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  הרב המחברהקדמת
אינם שמה  אתבני האדם את ללמד כדי החיבור הזה לא חברתי את :  המחבראמר
לא   מה שכתבתי בחיבוריברוב ו.היטבידוע להם כבר  את ה להםלהזכירכדי אלא , יודעים

אלא , הם כללנוגע ל אותם ולא מסתפקים ביודעים שרוב בני האדם ,דבריםתמצא אלא 
 ה מהם מצויהתעלמות הכך -  גלויה לכלתםותי אמוכפי המידה בה רוב פרסומם כמידתש

 ייתכןכי , אחת פעם  זהספרב ן הקריאה ממופקת התועלת אין מסיבה זו. מאד והשכחה רבה
 לפני ידע אותםשלא מעטים דושים יחרק  שלמד  ימצא הקורא הספראחר קריאתש

 הדברים האלה הקורא את ר יזכו כךכי ,התמדהבחזרה עליו וב היא התועלת אלא. קריאתו
 .חובתו אשר הוא מתעלם ממנהאת וישים אל לבו , יטבעאופן בהנשכחים מבני האדם 

 ,חכמיםה םאנשיהרוב ש ברובה של האנושות תראהמציאות הקיימת אם תתבונן בו
 יוניםלעו עדינות חכמותלם והסתכלותם נות התבונעיקר מפנים את ,החריפיםוהפקחים 
 מאד במחקר הבריאה יםרחויש שט. ית שכלו וחשקו הטבעיי איש איש כפי נט,עמוקים
יש ו . למלאכותואחרים, ה ולהנדסהאסטרונומיכל עיונם לאת  מפניםואחרים , והטבע
יש העוסקים  מהם .מוד התורה הקדושהיללדהיינו , דשוהק יותר אל סיםכנהנ אחרים

 יםבעו אשר קסוג מן ההם מעטים אך.  בפסקי הדיניםויש במדרשים יש,  ההלכותבפלפולי
על הדבקות ועל כל שאר , על היראה, האהבה על :עיון ולמוד על עניני שלמות העבודה

כל , אותם תשאלכי אם , םבעיניהם יקרייאין דברים אלה ע מפני שלא, זהו. חלקי החסידות
שלא יתבררו אצלו כל הדברים אמיתי  חכם יתכן יושלא ,אחד יאמר שזהו העיקר הגדול

 ופשטותם הדבריםא רוב פרסום יהבעניינים אלו  שלא ירבו לעיין הסיבה ולםא. האלה
שאר לימוד נ ולא . זמן רבן בהםעיובזבז על הצורך לשיש ראה להם נשלא כך  ,אצלם

בעל יכולת כי אם אצל אותם שאין שכלם , הזה סוגה ןהדברים האלה וקריאת הספרים מ
העניינים וקדים על תראה שאלה כך שדווקא את האנשים ה, גסהבחנה בדקויות אלא יותר 

 לא תוכל תנהג בחסידותעד שלפי המנהג הנוהג בעולם כשתראה אחד מ ,הללו שקידה רבה
 . גס שכלשהוא ך בכמלחשודמנע הל

גורם שמאלה הוא כי , חכמים נםישא המנהג הזה רעות מאד לחכמים ולתוצאות ואולם
חסר מן ת כי. בעולם המאד למצוא אותקשה  ויהיה תחסר החסידות האמיתיתומאלה 
עד , המיעוט השגתם אותבגלל  חכמים אחסר מן הלתו, הבמיעוט עיונם בגלל החכמים 

,  ווידויים ארוכים מאדרבים מזמורים באמירת הת תלוישידמו רוב בני האדם שהחסידו
 .ת אינם מקבלים אותםהדעו אשר השכל דבריםכולם , צומות קשים וטבילות קרח ושלג

 :ברור זה דבר כי. שכלנו דימוי מהרחוק, ת והנחמדית הנרצ,ת האמיתיוהחסידות
 אין האדם שם לב -דבר שאינו מוטל על האדם[  לאו אדעתיה- שי דאינעליהמילתא דלא רמיא 

אם לא יעסוק , ה של החסידות בלב כל אדם ישר יסודותיקבועים על פי שכבר ואף .]אליו
 דברי אין כי ,ראהו. םהיעבור עליהם ולא ירגיש ב, יכירם ולא הפרטיאת יראה , בהם

 אין צורך שכךאדם בני המוטבעים בההחסידות ועניני היראה והאהבה וטהרת הלב דברים 
כל תנועותיהם את ימצאו אותם בני האדם בעצמם כמו שימצאו ו, ש אותםלרכו אמצעיםב

לא כן . וכל שאר התנועות החקוקות בטבענו, הרעב והשבע, קיצהי והשינהמו הכ ,הטבעיות
חסרים  ולא ,העניינים האלה לרכוש את  כדי אמצעים ותחבולותדרושים ודאי שאלא, הוא
. הםונעימ  את דרכים להרחיקת חסרובד לאאך בד ב,  מן האדם אותםםירחיקהמם ונעימגם 
 אתאמיתת הדברים ואת  לדעת  כדי על העיון הזהזמן להוציא נדֵרש איך לא , אפוא, כןאם

 ?היבקשנלב האדם אם לא אל  תבוא החכמה הזאת מאין ?ם ולקימםלרכוש אותהדרך 
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רה וטההיותה  בתוחו העבודה בשלמותצורך ה שכבר התאמת אצל כל חכם וכיון
 ָכל כי,  על ידו כלל אלא נמאסת ומתועבת'רצויה להודאי אינה ב אלה ללא ש,ונקיה

בֹות ֵמִבין ְוָכל’ ְּלָבבֹות דֹוֵרׁש ה  מה נענה ביום תוכחה אם ,) ט א כחמיםהיברי ד( יֵֶצר ַמֲחׁשָ

 אלהינו 'הששהוא עיקר מה ו , העיון הזה והנחנו דבר שהוא כל כך מוטל עלינומןהתרשלנו 
בפלפולים , הן לא נתחייבנו באשר שייגע ויעמול שכלנו בחקירות היתכן ?מעמנושואל 

ומה שחייבים אנו לבוראנו , לנו ודינים אשר אינם שייכים ישום פרמהם אשר לא יצא לנו 
 ולא עיינו מה התבוננו לא אם ?מלומדהחובה רבה נעזבהו להרגל ונניחהו למצות אנשים 

 אותה ואיך נמלט מן ההבל העולמי המשכח רכושאיך נ,  ענפיהם ומה האמיתיתהיראההיא 
  האהבה כמו כן! לשמרהחובהה ים אתדעויאנו  שף על פיתשכח אתלך ו הלא ?מלבנואותה 

  איך נמצא,אפשרים לנו זאתכל האמצעים המב בלבבנו בכח אותה אם לא נשתדל לקבוע -
 אם לא ,ברך ועם תורתו בנפשותינו ית'עם ה וההתלהטות הדבקות ו מאין יבוא?ה בנואות

 תטהר איך ?ו בלבנו הדביקות הזוכתוצאה מכך תוולד אל גדולתו ואל רוממותו נשים לבנו
המדות כל  ו? שמטיל בה הטבע הגופנים אם לא נשתדל לנקותה מן המומימחשבתנו

 ולא נדקדק ן לא נשים לב עליהאם ן ומי יתקנן יישרמי - רושיתיקון ויגם הן ות דורשה
היינו מוצאים אותו על אמיתו ,  אם עיינו על הדבר עיון אמיתיהלא ? רבבדבר דקדוק

 .להםגם  ומלמדים אותו לאחרים ומטיבים ,לעצמנוומטיבים 

ָנה ַכָכֶסף ִאם ):ה-משלי ב ד( מה שאמר שלמה הוא ְּתַבְקׁשֶ ּ ָנה  ּ ְּוַכַמְטמֹוִנים ַתְחְפׂשֶ ּ ּ  ָאזּ
אז , אז תבין רפואה, האסטרונומיאז תבין , ז תבין פילוסופיהא" :אומר אינו .’ָּתִבין ִיְרַאת ה

היראה את  להביןכדי ש,  לךהרי .’ּ ָתִבין ִיְרַאת ה ָאז:אלא, "הלכותאז תבין , תבין דינים

 מאבותינו   שלמדנואיפוא במהאם די ה. צריך לבקש אותה ככסף ולחפש אותה כמטמונים
 לכל שאר חלקי העיון ולעיון הזה זמןמצא  נהאם ? לכל בני הדתותדרך כללשידוע בובמה 

 אם מוכרח ,ות הזתבוננו להזמן מסוייםאדם לעצמו לפחות ה לא יקבע למה ?לא יהיה זמן
 ? אל עיונים או אל עסקים אחריםלפנותהוא בשארית זמנו 

 ברכהלכרונם  ואמרו רבותינו ז. ִהיא ָחְכָמה'ה ִיְרַאת ֵהן ):איוב כח כח(הכתוב אומר ו

 שהיראה היא חכמה הרי ".ה�" בלשו� יוני קורי� לאחת שכ� , אחת�"ה�" ):ב שבת לא(
, היא האמת אך. עיוןצורך ב שאין בו דבר "חכמה"כ מוגדר שאיןודאי בו,  חכמהבלבדוהיא 

, כוזבת דמיון וסברה באופן שהוא באמת ולא האלהלדעת כל הדברים דרוש כדי  רבכי עיון 
 . אותם ולהשיגםרכוש ל שצריך עיון רב כדיכל שכןו

  הטפשיםיםשבו שחהדברים באותם ה שאין החסידות תלוי,ם יראהה שיתבונן במיו
 רבנו הוא מה שמשה . וחכמה רבהתאלא בדברי שלמות אמיתי, המתנהגים בחסידות מדומה

ָרֵאל ָמה הְּוַעָתה ):דברים י יב(עליו השלום מלמדנו באמרו  ְֱאלֶֹהיך ׁשֵֹאל ֵמִעָמך’  ִיׂשְ  ּ ִכי ָּ
ָכל’ ה ֶאתְלִיְרָאה  ִאם ְּדָרָכיו וְלַאֲהָבה ֹאתֹו ְוַלֲעֹבד  ֱָאלֶֹהיך ָלֶלֶכת ּבְ ָכל’ ה ֶאתּ  ֱָאלֶֹהיך ּבְ

ְּלָבְבך וְבָכל ך ָ ֹמר .ַָנְפׁשֶ   .ֻּחקָֹתיו ְוֶאת’ ת ה ִֹמְצו  ֶאתִלׁשְ

ההליכה , היראה: והם, כל חלקי שלמות העבודה הנרצית לשמו יתברךאת  כלל כאן
 .ושמירת כל המצות, שלמות הלב, האהבה, בדרכיו

 מלפני יראהוא ש כמו ' המלפניהאדם  שיירא , היא יראת רוממותו יתברך- היראה
 לפניו בתפלה בדברוכל שכן , תזוזה שהוא עושהויבוש מגדולתו על כל , מלך גדול ונורא

 . או בעסקו בתורתו
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 מה שביארו זה הואו. ן יושר המדות ותקונניכל עניאת  ת כולל-  בדרכיוההליכה
.  הוא חנו� ורחו� א� אתה היה חנו� ורחו�מה ): בגלשבת ק( כרונם לברכהזחכמים 

כל מיני פעולותיו על פי היושר ב ומדותיוכל ב שינהג האדם - זה עניין כלשל  כללהו
ושיה כל שהיא תפארת לע ):  אאבות ב(ואמרו  ברכהלכרונם  חכמינו זוכללו. והמוסר

עשיה דהיינו ,  אל תכלית ההטבה האמיתיתמכווןכל ה: דהיינו ,ותפארת לו מ� האד�
 . המדינותזוק התורה ותקון אחוות ישתולדתה ח

נפשו לעשות שתשאף  עד , יתברך' האל בלב האדם אהבה תהיה נקבעת ש- האהבה
 זה  דברסרויצטער אם ח,  ולאמולאביו לעשות נחת רוח שואףכמו שלבו , ' הנחת רוח לפני

 .זאת ויקנא לזה וישמח שמחה רבה בעשותו ,אחריםצד מצדו או מ

דהיינו לתכלית , הכוונה יתברך בטוהר ' ה שתהיה העבודה לפני- אי הלב השלמות
 שיהיה שלם בעבודה ולא כפוסח על , בזהונכלל.  אחרתמטרהעבודתו בלבד ולא לשום 

 .  כךהיה כל לבו נתון לאלא שי,  או כעושה מצות אנשים מלומדההסעיפיםשתי 

 בכל דקדוקיהן לןוכשמירת כל המצות : דהינו,  כמשמעו-  כל המצותשמירת
 .ותנאיהן

 שכללו ברכהלכרונם  לחכמינו זומצאתי. הרחבהים הדורשכללים הם  כל אלה ,אכןו
 נדרשת התיות לפי ההדרגת ומסודרפרטנית יותר ת אחרהוחלוקהחלקים האלה בסדר את 

ס ואחד "בשהובאה במקומות שונים ש,  מה שאמרו בברייתאהואזה ו. כון אותם על נלרכוש
 : הלשונו  ז,) בכעבודה זרה ( "לפני אידיהן"מהם בפרק 

זהירות מביאה לידי , תורה מביאה לידי זהירות: מכא� אמר רבי פינחס ב� יאיר
די פרישות מביאה לי,  מביאה לידי פרישותנקיות, זריזות מביאה לידי נקיות, זריזות
ענוה מביאה לידי ,  לידי ענוהמביאהחסידות , טהרה מביאה לידי חסידות, טהרה

רוח , דשו לידי רוח הקמביאהקדושה , יראת חטא מביאה לידי קדושה, יראת חטא
 .דש מביאה לידי תחית המתי�והק

עצמי ולהזכיר את  ללמדכדי חבורי זה את לחבר החלטתי ל פי הברייתא הזאת עו
יניו וחלקיו או יענאת  בכל אחד מהם ואבאר. שלביהםעבודה השלמה לתנאי האת לאחרים 
 אקרא בו אני וכל כי. שמר מהםה והדרך לנעיו ומה הם מו, אותולרכוש הדרךאת , פרטיו

את  ו. חובתנו לפניואיתנואלקינו ולא תשכח מ'  את הליראהנלמד ש כדי, מי שימצא בו נחת
הקריאה וההסתכלות יעלה על  -נומלב להסיר גורמת  האדםטבעשבמריות וחה אשר

פ משלי ג "ע(  רגלנו מלכדוישמוריהיה בכסלנו '  וה.וה עלינוו המצת אזכירו לנוזכרוננו וי

ַָדְרֶכך’  ההֹוֵרִני ): יאתהלים פו( האהוב לאלקיו המשורר בנו בקשת ותתקיים ,)כו ּ ְֲאַהֵלך  ּ ּ
ֲאִמֶתך ָּבַ ֶמךַיֵחד ְלָבִבי ְלִיְרָאה  ּ   .ָׁשְ

 .רצוןיהי  כן אמן
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 '    אפרק

  כלל חובת האד� בעולמויאורב

 חובתו י אצל האדם מהויתאמת שיתברר , החסידות ושרש העבודה התמימה הואיסוד
מה ו.  חייוימימבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל את מה צריך שישים כלפי בעולמו ו

ולהנות מזיו ' ענג על השהאדם לא נברא אלא להת,  הואלברכהשהורונו חכמינו זכרונם 
 ומקום. יות הגדול מכל העידונים שיכולים להוהעידון שזהו התענוג האמיתי ,שכינתו

 הדרך אך. הזה לדבר דרושהכי הוא נברא בהכנה ה, העידון הזה באמת הוא העולם הבא
זכרונם לברכה חכמינו  מה שאמרו הואזה ו ,זהה העולם הואכדי להגיע אל מחוז חפצנו זה 

ים את איב המוהאמצעים .העול� הזה דומה לפרוזדור בפני העול� הבא ): כאדאבות (
 עשיית המצוות ומקום.  אשר צונו עליהן האל יתברך שמוהמצוותהם , אתהאדם לתכלית הז

 כדי שעל ידי האמצעים האלה , כן הושם האדם בזה העולם בתחלהעל ,הוא רק העולם הזה
 לרוות שם -  שהוא העולם הבא-  אשר הוכן לו להגיע אל המקוםיוכל ,המזדמנים לו כאן

 ):עירובין כב א( מה שאמרו זכרונם לברכה הואזה ו.  אלהאמצעיםבטוב אשר קנה לו על ידי 
 . לקבל שכר�� ומחר, לעשות��היו�

הוא זה  ו.יתברך' ה בהדביקותא רק י התכי השלמות האמיתי,  בדבר תראהתעמיקוכש
 ): דשם כז( ואומר .טֹוב ִלי  ִקְרַבת ֱאלִֹהיםַוֲאִני :) כחתהלים עג(מה שהיה דוד המלך אומר 

ַאְלִתי ֵמֵאתַאַחת ְבִתי: ֲּאַבֵקש אֹוָתה ’ה ּ ׁשָ ֵבית ּׁשִ ֹנַעםַלֲחזֹות ַּחַיי ְיֵמי ָּכל ’ה ּבְ  ’ה  ּבְ
ּוְלַבֵקר  ֵהיָכלֹוּ אינו אלא ,  שיחשבוהו בני האדם לטובדבר אחר וכל ,כי רק זה הוא הטוב .ּבְ

 וישתדל תחילהראוי שיעמול , הזאתשיזכה האדם לטובה כדי  ,אמנם. וא נתעה ושהבל
תוצאתם היא  שמעשים יתברך בכח 'הדבק בה שישתדל לוזה על ידי, לרכוש אותהו תביגיע

 .המצותאלו הן  ו- זהה מצבה

 אותו המרחיקיםשמצויים בו דברים רבים אדם במקום את ה הקדוש ברוך הוא ושם
 הוא מתרחק ריאחריהן ההאדם  התאוות החמריות אשר אם ימשך ןהאלו ו, ממנו יתברך

כי כל עניני , באמת בתוך המלחמה החזקה נמצאונמצא שהוא ,  מן הטוב האמיתיוהולך
 מו כ,שני העוני מצד אחד והעושר מצד :הם נסיונות לאדםלמוטב  לטוב בין ביןהעולם 
ִתיֶּפן ): טמשלי ל( שלמה שאמר ע ְוִכַחׁשְ ּבַ ִתי ְּוָגַנְבִתיִּאָוֵרׁש  ּוֶפן ’הי ִמ ְּוָאַמְרִתי ּ ֶאׂשְ ּ ְוָתַפׂשְ

ם ֱאלָֹהי פנים מליו לגב המלחמהעד שנמצאת , שני מצד אחד והיסורין מצד השלוהוכן  .ׁשֵ

הוא יהיה האדם השלם אשר , םיכיוונ המלחמה מכל ה אתוינצח יהיה לבן חיל ואם. אחורמו
 וכפי. טרקלין ֵלאֹור באור החיים ל הזה ויכנסהפרוזדור ויצא מן ,דבק בבוראוהיזכה ל

שתדל התרחק מן המרחיקים אותו מהטוב והאת יצרו ותאוותיו והאדם השיעור אשר כבש 
 . ישיגהו וישמח בוך כ-' ה בדבקהל

יווי  הוא עומד בשולםא ,האדם כי העולם נברא לשימוש , תעמיק עוד בענין תראהואם
את הוא מתקלקל ומקלקל  - מבוראוולם ומתרחק  אם האדם נמשך אחר העכי. גדול משקל

סיוע לעבודת כעולם רק ב הוא שולט בעצמו ודבק בבוראו ומשתמש ואם ,העולם עמו
 ן בהיותן עילוי גדול הוא לבריות כולכי.  הוא מתעלה והעולם עצמו מתעלה עמו- בוראו
ו זכרונם  מה שאמרו חכמינמו כזהו, יתברך ' ה האדם השלם המקודש בקדושתות אתמשמש

כיו� שראה  ):חגיגה יב( לשונם ו וז,לצדיקיםלברכה בענין האור שגנזו הקדוש ברוך הוא 
ָמח אֹור ): טמשלי יג( שנאמר,  שמח�הקדוש ברו" הוא אור שגנזו לצדיקי�  .ַּצִדיִקים ִיׂשְ

: אמר רבי יצחק): בא חולין צ(מראשותיו אמרו ל שלקח יעקב ושם , המקוםאבני ובענין
 ! עלי יניח צדיק ראשו: למקו� אחד והיתה כל אחת אומרתכול�תקבצו  שנ,מלמד
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 )ז, רבהקהלת ( קהלתזכרונם לברכה במדרש חכמים   לנועל העיקר הזה העירוו
ה ָהֱאלִֹהים  ֶאתְרֵאה:  לשונםוז, שאמרו ר ִעְותֹו ַמֲעׂשֵ ִּכי ִמי יוַכל ְלַתֵקן ֵאת ֲאׁשֶ ּּ  זקהלת ( ּ

נטלו והחזירו על כל אילני ג� ,  הוא את אד� הראשו�ברו"בשעה שברא הקדוש  -)יג
 בשביל" � וכל מה שבראתי, ומשובחי� ה�נאי� ראה מעשי כמה :עד� ואמר לו

 האדם לא נברא : של דברכללו !עולמי שלא תקלקל ותחריב את ,ת� דעת", בראתי
 אלא שמצבו בעולם הזה הוא , מצבו בעולם הבאשביל בעולם הזה אלא במצבו בשביל

כרונם  זחכמינו ם רבים של כן תמצא מאמריעל. תכליתה שהוא , הבאבעולםאמצעי למצבו 
העולם הבא את ו, העולם הזה למקום וזמן ההכנהאת  מדמים -  כולם בסגנון אחדברכהל

 הזה דומה העול� ):אבות ד כא( ה מה שאמרוז ו. המנוחה ואכילת המוכן כברלמקום
 , לעשות��היו� ): אבעירובין כ(ברכה לכרונם זכמו שאמרו ו , בפני העול� הבאלפרוזדוד

 העול�. )עבודה זרה ג א ( יאכל בשבת�  שטרח בערב שבתמי . לקבל שכר��מחרל
יש לו מה יאכל , א� אד� מתקי� לו ביבשה .והעול� הבא לי�, הזה דומה ליבשה

עיקרון על  נאמרו רביםעוד מאמרים ו). שמחות ב ג( .וא� לאו אי� לו מה יאכל בי�, בי�
 .זה

מצבו היא  בריאת האדם שתכליתבעל שכל להאמין אדם  שלא יוכל שום , באמתוראה
 ? ושלו ממש בעולם הזהששמח או מי הוא ?כי מה הם חיי האדם בעולם הזה, בעולם הזה

ָנה-ְיֵמי ְבִעים ׁשָ נֹוֵתינו ָבֶהם ׁשִ ָנ ּׁשְ מֹוִנים ׁשָ ְגבורֹת ׁשְ םה ְּוִאם ּבִ  .) יתהלים צ( ָעָמל ָוָאֶון ְוָרְהּבָ

 , מני אלף לא ימֵצאאחד.  המות- ואחר כל זאת,  ומכאובים וטרדותותחלמובכמה מיני צער 
 יגיע למאה שנה כבר עבר ובטל מן ם הוא אוגם , העולם הנאות ושלוה אמיתית לושירבה
 .העולם

רך ולא היה צ, זה ההעולםה לצורך ת אלא שאם תכלית בריאת האדם הי, עודולא
לאור זה כל שכן ,  מן המלאכים עצמםיותרגדולה ה , בו נשמה כל כך חשובה ועליונהלנפוח

חכמים  מה שלמדונו הואזה ו.  הזההעולם שום נחת רוח בכל עינוגי תה מוצאנשהיא אינ
ַּהֶנֶפש לֹא ִתָמֵלא ְוַגם ): זקהלת רבה ו(זו לשונם ,  קהלתבמדרשזכרונם לברכה   ) זקהלת ו( ּ

 �אינ, א� יביא לה כל מה שבעול�, כי� בת מלשנשא לעירוני ?משל למה הדבר דומה
,  הבאת לה כל מעדני עול�אילו � כ" הנפש!שהיא בת מל"? למה .חשובי� לה כלו�

 .העליוני� שהיא מ� ? למה.אינ� כלו� לה

  נוצר ועל כרח" אתהאתהעל כרח"  ): כחאבות ד( אמרו רבותינו זכרונם לברכה וכן
 ודאי לא , כןאם.  אלא אדרבא מואסת בו,העולם הזה כללאת  אוהבת אין הנשמה כי. נולד

 בריאתו של אלא ,ומאוסה עליהא נגד חוקה יהיה בורא הבורא יתברך בריאה לתכלית שה
 לעבוד ראויכי לה ,  כן ניתנה בו נשמה זאתועל. הבאמצבו בעולם היא עבור האדם 

נשמתו מאוס על שלא יהיה דבר , שכר במקומו וזמנוהאת  יוכל האדם לקבל אמצעותהוב
 .מובןוזה , על ידהאלא אדרבא נאהב ונחמד ,  הזהבעולם

 ויקר עלינומצוות  המצוות אשר תחומראת נבין מיד , זה יודעים את ואנאחר שלו
אשר , תהאמיתי האמצעים המביאים אותנו אל השלמות הםכי אלה , העבודה אשר בידינו

 האמצעים אלא מכח קיבוץ כל ושגת כי אין התכלית מ, ואולם ידוע.לושג כלתבלעדם לא 
היה ת כך, כח האמצעים ושימושםל בהתאםו , אליהאשר נמצאו ואשר שימשו להגיע

 בבירור תולדתו  תתבטאודאיב,  הפרש קטן שימצא באמצעיםוכל . מהםצרתהתכלית הנו
,  ודאי הואמעתה. ברורבר דוזה , כמו שכתבתי,  מקיבוץ כולםצרתבהגיע זמן התכלית הנו

 בתכלית הדקדוק הוא  שיהיה יכרחה, והעבודהענין המצות ב  האדםשהדקדוק שידקדק
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ת בשלמות מתבטא תםצאתוכי , כאשר ידקדקו שוקלי הזהב והפנינים לרוב יקרם
 .ממנו והיקר הנצחי שאין יקר למעלה תהאמיתי

 לעבוד , לקיים מצוותרקא יציאות האדם בעולם הזה הכי עיקר מ,  למדיםנואנמצ
כדי  , בלבדולסיוע לעזר לאדם אין ראוי אלא שיהיו - והנאות העולם, ולעמוד בנסיון

.  עליוהמוטלתלבו אל העבודה הזאת את יוכל לפנות כדי שהיה לו נחת רוח וישוב דעת תש
 תכליתהיה לו שום תלא וש, רק לבורא יתברךמופנית  מגמתו שתהיה כל אדםראוי לכן וא

כל את  יתברך ולשבור ' ה להתקרב אלאלא , אם קטן ואם גדול, בכל מעשה שיעשהתאחר
עד שימשך ,  בהםקשור וההחומריותכל עניני שהן , המחיצות המפסיקות בינו לבין קונו

לחשוב שהוא האדם  מה שיוכל וכל. המגנט לברזל אפי שנמשך היו יתברך ממש כלא
 לחשוב שהוא שיוכל מה וכל , אחריו ויאחז בו ולא ירפהוירדוף, אתרבה הזיאמצעי לק
י ַאֲחֶריך ָּדְבָקה ): טתהלים סג(וכענין שנאמר , יברח ממנו כבורח מן האש, כךמניעה ל ָ ַנְפׁשִ

י ָתְמָכה ְיִמיֶנך ָּבִ  את הקירבה להשיג, דהיינו, ו כיון שביאתו לעולם אינה אלא לתכלית הז,ּ

ת ו אצלנו אמיתהאחר שידענו והתבררלו. מעכביה מכל מונעיה ונפשואת הזאת במלטו 
כמו שסדרם רבי ,  מתחלת הדבר ועד סופושלביהם פרטיו לפי את לחקור עלינו, הכלל הזה
 : והם,  שהבאנו כבר בהקדמתנו, במאמר שלויאירפינחס בן 

יראת , הענוה, החסידות, הטהרה, הפרישות, הנקיות, הזריזות, הזהירות
 .  דושהוהק, החטא

 .]'בעזרת ה[  נבארם אחד אחד בסיעתא דשמיאועתה
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  ' בפרק

 ביאור מדת הזהירות

כלומר מתבונן ומפקח על , ובעניניו שיהיה האדם נזהר במעשיו ,ענין הזהירות הוא
 האבדון חס וחלילה לסכנתנפשו את עזוב י כדי שלא, טובים הם אם לאאם מעשיו ודרכיו ה

 מאחר כי , אותוחייבמדבר שהשכל בודאי  וזהו. ור באפלהיו כעיך במהלך הרגלולא יל
 איך יתכן שירצה להעלים,  מאבדון נשמתוולברוחשיש לאדם דעה ושכל להציל את עצמו 

 הוא פחּות הלא -  כןוהעושה !ו מזהרע אין לך פחיתות והוללות ? עיניו מהצלתואת
 ן שיראה להדבר ולכן יברחו וינוסו מכל ן לשמור את עצמן ומהחיות אשר בטבעמהבהמות

 הוא כסומא ההולך על ריה, אם טובה דרכו או רעהה התבוננות בעולמו בלי וההולך. מזיק
 ותשמרהה חסרון כי. ורעתו קרובה מהצלתו עצומה ה בה הוא עומדסכנהשפת הנהר ש

 -באופן רצוניובחירה מתוך  העינים עצימת דהיינו - ורון רצונייע מואורון טבעי יעמ הנובע
שהיו ,  דורו מפני היותם נגועים בנגע המדה הזאתבניירמיהו היה מתאונן על רוע ו. ם האחד

 ו אםלעשותהאם : מהו הדבר הנכון לב לראות שישימועיניהם ממעשיהם בלי את מעלימים 
יִתי ֻכלֹ  ִאיׁש ִנָחם ַעלֵאין ): וירמיה ח( ואמר עליהם ,אל ָּרָעתֹו ֵלאֹמר ֶמה ָעׂשִ ב ּ ה ׁשָ

ִמְלָחָמה ְמרוָצָתם ְכסוס ׁשֹוֵטף ּבַ ּּבִ ּ  ,שהיו רודפים והולכים במרוצת הרגלם ודרכיהםדהיינו  ,ּּ

בלי מונמצא שהם נופלים ברעה ,  המעשים והדרכיםאת בחוןל לעצמם זמן שישאירומבלי 
 .אותהראות ל

  עבודתו בתמידות על אתלהכביד ,רמתוואת באמת אחת מתחבולות היצר הרע ועוז
 כי . דרך הם הולכיםובאיז להתבונן ולהסתכל זמן עד שלא ישאר להם ,בות בני האדםבל

 תחרט היו מתחילים להשמידודאי ,  היו שמים לבם כמעט קט על דרכיהםולי שא,יודע הוא
 והרי.  לגמריהחטא  אתוהיתה החרטה הולכת ומתגברת בהם עד שהיו עוזבים, מעשיהםעל 

ד ): טשמות ה( רשאמ ,זו מעין עצת פרעה הרשע ים ְוַיֲעׂשו  ָהֲעֹבָדה ַעלִּתְכּבַ  ָּבה ְוַאל ָּהֲאָנׁשִ
עו  ִדְבֵריִּיׁשְ ֶקר ּבְ  יתנו לב או ישימו כדי שלאכלל זמן  להם שאיר שהיה מתכוין שלא לה,ׁשָ

 העבודה התמדת באמצעותלבם מכל התבוננות את  מנועאלא היה משתדל ל, עצה נגדו
מד וכי איש מלחמה הוא ומל, בני האדםנגד עצת היצר הרע כן היא ממש ו .סקתוהבלתי פ

 . גדולהובהתבוננותמלט ממנו אלא בחכמה רבה הואי אפשר ל, בערמימות

ימו ): החגי א( מה שהנביא צווח ואומר הוא  אמר ושלמה .ַּדְרֵכיֶכם- ְלַבְבֶכם ַעלּׂשִ

ָנה ְלֵעיֶניך ַאל): ה, דמשלי ו(בחכמתו  ִָתֵתן ׁשֵ ּ ּוְתנוָמה  ּ ְָלַעְפַעֶפיךּ ּ ִכְצִבי ִמָיד ִּהָנֵצל. ּ ּוְכִצפֹורּ ּ 
ִּמַיד ָיקוׁש ,  הזהבעול�� ארחותיו כל ה% ): אמועד קטן ה( אמרו ברכהלכרונם  זוחכמינו . ּ

 שאפילו אם יפקח האדם ,הואדבר ברור ו .זוכה ורואה בישועתו של הקדוש ברו" הוא
, כי היצר הרע תקיף מאד,  עוזרונצל אלולי הקדוש ברוך הואה לבכחואין , על עצמו

ע ַלַצִדיקצֹוֶפה ):לג,  לבלזתהלים (וכמאמר הכתוב  ּ ָרׁשָ ּוְמַבֵקׁש ּ ַּיַעְזֶבנו  לֹא’ ה .ַלֲהִמיתֹו, ּ ּ
ְפטו ְבָידו ִהׁשָ יֶענו ּבְ ְּולֹא ַיְרׁשִ  ו לעוזראז הקדוש ברוך הוא ,  אם האדם מפקח על עצמואך .ּּ

אינו מפקח הוא על עצמו ודאי שהקדוש ברוך הוא לא הוא אבל אם , וניצל מן היצר הרע
 לברכה שאמרו רבותינו זכרונם ו כמזהו ?עליומי יחוס ,  אם הוא אינו חסכי.  עליויפקח

 ):א יג אבות ( מה שאמרו הואזה ו. כל מי שאי� בו דעה אסור לרח� עליו):  אברכות לג(
 ?לי מי �א� אי� אני לי

  

 

 

 



 10

 '   גפרק

 ותבאור חלקי הזהיר

 שיתבונן מהו - האחת:  לודרושותה תבוננויות ההןשתים ה, הרוצה לפקח על עצמו
על המעשים שיתבונן  - והשניה ,ממנוהטוב האמיתי שיבחר בו האדם והרע האמיתי שינוס 

 אלבין ש מעשה ובשעתבין , אם הם מכלל הטוב או מכלל הרעה לראותאשר הוא עושה 
 .בשעת מעשה

 ושלא.  הידיעהאת זבמאזנים מעשה מבלי שישקול אותו  שלא יעשה שו- מעשהבשעת
 ,אותם במאזני המשקל הזהגם זכרון כלל מעשיו וישקול את  לפניו שיעלה -בשעת מעשה

 ואם. להתמיד ולהתחזק בוכדי ומה מן הטוב , תווידחה אש כדיהרע ן ם מהלראות מה יש ב
 לסור מן הרע ההוא  כדיה תחבולה יעשזואי אז יתבונן ויחקור בשכלו -ימצא בהם מן הרע

 .יטהר ממנוהול

נוח לו לאד�  ): בעירובין יג( זה הודיעונו חכמינו זכרונם לברכה באמרם ברואת הד
ויש : [דאמריואיכא ,  יפשפש במעשיו�עכשיו שנבראו.  יותר משנברא,שלא נברא

 , שתי אזהרות טובות ומועילות מאדןהי הלשונות ת שש,וראה . ימשמש במעשיו]אומרי�
 בהם יםנמצאאם  ההםלחקור על כלל המעשים ולהתבונן בעניינו הוא  במעשים הפשפוש כי

כי כל אשר ימצא מאלה , וחקיו'  מצות האת תואמים אינם אשרמעשים אשר לא יעשו 
לחקור , עצמם המשמוש היא החקירה אפילו במעשים הטובים ואילו. יבערם מן העולם

 להסירו  האדם שיצטרך,או איזה חלק רעלא טובה   פניהו איזהםיש באם ולראות ה
 ימשמש ןכו , וחזק הוא או חלש ובלויהטוב זה כממשמש בבגד לבחון והרי. ולבערו

יהיה :  הדברכלל. ים ונקיכיםז ותכונתם בתכלית ההבחנה עד שישאראת במעשיו לבחון 
  לעצמו הרגל רעשאירלא להכדי  , כולם ומפקח על כל דרכיומעשיוכל האדם מעיין על 

 רואה צורך לאדם שיהיה מדקדק והנני. ופשעעבירה שלא להשאיר כל שכן ו, ומדה רעה
 אשר יפלסו תמיד כל עסקיהם למען לא ,דרכיו דבר יום ביומו כסוחרים הגדוליםאת  ושוקל

כי רב , רבהשלא יהיה משקלו עראי אלא בקביעות כך כדי ויקבע עתים ושעות ל, יתקלקלו
ה מה זו, חשבון הזהבצורך את ה בפירושלברכה הורונו  זכרונם וחכמים.  הואהשפעה
ּבֹון ַעל ): בבבא בתרא עח( ברכהלכרונם זחכמים שאמרו  ִלים ּבֹאו ֶחׁשְ ֵּכן יֹאְמרו ַהֹמׁשְ ּּ ּ 

 הפסד :בואו ונחשב חשבונו של עול�,  על כ� יאמרו המושלי� ביצר�– )במדבר כא כז(
העצה האמיתית הזאת לא יוכלו את כי , וזה . שכרה ושכר עברה כנגד הפסדהכנגדמצוה 

 מי כי , יצאו מתחת יד יצרם ומשלו בושכבראלו  אלא אותם ,תהת אמי אתלתת ולא לראות
כי ,  יכול להכירהן הואהאמת הזאת ואיאת  עדין חבוש במאסר יצרו אין עיניו רואות שהוא
ניו רואות  ואין עייםהוא כהולך בחושך שיש לפניו מכשולו,  את עיניו ממשמסמאהיצר 
ת ): בבבא מציעא פג( ברכהלכרונם זחכמים  מה שאמרו זהו. אותם ך ִויִהי ָלְיָלה ָּתׁשֶ  ְחֹׁשֶ

 .שדומה ללילה, זה העול� הזה ,) כתהלים קד(

יות ו שני מיני טעכי .תווא כמה נפלא המאמר האמיתי הזה למי שמעמיק להבין והבן
מה את עד שלא יראה האדם  עין יכסה אתשאו : גרום לעין האדם חושך הלילהעלול ל

 ך כ. עד שיראה עמוד כאילו הוא אדם ואדם כאילו הוא עמודאותואו שיטעה , שלפניו כלל
:  לו שתי טעויותמותוגור, חושך הלילה לעין השכלכ ם ה- הזהחומריות וגשמיות העולם 

ים ונמצאים הפתאים הולכ,  שבדרכי העולםיםהמכשול לראות את לו ות מניחןאינש ,האחת
 משלי ד( מה שאמר הכתוב הואזה ו. לפני כן פחדכל  חשולבטח ונופלים ואובדים מבלי ש

ְֶדֶרך ):יט ִעים ָכֲאֵפָלהּ לו ּ ְרׁשָ ֶמה ִיָכׁשֵ ּלֹא ָיְדעו ּבַ ּּ ּ ָרָאה ָרָעה ְוִנְסָתר ָּערום ): גשם כב( ואומר ,ּ
ּוְפָתִיים ָעְברו ְוֶנֱעָנׁשו ּ ר ובֹוֵטַח ִמּוְכִסיל ): טזשם יד( ואומר ,ּ  כי לבם בריא להם ,ְּתַעּבֵ

   הראשונהמן והיא קשה -  השניהוהטעות. המכשולקיומו של  מידעוונופלים טרם , כאולם
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 באור חלקי הזהירות

הטוב כאילו את הרע כאלו הוא ממש טוב ואת ראייתם עד שרואים אותם  שמטעה , היא-
 די שחסרה מהם ראיית לא כי. עשיהם הרעיםב כך מתחזקים ומחזיקים ומתוך, הוא רע

 ראיות גדולות ונסיונות למצואאלא שנראה להם ,  הרעה אשר נגד פניהם אתהאמת לראות
 הגדולה המלפפתם הרעהוזאת היא , מוכיחים לסברותיהם הרעות ולדעותיהם הכוזבות

ֵמן ): יישעיה ו( מה שאמר הכתוב הואזה ו. ומביאתם אל באר שחת ְזָניו ָּהָעם ַהֶזה ְוָא  ֵלבַהׁשְ
ע ד ְוֵעיָניו ָהׁשַ בְבֵעיָניוִיְרֶאה  ֶּפן ַהְכּבֵ ָמע וְלָבבֹו ָיִבין ָוׁשָ ּ וְבָאְזָניו ִיׁשְ  וכל זה מפני .ְוָרָפא לֹו ּ

 אותם שכבר יצאו מן המאסר אך. היותם תחת החושך וכבושים המה תחת ממשלת יצרם
 .ה ויכולים ליעץ שאר בני אדם עליהלאמיתהאמת את הם רואים , הזה

בו שהנטיעות , שם בילויל אצל השרים הנטוע מצויהוא הגן ה, למבוך? למה זה דומה
, כולם דומים זה לזהש ומעורבים שבילים רבים נבוכים ןוביניה, דפנות דפנותעשויות 

 מהם ישרים , השבילים האלהואמנם.  אחת שבאמצעםמרפסתא להגיע ליהמטרה וה
 ההולך ואמנם. האדם ומרחיקים אותו ממנה את טעיםומהם מ, המרפסתומגיעים באמת אל 

 זהיםכי כולם ,  בכוזבאואמיתי הבין השבילים לא יוכל לראות ולדעת כלל אם הוא בשביל 
מפני  עין וטביעות הדרך בבקיאות מכיר אתלא ש ביניהם לעין הרואה אותם בדלואין ה
  אתרואה מרפסת העומד כבר על ה,אולם. מרפסתא הי שהמטרה והגיע אל העבר בהשכבר 

 הןל להזהיר את ההולכים בווהוא יכ, ות והכוזבות ומבחין בין האמתילפניוכל הדרכים 
 שלא ירצה ומי ,מי שירצה להאמין לו יגיע למקום המיועד, אכןו! ה בלכו הדרך וז: לומרו

 . שישאר אובד ולא יגיע אליוודאי, להאמין וירצה ללכת אחר עיניו

לא יוכל להבחין ו השבילים הוא בתוך - ביצרומי שעדיין לא משל :  הדבר הזהךכ
את כבר יצאו מן השבילים וראו ו מרפסת שכבר הגיעו אל ה, ביצרםהמושלים אך. ביניהם

ואליהם צריכים אנו , הם יכולים ליעץ למי שירצה לשמוע, בברורכל הדרכים לעיניהם 
 .שבונו של עולם ונחשב חבואו -" בואו חשבון" ?מה היא העצה שהם נותנים לנוו. להאמין

אל להגיע אדם שמאפשרת ל תא הדרך האמיתיילבד הב וכי הם כבר ניסו וראו וידעו שז
 .שום דרך אחרתהטובה אשר הוא מבקש ולא 

 זמן ובזמן קבוע לו בכלצריך האדם להיות מתבונן בשכלו תמיד ,  של דברכללו
 כך יבוא ואחר. הב לכת לפי חק התורה שהאדם צריך לתא הדרך האמיתיימה ה, בהתבודדו

כי על ידי זה ודאי שיהיה לו קל ,  הדרך אם לאתואמים לזואם הם הלהתבונן על מעשיו 
ַּפֵלס ): כומשלי ד( שהכתוב אומר וכמו. דרכיוכל את טהר מכל רע וליישר הל ָ ַמְעַגל ַרְגֶלך ּ ּ

ְּדָרֶכיך ִיכֹנו ְוָכל ּּ ה ): מאיכה ג( ואומר .ָ  .’ה ָּרה ְוָנׁשוָבה ַעדּ ְדָרֵכינו ְוַנְחקַֹּנְחְפׂשָ
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 '   דפרק

 דר" קנית הזהירות

 מה הואזה ו.  לימוד התורההואהזהירות מידת מה שמביא את האדם אל , באופן כללי
באופן מדויק  םולא .תורה מביאה לידי זהירות : הברייתאלתיבתחשאמר רבי פינחס 

 הדין ועומקחייב בה הוא  אשר  העבודהתחומרהאדם בא התבוננות י לזה הההמביא, יותר
 הכתובים בספרי הקודש ומהלימוד במאמרי במעשים זה מהעיון יבורר לאדם דברו. עליה

 .כךהחכמים זכרונם לברכה המעוררים על 

לפחותים מהם ולכל ההמון , הדעתלשלמי :  הערות הערות בהדרגהויש בהתבוננות הזו
א הדבר ילהם כי רק השלמות הבמה שיתברר  תהיה להם ההערה,  הדעתלשלמי. כולו
. ה ממנריחוקושאין רע גדול מחסרון השלמות וה, שום דבר אחר ולא להם לחמודראוי ש
הם   השלמותאללהגיע האמצעים גם ש ויתבאר להם ,זהדבר ם האחר שיתבאר לול

 האמצעים או מאלהעולם לא ירצו להמעיט שלודאי הוא , המעשים הטובים והמדות הטובות
או אם האמצעים יהיו חלשים , מעטותשאם אמצעים אלה יהוברר להם  כבר כי. להקל בהם

 כפי מה מנה אלא יגרע מת שלמות אמיתיאמצעותם ישיגו בלא,דרושולא בכל החוזק ה
 ל ע.לה ורעה רבהו צרה גדעבורם שהוא דבר,  חסרי שלימותיהיוושגרעו הם בהשתדלותם 

ולא ינוחו ולא ישקטו מדאגה פן , תנאיהםכן לא יבחרו אלא להרבות בהם ולהחמיר בכל 
 מה שאמר שלמה הואזה ו. חפצים הם בה אותם אל השלימות אשר ביאיחסר מהם מה שי

ֵרי ): ידמשלי כח( השלוםהמלך עליו  זכרונם לברכה חכמים  ופרשו ,ּ ָאָדם ְמַפֵחד ָתִמידַאׁשְ
 . כתיבתורהההוא בדברי  ): אברכות ס(

 ,עניינה הוא ו. המשובחות שבדרגותמןשהיא , חטאה היא יראת  הזאתסוף הדרגהו
אל  להגיע מ אותושיעכב שמץ חטא שהותמיד פן ימצא בידו איזודואג שיהיה האדם ירא 

 על דרך ברכהלכרונם זחכמים  זה אמרו ועל. ההשלמות אשר הוא חייב להשתדל בעבור
זה  אין כי. חבירונכוה מחופתו של ואחד מלמד שכל אחד  ): א עהתראבבא ב( המשל

אלא ,  כמו שאכתוב עוד בסיעתא דשמיא, הדעתחסריל רק תארעקנאה אשר מ כתוצאה
.  חבירווכמו שהשיגו  שהיה יכול להשיגשלב עצמו חסר מן השלמות  האדם אתמפני ראות

 .במעשיולהיות זהיר מ ודאי שלא יַמנע השלם בדעתו ,ועל פי ההתבוננות הזו

 ענין הכבוד לפי דהיינו, הבחנתםכולת יתהיה ההערה לפי , פחותים מאלהאנשים  לאך
 -  מתחלקות בעולם האמיתיהדרגותשאין ,  דעתרכל בברור לכי . אשר הם מתאוים לו
 המעשים רב אלא מי שהוא יהיה נחשב שם ושלא , המעשיםלפי אלא - שהוא העולם הבא

 האדםאיך יוכל , איפוא,  כןאם.  יהיה השפלהוא  הוא מעט המעשיםאשרמי ו ,מחבירו
 בזמן , אם אחר כך ודאי יצר לו,לשפרםהשתדלותו את  עיניו ממעשיו או למעט  אתהעליםל

 ? לתקן את אשר עותויוכלשלא 

עצמנו את  נייגע למה" : שיאמרו, עצמם המבקשים רק להקל עלטפשים יש מה,ואכן
 אנחנו". "בגיהנם הלא די לנו שלא נהיה מהרשעים הנידונים ?פרישותבחסידות ובכל כך 
 יהיה לנו -גדול לא יהיה לנו חלק אם". " לפני ולפניםעדןכנס בגן ה עצמנו ל אתדחוקלא נ

 נשאל אחת שאלה בלא. "שביל זה נכביד על משאנו בולא,  די לנו בזהאנו". "חלק קטן
 מכובדאחד מחבריהם את  -  בעולם הזה החולף-  לראותותקלבהיוכלו כל כך : אותם

אחד מעבדיהם או מן העניים הנבזים את  שכן  וכל,ומנושא יותר מהם ומושל עליהם
: עינינו הרואות כי!  שלאודאי?  ולא יצטערו ולא יהיה דמם רותח בקרבם,בעיניהםושפלים 

, מקומו בין הרמים יותראת להנשא על כל מי שיוכל ולשים ם היא האדו של עמלמטרת כל 
ודאי שיסבול , לשפחברו מתרומם והוא נשאר את  יראה ואם. מרעהוכי היא קנאת איש 

 .בקרבו יירפהולבבו ,  זאתעוכי לא יוכל למנ, מכך בעל כרחו
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 המדומות במעלות חבריהםמנמוכים  להיות לאנשים אלהאם כך קשה , מעתה
 לסבול איך יוכלו , שוא ושקראך ההנשא וכלפי חוץ אלא הן שאין השפלות ב,והכוזבות
 ? מאותם האנשים עצמם אשר הם עתה שפלים מהם יותרנמוכיםעצמם את יראו מצב בו 

אותו הם ו אין מכירים י שעכשפישאף על , המעלה האמיתית והיקר הנצחיבו  במקום וזה
 לצערם לאמיתואבל בזמנו ודאי שיכירוהו ,  אליושימו לבםעל כן לא יו, ואת ערכו
 .ונצחיזה צער גדול כל  ודאי שיהיה להם  ועל כן,ולבשתם

רק  העבודה מחומרתעצמם על  להקלמאפשרת להם  אשר זוסבלנות השאין ה,  לךהרי
 אילו לא היה מקום לפיתוי זה בודאיו. פיתוי כוזב שמפתה אותם יצרם ולא דבר אמיתי כלל

 בוחרים והולכיםאלא מבקשים אותו הם  שאין משום אבל , לאמיתו העניןאתהיו רואים 
 עוד יהיהכי לא ,  עוד הדברל להםלא יוסר מהם פתויים עד הזמן אשר לא יועי, לשגות

 .בידם לתקן את אשר שחתו

ר ִתְמָצא ָיְדך ּכֹל ): יקהלת ט( מה שאמר שלמה המלך עליו השלום הואזה ו ָ ֲאׁשֶ ּ
כֲֹחך ה ַָלֲעׂשֹות ּבְ ה  ֲעׂשֵ ּבֹוןִּכי ֵאין ַמֲעׂשֶ ָמהְוֶחׁשְ ר ַאָתה הֵֹלך ׁשָ אֹול ֲאׁשֶ ׁשְ ּ ְוַדַעת ְוָחְכָמה ּבִ ְ ּ. 

ה  הוא כח הבחיר-  מסור בידו מבוראושהכחד ועכל עושה לא  מה שהאדם כי, הזו
 לא יוכל - לעשות ומֻצֶוה לבחורבהם חופשי  המסור לו כל ימי חייו שהוא החופשית

 טובים מעשים כי מי שלא הרָּבה .אין הכח הזה עוד בידום לעשותו עוד בקבר ובשאול ש
חשבון מעשיו לא יהיה לו את שב ישלא ח ומי ,לעשותם אחרי כןעוד אי אפשר לו , בחייו

 ):שם(שלמה  שאמר  מהוזה. ם בקברים בעולם הזה לא יחכי שלא החכומי ,זמן לחשבו אז
ה  ּבֹוןִּכי ֵאין ַמֲעׂשֶ ָמהְוֶחׁשְ ר ַאָתה הֵֹלך ׁשָ אֹול ֲאׁשֶ ׁשְ ּ ְוַדַעת ְוָחְכָמה ּבִ ְ ּ. 

ומק הדין עד היכן  בראות ע,עצמםעונש הא בענין השכר וי ההערה לכל ההמון האך
 ביום הדין ומי יעמודכי מי , תמידעל כך אשר באמת ראוי להזדעזע ולהחרד , מגיעהוא 

 אמרו רבותינו וכן ?גדולמדקדקת על כל דבר קטן או ראייתו יצדק לפני בוראו אשר 
ּוַמִגיד ): בחגיגה ה( ברכהלכרונם ז חֹו  ְלָאָדם ַמהּ � אפילו שיחה קלה שבי -) עמוס ד יג( ּׂשֵ

ֲעָרה ּוְסִביָביו ): ביבמות קכא( אמרו עוד .הדי�מגידי� לו לאד� בשעת , איש לאשתו  ִנׂשְ
 .השערהמלמד שהקדוש ברו" הוא מדקדק ע� חסידיו כחוט  -) תהילים נ ג( ְמֹאד

 ַאְבָרָהם ): חישעיה מא(הוא אברהם האהוב לקונו עד שהכתוב אמר עליו , אברהם
 )בראשית טו ח יג(  שאמרעל .דברים קלים שלא דקדק בהםל בגל מן הדין נפטר לא ,ֹאֲהִבי

ָמה קי דרבי אליעזר פר( ֵָגר ִיְהֶיה ַזְרֲעך-ּ ִכיֵּתַדע ָידַֹע חיי" :אמר לו הקדוש ברוך הוא,  ֵאַדעּּבַ

דוש  אמר לו הק)נדאשית רבה בר(, מקוםה שכרת ברית עם אבימלך בלא ציוויו של על  ).מח
על שחרה אפו , יעקב ).שם פט( א בשמחת בני" שבעה דורות משהשאני ,חיי" :ברוך הוא

 הקדושאמר לו :  לשונווז, אמרו במדרש, ִּלי ָבִנים ָהָבה ):בראשית ל א( ברחל שאמרה לו
 בגללו. )שם עא( !שבני" עומדי� לפני בנה, חיי"?  כ" עוני� את המעוקות:ברו" הוא

אך לפי , ונתו היתה ודאי לטובהו פי שכעלאף ,  את דינה בתיבה כדי שלא יקחה עשושםש
 ַּלָמס :) ידאיוב ו(  ברו" הואהקדושאמר לו  ):שם עו(שמנע חסד מאחיו אמרו במדרש 

 בקשת להשיאה לא , הרי היא נשאת לערל�  לא בקשת להשיאה למהול� ֵּמֵרֵעהו ָחֶסד
בראשית מ (  שאמר לשר המשקיםבגלל, יוסף.  הרי היא נשאת דר" איסור� דר" היתר

ְָזַכְרַתִני ִאְתך  ִאםִּכי :)יד ּ  לברכה זכרונםם  חכמיכמאמר,  בבית הסוהריםתיספו לו שנו נתו,ּ

בראשית מד (או לפי ששמע , מקוםה אביו בלי רשותו של את על שחנט , עצמויוסף ).שם פט(

ַָעְבְדך ):לא    מת לפני אחיו,]לפי דעה זו או זו[ לה למר כדאית לה ולמר כדאית, ושתק ּ ָאִבינוּ

 



 14

 דר" קנית הזהירות

 והתבטלהשנכשל בדבר עוזא ,  נענש"זמירות" תורה לדברי שקרא בגלל, דוד ).שם ק(
נענשה , הארוןשרקד בחוץ לפני על שהוכיחה את דוד בגלל , מיכל ). אסוטה לה(שמחתו 

 שהראה לשרי מלך בבל את בית בגלל, חזקיהו ).שמואל ב ו(שלא היה לה ולד אלא במותה 
מאוד הדוגמאות  ותורב. )מלכים ב כ( על בניו להיות סריסים בהיכל מלך בבל רנגז, נכתה
 .לכך

  מטי להאי קרא הוה בכיהוהרבי יוחנ� כד  ): אחגיגה ה( אמרו 'ביםיהכל חי' ובפרק
ָפט ְוָהִייִתי ֵעד ְּוָקַרְבִתי ]:כאשר היה מגיע לפסוק זה היה בוכה, רבי יוחנ�[ ּ ֲאֵליֶכם ַלִמׁשְ ּ

ִפים ְמַמֵהר ּבַ ַכרּוַבְמָנֲאִפיםְּמַכׁשְ ֵקי ׂשְ ֶקר וְבעֹׁשְ ִעים ַלׁשָ ּבָ ּ וַבִנׁשְ ּּ ִכיר  ּ ּ ְוָיתֹום וַמֵטיַאְלָמָנהׂשָ ּ 
 ?תקנה יש לו,  קלות כחמורותעליועבד ששוקלי�  -ְצָבאֹות’ ָאַמר ה ֵּגר ְולֹא ְיֵראוִני

וך הוא אינו משלם  הקדוש ברכי, זההובודאי שאין כונת המאמר שיהיה העונש על שתיהן 
וגם הקלות גם שלענין משקל המעשים עולות בכף ,  הענין הואאלא. אלא מדה כנגד מדה

 כאשר , כללןעינו מהאת  החמורות את הקלות ולא יעלים הדיין ישכיחוכי לא , החמורותו
 ולהעניש ן מהתלדון כל אח,  כאחד ישגיח ויפקחן כולעלאלא , מהחמורותעיניו לא יעלים 
קהלת (הוא מה ששלמה המלך עליו השלום אומר זה  ו.אישה כפי מה תעל כל אחאחר כך 

ָפט ַעל ָכל ָּכל  ֶאתִּכי ):יב ה ָהֱאלִֹהים ָיִבא ְבִמׁשְ ַּמֲעׂשֶ  מו כי כ,ָרע טֹוב ְוִאם ִאם ֶנְעָלם ּ

 מלשפוט מנע ילא ךכ, כח כל מעשה טוב קטן כמות שהואואין הקדוש ברוך הוא שש
 שלא ולחשוב הרוצים להתפתות לדעת בניגוד,  קטן כמות שהואולהוכיח כל מעשה רע

בבא ( הוא אלא כלל .חשבוןב םהדברים הקלים ולא יקחאת יעלה האדון ברוך הוא בדיניו 

א� אומר ל" :  אמרווכן ! חייו יותרו� כל האומר הקדוש ברו" הוא ותר� הוא ): אקמא נ
כי , רוברו פשוט דבר וזה . לו אל תשמע�  הוא מוחל ל"ברו"והקדוש ,  חטא:יצר הרע
 .'אל אמת ה

ַּהצור ):ד דברים לב(מה שאמר משה רבנו עליו השלום זה ו ּ ָתִמים ָפֳעלֹו ִכי ָכלּ ּ ְּדָרָכיו  ּ
ָפט ֵאל ֱאמוָנה  ִּמׁשְ ר הוא  ָעֶולְוֵאיןּ ַּצִדיק ְוָיׁשָ ,  במשפטרוצה כי כיון שהקדוש ברוך הוא .ּ

,  כן אם משפט הוא רוצהעל. למת עין מן החובההרי שהעלמת עין מן הזכות כמוה כהע
 וזהו, בין לטוב בין למוטב,  וכפרי מעלליו בתכלית הדקדוקכדרכיוצריך שיתן לכל איש 

ר הוא  ָעֶולְוֵאיןֵּאל ֱאמוָנה  ַּצִדיק ְוָיׁשָ  ): האזינו שזספרי( ברכהלכרונם זחכמים  שפירשו ,ּ

 ואין , כל חטא הוא מענישועלא דן  ועל הכל הו, כי כך היא המדה.לצדיקי� ולרשעי�
 .להמלט

? צריך לדקדק בדין על כל דבראם  קיימתמדת הרחמים למה היא ,  אם כן: תאמרואם
 כלל אלמלא היאשלא היה עומד , עולםהמדת הרחמים היא קיומו של ,  ודאי:התשובה

טא יענש  כי לפי שורת הדין ממש היה ראוי שהחו,נפגמת פי כן אין מדת הדין על ואף. וכלל
כראוי למי שממרה , וגם שהעונש עצמו יהיה בחרון אף,  כללשהות חטאו בלי לאחרמיד 
איך יתקן האדם את ,  כי באמת.ושלא יהיה תיקון לחטא כלל,  יתברך שמוהבוראפי את 

 איך יוכל לתקן,  שנאףאדם,  שרצח את חברולמשל אדם?  והחטא כבר נעשהותועאשר 
  ?המעשה העשוי מן המציאותת א מחוק להיוכל?  הדבר הזהאת

 :ינוי דה,זכרנוהשדברים ה משלושתהפך את ה מאפשרתמדת הרחמים היא האלא ש
,  לכלהעדושהעונש עצמו לא יהיה , תן זמן לחוטא ולא יכחד מן הארץ מיד כשחטאנשי

 ,כלומר .שתחשב עקירת הרצון כעקירת המעשה, ושהתשובה תנתן לחוטאים בחסד גמור
 גמורהאת חטאו ומודה בו ומתבונן על רעתו ושב ומתחרט עליו חרטה שבהיות השב מכיר 

 מעולם למצב בו פץ ומשתוקק חו  לגמריתחרט שהוא מעד, דמעיקרא כחרטת הנדר ממש
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 ועוזב , ומצטער בלבו צער חזק על שכבר נעשה הדבר, הדבר ההואנעשהלא היה 
 לו כעקירת הנדר ומתכפר תחשבנ, ר מרצונועקירת הדבהרי ש - אותו להבא ובורח ממנו

ֶּנך ְוַחָטאְתך ְתֻכָפר ֹ ֲעוְוָסר ): זישעיה ו( מה שאמר הכתוב הואזה ו. לו ּ ָ ן סר ממש ו שהעו,ָּ

 .למפרע על מה שהיה חרטומת  מצטערהחוטא שעכשיו משום ,מהמציאות ונעקר

את  בטלינו מאך על כל פנים הוא חסד שא, שורת הדיןלפי  וודאי אינשב חסד ווזה
 שנהנה וההנאהבחטא החוטא  הרצון שרצה במקום שומרשהרי יש צד ל, חלוטיןהדין ל
 מהאלא סבלנות , ר על החטאו ויתה אריכות הזמן איננוכן.  והצערחרטה עתה הים בא,ממנו

  אבאימזכברא  ) אסנהדרין קד( כענין , כל שאר דרכי חסדוכן. קוןית פתח אדםלפתוח ל
 המוזכרים בדברי )קהלת רבה ז כז( מקצת נפש ככל הנפש או ] את אביוהבן מזכה במעשיו[

 מדת  את ממשבטלים ומנוגדיםאך לא מ, דרכי חסד הם לקבל את המעט כמרובה, החכמים
יתעלם  עבירות בלא כלום או שותרוושי אך. םבהחשב ת להראויה סיבהיש  כי, הדין

על ,  ודין אמיתי בדבריםמשפט היה  לאאם כךכי , דין לגמרילגד ונמ זה היה -מהן  הבורא
 מן הדין ַמצא לחוטא להמלטתזכרנו לא ה מן הדרכים שת אחואם. כלללא ייתכן זה דבר כן 

ירושלמי ( ברכהלכרונם זחכמים  אמרו וכן.  שמדת הדין לא תשוב ריקםודאי, באמצעותה

שאין , נמצא .]מבליג על כעסו ולבסו� גובה את שלו [מארי" אפיה וגבי דילה ):ברק תענית פ
 בתכלית במעשיוו לבלתי הזהר אחריעיניו פיתוי שיוכל להתפתות את לאדם הרוצה לפקוח 

 , לב האדםשישים אליהן הן הבחנותכל אלה . דקדק בהם תכלית הדקדוקבלתי הזהירות ול
 .הואאם בעל נפש , ותודאב ירותדת הזהימעל ידן את  רכושוי
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 '  הפרק

  מה�ותרחקתבי הזהירות וההבאור מעכ

בענייני העולם  והטרדה עיסוק ההואהאחד : מעכבי המידה הזאת ומרחיקיה הם שלשה
 העיסוק.  אחד אחדעליהם ונדבר.  החברה הרעההשלישיו והלצון השחוק השני ,הזה

, העולם הזה האדם טרוד בעניני בהיותש עליהם לעיל ואמרנוכבר דברנו , והטרדה
ים אותם  לתת לב אל המעשול יאפשרובלתי  ןזיקי המשא אשר עליהארות בקשומחשבותיו 
הוי ממעט בעסק  ): יבאבות ד( אמרו אתבראותם ז, השלום עליהם והחכמים. הוא עושה

 -בודה  העריבויאך , א לאדם לצורך פרנסתוי ההכרחית בודה העאמנם כי .ועסוק בתורה
 נצטוינו על כן .' הום לעבודת מקאדם לותיר עד שלא ירב שיהיה כל כך זה הכרחי ןאי

, שיגיע אל הזהירותכדי  לאדם דרושה בעיקרזכרנו שהיא ההוכבר , לקבוע עתים לתורה
הוא מה זה  ו. כללה לא יגיע אליבלעדיה ו,תורה מביאה לידי זהירות:  רבי פינחסוכמאמר
 הבורא כי, זההסיבה לו .ולא ע� האר( חסיד ): ושם ב( ברכהלכרונם זחכמים שאמרו 

וכמו שאמרו ,  התורה תבלין לו אתהוא שברא, היצר הרע באדם את  שברא,יתברך שמו
 .בראתי לו תורה תבלי�ובראתי יצר הרע  ): בקידושין ל( ברכהלכרונם זחכמים 

אי אפשר בשום , זוה רפואהאת השאם הבורא לא ברא למכה זו אלא ,  הואודבר ברור
שלא  להנצלב וומי שיחש,  הרפואה זאתשלא באמצעותפנים שירפא האדם מזאת המכה 

היצר הרע באמת  כי. טעותו לבסוף כשימות בחטאואת  אינו אלא טועה ויראה באמצעותה
 ואם.  של האדם הולך הוא ומתגבר בו ושולט עליוידיעתוומבלי , חזק הוא באדם מאד

שהיא התורה  - הרפואה שנבראה לואת כל התחבולות שבעולם ולא יקח האדם את יעשה 
. ת חליו אלא כשימות בחטאו ותאבד נשמתוותגברה לא ידע ולא ירגיש ב- שכתבתיכמו 

. תרופה מסויימתו ואמרו לו שיקח תחלמ זיהו מהי ברופאים ונועץ שלחולה? למה זה דומה
מה שיעלה את  ויקח זו התרופההאת  ניחי, רפואה ב מוקדמת לו ידיעהתהיהמבלי ש, והוא

 אין מי שמכיר כי , הדבר הזהכן !ודאיבחולה ההוא  הלא ימות ה-תרופות במחשבתו מן ה
והוא הזהירנו שהרפואה לו היא ,  ובכח המוטבע בו אלא בוראו שבראוהרעלי היצר ובח

 החומריות ילך שחושך ודאי ? ויחיהחוץ ממנה איפוא יניחה ויקח מה שיקח מי. התורה
רחק מ מן האמת וקורח עד שיַמצא שקוע ברעה ,והוא לא יביןשלב אחר שלב ויגבר עליו 

 אם הוא עוסק אך. האמתאת שאפילו הרהורי דברים לא יעלו על לבו לבקש עד  ,גדול
 ביאתהתעוררות שבו מאליה תחדש תסוף סוף , ואזהרותיהציוויה ,  בראותו דרכיה,בתורה
 ):פתיחתא דאיכה רבתי( ברכהלכרונם זחכמים  מה שאמרו הואזה ו. ה אל הדרך הטובאותו

 . למוטב�שהמאור שבה מחזיר, בו ותורתי שמרו עזאותיהלואי 

.  כמו שכתבתי למעלהםותקונ יםים לחשבון המעשזמנזה גם קביעת עניין בכלל ו
אלא יאחז , הוי מעסקיו אם חכם הוא ודאי שלא יאבדו פנאדם לשישאר ןמהז כל זה ומלבד

 שהוא אף על פי, עכב המוזה . בו בעסק נפשו ותקון עבודתולעסוקמבו מיד ולא ירפה 
 .בכךלמי שרוצה להמנע ממנו  קל היותרהוא , היותר כללי

ם הוא כמי ה שטובע במיכי , והוא השחוק והלצון, הוא קשה מאד  השני המעכבאך
 עד למצבאבד את לב האדם מהשחוק  כי.  ממנונצל שקשה מאד להדבר, שטובע בים הגדול

להתנהג עמם שר אי אפשר והרי הוא כשכור או שוטה א,  בוים מושלהגיון והדעתהאין ש
הוא מה שאמר שלמה המלך עליו זה  ו.מרות כי אינם מקבלים בהגיון או לשלוט בהם

חֹוק ): בקהלת ב(השלום  ְמָחה ַמהִלׂשְ ּ ָאַמְרִתי ְמהֹוָלל וְלׂשִ ה ּ  לברכה זכרונם וחכמים .ּזֹה עֹׂשָ

 פי שחמורה  אף עלכי. שחוק וקלות ראש מרגילי� את האד� לערוה ): טזאבות ג(אמרו 
 בשכלו הופנמה שכבר ההבנהקרב אליה מכח להת ירא מולבוהיא הערוה אצל כל בן דעת 

קצת שכים אותו ו וקלות ראש מהשחוק בכל זאת, אמיתת גודל פשעה ורוב עונשהבדבר 
 עד שיגיע , שלב אחר שלב לאט לאט מעליוהיראה סרה ו , ומקרבים אותו הלוך וקרבקצת
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  מה�ותרחקתבאור מעכבי הזהירות והה

 ה שכמו שכל מציאות הזהירות תלויבגלל ? למהזה וכל .ויעשהועל העון עצמו 
הלב מן המחשבות את יר להס אלא ה של השחוק אינמהותו כל ךכ,  הלב על הדברבשימת

 .כללשל האדם לבו אל  הרהורי היראה כנסוונמצא שלא י, והעיוניותהישרות 

שמיט מ בשמן אשר המשוחכמו המגן כי , הלצון והשחתתו הרבהאת חומרת  וראה
 הלצון ך כ,האדםגיע אל גוף לה מאפשר להםהחצים ומשליכם לארץ ולא את פיל מעליו מו

 גדול ריבוי האדם מעליו שמיטבשחוק קטן י וא תכי בליצנות אח, ולהכנעהתוכחה ל ביחס
 ענינים מדי ראותו או שומעו מושפע הלב מתעורר ואשר השפעה ההתעוררות ושל

ובכח הליצנות יפיל הכל לארץ ולא , פשפוש במעשיםלוהנפש  לחשבון ים אותושמעיר
אלא ,  חסרון הבנת הלבמפני מפני חולשת הענינים ולא לאכל זה ו.  כללרושםיעשה בו 

 .והיראה כל עניני המוסר  אתמפני כח הלצון ההורס

 שלא רהדב שזה היה רואה כי היה ,]עגור[ הנביא ישעיה היה צווח על זה ככרוכיאו
 לשוב החוטאיםשל  הסיכויד וביאגורם ל והיה , רושםתעשולמקום לתוכחותיו  שאירה

ִּתְתלֹוָצצו ֶפן  ַאלְּוַעָתה ): כבישעיה כח(הוא מה שאמר זה ו, בתשובה ּ  וכבר .ֶּיְחְזקו מֹוְסֵריֶכם ּ

וא הזה ו, היסורין עליואת  מביא שהלץ ) ב יחרהזבודה ע(מר חכמים זכרונם לברכה וגזרו א
ָפִטיםָּנכֹונו ): כטמשלי יט(מה שהכתוב עצמו מבאר בפרוש   כי זה הוא דבר ,ּ ַלֵלִצים ׁשְ

, סר בגופוירך שיתיו צןאי מן ההתבוננות ומן הלימודים שמושפעכי מי , הדיןמתחייב מן ש
 על ידי מה שיקרא או ,בלבבוו תעוררישוב מחטאותיו בלי זה מכח הרהורי תשובה שי כי

 כח בגללם מן התוכחות ושפעי שאינם מ, הלציםאך. מוסר והתוכחות הדברישישמע מ
אלה לא יהיה כח בליצנותם לדחות כן את ש, םעונשיאין להם תיקון אלא ה, ליצנותם

החמיר , ותיוצאותו החטא ת כפי חומר,אכןו. המוסראת דברי  הם דוחיםמעליהם כאשר 
 ): ב יחבודה זרהע( ברכהלם כרונזחכמים הוא מה שלמדונו זה  ו.השופט האמיתי בעונשו

 ֶּיְחְזקו מֹוְסֵריֶכם ֶּפן :)ישעיהו כח כב (שנאמר,  יסורי� וסופו כליהשתחלתו ,קשה הליצנות
ַמְעִתי ֵמֵאת ֲאדָֹני ה ִּכי  .ָהָאֶרץ ָּכל ַעל ְצָבאֹות’ ָּכָלה ְוֶנֱחָרָצה ׁשָ

ה שהכתוב הוא מזה  ו.והחוטאים חברת הטפשים ודהיינ, א החברהי השלישי הוהמעכב
אחר לאפילו ש , אנחנו רואים פעמים רבותהלא . ְכִסיִלים ֵירֹוַעְורֶֹעה ): כמשלי יג(אומר 

יתרפה ממנה או יעבור על דברים ,  אצל האדם חובת העבודה והזהירות בההשנתאמת
הוא מה ששלמה מזהיר זה ו.  שלא ילעגו לו חבריו או כדי להתערב עמהםכדי ,הכתובים בה

לעול� תהא דעתו של  : אם יאמר לך אדםכי .ִּתְתָעָרב ׁשֹוִנים ַאל ִעם ):כא שם כד(ואומר 
 בבני ?אמורים במה דברים :אף אתה אמור לו, ) אכתובות יז( אד� מעורבת ע� הבריות
 מזהיר עוד ושלמה. אך לא בבני אדם שעושים מעשי בהמה, אדם שעושים מעשי אדם

ּ ִמֶנֶגד ְלִאיׁש ְכִסְֵלך ): זמשלי יד( ֵרי ): אתהלים א( המלך אמר ודוד .ילּ ר לֹא   ָהִאיׁשַאׁשְ  ֲאׁשֶ
ִעים ְָהַלך ֲעַצת ְרׁשָ ְוְבֶדֶרך  ּבַ בַּחָטִאיםּ ב ֵלִצים לֹא ָיׁשָ חכמים  וכבר פירשו .ּ לֹא ָעָמד וְבמֹוׁשַ

 ואומר . סופו לישב� עמדוא� , סופו לעמוד� א� הל"): ב יחרהזבודה ע(זכרונם לברכה 
ְבִתי ִעם לֹא ): דתהלים כו( ְוא ְוִעם ַנֲעָלִמים לֹא ָאבֹוא ְמֵתי ָּיׁשַ ֵנאִתי .ׁשָ  ְוִעם ְקַהל ְמֵרִעים ׂשָ

ב ִעים לֹא ֵאׁשֵ רגליו מדרכי את עצמו ולמנוע את  ולנקות להטהר לו לאדם אלא איןו .ְרׁשָ

 שדוד הוא. ואל משכנותיו'  החצרותרגליו אל את וישיב , ההמון השקועים בהבלי הזמן
ִנָקיֹון ַכָפי ַוֲאסְֹבָבה ֶאתֶאְרַחץ ): ושם( ואומר מסייםעצמו  ּ ּבְ ּ אדרבא ילעג על אלא  , הואִמז ּ

ֲחך ה להרויחאפשרות ה לו ת היאילומלעיגיו ויבזם ויחשוב בדעתו כי   יארע ואם .’ְָ◌ּבַ

 מנע  ההיה נ-רב  לבו אל הלעג ה ממון םישילא , עג עליוו שלאדם שימצא בחברת אדםל
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  מה�ותרחקתכבי הזהירות וההבאור מע

את  לאבד ירצה שלא ,כל שכן?  עליוחבריו לא ילעגוש כדי כך לדרושמה שאת  מלעשות
 .לעגמ בגלל חששנשמתו 

 עז כנמר וקל כנשר ור( הוי ):ה כאבות ( ברכהלכרונם זחכמים  הזהירו ובדומה לכך
ָרה):  מוטתהלים קי( ודוד אמר ,לעשות רצו� אבי" שבשמיי�, כצבי וגיבור כארי  ַוֲאַדּבְ

קם ודבורם בדברי וסי שאף על פי שרוב המלכים ע,ְולֹא ֵאבֹוׁש ְָבֵעדֶֹתיך ֶנֶגד ְמָלִכים

ה אם בהיותו בחברתם יהיה בוש לכאורה תהיה לו מלךודוד שהיה גם כן , גדולות והנאות
 לא ,גדולות ותענוגות בני אדם כמוהםלדבר בענייני  במקום, הוא מדבר דברי מוסר ותורה

,  האמת את שכבר השיגמשום האלה הבליםל מתפתה לזה כלל ולא היה לבו ששו חהיה
ָרה: אלא מפרש ואומר ישעיה ( ישעיהכמו כן אמר ו .ְולֹא ֵאבֹוׁש ָ ְבֵעדֶֹתיך ֶנֶגד ְמָלִכיםַוֲאַדּבְ

ְמִתי ָפַני ַכַחָלִמיׁש ָוֵאַדע ִכי ַעל ): זנ ֵּכן ׂשַ ּ ּּ  .לֹא ֵאבֹוׁש ּ
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 '  ופרק

 באור מדת הזריזות

והזריזות " לא תעשה" למתייחסתכי הזהירות , בוא הזריזותת הזהירות אחרל
הּסור ):תהילים לד טו(היינו ד, "עשה"ל א י שה- של הזריזות מבוארהוענינ .טֹוב  ֵמָרע ַוֲעׂשֵ

 ): אפסחים ד( כרונם לברכהזחכמים  הזה אמרו וכלשון. ןיני ענולהשלמתההקדמה למצות 
נצל הלכדי  רבה התבוננות וה פקחות גדולדרושה שכמוכי , וזה . מקדימי� למצותזריזי�

 פקחות דרושה  ך כ, במעשינותערבויממוקשי היצר ולהמלט מן הרע שלא ישלוט בנו 
 כמו שמסבב כי. נואיתמלא תאבדנה כדי ש ,ן לאחוז במצות ולזכות בהתבוננות וההגדול

הוא  משתדל ךכ,  להפיל את האדם במכמורות החטאבולותיובתחומשתדל היצר הרע 
 ולא יתחזק לרדוף ,ויתעצלהאדם  יתרפה ואם. ממנון עשית המצות ולאבדאת למנוע ממנו 

 .ן וריק מהבודאי מנוערישאר , הן ולתמוך בןאחריה

על כן לא יחפוץ האדם ו, הגסכי עפריות החמריות ,  כי טבע האדם כבד מאד,וראה
  שלוטבעהתגבר נגד להצריך ,  שרוצה לזכות לעבודת הבורא יתברךומי. בטורח ומלאכה

זה ו. ודאי הוא שלא יצליח,  עצמו ביד כבדותו אתאם הוא מניחכי , ויזדרז ויתגבר ,עצמו
 לעשות   כנשר ור( כצבי וגבור כאריוקלהוי עז כנמר  ):ה יחאבות ( מה שאמר התנא הוא

בדברים הצריכים ):  בברכות לב( ברכהלונם כר מנו חכמים זוכן .רצו� אבי" שבשמי�
ֹמר ַרק ):יהושע א( מלא הוא ומקרא. תורה ומעשים טובים חיזוק  ֲחַזק ֶוֱאַמץ ְמֹאד ִלׁשְ

ר ִצְוך  ַּהתֹוָרה ַּלֲעׂשֹות ְכָכל ֲָאׁשֶ הּ את  למי שרוצה לכפות רב דרוש כי חיזוק ,ּ ַעְבִדיֹמׁשֶ

 .הטבע אל הפכו

 , ממנהובע וההפסד הגדול הנותהעצלראותו את רוע זה בחזר והזהיר על שלמה ו
ָכבְמַעט ):יא- ימשלי ו(ואמר  ק ָיַדִים ִלׁשְ נֹות ְמַעט ְתנומֹות ְמַעט ִחּבֻ ּ ׁשֵ ּ ְִכְמַהֵלך  ּוָבא .ּ ּ

ך וַמְחסְֹרך ְכִאיׁש ָמֵגן ֵּראׁשֶ ָ מביא את , אף על פי שאינו עושה רע בקום עשה,  העצלכי. ָּ

ּ ִמְתַרֶפה ִבְמַלאְכתֹו ָאח הוא ַּגם ):שם יח( ואמר. שלועשה  בשב ואל ת עצמוהרעה על ּ ּ
ִחית  תחשוב שהוא אל,  העושה את הרעה בידיוהמשחית אף על פי שאיננו כי .ְלַבַעל ַמׁשְ

באמצעות מצב , רעת העצל ּבאּור ציוריאת באר  ו.הואאלא אחיו ובן גילו , רחוק ממנו
ֵדה לַע ):לד- לשם כד( יום יום נראה לעינינוש  .ֵלב ֶּכֶרם ָאָדם ֲחַסר ָּעֵצל ָעַבְרִתי ְוַעל ִאיׁש ׂשְ

ָּכסו ָפָניו ֲחֻרִלים ִּקְמׂשִֹניםּ ָעָלה ֻכלֹו ְּוִהֵנה ּ ּ ית ָוֶאֱחֶזה .ְוֶגֶדר ֲאָבָניו ֶנֱהָרָסה ּ י ָאֹנִכי ָאׁשִ  ִלּבִ
ָּרִאיִתי ָלַקְחִתי מוָסר ק ְמַעט .ּ נֹות ְמַעט ְתנומֹות ְמַעט ִחּבֻ ּ ׁשֵ ָכבָיַדִים ּ ְִמְתַהֵלך  ּוָבא .ִּלׁשְ ּ

ך וַמְחסֶֹריך ְכִאיׁש  ֵּריׁשֶ ָ משמעו שהוא מה  באשר הוא אמיתי, טו של דברמלבד פשוו .ָמֵגןָּ

:  לשונםוז,  מדרש נאהברכהלכרונם דרשו בו חכמים ז ,עצל ממששל אדם שדה ל שקורה
ָּכסו ָפָניו ֲחֻרִלים .ואינו מוצאשמבקש פירוש של פרשה  - ִּקְמׂשִֹניםּ ָעָלה ֻכלֹו ְּוִהֵנה ּ ּ ּ - 

 את הטהור ומטהר את הטמא ופור( גדר� ומטמא הוא יושב ,מתו" שלא עמל בה�
ֶכנו ָנָחׁשּוֹפֵרץ ): חקהלת י( שלמה פרשו?  ענשו של זהמה. של תלמידי חכמי� ּ ָגֵדר ִיׁשְ ּ ּ ּ! 

הוא   כיהאדם ישירג שידע ויבל, לאט לאט אחת אלא בבתכי רעת העצל אינה באה , וזה
הטורח מ מחסיר הוא רקבתחלה .  בתכלית הרעהטבוע עד שימצא , מרעה אל רעהגררנ

 חסרון הלימוד ומפני ,נדרש שלא ילמד בתורה ככל הגררומזה נ,  לטרוחאשר היה ראוי לו
היתה אז כבר כך גמרת רעתו בנ היתה ילואו . ההבנהלוכשיבוא אחר כך ללמוד תחסר 

או פרשה בצורה כלשהי לישב של האדם ברצותו ש היא בזההולכת  עוד מתרבה ואך ,רבה
 על יעבור, וך אותההאמת ויהפאת וישחית ,  פנים שלא כהלכהםיגלה בה, מסוייםפרק 

 :)משלי כד לב(  שלמהאמר. וסופו כליה כמשפט כל פורץ גדר, התקנות ויפרוץ את הגדרים
יָוֶאֱחֶזה ית ִלּבִ   שהוא , גודל הרע שבו את הזה וראיתיהדברעל התבוננתי כלומר ,  ָאֹנִכי ָאׁשִ
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 ּוָבא , ענייןוזהו.  המיתהעדואין פעולתו ניכרת , לאט לאטכארס ההולך ומתפשט 
ך וַמְחסְֹרך ְכִאיׁש ָמֵגן ִּכְמַהֵלך ֵראׁשֶ ָ ָ ְּ ּ.  

תאמת ה ו,חובתואת  של האדם יודע לבו ש,אנחנו רואים בעינינו כמה וכמה פעמיםו
ואף על פי כן , בוראו לו להצלת נפשו ומה שחובה עליו מצד יםשראוים הדברים צלו מהא

 ות העצלשכבדותאלא מפני , שום טעם אחרמלא מחסרון הכרת החובה ההיא ולא , םיניח
, " מביתילצאתקשה עלי "או , "צתשן קיא"או , "צתאוכל ק" :הוא אומרו, מתגברת עליו

 הגשמים" או "הקרה רבה", "חמה עזה בעולם", "?פשטתי את כתנתי איככה אלבשנה"
התורה   כך ובין כךובין. ןהב האמתלאות והתואנות אשר פי העצלים מלא שארוכל , "רבים
 ): יחקהלת י( מה ששלמה אומר הזו. והאדם עוזב את בוראו, והעבודה מבוטלת, מונחת

ֲעַצְלַתִים ְפלות ָיַדִים ִיְדלֹּּבַ ּ ִיַמך ַהְמָקֶרה וְבׁשִ ּ ּ ִיתְּ  צטטי,  פי העצלאת אם תשאל ואולם. ף ַהּבָ

אשר כולם , שכליותוטענות , מן הכתוביםפסוקים לך מאמרים רבים ממאמרי החכמים ו
 , איננו רואהוהוא.  במנוחת עצלותושאירו ולה עצמולהקל על לפי דעתו המשובשת יורו לו

, לותו הם נובעיםאלא ממקור עצ,  משיקול דעתובעיםנו והטעמים ההם ןשאין הטענות הה
מע לקול ו שאיננואשר  עד ,דעתו ושכלו אל הטענות האלהאת  מטהאשר בהיותה גוברת בו 

 ָעֵצל ָחָכם ): טזמשלי כו( מה ששלמה צווח ואומר וזה הוא. החכמים ואנשי הדעה הנכונה
ֵעיָניו ְבָעה ּבְ יֵבי ָטַעםִּמׁשִ  לדברי ששולו חי שיהיה אפאדם ליחהמנ איננה ות העצלכי , ְמׁשִ

 .חכםהוא רק הכל לתועים ושוטים ואת אלא יחשוב , המוכיחים אותו

צריכה  ]פסיקה להקל[ קולא שכל, מנוסה במלאכת הפרישותו כי זה כלל גדול ,דעו
מעצות עצה  קרוב הדבר שתהיה אכן,  ישרה ונכוחהלהיות אף על פי שיכולה כי. בדיקה

 אלה אחר כל אםו ,ת ודרישות רבות בחקירואחריהעל כן צריך לבדוק , היצר ומרמותיו
 .ודאי שהיא טובה, תברר כמוצדקתת

, המצותאת  בזריזות לעשות ולהתגבר חיזוק גדול צריך האדם להתחזק : של דברכללו
 במדה שתבחוה שהמלאכים ,וראה. אותו המעכבת ותכובד העצלאת בהשליכו מעליו 

קֹול ְדָברֹו כַֹח עִֹּגּבֵֹרי ): כתהלים קג(שנאמר בהם , הטובה הזאת ֹמַע ּבְ י ְדָברֹו ִלׁשְ  ואומר .ּׂשֵ

ָזקְּוַהַחיֹות):  ידיחזקאל א(  כן על,  אדם הוא אדם ולא מלאך,אמנםו. ּ ָרצֹוא ָוׁשֹוב ְכַמְרֵאה ַהּבָ

ככל בדרגתו  ראוי שיתקרב אליוש ודאי אך , שיגיע לגבורתו של המלאךבלתי אפשרי
ִתי):  סתהלים קיט(ר  המלך היה משבח על חלקו ואומודוד. שיוכל ּ ְולֹא ִהְתַמְהָמְהִתי ַּחׁשְ
ֹמר  .ֶָתיך ֹ ִמְצוִלׁשְ
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  - התחלת המעשהלפני . והמעשה ואחד אחרילפני  אחד -םישניהם  הזריזות חלקי
ו אלא בהגיע זמנה או בהזדמנה לפניו או בעלותה במחשבת,  המצוהאתשלא יחמיץ האדם 
 אין סכנה כי. םי ולא יניח לזמן שיתרבה בינתי, בה ולעשות אותהלאחוזימהר יחיש מעשהו 

 ועל. כוב למעשה הטובי עאיזשהו להתחדש עלול עובר כל רגע שירהש,  הזמןכסכנת
 שאמר דוד לבניהו , בענין המלכת שלמהברכהלכרונם זחכמינו   לנו העירו זה דבראמיתת

 ו ז, חכמיםאמרו .'הּ ֵכן יֹאַמר  ָאֵמן:  וענה בניהו,ִּגחֹון  ֹאתֹו ֶאלםְּוהֹוַרְדֶת ): לגמלכים א א(

רי דב(  והלא כבר נאמר: חנ� דצפורירבירבי פינחס בש�  ):ב, בראשית רבה עו(לשונם 

ֵּבן נֹוָלד ָלך הוא ִיְהֶיה ִאיׁש ְמנוָחה ִּהֵנה ): טא כבימים ה ּ  יעמדו מכא� קטגורי� הרבהאלא  ?ְ
ַמְרֶתם ): זמכילתא שמות יב(זכרונם לברכה חכמים  הזהירו כן לע .ועד גיחו� ּוׁשְ   ֶאתּ

ַּהַמצֹות  יקדי� אד� לעול� ): בגכנזיר ( ואמרו !תחמיצנה אל �וה הבאה ליד"ומצ -ּ
 וקדמה ארבעה זכתהלדבר מצוה שבשכר לילה אחת שקדמתה בכירה לצעירה 

 ברכות ו( אמרו וכן .דימי� למצות מקזריזי� ): אפסחים ד( ואמרו .דורות בישראל למלכות

 ּהוא ):יא חבה ויקרא ר( אמרו ובמדרש .לעול� ירו( אד� לדבר מצוה ואפילו בשבת ):ב
כמה דאת  ,]כמו העלמות הללו[ כאלי� עולמתא, בזריזות -)תהילים מח מו( ּמות ְּיַנֲהֵגנו ַעל

תֹוך ):ח כו סשם( ]כמו שנאמר[ אמר זריזות היא מדת שלמות  הכי .ּ ֲעָלמֹות תֹוֵפפֹותְּבְ

הוא  שכלאותה כ ס שמתגבר ותופומי.  ממנו עתה אותה מונעהאדם אשר טבעו של ,הגדול
 שהשתדלה ז בשכראשר הבורא יתברך יתנה לו כ, לעתיד לבוא יזכה לה באמת ,לוכי

 .אחריה בזמן עבודתו

   ימהר להשלים אותהבמצוה שאחז לאחרש, איאחר התחלת המעשה השלהזריזות ו
 לא יזכה לגמור פןיראתו חמת  מ,משאואת  להקל מעליו כמי שמתאוה להשליך מעליו ולא

כל המתחיל  ): גבראשית רבה פה(זכרונם לברכה ואמרו חכמים  להזהיר זה הרבו ועל. אותה
 אלא על נקראתאי� המצוה  ):שם( ואמרו . אשתו ובניוקוברבמצוה ואינו גומר אותה 

ְמַלאְכתֹו ָחִזיָת ): כטמשלי כב(השלום  עליו שלמה המלך ואמר .ש� גומרה ּ ִאיׁש ָמִהיר ּבִ
ל ִּיְתַיָצבְמָלִכים  ִלְפֵני ִכים ּבַ ִּיְתַיֵצב ִלְפֵני ֲחׁשֻ  יחסו ) בסנהדרין קד( זכרונם לברכה וחכמים .ּ

 וכן. תעצל בה לאחר אותהה שמיהר במלאכת בנין הבית ולא  כךעל, השבח הזהאת לו 
 .המשכן על שמיהר במלאכת ,על משה עליו השלום דרשו

 אברהםעל  :במהירותנעשים צדיקים תמיד הכל מעשיהם של שתמצא אם תתבונן ו
לֹׁש ְסִאים   ַאְבָרָהם ָהֹאֱהָלה ֶאלַוְיַמֵהר ) ו זבראשית יח(כתוב  ָרה ַויֹאֶמר ַמֲהִרי ׁשְ  ֶקַמחּׂשָ
י ֻעגֹות סֶֹלת י ַוֲעׂשִ ָקר ָרץ ַאְבָרָהם ַוִי-ְוֶאל .ּלוׁשִ ןַּהּבָ ָקר ַרך  ַּקח ּבֶ ּ ַוִיֵתן ֶאלָוטֹובְּבָ ַּהַנַער  ּ

ּ ַוְתַער ַכָדה ֶאלַּוְתַמֵהר :) כשם כד(, רבקה על .ַוְיַמֵהר ַלֲעׂשֹות ֹאתֹו ּ ַּהׁשֶֹקת ַוָתָרץ עֹוד ֶאל ּּ ּ 
ֵאר  ֹאבַהּבְ ַאב ְלָכלִלׁשְ ְּגַמָליו ּ ַוִתׁשְ ה  ָהִאַּוְתַמֵהר ): הבמדבר רבה י( אמרו במדרש וכן .ּ ּׁשָ

ה ַּוָתָרץ ַוַתֵגד ְלִאיׁשָ ּ שכן  , של צדיקי� במהירותמעשיה�מלמד שכל  - ) ישופטים יג( ּּ

 שהאדם אשר תלהט ,וראה. השלמתה בעתהתחלת המצוה ולא בעת  לא מתמהמהים אינם
אלא תהיה תנועתו כתנועת ,  הבוראתו ודאי שלא יתעצל בעשית מצו,בוראונפשו בעבודת 
,  וראההתבונן עודו. להשלים את הדבר ולא ישקוט עד אם ִּכלה ינוחכי לא , האש המהירה

.  ההתלהטותתווצר מן הזריזות ךכ, תההתלהטות הפנימישל  צאהא תוישכמו שהזריזות ה
 גורם שתבער בו תנועתו ,יתתנועתו החיצונאת ממהר ו המצוה יתבעששמתנהג כי מי , וזה

 אם יתנהג בכבדות בתנועת אך. כוו ויליתגברשלו  רצוןוהחשק וה, גם היא הפנימית
  כבר ולםוא . על נכונותועידמ דבר שהנסיון וזה. גם תנועת רוחו תשקע ותכבה, איבריו
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זה ו.  הלב ותשוקת הנשמהרצוןהוא , שמו יותר בעבודת הבורא יתברך וישהרצ, ידעת
ְּכַאָיל ):ג, בתהלים מב( המלך מתהלל בחלקו הטוב ואומר שדוד מה הוא  ֲאִפיֵקי ּ ַתֲערֹג ַעלּ
י ּ ֵכן ָמִים י ָצְמָאה .ֱאלִֹהים ֵָאֶליך ַתֲערֹג ַנְפׁשִ ָּכְלָתה   ְוַגםִנְכְסָפה .ָחי ְלֵאל ֵלאלִֹהים ַנְפׁשִ

י ְלַחְצרֹות  ִריָצְמָאה .) גשם פד( .'הַנְפׁשִ י ָכַמה ְלך ְבׂשָ ָ ְלך ַנְפׁשִ ָּ  אדם אשר ,אולם .)שם סג ב( ּ

 כדי אופן מלאכותיבעצה טובה היא לו שיזדרז , הזאת לוהטת בו כראויאין החמדה 
, פנימיתתנועה הה את  מעוררתיתכי התנועה החיצונ, והחמדה בטבעתווצר  שכתוצאה מכך

 רכושמה שבידו יבאם ישתמש ו. הפנימיתאשר  מלשליטתויותר נתונה  יתהחיצונש ובודאי
 מכח מה , החפץ והחמדה,הפנימיתה  בו השמחוצרמה שאינו בידו בהמשך כי תואת גם 

 ְוֵנְדָעה ): גהושע ו( מה שהיה הנביא אומר הואזה ו .אופן מלאכותישהוא מתלהט בתנועתו ב
ָאג' ה ַאֲחֵרי ): ישם יא (וכתוב, 'ה ִּנְרְדָפה ָלַדַעת ֶאת ּ ֵיְלכו ְכַאְרֵיה ִיׁשְ ּ. 
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ית נקנאשר האמצעים  הם אותם ,הזריזותבאמצעותם  יתצעים אשר נקנאמה
 בדלהה ו,מאד דומה ן כי ענינעיל כמו שכתבתי לשלביהן דומים ו,הזהירותבאמצעותם 

 יתאמת אצל האדם גודל ערך וכאשר.  תעשהלאל ו וזהעשמתייחסת ל ושזהוא רק  ןביניה
 . ולא יתרפה ממנהודההעבודאי שיתעורר לבו אל , לקיימןהמצות ורוב חובתו 

 שהקדוש  הרבותטובותב תבוננותההא י ה,וההתעוררות הזאת  שיוכל להגביר הדברו
 שעושה עמו מעת הגדולותוהנפלאות , ברוך הוא עושה עם האדם בכל עת ובכל שעה

ירבה כך ,  אלהבדבריםלהסתכל ולהתבונן האדם כל שירבה כ כי .הלידה עד היום האחרון
 ויתרפה יתעצללא לכך שויהיו אלה אמצעים , ה אל האל המטיב לולהכיר לעצמו חובה רב

,  על כל הטובות שעשה איתו יתברך'ה לגמול ליכולאינו וכמובן הרי הואיל ש. מעבודתו
 .מצותיו  אתלפחות יודה לשמו ויקיים

שלא יראה נפלאות ,  חולהובריא א, עשיר או עני - אין אדם באיזה מצב שימצאואכן 
 העני.  ועל בריאותועושרו יתברך על 'ה העשיר והבריא חייב לכי. צבווטובות רבות במ

ו למות  לדרך נס ופלא ואינו מניחבפרנסתו את  ממציא לו בעוניושאפילו על כך  ,חייב לו
וכן כל , מות למניחוכובד חוליו ומכותיו ואינו בחיים על אף  על שמחזיקו - החולה. ברעב

 בטובות  האדםובהסתכל.  עצמו חייב לבוראואה אתרעד שאין לך אדם שלא י, כיוצא בזה
כל שכן אם ו .ילכמו שכתבתי לע,  להזדרז לעבודתושיתעוררודאי , 'האלה שהוא מקבל מ

 יתברך מנו מ  לוהכרחי לו ומה שדרושומה ש,  יתברך' הבידכל טובו תלוי ש בכךיתבונן 
מחובותיו ר י ולא יחס יתברך' העבודתאת עבוד ל שלא יתעצל מודאיב אזי, הוא ולא מאחר

 .'לה

מבחינה כי ,  בזהירותחלקתישלשת הדרגות אשר את  רואה שכללתי פה בדברי והנך
 החובה ומצד ערך כיוון מהפניהשלשלמי הדעת תהיה ,  מענינולמד והדבר .דומות זו הן

  את האדם שלא תשיג, העולם הבא וכבודוכיוון מ- מהםלפחותים , המעשים וחשיבותם
 העולם כיוון מ- ולהמון , ואבדהלהשיגהטובה שהיה יכול מה מול בראותו בושה ליום הג

 . שפרשתי שםמוכ, וצרכיוהזה 
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 '  טפרק

 מה� ותרחקתביאור מעכבי הזריזות וה 

א בקשת המנוחה ו שבכולם ההגדולהמעכב ו ,ותי העצלרבמעכבי הזריזות הם הם מ
ודאי שתכבד עליו ,  אדם כזהכי.  פרטיהםלכל ואהבת העידונים הטורחהגופנית ושנאת 

 ולישון,  ומנוחהבמתינותאכילותיו את  מי שירצה לאכול כי ,רבהעבודה לפני בוראו כובד 
 להשכים יקשה עליו - אלההלא לאטו וכיוצא בדברים שוימאן ללכת , השנתו בלא טרדאת 

 לדבר או לצאת ,יםיאו לקצר בסעודתו מפני תפלת המנחה בין הערב, לבתי כנסיות בבוקר
 ומי. עצמו לדברי מצוה או לתלמוד תורהאת  זרזכל שכן לו, זמן נוחמצוה אם לא יהיה ה

כי , ה כשירצהמזהיפך את ה לעשות עצמולאיננו אדון ,  האלהיםעצמו למנהגאת שמרגיל 
 .שניטבע ל רצונו במאסר ההרגל הנעשה כבלכבר נ

ינהג ו ,טורחל אלא לעמל והזהבעולם נמצא צריך שידע האדם כי לא למנוחה הוא ו 
רב וכענין מה שהיה אומר , עבידיהם הפועלים העושים מלאכה אצל ממנהגכ כלפי עצמו

 וכדרך ,]אנחנו דומי� לשכירי יו�[  פועלי דיממי אנ�אנ� ): אעירובין סה(נחמן בר יצחק 
 מוכנים תמיד ועומדים תיוצאי הצבא במערכותיהם אשר אכילתם בחיפזון ושנתם עראי

ָּאָדם ְלָעָמל יוָלד ִּכי):  זהאיוב ( זה נאמר ועל. עת קרבל ,  זודרךלעצמו את  וכשירגיל .ּ

 אמרו כעין זהו. נה אליהכ ההתחסר לוכיון שלא , העבודה קלה עליובודאי את ימצא 
 �ומי,  פת במלח תאכל: דרכה של תורההיאכ"  ): דאבות ו(זכרונם לברכה חכמים 

 .והעידונים מן המנוחות המוחלטת ההרחקה זוש ,�ועל האר( תיש, במשורה תשתה

 הזמן הוא רוב הפחד וגודל המורא מן , הזריזותם אתמעכבין הדברים ה מעוד
, מחלותופעם מן ה, ופעם מהפגעים, החוםן הקור או מהאדם מן כי פעם יירא , והשפעותיו

 ָאַמר ): יגי כומשל( שלמה עליו השלום שאמר הענין וזה. וכן כל כיוצא בזה,  הרוחמןופעם 
ין ָהְרחֹבֹות ָדֶרך ֲאִרי ּבֵ ַחל ּבַ ְָעֵצל ׁשַ המדה הזאת את  גינו חכמים זכרונם לברכה וכבר .ּ

ָּפֲחדו ): ידישעיה לג( שכתוב ,ומקרא מסייעם, טאיםו החאלויחסוה  ּ ְבִציֹון ַחָטִאים ָאֲחָזה ּ ּ
 :) אברכות ס( ותו מפחד אחד מן הגדולים אל תלמידו בראותו אשאמר עד ,ְרָעָדה ֲחֵנִפים

ַטח ): גתהלים לז( על זה נאמר אלא !].חוטא אתה[ !חטאה את ה'בה ּבְ ָכן  ַוֲעׂשֵ ֶאֶרץ  טֹוב ׁשְ
ּוְרֵעה ֱאמוָנה ּ . 

, 'ת ה בעבודוקבועעולם ענייני הצריך שישים האדם את עצמו עראי ב,  של דברכללו
 רחוק ויהיה, קח מן הבא בידווי, עניני העולם במה שמזדמן לוהקשור ליתרצה ויסתפק בכל 

 הזמן השפעותמולא יירא ', ויהיה נכון לבו בטוח בה, מן המנוחה וקרוב למלאכה ולעמל
 . ופגעיו

 עצמו לשמור עלהאדם את  חכמים שחייבובהרבה מקומות נו א הרי מצ: תאמרשמאו
 ואמרו,  צדיק ובעל מעשיםהואאם סכנה אפילו לעצמו את  להכניס ולא ,שמירה מעולה

 ,]השפעת קור וחו� על הבריאות[ הכל בידי שמי� חו( מציני� פחי� ): אכתובות ל(
ַמְרֶתם ): טודברים ד(ומקרא כתוב  להסתמך בכל מצב הרי שאין  -!  ְמֹאד ְלַנְפׁשֵֹתיֶכםְּוִנׁשְ

יש יראה :  כי יש יראה ויש יראה,דע !מצוהואפילו לדבר  :אמרוושם . 'על הבטחון בה
 הוא עשה את האדם בעל ברוך האדון כי. יש בטחון ויש הוללות, וטהשראויה ויש יראה 
 המזיקים אשר נבראו הדברים וישמר מן הדרך טוב בהגתנשיכדי  , נכוחההשכל נכון וסבר

 -עצמו לסכנות את  יפקיראלא  בדרך החכמה לנהוגומי שירצה שלא , לענוש את הרשעים
, שמושהוא נגד רצון הבורא יתברך בר דחוטא בוהמתנהג כך  ,אלא הוללות, אין זה בטחון

 חשוף בדבר אשר הוא טבועה הסכנה השמלבד ,ונמצא. שרוצה שישמור האדם את עצמו
  בקום עשה בחטא אשר הואבנפשוב יעוד הוא מתחי,  על עצמואליה מפני חסרון שמירתו
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 מה� ותרחקתביאור מעכבי הזריזות וה

 היראה המיוסדת  כלומר- מירה הזאת השואולם. ענשהונמצא החטא עצמו מביאו ל, חוטא
 ָרָעה ָרָאה ָּערום):  גמשלי כב(שעליה נאמר , היא הראויה -  החכמה והשכלהנהגתעל 

ְּוִנְסָתר וְפָתִיים ָעְברו ּ  רוצה להוסיף שמירות האדםשיהיה ,  היראה השוטה היאאך .ְּוֶנֱעָנׁשו ּ

 ביטול לתורה מזה גרםשיועושה משמרת למשמרתו באופן ,  ויראה על יראה,על שמירות
 .'ת הולעבוד

 לברכה באמרם זכרונםלקו חכמים י שחהחלוק להבחין בין שתי היראות הוא והכלל
 כי .]שונה הדבר בבמקו� בו ההיזק שכיח[ היכא דשכיח היזיקא שאני ): בפסחים ח(
 ועל.  אין לירא-עודימקום שאין ההיזק ב אך ,ע יש להשמרודיההיזק מצוי ובו מקום ב

מגרעת שלא ראינו [  לא מחזקינ�חזינ�ריעותא דלא  :)י"ח ב ברשחולין מ(צא בזה נאמר כיו
וזו בדיוק משמעות .  ואין לו לחכם אלא מה שעיניו רואות,]אי� צור" להניח שהיא קיימת

 מרעה אדם המסתתראינו מדבר אלא בש � ְּוִנְסָתר ָרָעה ָרָאה ָּערוםפסוק שהבאנו למעלה ה

 ממש ענין הפסוק זהו גםו,  שיבואאפשריל להיות שיהיה וכי שמצבמלא ו רואה  הואאשר
ין ָהְרחֹבֹותָאַמר, שהזכרתי למעלה ָדֶרך ֲאִרי ּבֵ ַחל ּבַ ְ ָעֵצל ׁשַ ּ. 

 יראת כמה עד להראות, ]באופן נאה[  זכרונם לברכה פרשו הענין כמין חומרוחכמים
שבעה דברי�  ): וה חדברים רב( ואמרו ,האדם מן המעשה הטובאת  מנועלעלולה ההבל 

 והוא !ל" ולמד תורה ממנו,  הרי רב" בעיר: אמרו לעצל? כיצד.בעצלאמר שלמה 
תיירא מ: לה� אומר ! בתו" המדינהרב".  הארי שבדר"מ� מתירא אני :משיב אות�

 א� : אומר לה�! הרי הוא בתו" בית": לואומרי�. אני שלא יהיה ארי בי� הרחובות
 נהה. עיין שם, מבקש אני עוד לישו� מעט ,נעולהפתח אני מוצא , אני הול" אצלו

 הדברים וכל. תייראשי גורמת לו ותעצלהתעצל אלא לאדם לה גורמתשאין היראה , למדת
אשר זה דרכם ֶּכֶסל רבים ני אדם וזהו מצב מצוי בקרב ב, האלה הנסיון היומי יעיד עליהם

תבאר ענין ה וכבר .)משלי יד ו( ן ָנָקל ְלָנבֹוְוַדַעת,  על דבר ימצא אמת לאמתוומשכיל. ָלמֹו

 .והחכם יחכם ויוסיף לקח,  להערת הלבמספיק שנראההזריזות ביאור 

רוב לא יהיה פי כי על , הזהירותאחר ש השלבכי ראוי לזריזות להיות ,  רואהוהנך
 מי שלא ישים לבו להזהר במעשיו ולהתבונן כי.  זהירקודם לכןהאדם זריז אם לא יהיה 

שילבש אהבה הדבר קשה ,  שזו היא מדת הזהירות כמו שכתבתי, ומשפטיה'ת הבעבוד
 הוא עודנו טובע בתאוות הגופניות ורץ הלאכי ,  לפני בוראובתשוקהוחמדה אליה ויזדרז 

 מעשיואת עיניו לראות את אחר שכבר פקח ל אמנם.  זהמכלמרוצת הרגלו המרחיקו ב
 ,סור מן הרעלקל לו , זכרנוהשר חשבון המצות והעברות כאאת שב י וח,םהולהזהר ב

 .דבר ברור וזה. עשיתוזדרז בלה אל הטוב ושתוקקלה
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 '  יפרק

 באור מדת הנקיות

 ממה רק לא , חטאומכל היות האדם נקי לגמרי מכל מדה רעה , הנקיות היאמדת
כאשר נחקור אך ,  היתר בו להורותמתפתהאלא גם כן ממה שהלב , וגלוי ידועשהחטא בו 

 אלא מפני היות הלב עדיין נגוע קצת אדם היה ההיתר ההוא נראה לשלאליו באמת נמצא ע
טהר נ אשר האדם אך. ועצמעל כן תמשכהו להקל ל,  מכל וכלממנהכי לא טהר , בתאוה

 ברורהראייתו תהיה ,  התאוה אחריההרימכל רושם רע שמשאהוא מזה הנגע לגמרי ונקי 
אפילו שיהיה , אלא כל מה שהוא חטא,  לשום דברלגמרי והבחנתו זכה ולא תטהו החמדה

 הזה אמרו חכמים על וכלשון.   ממנו אותושהוא רע ותרחיק בו כירת,  שבקלי החטאיםקלה
 דבר רע שמץ אפילושלא יהיה בהם עד  ,מעשיהם טהרה רבהאת השלמים המטהרים 

  .נקיי הדעת שבירושלי� ): אסנהדרין כג(

 הם זה לזה שקרובים אף על פי ,הזהיר והנקי שבין הבדלהמהו  רואה עתה הנךו
כל ל וידועה ורואה שלא יחטא במה שכבר נודע לו , הזהיר הוא הנזהר במעשיו:בענינם
 התאוה ימשך לבו אחרי שלא ,עצמועל עדיין איננו אדון אולם הוא  .היותו חטאעובדת 
 כי אף על ,וזה. תרים בדברים שאין רעתם מפורסמתישלא תטהו להראות לו הו, הטבעית

 ולא ,לא מפני זה ישנה את טבעו,  את תאוותיוולכפותפי שהוא משתדל לכבוש את יצרו 
אך ,  יכבוש אותה וילך אחר החכמה ולא אחריהאלא, התאוה הגופניתאת יוכל להסיר מלבו 

 אחר שיתרגל האדם אמנם.  ולפתותולהסיתועל כל פנים חשק החומריות עושה את שלו 
עצמו את ם וירגיל ידועי עד שינקה נקיון ראשון מן החטאים ה,ו בזהירות הזרב הרגל
 כח ההרגל הזה ירחיק - ותגבר בו האהבה אל בוראו והחמדה אליו,  ובזריזותה'ת הבעבוד
 עד שסוף סוף יכול להגיע אל ,תשלימות הנפשי בדעתואת  מעניני החומר וידבק אותו

ואז , בר בו החמדה האלהיתכבה אש התאוה הגופנית מלבו בהתגתשעד , השלםהנקיון 
, ולא יׁשגהו חשק חומריותואותו שלא יפתה , ליכמו שכתבתי לע,  וברהזכהתשאר ראייתו 

 .וכלוִינקה במעשיו מכל 

 

ִנָקיֹון ֶאְרַחץ ): וכותהלים (היה דוד שמח ואומר , מדה זושהיתה בו על ו ַּכָפי ּּבְ ַוֲאסְֹבָבה  ּ
ֲחך  ֶאת הוא הראוי ,  חטא ועוןשמץלגמרי מכל את עצמו קה ינ רק מי ש, באמתכי .'הִָמְזּבַ

וכמאמר , מלפניואלא לבוש ולהכלם לאדם  אין לו ללא זאת כי ,'הלראות את פני המלך 
ִתי ֱאלַֹהי ): ועזרא ט(עזרא הסופר   .ֵָאֶליך ְּלָהִרים ֱאלַֹהי ָפַני ְּוִנְכַלְמִתי ּּבֹׁשְ

כי העבירות הניכרות ,  הזאתדההמדאי מלאכה רבה היא לאדם להגיע אל שלימות בו
 לנקיות הוא הקשה דרוש הדקדוק הזה האך.  גלויהןכיון שרעת, ןוידועות קל להשמר מה

 חכמים  כענין מה שאמרווהוא.  כמו שכתבתי, הוראת ההיתר מכסה על החטאכי, יותר
 . בשעת הדי�אותוסובבות , עבירות שאד� דש בעקביו ): א יחרהזבודה ע(ברכה לזכרונם 

 , ומיעוט בעריות, בגזלרוב ): אבבא בתרא קסה (לברכהזכרונם חכמים  אמרו ו דרך זלוע
 . מכירים אותושאין כיוןאדם נכשלים בו הכל בני ,  מפני רוב דקותוכי .והכל בלשו� הרע

עצמו נקיון את  ומנקה נזהר שדוד היה ,) טוהאיכה רב(זכרונם לברכה חכמים  ואמרו
 תהלים יח(מבקש והיה , גמורל כן היה הולך למלחמה בבטחון וע, אלההעבירות הגמור מכל 

יֵגםֶּאְרדֹוף ):לח ַּכלֹוָתם ָּאׁשוב ַעד ְולֹא ּ אֹוְיַבי ְוַאׂשִ  , אסא וחזקיה,שלא שאלו יהושפטדבר  ,ּ

 ִיְגְמֵלִני):  כאשם( עצמו בתוך דבריו הוא מה שאמר הואזה ו.   כל כךנקיים שלא היו בגלל
ּ ְכִצְדִקי ְכֹב'ה יב ִליּ ב ): כהשם( עוד ואמר .ר ָיַדי ָיׁשִ  ,ּ ִלי ְכִצְדִקי ְכֹבר ָיַדי ְלֶנֶגד ֵעיָניו' הַּוָיׁשֶ

ְּבך ָאֻרץ ְגדוד וֵבאלַֹהי ֲאַדֶלג ִּכי ): לשם( ואמר חזר ואז. זכרנוהוהוא הבור והנקיון הזה ש ּ ּ ּ ָ  



 27

 באור מדת הנקיות

יֵגם ְולֹאֶּאְרדֹוף .ּׁשור ַּכלֹוָתם ּׁשוב ַעדָא ּ אֹוְיַבי ְוַאׂשִ  כדשם ( עצמו אמר עוד והוא. )שם לח( ּ

ְמקֹום ָקְדׁשֹו ּ וִמי' הַיֲעֶלה ְבַהר ִמי ):ג ּ ַכַפִים וַבר ְנִקי?ָּיקום ּבִ  . ֵלָבב ּ

 ומתיר , על נקלהמתפתה ולבוכי טבע האדם חלש ,  ודאי שהמדה הזאת קשהאמנם
הגיע זו  שמי שהגיע למדה ובודאי.  הטעיה עצמיתלעצמו דברים שיוכל למצא בהם הוא 

 .פרטי המדה הזאתאת באר נעתה ו. כי בפני מלחמה חזקה עמד ונצח, בוההגלדרגה 
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שלוש מאות  השבכלהפרטים כל ם מספרם כמספרו,  רבים מאד הם מדת הנקיותפרטי
 שהוא להיות נקי מכל ,יכתבת כבר המדה ענין על כי. "לא תעשה"מצות שישים וחמש 
יש ,  את האדםלהחטיא אף על פי שבכל העבירות משתדל היצר הרע ואולם ,ענפי העבירות

 בהן יצטרךאשר על כן ,  יותר היתריםאדםן יותר ובהן מראה ל אותמדו שהטבע חןמה
 ברכהלכרונם ז חכמים אמרו וכן. לנצח את יצרו ולהנקות מן החטאכדי יתר חיזוק האדם 

 .מחמדת�ו מתאוה לה� אד�גזל ועריות נפשו של  ): מכות כג ב(

 דהיינו שישלחו,  בגלויגנביםאינם רוב בני האדם ששאף על פי , אנחנו רואיםואכן 
 טועמים טעם גניבה  בני האדם רובכןאף על פי , אליהם ו יד בממון חבריהם לקחתממש

 :םאמרב ,חברושתכר איש בהפסדו של לההיתר  לעצמם מורים במה ש,במשאם ומתנם
, לא תעשוק: גזלי בלג נאמרו הרבה לאוים ואולם .]זה שונה בשביל להשתכר[! להרויח שאני

לא ,  איש את אחיותונולא , לא תגנבו ולא תכחשו ולא תשקרו איש בעמיתו, לא תגזול
 מן המעשים כוללים מעשים רביםה, גזלבענייני חילוקי דינים הם  אלה כל. תשיג גבול רעך

 וידוע  הניכר לא המעשה כי.  ובכולם איסורים רביםהחברתיהנעשים בכלל המשא והמתן 
כבר הוא   יגיע אליו ויגרום אותו שבסופו של דבר כלאלא, גזל הוא לבדו האסורכעושק וכ
ת ֵרֵעהו  ְוֶאת ): אסנהדרין פא( ברכהלכרונם  ז חכמים ענין זה אמרוועל. איסורב כללנ ֵּאׁשֶ

 מוכר בחנותאוסר להיה רבי יהודה ו .שלא ירד לאומנות חבירו - ) ויחזקאל יח( ִּטֵמאלֹא 

אלא מפני , חכמיםזאת  התירו ולא. ויבוא אלל םלהרגילכדי לתינוקות קליות ואגוזים לחלק 
 בבא בתרא פח( ברכהלכרונם זחכמים  ואמרו ). אבבא מציעא ס( ךשגם חבירו יכול לעשות כ

 שזה הקדי� חטא למעילה וזה ,]דשְקֶה [יותר מגזל גבוה] אד�[קשה גזל הדיוט  ):ב
 מברכת המוציא מעסיקם אצל בדיםאת הפועלים העוחכמים  ופטרו .הקדי� מעילה לחטא
בטל הם ל אותלא חייבו  בקריאת שמעואפילו ,המזוןברכת של ומברכות אחרונות 

ו של קל וחומר לדברי  וחומר בן בנקל ). אברכות טז( אלא בפרשה ראשונה בלבד םממלאכת
 על  עברואם ,מעסיקו של מלאכתואת בטל ילא כדי ש םשכל שכיר יום אסור בה, הרשות

,  חכמים שנתנו לו שלוםלתלמידי לא השיב 'שלום'אפילו , אבא חלקיהו. גזלן וא הרי הכך
 אבינו עליו השלום מבאר בפיו ואומר ויעקב ). אתענית כג(בטל ממלאכת רעהו הלא לכדי 

ָנִתי ָהִייִתי ): מית לאבראש( ָלְיָלה ַוִתַדד ׁשְ ּ ַביֹום ֲאָכַלִני חֶֹרב ְוֶקַרח ּבַ ּ ּ  יענו איפוא מה .ֵמֵעיָניּ

 ?תועלתו בחפציהם איש ליםסקועהאו ,  ממנהובטליםהעוסקים בהנאותיהם בשעת מלאכה 

כל שעותיו מכורות הן לו  ,כלשהימלאכה צורך חבירו ללהשכור :  של דברכללו
 וכל .ליומיהשכירות מכירה  ): ב נובא מציעאב( ברכהלכרונם זחכמים ענין שאמרו כ, ליומו

  על כךו למחל לא ואם.  אינו אלא גזל גמורכל צורה שהיאמה שיקח מהן להנאת עצמו ב
עבירות שבי� אד�  ):ח זיומא משנה ( כרונם לברכהאמרו רבותינו זש כפי,  לו מחולןאי

 .ד שירצה את חברו ע, מכפרהכפורי�אי� יו� , לחברו

 תחשב לו אלא עבירה לצדקה לא , אלא שאפילו אם עשה מצוה בזמן מלאכתו, עודולא
עֹוָלהׂשֵֹנא ): חישעיה סא(ב וכתש כמוו, שאין עבירה מצוה, היא בידו  וכענין זה אמרו . ָגֵזל ּבְ

 לשה ואפאה , טחנה, שגזל סאה של חטי�הרי ): אבבא קמא צד( ברכהלכרונם זחכמים 
 תהלים י( ]שכתוב[דכתיב , מנא( אי� זה מבר" אלא ? כיצד מבר"�פריש ממנה חלהוה

ֵרך ִנֵאץ ּוֹבֵצַע ):ג  שנעשהאוי לו לזה  ):ירושלמי סוכה ג ג( כיוצא בזה נאמר ועל. 'הְ ּבֵ
כי ,  נותןוהדין. )שם(  בענין לולב הגזולברכהלכרונם זחכמים  וכמאמר !סניגורו קטיגורו

 נעשה סניגורו ,מצוה מה גוזל את החפץ ועושה בו . גזל- וגזל זמן,  גזל- הרי גזל חפץ
  הקדוש ברוך ואין. קטיגורו נעשה סניגורו ,אף גוזל את הזמן ועושה בו מצוה, קטיגורול
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 ):ישעיה כו( ואומר .' ה ֹנֵצרֱּאמוִנים ): כדתהלים לא(וכן הוא אומר , ותאמננבהוא חפץ אלא 
ִּפְתחו ֶנֶאְמֵניֵעיַני ): ותהלים קא( ואומר .ַּצִדיק ׁשֵֹמר ֱאֻמִנים ָעִרים ְוָיֹבא גֹוי ׁשְּ ֶבת   ּבְ ֶאֶרץ ָלׁשֶ
 ): זאיוב לא(ואף איוב העיד על עצמו ואמר  .ּ ֲהלֹוא ֶלֱאמוָנהֵָעיֶניך ): גירמיה ה( ואומר .ִּעָמִדי

ִרי ִמִני ַהָדֶרךִאם ְ ִתֶטה ַאׁשֻ ּ ּּ ּ י ְוַאַחר ֵעיַני ָהַל ּ ּוְבַכַפיְך ִלּבִ ּ ָדַבק מאוםּ  המשל יופיב והבט .ּ

 הולךשאף על פי שאין האדם , יד האדםלדבק נדבר ההלא גלוי להגזל את כי דימה , הזה
שאף ,  הדבר הזהךכו .סוף סוף בידו הוא, דבק מאליוהוא נשאר אלא לכתחילה לטול אותו 

 זה מגרםכל זה נו.  ממנו לגמרי שיהיו ידיו ריקותהדברקשה ,  האדם הולך וגוזל ממשאיןש
העינים , של אחריםלהן לחמוד דברים לא יניח ו בעיניםמושל יהיה הלב ש במקוםש

 על כן אמר איוב שהוא לא . יפה ונחמדן שנראה להמה את הלב לבקש היתרים לותמושכ
 . לא דבק בכפיו מאוםכןעל ו, ולא הלך לבו אחר עיניו, כךעשה 

אשר יראה לו מו למשל כ כ,כשלהולל לאדם להתפתות  נא בענין ההונאה כמה קראה
לדבר על לב או ,  כפיויגיעמסחורתו בעיני האנשים ולהשתכר את שראוי להשתדל ליפות 

ּ ָחרוִצים ְוַיד", )פסחים נ ב( "יש זריז ונשכר" :ךויאמר על כ, יתרצה לוכדי שהקונה 
יר  ּ ִחָטה ֵיֵצא חֹוַחַּתַחת, היטב ומעשיאת אם לא ידקדק וישקול אולם  .)משלי י ד(" ַּתֲעׁשִ

 ּ תֹונו ִאיׁש ֶאתְולֹא ): יזויקרא כה(עון ההונאה אשר הוזהרנו עליה על  כי יעבור ,) מאיוב לא(
 ומקרא ,) בחולין צד(אפילו לרמות את הגוי אסור ש ,ברכהלכרונם זחכמים  ואמרו .ֲעִמיתֹו

ֵאִרית ): יגצפניה ג(ב וכת ָרֵאל לֹאׁשְ רו ָכָזב  ּו ַעְוָלה ְולֹאַיֲעׂש  ִיׂשְ ִפיֶהם  ְולֹאְּיַדּבְ ִּיָמֵצא ּבְ
שיראו כדי  הישני�את הכלי�  ]מייפי�[אי� מפרכסי� ש אמרו וכן .ְּלׁשֹון ַתְרִמית

 , אפילו חדשי� בחדשי� אפילו סאה בדינרבפירות מערבי� פירות אי�ו, כחדשי�
ה  ָּכל ,) אבא מציעא סב(בדינר  יפה דינר וטריסית לא יערב וימכר� סאה ואפילו עֹׂשֵ

ה ָעֶול ֵּאֶלה כֹל עֹׂשֵ , חר�, משוק(, שנאוי, עול: שמותקרוי חמישה  ) טזדברים כה( ּ
כל הגוזל  ): אבבא קמא קיט( ברכהלכרונם זחכמים  אמרו עוד .)תורת כהנים יט לה( תועבה

 הזה  העוןתחומרמהי  לך הרי .כאילו נוטל נפשו ממנו,  שוה פרוטהאפילואת חבירו 
 אמרו ועוד .אין הגשמים נעצרים אלא בעון גזל ): בתענית ז( עוד ואמרו. ה מועטמידהאפילו ב

 המבול לא דורו !גזל?  בראש כול�מקטרגמי , קופה מלאה עונות ): גויקרא רבה לג(
 ). אסנהדרין קח(  דינ� אלא על הגזלגזרנחת� 

נו י את חברשכנעל ובמתננואיך אפשר שלא להשתדל במשאנו :  תאמר בלבבךואם
את קונים ל להראות נועדכי כל מה ש, חילוק גדול יש בדבר? וויוש ובדבר טיב החפץ

 את חסרונות הסתיר לנועד מה שאך. ה וישרה טובזו השתדלות - אמיתת טּוב החפץ ויפיו
 .והמתן כלל גדול באמונת המשא וזה. ואסור אינו אלא אונאה ץחפה

 תֹוֲעַבת ְיהָוה ִּכי ):דברים כה טז(בעניינן רוש כתוב שהרי בפי, ענין המדותב פרט אלאו
ֱּאלֶֹהיך ָכל ה ֵאֶלה ָ קשה עונש� של  ): בבבא בתרא פח( ברכהלכרונם זחכמים ואמרו  .ּעֹׂשֵ

 אחת מדותיומקנח  ]סיטונאי[הסיטו�  ): שם אשם( ואמרו .' וכועריותמדות מעונש� של 
, הריבית שכן עון כל . דעת ולא יענש יחסרו בלאשלאכדי ?  כ" למהוכל. לשלשי� יו�
חכמים  ואמרו ). אמ עא"ב( שלוםככופר באלקי ישראל חס וונחשב העובר עליו , שגדול הוא

ך:  על הפסוק) ו לאבהרת שמו( כרונם לברכהז ֶנׁשֶ ְּבַ ית ָלַקח ָוָחיּ יחזקאל ( לֹא ִיְחֶיה  ָנַתן ְוַתְרּבִ

 בעיני יםומתועב ציםמשוקהם  ריבית אבק ףהריבית ואכי ,  שאינו חי לתחית המתים,) יגיח
 . לכל איש ישראלידועה כי חומרת העניין, זהעניין ב רואה צורך להאריך ואיני. 'ה
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 שיהיה האדם וכדי. ות רביהמכשלות ך שחמדת הממון רבה כשםכש, כללו של דברו
 ידע שהגיע כבר הממנם האד נקה ואם. הואעיון גדול ודקדוק רב צריך , באמת ןנקי מה

 שנאת בעניןאך רבים מענפי החסידות תחומים בבחסידות  מתנהגיםכי רבים , הגבוה דרגהל
 ): טואיוב יא( מה שאמר צופר הנעמתי לאיוב וזה.  להגיע אל מחוז השלמותיםלוהבצע לא יכ

ָיְדך ַהְרִחיֵקהו ְוַאל ִאם ָּאֶון ּבְ ֹאָהֶליך ַעְוָלה ָ ֵכן ּבְ ַָתׁשְ ּ א ָפֶניך ִממום ּ ִכי.ּ ָּאז ִתׂשָ ּּ ָ ְוָהִייָת ֻמָצק  ּ
 .ְולֹא ִתיָרא

 נמצאים בכל מצוה ומצוהוכמובן , פרטי מצוה אחת מן המצותעל דברתי עד כאן 
שרגילים רוב בני ן המצוות אותאת  אינני מזכיר אלא אולם.  חלוקים אלהכפרטיפרטים 

 ביחס דרגתן בותשני ן והותר מן החמון שגם ה, העריותעל עתה ונדבר. ןהאדם להכשל בה
 � בגזל ומיעוט�רוב ): אב קסה"ב( וזו לשונם ברכהלכרונם ם ז חכמיכמאמר, גזלל

 כי ,מלאכה לא מועטתל יזדקק הואגם ,  הזההחטאממי שירצה להנקות לגמרי ו .בעריות
 ): וויקרא יח( מלא הוא ומקרא. סור גופו של מעשה בלבד אלא כל הקרוב אליויאב כללנאין 
ּ ִתְקְרבו ְלַגלֹות ֶעְרָוהאלֹ אמר הקדוש  ): ב טזבהרמות ש( ברכהלכרונם זחכמים  ואמרו ,ּ

, הריני תופשה ואי� לי עו�,  אל תאמר הואיל ואסור לי להשתמש באשה: הואברו"
 כש� : הקדוש ברו" הואאמר. או שאני נושקה ואי� לי עו�,  ואי� לי עו�מגפפההריני 

 ומשרת ענבי� וכל ויבשי� אסור לאכול ענבי� לחי� שא� נדר נזיר שלא לשתות יי�
 מי שנוגע באשה וכל. קריע א� אשה שאינה של" אסור ליגע בה כל �היוצא מגפ� היי�

 .' לעצמו וכומיתהמביא , שאינה שלו

אשר אף על פי ,  הזה לנזירהאיסורכי המשיל את ,  מה נפלאו דברי המאמר הזהוהבט
 מה שיש לו שייכות עם כלאת תורה האסרה לו , ייןאינו אלא שתיית לו שעיקר האסור 

חכמים איך יעשו הם סייג לתורה במשמרת את התורה ה שלימדה לימוד זה והיה. היין
כל את קר גם י העשבילכי ילמדו מן הנזיר לאסור ב, למשמרתה בידם לעשות השנמסר

 תועשל לחכמיםזאת של נזיר מה שמסרה ה שעשתה התורה במצוה ונמצא. הדומה לו
מד  יַלםסוריי לנו אחד מן האאסרנוכש ,מקוםהלמען דעת שזה רצונו של , בשאר כל המצות

 בענין זה של העריות כל אסרו הדרך ו זועל. כל הקרוב לואת  לאסור המפורשסתום מן 
,  בין במעשה:דהיינו, שיהיהיהיה באיזה חוש , ה של הזנות או קרוב אליהמה שהוא ממינ

 .במחשבה ואפילו , בין בשמיעה,בין בדבור, בין בראיה

דהיינו , במעשה. ברכהלכרונם זחכמים  אביא לך ראיות על כל אלה מדברי ועתה
. רך להאריךוואין צ, זכרנוהל במאמר שי לעתבארהכבר ,  בזהבוק וכיוצאיהנגיעה או הח

כל  –) כאמשלי יא ( ָּרעִּיָנֶקה   ְלָיד לֹאָיד ):סא אברכות ( ברכהלכרונם זחכמים אמרו , בראיה
 ואמרו . מדינה של גיהנ�ינקה לא , לאשה מידו לידה כדי להסתכל בהמעותהמרצה 

 ?מפני מה הוצרכו ישראל שבאותו הדור כפרה: תנא דבי רבי ישמעאל ): אשבת סד(עוד 
 מפני מה מנה הכתוב תכשיטי� שבחו( : רב ששתאמר . מ� הערוהעיניה�מפני שזנו 

 קטנה של אשה כאילו מסתכל באצבע המסתכל  כל� לומר ל"?ע� תכשיטי� שבפני�
ַמְרָת :) א כבודה זרהע(  עודואמרו .�במקו� התור ִּמכֹל ָדָבר ָרע ְּוִנׁשְ שלא  ): ידברים כג( ּ

  .באשת איש ואפילו היא מכוערת, פנויהיסתכל אד� באשה נאה ואפילו היא 

 האשה  שיחה ע�המרבהכל  ): האבות א( למדנו פרושב,  הדבור עם האשהבענין
 בענין עוד . ערוה� קול באשה ): אברכות כד( אמרו שמיעהעניין הוב .גור� רעה לעצמו
כבר צווחו , האלהדברים ה תדהיינו הדיבור בדברי הזנות או שמיע, זנות הפה והאוזן

ִּיְרֶאה ְבך ֶעְרַות ָדָבר ְולֹא ): דירושלמי תרומות א(ואמרו  ]עגור[ככרוכיא   ): טוכגדברים ( ָ

 רבות וגזירות קשות בעו� נבלות פה צרות  ): אלגשבת ( ואמרו .יבור זה ניבול פהערות ד
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 עוד ואמרו . מתי�] בחורי ישראל�בלשו� נקיה[ מתחדשות ובחורי שונאיה� של ישראל
 למההכל יודעי� כלה  ):שם( עוד ואמרו .גיהנ�כל המנבל פיו מעמיקי� לו  ):שם(

  גזר די� של שבעי� שנה לטובהלואפי, ואומרול המנבל פיו אלא כ, נכנסת לחופה
,  שבי� איש לאשתוקלהאפילו שיחה  ): בחגיגה ה( עוד ואמרו .הופכי� עליו לרעה

א�  ): אשבת לג( השמיעה הרעה הזאת אמרו גם כן ובענין .מגידי� לו לאד� בשעת הדי�
ם'ה ְּזעום ): ידכבמשלי ( שנאמר, השומע ושותק  צריכים לך שכל החושים הרי .ּ ִיָפל ׁשָ

 .הלהיות נקיים מן הזנות ומעניינ

 כדי לאיים ולהרחיק אלאשמה שאמרו על נבול פה אינו , רויאמ אדם  לךלחשי ואם
אבל ,  תאוהלידישמדי דְּברו בא , ובמי שדמו רותח הדברים אמורים, אדם מן העבירהאת ה
 עד כאן :לו אף אתה אמור ,לכך ושואין לחשאין בכך כלום מרו דרך שחוק בעלמא ומי שא

 ַעל ): טזישעיה ט( לר@יתם ברכהלכרונם זחכמים  שהביאוהו מקרא מלא כי !דברי יצר הרע
חוָריו לֹא ֵּכן ַעל ַמח  ּּבַ ִּכי ֻכלֹו ָחֵנף וֵמַרע ְוָכל  ְיַרֵחםלֹאַאְלְמנֹוָתיו  ְיֹתָמיו ְוֶאת  ְוֶאת'הִיׂשְ ּ ּ 

ֶּפה דֵֹבר ְנָבָלה ת ו הזה לא עבודה זרה ולא גלוי עריות ולא שפיכפסוקר הלא הזכיש ראה .ּ

 הגזירה ועליהם יצאה , כולם מחטאת הפה בדיבור,אלא חנופה ולשון הרע וניבול פה, דמים
חוָריו לֹא ַעל ַמח  ּּבַ א כדברי יאלא האמת ה . ְיַרֵחםלֹאַאְלְמנֹוָתיו  ְיֹתָמיו ְוֶאת  ְוֶאת'הִיׂשְ

 , של הדיבור ממש ומשום זנות הוא נאסרתווערופה הוא שנבול , רבותינו זכרונם לברכה
שאף על פי שאין בהם כרת או מיתת בית , מעשהחוץ מגופו של שככל שאר עניני הזנות 

 , גורמים ומביאים אל האיסור הראשי עצמוגםמלבד היותם , יאסורים הם איסור עצמ, דין
 .עילרו במדרש שהבאנו ליזכה הנזיר שוכענין

ַמְרָת :) בכ רהזבודה ע(כבר אמרו בתחלת הברייתא שלנו ,  המחשבהבענין ִּמכֹל  ְּוִנׁשְ
 ואמרו עוד ,ויבוא לידי טומאה בלילהשלא יהרהר אד� ביו�  ): ידברים כג( ָּדָבר ָרע

 'ה ּתֹוֲעַבת ): כומשלי טו( ומקרא מלא הוא , מעבירהקשי�הרהורי עברה  ): איומא כט(
בֹות ָרע  . ַמְחׁשְ

כשל בענפיהם הי לםעלוליאדם ה שבני ,שני גופי עבירות חמורותל עדברנו עד כאן 
 .אליהםמפני רובם של הענפים ורוב נטיית לבו של אדם בתאותו 

בין בענין , יםהוא איסור המאכל,  השלישית אחר הגזל והעריות לענין החמדהוהדרגה
וענין בישולי  בחלב או ֶחֶלב ודם בשרבין בענין , בין בענין תערובותיהן, ןהטריפות עצמ

 דקדוק גדול דורשת הנקיות בהם , אלהכל. יינםכם וסתם ייין נס, וענין געולי גויים, גוים
 וחסרון הכיס באיסורי ,מאכלים הטוביםל תאות לב המתאוה קיימתכי , חיזוקצריכה ו

 והמבוארים בספרי הידועיםרבים ככל דיניהם  עניינים אלה ופרטי.  בזהוכיוצא ,התערובות
 אמרו וכך. נפשואת  במקום שאמרו להחמיר אינו אלא משחית בהם והמקל ,הפוסקים

םְולֹא ):ספרא שמיני( ֶהם ְוִנְטֵמֶתם ּבָ ּ ִתַטְמאו ּבָ ּ , ב�א� מטמאי� את� , ) מגויקרא יא( ּ
 ,אדםהנפשו של ללבו ול מכניסים טומאה ים האסוריםכי המאכל, זה ו.סופכ� לטמא ב�

שאמרו מה  גם כן וזה הוא. מסתלקת ומתרחקת ממנו שקדושתו של המקום ברוך הוא עד
ם ): איומא לט( בתלמוד שהעבירה  ,�1ְֶמ0ַאל תיקרי וִנְטֵמֶת� אלא וְנ � ְוִנְטֵמֶתם ּבָ

 וך ורוח השכל שהקדוש ברהאמיתיתהדעה את כי מסלקת ממנו , לבו של אדםאת מטמטמת 
 נשאר בהמי דםאה ו,ִּיֵתן ָחְכָמה ' הִּכי ): ומשלי ב(כמו שאמר הכתוב , הוא נותן לחסידים

, ם בזה על כל האיסוריים יתירים האסוריםוהמאכל. משוקע בגסות העולם הזהווחומרי 
 .גופו של האדם ממש ונעשים בשר מבשרול שהם נכנסים כיוון
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 אלא גם הטריפות ,אים הטמהםהבהמות הטמאות או השקצים רק  להודיענו שלא וכדי
ין ַהָטֵמא וֵבין ְּלַהְבִדיל ): מזויקרא יא(אמר הכתוב ,  בכלל טומאהןשבמין הכשר עצמו ה ּ ּבֵ ּ

 בי� אי� צרי" לומר ):תורת כהנים( ברכהלכרונם רבותינו זעל ידי  הפירוש נאמר ו,ַּהָטהֹר
 בי� � ל"בי� טמאה ל" ובי� טהורה? למה נאמר בי� הטמא ובי� הטהור, חמור לפרה

.  עד כאן לשונם!מלא השערה? לחציו בי� רובו וכמה.  של קנה לנשחט חציורובונשחט 
 גדול להראות כמה - !לא השערהמ? לחציו וכמה בי� רובו:  זה בסיום מאמרםלשון ואמרו

 . בין טומאה לטהרה ממשמבדילשחוט השערה , כח המצוה

 ארסיים או כמאכל כליםכמאאיסורי המאכל ל תייחסי, מי שיש לו מוח בקדקדוו
 אם ממנואדם על עצמו לאכול ה היקל , אם דבר זה יארעכי. תערב בו איזה דבר ארסיהש
לא יהיה נחשב ,  יקלואם !ודאי שלא יקל? ןואפילו חשש קט, חשש והש איזלגביו לו היהי

 כן מי אםו , כבר בארנו שהוא ארס ממש ללב ולנפשהמאכלאף איסור . אלא לשוטה גמור
  משלי כג( דבר זה נאמר ועל ?יהיה המיקל במקום חשש של איסור אם בעל שכל הואאיפוא 

ְמָת ):ב לֶֹעך ִאםְּוׂשַ ִכין ּבְ ַעל ֶנֶפׁש ָאָתה ּ ׂשַ  .ּּבַ

 הונאת :כגון,  וקיבוצםהאדםם מחברת בני ובעי עתה על החטאים המצויים הנונדבר
דבר שקר , שבועות, ימהונקשנאה , רכילות, הכשלת העור בעצה, הלבנת הפנים, דברים

 רבים ודקים עד ענפיהם כי ?" טהרתי מאשמה בם,"נקיתי מהם" : כי מי יאמר.וחילול השם
 .גדולרח וטכרוכה בם ה בותריאשר הזהעד  ,מאד

כל שכן האמירה בפני ו,  ממנושתביישידבר א לדבר בפני חבירו י הדברים ההונאת
 וזה הוא שאמרו בפרק .בושהום לו או לעשות לו מעשה שיגר, יתביש ממנורבים דבר שי

 , זכור מעשי" הראשוני�: לא יאמר לו� היה בעל תשובהא� ): ב נחציעאמבא ב(" הזהב"
 היו חלאי� באי� עליו או א�.  אבותי"מעשה זכור : לא יאמר לו�א� הוא ב� גרי�

 ֲהלֹא ):ז- ואיוב ד( לאיוב אל יאמר לו כדר" שאמרו לו חביריו �שהיה מקבר את בניו
ִּיְרָאְתך ִכְסָלֶתך ִתְקָוְתך ְוֹתם ְדָרֶכיך ָּ ָ ִרים ִנְכָחדו ָנא ְזָכר. ָּ ִּמי הוא ָנִקי ָאָבד ְוֵאיֹפה ְיׁשָ  א� .ּ

 לכו אצל פלוני שהוא מוכר : יאמר לה�לא ,היו חמרי� מבקשי� הימנו תבואה
 ):שם( ברכהלכרונם זחכמים  אמרו וכבר .ויודע בו שלא מכר תבואה מימיו, תבואה

וזה  ,ָ ֵמֱאלֶֹהיךְוָיֵראָת :) יזויקרא כה(  שזה נאמר בו, אונאת דברי� מאונאת ממו�דולג
 רבי שמואל , זה בגופו וזה בממונו: אלעזר אומרבי ור, מאלהי"ויראת לא נאמר בו

,  שכן אם הוא ברביםוכל . וזה לא נית� להישבו�להישבו� זה נית� :בר נחמני אמר
 רב ואמר .אי� לו חלק לעול� הבא מלבי� פני חבירו ברבי�ה ): ידאבות ג( שנינו שבפרוש
:  רבי אלעזרואמר .כל השערי� ננעלי� חו( משערי אונאה :) א נטציעאמבא ב(חסדא 
שלשה אי� הפרגוד  ):שם( ואמרו . חו( מאונאה,נפרע בידי שליחהקדוש ברו" הוא  הכל

 הֹוֵכַח ): יזויקרא יט( לדבר מצוה אמר הכתוב אפילוו. ואחד מהם אונאה, ננעל בפניה�
? יכול אפילו פניו משתנות ): בערכין טז( ברכהלכרונם זחכמים ואמרו  ,ֲָעִמיֶתך ּתֹוִכיַח ֶאת

א ָעָליו ֵחְטא  ְולֹא:תלמוד לומר  מתפשטים היכןתראה עד האלה  המאמרים מכלו .ִּתׂשָ

 .  ענפי האזהרה הזאת וכמה קשה עונשה

ּ ִעֵור לֹא ִתֵתן ִמְכׁשֹלְוִלְפֵני ):ויקרא יט יד( הניםשנינו בתורת כ,  נתינת העצהבענין ּ- 
והיא אינה ,  כשרה:אל תאמר לו? בת פלוני מהי לכהונה,  ל"אמר :לפני סומא בדבר

ואל תאמר לו ', וכואל תת� לו עצה שאינה הוגנת לו ,  נוטל ב" עצההיה. אלא פסולה
  עצה יפה אני : תאמרשמא. ואתה עוק� עליו ונוטלה ממנו, מכור שד" וקח ל" חמור
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ָ ֵמֱאלֶֹהיךְוָיֵראָת ):שם (שנאמר, ללב הרי הדבר מסור !נות� לו  שבין,  למדיםנמצאנו .ּ

 הבאאדם להעמיד את החייב , ו כלללבין בדבר שאינו נוגע , ולדבר שיכול להיות נוגע ב
שלא , רמאיםהתורה לסוף דעתם של ה ירדהש וראה. הרור והבכהלהתיעץ בו על האמת הז

אשר יתנו , אלא בחכמים להרע, היוגלו ידועה עסקינן שייעצו עצה שרעתה בטפשים
 אך סוף הענין אינו לטובתו של חבירו כי ,חבירווח לי יש בה רגלוילחבריהם עצה שלפי ה

והרי הדבר ', כו עצה יפה ו תאמרשמא : כן אמרועל. יעץיאם לרעתו ולהנאתו של המ
יום יום בהיותם קרואים והולכים האלה  חטאיםב נכשלים בני האדם וכמה .' וכוללבמסור 

ֶגה ִעֵור ָּארור ): יחדברים כז(דל עונשם בכתוב ו התבאר גוכבר. לתוקף חמדת הבצע ּ ַמׁשְ ּ
ָדֶרך ְּבַ ּ! 

צה עה ץ לו אתייע, ועמ להתיעץ אדםכאשר יבוא ש,  זאת היא חובת האדם הישראך
 מטרה שוםלא ו, של המתיעץושהוא רואה בה רק את טובתו , שהיה הוא נוטל לעצמו ממש

 בעצה אפשרי לחברוזק נ שיראה הוא יארע ואם. היהתשככל  ה או רחוקה קרובתאחר
 יסתלק מן הדבר - לאוואם ,יוכיחהו - אם יכול להוכיח אותה על פניו של המתיעץ, ההיא
, טובתו של המתיעץאחר זולת  דבר שתכליתה עצה ץל ייעא,  על כל פניםאך. ץ לוייעולא 
 ְוִעם ): כזתהלים יח( נאמר וכבר .שאז ודאי מצוה לרמותו,  כונת המתיעץ לרעה אם כןאלא

ִּעֵקׁש ִתְתַפָתל ּ ּ  .)שמואל ב יז( וחושי הארכי יוכיח, ּ

 מרועד שכבר גזרו א,  רבו מאדכי הם ענפירוב ות נודעתם ולשון הרע חומרהרכילות
 . הרעלשו� וכול� באבק ): אקסהבא בתרא ב( במאמר שכבר הזכרתי ברכהלכרונם חכמים ז
 היכא משתכח : כגו� דאמר?]לשו� הרע[לישנא בישא היכי דמי  ): בערכין טו( ואמרו

של אדם  או שיספר טובתו ,]רק בבית פלוני? היכ� נית� למצוא אש[ נורא אלא בי פלניא
, קלים ורחוקים מן הרכילותאלו אף על פי שנראים דברים ו . כיוצא בזהוכל, לפני שונאיו

 נבוע כל דבר שיוכל לאבל , הרבה דרכים ליצר-  של דברכללו. הם רכילותאבק  באמת
 ומתועב אהרי זה בכלל לשון הרע השנו,  בין בפניו בין שלא בפניולחברוממנו נזק או בזיון 

ב וקרא כתמ ו,כאילו כופר בעיקרכל המספר לשו� הרע  ):שם( עליו שאמרו, לפני המקום
ִני ): התהלים קא( ּ ַבֵסֶתר ֵרֵעהו אֹותֹו ַאְצִמיתְמָלׁשְ ּ. 

כי ,  לבני האדםאשר לב הותל ןמההדבר שיתרחק  מאוד השנאה והנקימה קשה גם
מאפשרת לו  כי היא מדבשלו  והנקמה מתוקה רבבונות ומצטער צער על מאד לרגישהאדם 

 עבור על מדותיולמה שטבעו מכריח אותו ואת  לעזוב בכחו שאדם כן על. לשכך את עלבונו
שיוכל מצב  בהזדמן לו בו קוםלנשנאה ולא התעוררות של ו ל גרםמי שאת א ושנלולא 
 חזק ואמיץ  אדם-  היהלאסיר מלבו כאילו להח וושכלאלא את הכל , טור לולים ולא ולנק
לא לשוכני בתי ,  הללורגשותלא קיימות הביניהם ש השרתקל רק למלאכי דבר  הוזו. הוא

 צריכים אינםווהמקראות גלויים באר היטב ,  גזרת מלך היאאמנם. חומר אשר בעפר יסודם
ָנא ֶאת לֹא ):יח- יזויקרא יט(רוש יפ ְלָבֶבך ִתׂשְ ָָאִחיך ּבִ ֵני ַעֶמך ִּתטֹר ֶאת ִּתקֹם ְולֹא לֹא, ָ ָּבְ ּ .

היטיב למי שלא רצה ל מעות האדם המנ - נקימה: דהיינו,  הנקימה והנטירה ידועוענין
 זכרוןטיב למי שהרע לו י מאדם בעת שהזכרה - ונטירה ,להטיב לו או שהרע לו כבר

 . הוא בעבררעה שעשה לוכלשהו ל

או כלשהו  רושם לפחות שאיר את הלב ומבקש תמיד להסעיר שהיצר הולך ומבגללו
 זכרון להשאירשתדל  ימשמעותי ואם לא יוכל להשאיר זכרון ,מן הדברכלשהו זכרון 
 לך לתתלא רצה דבר שהוא  לאיש הזה תאם תרצה לת:  לאדם, דרך משל,יאמרו ,מסויים

  -או אם אינך רוצה להרע לו,  בסבר פנים יפותן לו אותו תתל לפחות א- לו אתה כשנצרכת
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 - ו הרבה לאו אם תרצה לסייע,  סיוע גדולו ל תסייעל לו טובה גדולה ואתטיב ללפחות א
מחלת לו די בזה ש, ַעֵר תשוב להתחבר עמו להיות לו ללאו א,  בפניו זאתתעשה ללפחות א
 תראה לו חיבה כל כך גדולה ל א- להתחבר עמואתה כן רוצה  ואם . שלואויבושאינך 

בות בני בת למשתדל לפתות אהיצר ל ה בזה ממיני החריצות שכיוצאוכן כל , כבראשונה
ּ ְלֵרֲעך ָכמֹוךְּוָאַהְבָת ): יחויקרא יט ( כן באה התורה וכללה כלל שהכל נכלל בועל. האדם ָ – 

 ! ממש-" כמוך", ומזימותבלי תחבולות ,  בלי חילוקים-" כמוך", בדלבלי שום ה - "כמוך"

הוציא שם ל נשמר מההדיוטותשאינו מן מי אף על פי שמן הסתם כל ,  השבועותאולם
 עוד ענפים קטנים שאף על פי שאינם מן יש ,כל שכן בשבועהומים מפיו לבטלה ש

 וזה הוא שאמרו .שמר מהםהעל כל פנים ראוי למי שרוצה להיות נקי ל, יותרב החמורים
 והוא : רבאאמר.  שבועה�" ה�" ו, שבועה�" לאו" : אמר רבי אלעזר): אשבועות לו(

בבא ( אמרו וכן . תרי זמני"ה� ה�" דאמרא והו, ]פעמיי�[  תרי זמני"לאו לאו"דאמר 

 . שיהא לאו של" צדק וה� של" צדק� )ויקרא יט לו(  ֶצֶדקְוִהין ): אמטמציעא 

דרגות ואולם , האדםבני קרב  מאד בהתפשטשה מחלה רעה גם הוא ,דבר השקרו
 ובודים מלבם כזבים הולכיםהם וא השקרנות הי יש בני אדם שאומנותם : יש בודרגות
, ים דברים רבויודעיחכמים  להחשבבשביל  או ,ם למען הרבות שיחה בין הבריותגמורי

ְפֵתי'ה ּתֹוֲעַבת ): כבמשלי יב(ועליהם נאמר  ֶקר  ׂשִ ְפתֹוֵתיֶכם ): גישעיה נט( ואומר .ׁשָ רוׂשִ ּ ִדּבְ ּ 
ֶקר תות יארבע כ ): אמבסוטה ( ברכהלכרונם  גזרו חכמים זוכבר .ְּלׁשֹוְנֶכם ַעְוָלה ֶתְהֶגה ׁשֶ

 .כת שקרני� ן ואחת מה,פני השכינהות אי� מקבל

והם המכזבים ,  ממשםתכמואף על פי שאינם , דרגתם אחרים קרובים להם בויש
 ומעשים אשר לא נבראו ספוריםהיינו שאין אמנותם ללכת ולבדות ד, בספוריהם ודבריהם

 כךתרגלו בה ו, שיעלה על רוחםכמו שקרים ואבל בבואם לספר דבר מה יערבו ב, ולא יהיו
 וכמאמר,  לדבריהםלהאמיןוהם הם הבדאים אשר אי אפשר ,  להם כמו טבענהפךעד ש
 איןשאפילו אומר אמת , כך הוא עונשו של בדאי ): בסנהדרין פט( ברכהלכרונם ם זחכמי

 פיהם מתוך הרעה הזאת שלא יוכלו לצאת דבריהם עצמם את שכבר טבעו ב,שומעין לו
ִּלְמדו ): דירמיה ט(מה שהנביא מצטער ואומר  הואוזה . נקיים מן הכזב רּ ֶקר  ּ ְלׁשֹוָנם ַדּבֶ ׁשֶ

 .ַהֲעֵוה ִנְלאו

 שאינם קבועים כל אותםוהם , הראשוניםשל  מחלתם מה קלמחלתם עוד אחרים שויש
 רבות ופעמים,  להתרחק ממנו ואם יזדמן להם יאמרוהוזהרואלא שלא י, כך בשקר

 החכם הודיענו שכל זה הוא ואמנם. לא כוונה רעהחוק או כיוצא בזה בציאמרוהו דרך 
ָנא  ְּדַבר ): המשלי יג(א מה שכתוב י ומדת חסידיו ה, ברוך הואהבורארצון מיפך הה ֶקר ִיׂשְ ׁשֶ

ֶקר ִתְרָחק ִּמְדַבר ):שמות כג( האזהרה נאמרה לגביושמה  וזה הוא .ַּצִדיק  שלא וראה .ּׁשֶ

 והבריחהרחק הגדול מ העלו להדגיש לנ, "מדבר שקר תרחק"אלא , "משקר תשמר"אמר נ
ֵאִרית ): יגצפניה ג( נאמר וכבר. זהדבר הרבה שצריך לברוח מ ָרֵאל לֹאׁשְ ַּיֲעׂשו ַעְוָלה   ִיׂשְ

רו ָכָזב  ְולֹא ִפיֶהם ְלׁשֹון ַתְרִמית ְולֹאְּיַדּבְ ִּיָמֵצא ּבְ ּ. 

 .אמת ברו" הוא הקדושחותמו של  ): אשבת נה( זכרונם לברכה אמרו וחכמים
כמה יהיה הפכו ,  שבחר בו הקדוש ברוך הוא לקחתו לחותם לומהא י שאם האמת הובודאי

רו ): טזזכריה ח( הקדוש ברוך הוא על האמת אזהרה רבה ואמר והזהיר. מתועב לפניו ַּדּבְ ּ 
ֱאֶמְּוהוַכן ): הישעיה טז( ואמר .ֵּרֵעהו ֱאֶמת ִאיׁש ֶאת ב ָעָליו ּבֶ ֶחֶסד ִכֵסא ְוָיׁשַ ּ ּבַ שם (ואמר  .תּ

ֵקרו ְ ַאךּ ַויֹאֶמר) חסג ִנים לֹא ְיׁשַ ַּעִמי ֵהָמה ּבָ ּ ּ   ): גזכריה ח( ואמר.  למדת שזה תלוי בזההא .ּ
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ַלְוִנְקְרָאה כרונם זחכמים  אמרו וכבר. חשיבותהאת  להגדילכדי  ,ם ִעיר ָהֱאֶמתיּ ְירוׁשָ

ְלָבבֹוְודֵֹבר ): אדמכות כ( לברכה  דרב :י שם"רש(  כגו� רב ספרא� )תהלים טו ב(  ֱאֶמת ּבִ

 תן : ואמר לוריאת שמעספרא היה לו חפץ אחד למכור ובא אדם אחד לפניו בשעה שהיה קורא ק
 כסבור זה שלא היה רוצה ליתנו .ריאת שמע בכך וכך דמים ולא ענהו מפני שהיה קורא קהחפץלי 

 טול החפץ : אמר לוריאת שמע לאחר שסיים ק. תנהו לי בכך יותר: אמר, והוסיףהללובדמים 

להודיעך עד היכן חובת האמת , ) שבאותן דמים היה דעתי ליתנם לך,בראשונהבדמים שאמרת 
 מן ואחד. דבריםבדבורו חוץ משלשה מן האמת אסרו לתלמיד חכם לשנות ו. העימג

את  אם כן מי שדובר שקר כאלו נוטל .)אבות א יז(  האמתהואהעמודים שהעולם עומד עליו 
 ספרו וכבר. עולםהיסודו של את  מקיים כאילו מי שזהיר ָּבאמת -פךיהלו, עולםהיסודו של 

 ,אמתאמירת זהירים בתושביו אותו המקום שהיו על  ) אסנהדרין צז( ברכהלכרונם  זחכמים
 אף על פי - יה שאשתו של רבי פלוני שינתה בדברבגללו, שלא היה מלאך המות שולט שם

אז  זה וגלל עד שגרשוה משם בהמותמלאך את רתה בהם יג - כונה טובהשם  ל הדברשהיה
 .ים לקבלומחייבוהדעת רך להאריך בדבר הזה שהשכל ו צואין. חזרו לשלותם

,  האדם להיות חס על כבוד קונוצריך כי הרבה ,הם רבים וגדולים  חילול השם גםענפי
 שיוכל להיות ממעשיו דבר שלא יצא  כדי ויתבונן מאדובכל מה שיעשה צריך שיסתכל

אבות (  הש�בחילולאחד שוגג ואחד מזיד  : וכבר שנינו. חס וחלילה,חילול לכבוד שמים

כגו� : אמר רב?  חילול הש�דמיהיכי  ): איומא פו( ברכהלכרונם זחכמים  ואמרו .)ד ה
כגו� א� : אמר רב'?  הכיצד הוא חילול[ אנא דשקילנא בישרא ולא יהיבנא דמי לאלתר

 תורה בלאכגו� אנא דמסגינא ארבע אמות :  יוחנ� אמרורבי ,]אני אקנה בשר בהקפה
 והענין ].כגו� א� אני אל" ארבע אמות בלי ללמוד תורה ובלי להניח תפילי�[ לי�יובלא תפ

שלא  ולפי מה שהוא נחשב בעיני הדור דרגתולפי בדרכיו תבונן  להשכל אדם צריך, הוא
את  ראוי שירבה ךכי כפי רבות חשיבותו וחכמתו כ, כמותו הגון לאיש לא דבר לעשות

 ,על ידו איננו עושה כן הרי שם שמים מתחלל ואם .זהירותו בדברי העבודה ודקדוקו בה
 ביושר ובתיקון בהתאם לכך ירבה הלימודבכי כבוד התורה הוא שמי שמרבה , חס וחלילה

וזה חס ,  ביזיון ללימוד עצמוגורם בלימוד  למי שמרבהאלווכל מה שיחסר מ, המדות
להשיג על כדי  וצונו לעסוק בה הקדושהשנתן לנו את תורתו   יתברך'ם הוחלילה חילול לש

 .שלמותנואת ידה 

 שבת יב(וכן אמרו , הלכות רבות הןהטובים רבה היא כי הימים הגם שמירת השבתות ו

עיקרים  - חכמים הם שמדבריי  ואפילו דברי השבות אף על פ. לשבתאיהלכתא רבת ):א
 סמיכה שבות היא שהרי, לעול� אל תהי שבות קלה בעיני" ): בחגיגה טז(וכן אמרו , הם

 מבוארים הם אצל הפוסקים וחילוקיהם פרטי הדינים ואולם .ונחלקו בה גדולי הדור
על שמירתו  שקשה ומה. הדרושה ולזהירות יחס אליהם בלחובתנובספריהם וכולם שוים 

ואולם האיסור הזה מבואר בדברי , ןדבר במשא ובמתלא השביתה מן העסק ומי הההמון
ְדתֹו ): יגישעיה נח( הנביא ר ָדָברְּוִכּבַ ּ ֵמֲעׂשֹות ְדָרֶכיך ִמְמצֹוא ֶחְפְצך ְוַדּבֵ ָּ  הוא שכל והכלל .ָּ

לאדם  ולכן אסרו .ה בעבורו או להזכירו בפלהשתדלמה שאסור לעשותו בשבת אסור 
לצאת בלילה כדי  שער העיר לכתמחר או ללעשות  לדרוש לוו לראות מה לעיין בנכסי

סחורה " או " אעשה מחרמסוייםדבר " : לומרואסרו ). בעירובין לח( קוחמקום רמהרה ל
 .וכן כל כיוצא בזה, " אקנה מחרמסויימת

בדרך  האדם נכשלים בהם שבניאנו רואים אשר המצות על חלק מ דברתי כאןעד 
מהם ,  ופרטיםענפים שאין לך איסור שאין לו ,םד לכל שאר הלאוי ומאלה נלמ,כלל

 וכבר ,  מכולםוטהורומי שרוצה להיות נקי צריך שיהיה נקי מכולם , חמורים ומהם קלים
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ַנִיך ):שיר השירים רבה ו( ברכהלכרונם זחכמים אמרו  ְׁשִ  � )שיר השירים ו ו( ּ ְכֵעֶדר ָהְרֵחִליםּ
 רב הונא בש� רב . כ" היו ישראל צנועי� וכשרי� במלחמת מדי�,צנועהמה רחל זו 
הקדי�  שאילו,  מה� תפילי� של ראש לתפילי� של ידאחדשלא הקדי� : אחא אמר

:  אמרו בירושלמיוכן.  מש� בשלו�יוצאי�אחד לא היה משה משבח� ולא היו 
 .בירה היא בידו וחוזר עליה מעורכי המלחמהע, בי� ישתבח ליוצר ]מדבר[ המספר

 . במעשיםתהאמיתי להגיע הדקדוק והנקיות כיםן צרילא לך עד הרי

השגת א ייותר קשה הו .דותי נקיות במדרושה כך , נקיות במעשיםדרושהכמו שו
דות יכי הטבע פועל במ, מעשיםכל הקשור לבקשה א ידות ממה שהימכל הקשור להנקיות ב

או מתנגדים גדולים  המזג והתכונה הם או מסייעים כי, ועל במעשים פשהואיותר ממה 
שפרשו מה  וזה הוא . שהיא נגד נטיית הטבע מלחמה חזקה היאמלחמהוכל , גדולים להם
 . הכובש את יצרו? גבוראיזהו ): אאבות ד( ברכהלכרונם זחכמים במאמרם 

מו כן מדותיהן  כ, בעולםלאדם ותכי כפי כל הפעולות ששייכ, דות הן רבותיהמו
 הן צורך להנקות בישמצות שעל  כמו שדברנו ,אמנם. שאחריהן הוא נמשך בפעולותיו

מדות הראשיות באריכות על ה נדבר ךכ,  בהןכשלה בני האדם לים שרגילאלודהיינו , יותר
כל אלה מדות רעות ו. הקנאה והתאוה, הכעס, הגאוה: ן וה,הן מפני רגילותנו ביותרעיון 

 רעות בעצמן ורעות ןכי ה,  צריך לה ראיותאיןו ידועה לכלרת ו ניכןאשר רעת
 להביא את האדם אל מהןכל אחת די בו, והחכמהשורת השכל לחוץ מכי כולן , יהןצאותבתו

 .עבירות חמורות

ַכְחָת ֶאת ְוָרם ): ידדברים ח( הגאוה מקרא מלא מזהיר ואומר על ְּלָבֶבך ְוׁשָ  .ָ ֱאלֶֹהיך' הָ
משנה תורה ( לו עובד עבודה זרהיכל הכועס כא: ברכהלכרונם זם חכמי הכעס אמרו על

הקנאה והתאוה  ): כזאבות ד( ]במפורש[ הקנאה והתאוה שנינו בהדיא על .)הלכות דעות ב ז
 להמלטכיצד  הוא דרוש בענייניםהעיון ה, אכן . מ� העול�האד�והכבוד מוציאי� את 

 .ראשוןם ראשון ה לדבר בונתחיל. הי הגפן נכריכי כולם כאחד סוֵר, מהם ומכל ענפיהם

. ובלבבו יַדמה כי לו נאוה תהלה, בעצמועצמו את  שהאדם מחשיב ,נין הגאוה הואע
 מי ויש,  עצמו בעל שכל אתכי יש מי שיחשיב, משתנות מסברות רבות הגרםזה יכול לו

ויש ,  עצמו גדול אתויש שיחשיב, כבד עצמו נ אתויש שיחשיב,  עצמו נאה אתשיחשיב
 אם יחשוב -  שבעולםהטובים כל אחד מן הדברים : של דברכללו.  חכםעצמואת חשיב שי

אחר שקבע ל אך. גאוההזה של ה בור מיד ליפול בעלולהרי הוא ,  בוהוא קייםהאדם ש
 מן המחשבה נובעת הצאהלא תהיה התו,  לתהלהוראויהיותו חשוב את עובדת האדם בלבו 

כות נמצא בהן ו ואפילו הפ, ממנהנבענה תונותומש רבות צאותאלא תו, הזאת אחת בלבד
 .ונותומתכ ושתיהן לדבר אחד , מסבה אחתשנבעו

 והוא מיוחד במעלתו כפי לתהלה שכיון שהוא ראוי ,א גאה אחד שיחשוב בלבוימֵצ
בין , בין בשבתו,  רב בין בלכתובכבוד תראוי לו גם כן שיתנהג בדרך מיוחד, מחשבתו
לא ישב אלא , עקבו בצד גודלו, רבהלא ילך אלא בנחת  ו.בדיבורו ובכל מעשיו, בקומו

וגם , עם נכבדי העםרק  אלא הכללא ידבר עם ,  כנחשלאט לאטלא יקום אלא , אפרקדן
 - מעשיוכל שאר כך בו,  קצרים כמאמרי התרפיםשפטיםביניהם לא ידבר אלא מ

 רבהכבדות  דרכיו יתנהג בובכלבמלבושיו , במאכלו ובמשתיו, בפעולותיו, בתנועותיו
 .חוליו אבן או ותכאילו כל בשרו עופרת וכל עצמ

צריך שיהיה , המעלות שהוא ראוי לתהלה ורב בגלל ש, גאה אחר שיחשובאוימֵצ
  ולבקש עמו כי לא יאות שֶיֶהְרסו בני האדם לדבר , הארץ ושהכל ירעשו מפניועיש אתמר
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,  עזותלהם וואם יעפילו לעלות אליו יבהלם בקולו וברוח שפתיו יהומם בענות, ממנו דבר
 . ופניו זועפות בכל עת ובכל שעה

 לכבוד  לו שאי אפשרד ע,כבר כל כך גדול ומכובדהוא  גאה אחר שיחשוב בלבו שויש
הדבר הזה יעשה מעשים כמעשה העניו את להראות כדי ו,  כלללו זקוק ממנו ואינו לפרוש
 :ולבו מתנשא בקרבו לאמר,  וענוה עד אין חקרה להראות שפלות גדולמדותיו על ויפריז

הרי ש, ואין לי אלא לוותר עליו,  לכבודזקוק שכבר איני  עד כך נכבדוכלאני כל כך רם 
 .  אצליכבר רב הוא 

עד ,  בדרכיוידוחיות ייולה במעלותיו מאוד מיוחדשרוצה להיות ,  גאה אחרוימצא
 שרוצה שעוד אלא, והו כל העולם על המעלות אשר הוא חושב שיש בושלא די לו שיהלל

 בכבוד ורוצהזה מתגאה בענוותו אדם  ונמצא .ירבו להוסיף בתהלתו שהוא העניו שבענוים
עצמו תחת קטנים ממנו הרבה או  את גאה כזה ישים. עצמו בורח ממנואת  שמראה כךעל 

ולא ירצה בשום תואר מתארי ,  בזה תכלית ענוהלהראותיחשוב ו, תחת נבזים שבעם
 . אין חכם ועניו כמוני בכל הארץ: אומר בקרבוולבו ,הגדולה וימאן בכל העילויים

לא יבצרו מכשולות , ענויםגאים כאלה אף על פי שלכאורה מראים עצמם , ואמנם
 משלו וכבר. החרסיםת גאותם כלהבה היוצאת מבין ישבלי ידיעתם תהיה מתגלעד , להם

משל לבית מלא תב� והיה בבית חורי� והיה  : )יח יז הרבבמדבר ( ברכהל כרונםחכמים ז
,  שהיה בתו" אות� החורי� יוצאהתב�לאחר ימי� התחיל אותו , התב� נכנס בה�

 יוכלו להסתיר את עצמם שלא,  כן הדבר הזה.ידעו הכל כי היה אותו הבית של תב�
 פסולה ושפלות בענוההם ש ,דרכיהםוומחשבתם הרעה תהיה ניכרת מתוך מעשיהם , תמיד

 .מרומה

אבל ,  מעשהכלל לביאוהילא וה בלבם טמונ גאים אחרים שתשאר גאותם וימצאו
מו יחכה רבים הדברים לאמיתם ושלא ם את כליודעיויחשבו בלבבם שהם חכמים גדולים 

יתכן מה שקשה להם לא ש מתוך מחשבה ,זולתםאיש ו לב לדברי מ על כן לא ישי.םתכמו
 עד שלא ,ומה ששכלם מראה להם כל כך ברור הוא וכל כך פשוט,  לאחריםידועיהיה ש

ספק אין להם  ו, אחרוניםבין אם הם ראשונים ובין אם הם,  עליהםהחולקיםו לדברי שיחש
דעתם את אחור ול החכמים  אתתולדות הגאוה המשיבההם  אלה כל.  נכונהסברתםש

 אך זה שלא שמשו כל צרכם שתלמידיםגורמת ל אףו ,מסירה לב ראשי החכמהו מטפשת
 משלי טז( כולם נאמר ועל. שוים להםנחשבים בעיניהם ככבר חכמי החכמים ונפקחו עיניהם 

ְּגַבה ּ ָכל'ה ּתֹוֲעַבת ):ה וידע ויבין כי אין ,  מכולםלהנקותהרוצה במדת הנקיות ועל  !ֵלב ּ

את מכיר חסרונותיו ואת אין שכל האדם רואה בעטיה  אשר ממשרון והגאוה אלא עו
 היה סר ומתרחק מכל הדרכים אמתאת הו היה יכול לראות והיה מכיר ילשא, פחיתותו

זה בסיעתא דשמיא בבואנו אל מדת על  נדבר ועוד. רברחק מ האלה ות והמקולקלותהרע
לקראת סוף אשר מפני הקושי הגדול שיש בהשגתה הושמה בדברי רבי פנחס , הענוה

 .רשימת המידות

  זרהעבודהכל הכועס כאלו עובד  : שאמרו עליו, הרגזן קיים. הכעסעל עתה ונדבר
 עד ,עס על כל דבר שיעשו נגד רצונו ומתמלא חימהו והוא הכ.)משנה תורה הלכות דעות ב ז(
כי , היה יכולת בידות להחריב עולם מלא אם יכולאיש כזה .  בל עמו ועצתו נבערהלבוש

 ): דאיוב יח(יות הטורפות ועליו נאמר  החככלאין השכל שולט בו כלל והוא סר טעם ממש 
ַאפֹו ַהְלַמַעְנך ֵתָעַזב ָאֶרץ ְוֶיְעַתקטֵֹרף ּ ַנְפׁשֹו ּבְ ּ  לעבור על ודאיב עלולוהוא  .ִּמְמקֹמֹוּצור  ָּ

  ואל אשר כעסוכי אין לו מניע אחר אלא , כךמיני עבירות שבעולם אם חמתו תביאהו ל
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 שלא על כל דבר אשר יבואהו שלא כרצונו אם ,מזה שונה כעסן קייםו. ילךלשם יביאהו 
 שקראוהו והוא . ירגז ויכעס כעס גדולמצב רוגז בהגיעו לאך ,קטן ואם גדול יבער אפו

כי תקלה ,  זה רע ודאיוגם .קשה לכעוס וקשה לרצות ): יאבות ה( ברכהלכרונם חכמים ז
 קייםו. ידו בזמן הכעס ואחרי כן לא יוכל לתקן את אשר עוותו מתחתרבה יכולה לצאת 

 לכעס יהיה כעסו כעס קטן ולא יסור כשיגיע שלא יכעס על נקלה ואפילו ,כעסן פחות מזה
יותר מן הראשונים  ההיזק מן מרוחקזה כעסן ו. שומר את עברתו אך ,מדרכי השכל

 כל עודכי , לו זהיר איננו עדיןשלא הגיע להיות נקי כי אפי - גם זאת ודאי אך, זכרנוהש
 . לא יצא מכלל כעסןמשפיע עליו שהכעס

 אלא כעס , ולא לכלהלהשחית שקשה לכעוס וכעסו לא ,פחות מזהכעסן עוד וקיים 
 עד שגם וטבעמחמת דהיינו משעה שהכעס מתעורר בו ,  ולא יותררגע?  זעמווכמה. עטומ

קשה לכעוס ונוח  ):שם( ברכהלנם כרווזה הוא שאמרו חכמים ז, התבונה תתעורר כנגדו
עד  ואם הוא מתגבר עליו , לכעסמתעוררכי טבע האדם , ודאיב זה חלק טוב ואכן .לרצות

 אותו הכעס הקל לא שאפילו ומתגבר עליו ,שאפילו בשעת הכעס עצמו לא יבער הרבה
כרונם זחכמים  ואמרו . ודאי שראוי לשבח הוא-  אלא יעבור וילךארוךיעמוד בו זמן 

ִלי ֶאֶרץ ַעל ֹּתֶלה ): אחולין פט( רכהבל  אי� העול� מתקיי� אלא בשביל �) איוב כו ז( ָמה ּבְ
תעורר טבעו בכעס והוא בהתגברותו בולם ההיינו שכבר ד , מריבהבשעתמי שבול� פיו 

מקפיד על שום דבר הוא  היה לאש,  מדתו של הלל הזקן עולה על כל אלהאמנם. פיואת 
. ודאי הנקי מן הכעס מכל וכלב הוא זה ). אשבת לא( בו היתהעס לא ואפילו התעוררות של כ

 ואפילו ,) אשבת לד(  לכעוסשלא כרונם לברכהזחכמים אפילו לדבר מצוה הזהירונו , אכןו
כי אם ,  כעסבלי אך - ולא שלא ייסרם אלא ייסרם וייסרם, הרב על תלמידו והאב על בנו

ואמר שלמה , הלביהיה כעס הָּפנים לא כעס דריך אותם בדרך הישרה והכעס שיראה להם י
רוֲחך ִלְכעֹוס ַאל :) טקהלת ז( ְָתַבֵהל ּבְ ּ ֵחיק ְכִסיִלים ָינוַח ּ ִּכי ַכַעס ּבְ ּ  ִּכי ): באיוב ה( ואומר .ּ

 אד�בשלשה דברי�  ): ב סהביןעירו( ברכהלכרונם זחכמים  ואמרו .ָּכַעׂש ֶלֱאִויל ַיֲהָרג
  . בכיסו ובכעסוובכוסו : ניכר

 לעצמו דבר המקנא מרויח איןכי , תוטפשו גם היא אינה אלא חסרון ידיעה ,הקנאה
 הכתוב וכמאמרפסד לעצמו גורם הואינו אלא , מי שהוא מקנא בולד גורם הפסוגם לא 

 עד שאם , יש מי שטפשותו רבה כל כךואמנם .ּ ָתִמית ִקְנָאהּוֹפֶתה ): באיוב ה(זכרתי הש

 עד שאפילו הטובות שבידו לא , ויצטערוידאג וש חולשהיחטוב דבר חבירו אצל יראה 
 וזה הוא שאמר עליו החכם .מה שהוא רואה ביד חברועל צער חמת ה מגרמו לו הנאהי
אבל ,  יש אחרים שאינם מצטערים וכואבים כל כךאמנם . ֲעָצמֹות ִקְנָאהּוְרַקב ): למשלי יד(

מעלה ל רוחם בראותם אחד עולה תקררת ולפחות צער והשאיזבתוכם אף על פי כן ירגישו 
כל שכן אם מאותם אשר אין לו אהבה רבה ,  לוקרוביםיתירה אם לא יהיה מאוהביו היותר 

 שבפיהם אפשר שיאמרו דברים ,וראה. אחרתכל שכן אם יהיה גר מארץ , עמו הוא
רוב ברוב פי יארע על ש דבר הואזה ו. אך לבם רע בקרבם,  או מודים על טובתוכשמחים
כל שכן אם ו .נקו ממנה לגמריהתכי אף על פי שלא יהיו בעלי קנאה ממש לא , אדםבני ה

כל בעל מקצוע שונא את חבריו [ לחבריהכל אומ� סני כן ש, בעל אומנותו מצליח בה

לו ידעו ולו יבינו , ואמנם.  וכל שכן אם מצליח בה יותר ממנו,)אשית רבה יט ברב( ]למקצוע
והכל כאשר לכל , ) ביומא לח( ]שערה[  אפילו כמלא נימאאי� אד� נוגע במוכ� לחבירוכי 
 טעם להצטער בטובת להם לא היה - הוא כפי עצתו הנפלאה וחכמתו הבלתי נודעת' מה

 .רעיהם כלל
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 טובת ישראל שלמה תהיהש כדיש, ישייעד לנו הנביא על הזמן העתידהדבר  וזה הוא 
 צער לאחד יהיהואז לא , המדה המגונה הזאתאת בנו  להסיר מלבהואיקדים הקדוש ברוך 

 .קנאהחשש מדבריו מפני את עצמו ואת וגם לא יצטרך המצליח להסתיר , בטובת האחר
ּ ִקְנַאת ֶאְפַרִים ְוצְֹרֵרי ְיהוָדה ִיָכֵרתוְוָסָרה ): יגישעיה יא( שכתוב וזה הוא ְּיַקֵנא  לֹאֶאְפַרִים  ּּ

ְּיהוָדה ִויהוָדה לֹא ֶאת , הוא השלום והשלוה אשר למלאכי השרת וזה .ֶאְפָרִים צֹר ֶאתָי ּ

כי כולם , ואין אחד מתקנא בחברו כלל, מקומואשר כולם שמחים בעבודתם איש איש על 
 . ושמחים בחלקםבידםלזים על הטוב אשר ו ועההאמת לאמיתאת יודעים 

,  יום מותו לב האדם עדהמיגעתהלא היא ,  כי אחות הקנאה היא החמדה והתאוה,וראה
 ואמנם. בידואי� אד� מת וחצי תאותו  ):קהלת רבה א( ברכהלכרונם ז חכמים וכמאמר

שניהם כאחד רעים ,  והשני הוא הכבודהכסף הוא האחד: עיקר התאוה פונה לשני ראשים
את  ונותנת היא האוסרת אותו במאסר העולם כסףחמדת ה. מאד וגורמים לאדם רעות רבות

ע ֶכֶסף ּ ֶכֶסף לֹאֹאֵהב ): טקהלת ה(כענין הכתוב ,  זרועותיועבותות העמל והעסק על ּבַ  .ִּיׂשְ
 רובכי כמה תפלות נאבדות וכמה מצות נשכחות מפני , היא המסירה אותו מן העבודהו

 כרונם לברכהזחכמים  אמרו וכבר. תורההכל שכן תלמוד ו,  הסחורהרובהעסק ויגיעת 
 .בסחורהבאות� שהולכי� מעבר לי�  - )דברים ל יג( איֵּמֵעֶבר ַלָים ִה ְולֹא ): אעירובין נה(

 רבות לסכנות המוסרת אותו היא . בסחורה מחכי�המרבהלא כל ו ): ואבות ב( שנינו וכן
מרבה נכסי�  ):שם( שנינו וכן. יג הרבההשומתשת את כחו ברוב הדאגה אפילו אחרי ש

 השכל חוקותאפילו על על מצות התורה ולעבור  פעמים רבות גורמת  ההיא .מרבה דאגה
 .ותהטבעי

 ולשאר לכסף את יצרו האדם שיכבוש י כי היה אפשר, עליה חמדת הכבודיתרה
 . את עצמו פחות מחבריוולראות לסבול ין הוא יכולאך הכבוד הוא הדוחק כי א, ההנאות

, הכבוד גלל ירבעם בן נבט לא נטרד מהעולם הבא אלא ב:ועל דבר זה נכשלו רבים ונאבדו
תפסו הקדוש ברו" הוא בבגדו  ): אסנהדרין קב( ברכהלכרונם זחכמים א מה שאמרו הווזה 

 :אמר לו?  בראשמי : לואמר.  ואתה וב� ישי נטייל בג� עד�ואני , חזור ב":ואמר לו
 גרם לקרח מי !]. איני מעוניי��א� כ"[ ! לא בעינא�הכי אי : לואמר. ב� ישי בראש

ֶתם ): יבמדבר טז(קרא מלא הוא  ומ.הכבוד?  עמועדתושיאבד הוא וכל  ּוִבַקׁשְ ְּכֻהָנה ּ ַגםּּ ּ. 
אליצפן את מפני שראה גרם נ לנו כי כל זה אמרו ) ב יחהבמדבר רב( ברכהלכרונם  זוחכמים

 .במקומובן עוזיאל נשיא והיה רוצה להיות הוא נשיא 

 דבהוציא לה )זוהר שלח(ברכה לכרונם לפי דעת חכמינו ז מרגלים לשגרםהדבר  הוא
שלא יהיו ,  יראתם פן ימעט כבודם בכניסת הארץ- על הארץ וגרמו מיתה להם ולכל דורם

בגלל  ? התחיל שאול לארוב אל דודלמה.  נשיאים לישראל ויעמדו אחרים במקומםהם
ֲחקֹות ַוֹתאַמְרןַּוַתֲעֶניָנה ): ז טשמואל א יח(שנאמר , הכבוד ים ַהְמׂשַ ּ ַהָנׁשִ אול  ּ ִּהָכה ׁשָ ֲאָלָפּ  וּבַ

ִרְבֹבָתיו אול עֹוֵין ֶאתַוְיִהי ...ְוָדִוד ּבְ ָּדִוד ֵמַהיֹום ַההוא ָוָהְלָאה ּ ׁשָ מית את לה גרם ליואב מי .ּּ

ר ִאם ): ידשמואל ב יט( דוד לושאמר ,  הכבוד?עמשא ָּצָבא ִתְהֶיה ְלָפַני ָכל לֹא ׂשַ ַּהָיִמים  ּ
 התשוקות והחמדות מכלדם יותר  הכבוד הוא הדוחק את לב הא: של דברכללו .ַּתַחת יֹוָאב

 .שבעולם

את מה שיכסה את  ללבוש, מה שיוכלאת היה האדם מתרצה לאכול , הכבוד ולולי
 צריך היה והיתה פרנסתו קלה עליו ולא , מן הפגעים אותוסתיריולשכון בבית ש, ערותו

 א הו מכניס , עצמו שפל ופחות מרעיו אתראותלא לי כד אלא ש.ללהעשיר כלכדי להתיגע 
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 ברכהלכרונם  רבותינו זאמרו כן על.  הקורה הזאת ואין קץ לכל עמלובעוביעצמו את 
שם (  אותנווהזהירו .הקנאה והתאוה והכבוד מוציאי� את האד� מ� העול� ): כזאבות ד(

שמתענים ים האנשהם רבים  כמה. כבודואל תחמוד לעצמ" אל תבקש גדולה  ): הו
 מכובדת איננה במלאכה שעוסקים להתפרנס מן הצדקה ולא עצמם את יםשפילמברעב ו
אותם אנשים  ירצוויותר ? ו מזה גדולטפשות לך היש. כבודםעט  מיראתם פן יַמ,בעיניהם

 שלא ובלבד, בבטלה המביאה לידי שעמום ולידי זימה ולידי גזל ולידי כל גופי עברות
 אשר ברכהלכרונם  זחכמינו, ואמנם. כבודם המדומהאת זות  ולהבמעלתםאת להשפיל 

אהוב את המלאכה ושנא את  ): יאבות א( אמרוהורונו והדריכונו תמיד בדרכי האמת 
 :ולא תימרושקיל אגרא  בשוקא נבילתאפשוט  ): אפסחים קיג( עוד ואמרו .הרבנות

אד� : ואל תאמר, פשוט עורות של נבילות בשוק וקבל שכר[ .כהנא אנא, גברא רבא אנא

לעול� יעבוד אד� עבודה שהיא זרה לו  ): אבבא בתרא קי( עוד ואמרו ].כה� אני, גדול אני
 .לבריותואל יצטר" 

 יבלתו ,אדםבפני ה אשר היותר גדולים ים הכבוד הוא מן המכשול:דבריםם של כלל
ט בכבוד יצטרך למע  כל זמן שהוא חס על כבוד עצמו כילקונו לו להיות עבד נאמן יאפשר

ּ וְנַקלִֹתי): כבשמואל ב ו( השלום הוא מה שאמר דוד עליו זה. טפשותושמים מפני   עֹוד ּ
ֵעיָני ָפל ּבְ  אמרו וכן , האמיתי אינו אלא ידיעת התורה באמתוהכבוד .ִּמזֹאת ְוָהִייִתי ׁשָ

ָכִמים  ֲחָּכבֹוד):  להמשלי ג( שנאמר, אי� כבוד אלא תורה ): גאבות ו( ברכהלכרונם זחכמים 
אדם  הוראוי.  מועילבואינו אלא כבוד מדומה וכוזב הבל ואין כל דבר חוץ ממנה ו ,ִּיְנָחלו

 . אז יצליחו , גמורהטהרהנקי להנקות ולהטהר ממנו ה

. ן והמדות כולהמצות בנין אב לכל שאר וזה , מפרטי הנקיותרבים כאןכללתי עד 
ַמע  ). משלי א ה( לֹות ִיְקֶנהּ ָחָכם ְויֹוֶסף ֶלַקח  ְוָנבֹון ַתְחּבִֻיׁשְ

 על אף. ונקיות הזללהגיע כדי אדם מן ה קצת טורח דרושאינני יכול להכחיש שואכן 
 והמחשבה בדבר הזה קשה ,כל כך כמו שנראה לכאורהגדול  הטורח שאין ,פי כן אומר אני

 ויקבע ברצונו בקביעות להיות מבעלי המדה בלבוכי כאשר ישים האדם , מן המעשה
קלה הרבה יותר ממה שהיה ל לו תהפוך כךבעצמו את  במעט הרגל שירגיל ,הזאתהטובה 

 .תואמיתואת וכיח משהנסיון ,  דברזהו. יכול לחשוב
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 דרכי קנית הנקיות

 בדברי הקריאההוא התמדת , הנקיותאת מידת   שעל ידו ניתן לרכושהאמצעי האמיתי
 ה שכבר התאמתי אחרכי.  ההלכות ואם בעניני המוסראם בעניני, ברכהלכרונם חכמים ז

 על ידי כךהזריזות את הזהירות ואת  שכבר השיג יאחר, ה בוהצורךלאדם חובת הנקיות 
 הנקיות לרכוש אתלא ישארו לו עתה עכובים , ןממעכביה והתרחק ןשעסק בדרכי קניית
 בהכרח ידיעת לודרושה  כן ועל. ן שיוכל להזהר בכולכדיות ומצהאלא ידיעת דקדוקי 

 שהשכחה מצויה בגלל וגם. ות עד היכן הם מגיעיםוענפי המצאת לדעת , ןההלכות על בורי
חדש ל כדי אותם לו התמדת הקריאה בספרים המבארים דרושה , האלהעדיניםבדברים ה
 .לקיימםודאי שיתעורר ב ואז ,זכירתםאת בשכלו 

 כי ,אחרוניםה או קדמוניםשל ה קריאת מאמרי המוסר הכרחית היא בענין המדות וכן
אפשר שיאשם ,  להיות מן המדקדקים הנקייםשיחליט האדם י אחראפילופעמים רבות 
 אך . את הכלשידע י אפשרבלתי וחכם אין אדם נולד כי , בהםחסרון ידיעהבפרטים מפני 

לה י השכיל מתחשלאמה שלא ידע ויתבונן במה לשים לב לקריאת הדברים יתעורר עם 
הולך ומשגיח הוא , דברשם לב לכי בהיות שכלו ,  עצמםבספריםמה שלא ימצא בואפילו 

 .  חדשים ממקור האמתיניםיענצא ו ומםעל כל הצדדי

 ונוסף עליהם חסרון הבקיאות בידיעת , הזאת הם כל מעכבי הזהירותהמדהמעכבי ו
א ע� ול ): ואבות ב( ברכהלכרונם זחכמים  אמרו וכבר. כמו שכתבתי, המוסרהדינים או 

תלמוד  ): בקדושין מ( אמרו וכן.  לו לעשותיאפשרבלתי , דעו כי מי שלא י,האר( חסיד
 .מעשהמביא לידי ש � גדול
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 ג " יפרק

 ביאור מדת הפרישות

 דרוש שכל מה שביארנו עד עתה הוא מה ש,וראה. תחלת החסידותה היא הפרישות
 ביחסהפרישות ש ונמצא.  חסידכדי להיות  ומכאן והלאה הוא, צדיקותהיכדי ל אדםל
 ובאופן כללי.  טובבעשה ו בסור מרע וזושז, זריזותביחס לא כמו הזהירות יחסידות הל

וזאת  .קדש עצמ" במותר ל" ): איבמות כ( כרונם לברכהזחכמים א מה שאמרו יהפרישות ה
עצמו מן את פורש ומרחיק האדם  היות :לומררוצה , "פרישות"היא הוראתה של המלה 

 והענין.  עצמולאיסור גיע ישלא מתוך כוונה היינו שאוסר על עצמו דבר היתרד, הדבר
 אף על פי שעכשיו אינו גורם לו וכל שכן ,מת רעי ממנו גרעלולה לנבועששכל דבר , הוא

 נםיש:  דרגותשלש וראה שיש כאן והתבונן.  ויפרוש ממנורחקתי - שאיננו רע ממש
 ברכהלכרונם יגותיהם והם הגזרות והמשמרות שגזרו חכמינו ז סינםשי, האיסורים עצמם

להיות כונס בתוך ו , ההרחקים שמוטל על כל פרוש ופרוש לעשותנםויש,  כל ישראלעל
דהיינו להניח מן ההיתרים עצמם שלא נאסרו לכל ישראל ,  לעצמוגדריםשלו ובונה 

 .רחק גדולמ מרוחק מן הרע שיהיהולפרוש מהם כדי 

 ברכהלכרונם  חכמינו זוהרי ?נין לנו להיות מוסיפים והולכים באיסורים מ:ם תאמרוא
 עלי"לאסור בא שאתה  תורהל" הלא דיי" מה שאסרה  ):כט אירושלמי נדרים (אמרו 

 בחכמתם שצריך לאסור ולעשות ברכהלכרונם  והרי מה שראו חכמינו ז?דברי� אחרי�
 ולא היות מותרהיותו ראוי לאת   ומה שהניחו להיתר הוא מפני שראו,עשוהוכבר  משמרת
,  שאין גבול לדבר הזה- ועוד? ן אשר לא ראו הם לגזור אותגזירותולמה נחדש עתה , אסור

 אמרו ברכהלכרונם וחכמינו ז,  ומעונה ולא נהנה מן העולם כללשומםונמצא אם כן האדם 
ניו ולא רצה  ליתן דין לפני המקום על כל מה שראו עיאדם שעתיד )מח בירושלמי קדושין (

 ְוכֹל ): קהלת ב(לפסוק  וסמכו דבריהם,  לו והיה יכולמותרלאכול ממנו אף על פי שהיה 
ֲאלו ֵעיַני לֹא ָאַצְלִתי ֵמֶהם ר ׁשָ ֲּאׁשֶ ּ.  

 על הזהירו ברכהלכרונם חכמינו זו יתכרחה ודרושהכי הפרישות ודאי ,  היאהתשובה
ים ):ספרא(  הוא מה שנאמר.חשיבותה  אמרו עוד .פרושי� תהיו - )ויקרא יט ב( ּיוּ ִתְהְקדֹׁשִ

פסיקתא דרב ( אמרו עוד . קל וחומר מנזיר,קדושכל היושב בתענית נקרא  ): אתענית יא(

אמרו עליו ששתי , זה חזקיהו מל" יהודה )משלי יג כה( ֹאֵכל ְלׂשַֹבע ַנְפׁשֹו ַּצִדיק ):כהנא
והיו ישראל מלעיגי� , ו� בשר היו מעלי� לפניו בכל ישלאגודות של ירק וליטרא 

בשעת מיתתו זק� ש, רבינו הקדושעל  ): אכתובות קד( עוד אמרו ? זה מל":ואומרי�
 נהניתי מ� העול� הזה אפילו באצבע שלא גלוי וידוע לפני" : ואמר,עשר אצבעותיו

עד שאד� מתפלל על דברי תורה שיכנסו בתו"  ): כו דבי אליהותנא( אמרו עוד .קטנה שלי
מורים ה מאמרים אלה כל . ושתיה שלא יכנסו בתו" מעיואכילהלל על  יתפ�מעיו

 .פרישותוהחובה בהתנהגות של צורך את הבפירוש 

 הענין הוא .זהמהפך ה  עלהמוריםהמאמרים את על כל פנים צריכים אנו לתרץ ולם א
ויש פרישות שהוזהרנו , עליה שנצטוינויש פרישות : כי חילוקים רבים ועיקרים יש בדבר

ְּתִהי  ַאל ): טזקהלת ז( השלוםוזה הוא שאמר שלמה המלך עליו , ההכשל בל שלא הליע
ה  לנו היות כל שהתבאראחר  ל כי,ונאמר ההפרישות הטובמהי  עתה ונבאר !ַּצִדיק ַהְרּבֵ

 לנו גם כן ה והתאמת,בראיותל והוכחנו יכמו שכתבנו כבר לע, עניני העולם נסיונות לאדם
 האדם להמלט שיוכליתברר בהכרח שכל מה ,  דעתו אל הרעותרוב חולשת האדם וקרבת

 כי, נגרמת מהםכדי שיהיה נשמר יותר מן הרעה אשר , מן הענינים האלה ראוי שיעשהו
 המאכל : משלדרך. בעקבוכלשהו אין לך תענוג עולמי אשר לא ימשוך אחריו חטא 

   את מושך אחריולוי הכרסימ, םולא. מותרים הם,  מכל אסורי האכילהקווכשנוהמשתה 
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 , שכןכל.  רעיםדבריםהזנות ושאר את ומשתה היין מושך אחריו , פריקת העול
חסר לו רגילותו תאם פעם אחת ,  לשבוע מאכילה ושתיהעצמואת שבהיות האדם מרגיל 

בתוקף עמל הסחורה ויגיעת עצמו את  זה נמצא הוא מכניס ומפנימאד בכך יכאב לו וירגיש 
ומשם אל ,  ומשם נמשך אל העוול והגזל,כרצונו ך שולחנו ערויהשיהכדי  ,יןיהקנ

עצמו מן העבודה ומן התורה ומן את  ומסיר, כךהשבועות וכל שאר החטאים הבאים אחר 
 .הנאות אלהה מרצון אחרמשך נ לא התחלן ההאם מהיה נמנע מכל זה ו, התפלה

 הגיעה תורה לסו� דעתו אלא ): אעבסנהדרין (ין בן סורר ומורה  זה אמרו בענוכענין
 ויוצא לפרשת מוצאשל ב� סורר ומורה שסו� מגמר נכסי אביו ומבקש למודו ואינו 

 ענין על וכן . אמרה תורה ימות זכאי ואל ימות חייב�דרכי� ומלסט� את הבריות
 כי זאת וראה .מ� היי�כל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו  ): אסוטה ב(הזנות אמרו 

 העבירה קשה בעת מעשהכי כיון שבהיותו , מיצרונצל כדי שיהיא תחבולה גדולה לאדם 
עצמו את  רחוק ממנה ישאיר שבעודנועל כן צריך ,  ולכבוש אותו את היצרעליו לנצח

 , הבעילה עם אשתו מותרת היא היתר גמורהנה. כי אז יהיה קשה ליצר לקרבו אליה, רחוק
 חכמים מצויים אצל נשיהם תלמידישלא יהיו כדי  תקנו טבילה לבעלי קריין  כברםולא

התאוה את אדם ה של נפשוהוא מטביע ב,  אף על פי שהמעשה עצמו מותרשכן, כתרנגולים
 אבר ): אסנהדרין קז( ברכהלכרונם זוכמאמר רבותינו , הזאת ומשם יכול להמשך אל האסור

 אלא שאפילו בשעה הראויה , עודולא .בע ש�מרעיבו,  רעב�משביעו, קט� יש באד�
שהיה מגלה טפח ומכסה טפחי�  ): בנדרים כ( על רבי אליעזר אמרו, נהוהעת ההגו

 . ליהנות אפלו בשעת הנאתושלא כדי ,ודומה למי שכפאו שד

 מצאו בהםאלא שלא י, םצורת עלשוטים לא הזהירה התורה על יפיים או י והקהבגדים
 מי לא ידע שמלבישת הפאר והרקמה ולםא. ז כולם מותריםהיה בהם ציצית ואתכלאים ו
מלבד הקנאה והתאוה והעושק הנמשכים מכל מה שהוא ,  בהגובל וגם הזנות הגאוהתמשך 

כיו� שרואה  ): ובראשית רבה כב( ברכהלכרונם זחכמים  וכבר אמרו .להשיגויקר על אדם 
 הטיול . זה שלי:אומר,  ומסלסל בשערובגדיוממשמש , היצר אד� שתולה בעקבו

אמנם כמה בטול תורה נמשך , דין תורה מותר הואשמ אם אינו בדבר אסור ודאי והדבור
רֹב ): יטמשלי י( ואומר .כמה מן הליצנות, כמה מן השקרים,  מן הלשון הרעכמה, ממנו  ּבְ

ְּדָבִרים לֹא ֶיְחַדל ִכיל ּ ָפָתיו ַמׂשְ ך ׂשְ ע ְוחֹוׂשֵ ָּפׁשַ ְ ּ . 

לא ישובח מי זה  איך ,עצומותניני העולם אינם אלא סכנות כיון שכל ע:  הדברכלל
שלא יקח , ה ענין הפרישות הטובזהוו. םרחק מהתמלט מהם ומי שירבה לההשירצה ל
ו מפני הצורך ל הכרחימה שהוא את ו אלא ב שהוא משתמש שימושמן העולם בשום האדם 
 הזה העולם מן שלא נהנה, זכרתיה מה שהשתבח רבי במאמר שהוא. לו בטבעויש אשר 

יקר מ כמתחייבעם היותו נשיא ישראל ושולחנו שולחן מלכים , אפילו באצבע קטנה
ֵני ): א יארהזבודה ע( ברכהלכרונם  ז חכמיםוכמאמר, נשיאותו ִבְטֵנךׁשְ בראשית כה ( ְ ֹגִיים ּבְ

 לא , לא חזרת ולא קשות ולא צנו�שלחנ� שלא פסק מעל ,זה רבי ואנטונינוס - )כג
 המאמרים ושאר.  מלך יהודה כמו כןוחזקיהו .מה ולא בימות הגשמי�בימות הח

 של העולם הזה לפרוש מכל מה שהוא תענוג לאדםכולם מקיימים ומורים שיש , זכרתיהש
 .לא יפול בסכנתוש כדי

 למה לא גזרו עליו החכמים כמו ,הכרחיורך נצ דבר ואם כן שזה:  תשאל ותאמרואם
כי לא גזרו חכמים גזרה אלא אם כן ,  ופשוטהמבוארתובה  התשאכן?  ותקנותיםשגזרו סייג

  להם שיהיו די לאואין רוב הצבור יכולים להיות חסידים א, רוב הציבור יכולים לעמוד בה

                           



 44

 ביאור מדת הפרישות

שאר את  בזכותם כותולַז,  השרידים אשר בעם החפצים לְזכות לקרבתו יתברךאך .צדיקים
 , האחריםלקייםחסידים אשר לא יוכלו המשנת את  לקיים ראוי להם - םה בויהמון התלה

 שוה כולה לאומה שתהיה ישכיון שאי אפשר',  כי בזה בחר ה,הם הם סדרי הפרישות האלה
 יחידי סגולה אשר יכינו את ימצאולפחות , במעלה כי יש בעם דרגות דרגות איש לפי שכלו

 יתברך והשראת ' האהבתמוכנים להלא המוכנים יזכו גם ועל ידי , עצמם הכנה גמורה
 ): יבויקרא רבה ל(מינים שבלולב ה תארבעעל  ברכהלכרונם זחכמים  שדרשו וכפי. שכינתו

 לוי במעשה בןאליהו זכור לטוב אמר לרבי יהושע שמצאנו ו .יבואו אלה ויכפרו על אלה
וכי משנת " : לומרא אף הוא "?ולא משנה היא" :ואמר ל כש,עולא בר קושבשל 

  ). דירושלמי תרומות ח( "?חסידי� היא

מה את  מן העולם לוקחים אשר לא די שאינם ,א כדרך הטפשיםי הה הפרישות הרעאך
 ם ביסוריגופםאת  יםיסרמ והכרחי מעצמם גם את ההם מונעיםאלא ש, שאין להם הכרח בו

סג� שי לאד� אסור : חכמים אמרו, אלא אדרבא.לא חפץ בהם כלל'  זרים אשר הםודברי
טול יצרי" להוא כל מי ש ): ח חירושלמי פאה(ובענין הצדקה אמרו , ) בתענית כב( עצמו
 - )בראשית ב ז( ּ ַחָיהְלֶנֶפׁש ): בתענית כב( אמרו וכן . הרי זה שופ" דמי��  נוטלואינו

 , חוטאנקראכל היושב בתענית  ): אשם יא( ואמרו .נשמה שנתתי ב" החיה אותה
פרשו שמדובר באד� שלא מסוגל לעמוד בקושי [ בדלא מצי מצער נפשהוה והעמיד

 והיה רוחץ , על אכילת הבוקר) יזמשלי יא( ַנְפׁשֹו ִאיׁש ָחֶסד ֹּגֵמל : היה אומרוהלל ].התענית

 לך הכלל הרי ).ויקרא רבה לד( וידיו לכבוד קונו קל וחומר מדיוקנאות המלכים פניואת 
וכל מה , מנו ראוי לו שיפרוש מ-  העולם הזהבעניני לאדם יהכרחכל מה שאינו : האמיתי
 וא לו אם הוא פורש ממנו הרי ההכרחי שהוא כיון -  לו מאיזה טעם שיהיההכרחישהוא 
 ,קול הדעתי מסור אלא לשואך משפט הפרטים על פי הכלל הזה אינ, אמיתיזה כלל ו. חוטא

ְכלֹו ְיֻהַלל ְלִפיו  ואין ,כל הפרטים כי רבים הםאת י אפשר לקבץ כי א, )משלי יב ח( ִאיׁש ּׂשִ

 .   אלא דבר דבר בעתו, כולםאת להקיףשכל האדם יכול 
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 ויש בדיניםיש פרישות , בהנאותיש פרישות  :שלשההם  הפרישות הראשיים חלקי
דהיינו שלא לקחת  ,א מה שהזכרנו בפרק הקודםי בהנאות ההפרישות. במנהגיםפרישות 

 כל מה שהוא תענוג לאחד מן אתקיף מ ודבר זה .מחייבמה שהצורך את  אלאמדברי העולם 
, כל כיוצא בזהבבשמיעות ו, בטיולים, במלבושים, בבעילות, יםבמאכל: היינוד, החושים

 .מצוההוא  שהעונג בהם חוץ מימים

יחיד במחלוקת אם  לדברי אפילו ושלחש, א להחמיר בהם תמידי בדינים הוהפרישות
ולהחמיר בספיקות , אקולו תמרהחיה תהטעמו נראה אפילו שאין הלכה כמותו ובתנאי שלא 

מאמר את  ברכהלכרונם  ביארו לנו חכמינו זוכבר. ןאפילו במקום שאפשר להקל בה
י לֹא ְמֻטָמָאה וְנֵבָלה , אלהים' הּ ֲאָהה ָוֹאַמר ):יחזקאל ד יד(יחזקאל  ִּהֵנה ַנְפׁשִ ּ   לֹאֵרָפהּוְטּ

ָּאַכְלִתי ִמְנעוַרי ְוַעד ר  ַּעָתה ְולֹא ּּ ׂשַ ִפי ּבְ ִּפגולָבא ּבְ שלא אכלתי מבהמה שהורה בה  -ּּ
בשר בהמה שנוטה למות וממהרי� לשוחטה לפני [ חכ� ולא אכלתי מבשר כוס כוס

 איהו דאחמיר אנפשיהאלא , ודאיבכל זה מותר הוא מן הדין ו ). בלזחולין ( ]שתעשה נבלה
 שאין לפרושים ללמוד ממה שהותר לכל עיללזכרתי ה וכבר .]וא זה שהחמיר על עצמוה[

 . לו ומן הדומה לדומההדומהרחק מן הכיעור ומן תהל שכן להם יש, ישראל

,  לגבי אבאחמראאנא בהאי מילתא חלא בר  ): אשם קה( אמר מר עוקבא וכן
 ואנא, ר כי השתא לא הוה אכל גבינה עד למח,דאילו אבא כד אכל בשרא האידנא

אני בעניי� זה כחומ( ב� יי� [ בהאי סעודתא לא אכילנא בסעודתא אחריתי אכילנא
ואילו אני אוכל , שכ� הוא א� אכל בשר לא אכל גבינה עד למחרת באותה שעה, לעומת אבי

שאם לא כן לא היה ,  כמו שהיה אביו עושהההלכה שאין פסק ובודאי .]כבר בסעודה הבאה
 היה מר עוקבא קורא ן בפרישותו ולכהיהאלא שאביו מחמיר , לכךד וגינב מר עוקבא עושה

 .  כמוהו שלא היה פרוש כל כך בגלל ,"חלא בר חמרא"עצמו ל

את לפנות כדי  המדינית מן החברה ותתבודדות וההבדלהא הי במנהגים הוהפרישות
שכבר , רהאח ובתנאי שלא ִיֶטה גם בזה אל הקצה ,לבו לעבודה וההתבוננות בה כראוי

לעול� תהא דעתו של אד� מעורבת ע�  ): אכתובות יז( כרונם לברכהזחכמים אמרו 
ִדים ְוֹנָאלו   ֶאלֶחֶרב ): אמכות י( אמרו וכן ,הבריות ַּהּבַ חרב על שונאיה� של  )ירמיהו נ לו(ּ

 .ועוסקי� בתורה ]לבד[ בבדשיושבי� בד  ]לשו� נקיה לתלמידי חכמי�[ תלמידי חכמי�
כדי  אחר כך ויתבודד, מודו או לפרנסתוי לו ללדרושזמן שלהאדם עם הטובים אלא יתחבר 

 זה למעט בדיבור ובכלל. דרכי היושר והעבודה האמיתיתאת להדבק באלהיו ולהשיג 
 וכל כיוצא בזה מן הענינים ,ארבע אמותיולחוץ מ להסתכל ושלא, בטלההזהר משיחה היול

 , האלההחלקיםשלשת ו. הגותו הטבעיתהופכים להתנששהאדם מרגיל את עצמו בהם עד 
 מפעולותהנך רואה שהם כוללים פעולות רבות , אף על פי שאמרתים לך בכללים קצרים

הפרטים אי אפשר למסור כי אם לשיקול הדעת להישיר את כל  וכבר אמרתי לך ש.האדם
 . יושר הכלל ואמיתועלאותם 
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 בגריעות האדם שיסתכל ,איהפרישות המידת  את רכוש על ידהל תהדרך המובחר
 מה כי. מהם נבוע לעלולותוהרעות הגדולות ש, תענוגות העולם הזה ופחיתותם מצד עצמם

כדי להצליח  ותחבולות  רבכחהאדם ך י עד שצר,האלההטבע אל התענוגות את שמטה 
 טובים וערבים הם אשר הדברים במראה מתפתות הוא פיתוי העינים ה,ן מהושלפר

 ַּוֵתֶרא ): ובראשית ג(כעדות הכתוב ,  הוא הפיתוי שגרם לחטא הראשון שיעשה.לכאורה
ה ִכי טֹוב ָהֵעץ ְלַמֲאָכל ְוִכי ַתֲאָוה ָּהִאׁשָ ִכיל ַוִתַקח ִמִפְריֹו ְוֶנְחָמדּהוא ָלֵעיַנִים  ּ ּ ָהֵעץ ְלַהׂשְ ּּ ּ

,  מדומה ובלי שום התמדה,לגמרי אבל כשיתברר לאדם היות הטוב ההוא כוזב .ַּוֹתאַכל

 על כן . כלל בוודאי שימאס בו ולא ירצה,  ממנושעלול בנקל לנבועבו אמיתי או ש והרע
 , להכיר בחולשת התענוגים האלה ושקרם:למד את שכלול שצריך האדם הלימודזהו כל 

 . ולא יקשה בעיניו לשלחם מאתוםהבעד שמאליו ימאס 

 ונפסד דאֵב היש דבר - היותר מוחש ומורגשנוג התעהוא שתענוג המאכל הנה למשל 
למערכת  וירד ושיצא ממנכ ומיד, שהרי אין שיעורו אלא כשיעור בית הבליעה? יותר ממנו

 אם אכל ברבורים במידה שווהיהיה שבע והאדם  . אבד זכרו ונשכח כאילו לא היההעיכול
את ים אל לבו  כל שכן אם יש.אכל לחם קיבר אם אכל ממנו כדי שביעהאו אבוסים 
האכילה מן  נגרםהכובד שאת ולפחות ,  לבוא עליו מחמת אכילתוותשיכול ות הרבהמחלות

כיון ,  הזהתענוג באדםודאי שלא יחפוץ ב אלה ומחמת.  שכלואתוהעשנים המהבילים 
 . רעה-שטובתו אינה טובה ורעתו

הטוב  שאפילו ,יראההאדם  ןאילו יתבונן בה,  כל ההנאות שבעולם שאר,כמו כןו
 שלא עד ,ארוךלזמן  קשה ון מהגרםאלא לזמן מועט והרע שיכול להנו  אינןהמדומה שבה

וח הטוב המועט ורה בשבילסכנות הרעות לעצמו את  הכניסשכל לאדם  שום בעל ירצה
 לאט לאט, את עצמו ויתמיד בעיונו על האמת הזאתהאדם  וכשירגיל. פשוטדבר  וזה ,ההוא
פתויי ההנאות אחר ר החומר אוסר אותו בו ולא יתפתה  אשהטפשותחפשי ממאסר ליצא 

 .  כמו שכתבתי, ההכרחיאת  שאין לו לקחת מן העולם אלא וידעימאס בהן ו, הכוזבות כלל

 מונעת  חוסר ההתבוננותכך, ת הפרישותיקנל מת גור זהדברב ותמו שההתבונוכ
 כי .הבל ומרבים ההתמדה בין השרים ואנשי הגדולות הרודפים אחר הכבודכן גם  ו,האות

 לחמוד האי אפשר שלא תתעורר בו תאו,  את היקר ההוא והגדולה ההיא האדםבראות
 הוא ריוה, על כל פנים מידי מלחמה לא ימלט, נצח אותוליצרו ללא יניח אם  ואפילו .אותם
ית  ָלֶלֶכת ֶאלטֹוב ): בקהלת ז( זה אמר שלמה וכענין. בסכנהנתון  ית ּבֵ ֵּאֶבל ִמֶלֶכת ֶאל ּבֵ

ֶתה  עניני  האדם אתמעיניהיא  רה שמסי כמוכי, א ההתבודדותי הכל המן הויקר .ִּמׁשְ

 דוד המלך עליו השלום בשבח הזכיר וכבר .חמדתם מלבואת  ה היא מעבירך כ,העולם
כָֹנה ִּיֶתן ִמי ָוֹאַמר ):ח- זתהלים נה(ההתבודדות ואמר  ִּלי ֵאֶבר ַכיֹוָנה ָאעוָפה ְוֶאׁשְ ּּ  ִּהֵנה .ּ

ר ָאִלין ְנדֹד ְרִחיקַא ִמְדּבָ מקום לעצמם  שיחדומצאנו ,  אליהו ואלישעוהנביאים .ֶסָלה ּּבַ

 הלכו ברכהלכרונם  החסידים הראשונים זוהחכמים. התבודדותם לצורךהרים ב
 ,שלמות הפרישותאת  מסייע לרכוש היותר  הזההאמצעיאת כי מצאו להם , בעקבותיהם

 . ההביל גם הם כמותם הבלי חבריהם ליגרמו להם לא שכדי

שלא ירצה האדם לדלג ולקפוץ , ית הפרישות הואיקנעת  צריך ליזהר בהדבר ממנוו
לאט  אלא יהיה פורש והולך .כי זה ודאי לא יעלה בידו, רגע אחדב ה שבהאחרוןאל הקצה 

 לגמרי כי אליהעד שיתרגל ,  מעט יותרה ומחר יוסיף עליה קצת ממנרכושיהיום , לאט
 .ממשטבע לו  לו כמתהפוך
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 ָטהֹור ֵלב ): יבתהלים נא( דוד שאמר כלשונו של , תיקון הלב והמחשבותיא ההטהרה
ָרא   ליצר אלא יהיו כל מעשיו מקום האדם במעשיושאיר שלא י, הואוענינה .ִלי ֱאלִֹהים ּבְ

 שאפילו .חומרייםוה אפילו במעשים הגופניים והתאוה החטא  לצדהחכמה והיראה ולאלצד 
 יצטרך עדיין, ההכרחיאת שלא יקח מן העולם אלא  דהיינו,  בפרישותהתנהגותואחרי 
 והתאוהון אל ההנאה ולבבו ומחשבתו שגם באותו המעט אשר הוא לוקח לא יכאת לטהר 
 מווכ . החכמה והעבודה לצדאלא תהיה כונתו אל הטוב היוצא מן המעשה ההוא, כלל

היה מגלה טפח ומכסה טפחי� ודומה למי ש ): בנדרים כ(רבי אליעזר על שאמרו 
המעשה ההוא אלא מפני המצוה את  שלא היה נהנה כלל ולא היה עושה ,שדשכפאו 
ָכל ): ומשלי ג(אמר שלמה ש וכפי. והעבודה ר ֹאְרחֶֹתיך ּבְ ְָדָרֶכיך ָדֵעהו ְוהוא ְיַיׁשֵ ָּ ּ ּ  אולם יש .ּ

 אשר הם מצד עצמם קרובים גופנייםה טהרת המחשבה במעשים  שנדרשתשכמו, לדעת
 במעשים הטובים המחשבה טהרת כך נדרשת , משלויהיו ממנו ולא  כדי שיתרחקוליצר

 ענין הואזה ו .שלא יתרחקו ממנו ולא יהיו משל היצרכדי הקרובים לבורא יתברך שמו 
 . פעמים רבותברכהלכרונם  המוזכר בדברי רבותינו ז'שלא לשמה'

לא ל מידת ש ששונים שיש מינים ,ברכהלכרונם י החכמים ז כבר נתבארו דברואולם
בני את לרמות כדי  לשם עבודה כלל אלא עובדאיננו האדם  ש, מכולם הואהרע. לשמה

נוח לו  ): זירושלמי ברכות א( עליושאמרו הוא האדם  וזה. האדם ולהרויח כבוד או ממון
ּ ַכָטֵמא ֻכָלנו וְכֶבֶגד ִעִדים ְּנִהיַו ): הישעיה סד( ועליו אמר הנביא ! שליתו על פניושנהפכה ּ ּ ּ ּ ּ

ועליו ,  על מנת לקבל פרסהעבודהשהוא ,  מין אחר של שלא לשמה ויש.ִּצְדקֵֹתינו ָּכל

שמתו" ,  שלא לשמהואפילולעול� יעסוק אד� בתורה ובמצות ):  בפסחים נ(אמרו 
 למידתמה ין מתוך שלא לשימי שלא הגיע עד,  על כל פניםאך .שלא לשמה בא לשמה

 .שלמותן המהרי רחוק הוא , לשמה

 דהיינו . האיסורתערובתא יאדם יותר עיון ומלאכה רבה המן ה הדורש אכן הדבר
  לאךא, שבשמיםשכך גזר אבינו מכיון שלפעמים האדם הולך ועושה מצוה לשמה ממש 

על שישבחוהו בני האדם או שיקבל שכר כגון ,  אחרתתועלת ולשתף עמה איזימנע מ
, שישבחוהולקיים את המצוה כדי  ממשון ואפילו אם לא יהיה מתכ, ולפעמים. ומעשה

 בןבתו של רבי חנינא במעשה הכעין ,  על השבח ירבה לדקדק יותרבהיות ליבו שמח
 של פסיעותיהכמה נאות " :וכיון ששמעה שאומרים, תרדיון שהיתה פוסעת פסיעות יפות

 מכח בעה נו הזהתוספתש הרי. ) א יחרהזדה בוע( בפסיעותיה  יותרהקפידהמיד , "ריבה זו
 .השבח ששיבחוה

 ו המעשה שתערובת כזפניםעל כל ,  אף על פי שאיסור כזה בטל במיעוטוואמנם
 שלמטה אלא סולת נקיה המזבחכי כשם שאין עולה על גבי , בתוכו איננו טהור לגמרי
 על רצון ותלעל לא יכול כך , לגמרי מכל סיגה שכבר טהורותמנופה בשלש עשרה נפ
מעבודת האל השלמה והמובחרת אלא המובחר שבמעשים חלק מזבחו העליון להיות 

כי הרי , זה יהיה נדחה לגמרימ פחות  אומר שמה שהואואינני. יםסיגה מכל מיני הטהור
 , לפי מה שהםהמעשיםעל בריה ומשלם שכר שום הקדוש ברוך הוא אינו מקפח שכר 

קרא בזה השם תשלא , באמת'  הראויה לכל אוהבי ה אני מדברהתמימהעל העבודה ולם א
 וכל. דבר אחר יתברך ולא ל'ה שלא תהיה הפניה בה אלא ללגמריאלא העבודה הטהורה 

 . ירבה החסרון בהךככפי רבות רחוקו ,  מן הדרגה הזאת האדםמה שיתרחק
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ָמִים ְוִעְמך לֹאִלי ִמי ): כהתהלים עג( דוד המלך עליו השלום הדבר שאומר הוא ָ ַבׁשָ ּ ּ 
ּ ִאְמָרְתך ְמֹאד ְוַעְבְדך ֲאֵהָבהְּצרוָפה ): קמשם קיט( כמו כן ואמר .ָּחַפְצִתי ָבָאֶרץ ָּ  כי באמת .ָ

 שנאמר על מה וזה . יותר מן הזהב ומן הכסףהרבההעבודה האמתית צריכה להיות צרופה 
ֲעִלילֶּכֶס  ֲאָמרֹות ְטהֹרֹות'ה ִאְמרֹות ): זשם יב(התורה  ְבָעָתִיםְּמזָֻקק ָלָאֶרץ ּף ָצרוף ּבַ  . ׁשִ

עט ולא יתרצה לקחת כסף מעורב בסיגים ובאמת לא יסתפק במ'  עובד השהוא ומי
ואז יקרא ,  כראויההורט והּכאלא ז,  עבודה מעורבת בפניות לא טובותדהיינו, ובדילים

כל העושה מצוה  ): אשבת סג( ברכהלכרונם זחכמים שעליו אמרו , "כמאמרהעושה מצוה "
 נדרים סב( ברכהלכרונם זחכמים  וכן אמרו .רעותכמאמרה אי� מבשרי� אותו בשורות 

שהם האנשים  שבוחרים אותם מהוזה  .�עשה דברי� לש� פעל� ודבר בה� לשמ ):א
 צירוף העבודה הזאת אמיתית יתברך באהבה 'ם ה מי שלא דבק עכי ,שלםבלב ' עובדי ה

 בני חומר ילודי אשה ואנחנו, מי יוכל לעמוד בזה' :כי יאמר, דולהיה לו לטורח ולמשא גי
שמח , וחפצי עבודתו'  אוהבי האמנם.  ' להגיע אל הזיקוק והצירוף הזהי לנו אפשרבלתי
 מה וזה,  יתברך ולהתעצם בצירופם וטהרתם' האמונת אהבתם לפניאת  להראותלבם 

ְּוַעְבְדך ֲאֵהָבה :באמרושסיים דוד עצמו  ָּ. 

כי מי שיודע לטהר ,  בדרגתםעצמם' מת זהו המבחן שבו נבחנים ונבדלים עובדי הבאו
 המה הראשונים אשר הם ,יתברך ' הלבו יותר הוא המתקרב יותר והאהוב יותר אצלאת 

. לבם לפניואת האבות ושאר הרועים אשר טהרו ,  הזהעניין ונצחו בגברובארץ המה אשר 
ֵיֶצר   ְוָכל'הְּלָבבֹות דֹוֵרׁש   ָכלִּכי ): טכחי הימים א דבר( מה שדוד מזהיר את שלמה בנו וזה

בֹות ֵמִבין  רחמנא לבא בעי ):י" ב ברשסנהדרין קו( ברכהלכרונם זחכמים  אמרו וכן .ַמֲחׁשָ

 שיהיו מעשי לבדם כי אין די לאדון ברוך הוא במעשים ,]הקדוש ברו" הוא רוצה את הלב[
 .אמיתית לעבודה ור לכוין באלא העיקר לפניו שהלב יהיה טהו, מצוה

עצמו אל את  אינו מביא הואואם , םאותג ינהמהלב הוא המלך לכל חלקי הגוף וו
 רוח הלב שמהכי אל אשר יהיה , כלוםשוה אין עבודת שאר האברים , עבודתו יתברך

ך ִלי ְּתָנה ): כומשלי כג( כתוב בפירוש ומקרא. ילכו -ללכת   .ְָבִני ִלּבְ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 49

 ז " יקפר

 דרכי קנית הטהרה

המדות השנויות את  והשיגא למי שכבר השתדל י הההמדה הזאת קלאת הדרך להשיג 
 העולם וטובותיו כמו שכתבתי ותויתבונן על פחיתות תענוגהאדם  כשיחשוב כי. כאןעד 
טבע החומרי החשוך הנובעים מן ה אלא לרעות ולחסרונות ןיחשב ולא ןימאס בה, לילע

, וממש רעות חסרונות ממש  תענוגות העולםהיותעובדת  לו תאמתשר תכאו.  שלווהגס
את להכיר האדם ל שיעמיק ויתמיד כ כ, כןעל.  מלבון ולהסירן להבדל מהעליו שיקלודאי 

 שלא לפנות אל ולבומחשבותיו את יותר יהיה קל לו לטהר , הפחיתות החמריות ותענוגי
 .מעשים החומריים כאנוסהיעשה את אלא , היצר כלל בשום מעשה מן המעשים

, יםי הגופנבמעשיםהאחד :  לשני חלקיםוטהרת המחשבה חילקנאת  כמו ש,ואמנם
  לטהרכדי כי .ה יתחלק לשניםלרכוש אות כדי דרוש העיון הך כ-' ת הוהאחד במעשי עבוד

הסתכלות על פחיתות העולם בא להתמיד יהדרך ה, במעשי גופניותושל האדם  מחשבתו את
התבוננות על ב ירבה ', העבודת מחשבתו במעשי  אתלטהרכדי ו.  שכתבתי כמוותענוגיו

 אל השבח יה מפנועבודתאז ינקה בעת ו ,עצמו לברוח ממנואת תרמית הכבוד וכזביו וירגיל 
 אשר הוא אדוננו אל רק  ותהיה מחשבתו פונה ,ואל התהלה אשר יהללוהו בני האדם

ָ ְתִהָלְתך ּהוא ): כאידברים  ( וכן הוא אומר.והוא כל טובנו ושלמותנו ואפס זולתו, תהלתנו ּ
ְָוהוא ֱאלֶֹהיך ּ. 

,  לדברי העבודה והמצותכנה ההאיה, זוה למדה הגיע המעשים המדריכים את האדם לומן
ין מיושבת עליו י עדדעתושאין כקיום המצוה בפתע פתאום האדם ל שלא יכנס כלומר

 במתון עד שיכנס לבואת ו לדבר ויכין עצמאת  כיןאלא י, ויכולה להתבונן במה שהוא עושה
 שהרי .לעשות ואז יתבונן מה הוא הולך לעשות ולפני מי הוא הולך ,התבוננותלמצב של 

ע וקבלהפניות החיצוניות ואת שליך מעליו לו לאדם להקל , עיון הזהלמצב ההכנסו עם 
אחת  היו שוהים שעה הראשונים שהחסידים ,וראה.  האמיתית הרצויההכונהאת בלבו 

ם מפני שלא היו ובודאי. למקוםלבם את קודם תפלתם ואחר כך מתפללים כדי שיכוונו 
ודוחים ,  להתפללרצולבם לתפלה שאת אלא מתכוונים ומכינים , לבטלהשעה אחת 

אומר הכתוב  ו.דרושות לתפילהאהבה הביראה וב ומתמלאים הזרותהמחשבות את מעליהם 
ָת ֵאָליו ַכפֶיךַּאָתה ֲהִכינֹוָת ִאם ): יגאיוב יא( ך וָפַרׂשְ ָ ִלּבֶ ָּ ּ ּּ . 

פחיתות , טפשותה: דהיינו, זכרנוהשהם חסרון ההתבוננות על הענינים , מעכבי המדהו
ים הראשונים מפתים את המחשבה יהשנ. רדיפת הכבוד ומיעוט ההכנה לעבודה, התענוגים

 נקראו ברוכ.  זריםאתכאשה המנאפת אשר תחת אישּה תקח ,  אל הפניותאותהשכים וומ
ָּתתורו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם  ְולֹא ): לטבמדבר טו( בוכתכמו ש, המחשבות החיצוניות זנות הלב ּ

ר  נמצא הלב פונה מן המבט השלם אשר היה לו כי . ַאֲחֵריֶהםַּאֶתם זִֹנים  ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם ֲאׁשֶ

 מכיוון ה הבאת ומיעוט ההכנה גורם לטפשות הטבעי. בו אל הבלים ודמיונות כוזביםהאחזל
את  עתה ונבאר. ה את העבודה בסרחונהא מבאישיוהרי ה, ך האדםתוב קיימתש יותהחומר

 .מדת החסידות
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 באור מדת החסידות 

 ות מכונות רבים ודרכים רבמנהגיםכי , מקיף באמת לביאור זקוקה היא החסידות מדת
 צורה , תוארגולמית חסרת תחסידו ואינם אלא, 'חסידות'בין רבים מבני האדם בשם 

לא טרחו ש,  המדותבעליאותם  שלתית י מחסרון העיון וההשכלה האמוזה נגרם .תיקוןו
 דרך והלכו בותדיחסתנהגו בהאלא , בידיעה ברורה וישרה' תיגעו לדעת את דרך ההולא 
.  החכמהבמאזניולא העמיקו בדברים ולא שקלו אותם , במחשבה ראשוניתלהם נראתה ש

  אלהיחשבו באשר,  המשכיליםגם בעיניהמון וה בעיני החסידותה הבאישו את ריח אלואכן 
היות כל בויאמינו , דעה הנכונהלשכל ול המנוגדים או דברים הבל בדברי השהחסידות תלוי
 בכיות והשתחויות גדולות , רבות ווידוים גדוליםבקשות רק באמירת ההחסידות תלוי

כטבילות הקרח והשלג וכיוצא בדברים , ת עצמו אהאדםובסיגופים הזרים שימית בהם 
קצתם מו,  לבעלי תשובהדרושיםאלה הדברים מהקצת מאף על פי שש ,לא ידעוו. האלה

רק  שבמנהגים האלה ראוי הטוב אלא,  החסידות כללמיוסדתא על אלה ל, ראוים לפרושים
 .להתלוות אל החסידות

 על תא מיוסדיוה,  נכוןעלא דבר עמוק מאד להבינו י הה מציאות החסידות עצמאך
כי רק , ה אחרילרדוףראוי לכל חכם לב ו ,יסודות חכמה רבה ותיקון המעשה בתכלית

לא ע� האר(  ): ואבות ב( ברכהלכרונם זמרו חכמים וכן א,  באמתהלהשיגניתן לחכמים 
  . הסדרלפי עתה ענין זה ונבאר .חסיד

אד�  אשרי ):ז אכות יבר( ברכהלכרונם זכמים שאמרו חה  החסידות הוא משורש
 כל ישראל על כי המצות המוטלות , הואוהענין. עמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרוש

 ברך שמוית מי שאוהב את הבורא ולםא, העי היא מגלהיכןידועות הן וחובתן ידועה עד 
חובה אשר על כל כ ידוע עצמו במה שכבר  אתתית לא ישתדל ויכוין לפטוריאהבה אמ
יגלה אביו את כאשר  מיד ש,אביו את אוהבהבן לרה ולא יקרה לו כמו שקא,  בכללישראל

 לכרבה הבן בדבר ההוא ובמעשה ההוא כַי, מסוים שהוא חפץ בדבר עטומדעתו גילוי 
די לאותו הבן ,  דיבורובחציאלא פעם אחת את בקשתו  שלא אמר אביו ף על פיוא. שיוכל
 כיון , אמר לו בפירושלא את אשר  גםו לעשות ל כדין דעתו של אביו נוטהלאלהבין 

רב  בפירוש שיצוהועד  ולא ימתין ,אביודבר ההוא נחת רוח ליש בבעצמו ש שמבין הוא
 ובכל עת בכל מתרחשדבר זה שאנחנו רואים בעינינו  ו.נוספתאו שיאמר לו פעם יותר 

 אהבהשה בין כל מי : כללו של דבר- בין אב ובנו,  בין איש לאשתו:שעה בין כל אוהב ורע
צטויתי הדי לי במה ש", " יותרתייטוהצלא : "האוהב יאמר שלא ,באמתהיא ביניהם עזה 

מה שיוכל את  לו לעשות על דעת הְמצוה וישתדל סיקצטוה יהאלא ממה ש, "רושיבפ
 כי גם האת בוראו אהבה נאמנם מקרה הזה יקרה למי שאוהב גכו. נחת  לוגרום שיהסיקל

 לדעת ,לבדב לגילוי דעת ידוע גלוי ון המצות אשר צוויי ותהיינה לו,האוהביםהוא מסוג 
די לי במה שאמור "ואז לא יאמר , מושברך ית' של ה נוטה רצונו וחפצו ההואשלענין 
כיון שכבר " : יאמר,אלא אדרבא, "בלבד שמוטל עלי במהעצמי את אפטור "או , "בפירוש
 ולעינים להרבות בהוא  לי יהיה, זהדבר ה נוטה לברך שמוית' של הראיתי שחפצו ומצאתי 

 וזהו הנקרא ".הם בחפץיתברך ' של ה שרצונו הסיק שאוכל לםולהרחיב אותו בכל הצדדי
 ."עושה נחת רוח ליוצרו"

הראויים  והתנאים ם הרחבת קיום כל המצות בכל הצדדי הוא החסידותשעקרון נמצא
  תעשהלאצוות מאלא שהפרישות ב, פרישותל קרובה והנך רואה שהחסידות .והאפשריים
כל ומה שנאת שהוא להוסיף על המפורש ,  ענין אחדתיהןשל ו,מצוות עשה בוהחסידות

 תתיי זהו גדר החסידות האמ. יתברך' ה שיהיה נחת רוח לפניהמפורשת לפי המצוה הסיקל
 .הראשיים החלקיאת ועתה נבאר 
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 באור חלקי החסידות 

 העשיה באופן שניה, במעשהעוסק  ראשון ה:שלושההחסידות הראשונים  חלקי
עוסק  ראשון ה: חלקיםשניתחלק למ אף הוא -  במעשה-ראשון  החלק ה. בכונהשלישיהו
 ראשון שבראשון החלק ה. שבין אדם לחבירודברים בשניוה,  שבין אדם למקוםדבריםב

 עד ן בכל הדקדוקים שבהותהמצקיום כל הוא וענינו ,  במעשה שבין אדם למקוםעוסק
 ואמרו, "ירי מצוהיש" כמים זכרונם לברכהואלה הם שקראום ח, מקום שיד האדם מגעת

שלם הו שגוף המצוה אף על פי כי .ירי מצוה מעכבי� את הפורענותיש ):מנחות סב א(
אך החסידים אין להם ,  זה לכל המון ישראל-ו ידי חובתהאדם  יצא בזה וכבר מבלעדם

 . ולא למעט בהם כללבהשלמתםת אלא להרבו

 ההטבה גודלהוא וענינו ,  שבין אדם לחבירודבריםבעוסק  ראשון השני שבהחלק
שתדל י ש- בגוף .בממון ובנפש,  בגוף- שיהיה האדם מטיב לבריות ולא מרע להם לעולם

ששנינו מה וזה הוא ,  מעליהם של בני האדםמשאםאת כל אדם במה שיוכל ויקל ללעזור 
ל ו נזק בגופו והוא יכשהוחבירו איזה לע איים ואם מ.רויונושא בעול ע� חב ):ו אבות ו(

,  באשר תשיג ידו לחבירולסייע - בממון.  זאתיטרח כדי לעשות,  להסירואולמנוע אותו 
 שיכולים לבוא םנזקיכל שכן שירחיק הוא כל מיני ו,  שיוכלדרך בכל םולמנוע ממנו נזקי

 שיכול לבוא לידי  כיון,מצוי מידההיזק  ואפילו שעתה אין .בין ליחיד בין לרבים, מחמתו
 עלי"יהי ממו� חביר" חביב ):  יבאבות ב( מרו חכמים זכרונם לברכה וא.ו ויעבירוכך יסיר
בין בעניני ,  לגרום לו רוח שיש בידוקורת לחבירו כל גרום שישתדל ל- בנפש .כשל"

 נחת יגרום לו לחבירו יעשהואם  שהוא יודע שדבר כל - הכבוד בין בכל שאר הענינים
יהיה באיזה ,  צער כללבשום  אותוכל שכן שלא יצערו .א לעשותוית חסידות הומצו, רוח

 בשבחה כמים זכרונם לברכהחסדים אשר הפליגו חהא גמילות י כל זה הוכלל. אופן שיהיה
 . השלום שהוא ההטבה הכללית בין כל אדם לחבירורדיפתובכלל זה , לקיימהובחובתנו 

 ף על פיא, כמים זכרונם לברכה אביא לך ראיות על כל הדברים האלה מן החועתה
שאלו  :) במגילה כז(  בני העיר אמרובפרק. ראיהושהדברים פשוטים ואין צריכים לחיזוק 

מימי לא השתנתי בתו" :  לה�אמר?  במה הארכת ימי�: זכאיביתלמידיו את ר
 זקנה אמא.  היוםקידושולא בטלתי , ניתי ש� לחביריי ולא כ, אמות של תפלהארבע

  דוגמה לךריה . כיפה שבראשה והביאה לי קידוש היו�מכרה פע� אחת ,היתה לי
  יין לקידושמהבאתהיה פטור מן הדין רבי זכאי כי , חסידות במה שנוגע לדקדוקי המצותל

 חסידות ממדתם ול א,כיפה שבראשהה  אתכיון שלא היה לו עד שהיתה צריכה אמו למכור
פי כנוי שאינו של גנאי וכב אפילו  אותו שלא כנה, חבירולכבוד שנוגע ובמה. ךהיה עושה כ

את אבנטו  שמכר בגלל, מי על לבושווגחוט  הונא גם כן קשר ורב. רשו התוספות שםיפש
 . לקנות יין לקידוש היוםכדי

? ימי� במה הארכת : ב� שמועלעזראבי שאלו תלמידיו את ר :שםנאמר  עודו
ולא  ,]קיצור דר" דר" בית הכנסת[  מימי לא עשיתי קפנדריא לבית הכנסת:�אמר לה

, הבריותכבוד לכבוד בית הכנסת ול קשורות המדות ואלו .פסעתי על ראשי ע� קודש
 עודו. ראות כמבזה אותןהשלא לכדי , ]ישיבתן על גבי הקרקע[ מסיבתן ישלא לפסוע על גב

 מימי לא :אמר לה�? ימי�ה הארכת  במ: פרידאבישאלו תלמידיו את ר :שםנאמר 
 הורמה שלאולא אכלתי מבהמה , ולא ברכתי לפני כה�, קדמני אד� לבית המדרש

אמר ?  במה הארכת ימי�: נחוניאבי את רתלמידיושאלו  : עודואמרו .מתנותיה
 ומפרש . על מטתי קללת חביריעלתהולא ,  מימי לא נתכבדתי בקלו� חבירי:לה�

,  וקא דרי מיניהחנילאי בר בי חנא אתא ר.רי מרא אכתפיהכי הא דרב הונא ד, םש
  לא דיד"ואי לא אתייקורי אנא בזילותא ,  אי רגילת דדרית במאתי" דרי:יהלמר א
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 ממנו ב� חנילאי ליטלו נאחב  בא ר.רב הונא שנשא מעדר על כתפוב מו המעשהכ[ .ניחא לי
 להתכבד �לאוא� ,  קח� אתה לשאת כ" בעיר" רגיל�א: ב הונא אמר לו ר.כדי לכבדו

 :אי ה"בקלון חבירוהמתכבד " שמשמעותף על פי שא, לנו הרי .]בבושת" איני רוצה
 לקבל ראוי לא חסידים ל, שלו ירבה כבודוכךרו כדי שעל ידי יחבאת המשתדל לבזות 

 .לחבירו בזיון בכך רק יש אם מסכים לכך מרצונוכבוד אפילו אם חבירו 

 צעדתי בפני מי ולא , לא הקפדתי בתו" ביתימימי : אמר רבי זיראלכךובדומה 
 תורה אמות בלא ארבעולא הלכתי , ולא הרהרתי במבואות המטונפות, שגדול ממני
ולא ששתי , ולא ישנתי בבית המדרש לא שינת קבע ולא שינת עראי, ובלא תפילי�

 מעשי חסידות מכל הרי לך ].כינויו[בחניכתו  ולא קראתי לחבירי ,חביריבתקלת 
: אמר רב יהודה ): א לבא קמאב( ברכהלכרונם זחכמים  ואמרו עוד .עיללזכרנו ההדרכים ש

 יקיי� �אד� הרוצה להיות חסיד[ דברכותהאי מא� דבעי למהוי חסידא לקיי� מילי 
לקיי� :  להואמרי.  לבין קונון האדם שביכלפי דברים וזה -] את ענייני מסכת ברכות

ן  שביכלפי דברים וזה - ] יקיי� את ענייני מסכתות נזיקי��ויש אומרי�[ קי�ידנז מילי
 יקיי� ענייני מסכת �ויש אומרי�[ דאבות לקיים מילי : להואמרי.  לבין חבירוהאדם
 .החלקיםנים מכל ינכללים ענישבה  - ]אבות

מרו  וא". חסד" מת נגזרה עצמחסידותהכי , א עיקר גדול לחסידיגמילות חסדים הו
 הוא  ואחד מהם, דברי� העול� עומדשלושה על ): באבות א( ים זכרונם לברכהחכמ

אדם עם הדברים שאת גמילות החסדים  חכמים זכרונם לברכה מנו וכן. מילות חסדיםג
סוטה ( ואמרו עוד .)משנה פאה א א(  בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבאפירותיהןאוכל 

 ואמרו .מילות חסדי� וסופה גמילות חסדי� תחלתה גתורה : שמלאיבידרש ר ): איד
 של מזרעובידוע שהוא ,  מדות הללושלוש כל מי שיש בו : דרש רבא): איבמות עט(עוד 

 : רבי אלעזראמר ): בסוכה מט( ואמרו .וגומל חסדי�, ובייש�,  רחמ�:אברה� אבינו
ְּצָדָקה ִקְצרו  ָלֶכם ִלִּזְרעו ):הושע י יב( שנאמר,  מ� הצדקהיותרגדולה גמילות חסדי� 

:  הצדקהמ� דברי� גדולה גמילות חסדי� שלושה ב):שםסוכה ( עוד ואמרו  .ֶחֶסד ְלִפי
מילות  ג, לעניי�צדקה.  בי� בגופו בי� בממונומילות חסדי� וג,שהצדקה בממונו

 . בי� לחיי� בי� למתי�מילות חסדי� ג, לחיי�צדקה.  לעניי� ולעשירי�חסדי�
ְָלך ַרֲחִמים ְוִרַחְמך ְוָנַתן ): בשבת קנא( עוד ואמרו  על הבריות המרח� כל � )דברים יג יח( ָ

ומי , כי הקדוש ברוך הוא מודד מדה כנגד מדה, ברור  דבר וזה.מרחמי� עליו מ� השמי�
, עונותיו בחסדעל וימחלו לו עליו  ירחמו שלו ועושה חסד עם הבריות גם בדינו שמרחם
כרונם זחכמים  שאמרו  מה וזה הוא.דה כנגד מדתוא כיון שהיא מי זו דין המחילהשהרי 
 על להעביר שאינו רוצה ומי . למי שעובר על פשע?עו�למי נושא  ): א יזשנההאש ר( לברכה
 ראה .הדיןשורת לפי דין נותן שגם עמו לא יעשו אלא ה, או אינו רוצה לגמול חסד, מדותיו
 ?שורת הדיןלפי הוא עושה עמו  מי הוא זה ואיזה הוא שיוכל לעמוד אם הקדוש ברוך ,עתה
ָפט ֶאת ְוַאל ):ג בתהלים קמ( מתפלל ואומר המלךודוד  ָּתבֹוא ְבִמׁשְ ַָעְבֶדך ּ ִּיְצַדק  ִּכי לֹא ּ
ודוד , וככל מה שירבה לעשות כך ירבה לקבל,  העושה חסד יקבל חסדכןא .ָחי ָכל ְָלָפֶניך

שם (זה מה שכתוב ו, להיטיב הטובה שאפילו לשונאיו היה משתדל זאתלל במדתו ההיה מת

קַוֲאִני ):ה יגל י ׂשָ ֲחלֹוָתם ְלבוׁשִ י ּ ּבַ ִּעֵניִתי ַבצֹום ַנְפׁשִ ָּגַמְלִתי ׁשֹוְלִמי ָרע  ִאם ): השם ז( ואמר .ּ ּ
  .ָּוֲאַחְלָצה צֹוְרִרי ֵריָקם

 . ולרחם ולחוס עליהם,חייםשלא לצער שום בריה אפילו בעלי גם זה בעניין  לווכל
ֶהְמתֹויֹוֵדַע ): ימשלי יב(ר וכן הוא אומ ּ ַצִדיק ֶנֶפש ּבְ צער בעלי  ):שבת קכח ב( שסובריםויש  .ּ

  , וההטבההרחמנותמידות  : כללו של דבר.דרבנןהוא מועל כל פנים , חיי� דאורייתא
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ותהיה מגמתו תמיד לעשות קורת רוח ,  בלב החסיד לעולםמצויות עמוקה נצריך שתהי
 .' שום צער וכוןולא לגרום לה, ותלברי

הם נכללים פרטים שב ענינים הכולל שני , החסידות הוא אופן העשיהשל שני ההחלק
לא  מבלעדם העבודה האמתית שעמודי שני -  היראה והאהבה: הראשיים הםשני .רבים

 אל עבודתו הקרבבעת ה ההבוש,  יתברך' ה ההכנעה לפניכלולהיראה ב.  כללתקייםת
, הדבקות,  השמחה כלולותאהבהוב . אל שמו יתברך ואל תורתו,מצותיו אל נרחשוהכבוד ה
 . ועתה נבארם אחד אחד.והקנאה

 בעודו מתפלל או עושה מצוה לחשוב שצריך האדם ,עיקר היראה היא יראת הרוממות
שהזהיר התנא מה  וזה הוא .מצווההאת לפני מלך מלכי המלכים הוא מתפלל או עושה ש
 צריך האדם דברים שלושה ו. דע לפני מי אתה מתפלל� וכשאתה מתפלל ):ברכות כח ב(

 לפני שהוא עומד ממש , האחד.כדי שיגיע אל זאת היראה,  היטב בהםתבונןלסתכל ולה
 כי , וראה. זאתאדם רואההאף על פי שאין עינו של , הבורא יתברך שמו ונושא ונותן עמו

 לזה ים עוזרים אין החושכי, ר אמיתיציובהיותר קשה שיצטייר בלב האדם הדבר  הוא זה
את יוכל לקבוע בלבו  במעט התבוננות ושימת לב,  בעל שכל נכוןשהוא מי ולם א.כלל
 יתברך ולפניו הוא מתחנן ומאתו הוא 'ם ה ונושא ונותן ממש עבאאיך הוא , ת הדברואמית
ו  לו מקשיב לדבריו כאשר ידבר איש אל רעהו ורעהמאזיןוהוא יתברך שמו , מבקש

, יתברך ' הרוממותבתבונן הוא להצריך ,  בדעתואת שיקבע זואחר. אותושומע ומקשיב 
שלמות שתוכל מחשבתנו העל כל מיני ואשר הוא מרומם ונשגב על כל ברכה ותהלה 

 . ולהביןלדמות

כל ו,  וגסותוחומריותומ הנובעת ופחיתותו ועל שפלות תבונןלה האדם צריך ועוד        
 ירעש על כל ולאכי אי אפשר שלא יחרד לבו , החטאים שחטא מעודו מן על זו הנובעתשכן 

 הוא מה וזה. ושמו ומשתדל לרצותאת ומזכיר ,  יתברך' הדבריו לפניאת אלה בעודו מדבר 
ְרָעָדה' ה ֶאתִּעְבדו ): יאתהלים ב( הכתובשאמר  ִיְרָאה ְוִגילו ּבִ  ֵאל ): חשם פט(ב ו וכת.ּ ּבְ

סֹוד ה ְונֹוָרא ַעלְקדֹׁשִ ַנֲעָרץ ּבְ היותם קרובים יותר  לבש , כי המלאכים.ְסִביָביו ָּכל ים ַרּבָ

 על כן מוראו ,שבח גדולתואת  קל להם יותר לדמות , החומריהגוף יתברך מבני ' האל
שם ( ודוד המלך עליו השלום היה משבח ואומר .האדםיותר ממה שהוא על בני גדול עליהם 

ַתֲחֶוה ): חה ִיְרָאֶתך לֵהיַכ  ֶאלֶּאׁשְ ך ּבְ ָָקְדׁשְ ּוִמְפֵני ):ב המלאכי (ב ו וכת.ָ ִמי ִנַחת ּ  ׁשְ
ִתי ְוִנְכַלְמִתיָוֹאְמָרה ): ועזרא ט(ואומר  .ּהוא ּ ֱאלַֹהי ּבֹׁשְ ְָלָהִרים ֱאלַֹהי ָפַני ֵאֶליך ּ היראה ו .ּ

כובד הראש : ם הלא ה,גם באיברי הגוףתתבטא  שתתגבר תחלה בלב ואחר כך צריךהזאת 
 וכן אמרו בגמרא .ם כעבד קטן לפני מלך רבי שפלות העינים וכפיפת היד,תחואהוההש

רבא היה משלב את ידיו [ .אמר כעבדא קמי מאריה, רבא פכר ידיה ומצלי ): אישבת (
 ].אני כעבד לפני רבו: אמר, ומתפלל

כבוד המצוה על  .ענין הכבודעל נדבר עתה ו, ה הבושעלהכנעה ועל דברנו עד עתה 
שמות (  ֵאִלי ְוַאְנֵוהוֶזה: )שבת קלג ב( ואמרו ברכהלכרונם זכמים חאותנו כבר הזהירו ויקרה 

לולב נאה , ספר תורה נאה, תפילי� נאה,  ציצית נאה: התנאה לפניו במצות� )טו ב
 מכא� ואיל" משל , עד כא� משלו.הידור מצוה עד שליש ):בבא קמא ט ב(  וכן אמרו.'וכו

שאין די ,  ברור מללוברכהלכרונם ז של חכמים תותיהםשפש הרי .הקדוש ברו" הוא
מי שלהקל על מדעתו של  להוציא, לבד אלא שצריך לכבדה ולהדרהב המצוהאת עשות לב

אך הקדוש ברוך הוא , אלהה אין הכבוד אלא לבני האדם המתפתים בהבלים :עצמו יאמר
 לאמתה נעשיתוה  שהמציוןוכ, דברים האלה ונשגב מהםה לזה כי הוא מרומם מזקוקאינו 
  חייבים ואנו ,) גתהלים כט( ַּהָכבֹוד ֵאל שהאדון ברוך הוא נקרא ,אים האמת הול א.די בזה
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 בזה שממעטומי , כבודנו לא חשוב וספון לפניוולכבודנו זקוק  שאינו ף על פילכבדו א
 .במקום שהיה יכול להרבות אינו אלא חוטא

ַּתִגיׁשון ִעֵור  ְוִכי ): חמלאכי א(' עם על ישראל בדבר ה מה שהנביא מלאכי מתרוזה ּ ּ
ִּלְזּבַֹח ֵאין ָרע ְוִכי ַתִגיׁשו ִפֵסַח ְוחֶֹלה  ּּ א ָפֶניך. ָרעֵאיןּ ָ ַהְקִריֵבהו ָנא ְלֶפָחֶתך ֲהִיְרְצך אֹו ֲהִיׂשָ ָ ָּ ּ 

, 'ת ה בעבודמכךהפך ה הזהירונו להתנהג כמים זכרונם לברכה חואולם . ְצָבאֹות'הָאַמר 

אימור דאמרי להדיוט  :מטעם,  במסננתיסננם בענין מים שנתגלו שלא ) אסוכה נ(ואמרו 
מי� שעמדו גלויי� אסורי� בשימוש [ ?לפחת" לית ליה הקריבהו נא ?לגבוה מי קאמר

ראה  ].מחשש ששתה מה� נחש, במקדש משו� שאינ� ראויי� לשתיה לאד� ללא סינו�
 הם אסורים למרות זאתו,  מותרים הם להדיוטהלא -? וסוננ מה חסרון יש במים ש:נא

דברים יב (  ִמְבַחר ִנְדֵריֶכםְוכֹל ):ראה סה( ואמרו עוד בספרי . דרך כבודן זולגבוה משום שאי

 .  אלא מ� המובחרקרב�   אד�שלא יביא - )יא

וקין הביא מן , ומחלביהן הבל הביא מבכורות צאנו :קין והבלבסיפור  מצאנו וכגון זה
 ?היה בסופם ומה ).בראשית רבה כב ה(חכמים זכרונם לברכה  רושלת מפרי האדמה כפיהפסו
ע ָעה  ַקִין ְוֶאל ְוֶאל .ִמְנָחתֹו ֶהֶבל ְוֶאל  ֶאל'ה ַּוִיׁשַ ר כן נאמ ו.) דבראשית ד(ִמְנָחתֹו לֹא ׁשָ

ָחת ְּוָארור ): ידמלאכי א( ֶעְדרֹו ָזָכר ְוֹנֵדר ְוזֵֹבַח ָמׁשְ  דברים הזהירונו וכמה .'הל נֹוֵכל ְוֵיׁש ּבְ

כל האוחז  ):שבת יד א(ואמרו , מצות בזויות עלינוהשלא יהיו כדי  ברכהלכרונם זחכמים 
ביכורים יהיה לנו ה העלאת וסדר . מפני ביזוי המצוה� ספר תורה ערו� נקבר ערו�

השור הול" לפניה�  ): גכורים גיב(שכך שנינו ,  הידורן של מצותהואלעינים לראות מה 
 העשירי� ):שם שם ח( נאמרעוד ו .' של זית בראשו וכוועטרהקרניו מצופות זהב ו

 ): שם ישם(נאמר  עוד .'כוו נצרי� בסלימביאי� בכוריה� בקלתות של זהב והעניי� 
 פרושהרי לנו ב .'וכוועיטור בכורי� , תוספת בכורי�, בכורי�:  מדות בבכורי�שלוש

מצות  ה שארלכלומכאן נלמד , כדי להדרהכמה ראוי לנו להוסיף על גופה של מצוה 
 .שבתורה

 אמר ]לבש נעליי� מיוחדות והתפלל[ רבא רמי פוזמקי ומצלי ): אשבת י( ואמרו
ָרֵאל  ִלְקַראתִּהכֹון ): יבדעמוס ( אשית רבה בר( ברכהלכרונם זבותינו רמרו  אעוד .ֱָאלֶֹהיך ִיׂשְ

ַּוִתַקח על הפסוק )סה טז ְגֵדי   ִרְבָקה ֶאתּ ָנה ַהָגדֹל ַהֲחֻמדֹתּבִ ו ּבְ ֵּעׂשָ אמר ): בראשית כז טו (ּ
 כשהיה עשו אבל ,בבגדי� מלוכלכי�שמשתי את אבא אני : גמליאל מעו� ב�שב� ר

קל וחומר ,  לבשר ודםךכם או .משמש את אביו לא היה משמש אלא בבגדי מלכות
בש בגדי  שהעומד לפניו להתפלל ראוי הוא שיל, מלכי המלכים הקדוש ברוך הואלמלך

 ,ים טובמיםיהשבתות וה כבוד גםבכלל זה ו.  שיושב לפני מלך גדולכמוכבוד וישב לפניו 
ְדתֹו ):ישעיהו נח יג(שכן צונו ,  ודאי עושה נחת רוח ליוצרוםשכל המרבה לכבד  ולאחר .ְּוִכּבַ

 הכבוד רבים שאופני יש לדעת, מצוהשל הקדוש ברוך הוא בודו ישכבר התאמת לנו שכ
 כן היו על.  ַנראה חשיבות לשבת צריכים אנו לעשותושבוכלל הוא שכל מעשה אך ה, הם

 רבי אבהו :) אטקישבת (איש איש לפי דרכו , החכמים הראשונים עוסקים בהכנות השבת
רב  ]. ומלבה את האשיושב על כסא עשוי ש�[ הוה יתיב אתכתקא דשינא ומנשב נורא

 הונא רב ].מולח דג[ ח שיבוטא רבא מל].צולה ראש של כבש[ ספרא מחרי" רישא
חות" [ רב חסדא פריס סלקא ].קולע פתילות[ רב פפא גדיל פתילתא ].נר[ מדליק שרגא

  רב נחמ� מכת� ועייל מכת� ונפיק].חותכי� זרדי�[ ציבי רבה ורב יוס� מצלחו ].סלק
אסי מי לא בי  אמי ורבי אלו מקלעי� לי ר:אמר ,]נכנס ויוצא ומשאות על כתפיו[

 ].?אילו הייתי נפגש בחכמי� הללו וכי לא היית נושא משאות עבור�[?  קמייהונאמכתפי
 מה היה הוא עושה מתבונןהיה ש, היקשו של רב נחמן שיש לנו ממנו מקום לימודאת וראה 

 .בשבת היה עושה וכך - לפי דרכו לאדם שהוא חפץ לכבדו
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ן דבר מתוך י לדעת ולהב- ביראהא אד� ערו� לעול� יה ): אברכות יז( דבר זה נאמר ועל
בהן את  להראות שאפשרולחדש המצאות לעשות נחת רוח ליוצרו בכל הדרכים , דבר
 כבוד עלינו אשר על כן כל מה שיתיחס לו יהיה נכבד ,גודל רוממותו עלינובמכירים נו היות
 כבודוק לנו  בטובו הגדול עם כל שפלותנו רצה בענוותו לחלברךוכיון שהוא ית, גדול

 להם את החשיבות שישונראה , לפחות בכל כחנו נכבדם, ולמסור לנו דברי קדושתו
 שבה תלוי ,זכרנוה שהיא יראת הרוממות שת שזאת היא היראה האמיתיוראה .ובעינינ

מה שאין כן יראת העונש , 'בעזר הוכמו שאכתוב עוד ,  האהבהחיבובהכבוד המתקרב אל 
 .ובעות ממנה המדות האלה נמעלותשאינה העיקרית ואין 

 שהיה כלומר , גונדאלבישרב ענ�  ): אשבת קיט(חכמים אמרו .  לענין השבתנחזור
 . בגדים נאיםה בבלובשולובש בגד שחור בערב שבת כדי שיהיה ניכר יותר כבוד השבת 

 יותר תודגש שמכחואלא אפילו ההעדר , א מכלל הכבודי ההכנה לשבת הרקנמצא שלא 
לקבוע סעודה בערב ) גיטין לח ב(חכמים  וכן אסרו .גם הוא מכלל המצוה, מציאות הכבוד

,  כבוד התורה ולומדיהגם היראה ובכלל. וכן כל כיוצא בזה,  כבוד השבתמפנישבת 
מרו חכמים  וא. על הבריותמכובד גופו �כל המכבד את התורה ): ואבות ד( שנינו פרושוב

עשרי�  מפני מה זכה אחאב למלכות :חנ� יויבאמר ר ): בסנהדרין קב( ברכהלזכרונם 
מלכים (  שנאמר, אותיותעשרי� ושתיי� שכבד את התורה שנתנה בלפי ?שנהושתיי� 

ַלח ):ט-כ ב, א ָרֵאל ָהִעיָרה ְַאְחָאב ֶמֶלך  ַמְלָאִכים ֶאלַּוִיׁשְ ַָמְחַמד ֵעיֶניך  ּ ָכלְוָהָיה', וגו ִיׂשְ

ימו ְבָיָדם ְוָלָקחו ָּיׂשִ ר  ֶבןר ְלַמְלֲאֵכיּ ַויֹאֶמ.' וגוּ ֲּהַדד ִאְמרו ַלאדִֹני ַהֶמֶלך כֹל ֲאׁשֶ ְ ּ ַלְחָת  ּ ּׁשָ
ה ְוַהָדָבר ַהֶזה לֹא אוַכל ַלֲעׂשֹות ֶאל ַּעְבְדך ָבִראׁשָֹנה ֶאֱעׂשֶ ּ ּּ  לאו ספר �מאי מחמד עיני" .ָ

ע� ספר [  ממקו� למקו�הול"היה  ): אברכות יח( ברכהלמרו חכמים זכרונם וא ?תורה

 ואסרו .'וכו בחיקו מניחואלא , א יניחנו בשק ויניחנו על החמור וירכב עליול, ]תורה
אי�  ): אעירובין צח( אמרו וכן.  על מטה שספר תורה עליהתלשב):  א כהטןקעד מו(עוד 

 נביאים וכתובים על גבי להניח ואסרו . הלכות ואגדותואפילוזורקי� כתבי הקודש 
 לכל עדת כמים זכרונם לברכה ח אותםם שאסרודבריהם אלה כל  .) אמגילה כז( חומשים
 .אלהיו'  ללמוד מאלה ולהוסיף עליהם כהנה וכהנה לכבוד שם ההחסידעל ו, ישראל

 בה אפילו בהרהור לעסוק שלא ,לדברי תורהדרושים  זה הניקיון והטהרה הובכלל
 כךל  עלהזהיר ברכהלכמים זכרונם והרבו ח, ולא בידים שאינם נקיות, במקומות המטונפים

יָבה ָתקוםִּמְפֵני ):ויקרא יט לב(  בענין לומדי תורה מקרא כתוב.במקומות רבים ּ ׂשֵ ְּוָהַדְרָת , ּ
אמרו ו. לעשותכל מיני כבוד שאפשר לעשות להם ראוי לחסיד מזה נלמד ש ו,ְּפֵני ָזֵקן

ד 'הִיְרֵאי  ְוֶאת ): בכתובות קג( חכמים זכרונם לברכה הושפט מל" זה י – )תהלים טו ד( ְיַכּבֵ
 ואומר ,ומנשקושכיו� שהיה רואה תלמיד חכ� היה עומד מכסאו ומחבקו , יהודה

עצמו על פתח ם את היה ש, לימודונחלה מ כשהיה זירא ורבי ! מורי! מורי! רבי! רבי:לו
 אלה דברים כל ). בברכות כח( חכם התלמידלעשות מצוה כשיקום מלפני כדי בית המדרש 

וכיון , נה בענייןדעתו העליואת לה י וגם יתברך שמו חפץ בהרואים אנחנו היות הבוראש
 ילך ויוסיף לקח בתחבולותיו אתזהבדרך  -  האיש החפץ לעשות נחת רוח ליוצרומישכן 

 . יתברך שמו' ה לפניהישראת לעשות 

 האדם שלא ינהג בהםבכך  די שאין , זה כבוד בית הכנסת ובית המדרשבכללכמו כן ו
וכל מה שלא , פעולותיובהם כל מיני כבוד ומורא בכל מנהגיו ובכל אלא ינהג , קלות ראש

 .לא יעשה בהם -ל היה עושה בהיכל מלך גדו

ענין האהבה . והקנאה, הדבקות, שמחהה: שלושהענפיה הם ש,  האהבהעל עתה ונדבר
 כאשר ,  יתברך ורודף אחר קדושתו' ה האדם חושק ומתאוה ממש אל קרבתשיהיה ,הוא
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דבור ההיה לו הזכרת שמו יתברך ותעד ש,  חמדה עזהעל ידו הנחמד י דברירדוף איש אחר
מי שאוהב את מו  כ, ואלהותו יתברך שעשוע ועונג ממשתורתובתהלותיו והעסק בדברי 

, ם יהיה לו לנחת ותענוגהאשר אפילו הדיבור ב, חזקהבנו יחידו אהבה את אשת נעוריו או 
ִרי ּבֹו ָזכֹר ֶאְזְכֶרנו עֹוד ִּכי ): יט לאירמיה(וכענין הכתוב  ִּמֵדי ַדּבְ ּּ ּ. 

 שבעולם משום סיבהעבודתו את  יניחלא , דאי מי שאוהב את בוראו אהבה אמיתיתוב
 אדרבא לבו יׁשיאהו אלא, צוי ופיתוי לעבודהי רדרושים לוולא , יהיה אנוס ממשאם אלא 

 אשר זכו הנחמדת זאת היא המדה .ו ממנה אותויַרצהו אליה אם לא יהיה עיכוב גדול שימנע
 ):ג- בתהלים מב(וכמאמר דוד המלך עליו השלום , החסידים הראשונים קדושי עליוןלה 

ְּכַאָיל י ַתֲערֹג ֵאֶליך  ָמִים ֲאִפיֵקי ּ ַתֲערֹג ַעלּ ֵָכן ַנְפׁשִ י ֵלאלִֹהיםָצְמָאה. ֱאלִֹהיםּ  ָחי ְלֵאל  ַנְפׁשִ
י ְלַחְצרֹות   ְוַגםִנְכְסָפה ): גשם פד( ואומר .ֱאלִֹהים ָּמַתי ָאבֹוא ְוֵאָרֶאה ְפֵני . 'הָּכְלָתה ַנְפׁשִ

ִריָצְמָאה י ָכַמה ְלך ְבׂשָ ָ ְלך ַנְפׁשִ ָּ  'אל ה מתוקף התשוקה שהיה משתוקק זה כל .) בגסשם ( .ּ

ְמך ): חישעיה כו(וכענין מה שכתב הנביא , יתברך ּ וְלִזְכְרך ַתֲאַותְָלׁשִ י: ואומר .ָנֶפש ָּ  ַנְפׁשִ
ַלְיָלה ַאף ִּאִויִתך ּבַ ָ ֲחֶרָך ּ י ֲאׁשַ ּרוִחי ְבִקְרּבִ  ִאם ): זתהלים סג( עצמו אומר ודוד .)שם שם ט(. ּ

ְָזַכְרִתיך ַעל ֻמרֹות ֶאְהֶגה ּ ַאׁשְ ְּיצוָעי ּבְ ך ּ דברו עת  לו בוהעונג והשעשוע שהיכאן את באר . ְּבָ

עְו ): מזשם קיט( ואמר .ובשבחיויתברך שמו  'הב ַתֲעׁשַ ִמְצוֶּאׁשְ ר ָאָהְבִתי ֹ ּבְ ֶּתיך ֲאׁשֶ  ואמר ,ָ
ָעיֶָתיך ִֹמְצו):  שם קמגשם( ֲעׁשֻ  . ׁשַ

את האדם  שיאהב כגון,  בדברהתלויה לא תהיה אהבה וצריך שאהבה זשודאי בו
 כאהבתתהיה האהבה  אלא ,הצלח מביא לו הואמעשירו או טיב לו ישמבגלל הבורא יתברך 

דברים (כמאמר הכתוב , בה טבעית ממש שטבעו מכריחו וכופהו להאביו שהיא אהאת הבן 

ָהוא ָאִביך ָקֶנך ֲהלֹוא ): ובל ָּ מרו וכן א,  ומבחן האהבה הזאת הוא בזמן הדוחק והצרה.ּ

ָכל' ה ֵאת ְּוָאַהְבָת ):ברכות נד א(ברכה לכרונם זחכמים  ְּלָבְבך וְבָכל ֱָאלֶֹהיך ּבְ ך ָ  ַָנְפׁשְ
 .  ממונ"בכל  - ְָמֹאֶדך ּוְבָכל, נוטל את נפש"אפילו  - ) ה ודברים(

יש לאדם להשיב לעצמו , אהבהל הצרות והדחקים קושי ומניעה יהיו כדי שלא ,אמנם
 ראשונהה.   העמוקההדעהלחכמים בעלי שניה  מהן שוה לכל נפש והחת הא, תשובותשתי
 ברכות ס( ]ובה הוא לט�כל מה שעושי� מ� השמי� [  לטב� שמיאכל מאי דעבדי� מ�  :היא

 טובה אלא באמת םאינ, יםרעים בעיני האדם הדוחק הנראו כי אפילו הצער , וזה.)ב
שאר הגוף יבריא ש כדי שנהרס וכמשל הרופא החותך את הבשר או את האבר ,תיתיאמ
  לאדםאינו אלא רחמנות להטיבבאמת שאף על פי שהמעשה אכזרי לכאורה ,  ימותולא

אלא אדרבא יוסיף , אהבתו מהרופא בעבור זה המעשה את יסיר החולה ולא, באחריתו
 כשיחשוב האדם שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה עמו, הזה כן הדבר .לאהבה אותו

ואף על פי שהוא אינו רואה ,  בממונושיהיהבין ,  בין שיהיה בגופו- לטובתו הוא עושה
י כל דוחק או כל לא תחלש אהבתו מפנ - איהא טובתו ודאי טובתו י הוואינו מבין איך ז

 .תמיד בו תתווסףצער אלא אדרבא תגבר ו

כוונה כלפי כי הרי אין להם , הזה בעלי הדיעה האמתית אינם צריכים אפילו לטעם אך
כל כ ו. רוח לפניונחתכבוד השם יתברך ולעשות את לתם להגדיל יאלא כל תפ, עצמם כלל

 לבם וישמחו יאמץ -ירם להעבכדי יותר כח לשיתגברו עיכובים נגדם עד שיצטרכו הם 
מלחמה את הכשר צבא הרשום בגבורה אשר יבחר לו תמיד , להראות תוקף אמונתם

 ,זה הענין בכל אוהב בשר ודםורגיל  .את גבורתו ויכולתו לנצחלהראות כדי  יותר החזקה
 ההיכן מגיעל לאשר הוא אוהב עד תוואמצע שיוכל להראות במצב לו יזדמן אשרשישמח כ

 .אהבתו מתעוצ
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 הדבקות. והקנאה, השמחה, הדבקות: זכרתיה ששלושההם ה, ענפי האהבהאת  עתה ונבאר
שום ל לא ישים לב ושלא יפנהעד ,  מתדבק כל כך בשם יתברךאדםה שיהיה לבו של ,איה

 ֲאָהִבים ַּאֶיֶלת ): יטמשלי ה( עליו המשל בדברי שלמה נאמרשהאדם וזה הוא , ' הדבר זולת
ַָדֶדיָה ְיַרֻוך ְבָכל ֵחן ֲעַלתְוַי ּ ּ ַאֲהָבָתהֵעת  ּ ֶגה ָתִמידּּבְ ּ ִתׁשְ עירובין ( זו לשונם , אמרוובגמרא .ּ

 שהיה יושב ועוסק בתורה בשוק התחתו� של , ב� פדתלעזראבי אמרו עליו על ר ): בדנ
 היותו שלא י המדה הזאת הושיא . בשוק העליו� של ציפורימוטל ]בגדו[ ציפורי וסדינו

 אם אוהב הוא 'ת ה לפחות בשעת עבודאולם,  בכל עת ובכל שעהוראובבהאדם מתדבק כך 
 נינאחבי ר ):ברכות ה א(  אמרוירושלמיבתלמוד הו. ו הזהדביקותהיה לו תאת בוראו ודאי ש

והלכו  .והכישו ולא הפסיק תפלתו ]נחש[  עומד ומתפלל ובא חברברהיהב� דוסא 
? הרגשת ולא , רבי: אמרו לו תלמידיו. חורוומצאו אותו חברבר מת מוטל על פי

 ועל . מתו" שהיה לבי מכוי� בתפלה לא הרגשתי]לשו� שבועה[!  יבוא עלי:ואמר לה�
ָכל'ה  ֶאתְלַאֲהָבה : הוזהרנו בתורה פעמים רבותהדביקות  ְּדָרָכיו  ֱאלֵֹהיֶכם ָלֶלֶכת ּבְ
קּובֹו .)דברים יא כב( בֹו ּוְלָדְבָקה קוןּובֹו ).שם י כ(  ִתְדּבָ  תהלים סג(ודוד אמר  ).שם יג ה( ּ ִתְדּבָ

י ַאֲחֶריךָּדְבָקה ):ט  'ההדביקות שהאדם מתדבק ב - אחדהוא  כל אלה הפסוקים וענין .ָ ַנְפׁשִ

 ): ז פאשית רבהבר( כרונם לברכהזמרו חכמים  וא.ממנויפרד ולזוז ה שאינו יכול לברך עדית
 חיבה חבב הקדוש ברו" הוא את ל לשונות ששלוש ב:מר רבי שמעו� ב� לקישא

. ואנו למדים זאת מפרשתו של שכם בן חמור .ובחפיצה, בחשיקה,  בדביקה:ישראל
 הנחת והעונג ,והדביקות, זכרתיההיינו התשוקה שד, הם ממש ענפי האהבה העיקריתאלו ו

 . בעסק ענינו של הנאהביםהנמצא

 מזהיר ואומר שדודמה הוא  וזה .'ת הא עיקר גדול בעבודווה, א השמחהו השניההענף 
ְמָחה'ה  ֶאתִּעְבדו ): בתהלים ק( ׂשִ ְרָנָנה  ּבְ ְמחו  ְּוַצִדיִקים ): דשם סח( ואומר. ּּבֹאו ְלָפָניו ּבִ ִּיׂשְ

יׂשו  ַּיַעְלצו ִלְפֵני ֱאלִֹהים ְוָיׂשִ ְמָחהּ אי�  ): בשבת ל( ברכהלכרונם זבותינו רמרו וא .ְבׂשִ
 'ה  ֶאתִּעְבדו -עיל זכרנו לה שהפסוק ועל .מצוההשכינה שורה אלא מתו" שמחה של 

ְמָחה ׂשִ  יהא להתפללכשתהיה עומד לפני : רבי איבור מא ):שוחר טוב( אמרו במדרש ,ּבְ
 , כי זאת היא השמחה האמתית. שאתה מתפלל לאלהי� שאי� כיוצא בו,לב" שמח עלי"

ולעסוק , שאין כמוהושהוא זוכה לעבוד לפני אדון יתברך כך אדם עלז על ה לבו של שיהיה
יר ש( ואמר שלמה במשל החכמה . והיקר הנצחיתתיי ובמצותיו שהם השלמות האמבתורתו

ֵכִני ): ד איריםשה ְ ַאֲחֶריך ָנרוָצה ֱהִביַאִני ַהֶמֶלך ֲחָדָריו ָנִגיָלה ָמׁשְ ָּ ּ ְמָחהּ ךְוִנׂשְ כל כ כי .ְ ּבָ

, גדל בו השמחהת כך -  בחדרי ידיעת גדולתו יתברךפנימה יותריכנס הזכה האדם ליש
ַמח ): בתהלים קמט( ואומר. ויהיה לבו שש בקרבו יוִיׂשְ עֹׂשָ ָרֵאל ּבְ ֵני  ִיׂשְ ִּציֹון ָיִגילו ְבַמְלָכם ּבְ ּ ּ. 

יִחיֶיֱעַרב ): לדשם קד(אמר , במידה גדולה שהגיע אל המעלה הזאת ,ודוד ָאֹנִכי   ָעָליו ׂשִ
ַמח ּבַ ח ֱאלִֹהים  ֶאלהְוָאבֹוָא ): דשם מג( ואמר .'הֶאׂשְ ְמַחת ִגיִלי ֶאל ִמְזּבַ ְָואֹוְדך  ֵּאל ׂשִ

ְּתַרֵנָנה ): כגשם עא( ואמר .ֱאלִֹהים ֱאלָֹהי ְּבִכנֹור ּ ָפַתי ִכי ֲאַזְמָרהּ ּ ׂשְ ר ָפִדיָת ּ י ֲאׁשֶ ָּלך ְוַנְפׁשִ ְ ּ. 
 ן השפתים מתנענעות מאליהעד שהיו בקרבו השמחה מתגברת כי כל כך היתה ,וזה

וכל זה מגודל התלהטות נפשו שהיתה מתלהטת , ברךית ' היותו עוסק בתהלותומרננות בה
ר ָפִדיָתהוא מה שסיים וזה  .בשמחתה לפניו י ֲאׁשֶ תרעם הקדוש ברוך ה שנואומצ   .ְּוַנְפׁשִ

 ַּתַחת ): מזדברים כח(הוא שנאמר , זה בעבודתםהתנאי את ה שחיסרוהוא על ישראל מפני 
ר לֹא ְמָחה וְבטוב  ָ ֱאלֶֹהיך'ה ָּעַבְדָת ֶאת ֲאׁשֶ ׂשִ ּּבְ  שראה את בגלל ,ודוד .ֵּמרֹב כֹל ֵלָבבּ

 עליהם שתתקיים המדה התפלל, בנין הבית שהגיעו למעלה הזאתלישראל בעת התנדבם 
ּ ַעְמך ַהִנְמְצאוְּוַעָתה ): א כטברי הימיםד(הוא מה שכתוב וזה , הטובה בהם ולא תסור ּ ָ  ֹפה  ּ
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ְמָחה ְלִהְתַנֶדבָרִא ְמָרה'ה .ְָלך ּיִתי ְבׂשִ ָרֵאל ֲאֹבֵתינו ׁשָ ּזֹאת  ּ ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוִיׂשְ
בֹות ְלַבב ַעֶמך ְוָהֵכן ְלָבָבם ֵאֶליךְלעֹוָלם ָ ְלֵיֶצר ַמְחׁשְ ָ ּ. 

 את משנאיו שונא, שיהיה האדם מקנא לשם קדשודהיינו ,  הוא הקנאהשלישי ההענף
 וזה .מתרבה נעשית וכבודו ברך ית' הכדי שתהיה עבודת,  במה שיוכלומשתדל להכניעם

ְנֶאיך  ֲהלֹוא ): כא כבתהלים קלט( שלוםהליו דוד עאמר ש מה הוא ָנא וִבְתקֹוְמֶמיך ' הְָמׂשַ ֶָאׂשְ ּ
ֵנאִתים ְלאֹוְיִבים ָהיו ִליַּתְכִלית .ֶאְתקֹוָטט ְנָאה ׂשְ  ַּקֹנא ): יטימלכים א ( אמר ואליהו .ּ ׂשִ

ָרֵאל ִּכי  ֱאלֵֹהי ְצָבאֹות'להֵּנאִתי ִק ֵני ִיׂשְ ָָעְזבו ְבִריְתך ּבְ חֶֹתיך ָהָרסו  ֶאת ּ ִּמְזּבְ ְָנִביֶאיך  ְוֶאתָ

ָּהְרגו ֶבָחֶרב ָוִאָוֵתר ֲאִני ְלַבִדי ַוְיַבְקׁשו  ּ ּ י ְלַקְחָתה ֶאתּ ַּנְפׁשִ  וכבר ראינו למה זכה בעבור .ּ

ר ִקֵנא ֵלאלָֹהיו ַוְיַכֵפר ַעלַּתַחת):  יגבמדבר כה( הכתובכמאמר , קנאתו לאלהיו ּ ֲאׁשֶ ֵני  ּ ּבְ
ָרֵאל , למחות ואינו מוחהיכולת  לדבר במי שיש בידו כמים זכרונם לברכההפליגו חו .ִיׂשְ

 ).ד בנשבת ( עצמותפס בעון החוטאים ה דינו ל אתוגזרו

ֶריָה ְכַאָיִלים לֹאָּהיו : אמרו)איכה רבה א ו(  איכהובמדרש ּ ׂשָ ְּצאו ִמְרֶעה ַוֵיְלכו ְבלֹאָמ ּ ּּ 
 כ" היו , שרב הופכי� פניה� אלו תחת אלובשעתמה אילי� הללו  -  רֹוֵדףִלְפֵניכַֹח 

 :הקדוש ברו" הוא לה�  אמר. ממנופניה�גדולי ישראל רואי� דבר עבירה והופכי� 
 איננו יכול חבירו כי מי שאוהב את ,דבר ברור וזה !תבא השעה ואני אעשה לה� כ�

  שאוהבמי גם כך. מכים את חבירו או מחרפים אותו ובודאי שיצא לעזרתוש לראותסבול ל
 . ושיעברו על מצותיושלוםוס  יתברך לא יוכל לסבול ולראות שיחללו אותו ח'את שם ה
ע ְוׁשְֹמֵרי תֹוָרה ִיְתָגרו ָבםעְֹזֵבי ):ח דמשלי כ(שאמר שלמה מה וזה הוא  ּ תֹוָרה ְיַהְללו ָרׁשָ  כי .ּּ

הם עוזבי התורה ,  רשע ברשעתו ולא יוכיחו על פניו מומושמהלליםהאנשים ותם א
ם הודאי שיתגרו בב,  אך שומריה המתחזקים להחזיקה.ס ושלום חשתתחללומניחים אותה 

 ֶעְברֹות ָהֵפץ ):יג- יאאיוב מ( הקדוש ברוך הוא לאיוב ואמר .לא יוכלו להתאפק ולהחרישו
ַּאֶפך וְרֵאה ָכל ִפיֵלהוֵּגֶאה ְו ָּ ַּהׁשְ ִעים ַתְחָתם  ָכלְרֵאה .ּ ֵּגֶאה ַהְכִניֵעהו ַוֲהדֹך ְרׁשָ ּ ְּ  ָטְמֵנם. ּ

ָעָפר ָיַחד ְפֵניֶהם ָטמון ּּבֶ ֲּחֹבׁש ּבַ  האהבה שיוכל להראות מי שאוהב את בוראו חוזק כי זהו .ּ

ְנאו'ה ֹאֲהֵבי ): יתהלים צז( ואומר .באמת  .ָרע ּ ׂשִ

את החסידות נבאר עתה ו, העשיה במעשה ובאופן הויתלההחסידות את  כאןבארנו עד 
אמנם , לדרגותיהםענין לשמה ושלא לשמה על  עיל וכבר דברנו גם כן ל.נהוהתלויה בכו

 פניו אתתזכה לשבת ש כדינפשו לפני בוראו את  לטהר ' השמי שמתכוין בעבודתהוא ודאי 
בעולם הגמול אשר  אתלבקר בהיכלו ולקבל ' לחזות בנועם ה, בכלל הישרים והחסידים

 כי .לא נוכל לומר שתהיה היותר טובהגם אכן ,  נוכל לומר שתהיה כונה זו רעהלא ,הבא
 הכונה אך.  לצורך עצמו היאסוף סוף עבודתו,  מתכוין לטובת עצמושהאדם כל עוד

 שיהיה האדם עובד רק למען ,אי להשיגה הוהשתדלוהאמתית המצויה בחסידים אשר טרחו 
, אחר שהתגבר באהבה אליו יתברךל יהיה וזה . יגדל וירבהרוך הואאדון בשכבודו של הזה 

את כי אז יעבוד ,  כל שימעט ממנועל ומצטער וכבודאת ל יויהיה חומד ומתאוה להגד
כל שאר בני ש ויתאוה גדליתברך ' של השלפחות מצדו יהיה כבודו , ועבודתו לתכלית ז

 וכל שכן על מה האדם שממעטים שאר בני  ויצטער ויתאנח על מהגם הם כמותוהאדם יהיו 
 מן שמרהלקשה לו בגללה  אשר ,חולשת הטבעמשממעט הוא עצמו בשוגג או באונס או 

ָאֶרץִּכי ): כקהלת ז(כענין הכתוב , החטאים בכל עת ה ּ ָאָדם ֵאין ַצִדיק ּבָ ר ַיֲעׂשֶ ּטֹוב ְולֹא  ֲאׁשֶ
 .ֶיֱחָטא

 



 59

 באור חלקי החסידות

 מישראלכל חכ�  :)אליהו רבה ד(  אמרו,זכור לטוב בי אליהובתנא דזה ביארו ה דבראת הו
ועל כבוד� של ומתאנח על כבודו של הקדוש ברו" הוא , שיש בו דבר תורה לאמתו

 לכבוד ירושלי� ולכבוד בית המקדש ולישועה ומיצרומתאוה ,  כל ימיוישראל
 שזאת ,צאת למד נמ.' הקודש בדבריו וכולרוחזוכה , יותושתצמח בקרוב ולכינוס גל

ואינה אלא לכבודו של מקום , ית עצמההנאהיא הכוונה המעולה שהיא רחוקה לגמרי מכל 
זהר ( ועל זה אמרו .רצונואת  שעושים בשעה ,ולקידוש שמו יתברך המתקדש בבריותיו

 .קונו המתחסד ע� ?איזהו חסיד ):משפטים

ודאי צריך ב, הזאת הכונה ם עמצותיו מלבד העבודה שהוא עובד במעשה ,חסיד כזהו
 מיעוט כביכול מים הםגורש חמתמ,  על הגלות ועל החורבןיצטער תמיד צער ממשלה

שכתב מה וזה . ךיתברי בה יהיה עילוי לכבוד השם כויתאוה לגאולה , ברך ית' הלכבוד
 על תמיד ויתפלל .' וכוומתאוה ומיצר לכבוד ירושלי�, עיל שהבאנו לליהואבי דנא הת

 ,חשוב מי אני ומה אני : יאמר אדםואם. והשבת כבוד שמים לעילויגאולת בני ישראל 
? יות ותצמח הישועהוכנסו הגלת ילתייתפבגלל י וכ ?שאתפלל על הגלות ועל ירושלים

 כדי � אד� יחידינברא לפיכ" ):ז אסנהדרין ל(כאותה ששנינו , דויבצשל אדם זה תשובתו 
 בניו שיהיו יתברך ' הא לפניי ונחת רוח ה! בשבילי נברא העול�:שכל אחד יאמר

 מאיזה מפני שלא הגיע הזמן או ,ואף שלא ֵתּעשה בקשתם, מבקשים ומתפללים על זאת
 .  הם עשו את שלהם והקדוש ברוך הוא שמח בזה, טעם שיהיה

תֹוֵמם ִכי ֵאין  ּ ִכיַּוַיְרא ): טזישעיה נט(התרעם הנביא הזה  העדר הדבר ועל ֵּאין ִאיׁש ַוִיׁשְ ּ ּ
יט ): השם סג( ואמר .יַעַּמְפִג תֹוֵמם ְוֵאין סֹוֵמךְוַאּבִ ְ ְוֵאין עֵֹזר ְוֶאׁשְ  ִּציֹון ): יזירמיה ל( ואמר .ּ
ּ דֵֹרׁש ֵאין ָלהִהיא  דרישה דבעיא �מכלל ): אסוכה מא( ברכהלכרונם זחכמים  רשו ופ,ּ

מיעוט פטר מפני ה ללנוואין ,  שחייבים אנחנו בזההרי ].מכא� אתה מסיק שצריכה דרישה[
 ואי אתה ב� חורי� ,לגמורלא עלי" המלאכה  ):ב טזאבות ( כי על כיוצא בזה שנינו ,חנווכ

ְּמַנֵהל ָלה ִמָכל ֵאין ): יחישעיה נא( ואמר עוד הנביא .ליבטל הימנה ִנים ָיָלָדה ְוֵאין ַמֲחִזיק  ּ ּבָ
ָיָדה  ִנים ִגֵדָלה ִּמָכלּּבְ ּּבָ ר ָחִצ ָּכל ): ושם מ( ואמר .ּ ׂשָ ֶדה יר ְוָכלַהּבָ ַּחְסדֹו ְכִציץ ַהׂשָ ּ  רשו ופ.ּ

 לטובת , לעצמם הם עושים  שעושיםחסד שכל ):עבודה זרה ב ב( ברכהלכרונם זחכמים 
 מבקשים על עילוי הכבוד ולאואינם מתכוונים לכונה השלמה הזאת , נפשם ולהנאתם

 ישראל  בגאולתן שלאלא שהרי אי אפשר לכבוד העליון להתרבות .וגאולתן של ישראל
 על ומתאנח שהזכרתי :ליהואבי דנא וכמו שכתב בת,  שזה תלוי בזה באמת,בוי כבודםיובר

 .כבודו של הקדוש ברו" הוא ועל כבוד� של ישראל

 ועבודה מצוה שתהיה הכונה בכל - אחדה . דברים יש בענין זהשני ש, למדנמצאת
 והבקשה על עילוי הצער - דועו, ה שבריותיו עושים נחת רוח לפניוז ב'הלעילוי כבודו של 

עוד עיקר שני יש בכונת ו. ם של ישראל ושלותהכבוד הזה שיעשה בשלמות בעילוי כבודם
לזכות ,  במעשיו לטובת דורו כולושיתכוין ראוי לכל חסיד כןש, החסידות והוא טובת הדור

ּ ַצִדיק ִכיִּאְמרו ): יישעיה ג(ענין הכתוב  הזו. אותם ולהגן עליהם ְפִרי ַמַעְלֵליֶהם  יִּכ טֹוב ּ
 בא בתראב( כמים זכרונם לברכה וכן אמרו ח. של הצדיק שכל הדור אוכל מפירותיו,ּיֹאֵכלו

ה ֵעץ ֲהֵיׁש ): אטו  וראה שזהו רצונו של . א� יש מי שמג� על דורו כע(� )במדבר יג כ( ּּבָ

וא  וזה ה.ישראל על כל שאר הדרגות שבומכפרים שיהיו חסידי ישראל מזכים ,מקום
 , אלה ויכפרו על אלהיבואו):  ל יבויקרא רבה( בלולב ומיניו כרונם לברכהזחכמים שאמרו 

 להשתדלשאין הקדוש ברוך הוא חפץ באבדן הרשעים אלא מצוה מוטלת על החסידים 
  ,בכונת עבודתו וגם בתפלתו בפועלהאדם לעשות זה צריך את  ו.לזכותם ולכפר עליהם
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, מי שצריך להאת  על דורו לכפר על מי שצריך כפרה ולהשיב בתשובה יתפללשדהיינו 
 . הדור כולועלוללמד סנגוריא 

ְדָבֶריך ַוֲאִני על הפסוק ): איומא עז( מרו חכמים זכרונם לברכהא וכבר  ,)דניאל י יב( ָָבאִתי ּבִ

 נאמר דעוןגלו .שלא חזר גבריאל ונכנס לפנים מן הפרגוד אלא כשלימד סנגוריא על ישראל
כֲֹחך ֶזהְֵלך ): ידשופטים ו(  הקדוש ברוך הואכי אין , מד סנגוריא על ישראלי לפי של,ָ ּבְ

אהבתו לישראל גם הקדוש את אדם מגדיל הל שכ וכ, את ישראלאוהב שאת מיאוהב אלא 
ם של ישראל שהקדוש ברוך הוא חפץ יתיי ואלה הם הרועים האמ.עליוברוך הוא מגדיל 

 ומשתדלים על שלומם וטובתם בכל ודורשיםרים עצמם על צאנו שמוס, מאודבהם 
הגזרות הקשות ולפתוח עליהם את  ולבטלועומדים תמיד בפרץ להתפלל עליהם , הדרכים

 יותר ממי שהוא רואה אדם לאב שאינו אוהב שום ? למה זה דומה.שערי הברכהאת 
 כהן גדול שאמרו ניןעוהוא ,  והוא דבר שהטבע יעיד עליו.שאוהב את בניו אהבה נאמנת

ההוא  ):שם( אמרו וכן.  שהיה להם לבקש רחמים על דורם ולא בקשו): אמכות יא(עליו 
 ולא אשתעי אליהו בהדיהבי יהושע ב� לוי  פרסי דרתלתגברא דאכליה אריא ברחוק 

ובגלל זה לא נגלה , מ מרבי יהושע ב� לוי" ק12אד� אחד אריה אכל אותו במרחק של כ [

הרי לך החובה המוטלת על החסידים לבקש  ].נביא לרבי יהושע ב� לוייותר אליהו ה
 ופרטיהם מסורים לכל ,חלקי החסידות הראשייםאת  וכבר בארנו . על בני דורםולהשתדל

 .בעתו כל דבר , לב טהור להתנהג בהם בדרך הישר לפי השרשים האלהולכלשכל 
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 '  כפרק

  משקל החסידות

 . עקרי מאד מאדעניןהו זו, ומשקל החסידות הזשיווי הך לבאר עתה הוא  שצרימה
התערבות  הזהליצר יש בדבר ו היא עדינה מאוד המלאכה הקשה שבחסידות כי יהו שז,ודע
 כאילוק ירחהכי הרבה דברים טובים יוכל היצר ל, בדבר עצומה הסכנמצויה על כן , רבה

 ובאמת לא יוכל איש להצליח . גדולותוהרבה חטאים לקרב כאילו הם מצות, הם רעים
 שלא , שבלבבותישר לבו שיהיה -א: שלושה תנאים הזה אלא במשקלמציאת שיווי הב

האדם  שיהיה -ב. כלל  לדבר אחר יתברך ולא' האלא לעשות נחת רוח לפנימגמתו תהיה 
ם האד כל זאת יהיה ואחר  -ג. ו וישתדל לתקנם על פי התכלית הזן רבמעשיו עיובמעיין 
ֵרי :)יב- ותהלים פד(שאז ֵיאמר בו ', יהבו על האת משליך    ִיְמַנעלֹא ...ְלֹו ָבך   ָאָדם עֹוזַאׁשְ

ָתִמים  השלמותאל האדם  לא יגיע ,אם אחד מן התנאים האלה יחסרו .טֹוב ַלהְֹלִכים ּבְ

 יתרשלאו אם , אם הכונה לא תהיה מובחרת וזכה  דהיינו.כשל וליפולה לועלול הוא מאוד
 להניחקשה , בטחונו בקונואת או אם אחר כל זה לא יתלה , ן העיון במה שיוכל לעייןמ

 אז ילך בטח - עיון ובטחון, המחשבה תמימות :שלשתםעל  אם ישמור כראוי אך. יפולשלא 
 ֲחִסיָדו ַרְגֵלי ): ט ב,שמואל א( הדבר שאמרה חנה בנבואתה הוא. באמת ולא יאונה לו כל רע

ֹמר ָמרו ַיֲעזֹב ֶאת ְולֹא ): כחתהלים לז(דוד אמר  כמו כן ו,ִיׁשְ   .ֲּחִסיָדיו ְלעֹוָלם ִנׁשְ

  שלהםהראשוןפי המראה  על החסידותדברי את  כי אין לדון ,מה שצריך להבין הואו
 לפעמים המעשה בעצמו כי, ות המעשה מגיעותצאהיכן תולאלא צריך לעיין ולהתבונן עד 

 יהיה יעשה אותו אםו, האדם לא לעשותותחייב ות רעות יצא שהתואך בגלל, יראה טוב
 שמפני רוב חסידותו ,לעינינוהוא  גלוי אחיקם מעשה גדליה בן למשל. חוטא ולא חסיד

ירמיה מ ( אמר ליוחנן בן קרח,  הרעלשוןשלא לדון את ישמעאל לכף חובה או שלא לקבל 

ֶקר ):טז ָמֵעאל ּ ַאָתה דֵֹבר ֶאלׁשֶ ה תפזרו ישראל וכבהת ואהושמת ?  הדבר ומה גרם.ִיׁשְ

,  הרגם הואכאילוהריגת אנשים אשר נהרגו את ייחס הכתוב ש עד, תגחלתם הנשאר
ַיד ָּכל  על הפסוק) אנדה סא( ברכהלכרונם  ז חכמיםבמאמר ר ִהָכה ּבְ ים ֲאׁשֶ ִּפְגֵרי ָהֲאָנׁשִ ּ 
ְּגַדְלָיהו  במשקל צדק הל אשר לא נשקוכז חסידות בגללחרב נ השני הביתגם ו .)ירמיה מא ט( ּ

חשבו החכמי� [ סבור רבנ� לקרוביה):  אגיטין נו(אמרו ובתלמוד  ,בר קמצאשל במעשה 
 יאמרו בעלי מומי� קרבי� : רבי זכריה ב� אבקולסה�למר א ,]להקריב את הקורב�

בי זכריה ב� ר ה�למר  א,]חשבו להרוג את בר קמצא[  סבור למקטליה!לגבי מזבח
 בי� כ" ובי� כ" הל" אותו הרשע והלשי� !שי� יהרג יאמרו מטיל מו� בקד:אבקולס

ענותנותו : וזה הוא שאמר רבי יוחנן על זה . הקיסר והחריב ירושלי�בא, את ישראל
 ! מארצנו ושרפה את היכלנו והגליתנוביתנו זכריה החריבה את בישל ר

 צריך לאא, לבדבהמעשה באשר הוא שם את חסידות הקשר ל שאין לדון ב, לךהרי
 יכשר  צדעד שידון באמת איזה,  שיוכל שכל האדם לראותם כה וכה לכל הצדדילפנות
 ּ תֹוִכיַח ֶאתהֹוֵכַח ): יזויקרא יט(התורה צותה למשל  הנה.  העשיה או הפרישה-יותר

 שאין דבריו בזמןטאים במקום או ויכנס אדם להוכיח חיקרה שוכמה פעמים  ,ֲָעִמיֶתך

 ,אכן .להוסיף על חטאתם פשע' האת שעם ולחלל  וגורם להם להתפרץ יותר בר,נשמעים
יבמות ( ברכהלכרונם זחכמים  אמרו וכך.  מן החסידות אלא לשתוקן זה איאלהכמקרים ב

 ,ראה . נשמעשאינו כ" מצוה שלא לומר את � כש� שמצוה לומר דבר הנשמע ): בסה
עוסקים  מקדים ורץ לדבר מצוה ולהשתדל להיות מן הלהיות הוא שראוי לכל אדם ברור
שיותר תתבזה המצוה ויתחלל בה שם שמים עד  , מריבהמזה צר להוהלפעמים יכול אך, בה

 . להניח את המצוה ולא לרדוף אחריההחסיד ודאי שחייב מקרים כאלהבו, ממה שיתכבד
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 שהיו מפני ):במדבר רבה ה( שונםלו זו ,יםי בענין הלומרו חכמינו זכרונם לברכה אוכן
והיו מניחי� את , שכרו מרובה ]נושא את ארו� העדות[כל מי שטוע� בארו� יודעי� ש

ומתו" כ" היה זה מריב ,  רצי� לארו� ליטול שכרוכל�השלח� והמנורה והמזבחות 
ומתו" כ" היו נוהגי� קלות ,  אני טוע� כא�:ואומרוזה מריב ,  אני טוע� כא�:ואומר
 .' וכווהיתה השכינה פוגעת בה�, ראש

 ולא ,שיהיהבנוכחות כל אדם  ן כל המצות בכל דקדוקיה את האדם לשמורחייב, אכן
ָרה: ) מותהלים קיט(הפסוק וכן אומר , יירא ולא יבוש ָ ְבֵעדֶֹתיך ֶנֶגד ְמָלִכים ְולֹא ַוֲאַדּבְ

לעשות , ר( כצבי וגיבור כארי, וקל כנשרהוי עז כנמר  ):אבות ה כג( וכן שנינו .ֵאבֹוׁש
 ף על גונאמר כי כל זה , והבחנהה חלוקנדרשתנם גם בזה  אמ.רצו� אבי" שבשמי�

אך יש תוספות , פניו כחלמישהאדם  שבהם ישים ,המצות שחייבים אנחנו בהם חובה גמורה
 חוטאיםונמצאו , חקו עליו ויתלוצצוצחסידות שאם יעשה אותם האדם לפני המון העם י

 .מוחלטתההם כי אינם חובה הדברים את מלעשות להמנע והוא היה יכול , ונענשים על ידו
 וזה הוא שאמר, יעשהור שאהוא לחסיד שיניחהו מראוי  כזה ודאי שיותר מעשה אכן

 גדולים הניחו ממנהגי חסידותם חסידים וכמה .ֱָאלֶֹהיך  ֶלֶכת ִעםְוַהְצֵנַע ): חמיכה ו( הכתוב

כל : דבר של כללו .]נראה כמעשה של יוהרה[ בהיותם בין המון העם משום דמחזי כיוהרא
ומה שאינו עיקרי והוא גורם שחוק ,  כל מלעיגלפני יעשהו - מה שהוא עיקרי במצוה

 .יעשהו לא - והיתול

 מעשיו לפי כל את שקולל צריך תחסידות אמיתילהתנהג ב שהבא , למדנמצאת
 הנושא לפי , לפי החברה,זמןלפי ה -ולפי התנאים המתלוים להם ,  מהםנגרמותות הצאהתו

  המעשהאשר מ' ה יותר קידוש שם שמים ונחת רוח לפניגרוםואם הפרישה ת, ולפי המקום
, יו או בתנאיו הוא רעצאותובתו,  טובהוא אם מעשה אחד במראיתו או.  ולא יעשהיפרוש -

ה שהיא פרי צא אחר החיתום והתוהולך הכל ,תיוצאו רע במראיתו וטוב בתורומעשה אח
  אתכי אי אפשר לבאר,  נכוןושכל מבין  ואין הדברים מסורים אלא ללב.המעשים באמת

ּ ִיֵתן ָחְכָמה ִמִפיו ַדַעת וְתבוָנה'הו, הפרטים שאין להם קץ ּ ּ ּ   .)משלי ב ו( ּ

 ואמרו ,מאישית בדברי כ שהחמיר להטות ,) בברכות י( טרפון יוכיח בירשל  מעשההו
  וזה. שמחמיר היהיפל עף  א!כדאי היית לחוב בעצמ" שעברת על דברי בית הלל :לו

 מחלוקת בית שמאי ובית הלל היה ענין כבד לישראל מפני המחלוקת הגדולה שענין מפני
הוא תורה הקיומה של ו , שהלכה כבית הלל לעולםהוכרע בסופו של דברו, ביניהםשרבתה 

 שלא כדי, צורה תוקף לעד ולעולמי עולמים ולא יחלש בשום בכלשגמר דין זה ישאר 
א י ה גדולה יותרעל כן לדעת המשנה הזאת חסידות. ורותתי תתורה חס ושלום כשהתעשה 

 זה אי לנו לעינים לראות זהמקרה ו.  כבית שמאימלהחמיר ,הקל כבית הלל אפילו לנהוגל
 .'דרך ישכון אור באמת ובאמונה לעשות הישר בעיני ה
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 ורוב ההסתכלות גודל החסידות הואאת מידת  לרכוש מאודועיל מ שהדבר
, שלמותו יתברך ותכלית ' ה כי כאשר ירבה האדם להתבונן על גודל רוממות.ההתבוננות

שימלא יראה הדבר יגרום לו , רחק הבלתי משוער שבין גדולתו ובין שפלותנומ הגודלו
ועל ,  יתברך לישראל' הועל גודל אהבת,  ובהתבוננו על רוב חסדיו עמנו. מלפניוורעדה
ודאי ,  מן העיונים והלימודים בזהוכיוצא,  אליו ומעלת התורה והמצותשריםהיקרבת 

 יתברך הוא לנו לאב 'כי בראותו שה, דבק בוה ויבחר ויתאוה לעזהשתתלהט בו אהבה 
 בו בהמשך החפץ והתשוקה לגמול לו כבן ויתעורר,  על בניםכאבומרחם עלינו , ממש

 .אביול

שם  ותבונתו לחכמתוכל את  ולקבץ תבודד בחדריולה האדם נדרשזה לצורך ו
והעיון הרבה  ההתמדה לכךעזרהו תדאי שבוו. הסתכלות ועיון בדברים האמתיים האלה

כי בהיותם כולם מלאים , נםי וההתבוננות במאמריהם וענישלוםהליו  דוד המלך עבמזמורי
התעורר בו ל תוכל שלא לא - םהבהתבוננו ב, חסידותעניני  מיני וכלאהבה ויראה 

 מעשה י הקריאה בסיפוריל וכן תוע. בדרכיווללכת לצאת בעקבותיו העוררות גדולהת
 להחכים את השכל מעורריםכי כל אלה , מובאות במקורות שוניםהחסידים באגדות אשר 

 .דבר ברורוזה , ולעשות כמעשיהם הנחמדים

 טרוד ונחפז בדאגותיו השכלכי בהיות ,  החסידות הם הטרדות והדאגותומונעי
 .החסידות את  לא ישיגהתבוננותומבלי , ופנות להתבוננות הזהתיו אי אפשר לו לובעסק

ו ל מניחות ןואינ,  אותובלבלותומהטרדות מכריחות את השכל ,  כברּהואפילו אם השיג
 על כן אמרו .זכרתיה כאשר חסידותשאר הענינים השייכים לבלהתחזק ביראה ובאהבה ו

ולא מתו" עצלות ולא ינה שורה לא מתו" עצבות אי� השכ ): בשבת ל( שונםלו ז, חכמים
אלא מתו" דבר שמחה , מתו" שחוק ולא מתו" קלות ראש ולא מתו" דברי� בטלי�

כי הם , כים ממש לחסידותוההנאות והתענוגים שהם הפשלא מתוך  שכן כל .של מצוה
 .תיתיר מכל עניני הפרישות והידיעה האמוסלו, אחריהםמשך ההלב לאת מפתים 

שישליך דהיינו ,  הוא הבטחוןהאלה מונעיםהאדם ולהצילו מן העל וכל לשמור ה שיומ
, מה שנקצב לומ לאדםודאי אי אפשר שיחסר בכאשר ידע כי , לגמרי' יהבו על ההאדם את 

כל מזונותיו של אד�  ): אביצה טז( במאמריהם ברכהלכרונם זמרו חכמים וכמו שא
אי� אד� נוגע במוכ�  ): ביומא לח( אמרו  וכ�,עד יו� הכיפורי� השנה מראשקצובי� לו 

אדם להיות יושב ובטל והגזירה ה היה ובאמת יכול ].שערה[ !לחבירו אפילו כמלא נימא
ֵזַעת ): יטבראשית ג( לכל בני אדם העונשא שקדם ולליא, היתה מתקיימת ּ ַאֶפיך ֹתאַכל ּבְ ָּ

 גזר המלך ךסתו שכלצורך פרנכלשהי אדם להשתדל השתדלות ה על כן חייב אשר .ֶלֶחם

מדרש (כן אמרו ל .שפורע כל המין האנושי  כמס אשר אין להמלט ממנוזהוהרי , העליון

ָכל :)דברים יד כט( מוד לומרתל ? יושב ובטלאפילויכול  ):תהילים קלו כט ה ָיְדך  ּבְ ַָמֲעׂשֵ

ה ר ַתֲעׂשֶ כיון ו, הכרחית אלא שהשתדלות הא המועילי שההשתדלות האין הכוונהאך . ֲּאׁשֶ

 ידי חובתו ויש מקום לברכת שמים שתשרה עליו ואינו צריך לבלות יצא -האדם שהשתדל 
 ִּכי ):ח- זהעתהלים ( שלוםהליו  הוא מה שכתב דוד המלך ע.השתדלותבוימיו בחריצות את 

ר ָהִרים ּלֹא ִממֹוָצא וִמַמֲעָרב ְולֹא ִמִמְדּבַ ּ ִפיל ְוֶזה  ִּכי .ּּ  ושלמה .ָיִריםֱּאלִֹהים ׁשֵֹפט ֶזה ַיׁשְ

יָנְתך ֲחָדל ַאל):  דמשלי כג( אמר שלוםהליו המלך ע יר ִמּבִ ִָתיַגע ְלַהֲעׁשִ  הדרך  אלא.ּ

וזה וזה , פלהט תורתן עיקר ומלאכתן עושים :א דרכם של החסידים הראשוניםי התהאמיתי
  והלאה אין לו אלא לבטוח בקונו משם , מלאכהמעטאדם ה שעשה לאחר כי .נתקיים בידם
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 רכי קנית החסידותד

 מוכן לחסידות ולבואז תשאר דעתו פנויה ו, מעניני העולםולא להצטער על שום דבר 
 . ולעבודה התמימהתהאמיתי
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  באור מדת הענוה

תמקד  אך עתה נ. הענוהשבח  אתומכללה נשמע, גנות הגאוהעל  עילכבר דברנו ל
את  מחשיב לא היות האדם : הוא הענוהעניין. ותתבאר הגאוה מאליה, ור הענוהבעיקר בבא

ת מזה תהיינה ובעוות הנצאוהתו, הגאוהמהפך ממש ה וזה .היהתשסיבה עצמו משום 
כי בתחלה , ובמעשהתלויה במחשבה הענוה  ש, נמצאוכשנדקדק. הגאוהות צאתומ פוכותה

 יהיה עניו לאכי אם ,  בדרכי הענויםצריך שיהיה האדם עניו במחשבתו ואחר כך יתנהג
 זכרנוהשלא יהיה אלא מן הענוים המדומים והרעים , בדעתו וירצה להיות עניו במעשה

 .רע מהםדבר כלל הצבּועים אשר אין בעולם ב שהם עילל

אין ש לו האדם ויתאמת שיתבונן ,אי הענוה במחשבה ה.החלקים האלהאת  עתה ונבאר
בהכרח שוזה מפני מה ,  מינובני על שאר ות שכן ההתנשאכלוהתהלה והכבוד ראויים לו 

 כי אי אפשר שלא יהיו :הואברור  ובמפני מה שחסר . וגם מפני מה שכבר יש בידו, ובחסר 
 או מצד משפחתו ,או מצד טבעו, רבים חסרונות -שיהיה שלמות  ת דרגו באיז- לאדם

 צדיק בארץ אשר יעשה טוב אין שאדם ,או מצד מעשיו,  או מצד מקרים שקרו לו,וקרוביו
אפילו , התנשאותלים לו כלל מקום שאיר מנםמומים באדם שאיהם  כל אלה .ולא יחטא

 .בשביל לעמעם אותן יםספיקמכי עניני החסרונות האלה , יהיה בעל מעלות רבות

, וגאוהיותר את האדם לידי התנשאות בהמביאה  התכונה החכמה היא, למשל הנה
 אין לך חכם ואולם .חלק הנכבד שבאדם עצמו דהיינו השכל לשקשורההיא מעלה בגלל ש

אם כן ,  יטעה ושלא יצטרך ללמוד מדברי חבריו ופעמים רבות אפילו מדברי תלמידיושלא
אפילו אם זכה להיות חכם ,  מי שהוא בעל שכל ישר,כן וא? איך יתנשא בחכמתואיפוא
מי   כי. מצידווה וההתנשאותכשיסתכל ויתבונן באמת יראה שאין מקום לגא, ומופלגגדול 

מו כ, ק טבעו לעשותושבחאת דע יותר מהאחרים אינו עושה אלא ו שישכלשהוא בעל 
 מי ך כ.מושך בכחו לפי שחוקו הואה השור כזה וכמו שטבעו בגללעוף שמגביה לעוף ה

שעכשיו אינו חכם כמוהו היה אדם  אותול ואילו , שטבעו מביאו לזהבגלל זה - שהוא חכם
להתנשא ולהתגאות מקום  כאן אין ,ןכם  א.ם הואיחכהם כמו שי היה מחכ,י כמוהושכל טבע

 כאיזן ב יוחנן יב רוכמאמר, שזקוק להאלא אם יש בו חכמה רבה הוא מחויב ללמדה למי 
 אםו .נוצרת כי לכ" ,אל תחזיק טובה לעצמ" � א� למדת תורה הרבה ): טאבות ב(

 לעזור לכושלים  עליואם גבור הואו . לושאיןי ועליו לעזור למ,  ישמח בחלקו- עשיר הוא
וראוי ,  אחד ממונה על דבר מהשכל למשרתי הבית ? למה זה דומה.עשוקיםאת הולהציל 

כאן מקום  ואין, וצרכיהמלאכת הבית את השלים  למשמרתו לפי פקודתועל לו לעמוד 
, עקום ולא  לכל איש אשר שכלו ישריםהעיון והתבוננות הראויואלו . לגאוה לפי האמת

 דוד שאמר מוכ, תי שבלבו ובקרבו הוא עניוי אז יקרא עניו אמלאדםזה דבר וכשיתברר 
ֵעיָניְוָהִייִתי): ו כב בשמואל (למיכל  ָפל ּבְ  . ׁשָ

 שבית שבזמ� !כמה גדולי� נמוכי הרוח ): בסוטה ה( ברכהלכרונם זמרו חכמים וא
אבל מי , שכר מנחה בידו �חה מנ,  שכר עולה בידו�  אד� מקריב עולה,המקדש קיי�

 שנאמר,  עליו מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב כל הקרבנות כול�שפלהשדעתו 
ָרה ּרוַח  ֱאלִֹהיםִזְבֵחי):  יטתהלים נא( ּבָ  שהם ענוים בלבם , של נמוכי הרוחםהרי זה שבח .ִנׁשְ

ֶכם ִמָכללֹא ): אחולין פט( אמרו עוד וכן. מחשבתםבו ק  ָּהַעִמים ּ ֵמֻרּבְ ֶכם'הָחׁשַ ַּוִיְבַחר   ּבָ
ֶכם  שאפילו ,אני חושק בכ�, בני:  לישראלאמר לה� הקדוש ברו" הוא � )דברים ז ז( ּבָ

 :אמר �  נתתי גדולה לאברה�. לפניעצמכ�כשאני משפיע לכ� גדולה את� ממעטי� 
 שמות טז (  ָמהְּוַנְחנו : אמרו–  נתתי גדולה למשה ואהר� .)בראשית יח כז(  ָעָפר ָוֵאֶפרְוָאֹנִכי
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 שאין שום מ, כל זה).תהלים כב ז( ִאיׁש  תֹוַלַעת ְולֹאְוָאֹנִכי : אמר�  נתתי גדולה לדוד).ז

 הואאמת לא מפני זה שב בידעו ,רכש להתפתות משום מעלה אשר עצמולהלב הישר מניח 
 ן שאפילו באות,דועו.  שלא יהיו בויתכן לא שים החסרונות האחרחמתמיוצא מידי שפלותו 

 אפילו לא יהיה בו חסרון ,ועוד. נהלא הגיע לתכלית האחרובודאי  שהשיג ןהמצות עצמ
זה לפחיתות וגריעות עד שלא בדי והותר לו ,  ודם ילוד אשהבשרהיותו רק אחר אלא 

 אלא חסד אל עליו שרוצה ה כל מעלה שהוא משיג אינהריכי ,  כללותנשאתאות לו ההת
אלא לאדם  על כן אין לו . שפל ונבזה עד מאדוחומריותותו מצד טבעו לחון אותו עם היו

 , לעני ואביון שמקבל מתנה בחסד?למה זה דומה .יותרכנע תמיד להלהודות למי שחננו ו
 הרבה הבושת כך - כל  שירבה החסד שיקבלכ כי ,שייבתשלא יהדבר  אפשרשאי 
ת עצמו בהיותו משיג מעלות  שעיניו פקוחות לראות אאדם כן הדבר הזה בכל .שתביישי

יב ַל ָמה ) יבתהלים קטז( דוד המלך שאמר פיוכ, טובות מאת השם יתברך  ּ ָכל'הָאׁשִ
ַּתְגמולֹוִהי ָעָלי שהחזיקו כך עם כל חסידותם על   ראינו חסידים גדולים שנענשווכבר .ּ

ני מה מפ ): בגצסנהדרין (כרונם לברכה זחכמים נחמיה בן חכליה אמרו על  . לעצמםטובה
 ִּהֵנה ): יזישעיה לח( אמר חזקיה וכן .מפני שהחזיק טובה לעצמו?  על שמוספרולא נקרא 
לֹום ַמר ָּהִעיר ַהזֹאת   ֶאלְּוַגנֹוִתי ):שם לז לה( שענהו הקדוש ברוך הואבגלל  ,ִלי ָמר ְלׁשָ
יָעה ְּלַמֲעִני וְלַמַען ָדִוד  ְּלהֹוׁשִ כל  ): בברכות י( כרונם לברכה ז חכמיםוכמאמר .ַּעְבִדיּ

 שאין לאדם להחזיק טובה לעצמו , הרי לך. בזכות אחרי�לוהתולה בזכות עצמו תולי� 
 .גללם ב לבו ויגבהיתנשאוכל שכן שלא , הדברים הטובים הקורים לואפילו על 

, אהרן,  משה,אברהםבדרגתם של  ואל לבו מי שהאכל זה הוא מה שראוי להשיב ו
כי יש ,  לכל זהםזקוקיאין אנו , אבל אנחנו יתומי יתומים .זכרנוהושאר החסידים ש, דוד
 וכל חכמתנו כאין פחיתותנואת  לראות רב כדישאין צריך עיון עד  יםו חסרונות רבבנויש 

 אשר בדורות התלמידים תלמידי בדרגתחכם היותר גדול שבינינו אינו כי אם הכי , נחשבת
אלא נכיר , ללא סיבה יזוח עלינו לבנו לאאז  שנבין ונדע באמת ושראוי מה וזה. הראשונים

אשר גם הדבר ו,  בנו והטעות גוברתההטפשות רב,  מאדעדשדעתנו קלה ושכלנו חלש בכך 
כלל אלא אינה ראויה לנו  ותנשאתההש ודאיאם כן ו ,נדע אותו אינו אלא מעט מן המעט

 .דבר ברור וזה , והשפלותההבוש

 והיא תתחלק , המעשהענוותעל ה  ונדבר עת,ענוות המחשבהעל  כאןדברנו עד 
 מן הכבוד החיברה והרבנות נאתש,  העלבונותתליסב,  בשפלותותהתנהגה:  חלקיםארבעהל

, בהליכתו, היה בדבורות ראוי שו וז, בשפלותותהתנהגה הוא ראשוןה. כבוד לכלה ומתן
 יהיה לעול� ): איומא פו( :מרו רבותינו זכרונם לברכה א-  בדבורו.תנועותיובשבתו ובכל 

ַנַחת ִּדְבֵרי ): יזקהלת ט( הוא מלאומקרא  .דבורו של אד� בנחת ע� הבריות  ֲחָכִמים ּבְ
ָמִעים  ):א יב משלי י( ן הוא אומרוכ, בזיון דברי כבוד ולא דברי  האדםצריך שיהיו דבריו .ִנׁשְ

ז בֹוא ) גשם יח(ואומר  ,ֵלב ְּלֵרֵעהו ֲחַסר ּבָ א ַגם ּבְ ע ּבָ חכמים  אמרו - תובהליכ. ּּבוז ָרׁשָ

 ? עול� הבאב� איזהו ]:מאר( ישראל, מש�[ מת�שלחו  ):פח בסנהדרין ( כרונם לברכהז
אדם  ילך ולא .]מתכופ� ויוצא, מתכופ� ונכנס[  שיי� עייל שיי� נפיק,ענות� ושפל בר"

מרו וכן א, לעסקיואלא כדרך כל הולך , גודלא עקב בצד הבקומה זקופה ולא בכבדות גדול
כל ההול" בקומה זקופה כאילו דוחק רגלי  ): אקידושין לא( ברכהלרונם כזחכמים 
ּ ַהקֹוָמה ְגדוִעיםְוָרֵמי ): לגישעיה י( בווכת ,השכינה ּ  שיהא מקומו בין השפלים - בשבתו. ּ

ִּתְתַהַדר ִלְפֵני ַאל ):ו- ההכמשלי (והוא גם כן מקרא מלא , ולא בין הרמים ֶּמֶלך וִבְמקֹום  ּ ְ

ִפיְלך ִלְפֵני ָנִדיב ְָלך ֲעֵלה  טֹוב ֲאָמרִּכי. ַּתֲעֹמד לְּגדִֹלים ַא ֵָהָנה ֵמַהׁשְ ּ ר  ּ  וכן  .ָ ֵעיֶניךָּראוֲאׁשֶ



 67

 באור מדת הענוה

 מקומות שניי� ושלושה הרחק ממקומ" ): הויקרא רבה א( מרו חכמים זכרונם לברכהא
 מרו צמו א המקטין עכל ועל ! רד: ואל תעלה שיאמרו ל"! עלה: עד שיאמרו ל",ושב

כל מי שמקטי� עצמו על דברי תורה בעול�  ): ב פהבא מציעאב( חכמים זכרונם לברכה
ּ ַהִמְצֶנֶפת ְוָהִרים ָהִסיר ):מעונישקוט יל( אמרו לעומת זאת ו. לעול� הבאגדול נעשה ,הזה

ומזה [ ומינה , שהוא גדול בעול� הזה קט� בעול� הבאמיכל  - )יחזקאל כא לא( ָהֲעָטָרה

 לעול� :) אסוטה ה( ואמרו. עולם הבאב גדולתו מי שהוא קטן בעולם הזה זמן :להפך ]נבין
שהרי הניח הקדוש ברו" הוא כל הרי� וגבעות והשרה ,  אד� מדעת קונוילמד

א ): ב יזשנההאש ר( אמרו וכן.  שפלותומפני וזה ,שכינתו על הר סיני  ן ְועֵֹבר ַעל ֹ ָעוֹנׂשֵ
ֵאִרית ַנֲחָלת ע ִלׁשְ  .יםילמי שמשים עצמו כשיר � ֹוֶּפׁשַ

  יזשנההאש ר( כרונם לברכהזחכמים פירוש אמרו וב .ת העלבונותגיפ הוא סשני ההחלק

א ):א ע ן ְועֵֹבר ַעל ֹ ָעוֹנׂשֵ ואמרו עוד  ! למי שעובר על פשע?מי נושא עו� ל� )מיכה ז יח( ֶּפׁשַ
� עליה� הכתוב  שומעי� חרפת� ואינ� משיביעולבי�הנעלבי� ואינ�  ): בשבת פח(

ְגֻבָרתֹוְוֹאֲהָביו ):שופטים ה לא( אומר ֶמׁש ּבִ ּ ְכֵצאת ַהׁשֶ גודל ענוותו של בבא בן על  וספרו .ּ

מר  א, נסיב אתתא.ר( ישראלההוא בר בבל דסליק לא ): בנדרים סו( שונםלו זו ,בוטא
 בשילי לי: למחר אמר לה. רתח עלה .בשלא ליה תרי טלפי. תרי טלפי בשילי לי :הל

אזלת ואיתי לה תרי . זילי אייתי לי תרי בוציני: אמר לה. בשלא ליה גריווא. גריווא
הוה יתב בבא ב� בוטא אבבא וקא . זילי תברי יתהו� על רישא דבבא: אמר לה. שרגי

 כ" :יהלמרה א?  מה הדי� דעבדת:הלמר  א.אזלת ותברת יתהו� על רישה. דאי� דינא
 בני� כבבא ב� שני המקו� יוציא ממ" � בעל"עשית רצו� את : לה אמר .צוני בעלי

מעט : כלומר(בשלי לי שני עדשים : אמר לה, נשא אשה. יליד בבל עלה לארץ ישראל[ !בוטא
. בשלי לי הרבה: למחרת אמר לה. כעס עליה. בישלה לו שני עדשים). עדשים בלשון מקום הולדתו

הלכה והביאה לו ). בוציני בלשונו(לכי הביאי לי שני אבטיחים : אמר לה. בישלה לו הרבה מאוד
היה בבא בן ). שער=בבא(לכי ושברי אותם על ראש השער : אמר לה). בוציני בלשונה(שני נרות 

? מה זה שעשית: אמר לה. הלכה ושברה את הנרות על ראשו. בוטא יושב בשער העיר ודן דין

):  בשבת ל(  לשונםזו ,הללשל  ענותנותו רובעל כן ספרו  וכמו .]'כך ציוני בעלי וכו: אמרה לו
  בשני בני אד�מעשה. ואל יהא קפד� כשמאי לעול� יהא אד� ענות� כהלל :בנ�רנו ת

 אמר . מאות זוזארבע כל מי שיל" ויקניט את הלל יטול : אמרו, זה את זהשהמרו
 הל" ועבר . והלל חפ� את ראשו, היהבתשרב  אותו היו� ע.אקניטנו אני :אחד מה�

 , בני: אמר לו. נתעט� ויצא לקראתו? כא� הללמי ? מי כא� הלל:ר אמ,על פתח ביתו
 מפני מה : שאל.בני שאל :ולמר  א. שאלה יש לי לשאול:מר לו א?מה אתה מבקש

 מפני שאי� לה� , שאלה גדולה שאלת, בני:ולמר  א?ראשיה� של בבליי� סגלגלות
 נתעט� ?א� הלל מי כ? מי כא� הלל: חזר ואמר, הל" והמתי� שעה אחת. פקחותחיות

מר  א. שאלה יש לי לשאול:ולמר  א? מה אתה מבקש, בני: לואמר .ויצא לקראתו
 שאלה , בני: אמר לו? תרוטותתרמודיי� מפני מה עיניה� של : שאל. שאל בני:ול

 מי כא� : חזר ואמר,אחת הל" והמתי� שעה . מפני שדרי� בי� החולות,גדולה שאלת
 :מר לו א? מה אתה מבקש, בני:מר לו א.ראתו נתעט� ויצא לק? מי כא� הלל?הלל

 מפני מה רגליה� של אפרקיי� : שאל. שאל בני:מר לו א. יש לי לשאולשאלה
 : אמר לו. מפני שדרי� בי� בצעי המי�, שאלתגדולה שאלה , בני:מר לו א?רחבות

 :מר לו א. נתעט� וישב לפניו.תכעוסשאלות הרבה יש לי לשאול ומתירא אני שמא 
 נשיא אתה הוא הלל שקורי� אות" :מר לו א! שאל–  שיש ל" לשאולכל שאלות

 :מר לו א! לא ירבו כמות" בישראל�  א� אתה הוא:מר לו א. ה�:מר לו א?ישראל
 הוי זהיר :מר לו א.מאות זוזארבע  על יד" שאבדתי מפני :מר לו א? מפני מה,בני

 והלל לא ,ת זוז מאוארבע וזוז מאות ארבע כדי הוא הלל שתאבד על ידו ,ברוח"
 , "עניו"קרא ה ראוי ללהיותתו מצא שעדיין לא הגיע ו רוב ענולמרות , אבהוביור .יקפיד



 68

 באור מדת הענוה

 דחזינא כיו�,  מריש הוה אמינא ענותנא אנא: אבהו רבירמא ): אסוטה מ( לשונו וזו
 :אמינא,  דאמר איהו חד טעמא ואמר אמוריה חד טעמא ולא קפיד, אבא דעכובילר
 , כשראיתי את רבי אבא מעכו, מתחילה הייתי סבור שאני ענוות�! [ ענותנא אנאאול

אני לא : אמרתי, ולא הקפיד עליו, שאמר הוא טע� אחד ואמר האמורא שלו טע� אחר
 !]ענוות�

אהב את המלאכה  ): יאבות א(משנה ערוכה היא , הכבודמן  הבריחה הרבנות ושנאת
כל : ואמרו . שוטה רשע וגס רוח� לבו בהוראההגס : ואמרו עוד .ושנא את הרבנות

 ֵּתֵצא ָלִרב ַמֵהר ַאל ):רבתיפסיקתא ( ואמרו עוד .בורח ממנוהכבוד , אחר הכבוד הרוד�
ַאֲחִריָתה  ַמהֶּפן ? למה.לעול� אל תהי ר( אחר השררה � )משלי כה ח( ה ּבְ ַּתֲעׂשֶ  -) שם( ּ

רבי מנחמא בש� רבי  :שם עודו ? מה אתה משיב�, ושואלי� ל" שאלותבאי�למחר 
 נהנה שהוא אינו אלא כנוא� הזה , כל המקבל עליו שררה כדי להנות ממנה:תנחו�

הא , נקראתי קדוש ]הקדוש ברו" הוא[  אני: אבהו רבירמא : שםעוד .מגופה של אשה
,  יוכיחו יוחנןיב רותלמידי .לא תקבל עלי" שררה � א� אי� ב" כל המדות הללו שיש בי

כרונם זחכמים  מה שאמרו וזה . רצו לקבל עליהם שררהולא מפני עניותם נזקקיםשהיו 
 !עבדות אני נות� לכ�? �כל אני נות� הששרראת�  �כמדומי ): אהוריות י( ברכהל

 שמפני , מיוס�? ומנל�! אוי לה לרבנות שמקברת את בעליה):פסחים פז ב א(ואמרו עוד 
 .שהנהיג עצמו ברבנות מת קוד� אחיו

ד ועכל כי ,  אותוהנושא אשר על שכם כבד אין הרבנות אלא משא ,ר של דבכללו
 אך מיד כאשר, עצמו אלא על ידוןאינו נ, שהאדם יחיד ויושב בתוך עמו מובלע בין האנשים

 על כולם להשקיף כי עליו , על כל מי שתחת ידו וממשלתוידוןלה לרבנות ושררה נועהוא 
 בי כת"ַוֲאָׁשָמם בראשיכם" –  ואם לאו.מעשיהםאת ולרעות אותם דעה והשכל ולהישיר 

 .)דברים רבה א י(  חכמיםאמרו ,]כתוב[

 ממנו  ועל דעת קונו ומשכחדעתו אינו אלא הבל הבלים המעביר את האדם על והכבוד
 בני האדם יהללוהו והתהלות אשר . אותוומי שמכירו ודאי שימאס בו וישנא,  כל חובתואת

 אינו אלא ,באמת בו ןם מגדילים הלוליהם על אשר איכי בראותו אות, יהיו עליו לטורח
 עליו שיעמיסואלא , ןש ומתאנח על שלא די לו רעתו שחסרות ממנו המעלות ההימתב

 .יכלם יותרש כדיתהלות שקר 

 ?איזהו מכובד ): אאבות ד(וכן שנינו ,  הכבוד לכל אדםמתן הוא רביעי ההחלק
 שהוא גדול ממנו בחבירומני� היודע  ): בפסחים קיג(ואמרו עוד  .המכבד את הבריות

הוי מקדי�  ): טוד אבות( ועוד שנינו .'וכו?  שחייב לנהוג בו כבוד,אפילו דבר אחד
 שלו� שלא הקדי� לו אד� , יוחנ� ב� זכאיביאמרו עליו על ר ו!בשלו� כל אד�

כבוד לנהוג האדם  במעשים חייב ובין בדיבור ובין .)ברכות יז א(  ואפילו גוי בשוק,מעול�
 שמתו קיבאעבי ר אלף תלמידי על עשרים וארבעה ברכהלכרונם זחכמים ספרו ו, בחבריו

מתיחס אל ה שהבזיון הוא דבר וכמו ).בראשית רבה סא ג( זהלעל שלא היו נוהגין כבוד זה 
בֹואזכרנו ה שפסוקהרשעים כדבר ה א ַגם ּבְ ע ּבָ כי ,  הכבוד מתיחס אל הצדיקיםכך, ּּבוז ָרׁשָ

 .ּ ְזֵקָניו ָכבֹודְוֶנֶגד )כד כגישעיה (ואומר , רש מהםון עמהם ואינו פהכבוד שוכ

 המתרחבים המינים ופרטיהם בכל פרטי ,תבארו חלקי הענוה הראשייםשה הרי
ַמע, והולכים לפי הנושאים ולפי העתים והמקומות  זה אכןו .)משלי א ה(  ָחָכם ְויֹוֶסף ֶלַקחִיׁשְ

כי ,  רבים ומקרבת אותו אל טובות רבותיםמכשולם ודאי שהענוה מסירה מדרך האדדבר 
ועוד שחברת העניו נאה עד מאד , בהבליוולא יקנא הזה דברי העולם במעט יתעניין העניו 

 הכל ,  ולא לידי מריבה אלא הכל בהשקטכעסלא יבוא לידי ו, ורוח הבריות נוחה הימנו
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מה שעשתה חכמה ):  גירושלמי שבת א( וכבר אמרו,  מי שזוכה למדה זואשרי. במנוחה
דבר וזה , תשווה לה כי כל החכמה כולה לא ,עשתה ענוה עקב לסוליתה � לראשהעטרה 
 .ברור
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 ,אי הרגילות ה.וננותההתבו הרגילות :המרגילים את האדם לענוההדברים  הם יםישנ
 ה בישיב- זכרנוהש כפיהתנהג בשפלות ל לאט לאט עצמו  אתשיהיה האדם מרגיל

 אך לא מכובדיםדהיינו ,  צנועיםים בגדבלבישת,  בסוף החברההליכהמקומות הפחותים וב
 עד ,לאט לאטלבו ל תכנס ותבוא הענוה ,ובדרך הזללכת   האדם כי בהתרגל.מפוארים
 את קשה עליו לעקור , ולהתנשאלזוחנוטה  בהיות טבע לב האדם כי.  בו כראוישתקבע

לאט  יעביר בידו המסורותות יאלא אם כן בפעולות החיצונ, הנטיה הטבעית הזאת מעיקרה
שכל זה , זריזותמידת הב שבארנו פיוכ,  לו כל כךהפנימיותו הבלתי מסורלהדבר את  לאט

דהיינו  , לעול� יהא אד� ערו� ביראה): אברכות יז( ברכהלכרונם ז חכמים נכלל במאמר
 .ם עד שינצח, תחבולות נגד הטבע ונטייתושיבקש

 עקביא בן מהללאל בדבריהאחד הוא המוזכר , א על ענינים שוניםי הות ההתבונאך
 רמה עפר למקו� �  ולא� אתה הול". מטיפה סרוחה�  דע מאי� באת): אאבות ג(

הקדוש  לפני מל" מלכי המלכי� � שבו� ולפני מי אתה עתיד לית� די� וח.ותולעה
כי בהיות האדם ,  הענוההשגת לועוזרים לגאוה מנוגדים באמת כל אלה כי .ברו" הוא

 התבייש כלל אלא לנשאהתל אין לו טעם ,מסתכל בפחיתות חומרו וגריעות התחלתו
ימיו את כל עת אשר יזכור ש,  לרועה חזירים שהגיע למלוך?דומהלמה זה . כלםהול

 ישוב לעפר גדולותיו שבסוף כל האדם יחשובגם וכש. שיתגאה בלתי אפשריים הראשונ
   גדולתוומהכי מה טובו , תוו שאון גאוךכל שכן שיכנע גאונו וישכ, מאכל לתולעתויהיה 
 הגדולדין הרגע הכנסו לפני בית את  וכשיחשוב עוד וְידמה בלבו ? בושת וכלימההואחרית

 הקדוש , לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הואעצמואת בעת שיראה , של צבא מעלה
 בסוד קדושים משרתי גבורה גבורי כח עושי דברו , והטהרההקדושהוהטהור בתכלית 

טמא ומגואל מצד ,  פחות ונבזה מצד עצמו, עומד לפניהם גרועוהוא, אשר אין בהם כל מום
 איה גאונך ?א פיך איה איפו: ישאלוהואשרוכ?  פתחון פהלוהיהיה ?  הירים ראש- מעשיו

רגע ל שלו ,ודאיאכן  ?ם או מה ישיב על תוכחתיענה מה -? וכבודך אשר נשאת בעולמך
 פרוח תפרח ממנו כל הגאוה -  וחזקתייאמ ציור זוהאמת האת אחד יצייר האדם בשכלו 

 .ולא תשוב אליו עוד

להיות  בקלות יכול העשיר כי,  הוא חילוף תולדות הזמן ורוב תמורותיהםהשניהעניין 
 אל המצב עבורלואם הוא יכול כל כך על נקלה ,  לנקלה- והמכובד,  לעבד- והמושל, עני

 מחלות מיני כמה ?ובקיומאיך יגבה לבו על מצבו אשר אינו בטוח , הנבזה בעיניו היום
 ויסייעהוו לשיצטרך במו פיו להתחנן למי שיעזור  עד  לבוא על האדם,ס ושלום ח,ותיכול
 שיצטרך ללכת לשחר פני  עד לבוא עליוותיכול ,ס ושלום ח, צרותכמה . במקצתעליוויקל 

 נואנחש , אלהודברים . למושיעיםלו למען יהיו , מאס לתת להם שלוםלפעמיםרבים אשר 
ותו וגאאת להסיר מלב האדם  בשביל הם מספיקים,  דבר יום ביומובעינינורואים 

וכמה היא נעזבת ,  יתברך' הבתו לפני עוד האדם על חווכשיתבונן .ולהלבישו ענוה ושפלות
וכן הוא אומר , יכלם ולא ירום לבבו,  שיבוש ולא יתגאהודאי, ממנו וכמה הוא מתרשל בה

מֹוַע ) יז יחירמיה לא( ַמְעִתי ֶאְפַרִים ִמְתנֹוֵדד ִיַסְרַתִני ָוִאָוֵסר ְכֵעֶגל ׁשָ ּ ׁשָ ּּ ּ ֵבִני לֹאּ ּ ֻלָמד ֲהׁשִ
ְּוָאׁשוָבה ִכי ַאָתה  ַּאֲחֵרי ׁשוִבי ִנַחְמִתי ְוַאֲחֵרי ִהָוְדִעי ָסַפְקִתי ַעל ִּכי  .לָֹהי ֱא'הּּ ּ ּ ִתיְָיֵרך  ּ  ּּבֹׁשְ

אִתי ֶחְרַפת ְנעוָרי ְוַגם ִּנְכַלְמִתי ִכי ָנׂשָ ּ חולשת השכל ב יתבונן תמיד להכיר ,מעל לכלו .ּּ

. תיתי האמהידיעהאשר אל  הטעות מ אלקרובתמיד יותר ש, תיו וכזביויוהאנושי ורוב טעו
 ויבקש ללמוד תמיד מכל אדם ולשמוע תמיד עצה פן ,  תמיד מהסכנה הזאתיירא כן על
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 הלומד מכל ?איזהו חכ� ): אאבות ד( ברכהלכרונם זחכמים  שאמרוה מ והוא .יכשל
 .  ְלֵעָצה ָחָכםְוׁשֵֹמַע ): טומשלי יב( וכן הוא אומר !אד�

 פסוקוכענין ה,  הזההעולםטובות של וי והשביעה  הריבם המדה הזאת הומונעי
ְבָת ֶּפן ):יד- יבדברים ח(שבפירוש אומר  ָבְעָת וָבִתים טִֹבים ִתְבֶנה ְוָיׁשָ ֹּתאַכל ְוׂשָ ּ ּ ּ ּ  ְוָרם  .ּ

ַכְחָת ֶאת ְָלָבֶבך ָ ֱאלֶֹהיך ַהמֹוִציֲאך ֵמֶאֶרץ ' הְּוׁשָ ית ֲעָבִדיםִמְצַרִיםָּ כן מצאו להם  על . ִמּבֵ

יצר הגאוה אשר את שפיל לה כדי, נפשו לפעמיםאת מענה להיות  אדםלטוב  יםהחסיד
אי� ארי  ): אברכות לב( מרו חכמים זכרונם לברכה שאפיוכ, איננו מתגבר אלא מתוך הרבוי

 נמצאת מונעיםבראש כל הו .נוה� מתו" קופה של תב� אלא מתו" קופה של בשר
.  אלא במי שטיפש יותריותרגאוה מצויה כי ראה שאין ה, הטפשות ומיעוט הידיעה האמתית

 וכן . עניות התורה� סימ� לגסות הרוח ): אסנהדרין כד( אמרו כרונם לברכהזבותינו ור
 .]שבחי� עצמיי� ה� סימ� לחוסר ידיעה[שבוחי  �סימ� דלא ידע כלו�  ):זהר בלק(אמרו 
בתו" כד מטבע אחת  [. בלגינא קיש קיש קריאאסתרא ) בפהבא מציעא ב( עוד ואמרו

 קולכ� מפני מה :לני סרקישאלו לא ):ראשית רבה טז גב( אמרו עוד ].משמיעה רעש חזק
מובחר שבכל ה שהוא , ראינו שמשהוכבר . הלואי יהיה קולנו נשמע וִנָזֵכר:אמרו? נשמע
 .האדם היה עניו מכל ,האדםבני 

לגנוב די כ אשר , חנפיםאדםבני ב שימושא ההתחברות או היה  הענוהמונעי מ אחדעוד
שיש המעלות את  ויגדילו וירוממוהו  את האדם ישבחו,לבו בחנפותם למען ייטב להםאת 
 .מהם בו הוא ההפך מה שישלפעמים ש שאין בו כלל דברים עליו יוסיפוו, למירבעד בו 

 הוא נוטה שאליוכל שכן בדבר , וסוף סוף דעת האדם קלה וטבעו חלש ומתפתה בנקל
, שהוא מאמין לואדם  את הדברים האלה יוצאים מפי  האדםעו על כן בשמ.יטבעאופן ב

 כל ימי לעשות אשר הטיב , הרי לנו יואש. כארס ונמצא נופל ברשת הגאוה ונשברבויכנסו 
,  הלוליוולהגדילואחרי מות יהוידע באו עבדיו והתחילו להחניף לו , הוֵרהו יהודע הכהן רבו

 השרים והמלכים רובש ,זה בבירוראת   וראה.אז שמע המלך אליהםו, עד שדימוהו לאלוה
 חנופת גללב נכשלים הם ונשחתים , דרגה שיהיוו יהיו באיז,או כל בעלי היכולת

 .משרתיהם

 שרוצה לקנותו לו לחבר או מייזהר יותר ויעיין במעשי ,  כן מי שעיניו בראשועל        
ה קי המאכל והמש כ.יו ובמשקאותיוליועץ או לפקיד על ביתו ממה שיזהר ויעיין במאכל

 ומאודו נפשואת  להשחית עלוליםהחברים או הפקידים אילו ו,  להזיק לגופו בלבדעלולים
ה ְרִמָיה לֹא ):ז- ותהלים קא( אומר שלוםהליו  ודוד המלך ע.וכל כבודו יִתי עֹׂשֵ ֶקֶרב ּבֵ ב ּבְ  ּיֵׁשֵ

ָקִרים  ֶדֶרך ָתְהֵֹלך ...ִּיכֹון ְלֶנֶגד ֵעיָני לֹאּדֵֹבר ׁשְ ּ ּבְ ְרֵתִני ִמיםְ ואין טוב לאדם אלא  .ּהוא ְיׁשָ

 ,ור בו ויוכיחוהו באהבתםי במה שהוא עעיניו  אתשיבקש לו חברים תמימים שיאירו
 יכול לראות לפי שאינו רואה חובה האדם כי מה שאין ,ונמצאו מצילים אותו מכל רע
רֹב יֹוֵעץְּתׁשוָעהּו ): ומשלי כד( נאמר זה ועל . ונשמר- לעצמו הם יראו ויבינו ויזהירוהו  . ּבְ
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להסב את  לנו  בהדי, כאןזכרנו עד ה אשראחר כל המדות הטובות ל והמדה הזמניית 
שלא ו,  להשיג אותווקשה שראוי שיהיה ודאי ענין נכבד ועיקרי מאד , לענינהתשומת ליבנו

 קדיםלהצריך ו. הוזכרו לפניהשכל המדות את יוכל להגיע אליו אלא מי שכבר השיג 
אין דבר קל ו קל מאד להשיגה תהאח: שלושה שהם שניים היראה הם כי סוגי ,ולומר
 . מאדה שלמות גדולגם היא קשה מן הכל ושלמותה שניהוה, תהכמו

 שנישיראת החטא חלק , שני הסוג זהו ההרוממותיראת ו,  האחדסוגיראת העונש זהו ה
אדם ירא ה ש, כפשוטה-  העונשיראת.  ביניהםהבדליםת האינם ויענאת ונבאר עתה . בו
. לנפשובין  לגוף בין, עבירותה שבאים בעקבות מפני העונשים אלהיו' עבור את פי הלמ
 לנפשו ואין דבר שירחיק אותו וירא כי כל אדם אוהב את עצמו ,קלהבודאי מידה  זאת אכןו
 ואין יראה זו ראויה .רעה ושהי איזעקבותיובלו  יותר מן היראה שלא תבוא מעשהעשות למ

 . הדעתואנשיאינה יראת החכמים ו, אלא לעמי הארץ ּוְלנשים שדעתן קלה

 שהו ולא עהחטאיםרחק מן מת שהאדם ענינה הואו, א יראת הרוממותו השני הסוגה
 שפל ודםאו איך יערב לבו של בשר ,  כי איך יקל. מפני כבודו הגדול יתברך שמואותם

 כל זאת היראה אינה אכן ו?גד רצונו של הבורא יתברך ויתעלה שמוונמאס לעשות דבר נ
 יתברך ' הרוממותב אלא מתוך ידיעה והשכלה להתבונן ווצרכי לא ת, הכך קלה להשג

 והיא. השכל המבין ומשכילמן  שנובעיםדברים  הם כל אלהש, פחיתותו של האדםבו
 יבוש האדם בשלה, נוזכרה אשר מחלקי החסידות חד מאלק שני לחקבענוההיראה אשר 

שתבחו ה המשובחת שהיראההיא , ויחרד בעמדו לפני קונו להתפלל או לעבוד כל עבודה
ד   ֶאתְלִיְרָאה ): נחדברים כח( וזה הוא שמשה מדבר ואומר, בה חסידי עולם ם ַהִנְכּבָ ַּהׁשֵ ּ

ְּוַהנֹוָרא ַהֶזה  - החטאיראת  -עתה בביאורה עוסקים זאת היראה שאנחנו ו .ָ ֱאלֶֹהיך'הֵאת  ּ

 שיהיה הוא כי ענינה זה ו. בפני עצמוסוג גםו, זכרנוהחלק מיראת הרוממות שגם היא 
 שהואיז בהםאו פן יהיה ,  שמץ חטאשהומעשיו איזבתערב ההאדם ירא ודואג תמיד פן 

 .שמודבר קטן או גדול שאינו לפי גודל כבודו יתברך ורוממות 

 כי תכלית .זכרנושה ויראת הרוממות  הגדול שבין יראה זוהבדלהאת  רואה והנך
 נחשבת היא גללושבם ההבדל ביניהם ולא,  שלא לעשות דבר נגד רום כבודו יתברךתיהןש

 העבודה בשעתא בשעת המעשה או ייראת הרוממות הש,  אחר ובשם אחר תקרא הואלסוג
שאז יבוש , ' את ה עומד ומתפלל או עובדהאדםדהיינו או בשעה ש, או בפרק העבירה

או בשעה שמזדמנת עבירה לפניו והוא מכיר ,  ירעש וירעד מפני רום כבודו יתברךכלםוי
 .שלוםוס  עיני כבודו חהממרה אתדבר כדי שלא לעשות  מלעשותה ימנע,  עבירהשהיאבה 

ירא פן יכשל ויעשה דבר או האדם שבכל רגע ,  היא בכל עת ובכל שעההחטאאך יראת 
כי עיקרה יראה מן , "יראת חטא" ועל כן נקראת .תברך נגד כבוד שמו ישיהיהחצי דבר 

 ו יהיה באיז, במעשיו מחמת פשיעה והתרשלות או מחמת העלםויתערבהחטא שלא יכנס 
 .שיהיהדרך 

ֵרי ): ידמשלי כח(על זה נאמר ו  ברכהלכרונם זחכמים  רשוופ ,ּ ָאָדם ְמַפֵחד ָתִמידַאׁשְ

 כי ,]וק לפחד מלעבור על דברי התורהכוונת הפס[  ההוא בדברי תורה כתיב): אברכות ס(
 צריך שיהיה לבו חרד בקרבו פן , המכשול לנגד עיניו את רואהן האדםאפילו בשעה שאי

 ): יזשמות כ( שלוםהליו  ועל יראה זאת אמר משה רבינו ע. הוא לרגליו והוא לא נשמרטמון
ּוַבֲעבור ְּלִבְלִתי ֶתֱחָטאו ְּפֵניֶכם ּ ִתְהֶיה ִיְרָאתֹו ַעלּ שיהיה האדם ירא ,  כי זה עיקר היראה.ּ

 ואם יבוא,  ודאי לא יבוא לידי חטאכךעל ידי ו תסור יראה זו ממנו שלאומזדעזע תמיד עד 
יט ְוֶאל):  בישעיה סו( אמר בנבואתו וישעיהו.  לויחשב כאונס -  ּרוַח  ָּעִני וְנֵכה ֶאל ֶזה ַאּבִ
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ִרים ): קסאטקיתהלים (שתבח בזה ואמר ודוד המלך ה .ְּדָבִרי ְוָחֵרד ַעל ְּרָדפוִני ִחָנם  ׂשָ ּ
י ּוִמְדָבְרך ָפַחד ִלּבִ ּ ָּ. 

מרו  עד שא,' תמיד מפני גאות המפחדיםומצאנו שהמלאכים הגדולים והרמים חרדים ו
 של מזיעת� ?נהר דינור מהיכ� יוצא ): בחגיגה יג( במשל חכמתם חכמים זכרונם לברכה

 חסירו יתברך פן י' הרוממות מפאתפני האימה אשר עליהם תמיד  מזאת ו]!מלאכי�[ חיות
מקום  כל ובכל שעה שנגלית השכינה על . לפניוים הכבוד והקדושה הראוימןדבר קטן 
ה ַאףֶאֶרץ ):סח ט תהלים(הוא מה שאמר הכתוב , גזו ורעשוורעד ורמיד שיהיה  ַמִים   ָרָעׁשָ ׁשָ

ָּנְטפו ִמְפֵני ֱאלִֹהים ָרֵאלְּפֵניִמֶזה ִסיַני  ּ ָּקַרְעָת  ּלוא ): יטגסישעיה (ואומר  . ֱאלִֹהים ֱאלֵֹהי ִיׂשְ
ַמִים ָיַרְדָת ִּמָפֶניך ָהִרים ָנזֹלו ּׁשָ ּּ ' דעם שלפני הו ביוירעשובני האדם ירגזו שראוי ש כל שכן .ָ

 יתברך כבודורוממות ל  מתאים לעשות דבר שאינוובקלות הם עלולים, הם עומדים תמיד
ה ִּיְזֶכה ְוִכי ֱּאנֹוׁש ִכי ָמה ):טו- ידאיוב טו(הוא שאמר אליפז לאיוב  וזה .שמו ִּיְצַדק ְילוד ִאׁשָ ּ ּ. 
ַמִים לֹאֵהן ו לֹא ַיֲאִמין ְוׁשָ ְקדֹׁשָ ַּזכו ְבֵעיָניו  ּבִ ֲעָבָדיו לֹא ַיֲאִמין ֵהן :)יט-שם ד יח(  ואומר.ּ  ּבַ

ים ָתֳהָלה ּוְבַמְלָאָכיו ָיׂשִ ר חֶֹמר יּ ׁשְֹכֵני ָבֵתַאף .ּ ָעָפר ְיסֹוָדם ְיַדְכאום  ֲאׁשֶ ּּבֶ  אכן .ָעׁש ִלְפֵניּ

ְלזֹאת  ַאף ):ב- אשם לז(וכמאמר אליהוא , אדם  כלויפחדעל כך צריך ודאי שיחרד תמיד 
י ְוִיַתר ִמְמקֹומֹו ֶּיֱחַרד ִלּבִ ְמעו .ּ רֶֹגז קֹלֹו ְוֶהֶגה ִמִפיו יֵֵצאּׁשִ מֹוַע ּבְ  זאת היא היראה .ּ ׁשָ

 . ממנותסוראיש החסיד תמיד ולא  הל  ש שראוי שתהיה על פניוהאמתית

 - הוהל. עברל שניוה עתידלהוה או מתייחס ל ראשון ה:הם שנייםחלקי היראה הזאת ו
 פן יהיה בו ,  לעשותהוא עומדמה שהוא עושה או למה של בקשר ודואגשיהיה האדם ירא 

. י לעילתוכמו שכתב,  יתברך'ה כבודמתאים ל אינו אשר דבר שהודבר או פן יכנס בו איז
 ידיוויירא וידאג פן ָיָצא מתחת ,  שיהיה האדם חושב תמיד על מה שכבר עשה-  הואבעברו

  יוםבכלבבא בן בוטא שהיה מקריב אשם תלוי וכמסופר על  , חטא בלא שידעוהשאיז
ּ עֹלֹות ִמְסַפר ֻכָלְוֶהֱעָלה אחר משתה בניו היה משכים ואיוב ,) אכריתות כה( ּ ִּכי ָאַמר ִאיֹוב  םּ ּ

ּאוַלי ָחְטאו ָבַני  שמן על משה ואהרן בענין כרונם לברכהזמרו חכמים  וא).איוב א ה( ּ

ר ָאָדם לֹא ִייָסך  ַעל ):בשמות ל( שהרי נאמר בו ,אהרןאת  שמשח משה ההמשח ׂשַ ְּבְ

ּוְבַמְתֻכְנתֹו לֹא ַתֲעׂשו ָכֹמהו ּ ּ ּּ מתיראים שמא מעלו והיו ,  שימשחהו בונצטוהאהרן לגבי  ו,ּ

ועל דבר זה דאג משה  ):בא יהוריות ( שונםלו זו,  שנהגו שלא כמצוהעניין והשבו באיז
ֶמן :ואמרה יצתה בת קול ! שמא מעלתי בשמ� המשחה:ואמר ַּכׁשֶ  ָהרֹאׁש ּ ַהטֹוב ַעלּ

יֵֹרד ַאֲהרֹן ְזַקןַּהָזָקן  יֵֹרד ַעל ִּפי ִמדֹוָתיו ַעל ּׁשֶ תהלים קלג ( ַּהְרֵרי ִציֹון ּיֵֹרד ַעלׁשֶ ֶחְרמֹון ְּכַטל. ּ

 :יצתה בת קול ואמרה,  ועדיי� היה אהר� דואג שמא משה לא מעל ואני מעלתי,)ג-ב
ֶבת ַאִחים ַגם ּוַמה ּטֹוב  ַמהִּהֵנה ָּנִעים ׁשֶ  מה משה לא מעל א� אתה לא – )שם א( ָיַחד ּ

 שמא :ם ואומרים שאפילו במצוה שעשו היו דואגי, לך מדתם של חסידיםהרי .מעלת
 ? ושלום חספסול שמץ בעשיתהתערב ה

 שמא לא זּכו : מפחד ואומרהיה אחרי שיצא לעזור לבן אחיו לוט ששבו אותו ,ואברהם
 ַאלפסוק ה על )אשית רבה מד דבר( ברכהלכרונם זחכמים  רשו מה שפיוזה, מעשיו לגמרי
 בי� כל :ה� מתפחד ואומרלפי שהיה אבר:  אמרבי לויר ):בראשית טו א( ִּתיָרא ַאְבָרם

 לפיכ" נאמר ? או ירא שמי� אחד? צדיק אחדביניה� שמא היה ,אוכלוסי� שהרגתי
 אי� � ִּתיָרא ַאְבָרם ַאל: )אליהו רבה כה( אליהוואמרו בתנא דבי  !ִּתיָרא ַאְבָרם ַאל :לו

תית י האמהיראההיא זו  ו. אלא למי שהוא ירא שמי� לאמיתו"אל תירא"אומרי� 
 אי� לו להקדוש ברו" הוא בעולמו אלא אוצר של יראת ): בברכות לג( העלישאמרו 
 אנשים כי ה,  יתברך'ה רוב דבקותו בחמתשרק למשה היה קל להשיגה מ ,בלבדשמי� 
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אמנם כל חסיד וחסיד ראוי לו להשתדל ו . גדול הוא להםמפריעאחרים ודאי שהחומר 
יו' ה ֶאתְּיראו ):תהלים לד( ונאמר, להשיג ממנה כל מה שיוכל  . ְקדֹׁשָ
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 דר" קנית היראה

האחד הוא היות : םיתייאמם יניענישני  על ותא ההתבונידרך קניית היראה הזאת ה
 דבר קטן וגדול כל ושהוא יתברך משגיח על ,שכינתו יתברך נמצאת בכל מקום שבעולם

 הגדול והדבר הדבר אלא -  לא מפני גודל הנושא ולא מפני פחיתותו- יואין נסתר מנגד עינו
 ): גישעיה ו( הכתוב הוא מה שאמר .בדל הוא רואה והוא מבין בלי ה, הנקלה והנכבד,הקטן
ַמִים ְוֶאת  ֶאתֲהלֹוא ): כדירמיה כג( ואומר .ָּהָאֶרץ ְכבֹודֹו  ָכלְמלֹא  .ָהָאֶרץ ֲאִני ָמֵלא ַּהׁשָ
ֶבת ּ ֱאלֵֹהינו'הּ ַכִמי ):ו-יג ה קתהלים( ואומר יִהי ָלׁשָ ִפיִלי .ּ ַהַמְגּבִ ַּהַמׁשְ ַמִים   ִלְראֹותּ ׁשָ ּּבַ
ָפל ִיְרֶאה'הָרם  ִּכי ): ושם קלח( ואומר .ּוָבָאֶרץ ּ ְוָגֹבַה ִמֶמְרָחק ְיֵיָדע  ְוׁשָ ּ. 

אז ,  יתברךשכינתו הוא עומד לפני  נמצאהואבו  שבכל מקום שאדם יתברר לכאשרו
 וזה . כבודורוממותבו היראה והפחד פן יכשל במעשיו שלא יהיו כראוי לפי יבואו  םמאליה

 מעשי" וכל ,ז� שומעתו וא, עי� רואה:דע מה למעלה ממ" ):ב אאבות (הוא שאמרו 
על כל דבר והוא רואה הכל היא שהשגחת הקדוש ברוך הוא שהרי כיוון  .בספר נכתבי�

 בין לזכות ביןלם נכתבים בספר וים רושם וכמותירו  שכל המעשים יהיודאי, ושומע הכל
על ידי התמדת רק  אינו מצטייר היטב בשכל האדם אלא הזה ואמנם הדבר .לחובה

 השכל אלא  אותו לא יצייר,שהדבר רחוק מחושינושכן כיוון  ,רבהההתבוננות והסתכלות 
נו בנקל אם לא  יסור הציור ממ,תוו אשיצייראחר ל וגם .רב והתבוננות רבהאחר עיון ל

 היראהאת  לרכוש הדרךא י הותננ שכמו שרוב ההתבו, ונמצא.הרבהבו האדם יתמיד 
 טרדות או מחמתיהיה  - הגדול שלה מבטל היסח הדעת וביטול העיון הוא הךכ, התמידית
 .כל היסח דעת ביטול הוא ליראה התמידית ו-ברצון 

ּ ִעמֹו ְוָקָרא בֹו ָכלְוָהְיָתה :) יטדברים יז( מה שצוה הקדוש ברוך הוא למלך הואוזה  ְיֵמי  ּ
 שאין היראה נלמדת אלא מן הקריאה , למדתהא . ֱאלָֹהיו' הֶאתְלַמַען ִיְלַמד ְלִיְרָאה  ַּחָייו

 אין כי, "למען יירא"ולא אמר , " ליראהילמדלמען "שאמר ושים לב לכך  .סקתוהבלתי פ
,  מפני גשמיות החושיםאיתנוא מ הירחוקהכי אדרבא , יטבעאופן היראה הזאת מושגת ב

 אלא ברוב ההתמדה בתורה ודרכיה בלי ליראהואין לימוד , ואינה נקנית אלא על ידי לימוד
בשכבו , בלכתו,  בשבתו: תמידהזה שיהיה האדם מתבונן ומעיין בדבר , והוא.הפסק
 שכינתו יתברך בכל ותהמצאת ותיאמ: דהיינו, ת הדברותיקבע בדעתו אמתעד ש, ובקומו
 שהיה מה וזה . באמתאותוואז יירא , והיותנו עומדים לפניו ממש בכל עת ובכל שעה, מקום

ֲאִמֶתך'ה הֹוֵרִני):  יאתהלים פו(דוד המלך מתפלל ואומר  ָ ַדְרֶכך ֲאַהֵלך ּבַ ְ ָּ ּּ  ְלִיְרָאהַיֵחד ְלָבִבי  ּ
ֶמך  .ָׁשְ
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 ה השתדלות וסופהתחלת, גמול ה עבודה וסופהתחלת: היינוד,  הקדושה כפול הואענין
ה  מזה ו. מה שמקדשים אותוהעצמו וסופאת א מה שהאדם מקדש י ההשתחלת ,מתנה

מקדשי� אותו  � מעט ו עצממקדשאד�  ):ט איומא ל( אמרו חכמים זכרונם לברכהש
 .  אותו מלמעלהמקדשי� � מלמטה, הרבה

 מן החומריות ומתדבק תמיד בכל מסולק לגמריו נבדל האדם שיהיה ,יא הההשתדלות
 ): זמלאכי ב( שנאמר באהרן מוכ, "מלאכים" הנביאים נקראו לכן ו.עת ובכל שעה באלהיו

ְמרו ִּכי ְפֵתי כֵֹהן ִיׁשְ ּ ְותֹוָרה ְיַבְקׁשו ִמִפיהו ַדַעת ּׂשִ ּ ברי ד( נאמרו .ְּצָבאֹות הוא' ה ְַמְלַאךִּכי  ּ

ַּוִיְהיו ): טזב לו-הימים ַמְלֲאֵכי ָהֱאלִֹהים ובֹוִזים ְדָבָריו ּ ּ ַמְלִעִבים ּבְ ּוִמַתְעְתִעיםּ ּ ְנִבָאיוּ  . ּבִ
 לו מפאת גופו לא תזוז הכרחייםהבמעשים הגשמיים של האדם  תוואפילו בשעת התעסקו
י ָתְמָכה ָּדְבָקה ): טגסתהלים ( שנאמר מווכ, נהנפשו מדביקותה העליו י ַאֲחֶריך ּבִ ּ ַנְפׁשִ ָ

 .ךְיִמיֶנ

כי ,  כי כבד הוא ממנוהזהשים הוא את עצמו במצב ל לאדם  לו שאי אפשרכיון ,ואולם
 מה שיוכל האדם כי, נהתלכן אמרתי שסוף הקדושה מ, בשר ודםו הוא יסוף סוף חומר

תית והתמדת ההשכלה בקדושת יברדיפת הידיעה האמהראשונית א השתדלות ולעשות ה
 שהוא חפץ ללכת בה וישרה ו ידריכהו בדרך הזאך הסוף הוא שהקדוש ברוך הוא, המעשה
 'ם ה עוואז יצלח בידו זה הדבר שיוכל להיות בדביקות הז, ויקדשהוקדושתו את עליו 

 פיוכ,  סיועיתן לוויתברך ' ה מונע ממנו יעזרהו שהטבע כי מה .אופן תמידייתברך ב
ָתִמים טֹוב  ִיְמַנעלֹא ): יבתהלים פד(שנאמר   :זכרתיהכן אמרו במאמר ש ועל .ַלהְֹלִכים ּבְ

 אותו מקדשי�,  בהשתדלותולהשיג שהוא מה שיוכל האדם � אד� מקדש עצמו מעט
 .תי וכמו שכתב,ברךתם י השלו שעוזר העזר שהוא - הרבה

ם להיות ענייני הופכי הגשמיים אפילו מעשיו , האיש המתקדש בקדושת בוראואכןו
חכמים  ואמרו, עצמה מצות עשה שהיא ,רבנותקה אכילת :ן לדברוסימ, קדושה ממש

  .ובעלי� מתכפרי� כהני� אוכלי� ): ויקרא י יזספרא( כרונם לברכהז

 בעיניוים אינם ימעשיו החומר, הטהור:  שבין הטהור לקדושבדלההאת וראה עתה 
 ונמצא שעל ידי זה יוצאים ,לככאלה אלא עשייתםם והוא עצמו אינו מתכוין ביאלא הכרחי

כי אילו היה אפשר ,  באולאאך לכלל קדושה , ונשארים טהוריםמסוג הרע שבחומריות 
 המושכלותאלהיו ונפשו מתהלכת בין ב הקדוש הדבק תמיד אך .לוותר עליהם היה עדיף

 החייםבארצות ' נחשב לו כאילו הוא מתהלך לפני ה, תיות באהבת בוראו ויראתויהאמ
 חכמים וכמאמר, ש וכמזבחכמקד,  כזה הוא עצמו נחשב כמשכןאדם . פה בעולם הזהבעודו

 האבות ה� ה� � )בראשית לה יג(  ֵמָעָליו ֱאלִֹהיםַּוַיַעל ):סב ו אשית רבהבר(זכרונם לברכה 
כי השכינה שורה עליהם כמו שהיתה שורה , הצדיקים הן הן המרכבה:  וכן אמרו.המרכבה
א שהיה כי ודאי הו, מזבח המאכל שהם אוכלים הוא כקרבן שעולה על גבי הולכן .במקדש
קרבים לפני מו כיון שהיו , עילוי גדול לאותם הדברים שהיו עולים על גבי המזבחנחשב

 וכמאמר, וכל כך יתרון היה להם בזה עד שהיה כל מינם מתברך בכל העולם, השכינה
עילוי הוא , כן המאכל והמשתה שהאיש הקדוש אוכלו .במדרש ברכהלכרונם זחכמים 

 . על גבי המזבח ממשקרבהוו למאכל ההוא ולמשתה ההוא וכאיל

 דורו� המביאכל  ): בכתובות קה( ברכהלכרונם זחכמים  הענין שאמרו עליו וזה
למידי ימלא גרונ� של ת ): איומא עא( אמרו וכן . כאילו הקריב בכורי�כ�חלמיד לת

  להוטים כמיםחלמידי הדבר הזה שיהיו התפירושו של  ואין .יי� במקו� נסכי�חכמי� 
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אלא הענין הוא , גרונם כמלעיט את הגרגרןאת  שימלאו ,ס ושלום ח,אחרי האכילה והשתיה
 הקדושים בדרכיהם ובכל מעשיהם הם ממש כמיםחלמידי כי הת, זכרתיה שהכונהלפי 

הנאכל  ולכן , שורה עליהם ממש כמו שהיתה שורה במקדששהשכינהכמקדש וכמזבח מפני 
 ,ו דרך זועל . ספלי הנסכיםמילויל דומה גרונם ומילוי המזבח  על גבידומה למוקרב על ידם

עילוי ,  היותם כבר דבוקים לקדושתו יתברךבשל העולםדברי ב שישתמשו שימושכל 
 ברכהלכרונם זחכמים  וכבר הזכירו .צדיקהש מושיב להיות הויתרון הוא לדבר ההוא שזכ

 מלמד :בי יצחקרמר א):  בחולין צא(בענין אבני המקום שלקח יעקב ושם מראשותיו 
 !ראשו צדיק יניח עלי :שנתקבצו כול� והיתה כל אחת אומרת

עד שבשום ,  באלהיוכך שיהיה האדם דבק כל , ענין הקדושה הוא: של דברכללו
 הגשמיים אשר הדבריםיותר יתעלו שעד ,  יתברך'המעשה אשר יעשה לא יפרד ולא יזוז מ

אפשרי זה ו. דברים גשמייםבעלתו בהשתמשו  וממדבקותוממה שיורד הוא , משמשים אותו
עד ,  יתברך ורוממותו וקדושתו' ה תמיד בגדולתשל האדם הוגיםבהיות שכלו ודעתו 

 , וכבר אמרתי. בעולם הזה הואעודב מתחבר למלאכים העליונים ממש וא כאילו האֵצשיַמ
רק  וזה ,להשיגו מצדו אלא להתעורר בדבר ולהשתדל עניין זה לעשות ביכולשאין האדם 

 -  מתחלת הזהירות ועד יראת החטאכאןזכרנו עד ה הטובות שהמדותאחר שימצאו בו כל ל
הרי הוא כזר ובעל מום , שהרי אם הראשונות חסרות ממנו, ויצליחבזאת יבא אל הקודש 

, אלההכנות ה את עצמו בכל הן האדם אחרי הכיאך .ִיְקַרב  לֹאְוָזר ):במדבר יח ד(שנאמר בו 

,  יתברך ועוצם רוממותו' ה גדולתבהשכלתבק בתוקף האהבה ועוצם היראה דהאם ירבה ל
 ובכל תנועותיו יכוין לבבו אל פעולותיוובכל , לאט לאטעצמו מעניני החומר את יפריד 
 וישכין את ממרוםרוח הבורא יתברך שמו עד שיערה עליו , ת ההתדבקות האמיתימסתרי

 מעשיו אפילו השפלים וכל ,ממש' כמלאך הואז יהיה , שמו עליו כמו שעושה לכל קדושיו
 .כקרבנות ועבודותיהיו והגשמיים 

 והעיון העצום בסתרי ות רבהפרישא על ידי יזאת הה שדרך קניית המדה , רואהוהנך
 עד שיתדבק ,ותהלותיו יתברך ' הוידיעת רוממות,  הבריאהומסתריההשגחה העליונה 

 ,הארצייםהיותו הולך ומשתמש בדרכים מחשבתו באת  וידע לכוין הבו דבקות גדולהאדם 
 עד ,דמו או זורקואת הזבח או מקבל את כמו שהיה ראוי לכהן שיתכוין בעודו שוחט 

האדם  אי אפשר שישיג ובלי זה .הברכה ממנו יתברך החיים והשלוםאת  כך בשימשוך
 .עלה זו וישאר חומרי וגשמי ככל שאר בני אדםמ

 כדי שבהעדר , הרבהוהפרישהודדות ההתבהן מה שעוזר להשגת המדה הזאת ו
  .להתגבר יותר ולהדבק בבוראשל האדם המטרידים תוכל נפשו 

 כי , החברה עם בני האדםויביתיות ורי חסרון הידיעות האמהםמעכבי המדה 
 ולא תצא ה לכודה בתנשאר הנפשו, תומתחזק רתעורמת וה את מינתהחומריות מוצא

  השראת קדושתקראתלעצמו את אר לבד ויכין ישמהם של האדם הפרדו עם  אך .ממאסרה
 בו נפשותן לו תתגבר נהי אשר יוובעזר האל,  בה יוליכוהולכת בדרך שרוצה לואז, 'ה

 ומשם יעלה אל מעלה גבוהה .שלם בוו יתברך ות' הותדבק בקדושת, ותנצח את הגופניות
וכל להגיע תו,  האנושיהטבע שתגיע השכלתו להיות למעלה מעד, דשוא רוח הקיוה, יותר
מפתח של תחיית המתים כמו שנמסר ה שימסר בידו  עדמעלה גדולה כל כךלתו ודבק

 שבהיות הוא יתברך שמו , יתברך'ה ההתדבקות בעוצמת מה שמורה על ,לאליהו ולאלישע
 שלושה ): אתענית ב( ברכהלכרונם ז חכמים וכמאמר,  לכל חיחייםמקור החיים הנותן 

, ]אשה יולדת[מפתח של חיה ,  של גשמי� מפתח:מפתחות לא נמסרו ביד שליח
 יוכל למשוך ממנו ה יתברך דביקות גמור'ה הדבק באכן .�המתי תחיית ומפתח של

 שהוא מה שמתייחס לו בפרט יותר מן הכל וכמו , עצמםמשך החיים את יתברך אפילו 
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ורוח הקודש , הקודש מביאה לידי רוח וקדושה : הברייתאמהוזה הוא שסיי, שכתבתי
 .המתי�מביאה לידי תחיית 

 זה את כל בספריסיימתי לכתוב  שלא אתה יודע ידעתי שכמוני , קורא נעים,ואתה
 ואיןכי אין לדבר סוף , כל מה שיש לומר בענין זהאת ולא אמרתי , חוקי החסידות

רי  שבפרטי הברייתא אשר עליה יסדתי חיבופרט אמרתי קצת מכל אאל ,קץ נותלהתבונ
ה דרכם תכיון שנגל, העיון בעניינים ההםאת  להרחיב להיות התחלה וראשית ה וזו יכול.זה

ַמע ): המשלי א( כל כיוצא בזה נאמר ועל. מישורם בדרך הונפתח אורחם לעינינו ללכת ב  ִיׁשְ
לֹות ִיְקֶנה  'ה יִּכ ,)בת קד אש( טהר מסייעי� אותוההבא ל ו,ָּחָכם ְויֹוֶסף ֶלַקח ְוָנבֹון ַתְחּבֻ

ִּמִפיו ַדַעת וְתבוָנה ִּיֵתן ָחְכָמה ּ ּ  .איש איש את דרכו לפני בוראול להיישיר )משלי ב ו( ּ

כך , הוא עוסקבו  אשרכל אדם לפי האומנות אשר בידו והעסק ש ,דבר ברור וזה
 דרך האינ למי שתורתו אומנתו ה כי דרך החסידות הראוי. לו הישרה והדרכהדרושה

 החסידות דרך ו וזוולא ז, רויעצמו למלאכת חבאת שצריך להשכיר  למי ההחסידות הראוי
כל אחד , וכן כל שאר הפרטים אשר בעסקי האדם בעולם,  למי שעוסק בסחורתוההראוי
בודאי א היכי ,  לא לפי שהחסידות משתנה. לפי מה שהוא ראוים לו דרכי החסידותואחד
אבל הואיל , רוח ליוצרובו מה שיש נחת את  אלא לעשות ה נפש הואיל ואיננלכלשוה 

 כל אחד לפי ,ים אל התכליתאיב משתנים אי אפשר שלא ישתנו האמצעים המוהנושאים
מי שמפני צרכו ל  שווהק מפיו הלימודי יפסלא איש אשר ,יכול להיות חסיד גמורו. ענינו

ּ ַלַמֲעֵנהו'הּ ָפַעל ּכֹל ):משלי טז ד(ב ו וכת.הוא בעל מלאכה פחותה ָכל ): ו גשם( ואומר .ּ  ּבְ
ר ֹאְרחֶֹתיך ְָדָרֶכיך ָדֵעהו ְוהוא ְיַיׁשֵ ָּ ּ ּ ּ.  

 באורחותיו ויוליכנו יפקח עינינו בתורתו ויורנו דרכיו ,הוא יתברך שמו ברחמיו
 . ונזכה לתת כבוד לשמו ולעשות נחת רוח לפניו

 

ַמח 'ה ְכבֹוד ְיִהי יו'ה ְלעֹוָלם ִיׂשְ ַמֲעׂשָ  .  ּבְ

ַמח עִֹיׂשְ ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ יו ּבְ ם-ׂשָ ִּציֹון ָיִגילו ְבַמְלּכָ ּ. 

 

 . אמן אמןאמן
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 חתימה

 

 

 

 : המחבראמר

  עזרוני רחמיו להוציא לאור ספרי זההנהאשר עד , אשירה ואזמרה' הפעם אודה את ה

 "לת ישריםימס"

 אשר להתלמד בו חברתיו

 . לרבים נתתיולשכמותיולהועיל 

  על ידיאחרים אזכה שיזכו אולי

 יטב להם בעבוריוי

 .ואעשה נחת רוח ליוצרי

  זאת נחמתי בארץ תלאובותותהי

 .רחובותואקרא שמה 

 לתת חלקי בתורתו'  יאמר הכן

 . וללמד לשמור ולעשותללמוד

 . אמן כן יהי רצוןיצליח בידי וחפצו
 

 .ט" יעקב חי לוצאטי סברבוד הכן  דברי הצעיר משה בכה
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                       על המהדורה               
 

 
 

 !ה/ת יקר/קורא
 
 

מטרתה היא להקל עליו . ל"המהדורה הזאת מיועדת רק למי שמתקשה בסגנונו של רמח
הסגנון הנובע נפגם בגלל שאך גם להקל על שטף הקריאה , בעיקר מבחינת הבנת הכתוב

אין לו  –א את המקור  כל מי שיכול לקרולכן. מרחק הזמן בין כתיבת הספר לימינו אנומ
ח זה בודאי לא יזדקק לו בקריאות  גם מי שנזקק לנוס.שום סיבה להשתמש במהדורה זו

קריאה חד מספרו היא לא המופקת מל עצמו בהקדמה התועלת "וכפי שכותב רמח(ת הבאו
   ).עליו רהזמחכי אם בספר פעמית 

יש לציין  . מעטותתיויוטעשאני תקווה ו ולשנות רק כשצריך השדלתי ככל יכולתי לדייק

 .הלשון בתחום ושאיני בעל הסמכה תורנית א
 

 ):פונטים(אלה עקרונות השימוש בגופנים 
 

 .ל"כך מופיע הטקסט של רמח -  החסידות ושרש העבודה התמימהיסוד •
ֲאִמֶתך • ֲָאַהֵלך ּבַ ְּ  . במקרא כך מופיע ציטוט מפסוק- ּ

כך  - ]מסכת אבות ענייני  יקיי��ויש אומרי�[ לקיי� מילי דאבות:  להואמרי •
 . עם הסבר בסוגריים המרובעותל"מופיע ציטוט ממקורות חז

 -ל כאשר לא נאמר אחרת"במאמרי חז. ציטטה כך מופיע מקור - ): א כהטןקעד מו( •
 .הציטוט הוא מן התלמוד הבבלי
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  בין הנוסחים המשווהדוגמה                             

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ,יקר קורא
  !כל הערה תתקבל בתודה

  com.gmail@shlomiliss: ניתן לכתוב למייל
  

  הנוסח המעובד  ל"הנוסח המקורי של רבנו רמח
  בני האדם את ללמד כדי החיבור הזה לא חברתי את :  המחבראמר  החיבור הזה לא חברתיו ללמד לבני האדם את אשר :אמר המחבר

  ,אינם יודעיםשמה  את  , לא ידעו
  .היטב את הידוע להם כבר  להםלהזכירכדי אלא   . פירסום גדולאלא להזכירם את הידוע להם כבר ומפורסם אצלם

  ,דבריםאלא תמצא לא   מה שכתבתי בחיבוריברובו  אלא דברים , כי לא תמצא ברוב דברי
  ,הם כללנוגע ל אותם ולא מסתפקים ביודעיםשרוב בני האדם   ,שרוב בני האדם יודעים אותם ולא מסתפקים בהם כלל

  -  גלויה לכלתםותי אמוכפי המידה בה רוב פרסומם כמידתאלא ש  , כנגד מה שאמתתם גלויה לכלאלא שכפי רוב פרסומם ו
  . מאד והשכחה רבהה מהם מצויהתעלמות הכך  . כך ההעלם מהם מצוי מאד והשכחה רבה

   זהספרב ן הקריאה ממופקת התועלת אין מסיבה זו  על כן אין התועלת הנלקט מזה הספר יוצא מן הקריאה בו 
   ימצא הקורא הספראחר קריאתש ייתכןכי , אחתפעם   כי כבר אפשר שלא ימצא הקורא בשכלו חדושים אחר, ם אחתפע

  . לפני קריאתוידע אותםשלא מעטים דושים יחרק  שלמד  . אלא מעט, קריאתו שלא היו בו לפני קריאתו
  הקורא ר יזכו כךכי ,התמדהבזרה עליו וחב היא התועלת אלא  כי יזכרו לו . אבל התועלת יוצא מן החזרה עליו וההתמדה
  ,יטבעאופן ב הדברים האלה הנשכחים מבני האדם את  , הדברים האלה הנשכחים מבני האדם בטבע

  .חובתו אשר הוא מתעלם ממנהאת וישים אל לבו   .וישים אל לבו חובתו אשר הוא מתעלם ממנה
    


