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ביאורים
שהקושי  רבות  בעבירות  עסק  הוא  מעט,  'מייאש'  פרק  להיות  היה  עלול  הקודם  הפרק 
לתקנם גדול. אולם דווקא כאן בפרק החותם את שער התשובה, רואה רבנו בחיי להדגיש 
את הדבר שנראה שעומד בבסיסו של כל שער זה, והוא ה'רצון'. הקב"ה פונה אל האדם 
לרצות. לרצות לבחור דרך חדשה. לרצות להיות אדם   - ומבקש ממנו דבר אחד  שחטא, 
חדש. לרצות לתקן את מה שקלקל. "אמר הקדוש ברוך הוא לישראל: בני! פתחו לי פתח 
אחד של תשובה כחודה של מחט ואני פותח לכם פתחים שיהיו עגלות וקֹרניות נכנסות בו" 

]שיר השירים רבה פרשה ה, ב[.

אלא שעדיין יש להבין כיצד הדבר יתבצע. שהרי בפרק הקודם הרחבנו בגודל הקושי לשוב 
רבנו  אומר  לזאת  החטאים.  של  מכוחם  כבר  שנעשה  ממשי  נזק  הכוללים  חטאים  ולתקן 
בחיי, שהקב"ה מסייע לאדם לתקן את מה שקלקל, "בא ִלטהר - מסייעין אותו" ]יומא לח, 

ב[. 

רבנו בחיי מונה מספר דוגמאות איך בעבירות שהקושי לשוב מהן הוא מציאות העבירה 
בעולם - הקב"ה יגרום לסילוק מציאות זו. בעבירות שהבעייתיות היא חוסר אמצעים של 
האדם להשיב מה שקלקל והזיק - הקב"ה יתן לאדם אמצעים כדי שיוכל להשיב, ובעבירות 
שהבעייתיות היא ההקפדה של הזולת - הקב"ה יגרום לזולת לאהוב אותו ולמחול לו. הוא 

מוסיף עוד ומחדש שגם כאשר הנפגע רחוק - הקב"ה יזמנו אליו.

חז"ל  דברי  פי  על  בחיי  רבנו  בנמצא, מוצא  אינו  הנפגע  יותר בהם  בעייתיים  גם במקרים 
דברים  בכספו  לממן  לו  יזמין  הבורא   - ידוע  איננו  האדם  של  מממונו  הנפגע  אם  פתרון. 
שיש בהם תועלת כללית, כדי שגם מי שנפגע ממנו ייהנה, ואם הוא אינו בין החיים - ישיב 

ליורשיו, ואם צריך לבקש את מחילתו - יעשה זאת על קברו.

הרחבות
• האם התשובה תלויה במות הממזר?

ְּבִמי ֶׁשהֹוִליד ֵמֲאסּוָרה, ַיְכִרית ַהּבֹוֵרא ֶאת ַזְרעו. ממזר אסור לבוא בקהל )להתחתן עם יהודים 
זה הבא על הערווה והוליד  ִלְתקֹון?  יוכל  כשרים(. לכן הגמרא דורשת: "איזהו מעוות לא 
ממנה ממזר" ]יבמות כב:[. מכך יש ראשונים שלמדו שאדם שהוליד ממזר אינו יכול לעשות 
תשובה שלימה, שכן קלקולו קיים בעולם בכך שילדיו לא יכולים לבוא בקהל ]רש"י יבמות 
כא.; תוספות בבא בתרא פח:[. על פי זה כתב רבנו בחיי כאן שלאחר מות הממזר, הוריו 
יכולים לשוב בתשובה שלמה שכן אין קלקולם קיים בעולם )עיין פנים יפות ויקרא יט, לה, 

שביאר כך גם בשיטת רש"י(. 

יוכל לתקון,  גב דאמרינן )שאמרנו( מעוות לא  וכתב: "אף על  הרא"ש חלק עליהם  אולם 
זה שבא על הערווה והוליד ממנה ממזר, נהי )למרות( שאינו יכול לתקן העיוות להעביר 
הממזר מן העולם, מכל מקום אין לך עבירה שאין לה תשובה" ]תוספות הרא"ש יבמות 

כא.[. 

• כיצד יודע שהמת מחל לו?
בני  עשרה  דווקא  צריך  מדוע  לשאול,  ניתן  ִקְברֹו.  ַעל  ּוַמֲעִמיָדם  ָאָדם  ְבֵני  ֲעָׂשָרה  מֹוִליְך 
אדם? על שאלה זו ענה ערוך השולחן שאומר שצריך עשרה משום שבכינוס עשרה אנשים 
"שכינתא שריא )השכינה שורה(, ומשום כבוד השכינה וודאי המת מוחל לו" ]אורח חיים 

תרו, ד[. 

לרפואת עדי בת הדס הי"ו
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ַהּזֹאת,  ֵאָלה  ְ ַהּשׁ ְתׁשּוַבת  ּבִ ׁשּוָבה, ֹנאַמר  ַהּתְ ָעָליו  ָתה  ׁשְ ּקָ ׁשֶ ְלִמי  ְחּבּוָלה�  ַהּתַ ֵאיְך אֶֹפן  ֲאָבל 
ֵאיָנּה  ּה,  ּבָ ַהְמֻיֶחֶדת  ׁשּוָבה  ַהּתְ אֶֹפן  ּבְ ָנּה  ְלַתּקְ ה  ְקׁשֶ ּיִ ׁשֶ ָהֲעֵברֹות  ִמן  ֲעֵבָרה  ָעַבר  ׁשֶ ִמי  י  ּכִ
ִמן  ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ּבֹוְראֹו, אֹו  ּוֵבין  ינֹו  ּבֵ ׁשֶ ָהֲעֵברֹות  ִמן  ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ְדָבִרים. אֹו  ֵני  ְ ִמּשׁ ֵמֶאָחד  ִנְמֶלֶטת� 
ֵזלֹות ְוֶהָחָמס ְוָהָעֶול. ּוֵמֵאיֶזה  ֵנָבה ּוִמיֵני ַהּגְ מֹו ָהאֹוָנָאה ְוַהּגְ ֵני ָאָדם, ּכְ ינֹו ּוֵבין ּבְ ּבֵ ָהֲעֵברֹות ׁשֶ
ׁשּוָבה ֵמֶהם  ַהּתְ ְמנּו ׁשֶ ִהְקּדַ ִנים ׁשֶ ׁשּוָבה ִנְמַנַעת ָעָליו ְלֶאָחד ִמן ַהּפָ ְהֶיה, ְוִתְהֶיה ַהּתְ ּתִ ֵמֶהן ׁשֶ
ֵמֵקל  ַהּבֹוֵרא  ֵמֶהם,  ִויָכְלּתֹו  כֹחֹו  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ָנֶאיָה,  ּתְ ָכל  ּבְ ׁשּוָבה  ַהּתְ ְדֵרי  ּגִ ָעָליו  ל  ַקּבֵ ּיְ ׁשֶ ּכְ ה,  ָקׁשָ
ים לֹו מֹוָצא� ָקרֹוב ֵמֶחְטאֹו  ּנּו ְוִנְמַנע ָעָליו, ְוָיׂשִ ֱעַלם ִמּמֶ ּנֶ ֶ ׁשּוָבתֹו, ְועֹוֵבר לֹו� ַעל ַמה ּשׁ ָעָליו ּתְ

ְוַיְרִחיב ֲאַמְתָלָאתֹו בֹו. 

ַזְרעֹו•.  ֶאת  ַהּבֹוֵרא  ַיְכִרית  ֵמֲאסּוָרה,  הֹוִליד  ׁשֶ ִמי  ּבְ ָזַכְרנּו,  ר  ֲאׁשֶ ָהֲעָריֹות  ַער  ַ ִמּשׁ ִיְהֶיה  ְוִאם 
הּו ְוִיְמַחל לֹו.  ן לֹו ָהֵאל ָממֹון ְוִיְפָרֶעּנּו ַלֲחֵברֹו ִויַרּצֵ ָממֹונֹות, ִיּתֵ ד אֹוָנָאה ְוָגֵזל ּבְ ְוִאם הּוא ִמּצַ
ְמַחל  ּיִ ִלּבֹו ָרצֹון ְוַאֲהָבה ַעד ׁשֶ ַרְך ּבְ ִזְכרֹו, ַיְכִניס לֹו� ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ גּופֹו אֹו ּבְ ְוִאם ֵהַרע ַלֲחֵברֹו ּבְ
ִלם  ם אֹוְיָביו ַיׁשְ ְרֵכי ִאיׁש ּגַ ְרצֹות ְיָי ּדַ ֵלי טז, ז(: "ּבִ ָאַמר )ִמׁשְ מֹו ׁשֶ ָהָיה ֵמֶחְטאֹו ָעָליו, ּכְ ֶ לֹו ְבַמה ּשׁ
ק ְוִיְמַחל  ַנע ְלָפָניו ָהעֹוׁשֵ ּכָ ּיִ ָצם, ַעד ׁשֶ ּנּו ֶהָעׁשּוק, ַיְזִמין ַהּבֹוֵרא ִהְתַקּבְ ִאּתֹו". ְוִאם ִיְרַחק ִמּמֶ
ק, ָיִפיק אֹותֹו ָהֵאל� ְלהֹוִציא  ר ָעׁשַ מֹון ֲאׁשֶ ר ַהּמָ ים ָהֲעׁשּוִקים ּוִמְסּפַ לֹו. ְוִאם לֹא ֵיַדע ָהֲאָנׁשִ
ּבֹורֹות  ַוֲעׂשֹות  ָאָדם,  ֵני  ּבְ ֵמֶהם  ֵיָהנּו  ֵארֹות,  ּבְ ַוֲחפֹר  ר  ׁשֶ ּגֶ ִבְנַין  ּכְ ּכֹוְללֹות,  תֹוָעלֹות  ּבְ ָממֹונֹו 
ְהֶיה תֹוַעְלּתֹו  ּתִ ּדֹוֶמה ָלֶזה ִמּתֹוֶעֶלת ֶהָהמֹון, ַעד ׁשֶ ֶ ֶהם, ּוַמה ּשׁ ִים ְמצּוִים ּבָ ֵאין ַהּמַ ָרִכים ׁשֶ ּדְ ּבַ
יק לֹו  יו, ְוִאם ִהּזִ מֹון ְליֹוְרׁשָ יב ַהּמָ ק. ְוִאם ָימּות ֶהָעׁשּוק, ָיׁשִ ּלֹא ָעׁשָ ק ּוִמי ׁשֶ ָעׁשַ ּכֹוֶלֶלת ִמי ׁשֶ
מֹו  ֵחל לֹו ֲעֹונֹו, ּכְ ָרה ְבֵני ָאָדם ְוִיּמָ ַמֲעַמד ֲעׂשָ ה ַעל ִקְברֹו ָבֶזה ּבְ ְגנּותֹו, ִיְתַוּדֶ ר ּבִ ּפֵ ּסִ גּופֹו אֹו ׁשֶ ּבְ
ָרה ְבֵני ָאָדם ּוַמֲעִמיָדם ַעל  ה )יֹוָמא פז, א(: "מֹוִליְך ֲעׂשָ ִעְנָין ַהּזֶ ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ּבָ  ׁשֶ

י בֹו".  ָחַבְלּתִ ָרֵאל ְוִלְפלֹוִני ֶזה ׁשֶ ִקְברֹו• ְואֹוֵמר: ָחָטאִתי ַליָי ֱאלֵֹהי ִיׂשְ

ד רַֹע ַמְצּפּונֹו ְוַתְרִמית ִלּבֹו, ֲאָבל ִאם הּוא רֹוֶצה  א ִמּצַ ׁשּוָבה ִנְמַנַעת ַעל ַהחֹוֵטא ֶאּלָ ְוֵאין ַהּתְ
יַע ֵאָליו מֹוֵנַע, ַאְך  ָפָניו, ְולֹא ִיְמָנֵעהּו ֵמַהּגִ ׁשּוָבה ּבְ ַער ַהּתְ ֵגר ׁשַ ְלִהְתָקֵרב ֶאל ָהֱאלִֹהים, לֹא ִיּסָ
ים  ִהּלִ ֱאַמר )ּתְ ּנֶ מֹו ׁשֶ ַחְסּדֹו ּוְבטּובֹו, ּכְ ֶרְך ַהּטֹוָבה ּבְ ָרה, ּומֹוֶרה אֹותֹו ַהּדֶ ַער ַהְיׁשָ הּוא ּפֹוֵתַח לֹו ׁשַ
ם ֶאת ְיָי  ָ ם ִמּשׁ ּתֶ ׁשְ ָבִרים ד, כט(: "ּוִבּקַ ֶרְך", ְוָאַמר )ּדְ ּדָ ִאים ּבַ ן יֹוֶרה ַחּטָ ר ְיָי ַעל ּכֵ כה, ח(: "טֹוב ְוָיׁשָ

ָבר  י ָקרֹוב ֵאֶליָך ַהּדָ ָבִרים ל, יד(: "ּכִ ָך", ּוְכִתיב )ּדְ ָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפׁשֶ ּנּו ּבְ י ִתְדְרׁשֶ ֱאלֶֹהיָך ּוָמָצאָת ּכִ
ר ִיְקָרֻאהּו ֶבֱאֶמת".  ים קמה, יח(: "ָקרֹוב ְיָי ְלָכל קֹוְרָאיו ְלכֹל ֲאׁשֶ ִהּלִ ְמֹאד", ְוָאַמר )ּתְ

מתייחס.   לא  לֹו – מתעלם,  ְועֹוֵבר  אם.  כי  תיתכן  לא  ִנְמֶלֶטת – יוצאת,  מתוחכמת.  ַהַּתְחּבּוָלה – דרך 
ידי  על  ה'  בעיני  חובה  ידי  אותו  ָהֵאל – יוציא  אֹותֹו  ָיִפיק  לֹו – לנפגע.  מהחטא.  יציאה  מֹוָצא – דרך 

שיוציא ממונו.

התחבולה למי 

שקשה עליו 

התשובה

עזרת הבורא 

בתשובת האדם

הרוצה להתקרב 

פותחים לו שער
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ביאורים
רבנו בחיי בוחר לחתום את שער התשובה בפניה אל הלומד. בהרבה מהנושאים הקשורים 
שער  זאת  לעומת  וההפנמה.  הלימוד  הוא  האדם  של  תפקידו  עיקר  הלבבות',  ל'חובות 
התשובה דורש בעיקר עבודה. דורש רצון להתקדם ולפעול, לרצות לשוב ולחזור בתשובה 
בפועל. העולם הזה מבלבל לפעמים את האדם וגורם לו להמשיך את חייו כמו שהם ולשכוח 

את מה שיוכל באמת לעשות לו הרבה טוב. 

לפעמים קורה שהאדם יודע שאם חברו יעשה צעד מסוים ולא יתן לחייו להמשיך להתנהל 
כמו שהם - הוא יהיה מאושר, ולכן הוא מבקש ממנו לטובתו שיתאמץ ויעשה את הצעד. 
זוהי בקשתו של רבנו בחיי. לאחר לימוד הפרק, האדם כבר מודע לדרכי התשובה וליכולתה 
לעשות אצלו שינוי אמיתי, ומה שחסר עוד הוא הדחיפה הפנימית 'לקפוץ למים' ולעשות 

את השינוי. 

מסוים  חותם  להותיר  זוכה  הוא  בנוכחותו,  העולם  את  'לכבד'  זוכה  חייו  במהלך  האדם 
על העולם וליצור בו תהליכים שונים. אולם לטווח הארוך, חותם זה עלול להיוותר חסר 
משמעות ואף להעלם כליל. מי שזוכה לשוב בתשובה ולהתקרב אל הבורא, זוכה להיות 
חלק ממשהו נצחי וקבוע, שאינו כלה לעולם. אולם בשביל כך צריך להתאמץ ולהזדרז כל 

עוד חייו הקצרים של האדם ממשיכים. כל עוד הנר דולק, אפשר עוד לתקן!

הרחבות
• הדרך להיות עובד ה'

ֱהֵוי ַעז ַּכָּנֵמר ְוַקל ַּכֶּנֶׁשר ָרץ ַּכְּצִבי ְוִגּבֹור ָּכֲאִרי ַלֲעׂשֹות ְרצֹון ָאִביָך ֶׁשַּבָּׁשַמִים. במשפט זה מתווה 
רבי יהודה בן תימא, דרך עבור עובד ה'. את משמעותה של אמרה זו ביאר רבי אריה לוין: 
"הודיענו התנא, שאל יתעצל האדם מלתקן מעשיו אשר לא טובים, ולסגל מצוות ומעשים 
טובים בטרם יחשך )טרם המוות( כי לא יידע האדם את עיתו, לכן צריך לאזור כגבור חלציו 
יום יום... הנה המשיל עבודתו יתברך לארבעה מיני בעלי חיים שונים, כי יש ארבע מידות 
אשר יוחסו לארבעה בעלי חיים הללו, ונחלק לשני חלקים: הְׁשַנִים הראשונים על מצוות 
עשה, והְׁשַנִים על מצוות לא תעשה..." והמשיך רבי אריה לבאר, והדריכנו התנא: אל תמנע 
מעשיית מצוות בחסידות בגלל אנשים שמתלוצצים עליך, אלא "הוי עז כנמר" ואל תיתן 
לדבריהם להשפיע עליך. אל תסתפק במדרגה הבינונית בעבודת ה' בטענה שדי לך בכך 
שאתה טוב יותר מכמה בני אדם, אלא ֱהֵיה "קל כנשר" שעף גבוה מכל העופות. ֱהֵיה "רץ 
כצבי" ותתרחק במהירות ולמרחק רב מכל חטא. במלחמה עם היצר, תהיה "גיבור כארי" 

ותגבור עליו כאילו היצר הרע הוא כחיה חלשה לפני הארי.

"ומה שאמר: "לעשות רצון אביך שבשמים" – הכוונה להזהיר שלא יתערב בזה שום פניה 
שהיא  שבשמים,  אבינו  רצון  לעשות  רק  אלא  הכבוד,  מפני  או  היראה  מפני  או  חיצונית 

עבודה מאהבה" ]רבי אריה היה אומר אבות ה, כ[.
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ַטֲעָנה  ּבֹו  ׁש  ּיֶ ֶ ּשׁ ַמה  ַהֲחָזָרה  ֵמָאְפֵני  ְלָך  יִתי  ְוִגּלִ ׁשּוָבה,  ַהּתְ ֵמחֹובֹות  ָאִחי,  ְלָך,  י  ַאְרּתִ ּבֵ ּוְכָבר 
! אֹו ּתֹאַמר:  י, ְולֹא ָסָכְלּתָ ָעֶליָך ְוִנְפְסקּו ּבֹו ֲאַמְתָלאֹוֶתיָך�, ּוַמה ּתֹאַמר ָמָחר ֵלאלֶֹהיָך: ָסָכְלּתִ
ִלי ָסֵפק ִנְהֶיה  ֵאָלה ַהּזֹאת? ּוִמּבְ ְ ְהֶיה ְתׁשּוָבְתָך ַעל ַהּשׁ יִתי ְוֵאיִני יֹוֵדַע. ּוַמה ּתִ ָעׂשִ ֶ יִתי ַמה ּשׁ ָעׂשִ
י  ה יֹוֵצאת� ּכִ ׁשּוָבה ַעל ֶזה ֵאיֶנּנָ י ַהּתְ ֲאִריִכין ְלָך. ְוַדע, ָאִחי, ּכִ ּמַ עֹוד ׁשֶ ׁשּוָבה ּבְ ָאִלים. ָהֵכן ַהּתְ ִנׁשְ
יג ַהּטֹוב ַהּיֹום  י לֹא ַיּשִׂ יַע ִלְרצֹון ּבֹוְרֶאָך, ּכִ ּגִ ָך, ּתַ ב ִעם ַנְפׁשְ ֵ ָבֵרינּו, ְוַחּשׁ ינּו, לֹא ִמּדְ ֲעׂשֵ ִאם ִמּמַ

ּצּור ַהֲחָרָטה.  א ַהְמַמֵהר ֵאָליו, ּוְפִרי ַהּקִ ֶאּלָ

ִפְקדֹונֹות ַהּבֹוֵרא ֶאְצְלָך.  ּבְ ֶדת� ׁשֶ ְכּבֶ ִהיא ַהּנִ ָך ׁשֶ ַתּיּוְתָך, ַוֲחמֹל ַעל ַנְפׁשְ ַנת ּפְ ְ ָהִקיָצה ָאִחי ִמּשׁ
ה ָהֶעֶבד ָהָרע. ֲהלֹא  ר ַיֲעׂשֶ ֲאׁשֶ ֲאָוֶתָך, ּכַ ְרצֹון ּתַ יָת ָיֶמיָך ּבִ ּלִ ה, ּוְכָבר ּכִ ה ְוַעד ָמַתי ָהִעּכּוב ַהּזֶ ְוַכּמָ
ִלי  ּבְ ָאר�  ְ ְוַהּשׁ ְקָצִרים,  ָהָאָדם  ְיֵמי  י  ּכִ  , ָיַדְעּתָ ּוְכָבר  ּבֹוְרֶאָך.  ְרצֹון  ּבִ ָיֶמיָך  ָאר  ׁשְ ְלַכּלֹות  ָתׁשּוב 
ָלאָכה  ְוַהּמְ ָקָצר  "ַהּיֹום  טו(:  ב,  )ָאבֹות  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָקָצר,  יֹוֵתר  ָסֵפק 

ה". ְמֻרּבָ

� ַאֲחִריְתָך  ְחּתָ ֶלה, ְוִהּנַ ְבֶזה ְוַהּכָ ה ַהּנִ ְדּתָ ָבּה ָהעֹוָלם ַהּזֶ ּבַ ֶדת, ּכִ ָהְיָתה ְלָך, ָאִחי, רּוַח ְיָקָרה ְוִנְכּבֶ
ְלָנה�  ּפַ ר לֹא ִתׁשְ עֹון ָהָרם, ְמקֹום ֲאׁשֶ ד ְוַהּמָ ְכּבָ קֹום ַהּנִ א� רּוֲחָך ֶאל ַהּמָ ּשֵׂ ֶאֶרת ְלָך. ֲהלֹא ִתּנַ ׁשְ ַהּנִ
ָרה ְמצּוָיה.  ּפָ ָלה ְוַהּכַ ּבָ ׁשּוָבה ָפתּוַח, ְוַהּקַ ַער ַהּתְ עֹוד ׁשַ ָהרּוחֹות ָהעֹולֹות ֵאָליו ָלַעד. ּוְתַמֵהר ּבְ

ְהיֹותֹו ָקרֹוב". ְצאֹו ְקָרֻאהּו ּבִ ִהּמָ ְרׁשּו ְיָי ּבְ ְעָיה נה, ו(: "ּדִ ֱאַמר )ְיׁשַ ּנֶ מֹו ׁשֶ ּכְ

אֹות  ּיֵ ָך ִעּיּון ׁשֶ ן ְלַנְפׁשְ י יֹום ֶאָחד, ְוַעּיֵ ַחּיֵ י ֵאיְנָך ָבטּוַח ּבְ ָך, ּכִ ְחּדֶ ַמֵהר, ָאִחי, ּוַמֵהר קֶֹדם ּבֹוא ּפַ
ר  ַהּצַ ַתח  ַהּפֶ ִמן  ֵנס  ִיּכָ ּבֹוְראֹו,  ִלְרצֹון  יַע  ְלַהּגִ רֹוֶצה  ׁשֶ ּוִמי  ְכֶלָך.  ׂשִ ִעם  קּול  ׁשָ ְוִיְהֶיה  ְלָכמֹוָך 
ֵאָליו,  ַהְמַמֲהִרים  א  ֶאּלָ יעּוהּו  ַיּגִ ְולֹא  ַהּטֹוב,  ה  ְנַקּוֶ נּו  ְוֻכּלָ ַהּסֹוְבִלים.  ַהֲחִסיִדים  נּו  ִמּמֶ ְנסּו  ּכָ ּיִ ׁשֶ
ר ָרץ  ׁשֶ ּנֶ ֵמר ְוַקל ּכַ ּנָ ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ָאבֹות ה, כ(: "ֱהֵוי ַעז ּכַ מֹו ׁשֶ ָהָרִצים ָעָדיו�, ּכְ
ְולֹא  י  ּתִ "ַחׁשְ ס(:  קיט,  ים  ִהּלִ )ּתְ ִוד  ּדָ ְוָאַמר  ַמִים"•,  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ָאִביָך  ְרצֹון  ַלֲעׂשֹות  ֲאִרי  ּכָ ְוִגּבֹור  ִבי  ּצְ ּכַ

י". ִהְתַמְהָמְהּתִ

ַהִּנְכֶּבֶדת – החשובה  יֹוֵצאת – מתקבלת.  התשובה.  עשיית  מניעת  על  ֲאַמְתָלאֹוֶתיָך – תירוצים 
ִתַּנֵּׂשא – תתרומם.  על.  חשבת  לא  ְוִהַּנְחָּת – עזבת,  לו.  נותרו  שעוד  החיים  ְוַהְּׁשָאר – שאר  ביותר. 

ִתְׁשַּפְלָנה – ירדו. ָעָדיו – אליו.

עידוד לתשובה
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ביאורים
בניגוד למצבים אחרים, מצב של שינה הוא מצב שבדרך כלל אינו משתנה מעצמו, כל עוד 
האדם הישן ממשיך להיות עייף, ואינו עובר טלטלה כלשהיא. מי שחפץ להעיר את חבירו, 
כך  ידי  ועל  או טלטלה,  רעש  כמו  הקיים,  לו למשהו שישנה את המצב  לגרום  צריך  הוא 
האדם יתעורר ויצא מהמצב שבו הוא היה. ביחס שבין העולם הזה לעולם הרוחני, האדם 
לעיתים רבות מצוי במצב של שינה. הוא טרוד ועסוק בענייני העולם הזה ואינו זוכר שהוא 
צריך לנקות את עצמו ולשוב על חטאיו. במצב זה הוא אינו שם לב למצפון החיובי שבקרבו, 

או דוחה את היחס אליו לאחר כך. 

כחתימה לשער התשובה רבנו בחיי מנסה 'להעיר' את האדם, ולהזכיר לו את הצורך למהר 
לשוב על חטאיו. להזכיר לו שאם הדבר היה נוגע למשהו קטן בהרבה, בענייני העולם הזה 
הוא היה מתעורר יותר ומשנה את דרכיו. כמו שאדם שהכעיס בעל שררה כלשהי בעולם 
הזה דואג מיד למצוא דרכים לרצותו ולהתנצל בפניו, למרות שיכולותיו של בעל השררה 
מוגבלות, כך על מי שיש בקרבו חטא כלשהו להזדרז לתקנו. הידיעה שחיי האדם מוגבלים, 
ושישנם כאלה שאינם מאריכים ימים, גם היא מעוררת ואינה נותנת לאדם יכולת 'למרוח' 

את הזמן, ומחייבת אותו להזדרז להתקדם ולשוב בתשובה. 

במהלך חייו של האדם הוא שמח לגלות בקרבו כוחות וכישרונות רבים שנמצאים אצלו, 
אולם כגודל הכוחות - כך גודל האחריות, ככל שיש לאדם יותר כוחות ויכולות, הוא נתבע 
ליותר עשייה חיובית, ואם הוא לא ניצל את כוחותיו, או ניצל אותם באופן שלילי - הוא 

ְמצּוֵוה לתקן את שעיוות.

הקב"ה אוהב את האדם, הוא רוצה בטובתו וקורא לו לשוב אליו. אמנם התשובה מצריכה 
עבודה ושינוי הכרוכים לעיתים במאמץ לא מבוטל, אולם היא אור גדול שהקב"ה, אביהם 

של ישראל, קורא להם לזכות לו.

הרחבות
• מוסר בכלים מעשיים

ואי  ִמַּמֲעֵׂשינּו. המשנה אומרת: "הסתכל בשלשה דברים  ַהִּנְגֶלה  ְוַעל  ַהִּנְסָּתר  ַעל  ַהַּמְׁשִקיף 
בספר  מעשיך  וכל  שומעת  ואוזן  רואה  עין  ממך,  למעלה  מה  דע  עבירה  לידי  בא  אתה 
ִנְכָּתִבין" ]ב, א[. על משנה זו יש לשאול, מדוע התנא משתמש במושגים גשמיים כדי לתאר 
לנו שהקב"ה יודע וזוכר את כל מעשינו? ופירש רבנו יונה שדימויים אלו הם על דרך משל. 
נזהר ממעשיו, מכיוון שיודע  וכוונת המשנה לומר לנו שכשם שאדם העומד לפני המלך 
שרואים ושומעים אותו, כך אדם צריך להרגיש בעומדו לפני ה' ]שם[. מהמשנה ומפירוש 
מוחשיים  בכלים  להשתמש  צורך  יש  ה',  בעבודת  להתקדם  שכדי  ללמוד  ניתן  יונה  רבנו 

שעוזרים לנו להגיע אל המדרגות הגבוהות בעבודת ה'.

• תשובה - חיי שמחה או צער?
ׁשּוב יֹום ֶאָחד ִלְפֵני ִמיָתְתָך. הדרכת המשנה לכאורה מוזרה, מדוע לשוב רק יום אחד לפני 
המוות? התשובה היא שאדם לא יודע מתי הוא ימות, לכן כל ימיו הוא עושה תשובה )עיין 

לעיל – יום ט' תשרי(. 

לכאורה אדם שיחיה כך, יהיה שרוי בצער תמידי על מעשיו הראשונים. כיצד ניתן לחיות 
כך? האם זה רצון ה'? מחדש הרב קוק: "ובאמת אין זה רצון השם יתברך שיהיה כל הימים 
רק אונן ובוכה. אלא האדם צריך לבכות ולהתאונן בזמן הקבוע לו, ולחזק לבבו אחר כך 
בביטחון בה' יתברך כי הוא טוב וסלח ויתחזק בדרך ישרה וטובה" ]ביאורי הראי"ה לפרקי 
אבות עמ' קסט[. הרב קוק מסביר שרק בתחילת דרכו של בעל התשובה צריך הוא להיות 
בצער על חטאיו. אולם אחרי שהוא עובר שלב זה צריך לשמוח ולבטוח בה' שקיבל תשובתו 

הויעזרהו ללכת בדרך הישר. 
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ּה  ּבָ ְלִהְתַנֵהג  ָך  ְלַנְפׁשְ רֹוֶצה  ֵאיְנָך  ׁשֶ ה�  ּדָ ּמִ ּבַ ִעּמֹו  ְתַנֵהג  ּתִ ׁשֶ ִמּבֹוְרֶאָך  ּובֹוׁש  ָך,  ַנְפׁשְ ִעם  ב  ֵ ַחּשׁ
ָך,  ֶלְך ַעל ַנְפׁשְ י ַהּמֶ ה� ֵמַאְנׁשֵ ַעל ַמֲעָלה ְקַטּנָ ְקִציף� ּבַ ּתַ ׁשֶ י ּכְ ה יֹוֵדַע ּכִ י ַאּתָ ִעם ִנְבָרא ָכמֹוָך, ּכִ
ל  ֶזה. ּכָ תֹו ּבָ ן ֵאָליו ִלְמחֹל ְלָך ּוְלַהְבִטיֲחָך ֵמָעְנׁשֹו�, ִעם ֻחְלׁשָ ֵנַע לֹו ְוִהְתַחּנֵ ב ֵמִהּכָ ֵאיְנָך ִמְתַעּכֵ
ְתׁשּוָבה ֵאָליו  ׁש ְמִחיָלתֹו, ְוָתִחיׁש ּבִ ַמֵהר ְלַבּקֵ ּתְ ֶלְך, ׁשֶ ן ַהּמֶ ּכֵ ר, ְוָכל ׁשֶ ן ִאם ִיְקצֹף ָעֶליָך ַהּשָׂ ּכֵ ׁשֶ
ַהּבֹוֵרא,  ְגֵזַרת  י  ְלּתִ ּבִ ָבר  ּדָ ֵמֲעׂשֹות  תֹו  ֻחְלׁשָ ָיַדְעּתָ  ּוְכָבר  ָעְנׁשֹו,  ְמִהירּות  ְרָאְתָך  ִמּיִ ּוְלַרּצֹותֹו, 
ִעם  נּו",  ַיּטֶ ַיְחּפֹץ  ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ ַעל  ְיָי  ַיד  ּבְ ֶמֶלְך  ֵלב  ַמִים  ְלֵגי  "ּפַ ֵלי כא, א(:  )ִמׁשְ ֶהָחָכם  ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ
ָצָתם, ַוֲעבֹר  ָבִרים ִמּקְ ְקָצת ַהּדְ תֹו ּבִ קּות ִלּבֹו, ְוִטְרּדָ ְלּתֹו, ְוִהְתַחּלְ ת ֶמְמׁשַ לֹות ַמְלכּותֹו, ּוְנִתיׁשַ ּכְ
ִרים.  ְסּתָ ַהּנִ ן  ּכֵ ל ׁשֶ ּכָ ְרִאים,  ַהּנִ ָבִרים  ּנּו ִמן ַהּדְ ֱעָלם ִמּמֶ ּנֶ ֶ ּשׁ ְוַהַהֲעָלָמה ָעָליו, ְורֹב ַמה  ְכָחה  ִ ַהּשׁ
ֵלהּו  ְרֵצהּו ִויַקּבְ ּיִ ֶ ּנּו ִלְמחֹל ֲעֹוְנָך ּוְלַמֵהר ֶאל ַמה ּשׁ ׁש ִמּמֶ ל ֶזה, ֵאיְנָך ִמְתַאֵחר ְלַבּקֵ ְוִעם ְיִדיָעְתָך ּכָ

ָּך.  ִמּמֶ

בֹוֵתינּו,  ינּו• ּוַמְחׁשְ ֲעׂשֵ ְגֶלה ִמּמַ ר ְוַעל ַהּנִ ְסּתָ ִקיף ַעל ַהּנִ ׁשְ ְוֵאיְך לֹא ֵנבֹוׁש, ָאִחי, ִמּבֹוְרֵאנּו, ַהּמַ
ינֹו, ְוֵאין  ָבר, ְוֵאין ָמנֹוס ִמּדִ ְכָחה ְולֹא ַהֲעָלָמה, ְולֹא ַיְטִריֵדהּו ָדָבר ִמּדָ ר לֹא ַתֲעבֹר ָעָליו ׁשִ ֲאׁשֶ

ּוב ֵאָליו.  ֵנַע לֹו, ּוִמּשׁ ה ֵמָעָליו ְוִנְתַאֵחר ֵמִהּכָ ּטֶ ּנִ ֵקץ ְלַמְלכּותֹו, ׁשֶ

י  י ִקְרָיה אֹו ַאְנׁשֵ ת ָיֵמינּו. ְוִאּלּו ָהָיה ָאָדם ַמְזִהיר ַאְנׁשֵ נּו ְוַתְכִלית� ִמּדַ ְוֵאין ָאנּו יֹוְדִעים ֵעת ִקּצֵ
ֹחֶדׁש  ם ּבַ ֵקד� ִמּכֶ י ִאיׁש ֶאָחד ִיּפָ א, ּכִ ֵני ָאָדם, ֱהיּו ְנכֹוִנים ִלְנסַֹע ָלעֹוָלם ַהּבָ ְמִדיָנה, ְוֹיאַמר: ּבְ
א  ּמָ ְרָאה ׁשֶ ֶות, ִמּיִ ְהֶיה ָנכֹון ַלּמָ ּיִ ל ֶאָחד ֵמֶהם ׁשֶ ין ַעל ּכָ י יֹוֵדַע אֹותֹו. ַהֵאין ִמן ַהּדִ ה, ְוֵאיֶנּנִ ַהּזֶ

ִיְהֶיה הּוא ָהִאיׁש ַההּוא. 

ים.  ר ַרב ִמן ַהַחּיִ ה ִמְסּפָ ָכל חֶֹדׁש ְמַכּלֶ ֶות ּבְ י ַהּמָ נּו ְנכֹוִנים לֹו, ַוֲאַנְחנּו רֹוִאים ּכִ ּלָ ְוֵאיְך לֹא ִנְהֶיה ּכֻ
ּוֵבית  ְוֵציָדֵתינּו  ִעְנָיֵנינּו  ַעל  ְוַנְחׁשֹב  ֹחֶדׁש  ָכל  ּבְ ַנְפׁשֹוֵתינּו  ַעל  יָרא  ּנִ ׁשֶ ָעֵלינּו  ין  ַהּדִ ִמן  ֲהלֹא 
ָאְמרּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ָאבֹות ב, י(: "ׁשּוב  מֹו ׁשֶ מֹוֲעֵדנּו קֶֹדם ֵעת ַהּצֶֹרְך ֲאֵליֶהם ֲאִפּלּו יֹום ֶאָחד, ּכְ
ְכְלָך  ִיְתרֹון ׂשִ ַחן ּבְ ָכל ֵעת ִיְהיּו ְבָגֶדיָך ְלָבִנים". ּבְ יֹום ֶאָחד ִלְפֵני ִמיָתְתָך"•, ְוֶנֱאַמר )קֶֹהֶלת ט, ח(: "ּבְ

יד ְלָך זּוָלֶתָך. ּגִ ּיַ ֶ רּור ַמה ּשׁ ֵעיֶניָך יֹוֵתר ִמּבֵ ה רֹוֶאה ּבְ ַאּתָ ֶ ַמה ּשׁ רּור ֶזה ּבְ ָרְתָך ּבֵ ְוַהּכָ

לּו  ְיַקּבְ ִאם  ֲעָבָדיו טֹובֹות,  ַעל  ַרְך  ִיְתּבָ ַלּבֹוֵרא  י  ּכִ ֶנֱאַמר,  ְכָבר  י  ּכִ ּוִביָנְתָך,  ְכְלָך  ׂשִ ְדֶחה  ּתִ ְוַאל 
ְך ָיׁשּובּו ִלְנָקָמה. ְוַהּבֹוֵרא  יבּון ָעָליו, ִיְהיּו ִלְטָענֹות ֲעֵליֶהם, ְוַאַחר ּכָ אֹוָתן, ַיְרִויחּו ָבֶהן, ְוִאם ְיׁשִ
ּלֹא  ֵהר, ׁשֶ ֵהר ְוִהּזָ ם ְלָך ָבֶהם ִיְתרֹון ַעל זּוָלֶתָך. ִהּזָ ָחְכָמה ּוִבְתבּוָנה ּוְבַדַעת, ׂשָ ַרְך ֵהִטיב ְלָך ּבְ ִיְתּבָ

ָיׁשּובּו� ְלַטֲעָנה ָעֶליָך. 

ָרה, ְוהֹוָרה אֹוְתָך ְנִתיב טֹוָבְתָך, ְלֶחְמָלה ָעֶליָך, ּוְלַנֶהְלָך ְלַאט,  ֶרְך ַהְיׁשָ ּוְכָבר ֵהִעיר אֹוְתָך ֶאל ַהּדֶ
ר ֵיאֹות  ֶרְך ַהֶחֶסד ֲאׁשֶ ֶמְרְיָך, ָלֶלֶכת ִעְמָך ַעל ּדֶ ַתּיּוְתָך ְוַתֲחִזיק ּבְ ְתִמיד ַעל ּפְ ּתַ ְולֹא ָרָצה ְלָך ׁשֶ
ִאים  ן יֹוֶרה ַחּטָ ר ְיָי ַעל ּכֵ ים כה, ח(: "טֹוב ְוָיׁשָ ִהּלִ ֶנֱאַמר )ּתְ מֹו ׁשֶ רּוָאיו, ּכְ לֹו, ּוְבֶחְמָלתֹו ְוַרֲחָמיו ַעל ּבְ
ְך ִהְזִהיר  ּכָ תֹוַכַחת ְוַהְכָלָמה, ְוַאַחר  ְך ּבְ ּכָ ה, ְוַאַחר  ֶרְך". ּוְכָבר ָקָרא אֹוְתָך ְלַאט ּוְבָלׁשֹון ַרּכָ ּדָ ּבַ

ׁשּוב ֵאָליו ּוְתַמֵהר ַלֲחזֹר ָעָדיו.  ּתָ ֵדי ׁשֶ אֹוְתָך ְבָעְנׁשֹו, ּכְ

חשיבות  בעל  בתפקיד  המשמש  ְקַטָּנה – אדם  ַמֲעָלה  ַּבַעל  ְּכֶׁשַּתְקִציף – כשתכעיס.  ַּבִּמָּדה – בדרך. 
ֶׁשֹּלא  ִיָּפֵקד – יחסר.  ְוַתְכִלית – סוף.  אותך.  יעניש  שלא  בטוח  ֵמָעְנׁשֹו – שתהיה  ּוְלַהְבִטיֲחָך  מועטת. 

ָיׁשּובּו – שלא יתהפכו להיות סיבה לטעון נגדך.

המקציף על 

המלך

הבושה מהבורא

להיות נכונים 

למוות

טובות הבורא

קריאת ה' 

לתשובת האדם
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ביאורים
חייו  לאן  הגדולה  בשאלה  האדם.  של  הנפש  בעצם  עוסק  כאן  המסתיים  התשובה  שער 
פונים, מהי תכליתם, ומהי מגמתם. לכן, כמו בכל דבר העוסק בעצם חייו של האדם שאליו 

הוא מייחס חשיבות עליונה, כך גם יש להתייחס לתשובה ולחובתו של האדם לעסוק בה. 

אפשר לומר שאחד מהגורמים המרכזיים המקשים על האדם לשוב בתשובה הוא הייאוש. 
במיוחד אדם שעברו עליו כבר מספר שנים מאז קיבל עליו עול מצוות, והספיק לסטות 
חזרה  על  לוותר  מכך  וכתוצאה  ברוחו,  וליפול  להתייאש  עלול  פעמים  מעט  לא  מהדרך 

בתשובה. 

במיוחד בדורנו, ה'יאוש' הוא אחת מתחבולותיו המרכזיות של היצר הרע. לעיתים האדם 
משוכנע מאוד בטוב הגדול שבתשובה ובקרבה להקב"ה, עד כדי כך שהיצר כמעט ולא יכול 
לנצחו. ואז היצר מוצא דרכים לייאש את האדם, להסביר לו עד כמה רחוק הוא מהבורא, 
עד כמה העוונות שעשה רבים, ולהוריד בעיני עצמו את ערכו ואת סיכוייו לתקן את מה 

שעשה ולפתוח דף חדש.

אחריות  לקחת  צריך  כגדול  קטן  אחד,  כל  המחודשת.  בתקווה  כאן  נחתם  התשובה  שער 
ברצינות ולבחור בדרך חדשה. בורא עולם רוצה בתשובתו של אדם גם לאחר שנים רבות 
של חטאים ונפילות רבות, והדרך שבה ינהג האדם בסופו של דבר, היא זאת שתקבע לטוב 
ולרע. על האדם להתמלא שמחה וכוח מהיכולת שלו להתקרב מחדש אל הבורא, להאמין 

בעצמו ובכוחותיו ולפתוח דף חדש. דרך חדשה.

"השליכו מעליכם את כל פשעיכם אשר פשעתם בם, ועשו לכם לב חדש ורוח חדשה..." 
]יחזקאל יח, לא[.

הרחבות
• לא קל לקבל תוכחה

ַמֵהר, ָאִחי, ּוַמֵהר ְלַהֲאִזין ֵאָליו ְוִלְׁשֹמַע ְּבקֹולֹו... ְוַאל ְּתִביֲאָך ָהַעְצָלה ְלָהֵקל ָּבּה. אדם לא אוהב 
לשמוע דברי תוכחה, מכיוון שבעקבותיהם הוא נדרש לעמול על מנת לשנות את הרגליו 
"הנה בידוע טבע האנשים לשמוח על... ענין המוכיח מתוכו  הרב קוק:  הרעים. כך כותב 
לפני  רבה  רעה  הוא  זה  דבר  כרצונם.  דברים שאינם  )גבם(  ֶגו  ולהשליך אחרי  טובה,  להם 
האדם...". אולם החכם בוחן את התועלת שתצמח לו מכל דבר, ולא נותן לקשיים לחסום 
אותו. לכן הוא בוחר להאזין לדברי התוכחה, ולהטיב את מעשיו. ]ביאורי הראי"ה לפרקי 

אבות עמ' קעט[.

• התשובה לטענות היצר 
לחשוב  לאדם  גורם  היצר  ָהִעְנָין.  סֹוף  ַעד  ֵמִרְׁשָעתֹו,  ָרָׁשע  ּוְבׁשּוב   — ִמִּצְדָקתֹו  ַצִּדיק  ּוְבׁשּוב 
אותנו  מפנה  בחיי  רבנו  אולם  תשובתו.  את  יקבל  לא  הקב"ה  ימיו  כל  שחטא  שמכיוון 

לפסוקים הנותנים מענה לטענה זו:

"ובשוב צדיק מצדקתו ועשה ָעֶול ככל התועבות אשר עשה הרשע יעשה וחי, כל צדקותיו 
רשע  ובשוב  ימות...  בם  חטא  אשר  ובחטאתו  מעל  אשר  ְּבַמֲעלֹו  תזכרנה,  לא  עשה  אשר 
מרשעתו אשר עשה ויעש משפט וצדקה הוא את נפשו ְיַחֶּיה" ]יחזקאל יח, כד, כז[. בפסוקים 
אלה רואים שהקב"ה מתייחס למעשיו האחרונים של האדם. לכן אדם שחטא כל ימיו ושב 

באחריתו, נזכרים לו מעשיו האחרונים.

לעילוי נשמת יוכבד, מסיה וחיים וולף בני ר' אברהם ז"ל
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ָלּה  ַחר  ּבָ ֶ ּשׁ ַמה  ָך  ְלַנְפׁשְ ּוְבַחר  בֹו,  ּוְלָדְבָקה  קֹולֹו  ּבְ מַֹע  ְוִלׁשְ ֵאָליו  ְלַהֲאִזין  ּוַמֵהר  ָאִחי,  ַמֵהר, 
ַקל  ּתֵ י ִאם  ּכִ ּה•,  ּבָ ְלָהֵקל  ָהַעְצָלה  ִביֲאָך  ּתְ ְוַאל  ּבֹוְרֶאָך.  ה  ּנָ ִמּמֶ ָרָצה  ֶ ּשׁ ָלּה ַמה  ּוְרֵצה  ֱאלֶֹהיָך, 

ד ֶאְצֶלָך?  ֵעיֶניָך, ֵאיֶזה ָדָבר ִיְהֶיה ִנְכּבָ ָך ּבְ ַנְפׁשְ

ָיַמי  ֹרב  ַוֲחִליפֹות�  מּוִתי  ִהְתַעּלְ אֶֹרְך  ַאֲחֵרי  ה  ַעּתָ ְלָך:  ְוֹיאַמר  ָך  ִלּבְ ִהְרהּור  יֲאָך  ִ ַיּשׁ ן  ּפֶ ֵהר  ְוִהּזָ
ה  ַהּזֶ ִביא ֵמִעְנָין  ַהּנָ ָאַמר  מֹו ׁשֶ ּכְ יב ָעָליו  ׁשִ ּתָ ְוָראּוי ׁשֶ ׁש ְמִחיָלתֹו?  ַוֲאַבּקֵ ָאׁשּוב ֶאל ָהֱאלִֹהים 

ָעתֹו", ַעד סֹוף ָהִעְנָין•.  ע ֵמִרׁשְ ְדָקתֹו... ּוְבׁשּוב ָרׁשָ יק ִמּצִ )ְיֶחְזֵקאל יח, כד־כז(: "ּוְבׁשּוב ַצּדִ

דֹול,  ָנָהר ּגָ מֹוֵני� ֶכֶסף, ְוָהָיה ָצִריְך ַלֲעבֹר ּבְ ָהיּו ְבָידֹו ַדְרּכְ ְדמֹוִנים ְלָאָדם ׁשֶ ילּו ֶזה ַהּקַ ּוְכָבר ִהְמׁשִ
ָהר  ה ְלַהְפִסיק� ַהּנָ ּוָ ּקִ ֵני ׁשֶ ָהר, ִמּפְ ּנָ מֹוִנים ָהֵהם ּבַ ְרּכְ ִליְך ַהּדַ ָהר ִהׁשְ ַפת ַהּנָ ר ָעַמד ַעל ׂשְ ְוַכֲאׁשֶ
ר ָרָאה ֵכן,  ֲעבּוָרם. ְוַכֲאׁשֶ ִים ּבַ ָידֹו, ְולֹא ִנְפְסקּו ַהּמַ ַאר ּבְ ׁשְ ּנִ ם, חּוץ ֵמֶאָחד ׁשֶ ּלָ ִליָכם ּכֻ ֶהם, ְוִהׁשְ ּבָ
ה  ָהר. ְוָעׂשָ ּנָ ְסִפיָנְתָך ּבַ ָיִדי ְוַהֲעִביֵרִני ּבִ ר ּבְ מֹון ֲאׁשֶ ְרּכְ ָהר: ַקח ֶזה ַהּדַ ָהָיה ַבּנָ ח ֶאָחד ׁשֶ ָאַמר ְלַמּלָ
יַע ֵאָליו  ּלֹא ִהּגִ יג ּבֹו ַמה ׁשֶ ָידֹו, ְוִהּשִׂ ַאר ּבְ ר ִנׁשְ מֹון ַההּוא ֲאׁשֶ ְרּכְ ּדַ יעֹו ְלֶחְפצֹו ּבַ ן, ְוִהּגִ ח ּכֵ ּלָ ַהּמַ

ד ְמאּוָמה. ָהר, ּוְכִאּלּו לֹא ִאּבֵ ּנָ ד ּבַ ִאּבֵ מֹוִנים ׁשֶ ְרּכְ ָכל ַהּדַ ּבְ

ַאֲחִרית  ְתׁשּוָבה ּבְ ֲחזֹר ּבִ ּיַ ׁשֶ זּוַלת ֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא�, ּכְ ה רֹב ָיָמיו ּבְ ּלָ ר ּכִ ׁשּוָבה, ֲאׁשֶ ַעל ַהּתְ ְוֵכן ּבַ
ל  "ּכָ כב(:  יח,  )ְיֶחְזֵקאל  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָיָמיו,  ל  ּכָ יו  ַמֲעׂשָ ֵמרַֹע  ַדם  ּקָ ֶ ּשׁ ַמה  ַהּבֹוֵרא  לֹו  ִיְמַחל  ָיָמיו, 
ַכְרָנה  ר ָחָטא לֹא ִתּזָ ל ַחּטֹאָתיו ֲאׁשֶ ְכרּו לֹו", ְוָאַמר )ְיֶחְזֵקאל לג, טז(: "ּכָ ה לֹא ִיּזָ ר ָעׂשָ ָעיו ֲאׁשֶ ׁשָ ּפְ

לֹו".

ה,  ּנָ ִמּמֶ מּוִתי  ִהְתַעּלְ ְיֵמי  ָאְרכּו  ר  ֲאׁשֶ ַעְצְמָך,  ִמיַרת  ִלׁשְ אֹוְתָך  ֶהָעָרִתי  ָאִחי,  ָעֶליָך,  ד  ִיְכּבַ ְוַאל 
ֵלאלִֹהים  ְוהֹוֵדה  ה,  ּנָ ִמּמֶ ְבַרח  ּתִ ְוַאל  ָלֱאֶמת  ַנע  ְוִהּכָ י.  ַנְפׁשִ ְלֲעֵדי  ִמּבַ ָבה�ּ  יָך  ִיַחְדּתִ לֹא  י  ּכִ
ְלָך�,  ִעיר  ַהּמֵ זּוָלְתָך  מּות  ִהְתַעּלְ אֶֹרְך  ח  ּקַ ּתִ ְוַאל   , ָיַדְעּתָ ּלֹא  ֶ ּשׁ ְלַמה  אֹוְתָך  ֵהִעיר  ר  ֲאׁשֶ
ה.  ֲחלּוׁשָ ָרָתם  ַהּכָ ר  ֲאׁשֶ ים  ָלֲאָנׁשִ ּוְמצֹוָדיו�  ֶצר  ַהּיֵ ְרִמית  ִמּתַ ֶזה  י  ּכִ ְוַלֲאַמְתָלא,  ְלָך  ְלַטֲעָנה 

ַרֲחָמיו, ָאֵמן. ֵלם ּבְ ֵלב ׁשָ ִבים ָעָדיו ּבְ ָ יֵמנּו ִמן ַהְמַמֲהִרים ֵאָליו ְוַהּשׁ ָהֱאלִֹהים ְיׂשִ

ַרְך. ֶעְזַרת ָהֵאל ִיְתּבָ ִביִעי, ּבְ ְ ַער ַהּשׁ ַלם ׁשַ ִנׁשְ

ַוֲחִליפֹות – עברו, חלפו. ַדְרְּכמֹוֵני – סוג מטבע. ְלַהְפִסיק – שהם יעצרו את זרימת הנהר. ְּבזּוַלת ֲעבֹוַדת 
ַהּבֹוֵרא – בדברים שאינם עבודת הבורא. ִּכי ֹלא ִיַחְדִּתיָך ָבה וכו' – תוכחה זו לא הייתה מכוונת אליך 
התעלם  אותך  המוכיח  שגם  ְלָך – העובדה  ַהֵּמִעיר  זּוָלְתָך  ִהְתַעְּלמּות  ֹאֶרְך  לעצמי.  גם  אם  כי  בלבד 

מהרבה מחובותיו לבורא. ְמצֹוָדיו – מלכודותיו.

למהר ולא 

להתעצל

אף פעם לא 

מאוחר

התעלמות 

המחבר



משיבים את האמונה אל הלב

כולנו מצטרפים ללימוד היומי באמונה
כדי להקיף

מסע שורשים מעמיק בספרי היסוד של גדולי הדורות

כדי לדעת
לימוד קבוע שיטתי ומגוון שבסופו תדע את עיקרי האמונה של עם ישראל

כדי להתחבר
לבורא עולם

מה המטרה? להקיף ספרי ראשונים ואחרונים העוסקים בנושאי אמונה ולבנות בתוכנו עולם 
אמוני עשיר ומסודר.

מתי מסיימים? המחזור הראשון יימשך עד לסוף שנת תשע"ו.

כמה זמן לומדים? מספר דקות מדי יום.

< מהבסיס: חומרי הלימוד יופצו בחוברות ובמייל. איך לומדים?  

< להבין: ביאורים להרחבה ולהעמקה.

< יחד: שיעורי אמונה בפריסה ארצית.

 לצפייה בלימוד באינטרנט או לקבלת הלימוד במייל 
היכנסו עכשיו לאתר ישיבה או מכון מאיר:
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מסילת ישרים

ְרּכֹו".  ִרים, סּור ֵמָרע;  ׁשֵֹמר ַנְפׁשֹו, נֵֹצר ּדַ ת ְיׁשָ  “ְמִסּלַ
)משלי טז, יז’( 

כולנו שואפים לחיות חיים בעלי תוכן ומשמעות. חיים של קשר עמוק ומשמעותי לה’, חיים של יחסים מתוקנים 
ושלמים עם עצמנו ועם החברה הסובבת אותנו. אך לצערנו, גם כאשר ברור לנו לאן אנחנו שואפים להגיע, לא 

תמיד ברור לנו כיצד להגיע אל היעד הנכסף. הפסגה הרחוקה קוראת לנו, אך הדרך אליה לוטה בערפל. 

את הקושי הזה מבקש לפתור רבי משה חיים לוצאטו )הרמח”ל( בספרו ‘מסילת ישרים’. לתת מענה גם לשאיפה 
הגדולה וגם לדרך שבה מטפסים אל עבר היעד. נדמה שזוהי העוצמה המיוחדת שקיימת בספר, וכך ניתן להסביר 

את העובדה שדווקא הוא הפך להיות ספר המוסר הנפוץ והמקובל ביותר בקרב עם ישראל כולו.

***

בהקדמה לספר מתאר לנו הרמח”ל את מקצועות הלימוד המועדפים על בני האדם. כל אחד, מנקודת המבט שלו, 
על פי טעם אישי או השקפת עולם, משתדל לחקור, להבין ולהסתדר טוב יותר עם תחומי העניין הקרובים לליבו: 
מחקר מדעי או מקצוע שימושי בלימודי חול; סוגי התלמודים או הלכה מעשית בלימודי קודש. השכל האנושי 
חובק עולם ומלואו, אבל פרט אחד חשוב נשכח ממנו – האדם עצמו. תחושת הסיפוק מרכישת ידע חדש והרחבת 
אופקים, מאפילה על הצורך בהתבוננות פנימית שכוללת חזרה על מושגים מוכרים, כמו יראת שמים ואהבת ה’, 
ועיון בהם. גם החשיבות של קיום מצוות בדקדוק, והכרח הפרנסה, נראים לאדם כדבר נצרך לאין ערוך מאשר 

השקעה יומית בחשבון נפש. 

מסודרת;  לימודית  צורה  לו  ולשרטט  אותו,  שליוותה  מההזנחה  הנפש  עולם  את  לגאול  נועד  ישרים’  ‘מסילת 
לחולל מהפך בסולם הערכים הרוחני, ולהציב במרכז את הרצונות, השאיפות והמידות, שמשתקפים בפעולות 

החיצוניות; להתרגל להפנות את המבט פנימה, לשוטט בחדרי הלב, ולחוש את הדופק הרוחני.

***

כאמור, החידוש של הספר הוא שמוצגים בו, מצד אחד, השאיפה, היעד והגובה שאליו מבקשים להעפיל, ומצד 
שני – הדרך שבה יש לצעוד כדי להגיע אל אותו היעד. 

מ’גן  ומבקש להוציא אותנו  ביד  יד  ושקולה, שלב אחרי שלב, צעד צעד, פוסע איתנו המחבר  בדרך הדרגתית 
המבוכה’ – המבוך, כפי שהוא מכנה את עולמנו. 

***

כדי שהסדר ההדרגתי של הספר יודגש ויהיה קל לחזור עליו מדי פעם, סידרנו את שערי הספר לפי החלוקה 
המקורית של הרמח”ל מיד בפתיחה. 

לכל שער צירפנו פסוק מרכזי המבטא את הנושא המדובר בשער, ובנוסף – ציטוט מדברי הרמח”ל באותו עניין. 
מעבר לכך, סיכמנו בקצרה את הנושא המרכזי בו עוסק השער, בלשון קלה.

תוכנית השנה השלישית
חשוון-טבת: מסילת ישרים 

שבט-אדר: פרקי אמונה ממשנה תורה לרמב"ם
ניסן-סיון: נצח ישראל למהר"ל

תמוז-אלול: ספר העיקרים

תוכנית השנה הרביעית
תשרי-כסלו: גבורות ה' למהר"ל

טבת-אדר: אגרות הרמב"ם 
ניסן-סיון: הרב קוק 

תמוז-אב: אמונות ודעות
אלול-תשרי: אחרוני דורנו



אנו ממליצים לשוב מדי פעם לחלוקה זו של השערים, כדי לקבל תמונה מקיפה ושלמה של המסילה שבה   
מוביל אותנו המחבר.

שער א: הקדמה וחובת האדם בעולמו.........................................................................................................9

ִבין ִיְרַאת ה’” “ָאז ּתָ

בֹו  ּצָ ּמַ ׁשֶ א  ֶאּלָ א.  ַהּבָ עֹוָלם  ּבָ בֹו  ַמּצָ ֲעבּור  ּבַ א  ֶאּלָ ה,  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ בֹו  ַמּצָ ֲעבּור  ּבַ ִנְבָרא  ָהָאָדם לֹא  ָבר,  ּדָ ל  ׁשֶ ָללֹו  “ּכְ
ְכִליִתי...” הּוא ַהּתַ א, ׁשֶ עֹוָלם ַהּבָ בֹו ּבָ ה הּוא ֶאְמָצִעי ְלַמּצָ עֹוָלם ַהּזֶ ּבָ

בין העולם הבא  בין העולם הרוחני לעולם החומרי,  ה’ הוא הבנת היחס הנכון  השער לחיים של עבודת 
לעולם הזה. העולם הזה, הארעי והחולף, מקבל את משמעותו וערכו האמיתי דווקא כאשר אנו חיים אותו 

דרך האספקלריה של חיי הנצח – חיי העולם הבא.    

שער ב: זהירות.......................................................................................................................................21

ְרֵכיֶכם” ימּו ְלַבְבֶכם ַעל ּדַ “ׂשִ

ּוְדָרָכיו,  יו  ַמֲעׂשָ ַח ַעל  ּוְמַפּקֵ ִמְתּבֹוֵנן  לֹוַמר,  ּכְ ּוְבִעְנָיָניו,  יו  ַמֲעׂשָ ּבְ ִנְזָהר  ָהָאָדם  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ִהירּות הּוא  ַהּזְ ִעְנַין  ה  “ִהּנֵ
ֲאֵפָלה..." ר ּבָ ִעּוֵ לֹו ּכְ ַמֲהַלְך ֶהְרּגֵ ַנת ָהֲאַבּדֹון ַחס ְוָחִליָלה, ְולֹא ֵיֵלְך ּבְ י ֲעזֹוב ַנְפׁשֹו ְלַסּכָ ֲהטֹוִבים ֵהם ִאם לֹא, ְלִבְלּתִ

הפנימי  לעולם  ולרגישות  לב  לתשומת  התרגלות  היא  לעבודה  ניגשים  אנו  שאיתה  הבסיסית  ההדרכה 
שבנו. זוהי המשמעות העמוקה של פקיחת העיניים. כאשר מתרגלים לחיות בערנות ובקשב, בתשומת לב 

וברגישות, אזי מצליחים להיזהר מנפילה למצבים המרחיקים אותנו מן הקשר לה’.  

 שער ג: זריזות.........................................................................................................................................43

י ְדָברֹו...” ּבֵֹרי כַֹח עֹׂשֵ “ּגִ

יַח  ִאם הּוא ַמּנִ ֵרז, ׁשֶ ר ְוִיְזּדָ ּבֵ ר ֶנֶגד ִטְבעֹו ַעְצמֹו ְוִיְתּגַ ּבֵ ְתּגַ ּיִ ַרְך, ָצִריְך ׁשֶ רֹוֶצה ִלְזּכֹות ַלֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ “ּוִמי ׁשֶ
ּלֹא ַיְצִליַח...” אי הּוא ׁשֶ ֵבדּותֹו, ַוּדַ ַיד ּכְ ַעְצמֹו ּבְ

כדי להתגבר על הנטייה החומרית שבנו, יש צורך באנרגיה נגדית. זוהי מהות מידת הזריזות; ההתגברות 
על בקשת המנוחה, העייפות והעצלות. במובן זה, לאחר עצם הרצון לתקן, הזריזות היא המשך התנועה 

למעלה, אל התיקון. השאיפה להתרומם מעל הנטיות הנמוכות שבנו. 

שער ד: נקיות..........................................................................................................................................61

ִים ּוַבר ֵלָבב” “ְנִקי ַכּפַ

ַהֵחְטא ּבֹו ְמֻפְרָסם ְוָגלּוי,  ה ׁשֶ ל ֵחְטא, לֹא ַדי ִמּמַ ה ָרָעה ּוִמּכָ ל ִמּדָ ִקּיּות ִהיא, ֱהיֹות ָהָאָדם ָנִקי ְלַגְמֵרי ִמּכָ ת ַהּנְ “ִמּדַ
ָבר...” ּדָ ר ּבַ ה ּבֹו ְלהֹורֹות ֶהּתֵ ב ִנְפּתֶ ַהּלֵ ֶ ה ּשׁ ן ִמּמַ א ַגם ּכֵ ֶאּלָ

בגד עם כתם אחד הוא לא בגד ‘כמעט נקי’, אלא מלוכלך. כך גם בעבודת התיקון שלנו. מידת הנקיות היא 
הרצון להתרחק מכל מה שמלכלך אותנו; כל מידה רעה וכל מעשה רע. לא רק ממה שהרע בו גלוי וברור, 

אלא גם ממה שאנו נמשכים להתיר אך יש בו דבר אסור.

שער ה: פרישות..................................................................................................................................... 95

יק אֵֹכל ְלׂשַֹבע ַנְפׁשֹו” “ַצּדִ

ׁש,  ֵאיֶנּנּו ָרע ַמּמָ ן ׁשֶ ּכֵ ו ֵאינֹו גֹוֵרם לֹו, ְוָכל ׁשֶ ַעְכׁשָ י ׁשֶ ּנּו ְגָרַמת ָרע ַאף ַעל ּפִ ֵלד ִמּמֶ ּיּוַכל ְלִהּוָ ָבר ׁשֶ ל ּדָ ּכָ “ְוָהִעְנָין, ׁשֶ
ּנּו..."   ִיְרַחק ְוִיְפרֹׁש ִמּמֶ

מהם.  להינזק  לא  כדי  מזיקים  גורמים  לפני  גדרות  מציבים  אנו  הפיזי,  בעולם  גם  כמו  הרוחני,  בעולם 
הפרישות היא מעין גדר כזאת. תפקידה להציב את הגדר במקום רחוק ממוקד הנזק. על ידי הגדר הזאת 

אנו שומרים על עצמנו מפני נזקים.

שער ו: טהרה....................................................................................................................................... 105

ָרא ִלי ֱאלִֹקים" “ֵלב ָטהֹור ּבְ

יו  ל ַמֲעׂשָ א ִיְהיּו ּכָ יו, ֶאּלָ ַמֲעׂשָ ֶצר ּבְ יַח ָהָאָדם ָמקֹום ַלּיֵ ּלֹא ַיּנִ בֹות... ְוִעְנָיָנּה, ׁשֶ ֲחׁשָ ב ְוַהּמַ ֳהָרה ִהיא ִתּקּון ַהּלֵ “ַהּטָ
ֲאָוה...” ְרָאה ְולֹא ַעל ַצד ַהֵחְטא ְוַהּתַ ַעל ַצד ַהָחְכָמה ְוַהּיִ

רווח.  צדדי של  מּונעים מתוך שיקול  טובים,  גם מעשים  ניקוי האינטרס האישי. לפעמים,  היא  הטהרה 
כאשר מבקשים לטהר את המעשים רוצים להסיר מהם כל מניע זר. כל פעולה צריכה להיעשות מתוך 

שיקול ערכי, נקי וטהור ולא מתוך ניסיון להשיג איזו תועלת חיצונית.

שער ז: חסידות......................................................................................................................................111

“ְוָאַהְבּתָ ֵאת ה’ ֱאלֶֹהיָך...”

ר..." ֶאְפׁשָ ָראּוי ְוׁשֶ ָנִאים ׁשֶ ָדִדין ְוַהּתְ ָכל ַהּצְ ְצוֹות ּבְ ל ַהּמִ ַלל ַהֲחִסידּות, ַהְרָחַבת ִקּיּום ּכָ “ִנְמָצא ּכְ

החסיד הוא האוהב הגדול של ריבונו של עולם. בגודל אהבתו מבקש הוא בכל עת לעשות נחת רוח לאביו 
רווח צדדי.  ביותר. כל עבודתו היא עבודה לשמה, ללא בקשת  שבשמים, בקיום רצונו באופן המושלם 

אהבתו מתפשטת גם אל בריותיו של ה’ – בהטבה אליהם ובדאגה לטובתם.

שער ח: ענווה...................................................................................................................................... 149

ֵעיָני” ָפל ּבְ “ְוָהִייִתי ׁשָ

ׁש..." ֲאָוה ַמּמָ ְהֶיה, ְוֶזה ֵהֶפְך ַהּגַ ּיִ ּום ַטַעם ׁשֶ יב ַעְצמֹו ִמּשׁ י ַמְחׁשִ ְלּתִ ה ְכַלל ָהֲעָנָוה הּוא, ֱהיֹות ָהָאָדם ּבִ “ִהּנֵ

מידת הענווה היא ביטוי להכרה הבהירה בכך שכל מה שיש לנו ובנו הוא חסד אלוהי. העניו מתהלך בכל 
עת בתחושת הכרת הטוב על כל מה שקיבל מאת ה’, ועל כך שהוא צריך להצדיק את טובת ה’ לה זכה, 

במעשים טובים.

שער ט: יראת חטא...............................................................................................................................161

יו” “ְיראּו ֶאת ה’ ְקדֹׁשָ

ם  ן ִיְהֶיה ּבָ ֶמץ ֵחְטא אֹו ּפֶ ם ֵאיֶזה ׁשֶ ן ִנְתָעֵרב ּבָ יו, ּפֶ ִמיד ַעל ַמֲעׂשָ ְהֶיה ָהָאָדם ָיֵרא ְודֹוֵאג ּתָ ּיִ ה ִעְנָיָנּה הּוא ׁשֶ “ִהּנֵ
מֹו...” ַרְך ְורֹוְממּות ׁשְ בֹודֹו ִיְתּבָ ֵאינֹו ְלִפי ֹגֶדל ּכְ ֵאיֶזה ָדָבר ָקֹטן אֹו ָגדֹול ׁשֶ

יראת חטא היא חוויה קיומית בה מבקש האדם בכל עת לבחון אם מעשיו ראויים לעמוד במבחן הרצון 
האלוהי. העמידה מול גודל ה’ וכבודו יוצרת אצל האדם דחף תמידי לתקן ולזכך את מעשיו. חוויה זו מניעה 

לתקן מעשים שנעשו בעבר, מעשים שנעשים כעת, ושאיפה לזכך את המעשים שעתידים להיעשות.

שער י: קדושה......................................................................................................................................169

י ַאֲחֶריָך...” ְבָקה ַנְפׁשִ “ּדָ

ׁש...” ה ַמּמָ ָ ים חֹוְזִרים ִלְהיֹות ִעְנְיֵני ְקֻדּשׁ ִמּיִ ׁשְ יו ַהּגַ ת ּבֹוְראֹו, ֲאִפּלּו ַמֲעׂשָ ַ ְקֻדּשׁ ׁש ּבִ ְתַקּדֵ ה, ָהִאיׁש ַהּמִ “ְוִהּנֵ

ב  ה ֶנְחׁשָ ַאֲהַבת ּבֹוְראֹו ְוִיְרָאתֹו, ִהּנֵ ּיֹות ּבְ לֹות ָהֲאִמּתִ ּכָ ׂשְ ין ַהּמֻ ֶכת ּבֵ ִמיד ֵלאלָֹקיו ְוַנְפׁשֹו ִמְתַהּלֶ ֵבק ּתָ דֹוׁש, ַהּדָ “ַהּקָ
ן,  ּכָ ׁשְ ּמִ ב ּכַ ֶזה הּוא ַעְצמֹו ֶנְחׁשָ ה ִאיׁש ּכָ ה, ְוִהּנֵ עֹוָלם ַהּזֶ ים עֹוֶדּנּו פֹה ּבָ ַאְרצֹות ַהַחּיִ ְך ִלְפֵני ה' ּבְ ִאּלּו הּוא ִמְתַהּלֵ לֹו ּכְ

ַח..." ְזּבֵ ׁש ְוַכּמִ ְקּדָ ּמִ ּכַ

המדרגה העליונה ביותר, אליה אנו מעפילים בסיומו של הספר, מעניקה לנו מבט ויחס אחרים על העולם 
הזה. הקדוש איננו משועבד לעולם הזה. דבקותו המוחלטת בה’ מאפשרת לו לחבר כל מעשה גשמי אל 
חיי הנצח – אל הקודש. במובן הזה, חי הקדוש את חיי העולם הזה בחיבור מלא אל חיי העולם הבא. כל 

פעולה זמנית שלו מקבלת ערך נצחי. זוהי מדרגה עליונה ונשגבת לה זוכים יחידי סגולה.
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ביאורים
כשאדם פותח ספר חדש הוא מצפה שיתחדש לו משהו בלימוד כמו הבנה חדשה או ידיעה 
מעניינת שלא ידע לפני כן. הרמח"ל פותח את ספרו היסודי בקביעה מעניינת. ספר 'מסילת 
ישרים' אינו ספר רגיל. הוא אינו ספר שמתכוון לספק לנו הבנות חדשות ומושגים חדשים, 
ולמה צריך ספר שאינו מחדש כמעט כלום? הרמח"ל אומר  יעשו ספרים אחרים.  זה  את 
שמטרת הספר אינה להקנות ידיעות חדשות אלא לשנות לגמרי את סדר חיינו. בשביל זה 
דרוש מהפך שלם בתפיסת החיים. מהפך שאינו דורש הבנה שונה ממה שאתה חושב, איזה 
חידוש מבריק שהופך לך את ההבנה. פשוט תתבונן לעומק במה שאתה כבר יודע, במה 
שחונכת וגדלת עליו. פה טמון המפתח להצלחה רוחנית. רובנו, אומר הרמח"ל, לא מעיינים 
בידיעות שלמדנו בעבר, בילדותנו. אלו ידיעות שנראות לנו ברורות. אך אם נישאר בהן, 
נישאר עם עבודת ה' שטחית ולא עמוקה, שהרי הידיעות שעליהן גדלנו הן ידיעות היסוד 
של היהדות. 'ואהבת את ה' אלוהיך', יראת שמים, מידות טובות, ענווה וכדומה, הן התשתית 
מובנים  דברים  שאלו  וחושבים  הלאה  להתקדם  רוצים  שאנו  מפני  אך  שלנו.  ה'  לעבודת 
אינטלקטואלית,  שאולי מעניינים  בדברים  ועוסקים  העיקר  את  שוכחים  אנחנו  מאליהם, 
אך אינם מעמיקים בשאלות היסוד של החיים. המפתח לעבודה הרוחנית נמצא במה שכבר 
קיים אצלך. צריך רק להעמיק, רק לצלול פנימה במים הזכים שנמצאים תחת ידך. לשם כך 
נכתב הספר, כדי שנחזור עליו שוב ושוב, שנעמיק במה שבידינו פעם אחר פעם, וכך נזכה 

לחיות את עבודת ה' באמת.

הרחבות
השימוש•המאוזן•בכוחותיו•של•האדם	•

האדם  מבני  רבים  ַהְרֵּבה.  ִמְזמֹוִרים  ַּבֲאִמיַרת  ָּתלּוי  ֶׁשַהֲחִסידּות  ָהָאָדם  ְּבֵני  רֹוב  ֶׁשְּיַדּמּו  ַעד 
חשבו  זאת  ובעקבות  מהחסידים,  חלק  לעשות  שנהגו  החיצוניים  מהמעשים  התרשמו 
קרח  וטבילות  קשים  צומות  ארוכים,  ווידויים  העולם,  מדרכי  פרישה  כוללת  שהחסידות 

ושלג.

הרמב"ם מבאר שהדרך הנכונה בעבודת ה' היא הדרך האמצעית בכל מידה ומידה: "שמא 
יאמר אדם הואיל והקנאה והתאוה והכבוד וכיוצא בהם דרך רעה הן ומוציאין את האדם מן 
העולם, אפרוש מהן ביותר ואתרחק לצד האחרון, עד שלא יאכל בשר ולא ישתה יין ולא 
ישא אשה... גם זה דרך רעה היא ואסור לילך בה. המהלך בדרך זו נקרא חוטא... לפיכך צוו 

חכמים שלא ימנע אדם עצמו אלא מדברים שמנעתו התורה בלבד" ]הלכות דעות ג, א[. 

ב'שמונה פרקים' הוא מוסיף: "וכאשר יהיה האדם שוקל פעולותיו תמיד, ומכוון לאמצען 
– יהיה במדרגה העליונה ממדרגות בני האדם, ובזה יתקרב אל ה' וישיג מה שאצלו, וזוהי 

השלמה שבדרכי העבודה" ]סוף פרק ד[.

דרכה של תורתנו, שהיא 'תורת חיים', לתת לכל כוח את חלקו באופן המתאים לו, וכדברי 
רבי יהודה הלוי: "ותורת משה לא העבידה אותנו בפרישות, אך בדרך השוה, ולתת לכל כוח 
מכחות הנפש והגוף חלקו בצדק מבלי רבוי בכח אחד, קצור בכח אחר, ומי שנטה עם כוח 

התאוה קצר בכח המחשבה, ובהפך" ]כוזרי ב, נ[.

לעילוי נשמת אברהם בן ז’קלין ז”ל
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ַהְקָּדַמת•ָהַרב•ַהְמַחֵּבר

יָרם  א ְלַהְזּכִ ר לֹא ָיְדעּו, ֶאּלָ ד ִלְבֵני ָהָאָדם ֶאת ֲאׁשֶ יו ְלַלּמֵ ְרּתִ ה לֹא ִחּבַ ר, ַהִחּבּור ַהּזֶ ָאַמר ַהְמַחּבֵ
א ְדָבִרים  ָבַרי ֶאּלָ רֹב ּדְ י לֹא ִתְמָצא ּבְ דֹול. ּכִ ְרסּום ּגָ ָבר, ּוְמֻפְרָסם ֶאְצָלם ּפִ דּוַע ָלֶהם ּכְ ֶאת ַהּיָ
ְרסּוָמם ּוְכֶנֶגד  ִפי רֹב ּפִ ּכְ א ׁשֶ ָלל, ֶאּלָ ֶהם ּכְ ִקים ּבָ ּפְ ֵני ָהָאָדם יֹוְדִעים אֹוָתם ְולֹא ִמְסּתַ רֹב ּבְ ׁשֶ
ן ֵאין ַהּתֹוֶעֶלת  ה. ַעל ּכֵ ְכָחה ַרּבָ ִ ְך ַהֶהְעֵלם� ֵמֶהם ָמצּוי ְמאֹד ְוַהּשׁ לּוָיה ַלּכֹל, ּכָ ם� ּגְ ֲאִמּתָ ֶ ַמה ּשׁ
ַהּקֹוֵרא  ִיְמָצא  ּלֹא  ׁשֶ ר  ֶאְפׁשָ ְכָבר  י  ּכִ ַאַחת,  ַעם  ּפַ ּבֹו  ִריָאה  ַהּקְ ִמן  יֹוֵצא  ֶפר  ַהּסֵ ה  ִמּזֶ ְלָקט  ַהּנִ

א ְמָעט. ּלֹא ָהיּו ּבֹו ִלְפֵני ְקִריָאתֹו ֶאּלָ ים ַאַחר ְקִריָאתֹו ׁשֶ ְכלֹו ִחּדּוׁשִ ׂשִ ּבְ

ֵני  ִחים ִמּבְ ּכָ ׁשְ ה ַהּנִ ָבִרים ָהֵאּלֶ ְכרּו לֹו ַהּדְ י ִיּזָ ֲאָבל ַהּתֹוֶעֶלת ֵיֵצא ִמן ַהֲחָזָרה ָעָליו ְוַהַהְתָמָדה, ּכִ
ה. ּנָ ם ִמּמֶ ר הּוא ִמְתַעּלֵ ים ֶאל ִלּבֹו חֹוָבתֹו ֲאׁשֶ ֶטַבע�, ְוָיׂשִ ָהָאָדם ּבְ

ַהֲחִריִפים  ְקִחים  ְוַהּפִ ִהיר  ַהּמָ ֶכל  ַהּשֵׂ י  ַאְנׁשֵ רֹב  י  ּכִ ָהעֹוָלם,  רֹב  ּבְ הֶֹוה  ּבַ ְתּבֹוֵנן  ּתִ ִאם  ְוִתְרֶאה 
ת  ְנִטּיַ ִפי  ּכְ ִאיׁש  ִאיׁש  ָהִעּיּוִנים,  ְועֶֹמק  ַהָחְכמֹות  ַדּקּות  ּבְ לּוָתם  ּכְ ְוִהְסּתַ ִהְתּבֹוְנָנם  ֹרב  ימּו  ָיׂשִ

ְבִעי. קֹו ַהּטִ ְכלֹו ְוִחׁשְ ׂשִ

ָסה,  ל ִעּיּוָנם ִלְתכּוָנה� ּוְלַהְנּדָ נּו ּכָ ַבע, ַוֲאֵחִרים ִיּתְ ִריָאה ְוַהּטֶ ֶמְחַקר ַהּבְ ְטְרחּו ְמאֹד ּבְ ּיִ י ֵיׁש ׁשֶ ּכִ
ֵמֶהם  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  ִלּמּוד  ַהְינּו  ּדְ ַהּקֶֹדׁש,  ֶאל  יֹוֵתר  ְנסּו  ִיּכָ ַוֲאֵחִרים  ִלְמָלאכֹות,  ַוֲאֵחִרים 
ה,  ין ַהּזֶ ים ִיְהיּו ִמן ַהּמִ יִנים. ַאְך ְמַעּטִ ִפְסֵקי ַהּדִ ים, ֵמֶהם ּבְ ִמְדָרׁשִ ִפְלּפּוֵלי ַהֲהָלכֹות, ֵמֶהם ּבְ ּבְ
ֵבקּות  ְרָאה, ַעל ַהּדְ ֵלמּות ָהֲעבֹוָדה�, ַעל ָהַאֲהָבה, ַעל ַהּיִ עּו ִעּיּון ְוִלּמּוד ַעל ִעְנְיֵני ׁשְ ר ִיְקּבְ ֲאׁשֶ

ָאר ֶחְלֵקי ַהֲחִסידּות. ל ׁשְ ְוַעל ּכָ

ר  הּו ָהִעּקָ ּזֶ ל ֶאָחד יֹאַמר ׁשֶ ַאל ָלֶהם, ּכָ ׁשְ י ִאם ּתִ ִרים� ֶאְצָלם, ּכִ ה ִעּקָ ָבִרים ֵאּלֶ ֵאין ּדְ ֵני ׁשֶ ְולֹא ִמּפְ
ה. ַאְך  ָבִרים ָהֵאּלֶ ל ַהּדְ ְררּו ֶאְצלֹו ּכָ ּלֹא ִיְתּבָ ֱאֶמת ׁשֶ ְהֶיה ָחָכם ּבֶ ּיִ ה ָחָכם ׁשֶ ּלֹא ְיֻדּמֶ דֹול, ְוׁשֶ ַהּגָ
ּלֹא ֵיָרֶאה ָלֶהם  יטּוָתם ֶאְצָלם, ׁשֶ ָבִרים ּוְפׁשִ ְרסּום ַהּדְ ֵני רֹב ּפִ ן ָעָליו הּוא ִמּפְ ּלֹא ַיְרּבּו ְלַעּיֵ ֶ ַמה ּשׁ
ין,  ה ַהּמִ ָפִרים ִמּזֶ ה ּוְקִריַאת ַהּסְ ָבִרים ָהֵאּלֶ ֵאר ִלּמּוד ַהּדְ ָ ִעּיּוָנם ְזַמן ָרב. ְולֹא ִיּשׁ צֶֹרְך ְלהֹוִציא ּבְ
ְרֶאה אֹוָתם ׁשֹוְקִדים  ה ּתִ ֵאּלֶ ס�, ׁשֶ ק ְוָקרֹוב ִלְהיֹות ּגַ ְך ּדַ ל ּכָ ְכָלם ּכָ ֵאין ׂשִ י ִאם ֵאֶצל אֹוָתם ׁשֶ ּכִ
ד, לֹא  ִמְתַחּסֵ ְרָאה ֶאָחד  ּתִ ׁשֶ ּכְ עֹוָלם,  ּבָ ַהּנֹוֵהג  ְנָהג  ַהּמִ ִפי  ּלְ ׁשֶ ּנּו, ַעד  ִמּמֶ ָיזּוזּו  ְולֹא  ֶזה  ל  ּכָ ַעל 

ֶכל. ְחׁשֹד אֹותֹו ְלַגס ַהּשֵׂ ַנע ִמּלַ תּוַכל ִליּמָ

ה  ה ּוֵמֵאּלֶ ֵאּלֶ ּמֵ י גֹוֵרם ׁשֶ י ֲחָכִמים, ּכִ ה ָרעֹות ְמאֹד ַלֲחָכִמים ּוְלִבְלּתִ ְנָהג ַהּזֶ ְואּוָלם ּתֹוְלדֹות ַהּמִ
י ֶיְחַסר ִמן ַהֲחָכִמים ְלִמעּוט  י ְוִיְהֶיה ָיָקר ְמאֹד� ִלְמצֹא אֹותֹו ָבעֹוָלם, ּכִ ֶיְחַסר ַהֲחִסידּות ָהֲאִמּתִ
ָהָאָדם  ֵני  ּבְ רֹב  ַדּמּו  ּיְ ׁשֶ ַעד  אֹותֹו,  ָגָתם�  ַהּשָׂ ְלִמעּוט  ֲחָכִמים  י  ְלּתִ ַהּבִ ִמן  ְוֶיְחַסר  ּבֹו,  ִעּיּוָנם 
ים ּוְטִבילֹות  ים ְמֹאד, צֹומֹות ָקׁשִ ה•, ּוִוּדּוִיים ֲאֻרּכִ ֲאִמיַרת ִמְזמֹוִרים ַהְרּבֵ לּוי ּבַ ַהֲחִסידּות ּתָ ׁשֶ

ַעת ׁשֹוֵקָטה. ֶהם ְוֵאין ַהּדַ ֶכל� ָנח ּבָ ר ֵאין ַהּשֵׂ ָבִרים ֲאׁשֶ ם ּדְ ּלָ ֶלג, ּכֻ ֶקַרח ָוׁשֶ

ֶּׁשֲאִמָּתם•– האמת שבהם.•ַהֶהְעֵלם•– חוסר הידיעה.•ְּבֶטַבע•– באופן טבעי.•ִלְתכּוָנה•– חכמת הכוכבים. 
יכולת  בעלי  שאינם  וכו’•– אנשים  ֶׁשֵאין• אֹוָתם• ויסודיים.• ִעָּקִרים•– חשובים  ה’.• ָהֲעבֹוָדה•– עבודת 
שכלית מעמיקה.•ּתֹוְלדֹות•– תוצאות.•ָיָקר•ְמֹאד•– נדיר ביותר.•ְלִמעּוט•ַהָּׂשָגָתם•– בגלל מיעוט הבנתם. 

ֵאין•ַהֵּׂשֶכל•וכו’•– האדם לא מבין איך פעולות אלו מועילות לעבודתו.

מטרת החיבור: 

להזכיר אמיתות 

מפורסמות

התועלת מהספר 

תושג רק ע”י 

חזרה מתמדת

הכשרוניים 

מזניחים את 

חכמת היראה

דרכי החסידות 

האמיתית אינן 

מוכרות לציבור
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ביאורים
התמונה המעוותת שיש לרבים אודות עבודת ה' היא שהביאה את הריחוק ממנה. הרמח"ל 
מלמד אותנו שעבודת ה' איננה מטלה חיצונית, כבדה ומעיקה. אין עניין להתיש את עצמנו 
במעשים רבים וקשים אלא יש להתמקד באיכות ובכוונה. בכל אחד ואחת מאיתנו קיימת 
הכנה מוסרית לעבודה הזאת. מידות כמו הכרת הטוב, הרצון להיטיב, אהבת אמת ועוד 
שנצליח  סיכוי  אין  בפיתוחן  העמל  ללא  ופיתוח.  לימוד  דורשות  שהן  אלא  בנו,  נטועות 

להצמיח בתוכנו את התכונות הללו. 

החסידות – השאיפה לעבודת ה' בשלמותה, היא משימה השייכת לכולנו, אלא שמשימה 
זאת לא יכולה להתבצע ללא לימוד ועיון קבועים. ואם אלה אכן פני הדברים, כיצד נסביר 
את העובדה שאנו משקיעים בפרטי לימוד אחרים זמן רב בעוד המשימה החשובה ביותר 

נותרת מוזנחת? 

תחושה  שיוצר  מה  גולמית,  בצורה  בנו  נמצאים  עצמם  העבודה  שמושגי  היא  התשובה 
שאנחנו כבר מבינים אותם. אך דבר זה אינו נכון, כי ההבנה שלנו היא שטחית. לכן עלינו 
ללמוד ולהעמיק. הלימוד והעיון עוזרים לנו להעמיד את מושגי העבודה על דיוקם, וממילא 
– ליישם אותם בחיינו כראוי. הטעויות ביישום נובעות מחוסר דיוק וחוסר הבנה אמיתית 

של המושגים. 

השינוי מתחיל בראש, ביחס לעבודת ה'. עבודת ה' היא ציר חיינו. היא המרכז סביבו נעים 
כל יתר הפרטים. היא זאת שתקבע את העמדה שלנו כלפי כל תחום אחר בחיינו. אלא שכדי 
לתת לה את המקום הראוי יש צורך במאמץ. בעמל. ממש כמו שכדי למצוא אוצר יש צורך 
בחפירה אל עומק האדמה, כך גם כאן. אלא שכאן זוהי חפירה אל עומק הנפש, אל ההבנה 

מהי חובתנו ומה הבנה זאת תובעת מאיתנו. 

הרחבות
האם•האדם•הוא•טוב•בטבעו	•

ְרֵאה, ֵאין ִּדְבֵרי ַהֲחִסידּות ְוִעְנְיֵני ַהִּיְרָאה ְוָהַאֲהָבה ְוָטֳהַרת ַהֵּלב ְּדָבִרים ֻמְטָּבִעים ָּבָאָדם. מפשט 
דברי הרמח"ל אפשר להבין בטעות שהאדם מטבעו נולד ללא נטייה לטוב. גישה זו קיימת 
ועליו  מטבעו  שליליות  נטיות  בעל  נולד  האדם  שלשיטתן  שונות,  פסיכולוגיות  בשיטות 
להתאמץ על מנת להגיע לתיקון מידותיו המקולקלות. אולם, שלמה המלך אמר לנו: "אשר 
עשה האלהים את האדם ישר" ]קהלת ז, כט[. מכאן למדנו שהאדם נולד ישר ויש לו שאיפה 

לדברים טובים. 

הרב קוק כותב: "כל עניני חובת הלב וטהרתה בזיכוך הנפשות וכל פרטי המדות נמצאים 
החמדה,  האהבה,  היראה,  עניני  כמו  החיים,  עניני  לכל  כלי-מעשהו  שהם  בטבע,  באדם 
הדבקות וכיוצא בזה. שהם נמצאים בנפש האדם ואינו צריך לחדשם מצד עצמם, רק צריך 
להעלותם שיהיו הולכים אל הדרך הטוב, והוא שיהיו כולם פונים אל השם יתברך שהוא 
בעצמו  לחדש  צריך  לא  שהאדם  מסביר  קוק  הרב  א[.  א,  אביך  ]מוסר  תקוה"  כל  תכלית 
או  בה'  לדבקות  ינתבם,  הוא  להיכן  היא  השאלה  איתם.  נולד  שהוא  כיוון  טובים,  כוחות 

לדברים רעים.

על פי דברים אלו ניתן להסביר גם את דברי הרמח"ל אצלנו. החסידות, היראה והאהבה 
אכן לא נמצאים באדם בפועל, עליו לעמול כדי לקנות אותם. אבל שורשיהם כבר קיימים 

בנפשו.
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ָתא ְדָלא ַרְמָיא  ׁשּוט – "ִמּלְ י ֶזה ָדָבר ּפָ ְכֵלנּו, ּכִ ּיּור ׂשִ ְחָמד ָרחֹוק ִמּצִ ְרֶצה ְוַהּנֶ י ַהּנִ ְוַהֲחִסידּות ָהֲאִמּתִ
ר  ׁשָ ל ָהָאָדם ַהּיָ ֵלב ּכָ ָבר ְקבּוִעים ּבְ ּכְ י ׁשֶ ּה"� )עיין שבועות מא, ב(. ְוַאף ַעל ּפִ ְעּתֵ ֱאיִניׁש, ָלאו ַאּדַ ֲעֵלּה ּדֶ
ם. יׁש ּבָ יֵרם, ַיֲעבֹר ֲעֵליֶהם ְולֹא ַיְרּגִ ֶהם – ִיְרֶאה ְפָרָטיו ְולֹא ַיּכִ ַהְתָחלֹוָתיו ִויסֹודֹוָתיו, ִאם לֹא ַיֲעסֹק ּבָ

ַעד  ָאָדם•,  ּבָ ִעים�  ֻמְטּבָ ָבִרים  ּדְ ב  ַהּלֵ ְוָטֳהַרת  ְוָהַאֲהָבה  ְרָאה  ַהּיִ ְוִעְנְיֵני  ַהֲחִסידּות  ְבֵרי  ּדִ ֵאין  ְרֵאה, 
ל  ּכָ ְמְצאּו  ּיִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַעְצָמם  ּבְ ָהָאָדם  ֵני  ּבְ אֹוָתם  ִיְמְצאּו  א  ֶאּלָ ִלְקנֹוָתם  ֶאְמָצִעים  ִיְצָטְרכּו  ּלֹא  ׁשֶ
ִטְבֵענּו,  נּועֹות ַהֲחקּוקֹות ּבְ ָאר ַהּתְ ַֹבע ְוָכל ׁשְ ָנה ְוַהְיִקיָצה, ָהָרָעב ְוַהּשׂ ֵ ּשׁ ְבִעּיֹות, ּכַ נּועֹוֵתיֶהם ַהּטִ ּתְ
ן ַמְפִסיִדים ָלֶהם  ְצרּו� ַגם ּכֵ ִריִכים ֵהם ְלֶאְמָצִעים ּוְלַתְחּבּולֹות ִלְקנֹות אֹוָתם ְולֹא ִיּבָ ּצְ אי ׁשֶ א ַוּדַ ֶאּלָ

ְרִחיקּום ִמן ָהָאָדם ְולֹא ַיְחְסרּו ְדָרִכים ְלַהְרִחיק ַמְפִסיֵדיֶהם. ּיַ ׁשֶ
ֶרְך  ָבִרים ְוָלַדַעת ַהּדֶ ת ַהּדְ ה ָלַדַעת ֲאִמּתַ ן ֵאפֹוא, ֵאיְך לֹא ִיְצָטֵרְך ְלהֹוִציא ְזַמן ַעל ָהִעּיּון ַהּזֶ ִאם ּכֵ

ָמם? ִלְקנֹוָתם ּוְלַקּיְ
ה? ּנָ ֵלב ָהָאָדם ִאם לֹא ְיַבְקׁשֶ בֹוא ַהָחְכָמה ַהּזֹאת ּבְ ֵמַאִין ּתָ

ּזּוַלת  ִמימּות� ָהֲעבֹוָדה ְוחֹוַבת ָטֳהָרָתּה ְוִנְקיֹוָנּה, ׁשֶ ל ָחָכם צֶֹרְך ּתְ ת� ֵאֶצל ּכָ ָבר ִהְתַאּמֵ ּכְ ְוֵכיָון ׁשֶ
בֹות  י ָכל ְלָבבֹות ּדֹוֵרׁש ה' ְוָכל ֵיֶצר ַמֲחׁשָ א ִנְמֶאֶסת ּוְמתֶֹעֶבת, "ּכִ ָלל, ֶאּלָ אי ּכְ ה� ֵאיָנּה ִנְרֵצית ַוּדַ ֵאּלֶ
ְחנּו ָדָבר  ה, ְוִהּנַ ְלנּו ִמן ָהִעּיּון ַהּזֶ ַ יֹום ּתֹוֵכָחה ִאם ִהְתַרּשׁ ֲעֶנה ּבְ הּוא ֵמִבין" )דברי הימים א' כח, ט( ַמה ּנַ
ְכֵלנּו  יַגע ְוַיֲעמֹל ׂשִ ּיִ ֵכן ׁשֶ נּו? ֲהִיּתָ ר ָמה ה' ֱאלֵֹהינּו ׁשֹוֵאל ֵמִעּמָ הּוא ִעּקַ ל ָעֵלינּו, ׁשֶ ְך ֻמּטָ ל ּכָ הּוא ּכָ ׁשֶ
ר  ֲאׁשֶ ְוִדיִנים  ֵמֶהם,  ִרי  ּפְ ׁשּום  ָלנּו  ֵיֵצא  לֹא  ר  ֲאׁשֶ ִפְלּפּוִלים  ּבְ ם,  ּבָ ְבנּו  ִנְתַחּיַ לֹא  ר  ֲאׁשֶ ֲחִקירֹות  ּבַ
ים  יֵחהּו ְלִמְצַות ֲאָנׁשִ ל ְוַנּנִ ה, ַנַעְזֵבהּו ַלֶהְרּגֵ ִבים ָאנּו ְלבֹוְרֵאנּו חֹוָבה ַרּבָ ַחּיָ ֶ ִכים ָלנּו, ּוַמה ּשׁ ּיָ ֵאיָנם ׁשַ

ָדה�? ְמֻלּמָ
ֵלט  ית, ּוָמה ֲעָנֶפיָה, ֵאיְך ִנְקֶנה אֹוָתּה, ְוֵאיְך ִנּמָ ְרָאה ָהֲאִמּתִ ּנּו ַמה ִהיא ַהּיִ ְלנּו ְולֹא ִעּיַ ּכַ ִאם לֹא ִנְסּתַ

ַדְענּו חֹוָבָתּה! ּיָ י ׁשֶ ַכח ְוֵתֵלְך ַאף ַעל ּפִ ָ נּו? ֲהלֹא ִתּשׁ ּבֵ ַח אֹוָתּה ִמּלִ ּכֵ ִמן ַהֶהֶבל ָהעֹוָלִמי� ַהְמׁשַ
יִעים אֹוָתנּו ָלֶזה  ּגִ ל ָהֶאְמָצִעים ַהּמַ ְלָבֵבנּו ְבכַֹח ּכָ ל ִלְקּבַֹע אֹוָתּה ּבִ ּדֵ ּתַ מֹו ֵכן, ִאם לֹא ִנׁשְ ָהַאֲהָבה ּכְ
ַרְך ְוִעם ּתֹוָרתֹו, ִאם  ַנְפׁשֹוֵתינּו ִעּמֹו ִיְתּבָ ֵבקּות ְוַהִהְתַלֲהטּות ּבְ – ֵאיְך ִנְמָצֶאָה ָבנּו? ֵמַאִין ָיבֹוא ַהּדְ
נּו  ְבּתֵ ְטַהר ַמֲחׁשַ ה? ֵאיְך ּתִ ֵבקּות ַהּזֶ נּו ַהּדְ ִלּבֵ ר יֹוִליד ּבְ תֹו ְוֶאל רֹוְממּותֹו ֲאׁשֶ ֻדּלָ ֶעה� ֶאל ּגְ לֹא ִנׁשְ
מֹו ֵכן  ִריכֹות ּכְ ם ַהּצְ ּלָ ּדֹות ּכֻ ַבע ַהּגּוָפִני�? ְוַהּמִ ּה ַהּטֶ יל ּבָ ּטִ ּמֵ ל ְלַנּקֹוָתּה ִמן ַהּמּוִמין ׁשֶ ּדֵ ּתַ ִאם לֹא ִנׁשְ
דֹול? ְקּדּוק ּגָ ָבר ּדִ ּדָ ק ּבַ ים ֵלב ֲעֵליֶהם ְולֹא ְנַדְקּדֵ ֵנם, ִאם לֹא ָנׂשִ ֵרם ּוִמי ְיַתּקְ ְ ָרה, ִמי ְיַיּשׁ ּקּון ְוַהְיׁשָ ּתִ
ִדים  י, ָהִיינּו מֹוְצִאים אֹותֹו ַעל ֲאִמּתֹו ּוֵמיִטיִבים ְלַעְצֵמנּו ּוְמַלּמְ ָבר ִעּיּון ֲאִמּתִ ּנּו ַעל ַהּדָ ֲהלֹא ִאם ִעּיַ
ֶסף  ה ַכּכָ ּנָ ַבְקׁשֶ לֹֹמה )משלי ב, ד(, "ִאם ּתְ ָאַמר ׁשְ ֶ ן! הּוא ַמה ּשׁ ם ּכֵ אֹותֹו ַלֲאֵחִרים ּוֵמיִטיִבים ָלֶהם ּגַ
כּוָנה,  ּתְ ִבין  ּתָ ָאז  ִפילֹוסֹוְפָיה,  ִבין  ּתָ ָאז  אֹוֵמר,  ֵאינֹו  ה'".  ִיְרַאת  ִבין  ּתָ ָאז  ה,  ּנָ ׂשֶ ְחּפְ ּתַ ְטמִֹנים  ְוַכּמַ
ָהִבין  ּלְ ִבין ִיְרַאת ה'". ֲהֵרי ְלָך, ׁשֶ א, "ָאז ּתָ ִבין ֲהָלכֹות, ֶאּלָ יִנים, ָאז ּתָ ִבין ּדִ ִבין ְרפּוָאה, ָאז ּתָ ָאז ּתָ
ָלנּו  ד  ֻלּמָ ּמְ ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ ֵאפֹוא  ֲהַדי  ְטמֹוִנים.  ּמַ ּכַ אֹוָתּה  ׂש  ּוְלַחּפֵ ֶסף  ּכֶ ּכַ אֹוָתּה  ׁש  ְלַבּקֵ ָצִריְך  ְרָאה  ַהּיִ
ָאר ֶחְלֵקי ָהִעּיּון  ָלל? אֹו, ֲהִנְמָצא ְזַמן ְלָכל ׁשְ ֶרְך ּכְ ת ּדֶ ן ּדָ ל ּבֶ ֻפְרָסם ֵאֶצל ּכָ ּמְ ֶ ֵמֲאבֹוֵתינּו ּוְבַמה ּשׁ
ה, ִאם  לּות ַהּזֶ ּכְ ים ְלָפחֹות ַלִהְסּתַ ע ָהָאָדם ְלַעְצמֹו ִעּתִ ה לֹא ִיְקּבַ ה לֹא ִיְהֶיה ְזַמן? ָלּמָ ְוָלִעּיּון ַהּזֶ

ֵאִרית ְזַמּנֹו ִלְפנֹות ֶאל ִעּיּוִנים אֹו ֶאל ֲעָסִקים ֲאֵחִרים? ׁשְ ֻמְכָרח הּוא ּבִ

ִמְּלָתא•ְדָלא•ַרְמָיא•ֲעֵלּה•ֶּדֱאיִניׁש,•ָלאו•ַאַּדְעֵּתּה•– דבר שאינו מוטל על האדם )לעסוק בו( אין דעתו עליו )לזכור 
ִיָּבְצרּו•– לא יימנעו )אלא יימצאו(.•ִהְתַאֵּמת•– מבורר כאמת.  אותו(.•ֻמְטָּבִעים•– קיימים בטבעו של אדם.•ְוֹלא•

ְמֻלָּמָדה•– עשייה  ֲאָנִׁשים• ִמְצַות• העבודה.• וטהרת  שלמות  ֵאֶּלה•– שמבלעדי  ֶׁשּזּוַלת• ְּתִמימּות•– שלמות.•
ַהֶּטַבע• ליבנו.• נשים  ִנְׁשֶעה•– נפנה,  בעולם.• ָהעֹוָלִמי•– האווירה  ַהֶהֶבל• התבוננות.• ללא  הרגל  מתוך 

ַהּגּוָפִני•••– המשיכה לגשמיות. 

פיתוח החסידות 

זקוק ללימוד

חובת העיון בכך

ענפי החסידות 

שיש לעיין בהם

חובת העיון הזה 

ומעלותיו
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ביאורים
הסיבה המרכזית שבגללה לא עוסקים בני התורה בלימוד ענייני יראת השמים ובהתבוננות בהם 
נתפשים  הגמרא  ופלפול  ההלכה  לימוד  בה.  לעמול  שצריך  כחכמה  זאת  רואים  הם  שאין  היא 
כחכמות שצריך להשקיע בהן רבות. אין שום ידיעה שהאדם מקבל מאליו, אלא הוא חוקר ולומד 
עד שהסוגיה מבוררת והמסקנה ההלכתית או ההבנה בדברי הגמרא מאירות ובהירות. לעומת 
אותם  מפתח  אינו  הוא  נשאר.  הוא  ואיתם  מקטנותו  לאדם  ניתנים  השמים  יראת  מושגי  זאת, 
ולהתכוון לעשות הכל לשם  אותו  לאהוב  ה',  לירא מפני  חושב שזה פשוט שיש  מכיוון שהוא 
שמים. הרמח"ל מביא פסוק מספר איוב שממנו הוא מוכיח את ההפך: "הן יראת ה' היא חכמה". 
מכאן אנו למדים שני דברים: שיראת ה' היא חכמה כמו שאר החכמות ולכן יש לעיין בה. ובנוסף 
לכך הפסוק מלמדנו שהיא המיוחדת שבחכמות. הפסוק בא ללמדנו שיש צורך להעמיק בלימוד 
יראת ה'. המחשבה המוטעית שאין מה להעמיק וללמוד בסוגיות של יראת שמים נובעת מכך 
זה. אם לא נסתפק במושגים שטחיים אלא נקדיש קצת  זמן ומחשבה בלימוד  שלא משקיעים 
זמן ללימוד היראה, נגלה שיש חילוקים רבים מאוד ופרטי פרטים בקניית היראה, יותר משאר 
החכמות. נגלה שיש דברים רבים שגורמים לאדם לא לחיות את חייו לאור יראת ה', ולכן צריך 

להתבונן ולברר איך עושים זאת ובכלל, לברר מהי יראת ה' ומהי ואהבת ה'.
מה  לישראל  לומר  רוצה  משה  כאשר  רבנו.  משה  מדברי  דבריו  את  להוכיח  ממשיך  הרמח"ל 
הקב"ה רוצה מהם הוא מונה חמישה דברים; יראת שמים, הליכה בדרכי ה', אהבת ה', עבודת ה' 
וקיום המצוות. לדברי הרמח"ל האדם משקיע את רוב זמנו ועיקר עיונו רק בחלק אחד מהחלקים 
שמנה משה, קיום מצוות, ומזניח את השאר! חלק זה של קיום המצוות והידיעה איך לקיימן הוא 
החלק האחרון. התורה הקדימה ארבעה חלקים, שהם הבסיס והיסוד לקיום המצוות, והודיעה 
שהם חלק חשוב ומרכזי בחובת האדם בעולמו. אנו למדים מכך גם שחלקים אלו דורשים העמקה 

והתבוננות לפחות כמו החלק החמישי של לימוד וקיום המצוות. 
הרמח"ל בחר לבנות את ספרו לאור הברייתא של רבי פנחס בן יאיר. ברייתא זו כוללת את חלקי 
החובות שהזכיר משה רבנו בפסוק, אך היא מציגה תוכנית התקדמות הדרגתית שבאמצעותה 
ייקבעו החובות הללו בנפשנו שלב אחרי שלב. אי אפשר לקנות את השלמות בבת אחת בגלל 
לכל  כשהפתח  לאט  לאט  ולהיבנות  להתקדם  צריך  אלא  בנו,  הקיימים  החומריים  הצדדים 
בוראנו  רצון  את  המקיימים  אמיתיים  ה'  לעובדי  נהפוך  כך  התורה.  לימוד  הוא  ההתקדמות 

בשלמות.

הרחבות
החיים•המאוזנים•והאידאליים•	•

ִיְרֶאה ֶׁשֵאין ַהֲחִסידּות ָּתלּוי ְּבאֹוָתם ַהְּדָבִרים ֶׁשַּיְחְׁשבּו ַהִּמְתַחְּסִדים ַהִּטְּפִׁשים, ֶאָּלא ְּבִדְבֵרי ְׁשֵלמּות 
מתאימים  אינם  אלו  הגוף.  ובייסורי  שלג  בטבילות  תלויה  אינה  החסידות  ַרָּבה.  ְוָחְכָמה  ֲאִמִּתי 

לדרכה של תורה ש"דרכיה דרכי נעם". כוונת התורה להעצים את כוחות החיים ולא להחלישם.
מסביר:  דבריו  ובתוך  שתקום,  שרצוי  'הישיבה'  של  עקרונותיה  את  בהרחבה  מסביר  קוק  הרב 
"שזאת היא כל עקרה של הצורה החדשה, שאני חפץ בהישיבה, דהיינו שיהיה שורר בקרבה עז 
החיים... ושמחת לב... ודוקא בישיבה כזאת יוכל להתקיים התוך )התוכן הפנימי( של דרשת 'אדם 
כי ימות באוהל', אדם חי, המטה את תשוקותיו וכחותיו לא להוללות וסכלות, כי אם לעמלה של 
תורה ושמחת השגתה, אבל מי שאין לו הרגשת החיים וזיום הוא לא יכול להיות אדם אשר ימות 
ונותן להם  באוהל" ]אגרות ראיה א עמ' קפז[. דווקא מי שחי בצורה מאוזנת ומודע לכוחותיו 

ביטוי נכון, מסוגל להתמסר לתורה באופן מוחלט ובריא.
הרמב"ם:  אמנם, ישנם מצבים זמניים בהם ראוי להסתגף ולצמצם את כוחות החיים. כך כותב 
כן, מנטות אחר הקצה  גם  "אבל מה שעשו אותם החסידים בקצת הזמנים וקצת אנשים מהם 
האחר בצום, וקימה בלילות, והנחת אכילת בשר ושתית יין... לא עשו דבר מזה אלא דרך רפואות, 
כמו שזכרנו, ולהפסד אנשי המדינה גם כן, כשיראו שהם נפסדים בחברתם ורעות פעולותיהם, 

עד שיפחדו מהפסד מדותיהם בעבורם" ]שמונה פרקים ד[.
זה הדבר שעליו כתב הרמח"ל. טיפשים שראו סיגופים אלו, חשבו שאלו דרכי החסידות, אולם 

מדובר בהדרכת מעבר בלבד, כדי לרפא מידות מסוימות.
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תּוב אֹוֵמר )איוב כח, כח( "ֵהן ִיְרַאת ה' ִהיא ָחְכָמה", ְוָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )שבת לא ע"ב(  ה ַהּכָ ְוִהּנֵ
ּבֹו  ֵאין  ֶ ּשׁ ִנְקָרא "ָחְכָמה" ַמה  ֵאין  ׁשֶ אי  ּוַוּדַ ּה ָחְכָמה,  ְלַבּדָ ְוִהיא  ְרָאה ִהיא ָחְכָמה,  ַהּיִ ׁשֶ "ֵהן" – ַאַחת. ֲהֵרי 
ְמיֹון  ֱאֶמת, ְולֹא ַעל ַצד ַהּדִ ה ָלַדַעת אֹוָתם ּבֶ ָבִרים ָהֵאּלֶ ל ַהּדְ דֹול ָצִריְך ַעל ּכָ י ִעּיּון ּגָ ִעּיּון. ַאְך ָהֱאֶמת הּוא, ּכִ

יָגם. ן ִלְקנֹות אֹוָתם ּוְלַהּשִׂ ּכֵ ל-ׁשֶ ָבָרה ַהּכֹוֶזֶבת, ּכָ ְוַהּסְ

א  ים, ֶאּלָ ׁשִ ּפְ ִדים ַהּטִ ְתַחּסְ בּו ַהּמִ ְחׁשְ ּיַ ָבִרים ׁשֶ אֹוָתם ַהּדְ לּוי ּבְ ֵאין ַהֲחִסידּות ּתָ ם, ִיְרֶאה ׁשֶ ְתּבֹוֵנן ּבָ ּיִ ּוִמי ׁשֶ
ה•. י ְוָחְכָמה ַרּבָ ֵלמּות ֲאִמּתִ ִדְבֵרי ׁשְ ּבְ

ָרֵאל ָמה ה' ֱאלֶֹהיָך ׁשֵֹאל  ה ִיׂשְ ָאְמרֹו, )דברים י, יב-יג( "ְוַעּתָ ֵדנּו ּבְ לֹום ְמַלּמְ ָ נּו ָעָליו ַהּשׁ ה ַרּבֵ ּמֹׁשֶ ֶ הּוא ַמה ּשׁ
ָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל  ָרָכיו ּוְלַאֲהָבה אֹתֹו ְוַלֲעבֹד ֶאת ה' ֱאלֶֹהיָך ּבְ ָכל ּדְ י ִאם ְלִיְרָאה ֶאת ה' ֱאלֶֹהיָך ָלֶלֶכת ּבְ ְך ּכִ ֵמִעּמָ
ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ְרֵצית ַלּשׁ ֵלמּות ָהֲעבֹוָדה ַהּנִ ל ֶחְלֵקי ׁשְ ַלל ּכָ אן ּכָ מֹר ֶאת ִמְצֹות ה' ְוֶאת ֻחּקָֹתיו" ְוגֹו'. ּכָ ָך ִלׁשְ ַנְפׁשֶ

ְצֹות. ל ַהּמִ ִמיַרת ּכָ ב, ּוׁשְ ֵלמּות ַהּלֵ ְדָרָכיו, ָהַאֲהָבה, ׁשְ ְרָאה, ַהֲהִליָכה ּבִ ְוֵהם: ַהּיִ

תֹו  ֻדּלָ דֹול ְונֹוָרא, ְוֵיבֹוׁש ִמּגְ ְפֵני ֶמֶלְך ּגָ יָרא ִמּלִ ּיִ ִמי ׁשֶ ָפָניו ּכְ יָרא ִמּלְ ּיִ ַרְך, ׁשֶ ְרָאה – ִהיא ִיְרַאת רֹוְממּותֹו ִיְתּבָ ַהּיִ
תֹוָרתֹו. ָעְסקֹו ּבְ ה אֹו ּבְ ְתִפּלָ רֹו ְלָפָניו ּבִ ַדּבְ ן ּבְ ּכֵ ל-ׁשֶ א ְלִהְתנֹוֵעַע, ּכָ הּוא ּבָ נּוָעה ׁשֶ ל ּתְ ַעל ּכָ

ֲארּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )שבת קלג ע"ב(, "ַמה  ּבֵ ֶ ּדֹות ְוִתּקּוָנם, ְוהּוא ַמה ּשׁ ר ַהּמִ ל ִעְנַין יֹׁשֶ ַההֲִליָכה ִבְדָרָכיו – ּכֹוֵלל ּכָ
ר  י ַהּיֹׁשֶ ֻעּלֹוָתיו ַעל ּפִ ל ִמּדֹוָתיו ְלָכל ִמיֵני ּפְ ְנַהג ָהָאָדם ּכָ ּיִ ל ֶזה, ׁשֶ ה ַרחּום" ְוכּו'. ּוְכַלל ּכָ הּוא ַרחּום ַאף ַאּתָ
יָה ְוִתְפֶאֶרת לֹו ִמן ָהָאָדם",  ְפֶאֶרת ְלעֹוׂשֶ ִהיא ּתִ ל ׁשֶ ּוְכַלל ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )אבות ב, א(, "ּכָ ְוַהּמּוָסר. 
ִדינֹות�. ּה ִחּזּוק ַהּתֹוָרה ְוִתּקּון ַאֲחַות ַהּמְ ּתֹוַלְדּתָ ַהְינּו, ׁשֶ ית�, ּדְ ְכִלית ַהֲהָטָבה ָהֲאִמּתִ ל ַההֹוֵלְך ֶאל ּתַ ַהְינּו, ּכָ ּדְ

ְתעֹוֵרר ַנְפׁשֹו ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְלָפָניו,  ּתִ ַרְך, ַעד ׁשֶ ֵלב ָהָאָדם ַאֲהָבה ֵאָליו ִיְתּבָ ע ּבְ ְהֶיה ִנְקּבָ ּיִ ָהַאֲהָבה – ׁשֶ
א ַעל  ּדֹו אֹו ֵמֲאֵחִרים, ִויַקּנֵ ּבֹו ִמְתעֹוֵרר ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְלָאִביו ּוְלִאּמֹו, ְוִיְצַטֵער ִאם ָחֵסר ֶזה ִמּצִ ּלִ מֹו ׁשֶ ּכְ

ה. ֲעׂשֹותֹו ָדָבר ִמּזֶ ה ּבַ ְמָחה ַרּבָ ַמח ׂשִ ֶזה ְוִיׂשְ

ְולֹא  ְלַבד  ּבִ ֲעבֹוָדתֹו  ְלַתְכִלית  ַהְינּו,  ּדְ ָנה,  ּוָ ַהּכַ טַֹהר  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ְלָפָניו  ָהֲעבֹוָדה  ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ  – ב הּוא  ַהּלֵ ֵלמּות  ׁשְ
ה  עֹוׂשֶ ים, אֹו ּכְ ִעּפִ י ַהּסְ ּתֵ פֹוֵסַח� ַעל ׁשְ ֲעבֹוָדה ְולֹא ּכְ ֵלם ּבָ ְהֶיה ִלּבֹו ׁשָ ּיִ ֶזה, ׁשֶ ה� ַאֶחֶרת. ְוִנְכָלל ּבָ ִנּיָ ְלׁשּום ּפְ

ל ִלּבֹו ָנתּון ָלֶזה. ְהֶיה ּכָ ּיִ א ׁשֶ ָדה, ֶאּלָ ים ְמֻלּמָ ִמְצַות ֲאָנׁשִ

ְקּדּוֵקיֶהן ּוְתָנֵאיֶהן. ָכל ּדִ ן ּבְ ּלָ ְצוֹות ּכֻ ל ַהּמִ ִמיַרת ּכָ ַהְינּו, ׁשְ ָמעֹו, ּדְ ַמׁשְ ְצוֹות – ּכְ ל ַהּמִ ִמיַרת ּכָ ׁשְ

דֹול. רּוׁש ּגָ ָלִלים ְצִריִכים ּפֵ ה ּכְ ל ֵאּלֶ ה ּכָ ְוִהּנֵ

ְלִפי  ר  ּוְמֻסּדָ ָרִטי�  ּפְ יֹוֵתר  ַאֵחר  ְוִחּלּוק  ֵסֶדר  ּבְ ה  ָהֵאּלֶ ַהֲחָלִקים  ְללּו  ּכָ ׁשֶ ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ַלֲחָכֵמינּו  ּוָמָצאִתי 
ׁשֹוִנים  ְמקֹומֹות  ּבִ הּוְבָאה  ַרְיָתא  ּבָ ּבַ ָאְמרּו  ֶ ּשׁ ַמה  ְוהּוא  ָנכֹון.  ַעל  אֹוָתם  ִלְקנֹות  ֶהם  ּבָ ְצָטֶרֶכת  ַהּמִ ַהַהְדָרָגה 
ן ָיִאיר, ּתֹוָרה  ְנָחס ּבֶ י ּפִ אן ָאַמר ַרּבִ ֶפֶרק ִלְפֵני ֵאיֵדיֶהן )עבודה זרה כ ע"ב(, ֶזה ְלׁשֹונֹו, "ִמּכָ "ס, ְוֶאָחד ֵמֶהם ּבְ ׁשַ ּבַ
ִריׁשּות,  ּפְ ִליֵדי  ְמִביָאה  ְנִקּיּות  ְנִקּיּות,  ִליֵדי  ְמִביָאה  ְזִריזּות  ְזִריזּות,  ִליֵדי  ְמִביָאה  ְזִהירּות  ְזִהירּות,  ִליֵדי  ְמִביָאה 
ִריׁשּות ְמִביָאה ִליֵדי ָטֳהָרה, ָטֳהָרה ְמִביָאה ִליֵדי ֲחִסידּות, ֲחִסידּות ְמִביָאה ִליֵדי ֲעָנָוה, ֲעָנָוה ְמִביָאה ִליֵדי ִיְרַאת  ּפְ
ִתים". ת ַהּמֵ ִחּיַ ה ְמִביָאה ִליֵדי רּוַח ַהּקֶֹדׁש, רּוַח ַהּקֶֹדׁש ְמִביָאה ִליֵדי ּתְ ָ ה, ְקֻדּשׁ ָ ֵחְטא, ִיְרַאת ֵחְטא ְמִביָאה ִליֵדי ְקֻדּשׁ

ָנֵאי ָהֲעבֹוָדה  יר ַלֲאֵחִרים ּתְ ד ְלַעְצִמי ּוְלַהְזּכִ ר ִחּבּוִרי ֶזה, ְלַלּמֵ י ְלַחּבֵ ְמּתִ ַרְיָתא ַהּזֹאת ִהְסּכַ י ַהּבָ ה ַעל ּפִ ְוִהּנֵ
ּוָמה ֵהם  ֶרְך ִלְקנֹות אֹותֹו  ַהּדֶ ָרָטיו,  ּפְ ַוֲחָלָקיו אֹו  ִעְנָיָניו  ָכל ֶאָחד ֵמֶהם  ּבְ ַוֲאָבֵאר  ֵלָמה ְלַמְדֵרגֹוֵתיֶהם.  ְ ַהּשׁ
ְלִיְרָאה ֶאת ה'  ִנְלַמד  ְלַמַען  ַנַחת,  ּבֹו  ְמָצא  ּיִ ׁשֶ ִמי  ְוָכל  ֲאִני  ּבֹו  ֶאְקָרא  י  ּכִ ֵמֶהם,  ֵמר  ָ ִליּשׁ ֶרְך  ְוַהּדֶ ַמְפִסיָדיו 
ִריָאה  ַהּקְ  – נּו  ּבֵ ִמּלִ ְלָהִסיר  ל  ּדֵ ּתַ ִמׁשְ ַבע  ַהּטֶ ָחְמִרּיּות  ר  ַוֲאׁשֶ ְלָפָניו.  חֹוָבֵתנּו  ּנּו  ִמּמֶ ַכח  ָ ִתּשׁ ְולֹא  ֱאלֵֹקינּו, 
ֶכד,  ִמּלָ ַרְגֵלינּו  מֹר  ְוִיׁשְ ִכְסֵלנּו�  ּבְ ִיְהֶיה  ַוה'  ָעֵלינּו.  ה  ַהְמֻצּוֶ ֶאל  ִויִעיֵרנּו  ִזְכרֹוֵננּו  ַעל  ַיֲעֶלה  לּות  ּכְ ְוַהִהְסּתַ
ָך, ַיֵחד ְלָבִבי  ֲאִמּתֶ ְך ּבַ ָך, ֲאַהּלֵ ְרּכֶ ת ַהְמׁשֹוֵרר ָהָאהּוב ֵלאלָֹהיו )תהלים פו, יא(, "הֹוֵרִני ה' ּדַ ׁשַ נּו ַבּקָ ם ּבָ ְוִתְתַקּיֵ

ן ְיִהי ָרצֹון. ֶמָך". ָאֵמן ּכֵ ְלִיְרָאה ׁשְ

ַּתְכִלית•ַהֲהָטָבה•ָהֲאִמִּתית•– שיא הטוב, השלמות.•ְוִתּקּון•ַאֲחַות•ַהְּמִדינֹות•– יחסי חברה מתוקנים.•ְּפִנָּיה•– כוונה 
זרה.•פֹוֵסַח•וכו’•– מדלג, מערב כוונות שונות במעשהו.•יֹוֵתר•ְּפָרִטי•– מפורט.•ַוה’•ִיְהֶיה•ְּבִכְסֵלנּו•– נשים בה’ 

מבטחנו.

זהות היראה 

והחכמה

חמשת חלקי 

שלמות העבודה 

בדברי משה

סידור מדורג 

ומפורט בברייתא 

של ר’ פינחס 

בן יאיר


