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חודש אלול תשפ"ב

ברגשות שמחה של מצווה הננו נרגשים להגיש בפני הלומדים היקרים בני העלייה 
את הקובץ הנוכחי "מתעלים – תשובה".

זכינו וסדרת "מתעלים" התקבלה בקרב  וברחמיו המרובים,  בחסדי השי"ת עלינו 
הראשונים  הקבצים  רב.  ובסיפוק  ברצון  ואתר,  אתר  בכל  והלומדים  התורה  בני 
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.

השלישי  זה,  וקובץ  חזקה",  הוי  זימני  "בתלת  עתה,  אף  כן  בראשונה,  וכמעשינו 
מעסק  יותר  וראוי  טוב  ואין  טוב,  מה  בעיתו  דבר  דיומא,  בענינא  עוסק  במנין, 
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 
בחיזוק  ביתר שאת  יש להתחזק  הכיפורים",  ליום  ימים שבין ראש השנה  אלו   –
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 
המחתרת  הרי  אלול  בחודש  התשובה  בימי  וא"כ  נפשך?",  על  המלט  מהרת  לא 
גם  כמו  יותר,  גדולה  שהתביעה  ובוודאי  השנה,  ימות  מכל  יותר  לפנינו  חתורה 

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!

ג' מסדרת מתעלים יעסוק בחיזוק בעניני "תשובה",  וע"כ הורנו רבותינו, כי חלק 

אקדמות מילין

ובימי הרחמים והסליחות המסוגלים, בחודש אלול יעסקו הלומדים בעניני השעה 
עניני דיומא – תשובה. חילקנו כדרכינו את דברי המוסר ללימוד יומי, בכל יום ויום 
ועד לימי  יום, המתאימים ללימוד מר"ח אלול  קטע לימוד קצר, למשך חמישים 
יונה גירונדי זיע"א את  החגים הבעל"ט. צירפנו בזה מספר שערי תשובה לרבינו 
השער השני – דברי יסוד הנצרכים לבא לשוב בתשובה, עם ביאורים ועיונים כאשר 
מספר  הבאנו  כן  יושר".  "ארחות  ארגון  שבהוצאת  תשובה"  "שערי  בספר  נדפס 
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 
לימוד  גם  כמו  תשובה,  בנושא  וחיזוק  שמים  ביראת  לחיזוק  אגרות  כמה  לקבץ 
וכמובן  אלו,  ענינים  על  בכתובים  רבות  הדורות  מגדולי  שיש  ובאמת  המוסר. 
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.

ורבינו  נוסדה לעילוי נשמתו הטהורה של מורינו  – "מתעלים",  זו  סדרת חוברות 
מורה דרכינו ומחוללינו, עטרת ראשינו ורבן של כל ישראל מרן שר התורה הגר"ח 
שמים  ביראת  הציבור  לחיזוק  לפעול  אותנו  ודירבן  עורר  אשר  זיע"א,  קניבסקי 
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.

להמשיך  שנזכה  עולמים,  בורא  לפני  נפיל  ותפלתינו 
וביתר  שאת  ביתר  להתחזק  ובדרכיו,  במורשתו 

עוז בלימוד התורה והמוסר, ויתקבלו הדברים 
לתועלת ולרצון לפני המוני ישראל, ונזכה 

לעמו  גואל  ויבוא  שלימה  לגאולה 
ישראל, אמן.

 בברכת התורה
אריה קניבסקי 



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.
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תשובה השער השנישערי 

תכונתו.  בחקר  יתהלך   .3 ְנַלֵמד.  למדנו.   .2 והסיבות.  המצבים  הדרכים.   .1
יתבונן ויעמיק לחקור מהותו של כל אחד מן הגורמים והסיבות הללו. 4. ויאזין 
ונעיר להם אוזן.   .5 עד תבונתו. ויקשיב עד תכלית הבנתו של אותו הגורם. 
ונעורר את אזנם. 6. השכל וידוע. להתבונן ולדעת. 7. לכל חפציהם דרושים 
פירוש,  חפציהם".  לכל  "דרושים  ב(  קיא,  )תהלים  הכתוב  דרך  על  ונחקרים. 
הדורש  בהם  "שימצא  כתב:  עזרא  ובאבן  בם.  להתבונן  הרוצה  לכל  מבוארים 
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 

ִני ַער ַהׁשֵ ַהׁשַ

ְתעֹוֵרר ָהָאָדם ּיִ ָרִכים ׁשֶ  ְלהֹורֹות 1ַהּדְ
ם ֵ ֶהן ָלׁשּוב ֶאל ַהּשׁ ּבָ

ָלׁשּוב  ֶהן  ּבָ ָהָאָדם  ְתעֹוֵרר  ּיִ ׁשֶ ּבֹות  ַהּסִ ְרֵכי  ּדַ י  ּכִ ע  ּדַ א. 
ְדנּו  ה, ּוְבָכל ֶאָחד ֵמֶהם 2ִלּמַ ָ ּשׁ ָרָכיו ָהָרִעים ֵהם ׁשִ ִמּדְ

ַעד  4ְוַיֲאִזין  כּוָנתֹו  ּתְ ֵחֶקר  ּבְ ְך  3ִיְתַהּלֵ ֵאיְך  ָהָעם  ֶאת  ַעת  ּדַ

ִרים  ִעּקָ ְוָידֹוַע,  ל  ּכֵ 6ַהׂשְ ֹמַע  ִלׁשְ אֶֹזן  ָלֶהם  5ְוָנִעיר  בּוָנתֹו,  ּתְ

ה  ְוֶנְחָקִרים. 8ְויֹוֵתר ֵמֵהּמָ ים  רּוׁשִ ּדְ ְיָקִרים, 7ְלָכל ֶחְפֵציֶהם 

ֱחֶזה  ֶתּ ְלֲעֵדי  9ּבִ ְלַטֵהר,  ָך  ְוַנְפׁשְ יֹום  ָכל  ּבְ ָלׁשּוב  ֵהר,  ִהּזָ ִני  ּבְ

ִתְזּכֹור  י  ּכִ בֹוֶתיָך,  ַמְחׁשְ ְיקּוׁשּון  ְוַיְלֵדי-יֹום  ְמעֹוֶרֶרת  ה  ִסּבָ

ביאורים

חד
 א

ום
י
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תשובההשער השני השער השנישערי 

ְרֵכי ּתֹוְלדֹות  יב ֶנֶפׁש ִמּדַ ֶאת ּבֹוַרֲאָך, 10ְוָהָיה ְלָך ִזְכרֹו ְלֵמׁשִ

ר 12ֲהדּוֵרי  ֵ ֲעָך ְלַיּשׁ ת ַמּדַ ּגּוׁש ָעָפר. ּוְבֵכן 11ֶעְרָיה ֵתעֹור ֶקׁשֶ

ָפָניו 13ּתֹוִסיף  ה ִמּלְ ם ְוַאֲהָבתֹו ְוַהּבּוׁשָ ֵ ְרַאת-ַהּשׁ ִטְבֲעָך, ּוִמּיִ

15ּוְכרֹות  יָך,  ּפֶ ּכַ ִנְקיֹון  ַעל  קֹוד  14ְוִתׁשְ ִמיד,  ּתָ ַמֲעלֹות 

ָך,  ֵאי ְכֵלי ַנְפׁשְ רּו נֹוׂשְ יָך, 16ְוִהּבָ ְרַעּפֶ ַרְעיֹוִנים מֹוְרִדים ִמּשַׂ

תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶ ה ֶעְדָיּה ְוִתְכלֹול ָיְפָיּה, ּכְ ְעּדֶ ּוְבָזְכָרּה יֹוְצָרּה 17ּתַ

ָרֵאל",  ל-ֶזַרע ִיׂשְ קּו ְוִיְתַהְללּו ּכָ יָי 19ִיְצּדְ )ישעיה מה, כה( "18ּבַ

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 
יהי  ולא  ויטרידוך  יהיו לך למוקש  יסורים, ומאורעות וטרדות  מן השמים ע"י 
נפש  למשיב  זכרו  לך  והיה   .10 בתשובה(.  )הרוצה  נשמתך  לעסק  פנוי  לבך 
מדרכי תולדות גוש עפר. זכרון בוראך יועיל להשיב נפשך מן הדרכים שהמה 
תולדה מהגוף שהוא חומרי וגוש עפר, כלומר להרחיקך מן הרצונות הגופניים 
גבורתך  את  ופרסם  גלה  מדעך.  קשת  תעור  עריה   .11 הגשמיות.  והתאוות 
12. הדורי טבעך.  ג, ט, ורש"י שם(.  ועוז כוחך בכלי מחשבתך )עפ"י חבקוק 
מדרגה. אחר  מדרגה  תמיד.  מעלה  תוסיף   .13 שבך.  החמרי  הטבע   נטיית 
14. ותשקוד. תתמיד. 15. וכרות רעיונים מורדים משרעפיך. והסר מחשבות 
סוררות והרהורים מרדניים ממחשבותיך. וי"ג "וברות", כלומר, ולנקות הרהורים 
]עפ"י  נפשך.  כלי  נושאי  והברו   .16 ממחשבותיך.  ופשע  מרד  בהם  שיש 
 ישעיה נב, יא[ כלומר, ואז יטהרו גם איברי הגוף שהם נושאי ומשרתי הנפש.

17. תעדה עדיה ותכלול יפיה. תענוד קישוטיה ויושלם יפיה ]מלשון 'כלילת 
יופי'[, כלומר, תתקשט ותתיפה לפניו יתברך במעלות ומדות נאצלות. 18. בה'. 
ויהיו ראויים  ויהיו צדיקים,  וגו'. ישיגו השלמות  יצדקו   .19 ה'.  זכירת  ידי  על 
'ויתהללו'  'יצדקו' - תיקון על המעשים הרעים,  להתהלל בהם. ויש מפרשים, 

ביאורים

ה  ָ ּשׁ ִ ַהּשׁ ּבֹות  ַדְרֵכי-ַהּסִ ּבְ רּוֲחָך  ֶאת  ְלָהִעיר  אֶֹמץ  ְותֹוִסיף 

ַנע  ִיּכָ ַהּזֹאת,  ֲעָלה  20ַהּמַ יג  ִהּשִׂ לֹא  ר  ַוֲאׁשֶ ֲארּו.  ִיְתּבָ ר  ֲאׁשֶ

ּבֹות 22ְוָראֹות ַרּבֹות. 23ּוְלִפי ִמעּוט  ֶרְך ַהּסִ ְלָבבֹו ֶהָעֵרל 21ִמּדֶ

ה ַהְמעֹוֶרֶרת ֵלב ָהָאָדם ִלְתׁשּוָבה ּוְכִפי  ּבָ ֶרְך ַהּסִ ָרה ִמּדֶ ַהַהּכָ

24ִמן  ׁשּוָבה  ַהּתְ י  ּכִ ֵחן  ְוִיּבָ ַדע  ִיּוָ ָהָרצֹון,  ֶרְך  ּדֶ ֶאל  ְנטֹוָתּה 

ֶפׁש ַהֲחׁשּוָבה. ַהּנֶ

ָהִאיׁש ֶאת  ְמֶצאָנה  ּתִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָהִראׁשֹון,  ֶרְך  ַהּדֶ  ב. 
ָרָכיו  ּדְ י ִאם  ּכִ יב ֶאל ִלּבֹו ְויֹאַמר, ֵאין ֶזה  ָיׁשִ ָצרֹות, 

ְלַנְפׁשֹו,  ַוֲחָטָאיו 26עֹוְללּו  ה לֹו,  ֵאּלֶ ר 25ָעׂשּו  ֲאׁשֶ ּוַמֲעָלָליו 

יז(  לא,  )דברים  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ִעְנָין  ּכָ ִויַרֲחֵמהּו,  ם  ֵ ַהּשׁ ֶאל  ְוָיׁשֹוב 

על עשיית מעשים טובים )זה השער(. 20. המעלה הזאת. של תשובה מתוך 
זכירת הבורא יתברך. 21. מדרך הסיבות. מחמת ששת הסיבות המנויות להלן. 
22. וראות 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 
שהרי  הוא,  שפל  כמה  יבחן  התאוות-הרצונות,  אל  הכרתו  נטיית  ולפי  אלו 
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.

ביאורים
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רעות  ומצאוהו  א. 
ואמר  וצרות  רבות 
על  הלא  ההוא  ביום 
בקרבי  אלהי  אין  כי 
הרעות  מצאוני 
האלה. יש לעיין, מדוע 
נאמר  הכתוב  בתחילת 
רבות  רעות  "ומצאוהו 
בסופו  ואילו  וצרות", 
הרעות  "מצאוני  נאמר 
האלה" ואילו "הצרות" 
אינן מוזכרות, ולכאורה 
ולומר  לסיים  לו  היה 
הרעות  "מצאוני 

והצרות האלה"?
גוף  היא  "רעה"  אלא, 
ו"צרה"  עצמה,  הרעה 
'צר',  מלשון  היא 
וכתרגום אונקלוס "ועקן", כלומר, מה שמעיק ומכביד על האדם מחמת הרעה. 
לו  צר  כי  בתחושה  בקרבו  רוחו  ונשבר  במועקה קשה,  קורה שאדם שרוי  שכן 
והעולם חשך בעדו, וזאת מלבד עצם היסורים שיש לו מחמת עצם הרעה הפוקדת 
ה' בקרבו  אין  בה' כאשר  ובטחון  זו היא תוצאה מחוסר אמונה  אותו. תחושה 

)א("ּוְמָצֻאהּו ָרעֹות ַרּבֹות ְוָצרֹות ְוָאַמר 

ֱאלַֹהי  י-ֵאין  ּכִ ַעל  ֲהלֹא  ַההּוא  ּיֹום  ּבַ

ה".  ָהֵאּלֶ ָהָרעֹות  ְמָצאּוִני  י  ִקְרּבִ ּבְ

ֶיֱחָטא  י  ּכִ ר-ָוָדם,  ׂשָ ּבָ ִמְנַהג  ּבְ ְוִתְרֶאה 

ִיְתָחֵרט  ָצָרתֹו  ּוְבֵעת  ְלִאיׁש,  ִאיׁש 

ָצִריְך  הּוא  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ֵאָליו  ַנע  ְוִיּכָ

רּוָעה  ְהֶיה ַהֲחָרָטה ַהּזֹאת ּגְ ְלֶעְזָרתֹו, ּתִ

ח  ִיְפּתָ ָאַמר  ׁשֶ ִעְנָין  27ּכָ ֲחֵברֹו,  ֵעיֵני  ּבְ

ֵאַלי  אֶתם  ּבָ 28"ּוַמּדּוַע  ז(  יא,  )שופטים 

ם  ֵ ר ַצר ָלֶכם", ּוֵמַחְסֵדי ַהּשׁ ֲאׁשֶ ה ּכַ ַעּתָ

ׁשּוָבה ִמּתֹוְך  ל ַהּתְ הּוא ְמַקּבֵ ַרְך ׁשֶ ִיְתּבָ

מכן  ולאחר  מביתו,  אחיו  ע"י  גורש  הגלעדי  יפתח  יפתח.  שאמר  כענין   .27
ממנו  ובקשו  יפתח  אל  גלעד  זקני  הלכו  ישראל,  עם  בני-עמון  נלחמו  כאשר 
שישוב אל גלעד כדי שיעזור להם להלחם בבני-עמון. אמר להם יפתח: הלא 
ואם תאמרו  לומר,  רצה  וגו'.  ומדוע   .28 אבי.  מבית  ותגרשוני  אותי  שנאתם 
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(.

ביאורים

עצמו  וחש  אדם  של 
באין  וכעשוק  כעזוב 
אבל  ומושיע.  מגן  לו 
בלבו  השם  שיראת  מי 
בהשגחה  ומאמין 
אזי  משמים,  פרטית 
הופכות  אינן  ה"רעות" 
ל"צרות", ואין שום דבר 
מעיק ומציק לו, כמאמר 
)תהילים  המלך  דוד 
בגיא  אלך  כי  "גם  כז(: 
 - רע  אירא  לא  צלמות 
על  כי  עמדי",  אתה  כי 

הכל ימצא מנוח ותנחומים, וקווי ה' יחליפו כח. על כן, גם אם בתחילה ימצאוהו 
ומבין  בחטאיו  ומכיר  בסיבתן  האדם  מתבונן  אם  הרי  וצרות",  רבות  "רעות 
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(. 

29ְוֶיֱאַהב  ְלָפָניו,  ְלָרצֹון  ּוְתִהי  ָרה  ַהּצָ

ָעָדיו  ׁשּובֹו  30ּבְ ַהחֹוֵטא  ֶאת  ְנָדָבה 

ֱאַמר  ּנֶ ֶרב ָצָרה, ׁשֶ יֹום ּתֹוֵכָחה ּוִמּקֶ 31ּבְ

ָרֵאל ַעד ְיָי  )הושע יד, ב-ה( 32"ׁשּוָבה ִיׂשְ

ְקחּו  ֲעֹוֶנָך,  ּבַ ְלּתָ  ָכׁשַ י  33ּכִ ֱאלֶֹהיָך 

א ְמׁשּוָבָתם  ָבִרים ְוגֹו', 34ֶאְרּפָ ֶכם ּדְ ִעּמָ

יב(  ג,  )משלי  ְוֶנֱאַמר  ְנָדָבה".  35אֲֹהֵבם 

37יֹוִכיַח  ְיָי  ֶיֱאַהב  ר  ֲאׁשֶ ֶאת  י  36"ּכִ

 29. ויאהב 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 
35. אוהבם  34. ארפא משובתם. אסלח על התנהגותם המתמרדת.  )רש"י(. 
שהעושה  ומבואר,  הדין.  משורת  לפנים   - חינם  ומתנת  נדבה  בתורת  נדבה. 
להנצל מעונש החטא, אלא שנרצה  לו  רק שמועילה  לא  צרה,  תשובה מתוך 
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 
עליו  ישגיח  שמאהבתו  האהבה,  סימן  הוא  שהתוכחה  יוכיח.  ה'  יאהב  אשר 
להיטיב דרכו ולהעלותו אל מדרגה למעלה למעלה )מלבי"ם(. 37. יוכיח. אותו 
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ְרּכֹו ָהָרָעה  ן ִיְרֶצה". ְוִאם לֹא ָיׁשּוב ָהִאיׁש ִמּדַ 38ּוְכָאב ֶאת-ּבֵ

ל  הּו, ִיְגּדַ ּכֵ ב 41ַעד ַהּמַ ַמְכאֹוב ְולֹא ׁשָ יֹום ָרָעה 40ְוהּוַכח ּבְ 39ּבְ

ִמי  ר  ְמַיּסֵ ֶלְך  ַהּמֶ ִאם  ִתְרֶאה  ֲהלֹא  ָעְנׁשֹו.  ל  42ְוֻיְכּפַ ֲעֹונֹו 

יד ֻעּלֹו  ה מּוָסרֹו 45ְוַיְכּבִ ֵסר, 44ַיְקׁשֶ ר ָחָטא לֹו 43ְולֹא ִיּוָ ֲאׁשֶ

ְמעּו  ה לֹא ִתׁשְ תּוב )ויקרא כו, יח( 46"ְוִאם ַעד-ֵאּלֶ ְמאֹד. ְוֵכן ּכָ

ָרה ֶאְתֶכם". ְוֶנֱאַמר )איוב לו, יג( 47"ְוַחְנֵפי- י ְלַיּסְ ִלי ְוָיַסְפּתִ

י ֲאָסָרם". ְוִאם לֹא ֵיַדע ְולֹא  עּו ּכִ ּוְ ימּו ָאף, 49לֹא ְיׁשַ ֵלב 48ָיׂשִ

ֵני ֲחָטָאיו, ַאְך יֹאַמר  ָלאֹות 51ְמָצאּוהּו ִמּפְ י 50ַהּתְ ִיְתּבֹוֵנן ּכִ

י לֹא 52ָידֹו ָנְגָעה  ים )שמואל-א ו, ט( "ּכִ ּתִ ִלׁשְ ר ָאְמרּו ַהּפְ ֲאׁשֶ ּכַ

ְפֵני  ִמּלִ ָעָליו  ֶקֶצף  ְיִהי  זֹאת  ּבְ ָלנּו",  ָהָיה  הּוא  ִמְקֶרה  נּו  ּבָ

ירצה. כשם שהאב יתרצה אל בנו אם באמצע  בן  וכאב את   .38 ְמַיֵסר.  הוא 
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 
כי כפי  ויוכפל ענשו.   .42 41. עד המכהו. דהיינו עד ה' שהענישו.  בכאבים. 
גודל החסד כן גם גודל העונש למי שלא מנצל זאת, והקב"ה נוהג עמו בחסד 
אינו  ואם  צרותיו,  מרוב  כששב  לקבלו  מוכן  וגם  שישוב  כדי  מיסרו  גם  כפול, 
יווסר. ואינו  43. ולא  שב - אזי במדה כנגד מדה יכפל גם ענשו )עלי אורח(. 
רוצה לקבל מוסרו. 44. יקשה מוסרו. יענישו קשה יותר. 45. ויכביד עולו. על 
ואם בעוד שהמכות הללו קיימות אצלכם עדיין  ואם עד אלה.   .46 העבריין. 
לא תשמעו. 47. וחנפי לב. הם הרשעים, המחניפים ליצרם למלאות שאלתו. 
48. ישימו אף. מעלים על עצמם אף וחימה מה'. 49. לא ישוועו כי אסרם. 
50. התלאות. הצרות.  בשביל שאינם צועקים אליו כשהוא מיסרם ביסורים. 

51. מצאוהו. באו עליו. 52. ידו. של הקב"ה.

ביאורים

ת ָהִראׁשֹוָנה.  את ַהּכַ ת ַהּזֹאת 54ֵמַחּטַ ל ֲעֹון 53ַהּכַ ם ְוִיְגּדַ ֵ ַהּשׁ

י  "ְוָיַסְפּתִ ָהִראׁשֹוָנה  ת  ַהּכַ ַעל  ִראׁשֹוָנה  ּבָ תּוב  ּכָ ן  ּכֵ ַעל 

ָהַאֶחֶרת  ת  ַהּכַ ַעל  ַאֲחֵרי-ֵכן  ְוָכתּוב  ֶאְתֶכם",  ָרה  ְלַיּסְ

י ֶקִרי ְולֹא 56ֹתאבּו  ְלכּו ִעּמִ ֶרת )ויקרא כו, כא( "55ְוִאם-ּתֵ ְזּכֶ ַהּנִ

י  ּכִ ַחּטֹאֵתיֶכם",  ּכְ ַבע  ה 57ׁשֶ י ֲעֵליֶכם ַמּכָ ְוָיַסְפּתִ ֹמַע ִלי  ִלׁשְ

ה ִמן ָהִראׁשֹוָנה. ְוַאֲחֵרי ֵכן  ה ָקׁשָ ָרׁשָ ּפָ ת ָהַאֲחרֹוָנה ּבַ ל ּכַ ּכָ

ִלי  ְסרּו  ִתּוָ 59לֹא  ה  ֵאּלֶ 58ּבְ "ְוִאם  כג-כד(  שם,  )שם  תּוב  ּכָ

ֶקִרי",  ּבְ ֶכם  ִעּמָ ֲאִני  ַאף  י  60ְוָהַלְכּתִ ֶקִרי,  י  ִעּמִ ם  ַוֲהַלְכּתֶ

ְמעּו  זֹאת לֹא ִתׁשְ תּוב )שם שם, כז-כח( "ְוִאם-61ּבְ ְוַאֲחֵרי-ֵכן ּכָ

ֲחַמת-ֶקִרי".  62ּבַ ֶכם  ִעּמָ י  ְוָהַלְכּתִ ֶקִרי,  ּבְ י  ִעּמִ ם  ַוֲהַלְכּתֶ ִלי 

י ֹתאְמרּו ִמְקֶרה הּוא ָהָיה  ֶקִרי", ּכִ י ּבְ ם ִעּמִ ּוֵפרּוׁש "ַוֲהַלְכּתֶ

ֵיׁש  י  ּכִ יֹוֵדע  ְוֵאיֶנּנּו  ָדיו  יר 63ַמְעּבָ ַמּכִ ְוִאם ֵאין ָהִאיׁש  ָלנּו. 

53. הכת הזאת. שתולה הכל במקרה. 54. מחטאת הכת הראשונה. שיודעים 
ולא  מתבוננים  לא  הרגלם  מרוב  ורק  חטאם,  על  באים  שהעונשים  ומכירים 
נתעוררו עדיין לשוב, ויש תקוה שאם יוסיפו ויכבידו ענשם יתעוררו אז לשוב 
עדיין  העונשים,  כל  לאחר  גם  אם  קרי.  עמי  תלכו  ואם   .55 השער(.  )פתח 
כחטאתיכם.  שבע   .57 תרצו.  תאבו.   .56 במקרה.  באו  הצרות  שכל  תאמרו 
שם.  למעלה  האמורות  חטאתיכם  שבע  על  אחרים,  פורעניות  שבע   עוד 
להכנע  מוסר  תקבלו  לא  לי.  תווסרו  לא   .59 האלה.  בפורעניות  באלה.   .58
ולשוב אלי. 60. והלכתי אף אני עמכם בקרי. גם אני אשגיח עליכם רק במקרה, 
כל הפורעניות  בזאת. אחרי   .61 מכם.  עין  ולפעמים אעלים  לפעמים אשגיח 
63. מעבדיו.  62. בחמת קרי. בכעס גדול, ואשגיח עליכם רק במקרה.  האלו. 
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אותך  נשפט  הנני  ב. 
על אמרך לא חטאתי. 
יודע  מבואר כאן ש'לב 
מרת נפשו' ואם האדם 
אמיתי  חשבון  עושה 
 - בדרכיו  ומתבונן 
הדברים  ימצא  בודאי 
לו  ואין  בהם,  שנכשל 
חשבון  שעשה  טענה 
כי  מצא.  לא  ואעפ"כ 
לא  כך,  נאמר  לא  אם 
על  אותו  לענוש  שייך 
חטאתי"  "לא  אמרו 
שלא  ואפשר  מאחר 
ועל  חטאו,  הכיר 
עשה  שאם  צ"ל  כרחך 

ׁש  ּפֵ ְלַפׁשְ ָעָליו  ָחָטא,  ר  ֲאׁשֶ ָעֹון  ָידֹו  ּבְ

ִעְנָין  ּכָ ָרָכיו,  ּדְ ׂש  ּוְלַחּפֵ יו  ַמֲעׂשָ ּבְ

ְדָרֵכינּו  ה  ׂשָ "ַנְחּפְ מ(  ג,  )איכה  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ

ֵעיָניו  ַיְעִלים  ַהְעֵלם  ְוִאם  ְוַנְחקָֹרה". 

ירּו  אּו ַרְעיֹוָניו 65ְולֹא ִהּכִ ְ 64ְונֹוֲאלּו ְוִנׁשּ

ר  ַוֲאׁשֶ ָיָדיו  ה  ַמֲעׂשֵ ָיְדעּו  ְולֹא  ְדָרָכיו 

ָחָטאִתי  לֹא  ְויֹאַמר  עֹוָתיו,  ֶאְצּבְ ָעׂשּו 

ֱאַמר  ּנֶ מֹו ׁשֶ ְבָדה ְמאֹד, ּכְ אתֹו ּכָ - 66ַחּטָ

אֹוָתְך  ט  ּפָ ִנׁשְ 67)ב("ִהְנִני  לה(  ב,  )ירמיה 

ְוֶנֱאַמר  ָחָטאִתי".  לֹא  68ַעל-ָאְמֵרְך 

ִביב  ִמּסָ ַלֲהֵטהּו  69"ַוּתְ כה(  מב,  )ישעיה 

ים ַעל-ֵלב". ְוֶנֱאַמר )משלי יט,  ְבַער-ּבֹו ְולֹא-ָיׂשִ ְולֹא ָיָדע ַוּתִ

אּו רעיוניו. נטפשו ונתעו )מלשון "הנחש השיאני"(.  וִנׁשְ 64. ונואלו  מעשיו. 
65. ולא הכירו דרכיו. כלומר, מחשבותיו לא הכירו את מעשיו. וי"ג ולא הפרו 
הכת  מן  יותר  אף  מאד.  כבדה  חטאתו   .66 מעשיו.  תוקנו  לא  כלומר,  דרכיו, 
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 
67. הנני נשפט אותך. אבוא עמך  נוהג במשפט )משיבת נפש(.  אין הקב"ה 
אוסיף  החטא  גמול  מלבד  ר"ל  חטאתי.  לא  אמרך  על   .68 )רש"י(.  במשפט 
עוד עונש על מה שתכחש חטאיך )מצו"ד(. 69. ותלהטהו מסביב וגו'. "רצה 

ביאורים

לא  כראוי  חשבון 
חטאו.  יכיר  שלא  יתכן 
דברי  מפורסם  וכבר 
עזרי"  ה"אבי  בעל 
הסוגיא  לבאר  זצ"ל 
)פא.(  נדרים  במסכת 
ויבן  החכם  האיש  "מי 
ט,  )ירמיה  זאת"  את 
נשאל  זה  "דבר  יא( 
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 
ועל כרחך צריך לומר שזה לא  קל כזה, אולי גם האדם לא הכיר את החטא? 
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(. 

ְרּכֹו 71ְוַעל- ף ּדַ ַסּלֵ ֶלת ָאָדם ּתְ ג( 70"ִאּוֶ

ְיָי ִיְזַעף ִלּבֹו".

ם- ֵ י 72מּוַסר ַהּשׁ יל ּכִ ּכִ ְוֵתַדע ְוַתׂשְ ג. 
ִאם  י  ּכִ ָהָאָדם.  ְלטֹוַבת  ַרְך  ִיְתּבָ

ֵעיָניו,  ּבְ ָהַרע  ַעׂש  ַוּיַ ְלָפָניו  ִאיׁש  ָחָטא 

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 
פירש  דרכו.  תסלף  אדם  איולת   .70 )מצו"ד(.  באה"  שכבר  בעת  ולא  לבא 
דרכו  תסלף  ובטפשותו(  )ברשעותו  באיולתו  כי  הרע,  לו  בא  "בעוונו  רש"י: 
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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ג. כי העוון חלי הנפש. 
א'(  ד' אות  להלן )שער 
"כדרך שיש  רבינו:  כתב 
כך   - ומדוה  חלי  לגוף 
יש לנפש. ומדוה הנפש 
וחליה - מדותיה הרעות 
רשע  ובשוב  וחטאיה, 
ירפא  הרעה,  מדרכו 
השם יתברך חלי הנפש 
בחיי  ורבינו  החוטאת". 
)ערך  הקמח  כד  בספרו 
כתב:  השנה(  ראש 
"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 
העפר  ואוכל  הטובים  המאכלים  מניח  החולה  שהגוף  וכשם  הפכה.  הוא  וחוליה 
והפחם ושאר דברים שאינן ראוין לאכילה כן הנפש החולה תרחיק ותמאס המדות 

הטובות ותבחר המדות הרעות והמעשים שאינן ראוים לעשותם". 

ּתֹוֲעלֹות.  י  ּתֵ ִלׁשְ ָעָליו  ם  ֵ ַהּשׁ מּוַסר 

ֲחָטָאיו  ַעל  ר  ְלַכּפֵ 73ָהַאַחת, 

ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֲעֹונֹו,  ֶאת  74ּוְלַהֲעִביר 

ַוֲעָמִלי  ָעְנִיי  75"ְרֵאה  יח(  כה,  )תהלים 

ּוְבַתֲחלּוֵאי  ְלָכל-ַחּטֹאוָתי".  א  76ְוׂשָ

ם ּבֹו ֵיָרֵפא ֳחִלי  ֵ ה ַהּשׁ ר 77ִחּלָ ַהּגּוף ֲאׁשֶ

מֹו  ּכְ ֶפׁש,  ַהּנֶ ֳחִלי  ֶהָעֹון  י  )ג(ּכִ ַנְפׁשֹו, 

פו.(  )יומא  שמצינו  כענין  התשובה  לאחר  גם  חטאיו.  על  לכפר  האחת   .73
ויסורים ממרקים-גומרים את הכפרה. ויוהכ"פ תולין,   שיש עבירות שתשובה 

חטאיו  על  "לכפר  מפרשים,  ]ויש  היה.  לא  כאילו  עוונו.  את  ולהעביר   .74
שמקנח  "כפרה"  לשון  שייך  בשגגה  שהם  "חטאים"  על  עוונו",  את  ולהעביר 
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 
צרות  עליו  גברו  "אם  כתב:  כו(  )ג,  רבינו למשלי  בביאור  גאולה(.  ערך  הקמח, 
ונכנע מפניהם, יבטח על רחמי השם כי ירחם עליו מפני צרותיו ומפני הכנעתו 
ונאמר  ועמלי',  עניי  'ראה  יח(  כה,  )תהלים  שנאמר  השם,  אל  תקותו  ומפני 
על הצרות  רחמיו  איחל  פירוש:  וראש',  לענה  ומרודי  עניי  'זכור  יט(  ג,  )איכה 
ועל ההכנעה". 76. ושא. וכפר. 77. חילה. הטיל מחלה )רס"ג, דברים כט, כא(.

ביאורים

עוונו.  נרצה  ולא  ד. 
להבין,  צריך  לכאורה 
לו כפרה על  אין  מדוע 
חטאיו, הרי קיבל עונש 

עליהם? 
עפ"י  יתבאר  הדבר 
לעיל  רבינו  מש"כ 
הגוף אשר  "ובתחלואי 
ירפא  בו  השם  חלה 
העוון  כי  נפשו,  חולי 
והכוונה  הנפש".  חלי 
יסורי  שבאמת  בזה, 
יכולים  אינם  הגוף 
כי  לעוון,  כפרה  להוות 
הנפש,  חלי  הוא  העוון 
ואין יסורי הגוף יכולים 
תחלואי  על  לכפר 
שמחמת  אלא  הנפש, 

השפעה  יש  הגוף  שלחולי  הרי  מעוונותיו,  לשוב  האדם  מתעורר  הגוף  יסורי 

י- י ּכִ ֱאַמר )שם מא, ה( "ְרָפָאה 78ַנְפׁשִ ּנֶ ׁשֶ

כד(  לג,  )ישעיה  ְוֶנֱאַמר  ָלְך".  ָחָטאִתי 

ב  ֵכן ָחִליִתי ָהָעם ַהּיֹשֵׁ 79"ּוַבל-יֹאַמר ׁשָ

ירֹו  ְלַהְזּכִ ִנית,  ֵ 80ְוַהּשׁ ָעוֹן".  א  ְנׂשֻ ּה  ּבָ

תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶ ָרָכיו ָהָרִעים, ּכְ יבֹו ִמּדְ ְוַלֲהׁשִ

ְקִחי  יְרִאי אֹוִתי 82ּתִ )צפניה ג, ז( 81"ַאְך-ּתִ

83ְולֹא  ַהּמּוָסר  ל  ִקּבֵ לֹא  ְוִאם  מּוָסר". 

ָעְרַלת  ָמל  84ְולֹא  ּתֹוַכַחת  ֵני  ִמּפְ ִנַחת 

ָסַבל  י  ּכִ ְלַנְפׁשֹו,  ְואֹוי  לֹו  אֹוי   - ְלָבבֹו 

א ֶאת ֲעוֹנֹו 86)ד(ְולֹא ִנְרָצה  ִיּסּוִרים 85ְוָנׂשָ

ַאְרנּו. ר ּבֵ ֲאׁשֶ ל ָעְנׁשֹו ּכַ ֲעוֹנֹו, ֲאָבל ִנְכּפַ

האל  ירפא  ואם  עוונותיו,  הם  חוליו  סיבת  כי  גופי,  רפא  אמר  לא  נפשי.   .78
79. ובל  הנפש ֵמחֹוְלָיּה - שהוא כפרת העוונות - נרפא הגוף )רד"ק, מצו"ד(. 
יאמר שכן חליתי. לא יאמרו עוד אנשי ירושלים שהם חלו מרוב הצרות שבאו 
ולא  עוונותיהם  על  להם  כיפר  ה'  כי   - עוון'  נשוא  בה  היושב  'העם  עליהם. 
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 
היסורים. מפני  נכנע  ולא  נתיירא  לא  תוכחת.  מפני  נחת  ולא   .83  בתשובה. 
אינו  כלומר,  וכיסויו.  לבבו  ולא הסיר את אטימות  לבבו.  ולא מל ערלת   .84
מיטיב את דרכיו. 85. ונשא את עוונו. וקיבל את תוצאות עוונו. 86. ולא נרצה 

עוונו. ובכל זאת לא נתכפר עוונו.

ביאורים

יםארבעה ימים
ימ

ה 
בע

אר
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הם  ולכן  הנפש,  על 
העוון  על  מכפרים 
שהוא חלי הנפש, אבל 
הגוף  יסורי  אין  אם 
הנפש  על  משפיעים 
לשוב  מתעורר  ואינו 
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' 
- אמר  ישיר משה  "אז  ג(  כג,  )בשלח  דברי המדרש  )פרשת בשלח( לבאר את 
ב'אז' אני  ומאז באתי אל פרעה הרע לעם הזה,  ב'אז' חטאתי שאמרתי  משה, 
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(.
היסורים,  מחמת  דרכיו  והיטיב  לתשובה  שנתעורר  שמכיון  לבאר,  אפשר  עוד 
בני  ה'  "מוסר  י"א(:  )ג',  למשלי  בביאורו  רבינו  וז"ל  מזו.  גדולה  הצלחה  לך  אין 

מּוַסר  ֶאת  ָהָאָדם  ל  ְיַקּבֵ ר  ְוַכֲאׁשֶ ד. 
ּוַמֲעָלָליו, ָרָכיו  ּדְ ְוֵייִטיב  ם  ֵ  ַהּשׁ

ְלִפי  ִיּסּוָריו,  ּבְ ַמח  ׂשְ ּיִ ׁשֶ לֹו  )ה(ָראּוי 

ְוֶיׁש  בֹות,  ּגָ 87ִנׂשְ ּתֹוֲעלֹות  הֹוִעילּוהּו  ׁשֶ

87. נשגבות. גדולות מאד.
ביאורים

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

בעולם הגמול עיי"ש.

88ֲעֵליֶהם  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַלּשׁ ְלהֹודֹות  לֹו 

ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ַהַהְצָלחֹות,  ָאר  ׁשְ ַעל  מֹו  ּכְ

א  )תהלים קטז, יג( 89"ּכֹוס-ְיׁשּועֹות ֶאּשָׂ

ם ְיָי ֶאְקָרא", ְוֶנֱאַמר )שם שם, ג-ד(  ּוְבׁשֵ

ם-ְיָי  ּוְבׁשֵ ֶאְמָצא  ְוָיגֹון  90"ָצָרה 

ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ְוָאְמרּו  ֶאְקָרא". 

ֱאִליֶעֶזר  י  ַרּבִ ז'(  ואתחנן  )ספרי  ִלְבָרָכה 

ָהָאָדם  ׁשֶ ְזַמן  ל  ּכָ אֹוֵמר,  ַיֲעקֹב  ן  ּבֶ

לֹו  ר  ּפֵ ִמְתּכַ ֵאין  ְלָוה  ׁשַ ּבְ רּוי  ׁשָ

ּסּוִרים  ַהּיִ ְיֵדי  ְוַעל  לּום,  ּכְ ֵמֲעֹונֹוָתיו 

ֶאת  י  92"ּכִ יב(  ג,  )משלי  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ קֹום,  ַלּמָ ה  91ִמְתַרּצֶ הּוא 

ָאב  רּוׁש, ּכְ ן ִיְרֶצה". ּפֵ ר ֶיֱאַהב ְיָי יֹוִכיַח 93ּוְכָאב ֶאת-ּבֵ ֲאׁשֶ

88. עליהם. 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 
וכתב  בשמחה.  הרעה  את  לקבל  שצריך  ס:(  )ברכות  למדו  מכאן  אקרא",  ה' 
המהרש"א, כי בשני הפסוקים כתוב שם הוי"ה שהיא מדת הרחמים, ללמדנו 
דעביד  "כל  כי  הרחמים,  ממדת  בא  שהוא  לתלות  האדם  על  רע  בדבר  שגם 
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 
93. וכאב את בן ירצה. והסימן שמחמת  מוכיחו )ביאור הגר"א משלי שם(. 

ביאורים

שה ימים
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השער השני

מּוָסרֹו,  ל  ְוִקּבֵ הֹוִכיַח  ר  ֲאׁשֶ ֶאת  ם  ֵ ַהּשׁ ִיְרֶצה  ן  ּכֵ  - ן  ּבֵ ֶאת 

נֹו ַאֲחֵרי ַהּתֹוֵכחֹות. ְוֵיׁש ְלָפֵרׁש  ָהָאב ִיְרֶצה ֶאת ּבְ ּוְכֶדֶרְך ׁשֶ

ר ִיְרֶצה ּבֹו, ְוֵאיֶנּנּו מֹוִכיַח  ן ֲאׁשֶ עֹוד, ּוְכָאב יֹוִכיַח 94ֶאת ַהּבֵ

יֹוִעילּום  ּלֹא  ׁשֶ ְויֹוֵדַע  ֵמֶהם  95נֹוָאׁש  הּוא  ׁשֶ ִנים  ַהּבָ ֶאת 

טֹוַבת  יִרים  ַמּכִ ֵאיָנם  ׁשֶ ים  ָהֲאָנׁשִ ַעל  ְוֶנֱאַמר  ַהּתֹוֵכחֹות. 

רּו  ּבְ ה ּדִ ם ְוֵהּמָ ּה )הושע ז, יג( 96"ְוָאֹנִכי ֶאְפּדֵ ַהּתֹוֵכָחה ְותֹוַעְלּתָ

י  ְקּתִ ִחּזַ י  ְרּתִ ִיּסַ 97"ַוֲאִני  טו(  שם,  )שם  ְוֶנֱאַמר  ָזִבים".  ּכְ ָעַלי 

98"ְוָאֹנִכי  ג(  יא,  )שם  ְוֶנֱאַמר  בּו-ָרע".  ְ ְיַחּשׁ ְוֵאָלי  ְזרֹועָֹתם 

י ְרָפאִתים". י ְלֶאְפַרִים ָקָחם ַעל-ְזרֹועָֹתיו ְולֹא ָיְדעּו ּכִ ְלּתִ ְרּגַ ּתִ

צּוָקתֹו, עּוף  ִמּמְ 99ְלהֹוִחיל  ם  ֵ ּשׁ ּבַ ַהּבֹוֵטַח  ַעל  ְוֵיׁש   ה. 

לו  ומדבר  רצונו,  למלאות  יסיר שבטו ממנו, חפץ  כאשר  הוא, שאח"כ  אהבה 
94. את הבן אשר ירצה בו. וז"ל רבינו בביאורו  תנחומין לפייס דעתו )שם(. 
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 
על  ללכת  "הרגלתיו  שם:  עזרא  אבן  כתב  וגו'.  תרגלתי  ואנכי   .98 לרעתם. 
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.
 99. להוחיל ממעוף צוקתו. לקוות לה' מתוך אפילת צרתו )ראה ישעיהו ח, כב(.

ביאורים

החושך  יהיה  כי  ו. 
בספר  האורה.  סבת 
שער  )ח"ב  שור  עלי 
שאף  כתב,  ז'(  פרק  ד' 
האמיתי  שהבוטח 
שהקב"ה  מצפה  אינו 
רק  תמיד  עמו  יתנהג 
באהבה  ומקבל  בחסד 

למדת  קשורה  שהיא  מדה  יש  אבל  העליונה,  ההשגחה  עליו  שתביא  מה  כל 
לקוות  וצריך  הישועה  מן  להתייאש  לאדם  שאין  "התקוה",  והיא  הבטחון 
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 
שאו  ונאמר  מזימה.  יבצר  ולא  יוכל  כל  כי  קרובה,  לבוא  ישועתו  קרובה  צרה 
ויבטח בשי"ת בכל עת צרה וחשכה  והביטו אל הארץ מתחת.  שמים עיניכם 
יקוה  כן  ועל  עין,  כהרף  וישועתו  צרה,  מכל  להושיע  רב  הוא  כי  באמת  וידע 
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 
הנה  עכ"ל.  להנצל ממנה".  דרך  ידע האדם  ולא  קרובה  בעת שהצרה  גם  עת, 
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 
ובעל  כי הישועה קרובה לבא,  ימנע אדם מן הרחמים" ושלא להתייאש  "אל 
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. 

ָהאֹוָרה,  ת  100ִסּבַ ְך  ַהחֹשֶׁ ִיְהֶיה  י  )ו(ּכִ

ְמִחי  ׂשְ תּוב )מיכה ז, ח( "ַאל-ּתִ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ

י- ּכִ י  ָקְמּתִ י  ָנַפְלּתִ י  101ּכִ ִלי  י  אַֹיְבּתִ

ְוָאְמרּו  ִלי",  אֹור  ְיָי  ְך  חֹשֶׁ ּבַ ב  ֵאׁשֵ

ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )מדרש תהלים 

100. סיבת האורה. כלומר, לא זו בלבד שהיסורים נועדו לטובתו וכן שלאחר 
היסורים תבוא ישועתו, אלא שהם עצמם הגורמים לטובה שתבוא בעקבותיהם. 

101. כי נפלתי קמתי. בגלל שנפלתי לכן קמתי.

ביאורים

שה ימים
שי

ים
ימ

ה 
ש

שי



תשובה שערי 

3031

תשובההשער השני השער השנישערי 

ְך לֹא  חֹשֶׁ ּבַ י  ְבּתִ ָיׁשַ י, ִאְלָמֵלא  ָקְמּתִ י לֹא  ָנַפְלּתִ ה( ִאְלָמֵלא 

ִלּבֹו  ן  ִיּתֵ לֹו  ַצר  יֹום  102ּבְ ְוִאיׁש  ִאיׁש  ְוָכל  ִלי.  אֹור  ָהָיה 

ּבּור  ַהּצִ מֹו ׁשֶ ה, ּכְ ִפּלָ ׁשּוָבה ְוַהּתְ 103ְלָהִבין ּוְלִהְתַעּנֹות ִעם ַהּתְ

נּו ֲחָכֵמינּו  ּקְ ר ּתִ ֲאׁשֶ ֵעת ָצָרָתם ּכַ ִבים ָלצּום ּוְלִהְתַעּנֹות ּבְ ַחּיָ

ר ָיבֹוא  ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ְוֶזה צֹום 104ִנְבָחר ְויֹום ָרצֹון. ְוַכֲאׁשֶ

ר, ִיְהֶיה  ר הּוא ַזְך ְוָיׁשָ ַרְך ַעל ָהִאיׁש ֲאׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ 105מּוַסר ַהּשׁ

ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ א,  ַהּבָ ָלעֹוָלם  ָכרֹו  ׂשְ יל  ּוְלַהְגּדִ יֹון  106ְלִנּסָ

ְלֵהיִטְבָך  ַנּסֶֹתָך  ּוְלַמַען  ַעּנְֹתָך  107"ְלַמַען  טז(  ח,  )דברים 

ַאֲחִריֶתָך". ְוָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ברכות ה, א(  ּבְ

ָמָצא  108ְולֹא  ְוָחַקר  ׂש  ְוִחּפֵ ָצָרתֹו  ֵעת  ּבְ יו  ַמֲעׂשָ ּבְ ׁש  ּפֵ ׁשְ ּפִ

להבין. להתבונן בחובתו   .103 לו. בעת שפוקדת אותו צרה.  צר  ביום   .102
עליה  ויזעקו  צרה  שתבוא  שבזמן  הוא,  התשובה  מדרכי  זה  "ודבר  זו.  בעת 
ויריעו, ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורע להם, ככתוב "עוונותיכם הטו 
להסיר  שיגרום  הוא  וזה  כה(,  ה,  )ירמיה  מכם"  הטוב  מנעו  וחטאתיכם  אלה 
ורצוי  משובח  נבחר.   .104 ה"ב(.  פ"א  תענית  הלכ'  )רמב"ם  מעליהם"  הצרה 
ולהגדיל  לנסיון   .106 ה'.  מאת  יסורים  השם.  מוסר   .105 הקב"ה.  לפני 
ויהרהר  חלילה  שמיא  כלפי  בטרוניא  יבוא  האם  לנסותו  הבא.  לעולם  שכרו 
ולהרבות  וידום,  יסוריו באהבה  יקבל עליו  אחר מדותיו של הקב"ה, או שמא 
באהבה. שמקבלם  זה  על  וגם  בעוה"ז,  שמתייסר  זה  על  לעוה"ב   שכרו 

107. למען ענותך ולמען נסותך. "כל עינוי המדבר הטורח הגדול שהיה לישראל 
ולהכניס  הבטחון  במדת  טבעם  להרגיל  נסיון  לידי  להביאם  אלא  היה  לא  בו 
 בלבם אמונת ה' יתברך עד שיחזור להם רגילות העבודה לטבע" )רבינו בחיי(.
אלה יסורים  ראויים  שבשבילה  עבירה  מצא  לא  בידו.  חטא  מצא  ולא   .108 

ביאורים

ל ַאֲהָבה. ָידֹו, ֵהם ֵהם 109ִיּסּוִרים ׁשֶ ֵחְטא ּבְ

יֹום  ּבְ ׁשּוָבה  110ַהּתְ ָזַכְרנּו,  ר  ֲאׁשֶ ה  ַהּזֶ ֶרְך  ַהּדֶ ּוֵמִעְנַין  ו. 
ָהָרָעה  ֵאָליו  111ָכְלָתה  י  ּכִ ַהחֹוֵטא  ְראֹות  ּבִ ֶות,  ַהּמָ

ע  מֹות ָאָדם ָרׁשָ תּוב )משלי יא, ז( "ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ְוָאְבָדה ִתְקָותֹו, ּכְ

ם  ֵ ב ֶאל ַהּשׁ ֵעת ַהִהיא ְוׁשָ ה ּבָ ְקָוה", ְוהּוא ִמְתַוּדֶ 112ּתֹאַבד ּתִ

י  ַאף-ַעל-ּפִ 113מֹוִעיָלה,  ַהִהיא  ׁשּוָבה  ַהּתְ ְוַגם  ֵלם,  ׁשָ ֵלב  ּבְ

ר  ֲאׁשֶ ּכַ ּמֹו,  ּתֻ ֶעֶצם  115ּבְ ב  ָ ַהּשׁ ִלְתׁשּוַבת  ֶגת  ַמּשֶׂ ֵאיָנּה  114ׁשֶ

ַער ָהִראׁשֹון.  ׁשַ ְמנּו 116ּבְ ִהְקּדַ

הזה בעולם  מייסרו  שהקב"ה  אהבה.  של  יסורים   .109 )רש"י(.  עליו   לבוא 
וביאר )רש"י(.  זכיותיו  מכדי  יותר  הבא  לעולם  שכרו  להרבות  כדי  עוון   בלא 
ה' את  לעבוד  וממשיך  הואיל  מזכויותיו,  יותר  שכרו  שמרבים  הטעם   הצל"ח 

שגם  אפשר,  ועוד  אגרא".  צערא  "לפום   - יסוריו  למרות  מצוותיו  ולקיים 
וכנ"ל. זכויותיו  על  נוסף  בעוה"ב  שכר  מקבל  באהבה  היסורים  קבלת   על 

זה  גם  כי  מותו,  ביום  בתשובה  שב  שהאדם  המות.  ביום  התשובה   .110
111. כלתה אליו הרעה. שהולך לעמוד בדין  דומה לתשובה מתוך היסורים. 
ולקבל עונש על מעשיו הרעים. 112. תאבד תקוה. כי תקותו הצלחת העוה"ז 
מועילה.  .113 למשלי(.  בביאורו  )רבינו  במותו  תקותו  ותכל  ושררה,   בעושר 
תשובתו לפי  מ"מ  למות,  עומד  שהרי  לעתיד  קבלה  בו  שייך  שאין   ואף 
114. שאינה  לו לא היה חוטא )הרוצה בתשובה(.  ניכר שגם אם היה מזדמן 
 משגת. שאינה מגיעה במעלתה. 115. בעצם תומו. בשלימות כחו ובמלא תקפו.
האדם  תשובת  "כי  רבינו:  כתב  ושם  ט'.  אות  הראשון.  בשער   .116
תשובה כל  אכן  יצרו,  על  ויתגבר  עליו  כחו  בעוד  בחורותיו  בימי   המעולה 

מועילה...".
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ימי  יבואו  כאשר  ז. 
אנו  בסליחות  הזקנה. 
מבקשים "אל תשליכנו 
לעת זקנה ככלות כוחנו 
תמה  תעזבנו".  אל 
איצל'ה  רבי  הגאון 
רק  וכי  מפטרבורג: 
לעת זקנה זקוקים אנו ל"אל תשליכנו"?! והרי גם אדם צעיר יהיה אבוד וחסר 

ישע אם יושלך על ידי בוראו!
שנים  משך  השירות  מן  והשתמט  מיחידתו  שערק  לחייל  משל  עפ"י  ומבאר 
בפני  והתייצב  חזר  רב  זמן  לאחר  מפקדיו.  מפני  מסתתר  שהוא  תוך  רבות, 
השופטים  דנו  הצבא.  מן  עריקה  באשמת  משפט  לו  ונערך  הצבא,  שלטונות 
בענין ופסקו: אם עדיין כשיר הוא לעבודת הצבא וכוחו במתניו - ְיַרֶצה 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.
הוא  יכול  הרי  מנערותו,  בתשובה  השב  תשובה:  בבעל  הדברים  פני  הם  כך 
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.

ָיבֹואּו  ר  ֲאׁשֶ )ז(ּכַ ִני,  ֵ ַהּשׁ ֶרְך  ַהּדֶ ז. 
118ְיֵמי  יעּו  ְוִהּגִ ְקָנה  ַהּזִ 117ְיֵמי 

ח  ַ ל ּכֹחֹו ְוִיְמַעט 120ְוִיּשׁ יָבה, 119ְוִיַדּ ַהּשֵׂ

הּוא  ָקרֹוב  י  ּכִ 121ִקּצֹו  ִיְזּכֹר  ם  ּגַ ִיְצרֹו, 

117. ימי הזקנה. היינו בן שישים, כמבואר באבות )ה, כד( 'בן שישים לזקנה'. 
118. ימי השיבה. היינו בן שבעים, כמבואר באבות )שם( 'בן שבעים לשיבה'. 
כלומר  כחו,  ויכל  וי"ג  ויתמעט.  כחו  יתדלדל  יחלש,  וימעט.  כחו  וידל   .119
שיכלה כחו. 120. וישח יצרו. יצרו ישפל, כלומר, תחלש תאותו ויקל עליו לשוב 

בתשובה. 121. קצו. סופו.

ביאורים

שמואל  רבי  הגאון 
רוזובסקי זצ"ל בהזכירו 
בשיחותיו,  אלו  דברים 
נופך  להוסיף  נהג 
האדם  עוד  כל  משלו: 
עדיין  לימים,  צעיר 
לתלות  מקום  יש 
אם  ואף  תקוות,  בו 
רבים,  בעוונות  נכשל 
הסיכויים  גדולים 
למחנכיו,  שיאזין 
וישוב  בדרכיו  יהרהר 

הגיע  במי שהתמיד בחטאו,  לתלות  ניתן  בתשובה. אמנם, מעט מאד תקוות 
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(. 

ם  ֵ ַהּשׁ ֶאל  ְוָיׁשֹוב  ְלַאֲחִריתֹו  122ְוָיִבין 

חֹוֵזר  ֵאיֶנּנּו  ר  ַוֲאׁשֶ 123ִויַרֲחֵמהּו. 

ל  124ֻיְכּפַ ְקָנה,  ַהּזִ ְיֵמי  בֹוא  ּבְ ְתׁשּוָבה  ּבִ

מֹו  ּכְ ָעָליו,  ֵטָמה  ַמׂשְ ה  125ְוַרּבָ ָעְנׁשֹו 

ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ

דֹוׁש- 126ַהּקָ ה  לֹשָׁ ׁשְ ב(  קיג,  )פסחים 

ֶאה,  ּגֵ ל  128ּדַ 127ׂשֹוְנָאם:  רּוְך-הּוא  ּבָ

122. ויבין לאחריתו. יתן דעתו ויתבונן מה צפוי לו אחר המות, וכמו שאמרו 
בתשובה(. )הרוצה  וחשבון"  דין  ליתן  עתיד  אתה  מי  "ולפני  א(:  ג,   )אבות 

123. וירחמהו. 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(. 
יוכפל ענשו. כי עתה אין יצרו כבר בתקפו ומה מונע בעדו, וכגודל מדת   .124
הרחמים למי ששב בזקנותו, כן גודל העונש למי שלא שב. 125. ורבה משטמה 
במסכת  שונאם.  הקב"ה   .126 הקב"ה.  מאת  האיבה  נטירת  עליו  תרבה  עליו. 
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 
רק מחמת רוע לבם וִאי התבוננותם. 128. דל גאה. עני המתגאה, על אף שהוא 
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השער השני

ט(  ז,  )הושע  ְוֶנֱאַמר  ְמָנֵאף.  130ְוָזֵקן  ְמַכֵחׁש,  יר  129ְוָעׁשִ

יָבה ָזְרָקה ּבֹו  ם-132ׂשֵ 131"ָאְכלּו ָזִרים ּכֹחֹו ְוהּוא לֹא ָיָדע, ּגַ

י ַיֲעֹמד ָהָאָדם  ִליָאה ּכִ ִמיָהה ְוַהּפְ ְוהּוא לֹא ָיָדע". 133ּוִמן ַהּתְ

ים, 136ְוָיֶחל  ִמים הֹוְלִכים 135ְוַדּלִ י ַהּיָ ֲחִצי ָיָמיו, ְורֹוֶאה ּכִ 134ּבַ

ּבֹו  ְוֵתָרֶאה  ִטְבעֹו,  ּבְ ֶזג  ַהּמֶ 137ְוֶיְחַסר  ְנָין,  ַהּבִ ֲהִריסּות 

ֵצל ָנטּוי  ֱאַמר )תהלים קב, יב( "139ָיַמי ּכְ ּנֶ ִעְנָין ׁשֶ ת, ּכָ 138ַהְיֹבשֶׁ

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 
רק  זאת  אין  מנאף,  הוא  ואף-על-פי-כן  תאותו  ונתמעטה  עמו  בל  שכוחותיו 
רוע הלב לבקש תאוה ]מכאן מוכיח רבינו שמי שאינו שב לעת זקנתו שכבר 
נכרים  בזזו עמים  וגו'.  זרים  131. אכלו  ורבה רעתו[.  יוכפל ענשו   - כחו  תש 
את אונו והונו ואינו שם לב לכך וכאילו לא ידע מזה, אפילו חולשה קפצה עליו 
יודע. אינו  וכאילו  שיבה(  כאיש  האויב  מול  כח  תשות  בו  )נזרקה  עת   בטרם 

132. שיבה זרקה בו. נתגלו בו סימני שיבה אף שעדיין לא הגיע ממש ימי הזקנה 
המתמיהים  הדברים  מן  והפליאה.  התמיהה  ומן   .133 השער(.  )זה  והשיבה 
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 
חוסר  היבושת.   .138 בגופו.  האיזון  יפחת  בטבעו.  המזג  ויחסר   .137 הגוף. 
נוטה  היום שהצל  בסוף  נטוי  כצל  דומים  "ימי  וגו'.  כצל  ימי   .139 הרעננות. 
ומתפשט וזה סימן שקרוב להיות לילה, כן כבר עברו רוב ימי, ומצד כח גופי ג"כ 

אני כעשב איבש" )מלבי"ם(.

ביאורים

יל  ּכִ ּוֵמַהׂשְ ב ִאיָבׁש", 140ֵאיְך ָטח ֵמְראֹות ֵעיָניו  ֵעׂשֶ ּכָ ַוֲאִני 

ית- קֹום, ְמקֹום-141ּבֵ י נֹוֵסַע הּוא ֶאל ַהּמָ ְלָבבֹו, ְולֹא ִיְרֶאה ּכִ

עֹוָלמֹו, ָהלֹוְך ְוָנסֹוַע 142יֹוָמם ָוָלְיָלה.

י ֵהם  ׁשּוָבה ּכִ ַנע ֵמֶהם 143אֹור ַהּתְ ים ִיּמָ ים ַרּבִ ְוֵיׁש ֲאָנׁשִ ח. 
ּקּון  תּו ַעל ּתִ ְ ֵעיֵניֶהם, ְולֹא 144ִיְתַעּשׁ ִאים ּוְטהֹוִרים ּבְ ַזּכָ

146ְוֵהם  ִנים,  145ְמֻתּקָ ֵהם  ׁשֶ ם  ְבַנְפׁשָ ְיַדּמּו  י  ּכִ יֶהם,  ַמֲעׂשֵ

ָאָדם  י  "ּכִ כ(  ז,  )קהלת  תּוב  ּכָ 147ֲהלֹא  ְמאֹד.  ם  ֵ ַלּשׁ ִאים  ַחּטָ

ֶיֱחָטא".  ְולֹא  ה-ּטֹוב  ַיֲעׂשֶ ר  ֲאׁשֶ ָאֶרץ  ּבָ יק  ַצּדִ 148ֵאין 

לֹא  ֲעֹונֹות  ִלְדַבר  ּבֹוִזים  ֵהם  ר  149ֵמֲאׁשֶ ָהֵהם  ים  ְוָהֲאָנׁשִ

כל  מלראות  עיניו  התכסו  איך  לבבו.  ומהשכיל  עיניו  מראות  טח  איך   .140
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, 
143. אור התשובה.  יום מותו.  ללא הרף, כי כל רגע שעובר מתקרב הוא אל 
האמת  דרך  את  ולהכיר  להבין  ושכלו  בנפשו  המאיר  אור  היא  התשובה  ענין 
)זה השער(. 144. יתעשתו. יחשבו, ִיְתַרצּו )עפ"י יונה א, ו, ראה רש"י ורד"ק(. 
חוטאים.  הם  באמת  אבל  חטאים.  והם   .146 מושלמים.  מתוקנים.   .145
בנפשם שהם מתוקנים. חוטאים כשמדמים  הם  גופא  עוד, שבזה  לפרש   ויש 
147. הלא כתוב. כלומר, והרי הכתוב מכחישם. 148. אין צדיק. ואם-כן על-
כרחך שהם נכשלים בעוונות, רק שאינם מחשיבים עוונות אלו לעבירות, ולכן 
149. מאשר  )הרוצה בתשובה(.  עוונות"  "בוזים לדבר  רבינו  נקראים בפי  הם 
הם בוזים לדבר עוונות. מחמת שהם אינם מחשיבים את עוונותיהם די בכדי 

ביאורים
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השער השני

אָתם  ַחּטָ ֲאֵליֶהם  הֹוַדע  150אֹו  ָלמֹו,  ָיִבינּו  ְולֹא  יׁשּו  ַיְרּגִ

יׁש  ֵאינֹו ַמְרּגִ מֹו ַהחֹוֶלה ׁשֶ ם ּכְ ם ַאֲחֵרי ֵכן, ְוִהּנָ ּבָ ָחה ִמּלִ ּכְ ְוִנׁשְ

ִמיד ַעד  ד ָחְליֹו 151ּתָ ָחְליֹו, ְולֹא ַיְחׁשֹב ַעל ָהְרפּוָאה, ְוִיְכּבַ ּבְ

ָלזֹאת  ה  152ְנִסּבָ ְהֶיה  ּתִ ּוְפָעִמים  ְלֵהָרֵפא.  יּוַכל  לֹא  ר  ֲאׁשֶ

י לֹא ָיבֹואּו ִלְדרֹוׁש ֱאלִֹהים, 155ְוַדַעת  יָנָתם, 154ּכִ 153ִמּקֶֹצר ּבִ

ְלתֹות ֲחָכִמים  ְקדּו ַעל ּדַ ן לֹא ִיׁשְ צּון, ַעל ּכֵ ָרָכיו לֹא ֶיְחּפָ ּדְ

156"לֹא-ֶיֱאַהב  יב(  טו,  )משלי  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ִעְנָין  ּכָ ְוַתְלִמיֵדיֶהם, 

ֵלץ הֹוֵכַח לֹו, ֶאל-ֲחָכִמים לֹא ֵיֵלְך". 

ָאָגה  157ׁשְ ִלּבֹוָתם,  ּבְ ִרים  ִויׁשָ יִקים  ַצּדִ ים  ֲאָנׁשִ ה  ְוִהּנֵ ט. 
ַעל  158ְוִיְנֲהמּו  בֹוָתם,  ַמְחׁשְ ּבְ ִמיד  ּתָ ִביא  ּלָ ּכַ ָלֶהם 

נודע להם.  גם אם  הודע אליהם.  או   .150 בנחיצות התשובה עליהם.  להכיר 
151. תמיד. 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([. 
155. ודעת 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 
ים. רועשים  וינהמו על חטאיהם כנהמת   .158 בתביעה שאינם עושים דים. 

ורוגשים כים בלבם על חטאיהם.

ביאורים

קצור  אשר  ועל  ח. 
מעבודת  ידם  קצרה 
בספרים  ידוע  השם. 
אחד  עם  המעשה 
מהגאונים, יש אומרים 
שמדובר ברבנו סעדיה 
מסגף  שהיה  גאון, 
שלג  בגלגולי  עצמו 
סיגופים,  מיני  וכל 
מדוע  שאלוהו  וכאשר 
עצמו,  את  מסגף  הוא 
חטא,  לא  הוא  הלא 

ענה, שלמד את זה מבעל הבית אחד, שפעם אחת היה אורח באכסניה אחת, 
יודע שהוא רבי סעדיה גאון, ולכן לא הקדיש שימת  ובעל האכסניה לא היה 
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 

ר  ֲאׁשֶ )ח(ְוַעל  ָים  ַנֲהַמת  ּכְ ֲחָטֵאיֶהם 

ם,  ֵ ַהּשׁ ֵמֲעבֹוַדת  ָיָדם  ָקְצָרה  159ָקצֹור 

ה  ְוִהְרּבָ ֶבר  ּגֶ ע  ִיְפׁשַ ֶזה  ַעל  י  160ּכִ

ַהֲחמּורֹות,  ָהֲעֵברֹות  ַעל  מֹו  ּכְ ָמה  ַאׁשְ

ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ ִעְנָין  ּכָ

ר  ִוּתֵ ה"ז(  פ"א  חגיגה  )ירושלמי  ִלְבָרָכה 

ּלּוי-ֲעָריֹות  ּגִ ַעל  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ

ה'  בעבודת  מספיק  השתדלו  שלא  השם.  מעבודת  ידם  קצרה  קצור   .159
וכו'.  גבר  יפשע  זה  על  כי   .160 צרכן.  כל  בהן  דקדקו  ולא  המצוות,  ובקיום 
פירוש, כי יחשב לאדם פשע ואשמה רבה מה שאינו מתאמץ בעשיית הטוב 

כאילו עבר עבירות חמורות.

ביאורים
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יותר  גבוהות  במדרגות 
דבר  הקב"ה,  בהשגת 
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 
לעבודת  גאון  סעדיה  רבי  מזה  שלמד  במה  אבל  גאון.  סעדיה  רבי  אליו  נכנס 
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?
זה שאם היה חסר  וביאר מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א, שרואים ממעשה 
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 

ר  ִוּתֵ 161)ט(ְולֹא  ִמים  ִפיכּות-ּדָ ׁשְ ְוַעל 

ָמְלאּו  י  ּכִ 162ַאף  ּתֹוָרה.  ּטּול  ּבִ ַלֲעֹון 

שהיא  תורה  לימוד  שמניעת  לך  הרי  תורה.  ביטול  לעוון  ויתר  ולא   .161
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 
)זה השער(.  בדברים שנברא בעבורם"  ועיקר עסקו  נפשו  ישים עמל  לא  אם 
162. אף כי מלאו רע וכו'. פי', כל שכן שמלאים רע הם אותם האנשים אשר 
לעניני  רק  הוא  עסקם  עיקר  מ"מ  ממש  בפועל  עבירות  עוברים  שאינם  אף 

העוה"ז.

ביאורים

כי  מאמרים(,  )קובץ 
שני  בין  במלחמה 
אם  אפילו  צדדים, 
לרגע מנצח האחד את 
טרם  עדיין  משנהו, 

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 
למוטב"  מחזירן  )שבתורה(  שבה  ש"המאור  אפשר  עדיין  עוונות  בשאר 
ז( ויתעוררו לתשובה. לא כן אם בטלין הם מתורה, שאז  )ירושלמי חגיגה א, 

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 
כה(.  לב,  )בראשית  עמו..."  איש  "ויאבק  כנאמר  שבאבות,  אחרון  היה  שהוא 
ולא בא להלחם עם  קשה אפוא, מדוע התמהמה מלאך הטומאה עד ליעקב 

אברהם ויצחק אבותיו? 
יצחק  ה"חסד",  עמוד  היה  אבינו  שאברהם  ידוע  כי  ליישב,  יש  להנ"ל  אמנם 
יעקב הצטיין  ואילו  עמוד ה"עבודה" ]שפשט צוארו לשחיטה בהר המוריה[, 
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. 

יֶהם  ַמֲעׂשֵ ר  ִעּקַ ר  ֲאׁשֶ ים  ָהֲאָנׁשִ ָרע 

גּוָפם  163ֶחְפֵצי  ַעל  בֹוֵתיֶהם  ּוַמְחׁשְ

ַאל  ְרָאה  ַהּיִ 164ּוְבסֹוד  ם,  ְזַמּנָ ְוַהְבֵלי 

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

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

ְליֹוָתם  ּכִ ּתֹוֵנן  165ּוְלִהׁשְ ם,  ַנְפׁשָ בֹוא  ּתָ

ּיֹות  ּכִ ַמׂשְ בֹוָדם 167ּבְ ַחד ּכְ ָעֶליָה 166ַאל ּתֵ

ּיֹוָתם  ּכִ ּוַמׂשְ 168ְוַחְדָרם  ְלָבָבם 

נּו 170ֵחֶלק  ִנים, ְולֹא ִיּתְ ים ְמֻזּמָ 169ְלִעּתִ

ם  ִלּבָ ֶרב  171ּוִמּקֶ ִעְסֵקיֶהם,  ּבְ ַלּתֹוָרה 

י-גֹוי  ּכִ ם,  ַנְפׁשָ ַעל  ּבֹון  ֶחׁשְ ָאַבד 

ֵהם  ה  ְוַכּמָ ה,  ֵהּמָ ֵעצֹות  172אֹוַבד 

ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ְוָאְמרּו  ְחּתֹוָנה.  ַהּתַ ְדֵרָגה  ּמַ 173ּבַ

ְבִעים  ן-ׁשִ ּבֶ ְלִזְקָנה,  ים  ִ ּשׁ ן-ׁשִ 174)י(ּבֶ מכ"א(  פ"ה  )אבות 

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.(. 
166. אל 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 
לבם  ומקרב   .171 וממחשבותם.  מזמנם  חלק.   .170 קבועים.  בזמנים  מזומנים. 
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', 
מששים  פחות  והיינו  הימים,  כל  בביתך  זקן  יהיה  ולא  לב(  ב,  )שמואל-א'  כמ"ש 
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". 

ביאורים

כל  וישים  העולם, 
בעבודת  השתדלותו 
שמונים  בן  השי"ת. 
לגבורה - כלומר שמצד 
גבורת טבעו הגיע לכך, 

ויוסיף אומץ לעבוד יוצרו ביראה, ובא במאמר )תהלים צ, י( "ימי שנותינו בהם 
- כלומר שהולך  שבעים שנה ואם בגבורות שמונים שנה". בן תשעים לשוח 
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".
הוא  גדול  דבר  "כלומר  כא(:  ה,  )אבות  רש"י  פירש  לגבורה.  שמונים  בן  יא. 
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" 
זקנה ככלות כחי אל  "זכות אבות" את הפסוק "אל תשליכני לעת  בשם ספר 

מֹוִנים 176ִלְגבּוָרה,  ן-ׁשְ יָבה, )יא(ּבֶ 175ְלׂשֵ

ן-ֵמָאה  ּבֶ 177ָלׁשּוַח,  ִעים  ׁשְ ן-ּתִ ּבֶ

ִאּלּו ֵמת ְוָעַבר ּוָבֵטל ִמן ָהעֹוָלם.  178ּכְ

מדוד  זאת  ולמדים  שערותיו.  רוב  ונתלבנו  הוא  גמור  זקן  כבר  לשיבה.   .175
המלך שנפטר בגיל שבעים, ונאמר בו )דה"י-א' כט, כח( 'וימת בשיבה טובה'. 
176. לגבורה. דכתיב "ואם בגבורות שמונים שנה" )תהלים צ, י(. ופירש רש"י, 
ואם הרבה גברו ימיו - שמונים שנה הם. והמאירי והמהר"ל פירשו, שהמגיע 
וכן  כך.  כל  להזקין  באדם  כח  אין  כלל  בדרך  כי  בטבעו,  הוא  גיבור   - כך  לידי 
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.

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

ומגבורתך. 
מדותיו.  ולתקן  יב. 
תיקון  נחיצות  גודל  על 
לעת  אף  המידות 
האדם,  של  זקנותו 
יש ללמוד מדברי הגאון רבי אליהו אליעזר דסלר זצ"ל שהוכיח מדברי הגמרא 
לא  )אם  המיתה  לאחר  גם  האדם  בנפש  נשארות  רעות  שמידות  )נו:(  בגיטין 
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 

ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ָנָתם  ּוָ ַכּ ְוָהְיָתה 

ַעל  179ְלַהְזִהיר  ה  ָהֵאּלֶ ָבִרים  ּדְ ַבּ

ִקּצֹו  ַעל  ָהָאָדם  ְחׁשֹב  ּיַ ְוׁשֶ ׁשּוָבה,  ַהּתְ

ָזָכה  לֹא  ִאם  ְקָנה  ַהּזִ ִליֵמי  יעֹו  ַהּגִ ּבְ

י  חּורֹוָתיו. ְוַאֲחֵרי ּכִ יֵמי ְבּ ן ּבִ ַלֲעׂשֹות ּכֵ

ָקרֹוב ָלבֹוא 180ִעּתֹו, ַיֲעזֹוב ֶחְפֵצי ַהּגּוף 

יעֹו ִליֵמי  ן ַנְפׁשֹו, ּוְבַהּגִ ְוַתֲאוֹוָתיו ִויַתּקֵ

181ִעְנַין  ּבֹו  ִמּלִ ְלָגֵרׁש  יֹוִסיף  יָבה  ַהּשֵׂ

אֹות  ִנים ַהּבָ ָ ָהעֹוָלם. 182ּוְלִפי ְמעֹט ַהּשׁ

ְוִיְתַיֵחד  ָהעֹוָלם,  ֵעֶסק  183ּבְ ַיְמִעיט 

ם,  ֵ ִיְרַאת-ַהּשׁ ּבְ ְלִהְתּבֹוֵנן  ִמיד  ּתָ

ִמּדֹוָתיו,  ן  )יב(ּוְלַתּקֵ ַנְפׁשֹו  ִעם  ְוַלְחׁשֹב 

ָאְמרּו  ֶ ּשׁ ּוַמה  ּוִמְצֹות.  ּתֹוָרה  ׁש  ּוְלַבּקֵ

179. להזהיר. לעורר את האדם. 180. עתו. זמנו להיפטר מן העולם. 181. ענין 
שיחסרו  מה  כפי  הבאות.  השנים  מעוט  ולפי   .182 הזה.  עולם  עניני  העולם. 
העולם. בעסקי  בעסק   .183 הזה.  בעולם  לחיות  לו  הנותרות  ויתמעטו השנים 

העולם הזה.

ביאורים

ירויח  ומה  צדיק,  ויהיה 
והעלה  יתגייר?  אם 
בלעם  את  בכשפים 
יש"ו  ואת  וטיטוס 
אותם  ושאל  הנוצרי, 
הבא,  בעולם  חשוב  מי 
אמרו לו ישראל, ושאל 
להתגייר,  האם  אותם 
אמרו  וטיטוס  ובלעם 
אלא  יתגייר  שלא  לו 
לישראל,  צרות  יעשה 
דסלר  הגרא"א  ואמר 
מכאן  רואים  כי 
משנה  לא  שהגיהינום 
ובלעם  הטבע,  את 
בעלי  שהיו  וטיטוס 
בטבעם,  רעות  מידות 
בגיהינום,  השתנו  לא 

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. 

ׁשֹון  ִמּלְ הּוא  ָלׂשּוַח",  ִעים  ׁשְ ן-ּתִ "ּבֶ

יחֹו", )בראשית  ּפְֹך ׂשִ )תהלים קב, א( "ִיׁשְ

ְרׁשּו  ּפֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֶדה",  ּשָׂ ּבַ כד, סג( "ָלׂשּוַח 

ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ברכות כו, ב( 

ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ְנָחה,  ַהּמִ ת  ִפּלַ ּתְ ן  ּקֵ ּתִ ִיְצָחק 

י  ִכּ ֶדה".  ּשָׂ ּבַ ָלׂשּוַח  ִיְצָחק  ֵצא  "184ַוּיֵ

לֹו  ָראּוי  ִעים,  ְלִתׁשְ יַע  ִהּגִ ׁשֶ ַאֲחֵרי 

ְתִפּלֹות  186ּבִ ִעְסקֹו  ל  185ּכָ ִלְהיֹות 

ִנְפְלאֹוָתיו.  ּבְ יַח  ְוָלׂשִ ם  ֵ ַהּשׁ ּוִבְתִהּלֹות 

ִעְנַין ְיֵמי  לֹום ּבְ ָ לֹֹמה ָעָליו ַהּשׁ ר ׁשְ ְוִדּבֵ

ֶהם  187ּבָ ָהָאָדם  ל  ִיְתַעּצֵ ּלֹא  ׁשֶ ְקָנה  ַהּזִ

184. ויצא יצחק לשוח בשדה. והמשך הכתוב "לפנות ערב", שאז תיקן תפילת 
מנחה. 185. כל עסקו בתפלות ובתהלות ה' וכו'. היינו אם אין בו כח ללמוד 
או  שליט"א(.  קנייבסקי  הגר"ח  בשם  יום"  של  "עניניו  לספר  )הקדמה  תורה 
במקום  והיינו,  התורה.  מלימוד  חוץ   - בו  מתעסק  שהאדם  עסק  כל  הכוונה, 
עסק הפרנסה וצרכי הגוף, אצלו ראוי שכולו יתייחד לתפילה ולספר נפלאות 
כי  בנפלאותיו.  ולשיח  השם  ובתהלות  בתפלות   .186 השער'(.  )'מאור  ה' 
בהם.   .187 ותפילה.  דיבור  משמע:  תרתי  לשוח"  תשעים  "בן  שאמרו  מה 
ועיין מה  כבר כח המרץ.  נחלש  כי  ימי הזקנה סיבה לעצלות,  כי  בימי הזקנה. 

ביאורים
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ּבֶֹקר ְזַרע ֶאת- ַרְך ְוָאַמר )קהלת יא, ו( "ּבַ ם ִיְתּבָ ֵ ֵמֲעבֹוַדת ַהּשׁ

ר ֲהֶזה  י ֵאיְנָך יֹוֵדַע ֵאי ֶזה ִיְכׁשַ ח ָיֶדָך ּכִ ּנַ ַזְרֶעָך ְוָלֶעֶרב ַאל-ּתַ

ְלדּות  ַהּיַ ְיֵמי  יל  ִהְמׁשִ ֶאָחד טֹוִבים".  ּכְ ֵניֶהם  ְוִאם-ׁשְ אֹו-ֶזה 

ל  ָמׁשָ ֶרְך  ּדֶ ַרע  ְוַהּזֶ ָלֶעֶרב,  ְקָנה  ַהּזִ ִויֵמי  ַלּבֶֹקר  ֲחרּות  ַ ְוַהּשׁ

ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ְוַתְלִמיִדים,  ְלָבִנים 

ה  ָ ִאּשׁ א  189ִיּשָׂ ַיְלדּותֹו  188ּבְ ה  ָ ִאּשׁ א  ָנׂשָ ב(  סב,  )יבמות 

ַיֲעִמיד  ַיְלדּותֹו  ּבְ ְלִמיִדים  ּתַ ֶהֱעִמיד  ְוכּו',  ִזְקנּותֹו  190ּבְ

ּתֹוָרה  ּבַ קּוִנים  ֵני ַהּזְ ּבְ י אּוַלי ַיְצִליחּו  ּכִ ִזְקנּותֹו,  ּבְ ְלִמיִדים  ּתַ

ַיֲעִמיד  ר  ֲאׁשֶ ְלִמיִדים  ַהּתַ ְוֵכן  עּוִרים,  ַהּנְ ֵני  191ִמּבְ ְצֹות  ּוַבּמִ

ֶאָחד  ּכְ ִיְהיּו  192אֹו  ָהִראׁשֹוִנים  ִמן  ַיְצִליחּו  אּוַלי  ִזְקנּותֹו  ּבְ

ְוטֹוב  ָהאֹור,  "ּוָמתֹוק  ז(  יא,  )קהלת  ָאַמר  ַאֲחֵרי-ֵכן  טֹוִבים. 

ְיֵמי  ַעל  ר  ְלַדּבֵ ָחַזר  רּוׁש,  ּפֵ ֶמׁש".  ָ ֶאת-ַהּשׁ ִלְראֹות  ַלֵעיַנִים 

193לֹא  ֵקן  ַהּזָ י  ּכִ ֵני  ּוִמּפְ ָלֶעֶרב,  אֹוָתם  יל  ִהְמׁשִ ׁשֶ ְקָנה  ַהּזִ

י  ְרִזּלַ ַבּ ִדְבֵרי  ה 194ּכְ ּתֶ ר ִיׁשְ ר יֹאַכל ְוֶאת ֲאׁשֶ ִיְטַעם ֶאת ֲאׁשֶ

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 
194. כדברי ברזילי הגלעדי. שאמר לדוד המלך: "בן שמונים שנה  מזונותיו. 

ביאורים

ֵקן 196ֵלָהנֹות  י ֶיׁש לֹו ַלּזָ ְלָעִדי )שמואל-ב יט, לו( 195ָאַמר, ּכִ ַהּגִ

ֶפׁש  י קֶֹצר ַהּנֶ ְקַצר ַנְפׁשֹו ָעָליו, ּכִ ֶמׁש 197ְוַאל ּתִ ֶ ְמאֹור ַהּשׁ ּבִ

ָהאֹור  לֹו  198ְוֶיֱעַרב  ַמִים,  ׁשָ ֶלאֶכת  ִמּמְ ָהָאָדם  ֶאת  מֹוֵנַע 

ר  ֲאׁשֶ ּכַ ִאים,  ַהּבָ ְך  ַהחֹשֶׁ 200ְיֵמי  ת  ְלֻעּמַ 199ַיַעְרֶכּנּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ

י ִאם- ה )קהלת יא, ח( "ּכִ ה ִמּזֶ ר ְלַמּטָ ְקָרא 201ֲאׁשֶ ּמִ יר ּבַ ַיְזּכִ

ְוִיְזּכֹר ֶאת-ְיֵמי  ָמח  ִיׂשְ ם  ֻכּלָ 202ּבְ ָהָאָדם  ִיְחֶיה  ה  ַהְרּבֵ ִנים  ׁשָ

י  ם ּכִ רּוׁש, ּגַ א ָהֶבל". ּפֵ ּבָ ל-ׁשֶ ה ִיְהיּו 204ּכָ י-ַהְרּבֵ ְך 203ּכִ ַהחֹשֶׁ

ָכל  ּבְ ַאְך  א,  ָ ְלַמּשׁ ַעְצמֹו  ְיִהי ַעל  205ַאל  ָהָאָדם ְמאֹד  ַיְזִקין 

יטעם  ]בין מאכל טוב למאכל רע. רש"י[, אם  בין טוב לרע  אנכי היום, האדע 
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. 
197. ואל 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 
החיים  מימי  יותר  הימים  באותן  יהיו.  הרבה  כי   .203 )רש"י(.  הרשעים  ימי 
פורענות  יש הבל שהוא לשון  וחושך,  יהיה הבל  כל שבא. עליו   .204 )שם(. 
205. אל יהי על עצמו למשא.  'כי בהבל בא ובחושך ילך' )שם(.  וצרות כמו 
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כל  חכמים  תלמידי  יג. 
חכמה  שמזקינים  זמן 
והדין  בהם.  מתוספת 
נותן שיהיה כך, כי בעוד 
האדם  תאות  היות 
ורתיחת  בגבורתה 
נמשך  שהוא  הבחרות 
באכילה  טבעו  אחר 
הדברים  ושאר  ושתיה 
הגופניים - תהיה קרבתו 
השכליים  לדברים 
ולפי  רחוקה,  יותר 
הדברים  מן  הרחקתו 
קרבתו  תהיה  הגופניים 
השכליים  הדברים  אל 
פרשת  המנחה'  )'תורת 

כי תבוא(.

ד  ְיַאּבֵ לֹא  ְלַמַען  ָמח,  ִיׂשְ נֹוָתיו  ׁשְ

ּבֹת  ִיׁשְ ְולֹא  נֹוָתיו  ְ ִמּשׁ 206ַאַחת 

ְיֵמי  ֶאת  ְוִיְזּכֹר  ַהּבֹוֵרא,  ֵמֲעבֹוַדת 

יּוַכל  לֹא  ְוָאז  ִיְהיּו,  ה  ַהְרּבֵ י  ּכִ ְך  ַהחֹשֶׁ

ֱאַמר )תהלים  ּנֶ ִעְנָין ׁשֶ ַלֲעבֹוד ֲעבֹוָדה, ּכָ

יִקים  ּדִ ְך". ְוַהּצַ אֹול ִמי יֹוֶדה-ּלָ ׁשְ ו, ו( "ּבִ

ַחִיל  207ְוַיַאְזרּו  ִזְקָנָתם  ּבְ ִרים  ּבְ ִמְתּגַ

מֹו  ּכְ ם,  ֵ ַהּשׁ ַלֲעבֹוַדת  ּכַֹח  ְוַיֲחִליפּו 

ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ

ל  ּכָ ֲחָכִמים  ְלִמיֵדי  )יג(ּתַ א(  קנב,  )שבת 

ֶהם,  ְזִקיִנים ָחְכָמה ִמּתֹוֶסֶפת ּבָ ּמַ ְזַמן ׁשֶ

ְינּובּון  ְוֶנֱאַמר )תהלים צב, טו( 208"עֹוד 

יר ְלַמְעָלה )שם שם,  ים ִיְהיּו". 209ְוִהְזּכִ ִנים ְוַרֲעַנּנִ ׁשֵ יָבה ּדְ ׂשֵ ּבְ

י  ּכִ ְיָי",  ֵבית  ּבְ תּוִלים  ׁשְ ְוגֹו',  ִיְפָרח  ָמר  ּתָ ּכַ יק  "ַצּדִ יג-יד( 

י- ָבּתֵ עּוֵריֶהם ּוְגֵדִלים ּבְ ם ִמּנְ ֵ ֵבית ַהּשׁ תּוִלים ּבְ יִקים ׁשְ ּדִ ַהּצַ

על  כבד  ולעול  והוא למשא  בעולם  יותר מקום  לו  ירגיש את עצמו שאין  לא 
עצמו ועל הזולת, ולא יתאווה למות. 206. אחת. אפילו אחת. 207. ויאזרו חיל 
ויחליפו כח. יתחזקו ויתגברו, יתאוששו ויתרעננו. 208. עוד ינובון בשיבה. גם 
ַירבו 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.

ביאורים

שמזקינין  זמן  כל  התורה  זקני  "אבל  הגירסא:  מ"ו(  )פ"ג  קינים  מסכת  בסוף 
"ואין  וז"ל:  עשירי(  )דרוש  בדרשותיו  הר"ן  וכתב  עליהם".  מתיישבת  דעתם 
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 
'שואל אדם'  בפרק  בברייתא  כן  "חכמה מתוספת בהם", אע"פ שהוא  התנא: 
)שבת קנב.(. אבל אמר "שדעתן מתיישבת עליהם", ופירושה, שזקני תורה אשר 
זמן שמזקינין דעתם  כל  ובחרו הדרך הטובה,  בבחרותם הניחו תאוות העולם 
מתיישבת עליהם, כלומר, שהם מתפייסים יותר ודעתם נוחה במה שהסכימו 
העולם[,  תאוות  לעזוב  החלטתם  עם  לגמרי  שלמים  הם  כעת  ]פירוש,  עליו 
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 ְמַנֵגד לזה ומונעם שלא 
יהיו נפתים אחריהם, אי אפשר שלא יתאוו אליהם בצד מה ]במידה מסוימת[ 
הכוחות  שני  בין  היותם[  ]מפני  בהיותם  לגמרי,  עליהם  דעתם  ושתתיישב 
המנגדים. אבל כל זמן שמזקינין והתאוות נחלשות, וה"דמיון" רואה שכל מה 
שדימהו מענייני העולם כבר בטל ואבד וכלה בין ידיו, אז אין לשכל ְמַנֵגד וחולק, 
ושהסכימו  הטוב  שבחרו  בבירור  רואים  שהם  לפי  מתיישבת,  דעתם  ולפיכך 
כלל  לדאוג  ושאין  בטל,  דבר  הוא  העולם  מענייני  שהניחוהו  מה  ושכל  עליו, 
נפתים  והוא, שבבחרותם  יקרה ההיפך,  לזקני עם הארץ  במה שעזבוהו. אבל 
ואינם  ומתפייסת,  ההיא[  בעת  ]נ"א:  בהם  נוחה  ודעתם  העולם,  תאוות  אחר 
זמן שמזקינין, שהעולם נשמט  כל  זה. אבל  חוששים למה שחולק השכל על 
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 
י(. וזהו מה שאמרו רבותינו ז"ל  הדרכים, לא ידעו דרך עמהם )עפ"י איוב כג, 
יט.(,  )תענית  בים"  מיטרפת  "ספינה  מלשון  והוא  עליהם",  מטורפת  "דעתם 
הפכיים  לצדדים  יניעוה  מנגדים  גלים  ולה  הים  בלב  היא  אשר  הספינה  והיא 
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חובליה  יד  וקצרה 
אחד,  לדרך  להוליכה 
לפעמים  ]אלא[  אבל 
אחד  רוח  אל  תתנועע 
כן  להפכו,  ולפעמים 
הנפתים  עניין  הוא 
העולם  תאוות  אחר 
שמזקינין,  זמן  כל  הזה 
דעתם  בבחרותם  כי 
ובזקנותם  מתיישבת 
לפי שמטבע  מיטרפת, 
]נ"א:  הוא  ה"דמיון" 
שאינו  ההוא[  המין 
מה  רק  ]אלא[  מדמה 
ואינו  עיניו,  בין  שהוא 
והטוב  בעתיד,  רואה 
חושב  לפניו  אשר 
ולא  תמיד  שיימשך 

ייפסק כלל". 
יד. כאשר ישמע מוסר 
והמוכיחים.  החכמים 
)"חידושי  המהר"ל 

ָמר  ּתָ ּכַ חּוֵריֶהם,  210ִמּבְ ִמְדָרׁשֹות 

ְוֵכן  ָבנֹון.  ּלְ ּבַ ֵדל  ּגָ ׁשֶ ּוְכֶאֶרז  ְפַרח  ּיִ ׁשֶ

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )מדרש 

ֵאּלּו  ְיָי,  ֵבית  ּבְ תּוִלים  ׁשְ יד(  תהלים צב, 

תּוב  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה  ֶרְך  ּדֶ ַעל  ינֹוקֹות,  ַהּתִ

ְנִטִעים  ֵנינּו ּכִ ר ּבָ )תהלים קמד, יב( "ֲאׁשֶ

ַאֲחֵרי- ְוָאַמר  ְנעּוֵריֶהם".  ּבִ ִלים  ְמֻגּדָ

ִלים  ִנְמׁשָ ֵאיָנם  ה  ַהּזֶ ָבר  ּדָ ּבַ ֵכן, 

לֹא  ַהְזִקיָנם  ּבְ ָהִאיָלנֹות  י  ּכִ ָלִאיָלנֹות, 

ְינּובּון  יִקים  ּדִ ְוַהּצַ 211ֵחיָלם,  נּו  ִיּתְ

לֹום )שם  ָ יָבה. עֹוד ָאַמר ָעָליו ַהּשׁ ְבׂשֵ

יָבה ֱאלִֹהים  עא, יח( "ְוַגם ַעד-ִזְקָנה ְוׂשֵ

יד ְזרֹוֲעָך ְלדֹור  ַעְזֵבִני 212ַעד-ַאּגִ ַאל-ּתַ

בּוָרֶתָך". 213ְלָכל-ָיבֹוא ּגְ

ַהֲחָכִמים  214מּוַסר  ַמע  ִיׁשְ ר  ֲאׁשֶ )יד(ּכַ י,  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ֶרְך  ַהּדֶ י. 

210. מבחוריהם. 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 
'חוטא',  שהיה  והיינו במי  שישמע מוסר על חטא מסויים, אלא על מוסר כללי. 

ביאורים

כב.(  קידושין  אגדות", 
נוקבים  דברים  כתב 
שמיעת  מעלת  בגודל 
הוא  האדם  "כי  האוזן: 
האוזן  ידי  על  אדם 

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'! 
יותר מן העין. והטעם, כי אמנם  בהמשך כתב רבינו, כי האוזן נכבדה ועדיפה 
 - יחסית  ראיה שטחית  זו  אך  לדברים שרואה,  הראיה מקשר את האדם  כח 
לעומת 'שמיעה' שעניינה התבוננות והתעמקות, ומשום כך השפעת השמיעה 
על הנפש עזה ותקיפה מהשפעת הראיה. וביאור הדבר, כי "שמיעה" היא לשון 
"שמע  והתעמקות.  התבוננות  ועניינה  מבין[,  שהלב   - הלב  ]שמיעת  הבנה 
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 
קבלה,  לידי  מביאה  התבוננות  התבוננות,  לידי  מביאה  שמיעה  חברתה:  את 

וקבלה מביאה לידי מעשה.

ַנע  ְוִיּכָ ַמע  215ְוִיׁשְ יב  ַיְקׁשִ ְוַהּמֹוִכיִחים, 

ְבֵרי  ל ּדִ ִלּבֹו ּכָ ל ּבְ ְתׁשּוָבה, ִויַקּבֵ ְוַיֲחזֹר ּבִ

ְבֵריֶהם.  ָבר ִמּדִ ּלֹא ִיְגַרע ּדָ ַהּתֹוָכחֹות ְוׁשֶ

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

ביאורים
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טו. ונהפך לאיש אחר. 
כי  לבאר,  יש  לכאורה 
ועתה  חטא  אשר  זה 
לתקן  ומבקש  שב 
כאן  אין  הרי   - מעשיו 
הראשונות,  עקירת 
מכאן  תיקון  רק  אלא 
כך  ולשם  ולהבא, 
עיקרי  כל  נדרשים 
התשובה. אכן, זה אשר 
שמע לדברי המוכיחים 
וקיבל על עצמו לקיים 
מכאן  דבריהם  כל 
הוכיח  בכך   - ואילך 
וגילה דעתו כי כל אשר 
היה  לא  הנה  עד  חטא 
אלא מחמת חוסר ידיעה, שלא ידע אותם ענינים עליהם העמידוהו המוכיחים 

ֵיֵצא  ָקטֹן  ֶרַגע  216ּבְ ה  ַהּזֶ ָהִאיׁש  ה  ְוִהּנֵ

ר  ֲאׁשֶ ֵעת  י  ּכִ דֹול,  ּגָ ְלאֹור  217ֵמֲאֵפָלה 

ב,  ְוׁשָ ָיִבין  219ּוְלָבבֹו  ית  218ְוַיְסּכִ ַיֲאִזין 

ַהּמֹוִכיַח,  ְבֵרי  ּדִ ְמעֹו  ׁשָ יֹום  ּבְ ל  ִויַקּבֵ

ֹכל  ּכְ ה  עֹוׂשֶ ִלְהיֹות  ָעָליו  ם  220ִויַקּיֵ

ִמן  ַהּתֹוָרה  י  221ּתֹוְפׂשֵ יֹורּוהּו  ר  ֲאׁשֶ

ר  ֲאׁשֶ ּבַ ֵהר  ּוְלִהּזָ ָוַמְעָלה,  ה  ַהּזֶ ַהּיֹום 

ים,  ָלִעּתִ יָנה  ִבּ 222יֹוְדֵעי  ַיְזִהירּוהּו 

ְך  )טו(ְוֶנְהּפַ ׁשּוָבה  ַהּתְ ָידֹו  ּבְ 223ָעְלָתה 

ל  ִקּבֵ ר  ֲאׁשֶ 224ּוֵמֵעת  ַאֵחר.  ְלִאיׁש 

וזהו שכתב "וישמע ויכנע ויחזור בתשובה", שצריך שמיעה כזאת שיש בכוחה 
216. ברגע קטן. בבת אחת - בזמן מועט זה  להכניע את לבו לחזור בתשובה. 
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 
ויקיים   .220 יבין" דהיינו התבוננות )שערי חיים([.  "ולבבו  ל"ושב" חייב להיות 
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(.

ביאורים

כן,  ואם  בתוכחתם, 
לו  שנודע  אחר  עתה 
על  וקיבל  ושב  ושמע 
שבכך  הרי   - עצמו 
חטא  אשר  כל  נעקר 
ונמצא  מלכתחילה. 
היודע  האדם  זה  כי 
עתה את ריבונו - אינו 
אשר  החוטא  אותו 
חטא כנגדו מבלי דעת, 
אחר!  כאיש  הוא  והרי 
התשובה(.  )בשערי 
כיון  לבאר,  יש  עוד 

שמחליט החלטה יציבה וחזקה לשמוע לקול המוכיחים, עי"ז בהכרח ישתנה 
ההחלטה  כי  הבא,  עולם  של  שאיפות  יהיו  ששאיפותיו  אחר  לאדם  וייהפך 
מסכת  בתחילת  חיים'  ב'רוח  שכתב  וכמו  האדם,  את  מקדשת  מצוה  לעשות 
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(. 

ָכה  ּכָ ָעָליו  ְבּתֹו 225ְוָגַמר  ַמֲחׁשַ ּבְ זֹאת  ּכָ

ָכר  ְלָבבֹו, 226ָקָנה ְלַנְפׁשֹו ְזכּות 227ְוׂשָ ּבִ

ָריו  ְצֹות 228ְוַהּמּוָסִרים, ְוַאׁשְ ל ַהּמִ ַעל ּכָ

ְוֵכן  ה.  ַקּלָ ָעה  ׁשָ 229ּבְ ַנְפׁשֹו  ק  ִצּדֵ י  ּכִ

ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו 

ֵני  ּבְ ֲעׂשּו  ַוּיַ ְלכּו  "230ַוּיֵ יב(  בא,  )מכילתא 

ד ָעׂשּו,  ָרֵאל" )שמות יב, כח(, ְוִכי ִמּיָ ִיׂשְ

ר  ָעׂשָ ָעה  ַאְרּבָ 231ַעד  ָעׂשּו  לֹא  ַוֲהלֹא 

225. וגמר עליו ככה בלבבו. קיבל בלבו כך בגמירות דעת ובהסכמה מוחלטת. 
כל  על  ושכר   .227 לו.  נמחלים  זכות. מלבד מה שחטאיו  לנפשו  קנה   .226
המצוות. שהוא עתיד לעשות כאילו עשה. ויש לו מעכשיו את הקדושה ואת 
הסייעתא דשמיא כאילו שכבר קיים את אותם המעשים הטובים, כיון שהוא 
הטובים  והמעשים  המצוות  כל  לקיום  אותו  שתביא  בדרך  עכשיו  כבר  נמצא 
ידיהן נתעורר  228. והמוסרים. התוכחות שקיבל, מפני שעל  )דרכי החיזוק(. 
יורוהו. אשר  ככל  לעשות  עצמו  על  שקבל  כזו  קלה.  בשעה   .229  לשוב. 

230. וילכו ויעשו בני ישראל. את קרבן הפסח. משמע שתיכף בראש חודש 
לחודש.  עד ארבעה עשר   .231 כן.  ועשו  ניסן כשנאמרה להם המצוה הלכו 

שאז הוא זמן הקרבתו.

ביאורים
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השער השני

לּו ֲעֵליֶהם ַלֲעׂשֹות, ַמֲעֶלה ֲעֵליֶהם  ִקּבְ יָון ׁשֶ א ּכֵ ַלחֶֹדׁש, ֶאּלָ

ּכֹל  פכ"ב(  )אדר"נ  ְוָאְמרּו  ד.  ִמּיָ ָעׂשּו  ִאּלּו  232ּכְ תּוב  ַהּכָ

ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ֶמת,  ִמְתַקּיֶ ָחְכָמתֹו  ֵמָחְכָמתֹו,  ים  ְמֻרּבִ יו  ֲעׂשָ ּמַ ׁשֶ

ָהִאיׁש  י  ּכִ ָבר,  ַהּדָ אּור  233ּבֵ ָמע".  ְוִנׁשְ ה  "ַנֲעׂשֶ ז(  כד,  )שמות 

י  ֹמר ְוַלֲעׂשֹות ַעל ּפִ ֵלב ֶנֱאָמן 234ִלׁשְ ל ַעל ַנְפׁשֹו ּבְ ר ִקּבֵ ֲאׁשֶ

לֹו  יֹאְמרּו  ר  ֲאׁשֶ ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ 236ְוַעל  235יֹורּוהּו  ר  ֲאׁשֶ ַהּתֹוָרה 

ל  ָכר ַעל ּכָ ה ׂשָ ָידֹו ִמן ַהּיֹום ַהּזֶ ט, ֵיׁש ּבְ ּפָ ׁשְ ִבים ַעל ַהּמִ ַהּיֹוׁשְ

ֶבן  237ַוּתָ ַהּתֹוָרה  ְבֵרי  ִמּדִ ָאְזנֹו  ְמָעה  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ ַעל  ְצֹות,  ַהּמִ

ֲעֶדָנה,  ֲעֵליֶהם  ָאְזנֹו  ָגלּו  לֹא  ר  ֲאׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ 238ְוַעל  ָלֶהם, 

ל  ּכָ ְוַעל  ֵאָליו  ְגלֹות  ַהּנִ ַעל  ְזכּות  240ְוָקָנה  ָלַבׁש,  239ְוֶצֶדק 

232. כאילו 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 
יתכן  איך  קשה,  לכאורה  כי  הדבר.  ביאור   .233 נד(.  עמ'  א',  מועדים  חיים', 
יודע  אינו  למד  שלא  מה  הרי  למד,  שהוא  ממה  יותר  מצוות  מקיים  שאדם 
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. 
ואזנו  להם.  ותבן   .237 ממונות.  בעניני  לו  שיפסקו  מה  המשפט.  ועל   .236
הבינה אותם והתבוננה עליהם. 238. ועל הדברים וכו'. וגם על הדברים אשר 
עדיין לא התגלו לאזנו. כלומר, שעדיין לא שמעם. 239. וצדק לבש. רדף, ִהְרָּבה, 
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.

ביאורים

טז. והקשה את לבו. כי 
מקשה  שהיה  אילולא 
ומאמץ את לבו כדי לא 
לקבל את הדברים - על 
כי  מושפע,  היה  כרחו 
כח השמיעה הוא גדול 
ופועל על האדם כמ"ש 
י"ב,  באות  לקמן  רבנו 

241יֹום- זֹאת,  ְוַאֲחֵרי  ֵמֵעיָניו,  ֶנְעַלם 

ְלתֹות מֹוִכיָחיו,  קֹד ַעל ּדַ יֹום ִיְדרֹשׁ ְוִיׁשְ

ְוִנְמָצא  ָדיו,  ְמַלּמְ ל  ִמּכָ יל  ּכִ 242ְוַיׂשְ

ים  ְמֻרּבִ יו  243ַמֲעׂשָ ה  ַהּזֶ ָהִאיׁש 

245ֶאת  ָיַדע  244לֹא  י  ּכִ ֵמָחְכָמתֹו, 

ּוְכִעְנַין  ִאּתֹו,  ָכרֹו  ׂשְ ה  246ְוִהּנֵ ָבר,  ַהּדָ

ִהְקִדימּו  ׁשֶ ָמע,  ְוִנׁשְ ה  ַנֲעׂשֶ ִסיַני  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ָאְמרּו  ֶ ּשׁ ַמה 

ַאֵחר  ּוְבִעְנָין  ִמיָעה.  ְ ַהּשׁ ִלְפֵני  ם  ַנְפׁשָ ַעל  ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ַלת  ַקּבָ

הּוא יֹוֵדַע.  ֶ ה ּשׁ ים ִמּמַ י ָהָאָדם ְמֻרּבִ ְהיּו ַמֲעׂשֵ ּיִ ֵכן ׁשֶ לֹא ִיּתָ

ל ֲעֹונֹו,  ר לֹא ִיְתעֹוֵרר ְלקֹול ַהּמֹוִכיִחים, 247ֻיְכּפַ ַוֲאׁשֶ יא. 
מֹו  ּכְ ִנְזַהר,  ְולֹא  ִלּבֹו  ֶאת  ה  )טז(ְוִהְקׁשָ ִהְזִהירּוהּו  י  ּכִ

241. יום 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 
גם  וכן  עד למאד  עוונו  הגדיל  עונו.  יוכפל   .247 עליו שכר.  כבר מקבל  אתו. 

ייענש בהתאם.

ביאורים
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תשובה עיוניםהשער השנישערי 

ולא  הושפע  לא  ואם 
כי  הוא  אות   - שב 
והתנגד  לבו  הקשה 
עונשו  זה  ועל  לדברים 
רב )הרוצה בתשובה(.

הסיבה שאין בני-אדם 
'מוסר'  לשמוע  רוצים 
- כי פוחדים פן ישתנו, 
הנביא  שאמר  כמו 
"השמן  י(  )ו,  ישעיהו 
וָאזניו  הזה  העם  לב 
פן  השע  ועיניו  הכבד 
דסלר  הגרא"א  ופירש  לו".  ורפא  ושב  יבין  ולבבו  ישמע  ובאזניו  בעיניו  יראה 
זצ"ל )מכתב מאליהו ח"א ע' 173( בשם 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". 

ָעָרה  ַחת ּגְ ֱאַמר )משלי יז, י-יא( 248"ּתֵ ּנֶ ׁשֶ

ִסיל ֵמָאה. 250ַאְך- ְבֵמִבין 249ֵמַהּכֹות ּכְ

ח- ּלַ ׁש-ָרע ּוַמְלָאְך ַאְכָזִרי ְיׁשֻ ְמִרי ְיַבּקֶ

ַנע  ִיּכָ לֹא  ָהָרע  ָהִאיׁש  רּוׁש,  ּפֵ ּבֹו". 

ׁש  ְיַבּקֵ ַאְך  ַהּמֹוִכיִחים,  ְלקֹול 

ִנַחת  לֹא  י  ּכִ 252ְוַתַחת  251ְלַהְמרֹות, 

ְלָאְך ַהּמֹוִכיַח, 254ַמְלָאְך  ְבֵרי 253ַהּמַ ִמּדִ

248. תחת גערה במבין. הגערה חודרת ללבו של הנבון. "תרד גערה ותשכון 
בלב המבין. ענין "מבין" - האיש החפץ להבין הדברים אשר ישמע, וגם לו לבב 
249. מהכות כסיל מאה. ומשפיעה  )רבינו בביאורו למשלי שם(.  להבינם..." 
רק  הבינה,  דברי  לשמוע  אוהב  אינו  "הכסיל  לטיפש.  מכות  ממאה  יותר  עליו 
למלאות תאותו... על כן אין תקנתו בגערה, אך המכות הראויות אליו. ואמרו 
250. אך מרי  ובזיון" )שם(.  חכמי המוסר, אין תקנה לנבלים כי אם בהכנעה 
רחמים  חסר  ומלאך  הרע,  האדם  של  שאיפתו  היא  בה'  למרוד  ורק  אך  וגו'. 
הזדון  שגבר  מי  והוא  הרע,  "האיש  למשלי:  בביאורו  רבינו  וז"ל  אותו.  יעניש 
פי  למרות  הרעה  בדרכי  ללכת  ויתחזק  עורף  יקשה  יוכיחוהו  כאשר  בלבבו, 
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 
המוכיחים.  חכמים  תלמידי  המוכיח.  המלאך   .253 נכנע.  שלא  ובעבור  נחת. 
254. מלאך אכזרי. יתכן כי זהו מלאך הנברא מהעבירות שלו עצמו )הרוצה 

ביאורים

י ַהּמֹוִכיִחים ִנְקְראּו  ה, 255ּכִ ֶנֶגד ִמּדָ ה ּכְ ח-ּבֹו, ִמּדָ ּלַ ַאְכָזִרי ְיׁשֻ

ַמְלֲאֵכי  ְהיּו 256ַמְלִעִבים ּבְ ֱאַמר )דהי"ב לו, טז( "ַוּיִ ּנֶ ַמְלָאִכים, ׁשֶ

ְועֹוד  ְנִבָאיו".  ּבִ ִעים  ְעּתְ 257ּוִמּתַ ָבָריו  ּדְ ּובֹוִזים  ָהֱאלִֹהים 

לֹום )משלי טו, י( 258"מּוָסר ָרע ְלעֹוֵזב  ָ לֹֹמה ָעָליו ַהּשׁ ָאַמר ׁשְ

260ָראּוי  י  ּכִ ֱאֶמת  רּוׁש,  ּפֵ ָימּות".  תֹוַכַחת  259ׂשֹוֵנא  אֹוַרח 

ֵיׁש  ָאֵכן  ְבֵרי-תֹוָרה,  ּדִ ַעל  ְועֹוֵבר  אֹוַרח  ְלעֹוֵזב  ָרע  מּוָסר 

ּנּו ׂשֹוֵנא  ְרּכֹו ָהָרָעה. ַאְך ַרע ִמּמֶ ֵסר ְוָיׁשּוב ִמּדַ י 261ִיּוָ ְקָוה ּכִ ּתִ

'שלוחים',  מלשון  'מלאכים'  מלאכים.  נקראו  המוכיחים  כי   .255 בתשובה(. 
'שלוחים'  ישלחו אליו  כן  על  שכן שלוחים הם מאת הקב"ה להשיבו למוטב, 
אחרים, מלאכים אכזרים אשר יענישוהו וייסרוהו כחטאתו )בשערי התשובה(. 
256. מלעיבים במלאכי האלהים. לועגים בתלמידי חכמים ]הנקראים מלאכים 
ונבדלים משאר בני אדם כמלאכי השרת, כמובא במסכת  כיון שהם מצויינים 
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 
וז"ל:  זה,  פסוק  בביאור  רבינו  כתב  ח(  א,  )משלי  ושם  אורח.  העוזב  מן  קשה 
"'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 
260. ראוי מוסר רע. ראוי לבוא יסורים קשים מן  שיהיה מקבל התוכחת"[. 

השמים. 261. יוסר. יקבל יסורים.

ביאורים
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השער השני

ֲאָבל  ָרע,  מּוָסר  ּבְ ָנה  ְוַתּקָ ְקָוה  ִתּ לֹו  ֵאין  י  262ּכִ ַהּתֹוַכַחת, 

ֲאָוה,  ַהּתַ ְתְקֵפהּו  ּתִ ֲעֵבָרה  ָהעֹוֵבר  י  ּכִ ָלמּות.  תֹו  ּדָ 263ַאַחת 

ר 265לֹא  י ַנְפׁשֹו ָמָרה לֹו ַעל ֲאׁשֶ ֵכן ּכִ יאֹו, ְוִיּתָ ִ ֶצר 264ִהּשׁ ְוַהּיֵ

ה  ִויַקּוֶ ְלתֹוַכַחת  266ִיְכֹסף  ְואּוַלי  ִיְצרֹו,  ֵני  ִמּפְ ּכַֹח  ָעַצר 

ְפׁשֹו,  ִמּנַ נֹוָאׁש  ָבר  267ּכְ ַהּתֹוַכַחת  ׂשֹוֵנא  ֲאָבל  ְלמּוָסר. 

ׂשֹוֵנא  הּוא  י  269ּכִ ְלֵעָדה  ְהֶיה-ּלֹו  268ּתִ ַהּתֹוַכַחת  ְנַאת  ְוׂשִ

ַרְך. ם-ִיְתּבָ ֵ ְבֵרי ַהּשׁ ּדִ

ל-לא(  טו,  )משלי  לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  לֹֹמה  ׁשְ ָאַמר  עֹוד  יב. 
טֹוָבה  מּוָעה  271ׁשְ ח-ֵלב  ּמַ ְיׂשַ 270"ְמאֹור-ֵעיַנִים 

אדם,  תוכחת  רע. מאחר שהוא שונא  במוסר  ותקנה  תקוה  לו  אין  כי   .262
השער(. )פתח  כלום  יועילו  לא  היסורים  וגם  הקב"ה,  תוכחת  גם   שונא 

לו  גרם  השיאו.   .264 למות.  אלא  אחר  דין  לו  אין  למות.  דתו  אחת   .263
לא  כח.  עצר  לא   .265 יג([.  ג,  בראשית  )רש"י  'ִהטעני'   - ]'השיאני'  לטעֹות 
נואש מנפשו.  267. כבר  יכסוף. ישתוקק.   .266 החזיק מעמד, לא התאפק. 
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 
לכן כשיבואו עליו  בעיניו טובים",  יעמוד בחטאתיו שהם  לפיכך  דבריו  שומע 
 יסורים לא יתעורר לשוב מדרכו הרעה, וא"כ מה יועילוהו יסורים )זה השער(.

268. תהיה לו לעדה. מעידה עליו. 269. כי הוא שונא דברי השי"ת. כי אם 
270. מאור עינים ישמח  אוהב הוא את דברי הקב"ה, היה לו לאהוב תוכחה. 
271. שמועה  לעינים מעביר עצבות הלב, ומשמחת אותו.  לב. מחזה הנעים 

טובה תדשן עצם. בשורה טובה משמינה ומבריאה את כל הגוף.

ביאורים

ממנו  ונכבד  יז. 
האוזן. אחד מארבעים 
קנינים  ושמונה 
בהם  נקנית  שהתורה 
האוזן",  "שמיעת  הוא 
חוש השמיעה מה  "כי 
מאדם,  שומע  שהוא 
ממה  יותר  תפעל 
בספרים,  רואה  שהוא 
חברו,  דבר  שיאזין  וגם 
ממי  האמת  ויקבל 
חיים'  )'רוח  שאמרו" 

אבות ו, ה(.
רבה  במדרש  ואמרו 

ּתֹוַכַחת  ׁשֹוַמַעת  ן-ָעֶצם. 272אֶֹזן  ֶ ַדּשׁ ּתְ

ְוֵיׁש  ִלין".  ּתָ ֲחָכִמים  ֶקֶרב  273ּבְ ים  ַחּיִ

ֵכן  ִיּתָ לֹא  י  ּכִ ָלַדַעת,  ֲחַכם-ֵלב  ְלָכל 

ָבִרים  לֹום 274ּדְ ָ לֹֹמה ָעָליו ַהּשׁ ר ׁשְ ִחּבֵ ׁשֶ

ְבֵרי  ּדִ תֹוְך  ּבְ ם  ִחּנָ ה  ֵאּלֶ ּכָ ֵטִלים  ּבְ

ֵהִעיד  ָבר  ּכְ ׁשֶ ּבְ ם,  ֵ ְוִיְרַאת-ַהּשׁ ַהּמּוָסר 

ם  ְחּכַ "ַוּיֶ )מלכים-א ה, יא(  תּוב  ַהּכָ ָעָליו 

ָבר:  ר ַהּדָ ׁשֶ ל-ָהָאָדם". ָאֵכן 275ֶזה ּפֵ ִמּכָ

ח-ֵלב", ָהַעִין ֵאֶבר  ּמַ "ְמאֹור-ֵעיַנִים ְיׂשַ

ֶאת  ּבֹו  ִיְראּו  י  ּכִ ְמאֹד,  ד  ִנְכּבָ

ּנּו  277ִמּמֶ ד  )יז(ְוִנְכּבָ ב,  ַהּלֵ ֶאת  ִחים  ּמְ ַהְמׂשַ אֹורֹות  276ַהּמְ

ֶנת ֶאת ָהֶעֶצם  ֶ מּוָעה טֹוָבה ַהְמַדּשׁ ְמעּו ּבֹו ׁשְ י ִיׁשְ 278ָהאֶֹזן, ּכִ

י  ְלּתִ ּבִ ְמאֹור-ֵעיַנִים  ּבִ ן  ַ ְיֻדּשׁ 280ְולֹא  ה  ׁשָ ַהְרּגָ ּבֹו  ֵאין  279ׁשֶ

חיים. אוזן אשר תשמע התוכחה המביאה חיים.  אוזן שומעת תוכחת   .272
274. דברים  ִּתָּמֵצא תמיד.  273. בקרב חכמים תלין. בחברתם של החכמים 
כלשהוא  מוסר  בהם  אין  דעלמא אשר  ומילי  חולין  דברי  חנם.  כאלה  בטלים 
)וכוונתו על הפסוק הראשון "מאור עינים" וגו'(. 275. זה פשר הדבר. שהפסוק 
הטובים  המראות  המאורות.   .276 שאחריו.  לפסוק  הקדמה  הוא  הראשון 
והנעימים. 277. ממנו. מן העין. 278. האזן. יתרון יש לשמועה טובה כי מלבד 
לפי שהעצמות  והזכיר עצם  הגוף.  גם תדשן את  שתשמח הלב כמאור העין, 
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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לוי  רבי  א(,  י,  )דברים 
 - לגוף  האוזן  אמר, 
]הוא  לכלים  כקינקל 
נקבים  מלא  כלי 
בגדים,  עליו  ששמים 
מוגמר,  ותחתיו 
מתבשמים  והבגדים 
שכן  יוסף([,  )עץ 
כלים  כמה  הקינקל 
ניתנין  ]בגדים[ 
נותן  ואתה  עליו 
וכולם  תחתיו  מוגמר 
מאתים  כך  מתעשנים, 
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?
ראוי לשום  אינו  וכשחרשו  הניזק,  מזיק קשור בהפסדו של  דדין  ויש מבארים, 
מלאכה, ומכיון שאיבד הנחבל כל שוויו להימכר כעבד, משלם לו החובל כל שוויו 
"חרשו  לכן  ה"אוזן",  היא  האדם  אצל  החשיבות  שעיקר  וכיון  חבלתו,  שלפני 

ִזְכרֹוָנם  ָאְמרּו  ְוֵכן  ֶיֶתר.  ַתֲענּוג  ּבְ

ד  ִנְכּבָ ָהאֶֹזן  י  ּכִ ב(  פה,  )ב"ק  ִלְבָרָכה 

א ֶאת ֵעינֹו  ִאם ִסּמֵ ָאר ָהֵאָבִרים, ׁשֶ ְ ִמּשׁ

לֹו  נֹוֵתן  )יח(ֵחְרׁשֹו  ֵעינֹו,  ֵמי  ּדְ לֹו  נֹוֵתן 

ב ַלֲעבֹוד  ּלֹו. 282ְוֵהן ָהָאָדם ַחּיָ ֵמי ֻכּ 281ּדְ

283ִויצּוָריו  ֵאָבָריו  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶאת 

תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶ י ַלֲעבֹוָדתֹו ְיָצָרם, ּכְ ם, ּכִ ּלָ ּכֻ

ֲעֵנהּו",  ַעל ְיָי ַלּמַ )משלי טז, ד( "284ּכֹל ּפָ

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 
מוסר-השכל  לבאר  מתחיל  עתה  האדם.  והן   .282 מלאכה.  לשום  ראוי  אינו 
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.

ביאורים

כולו". אכן  לו דמי  נותן 
אע"פ  הראיה,  חוש 
לאדם  חשובה  שאינה 
היא  מ"מ  כשמיעה, 
הגורמת לאדם להרגיש 
וכמו  הזולת,  את 
רבינו  במשה  שמצינו 
שכתוב בו: "ויגדל משה 
וירא  אחיו  אל  ויצא 
)שמות  בסבלותם" 
רש"י:  ופירש  יא(,  ב, 
להיות  ולבו  עיניו  "נתן 
רק  כי  עליהם",  מיצר 
חש  העין  ראיית  ע"י 
הזולת  בצרות  האדם 
די  ולא  עמו,  ומיצר 

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(.

ר  ִדים ֲאׁשֶ ְכּבָ ֵאָבִרים 286ַהּנִ י ָבּ 285ַאף ּכִ

ֶאת  ֶהם  ּבָ ַלֲעֹבד  ב  ִנְתַחּיֵ ּבֹו,  ָיַצר 

ְמאֹד  287ָיֵתר  דֹול  ַהּגָ ְוָהעֶֹנׁש  יֹוְצָרם. 

ִמְצֹוָתיו  ה  ֲעׂשֶ ִמּמַ ַיְפִריֵעם  288ִאם 

מּול  ּגְ ֶהם 289ְולֹא ּכַ ַוֲעבֹוָדה לֹא ַיֲעֹבד ּבָ

ִעּמֹו  ֵהיִטיב  ם  ֵ ַהּשׁ י  ּכִ יב,  ֵהׁשִ ֲעֵליֶהם 

ֲעצּוָמה  טֹוָבה  ִדים  ְכּבָ ַהּנִ יו  חּוׁשָ ּבְ

ן  ּכֵ ַעל  ֶהם,  ּבָ רֹו  290ִעּטְ ְוָהָדר  ְוָכבֹוד 

ֲעלֹות  ִמּמַ 291ַאַחת  יר  ְלַהְזּכִ ים  ִהְקּדִ

ּגֶֹדל 292חֹוַבת  ֲעבּור ַהְראֹוְתָך  ּבַ ָהאֶֹזן, 

גדול. מרובה,  יתר.   .287 החשובים.  הנכבדים.   .286 שכן.  כל  כי.  אף   .285 
288. אם יפריעם ממעשה מצוותיו. אם האדם יפריע לאיברים אלה לעשות 
מצוות הבורא. 289. ולא כגמול עליהם השיב. לא החזיר טובה לבורא יתברך 
האדם  את  ופיאר  קישט  בהם.  עטרו   .290 עליהם.  לו  המגיע  כגמול  עליהם 
שאינן  האוזן.  ממעלות  אחת   .291 והדר.  כבוד  לו  המוסיפים  אלו  באיברים 
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 
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ָהאֶֹזן  ֲעבֹוַדת  ְהֶיה  ִתּ י  294ּכִ ֵכן  ַאֲחֵרי  293ּוֵבֵאר  ֲעבֹוָדתֹו. 

ים  ַחּיִ ּתֹוַכַחת  ׁשֹוַמַעת  "אֶֹזן  ְוָאַמר,  ַהּתֹוַכַחת,  ֶאל  ֹמַע  ׁשְ ּבִ

ין ַהֲחָכִמים  ּכֹן ּבֵ רּוׁש, 295ָראּוי ִלׁשְ ִלין". ּפֵ ֶקֶרב ֲחָכִמים ּתָ ּבְ

ַרּבֹוֵתינּו  ְוָאְמרּו  ם.  ְלתֹוַכְחּתָ יב  297ַיְקׁשִ ר  ֲאׁשֶ 296ַאֲחֵרי 

רּו  ּבְ ג ְוִנׁשְ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )שמ"ר יתרו כז, ט( ָנַפל ָאָדם ִמן ַהּגַ

ֵמֵאָבָריו  ֵאֶבר  ל  ּכָ ַעל  ת  ְוַתְחּבׁשֶ ה  298ְרִטּיָ ָצִריְך  ֵאָבָריו, 

ֵאָבָריו ָכל  ּבְ ָחָטא  ר  ֲאׁשֶ ְוַהחֹוֵטא  ֵמֲעָצָמיו,   ְוֶעֶצם 

ַרְגלֹו ף  ִמּכַ ם  ּלָ ּכֻ ֵאָבָריו  ּבְ ה  ַמּכָ 299ָרְבָתה  ִאּלּו  ּכְ ב   ְוֶנְחׁשַ

ְוַעד-רֹאׁש ף-ֶרֶגל  "ִמּכַ ו(  א,  )ישעיה  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ָקְדֳקדֹו,   ְוַעד 

ממעשיו, על כן סמך אחריו 'אוזן שומעת תוכחת מוסר'" )רבינו בביאור למשלי 
האוזן  עבודת  תהיה  כי   .294 השני.  בפסוק  כן.  אחרי  ובאר   .293 ל([.  טו, 
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 
יוכל  ידה  ]ועוד, שאם לא קנה לעצמו "אוזן שומעת" שעל  בביאורו למשלי(. 
להפיק תועלת מהחכמים, מה תועלת יש לו בהמצאותו במקום תורה ובשמיעת 
גם אם  "כי  לתוכחתם.  יקשיב  296. אחרי אשר  חיים'([.  )'שפתי  דברי תורה 
בדברי  בעיניהם אחרי שישכיל  ונכבד  נבחר  אל החכמה,  להשיג  לבו  ירחב  לא 
תוכחותיו וחפץ לשמעם, כי יגיע בכאן ]ע"י שמיעת התוכחות[ למעלה נכבדת 
]לקנין המדות הנכבדות[" )שם(. 297. יקשיב לתוכחתם. אבל בלתי זאת אינו 
שמיעת  היא  לחכמים  התחברות  מעלת  עיקר  כי  חכמים,  בקרב  לשכון  ראוי 
התוכחה, כי ע"י שמיעת התוכחה נעשה בעל תשובה גמור ונתרפא כל נפשו 

)זה השער(. 298. רטיה. בד משוח בסממני ריפוי. 299. רבתה. התרבתה.

ביאורים

ל  ּכָ א  ְמַרּפֵ רּוְך-הּוא  דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ ה  ְוִהּנֵ ְמֹתם",  300ֵאין-ּבֹו 

ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ָהאֶֹזן,  ִמיַעת  ׁשְ 301ְוִהיא  ַאַחת,  ה  ְרִטּיָ ּבִ ֵאָבָריו 

303ּוְתִחי  ְמעּו  ׁשִ ֵאַלי  ּוְלכּו  ָאְזְנֶכם  302"ַהּטּו  ג(  נה,  )ישעיה 

ֶכם". ַנְפׁשְ

תֹוַרת  304ּבְ ָהָאָדם  ה  ֶיְהּגֶ ר  ֲאׁשֶ ֵעת  ּבְ ָהְרִביִעי,  ֶרְך  ַהּדֶ יג. 
ְוָיִבין  תּוִבים,  ְוַהּכְ ִביִאים  ַהּנְ ִדְבֵרי  ְבּ 305ְוִיְקָרא  ם  ֵ ַהּשׁ

ים,  308ְוָהֳעָנׁשִ 307ָהַאְזָהרֹות  ְוִיְרֶאה  ַהּמּוָסִרים  ֹנַעם  306ּבְ

310ּוַמֲעָלָליו,  ָרָכיו  ּדְ ְלֵהִטיב  ִלּבֹו  309ְוָיִכין  ָבִרים  ַלּדְ ֶיֱחַרד 

"ְוֶאל-ֶזה  )שם סו, ב(  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ִעְנָין  ּכָ ם,  ֵ ַהּשׁ ֶאל  ה  311ְוִיְתַרּצֶ

300. אין בו מתום. אין בו איבר אחד שלם, מבחינה רוחנית. 301. והיא שמיעת 
ויקיים  ישמור עצמו מהחטא  זה  ידי  על  כי  ומוסר.  תורה  דברי  האוזן. בשומעו 
נעשה  ידי שמיעת התוכחה  על  וכן  לגוף,  גם  ואושר  הנפש  חיי  ויקנה  המצוות, 
בעל תשובה גמור ומתרפאים כל פצעי נפשו. 302. הטו אזנכם. לשמוע אמרי 
אלהים  דברי  לשמוע  ובצמא  ברעב  העטופה  נפשכם.  ותחי   .303 )מצו"ד(. 
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 
וכן כל  וטובה,  כי כל דברי השי"ת המה דרישת אמת  מתוק הוא מוסר התורה, 
דברי הנביאים תוכחת אמת, והאמת נעימה היא )פתח השער(. 307. האזהרות. 
האיסורים, מצוות לא תעשה. 308. והענשים. הן שבידי שמים והן של בית-דין. 
309. ויכין לבו. יכשיר לבו. 310. ומעלליו. ומעשיו. 311. ויתרצה אל השם. 
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השער השני

ְוֵכן ָבִרי",  ַעל-ּדְ 312ְוָחֵרד  ּוְנֵכה-רּוַח  ֶאל-ָעִני  יט   ַאּבִ

ֹמַע  ׁשְ ּכִ 313"ַוְיִהי  יא(  כב,  )מלכים-ב  הּו  ּיָ יֹאׁשִ ִעְנַין  ּבְ תּוב  ּכָ

ָגָדיו",  ֶאת-ּבְ ְקַרע  314ַוּיִ ַהּתֹוָרה  ֵסֶפר  ְבֵרי  ֶאת-ּדִ ֶלְך  ַהּמֶ

ל-ָהָעם  י בֹוִכים ּכָ 315ּוְבִעְנַין ֶעְזָרא ֶנֱאַמר )נחמיה ח, ט( 316"ּכִ

ֶאל  ִלּבֹו  ת  ׁשָ 317לֹא  ר  ַוֲאׁשֶ ַהּתֹוָרה".  ְבֵרי  ֶאת-ּדִ ְמָעם  ׁשָ ּכְ

ֱאַמר )ירמיה לו,  ּנֶ ִעְנָין ׁשֶ עֹו ָעָליו, 318ּכָ ׁשְ ד ּפִ ם, ִיְכּבַ ֵ ְבֵרי ַהּשׁ ּדִ

ְוָאְמרּו  ְגֵדיֶהם".  ֶאת-ּבִ ָקְרעּו  319ְולֹא  ָפֲחדּו  "ְולֹא  כד( 

ואז יהיה רצוי לפני ה'. 312. וחרד על דברי. ירא ודואג לקיים מצותי. 313. ויהי 
מפני  הכהנים  שהטמינו  התורה  ספר  את  שמצאו  חז"ל  ואמרו  המלך.  כשמוע 
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 
ובא,  הממשמש  המקדש  בית  חורבן  עם  לעם  שתבואנה  הצרות  על  פורענות 
בתקוה  והשרים  העם  באזני  נקראה  המגילה  במגילה.  הדברים  את  כתב  והוא 
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 
"כי  בגדיהם.  את  קרעו  ולא   .319 לבוא.  שעתידה  הפורענות  מפני  פחדו  ולא 
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 

ביאורים

לאויר  יצא  ולא  יט. 
והטעם, כי כל  העולם. 
עּוָּבר בעודו במעי אמו 
התורה  כל  את  לומד 
ובשעת  מלאך,  מפי 
מה  את  שוכח  לידתו 
ל:(.  נדה  )ראה  שלמד 
מטרת  אם  לפיכך, 
היתה  לעולם  ביאתו 
ידיעת  לרכוש  כדי 
לא   - בלבד  התורה 
היה צורך בלידתו כלל, 

ועדיף היה לו להשאר עּוָּבר היודע את כל התורה כולה. אולם באמת המטרה 
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 
)קרבן  כלל  יצא לעולם  ולא  עּוָּבר בשלייתו  לו אילו נשאר  היה  נוח   - לעשות 
חכמה'  וב'משך  ז.  לה,  רבה  ויקרא  יוסף'  ב'עף  מובא  לספרא,  בהקדמה  אהרן 

דברים כח, סא(.

)ירושלמי  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו 

320ְוֵאינֹו  ַהּלֹוֵמד  ל  ּכָ ה"ב(  פ"א  ברכות 

ְלָיתֹו  322ׁשִ ָכה  ְהּפְ ּנֶ ׁשֶ לֹו  321נֹוַח  ם  ְמַקּיֵ

ַלֲאִויר  ָיָצא  323)יט(ְולֹא  ָניו  ּפָ ַעל 

יב(  ח,  )הושע  324ְוֶנֱאַמר  ָהעֹוָלם. 

מֹו-ָזר  326ּכְ ּתֹוָרִתי  י  ֻרּבֵ ב-לֹו  325"ֶאְכּתָ

בּו". 327ְוֶנֱאַמר )ירמיה ח, ח( "ֵאיָכה  ֶנְחׁשָ

על כסא דוד, ונבלתו תהיה מושלכת לחורב ביום ולקרח בלילה" )ירמיה לו, ל(. 
ויגדל ענשו.  יכבד פשעו  לבו אל התוכחה  רבינו שמי שלא שם  הוכיח  ומכאן 
320. ואינו מקיים. שהוגה בתורה וקורא בנביאים ובכתובים ורואה האזהרות 
והענשים ואינו מתבונן בנועם המוסרים, ואינו מכין לבו להיטיב דרכיו ומעלליו. 
323. ולא  322. שליתו. הקרום שהעּובר מונח בתוכו.  321. נוח לו. ראוי לו. 
324. ונאמר. בענין  יצא לאויר העולם. כלומר, ראוי היה לו שלא יוולד כלל. 
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 
אותה.  מקיימים  שאינם  נחשבו.  זר  כמו   .326 נחשבו"[.  זר  כמו  והם  תורתי, 

327. ונאמר. בתוכחה לישראל הנמנעים מחזרה בתשובה.
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תשובה עיוניםהשער השנישערי 

ימי  בעשרת  כ. 
או"ח  ברמ"א  תשובה. 
הביא  תר"ג(  )סי' 
ריש  יונה  רבינו  מדברי 
"ויש לכל  וז"ל:  ברכות, 
ולפשפש  לחפש  אדם 
ולשוב  במעשיו 
ימי  בעשרת  מהם 
עבירה  וספק  תשובה. 
תשובה  יותר  צריך 
כי  ודאית,  מעבירה 
כשיודע  מתחרט  יותר 
שעשה משאינו יודע". 
ה'משנה  כתב  עכ"ד. 
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. 

ְיָי  328ְותֹוַרת  ֲאַנְחנּו  ֲחָכִמים  ֹתאְמרּו 

ֵעט  ה  ָעׂשָ ֶקר  ֶ ַלּשׁ ה  ִהּנֵ 329ָאֵכן  נּו  ִאּתָ

ֶקר ֹסְפִרים". ׁשֶ

ֶרת- ֲעׂשֶ )כ(ּבַ י,  ַהֲחִמיׁשִ ֶרְך  ַהּדֶ יד. 
ֶאת  ֵרא  330ַהּיָ ׁשּוָבה,  ְיֵמי-ּתְ

ִקְרּבֹו,  ּבְ 331ָיִחיל  ִלּבֹו  ם,  ֵ ַהּשׁ ַבר  ּדְ

ֶפר  ּסֵ יו 334ּבַ י 333ָכל ַמֲעׂשָ ַדְעּתֹו ּכִ 332ּבְ

תקיימו  לא  אם  תועיל  ומה  התורה,  את  יודעים  שאנו  אתנו.  ה'  ותורת   .328
את  העושה  עשה  לחנם  הנה  באמת  אכן  וגו'.  לשקר  הנה  אכן   .329 אותה. 
הואיל  התורה  את  שכתבו  הסופרים  היו  ולחנם  התורה  ספר  לכתוב  הקולמוס 
היא  הרי  כי אחרי שאין אתם מקיימין אותה  )מצו"ד(.  ואינכם מקיימים אותה 
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 
יחיל.   .331 הדין.  מיום  גדולה  וחרדה  פחד  בלבו  שיש  מיוחדת[  התאמצות  או 
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 

ביאורים

ל  ּכָ ֶאת  ט  ּפָ ְבִמׁשְ ָיִביא  ָהֱאלִֹהים  ַהִהיא  ּוָבֵעת  ִבים,  ִנְכּתָ

י 337ָהָאָדם  ל ֶנְעָלם 336ִאם טֹוב ְוִאם ָרע, ּכִ ה 335ַעל ּכָ ַמֲעׂשֶ

ּפּוִרים,  ַהּכִ יֹום  ּבְ ם  ֶנְחּתָ ּלֹו  ׁשֶ ין  ּוְגַזר-ּדִ ָנה  ָ רֹאׁש-ַהּשׁ ּבְ ִנּדֹון 

ֶמֶלְך  338ִלְפֵני  ינֹו  ּדִ ֶאת  ָיִביאּו  י  ּכִ ָהָאָדם  ֵיַדע  ר  ֲאׁשֶ ּוְבֵעת 

340ֵעצֹות  ית  339ְוָיׁשִ דֹוָלה  ּגְ ֲחָרָדה  ֶיֱחַרד  ֲהלֹא  ר-ָוָדם,  ׂשָ ּבָ

ְולֹא  לֹו,  ִמְפָלט  341ָיִחיׁש  ֲחִריצּות  ְרֵכי  ּדַ ּוְבָכל  ַנְפׁשֹו,  ּבְ

נכתבין". ובמסכת ר"ה )טז:(: "שלשה ספרים נפתחין בראש השנה, אחד של 
)שם(  רש"י  בינונים...".  ואחד של  גמורים,  צדיקים  ואחד של  גמורים,  רשעים 
על   .335 בני-אדם.  מעשי  זכרון  בהם  כתובים  אלו  ספרים  ששלשה  מבאר 
מביא  אותן,  מהעושה  ונסתר  נעלם  שאיסורן  השגגות,  על  אפילו  נעלם.  כל 
האדם,  לבני  הנראה  לפי  לא  הכוונה,  או  ה.(.  חגיגה  )רש"י  במשפט  האלהים 
רק כפי כוונת הלב הנעלם מן הבריות )מצו"ד, סוף קהלת(. 336. אם טוב. אף 
לעני  צדקה  הנותן  כגון  במצוה,  שנכשל  באופן  האדם  ִיָשֵׁפט  טוב  מעשה  על 
בסתר,  לאשה  צדקה  הנותן  או  ברבים,  שמביישו  כל(  לעיני  )בגלוי  בפרהסיא 
שבכך מביא אותה לידי חשד אע"פ שלא נתכוון לכך, או השולח לאשתו בשר 
שאינו מנוקר מן הֵחֶלב והגידים האסורים שבו בערבי שבתות, שאמנם כוונתו 
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 
נתן  רבנו  ודם.  בשר  מלך  לפני   .338 )שפ"א(.  הכיפורים  יום  עד  עוד לשנות 
ודם, ומתוך כך אנו רואים כמה רחוקים  ציור מוחשי ממשפטו של מלך בשר 
השער(. )זה  המה  ומשפט  דין  ימי  אלו  ימים  כי  החושית  מהאמונה   אנחנו 

339. וישית. וישים. 340. עצות בנפשו. כיצד לזכות בדין. 341. יחיש מפלט 
לו. ימהר למצוא דרכי הצלה לנפשו.
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השער השני

ק  ֹמאל ּוְלִהְתַעּסֵ ַתֲעֶלה ַעל רּוחֹו ִלְפנֹות ַעל ָיִמין אֹו ַעל ׂשְ

ד ַאְדָמתֹו, 343ְולֹא  ּדֵ ַח ּוְלׂשַ יַח 342ְלַפּתֵ ּגִ ֶיֶתר ֲחָפָציו, ְולֹא ַיׁשְ ּבְ

ֵמָהִכין ָצָרה  יֹום  ּבְ ה  ִיְתַרּפֶ 344ְולֹא  ָרִמים,  ּכְ ֶרְך  ּדֶ  ִיְפֶנה 

346ַהּיֹוְצִאים  ּנֹוֲאלּו  345ַמה  ָלֵכן  ד.  ִמּיָ ְצִבי  ּכִ ֵצל  ְלִהּנָ ֵלב 

ין  ָיִמים ַהּנֹוָרִאים, ְיֵמי ַהּדִ ְלָפֳעָלם ְוַלֲעבֹוָדָתם ֲעֵדי-ָעֶרב ּבַ

ֲהלֹא  ָטם,  ּפָ ִמׁשְ ִיְהֶיה  ַמה  יֹוְדִעים  ְוֵאיָנם  ט,  ּפָ ׁשְ ְוַהּמִ

ֱאַמר ּנֶ ׁשֶ ִעְנָין  ּכָ ם,  ּבָ ר  ֻדּבַ ּיְ ׁשֶ ּיֹום  ּבַ ם  ִלּבָ ה  ֶיְהּגֶ  347ַלֲענֹות 

ר- ֻדּבַ ּיְ ּיֹום 349ׁשֶ ה ַלֲאחֵֹתנּו ּבַ ֲעׂשֶ )שיר השירים ח, ח( "348ַמה-ּנַ

ְוִלְהיֹות ֲעָסָקיו  ּבַ 350ְלַמֵעט  ְיֵרא-ֱאלִֹהים  ְלָכל  ְוָראּוי  ּה".   ּבָ

342. לפתח 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 
היוצאים  ערב.  עדי  ולעבודתם  לפעלם  היוצאים   .346 האנשים.  וטפשות( 
לעסקיהם ולעבודתם ]'עבודה' היא מלאכה כבידה כמו עבודת השדות, ו'פעלו' 
היום  כל  העוסקים  כלומר,  השנה,  בכל  כהרגלם  )מלבי"ם([  עסקיו  כל  כולל 
שידובר  ביום  לבם  יהגה  לענות   .347 התשובה.  מענין  חוץ  אחרים  בענינים 
מה  בלבם  יחשבו  הכוונה,  או  אותם.  שידונו  ביום  בלבם  יהיה  כלענה  מר  בם. 
יהיה  לבם  הכוונה,  או  מעשיהם.  על  אותם  כשידונו  מעלה  של  בבי"ד  לענות 
נכנע ושפל בעת שידונו אותם )ראה משלי טו, כח ובמפרשים שם, וכן בספר 
לנשמתנו.  לעזור  נוכל  במה  לאחותנו.  נעשה  מה   .348 להרד"ק(.  השרשים 
349. שידובר 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 
ויוהכ"פ  ר"ה  שבין  הימים  כי  ז"ל,  הרמ"ק  בשם  שהביא  חכמה  ראשית  בעל 

ביאורים

ולהתעסק  כא. 
כתב  התשובה.  בדרכי 
תשובה  )הל'  הרמב"ם 
"כשם  ה"ג(:  פ"ג 
עוונות  ששוקלין 
בשעת  וזכיותיו  אדם 
שנה  בכל  כך  מיתתו, 
עוונות  שוקלין  ושנה 

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".
נחתם  אמאי  תשובה  עשה  לא  וכי  תאמר,  "ואם  הקשה:  שם  משנה'  וב'לחם 
למיתה, הא הוי מחצה על מחצה, 'ורב חסד' - מטה כלפי חסד )ר"ה יז.(, כבר 
נוסף על העוונות משום  תירצו בזה דהיכא דלא עשה תשובה הוי עוון אחד 
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 

ּיֹום  ּבַ ְוִלְקּבַֹע  ים,  ְנַחּתִ 351ַרְעיֹוָניו 

ֲחָדָריו  ּבַ ְלִהְתּבֹוֵדד  ים,  352ִעּתִ ְיָלה  ּוַבּלַ

ם  354ּוְלַקּדֵ ְוַלְחקֹר,  ָרָכיו  ּדְ ׂש  353ּוְלַחּפֵ

ַדְרֵכי  355ּבְ ק  )כא(ּוְלִהְתַעּסֵ מּורֹות,  ַאׁשְ

ה,  ֲעׂשֶ ַהּמַ רֹון  356ְוִכׁשְ ׁשּוָבה  ַהּתְ

הם כעין חול המועד, ואין לעשות בהם מלאכה אלא רק לעסוק בעסק התורה 
ונפחדים.  נכנעים  מחשבותיו  נחתים.  רעיוניו   .351 וההתבודדות[.  והתשובה 
352. עתים. זמנים קבועים. 353. ולחפש דרכיו ולחקור. "חיפוש" - למען ידע 
עצם העבירות שעשה ומספרם, "חיקור" - שיחקור על עצמת חומרת כל עוון 
354. ולקדם  ג'[.  ועונשו ]ראה לעיל שער א' אות ל"ו ל"ז, ולקמן תחילת שער 
ה'משנה  וז"ל  קיט, קמח(.  )ראה תהלים  בוקר  לפנות  קום  להשכים  אשמורות. 
ותחנונים  סליחות  לומר  באשמורת  לקום  ונוהגים  סק"א(:  תקפ"א  )סי'  ברורה' 
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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עשה  מצות  שביטל 
יעשה  א"כ  דתשובה, 
אחת,  מצוה  זה  כנגד 
בינוני  שוב  הוא  והרי 
מחצה,  על  ומחצה 
עצמם  הרמב"ם  דברי  ובאמת  למיתה?  נחתם  אמאי  לדוכתה  קושיא  והדרא 
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 
ליום  ימים שבין ראש השנה  קרוב", אלו עשרה  בהיותו  ה' בהמצאו קראוהו 
וממציא עצמו אל האדם  הללו הקב"ה מתקרב  יח.(, שבימים  )ר"ה  הכפורים 
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.

ה,  ה ְוִרּנָ ִפּלָ את ּתְ יַח 357ְוָלׂשֵ ּפְֹך ׂשִ ְוִלׁשְ

ָרצֹון  358ֵעת  ְוָהֵעת  ה,  ִחּנָ ּתְ יל  ּוְלַהּפִ

ֱאַמר  ּנֶ ִעְנָין ׁשֶ ּה, ּכָ ַמַעת ּבָ ה ִנׁשְ ִפּלָ ְוַהּתְ

357. ולשאת תפילה. על שלשה דברים )ראה לעיל שער א' אות מ"א(. והם: 
סייעתא  לו  שיהיה  ג.  ה'.  בעיני  חן  וימצא  שיתרצה  ב.  עוונותיו.  שיתכפרו  א. 
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.

ביאורים

בתשובה  לחזור  כב. 
הכיפורים.  ביום 
)ח"ג  הלוי  בית  בשו"ת 
גודל  ביאר  ט"ו(  דרוש 
הכיפורים,  יום  מעלת 
יש  בחטא  הנה  כי 
א.  חלקים:  שני 
שעליו  עצמו,  החטא 
ודיני  עונשים  יש 
חוזר  וכשאדם  שמים, 
לו,  ומתכפר  בתשובה 
כבר אין מגיע לו עונש. 
עושה  גם  החטא  ב. 
ומחזק  בנפש,  רושם 
הרע  היצר  כוח  את 
ואת השאיפות לחטא, 
התחרט  שכבר  ואף 
עדיין  תשובה,  ועשה 
יותר  שכבר  אדם  הוא 

פעם  וכל  אצלו,  קיימים  לחטא  והשאיפה  הרע  והיצר  ולחטוא,  לשוב  לו  קל 

ֲעִניִתיָך  ָרצֹון  ֵעת  "359ּבְ )ישעיה מט, ח( 

ְוָאְמרּו  יָך".  ֲעַזְרּתִ ְיׁשּוָעה  360ּוְביֹום 

ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ישעיה נה, ו( 

ָרה  ֲעׂשָ ֵאּלּו  ְצאֹו",  ִהּמָ 361ּבְ ְיָי  ְרׁשּו  "ּדִ

ְליֹום- ָנה  ָ רֹאׁש-ַהּשׁ ין  ּבֵ 362ׁשֶ ָיִמים 

ה ִמן  ּפּוִרים )ר"ה יח, א(. ּוִמְצַות-ֲעׂשֵ ַהּכִ

רּוחֹו ֶאת  ָאָדם  363ְלָהִעיר   ַהּתֹוָרה 

ּפּוִרים,  יֹום-ַהּכִ ּבְ ְתׁשּוָבה  ּבִ )כב(ַלֲחזֹר 

ֱאַמר )ויקרא טז, ל( "ִמּכֹל ַחּטֹאֵתיֶכם  ּנֶ ׁשֶ

ַרּבֹוֵתינּו  ְוָאְמרּו  ְטָהרּו",  ּתִ ְיָי  364ִלְפֵני 

ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום  י  ּכִ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם 

ַעל  )יומא פו, א(.  ׁשּוָבה  ַהּתְ ר ִעם  ְמַכּפֵ

וביום   .360 נשמעת.  התפלה  רצון  שבעת  מוכח  עניתיך.  רצון  בעת   .359
361. בהמצאו. בזמן  ישועה עזרתיך. וביום שתהא צריך לישועה אעזור לך. 
 .362 לאדם.  יותר  וקרוב  מצוי  ה'  בהם  זמנים  שיש  ומשמע  לך.  מצוי  שהוא 
שבין ראש-השנה ליום-הכיפורים. אע"פ שר"ה ויוה"כ כלולים במנין עשרת 
)ראה  כאלו  בהקשרים  "בין"  במלת  להשתמש  הדרך  כן  מקום  מכל  הימים, 
'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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על  להתגבר  יצטרך 
בגוף  כי  הרע,  היצר 
לזה.  השאיפה  קיימת 
כמו  היא  לכך  והסיבה 
שאמרו חז"ל )קידושין 
אדם  שעבר  כיון  מ.( 
בה  ושנה  עבירה 
כהיתר,  לו  נעשית 
ידי  שעל  מפני  והיינו 
שורה  חוטא  שאדם 
ונעשה פגם בנפש שהחטא מושך  בו טומאה  וזה מוסיף  עליו רוח הטומאה, 
וכמו שלא חטא, השאיפה  על עצם המעשה  לו  ואפילו שכבר התכפר  אותו, 

לחטא עדיין קיימת בנפש.
ביום  בו  יש  הכיפורים  "ביום  הכיפורים:  יום  מעלת  זוהי  כי  הלוי'  ה'בית  וכתב 
מעלה גדולה, דמיד שנתחרט אדם ומקבל עליו לשוב ממעשיו הרעים והתוודה 
עליהם - הקב"ה בחסדו מעביר ממנו התשוקה והנטיה שהגביר בעצמו להרע 
כלל  חטאו  שלא  וכמו  שנולד  כקטן  נעשים  הכיפורים  דביום  ממנו,  ומעבירו 

ומבטל מהם הכוח והנטייה לחטא שגרמו לעצמם במעשיהם", עכ''ד.
"כי ביום הזה  )ויקרא טז, ל(  ויש מוסיפים עפי"ז, דבאמת זהו הלשון שכתוב 
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 
וזהו  כיפור, שמטהרת את השאיפות של הנפש,  יום  מיוחדת של  עוד טהרה 

"לטהר אתכם". 

ִלְפֵני  ֵהר  ּטַ ּנִ ׁשֶ תּוב  ַהּכָ ִהְזִהיָרנּו  ן  ּכֵ

ָעֵלינּו  ר  ְיַכּפֵ ְוהּוא  ְתׁשּוָבֵתנּו,  ּבִ ם  ֵ ַהּשׁ

ה 365ְלַטֵהר אֹוָתנּו. ּיֹום ַהּזֶ ּבַ

ִיּכֹון  ֵעת  ל  366ּכָ י,  ִ ּשׁ ִ ַהּשׁ ֶרְך  ַהּדֶ טו. 
ֵיַדע  לֹא  י  ּכִ ֱאלָֹהיו,  ִלְקַראת 

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

בתשובה(.

ביאורים

שמא  היום  ישוב  כג. 
במסכת  למחר.  ימות 
אמרו:  )ה.(  ברכות 
אדם  ירגיז  "לעולם 

ְליֹוָתיו  ן 368ּכִ ָהָאָדם ֶאת 367ִעּתֹו, ַעל ּכֵ

יב  ְלָהׁשִ ִיּכֹוֵנן,  369ּוִבְצָדָקה  ּתֹוֵנן,  ִיׁשְ

ר  370ֲאׁשֶ ָהֱאלִֹהים  ֶאל  ָטֳהָרה  ּבְ רּוחֹו 

372ִיְפְקֵדם  יֹום,  ָכל  ּבְ ּוַמֲעָלָליו  ָרָכיו  ּדְ ׂש  371ִויַחּפֵ ְנָתָנּה, 

ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ְוָאְמרּו  ִיְבָחֵנם.  373ְוִלְרָגִעים  ִלְבָקִרים 

י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, 374ׁשּוב יֹום ֶאָחד  ִלְבָרָכה )שבת קנג, א( ַרּבִ

יֹוֵדַע  ָאָדם  ְוִכי  נּו,  ַרּבֵ ְלִמיָדיו,  ּתַ לֹו  ָאְמרּו  ִמיָתָתְך.  ִלְפֵני 

ן, )כג(ָיׁשּוב ַהּיֹום  ּכֵ ל-ׁשֶ ֵאיֶזה יֹום ָימּות? ָאַמר ָלֶהם, 376ּכָ 375ּבְ

מן הדברים המכוסים מבני האדם  הוא  יום המות  ]כי  זמן מיתתו  עתו.   .367
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 
368. כליותיו  היה יודע זמן מיתתו ממש לא היה שב עד קרוב לאותו זמן"[. 
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 
369. ובצדקה יכונן. ובעשיית הישר והטוב יכין  כליות יועצות )ברכות סא.(. 
יד(.  נד,  )ראה ישעיה  ומתוקן  נכון  יהא  ידי הצדקה  את עצמו. או הכוונה, על 
370. אשר נתנה. במסכת שבת )קנב:( אמרו על הפסוק )קהלת יב, ז( "והרוח 
לך בטהרה אף אתה  כמו שנתנה  לו  "תנה   - נתנה"  אל האלהים אשר  תשוב 
בשעת  לך  שנתנה  כשם  חטא  ללא  נשמתך  את  לו  החזר  כלומר,  בטהרה". 
ומעשיו  הנהגותיו  יבדוק  ומעלליו.  דרכיו  ויחפש   .371 חטא.  ללא  יצירתך 
372. יפקדם לבקרים. יפקח עליהם בכל בוקר, כלומר בכל  אם הם מתוקנים. 
שוב. בתשובה.   .374 יבחן את מעשיו.  רגע  בכל  יבחנם.  ולרגעים   .373 יום. 
375. באיזה יום ימות. כדי שידע מהו היום שלפני יום מיתתו, שאתה אומר 
שאת  ביתר  קיימים  שדברי  שכן.  כל   .376 ההוא?!  ביום  תשובה  שיעשה  לו 
יום.  יום ימות, ישוב בתשובה בכל  מחמת טענתכם, שכיון שאינו יודע באיזה 
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תשובה תשובהעיוניםהשער השנישערי  השער השנישערי  עיונים

את[  לכעס,  ]יעורר 
יצר טוב ]שבו[ על יצר 
לעשות  ]שבו,  הרע 
עמו מלחמה )רש"י([... 
הרע  ]ליצרו  נצחו  אם 
מוטב...  זו[  במלחמה 
יום  לו  יזכור  לאו,  ואם 
יתגבר  ]ובזה  המיתה 

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 
זאת  הכוונה שיזכיר  יום המיתה'  לו  ותירץ, ש'יזכיר  זה הוא שמחה בשבילו? 
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 
וכו',  יום אחד לפני מיתתך  וכמו שאמרו "שוב  יום מותו, ואפשר שימות מחר, 
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'(.
האתמרי'  'מדרש  תצא,  כי  פרשת  סוף  יפות'  )'פנים  באחרונים  מצינו  אמנם 
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.

ל  ְוִנְמְצאּו 378ּכָ א ָימּות ְלָמָחר,  ּמָ 377ׁשֶ

ח(  ט,  )קהלת  ְואֹוֵמר  ְתׁשּוָבה.  ּבִ ָיָמיו 

ְלָבִנים  ְבָגֶדיָך  ִיְהיּו  ָכל-ֵעת  "379ּבְ

ָך ַאל-ֶיְחָסר", לֶֹבן  ֶמן ַעל-רֹאׁשְ 380ְוׁשֶ

ֶפׁש  ַהּנֶ 381ְנִקּיּות  ַעל  ל  ָמׁשָ ָגִדים  ַהּבְ

378. כל ימיו  377. שמא ימות למחר. וכך יעשה כל יום מחמת אותו ספק. 
תשובתו  שאיכות  ועוד,  ביותר.  העליונה  השלימות  בודאי  שזהו  בתשובה. 
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(. 
380. ושמן על ראשך אל יחסר. והשתדל לקיים מצוות ומעשים טובים בלי 
381. נקיות הנפש. מהמדות והתאוות שבנפש השפלה שהיא כמו  להחמיץ. 

ביאורים

לבבו  ידאג  איך  כד. 
בו  יבוא  ורעד  ויראה 
בנותן  יש  המות.  ביום 
טעם להביא כאן דברים 
לעניננו,  השייכים 

ים  ְלַמֲעׂשִ ל  ָמׁשָ ֶמן  ֶ ְוַהּשׁ ְתׁשּוָבה,  ּבִ

ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ִעְנָין  ּכָ טֹוב,  ם  ְוׁשֵ טֹוִבים 

ֶמן טֹוב".  ֶ ם ִמּשׁ )קהלת ז, א( 382"טֹוב ׁשֵ

ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  עֹוד 

ח  383ַמּלָ ל  ׁשֶ ּתֹו  ְלִאׁשְ ל  ָמׁשָ ח(  ט,  רבה  )קהלת  ה  ַהּזֶ ִעְנָין  ּבָ

ּפּוְך ֵעיֶניָה, ּוַבְעָלּה 385עֹוֵבר  ם ּבַ ׂשֶ ֶטת 384ַוּתָ ֶ ָהְיָתה ִמְתַקּשׁ ׁשֶ

ָהַלְך  ְעֵלְך  ּבַ ֲהלֹא  ֵכנֹות,  ְ ַהּשׁ ָלּה  ַוּתֹאַמְרָנה  ים,  ַיּמִ ָאְרחֹות 

י? ָאְמָרה ָלֶהם,  ְתַיּפִ ְוא ּתִ ָ ה 386ַלּשׁ ֶרְך ְלֵמָרחֹוק, ְוַעל ַמה ּזֶ ֶדּ ּבַ

ח הּוא, אּוַלי 387ֵיָהֵפְך רּוַח ָים ְוַקל ְמֵהָרה ָיבֹוא  ְעִלי ַמּלָ ּבַ

ַנְפׁשֹו  ֵער ּבְ ֶטת. 388ְוֵיׁש ַעל ָהָאָדם ְלׁשַ ֶ ְוִיְמָצֵאִני ְוִהְנִני ְמֻקּשׁ

ָוַרַעד  ְוִיְרָאה  ְלָבבֹו  ִיְדַאג  )כד(ֵאיְך  ֵלו,  ְוׁשָ ֲאָנן  389ׁשַ ְהיֹותֹו  ּבִ

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. 
383. מלח. 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 ַיִּמים. 386. לשוא תתיפי. כי אין ראוי לאשה 
להתקשט אלא עבור בעלה. 387. יהפך רוח ים. תנשב רוח חזקה. 388. ויש 
וכו'. הוסיף בזה רבינו נקודה נפלאה, כי לא די בזה  על האדם לשער בנפשו 
צריך  חייו שמא הוא הרגע האחרון, אלא  רגע מימי  כל  שיחשוב בסתמא על 
ברגע  שירגיש  שמשער  ההרגש  אותו  ורגע  רגע  בכל  תמיד  בחושיו  להרגיש 
לבו  נותן  ואינו  ושלו. במצבו הרוחני,  389. שאנן  )זה השער(.  האחרון ממש 
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תשובה עיוניםהשער השנישערי 

בשם  נוראים  דברים 
שנדפסו  זצ"ל  הגר"א 
"דברי  ספר  בראש 
אמת" הדעות והמדות 
אלכסנדר  מהרב 
וז"ל:  זצ"ל,  לפידות 
את  שמוליכין  בעת 
לקברו  מביתו  האדם 
חושיו  כל  אז תפקחנה 
היה  שלא  מה  ורואה 
בעת  לראות  יכול 
חיותו ומראין לו עונשי 
הגן  ותענוגי  הגיהנם 
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 
יפה  כי  הזה,  בעולם  הפסיד  עדן  גן  תענוגי  כמה  הזך  בשכלו  אז  ויתבונן  עדן, 
שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא, וכמה 
יכול  ימי חייו אשר הלכו בבטלה אשר בכל שעה ושעה היה  שעות היה בכל 
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.

ָנכֹון  ְהיֹותֹו  ּבִ ֶות  ַהּמָ יֹום  ּבְ ּבֹו  ָיבֹוא 

ְוֵאיְך  ּבֹון,  390ַהֶחׁשְ ֶאת  ן  ִליּתֵ ַלֲעלֹות 

ְוָכָכה  ר,  ּבָ ִנׁשְ ֵלב  ּבְ ֵעת מֹותֹו  ּבְ ה  ִיְתַוּדֶ

ֵלב  ּבְ ה  ִיְתַוּדֶ ִמים,  ַהּיָ ל  ּכָ ה  ַיֲעׂשֶ

ַמִים ָעָליו. ה, 392ִויִהי מֹוָרא ׁשָ 391ִנְדּכֶ

לֹו  ׁש  393ְלַחּדֵ ָהָאָדם  ַעל  ְוֵיׁש  טז. 
יַע  ִהּגִ אּוַלי  יֹום,  ָכל  ּבְ ִמְצֹות 

ליום המות )הרוצה בתשובה(. 390. החשבון. על מעשיו שעשה כאן בעוה"ז. 
392. ויהי מורא שמים עליו. שזכירת יום המיתה מביאה  391. נדכה. נכנע. 
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 
יום המיתה".  לו  יזכור  לאו  ואם  נצחו מוטב  וכו', אם  קריאת שמע  יקרא  לאו 
393. לחדש לו מצוות. כלומר, אם יש מצוות שעדיין לא קיימן ישתדל לעשותן 

כדי שיתקן נפשו בתרי"ג מצוות.

ביאורים

ַרּבֹוֵתינּו  ְוָאְמרּו  ָהֵהן.  ְצֹות  ַהּמִ ֶיְחַסר  ְולֹא  מֹותֹו  394ּתֹור 

ה ִמְצָוה ַאַחת  ל ָהעֹוׂשֶ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )קהלת רבה ג, כב( 395ּכָ

ְולֹא  ַהּתֹוָרה  ל  ּכָ 397ֶאת  ם  ּיֵ ּקִ ׁשֶ 396ּדֹוֶמה  ְלִמיָתתֹו,  ָסמּוְך 

ה 398ֲעֵבָרה ַאַחת  א אֹוָתּה ִמְצָוה. ְוָכל ָהעֹוׂשֶ ָהָיה ָחֵסר ֶאּלָ

ל ַהּתֹוָרה. ל ּכָ ּטֵ ִאּלּו ּבִ ָסמּוְך ְלִמיָתתֹו, ּדֹוֶמה 399ּכְ

ַלֲעׂשֹות  ֶות  ַהּמָ ִעְנַין  ּבְ יׁשּו  ַיְרּגִ לֹא  ר  ֲאׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ ְוֵיׁש  יז. 
ם  ַיֲעלּו ַעל ִלּבָ יֶהם, 400ְולֹא  ן ַמֲעׂשֵ ּוְלַתּקֵ ֶרְך  ַלּדֶ ֵצָדה 

ר לֹא  ֲאׁשֶ ֵהמֹות  ְבּ ּכַ ִלים  ִנְמׁשָ ּבֹואֹו, 401ְוֵהם  יֹום מֹוָתם ַעד 

סמוך  אחת  מצוה  העושה  כל   .395 יב(.  ב,  אסתר  )רש"י  זמן  תור.   .394
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 
 .398 אדם תמיד לקיים מצוות כדי שיהא מובטח בקיום מצוה סמוך למיתה. 
עבירה אחת סמוך למיתתו. ולא הספיק לעשות תשובה, ומת מתוך אותו עוון. 
399. כאילו ביטל כל התורה. כי מת מתוך עבירה. במד"ר הוסיף: דומה שלא 
מן  ואבד  במיתתו,  והשלימה  עבירה,  אותה  אלא  חסירה  רשעתו  מדת  היתה 
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(.

ביאורים
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כה. מות הבהמה פעם 
מות  והרשעים  אחת 
יום.  בכל  בהם  ירעה 
פירוש, בהמה מתה רק 
מיתתה  כי  אחת,  פעם 
הסתלקות  אלא  אינה 
הגשמי.  מגופה  החיּות 
הדבוק  האדם  אבל 
העוה"ז  בתאוות 
גם  תדיר,  מת  הוא 
הלבוש  פשיטת  אחר 
התאוות  כי  הגשמי, 
הן  בנפש  הדבוקות 
שלו,  "גוף"  בחינת 
והפרדת אותן התאוות 
 - לאחת  אחת  מנפשו 
לו  מורגשת  אחת  כל 
לו  הרי  חדשה,  כמיתה 
אחר  זו  הרבה  מיתות 
לו  יש  פעם  ובכל  זו, 
אימת מוות נוראה כמו 

במיתה בעולם הזה )מכתב מאליהו ד' עמ' 153(.

ִביָחה,  ֶות ַעד ֵעת ַהּטְ ִעְנַין ַהּמָ יׁשּו ּבְ ַיְרּגִ

ּצֹאן  "ּכַ טו(  מט,  )תהלים  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ

ָבם  ְרּדּו  ַוּיִ ִיְרֵעם  ָמֶות  ּתּו  ׁשַ אֹול  ִלׁשְ

אֹול  ׁשְ ְלַבּלֹות  ְוצּוָרם  ַלּבֶֹקר  ִרים  ְיׁשָ

ּתּו  ׁשַ ּצֹאן  402ּכַ רּוׁש,  ּפֵ לֹו".  ֻבל  ִמּזְ

ִעְנַין  ּבְ יׁשּו  ַיְרּגִ י לֹא  ּכִ אֹול,  ִלׁשְ ם  ַנְפׁשָ

"ָמֶות  ְתאֹום.  ּפִ ּבֹואֹו  403ַעד  מֹוָתם 

מֹות  ּכְ ִעים  ָהְרׁשָ מֹות  ֵאין  ִיְרֵעם", 

ַעם  ּפַ ֵהָמה  ַהּבְ )כה(מֹות  י  ּכִ ֵהמֹות,  ַהּבְ

ֶהם  ָבּ 404ִיְרֶעה  ָמֶות  ִעים  ְוָהְרׁשָ ַאַחת, 

ׁשֹון )מיכה ז, יד( "405ִיְרעּו  ָכל יֹום, ִמּלְ ּבְ

יג(  יח,  )איוב  ּוֵמִעְנַין  ְוִגְלָעד",  ן  ָבׁשָ

ֶנֶפׁש  י  ּכִ ָמֶות".  כֹור  ּבְ יו  ּדָ ּבַ "406יֹאַכל 

אינו  אשר  כצאן  לאבדון  נפשם  את  שמים  לשאול.  נפשם  שתו  כצאן   .402
מרגיש במותו הקרב ובא. 403. עד בואו פתאום. ואז כבר אין להם פנאי לשוב. 
404. ירעה 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 
'שר   - 'בכור'  ובנותיו.  בניו  דהיינו  'ענפיו',   - ]'בדיו'  המות  מלאך  צאצאיו  את 

ביאורים

ר  ָכל ֵעת ַעד ֲאׁשֶ ּה ּבְ קּו ָבּ ָחָתה ְוַהֶהְפֵסד ִיְדּבְ ִעים, ַהַהׁשְ ָהְרׁשָ

יל  ִרים ַלּבֶֹקר", ִהְמׁשִ ְרּדּו ָבם ְיׁשָ ֵחת ְוִתְכֶלה ְוֹתאֵבד. "ַוּיִ ָ ּשׁ ּתִ

ָנתֹו,  ְ ִמּשׁ ָהָאָדם  ּבֹו  ֵיעֹור  ר  ֲאׁשֶ ַלּבֶֹקר  ִתים  ת-ַהּמֵ ִחּיַ ּתְ ְזַמן 

ַאְדַמת-ָעָפר  ֵני  ׁשֵ ִמּיְ ים  "ְוַרּבִ ב(  יב,  )דניאל  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ְוָכִעְנָין 

תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִעים,  ְרׁשָ ּבָ ִרים  ַהְיׁשָ ִיְרּדּו  ָאז  י  407ּכִ ָיִקיצּו", 

ַחת  ּתַ ֵאֶפר  י-ִיְהיּו  ּכִ ִעים  ְרׁשָ "408ְוַעּסֹוֶתם  כא(  ג,  )מלאכי 

ִעְנַין  ּבְ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ְוָאְמרּו  ַרְגֵליֶכם".  ּפֹות  ּכַ

410ְלַאַחר  א(  יז,  השנה  )ראש  ִתים  ת-ַהּמֵ 409ִלְתִחּיַ ין  יֹום-ַהּדִ

ים  ֶרֶפת ְוַנֲעׂשִ ָמָתן ִנׂשְ ֶלה 412ְוִנׁשְ ר חֶֹדׁש 411ּגּוָפן ּכָ ֵנים ָעׂשָ ׁשְ

ְוַעּסֹוֶתם  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ יִקים,  ּדִ ַהּצַ ַרְגֵלי  ּפֹות  ּכַ ַחת  413ּתַ ֵאֶפר 

מֹו  ּכְ  - "414צּוָרם"  אֹול",  ׁשְ ְלַבּלֹות  "ְוצּוָרם  ְוגֹו'.  ִעים  ְרׁשָ

407. כי אז ירדו  המות', כמו 'אף אני בכור אתנהו' )תהלים פט, כח(. רש"י[. 
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 
זמן  קודם  אלא  המיתה,  אחר  בו  שנידונים  לגיהנם  הכוונה  ]אין  חודש  עשר 
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 
412. ונשמתן נשרפת. תתבטל יצירתה ממה שהיתה, כדבר הנשרף  המתים. 
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 
414. צורם כמו צורתם. כלומר חסרה אות  ועונג של הצדיקים )רמב"ן שם(. 

תי"ו והכוונה שאת צורתם - נפשם - יבלה השאול.

ביאורים
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המות  קשה  וכמה  כו. 
הפריד  שלא  למי 
תאות העולם מנפשו. 
)ח.(  ברכות  במסכת 
מאות  תשע  אמרו 
מיתה  מיני  ושלשה 
קשה  בעולם,  נבראו 
'אסכרא'  היא  שבכולן 
בגוף  המתחיל  ]-חולי 
הנוחה  בגרון[;  וגומר 
מיתת  היא  שבכולם 
מיתת  קושי  'נשיקה'. 
לענפי  דומה  אסכרא 
קוצים הנסבכים בגיזת 
וכשהאדם  הצמר, 
הקוצים  את  מושך 
לנתקם  כדי  בחוזקה 
ומשליכם  מהצמר 
שאף  בהכרח   - לאחור 
מתנתקת  נשמתו  אסכרא,  מחמת  המת  באדם  גם  כך  עמהם,  יתלש  הצמר 

ְתבּוָנם  "ּכִ ב(  יג,  )הושע  ְוֵכן  צּוָרָתם, 

ֶפׁש  ַהּנֶ ְוִיְקָרא  ְתבּוָנָתם.  ּכִ  - ים"  ֲעַצּבִ

ַעל  ִרים  ַהְמַדְבּ ִמן  ְוֵיׁש  ָהָאָדם,  צּוַרת 

ִהיא  ֶפׁש 415ׁשֶ ַהּנֶ ֶגֶדר  ּבְ ָאְמרּו  ׁשֶ ֶפׁש  ַהּנֶ

ֶנֶפׁש  י  ּכִ ָהִעְנָין,  ּוֵבאּור  ִרית.  ִעּקָ צּוָרה 

אֹול אֹוָתּה, 417ְוִהיא  ה ׁשְ ע 416ְיַבּלֶ ָהָרׁשָ

ָהֶעְליֹוִנים,  ִמן  ֶפׁש  ַהּנֶ י  ּכִ בּול,  ִמּזְ לֹו 

ָך",  ָקְדׁשְ ֻבל  "ִמּזְ )ישעיה סג, טו(  ׁשֹון  ִמּלְ

ַחּטֹאָתיו ְועֹוֵלל ְלַנְפׁשֹו  ב ּבְ ע ִסּבֵ ְוָהָרׁשָ

בּול  ִמּזְ ִהיא  ׁשֶ ְוָהֶעְליֹוָנה  ַהְיָקָרה  ֶנֶפׁש 

ה. ַמּטָ אֹול  ׁשְ אֹוָתּה  ְלַבּלֹות   לֹו, 

ּלֹא ִהְפִריד  ֶות ְלִמי ׁשֶ ה ַהּמָ ה ָקׁשֶ )כו(ְוַכּמָ

415. שהיא 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 
יבלה שאול אותה. שנפשו של הרשע תתבלה   .416 מונע ממעשים רעים". 
והרי מקורה ממעון קדשו של  כלומר,  מזבול.  לו  והיא   .417 בגיהנם.  ותאבד 

ביאורים

קשה  בדרך  מגופו 
ומכאיבה. ויש אומרים 
אסכרא  מיתת  שקושי 
גסים  לחבלים  דומה 

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. 
הרשע  מיתת  בין  ההבדל  שזהו  מבאר   )169 עמוד  )ד',  מאליהו  מכתב  בספר 
כי  מחלב,  שער  שמושך  כמי  וקושי,  צער  בלי  מיתתו  מרגיש  הצדיק  לצדיק: 
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, 
במכתב  )וע"ע  הגשמי  הלבוש  את  לפשוט  הגזירה  את  באהבה  מקבל  הוא 

מאליהו ח"ג עמ' 28-29(.
פיהו'  מנשיקות  'ישקני  ב(  א,  )שם  מהפסוק  דרשו  ה(  א,  )שהש''ר  במדרש 
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.
יקרב אורו  יא( שבעת פטירת הצדיק  כו,  )ויקרא  זה כתב ב'אור החיים'  וכעין 
בקריבת  כשמרגשת  הנפש  כי  נשיקה,  מיתת  סוד  והוא  האדם  לפני  יתברך 
התאוה  ולגודל  בשכינה,  להדבק  ממקומה  ותנתק  תכסוף  אצלה  הנערב  אור 
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.

ר  ֲאׁשֶ ַעד  ְפׁשֹו  ִמּנַ ָהעֹוָלם  ֲאַות  ּתַ

ְוָאְמרּו  ה.  ָנּ ִמֶמּ ֶות  ַהּמָ ה  ַיְפִריֶדּנָ

הקב"ה ומשם הגיעה אליו.
ביאורים
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אשר  הרשע  נפש  כז. 
לחפצי  תאותה  כל 
אם  הנה  בחייו.  הגוף 
הוא  מי  אותנו  ישאלו 
רשע? נשיב בפשיטות, 

ֶכת  ַמּסֶ 418ּבְ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו 

 - מּות  ּתָ ּלֹא  ׁשֶ "ְרצֹוְנָך  ֶאֶרץ,  ֶרְך  ּדֶ

אּור ָהִעְנָין,  מּות". ּבֵ ּלֹא ּתָ 419מּות ַעד ׁשֶ

י  420ְלַחּיֵ ֶות  ַהּמָ יֹום  לֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָהרֹוֶצה 

ר סֹופֹו ַלֲעזֹב ֶאת ָהֲאָדָמה  ר ֶאל ִלּבֹו, 421ַאֲחֵרי ֲאׁשֶ ַעד, ְיַדּבֵ

ם,  ׁשֵ ְוִיּטְ ְמֵטם  424ִיׁשְ 423ּוְבַאֲחִריתֹו  ַהּגּוף  422ֶחְפֵצי  יַח  ּוְלַהּנִ

ֲאָדָמה ַרק ַלֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא  ׁש 425ּבָ ּמֵ ּתַ יו ְולֹא ִיׁשְ ַחּיָ ַיַעְזֵבם ּבְ

ֵאין ָלֶהם ֶהְפֵסק. ים ׁשֶ ֶות ְלַחּיִ ה, ְוָאז ִיְהֶיה לֹו יֹום ַהּמָ ִיְתַעּלֶ

ְלֶחְפֵצי  ֲאָוָתּה  ּתַ ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ע  ָהָרׁשָ )כז(ֶנֶפׁש  י  ּכִ ְוַדע,  יח. 

כעי"ז מופיע במסכת  זה, אך  דבר  נמצא  לפנינו לא  דרך ארץ.  418. 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 
הפקת  תחפוץ  לא  תמות.  שלא  עד  מות   .419 באהל.  ימות  כי  אדם  כמ"ש 
רצונך כאשר לא יחפוץ המת, ואז תחיה )חכמה ומוסר ח"ב עמ' סב(. וב'מכתב 
מאליהו' )ב, עמ' 15( פירש, 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 
421. אחרי אשר סופו. מכיון שהוא עתיד בסוף  תמות נפשו בעולם העליון. 
ימיו. בסוף  ובאחריתו.   .423 ותאוותיו.  רצונותיו  הגוף.  חפצי   .422  ימיו. 
424. ישמטם ויטשם. יניחם ויעזבם )מלשון "תשמטנה ונטשתה", שמות כג, 
או  )הרוצה בתשובה(.  פני האדמה  על  עדיין  היותו  בזמן  באדמה.   .425 יא(. 

הכוונה, בגשמיות ובעניני העוה"ז.

ביאורים

מי שהוא בעל עבירות. 
לא  יונה  ברבינו  אבל 
נזכר דבר זה כלל, אלא 
אשר  היא  הרשע  נפש 

כל תאוותה לחפצי הגוף. כלומר, אפילו באדם השומר מצוות ומדקדק בקלה 
המצוות,  עול  עצמו  על  ומקבל  השמים  מן  בתורה  הוא  מאמין  כי  כבחמורה, 
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" 
ז(:  ב,  )בראשית  ככתוב  נברא משני חלקים שהם שתי קצוות,  כלומר: האדם 
"וייצר... את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים". הגוף הוא חלק 
- היא הנפש נשמת חיים אשר  והוא לבוש לעיקר האדם  העפר מן האדמה, 
תאוותו  כל  ָשׂם  האדם  אם  נמצא  יתברך!  כבודו  כסא  מתחת  למעלה  שרשה 
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 
יעשה  כל תרי"ג המצוות לא  יתכן שמתוך  הרמב"ם בסוף מסכת מכות שלא 

אדם לכל הפחות מצוה אחת לשמה כראוי וכהוגן. 

ֲאָוָתּה  ּתַ 426ְוִנְפֶרֶדת  יו,  ַחּיָ ּבְ ַהּגּוף 

ּה,  ְרׁשָ ֶלת ִמׁשָ ֵמֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא 427ְוִנְבּדֶ

וכו'. פירוש, ולפיכך אין לה שום תאוה ורצון לעבודת  426. ונפרדת תאותה 
ונבדלת משרשה. מנותקת מיסודה וממטרת בריאתה לעבודת   .427 הבורא. 
מן  היא  שהרי  למעלה,  משרשיה  מתנתקת  עצמה  הנפש  הכוונה,  או  ה'. 
העליונים וכולה רוחנית, וכשתאוותה לחפצי הגוף אין לה כל שייכות לרוחניות 

)'עלי שור' ח"ב עמ' תקעא(.

ביאורים
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יעלוה  אבל  כח. 
ולמשפט  לדין  למרום 
החליפה  איך  ולראות 
הרי  בשאול.  מרום 
רק  האור  את  שמשיג 
לפי שעה, כדי שיתברר 
לו מה שחסר לו, ואחר 
כך חוזר הוא לשפלותו 
מציאותו,  שהיא 
שהרשע רואה בגיהנם 
את האמת רק בהשגה 
מרום בשאול",  איך החליפה  "לראות  יונה  רבינו  כדברי  לו,  חיצונית שנותנים 
כאבן זו שמחמת טבעה נופלת ארצה ורק כח מבחוץ מגביהה למרום לרגעים. 
אולם ההשגה הזו - הרשע אינו יכול להפכה לפנימית, "כי אין מעשה וחשבון 
היא  פנימיותו  י(.  ט,  )קהלת  שמה"  הולך  אתה  אשר  בשאול  וחכמה  ודעת 
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' 302 וח"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' 62(: "וזאת לדעת כי אין מיתת הגוף 
משנה בעצם את מצבו הפנימי של האדם. הרשע, שבזמן חיי הבלו דבק היה בדמיון, 
סיפוקו,  מוצא את  מכיון שאינו  אך  לדמיונו.  דבק  הוא  נשאר  מגופו  כשיפרד  גם 
ישתוקק הוא אליו עוד יותר וימלא רעבון עצום, עי' במסכת ברכות בפרק "מי שמתו", 

ֶאל  ָלָאֶרץ  ה  428ְלַמּטָ מֹותֹו  ּבְ ֵרד  ּתֵ

ּה  ּתֹוַלְדָתּ 429ּוְתִהי  ֲאָוָתּה,  ּתַ ְמקֹום 

ַלֲעלֹות,  ְולֹא  ָלֶרֶדת  ֶהָעָפר  ֶטַבע  ּכְ

ְלִדין  רֹום  ַלּמָ 431ַיֲעלּוָה  430)כח(ֲאָבל 

ֶהֱחִליָפה  ֵאיְך  ְוִלְראֹות  ט  ּפָ ּוְלִמׁשְ

ר ַיֲעלּו ֶאת  ֲאׁשֶ אֹול, )כט(ּכַ ׁשְ 432ָמרֹום ּבִ

ַלע, ְוַאֲחֵרי  ף ַהּקֶ 433ָהֶאֶבן ַעל ְיֵדי 434ּכַ

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

האבן המיועדת לקליעה )עפ"י רש"י שבת קנב:(.

ביאורים

התעניינו  שהרוחות 
הפרגוד  מאחורי  לדעת 
העולם  על  נגזר  מה 
הגשמיות,  בעניני 
שאותה  מזה,  ויותר 
קבורה  שהיתה  הרוח 
קנים  של  במחצלת 
הרי  מזה,  נתביישה 

שהרגשות הכבוד נשארו ממש כבעולם הזה. והר"ר יהונתן ז"ל כתב ב'יערות דבש', 
ואלו  אלו   - לא  או  הזה  מהעולם  יודעים  המתים  אם  שם(  )בגמרא  שבמחלוקת 
יודעים  דברי אלוקים חיים, כי אלה שנשארים אחרי מותם במדרגת העולם הזה 
מאומה  יודעים  אינם  רוחנית,  מדרגה  בעלי  שהם  אלה  משא"כ  בו,  ומתענינים 
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 
וכח הטומאה  שמלאכי החבלה )שנבראו מאותם עבירות(, שהם התאוות עצמן 

שבהן, לא יתנו מנוח לנפש הרשע אלא יריצוהו הלאה והלאה" וכנ"ל .
לא  השמים  מן  כי  מזה,  להתעורר  האדם  על  לארץ.  למטה  בטבעה  תרד  ל. 
יענישוהו לילך לגיהנם, אלא הוא מעצמו ובטבעו ירד שם, כי לא תוכל נשמתו 
וזוהי הסיבה שלא  ותרד בטבעה למטה לארץ.  להשאר שם מכובד חומריותה, 
תהיה תקוה לנפש הרשע, כמש"כ רבינו להלן, כי אילו היה זה עונש מאת ה' היה 
אין   - למטה  לירד  ובטבעו  היא מעצמו  כיון שהסיבה  אך  בדין,  לרחמים  מקום 
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(. 

ה  ִטְבָעּה ְלַמּטָ ֵרד ּבְ רֹום )ל(ּתֵ ֲעלֹוָתּה ַלּמָ

ְונֹוֶפֶלת  חֹוֶזֶרת  ָהֶאֶבן  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָלָאֶרץ, 

ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ִריָקה,  ַהּזְ ַאֲחֵרי  ָלָאֶרץ 

ֶנֶפׁש  "435ְוָהְיָתה  כט(  כה,  )שמואל-א 

ים ֵאת ְיָי  ְצרֹור ַהַחּיִ ֲאדִֹני ְצרּוָרה 436ּבִ

435. והיתה נפש אדוני. אביגיל אשת נבל, שהיא אחת משבע הנביאות )ראה 
הקב"ה  עם  ה'.  את  החיים  בצרור   .436 דוד.  על  התנבאה  א-ב(,  יד,  מגילה 
בכסאו )רש"י(. הרמב"ם )הלכ' תשובה ח, א-ג( מבאר שהביטוי "צרור החיים" 
גבוהות  להשגות  הנשמה  מגיעה  שבהם  הבא,  בעולם  הנצחיים  לחיים  מרמז 

באמיתת הקב"ה, ובזאת מתענגת על ה', וזהו השכר הגדול ביותר.

ביאורים
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ַלע".  ַהּקָ ף  ּכַ תֹוְך  ּבְ ה  ֶעּנָ ְיַקּלְ 437אְֹיֶביָך  ֶנֶפׁש  ְוֵאת  ֱאלֶֹהיָך 

ַאַחת  כה(  ג,  רבה  )קהלת  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ְוָאְמרּו 

עֹולֹות  ִעים  ְרׁשָ ל  ׁשֶ ָמָתם  ִנׁשְ ְוַאַחת  יִקים  ַצּדִ ל  ׁשֶ ָמָתם  ִנׁשְ

חֹוְזרֹות  ִעים  ְרׁשָ ל  ׁשֶ מֹוֵתיֶהם  ְוִנׁשְ ם,  ׁשָ ְוִנּדֹונֹות  ְלַמְעָלה 

אְֹיֶביָך  ֶנֶפׁש  "ְוֶאת  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ָלָאֶרץ,  438ּוְמטָֹרפֹות  ְויֹוְרדֹות 

ע ּתֹאַבד  מֹות ָאָדם ָרׁשָ ה" ְוגֹו', ְוֶנֱאַמר )משלי יא, ז( "ּבְ ֶעּנָ ְיַקּלְ

ְך  ֵמחֹשֶׁ ָלֵצאת  ע  ָהָרׁשָ ְלֶנֶפׁש  ִתְקָוה  ִתְהֶיה  י לֹא  ּכִ ְקָוה",  ּתִ

בֹוא  "439ּתָ כ(  מט,  )תהלים  ע  ָהָרׁשָ ֶנֶפׁש  ַעל  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ְלאֹור, 

ַעד-ּדֹור ֲאבֹוָתיו ַעד-ֵנַצח לֹא ִיְראּו-אֹור".

אֹול,  ְ ַלּשׁ יֹוֶרֶדת  ִעים  ָהְרׁשָ ַמת  ִנׁשְ י  ּכִ ֵאר  ִנְתּבָ ה  ִהּנֵ יט. 
ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ְבֵרי  ּוִמּדִ ַכְרנּו  ּזָ ׁשֶ ִמְקָראֹות  ֵני  ְ ִמּשׁ

ים ְלַמְעָלה  ִלְבָרָכה. ְועֹוד ֶנֱאַמר )משלי טו, כד( "440אַֹרח ַחּיִ

ֶנֱאַמר  ְועֹוד  ה".  ָמּטָ אֹול  ְ ִמּשׁ סּור  442ְלַמַען  יל  ּכִ 441ְלַמׂשְ

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

ביאורים

ֵני-ָהָאָדם ָהעָֹלה ִהיא ְלָמְעָלה  )קהלת ג, כא( "ִמי יֹוֵדַע רּוַח ּבְ

יר  רּוׁש, ִמי ַיּכִ ה ָלָאֶרץ". ּפֵ ֵהָמה ַהּיֶֹרֶדת ִהיא ְלַמּטָ ְורּוַח-ַהּבְ

ר  ֲאׁשֶ ִעים  ְרׁשָ ֵיׁש  י  ּכִ ה?  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ִעים  ְוָהְרׁשָ יִקים  ּדִ ַהּצַ

ִיְרֵאי- ְוֵיׁש  ֵני-ָאָדם,  ּבְ ֶהם  ּבָ ירּו  ַיּכִ ְולֹא  ְך  ְחׁשָ ּמַ ּבַ יֶהם  ַמֲעׂשֵ

"444ְוַהְצֵנַע  ח(  ו,  )מיכה  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ִעְנָין  ּכָ ֶתר,  ּסֵ 443ּבַ ַמִים  ׁשָ

ֵני  ִמּפְ ֵהָמה",  ַהּבְ "445ֶנֶפׁש  ע  ָהָרׁשָ ְלֶנֶפׁש  ְוִיְקָרא  ֶלֶכת". 

תּוב  ּכָ ֵהָמה, ְוָכִעְנָין ׁשֶ ְבּ ִמית ַכּ ׁשְ ֲאָוה ַהּגַ ֶכת ַאַחר ַהּתַ ְמׁשֶ ּנִ ׁשֶ

ֹמאלֹו 446ּוְבֵהָמה  ין-ְיִמינֹו ִלׂשְ ר לֹא-ָיַדע ּבֵ )יונה ד, יא( "ֲאׁשֶ

ֵני-ָהָאָדם",  ּבְ "רּוַח  447ִיְקָרא  יִקים  ּדִ ַהּצַ ּוְלֶנֶפׁש  ה",  ַרּבָ

ם". ּוֵבאּור ְלׁשֹון  ֱאַמר )יחזקאל לד, לא( "ָאָדם ַאּתֶ ּנֶ ְוָכִעְנָין ׁשֶ

יִקים  ּדִ ֵני ָהָאָדם ְוֵהם ַהּצַ ן הּוא: 448ִמי יֹוֵדַע רּוַח ּבְ ְקָרא ּכֵ ַהּמִ

ֵאין ָאָדם  יִקים ׁשֶ ה ַצּדִ י ֵיׁש ַהְרּבֵ 449ָהעֹוָלה ִהיא ְלַמְעָלה, ּכִ

ֱאֶמת ְוִכי  יִקים ּבֶ ֵהם ַצּדִ ה ׁשֶ עֹוָלם ַהּזֶ ָיכֹול 450ִלְגזֹר ֲעֵליֶהם ּבָ

י  ֱאַמר )שמואל-א טז, ז( "ּכִ ּנֶ ׁשֶ ִעְנָין  ּכָ רֹום,  ַלּמָ ם  ַנְפׁשָ ַתֲעֶלה 

כי נפש הרשע יורדת לשאול. 443. בסתר. שאין בני אדם יודעים על צדקותם. 
444. והצנע לכת. להצניע מעשיו וצדקותיו. 445. נפש הבהמה. "רוח הבהמה" 
446. ובהמה רבה. בני אדם גדולים ודעתן כבהמה שאינם  שנאמר בפסוק זה. 
מכירים מי בראם )רש"י(. ולדברי רבינו הטעם שהם כבהמה מפני שהם נמשכים 
חשיבות.  בלשון  האדם.  בני  רוח  יקרא   .447 כבהמה.  הגשמית  התאוה  אחרי 
448. מי יודע רוח בני האדם. מי יכיר בעולם הזה את הצדיקים. 449. העולה 

היא למעלה. אשר רוחם עולה למעלה. 450. לגזור. להחליט בודאות.

ביאורים

שבעה יום
שרים ו

וםע
ה י

בע
ש

ם ו
רי

ש
ע



8687

תשובה תשובהעיוניםהשער השנישערי  השער השנישערי  עיונים

שמים  יראי  הם  לא. 
צדקתם  ואין  בסתר 
מצינו  מודעת. 
השונמית  שהאשה 
אלישע  על  אמרה 
קדוש",  "איש  שהוא 
חז"ל  ושואלים 
"מנא  י:(  )ברכות 
שהיו  ותירצו  ידעה"? 
מיוחדים  סימנים  לה 
קדושתו  מידת  על 
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 
ידעה"  "מנא  ולכן שאלה הגמרא  לדעת עד כמה איש קדוש הוא בפנימיותו, 

)'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. 
לשחרית.  משחרית  ממנה  יונק  והיה  המטה  בכרעי  לו  וקשרו  עז  לו  הביאו 
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 
אולי  זה,  דבר  לברר  יתכן  איך  בתשובה'(,  לשוב  לעוררו  צריך  חולה  'המבקר 
היה עובר עבירות בסתר וכתיב "האדם יראה לעינים וה' יראה ללבב"? ותירץ, 

דשמא נתברר להם ברוח הקודש. עיי"ש. 

ִיְרֶאה  ַויָי  ַלֵעיַנִים  ִיְרֶאה  ָהָאָדם 

יִקים ּדִ ַהּצַ ִמן  ים  ַרּבִ י  ּכִ ְוַגם  ָבב",   ַלּלֵ

ְוֵאין  ֶתר  ּסֵ ּבַ ַמִים  ִיְרֵאי-ׁשָ )לא(ֵהם 

ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ְוָכִעְנָין  מּוַדַעת,  ִצְדָקָתם 

)מיכה ו, ח( "ְוַהְצֵנַע ֶלֶכת ִעם-ֱאלֶֹהיָך". 

ִהיא  452ַהּיֹוֶרֶדת  ֵהָמה  ַהּבְ "451ְורּוַח 

ים  ִעים ַרּבִ ם ֵיׁש ְרׁשָ ּגַ ה ָלָאֶרץ",  ְלַמּטָ

451. ורוח 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

לב. כי רוח בני האדם 
ורוח  הצדיקים,  אלו 
הבהמה אלו הרשעים. 
מדוע  הדבר  בביאור 
הרשעים  נקראו 
על  לפרש  יש  'בהמה', 
בילקוט  המובא  פי 
רמז  סוף  )פ"ב  תהלים 
הפסוק  על  תתל"א( 
אלוקים  אמרתי  "אני 
אתם", היה רבי סימאי 

בריות  וכל  השמים,  מן  וגופם  נפשם   - השמים  מן  שנבראו  בריות  כל  אומר, 
מן הארץ  מן האדם שגופו  חוץ  מן הארץ,  וגופם  נפשם   - מן הארץ  שנבראו 
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 
החומר.  על  הרוח  להשליט  דהיינו  השמים,  מן  שהיא  הנפש  לחלק  הארץ  מן 
משא"כ הבהמה שכל כולה מן הארץ, כבר נשלמה בעצם יצירתה, כמו שאמרו 
]וכן  לנפשה  שלימות  עוד  צריכה  ואינה  שור",  קרוי  יומו  בן  "שור  סה:(  )ב"ק 

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 

ִעְנָין  ּכָ יֶהם,  ַמֲעׂשֵ ּבְ יר  ַמּכִ ָאָדם  ֵאין  ׁשֶ

"ְוָהָיה  טו(  כט,  )ישעיה  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ

ִמי  ַוּיֹאְמרּו  יֶהם  ַמֲעׂשֵ ְך  453ְבַמְחׁשָ

ִזְכרֹוָנם  ְרׁשּו  ּפֵ ְוֵכן  יְֹדֵענּו".  ּוִמי  רֵֹאנּו 

רּוַח  י  )לב(ּכִ כא(  ג,  רבה  )קהלת  ִלְבָרָכה 

ְורּוַח  יִקים,  ּדִ ַהּצַ ֵאּלּו  ָהָאָדם  ֵני  ּבְ

יּוַכל  ְולֹא  ִעים.  ָהְרׁשָ ֵאּלּו  ֵהָמה  ַהּבְ

אדם  מבני  להסתתר  בחושך  יעשו  הרעים  מעשיהם  כל  וגו'.  במחשך   .453
ויאמרו מי רואה אותנו ומי יודע ממעשנו הואיל ונעשה בחושך אבל לא יראו 

מה' )מצו"ד(.

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

מאור(.

ַעל  ק  ּפֵ ִמְסּתַ ָהָיה  י  454ּכִ לֹוַמר  ִאיׁש 

י  ֲעֶלה ְלַמְעָלה, ּכִ ַמת ָהָאָדם ִאם ּתַ ִנׁשְ

ׁשּוב  תּוב )קהלת יב, ז( "ְוָהרּוַח ּתָ ה ּכָ ִהּנֵ

ְועֹוד,  ְנָתָנּה".  ר  ֲאׁשֶ ֶאל-ָהֱאלִֹהים 

ִאם  ֵהָמה  ַהּבְ רּוַח  ַעל  ק  ּפֵ ִיְסּתַ 455ֵאיְך 

ֵהָמה ִמן  ה, ֲהלֹא רּוַח ַהּבְ יֹוֶרֶדת ְלַמּטָ

ּתֹוָרה,  ֵאר ּבַ ֲעֶלה? ְוִנְתּבָ ָהָאֶרץ ְוֵאיְך ּתַ

תּוב  ּכָ י  ּכִ ֶעְליֹוִנית,  ָהָאָדם  ַמת  ִנׁשְ י  ּכִ

י ִהיא ִמן ָהָאֶרץ,  ּכִ ֵהָמה  ַהּבְ ֶנֶפׁש  ַעל 

ֱאַמר )בראשית א, כד( "ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ  ּנֶ ׁשֶ

ַמת ָהָאָדם  ה ְלִמיָנּה", ְוַעל ִנׁשְ ֶנֶפׁש ַחּיָ

ַמת  יו ִנׁשְ ַאּפָ ח ּבְ ּפַ תּוב )שם ב, ז( "456ַוּיִ ּכָ

ָהָאָדם  ַמת  ִנׁשְ ֲעֶלה  ּתַ ן  ּכֵ ַעל  ים",  ַחּיִ

ָבִרים  ל ַהּדְ י ּכָ מֹות ַהּגּוף ְלַמְעָלה, ּכִ ּבְ

ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ִעְנָין  ּכָ ם,  ְרׁשָ ׁשָ ֶאל  ִבים  ׁשָ

ְוָהרּוַח  ָהָיה  ׁשֶ ּכְ ַעל-ָהָאֶרץ  ֶהָעָפר  "457ְוָיׁשֹב  ז(  יב,  )קהלת 

האדם". בני  רוח  יודע  "מי  באמרו  המלך  שלמה  מסתפק.  היה  כי   .454 
455. איך 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 

ביאורים

ַמת  ִנׁשְ ַעל  ְוֶנֱאַמר  ְנָתָנּה".  ר  ֲאׁשֶ ֶאל-ָהֱאלִֹהים  ׁשּוב  ּתָ

ין ָהעְֹמִדים  י ְלָך ַמְהְלִכים ּבֵ יִקים )זכריה ג, ז( "458ְוָנַתּתִ ּדִ ַהּצַ

ִמים,  ֵהם עֹוְמִדים ְוַקּיָ ְלָאִכים 459ׁשֶ ין ַהּמַ רּוׁש, ּבֵ ה". ּפֵ ָהֵאּלֶ

ְלעֹוָלם",  ָלַעד  ֲעִמיֵדם  "460ַוּיַ ו(  קמח,  )תהלים  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ

א". ְוָאְמרּו  ְוֶנֱאַמר )דניאל ז, טז( "461ִקְרֵבת ַעל-ָחד ִמן-ָקֲאַמּיָ

נּוזֹות  יִקים ּגְ ל ַצּדִ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )שבת קנב, ב( ַנְפׁשֹוֵתיֶהם ׁשֶ

ֱאַמר )שמואל-א כה, כט( "ְוָהְיָתה ֶנֶפׁש  ּנֶ בֹוד, ׁשֶ א ַהּכָ ּסֵ ַחת ּכִ ּתַ

י-ֵלָבב  463ַאְנׁשֵ 462ְוָכל  ים".  ַהַחּיִ ְצרֹור  ּבִ ְצרּוָרה  ֲאדִֹני 

ׁשּו  ּמְ ּתַ יַרת ֲעַראי, ְולֹא ִיׁשְ מֹו ּדִ ה ּכְ בּו 465ָהעֹוָלם ַהּזֶ 464ַיְחׁשְ

ם,  ַרְך, ְוָיִכינּו ּבֹו 466ֵצָדה ְלַנְפׁשָ ּבֹו ַרק ַלֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ

ִנים  ׁשָ ְוִאּלּו ָחָיה ֶאֶלף  ִיְחֶיה ָהָאָדם  ִנים ַרּבֹות  ׁשָ י ִאם  467ּכִ

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 
459. שהם עומדים וקימים.  לך שכר שתהלך בין העומדים שהם המלאכים. 
המלאכים - נקראו 'עומדים', באשר עומדים הם וקיימים לעד לעולם, וביניהם 
- עתידה נפש הצדיק להיות. 460. ויעמידם לעד לעולם. הרי שלשון "עמידה" 
המלאכים  על  גם  נאמר  זה  שפסוק  הכוונה  או  לעולם.  וקיים  עומד   - פירושו 
המוזכרים שם - "הללוהו כל מלאכיו הללוהו כל צבאיו... ויעמידם לעד לעולם". 
461. קרבת על חד מן קאמיא. נגשתי אל אחד מן העומדים, שהם המלאכים. 
462. וכל אנשי וכו'. חוזר לענין הראשון. 463. אנשי לבב. אשר לבם ברשותם. 
464. יחשבו. כלומר, יחשיבו. 465. העולם הזה כמו דירת עראי. וכמו שאמרו 
באבות )ד, כא( "רבי יעקב אומר העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא". 
 .467 ומעשים טובים.  רוחני לצורך נשמתם, תורה  לנפשם. מזון  צידה   .466
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אין  הגמול  ועולם  לג. 
לו תכלית. כתב בספר 
)ח"ב  עולם"  "חיי 
כי  ידוע  "הן  פ"ה(: 
העולם הבא הוא עולם 
הברכה  וכנוסח  הנצחי, 
תורת  לנו  נתן  "אשר 
נטע  עולם  וחיי  אמת, 
לקבל  וכדי  בתוכנו". 
חיי  בענין  מה  מושג 
ועד, ]עד כמה ששכל אנושי מסוגל לתפוס[, אמרו חכמי המוסר משל  עולם 
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 
לעד  עולם  חיי  מול  ועברו[,  חלפו  כבר  רובם  או  מהם  גדול  חלק  ]אשר  שנה 
הבא  לעולם  לט:(  )קידושין  חז"ל  קראו  אשר  הוא  הבא,  בעולם  עד  ולעולמי 
עומד  עולם  שהחלפתי  לי  אוי  הפייטן,  יסד  אשר  וזהו  ארוך".  שכולו  "עולם 

בעולם חולף". 

ָניו,  ר ְלׁשָ ׁש ִמְסּפָ ּיֵ ֲעַמִים, 468ַאֲחֵרי ׁשֶ ּפַ

לֹא-ָהָיה  ּכְ 469ְוסֹופֹו  ר  ְסּפָ ַהּמִ ִיְכֶלה 

לֹו  471ֵאין  מּול  ַהּגְ 470)לג(ְועֹוַלם  ִיְהֶיה. 

כב(  טז,  )איוב  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ִעְנָין  ּכָ ְכִלית,  ּתַ

ְואַֹרח  ֶיֱאָתיּו  ר  ִמְסּפָ נֹות  י-ׁשְ "472ּכִ

ְיֵמי  י  ּכִ 473ַאף  ֶאֱהלְֹך".  לֹא-ָאׁשּוב 

קצוב  מספר  ויש  מאחר  לשניו.  מספר  שיש  אחרי   .468 אם.  אף  כי  אם.  כי 
469. וסופו כלא היה יהיה. סופו יהיה כאילו לא היה כאן  למשך שנות חייו. 
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'. 
לי לחיות בעוה"ז שהם שנים שיש להם מספר, הלא יאתיו  השנים הקצובים 
 )יגיעו( בהכרח, ואז אלך מן העוה"ז ולא אשוב עוד אל חיים האלה )מלבי"ם(.

473. אף כי. כל-שכן אשר.

ביאורים

"ְיֵמי- י(  צ,  )תהלים  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ִעְנָין  ּכָ עֹוֵבר,  ֵצל  474ּכְ ָהָאָדם 

ָנה" וגו', ְוֶנֱאַמר )שם קמד, ד( "ָיָמיו  ְבִעים ׁשָ ֶהם ׁשִ נֹוֵתינּו ּבָ ׁשְ

ֵצל עֹוֵבר", ְוָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )קהלת רבה א,  ּכְ

ֵצל  ּכְ א  ֶאּלָ ּכֶֹתל,  ל  ׁשֶ ִצּלֹו  ּכְ ְולֹא  ִאיָלן  ל  ׁשֶ ִצּלֹו  ּכְ ג( 475לֹא 

יל  ב ָהָאָדם ְלַהְמׁשִ י ַחּיָ עֹוף ַהּפֹוֵרַח ְועֹוֵבר. ְרצֹוָנם לֹוַמר, ּכִ

ָקָטן,  ּוְכֶרַגע  ַהּפֹוֵרַח  עֹוף  ֵצל  ּכְ ְלָבבֹו  ּבִ ה  ָהעֹוָלם-ַהּזֶ ִעְנַין 

ֶבר,  ּקֶ ּבַ ּוְלָמָחר  אן  ּכָ ַהּיֹום  ִאם  יֹוֵדַע  ָהָאָדם  ֵאין  י  ּכִ ם  476ּגַ

ִמְצָטֵער  הּוא  י  ּכִ ָמָחר  יֹום  ַעל  ְוָטְרחֹו  לֹו  ּדְ ּתַ ִהׁשְ ּבְ ְוִנְמָצא 

ּלֹו. ְוָאְמרּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )סנהדרין  ֵאינֹו ׁשֶ 477ַעל עֹוָלם ׁשֶ

ֶלד יֹום. י לֹא ֵתַדע 479ַמה-ּיֵ ֵצר ָצַרת ָמָחר ּכִ ק, ב( 478ַאל-ּתָ

474. כצל 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. 
גם  הפורח,  עוף  כצל  חולפים  הזה  בעולם  האדם  חיי  שכל  לכך  מעבר  כלומר, 
עולם שאינו שלו.  477. על  יהיה ברגע הבא.  יודע מה  רגע אינו  בפועל בכל 
היום את  צרת מחר. אל תדאג  אל תצר   .478 לראותו.  יום שאינו עתיד  על 
צרת יום מחר. 479. מה ילד יום. מה אירע היום, שמא למחר איננו שמת הוא 
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השער השני

לֹום, ְלַמַען  ָ לֹֹמה[ ָעָליו ַהּשׁ רֹו ]ׁשְ ר ֵסֶפר קֶֹהֶלת ִחּבְ ְוִעּקַ כ. 
י ָהעֹוָלם ֲהֵבל ֲהָבִלים, 480ְולֹא  ים ָהָאָדם ַעל ִלּבֹו ּכִ ָיׂשִ

ַרְך. 482ְוהֹוִדיַע  ִיְתּבָ ׁש ּבֹו 481זּוָלִתי ַלֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא  ּמֵ ּתַ ִיׁשְ

י ָפַתח ְוָאַמר )קהלת א,  ְפִתיָחתֹו ַוֲחִתיָמתֹו, ּכִ ַנת ַהֵסֶפר ּבִ ּוָ ּכַ

ב( "483ֲהֵבל ֲהָבִלים ָאַמר קֶֹהֶלת ֲהֵבל ֲהָבִלים 484ַהּכֹל ָהֶבל". 

ְוָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )קה"ר ג, יד( ִאּלּו ָאָדם ַאֵחר 

י  ּתֵ ׁשְ ָאַסף  485לֹא  אּוַלי  אֹוְמִרים  ָהִיינּו  ן,  ּכֵ אֹוֵמר  ָהָיה 

ֵעיָניו, ָאֵכן  ב ָהעֹוָלם ֶהֶבל ּבְ ן ֶנְחׁשַ ָמיו 486ַעל ּכֵ ְפרּוטֹות ִמּיָ

ֶאת- ֶלְך  ַהּמֶ ן  ּתֵ "ַוּיִ כז(  י,  )מלכים-א  ָעָליו  ב  ְכּתַ ּנִ ׁשֶ לֹֹמה  ׁשְ

י ָהעֹוָלם  ֲאָבִנים", 488לֹו ָנֶאה לֹוַמר ּכִ ַלִים 487ּכָ ירּוׁשָ ֶסף ּבִ ַהּכֶ

ָבר  ֲהֵבל ֲהָבִלים. ְוָחַתם ִסְפרֹו ְוָאַמר )קהלת יב, יג( "489סֹוף ּדָ

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 
484. הכל הבל. שאין בהם  הבלים אמר, כנגד שבעת ימי הבריאה )מדרש([. 
ממש ותועלת. 485. לא אסף שתי פרוטות. ולא היה לו במה לקנות מאומה 
486. על כן נחשב העולם הבל בעיניו. לכן הוא לועג  מהנאות העולם הזה. 
ומגנה ממונו של עולם, כי אינו יכול להעריך נכוחה את 'מעלתו'. 487. כאבנים. 
ושאלו  עשרו.  רוב  על  מראה  והדבר  )מצו"ד(.  כאבנים  העיר  ברחוב  הניחם 
נגנבות?! ]אלא[ שהיו אבני עשר אמות ואבני שמונה  במדרש שם: "ולא היו 
אמות" )ראה מ"א ז, י(, כלומר שמרוב גדלן לא יכלו לגנוב אותן. 488. לו נאה 
וגו'. סופם של הדברים  דבר  סוף   .489 ויתקבלו דבריו על שומעיהם.  לומר. 
הנעשים בעולם, אפילו אלו שבצנעא, להיות כולם נשמעים לפני הקב"ה. ולכן 

ביאורים

עיניו  יפקח  ולא  לד. 
אודות  על  זולתי 
במסכת  שליחותו. 
"אמר  )נד.(:  עירובין 
ליה שמואל לרב יהודה, 
ושנון[,  ]-חריף  שיננא 
חטוף  ואכול  חטוף 
]-ושתה[,  ואישתי 
מיניה  דעלמא דאזלינן 
]פירוש,  דמי"  כהלולא 
שאנו  הזה  שהעולם 
הולכים ממנו - כחופה 
שכשם  דומה,  הוא 
חתונה  ששמחת 
כן האדם  עוברת מהר, 

היום ישנו בעולם ולמחר איננו )עפ"י רש"י([.

ְוֶאת  ְיָרא  ֶאת-ָהֱאלִֹהים  ָמע  ִנׁשְ ַהּכֹל 

ל-ָהָאָדם".  י-ֶזה ּכָ מֹור 490ּכִ ִמְצֹוָתיו ׁשְ

ָעה,  ַרְך ּדֵ ם ִיְתּבָ ֵ ֲחָננֹו ַהּשׁ ּוִמי ׁשֶ כא. 
ם  ֵ ַהּשׁ י  ּכִ ִלּבֹו  ֶאל  יב  491ָיׁשִ

ֹמר  ִלׁשְ ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ָלחֹו  ׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ

ְוֻחּקֹוָתיו  ְותֹורֹוָתיו  ַמְרּתֹו  492ִמׁשְ

ֵעיָניו  ִיְפַקח  493)לד(ְולֹא  ּוִמְצֹוָתיו, 

ִליחּותֹו.  ׁשְ אֹודֹות  ַעל  494זּוָלִתי 

יש לאדם לירא ממנו ולכוון לבו לשמים ולקיים את אשר צוה, כי זוהי תכלית 
 - נשמע'  הכל  דבר  'סוף  יל"פ,  עוד  רש"י(.  )עפ"י  נברא  זה  ולצורך  האדם  כל 
כי  ירא ואת מצוותיו שמור,  'את האלוקים  מסקנת הדברים והנשמע מכללם, 
זה כל האדם' - שהרי זה כל תכלית האדם )מפרשים(. 490. כי זה כל האדם. 
ישיב   .491 ענין.  באותו  והסיום  הפתיחה  ונמצא  הבלים,  הבל  הכל  זה  וזולת 
ומצוותיו.  וחוקותיו  ותורותיו  משמרתו   .492 תמיד.  היטב  יתבונן  לבו.  אל 
'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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החפץ  "שיחות  בספר 
הביא,  פד(  )מ'  חיים" 
היה  חיים  שהחפץ 
כוונת  את  מפרש 
'כהילולא',  המשל 
הם  החתונה  שזמן 
שכל  שפע,  של  ימים 
יכול  לסעוד  הרוצה 
כאוות  ויקבל  להכנס 
נפשו בשפע רב, מאחר 
בעל  אלו  שבימים 
השמחה לבו טוב עליו 
הן  הנכנס  לכל  ומכבד 
בכל  לרחוק  והן  לקרוב 
ומגדנות.  משקה  מיני 
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, 
אלא  חדשות  זכויות  לצבור  יכול  ואינו  עבודה  זמן  שאינו  הבא  בעולם  כן  לא 
חטוף  משל,  בדרך  יהודה  לרב  שמואל  שאמר  וזה  עמו.  שהביא  מה  לפי  הכל 
ואכול מצוות ומעשים טובים שעתה הוא זמן החתונה, אולם לאחר שיעברו 

ימי החתונה שוב אי אפשר לקיים מצוות. 

ִליחּותֹו  ׁשְ ה  ָעׂשָ ִאם  ִמים,  ַהּיָ 495ּוְלֵקץ 

ה,  ִרּנָ ְבּ ּוָבא  496ָיׁשּוב  ֱאמּוָנה,  ּבֶ

ֶעֶבד  ּכְ רֹאׁשֹו,  ַעל  עֹוָלם  ְמַחת  497ְוׂשִ

ם,  ֵעֶבר-ַהּיָ ֶאל  ֶלְך  ַהּמֶ ָלחֹו  ׁשְ ר  ֲאׁשֶ

ַבר  ַעל-ּדְ זּוָלִתי  ְוִלּבֹו  ֵעיָניו  ֵאין  ׁשֶ

ְוֵכן  ֲאדֹוָניו.  ֶאל  ׁשּובֹו  ַעד  ִליחּותֹו  ׁשְ

לֹום )משלי ד, יא(  ָ לֹֹמה ָעָליו ַהּשׁ ָאַמר ׁשְ

ְוגֹו', )שם כב,  ֶדֶרְך ָחְכָמה ֹהֵריִתיָך"  "ּבְ

ְוגֹו',  ִמְבַטֶחָך  יָי  ּבַ "498ִלְהיֹות  יט-כא( 

ושמחת   .497 אלוקיו.  אל  ישוב.   .496 חייו.  ימי  ובסוף  הימים.  ולקץ   .495
שמביא  במה  רבינו  כוונת  מבטחך.  בה'  להיות   .498 נצחית.  שמחה  עולם. 
שליחותו,  לעשות  זולתי  עיניו  יפקח  שלא  קודם  שאמר  לפי  הבטחון,  מענין 
כל  ה'  על  וישליך  שלו  הפרטיים  הענינים  על  ידאג  ולא  ישגיח  שלא  היינו 
אני   - הודעתיך'  מבטחך  בה'  "'להיות  שם:  רש"י  ]וז"ל  השער(.  )זה  דאגותיו 
ואיך ממלאכתי  אבטל  איך  תאמר  ולא  בתורה  ותעסוק  בה'  שתבטח   מודיעך 

אתפרנס"[.

ביאורים

ֱאֶמת  ֲאָמִרים  יב  500ְלָהׁשִ ֱאֶמת  ִאְמֵרי  ְט  קֹשְׁ 499ְלהֹוִדיֲעָך 

ְלׁשְֹלֶחיָך".

יֹום  ֲעבּוָרם  ּבַ ִלְזּכֹר  ב  ַחּיָ ָאָדם  ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ 501ּוִמן  כב. 
ָיָדיו  יָנה  ְרּפֶ 503ּתִ ְוַאל  ל  ּטֵ ִיְתּבַ ּלֹא  502ׁשֶ ֵדי  ּכְ ֶות,  ַהּמָ

ּתֹוָרה  ָנתֹו ֵמֵעיָניו ַלֲעֹמל ּבַ ד ׁשְ ַרְך, ְוִתּדַ ם ִיְתּבָ ֵ ֵמֲעבֹוַדת ַהּשׁ

יג  ן ִמּדֹות ַנְפׁשֹו, ּוְלַהּשִׂ ם 505ּוְלַתּקֵ ֵ ִיְרַאת ַהּשׁ ּוְלִהְתּבֹוֵנן 504ְבּ

יל  בֹות ֵאיְך 506ַיְגּדִ ְרָאה ְוָהַאֲהָבה, ְוַלְחׁשֹב ַמֲחׁשָ ַמֲעלֹות ַהּיִ

ִעְנָין  ּכָ ְואֹוָצר,  ה  ְסֻגּלָ ְלַנְפׁשֹו  507ִלְהיֹות  ִמְצוֹות  יר  ְוַיְאּדִ

י ֵיַדע ְוִיְזּכֹר  ח ִמְצֹות", ּכִ ֱאַמר )משלי י, ח( "ֲחַכם-ֵלב 508ִיּקַ ּנֶ ׁשֶ

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

ביאורים
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אחת  שעה  יפה  לה. 
בחז"ל  מצינו  וכו'. 
של  אחת  שעה  "יפה 
בעולם  רוח  קורת 
העולם  חיי  מכל  הבא 
גיסא  ומאידך  הזה", 
אמרו "יפה שעה אחת 
ובמעשים  בתשובה 

ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ְקָצִרים,  ִמים  ַהּיָ ׁשֶ

פ"ב  )אבות  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו 

ָלאָכה  510ְוַהּמְ ָקֵצר  509ַהּיֹום  מט"ו( 

ֲעֵצִלים  511ְוַהּפֹוֲעִלים  ה,  ְמֻרּבָ

ִית ּדֹוֵחק.  512ּוַבַעל-ַהּבַ

ׁש  ּיֵ ִמיד, ּדֹוֶמה ְבֵעיָניו ׁשֶ ֶות ּתָ ֵאינֹו זֹוֵכר יֹום ַהּמָ ּוִמי ׁשֶ כג. 
515ְוָאְמרּו  514ֶחְפצֹו.  יג  ְלַהּשִׂ ּוִמּתּון  ַנאי  513ּפְ לֹו 

ָעה  ׁשָ 516)לה(ָיָפה  מי"ז(  פ"ד  )אבות  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו 

לקיים  שמחייבהו  מצב  ]כלומר,  לידו  חובה  הגיע  לא  אם  וגם  המצוות,  אחרי 
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 
דוחק.  הבית  ובעל   .512 בתורה.  ולעסוק  חכמה  ולבקש  מלתור  שיתעצל  לו 
הקב"ה דוחק ומצוה את האדם ללמוד בכל עת ולא ליבטל מן התורה. ]וביאר 
העובד  כפועל  האדם  שאין  לומר,  בא  שהתנא  אבות,  למסכת  בפירושו  רבינו 
בקבלנות שיכול לומר אעסוק בתורה מעט ואהיה מסתפק בשכר מועט, לזה 
על  יעבור  ואם  שיוכל,  עת  בכל  ללמוד  אחד  כל  ומחייב  דוחק  שהקב"ה  אמר 
513. פנאי ומתון.  מצותו - לא רק שימנע ממנו שכר אלא גם יעניש אותו[. 
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 

ביאורים

הזה  בעולם  טובים 
מכל חיי העולם הבא". 
א"כ  השאלה  ונשאלת 
אלא  יותר?  יפה  מה 
שתלוי  היא  התשובה 
מאיזו בחינה אנו דנים, 
כי מבחינת הקידוש ה' 
עבודתנו  ע"י  שנעשה 

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 

טֹוִבים  ים  ּוַמֲעׂשִ ְתׁשּוָבה  ּבִ ַאַחת 

א,  י ָהעֹוָלם ַהּבָ ל ַחּיֵ ה 517ִמּכָ עֹוָלם ַהּזֶ ּבָ

518קֹוַרת-רּוַח  ל  ׁשֶ ַאַחת  ָעה  ׁשָ ְוָיָפה 

ָהעֹוָלם  י  ַחּיֵ ל  519)לו(ִמּכָ א  ַהּבָ עֹוָלם  ּבָ

ה. ַהּזֶ

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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אחת וניתן לאדם אחד, 
לזה  אין  עדיין  מ"מ 
העוה"ז".  חיי  "כל 
העוה"ז"  חיי  "כל  אבל 
כל  את  נצרף  אם  הוא, 
הדורות  שבכל  האושר 
עד  הבריאה  מראשית 
והכל  הדורות,  כל  סוף 
העוה"ז  טוב  כל  ממש, 
מן  יוצא  שום  בלי 
ניתן לאדם  הכלל, הכל 
אחת  וברגע  אחד 
ממש, א"כ הלא אין לך 

אושר גדול יותר על זה כלל, ואף על פי כן, קורת רוח בעה"ב גדול הימנו. 
כציור  שהוא  זצוק"ל  חמי  מורי  אדמו"ר  פירש  רוח",  "קורת  מדרגת  וביאור 
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 
לו לעבור מבחוץ  גופא, אלא שמרשים  זוכה לעוה"ב  בעוה"ב, אם אדם איננו 
לו  זהו פירוש מי שיש  וליהנות רק מריח הטוב של העוה"ב המוכן לצדיקים, 
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 
לא  עוד  סוף סופה  ועד  יחד מראשית הבריאה  ואשריו הכלולים  וכל תענוגיו 

יגיעו אל קורת רוח כזה בעוה"ב )'מכתב מאליהו' ח"א עמ' 4(.

ָעָליו  ֶלְך  ַהּמֶ לֹֹמה  ׁשְ ָאַמר  ְוֵכן  כד. 
י-ִמי  לֹום )קהלת ט, ד( "520ּכִ ָ ַהּשׁ

חֹון  ּטָ ים ֵיׁש ּבִ ל-ַהַחּיִ ר ֶאל ּכָ ר ְיֻחּבַ ֲאׁשֶ

י-ְלֶכֶלב ַחי הּוא טֹוב ִמן-ָהַאְרֵיה  521ּכִ

ה  י ָהעֹוָלם ַהּזֶ ח ַחּיֵ ּבַ רּוׁש, ׁשִ ת". ּפֵ ַהּמֵ

ְצוֹות  ַהּמִ ת  ּוְפֻעּלַ ׁשּוָבה  ַהּתְ ְלִעְנַין 

ְוהּוא  ֶפׁש,  ַהּנֶ ַמֲעלֹות  ַגת  ְוַהּשָׂ

ר  ְיֻחּבַ ר  523ַלֲאׁשֶ ְמָצא  ַהּנִ חֹון  ּטָ 522ַהּבִ

520. כי 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 הָנּחּות 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.

ביאורים

הפחות  האדם  כי  לז. 
להוסיף  יכול  בחייו 
מה  בנפשו  מעלות 
כן  לעשות  יוכל  שלא 
המת.  והצדיק  החכם 
מרגליות  בספר  כתב 
קט,  )סנהדרין  הים 
רבי  הגה"צ  ומפי  ב(: 
זצ"ל  מבעלז  דב  ישכר 
פ'  בש"ק  שמעתי 
שפתח  תרע"ג  קרח 
בפרשת  כתיב  ואמר, 
משה  "ויאמר  השבוע 
ה'  כי  תדעון  בזאת 
את  לעשות  שלחני 
האלה  המעשים  כל 
כי לא מלבי, אם כמות 
אלה  ימותון  האדם  כל 

ופצתה  ה'  יברא  בריאה  ואם  שלחני,  ה'  לא  עליהם  יפקד  האדם  כל  ופקודת 
האדמה את פיה ובלעה אותם ואת כל אשר להם וירדו חיים שאולה וידעתם 

ַחי", ְלֶכֶלב  י  "ּכִ ּוֵפרּוׁש  ים.  ַהַחּיִ  ֶאל 

ָיכֹול  יו,  ַחּיָ ּבְ חּות,  524ַהּפָ ָהָאָדם  י  )לז(ּכִ

ּלֹא  ֶ ּשׁ ַמה  ַנְפׁשֹו  ּבְ ַמֲעלֹות  ְלהֹוִסיף 

ת.  יק ַהּמֵ ּדִ ן ֶהָחָכם ְוַהּצַ יּוַכל ַלֲעׂשֹות ּכֵ

ָהעֹוָלם  ה  ְוִגּנָ ה  ּזָ ּבִ ַאֵחר  525ּוְבָמקֹום 

ּוְכבֹודֹו,  ֲענּוָגיו  ּתַ ַגת  ַהּשָׂ ְלִעְנַין  ה  ַהּזֶ

ְתרֹון ָלָאָדם  ְוָאַמר )שם א, ג( "526ַמה-ּיִ

ֶמׁש".  ָ ַחת ַהּשׁ ֲעֹמל 527ּתַ ּיַ ָכל-ֲעָמלֹו ׁשֶ ּבְ

ֲאִני  ַח  ּבֵ "528ְוׁשַ ב(  ד,  )שם  ָאַמר  עֹוד 

ים  ִמן-ַהַחּיִ ֵמתּו  ָבר  ּכְ ׁשֶ ִתים  ֶאת-ַהּמֵ

ים 529ֲעֶדָנה". ה ַחּיִ ר ֵהּמָ ֲאׁשֶ

524. הפחות, 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 
לענין השגת  רק  בו  הזה אם משתמשים  וגינה את העולם  ביזה  במקום אחר 
תענוג וכבוד. 526. מה יתרון. איזה רווח. 527. תחת השמש. הם עניני העולם 
שנאמר  אור,  קרויה  שהיא  התורה  תמורת   - השמש  "תחת  ]וברש"י:  הזה. 
)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.

ביאורים
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האנשים  נאצו  כי 
והנה  ה'".  את  האלה 
הוכרח  אמנם  אם 
משה רבינו ע"ה לאחוז 
להוכיח  בכדי  במשפט 
כי לא מלבו, שזהו יסוד 
היו  ולכן  התורה,  כל 
חותך  למופת  צריכים 
בלתי  בדרך  שימותו 
שלא  וכלל  כלל  טבעי 
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 
את  שמפקחין  בטעם  המאירי  דברי  כעין  וזהו  עכת"ד.  בתשובה.  באמת  חזרו 
לחזור  עוד  יוכל  מועטת  באותה שעה  כי  שעה,  חיי  לצורך  אפילו  הגל בשבת 

בתשובה.
"ואין  אלא  חוטא"  אתה  "ואין  אמר  לא  עבירה.  לידי  בא  אתה  ואין  לח. 
בספר  כתב  )וכן  בהכרח  ממנו  נמנע  שהחטא  משמע  עבירה"  לידי  בא  אתה 
גורמת  אלו  בדברים  שההתבוננות  כיון  והטעם,  למהרח"ו(.  קדושה"  "שערי 
שהם  החטא,  מגורמי  אף  ולהתרחק  המסיתו  הרע  היצר  את  להכניע  לאדם 
הגאוה, הטרדה העולמית והרדיפה אחר המותרות, ושחוק וקלות ראש, וכמו 

ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ְוָאְמרּו  כה. 
מ"א(  פ"ג  )אבות  ִלְבָרָכה 

)לח(ְוֵאין  ְדָבִרים  ה  לֹשָׁ ׁשְ ּבִ ל  ּכֵ 530ִהְסּתַ

אָת  ּבָ 531ֵמַאִין  ֲעֵבָרה.  ִליֵדי  א  ָבּ ה  ַאּתָ

ה הֹוֵלְך  ה ְסרּוָחה, 532ּוְלָאן ַאּתָ ּפָ - ִמּטִ

ְוִלְפֵני  ְותֹוֵלָעה,  ה  ִרּמָ ָעָפר  ִלְמקֹום   -

530. הסתכל. התבונן. 531. מאין באת. ממה נוצרת. 532. ולאן אתה הולך. 
רגע  ובכל  שעה  שבכל  להודיענו  עתיד,  בלשון  'תלך'  ולא  הווה,  לשון  'הולך' 

האדם הולך לבית עולמו ומתקרב אל המיתה )תוספות יו"ט(.

ביאורים

לבאר,  רבינו  שממשיך 
ממילא  שנמצא  עד 
ממנו  נמנע  שהחטא 

בהכרח )זה השער(. 

 - ּבֹון  ְוֶחׁשְ ין  ּדִ ן  ִליּתֵ ָעִתיד  ה  ַאּתָ ִמי 

דֹוׁש- ַהּקָ ָלִכים  ַמְלֵכי-ַהּמְ ֶמֶלְך  ִלְפֵני 

ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָבר,  ַהּדָ אּור  ּבֵ רּוְך-הּוא.  ּבָ

ֲאָוה.  ַהּגַ ָנא  533ְוִתׂשְ ָך  ַנְפׁשְ ְכִניַע  ּתַ  - אָת  ּבָ ֵמַאִין  ְחׁשֹב  ּתַ

יר  ה ְוַתּכִ ְבֶזה ָהעֹוָלם ַהּזֶ ה הֹוֵלְך - ּתִ ְזּכֹר ְלָאן ַאּתָ ר ּתִ ְוַכֲאׁשֶ

ַלֲעבֹוַדת  536זּוָלִתי  ּבֹו  ק  ְתַעּסֵ 535ּתִ ְולֹא  ַאִין,  534מֹוָתרֹו  י  ּכִ

ה  ַאּתָ ִמי  ִלְפֵני  ָך  ִלּבְ ֶאל  יב  ׁשִ ּתָ ר  ְוַכֲאׁשֶ ַרְך.  ִיְתּבָ ַהּבֹוֵרא 

ַמִים ָעֶליָך. ְוָאְמרּו  ּבֹון - ְיִהי מֹוָרא ׁשָ ן ֶאת ַהֶחׁשְ ָעִתיד ִליּתֵ

ל- ְרא ֱאלִֹהים ֶאת-ּכָ ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ב"ר ט, ה( "ַוּיַ

ם  ּגַ י  537ּכִ לא(  א,  )בראשית  ְמאֹד"  ה-טֹוב  ְוִהּנֵ ה  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ

ת ֱאלִֹהים ַעל  ָפׁשֹות ְוִלְהיֹות 538ִחּתַ ֶות טֹוב ְלַהְכִניַע ַהּנְ ַהּמָ

ים  ֲאָנׁשִ ְוֵיׁש  ר.  ִעּקָ ה  ַהּזֶ ָהעֹוָלם  ֲעׂשֹות  י  ּוְלִבְלּתִ ָבבֹות,  ַהּלְ

ְלָהִבין  ים  ִעּתִ 539ִלְקּבַֹע  ם  ְלַנְפׁשָ ַנאי  ּפְ נֹוְתִנים  ֵאיָנם  ׁשֶ

תּוב )איוב  ּכָ ִעְנָין ׁשֶ ִקְנְיֵני ָהעֹוָלם, ּכָ ָתם ּבְ ְרּדָ ְלַאֲחִריָתם ִמּטִ

ְבָחְכָמה".  ְולֹא  ָימּותּו  ם  ּבָ ִיְתָרם  ע  "540ֲהלֹא-ִנּסַ כא(  ד, 

533. ותשנא 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 
נסע  540. הלא  בזה.  ביום המיתה אלא צריך לקבוע עתים להתבונן  להאמין 

ביאורים
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י  ה ּכִ ְנִסיָעָתם, ִהּנֵ ע ִיְתָרם ָממֹוָנם ֵמֶהם 541ּבִ רּוׁש, ֲהלֹא ִנּסַ ּפֵ

י ָגַרם  ה, ּכִ ד ֵמֶהם טֹוָבה ַהְרּבֵ ֵאין ָלֶהם ּבֹו ּתֹוֶעֶלת, ֲאָבל ִאֵבּ

ְלָהִבין  ָחְכמּו  לֹא  י  ּכִ ְבָחְכָמה",  ְולֹא  "ָימּותּו  ר  ֲאׁשֶ ָלֶהם 

תּוב  ּכָ ִעְנָין ׁשֶ ם, ּכָ ם ּוְלָהִכין ֵצָדה ְלַדְרּכָ ן ַנְפׁשָ ְלַאֲחִריָתם ּוְלַתּקֵ

ילּו זֹאת ָיִבינּו ְלַאֲחִריָתם". ּכִ )דברים לב, כט( "542לּו ָחְכמּו ַיׂשְ

ר ְלַחְכֵמי  ד ֲאׁשֶ ַמֲאָמר ִנְכּבָ ה ּבְ ה ַנְחּתֹם ָהִעְנָין ַהּזֶ ְוִהּנֵ כו. 
לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  ל  ִהּלֵ ָהָיה  ִלְבָרָכה.  ִזְכרֹוָנם  ָרֵאל  ִיׂשְ

ֲאִני  ּוְכׁשֶ ִלי,  ִמי  ִלי  ֲאִני  ֵאין  "ִאם  מי"ד(  פ"א  )אבות  אֹוֵמר, 

ָבר,  אּור ַהּדָ ו ֵאיָמַתי". 543ּבֵ ְלַעְצִמי ָמה ֲאִני, ְוִאם לֹא ַעְכׁשָ

ִאם ָהָאָדם לֹא ְיעֹוֵרר ַנְפׁשֹו - 544ַמה ּיֹוִעילּוהּו ַהּמּוָסִרים? 

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 
להבין  זו  בחכמה  ובלי התבוננות  מצוות",  יקח  לב  "חכם  כמ"ש  ומצוות  תורה 
)מפרשים(. ומכאן  מכאן  קרחים  יצאו  כי  כשוטים  מתים  הם  וגם   לאחריתם, 

541. בנסיעתם. מן העולם הזה, כלומר בשעת מיתתם. 542. לו חכמו ישכילו 
צידה  להכין  מתבוננים  היו  חכמה  להם  היתה  אילו  לאחריתם.  יבינו  זאת 
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 
ההתעוררות  רק  הם  מאחרים  שמקבל  המוסר  דברי  באמת  כי  מבחוץ,  יבוא 

ביאורים

ֵחם  ּכְ ְיׁשַ ְמעֹו,  ׁשָ יֹום  ּבְ ִלּבֹו  ּבְ ְכָנִסים  ּנִ 545ׁשֶ י  ַאף-ַעל-ּפִ י  ּכִ

ד(  ו,  )הושע  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ִעְנָין  ּכָ ָבבֹו,  ִמּלְ 546ְוַיֲעִביֵרם  ֶצר  ַהּיֵ

ֶסף  "548ּכֶ כ(  י,  )משלי  ְוֶנֱאַמר  ֲעַנן-ּבֶֹקר".  ּכַ ֶכם  "547ְוַחְסּדְ

רּוׁש, ּפֵ ְמָעט".  ּכִ ִעים  ְרׁשָ 550ֵלב  יק  ַצּדִ 549ְלׁשֹון   ִנְבָחר 

553ֲאָבל ִנְבָחר,  552ּוְלׁשֹונֹו  ִסיג,  ִלי  ּבְ 551ַזְך  יק  ּדִ ַהּצַ  מּוַסר 

הּוא, ֶאָחד  554ֶרַגע   - מּוָסרֹו  ֹוְמִעים  ַהּשׁ ִעים  ָהְרׁשָ  ֵלב 

ַאְכִניַע", אֹוְיֵביֶהם  ְמַעט  "555ּכִ טו(  פא,  )תהלים  ׁשֹון   ִמּלְ

הראשונה, ולאחר מכן צריך להעיר בעצמו את נפשו ולשנות דרכיו, שאם לא 
שנכנסים   .545 ט(.  עמ'  א'  מועדים  חיים'  )'שפתי  המוסרים  יועילוהו  לא  כן 
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 
548. כסף נבחר. ככסף  שוב ושוב - לא יועיל לו מאומה כל המוסר ששמע. 
רשעים  לב   .550 )רש"י(.  להוכיח  שיודע  צדיק.  לשון   .549 מפסולת.  הנקי 
כמעט. כלומר, בזמן ששומע המוסר אזי יש לו לב אבל כל זה נמשך רגע קט. 
לשון  לו  היינו שיש  נבחר.  ולשונו   .552 ללא פסולת.  נקי  סיג.  בלי  זך   .551
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". 
מלבם.  המוסר  נשכח  ותיכף  קטן  רגע  רק  המוסר  שומעים  הרשעים  כלומר, 
)רש"י(.  הייתי מכניע אויביהם  אויביהם אכניע. בשעה מועטת  555. כמעט 

ביאורים

שה יום
שים וחמי

שלו
ום

ה י
ש

מי
וח

ם 
שי

לו
ש



105

תשובה השער השנישערי 

104

תשובה עיוניםהשער השנישערי 

נפשו...  לעורר  לט. 
נפשו  תקבל  אשר  עד 
במסכת  המוסר. 
אמרו:  )ז.(  ברכות 
אחת  מרדות  "טובה 
והכנעה  רדוי  ]"לשון 
לבו  על  שם  שאדם 
בלבו  )רש"י([  מאליו" 
ממאה  יותר  אדם  של 
כוונתם  מלקיות". 
שהתעוררות  לומר, 
ושורשית,  היא  פנימית  אליה  עצמו  את  עורר  שהוא  ידי  על  לאדם  המגיעה 

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 
נודע  אשר  את   - תבונתו  ֵמי  בה  לשפוך  הלב,  טמטום  לפתוח  העיקרי(  שלה 

ַאְכִניַע.  אֹוְיֵביֶהם  ֶרַגע  557ּכְ 556ִעְנָינֹו, 

ן,  בֹון ְוַהְמֻתּקָ ב ַהּנָ ֵרא "ֵלב" - ַהּלֵ 558ְוִיּקָ

"ְוׁשֹוֵמַע  לב(  טו,  )משלי  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ

טז(  יז,  )שם  ב",  ּלֵ 559קֹוֶנה  ּתֹוַכַחת 

ָאֵכן  ְוֶלב-561ָאִין".  ָחְכָמה  "560ִלְקנֹות 

ְמעֹו ַהּמּוָסר )לט(ְלעֹוֵרר  ׁשָ ָצִריְך ָאָדם ּבְ

ִלּבֹו,  ַעל  ָבִרים  ַהּדְ ְוָלׂשּום  ַנְפׁשֹו 

556. ענינו. פירושו. 557. כרגע. כלומר, ברגע אחד, בזמן מועט. 558. ויקרא 
הרי שגם הרשעים  "לב רשעים"  כלומר, מדאמר  והמתוקן.  הנבון  הלב  "לב" 
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 
שמיעת  ידי  על  נישאה  למעלה  שיגיעו  הנה,  הנבחרות.  והבחירות  הנכבדות 
זהו הדעת".   - "לב  יז( כתב:  )ג,  ובאבות  )ביאור רבינו במשלי שם(.  התוכחת" 
החמודות  המדות  קנין  יקרא  הרבה  "במקומות  אין.  ולב  חכמה  לקנות   .560
'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 
561. אין. כי לב הרשע לב רע  מן ּגֹו המדות הרעות" )רבנו בביאורו למשלי(. 

הוא ולא תנוח חכמה בלב רע )פתח השער(.

ביאורים

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 
בקרב  ברכה  להניח  באדם(  לקנין  הידיעות  את  להפוך  וכוחה  ההתפעלות  של 
וגם אחר הסתלקותה )אחרי שההתפעלות פוסקת( לא תעלה בתוהו  האדם, 
ותאבד, כי אם תשאיר אחריה איזה עוללות נספחים )פי' גרגרים דבוקים, דהיינו, 
שמוכרח להשאר רושם כל שהוא( אל האדם. והיה ברבות עסק ההתפעלות, 
)פי' להוציאו ממצבו  ויתחזקו להפיק מזג האדם לטוב  כן גם העוללות יתרבו 
ז"ל המדברים  ילמוד מאמרי חכמינו  יעשה,  זאת  וכו'.  לטוב(  ולשנותו  הקודם 

מכשרון המידות וחיי הנצחי, ויחזור עליהם כמה פעמים להתפעל בשעתם". 
הוא  באדם  הנשאר  שהרושם  )פ"ה(,  ישרים'  'מסילת  בספר  מצאנו  כן  כמו 
צריך  אינו  הלימודים,  ומן  ההתבוננות  מן  שמתפעל  "מי  ההתפעלות:  מחמת 
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', 
הילא  הייא  'הילני  שם(  לנהר.  ולהוליכה  בחבל  למושכה  )כדי  דארבא  ניזהא 
בספינה  העובדים  האנשים  את  מזרזים  אלו  בקולות  )כלומר,  הוליא'"  והילוק 
פשוט  אחד  קול  ידי  על  מתעוררים  שבעלי-חיים  מבואר,  בנהר(.  להשיטה 
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 
פעמים  כמה  בהתלהבות  עליו  שחוזר  אחד  מוסרי  ברעיון  או  אחד  במאמר 
מאמר  פעמים  הרבה  בהתלהבות  יאמר  איסור,  לדבר  אדם  מתאוה  ]"כאשר 
ואילו  והכבוד מוציאים את האדם מן העולם'"[;  'הקנאה התאוה  מחריד כמו 
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 
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כדברי  הנלמדים, 
)'אור  זצ"ל  הגרי"ס 
ד"ה  ל'  סימן  ישראל' 
"הפתח  היוצא(: 
וההתחלה הוא ההרגש, 
לומד  האדם  שיהיה 
ומוסרי  חז"ל  מאמרי 
החכמים, לחזור עליהם 
עד  פעמים,  וכמה  כמה 
וירגיש  יתפעל  אשר 
ומזה  חסרונו,  בנפשו 
יבוא למדריגה הב' היא 

כבישת היצר". 

ִמיד, 562ַוֲעֵליֶהם יֹוִסיף  ֶהם ּתָ ְוַלְחׁשֹב ּבָ

ין, ְוִיְתּבֹוֵדד  ּבֹו יֹוִציא ִמּלִ ֶלַקח, 563ּוִמּלִ

ַיד  ַיֲהֹפְך  565ְוָיׁשּוב  ַחְדֵרי-רּוחֹו,  564ּבְ

ַעל  ִיְסֹמְך  ְולֹא  ַנְפׁשֹו,  ַעל  ּתֹוַכְחּתֹו 

566ְותֹוַכְחּתֹו  ּה,  ְלַבּדָ ַהּמֹוִכיַח  ּתֹוַכַחת 

ר  ֲאׁשֶ ַעד  ְהֶיה,  ּתִ ְוָלְרָגִעים  ָקִרים  ַלּבְ

ר  ֲאׁשֶ ְוַעד  ַהּמּוָסר  ַנְפׁשֹו  ל  ַקּבֵ ּתְ

ְטָהר.  567ּתִ

568ִלי ֲאִני  ׁשֶ ּכְ ם  ּגַ ֲאִני",  ָמה  ְלַעְצִמי  ֲאִני   "ּוְכׁשֶ
ַוֲאִני  ּכִֹחי,  ָכל  ּבְ י  ַנְפׁשִ ן  ְלַתּקֵ ל  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ

ָהָאָדם ַגת  ַהּשָׂ י  ּכִ ֲאִני,  569ָמה   - ֵעת  ָכל  ּבְ ָחְכָמה  ּבַ  הֹוֶגה 

562. ועליהם יוסיף לקח. יוסיף לימוד מעצמו על הדברים ששמע. 563. ומלבו 
שיחדש  פירוש,  י(.  ח,  איוב  הכתוב  )מלשון  דברים  יוציא  ומעצמו  מלין.  יוציא 
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 
ללא הפסק.  כלומר, תמיד  רגע.  ובכל  יום  בכל  בדברי המוסר תהיה  והתבוננותו 
567. תטהר. 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 

ביאורים

ִמן  ְמַעט  יג  572ַיּשִׂ ּקּון  ְוַהּתִ ַהּטַֹרח  571ְוִעם  ה,  ְוַדּלָ 570ְקָצָרה 

ֲאִני  ֵאין  ׁשֶ ּכְ י  ַחּיַ ּוִמי  ָאֹנִכי  ם ְרֵאה ִמי  ּגַ ֲעלֹות, 573ְרֵאה  ַהּמַ

ִמן  ֶזה  ּבָ ל  ׁשָ ְוַהּמָ י.  ַנְפׁשִ ן  ְלַתּקֵ ְוִלְטרַֹח  ל  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ ְלַעְצִמי 

ְוִעם  ִתּקּוָנּה  ּבְ ַהּטַֹרח  י ִעם רֹב  ּכִ ִהיא 574ִזּבּוִרית,  ׁשֶ ֶדה  ַהּשָׂ

 - ִתּקּוָנּה  ּבְ ִיְטְרחּו  ְוִאם לֹא  ְמַעט,  ֶזַרע  ּתֹוִציא  ֲעבֹוָדה  רֹב 

ר  ְוַדְרּדַ ב, 575ֲאָבל קֹוץ  ל ֵעׂשֶ ּכָ לֹא ַתְצִמיַח ְולֹא ַיֲעֶלה ָבּה 

י לֹא ִיְטְרחּו  ם ּכִ ית, ּגַ ר ִהיא 576ִעּדִ ֶדה ֲאׁשֶ ְצִמיַח, ַרק ַהּשָׂ ַתּ

ַרּבֹוֵתינּו  577ְוָאְמרּו  ּתֹוֶעֶלת.  ִבְזִריָעָתּה  ִיְמָצא  ֲעבֹוָדָתּה  ּבַ

תּוב )תהלים קג, יד(  ּכָ ִעְנָין ַמה ׁשֶ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )אדר"נ טז( ּבְ

ֶדה ַלֲעָבָדיו  ַתן ׂשָ ּנָ ל ְלֶמֶלְך ׁשֶ י-הּוא ָיַדע ִיְצֵרנּו", ָמׁשָ "578ּכִ

לא  הלא  כלל  אשתדל  לא  אם  א"כ  לעשות"[.  חייב  שאני  ממה  אלף  מני  אחת 
 אשיג מאומה. 570. קצרה ודלה. קצרה בכמות ודלה באיכות )הרוצה בתשובה(.
מעט. רק  ישיג  מעט.  ישיג   .572 הטורח.  כל  עם  וגם  הטורח.  ועם   .571 
573. ראה גם ראה וכו'. כלומר ומזה תווכח שאם לא אשתדל ואטרח בעצמי 
קוץ  575. אבל  גרועה.  זיבורית. קרקע   .574 - לא אשיג מאומה.  נפשי  לתקן 
ודרדר תצמיח. אלא עוד יצמחו בה קוצים וצמחים דוקרניים. כמו כן אדם שלא 
עוד  ישיג שום מעלה אלא  די שלא  לא  אזי  כחו,  בכל  כלל לתקן עצמו  ישתדל 
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 
]'יצרנו' - מלשון  שנוצרנו מעפר וא"א להפרד מכל וכל מתאוות הגוף )מצו"ד( 
גם  נוצרה  יסוד העפר שממנה  יודע שיסודנו הוא  והכוונה שה'  ובריאה,  יצירה 
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השער השני

ים  לֹשִׁ ׁשְ ּה  ּנָ ּוְלָהִביא לֹו 579ִמּמֶ ְמָרּה  ּוְלׁשָ ְלָעְבָדּה  ְוִהְזִהיָרם 

ֵהיֵטב  אֹוָתּה  דּו  ְוִעּבְ ּה  ּבָ ָטְרחּו  ְוֵהם  ָנה,  ׁשָ ָכל  ּבְ 580ּכֹור 

ה ּכֹוִרים. ָאַמר ָלֶהם, ַמה  ָ ֶלְך ֲחִמּשׁ ּה ִלְפֵני ַהּמֶ ּנָ ְוֵהִביאּו ִמּמֶ

ָלנּו  ַתּתָ  ּנָ ׁשֶ ֶדה  ׂשָ ֶלְך!  ַהּמֶ יֶתם? ָאְמרּו לֹו, ֲאדֹוֵננּו  ֲעׂשִ ּזֹאת 

582ְוִעם  אֹוָתּה,  ָעַבְדנּו  ּכֵֹחנּו  ָכל  ּבְ ַוֲאַנְחנּו  ִהיא,  581ִזּבּוִרית 

עּור.  ִ ה ַהּשׁ בּוָאה 583יֹוֵתר ִמּזֶ ת ֶאת ַהּתְ ל ַהּטַֹרח לֹא ָעׂשָ ּכָ

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 
)תבואה  ליבש  נפח  מדת  כור.   .580 מגידוליה.  ממנה.   .579 רבינו.  שהביא 
שהיו  והלח  היבש  ממדות  אחת  היא  ]'סאה'  סאה  לשלושים  השוה  וכדומה( 
581. זיבורית היא. משל לגוף החומרי  14.4 ליטר[.  נהוגות בימי קדם. כיום - 
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 
יצר לב האדם רע  'כי  לנו מנעורינו רע הוא, שנאמר )בראשית ח, כא(  שנתת 
יכול  אין אדם  ה',  בעיני  הישר  לעשות  הרבה  טורח  ואפילו כשאדם  מנעוריו', 
'כי  יד(  להשיג אלא דבר מועט ממה שחייב לעשות, וזה שנאמר )תהלים קג, 
הרבה  ששולט  הרע  יצר  מפני  לא  שאם  אנחנו'.  עפר  כי  זכור  יצרנו  ידע  הוא 
כמו  מהם,  הרבה  עושה  היה  המצוות  אחר  ויחזר  שיטרח  בלא  אפילו  באדם, 
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(.

ביאורים

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

ֵאין  ֵאיָמַתי",  ו  ַעְכׁשָ לֹא  "584ְוִאם 
ָראּוי ִלי ְלַאֵחר 585יֹום אֹו 

י  ַנְפׁשִ ִתּקּון  ּבְ לּוִתי  ּדְ ּתַ ִהׁשְ יֹוַמִים 

י  587ּכִ ַלּתֹוָרה,  ים  ִעּתִ 586ּוִבְקִביעּות 

ְוַעד  ַנאי  ַהּפְ ְלֵעת  ה  588ֲאַקּוֶ אַֹמר  ִאם 

ה  ִהּנֵ ִסּפּוִקי,  י  ּדֵ ֶסף  589ּכֶ ָיִדי  ְבּ ֱהיֹות 

מֹו  ִטְרדֹות ָהעֹוָלם 590ֵאיָנן ּפֹוְסקֹות, ּכְ

ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ

ּתֹאַמר  ַאל  מ"ד(  פ"ב  )אבות 

ֶנה. א לֹא ִתּפָ ּמָ ֶנה, 592)מ(ׁשֶ ֶנה ֶאׁשְ ֶאּפָ 591ִלְכׁשֶ

]וזהו  ואם לא עכשיו אימתי. מכאן עד סוף השער חוזר לענין הקודם   .584
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.(. 
587. כי 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. 
590. אינן פוסקות. ויתכן  וזו טענה שניה.  ולא תטריד אותי טרדת הפרנסה. 
שלא אתפנה לעולם, וממילא מוכרח אני להבליג על כל הטרדות. וזוהי תשובה 
591. לכשאפנה אשנה. כשאתפנה מעסקי וטרדותי אשב  לטענה הראשונה. 
ואלמד תורה. 592. שמא לא תפנה. לעולם, ונמצאת בטל מדברי תורה כל ימי 
ולא  ה',  ממלאכת  אותו  ובטל  עבר  חלף  ההוא  היום  יפנה,  אם  "ואפילו  חייך. 
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ואילו  טומאה,  שערי 
במצרים  נשארים  היו 
בכדי  רגעים  כמה  עוד 
היו   - בצקם  שיחמיץ 
בשער  ח"ו  נשקעים 
לא  ושוב  החמישים, 
לצאת  יכולים  היו 
לעולם. א"כ כל הצלחת 
ממצרים  יציאתנו 
בעולם  קיומנו  וכל 
הרגעים  אותם  היו 
שהקדים  המעטים 
משם  והוציאנו  הקב"ה 
יצאנו  והרי  בחפזון, 
מ"ט  של  מאפילה 
עד  והרי  התורה.  לקבלת  עד  קדושה  שערי  מ"ט  גדול של  לאור  טומאה  שערי 
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. 

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 

ֶיֱאֹסף  ר  ֲאׁשֶ ַאֲחֵרי  ִנית,  ֵ 593ְוַהּשׁ כז. 
ֶלֱאֹסף,  ִיְכֹסף  594עֹוד   - ְוִיְכֹנס 

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה  מֹו ׁשֶ ּכְ

ִמן  יֹוֵצא  ָאָדם  )מא(ֵאין  יג(  א,  )קה"ר 

ָידֹו  ּבְ ֵיׁש  ָידֹו,  ּבְ ֲאָותֹו  ַתּ ַוֲחִצי  ָהעֹוָלם 

ָמאַתִים,  ַלֲעׂשֹותֹו  ה  ִמְתַאּוֶ  - ָמֶנה 

ה ַלֲעׂשֹוָתם  יָגה ָידֹו ָמאַתִים - ִמְתַאּוֶ ִהּשִׂ

ט(  ה,  )קהלת  תּוב  ּכָ ְוֵכן  ֵמאֹות.  ע  ַאְרּבַ

ֶסף". ע ּכֶ ּבַ ֶסף לֹא-ִיׂשְ "אֵֹהב ּכֶ

חייב הוא לתקן  חי על האדמה  כל הימים אשר הוא  כי  ימיו.  כל  יוכל לשלמו 
אחת"  שעה  ואפילו  ממלאכתו,  ליבטל  רשות  לו  ואין  במצוות,  ולעסוק  עצמו 
)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.

594. עוד יכסוף לאסוף. יותר תתרבה תאוותו וישתוקק לאסוף עוד.

ביאורים

ומתאוה למאתיים? ועוד קשה, שהרי גם ברוחניות מצינו כן, כמו שאמרו במסכת 
מנהגו  "כך  מברטנורא  עובדיה  רבינו  ופירש  מצוה"  גוררת  "מצוה  ב(  )ד,  אבות 
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 
בצמאון  אותה  מקבלין  מלמעלה  אחת  טיפה  שיורדת  כיון  במים,  גדלים  הללו 
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'. 
מנין  התורה  מן  "המן  ב(  קלט,  )חולין  בגמרא  שאמרו  מה  פי  על  הענין  וביאור 
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 
"וכל  ומצד שני  יא(  ה,  ועבדי המלך" )אסתר  ואת אשר נשאו על השרים  המלך 
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 
אכל ממנו  לבלתי  צויתיך  "המן העץ אשר  רש"י(, שנאמר  )כפירוש  המן  מעשה 
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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קצר  היום  מב. 
מרובה.  והמלאכה 
בביאורו  רבינו  כתב 
היום  שם:  לאבות 
ימותיו של  - אלו  קצר 
אדם שהם קצרים כנגד 
שהיא  התורה  מלאכת 
)איוב  שנאמר  מרובה, 
מארץ  "ארוכה  ט(,  יא, 
ים",  מני  ורחבה  מדה 
וזהו  לסוף.  יורד  ואין 
)שמו"ר פמ"ז,  שאמרו 
זה למלך שאמר  יום שעמד משה בהר סיני לא ישן, ומשלו  ז( שכל ארבעים 
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.

ִמְתַמֵעט  ַמן  ַהּזְ ית,  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ כח. 
ה, 595ְמֶלאֶכת  ָלאָכה ְמֻרּבָ ְוַהּמְ

ַגת  ְוַהּשָׂ ֶפׁש  ַהּנֶ 596ְוִתּקּון  ַהּתֹוָרה 

ְרָאה  ְוַהּיִ 597ָהַאֲהָבה  מֹו  ּכְ ֲעלֹות,  ַהּמַ

ִזְכרֹוָנם  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵבקּות,  ְוַהּדְ

598)מב(ַהּיֹום  מט"ו(  פ"ב  )אבות  ִלְבָרָכה 

ה. ָלאָכה ְמֻרּבָ ָקֵצר ְוַהּמְ

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

ביאורים

ּקּון ַנְפׁשֹו 599ִיְקֵרהּו ָעֹון  ר ְיַאֵחר ּתִ ֲאׁשֶ ָהְרִביִעית, ּכַ כט. 
ִמיד. ֲעֵברֹות ּתָ ל ּבַ ׁשֵ 600ְוִיּכָ

הֹוֵלְך ֶצר  ַהּיֵ ֶפׁש  ַהּנֶ ּקּון  ּתִ ִאחּור  ּבְ ית,  ַהֲחִמיׁשִ  ל. 
ַנְפׁשֹו  ן  ְלַתּקֵ ָעָליו  ה  ְוִיְקׁשֶ ַהֵלב,  יַח  ְוַיְקׁשִ ר,  ּבֵ ּוִמְתּגַ

ָעָלה ה  "601ְוִהּנֵ לא(  כד,  )משלי  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵכן,   ַאֲחֵרי 

ִלְבָרָכה ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  602ְוָאְמרּו  וגו'.  ׁשִֹנים"  ִקּמְ  ֻכּלֹו 

ִעְנַין  ּכְ ֶמה  604ִיּדָ ֲעֵבָרה  ּבַ ָקׁשּור  ֶצר  ַהּיֵ ר  ֲאׁשֶ 603ּכַ א(  יז,  )ע"ז 

ּמּוָסִרים, יג ָידֹו ְלָטֳהָרתֹו. 606ְוָאְמרּו ּבַ ינּות 605ְולֹא ַתּשִׂ  ַהּמִ

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 
עלו  כל השדה  וגו'. על  עלה  והנה   .601 א'(.  )פ"א סעי'  שכתב באבן שלמה 
בגלל עצלותו  כאן  וכן  כראוי.  בגלל עצלותו שלא חרש  לזורעה,  וקשה  קוצים 
"כוונת  רבותינו.  ואמרו   .602 כן.  ויקשה עליו לשוב אחרי  נתגבר היצר עליו, 
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 
קשור  היצר  כאשר   .603 זצ"ל(.  איש"  ה"חזון  מרן  של  אחיו  זצ"ל  קרליץ 
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 
בעבירה  שדבוק  לאדם  בזה  הוא  דומה  המינות.  כענין  ידמה   .604 עבירות(. 
הפורש  "כל  יז.(  )ע"ז  שאמרו  כמו  ממנה,  להפרד  מאד  לו  שקשה  מינות  של 
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 
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ְלטֹון. ָבר 608ׁשִ ל ּדָ ל ַעל ּכָ 607ַהֶהְרּגֵ

ֶטֶרם  ְוָימּות  ָיָמיו  כּו  ׁשְ 609ִיּמָ לֹא  אּוַלי  ית,  ִ ּשׁ ִ ַהּשׁ לא. 
לֹֹמה ָעָליו  ן ִהְזִהיר ׁשְ ׁשּוָבה, ַעל ּכֵ ִלים 610חֹק ַהּתְ ַיׁשְ

ָכל-ֵעת ִיְהיּו ְבָגֶדיָך ְלָבִנים". לֹום )קהלת ט, ח( "611ּבְ ָ ַהּשׁ

ִיְהיּו ׁשּוָבה  ַהּתְ ִמן  ִהְתַאֲחרֹו  612ּבְ ִביִעית,  ְ ַהּשׁ  לב. 
ִיְדַאג  614ְולֹא  ְיגֹוָנם,  ח  ּכַ 613ְוִיׁשְ ִנים,  ְיׁשָ ֲעֹונֹוָתיו 

שלימדו  כפי  כוונתו,  או  חדש(.  )אור  חז"ל  מדברי  ואינו  הפילוסופים"  "מוסרי 
יסור  לא  יזקין  כי  "גם  בביאורו עה"פ  רבינו  כתב  ו,  כב,  ]במשלי  בעלי המוסר. 
607. ההרגל על כל  ממנה" - "כאשר אמרו ז"ל ההרגל על כל דבר שלטון"[. 
שולט  זה  דבר  הרי  לרע,  ובין  לטוב  בין  האדם,  בו  שהורגל  דבר  שלטון.  דבר 
מחטאיו.  לשוב  יוכל  איך  עליו,  שליט  וההרגל  בעבירות,  שהורגל  ומכיון  עליו. 
608. שלטון. וז"ל 'מסילת ישרים' )פ"ט(: "ומי שמרגיל עצמו למנהגות האלה, 
במאסר  רצונו  נאסר  כבר  כי  כשירצה,  זה  היפך  לעשות  בעצמו  אדון  איננו 
ההרגל הנעשה טבע שני". 'שלטון' - היינו יותר מטבע, שמשתלט עליו באופן 
חובת  התשובה.  חוק   .610 יאריכו.  ימשכו.   .609 השער(.  )מאור  שמתגבר 
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 
לעיל  )ראה  התשובה  מעיקרי  הוא  שהיגון  מכיון  הכוונה,  או  לעשייתן.  סמוך 
כדבעי, עליהם  להצטער  יוכל  לא   - מלשוב  נתאחר  אם  י"ב(,  אות  א'   שער 
כאשר להם  ידאג  ולא   .614 העבירה.  על  הצער  רגש  את  מקהה   שהזמן 

ביאורים

ה. ִחּלָ ּתְ ר ּבַ ֲאׁשֶ ָלֶהם ּכַ

ֶצר, לֹא  ִמים ְוֶיֱחַלׁש 616ּכַֹח ַהּיֵ בֹואֹו ַבּיָ ִמיִנית, 615ּבְ ְ ַהּשׁ לג. 
ְלָבבֹו  ִתּקּון  ּבְ ר  ֲאׁשֶ 618ּכַ ׁשּוָבה  ַהּתְ ַעל  ָכר  617ׂשָ ל  ְיַקּבֵ

חּורֹוָתיו. ְוָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ע"ז יט, א(  יֵמי ְבּ ּבִ

עֹודֹו ִאיׁש.  ֵרי-ִאיׁש ָיֵרא ֶאת-ְיָי" )תהלים קיב, א( - 619ּבְ "ַאׁשְ

ב ִלְגֹנב,  ּנָ ר לֹא ִתְמָצא ַיד ַהּגַ ֲאׁשֶ 620ְוָאְמרּו )סנהדרין כב, א( ּכַ

לֹום. ִאיׁש ׁשָ ַיֲחִזיק ַנְפׁשֹו ּכְ

מיד  תשובה  עושה  היה  אם  דואג  שהיה  כמו  ענשם  על  ידאג  לא  בתחילה. 
עליו, יצרו  יתגבר  ופן  התשובה  חק  השלים  לא  פן  ידאג  לא  ]וכן   בתחילה 
כמו עליהם  ידאג  לא  הכוונה,  או  וי"ז[.  ט"ז  אות  א'  שער  לעיל  רבינו   כמ"ש 

שדאג בתחילה סמוך לעשייתן. ומכיון שחסר לו היגון והדאגה שהם מעיקרי 
הזקנה. לימי  בהגיעו  בימים.  בבואו   .615 שלימה.  תשובתו  אין   -  התשובה 
616. כח היצר. הבא מחמת חומו הטבעי )זה השער(. 617. שכר על התשובה. 
על  הוכחה  הוא  השכר  בתשובה(.  )הרוצה  לאלוקים  וקרבתה  הנפש  טהרת 
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 
כוחו  כשעוד  בחורותיו,  בימי  המעולה,  האדם  תשובת  כי  לומר,  "רוצה  )רש"י(. 
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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ׁשֹות,  ַהַהְרּגָ ּכַֹח  ר  ֶהְעּדֵ ְקָנה, 621ּבְ ַהּזִ יֵמי  ּבִ יִעית,  ׁשִ ַהּתְ לד. 
ְלָבבֹו  ּבִ ְמִסּלֹות  ׁש  623ְלַחּדֵ ּכַֹח  עֹוֵצר  622ֵאיֶנּנּו 

יג  ּוְלַהּשִׂ ִיְצרֹו,  626ּבְ ֶהן  625ּבָ ֵחם  ְלִהּלָ בֹות  ַמֲחׁשָ 624ְוַלֲערְֹך 

ֱאַמר  ּנֶ מֹו ׁשֶ ֻעּלֹות, ּכְ ּתֹוָרה 627ּוַבּפְ ֲעלֹות, ְוִלְטרַֹח ְוַלֲעמֹל ּבַ ַהּמַ

ר  חּורֶֹתיָך 628ַעד ֲאׁשֶ יֵמי ּבְ )קהלת יב, א( "ּוְזֹכר ֶאת-ּבֹוְרֶאיָך ּבִ

ר ּתֹאַמר 630ֵאין- ִנים ֲאׁשֶ יעּו ׁשָ לֹא-ָיבֹאּו 629ְיֵמי ָהָרָעה ְוִהּגִ

ן ָראּוי ָלָאָדם 631ְלָהִחיׁש ִמְפָלט ְלַנְפׁשֹו,  ִלי ָבֶהם ֵחֶפץ". ַעל ּכֵ

י  ּתִ "632ַחׁשְ )תהלים קיט, ס(  לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  ִוד  ּדָ ָאַמר  ׁשֶ ִעְנָין  ּכָ

ֹמר ִמְצֹוֶתיָך". י ִלׁשְ 633ְולֹא ִהְתַמְהָמְהּתִ

וההתלהבות  ההרגשים  כח  וחסר  הולך  באשר  ההרגשות.  כח  בהעדר   .621
בכוחו. אין  כח.  עוצר  איננו   .622 הגוף(.  כחות  להחלשות   )בהתאם 
ולערוך   .624 בלבו.  חדשות  דרכים  לסלול  בלבבו.  מסילות  לחדש   .623
יום  בכל  ולחפש  ביראת השם  להתבונן   - לסדר את מחשבותיו  וכו'.  מחשבות 
מחשבותיו.  בעזרת  בהן.   .625 ביצרו.  להלחם  איך  חדשות  ותחבולות  עצות 
אחרות  תאוות  מ"מ  הזקנה,  בימי  נחלשו  הגוף  שתאוות  ואף  ביצרו.   .626
נגדם  להתחזק  חדשות  מסילות  וצריך  מתחזקות,  והכבוד  הממון  חמדת  כגון 
והולך. נגד היצר פוחת  ועוד, שגם הכח לעמוד   גם בימי הזקנה )משיבת נפש(. 

יבואו.  לא  אשר  עד   .628 טובים.  ומעשים  המצוות  בקיום  ובפעולות.   .627
לי  אין   .630 קנא:(.  )שבת  הזקנה  ימי  אלו  הרעה.  ימי   .629 שיבואו.  קודם 
בהם חפץ. אין לי בהם ַּתַאַות שום תענוג בחיי העולם הזה, כי אז לא ֵּתָחֵשׁב 
לך לצדקה כל כך אם תחדל בהם מחטוא )לשון הספורנו(. 631. להחיש מפלט 
בימי  כוחי  בכל  מיהרתי  חשתי.   .632 לנפשו.  הצלה  למצוא  למהר  לנפשו. 
ימי כלומר, לא חכיתי על  לרגע קט.  ולא התמהמהתי. אפילו   .633  בחורותי. 

זקנותי. 

ביאורים

ארבעים ואחד יום
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1. פתח. 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.

3. מהא אוליפנא. מכאן למדנו. 4. יראה. יראת השם. 5. שטרח. ויגע בתורה. 
6. מאי דכתיב. מהי כוונת הפסוק )ישעיה לג, ו( והיה אמונת וגו', מדובר בנבואת 
זה אומר ישעיהו  ישעיהו על הצלת ישראל מידי סנחריב מלך אשור. בפסוק 
שאם רוצים בני ישראל שתשמר שלוותם, עליהם ללמוד חכמה ודעת ויראת 
חלק  כל  דורשת  הגמרא  בארץ.  השלום  לקיים  שלהם  ה"אוצר"  יהיה  וזה  ה', 
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. 
אשה  ידי  ועל  לרשת.  לנחול,  פירושו  בארמית  שרשה  כח,  פירושו  חוסן.   .9

ַמִים ִיְרַאת ָשׁ

ן  ֶבּ הּו  ֵאִלָיּ ס"ז(  ע'  )או"מ  ֲאִצילּות  ַמֶסֶכת  ֵריׁש  ְבּ ְנָיא  ַתּ  

ּוְבִריתֹו  ִליֵרָאיו  ה'  "סֹוד  ִתיב  2ְכּ ַתח  1ָפּ יֹוֵסף 

ה  רּוְך הּוא ְמַגֶלּ ֵאין ַהָקדֹוׁש ּבָ ְלהֹוִדיָעם" 3ֵמָהא אּוִליְפָנא ֶשׁ

ָרֵאל ָלַמד ִמְקָרא  ְשׂ ַאִפלּו ָאָדם ִמִיּ י ִאם ִליֵרָאיו ֶשׁ סֹוָדיו ִכּ

ם  ָדה ְוּתֹוֶסְפּתֹות ְוֵאין ּבֹו 4ִיְרָאה - ְלִחָנּ ְלמּוד ְוַאָגּ ָנה ַתּ ִמְשׁ

ת  ָבּ ם ָטַרח. ּוְבַשׁ ַרח ְלִחָנּ ָטּ יִרים ְוָכל ַמה 5ֶשּׁ ַמִים ַאִדּ ָצַלל ְבּ

ֱאמּוַנת  "ְוָהָיה  ְכִתיב  ִדּ 6ַמאי  ָלִקיׁש:  ֵריׁש  ָאַמר  א'(  )ל"א 

ֵסֶדר  ֶזה  7ֱאמּוַנת  וגו'  ָוָדַעת"  ָחְכַמת  ְיׁשּועֹת  חֶֹסן  יָך  ִעֶתּ

ים,  ָנִשׁ ֵסֶדר  ֶזה  9חֶֹסן  מֹוֵעד,  ֵסֶדר  ֶזה  יָך  8ִעֶתּ ְזָרִעים, 

ביאורים
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היא  ה'  יראת  א. 
ה"אוצר"  אוצרו. 
 – אחד  הוא  הבטוח 
ירא  כי  שמים!  יראת 
אינו מרפה את ידיו, גם 
לא בשעת קושי, מבחן, 
חולשה  רגעי  מצוקה, 
אינו  הירא  וכדומה, 
לעולם!  באמון  מועל 

)דליות יחזקאל(.
)הקדמת  והמהר"ל 
עמ'  ישראל  תפארת 
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. 

ֶזה  ָחְכַמת  ְנִזיִקין,  ֵסֶדר  ֶזה  10ְיׁשּועֹות 

ֵסֶדר  ֶזה  12ָוָדַעת  ים,  ָקָדִשׁ 11ֵסֶדר 

ה'  ")א(ִיְרַאת  ָהֵכי  13ְוַאִפלּו  ְטָהרֹות, 

ר  ִעָקּ הּוא  ]פירש"י  אֹוָצרֹו"  ִהיא 

ְוַלֲעׂשֹות  14ֶלֱאֹצר  ֵעיָניו  ְבּ ֶהָחׁשּוב 

ָעה  ָשׁ 15ְבּ ָרָבא  ָאַמר  רֹון[.  ְלִזָכּ ה  ְסֻגָלּ

לֹו:  16אֹוְמִרים  ְלִדין  ָאָדם  ְכִניִסין  ַמּ ֶשׁ

18ָקַבְעָתּ  ֱאמּוָנה?  17ֶבּ ְוָנַתָתּ  אָת  ָנָשׂ

יש יורש, לכן "חוסן" מרמז לסדר נשים שכולל שם הענינים הנובעים מחמת 
נישואין. 10. ישועות זה סדר נזיקין. הכולל הדינים שבין אדם לחבירו בעניני 
ומלגרום  מלהזיק  שמזהירם  ע"י  ישראל  את  מושיע  נזיקין  שסדר  כיון  ממון. 
)רש"י(. נזיקין  לסדר  מרמז  ש"ישועות"  הגמרא  הבינה   – ממון  חיוב   לעצמם 

11. סדר 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'.
17. באמונה. האם היית ישר והגון בעסקיך, שניהלת אותם ביושר. 18. קבעת 
לפרנסתו(,  )במלאכה  ארץ  בדרך  להתעסק  צריך  שהאדם  לפי  לתורה.  עתים 

ביאורים

ִפְרָיה  ְבּ )ב(ָעַסְקָתּ  ַלּתֹוָרה?  ים  ִעִתּ

ְלָתּ  ְלַפּ 20ִפּ ִליׁשּוָעה?  יָת  19ִצִפּ ְוִרְבָיה? 

ָבר?  ָדּ ִמּתֹוְך  ָבר  ָדּ ֵהַבְנָתּ  ָחְכָמה?  ְבּ

ִהיא  ה'  "ִיְרַאת  22ִאי  ָהֵכי,  21ְוַאִפלּו 

אֹוָצרֹו" - ִאין, ִאי ָלא - ָלא.

לּוחֹו  ִלְשׁ ָאַמר  ֶשׁ ְלָאָדם  ל  ָמָשׁ
ין  ִחִטּ ּכֹור  ִלי  23ַהֲעֵלה 

ה, 24ָהַלְך ְוֶהֱעָלה לֹו, 25ָאַמר לֹו:  ָלֲעִלָיּ

26חּוְמטֹון?  ַקב  ֶהן  ָבּ ִלי  ֵעַרְבָתּ 

ַהְתִליַע[  ִמְלּ רֹות  ַהֵפּ ֶאת  ר  ֵמּ ַשׁ ְמּ ]ֶשׁ

ְך ִאם  ָאַמר לֹו: ָלאו. ָאַמר לֹו: 27)ג(מּוָטב ִאם לֹא ֶהֱעֵליָת. ]ָכּ

בפריה  עסקת  ב. 
ורביה. מהרש"א מעיר 
אותו  שואלים  שאין 
ורביה,  פריה  קיים  אם 
אותו  שואלים  אלא 
אם עסק בפריה ורביה. 
עזר  האם  כלומר, 
וליתומות  ליתומים 
להנשא?  ]וכדומה[ 
יהוידע  בן  ]ועיין 

שפירש אחרת[. 
לא  אם  מוטב  ג. 
"צדקת  בספר  העלית. 
הצדיק" )רכ"ה( הסביר 
המשל  עומק  את 
שהלומד  והנמשל, 

ארץ  לדרך  היום  כל  ימשך  שלא   – קצוב  דבר   – לתורה  עתים  לקבוע  הוצרך 
בחכמה.  פלפלת   .20 המשיח.  ולביאת  לגאולה  לישועה.  צפית   .19 )רש"י(. 
"פלפול החברים" הוא אחד מארבעים ושמונה הקנינים שהתורה נקנית בהם 
21. ואפילו הכי. למרות שהאדם עבר את ששת השלבים הללו  ו(.  ו,  )אבות 
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 
עלינו לטרוח  לא העלית. שהרי עכשיו  מוטב אם   .27 ושלא תרקיב.  תתליע 

ביאורים
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א ָהָיה  לֹּ ַמִים מּוָטב ֶשׁ ֵאין ּבֹו ִיְרַאת ָשׁ

ל  ָכּ הּוָנא  ַרב  ר  ַבּ ה  ַרָבּ ָאַמר  לֹוֵמד[. 

ִיְרַאת  ּבֹו  ְוֵאין  ּתֹוָרה  ּבֹו  ׁש  ֵיּ ֶשׁ ָאָדם 

לֹו  ְסרּו  ָמּ 28ֶשׁ ר  ְלִגְזָבּ )ד(ּדֹוֶמה  ַמִים  ָשׁ

חֹות  29ּוַמְפְתּ ִניִמּיֹות  ַהְפּ חֹות  ַמְפְתּ

יל.  ַעֵיּ ֵהי  30ְבּ לֹו  ָמְסרּו  ַהִחיצֹונֹות לֹא 

יראת  ללא  תורה 
לכך  בנוסף  שמים, 
חסרת  היא  שתורתו 
גם  זה  הרי  תועלת, 
חסרונות.  באדם  יצור 
דכשם  הענין:  ביאור 
ללא  חטה  שאיחסון 
רק  לא  משמר,  חומר 
תתקלקל  החטה  שכל 
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 
כי  הנרצה,  מהתכלית  ההיפך  את  תעשה  עוד  התורה  שמים,  יראת  בו  שאין 
שהלומד  נמצא  לרעה.  אותה  ינצל  שהוא  בלבו,  ערמה  תכניס  התורה  חכמת 
יראת שמים, לא רק שתורתו חסרת  זאת ללא  תורה ומפלפל בה, אם עושה 
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 

לזכור מה שלמד )שרוצה לשמרם  ורוצה  כן אדם הלומד תורה  כמו  ולהורידם! 
באוצר( צריך שיהיה לו יראת ה' )החומטון( כדי לשמור על תורתו שלא ישכחנה. 
28. שמסרו לו מפתחות. לדלתות הפנימיות, שדרכן נכנסים לחדרים הפנימיים. 
29. ומפתחות. 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(.

ביאורים

ֵלית ֵליּה  אי 31ֲחָבל ַעל ְדּ י ַיַנּ ַמְכִריז ַרּבִ

א ָעִביד  א ]ָחֵצר[ 32ְוַתְרָעא ְלַדְרָתּ ְרָתּ ַדּ

ְך ַהּתֹוָרה הּוא  ַער ֶלָחֵצר, ָכּ ה ַשׁ ]ְועֹוֶשׂ

ַמִים ְוִאם ֵאין ּבֹו ִיְרַאת  ַער ְלִיְרַאת ָשׁ ַשׁ

ַרב  ָאַמר  ְלתֹוָרתֹו[.  ֶרְך  ֹצּ ַמה  ַמִים  ָשׁ

הּוא  רּוְך  ּבָ ַהָקדֹוׁש  ָרא  ָבּ לֹא  ְיהּוָדא: 

מפתחות  לאיזו  לדעת 
ולאיזו  התורה  נמשלו 
נמשלה  מפתחות 
היראת שמים, )התורה 
ויראת  לפנימיות, 
לחיצוניות(,  שמים 
היה  אם  גם  הרי 
להיפך, שהתורה היתה 
למפתחות  נמשלת 
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?
ויראת  החיצוניות  למפתחות  נמשלת  היתה  התורה  שאם  המפרשים,  וביארו 
יראת  ללא  אף  בתורה  תועלת  איזה  היה  עדיין  הפנימיות,  למפתחות  שמים 
שמים, מאחר ואם היו מוסרים לו רק את המפתחות החיצוניות )תורה(, יכול 
אבל  לפני-ולפנים,  לחדרים  לחדור  לא  אמנם  לחצר,  הפחות  לכל  להכנס  היה 
יוכל ללקט מעט אורות מהאוירה הסובבת בחצר. אך כאשר אין לו מפתחות 
המפתחות  ואין  החצר,  לפתח  אף  מלהתקרב  מנוע  הוא  כן  אם  החיצוניות, 
הם  שמים  ויראת  הפנימיים  המפתחות  היא  תורה  מאומה.  שוים  הפנימיות 
לפתח  אף  גישה  כלל  לו  תהיה  לא  שמים,  יראת  ללא  החיצוניים,  המפתחות 
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"(. 

31. חבל 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.

ביאורים
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יושריראת שמים ארחות 

ֱאַמר "ְוָהֱאלִֹקים  ֶנּ ָפָניו, ֶשׁ ְראּו ִמְלּ ִיּ ֵדי ֶשׁ א ְכּ ֶאת עֹוָלמֹו 33ֶאָלּ

י ֶאְלָעָזר 34ֲהוּו ַיְתֵבי  ְוַרּבִ י ִסימֹון  ָפָניו." ַרּבִ ְראּו ִמְלּ ִיּ ה ֶשׁ ָעָשׂ

ר ֲאָחא 36ָאַמר ֵליּה ַחד ְלַחְבֵריּה:  י ַיֲעקֹב ַבּ 35ָחִליף ְוָאִזיל ַרּבִ

ִאיָדְך:  ֵליּה  37ָאַמר  הּוא.  ֶחְטִאין  ִחיל  ְדּ ְגַבר  ִדּ ִמַקֵמיה,  ֵניקּו 

ר אֹוְרָין הּוא. 38ָאַמר ֵליּה: ַאֵמיָנא ָלְך  ְגַבר ַבּ יה, ִדּ ֵמּ ֵניקּום ִמַקּ

ר אֹוְרָין הּוא?  : ַבּ ִחיל ֶחְטִאין הּוא, ְוָאַמְרְתּ ִלי ַאְתּ ְגַבר ְדּ ַאָנא ִדּ

י  ַרּבִ ְדּ ם  ֵיּ ְסַתּ 39ִתּ ָבחֹו[  ׁשְ ּבִ ִמַעְטָתּ  ה  ַאָתּ לֹוַמר  ְכּ ]פירש"י 

י יֹוָחָנן  ָאַמר ַרִבּ ִחיל ֶחְטִאין הּוא, ְדּ ְגַבר ְדּ ָאַמר ִדּ ֶאְלָעָזר הּוא ְדּ

א  עֹוָלמֹו 40ֶאָלּ רּוְך הּוא ְבּ י ֶאְלָעָזר ֵאין לֹו ְלַהָקדֹוׁש ּבָ ּום ַרִבּ ִמּשׁ

33. אלא 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', 
הוו   .34 )מהר"ל(.  בזה את תכלית הבריאה  והרי השיג  שאין למעלה הימנה. 
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. 
חכם. תלמיד  הוא  כי  מפניו,  נעמוד  הבה  השני  לו  אמר  אידך.  ליה  אמר   .37 

38. אמר ליה אמינא וכו'. אמר לו הראשון לשני בתמיהה: אני אמרתי שיש 
מפני  מפניו  לעמוד  שיש  לי  אומר  ואתה  חטא,  ירא  שהוא  מפני  מפניו  לקום 
שהוא תלמיד חכם? אדרבה, יותר יש לכבדו מחמת יראת החטא שבו )רש"י(. 
39. תסתיים 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 
ה'  יראת  מלבד  דבר  שום  אין  כלומר,  בלבד.  שמים  יראת  אלא   .40 לו...  אין 
שבכחו להביא את האדם למצב שיימצא "בעולמו של ה'". כי מתוך יראת ה', 

ביאורים

ֶנֶאַמר:  41ׁשֶ ְלַבד,  ִבּ ַמִים  ָשׁ ִיְרַאת 

ָרֵאל ָמה ה' ֱאלֶֹקיָך 42ׁשֹוֵאל  ה ִיְשׂ "ְוַעָתּ

י ִאם ְלִיְרָאה" וגו', 43ּוְכִתיב  ְך )ה(ִכּ ֵמִעָמּ

ִהיא  ה'  ִיְרַאת  ֵהן  ָלָאָדם  אֶמר  "ַויֹּ

קֹוִרין  ְיָוִני  ָלׁשֹון  ְבּ ן  ֵכּ )ו(ֶשׁ ָחְכָמה" 

ִהיא  44ְיִחיָדה  ]פירש"י  'ֵהן'  ְלַאַחת 

ם. ֵיּ ְסַתּ עֹוָלם[ 45ִתּ ְרָאה ָבּ ַהִיּ

וגו'.  ה. כי אם ליראה 
מבקש  שהקב"ה  הרי 
מהאדם בעיקר שיהיה 
ירא ה'. ומכאן שאין לו 
אלא  בעולמו  להקב"ה 
יראת שמים בלבד. יש 
לעיין, הרי הפסוק שם 
מונה  יב(  י,  )דברים 
עוד מדות שה' מבקש 
בכל  )"ללכת  מהאדם 
אותו"  ולאהבה  דרכיו 
מוכח  כיצד  א"כ  וכו'(, 

וי"ל, שמכל מקום  ירא ה'?  מהפסוק שהקב"ה מבקש מהאדם בעיקר שיהיה 
מלשון הכתוב "כי אם ליראה" משמע שה' מבקש בעיקר את היראה, וכל שאר 
ילך  ה' באמת ממילא  ירא  מי שהוא  כי  יראת שמים,  הן תולדות של  המדות 

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? 
שהיום  ואף  "אחת".  פירושו  "הן"  מילת  הקודש  בלשון  שודאי  מתרצים,  יש 
לא מדברים כך בלשון הקודש, מכל מקום מזה שבלשון יוני מדברים כך, צריך 
לומר שזה נשתרבב מלשון הקודש ללשון יוני )ומצינו בשפות העמים מילים 

ומגיע  בזה מעל עצמיותו,  ומתעלה  רצון השם,  רצונו מפני  מבטל האדם את 
לקירבה גדולה אל ה'. אדם הנמצא במצב כזה של קירבה להשם יתברך, הוא 
ועי'  )מהר"ל,  הקב"ה"  של  "באוצרו   – הקב"ה"  של  "בעולמו  שנמצא  האדם 
כי  ליראה.  כי אם  42. שואל מעמך  יב(.  י,  )דברים  41. שנאמר.  מהרש"א(. 

הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים )ברכות לג, ב(. 43. וכתיב. )איוב כח, כח(.
44. יחידה היא. כלומר, יראת ה' היא יחידה בעולם, שאין להקב"ה בעולמו דבר 

החשוב כמוה. 45. תסתיים. אכן התברר הדבר.
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ָמע  ל ִנְשׁ ָבר ַהֹכּ )ל' ב'( "46סֹוף ָדּ ם  ְוָשׁ
ְוֶאת  ְיָרא  ָהֱאלִֹקים  )ז(ֶאת 

ָהָאָדם",  ל  ָכּ ֶזה  י  ִכּ מֹור  ְשׁ ִמְצֹוָתיו 

מלשון  שהעתיקום 
ללשונם(.  הקודש 
אנו  לפי"ז שאין  נמצא 
היונים,  משפת  למדים 
התורה  אין  כן  כמו 
יוני, אלא שלשון יוני משמש כראיה שגם בלשון הקודש "הן"  נכתבה בלשון 
זו ללשונם, ומה שהיום בלשון  פירושו "אחת" אלא שהיוונים העתיקו מילה 
בעם  נשתכחה  זו  מילה  השנים  שברבות  מפני  הוא  כך,  מדברים  אין  הקודש 

ישראל.
פסח  קרבן  לגבי  דהנה  רש"י,  בדברי  הנמצאת  סתירה  החזו"א  יישב  ]ועפי"ז 
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 
מיושב,  להנ"ל  אמנם  הקודש.  מלשון  הוא  'נא'  שם:  בפירושו  כתב  פסחים 
שלעולם המלה 'נא' היא לשון הקודש, אלא שערבים העתיקו ללשונם מילה 

זאת מלשון הקודש, ולכך גם אצלם ישנה מילה כזאת[.
תשובה  בשערי  האדם.  כל  זה  כי  שמור  מצותיו  ואת  ירא  האלוקים  את  ז. 
לרבינו יונה )ש"ג ס"ז( כתב: "יסוד כל המצוות הוא יראת שמים". עכ"ל. ובזוהר 
)עניני אלול  יחזקאל  "יראה איהו עיקרא". בספר אור  ב'( כתב:  י"א  )ח"א דף 
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 

יג(. ופירושו: כשאדם  )יב,  וגו'. פסוק הוא בקהלת  46. סוף דבר הכל נשמע 
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.

ביאורים

י  ל ָהָאָדם"? ָאַמר ַרּבִ י ֶזה ָכּ 47ַמאי "ִכּ

ִנְבָרא  לֹא  ּלֹו  ֻכּ ָהעֹוָלם  ל  ָכּ ֶאְלָעָזר: 

י  ַרּבִ ַמִים[.  ָשׁ ]ְיֵרא  ֶזה  ִביל  ְשׁ ִבּ א  48ֶאָלּ

ֶזה  קּול  49ָשׁ ָאַמר:  ֲהָנא  ַכּ ר  ַבּ א  ַאָבּ

ן  ֶבּ ְמעֹון  ִשׁ ּלֹו.  ֻכּ ָהעֹוָלם  ל  ָכּ ֶנֶגד  ְכּ

ן  ֶבּ ְמעֹון  ִשׁ ָלּה  ְוַאְמֵרי  אֹוֵמר  ַעַזּאי 

ָהעֹוָלם  ל  ָכּ ִנְבָרא  )ח(לֹא  אֹוֵמר  זֹוָמא 

א  א 50ְלֶצֶוות ְלֶזה ]ִלְהיֹות ַצְוָתּ ּלֹו ֶאָלּ ֻכּ

שכתוב  וכמו  אמונה, 
ה'  את  העם  "וייראו 
ויאמינו בה'" וגו', קודם 
אמונה,  ואח"כ  יראה 
לשון  זה  על  והביא 
)בראשית  הק'  הזוהר 
"כל  וז"ל:  א'(  נ"ט  דף 
ליה  דדחיל  נש  בר 
עמיה  שריא  לקוב"ה 
כדקא  מהימנותא 
זה  וכעין  עכ"ל.  יאות", 
מבואר בדברי הרמח"ל 
ז"ל )בסוף קונטרס דרך 

עץ החיים( וז"ל: לא ימיש מלב האדם בטחון בה' יתברך ותוחלת אליו, וכמ"ש 
וגו', ולפי רוב היראה יחזיק הבטחון, שנאמר  )תהלים ס"ב( בטחו בו בכל עת 

)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'(.

47. מאי 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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ב'( )ע"ב  ּוְביֹוָמא  ַמִים[,  ָשׁ  ְלַהְיֵרא 

ַיד  ְבּ ֶזה ְמִחיר  ה  ְכִתיב "52ָלָמּ ִדּ 51ַמאי 

ִסיל ִלְקנֹות ָחְכָמה ְוֵלב ַאִין", )ט(אֹוי  ְכּ

ְלִמיֵדי  ּתַ ל  ֶשׁ 53ְלׂשֹוְנֵאיֶהן  ָלֶהם 

ֶהן  ָבּ ְוֵאין  ּתֹוָרה  ַבּ עֹוְסִקין  ֶשׁ ַחָכִמים 

ָרָבא  ְלהּו  ָאַמר  וכו'.  ַמִים  ָשׁ ִיְרַאת 

לֹא  ְיכּו,  ִמַנּ ָמטּוָתא  55ְבּ ָנן:  54ְלַרָבּ

"י  ַרִשּׁ ֵרׁש  ]ּפֵ ם.  יִהּנָ ֵגּ י  ְרֵתּ ַתּ יְרתּון  ּתֵ

ּתֹוָרה  ַבּ ַוֲעֵמִלים  ְיֵגִעים  56ִלְהיֹות 

יְרתּו  ְוּתֵ מּוָה  ַקְיּ ְתּ ְולֹא  ַהֶזה  עֹוָלם  ּבָ

לֹא יֶכם  ּוְבַחֵיּ מֹוְתֶכם,  ְבּ ם  יִהּנָ  ֵגּ

ַע  י ְיהֹוׁשֻּ עֹוַלְמֶכם[ ָאַמר ַרּבִ ֶנֱהֵניֶתם ְבּ

ה", ֹמֶשׁ ם  ָשׂ ר  ֲאֶשׁ ַהּתֹוָרה  "ְוזֹאת  ְכִתיב  ִדּ 57ַמאי  ֵלִוי:  ן   ּבֶ

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

גדולה על אחרים. 

51. מאי 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 
לתלמידי  הכוונה,  חכמים.  תלמידי  של  לשונאיהן   .53 )רש"י(.  דבריה?  את 
לתלמידיו. לרבנן.   .54 נהור.  סגי  בלשון  נאמר  כבודם  ומפני  עצמם,   חכמים 
55. במטותא 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 

ביאורים

ם[  ּוְלַקֵיּ ַמִים  ָשׁ ִיְרַאת  ְבּ ]ִלְלֹמד  58ָזָכה 

ָזָכה  60)י(לֹא  ים,  ַחִיּ ַסם  לֹו  ית  59ַנֲעֵשׂ

ית לֹו 61ַסם ִמיָתה. ַנֲעֵשׂ

נעשית  זכה  לא  י. 
וכתבו  מיתה.  סם  לו 
ש"לא  הראשונים 
זכה" המוזכר כאן היינו 
שלא  תורה  שלומד 

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 
עד  גדול  'כי  יא(  נז,  )תהלים  שכתוב  ממה  הפסוקים,  בין  סתירה  שיש  ב(  )נ, 
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 
מקיים  שאינו  וכן  שיודע,  במה  חבריו  ולקנטר  גאוה  לשם  כגון  רעה,  לתכלית 

את מה שלומד. 

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 
להאמר:  היה  מתאים  תורה  לימוד  על  כן  אם  יעקב(.  בעין  )הריא"ף,  מופשט 
"אשר לימד משה". אלא רימזה התורה בזה שנקטה "שם" מלשון "סם"-תרופה 
58. זכה. אם זכה האדם ולמד תורה  )אותיות שי"ן וסמ"ך מתחלפות זו בזו(. 
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 
הבאה  התועלת  התורה,  כן  כמו  לו.  להזיק  אף  היא  עלולה   - כראוי  שלא  בה 
כשלומד  אבל  לשמה.  דהיינו  הראויה,  בדרך  אותה  כשלומדים  רק  היא  ממנה 
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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ַמִים  ָשּׁ ְרָאה 63ֶשׁ דֹוָלה ִהיא ַהִיּ )קה"ר פ"ג סי' י"ג( 62ְגּ ְוָאְמרּו 
וכו'.  ְרָאה  ַהִיּ ְזכּות  ִבּ א  ֶאָלּ ִנְבְראּו  לֹא  ָוָאֶרץ 

הּוא  י ֶשׁ ָבר ָחִביב ִמִמּ ְוָאְמרּו )אגדת בראשית פל"ג( ֵאין ְלָך ָדּ

יר ְוָחָכם  הּוא ָעִשׁ רּוְך הּוא וכו', ִמי ֶשׁ ִמְתָיֵרא ִמן ַהָקדֹוׁש ּבָ

לּום. ְוָאְמרּו  ָידֹו ְכּ ָידֹו ִיְרַאת ֵחְטא - ֵאין ְבּ ַעת ְוֵאין ְבּ ּוֶבן ַדּ

ָבָריו  65ְדּ ַמִים  ָשׁ ִיְרַאת  ּבֹו  ׁש  ֵיּ ֶשׁ ָאָדם  ל  64ָכּ ב'(  ו'  )ברכות 

66ָערּום  ָאָדם  ְיֵהא  ְלעֹוָלם  א'(  י"ז  )שם  ְוָאְמרּו  ָמִעין  ִנְשׁ

68חּוץ  ַמִים  ָשׁ יֵדי  ִבּ ל  67ַהֹכּ ב'(  ל"ג  )שם  ְוָאְמרּו  ִיְרָאה.  ְבּ

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 
"וחכמת  טז(:  ט,  )קהלת  עליו  שנאמר  עני  הוא  אם  ואפילו  שמים.  יראת  בו 
)בן  שמים...  ירא  הוא  אם  כן  פי  על  אף  נשמעים"  אינם  ודבריו  בזויה  המסכן 
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(. 
שהוא  אדם  כגון  הקב"ה  ביד  הוא  האדם  על  הבא  כל  שמים.  בידי  הכל   .67
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 

ביאורים

חטאו  שיראת  יא. 
עיין  לחכמתו.  קודמת 
הובא  ברש"י  ביאורים. 
שמי  שונה,  ביאור 
ובכל  מעשיו  שבכל 
חטא  יראת  עניניו 
עיניו,  לנגד  עומדת 
מתקיימים  מעשיו 
בכל  מצליח  והוא  בידו 
משום  יפנה,  אשר 
תמיד  שמים  שיראת 
לנגד עיניו, ואינו נכשל 
מי  אבל  במעשיו, 
אינה  שמים  שיראת 
אינו   – לנגדו  תמיד 
וגרס  במעשיו,  מצליח 
עולה  חכמתו  "אין 
שהחכמה  כלומר  לו", 

שלמד לא תועיל לו אם אין בו יראת שמים.

פ"ג(  )אבות  ְוָאְמרּו  ַמִים.  ָשׁ ְרַאת  ִמִיּ

קֹוֶדֶמת  ֶחְטאֹו  ְרַאת  ִיּ )יא(ֶשׁ ל  69ָכּ

ֶמת. ְוָאְמרּו  ְלָחְכָמתֹו 70ָחְכָמתֹו ִמְתַקֶיּ

ָחְכָמה.  71ֵאין  ִיְרָאה  ֵאין  ִאם  )שם( 

ָכל  ְבּ 72ֵאין  פי"ח(  )בבמדב"ר  ְוָאְמרּו 

ְוָאְמרּו  ַוֲעָנָוה.  ְרָאה  ִמִיּ דֹול  ָגּ ּדֹות  ַהִמּ

אֹוִתי  ְתָיֵרא  ִמּ ֶשׁ ִמי  ל  ָכּ פי"א(  )דב"ר 

ַהָחְכָמה  ל  ָכּ  - ּתֹוָרה  ִדְבֵרי  ה  73ְועֹוֶשׂ

)אדר"נ  ְוָאְמרּו  ִלּבֹו.  74ְבּ ַהּתֹוָרה  ְוָכל 

ן  פכ"ב( ָחָכם ִויֵרא ֵחְטא 75ַהֵרי ֶזה ֻאָמּ

)שו"ט  ְוָאְמרּו  ָידֹו,  ְבּ אּוָמֻנתֹו  76ּוְכִלי 

לטוב. להטותן  האדם  בידי  שכולם  ומדותיו,  האדם  נפש  תכונות  את   שמים" 
69. כל 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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ֵעי?!  ָבּ ַאְתּ  ים  ַחִיּ ְלָדִוד  הּוא  רּוְך  ּבָ ַהָקדֹוׁש  לֹו  ָאַמר  פט"ז( 

ֵאינֹו  ֶשׁ ִמי  קמ"ה(  דף  במדבר  )זוה"ק  ְוָאְמרּו  ְלִיְרָאה.  ה  77ַצֵפּ

ַמִים ֵאין ּבֹו 78לֹא ֲעָנָוה ְולֹא ֲחִסידּות. ְיֵרא ָשׁ

פכ"ב(  )בבמדב"ר  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַחָכֵמינּו  ָאְמרּו  ה  ְוִהֵנּ
ָרֵאל  ְשׂ ִמִיּ ֶאָחד  עֹוָלם,  ָבּ ָעְמדּו  ֲחָכִמים  ֵני  79ְשׁ

81ּוִבְלָעם  ָרֵאל  ְשׂ ִמִיּ 80ֲאִחיֹתֶפל  ָהעֹוָלם:  ֵמאּומֹות  ְוֶאָחד 

ה?  ֵניֶהם ֶנֶאְבדּו ִמן ָהעֹוָלם וכו' 83ָלָמּ ֵמאּומֹות ָהעֹוָלם 82ּוְשׁ

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 
הדין. משורת  לפנים  שעושה  וענינו  חסידות,  ענוה  ובכלל  בעבירה,   מלהרהר 

79. שני חכמים. גדולים. 80. אחיתופל. הגילוני, יועצו של דוד המלך בכל דברי 
מלכות ומלחמות )ש"ב טו-טז(. 81. ובלעם. הרשע, שהיה חכם ונביא מאומות 
כהוגן  בה  עשו  שלא  חכמתם,  בגלל  העולם.  מן  נאבדו  ושניהם   .82 העולם. 
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.

ביאורים

בו  ואין  הלומד  יב. 
חכמה  שמים...  יראת 
מבואר  כזו לא תצלח. 
דהעוסק בתורה מוכרח 
יראת  אצלו  שתקדם 
בספר  וכתב  שמים. 
)שער  החיים"  "נפש 
"לזאת  ו'(:  פרק  ד' 
הדרך  היא  שזו  האמת 
בזה  אשר  האמיתי, 
שמו,  יתברך  הוא  בחר 
שבכל עת שיכין האדם 
ראוי  ללמוד,  עצמו 
קודם  להתיישב  לו 
פנים  כל  על  שיתחיל, 
ה'  ביראת  מועט,  זמן 
הלב,  בטהרת  טהורה 
חטאתו  על  להתודות 

מעומקא דלבא, כדי שתהא תורתו קדושה וטהורה" וכו'. ובפ"ז כתב: "ולזאת, 
עם  מעט  להתחשב  ללמוד,  שיתחיל  קודם  עת  כל  עצמו  להכין  לאדם  ראוי 
קונו יתברך שמו בטהרת הלב ביראת ה', ולהטהר מעונותיו בהרהורי תשובה, 

ַהָקדֹוׁש  ִמן  ָנָתן  ַמְתּ ָהְיָתה  א  לֹּ 84ֶשׁ

אֹוָתם  85חֹוְטִפין  א  ֶאָלּ הּוא,  רּוְך  ּבָ

ַלְחטֹף  ר  ֶאְפָשׁ ֵאיְך  ה  ְוָקֶשׁ ָלֶהם. 

ה'  י  "ִכּ ִתיב  ְכּ 86ָהא  ָחְכָמה,  ַעְצָמן  ְבּ

ן ָחְכָמה" וגו' "87ָיֵהב ָחְכְמָתא" וגו'  ִיֵתּ

ָהָיה[?  ּתֹוָרה  ַבּ דֹול  ָגּ ֲאִחיֹתֶפל  ]ַוֲהֵרי 

ַחָכֵמינּו  ִהְבִטיחּו  ָבר  ְכּ ֶשׁ ָהִעְנָין  ֲאָבל 

י  88ָיַגְעִתּ ב'(  ו'  )מגילה  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם 

ל  ָכּ ּוְלָכְך  ֲאֵמן,  ַתּ 89ַאל  ָמָצאִתי  ְולֹא 

ם,  ַדע ְוֶיְחַכּ ֵיּ ּתֹוָרה ְזכּותֹו ֶשׁ ַע ַבּ ְתַיֵגּ ַהִמּ

ַמִים  90ֲאָבל )יב(ַהּלֹוֵמד ְוֵאין ּבֹו ִיְרַאת ָשׁ

אלא  התורה  ובכוח  ה'  פני  ממאור  מהקב"ה  להם  זו  מתנתן.  היה  שלא   .84
להנאתם  והשתדלותם  רצונם  בכוח  להם.  אותם  חוטפין   .85 היו...  אשר  הם 
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, 
ולא  בתורה  יגעתי  פי'  מצאתי.  ולא  יגעתי   .88 לחכמים.  חכמה  נותן  הקב"ה 
מצאתי הצלחה. 89. אל תאמין. כי היגע בתורה מובטח לו שיצליח. 90. אבל 
יגע בתורה, מכל  ויחכם משום שהוא  וכו'. למרות שמובטח לו שידע  הלומד 

מקום כיון שאין בו יראת שמים נקרא...

ביאורים

שעה יום
ת

ארבעים ו
ום

ם י
שי

מי
ח
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יושר יושרעיוניםיראת שמיםארחות  יראת שמיםארחות  עיונים

להתקשר  שיוכל  כדי 
עסקו  בעת  ולהתדבק 
הקדושה,  בתורה 
יתברך  ורצונו  בדבורו 
באמצע  וכן  שמו... 
הלימוד, הרשות נתונה 
זמן  להפסיק  להאדם 
יכבה  טרם  מועט, 
יתברך  יראתו  מלבו 
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 
הש"ץ  וחזרת  התפלה  באמצע  או  בהרהור  האסורין  במקומות  תורה  דברי 
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. 

ָחְטפּו ַהָחְכָמה ְלַעְצָמן ְולֹא  91ִנְקָרא ֶשׁ

זֹו לֹא  ָכּ ְוָחְכָמה  רּוְך הּוא,  ּבָ ֵמַהָקדֹוׁש 

ְלַסם  לֹו  92ֶנֱהֶפֶכת  ה  ַרָבּ ְוַאְדּ ְצַלח,  ִתּ

דֹוֵאג  93ְבּ ָהָיה  ֶשׁ ּוְכִעְנָין  ֶות  ַהָמּ

)יג(ְוַעֵין  ִלְצָלן.  ַרֲחָמָנא  94ַוֲאִחיֹתֶפל, 

ְקָרא"  ִדּ "ַטֲעָמא  ְבּ ֶזה  ָבּ ַתב  ּכָ ׁשֶ ַמה 

ולא  השתדלותם,  בכח  החכמה  את  חטפו  שהם  כביכול  שחטפו.  נקרא   .91
היא  והיא  כהוגן,  בה  עשה  שלא  עצמה-  -החכמה  לו.  נהפכת   .92 מהקב"ה. 
העומדת לרעתו ונהפכת לו לסם המות. 93. בדואג. האדומי, יועצו של שאול 
שברח  בשעה  לדוד  סייעו  נוב  העיר  שכהני  המלך  לשאול  הלשין  הוא  המלך, 
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, 
חלקו  ואבד  ימיו  בחצי  ומת  דוד,  של  בנו  אבשלום  בו  שמרד  במרד  והשתתף 

ביאורים

חכמה  ראשית  יד. 
חז"ל:  אמרו  ה'.  יראת 
נותן  הקב"ה  "אין 
שיש  למי  אלא  חכמה 
שנאמר  חכמה  לו 
יהב  כא(  ב,  )דניאל 
וגו'  לחכימין"  חכמתא 
וצריך  א(.  נה,  )ברכות 
אין הקב"ה  להבין, אם 
למי  אלא  חכמה  נותן 
כיצד  חכם,  כבר  שהוא 
לראשית  האדם  זוכה 

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 
נאמר:  )קיא(  ובתהלים  ט(,  )משלי  ה'"  יראת  המלך בחכמתו: "תחילת חכמה 
"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". 
והיא חכמת  נוספת,  לו חכמה  ונותן  ה'  לו  לאחר שהשיג האדם היראה, עוזר 

א'(  י"ז  )ברכות  ְוָאְמרּו  בלק(,  )פרשת 

ים  ּוַמֲעִשׂ ׁשּוָבה  ְתּ ָחְכָמה  ְכִלית  95ַתּ

96קֹוֵרא  ָאָדם  ְיֵהא  א  לֹּ ֶשׁ טֹוִבים, 

ּוְבַרּבֹו  ּוְבִאּמֹו  ָאִביו  ְבּ ּובֹוֵעט  ְוׁשֹוֶנה 

ָחְכָמה  ְבּ ּנּו  ִמֶמּ דֹול  ָגּ הּוא  ֶשׁ ּוְבִמי 

ית ָחְכָמה  ֶנֶאַמר: ")יד(ֵראִשׁ ּוְבִמְנָין, 97ׁשֶ

ִיְרַאת ה'".

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 
ראשית  שנאמר   .97 בועט...  ונמצא  רעים  ומעשים  חטאים  ועושה  ושונה. 
וגו'. בראשית ותחלת לימוד החכמה יהיה כוונתו ליראת ה', שידע על  חכמה 
ידי החכמה איך יהיה ירא ה' ואיך לקיים מצותיו כמו שאמרו )אבות ב, ה( 'אין 

בור ירא חטא' )מהרש"א(.

ביאורים

שים יום
וםחמי

ם י
שי

מי
ח
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יושריראת שמים ארחות 

התורה, ]התורה ג"כ נקראת חכמה, כמש"כ )משלי ז, ד( "אמור לחכמה אחותי 
חכמה  בו  שיש  שמי  כן,  אם  מובן,  ב[.  נד,  עירובין  ב.  ל,  קידושין  עיי'  את". 
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"!!

עיונים

שים יום
חמי
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התשובה יסוד 

בה
שו

ת
 ה

וד
יס ׁשּוָבה ְיסֹוד ַהּתְ

ּוְבַיד  ִביִאים  ַהּנְ ֲעָבָדיו  ַיד  ּבְ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָלנּו  ַלח  ׁשָ

ֱאלִֹהים  ֲאדָֹני  "ְנֻאם  ל–לא(:  יח,  )יחזקאל  ִביא  ַהּנָ ְיֶחְזֵקאל 

ֵעיֶכם ְולֹא ִיְהֶיה ָלֶכם ְלִמְכׁשֹול ָעו ֹן.  ׁשְ ל ּפִ יבּו ִמּכָ ׁשּובּו ְוָהׁשִ

ם ַוֲעׂשּו  ם ּבָ ְעּתֶ ׁשַ ר ּפְ ֵעיֶכם ֲאׁשֶ ׁשְ ל ּפִ ִליכּו ֵמֲעֵליֶכם ֶאת ּכָ ַהׁשְ

ע  ׁשַ ר ּפָ ה ָתֻמתּו". ָאָדם ֲאׁשֶ ה ְוָלּמָ ָלֶכם ֵלב ָחָדׁש ְורּוַח ֲחָדׁשָ

ַדְרֵכי  ּבְ ֵנס  ּוְלִהּכָ ִכיָנה  ְ ַהׁשּ ְנֵפי  ּכַ ַחת  ּתַ ַלֲחסֹות  ּוָבא  ְוָחָטא 

ֶדֶרְך זּו ֵתֵלְך" )תהלים לב, ח(.  יְלָך ְואֹוְרָך ּבְ ּכִ ׁשּוָבה, "ַאׂשְ ַהּתְ

ה ַעְצמֹו  ְוַיֲעׂשֶ ה,  ר ָעׂשָ ָעיו ֲאׁשֶ ׁשָ ּפְ ל  ּכָ ִליְך  ַיׁשְ ּיֹום ַההּוא  ּבַ

ָידֹו לֹא ְזכּות ְולֹא חֹוָבה, ְוֶזה ַהּיֹום  ּיֹום נֹוַלד ְוֵאין ּבְ ִאּלּו ּבֹו ּבַ ּכְ

לָֹתיו  ִיּטּו ַמְעּגְ ּלֹא  ׁשֶ ס ָאְרחֹוָתיו  ְיַפּלֵ ַהּיֹום  יו,  ת ַמֲעׂשָ ִחּלַ ּתְ

י  ֵלָמה, ּכִ ְתׁשּוָבה ׁשְ ִביֶאּנּו ָלׁשּוב ּבִ ֶרְך ַהּטֹוב. ְוֶדֶרְך זֹו ּתְ ִמּדֶ

ְועֶֹצם  ָהֲעוֹונֹות  ּכֶֹבד  ֵמָעָליו  ִליְך  ַמׁשְ ּכְ ַעְצמֹו  ה  ַיֲעׂשֶ הּוא 

ה, ְולֹא ַיְבִהילּוהּו ַרְעיֹוָניו ְולֹא ְיִניחּוהּו  ר ָעׂשָ ַהֲחָטִאים ֲאׁשֶ

ַני  י ַיְחׁשֹב: ֵאיְך אּוַכל ְלָהִעיז ּפָ י ֵיבֹוׁש ֵמֲחָטָאיו, ּכִ ָלׁשּוב ּכִ

יִתי,  זֹאת ְוָכזֹאת ָעׂשִ י, ּכָ ְעּתִ ׁשַ ְוָלׁשּוב ַוֲאִני ָחָטאִתי, ָעִויִתי, ּפָ

י ַעד ֵאין ְספֹורֹות, ְוֵאיְך ָאבֹוא עֹוד  ּתִ ׁשְ ּלַ ִניִתי ְוׁשִ י ְוׁשָ ָעַבְרּתִ

ְוַאף  ְלָפָניו,  ַלֲעמֹד  י  ּתִ ּבֹשְׁ י  ּכִ ֵצא,  ִיּמָ י  ּכִ ב  ּנָ ּגַ ת  בֹשֶׁ ּכְ ְלָפָניו 
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יס י  ּכִ ן,  ּכֵ ַיְחׁשֹב  ַאל  יו?  ֻחּקָ ֹמר  ֶאׁשְ ְוֵאיְך  ֲחֵצָריו  ֶאְרֹמס  ֵאיְך 

ָכל יֹום,  ׁש ָעָליו ּבְ ב, ִמְתַחּדֵ ֵחי ַהּלֵ ִמְפּתְ בּוב ּבְ ּזְ ב ּכַ ִסית יֹוׁשֵ ַהּמֵ

ַהּזֹאת.  ָהָרָעה  ָלֵעָצה  ִלּבֹו  ים  ּוֵמׂשִ ילֹו  ְלַהְכׁשִ יט  ּוַמּבִ צֹוֶפה 

ל  ְלַקּבֵ ׁשּוָטה  ּפְ ָידֹו  ַרְך,  ִיְתּבָ ַהּבֹוֵרא  ת  ִמּדַ ֵכן  י  ּכִ ַיְחׁשֹב  ַרק 

ָעיו ְוַלֲעׂשֹות לֹו ֵלב ָחָדׁש.  ׁשָ ִליְך ּפְ ִבים, ָלֵכן טֹוב לֹו ְלַהׁשְ ׁשָ

בֹו רּוחֹו אֹותֹו ִלְהיֹות ֶעֶבד  ִהְתַנּדְ יֹום ָטֳהָרתֹו ּבְ ה ּבְ ְוֹכה ַיֲעׂשֶ

ם,  ֵ ַהּשׁ א  ָאּנָ ְויֹאַמר:  ּבֹוְראֹו  ִלְפֵני  תֹו  ִחּנָ ּתְ יל  ַיּפִ ְלבֹוְראֹו, 

ִמּיֹום  יִתי,  ָעׂשִ ְוָכזֹאת  זֹאת  ּכָ י,  ְעּתִ ׁשַ ּפָ ָעִויִתי,  ָחָטאִתי, 

י ְוָנְדָבה  ַאִני ִלּבִ ה ְנׁשָ ה. ְוַעּתָ ֱהיֹוִתי ַעל ָהֲאָדָמה ַעד ַהּיֹום ַהּזֶ

י  ָכל ִלּבִ ֵלם ּבְ ֱאֶמת ּוְבֵלב טֹוב ְוׁשָ אֹוִתי רּוִחי ָלׁשּוב ֵאֶליָך ּבֶ

ל  ּכָ ֵמָעַלי  ִליְך  ְלַהׁשְ ְועֹוֵזב  מֹוֶדה  ְוִלְהיֹות  ּוְמאִֹדי,  י  ְוַנְפׁשִ

ָזִריז  ְוִלְהיֹות  ה,  ֲחָדׁשָ ְורּוַח  ָחָדׁש  ֵלב  ִלי  ְוַלֲעׂשֹות  ַעי  ׁשָ ּפְ

ְתׁשּוָבה  ּבִ ָיד  ַהּפֹוֵתַח  ֱאלַֹהי  ם  ֵ ַהׁשּ ה  ְוַאּתָ ִיְרָאֶתָך.  ּבְ ְוָזִהיר 

ֵלָמה  ְתׁשּוָבה ׁשְ ֵלִני ּבִ ַתח ָיְדָך ְוַקּבְ ֵהר, ּפְ ִאים ִלּטָ ַע ַלּבָ ּוְמַסּיֵ

ָטן  ָ ַהׂשּ ֶנֶגד  ְוָעְזֵרִני  ִיְרָאֶתָך,  ּבְ ק  ְלִהְתַחּזֵ ֵעִני  ְוַסּיְ ְלָפֶניָך, 

י  ְלִבְלּתִ ַלֲהִמיֵתִני  י  ַנְפׁשִ ׁש  ּוְמַבּקֵ ַתְחּבּולֹות  ּבְ י  ּבִ ְלָחם  ַהּנִ

ִליֵכהּו  ְוַתׁשְ י,  ּבִ ׁשֶ ֵאיָבִרים  ֵמְרַמ"ח  ְוַהְרִחיֵקהּו  י,  ּבִ ל  ִיְמׁשָ

ְטִני.  ְלׂשִ ְיִמיִני  ַיֲעֹמד ַעל  י  ְלִבְלּתִ ּבֹו  ְוִתְגַער  ָים,  ְמצּולֹות  ּבִ

י,  ְרּבִ ָך ַוֲהִסירֹוָת ֵלב ָהֶאֶבן ִמּקִ ֻחּקֶ ר ֵאֵלְך ּבְ יָת ֶאת ֲאׁשֶ ְוָעׂשִ

ת  ִפּלַ ּתְ ֶאל  ַמע  ׁשְ ֱאלַֹהי,  ם  ֵ ַהּשׁ א  ָאּנָ ר.  ׂשָ ּבָ ֵלב  ִלי  ְוָנַתּתָ 

ב ׁשּום ֵחְטא  ׁשּוָבִתי, ְוַאל ְיַעּכֵ ל ּתְ ֲחנּוָניו ְוַקּבֵ ָך ְוֶאל ּתַ ַעְבּדְ

בֹוֶדָך ְמִליֵצי  א ּכְ ּסֵ ִתי ּוְתׁשּוָבִתי, ְוִיְהיּו ִלְפֵני ּכִ ִפּלָ ְוָעֹון ֶאת ּתְ

ֶחְטִאי  ּבְ ְוִאם  ְלָפֶניָך.  ִתי  ִפּלָ ּתְ ֵנס  ְלִהּכָ ֲעִדי  ּבַ ְלַהְמִליץ  ר  יֹשֶׁ

א  ּסֵ ַחת ּכִ ה ִמּתַ ר, ֲחֹתר ִלי ַאּתָ ָהַרב ְוָעצּום ֵאין ִלי ֵמִליץ יֹשֶׁ

ה  י ַאּתָ ָפֶניָך, ּכִ ׁשּוָבִתי ְולֹא ָאׁשּוב ֵריָקם ִמּלְ ל ּתְ בֹוֶדָך ְוַקּבֵ ּכְ

ה זֹו.  ְתִפּלָ יל ּבִ ה. ְוָתִמיד ַיְרּגִ ִפּלָ ׁשֹוֵמַע ּתְ

יל  ה, ְלַהְרּגִ ר ַיֲעׂשֶ ה ֲאׁשֶ ֲעׂשֶ ּה ְוֶאת ַהּמַ ר ֵיֵלְך ּבָ ֶרְך ֲאׁשֶ ְוזֹו ַהּדֶ

ָנתֹו  ְ ִמּשׁ ֲהִקיצֹו  ֵעת  ּבְ ּבֶֹקר  ּבַ ֵחְטא:  ל  ִמּכָ ֵמר  ָ ְלִהּשׁ ַעְצמֹו 

ת ְלִפי  יו, ְולֹא ְיַעּוֵ ַמֲעׂשָ ׁש ּבְ ּפֵ י ָיׁשּוב ִויַפׁשְ ַדְעּתֹו ּכִ ַיְחׁשֹב ּבְ

ה  ּיֹאַכל ִיְתַוּדֶ ִסיָעה ַאַחת. ְלֵעת ָהאֶֹכל, קֶֹדם ׁשֶ ּכֹחֹו ֲאִפּלּו ּפְ

ה ַעל  ָבר – ִיְתַוּדֶ ׁשּום ּדָ ה ִעּוּות ּבְ ל ֲעֹוֹנָתיו, ְוִאם ָעׂשָ ַעל ּכָ

י  ּכִ ָוֵחְטא.  ָעֹון  ל  ִמּכָ ַיְרִחיֵקהּו  ה  ַהּזֶ ּדּוי  ְוַהּוִ ַהֲעוֹותֹו,  ּבְ ָבר  ּדָ

ִלּבֹו: ֵאיְך  ה ְויֹאַמר ּבְ ּנָ ֵהר ִמּמֶ ַבר ֲעֵבָרה ִיּזָ ִאם ָיבֹוא ְלָידֹו ּדְ

ְוֶאְהֶיה  ָעֶליָה,  ּוְלִהְתַוּדֹות  ַהּזֹאת,  דֹוָלה  ַהּגְ ָהָרָעה  ה  ֶאֱעׂשֶ

"ַוְיַפּתּוהּו  לו–לז(  עח,  )תהלים  ֲעֵליֶהם  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ֵמאֹוָתם 

ם לֹא ָנכֹון ִעּמֹו ְולֹא ֶנֶאְמנּו  בּו לֹו, ְוִלּבָ ִפיֶהם ּוִבְלׁשֹוָנם ְיַכּזְ ּבְ

ַדַעת  י ֶאְהֶיה ּבְ ָידֹו, ְוַאף ּכִ ֶרץ ּבְ טֹוֵבל ְוׁשֶ ְבִריתֹו", ְוֶאְהֶיה ּכְ ּבִ

ֲאָוִתי  ֶנֶגד ּתַ ּלֹא אּוַכל ַלֲעֹמד ּכְ ה ּוְמעּוָטה ִלְפֵני ּבֹוְרִאי, ׁשֶ ַקּלָ
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יס ִלּבֹו  ָבר ֶזה ּבְ זֹאת? ּוְבַהֲעלֹותֹו ּדָ ָעה מּוֶעֶטת ּכָ בֹודֹו ׁשָ ֵני ּכְ ִמּפְ

ֲאִרי  ּכָ ְוִגּבֹור  ִבי  ּצְ ּכַ ַקל  ְוִיְהֶיה  ֵמֲעֵבָרה  ֵמר  ָ ִיׁשּ ָאז  ְורּוחֹו, 

ִיְהֶיה  ֲעֵקָביו  ֵמֲעֹון  ְוַאף  ַמִים.  ָ ׁשּ ּבַ ׁשֶ ָאִביו  ְרצֹון  ַלֲעׂשֹות 

ֶלְך  ַהּמֶ ִוד  ּדָ ָאַמר  ְוֵכן  ָקל,  ִמׁשְ ּבְ ִיְהיּו  ָרָכיו  ּדְ ָכל  י  ּכִ ִנְזָהר, 

ֲעו ֹן  ָרע  יֵמי  ּבִ ִאיָרא  ה  "ָלּמָ ו(:  מט,  )תהלים  לֹום  ָ ַהׁשּ ָעָליו 

ֲעֵקָביו  ׁש ּבַ ָאָדם ּדָ ְצוֹות ׁשֶ ִני", ְוֵהם ָהֲעֹונֹות ְוַהּמִ ֲעֵקַבי ְיסּוּבֵ

ָמָצא  ְולֹא  ׂש  ַוְיַחּפֵ ָהאֶֹכל  ֵעת  יַע  ִהּגִ ִלְכלּום.  ֵבם  ַיְחׁשְ ְולֹא 

ר  ַח ִלְפֵני ּבֹוְראֹו ַעל ֲאׁשֶ ּבֵ ָרִפים, ָאז ְיֵהא מֹוֶדה ּוְמׁשַ ֶאת ַהּתְ

עֹוָלם  ְתׁשּוָבה ּבָ ָעה ַאַחת ּבִ ֹוְנָאיו, ְוָזָכה ִלְהיֹות ׁשָ ֲעָזרֹו ִמּשׂ

ָהֶעֶרב  ֲאִכיַלת  ְוקֶֹדם  ֲחִרית.  ׁשַ ֲאִכיַלת  יֹאַכל  ּוָבֶזה  ה,  ַהּזֶ

ֶעֶרב  ּבָ ׁשֶ ֲאִכיָלה  ַמן  ִמּזְ ְוֵכן  ָאַמְרנּו,  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַהּכֹל  ה  ִיְתַוּדֶ

ִכיָבה.  ה ַעד ְזַמן ׁשְ ַיֲעׂשֶ

ל  ּכָ ה  ַיֲעׂשֶ ָכה  ּכָ ִוּדּוִיים,  ה  לֹשָׁ ִלׁשְ ָרִקים  ּפְ ה  לֹשָׁ ׁשְ ְלָך  ֲהֵרי 

ָנה  ׁשָ אֹו  ָיִמים  חֶֹדׁש  ַעד  ׁשּוָבתֹו  ּתְ ת  ִחּלַ ּתְ ִמּיֹום  ִמים  ַהּיָ

יו  ַמֲעׂשָ ל  ּכָ ְוָיִניַח  ַהּבֹוֵרא  ִיְרַאת  ּבְ ק  ְתַחּזֵ ּיִ ׁשֶ ַעד  ִמיָמה,  ּתְ

ֶהן  ּבָ ָרִגיל  ָהָיה  ׁשֶ ָהֲעֵברֹות  ִמן  ַעְצמֹו  ֹמר  ׁשְ ּיִ ּוְכׁשֶ ָהָרִעים. 

י  ּכִ עֹוד,  ִייָרא  לֹא  ֵמֶהן,  ִנְזַהר  ְלָידֹו  אּו  ּבָ ׁשֶ ָעִמים  ּפְ ה  ְוַכּמָ

בּו לֹו ִלְזכּות, ְוַעל  עּוהּו, ְוַאף ָהֲעֵברֹות ֵיָחׁשְ ַמִים ְיַסּיְ ָ ִמן ַהׁשּ

ּתֹוֶהה  ִמיד  ּתָ ִיְהֶיה  ֵמָעָליו  ִליְך  ִהׁשְ ר  ֲאׁשֶ ִנים  ׁשָ ַהּיְ ָעיו  ׁשָ ּפְ

ֶפר  ִמּסֵ ִלְמחֹוָתם  קֹום  ַהּמָ ֵמֵאת  ֲעֵליֶהם  ׁש  ּוְמַבּקֵ ּוִמְתָחֵרט 

ה ַנְפׁשֹו ֲעֵליֶהם.  ְכרֹונֹות, ְוַגם ְיַעּנֶ ַהּזִ

ים  ָקׁשִ ִעּנּוִיים  ִלְסּבֹל  ָיכֹול  ֵאינֹו  ׁשֶ הּוא  ׁש  ַחּלָ ָאָדם  ְוִאם 

ֲאוֹוָתיו, לֹא  ל ּתַ א ּכָ ֲאוֹוָתיו, ְוַאל ְיַמּלֵ ְוַתֲעִנּיֹות – ִיְמׁשְֹך ִמּתַ

ִוד  ר ּדָ י ַאְבָרָהם ּבַ ה. ְוֵכן ָאַמר ָהַרב ַרּבִ ּתֶ ִמׁשְ ַמֲאָכל ְולֹא ּבְ ּבְ

ְפָלא  ה ַהּמֻ ֻעּלֶ דֹול ַהּמְ ֵדר ַהּגָ ָהָיה ֶאָחד ֵמֲחִסיֵדי עֹוָלם, ַהּגָ ׁשֶ

ְלַגְמֵרי  ַיֲעזֹב  ַאל  ָבָריו,  ּדְ ֵרׁש  ּפֵ ְוֵכן  ֲאָכלֹות.  ַהּמַ ְמִניַעת   –

ֵעת  ּבְ ַאְך  ּתֹוָרה,  ָאְסָרה  ֶ ׁשּ ַמה  ּךָ  ּיֶ ּדַ י  ּכִ ַיִין,  ּתֹות  ְוִלׁשְ ר  ׂשָ ּבָ

ַהּבֹוֵרא  ִלְכבֹוד  ּנּו  ִמּמֶ ָיִניַח   – ֶלֱאֹכל  ֵאב  ּתָ ְועֹוֶדּנּו  ַמֲאָכלֹו 

ְמָנֶעּנּו ֵמֲחטֹא,  ֲאָותֹו, ְוֶדֶרְך זֹו ּתִ ִפי ּתַ ֲאוֹוָתיו ְוַאל יֹאַכל ּכְ ִמּתַ

י  ּכִ בּוַע,  ׁשָ ּבְ ֶאָחד  ֲעִנית  ִמּתַ יֹוֵתר  ַהּבֹוֵרא  ַאֲהַבת  ֶרּנּו  ּוְתַזּכְ

ֲאָותֹו  תֹו ָיִניַח ִמּתַ ִתּיָ י ׁשְ י ָאְכלֹו ּוִמּדֵ ִמיד ִמּדֵ ָכל יֹום ּתָ ֶזה ּבְ

ִלְכבֹוד ַהּבֹוֵרא. 

ִיְלַמד  ֶאָחד  ף  ּדַ ִלְלֹמד  ָרִגיל  ָהָיה  ִאם  ּתֹוָרה:  ּבַ ִלּבֹו  ים  ְוָיׂשִ

ה.  ַמֲעׂשֶ ִליֵדי  ִביא  ּמֵ ׁשֶ ּתֹוָרה  ְלמּוד  ּתַ דֹול  ּגָ י  ּכִ ים,  ּפִ ּדַ ֵני  ׁשְ

ְצוֹות, ְוֵהן ֵהם  ת ִיְצרֹו ַלּתֹוָרה ְוַלּמִ ְכִפּיַ ר ַעְצמֹו ּבִ ְוִיְהֶיה ְמַיּסֵ

ל ַאֲהָבה.  ִיּסּוִרין ׁשֶ
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יס ִמְקֶרה,  ּבְ ה  ָהעֹוׂשֶ ָאָדם  ּכְ ַהּבֹוֵרא  ִמְצוֹות  ּבְ ָאָדם  ֵיֵלְך  ְוַאל 

ֵלם  ֵלב ׁשָ ּבְ ה  ן ַיֲעׂשֶ ּלָ ּכֻ א  ָעִמים ֵמִניַח, ֶאּלָ ה ּפְ ָעִמים עֹוׂשֶ ּפְ

ֵני  ֵני ַעְצלּות ְולֹא ִמּפְ ּום ִעְנָין, לֹא ִמּפְ ִמיד. ְוַאל ָיִניַח ִמׁשּ ּתָ

ת ְלִמְצָוה  ּבָ לֹשׁ ְסעּודֹות ׁשַ גֹון ִאם ָרִגיל ֶלֱאֹכל ׁשָ ּכְ ה,  ּבּוׁשָ

אֹוָתּה ִמְצָוה –  ֵאיָנם ַמְחִזיִקים ּבְ ֵני ָאָדם ׁשֶ ְוִנְתָאֵרַח ֵאֶצל ּבְ

ה,  י אֹוי ָלּה ְלאֹוָתּה ּבּוׁשָ ה, ּכִ ֵני ַהּבּוׁשָ ְצָוה ִמּפְ ַאל ָיִניַח ַהּמִ

ִמְצַות ַהּבֹוֵרא,  ִית ּכְ ּזַ ימּו ְוֶאְסעֹד ּכַ ָניו ְויֹאַמר: ׂשִ א ָיִעיז ּפָ ֶאּלָ

ִמְתלֹוְצִצים  ָהעֹוָלם  ִיְהיּו  ִאם  ַוֲאִפּלּו  ֶזה.  ּבָ ּיֹוֵצא  ּכַ ל  ּכָ ְוֵכן 

ֵעיֵניֶהם ְולֹא ַיֲעֹבר  ֶפִתי ּבְ ל ָמקֹום ֵיׁש לֹו ִלְהיֹות ּכְ ָעָליו, ִמּכָ

ַעל ֶזה ֶנֱאַמר )משלי ה, יט(  ְצֹות ַהּבֹוֵרא, ׁשֶ ה ִמּמִ ִמְצָוה ְקַטּנָ

ִמְצָוה  ל  ׁשֶ ַאֲהָבָתּה  ּבְ לֹוַמר  ּכְ ָתִמיד",  ה  ּגֶ ׁשְ ּתִ ַאֲהָבָתּה  "ּבְ

ְוֻדְגַמת  ּה.  ּבָ ְוָלדּון  ֲעָסֶקיָך  ל  ּכָ ְלָהִניַח  ּוֶפִתי  ׁשֹוֶגה  ְהֶיה  ּתִ

ׁשּוק  ַצד  ּבְ ב  יֹוׁשֵ ָהָיה  ׁשֶ ָדת,  ּפְ ן  ּבֶ ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ ּבְ ָמִצינּו  ֶזה 

ַצד  ּבְ מּוָטל  ּוְסִדינֹו  ּתֹוָרה,  ּבַ ְועֹוֵסק  ִצּפֹוִרי  ל  ׁשֶ ְחּתֹון  ַהּתַ

ִביל  ׁשְ ּבִ ָהעֹוָלם  ֵעיֵני  ּבְ ֶפִתי  ּכְ ִנְרֶאה  ְוָהָיה  ָהֶעְליֹון,  ׁשּוק 

ּתֹוָרה )עירובין נד, ע"ב(.  ַאֲהַבת ִמְצַות ַהּבֹוֵרא ַלֲעֹסק ּבַ

ִאּלּו ַחי  ָכר ּכְ ֲחִצי ָיָמיו, נֹוְתִנים לֹו ׂשָ ן ְוִנְפַטר ּבַ ה ּכֵ ְוִאם ָעׂשָ

לֹֹמה  ָאַמר ׁשְ ְצוֹות, ְוֶזה ׁשֶ ּמִ נֹוֵתינּו ּבַ ָנה ְיֵמי ׁשְ ְבִעים ׁשָ ל ׁשִ ּכָ

ַנת  ָחְכָמתֹו )קהלת ה, יא( "ְמתּוָקה ׁשְ ּבְ לֹום  ָ ֶלְך ָעָליו ַהׁשּ ַהּמֶ

אֹו  ין  ְמֻרּבִ ָיָמיו  ִאם  יֹאֵכל":  ה  ַהְרּבֵ ְוִאם  ְמַעט  ִאם  ָהעֵֹבד 

ְרֵנס  ה ּפִ ה. ֹמשֶׁ ל ְמֻרּבֶ ָכרֹו ׁשֶ ׂשְ ל מּוָעט ּכִ ָכרֹו ׁשֶ מּוָעִטין, ׂשְ

ר  ֶעׂשֶ ְרֵנס  ּפִ ִביא  ַהּנָ מּוֵאל  ּוׁשְ ָנה  ׁשָ ִעים  ַאְרּבָ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאת 

ה  ְכִתיב )תהלים צט, ו(: "ֹמשֶׁ ֶאָחד, ּדִ תּוב ּכְ ָקָלן ַהּכָ ִנים, ּוׁשְ ׁשָ

ַכר  ָ ׂשּ ל ְלֶמֶלְך ׁשֶ מֹו". ָמׁשָ קְֹרֵאי ׁשְ מּוֵאל ּבְ ֹכֲהָניו ּוׁשְ ְוַאֲהרֹן ּבְ

ֶלְך  ֱאמּוָנה. ָאַמר ַהּמֶ ָלאָכה ַלֲעׂשֹות ּבֶ ּמְ ּפֹוֲעִלים, ְוִהְתִחילּו ּבַ

ִסים. ָהַלְך  ִגּנֹות ּוְבַפְרּדֵ ְמִדינֹות, ּבְ ל ּבִ ְלֶאָחד ֵמֶהם: ּבֹוא ּוְנַטּיֵ

אּו  ן. ְלֵעת ֶעֶרב ּבָ ְמַלאְכּתָ ל ַהּיֹום, ְוָהֲאֵחִרים ָטְרחּו ּבִ ִעּמֹו ּכָ

ֶלְך  ל ִעם ַהּמֶ ּיֵ ּטִ ָכֵרנּו, ּוָבא אֹותֹו ׁשֶ ן ָלנּו ׂשְ ֶלְך ְוָאְמרּו: ּתֵ ַלּמֶ

ח?  ׁש ְלָך ִלּקַ ּיֵ מֹו ֵכן. ָאְמרּו ָהֲאֵחִרים: ּוַמה  ָכרֹו ּכְ ַאל ׂשְ ְוׁשָ

יב  ֵהׁשִ ָלאָכה!  ּמְ ּבַ ֱאמּוָנה  ּבֶ ּלֹו  ּכֻ ַהּיֹום  ל  ּכָ ָטַרְחּתָ  ֲהלֹא לֹא 

ין ִעּמֹו  ַהּדִ ֶלְך ׁשֶ ַאר ִלְפעֹל. ְוָרָאה ַהּמֶ ָלֶהם: ַעל ָיִדי לֹא ִנׁשְ

ְנחּוָמא.  ִמְדַרׁש ּתַ ַתב ּבְ ן הּוא ּכָ ָכרֹו, ּכֵ ְוָנַתן לֹו ׂשְ

ְלִריק  ִאיַגע  ֶהֶבל  ֶזה  ה  ָלּמָ לֹוַמר  ַנְפׁשֹו  ּבְ ה  ְיַדּמֶ ַאל  ב  ָ ְוַהׁשּ

ׁשּוָבִתי ִלְפֵני ֲעוֹונֹוַתי,  ֲעֹמד ּתְ י ֵאיְך ּתַ ה, ּכִ ּוְלֹתהּו ּכִֹחי ֲאַכּלֶ

ָעְברּו  ֶנֶגד ָהֲעֹונֹות ׁשֶ אּוַכל ַלֲעׂשֹות לֹא יֹוִעיל ּכְ ֶ ְוָכל ַמה ּשׁ

רּוְך הּוא ַעל ְיֵדי  דֹוׁש ּבָ י ִהְבִטיַח ַהּקָ ן, ּכִ ָעַלי. ַאל יֹאַמר ּכֵ

ְכִתיב )יחזקאל  ְכרּו עֹוד, ּדִ ֵעיֶהם לֹא ִיּזָ ׁשְ י ּפִ ִביא ּכִ ְיֶחְזֵקאל ַהּנָ

ה  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ַחּטֹאָתיו  ל  ִמּכָ ָיׁשּוב  י  ּכִ ע  "ְוָהָרׁשָ כא–כב(:  יח, 
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יס ט ּוְצָדָקה, ָחיֹה ִיְחֶיה לֹא  ּפָ ה ִמׁשְ ל ֻחּקֹוַתי ְוָעׂשָ ַמר ֶאת ּכָ ְוׁשָ

ר  ִצְדָקתֹו ֲאׁשֶ ְכרּו לֹו, ּבְ ה לֹא ִיּזָ ר ָעׂשָ ָעיו ֲאׁשֶ ׁשָ ל ּפְ ָימּות. ּכָ

ה ִיְחֶיה".  ָעׂשָ

ק  ְבָהִלים ַעל ֲעוֹונֹוֵתיֶהם ְלַחּזֵ ִתיב ַעל ַהּנִ ְועֹוד ִמְקָרא ָמֵלא ּכְ

ה ֶבן ָאָדם ֱאֹמר  ְכִתיב )יחזקאל לג, י–יא(: "ְוַאּתָ ְיֵדיֶהם ָלׁשּוב, ּדִ

ֵעינּו ְוַחּטֹאֵתינּו  י ְפׁשָ ם ֵלאֹמר ּכִ ן ֲאַמְרּתֶ ָרֵאל ּכֵ ית ִיׂשְ ֶאל ּבֵ

ים ְוֵאיְך ִנְחֶיה. ֱאֹמר ֲאֵליֶהם ַחי ָאִני  ָעֵלינּו ּוָבם ֲאַנְחנּו ְנַמּקִ

ׁשּוב  י ִאם ּבְ ע ּכִ מֹות ָהָרׁשָ ְנֻאם ֲאדָֹני ֱאלִֹהים ִאם ֶאְחּפֹץ ּבְ

ה  ְוָלּמָ ָהָרִעים  ְרֵכיֶכם  ִמּדַ ׁשּובּו  ׁשּובּו  ְוָחָיה,  ְרּכֹו  ִמּדַ ע  ָרׁשָ

ִהְזִהיר  ִביִאים  ַהּנְ ֲעָבָדיו  ל  ּכָ ּוְבַיד  ָרֵאל".  ִיׂשְ ית  ּבֵ ָתמּותּו 

ׁשּוָבה.  לַֹח ַעל ֵעֶסק ַהּתְ ם ְוׁשָ ּכֵ אֹוָתנּו ַהׁשְ

ׁשּוָבה,  ַהּתְ ַעל  ְמאֹד  ִהְזִהירּו  ַהּדֹורֹות  ַחְכֵמי  ַרּבֹוֵתינּו  ְוַגם 

דֹוָלה  ּגְ ְוָאְמרּו:  ִמיָתְתָך,  ִלְפֵני  ֶאָחד  יֹום  ׁשּוב  ְוָאְמרּו: 

ְוֶזהּו  מּוִרים,  ּגְ יִקים  ּדִ ִמּצַ ׁשּוָבה  ּתְ ֲעֵלי  ּבַ ל  ׁשֶ ַמֲעָלָתם 

יִקים  ַצּדִ ֵאין   – עֹוְמִדין  ׁשּוָבה  ּתְ ֲעֵלי  ּבַ ׁשֶ ָמקֹום  ָאְמרּו:  ׁשֶ

א  ּסֵ ּכִ ַעד  ַעת  ּגַ ּמַ ׁשֶ ׁשּוָבה  ּתְ ּוְגדֹוָלה  עֹוְמִדים.  מּוִרים  ּגְ

ָרֵאל ַעד ְיָי ֱאלֶֹהיָך".  ְכִתיב )הושע יד, ב(: "ׁשּוָבה ִיׂשְ בֹוד, ּדִ ַהּכָ

ִריַאת ָהעֹוָלם. ְוֵכן ָאְמרּו  ְבְראּו קֶֹדם ּבְ ּנִ ָבִרים ׁשֶ ְוִהיא ִמן ַהּדְ

ית )בראשית ד, יג(: "ַוּיֹאֶמר ַקִין ֶאל ְיָי  ֵראׁשִ ת ּבְ ָרׁשַ ִמְדַרׁש ּפָ ּבְ

ָפסּוק ֶזה  ׁשּוָבה, ּוְלָכְך ֵיׁש ּבְ ה ּתְ ָעׂשָ ׂשֹא" – ׁשֶ דֹול ֲעֹוִני ִמּנְ ּגָ

ְבָעה  בֹוד ׁשִ א ַהּכָ ּסֵ ׁשּוָבה עֹוָלה ַעד ּכִ ַהּתְ בֹות, ְלִפי ׁשֶ ַבע ּתֵ ׁשֶ

ׁשּוָבה – ּוָבא ְלִצּיֹון  ְיֵדי ַהּתְ ְוַעל  ְבָעה ֲאִויִרים.  ְרִקיִעים, ׁשִ

ֵבי  ּוְלׁשָ ּגֹוֵאל  ְלִצּיֹון  "ּוָבא  כ(:  נט,  )ישעיהו  תּוב  ּכָ ְוֵכן  ּגֹוֵאל, 

ר ָיכֹול ֵלַדע ּוְלהֹוִדיַע ַעד ֵהיָכן  ע" ְוגֹוֵמר, ְוֵאין ִמי ֲאׁשֶ ֶפׁשַ

ׁשּוָבה.  ל ּתְ ּכָֹחּה ׁשֶ

ַהּבֹוֵרא,  ִיְרַאת  ִלּבֹו  ַעל  יב  ָיׁשִ ְוָחֵרד  ֵרא  ַהּיָ ִאיׁש  ל  ּכָ ָלֵכן 

ל ַחּטֹאָתיו ְוָיִכין לֹו ֵלב ָחָדׁש ְוָטהֹור ְוָנִקי ַלֲעֹבד  ְוָיׁשּוב ִמּכָ

ר ָאַמְרנּו ְועֹוד יֹוִסיף  ָכל ֲאׁשֶ ֶאת ּבֹוְראֹו, ְוִיְנַהג ֶאת ַעְצמֹו ּבְ

ֵאיְך  בֹות  ַמֲחׁשָ ַלְחׁשֹב  ִיְרָאה  ּבְ ָערּום  ְוִיְהֶיה  ה,  ְוָכֵהּנָ ה  ֵהּנָ ּכָ

ֶחְפֵצי  ְוַלֲעׂשֹות  ְוַהּנֹוָרא  ד  ְכּבָ ַהּנִ ם  ֵ ַהׁשּ ֶאת  ְלִיְרָאה  יּוַכל 

ֵרי  ְוַאׁשְ ֵאר.  ְלִהְתּפָ ְלֵעיֵני ָאָדם  ְולֹא  ּוֵבין קֹונֹו  ינֹו  ּבֵ ּבֹוְראֹו 

ִבילֹו,  ׁשְ ּבִ א  ֶאּלָ ִנְבָרא  לֹא  ָהעֹוָלם  ְוָכל  ה,  ּוְמַזּכֶ ַהּזֹוֶכה 

ָהָאָדם",  ל  ּכָ ֶזה  י  ּכִ  – ָבר  ּדָ "סֹוף  יג(:  יב,  )קהלת  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ

ל ָהעֹוָלם  ְוָדְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ברכות ו ע"ב(: "ּכָ

א ִלְצוֹות ָלֶזה".  ּלֹו לֹא ִנְבָרא ֶאּלָ ּכֻ
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ס ְרָאה ֵסֶפר ַהּיִ

טֹוב  י  ּכִ  – כז(  ג,  )איכה  ְנעּוָריו"  ּבִ עֹל  א  ִיּשָׂ י  ּכִ ֶבר  ַלּגֶ "טֹוב 

ְוָלֵתת  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ ֻעּלֹו  ְוִלְסּבֹל  את  ָלׂשֵ ָלָאָדם 

ּבֹוֵרא  ַלֲעבֹוַדת  ֵנס  ְלִהּכָ ארֹו  ַצּוָ ַעל  ּומֹוטֹות  מֹוֵסרֹות 

חּורֹוָתיו, ּוְבָכל יֹום ָויֹום  יֵמי ּבְ ָהעֹוָלם, ְוִיְזּכֹר ֶאת ּבֹוְראֹו ּבִ

ַאֲהָבתֹו  ְוַיְכִניס  ּבֹוֵרא עֹוָלם,  ִמְצַות  ּבְ ק  ְוִיְתַחּזֵ יֹוִסיף אֶֹמץ 

ן  ִיּתֵ ֵכן  ְיֵדי  ְוַעל  ֵעיָניו,  ְלֶנֶגד  ִמיד  ּתָ ַהּבֹוֵרא  ְוַיְחׁשֹב  ִלּבֹו,  ּבְ

יל קֹוָמתֹו ְוֶאת רּום  ּפִ ָניו, ְוַיְכִניַע ִלּבֹו ְוַיׁשְ ִיְרַאת ַהּצּור ַעל ּפָ

ה ֲעֵליֶהם  חֹוַח, ְוִיְתֶהה ַעל ֲעֹונֹות ְנעּוָריו ְוִיְבּכֶ ֵעיָניו ְוֵיֵלְך ׁשְ

ה  ִרים ְולֹא ַיֲעׂשֶ ְסּתָ ּמִ ָכל ּכֹחֹו ֵמֲחטֹא עֹוד ּבַ ֹמר ּבְ ִמיד, ְוִיׁשְ ּתָ

ַהּבֹוֵרא,  ֵעיֵני  ּבְ ְוֶנְחָמד  ָאהּוב  ִיְהֶיה  ְוָאז  יו,  ַמֲעׂשָ ְך  ַמְחׁשָ ּבְ

רּוהּו.  ְ ְוָכל רֹוָאיו ְיַאׁשּ

י  ַחּיֵ ֶהם  ּבָ ָוַחי  ָהָאָדם  אֹוָתם  ה  ַיֲעׂשֶ ר  ֲאׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ה  ֵאּלֶ

ע  ִנְרּתָ ְוִיְהֶיה  ֲעֵזַע  ִיְזּדַ ָנתֹו  ְ ִמׁשּ ֲהִקיצֹו  ּבַ ּבֶֹקר  ָכל  ּבְ ָהעֹוָלם: 

לֹו  ה  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ַחְסּדֹו  ָזְכרֹו  ּבְ ַהּבֹוֵרא  ֵמֵאיַמת  ר  ְוֶנְחּפָ

ר ִהְפִקיד  ָמתֹו ֲאׁשֶ י ֶהֱחִזיר לֹו ִנׁשְ ַמר לֹו, ּכִ ר ׁשָ ֶוֱאמּוָנתֹו ֲאׁשֶ

ִעּמֹו  ַלֲעׂשֹות  יל  ִהְגּדִ ר  ֲאׁשֶ ַהּבֹוֵרא  ִלּבֹו  ּבְ ְיָבֵרְך  ְוָאז  ֶאְצלֹו, 

ִלּבֹו  ַעל  ה  ָהֵאּלֶ ָבִרים  ַהּדְ ּוְבׂשּומֹו  ּכֹחֹו,  ְוֶהֱחִליף  ׁש  ִחּדֵ י  ּכִ



154155

ספר היראהספר היראה

אהספר היראה
יר

 ה
פר

ס ֶרְך  ּדֶ תֹו  ִמּטָ ִיּסֹב ַעל  ְוָאז ַאל  ִלּבֹו.  ּבְ ַהּבֹוֵרא  ְבַער ַאֲהַבת  ּתִ

ל  ע ּבֹו ְמֻנּוָ ד. ְוִאם ִיְפּגַ ְמִהירּות ּוְזִריזּות ָיקּום ִמּיָ ָעֵצל, ַאְך ּבִ

י  ים ֶאל ִלּבֹו ּכִ ְוָיׂשִ יב ֲאָמָריו לֹו  ֶרְך ַעְצלּות, ָיׁשִ ְויֹוִליֶכּנּו ּדֶ

ֵני  ד, אֹו ִמּפְ ַעל חֹוב אֹו ָאָדם ַאֵחר ֵאָליו ָיקּום ִמּיָ ִאם ִיְקָרא ּבַ

ְרַאת  ָעה אֹו ִמּיִ י ׁשָ ִביא לֹו ַחּיֵ ּיָ ֵני ֶרַוח ׁשֶ בֹוד ָאָדם אֹו ִמּפְ ּכְ

ְמֵהָרה  ּבִ ד  ִמּיָ ָיקּום  ִעיר  ּבָ ֵלָקה  ּדְ ָנְפָלה  מֹו  ּכְ ָממֹון,  ֶהְפֵסד 

ֶלְך  ַהּמֶ ַלֲעבֹוַדת  ָלֶלֶכת  ִיְצָטֵרְך  ִאם  אֹו  ל.  ֵ ִיְתַרׁשּ ְולֹא 

ֵעיֵני  ּבְ ֵחן  ִלְמֹצא  אֹו  ָעָליו,  ַיֲעִלילּו  ן  ּפֶ ל  ֵ ִיְתַרׁשּ ְוַאל  ָיקּום 

ָלִכים  ה ַלֲעבֹוַדת ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ ה ְוַכּמָ ּמָ ֶלְך, ַעל ַאַחת ּכַ ַהּמֶ

ְמִהירּות  ּבִ ָלקּום  ֵהר  ְלִהּזָ לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ

ַיְחׁשֹב  יו  ַמֲעׂשָ ְוָכל  ָלבֹוא.  ְיַאֵחר  ן  ּפֶ ְוִייָרא  ּוִבְזִריזּות, 

ַדְרֵכי ַהֲחָכִמים ְוִיְהֶיה ַמִים, ּוְלִפי ּכֹחֹו ֵיֵלְך ּבְ ם ׁשָ  ַלֲעׂשֹות ְלׁשֵ

ִנְכָנע. 

ֵאר  ִמְתּפָ ָהָיה  ׁשֶ מֹו  ּכְ ב,  ָ ְמֻיׁשּ ַאף  תֹו,  ּטָ ִמּמִ ָערֹם  ַיֲעֹמד  ַאל 

יִתי ִאְמֵרי  ַמי לֹא ָראּו קֹורֹות ּבֵ י יֹוֵסי )שבת קיח ע"ב(: "ִמּיָ ַרּבִ

ְוָאז  ּוְזרֹוָעיו,  רֹאׁשֹו  ּבֹו  ְוַיְכִניס  ֲחלּוקֹו  ח  ִיּקַ ַאְך  ֲחלּוִקי". 

ַבִית  ַחְדֵרי ֲחָדִרים ּבְ ִני ּבְ ה. ְוַאל יֹאַמר ִהּנְ קּומֹו ִיְהֶיה ְמֻכּסֶ ּבְ

בֹודֹו,  ּכְ ָהָאֶרץ  ָכל  ְמלֹא  י  ּכִ ְמִעיֵדִני,  ּוִמי  רֹוֵאִני  ִמי  ָאֵפל, 

אֹוָרה.  ָכה ּכָ ֲחׁשֵ ְלָפָניו ּכַ

י  יו, ּכִ ַחת ְלַמּדָ ּנּו ִמּתַ ׁשֶ ית ָקָטן ְוִיְלּבְ ָגָדיו, ְוִיְהֶיה לֹו ַטּלִ ׁש ּבְ ְוִיְלּבַ

ְצוֹות  י ְלִזְכרֹון ַהּמִ ִמיד, ּכִ רֹון ְלָלְבׁשֹו ּתָ ר ִמְצַות ִציִצית ְלִזּכָ ִעּקַ

ְוַאֲחֵרי  ִלּבֹו  ִרירּות  ׁשְ ַאֲחֵרי  ָהָאָדם  ָיסּור  לֹא  ּוְלַמַען  ָנה,  ִנּתְ

י  ֵצא ּכִ ה לֹא ִיּמָ ֶרְך ַהּזֶ ֲחִטיאֹות ֶאת ַהּגּוף. ְוַהּדֶ ַמְרֵאה ֵעיָניו ַהּמַ

ׁש  ן ִיְלּבַ ם, ַעל ּכֵ ְבֵרי ֶעְרָוה ְמצּוִיים ׁשָ ר ּדִ ֶדֶרְך ֲאׁשֶ ֶלְכּתֹו ּבְ ִאם ּבְ

ָרָכה ִאם לֹא ָרַחץ ָיָדיו. ְוטֹוב ִלְהיֹות ָזִריז ִלּטֹל  לֹא ּבְ ד ּבְ אֹותֹו ִמּיָ

ד.  ְמֻעּמָ ף  ְלִהְתַעּטֵ ְוָצִריְך  תֹו.  ּיָ ַלֲעׂשִ עֹוֵבר  ִויָבֵרְך  קֶֹדם,  ָיָדיו 

ְקּפּוק.  ֶזה ּפִ י ֵאין ּבָ ל, ּכִ ֵעין ַסְרּבָ ְהֶיה ּכְ ּיִ ית ָקָטן טֹוב ׁשֶ ְואֹותֹו ַטּלִ

ֹמאל,  ׂשְ ל  ׁשֶ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ה  ִחּלָ ּתְ ָיִמין  ל  ׁשֶ ִמְנָעָליו,  ְוִיְנַעל 

ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָיִמין,  ל  ׁשֶ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ֹמאל  ׂשְ ל  ׁשֶ ְוִיְקׁשֹר 

יֶהן",  ּתֵ ׁשְ ְיֵדי  יֹוֵצא  ַמִים  ׁשָ "ְיֵרא  ע"א(:  סא  )שבת  ַרּבֹוֵתינּו 

ְך ִמְנָעָליו  יו ּכָ ְתִפּלָ י יֹוָחָנן: ּכִ ָנה ְוִדְבֵרי ַרּבִ ׁשְ ְבֵרי ַהּמִ ם ּדִ ְלַקּיֵ

ֹמאל.  ׂשְ ֹמאל, ַאף ִמְנָעָליו ּבִ ׂשְ יו ּבִ ִפּלָ – ַמה ּתְ

ֶרְך ִיְכּפֹף קֹוָמתֹו ְוָיׁשַֹח רֹאׁשֹו,  ְך ַעל ַהּדֶ ּוֵמֵעת קּומֹו ְלִהְתַהּלֵ

ִכיָנה ְלַמְעָלה ֵמרֹאׁשֹו, ְוָלֵכן ָנכֹון ְלַכּסֹות רֹאׁשֹו ְוַאל  ְ י ַהׁשּ ּכִ

ִגּלּוי ָהרֹאׁש.  ִיְהֶיה ּבְ

ַאל  ָצנּוַע,  ִיְהֶיה  ם  ְוׁשָ א,  ּסֵ ַהּכִ ֵבית  ּבְ ַעְצמֹו  ְוִיְבּדֹק  ְוֵיֵלְך 
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ס ה  ָ ְוָהִאׁשּ ְטָפַחִים,  ּוֵמַאֲחָריו  ֶטַפח  ְלָפָניו  ִאם  י  ּכִ ַעְצמֹו  ה  ְיַגּלֶ

ן  ד, ּפֶ ין ְמֻעּמָ ּתִ ָפֶניָה ְולֹא ְכלּום. ְולֹא ַיׁשְ ַאֲחֶריָה ֶטַפח ּוִמּלְ ִמּלְ

א  ְפָכה, ֶאּלָ ְכרּות ׁשָ ּכִ ְוֵיָרֶאה  ִזים ַעל ַרְגָליו  ִנּתָ ִיְהיּו ִניצֹוצֹות 

ד  ין ְמֻעּמָ ּתִ חּוַח. ְוִאם ַיׁשְ ָעָפר ּתָ ין ּבְ ּתִ בֹוּהַ אֹו ַיׁשְ ָמקֹום ּגָ ַיֲעמֹד ּבְ

ָהָאֶרץ.  ְלַצד  ה  ּוְלַמּטָ ֵמֲעָטָרה  א  ֶאּלָ ה,  ַאּמָ ּבָ יֹאַחז  ן  ּפֶ ֵהר  ִיּזָ

הּוא  ְך ׁשֶ ל ּכָ דֹול ּכָ ר ָהעֶֹנׁש ּגָ י ַאֲחֵרי ֲאׁשֶ ְוַאף ִאם הּוא ָנׂשּוי, ּכִ

ׁש  ּוְלַקּדֵ ק  ְלִהְתַחּזֵ ָלָאָדם  לֹו  ֵיׁש  ְמאֹד  ָלעֹוָלם,  ַמּבּול  ֵמִביא 

ָמיו לֹא ִהְכִניס ָיָדיו  דֹוׁש ִמּיָ נּו ַהּקָ ר לֹו. ְוֵכן ַרּבֵ ּתָ ּמֻ ַעְצמֹו ַאף ּבַ

ה,  ב ִויַגּלֶ נֹות ֵיׁשֵ ב ִלּפָ ׁשֵ ּיֵ ה ֵמַאְבֵנטֹו )שבת קיח ע"ב(. ּוְכׁשֶ ְלַמּטָ

י  ּנֵ ְתקּו ׁשִ ן ִיּנָ חֶֹזק, ּפֶ נֹות ּבְ ה ְוָיקּום. ְוַאל ִיְפַצר ַעְצמֹו ִלּפָ ִויַכּסֶ

ֵני  ִמּפְ ָיִמין,  ּבְ לֹא  ֲאָבל  מֹאל  ׂשְ ּבִ ַח  ִויַקּנֵ ן.  ּכֵ ְוִיְסּתַ א  ּתָ ׁשְ ְרּכַ ַהּכַ

ּה. ְוִיְבּדֹק ַעְצמֹו ָיֶפה ָיֶפה,  ּה ַטֲעֵמי ּתֹוָרה ְואֹוֵכל ּבָ ְרֶאה ּבָ ּמַ ׁשֶ

ר ְקָרָביו ּוְבֵני ֵמָעיו ְצִריִכים ְלָבֵרְך ֶאת ַהּבֹוֵרא  י ַאֲחֵרי ֲאׁשֶ ּכִ

י ֶאת ְיָי ְוָכל ְקָרַבי  ְרִכי ַנְפׁשִ ֱאַמר )תהלים קג, א(: "ּבָ ּנֶ ִמיד, ׁשֶ ּתָ

ֶטן ְמֵלָאה צֹוָאה ִלְפֵני  ם ָקְדׁשֹו" – ֵאין ָנֶאה ְלָהִביא ּבֶ ֶאת ׁשֵ

ן ְיַלְכֵלְך  מֹר ּפֶ ל עֹוָלם ְלָבְרכֹו. ְוִיׁשְ רּוְך הּוא ִרּבֹונֹו ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

ְרִעי. ִאם ֵיׁש לֹו ְיכֶֹלת, ִיְהיּו לֹו  ֵמי ַרְגַלִים ְולֹא ּבִ ָגָדיו לֹא ּבְ ּבְ

ה ְלַבד, ְלַמַען ִיְהֶיה  ִפּלָ ַעת ַהּתְ ׁשְ ּלֹוֵבׁש ּבִ ֵני ִמְכָנַסִים: ֶאָחד ׁשֶ ׁשְ

ּלֹו,  ף ֶאת ׁשֶ ּלֹא ְיַטּנֵ ֵהר ׁשֶ ִיּזָ תֹו, ְוִאם ֵאין לֹו  ְתִפּלָ ּבִ ָנִקי יֹוֵתר 

ְתֵמי ַהּצֹוָאה ֵמֲעֵליֶהן.  ִמיד ְלָהִסיר ּכִ ֵסם ּתָ ִויַכּבְ

ָיֶפה,  ָיֶפה  ִיְרָחֵצם  לֹו.  ֵיׁש  ִאם  ַמִים  ּבְ יו  ּפָ ּכַ יֹון  ִנּקָ ּבְ ְוִיְרַחץ 

ָיַצר"  ר  "ֲאׁשֶ ת  ּוְבִבְרּכַ ָיָדִים".  ְנִטיַלת  "ַעל  ֲעֵליֶהם  ִויָבֵרְך 

ּה  ִעּמָ יֹאַמר  ָיַצר",  ר  "ֲאׁשֶ ֵרְך  ּבֵ ְוִאם  ה.  ִפּלָ ַהּתְ ַעד  ין  ַיְמּתִ

ּוְלִפיָכְך  ָלּה  ְסמּוָכה  ִהיא  י  ּכִ י",  ּבִ ַתּתָ  ּנָ ׁשֶ ָמה  ְנׁשָ "ֱאלַֹהי 

ר  "ֲאׁשֶ ַיְתִחיל  ה  ִפּלָ ַהּתְ ֵעת  ּבְ ְוָאז  "ָברּוְך".  ּבְ ּפֹוַתַחת  ֵאיָנּה 

ְו"ַעל  ָיַצר".  ר  "ֲאׁשֶ ִויָבֵרְך  ַיְחזֹר  אֹו  ִביָנה",  ְכִוי  ֶ ַלׂשּ ָנַתן 

ד  ּוִמּיָ ְנִטיָלָתן.  ּבִ ְולֹא  ִנּגּוב,  ַעת  ׁשְ ּבִ ְיָבֵרְך  ָיָדִים"  ְנִטיַלת 

ֵרְך  ר ָלַבׁש, ִאם לֹא ּבֵ ית ֲאׁשֶ ּלִ ּטַ ְיָבֵרְך "ַעל ִמְצַות ִציִצית" ּבַ

ף ָצִריְך ְלָבֵרְך.  הּוא ִמְתַעּטֵ ַעם ׁשֶ פֹו. ּוְבָכל ּפַ ִהְתַעּטְ ּבְ

ִמן  ְלַמְעָלה  ֹמאל  ׂשְ ְזרֹוַע  ּבִ ָיד  ל  ׁשֶ ה  ִפּלָ ּתְ ָיִניַח  ֵכן  ְוַאֲחֵרי 

ִויָבֵרְך  ב,  ַהּלֵ ֶנֶגד  ּכְ ׁש  ַמּמָ ַלַע"ז  ּבְ קֹוֵבדֹו  ּקֹוִרין  ׁשֶ ֶרק  ַהּפֶ

ַהּמַֹח  ֶנֶגד  ּכְ רֹאׁש  ל  ׁשֶ ים  ָיׂשִ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ין".  ִפּלִ ּתְ "ְלָהִניַח 

ָיד  ל  ׁשֶ ה  ִפּלָ ּתְ ין  ּבֵ ר  ְיַדּבֵ ְוַאל  ין".  ִפּלִ ּתְ ִמְצַות  "ַעל  ִויָבֵרְך 

ה – חֹוֵזר ּוְמָבֵרְך  ה ִלְתִפּלָ ִפּלָ ין ּתְ ח ּבֵ ל רֹאׁש. ׂשָ ה ׁשֶ ִלְתִפּלָ

ְוָתִמיד  ִמְצַות".  ְו"ַעל  יַח"  "ְלַהּנִ ִים:  ּתַ ׁשְ רֹאׁש  ל  ׁשֶ ַעל 

ְלַמַען  רֹאׁש,  ל  ׁשֶ ּבְ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ָיד  ל  ׁשֶ ּבְ יו,  ְתִפּלָ ּבִ ֵמׁש  ְיַמׁשְ

ּלֹא ָיִפיַח  ין ְצִריִכין ּגּוף ָנִקי ׁשֶ ִפּלִ י ּתְ ְנִקּיּות, ּכִ ֵהר ִלְהיֹות ּבִ ִיּזָ

דֹול  ּגָ ְזַמן  ֵמׁש  ַמׁשְ ּיְ ׁשֶ ּכְ ְלָבֵרְך  ְוָצִריְך  ֶהן.  ּבָ ן  ִייׁשַ ּלֹא  ְוׁשֶ ֶהן  ּבָ

י )סוכה מו ע"א(  ֵבי ַרב ָאׁשֵ ָנן ּדְ ַרּבָ ָקְיָמא ָלן ּכְ ַאַחר ֲהָנָחָתן, ּדְ
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ס י  ַרּבִ י מֹוִרי ָהַרב  ּוִמּפִ הּו ְמָבְרִכי.  ּבְ י  ְמׁשֵ ְמַמׁשְ ּדִ ָכל ֵאיַמת  ּדְ

ּום  ִמׁשּ ְלָבֵרְך  ָצִריְך  ֵאין  ּדְ י  ַמְעּתִ ׁשָ ֵניאֹור  ׁשְ י  ַרּבִ ּבְ מֹוֵאל  ׁשְ

ַמֲחִזיָרן  ְוהּוא  קֹוָמן  ִמּמְ ֶנֱעָקרֹות  ֵהן  ׁשֶ ּכְ א  ֶאּלָ מּוׁש,  ִמׁשְ

ֵהן  ׁשֶ ּכְ ָבר:  ּדָ ּבַ ִחּלּוִקים  ה  לֹשָׁ ׁשְ ֵיׁש  ָנה,  ׁשֵ ּוְלִעְנַין  ִלְמקֹוָמן. 

הּוא  ּוְכׁשֶ ֶקַבע,  לֹא  ֲאָבל  ֲעַראי  ַנת  ׁשְ ֶהן  ּבָ ן  ִייׁשַ  – רֹאׁשֹו  ּבְ

דֹו, ְוִאם ֱהִניָחן  לּו ִמּיָ ן ִיּפְ ָידֹו – לֹא ֲעַראי ְולֹא ֶקַבע ּפֶ אֹוֲחָזן ּבְ

ין  ּבֵ ֶאְצָלן  ן  ְוִייׁשַ ֲעֵליֶהן  סּוָדר  ִיְפרֹׂש   – ְמַרֲאׁשֹוָתיו  ֵאֶצל 

ע  א חֹוְלָצן חּוץ ְלַאְרּבַ ּסֵ ְכָנס ְלֵבית ַהּכִ ּנִ ֲעַראי ּוֵבין ֶקַבע. ּוְכׁשֶ

ֶנֶגד ִלּבֹו.  ֵחיקֹו ּכְ ִלי ּבְ ְכִלי ּתֹוְך ּכְ יָחן ּבִ ַאּמֹות, אֹו ּכֹוְרָכן ּוַמּנִ

ְיַמֵהר  ֶנֶסת  ַהּכְ ְלֵבית  ָסמּוְך  ּוְבבֹואֹו  ֶנֶסת.  ַהּכְ ְלֵבית  ְוֵיֵלְך 

ְך  ְנַהּלֵ ֵבית ֱאלִֹהים  תּוב )תהלים נה, טו(: "ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ ָעָמיו,  ּפְ

לֹֹמה  ִפים, ְוֵכן ָאַמר ׁשְ ן ִיְהיּו ְמֻטּנָ ָרֶגׁש". ְוִיְבּדֹק ִמְנָעָליו ּפֶ ּבְ

ית  ּבֵ ֶאל  ֵלְך  ּתֵ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַרְגְלָך  ֹמר  "ׁשְ יז(:  ד,  )קהלת  ָחְכָמתֹו  ּבְ

)תהלים  ְכִניָסתֹו  ּבִ ְואֹוֵמר  ֶנֶסת,  ַהּכְ ְלֵבית  ְוָיבֹוא  ָהֱאלִֹהים". 

ֵהיַכל  ֶאל  ֲחֶוה  ּתַ ֶאׁשְ ֵביֶתָך  ָאבֹוא  ָך  ַחְסּדְ רֹב  ּבְ "ַוֲאִני  ח(  ה, 

ית,  ְמקֹומֹו. ְוִאם ֵיׁש לֹו עֹוד ַטּלִ ּבִ ב  ְוֵיׁשֵ ִיְרָאֶתָך",  ּבְ ָך  ָקְדׁשְ

ח  ִיְפּתַ ְולֹא  ב.  ְוֵיׁשֵ ִציִצית"  ּבְ ף  "ְלִהְתַעּטֵ ִויָבֵרְך  ּבֹו  ה  ּסֶ ִיְתּכַ

ים ֶאל ִלּבֹו ִלְפֵני ִמי הּוא עֹוֵמד  ֶהה ְמַעט, ְוָיׂשִ ׁשְ ּיִ יו ַעד ׁשֶ ּפִ

ְוִזיַע ָוֶרֶתת.  ׁש ֲחָרָדה ְוֵאיָמה  ִיְלּבַ ָבָריו, ְוָאז  ּדְ ֹוֵמַע  ּוִמי ַהׁשּ

ְמִעיט  ַהּמַ ְוֶאָחד  ה  ְרּבֶ ַהּמַ ֶאָחד  ֶדר,  ַהּסֵ ַעל  תֹו  ִפּלָ ּתְ ח  ְוִיְפּתַ

ע"א(.  קי  מנחות  ע"ב;  ה  )ברכות  ַמִים  ָ ַלׁשּ ִלּבֹו  ן  ַכּוֵ ּיְ ׁשֶ ּוִבְלַבד 

ִלְקַראת  "ִהּכֹון  יב(:  ד,  )עמוס  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ יו,  ַמְלּבּוׁשָ ן  ִויַתּקֵ

ָרֵאל".  ֱאלֶֹהיָך ִיׂשְ

ִמיַע  ַיׁשְ ַאְך  תֹו,  ְתִפּלָ ּבִ קֹולֹו  יּהַ  ַיְגּבִ ַאל  ל  ּלֵ ִמְתּפַ הּוא  ּוְכׁשֶ

ָבה ְוֵתָבה  ל ּתֵ ָפָתיו ּכָ ׂשְ יו. ְוַיְחּתְֹך ּבִ ּיֹוִציא ִמּפִ ֶ ְלָאְזָניו ַמה ׁשּ

ָבה  ֵמַהּתֵ ְלַהְפִריָדן  ַיְחּתְֹך  בֹות  ַהּתֵ סֹוף  ם  ּגַ ִיְבָלֵען.  ְוַאל 

בֹודֹו",  ְכּ ֶאת  ַבּגֹוִים  רּו  "ַסְפּ ּבְ ל  ׁשֵ ִיּכָ ן  ּפֶ ָלֶהן,  מּוָכה  ַהּסְ

ל "ֶאת", ְו"אֹותֹו", ְו"אֹוָתּה"  ַל ִים ֶאת", ְוֵכן ּכָ ִחי ְירּוָשׁ ְבּ "ַשׁ

"ֱאלֵֹהיֶכם  ְוֵכן  ִמּזֹו,  זֹו  ְלַהְפִריָדן  ָצִריְך  ְלֵמ"ם  מּוכֹות  ַהּסְ

יֹוֵתר  תֹו  ְתִפּלָ ּבִ ַמֲאִריְך  ִיְהֶיה  ְולֹא  ה.  ֵאּלֶ ּבָ ְוַכּיֹוֵצא  ֱאֶמת" 

בּוהּו ְלָיִהיר ָוֵלץ.  ן ַיְחׁשְ ּבּור, ּפֶ ּצִ י ּבַ ִמּדַ

ִמיַע  ָפָתיו ְוַיׁשְ ׂשְ ּיֹוִציא ּבִ ַמע ִיְהֶיה ְמאֹד ִנְזָהר ׁשֶ ּוִבְקִריַאת ׁשְ

ֶרַוח  ן  ְוִיּתֵ ּבֹו,  ׁשֶ בֹות  ּתֵ מֹוֶנה  ּוׁשְ ִעים  ְוַאְרּבָ ָמאַתִים  ְלָאְזָניו 

ָכל ְלָבְבָך"  ִדְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו )ברכות טו ע"ב( "ּבְ ָבִקים ּכְ ין ַהּדְ ּבֵ

ֶהן.  ְו"ַעל ְלָבֶבָך" ְוַכּיֹוֵצא ּבָ

ָפסּוק ִראׁשֹון  מֹות ָהֲאמּוִרים ּבְ ה ׁשֵ לֹשָׁ ְ ּוְבָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמׁשּ
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ס ָאֶל"ף  ְחׁשֹב "ָהָיה, ֹהֶוה, ִיְהֶיה". ְולֹא ַיֲאִריְך ּבְ ּיַ ַיֲאִריְך ַעד ׁשֶ

ָדֶל"ת,  ֲחָטף. ְוַיֲאִריְך ּבְ ֵח"ת ִלְקרֹוָתּה ּבַ ֶאָחד, ְולֹא ְיַמֵהר ּבְ ּדְ

ְלַמְעָלה  ֶמֶלְך  הּוא  עֹוָלם  ּבֹוֵרא  ׁשֶ ְלָבבֹו  ּבִ ְחׁשֹב  ּיַ ׁשֶ ַעד 

ְזָרח  ִמּמִ ע רּוחֹות ָהעֹוָלם  ּוְבַאְרּבַ ּוָבָאֶרץ,  ַמִים  ָ ׁשּ ּבַ ה  ּוְלַמּטָ

ִעים  ה, ּוָמאַתִים ְוַאְרּבָ רֹום ּוְתהֹום ַרּבָ פֹון ּוִמּדָ ֲעָרב, ִמּצָ ּוִמּמַ

ן:  ְיַכּוֵ ְך,  ּכָ ל  ּכָ ן  ְלַכּוֵ יּוַכל  ְוִאם לֹא  ּבֹו.  ׁשֶ ֵאיָבִרים  מֹוָנה  ּוׁשְ

ַעם  ה ֱאלֵֹהינּו ָעִתיד ִלְהיֹות ֶאָחד. ּוְבָכל ּפַ הּוא ַעּתָ ם ׁשֶ ֵ ַהׁשּ

הּוא ֲאדֹון  רּוׁש ְקִריָאתֹו ׁשֶ ם ַהְמֻיָחד ַיְחׁשֹב ּבֹו ּפֵ ירֹו ׁשֵ ַהְזּכִ ּבְ

ֵני ְיָצֶריָך, ֵיֶצר טֹוב ְוֵיֶצר ָרע. "ּוְבָכל  ׁשְ ָכל ְלָבְבָך" – ּבִ ּכֹל. "ּבְ

ה  ָכל ִמּדָ ָמְתָך. "ּוְבָכל ְמאֶֹדָך" – ּבְ ָך" – ֲאִפּלּו נֹוֵטל ִנׁשְ ַנְפׁשְ

ָך ַהּיֹום" – ַיְפִסיק  ר ָאֹנִכי ְמַצּוְ הּוא מֹוֵדד ְלָך. "ֲאׁשֶ ה ׁשֶ ּוִמּדָ

ַנת  ּוָ ּכַ אן  ּכָ ַעד  ְלָבֶבָך" –  ִלי. "ַעל  ִנְצַטּוּו  ַהּיֹום  ַיְחׁשֹב:  ַעד 

ֶרְך,  ּדֶ ְך ּבַ ַמִים. ַוֲאִפּלּו ְמַהּלֵ ַלת עֹל ַמְלכּות ׁשָ ר ַקּבָ ב ְוִעּקַ ַהּלֵ

סּוק ִראׁשֹון  ִמּפָ ַאְך  ְלָבֶבָך",  יַע ְל"ַעל  ּגִ ּיַ ׁשֶ ַלֲעֹמד ַעד  ָנכֹון 

ָנה ְלִפי ּכֹחֹו.  ַכּוָ ַדְרּכֹו ּבְ אן ָוֵאיָלְך ִיְקָרא ּכְ ָיָצא ְיֵדי חֹוָבה. ִמּכָ

ין  ְתִפּלִ ּבִ ֵמׁש  ְיַמׁשְ  – ָיֶדָך"  ַעל  ְלאֹות  ם  ְרּתָ ְל"ּוְקׁשַ יַע  ּגִ ּיַ ׁשֶ ּכְ

ל  ין ׁשֶ ְתִפּלִ ֵמׁש ּבִ ין ֵעיֶניָך" – ְיַמׁשְ ל ָיד, ִל"ְוָהיּו ְלטָֹטֹפת ּבֵ ׁשֶ

ִציִציתֹו. ְוַיְחּתְֹך  ן ּבְ יַע ְל"ּוְרִאיֶתם אֹתֹו" – ְיַעּיֵ ּגִ ּיַ רֹאׁש, ּוְכׁשֶ

רּו".  "ִתְזּכְ ַזִי"ן ּדְ

ְויֹוֶרה  ַרְגָליו  ּבְ ְוִיְמלֹל  ָפָתיו  ׂשְ ּבִ ְוִיְקרֹץ  ֵעיָניו  ּבְ ִיְרֹמז  ְוַאל 

ה.  ה ֵאּלֶ ל עֹׂשֵ ם ּכָ ֵ י תֹוֲעַבת ַהׁשּ עֹוָתיו, ּכִ ֶאְצּבְ ּבְ

מּוֶטה  ְיֵהא  ְולֹא  ְלַאֲחָריו,  ִיְסֹמְך  ַאל  ב  ָ ְמֻיׁשּ תֹו  ּוִבְתִפּלָ

ּלֹא ִיְרֶאה  פּוף, ׁשֶ ב ְורֹאׁשֹו ּכָ ֵיׁשֵ א  ֲאָוה, ֶאּלָ ּגַ ֶרְך  ּדֶ ִלְצָדִדין 

ַעל  יָליו  ַאּצִ ּוְשֵני  ַאּמֹוָתיו.  ע  ְלַאְרּבַ חּוץ  ֶנְגּדֹו  ב  ַהּיֹוׁשֵ ֵני  ּפְ

ָיָדיו  י  ּתֵ ּוׁשְ אן,  ּוִמּכָ אן  ִמּכָ ַלּגּוף  ִחּבּורֹו  ְמקֹום  ֵרְך  ַהּיָ ֶעֶצם 

ְוַאל  ַטּבּורֹו.  ֶנֶגד  ּכְ ָמאִלית  ְ ַהׂשּ ַעל  ָמִנית  ַהּיְ ְלבּוׁשֹו,  ַחת  ּתַ

ִיְפׁשֹט ַרְגָליו, ַאְך ִיְהיּו ׁשֹוָקיו ַעל ָעְמָדן, ְלַמַען ִיְהֶיה יֹוֵתר 

ל  ם )תהלים לה, י( "ּכָ ל ּגּופֹו, ְלַקּיֵ ְרָעָדה ּוְבִיְרָאה. ִויַנֲעֵנַע ּכָ ּבִ

ַעְצמֹוַתי ּתֹאַמְרָנה". 

רֹאׁשֹו,  ְוָיׁשַֹח  זֹו,  ֵאֶצל  זֹו  ַרְגָליו  ן  ְיַכּוֵ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ּוְבקּומֹו 

ַחת  ּתַ ָיָדיו  ים  ְוָיׂשִ ֲחגֹוָרתֹו,  ֶנֶגד  ְלגּופֹו  יָליו  ַאּצִ ְוִיְדחֹק 

ִריעֹות:  ּכְ ַבע  ׁשֶ ה  ְועֹוׂשֶ ָמאִלית.  ְ ַהׂשּ ַעל  ָמִנית  ַהּיְ ְלבּוׁשֹו, 

"ָברּוְך  ּבְ ֶחה  ִיׁשְ ָוסֹוף,  ה  ִחּלָ ּתְ "ָאבֹות"  ת  ִבְרּכַ ּבְ ֶחה  ִיׁשְ

"מֹוִדים"  ּבְ ֶחה  ְוִיׁשְ ַנַחת,  ּבְ ם  ֵ ׁשּ ּבַ ְוִיְזקֹף  ְמִהירּות  ּבִ ה"  ַאּתָ

ּפֹוֵסַע  הּוא  ׁשֶ ּכְ ֲאָבל  ָרכֹות.  ּבְ ּבַ יֹוֵתר  ְולֹא  ָוסֹוף,  ה  ִחּלָ ּתְ

ְוכֹוֵרַע,  ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ ֹמאל  ׂשְ ּבִ לֹום"  "ׁשָ נֹוֵתן  ִסיעֹות  ּפְ לֹשׁ  ׁשָ

ָאְמרּו  מֹו ׁשֶ ִריָעה ּכְ ְלָיִמין ְוכֹוֵרַע, ְלָפָניו ְוכֹוֵרַע. ְוִתְהֶיה ַהּכְ
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ס ְדָרה  ִ ׁשּ ּבַ ל ֻחְליֹות ׁשֶ קּו ּכָ ּקְ ְתּפַ ּיִ ֲחָכִמים )ברכות כח ע"ב( ַעד ׁשֶ

ר  ִאּסָ רַֹחב  ּבְ ר  ׂשָ ּבָ ְוֶזהּו  ִלּבֹו,  ֶנֶגד  ּכְ ר  ִאּסָ ָרֶאה  ּיֵ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְוַעד 

ָאָדם ָזקּוף ֻמְבָלע  ב, ּוְכׁשֶ ֶנֶגד ַהּלֵ ְדָרה ּכְ ִ ֶרק ֻחְליֹות ַהׁשּ ין ּפֶ ּבֵ

ְוִנְרֶאה  ַהֻחְליֹות  ְרדּו  ִיְתּפָ ָאז  הּוא ׁשֹוֶחה  ּוְכׁשֶ ִנְרֶאה,  ְוֵאינֹו 

ר.  ׂשָ אֹותֹו ּבָ

ב ַעל ֵקאֹו. ְולֹא  ֶכֶלב ׁשָ ב ּכְ ן ֵיָחׁשֵ ד ִלְמקֹומֹו, ּפֶ ְוַאל ַיְחזֹר ִמּיָ

ְוַאף  ְכסּותֹו.  ּבִ ַמְבִליעֹו  ן לֹו רֹק  ּמֵ ִנְזּדַ ְוִאם  תֹו,  ְתִפּלָ ּבִ ִייַרק 

ֵהק ֵמִניַח ָידֹו ַעל ַסְנֵטרֹו אֹו ַעל  לֹא ְיַגֵהק ְולֹא ְיַפֵהק, ְוִאם ּפִ

ְולֹא  דֹו  ִמּיָ ִיּפֹל  ן  ּפֶ ִייָרא  י  ּכִ ָידֹו,  ּבְ יֹאַחז ְמאּוָמה  ְולֹא  יו.  ּפִ

ֶנֶגד ַרּבֹו ְולֹא ַלֲאחֹוֵרי ַרּבֹו.  ל לֹא ּכְ ּלֵ ן. ְולֹא ִיְתּפַ ּוֵ ִיְתּכַ

חֹק  ָהאֹוֵמר  ָאָדם  ּכְ ֶקַבע  ה  ּנָ ַיֲעׂשֶ לֹא  ַאְך  תֹו,  ִפּלָ ּתְ ר  ִויַסּדֵ

ִפּלֹות מּוָטלֹות חֹוָבה  ּתְ ְוָכְך  ְך  ּכָ ָכל יֹום,  ּבְ ָקבּוַע הּוא ָעַלי 

ן  ְיַעּיֵ ְוַאל  קֹום.  ַהּמָ ִלְפֵני  ֲחנּוִנים  ּתַ ה  ּנָ ַיֲעׂשֶ א  ֶאּלָ ָעַלי, 

ִהיא  ְראּוָיה  ָנה,  ַכּוָ ּבְ י  ְלּתִ ּלַ ִהְתּפַ ה  ּמָ ּכַ ֵלאֹמר  תֹו  ְתִפּלָ ּבִ

ֲעוֹונֹוָתיו  יִרים  ְזּכִ ַהּמַ ָבִרים  ּדְ ה  לֹשָׁ ְ ִמׁשּ הּוא  י  ּכִ ל,  ְלִהְתַקּבֵ

י ְמַקְטְרִגים ָעָליו ְואֹוְמִרים: ְוִכי ָראּוי הּוא ְלָכְך  ל ָאָדם, ּכִ ׁשֶ

ְלָבבֹו  ְך ְוָכְך! ַאְך ַיְחׁשֹב ּבִ ה ּכָ תֹו? ַוֲהלֹא ָעׂשָ ִפּלָ ל ּתְ ְתַקּבֵ ּתִ ׁשֶ

ֶאָחד  ר  ְיַכּפֵ אּוַלי  יֹוֵתר,  ה  ִפּלָ ּתְ ּבַ ַלֲעֹמד  לֹו  ָהָיה  ְמאֹד  י  ּכִ

ְולֹא  ר הּוא, רּוַח הֹוֵלְך  ׂשָ ּבָ י  ּכִ ְוִיְזּכֹר  ים,  ַטּנִ ַהּקְ ֵמֲעוֹונֹוָתיו 

יו, ֲהלֹא ְלָכְך נֹוַצר.  ַמֲעׂשָ אֹות ּבְ ְתרֹון לֹו ְלִהְתּגָ ָיׁשּוב, ּוַמה ּיִ

ְועּו  ּגָ אֹוֵני עֹוָלם ׁשֶ ים ֶאל ִלּבֹו ּגְ ְרחֹו ִיְגֶאה ִלּבֹו, ָיׂשִ ְוִאם ַעל ּכָ

ּנּו.  ר ָעׂשּו טֹוָבה ֶאֶלף ָידֹות יֹוֵתר ִמּמֶ ְוָעְברּו ִמן ָהעֹוָלם ֲאׁשֶ

ְוַאף  ָאָדם,  ִעם  ּבּור חֹל  ּדִ ר  ְיַדּבֵ ַאל  ֶנֶסת  ַהּכְ ֵבית  ּבְ ּוְבעֹודֹו 

ָאָדם  ֵני  ּבְ ֶאְצלֹו  בּו  ָיׁשְ ְוִאם  ַהּתֹוָרה.  ְקִריַאת  ַעת  ׁשְ ּבִ י  ּכִ

ְוַאל  ל,  ּלֵ ִמְתּפַ ּכְ ַעְצמֹו  ה  ִויַדּמֶ ָפָתיו  ׂשְ ָיִניַע  ִרים,  ַהְמַדּבְ

ְמַעט הּוא  ֵאר ּכִ ְתּפָ ל ַהּמִ י ּכָ ר", ּכִ ֵאר לֹוַמר "ֵאיִני ְמַדּבֵ ִיְתּפָ

ָכרֹו.  נֹוֵטל ֶאת ׂשְ

יֹוֵתר  ָאֵמן  ָהעֹוֶנה  דֹול  ּגָ י  ּכִ ָרָכה,  ּבְ ל  ּכָ ַעל  "ָאֵמן"  ְוַיֲעֶנה 

א  ֵמּה ַרּבָ ן ֵעֶדן, ִו"יֵהא ׁשְ ֲעֵרי ּגַ ִמן ַהְמָבֵרְך ּופֹוְתִחים לֹו ׁשַ

ית  ָנתֹו. ְולֹא ֵיֵצא ִמּבֵ ּוָ ִפיו ּוְבָכל ּכַ ָכל ּכֹחֹו ּבְ ְמָבַרְך" ַיֲעֶנה ּבְ

ְבָרא ְלַגְבָרא.  ין ּגַ ַעת ְקִריַאת ַהּתֹוָרה ִאם לֹא ּבֵ ׁשְ ֶנֶסת ּבִ ַהּכְ

ל  ּכָ זֹון,  ַהּמָ ת  ְרּכַ ּבִ ַעת  ׁשְ ּבִ ּוֵבין  ה  ִפּלָ ּתְ ַעת  ׁשְ ּבִ ין  ּבֵ ְלעֹוָלם, 

י ִאם  רֹו, ּכִ ְבׂשָ ע ּבִ ִכיָנה, לֹא ִיּגַ ְ ׁשּ ר ּבַ ָאָדם ָעסּוק ְלַדּבֵ ָעה ׁשֶ ׁשָ

לֹא  ֲאָבל  ֲחלּוקֹו,  ַעד  ארֹו  ּוְבַצּוָ ָהֶעְליֹון,  ֶרק  ַהּפֶ ַעד  ַדִים  ּיָ ּבַ

ִיּטֹל  ּוְבִמְנָעָליו, ְוִאם ָנַגע –  רֹו  ׂשָ ּבְ ָאר  ָכל ׁשְ ּבְ ַרְגָליו ְולֹא  ּבְ
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ס ְך,  ְלַחּכֵ ִיְצָטֵרְך  ְוִאם  ֵקיָסם.  ּבְ אֹו  ָעָפר  ּבְ ֵפן  ְפׁשְ ְיׁשַ אֹו  ָיָדיו 

ית  ּבֵ ַער  ׂשְ ּבִ ְולֹא  ה  ִכּנָ ּבְ ע לֹא  ִיּגַ ְוַאל  ַלֲחלּוקֹו.  ֵמַעל  ְך  ְיַחּכֵ

ֵפן  ְפׁשְ ְיׁשַ אֹו  ָיָדיו  ִיּטֹל   – ָנַגע  ְוִאם  ָהֶעְרָוה,  ּוֵבית  ִחי  ֶ ַהׁשּ

ה  ה, ֶטַפח ְמֻגּלֶ ִפּלָ ַעת ּתְ ֵקיָסם. ּוִבׁשְ ְצרֹור אֹו ּבְ ָעָפר אֹו ּבִ ּבְ

ל  ּלֵ ּוְלִהְתּפַ ַמע  ׁשְ ִלְקרֹות  ְוָאסּור  ֶעְרָוה,   – ּתֹו  ִאׁשְ ּבְ ֲאִפּלּו 

ּה.  ל ּבָ ּכֵ ּוְלִהְסּתַ

ְויֹאַמר )תהלים  ִריָעה,  ּכְ ּוְבֶדֶרְך  ַנַחת  ּבְ ֶנֶסת  ַהּכְ ית  ִמּבֵ ְוֵיֵצא 

ֶרְך ַאל  ּדֶ ה, ט( "ְיָי ְנֵחִני ְבִצְדָקֶתָך" ְוגֹוֵמר, ְוֵיֵלְך. ּוְבֶלְכּתֹו ּבַ

ב  ֵיָחׁשֵ ן  ּפֶ ֵעיָניו,  ַעל  סּוָדרֹו  יל  ּפִ ַיׁשְ ְוַאל  י  ִמּדַ יֹוֵתר  ָיׁשַֹח 

קֹוָמה ְזקּוָפה  י ַההֹוֵלְך ּבְ קֹוָמה ְזקּוָפה, ּכִ ְלַלַעג. ְוַאל ֵיֵלְך ּבְ

ינֹוִנית,  ּבֵ ה  ִמּדָ ּבְ ֵיֵלְך  א  ֶאּלָ ֵמָעָליו.  ַהּמֹוָרא  ק  ְמַסּלֵ ּכִ ּדֹוֶמה 

א  ַהּבָ ִיְרֶאה  ּלֹא  ׁשֶ א  ֶאּלָ י,  ִמּדַ יֹוֵתר  פּוף  ּכָ ְולֹא  ָזקּוף  לֹא 

ֶנְגּדֹו  ּלֹא ִיְרֶאה ֶאת ֲחֵברֹו ּכְ יל ֵעיָניו, ׁשֶ ּפִ ָפָניו. ְוַיׁשְ ֶנְגּדֹו ּבְ ּכְ

ין ְיהּוִדית  ה, ּבֵ ָ גֹון ִאׁשּ ַבר ֶעְרָוה, ּכְ ַגע ּדְ ְמלֹא ֵעיָניו. ְוִאם ּפָ ּכִ

ה  ין ְקַטּנָ דֹוָלה ּבֵ ין ּגְ נּוָיה, ּבֵ ין ּפְ ין ְנׂשּוָאה ּבֵ ית, ּבֵ ין ֲאַרּמִ ּבֵ

ה. ְוֵכן  ּלֹא ִיְרֶאּנָ ֵדי ׁשֶ – ַיֲעֹצם ֵעיָניו אֹו ְיסֹוֵבב ְלַצד ַאֵחר ּכְ

ֲעִציַמת  ּכַ ֲאָוה  ַהּתַ ְפֵני  ּבִ חֹוֵצץ  ָבר  ּדָ ְלָך  ֵאין  ֶהָחָכם:  ָאַמר 

ֵהָמה ִנְזָקִקים זֹו  ל ּבְ ַגע ֲחִזיר ַוֲחִזיָרה אֹו ּכָ ָהַעִין. ְוֵכן ִאם ּפָ

ֶהם.  ל ּבָ ּכֵ ָלזֹו – ַאל ִיְסּתַ

ֵדי  ּכְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵאינֹו  ֲאִפּלּו  ל ָאָדם,  ּכָ לֹום  ׁשְ ּבִ ים  ַמְקּדִ ְוִיְהֶיה 

ה.  ָ ִאּשׁ לֹום  ׁשְ ּבִ לֹא  ַאְך  ִרּיֹות,  ַלּבְ ְוֶנְחָמד  ָאהּוב  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ

ָיד  ל  ׁשֶ יס,  ּכִ ּבַ ֵנם  ְוִיּתְ יו  ִפּלָ ּתְ ְוָיִסיר  לֹום,  ׁשָ ּבְ ְלֵביתֹו  ְוָיבֹוא 

ָיד.  ל  ׁשֶ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ה  ִחּלָ ּתְ רֹאׁש  ל  ׁשֶ ְוָיִסיר  רֹאׁש,  ל  ׁשֶ ַעל 

ּום  ִמּשׁ ד,  ִמּיָ ְלַמד  ּיִ ׁשֶ ְוטֹוב  ֲאֵחִרים.  ׁש  ְוִיְלּבַ ִמְכָנָסיו  ְוָיִסיר 

ֶטֶרם  ד  ּוִמּיָ ָחִיל",  ֶאל  ֵמַחִיל  "ֵיְלכּו  ח(  פד,  )תהלים  ְכִתיב  ּדִ

ֵיֵלְך ַלֲעָסָקיו. 

ד.  ִמּיָ יֹאַכל  ֲחִרית,  ׁשַ ַפת  ּבְ ְוָרִגיל  ָחלּוׁש  ָאָדם  הּוא  ְוִאם 

ַמִים  ִיּטֹל  חֹות  ַהּפָ ּוְלָכל  ַמִים,  ה  ַהְרּבֵ ּבְ ה  ִחּלָ ּתְ ָיָדיו  ְוִיּטֹל 

ֵפן  ְפׁשְ ָעִמים ַמִים ַעל ָיָדיו, ִויׁשַ לֹשׁ ּפְ ן ׁשָ ְרִביִעית ַהּלֹוג. ְוִיּתֵ

ְטִביָלה  ּבִ ַהחֹוֵצץ  ל  ּכָ י  ּכִ חֹוֵצץ,  ָבר  ּדָ ְיֵהא  ּלֹא  ְוׁשֶ ֵהיֵטב. 

ַמִים  ַיְחְזרּו  ּלֹא  ׁשֶ ִטיָלה,  ּנְ ּבַ יֶהן  ְוַיְגּבִ ָיַדִים.  ְנִטיַלת  ּבִ חֹוֵצץ 

ַעל  ִויָבֵרְך  ֵהיֵטב  ֵבן  ִויַנּגְ ַדִים.  ַהּיַ ֶאת  אּו  ִויַטּמְ ָהִראׁשֹוִנים 

ָבה ְלֵתָבה.  ין ּתֵ ן ֶרַוח ּבֵ ֶחם "ַהּמֹוִציא". ְוִיּתֵ ַהּלֶ

ֵריַח,  ין ּבְ ֵפרֹות, ּבֵ ין ּבְ ה, ּבֵ ָהֶנה ּבֹו ִמן ָהעֹוָלם ַהּזֶ ּיֵ ֶ ְוָכל ַמה ּשׁ

לֹא  ּבְ ֵלָהנֹות  ָהֶנה – ָאסּור  ּיֵ ׁשֶ ָבר  ּדָ ָכל  ּבְ ין  ּבֵ ֲאִכיָלה,  ּבַ ין  ּבֵ

ָרָכה ָהֲאמּוָרה  ָבר ְלָפָניו ּוְלַאֲחָריו ַהּבְ ָכל ּדָ ָרָכה. ִויָבֵרְך ּבְ ּבְ

ֵיֵלְך  ִקי,  ּבָ ֵאינֹו  ְוִאם  לֹום.  ָ ַהׁשּ ֲעֵליֶהם  ַרּבֹוֵתינּו  י  ּפִ ַעל  ּה  ּבָ
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ס ְבֵהָמה. ְוִאם לֹא ָמָצא  ים ַעְצמֹו ּכִ ִקי ִלְלֹמד, ְוַאל ָיׂשִ ֵאֶצל ּבָ

ַדע  ּיֵ ׁשֶ ַעד  ָבר  ַהּדָ ִמן  ֵיָהֶנה  ְולֹא  ֲהָנָאתֹו,  ְוָיִניַח  ֵיֵלְך  ִקי,  ּבָ

ן ֶאת  ָבֵרְך ְיַכּוֵ ּיְ ט. ּוְכׁשֶ ּפָ ׁשְ ת ְוַכּמִ ּדָ ְלָבֵרְך ָעָליו ֶאת ּבֹוְראֹו ּכַ

ִפי ָאָדם ָלֵצאת  ָדָבר ָהָרִגיל ּבְ ִלּבֹו ְלָבֵרְך ֶאת ַהּבֹוֵרא, ְולֹא ּכְ

ָהָאָדם  ה  ַמֲעׂשֵ ְוָכל  ְצוֹות  ַהּמִ ת  ִבְרּכַ ּבְ ְוֵכן  ָנה.  ַכּוָ ּבְ ּלֹא  ׁשֶ

ים  ֳעָלם ְולֹא ִמְצַות ֲאָנׁשִ ם ּפָ ָבִרים ְלׁשֵ ה ּדְ ה, ַיֲעׂשֶ ר ַיֲעׂשֶ ֲאׁשֶ

ֲאִכיָלתֹו, ְוַאַחר  ָדה ּוִמְנַהג ָאבֹות. ּוְמאֹד ִיְהֶיה ָצנּוַע ּבַ ְמֻלּמָ

ה ַמִים אֹו  ּתֶ ְך ִיׁשְ זֹון, ְוַאַחר ּכָ ת ַהּמָ ְרּכַ ַמר ְסעּוָדתֹו ְיָבֵרְך ּבִ ּגְ

ַמִים.  ם ׁשָ יֹום. ְוַהּכֹל ְלׁשֵ ָרכֹות ּבְ ִלים ֵמָאה ּבְ ַיִין ְלַהׁשְ

ם ִמְצַות  ֵדי ְלַקּיֵ סּוק אֹו ֲהָלָכה, ּכְ ְוֶטֶרם ֵיֵלְך ַלֲעָסָקיו ִיְלַמד ּפָ

ב,  ֶהְגיֹון ַהּלֵ ָעה ִיְלַמד ּבְ "ְוָהִגיָת ּבֹו" )יהושע א, ח(. ְואֹוָתּה ׁשָ

ָפָתיו.  ׂשְ ּבִ ר מֹוִציא  ֲאׁשֶ ֶאל  קּוחֹות  ּפְ ְוֵעיָניו  ָאְזָניו  ְוִלְהיֹות 

ַמה  לֹוַמר  ַאף  י  ּכִ ֵטִלים,  ּבְ ִלְדָבִרים  ָנתֹו  ִמׁשְ ַיְפִסיק  ְוַאל 

ַבח,  ׁשֶ ַבר  ּדְ ּבֹו  ֵיׁש  ר  ֲאׁשֶ ֶזה,  ִניר  ֶאה  ּנָ ַמה  ֶזה,  ִאיָלן  ֶאה  ּנָ

ֶזה  ֲהֵרי   – עֹוָלמֹו"  ּבְ לֹו  ָכה  ּכָ ׁשֶ רּוְך  "ּבָ ֲעֵליֶהם  ָבְרִכים  ּמְ ׁשֶ

ל  ּכָ ר  ין, ֲאׁשֶ ֻחּלִ יַחת  ְלׂשִ ַנְפׁשֹו )אבות(, ַקל ָוחֶֹמר  ּבְ ב  ִמְתַחּיֵ

ה  ַוֲעׂשֵ ָלאו  ּבְ עֹוֵבר  ֶהם  ּבָ ח  ָ ְוַהׂשּ ּה,  ּבָ לּוִיים  ּתְ ֲעֵבָרה  ְבֵרי  ּדִ

ְדָבִרים  ם' )דברים ו, ז( ְולֹא ּבִ ְרּתָ ּבָ ה – "'ְוִדּבַ )יומא יט ע"ב(: ֲעׂשֵ

ל  "ּכָ  – ְוָלאו  ה;  ֲעׂשֵ ה,  ֲעׂשֵ ַלל  ִמּכְ א  ַהּבָ ְוָלאו  ֲאֵחִרים", 

ְוָכל  ח(,  א,  )קהלת  ר"  ְלַדּבֵ ִאיׁש  יּוַכל  לֹא  ְיֵגִעים  ָבִרים  ַהּדְ

ֶהם. ְוַעל  ב ַלֲעֹסק ּבָ הּוא ַחּיָ ְבֵרי תֹוָרה ׁשֶ ן ְלַהְפִסיק ִמּדִ ּכֵ ׁשֶ

יַח  ׂשִ ֲעֵלי  ַמּלּוַח  "ַהּקְֹטִפים  ד(  ל,  )איוב  ֶנֱאַמר  ְפִסיִקים  ַהּמַ

ל  ְוׁשֶֹרׁש ְרָתִמים ַלְחָמם", ְוָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו )חגיגה יב ע"ב(: "ּכָ

ַמֲאִכיִלין   – יָחה  ׂשִ ִדְבֵרי  ּבְ ְועֹוֵסק  תֹוָרה  ְבֵרי  ִמּדִ ַהּפֹוֵסק 

יִהּנֹם.  ּגֵ ֲחֵלי ְרָתִמים" ּבַ אֹותֹו ּגַ

ֶרְך ֶאֶרץ, ְולֹא יּוַכל ָאָדם  י ָיֶפה ּדֶ ַאֲחֵרי ֵכן ֵיֵלְך ַלֲעָסָקיו, ּכִ

ׁש ְמזֹונֹוָתיו. ְוֵכן ָאַמר  ַלֲעֹבד ֶאת ַהּבֹוֵרא ִאם לֹא ִיְטַרח ְלַבּקֵ

ְדָרָכיו, ְיִגיַע  ל ְיֵרא ְיָי ַהֹהֵלְך ּבִ ֵרי ּכָ ִוד )תהלים קכח א–ב(: "ַאׁשְ ּדָ

ֱאמּוָנה,  ֶריָך ְוטֹוב ָלְך". ְוִיְהיּו ֲעָסָקיו ּבֶ י ֹתאֵכל ַאׁשְ יָך ּכִ ּפֶ ּכַ

ב ֵלִצים.  ים ָרִעים ּוִמּמֹוׁשַ ֶקר ּוֵמֶחְבַרת ֲאָנׁשִ ַבר ׁשֶ ְוִיְרַחק ִמּדְ

ָעָליו  ְוִיְתלֹוְצצּו  ַיְלִעיגּו  ן  ּפֶ ֶהם  ִעּמָ ֶבת  ָלׁשֶ ִיְצָטֵרְך  ְוִאם 

ְבֵריֶהם ְוַאל  ֵנס ְלתֹוְך ּדִ ה ַעְצמֹו ָחׁשּוב, ַאל ִיּכָ עֹוׂשֶ ְוֵיָרֶאה ּכְ

ֵהר  ּיּוַכל. ְוִיּזָ ׁשֶ ד ּכְ קֶֹצר רּוַח, ְוָיקּום ִמּיָ י ִאם ּבְ יב ָלֶהם ּכִ ָיׁשִ

ָממֹון.  ּבְ ָוחֶֹמר  ְוַקל  ְדָבִרים,  ּבִ לֹא  ֲחֵברֹו  ֶאת  ְלהֹונֹות  ִלי  ּבְ

ַמִים  ם ׁשָ ל ׁשֵ ן ִיְתַחּלֵ ֱאמּוָנה, ּפֶ ְכִרי ִיְהֶיה ּבֶ ְוַאף ִעְסקֹו ִעם ַהּנָ

ה  ּבָ ּדִ ַמע מֹוִציֵאי  ה ַעל ָידֹו. ְוִאם ִיׁשְ ּזֶ ְתּבַ ָרֵאל ּתִ ִיׂשְ ְותֹוַרת 

ה  א ַיֲעׂשֶ א ֵהם ׂשֹוְנָאיו, ֶאּלָ ּמָ י ׁשֶ ַעל ִאיׁש ַאל ַיֲאִמין ָלֶהם, ּכִ

ֵלהּו ָאָדם אֹו ְיָחְרֵפהּו  ַמֲאִמין ְוַאל ַיֲאִמין. ְוִאם ְיַקּלְ ַעְצמֹו ּכְ
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ס ֵיֵצא  ְוַאל  עֹוֵלב,  ְולֹא  ֶנְעָלב  ְוִיְהֶיה  ְמאּוָמה,  לֹו  יב  ָיׁשִ ַאל 

ים  ִמְתַלֲחׁשִ ֵהם  ׁשֶ ָאָדם  ֵני  ּבְ ֵאֶצל  ָיבֹוא  ְוַאל  ַמֵהר.  ָלִריב 

ׂשֹוְנאֹו.  הּוא  ַוֲאִפּלּו  ָאָדם  ׁשּום  ַעל  ה  ּבָ ּדִ יֹוִציא  ְוַאל  ַיַחד, 

ֵנא. ְוָכל ִעְנָינֹו  קֹום ׂשָ ר ַהּמָ י ִאם ֶאת ֲאׁשֶ ְלָבבֹו ּכִ ָנא ּבִ ְוַאל ִיׂשְ

ַמִים.  ם ׁשָ ְוִעְסקֹו ְיֵהא ְלׁשֵ

ב  ָאָדם ִלְהיֹות יֹוׁשֵ י ַמה ּלְ ֵטל, ּכִ ב ּבָ ּוְבׁשּובֹו ֵמֲעָסָקיו ַאל ֵיׁשֵ

ֲעמּום ְוִליֵדי ִהְרהּוִרים  ָלה ְמִביָאה ִליֵדי ׁשִ ּטָ ֵטל, ֲהלֹא ַהּבַ ּבָ

עּור.  ְלמּוד ּתֹוָרה ֵאין לֹו ׁשִ י ּתַ ָרִעים, ַאף ּכִ

ִנים  ּפָ ֵסֶבר  ּבְ ְלֵביתֹו  ַיְכִניֵסם  ְלֵביתֹו  אֹוְרִחים  ָיבֹואּו  ְוִאם 

ָעִמים  י ּפְ ים ִלְפֵניֶהם ֶלֶחם ֶלֱאֹכל, ּכִ בֹוָאם ָיׂשִ ד ּבְ ָיפֹות, ּוִמּיָ

ַלְחמֹו  ָלֶהם  ן  ְוִיּתֵ אֹל.  ִלׁשְ ּבֹוׁש  ְוהּוא  ָאַכל  ְולֹא  ֶהָעִני  א  ּבָ

ִיְהֶיה  ִאם  ְוַאף  ְמִאירֹות.  ָפִנים  ּבְ יֹאֵכל  ר  ֲאׁשֶ ְוֶאת  ּוֵמיָמיו 

ִויַנֲחֵמם  ְפֵניֶהם,  ּבִ ּבֹו  ִמּלִ ה  יֶחּנָ ְיׂשִ ּוְדָאָגה  ֶעֶצב  ְלָבבֹו  ּבִ

יב ָנֶפׁש. ַוֲאִפּלּו ִאם ִיְהיּו לֹו ֶאֶלף  ְדָבָריו ִויִהי ָלֶהם ְלֵמׁשִ ּבִ

ָלנּו  ִמי  י  ּכִ ֲעֵליֶהם,  ְוַיֲעֹמד  ַעְצמֹו  ּבְ הּוא  ִיְטַרח   – ֲעָבִדים 

ֲעָבִדים  ה  ּמָ ּכַ לֹו  ְוָהיּו  ְלָאִכים  ַלּמַ ׁש  ּמֵ ִ ּשׁ ׁשֶ ֵמַאְבָרָהם  דֹול  ּגָ

ל ְיִליֵדי ֵביתֹו",  ֱאַמר )בראשית יז, כג(: "ְוֵאת ּכָ ּנֶ ָפחֹות, ׁשֶ ּוׁשְ

ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ִדְבֵרי  ּכְ ים,  ַעְרִבּיִ ּכְ ְראּו  ּנִ ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ְוַאף 

דֹוׁש  ם לֹו ַהּקָ ּלֵ ה ַעל ְיֵדי ַעְצמֹו, ׁשִ ָעׂשָ ֶ ִלְבָרָכה. ּוְבָכל ַמה ּשׁ

ְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו.  ָרֵאל ּבִ רּוְך הּוא ְלִיׂשְ ּבָ

י  ָלאֹוָתיו, ּכִ ְך ָוָכְך ֵאַרע ִלי, ִמְקָצת ּתְ ר ִלְפֵניֶהם ּכָ ְוַאל ְיַסּפֵ

ִביָלם  ׁשְ י ּבִ ה ָלֶהם ּכִ ְמֻדּמֶ ָבִרים ֵאּלּו ׁשֹוְבִרים ֶאת רּוָחם, ּכִ ּדְ

ֲאדֹוִנים  ּכַ ֵדם  ִויַכּבְ ֲעָמלֹו.  ּבַ ָכר  ְוִכְמַעט ֵאין לֹו ׂשָ ן,  ּכֵ ָאַמר 

ָרָאם "ֲאדֹוִנים".  ּקְ ַאְבָרָהם )בראשית יח, ג( ׁשֶ לֹו, ְוֵכן ָמִצינּו ּבְ

ַעת ָהאֶֹכל  ִכיָנה. ּוִבׁשְ ְ ֵני ַהּשׁ ַלת ּפְ ּבָ ְוָגדֹול ַהְכָנָסָתם יֹוֵתר ִמּקַ

ֵאינֹו ָיכֹול ְלֵהיִטיב ָלֶהם יֹוֵתר,  ִמְצַטֵער ׁשֶ ַיְרֶאה ֶאת ַעְצמֹו ּכְ

ָך", ְויֹאַמר  ְוֵכן הּוא אֹוֵמר )ישעיהו נח, י(: "ְוָתֵפק ָלָרֵעב ַנְפׁשֶ

ן ָלְך. ְוִאם ָיִלינּו ֶאְצלֹו –  ּתֵ ֵאין ִלי ַמה ּלִ י ׁשֶ ֵצא ַנְפׁשִ לֹו: ּתֵ

ְהיֹותֹו  דֹוָלה ְמנּוַחת ֶהָעֵיף ּבִ י ּגְ ֵמיַטב ִמּטֹוָתיו, ּכִ יֵבם ּבְ ּכִ ַיׁשְ

ֵהיֵטב  יבֹו  ּכִ ׁשְ ַהּמַ רּוַח  ַנַחת  לֹו  ה  עֹוׂשֶ ְויֹוֵתר  טֹוב,  ּבְ ׁשֹוֵכב 

עֹוָלם.  ל הּוא ַהחֹוֵזר ּבָ ֵקהּו, ְוַגְלּגַ ֲאִכילֹו ּוַמׁשְ יֹוֵתר ִמן ַהּמַ

ת ֶלֶחם  י ַעל ּפַ ֶרְך, ּכִ ת ֵצָדה ַלּדֶ ן ָלֶהם ּפַ ם ְוִיּתֵ ּוְבֵצאָתם ְיַלּוֵ

ְיהֹוָנָתן  ָנַתן  לֹא  ר  ֲאׁשֶ ַעל  י  ּכִ  – )משלי כח, כא(  ֶבר  ּגָ ע  ִיְפׁשַ

ָבר ְוֶנֶהְרגּו ּכֲֹהֵני  ל ַהּדָ ְלּגֵ ְרדֹו ֵמִאּתֹו ִנְתּגַ ִהּפָ ת ֶלֶחם ּבְ ְלָדִוד ּפַ

קד  )סנהדרין  ד  ּבַ ֵאפֹוד  ֵאי  נֹוׂשְ ִאיׁש  ה  ָ ַוֲחִמׁשּ מֹוִנים  ׁשְ ֹנב, 

ת ִנְדַבת ָיְדָך.  ֲעִניק ָלֶהם ִמּסַ ע"א(. ְוַהֲעֵנק ּתַ
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ס י  ּכִ ּה,  ּבָ ל  ֵ ְתַרּשׁ ּתִ ְוַאל  ּה  ּבָ ַמֵהר  ּתְ ְלָיְדָך,  ִמְצָוה  ָאה  ּבָ ְוִאם 

ָטֳהָרה,  ִריׁשּות,  ּפְ ְנִקּיּות,  ְזִריזּות,  ִליֵדי  ְמִביָאה  ְזִהירּות 

ה, ִיְרַאת ֵחְטא, ֲחִסידּות ַוֲעָנָוה.  ָ ְקֻדּשׁ

ָניו  ל ּפָ ַקּבֵ א ָחָכם ֶאְצְלָך – ּתְ ְכבֹוד ֲחָכִמים. ּבָ ִויֵהא ָזִהיר ּבִ

ֵדהּו.  ָכבֹוד ְוַכּבְ ּבְ

חֹו  ּמְ ַהְמׂשַ י  ּכִ ֵחהּו,  ּמְ ְוׂשַ ּבֹו  ַוֲעֹסק  ֵלְך   – ִעיר  ּבָ ָחָתן  ֵיׁש 

ִעיר – ְטַרח ּבֹו  ַלִים. ֵיׁש ֵמת ּבָ ְמַחת ְירּוׁשָ ׂשִ זֹוֶכה ִלְראֹות ּבְ

ּלֹא  ֶ בֹודֹו לֹוַמר ַמה ּשׁ י ֵאין ּכְ ינֹוִנית, ּכִ ה ּבֵ ִמּדָ ְוָסְפֵדהּו, ַאְך ּבְ

ר ָהיּו ּבֹו  ר ָיַדְעּתָ ֲאׁשֶ ּדֹות ֲאׁשֶ ִתיָקה ָיָפה, ַאְך ַהּמִ ָהָיה ּבֹו, ּוׁשְ

ִעיר – ְטַרח  ִרית ִמיָלה ּבָ הּו. ִאם ֵיׁש ּבְ ר, ּוְתַלּוֵ ַסּפֵ טֹובֹות ּתְ

ה  עֹוׂשֵ ַע ּכְ ַכר ְמַסּיֵ דֹול ׂשְ י ּגָ ְצָוה, ּכִ ּמִ ַע ּבַ ְמַסּיֵ ַוֲעֹסק ֶוֱהֵיה ּכִ

ְצָוה.  ַהּמִ

ֵעת  ּבְ ַמח  ׂשְ ּתִ ְוַאל  ָצָרָתם,  ּבְ ֱהֵיה ַצר  ָצָרה –  ּבְ ֲחֵבֶריָך  ְוִאם 

ָרֵאל  ִיׂשְ ָצַרת  ַמְעּתָ  ׁשָ טֹוָבָתם.  ּבְ ֵמַח  ׂשָ ֶוֱהֵיה  לֹוָנם  ׁשְ ּכִ

ַעל  ן  ּכֵ ׁשֶ ְוָכל  ֲעֵליֶהם,  ל  ּלֵ ְוִהְתּפַ ֵהָאַנח   – ָהְרחֹוִקים 

ְוַעל  ַהּטֹוב  ַעל  א,  ַהּבָ ל  ּכָ ַעל  ַהּצּור  ֶאת  ֵרְך  ּבָ רֹוִבים.  ַהּקְ

ה  ִמּדָ ָכל  ּבְ ְלטֹוָבה  ַהּכֹל  ְוַתְחׁשֹב  ִיּסּוִרים  ּבְ ַמח  ׂשְ ּתִ ָהַרע. 

"ּוְבָכל  ה(  ו,  )דברים  תּוב  ּכָ ׁשֶ ְוֶזהּו  ְלָך,  מֹוֵדד  הּוא  ׁשֶ ה  ּוִמּדָ

ֶוֱאֹמר:  ְלטֹוב  ַהּכֹל  ַוֲחׁשֹב  ִיּסּוִרין,  ּבְ ַבֵעט  ּתְ ְוַאל  ְמאֶֹדָך". 

ָעִביד ַרֲחָמָנא ְלָטב ָעִביד".  ל ּדְ "ּכָ

ֵמִתים  ִנים  ּבָ ָדִרים  ַהּנְ ֲעוֹון  ּבַ י  ּכִ ָדִרים,  ַהּנְ ִמן  ְוִהְתַרֵחק 

ל  י ּכָ ַעס, ּכִ בּועֹות ּוִמן ַהּכַ ְ ל ָאָדם ֵמָתה, ּוִמן ַהׁשּ ּתֹו ׁשֶ ְוִאׁשְ

ַאֲהַבת ַהּבֹוֵרא.  ב ּבְ ְעתֹו ְורּוחֹו ְולֹא ִיְתַיּצֵ ל ּדַ ַהּכֹוֵעס ְמַבְלּבֵ

ֱחָטא,  ח ְולֹא ּתֶ ְרּתַ ְוֵכן ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו )ברכות כט ע"ב(: לֹא ּתִ

ט(:  ז,  י;  יא,  )קהלת  ָחְכָמתֹו  ּבְ לֹֹמה  ׁשְ ר  ּבֵ ּדִ ְמקֹומֹות  ה  ּוְבַכּמָ

ִסיִלים ָינּוַח". ָהַרְגָזן  ֵחיק ּכְ י ַכַעס ּבְ ָך", "ּכִ ּבֶ ַעס ִמּלִ "ְוָהֵסר ּכַ

ה  ֹמשֶׁ ְוַגם  ע"ב(,  מ  )קידושין  ַרְגָזנּותֹו  א  ֶאּלָ ְבָידֹו  ָעָלה  לֹא 

א ִלְכַלל  ּבָ ל ָמקֹום ׁשֶ ִביִאים, ּכָ ָהָיה ָאב ַלֲחָכִמים ְוַלּנְ נּו ׁשֶ ַרּבֵ

ּלֹא  ׁשֶ ָאָדם  ְלָך  ה  ָעׂשָ ִאם  ַוֲאִפּלּו  ָטעּות.  ִלְכַלל  א  ּבָ ַעס  ּכַ

ל ַעְנְוָתן ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה. ְוַאף  יד, ּוְלַמד ֵמִהּלֵ ְקּפִ ֹהֶגן, ַאל ּתַ ּכַ

ֲעָסן  ּכַ יתֹו – ִמְצָוה ְלַהְראֹות ַעְצמֹו  ּבֵ תֹוְך  ּבְ ְלָהִטיל ֵאיָמה 

ַאְך  ְיֵתָרה,  ֵאיָמה  ָיִטיל  ְוַאל  ָנָחה,  ְורּוחֹו  ֶבת  ֶ ְמֻיׁשּ ְוַדְעּתֹו 

ִחית  ַיׁשְ ֲחָמתֹו, ַאף לֹא  ּבַ ָליו  ּכֵ ִיְקַרע  ְוַאל  ינֹוִנית.  ּבֵ ה  ִמּדָ ּבְ

ל ְמאּוָמה.  ּכָ

י  ֵטָלה, ּכִ יָחה ּבְ ִ ה, ַאף ִמׂשּ ר ִיְתַאּוֶ ל ֲאׁשֶ ְוָיֹכף ֶאת ִיְצרֹו ִמּכָ
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ס ַהְרּבֹות  ִאם  י  ּכִ ֶזה  ֵאין  ְלֹצֶרְך,  ּלֹא  ׁשֶ ְדָבִרים  ּבִ ְתרֹון  ּיִ ַמה 

ע.  ׁשַ ּפֶ

ּוְקָטָטה  ְיָלה  ּלַ ּבַ ב  ּכַ ׁשְ ּתִ ְוַאל  ְוַלֲחֵבֶריָך.  ְלַאֶחיָך  ָרצּוי  ֶוֱהֵוי 

ס. ְוַאף ִאם  ּיֵ ְתּפַ ּיִ ה אֹותֹו ַעד ׁשֶ ְלָך ִעם ָאָדם, ַאְך ֵלְך ּוְתַרּצֶ

ּיּוס. ְוַאל ּתֹאַמר ֵהן ָחָטא ִלי, ְוָעָליו  ּנּו ּפִ ׁש ִמּמֶ ּקֵ ָחָטא ְלָך, ּבַ

ּה  ִיְגּבַ לֹא  ְלַמַען  ֵאָליו,  ְוֵלְך  ִיְצְרָך  ֶאת  ּכֹף  ֵסִני,  ְלַפּיְ ָלבֹוא 

)משלי טז, ה(:  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ַהּבֹוֵרא,  ִלְפֵני  ְמֹתָעב  ְוִתְהֶיה  ְלָבְבָך 

ַבּה ֵלב".  ל ּגְ "ּתֹוֲעַבת ְיָי ּכָ

ִחּלּול  י  ּכִ ֲהַבאי,  ִדְבֵרי  ּבְ ֲאִפּלּו  ר,  ּקֵ ְלׁשַ ּלֹא  ׁשֶ ֵהר  ִהּזָ ּוְמאֹד 

ָכרֹו  י ֵיֵצא ׂשְ ֶקר, ּכִ ׁשֶ ר ּבְ ּכֵ ּתַ ָבר. ְוַאף לֹא ְלִהׂשְ ּדָ ם ֵיׁש ּבַ ֵ ַהׁשּ

ֵני  ּפְ לֹות  ְמַקּבְ ֵאיָנן  ׁשֶ ּתֹות  ּכִ ע  ֵמַאְרּבַ הּוא  י  ּכִ ֶהְפֵסדֹו,  ּבְ

ֵרי  ת ֵלִצים ְוַכת ְמַסּפְ ת ֲחֵנִפים, ּכַ ִרים, ּכַ ּקְ ת ְמׁשַ ִכיָנה: ּכַ ְ ַהׁשּ

ֲאִפּלּו אֹוֵמר ֱאֶמת ֵאין  אי, ׁשֶ ּדַ ל ּבַ ָלׁשֹון ָהָרע. ְוֵכן ָעְנׁשֹו ׁשֶ

ִאּלּו  ּכְ ִדּבּורֹו  ּבְ ה  ּנֶ ׁשֹוְמִעים לֹו )סנהדרין פט ע"ב(, ְוָכל ַהְמׁשַ

ְכִתיב ָהָכא )בראשית  עֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה )סנהדרין צב ע"א(, ּדִ

ַע", ּוְכִתיב ָהָתם )ירמיהו י, טו(  ְעּתֵ ְמּתַ כז, יב( "ְוָהִייִתי ְבֵעיָניו ּכִ

י ִהיא  ָצנּות, ּכִ ֵהר ִמן ַהּלֵ ִעים". ְוִהּזָ ְעּתֻ ה ּתַ ה ַמֲעׂשֵ "ֶהֶבל ֵהּמָ

ֶלת ָהָאָדם  ה ָלֲעֵברֹות, ְוִהיא ַמֲעֶבֶרת ֶאת ַהּמֹוָרא ּוַמְרּגֶ ִנּיָ ׁשְ

ְלַהֲחִניף,  ּלֹא  ְוׁשֶ ֵגיִהּנֹם.  ּבְ נֹוֵפל  תלֹוֵצץ  ִהּמְ ְוָכל  ַלֲעֹבר, 

ר ָלׁשֹון  ּלֹא ְלַסּפֵ י לֹא ְלָפָניו ָחֵנף ָיבֹוא" )איוב יג, טז(, ְוׁשֶ "ּכִ

לֹו,  ּלֹא ְלַקּבְ ׁשֹון ָהָרע, ְוׁשֶ י ַלּכֹל ֵיׁש ְרפּוָאה חּוץ ִמּלָ ָהָרע, ּכִ

ְוא".  ַמע ׁשָ א ׁשֵ ֱאַמר )שמות כג, א(: "לֹא ִתּשָׂ ּנֶ ׁשֶ

ל ָאָדם, ְוַתֲעִביר ַעל ִמּדֹוֶתיָך,  ד ּכָ בֹוד, ְוַכּבֵ ְוִהְתַרֵחק ִמן ַהּכָ

ַמִים  ָ ל ָאָדם ְלַכף ְזכּות, ְלַמַען ַיֲעִבירּו ִמן ַהּשׁ ן ֶאת ּכָ ֶוֱהֵוי ּדָ

ֵני  ּבְ ה ֵאֶצל  ְוִאם ַאּתָ ְוָידּונּו אֹוְתָך ְלַכף ְזכּות.  ֶעיָך  ׁשָ ּפְ ַעל 

ֵדם ְוִתיָרא  ּבְ ָך, ּכַ גֹון ָאִביָך ְוִאּמֵ ְכבֹוָדם, ּכְ ה ּבִ ב ַאּתָ ַחּיָ ָאָדם ׁשֶ

ִאם  ְבֵריֶהם.  ּדִ ֶאת  ְסּתֹר  ּתִ ְולֹא  ְמקֹוָמם  ּבִ ב  ֵתׁשֵ ְולֹא  ֵמֶהם, 

ֵכן  לֹא  ּתֹאַמר  ַאל  ֵכן,  ֵאיֶנּנּו  י  ּכִ ָיַדְעּתָ  ֲאִפּלּו  ָבר,  ּדָ ָאְמרּו 

יֵניֶהם. ְוַאל  ְכִריַע ּבֵ ָבר ִעם ָאָדם, ַאל ּתַ ָהָיה. ְוִאם ֵיׁש ָלֶהם ּדָ

ִנְכַנס  ִאם  ֲחֵברֹו  ְבֵרי  ּדִ ּתֹוְך  ַאף  י  ּכִ ְבֵריֶהם,  ּדִ ְלתֹוְך  ֵנס  ּכָ ּתִ

ִלְתלֹות  ּיּוַכל  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ָבר:  ּדָ ל  ׁשֶ ָללֹו  ּכְ ּגֶֹלם.  ִנְקָרא  ֶהם  ּבָ

ְכבֹוָדם,  ּבִ ֵהר  ְלִהּזָ ֵיׁש  ּוְמאֹד  ּבֹו.  ְולֹא  ִיְתֶלה,  ֶהם  ּבָ בֹוד  ַהּכָ

ד ֶאת  ּבֵ ִאּלּו ּכִ ֵדם ּכְ קֹום, ְוַהְמַכּבְ בֹוָדם ִלְכבֹוד ַהּמָ ׁש ּכְ י ֻהּקַ ּכִ

ְלַהֲאִכיָלם  ב  ְוַחּיָ ַעְצמֹו.  ִצֵער  ִאּלּו  ּכְ ַצֲעָרם  ְוַהּמְ קֹום,  ַהּמָ

ְוִאם  ּוְלהֹוִציָאם,  ּוְלַהְכִניָסם  ם  יׁשָ ּוְלַהְלּבִ קֹוָתם  ּוְלַהׁשְ

ָלֶהם  ה  ֲעׂשֶ ּיַ ֶ ּשׁ ּוַמה  ָלֶהם.  ן  ְוִיּתֵ ָתִחים  ַהּפְ ַעל  ִיּסֹב  לֹו  ֵאין 

ְוטֹוְרדֹו  ְסיֹוִני  ּפַ ָאִביו  ַמֲאִכיל  ֵיׁש  י  ּכִ ה,  ַיֲעׂשֶ בֹוד  ּכָ ֶרְך  ּדֶ  –
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ס א  ַהּבָ ָהעֹוָלם  י  ְלַחּיֵ ּוְמִביאֹו  ֵרַחִים  ּבָ ּוַמְטִחינֹו  ָהעֹוָלם,  ִמן 

)קדושין לא ע"א(. 

א,  ַאּבָ לֹו  יֹאַמר  ַאל   – תֹוָרה  ְבֵרי  ּדִ ַעל  עֹוֵבר  ָאִביו  ָהָיה 

תּוב  ּכָ ִמְקָרא  לֹו:  אֹוֵמר  א  ֶאּלָ תֹוָרה,  ְבֵרי  ּדִ ַעל  ָעַבְרּתָ 

ר  ׁשֹו. ְולֹא ְיַדּבֵ ַבּיְ ְך הּוא ְוהּוא ָיִבין ֵמַעְצמֹו ְוַאל ּתְ ּתֹוָרה ּכָ ּבַ

ם אֹו ָלאּור  ׁשּום ִעְנָין, ֲאִפּלּו ָזַרק ַאְרָנקֹו ַלּיָ יֶהם ּבְ ַעל ַמֲעׂשֵ

ּלֹא  ׁשֶ ֲעֵליֶהם  ר  ְמַדּבֵ ַמע ָאָדם  ׁשָ ְוִאם  ַיְכִליֶמּנּו.  ָפָניו לֹא  ּבְ

ֵאין  ַאְך  ּדֹוֵבר.  ה  ַאּתָ ֶקר  ׁשֶ לֹו:  ְויֹאַמר  יו  ּנָ ׁשִ ַיְקֶהה  ֹהֶגן,  ּכַ

ֵאין  ָמקֹום ׁשֶ ִתיָקה ָיָפה ּבְ ְך, ְוַאף ׁשְ ְלַהּכֹות ֶאת ֲחֵברֹו ַעל ּכָ

ָהַאֵחר  יֹוִסיף  ָאז  ִיְמֶחה  ִאם  ׁשֶ יֹוֵדַע  הּוא  ׁשֶ מֹו  ּכְ בֹוָדם,  ּכְ

בֹוָדם,  ּכְ הּוא  ּוְרצֹוָנם  ֲאֵחִרים.  ַנאי  ּגְ ְבֵרי  ּדִ ֲעֵליֶהם  לֹוַמר 

בֹוָדם ָמחּול.  בֹוָדם – ּכְ ֲחלּו ַעל ּכְ ּמָ ְוֵהם ׁשֶ

י ֲעִקיָבא )פסחים כב  ַרׁש ַרּבִ ּדָ מֹו ׁשֶ ֶוֱהֵוי ָיֵרא ִמן ַהֲחָכִמים, ּכְ

ְלִמיֵדי  יָרא' )דברים ו, יג( – ְלַרּבֹות ּתַ ע"א(: "'ֶאת ְיָי ֱאלֶֹהיָך ּתִ

ֵניֶהם  ֶהם ּוְבַדְרֵכיֶהם ַהּטֹוִבים, ַוֲעֹמד ִמּפְ ֵבק ּבָ ֲחָכִמים". ְוִהּדָ

ֵני  ִמּפְ ְרצֹוְנָך  ל  ּוַבּטֵ ֲחָכִמים,  ֵאיָנם  ׁשֶ ֵקִנים  ַהּזְ ֵני  ִמּפְ ְוַאף 

ָך,  ִאּמְ ַוֲאִחי  ָאִביָך  ַוֲאִחי  דֹול,  ַהּגָ ָאִחיָך  ֶאת  ד  ְוַכּבֵ ְרצֹוָנם. 

ְרׁשּו ֲחָכִמים )כתובות  ם ּדָ ֻכּלָ י ּבְ ת ָאִביָך, ּכִ ָך ְוֵאׁשֶ ּוַבַעל ִאּמְ

ָאִביָך  ד ֶאת  ּבֵ "ּכַ יב(  תּוב )שמות כ,  ּכָ ׁשֶ ְקָרא  ַהּמִ ִמן  קג ע"א( 

ָך".  ְוֶאת ִאּמֶ

לֹא  ֵמֶהם  י  ּכִ ְוֵלִצים,  ָהָאֶרץ  י  ַעּמֵ יַבת  ְיׁשִ ַאַחר  ְרּדֹף  ּתִ ַאל 

ָבִרים ֵריִקים ְוָלצֹון. ַאְך ְרדֹף ַאַחר  י ִאם ּדְ ְלַמד ָחְכָמה ּכִ ּתִ

ְלִדְבֵרי  ָבז  ִהי  ּתְ ְוַאל  ָחְכָמה.  ְלַמד  ּתִ ֵמֶהם  י  ּכִ ַהֲחָכִמים, 

ְלַעג ְלׁשּום ָאָדם.  ָאִחיָך, ְוַאל ּתִ

טֹוָבה  ַעל  ָאָדם  ָאְלָך  ׁשְ ִאם  ָעָליו:  ִמּבְ טֹוב  ְמַנע  ּתִ ַאל 

ֲעׂשֹוָתּה, ַאְך ִאם  ְמָנֶעּנּו ִמּלַ ַבר ִמְצָוה – ַאל ּתִ עֹוָלם אֹו ּדְ ּבָ ׁשֶ

ָחְכָמְתָך.  ה ּכְ ָבר – ֱאֹמר לֹו ֲעׂשֵ ָך ַעל ַהּדָ ְעּתְ ֵאין ּדַ

ד ַעְצְמָך  ְעּבֵ חֹות ׁשַ ִפי ּכֲֹחָך, ּוְלָכל ַהּפָ ְצָדָקה ּכְ ֶוֱהֵיה ָרִגיל ּבִ

רּוָטה אֹו  בּוַע ּפְ ָכל ׁשָ ָך חֹק ָקבּוַע ּבְ ַלּבֹוֵרא ָלֵתת ּכֶֹפר ַנְפׁשְ

ָדָקה ֵיׁש לֹו ַלֲעׂשֹות  ְרֵנס ִמן ַהּצְ ְתּפַ י ֲאִפּלּו ָעִני ַהּמִ ֶמֱחָצה, ּכִ

ֶתר  ּסֵ ּבַ ן  "ַמּתָ י  ּכִ ֶתר,  ּסֵ ּבַ לֹו  ן  ּתֵ ֶלָעִני  ן  ּתֵ ּתִ ּוְכׁשֶ ְצָדָקה. 

ְקּפֹץ  ּתִ ְוַאל  קֹוְדִמין.  יָך  ַוֲעִנּיֶ יד(.  כא,  )משלי  ָאף"  ה  ִיְכּפֶ

יֹוֵתר  ְלֶוה  ַהּמַ דֹול  ּגָ י  ּכִ ְחקֹו,  ּדָ ַעת  ׁשְ ּבִ ֶלָעִני  ֵמַהְלוֹות  ָיְדָך 

ָחֵסר  ֵאיֶנּנּו  י  ּכִ ָלַעד,  עֹוֶמֶדת  ְוִצְדָקתֹו  ְצָדָקה,  ה  ָהעֹוׂשֶ ִמן 

ית. ְוִאם  לֹא ִרּבִ ה ָנְכִרים הּוא ַמְלֶוה ּבְ י ְלַכּמָ ָבר, ְוַיְחׁשֹב ּכִ ּדָ ּבַ
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ס ע  ּכֹון, ְוִיְקּבַ ַמׁשְ ּכֹון, ַיְלֶוּנּו ּבְ לֹא ַמׁשְ ֵעיָניו ְלַהְלוֹותֹו ּבְ ה ּבְ ִיְקׁשֶ

לֹו ְזַמן ְלַהְלָוָאתֹו. ּוְבתֹוְך ְיֵמי ַהַהְלָוָאה לֹא ִיְקָרֵאהּו ַלֲעׂשֹות 

ְרֶאה  ּנִ ָלם, ׁשֶ ָכרֹו ֻמׁשְ ן לֹו ׂשְ ָבר ִאם לֹא ִיּתֵ ל ּדָ ְמַלאְכּתֹו אֹו ּכָ

יַצד?  ָראּוי. ּכֵ ָנּה ּכָ ּתְ ה ָיֶדיָך ִמּלִ ְרּפֶ רֹות ַאל ּתַ ַעׂשְ ית. ּוַבּמַ ִרּבִ ּכְ

ַלֲעׂשֹות  ֵהן  ִלְכּתֹב,  ֵהן  ד,  ְלַלּמֵ ֵהן   – ר  ּכֵ ּתַ ׂשְ ּמִ ׁשֶ ָבר  ּדָ ל  ִמּכָ

ָנה, אֹו  ַמּתָ ְמָלאָכה, אֹו ַאף ִאם ָמָצא ְמִציָאה אֹו ָנְתנּו לֹו ּבְ

ַיְפִריׁש  ַהּכֹל  ִמן   – ָזָהב  ֵוה  ׁשְ ֵהן  ֶסף  ּכֶ ֵהן  ְהֶיה,  ּיִ ׁשֶ ִעְנָין  ל  ּכָ

ר ָאַסר ַהּבֹוֵרא  י ֶאת ֲאׁשֶ ָבר ֶזה ֵאין לֹו ֵעֶרְך, ּכִ י ּדָ ר, ּכִ ַמֲעׂשֵ

ר )תענית ט ע"א(.  ַמֲעׂשֵ יר ּבְ ָבר ְלַנּסֹותֹו ִהּתִ ָכל ּדָ ּבְ

ַסְרֵהב  ל ּגֹוי, ְוַאל ּתְ ְעּתֹו ׁשֶ ִרּיֹות ַוֲאִפּלּו ּדַ ַעת ַהּבְ ְגֹנב ּדַ ַאל ּתִ

ִביְלָך  ׁשְ יִתי ּבִ ָבר ֶזה ָעׂשִ י. ְוַאל ּתֹאַמר לֹו ּדָ ֲחֵבְרָך יֹוֵתר ִמּדַ ּבַ

ִבילֹו  ׁשְ ּבִ י  ּכִ ה  ִויַדּמֶ ִיְטֶעה  ַאְך ִאם  ִבילֹו.  ׁשְ ּבִ יָת  ָעׂשִ ְולֹא   –

י הּוא  ּכִ ֲעבּוְרָך,  ּבַ יִתי  ָעׂשִ לֹו לֹא  לֹוַמר  ָצִריְך  ֵאין  יָת,  ָעׂשִ

ל  ָבר: ּכָ ל ּדָ ָללֹו ׁשֶ ַעת. ּכְ ֵנַבת ּדַ ַמְטֶעה ֶאת ַעְצמֹו ְוֵאין ֶזה ּגְ

ַעת ֲאסּוָרה.  ֵנַבת ּדַ ַצד ּגְ

ַמִים  ׁשָ ם  ׁשֵ יר  ְזּכִ ַהּמַ י  ּכִ ָלה,  ְלַבּטָ ַמִים  ׁשָ ם  ׁשֵ יר  ְזּכִ ּתַ ַאל 

ָמקֹום  ּלֹא ְלצֶֹרְך ּבְ ָלה ָראּוי ְלַנּדֹותֹו )נדרים ז ע"ב(. ַאף ׁשֶ ְלַבּטָ

ִמּדֹוָתיו  ִכּנּוִיים ְוַאף לֹא ּבְ ָלל, ְוַאף לֹא ּבְ ַבע ּכְ ָ ׁשּ ף. ְולֹא ּתִ ְמֻטּנָ

לֹא  ְוֵכן  ַמְעָלה.  ַמְלֲאֵכי  ְרָתיו  ּוְמׁשָ יו  ׁשָ ּמָ ׁשַ גֹון  ּכְ יו,  ּוְבַמֲעׂשָ

י,  )ירמיהו  ֱאֶמת  ִנְקָרא  ם  ֵ ַהׁשּ י  ּכִ ֱאֶמת,  ּבָ ְולֹא  ּתֹוָרה  ּבַ ַבע  ָ ִיׁשּ

ם, ַאף לֹא ַעְצמֹו  ֵ ׁשּ ל ֲחֵברֹו ּבַ י(: "ַויָי ֱאלִֹהים ֱאֶמת". ְולֹא ְיַקּלֵ

מֹו  ָפֶתיָך, ּכְ ם ֻטְמָאה ַעל ׂשְ ַמע ׁשֵ ָ ם. ְוַאל ִיׁשּ ֵ ּכֹה ַיַעְזֵרִני ַהׁשּ

ְפֵני  ּבִ ְלצֶֹרְך  יֵרם  ְזּכִ ּתַ ּוְכׁשֶ ְוֵיָהְרסּו,  ֵיָעְקרּו  ים  ֵדׁשִ ַהּקְ מֹות  ׁשְ

ַבר ִנּבּול ְוַצד  ָפה ָרָפה ּוְבֹכֶבד רֹאׁש. ְוָכל ּדְ ׂשָ ַהּגֹוִיים ֱאֹמר ּבְ

ַבר  ל ּדְ יר זֹוָנה אֹו ּכָ גֹון ְלַהְזּכִ יָך, ּכְ ַמע ַעל ּפִ ָ ַבר ֶעְרָוה לֹא ִיׁשּ ּדְ

י ָזרֹות" )משלי כב, יד(, ַמֲעִמיִקים  ה ּפִ י "ׁשּוָחה ֲעֻמּקָ ְנָבָלה, ּכִ

ָנה ְלָרָעה )שבת  ְבִעים ׁשָ ל ׁשִ ין ׁשֶ ַזר ּדִ יִהּנֹם ְוהֹוְפִכים לֹו ּגְ לֹו ּגֵ

ִמיָעה ְוֵאיָנם  ׁשְ ֹוְמִעים ְוׁשֹוְתִקים ְוֶנֱהִנים ּבִ לג ע"א(, ְוַאף ַהׁשּ

ָבר.  ּדָ ִלים ּבַ ם ִנְכׁשָ ָ הֹוְלִכים ִמׁשּ

ד  ְוַהחֹוׁשֵ ָבר,  ּדָ ּבַ הּוא  ר  ׁשֵ ּכָ א  ּמָ ׁשֶ י  ּכִ ֲחֵבְרָך,  ְחׁשֹד  ּתַ ְוַאל 

ד,  ֲחׁשָ ִליֵדי  ַעְצְמָך  ִביא  ּתָ ְוַאל  גּופֹו.  ּבְ לֹוֶקה  ִרים  ְכׁשֵ ּבִ

ֵני ָאָדם ַעל ָיְדָך  לּו ּבְ ׁשְ ן ִיּכָ ָרֵאל, ּפֶ ׂשְ ם ּוִמּיִ ֵ ִלְהיֹות ָנִקי ֵמַהׁשּ

ָך.  ִדים ּבְ ִרּיֹות. ְמחֹל ְלָכל ַהחֹוׁשְ דּוָך ַהּבְ ְחׁשְ ּיַ ׁשֶ

ְפֵני ֲחֵבְרָך. ְוִאם  ָבר ָמאּוס ּבִ ה ׁשּום ּדָ ֲעׂשֶ ה ְוַאל ּתַ ּנָ ֲהרֹג ּכִ ְוַאל ּתַ

לּו ַעל ָיְדָך.  ׁשְ , ְמחֹל ָלֶהם ְוַאל ִיּכָ ָעׂשּו ֲאֵחִרים ְלָפֶניָך ְוִנְמַאְסּתָ

ר  הּו ּוְמחֹל ַלֲאׁשֶ ּסֵ ֵקהּו אֹו ּכַ ְוִאם ָמָצאָת רֹק מּוָטל, ָהֵרם ְוַסּלְ
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ס ֵהר  ְוִהּזָ ִיְמחֹל.  ּלֹא  ׁשֶ יֶלּנּו  ְוַיְכׁשִ ַאֵחר  ָיבֹוא  ן  ּפֶ אֹותֹו,  ה  ָעׂשָ

י  ָבר ָמאּוס, ּכִ ל ּדָ ן אֹו ּכָ ּמָ ָגֶדיָך אֹו ׁשֻ ֵצא ִטּנּוף ַעל ּבְ ּלֹא ִיּמָ ׁשֶ

ל ָמקֹום  ִניא אֹוֲהָביו ׁשֶ ְנִקּיּות – ַמׂשְ ְתַלְכֵלְך ְוֵאינֹו ִנְזָהר ּבִ ַהּמִ

ְנַאי  ְמׂשַ ל  "ּכָ לו(:  ח,  )משלי  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ִמיָתה,  ב  ְוַחּיָ ִרּיֹות  ַלּבְ

ְוִיְרֵאי  ִניַאי".  "ַמׂשְ א  ֶאּלָ ְנַאי"  "ְמׂשַ ְקֵרי  ּתִ ַאל   – ָמֶות"  ָאֲהבּו 

רֹוֵאיֶהם:  אֹוְמִרים  ְנִקּיּות,  ּבִ ַעְצָמם  ִרים  ּמְ ְמׁשַ ֵאיָנם  ׁשֶ ם  ֵ ַהׁשּ

ל ַעל  ַמִים ִמְתַחּלֵ ם ׁשָ ה לֹוְמֵדי ּתֹוָרה ְמאּוִסים, ְוִנְמָצא ׁשֵ ּמָ ּכַ

ֶהה ְנָקָביו  ׁשְ הֹות ְנָקֶביָך, ְוַהּמַ ַהׁשְ ָך ּבְ ץ ַנְפׁשְ ּקֵ ׁשַ ְיֵדיֶהם. ְוַאל ּתְ

יא,  )ויקרא  צּו"  ּקְ ׁשַ ּתְ "ַאל  ִים:  ּתַ ׁשְ ּבִ עֹוֵבר  ים  ּוִבְקַטּנִ ְגדֹוִלים  ּבִ

ָבר" )דברים כג, טו(.  מג(, "ְולֹא ִיְרֶאה ְבָך ֶעְרַות ּדָ

ָרֵאל  ִיׂשְ ַיֲעקֹב ְולֹא ֶקֶסם ּבְ י לֹא ַנַחׁש ּבְ ַאל ּתֹאַמר ׁשּום ִנחּוׁש, ּכִ

ֵצא  ה ְמקֹומֹות ִהְזִהיָרה ּתֹוָרֵתנּו: "לֹא ִיּמָ )במדבר כג, כג(, ּוְבַכּמָ

ְבָך – ְמַנֵחׁש" )דברים יח, י(, "לֹא ְתַנֲחׁשּו" )ויקרא יט, כו(. ְוֵאין 

ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ָאְמרּו  ֶ ּשׁ ַמה  א  ֶאּלָ ִסיָמן  ׁשּום  ים  ָלׂשִ ָלנּו 

ַעל  ַלְחזֹר  גֹון  ּכְ ִמְצָוה,  ַלֲעׂשֹות  ָלָאָדם  לֹו  ֵיׁש  ְוִאם  ִלְבָרָכה. 

ַעד  ין  ַאְמּתִ יֹאַמר  לֹא  ֶפר,  ַהּסֵ ֶאל  נֹו  ּבְ יב  ְלָהׁשִ אֹו  א  ְכּתָ ַמּסֶ

ָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת טֹוב ְלַהְתִחיל  י ּבְ ַסח, ּכִ רֹאׁש חֶֹדׁש אֹו ַעד ַהּפֶ

ידּו ִעּמֹו.  יד, ְלעֹוָלם לֹא ַיְקּפִ ֵאינֹו ַמְקּפִ ְוַלֲעׂשֹות ִמְצוֹות. ּוִמי ׁשֶ

ָטעּוָתם.  ָטן עֹוֵמד ַעל ְיִמיָנם ּוְלַהְחִזיָקם ּבְ ָ יִדים, ַהׂשּ ְקּפִ ַאְך ַהּמַ

ִרים ְזרֹוֲעָך ַעל ׁשּום ָאָדם  ְקלֹון ֲחֵבְרָך, ְוַאל ּתָ ד ּבִ ּבֵ ְתּכַ ַאל ּתִ

לֹועֹו  סֹוֵטר  ִאּלּו  ּכְ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ לֹועֹו  ַהּסֹוֵטר  י  ּכִ ְלַהּכֹותֹו, 

ֱאַמר )משלי כ, כה( "מֹוֵקׁש ָאָדם ָיַלע קֶֹדׁש",  ּנֶ ִכיָנה, ׁשֶ ל ׁשְ ׁשֶ

ֵבר",  ָ ׁשּ ּתִ ָרָמה  "ּוְזרֹוַע  טו(  לח,  )איוב  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ָידֹו,  ֵצץ  ְוִתּקָ

ֱאַמר )איוב כב, ח( "ְוִאיׁש ְזרֹוַע לֹו  ּנֶ ֵבר ַחי, ׁשֶ ְוָראּוי הּוא ְלִהּקָ

ֱאַמר )שמות ב,  ּנֶ ׁשֶ ע,  ֲהָרַמת ָיד ִנְקָרא ָרׁשָ ּבַ ַוֲאִפּלּו  ָהָאֶרץ". 

ן  ה ֵרֶעָך" )סנהדרין נח ע"ב(. ַעל ּכֵ ה ַתּכֶ ע ָלּמָ יג(: "ַוּיֹאֶמר ָלָרׁשָ

ָטן אֹו  נֹו ַהּקָ ַהּכֹות, ִאם לֹא ּבְ ֵהר ְמאֹד ִמּלְ ֵיׁש לֹו ָלָאָדם ְלִהּזָ

הּוא מֹוִכיחֹו. ִאם ּתֹוִכיַח ֶאת ֲחֵבְרָך, ַאל ּתֹוִכיֶחּנּו  ְלִמידֹו ׁשֶ ּתַ

ַוֲאִפּלּו ֵמָאה  ֶתר.  ּסֵ ּבַ ּתֹוִכיֶחּנּו  ׁש )ערכין טז ע"ב(, ֲאָבל  ּיֵ ְוִיְתּבַ

ֵני  ּפְ ין  ְלּבִ ַהּמַ י  ּכִ ים,  ַרּבִ ּבָ ֲחֵבְרָך  ֵני  ּפְ ין  ְלּבִ ּתַ ַאל  ָעִמים.  ּפְ

ָאִזיל סּוְמָקא ְוָאֵתי  ַדע ּדְ ַפְך, ּתֵ ם ׁשָ ב לֹו, ּדָ ם ֵיָחׁשֵ ֲחֵברֹו – ּדָ

יל  ּפִ ּיַ ׁשֶ ָלָאָדם  לֹו  ְונֹוַח  א.  ַהּבָ ָלעֹוָלם  ֵחֶלק  לֹו  ְוֵאין  ָרא,  ִחּוָ

ים )ברכות  ַרּבִ ֵני ֲחֵברֹו ּבָ ין ּפְ ן ָהֵאׁש ְוַאל ַיְלּבִ ְבׁשַ ַעְצמֹו ְלתֹוְך ּכִ

ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ֶתר  ּסֵ ּבַ ָאָדם  הֹוַכְחּתָ  הֹוֵכַח  ִאם  ַאְך  ע"ב(.  מג 

ּוְלָרְדפֹו  ֹנאתֹו  ְוִלׂשְ ָניו  ּפָ ין  ּוְלַהְלּבִ ׁשֹו  ְלַבּיְ ר  ֻמּתָ ל,  ִקּבֵ ְולֹא 

ָידֹו ְלהֹוִכיַח ְוֵאינֹו מֹוִכיַח ָאָדם  ׁש ּבְ ּיֵ ל. ְוָכל ִמי ׁשֶ ַקּבֵ ּיְ ַעד ׁשֶ

יל.  רֹאׁשֹו. ְוִאם הֹוִכיַח, ָאז ַנְפׁשֹו ִהּצִ עֹוֵבר, ָהֲעֵבָרה ּבְ

ָך אֹו ֲאחֹוְתָך, ַוֲאִפּלּו  ּתְ ה, ֲאִפּלּו ּבִ ָ ְתַיֵחד ִעם ׁשּום ִאׁשּ ַאל ּתִ
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ס ְוֵאיֶזהּו  ָך.  ְוִאּמְ ה,  ִנּדָ ִהיא  ַוֲאִפּלּו  ָך,  ּתְ ֵמִאׁשְ חּוץ  נּוָיה,  ּפְ

ּתֹוָרה  ַמְנעּול, ֶזהּו ִיחּוד ָהָאמּור ּבַ ַח אֹו ּבְ ַמְפּתֵ ִיחּוד? ָסגּור ּבְ

ָך" ְוגֹוֵמר, ַוֲאִפּלּו ִעם  י ְיִסיְתָך ָאִחיָך ֶבן ִאּמֶ )דברים יג, ז(: "ּכִ

ים  תּוַח ִלְרׁשּות ָהַרּבִ ֶפַתח ּפָ ֵהר ֲאִפּלּו ּבְ ים. ְוטֹוב ִלּזָ י ָנׁשִ ּתֵ ׁשְ

ה ַאַחת.  ָ ֶבת ִעם ִאׁשּ ֶ ִמּשׁ

י  ּכִ ְמׁשֹוֶרֶרת,  ה  ָ ִאׁשּ קֹול  ן  ּוֵ ִמְתּכַ ּבְ ְלָאְזְנָך  ִמיַע  ׁשְ ּתַ ַאל 

יִרים  ִ ַהׁשּ יר  ׁשִ ּבְ ָהָאמּור  ְוָכל  ָעָרּה  ׂשְ ֶעְרָוה.   – ה  ָ ִאׁשּ ּבְ קֹול 

ה  ָרׁשָ ּפָ ּבַ ָהָאמּור  ל  ּכָ  – אר  ַצּוָ ִים,  ּנַ ׁשִ ָער,  ׂשֵ קֹול,  ֶעְרָוה,   –

ה  ָ ל ִאׁשּ ה ׁשֶ ע ְקַטּנָ ֶאְצּבַ ל ֲאִפּלּו ּבְ ּכֵ ַבח. ְוָאסּור לֹו ְלִהְסּתַ ְלׁשֶ

דֹו  ִמּיָ ה  ָ ְלִאׁשּ ָמעֹות  ְרֶצה  ַהּמַ ְוָכל  ָהֶעְרָוה.  ִמן  ֵעיָניו  ָלזּון 

נּו  ַרּבֵ ה  ֹמשֶׁ ּכְ ּתֹוָרה  ל  ִקּבֵ ֲאִפּלּו  ּה,  ּבָ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ֵדי  ּכְ ְלָיָדּה 

יִהּנֹם.  ל ּגֵ יָנּה ׁשֶ ֶקה ִמּדִ רּוְך הּוא – לֹא ִיּנָ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ דֹו ׁשֶ ִמּיָ

ַעז  "ֱהֵוי  גֹון  ּכְ ַמִים,  ׁשָ ִיְרַאת  ְבֵרי  ּדִ ָפֶתיָך  ׂשְ ִמיד  ּתָ ל  ַהְרּגֵ

ה  ָמע" )קהלת יב, יג(, "ְוַעָתּ ָבר ַהּכֹל ִנׁשְ ֵמר" )אבות(, "סֹוף ּדָ ּנָ ּכַ

י ִאם ְלִיְרָאה" ְוגֹוֵמר  ְך ּכִ ֵאל ֵמִעָמּ ָרֵאל ָמה ְיָי ֱאלֶֹהיָך שֹׁ ִיְשׂ

ְוַכּיֹוֵצא  )אבות(  רּוַח"  ַפל  ׁשְ ֱהֵוי  ְמאֹד  "ְמאֹד  יב(,  י,  )דברים 

ל.  ׁשֵ ּכָ ל ַעל ְלׁשֹוְנָך ְוָאז לֹא ּתִ ה, ַהְרּגֵ ֵאּלֶ ּבָ

ְלָחן,  ֻ ה ַעל ַהׁשּ ּנָ ֲהרֹג ּכִ ֶפר. ְוַאל ּתַ ָך ַעל ַהּסֵ ֲהדֹק רֹאׁשְ ַאל ּתַ

זֹון.  ַהּמָ ת  ְרּכַ ּבִ ַעת  ׁשְ ּבִ ר  ַדּבֵ ּתְ ְוַאל  ַח.  ִמְזּבֵ ִנְקָרא  הּוא  י  ּכִ

ְלֵעת  ם  ּגַ טֹוִבים,  ים  ּוְלַמֲעׂשִ ּתֹוָרה  ְלַתְלמּוד  ֶניָך  ּבָ ל  ּדֵ ּגַ

ה, ִאּסּור  ה ְוַחּלָ ד ִלְבנֹוֶתיָך ִהְלכֹות ִנּדָ ִזְקָנה לֹא ָיסּורּו. ְוַלּמֵ

אֹו  ָאסּור  ָבר  ּדָ ַיֲאִכילּוָך  ן  ּפֶ ֶהם,  ּבָ ַהּנֹוֲהִגים  ָבִרים  ּדְ ר  ְוֶהּתֵ

ּה,  ְזַמּנָ ּבִ חֶֹדׁש  ָכל  ּבְ ָבָנה  ַהּלְ ת  ִבְרּכַ ּבְ ָזִהיר  ֱהֵוי  יָתן.  ּבֵ ִלְבֵני 

י ִאְלָמֵלא לֹא ָזכּו  ל חֶֹדׁש, ּכִ אֹותּו ְלאֹוָרּה ְוַעד ֻרּבֹו ׁשֶ ּיֵ ֶ ִמּשׁ

חֶֹדׁש  ָכל  ּבְ ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ֲאִביֶהם  ֵני  ּפְ יל  ְלַהְקּבִ א  ֶאּלָ ָרֵאל  ִיׂשְ

ם )סנהדרין מב ע"א(.  ּיָ ָוחֶֹדׁש – ּדַ

)יבמות סב ע"ב(:  ַרּבֹוֵתינּו  ִדְבֵרי  ּכְ ָך,  ּתְ ִאׁשְ ְכבֹוד  ּבִ ָזִהיר  ֱהֵוי 

ּךָ  ּיֶ י ּדַ ָדה יֹוֵתר ִמּגּופֹו", ּכִ ַכּבְ גּופֹו ְוַהּמְ ּתֹו ּכְ "ָהאֹוֵהב ֶאת ִאׁשְ

ֶלת ַעְצְמָך ִמן ַהֵחְטא. ֶוֱהֵוי ָזִהיר  ֶניָך ּוַמּצֶ ֶלת ּבָ ִהיא ְמַגּדֶ ׁשֶ

ְמצּוָיה  אֹוָנָאָתּה  ְלִפיָכְך  ְמצּוָיה,  ְמָעָתּה  ּדִ י  ּכִ אֹוָנָאָתּה,  ּבְ

ְמָעה לֹא ִנְנֲעלּו )בבא קמא נט ע"א(.  ֲעֵרי ּדִ י ׁשַ ּוְקרֹוָבה, ּכִ

ֹמר  ֶֹכֶבת ֵחיֶקָך ׁשְ ן סֹוד ֲאֵחִרים. "ִמׁשּ ּכֵ ר סֹוְדָך, ְוָכל ׁשֶ ַהְסּתֵ

ְתֵחי ִפיָך" )מיכה ז, ה(.  ּפִ

ְצָוה,  ּמִ ִליׁש ּבַ ִפי ּכֲֹחָך, ְוִהּדּור ִמְצָוה ַעד ׁשְ ִמְצוֹות ּכְ ִהְתָנֶאה ּבְ
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ס ַאֵחר  ּוָמָצא  רּוטֹות  ּפְ ֵרה  ֶעׂשְ ים  ּתֵ ׁשְ ּבִ ֶאְתרֹוג  ָמָצא  גֹון  ּכְ

ֶאת  ח  ִלּקַ רּוטֹות  ּפְ ֵרה  ֶעׂשְ מֹוֶנה  ׁשְ ַעד  יֹוִסיף  ּנּו,  ִמּמֶ ָהדּור 

ה  ִהי ַקּלָ ה. ְוַאל ּתְ ּנָ ְדְרׁשֶ ֵאין ָלּה ּדֹוֵרׁש – ּתִ ֶהָהדּור. ִמְצָוה ׁשֶ

ְבַרח ֵמֲעׂשֹות ִמְצָוה  ֵעיֶניָך לֹא ִמְצָוה ְולֹא ֲעֵבָרה. ְוַאל ּתִ ּבְ

י  ּכִ ַהּגּוף,  עֶֹנׁש  ַחד  ּפַ ֵני  ִמּפְ ְולֹא  ֶהְפֵסד  ִיְרַאת  ִביל  ׁשְ ּבִ לֹא 

ק. ְוִאם ָחס ְוָחִליָלה  ל ֶהּזֵ ָמְרָך ִמּכָ ְצָוה ִלׁשְ ָדִאית ִהיא ַהּמִ ּכְ

א ֶחְסרֹוְנָך  ַמּלֵ ּיְ ָך ׁשֶ ַעל ְמַלאְכּתְ ק, ֶנֱאָמן הּוא ּבַ ֶיֱאַרע ְלָך ֶהּזֵ

ֲעבּורֹו.  ָחַסְרּתָ ּבַ ׁשֶ

ְוזֹוִהי:  ֶרְך.  ַהּדֶ ת  ְתִפּלַ ּבִ ֵהר  ְוִהּזָ ִכי טֹוב,  ּבְ ֵצא  ֶרְך  ַלּדֶ ֵצאְתָך  ּבְ

ּתֹוִליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך,  ִמּלְ ָרצֹון  "ְיִהי 

ל  ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ לֹום ְוַתּצִ לֹום ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ לֹום ְוַתְצִעיֵדנּו ְלׁשָ ְלׁשָ

לֹום ְוַתְחִזיֵרנּו  ׁשָ ֶרְך, ְוַתְנֵחנּו ֶאל ְמחֹוז ֶחְפֵצנּו ּבְ ּדֶ אֹוֵיב ְואֹוֵרב ּבַ

ה ְיָי, ׁשֹוֵמַע  רּוְך ַאּתָ ה. ּבָ ִפּלָ ה ׁשֹוֵמַע ּתְ י ַאּתָ לֹום, ּכִ ינּו ְלׁשָ ְלָבּתֵ

א  ֶאּלָ ָלֶלֶכת  רֹוֶצה  ֵאינֹו  ִאם  ֲאִפּלּו  ְלָאְמָרּה  ְוָצִריְך  ה".  ִפּלָ ּתְ

ר  ְוִנְזּכַ ְלָאְמָרּה  ַכח  ׁשָ ִאם  ְוֵכן  ְרָסה.  ּפַ ַמֲהַלְך  ּוְבתֹוְך  ְרָסה,  ּפַ

ָרָכה.  לֹא ֲחִתיַמת ּבְ ְרָסה – אֹוֵמר ּבְ ָהַלְך ּפַ ְלַאַחר ׁשֶ

ם ִאם  ִאּלּו ֵאיְנָך ְיהּוִדי. ּגַ ּבּוְרָך ּכְ ה ּדִ ּנֶ ׁשַ ַגְעּתָ ּגֹוִיים – ַאל ּתְ ּפָ

ֲעבֹר ַעל  ּתַ ְולֹא  ֲאִני".  ה", ֱאמֹר "ְיהּוִדי  ַאּתָ ְלָך "ּגֹוי  יֹאְמרּו 

ִבי.  ַהּצְ ֶקֶרן  ָך ַעל  ְוַנְפׁשְ ִיְרָאְתָך  ים  ְוָתׂשִ ֵפׂש  ְוִתּתָ ַהּמֹוְכָסִנין 

ִמיד  יָרא ּתָ ס, ַאְך ּתִ ָנה ְוִתְסֹמְך ַעל ַהּנֵ ְמקֹום ַסּכָ ֲעֹמד ּבִ ַאל ּתַ

יָרא  ן ִיְגרֹם ַהֵחְטא, ּוְזֹכר ְלַיֲעקֹב ָאִבינּו )בראשית לב, ח(: "ַוִיּ ּפֶ

י ַהּגֹוִיים נֹוְטֵרי ֵאיָבה ֵהם.  ְקִניט ּגֹוי ָקָטן, ּכִ ֶצר לֹו". ַאל ּתַ – ַוֵיּ

ַאל   – ָהר  ּנָ ּבַ טֹוַבַעת  ה  ָ ִאׁשּ ָרִאיָת  ה:  ַהְרּבֵ יק  ַצּדִ ִהי  ּתְ ַאל 

ַמְעּתָ ִאיׁש אֹוֵמר  ֶזה, ׁשָ ה ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ּתֹאַמר ָאנּוס ְולֹא ֶאְרֶאּנָ

ה לֹו ְוֶאְהֶיה ָרִכיל;  ְלַהּכֹות ֶאת ֲחֵברֹו – ַאל ּתֹאַמר לֹא ֲאַגּלֶ

ִפי  ּכְ לֹו  ֶוֱאֹמר  טז(,  יט,  )ויקרא  ֵרֶעָך"  ם  ּדַ ַעל  ַתֲעֹמד  "לֹא 

 . ְלּתָ ָך ִהּצַ ְלׁשֹון ְרִכילּות, ְוָאז ֶאת ַנְפׁשְ ּלֹא ּבִ ָך ׁשֶ ְיָכְלּתְ

ה,  ן ַעל ָיְדָך ַיְחְמֶדּנָ ְפֵני ֲחֵבְרָך ּפֶ ָיְפָיּה ּבִ ה ּבְ ָ ַח ִאׁשּ ּבֵ ׁשַ ַאל ּתְ

ּוְכִתיב )שמות כ, יג( "לֹא ַתְחֹמד" – ְקִרי ֵבּה "לֹא ַתְחִמיד", 

ין  ּבֵ ְוֵתֵלְך  ַעְצְמָך  ט  ֵ ַקׁשּ ּתְ ֵתָחֵמד" – ַאל  ֵבּה "לֹא  ְקִרי  ְוֵכן 

ֲאִפּלּו  ֶהן  ִעּמָ יָחה  ׂשִ ה  ְרּבֶ ּתַ ְוַאל  ְלָך.  ְתַאּוּו  ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ים  ׁשִ ַהּנָ

ִלְברּוְרָיה  ַאל  ָ ׁשּ ׁשֶ אֹותֹו  ּכְ יָחה:  ׂשִ ִרּבּוי  ְוֶזה  ָך.  ּתְ ִאׁשְ ִעם 

ִליִלי  ּגְ לֹו:  ָאְמָרה  ְללֹד?  ֵנֵלְך  ֶרְך  ּדֶ ֵאיזֹו  ּבְ ע"ב(  נג  )עירובין 

ֶצַבע  ִבְגֵדי  ּבְ ן  ְיַעּיֵ ְולֹא  ְללֹד.  ֵאיזֹו  ּבְ לֹוַמר  ְלָך  ָהָיה  ׁשֹוֶטה, 

ל  ּכָ ָבר:  ּדָ ל  ׁשֶ ָללֹו  ּכְ ַהּכֶֹתל.  ַעל  טּוִחים  ׁשְ ַוֲאִפּלּו  ֶהן,  ּלָ ׁשֶ

ּבּוָרן  ּוִמּדִ ָנן  ּתָ ּוִמּמַ ָאן  ָ ׂשּ ּוִמּמַ ֵמֶהן  ְלִהְתַרֵחק  ּיּוַכל  ֶ ּשׁ ַמה 
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ס ֶאת  ְלַהֲחִטיא  ֵאׁש  ּכָ ּבֹוֵער  ָהָרע  ֵיֶצר  ִמיד  ּתָ י  ּכִ ִיְתַרֵחק,   –

ְחּבּולֹות  ָעה יֹוֵעץ ּתַ ל ׁשָ ָהָאָדם, ְוָלֵכן ָצִריְך ָהָאָדם ִלְהיֹות ּכָ

ַלֲעׂשֹות ִמְלָחָמה ִעּמֹו. 

ְבחֹו  א ּבֹו, ּוִמּתֹוְך ׁשִ ְתַקּנֵ ּמִ ְפֵני ׂשֹוְנאֹו ׁשֶ ַח ָאָדם ּבִ ּבֵ ׁשַ ַאל ּתְ

ח  ִמּקַ ה  ַגּנֶ ּתְ ְפֵני אֹוֲהבֹו. ַאל  ּבִ הּו  ַגּנֵ ּתְ ְוַאל  נּותֹו.  ּגְ ִליֵדי  א  ּבָ

ב  ׁשֵ ּתֵ ה  ָלּמָ י  ּכִ ֹתק,  ׁשְ א  ֶאּלָ ֵחהּו,  ּבְ ׁשַ ּתְ ְוַאל  ָפָניו  ּבְ ֲחֵברֹו 

ְוַתֲחִניף. 

ן ְלֵבית ֲחֵבְרָך.  ּכֵ ְתאֹום, ְוָכל ׁשֶ ֵנס ְלֵביְתָך ּפִ ּכָ ַאל ּתִ

ְוהֹוֶגֶנת  ֵעָצה טֹוָבה  ן  ּתֵ א  ֶאּלָ ָך,  ְרּכְ ּדַ ְלִפי  ָאָדם  ַיֵעץ  ּתְ ַאל 

ָבר:  ּדָ ל  ׁשֶ ָללֹו  ּכְ ַהּבֹוֵרא.  ִלְכבֹוד  ָך  ִאּתְ ֵעץ  ּוָ ּיִ ׁשֶ ִמי  ְלָכל 

ה  ַאּתָ ְלָמה  ַמְבִחין  ָאָדם  ֵאין  ׁשֶ ָך  ְלִלּבְ סּור  ַהּמָ ָבר  ּדָ ל  ּכָ

ן, ְלטֹוָבה אֹו ְלָרָעה, ֶנֱאַמר ּבֹו )ויקרא יט, יד( "ְוָיֵראָת  ּוֵ ִמְתּכַ

ָך.  ְבּתֶ יר ַמֲחׁשַ ּכִ ֱאלֶֹהיָך", ַהּמַ ּמֵ

ַוֲאִפּלּו  ָפָניו,  ּבְ ּלֹא  ׁשֶ ֲאִפּלּו  ִכּנּויֹו,  ּבְ ָאָדם  ׁשּום  ְקָרא  ּתִ ַאל 

ִעְנָין  ּבְ ַעְצְמָך  חֹק  ּדְ ַאְך  ירֹו,  ְלַהּכִ ּיּוַכל  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְלָאָדם  לֹוַמר 

ְקָרא ְלׁשּום ָאָדם  יֵרהּו. ַאל ּתִ ּכִ ּיַ לֹוִני ַעד ׁשֶ ן ּפְ לֹוִני ּבֶ ַאֵחר ּפְ

ֶרְך  ַבר ִנּוּול, ַוֲאִפּלּו ְלָקָטן ָאסּור ִלְקרֹותֹו ָמאּוס ּדֶ ׁשּום ּדְ ּבְ

ים.  ים ּוְקדֹוׁשִ ם ְנִקּיִ ּלָ י ּכֻ חֹוק, ּכִ ׂשְ

]ְולֹא[  א(  )ֶאּלָ יִֹפי  ּבְ ְולֹא  ֵחן  ּבְ לֹא  ּגֹוי  ׁשּום  ַח  ּבֵ ׁשַ ּתְ ְוַאל 

אֹו  ֶנֱאָמנּות  אֹו  טֹוָבה  ה  עֹוׂשֶ ּגֹוי  ְרֶאה  ּתִ ּוְכׁשֶ יו.  ַמֲעׂשָ ּבְ

ְוַאל  ָרֵאל,  ְלִיׂשְ את  ַחּטָ ים  ְלֻאּמִ ֶחֶסד  י  ּכִ ַאג,  ּדְ  – ְצָדָקה 

לֹום. ְוַאל  ְרֵכי ׁשָ ֵני ּדַ ְפֵניֶהם ִמּפְ ִדיֵנם ְלַכף ְזכּות ִאם לֹא ּבִ ּתְ

ְמָאה  מֹות ַהּטֻ יֹו ְלסֹוְפֵרי ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ַהּכֹוְתִבים ׁשְ ן ּדְ ּתֵ ּתִ

ַע ְיֵדי עֹוְבֵרי ֲעֵבָרה.  י ָאסּור ְלַסּיֵ ּוְפִסיֵליֶהם, ּכִ

ן  ּכֵ ֵהָמה ֵהן עֹוף, ְוָכל ׁשֶ ים, ֵהן ּבְ ֲעֵלי ַחּיִ ַצֵער ּבַ ֵמר ִמּלְ ָ ִהׁשּ

ה  קֹום. ִאם ַאּתָ ֶצֶלם ַהּמָ ּבְ הּוא ָעׂשּוי  ּלֹא ְלַצֵער ָאָדם, ׁשֶ ׁשֶ

ֵני ֵביְתָך,  ים ּבְ ים, ִיְהיּו ֲעִנּיִ ּכֹר ּפֹוֲעִלים ּוָמָצאָת ֲעִנּיִ רֹוֶצה ִלׂשְ

ם  ּלֵ ה ָלֶהם, ּוְתׁשַ ַצּוֶ בֹוד ּתְ ֶרְך ּכָ ה אֹוָתם, ַאְך ּדֶ ַבּזֶ ְוַאְך ַאל ּתְ

ה ָלאִוים ֵיׁש  י ַהְרּבֵ ֵלְך ָוׁשּוב, ּכִ ְדֵחם ּבְ ָלם, ְוַאל ּתִ ָכָרם ֻמׁשְ ׂשְ

א ֶאת ַנְפׁשֹו.  ָבר, ְוֵאָליו הּוא נֹוׂשֵ ּדָ ּבַ

ְולֹא  ִבים,  ַהּיֹוׁשְ ין  ּבֵ ֲעֹמד  ּתַ ְוַאל  ָהעֹוְמִדים  ין  ּבֵ ב  ׁשֵ ּתֵ ַאל 

ֵמַח  ׂשָ ְולֹא  ִנים,  ׁשֵ ַהּיְ ין  ּבֵ ֵער  ִהי  ּתְ ְוַאל  ָהֵעִרים  ין  ּבֵ ן  יׁשַ ּתִ

ָבר: ַאל  ל ּדָ ָללֹו ׁשֶ ֵמִחים. ּכְ ְ ין ַהׂשּ ין ָהֲעֵצִבים ְולֹא ָעֵצב ּבֵ ּבֵ
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ס ּוְבִיְרַאת  ְלטֹוָבה  ִיְהֶיה  ַהּכֹל  ַאְך  ְנָהג,  ַהּמִ ִמן  ָאָדם  ה  ּנֶ ְיׁשַ

מֹוָתם.  ִאם רֹוֶאה ֵלִצים – ַאל ִיְתלֹוֵצץ ּכְ ַמִים, ׁשֶ ׁשָ

ָמקֹום  ֲעֹמד ּבְ יָת, ְוַאף ַאל ּתַ ָעׂשִ ָבר ׁשֶ ּום ּדָ ֵאר ִמׁשּ ְתּפָ ַאל ּתִ

ֵני  ּבְ חּוָך  ּבְ ִ ּשׁ ׁשֶ ַמְעּתָ  ׁשָ ְוִאם  ְלָבֶבָך.  ּה  ִיְגּבַ ן  ּפֶ ַמֲעָלה,  ׁש  ּיֵ ׁשֶ

ָבר.  ּדָ ַאג ְוִהְצַטֵער ּבַ ָאָדם, ּדְ

ְוִאם  ֶהם.  ִעּמָ ָכר  ׂשָ ל  ַקּבֵ ּתְ לֹא  י  ּכִ ּבּור,  ַהּצִ ִמן  ְפרֹשׁ  ּתִ ַאל 

ְיֵדיֶהם  ְמִניִחים  ָלָאָדם  לֹו  ים  ַהְמַלּוִ ַמְלָאִכים  ֵני  ׁשְ ְפרֹשׁ,  ּתִ

ִיְרֶאה  ַאל  ּבּור  ַהּצִ ִמן  ַרׁש  ּפָ ׁשֶ לֹוִני  ּפְ ְואֹוְמִרים:  רֹאׁשֹו  ַעל 

ֶאה  ְתּגָ ּתִ ַאל   – ְרָנס  ּפַ ִצּבּור  ִמּנּוָך  ִאם  ּבּור.  ַהּצִ ֶנָחַמת  ּבְ

ַמִים, ּוְסֹבל  ם ׁשָ ּלֹא ְלׁשֵ ִטיל ֲעֵליֶהם ֵאיָמה ׁשֶ ֲעֵליֶהם, ְוַאל ּתָ

ְרַנס ַהּדֹור.  דֹול ּפַ י ּגָ ָטְרָחם, ּכִ

ר ַלְחּתֹם  ַיּתֵ ָבה אֹו ּתְ ר אֹות אֹו ּתֵ ַחּסֵ ה סֹוֵפר, ַאל ּתְ ְוִאם ַאּתָ

ַעת  ׁשְ ֵהר ּבִ ד ּתֹוָרה, ִהּזָ ִכיר ְלַלּמֵ ה ׂשָ רֹאׁש. ִאם ַאּתָ ְמָך ּבָ ׁשִ

י  ָבר, ּכִ ֲעׂשֹות ְמָלאָכה ַאֶחֶרת, ַאף לֹא ׁשּום ּדָ ָך ִמּלַ ְמַלאְכּתְ

ְמֶלאֶכת  ָך  ּוְמַלאְכּתְ ַמע,  ׁשְ ּתִ ְולֹא  ְלִמיֶדיָך  ּתַ ִיְטעּו  ֶרַגע  ּבְ

ְלׁשּום  ר  ּוְלַדּבֵ ַלֲענֹות  לֹא  ְוַאף  "ָארּור".  ּבְ ה  ּוְרִמּיָ ה,  ְרִמּיָ

ה ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה )תענית כג ע"א(.  א ִחְלִקּיָ ָאָדם, ּוְלַמד ֵמַאּבָ

ֵאינֹו  ׁשֶ ּוְכתּוִבים  ְנִביִאים  ׁש,  ֻחּמָ ֵסֶפר  אָֹהֶליָך  ּבְ ן  ּכֵ ׁשְ ּתַ ַאל 

ַמֲעֶקה  לֹא  ּבְ יְתָך  ּבֵ ִניַח  ּתָ ְוַאל  יהֹו.  ְלַהּגִ ָיַדְעּתָ  ִאם  ּה  ֻמּגָ

ל  ׁשֶ ָללֹו  ּכְ יק.  ַמּזִ ׁשּום  אֹו  ַרע  ֶלב  ּכֶ ל  ַגּדֵ ּתְ ְוַאל  ְדֵרגֹות,  ַלּמַ

ק ְוָכל ִמְכׁשֹול.  ל ֶהּזֵ יְתָך ּכָ ָבר: ָהֵסר ִמּבֵ ּדָ

ָבר ַלֲעׂשֹות ּבֹו ְמָלאָכה – ַאל  ל ּדָ ִלי ֵמֲחֵבְרָך אֹו ּכָ ַאְלּתָ ּכְ ׁשָ

ּלֹא  ׁשֶ ָבר  ּדָ ׁשּום  ַאל  ׁשְ ּתִ ְוַאל  ַאֶחֶרת.  ְמָלאָכה  ּבֹו  ה  ֲעׂשֶ ּתַ

ִאיל  ׁשְ ּתַ ְוַאל  ְזָלן הּוא.  ּגַ ַעת  ִמּדַ ּלֹא  ׁשֶ ֹוֵאל  ַהׁשּ י  ּכִ ְרׁשּות,  ּבִ

ּנּו. ְוִאם ָנַתן ְלָך ָאָדם  ַאְלּתָ ִמּמֶ ָ ׁשּ לֹא ְרׁשּות ִמי ׁשֶ ַלֲאֵחִרים ּבְ

ִאם  אֹו  ְרׁשּותֹו.  ּבִ ּלֹא  ׁשֶ ֶרּנּו  ְמּכְ ּתִ ַאל  ּבֹו,  ׁש  ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ ָבר  ּדָ

ה  ּנֶ י ַהְמׁשַ ֶהם ָחלּוק, ּכִ ח ּבָ ּקַ ית, ַאל ּתִ ח ַטּלִ ִמים ִלּקַ ָנַתן ְלָך ּדָ

)שבת לא  ּתֹוָרה  ּבַ דֹול  ּגָ ָלל  ּכְ ְזָלן הּוא.  ּגַ ִית  ַהּבַ ַעל  ּבַ ַעת  ִמּדַ

ֲעִביד.  ֲעָלְך ָסִני, ְלַחְבָרְך ָלא ּתַ ע"א(: ּדַ

ֵמר  ָ ּשׁ ה ִמְצוֹות ְוֵאיְך ּתִ ֲעׂשֶ ָעה ֲחׁשֹב ֵאיְך ּתַ ְוָכל ֵעת ְוָכל ׁשָ

ָבר  ּדָ סֹוף  טֹוָבה.  ּבְ ַהּיֹום  ל  ּכָ ִלים  ׁשְ ּתַ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ֵמֲעֵבָרה, 

ַהְרֵהר  ַאְך  ָאֶון,  בֹות  ַמְחׁשְ ל  ּכָ ָך  ּבְ ִמּלִ ָהֵסר  ָמע,  ִנׁשְ ַהּכֹל 

ַיְחׁשֹב  א  ּסֵ ַהּכִ ֵבית  ּבְ ף  ְמֻטּנָ ּוְבָמקֹום  ַמִים.  ׁשָ ְוִיְרַאת  ּתֹוָרה 

ְמקֹום  בֹות ְטהֹורֹות ּבִ ּבֹו ַמֲחׁשָ ָבר ָיִסיר ִמּלִ ּבֹונֹות, ְוֶזה ַהּדָ ֶחׁשְ

ֵאיְך  ָהִראׁשֹוָנה  ְבּתֹו  ְלַמֲחׁשַ ָיׁשּוב  ָטֳהָרתֹו  ְוַאֲחֵרי  ִטּנֶֹפת, 
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ס ִיְרָאה".  ֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא, ְוֶזה ִנְקָרא "ָערּום ּבְ ִיְהֶיה ָזִהיר ּבַ

ְלֵבית  ֵלְך  ּתֵ ׁשֶ ֶטֶרם  ָיֶפה  ָיֶפה  ַעְצְמָך  ּוְבדֹק  ֵלְך  ֶעֶרב  ְלֵעת 

ת  ְתִפּלַ ָאַמְרנּו ּבִ ֶדר ׁשֶ ל ַהּסֵ ה ּכָ ה, ּוְלַבׁש ִמְכָנֶסיָך ַוֲעׂשֵ ִפּלָ ַהּתְ

ְולֹא  ה  ַהַחּמָ ימֹות  ּבִ לֹא  ּתֹאַכל  לֹא  ּתּוַכל,  ְוִאם  ֲחִרית.  ׁשַ

ְרׁשּו  ּדָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהֶעֶרב,  ת  ִפּלַ ּתְ ְלַאַחר  ַעד  ִמים  ׁשָ ַהּגְ ימֹות  ּבִ

ָך" )מלכים א  ַלְכּתָ ַאֲחֵרי ַגּוֶ ַרּבֹוֵתינּו )ברכות י ע"ב( "ְואִֹתי ִהׁשְ

ַמִים? ִאם לֹא  ל עֹל ַמְלכּות ׁשָ ַקּבֵ ֵאיָת ּתְ ְתּגָ ּנִ יד, ט( – ְלַאַחר ׁשֶ

ְרָסאֹות.  לֹשׁ ּפַ עּור ׁשָ דֹול ׁשִ עֹוד ַהּיֹום ּגָ ּתֹאַכל ּבְ

ְקִריַאת  ִיְקָרא  ִכיָבה,  ׁשְ ְזַמן  יַע  ְוִהּגִ ה  ִפּלָ ַהּתְ ית  ִמּבֵ א  ּבָ

בֹות  ּתֵ מֹוֶנה  ּוׁשְ ִעים  ְוַאְרּבָ ָמאַתִים  ּה  ּבָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּה,  ּלָ ּכֻ ַמע  ׁשְ

ֵאיָבִרים  מֹוָנה  ּוׁשְ ִעים  ְוַאְרּבָ אַתִים  ִמּמָ יק  ַמּזִ ל  ּכָ ְלַהְרִחיק 

ּוִמְקָראֹות  ֲחִתיָמה,  לֹא  ּבְ יֵבנּו"  ּכִ ְו"ַהׁשְ ֹנַעם",  "ִויִהי  ּבֹו,  ׁשֶ

ַיד ּבֹוְראֹו,  ְמִעיט. ְוַיְפִקיד רּוחֹו ּבְ ה ְוֶאָחד ַהּמַ ְרּבֶ – ֶאָחד ַהּמַ

ַרּבֹוֵתינּו  ְדָאְמֵרי  ּכִ ַהְמַצֲעִרים אֹותֹו,  ְלָכל  ְוִיְמחֹל  ה,  ְוִיְתַוּדֶ

ְמַצֲעַרן".  ֵרי ֵלּה ְלָכל ַמאן ּדִ )מגילה כח ע"א(: "ׁשָ

ְך  ֹמאל ְוַאַחר ּכָ ל ׂשְ ין ָצפֹון ְלָדרֹום, ְוַיְחלֹץ ׁשֶ תֹו ּבֵ ן ִמּטָ ְוִיּתֵ

תֹו ְולֹא ִיְראּוהּו קֹורֹות  ִמּטָ ב, ְוָיִסיר ֲחלּוקֹו ּבְ ּכַ ל ָיִמין, ְוִיׁשְ ׁשֶ

הּוא  ר  ֲאׁשֶ קֹום  ּמָ ּבַ קֶֹדׁש  ְתֵבי  ּכִ ם  ׁשָ ֵיׁש  ְוִאם  ה.  ְמֻגּלֶ יתֹו  ּבֵ

ה. ְוַאל  ֵתָבה ּוְמֻכּסֶ ׁש ָצִריְך ְלָהִניַח ּבְ ה. ְוֻחּמָ ם, ְיַכּסֶ ׁשֹוֵכב ׁשָ

ים ָידֹו ַעל ָהֶעְרָוה.  ן ָיׂשִ ן, ּפֶ ַרְקּדָ ן ּפְ ִייׁשַ

ְנָבָלה,  ּה  ִעּמָ ר  ּבֵ ִמּדַ ֵהר  ְוִיּזָ ָצנּוַע,  ִיְהֶיה  ה,  ָ ִאׁשּ לֹו  ֵיׁש  ְוִאם 

א  ּבָ ַהּכֹל  ַעל   – ּתֹו  ְלִאׁשְ ִאיׁש  ין  ּבֵ ׁשֶ ֵטָלה  ּבְ יָחה  ׂשִ ַאף  י  ּכִ

י  ּכִ ַאֶחֶרת,  ה  ָ ִאׁשּ ּבְ ְיַהְרֵהר  ַאל  ִעיָלה  ּבְ ַעת  ּוִבׁשְ ט.  ּפָ ִמׁשְ ּבְ

ּתֹו ִלְדַבר ִמְצָוה,  ָניו ַמְמֵזִרים. ְוַאל ָיֹכף ִאׁשְ ה ּבָ ְמַעט עֹוׂשֶ ּכִ

ּה עֹוָנה ַאַחת,  ּה ָסמּוְך ְלִוְסּתָ ׁש ִעּמָ ּמֵ ה. ְוַאל ְיׁשַ ֶסּנָ א ְיַפּיְ ֶאּלָ

ּלֹא יֹוִציא ׁשּום ִנּבּול ּוְדַבר  ֵהר ְמאֹד ְמאֹד ׁשֶ ּיֹום. ְוִיּזָ ְולֹא ּבַ

ם  ְלׁשֵ ה  ַמֲעׂשֶ ַעת  ׁשְ ּבִ ן  ּוֵ ְוִיְתּכַ חֹוק.  ׂשְ ֶרְך  ּדֶ יו ַאף  ִמּפִ ֶעְרָוה 

ן  ּוֵ ִיְתּכַ ְולֹא  ם,  ֵ ַהׁשּ ַדְרֵכי  ּבְ ְלכּו  ּיֵ ׁשֶ ִנים  ּבָ לֹו  ְהיּו  ּיִ ְוׁשֶ ִמְצָוה, 

ָלה. ְוקֶֹדם  ּלֹא יֹוִציא ֶזַרע ְלַבּטָ ִפי ְיָכְלּתֹו ׁשֶ ֵהר ּכְ ַלֲהָנָאתֹו, ְוִיּזָ

ן ְוָינּוַח.  ב ְוִייׁשַ ּכַ ם ִמְצַות ְוָהִגיָת, ְוִיׁשְ ב ִיְלֹמד, ְלַקּיֵ ּכַ ׁשְ ּיִ ׁשֶ

ה  ֵהּנָ ל ְיֵמי ַהְבלֹו, ְועֹוד יֹוִסיף ּכָ ה ִיְנַהג ּכָ ֶדר ַהּזֶ ל ַהּסֵ ִהְנּהֵ ּכָ

ַמִים.  ה ַלֲעׂשֹות טֹוָבה ְוִיְרַאת ׁשָ ְוָכֵהּנָ

ִמְקָרא  ַנִים  ׁשְ בּוַע,  ׁשָ ָכל  ּבְ ּבּור  ַהּצִ ִעם  ּיֹוָתיו  ְרׁשִ ּפַ ִלים  ְוַיׁשְ

ִמְקָרא  ַנִים  ׁשְ ִיְקָרא  ְרּגּום,  ּתַ לֹו  ֵאין  ְוִאם  ְרּגּום.  ּתַ ְוֶאָחד 
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ס ְקָרא,  ַהּמִ ָעִמים  ּפְ לֹשׁ  ׁשָ ִמּלֹוַמר  יֹוֵתר  ְוטֹוב  ַלַע"ז,  ְוֶאָחד 

ל  ּכָ ִקי,  ּבָ ֵאינֹו  ׁשֶ ְלִמי  ְקָרא  ַהּמִ ְלָהִבין  ָהָיה  ְרּגּום  ַהּתַ י  ּכִ

ִיְקָרא  ְקָרא  ְוַהּמִ ֲעזּות.  ַהּלַ ְלׁשֹון  ִהיא  ׁשֶ רּוׁש  ּפֵ ַלַע"ז  ן  ּכֵ ׁשֶ

ק.  לֹא ִזְמָרה – ַהּתֹוָרה חֹוֶגֶרת ׂשַ י ַהּקֹוֵרא ּבְ ְנִגינֹוָתיו, ּכִ ּבִ

ה ֲעָבִדים,  ּמָ ת. ַוֲאִפּלּו ֵיׁש לֹו ּכַ ּבָ ת ִיְטַרח ִלְסעּוַדת ׁשַ ּבָ ּוְבֶעֶרב ׁשַ

ה,  ּוַמְלּכָ ה  ּלָ ּכַ ְקֵראת  ַהּנִ ת  ּבָ ׁשַ ִלְכבֹוד  ַעְצמֹו  ּבְ הּוא  ִיְטַרח 

ָהא  י  ּכִ ת,  ּבָ ׁשַ ִתּקּוֵני  ּבְ ל  ּדֵ ּתַ ְוִיׁשְ ְצוֹות.  ַהּמִ ל  ּכָ ֶנֶגד  ּכְ קּוָלה  ּוׁשְ

ים  ּבּוָטא )שבת קיט ע"א(. ּוְלִפי ּכֹחֹו ִיְקֶנה ַמֲעַדּנִ ָרָבא ָמַלח ׁשִ ּדְ

ּוְלַמְעָלה,  ְנָחה  ַהּמִ ִמן  ת  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ יֹאַכל  ְולֹא  ת.  ּבָ ׁשַ ְלעֶֹנג 

א  ּסֵ ּכִ ְלָחן,  ׁשֻ ַיֲערְֹך  ָלֶעֶרב  ְוָסמּוְך  ת.  ּבָ ׁשַ ְסעּוַדת  ַיְפִסיד  ן  ּפֶ

ּוְמנֹוָרה, ְוָיִכין ַהּכֹל, ּכֹוסֹות ּוְקָערֹות. ְוִיְהֶיה ָזִהיר ְלַיִין ְלִקּדּוׁש 

מֹו  ּכְ ינֹו,  ַסּכִ ִחיז  ְוַיׁשְ ת.  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ָכל  ּבְ ְרָניו  ִצּפָ ְוִיּטֹל  ַהּיֹום. 

י ְוֵהִכינּו" )שמות טז,  ִ ּשׁ ִ ּיֹום ַהּשׁ ְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו )ספרי(: "ְוָהָיה ּבַ ּדָ ׁשֶ

לֹום ָאֳהֶלָך"  י ׁשָ ְרׁשּו: "ְוָיַדְעּתָ ּכִ ין, ְועֹוד ּדָ ָחַזת ַסּכִ ה( – ֶזה ַהׁשְ

ְרֶזל ְולֹא יּוַכל  י ִאם ֵקֶהה ַהּבַ ין, ּכִ ָחַזת ַסּכִ )איוב ה, כד( – ֶזה ַהׁשְ

ין  ַחּמִ ּבְ ְוַרְגָליו  ָיָדיו  ָניו,  ּפָ ְוִיְרַחץ  ִית.  ּבַ לֹום  ַלְחּתְֹך, ֵאין ֶזה ׁשְ

ַיְחׁשֹב  ה,  ֲעׂשֶ ּיַ ֶ ּשׁ ַמה  ְוָכל  ְצָרָכיו.  ל  ּכָ ה  ָעׂשָ ׁשֶ ַאַחר  ָלֶעֶרב 

ָכה  ְויֹוִסיף ֵמחֹל ַעל ַהּקֶֹדׁש. ְוִעם ֲחׁשֵ ת.  ּבָ ַלֲעׂשֹות ִלְכבֹוד ׁשַ

רֹאׁש ָהִאיָלנֹות.  ֶמׁש ּבְ ֶ עֹוד ַהׁשּ ְבָגָדיו, ְוַיְדִליק ּבְ ֵמׁש ּבִ ְיַמׁשְ

ּבֹו  ג, ְוָיִסיר ִמּלִ ת, ְוָינּוַח ְוִיְתַעּנֵ ּבָ ל ׁשַ ל ׁשֶ ּלֵ ׁש ַהּיֹום – ִיְתּפַ ִקּדֵ

ד  ל ְמַלאְכּתֹו ֲעׂשּוָיה. ִויַכּבֵ ִאּלּו ּכָ ָבה, ּכְ ל ֲאָנָחה ְוָכל ַמֲחׁשָ ּכָ

ּיּוַכל,  ֶ ּשׁ ַמה  ִפי  ּכְ ָערּוְך  ְלָחן  ְוׁשֻ ה  ְנִקּיָ ְכסּות  ּבִ ת  ּבָ ַ ַהׁשּ ֶאת 

לֹשׁ ְסעּודֹות.  ְויֹאַכל ׁשָ

ֶחְפֵצי  ּבְ ַאְך  לֹו,  ִריִכים  ַהּצְ ֲחָפָציו  ּבַ ָבר  ּדָ ׁשּום  ר  ְיַדּבֵ ַאל 

יָחה ִאם לֹא  ה ׂשִ ר. ְוַאל ַיְרּבֶ ָעְברּו – ֻמּתָ ּבֹונֹות ׁשֶ ַמִים. ֶחׁשְ ׁשָ

ירּו  ִהּתִ לֹום  ׁשָ ֵאַלת  ׁשְ י ַאף  ּכִ ַמִים,  ׁשָ ְוִיְרַאת  ִדְבֵרי תֹוָרה  ּבְ

ה ִאם לֹא ָלֶלֶכת ִלְדַבר ִמְצָוה,  ּסָ ִסיָעה ּגַ י. ְוַאל ַיְפִסיַע ּפְ קֹשִׁ ּבְ

תּו  ּמֵ ׁשֶ ֵמאֹוֲהָביו  ר  ְיַדּבֵ ְוַאל  ה,  ַיֲעׂשֶ ַאל  טַֹרח  ׁשּום  ְולֹא 

ָבר: ִנְקָרא יֹום עֶֹנג ּוְמנּוָחה.  ל ּדָ ָללֹו ׁשֶ ל ָעְגַמת ֶנֶפׁש. ּכְ ּוִמּכָ

ֵמֵעיָניו.  ְמָעה  ּדִ יֹוִציא  ְוַאל  ַהּקֶֹדׁש,  ַעל  ַהחֹל  ִמן  ְויֹוִסיף 

לֹום.  ָ י ַרּבֹוֵתינּו ֲעֵליֶהם ַהּשׁ ִהְלכֹוָתיו ַעל ּפִ ְמֵרהּו ּכְ ְוִיׁשְ

ה  ִפּלָ ּתְ יל ּבַ ה ְוַעל ַהּכֹוס. לֹא ִהְבּדִ ִפּלָ ּתְ יל ּבַ ת ַיְבּדִ ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ּבְ

ה  ַאּתָ רּוְך  "ּבָ ְיָבֵרְך   – יל  ִהְבּדִ ׁשֶ קֶֹדם  ְצָרָכיו  ַלֲעׂשֹות  ּוָבא 

ה  ְוַיֲעׂשֶ ְלחֹל",  קֶֹדׁש  ין  ּבֵ יל  ְבּדִ ַהּמַ ָהעֹוָלם  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי 

ֵאינֹו ָצִריְך  י ׁשֶ ת, ַאף ַעל ּפִ ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ְלָחנֹו ּבְ ר ׁשֻ ְצָרָכיו. ִויַסּדֵ

חֹות. ּוְבֶעֶרב יֹום  ּבָ ירֹות ְוִתׁשְ ׁשִ ה ּבְ ְלּכָ ה ַהּמַ ִית, ִויַלּוֶ א ְלַכּזַ ֶאּלָ

ת.  ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ָאַמְרנּו ּבְ מֹו ׁשֶ ַעְצמֹו ּכְ טֹוב ִיְנַהג ּבְ
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ס פּוִרים  ְמָחה. ּבְ ְמָחה – ׂשִ ֵעת ׂשִ ָבר: ַלּכֹל ְזַמן. ּבְ ל ּדָ ָללֹו ׁשֶ ּכְ

ּלֹא ֵיֵצא  ַמִים, ׁשֶ ָ ֵהא ִלּבֹו ַלּשׁ ּיְ ה, ַאְך ׁשֶ ּתֶ ְמָחה ּוְבִמׁשְ ׁשִ ה ּבְ ַיְרּבֶ

ְכָנס  ּנִ ֶ ִמּשׁ ֶעֶצב.  ֶעֶצב –  ֵעת  ּבְ ה.  ּפֶ ְוִנּבּול  ֶעְרָוה  ַבר  ּדְ יו  ִמּפִ

יֹום  מֹוָצֵאי  ַעד  ֱאלּול  ְכָנס  ּנִ ֶ ִמּשׁ ְמָחה,  ׂשִ ּבְ ְמַמֲעִטים  ָאב 

ין.  ּפּוִרים ְיֵהא ָחֵרד ְוָיֵרא ֵמֵאיַמת ַהּדִ ַהּכִ

ַתֲעִנית אֹו ְלָכל  ב ּבְ ָכל חֶֹדׁש, יֹום ֶאָחד אֹו יֹוֵתר ֵיׁשֵ ִמיד ּבְ ּתָ

ד.  ְבִכי ּוְבִמְסּפֵ חֹות יֹאַכל ֶלֶחם ּוַמִים, ְואֹותֹו יֹום ִיְהֶיה ּבִ ַהּפָ

ַעל  ַהּסֹוֵפד  ָאָדם  ּכְ  – ד  ּוִמְסּפֵ ְדָמעֹות,  ּבִ ַהּבֹוֶכה  ֶזה   – ִכי  ּבְ

ֵחְטא  יִתי  ָעׂשִ ׁשֶ ִלי  אֹוי  ְואֹוֵמר:  יו  ַמֲעׂשָ ר  ְמַסּפֵ ֵמתֹו, 

ל עֹוָלם. ְוזֹוִהי  י ְלַמְלּכֹו ׁשֶ י ַנְפׁשִ ְבּתִ ה ִחּיַ ּמָ לֹוִני, אֹוי ִלי, ּכַ ּפְ

)יואל ב,  ִביא  ַהּנָ יֹוֵאל  ְיֵדי  ֶאְמָרה ַעל  ּנֶ ׁשֶ ה  ַהְמֻעּלָ ׁשּוָבה  ַהּתְ

ְגֵדיֶכם ְוׁשּובּו ֶאל ְיָי – ּוְבצֹום  יב–יג(: " ְוִקְרעּו ְלַבְבֶכם ְוַאל ִבּ

ה, ְוַאל  ָעׂשָ ד". ְוִיְתֶהה ַעל ֲעוֹונֹות ְנעּוָריו ׁשֶ ּוִבְבִכי ּוְבִמְסּפֵ

לּוִיים  ה ַעל ֲעוֹונֹוָתיו ַהּגְ ָיׁשּוב ַלֲעׂשֹות עֹוד. ּוְבָכל יֹום ִיְתַוּדֶ

ָידֹו.  ֶרץ ּבְ ֲהָוָיָתם, ְוִיְהֶיה מֹוֶדה ְועֹוֵזב ְולֹא טֹוֵבל ְוׁשֶ לֹו ּכַ

ֵני  ּבְ חֹוֵלי  ל  ּכָ ַעל  ְלׁשֹונֹו  ַצחּות  ִפי  ּכְ יֹום  ָכל  ּבְ ל  ּלֵ ְוִיְתּפַ

ְצלּו  ּנָ ּיִ ְוׁשֶ ֶיֱחלּו  ּלֹא  ׁשֶ ִריִאים  ַהּבְ ְוַעל  אּו,  ְתַרּפְ ּיִ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ

ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ֶאת  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ יל  ּצִ ּיַ ְוׁשֶ ֵנֶזק,  ל  ִמּכָ

ִמיֵני  ל  ּוִמּכָ ֲעִנּיּות  ְקּדּוֵקי  ּוִמּדִ ָרעֹות  ּוֵמרּוחֹות  ּגֹוִיים  ל  ִמּכָ

ל ֲאִסיֵרי  יר ּכָ ּתִ ּיַ ׁשֹות ּוָבאֹות ָלעֹוָלם, ְוׁשֶ ְתַרּגְ ְרָענּויֹות ַהּמִ ּפֻ

ל  יב ְלִיְרָאתֹו ּכָ ׁשִ ּיָ ל ֶחְבֵלי ַהּיֹוְלדֹות, ְוׁשֶ יר ֶאת ּכָ ּתִ ּיַ ַעּמֹו, ְוׁשֶ

ן ָלֶהם ֶזַרע טֹוב  ּתֵ ּיִ ִנים ׁשֶ ַיד ּגֹוִיים, ְוַעל ֲחׂשּוֵכי ּבָ ָהֲאנּוִסים ּבְ

ם,  ֵ ַהּשׁ ִיְרַאת  ּבְ ְחיּו  ּיִ ׁשֶ ִנים  ּבָ ָלֶהם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ אֹוָתם  ְוַעל  ר,  ְוָכׁשֵ

ּתֹוָרתֹו,  ֵאִרית  ׁשְ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֹמר  ׁשְ ּיִ ׁשֶ ם  ּלָ ּכֻ ְוַעל 

ׁשּובּו  ּיָ ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו, ְוַעל ַעם ַהּקֶֹדׁש ׁשֶ ְוִיְנקֹם ֶאת ִנְקָמָתם ּבִ

ֵלָמה ְלָפָניו.  ְתׁשּוָבה ׁשְ ֵלם ְוַיֲחִזיֵרם ּבִ ֵלָמה ִויַקּבְ ְתׁשּוָבה ׁשְ ּבִ

ֱאלֶֹהיָך  ְיָי  ָמה  ָרֵאל  ִיְשׂ ה  "ְוַעָתּ ת  ָפָרׁשַ ּבְ יֹום  ָכל  ּבְ ְוִיְקָרא 

ַמִים, ְלַמַען ִיְזּכֹר  ּה ִיְרַאת ׁשָ ּלָ ּכֻ ְך" )דברים י, יב( ׁשֶ ֵאל ֵמִעָמּ שֹׁ

ִמיד ַהּבֹוֵרא ְולֹא ֶיֱחָטא.  ּתָ
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2. שלשה דרכי הכפרה החלוקות זו מזו. כלומר, שלשה סוגי  פו:  פרק א   1. 
4. מהדרכים, שכולן זקוקות  3. מצטרפת  עבירות שחלוקים זה מזה בכפרתם 
אל התשובה כדי להתכפר 5. בתשובה 6. מן השמים. כלומר, עבירתו נמחלת 
עבירתו על   .9 עליו  מלבוא  הפורענות  את  מעכבת   .8 בתשובה   .7 מיד   לו 
וכו’ דוחה  עשה  שמצות  מדמצינו  לא-תעשה,  ממצות   .11 עשה  מצות   .10 
12. וא”כ מדוע כפרת ביטול מצות עשה קלה מכפרת העובר על ל”ת 13. שמקיים 
האדם, הרי בזה ממשיך 14. תיקו”ז עד. 15. ממשיך אור ושפע 16. כשהאדם 
בא לקיים מצוה אזי מברך 17. משא”כ כשנמנע מעשיית ל”ת אינו ממשיך אור, 

אגרת התשובה
פרק א

ָרה ֵהם2, ּוְתׁשּוָבה3  ָפּ ה ִחּלּוֵקי ַכּ לֹוָשׁ סֹוף יֹוָמא1: ְשׁ ְנָיא ְבּ ַתּ

ם ַעד  ב5, ֵאינֹו ָזז ִמָשּׁ ה ְוָשׁ ל ֶאָחד4. ָעַבר ַעל ִמְצַות ֲעֵשׂ ִעם ָכּ

ׁשּוָבה  ְתּ ב7,  ְוָשׁ ה  ַתֲעֶשׂ ִמְצַות לֹא  ּמֹוֲחִלין לֹו6. ָעַבר ַעל  ֶשׁ

ר9. ּפּוִרים ְמַכֵפּ ּתֹוָלה8 ְויֹום ַהִכּ

דֹוָלה11,  ה ְגּ ְלִעְנַין ִקּיּום10 – ִמְצַות ֲעֵשׂ ב ִדּ ַאף ַעל ַגּ רּוׁש, ְדּ ֵפּ

ַעל ְיֵדי ִקּיּום ִמְצֹות  ּום ֶשׁ ה12, ַהְינּו ִמּשׁ ּדֹוָחה ֶאת לֹא ַתֲעֶשׂ ֶשׁ

ֵמֶהָאַרת  ֶעְליֹוִנים  עֹוָלמֹות  ְבּ ַפע  ְוֶשׁ אֹור  יְך  ַמְמִשׁ ה13  ֲעֵשׂ

ְרַמ"ח  ִדּ ַהר14  זֹּ ַבּ תּוב  ָכּ ֶשׁ מֹו  )ְכּ הּוא  רּוְך  ָבּ סֹוף  ֵאין  אֹור 

ַנְפׁשֹו  ַעל  ְוַגם15  א(,  ַמְלָכּ ְדּ ֵאָבִרין  ְרַמ"ח  ִאינּון  קּוִדין  ְפּ

ִמְצוֹוָתיו"17.  ְבּ נּו  ָשׁ ִקְדּ ר  "ֲאֶשׁ אֹוְמִרים16  ֶשׁ מֹו  ְכּ ָהֱאלִֹקית, 

ביאורים
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אג ַרד  ָמּ ֶשׁ ַעל  ָהעֶֹנׁש  לֹו  ּמֹוֲחִלין  ֶשׁ ַאף  ׁשּוָבה,  ְתּ ְלִעְנַין  ֲאָבל 

ל ָמקֹום  ִמָכּ ֶלְך18,  ַהֶמּ ה ַמֲאַמר  ְולֹא ָעָשׂ ַרְך  ִיְתָבּ ַמְלכּותֹו  ְבּ

ת  "ְמֻעָוּ סּוק21  ָפּ ַעל  ַרַז"ל20  ּוְכַמֲאַמר  ְוכו'19.  ר  ֶנְעָדּ ָהאֹור 

ל ַעְרִבית  ַמע ֶשׁ ל ְקִריַאת ְשׁ ֵטּ ִבּ לֹא יּוַכל ִלְתקֹן"22, "ֶזה23 ֶשׁ

ל  ֶשׁ ַמע  ְשׁ ְקִריַאת  ִלְקרֹות  ה  ֵמַעָתּ ְזָהר  ִנּ ֶשׁ ַאף  ְדּ ְוכו'.  אֹו" 

ן ַמה  ׁשּוָבתֹו מֹוֶעֶלת ְלַתֵקּ ְתּ ֲחִרית ְלעֹוָלם, ֵאין  ְוַשׁ ַעְרִבית 

ַעם ַאַחת. ל ַפּ ֵטּ ִבּ ֶשּׁ

ָהַרע  ק  ְדַבּ ִנּ ֶשׁ ְיֵדי  ַעל  ה,  ַתֲעֶשׂ לֹא  ִמְצַות  ַעל  ְוָהעֹוֵבר 

ֻחְצָבּה  ּוְמקֹור  ּה  ְרָשׁ ָשׁ ְבּ ְלַמְעָלה  ָגם  ְפּ ה  עֹוֶשׂ ַנְפׁשֹו24,  ְבּ

ִתּקּוֵני  ְבּ תּוב  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ ה,  ָיּ ֲעִשׂ ַדּ ְסִפירֹות  ר  ֶעֶשׂ ְדּ ים  ְלבּוִשׁ )ִבּ

ָמִתין ִלְבֵני  ְרִחין ִנְשׁ ְייהּו ָפּ ִמיַנּ ִקיַנת לֹון ְדּ ין ְתּ זַֹהר25: "ְלבּוִשׁ

ְלַנְפׁשֹו ְולֹא ְלַמְעָלה ַעד  ָרה27  ָפּ ַכּ א" ְוכו'(, ְלָכְך26 ֵאין  ָנָשׁ

ְמאֹת  ִמֻטּ ֶדׁש  ַהקֹּ ַעל  ר  "ְוִכֶפּ תּוב:  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ ּפּוִרים,  ַהִכּ יֹום 

 שהרי לא עשה שום עשייה 18. בכך שביטל מלקיים את מ”ע שציוהו לעשות
טו א,  21. קהלת  ט.  חגיגה   .20 נעדר  הוא  קיום מ”ע  ע”י   19. האור שנמשך 

22. מה שהחסיר האדם בחייו יקשה עליו לתקן 23. כוונת הפסוק לזה שביטל 
24. בנוסף על מרידתו בה’ בעשותו דבר אשר ציוה לא לעשותו, יש כאן  וכו’ 
דבר של רע, והרע נדבק בנפשו 25. יז. 26. ומכיון שענין הכפרה במצוות ל”ת 
27. אין לזה  וכו’  הוא לתקן ולהסיר את הפגם מנפשו ומשרשה למעלה לכך 

כפרה גמורה בתשובה לחוד לא לנפשו וכו’

ביאורים

ְטָהרּו"29,  ִתּ ה'  "ִלְפֵני  ְוכו'28  ֵעיֶהם"  ְשׁ ּוִמִפּ ָרֵאל  ִיְשׂ ֵני  ְבּ

א ַחס  אן ׁשּום ֻקָלּ ְייָקא. ְוָלֵכן30 ֵאין ִלְלֹמד ִמָכּ "ִלְפֵני ה'" ָדּ

ה,  ַרָבּ ְוַאְדּ ּתֹוָרה.  ַתְלמּוד  ְבּ ּוִבְפָרט  ה,  ֲעֵשׂ ִמְצוֹות  ְבּ לֹום  ְוָשׁ

ָזָרה"  ֲעבֹוָדה  רּוְך הּוא ַעל  ָבּ דֹוׁש  ַהָקּ ר  "ִוֵתּ ַרַז"ל31:  ָאְמרּו 

ר ַעל  ין33, "ְולֹא ִוֵתּ ית ִדּ ֵרתֹות ּוִמיתֹות ֵבּ ֵהן ְכּ ְוכו'32, ַאף ֶשׁ

ְלמּוד ּתֹוָרה"[. ּטּול ַתּ ִבּ

ּפּוִרים  ׁשּוָבה ְויֹום ַהִכּ ין34, ְתּ ית ִדּ ֵרתֹות ּוִמיתֹות ֵבּ ָעַבר ַעל ְכּ

ָרה36.  ָפּ ַהַכּ ּגֹוְמִרין  רּוׁש,  )ֵפּ ְמָמְרִקין  ְוִיּסּוִרין  ּתֹוִלין35 

ָרה  ָפּ י ַכּ ֶפׁש. ִכּ ִטיָפה ְלַצְחֵצַח ַהֶנּ ׁשֹון ְמִריָקה ּוְשׁ ְוהּוא37 ִמְלּ

ֱאַמר40:  ֶנּ ֶשׁ ַהֵחְטא39(,  ִלְכלּוְך  ַח  ַקֵנּ ְמּ ֶשׁ ִקּנּוַח38,  ְלׁשֹון  ִהיא 

אן  ָכּ ַעד  ֲעֹוָנם"42.  ּוִבְנָגִעים  ָעם41  ְשׁ ִפּ ֶבט  ְבֵשׁ י  "ּוָפַקְדִתּ

א: ַרְייָתּ ְלׁשֹון ַהָבּ

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

שיש עבירות שצריכות יסורים כדי להתכפר

ביאורים
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אג ְלַבד43  ׁשּוָבה ִמן ַהּתֹוָרה ִהיא ֲעִזיַבת ַהֵחְטא ִבּ ה ִמְצַות ַהְתּ ְוִהֵנּ

ט סֹוף  ָפּ ן ִמְשׁ ַסְנֶהְדִרין44 ּוְבחֶֹשׁ ֶרק ג' ְדּ ְגָמָרא ֶפּ ְדִאיָתא ִבּ )ִכּ

ֵלב  ְבּ ִלּבֹו  ְבּ ְגֹמר  ִיּ ֶשׁ ַהְינּו  ְדּ ֵעדּות46(,  ְלִעְנַין  ל"ד45  ִסיָמן 

ַרְך ְולֹא  ַמְלכּותֹו ִיְתָבּ ֵלם ְלַבל ָיׁשּוב עֹוד ְלִכְסָלה ִלְמרֹד ְבּ ָשׁ

ה ֵהן  ִמְצוֹות ֲעֵשׂ לֹום, ֵהן ְבּ ֶלְך ַחס ְוָשׁ ַיֲעֹבר עֹוד ִמְצַות ַהֶמּ

ׁשּוָבה, ָלׁשּוב  רּוׁש ְלׁשֹון ְתּ ר ֵפּ ה. ְוֶזהּו ִעַקּ ִמְצוֹות לֹא ַתֲעֶשׂ ְבּ

ל ִמְצוֹוָתיו,  ֹמר ָכּ ָכל ִלּבֹו ּוְבָכל ַנְפׁשֹו47, ְלָעְבדֹו ְוִלְשׁ ֶאל ה' ְבּ

ֹבָתיו  ַמְחְשׁ ָאֶון  ְוִאיׁש  ְרּכֹו  ַדּ ע  ָרָשׁ "ַיֲעזֹב  תּוב48:  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ

ְבָתּ ַעד  ִתיב50: "ְוַשׁ ִבים ְכּ ת ִנָצּ ב ֶאל ה'" ְוכו'49. ּוְבָפָרַשׁ ְוָישֹׁ

ָכל ְלָבְבָך" ְוכו', "ׁשּוָבה  ַמְעָתּ ְבקֹלֹו" ְוכו' "ְבּ ה' ֱאלֶֹקיָך ְוָשׁ

יֵבנּו ה' ֵאֶליָך"52 ְוכו'53.  ָרֵאל ַעד ה' ֱאלֶֹקיָך" ְוכו'51, "ֲהִשׁ ִיְשׂ

ֲעִנית. ׁשּוָבה ִהיא ַהַתּ ַהְתּ ַדַעת ֶהָהמֹון, ֶשׁ ְולֹא ְכּ

43. ולא התענית, כדעת המון העם הסבורים שהתשובה היא התענית 44. כה: 
45. סעיף כ”ט-ל”ה 46. – דהנה הדין שרשע פסול לעדות, וע"י תשובה נעשה 
שמכאן  שמראה  פעולה  עושה  כאשר  דהיינו  ובחו"מ  בגמרא  ומבואר  כשר, 
ואילך לא יחזור עוד לחטוא, ולמשל 'משחקי בקוביא' שפסולים לעדות, חוזרים 
לכשרותם אחר שישובו בתשובה ו'משישברו פסיפסיהם' )שברי עצים שבהם 
49. רבינו  48. ישעיה נה, ז  47. והדבר מתבטא בקבלת עול מצות  משחקים( 
נוספות שענין התשובה אינו התענית אלא לשוב אל על לקבל  מביא ראיות 
עול מלכותו 50. דברים ל, ב 51. הושע יד, ב 52. איכה ה, כא 53. גם מפסוקים 
כתעניות אחרים  ענינים  ולא  ה',  אל  לשוב  הוא  התשובה  שענין  נמצא   אלו 

וכו'

ביאורים

ַמר  ְגּ ֶשׁ ין,  ִדּ ית  ֵבּ ּוִמיתֹות  ֵרתֹות  ְכּ ַעל  ָעַבר  ֶשׁ ִמי  ַוֲאִפּלּו 

רּוְך הּוא  ָבּ דֹוׁש  ַהָקּ ֶשׁ ַהְינּו  ִיּסּוִרים54,  ְיֵדי  ָרתֹו ִהיא ַעל  ָפּ ַכּ

ֶבט" ְוכו',  י ְבֵשׁ תּוב "ּוָפַקְדִתּ ָכּ ֵמִביא ָעָליו ִיּסּוִרים )ּוְכמֹו ֶשׁ

ְלָפָניו  ְרצּוָיה  ׁשּוָבתֹו57  ְתּ ֶשׁ ְכּ ְוַהְינּו56  ְייָקא55(.  ָדּ י"  "ּוָפַקְדִתּ

ֲאַזי  ֵמַאֲהָבה,  ְוַנְפׁשֹו59  ִלּבֹו  ָכל  ְבּ ה'  ֶאל  ׁשּובֹו  ְבּ ַרְך58  ִיְתָבּ

ִנים ְוכו'61 – ִאְתֲערּוָתא  ִים ַהָפּ א60 ְוַכַמּ ְלַתָתּ ִאְתֲערּוָתא ִדּ ְבּ

ֲעוֹונֹו  ְלָמֵרק64  ה'63,  ְוֶחֶסד  ָהַאֲהָבה  ְלעֹוֵרר  ְלֵעיָלא62,  ִדּ

ר ֶיֱאַהב  י ֶאת ֲאֶשׁ תּוב65: "ִכּ ָכּ עֹוָלם ַהֶזּה, ּוְכמֹו ֶשׁ ִיּסּוִרים ָבּ ְבּ

ַמ"ג ׁשּום  "ם ְוַהְסּ ירּו ָהַרְמַבּ ה' יֹוִכיַח" ְוכו'. ְוָלֵכן66 לֹא ִהְזִכּ

ית  ְכֵרתֹות ּוִמיתֹות ֵבּ ׁשּוָבה, ַאף ִבּ ִמְצַות ַהְתּ ָלל ְבּ ֲעִנית ְכּ ַתּ

ּתֹוָרה68:  ַבּ תּוב  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ ְמִחיָלה67,  ת  ַשׁ ּוַבָקּ ּדּוי  ַהִוּ ַרק  ין,  ִדּ

בּו  יֹוֵאל69: "ֻשׁ תּוב ְבּ ָכּ אָתם" ְוכו'. ּוַמה ֶשּׁ "ְוִהְתַוּדּו ֶאת ַחָטּ

54. למרק עוונו בעולם הזה 55. שה' הוא זה שייסר את האדם ולא האדם א"ע 
56. אימתי יזכה האדם מאת ה' ליסורים של אהבה 57. תהיה 58. והוא בשובו 59. 
מתוך אהבת ה' 60. בהתעוררות שלמטה. כלומר, כאשר האדם מתעורר כאן בעולם 
הזה לשוב אל ה' בכל לבו מאהבה 61. עפ"י הכתוב משלי כז, יט 62. אזי מתעורר 
מלמעלה 63. התעוררות של אהבת ה' אל האדם. כי במדה שאדם מודד בה מודדין 
לו מלמעלה 64. ויזכה למירוק 65. משלי ג, יב 66. ומכיון שמצות התשובה מה"ת 
היא עזיבת החטא בלבד 67. דזהו אחד מפרטי העניינים בתשובה, דכיון שהתכלית 
של התשובה הוא שתביא כפרה, הנה לזה צריך בקשת מחילה 68. במדבר ה, ז 69. 
ב, יב. שנזכר בכתוב שם ענין צום ותענית 70. הוא ענין בפני עצמו דהיינו להתענות 
בכדי לבטל את הגזרה שנגזרה עליהם 71. בארבה שיבוא, ראה יואל א 72. כמבואר 

ביאורים
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אג ֵזָרה  ַהְגּ ל  ְלַבֵטּ ַהְינּו  כו',  ּוִבְבִכי"  ּוְבצֹום  ְלַבְבֶכם  ָכל  ְבּ ָעַדי 

ה71.  ַאְרֶבּ ָבּ ִיּסּוִרים  ְיֵדי  ַעל  ַהּדֹור  ֲעוֹון  ְלָמֵרק  ְגְזָרה70  ִנּ ֶשׁ

א  לֹּ ֶשׁ ָצָרה  ל  ָכּ ַעל  ין  ְתַעִנּ ִמּ ֶשׁ ֲעִנּיֹות  ַתּ ָכל  ְבּ ַעם  ַהַטּ ְוֶזהּו 

ר73. ת ֶאְסֵתּ ְמִגַלּ תּוב ִבּ ָכּ ּבּור72, ּוְכמֹו ֶשׁ בֹוא ַעל ַהִצּ ָתּ

ָהרֹוֵקַח74  ֵסֶפר  ם  ּוְברֹאָשׁ ַהּמּוָסר,  ִסְפֵרי  ְבּ ְמָצא  ִנּ ֶשּׁ ּוַמה 

ַעל  ָלעֹוֵבר  ְוִסּגּוִפים  ֲעִנּיֹות  ַתּ ה  ַהְרֵבּ ֲחִסיִדים75,  ְוֵסֶפר 

ב  ַחָיּ ָלה, ֶשׁ ין, ְוֵכן ַלּמֹוִציא ֶזַרע ְלַבָטּ ית ִדּ ֵרתֹות ּוִמיתֹות ֵבּ ְכּ

ְואֹוָנן,  ֵער  י  ֵבּ ַגּ ּתֹוָרה76  ַבּ תּוב  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ ַמִים  ָשׁ יֵדי  ִבּ ִמיָתה 

ֵמעֶֹנׁש  ֵצל  ִלָנּ ֵדי  ְכּ ַהְינּו  ֶזה77,  ְלִעְנָין  ֵרתֹות  ְכּ ֵבי  ַחָיּ ְכּ ְוִדינֹו 

ּוְלַמֵהר  ְלָזֵרז  ֵדי  ְכּ ְוַגם79  לֹום78.  ְוָשׁ ל ַמְעָלה ַחס  ִיּסּוִרים ֶשׁ

ִלּבֹו  ָכל  ְבּ ה'  ֶאל  ב  ָשׁ ֵאינֹו  אּוַלי  ְוַגם  ַנְפׁשֹו.  ַרת  ָפּ ַכּ ַמר  ְגּ

ְרָאה80. י ִאם ִמִיּ ְוַנְפׁשֹו ֵמַאֲהָבה, ִכּ

במסכת תענית יט. ואינו שייך לענין התשובה 73. ד, ג. 'ובכל מדינה ומדינה מקום 
אשר דבר המלך ודתו מגיע אבל גדול ליהודים וצום ובכי ומספד שק ואפר יוצע 
לרבים' 74. הלכות תשובה 75. סימן קסז 76. בראשית לח, ז-י 77. תעניות אלו 
וכו' היינו  אלא  אחרות,  בעבירות  גם  יתכן  גזירה  שהרי  גזירה,  לביטול  אינם   ודאי 

ינצל מהיסורים הראויים לבא  וסיגופים אלו הם כדי שעי"ז  78. כלומר, תעניות  
עליו ע"י שחטא בכריתות ומיתות בי"ד, שהיסורים שמביא על עצמו הם במקום 
היסורים של מעלה ועי"ז ניצל מהם 79. רבינו מוסיף לבאר טעמים נוספים: וגם וכו' 
80. דיסורים של אהבה שה' מביא הוא כאשר כששב מאהבה, כנ"ל, אבל כששב 

מיראה צריך הוא לתעניות וסיגופים

ביאורים

פרק ב

ְלַגְמֵרי  ְמַחל לֹו  ִנּ ֶשׁ ֶהָעוֹון,  ּוְמִחיַלת  ָרה  ָפּ ַכּ ְלִעְנַין  ֶזה  ל  ָכּ ַאְך1 

ְוֵאין  ֵלָמה,  ְשׁ ׁשּוָבה  ְתּ ה  ָעָשׂ ֶשׁ ְכּ ֶלְך  ַהֶמּ ִמְצַות  ַעל  ָעַבר  ֶשּׁ ַמה 

לֹום  ין ְלָעְנׁשֹו ַעל ֶזה ַחס ְוָשׁ יֹום ַהִדּ ָבר ְבּ ָבר ַוֲחִצי ָדּ יִרין לֹו ָדּ ַמְזִכּ

ָאְמָנם  א2.  ַהָבּ עֹוָלם  ָבּ ין  ַהִדּ ִמן  ְלַגְמֵרי  ְוִנְפָטר  א,  ַהָבּ עֹוָלם  ָבּ

קֶֹדם  ְכּ ַרְך  ִיְתָבּ ְלָפָניו  ְוָחִביב  ה  ּוְמֻרֶצּ ה'  ִלְפֵני  ְלָרצֹון  ְהֶיה3  ִיּ ֶשׁ

ְלָהִביא  ָצִריְך  ַנַחת רּוַח ְלקֹונֹו ֵמֲעבֹוָדתֹו, ָהָיה  ִלְהיֹות  ַהֵחְטא 

ֵרת ּוִמיַתת  ּה ָכּ ֵאין ָבּ ה ֶשׁ ה ַקָלּ ן עֹוָלה ֲאִפּלּו ַעל ִמְצַות ֲעֵשׂ ָקְרַבּ

סּוק4 "ְוִנְרָצה  ֲהִנים ַעל ָפּ תֹוַרת ֹכּ ְרׁשּו ַרַז"ל ְבּ ָדּ מֹו ֶשׁ ין, ְכּ ית ִדּ ֵבּ

ֶרת  ְמַכֶפּ עֹוָלה  ְדּ ְזָבִחים5  ִדּ א  ַקָמּ ֶרק  ֶפּ ְגָמָרא  ִבּ ְוִכְדִאיָתא  לֹו", 

ׁשּוָבה ְוִנְמַחל לֹו  ה ְתּ ָעָשׂ ה. ְוִהיא ּדֹורֹון ְלַאַחר ֶשׁ ַעל ִמְצַות ֲעֵשׂ

ַרְקִליִטין ּוָמַחל  סֹו ַעל ְיֵדי ְפּ ֶלְך ּוִפְיּ ֶמּ ַרח ַבּ ָסּ ָהעֶֹנׁש, ּוְכָאָדם ֶשׁ

לֹו  ה  ְתַרֶצּ ִיּ ֶשׁ ְלָפָניו  ּוִמְנָחה  ּדֹורֹון  ׁשֹוֵלַח  ֵכן  י  ִפּ ַעל  ַאף  לֹו, 

ּתֹוָרה  תּוב ַבּ ָכּ ֶרת", ְוֵכן ַמה ֶשּׁ ֶלְך )ּוְלׁשֹון "ְמַכֶפּ ֵני ַהֶמּ ִלְראֹות ְפּ

ר  ְלַכֵפּ א7  ַנְפׁשֹו6, ֶאָלּ ַרת  ָפּ ַכּ זֹו  ר ָעָליו", ֵאין  ְלַכֵפּ "ְוִנְרָצה לֹו 

פרק ב   1. מה שנתבאר בפרק הקודם שהתענית אינה עצם התשובה ואינה 
לתשובה,  שייכים  שהם  בתענית  עניינים  ישנם  מ"מ   .2 הכפרה  לענין  שייכת 
ויבואר בהמשך הדברים 3. בכדי שיהיה לרצון 4. ויקרא א, ד, הנאמר גבי קרבן 
לשון  בפירוש  פ"א  לעיל  )כנתבאר  החטא  לכלוך  ממנה  לקנח   .6 ז:   .5 עולה 
לתוצאה  בזה  הכוונה  אלא   .7 התשובה  ע"י  ונתכפר  נמחל  החטא  כי  כפרה(, 

וההשפעה של העבירה – שאינו מרוצה לפני ה', וע"ז באה העולה בכדי

ביאורים
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אג ְגָמָרא,  ִבּ ם  ָשׁ ְדִאיָתא  ִכּ ְלקֹונֹו8,  רּוַח  ַנַחת  ִלְהיֹות  ה'  ִלְפֵני 

ִמים ִיְהֶיה ְלָרצֹון"(. תּוב9: "ָתּ ָכּ ּוְכמֹו ֶשׁ

ֲעִנית הּוא  ַהַתּ ֵמה',  ָרצֹון  ְלָהִפיק  ן  ָקְרָבּ ָלנּו  ֵאין  ֶשׁ ו  ְוַעְכָשׁ

י  ֵהא ִמעּוט ֶחְלִבּ ְיּ ְגָמָרא10, ֶשׁ תּוב ִבּ ָכּ מֹו ֶשׁ ן, ְכּ ְמקֹום ָקְרָבּ ִבּ

י ְלָפֶניָך ְוכו'11. ְוָלֵכן ָמִצינּו  ִאּלּו ִהְקַרְבִתּ ְתַמֵעט ְכּ ִנּ ְוָדִמי ֶשׁ

ים  ִמְתַעִנּ ָהיּו  ַקל  ָבר  ָדּ ַעל  ֶשׁ ַוֲאמֹוָרִאים  ִאים  ָנּ ַתּ ה  ַכָמּ ְבּ

ָהָיה  ן ֲעַזְרָיה ֶשׁ י ֶאְלָעָזר ֶבּ מֹו ַרִבּ ה ְמאֹד12, ְכּ ֲעִנּיֹות ַהְרֵבּ ַתּ

ת,  ָבּ ַשּׁ ַבּ ַקְרֶניָה  ין  ֵבּ ֶשׁ ְרצּוָעה  ִבּ יֹוְצָאה  ָרה  ָפּ ֵהא  ְתּ ֶשׁ יר  ַמִתּ

ֵכְנתֹו  ל ְשׁ ָרתֹו ֶשׁ ן ָפּ ַוֲחָכִמים אֹוְסִרים, ּוַפַעם ַאַחת ָיְצָאה ֵכּ

א  לֹּ ֶשׁ ַעל  ַהּצֹומֹות  ֵני  ִמְפּ יו  ָנּ ִשׁ ֲחרּו  ְוֻהְשׁ ּה13,  ָבּ ִמָחה  ְולֹא 

ִני  "ּבֹוְשׁ ָאַמר15:  ֶשׁ ַע  ְיהֹוֻשׁ י  ַרִבּ ְוֵכן  ֲחֵבָריו14.  ְבֵרי  ִדּ ם  ִקֵיּ

יז.  10. ברכות  ויקרא כב, כא   .9 8. שהעולה היא דורון שיהיה לרצון לפני ה' 
גלוי  ריבון העולמים  יתיב בתעניתא, בתר דמצלי אמר הכי,  כי הוה  'רב ששת 
לפניך בזמן שבית המקדש קיים אדם חוטא ומקריב קרבן, ואין  מקריבין ממנו 
אלא חלבו ודמו ומתכפר לו, ועכשיו ישבתי בתענית ונתמעט חלבי ודמי, יהי 
שהתענית  בפ"א  שהמבואר  לפ"ז  נמצא   .11 וכו'  מיעוט  שיהא  מלפניך  רצון 
וחביב  מרוצה  שיהיה  בכדי  אבל  הכפרה,  לענין  זהו   – לתשובה  שייכת  אינה 
לפני ה' כקודם החטא הר"ז ע"י תענית 12. כיון 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 
15. חגיגה כב:  14. ירושלמי שם  13. שבת נד: ירושלמי שם פ"ה ה"ד  יתברך 

ביאורים

ֵני ַהּצֹומֹות. ְוַרב  יו ִמְפּ ָנּ ֲחרּו ִשׁ אי", ְוֻהְשׁ ַמּ ית ַשׁ ְבֵריֶכם ֵבּ ִמִדּ

ה  ין, ְוִהְתַעָנּ ִפִלּ ל ְתּ ָכה לֹו ְרצּוָעה ֶשׁ ַעם ַאַחת ִנְתַהְפּ הּוָנא ַפּ

ה ַרּבֹות. ִעים צֹומֹות16, ְוָכֵהָנּ ַאְרָבּ

ַחְכַמת  י  ִפּ ַעל  ְלַתְלִמיָדיו  ָהֲאִריַז"ל  ד  ִלֵמּ ֶזה  ְיסֹוד  ְוַעל 

ֵאין  ה ֲעוֹונֹות ַוֲחָטִאים, ַאף ֶשׁ ר ַהּצֹומֹות ְלַכָמּ ָהֱאֶמת ִמְסַפּ

קנ"א  ַעס  ַהַכּ ַעל  מֹו  ְכּ ַמִים,  ָשׁ יֵדי  ִבּ ִמיָתה  ְולֹא  ֵרת  ָכּ ֶהן  ָבּ

ֵייָנם17  ְסָתם  מֹו  ְכּ ָנן,  ַרָבּ ְדּ ִאּסּור  ַעל  ַוֲאִפּלּו  ְוכו'.  ֲעִנּיֹות  ַתּ

ָנן,  ַרָבּ ה ְדּ ּטּול ִמְצַות ֲעֵשׂ ֲעִנּיֹות ְוכו'. ְוֵכן ַעל ִבּ ה ע"ג ַתּ ִיְתַעֶנּ

סֹוד  ָלל,  ְכּ ְוֶדֶרְך  ְוכו'.  ֲעִנּיֹות  ַתּ ס"א  ה  ִיְתַעֶנּ ה  ִפָלּ ְתּ מֹו  ְכּ

רּוְך  ּלּות ָרצֹון ָהֶעְליֹון ָבּ ה ִנְפָלָאה ְלִהְתַגּ ֲעִנית ִהיא ְסֻגָלּ ַהַתּ

ֱאַמר ּבֹו19 "ֵריַח ִניחֹוַח ַלה'". ּוְכמֹו  ֶנּ ן ֶשׁ ְרָבּ מֹו ַהָקּ הּוא18, ְכּ

ְקָרא צֹום ְויֹום ָרצֹון ַלה'"21,  ְעָיה20: "ֲהָלֶזה ִתּ יַשׁ תּוב ִבּ ָכּ ֶשׁ

ְרֶצה הּוא יֹום ָרצֹון. ַהּצֹום ַהִנּ ַלל ֶשׁ ִמְכּ

16. מו"ק כה. 17. השותה סתם יינם של עכו"ם 18. להיות לרצון לפני ה', והיינו 
שע"י התעניות מעוררים כביכול את רצונו של הקב"ה 19. ויקרא א, יג 20. נח, 
ה 21. הנביא 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

ביאורים
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אג פרק ג

ֵחְטא  ָחָטא  ֶשׁ ִמי  ְבּ ֶנְחְלקּו  ָהַאֲחרֹוִנים  ַהּמּוָסר  ַחְכֵמי  ה  ְוִהֵנּ

ְלִהְתַעּנֹות  ִריְך  ָצּ ֶשׁ אֹוְמִרים  ֵיׁש  ְדּ ַרּבֹות,  ָעִמים  ְפּ ֶאָחד 

ר  ְסָפּ ַהִמּ ִפי  ְכּ ַרּבֹות  ָעִמים  ְפּ ֵחְטא  ְלאֹותֹו  ַהּצֹומֹות  ר  ִמְסַפּ

ר ַהּצֹומֹות  ְסַפּ ִמּ ָלה, ֶשׁ גֹון ַהּמֹוִציא ֶזַרע ְלַבָטּ ר ָחָטא. ְכּ ֲאֶשׁ

ֲעִנּיֹות.  ַתּ פ"ד  ֵהן  ֵמָהֲאִריַז"ל1  ׁשּוָבה  ְתּ ִתּקּוֵני  ְבּ ֹפָרׁש  ַהְמּ

ל,  ָמָשׁ ֶרְך  ֶדּ ַעל  ָעִמים  ְפּ ִרים  ֶעְשׂ אֹו  ר  ֶעֶשׂ ֶזה  ָבּ ָחָטא  ְוִאם 

ָעִמים פ"ד, ְוֵכן ְלעֹוָלם,  ִרים ְפּ ר אֹו ֶעְשׂ ָצִריְך ְלִהְתַעּנֹות ֶעֶשׂ

ַעם ּוַפַעם. ל ַפּ ב ְלָהִביא ַעל ָכּ ַחָיּ את, ֶשׁ ן ַחָטּ ָקְרַבּ ּדּוְמָיא ְדּ

ה,  ָאה ַעל ִמְצַות ֲעֵשׂ ן עֹוָלה ַהָבּ ין ִעְנָין ֶזה ְלָקְרַבּ ְוֵיׁש ְמַדִמּ

עּוָלה  ְבּ ר  ֵפּ ִמְתַכּ  – ה  ֲעֵשׂ ִמְצוֹות  ה  ָמּ ַכּ ַעל  ָעַבר  ֲאִפּלּו  ַדּ

ְזָבִחים2. א ִדּ ֶרק ַקָמּ ְגָמָרא ֶפּ ְדִאיָתא ִבּ ַאַחת, ִכּ

ר  ִפי ִמְסַפּ ָעִמים ְכּ ֶזה, ְלִהְתַעּנֹות ג' ְפּ ֶלת ָבּ ֻקֶבּ ְוַהְכָרָעה ַהְמּ

הֹוָצאֹות  ַעל  צֹומֹות  רנ"ב  ַהְינּו  ְדּ ֶזה,  ֵחְטא  ְדּ ַהּצֹומֹות 

ַעם  ָאר ֲחָטִאים ַוֲעוֹונֹות3. ְוַהַטּ ְשׁ ָלה, ְוֵכן ִבּ ְכַבת ֶזַרע ְלַבָטּ ִשׁ

פרק ג   1. שער היחודים ענף ג פ"ד 2. ו. תעניות  אלו הם במקום קרבן, כנתבאר 
בפרק הקודם, ונחלקו חכמי המוסר לאיזה קרבן לדמותו אם לחטאת או לעולה 
3. ההכרעה היא שעד ג' פעמים צריך לנהוג כדעה הראשונה, כפי המספר אשר 
וכדעה  הפעמים,  מספר  כפי  יותר  להתענות  אי"צ  ואילך  פעמים  ומג'  חטא, 

ביאורים

ֹנַח4:  ת  ָרַשׁ ָפּ סֹוף  דֹוׁש  ַהָקּ ַהר  זֹּ ַבּ תּוב  ָכּ ֶשּׁ ַמה  י  ִפּ ַעל  הּוא 

ֲחָדא,  ִזְמָנא  הּוא  ִריְך  ְבּ א  קּוְדָשׁ י  ַקֵמּ ַנׁש  ר  ַבּ ָחב  ְדּ יָון  "ֵכּ

ְתָמא  ט ַההּוא ִכּ ֵשּׁ ימּו כו'. ִזְמָנא ְתִליָתָאה, ֶאְתַפּ ָעֵביד ְרִשׁ

ר ַהּצֹומֹות  א" כו'. ְלָכְך ָצִריְך ִמְסַפּ א ְלִסְטָרא ָדּ ְטָרא ָדּ ִמִסּ

ָעִמים ְוכו'. ן ג' ְפּ ם ֵכּ ַגּ

יק  ֵאין ִרּבּוי ַהּצֹומֹות ַמִזּ ָאָדם ָחָזק ּוָבִריא, ֶשׁ ל ֶזה ְבּ ָאֵכן ָכּ

ֲאָבל  ָהִראׁשֹוִנים.  ּדֹורֹות  ַבּ ּוְכמֹו  ּגּופֹו,  ִלְבִריאּות  ָלל  ְכּ לֹו 

ּיּוַכל ָלבֹוא ִליֵדי  ר ֶשׁ ֶאְפָשׁ יק לֹו, ֶשׁ ִרּבּוי ַהּצֹומֹות ַמִזּ ִמי ֶשׁ

ה – ָאסּור  ֵאֶלּ דֹורֹוֵתינּו  ְבּ מֹו  ְכּ לֹום,  ְוָשׁ חִֹלי אֹו ֵמחֹוׁש ַחס 

ין,  ית ִדּ ֵרתֹות ּוִמיתֹות ֵבּ ַתֲעִנּיֹות ֲאִפּלּו ַעל ָכּ לֹו ְלַהְרּבֹות ְבּ

ֵאין  ֶשׁ ה  ַתֲעֶשׂ לֹא  ּוִמְצוֹות  ה  ֲעֵשׂ ִמְצוֹות  ַעל  ן  ֵכּ ֶשׁ ל  ּוִמֹכּ

לֹא  אי  ַוַדּ ְבּ ֶשׁ ַנְפׁשֹו  ְבּ ֵער  ְיַשׁ ר  ֲאֶשׁ ִפי  ְכּ א  ֶאָלּ ֵרת;  ָכּ ֶהן  ָבּ

ִאים  ָנּ ַתּ יֵמי  ִבּ ּדֹורֹות ָהִראׁשֹוִנים,  ַבּ י ֲאִפּלּו  ִכּ ָלל.  יק לֹו ְכּ ַיִזּ

ִריִאים  א ַהְבּ וָנא ֶאָלּ ָוּ ְכַהאי ַגּ ין ִבּ ַוֲאמֹוָרִאים, לֹא ָהיּו ִמְתַעִנּ

יּה  ַנְפֵשׁ ְלַצעֹוֵרי  ָמֵצי  ּוְדָלא  ְיהּו.  ַנְפַשׁ ְלַצעֹוֵרי  ָמצּו  ְדּ

ַתֲעִנית5,  ְדּ א  ַקָמּ ֶרק  ֶפּ ְגָמָרא  ִבּ חֹוֵטא  ִנְקָרא   – ה  ּוִמְתַעֶנּ

החטא  עושה  אחת  פעם  הקב"ה  לפני  האדם  שחטא  'כיון  עג:  דף   .4 השניה 
אז  בנשמתו  גם  שפגם  ג'  פעם  חטא  אם  וכו',  למעלה  נפשו  בשורש  רושם 

מתפשט אותו הכתם מצד רוחו לצד נשמתו  5. יא.

ביאורים
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אג ם6;  ָשׁ "י  ַרִשׁ ְדֵפֵרׁש  ִכּ ָידֹו,  ְבּ ֶשׁ ֲעֵברֹות  ַעל  ה  ִמְתַעֶנּ ַוֲאִפּלּו 

ָאָדם  ְלָך  ֵאין  ֶשׁ ְזָבִחים7,  ִדּ א  ַקָמּ ֶרק  ֶפּ ְגָמָרא  ִבּ ְוִכְדִאיָתא 

הּוא  ֶשׁ ִמי  ן  ֵכּ ֶשׁ ל  ּוִמֹכּ ְוכו'.  ה  ֲעֵשׂ ב  ְמֻחָיּ ֵאינֹו  ֶשׁ ָרֵאל  ְשׂ ִמִיּ

י ֵמֲחַמת ֲחִליׁשּות  ִכְפַלִים, ִכּ חֹוֵטא ְוֶנֱעָנׁש ְבּ ַעל ּתֹוָרה8, ֶשׁ ַבּ

ָראּוי. ּה ָכּ ֲעִנית לֹא יּוַכל ַלֲעֹסק ָבּ ַהַתּ

ְפֻרק",  ִצְדָקה  ְבּ "ַוֲחָטָאְך  ִדְכִתיב9:  ְכּ יּה?  ְנֵתּ ַקּ ַתּ ַמאי  א  ֶאָלּ

ל  ֶשׁ ֲעִנית  ַתּ יֹום  ל  ָכּ ַעד  ְבּ ן  ִלֵתּ ַהּפֹוְסִקים10  ְתבּו  ָכּ ֶשׁ ּוְכמֹו 

יר יֹוִסיף ְלִפי  דֹוִלים ּפֹוִליׁש ְוכו'11, ְוֶהָעִשׁ ׁשּוָבה ֵעֶרְך ח"י ְגּ ְתּ

ֲעִנית12. ֵגן ַאְבָרָהם ִהְלכֹות ַתּ ַתב ַהָמּ ָכּ מֹו ֶשׁ רֹו ְוכו', ְכּ ָעְשׁ

ן ַנְפׁשֹו  ַעל ֶנֶפׁש ֶהָחֵפץ ִקְרַבת ה', ְלַתֵקּ ל ַבּ ל ָמקֹום, ָכּ ּוִמָכּ

ַעל  ַיֲחִמיר  ְבָחר,  ַהֻמּ ִמן  ה  ְמֻעָלּ ְתׁשּוָבה  ִבּ יָבּה ֶאל ה'  ַלֲהִשׁ

יו  ַחָיּ ְיֵמי  ל  ָכּ ַאַחת  ַעם  ַפּ ִנים  ָפּ ל  ָכּ ַעל  ִלים  ְלַהְשׁ ַעְצמֹו 

ַהֲחמּוִרים  ֵמֲעוֹונֹות  ְוָעוֹון  ָעוֹון  ְלָכל  ַהּצֹומֹות  ר  ִמְסַפּ

ז.   .7 שמתענה'  עוונותיו  מתמרקין  כך  שמתוך  'בשביל  קדוש:  נקרא  ד"ה   .6
8. ראה 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 
כו. ובמג"א סקל"ד 10. ראה שו"ע ורמ"א  או"ח שלד,  ד, כד  9. דניאל   סק"ב 

11. 'גדולי פוליש' הוא שם מטבע, וי"ח גדולי פוליש הוא השיעור ליתן בעד יום 
תענית של תשובה 12. סי' תקס"ח סקי"ב

ביאורים

ַמִים  ָשׁ יֵדי  ִבּ ַוֲאִפּלּו  ִנים,  ָפּ ל  ָכּ ַעל  ִמיָתה  ֲעֵליֶהם  ִבין  ַחָיּ ֶשׁ

ַעם  ַפּ צֹומֹות  פ"ד   – ָלה  ְלַבָטּ ֶזַרע  ְלהֹוָצאֹות  גֹון  ְכּ ְלַבד,  ִבּ

ָצִרים  ַהְקּ ִמים  ַלָיּ ִלְדחֹוָתן  ְוָיכֹול  יו13.  ַחָיּ יֵמי  ִבּ ַאַחת 

חֶֹרף  ְבּ ל  ָמָשׁ ֶרְך  ֶדּ ַעל  ֲעִנּיֹות  ַתּ ר  ֶעֶשׂ ְכּ ה  ְוִיְתַעֶנּ חֶֹרף,  ַבּ

ִנים  ָשׁ ע  ֵתַשׁ ְבּ ר ַהפ"ד צֹומֹות  ְוִיְגֹמר ִמְסַפּ חֹות,  ָפּ ֶאָחד אֹו 

עֹות  ָשׁ לֹשׁ  ָשׁ ְכּ ְמַעט  ֶלֱאֹכל  ָיכֹול  )ְוַגם  חֹו  ֹכּ ִפי  ְכּ יֹוֵתר  אֹו 

ִאם ְלַתֲעִנית,  ב  ֶנְחָשׁ ֵכן  י  ִפּ ַעל  ְוַאף  ה  ַהַחָמּ ֵנץ   ִלְפֵני 

ן(. ִהְתָנה ֵכּ

ע  ַאְרַבּ עֹוד  ה  ִיְתַעֶנּ "ל15,  ַנּ ַכּ צֹומֹות  רנ"ב  לּום14  ּוְלַתְשׁ

ן  ם ֵכּ ב ַגּ ִמיַחַשּׁ ְלַבד, ְדּ ָעִמים פ"ד ַעד ַאַחר ֲחצֹות ַהּיֹום ִבּ ְפּ

ְליֹום  לֹו  ִבים  ֶנֱחָשׁ יֹום  ֲחָצֵאי  ֵני  ּוְשׁ ְלִמי16,  ירּוַשׁ ִבּ ֲעִנית  ַתּ

ל  ר ָכּ ֶהן17, ֲאֶשׁ ּיֹוֵצא ָבּ ָאר ֲעוֹונֹות ַכּ ֶאָחד ְלִעְנָין ֶזה. ְוֵכן ִלְשׁ

ְדָקּה. ִהָצּ ת ַנְפׁשֹו ְוָחֵפץ ְבּ ֵלב יֹוֵדַע ָמַרּ

13. והיינו ע"פ הדעה השניה שצריך להתענות מספר הצומות פעם אחת על 
כל הפעמים שחטא 14. אמנם ההכרעה המקובלת הרי היא להתענות ג' פעמים 
מספר הצומות, ולהוצאת ז"ל ג' פעמים פ"ד שהם רנ"ב תעניות, ולזה ממשיך, 
ולתשלום וכו' 15. לעיל ד"ה וההכרעה 16. תענית פ"ג הי"א 17. היינו עוונות 
הנחשב  כעס  כגון  כיוצ"ב  חמורים  הם  מ"מ  אבל  מיתה  עליהן  חייבים  שאין 
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

ביאורים
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אג וָנא,  ָוּ ַגּ ּוְכַהאי  רנ"ב  ַעל  ָהעֹוְדִפים  ַהּצֹומֹות  ר  ִמְסַפּ ָאֵכן 

ֲחִמיִרים ְלִהְתַעּנֹות  ָהָיה ָצִריְך ְלִהְתַעּנֹות ָלחֹשׁ ְלַדַעת ַהַמּ ֶשׁ

ָעִמים  ר ַהְפּ ִפי ִמְסַפּ ל ֵחְטא ְוֵחְטא ְכּ ַעל ָכּ ר ַהּצֹומֹות ֶשׁ ִמְסַפּ

דֹוִלים ּפֹוִליׁש  ְצָדָקה ֵעֶרְך ח"י ְגּ ן ִבּ ָלּ ה ֻכּ "ל18, ִיְפֶדּ ַנּ ָחָטא ַכּ ֶשׁ

ְלִהְתַעּנֹות  ִריְך  ָצּ ֶשׁ ֲעִנּיֹות  ַתּ ל  ָכּ ָאר  ְשׁ ְוֵכן  יֹום19.  ל  ָכּ ַעד  ְבּ

ִמְצוֹות  ּטּול  ִבּ ַעל  ַוֲאִפּלּו  ִמיָתה,  ֶהן  ָבּ ֵאין  ֶשׁ ֲעֵברֹות  ַעל 

ִפי  ְכּ ם,  ָלּ ֻכּ ֶנֶגד  ְכּ ּתֹוָרה  ְוַתְלמּוד  ָנן,  ּוְדַרָבּ אֹוָרְייָתא  ְדּ ה  ֲעֵשׂ

ם  )ְוֻרָבּ ַז"ל  ֵמָהֲאִר"י  ׁשּוָבה  ַהְתּ ִתּקּוֵני  ְבּ ֹפָרׁש  ַהְמּ ר  ְסָפּ ַהִמּ

ר  ֲאֶשׁ ל ַכּ ׁשּוָבה(, ַהֹכּ ֶכת ַהְתּ ַמֶסּ ַנת ֲחִסיִדים ְבּ ִמְשׁ ִרים ְבּ ִנְזָכּ

יּה  "ל20, ִאי ָלא ָמֵצי ְלַצעֹוֵרי ַנְפֵשׁ ַנּ ְצָדָקה ַכּ ה ִבּ ל – ִיְפֶדּ ַלֹכּ

"ַאל  ּום  ִמּשׁ ָלחֹשׁ  ֵאין  ם,  ְמֻסָיּ ְלַסְך  ֲעֶלה  ַיּ ֶשׁ ְוַאף  "ל.  ַנּ ַכּ

וָנא,  ָוּ ַגּ ְכַהאי  ִבּ ְזּבּוז  ִבּ ִמְקֵרי  ָלא  ְדּ ֵמחֶֹמׁש"21;  יֹוֵתר  ז  ְיַבְזֵבּ

ְוָלא  ְוִסּגּוִפים.  ֲעִנּיֹות  ִמַתּ ַנְפׁשֹו  ִלְפּדֹות  ה  עֹוֶשׂ ֶשׁ ֵמַאַחר 

ָאר ְצָרָכיו. ְרָעא ֵמְרפּוַאת ַהּגּוף ּוְשׁ ָגּ

"ל  ַהַנּ ׁשּוָבה  ְתּ ִתּקּוֵני  ְבּ ִרים  ְזָכּ ַהֻמּ ַהּצֹומֹות  ר  ְסַפּ ִמּ ֶשׁ ּוְלִפי 

ִלְדַבר ה'  ַהֲחֵרִדים  ל  ָכּ ו  ַעְכָשׁ ָנֲהגּו  ָלֵכן  ְמאֹד,  ְמאֹד  ִבּ ַרּבּו 

18. לעיל ד"ה והנה 19. מי שהוא בעל נפש ומחמיר ע"ע יש לו ג"כ לחוש לדעת 
המחמירים להתענות על כל חטא וחטא, ויפדה תעניות אלו בצדקה 20. ד"ה 

אכן כל זה 21. כתובות נ.

ביאורים

ָלא  ְצָדָקה, ֵמֲחַמת ֲחִליׁשּות ַהּדֹור, ְדּ ְלַהְרּבֹות ְמאֹד ְמאֹד ִבּ

ָמקֹום  ְבּ ֵאר  ְתָבּ ִנּ ֶשׁ )ּוְכמֹו  ַהאי  י  ּכּוֵלּ ם  ַנְפָשׁ ְלַצעֹוֵרי  ָמצּו 

י לֹא ָתְמנּו"(. סּוק22 "ַחְסֵדי ה' ִכּ ַאֵחר ַעל ָפּ

22. איכה ג, כב
ביאורים
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ַלה'  ֶפׁש  ַהֶנּ ּוֵמרּוק  ָרה  ָפּ ַהַכּ ִלְגַמר  הּוא  "ל  ַהַנּ ל  ָכּ ְואּוָלם 

א  ֶרק ַקָמּ ָמָרא ֶפּ ֵאר ְלֵעיל2 ֵמַהְגּ ְתָבּ ִנּ מֹו ֶשׁ ׁשּוָבה1, ְכּ ַאַחר ַהְתּ

ַרְקִליט ְוכו'4.  ה ַהְפּ ִרָצּ עֹוָלה ּדֹורֹון ִהיא ְלַאַחר ֶשׁ ְזָבִחים3, ְדּ ִדּ

ֱאֶמת  ָרּה ָלׁשּוב ַעד ה' ֶבּ ׁשּוָבה ְוִעָקּ ָאְמָנם ַהְתָחַלת ִמְצַות ַהְתּ

ים  ַהְקִדּ אּור, ְבּ ַהְרָחַבת ַהֵבּ ֵלם, ַהֶהְכֵרַח ְלָבֵאר ֵהיֵטב ְבּ ּוְבֵלב ָשׁ

ֶרְך  ׁשּוָבה" ַעל ֶדּ ת "ְתּ ֵבאּור ִמַלּ דֹוׁש5 ְבּ זַֹּהר ַהָקּ תּוב ַבּ ָכּ ַמה ֶשּׁ

ָאה, ֵה"א  ָתּ ַתּ ׁשּוָבה  ְתּ ָאה –  ָתּ ַתּ ׁשּוב ֵה"א", ֵה"א  ַהּסֹוד: "ָתּ

דֹוׁש  זַֹּהר ַהָקּ תּוב ַבּ ָכּ ָאה6. ְוַגם ַמה ֶשּׁ ׁשּוָבה ִעיָלּ ָאה – ְתּ ִעיָלּ

ִריתֹו  ְבּ ְלפֹוֵגם  מֹוֶעֶלת  ׁשּוָבה  ְתּ ֵאין  ֶשׁ ְמקֹומֹות7  ְקָצת  ִבּ

ְלָך  ֵאין  ֶשׁ ְמאֹד,  מּוַהּ  ָתּ ָבר  ָדּ ְוהּוא  ָלה,  ְלַבָטּ ֶזַרע  ּומֹוִציא 

ׁשּוָבה, ַוֲאִפּלּו ֲעבֹוָדה ָזָרה ְוִגּלּוי ֲעָריֹות  ְפֵני ַהְתּ ָבר עֹוֵמד ִבּ ָדּ

ֵאין מֹוֶעֶלת  ַנת ַהזַֹּהר ֶשׁ ָוּ ַכּ ית ָחְכָמה8, ֶשׁ ֵראִשׁ ְוכו'. ּוֵפֵרׁש ְבּ

ָאה ְוכו'9. ׁשּוָבה ִעיָלּ י ִאם ְתּ ָאה, ִכּ ָתּ ׁשּוָבה ַתּ ְתּ

פרק ד   1. התעניות הן בשביל גמר הכפרה, ואין הכוונה לכפרת הנפש, אלא 
שיהיה לרצון לפני ה' 2. פ"ב ד"ה אך כל זה 3. ז: 4. שאחר שריצה הפרקליט 
עילאה  ה'  ההין,  שתי  ישנן  הוי'  בשם   .6 קכב:  ח"ג   .5 דורון  מביא  לו  ונמחל 
היא  תתאה(  ה'  )-תשוב  תתאה  תשובה  )השניה(,  תתאה  וה'  )הראשונה( 
להשיב ה' תתאה, ותשובה עילאה )-תשוב ה' עילאה( היא להשיב ה' עילאה. 
והם שתי מדרגות בעבודת התשובה, וכפי שיתבאר 7. ח"א ריט: שם סב. ח"ב 
ריד: 8. שער הקדושה פי"ז 9. תשובה סתם היא תשובה תתאה, וע"ז מבואר 

ביאורים

ֹבָאר  ְמּ ים ַמה ֶשּׁ ֵעיר, ָצִריְך ְלַהְקִדּ ה ְלָהִבין זֹאת ְמַעט ִמְזּ ִהֵנּ

ַמִים,  יֵדי ָשׁ ֵרת ּוִמיָתה ִבּ ְבֵרי ַרַז"ל10 ִעְנַין ַהָכּ תּוב ּוִמִדּ ֵמַהָכּ

ׁש קֶֹדם  ֵרת, ָהָיה ֵמת ַמָמּ ָכּ ִבים ָעֶליָה  ַחָיּ ֶשׁ ָעַבר ֲעֵבָרה  ֶשׁ ְכּ

קֶֹדם  ׁש  ַמָמּ ֵמת   – ַמִים  ָשׁ יֵדי  ִבּ ּוְבִמיָתה  ָנה,  ָשׁ ים  ֲחִמִשּׁ

ִיְרְמָיה11 )ְוִלְפָעִמים  ִביא ְבּ ן ַעּזּור ַהָנּ ֲחַנְנָיה ֶבּ ָנה, ַכּ ים ָשׁ ִשּׁ ִשׁ

ֵער  ִצינּו ְבּ ָמּ מֹו ֶשׁ ר, ְכּ ַמִים ִנְפָרִעין ְלַאְלַתּ יֵדי ָשׁ ִמיָתה ִבּ ם ְבּ ַגּ

ֵרתֹות  ֵבי ָכּ ה ַחָיּ ה ְוַכָמּ ָמּ ָכל ּדֹור ַכּ ְואֹוָנן12(. ַוֲהֵרי ִנְמְצאּו ְבּ

ִעיִמים. ְנּ נֹוֵתיֶהם[ ַבּ ּוִמיתֹות ְוֶהֱאִריכּו ְיֵמיֶהם )ושניהם( ]ּוְשׁ

ַעּמֹו"  ה'  ֵחֶלק  י  "ִכּ תּוב13  ָכּ ֶשּׁ ַמה  י  ִפּ ַעל  יּוַבן  ָהִעְנָין  ַאְך 

ח  ַפּ "ַוִיּ ִדְכִתיב14:  ְכּ הּוא,  רּוְך  ָבּ ֲהָוָי"ה  ם  ִמֵשּׁ ֵחֶלק  ְוכו', 

ָנַפח – ִמּתֹוכֹו ָנַפח ְוכו'. ְוַאף  ים", ּוַמאן ְדּ ַמת ַחִיּ יו ִנְשׁ ַאָפּ ְבּ

ּתֹוָרה  ָרה  ְבּ ִדּ ַאְך  לֹום,  ְוָשׁ ַחס  ְוכו'  ַהּגּוף  מּות  ְדּ לֹו  ֵאין  ֶשׁ

ָאָדם  דֹול ָבּ ל ָגּ ׁש ֶהְפֵרׁש ְוֶהְבֵדּ ֵיּ מֹו ֶשׁ י ְכּ ֵני ָאָדם. ִכּ ְלׁשֹון ְבּ ִכּ

ִדּבּורֹו  ְבּ יו  ִמִפּ ּיֹוֵצא  ֶשׁ ַהֶהֶבל  ין  ֵבּ ל  ָמָשׁ ֶרְך  ֶדּ ַעל  ְחּתֹון  ַהַתּ

ׁש  ְמֻלָבּ  – ִדּבּורֹו  ְבּ ּיֹוֵצא  ַבּ ֶשׁ ְנִפיָחה,  ְיֵדי  ַעל  ַהּיֹוֵצא  ַלֶהֶבל 

ֶפׁש  ִחיַנת ִחיצֹוִנּיֹות ִמֶנּ ֵעיר, ְוהּוא ְבּ ַח ְוַחּיּות ְמַעט ִמְזּ ּבֹו ֹכּ

בזוהר שאין תשובה מועלת, אבל תשובה עילאה ודאי מועלת, ולהלן בפרקים 
ירושלמי   .10 עילאה  לתשובה  צריך  הברית  שלפגם  הטעם  יתבאר  הבאים 
ביכורים ב, א. וראה מו"ק כח. 11. כח, טז-יז 12. עיין יבמות לד: 13. דברים לב, 

ט 14. בראשית ב, ז

ביאורים
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אג ָנַפח,  ִמּתֹוכֹו  ְדּ ַהּנֹוֵפַח,  ַח  ֹכּ ַבּ ּיֹוֵצא  ַבּ ֲאָבל  ִקְרּבֹו;  ְבּ ֶשׁ ה  ַהַחָיּ

ְוכו'.  ה  ַהַחָיּ ֶפׁש  ַהֶנּ ִחיַנת  ִמְבּ ִניִמית  ְפּ ְוַחּיּות  ַח  ֹכּ ּבֹו  ׁש  ְמֻלָבּ

לֹות ְלֵאין ֵקץ, ֵיׁש  יל ַהְבָדּ ְבִדּ ל ַהַמּ ֶרְך ָמָשׁ ׁש ַעל ֶדּ ָכה ַמָמּ ָכּ

ַוֲאִפּלּו  ַמִים,  ַהָשּׁ ל ְצָבא  ָכּ ין  ֵבּ ֶהְפֵרׁש ָעצּום ְמאֹד ְלַמְעָלה 

ִחיַנת  ִמְבּ ִמים  ְוַקָיּ ים  ְוַחִיּ ְלֵיׁש  ֵמַאִין  ְבְראּו  ִנּ ֶשׁ ְלָאִכים,  ַהַמּ

הּוא  רּוְך  ָבּ סֹוף  ֵאין  יַע  ִפּ ְשׁ ַמּ ֶשׁ ַפע  ְוַהֶשּׁ ַהַחּיּות  ִחיצֹוִנּיּות 

יו" ַעל  ם "רּוַח ִפּ ֵשׁ ְלַהֲחיֹות ָהעֹוָלמֹות; ּוְבִחיָנה זֹו ִנְקֵראת ְבּ

ל ְצָבָאם"; ְוִהיא  יו ָכּ תּוב15: "ּוְברּוַח ִפּ ָכּ מֹו ֶשׁ ל, ְכּ ֶרְך ָמָשׁ ֶדּ

ַמֲאָמרֹות  ָרה  ֲעָשׂ ַבּ ֶשׁ אֹוִתּיֹות  ָבּ ת  ֶשׁ ֻלֶבּ ַהְמּ ַחּיּות  ִחיַנת  ְבּ

ִלּקּוֵטי  ֵאר ְבּ ְתָבּ ִנּ מֹו ֶשׁ כֹות ְוכו', ְכּ ִלים ְוַהְמָשׁ ִחיַנת ֵכּ ֵהן ְבּ )ֶשׁ

ָכה  ְמְשׁ ִנּ ַמת ָהָאָדם, ֶשׁ ֶרק י"א16( – ּוֵבין ִנְשׁ ֲאָמִרים ֵחֶלק ב' ֶפּ

ֵאין  יַע  ִפּ ְשׁ ַמּ ֶשׁ ַפע  ְוַהֶשּׁ ַהַחּיּות  ִניִמּיּות  ְפּ ִחיַנת  ִמְבּ ה  ִחָלּ ְתּ

ְך ָיְרָדה  ח" ְוכו'. ְוַאַחר ָכּ ַפּ תּוב: "ַוִיּ ָכּ מֹו ֶשׁ רּוְך הּוא, ְכּ סֹוף ָבּ

ַמֲאַמר  ְבּ ִחיַנת ָהאֹוִתּיֹות ֶשׁ ן ַעל ְיֵדי ְבּ ם ֵכּ ְדֵרָגה ַגּ ֵסֶתר ַהַמּ ְבּ

ַהֶזּה  עֹוָלם  גּוף  ְבּ ׁש  ְלִהְתַלֵבּ ֵדי  ְכּ ְוכו'17,  ָאָדם"  ה  "ַנֲעֶשׂ

תּוב,  ָכּ ַבּ ֱאלִֹקים  ם  ֵשׁ ְבּ ְלָאִכים  ַהַמּ ִנְקְראּו  ְוָלֵכן  ְחּתֹון.  ַהַתּ

והאמונה מבואר באריכות ענין האותיות  16. בשער היחוד  ו  לג,  15. תהלים 
למעלה, שהאותיות אינן הספירות עצמן אלא כלים והמשכות מהספירות ומהן 
המלובשת  החיות  היא  הנבראים  כל  שחיות  ונמצא  הנבראים,  התהוות  הוא 

באותיות – ענין הדיבור 17. בראשית א, כו

ביאורים

ָהֱאלִֹקים"  ֱאלֵֹקי  ]הּוא[  ֱאלֵֹקיֶכם  ה'  י  "ִכּ תּוב18:  ָכּ ֶשׁ ּוְכמֹו 

ָהֱאלִֹקים  ֵני  ְבּ ֹבאּו  "ַוָיּ כו'19,  ָהֱאלִֹקים"  ֵלאלֵֹקי  "הֹודּו  כו', 

ִחיַנת  ִמְבּ ִהיא  ַחּיּוָתם  ִניַקת  ְיּ ֶשׁ ְלִפי  כו'20,  ב"  ְלִהְתַיֵצּ

ם ֱאלִֹקים הּוא  ִחיַנת ָהאֹוִתּיֹות ְלַבד, ְוֵשׁ ִהיא ְבּ ִחיצֹוִנּיּות, ֶשׁ

ַמת  רּוְך הּוא. ֲאָבל ִנְשׁ ם ֲהָוָי"ה ָבּ י ֵשׁ ִחיַנת ִחיצֹוִנּיּות ְלַגֵבּ ְבּ

ם  ֵשׁ ֵחֶלק  ִהיא  ַהַחּיּות,  ִניִמּיּות  ְפּ ִחיַנת  ִמְבּ ִהיא  ֶשׁ ָהָאָדם, 

ִניִמּיּות ַהַחּיּות,  ם ֲהָוָי"ה מֹוֶרה ַעל ְפּ י ֵשׁ רּוְך הּוא, ִכּ ֲהָוָי"ה ָבּ

ִחיַנת ָהאֹוִתּיֹות. ִהיא ְלַמְעָלה ַמְעָלה ִמְבּ ֶשׁ

הּוא  "ַאְנְתּ  הּו21:  ֵאִלָיּ ֲאַמר  ִמַמּ ּנֹוָדע  ַכּ ָהִעְנָין,  ּוֵבאּור 

ר ְסִפיָרן, ְלַאְנָהָגא  ּקּוִנין ְוָקֵריַנן ְלהֹון ֲעַשׂ ר ִתּ יַקת ֲעַשׂ ַאִפּ ְדּ

ָחְכָמה  ְבּ ְוָלא  ים  ַחִכּ "ַאְנְתּ  ְוכו'22,  ְסִתיִמין"  ָעְלִמין  הֹון  ְבּ

ר  ִביָנה ְיִדיָעא" ְוכו'23. ְוָכל ָהֶעֶשׂ ְיִדיָעא, ַאְנְתּ ֵמִבין ְוָלא ְבּ

י ַהּיֹו"ד  רּוְך הּוא. ִכּ ם ֲהָוָי"ה ָבּ ֵשׁ ְסִפירֹות ִנְכָללֹות ְוִנְרָמזֹות ְבּ

22. במאמר  יז  21. תיקו"ז  ו  20. איוב א,  19. תהלים קלו, ב  יז  י,  18. דברים 
'פתח אליהו' נאמר שהקב"ה האציל העשר ספירות כדי להנהיג על ידם את כל 
העולמות, החל מהעולמות העליונים הנק' עלמין סתימין 23. הקב"ה הוא חכם 
וכן בשאר  הידועה אצלנו,  בבינה  ולא  ומבין  כפי שידועה אצלנו,  ולא בחכמה 
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

ביאורים
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אג ִהיא  ַרְך, ֶשׁ ֶזת ְלָחְכָמתֹו ִיְתָבּ ה ְלַבד, ְמַרֶמּ ִחיַנת ְנֻקָדּ ִהיא ְבּ ֶשׁ

טּות  ְשּׁ ִהְתַפּ ִלְבִחיַנת  ָאה  ָבּ ֶשׁ קֶֹדם  ר  ְוֶהְסֵתּ ֶהְעֵלם  ְבִחיַנת  ִבּ

ַעל ַהּיֹו"ד רֹוֵמז ִלְבִחיַנת  ָגה ְוַהֲהָבָנה )ְוַהּקֹוץ ֶשׁ ׂ ְוִגּלּוי ַהַהָשּ

ִחיַנת  ְדֵרַגת ְבּ ַמְעָלה ַמְעָלה ִמַמּ ְלּ רּוְך הּוא ֶשׁ ָרצֹון ָהֶעְליֹון ָבּ

טּות  ְשּׁ ָאה ִלְבִחיַנת ִהְתַפּ ָבּ ּנֹוָדע(. ְוַאַחר ֶשׁ ָאה, ַכּ ָחְכָמה ִעיָלּ

ְוִנְרֶמֶזת  ִנְכֶלֶלת  ְסִתיִמין,  ְלָעְלִמין  ְוַהֲהָבָנה  ָגה  ׂ ַהַהָשּ ְוִגּלּוי 

ַהּמֹוֶרה  ָלרַֹחב  טּות  ְשּׁ ִהְתַפּ ִחיַנת  ְבּ ָלּה  ׁש  ֵיּ ֶשׁ ֵה"א,  אֹות  ְבּ

ַהּמֹוֶרה  ָלאֶֹרְך,  ְוַגם  ְוַהֲהָבָנה,  אּור  ַהֵבּ ַהְרָחַבת  ַעל  ז  ּוְמַרֵמּ

ה ְלָעְלִמין  ָעה ִמְלַמְעָלה ְלַמָטּ ָפּ ָכה ְוַהַהְשׁ ִחיַנת ַהַהְמָשׁ ַעל ְבּ

ְסִתיִמין.

ה  ְלַמָטּ יֹוֵתר  זֹו  ָעה  ָפּ ְוַהְשׁ ָכה  ַהְמָשׁ ֶכת  ְמֶשׁ ִנּ ֶשׁ ְכּ ְך,  ָכּ ְוַאַחר 

ָחְכָמתֹו  ְלַגּלֹות  רֹוֶצה  ֶשׁ ָהָאָדם  ּוְכמֹו  ְלָיין,  ִאְתָגּ ְדּ ְלָעְלִמין 

ְוִנְרֶמֶזת  ִנְכֶלֶלת  ל,  ָמָשׁ ֶרְך  ֶדּ ַעל  ּבּורֹו  ִדּ ְיֵדי  ַעל  ַלֲאֵחִרים 

ָכה  ַהַהְמָשׁ ַעל  י"ו מֹוֶרה  ַהָוּ י  ִכּ ו"ה.  אֹוִתּיֹות  ְבּ זֹו  ָכה  ַהְמָשׁ

ת ַחְסּדֹו  ָכה זֹו ִהיא ַעל ְיֵדי ִמַדּ ה. ְוַגם ַהְמָשׁ ִמְלַמְעָלה ְלַמָטּ

ָלל  ְכּ ֶדֶרְך  ְבּ ְכָללֹות  ַהִנּ דֹוׁשֹות,  ַהְקּ ִמּדֹוָתיו  ָאר  ּוְשׁ ְוטּובֹו 

"ְלָך  ַעד  ְוכו'  ה"  ֻדָלּ ַהְגּ ה'  "ְלָך  סּוק24  ָפּ ַבּ ֶשׁ ׁש  ֵשׁ ר  ִמְסַפּ ְבּ

כל  כי  וההוד  והנצח  והתפארת  והגבורה  הגדולה  ה'  'לך  יא  כט,  דבה"י-א   .24
ביאורים

ַמְלכּותֹו  ת  ִמַדּ י  ִכּ ְכָלל25.  ִבּ ַעד  ְולֹא  ְוכו'  ְמָלָכה"  ַהַמּ ה' 

ר  ֲאֶשׁ "ַבּ תּוב26:  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ ה'",  ַבר  "ְדּ ם  ֵשׁ ְבּ ִנְקֵראת  ַרְך  ִיְתָבּ

אֹות ֵה"א ַאֲחרֹוָנה  ְלטֹון". ְוִנְכֶלֶלת ְוִנְרֶמֶזת ְבּ ַבר ֶמֶלְך ִשׁ ְדּ

ַהֶהֶבל  הּוא  ּבּור  ַהִדּ ּוְמקֹור  ִניִמּיּות  ְפּ י  ִכּ ֲהָוָי"ה.  ם  ֵשׁ ל  ֶשׁ

ה, אחה"ע  ק ַלֲחֵמׁש מֹוָצאֹות ַהֶפּ ב, ּוִמְתַחֵלּ ָהעֹוֶלה ִמן ַהֵלּ

מֹו  ִחיַנת ֶהֶבל ְלַבד, ְכּ רֹון ְוכו'. ְוַגם ֲהָבַרת ַהֵה"א ִהיא ְבּ ֵמַהָגּ

ֵאין לֹו  א. ְוַאף ֶשׁ ָשׁ ּה ַמָשּׁ ַבּ ֵלית  ְדּ יָלא  תּוב27: ָאָתא ַקִלּ ָכּ ֶשׁ

ֵני ָאָדם,  ְלׁשֹון ְבּ ָרה ּתֹוָרה ִכּ ְבּ לֹום, ַאְך ִדּ מּות ַהּגּוף ַחס ְוָשׁ ְדּ

ַלֲחֵמׁש  קֹות  ְתַחְלּ ַהִמּ אֹוִתּיֹות  כ"ב  ה',  ַבר  ְדּ ם  ַגּ ֶשׁ ם  ַגּ ֶשׁ ְבּ

ֵאר  ְתָבּ ִנּ ֶשׁ )ּוְכמֹו  צּור  ַהְיּ ל  ָכּ ִנְבָרא  ּוָבֶהן  ַהּמֹוָצאֹות,  ֶחְלֵקי 

אּור ִעְנַין אֹוִתּיֹות ֵאּלּו(. ֶרק י"א ֵבּ ִלּקּוֵטי ֲאָמִרים ֵחֶלק ב ֶפּ ְבּ

ֵקץ,  ְלֵאין  לֹות  ַהְבָדּ יל  ְבִדּ ַהַמּ ל  ָמָשׁ ֶרְך  ֶדּ ַעל  ׁש  ַמָמּ ְוָכָכה 

ִמּתֹוֵכיּה  ְדּ ָהֱאלִֹקית  ֶנֶפׁש  ִחיַנת  ְבּ ִהיא  ֶשׁ ָהָאָדם,  ַמת  ִנְשׁ ְבּ

יֹו"ד,  אֹות  ְבּ ז  ֻרָמּ ַהְמּ ֱעָלם  ַהֶנּ ֶכל  ֵשׂ ִחיַנת  ְבּ ּה  ָבּ ֵיׁש  ְנַפח28, 

בשמים ובארץ לך ה' הממלכה והמתנשא לכל לראש' 25. המספר 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' 26. קהלת ח, ד 27. פיוט אקדמות לשבועות 28. זוה"ק 

ח"ב סב. 
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אג תֹו  ֲאִמָתּ ַבּ יל  ִכּ ּוְלַהְשׂ ְלָהִבין  ּלּוי  ַהִגּ ֶאל  ָלֵצאת  ֹכחֹו  ְבּ ֶשׁ

יֵליּה  ִדּ יעּוָרא  ִשׁ ְלפּום  ְוַחד  ַחד  ל  ָכּ ְוכו',  תֹו  ּוִבְגֻדָלּ ַרְך  ִיְתָבּ

ְכלֹו ּוַמְרִחיב  ר ַמֲעִמיק ִשׂ ְכלֹו ּוִביָנתֹו. ּוְכִפי ֲאֶשׁ ְלִפי רַֹחב ִשׂ

יָנתֹו  ֶזת ִבּ ַרְך, ֲאַזי ְמֻרֶמּ תֹו ִיְתָבּ ְגֻדָלּ ְעּתֹו ּוִביָנתֹו ְלִהְתּבֹוֵנן ִבּ ַדּ

ָכה  ַהַהְמָשׁ ַהּמֹוֶרה  אֶֹרְך  ְוַגם  רַֹחב,  ָלּה  ׁש  ֵיּ ֶשׁ ֵה"א,  אֹות  ְבּ

ת ה'  ְגֻדַלּ יָנתֹו ְוִהְתּבֹוְננּותֹו ִבּ ה, ְלהֹוִליד ִמִבּ ִמְלַמְעָלה ְלַמָטּ

ְוַאַחר  ִלּבֹו,  ְוַתֲעלּומֹות  מֹוחֹו  ְבּ ְוִיְרָאה ְותֹוְלדֹוֵתיֶהן  ַאֲהָבה 

ית  ָכה ֲעבֹוָדה ָהֲאִמִתּ ּלּות ִלּבֹו. ּוִמֶזּה ִנְמְשׁ ְבִחיַנת ִהְתַגּ ְך ִבּ ָכּ

ה, ֵהן אֹוִתּיֹות  קֹול ְוִדּבּור אֹו ַמֲעֶשׂ ְצוֹות ְבּ ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ְוַהִמּ ְבּ

תֹו  ֲאִמָתּ יל ַבּ ִכּ ָוא"ו ֵה"א ְוכו'. ְוַגם ַהִהְתּבֹוְננּות ְלָהִבין ּוְלַהְשׂ

אֹוָרְייָתא  ְדּ ֵמַהּתֹוָרה,  ן  ֵכּ ם  ַגּ ָכה  ִנְמְשׁ ַרְך  ִיְתָבּ תֹו  ּוְגֻדָלּ

ם ֲהָוָי"ה ְוכו': ל ֵשׁ ִחיַנת יֹו"ד ֶשׁ ֵמָחְכָמה ָנְפָקא, ִהיא ְבּ

פרק ה

ַהֶזּה  ָלעֹוָלם  ָהֱאלִֹקית  ֶפׁש  ַהֶנּ ִויִריַדת  ַכת  ַהְמָשׁ ה  ְוִהֵנּ

ּוְמקֹור  ִניִמּיּות  ְפּ ִחיַנת  ִמְבּ ָכה  ִנְמְשׁ ָהָאָדם  גּוף  ְבּ ׁש  ְלִהְתַלֵבּ

ָאה  ָתּ ַתּ ֵה"א  אֹות  ְבּ ז  ֻרָמּ ַהְמּ ָהֶעְליֹון  ֶהֶבל  הּוא  ּבּור,  ַהִדּ

ַוְיִהי  ים  ַחִיּ ַמת  ִנְשׁ יו  ַאָפּ ְבּ ח  ַפּ "ַוִיּ תּוב2:  ָכּ ֶשׁ ּוְכמֹו  "ל1,  ַנּ ַכּ

י  תּוב4 "ִכּ ָכּ ְוֶזהּו ֶשׁ ָנַפח ְוכו'3.  ְדּ ה", ּוַמאן  ָהָאָדם ְלֶנֶפׁש ַחָיּ

ֶרְך  מֹו ֶחֶבל ַעל ֶדּ רּוׁש, ְכּ ֵחֶלק ה' ַעּמֹו ַיֲעקֹב ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו". ֵפּ

ה  י ִהֵנּ ה. ִכּ רֹאׁשֹו ֶאָחד ָקׁשּור ְלַמְעָלה ְוָקֵצהּו ְלַמָטּ ל, ֶשׁ ָמָשׁ

מֹו  ְכּ ָלנּו,  ח" הּוא ְלהֹורֹות  ַפּ "ַוִיּ תּוב  ָכּ ֶשּׁ תּוב ַמה  ַהָכּ ט  ָשׁ ְפּ

ֵיׁש  ִאם  ָמקֹום,  ְלֵאיֶזה  נֹוֵפַח  ָהָאָדם  ֶשׁ ְכּ ל,  ָמָשׁ ֶרְך  ֶדּ ַעל  ֶשׁ

יְנַתִים – ֵאין ֶהֶבל ַהּנֹוֵפַח עֹוֶלה  ָבר חֹוֵצץ ּוַמְפִסיק ֵבּ ֵאיֶזה ָדּ

ָבר חֹוֵצץ  ָדּ ֵיׁש  ׁש ִאם  ַמָמּ ָכה  ָכּ ָלל ְלאֹותֹו ָמקֹום,  ְכּ יַע  ּוַמִגּ

ין ּגּוף ָהָאָדם ִלְבִחיַנת ֶהֶבל ָהֶעְליֹון. ּוַמְפִסיק ֵבּ

ַרְך,  ִמי ְורּוָחִני חֹוֵצץ ְלָפָניו ִיְתָבּ ְשׁ ָבר ַגּ ֱאֶמת ֵאין ׁשּום ָדּ ַאְך ֶבּ

ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ֲאִני ָמֵלא"5, ּו"ְמלֹא ָכל  י ֲהלֹא "ֶאת ַהָשּׁ ִכּ

ַעל  ַמִים ִמַמּ ָשּׁ יּה7, "ַבּ נּוי ִמיֵנּ בֹודֹו"6, ְוֵלית ֲאַתר ָפּ ָהָאֶרץ ְכּ

פרק ה   1. ראה לעיל פ"ד ד"ה ואח"כ 2. בראשית ב, ז 3. עיין לעיל פ"ד ד"ה אך 
הענין 4. דברים לב, ט 5. ירמיה כג , כד 6. ישעיה ו, ג 7. תיקו"ז קכב:
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אג ָעְלִמין  ל  ָכּ א  ְמַמֵלּ ְוִאיהּו  עֹוד"8,  ֵאין  ַחת  ִמָתּ ָהָאֶרץ  ְוַעל 

ֲעֹוֹנֵתיֶכם  ִאם  י  "ִכּ ְעָיהּו10:  יַשׁ ִבּ תּוב  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ א  ֶאָלּ ְוכו'9. 

ְלִפי  ַעם12,  ְוַהַטּ ֱאלֵֹקיֶכם"11.  ְלֵבין  יֵנֶכם  ֵבּ ִלים  ַמְבִדּ ָהיּו 

מֹו  ל13, ְכּ ה ֶאת ַהֹכּ ַחֶיּ רּוְך הּוא ַהְמּ ֵהם ֶנֶגד ָרצֹון ָהֶעְליֹון ָבּ ֶשׁ

ַמִים ּוָבָאֶרץ" )וכמו  ָשּׁ ה ַבּ ר ָחֵפץ ה' ָעָשׂ ל ֲאֶשׁ תּוב14: "ֹכּ ָכּ ֶשׁ

שנתבאר לעיל15, שהוא מקור השפעת שם הוי"ה, ונרמז 

בקוצו של יו"ד(16.

ם  ִמֵשּׁ ָכה  ַהַהְמָשׁ ֶחֶבל  ְוִנְפַסק  ְכַרת  ִנּ ֶשׁ ֵרת,  ַהָכּ ִעְנַין  ְוֶזהּו 

"ל 17. ּוְכמֹו  ַנּ ַכּ ָאה  ָתּ ָכה ֵמֵה"א ַתּ ְמְשׁ ִנּ רּוְך הּוא ֶשׁ ֲהָוָי"ה ָבּ

ָפַני  ֶפׁש ַהִהיא ִמְלּ ת ֱאמֹור 18: "ְוִנְכְרָתה ַהֶנּ ָפָרַשׁ תּוב ְבּ ָכּ ֶשׁ

ֶהן  ָבּ ֵאין  ֶשׁ ֲעֵברֹות  ָאר  ּוִבְשׁ  .19 ְייָקא  ָדּ ָפַני"  "ִמְלּ ה'",  ֲאִני 

שההבל  שכדי  ונמצא   .11 ב  נט,   .10 רכה.  ח"ג  זוה"ק   .9 לט  ד,  דברים   .8
והטעם   .12 וחוצצים  המבדילים  העוונות  יהיו  שלא  צריך  בגוף  יגיע  העליון 
שהעוונות מפסיקים ומבדילים 13. כי הם נגד רצון ה', וחיות הכל הוא מרצון 
 ה', וע"כ העוונות חוצצים ומבדילים בפני ההבל העליון שאינו מגיע בגוף האדם

14. תהלים קלה, ו 15. לעיל פ"ד ד"ה וביאור הענין 16. ונמצא מובן מזה שגם 
מה שהעוונות מבדילים אין זה מצד עצמם שיש בכחם להבדיל, כי באמת אין 
ה'.  רצון  נגד   שהם  לפי  הוא  בזה  הטעם  אלא  יתברך,   לפניו  חוצץ  דבר  שום 
ועל כן כאשר האדם חוטא הוא נעשה מופסק ונפרד מהרצון 17. הטעם שע"י 
שלמעלה,  הדרגות  עם  התקשרותו  נפסקה  עי"ז  כי   – ממש  מת  היה  העבירה 
ואינו יכול לקבל חיות 18. ויקרא כב, ג  19. ענין הכרת הוא שנכרת 'מלפני' – 

ביאורים

הּוא  ּוְפָגם  ּנֹוָדע.  ַכּ ֶפׁש  ַהֶנּ ּפֹוְגִמין  ֵהן  ִנים  ָפּ ל  ָכּ ַעל  ֵרת,  ָכּ

ָעב  ֵמֶחֶבל  ל  ָמָשׁ ֶרְך  ֶדּ ַעל  ְוהּוא  ין20,  ִכּ ַהַסּ ִגיַמת  ְפּ ׁשֹון  ִמְלּ

"ל  ַהַנּ ָכה  ַהַהְמָשׁ ֶחֶבל  ָכה  ָכּ ים,  ִקּ ַדּ ֲחָבִלים  ְרַי"ג  ִמַתּ זּור  ָשׁ

ַאַחת  ַעל  לֹום  ְוָשׁ ַחס  עֹוֵבר  ּוְכֶשׁ ִמְצוֹות,  ְרַי"ג  ִמַתּ לּול  ָכּ

ֵרת ּוִמיָתה22,  יב ָכּ ַחָיּ ם ְבּ ק ְוכו'21. ַאְך ַגּ ה ִנְפַסק ֶחֶבל ַהַדּ ֵמֵהָנּ

ֶזה23  ְיֵדי  ְוַעל  ָהֱאלִֹקית,  ְפׁשֹו  ִמַנּ ימּו  ָהְרִשׁ ּבֹו  ֲעַדִין  ַאר  ִנְשׁ

ָנה24 ְולֹא יֹוֵתר )ּוַמה  ים ָשׁ ִשּׁ ים אֹו ִשׁ ָיכֹול ִלְחיֹות ַעד ֲחִמִשּׁ

ְוכו',  יף  ִקּ ַהַמּ ִחיַנת  ְבּ ּבֹו  ְכְנָסה  ִנּ ֶשׁ ָהֲאִריַז"ל  ם  ֵשׁ ְבּ ָאְמרּו  ֶשּׁ

ָנה,  ָשׁ ים  ֲחִמִשּׁ ַעד  ּוַמְייֵרי  ַהּגּוף,  ִמּיּות  ְשׁ ַגּ י  ְלַחֵיּ ִעְנָין  ֵאינֹו 

ן(25. ִדְלַקָמּ ַמן ַהֶזּה ְכּ ְזּ אֹו ַבּ

מפנימיותו של הקב"ה. נשמת האדם היא חלק הוי' וקשורה עם פנימיותו – וע"י 
איסור כרת נפסקת התקשרותו זו עם הקב"ה 20. באמת כל העוונות הם נגד 
כ"כ,  חזק  אינו  שההפסק  אלא  אלקיכם',  לבין  ביניכם  ו'מבדילים  העליון  רצון 
שזהו לשון פגם – שנחסר קצת, והיינו שיש פגם וחסררון בהתקשרותו. וע"י 
21. האדם מקבל חיותו ע"י התרי"ג  איסור כרת נפסקת ההתקשרות לגמרי  
ונעשה  זו  למצוה  השייך  הדק  החבל  נפסק  אחת  מצוה  על  וכשעובר  מצוות, 
חלישות בכללות ההתקשרות, ומ"מ החבל נשאר. משא"כ באיסור כרת נפסק 
החבל לגמרי, ולכן היה מת ממש 22. אף שנפסק חבל ההמשכה, ואינו מקבל 
חיות אבל מ"מ נשאר עדיין וכו' 23. ע"י הרושם 24. עד נ' שנה – בכרת או ס' 

שנה – במיתה בידי שמים  25. פ"ו 

ביאורים
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ָהְיָתה  ֶשׁ ַמְדֵרָגה ֶעְליֹוָנה, ְכּ ָרֵאל ְבּ ָהיּו ִיְשׂ ְזַמן ֶשׁ ָאְמָנם ֶזהּו1 ִבּ

ָהיּו  לֹא  ְוָאז  ׁש;  ְקָדּ ַהִמּ ֵבית  ְבּ ָרֵאל  ִיְשׂ ְבּ ׁשֹוָרה  ִכיָנה  ַהְשּׁ

ּה,  ְלַבָדּ ָהֱאלִֹקית  ֶנֶפׁש  ְיֵדי  ַעל  ַרק  ְלגּוָפם,  ַחּיּות  ִלים  ְמַקְבּ

הּוא  רּוְך  ָבּ סֹוף  ֵאין  יַע  ִפּ ְשׁ ַמּ ֶשׁ ַפע  ַהֶשּׁ ִניִמּיּות  ְפּ ִחיַנת  ִמְבּ

ְרדּו  ָיּ ֶשׁ ְלַאַחר  ַאְך  "ל2.  ַנּ ַכּ הּוא,  רּוְך  ָבּ ֲהָוָי"ה  ם  ֵשׁ ְיֵדי  ַעל 

מֹו  ְכּ ִכיָנה,  ַהְשּׁ לּות  ָגּ סֹוד  יֶהם  ַמֲעֵשׂ ְבּ ְוָגְרמּו  ְדֵרָגָתם3  ִמַמּ

ְרָדה  ָיּ ֶשׁ ַהְיינּו  ְדּ ֶכם"5,  ִאְמּ ָחה  ְלּ ֻשׁ ֵעיֶכם  "ּוְבִפְשׁ תּוב4:  ָכּ ֶשׁ

ְדֵרָגה  ָלה ִמַמּ ְלְשׁ ַתּ "ל6 ְוִנְשׁ ָאה ַהַנּ ָתּ ִחיַנת ֵה"א ַתּ ַעת ְבּ ָפּ ַהְשׁ

ר  ֶעֶשׂ ְבּ ָעָתּה  ָפּ ַהְשׁ ה  ָשׁ ְתַלְבּ ִנּ ֶשׁ ַעד  ה,  ַמָטּ ה  ְלַמָטּ ְלַמְדֵרָגה 

ָזּלֹות  ַהַמּ ְיֵדי  ַעל  ְוַחּיּות  ַפע  ֶשׁ יעֹות  ִפּ ְשׁ ַהַמּ ֹנַגּה,  ְדּ ְסִפירֹות 

ִמי  ְשׁ ַהַגּ ַהַחי  ְלָכל  ֲעֵליֶהם  ֶשׁ ִרים  ׂ ְוַהָשּ ַמִים  ַהָשּׁ ְצָבא  ְוָכל 

ל  ַמֲאַמר ַרַז"ל7: ֵאין ְלָך ָכּ עֹוָלם ַהֶזּה, ְוַגם ְלָכל ַהּצֹוֵמַח ְכּ ָבּ ֶשׁ

ם ַהחֹוֵטא  ַגּ ַוֲאַזי ָיכֹול  ַמָזּל ְוכו'8.  ֵאין לֹו  ה ֶשׁ ַמָטּ ב ִמְלּ ֵעֶשׂ

מֹו  ֲהִמּיֹות ְכּ ם ַהַבּ ל ַחּיּות ְלגּוָפם ְוַנְפָשׁ ָרֵאל ְלַקֵבּ ֵעי ִיְשׂ ּופֹוְשׁ

וכו’  זה היה  ימים  בי”ד לא היו מאריכים  ומיתות  1. שחייבי כריתות  ו    פרק 
2. פ”ד 3. היינו בזמן הגלות 4. ישעיה נ, א 5. ע”י שירדו ממדרגתם גרמו ג”כ 
פשעיכם  ע”י  לכן  ‘אמכם’  היא  שהשכינה  דכיון  והיינו  בגלות,  שתרד  לשכינה 
שולחה בגלות 6. פ”ד-ה 7. בר”ר י, ו 8. ‘אמר 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’

ביאורים

ֵהמֹות  ְבּ ַכּ ל  "ִנְמַשׁ תּוב9:  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ ׁש,  ַמָמּ ים  ַחִיּ ֲעֵלי  ַבּ ָאר  ְשׁ

ֹבָאר  ַהְמּ י  ִפּ ַעל  עֹז,  ְוֶיֶתר  ֵאת  ְשׂ ֶיֶתר  ְבּ ה  ְוַאְדַרָבּ ִנְדמּו". 

ַעת  ַפּ ְשׁ ַפע ְוַחּיּות ַהִנּ ל ֶשׁ ָכּ קּוֵדי10, ֶשׁ ת ְפּ ָרַשׁ דֹוׁש ָפּ ַהר ַהָקּ ִמזֹּ

ה'  ֵעיֵני  ְבּ ָהַרע  ה  עֹוֶשׂ ֶשׁ ְוֶרַגע  ָעה  ָשׁ ְבּ ְחּתֹון  ַהַתּ ָלָאָדם 

ע לֹו  ָפּ ל ִנְשׁ ִהְרהּוֵרי ֲעֵבָרה ְוכו', ַהֹכּ ִדּבּור אֹו ְבּ ה אֹו ְבּ ַמֲעֶשׂ ְבּ

דֹוׁש11.  ַהר ַהָקּ זֹּ ם ַבּ ֹבָאִרים ָשׁ ְטָרא ַאֲחָרא ַהְמּ ֵמֵהיְכלֹות ַהִסּ

ָעתֹו ֵמֵהיְכלֹות  ָפּ ל ַהְשׁ ִחיָרה, ִאם ְלַקֵבּ ְבּ ַעל  ַבּ ְוָהָאָדם הּוא 

עֹות  ָפּ ִנְשׁ ֶהם  ֵמּ ֶשׁ ה  ֻדָשּׁ ַהְקּ ֵמֵהיְכלֹות  אֹו  ַאֲחָרא,  ְטָרא  ַהִסּ

ה  ת ֶזה ָעָשׂ י ֶזה ְלֻעַמּ בֹות טֹובֹות ּוְקדֹוׁשֹות ְוכו', ִכּ ל ַמֲחָשׁ ָכּ

ִלים ְויֹוְנִקים  ְטָרא ַאֲחָרא ְמַקְבּ ָהֱאלִֹקים ְוכו'12. ְוֵהיְכלֹות ַהִסּ

ר ְסִפירֹות  ֶעֶשׂ ַפע ְדּ לּות ַהֶשּׁ ְלְשׁ ַתּ ׁשּות ְוִהְשׁ ַחּיּוָתם ֵמִהְתַלְבּ

ַעת  ִחיַנת ֵעץ ַהַדּ ִחיַנת טֹוב ְוַרע, ִהיא ְבּ לּוָלה ִמְבּ ֹנַגּה, ַהְכּ ְדּ

ּנֹוָדע ְליֹוְדֵעי ֵח"ן. ְוכו' ַכּ

מֹו  ְכּ ל,  ָמָשׁ ֶרְך  ֶדּ ַעל  ִתיב.  ְכּ ַנֲחָלתֹו"13  ֶחֶבל  "ַיֲעקֹב  ה  ְוִהֵנּ

ִאם  ה,  ְלַמָטּ ִני  ַהֵשּׁ ְורֹאׁשֹו  ְלַמְעָלה  ֶאָחד  רֹאׁשֹו  ֶשׁ ַהֶחֶבל 

ם רֹאׁשֹו  ְך ַאֲחָריו ַגּ ֵשׁ ִני, ְיַנְעֵנַע ְוִיָמּ רֹאׁשֹו ַהֵשּׁ ְך ָאָדם ְבּ ִיְמשֹׁ

ֶרׁש  שֹׁ ְבּ ׁש  ַמָמּ ְוָכָכה  ְך.  ֵשׁ ְלִהָמּ לֹו  ר  ֶאְפָשׁ ֶשׁ ה  ָמּ ַכּ ָהִראׁשֹון 

9. תהלים מט, יג 10. ח”ב רמז. 11. ח”ב רמב: 12. קהלת ז, יד 13. דברים לב, ט 
ביאורים
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אג "ל14,  ַהַנּ ָאה  ָתּ ַתּ ֵה"א  ִחיַנת  ִמְבּ ּוְמקֹוָרּה  ָהָאָדם  ַמת  ִנְשׁ

ָהָרִעים  יו  ַמֲעָשׂ ְיֵדי  ַעל  ָעָתּה  ָפּ ַהְשׁ ּומֹוִריד  יְך  ַמְמִשׁ הּוא 

ְבָיכֹול,  ִכּ ַאֲחָרא  ְטָרא  ַהִסּ ֵהיְכלֹות  ּתֹוְך  ַעד  בֹוָתיו  ּוַמְחְשׁ

הּוא  הּוא  ֶשׁ ֵני  ּוִמְפּ יו.  ּוַמֲעָשׂ בֹוָתיו  ַמְחְשׁ ל  ְמַקֵבּ ם  ָשּׁ ִמּ ֶשׁ

רֹאׁש  ְבּ ֵחֶלק  נֹוֵטל  הּוא  ָלֵכן  ָעה,  ָפּ ַהַהְשׁ ָלֶהם  יְך  ְמִשׁ ַהַמּ

ְלַות  ָיֵדינּו לֹא ִמַשּׁ ָאְמרּו ַרַז"ל15: "ֵאין ְבּ ִבין. ְוֶזהּו ֶשׁ ְוַדי ַלֵמּ

לּות ַאַחר  ְזַמן ַהָגּ לֹוַמר ִבּ ְוָקא, ְכּ ָיֵדינּו" ַדּ ִעים" ְוכו', "ְבּ ָהְרָשׁ

יַע  ִפּ ְלַהְשׁ ְבָיכֹול,  ִכּ ִכיָנה  ַהְשּׁ לּות  ָגּ ִחיַנת  ְבּ ְוזֹוִהי  ן.  ַהֻחְרָבּ

ַרְך.  ִיְתָבּ ַנְפׁשֹו  ְנָאה  ָשׂ ר  ֲאֶשׁ ַאֲחָרא  ְטָרא  ַהִסּ ְלֵהיְכלֹות 

ֵמֶהם  ק  ְמַסֵלּ ֲאַזי  ְנכֹוָנה,  ׁשּוָבה  ְתּ ה  עֹוֶשׂ ָהָאָדם  ּוְכֶשׁ

ְתׁשּוָבתֹו  ִבּ י  ִכּ בֹוָתיו,  ּוַמְחְשׁ יו  ַמֲעָשׂ ְבּ יְך  ִהְמִשׁ ֶשׁ ָעה  ָפּ ַהַהְשׁ

ֵה"א  ׁשּוב  ָתּ ְוֶזהּו  ִלְמקֹוָמּה.  ִכיָנה  ַהְשּׁ ַעת  ָפּ ַהְשׁ ַמֲחִזיר 

ֱאלֶֹקיָך  ה'  ב  "ְוָשׁ תּוב16:  ָכּ ֶשׁ ּוְכמֹו  לּות,  ָגּ ִחיַנת  ִמְבּ ָאה  ָתּ ַתּ

ַרַז"ל17:  ּוְכַמֲאַמר  בּוְתָך,  ְשׁ ִעם  לֹוַמר  ְכּ בּוְתָך",  ְשׁ ֶאת 

יב לֹא ֶנֱאַמר" ְוכו'. "ְוֵהִשׁ

14. עיין לעיל פ”ה 15. אבות פ”ד מט”ו 16. דברים ל, ג 17. מגילה כט. 
ביאורים

פרק ז

ָאה – ֵה"א  ָתּ ׁשּוָבה ַתּ ר ִלְבִחיַנת ְתּ ָשׁ ֶרְך ָהֱאֶמת ְוַהָיּ ְואּוָלם1 ֶדּ

ָלל. ָהֶאָחד הּוא ְלעֹוֵרר  ֶרְך ְכּ ָבִרים ֶדּ ֵני ְדּ "ל, ֵהם ְשׁ ָאה ַהַנּ ָתּ ַתּ

ְוַנְפׁשֹו  ָמתֹו  ִנְשׁ ַעל  ָהַרֲחִמים  קֹור  ִמְמּ ָהֶעְליֹוִנים  ַרֲחִמים 

רּוְך הּוא,  ָבּ ים  ַהַחִיּ י  ַחֵיּ ָרָמה2,  ֵמִאיְגָרא  ְפָלה  ָנּ ֶשׁ ָהֱאלִֹקית 

ְטָרא ַאֲחָרא,  ְמָאה ְוַהִסּ יְקָתא3, ֵהן ֵהיְכלֹות ַהֻטּ ְלֵביָרא ַעִמּ

הּוא,  רּוְך  ָבּ ֲהָוָי"ה  ם  ֵשׁ הּוא  ים,  ַהַחִיּ ְמקֹור  ִבּ ְמקֹוָרּה  ְוַעל 

רּוׁש, ְלעֹוֵרר  ב ֶאל ֲהָוָי"ה ִויַרֲחֵמהּו". ֵפּ תּוב4: "ְוָישֹׁ ָכּ ּוְכמֹו ֶשׁ

ָלה  ְלְשׁ ַתּ ְשׁ ִנּ ֶשׁ הּוא  רּוְך  ָבּ ֲהָוָי"ה  ם  ֵשׁ ַעת  ָפּ ַהְשׁ ַעל  ַרֲחִמים 

ְלַהֲחיֹוָתם  ֵמִאים  ַהְטּ ַאֲחָרא  ְטָרא  ַהִסּ ֵהיְכלֹות  ּתֹוְך  ְוָיְרָדה 

ָהָרעֹות,  בֹוָתיו  ּוַמְחְשׁ ְוַתְחּבּולֹוָתיו  ֱאנֹוׁש  ה  ַמֲעֵשׂ ְיֵדי  ַעל 

מֹוָחא  ְרִהיֵטי  ִבּ ְרָהִטים",  ָבּ ָאסּור  "ֶמֶלְך  תּוב5:  ָכּ ֶשׁ ּוְכמֹו 

"ל7. ַנּ ִכיָנה ַכּ לּות ַהְשּׁ ִחיַנת ָגּ ְוכו'6, ִהיא ְבּ

ּדּור  ִסּ תּוב ַבּ ָכּ מֹו ֶשׁ ִתּקּון ֲחצֹות, ְכּ ל ָלֶזה הּוא ְבּ ֻסָגּ ּוְזַמן ַהְמּ

ם: "ָנְפָלה ֲעֶטֶרת  תּוב ָשׁ ָכּ אּורֹו. ְוֶזהּו ֶשׁ ם ֵבּ ן ָשׁ ֶהָעָרה ַעֵיּ ְבּ

רּוְך  דֹוׁש ָבּ י ָחָטאנּו"8. ְוָלֵכן ִנְקָרא ַהָקּ נּו אֹוי ָנא ָלנּו ִכּ רֹאֵשׁ

פרק ז   1. אחר שנתבאר מהי תשובה תתאה יבאר עתה איך באים לתשובה 
תתאה 2. מגג גבוה 3. לבור עמוק 4. ישעיה נה, ז 5. שה”ש ז, ו 6. תיקו”ז קמד: 

7. פ”ו ד”ה אך לאחר וד”ה והנה יעקב 8. איכה ה, טז

ביאורים
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אג ָהְרַמ"ק  ַתב  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ ֵהיָכלֹות9,  ִפְרֵקי  ְבּ ָעלּוב  ֶמֶלְך  הּוא 

ר ִיְתּבֹוֵנן  ֲאֶשׁ דֹול ִמֶזּה10. ּוִבְפָרט ַכּ י ֵאין ְלָך ֶעְלּבֹון ָגּ ַז"ל, ִכּ

ָעְלִמין  ל  ָכּ א  ְמַמֵלּ הּוא  רּוְך  ָבּ סֹוף  ֵאין  ת  ְגֻדַלּ ִבּ יל  ִכּ ְשׂ ַהַמּ

ְכלֹו ַוֲהָבָנתֹו,  עּור ִשׂ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ְלִפי ִשׁ ל ָעְלִמין, ָכּ ְוסֹוֵבב ָכּ

ִיְתַמְרֵמר ַעל ֶזה ְמאֹד ְמאֹד.

ר  ֲאֶשׁ ַאֲחָרא,  ְוִסְטָרא  ה  ִלָפּ ַהְקּ ּוְלַהְכִניַע  ׁש  ְלַבֵטּ ִני,  ְוַהֵשּׁ

תּוב11:  ָכּ מֹו ֶשׁ ָהה, ְכּ ּסּות ְוַהְגָבּ ִחיַנת ַגּ ל ַחּיּוָתּה ִהיא ַרק ְבּ ָכּ

ָעָפר  ַעד  ְוַהַהְכָנָעה  ּטּוׁש  ְוַהִבּ ְוכו',  ר"  ֶשׁ ֶנּ ַכּ יַהּ  ְגִבּ ַתּ "ִאם 

ר  ָבּ ִנְשׁ ֵלב  ְיֵדי  ַעל  ְוַהְיינּו  ּוִבּטּוָלּה.  ִמיָתָתּה  זֹוִהי  ׁש  ַמָמּ

תּוב  ָכּ ֶשׁ ּוְכמֹו  ְוכו'12.  ִנְמָאס  ֵעיָניו  ְבּ ִנְבֶזה  ְוִלְהיֹות  ה  ְוִנְדֶכּ

ָרה  ָבּ ִנְשׁ רּוַח  ֱאלִֹקים  "ִזְבֵחי  סּוק14  ָפּ ַעל  דֹוׁש13  ַהָקּ ַהר  זֹּ ַבּ

הּוא  ֵהָמה  ַהְבּ ִמן  ן  ָקְרָבּ ל  ָכּ י  ִכּ ְוכו',  ה"  ְוִנְדֶכּ ר  ָבּ ִנְשׁ ֵלב 

ֱאלִֹקים,  ם  ְלֵשׁ ֲאָבל  ָהַרֲחִמים.  ת  ִמַדּ ִהיא  ֲהָוָי"ה,  ם  ְלֵשׁ

ִאם  י  ִכּ ֵהָמה,  ְבּ ן  ָקְרַבּ ַמְקִריִבין  ֵאין  ין,  ַהִדּ ת  ִמַדּ ִהיא 

ְטָרא ַאֲחָרא, ְוֶזהּו רּוַח ְמָאה ְוַהִסּ ר ּוְלַהֲעִביר רּוַח ַהֻטּ ֵבּ  ְלַשׁ

ָרה. ָבּ ִנְשׁ

9. פי”ח 10. מגלות השכינה בתוך הקליפות 11. עובדיה א, ד 12. תהלים טו, ד 
13. ח”ג ה. 14. תהלים נא, יט

ביאורים

ה  ר ְוִנְדֶכּ ָבּ ב ִנְשׁ ַהֵלּ ֶשׁ ְטָרא ַאֲחָרא? ְכּ ָרה רּוַח ַהִסּ ָבּ ְוַהֵאיְך ִנְשׁ

הּוא  ֵעיר  ִמְזּ ְמַעט  ה  ִהֵנּ ה?  ְוִנְדֶכּ ב  ַהֵלּ ר  ָבּ ִנְשׁ ְוַהֵאיְך  ְוכו'. 

ַח  ֹכּ ָלנּו  ֵאין  ֶשׁ ה,  ֵאֶלּ דֹורֹוֵתינּו  ְבּ ְוַתֲעִנּיֹות  ִסּגּוִפים  ְיֵדי  ַעל 

סּוק15  ָפּ ַעל  ַרַז"ל  ַמֲאַמר  ְכּ ֶלְך  ַהֶמּ ָדִוד  ְכּ ה  ַהְרֵבּ ְלִהְתַעּנֹות 

ַתֲעִנית. ֲהָרגֹו ְבּ י", ֶשׁ ִקְרִבּ י ָחַלל ְבּ "ְוִלִבּ

ה ְוַהֲעָבַרת רּוַח  ר ְוִנְדֶכּ ָבּ ב ִלְהיֹות ִנְשׁ ר ַהְכָנַעת ַהֵלּ ַאְך ִעַקּ

ָנא  ָבּ חּוְשׁ ְדּ אֵרי  ִמָמּ ִלְהיֹות  הּוא  ַאֲחָרא,  ְוִסְטָרא  ְמָאה  ַהֻטּ

ָכל יֹום  ָעה ַאַחת ְבּ ְעּתֹו ּוִביָנתֹו ָשׁ ַעת, ְלַהֲעִמיק ַדּ עֶֹמק ַהַדּ ְבּ

ה  ְוָעָשׂ ַעל  ָפּ ֶשּׁ ַמה  ְבּ ּקּון ֲחצֹות, ְלִהְתּבֹוֵנן  ִתּ ַלְיָלה ִלְפֵני  אֹו 

ַרם[ ַלֲעקֹור  "ל16, ְוַגם ]ָגּ ַנּ ִכיָנה ַכּ לּות ַהְשּׁ ִחיַנת ָגּ ֲחָטָאיו ְבּ ַבּ

רּוְך הּוא ְוהֹוִריָדּה  ים ָבּ י ַהַחִיּ ָמתֹו ְוַנְפׁשֹו ָהֱאלִֹקית ֵמַחֵיּ ִנְשׁ

ַאֲחָרא,  ְטָרא  ַהִסּ ֵהיְכלֹות  ֵהן  ֶות,  ְוַהָמּ ְמָאה  ַהֻטּ ִלְמקֹום 

ַפע ְוַחּיּות  ל ֵמֶהם ֶשׁ ָבה ֲאֵליֶהם ְלַקֵבּ ְבִחיַנת ֶמְרָכּ ית ִבּ ְוַנֲעֵשׂ

ִעים  "ְרָשׁ ַרַז"ל18:  ָאְמרּו  ֶשׁ ְוֶזהּו  "ל17.  ַנּ ַכּ ְלגּופֹו  יַע  ִפּ ְלַהְשׁ

קֹום  ִכים ִמְמּ יֶהם ִנְמָשׁ ַחֵיּ לֹוַמר ֶשׁ יֶהם ְקרּוִיים ֵמִתים", ְכּ ַחֵיּ ְבּ

לּו"  ִתים ְיַהְלּ תּוב19: "לֹא ַהֵמּ ָכּ ְמָאה )ְוֵכן ַמה ֶשּׁ ֶות ְוַהֻטּ ַהָמּ

15. תהלים קט, ב 16. פ”ו ד”ה אך לאחר וד”ה והנה יעקב, פ”ז ד”ה ואולם דרך 
17. שם 18. ברכות יח: 19. תהלים קטו, יז

ביאורים



228229

אגרת התשובהאגרת התשובה

שובה
ת

בהאגרת ה
שו

ת
 ה

רת
אג ִעים  ָנה ַעל ָהְרָשׁ ָוּ א ַהַכּ לֹום, ֶאָלּ לֹוֵעג ָלָרׁש ַחס ְוָשׁ כו' ֵאינֹו ְכּ

בֹות  ַמֲחָשׁ ְבּ אֹוָתם  ִלים  ַבְלְבּ ְמּ ֶשׁ ֵמִתים,  ְקרּוִיים  יֶהם  ַחֵיּ ְבּ ֶשׁ

ּנֹוָדע(. ְתׁשּוָבה, ַכּ ָעם ְוֵאיָנם ֲחֵפִצים ִבּ ִרְשׁ עֹוָדם ְבּ ָזרֹות ְבּ

יֵדי  ֵרת ְוַגם לֹא ַעל ֲעוֹן ִמיָתה ִבּ א ָעַבר ַעל ֲעוֹן ָכּ לֹּ ְוַאף ִמי ֶשׁ

ָאר  א ְשׁ וָנא, ֶאָלּ ָוּ ָלה20 ּוְכַהאי ַגּ הּוא הֹוָצַאת ֶזַרע ְלַבָטּ ַמִים, ֶשׁ ָשׁ

ָמה  ָשׁ ְנּ ַבּ ּפֹוְגִמים  ֵהן  ֶשׁ ֵמַאַחר  ֵכן  י  ִפּ ַעל  ַאף  ַקּלֹות,  ֲעֵברֹות 

ים  ִקּ ַדּ ֲחָבִלים  ּוְפִסיַקת  ִגיַמת  ְפּ ל  ְוִכְמַשׁ ָהֱאלִֹקית,  ְוֶנֶפׁש 

ָלאו ֶאָחד  מֹו ְבּ ָגם ְכּ ִרּבּוי ַהֲחָטִאים ָיכֹול ִלְהיֹות ְפּ "ל21, ֲהֵרי ְבּ ַנּ ַכּ

ָעִמים  ְכִפיַלת ֵחְטא ֶאָחד ְפּ ֵרת אֹו ִמיָתה. ַוֲאִפּלּו ִבּ ׁש ּבֹו ָכּ ֵיּ ֶשׁ

ֲאִפיל  ִביא ַהֲחָטִאים ֶלָעָנן ַהַמּ ַהָנּ יל  ִהְמִשׁ מֹו ֶשׁ ַרּבֹות ְמאֹד, ְכּ

ֵהם  ֶעיָך"23,  ָשׁ ְפּ ָכָעב  "ָמִחיִתי  תּוב22:  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ ֶמׁש,  ַהֶשּׁ אֹור 

ם ֲהָוָי"ה  ַעת ֵשׁ ָפּ ִניִמית ַהְשׁ ין ְפּ יִלים[ ֵבּ ְבִדּ ֲעֵברֹות ֲחמּורֹות ]ַהַמּ

יל  ְבִדּ ַלת ָעָנן ָעב ְוָחׁשּוְך ַהַמּ ַהְבָדּ ֶפׁש ָהֱאלִֹקית, ְכּ רּוְך הּוא ַלֶנּ ָבּ

"ְוֶכָעָנן  ל.  ָמָשׁ ֶרְך  ֶדּ ַעל  ָעֶליָה  ִרים  ְוַלָדּ ָלָאֶרץ  ֶמׁש  ַהֶשּׁ ין  ֵבּ

יִלים  ְבִדּ ֲעֵקָביו24, ַהַמּ ׁש ַבּ ָאָדם ָדּ אֶתיָך" ֵהן ֲעֵברֹות ַקּלֹות ֶשׁ ַחטֹּ

ל. ֶרְך ָמָשׁ ַלת ָעָנן ַקל ְוָקלּוׁש ַעל ֶדּ ַהְבָדּ ְכּ

20. נדה יג. 21. פ”ה ד”ה ובשאר 22. ישעיה מד, כב 23. ‘מחיתי כעב פשעיך 
וכענן חטאותיך שובה אלי כי גאלתיך’ 24. ראה ע”ז יח.

ביאורים

אֹור  ֶנֶגד  ָאָדם  ים  ֵמִשׂ ִאם  ַהֶזּה,  ל  ָשׁ ָמּ ַבּ ֶשׁ מֹו  ְכּ ה  ְוִהֵנּ

ֵהן  ְמאֹד,  ָלרֹוב  ּוְקלּוׁשֹות  ַקּלֹות  ְמִחיצֹות  ַחּלֹון  ַבּ ֶמׁש  ַהֶשּׁ

ׁש  ַמָמּ ְוָכָכה  ְויֹוֵתר.  ָעָבה  ַאַחת  ְמִחיָצה  מֹו  ְכּ ַמֲאִפילֹות 

ן  ֵכּ ל ֶשׁ ֲעֵקָביו, ּוִמָכּ ׁש ַבּ ָאָדם ָדּ ָכל ֲעוֹונֹות ֶשׁ ל ְבּ ְמָשׁ ִנּ הּוא ַבּ

ְוִגּלּוי  ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ָכּ ׁש  ַמָמּ ֵהן  ֶשׁ ַרַז"ל  ְבֵרי  ִמִדּ ֻפְרָסמֹות  ַהְמּ

מֹו  ָדָקה, ְכּ מֹו ַהֲעָלַמת ַעִין ִמן ַהְצּ ים, ְכּ ִמּ ִפיכּות ַדּ ֲעָריֹות ּוְשׁ

ַעל"  ְבִלַיּ ְלָבְבָך  ִעם  ָדָבר  ִיְהֶיה  ן  ֶפּ ְלָך  ֶמר  "ִהָשּׁ תּוב25:  ָכּ ֶשׁ

ְגנּות  ר ִבּ ַסֵפּ ַעל ִהיא ֲעבֹוַדת ֱאִליִלים ְוכו'26. ְוַהְמּ כו', ּוְבִלַיּ

ֲעבֹוָדה ָזָרה ְוִגּלּוי ֲעָריֹות  קּוָלה ַכּ ֲחֵברֹו ִהיא ָלׁשֹון ָהַרע, ַהְשּׁ

ִאּלּו עֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה28.  ים27. ְוֹכל ַהּכֹוֵעס ְכּ ִמּ ִפיכּות ַדּ ּוְשׁ

ְגָמָרא.  ִבּ ַרּבֹות  ה  ְוָכֵהָנּ ָהרּוַח29,  ּסּות  ַגּ ּבֹו  ׁש  ֵיּ ֶשׁ ִמי  ְוֵכן 

דֹוׁש  ַהָקּ ר  "ִוֵתּ ַרַז"ל30:  ַמֲאַמר  ְכּ ן,  ָלּ ֻכּ ֶנֶגד  ְכּ ּתֹוָרה  ְוַתְלמּוד 

רּוְך הּוא ַעל ֲעבֹוָדה ָזָרה" ְוכו'31. ָבּ

ע  ל ָעָליו ַאְרַבּ ה ְלַקֵבּ ָטּ ַעל ַהִמּ ַמע ֶשׁ ְקִריַאת ְשׁ רּו ִבּ ְוָלֵכן ִסְדּ

ַהּפֹוֵגם  ל  ָכּ ַהּסֹוד  י  ִפּ ַעל  ֶשׁ ַבד  ִמְלּ ְוכו'.  ין  ִדּ ית  ֵבּ ִמיתֹות 

25. דברים טו, ט 26. עיין כתובות סח: 27. ערכין טו: 28. זוה”ק ח”א כז: 29. 
סוטה ד: ‘כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עוובד עבודת כוכבים’ 30. ירושלמי 
חגיגה פ”א ה”ז 31. ‘מצאנו 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’  

ביאורים
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אג ְוַהּפֹוֵגם  ְסִקיָלה,  ב  ִנְתַחֵיּ ִאּלּו  ְכּ ֲהָוָי"ה  ם  ֵשׁ ל  ֶשׁ יֹו"ד  אֹות  ְבּ

ִאּלּו  ְכּ  – ָוי"ו  ּוְבאֹות  ֵרָפה,  ְשׂ ב  ִנְתַחֵיּ ִאּלּו  ְכּ ֵה"א  אֹות  ְבּ

ֶחֶנק.  ב  ִנְתַחֵיּ ִאּלּו  ְכּ  – ַאֲחרֹוָנה  ֵה"א  ּוְבאֹות  ֶהֶרג,  ב  ִנְתַחֵיּ

אֹות  ין – ְבּ אֹות יֹו"ד, ּוְתִפִלּ ַמע ּפֹוֵגם ְבּ ל ְקִריַאת ְשׁ ַבֵטּ ְוַהְמּ

ְוכו'.  ֵה"א  אֹות  ְבּ  – ה  ּוְתִפָלּ ָוי"ו,  אֹות  ְבּ  – ְוִציִצית  ֵה"א, 

ָאר ֲעוֹונֹות ַוֲחָטִאים, ּוִבּטּול  יל ִלְלֹמד ִלְשׁ ִכּ ְשׂ ּוִמֶזּה ָיכֹול ַהַמּ

ן: ָלּ ֶנֶגד ֻכּ ּתֹוָרה ְכּ

פרק ח

ֱאֶמת  ׁש ֶבּ "ל, יּוַכל ְלַבֵקּ ָכל ַהַנּ ַעת ְבּ ה ַאֲחֵרי ַהֲעָמַקת ַהַדּ ְוִהֵנּ

י ֲאַזי  ַעי" ְוכו'1, ִכּ רֹב ַרֲחֶמיָך ְמֵחה ְפָשׁ א: "ְכּ ִלָבּ ֵמֻעְמָקא ְדּ

ֱאלֹקּות  ִחיַנת  ְבּ ַעל  ָהַרֲחָמנּות  ֶדל  ֹגּ ֱאֶמת  ֶבּ ִלּבֹו  ְבּ ַבע  ָקּ ִתּ

"ל2. ּוָבֶזה ְיעֹוֵרר ַרֲחִמים ָהֶעְליֹוִנים3  ַנּ ַמְעָלה ַכּ ְלּ ַנְפׁשֹו ְוֶשׁ ְבּ ֶשׁ

ֵמָרצֹון  כֹות  ְמָשׁ ַהִנּ ָהַרֲחִמים,  ִמּדֹות  ֵרה  ֶעְשׂ לֹשׁ  ִמְשּׁ

ַמְעָלה  ְלּ ֶשׁ יֹו"ד4,  ל  ֶשׁ קֹוצֹו  ְבּ ְרָמז  ַהִנּ הּוא  רּוְך  ָבּ ָהֶעְליֹון 

ם ֵשׁ ֵמאֹוִתּיֹות  ַעת  ַפּ ְשׁ ַהִנּ ָעה  ָפּ ַהַהְשׁ ִחיַנת  ִמְבּ  ַמְעָלה 

ֲהָוָי"ה.

ָגִמים,  ַהְפּ ל  ָכּ ים  ְמַנִקּ ָהַרֲחִמים  ִמּדֹות  ֵרה  ֶעְשׂ לֹשׁ  ְשׁ ְוָלֵכן 

ֵאין  ְוׁשּוב  ה",  ְוַנֵקּ ע...  ָוֶפַשׁ ָעֹון  א  "נֹוֵשׂ תּוב5:  ָכּ ֶשׁ ּוְכמֹו 

ֵה"א  ַעת  ָפּ ֵמַהְשׁ ַאֲחָרא  ְטָרא  ְוַהִסּ ְלַהִחיצֹוִנים  ְיִניָקה 

ָאה ִלְמקֹוָמּה ְלִהְתַיֵחד  ָתּ ׁשּוב ֵה"א ַתּ "ל6 )ּוָבֶזה ָתּ ַנּ ָאה ַכּ ָתּ ַתּ

ִבין(. יֹו"ד ֵה"א ָוא"ו, ְוַדי ַלֵמּ ְבּ

ֵאין  ׁשּוב  ָאָדם,  ָבּ ֶשׁ ָהֱאלִֹקית  ֶפׁש  ֶנּ ַבּ ה  ְלַמָטּ ׁש  ַמָמּ ְוֵכן 

של  רחמנותו  מעורר  הבקשה  ידי  על   .3 פ”ז    .2 ג  נא,  תהלים   .1 ח    פרק 
 הקב”ה 4. ראה לעיל פ”ד ד”ה וביאור הענין 5. במדבר יד, יח 6. פ”ו ד”ה וזהו

שאמרו

ביאורים
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אג ה הּוא  ְמַנֶקּ ה,  "ְוַנֵקּ ָאְמרּו7:  ֶשׁ ּוְכמֹו  יִלים,  ַמְבִדּ ֲעוֹונֹוֵתיֶכם 

ֵהם  ַהּצֹוִאים,  ים  בּוִשׁ ִמְלּ ם  ַנְפָשׁ ּוְלַנּקֹות  ִלְרחֹץ  ִבים",  ַלָשּׁ

ְפּתֹו" ְוכו'. ָמָרא8, "ְמַלַפּ ְגּ תּוב ַבּ ָכּ מֹו ֶשׁ ַהִחיצֹוִנים, ְכּ

ם ָלׁשּוב ַעד  ַטֲהֵרם, ֲאַזי ּתּוַכל ַנְפָשׁ רּוַח ָעְבָרה ַוְתּ ּוֵמַאַחר ֶשׁ

ִלְמקֹוָרּה  ַמְעָלה  ַמְעָלה  ְוַלֲעלֹות  ׁש,  ַמָמּ הּוא  רּוְך  ָבּ ֲהָוָי"ה 

ָהְיָתה ְמֻיֶחֶדת ּבֹו  מֹו ֶשׁ ִיחּוד ִנְפָלא, ְכּ ַרְך ְבּ ּוְלָדְבָקה ּבֹו ִיְתָבּ

ַרְך  ִיְתָבּ יו  ִפּ רּוַח  ְבּ ָפָחּה  ְנּ ֶשׁ ֶטֶרם  ְבּ חּוד  ַהִיּ ַתְכִלית  ְבּ ַרְך  ִיְתָבּ

ל  ֶרְך ָמָשׁ גּוף ָהָאָדם )ּוְכמֹו ַעל ֶדּ ׁש ְבּ ה ּוְלִהְתַלֵבּ ֵליֵרד ְלַמָטּ

הּוא  יו  ִמִפּ ָהרּוַח  ּיֹוֵצא  ֶשׁ ֶטֶרם  ְבּ יו,  ִפּ רּוַח  ְבּ ַהּנֹוֵפַח  ָאָדם  ְבּ

ֵלָמה. ׁשּוָבה ְשׁ ַנְפׁשֹו(. ְוזֹו ִהיא ְתּ ְמֻיָחד ְבּ

ׁשּוָבה  ְתּ ִחיַנת  ְבּ ִהיא  זֹו  ּוְתׁשּוָבה  ֶזה  ִיחּוד  ִחיַנת  ְבּ ה  ְוִהֵנּ

ַהר  זֹּ ַבּ תּוב  ָכּ ֶשׁ ּוְכמֹו  ָאה,  ָתּ ַתּ ׁשּוָבה  ְתּ ַאַחר  ְלּ ֶשׁ ָאה  ִעיָלּ

ָאה  ִעיָלּ ְתׁשּוָבה  ִדּ א9,  ָנשֹׂ ת  ָרַשׁ ָפּ ְמֵהיְמָנא  ַרֲעָיא  ְבּ דֹוׁש  ַהָקּ

ִריְך  ְבּ א  קּוְדָשׁ ְדִחילּו ּוְרִחימּו ְדּ ִבּ אֹוָרְייָתא  ק ְבּ ִיְתַעֵסּ ְדּ ִהיא 

ׁשּוָבה  ֲעֵלי ְתּ יָנה ְוכו' )ּוַמֲעַלת ַבּ ן י"ה ִבּ ִאיהּו ֶבּ ֱהֵוא ְוכו' ְדּ

דֹוׁש  ַהר ַהָקּ זֹּ ַבּ תּוב  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ ֶזה ִהיא  ָבּ מּוִרים  ְגּ יִקים  ַצִדּ ַעל 

7. יומא פו. 8. ע”ז ה. 9. קכג.
ביאורים

א  ִלָבּ ְרעּוָתא ְדּ ֵכי ֲעַלְייהּו ִבּ ִאינּון ָמְשׁ ָרה10, ְדּ י ָשׂ ת ַחֵיּ ָרַשׁ ָפּ

א ְוכו'(: י ְלִאְתְקָרָבא ְלַמְלָכּ יר ּוְבֵחיָלא ַסִגּ ַיִתּ

10. ח”א קכט: 
ביאורים
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ה  ַכָמּ דֹוׁש ְוִתּקּוִנים ְבּ ַהר ַהָקּ זֹּ תּוב ַבּ ָכּ מֹו ֶשׁ ּוֵבאּור ָהִעְנָין, ְכּ

רֹוֶבֶצת  ְוָהֵאם  ָאה,  ִעיָלּ ׁשּוָבה  ְתּ ִאיִהי  ִביָנה  ְדּ ְמקֹומֹות1, 

ת  ְגֻדַלּ ִבּ ְתּבֹוֵנן  ִמּ ֶשׁ ְיֵדי  ַעל  ֶשׁ ַהְיינּו  ְדּ ְוכו'2.  ָהֶאְפרֹוִחים  ַעל 

ּוְרִחימּו  ִחילּו  ְדּ יָנתֹו  ִבּ ֵמרּוַח  ּומֹוִליד  ַעת,  ַהַדּ ַהֲעָמַקת  ְבּ ה' 

ֱאַמר3 "ְלַאֲהָבה ֶאת  ֶנּ ִעְנָין ֶשׁ ים ּוְבטּוב ַטַעם ָוַדַעת, ָכּ ְכִלִיּ ִשׂ

ַאֲהָבה  י לֹו ְבּ יָך" ְוכו', ְולֹא ַדּ י הּוא ַחֶיּ ּום "ִכּ ה' ֱאלֶֹקיָך" ִמּשׁ

ה  ִיְרָאה ָוַפַחד אֹו ּבּוָשׁ ֶרת ְלַבד ְוכו' – ְוֵכן ְבּ ֻסֶתּ ִטְבִעית ַהְמּ

ָהֶאְפרֹוִחים  ַעל  רֹוֶבֶצת  ָהֵאם  ִנְקֵראת  ֲאַזי   – ּנֹוָדע  ַכּ ְוכו', 

ְוכו'.

מֹו  ְכּ רּוָחא,  ְבּ רּוָחא  קּות  ְבּ ִאְתַדּ ִהיא  ָהַאֲהָבה  ר  ִעַקּ ה  ְוִהֵנּ

ֶזה  ְוַעל  ּנֹוָדע.  ַכּ ְוכו',  יהּו"  ִפּ יקֹות  ִשׁ ִמְנּ ֵקִני  "ִיָשּׁ תּוב4:  ָכּ ֶשׁ

ֶכל  ֵשׂ ֶפׁש,  ַהֶנּ ֶחְלֵקי  ל  ָכּ ֵהם  ֵהם  ֶשׁ ָך",  ַנְפְשׁ "ּוְבָכל  ֶנֱאַמר5 

ן ּבֹו  ָלּ ה, ְלָדְבָקה ֻכּ ּבּור ּוַמֲעֶשׂ ָבה ִדּ יֶהם, ַמֲחָשׁ ּוִמּדֹות ּוְלבּוֵשׁ

ַרְך, ָמה הּוא ַרחּום  ִיְתָבּ ִמּדֹוָתיו  ְבּ ּדֹות  ַהִמּ ַהְיינּו  ְדּ ַרְך.  ִיְתָבּ

ַרְך, הּוא ִעּיּון ַהּתֹוָרה,  ְכלֹו ְוָחְכָמתֹו ִיְתָבּ ִשׂ ֶכל ְבּ ׂ ְוכו'6, ְוַהֵשּ

פרק ט   1. ח”ג רטז. 2. דברים כב, ו 3. שם ל, כ 4. שה”ש א, ב 5. דברים ו, ה 
6. ראה 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 

ביאורים

ְבּתֹו  ַמֲחַשׁ ְבּ ָבה  ֲחָשׁ ַהַמּ ְוֵכן  ָנְפָקא7.  ֵמָחְכָמה  אֹוָרְייָתא  ְדּ

תּוב10  ָכּ ֶשׁ ּוְכמֹו  ֲהָלָכה9,  זּו  ה'  ְדַבר  ִבּ ּבּור  ְוַהִדּ ַרְך8,  ִיְתָבּ

ִפיָך"12.  ְבּ י  ְמִתּ ַשׂ ר  ֲאֶשׁ "ּוְדָבַרי  ִפיָך"11,  ְבּ ָבַרי  ְדּ ים  "ָוָאִשׂ

ָפִלים13,  ְשׁ רּוַח  ְלַהֲחיֹות  ָדָקה,  ַהְצּ ה  ַמֲעֵשׂ הּוא  ה  ֲעֶשׂ ְוַהַמּ

ּנֹוָדע  ַכּ ְוכו'15,  ה'"  ה  ָעָשׂ ָיִמים  ת  ֶשׁ ֵשׁ י  "ִכּ תּוב14:  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ

ַתְכִלית  רּוָחא ְבּ רּוָחא ְבּ קּות ְדּ ְבּ ָמקֹום ַאֵחר. ְוזֹו ִהיא ִאְתַדּ ְבּ

ִהיא ֵמֲחַמת ַאֲהָבה ְוכו'. ֶשׁ חּוד, ְכּ ֵבקּות ְוַהִיּ ַהְדּ

ָצִריְך  ְוֵאין  ָלה,  ְלַבָטּ ֶזַרע  הֹוָצַאת  ְבּ ִרית  ַהְבּ ַגם  ְפּ ֶשׁ ּוְלִפי 

אֹו  אֹוָרְייָתא  ְדּ יָאה  ִבּ ִאּסּוֵרי  ָאר  ְשׁ אֹו  ֲעָריֹות  ַבּ לֹוַמר 

ַח, ָלֵכן  ֹמּ ְבֵרי סֹוְפִרים ְוכו'16(, ּפֹוֵגם ַבּ י ֲחמּוִרים ִדּ ָנן )ִכּ ַרָבּ ְדּ

ְוֶזהּו  ָנְפָקא17.  ֵמָחְכָמה  ְדּ אֹוָרְייָתא  ְבּ ק  ִיְתַעֵסּ ְדּ הּוא  ּקּונֹו  ִתּ

הקב”ה של  הרחמים  במדת  מתדבקת  שלו  הרחמנות  מדת  הנה  יתברך   אליו 
בשכלו  דבוק  נעשב  האדם  שכל  הרי  בשכלו  האדם  כשבין  סב.  ח”ב  זוה”ק   .7
של הקב”ה כביכול, שהוא התורה 8. דבקות המחשבה במחשבתו יתברך היא 
שעי”ז  בהלכה,  הדבור  ע”י  הוא  הדבור  דבקות  קלח:  שבת   .9 התורה  ע”י  ג”כ 
נתאחד דבורו של האדם עם דבר ה’ 10. ישעיה נא, טז 11. עיין סנהדרין צט: 
12. שם נט, כא 13. שם נז, טו 14. שמות כ, יא 15. שענין זה הוא ג”כ ‘להחיות 
הקב”ה במעשה  האדם  מעשה  דבוק  הצדקה  מעשה  ע”י  ולכן  שפלים’,   רוח 

16. ילקו”ש שה”ש תתקפא: ‘חמורים דברי סופרים מדברי תורה, שנאמר )שם 
יותר  נמוכים  פוגמים בכחות  17. חטאים אחרים  מיין’  דודיך  ‘כי טובים  ב(  א, 
בנפש ולכן לתיקונם אי”צ תשובה עילאה דווקא )הקשורה עם עסק התורה – 

ביאורים
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אג ב  ְוִנְתַחֵיּ ֲעֵבָרה  ָעַבר  ָאָדם  הּו18:  ֵאִלָיּ ֵבי  ְדּ א  ַתָנּ ְבּ תּוב  ָכּ ֶשׁ

ה ְוִיְחֶיה?19 ִאם ָהָיה ָרִגיל ִלְקרֹות  ֲעֶשׂ קֹום, ַמה ַיּ ִמיָתה ַלָמּ

ֵני  ֶנה ְשׁ ֶרק ֶאָחד, ִיְשׁ נֹות ֶפּ ים; ִלְשׁ ִפּ ֵני ַדּ ף ֶאָחד, ִיְקָרא ְשׁ ַדּ

ָרִקים ְוכו'. ְפּ

ְמקֹום  ִבּ ֶשׁ רֹו,  ְוקֹוְשׁ ְוחֹוֵזר  ְפָסק  ַהִנּ ֶחֶבל  ל  ְמַשׁ ִכּ ְוַהְיינּו 

ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו ְוכו'20.  ל. ְוָכָכה הּוא ְבּ פּול ּוְמֻכָפּ ר הּוא ָכּ ֶשׁ ַהֶקּ

ר ָעֹון" ְוכו', ְוֵאין  ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ְיֻכַפּ תּוב21, "ְבּ ָאַמר ַהָכּ ְוֶזהּו ֶשׁ

הּוא  ּוִמְנָחה  ֶזַבח  ְבּ ֵעִלי  ית  ֵבּ ַוֲעֹון  ְוכו',  ּתֹוָרה  א  ֶאָלּ ֱאֶמת 

ֲחָסִדים,  ּוְגִמילּות  תֹוָרה  ְבּ ר  ֵפּ ִמְתַכּ ֲאָבל  ר,  ֵפּ ִמְתַכּ ֵאינֹו  ְדּ

ָנה22. רֹאׁש ַהָשּׁ א ְדּ ֶרק ַקָמּ סֹוף ֶפּ ְדִאיָתא ְבּ ִכּ

מוח(, ותשובה עילאה בהם הוא רק לשלמות התשובה, אבל הסרת הפגם הוא 
בתשובה תתאה. אבל בפגם הברית – הנה להסרת ותיקון הפגם צריך לתשובה 
הנה   – במוח  הוא  העליונים(  בעולמות  וכנגדו  )בנפש,  שהפגם  דכיון  עילאה, 
תיקונו ע”י התורה דמחכמה נפקא 18. תדב”א רבה פ”ה 19. על 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 20. דברים 

לב, ט 21. משלי טז, ו. וראה ירושלמי ר”ה פ”ג ה”ח 22. יח.

ביאורים

פרק י

רּוָחא ַעל  רּוָחא ְבּ קּוָתא ְדּ ְבּ ִאְתַדּ ָאה זֹו ְדּ ׁשּוָבה ִעיָלּ ה ְתּ ְוִהֵנּ

ָכה ִמְלַמְעָלה  ְבִחיַנת ַהְמָשׁ ְיֵדי ּתֹוָרה ּוְגִמילּות ֲחָסִדים ִהיא ִבּ

ים  תּוב1: "ָוָאִשׂ ָכּ ִפיו, ּוְכמֹו ֶשׁ ׁש ְבּ ַבר ה' ַמָמּ ה, ִלְהיֹות ְדּ ְלַמָטּ

ֶחֶסד  ְדּ ֲחָסִדים,  ְגִמילּות  ִבּ ֵקִני2  ַחְבּ ְתּ ִויִמינֹו  ִפיָך",  ְבּ ָבַרי  ְדּ

ֵליֵלְך  ָצִריְך  ְחּתֹון  ַהַתּ ָאָדם  ֲאָבל  ְוכו'3.  ְיִמיָנא  רֹוָעא  ְדּ

ׁשּוָבה  ְתּ ִחיַנת  ְבּ ִהיא  ְלַמְעָלה,  ה  ָטּ ִמַמּ ְלַמְדֵרָגה  ְדֵרָגה  ִמַמּ

ה,  ְתִפָלּ ִבּ ב  ַהֵלּ ַנת  ַכָוּ ְבּ רּוָחא  ְבּ רּוָחא  קּות  ְבּ ְוִאְתַדּ ָאה  ִעיָלּ

 " "ְוָאַהְבָתּ לֹוַמר  ֵדי  ְכּ ּוִבְרכֹוֶתיָה,  ַמע  ְשׁ ְקִריַאת  ִבּ ּוִבְפָרט 

ְוֵכן  ַלֲאִמּתֹו,  ֱאֶמת  ֶבּ ְוכו'  ָך"  ַנְפְשׁ ּוְבָכל  ְלָבְבָך  ָכל  "ְבּ כו' 

ַבר  ם" ְוכו', ִלְהיֹות ְדּ ְרָתּ ָבּ ה" ְוכו' "ְוִדַבּ ָבִרים ָהֵאֶלּ "ְוָהיּו ַהְדּ

ְצוֹות,  ל ַהִמּ ם ָכּ ֱאֶמת, ְוֵאין ֱאֶמת ְוכו'4. ְוֵכן ְלַקֵיּ ִפיו ֶבּ ה' ְבּ

מֹו "ֲהֵרי ַאְתּ  ְכּ ִמְצוֹוָתיו",  ְבּ נּו  ָשׁ ִקְדּ ר  אֹוְמִרים "ֲאֶשׁ מֹו ֶשׁ ְכּ

ִריׁשּות  ְפּ ְלׁשֹון  ָהֶעְליֹון,  קֶֹדׁש  ִחיַנת  ְבּ ִהיא  ִלי"5,  ת  ֶשׁ ְמֻקֶדּ

א  ֹכָלּ ּום ְדּ ׁש ּתֹוְך ָעְלִמין ִמּשׁ ֵאינֹו ָיכֹול ְלִהְתַלֵבּ ָלה, ֶשׁ ְוַהְבָדּ

פרק י   1. ישעיה נא, טז 2. שה"ש ב, ו 3. תיקו"ז יז. חסד נקרא יד ימינו של 
הקב"ה כביכול, וכתיב 'וימינו תחבקני' שע"י מדת החסד הוא החיבוק, וכאשר 
4. ראה  ומחבקו  נמשך עליו חסדו של הקב"ה  בגמילות חסדים  האדם עוסק 
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'' 5. קידושין ה:

ביאורים
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אג הּוא  ָעְלִמין,  ל  ָכּ סֹוֵבב  ְבִחיַנת  ִבּ א  ֶאָלּ יב,  ָחֵשׁ ָלא  ְכּ יּה  ַקֵמּ

ִלּקּוֵטי  ְבּ ֵאר  ְתָבּ ִנּ ֶשׁ מֹו  ְכּ ְוכו'  הּוא  רּוְך  ָבּ ָהֶעְליֹון  ָרצֹון 

ה'  "ֵאֶליָך  אֹוְמִרים  ה  ִפָלּ ַהְתּ ַאַחר  ְוַגם  מ"ו.  ֶרק  ֶפּ ֲאָמִרים 

ַהּיֹום  ל  ָכּ רּוָחא  ְבּ רּוָחא  ָקא  ְבּ ְלִאְתַדּ ַהְיינּו  ְדּ א",  ׂ ֶאָשּ י  ַנְפִשׁ

רּוְך  ָבּ סֹוף  ֵאין  ת  ְגֻדַלּ ִבּ ַהִהְתּבֹוְננּות  ְיֵדי  ַעל  ֶזה  ְוָכל  ְוכו'. 

ִזְמָרה,  ְדּ ּוִבְפסּוֵקי  ְלָפֶניָה  ִים  ַתּ ְשׁ ִבּ ַעת  ַהַדּ ַהֲעָמַקת  ְבּ הּוא 

ּנֹוָדע. ַכּ

ָצִריְך  ָאה,  ִעיָלּ ׁשּוָבה  ְתּ ִחיַנת  ְבּ ִהיא  ה  ִפָלּ ַהְתּ ֶשׁ ּוֵמַאַחר 

ָאְמרּו ַרַז"ל  ָאה. ְוֶזהּו ֶשׁ ָתּ ׁשּוָבה ַתּ ִחיַנת ְתּ ים ְלָפֶניָה ְבּ ְלַהְקִדּ

ֶבד רֹאׁש",  א ִמּתֹוְך ֹכּ ל ֶאָלּ ֵלּ ָנה6: "ֵאין עֹוְמִדין ְלִהְתַפּ ְשׁ ִמּ ַבּ

ָאה ְלעֹוֵרר  ָתּ ׁשּוָבה ַתּ ִחיַנת ְתּ "י: ַהְכָנָעה. ְוִהיא ְבּ ּוֵפֵרׁש ַרִשׁ

ְכִתיב9  ִדּ ָרא  ִמְקּ ְגָמָרא8  ִבּ ָהָתם  ְוִכְדָיֵליף  "ל7,  ַנּ ַכּ ַרֲחִמים 

ת ָנֶפׁש". "ְוִהיא ָמַרּ

ל  ֵלּ ְלִהְתַפּ עֹוְמִדין  ֵאין  ָנן,  ַרָבּ נּו  ָתּ ם10  ָשׁ א  ַרְייָתּ ָבּ ַבּ ָאֵכן 

ל  ֵאין ַהֹכּ דֹור ָיתֹום ַהֶזּה, ֶשׁ ו ְבּ ְמָחה11. ְוַעְכָשׁ א ִמּתֹוְך ִשׂ ֶאָלּ

מתוך  אלא  להתפלל  עומדין  'אין   .8 ואולם  ד"ה  פ"ז  לעיל   .7 ל:  ברכות   .6
'והיא מרת נפש''  כובד ראש וכו', מנא הני מילי, אמר רבי אלעזר דאמר קרא 

9. שמואל-א א, י 10. לא. 11. ההכנה האחרונה לתפילה צריכה להיות השמחה, 

ביאורים

עּוָצה  ַהְיּ ֵעָצה  ֲאַזי  ֶצה,  ַהָקּ ִמן  ֶרַגע  ְכּ ם  ִלָבּ ַלֲהֹפְך  ְיכֹוִלין 

"ל12. ּוִמי  ַנּ ִתּקּון ֲחצֹות ַכּ ָאה ְבּ ָתּ ׁשּוָבה ַתּ ִחיַנת ְתּ ים ְבּ ְלַהְקִדּ

ַעם  ִנים לֹא ִיְפחֹת ִמַפּ ל ָפּ ָכל ַלְיָלה13, ַעל ָכּ ר לֹו ְבּ ִאי ֶאְפָשׁ ֶשׁ

ת  ָבּ ַהַשּׁ ּנֹוָדע ַלּיֹוְדִעים ֶשׁ ַכּ ת,  ָבּ בּוַע ִלְפֵני יֹום ַהַשּׁ ָשּׁ ַבּ ַאַחת 

"ב  ֵשׁ "ָתּ אֹוִתּיֹות  "ת  ָבּ ְוַשׁ ָאה,  ִעיָלּ ׁשּוָבה  ְתּ ִחיַנת  ְבּ ִהיא 

כו',  ִלְמקֹוָרם  ָהעֹוָלמֹות  ֲעִלּיֹות  ִהיא  ת  ָבּ ַשּׁ ַבּ י  ִכּ ֱאנֹוׁש"14, 

ִבין. ת ְוַדי ַלֵמּ ָבּ ִפּלֹות ַהַשּׁ ּוִבְפָרט ְתּ

רּוׁש,  יָך". ֵפּ י ְגַאְלִתּ תּוב15: "ׁשּוָבה ֵאַלי ִכּ ָכּ )ּוָבֶזה יּוַבן ַמה ֶשּׁ

ְטָרא  ֶעיָך", ִהיא ַהֲעָבַרת ַהִסּ ִחיִתי ָכָעב ְפָשׁ "ָמּ י ֵמַאַחר ֶשׁ ִכּ

ַרֲחִמים  ִהְתעֹוְררּות  ְבּ ַהִחיצֹוִנים  ִמן  יָך"  ּו"ְגַאְלִתּ ַאֲחָרא, 

"ל16,  ַנּ ַכּ ָאה  ָתּ ַתּ ְתׁשּוָבה  ִבּ א  ְלַתָתּ ִדּ ִאְתֲערּוָתא  ְבּ ֶעְליֹוִנים 

ָאה(. ְתׁשּוָבה ִעיָלּ ֲאַזי "ׁשּוָבה ֵאַלי" ִבּ

כי התפילה היא תשובה עילאה שאינה במרירות והכנעה, אלא בשמחה, וכפי 
פ"ז  לעיל   .12 רבה  בשמחה  היא  עילאה  שתשובה  פי"א  סוף  להלן  שיתבאר 
ג. דכיון שעיקר  צ,  14. תהלים  לילה  13. לערוך תיקון חצות בכל  ואולם  ד"ה 
 ענין תשובה עילאה הוא בשבת לכה"פ צריך להיות תשובה תתאה לפני שבת 

15. ישעיה מד, כב 16. ד"ה ומאחר שהתפילה 

ביאורים
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אג פרק יא

ָאה  ָתּ ׁשּוָבה ַתּ ִחיַנת ְתּ ִלּבֹו ַהַהְכָנָעה, ִהיא ְבּ ְוָאְמָנם ִלְהיֹות ְבּ

ָתא  ִמיְלּ ָבר  ְכּ ַיַחד,  ְבּ יֶהן  ֵתּ ְשׁ ה',  ַבּ ְמָחה  ׂ ַהִשּ ְוַגם  "ל1,  ַנּ ַכּ

תּוב  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ ל"ד,  ֶרק  ֶפּ סֹוף  ֲאָמִרים  ִלּקּוֵטי  ְבּ ֲאמּוָרה 

א"  ָדּ ְטָרא  ִמִסּ ִאי  ִליָבּ ְבּ ִקיָעא  ְתּ "ֶחְדָוה  דֹוׁש2:  ַהָקּ ַהר  זֹּ ַבּ

ִלּבֹו  ָנכֹון  ִלְהיֹות  חֹון  ָטּ ְוַהִבּ ָהֱאמּוָנה  עֹוד  ּוְבֵצרּוף  ְוכו'. 

ִלְסלַֹח  ְוַרב  ְוַרחּום4  ְוַחּנּון  ֶחֶסד הּוא3  ָחֵפץ  י  ִכּ ה',  ַבּ טּוַח  ָבּ

רֹב  ַרְך )"ְכּ ׁש ְמִחיָלה ּוְסִליָחה ֵמִאּתֹו ִיְתָבּ ַבֵקּ ְמּ ד ֶשׁ ֶכף ּוִמָיּ ֵתּ

ֲעוֹונֹוַתי  "ְוָכל  ַטֲהֵרִני"6,  ֵסִני  ְבּ "ַכּ ָעי"5,  ְפָשׁ ְמֵחה  ַרֲחֶמיָך 

עֹוָלם. ּוְכמֹו  ִלי ׁשּום ָסֵפק ּוְסֵפק ְסֵפיָקא ָבּ ְבּ ְמֵחה" ְוכו'7(, 

ים  ִשׁ ַבְקּ ְמּ ֶכף ֶשׁ ֵרה ֵתּ מֹוֶנה ֶעְשׂ ת ְשׁ ִפַלּ ָכל ְתּ ָאנּו ְמָבְרִכין ְבּ ֶשׁ

ה ִלְסלַֹח". ַוֲהֵרי  ְרֶבּ ה ה' ַחּנּון ַהַמּ רּוְך ַאָתּ "ְסַלח ָלנּו" כו', "ָבּ

א  ֶאָלּ ָלה!9  ְלַבָטּ ָרָכה  ְבּ ׁש  ֲחַשׁ ּום  ִמּשׁ ְלָהֵקל8,  ָרכֹות  ְבּ ְסֵפק 

נּו "ְסַלח ָלנּו ְמַחל  ְשׁ ַקּ ִבּ ָלל, ֵמַאַחר ֶשׁ אן ׁשּום ָסֵפק ְכּ ֵאין ָכּ

ד,  ָלנּו". ְוִאּלּו לֹא ָהִיינּו חֹוְזִרים ְוחֹוְטִאים, ָהִיינּו ִנְגָאִלין ִמָיּ

ָרֵאל"10. ה ה' ּגֹוֵאל ִיְשׂ רּוְך ַאָתּ ָאנּו ְמָבְרִכין "ָבּ מֹו ֶשׁ ְכּ

פרק יא   1. פ"י, וע"ע פ"ז באורך 2. ח"ג עה. 3. מיכה ז, יח 4. תהלים קיא, ד 
5. שם נא, ג 6. שם, ד 7. שם, יא 8. רמב"ם ברכות פ"ח הי"ב. שו"ע או"ח יח, 
א. קעד, ד 9. ראה ברכות לג. 'כל המברך ברכה שאינה צריכה עובר משום 'לא 
דאחר  לסלוח,  המרבה  חנון  ברכת  אחר  היא  ישראל  גואל  ברכת   .10  ' תשא' 

ביאורים

ֶכף  ִריְך ָהָאָדם ִלְמחֹל ֵתּ ָצּ ן, ֶשׁ ר ָוָדם ֵכּ ָשׂ ת ָבּ ִמַדּ ַוֲהֵרי ֲאִפּלּו ְבּ

ְמחֹל,  ִמִלּ ַאְכָזִרי  ְיֵהא  ְולֹא  ְמִחיָלה  ּנּו  ִמֶמּ ים  ִשׁ ַבְקּ ְמּ ֶשׁ ד  ּוִמָיּ

ח'  ֶרק  ֶפּ סֹוף  ְבּ ְגָמָרא  ִבּ ְדִאיָתא  ִכּ ֲחֵברֹו,  ַיד  קֹוֵטַע  ְבּ ַוֲאִפּלּו 

ָמַחל  ְולֹא  ָעִמים  ְפּ לֹשׁ  ָשׁ ּנּו  ִמֶמּ ׁש  ֵקּ ִבּ ְוִאם  א11.  ַקָמּ ָבָבא  ְדּ

ִוד  ׁש ָדּ ֵקּ ִבּ ְבעֹוִנים, ֶשׁ ּנּו12. ְוַהִגּ ׁש ִמֶמּ לֹו, ׁשּוב ֵאין ָצִריְך ְלַבֵקּ

ֵהִמית ֶאת  אּול ֶשׁ ַעד ָשׁ לֹום ֵמֶהם ְמִחיָלה ְבּ ֶלְך ָעָליו ַהָשּׁ ַהֶמּ

ְקַהל  א ָיבֹאּו ִבּ לֹּ ִוד ֲעֵליֶהם ֶשׁ ַזר ָדּ ְבעֹוִנים ְולֹא ָרצּו ִלְמחֹל, ָגּ ַהִגּ

יָבמֹות14.  ִדּ ח'  ֶפֶרק  ְבּ ְדִאיָתא  ִכּ ְוכו'13,  ַרֲחָמִנים  ֵהם  ֶשׁ ה' 

ה ְלֵאין ֵקץ. ה ְוַכָמּ ָמּ רּוְך הּוא ַעל ַאַחת ַכּ דֹוׁש ָבּ ת ַהָקּ ּוְבִמַדּ

ה ִלְסלַֹח",  ְרֶבּ ִחים ּוְמָבְרִכים ֶאת ה': "ַחּנּון ַהַמּ ְבּ ַשׁ ְמּ ּוַמה ֶשּׁ

ֶעְזָרא16: "ְוַרב ִלְסלַֹח",  תּוב ְבּ ָכּ ְייָקא15, ּוְכמֹו ֶשׁ ה" ָדּ ְרֶבּ "ַהַמּ

ׁש  ּוִבֵקּ ְלִאיׁש  ִאיׁש  ֶיֱחָטא  ִאם  ָוָדם,  ר  ָשׂ ָבּ ת  ִמַדּ ְבּ ֶשׁ ַהְיינּו  ְדּ

ה ְמאֹד  ְך ָחַזר ְלסּורֹו, ָקֶשׁ ָכּ ּנּו ְמִחיָלה ּוָמַחל לֹו ְוַאַחר  ִמֶמּ

ֲאָבל  ּוְרִביִעית.  ית  ִליִשׁ ְשׁ ִבּ ן  ֵכּ ֶשׁ ל  ּוִמֹכּ ִנית,  ֵשׁ לֹו  ְמחֹל  ִיּ ֶשׁ

ברכת חנון המרבה לסלוח שבוודאי סולח בה ה' – צריכה לבא תיכף הגאולה, 
פז. יומא  ראה   .12 צב.   .11 הגאולה  באה  לא  ולכן  וחוטאים  שחוזרים   אלא 

ה',  לקהל  שייך  אינו   – מוחל  אינו  שאם  כ"כ,  גדול  למחול  שההכרח  הרי   .13
ואי"ז רק חיוב למחול אלא זהו כל הגדר ד'קהל ה'' 14. עח: 15. דאינו על עצם 
הסליחה, שזה הרי צריך להיות גם בבשר ודם, אלא על שסולח ריבוי פעמים 

16. עיין נחמיה ט יז-יט

ביאורים
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אג ָעִמים,  ַעם ַאַחת ְלֶאֶלף ְפּ ין ַפּ ת הקב"ה ֵאין ֶהְפֵרׁש ֵבּ ִמַדּ ְבּ

דֹוׁשֹות  ַהְקּ ּוִמּדֹוָתיו  ָהַרֲחִמים,  ת  ַדּ ִמִמּ ִהיא  ִחיָלה  ַהְמּ י  ִכּ

מֹו  ְכּ ְבִחיַנת ֵאין סֹוף,  ִבּ א  ֶאָלּ ְוַתְכִלית  בּול  ְגּ ְבִחיַנת  ִבּ ֵאיָנן 

ִחיַנת ֵאין סֹוף ֵאין  י ְבּ י לֹא ָכלּו ַרֲחָמיו", ּוְלַגֵבּ תּוב17: "ִכּ ָכּ ֶשׁ

ׁש  ָלא ַמָמּ יּה ְכּ א ַקֵמּ ֹכָלּ ר ָקָטן ְלָגדֹול, ְדּ ין ִמְסָפּ ָלל ֵבּ ֶהְפֵרׁש ְכּ

מֹוֵתינּו  ֶוה ָקטֹן ְוָגדֹול ְוכו'19. ְוָלֵכן ַמֲעִביר ַאְשׁ יב18, ּוַמְשׁ ָחִשׁ

"ַעל ֵחְטא"  ים ְבּ ְתַוִדּ ִמּ ָנה20, ְוָכל ַהֲחָטִאים ֶשׁ ָנה ְוָשׁ ָכל ָשׁ ְבּ

ה ֲעֵליֶהם  ָחַזר ְוָעַבר ֲעֵליֶהם – חֹוֵזר ּוִמְתַוֶדּ ָנה, ַאף ֶשׁ י ָשׁ ִמֵדּ

ָנה  ָשׁ ּוְבָכל  ְלעֹוָלם21.  ְוֵכן  ָאה,  ַהָבּ ָנה  ָשּׁ ַבּ ּפּוִרים  ַהִכּ יֹום  ְבּ

ָעִמים  לֹשׁ ְפּ ָכל יֹום ָויֹום ָשׁ מֹו ֵכן ְבּ א ְכּ ְוָקא, ֶאָלּ ָנה ָלאו ַדּ ְוָשׁ

ה ִלְסלַֹח", ּוְכַמֲאַמר  ְרֶבּ ה ה' ַחּנּון ַהַמּ רּוְך ַאָתּ ְמָבְרִכים: "ָבּ

ַחר ָהָיה  ל ַשׁ נּוָה, ְוָתִמיד ֶשׁ ְקּ ִמיִדין ִתּ ֶנֶגד ְתּ ה ְכּ ִפָלּ ַרַז"ל22: ְתּ

ַעל  ִים  ָהַעְרַבּ ין  ֵבּ ל  ֶשׁ ְוָתִמיד  ְיָלה,  ַהַלּ ֲעֵברֹות  ַעל  ר  ְמַכֵפּ

ּפּוִרים  ּיֹום ַהִכּ א ֶשׁ יֹום ְלעֹוָלם. ֶאָלּ י יֹום ְבּ ל יֹום, ְוֵכן ִמֵדּ ֶשׁ

ן עֹוָלה  הּוא ָקְרַבּ ִמיד ֶשׁ ר ַעל ֲעֵברֹות ֲחמּורֹות23, ְוַהָתּ ְמַכֵפּ

ַמן ַהֶזּה  ְזּ ה ַבּ ִפָלּ ְלַבד24, ְוֵכן ַהְתּ ה ִבּ ר ַעל ִמְצוֹות ֲעֵשׂ – ְמַכֵפּ

"ל25. ַנּ ׁשּוָבה, ַכּ ִעם ַהְתּ

מוסף  לתפילת  מאמינים  וכל  פיוט   .19 יא:  ח"א  זוה"ק   .18 כב  ג,  איכה   .17
דימים נוראים 20. תפילת יוהכ"פ  21. ראה יומא פו: 22. ברכות כו: 23. יומא 

פה: 24. ראה יומא לו. 25. פ"י ד"ה ומאחר

ביאורים

ַעת  ְשׁ ִבּ ֶשׁ ְוָקא  ַדּ ַהְיינּו  י  ִכּ ְוָאׁשּוב"26,  "ֶאֱחָטא  ֶזה  ְוֵאין 

ַעל  ִלּבֹו  ְבּ ּסֹוֵמְך  ֶשׁ א  ֶאָלּ ִיְצרֹו,  ׁש  ִלְכֹבּ ָיכֹול  ָהָיה  ַהֵחְטא 

ַלֲחטֹא,  לֹו  ּגֹוֶרֶמת  ׁשּוָבה  ְוַהְתּ הֹוִאיל  ְוָלֵכן,  ׁשּוָבה;  ַהְתּ

ְייָקא;  ָדּ יִקין"  ַמְסִפּ "ֵאין  זֹאת  ם  ַגּ ְוַאף  ְוכו'.  יִקין  ַמְסִפּ ֵאין 

ׁשּוָבה,  ְתּ ה  ְוָעָשׂ ִיְצרֹו  ַעל  ר  ֵבּ ְוִנְתַגּ ְוִנְתַחֵזּק  ַחק  ָדּ ִאם  ֲאָבל 

"ְסַלח  יֹום  ָכל  ְבּ ים  ִשׁ ַבְקּ ְמּ ֶשׁ ָאנּו  ֲאָבל  ׁשּוָבתֹו.  ְתּ ִלין  ְמַקְבּ

ֵלָמה  ְתׁשּוָבה ְשׁ ׁש27: "ְוַהֲחִזיֵרנּו ִבּ יִמין ְלַבֵקּ ָלנּו", ָאנּו ַמְקִדּ

יֹום  ְבּ ְוֵכן  ְלִכְסָלה,  עֹוד  ָנׁשּוב  א  לֹּ ֶשׁ ַהְיינּו  ְדּ ְלָפֶניָך", 

ֶאֱחָטא  א  לֹּ ֶשׁ ָפֶניָך  ִמְלּ ָרצֹון  "ְיִהי  ים28:  ְמַבְקִשׁ ּפּוִרים  ַהִכּ

ֵהר  א ִלָטּ ַמֲאַמר ַרַז"ל29: "ַהָבּ יִקין, ְכּ יִקין ּוַמְסִפּ עֹוד", ַמְסִפּ

ם  ַגּ ָלזֹאת  ְוִאי  א.  ָבּ ֶשׁ ד  ִמָיּ ְייָקא,  ָדּ א"  "ַהָבּ ִעין אֹותֹו",  ְמַסְיּ

ד30. ִחיָלה ִהיא ִמָיּ ִליָחה ְוַהְמּ ַהְסּ

ן ִלְהיֹות  ֻכָוּ י ָתִמיד", ֵאין ַהְמּ אִתי ֶנְגִדּ תּוב31: "ְוַחָטּ ָכּ ּוַמה ֶשּׁ

ְתֵריּה32:  ָבּ ִתיב  ְכּ ָהא  ְדּ לֹום,  ְוָשׁ ַחס  ִנְבֶזה  ֶעֶצב  ִמיד  ָתּ

בידו  מספיקין  אין  ואשוב  אחטא  ואשוב  אחטא  'האומר  פה:  יומא  ראה   .26
הוידוי אמירת  סדר   .28 השיבנו  ברכת  שמו"ע  תפילת   .27 תשובה'   לעשות 
תשובה  שעשה  לפני  עוד  בתשובה  לחזור  כשרוצה  מיד   .30 קד.  שבת   .29
נא,  31. תהלים  מיד  היא  והמחילה  ג"כ הסליחה  ולכך  אותו.  בפועל, מסייעין 

ה 32. שם, י

ביאורים
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אג ִתְסְמֵכִני"  ְנִדיָבה  "ְורּוַח  ְוכו'  ְמָחה"  ְוִשׂ ׂשֹון  ָשׂ ִמיֵעִני  ְשׁ "ַתּ

ָאה  ִעיָלּ ְתׁשּוָבה  ִבּ ָיָמיו  ל  ָכּ ִלְהיֹות  ִריְך  ָצּ ֶשׁ ּום  ּוִמּשׁ ְוכו'33, 

מֹו  ְכּ ְייָקא,  ָדּ י"  "ֶנְגִדּ א  ֶאָלּ "ל34.  ַנּ ַכּ ה  ַרָבּ ְמָחה  ִשׂ ְבּ ִהיא  ֶשׁ

מֹוֵעד  ְלאֶֹהל  ָסִביב  ֶגד  "ִמֶנּ ֶגד"35,  ִמֶנּ ב  ְתַיֵצּ ִתּ ה  "ְוַאָתּ

י  ְלִבְלִתּ ַרק  ן  ֻכָוּ ְוַהְמּ ֵמָרחֹוק37.  "י:  ַרִשׁ ּוֵפֵרׁש  ַיֲחנּו"36, 

ְהֶיה  ִיּ ֶשׁ ְכּ ָהָאָדם,  ל  ָכּ ְפֵני  ִבּ רּוַח  ַפל  ְשׁ ְוִלְהיֹות  ְלָבבֹו  רּום 

ְמָחה  ׂ ה ְלִעְנַין ַהִשּ ַרָבּ ָחָטא ֶנֶגד ה'. ְוַאְדּ ין ֵעיָניו ֶשׁ רֹון ֵבּ ְלִזָכּ

ְמָחה  ִשׂ ְבּ ל  ְלַקֵבּ ְכֵדי  ִבּ ֵאת,  ְשׂ ֶיֶתר  ְבּ ַהֵחְטא  ִזְכרֹון  יֹוִעיל 

ין  ֵבּ ַמִים  ַהָשּׁ ִמן  ין  ֵבּ ּוָבאֹות,  ׁשֹות  ְתַרְגּ ַהִמּ אָֹרעֹות  ַהְמּ ל  ָכּ

טֹוָבה  ֵעָצה  )ְוזֹו  ה38  ַמֲעֶשׂ ְבּ אֹו  ִדּבּור  ְבּ ִרּיֹות  ַהְבּ ְיֵדי  ַעל 

ַרַז"ל39:  ּוְכַמֲאַמר  ְוכו'(,  ְקִפיָדא  ִמיֵני  ְוָכל  ַעס  ִמַכּ ֵצל  ְלִהָנּ

יִבים,  ָתם ְוֵאין ְמִשׁ ֱעָלִבים ְוֵאיָנן עֹוְלִבין, ׁשֹוְמִעים ֶחְרָפּ "ַהֶנּ

ֲעִביר ַעל  ִיּסּוִרים" ְוכו', ְוָכל ַהַמּ ֵמִחים ְבּ ים ֵמַאֲהָבה ּוְשׂ עֹוִשׂ

ָעיו40. ָשׁ ל ְפּ ִמּדֹוָתיו ַמֲעִביִרין לֹו ַעל ָכּ

36. במדבר ב, ב  יג  35. שמואל-ב יח,  34. לעיל פ"י ד"ה ומאחר  יד  33. שם, 
37. אמנם הוא זוכר את החטא תמיד אבל אי"ז בקירוב ללבו באופן שיפעול בו 
עצבות, אלא מובדל ממנו, ובאופן כזה באמת צריך לזכור את החטא 38. לא רק 
שאין זה סתירה לשמחה אלא הדבר עוד מועיל לשמחה, כי יודע שהדבר מגיע 
לו מצד חטאיו, והוא כפרה בשבילו וכו' 39. שבת פח: 40. ר"ה יז. ממאמרי רז"ל 

אלו אנו למדים גודל מעלת קבלה בשמחה של כל המאורעות 

ביאורים

פרק יב

דֹוָלה  ְגּ טֹוָבה  ִהיא  ֶשׁ ְלִפי  ַהּגּוף,  ִיּסּוֵרי  ְבּ ְמָחה  ׂ ַהִשּ ְוַטַעם 

יָלּה  ּוְלַהִצּ ַהֶזּה  עֹוָלם  ָבּ ְלָמְרָקּה  ֶפׁש ַהחֹוֵטאת,  ַלֶנּ ַוֲעצּוָמה 

ְיֹכֶלת  ֵאין ַבּ ה, ֶשׁ דֹורֹוֵתינּו ֵאֶלּ ְפָרט ְבּ יִהּנֹום1 )ִבּ ֵגּ רּוק ַבּ ֵמַהֵמּ

ׁשּוָבה  ְתּ ִתּקּוֵני  ְבּ ֶשׁ ַהּצֹומֹות  ל  ָכּ ר  ִמְסַפּ ִפי  ְכּ ְלִהְתַעּנֹות 

רּוק  ִמֵמּ יָלּה  ְלַהִצּ ֶפׁש  ַהֶנּ ְלֵמרּוק  ִריכֹות  ַהְצּ ַז"ל  ֵמָהֲאִר"י 

ְלֵפרּוׁש  ָמה  ַהְקָדּ ַבּ ַז"ל  "ן  ָהַרְמַבּ ַתב  ָכּ ֶשׁ ּוְכמֹו  יִהּנֹום2(.  ֵגּ ַבּ

ָלֶהן  ֵאין  ָנה  ָשׁ ְבִעים  ִשׁ ִאּיֹוב  ל  ֶשׁ ּסּוִרים  ִיּ ֲאִפּלּו  ֶשׁ ִאּיֹוב, 

ֵאׁש  י  ִכּ יִהּנֹום,  ֵגּ ַבּ ַאַחת  ָעה  ָשׁ ֶפׁש  ַהֶנּ ְלִיּסּוֵרי  ָלל  ְכּ ֵעֶרְך 

ֶנה4,  ִיָבּ ֶחֶסד  ַהֶזּה  עֹוָלם  ֶשׁ ְלִפי  א  ֶאָלּ ְוכו'3.  ים  ִשּׁ ִמִשּׁ ֶאָחד 

ל עֹוָלם  ים ֶשׁ יִנים ָקִשׁ עֹוָלם ַהֶזּה ִנּצֹול ִמִדּ ין ָבּ ּוְבִיּסּוִרין ַקִלּ

ָאֶרץ ֶטַפח ְלִפי ִהּלּוְך  ל ָבּ ַקת ַהֵצּ ל ִהּלּוְך ְוַהְעָתּ ְמַשׁ א, ִכּ ַהָבּ

ִים ִמיִלין ְוכו'. ָרִקיַע ַאְלַפּ ֶמׁש ָבּ ל ַהֶשּׁ ְלַגּ ַגּ

לּות  ְלְשׁ ַתּ ְבִחיַנת ִהְשׁ ל ִבּ ְמָשׁ ִנּ ן ְלֵאין ֵקץ הּוא ַבּ ְוֶיֶתר ַעל ֵכּ

פרק יב   1. ראה מכילתא מסכת בחודש פ"י: 'שיהא אדם שמח ביסורין יותר 
מהטובה, שאפילו אדם עומד בטובה כל ימיו, אינו נמחל לו מן העבירות שבידו, 
היא  שהכפרה  בפ"א  וכמבואר   .2 היסורין'  אומר  הוי  העבירות,  לו  מוחל  ומי 
נז:  ברכות   .3 לגמרי  ולנקות  לרחוץ  הוא  הממרקים  והיסורים  והסרה  הקינוח 
4. ראה תהלים פט,  ולכן המירוק ע"י יסורים בעוה"ז הוא טובה גדולה לנפש 

ביאורים
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אג ִמי5. ְוַכּנֹוָדע  ְשׁ ֲעלֹות ַעד עֹוָלם ַהֶזּה ַהַגּ ָהעֹוָלמֹות ֵמרּום ַהַמּ

עֹוָלמֹות  ֲעִלּיֹות  ֵמִעְנַין  דֹוׁש6  ַהָקּ ַהר  זֹּ ַבּ תּוב  ָכּ ֶשּׁ ה  ִמַמּ

ן  ֶבּ ֶאָחד,  עֹוף  ַהְקָרַבת  ְבּ א  ְלַתָתּ ִדּ ִאְתֲערּוָתא  ְבּ ָהֶעְליֹוִנים 

הּוא  ְוֵכן  ִמְנָחה.  קֶֹמץ  אֹו  ַח,  ְזֵבּ ַהִמּ י  ֵבּ ַגּ ַעל  ּתֹור,  אֹו  יֹוָנה 

ּנֹוָדע ֵמָהֲאִריַז"ל7. ּיֹות, ַכּ ְצוֹות ַמֲעִשׂ ָכל ַהִמּ ְבּ

ִוְהִייֶתם  ם  ֶתּ ְשׁ "ְוִהְתַקִדּ סּוק9  ָפּ ַעל  ַרַז"ל8  ָאְמרּו  ֶשׁ ְוֶזהּו 

ין  ִשׁ ְמַקְדּ ה,  ַמָטּ ִמְלּ ְמַעט  ַעְצמֹו  ׁש  ְמַקֵדּ ָאָדם  ים":  ְקדֹוִשׁ

ִעְנַין  ַאְרנּו ְלֵעיל11 ְבּ ֵבּ ה ִמְלַמְעָלה ְוכו'10 )ּוְכמֹו ֶשׁ אֹותֹו ַהְרֵבּ

ָעְלִמין  ל  ָכּ סֹוֵבב  ִחיַנת  ְבּ ְוכו',  ִמְצוֹוָתיו"  ְבּ נּו  ָשׁ ִקְדּ ר  "ֲאֶשׁ

ַמֲאַמר ַרַז"ל12:  ָכר ָועֶֹנׁש, ְכּ ִעְנַין ָשׂ ׁש הּוא ְבּ ְוכו'(. ְוָכָכה ַמָמּ

5. הילוך השמש בשמים גורם להעתקת הצל  יבנה'  'כי אמרתי עולם חסד  ג: 
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, 
– עולמות הרוחניים  ועאכו"כ לאין קץ כשהמדובר אודות ה'למעלה' האמיתי 
העליונים לגבי עוה"ז, שדבר קטן בעוה"ז פועל למעלה בריבוי גדול ועצום. וכן 
6. עיין זוה"ק  בעניינו: יסורים קטנים בעוה"ז מצילים מריבוי יסורים בעוה"ב 
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 8. יומא לט. 9. ויקרא יא, מד 
גדולה למעלה  גורמת לפעולה  כענין הנ"ל שפעולה קטנה בעוה"ז  והיינו   .10

11. פ"י ד"ה וכן לקיים 12. אבות פ"ד מ"ב

ביאורים

ָמקֹום ַאֵחר13.  ֵאר ְבּ ְתָבּ ִנּ ַכר ִמְצָוה ִמְצָוה" ְוכו', ּוְכמֹו ֶשׁ "ְשׂ

ָבר ִיְמָצא טֹוב. יל ַעל ָדּ ִכּ ְוַדַעת ְלָנבֹון ָנֵקל, ּוַמְשׂ

13. כשם 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           

ביאורים
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אג ֶרת ַהּמּוָסר ִאּגֶ

מֹוִליכֹו  ְמיֹונֹו  ּדִ לֹו.  ּכָ ֻמׂשְ ּבְ ְוָאסּור  ִדְמיֹונֹו  ּבְ י  ָחְפׁשִ ָהָאָדם 

ֵעת  אי  ּדַ ַהּוַ ֵמֶהָעִתיד  ֵיַחת  ל  ּבַ ְרצֹונֹו,  ֵלב  ֶדֶרְך  ּבְ ׁשֹוָבב 

ֵכד  ל ִיּלָ ֵסר. ּבַ ים ִיּוָ ָפִטים ָקׁשִ ל ִמְפָעָליו ּוִבׁשְ ִיְפקֹד ה' ַעל ּכָ

ה  עֹוׂשֶ הּוא  ֶאָחד  ֶחְטאֹו,  ִרי  ּפְ א  ִיּשָׂ ְלַבּדֹו  הּוא  ְגָללֹו,  ּבִ ָזר 

חִֹלי  ֶזה  ָהָאָדם  יֹאַמר  ל  ּבַ ִהיא,  ָמָרה  ֱעָנׁש.  ְוַהּנֶ ָהֲעֵברֹות 

ֶאּנּו.  ְוֶאּשָׂ

י ָהֲעֵברֹות.  יר מּול ָעְנׁשֵ ה ְלַמְכּבִ ֵבל ְמַצֲעִרים ֵהּמָ ְגֵעי ַהּתֵ ּפִ

ְמיֹון,  ַלּדִ ב. אֹוי  ֵיָחׁשֵ ָנה  ְלׁשָ יֹום  ְלָמַדי,  ָהָאָדם  ֶנֶפׁש  ֵעל  ּגָ ּתִ

נּו  ִתּתֵ ּבְ ְלַהְרִחיקֹו  ֹכֵחנּו  ּבְ הּוא,  ֵדינּו  ִמּיָ ֶזה,  ַהּלָ ָהָרע  אֹוֵיב 

ַלְחׁשֹב  ֱאֶמת,  ַבר  ּדְ ַעל  יל  ּכִ ְלַהׂשְ ֶכל  ַהּשֵׂ ֶאל  ֶבת  ֶ ַקּשׁ אֶֹזן 

ְמיֹון ַנַחל ׁשֹוֵטף,  ה, ַהּדִ ֲעׂשֶ ַכר ֲעֵבָרה ֶנֶגד ֶהְפֵסָדּה. ּוַמה ּנַ ׂשְ

ֶפׁש  ַהּנֶ ת  ִרְגׁשַ ה, ִהיא  ֳאִנּיָ ּבָ ע ִאם לֹא נֹוִליֶכּנּו  ִיְטּבַ ֶכל  ְוַהּשֵׂ

ְוַסֲעַרת ָהרּוַח. 

ּוִמיִני  סּוִגי  )אֹו  ּוְפָרט  ָלל  ּכְ ֵיׁש  ְוָהִעְנָיִנים  ָבִרים  ַהּדְ ָכל  ּבְ

ַמה  א  ֶאּלָ ָרט  ּפְ ּבַ ֵאין  י  ּכִ ָרט,  ּפְ ֵאין  ָלל  ּכְ ֵאין  ִאם  י(.  ְוִאיׁשִ

ָרט מּוֵצאת. ִאי ָלזֹאת,  ֵאין ּפְ ָלל ַאף ּבְ ָלל, ָאֵכן ֵיׁש ּכְ ּכְ ּבַ ֶ ּשׁ
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אג ה  כּו. ַעּתָ ׁשְ ָרִטים ִיּמָ ּנּו ַהּפְ ָלל, ּוִמּמֶ ָבר הּוא ַהּכְ ל ּדָ ית ּכָ ֵראׁשִ

ֲהלֹא  ַרְך,  ִיְתּבָ ְלבֹוְרֵאנּו  ֶבת  ַהְמֻחּיֶ ֲעבֹוָדֵתנּו  ּבַ ָנא  ִקיף  ַנׁשְ

ָרִטים.  ַאב ַהּפְ ּנּו ִנׁשְ ר ִמּמֶ ָלל ֲאׁשֶ ָבר הּוא, ַמה הּוא ַהּכְ ּדָ

נּו,  ּבָ ַהְמַרֶחֶפת  ָהֱאמּוָנה  ׁשֶ יר  ַנּכִ בּוָנה  ּתְ ּוְבִלי  ַעת  ּדַ ִלי  ּבְ

)ִאם  ַמֲעָללֹו  ְפִרי  ּכִ ְלִאיׁש  ָלֵתת  הּוא  ׁשֹוֵפט  ָהֱאלִֹהים  ׁשֶ

אֹו  ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ִאם  ָרִעים,  ים  ֳעָנׁשִ ּבָ ֵסר  ִיּוָ ְרּכֹו  ּדַ ָוַמר  ַרע 

ַעד  ּה  ֶעְרּכָ ֱאנֹוׁש  ֵיַדע  ל  ּבַ ְצִחי,  ַהּנִ עֹוָלם   – א  ַהּבָ עֹוָלם  ּבָ

ֵאיכּות ּוְבַכּמּות. ְוִאם ַזְך ְוִאם  ל ְלַמְעָלה רֹאׁש ּבְ ְגּדַ ה ּתִ ּמָ ּכַ

עֹוָלם  ִאים ּבָ ַתֲענּוִגים ִנּשָׂ רּוְך יֹאַמר, ּבְ תֹו ּבָ ֳעלֹו ְלֻעּמָ ר ּפָ ָיׁשָ

ה  ַהְרּבֵ ְלַמְעָלה  ִנְפָלא  ֵעֶדן  ּבְ  – א  ַהּבָ עֹוָלם  ּבָ ּוְביֹוֵתר  ה  ַהּזֶ

ַלֲעבֹוָדתֹו  ִמְצָעֵדנּו  ית  ֵראׁשִ ִהיא  י(,  ֱאנֹוׁשִ ׁש  ְוֶהְרּגֵ ֶכל  ִמּשֵׂ

ִזְכָרם ִלְבָרָכה )מכות כד ע"א(  ַרְך. הּוא ַמֲאַמר ֲחָכֵמינּו  ִיְתּבָ

ֱאמּוָנתֹו ִיְחֶיה'  יק ּבֶ א ֲחַבּקּוק ְוֶהֱעִמיָדן ַעל ַאַחת – 'ְוַצּדִ "ּבָ

)חבקוק ב, ד(", ּוַמֲאַמר ֲחָכֵמינּו ִזְכָרם ִלְבָרָכה )בבא בתרא עח 

ּבֹון' )במדבר כא, כז(  ִלים ּבֹואּו ֶחׁשְ ן יֹאְמרּו ַהּמֹוׁשְ ע"ב( "'ַעל ּכֵ

ֶנֶגד ֶהְפֵסָדּה".  ַכר ֲעֵבָרה ּכְ ָכָרּה ּוׂשְ ֶנֶגד ׂשְ – ֶהְפֵסד ִמְצָוה ּכְ

ר  ּתֵ ה ַרק ִמְסּתַ ָלִלי ַהּזֶ ָאֵכן ְלמֹוַרת רּוַח ְוַדֲאבֹון ֵלב, ּכַֹח ַהּכְ

ים  ל ֵיָרֶאה ַהחּוָצה, ִאם לֹא ָנׂשִ ב, ּבַ ַמְצּפּוֵני ַהּלֵ א ּבְ נּו, ֶנְחּבָ ּבָ

ַהְרָחַבת ַרְעיֹוֵני ַהּמּוָסר. ִאי ָלזאֹת  ד ַאְדַמת ְלָבֵבנּו ּבְ ּדֵ ֵלב ְלׂשַ

ָהֵאיָבִרים  ַעל  ּפֹארֹוָתיו  ַלח  ִיׁשְ ל  ּבַ ֶזה  ַהּלָ ָלִלי  ַהּכְ ַהּכַֹח  ם  ּגַ

ָרִטים  כּו ַהּפְ ׁשְ ָלל לֹא ִיּמָ ה ַהּכְ ְרָאה, ּוִמּזֶ ַמֲאַסר ַהּיִ ְלָאְסָרם ּבְ

ָכל  ּבְ ֲאַנְחנּו  ִלים  ְוִנְכׁשָ ׁשֹות,  ְתַרּגְ ַהּמִ ֵמָהֲעֵברֹות  ֵמר  ָ ְלִהּשׁ

ֵאין  ׁשֹון ּבְ ֶחְטֵאי ַהּלָ יעּו, ּבְ ַמִים ַיּגִ ֲעֵברֹות ָרמֹות ַעד ׁשָ ֵעת ּבַ

ּוִבּטּול  יר,  ְלַמְכּבִ ן  ּוַמּתָ א  ַמּשָׂ ּוְבִעְסֵקי  ְלרּוֵחנּו  ַמֲעצֹור 

מֹו  ּבָ ֵאין  ְמַעט  ּכִ ָהֵאיָבִרים  ָכל  ּבְ ּוִבְכָלל,  ָנה.  ּלָ ּכֻ ַעל  ּתֹוָרה 

דֹול ֵמֲחֵברֹו  ל ַהּגָ ּכָ ְתּבֹוֵנן ֵהיֵטב ִאיׁש ְלִפי ֶעְרּכֹו, ׁשֶ ְמתֹום ַלּמִ

אֹות  ִנּשָׂ ֲעֵברֹות  ּבַ ל  ְוִנְכׁשָ ע"א(,  נב  )סוכה  ּנּו  ִמּמֶ דֹול  ּגָ ִיְצרֹו 

ְבנּו, ֵאין  סּוִמים ֶנְחׁשַ ַכת ְלָבֵבנּו ּכְ ם ְלֶחׁשְ ר ִאם ּגַ ְוָרמֹות, ֲאׁשֶ

ִקיָפה ַעל ְיֵדי  ְדָלם )ֶנֶגד ֲעֵברֹות ֶהָהמֹון(. ַרק ִאם ַנׁשְ רֹוֶאה ּגָ

ת  ְרֶאה ְלֻחְלׁשַ דֹול ִלְמאֹוד ַהּנִ ָבר ּגָ ֶלת ּדָ ְגּדֶ ֲחֶזה )ַהּמַ ִלי ַהּמַ ּכְ

ּדּור  ִמּכַ יֹוֵתר  ְדָלם  ּגָ ר  ֲאׁשֶ ַהּכֹוָכִבים  מֹו  ּכְ ָקָטן,  ּכְ ְראּוֵתנּו 

ֲחֶזה  ַהּמַ ִלי  ּכְ ְיֵדי  ְוַעל  ְקַטּנֹות,  ְנֻקּדֹות  ּכִ ְוִנְרִאים  ָהָאֶרץ 

ן  ּכֵ ְלָגְדָלם,  ֲערְֹך  ֵאין  ּוֶבֱאֶמת  ְמַעט  דֹוִלים  ּגְ יֹוֵתר  ִנְרִאים 

ֱאָמָנה,  ַהּנֶ ַהּתֹוָרה  י  ּפִ ַעל  כֹון  ַהּנָ ֶכל  ַהּשֵׂ הּוא  ה(,  ַהּזֶ ָבר  ַהּדָ

ְוֶיֶתר  ֵאת  ׂשְ ֶיֶתר  ּבְ ֵאיכּוָתם  ּבְ ה  ַהְרּבֵ ִנְמָצא אֹוָתם ֲחמּוִרים 

עֹז. 

ִזְכָרם  ַרּבֹוֵתינּו  ִדְבֵרי  ּבְ ְלַהֲעִמיס  נּוַכל  ר  ֲאׁשֶ ָבר  ַהּדָ הּוא 
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אג ָחַרב?  ָמה  ֵני  ִמּפְ ִראׁשֹון  ׁש  "ִמְקּדָ ע"ב(  ט  )יומא  ִלְבָרָכה 

ֲעָריֹות  ּלּוי  ּגִ ָזָרה,  ֲעבֹוָדה  ּבֹו:  ָהיּו  ׁשֶ ָבִרים  ּדְ ה  לֹשָׁ ׁשְ ֵני  ִמּפְ

ּתֹוָרה  ּבַ ָהיּו עֹוְסִקין  ׁשֶ ִני,  ׁשֵ ׁש  ִמְקּדָ ֲאָבל  ִמים.  ּדָ ִפיכּות  ּוׁשְ

ָהְיָתה  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ָחַרב?  ֵני ָמה  ִמּפְ ֲחָסִדים,  ּוְגִמילּות  ְצו ֹת  ּוַבּמִ

ְרַוְיהּו:  ּתַ ָאְמֵרי  ּדְ י ֱאִליֶעֶזר  ְוַרּבִ י יֹוָחָנן  ַרּבִ ם.  ְנַאת ִחּנָ ּבֹו ׂשִ

ּלֹא  ׁשֶ ַאֲחרֹוִנים  ם,  ִקּצָ ה  ּלָ ִנְתּגַ ֲעו ָֹנם  ה  ּלָ ְתּגַ ּנִ ׁשֶ ִראׁשֹוִנים 

ֲעו ָֹנם  ה  ּלָ ְתּגַ ּנִ ׁשֶ )ָהִעְנָין  ם"  ִקּצָ ה  ּלָ ִנְתּגַ לֹא  ֲעו ָֹנם  ה  ּלָ ִנְתּגַ

ָהרֹוֶאה  ְלֵעין  ֲחמּורֹות  ֲעֵברֹות  ִלְהיֹוָתן  ָהִראׁשֹוִנים,  ל  ׁשֶ

ֵיָראּו,  ל  ּבַ ָהַאֲחרֹוִנים  ֲעו ֹנֹות  ֲאָבל  יָנה,  ַהּבִ ֶאל  נֹות  ּפְ ֵאין  ּבְ

ְלַמְעָלה  ְלַמְעָלה  ֻחְמָרם  ּגֶֹדל  ָהֵדק  ֵהיֵטב  ְתּבֹוֵנן  ַלּמִ ַרק 

ֵאין ַמֲעצֹור  ֲעפֹות ִלְפָרֵטי ֲחָטִאים ֲעצּוִמים ּבְ ֵלא, ִמְסּתַ ְלִהּפָ

ם ָאמֹוָרֵאי: ִראׁשֹוִנים ֲעִדיֵפי אֹו  ֲאלּו ׁשָ ַרֲחָמָנא ִליְצָלן(. ְוׁשָ

ָחְזָרה  יָרה", ׁשֶ ּבִ נּו ֵעיֵניֶכם ּבַ יבּו: "ּתְ ַאֲחרֹוִנים ֲעִדיֵפי? ְוֵהׁשִ

ְרנּו  ּבַ ר ּדִ ָבר ֲאׁשֶ ָלִראׁשֹוִנים ְולֹא ָחְזָרה ָלַאֲחרֹוִנים. הּוא ַהּדָ

ָהיּו עֹוְסִקין  ִני ׁשֶ ַבִית ׁשֵ מֹו ּבְ דֹול ֵמֲחֵברֹו )ּכְ י ַהּגָ ְלַמְעָלה, ּכִ

ֲעצּוִמים,  ֲחָטִאים  ּבַ ילֹו  ּוַמְכׁשִ דֹול,  ּגָ ִיְצרֹו  ְוכּוֵלי(  ּתֹוָרה  ּבַ

ַבר ֱאֶמת ּגֶֹדל ֵאיכּוָתם ְלָהֵרַע.  יל ַעל ּדְ ּכִ ׂשְ נֹוְדעּו ַלּמַ

יֹום  ה?  ֲעׂשֶ ּיַ ַמה  ָהָאָדם  ב  ִיְתַיּצֵ ר  ֲאׁשֶ ָהֳאָפִנים  ָכל  ּבְ ה,  ַעּתָ

ל  ְתאֹום ָיבֹוא, ְוָהֱאלִֹהים ִיְפקֹד ֶאת ּכָ ה ּפִ ֶות ִמּכֹל ְמֻכּסֶ ַהּמָ

יו ַאַחת ֵמֶהן לֹא  ר ִמְפַקד ְיֵמי ַחּיָ ה, ִמְסּפַ ר ָעׂשָ ה ֲאׁשֶ ַמֲעׂשֶ

ּוִמְפָלט  ָמנֹוס  ֵאין  ּבְ ָהַאֲחִרית  ְהֶיה  ּתִ ֶות  ִמּמָ ּוַמר  ָרה,  ֶנְעּדָ

ר  ֲאׁשֶ ִמי  י  "ּכִ ד(  ט,  )קהלת  תּוב  ַהּכָ ַמֲאַמר  הּוא  ֵצל.  ְלִהּנָ

י ְלֶכֶלב ַחי הּוא טֹוב ִמן  חֹון, ּכִ ּטָ ים ֵיׁש ּבִ ל ַהַחּיִ ר ֶאל ּכָ ְיֻחּבַ

ְלקּוט  ּיַ )ּבַ ִלְבָרָכה  ִזְכָרם  ַרּבֹוֵתינּו  ת  ְדָרׁשַ ּכִ ת",  ַהּמֵ ָהַאְרֵיה 

חֹון ְוִתְקָוה ַלֲעׂשֹות  ּטָ ָאָדם ַחי ֵיׁש לֹו ּבִ ל ְזַמן ׁשֶ ּכָ ְמקֹומֹו( ׁשֶ ּבִ

ל  ּכָ ָלזֹאת,  ִאי  ְוכּוֵלי.  ְקָותֹו  ּתִ ָאְבָדה  ת  ּמֵ ׁשֶ ְוֵכיָון  ׁשּוָבה,  ּתְ

נּו ְלטֹוב.  ְרּכֵ ס ּדַ ה ְלַפּלֵ נּו ְנַמֵהר ָנִחיׁשָ ִקְרּבֵ ָמֵתנּו ּבְ עֹוד ִנׁשְ

נּו, לֹא ֶנֱחַרד ִמּיֹום  ֶרְך ְלֶנְגּדֵ ֶגף ָיַרט ַהּדֶ ָאֵכן ַעל ְיֵדי ֶאֶבן ַהּנֶ

ִזְכָרם  ַרּבֹוֵתינּו  ַמֲאַמר  ּכְ יֵרהּו,  ַנְזּכִ ִפינּו  ּבְ ִאם  ם  ּגַ יָתה  ַהּמִ

ֵמֶהן?  ִהיא  ְכָחה  ׁשִ ּתֹאַמר  א  ּמָ "ׁשֶ ע"ב(  לא  )שבת  ִלְבָרָכה 

מט,  )תהלים  ֶסָלה'  ִיְרצּו  ִפיֶהם  ּבְ 'ְוַאֲחֵריֶהם  לֹוַמר  ְלמּוד  ּתַ

ן  ּתֵ מֹונּו, לֹא ּתִ ֵני ָאָדם ּכָ ם ִאם ֵעיֵנינּו רֹואֹות ִמיַתת ּבְ יד(". ּגַ

ָנבֹוא  ַלּסֹוף  ר  ֲאׁשֶ ְלבֹוְרֵאנּו,  ֵלב  ָכל  ּבְ ָלׁשּוב  נּו  ַנְפׁשֵ ּבְ עֹז 

ֵהֶפְך  ִמְפָעֵלינּו,  ל רַֹע  ּכָ ַעל  נּו  ִעּמָ ַח  ְוִיְתַוּכֵ ט  ּפָ ְלִמׁשְ ְלָפָניו 

ֶכת  ית ֵאֶבל ִמּלֶ תּוב )קהלת ז, ב( "טֹוב ָלֶלֶכת ֶאל ּבֵ ַמֲאַמר ַהּכָ

ן  ִיּתֵ ְוַהַחי  ָהָאָדם,  ל  ּכָ סֹוף  הּוא  ר  ֲאׁשֶ ּבַ ה  ּתֶ ִמׁשְ ית  ּבֵ ֶאל 

נּו  ִלּבֵ ְמְטמּו  ּטִ ׁשֶ ָהֲעו ֹנֹות  ִרּבּוי  ִאם  י  ּכִ זֹאת  ֵאין  ִלּבֹו".  ֶאל 

סּוק  ַהּפָ ַעל  ִלְבָרָכה  ִזְכָרם  ֲחָכֵמינּו  ת  ְדָרׁשַ ּכִ ְלֶאֶבן,  ַוְיִהי 
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אג "ַאל   – ם"  ּבָ ְוִנְטֵמֶתם  ֶהם  ּבָ ְמאּו  ִתּטָ "ְולֹא  מג(  יא,  )ויקרא 

ם  ּגַ ְוָלֵכן  )יומא לט ע"א(.  ְמֵטם"  ְוִנּטַ א  ֶאּלָ ְוִנְטֵמאֶתם  ְקֵרי  ּתִ

ְמֵהָרה,  ּבִ ֶהם  ּבָ יׁש  ַנְרּגִ ְולֹא  ָפֵנינּו,  ִמּלְ ִרים  ִנְסּתָ ֲעו ֹנֹוֵתינּו 

ָעַבר  יָון ׁשֶ ַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו ִזְכָרם ִלְבָרָכה )קדושין מ ע"א( "ּכֵ ּכְ

ִבים  ר". ְוֵהן ְמַסּבְ ֶהּתֵ ית לֹו ּכְ ּה – ַנֲעׂשֵ ָנה ּבָ ָאָדם ֲעֵבָרה ְוׁשָ

ַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו ִזְכָרם ִלְבָרָכה )עבודה  ין, ּכְ אֹוָתנּו ְליֹום ַהּדִ

ין  ה ְמֻסּבִ עֹוָלם ַהּזֶ ֲעֵקָביו ּבָ ׁש ּבַ ָאָדם ּדָ זרה יח ע"א( "ֲעו ֹנֹות ׁשֶ

לֹום, ֵאין  ְקָוֵתנּו ָחס ְוׁשָ ה, ַהִאם ָאְבָדה ּתִ ין". ַעּתָ לֹו ְליֹום ַהּדִ

ָמזֹור ָלנּו ָחִליָלה? 

יַח ָנא ְמַעט  ַאַחת ִהיא ָמָצאנּו, ָחְכָמה ְוֵאיָנּה ְמָלאָכה, ָנׂשִ

ְוִיְרַוח ָלנּו. 

ִים  ּתַ ׁשְ י  ּכִ ְוִנְרֶאה  ָהֲעֵברֹות,  ִעְנַין  ּבְ ְלִהְתּבֹוֵנן  ֵלב  יָמה  ָנׂשִ

ֶלֱאֹהב  ְפָרָצה  ַהּנִ ֲאָוה  ֵמַהּתַ נֹוַבַעת  ָהַאַחת  סּוֵגיֶהן:  ּבְ ה  ֵהּנָ

ְהֶיה  ּתִ ָמָרה  י  ּכִ ִאם  ַהּנֹוָלד,  ִקיף  ַהׁשְ ִלְבִלי  ָעתֹו  ִלׁשְ ֶהָעֵרב 

ָהִאיׁש  ָהעֹוָלם:  ִעְנְיֵני  ּבְ ם  ּגַ ַמה  ְגָמָתּה  ּדֻ ִנְמָצא  ַאֲחרֹוָנה.  ּבָ

ְכלֹו, ֶיֱאַהב ַלְחטֹף ֶלֱאֹכל  ת ׂשִ ָכל, ּוִבְפָרט ַהחֹוֶלה ְלֻחְלׁשַ ַהּסָ

ִנְפָרָצה.  ְלַמֲחָלה  ְיִביֶאּנּו  ֶזה  י  ּכִ ח  ּכַ ְוִיׁשְ ְלִחּכֹו,  ֶהָעֵרב  ֶאת 

ָחָכם?  "ֵאיֶזהּו  )אבות(  ִלְבָרָכה  ִזְכָרם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ְלָכְך 

ִלְבָרָכה  ִזְכָרם  ַרּבֹוֵתינּו  ַמֲאַמר  הּוא  ַהּנֹוָלד",  ֶאת  ָהרֹוֶאה 

ִנְכְנָסה  ן  ּכֵ ִאם  א  ֶאּלָ ֲעֵבָרה  ָאָדם עֹוֵבר  "ֵאין  ג ע"א(  )סוטה 

ַרְך,  ִיְתּבָ ַלֲעבֹוָדתֹו  ָהָאָדם  ֲעַמל  ל  ּכָ ְוֶזה  טּות".  ׁשְ רּוַח  ּבֹו 

ִסְפֵרי  ְיֵדי  ַעל  ָעְנׁשֹו  ַפַחד  ּבְ ה'  ִיְרַאת  ּבְ ּוְלִהְתּבֹוֵנן  ַלְחׁשֹב 

ְמַעט  ּכִ ַמע,  ִיׁשְ ָאְזָניו  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ַעד  ֲחָז"ל,  דֹות  ְוַאּגָ ַהּמּוָסר 

ְלֶנֶגד  ב  ִנּצָ ְוֵאיכּות  ַכּמּות  ּבְ דֹול  ַהּגָ ָהעֶֹנׁש  ִיְרֶאה,  ֵעיָניו  ּבְ

ע"א(  ז  )סנהדרין  ִלְבָרָכה  ִזְכָרם  ַרּבֹוֵתינּו  ַמֲאַמר  ּכְ ֵעיָניו, 

ל  ין ּכָ ל, ְוהּוא ַהּדִ ׁשֵ ן )ִלְהיֹותֹו ָעלּול ְלִהּכָ ּיָ "ְלעֹוָלם ִיְרֶאה ּדַ

יִהּנֹם  ִאּלּו ּגֵ ַגע ַרע ֵמֲעֵברֹות ַהֲחמּורֹות( ּכְ ֵמר ִמּפֶ ָ ָאָדם ְלִהּשׁ

ָיִבין  ּוְלָבבֹו  ָהָאָדם  ה  ַיֲעׂשֶ ּכֹה  ְוִאם  יו".  ְחּתָ ִמּתַ לֹו  תּוָחה  ּפְ

ב ְוָרָפא לֹו.  ָוׁשָ

יל  ּכִ ֶצֶדק ְוֵאין ַמׂשְ ָאֶרץ, ֵאין ּדֹוֵרׁש ּבְ ה ָרַעת ָהָאָדם ּבָ ָאֵכן ַרּבָ

ִלְדלֹות  ְרָאה,  ַהּיִ ֲעַמל  ּבַ ְסדּורֹות  ים  ִעּתִ ִלְקּבַֹע  ה'  ִיְרַאת  ּבְ

ב,  ַהּלֵ ַמְחּבֹוֵאי  ּבְ ֶרת  ּוְמֻסּתֶ ָאה  ְחּבָ ַהּנֶ ֵמָהֱאמּוָנה  בּוָנה  ּתְ ֵמי 

ָרה ַעל  ׂשְ ים ַהּמִ ְלַהְרִחיָבּה ּוְלַסֲעָדּה, ָלֵתת ָלּה ּתֶֹקף ָועֹז, ָלׂשִ

ְוַכּתֹוָרה  ְדָרּה  ּגִ ִיְפְרצּו  ְלַבל  ָהֵאיָבִרים  ַעל  ִלְמׁשֹל  ְכָמּה,  ׁשִ

ִעְנְיֵני  ָבר לֹא ָמָצאנּו ּבְ ְגַמת ֶזה ַהּדָ ִני. ּדֻ ֵ ַיֲעׂשּו. ֶזהּו ַהּסּוג ַהּשׁ

ר לֹא  ָניו ֲאׁשֶ ּפָ רֹות ְמַרֲחפֹות ִמּמּול  ּצָ ָהעֹוָלם, ֵאין ִאיׁש ׁשֶ

ם  ּגַ ָלזֹאת,  ִאי  ֵמֶהן.  ֵצל  ְלִהּנָ בֹות  ַמֲחׁשָ ַלְחׁשֹב  ֵעת  לֹו  ח  ִיּקַ
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אג ָמּה  זֹו, ְוֶזה ׁשְ ִליָאה ִהיא ָהֲעֵבָרה ַהּלָ ָתּה, ּפְ ֲאָוה ִסּבָ ֵאין ַהּתַ

ּוְבמּוַסר  ה'  ִיְרַאת  ּבְ ְלִהְתּבֹוֵנן  ֵלב  ַעל  ׂשּום  ִלְבִלי  ְלִאי,  ּפִ

ַיַען  ִמּסּוג ָהִראׁשֹון,  ֱהיֹות  יּוְכלּו  ֵאּלּו לֹא  ּכָ ָעְנׁשֹו. ֲעֵברֹות 

ְמָאה  ָתן, ַרק ֵהן ֵמרּוָחִנּיּות ַהּטֻ ֲאָוה ִלְהיֹות ִסּבָ ַהּתַ י ּבְ ֵאין ּדַ

ּבּור,  ַהּדִ ֶחְטֵאי  ּבְ ּוְביֹוֵתר  ְלַהְחִטיאֹו,  ָהָאָדם  ֶאת  ֶפת  ַהְמַלּפֶ

ַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו ִזְכָרם ִלְבָרָכה  ׁשֹון ּכְ ְתרֹון ְלַבַעל ַהּלָ י ַמה ּיִ ּכִ

ם.  ן ׁשָ )ערכין טו ע"ב(, ַעּיֵ

ִעְנַין ֵיֶצר ָהָרע ְוֵיֶצר  יטֹות ּבְ ִ ין ַהּשׁ ָבר ּבֵ ר ּדָ ׁשֶ זֹאת ָמָצאנּו ּפֵ ּבָ

ַהּנֹוַדַעת,  יָטה  ִ ַהּשׁ ִהיא  ָהַאַחת  יָטה  ִ ַהּשׁ ה.  ֵהּמָ ַמה  ַהּטֹוב 

ִעים,  ָאָדם ַהּמֹוִבילֹו ִלְפׁשָ ְמָאה ּבָ י ֵיֶצר ָהָרע הּוא ּכַֹח ַהּטֻ ּכִ

ָאָדם ַהּמֹוִבילֹו ְלטֹוב. ִהיא  ה ּבָ ָ ֻדּשׁ ְוֵיֶצר ַהּטֹוב הּוא ּכַֹח ַהּקְ

ִהיא  ה  ִנּיָ ְ ַהּשׁ יָטה  ִ ְוַהּשׁ דֹוִלים.  ַהּגְ ִרים  ַהְמַחּבְ רֹב  יַטת  ׁשִ

ל  ּכָ ֶאל  ֶקֶפת  ׁשְ ַהּמַ ָהָאָדם,  ֲאו ַת  ּתַ ּכַֹח  הּוא  ָהָרע  ֶצר  ּיֵ ׁשֶ

ק  ְדּבַ יָתּה ּובֹו ּתִ ּבֵ ַאְסֵפהּו ֶאל  ָעתֹו, אֹותֹו ּתַ ָבר ֶהָעֵרב ִלׁשְ ּדָ

יט  ּוַמּבִ ַהּצֹוֶפה  ר  ׁשָ ַהּיָ ֶכל  ַהּשֵׂ הּוא  ַהּטֹוב  ְוֵיֶצר  ְלַאֲהָבה, 

ָטיו ָהָרִעים  ּפָ מֹו ּוִמׁשְ ַרְך ׁשְ ַחד ִיְרַאת ה' ִיְתּבָ ְלַהּנֹוָלד, הּוא ּפַ

ְלַמַען  ֲאָוה,  ַהּתַ ִלְכּבֹשׁ  ַהּמֹוִעיל  ָדָבר  ּבְ ּובֹוֵחר  ה,  ְלַמְרּבֶ

ִיְקַרת ֵאר  ּבָ י  ּדֵ ֵאין  ר  ֲאׁשֶ ִנְפָלא,  עֶֹנג  ּבְ ַאֲחרֹוָנה  ּבָ ן   ִיְתַעּדֵ

ּה.  ְפַאְרּתָ ּתִ

ִפים,  ִמְתַחּלְ ָהָאָדם  ִעְנְיֵני  ֵעת  ָכל  ּבְ רֹוִאים  ֲאַנְחנּו  ר  ֲאׁשֶ ּבַ

אָתם  ַחּטָ ר  ֲאׁשֶ ֵיׁש  ַאֶחֶרת:  ַלֲעֵבָרה  יֹוֵתר  ק  ִנְדּבָ ֶאָחד  ל  ּכָ

ּוְנִתיַנת  ֱאמּוָנה  ּבֶ ן  ּוַמּתָ א  ּשָׂ ִמּמַ ּתֹוָרה  ִבּטּול  ּבְ יֹוֵתר  ל  ְגּדַ ּתִ

ּדֹוֶמה  ָאָדם  ֵאין  ָהֲעֵברֹות  ָכל  ּבְ ְוֵכן  ְלֵהֶפְך,  ְוֵיׁש  ְצָדָקה, 

הּו,  ְמָאה ַהְמַפּתֵ ֶצר ָהָרע ַרק ּכַֹח ַהּטֻ ַלֲחֵברֹו. ְוִאּלּו ָהָיה ַהּיֵ

ִקיף  ֶוה )ִאם לֹא ַנׁשְ ׁשָ ֵני ָאָדם ּבְ ל ּבְ ף ֶאת ּכָ ַלּפֵ ַמּדּוַע לֹא ּתְ

ָהָרע  ֶצר  ַהּיֵ י  ּכִ ֹנאַמר  ִאם  ָאְמָנם  ְלַמְעָלה(?  יֶהם  ְרׁשֵ ׁשָ ַעל 

לּוָיה  ּתְ ָהָאָדם  ֲאַות  ּתַ י  ּכִ ָנכֹון,  ָבר  ַהּדָ ֲאָוה,  ַהּתַ ּכַֹח  הּוא 

ָאָדם  ֵני  ּבְ ּוִמְזֵגי  ְוִעְנָיָניו(,  ָעתֹו  ׁשְ ָבתֹו,  ְוַהְרּכָ )ֵליָדתֹו  ִמְזּגֹו  ּבְ

ֶזה  ּבָ ם  ּגַ ִפים. ָאֵכן  ם ֲעו ֹנֹוֵתיֶהם ִמְתַחּלְ ּגַ ִפים, ָלזֹאת  ִמְתַחּלְ

ֲעֵברֹות  ים  עֹוׂשִ ָאָדם  ֵני  ּבְ רֹואֹות  ֵעיֵנינּו  ֲהלֹא  ֵכן,  ִיּתָ לֹא 

ְוִלְפָעִמים  ְך,  ּכָ ל  ּכָ ָלֶהם  ּגֹוֶרֶמת  ֲאָוָתם  ּתַ ֵאין  ׁשֶ ֲעצּומֹות, 

ה ֶאל  ּתֹוֵקק ַהְרּבֵ מֹו ָהָאָדם ֶהָחֵפץ ּוִמׁשְ ם, ּכְ ְדּתָ ֲאָוה ְמַנּגַ ַהּתַ

ֶזה.  ְגַעל ַנְפׁשֹו ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ה, ּוִבְכבֹוד ִמְצָוה ּתִ בֹוד ַהְמֻדּמֶ ַהּכָ

ְלָהֵרַע  ּומֹוִבילֹו  לֹו  ַהְמַבְלּבְ ְמָאה  ַהּטֻ י ִאם רּוַח  ּכִ ֵאין זֹאת, 

ׁשּוָקתֹו ַהַהְבִלית.  ם ֶנֶגד ּתְ ּגַ

ָהָרע  ֶצר  ַהּיֵ ְנכֹונֹות.  יטֹות  ִ ַהּשׁ י  ּתֵ ׁשְ י  ּכִ ֲעִליל  ּבַ ִנְרֶאה  ה  ִמּזֶ

ְמָאה. ְוֵכן ֵיֶצר ַהּטֹוב  ֲאָוה, ְוַגם ֵיׁש ּבֹו רּוַח ַהּטֻ הּוא ּכַֹח ַהּתַ

ָהֲעֵברֹות  ְיֵדי  ַעל  ִנְתַקְלֵקל  ּלֹא  )ׁשֶ כֹון  ַהּנָ ֶכל  ַהּשֵׂ הּוא 
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אג ָאָדם.  ה ּבָ ָ ֻדּשׁ ֲאוֹות( ָהרֹוֶאה ֶאת ַהּנֹוָלד, ְוַגם ֵיׁש רּוַח ַהּקְ ְוַהּתַ

ִעְנַין  ּכְ ְורּוָחִני,  ִמי  ׁשְ ּגַ ָאָדם  ּבָ נֹו  ֶיׁשְ ָדִדים  ַהּצְ ֵני  ׁשְ ּבִ ה  ְוִהּנֵ

ְלֵעין  ִנְרֶאה  ַהּגּוָפִני  י.  ְוַנְפׁשִ ּגּוָפִני  ַעְצמֹו  ָהָאָדם  ִריַאת  ּבְ

ְחּבּולֹות  ּתַ ַהּגּוף.  ְוִעְנְיֵני  ֻעּלֹות  ִמּפְ נֹוָדע  י  ְפׁשִ ְוַהּנַ ר,  ׂשָ ּבָ

ּגּוף  ּבַ ַרק  ה  ֵהּמָ ּגּוף  ּבַ ֶפׁש  ַהּנֶ ְלַהְחִזיק  ּוְמִזּמֹוָתיו  ָהָאָדם 

ל  ִמּכָ ְמֻעּלֹות  ִמירֹות  ּוִבׁשְ ֲאִכילֹות טֹובֹות  ּבַ ְלָתְמכֹו  ְלַבּדֹו, 

ְבִעי  ּטִ גּופֹו. ֵאין ָמבֹוא ּבַ ר ַנְפׁשֹו ּבְ ּמֵ ֵנֶזק ּוֶפַגע ַרע, ּוָבֶזה ְיׁשַ

גּוף  ּבַ ֶפׁש  ַהּנֶ ִמיַרת  ׁשְ ר  ִעּקַ ָהֱאֶמת,  ְלִפי  רּוָחִנּיּות,  י  ּפִ )ַעל 

מֹו(  ׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ ְלבֹוְרָאּה  ֲעבֹוָדָתּה  ְלִפי  ַנְפׁשֹו,  ּבְ ַרק  לּוי  ּתָ

י ֵאין רֹוֶאָה ְוֵאין  ּגּוף, ּכִ ֶפׁש ְלַהְחִזיָקּה ּבַ ּנֶ ְחּבּוָלה ּבַ ַלֲעׂשֹות ּתַ

ַרְך  ִיְתּבָ ה'  ֲעבֹוַדת  ּבַ ן  ּכֵ ּה?  ּבָ ה  ָעׂשֶ ּיֵ ּוַמה  ּה,  ְלַבּדָ ּה  יׁשָ ַמְרּגִ

י  ּתֵ ֶצר ַהּטֹוב ְלִפי ׁשְ ְחּבּוָלה ְלַהְחִזיק ֶאת ַהּיֵ ר ַהּתַ מֹו, ִעּקַ ׁשְ

לֹא  ר  )ֲאׁשֶ כֹון  ַהּנָ ֶכל  ְוַהּשֵׂ ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ּכַֹח  ֱהיֹותֹו  יטֹות,  ִ ַהּשׁ

ְמָאה  ַהּטֻ ּכַֹח  הּוא  ָהָרע,  ֶצר  ַהּיֵ ֶאת  ְוִלְדחֹות  ִנְתַקְלֵקל(, 

ַמֲאָכִלים  ְלַהֲאִכיֵלהּו  ַהּגּוָפִנית:  ִחיָנה  ּבְ ּבַ לּוי  ּתָ  – ֲאָוה  ְוַהּתַ

ַהּנֹוְבִעים  ְוַהּמּוָסר  ְרָאה  ַהּיִ ִהְתּבֹוְננּות  ה  ֵהּמָ טֹוִבים, 

ִלְבָרָכה  ִזְכָרם  ַרּבֹוֵתינּו  ַמֲאַמר  הּוא  הֹוָרה.  ַהּטְ ֵמַהּתֹוָרה 

ּלֹו ִמן  ל ָהעֹוָלם ּכֻ ׁש ִאּיֹוב ִלְפטֹר ֶאת ּכָ ּקֵ )בבא בתרא טז ע"א( "ּבִ

ְרסֹוָתיו  ָראָת ׁשֹור ּפַ ל עֹוָלם, ּבָ ין, ָאַמר ְלָפָניו: ִרּבֹונֹו ׁשֶ ַהּדִ

ֵעֶדן  ן  ּגַ ָראָת  ּבָ ְקלּוטֹות,  ְרסֹוָתיו  ּפַ ֲחמֹור  ָראָת  ּבָ ְסדּוקֹות 

ב  ְמַעּכֵ ִמי  ִעים,  ְרׁשָ ָראָת  ּבָ יִקים  ַצּדִ ָראָת  ּבָ ִהּנֹם,  ּגֵ ָראָת  ּבָ

ֵפר  ה ּתָ ִאּיֹוב 'ַאף ַאּתָ רּו ֵליּה ַחְבֵריּה ּדְ ַעל ָיְדָך? ּוַמאי ַאַהּדְ

דֹוׁש  ַהּקָ ָרא  ּבָ ד(,  טו,  )איוב  ֵאל'  ִלְפֵני  יָחה  ׂשִ ְוִתְגַרע  ִיְרָאה 

ֶזה הֹורּונּו  ּבָ ְבִלין".  ּתַ ּתֹוָרה  ָרא לֹו  ּבָ ָהָרע  ֵיֶצר  רּוְך הּוא  ּבָ

ְרָאה  ַהּיִ ִהיא  ּתֹוָרה  ל  ׁשֶ ְבִלין  ּתַ י  ּכִ ִלְבָרָכה  ִזְכָרם  ֲחָכֵמינּו 

ְוִהיא  ִיְרָאה",  ֵפר  "ּתָ תּוב  ַהּכָ ַמֲאַמר  ּכְ ה,  ּנָ ִמּמֶ ַהּנֹוַבַעת 

ְלחִֹלי  ְרפּוָאָתּה  ת  ִסּבַ ר  ׂשָ ּבָ ְלֵעיֵני  מּוֶבֶנת  ִמית,  ׁשְ ּגַ ִחיָנה  ּבְ

ים ָהָאָדם ִלּבֹו ְוַנְפׁשֹו ֶאל ִיְרַאת ַהּתֹוָרה, ִאם  ֶפׁש, ִאם ָיׂשִ ַהּנֶ

עֶֹנׁש  ֵיׁש  ֲעֵבָרה  ְלָכל  י  ּכִ ֵמַהּתֹוָרה  ּוְלָהִבין  ֵליַדע   – ָלל  ּכְ ּבַ

ָרט –  ּפְ ָכר ַנֲעֶלה ְמאֹד, ִאם ּבַ ָעצּום ְונֹוָרא ּוְלָכל ִמְצָוה ֵיׁש ׂשָ

ּה: ְלַגֲאָוה  ל ֲעֵבָרה ַוֲעֵבָרה ְלַבּדָ ר, ִלְלֹמד ּתֹוַרת ּכָ ְוהּוא ָהִעּקָ

ר  ֲאׁשֶ ַהּתֹוָרה  ֶחְלֵקי  ֱאמּוָנה  ּבֶ ן  ּוַמּתָ א  ְלַמּשָׂ ֲאָוה,  ַהּגַ ּתֹוַרת 

ְוֵכן  ְוַכּדֹוֶמה,  ָהעֹוָלם  ִעְסֵקי  ּבְ ַלֲחֵברֹו  ָאָדם  ין  ּבֵ ׁשֶ ָלִעְנָיִנים 

ְלָכל ִמְצָוה ּוְלָכל ֲעֵבָרה ֶאת ּתֹוָרָתּה. 

ֶצר  ַהּיֵ ּמּוׁש ְרפּואֹות ַהּתֹוָרה ְלַתֲחלּוֵאי  ׁשִ ּבְ ר  ְוָהִעּקָ ב  ּגָ ׂשְ ַהּנִ

ַעְצָמּה,  ָהֲעֵבָרה  יֵני  ּדִ ֵהיֵטב  ָעֹמק  ְוִעּיּון  עֹז  ּבְ ִלְלֹמד  הּוא 

ה  ַהְרּבֵ ָהרֹואֹות  ֵעיֵנינּו  י  ּכִ ְסִעיֶפיָה.  ל  ּכָ ִעם  ַהֲהָלָכה 

ֶטַבע ְולֹא ַיֲעֹבר ֲעֵליֶהן,  ר ָהָאָדם ִנְמָנע ֵמֶהן ּבְ ֵמָהֲעֵברֹות ֲאׁשֶ
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אג ָנן ֲעֵברֹות  ְוֶיׁשְ ָבר,  ּדָ ִיְלָחֶצּנּו ָלֶזה ֵאיֶזה  ר  ֵעת ֲאׁשֶ ּבְ ם  ּגַ ַאף 

ָנֵקל.  ּבְ ֲעֵליֶהן  ַיֲעֹבר  ַעְצמֹו  ּבְ ה  ַהּזֶ ְוָהָאָדם  ֵמֵאּלּו,  ֲחמּורֹות 

ם  ֻרּבָ ְמַעט  ּכִ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ֵמַאֵחינּו  דֹול  ּגָ ֵחֶלק  ל:  ָמׁשָ ֶרְך  ּדֶ

ֵעת  ּבְ ם  ּגַ ַאף  ָחִליָלה,  ָיַדִים  ְנִטיַלת  ִלי  ּבְ יֹאְכלּו  לֹא  ם  ֻכּלָ ּכְ

 – ַהֲחמּוָרה  ָהָרע  ּוְבָלׁשֹון  ה,  ַהְרּבֵ ְוִיְצַטֲערּו  ִיְרֲעבּו  ר  ֲאׁשֶ

נּו רֹוִאים  ה ִהּנֵ דֹוָלה. ַעּתָ ֲאָוה ּגְ ִלי ּתַ ם ּבְ ָנֵקל ַיַעְברּו ָעֶליָה ּגַ ּבְ

ל  ִמיָרה ֵמָהֲעֵבָרה ִהיא ַרק ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהֶהְרּגֵ ְ ר ַהּשׁ י ִעּקַ ּכִ

ץ ָהָאָדם  ן ַאף ִאם ִיְתַאּמֵ ּמּור( ֶטַבע ֵאֶצל ָהָאָדם. ַעל ּכֵ ִ )ַהּשׁ

ׁשֹון  ִמיָרה ִמּלָ ׁשְ ַע ַעְצמֹו ּבִ ַדְרֵכי ַהּמּוָסר, ְלַיּגֵ ֶזה ָלֶלֶכת ּבְ ַהּלָ

עֹוד  ל  ּכָ זֹאת,  ָכל  ּבְ אּות,  ּיָ ּכַ ְוַרְעיֹוָניו  יו  חּוׁשָ ל  ּכָ ִעם  ָהָרע 

ּלֹא ִיְהֶיה לֹו ׁשּום ֵחֶפץ  ֶזה ׁשֶ לֹו ּבָ ף ִטְבעֹו ְוֶהְרּגֵ ּלֹא ִנְתַחּלֵ ׁשֶ

ָנֵקל ַעל ָלׁשֹון ָהָרע  ר ָלׁשֹון ָהָרע – יֹוֵתר ַיֲעֹבר ּבְ ִטְבִעי ְלַסּפֵ

ָכל  ִלי ְנִטיַלת ָיַדִים ָחִליָלה. ְוֵכן הּוא ָהִעְנָין ּבְ ר יֹאַכל ּבְ ֵמֲאׁשֶ

ל  ם לֹא ּכָ י ּגַ חֹוז, ּכִ ַמן ְוַהּמָ ִמיֵני ֲעֵברֹות, ַהּכֹל ְלִפי ָהָאָדם ְוַהּזְ

ל ָמחֹוז  ִעְנָיָנם, ּכָ ִפים ּבְ י ִאם ִמְתַחּלְ ֶזה, ּכִ ִוים ּבָ חֹוזֹות ׁשָ ַהּמְ

ּוְמֻרָחק  ָנֵקל  ּבְ ֶאְצָלם  ֵמר  ָ ִיּשׁ ר  ֲאׁשֶ ֲאֵחרֹות  ֲעֵברֹות  לֹו  ֵיׁש 

ֵלד  ּוָ ּתִ ַבע  ַהּטֶ ּנּות  ּתַ ִהׁשְ י  ּכִ ָידּוַע,  ֲהלֹא  ְוזֹאת  ֶטַבע,  ּבְ ֵמֶהם 

כֹון  ִרי ְוָהַעּמּוד ַהּנָ ל ַרב. ְוָלֵכן ַהְיסֹוד ָהִעּקָ ּמּוד ְוֶהְרּגֵ ַרק ִמּלִ

ְצו ֹת הּוא  ת ַהּמִ ּיַ ִמיָרה ֵמָהֲעֵברֹות ַוֲעׂשִ ְ ְלָהִכין ֶאת ַעְצמֹו ַלּשׁ

ֲהָלָכה זֹו ַהּנֹוַגַעת ַלֲעֵבָרה זֹו אֹו ְלִמְצָוה  ּמּוד ָהַרב ּבַ ַרק ַהּלִ

ה ִקְנָין ָחָזק  ּמּוד עֹוׂשֶ י ֶזה ַהּלִ ִעּיּון ָהֵדק ֵהיֵטב, ּכִ זֹו, ּוִבְפָרט ּבְ

ֶטַבע.  ּנּו ּבְ ֶפׁש ִלְהיֹות ָהֲעֵבָרה ְמֻרֶחֶקת ִמּמֶ ּנֶ ּבַ

ְנֵבלֹות  ִאּסּוֵרי  ָלֵאל,  ה  ִהּלָ ּתְ ֵאּלּו,  ְמחֹוזֹוֵתינּו  ּבִ ּדֹוֶמה,  ּכַ

ר  ְרֵאִלי, ַעד ֲאׁשֶ ׂשְ ַנְפׁשֹות ַהּיִ ִעים ּבְ ּוְטֵרפֹות ְודֹוֵמיֶהם ֻמְטּבָ

ְלִהְתַרֵחק  ְוַתֲאָותֹו  ִטְבעֹו  ֶלֱאֹכף  ִאיׁש  ׁשּום  ִיְצָטֵרְך  לֹא 

ֵלב  ַעל  ָחִליָלה  ַיֲעֶלה  לֹא  ֲהלֹא  ְלָזָרא.  לֹו  ה  ֵהּמָ י  ּכִ ֵמֶהם, 

ֵאֶצל  ְדרֹשׁ  ִמּלִ ְלִהְתַרּפֹות  ר  ׁשֵ ּכָ ר  ׂשָ ּבָ ִמּמֹוְכֵרי  ֶאָחד  ׁשּום 

ְטֵרפֹות  ׁש  ֲחׁשַ ּבֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָבר  ּדָ ׁשּום  ָמְצאֹו  ּבְ ֶצֶדק  מֹוֵרה 

ֶזה  ּכָ ִעְנָין  ּבְ ִלְפָעִמים  לֹו  ֱהיֹות  ִעם  ים.  ִניִמּיִ ַהּפְ ֵאיָבִרים  ּבָ

לֹו, ָחִליָלה  ִטְבעֹו ְוֶהְרּגֵ ַמִים ָעָליו ּבְ ה, מֹוָרא ׁשָ ֶהְפֵסד ְמֻרּבֶ

ָרֵאל.  יל ֶאת ִיׂשְ ע ְלַהְכׁשִ לֹו ֵמֶרׁשַ

ֵני  ֵהֶפְך, רֹב ּבְ ן הּוא ּבְ א ּוַמּתָ ַמּשָׂ ים, ּבְ ֲעו ֹנֹוֵתינּו ָהַרּבִ ְואּוָלם ּבַ

ֶעּנּו  ק ֵמַעְצָמם ֶטֶרם ִיְתּבָ ֶזל ְועֹשֶׁ ׁש ּגֶ ָאָדם לֹא ִיְדְרׁשּו ַעל ֲחׁשַ

ְחּבּולֹות  ּתַ ה  ַיֲעׂשֶ ִביָעה  ַהּתְ ַאַחר  ם  ּגַ ר  ֲאׁשֶ ּוֵמֶהם  ֲחֵברֹו, 

ה  ַתֲעׂשֶ לֹא  ֶזה  ֶוה,  ׁשָ ַהּכֹל  ּתֹוָרה  ּבַ ַוֲהלֹא  ָיִעיז.  אֹו  ִמְרָמה 

ֶדה  ּשָׂ ר ּבַ ֶטיָה "ּוָבׂשָ ּפָ ִפי ִעְנַין ַהּתֹוָרה ּוִמׁשְ ה, ּכְ ְוֶזה לֹא ַתֲעׂשֶ

ְנֵבָלה"  ְטֵרָפה לֹא ֹתאֵכלּו" )שמות כב, ל(, "לֹא ֹתאְכלּו ָכל 

)דברים יד, כא( אֹו "לֹא ַתֲעׁשֹק ֶאת ֵרֲעָך ְולֹא ִתְגזֹל" )ויקרא 
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אג ל ִמיֵני  ּכָ ְרֵאִלי ׁשֶ ׂשְ ֶנֶפׁש ַהּיִ ע ּבְ ֻהְטּבַ יט, יג( ְודֹוֵמיֶהם. ּוְכמֹו ׁשֶ

י הּוא ְטֵרָפה  ר יֹוֶרה ַהּמֹוֶרה ּכִ ִוים ֶאְצלֹו, ְוָכל ֲאׁשֶ ְטֵרפֹות ׁשָ

ַעל  ֶ ל ַמה ּשׁ ָממֹון, ֲהלֹא ּכָ ן ּבְ ה, ּכֵ ְמֻרָחק ֶאְצלֹו ְוַכּתֹוָרה ַיֲעׂשֶ

לֹא ִתְגזֹל. ַוֲאַנְחנּו  ֵזל ְועֹוֵבר ּבְ ְך ַלֲחֵברֹו ָהֵוי ּגָ ּיָ י ַהּתֹוָרה ׁשַ ּפִ

ם  ּגַ ְוִכְמַעט  ַהּלֹוְמִדים,  ֲאִפּלּו  ים  ָהַרּבִ ֲעו ֹנֹוֵתינּו  ּבַ ׁשֶ רֹוִאים 

ר יֹום  זֹו, ֲאׁשֶ ה ַהּלָ לֹא ַתֲעׂשֶ אּות ּבְ ּיָ ַהְיֵרִאים, ֵאיָנם ִנְזָהִרים ּכַ

ִרים ָעֶליָה.  יָתה ֵאיָנם ְמַכּפְ ּפּוִרים ְוַגם ַהּמִ ַהּכִ

כֹות  ּיָ ַ ים ָהָאָדם ִלּבֹו ְוַנְפׁשֹו ִלְלֹמד ַהֲהָלכֹות ַהּשׁ ָאֵכן ִאם ָיׂשִ

ָמָרא ּופֹוְסִקים ִאיׁש ְלִפי ֶעְרּכֹו, ּוִבְפָרט ִאם  ִעּיּון, ּגְ ְלָממֹון ּבְ

ר  ּמֵ ּתַ ר, ֵליַדע ֵאיְך ְלִהׁשְ כּוַנת ִאּסּור ְוֶהּתֵ ז ִיְהֶיה ַעל ּתְ ְרּכָ ַהּמֶ

ֶזה, ְוַגם  ה ּבָ ֲאָוה ַרּבָ י ַהּתַ ה, ּכִ ִחּלָ ּתְ ם ּבַ ֶזל )ַאף ִאם לֹא ְיַקּיֵ ִמּגֶ

ִריׁש ְלַאט  ִדיִני(, ָמה ַרב ּכָֹחּה ְלַהׁשְ ל ַהּמְ ָבר ֵמֶהְרּגֵ ָרחֹוק ַהּדָ

ֵאלֹות  ֵעיָניו ׁשְ ֶוה ּבְ ר ִיְהֶיה ׁשָ ֶפׁש, ַעד ֲאׁשֶ ּנֶ ְלַאט ִקְנָין ַרב ּבַ

ָהָאָדם  ִאם  ן  ּכֵ ְלָממֹון.  כֹות  ּיָ ַ ַהּשׁ ֵאלֹות  ּוׁשְ ר  ְוֶהּתֵ ִאּסּור 

ּה,  ר ֵאין ָהעֹוָלם ְרִגיִלין ּבָ ֲעֵבָרה ֲאׁשֶ ל ַרֲחָמָנא ִליְצָלן ּבַ ִנְכׁשָ

בתרא  )בבא  ִלְבָרָכה  ִזְכָרם  ַמֲאָמָרם  ּכְ ְוַכּיֹוֵצא,  ִנאּוף  ּבְ מֹו  ּכְ

ָתה  ֶעׂשְ ּנֶ ׁשֶ ִיְצרֹו  ָעָליו  ְוָתַקף  ֲעָריֹות",  ּבָ "ִמעּוָטן  קסה ע"א( 

ר ְרפּוָאתֹו – ְלַבד ִהְתּבֹוְננּות  ר ַרֲחָמָנא ִליְצָלן, ִעּקַ ֶהּתֵ לֹו ּכְ

ִלְבָרָכה  ִזְכָרם  י ֲחָכֵמינּו  ּוִמְדְרׁשֵ דֹות  ְוַהּמּוָסר ֵמַאּגָ ְרָאה  ַהּיִ

ִעּיּון,  ּבְ ָלֶזה  ִכים  ּיָ ַ ַהּשׁ ַהֲהָלכֹות  ִלּמּוד  ְוִסְפֵרי מּוָסר – הּוא 

ְרָיּה ְלַאט ְלַאט, ָלֵתת  ן ּפִ ּתֵ ּוִבְפָרט ַעל ְמָנת ַלֲעׂשֹות. זֹאת ּתִ

חֹות  ַהּפָ ְלָכל  ית,  ְחּתִ ּתַ אֹול  ְ ִמּשׁ ְמַעט  ֵמר  ָ ְלִהּשׁ ֶפׁש  ּנֶ ּבַ עֹז 

ּתּוַכל  ר  ֲאׁשֶ ְלַהְכִעיס, ַעד  ְבִחיַנת  ּבִ ָהֲעֵבָרה  ֲעׂשֹות ֶאת  ִמּלַ

ְלָהֲעֵברֹות  ִכים  ּיָ ַ ַהּשׁ ֲהָלכֹות  ּבַ ַרב  ֵעֶסק  ְיֵדי  ַעל  ּכָֹחּה,  ת  ּתֵ

ַלֲעֹבר  ֵלב  ַעל  ַיֲעֶלה  ְלַבל  ַאֵחר,  ֶטַבע  ִלְקנֹות  ָהְרִגילֹות, 

ָבר.  ד ַהּדָ ם ִאם ִיְכּבַ ֲעֵליֶהם ּגַ

ִחיָנה רּוָחִנית  ֶצר ָהָרע ֵיׁש עֹוד ּבְ ַתְבִלין ַהּתֹוָרה ַלּיֵ ּבְ ה  ְוִהּנֵ

ָתּה(, הּוא ַמֲאַמר  יר ִסּבָ י ָהָאָדם ִנְלאּו ְלַהּכִ ֶכל ְוחּוׁשֵ ַהּשֵׂ )ׁשֶ

ִעיָדָנא  ּבְ "ּתֹוָרה  ע"א(  כא  )סוטה  ִלְבָרָכה  ִזְכָרם  ֲחָכֵמינּו 

ְבֵרי ּתֹוָרה  ּדִ ֵאיֶזה  ּה ַמְצָלא" ְוכּוֵלי, ְוֵאין ִחּלּוק ּבְ ּבָ ָעִסיק  ּדְ

ַגח  ּנָ ִעְנַין ׁשֹור ׁשֶ יֶלּנּו ֵמֵחְטא. ִאם ַיֲעֹסק ּבְ ּצִ ְהֶיה ִעְסקֹו ּתַ ּיִ ׁשֶ

ם  ׁשֹון ָהָרע ְוַכּיֹוֵצא, ַהּגַ ם ִמּלָ יֶלּנּו ּגַ ּצִ ָרה ְוַכּיֹוֵצא – ּתַ ֶאת ַהּפָ

ְמֶרּנּו.  ׁשְ ִכים ֶזה ָלֶזה, ַרק רּוָחִנּיּות ַהּתֹוָרה ּתִ ּיָ י ֵאיָנם ׁשַ ּכִ

ְחּבּולֹוֵתינּו  ּתַ י  ּכִ ִנְרֶאה  חֹוֶדֶרת  ַעִין  ּבְ ִקיף  ַנׁשְ ִאם  ה  ְוִהּנֵ

ִמית,  ׁשְ ַהּגַ ִחיָנה  ּבְ ּבַ ַרק  ה  ֵהּמָ ָהָרע  ֶצר  ַהּיֵ ְרפּוַאת  ז  ְלֶמְרּכַ

י  ּכִ ָלֵעיל.  ר  ְזּכָ ּנִ ּכַ ַהֲהָלכֹות  ְוִלּמּוד  ְרָאה  ַהּיִ ִהְתּבֹוְננּות  ִהיא 

יָלא, ְוַעל  ָאה ִמּמֵ ִחיָנה ָהרּוָחִנית, ּבָ ה, ִהיא ּבְ ִנּיָ ְ ָהְרפּוָאה ַהּשׁ
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אג ִהיא  ַהּתֹוָרה  ִלּמּוד  ִמְצַות  י  ּכִ ִמְקִרית.  ְרפּוָאה  ֵרא  ּקָ ּתִ ן  ּכֵ

ִהְלכֹות  ִגְדָרּה ַהְמֹבָאר ּבְ לּוָיה ּבְ ְפֵני ַעְצָמּה, ּתְ ה ּבִ ִמְצַות ֲעׂשֵ

ֵאין  ָהעֹוָלם,  ִעְנְיֵני  ֶנֶגד  ּה  ּבָ ְלִהְתַנֵהג  ֵאיְך  ּתֹוָרה  ְלמּוד  ּתַ

ָעָליו,  ר  ּבֵ ִמְתּגַ ָאָדם  ל  ׁשֶ ִיְצרֹו  ֵאיְך  ַהְנָהָגָתּה  ּבְ ּה  ִמּנָ ָנְפָקא 

ם  ְלַקּיֵ ִמיד  ּתָ ִלְלֹמד  ָצִריְך  ְוָהָאָדם  ה,  ַהְרּבֵ ְוִאם  ְמַעט  ִאם 

ר ָעָליו.  ּבֵ ם ִאם ֵאין ִיְצרֹו ִמְתּגַ ָראּוי, ּגַ ְלמּוד ּתֹוָרה ּכָ ִמְצַות ּתַ

ְלמּוד  ּתַ ִמְצַות  ם  ַקּיֵ ּיְ ּוְכׁשֶ ֵמִחּיּובֹו,  יֹוֵתר  ִלְלֹמד  ָידֹו  ּבְ ְוֵאין 

ְלִיְצרֹו,  ָהרּוָחִנית  ְרפּוָאָתּה  ְך  ִנְמׁשָ יָלא  ִמּמֵ ָראּוי,  ּכָ ּתֹוָרה 

הּוא.  ַעל ֵאיֶזה אֶֹפן ׁשֶ

ִיְרַאת ה' ְוִלּמּוד  ִמית, ִהיא ַהִהְתּבֹוְננּות ּבְ ׁשְ ִחיָנה ַהּגַ ָאֵכן ּבְ

ּה  ַהֲהָלכֹות, ִהיא ְרפּוָאה ַעְצִמית, ְוָהָאָדם ָצִריְך ְלִהְתַנֵהג ּבָ

ן ֵעֶרְך  ֲחָלה ּכֵ ר ְלִפי ֵעֶרְך ַהּמַ ֶדֶרְך ְרפּוַאת חִֹלי ַהּגּוף, ֲאׁשֶ ּכְ

זֹו  ֶפׁש ָהְרפּוָאה ַהּלָ חִֹלי ַהּנֶ ן ּבְ ַכּמּות ּוְבֵאיכּות, ּכֵ ָהְרפּוָאה ּבְ

ר ִיְצרֹו ִיְתקֹף ָעָליו  ל עֹוד ֲאׁשֶ ֲחָלה. ּכָ ד ְלִפי ֶעֶרְך ַהּמַ ְתַיּסֵ ּתִ

ַהֲהָלכֹות  ְוִלּמּוד  ְרָאה  ַהּיִ ִהְתּבֹוְננּות  ּבְ ְלהֹוִסיף  ַהֶהְכֵרַח  ן  ּכֵ

ִמית,  ׁשְ ְרפּוָאה ַהּגַ ׁש ָהָאָדם ּבָ ּמֵ ּתַ ר ָלֵעיל. ְוִאם לֹא ִיׁשְ ְזּכָ ּנִ ּכַ

ְך  ל ּכָ ן ּכָֹחּה ּכָ ּתֵ ם ָהרּוָחִנית, ִהיא ִלּמּוד ַהּתֹוָרה, לֹא ּתִ ֲאַזי ּגַ

ת  ֻעּלַ ר ּפְ ִריַאת ָהָאָדם, ֲאׁשֶ ְתכּוַנת ּבְ ֶצר ָהָרע ָהרּוָחִני, ּכִ ַלּיֵ

ר ָלֵעיל.  ְזּכָ ּנִ ְבִחיַנת ַהּגּוף, ּכַ לּוי ּבִ ֶפׁש, ּתָ ָהרּוָחִנית, ִהיא ַהּנֶ

ֶצר ָהָרע ַהּפֹוֵעל ּבֹו  ַהּיֵ ה ָהאֹוֵיב ָהאֹוֵרב ְלָהָאָדם, הּוא  ְוִהּנֵ

יׁש ֶאת ֲחָטָאיו ָהֲעצּוִמים, ִלְבִלי  ָלׂשּום ִלּבֹו ְלֶאֶבן ְלַבל ַיְרּגִ

ִיְרַאת  ה ְלִהְתּבֹוֵנן ּבְ ּיָ יָנה ּתּוׁשִ ֲעׂשֶ ל ּתַ ִיְרֶאה ֶחְסרֹונֹו, ְוָיָדיו ּבַ

ִמית.  ׁשְ ָעָלה, ִהיא ְרפּוָאה ַהּגַ ׁש ִרְפאּות ּתְ ה', ְלַבּקֵ

ְלעֹוְרָרם  ים  ָהַרּבִ ֶאת  ְלַזּכֹות  ִלּבֹו  ֶאל  ָהָאָדם  ים  ָיׂשִ ָלזֹאת 

קּוחֹות ַעל  י ֵעיֵני ָהָאָדם ּפְ ְרָאה ְוַהּמּוָסר, ּכִ ְלִהְתּבֹוְננּות ַהּיִ

ה  יר ֶאת ֶחְסרֹונֹוֵתיֶהם ְוִכי ִנְצָרִכים ֵהּמָ ֲאֵחִרים ָלַדַעת ּוְלַהּכִ

ּמּוד ַהּמּוָסִרי, ְלַמַען  ּלִ ָכל עֹז ּבַ ן ַיְחִזיק ּבְ ה. ּכֵ ְלמּוָסר ְלַמְרּבֶ

ְהֶיה  ּתִ ים  ָהַרּבִ ּוְזכּות  ה'  ִיְרַאת  ה  ְוִתְרּבֶ ים  ַרּבִ ּבֹו  ְיׁשֹוְטטּו 

ַיְדִריֵכהּו  ַהּמּוָסר  ִלּמּוד  ְלַאט  ְלַאט  יָלא  ּוִמּמֵ ּבֹו,  לּוָיה  ּתְ

ַמֲאַמר  ִמית ְוַגם רּוָחִנית, ּכְ ׁשְ ֶדק, ְוִהיא ְרפּוָאה ּגַ ְנִתיב ַהּצֶ ּבִ

ים  ה ֶאת ָהַרּבִ ל ַהְמַזּכֶ ֲחָכֵמינּו ִזְכָרם ִלְבָרָכה )יומא פז ע"א( "ּכָ

א ַעל ָידֹו".  ֵאין ֵחְטא ּבָ

ִלּבֹו  ָלׂשּום  ָהָאָדם,  ֵעיֵני  ּבְ זֹו  ַהּלָ ְצָוה  ַהּמִ ל  ְגּדַ ּתִ אֹד  ּמְ ּוַמה 

ם  ַנְפׁשָ יל  ְלַהּצִ ַהּמּוָסר,  ְלִלּמּוד  ָאָדם  ֵני  ּבְ ְלַהְדִריְך  ְוַנְפׁשֹו 

)שבת  ִלְבָרָכה  ִזְכָרם  ַרּבֹוֵתינּו  ּוְכַמֲאַמר  ית.  ְחּתִ ּתַ אֹול  ְ ִמּשׁ

ִמן  ָעָליו  ְמַרֲחִמין  ִרּיֹות  ַהּבְ ַעל  ַהְמַרֵחם  ל  "ּכָ ע"ב(  קנא 

ּוְלעֹוֵרר  יר  ַהְזּכִ ִמּלְ דֹוָלה  ּגְ ַרְחָמנּות  ְלָך  ְוֵאין  ַמִים",  ָ ַהּשׁ
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ְוָאְזֵניֶהם  ִיְראּו  ֵעיֵניֶהם  ּבְ ָאז  י  ּכִ ְרָאה,  ַהּיִ ְלִלּמּוד  ָאָדם  ֵני  ּבְ

ר ִלְפֵניֶהם, ְוִיְנֲהמּו  ָלה ֲאׁשֶ ְכׁשֵ ְמעּו ּוְלָבָבם ָיִבינּו ּגֶֹדל ַהּמַ ִיׁשְ

ה  ַרְך, ִלְהיֹות ָסר ֵמָרע ְועֹוׂשֶ ַעל ַאֲחִריָתם ָלׁשּוב ֶאל ה' ִיְתּבָ

ה. ָהָאָדם ַהְמעֹוֵרר ָלֶזה ִיְהֶיה לֹו  טֹוב, ִאם ְמַעט ְוִאם ַהְרּבֵ

ר  ֵעֶדן ִנְצִחי ֲאׁשֶ ן ּבְ ה, ְלִהְתַעּדֵ ֵלד ִמּזֶ ר ִיּוָ ָכל ֲאׁשֶ ֵחֶלק ָנכֹון ּבְ

יר ֵהיֵטב  יף ּוְלַהּכִ י ְלַהּקִ ֶכל ֱאנֹוׁשִ ַעִין לֹא ָרַאְתהּו. ִנְלֶאה ׂשֵ

ָבר  ִמּדָ ְלָהָאָדם  ֶוה  ּלָ ּתִ ר  ֲאׁשֶ ים  ָהַרּבִ ִמְצַות  ְוֵאיכּות  ּמּות  ּכַ

ֵעֶרְך  ֵאין  ּבְ ה  ַהְרּבֵ ָכר  ְוַהּשָׂ ְמַעט  ֶהָעָמל  ֶזה,  ַהּלָ ְקֶלה  ַהּנִ

דֹול  ָבר ַהּגָ ְכלֹו ְלַהּדָ ים ָהָאָדם ֵעינֹו ְוֹכַח ׂשִ עּור. ָלזֹאת ָיׂשִ ְוׁשִ

ַעל ֶנֶפׁש הּוא.  ֶזה, ִאם ּבַ ַהּלָ



 כנס היסוד
ל"ארחות יושר"

מעמד סיום לימוד 
ספר ארחות יושר

מעמד סיום לימוד 
ספר ארחות צדיקים

 הקהל
במעמד

 מעמד פתיחת
כולל ארחות יושר

מעמד סיום לימוד 
ספר 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

 מרן זצוק"ל
 עם חוברת

שערי תשובה



 ירחי כלה
לבעלי בתים

 לימוד ספרי
 ארחות יושר
בשיעור תורה

 אחד ממכתבי מרן זצוק"ל
על ארגון ארחות יושר

 ילדי תשב"ר
 בלימוד בספרי

ארחות יושר

 ירחי כלה
לבעלי בתים



מעמד סיום לימוד 
ספר חובות הלבבות

פתיחת תוכנית 
 "מתעלים"

לע"נ מרן זצוק"ל



 ספרים וחוברות
 בהוצאת
ארחות יושר




