁ ָש ִוים ָּבזֶ הִּ ,כי ִאם ִמ ְת ַח ְּל ִפים ְּב ִענְ ָינָ םָּ ,כל ָמחוֹ ז
ֵי ׁש לוֹ ֲע ֵברוֹ ת ֲא ֵחרוֹ ת ֲא ׁ ֶשר ִי ּׁ ָש ֵמר ֶא ְצ ָלם ְּבנָ ֵקל ּו ְמ ֻר ָחק
ֵמ ֶהם ְּב ֶט ַבעְ ,וזֹאת ֲהל ֹא ָיד ּו ַעִּ ,כי ִה ׁ ְש ַּתנּ ּות ַה ּ ֶט ַבע ִּת ָ ּו ֵלד
ַרק ִמ ִּל ּמ ּוד ְו ֶה ְר ֵּגל ַרבְ .ו ָל ֵכן ַה ְיסוֹ ד ָה ִע ָּק ִרי ְו ָה ַע ּמ ּוד ַה ָּנכוֹ ן
ְל ָה ִכין ֶאת ַע ְצמוֹ ַל ּׁ ְש ִמ ָירה ֵמ ָה ֲע ֵברוֹ ת ַו ֲעשִׂ ַ ּית ַה ִּמ ְצוֹת ה ּוא
ַרק ַה ִּל ּמ ּוד ָה ַרב ַּב ֲה ָל ָכה זוֹ ַהנּ וֹ גַ ַעת ַל ֲע ֵב ָרה זוֹ אוֹ ְל ִמ ְצ ָוה
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ַּב ֶּנ ֶפ ׁש ִל ְהיוֹ ת ָה ֲע ֵב ָרה ְמ ֻר ֶח ֶקת ִמ ֶּמנּ ּו ְּב ֶט ַבע.
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אגרת המוסר
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אגרת המוסר

ְוא ּו ָלם ַּב ֲעוֹנוֹ ֵתינ ּו ָה ַר ִּביםְּ ,ב ַמ ּ ָׂשא ּו ַמ ָּתן ה ּוא ְּב ֵה ֶפ ְך ,רֹב ְּבנֵ י
ָא ָדם ל ֹא ִי ְד ְר ׁש ּו ַעל ֲח ׁ ַש ׁש ֶ ּגזֶ ל ְועֹ ֶשׁק ֵמ ַע ְצ ָמם ֶט ֶרם ִי ְת ָּב ֶענּ ּו
יעה ַי ֲעשֶׂ ה ַּת ְח ּבוּלוֹ ת
ֲח ֵברוֹ ּ ,ו ֵמ ֶהם ֲא ׁ ֶשר ַ ּגם ַא ַחר ַה ְּת ִב ָ
ִמ ְר ָמה אוֹ ָי ִעיזַ .ו ֲהל ֹא ַּב ּתוֹ ָרה ַה ּכֹל ׁ ָש ֶוה ,זֶ ה ל ֹא ַת ֲעשֶׂ ה
יה " ּו ָבשָׂ ר ַּב ּ ָׂש ֶדה
ְוזֶ ה ל ֹא ַת ֲעשֶׂ הְּ ,כ ִפי ִענְ ַין ַה ּתוֹ ָרה ּו ִמ ׁ ְש ּ ָפ ֶט ָ
ְט ֵר ָפה ל ֹא ת ֵ
ֹאכל ּו ָכל נְ ֵב ָלה"
ֹאכל ּו" (שמות כב ,ל)" ,ל ֹא ת ְ
ָ
(דברים יד ,כא) אוֹ "ל ֹא ַת ֲע ׁשֹק ֶאת ֵר ֲעך ְול ֹא ִתגְ זֹל" (ויקרא
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יהםּ .ו ְכמוֹ ׁ ֶש ֻה ְט ַּבע ְּבנֶ ֶפ ׁש ַה ִ ּישְׂ ְר ֵא ִלי ׁ ֶש ָּכל ִמינֵ י
יט ,יג) ְודוֹ ֵמ ֶ

ְו ִס ְפ ֵרי מ ּו ָסר – ה ּוא ִל ּמ ּוד ַה ֲה ָלכוֹ ת ַה ּׁ ַש ָ ּי ִכים ָלזֶ ה ְּב ִעיּ ּון,

ְט ֵרפוֹ ת ׁ ָש ִוים ֶא ְצלוֹ ְ ,ו ָכל ֲא ׁ ֶשר יוֹ ֶרה ַה ּמוֹ ֶרה ִּכי ה ּוא ְט ֵר ָפה

ּו ִב ְפ ָרט ַעל ְמנָ ת ַל ֲעשׂ וֹ ת .זֹאת ִּת ֵּתן ּ ִפ ְר ָי ּה ְל ַאט ְל ַאטָ ,ל ֵתת

ְמ ֻר ָחק ֶא ְצלוֹ ְו ַכ ּתוֹ ָרה ַי ֲעשֶׂ הֵּ ,כן ְּב ָממוֹ ןֲ ,הל ֹא ָּכל ַמה ּׁ ֶש ַעל
ּ ִפי ַה ּתוֹ ָרה ׁ ַש ָ ּי ְך ַל ֲח ֵברוֹ ָה ֵוי ָ ּגזֵ ל ְועוֹ ֵבר ְּבל ֹא ִתגְ זֹלַ .ו ֲאנַ ְחנ ּו

עֹז ַּב ֶּנ ֶפ ׁש ְל ִה ּׁ ָש ֵמר ְמ ַעט ִמ ּׁ ְשאוֹ ל ַּת ְח ִּתיתְ ,ל ָכל ַה ּ ָפחוֹ ת
ִמ ַּל ֲעשׂ וֹ ת ֶאת ָה ֲע ֵב ָרה ִּב ְב ִחינַ ת ְל ַה ְכ ִעיסַ ,עד ֲא ׁ ֶשר ּת ּו ַכל

רוֹ ִאים ׁ ֶש ַּב ֲעוֹנוֹ ֵתינ ּו ָה ַר ִּבים ֲא ִפ ּל ּו ַה ּלוֹ ְמ ִדיםְ ,ו ִכ ְמ ַעט ַּגם
ַה ְי ֵר ִאיםֵ ,אינָ ם נִ זְ ָה ִרים ַּכ ָ ּיא ּות ְּבל ֹא ַת ֲעשֶׂ ה ַה ָּלזוֹ ֲ ,א ׁ ֶשר יוֹ ם

ָה ְרגִ ילוֹ תִ ,ל ְקנוֹ ת ֶט ַבע ַא ֵחרְ ,ל ַבל ַי ֲע ֶלה ַעל ֵלב ַל ֲעבֹר

יה.
יתה ֵאינָ ם ְמ ַכ ּ ְפ ִרים ָע ֶל ָ
ַה ִּכ ּפ ּו ִרים ְוגַ ם ַה ִּמ ָ

יהם ַּגם ִאם ִי ְכ ַּבד ַה ָּד ָבר.
ֲע ֵל ֶ

ָא ֵכן ִאם ָישִׂ ים ָה ָא ָדם ִל ּבוֹ ְונַ ְפ ׁשוֹ ִל ְלמֹד ַה ֲה ָלכוֹ ת ַה ּׁ ַש ָ ּיכוֹ ת

ְו ִה ֵּנה ְּב ַת ְב ִלין ַה ּתוֹ ָרה ַל ֵ ּי ֶצר ָה ָרע ֵי ׁש עוֹ ד ְּב ִחינָ ה ר ּו ָחנִ ית

ְל ָממוֹ ן ְּב ִעיּ ּוןְּ ,ג ָמ ָרא וּפוֹ ְס ִקים ִא ׁ
יש ְל ִפי ֶע ְר ּכוֹ ּ ,ו ִב ְפ ָרט ִאם
ַה ֶּמ ְר ָּכז ִי ְה ֶיה ַעל ְּתכ ּונַ ת ִא ּס ּור ְו ֶה ֵּתרֵ ,ל ַידע ֵא ְ
יך ְל ִה ׁ ְש ַּת ֵּמר

ֶׁ
(ש ַה ּ ֵׂש ֶכל ְוח ּו ׁ ֵשי ָה ָא ָדם נִ ְלא ּו ְל ַה ִּכיר ִס ָּב ָת ּה) ,ה ּוא ַמ ֲא ַמר

(אף ִאם ל ֹא ְי ַק ֵ ּים ַּב ְּת ִח ָּלהִּ ,כי ַה ַּת ֲא ָוה ַר ָּבה ָּבזֶ הְ ,וגַ ם
ִמ ֶ ּגזֶ ל ַ
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ֵּתת ּכ ָֹח ּהַ ,על ְי ֵדי ֵע ֶסק ַרב ַּב ֲה ָלכוֹ ת ַה ּׁ ַש ָ ּי ִכים ְל ָה ֲע ֵברוֹ ת

"תוֹ ָרה ְּב ִע ָידנָ א
ֲח ָכ ֵמינ ּו זִ ְכ ָרם ִל ְב ָר ָכה (סוטה כא ע"א) ּ
ְּד ָע ִסיק ָּב ּה ַמ ְצ ָלא" ְוכ ּו ֵליְ ,ו ֵאין ִח ּל ּוק ְּב ֵאיזֶ ה ִּד ְב ֵרי ּתוֹ ָרה

ָרחוֹ ק ַה ָּד ָבר ֵמ ֶה ְר ֵ ּגל ַה ְּמ ִדינִ י)ָ ,מה ַרב ּכ ָֹח ּה ְל ַה ׁ ְש ִר ׁ
יש ְל ַאט

ילנּ ּו ֵמ ֵח ְטאִ .אם ַי ֲעסֹק ְּב ִענְ ַין ׁשוֹ ר ׁ ֶש ָּנגַ ח
ׁ ֶש ִ ּי ְה ֶיה ִע ְסקוֹ ַּת ִ ּצ ֶ

ְל ַאט ִקנְ ָין ַרב ַּב ֶּנ ֶפ ׁשַ ,עד ֲא ׁ ֶשר ִי ְה ֶיה ׁ ָש ֶוה ְּב ֵעינָ יו ׁ ְש ֵאלוֹ ת

ילנּ ּו ַ ּגם ִמ ָּל ׁשוֹ ן ָה ָרע ְו ַכיּ וֹ ֵצאַ ,ה ַ ּגם
ֶאת ַה ּ ָפ ָרה ְו ַכיּ וֹ ֵצא – ַּת ִ ּצ ֶ

ִא ּס ּור ְו ֶה ֵּתר ּו ׁ ְש ֵאלוֹ ת ַה ּׁ ַש ָ ּיכוֹ ת ְל ָממוֹ ןֵּ .כן ִאם ָה ָא ָדם

ִּכי ֵאינָ ם ׁ ַש ָ ּי ִכים זֶ ה ָלזֶ הַ ,רק ר ּו ָחנִ יּ ּות ַה ּתוֹ ָרה ִּת ׁ ְש ְמ ֶרנּ ּו.

ילין ָּב ּה,
יצ ָלן ַּב ֲע ֵב ָרה ֲא ׁ ֶשר ֵאין ָהעוֹ ָלם ְרגִ ִ
נִ ְכ ׁ ָשל ַר ֲח ָמנָ א ִל ְ
ְּכמוֹ ְּבנִ א ּוף ְו ַכיּ וֹ ֵצאְּ ,כ ַמ ֲא ָמ ָרם זִ ְכ ָרם ִל ְב ָר ָכה
"מע ּו ָטן ָּב ֲע ָריוֹ ת"ְ ,ו ָת ַקף ָע ָליו ִי ְצרוֹ ׁ ֶש ֶּנ ֶעשְׂ ָתה
קסה ע"א) ִ

ְו ִה ֵּנה ִאם נַ ׁ ְש ִקיף ְּב ַע ִין חוֹ ֶד ֶרת נִ ְר ֶאה ִּכי ַּת ְח ּבוּלוֹ ֵתינ ּו
ְל ֶמ ְר ַּכז ְרפ ּו ַאת ַה ֵ ּי ֶצר ָה ָרע ֵה ָּמה ַרק ַּב ְּב ִחינָ ה ַה ַּג ׁ ְש ִמית,

יצ ָלןִ ,ע ַּקר ְרפ ּו ָאתוֹ – ְל ַבד ִה ְת ּבוֹ נְ נ ּות
לוֹ ְּכ ֶה ֵּתר ַר ֲח ָמנָ א ִל ְ

ִהיא ִה ְת ּבוֹ נְ נ ּות ַה ִ ּי ְר ָאה ְו ִל ּמ ּוד ַה ֲה ָלכוֹ ת ַּכ ִּנזְ ָּכר ָל ֵעילִּ .כי

ַה ִ ּי ְר ָאה ְו ַה ּמ ּו ָסר ֵמ ַא ָּגדוֹ ת ּו ִמ ְד ְר ׁ ֵשי ֲח ָכ ֵמינ ּו זִ ְכ ָרם ִל ְב ָר ָכה

ילאְ ,ו ַעל
ָה ְרפ ּו ָאה ַה ּׁ ְשנִ ָ ּיהִ ,היא ְּב ִחינָ ה ָהר ּו ָחנִ יתָּ ,ב ָאה ִמ ֵּמ ָ

(בבא בתרא
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ֵּכן ִּת ָּק ֵרא ְרפ ּו ָאה ִמ ְק ִריתִּ .כי ִמ ְצ ַות ִל ּמ ּוד ַה ּתוֹ ָרה ִהיא

ְו ִה ֵּנה ָהאוֹ ֵיב ָהאוֹ ֵרב ְל ָה ָא ָדם ,ה ּוא ַה ֵ ּי ֶצר ָה ָרע ַה ּפוֹ ֵעל ּבוֹ

ִמ ְצ ַות ֲעשֵׂ ה ִּב ְפנֵ י ַע ְצ ָמ ּהְּ ,תל ּו ָיה ְּבגִ ְד ָר ּה ַה ְמב ָֹאר ְּב ִה ְלכוֹ ת
ַּת ְלמ ּוד ּתוֹ ָרה ֵא ְ
יך ְל ִה ְתנַ ֵהג ָּב ּה נֶ גֶ ד ִענְ ְינֵ י ָהעוֹ ָלםֵ ,אין

ָלשׂ ּום ִל ּבוֹ ְל ֶא ֶבן ְל ַבל ַי ְר ִ ּג ׁ
יש ֶאת ֲח ָט ָאיו ָה ֲעצ ּו ִמיםִ ,ל ְב ִלי

נָ ְפ ָקא ִמ ָּנ ּה ְּב ַהנְ ָהגָ ָת ּה ֵא ְ
יך ִי ְצרוֹ ׁ ֶשל ָא ָדם ִמ ְת ַ ּג ֵּבר ָע ָליו,
ִאם ְמ ַעט ְו ִאם ַה ְר ֵּבהְ ,ו ָה ָא ָדם ָצ ִר ְ
יך ִל ְלמֹד ָּת ִמיד ְל ַק ֵ ּים

ה'ְ ,ל ַב ֵּק ׁש ִר ְפא ּות ְּת ָע ָלהִ ,היא ְרפ ּו ָאה ַה ַּג ׁ ְש ִמית.

ִמ ְצ ַות ַּת ְלמ ּוד ּתוֹ ָרה ָּכ ָרא ּויּ ַ ,גם ִאם ֵאין ִי ְצרוֹ ִמ ְת ַּג ֵּבר ָע ָליו.

ָלזֹאת ָישִׂ ים ָה ָא ָדם ֶאל ִל ּבוֹ ְלזַ ּכוֹ ת ֶאת ָה ַר ִּבים ְלעוֹ ְר ָרם

ְו ֵאין ְּב ָידוֹ ִל ְלמֹד יוֹ ֵתר ֵמ ִחיּ וּבוֹ ּ ,ו ְכ ׁ ֶש ְ ּי ַק ֵ ּים ִמ ְצ ַות ַּת ְלמ ּוד
ילא נִ ְמ ׁ ָש ְך ְרפ ּו ָא ָת ּה ָהר ּו ָחנִ ית ְל ִי ְצרוֹ ,
ּתוֹ ָרה ָּכ ָרא ּויִ ,מ ֵּמ ָ

ְל ִה ְת ּבוֹ נְ נ ּות ַה ִ ּי ְר ָאה ְו ַה ּמ ּו ָסרִּ ,כי ֵעינֵ י ָה ָא ָדם ּ ְפקוּחוֹ ת ַעל
יהם ְו ִכי נִ ְצ ָר ִכים ֵה ָּמה
ֲא ֵח ִרים ָל ַד ַעת ּו ְל ַה ִּכיר ֶאת ֶח ְסרוֹ נוֹ ֵת ֶ

ַעל ֵאיזֶ ה א ֶֹפן ׁ ֶשה ּוא.

ְלמ ּו ָסר ְל ַמ ְר ֶּבהֵּ .כן ַי ְחזִ יק ְּב ָכל עֹז ַּב ִּל ּמ ּוד ַה ּמ ּו ָס ִריְ ,ל ַמ ַען

ָא ֵכן ְּב ִחינָ ה ַה ַּג ׁ ְש ִמיתִ ,היא ַה ִה ְת ּבוֹ נְ נ ּות ְּב ִי ְר ַאת ה' ְו ִל ּמ ּוד
ַה ֲה ָלכוֹ תִ ,היא ְרפ ּו ָאה ַע ְצ ִמיתְ ,ו ָה ָא ָדם ָצ ִר ְ
יך ְל ִה ְתנַ ֵהג ָּב ּה

ְי ׁשוֹ ְטט ּו ּבוֹ ַר ִּבים ְו ִת ְר ֶּבה ִי ְר ַאת ה' ּוזְ כ ּות ָה ַר ִּבים ִּת ְה ֶיה
יכה ּו
ילא ְל ַאט ְל ַאט ִל ּמ ּוד ַה ּמ ּו ָסר ַי ְד ִר ֵ
ְּתל ּו ָיה ּבוֹ ּ ,ו ִמ ֵּמ ָ
ִּבנְ ִתיב ַה ֶ ּצ ֶדקְ ,ו ִהיא ְרפ ּו ָאה ַּג ׁ ְש ִמית ְוגַ ם ר ּו ָחנִ יתְּ ,כ ַמ ֲא ַמר

ְּכ ֶד ֶר ְך ְרפ ּו ַאת ח ִֹלי ַהגּ ּוףֲ ,א ׁ ֶשר ְל ִפי ֵע ֶר ְך ַה ַּמ ֲח ָלה ֵּכן ֵע ֶר ְך

"כל ַה ְמזַ ֶּכה ֶאת ָה ַר ִּבים
ֲח ָכ ֵמינ ּו זִ ְכ ָרם ִל ְב ָר ָכה (יומא פז ע"א) ָּ

ָה ְרפ ּו ָאה ְּב ַכ ּמ ּות ּו ְב ֵאיכ ּותֵּ ,כן ְּבח ִֹלי ַה ֶּנ ֶפ ׁש ָה ְרפ ּו ָאה ַה ָּלזוֹ
ִּת ְת ַי ֵּסד ְל ִפי ֶע ֶר ְך ַה ַּמ ֲח ָלהָּ .כל עוֹ ד ֲא ׁ ֶשר ִי ְצרוֹ ִי ְתקֹף ָע ָליו

ֵאין ֵח ְטא ָּבא ַעל ָידוֹ ".

ֵּכן ַה ֶה ְכ ֵר ַח ְלהוֹ ִסיף ְּב ִה ְת ּבוֹ נְ נ ּות ַה ִ ּי ְר ָאה ְו ִל ּמ ּוד ַה ֲה ָלכוֹ ת

ּו ַמה ְּמאֹד ִּתגְ ַּדל ַה ִּמ ְצ ָוה ַה ָּלזוֹ ְּב ֵעינֵ י ָה ָא ָדםָ ,לשׂ ּום ִל ּבוֹ
ְונַ ְפ ׁשוֹ ְל ַה ְד ִר ְ
יך ְּבנֵ י ָא ָדם ְל ִל ּמ ּוד ַה ּמ ּו ָסרְ ,ל ַה ִ ּציל נַ ְפ ׁ ָשם

ַּכ ִּנזְ ָּכר ָל ֵעילְ .ו ִאם ל ֹא ִי ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש ָה ָא ָדם ָּב ְרפ ּו ָאה ַה ַּג ׁ ְש ִמית,
ֲאזַ י ַּגם ָהר ּו ָחנִ יתִ ,היא ִל ּמ ּוד ַה ּתוֹ ָרה ,ל ֹא ִּת ֵּתן ּכ ָֹח ּה ָּכל ָּכ ְך
יאת ָה ָא ָדםֲ ,א ׁ ֶשר ּ ְפ ֻע ַּלת
ַל ֵ ּי ֶצר ָה ָרע ָהר ּו ָחנִ יִּ ,כ ְתכ ּונַ ת ְּב ִר ַ
ָהר ּו ָחנִ יתִ ,היא ַה ֶּנ ֶפ ׁשָּ ,תל ּוי ִּב ְב ִחינַ ת ַהגּ ּוףַּ ,כ ִּנזְ ָּכר ָל ֵעיל.
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ִי ְר ֶאה ֶח ְסרוֹ נוֹ ְ ,ו ָי ָדיו ַּבל ַּת ֲעשֶׂ ינָ ה ּת ּו ׁ ִש ָ ּיה ְל ִה ְת ּבוֹ נֵ ן ְּב ִי ְר ַאת

אגרת המוסר

אגרת המוסר

אגרת המוסר

אגרת המוסר

ִמ ּׁ ְשאוֹ ל ַּת ְח ִּתיתּ .ו ְכ ַמ ֲא ַמר ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זִ ְכ ָרם ִל ְב ָר ָכה
"כל ַה ְמ ַר ֵחם ַעל ַה ְּב ִריּ וֹ ת ְמ ַר ֲח ִמין ָע ָליו ִמן
קנא ע"ב) ָּ
ָ
ַה ּׁ ָש ַמ ִים"ְ ,ו ֵאין ְלך ַר ְח ָמנ ּות ְּגדוֹ ָלה ִמ ְּל ַהזְ ִּכיר ּו ְלעוֹ ֵרר
(שבת
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אגרת המוסר

אגרת המוסר
יהם
יהם ִי ְרא ּו ְו ָאזְ נֵ ֶ
ְּבנֵ י ָא ָדם ְל ִל ּמ ּוד ַה ִ ּי ְר ָאהִּ ,כי ָאז ְּב ֵעינֵ ֶ
יהםְ ,ו ִינְ ֲהמ ּו
ִי ׁ ְש ְמע ּו ּו ְל ָב ָבם ָי ִבינ ּו גּ ֶֹדל ַה ַּמ ְכ ׁ ֵש ָלה ֲא ׁ ֶשר ִל ְפנֵ ֶ
יתם ָל ׁש ּוב ֶאל ה' ִי ְת ָּב ַר ְךִ ,ל ְהיוֹ ת ָסר ֵמ ָרע ְועוֹ שֶׂ ה
ַעל ַא ֲח ִר ָ
טוֹ בִ ,אם ְמ ַעט ְו ִאם ַה ְר ֵּבהָ .ה ָא ָדם ַה ְמעוֹ ֵרר ָלזֶ ה ִי ְה ֶיה לוֹ
ֵח ֶלק נָ כוֹ ן ְּב ָכל ֲא ׁ ֶשר ִי ָ ּו ֵלד ִמ ֶּזהְ ,ל ִה ְת ַע ֵּדן ְּב ֵע ֶדן נִ ְצ ִחי ֲא ׁ ֶשר
יטב
ַע ִין ל ֹא ָר ַא ְתה ּו .נִ ְל ֶאה שֵׂ ֶכל ֱאנוֹ ׁ ִשי ְל ַה ִּקיף ּו ְל ַה ִּכיר ֵה ֵ
ַּכ ּמ ּות ְו ֵאיכ ּות ִמ ְצ ַות ָה ַר ִּבים ֲא ׁ ֶשר ִּת ָּל ֶוה ְל ָה ָא ָדם ִמ ָּד ָבר
ַה ִּנ ְק ֶלה ַה ָּלזֶ הֶ ,ה ָע ָמל ְמ ַעט ְו ַה ּ ָׂש ָכר ַה ְר ֵּבה ְּב ֵאין ֵע ֶר ְך
ְו ׁ ִשע ּורָ .לזֹאת ָישִׂ ים ָה ָא ָדם ֵעינוֹ ְוכ ַֹח שִׂ ְכלוֹ ְל ַה ָּד ָבר ַה ָּגדוֹ ל
ַה ָּלזֶ הִ ,אם ַּב ַעל נֶ ֶפ ׁש ה ּוא.
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מעמד סיום לימוד
ספר שערי תשובה

כנס היסוד
ל"ארחות יושר"

מעמד סיום לימוד
ספר ארחות יושר

מעמד סיום לימוד
ספר ארחות צדיקים

הקהל
במעמד

מעמד פתיחת
כולל ארחות יושר

מרן זצוק"ל
עם חוברת
שערי תשובה

מעמד פתיחת לימוד
ספר חובות הלבבבות

מרן רה"י הגרי"ג
אדלשטיין שליט"א
במעמד

בחלוקת תמיכות
לחגים ע"י
ארחות יושר

מרן זצוק"ל
עם חוברת
ארחות יושר

יום בית המדרש
לבעלי בתים

ילדי תשב"ר
בלימוד בספרי
ארחות יושר

ירחי כלה
לבעלי בתים

ירחי כלה
לבעלי בתים

לימוד ספרי
ארחות יושר
בשיעור תורה

אחד ממכתבי מרן זצוק"ל
על ארגון ארחות יושר

מעמד סיום לימוד
ספר חובות הלבבות

פתיחת תוכנית
"מתעלים"
לע"נ מרן זצוק"ל

ספרים וחוברות
בהוצאת
ארחות יושר

