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שערי תשובה, מסכת אבות עם    חובות הלבבות,סיכום בהיר ומתומצת בשפה ברורה של ספר  
יונה,  רבינו  צדיקים,  ביאור  דבורה  ארחות  אמונה    ,תומר  וחזו"א  החיים,  נפש  ישרים,  מסילת 

   .ובטחון

ומקיף על כלל הדברים שנאמרו בספרים,  לימוד הסיכום   כולל  מועיל לקבל בזמן קצר מבט 
כפי שלימדונו התנאים,    ת האדםדרכי הנהג  ,דרכי התשובה  חובות הלבבות ודרך קיומם,  לדעת

, סדרי הנהגת ד' את העולם וכיצד כיצד לקנות ולנהוג במידות טובות ולהתרחק מהמידות הרעות
חובת ומטרת האדם בעולמו ודרך העליה    האדם הולך בדרכי ד' ומשפיע על הנהגת הבריאה,

ע"י מעשיו    גודל כח השפעת האדם על העולםבמעלות הזהירות והזריזות וכו' וביאור ענינם,  
והתורה והתפילה  ומחשבותיו  ובטדיבוריו  אמונה  התורה,  ומעלות  לשמה  תורה  מידות ,    חון, 

 .שםועוד הרבה דברים יסודיים בעבודת הודקדוק הלכה,    טובות
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 הקדמה: 

ב"ה זכה דורנו שרבים וטובים עוסקים בלימוד ספרי המוסר, ואף כי לא כולם זוכים לעסוק בקביעות בספרים 
 אלו, בכל אופן רוב בני התורה יש להם איזה עסק בספרים אלו, כל אחד לפי המתאים לו. 

ידוע שספרי המוסר הם כמו ספרי הלכה במצוות רבות, וכמו שהאריכו החו לת  סיוהמ  בות הלבבותוהנה 
שהאדם מחויב לקיימם, וגם מחויב להקדיש זמן ללמוד איך  בהקדמת ספריהם, שבאו לבאר מצוות    ישרים

, וכן בשערי תשובה מביא י' מעלות עליונות שהם מצות עשה, וכתב שם "ומה תקות הנברא לקנותם ולקיימם
 אם לא ישים עמל נפשו ועיקר עסקו בדברים שנברא בעבורם".

בהקדמה    לת ישריםאלו היא מערכת שלימה של פעולות ומחשבות, וכמו שכתב המסי  ודרך העבודה במצוות 
ואמרו רבותינו ז''ל )שבת לא(: ''הן'' אחת, שכן בלשון יוני קורין ל''אחת''  על הפסוק "הן יראת ד' היא חכמה",  

מת היא, כי הן. הרי שהיראה היא חכמה והיא לבדה חכמה, וודאי שאין נקרא חכמה מה שאין בו עיון. אך הא
עיון גדול צריך על כל הדברים האלה לדעת אותם באמת ולא על צד הדמיון והסברה הכוזבת, כל שכן לקנות 

 , עכ"ל.אותם ולהשיגם

ועל כן נראה שיכולה להיות תועלת גדולה, לדעת בצורה ברורה את תמצית דברי רבותינו בעלי המוסר, ועל 
עות החשובות בצורה ברורה, והן לעצם הלימוד בספרים אלו ידי זה תהיה תועלת גדולה הן מצד עצם הידי

 שיהיה מועיל יותר, בזה שכל פרק וענין יהיה חלק מהקו הכללי של דרך העליה, ולא רק פרטים לעצמם.

ולכן ראיתי לנכון לתועלת לעצמי לסכם בצורה קצרה וברורה כפי כוחי, את תמצית הדברים המובאים בספרי 
יו עוד שיקבלו תועלת מצורת סיכום הדברים, או שיעשו גם הם בעצמם סיכום לפי המוסר, וחשבתי אולי יה

 ראות עיניהם שבזה ודאי יש תועלת גדולה יותר מלימוד קונטרס זה. 

ואם יטען הקורא כי איך שייך לכתוב את עיקרי הדברים, אחרי שודאי כל משפט או מילה בספרים אלו היא 
, אמנם ראיתי שכבר התייחס  לת ישריםמילה מיותרת בספר מסי  משמעותית, וכידוע שהגר"א אמר שאין

בספר "לעבדך באמת" לטענה זו וכתב שם "כשם שהרי"ף עשה חיבור   זצ"ל לזה המשגיח הגה"צ ר' דב יפה  
בספר  שנתבארו  היסודות  עיקרי  הבאת  של  חיבור  לעשות  אפשר  גם  כך  הסוגיות...  הבאת מסקנות  של 

ובאמת    שמטת חלק ממאמרי חז"ל המובאים בספר וכיוצא בזה, עכ"ד.בלשון קצרה, תוך ה  לת ישריםמסי
 .אין כוונת חוברת זו להקיף את כל הפרטים שבספרים אלו אלא רק את הכללים העיקריים

 מה   "ואולם  ובאמת ע"י ידיעת הכללים קל לזכור גם את הפרטים, וכמ"ש הרמח"ל בהקדמה לספר דרך ד'
 נמצא  אחד  כלל  וכשישיג,  הרבה  פרטים  כולל  בטבעו  כלל  כל  כי,  כללים  ידיעת  הוא,  עליו  שישתדל  לו  שראוי
 עכ"ל, עיי"ש שהאריך בדבר זה.  .הפרטים"  מן  רב  מספר  מאליו  משיג

ואם יש איזה טעות ושנזכה לקיים את הדברים כראוי,  ויה"ר מלפני אבינו שבשמים שיהיו הדברים לתועלת,  
 .או חסרון אשמח לשמוע ולתקן בל"נ
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 ביאור קצר במה עוסק כל ספר מהספרים דלהלן: 

נכתב ע"י רבינו בחיי  -חובות הלבבות והדרכה לבאר מהם המצוות    ספר חובות הלבבות  כדי להוות ספר הלכה 
ובהקדמה מבאר רבינו שדברים אלו  חייב לקיימם לא במעשים אלא בפנימיות הלב, ומהי הדרך לקיימם,  שהאדם  

גם  יחסר  ודאי הוא  אינו מקיים את חובות הלבבות  ואם האדם  גמור,  חיוב  ומידת חסידות אלא הם  אינם רשות 
דך מצוה אחת שנעשית בעשית מעשי המצוות, וגם אם הוא עושה הרבה מצוות אין המצוות נעשות כראוי, ומאי

החובות המבוארות בספר זה: יחוד השם בלב שלם.      עם פנימיות הלב כראוי יכולה להיות שקולה כמו מצוות רבות.
הטובות הרבות שהקב"ה מיטיב    התבוננות בחכמת הבורא בבריאה כדי להשיג מציאותו ית"ש. עבודת את ד' מכח

לאדם. הבטחון בקב"ה ע"י הידיעה שהכל תלוי בו. עבודת השם ללא כוונות אחרות. שלא להרגיש חשיבות בגלל 
בדברים מסוימים כדי להשפיע    נותן החטאים ע"י תשובה, ודרכי התשובה. התבונוקתימעלותיו אלא להיות עניו.  

 בכל ליבו, וכיצד זוכים לזה. ד' תאהב ם הזה והדרך הנכונה בזה.ממותרי העול השיפר פנימיות ולתקנה.העל 

ספר שערי תשובה נכתב ע"י רבי יונה גירונדי זצ"ל, וכולו עוסק בענייני התשובה. בשער א' מבוארת   -שערי תשובה
תימצא  לכל תשובה  "ואמנם  רבינו  וכתב  האדם שב בתשובה,  כאשר  לעשות  דברים שצריך  וכ'  מצות התשובה 

אך לא תטהר הנפש טוהר שלם להיות העוונות כלא היו זולתי כאשר יטהר האדם את ליבו ויכין את רוחו סליחה,  
כאשר יתבאר". בשער ב' מבוארים ששה דברים המביאים את האדם לעשית תשובה, וכיצד ינצל האדם דברים אלו  

ם )דרבנן, מצות עשה, לאו ויעשה תשובה בצורה הטובה ביותר. בשער ג' מבוארים מצוות רבות לפי דרגת חומרת
הניתק לעשה, וכו'(, וכתב רבינו שהתועלת בידיעות אלו היא בין לענין התשובה לדעת כמה חמור העוון, וכן בגלל  
שיש דברים שאנשים שחושבים שהם מידת חסידות ובאמת הם חמורים מאד. ומובאים בו הלכות רבות, ובשער ד'  

רה, מפני שהתשובה לבד מועילה רק במי שעבר על מצוות עשה, אבל מבואר סדר התיקון הנצרך בכל סוג של עבי
בלא תעשה וכו' אף שהתשובה מתקנת את רוב מה שצריך לתקן, עדיין צריך דברים נוספים לכפרה כגון יוה"כ או  

 יסורים או מיתה וכו', ובבין אדם לחבירו צריך לבקש מחילה.  

יונה על מסכת אבות גם  -רבינו  נכתב  זה  זצ"ל,  ע"י  הוא  חיבור  גירונדי  יונה  רבינו עובדיה מברטנורה ו  רבי  כתב 
 עוסקת או כמה מצוות,    בשונה משאר המסכתות שמפרטת הלכות של מצוהמסכת אבות  ( שאבות  )בתחילת מסכת

בענייני ומ   כולה  לומר    דות,ימוסרים  כדי   ," וכו'  ויהושע  ומסרה  מסיני  תורה  קיבל  "משה  לומר  התנא  פתח  ולכן 
כיצד יתנהג האדם שהמציאו דברים    חכמי אומות העולםם אלו ג"כ נאמרו בסיני, ואינם כמו ספרי  שמידות ומוסרי

פירוש רבינו יונה החסיד וכתב הרשב"ץ )לבעל התשב"ץ( בהקדמה לספרו מגן אבות על מסכת אבות, ש  .עם חבירו
נוי בצורה משולבת עם לשון  הסיכום ב  בות בני האדם לדרכי החסידות.ילמשוך ל  ד'ז"ל, לא קם כמוהו מדבר ביראת  

 המשנה, כאשר כל דברי המשנה מובאים במודגש, ודברי רבינו יונה באותיות רגילות.

ונים לכל מידה ומידה, כאשר בדרך כלל  ספר זה לא ידוע שם מחברו, והוא מחולק לפרקים ש  -ארחות צדיקים 
מופיעה המידה הטובה מצד אחד ומצד שני המידה ההפכית שהיא רעה, כגון הענוה והגאוה, הבושה והעזות. בסוף  
הספר יש כמה פרקים על עניינים שאינם בהכרח מידות, והם באים לבאר עניינים יסודיים בעבודת ד', והם שער 

כפי    , ובשער השמחה מאריך רבינו לבאר מידת הבטחון.תורה, ושער יראת שמיםלשון הרע, שער התשובה, שער ה
כל אדם נברא עם תכונות שונות "כיצד: יש אדם שהוא בעל חימה כועס תמיד, ויש אדם  שכותב רבינו בהקדמה  

את   שדעתו מיושבת עליו ואינו כועס כלל", וכן בשאר המידות, ועבודת האדם היא לתקן את המידות הרעות ולחזק
ומביא מדברי חז"ל לבאר גודל טובת כל מידה טובה, וחומרת כל   המידות הטובות, ובספר מבואר מהות כל מידה,
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צריך להשתמש במידה מסוימת למרות שבכללותה היא רעה, או לא להשתמש במידה מסוימת  מידה רעה, ומתי  
 למרות שבכללותה היא טובה.

משה קורדובירו זצ"ל. הספר בנוי על ענין ההליכה בדרכיו של הקב"ה י  ספר תומר דבורה נכתב ע"י רב  -תומר דבורה 
כדכתיב "והלכת בדרכיו" ואמרו חז"ל מה הוא רחום וחנון אף אתה היה רחום וחנון, כמו כן מבואר בספר כיצד הקב"ה 

יכול האדם ע"י מעשיו להשפיע על הנהגת העולם. וכתב  מנהיג את העולם ע"י ה"עשר ספירות" ה  השל", וכיצד 
"בהיות שהספר הנכבד הזה כולו יראת שמים וקיבול עול מלכותו יתברך, והולך בדרכי מידותיו יתברך, ובודאי מי  

 שרגיל בספר הנכבד הזה ומקיימו יש לו מהלכים בין העומדים וזוכה לחיי העולם הזה ולחיי העולם הבא".

. מטרת כתיבת הספר היא ללמד את  זצ"ל  ע"י רבי משה חיים לוצאטונכתב    מסילת ישריםספר    -מסילת ישרים 
הספר בנוי על מאמר חז"ל תורה מביאה לידי    ע"י עליה מדרגה לדרגה.  האדם כיצד להגיע לשלימות בעבודת השם

זהירות, זהירות מביאה לידי זריזות, וכך על זה הדרך נקיות פרישות טהרה חסידות ענוה יראת חטא קדושה רוח 
ש ותחית המתים. בכל ענין מעניינים אלו מבאר רבינו מהות עניינו, מהי הדרך לקנותו, ומה הם מפסידיו ומה הקוד

המבאר את השאלה היסודית מה המטרה בבריאת האדם ומהי  הדרך להשמר מהם. בתחילת הספר יש פרק מיוחד 
מבארים מהי הדרך להיות צדיק, י"ב    –הדרך להגיע למטרה זו. כפי שכותב רבינו בתחילת פרק י"ג, הפרקים א'  

והיינו לעשות כל מה שהדין מחייב, ומפרק י"ג עד הסוף מבואר מהי הדרך להיות חסיד, שזו דרך שאינה מתאימה  
. בהקדמה לספר מביא רבינו את הפסוק "אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה אז תבין יראת ד' ", לכל אחד

יון גדול על מעלת היראה ואיך ת שמים צריך לקבוע זמן ולהתבונן בעוכותב שבפסוק זה מבואר שכדי לזכות לירא
 קונים אותה. עוד מעורר רבינו על החיוב שעבודת השם תיעשה בטהרת הלב ולא בשביל מטרות אחרות.

החיים  זצ"ל  - נפש  מוולוז'ין  חיים  רבי  ע"י  נכתב  זה  בנגלה    .ספר  עניינים חשובים  היא לבאר כמה  מטרת הספר 
. בספר מאריך רבינו לבאר גודל השפעת האדם על הנעשה בעולמות העליונים ועל תיקונם, ע"י דיבוריו ובנסתר

לבאר   מתייחד  ראשון  פרק  כאשר  ומחשבותיו,  פעולת  מעשיו  ענין  רבינו  מבאר  ב'  ובשער  כללי,  באופן  זה  ענין 
קות בבורא ע"י התפילה, בשער ג' מבאר רבינו שאף שמצידו יתברך "אין עוד מלבדו" מ"מ  התפילה בעולמות והדבי

המשתלשלת מהבורא כל עולם ומקום לפי דרגתו ועניינו, ובפרקים מבאר רבינו מהו היחס הנכון  מצידנו יש בריאה 
לימוד תורה לשמה, לטהרת המחשבה מול המעשים בפועל, ובשער ד' מבאר רבינו גודל מעלת לימוד התורה, ענין  

וכתב רבינו )פרקים פרק א'( אתה הקורא הנעים, הנה הדרכתיך בע"ה בנתיבות   וכמה היראה נצרכת ללימוד התורה.
האמת, להורות לפניך הדרך תלך בה לבטח, ותוכל לחנך את עצמך לאט לאט בסדר המדרגות הנ"ל, לפי טוהר לבבך 

פי רוב ההרגל. ובעינך תראה שכל אשר תרגיל עצמך יותר בכל יותר ממה שערוך לפניך כאן, וגם לולפי השגתך,  
מדרגה מאלו הנ"ל, יתווסף בליבך טהרה על טהרתך, הן בעסק התורה והן בקיום המצוות ויראתו ואהבתו יתברך. 

 עכ"ל. 

ובטחון זה נכתב ע"י  -חזון איש אמונה  יסודות    רבי אברהם ישעיהו קרליץ  ספר  זצ"ל. הספר בא להעמיד כמה 
ם בעבודת ד', ולהפקיע מכמה טעויות )כלשונו של החזון איש(, תחילת הספר מדברת על ד' עיקרי האמונה חשובי

בפרק ג'    מבואר מהו ביטחון.פרק ב'  ב  .הראשונים העוסקים בבריאת העולם ובבורא ית"ש, וכן בענין מידות טובות
, והאדם צריך לקנות לעצמו הכנעה  צודק אלא בהכרעת ההלכה מי    הגיון האנושי,מבואר שהצדק המוסרי אינו תלוי ב

בפרק ד'   למשפט ע"י עיון יסודי בהלכה לאורך זמן, שעי"ז האדם מגיע למדרגת ת"ח שזה הדבר החשוב ביותר.
של כל המידות הטובות הוא לעשות מה שצריך ולא מה שמתחשק לעשות, והדרך לתיקון  שהיסוד והשורש  מבואר  

זה דקדוק הלכה.   הדורות האחרוניםהמידות  היתרון של הדורות הראשונים על  ה' מבואר מהו  ו'   .בפרק  ובפרק 
  ענין הנבואה.מבואר 
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 חובות הלבבות 
 

 הקדמה 
נם  ספר חובות הלבבות כשמו כן הוא והיינו לבאר אלו דברים האדם חייב בהם לא במעשים אלא בפנימיות הלב, ובהקדמה מבאר רבינו שדברים אלו אי 

 רבה רשות ומידת חסידות אלא הם חיוב גמור, ואם האדם אינו מקיים את חובות הלבבות ודאי הוא יחסר גם בעשית מעשי המצוות, וגם אם הוא עושה ה 
בשערי   מצוות אין המצוות נעשות כראוי, ומאידך מצוה אחת שנעשית עם פנימיות הלב כראוי יכולה להיות שקולה כמו מצוות רבות. )וע"ע דברים דומים

ברא תשובה לרבינו יונה שכתב שיש י' מעלות עליונות שהם מצות עשה, וסיים שם "ומה תקות הנברא אם לא ישים עמל נפשו ועיקר עסקו בדברים שנ
  בעבורם(. ובהקדמה מונה רבינו דברים רבים שהם חובות הלבבות, וכתב שעשרת השערים שבספר הם כוללים את כל חובות הלבבות.   

ברוך ד' אלוקי ישראל, שהוא האחד האמיתי והקדמון במציאותו שהוא מיטיב תמיד עם הנבראים, והוא   - גדלות ד' והטבתו לנבראים
על אחדותו גבורתו חכמתו וטובו. והגדולה שבטובות הבורא לנבראים מלבד עצם בריאתם היא החכמה,  ברא את כל הנמצאות לעדות  

 שעל ידה הנבראים יודעים איך לקיים רצונו ולא להענש. 

יש ג' סוג חכמה, א' הבנת טבע הנבראים, ב' ידיעת השימוש בנבראים לצרכי האדם, ג' חכמה   -החכמה שניתנה לאדם ומטרותיה
אלוקית. שני החכמות הראשונות נצרכות לאדם גם לצורך התורה וגם לצורך העולם הזה, אבל החכמה האלוקית אינה אלא בשביל  

לשמה. יש ג' דברים מביאים לידיעת התורה, א' שכל הבנת התורה, ואסור להשתמש בה לצרכי הנאות העולם הזה, שזהו ענין שלא  
 ישר, ב' תורה שבכתב, ג' תורה שבעל פה. 

 החיוב לעסוק בלימוד חובות הלבבות
חכמת התורה מתחלקת לחובות המוטלות על האברים ולחובות הלבבות. חכמות האברים יש מהם חובות שהשכל מחייבם ויש שאין 

כולם מחויבות על פי שכל. כמו בחובות האברים גם בחובות הלבבות יש מצוות עשה כגון   השכל מחייבם, אולם חובות הלבבות הם
 מצות האמונה וההתבוננות בטובות הבורא וכו' ומצוות לא תעשה, כגון נקימה ונטירה והרהורי עבירה וכו'.  

חיברו   והקדמונים  מפורשות,  אינם  והלכותיהם  המצוות  כוונות  אולם  נגלה,  הוא  המצוות  התורה פירוש  דברי  לבאר  רבים  ביאורים 
והנביאים, או ללמד ענייני המצוות והלכות פסוקות, או להוכיח עיקרי האמונה. אולם הקדמונים לא חיברו הקדמונים שום ספר על  

 חובות הלבבות, ואין הטעם משום שאין הם חיוב אלא רשות, שהרי מצוות אלו הם היסודות אף למצוות האברים. 

, שהרי האדם מורכב מנפש וגוף, ובגלל זה יש מצוות גם לנפש וגם לגוף. ועוד שחובות האברים  ות הלבבותהשכל מחייב את חוב
אינם נעשים אא"כ הלב רוצה לעשותם, ובהכרח שמוטל על הלב לרצות לעשותם, שהרי אם לא ירצה לא יעשה, ואם האברים מחויבים  

 ובות הלבבות.במצוות כ"ש הלב שהוא האבר המובחר שבאדם שיהיה מחויב בח

, כדכתיב "ואהבת את ד' אלוקיך", "ואותו תיראו" "ואהבת לרעך כמוך", וכן בלאוין "לא  התורה מזכירה הרבה את חובות הלבבות
יותר   ועוד כתיב על עבודת ד' "כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו". וממה שהמזיד נענש  וכו',  תחמוד", "ולא תתורו" 

החיוב הוא כשהלב משתתף במעשה. וכן חז"ל הזכירו הרבה את חובות הלבבות, וכמו שאמרו רחמנא ליבא בעי,    מהשוגג מוכח שעיקר
 ובפרט הזכירו חובות אלו במסכת אבות.

, אבל חובות האברים קיומם תלוי בזמן ובמקום, ואין שום מניעה לקיימם, ורק  חובות הלבבות נוהגות בכל זמן ובכל מקום וכל רגע
 או חוסר הבנה מונעים אותנו מלקיימם.  אהבת העוה"ז

 חובות הלבבות יש בו מצוות רבות ופרטים רבים, ואין לתולדותיהם מספר. 

ורוב האנשים אינם מקיימים אותם, ואף לומדי התורה פעמים עוסקים בשאלות חובות הלבבות צריכים לימוד ואינם ידועות לכל,  
 ת הלבבות שהם נוגעים למעשה, והם שורשי הדת ויסודותיה.שאינם נוגעות למעשה, ואינם עוסקים כראוי בחובו

אלא למי שאין בו היכולת לעיין כנשים וקטנים, אבל מי שיכול לעיין ולא מעיין יענש    הקבלה בחובות אלו אינה עומדת במקום העיון
 על כך, ומביא ראיות על החיוב ללמוד בשכלו את חובות הלבבות.

והחיוב בחובו ואין  ואחר שנתברר ההכרח  יכולים להבינם מעצמם,  ואין בני דורנו  ת הלבבות, והמציאות היא שחובות אלו מוזנחות, 
 עליהם ספר מיוחד, לכן נצרך ספר זה. 
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קדמוננו השקיעו יותר בחובות המוטלות עליהם, מאשר בבירור דין שאינו נוגע כעת למעשה,    - גודל חשיבות קיום חובות הלבבות 
שיהם בכמה מקומות, )מסרי נפשייהו על קידוש השם, כל העוסק בתורה בלבד דומה כמי שאין לו  ואנו רואים השתדלותם לזכך מע

אלוה(. מצוות שאין כוונת עשייתם לשמה אינם מקובלים לפני ד'. התועלת במצוות הלבבות הוא שכוונת הלב תהיה שווה למעשי 
בות כפי הלב והכונה, וכן חומר העבירה, והרצון לעשות מצוה האברים, ומי שאינו כן אין עבודתו שלימה.  מצוה אחת שקולה כמצוות ר

 מתוך יראת אלוקים שקול כמצוות רבות שנעשו בפועל אך בלא יראה. 

ע"י העסק במצוות הלבבות הגעתי להבנות נוספות, ופחדתי שהדברים ישכחו ואין מי שיזכירם    - הסבר המחבר על טעם כתיבת הספר
ופרטיהם ותולדותיהם, ואמנם חשבתי שאיני ראוי לזה, אך אין מחשבה זו סיבה למניעת הכתיבה לי, ועל כן החלטתי לכתוב כלליהם  

אלא היא תולדת העצלות, וא"א להמנע מלעשות דברים מחמת שאינם בשלימות הראויה, כי א"כ לא נעשה כלום שהרי אין בכוחנו  
המצוות, וא"א לנצח אלא בעזר ד' ומלחמה תמידית עם    להגיע לשלימות, ועצת היצר היא להביא טעמים שאינם נכונים לדחות עשית

 היצר לעשות את הטוב ולא לדחות אותו, ועל כן התחלתי בכתיבת ספר זה. 

ד', עבדות,   -חובות הלבבות המוזכרות בהקדמה יחוד  יש מאין, אמונה שאין כמו הבורא, אמונה בתורה,  אמונה בבריאת העולם 
, יראה, שנכסוף לעשות רצונו, יחוד המעשים לשמו, אהבת ד', אהבת הבריות, אהבת הגר, התבוננות בטובות הבורא, בטחון, כניעה

לעשות הפוך מהדברים הנ"ל,    -להסיר הקנאה מלבבנו, לפרוש ממותרי העולם שטורדים אותנו מעבודת ד'. לאוים שבחובות הלבבות
ולא להתאוות לעשותם ולא להסכים לעשותם, לא    לא תקום ולא תטור, לא תחמוד, לא תשנא את אחיך בלבבך, לא להרהר בעבירות

 תאמץ את לבבך. בספר זה יש עשר שורשים של חובות הלבבות, וכל חובות הלבבות כלולים בהם.

  

 שער הבחינה 
וגדולת הבורא יתברך, ושע"י התבוננות בחכמה העצומה שיש בבריאה יכול האדם לראות חכמה    בשער זה מבאר רבינו שחובת האדם להגיע להכרה בחכמת

ודת ד' היא  וגדולה זו, ורבינו מאריך בדוגמאות מעשיות כיצד רואים את חכמת הבורא ע"י התבוננות בבריאה. יצויין כי אין מטרת שער זה לבאר שחיוב עב 
לאדם, שעל זה נתייחד השער הבא שהוא שער עבודת האלוקים, שהוא בעצם המשך והשלמה לשער  בגלל הטובות והנפלאות הרבות שהקב"ה עושה  

מו, כיון  הבחינה, אבל שער הבחינה עניינו הוא כיצד לראות את מציאות ד' וחכמתו ע"י התבוננות בבריאה, אחר שאין דרך אחרת להשיג מציאותו יתברך ש 
א היא הבסיס לעבודת השם, שזו מטרת הבריאה. )וע"ע בספר חזון איש אמונה ובטחון פרק א' שהולך ג"כ  שאין לנו השגה בבורא יתברך שמו, וידיעת הבור

 בדרך זו של ידיעת ד' ואמונה מכח התבוננות בנפלאות הבריאה(. 

 התבוננות בגודל חכמת הבורא ובהטבתו לנבראים, המביאים את האדם להודאה לבורא, ולעבודת הבורא כראוי.

 הבחינה מקומו אחרי שער היחוד, כי הבחינה היא הדרך הקרובה ביותר לברר את מציאות ד'. שער 

א' מפני שבני האדם עסוקים בענייני העולם ועמלים להשיג מה   -למה בני האדם לא מכירים ומבינים את גודל טובת הבורא להם
ני האדם הורגלו בטובות מקטנותם כאשר אין שכלם  שאין להם, ומחשבתם היא על מה שאין להם ולא על מה שיש להם. ב' מפני שב

מכיר בטובה, וכשהם גדלים הם כבר מרגישים שהטובות הם חלק מעצמותם. ג' מפני שקורים לבני האדם מקרים רעים והפסדים, 
 ואינם מבינים שגם הם לטובתם לנסותם ולייסרם, ועי"ז אינם מודים גם על הטובות.

בני האדם להכיר את טובות הבורא, שעל ידי הכרת הטובות ירבו להודות, ויגיעו בזה לתענוג בעוה"ז   ועל כן מוטל על החכמים לעורר את
 ובעוה"ב. )פתיחה(.

 הבחינה עניינה היא התבוננות בחכמת הבורא הנראית בברואים.

הברואים בצורה  הנה לא נבראו  -חכמת הבורא נראית בבריאה בצורות שונות, מפני שהבורא עושה הדברים מרצונו ולא מהכרח
אחת, אך מתוך כל הצורות אפשר לראות ששורשם הוא אחד, שהיא חכמת הבורא. והסיבה שד' ברא צורות שונות היא שמי שהוא 
מוכרח או שיש לו צרכים או טבע יעשה הכל כפי ההכרח או הצורך או הטבע, אבל הבורא אינו מוכרח ואינו צריך ואין לו טבע, ולכן 

 שנדע שהוא כך, אמנם יתכן שיש לכך טעמים נוספים. )פרק א'(. עשה דברים שונים כדי

החובה להתבונן בבריאה ולראות בה את חכמת הבורא, היא חובה מצד השכל, שהרי יתרון האדם   -ראיות לחובת ההתבוננות בבריאה
פסוק "שאו עיניכם וראו מי  על הבהמה הוא החכמה, ואם האדם לא מתבונן הוא דומה לבהמה, וכן נאמרה חובת ההתבוננות בבריאה ב

 ברא אלה" ובעוד פסוקים, וכן אמרו חז"ל כל היודע לחשב בתקופות ומזלות ואינו מחשב וכו', וכן בעוד מקומות. )פרק ב'(.
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על האדם להתבונן בדברים שמהם מורכבים הנבראים, ותכונות הנבראים, ותועליותיהם, והחכמה הנראית    -כיצד להתבונן בבריאה
, ומטרת בריאתם, ובכח הרוחני המקיימם, וסדר הבריאה, וכו', הכל באופן שיוכל האדם ללמוד מהנבראים על הבורא. יש  בהם, וצורתם

נבראים שכל אחד מבין את החכמה שבהם כמו השמש, ויש דברים שרק מעטים מבינים את החכמה שבהם כמו המוות, ויש דברים 
 וף עונות השנה. )פרק ג'(.שרק חלק מהחכמה והתועלת מהם ידועים לנו כמו חיל

על האדם לראות בנבראים אמצעי לידיעת השם ועבודתו, שע"י הכרת טובות הבורא    -טובות העוה"ז נועדו לצורך עבודת השם
שגמלו חינם, חובתו לעבוד את מי שהיטיב לו. ויקח האדם מן העולם את המוכרח לו לקיומו, ויניח המותרות שמטרידים את הלבבות  

יעסוק בעבודת הבורא בכל כוחו, ובענייני העולם רק מה שנצרך לו, ויכין עצמו לאחריתו ששם הוא ביתו האמיתי, אבל  מהאלוקים, ו
 האיש הסכל ישתדל בענייני העולם וישכח אחריתו, ונדמו בזה לשני אחים שירשו מאביהם אדמה וכו'. )שם(. 

האש כל אחד בכמותו ובמקומו. ב' יופי ושלימות מין האדם, א' קיום העולם והמים והאויר ו  -יש שבע סוגים של חכמה בברואים
שבזה הוא יותר מבעלי החיים. ד' בעלי החיים למיניהם השונים,   -שהוא מטרת הבריאה. ג' חיבור אברי האדם יחד, וכוחות נפשו, ושכלו

ת הנצרכים לקיום האדם העולם. והתועלת שיש בהם. ה' הצמחים השונים, והתועלות השונות שיש בהם. ו' החכמות והמלאכות השונו
ז' חכמת התורה והמצוות המביאות את האדם להנאה בעוה"ז ולשכר בעוה"ב, שזה הטובה הגדולה ביותר שהיטיב הקב"ה לאדם, 

 וכוחות הטבע פועלים בעולם כפי הנצרך לתורה. )פרק ד'(.

ה הכי קרוב וגלוי לנו, והאדם הוא עולם קטן, מפני שז  עיקר ההתבוננות בחכמת הבורא צריכה להיות בחכמה שיש בבריאת האדם,
והוא סיבת בריאת כל העולם, ועלינו להתבונן ביצירת האדם והרכבת צורתו והתועלת בצורה זו וכן בדברים המועילים לו ובמידותיו 

 וכוחותיו ושכלו ומטרתו. ועל ידי שיתבונן האדם בחכמה שבבריאתו יכיר את חכמת הבורא. 

 - מהנ"ל, והאדם יתבונן ויוסיף עוד דברים, ויכנע לבורא ויודה לו על גודל חסדוונפרט מעט מכל ענין 

על האדם להתבונן בחסד ד' בבריאת האדם יש מאין, ובדרך התפתחותו   - חכמת הבורא הנראים בבריאת האדם ותקופת גדילתו
מהיסודות לצומח ואח"כ לזרע ודם ולחי ולתכונת אדם, ובחיבור הנפש והגוף והנשמה יחדיו, ובבריאת גוף האדם בצורה השומרת עליו  

צרך לו, והוא נולד בלא שום מעשה מצידו,  מפגיעות, ויתבונן איך בתחילת יצירת האדם הוא שמור ברחם אמו, ויש לו שם מזון ככל הנ
ויש לו מזון מאמו אחר לידתו, והטביע הקב"ה בהוריו אהבה ורצון לטרוח בגידולו ולא כבד עליהם הדאגה לכל מחסורו, וכן בימי הנערות  

בונן בטובה שאינו מכיר  הטביע ד' בלב הוריו שלא יקוצו בו לרוב צרכיו, עד שיגיע לימי הבחרות שאז יש לו כבר חכמה לעצמו, וכן ית
טוב ורע בילדותו, כדי שלא יצטער על רוב חסרונותיו, ובתועלת בבכית הילד לרפואתו, ובנפילת השיניים לא בבת אחת, ובתועלת  
במחלות ובמקרים המכאיבים, כדי שידע שהעולם עשוי להשתנות מטוב לרע ולא ירגיש בטוח בעולם, ועי"ז לא יהיה כבהמה שאינה 

 היה בסופה.מבינה מה י

עוד יתבונן האדם בתועלת המיוחדת ובחכמה שיש בכל אבר מגופו )ויש הרבה תועליות שאינם    -חכמת הבורא הנראית בגוף האדם
ידועות לנו(, ובפעולת מערכת העיכול לעכל את המזון ולהופכו לדם ולהוציא את הפסולת ולשלוח כל דבר למקום הראוי לו בגוף האדם 

לטובת האדם, ובחכמה ובתועלת שיש באברים המשמשים את כח הדיבור )מלבד התועלת שיש בהם לאכילה והכל פועל בהרמוניה  
גודל   נראה את  וכל אבר כשנתבונן  חיים(,  לבעלי  )ולא  היד לכל הפעולות הנצרכות לאדם  בכף  ובחכמה שיש  ובתועלת  ולנשימה(, 

 התועלת שיש בו.

בחכמה ובתועלת שיש בכוחות הנפש של האדם, כמו כח המחשבה והזכרון    עוד יתבונן האדם  -חכמת הבורא הנראית בנפש האדם
השכחה והבושה והשכל והדיבור, אשר אם היה חסר לו רק הזכרון כל מצבו היה שונה לחלוטין, ובתועלת השכחה שלא יצטער כל ימיו  

ם לא היו מכבדים את הוריהם וכ"ש מחמת דבר אחד שציערו, ובתועלת הבושה שגורמת לאדם להתנהג באופן ראוי )כי רוב בני האד
אנשים אחרים ולא מחזירים אבידה ולא נמנעים מעבירה לולא הבושה, ומ"מ יש בזה דבר פלאי, שלא הוטבע באדם בושה מבוראו, 

 והסיבה היא כדי שלא תימנע ממנו הבחירה, שמחמתה הוא ראוי לשכר, ואמנם חובת האדם להגיע לבושה ע"י התבוננות(.

עוד יתבונן האדם בחכמה ובתועלת שיש במה שניתן לאדם שכל, שעי"ז הוא מנהל את גופו   - נראית בשכל האדםחכמת הבורא ה
וענייניו, וכל החכמות והמלאכות הם מכח השכל, ומכח השכל האדם מכיר במציאות הבורא וביחודו ובמידותיו ובהנהגתו בעולם, וכן 

שכל אין לו מעלת אדם ואין לו מצוות ושכר ועונש(, וכן ע"י השכל האדם מבין    ע"י השכל האדם מאמין באמיתות התורה, )ומי שאין לו
דברים שאינו יכול להשיגם בחושים גשמיים, וכח ההבדלה בין אמת לשקר וכו' הוא מכח השכל. ואף שאר מידות האדם, ע"י ההתבוננות 

 נראה שהם מתוקנים באופן הראוי ביותר לתועלת האדם.
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עוד יתבונן האדם בחכמה ובתועלת שיש בכח הדיבור לצורך תקשורת בין בני    -לתקשר בין בני האדםחכמת הבורא באפשרויות  
האדם, והוא יתרון האדם מן הבהמה, ובו ניכרת דרגת החכמה של כל אדם, וכן יתבונן בתועלת שיש באותיות ובכתיבה לשמירת דברים  

 רי חכמה, ולקנינים ופעולות הנעשים בין בני אדם.לדורות הבאים, ולהעברת ידיעות למקומות רחוקים, ולשמירת דב

המתבונן יראה את החכמה שיש בבריאת שאר בעלי החיים, ובמהלך גלגלי הרקיע והמאורות   -חכמת הבורא הנראית בשאר הנבראים
בכח  )שמחשבת האדם לא מכילה את החכמה שיש בהם(, ובפלא הגדול שבכל מקום האדם רואה חצי מהגלגל הסובב את העולם, ו

הרב הנצרך לברוא דברים גדולים והקב"ה ברא הכל בדברו ללא יגיעה וטורח, והנה יש תועליות גלויות כמו התועלת שיש באור, אמנם  
וכיון שצריך בלילה מעט אור ברא הבורא את האש שיוכל האדם  ולעיכול המזון,  ולחילוק הימים,  גם בחושך יש תועליות למנוחה 

ברא הקב"ה את השמים בצבע המועיל לכח הראיה, והטביע הקב"ה בבעלי החיים מורא מבני האדם. להשתמש בה בשיעור הרצוי, ו
עוד יש בכל הברואים כח נעלם שאינו מושג בחושים הגשמיים והוא כח התנועה )ההשתנות ממצב למצב(, וכח זה מושג באמצעות  

י בכל דבריו בבורא, )חוץ מכח הבחירה בין טוב לרע שנתן  השכל, וכח זה הוא מפלאי החכמה, וע"י הכרת כח זה יבין האדם שהוא תלו
הבורא לאדם(, ויזכור זאת תמיד, ויתבייש וירא מן הבורא, וירצה בהנהגת הבורא, והבורא ירצה בו. עוד יתבונן האדם ויראה שיש דברים 

מה שיש בו הוא טובת הגשמים, שבאים על האדם בעל כרחו ואחריתם טובה, ויש להיפך. והדבר הגדול ביותר שראוי להתבונן בחכ
 ודבר פלאי הוא איך מזרע אחד גדל מזון הרבה, ויש בעולם הרבה מיני מזון, וכל אחד מיוחד למי שהוא מיועד לו.

שהיו ביציאת מצרים ובנתינת התורה, הם הראיות החזקות על הבורא, וגם בזמננו האדם יכול לראות ניסים   נתינת התורה והניסים
 מות, ואיך הקב"ה לא עזבנו אף בעת גלותנו. בקיומנו בין האו 

עוד יש להתבונן בחכמה שיש בבריאה במה שסיבב הקב"ה שבני האדם מסכימים למנות עליהם    -חכמות נוספות שנראות בבריאה
תו. וכן מלך, שינהיג אותם ויהיו נכנעים לו, ואלמלא מוראה של מלכות איש את רעהו חיים בלעו, ואם ינהיגם כפי התורה תיכון מלכו

יש להתבונן בתועלת ובחכמה שיש במה שסיבב הקב"ה שתהיה הסכמה בין בני האדם לתת ערך לקנינים בכסף וזהב, ומעט מהם ערכו 
גדול אף שאינם מועילים למזון או לרפואה, ואילו היה הרבה מהם בעולם לא היה להם ערך, והבריאה מסודרת בצורה שככל שהדבר 

מצוי יותר, כמו שרואים איך האויר המים המאכל המלבושים והאבנים היקרות כל אחד מצוי כשיעור    נצרך יותר לשימוש האדם הוא
 הנצרך. 

 ועלינו לשבח את הבורא על חכמתו וטובו ורחמיו עלינו, לתקן לנו כל צרכינו, ואין עוד מלבדו. )פרק ה'(.

ג' הדברים המוזכרים בפ   מפסידי הבחינה וכן  וכן הגאוה שהאדם חושב עצמו ראוי לטובות ותוצאותיה הם מפסידי היחוד,  א',  רק 
 הבורא, ואינו מחייב עצמו לשבח ולהודות. )פרק ו'(.

ע"י הבחינה יקבל האדם על עצמו את עבודת האלוקים, וימשיך תמיד   - חובת הכרת הטוב ועבודת ד' לגודל הטבת וחכמת הבורא 
הוא מעט ממה שיגיע האדם ע"י ההתבוננות, ומה שיגיע ע"י    להתבונן על חכמת הבורא. ועל האדם לדעת שכל המוזכר בשער זה

התבוננות אינו כלום כנגד חכמת הבורא ויכולתו, וא"כ עבודת ד' לא תהיה רק כפי הבנת האדם, אלא כפי יכולתו שאין לה גבול, וכמו 
בעל הבור הרי הוא ממעט ילד שנולד בבור המאסר שחמל עליו המלך לשלוח לו מה שהוא צריך, שאם הוא משבח את המלך שהוא  

בשבח המלך, ואף אנו אין אנו מבינים בחכמת הבורא אלא מעט שבמעט. ויתבונן האדם שלמרות גודל חכמת הבורא שם הבורא את  
עינו לטובה עליו, ויכיר בגדולת התורה שניתנה על ידו, ויקיימה כראוי, וירא מהבורא כראוי לגודל ההבדל בין קטנות האדם לגדולתו. 

 )שם(.

 ונזכה להיות מעובדי ד' המכירים טובותיו ורחמיו וחסדיו, אמן. 

 

כן על האדם להתבונן תמיד בחכמת  סיכום: ועל  הבורא הנראית מן הבריאה,    האדם מטבעו אינו מכיר בגודל טובת הבורא לאדם, 
וישתמש בנבראים לראות חכמת הבורא ולקחת מהם את הנדרש לו לעבודת ד' ולא יותר, ומפרט סוגי החכמה הנראים בעולם, והרבה 
מחכמת יצירת האדם וסידורו בעולם, ומהם ילמד האדם להתבונן עוד, ולהבין שחכמת הבורא היא הרבה יותר, ועי"ז יודה האדם לבורא  

 ל האדם על עצמו את עבודתו, ויעבדנו כראוי לגדולתו. ויקב

 

 שער עבודת האלוקים 

 ביאור חובת האדם לעבוד את בוראו מכח הכרה בגדולת הבורא ובהטבתו 
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ם  אחרי שהאדם מאמין בקב"ה בלב שלם וכפי שנתבאר בשער היחוד, ומכיר את גודל חכמת הבורא הנראית בבריאה כפי שנתבאר בשער הבחינה, זה המקו 
בינו אר רלבאר את חיוב עבודת ד' מכח הכרת הטובות הגדולות שהקב"ה מיטיב לאדם, שענין הכרת הטוב אינו מידת חסידות אלא חיוב גמור. ולצורך כך מב 

המצוות יכולות להעשות מכח האמונה בשכר ועונש, אולם הדרגה היותר גבוהה היא לעשותם מכח ההכרה בטובות   א'כמה יסודות חשובים בדרכי העבודה:  
כיון שהתורה   ג'התורה היא זו שמכוונת את האדם כיצד להכיר טובה לבוראו בצורה נכונה, ואין לאדם להחליט לבד מה נכון לעשות.    ב'הבורא על האדם.  

צריך לדעת שמלבד המצוות והעבירות גם שאר ד'  היא זו שמלמדת את האדם כיצד לעבוד את בוראו, על האדם להתבונן מה התורה מחייבת את האדם.  
וכן י' דרגות   שנם י' דרגות בלימוד וידיעת התורהיה'  פעולות האדם אינם בגדר רשות, אלא גם הם צריכים להעשות או לא להעשות כפי רצון הקב"ה.  

הקב"ה מעמיד את   ז'על האדם לברר לעצמו מהי הדרך הנכונה לעבוד את ד' מכח ההכרה השכלית.    ו'באמונה בתורה ועל האדם לעלות מדרגה לדרגה.  
ו )כגון זריזות ועצלות( יש באדם הרבה מידות, ויש בהם דבר והיפוכ   ח'האדם בנסיונות אם יעשה מה שצריך כפי שהשכל מחייב, ואז הוא ייטיב לו באחריתו.  

 ועל האדם להשתמש בכולם לצורך עבודת ד'.

אחרי שהתבאר בשער היחוד חובת האמונה בלב שלם ביחוד ד', וכן נתבאר בשער הבחינה חובת ההתבוננות בחכמת הבורא ובטובותיו 
 לעשות למי שהיטיב לו. על האדם, זה המקום לבאר איך האדם צריך מכח זה לקבל על עצמו לעבוד את בוראו, כפי שראוי 

הנה דבר ידוע הוא שהאדם חייב להודות למי שהיטיב   -חובת השבח וההודאה היראה והאהבה והשבת גמול למי שמיטיב לאדם
לו כפי שהיה רצונו וכוונתו של המיטיב להועיל לו )אפי' אם הוא לא יצליח להיטיב לו, ומאידך מי שהטיב לו בלי כוונה אין חובה להכיר  

(. והנה יש ה' סוגים של טובות בני האדם זה לזה, טובת אב לבנו, האדון לעבדו, העשיר לעני, בני האדם זה לזה, והחזק לחלש. לו טובה
וכשנתבונן נראה שעיקר כוונת המיטיבים היא לצורך עצמם, כי האב מיטיב לבנו בגלל שהוא מרגיש שהבן הוא חלק ממנו והטבע 

א לצורך עצמו, וטובת העשיר לעני כדי לקבל שכר היא סוג של מסחר, וטובת בני האדם זה לזה  מכריחו לזה, וטובת האדון לעבדו הי
בשביל כבוד היא לתועלת עצמם, וטובת החזק לחלש היא מפני שהחזק לא מסוגל לראות את צער החלש. וטובות אלו אינם של 

ה תמידית והיא מסתיימת בזמן מסוים, וגם אין  המיטיבים אלא הקב"ה נתן להם בתור השאלה את האפשרות להיטיב, וההטבה אינ
המיטיב שונה בעצמותו ממקבל הטובה )וככל שהמקבל פחות בעצמותו מהמיטיב לו, השכל יותר מחייב להכיר טובה(. אמנם עם כל  

 אלו. זה צריך האדם לשבח את מי שהיטיב לו ולירא ולאהוב אותו ולהשיב לו כגמולו, כמבואר בפסוקים בכל אחד מחמשה סוגים

, כי טובת הבורא חזקה יותר מהרבה בחינות, כי גוף האדם הוא חלש וחסר אף  החובות הנ"ל לבורא חזקות הרבה יותר מאשר לאדם
לעומת שאר בעלי החיים )כפי שאנו רואים את היותו תלוי באחרים בימי קטנותו, וטינופיו כבדים, ובלא כח הדיבור והשכל פחיתותו  

אדם הוא מרומם יותר מכל דבר שנמצא או שאפשר להשיגו בהרגשה ובשכל. וטובת הבורא היא תמידית גדולה(, והבורא המיטיב ל
ונמשכת, ואין כוונתו אלא לטובתנו )ומה שהאדם נברא במצב שקיומו תלוי בדברים רבים, זה כדי שהוא יכיר בחסד הבורא עליו, ועי"ז 

רת הטוב, כמה גדולה חובת האדם לבוראו להודות לו ולשבחו ולעובדו הוא יעבוד את ד' כראוי(. וא"כ אם מאדם לאדם יש חיוב הכ
 ולירא ממנו, וא"א להכחיש חובה זו למתבונן בה. )פתיחה(.

הנה האדם חייב בעבודת ד' מכח השכל מחמת ההכרה בטובה    - בתחילה צריך האדם לעורר עצמו לעבודת השם מכח התורה
ד שישכיל ויכיר את חובתו, לכן צריך האדם להתעורר לחובתו לעבוד את בוראו גם  שהקב"ה עושה עימו, אולם כיון שיש זמן ארוך ע

מכח התורה, ולא מספיק להתעורר מכח השכל בלי התורה. והטעם בזה הוא מפני שיש באדם כח תאוה גשמית, ומאידך יש בו כח  
רוחני שבאדם לעמוד כנגד התאוה הגשמית, תאוה רוחנית המואסת בתאוות הגשמיות, וללא חיזוק הכח הרוחני ע"י התורה קשה לכח ה

מפני שהתאוה הגשמית מגיעה לאדם מקטנותו לפני שמגיע הכח הרוחני, וגם כל העולם הוא גשמי וממילא זה מחזק את כח התאוה  
הגשמית, וגם האדם משתמש באופן קבוע בתאוה הגשמית לאכילה וכדומה ועי"ז הנטיה הגשמית שבו מתחזקת, ולעומת זה הכח  

חני מגיע לאדם מאוחר יותר, והוא סתירה למציאות הגשמית של העולם, ואינו בשימוש תמידי, )ולכן נתנה התורה הרבה מצוות הרו
לעורר את הכח הרוחני כנגד הכח הגשמי, כמו תפילה, צום, צדקה, גמ"ח(, ולכן מוכרח האדם להתעורר לעבודת השם ע"י התורה,  

ין משתמשים בה בגשמיות כלל אלא רק בשכל הרוחני, וע"י לימוד התורה השכל מזדכך שהיא הכח הרוחני החזק ביותר, מפני שא
 ומתחזק והאדם יכול לעבוד את ד' כראוי, ואז יוכל האדם לעבוד את ד' מכח ההכרה השכלית. )פרקים א' ב'(. 

בודת ד' מהותה היא ע  -העבודה וההכנעה לבורא תחילתה מחמת השכר והעונש, והדרגה הגבוהה יותר היא מחמת הכרת הטוב
ובעוה"ב, וההמשך הוא  ועונש בעוה"ז  לו, ראשית העבודה היא מכח ההכרה בשכר  ועבודה של מקבל הטובה למי שמיטיב  הכנעה 
העבודה מכח ההכרה השכלית בחובת הנברא לבוראו, ואף ששתי האפשרויות טובות, מ"מ העבודה מכח ההכרה השכלית רצויה יותר  

עבודה זו היא פנימית, ג'  היא עבודה מכח רצון פנימי שהבורא ירצה אותו.  ב'  שמים ולא לשום תועלת עצמית.    כולה לשםא'  מז' סיבות:  
אף העבודה מכח ההכרה בשכר ועונש מטרתה כדי להגיע למדרגה זו שהיא שלא ע"מ לקבל פרס.    ד'והיא כפולה מעבודת האברים.  

לטובות הבורא לאדם, ויש מה להוסיף בזה בכל יום, )והיו פרושים שהיו חוזרים  אין סוף למצוות ששייך לקיים מכוחה כמו שאין סוף    ה'
א"א להגיע לשלימות בעבודה זו אלא ע"י סייעתא    ו'בתשובה בכל יום על מה שאתמול עבדו את ד' פחות ממה שהם מכירים היום(.  

 האדם בטוח בזה שלא יכשל בחטא, כי הוא כבר הכניע את התאוות הגשמיות. ז' דשמיא. 
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התורה מביאה את האדם לשמור   א', ויש בזה ז' סיבות:  למרות הנ"ל על האדם לעבוד את בוראו גם מכח ההתעוררות שע"י התורה
דירה את המצוות השכליות כיצד ומתי  התורה מג  ב'על האיזון בין המעשים הגשמיים הנצרכים, לבין ההתרחקות מהתאוות הגשמיות.  

התורה משווה את חיובי המצוות בכל רמות ההבנה השכלית ובכל הגילאים, וגורמת שהאדם   ג'לעשותם ומה העונש על אי עשייתם.  
  כיון שחובת עבודת ד' היא לפי הטובה שכל אדם קיבל, אנו נצרכים   ד' יקיים את כל המצוות, ולא רק את אלו שהוא מכיר בשכלו.  

לתורה כדי לדעת את הטובות המיוחדות שעם ישראל קיבל ביציאת מצרים וכו', שמכוחם אנו חייבים בעבודת ד' יותר משאר האומות, 
ועי"ז נזכה לטובה בעוה"ז ובעוה"ב. )וכל אדם חייב להוסיף בעבודת השם כפי הטובות המיוחדות שד' הטיב לו, וכדמצינו שהכהנים 

ד מתנות כהונה, ומי שלא יוסיף בעבודת השם כפי הטובות המיוחדות שהוא קיבל, ירד עי"ז יותר ויותר  חייבים בכ"ד עבודות כנגד כ"
התורה מביאה את האדם לעבודת השם גם כשהוא נער עד ששכלו יתחזק, וכן הנשים ואלו שדעתם ה'  עד שיעזוב את התורה לגמרי(.  

)ובא והעונש,  השכר  ומכח  התורה  חיוב  מכח  לעבוד  צריכים  למדרגת קלה  זוכה  והעונש  השכר  מכח  המצוות  את  שמקיים  מי  מת 
החסידות וראוי הוא לשכר בעוה"ז ובעוה"ב, אך העובדים מכח השכל יהיה שכרם בעוה"ז השמחה במתיקות עבודת השם, ובעוה"ב 

ליהם בשכלו, )וגם התורה מלמדת אותנו גם את המצוות שאין האדם עומד ע  ו'יגיעו לאור העליון שא"א לתארו ולהשיגו בעוה"ז(.  
במצוות השכליות לימדה התורה רק את השורשים, כדי שהאדם יקיימם גם אם שכלו חלש, כמו שהיו ישראל בזמן נתינת התורה, אך 

 בתורה אנו רואים את המופתים שראו כל ישראל, שהם הוכחה על אמיתות התורה. ז'מי ששכלו חזק יקיימם גם מכח השכל(. 

 ד התורה וקיום מצוותיה דרכי עבודת ד' ע"י לימו
ריך כפי שנתבאר לעיל יסוד עבודת השם הוא מכח הכרת הטוב לבורא על גודל טובותיו, אולם אין לאדם להחליט בשכלו כיצד לעבוד את בוראו, אלא צ

התורה ובאמונה בתורה, ועל האדם    שהתורה היא זו שתכוון את האדם כיצד לעבוד את בוראו. ולהלן יבואר מהי הדרך הנכונה וכן מהי הדרגה הגבוהה בלימוד
 לעלות בדברים אלו מדרגה אחר מדרגה.

הנה פעולות האדם הם או מצוות או עבירות או   -כמו שיש מצוות ועבירות, גם הדברים שהם בגדר רשות הם או טובים או רעים
חנופה, וכדו'( ולחובות האברים )תורה רשות, המצוות עשה והמצוות לא תעשה נחלקות לחובות הלבבות )אמונה ובטחון ואיסורי גאוה ו

תפילה צדקה ואיסורי מאכלות ורכילות, וכדו'(, וענייני הרשות נחלקים לדברים המוכרחים לאדם ולדברים שאינם מוכרחים לאדם, ועל 
ור, אך  האדם להמנע מדברים שאינם מוכרחים לו, כמו רבוי באכילה ובשתיה ובקישוט ובדירה רחבה, מפני שהם מביאים לידי איס

בדברים הנצרכים לו אם האדם שוקל אותם בשכלו ועושה אותם בשיעור הנכון הרי הוא צדיק, והשגת המזון הנצרך לאדם הרי זה 
מצווה, ואם הוא נמנע מהדברים המוכרחים לו, אם הוא עושה כך כדי להתקרב אל השם הרי זה משובח ויש על זה שכר, אך אם האדם 

מגונה, והדיבור והשינה זה טוב להמעיט בהם, ונמצא שכל מעשי האדם הם בכלל מצוות או עבירות,    עושה כך מתוך קמצנות הרי זה 
 והמשכיל יתבונן לפני כל מעשה, ויעשהו רק אם הוא טוב. )פרק ד'(. 

ם בהגיה  דקדוק באמירת המילי ב'  אמירת המילים בלי להבין.  א'  )וכל אחד מהם מוסיף על אלו שקדמו לו(.    -י' דרגות בלימוד התורה
והדקדוק.    ג'הנכונה.   הלשון  כללי  וכדו'.  ד'  הבנת  דומות  או  מילים מסופקות  והבנת  הכתובים,  בפשט  גם  העניינים    ה'הבנה  הבנת 

ירידה ח'  לימוד וידיעת פשט התלמוד.  ז'  הבנת התורה וידיעת מקצת ההלכות לפי קבלת חז"ל במשניות.    ו'ושורשיהם לפי הבנתם.  
בירור חובות    ט' לעומק הבנת התלמוד והדינים הנלמדים ממנו, כדי לקנות לעצמו שם טוב, תוך התעלמות מלימוד חובות הלבבות.  

הלבבות והאברים ושורשיהם וידיעה מה נוהג בזמנים ובמקומות מסוימים, ידיעת הדברים הפוגמים במעשים הטובים, הליכה בדרך  
קבלת מסורת התורה   י'ה וצפונותיה וידיעת אמיתות התורה שבע"פ, וכך עשו האמוראים והגאונים.  האמת בסתר ובגלוי, הבנת התור

 עם כל פרטיה מדור דור, שמשה מסרה ליהושע וכו' בכל הדורות עד רבינו הקדוש שסידר את המשנה. )שם(. 

ובקבלת חובת עבודת השם ותאוותיהם, ומחמתא'    - י' דרגות באמונה   ב' כן אינם מקבלים עול תורה.    ההולכים אחרי סכלותם 
המאמינים בנבואה מכח המופתים שא"א להכחישם, אך סבורים שהנביא אמר דברים מעצמו, ואינם מאמינים בשכר ועונש, )והאמת 
שלא יתכן שהקב"ה ישנה את הטבע לצורך מי שאומר בשמו דברים לא נכונים, והקב"ה הרי יכול לומר לנביא את דעתו בצורה ברורה.  

לפי טעותם יש לשמוע לנביא, כי הקב"ה לא יעשה ניסים למי שאינו יודע מהי דרך ההנהגה הנכונה, וממילא צריך לשמוע בקולו  וגם  
אינו חכם(.   גם אם  בקול המלך  אינם    ג'כמו שצריך לשמוע  אבל  בעוה"ז,  ועונש  ומאמינים בשכר  מן השמים,  המאמינים שהתורה 

ס"ג פרשת בחוקותי שסותר דעה זו(, ובאמת בספרי הנביאים מוזכר פעמים רבות שיש שכר מאמינים בשכר ועונש בעוה"ב, )ועיין בר
המאמינים גם בשכר ועונש בעוה"ב ומראים עצמם כצדיקים, אולם הם להוטים להנאות העוה"ז ואין להם שייכות ד'  ועונש בעוה"ב.  
אלו שמטרתם היא השכר שהקב"ה נותן בעוה"ז, ו'  ה"ז.  אלו שמטרתם היא גם קבלת שכר מהקב"ה וגם שיכבדום בעו  ה'פנימית לתורה.  

אלו   ח'אלו שמטרתם לשם השכר בעוה"ז ובעוה"ב, ואינם יודעים שצריך לעבוד את הקב"ה לשמו.    ז'ואינם מכירים את השכר בעוה"ב.  
יש דברים הפוגמים את  אלו העובדים את ד' לשמו כראוי, אולם    ט'שאין מטרתם לשם שכר אלא כדי להמנע מעונש בעוה"ז ובעוה"ב.  

אלו המאמינים בתורה ובשכר ועונש בעוה"ז ובעוה"ב, אולם זו אינה מטרתם, אלא  י'  עבודתם, )וכגון גאוה, שהיא גרועה מעוונות(.  



 י מוסר תמצית ספר

14 
 

עבודתם היא לשמו, כראוי לגדולתו וחסדו של הבורא, ומוסרים עצמם וכל אשר להם לקב"ה, וזו המדרגה הגבוהה ביותר בעבודת ד'.  
ולעלות משם מדרגה אחר מדרגה עד למדרגה ומי שמ הוא קרוב,  בקש את הדרך הישרה בעבודת השם עליו לראות לאיזה דרגה 

 העליונה, )וזה יותר קל מאשר לעלות בבת אחת(. )שם(.

 הצורה הנכונה לעבודת ד' מכח ההתעוררות השכלית בחיוב הכרת הטוב
השכלית לאחר שנתבאר חיוב עבודת ד' מכח הכרת הטוב, ושהדרך לדעת איך לעבוד את ד' הוא ע"י התורה, בא רבינו לבאר כיצד צריכה להיות ההתעוררות  

 בצורה הנכונה, כדי להגיע על ידה לעבודת השם.

פי התורה והשכל ורוצה להגיע  ההתעוררות השכלית היא תזכורת מהקב"ה שזוכה לה מי שהולך ל  - התעוררות שכלית לעבודת השם
למעלה העליונה. ראשית צריך להכיר בצורה ברורה שהשכל מחייב שצריך לנהוג לפי הצדק, ולחיות בשלום עם בני האדם ולהיטיב  
להם, ולהכיר ולהחזיר טובה לפי גודלה של הטובה שהטיבו לו, ושיש מחילה לשבים בתשובה באמת. וע"י הכרה זו כאשר יעורר אותו  

עבודתו, יתבונן בגודל טובות ד' עליו, וישתוקק מאד להחזיר טובה )דבלי השתוקקות גדולה לא ירצה לעשות דברים קשים(, ויבין  ד' ל
שבדבר זה תלויים כל חייו הנצחיים, ויבין שלגמול לבורא על רוב חסדיו זה לא אפשרי, וגם אין הקב"ה נצרך לטובתו, ועי"ז הוא ירגיש 

 רב לבורא ע"י מעשים, במקום להחזיר טובה. )פרק ה'(. נכנע וקטן, ויחפש להתק

, והם אהבת הנאות הגוף ואהבת השררה והגאוה וכדו',  לצורך עבודת השם צריך האדם לפרוש מהדברים שהורגל בהם מקטנותו 
זול באחרים, וצריך  והדרך לזה היא ע"י פרישה ממותרי המאכל והלבוש והמנוחה וכדו', ומרבוי החברה, ומאהבת הכבוד, ומהקנאה, ומזל

להשקיע בזה את כל כוחותיו, מכח ההבנה שרק עי"ז הוא יהיה רגוע ושמח, ורק עי"ז יוכל להגיע לעוה"ב, וממילא שוה להשקיע כדי 
 להגיע לזה. )שם(.

לעשות  על האדם להבין שעליו להכיר טובה ולעשות רצונו של מי שהוא מעליו ומיטיב לו, שהרי אפי' עבד צריך    -דרך עבודת השם
כך לאדונו שמיטיב לו, וכ"ש לבורא שטובתו לאדם היא גדולה הרבה יותר. ועל כן על האדם להיות נאמן לעבודת ד' בגלוי ובסתר, 
ולהתפלל  ובשמחה,  בזריזות  ולעובדו  תמיד,  טובותיו  ולזכור  ולשבחו  ובלבבו,  בפיו  ולכבדו  לפניו,  ונכנע  שפל  ולהיות  ממנו,  ולירא 

שימחל על חטאיו, ולשמור על כל המצוות, ולאהוב אותו ולבטוח בו. ועל האדם להבין שאינו עושה אלא מעט  שעבודתו תהיה לרצון ו
ודיבוריו   ומחשבותיו  וצריך שכל מעשי האדם  יצדיק את הדין.  לו דברים לא טובים  יקרו  ואם  ויודה על הטובות,  חייב,  ממה שהוא 

, וכפי שרצון ד' שיעשה ויחשוב, וכל השיקולים שלו יהיו רק קיום רצון ד', וקריאתו ושמחתו ושאיפותיו לא יהיו אלא בד' ובעבודתו
 ולא יצטער אלא כשד' כועס עליו, וכו'. ומהדברים הנ"ל ילמד האדם את יתר הפרטים של דרך עבודת ד' הרצויה. )שם(.

   -ד' דרגות בחובת עבודת השם, לפי גודל הטבת ד' לכל אחד
, והיינו מה שהקב"ה ברא את האדם יש מאין, והוא מחיה אותו, ומיטיב לו בצורה מופלאה )כמו האדםא' טובות הבורא על כל בני  

שמוזכר בשער הבחינה(, מחייבת את כל בני האדם לקיים את המצוות השכליות, כפי שעשו הצדיקים לפני מתן תורה. והעושים כך  
ות כך הרי הם בדרגת בהמה, ונפשם נכרתת מהעוה"ב שזה העונש לשם עבודת ד' יקבלו שכרם בעוה"ז ובעוה"ב, ואלו הנמנעים מלעש

 החמור ביותר.  

כמו יציאת ישראל ממצרים, מחייבת בנוסף לקיום המצוות השכליות, גם קיום מצוות שאינם שכליות   ב' טובות הבורא לאומה מסוימת
וכמו ששבט לוי ד' בחר בהם בגלל שמסרו נפשם  שד' ציווה. והעושים כך לכבוד ד' זוכים להטבה נוספת, המחייבת בעבודה מיוחדת,  

לכבודו, ונצטוו במצוות יותר משאר האומה, והבטיח להם הרבה שכר בעוה"ב. ואלו הממרים רצון השם יפסידו גם את המעלה הקודמת,  
 ויענשו בעוה"ז ובעוה"ב.

תה משפחה, ומי שמקיים חובה זו לשם שמים  , כגון כהונה לויה ומלוכה, מחייבת עבודה מיוחדת לאוג' טובות הבורא למשפחה מסוימת
זוכה לשכר בעוה"ז ובעוה"ב ויבחר למנהיג או למורה צדק. ואלו הממרים רצון ד' בטובות מיוחדות אלו, מפסידים את כל המדרגות 

 שלהם בעוה"ז, ויסבלו צער רב בעוה"ב, כדמצינו בקרח ועדתו. 

חכמה, מחייבת עבודה מיוחדת, ועי"ז הטובות מתקיימות אצלו, ויזכה לסייעתא    כגון נבואה או מלכות או  ד' טובות הבורא לאדם מיוחד,
דשמיא ולחכמה מיוחדת במה שהוא עושה. והממרה רצון ד' בטובה שקיבל מפסיד את כל המדרגות שלו, ויענש בדקדוק בעוה"ז, 

 ועונשו חמור יותר בעוה"ב.  

עבודת ד', כדמצינו גבי מעשר, והחסידים הראשונים כשהיתה באה להם וככל שהבורא מיטיב יותר לאדם מסוים, הוא חייב להוסיף ב
 טובה היו נבהלים שמא יקצרו מהעבודה וההודאה על אותה טובה, וכן שמא הם מקבלים שכר מצוותיהם בעוה"ז במקום בעוה"ב.

עיקר כוונתו היא לתועלת שתצא באופן טבעי אין האדם מסוגל לשלם לקב"ה עבור טובותיו עליו, ואף כאשר הוא בא לשלם או להודות  
לו מזה. ויש לזה ג' סיבות: א' אהבת האדם את עצמו, ורצונו בתענוגים. ב' חוסר שימת לב שהקב"ה מיטיב לאדם טובות רבות עוד 
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לפני שהוא התפלל על זה. ג' מחשבה בטעות שהוא זכאי לקבל טובות גדולות יותר ממה שיש לו, ועי"ז אינו שמח במה שיש לו, ועל 
 האדם לתקן ג' דברים אלו, ואז הוא ישמח במה שיש לו ויודה לד' כראוי. )פרק ו'(.

רבוי  ב'  שלא ישתמש בטובות הקב"ה כנגד רצונו.    א'  -עשרה כללים בעבודת השם, שע"י שהאדם מקיימם הקב"ה מיטיב לו 
שלא יחשוב שמגיע לו שהקב"ה ייטיב  ה'  שידע שהקב"ה מיטיב לו גם כשההטבה הגיעה ע"י אדם.ד' שיכיר בגודל הטובה.  ג'הודאה. 

שידע שאין ראיה שהוא יותר טוב ממי שלא קיבל את הטובות שהוא קיבל, כי    ז'שיאמין שהתמדת הטובה תלויה בקב"ה ולא בו.    ו' לו.  
לבבו שלם עם    אם אינו מוסיף מעשים או הודאה ושבח, לפחות לא ימעיט, ויהיה  ח'אולי הקב"ה נתן לו טובות אלו כדי לנסותו בחטא.  

ישמח בחלקו ע"י התבוננות באלו שקיבלו פחות ממנו, )וראוי שיתבונן על אלו שמרבים בעבודת ד' יותר ממנו ולא על הפחותים    ט'ד'.  
שידע שהקב"ה יענישו על חטאיו, אף אם כעת אינו נענש. וכללים אלו  י'  ממנו, כדי שישתדל להתעלות ולא יתגאה ויתרפה ממעשיו(.  

ם ההכרחי לעבודת ד', ומי ששומר עליהם הקב"ה מיטיב לו, ואף אם אינו יכול להוסיף בעבודת ד' לפי הטובות שקיבל, הם המינימו
הטובות יתקיימו אצלו תמיד, אא"כ טובתו היא שיסורו ממנו הטובות כדי לכפר על חטאיו, או כדי לתת במקומם שכר בעוה"ב שהוא  

 מיטיב לו והוא ממרה את פי ד', בהכרח שאינו שומר על י' דברים אלו. )פרק ז'(. גדול בהרבה מטובות העוה"ז. וכל מי שהקב"ה

הנה אנו רואים בספרים שכל הכוחות בבריאה, דומם צומח חי ומדבר, פועלים רק לפי רצון הבורא, ובני    -ביאור ענין ידיעה ובחירה
האדם נתונים לבחירתו, ולכן מגיע לו שכר או עונש   האדם נבראו רק כדי למלא את העולם. ומאידך יש פסוקים שמבואר בהם שמעשי

עליהם, ועצם מה שיש בתורה מצוות ועבירות מוכיח שזה תלוי ברצון האדם. ובאמת גם במציאות רואים סתירה, שלפעמים האדם 
זה שהקב"ה לא רוצה לעשות איזה מעשה או דיבור או ראיה או מחשבה והדבר עולה בידו, ופעמים אין הדבר עולה בידו, ולומדים מ

נותן לאדם לעשות מה שהוא לא רוצה שהאדם יעשה, ובכל זאת ניתן לאדם שכר ועונש. ובאמת החכמים נחלקו בביאור ענין זה. י"א  
וי"א שכל מה שקורה ועושים בעולם הכל בידי שמים ומדוקדק כחוט  שכל הפעולות ביד האדם ולכן מגיע לו עליהם שכר ועונש, 

הבין בשכלנו למה מגיע לאדם שכר ועונש, אך באמת אין אנו מבינים גם מהות השכר והעונש והכללים  השערה, ולדבריהם א"א ל
שלפיהם ניתן השכר והעונש, אלא שהקב"ה שצדקתו גלויה, נאמן שדינו דין אמת. וי"א ששני הדברים נכונים, שהמצוות והמעשים 

שאר הדברים הם בידי הקב"ה, ועל האדם להאמין שהכל נעשה הטובים הם בבחירת האדם, ולכן מגיע לו עליהם שכר ועונש, אבל  
לטובתו. והאמת שאין לאדם אפשרות להשיג ענין זה, וטובתנו שלא נשיג ענין זה, ובאמת הרבה מסודות הבריאה נעלמים מעיננו, ויש 

ל יכול  כזה  מאמין שדבר  היה  לא  פועל  שזה  בעיניו  רואה  ולולא שהיה  הרבה,  בהם  משתמש  שהאדם  )כגון המכשיר דברים  היות, 
שמתבוננים דרכו בגלגלי הרקיע. וכן המאזנים שהצד של המשקולת ארוך מהצד השני, ובכל זאת אפשר לשקול דרכו במדויק, וכן 
וא"כ בודאי שמהלך  ע"י מים(,  גלגל עץ חלש המופעל  ע"י  ריחיים כבידה  וכן סיבוב אבן  לשקול במשקולת אחת משקלים שונים. 

 זה נעלם מאיתנו, ועל האדם למסור עצמו להנהגת הקב"ה ולבטוח בו. )פרק ח'(.  משפטי הבורא בענין 

היא כדי לנסותו אם יבחר בעבודת השם או לא, וכדי להעלותו לדרגות גבוהות ע"י העמידה   מטרת בריאת האדם והבאתו לעולם הזה
בנסיונות. וכיון שדבר זה לא שייך לעשותו כאשר הנשמה היא בלי גוף, לכן הביא הקב"ה את הנשמה הרוחנית לעולם הגשמי, והנשמה  

ולהכין עצמה בעולם הזה לעולם הבא, )וכמו מלך שיודע   היא דבר זר בעולם, ויציאתה מהעולם הזה קרובה, ועליה להתמקד בעשיה
שאחרי שנה יוציאו אותו מאותו מקום, שאם הוא חכם יתאמץ בימי שהותו שם להוציא משם אוצרות למקום שיוכל להשתמש בו  

ללכת ילך בזריזות  אח"כ, ויהיו בו רגשות מעורבים של צער על יציאתו הקרובה, ושמחה על התועלת וההנאה שתהיה לו בסוף, וכשצריך  
ובשמחה ובלי דאגה(. והנה הקב"ה ברא את העולם בצורה מסודרת וטובה לתועלת האדם, וברא את גוף האדם מאש רוח מים ועפר, 
וברא בגוף האדם ה' שערים חוש הראיה והשמיעה והריח והטעם והמשוש, ובכל אחד יש שומר גשמי המופעל ע"י הכח הרוחני, ונתן 

ברים שונים, ונתן בו את השכל המלמד את האדם מה רצון ד', ואת התאוה המושכת את האדם לחטאים, וכל מעשי בו כוחות שונים וא
האדם נכתבים, ונתן הקב"ה לאדם מדות נפשיות רבות כגון השמחה והדאגה הזכרון והשכחה וכו', כפי צרכו בעולם הזה, וכל הכוחות  

דם להשתמש בכוחות שניתנו לו בשביל קיום גופו ולעשית המצוות, והקב"ה  שיש באדם עומדים לפקודתו עד יום המות, ומותר לא
הזהיר את האדם שידע שכל הדברים הקשורים לגופו לא מוסיפים לו שום דבר, ונצרכים לו לסיוע חיצוני בלבד, והמטרה האמיתית  

ובותיו ותפקידיו ולכוון את מידותיו באופן היא עבודת השם, שעי"ז הוא זוכה לדרגות גבוהות, והשכל הוא מכוון את האדם לקיים את ח
הנכון, ואם האדם ילך אחרי שכלו גם המעשים שאינם מצוה או עבירה יהיו בכלל המעשים הטובים, מפני שמטרתו היא עבודת השם,  

ין נסתר  אך אם ילך האדם אחרי תאוותיו יתקלקלו מידותיו, אז גם המעשים שאינם מצוה או עבירה יהיו בכלל המעשים הרעים, וא
מידיעת הקב"ה. וכאשר ירצה הקב"ה לעורר את האדם ולהוכיחו, יביא עליו חולי באחד או בכמה מאבריו לזמן מסוים, ובאותו הזמן 
עליו לשוב לעבוד את ד' כראוי, ואז ירפאהו הקב"ה. ובסיום ימי הנסיון יסורו כל הכוחות שיש בגופו, ותחזור הנשמה למצבה הקודם 

 צבו הקודם. )פרק ט'(.וגם הגוף יחזור למ

הנה מידות האדם הם רבות, ויש מידות הפוכות זו מזו, ועל האדם לדעת לנתב כל מידה באופן    -הכוונת מידות האדם לעבודת השם
לא ישמח אלא בדבר אמיתי    -א' השמחה והצערהראוי לעבודת ד'. ונזכיר חלק מהמידות והיפוכם כיצד על האדם להשתמש בהם:  
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יקוה לטוב רק כשהוא   -ב' הפחד והתקוה   )והיינו כשעובר על רצון ד'(.ויצטער רק על דבר שהנזק שבו הוא אמיתי ונצחי  (,  )עבודת ד'ונצחי  
ג'  עושה מצוות שזה הסיבה היחידה לקבל טובות, וירא מהעתיד לבוא רק כשהוא עובר על רצון ד' שזה הסיבה היחידה שיהיה לו רע.  

ב כנגד אויבי ד' ויעמוד בנסיונות, ויהיה רך לב כלפי עובדי ד' ולא יתקומם כנגד המוכיחים אותו.  יעמוד בגבורת ל  -הגבורה ורכות הלב
ה' הכעס ושביעות  ישתמש במידת העזות להוכיח את החוטאים, ויתבייש כשהוא ממרה את פי ד' שמיטיב לו כ"כ.    -ד' הבושה והעזות

ישתמש במידת האכזריות כדי    -ו' האכזריות והרחמנותריך לעשות.  יכעס על החוטאים, ויהיה שבע רצון כשעושים כפי שצ  -הרצון
יתגאה    -ז' הענוה והגאוה להעניש את הרשעים, וירחם על הנזקקים לסיוע גשמי או רוחני ועל המסכנים ועל המצטערים על עוונותיהם.  

בה וכן כלפי הבורא על רוב טובותיו ולקבל  כנגד החוטאים להתנגד לדעותיהם, ויהיה עניו כלפי החכמים עובדי ד' וכלפי מי שעשה לו טו
ט' הקמצנות  ישנא את החוטאים והמחטיאים, ויאהב את עובדי ד' ואת המסייעים לו בעבודת ד'.    - ח' השנאה והאהבהגזירותיו באהבה.  

וכנגד כפויי הטובה, ובמידת הנדיבות לסדר כל דבר כראוי ולתת מ  -והנדיבות מון וללמד ישתמש במידת הקמצנות כנגד האכזרים 
ישתמש במידת העצלות כשיש לו תאוה להנאות המביאות לחטא. ובעבודת ד' יהיה   -י' העצלות והזריזות חכמה לבעלי מידות טובות.  

 זריז. )פרק י'(. 

הדברים המוזכרים בשער זה מספיקים למי שבחר בטוב, ומחפש את האמת ואת החכמה לשם האמת והחכמה ולא לכוונות   -סיום
 סייע בעדו לעבוד את ד' כראוי, אמן.אחרות. וד' י

  

 

 שער הבטחון 
 

, ובשער  ענין הבטחון בד' הוא שהאדם יהיה רגוע מפני שהקב"ה יעשה מה שטוב בשבילו, והוא יקבל מה שמגיע לו בעוה"ז גם ללא עשיית מאמצים מיוחדים
ריך לדעת כדי זה יבואר איזה תועליות בעולם הזה ובעולם הבא משיג האדם ע"י הבטחון, מדוע צריך לבטוח בקב"ה ולא בבני אדם שעוזרים לו, אלו דברים צ

ובאיזה  לבטוח בקב"ה, ועוד הרבה כללים במצוות הבטחון. כמו כן יבואר בשער זה ענין ההשתדלות שצריך לעשות לצורך פרנסתו, למה ההשתדלות נצרכת,  
 מלאכה יבחר האדם לעסוק.    

הבטחון בד' נחוץ לעבודת ד' יותר מכל הדברים, מפני    -בד' לעבודת השם וכן לחיי העולם הזה   התועליות הגדולות שיש מהבטחון
מנוחת הנפש מהדאגות מאפשרת התמסרות לעבודת ד', וא"א להשיג מנוחת    א'  -שיש בו תועליות גדולות לעבודת ד'. ונציין כמה מהם

הקב"ה יסיר השגחתו מעליו ויניח אותו ביד מי שבטח עליו, ואם  הנפש אלא רק ע"י בטחון בד', כי אם יבטח באדם או בדבר מסוים,  
יבטח בחכמתו או בכוחו או בהשתדלותו לא יעלה בידו להשיג מה שהוא רוצה, ואם יבטח בעשרו יפסיד אותו או שלא יוכל להנות 

לא יצדיק מעשים שאינם ראויים.  שלא יצטרך לעשות דברים כדי למצוא חן בעיני בני אדם כדי שיעזרו לו, ולא יפחד מהם, ו  ב'ממנו.  
שישתמש בממונו כרצון ד', ויהיה בעיניו    ד' שתהיה לו הרחבת הדעת, ויוכל לרכז מחשבותיו לעבודת ד' ולהסיח דעת מענייני העוה"ז.  ג'  

  כפקדון מאת הבורא להשתמש בו כפי שהתורה מצווה, ומחמת כך לא יצפה שיכירו לו טובה אלו שהוא מיטיב עמהם, אלא ישמח 
 ויודה לד' שעשה אותו שליח להיטיב להם, וישמח בחלקו, ואם אין לו ממון ישמח שהוא חוסך בזה טירדות בשמירתו וטיפולו. 

שלא ילך למקומות רחוקים    ב'מנוחה ושלוה מהרדיפה אחרי תענוגי הגוף.  א'    -וכן לענין חיי העולם הזה יש תועליות גדולות בבטחון
שלא יתאמץ בעבודות מייגעות, אלא יבחר בעבודה שיש בה מנוחה ושם  ג'  יכול לפרנס אותו בעירו.    כדי להשיג פרנסה, מפני שהקב"ה

שלא יצטער מהפסדים או ממחלות, וישמח   ד'טוב ופנאי למחשבה כפי הנצרך לעבודת השם, שהרי אין כח לסיבות אלא ברצון הקב"ה.  
 דואג לטובתו יותר ממה שהוא דואג לטובת עצמו. )פתיחה(.  מכל מה שקורה לו גם אם הוא נגד טבעו, מפני שהוא יודע הקב"ה

בעל הכימיה זקוק לכלים שלא תמיד יכול להשיגם,   -י' מעלות שיש לבעל הבטחון על פני בעל הכימיה שיודע להפוך מתכת לזהב
ה זמן שלא יוכל לעשות זהב, ועלול להנזק מפעולותיו, והוא נזהר שלא יגלו את סוד אומנותו, והוא מפחד שממונו ילקח ממנו או שיהי

וכן הוא מפחד שיגלו את מעשיו לשלטונות, והוא נע ממקום למקום פן יתגלה סוד אומנותו, והוא חושש שאם יגלו את הזיוף תהיה 
 מלאכתו סיבת מותו, וגם עלולים לבוא עליו מחלות וכאבים שיפריעו לו להנות מעושרו, ויתכן שלא יוכל להשיג אוכל ע"י כספו, ואין 

לו שום רווח ממלאכתו אחרי מותו. אבל הבוטח בד' אינו זקוק לשום אמצעי מיוחד אלא כל דבר יהיה אמצעי לפרנסתו ברצון ד', והוא 
מובטח שלא יוזק והוא שמח בכל מה שהקב"ה עושה לו, ואינו חושש שיגלו את אומנותו, והוא בטוח שבכל מצב הקב"ה יתן לו די 

תו ואפי' החי והדומם מבקשים לעשותו רצונו, והוא נשאר תמיד במקומו ללא דאגה, ואינו חושש שיגלו מחסורו, ובני האדם מכבדים או
את בטחונו כי אדרבה זה יגרום שיכבדוהו, והוא בטוח שלא יחלה או יתייסר אלא כדי לכפר עוונותיו או כדי להגדיל שכרו בעוה"ב, והוא 

 מלוה אותו גם אחרי מותו. )שם(. יודע שבכל מקום יהיה לו די מחסורו, ושכר הבטחון
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היא שהבוטח יהיה רגוע, ויסמוך על מי שהוא בוטח בו שהוא עושה כל מה שטוב עבורו, ומקיים הבטחותיו, ומיטיב גם    מהות הבטחון
 בדברים שלא הבטיח. )פרק א'(.  

שהוא בודק מה האדם ב'  ע בשבילו.  שיהיה איכפת לו מהאדם ויהיה מוכן להשקי  א'  -ז' דברים שצריך שיהיו במי שהאדם בוטח בו 
שהוא היחיד שכבר ה' שהוא יודע מה באמת טוב לאדם. ד' שאין מי שיכול למנוע ממנו לסייע לאדם.  ג'צריך ופועל לעשות לו צרכיו. 

שהוא  ז'  יל לו.  שהוא היחיד שבידו תלוי אם יוכלו להזיק או להועו'  דאג לו מאז ומתמיד לכל צרכיו והוא היחיד שידאג לו עד סוף ימיו.  
   מיטיב תמיד גם למי שאינו ראוי לכך. )פרק ב'(.

, שהוא המרחם הגדול ביותר, וכל הרחמים שיש בעולם זה ממה  כאשר נתבונן נראה שדברים אלו נמצאים רק אצל הבורא יתברך
והוא רואה מה טוב לאדם אפי'  שהוא הטביע בנבראים, והוא יודע מה טוב לאדם שהרי הוא ברא אותו, וכל הנעשה בעולם תלוי רק בו,  

בכל הפרטים הקטנים, ומצב האדם תלוי רק בו ולא באף אחד אחר, וכבר היטיב לו בהרבה טובות שלא היה ראוי להם ולא היה לד'  
צורך בהם, וכל מה שקורה בבריאה גם ע"י מעשי האדם אינו אלא מה שגזר הקב"ה שיהיה, ואין לאדם אפשרות לשנות מזה כלום,  

שנעשים ע"י האדם זה מפני שנגזר שכך הדבר יצא לפועל. ובאמת אין כח ביד האדם להוציא דברים לפועל, כמו שאין כח  ודברים  
בחיטה אחת להצמיח כ"כ הרבה שיבולים, וא"כ כל מה שאדם עושה צריך להיות רק לצורך קיום המצוות, ואין לנו אפשרות להבין את  

 ה האדם יבטח בקב"ה וימסור עצמו בידו ויקבל עליו כל מה שהקב"ה יעשה לו. )פרק ג'(.עומק ההנהגה של הקב"ה. וע"י בירור דבר ז

  ב' שיאמין בבירור שז' התנאים הנ"ל נמצאים אצל הבורא.    א'  -ה' דברים שצריך להבינם ולהאמין בהם כדי שהבטחון יהיה שלם
שלא יבטח בעוד גורם מלבד בבורא,    ג'שידע שהבורא יודע גם את הדברים הנסתרים שהוא עושה ומה הוא חושב ובמי הוא בוטח.  

להתבונן מה ד' רוצה ממנו ולעשות את רצונו, כי מי שאינו עושה רצון ד' זה ודאי סיבה ד'  )ודבר זה גורם שהאדם לא יקבל מה שרצה(.  
שידע שכל דבר שקורה צריך שכך רצון הבורא שיקרה, וצריך גם סיבות טבעיות )קרובות או    ה' רוצה.  שד' לא יתן לו את מה שהוא  

רחוקות גלויות או נסתרות( איך שהדבר יקרה, כמו שאנו רואים שבשביל אוכל צריך להשיג כסף ולקנות את האוכל ולהכינו ולהכניסו 
 נה שבלעדיה אין כלום.  לפיו ובלא זה לא יהיה שבע, אמנם הבורא הוא הסיבה הראשו

 וממונו  בטחון והשתדלות בענייני פרנסת האדם 
 מקרים עשות פעולות כדי להתפרנס, ובאיזה  מדוע האדם נצרך ל  מבאר רבינואחרי שנתבאר שעל האדם לבטוח בד' שיזמין עבורו את מה שהוא נצרך לו,  

 אין האדם נצרך לעשות השתדלות, ואיזה השתדלות צריך לעשות.

כדי לנסותו אם יעשה זאת באופנים המותרים. ובאמת מה שלא גזר הקב"ה   א'  - למה הטיל הקב"ה על האדם לעבוד לצורך פרנסתו
אפי' אם לא הצליח    ,תלא יוכל האדם להשיגו גם אם ישתדל להשיגו, והאדם מקבל שכר או עונש לפי מה שרצה לעשו  ,שיהיה לאדם

או לחקור דברים מה היה לפני    כדי שהאדם יזכור את חובותיו לבורא עבור טובותיו עימו, ולא יהיה פנוי לחטואב'  .  ובפועל לעשות
 הבריאה ומה יהיה אח"כ, שאין בזה תועלת וא"א להשיג דברים אלו, ויגיעה בתורה יחד עם עסק בפרנסה מונעים את האדם מעוון. 

צדיק שעומד בנסיונות ועובד את הקב"ה ובוטח בו נמצא שלפי הטעמים הנ"ל    -למה יש צדיקים שצריכים עמל ויגיעה לפרנסתם
ואמנם יש צדיקים שצריכים עמל ויגיעה  לא שייכות אצלו הסיבות הנ"ל, פרנסתו תבוא אליו בלי עמל ויגיעה.  שמידות טובות,  ויש לו  

אין לזה תשובה ברורה, מפני שבכל אחד יש סיבה שונה למה הקב"ה עושה לו כך, וא"א לפרט את הסיבות לכך, וזה בבחינת  לפרנסתם, ו
להראות לאחרים איך הוא   ג'נסיון, כדי להרבות שכרו לעוה"ב.    ב'עונש על עבירה.  א'    -מה מהסיבות"הנסתרות לד' אלוקינו". ונפרט כ

מפני שאינו מוכיח את אנשי  ה'  מפני שאנשי דורו רשעים, והקב"ה מראה להם את חסידותו לעומתם.    ד' עובד את ד' גם מתוך הקושי.  
 דורו. 

לצורך בן צדיק שיהיה לו. ב'  מצוה שעשה כדי שלא יקבל שכר בעוה"ב.    שכר על  א'  -למה יש רשעים שמתפרנסים וחיים בשלוה
לנסות את בני האדם אם יחדלו    ו'מפני שאביו היה צדיק.    ה'מפני שהוא עתיד לחזור בתשובה.    ד'עושר שמור לבעליו לרעתו.    ג'

 מעבודת ד' בגלל זה.

א על האדם לבחור מלאכה שמתאימה לו לפי כוחו ונטיותיו אין האדם חייב לעסוק בכל מלאכה, אל  -איזה מלאכה צריך האדם לבחור
 ושיוכל להתמיד בה, ואם אינו מוצא פרנסה במקצוע כזה, יבטח בד' שימציא לו פרנסתו.

כאשר האדם מתעסק או מחשב בצרכי פרנסתו, יכוון לקיים מצות הבורא לעסוק בסיבות   -מה צריכה להיות כוונת האדם במעשיו
תוצאה תלויה דווקא בסיבה מסוימת, אלא הכל תלוי ברצון ד', ואז ישאר שלם בבטחון, והוא יקבל שכר גם אם  הטבעיות, וידע שאין ה

 לא יצליח להשיג מה שרצה.



 י מוסר תמצית ספר

18 
 

הנה ראשית צריך האדם לדעת שכל מה שיקרה לו תלוי בקב"ה בלבד, שיעשה עבורו כפי שטוב שיקרה לו, ואין    -בטחון והשתדלות 
במה שנוגע אליו, וגם השתדלותו אינה יכולה להועיל, אלא רק אם הקב"ה גזר שכך יהיה. אמנם למרות    ביד שום נברא לשנות שום דבר

זאת חובת האדם לעסוק בהשתדלות, והיינו לעשות סיבות טבעיות שנראה לו שהם הטובות ביותר לצורך הדבר שהוא נצרך לו, ולכן 
בפרנסתו, )ואם ההשתדלות מצליחה, לא יבטח בסיבה הטבעית וישמח   על האדם לאכול ולשתות וללבוש ולגור כפי הנצרך לו, ולטרוח

שבחר בה ויחזיק בה יותר, אלא יודה לד' שהמציא לו פרנסתו ולא טרח לחינם, ואם ההשתדלות לא מצליחה, ימשיך להשתדל במלאכה 
נה ומת עונשו חמור יותר מאשר  המתאימה לו ויבטח בקב"ה(, וכן מטעם זה אסור לאדם להכניס עצמו לסכנות, )והמכניס עצמו לסכ

וגם מפני שהוא מעל בגופו שהפקידו הקב"ה על  יותר,  היה הורג אדם אחר, מפני שככל שהנרצח קרוב לרוצח עונש הרוצח חמור 
שמירתו. וכן מצינו ששמואל אמר לקב"ה "איך אלך ושמע שאול והרגני", והסכים עימו הקב"ה, וחזינן שאפי' שמואל שהיה צדיק גמור  

הכניס עצמו אפי' לסכנה קטנה למרות שהיה זה בציווי ד'. והמכניס עצמו לסכנה ולא מת מנכים לו מזכויותיו(. וכן צריך האדם  לא  
להשתדל בסיבות טבעיות להשיג בריאות ומזון ובגדים ומידות טובות, וכשהוא מתעסק ברפואות יזכור שאין החולי או הרפואה פועלים  

כול לרפאו אף בדברים המזיקים. ואין האדם מחויב בהכרת טובה לשליח, או לבקש שיכירו לו טובה,  אלא ברצון הבורא, ואם ירצה י
 יותר מחיוב הכרת הטוב לקב"ה שהוא הסיבה האמיתית. )פרק ד'(.  

כל העסק במלאכה ומסחר וכו' לצורך השגת ממון, הצורה הנכונה בזה היא, שלא יעסוק אלא לדברים    -השתדלות לצורך מותרות 
המספיקים לצרכיו, ואם הקב"ה גזר שיגיע לו יותר זה יגיע אליו גם בלי תוספת השתדלות, וכן תוספת השתדלות לא תביא לו יותר 

 ממה שנגזר עליו בשום אופן שיהיה.  

אדם המפרנס אנשים אחרים עליו להזהר לקבץ את הממון בישרות, כי בכל מקרה ישיג    -לבעלי ממוןכללי הבטחון וההשתדלות  
מה שנגזר עליו, ויזכור שלא מובטח לאדם אלא כדי צורכו, וצורכי בני ביתו אינם מובטחים לאדם אלא לפעמים כשיש לזה סיבה, ואם 

ישמור על רכושו, כי יתכן שיורישנו לשונאו וכדו', אלא יפרנס בממון זה את  ניתן לו ממון אף יותר מזה, לא יחשוב שזה ניתן לו לצרכיו ו
יחשוב   ולא  ניתן בידו מהקב"ה עבורם.  יזכור שהממון  וירצה שיודו לו על כך, אלא  נתן להם משלו,  ולא יחשוב שהוא  התלויים בו, 

רוצים לצבור הרבה ממון כדי לקבל כבוד, אך  שהאמצעים הטבעיים גרמו להם להשיג את הממון, כי הכל ניתן מהקב"ה. ויש אנשים ש
האמת שהכבוד ראוי למי שקנה לעצמו מעלות משובחות, ולא למי שאינו אלא שליח לעשות בממון מה שנתן לו הקב"ה, ומי שרוצה  

לעשות    ממון בשביל כבוד, הקב"ה עושה שיצטרכו יגיעה רבה כל ימיהם לצורך השגת הממון, ועי"ז הם מפסידים את מה שהם צריכים
 בעבודת השם, ואילו היו שומרים תורה ומצוות כראוי ומודים לקב"ה, היה להם יותר קל להשיג את הממון והכבוד שהם רוצים.  

אדם שלא מצליח להתפרנס, עליו לזכור שד' שבראו דווקא בזמן מסוים, הוא זה  -מה יעשה אדם שאינו מתפרנס כפי שהוא רוצה
וים. ואם הוא מתפרנס בצמצום עליו לזכור שבעודו יונק מאמו הכין לו ד' מזונו כפי צרכו, וכמו שאז שמונע ממנו את הפרנסה בזמן מס

זה הספיק לו גם כעת זה מספיק לו. והחושב כך יקבל על זה שכר. ומי שמשיג פרנסתו בצורה שלא היה רוצה שיצטרך כך להשיגה,  
 א בחר עבורו את צורת הפרנסה הטובה עבורו.עליו לזכור שכמו שהקב"ה בראו דווקא בצורה מסוימת, כך הו

אדם שאין לו קרובים וידידים, עליו לחשוב שזה לטובתו, כדי   -דרך ההנהגה הנכונה בענין המצב המשפחתי והחברתי של האדם
הוא פנוי יותר  שיהיה דבוק בקב"ה ויבטח רק בו, ויבין שהאדם הוא כמו גר בעוה"ז, וכשהוא ימות לא יועילו לו קרוביו או בניו, וכעת  

לעבודת ד' )כפי שהיה מנהג הפרושים לצאת להרים כדי לפנות את ליבם לעבודת ד'. ואמרו על פרוש אחד שראה מדינה שכולם 
וייחדו   וקברו מיתיהם ליד פתחי בתיהם, כדי שיזכרו להכין עצמם לאחרי מותם,  יבואו להתגאות,  לובשים אותו מלבוש, כדי שלא 

חד, כדי שלא יוטרדו מעבודת ד'. והדברים הוטבו בעיניו הפרוש(. ואדם שיש לו קרובים וידידים, יבטח בד'  לנשיהם ובניהם מקום מיו
שיצילו מטרדותיהם, וידאג להם בנאמנות, וילמדם דרכי התורה, וכל מטרתו בזה תהיה רק לקיים בזה מצות הבורא, ואז יקבל שכר 

 לת אישית, לא ישיג את אותה תועלת בעוה"ז ויפסיד את השכר בעוה"ב.בעוה"ב וירוויח מזה גם בעוה"ז, אבל אם יכוון לתוע

כאשר האדם נצרך לסיוע מאחרים, יבטח בד' שיסייע לו, וכשהוא מבקש סיוע מאדם חזק,  -צורת הבטחון כשאדם אחד עוזר לשני
על שמילא את רצונו, ויודה לאדם על  יזכור שאין הבדל בין חזק לחלש, כי הכל מאת ד', והאדם המסייעו אינו אלא אמצעי, ויודה לד'  

שרצה להיטיב לו, ועל כך שהקב"ה גלגל הטובה על ידו, כי מגלגלין זכות ע"י זכאי. ואם אותו אדם לא יסייע לו, יודה לד' שעשה עבורו 
שיצליח את  מה שטוב לו, וישבח את האדם על רצונו לסייע. וכאשר אנשים מבקשים ממנו סיוע, ירצה וישתדל לסייעו, ויבטח בד'  

 הדבר, ואם הצליח יודה לקב"ה, ואם לא הצליח לא יאשים את עצמו, ויודיע לחבירו שניסה להיטיב לו.    

עליו לבטוח שהכל תלוי בקב"ה, וידע שאם הם יצליחו לעשות לו נזק זה בגלל שיש לו עוונות,   מי שיש אנשים המבקשים את רעתו
 לו אלא ייטיב עמהם, ועי"ז גם הם יהפכו להיות אוהביו. )פרק ד'(. ויתפלל שיתכפרו עוונותיו, ולא ירע למריעים 
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מצוות התלויות במעשים או במחשבות, ואין בהם תועלת או נזק לאחרים אלא רק לאדם עצמו,   -בטחון בקב"ה במצוות מעשיות
אחרות, וחלקים אלו תלויים בבחירת  אין תלוי ביד האדם אלא שירצה לעשות פעולה זו, ויתכונן לעשותה בפועל, בלב טהור ללא כוונות  

האדם, וחובתו לבחור בטוב, אולם העשיה בפועל תלויה בקב"ה, ועל האדם להתפלל לקב"ה שיסייע בידו להשלים את המצוות, ואם 
,  הדבר לא יצא לפועל, יקבל שכר על הרצון והכונה. ואף שבענייני העולם צריך האדם לבטוח בקב"ה שיתן בליבו את הבחירה הנכונה

הסיבה בזה היא מפני שהאדם לא יודע מה באמת יועיל לו, ולפעמים דבר שהאדם חושב שהוא מועיל זה מזיק לו, אבל בעבודת הבורא  
כיון שהקב"ה לימד אותנו את דרכי עבודתו, והם ודאי מועילים, ממילא צריך האדם לבחור בעצמו את הדרך הנכונה. ומצוות מעשיות 

קה וכדו', צריך האדם לרצות לעשותם רק כדי להתקרב לקב"ה ולא למטרות של כבוד או שררה וכדו', הנוגעות גם לאחרים כגון צד
ויזהר להסתיר את מעשיו )כי אז שכרו גדול יותר(, ובדברים שא"א להסתירם יזכור שלא יצא לו שום תועלת שידעו ממעשיו, כי הכל 

ישמח במה שמשבחים או מכבדים אותו, כדי שלא יפסיד משכרו. ביד הבורא, וישמח שהקב"ה נתן לו אפשרות לעשות מצוה, ולא  
 )שם(.

מפני  ב'  מפני שא"א להשיג בגוף חומרי מהו שכר או עונש לנפש ללא גוף.    א'  -למה לא נזכר בתורה שכר ועונש שמקבלים בעוה"ב
מפני שדור מקבלי התורה לא היו יכולים עדיין להבין דבר זה, וממילא זה לא  ג'  שדבר זה נמסר בעל פה כמו הרבה מפירושי המצוות.  

מפני שגם מי שעושה מעשים טובים וזיכה גם את הרבים לעבודת ד', לא מגיע לו שכר, כי כל מעשי ד'    . היה מביא אותם לעבודת ד'
מפני ששכר ועונש על המעשים   ה'' לטובה אחת שהבורא מיטיב לו בעוה"ז, ואין השכר אלא חסד מהבורא.  האדם אינם שקולים אפי

מפני שכשמדברים ו'  הגלויים ניתן בעוה"ז, ורק על הדברים הנסתרים מקבלים שכר או עונש בעוה"ב, והקב"ה רצה להסתיר דבר זה.  
המטרה בשכר העוה"ב היא הדביקות בקב"ה,   ז'ה מה שמשפיע עליהם.  לאנשים גשמיים, מתאים לדבר על שכר ועונש גשמיים, כי ז 

ודבר זה הרי מוזכר בתורה. ומעיקרי האמונה להאמין שיש שכר ועונש בעוה"ב, אמנם אין לאדם לחשוב שמגיע לו שכר, אלא יבטח  
 בקב"ה שיתן לו שכר בתור חסד. 

עוה"ז ומהאנשים השקועים בהבליו, ותהיה כל אהבתו ותשוקתו , ימאס בעוה"ז ויתרחק מהמי שרוצה לזכות לדרגה גבוהה בעוה"ב
לקב"ה. והסימן שהגיע לדרגה זו היא שהוא משפיע על אחרים לעבוד את הקב"ה, וקשיים ונסיונות אינם מונעים אותו מעבודת ד',  

 והוא מוכן למות או לסבול כל דבר שיהיה כדי לעבוד את הקב"ה, ומקבל הכל האהבה.

שהוא מרוצה ומודה על כל מה שד' גוזר עליו בין א'    -עוסק לפרנסתו מתוך בטחון לעוסק בפרנסתו ללא בטחוןז' הבדלים בין ה
שהוא עוסק בהשתדלות כדי לקיים רצון    ג'שבכל מצב הוא נמצא במנוחה ושלוה כיון שהוא יודע שהכל לטובתו.    ב'טובה בין רעה.  

שתדלות אלא על הקב"ה, ואם ההשתדלות אינה מביאה לו תועלת הוא לא  הבורא לעסוק בישובו של עולם, אבל אינו סומך על הה
הוא    ה'אם נשאר לו ממון שאינו נצרך לו כרגע הוא מוציאו לעבודת ד' ולא שומר אותו לעתיד.    ד'מחליף אותה להשתדלות בדבר אחר.  

ו, והוא לא מרגיש תלוי באף אחד לטוב או  כולם סומכים עלי  ו'בוחר לעצמו רק השתדלות שאינה מפריעה לו אפי' במשהו לעבודת ד'.  
הוא עוסק רק למה שנצרך לו לפרנסתו כעת, ואינו דואג מה יהיה מחר, אלא הוא דואג לקיים חובותיו לבורא כדי להכין צידה   ז'לרע.  

 לחיי העוה"ב. ואילו מי שעוסק לפרנסתו ללא בטחון, הרי מצבו הוא הפוך מז' הדברים הנ"ל. )פרק ה'(.

אינו נכון  א'    - ראיות שזה טעות לעבוד את הקב"ה רק אחרי שהאדם יהיה מסודר בעוה"ז )שזה כעין לקיחת משכון מהקב"ה(ז'  
לעולם לא יגיע האדם למצב שיחשוב   ב'לקחת משכון מהמעביד לפני שהתחיל לעבוד, שהרי אפי' עבודה ע"מ לקבל פרס אינה ראויה.  

קח משכון מבעל חובו אם הוא עצמו חייב לו חובות קודמים, והרי כל המצוות שעשו כל בני  אין אדם לו  ג'שיש לו מספיק כדי צורכו.  
האדם מאז ומעולם אינם מספיקים לשלם על טובה אחת שנעשתה לאדם אחד, וכמו שלכל זמן נקבע לאדם תפקיד מסוים ואין האדם  

רק מי שמפחד שחבירו לא יוכל או    ד'ותרות מראש.  נתבע לעשותו לפני הזמן, כך גם לא שייך לרצות שהקב"ה יתן לאדם פרנסה ומ
גם מי שמשיג ממון לצורך העתיד זה לא נותן לו מנוחת הנפש, מפני   ה'לא ירצה לשלם לו לוקח משכון, ואצל הקב"ה לא שייך דבר זה.  

ן הרבה יותר ממה שהוא אין צריך למשכן מי שודאי יפרע וית ו'  שהוא דואג שמא יפסיד אותו, והדאגה תגרום לו למעט בעבודת ד'.  
 מנין לאדם שהוא יוכל בעתיד לקיים מצוות בהתאם למה שהקב"ה כבר נתן לו. )פרק ו'(.  ז' צריך לתת. 

והיינו צורות שונות של "שיתוף" מטרה נוספת חוץ מעבודת ד' )לשם אל זר או כדי למצוא חן בעיני בני אדם או  הרי הם מפסידי היחוד,    מפסידי הבטחון

שהם מפסידי היחוד, וכן הדברים המונעים את האדם להתבונן בטובות הבורא, והיינו רדיפה תמידית אחרי  וכן מפסידי הבחינה  ותיו הגופניות(,  לצורך תאו 

וכן מפסידי עבודת האלוקים    הבלי העולם או ההרגל בטובות או התמקדות במקרים הרעים שקורים לאדם, וכן גאוות האדם לחשוב שהטובות מגיעות לו,
ומלבד אלו חוסר הידיעה בגדלות הבורא ויכולתו ורחמיו והשגחתו, וכן חוסר הידיעה    הם אהבת הנאות הגוף ואהבת השררה והגאוה וכדו'.ו

שהאדם מצווה לבטוח בד', וכן נטיית האדם לייחס כל פעולה למי שמוציא אותה לפועל ולא לגורמים המוקדמים יותר, גם הם מפסידים 
 את הבטחון. )פרק ז'(.
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, וככל ששכלו מתפתח והוא מתבונן יותר הוא בוטח יותר  יש לאדם עשרה שלבים מבטחונו בברואים עד בטחונו הגמור בקב"ה
בקב"ה, בתחילה התינוק בוטח על מקור מזונו מאמו, ואח"כ על אמו, ואח"כ על אביו, ואח"כ על עצמו וכוחו, ואם הוא תלוי באחרים  

לויים בבורא יסמוך על הבורא בדברים שאינם תלוים בבני אדם כמו ירידת הגשם, ואם תתחזק  הוא בוטח בהם, וכשיראה שגם אחרים ת
הכרתו הוא יבטח בקב"ה שהוא יכול לפרנסו גם בעבודה קלה, ואח"כ הוא מבין שבכל מקרה הקב"ה מפרנס והוא מכוון בהשתדלותו  

רוצה מזה ולא מעונין בדבר אחר שהקב"ה לא בחר עבורו,  לעבודת ד', ואח"כ הוא מקבל על עצמו כל מה שהקב"ה יבחר עבורו והוא מ
ואח"כ הוא מבין שהמטרה היא העוה"ב והוא מואס בעוה"ז והוא דבוק בקב"ה בכל זמן ובכל מצב ושמח בזה יותר מכל תענוגי העולם, 

 ויותר ממה שהצדיקים שמחים בתענוגי העוה"ב, שזוהי המדרגה העליונה.

 ור עצמנו להנהגתו בגלוי ובסתר, אמן. האלוקים יעזרנו לבטוח בו ולמס

 

 

 שער יחוד המעשה 

                         ביאור חובת האדם שמטרת עבודת ד' תהיה לשם שמים ללא שום מטרות נוספות, 
 והדרכים להלחם מול היצר הרע שמנסה למנוע זאת

ולהלן יבואר איזה    .אחת מהחובות המוטלות על הלב הוא שהמטרה והכוונה בעשית המצוות תהיה רק לשם שמים, ללא שום תערובת של כוונה אחרת
ם דברים צריך האדם כדי להגיע למעלה זו, אלו דברים גורמים לאדם שלא לעשות את המצוות לשם שמים, דרכי המלחמה ביצר הרע שמנסה לגרום שהאד 

 שה את המצוות כלל או לפחות שלא יעשה אותם לשם שמים.   לא יע

אמונה ביחוד ד', התבוננות בטובת ד' עלינו, קבלת עבדות לקב"ה, בטחון בקב"ה, אמונה    -י' דברים הנצרכים ליחוד המעשה לאלוקים 
ה מצוות לא יחשוב על ענייני  שהכל מהקב"ה, שלא יהיה לו הבדל אם ישבחוהו או יגנוהו, שלא יעשה דברים כדי שיעריכוהו, שכשעוש

 עוה"ז, יראה ובושה מהקב"ה, לפעול לפי התבוננות שכלית ולא לפי עצת היצר. )פרק ב'(. 

 מצוות שמקיימים באברים שייך בהם כוונה שלא לשמה, אבל מצוות שמקיימים בלב לא שייך בהם שלא לשמה. )פרק ג'(.

ן מעשיו עבורו,  יוהטבתו, מפני שאם האדם לא מכיר את הבורא איך יכוחסרון בהכרת ד'  א'    - ג' מפסידי יחוד המעשה לאלוקים
וחוסר ידיעת הבורא זה גם הגורם לעבודת כוכבים, אולם מי שעושה מעשים כדי שישבחוהו בני אדם )חנף(, הוא גרוע מעובד כוכבים  

ינם מקיימים מצוות. ג' הוא עובד לשם בד' דברים: א' התורה מחייבת שלא לעבוד לשם בני אדם. ב' הוא עובד גם לשם בני אדם שא
ן מעשיו כדי להתרצות  יאנשים רבים. ד' כוונתו נסתרת מבני האדם ויכול להטעותם, אבל בעבודת כוכבים אינו כן, נמצא שאדם המכו

כי אינו ן מעשיו לשם שמים,  יחסרון בהבנת המצוות וידיעתם לפרטיהם גורם שהאדם לא יכוב'  לברואים הוא החסרון הגדול ביותר.  
טענות היצר הרע. ויש בזה ב' סוגים, חסרון אמונה, וחסרון בידיעת חיובי  ג'  יודע שהוא מחויב בהם ושהוא מחויב לעשותם לשם שמים.  

האדם לעבוד את הקב"ה ולא להתעסק למצוא חן בעיני בני אדם, ולהלן נפרט כמה דברים שהיצר מטעה את האדם, וישמע חכם ויוסף  
 לקח. )פרק ד'(.

כי היצר הרע הוא השונא הכי גדול של האדם, והוא מעורב לאדם    ראשית צריך האדם לדעת את גודל הסכנה שיש במלחמת היצר,
בתוך פנימיותו ויודע עליו הכל ומכוון את צעדיו, עד שהאדם מרגיש שהוא חלק ממהותו, והוא מנסה כל הזמן להכשיל את האדם, 

אמונה ולכל מיני ספיקות ובלבולים, והוא מנסה להכשיל את האדם הרבה פעמים, ואפי' אם  ונראה לאדם כאוהבו, וגורם לו לשאלות ב
מנצחים אותו הוא ממשיך להלחם, והוא מנסה להכשיל את האדם אפי' בדברים קטנים כדי להמשיך מהם לדברים הגדולים, ועל כן  

וצריך שמלחמה זו בלבד תטריד את האדם, כי היא המלחמה    אין לוותר לו אפי' בהם, כי האדם עלול עי"ז לאבד את העוה"ז ואת העוה"ב,
החזקה יותר ממלחמה גשמית. ואמנם אין לאדם להבהל ממלחמה זו, כי למרות כוחו הרב של היצר הרע כל דבריו הם שקר, ואם יתבונן 

 האדם בשכלו לא יוכל היצר לעמוד כנגדו, כי מעט מן האמת דוחה הרבה מן השקר. )פרק ה'(.

 מזה מבלבל בהם את האדם, ובמה על האדם להתבונן כדי להנצל  הרע שהיצר ספיקות

ויות כדי שהאדם לא יעשה מעשיו לשם שמים, היצר הרע מבלבל אותו בספיקות ביסודות האמונה ועבודת השם, ובכל דבר יש דרך מיוחדת כדי להנצל מטע
 בזה, וכדלהלן. 

 רו הקדמונים והנביאים בזה.שיטיל ספק בהשארת הנפש. ועל האדם לראות מה שדבא' 

 שיטיל ספק בבריאת העולם או באחדות הבורא. ויש לעיין בשער היחוד מה שנתבאר בזה.   ב' ג'
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 להטיל ספק בחובת העבודה, ולחשוב כי הבורא אינו זקוק לה. ויש לעיין בשער הבחינה בטובות האלוקים, ובשער עבודת האלוקים. ד'  

 ש לעיין בזה בשער עבודת האלוקים. להטיל ספק בנבואה ובתורה. וי ה'

להטיל ספק בתורה שבע"פ. ויש להתבונן עד כמה א"א לקיים את התורה שבכתב ללא התורה שבעל פה, ושהתורה עצמה אומרת    ו'
 "ובאת אל הכהנים", והחמירה בעובר על דבריהם שחיובו מיתה.

ד טענת צדיק ורע לו רשע וטוב לו, ויש לעיין בזה בשער  להטיל ספק בשכר ועונש העולם הזה והעולם הבא, העולם הזה מצ  ז' ח'
 הבטחון, והעולם הבא מפני שהוא רמוז רק מעט בתורה, ויש לעיין בזה בדברי הנביאים בזה. 

וכמו כן היצר מנסה להביא את האדם לעצלות ולרדיפת ענייני והנאות עוה"ז, שעל ידי זה לא ישאר זמן לעבודת ד', ובהמשך ינסה   ט'
תות לעסוק רק בעניני עוה"ז ולא בחכמות שאינם נותנות לאדם כבוד בעוה"ז, ועי"ז ירד עד אבדון, ועל האדם שלא לתת ליצר  היצר לפ

 דריסת רגל מתחילה, ולא לעסוק להשיג מותרות אלא רק לנצרך, )ואם יהיה מיותר יוציאו כפי הראוי( ואז ישבר היצר וינגף. 

ראיות שאינם נכונות, ואם שכל האדם זך ולשבש את שכלו ומעשיו ע"י  יצר מנסה להזיקו  ואמנם אדם חכם סכנתו גדולה יותר, כי ה
בתחילה ע"י קצת שקר וירבה יותר ויותר לשכנעו   ,להזיקו מאדהיצר לבלבלו ווהוא חכם מספיק ידע איך לדחותו, אבל בלא זה יכול  

לרעתו, ואין תרופה נגד זה   ומש לי, ונמצא שהשכל שבשקרים עד שיגיע למדרגה שאין בה אמת כלל, ויפסיד את העוה"ז והעוה"ב
אלא שיזהר שלא יטה מדרך אבותיו מחמת שכלו, וידע כי הדורות הקודמים היו חכמים יותר וחשבו על כל זה, וידעו מה טוב ומה רע, 

 ומהו טוב המביא לידי רע. 

סתירה למה שציוו החכמים,    , ואין זהומי שכבר מקיים את המצוות, יכול להוסיף חומרות )מחמת שאיפה לחסידות ולא מחמת התאוות(
מצינו דברים שחז"ל עצמם חייבו להוסיף על המצוות כגון תוספת שבת, ואחד החסידים שהרי הם עצמם אמרו "ועשו סייג לתורה", ו

אמר שמי שאינו מוסיף על מה שהוא חייב הוא מחסר גם במה שהוא חייב, אך אין התוספת מתקבלת אם האדם לא מקיים את מה 
    שהוא חייב.

 דרכים שהיצר הרע מנסה להכשיל בהם את האדם
ולכן לא   שהוא השונא והאויב הגדול ביותר שיש לאדם מנסה בהרבה דרכים להביא את האדם להתרפות מעבודת ד' ולעשותה לא לשם שמים,  היצר הרע

פיתויי היצר, ומהם  ולהלן יובאו י"ב דוגמאות למספיק שהאדם ידע מה צריך לעשות, אלא מוטל על האדם לדעת את פיתויי היצר כדי שידע להשמר מהם, 
 ילמד האדם עוד דברים שהיצר הרע מפתה בהם את האדם, ויזהר מהם.

לפתות את האדם ולקלקל את עבודת ד' שלו בדרכים שונות, ונזכיר י"ב שלבים שהאדם מתמודד בהם מול היצר    מנסה  היצר הרע
 מר מטעויות אלו. הרע, וידיעת הדברים נצרכת לאדם כדי לדעת איך להש

היצר מטעה את האדם לחשוב שהוא צדיק גדול שאין כמוהו, ועליו לדאוג שאנשים ידעו מצידקותו כיון שעי"ז יכבדוהו ויסייעו לו.    א'
שום דבר ממה שבני אדם קטנים כמוהו יכבדוהו, וגם אין בכוחו לגרום אפי' שבני ביתו יכבדוהו,    ועל האדם להתבונן שהוא לא ירויח

ואין חובת האדם אלא למצוא חן בעיני הקב"ה, ורק מי שמוצא חן בעיני הקב"ה, הקב"ה יעשה שיהיה מכובד בעיני הבריות, ואם באמת  
האדם לשלם לקב"ה אפי' מעט מרוב טובותיו עליו, אבל חובתו לעשות   הוא צדיק זו סיבה להוסיף יותר בעבודת הבורא, כי אין בכח

 ככל יכולתו.      

שהנבראים לא יכולים להועיל ולהזיק    עוד מטעה היצר את האדם לחשוב שהוא בעל מדרגה גבוהה בעבודת ד' לשם שמים ובבטחוןב'  
לו, אולם עליו לדאוג שבני אדם ידעו מדרגתו הגבוהה, כדי שיהיה לו כבוד ושם טוב, וכדי שילמדו ממעשיו ועי"ז הוא יקבל שכר גם  

יעבוד את על מעשיהם. ועל האדם להתבונן שלא תהיה לו שום תועלת ממה שבני אדם יעריכוהו ויכבדוהו, ויתכן שדווקא בגלל שהוא  
ד' למטרה זו, בני אדם ירגישו שזו מטרתו, ונמצא שהפסיד גם את ערך המעשים וגם את הערכת בני האדם, וגם אם יכבדוהו, הרי במה  
שנהנה מהמצוות בעוה"ז, הפסיד שכרו בעוה"ב, ועוד כי גם אם שמו יתפרסם לטובה בכל העולם, איזה ערך יש לעוה"ז החולף, ובכל  

בני אדם   רוב  וא"כ לא שוה להשקיע בזה, והמדרגה העליונה מקרה  ואח"כ ישכחוהו,  וגם תהילתו תהיה רק לזמן קצר  יכירוהו,  לא 
במדרגות החסידות היא שיהיה שוה בעיני האדם אם משבחים אותו או שמגנים אותו. והא דכתיב "ועשיתי לך שם" הכונה היא שהקב"ה  

 ורך, אף שמטרת עבודתם היא רק לשם שמים. בחכמתו מיטיב לעבדיו לפעמים בעושר או כבוד לפי הצ

עוד גורם היצר שכאשר האדם עוסק בתפילה או בתורה, מחשבתו תהיה עסוקה בכל מיני חשבונות של רווח והפסד ומה כדאי   ג'
שבתו לעשות ואיך כדאי להשקיע וכדו', או שיחשוב על כל מיני משחקים ואתגרים שכליים, )וכיון שהאדם אינו מקדיש את ליבו ומח

לעבודת ד', ממילא עולות מחשבות אלו בליבו בזמן עבודת ד'(. ואם האדם ת"ח ונבון יהיה תפוס במחשבתו בקושיות ותירוצים או  
בדברים לא מובנים ממה שלמד, או בתוכניות מה ללמוד בעתיד, והנזק במחשבות אלו הוא כפלים מהרווח שיש בהם, ויתכן שתמיד  

מחשבתו עסוקה בדבר אחר, עד כדי שיתכן שיבקש סליחה בפיו ובליבו יחשוב על עבירה. ועל    כאשר האדם עושה דבר אחד תהיה
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האדם להתבונן שאפי' בין בני אדם מי שידבר עם חבירו ויחשוב בינתיים על דבר אחר, ודאי חבירו ימאס בו ויסרב למלא בקשתו, וכ"ש  
 ך לבוראו, וכשיתבונן בזה האדם אז ינגף היצר. אם יחשוב נגדו בעודו מדבר עימו, וא"כ איך לא יתבייש לעשות כ

עוד מטעה היצר את האדם לחשוב שכדי שמעשיו יהיו רק לשם שמים עליו להסתיר את מעשיו הטובים מבני אדם, ויראה עצמו ד'  
ים שהוא אינו  כאדם ריק ולא חכם, ויתחבר עם בני אדם מכל הרמות, ויעשה כמעשיהם באכילה ודיבורים ושחוק וכדו', כדי שיהיו בטוח

צדיק. אמנם מי שיעשה כך הוא ירד בדרגתו מטה מטה, ויפסיד מצוות, ואמונתו תחלש. ועל האדם להתבונן שלא יתכן שבשביל שלא 
לעבוד את ד' בשביל למצוא חן בעיני בני אדם, הוא יגיע לדרגה נמוכה יותר למעט בעשית המצוות בשביל למצוא חן בעיני בני אדם.  

שאפשר לעשותם בשלימות בינו לבין עצמו ראוי לעשות כך, אבל כל דבר שצריך לעשותו לעיני בני אדם כמו   והאמת שרק מצוות
תפילה ותורה וחסד וכדו', אין למעט עשייתם מחשש שיעשה אותם שלא לשמה, אלא ישתדל לקיימם לשמה, ואם יקיימם לשמה לא 

א, שיבחון עצמו אם מטרתו היא למצוא חן בעיני בני אדם או בעיני  יפסיד כלום אם יכבדוהו. והמבחן אם האדם עושה לשם שמים הו
ולהרבות במעשים   ועל האדם למעט במעשים שאינם לשם שמים,  יודע מזה,  זה אם אף אחד לא היה  ואיך היה עושה מעשה  ד', 

 הנעשים לשם שמים.   

לעבוד את ד' מתוך כוונה זו, וזהו "השיתוף הנסתר" עוד מטעה היצר את האדם שהוא צדיק, ומגיע לו שכר בעוה"ז ובעוה"ב, ועליו    ה'
שהאדם עובד את עצמו, וכל מטרתו היא לטובתו האישית, ואילו לא היה לו בזה רווח אישי לא היה עובד את ד' למרות הטובות הרבות 

 פרס.  שהוא מיטיב עמו ולמרות גדולתו וחכמתו. ועל זה אמרו חכמים אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב ע"מ לקבל

עוד מטעה היצר את האדם שאם האדם נוטה לעבירות הוא יחשוב שבעצם אין לאדם בחירה אלא הכל בידי שמים, ומאידך כאשר  ו'  
יבוא לעסוק בענייני העוה"ז יחשוב שהכל תלוי בבחירתו. ועל האדם לזכור מאמר חז"ל הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים, ועי"ז יקיים  

 ני העוה"ז ישליך בטחונו על ד'.כראוי את המצוות, ובעניי

עוד מטעה היצר את האדם לחשוב שעבודת ד' כראוי לשם שמים אינה מחויבת כבר עכשיו, ויוכל לעשותה בהמשך חייו, ואפי' אם  ז'  
ימות ישאר לו רק יום אחד יוכל לעשות תשובה כראוי ויזכה לשכר וינצל מעונש. אולם על האדם לזכור שאינו יודע מתי ימות, ויתכן ש

 פתאום ולא יספיק להכין עצמו כראוי. 

עוד מטעה היצר את האדם להיות בעל גאוה, ולחשוב שהגיע למעלות גדולות והוא מיחידי הדור, ועליו להראות לכולם את מעלותיו  ח'  
הרי איננו נביא  ולזלזל בהם ולהכלימם עד שיתביישו ויחזרו בתשובה. ועל האדם להתבונן שאינו יכול לדעת פנימיותו של כל אחד, ש

שנשלח מהבורא להוכיח, ויתכן שרק כלפי חוץ הוא גרוע אבל בפנימיותו הוא טוב יותר ממנו, שאז זכות אחת שלו שוה הרבה מאד  
כיון שהיא נסתרת, ומאידך ינכו לו מעונש על העבירות כיון שבני אדם מגנים אותו כבר בגללם. וגם אם באמת אותו אדם פנימיותו  

פי מצבו וחכמתו הקב"ה תובע מאותו אדם פחות ממה שהוא תובע ממנו לפי חכמתו. ועוד על האדם להתבונן שאם  גרועה, יתכן של 
 הוא עסוק בחסרונות של אחרים, זה יפריע לו לראות ולתקן את החסרונות שלו.

ת לא יוכל לעשות זאת, עוד מטעה היצר את האדם שירצה לנצל את ימי חייו להצלחות החומריות ולהנאות העוה"ז מפני שכשימוט'  
וכשיהיה לו איזה קושי יתבונן בהצלחת הרשעים ויחשוב שאילו לא יתאמץ בעבודת ד' יהיה לו קל יותר, ואם ירצה לעשות מצוה יחשוב 
שהיא למעלה מכוחותיו או שהיא מזיקה לבריאותו או לממונו. ועל האדם להתבונן שכל צער אחרי שנגמר לא נשאר ממנו שום רושם 

 השכר שיקבל מחמתו נשאר לו לעולם, והנאות העוה"ז חולפות מהר, ואילו עבר עבירה נשארת עליו החרפה בעוה"ז ובעוה"ב.ואילו 

עוד מטעה היצר את האדם שגם אם הוא כבר עשה מצוה הוא יתחרט על עשייתה ויפסיד שכרה, ואם עשה עבירה הוא ישמח בה  י'  
 בולות היצר, הוא ינצל מהם. וירצה לעשותה שוב. ורק אם האדם ישים לב לתח

עוד מטעה היצר את האדם להפריעו מלימוד התורה. ראשית מנסה היצר לבטלו מלימוד התורה ע"י שיחשוב שהוא כבר ת"ח גדול   י"א
ויודע מספיק, ובכל מקרה לא יוכל לדעת את כל התורה, ועדיף ללמוד חכמות שיותר נחשבות בעיני בני האדם מאשר להוסיף בידיעת  

ה ובהבנתה. ואם האדם לא שומע בקול היצר לבטל מלימוד התורה היצר יפתה את האדם לקנא בחבריו החכמים ממנו ולמצוא  התור
בהם חסרונות, וכן לזלזל באלו הפחותים ממנו בחכמתם או בעבודת ד' שלהם, ולשנוא אותם ולהתגאות עליהם ולביישם, ולחשוב 

ו את התורה, ואין מי שעובד כמוהו את הקב"ה. ואם יש מי שעובד את ד' יותר ממנו כאילו הוא כבר יודע הכל ואין מי שמבין כמוה 
יחשוב שבגללו בני האדם והקב"ה לא מחשיבים אותו כראוי, ולכן צריך לקלקל לו ולגנותו. ועל האדם לזכור שחובתו לכבד ולאהוב את  

 שו מרים וקורח. )פרק ה'(. עובדי ד', שזה בכלל כבוד ד' ואהבת ד', ואם לא יעשה כך יענש כמו שנענ

ד'  לעבודת  ומחשבותיו  ליבו  לטהר  ועליו    על האדם  ובמחשבותיו,  נובעים ממה שבליבו  לרע  או  לטוב  מפני שרוב מעשי האדם 
להשתדל שעבודת ד' תהיה לשמה, ולהזהר בכל יכולתו מכל הטעויות שנזכרו בפרקים הקודמים, כדי שלא לעמול לריק אלא יהיו  

וישתדל ככל שיוכל שמעשיו יהיו נקיים וללא פגם, ומעט מעשים בנקיות המחשבה שוים כמו הרבה מעשים שאינם    מקובלים לפני ד',
 בנקיות המחשבה.
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כל הנ"ל הם דוגמאות מעטות לנסיונות שיש בעבודת ד' לשמה, אולם אל יתרפה האדם מחמת רבוי הנסיונות, כי ככל שהדבר יקר  
 ידע גודל המעלה שיש בזה. יותר, הנסיונות גדולים יותר, והמבין

 ויה"ר שנהיה מאלו העובדים את ד' בלב שלם למען שמו הגדול.

 

 שער הכניעה 

 חובת האדם להיות עניו ולא להרגיש חשיבות בגלל מעלותיו
כיצד קונה האדם מעלה זו, ומה צריך חובת האדם שלמרות שהוא יודע את המעלות שהוא קיבל מהקב"ה, הוא לא ירגיש חשיבות עצמית. ובשער זה יתבאר  

  לעשות מי שיש לו מעלה זו, ומה התועלת שיש במעלה זו, ומה ההסתכלות הנכונה על מעלות רוחניות שיש לאדם.

ההפסד המהיר ביותר לעבודת ד' לשם שמים, ולכן אחר שנתבאר בשער הקודם חובת עבודת ד' לשם שמים,  הגאוה בעבודת ד' היא  
צריך לבאר ענין ההכנעה לקב"ה, שזה מרחיק את הגאוה ואת ההתנשאות ואת רצון השליטה על בני האדם, וזה גם יסוד העבדות לבורא  

 )פרק א'(. וההכרה בגדולת ד'.

גיש שפל וחסר ערך, והרגשה פנימית זו גורמת למעשים חיצוניים, והיינו שידבר בלשון רכה ובקול נמוך, הוא שהאדם יר  ענין ההכנעה
ויהיה עניו בשעת כעסו ולא ינקום. ואמנם אין לאדם להרגיש נחות וחסר יכולות, מפני שדבר זה אינו נכון, וגם זה מונע מהאדם לעשות 

רי שהאדם יבין את מעלתו על פני בעלי החיים ועל פני בני האדם הפחותים, וידע מה שהוא צריך, וזו מידה מגונה, אלא הכונה שאח
איזה מידות הם טובות ואיזה מידות הם מגונות, אז ההכנעה היא משובחת. והנה ההכנעה לבני אדם שהוא נזקק להם )כגון הא דכתיב 

יותר מלימודה" להכנע לפני מי שמלמדו את הדרך    "ועבד לוה לאיש מלוה" להכנע למלוה, ומה שאמרו חז"ל "גדול שימושה של תורה
הישרה(, היא דבר ראוי, אמנם הכנעה זו אינה נוהגת לא בכל אדם ולא בכל זמן ובכל מקום, אבל ההכנעה לפני הבורא נוהגת בכל אדם 

יכול זו מדובר בשער זה, שהיא המדרגה העליונה בהכנעה, ועל ידה האדם  להתקרב לקב"ה   בכל שעה ובכל מקום, ורק על הכנעה 
 )פרק ב'(. ולהיות מקובל ורצוי לפניו.

עזרה של אדם הנמצא במצב יותר    ג'היות האדם נצרך לעזרת אחרים מחמת אסון או עוני.    ב'כח חלש.  א'    - י' סיבות טבעיות להכנעה
כשהאדם רואה שהוא   ח'רות.  כשיש לאדם צ ז'  היות האדם עבד.    ו' היות האדם במאסר אויבו.    ה' אי יכולת לפרוע חוב.    ד'טוב ממנו.  

כשמתקרב יום המות והוא זוכר שיהיה עליו למסור דין וחשבון   י'כשד' מוכיח אותו על עוונותיו.    ט'  כפוי טובה לקב"ה על רוב חסדיו.
 )פרק ג'(. על מעשיו.

כשמשבחים אותו על    ג' כשהוא פוגש חכמים וצדיקים.  ב'  כשהוא מתעסק עם בני אדם.    א'  -ז' מצבים שעל האדם להיות בהכנעה
כשהקב"ה מיטיב  ה'  כשמגנים אותו )ויודה אז לקב"ה שעורר אותו לחזור בתשובה(.    ד'מידותיו הטובות )ויזכיר אז לעצמו את עוונותיו(.  

לזה הוא כדלהלן: שאם האדם טרוד יותר    )דהנה רבוי ממון ניתן לאדם או לטובתו או לנסותו או לרעתו, והמבחןלו והוא מרוצה ממצבו בעולם,  
  בעבודת ד' מאשר בשמירת הממון, ומוסיף בעבודת ד' בגלל הממון, והוא משתמש בממון לעבודת ד', ואינו שקוע בממון ואינו בוטח בו, זה מראה 

ד', ואין לו הנאה מממונו, זה מראה  שזה לטובתו, ואם האדם טרוד בשמירת ממונו ובנסיונות להרויח, יותר מאשר במה שהוא חייב בגללו בעבודת 
שזה לנסותו, ואם האדם שקוע בהנאות שיש לו מממונו יותר מאשר בעבודת ד' ומקיום המצוות בממונו כפי הראוי לפי טובות ד' עליו, זה מראה  

כשהוא עוסק בעבודת   ז'  כשהוא לומד על השכר ועונש שד' נותן, והוא יודע שהוא אינו עובד את ד' כראוי.  ו'  שהממון ניתן לו לרעתו(.
 )פרק ד'(. ד', )ויזכור שזה כלום לעומת מה שהוא חייב לעשות(.

דע מאין באת )מטיפה סרוחה, ומה היה מזונו בבטן אמו, ודברים נוספים    א'  -ז' דברים שההתבוננות התמידית בהם מביאה להכנעה
שיום מותו מתקרב, ואז לא ישאר לו כלום, ומה ג'  ותם ממנו.  הצער והקשיים שהוא עובר בעולם, דברים שאינו יכול לדח  ב'מעין זה(.  

גדולת הבורא וגבורתו. )ויכול    ה'היותו צריך לתת דין וחשבון על כך שלא מילא את חובותיו לבורא כראוי.    ד'יהיה עם גופו אחרי מותו.  
י' הנביאים הקטינו עצמם לפני המלאכים,  להגיע לזה ע"י התבוננות בגדולת התנאים והאמוראים, ויותר מהם היו הנביאים, וכמה אפ

והמלאכים משתחוים לבורא. אמנם בעל שכל יכול להגיע לזה ע"י התבוננות בחכמת הבורא הנראית בבריאה, וכמה הוא קטן לעומת 
וכולם  התהפוכות שיש במעמד ובמצב בני האדם,  ז'  העונש הגדול שיקבלו בעלי גאוה.  ו'  העולם, והכל כאין לעומת הבורא יתברך(.  

  סופם למות. ואם האדם לא יסיח דעתו מז' דברים אלו, ויהיה תמיד בהכנעה, וטבעו יהיה להיות נכנע, ויתרחק מהגאוה, עי"ז לא יחטא. 
 )פרק ה'(.
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ב'  להכיר בגדולת הבורא וגבורתו וחכמתו ומידותיו, ושהוא כ"כ מרומם עד שאין דומה לו.    א'  -י' הנהגות שצריך הנכנע לנהוג בהם
שיהיה סבלן כשעושים   ג'מה התורה והשכל מחייבים את האדם ומלמדים אותו איך לבוא לידי הכנעה ומתי להשתמש בה.  שידע  

שיטיב לאחרים וידבר עליהם ויחשוב עליהם טוב, ולא יגנה אפי' בהמה שמתה כדי   ד'דברים נגדו, והוא הנקרא "מעביר על מידותיו".  
שיהיה נכנע בדיבור ובמעשה, ואף במחשבה   ה'עשו דברים כנגדו אף אם אינם ראויים לכך.  להתרגל לדבר רק טוב, ויסלח לאנשים אם י

שלא  ו'  יהיה נכנע, ואמנם לא תהיה ההכנעה בשוה לכל אדם, אלא לפי מעלתם ולפי מה שהוא נזקק להם בגשמיות או ברוחניות.  
ולפני בני אדם למה אינו בדרגה גבוהה יותר, ויתפלל   יסתפק בדרגתו בעבודת ד', אלא תמיד ישאף ליותר, ויתרעם על עצמו לפני ד'

שיסתפק במועט בענייני הגשמיות, כדי שיוכל לשאוף לרוחניות    ח'שכשהוא עוסק בעבודת ד' לא יחוס על כבודו.    ז'לד' שיעזרהו בזה.  
כבוד ת"ח לא יסלח, וכן כשהוא   שאע"פ שהוא סולח לבני אדם על דברים הנוגעים לו,  מ"מ בדברים הנוגעים לכבוד שמים אוט'  כראוי.  

רואה בני אדם העושקים איש את רעהו, לא יוותר, אלא יסייע לנגזל לקבל את ממונו. וילמד את בני האדם מה טוב לעשות, ויוכיחם  
ל נמוך, שימעט בדיבור ובשחוק ובשבועה בשם ד', וידבר בקו  י'ויזהירם מן הרע כפי יכולתו, ויעניש את מי שצריך להעניש ללא הכנעה.  

 )פרק ו'(. ויפרוש מדיבורי שקר ושחוק, ולא ישמח בתענוגי העולם, ויעשה דברים אלו מתוך הכנעה ולא מתוך גאוה.

בעת הפסד או צרה הוא ב'  כשמבזים אותו הוא מתגבר על כעסו, ואינו נוקם אלא סולח.  א' -ה' סימנים למי שיש בו מידת ההכנעה
כשמשבחים אותו הוא חושב ואומר שזה כלום לעומת מה שהוא חייב לעשות, ואולי    ג'מקבל גזירת הבורא באהבה ומצדיק את הדין. 

המעשה שעשה אינו רצוי לפני ד' מחמת שכונתו בעשייה אינה כראוי, ואם משבחים אותו במה שלא עשה, יאמר שיש לו מספיק 
ואינו רוצה ינסה   עוונות  יודה, ולא  נכון. ואם מגנים אותו שעשה רע, לא יחפש להצטדק אלא  להוסיף עליהם שבח על דבר שאינו 

להאשים או להכלים את מי שגינהו, אלא יאמר לו שהאמת שעוונותיו רבים עד שאם היה יודע היה מתרחק ממנו כדי שלא יענש גם  
מיטיב עמו בכך שהעלים ממנו את עוונותיו האמיתיים, וכן היטיב לו   הוא. ואם מגנים אותו במה שלא עשה, יאמר למספר שהקב"ה 

כשהוא עולה לגדולה הוא נשאר ד'  בזה שמנעו מעוון זה, ועל המספר להזהר שזכויותיו לא יעברו למי שהוא מדבר עליו לשון הרע.  
של בחטא שאין בי"ד יכולים לעונשו, אם נכה'  באותם הנהגות של הכנעה כמו קודם, והוא מוסיף בהכנעה ובהטבה ובכיבוד אחרים.  

 הוא מקבל על עצמו את העונש המגיע לו לפי התורה. )פרק ז'(. 

עבודת ד' מחייבת להתנהג בהכנעה כלפי הבורא, כעבד כלפי אדונו, ולהתרחק מהכבוד והגאוה שהם   -ההכנעה היא היסוד לעבודת ד'
א שבלי ההכנעה גם שאר המידות הטובות אינם בגדר עבדות לבורא,  ההיפך מעבדות, מפני שעבד המתנהג כמו אדון אינו עבד, ונמצ

 וגם יסוד עבודת התשובה זו ההכנעה. )פרק ח'(. 

אם האדם מתגאה בגלל שיש לו יתרון גשמי, כגון בגופו או בתכונותיו או בממונו, זו סתירה    - איזו גאוה היא טובה ומסייעת להכנעה
למי שנתן לו את הטובה הזו, והוא חושב שהטובה הזו היא מכוחו, והיא תישאר אצלו    להכנעה, מפני שבהכרח שהוא לא מכיר ומודה

רוחניות סותרת  גאוה על מעלות  וסנחריב(. אמנם  כמו שהיה אצל פרעה  היא סיבה שהטובה תיפסק ממנו,  כזו  )ומחשבה  לעולם, 
ת אלו, ולא יעריך כראוי את חכמי וגדולי הדור, להכנעה רק אם היא גורמת שהוא יסתפק במה שיש לו, ויזלזל באחרים שאין להם מעלו

אבל אם הוא מתגאה במעלותיו מחמת הכרת הטוב וההודאה לבורא שנתן לו אותם, וזה גורם לו להתאמץ יותר בעבודת ד', ולנהוג 
 בהכנעה ובכבוד עם אחרים, גאוה כזו אינה סותרת להכנעה אלא מסייעת להכנעה. )פרק ט'(.

אם מצבו משתנה    ב'שהוא שמח בחלקו ומסתפק במועט ואינו דואג מהעתיד.  א'    -ולם הזה ולעולם הבאו' תועליות מההכנעה לע
)והיה מלך אחד שאמר שהוא הולך מהר מפני שזה יותר רחוק  הוא מוצא חן בעיני בני אדם ומסתדר איתם.  ג'  לרעה הוא מסוגל לסבול זאת.  

חד אמר שזכה להשפעה על כל בני האדם בזכות שבכל אדם היה רואה איזה מעלה יש  מגאוה וגם בגלל שעי"ז הוא מספיק יותר דברים. וחכם א 
לאותו אדם ואין לו, שמי שהוא יותר חכם ממנו מסתמא הוא גם יותר ירא שמים, ומי שהוא פחות חכם נחשב פחות חוטא בגלל שתובעים ממנו  

עשה פחות עבירות, ומי שיותר עשיר מסתמא עשה יותר צדקה    פחות, ומי שמבוגר יותר מסתמא עשה יותר מצוות, ומי שצעיר יותר מסתמא

הוא מקיים את המצוות בזריזות  ה'  יותר קל לו ללמוד חכמה מהחכמים, מפני שהוא נמשך לחכמים ומכניע עצמו לפניהם.    ד'  וחסד, וכו'(.
 ר יותר. מעשיו הטובים רצויים לפני ד', ועוונותיו נמחלים מה ו'ולא מתגאה בקיומם ולא מזלזל בהם. 

מתוך מעלות ההכנעה שהוזכרו בשער זה אפשר ללמוד מעלות נוספות שיש להכנעה, ועל האדם לזוכרם, ולחשוב תמיד איך    -סיום
ולהתפלל על כך )ולמקללי נפשי תדום ונפשי כעפר לכל תהיה(, ולהזהר מהיצר הרע שמכשיל את האדם בגאוה וברצון לכבוד ,  לקנותם

 ים לא נזהרים בזה הוא עצמו יזהר מזה בלא להתעצל. )פרק י'(.      ושליטה, ואף מי שרואה שאחר 

 

 

 שער התשובה 
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 חובת תיקון החטאים ע"י תשובה, וביאור דרכי התשובה 
אלו דברים חייב האדם לדעת כדי   לחטוא, הקב"ה נתן לאדם את הדרך לתקן את החטא ולשוב אליו. ובשער זה יבואר  לולהיא שהאדם ע  המציאותכיון ש

את האדם    ים מביא  אלו דברים,  )חרטה, עזיבת החטא, בקשת מחילה, וקבלה לעתיד, ובכל אחד מאלו ה' פרטים(  דרכי התשובהמהם    שיוכל לשוב בתשובה,
)וגם   שכל אדם יכול לחזור בתשובה ר, וכן מבואבסיום השער מבואר מהי דרגתו של בעל תשובה . אלו דברים מרחיקים אותו מן התשובהלעשות תשובה, ו

, ושעל האדם להתעורר  בעבירות שקשה יותר לחזור מהם בתשובה, אם האדם עושה מה שבכוחו יש לו סייעתא דשמיא מיוחדת להשלים את התשובה(
 ולשוב בתשובה לפני שיהיה מאוחר. 

שלפעמים מעשיו טובים ולפעמים רעים, וגם התורה מזכירה  הנה האדם מורכב מכוחות מנוגדים, וזה גורם    - ההכרח לשוב בתשובה
שיצר לב האדם רע מנעוריו וכדו', ונמצא שיש לאדם חטאים, והבורא ברחמיו ובאהבתו לאדם נתן לאדם אפשרות לשוב בתשובה,  

לקבל את ולתקן את מה שקלקל ולהשלים את מה שחיסר, ולא עוד אלא ששלח את הנביאים לזרז וללמד על התשובה, והבטיח  
התשובה אף אם האדם חטא זמן רב. ובאמת אף רוב הצדיקים הם בעלי תשובה, וצדיקים שלא חטאו כלל אינם מצויים בכל דור. ולכן  

 קבעו רבותינו בתחילת התפילה ברכת "הרוצה בתשובה" ו"המרבה לסלוח". )פתיחה(.

שאדם שהחסיר מקיום המצוות או ע"י שעשה עבירות, מתקן את מה שקלקל ושב לעבודת ד'. ודרך התשובה    ענין התשובה הוא
תתבאר להלן בפרק ד'. ואמנם בתחילה צריך החוטא להמנע מעשית עבירות ולעשות מעשים הפוכים ממעשה העבירה, עד שיגיע  

 יהיה בריא. )פרק א'(.למצב הרצוי, כפי שברפואת הגוף צריך בתחילה לתקן את הקלקול עד ש

חרטה בלבד, שאינה מונעת את האדם מעשית העבירה כשמגיע הנסיון לידו, ודבר זה אינו נחשב תשובה. א'    -ג' סוגים של תשובה
מי שמנסה לעמוד כנגד יצרו, ועדיין הוא חוטא לפעמים, ודבר זה אינו תשובה שלימה, ואין העבירות מתכפרות עד שהאדם יפרוש    ב'

מי שעשה את כל תנאי התשובה, והגביר שכלו על תאוותו, ועושה תמיד חשבון הנפש, והוא ירא ובוש מהבורא,   ג' לגמרי.  מהעבירות  
 וזוכר תמיד את עוונותיו ומבקש עליהם מחילה. ותשובה זו היא סיבה למחילת עוונות. )פרק ב'(.

שידע    ג'שידע את גנות החטא שעשה.  ב'  הוא חטא.  שידע בודאות שא'    -ז' דברים שהחוטא חייב לדעת כדי שיוכל לשוב בתשובה 
שיזכור    ו'שידע שע"י תשובה הוא יכול לתקן את החטא.  ה'  שידע ששום חטא לא נשכח ואין ויתור על החטא.  ד'  שמגיע לו עונש.  

כנגד ההפסד    שהחטאים סותרים את חובת הכרת הטוב לבורא, ויחשב הפסד המצוה בעוה"ז כנגד שכרה בעוה"ב, ושכר העבירה בעוה"ז
 שיהיה מוכן לסבול את הצער בעזיבת המעשים הרעים, ויחליט החלטה ברורה לשוב בתשובה. )פרק ג'(. ז'בעוה"ב. 

בקשת  ג'  עזיבת החטא, שזה מראה שהוא מאמין בשכר ועונש.  ב'  החרטה, שזה מראה שהמעשה מגונה בעיניו.    א'  -ד' עיקרי התשובה
קבלה לעתיד, שזה מראה שהוא יודע כמה כמה החטא חמור. ואנו רואים שגם אדם החוטא  ד'מחילה, שזה מראה שהוא נכנע לבורא. 

 לחבירו, הדברים הנ"ל הם סיבה שהוא יסכים לסלוח לו. )פרק ד'(. 

החרטה כוללת פחד מעונש, לב נשבר והכנעה, עשית מעשים המראים שהוא מתחרט,   -ה' פרטים בכל אחד מד' עיקרי התשובה
ה עצמית. עזיבת החטא כוללת פרישה מדברים האסורים, פרישה מדברים המותרים העלולים לגרום לדברים אסורים, בכי וצעקה, תוכח

פרישה מעבירות מחמת פחד מעונש הבורא אף כשיש לאדם אפשרות לחטוא, פרישה מעבירות מחמת בושה מהבורא, שיגיע למצב  
שהחטאים אינם קטנים, זכירה תמידית של החטאים, תענית ביום  שלא יהיה לו חשק לחטוא. בקשת המחילה כוללת וידוי והכרה  

ותפילה בלילה בהיות מחשבותיו פנויות, רבוי תפילה למחילת עוונות, לסייע לאחרים שלא לחטוא ולשוב בתשובה. קבלה לעתיד 
או הצער מהעבירות  כוללת הכרה שההנאה מהעבירות או הצער מחמת המצוות בעוה"ז הם דבר זמני וחלש ואילו ההנאה מהמצוות  

בעוה"ב הם דבר נצחי וחזק ואמיתי, וכן יזכור שיום מותו יבוא והבורא יענישו על חטאיו, ויזכור את הימים שהוא חטא לבורא שהיטיב 
ה  לו, ויחזיר מה שגזל וימנע מעבירות נוספות, ויוכיח את עצמו על שחטא כנגד ד' הגדול. והמקיים כ' דברים אלו, קיים את עיקרי התשוב 

 בשלימות. )פרק ה'(.   

הכרה עצמית בגדולת ד' ורוממותו והטבתו, ובחובת קיום המצוות. וכיון שבאופן זה    א'  - ד' דברים המביאים את האדם לתשובה
בכל הדורות והמקומות הקב"ה מעורר את האדם    ב'האדם מרצונו שב בתשובה, ראוי שהקב"ה יסלח לו על עוונותיו ויקרבהו לעבודתו.  

 ג' ובה, שהרי גם אחרי סיום תקופת הנביאים יש בכל הדורות ובכל הארצות צדיקים המעוררים את בני האדם לעבודת ד'.  לשוב בתש
אדם שקיבל בעצמו עונש וחוזר בתשובה כדי להנצל מהעונש. ומעלות התשובה ד'  התבוננות בעונש החמור שבא על בעלי עבירה.  

 וקבלתה לפני הבורא, כפי הסדר הזה. )פרק ו'(.

והנה  אדם שהורגל והוסכם אצלו לעבור עבירה מסוימת, עד שנעשית לו כהתר, אינו יכול לעשות עליה תשובה.  א'    -מפסידי התשובה

באמת גם עבירה קטנה אם עוברים עליה פעמים רבות היא חמורה, מפני שזה מראה שהוא מזלזל בדבר ד' ואזהרותיו. וכן ע"י רבוי הפעמים היא  
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המורכב מהרבה חוטים דקים וחלשים שהוא חזק מאד. וכן אפי' דבר קטן הוא חמור מאד בעצם הדבר שאדם מוכן לעבור על  נעשית גדולה, כחוט  

ומאידך גם עבירה רצון ד'. ועל האדם לזכור שגם אם בני האדם לא יודעים על העבירה, וגם אם הוא עצמו שכח ממנה, הקב"ה יודע וזוכר הכל.  
אדם שרוצה ג'  אדם שעבר אותה עבירה שכבר שב עליה בתשובה.    ב'והולכת עד שנמחקת לגמרי.  גדולה ע"י תשובה היא מתקטנת  

ועל האדם להרבות לעצמו זכויות כשהוא  לעשות עבירות ולהנות מכך, ומתכנן לחזור אח"כ בתשובה, אין מספיקין בידו לעשות תשובה.  

אדם שעושה תשובה רק על חלק מעוונותיו, כגון רק מעבירות שבין אדם  ד' מסוגל לכך, ולא לדחות דבר זה לעתיד, כי מי יודע מה ילך יום. 
למקום. ואמרו חז"ל שהמתוודה על עבירה ואינו חוזר בו, הרי הוא כטובל ושרץ בידו, ולא עלתה לו תשובה. וכן הוזכרו בפרקים הקודמים 

 עוד הרבה ממפסידי התשובה. )פרק ז'(.

מי שחטא בכך שלא קיים מצוות עשה שאין עליהם חיוב כרת, ע"י חרטה   -לא חטאהאם בעל תשובה נמצא במדרגה של צדיק ש
וידוי עזיבת החטא וקבלה לעתיד הרי הוא שוה לצדיק שלא חטא. ומי שעבר על מצוות לא תעשה שאין בהם כרת, ועשה תשובה  

לחטוא יותר, ואינו מתגאה במעשיו שלימה, ותמיד הוא זוכר את חטאו ומבקש מחילה ומתבייש ומפחד ונכנע לבורא, ומשתדל שלא  
הטובים, הרי הוא בדרגה יותר גבוהה מצדיק שלא חטא, מפני שהוא יותר שמור מגאוה, והגאוה והחניפות גרועים יותר מעבירה. ומי 

דאי שעבר על לא תעשה שיש בו חיוב מיתה או כרת כגון חילול ד', ושב בתשובה, אינו נמחל לו אלא ע"י תשובה יסורים ומיתה, וו
 שהוא בדרגה פחותה ממי שלא חטא. )פרק ח'(.

עבירות שבין אדם למקום )כגון כפירה והרהורי עבירה וחובות הלבבות ומעשי איסור שאין    -מאיזה עבירות קשה לשוב בתשובה
ים. אבל  בהם נזק לבני אדם(, אפשר לשוב עליהם בתשובה כל זמן שהאדם חי והוא בהכרה, ע"י שיתקן מעשיו מכאן ולהבא לשם שמ

נוספים שקשה לשוב עליהם בתשובה הם  ודברים  יכול לתקן מה שקלקל לחבירו.  עבירות שבין אדם לחבירו, לפעמים אין האדם 
רציחה ואפי' בגרמא, או מוסר שגרם לאבד ממון חבירו,  דברים שאינו יכול לתקן את מה שעשה, כגון עבירות שהאדם הורגל בהם, או

ה ממזר, או המרגיל עצמו לשקר או לדבר לשון הרע או להתלוצץ מבני אדם, או מסית ומדיח, או הנמנע או הבא על הערוה והוליד ממנ
מלהחזיר אחרים בתשובה כדי שלא יפסיד ממון וכדו'. אמנם גם בעבירות אלו, אם האדם עוסק בתשובה ככל שביכולתו, הקב"ה מיקל 

רת הזרע הפסול, או שיהיה לו ממון להחזיר למי שלקח ממנו, והקב"ה עליו לחזור בתשובה, ומסייע לו לתקן מה שקלקל, )כגון שיכ
יסבב שיוכל לבקש מחילה, ואם אינו יודע ממי גזל יביאו הקב"ה להוציא ממון לתועלת הרבים וגם מי שגזל אותו יהנה מזה, וכדו'(,  

 לו את הדרך לכך. )פרקים ט' י'(. ונמצא שמי שבאמת רוצה לשוב בתשובה, לא תהיה לו שום מניעה מלעשות זאת, והקב"ה יראה

איך עושים תשובה, נמצא שאין לאדם הסבר מדוע אינו עושה ו למה לאחר שהתברר בפרקים הקודמים -התעוררות לשוב בתשובה 
תשובה, וממילא על האדם לחשוב איך לשוב בתשובה, ולא להתעצל ולא להשתהות מלעשות זאת )שהרי רק המזרזים עצמם לעבודת  

ם לטוב(, וירחם על נפשו )שהיא הדבר החשוב ביותר שניתן לאדם(, וירומם את נשמתו, ויעשה זאת לפני שיהיה מאוחר, הבורא זוכי
ויתבייש מבוראו על שנהג כלפיו באופן שלא היה נוהג אפי' כלפי בני אדם, ויזכור שאין אדם יודע יום מותו )שהרי בכל חודש מתים 

יהיה(, ויקיים כל מה שהוא מבין בשכלו שהוא חייב בעבודת הבורא )דאל"כ נמצא שמה שיש    הרבה בני אדם, ואף אחד לא יודע מי זה
לו יותר שכל, יגרום שתהיה עליו יותר תביעה(, ויזכור שהקב"ה מעורר אותו ללכת בדרך הישרה ולחזור בתשובה. וגם מי שחטא רוב 

 ה להיות בין המזדרזים לשוב בתשובה בלב שלם, אמן. )פרק י'(. ימיו יכול לשוב בתשובה, והקב"ה מוחל לו על כל מעשיו הרעים. ונזכ

 

 שער חשבון הנפש 

 באלו דברים יתבונן האדם ויגיע לקיום המצוות ושלימות הנפש
ן ונבכח המחשבה וההתבוננות להשפיע על האדם מבפנים ולשנות את שאיפותיו רצונותיו ומעשיו, ובשער זה מובאים ל' אופנים שונים שעל האדם להתב 

בחן את עצמו האם הוא מקיים חובותיו לבוראו, ומחשבות אלו מביאות את האדם לקיום המצוות כראוי ולשלימות הנפש יבהם תמיד במחשבה עמוקה, ו
 ולמעלות עליונות.   

 חשבון הנפש הוא אחד מתנאי התשובה, והוא מעורר את הנפש לדברים שעל ידם הנפש מגיעה לשלימותה בעולם הזה ובעולם הבא. 

 שהאדם יושב וחושב בינו לבין עצמו האם הוא מקיים את חובותיו לבוראו כראוי. חשבון הנפש הכונה 

 חובת חשבון זה מוזכרת בתורה ובנביאים ובכתובים. )פרק א'(.

כות  חשבון הנפש אינו שוה בכל אדם, מפני שחובת עבודת ד' אינה שוה בכל אדם, אלא היא תלויה במידת הכרתו כשרון שכלו וזַ
יה במידת הכרתו את טובות הבורא עליו, ועל האדם לדקדק מאד בבירור מה הוא חייב בעבודת ד', ויעשה מה  הבנתו, וכן היא תלו
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יכולתו, והמצוות שאין ביכולתו לעשותם צריך לדעת אותם ולרצות לעשותם, ואז הקב"ה ידון אותו לזכות, ולא יזלזל במילוי חובותיו  בש
 ב'(.לבוראו פן יהיה אבוד ביום הדין הגדול. )פרק 

 שלושים אופנים של חשבון הנפש
א"א למנות את כל האופנים של חשבון הנפש, ולהלן יבוארו ל' אופנים מתוכם, ועל ידם יבין האדם חובותיו, אם יתנם אל ליבו ויקבל  

 על עצמו לחשוב בהם ולזכור אותם תמיד.

על האדם להתבונן בגודל טובות הבורא עליו    -התבוננות בחובת האדם לבוראו על בריאת גופו ושכלו ועל נתינת התורה  ד'-א'
שבראו בטובו יש מאין ללא שהיתה לו זכות קודמת כדי להברא, וברא את גופו בתכלית השלימות, וסיפק לו את צרכיו לפני ואחרי  

על ידי זה לאושר  לידתו, ונתן לו שכל מבין ומידות טובות, ונתן את התורה שהיא מאירה את עיניו כיצד לקיים את רצון הבורא ולזכות
בעולם הזה ובעולם הבא. ויתבונן כמה היה חייב אילו אדם היה מיטיב לו מעט מטובות אלו, כ"ש שהבורא היטיב לו טובות אלו בצורה  

 חזקה יותר ממה שאדם היה יכול לעשות.

כראוי  ה' ללמוד את התורה  ולעיין  על האדם להתבונן מדוע הוא מתעכב מללמוד כראו  -התבוננות בחובת האדם  י את התורה 
 חובה זו גדולה יותר ממה שהאדם היה משקיע בקריאת מכתב מאת המלך.יתבונן שבעומקם של הדברים הכתובים בה, ו

כאשר האדם מרגיש רצון לעשות דבר כנגד רצון הקב"ה, עליו להתבונן שכל   -התבוננות בחובת האדם שלא להמרות רצון בוראו   ו'
ואברי האדם עצמו פועלים באופן שבו בראם הבורא, ואילו לא היו פועלים כך לא היה לו קיום, וא"כ   העולם כולו כולל יסודות העולם

איך הוא מהין להשתמש באותם כוחות כנגד רצון בוראו, ואינו חושש שגם כוחות אלו יפסיקו לפעול כראוי כדי שלא לסייע לו להמרות 
 רצון בוראו. 

כבר נתבאר בשער עבודת האלוקים פרק ה' מהם חובות האדם לבוראו כחובת    -" כראויהתבוננות בחובת האדם להיות "עבד השם   ז'
עבד לאדונו, ועל האדם להתבונן אם הוא מקיים חובות אלו כראוי בהתאם לטובות הרבות שהקב"ה מיטיב בכל עת לגופו ולשכלו, וד'  

מה שהוא נתן לו כפי שצווה, ומעלת ישראל שזכו משגיח עליו בכל עת ורואה את כל מעשיו הגלויים והנסתרים האם הוא משתמש ב
 להיות עבדי הבורא גדולה משאר האומות שלא זכו לכך.    

על האדם להתבונן האם הוא מאמין בד' )קדמותו, שלילת   -התבוננות בחובת האמונה השלימה וכוונת המעשים רק לשם שמים  ח'
א ומנהיג יחיד לעולם(, והאם הוא מכוין בעבודת ד' רק לשם שמים ולא הגשמות, שהוא ראשון והוא אחרון, יחודו ואחדותו, והוא בור

כדי להרויח כבוד וכדומה מבני אדם, ולא כדי לקבל שכר בעוה"ז או בעוה"ב, שהרי אם יש לו כוונות נוספות אין זו עבודה שלימה,  
 והקב"ה יודע כל מה שבלב האדם. 

יש בעבודת השם ג' סוגי מצוות: א' חובות הלבבות, ונתבאר עניינם    -התבוננות בחובת קיום מצוות האברים והלבבות בשלימות  ט'
בספר זה. ב' חובות האברים כמצות סוכה וציצית ושבת וכדומה, שאינו מזיק שליבו יהיה טרוד בדברים אחרים בזמן עשייתם, אלא  

מצות השם. ג' חובות האברים והלבבות יחד, כגון תפילה לימוד התורה הודאה ושבח לקב"ה   שבתחילת המעשה צריך לכוון בהם לשם
וכדומה. ועל האדם להתבונן האם הוא מקיים כל אחד מסוגי חובות אלו בתורה הטובה ביותר. והיינו שבקיום חובות הלבבות יהיה כל 

לה ושבח לבורא, עליו להכין גופו בנקיות ולהיות במקום ללא ריח  ליבו תפוס בעבודת ד', ובקיום חובות האברים והלבבות יחד כמו תפי
רע, ולא להתעסק בשום פעולה אחרת אפילו אם זה מצוה, ולפנות מחשבתו מכל מחשבה אחרת, ולדעת מה הוא אומר ולמי הוא מדבר  

את אדונו והוא עצמו לא בא ואין    ומה הוא מבקש, ואמירת תיבות התפילה ללא כוונה הרי זה כקליפה בלא פרי וכשולח בני ביתו לקבל
התפילה מתקבלת באופן זה, ומטרת התפילה היא כלות הנפש וכניעתה אל האלוקים, והכרת רוממותו, ונתינת שבח והודאה לשמו,  
והשלכת כל יהבו עליו. ואנשי כנסת הגדולה תיקנו נוסח מסודר לתפילה לבטא את הרגשי הלב, מפני שקשה לאדם לרכז מחשבתו 

א מילים, ועל האדם להיות מרוכז כולו בתוכן התפילה. וכאשר האדם עושה מצוה ממצוות האברים עליו לעשותה מתוך רצון  בזה לל
 לקיים מצות הבורא ולרוממו ולהודות לו ולשבחו ולירא מלפניו, ויזכור שזו מצות המלך, ואז יעשה את המצוה בחריצות וזריזות.  

על האדם להתבונן שהקב"ה מסתכל תמיד על מעשיו   - ופנימיותו יהיו כראוי לעבודת השם התבוננות בחובת האדם שחיצוניותו    י'
ועל פנימיותו, ושזה מחייב אותו שדברים אלו יהיו כראוי, ושעליו לקשט את מעשיו ומחשבותיו לפחות כפי שהיה מתקשט לפני מלך 

ו וזה יביא אותו להוסיף בעבודת ד', והקב"ה יעבור לו  בשר ודם, וכאשר האדם יחשוב על זה תמיד הוא ירגיש את המצאות הבורא אית
להתעלות למדרגה העליונה ממעלות הצדיקים, ויראה בלי עין וישמע בלי אוזן וכו', וישמח בכל מצב שהקב"ה זימן לו, וימאס בכל מה 

 שהקב"ה מואס.   

וחות כדי להשתמש בהם לעבודת השם,  על האדם לדעת שהקב"ה נתן לו כ  -התבוננות האם קיים עד עתה חובותיו לבוראו   י"א
 ועליו להתבונן בכל יום האם ניצלם כראוי. 
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באופן הרגיל עיקר שאיפת האדם היא להוסיף   -התבוננות שעליו לשים עיקר מגמתו לענייניו הרוחניים, ולא לעניינים גשמיים  י"ב
א ברור שהוא יצליח בהשתדלותו בזה, וגוף האדם על קנייניו הגשמיים, והאדם מתמסר לדברים אלו אף כשיש בדבר קושי, ולמרות של

קיים זמן קצר בלבד, והאדם לא יכול להבטיח את בריאותו, והכל בידי שמים, ובאמת על האדם להשתדל לפרנסה רק לצרכים החיוניים  
צו לדאוג לענייניו  שלו, כי העושר מביא לידי מותרות, והעוני מפסיד לאדם מוסר ותורה. ומאידך על האדם להפנות את כוחותיו ומר

הרוחניים, מפני שהנשמה חשובה יותר מהגוף בכמה דברים, ודברים אלו עומדים לאדם גם אחרי מותו, והאדם יתבע אם לא השתדל  
 בענייניו הרוחניים כפי הכרתו. 

גדולים    על האדם להתבונן שככל שהבנתו ויכולתו  - התבוננות שעל האדם לעבוד את בוראו בהתאם לרמת הבנתו ויכולתו  י"ג
יותר, הוא מחויב יותר בעבודת השם, כיון שהכוחות המיוחדים שיש לו ניתנו לו לצורך עבודת השם, ואם לא ינצל כל כוחותיו הוא יתבע  
על כך, ואם הוא משתמש בכוחותיו למותרות העולם הזה זה יגרום שיהיה לו פחות כח לעבודת השם, ולא יתרץ את עצמו שאילו היה  

ר היה עובד את השם יותר, כיון שמחשבה זו היא טעות גדולה ואינה פוטרת את האדם מקיום חובותיו, ואין לדחות עשיר או חכם יות
 למחר מה שאפשר לעשות היום, פן מחר לא יוכל לעשות זאת או שלא יחיה. 

ב אותו כדכתיב  על האדם להתבונן שכפי שהוא אוהב מי שאוה  -התבוננות שעל האדם לאהוב את בוראו ולהתמסר לעבודתו   י"ד
"כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם", ובמיוחד אם אותו אוהב גם מסייע לו בפועל גם הוא אוהב אותו מאד ומשתדל בטובתו בכל  
כוחו, ק"ו שיש להרגיש כך כלפי הבורא שאוהב אותנו ומיטיב לנו, וכבר את אבותינו אהב וכרת עמם ברית, ועלינו לאהוב את הבורא  

תו, אלא שהיצר הרע מסתיר זאת מאתנו, ובמשך הזמן השפעת היצר הרע מתחזקת יותר ויותר, ועלינו להתבונן בהנ"ל ולהדבק בעבוד
 ולסלק השפעת היצר הרע.   

על האדם להתבונן שכמו שדרך האדם להכין לעצמו צידה לעתיד,   -התבוננות שעל האדם להכין לעצמו צידה לעולם הבא  ט"ו
 חוקה, כך האדם צריך להכין עצמו לעולם הבא, וליום הדין הגדול שאין מפלט ממנו.ובמיוחד אם הוא יוצא לדרך ר 

על האדם להתבונן שיום מותו הולך ומתקרב, והאדם עלול למות בכל יום או    - התבוננות שהאדם עלול למות באופן פתאומי  ט"ז
 עשיו.שעה ובכל גיל, וממילא עליו לתקן את עצמו כדי להיות מוכן לתת דין וחשבון על מ

על האדם להתבונן שכאשר הוא נמצא בחברת בני אדם הוא עלול לחטוא בדברים    -התבוננות במעלת הפרישה מחברת בני אדם  י"ז
בטלים ובלשון הרע ושקר ושבועת שקר ושבועת שוא ובגאוה ובליצנות על בני אדם, וחברת בני האדם מפסידה לאדם יראת שמים  

ל, ומביאה את האדם לידי צביעות כדי למצוא חן בעיני אחרים, וכן החברה מחייבת אותו  וממון ואת כח שיקול הדעת והבנת השכ
להזהיר את חביריו מפני הרע ולצוותם על הטוב, ונמצא שרוב העבירות אינם יכולות להעשות אלא בחברת בני אדם, ואילו ההתבודדות 

 דות ויש לה מעלות רבות יותר מההתבודדות. מצילה את האדם מכל הנ"ל, אמנם חברת החכמים הצדיקים היא כמו התבוד

כאשר האדם רואה שהוא מתגאה עליו להתבונן כמה הוא קטן לעומת שאר הבריאה )כמבואר    -התבוננות שאין מקום לגאוה  י"ח
  בשער הכניעה(, ומאידך יתבונן כמה הקב"ה גידל את האדם והמשילו על הבריאה, ולימד אותו כיצד להשתמש בבריאה, ונתן לו את
הזכות לשבח ולהודות ולהתפלל אליו ועוד הרבה טובות, והטובות אינם מגיעות לאדם והקב"ה אינו צריך למעשי האדם, וממילא כיצד  
ישתמש האדם בטובות אלו כדי להתגאות כאילו הכל שלו, ואחד הצדיקים היה אומר בסיום תפילתו שהוא מתפלל לפני הקב"ה למרות 

מפני שהקב"ה רומם אותו ונתן לו את הזכות להתפלל ולהשפיל עצמו לפני הבורא, ולא בא לגלות  גדולת הבורא וקטנותו הוא, רק  
לקב"ה מה הוא צריך כי הקב"ה יודע זאת בלעדיו, אלא כדי להרגיש כמה הוא צריך את הקב"ה, ומה שהקב"ה יבחר עבורו הוא הטוב 

 ביותר שיכול להיות לו. 

על האדם להתבונן כמה הקב"ה מציל אותו   -הראויות לבוא עליו בגלל עוונותיו   התבוננות שהקב"ה מציל אותו מהצרות  י"ט
מצרות רבות, למרות שלפי עוונותיו היו הצרות ראויות לבוא עליו, וכמה עליו להודות לבורא על כך, ולשוב בתשובה ולהדבק בעבודת 

 הבורא כדי שלא יגיע אליו הצרות, כי החטאים הם הסיבה לצרות.    

על האדם להתבונן איך הגיע הממון לידו, ולמה הוא מוציא אותו, והאם הוא עושה בו מה שהוא    -ות בענין הממון שבידוהתבוננ  כ'
חייב לקב"ה או לבני אדם, ויזכור שהממון הוא פקדון בידו, ואם הבורא ירצה הוא יפקיד אותו ביד אחר )ועי"ז הוא יודה לקב"ה על 

 למה שצריך, ולא יקנא באלו שיש להם יותר, ולא יזלזל בעניים, ויקנה על ידו מידות טובות(.הממון, ולא יפחד מלהפסידו, ויוציאו 

על האדם להתבונן מה הוא מסוגל לעשות בעבודת ד',    -התבוננות האם הוא עושה מה שיכולתו להתעלות בעבודת השם   כ"א
אז הקב"ה יעזרהו להשיג מעלות שאין בכוחו להשיג. ולהתרגל ולהתמיד בה, ולהתעלות עוד ועוד, ויתפלל לעלות למדרגות גבוהות, ו

וגם בחכמות הטבע הדרך היא לקנותם בהדרגה, וכשהוא מתמסר להבינם הקב"ה מסייע לו להשיג יותר ממה שבכוחו. והנה מטרת 
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פשר להשיג  מצוות האברים הוא לעורר ולקיים את מצוות הלבבות, שהם היסוד והשורש, ורק כאשר האדם פורש מנטיותיו הטבעיות א
 את מצוות הלבבות, ורק אז הקב"ה מסייע לו להגיע לדרגות גבוהות שאינם בכוחו. 

על האדם להתבונן שהעולם נברא בצורה שאחד צריך לעזרת    - התבוננות האם הוא עושה מספיק למען הזולת ואוהב אותו  כ"ב
השני, ועליו לאהוב אחרים ולסייע להם כמ"ש "ואהבת לרעך כמוך", ובאופן זה בני האדם יגיעו ליותר ממה שהם צריכים, אבל אם כל  

דם לקנות חברים נאמנים  אחד חושב על עצמו ורוצה יותר ממה שהבורא נותן לו, הוא משיג ע"י טירחה פחות מכדי צרכו, ועל הא
 ואוהבים שיעזרו לו, וגם הוא יהיה נאמן ואוהב להם, ויגלה סודו רק לאדם נאמן.

על האדם להתבונן בגודל נפלאות הבורא בעולם המראים    -התבוננות בנפלאות הבורא חכמתו יכולתו הנהגתו רחמיו והשגחתו  כ"ג
 אדם הורגל בהם עליו להתבונן בהם ולהתפעל מהם.על חכמתו יכולתו הנהגתו רחמיו והשגחתו, ואף בדברים שה

על האדם להתבונן בתורה ובחכמה  ובתפילות שידועים   - התבוננות מחודשת בתורה ובתפילה בדברים הידועים לו מילדותו  כ"ד
 וי.לו מילדותו בצורה שטחית, ולהעמיק בהם מחדש כאילו לא ידע אותם מעולם, ולא יתגאה לחשוב שהוא כבר הבין אותם כרא 

על האדם להתבונן שעליו להוציא מליבו אהבת העולם הזה,   -התבוננות שהעיקר יהיו אצלו העולם הבא ולא העולם הזה  כ"ה
ולהגביר בליבו את אהבת העולם הבא )ששני אהבות אלו אינם יכולים להמצא באדם יחד(, ויתבונן באחריתו, וידאג לנשמתו ע"י מוסר 

אינה מביאה לעבודת ד' וידיעת חכמתו ויכולתו אין לעיין בה(, ולמידות טובות ומניעת תאוות  וחכמה יותר מיכולתו )אבל חכמה ש
בהמיות, וידאג גם לגופו למאכלים טובים וערבים ומשקאות המתאימים לגוף ורחיצה במים פושרים ושאר צרכי הגוף, ולא יבדיל עצמו  

 מצרכי הגוף.  

על האדם להתבונן האם הוא ירא מהקב"ה כמו שהוא ירא ממלך בשר ודם, ויזכור שהקב"ה    -התבוננות האם הוא ירא שמים  כ"ו
 גזירותיו נצחיות והוא רואה הכל ותמיד הוא יכול להעניש, משא"כ מלך בשר ודם.

ו ממונו או שאר ענייניו איזה דבר  על האדם להתבונן כאשר מגיעה על גופו א  -התבוננות האם הוא מקבל רע ויסורים בשמחה  כ"ז
רע, האם הוא מקבל בשמחה את גזירת הבורא או לא, וידע כי מעלת אברהם בעומדו בעשרה נסיונות הוא קבלתם בשמחה, והטענה 
על אבותינו במדבר היתה מה שלא קיבלו את הנסיונות בשמחה. והנה פעמים האדם סובל לצורך עבודת ד' ופעמים כדי שלא יחטא,  

ים בגלל פגעי העולם שזה לכפרת עוונות או כדי להעמידו בנסיון ולהרבות שכרו כשיעמוד בו, ועל האדם לדעת שהכל לטובתו ופעמ
 ולקבל זאת בשמחה.

על האדם להתבונן שכל מה שיש לו הוא של ד', והוא    -התבוננות שכל מה שיש לו זה מאת ד' והקב"ה יכול לקחת זאת ממנו  כ"ח
 מילא אין לו להצטער אם ד' לוקח זאת ממנו, ויסמוך על ד' שהכל לטובתו.מוכן לתת הכל לד', ומ

על האדם להתבונן שהעיקר באדם זה הנפש, ולפעמים אדם אחד שקול כאלף אחרים    -התבוננות שהעיקר באדם זה הנפש   כ"ט
 בגלל יתרון נפשו, וקשה מאד להרפא מחולי הנפש כשהיצר הרע גובר עליה, וישתדל תמיד לתקן נפשו.

על האדם להתבונן שהוא בעולם הזה כמו גר, והקב"ה לימדו מה לעשות בעולם ואם    -התבוננות שהאדם הוא כמו גר בעולם הזה   ל' 
יעשה כך יקבל שכר, ואם יעבור על דבריו יקבל עונש, ואינו יודע מתי יצא מהעולם, ויתנהג כמו גר בהכנעה ושפלות, ויאהב את שאר 

בל וישמח בו ויודה לקב"ה עליו, ויסבול את מאורעות העולם באורך רוח, וידע שבכל מקרה הוא יקבל  הגרים בעולם, ויסתפק במה שקי
מה שנגזר עליו ואינו תלוי באחרים אלא רק בקב"ה, ויעבוד רק את הקב"ה ורק התורה תהיה לנגד עיניו, ואז יגיע אל נעימות העולם 

 הבא.

את הדברים ויתעמק בהם, הוא יקבל את האור הטמון בהם ויגלה בהם סודות   כאשר האדם יתבונן תמיד בל' חשבונות אלו, וירחיב
 נעלמים ויתקן עצמו ויגיע אל השכר הגדול מהקב"ה. )פרק ג'(.

התבוננות תמידית בחשבונות הנ"ל, הבנת תוכנם ועומקם, וקבלת קיומם, מזככת את הנפש, מסירה   -התועלת בל' החשבונות הנ"ל 
ה את האדם לאמונה ולכל המידות הטובות והמעלות הטהורות, ושכלו יאיר ויתחדש לו כח עליון חדש מהאדם את היצר הרע, ומביא 

ומופלא ויתקיים בו "חכמת אדם תאיר פניו", ויגלה סודות עמוקים בחכמת הבורא ויכולתו ויופי העולם העליון, ויהיה בשמחה תמידית 
 מה ובינה רוח עצה ותבונה רוח דעת ויראת ד' ". )פרק ד'(. בעולם הזה ובעולם הבא, ויקבל כח אלוקי "רוח ד' רוח חכ

חובת האדם להתבונן בחשבונות הנ"ל כפי כוחו והכרתו היא תמידית בכל שניה, כדי   - מתי האדם חייב להתבונן בחשבונות הנ"ל
חשוב שהוא עשה מספיק,  שלא לשכוח את הבורא יתברך, ואפילו פעולה קלה היא חשובה מאד )וכן עבירה קלה היא חמורה(, אבל לא י

 כי כל מה שיעשה זה קצת לעומת מה שהוא חייב אפילו על טובה קטנה מטובות הבורא עליו. )פרק ה'(.
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תלוי כמה השפיעו החשבונות על נפש האדם, שאם שכל האדם זך והוא עשה   המעשים שהאדם עושה כתוצאה מהחשבונות הנ"ל
לקיים מצוותיו וידריך אותו ויאיר את שכלו ויטהרו, ומחשבתו תהיה רגועה מדאגות את החשבונות לשם שמים הקב"ה רוצה בו ויעזרהו  

העולם, וישמח בידיעת השם, וידבק בעבודתו וביראתו, ויקיים חובות האברים והלבבות בלא טורח ועמל אלא בחריצות ובהתמסרות 
 ובזריזות. ויהי רצון שנזכה לזה, אמן.  

 

 

 שער הפרישות 

 ני העולם שאינם הכרחיים והדרך הנכונה בזההתועלת לפרוש מעניי
מה  על האדם לפרוש מכל ענייני העולם שאינם הכרחיים לאדם, בין במאכל ומשתה בין בשאר המעשים כמו דיבור וראיה ושמיעה ומממון וכדומה, וגם  

ת  שהוא עושה יעשה לשם שמים, וכן ההנהגה עם הבריות צריכה להיות לפי כללי הפרישות, והצורך בפרישות הוא כיון שהיות האדם להוט אחרי הנאו
התאוות, אולם אין רצון התורה שהאדם יפרוש מהדברים ההכרחיים הנצרכים לישוב   והפרישות מחזקת את כח השכל מול כח  ,זה גורם לחטאיםועולם  ה

לחבירו העולם, או שיפרוש מהעולם למטרת רווח בעולם הזה, והפרישות הנכונה ניכרת על האדם בזה שכל הנהגתו זה באופן ראוי ומרומם בין בבין אדם  
 בין בבין אדם למקום.  

והנה האדם פורש מדברים שהם חוקי המדינה או שאינם  הוא המנעות מעשית    ענין הפרישות  ויכול לעשותו,  רוצה  דבר שהאדם 
בריאים, וכל בעל שכל כובש תאוותו בדברים שונים, אולם יש פרישות שהתורה והשכל מצוים עליה למען טובת הנשמה בעולם הבא, 

תעלה למדרגת המלאכים, ולצורך כך הקב"ה נתן שכיון שמטרת בריאת האדם היא לנסות את הנשמה בעולם הזה כדי שהיא תזדכך ו
את הנשמה בגוף גשמי עם כח תאוה הצרך לקיומו, ועם רצון להוליד ילדים שישארו אחריו בעולם, אלא שהתאוה עלולה להתגבר על  

יה בדרך  השכל ולרצות דברים מיותרים המזיקים לגופו ולנשמתו, ולכן האדם נצרך למידת הפרישות, והיינו שהנהגתו הגשמית תה
ממוצעת לפי הצורך, וראוי שיהיו בעולם אנשים הפורשים לגמרי מענייני העולם הזה, כדי שאחרים ילמדו מהם, אך אין לכל בני האדם 

 לנהוג בפרישות גמורה כמותם, כי זה סתירה לקיום העולם. )פרק א'(.

ות היא לקחת מהעולם רק דברים המוכרחים  ישנם כמה שיטות בענין הפרישות, וההגדרה הנכונה של הפריש  - התועלת בפרישות
לאדם ולא יותר, שכיון שמטרת התורה היא להשליט ולהגביר את השכל על התאוות, והתגברות התאוה על השכל והיות האדם להוט  

ידים  אחרי הנאות העולם זה הגורם לכל החטאים ולכל דבר רע, והעולם מלא באנשים העסוקים במלוי תאוותיהם, לכן נצרך שיהיו יח
שיתנהגו בפרישות מיוחדת לכל פרטיה, כדי שהם יורו את דרך התיקון לשאר בני האדם בענייני תאוות העולם הזה וכן בענייני חיזוק  

 האמונה ודרך התשובה וכו', והם מגינים על הדור, ובדרך זו נהגו הנביאים וכן החסידים הקדמונים שבכל דור. )פרק ב'(.

סיבות למה שאנשים פורשים מענייני העולם, יש שעושים זאת לצורך קיום התורה ויש שעושים   יש ב'  -כמה סוגים של פרישות 
זאת כדי להשיג תועלת בעולם הזה. הפורשים לצורך קיום התורה יש בזה ג' רמות של פרישות: א' הרוצים להידמות למלאכים ועוזבים  

ובשים בלויי סחבות וכו', והקשר עם הבורא מענג אותם באופן  ישוב בני אדם והולכים למדבר למקום שאין אנשים ואוכלים עשב ול
שלא חסרה להם חברת בני אדם, אמנם התורה לא רוצה שינהגו כך, מפני שאין רצון התורה לעזוב ישוב העולם לגמרי. ב' הפורשים  

תוע בהם  דברים שאין  וידיעת  ומנוחה  וצחוק  ודיבור  ודירה  ובגדים  ומשתה  במאכל  הזה  העולם  והם מתבודדים ממותרות  וכו',  לת 
בבתיהם, ומשיגים גם את צרכיהם בעולם הזה וגם עולם הבא, והם קרובים יותר לדרך התורה. ג' הפורשים בליבם מהעולם הזה, אולם 
ככל   לזה  ומכינים עצמם  זה העולם הבא ומשתוקקים להגיע לשם  והם מבינים שהעיקר  בענייני העולם,  במעשיהם הם מתעסקים 

לם הזה הם לוקחים רק דברים הכרחיים, וזו הדרך הקרובה ביותר לדרך התורה. והפורשים כדי להשיג תועלת בעולם  יכולתם, ומהעו
הזה נחלקים לג' סוגים: א' העושים זאת כדי לקבל כבוד, וכדי שאנשים יבטחו בהם ועי"ז יוכלו להזיקם, וזה הסוג הכי גרוע. ב' אנשים 

דו, ואינם בוטחים בקב"ה שידאג להם, ואינם נהנים מממונם. ג' אלא הדחוקים בפרנסתם  המצמצמים בהוצאת רכושם כדי שלא להפסי
ובגלל זה הם מסתפקים בפחות ממה שצריך כדי שלא להמעיט מכבודם ע"י בקשת עזרה מאחרים. ורק מי שיש לו את הסימנים 

 שיבוארו בפרק הבא הוא פרוש אמיתי. )פרק ג'(.

ובין אדם לחבירו שיש למי בפרק ד' מת  -דרך הפרישות המיוחדת  אר רבינו כמאה סימנים של תכונות והנהגות בין אדם למקום 
 שפורש מן העולם בצורה נכונה לצורך קיום התורה, ואין כאן מקום לפורטם. 

  -דברים שצריך להתנהג בהם בפרישות
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את דרך התורה, ולרחם ולדון לכף זכות,   להתייחס כראוי לכל אחד, ולעזור במה שיוכל, וללמד אחרים  א' בענייני בין אדם לחבירו:
ולא לרצות מה שיש לאחרים ולא להטריחם, ולא לכעוס כשאחרים מדברים לא יפה, ולבקש צרכיו רק מהקב"ה, ולהתרחק מחברה  

 העוסקת באכילה ושתיה ושחוק, ולהתרחק מכל דבר שאינו לפי דרך התורה.  

גם עבירות שטבע האדם משתוקק להם כמו גזל ורבית ומאכלות אסורות, עד   לפרוש מעבירות, ולשנוא  ב' בענייני בין אדם למקום:
המותרות שאינם   גם מההנאות  לפרוש  וכן  ושרצים.  דם  כאכילת  האדם מתעבם  מעבירות שטבע  כמו  בקלות  לפרוש מהם  שיוכל 

יהיו שוים בעיניו לדברים    הכרחיות, וגם מה שעושה לצרכיו ההכרחיים יעשה בצמצום ולא לשם תענוג, עד שדברים שאינם הכרחיים
האסורים, כדי שהם לא יביאו אותו לדברים האסורים, ויתרחק גם מהתענוגים המותרים, וגם אם הוא מוכרח לעסוק בענייני העולם  
יפרוש מהם בליבו ויעשה אותם לשם שמים ולא יותר מההכרח, ויתפלל לד' שלא יצטרך לעסוק בענייני העולם הזה, והקב"ה יסייע  

וישמור פיו מדברים בטלים וידבר רק דברים מוכרחים )וזה יותר חשוב מפרישות שאר האברים והחושים, מפני שקל לחטוא  בידו.  
בדיבור ושייך לעשות ע"י הדיבור חטאים רבים והכי קשה לפרוש ממותרי הדיבור, ואם האדם יבדוק בסוף היום כל דיבוריו יווכח כמה 

יקה כזו כל יום יוכל האדם לתקן את דיבוריו(, ויעדיף לעסוק במחשבה והתבוננות שזה מאיר  מהם היו מיותרים או אסורים, וע"י בד
את הנפש ועושה את האדם לטוב יותר, וימנע מלהביט בדברים שאין בהם צורך או בדברים המטרידים ליבו מעבודת ד', וראיה מיותרת 

כמת הבורא ויכולתו וטובו, וימנע משמיעת דברים מיותרים או  תהיה בעיניו כמו ראיה אסורה, ויביט בנפלאות הבורא ויראה בהם ח
אסורים, ויטה אזנו לשמוע דברי חכמים, וימנע ממותרי אכילה ושתיה ויאכל כדי להיות בריא ולא כדי להיות שבע, ויאכל ביום אכילה  

ירבה בזה, ויפרוש מממון שאינו שלו,  קלה יותר מבלילה כדי שיוכל לעסוק ביום בעבודת ד' כראוי, וישתה יין רק לצורך וגם אז לא  
וישתמש בידיו מתוך שיקול הדעת ורק לצורך קיום מצוות או לצרכים הכרחיים, ודבר הכרחי לפרישות זה להתעסק במלאכה כדי  
שיהיה לו ממון ההכרחי לו כדי שלא יצטרך לעזרת אחרים או לקחת ממון באיסור, ויפרוש מהליכה בדרכי הרשעים מבקשי המותרות 

ילך לעשית מעשים טובים ולמקום שבו נמצאים החכמים. וצריך לדעת כי כל הדברים הנ"ל תלויים זה בזה, ואם יניח אפילו אחד מהם ו
 לא יצליח לפרוש גם משאר הדברים, ומאידך שמירת כל אחד מהדברים תעזור לו לשמור גם את השאר.

והמחשבה  הלב  פרישות  הע  - ג'  מענייני  מחשבתו  להפריש  האדם  ובאופנים  על  שמים,  לשם  זאת  ויעשה  הכרחיים,  שאינם  ולם 
שהתורה מתירה, וישאף לענייני עולם הזה כאדם שעומד למות היום בלילה, ויחשוב בחשבונות שנתבארו בשער חשבון הנפש, ויסיח 

 זה. )פרק ה'(.דעת ממה שיש לאחרים, ויבטח בד' ויהיה מרוצה ממה שד' נותן לו, ויקיים כל חובות הלבבות המבוארות בספר 

, ומבואר שם התועלת שיש בזה לעבודת השם, ושכך היתה דרך הצדיקים והנביאים.  בתנ"ך ובחז"ל מבואר הרבה על ענין הפרישות
 והתועלת בתענית כאשר האדם שב בתשובה, זה בגלל שהתענוגים הם הסיבה הגדולה ביותר לחטאים. )פרק ו'(. 

ריו היה שכלם וליבם לקב"ה, והספיקו להם מצוות מעטות כדי לעבוד את ד' בשלימות ולא הקדמונים כמו חנוך נח והאבות ואיוב וחב
הוצרכו לפרישות יותר ממה שהתורה ציותה, וכשהיו ישראל במצרים שבעים שנה בשלוה בחיי יוסף גבר יצרם על שכלם והוצרכו  

ז יפרשו מתענוגי העולם, וכשהיו בארץ ישראל בשלוה לפרישות חזקה יותר, ולכן נתן להם הקב"ה מצוות שאין השכל מחייבם כדי שעי"
נתרבו תאוותיהם ושכלם נחלש, ולכן הוצרכו לפרישות חזקה יותר, וכן בשאר הדורות המצב הוא שהתאוה מתגברת ומסיחה את דעתנו 

 מענייני העולם הבא, ולכן עלינו להתפנות מכל עסק בזמן עשיית המצוות.   

וכחה שכתב חסיד אחד לבנו ובה הוא מעוררו בגנות אלו הרודפים אחר התאוות והממון, ובמעלת אלו  בסיום השער מביא רבינו דברי ת
 הפורשים מן התאוות והם טרודים רק בעבודת השם, ומעוררו לבחור בטוב כדי שלא יתחרט אח"כ לנצח על מה שעשה. )פרק ז'(.  

  

 שער אהבת השם 

  - וכדי להגיע למעלה זו מוכרחים לקנות מעלת הפרישות ויראת שמים,  בעבודת ד'אהבת השם היא המדרגה הגבוהה ביותר  
ית רצונו יתברך,  יהנה מטרת הפרישות מענייני העולם היא להגיע למצב שהאדם אוהב רק את הקב"ה, ולא רוצה דבר אחר מלבד עש

בודת השם, וכל שאר המעלות והמצוות וממילא אחרי שער הפרישות ראוי לבאר ענין אהבת השם, שזו המדרגה הגבוהה ביותר בע
והמידות, בין אלו שהשכל מחייבם בין אלו שהתורה שבכתב או שבעל פה מחייבתם, הם דרכים להגיע למעלה זו שאין למעלה ממנה,  
וא"א לאהוב את הקב"ה ללא הפרישות מאהבת עולם הזה, ויראת השם שהיא השלב האחרון בפרישות, קודמת לאהבת השם, מפני 

 להגיע למעלת אהבת ד' ללא היראה. )פתיחה(. שא"א 

הוא שהנפש משתוקקת להדבק בבורא. והנה באמת הנפש היא דבר רוחני, וממילא טבעה להשתוקק לרוחניות,    ענין אהבת השם
קב"ה אמנם הקב"ה קשר את הנפש הרוחנית בגוף הגשמי, כדי לנסות אותה אם היא תנהיג את הגוף כפי רצון השם, ולצורך כך הטביע ה
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בנפש תכונות של רצון לדאוג לצרכי הגוף, וממילא למרות רצונה הטבעי של הנפש לרוחניות, הנפש מוטרדת כל העת מהצרכים של  
הגוף שהם מתחדשים כל הזמן, וזה מגיע על חשבון נטיתה לרוחניות. אולם למרות זאת כאשר מתגלה על הנפש אור השכל, היא רואה  

גוף, והיא משאירה עניינים אלו לגזירת הבורא, ופורשת מלעסוק בגשמיות, ועי"ז במהרה היא מכירה  כמה מגונה לנטות אחרי צרכי ה 
את האמת ואת הבורא, וזה מביא אותה לידי יראה ופחד מהבורא, והבורא מפיג ממנה את הפחד, ואז היא מתמלאת באהבת השם,  

בורא, ואף אם יש לה יסורים היא מקבלת אותם ברצון,  ואין לה שום מטרה אחרת בכל מעשיה, ושום מחשבה מלבד עשית רצון ה
 ומוסיפה באהבת השם. )פרק א'(.   

ורוממותו, ולא אהבה ששייכת לגודל ההטבה שהאדם מקבל   אהבת השם הטהורה והרצויה ביותר גודלו  היא אהבת השם מפני 
 מהקב"ה ורוצה להמשיך לקבל, או אהבה בגלל שהקב"ה מוחל עוונותיו. )פרק ב'(.

יש כאלו שאחד מהדברים )כבוד גוף וממון( חביב עליהם    - אור מצות ואהבת את ד' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך בי
לכן הוזכר שצריך לאהוב את השם ע"י שלשתם. ואפשר לבאר שכיון  ו יותר מהדברים האחרים, וממילא הם לא מוכנים לתת אותו,  

המוכנים גם בגופם, ויש המוכנים גם לבטל את רצונם, לכן הוזכר שהמצוה היא שאף שיש המוכנים למלא רצון אהובם בממונם, ויש  
אחד מהדברים לא יהיה מניעה עבורנו מלקיים רצון ד'. עוד יש לבאר שהכונה שאהבת ד' תהיה גם בפנימיותנו וגם בחיצוניותנו, ושיהיה  

וכל אהבה שיש לנו לאיזה דבר שיהיה, תהיה רק כשכך  ניכר ששניהם שוים באהבת השם. ועוד יש לבאר שהכונה שנאהב רק אותו,  
 הוא רצון השם וכחלק מאהבת בשם. )שם(. 

א"א לעבוד ישירות על אהבת ד', אלא צריך האדם להכין עצמו לזה כפי שיבואר להלן, ועי"ז יגיע ממילא    -כיצד מגיעים לאהבת השם
  ג' הכנעה לבורא וליראי ד' ובחיריו.  ב'  נת המעשים רק לשמו יתברך.  אמונה ביחוד ד' וכוו  א'לאהבת ד'. ואלו ההכנות הנצרכות לזה:  

  ד'לחשב תמיד אם הוא מקיים את חובותיו לבורא תמורת רוב טובותיו עליו, ותמורת מה שהקב"ה מסתיר עוונותיו ומוחל עליהם.  
להתנהג בפרישות ולהבין גדולת  ה'    ה.להתבונן בניסים שד' עשה לאבותינו, ובמה שהוא רואה מנפלאות ד' בעולם כמבואר בשער הבחינ

לירא מהבורא שיודע הכל והאדם תלוי בו. וכאשר יתקיימו אצל האדם הכנות   ו' הבורא והטבתו לו לעומת קטנותו והיותו תלוי בבורא.  
 אלו, מיד תהיה אהבתו לד' אהבה טבעית ובלב שלם, ויחשוב עליו תמיד, ויבטח עליו, וישמח בו. )פרק ג'(.  

אהבת השם שהאדם מוכן לתת בשבילה את ממונו או אפי' חלק    -סייעתא דשמיא מיוחדת לזכות לאהבת השם עד מסירות נפש
מגופו, כדמצינו באברהם שקיים מצות הכנסת אורחים בממונו ומצות מילה בגופו, זה דבר שביכולת האדם לקנות, אבל אהבת השם 

שאברהם היה מוכן לעקידת יצחק במהירות, )וכן מצינו בדניאל וחבריו בגוב האריות,    שהאדם מוכן למסור בגללה את נפשו, כמו שמצינו
ובי' הרוגי מלכות(, זה דבר שהוא למעלה מהיכולת האנושית, ומעלה זו היא סייעתא דשמיא מיוחדת ליחידים, תמורת עבודתם וקיום  

גם כשהשטן לקח ממנו את עושרו ובניו, ושיבחו ד' בזה,  המצוות בלב שלם. וכן מצינו שאיוב אהב את ד' גם כשהיה עשיר ומכובד, ו 
למצבו  והחזירו  ודניאל,  לנח  והשווהו  ד'  ושיבחו  ליבו,  וטהרת  אמונתו  התבררה  ובזה  בקב"ה,  להאמין  יסורים המשיך  כשקיבל  וגם 

' להגיע למעלת אהבת הראשון. וגם מי שמשתדל לקנות אהבת השם ולקיים המצוות מתוך כוונה לשכר או כדי שלא להענש, יעזרהו ד
 השם למעלה מהיכולת הגשמית. )פרק ד'(.

הם חסרון בהכנות שנתבארו בפרק ג', או דברים שגורמים לחסרון בהכנות אלו שנתבארו בספר זה כל אחד   מפסידי אהבת השם
 שם. )פרק ה'(.במקומו, ואין כאן מקום להאריך בהם, וכן השונא את אהובי ד' והאוהב את שנואי ד', זה מפסיד את אהבת ה

וצריך לירא מרוממות ד' ולא מפחד עונשו, ואז האדם לא ירא אלא רק היות יראת ד' על פניו,  ב'  פרישה ממותרות.    א'  -י' סימנים לאהבת השם 

שישבח   ה'שיתן את כל מה שיש לו לעבודת ד'.  ד'  בעיניו אם משבחים אותו על עבודתו או מגנים אותו בגללה.    שיהיה שוה   ג'  מהשי"ת.
כנשבע מחמת חיוב בי"ד ונשבע על דבר שאינו אמת  או לשקר    כשבועת שוא ללא חיוב בי"דויודה ויהלל את ד' תמיד, ולא יזכיר שם הבורא לשוא  

שיאמר על כל    ו'ועל האדם להמנע משבועה בשם ד' אפי' על אמת.  לחזק את הקללה, וזה גנאי גדול,    ומזכיר את שם ד' כדיאו לצורך קללה  
שילמד אחרים דרך עבודת השם,  ז'    דשמא ימות או שלא גזר ד' שיעשהו.דבר שהוא רוצה לעשות אפי' בזמן קרוב, שיעשהו אם ירצה השם,  

מגיע למדרגה הגבוהה ביותר בעבודת השם, אין לו זכויות כמו מי שמזכה את הרבים בעבודת  ועל האדם לדעת כי אף מי ש לכל אחד בצורה המתאימה לו, 

תוכח את עמיתך",  השם, כיון שהמזכה את הרבים יש לו את כל זכויותיהם שיעשו בגללו בכל הימים ובכל הזמנים, ואין חטא בא על ידו, ולכן ציוה הבורא "הוכח 

כי  שיתפלל בלילה    ט'ומצטער על עוונותיו.  לא מחמת התפארות,  שהוא שמח במצוות שעשה    ח'הו.  לרב היינו עד שיקללו, ולשמואל עד שיכ

לילה הוא הזמן שכל  הלילה הוא זמן שהאדם פנוי יותר, ויש לו פחות תאוות, והחברה והסביבה לא מפריעים לו, ואין מי שרואה מעשיו כדי שיתכוון להחניף לו, וה
ספר מובא נוסח מוסר והתעוררות לתפילה, ונוסח שבח והודאה ובקשת מחילה, והעיקר שיתפלל בטהרת הנפש וכוונת הלב,  אוהב מתייחד עם אהובו, ובסוף ה

 שישמח בד' ובדביקות בו. )פרק ו'(.    י'ויתענה ביום. ובמתינות כשליבו שלם עם דיבורו, 
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גתו ובכך שהכל תלוי בו ושהוא נתן כח לאדם לבחור  ידיעה במציאות הבורא ובהנה  א'  -הנהגות אוהבי ד' הם רבות, ונזכיר חלק מהם 
קיום המצוות מתוך הכרה שהבורא מחייב    ג'היות האדם מרוצה ממצבו, כיון שכך ד' רוצה, וממילא זה מה שטוב עבורו.    ב'בטוב.  

צער על חסרון    ' ההודאה לקב"ה על סיועו לקיים מצוות.    ד'לעשות טוב ולהתרחק מהגשמיות ושכל רצון האדם יהיה לעבודת השם.  
מחשבה רק בעבודת   ו'ובאופן זה הקב"ה מחשיב את הבחירה והרצון, לקיום המצוה בפועל.  יכולת לקיים מצוות, ותפילה והשתוקקות לקיימם,  

ח' ביטול מוחלט של התאוה לגשמיות, מרוב התשוקה לרוחניות.    ז'ד', ועשית מעשים גשמיים רק מפני ההכרח וגם אז הלב לשמים.  
ד' ניכר שהם ביישנים וחכמים וידענים וענוים, ושפנימיותם מלאה רק בעבודת ד' ואהבתו, וליבם נשבר לקב"ה, ואינם מעוניינים  אוהבי  

אוהבי השם רואים שהמצוות   ט'  והשפעת הבורא לעולם היא בזכותם, והם זוכים לעוה"ז ולעוה"ב.בדיבורי חולין, והם מואסים ברע ובוחרים בטוב,  
כי שס"ה הם מצוות לא תעשה, ומתוך רמ"ח מצוות עשה ס"ו מוטלות רק על הציבור ועוד יש מצוות נוהגות  מתוך התרי"ג מצוות,    המעשיות הם מעט

ואינם מחשיבים מצוות לא תעשה לעשיה בפועל, וממילא הם מחפשים מצוות רק בזמן מסוים או רק בארץ ישראל או רק במצבים מסוימים,  
זמן, כמו מצות לימוד התורה, וזה לא מספיק להם מפני גודל הרגשתם בחיוב עבודת ד', ולכן הם  שחובה לקיימם בכל מקום ובכל  

מקבלים על עצמם לקיים מצוות נוספות מכח הבנתם בשכלם וטוהר כוונתם, והם חובות הלבבות שנתבארו בספר זה, והם מגיעים  
 ים למעלת הנביאים. )פרק ז'(.עי"ז למעלות גבוהות ולאהבת השם בלב ובנפש ובגוף ובממון, והם קרוב

על האדם לדעת שמחשבתו בעניינים גשמיים אינה מוסיפה לו כלום, אלא    -התעוררות לקיים רצון השם על פי הנאמר בספר זה
רק מגרעת בעבודת ד', וממילא עליו לדאוג לרוחניותו בזריזות ובענוה ובחכמה, ולקנות בהדרגה מידות טובות ודרגות גבוהות בעבודת 

ולחשב תמיד חשבון נפשו, ולחזור על הנכתב בספר זה ולברר איזה עוד דברים אפשר ללמוד ממנו, ולפנות ליבו מדאגות העולם   ד',
המפריעות לעבודת ד' אפי' אם האדם מואס בהם, ולדאוג על קיום חובות לבבו והכנה לאחריתו, ועי"ז ד' יקבל מעשיו ויאיר לו פניו.  

ל זמן ובכל מצב כפי הנצרך בכל נסיון, יש לזכור תמיד תמצית הנכתב בו לפי הסדר, והוא חובת היחוד, וכדי לזכור הנאמר בספר זה בכ 
ובחינת פלאי הבריאה מכח השכל, ועבודת ד' מתוך יראה שלא יכשל, ובטחון בד' שיהיה בעזרו, ושמירת המצוות לשם שמים ולא 

עפר, ותוכחה עצמית על חטאיו וחזרה בתשובה, וחשבון הנפש אם מקיים  בשביל בני אדם, וזכרון שפלות האדם כי יסודו מעפר וסופו ל
 חובותיו, וסילוק השאיפה לגשמיות, ודביקות בקב"ה. )שם(.    
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 שערי תשובה 
 

 שער א' 
 

התשובה היא מטובות השי"ת לברואיו. הקב"ה לימד והזהיר לשוב בתשובה. התשובה מועילה גם    - כמה עניינים בתשובה
על הרבה עבירות, ומועילה גם אם האדם חוזר בתשובה בגלל הצרות שיש לו. הקב"ה עוזר לשבים יותר מטבעם להשיג  

 מעלת אהבתו.  

בה מצוי רק בעמי הארץ. ורעת המתאחר מן החוטא שלא שב בתשובה יכבד עונשו מאד. ואיחור התשו  -איחור התשובה
החטא נעשה לו כהתר ובזה מחשבת  ש  וגם מפני התשובה רבה כי כאשר יחטא שוב יתבע יותר כי כבר יודע שהיצר אורב לו,  

 חטא מצטרפת למעשה. 

 מי שאינו נזהר מחטא ידוע אפי' מחטא קל הוא מומר לדבר אחד. 

 רות חלוקות. העובר על עבירה אחת כמה פעמים כעובר על עבי

 עיקרי התשובה
 . להלןמועילה לסליחה, והתשובה השלימה היא כמו שיבואר  תשובהיש מדרגות רבות בתשובה, כל 

 .  א' חרטה

 וגמירות דעת שלא יחטא עוד.  ב' עזיבת החטא

ועל יותר מיסורי  , וצריך יגון יותר מהפסד כל עשרו, ומדרגות התשובה לפי גודל היגון המגיע מהנשמה העליונה, וזה פג' היגון
 הגוף.  

 יצטער ע"י מעשים כצום או בכי.   -הצער במעשה ד'

 מהעונש העתיד לבוא עליו, וכן ידאג אולי אינו עושה תשובה כראוי, ופן יתגבר יצרו.   ה' דאגה
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 )לעיכובא בתשובה צריך חרטה וידוי ועזיבת החטא(. 

 מבני אדם, וכ"ש מפני ד' יתברך שזו המדרגה העליונה.  ו' הבושה 

מידת הענווה, שידע כמה שפל הוא החוטא, וידע שכל מה שעושה זה קצת כנגד מה שהוא חייב לעשות, ותועלת    -ז' הכניעה
 נוספת בהכנעה שהרי הגאוה גורמת לעבירות, ואף היא עצמה עבירה. 

 ן ומלבושים פשוטים, ומעשים אלו יעוררו את הלב להכנעה. כמענה רך קול נמוך שחות העי -ח' הכנעה במעשה

יפרוש מתענוגים המותרים, כי התאוה גורמת להמשך אחרי החומר ולא אחרי השכל, והיא    -ט' שבירת התאוה הגשמית
 שורש פעולות האדם, וסיבת החטאים, ועל כן כשילך אחרי שכלו ולא אחר תאוותו יוכשרו מעשיו. 

 שבאותו אבר שחטא יעשה מצוות.  -י' יטיב פעליו בדבר שחטא בו

 כדי שידע על מה להתוודות, וידע כמה עוונות יש לו ויוסיף להכנע, וידע לעשות גדרים שלא לחטוא עוד.   -י"א חפוש דרכיו

 י"ב ידיעת גודל העונש בכל חטא. 

ג' מפני שנעשים לו    .ב' מפני שבקלות נכשל יותר  . א' מפני גדולת הקב"ה  -י"ג שהעבירות הקלות יהיו בעיניו כחמורות
 ד' מפני שיכול להגיע מקלה לחמורה.  . כהתר והרי הוא כפורק עול

 י"ד הוידוי. 

שיתכפרו עוונותיו, ועל ידי זה יתעוררו מצוותיו, עוד יתפלל שירצה בו ד' כי אפשר שיתכפרו עוונותיו ולא ירצה  ט"ו התפילה  
 תשובה.בו ד', וכן יתפלל שיעזרהו ד' ב

מה שיכול לתקן, שבבין אדם לחבירו השבת הגזילה או בקשת המחילה מחבירו מעכבת התשובה, וראוי  ט"ז תיקון המעוות  
 לתקן המעוות קודם הוידוי. 

 אחר התשובה יועילו להצילו מן היסורים, וקידוש ד' יועיל לסלוח לו על עוון חילול ד'.  י"ז חסד ואמת

 י"ח חטאתו לנגדו תמיד. 

 ואם לא נזדמן לו יוסיף יראה שיהיה בה כח לעמוד בנסיון כזה. יבת החטא בהיותו בתוקף תאוותו י"ט עז

 כ' להשיב רבים מעוון באשר תשיג ידו. 

  והיינו שהנכשל באחד מהם תמיד יותר קשה לו לעשות תשובה וצריך להחזקדברים המעכבים את התשובה,  ר"י מונה כ"ד  
 יותר בדרכי התשובה.

 

 

 שער שני: 
 

 ששה סיבות המעוררות את האדם לתשובה, והדרך להתעורר מהם כראוי 
 האדם צריך לעורר את עצמו לתשובה ע"י זכירת ד' יתברך, ואז התשובה היא מן הנפש החשובה.

, ומחסדי ד' לקבל גם  אם יגיעו לאדם צרות, עליו להשיב אל נפשו שהחטאים הם שגרמו לצרות ולשוב בתשובה  -א' צרות
צרות לא חוזר בתשובה נענש יותר, ואם תולה את הצרות במקרה זה חמור עוד יותר, ואם    תשובה כזו, ואם האדם שיש לו

האדם לא מוצא עוון עליו לפשפש במעשיו. ומענין הצרות המעוררות לתשובה זו התעוררות שיש לאדם ביום המות, וגם  
 השב מהתעוררות עצמית. תשובה זו מקובלת, אבל אינה כמו 
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א' לכפר העוון, ב' להזכירו לשוב בתשובה, וכאשר    -ביסורים יש ב' תועליות   -התועלת ביסורים ודרך הנהגת האדם בהם
עם   ויתענה  סיבת האורה,  בד' שיהיה החושך  ויבטח  לו,  הועילו  בהם שהרי  לו לשמוח  יש  היסורים  שב בתשובה מחמת 

   הרי הם יסורים של אהבה להגדיל שכרו. התשובה והתפילה, ואם אין לו חטאים

כאשר כח האדם מתמעט וקיצו קרב זה מעורר אותו לתשובה, ואם לא התעורר יכפל עונשו, ותמוה איך יתכן    -ב' ימי הזקנה
 שאינו מתעורר לתשובה.  

חטאים הרי  יש החושבים שאין להם חטאים, אבל האמת שאין מי שאין לו חטאים, ומי שחושב שאין לו    -ידיעת החטאים
הוא רחוק מן התשובה, ופעמים הסיבה שהוא חושב כך מחוסר ידיעת חובתו, והצדיקים מצטערים תמיד על חטאיהם, ועל  
חסרון בעשית הטוב שגם על זה האדם נתבע. ומי שעיקר מחשבותיו על עסקי גופו ולא על שלימות נפשו הרי הוא במדרגה 

 התחתונה.  

דם מתקרב אל קיצו עליו להמעיט בעסקי העולם ולעסוק בתיקון נפשו, ואין להתעצל  ככל שהא  -הנהגת האדם בימי הזקנה
מהעסק בימי זקנתו כי יתכן שיצליח יותר בימים אלו, ולא ימאס בימים אלו ויגיע לידי קוצר הנפש, ואז לא יאבד את הזמן  

 ההוא, והצדיקים מתגברים יותר בימים אלו. 

שמיעת מוסר החכמים מתוך כוונה לקיים כל דבריהם מביאה את האדם לתשובה, ובקבלה זו מקבל    -ג' מוסר החכמים
שכר מלכתחילה כאילו עשה כבר כל מה שילמדוהו, וזהו ענין מעשיו מרובים מחכמתו, והשומע מוסר החכמים ולא שב  

 בתשובה כפל עוונו, ואין לו תקוה לשוב בתשובה.

בד הוא מכח הראיה, שהרי בכוח שמועה טובה לדשן עצם, וחובת האדם להשתמש כח השמיעה באדם נכ  -שמיעת האוזן
במה שנתן לו הקב"ה לעבודתו, וא"כ בשמיעת האוזן חובה להשתמש לשמיעת דברי החכמים, ובזה מתקן ע"י אבר אחד את  

 כל נפשו. 

  א ולא שב יכבד עונשו.ע"י קריאת המוסרים שתורה נביאים וכתובים יבוא לתשובה, ואם קר   -ד' המוסרים שבתורה

הם ימי משפט, וצריך לייחד זמן בימים אלו לתשובה, וביוה"כ הוא מצות עשה להתעורר לתשובה,    -ה' עשרת ימי תשובה
  וכן יוסיף בתפילה כי הם ימי רצון.

ביום    היום וצריך להשיב רוחו בטהרה, ועל האדם לשער איך ירגיש ביום המות ואיך יתודהו' בכל עת ישוב שמא ימות  
 ההוא, וככה יעשה כל הימים, ויעשה מצוות חדשות פן ימות ויחסר מהם, ויכין צידה לנפשו.  

 האדם שאינו מרגיש צורך להכין צידה לנפשו לאחר מותו הרי הוא כבהמה שאינה מרגישה שעומדים לשחוט אותה.  

 הצדיקים.     הרשעים מתים בכל יום כי משחיתים את נפשם בכל עת, ולעת"ל יהיו אפר תחת רגלי

מי שהוא בעל תאוה להנאות העולם קשה עליו המות, ומי שמשתמש בעולם לעבודת הבורא הרי המיתה היא חיים    -תאוה
שאין להם הפסק, ונפש הרשע בעל התאוה תרד במותו למטה אל מקום תאותה, ותעלה למטה רק למשפט, אבל רוח הצדיק  

 עולה למעלה. 

לם הזה היה ארוך מ"מ הרי העולם הבא הוא בלי סוף, וכ"ש שהעולם הזה הוא קצר  גם אם העו   -העולם הזה דירת עראי
מאד, ועל האדם להמשיל בליבו את העולם הזה לצל עוף הפורח שעובר ברגע, ועל כן יש לאדם להשתמש בעולם הזה רק  

סף בירושלים כאבנים  לצורך העולם הבא, וסיבה נוספת לכך כי יתכן שימות ונמצא שטרח לאחרים, ושלמה המלך שנתן הכ
וקיום המצוות, ועל האדם לזכור שהקב"ה שלחו לעולם לקיום   אמר שהעולם הזה הבל הבלים, ושצריך רק יראת שמים 

 המצוות.

 מי שאינו זוכר תמיד יום המות חושב תמיד שיש לו זמן.  -זכירת יום המות

 נין השגת תענוגות העוה"ב עדיף. חיי העוה"ז עדיפים על חיי העוה"ב שרק בהם יכול לקנות מעלות, אבל לע

ותתעסק בעולם הזה רק כהכנה לעוה"ב, ולפני מי    -ותשנא הגאוה, ולאן אתה הולך  -דע מאין באת  -הסתכל בג' דברים וכו'
 יראת שמים.  -וכו'
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 גם כאשר האדם שומע מוסר אם לא יעורר את עצמו לא ישפיעו עליו המוסרים.  -אם אין אני לי מי לי

 גם כאשר האדם משתדל בתיקון נפשו כמה שיכול השגתו קצרה ודלה.  -אני וכשאני לעצמי מה

א' טרדות העולם אינם פוסקות,    -ט' סיבות למה לא לדחות לאח"כ את תיקון הנפש ועסק התורה  -ואם לא עכשיו אימתי
ל בעבירות, ה' היצר  ב' תמיד ירצה עוד עולם הזה ולא יתפנה לתיקון נפשו, ג' הזמן קצר והמלאכה מרובה, ד' בינתיים יכש

מתחזק ואח"כ יקשה יותר, ו' אולי ימות, ז' התשובה תקשה עליו כשיהיו העוונות ישנים, ח' שכר התשובה כשיחלש כח היצר  
 קטן מתשובה בעוד היצר חזק, ט' בימי הזקנה חסר כח ההרגשות וקשה לחדש דברים. 

 שער ג' 

בעל תשובה אחרי שיודע במה חטא עליו לדעת חומר כל עבירה כדי שידע גודל חטאו,    -הצורך בידיעת חומר כל עבירה
וכפי ידיעת חומר החטא ירע לו יותר והתשובה טובה יותר, וגם יכלם יותר בבקשו מחילה, וידע גודל הטובה במחילת העוון,  

, וסיבה נוספת ללמד חומר העוון כדי שלא יטעו לחשוב על איסורים  ואם חושב שהחטא אינו חמור כ"כ ע"ז עצמו יש תביעה
 שהם רק מידת חסידות, וידעו שגם בחטאים קלים יכולים לאבד נפשם. 

  -עתה נבאר מעלות חומר המצות ואזהרות וחלוק העונשים

 - א' דברי סופרים 

 החיוב לקיים דברי סופרים הוא מדברי תורה, ואמנם ד"ס חמורים פחות מד"ת כיון שלא נכתבו מפורש בתורה.  

", מה שלא נאמר על מצוות עשה ולא תעשה,  כל העובר על דברי חכמים חייב מיתהואמנם יש דברים שאמרו עליהם " 
כשאינם חשובים בעיניו הרי ביטל אחד מדברי  והחומר בזה הוא א' כי כשחוטא בד"ת הוא מתחרט, אבל כשעובר על ד"ס  
 התורה, ב' כי הוא רחוק מתשובה כי חטא זה קל בעיניו ויחטא פעמים רבות.

, ובזה ירצה הבורא את ברואיו, ושכר  יראת השם היא יסוד המצוותהביאור בזה כי    -חביבים ד"ס יותר מיינה של תורה
 ך היראה להרחיק מן העבירה.  היראה כנגד מצוות רבות, ותקנות חז"ל הם יסוד לדר

חומר נוסף בדברי סופרים כי החוטא בדבר שאין לו תאוה לזה הרי אף בחטא קל יותר הרי זה רוע לב ופריקת עול וחייבים  
 מיתה. 

 והעובר על ד"ס והוא פורש מן הציבור יורד לגיהנום ונדון שם לדורי דורות.

 ענוש מכת מרדות כפי שיראו הבי"ד לעונשו אף לפחות מארבעים או להוסיף.  העובר על ד"ס 

 - ב' מצוות עשה

יסוד השכר ושורש הגמול הוא על קיום עשה, ואמנם מי שנזדמן לו לעבור על לא תעשה וכבש יצרו מפני האיסור שכרו 
 כעושה מצוה, ויסוד שכר זה מפני מצות עשה של יראה שכבש יצרו ביראת אלוקים. 

על לאווים יש חילוקי עונשים אבל על עשין לא    -אי אתה יודע מתן שכרם של מצוותי זהיר במצוה קלה כבחמורה שהו
 נודע החילוק בשכרם, כי רצה ד' שיעשה האדם את כל המצוות ולא רק אלו ששכרם מרובה כדי שתהיה משכורתו שלימה. 

 ולם. אע"פ שת"ת כנגד כ -העוסק בתורה בלבד דומה למי שאין לו אלוק

 שילוח הקן אין בה טורח או הוצאות ממון ואפ"ה תחית המתים תלויה בה וכ"ש מצוות חמורות.

   -עונש ביטול עשה

 אם יזהירו אדם לעשות מצוה ואינו עושה מכין אותו עד שתצא נפשו. 

 יתות בי"ד. מי שלא הניח תפילין מעולם נקרא פושעי ישראל בגופן וענשם חמור מהעובר פעם אחת על חייבי כריתות ומ

 המקל במצות עשה כגון המבזה חולו של מועד אע"פ שיש בידו תורה ומע"ט אין לו חלק לעוה"ב. 

 קיום מצות עשה נקרא יראת שמים כמו הזהירות בלא תעשה, והנמנע מעשית הטוב הפר יראת שמים. 
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בין לע גמ"ח  והם הזכרת שם שמים לבטלה,  נזהרים בהם  בגופו  יש מצוות עשה חמורות שאין ההמון  בין לעשירים  ניים 
 ובממונו וחובת האדם לטרוח בגמ"ח, ולפנים משורת הדין פעמים שהיא מן החמורות. 

הנמנע מעשות מצוות אף בלא מעשה גם בזה יש אבדון והפסד לנפש, כמו שמצינו בחומר ביטול תורה, וכן מצינו שסדום  
 ונן ביראה עונשם גדול. נשחתו מפני ביטול הצדקות, והאנשים שאינם עורכים מחשבות להתב

 לפי גודל המצוה יגדל עונש מי שיחדל לעשותה אף בלא שעשה מעשה. 

זכרון    -נמסרו במצות עשה  המעלות העליונות ד',  והם הבחירה, תלמוד תורה, הליכה בדרכיו, בטחון, התבוננות בגדולת 
 מה מדרגות, והם מטרת בריאת האדם. והתבוננות בחסדי ד', קדושה, עבודה, יראה, אהבה, דביקות, לכל אחד מהמעלות כ

יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם שחובת האדם להיות נאמן לקב"ה כמו שעבד נאמן לאדונו,    -ארור אשר לא 
 שידאג שאחרים ג"כ יעשו את המצוות.    

 לדון בערכאות היא מן החמורות ויש בזה דרכי מות. 

 המבטל מורא אב ואם עובר בארור.

 מצות תפילין ומזוזה הם בכלל קבלת עול מלכות שמים, והמבטלם שובר עול ומנתק מוסרות.  

 מצות ציצית אינו חייב להביא על עצמו את החיוב, אמנם בעידן ריתחא יענש למה לא סיבב על עצמו את החיוב. 

 הירא ידקדק בקלה כבחמורה לגדולת המזהיר עליה. 

 ג' לאו הניתק לעשה

 ד כמו גזל שמקרב יום הפורענות ומקטרג בראש. פעמים הוא חמור מא

 המצער אלמנה ויתום בכל סוג של צער חייב מיתה בידי שמים. 

 חומר המצער כל איש מישראל. 

 הנשך והריבית ענשו חמור מאד שאינו קם תחית המתים. 

 ד' לאו שאין בו מעשה

 תלוים בלב או בלשון או בשמיעה או בראיה או בהמנעות ממעשה. 

 ו נשכחים והאדם קרוב להכשל בהם יותר מאלו שיש בהם מעשה, על כן באתי להזכירם בקצרה. איסורים אל

 -מן האזהרות התלויות בלב 
 איסור לשכוח את ד', האדם חייב לקנות הנהגות הנובעות מזכירת ד'.

 כל השוכח דבר אחד ממשנתו, ע"י שבטל מן התורה, עובר בב' לאוים. 

 אסור לאדם לתלות ההצלחה בעצמו.

אסור לנסות את הקב"ה אם יצליח דרכו בגלל המצוות, והאיש הטוב לא ירפו ידיו אם לפעמים יפסיד, ורק מצוות המעשרות מותר לבחון, ואם לא  
 הטיבו לעוה"ב בשכר אמיתי במקום שכר העוה"ז.  רבה כספו בגלל המעשרות ידע שגם זה לטובתו ל

 אסור לירא מצרה קרובה אלא יבטח בישועת ד'.

 חובה להאמין שלא יקרה לדיין רע בגלל שהוא דן דין צדק.

 הוזהרנו להסיר מנפשנו מידת הגאוה ושלא יתגאה הגדול על הקטן, והגאוה היא מהעבירות החמורות, ואל יתהלל החכם בלתי בעבודת ד'.

 אסור להיות צר עין אלא יהיה טוב עין, וכן אסור להיות אכזרי אלא יהיה רחמן, אבל לא ירחם על מחטיאי הרבים.

 אסור ליקום או ליטור בליבו על דבר שבממון, אבל על דרישת רעה מותר לשום הדברים על ליבו, מ"מ אם יבקשו ממנו מחליה ימחל. 

 , שנאת חינם הביאה לחורבן בית שני. אסור לשנוא, והשנאה מביאה לידי עבירות רבות 

 אסור להרהר ביום אפי' אינו מהרהר לעשות שמא יבוא לידי טומאה בלילה.

 אסור לחשוב לעשות עבירה.
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 אסור לקבל לשון הרע.

ן, ואפי'  אסור לעשות תחבולות רשע כדי לקחת דבר השייך לאחר, ואף מחשבה על זה אסורה, ואסור להפציר בו למכור באופן שימכור בלי רצו
 לבקש אסור אם יודע שיתבייש לסרב.

 - מן האזהרות התלויות בלשון
ה  אסור להזכיר שם שמים או ללמוד תורה או להתפלל אם הוא ערום או שרואה אדם ערום, או שאין המקום נקי, או שאין ידיו נקיות, והזהירות בז

 היא מדרכי יראת שמים. 

ועת שוא שהיא חילול השם, ואסור לומר שהוא מוכן לישבע אם אין בלבבו לישבע, ואסור לישבע יש אזהרות התלויות בלשון לוקה עליהם והם שב
 חינם אפי' על אמת, וכן אסור לסבב להשביע חבירו חינם, כגון לתובעו יותר מחיובו כדי לחייבו שבועת מודה במקצת. 

 צמו בשם לוקה. וכן לוקה המקלל חבירו בשם, ואסור לקלל אפי' חרש שאינו שומע, וכן המקלל ע

 השותה רביעית שאינו מזוג או יותר מרביעית אפי' מזוג אסור בהוראה.

 אסור לצער חבירו בדברים.

 אסור לחזק ידי עוברי עבירה או להתחבר עמהם, ואסור להתחבר לרשע אפי' בעסקי העולם ואפי' לדבר מצוה.

 ולא יורה מי שלא הגיע להוראה, ואם הגיע להוראה צריך להורות. אסור להורות שלא כהלכה, וצריך להיות מתון בהוראה כדי שלא יטעה, 

 צריך לתת עצה הוגנת ואסור לתת עצה שאינה הוגנת, ומדרכי גמ"ח לחשוב מחשבות איך להשיא עצות הגונות. 

 אסור להוציא שם רע.

 אסור לדיין להיות רך לאחד וקשה לאחר. 

 אסור לומר המתן לי ליד ע"ז פלונית.

 אה גוי זה, ואסור לתת להם מתנת חינם.  אסור לומר כמה נ

אסור להחזיק במחלוקת, ומותר לדבר לשון הרע על בעלי המחלוקת, ומי שאינו מחזיק במחלוקת על החוטאים נענש מפשעיהם ועובר בלאו,  
 וימסור נפשו על קנאת השם.

 הג כשורה מותר.אסור להשתעבד בחבירו, וכן אסור לבקש דבר שיודע שיתביישו לסרב, אבל אדם שאינו נו

 המוציא שם שמים לבטלה הרי חילל השם.

 בני אדם שאינם נזהרים בלשונם בכבוד תלמידי חכמים אפי' שלא בפניהם נעשים אפיקורסים ואין להם חלק לעולם הבא.

 עוון הלשון חמור כמו שרואים שעונש מקלל אביו ואמו חמור מן המכה. 

 איש ובעריות, ואסור לשמוע דברים בטלים ודברי נבלה.אסור להסתכל באשת   -איסורי ראיה ושמיעה

 - איסורים התלוים בקפיצת יד והמנעות מעשיה שחייב בה
 אסור לקפוץ יד לאביון, ואסור לימנע מלהלוות לו לפני שמיטה וכ"ש בשאר זמנים.

 אסור ללוות ולא לשלם.  

 אסור להלין שכר שכיר.  

 אסור להלין מת על העץ.  

 אסור להתעלם מהצלת ממון חברינו, ונכון שבכל עיר יהיו ממונים להצלה

 אסור להמנע מלהוכיח ואם אינו מוכיח נענש על החטא, ועל כן נכון לבחור ממונים להוכיח.

 אסור לאחר מלשלם הנדרים והצדקות, ונענש אף אם שכח.

 ה' לאו שיש בו מעשה

 מקום מיתה עומדת. לוקין עליו, ומלקות ב

 צריך להזהר למלוח הבשר כדין.

 אסור להכות את חבירו.

 אסור להשחית את הזקן. 

 אסור ללבוש שעטנז.

 אסור להכות בנו גדול כי מכשילו להקלות אביו, ואסור לתת כוס יין לנזיר, ואסור להכשיל נכרי בדבר האסור לבן נח.  -לפני עוור לא תתן מכשול

ת עץ מאכל, ואפי' לצורך מצור אם יש לו עצים אחרים אסור, ואסור לפזר ממון לריק ואפי' פרוטה, ואסור לסכן את  אסור לכרו  - איסור השחתה
 הגוף או לסגפו חינם בתעניות, אבל המתענה על עוונותיו מותר והקב"ה ירפאהו. 
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י צריך פדיון, וכן כלאי הכרם וגיד הנשה אסורים  ערלה אסורה אף בחו"ל ואסורה בהנאה ועל כן אסור לתתה לגוי אלא ישרוף אותה באש, ונטע רבע
 בהנאה.

 אסור לגנוב אף ע"מ להחזיר.

 אסור לנחש שדבר מסוים מורה שלא יצליח במה שעושה, או ששעה מסוימת אינה יפה לדבר מסוים, אלא יבטח בד'. 

 המשקר במידה כמקלקל את הדין. 

 לעבור לפני הלווה אם אין לו מה לפרוע. אסור למלוה 

 איסור ריבית הוא למלוה ללווה ולעדים. 

 אסור להטיל מום בבכור אף בזמן הזה.

 אסור לחרוש או להנהיג שני מינים בעלי חיים מצומדים יחד.

 פרדה אינה מותרת אלא במינה ואסורה בסוס וחמור.

 אסור להשתחוות על רצפת אבנים חוץ מבית המקדש. 

 לאכול דברים הנמאסים על הנפש.אסור 

 אסור למסור בתו לביאה שלא לשם קידושין, והמייחד פנויה לזנות עונשו גדול, ואסור להשיא בתו לזקן. 

 נבילה אסורה באכילה, וכל שלא נשחטה בכל דקדוקי שחיטה הרי היא נבילה. 

 בטלה, ואפי' שוחד דברים אסור והמקבל שוחד אסור לדון דין זה.אסור לקחת שוחד אפי' כדי לזכות הזכאי ולחייב החייב, ומותר לקחת שכר 

 אסור להוציא ביו"ט לצורך חול.

 אסור להעביר שער בית השחי והערוה.

 אסור להעמיד כלב רע או סולם רעוע בביתו.

 בכור אסור בגיזה ועבודה, ואם נתערב באלף כולם אסורות בהנאה.

 אסור למחוק את השם.

 ורי כלחשים וקמעים.אסור לעשות כדרכי האמ

 חדש אסור מן התורה אף בחו"ל. 

 ע"כ מקצת מהדברים שהמכשול מצוי בהם, וישמע חכם ויוסף לקח. 

 ו'  מיתה בידי שמים 

 כרת חמור ממיתה בידי שמים שהוא וזרעו נכרת, ומיתה חמורה שאף בעלי החיים שלו מתים. 

 האוכל טבל.

 עונשו יותר. המענה אלמנה ויתום, ואם היתום צועק ממהר 

 הגוזל את העני.

 המוציא שם רע. 

 המשחק עם התינוקות, מנאף, דש מבפנים וזורה מבחוץ.

 ת"ח שאינו נוהג בצניעות, והטעם לפי שמרחיק אהבת הבריות מן התורה.

 כל שיש לו ביהמ"ד בעירו ואינו הולך לשם.

 החולק על ישיבתו של רבו, והמורה הלכה בפני רבו.

 והנודר לצדקה ואינו משלם, והקופץ ידו מאביון.הגוזל מתנות עניים, 

 ז' כרת

יש ב' סוגים של כרת, יש כרת מהעוה"ז שהוא וזרעו נכרתים, ויש שנכרת מהעוה"ז ומהעוה"ב, ופעמים שמתעכב הכרת כמה  
 דורות. 

ג' שמא יצאו    )עונש הרשעים מתעכב מפני ג' סיבות, א' שמא יעשו תשובה, ב' לשלם שכר המצוות בעוה"ז ולאבדם בעוה"ב, 
 מהם בנים צדיקים(. 
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וענין הכרת הוא קיצור השנים פחות מבן חמישים, )ומיתה בידי שמים פחות משישים(, ואמנם יש צדיקים שמתים כך ולא  
 מפני העונש אלא שכך נקצב להם.

 הבא על הנידה מלבד הכרת לזרעו גם יהיה הבן עז פנים, ואיסור נדה הוא עד הטבילה ואע"פ שספרה. 

 ד' מיתות בי"ד ח' 

 מונה הד' מיתות וסדר חומרתם והעבירות שעונשם מיתת בי"ד. 

 מיום שחרב ביהמ"ק אע"פ שבטלו ד' מיתות בי"ד, דין ד' מיתות בי"ד לא בטלו, ומת במיתה הדומה למיתה שחייב בבי"ד. 

 ויש לעורר על הרבה מלאכות שבת שנעלמו מעיני רבים. 

 ט'  יהרג ואל יעבור

 ה אם אמרו לו עבור ואם לא נהרגך יעבור ואל יהרג, חוץ מג' עבירות שיהרג ואל יעבור ואפי' בצינעא. כל עבירות שבתור

ואף אבק ג' עבירות עונשו חמור מכמה מצוות מכמה עבירות חמורות, כגון האיסור להתרפאות בעצי אשירה אפי' בפיקוח  
הרתיחה הלבנת פנים, ע"כ חייב להפיל עצמו לכבשן  נפש, והאיסור לספר עם אשת איש שחשק בה אפי' ימות בלא זה, ואבק  

האש ואל ילבין פני חבירו ברבים, ודומה הוא לרציחה במה שהדם יורד מפניו, ועוד שצער הכלימה מר ממות, והמלבין פני  
בה חבירו יורד לגיהנום ואינו עולה כמו בא על אשת איש, ואין לו חלק לעוה"ב אע"פ שרוצח יש לו כי הוא רחוק מן התשו

 לפי שאין החטא חמור בעיניו. 

 שקולה שבת כנגד כל המצוות. 

 י'  אין לו חלק לעוה"ב

 אין לו חלק לעוה"ב, שכיון שכוונת הבריאה היא לכבוד שמים והוא עשה הפך מכוונת הבריאה.  המחלל את השם

כתיב "והנפש אשר תעשה ביד רמה את ד' הוא מגדף ונכרתה הנפש ההיא מקרב עמה כי את דבר ד' בזה ואת מצוותו הפר  
 - הכרת תכרת הנפש ההיא עוונה בה"

 עוונה בה היינו שאף אחר המיתה לא נתכפר והיינו שאין לו חלק לעוה"ב. 

מעליו עול ואפי' מצוה אחת אם אינו נזהר ממנה ואין  לעשות בפרהסיא דבר שאיסורו ידוע, או אף בסתר לפרוק    -ביד רמה
 נפשו מרה לו על חטאו, )ואם הוא לתאבון אין מורידים ואין מעלים ולהכעיס מורידין כאפיקורס ואין מעלין(. 

 האומר אין תורה מן השמים, המגלה פנים בתורה, המבזה ת"ח, והמבזה את המועדות.  -דבר ד' בזה

 -"באין לו חלק לעוה המבזה ת"ח

א' שעי"ז דבריהם נשמעים, ב' ותתרבה התורה כדי לנחול כבוד כמו הת"ח, ג' וגם רבים יכירו מעלתה    - התועליות בכבוד ת"ח
יורו דרכיה לבלתי תשכח, וא"כ המכבדם   ויעסקו בה לשמה, ד' כבוד הת"ח מראה את חשיבות לימוד התורה כי לומדיה 

 מראה שקיום התורה הוא העיקר. 

 ליבו תמיד לכבד את ד' ולהודות לו ולשבח עבודתו, ומעלות האדם נראות לפי מה שהוא משבח.  ועל האדם לשום 

והמכבד את הרשעים יש בזה כמה מכשולות, א' חילול התורה והעבודה, ב' גורם לרבים להמשך אחריהם ולעשות כמעשיהם,  
 ג' המתחברים להם יענשו עמם, ד' הרשעים יבואו להשפיל את הצדיקים. 

בכלל כי דבר ד' בזה מי שמדבר ד"ת במבואות המטונפות, ומי שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק, והקורא בספרי  עוד יש  
 מינים. 

 המבטל מצות מילה.  -ואת מצוותו הפר

 האומר אין תחית המתים מן התורה אין לו חלק לעוה"ב, וכן האומר אין תורה מן השמים.  
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וס הוא מי שאינו נוהג מורא והדר בת"ח אע"פ שאינו מבזה אותם, וטעם הדבר  אין לו חלק לעוה"ב, והאפיקור  האפיקורוס
משום שמראה שאין התורה מכובדת בעיניו, ועוד שמבטל יראת החכמים וע"י היראה מהם דבריהם נשמעים להדריך את  

שגם מי שלא לומד    העם, ובכלל האפיקורוס האומר מה הועילו לנו הלומדים בלימודם, )ועל כן יש ללמד תועלת התורה כדי 
 לא יהיה בכלל האפיקורוס(, עוד בכלל האפיקורס הקורא לרבו בשמו. 

ואינו מתכפר   גדול מכל העבירות,  ועוון החילול  חילול התורה,  הוא מפני  עונש אלו שאין להם חלק לעוה"ב  סיבת  עיקר 
 לקדש שם שמים.  בתשובה ויסורים, ונפרעים ממנו מיד, ואפי' הוא שוגג, ומזה רואים כמה גדול החיוב 

כת אויבי ד' אין להם חלק לעוה"ב, ודבר זה שייך גם באנשים המקיימים את המצוות אם רע להם כשאחרים ג"כ שומרים,  
 וכ"ש אם מונעים אחרים מלשמור, וכן אלו שעיניהם צרה בכבוד ת"ח הם שונאי ד'. 

 והיינו מחטיאי הרבים אין להם חלק לעוה"ב.  כת המחבלים כרם ד'

אין להם חלק לעוה"ב, והטעם א' אין התגאה והוא רימה ותולעה, ב' במקום יראת שמים    נים חיתתם על הציבורכת הנות
הטיל אימה על הבריות, ג' הוא מצער את הציבור, ד' וגורם לציבור למכשולות, ה' אין ראוי שאנשים יכנעו אלא מפני האדם  

 אלא לשם שמים. 

וה"ב, כי המתאספים חזק עבודת ד' מקדשים שם שמים והוא מחללו, וגם  אין להם חלק לע  כת הפורשים מדרכי ציבור 
 מניא אחרים ומחטיאם. 

 שאין להם יראת שמים ומקיימים המצוות מתוך ההרגל ולא מצטערים על חטאיהם, אין להם חלק לעוה"ב. כת עוזבי ד'  

 ד' כיתות שאינם מקבלות פני שכינה

 סדר החלקים בכל כת לפי חומרת הדברים. 

   -יש בזה ה' מיניםכת לצים 

א' איש הנותן דופי בבני אדם, ושורש הענין הוא זדון וגאוה, כי אינו נהנה לעצמו מלתת דופי באחרים, ואם היה מכיר מומי עצמו לא  
 היה מזלזל באחרים.  

 ב' הלועג לבני אדם על חוסר הצלחתם, ושורש הענין הוא רוב השלווה והתענוג. 

 ות טובות בלא לבזות בעליהם, ושורש הענין הוא היות האדם חכם בעיניו עד שיתלוצץ לדעת זולתו, ג' הלועג לדברים ופעול

ד'  הקובע עצמו תמיד לדברים בטלים, ומביא עצמו לידי חטא, וגם מבטל תורה, )ואיך לא שם ליבו על גודל ההפסד בקנית חיי עולם,  
 ועונש ביטול תורה גדול מאד(.

 אבל אינו בז בליבו. ה' המתלוצץ בדיבור 

 יש ליזהר מליצנות גם בדרך עראי. 

 -יש בזה ט' חלקיםכת שקרים 

 א' המזיק לחבירו ע"י השקר. 

 ב' המתעה את חבירו ואינו מזיקו ממש אלא גורם לנזק. 

 ג' הבא בשקר למנוע הטוב העתיד להגיע לחבירו ולקחתו לעצמו.

 סד לחבירו, וחלק זה התירוהו מפני השלום.ד' המשקר בסיפור דברים שאין בזה תועלת עבורו ולא הפ

 ה' האומר לחבירו שיטיב לו ואין כוונתו לקיים. 

ו' המבטיח לחבירו שיטיב לו ונתכוון לקיים ולבסוף אינו מקיים, ובמתנה מועטת אף בלא הבטחה או שהתהלל בזה בפני רבים צריך  
 לקיים. 

 ז' הגונב דעת חבירו כאילו עשה עמו טובה.

 לות שאינם נמצאות בו. ח' המשתבח במע
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 ט' המספר דברים ומשנה מעט מן הפרטים. 

 -יש בה ט' חלקיםכת חנפים 

 א' המחניף לאיש רע ואומר לו לא עשית רע, וחובת האדם למסור עצמו לסכנה ולא לעשות כך.

 ב' המהלל רשע ואינו מצדיקו על רשעתו, כי אין להזכיר צדקתו בלא רשעתו. 

 ג' המשבח הרשע בפניו. 

 תחבר לרשע.ד' המ

 ה' אדם שאנשים סומכים עליו שמשבח אדם אחר כגון קרובו ואומר עליו שהוא חכם והוא אינו חכם. 

 ו' מי שבידו למחות ואינו מוחה.

 ז' מי שלא ניסה למחות בקשי עורף אולי ישמעו לדבריו. 

 חושבים שאף הוא כמוהם. השומע אנשים מדברים לשון הרע וכדו' ואינו מוחה בהם אף שיודע שלא ישמעו לדבריו, והם

 המכבד הרשעים מפני דרך שלום, ואף שהותר לכבד העשירים אסור לכבד הרשעים, אא"כ חושש מנזק. 

 - כת מספרי לשון הרע

ואין לו שום תועלת בהכרח פרק עול שמים, ועוד מפני שחושב שפיו   המספר לשון הרע כאילו כפר בעיקר, שכיון שמזיק לחבירו
 ברשותו.

שקולה לשון הרע כנגד ג' עבירות, מפני שבעל הלשון שונה באוולתו הרבה, ותשובתו קשה כי הורגל בזה, והחטא קל בעיניו ועל כן לא  
 ילה, ויבוא לדבר על הקב"ה.יחזור בתשובה, ואם חוזר לא יזכור ממי צריך לבקש מחילה וגם יתבייש לבקש מח

 אין התורה מגינה על בעלי לשון הרע, ואינם ראוים לעסוק בתורה, שלא אמרו אין עבירה מכבה תורה על הפורק עול האזהרה מעליו. 

 - יש ו' חלקים בכת מספרי לשון הרע

 א' המספר שקר על חבירו ונכלל בזה גם בכת שקרים.  

ואסור מן התורה לקבל לשון הרע, והמקבל גם הוא בכלל המספר כי מחזק את הסיפור במה שהוא שומעו, ומחזק את המספר להוסיף  
 לספר עוד לשון הרע, והעניו לא יקבל לשון הרע כי הוא חפץ בכבוד הבריות וצר לו על בשתם וקלונם. 

 ב' המספר לשון הרע שהוא אמת.  

עובר על איסור אונאה, ואם עושה כך בפני בני אדם הרי הוא מלבין פני חבירו ברבים, ואם מספר לאחרים  המזכיר לחבירו מעשיו הרעים  
שלא בפני המסופר הרי זה מכת מספרי לשון הרע, כי אולי חזר בתשובה, )ואין לספר אלא לחכם צנוע שירחיק מחברת החוטא עד 

 ה. שיחזור בתשובה(, ואם הוא ת"ח ראוי לחשוב שבאמת עשה תשוב

 המספר לשון הרע הרי הוא חוטא לחבירו וכן חוטא במה שבחר להרשיע חבירו.  

 המספר על אמת יש בו צד חמור משקר כי לפעמים הדברים מתקבלים יותר. 

 המספר בגנות ולא בשבח מראה על עצמו שהוא פסול כי הפסול מחפש לפסול אחרים.  

יהם כדי להבאיש על השומעים את המעשים הרעים, אמנם מי שגם הוא חוטא  מותר לספר לשון הרע על בעלי עבירה שאין יראת ד' על
 לא יפרסם אחר שחטא כי אין כוונתו לטובה, וכן אין לפרסם חטא שחטא אדם במקרה.

העושה מעשה שאפשר לפרשו לחובה או לזכות אם הוא ירא אלוקים יש לדונו לזכות אפי' המעשה נוטה לחובה, ואם הוא בינוני יש 
וברשע יש לדונו ל זה מדין בצדק תשפוט עמיתך,  וכל  יהיה בעיניו כספק,  נוטה לחובה  ואם המעשה  זכות כשהמעשה מסופק,  כף 

 להכריע מעשיו לחובה.

הרואה דבר גנות בחבירו אם זה גזילה יעיד אפי' הוא עד אחד כדי לחייבו שבועה, וצריך שיוכיחנו תחילה, אבל אם נכשל בערוה וכדו' 
יים אלא רק יוכיחו, ואם יודע שבי"ד יפרישוהו יעיד בשניים, אבל לא יחידי כי לא יאמינוהו, ויכול לגלות למי שיאמין  לא יעיד אפי' בשנ

 לו כשניים. 
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והמרכל מרבה שנאה בעולם, ואע"פ שאסור להאמין לרכילות מ"מ השומע יחוש לדברים, והמסכסך בין אחים ואוהבים  ג' רכילות,  
 קשה מכל חלקי לשון הרע.

 אדם להסתיר סוד שסיפרו לו אע"פ שאין בפירסומו ענין רכילות.  חייב

והיינו לספר דבר שיסתובב ממנו שידברו לשון הרע, ועל כן אין לספר אפי' שבח אם אולי יש בין השומעים שונא  ד' אבק לשון הרע, 
 שמתוך כך יבוא לספר בגנותו. 

ן הדברים גנות, וכן לספר על חבירו שהוא מכניס אורחים אם בגלל  עוד בכלל אבק לשון הרע לספר דבר שאין בו גנות אבל משתמע מ
וכיון שאין לספר לשון הרע על החוטא בלא שיוכיחו,  וכן אדם הגורם שיחשדו בו שהוא מספר לשון הרע,  יבואו אנשים רקים,  זה 

 והשומעים יכולים לחשוד שבא לשמוח בקלונו, ע"כ לא יספר אלא אם יודעים שהוכיחו.

והמנבל את פיו אפי' נגזר עליו גזר דין של ע' שנה לטובה נהפך עליו לרעה, כי עזב הבושה והצניעות וחילל את קדושת  פה,  ה' נבלות ה
 ישראל, והשומע נבלות הפה עונשו גדול. 

כדרך נקיי  ועל האדם להאריך בדיבורו כדי שלא להוציא מפיו לשון מגונה שזה גדר מפני נבלות הפה, וכן יבחר בדיבורו לשון של כבוד 
 הדעת, מלבד בלימוד לתלמיד שצריך לשנות בדרך קצרה. 

 אדם שדרכו להתלונן תמיד ודן כל דבר לחובה.ו' נרגן, 

 

 השער הרביעי 

 חילוקי הכפרה

חולי הנפש הוא המידות הרעות והחטאים, וכמו בחולי הגוף יש דרגות שונות ברפואה, כך בחולי הנפש פעמים מספיקה  
 תשובה ויוה"כ ופעמים צריך גם חטאת או יסורים או מיתה.

אם עבר מצות עשה ועשה תשובה מתכפר מיד. ואם עבר על לא תעשה תשובה תולה ויוה"כ מכפר. ועוון כרת ומיתת בי"ד  
 תשובה ויוה"כ תולים ויסורים ממרקים. וחילול ד' כולם תולים ומיתה ממרקת. 

קרבן עולה מוסיף על כפרת מי שעבר על עשה, ומכפרת על הרהורי הלב, ואנו שבעוונותינו אין לנו קרבנות הרי העוסק  
 בפרשת הקרבן כאילו הקריבו.

העוון, ועל כן קובעים סעודה בערב יוה"כ לשמחה על  עבר על לא תעשה ועשה תשובה ידאג לעוונו ויחכה ליוה"כ לכפרת  
ליוה"כ   כדי לחזק עצמנו  ועוד  יו"ט,  ביוה"כ עצמו כשאר  יוה"כ שא"א לעשות סעודה  וגם על שמחת מצות  כפרת העוון, 

 לתפילה ותשובה.

היסורים,    מי שעבר על כרת ומיתת בי"ד ועשה תשובה יעשה מצוות המגינות מפני   -מניעת יסורים ודרך קבלת היסורים
כמו צדקה המצילה ממות, ואם אין לו ממון יגרום שאחרים יתנו וגדול המעשה יותר מן העושה, ויעסוק בגמ"ח שהיא גדולה  
מן הצדקה, וכנגד כולם מצות תלמוד תורה שיוסיף יותר ממה שהיה רגיל ללמוד והתורה תגן עליו מן היסורים משני פנים  

תורה עולה במקום יסורים, וגם צומות ותעניות ודמעות ומניעת תענוגים וצער על העוון  א' כי ת"ת כנגד כולם, ב' כי העמל ב
 עולה במקום יסורים.

)וכן מצינו בענין   יגן עליו מהיסורים הרבים,  זה  ודבר  ויקבל המוסר באהבה,  יצדיק עליו את הדין  ואם תהיה צרה לחוטא 
יסורים לפי גודל עוונו אלא בחמלת ד' עליו, כי על אויבי ד'  ההודאה על הטובה שהיא סיבה להתמדת הטובה(, וידע שאין ה

 תבוא הפורענות בבת אחת, עוד יש לצדיקים יסורי בחינה שיקבלום באהבה ויתקנו מעשיהם וירבה שכרם. 

השוגג ענוש יענש וכ"ש הפושע שאינו נזהר מחטא, וצריך לפחד מהחטא עד שיקריב חטאת, ולא יהיה החטא קל בעיניו, ואז  
 לו הקב"ה. ימחל

 עוון חילול ד' לא מתכפר ביסורים, אמנם יש לו רפואה ע"י שיקדש שם שמים, וכן ע"י שיהגה ויגע תמיד בתורה. 
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 "מכל חטאותכם לפני ד' תטהרו" אין הכונה שיוה"כ מכפר כל העוונות, אלא היא מצוה מיוחדת ביוה"כ לחזור בתשובה.

רצה את חבירו, ויחזיר לו הגזילה, או יפייסו אם ציערו, ואם לא מחל יבוא  עבירות שבין אדם לחבירו אין יוה"כ מכפר עד שי
 ג' פעמים עם ג' בני אדם שונים ויבקש מחילה.

 אימת מות מכפרת כמו מות. 

נחלקו חז"ל אם עבירות שהתודה עליהם יוה"כ זה חוזר ומתוודה עליהם יוה"כ אחר, וטעם    -עבירות שכבר התוודה עליהם
ויתוודה כיון שמראה שאינו בוטח בד' שיכפר, ועוד שאם מזכיר רק העוונות הראשונים מראה בעצמו  האומרים שלא יחזור  

שאין לו חטאים חדשים וזה חלי רע כי המשגיחים על נפשם רואים בה תמיד דברי עוונות, וגם קיצור ממעלות היראה העבודה  
וסר כוונה בתפילה, וטעם נוסף שלא יתוודה רק על  והתורה הוא עוון, והרהור עבירה ואבק לשון הרע מצויים מאד, וכן ח

 הראשונות כי מראה שהוא מתפאר שלא חטא עוד.  

ומה שאמרו וחטאתי נגדי תמיד היינו שיזכרם בליבו ולא בפיו, וגם יבקש מחילה עליהם, וירא פן לא השלים חוק התשובה, 
וגם יתבונן אם אין לו חטאים ששכח להתוודות   ומהיסורים על העוונות שיש בהם כרת, אבל לא יפרט העוונות הקודמים,

 עליהם. 

 חטאנו עווינו פשענו, חטא היינו שגגה ופשיעה, עוון היינו מזיד, ופשיעה היינו מרידה, וד' סולח גם למורדים בו.     סדר הוידוי

 מסכת אבות עם פירוש רבינו יונה 
מסכת אבות נכתבה בסדר נזיקין, מפני שאמרו חז"ל האי מאן דבעי למיהוי חסידא לקיים מילי דנזיקין, וטעם נוסף מפני שאבות זה 

   רי הסנהדרין.מדב

 פרק א' 
בסיני בין תורה שבכתב בין תורה שבעל פה, ונמצא שכל המצוות ניתנו בפירושן, דאל"כ איך    משה קיבל תורה מסיני  -משנה א'

שהאריכו ימים    מסרה ליהושע, ויהושע לזקניםמשה  ואפשר להבין את התורה שבכתב, שהרי כתוב "לא תגזול" ובכלל זה כל הנזיקין.  

  והם עזרא וסיעתו, ונביאי בית שני כמו חגי הנביא, ואנשי   לנביאים, ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה,מסרוה    יםוזקנאחריו,  
  כל  שנתקבצו  וכן בכל הדורות נמסרה התורה מחכם לחכם, עד  אחריהם  מסרוה לבניהם   והחכמים   דורם,  לאנשי  מסרוה  הגדולה,  כנסת
 ההוא  הדור וגם ממנו, נגרע ולא דבר בו נוסף לא כן ואחרי התלמוד, וסתמו וכתבו  שבעל פה,והחליטו לכתוב את התורה  ישראל חכמי

היינו   -בדין  מתונין  אמרו ג' דברים: הוואנשי כנסת הגדולה  -הם  הזה.    היום   עד  רב  מפי  רב  לגאון  מגאון  הקבלה  והיתה  לגאונים  מסרוה
כי   והוא קרוב למזיד,  וטועה נקרא פושע  כי הפוסק כך  ופוסקי הדינים לא יסמכו אחרי הנראה במחשבה ראשונה,  שמורי ההוראה 
הטעות מצויה בכל אדם, אלא צריכים לישא וליתן בדבר, ולהמתין עם ההוראה, ולהוסיף עוד סברא ופלפול שלא חשב בתחילה, ועי"ז 

בזה בדינים יותר משאר ההוראות, כי הדינים הם עיקר גדול בידיעת ד' יתברך, והם שורש גדול לתורה,   יצא הדין לאמיתו. ויש להזהר
ה, שמלמדים לכל אדם בשביל שיצאו מכולם מעט טובים, דאין לדעת מי "ב  כדעת  -הרבה  תלמידים  והעמידו ומהם נשתת העולם.  

הוא   שים, וירבה אדם תלמידים בבחרותו ובזקנותו, כי רבוי התלמידיםיכשר, ואין לדחות הקטנים מפני הגדולים, כי הגדיים נעשים תיי
  -לתורה   סייג  ועשו שמים(.    וירא  וכשר  וצנוע  הגון  דבר טוב עד מאד, וזכות גדולה לרב. )ושיטת ב"ש שאין מלמדים אלא לתלמיד

ולכן המקיים את הסייגי יוכלו להכשל בהם,  יותר יראה ממי  והיינו לעשות סייג וגדר למצוות התורה כדי שלא  ם של חז"ל יש בזה 
  אליה, וזה שאמרו חז"ל חביבין   פרפראות  הם   המצות  וכל  המעלה,  ויסוד  העולם  עיקר  היא   שמים  שעושה את המצוה עצמה, ויראת

 תורה. של מיינה סופרים  דברי

שהעולם נברא כדי    ל"ר  -עומד   העולם  דברים  שלשה  שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה, הוא היה אומר: על  -משנה ב'
יגיעו לכל הדברים. והם:   שהיא נבראה לפני כל   על התורהשהבריות יעשו רצון הקב"ה על ידי אלו הדברים, והם עמוד גדול ומהם 

 הארצות,  מכל   ישראל   ובארץ  האומות,  מכל  כי הקב"ה בחר בישראל  -ועל העבודההעולם, בשבילה נברא העולם, ואין טוב אלא תורה.  
  היא   העבודה, התפלה  ובטלה  המקדש  חרב  העבודה. וכעת שבחטאינו  בשביל   הבחירה  בבית  ושם בחר  ישראל,  ארץ  מכל  וירושלים

שהיא גדולה מן הצדקה, שהיא בין בגופו בין    -ועל גמילות חסדיםוהיא מכפרת על העוונות כמו הקרבנות.    במקום העבודה,  עכשיו
 ומענין .  עשרה  באחת  מתברך  בדברים   והמפייסו  ברכות  בשש  מתברך   לעני  פרוטה  בממונו, בין לעניים בין לעשירים. ואמרו חז"ל שהנותן
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  לעשירים  אף   היא   ח"וגמ  כמותו.  שאינם   אחרים  על  שמים  וירא  הצנוע   ולהקדים  לרע  טוב  בין   ולבחור   לעניים  להשגיח  הוא  חסדים   גמילות
  והעולם נברא בשביל  ,'ד  לפני   רצוי  להיות  גורמת  החסד  טובה. ומידת  עצה   להם  ולתת  בידם,  מצוי  שאינו  בשעה  ממון  להם  להלוות

 לעשותה.

  לקבל   מנת  על  הרב  את  המשמשין  כעבדים  תהיו  אנטיגנוס איש סוכו קיבל משמעון הצדיק, הוא היה אומר: אל  -משנה ג'
מנת  אלא הוו כעבדים המשמשים את הרב שלא על  פרס,    לקבל  אך  רבו   בשביל  עושה  שאינו  שלימה  עבודה  זו  שאין  לפי  -פרס

 היראה  לענין   זה  סמך  כן  ועל  מאהבה,  השם  עבודת  היא  וזו  לכך,  ראוי  שהוא  הרב  מעלת  ומפני  כבר,  שגמלו  חסד  מפני  אלא  לקבל פרס,
  לעונשו, אך אינו משמשו  שיכול דעתו על ומעלה גדולתו, מפני רבו שעובד כעבד מיראה,' ה את לעבוד  ,עליכם  שמים ויהי מורא  ואמר
 לענוש. בידו שיש  הרב גדולת מפני אלא העונש,  מן יראתו מפני

  - לחכמים  ועד  בית  ביתך  יוסי בן יועזר איש צרידה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים קיבלו מהם. יוסי בן יועזר אומר יהי  -משנה ד'
  בעפר   מתאבק  והוי  וחשוב.  גדול  אדם  זה, והחכמים לא ירצו ללכת אלא לבית   עם  זה  לדבר  יצטרכו  כאשר  החכמים  לשם   שיתקבצו

כי מי שהוא    -דבריהם  את  בצמא   שותה  והוי  שייו תלמידים שהיו יושבים על הקרקע לפני החכמים.  כבוד,  להם  שינהג  -  רגליהם
  יודע   שהוא  בו,  וישמח  בפיהו  ימתק  טעם  בלא  דבר  לו  אומרים'  שבע בתורה לא יחפוץ אפי' בדברים גדולים, אבל הרעב לתורה אפי

 אמרו.   שרבו אחר אמת שהוא

וי"מ שיהיה ביתו במקום   הרוחה.  בביתו  שמי שצריך ימצא   מ"י  -לרוחה  פתוח   ביתך  יוסי בן יוחנן איש ירושלים אומר: יהי  -משנה ה'

היינו שבמקום לקנות   -ביתך  בני  עניים   ויהיושצריכים עוברים ושבים להכנס בו, ויהיה פתוח לכל הצדדים, כביתו של אברהם אבינו.  
עבדים ישתמש בעניים ויפרנסם. וכן שהעניים ירגישו בנח בביתו ולא יתביישו כי הוא יראה להם פנים שמחותף ויתן להם רשות בכל 

נדה    באשתו  תורה,  וביטול  עבירה  הרהור  לידי  מביאה  הנשים  ששיחת  -האשה  עם   שיחה  תרבה  ואל  אשר לו כמו לבניו ובני ביתו. 

 אמרו  באשתו  כפשוטו  לפרש  ביותר. ויש  עליה  תקפו  שיצרו  חברו  באשת  ו"קו  ,פשיעה  לידי  ויבוא  הרע  יצר  עליו  ריתגב  שמא  אמרו
  בין   להפריש  המצוה,  לקיים  אך  להנאתו  אשתו  עם  להיות  לאדם  שאין  יום,  בכל  עמה  מצוי  יהא  שלא  כדי  לעולם  בדברים  להרגילה  שלא

  האשה  עם   שיחה  המרבה  כל  חכמים  אמרו   מכאןהעליונות.    למדרגות  המביאה את האדם  הפרישות  מדת  והיא  הבהמה,  ובין  האדם
  לבו   בעוד  עיניו   לנגד   תכון  לא   התורה  מחשבת  כי  תורה מדברי ובוטל  עליו.   מתגבר   שהיצר  הוא עצמו גורם   כלומר  -לעצמו רעה   גורם

  אשר  אחר  עבירה  לידי   בא  שסוף  -גיהנם  יורש  וסופו כאחד.    סובלתן  הלב  שאין  מחשבות  שתי  הן  כי  לשיחתה   ולא  האשה  אל  פונה
  להמלט ממנה. יכול ולא ברשתה, הוא נלכד באשה שמביט שכיון דברים, ומרבה הולך לבו בשרירות

  אותו   עשה  כמותו  יודע  אתה'  שאפי  -רב  לך   יהושע בן פרחיה ונתאי הארבלי קבלו מהם, יהושע בן פרחיה אומר: עשה  -משנה ו'
  אם'  ואפי  מלמדו  ונמצא  ממנו  יותר  הדבר  יבין  פעמים   כי  ועוד.  מעצמו  שלומד  ממה  יותר  מרבו  שלמד  מה   זוכר  שאדם  מפני  עליך,  רב

ב'  .  מרבותי  יותר  ומחברי  מרבותי   למדתי  הרבה  שאמר  כמו  תורה,  לדברי  א'  -יש בחבר ג' תועליות  -חבר  לך   וקנה  בחכמה.  שוין  שניהם
אינו חסיד ממנו, מ"מ כשהוא חוטא אין לחבירו נגיעות לחשוב שזה טוב, ונמצא חוזר בתשובה על פי חבירו. ג'  למצות, ואף אם חבירו

  בדבריו  יקפיד  ולא  רכה  ובלשון  דברים  בפיוס  או  בכספו  יקחנו  בחנם  ימצאנו  לא  שאם  לעצה ולהיות בן סודו. ואמר קנה לך חבר, לומר 
זה איירי באדם שלא יודעים אם הוא צדיק או רשע.   -זכות   לכף  האדם  כל  את  דן  והויכנגדו.    דבר  כשיאמר   אף  פיהו  אמרי   ויסבול

ואדם בינוני שפעמים עושה טוב ופעמים רע, יש לדונו לזכות כשהמעשה שקול, או שיש בו דבר לדונו לזכות. וצדיק גמור אפי' במעשה  
שובה. וברשע גמור אפי' מעשה שכולו טוב יש לדונו לחובה ולומר  שכולו חובה יש לדונו לזכות, כגון לומר שהיה שוגג וודאי עשה ת

שהצדיקים אינם מכירים    חושבים  אדם  שבני   ל"ר  לרע",  רשעים   מסלף  רשע  לבית  צדיק  שאין תוכו כברו, ואמר שלמה בחכמתו "משכיל 
 י אדם. דרכי הרשע, כי אינם יודעים לעשות רע, אבל האמת כי הצדיק מכיר רוע מעללי הרשע יותר משאר בנ

 ובמקום   דירה  על  תחלה  איש  ישאל  כאשר  כי  אמרו  עבדים  ולקונה  בתים  לשוכר  -רע  משכן  נתאי הארבלי אומר: הרחק  -משנה ז'

כי המתחבר לרשע אע"פ שאינו   -לרשע  תתחבר  ואליקרב.    ולטובים  מהם  ירחק  הם  רעים  אם  השכנים  על  לשאול  לו  יש  כך  דוחק,

  - ואל תתיאש מן הפורענות עושה כמותו יש לו חלק בכל העבירות שעושה הרשע, )וכן המתדבק לצדיקים נוטל שכר כיוצא בהם(.  
  יום,  ילד  מה  כי אין לדעת  ממנו,  יתרחק  הטוב  מזלו   ויחשוב שכשיעבור  לו,  משחקת  והשעה  בשלוה  היינו שלא יתחבר לרשע כשהוא

 עמו. ולא יראה לו אהבה אפי' כלפי חוץ, כי אסור להחניף לרשעים.   ותלקח אידו יבא וברגע

היינו שלא יעשה   -הדיינין  כעורכי  עצמך   תעש   יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח קיבלו מהם. יהודה בן טבאי אומר: אל   - משנה ח'
יאמרו לדיינים שכבר אמר לנו ראש הדיינים שכך הוא  עצמו כראש הדיינים, שיבואו לשאול אותו מה הדין לפני שהולכים לדון, ואח"כ 

כתב שאין הכונה כאן לא ללמד את בעלי הדין לטעון טענות שקריות, כי העושה כך הוא רשע גמור, אלא הכונה שלא   ם"הדין. והרמב
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לב    יטה  שלא  -כרשעים  בעיניך  יהיו  לפניך  עומדין  הדין  בעלי  וכשיהיו  יסדר לו הטענות ויגלה לו הדין, כי יחשדוהו וידברו עליו רע.
מהם לחשוב שהוא צודק, כי אז לא יוכל לראות לו חובה, אלא יהיו שניהם בעיניו כרשעים בדינם וכטוענים שקר, עד    אחד  אל  הדיין

 שהאחד   שאע"פ שיודע  חסידות,   מדת  היא  זו  -הדין  את  עליהם  כשקבלו  כצדיקים,  בעיניך  יהיו  מלפניך  וכשנפטריןשיברר את הדין.  
 ימיו. כל כן לעשות בדעתו ואין בתשובה שחזר יחשוב שקר, טען

פעמים, וע"י רבוי הדברים יוכל    הרבה  וחקירה  דרישה  להם  לעשות  -העדים  את  לחקור  מרבה  שמעון בן שטח אומר: הוי  - משנה ט'

יגרום לחייבו בדין, כי  שלא יבינו מתוך דבריו מה    -לשקר  ילמדו  מתוכם  שמא  בדבריך  זהיר  והוי  לראות מדבריהם אם שקר העידו.
 : לזכות  כדי  לשקר צריכין בזה ידעו מה

 האדם   את  מביאה  הבטלה  כי  ממלאכה,  יבטל   שלא  -המלאכה  את  שמעיה ואבטליון קיבלו מהם. שמעיה אומר: אהוב  -משנה י'

שעדיף לעסוק   - הרבנות  את   ושנאיתרגל להתבטל ממלאכה. ואין אדם משיג מנוחה אלא ע"י שהוא עמל בתחילה.    שעמום, ועי"ז  לידי

  וסופו   מאד,  עד  קשה  השלטנות  עבודת  כי  -לרשות  תתודע  ואלבמלאכה ולא לנסות להתפרנס מהרבנות, כי סופו לבוא לידי עוני.  
ופו שירד מנכסיו כי אינם מקרבים לאדם אלא לצורך עצמם, וכיון מצוות מחמת פחד השלטן, וס  ולבטל  שמים  מלכות  עול  לפרוק

 שקיבל עולם פעם אחת כבר אינו יכול לעשות מה שהוא רוצה.

י"א וישתו התלמידים    חובת   תחובו  שמא  בדבריכם  הזהרו  אבטליון אומר: חכמים  -משנה  ותגלו למקום מים הרעים  גלות 
באר דבריהם, שלא יניחו למינים מקום לפרש דבריכם שלא כהלכה, ועי"ז מפרש שיש לחכמים להזהר ל  ם"הרמב  -הבאים אחריכם

 ונמצא שם שמים מתחלל. יטעו את התלמידים לומר שכך היה דעתכם, 

 ומקרבן   הבריות  את   אוהב  שלום  ורודף   שלום   אוהב  אהרן  של  מתלמידיו  הלל ושמאי קיבלו מהם. הלל אומר: הוי  -משנה י"ב
וגם יטרח לשים שלום בעולם, כאהרן שהה מתחבר למי שהיה עושה עבירה, וזה היה גורם   והשלום, האמת בלבו שיאהב ל"ר -לתורה 

 לאותו אדם לעזוב את העבירה. 

שמו יאבד ולא יזכר    וגדולתו,  גאותו  יד  על  בעולם  שמו  ויצא  המתגאה  שאדם  היינו  -שמא  אבד  שמא  הוא היה אומר: נגד  -משנה י"ג

צריך להוסיף חכמה וללמוד עוד תורה, ראוי הוא    ואינו   חכם   שחושב שהוא  מי   -יף קטלא חייביסף ודלא יל  מוסיף   ודלא  ולא יפקד.

  בתורה לכבודו וצרכיו, הרי זה נספה. המתכבד -חלף  בתגא ודישתמש  למות, כי מי שלא לומד חייב מיתה.

ואזרז את עצמי, מי יזרזני, כי זרוז האחרים הוא טוב לזמן מסוים,   אוכיח  לא  אם   -לי  מי  לי  אני  אין  הוא היה אומר: אם  -משנה י"ד

כי גם כשהאדם טורח הרבה לעשות   -אני   מה  לעצמי   וכשאני  אבל המזרז עצמו מוסיף מחשבות זירוז בכל יום לעשות מלאכת ד'.
ש שאם לא יטרח שתישאר נפשו  הישר בעיני ד', אינו יכול להשיג אלא אחד מיני אלף ממה שהוא חייב לעשות, מפני היצר הרע, וכ"

  יפנה.   לא  שמא  כי  עצמי,  ואתקן  ואעסוק  אפנה  למחר  במלאכתי,  עסוק  היום  אני   יאמר  שלא  -אימתי  עכשיו  לא  ואם  ריקה לגמרי.
כבר הפסיד את אותו יום ואינו יכול להשלימו, כי האדם חייב לתקן עצמו בכל יום ויום, ואין לו רשות ליבטל ממלאכתו   יפנה אם' ואפי

אפי' שעה אחת. ועוד כלול בזה שהאדם בצעירותו קל לו לעשות טוב ולסור מהרע, ואם לא יעשה כך בצעירותו, יקשה עליו לעשות 
 שובה בימי הזקנה אינה תשובה שלימה, כי נחלש כח היצר והתאוות. כך בזקנותו אחרי שהורגל בדבר. ועוד כי ת

 תורתו   העושה  וכל  הבא,  לעולם   עיקר   אותו  עושין  טפלה  ומלאכתו  עיקר  תורתו  העושה  - קבע   תורתך   שמאי אומר: עשה  -משנה ט"ו 

לחבירו איזה    שכשיבטיח  -הרבה  ועשה   מעט   אמור הבא.    לעולם   טפלה  אותו  עושין  עיקר אע"פ שלא עשה עבירה   ומלאכתו   טפלה
  הרבה, וכן מצינו שאברהם אמר "ואקחה פת לחם" והביא חמאה וחלב ובן בקר וכו'.  ויעשה  מעט  שיאמר  דבר, מדרך המוסר והחסידות

 הנסה   "או  שנאמר   מילים  ועשרים  בשבע  וגאלם  אנכי",  "דן  שנאמר  אותיות  בשתי  אלא  הבטיח  שלא  ה,"כמו שמצינו בקב  אחר'  פי
שק"ו שבגאולה העתידה שההבטחות נכתבו בכמה וכמה   ל"ז  גאון  סעדיה'  ר  אמר  זה  " ועל'  וכו  גוי  מקרב  גוי  לו  לקחת  ואלב  אלהים

  מקבל  והוילו.    יהיה  גדול  שכר  כי   לבו  את  ולתת  בדבר  ולחשב  לדעת  לאדם  לו  ספרים כמה נפלאה תהיה הגאולה ממה שהבטיח, ויש
  הכעס ממדת שיתרחק אחר' פי. הימנו נוחה הבריות רוח  שתהא כדי שמחה, של פנים להם שיראה -יפות פנים בסבר  האדם כל את

אדם, ויבטל רצונו מפני רצונם, ועי"ז    בני   ממנו  מרוצין  שיהיו  דרך  על  הרצון  במדת  ויעביר על מידותיו, וינהג  מאד,  עד  רעה  מדה  שהיא
   יהיו לו אוהבים רבים, וישמר מנזקים.

שאם הוא מסתפק בהוראה, שאינו יכול להתיר שמא הדבר אסור,    -הספק  מן   והסתלק  רב  לך  שהרבן גמליאל אומר: ע  -משנה ט"ז
ואינו יכול לאסור מפני שמפסיד ממונם של ישראל שהתורה חסה עליו, יעשה ההוראה ע"פ חבירו שאינו מסתפק בדבר, אע"פ שחבירו  

  ואל מקום שאחד מסתפק ולאחר הדבר פשוט הלכה כמי שאינו מסתפק, ואפי' תלמיד לפני הרב.    אינו גדול כמותו בחכמה, דבכל



 י מוסר תמצית ספר

48 
 

טבל. וזה משל לענין    שהוא  נמצא  העשירית  מן  יותר  שמדד  מה  יפה, כי  בעין  פירותיו מאומד  יעשר  שלא   -אומדות   לעשר  תרבה
  הסברא, שלא ילך אחרי סברא שאינה מוכרחת ולא ירד לעומקה.

אין הכונה להזהיר מפני דיבור מזיק,    -משתיקה  טוב  לגוף  מצאתי   ון בנו אומר, כל ימי גדלתי בין החכמים ולאשמע  -משנה י"ז
דזה פשוט, אלא שימעט גם בדיבור בצרכיו, וכ"ש בדיבורים שאין בהם שום תועלת שלא ידבר כלל, וישמור את פיו לדברי תורה, וכל 

  אלא   עיקר  המדרש  לא  ד'.  ומעשה  התורה  ממחשבת  לבד   רוח   ורעות  הבל  הכל  בעוה"ז,  בהם  משתדל  שאדם  והמחשבות  הדברים
 בהלכה,  להרבות  לאדם  שאין  - חטא  מביא  דברים  המרבה  וכל   תחילה.  אותם  עושה  אינו  לאחרים דברים שהוא  ידרוש  שלא   -המעשה

   בהוראה. ויחטא נכון הדבר כי ויחשוב פשע יחדל לא  דברים ברוב  כי לומר, ולא ימהר לומר, וישקול מה ויחשוב ימתין אלא

  שילך   -האמת   ועל.  לאמתו  אמת  דין  שידון  -הדין  על  קיים,  העולם  דברים  שלשה  רבן שמעון בן גמליאל אומר על   -משנה י"ח
אמת, ולא ישקר אפי' בסיפור דברים בעלמא אף שאין בזה לא הפסד ולא תועלת, כי ההרגל ישלוט עליו   ותורתו  אמת שהוא   ד'  בדרכי

שנאמר "אמת  לתועלתו.    גבול  ואין  שבעולם,  טוב  לכל  כולל  הוא  שהשלום  -השלום  ועל שלא יוכל לדבר אמת גם בדברים חשובים.  
 ומשפט שלום שפטו בשעריכם.

 

 פרק ב' 
הקב"ה מתפאר   -האדם  מן  לו   ותפארת  לעושיה  תפארת  שהיא  כל   האדם  לו   שיבור  ישרה  דרך  היא  איזורבי אומר    -משנה א'

כשהאדם עושה מצוה, וזו תפארת לאדם לפאר את הקב"ה, ולכן יברור האדם לעצמו לעשות המצוות בזמנם כדכתיב "ודבר בעתו מה 
 נאה   תורה  ספר  נאה  טלית  נאה  לולב  במצות,  להתנאות  צריך   מתבטל, וכן  שנה  שבעים  של   דין  טוב", והעושה מצוה כמאמרה אפי' גזר 

  טהור  לב  עליהן, והדרך המובחרת בכל המדות היא הדרך האמצעית, והיא מכינה  וישבחוהו  אדם   בני  שיפארוהו  בענין  וכדו',  תפילין
בהוצאותיו, כדי שיספיק לו לעשות נכונה. )וכגון מידת הנדיבות שיאהב את הממון וישמרהו ויעשה סדר    רוח   בקרבו   ומחדשת  לאדם

דאף שלגבי העבירות אנו    -מצות  של  שכרן  מתן  יודע אתה  שאין  חמורה  כמצוה  קלה  במצוה  זהיר  והוי  מה שצריך במידה נדיבה(.
יודעים חומרתם לפי העונש, אם הוא כרת או מיתה בידי שמים או מלקות וכו', לגבי המצוות לא נתפרש הבדל בין קלות לחמורות, 

עם בזה כדי שלא יעשו את החמורות ששכרם מרובה, ויניחו את הקלות ששכרם מועט, ונמצאו חסרים מן השלימות, )משל למלך והט
שכרה גדול מאד, שאם בשילוח הקן שהיא מצוה    קלה  מצוה'  שאפי  שביקש מעבדיו ליטוע פרדס וכו'(. ועוד אמרו חז"ל בזה טעם חזק,

  מחשב  והוי  שבתורה.  החמורות  למצות  ק"ו  ארוך,  שכלו  לעולם  ימים   והארכת   טוב  שכולו  לעולם  לך  ייטב   למען  תורה  קלה, אמרה
שאם יחשוב שיפסיד ממון בעשית המצוה, יחשוב ששכר המצוה הוא פי כמה   -שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה  כנגד  מצוה   הפסד

הימים, ואין אדם רוצה ברווח הגורם לו להפסד גדול אלפים מההפסד, ואם יחשוב שירויח בעבירה, יחשוב כמה יפסיד על ידה באחרית  
  -נכתבים  בספר  מעשיך  וכל  שומעת  ואזן  רואה  עין  ממך  למעלה   מה  דע  עבירה  לידי  בא   אתה  ואין  דברים  בשלשה  והסתכל יותר.  

ישמר מחטאים במעשים ובדיבור, עין רואה הוא כנגד המעשים, ואוזן שומעת   היינו שיחשוב האדם תמיד כאילו הוא לפני הקב"ה, ועי"ז
הוא כנגד הדיבור, )ואין הכונה ח"ו עין ואוזן ממש, אלא שהכל גלוי לפניו(, ובספר נכתבים היינו שאין שום שכחה לפניו יתברך, וישולם 

 לאדם גמול המעשים לעת"ל, וע"י מחשבות אלו לא יבוא האדם לידי עבירה. 

דרך ארץ    -עון   משכחת  שניהם  ארץ שיגיעת  דרך   עם  תורה   תלמוד  רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא אומר, יפה  -שנה ב'מ
  יצר  עליו   ישלוט  לכדי חיותו, ולא יעמוד בטל, לא  ובמלאכה  בתורה שמתשת כוחו של אדם,  יגע  שהאדם  ידי   שעל  כאן הכונה למלאכה,

כי בטלה   -בטלה וגוררת עוון   סופה  מלאכה   עמה  שאין  תורה   וכל לבבו ולשכוח את ד'.  הרע, אבל מי שמתבטל ומתענג יכול לרום  
ממלאכה גורמת לעוני, והעני יאהב מתנות ויחניף אף לרשעים כדי שיתנו לו, וכשיתם הכסף יבוא לידי גזל, וכשיגיע לזה לא יהיה לו  

יעו כתיב ביה "יגיע כפך כי תאכל אשריך וטוב לך" אשריך  מעצור מלעבור על שאר העבירות, כי עבירה גוררת עבירה, אבל הנהנה מיג
 או  להתכבד  לא  -לשם שמים  עמהם  עוסקין  יהיו  הצבור  עם  העוסקין  וכל  בעוה"ז וטוב לך לעוה"ב, ולכן צריך שידע החכם מלאכה.

שמים, וידעו שאע"פ שהם עוסקים עמהם, לא הם גורמים לפי    לשם  והכל  ישרה,  בדרך  להנהיגם  אלא  עליהם,  להשתרר  או  מהם  להנות
. פי' אחר שהעוסק בצדקה  עשיתם  כאילו  עליכם  אני  מעלה  אתםמ"מ  ו לאלף דור,    שזכות אבותם מסייעתם, וצדקתם עומדת לעד

רויח לעצמו הרבה מכספי הציבור יצליח בזה כי זכות אבותם מסייעתם, ויקבל שכר כאילו עשה משלו, ונמצא שהעוסק בצרכי ציבור מ
 מאד, ובלבד שיכוון ליבו לשמים. 

שבשעה שיש    -הנאתן  בשעת   כאוהבין  נראין  עצמן,   לצורך   אלא   לאדם  לו   מקרבין  שאין   במלכות,-  ברשות  זהירין  הוו   - משנה ג'

יהיה צורך בו אף מחמת דוחק לא ירחמו עליו.    שכשלא  - דחקו  בשעת  לאדם  לו  עומדין  ואיןלהם צורך בו מראים לו פנים של אהבה,  
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ולפי זה המשנה מדברת בחסרון של המלכות, וזה אינו נכון, כי המלכות היא קיום העולם, ועושים דין ומשפט, ואינם צריכים להחניף  
 לאיש, אלא הביאור הוא שכל מעשי המלכות הם מאת ד' ואין ליבם ברשותם, וד' מטה ליבם להרע או להיטיב. 

שיעשה האדם רצון ד' בחשק כמו כשעושה רצונו, והדרך לזה היא ע"י ההכרה שהכל    -כרצונך   רצונו   הוא היה אומר: עשה  - ה ד'משנ

  בטל רצונך מפני רצונו ויתן לך פרנסתך.    יעשה רצונך כרצונוהקב"ה  כדי ש הוא של ד' והוא פקדון ביד האדם לעשות בו רצון בעליו,  

 בתורה   עוסקין  שהצבור  שבשעה  -הצבור  מן  תפרוש   הלל אומר אל .  מפני רצונך  אויבך,–  כדי שיבטל רצון אחריםשל הקב"ה,  
ובמצות, זה כבוד ד', וברב עם הדרך מלך, ועל כן אין ראוי לפרוש מהם, אמנם כשנוטים לדרך רעה אין ראוי להתחבר להם, והפורש 

שאף אם רואה שימים רבים הוא מנצח את היצר, צריך להמשיך להזהר ממנו   - מותך  יום  עד  בעצמך  תאמן  ואל מהם הרי זה משובח.  
כל ימי חייו, כדי שהיצר לא יפתיע אותו ויכשילהו. ועוד הדבר אמור לענין האמונה, שלא ילמד מהמינים ויאמר שיקבל רק את הטוב 

שאם יראה את חבירו    -למקומו  שתגיע  עד   חברך   את   תדין  ואלולא את הרע, כי גם כשלומד מהם דברי תורה יקבל עונש גדול מאד.  

  תאמר   ואל  במעלה גדולה ואינו מתנהג ביושר, לא יחשוב שהוא במקומו לא היה עושה רע, כי אולי המעלה ההיא היתה מטה גם אותו.
שמי שיש לו סוד שא"א שישמע, לא יספרו אפי' למי שנפשו קשורה בנפשו, ואפי' בינו    -להשמע  שסופו   לשמוע   אפשר  שאי  דבר

שלא ידחה   -תפנה  לא  שמא   אשנה  לכשאפנה  תאמר  ואל  לבין עצמו, כי עוף השמים יוליך את הקול, ויש אפשרות שהדבר ישמע.
  קבע  תורתו  יעשה  אלא  גם אח"כ יתחדשו לו סיבות אחרות, ונמצא יוצא מן העולם בלא תורה,  את לימוד התורה לזמן שיהיה פנוי, כי

 עראי.  ומלאכתו

היינו אדם ריק מתורה מצוות ומידות טובות, והוא לא יכול    בור  -חסיד הארץ  עם ולא חטא  ירא  בור  אומר: איןהוא היה    -משנה ה'
להיות אפי' ירא חטא, כי אינו יודע ממה להשמר, ועם הארץ והיינו רוב העולם שיש בהם קצת מידות טובות ודעות ישרות, יכולים  

ידות לא יכול להגיע אלא מי שהוא גדול בתורה, כי צריך לזה טהרת הלב  להשמר מחטאים ולעשות מה שיודעים, אבל למעלת החס
בלמוד שאם יתבייש לשאול מאין תבוא אליו החכמה, שכמו    מלבד  ענין,  בכל  טובה  היא  הבושה  מדת  -למד   הביישן  ולאוזכות הנפש.  

שהרב צריך להיות    -מלמד  הקפדן   ולא  .שהנדיב מפזר ממונו רק במקום שצריך, כך החכמה ידבר בה רק עם אנשים מבינים ובזמן ראוי

שאם    -מחכים   בסחורה  המרבה  כל   ולא  רחב לב ולהשיב כל מה שישאלוהו ולבאר הדבר עד שירדו לעומקו, ולא יהיה כעסן וקצר רוח. 

 י"מ  -איש  להיות   השתדל  אנשים  שאין  ובמקום  עוסק במסחר כל היום, ועושה מלאכתו קבע ותורתו עראי, לא יהיה חכם לעולם.
דהיינו שאם אין מי שיעוררהו יעורר את עצמו, או שהכונה שאם הדור מתרשלים מתורה יעסוק בה, וי"ל שגם אם אין אנשים חכמים  

 ממנו לא ימנע מלהחכים יותר. 

שהנהרג מת   -אף הוא ראה גולגולת אחת שצפה על פני המים, אמר לה, על דאטפת אטפוך, וסוף מטיפייך יטופון  - משנה ו'
 בגלל שהרג רוצח אחר בלי בי"ד, וזה שלא כדין, וגם ההורגו יהרג, כי מגלגלים חובה ע"י חייב.  

לא יוסיף חיים לאדם, וימות בהגיע יומו, ואז רבוי הבשר היינו שרבוי התענוגות  -מרבה רימה בשר הוא היה אומר, מרבה -משנה ז'

 מרבה היינו שרבוי הנכסים אינו גורם שיהיה לו טוב, אלא גורם שידאג על נכסיו.    -דאגה  מרבה  נכסים  מרבהיהיה לבושת ולרימה.  
וזה נחשב שהוא עשה, כי    -זימה  מרבה  שפחות  מרבה  והוא יענש כי היה בידו למונעם, וגם ישנאו אותו על זה.  -גזל  מרבה  עבדים

  מרבהכדי להרבות באהבה, ועל צוארו יתלו הדבר שנא' מכשפה לא תחיה. אבל    -כשפים  מרבה  נשים  מרבה  נבלה נעשתה בביתו.
שעל ידי עמל התורה יאריכו ימיו, ודאגת התורה אף שהיא דאגה גדולה אינה עושה לאדם רע, ואדרבה יוסיפו לו    -חיים  מרבה  תורה

שיבואו התלמידים לשמוע חכמת הסברא והפלפול, ונותנים לו שכר כנגד כולם כי הוא הגורם.    -חכמה מרבה ישיבהמרבה  חיים. וה

כיון שאוהבים אותו בגלל הצדקה, וכל מה שנותנים בהשפעתו נחשב כאילו    מרבה עצה מרבה תבונה. מרבה צדקה מרבה שלום וה

  העולם   חיי  לו   קנה  תורה  דברי  לו   קנה  .לאחרים  יניחנו  ולא  עצמו  קנין לאדםטוב הוא    השם   כי  -לעצמו   קנה  טוב   שם  קנההוא עשה.  
 הבא.

כי האדם לא    - לעצמך  טובה  תחזיק  אל   הרבה  תורה  למדת   רבי יוחנן בן זכאי קיבל מהלל ושמאי, הוא היה אומר: אם  -משנה ח' 

שהקב"ה ברא את האדם   -כי לכך נוצרת   למד אפי' אחד מאלף ממה שיש לו לעשות, כי התורה ארוכה מארץ מידה ורחבה מיני ים.
  יש מאין רק כדי לעשות תורתו ולקיים מצוות, וא"כ הלומד תורה ומקיים מצוות אינו אלא פורע חוב, שאין להחזיק לו טובה על כך. 

  -טיפה  מאבד  שאינו  סיד  בור  הורקנוס  בן  אליעזר  חמשה תלמידים היו לרבנן יוחנן בן זכאי ואלו הן... הוא היה מונה שבחן, רבי
 מאושר  שאדם  הטובות  המדות   כל  כולל  אשרי  לשון  -יולדתו  אשרי  חנניא  בן  יהושע'  ר  שלמד.  מה  מכל  דבר  מעולם  שכח  שלא'  פי

פרט, ומצינו שהוזכר לשון אשרי   הוא  אשרי מידה מסוימת  שמזכיר  ובמקום  בהם, שהיה גדול בחכמה ומתוקן במידותיו ובכל עניניו.
עות מקום התורה, ועל הדבקות, ועל האמונה, ועל המונע עצמו מן הרשעים, ועל שומרי שבת, ועל ההולכים בתורת  על היראה, ועל קבי



 י מוסר תמצית ספר

50 
 

 שהיה  -חסיד  הכהן  יוסי'  ר ד', ועל שומרי מצוות, ועל הנהנה מיגיעו, ועל שומרי משפט, ועל הבטחון, ועל החכמה, ועל מחונן עניים.  

  אלעזר '  ור העבירות.    מן  עצמו  להרחיק  סייגים   עושה  שהיה  -חטא  ירא  נתנאל  בן  שמעון'  ר  מעשיו.  בכל   הדין  משורת  לפנים  עושה
  בכף   ישראל  חכמי  כל  יהיו  הוא היה אומר, אם  מדעתו.  דברים  ומחדש  סברא  ובעל  הרבה  מפולפל  שהיה  -המתגבר  מעין  ערך  בן

והיינו בענין ידיעת התורה, שלא היה בכל חכמי ישראל מי שידע   -בכף שניה מכריע את כולם   אחת ואליעזר בן הורקנוס  מאזנים

  שניה   בכף  ערך  בן  ואלעזר  עמהם   הורקנוס  בן  ואליעזר  מאזנים  בכף  ישראל   חכמי  כל  יהיו  אםהרבה כמוהו. ובענין החדוד והסברא,  
מאזנים ורבי אליעזר בן הורקנוס אף עמהם ור' אלעזר  כולם. אבא שאול אומר משמו, אם יהיו כל חכמי ישראל בכף    את  מכריע

 בכף שניה, מכריע את כולם. 

והיינו להדבק ולהיות שלם במידה אחת, ועי"ז יקל עליו    -האדם   בה  שידבק  ישרה  דרך   אמר להם, צאו וראו איזוהי  - משנה ט'

ומשובחת, והיא באה ע"י רוחב לב ועין יפה, והיינו נדיבות, שהיא מידה נאה    - רבי אליעזר אומר עין טובהלהשיג את שאר המדות.  

שזה קל להיות חבר טוב לאיש שליבו חפץ בו, וע"י שיתרגל שיהיה   -רבי יהושע אומר חבר טובואדם כזה ראוי לכל המידות הטובות.  

אהוב כל באי  שאם יהיה טוב לכמה בני אדם קרוב הוא ל  -רבי יוסי אומר שכן טוב רוחו נוחה הימנו, יהיה באהבה עם כל הבריות.  

שיתן ליבו בכל דבר מה יהיה בסופו, ויתרחק מדבר    - רבי שמעון אומר הרואה את הנולדעולם, ונמצא מאושר בכל המידות הטובות.  

להיות סבלן ומשיב במענה רך, ולא קצר    -רבי אלעזר אומר לב טובשסופו הפסד, ובזה לא יחטא כי יחשוב שכר עבירה כנגד הפסדה.  

  להם   אמר"ם פירש שיתקן ליבו, וכיון שדעות האדם נובעות מן הלב, נמצאו כל מידותיו ישרות ודעותיו נכונות(.  רוח וכעסן, )והרמב
 מדת   גם  העולם, ויש לו  הוא טוב לכל  שיש לו לב טוב  אדם  כי  -דבריכם  דבריו  שבכלל   מדבריכם  אלעזר'  ר  דברי  את   אני  רואה

  המעשה, כי הוא מצריך דביקות ואהבת ד'.   מן  גדול  המעשים נקל לעשותם, והרצון הוא  כי  כזה,  באדם  תשכון   טובה  מדה  וכל  הנדיבות,
, צ"ב והרי הפך מהדברים הנ"ל הוא רע. וצ"ל שיש מידות טובות האדם  ממנה  שיתרחק  רעה  דרך  היא  איזו  וראו  אמר להם צאו 

, דמידת הכילות אף שלא לקח רעה עין אומר אליעזר' ר שהפכם אינו רע )כגון החסידות(, לזה הוצרך לחדש שדברים אלו הפכם רע.

  יהושע '  ררע.    דבר  כל  לעשות  ויבוא  מהשני כלום מ"מ נקרא בליעל )וכמו שמצינו בנבל הכרמלי( וממנה יבוא לכל המידות הרעות,
, אחד הלוה מן  משלם  ואינו   הלוה   אומר  רבי שמעון ושכניו.    חבריו  אל  רע  בעצמו  בהיותו  -רע  שכן  אומר   יוסי  רבי  רע.   חבר  אומר

והיינו דכל אדם בטבעו מרוחק ממידת הרואה   האדם כלוה מן המקום ברוך הוא, שנא' "לוה רשע ולא ישלם וצדיק חונן ונותן",
את הנולד אא"כ יקנה מידה זו, וכגון הלוה שצריך לחשוב בשעת ההלואה אם יהיה לו מהיכן לפרוע, ואם אין לו לא ילוה אף אם הוא 

ואין לו לפרוע אף שבדיני אדם פטרוהו מ"מ בדיני שמים חייב, ונקרא "לוה רשע ולא ישלם", מפני שהיה לו לחשוב דחוק מאד, והלוה 
קודם מהיכן יפרע, וצדיק שלוה ופורע אף שאין מחזיקים טובה על פריעת חוב, מ"מ כיון שמחזיר בדרך ארץ ויש חן בשפתותיו, המלוים  

  שבכלל   מדבריכם  ערך  בן  אלעזר'  ר  דברי   את  אני  רואה  להם  אמר  רע.   לב  אומר  אלעזר'  רלו מחזיקים לו טובה ונעשים אוהביו.  
 דבריכם. דבריו

רבי אליעזר    היינו שדברים אלו היו אומרים בכל יום, מפני שהם דברים הנצרכים תמיד לאדם.  אמרו שלשה דברים  הם  -משנה י'
  מידת   -לכעוס  נוח   תהי  ואל   שיחפוץ ויחזר אחרי כבוד חבירו, כאשר חפץ בכבוד עצמו.  -כשלך  עליך  חביב   חברך   כבוד   אומר יהי

אחריה, והכסיל אינו שולט בכעסו אפי' כשהוא יודע שהוא מפסיד בזה, וצריך    נמשך  להיות  האדם  טבע  אך  מאד,  עד  רעה   היא  הכעס
  בשלשה  ל"חז שאמרו וזהו דבר שראוי לכעוס עליו,לשלוט על טבע הכעס, ולא לכעוס אלא לצורך גדול אחרי שישקול בשכלו אם זה 

וכיון שאינו יודע מתי ימות צריך תמיד לשוב בתשובה שמא    -ושוב יום אחד לפני מיתתך  ובכעסו.  בכיסו  בכוסו  ניכר  אדם  דברים

והוי זהיר אך    שיעמוד קרוב לת"ח ויהנה מחכמתו,  תלמידי חכמים  של  אורן  כנגד  מתחמם  והוי  ימות מחר, ונמצאו כל ימיו בתשובה.
שיעמוד באימה ויראה וכובד ראש, ולא ינהג קלות ראש בפניהם, ולא יתקרב יותר ממה שהקריבוהו, כי דבר זה   בגחלתם שלא תכוה

  נחש  נשיכת  שנשיכתןיגרום לריחוקו ומחייבו עונש גדול, ואצ"ל בזמן שנכשלים בדבר עבירה. ולא יחשוב שיוכל להשפיע עליהם,  
ולא יחשוב שגם הוא חכם ויוכל לחלוק עליהם, .  מלחשים  לקול  ישמעו  לא  אשר  ,שרף  לחישת   ולחישתן  עקרב   עקיצת  ועקיצתן

מחידוד ופלפול חכמתם השורפת בקרבם. ודבר זה אינו מצריך זכירה בכל יום כמו הנ"ל, אלא   כל דבריהם כגחלי אשהטעם מפני שו
 פעם אחת שישית אל ליבו להזהר בכבוד החכמים מספיקה לזמן מרובה. 

 בחלקו,  שמח  שאינו  עין רעה היינו  -הרע ויצר הרע ושנאת הבריות מוציאין את האדם מן העולם   רבי יהושע אומר עין  -משנה י"א
ש לו עין רעה על מה שיש לחבירו העשיר, ודבר זה מזיק את הדבר שנתן בו עין הרע, וגורם רע לגופו מחמת קוצר רוחו, וזה מוציאו  וי

   מן העולם.
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, ע"י מידות טובות, עצמך ללמוד תורה והתקן בעליו.  רצון  בו  לקיים  -כשלך   עלך   חביב חברך ממון  רבי יוסי אומר יהי  -משנה י"ב
נוגים, כי המרבה בעידונים לא תשכון בתוכו החכמה, וע"י לימוד התורה יגיע למעלת החסידות, אבל עם הארץ לא יכול  וע"י מיעוט התע

להיות חסיד, ולא הניח לימוד התורה מחמת שאינו ראוי לחכמה, שהרי יש לו סברא מחודדת לעשות רע, אלא הניח לימוד התורה מפני  
בלא יגיעה, שגם מי שאבותיו חכמים, אין התורה מחזרת אחר אכסניא שלה אם הוא    שא"א להשיגה  -לך   ירושה  שאינהרוע לבבו.  

עמל. והישיבה  האכילה  כמו  רשות  של  דברים'  שאפי  -שמים   לשם  יהיו  מעשיך  וכל   אינו   והשכיבה  וההליכה  והקימה  והשתיה 
לצורך    כשעושה באופן המותר, תהיה כוונתוהגוף, אין צריך לומר שלא יעשם באופנים האסורים, אלא גם    צרכי  וכל  והשיחה  והתשמיש

המביא לעבודת ד'. וכגון באכילה לא יאכל כל זמן שהמאכל מתוק לחכו עד שיתמלא כריסו, )ואמרו חכמי הטבע   לדבר  או  ד',  עבודת
וכן התשמיש לא כי אכילה גסה גורמת לרוב המחלות(, אלא יאכל עד שיסיר רעבונו, וכדי להשלים צרכי גופו כדי שיוכל לעבוד את ד',  

  ישרים  בסוד  לישב  אפילו  וההליכה,  והקימה  יעשה להנאתו, אלא כאדם הפורע חובו, או כדי שיהיו לו בנים לעבודת ד'. וכן הישיבה
  צריך  אין  וכן השכיבה,  שמים.  לשם  עשה  כן  אם  אלא  משובח,  זה  אין  להנאתו  עשה  אם  תמימים,  בעצת  ולילך  צדיקים  בדרך  ולעמוד

 עשה   אם  מיגיעו,  לנוח  כדי  לישן  שצריך  בזמן'  אפי  אלא  ובמצות,  בתורה  לעסוק  שיכול  בזמן   שכב כדי לענג את עצמו,לומר שאין ראוי ל
  דעתו   תטרף  וכדי שלא   ולצורך הבריאות   בוראו  את  לעבוד  שיוכל   כדי  גופו  צרכי   להשלים  נתכוון   אא"כ  משובח,  זה  אין   גופו   להנאת
 שמביא   דבר  וכשרואה  השכל,  במאזני  מעשיו  כל  את  ולשקול  דרכיו  על  ולבו   עיניו  לשום  אדם  חייב  דבר  של  כללו.  היגיעה  מחמת  בתורה

 ממנו. יפרוש לאו  ואם יעשנו,  הבורא לעבודת

  ארבע   עד  הוא  התפלה  שזמן  מפני  מתפלה,  יותר  ק"ש  על  הזהיר  -שמע )ותפילה(  בקריאת  זהיר  רבי שמעון אומר הוי  -משנה י"ג

וצריך  החמה  הנץ  עם  ומכוון   קצר,  ק"ש  וזמן  שעות זהירות  כותיקין,    אלא   קבע  תפלתך  תעש  אל   מתפלל   וכשאתה גדולה.    בזה 
 התפלה  דרך תחנונים היינו שיאמר  ה, שנא' "כי חנון ורחום הוא ארך אפים ורב חסד ונחם על הרעה","ב  המקום  לפני  תחנונים 

  צריך   אדם  וכל   יחטא,  לא  אשר  בארץ  אין  אדם  כי  עצמו,  על  קשלב  צריך  איש  וכל  צריך,  שהוא  דבר  ומבקש בשברון הנפש  המתחנן  כעני
 שעתא   כל  ולאו  החטא  יגרום  שמא  כי  ,'ה  ינחם  פן  לו  להתחנן  וצריך  אפו,  מאריך  יתברך  השם  השעה,  לו  משחקת  אם  רחמים, דגם

 שלא יחשוב   -עצמך  בפני  רשע   תהי  ואל  חובו.  שפורע  כמי  יעשנה  ולא  כמשוי,  התפלה  אליו  תהיה  שלא  ניסא. וכן צריך  מתרחיש
  לא   וגם.  עליהן  שעבר  החמורות  כנגד  קלה  שהיא  דעתו  שמעלה  לפי  הותרה לו,  עבירה  לידו   כשתבא  בתשובה, כי עי"ז  לחזור  יכול  שאינו

אחת מכריעתו    זכאי, שמצוה  ומחצה  חייב  מחצה  עצמו  בעיני  יהיה  אלא  צדיק,  שהוא  אומרים  העולם  אם כל  אפילו  עצמו,  בפני  צדיק  יהיה
  לכף זכות, ועבירה אחת מכריעתו לכף חובה, ועי"ז נמצא רץ אחרי המצוות ובורח מן העבירות. 

, שאם לא ישיבו לאפיקורס ילמדו ממנו אפיקורוס  את  שתשיב  מה  דע  עי"זתורה ו  ללמוד  שקוד  רבי אליעזר אומר הוי  -משנה י"ד
הפקר.   והוא מלשון  כהלכה,  שלא  למורים  הדין  והוא  פה,  שבעל  בתורה  פרכו  הוא  שבכאן  העולם ונמצא שם שמים מתחלל, ואפיקורוס

שיטרח בתורה וישים דעתו בה, וישתעשע בתורה כמו שהתורה היתה שעשועים לקב"ה עוד לפני בריאת    –עמל   אתה  מי  לפני  ודע 
ולב, ויזהר לא להיות מושפע מהאפיקורוס. ויזהר לא לעשות מלאכת ד' רמיה, ע"י שידע כי    כליות   בוחן  העולם, וידע שהוא עמל לפני

, ואין נסתר מנגד עיניו, ואם יטרח בה בנאמנות יהיה לו שכר גדול, ואף שאין  פעולתך  שכר  לך  שישלם  מלאכתך   בעל  הוא  ונאמן
צר, וכן כשעושה לשם שמים צריך לדעת שהקב"ה  לעשות המצוות ע"מ לקבל פרס, מ"מ טוב לחשוב על הפרס כדי להתגבר על הי

משלם שכר, לידע גודל חסדי ד', שאע"פ שכולנו עבדיו וחייבים לעובדו, הוא נותן לנו שכר, ועי"ז יוסיף אהבה ויראה, )וכמו שצריך  
 לחקור יחוד ד' וגדולתו ותבונתו ונפלאותיו, כדי להוסיף אהבה(. 

  ים,  מני  ורחבה  מדה  מארץ  ארוכה  מרובה  שהיא  התורה  כנגד  קצר  היום  - מרובה  אכהוהמל  קצר  רבי טרפון אומר היום  -משנה ט"ו 

  שמתעצלין   אדם  בני  אלו  -עצלים  והפועלים לסוף, ולא יתן שינה לעיניו ותנומה לעפעפיו, מפני שבזמן זה מפסיד הרבה.    יורד  ואין

ובעל ממעיט.    ויש  מרבה   תורה, שאין אדם שניצל מטבע העצלות אפי' החכמים הזריזים, אלא שיש  ללמוד   הבית  והשכר הרבה. 
 שאין האדם כפועל שאם עשה מעט נותנים לו שכר מועט, אלא אין רשות ליבטל אפי' שעה אחת, והמתבטל נענש עונש גדול,    -דוחק

יב לעשות מ"מ חילא עליך המלאכה לגמור, ולגמור התורה, מ"מ    יכול   ואינו   לב,  רחב   , אף אם האדם איננוהוא היה אומר  -משנה ט"ז

  שכר   לך  נותנין  הרבה  תורה   למדת  אם, ואם יהגה בתורה יומם ולילה יצליח וישכיל,  אי אתה בן חורין ליבטל ממנהמה שבכוחו, ד
  מלאכתך  בעל  הוא   ונאמןולא יחשוש שלא יקבל שכר, כי    אע"פ שגם הממעיט לא נתבטל,  ונחכם,  מדעתו  למרבה  יתרון  שיש  -הרבה

  ים  מני ורחבה מדה מארץ ארוכה שהיא  יתחזק בתורה ועי"ז  –לבוא  לעתיד צדיקים של שכרן מתן  פעולתך. ודע שכר לך שישלם
 אהבה. בו ויוסיף הוא ברוך הקדוש של חסדיו גודל  לבו על ויעלה לסוף, יורד ואין

 פרק ג' 
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באת ולאן אתה הולך ולפני מי    מאין  דע,  עבירה  לידי  בא  אתה  ואי  דברים  בשלשה  עקביא בן מהללאל אומר הסתכל  -משנה א'
הגאוה שהיא   ממדת  וינצל  רוח  שפל  זו גורמת שהאדם יהיה  שמחשבה  - אתה עתיד ליתן דין וחשבון, מאין באת מטיפה סרוחה

טורח,    הוא לרימה כי התענוגים, בכל יחפוץ לא שמחשבה זו גורמת שהאדם  -ותולעה  רמה   עפר  למקום  הולך   אתה   ולאן תועבת ד'.

  אתה  מי  ולפניחוץ מיראת שמים )שזו מטרת בריאת האדם( ושמירת המצוות.    טובה תהיה הבל בעיניו,  וכל  והעושר יהיה בזוי בעיניו,
ומלבד העונש יתבייש מפני ד' בושה גדולה יותר ממה ששייך שיתבייש    -וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה  דין   ליתן  עתיד

שכחה מחליש את הבושה, אבל כשהנפש נמצאת בלי הגוף אין בה שכחה )וכן שאר הטבעים הגשמיים(, בעודו חי, כי בעודו חי אז טבע ה
 ובושה זו תשאר לעולמי עד, ואוי לאותה בושה. ועי"ז לא יבוא האדם לידי עבירה.

  הו רע  את  איש   עלינו  קשה  שהיא  מוראה  שאלמלא   מלכות   של   בשלומה  מתפלל   רבי חנינא סגן הכהנים אומר הוי  - משנה ב'
 מלכות  של  הצדיקים, ובשלומה דרך וכן אחרים, של צערם על ולהצטער העולם כל שלום על להתפלל  לאדם שיש והיינו -בלעו  חיים

  "ובמושב   שנאמר  לצים  מושב  זה  הרי  תורה  דברי  ביניהם  ואין  יושבין  שהיו  רבי חנינא בן תרדיון אומר שנים  בעולם.  שלום  יש
הקובעים עצמם לדבר דברי הבאי בשעה שאין להם עסק מלאכה ואינם צריכים לדבר בענייניהם, ופורקים  והיינו אלו    -ישב"   לא  לצים

  הגדולים  מהחטאים  אנשים, כי זה  בין  ולבזותו  להכלימו  חברו  על  לשון הרע  בזה מעליהם עול התורה. )ואין כוונת הפסוק ללץ המדבר
ואינו עושה זאת אלא מרוע לב, וכן נכלל בליצנות היהירות במחשבה, שאין אדם נחשב בעיניו לכלום, וכשיש   ואשם,  האדם  יחטא  אשר

לאדם ב' דברים הללו לץ שמו, והליצנות מורה שהוא רוע מעללים, וכאשר יבוא לידיו מעשה רע יעשהו בכעס ובאכזריות, והמתלוצץ 
  יושבין   שהיו   שנים   אבלם שותק כשמתלוצצים עליו הקב"ה יתן לו חן(.  מאחרים מפסיד יותר ממי שהוא התלוצץ עליו, ואם האד

ביניהם, שנאמר "אז נדברו יראי ד' איש אל רעהו ויקשב ד' וישמע ויכתב ספר זכרון לפניו ליראי   שכינה  תורה  בדברי  ועוסקין
ונכתבו    תורה,   בדברי  רעהו  אל  ישא  נדברו  ולעת"ל כשיראו מעלת הצדיקים, ידעו כי מעלתם היא מפני שבעוה"ז  ד' ולחושבי שמו,

  לו  קובע ה"שהקב בתורה ועוסק שיושב שאפי' אחד   מנין שנים אלא לי איןפעולתם.  שכר הזכרון, ועתה מקבלים  בספר הדברים
 מנין   גורס  ל"ז  ה"והרמ  בדיבור,  העוסק  על  כמו  שכר  נותנין  המחשבה  על  והיינו שגם  -שכר שנאמר "יישב בדד וידום כי נטל עליו"

 כולה. התורה כל את קיים כאילו הכתוב עליו מעלה בתורה ועוסק שיושב אחד' שאפי

מתים, שנאמר "כי כל    מזבחי  אכלו  כאילו   תורה  דברי  עליו  אמרו  ולא   שלחן  על  שאכלו   רבי שמעון אומר שלשה  -משנה ג'
מזמנים בברכת המזון, ואין להם להתחבר אלא  והיינו ששלשה אנשים נקראים חבורה, שהם  -שלחנות מלאו קיא צואה בלי מקום"

  שלחן   על   שאכלו  שלשה  אבללהנאתם.    ואוי  להם  התורה, ואוי  עול  פריקת  זו  ביניהם,  תורה   דברי  לדברי תורה, והאוכלים ושותים ואין
 ברוך הוא, שנאמר "וידבר אלי זה השלחן אשר לפני ד' ".   מקום של משלחנו אכלו  כאלו תורה דברי עליו  ואמרו אחד

שבאותם שעות אין מלאכה לעשות ואין שומע קולות בני    רבי חנינא בן חכינאי אומר הנעור בלילה והמהלך בדרך יחידי  - משנה ד'

ונכונה,   וראויות למחשבת התורה במחשבה ברורה  רצויות  והם שעות  ליבו לבטלהאדם,  זה מתחייב  באותם שעות    והמפנה  הרי 
 בנפשו. 

  עול   ממנו  מעביריןועושה תורתו עיקר הקב"ה ישמרהו מכל רע ו  תורה עול  עליו  המקבל  רבי נחוניא בן הקנה אומר כל  -משנה ה'
  יספיק  פרנסתו, אלא במעט  לצורך  הרבה  מלאכה  לעשות  יצטרך   שלא  -ארץ   דרך  ועולכדי שלא יצטרך ליבטל מלימוד התורה,    מלכות

וחושב שיוכל לעשות הרבה במלאכתו,  תורה   עול  ממנו  הפורק וכל  בחלקו. שמחה ונפשו מתברכת הצדיק מלאכת כי חיותו, לכדי לו

  ימיו   וכל  בחלקו,  ישמח  לא  ימצאנה  כי  גם  למצאה,  יוכל  ולא   מחייתו  אחר  וטורח  נודד  שיהיה  -  ארץ  דרך  מלכות, ועול  עול  לו  נותנין
 להעשיר.  יגע להבל

  בעדת   נצב  "אלהים  שנאמר  ביניהם  שרויה  שכינה  בתורה  ועוסקין  שיושבין  רבי חלפתא איש כפר חנינא אומר עשרה  -משנה ו'
אצבעות.    חמש  בה  שיש  אגודה,  נקראת  והיד  יסדה"  ארץ  על   "ואגדתו   שנאמר  חמשה'  שאפי  ומניןמעשרה.    פחות  עדה  ואין  אל"

' ה  יראי  נדברו  "אז  שנאמר  שנים'  שאפי  ומניןמשלשה.    פחות  דין  בית  ואין  ישפוט"  אלהים  "בקרב  שנאמר   שלשה  שאפילו  ומנין
  לו  יש  לאחד'  שאפי  וכיון   -וברכתיך   אליך  אבוא   שמי  את  אזכיר  אשר  המקום   "בכל  שנאמר  אחד  שאפילו   ומניןרעהו".    אל  איש
 רבים.  שהם לפי  שכר, אחד לכל  ליתן ל"ר אלא שכר, יש שנים עד שלעשרה פשוט הרבה, שכר

  ושלך   שאתהשמים.    מחפצי  ממונו  את  ולא  עצמו  את  אדם  ימנע  שלא  -משלו  לו   רבי אלעזר איש ברתותא אומר תן  -משנה ז'
 כי גוף האדם הוא של הקב"ה, וממון האדם הוא פקדון בידו להתנהג בו לפי רצון המפקיד, אלא שמותר לו לקחת ממנו לצרכיו, -שלו

ממשנתו ואומר מה נאה אילן    ומפסיק  ושונה  בדרך  וכן בדוד הוא אומר "כי ממך הכל ומידך נתנו לך". רבי שמעון אומר המהלך
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 לעמוד  צריך  חולין, אלא  שיחת  להשיח  לו  אין  לומד  שהאדם  בעוד  כי  -ה ניר זה, מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו זה ומה נא
 בנפשו.  הדין נותן שיתחייב  ממשנתו להפסיק ראשו היקל ואם בטלה, שיחה לדבר ושלא ובאימה, ביראה

בנפשו,    מתחייב   כאילו  הכתוב   עליו   מעלה  ממשנתו   אחד  דבר  השוכח   בר ינאי משום רבי מאיר אומר כל   רבי דוסתאי  - משנה ח'
 מצויה  השכחה  כי  לאמר  בלבבו  נתן  לפי שלא  שנאמר "רק השמר לך ושמור נפשך מאד פן תשכח את הדברים אשר ראו עינך",

  מתחייב   זה   הרי  עשה  וכיון שלא  מלבו,  לסור  תוכל  שלא  עד   הלילה,  וכל  היום   כל  בה  ולחשוב  פעמים,  הרבה   לחזור   לו  והיה  אדם,  בבני
  עליו   תקפה'  אפי  יכולזדון.    עולה  תלמוד  ששגגת  מפני  פושע   ונקרא  ידו,  על  באה  תקלה  ונמצאת  זכרונו,  פי  על  להורות  יבא  כי  בנפשו,
 מלבו.  ויסירם  שישב עד מתחייב אינו הא  מלבבך" יסורו  "ופן  לומר  תלמוד ששכח מחמת זקנה או אונס אחר, משנתו

  , חכמתושלומד החכמה כדי שידע לשמור נפשו מן החטא   -לחכמתו   קודמת  חטאו   שיראת  רבי חנינא בן דוסא אומר כל   - משנה ט'
שלמד כדי להבין ולהשכיל ולא כדי לקיים, הדין   ליראתו  קודמת   וכל שחכמתו   המצוות,  ועושה  העבירות  מן  פורש  ונמצא  -מתקיימת

שאם היראה קודמת לחכמה, נמצא שהיראה מונעת את האדם מהעבירות, והחכמה מחזקת אותו   א"ד.  מתקיימת  חכמתו  איןנותן ש
להוסיף עוד חכמה כדי להוסיף בקיום שע"י היראה, אבל אם החכמה קודמת ליראה, א"כ החכמה היא זו   ללכת בדרך זו, והוא מתאוה

  מתקיימת,  חכמתו   מחכמתו   מרובין   שמעשיו  הוא היה אומר כל שמונעתו מעבירות, וסופו לבעוט בחכמה כיון שהיא מכבידה עליו.   
ם התאוה לחכמה יותר מהחכמה א"כ יוסיף עוד ועוד חכמה, י"מ דהיינו שא  -מתקיימת  חכמתו  אין  ממעשיו  מרובה  שחכמתו  וכל

אלא כוונת    משא"כ אם התאוה לחכמה פחותה מהחכמה. אך קשה מה שייך מעשיו מרובים מחכמתו, דאיך יעשה מעשים בלי לדעת,
ין "נעשה ונשמע",  המשנה שהמקבל על עצמו בלב שלם ובנפש חפיצה לעשות כל מה שידע, יש לו שכר כאילו קיים כל המצוות, וזהו ענ

וזו עצה טובה למי שאינו יודע, שעי"ז לא יאבד את נפשו. וחכמתו מרובה ממעשיו היינו שלא יאמר שיקיים מכח החכמה בלבד, כי 
 צריך תיקון המידות תחילה כדי שתתקיים חכמתו.  

  וכלם   הבריות,  עם  נאה  ומתנו  משאוש  היינו שמי  -הימנו  נוחה   המקום  רוח  הימנו   נוחה הבריות  שרוח הוא היה אומר כל  -משנה י'
  , 'וכו  תורה  שלמדוהו  אמו  אשרי  אביו  אשרי   תורה  שלמד  פלוני  אשרי  עליו  אומרות  הבריות   ממילא  באמונה הוא עושה,  כי  מכירים

 . הימנו  נוחה  המקום  רוח  אין  הימנו  נוחה  הבריות  רוח שאין  וכל  הימנו.  נוחה  המקום רוח  ידו, וממילא  ונמצאת התורה מתקלסת על
  לידי   ומביא  שגורם לביטול תורה  -צהרים  של  וייןבזמנה,    התפלה  שגורמת לבטל  - שחרית  של  רבי דוסא בן הרכינס אומר שינה

  של   כנסיות  בתי   וישיבתמתבטלת,    התורה  ונמצאת  האדם מחמת אהבתם את הנערים,  בני   המושכת לבות   -הילדים  ושיחת עבירה,  
ואם הוא מתעסק בדברי    בתורה,  לעסוק  אלא   האדם  נברא  לא  כי  -העולם  מן   האדם   את   מוציאין  רעות,  שיש בזה כמה  -הארץ  עמי

  העולם, כי אינו מנצל את מה שד' נתן לו. מן לטורדו וראוי חיים, לו הבל אלו למה

 קדשי  בין   מזבח  קדשי  בין  ומטמאם ומחללם,  הקדשים  את  המפגל  -הקדשים  את   רבי אלעזר המודעי אומר המחלל  -משנה י"א

  כוכבים,   עבודת  עובד  כאילו  המועדות  את  המחלל  כל  ל" רז  שגם הם נקראים "מקראי קודש", ואמרו  -המועדות  את  והמבזההבית.    בדק
מועד, שאומר שאין בימים אלו   של איירי בחולו אלא עצמו שהוא כשבת, טוב ביום מדבר שאינו מפני המחלל, אמר ולא המבזה ואמר

 כערל,  ונראה  העטרה  לכסות  בערלתו   המושך  זה   -אבינו  אברהם   של  בריתו  והמפרקדושה כמו ביו"ט ועושה בהם מלאכה ואינו בוש.  

דהנה יש ג' דברים שיהרג ואל יעבור, ע"ז גילוי עריות ושפיכות דמים,    ברבים  חברו  פני  והמלבין המצות.    להבזות  כדי  להכעיס  שעושה
ותולדת ע"ז זה עצי אשירה, שאף שהיא רק משמשת לע"ז, אסור להתרפא ממנה אף אם עי"ז ימות. ותולדת גלוי עריות זה הסתכלות 

  זה המלבין   דמים  שפיכות  ותולדת  או דיבור עם עריות, שאף אם העלה ליבו טינא אסור לדבר עימה מאחורי הגדר אע"פ שעי"ז ימות.
 הדין   והוא  בפרהסיא,  עבירות  לעשות  התורה  כלפי  פניו  המעיז  -בתורה  פנים  והמגלההבושה.    מפני  בורח  שדמו  ברבים,  חברו  פני

  ויסורין  מיתה  ואין   -הבא  לעולם   חלק  לו   אין  טובים,  ומעשים  תורה  בידו  שיש  פי   על   אף לומדי התורה, בכל אלו    כלפי  פנים   למעיז
 . התשובה בפני שעומד דבר לך אין תשובה אם עשה  אמנם ממרקין,

ונח    היינו שיעשה עצמו כקטן לפני אדם שהוא ראש ואדון, ויעשה לו כל חפצו,  -לראש  קל  רבי ישמעאל אומר הוי  -משנה י"ב
לגזבר, שלא יהיה כקטן לפניו, אבל יהיה נח, כי יש ביד הגזבר יכולת להרע לשונאיו. וי"מ נח לתשחורת היינו לשמש את    -לתשחורת 

 והוי מקבל כל האדם בשמחה. האדם הגדול. 

לערוה,   מרגילין  ראש  קלות  עם  בטלה  שיחה  ודברי  שהשחוק  ל"ר  -לערוה  מרגילין  ראש  וקלות   רבי עקיבא אומר שחוק  -משנה י"ג

שהרוצה להתעשר יתן מעשרות בעין יפה, וד' ישלם לו כל    -לעושר   סייג  מעשרות .  שמור מעריות  הוא  ויראה  ראש  ע"י כובד  ומאידך
 המרבה בה  הנסיון, וגם בצדקה  פי  על  גם  אמת  והוא  מה שיתן ויכפיל לו את השכר, ואף שאסור לנסות את ד', במעשר מותר לנסותו,

 והטעמים,  וחסר  כתיב מלא  והיינו  מסורת ר לתת מעשר לפי מה שיש לו, ולא מספיק שיתן הרבה.  עשרו, וחייב העשי  על  עושר  יוסיף
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שאין בזה כמעט מחלוקות, משא"כ בתלמוד שיש מחלוקות בגירסאות, ויש    שבכתב,  לתורה  סייג  והם  לתלמידיהם,  החכמים  שמסרו

רגה גבוהה, וצריך להשיג כמה דרגות כגון נקיות כדי  ד  היא  הפרישות  -לפרישות   סייג  נדריםהמשנים את הגירסאות על פי סברתם.  
 השררה   ומן  הכבוד  מן  ובהמנעות  ובתשמיש,  באכילה,  המותרים,  מדברים  אפילו  העולם,  מהנאות  הפורש  להגיע לדרגה זו, ופרישות היינו

וכדומה, וכגון שלא יאכל אלא כדי חייו שיהיה בריא כדי ללמוד תורה ולעשות מצוות, ויש בזה ב' תועליות, א' שבזה הוא    והעושר
מתרחק מהחומריות והתאוות, ומתקרב לרוחניות ולעבודת הבורא, ב' שאם יתאוה לעבירה יאמר לעצמו שאם הוא נמנע מההנאות 

רי החומריות והתאוות הוא מתרחק מהרוחניות, ועל זה נתנה המשנה עצה שיאסור המותרות כ"ש שימנע מהאסורות, אבל הנמשך אח
עצמו בנדר לימים מסוימים שלא יאכל ולא ישתה אלא דבר מסוים, ואם יעבור על הנדר יאסרו עליו כל פירות העולם לזמן קצוב, )וזה  

ידת הפרישות, אך עדיף לעשות סייגים בלי נדר, אא"כ עדיף משבועה שאוסרתו לגמרי(, ואח"כ יחזור למידה בינונית, ובזה יקנה את מ
שהשתיקה היא סייג למידות הנצרכות לחכמה, שלא יכנס לתוך דברי חבירו,   -שתיקה  לחכמה  סייגהוא רואה שיצרו מתגבר עליו.  

שישתוק, כדי שהלומד לפני רבו וחושב איזה סברא, טוב לו    ומה שלא שמע יאמר שלא שמע, וכן השתיקה היא סייג לעצם החכמה,
שלא יפסיד את סברת החכמים הקדמונים, וגם יתכן שסברתו אינה מכוונת, וע"י השתיקה יוכל לבחון את שתי הסברות, ותהא סברת 

 הרב חקוקה בליבו, ואז גם סברתו תהיה צלולה ומכוונת.

  את   עשה  אלהים  בצלם  י"כ  שנברא בצלם, שנאמר  לו   נודעת   יתרה  חבה   בצלם,   שנברא  אדם  הוא היה אומר חביב  -משנה י"ד
  חביבין היינו שהאדם חביב מפני שנברא בצלם אף אם לא היה הדבר כתוב, ונכתב דבר זה כדי להודיע שיש בזה חיבה יתירה.    -האדם"
  ישראל   אלהיכם". חביבין'  לד   אתם   "בנים  להם שנקראו בנים למקום, שנאמר   נודעת   יתירה   חבה  למקום,   בנים   שנקראו  ישראל
  כדי   אלא  נבראו  לא  הנבראים  וכל   העולם )כדומה לאומן שעושה מלאכתו ע"י כלי(,  נברא  היינו התורה, שבה  -חמדה  כלי  להם  שניתן

  חמדה   כלי  להם  שניתן  להם  נודעת  יתירה  חבה  .התורה  משמשי  לצרכי  לסבה  סבה  כלם  השמים  תחת  אשר  הדברים  וכל  לקיימה,
ובידיעת חביבות האדם וחביבות ישראל יש תועלת גדולה,   תעזובו".  אל  תורתי   לכם  נתתי  טוב   לקח   "כי  שנאמר  העולם,  נברא   שבו

אך לא יחשוב האדם שאם הוא עושה רצון ד' הוא כבר קרוב אליו בדביקות גדולה, כי השגת האדם מועטת, והוא חסר מן השלימות, 
מקריבו אינו יכול להתקרב, ומאידך לא יהיה  ואין איש בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, ולא יהיה צדיק בפני עצמו, ואם אין הקב"ה  

 רשע בפני עצמו, ולא יחשוב שהוא רחוק מהשי"ת, והכל לפי רוב המעשה.   

שאף שהקב"ה יודע מה האדם יעשה לפני שהגיע המעשה לידו וחשב מה לעשות, ואפי'   -נתונה  והרשות  צפוי  הכל  -משנה ט"ו 

 את  דן  אינו  ה"הקב  -נידון  העולם   ובטוב ל לבחור בטוב או ברע, וזה מן הפלאים.  בדברים שקולים, מ"מ אין האדם מוכרח במעשיו, ויכו
 תזכור", אל   ופשעי   נעורי  "חטאות  דוד  שאמר  וזהו  .החסד  ובמדת  בטובו אלא  מעשיו, ואפי' את הרשעים,  לפי מה שמגיע לו על  האדם

  שגדל  אחר  ופשעים או מרי היינו מה שעושה  קלה,  ודעתו  תוקפו  יצרו  בעוד  בנערותו  עושה  שאדם  הזדונות  בין  השגגות  בין  הן  )חטאות
נדון בחסד מ"מ  ושלמה(.    בדעת  והוא  בשנים זוכה למידת חסד מרובה   -המעשה  רוב  לפי  הכלאף שהעולם  שהמרבה בחסידות 

  פעמים   באלף  זוז  אלף  שנותן  שמי  צדקה  לענין  היינו שעושה מעשה אחד פעמים רבות, כגון  המעשה  רוב  לפי  הכל  מהממעיט. ולרמב"ם
 א"כ עורר עצמו אלף פעמים לעשות טוב, אבל הנותנם בבת אחת לא התעורר אלא פעם אחת.

שלא יחשוב האדם שהוא יכול לעשות בממון מה שירצה כי הוא שלו בירושה, כי הכל    -בערבון   נתון  הוא היה אומר הכל  -משנה ט"ז

 שנגזרה,   המיתה  זו   -החיים  כל  על   פרוסה  ומצודהשלם, ואינו יכול להמלט כי  הזה הוא צריך ל  העולם  מן  לוקח  שהאדם  מה  של ד', וכל

אם יהיה להם מהיכן לפרוע,   חושבין  ולא  שצריכים,  מה  כל  ולוקחין  לשם,  נכנסין  אדם  ובני  -פתוחה  והחנות  ממנה,  להנצל  יכול  אדם  ואין

  פתוח והיד כותבת   והפנקסזמן.    לאחר  מהאדם  ליפרע  וסופו  שהקב"ה נותן לאדם לקחת כל חפצו אם טוב ואם רע,  - מקיף   והחנוני
והכל רשום ושום דבר לא נשכח בין חטאים גדולים בין קטנים בין חדשים בין ישנים, ועוד בא לומר בזה שכשעושה חטא א"צ לפתוח  

  צדיקים   אין  שאמר  ולרשום אלא מיד הוא נרשם, ואף אם שב בתשובה ונמחל לו, גדול מי שלא עשה ממי שעשה ונמחל לו, )ומה
דברים    תשובה  שבעלי  במקום  עומדין  גמורים  על עצמו אפי'  ולאסור  מן האיסור  צריך להרחיק עצמו  היינו שבעל תשובה  עומדין, 

אדם ללכת בכל דרך    לכל  נתונה  שהרשות  -וילוה   יבא  ללוות  הרוצה  וכל  המותרים, יותר ממה שצדיקים גמורים צריכים לפרוש(.
  מי   ואשרי  המצות,  ולקיים   נקיים  היא להיות  והנאתם   מחשבותם  כל  הצדיקים  אבל  שהעולם נברא להנות,  חושבים  והכסילים  שירצה,
לדעתו ושלא    האדם מן  ונפרעיןהאדם.   בני מעשי אחר בודקים תמיד  השמים שמן -יום בכל  תמיד מחזירין והגבאיןבטוב.  שבוחר
העון, ופעמים באים אליו    לו  ומתכפר  בתשובה  וחוזר  הדין  את  מצדיק  העונש, ואשריו כי הואשפעמים יודע מפני איזה עוון בא    -לדעתו

יסורים ואינו זוכר איזה חטאים עשה, ויש החושבים שהם צדיקים ולא מגיעים להם היסורים ועי"ז ימותו בלא תשובה, אוי להם כי הם 
 הדברים   תועלת  שכל  -לסעודה  מתוקן  אמת. והכל  דין  והדין   ןהדי  מדת  על  והיינו  שיסמוכו   מה  על   לגבאים  להם  ויש  פשעו בעצמם,

 הבא.  העולם לחיי  אלא בעוה"ז, אין תכליתם
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  רוב  כי  ארץ,  דרך  במדות  שלם  אינו  תורה,  יודע  שאינו  שמי  -ארץ  דרך  אין  תורה  אין  רבי אליעזר בן עזריה אומר אם  -משנה י"ז

, שהתורה תורה  אין  ארץ  דרך  אין  אםוצריך לתקן עצמו תחילה במדות כי    בתורה.  העולם הם כתובים  בדרכי  שיש  הטובות   המדות

שלימה,    יראה  אין  חכמה  אין   אםלעולם אינה שוכנת בגוף שאינו בעל מידות טובות, ולא ילמד התורה ורק אח"כ יקיים את המצוות.  

דאם לא תיקן מידותיו ואינו ירא    לחכמה,  היראה  שיקדים  שצריך  -חכמה  אין  יראה  אין  אםכי החכמה מחזיקה ומכוונת את היראה,  
את ד', לבסוף יקוץ בחכמה ויניחנה. והנה יש ג' חלקים במח, חכמה, בינה, ודעת, חכמה היינו מה שלמד מאחרים, בינה היינו להבין דבר  

ינו יכול ללומדו שדבר שאינו יכול להבינו בדעתו א  ואם אין דעת אין בינהאחר מתוך הדבר שלמד, ודעת היינו מה שמבין בדעתו,  

  תורה   אין  ואםבתורה.    לעסוק  יכול  ואינו  פרנסה  לחפש  שצריך  לפי   -תורה  אין  קמח  אין   אם   אם אין בינה אין דעת.מדבר אחר, וכן  
  ממעשיו  מרובה  שחכמתו  הוא היה אומר כל , שאין תועלת לאדם בעשרו אלא כדי שיהיה לו פנאי לעסוק בתורה.  קמחתועלת ב  אין

פניו, שנאמר "והיה כערער בערבה ולא    והופכתו על  ועוקרתו   בא  הרוח   מועטין  ושרשיו  מרובין  שענפיו   לאילן   דומה   הוא  למה
ולא תשב", אבל יבוא טוב ושכן חררים במדבר ארץ מליחה    לאילן   דומה  הוא  למה  מחכמתו   מרובין  שמעשיו   וכל  יראה כי 

ממקומו, שנאמר "והיה כעץ    אותו   מזיזין  אין  בו  ושבותונ  באות   שבעולם  הרוחות   כל '  שאפי  מרובין,  ושרשיו  מועטין  שענפיו 
.  שתול על מים ועל יובל ישלח שרשיו ולא יראה כי יבוא חום והיה עלהו רענן ובשנת בצורת לא ידאג ולא ימיש מעשות פרי

 כבר נתבאר לעיל בענין כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו. 

 בית   מקומות,  שלש  שהם  נדה   ופתחי  ונים ותורים שמקריבות יולדות,קרבן של י  -רבי אליעזר בן חיסמא אמר קינין  - משנה י"ח

  -וגימטריאות פרפראות לחכמה  תקופות, שיש מהם שהם טהורים.  הלכות  גופי  הן  הן  סוגי מראות הדמים,  וגם  ופרוזדור,   ועליה
 האדם. את מחדדת החשבון וחכמת  רבים, חשבונות בהם שיש מפני

 פרק ד' 
כי בידיעת החכמה בלא אהבתה אין   -אדם שנאמר "מכל מלמדי השכלתי"   מכל   הלומד   חכם  אומר איזהו  בן זומא  - משנה א'

האדם נקרא חכם, אבל האוהב את החכמה כ"כ עד ששואל מכל אדם, )ואפי' ממי שיודע רק דבר אחד שואל את אותו הדבר(, הוא 
דכח הגוף אינו נקרא גבורה, אלא גבורה היינו גבורת הלב, שלא   -יצרו  את   הכובש  גבור  איזהונקרא חכם, וודאי ישיג את החכמה.   

שנאמר "טוב ארך אפים  ד במלחמה, שזה לא שייך בבהמה, ואמנם הכובש את יצרו הרוצה להאבידו זו גבורה נשגבה וחזקה,  יפח
" הוא  ומושל ברוחושהמאריך אפו ואינו נוקם מיד, אע"פ שאינו מוחל, הוא טוב מגיבור שגם בלא דעת יכול להיות גיבור, "  מגיבור"

" שנצרך לזה גם גבורת הלב וגם  מלוכד עירוחל מפני שהוא ירא את ד', והוא גבור יותר "טוב ממאריך אף, שהוא כובש את יצרו ומ

בתורה, כי אינו צריך ממון אלא כדי צרכו ולקיים    ולעסוק  ביתו  ואת  עצמו  את  לפרנס  שיש לו יכולת  בחלקו  השמח  עשיר  איזהוחכמה.   
וזו מידה טובה עד מאד, והוא נקרא עשיר, אבל מי שאינו שבע   את דבר ד', דאין יתרון לאדם בכל עמלו אלא לקיים התורה והמצוות,

מבואר מזה    הבא,  לעולם  לך   וטוב   הזה  בעולם  אשריך  לך",  וטוב  אשריך  תאכל   כי  כפיך  "יגיע'  שנאממה שנתן לו ד' כל ימיו רעים.  
  בגבורתו   הגבור  יתהלל  ואל  בחכמתו  חכם  יתהלל  שאדם שאינו חפץ לאסוף ממון והוא שונא מתנות, הוא אדם מאושר. והנה כתיב "אל

בעשרו", והיינו שלא יתהלל אפי' בחכמה שהיא מעלה אמיתית בנפש, וכ"ש בגבורה שאינה אלא בגוף, וכ"ש בעושר   עשיר  יתהלל  ואל
דבר הנאבד, ועל זה אמר התנא שיש בדברים אלו צד שהוא בלא טורח ועמל ושייך להתהלל בו, שע"י שילמד   שהוא מחוץ לגוף והוא

מכל אדם יבין יראת ד', וגם כבישת היצר ולמחול מתוך הכעס זה מכח היראה, והשמחה בחלקו והרצון רק ללמוד תורה ולקיים מצוות, 
 השכל   המתהלל  יתהלל  בזאת  אם  ם ענייני ידיעת הבורא, וכהמשך הפסוק "כיוההכרה שכל השאר הוא הבל, באלו שייך להתהלל, כי ה

  מכובד  איזהו   ואמר  רביעית  מידה  התנא  הוסיף  ועוד  ".  'ד  נאם  חפצתי  באלה  כי   בארץ  וצדקה  משפט  חסד  עשה'  ה  אני  כי  אותי  וידע
דאין לאדם תועלת במה שמכבדים אותו אם באמת    את חבירו,  ולא  מכבד  הוא  את עצמו  חבירו  את  כי המכבד  ,הבריות  את   המכבד

  יקלו",  ובוזי  אכבד  מכבדי  "כי  שנאמרהוא אינו נכבד, אבל כשהוא מכבד אחרים הוא גורם שיכבדוהו באמת, וזהו כבוד אמיתי, וכמו 
א יכבדו ג"כ, וגם  דאם הבריות שנבראו לכבוד ד', והם חייבים בכבודו, מ"מ הקב"ה מכבדם, כ"ש שהמכבד מי שאינו חייב לכבדו, שהו

 מידה זו אין בה טורח והיא נאה ומקובלת.

והיינו שמלבד שאין ידוע מתן שכר כל מצוה וכנ"ל   -ובורח מן העבירה  כבחמורה  בן עזאי אומר הוי רץ למצוה קלה  - משנה ב'
' ומתרגל לעבודתו, שמצוה גוררת מצוה, וזה דבר טבעי, שכשהאדם עושה מצוה קטנה הוא מתקרב אל ד  -בפ"ב, יש עוד טעם והוא

, שכיון שהתרחק עבירה גוררת עבירהכן  וויותר קל לו לעשות מצוה אפי' קשה יותר, ועי"ז בהמשך הזמן יגיע לעשית כל המצוות,  
כל העבירות. ועוד יש   מעבודת ד', בפעם הבאה יעשה אפי' עבירה שהיצר פחות מתאוה לה מהעבירה הראשונה, ועי"ז יתרגל לעשות
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אין הכונה שזה השכר ממש, שהרי השכר קיים לעוה"ב, אלא הכונה   -ששכר מצוה מצוה ושכר עבירה עבירהטבעי,    בזה דבר שאינו
לתוצאה מהמצוה, שכיון שאין ביד האדם אלא הבחירה בטוב, ממילא ע"י שעושה מצוה הקב"ה מסייע בידו לעשות עוד מצוה, ואם 

ואין בידו יכולת לסור   "ו, מ"מ הקב"ה מתרחק ממנו ומוסרו ביד טבעו הרע,הוא עושה עבירה אף שאין הקב"ה מסייעו לעשות עבירה ח
 מהדרך ההיא.  

לומר שדבר רחוק שיקרה לו   דבר  ואל תהי מפליג לכלאל תבזה אפי' אדם נקלה,    -הוא היה אומר, אל תהי בז לכל אדם  - משנה ג'

וצריך להזהר    -ואין לך דבר שאין לו מקוםשיוכל להזיק או להועיל אם מעט ואם הרבה,    שאין לך אדם שאין לו שעהנזק מדיבור זה,  
 ממנו. 

ואיך יתגאה   -שתקות אנוש רימהכי גסות הרוח עונשה גדול,    רבי לויטס איש כפר יבנה אומר, מאד מאד הוי שפל רוח  - משנה ד'
ת המשובח הוא הקו האמצעי הבינוני, )כמו בנדיבות וכילות, אחרי שסופו שהרימה תשוה יותר ממנו. והרמב"ם מבאר שאף שבכל המדו

והרחמנות והאכזריות, שאין לרחם על הרשעים ולא להיות אכזרי על שאר בני אדם(, מ"מ בגסות הרוח צריך להתרחק ממנה עד הקצה 
וכבר נחלקו בגמ' סוטה ה.  האחרון, שאין מידה רעה ממנה, ורוב העבירות שבתורה תלויות בה, והיא משכחת את הבורא מלב האדם,  

רבי יוחנן בן ברוקה אומר כל המחלל את שם שמים בסתר  אם צריך להיות שפל עד הקצה האחרון או לא, והלכה כרבי לויטס.  
הנה חילול ד' הוא בפרהסיא, וכל איש לפי חשיבותו צריך להזהר מלעשות מעשה שנחשב רע לבני האדם, ואמרו   -נפרעין ממנו בגלוי

פי' על ערקתא דמסאנא יהרג ואל יעבור, ואינו חיוב אלא מצוה לקדש את ד' וקונה עולמו בשעה אחת, אבל בג' עבירות  בסנהדרין שא
גדול מג' עבירות, וחילול ד' בסתר היינו בדברים שהם בעצמותם חילול ד',    אם יעבור ולא יהרג זה עוון פלילי, וחלול ד' בפרהסיא עונשו

אין הכונה שהעונש על שוגג הוא כמו על   -אחד שוגג ואחד מזיד בחלול השםגונב דעת הבריות.  כמו ע"ז או שבועת שקר בשם ד' ש
מזיד, אלא שגם על שוגג נפרעים בגלוי, מפני שגם זה עוון אם אינו אונס, שהיה לו להזהר שזה לא יקרה על ידו, ולכן הוא חייב קרבן  

 כדי להתכפר.  

אין הכונה ח"ו על שכוונתו ללמד ולא לעשות, דבזה אין מספיקין בידו לא    -למדרבי ישמעאל אומר, הלומד על מנת ל  - משנה ה'
ללמוד ולא ללמד, אלא הכונה שלומד רק פשט הדברים ואינו טורח ומעיין הרבה אולי ימצא איסור בדברים שנראים מותרים, ועל כן  

נו שדעתו לפלפל ולטרוח הרבה כדי להשיג אפי' והיי  והלומד על מנת לעשותכפי מחשבתו, ולא יותר.    מספיקין בידו ללמוד וללמד

  . רבי צדוק אומר אל תעשםשהכל בכלל המעשה  מספיקין בידו ללמוד וללמד ולעשות,דבר קטן, ולנהוג על פי הדין האמיתי,  

(, ולא קרדום לחפור  שיכוון לשם הנאת הכבוד, אמנם אם מכוון בלב שלם לכבוד התורה מותר  עטרה להתגדל בהםלדברי תורה  
הא למדת שכל הנהנה  תגא לשון כתר,    -וכן היה הלל אומר ודישתמש בתגא חלףשלא יהנה מהתורה הנאת ממון כלל.    -בהם

הבא, ואפילו להציל את עצמו ע"י כבוד תורתו אסור אם יכול להציל באופן    מדברי תורה בעולם הזה הרי זה נוטל חייו מן העולם
ל שהציל עצמו בכך שאמר שהוא טרפון, שהיה צריך לפייסם בדמים שהרי היה עשיר אחר, כדמצינו ברבי טרפון שהצטער כל ימיו ע

גדול. ובשני בצורת אם לא רוצים לפרנס עם הארץ יכול לפרנס עצמו בכבוד תורה, ואינו צריך למסור נפשו, )ורבי לא רצה להנות מממונו  
נתן בן עמרם אמר פרנסני ככלב וכעורב, דכיון שאין מפרנסים  לעם הארץ, דס"ל שאין פורענות באה לעולם אלא בשביל עמי הארץ, ור' יו

אלא בעלי תורה א"כ בכבוד התורה מתפרנסים, וזה היה לפנים משורת הדין, ואם לא היו מפרנסים אותו היה אומר שהוא בעל תורה(, 
כה אסור להנות בכבודה של תורה כל  ואין לו ממה, יש לו ליטול, אבל אם הוא בריא ויכול לעשות מלא  וכן מי שצריך ליזון או להתרפא 

עיקר. ומה שאמרו מכאן למביא דורון לתלמידי חכמים מעלה עליו הכתוב כאלו מקריב בכורים, לא אמרו אלא בדבר שדרך להביא  
לעשות לת"ח, כדמצינו שהמטיל מלאי לכיס ת"ח שכרו מרובה,   לאדם חשוב אפי' אם הוא עם הארץ. ואמנם יש דברים שהתירה תורה

 ח פטור ממיסים וארנוניות וכסף גולגלתא וכמה דברים הידועים על פי הקבלה שהקב"ה זכה בהם לתלמידי חכמים.  ות"

שאינו מניח ספרים בקרקע, ואינו יושב בספסל ובכסא כנגדם בשוה, והחרד על    -רבי יוסי אומר, כל המכבד את התורה  -משנה ו'
ר טוב על הטובים זה מראה שהוא צדיק, והדן אותם לכף חובה ומצדיק את  דברי תורה, ומכבד אותה ואת לומדיה, )שכל מי שמדב

הרשעים בידוע שיש בו שמץ רשעות. והא דכתיב "וד' יראה ללבב" איירי בענין המינות, שאין כח האדם להבחין בחברו אם הוא מין(, 
שהזכרנו או שמגלה פנים בתורה    שעושה הפך מה  גופו מכובד על הבריות. וכל המחלל את התורהמן השמים מסייעים שיהיה  

 גופו מחולל על הבריות.  ואומר שדברים מסוימים לא הוצרכו ליכתב )כגון "ותמנע היתה פילגש"( 

וגזל  של היוצא מבי"ד חייב,  איבה פורק ממנושהוא נמנע מלהיות דיין,  -רבי ישמעאל בנו אומר, החושך עצמו מן הדין -משנה ז'
כי צריך לפסוק את הדין במתון ובעיון גדול, אמנם היכא שאין    אם חייב שבועה מי שאינו חייב,  אושבועת שואם חייב את הזכאי,  

, והוא גרוע מכסיל שוטהשחושב שהוא חכם ויודע לדון נקרא  והגס לבו בהוראה  דיינים אחרים מצוה עליו לדון. ומי שעושה הפוך  

  רשע סיכוי שיחזור, אבל זה שחושב שהוא חכם אין לו תקוה, והוא גם  שעושה עבירות, כי הכסיל יודע שהוא הולך בדרך לא טובה, ויש  
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ורוצה    גס רוח הוא גם  ו שאם היתה בו יראת שמים לא היה אץ בדבריו כ"כ, כי היה יודע שהשגגה מצויה, וכל בן אדם קרוב לטעות,  
 להשתרר, שע"י שיראו שהוא פוסק מהר ימנוהו שופט. המקום ברחמיו יצילנו מהם. 

דאע"פ שמומחה לרבים דן אפילו יחידי, מדת חסידות היא שלא יעשה כן, שלא תהא   -הוא היה אומר אל תהי דן יחידי  -ח' משנה  

הקב"ה. וי"מ שהכונה שרק מומחה דן יחידי, ואין לאדם להחזיק עצמו למומחה,   -שאין דן יחידי אלא אחדמוטלת כל האחריות עליו,  

אני מומחה והייתי יכול לדון יחידי, ולכן בטלו דעתכם   אל תאמרחבורה לדון ונחלקו עליך    גם כשתקחואלא יחשוב שהוא צריך חבורה.  

 רשאי להכריחם לעשות זאת.  ולא אתהלקבל דבריך,  שהן רשאין דעתי, קבלוו

ים  שאע"פ שזמנו דחוק מניח מלאכה הצריכה לפרנסתו והוא לומד ומקי  רבי יונתן אומר, כל המקיים את התורה מעוני  -משנה ט' 

וע"י החכמה יהיה לו כל טוב, כי הכל בכלל    מעושר,לתורה    ולקיימהולא יצטרך לעשות מלאכה    , סופו להתעשרמצוות מתוך הדחק

שיצטרך לטרוח לפרנסתו ולא ימצאנה, סופו    שמבטל לימוד או מצוה אע"פ שיש לו פנאי,  -וכל המבטל את התורה מעושרהחכמה.  

 בלא תורה.   צה ללמוד, מידה כנגד מידה, ונמצא יוצא מן העולםגם אם ירמעוני  לתורה   לבטלהויוצרך  

הוי שפל  גם אם תצליח בתורה  ו שתעשה מלאכתך עראי ותורתך קבע.    - רבי מאיר אומר, הוי ממעט בעסק ועסוק בתורה  -משנה י'
כל האדם, בפני  ו  רוח  בפני השפלים  והיינו אפי'  כל אדם,  בפני  ואמר  גשמיות,  יתגאה במעלות  כדי  וק"ו שלא  והפחותים,  הנבזים 

אלו הרשעים והדובים והאריות שהם בטלים ממלאכה,   - מן התורה יש לך הרבה בטלין כנגדך  ואם בטלתלהתרחק ממדת הגאוה.  

שהקב"ה בעצמו נותן שכר לעוסקי תורתו,   –ואם עמלת בתורה יש לו שכר הרבה ליתן לך הקב"ה נפרע מן הבטלים מן התורה.    ובהם
 ע"י שליח כדי להקל עליהם.    די להרבות את השכר, אבל פורענות מביא הקב"הולא על ידי שליח, כ

והעובר עבירה אחת קונה לו  ,  אחדמליץ טוב,  -  רבי אליעזר בן יעקב אומר, העושה מצוה אחת קונה לו פרקליט  - משנה י"א
רבי    כתריס לפני הפורענות.ם  הם מגיני   ומעשים טוביםעל המעשים הרעים    אחד. תשובהמליץ רע, והיא מידת הדין,  –  קטיגור

אלא להשתרר   סופה להתקיים, ושאינה לשם שמיםלתורה ומעשים טובים,    -יוחנן הסנדלר אומר, כל כנסיה שהיא לשם שמים

  אין סופה להתקיים.זה על זה, 

ככבוד חברך אין הכונה במשנה זו להשוות בין רמת   כשלך  רבי אלעזר בן שמוע אומר, יהי כבוד תלמידך חביב עליך  -משנה י"ב
כפי הראוי לו, אלא שכמו שאינו רשאי לגרוע מהכבוד הראוי לחבירו,    הכבוד או המורא שיש כלפי כל אחד, דכל אחד יכבדו או ירא ממנו

ק מרבו, ובכלל המורא כבוד אבל אין צריך לירא מחבירו אלא ר   וכבוד חברך כמורא רבך,כך אין רשאי לגרוע מהכבוד הראוי לתלמידו,  

כי הרב מלמד תורה ויראת ד', ונמצא כל הארבעה חיובם במדרגה אחת, הכבוד    ומורא רבך כמורא שמים,אך אין בכלל הכבוד מורא,  
 לפי כבודם והמורא לפי מוראם.  

של דברים בגלל שהטעות   לחזור על תלמודו בגלל שהשכחה מצויה, ולרדת לעומקם  רבי יהודה אומר הוי זהיר בתלמוד  -משנה י"ג

, שאם חטא נקרא פושע מפני שלא נזהר  , שגגת תלמוד עולה זדוןאם יטעה, שהרי טבע האדם קצר מלהבין והשכחה מצויהשמצויה,  

שניתן לבית דוד, וכתר תורה מי    וכתר מלכותשניתן לבית אהרן,    רבי שמעון אומר שלשה כתרים הם כתר תורה, וכתר כהונהבזה.  
על הארון שבו היתה התורה היה מונח לפנים מן   זכות בו, והוא מכובד מכתר כהונה ומלכות, כדמצינו שזר הכפורת שהיהשרוצה יכול ל

מזבח הפנימי שהוא כתר הכהונה שמקטירים עליו בכל יום, הם היו מחוץ לפרוכת.    הפרוכת, וזר השלחן שהוא כנגד שלחן המלכים, וזר
אבל על יראת שמים שהיא כתר תורה כתיב "בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך  ומלכות ייחד בית,    וכן מצינו שלכהונה

היינו שכל הכתרים צריכים כתר שם טוב, וכתר שם טוב צריך כתר תורה, כי במה יש לאדם   -וכתר שם טוב עולה על גביהן  וברכתיך".
טוב" ששמן טוב אין מריחים בו אלא מקרוב, אבל   ועל זה נאמר "טוב שם משמן  שם טוב אם לא אשר יעסוק בתורה ויקיים המצות,

המוכתר בשם טוב שומעו הולך מסוף העולם ועד סופו, )"ויום המות מיום הולדו" דבאמת היה ראוי לשמוח ביום המיתה כשנפטר 
 בשם טוב, וכשנולד לפחד אם ילך בדרך טובה, ובני אדם שמחים בלידה ועצבים במיתה מחמת שאין בהם תבונה(. 

 שחבריך   תאמר שהיא תבוא אחריך  ואלוהחכמים מרובים,    תורהשיש בו הרבה  מקום  דור ב ל  רבי נהוראי אומר הוי גולה  -י"דמשנה  

אלא יעשה כל המעשה    אל בינתך אל תשען,גם אם תלך למקום תורה ללמוד  ואלא תלך עמהם ללמוד,    יקיימוה בידך,שהלכו ללמוד  
 לפי עצת החכמים.  

ואף לא  שהרי אין לצדיקים שלוה ועושר וצרכי העולם כמו לרשעים,    אין בידינו לא משלות הרשעים  רבי ינאי אומר  -משנה ט"ו 
שהם יסורים של אהבה שאינם גורמים להם ביטול תורה או תפילה. וי"מ שהכונה שאנו יודעים שיש תשובה למה   מיסורי הצדיקים

והוא   -רבי מתיא בן חרש אומר, הוי מקדים בשלום כל אדםה.  שאין אנו משיגים לדעת את התשוב  רשע וטוב לו וצדיק ורע לו, אלא
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שגדול ממנו בחכמה ויוסיף בכל יום על    שישמש תלמידי חכמים וידבק בחברתם, ויהיה תלמיד למי  -והוי זנב לאריות מדרך המוסר.  

נמצא פוחת והולך מחכמתו. דבר אחר שלא יהיה ראש    בחכמה, שעי"ז  להיות רב למי שקטן ממנו  ואל תהי ראש לשועליםחכמתו,  
 לרשעים, כי עי"ז ירוע.  

שאין   בפרוזדור כדי שתכנס לטרקלין,  רבי יעקב אומר, עולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא, התקן עצמך   - משנה ט"ז
 העוה"ז אלא כדי לזכות בו לעוה"ב. 

שבשעה קטנה בעוה"ז אדם    -הוא היה אומר, יפה שעה בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא  -משנה י"ז
מרויח עוה"ב, וכדמצינו שאמר יוסי בן יועזר ליהויקים איש צרורות כשהיה יוצא לההרג, שאם לעוברי רצונו יש כך בעוה"ז לעושי רצונו  

י רצונו יש יסורים בעוה"ב לעוברי רצונו בעוה"ב על אחת כמה וכמה, והלך יהויקים וקיבל עליו  בעוה"ב על אחת כמה וכמה, ואם לעוש
ד' מיתות בי"ד, ואמר יוסי בן יועזר בשעה קלה הקדימני לגן עדן. ואין מעלה לעוה"ז, כי אם מה שעושים בו תשובה ומעשים טובים, 

, שטוב העוה"ב אין לו ערך ולא דמיון ולם הבא מכל חיי העולם הזהבע  ויפה שעה אחת של קורת רוח שזה שייך לעשות רק בעוה"ז.  
 להבינו בעוה"ז.  

שעל ידי כך יכעס יותר, ויאמר דברים שאינם מהוגנים.   -רבי שמעון בן אלעזר אומר, אל תרצה את חברך בשעת כעסו   - משנה י"ח

ויב  -ואל תנחמהו בשעה שמתו מוטל לפניו  לו  וא לומר דברים לא טובים.  כי בשעת העצבון הנחמה מוסיפה כעס,  ואל תשאל 
שלא ישאל ממנו הפתחים של היתר בשעת הנדר עצמו, כי אז יאמר שבכל אופן הוא נודר, ולא יוכל למצוא התר לנדרו.   -בשעת נדרו

 כי הוא מתבייש מעצמו ואין לך לראותו ולביישו.   -עת קלקלתושואל תשתדל לראותו ב

אף  ו  פן יראה ד' ורע בעיניו והשיב מעליו אפו.  אויביך אל תשמח ובכשלו אל יגל לבךשמואל הקטן אומר בנפול    -משנה י"ט
ברעתו מפני שנאתו   מפורש, כוונתו לומר שזה דבר הנצרך לדעת ובני אדם נכשלים בו, שגם כשהאויב הוא רשע אין לשמוח  שזה פסוק

כמוהו, ויש שגורסים "פן יראה ה' ורע בעיניו והשיב אותו, אלא במה שיש במפלתו כבוד שמים, וכ"ש אם גם הוא מעשיו מקולקלים  
מעליו אפו", "חרון אפו" לא נאמר אלא "אפו" מלמד שמוחלים לו על כל עונותיו, וא"כ יש בזה חידוש גדול, שהקב"ה ימחול לאויב וזה 

 עונש למי ששמח.

והלומד זקן למה הוא  שאינה נמחקת,    דשאלישע בן אבויה אומר, הלומד ילד למה הוא דומה, לדיו כתובה על נייר ח  -משנה כ'
שבמהרה נפסדת, ומ"מ לא יאמר הזקן שא"כ למה לו ללמוד, כי מכל מקום שכרו אתו אף שלא   דומה לדיו כתובה על נייר מחוק

ם  רבי יוסי ברבי יהודה איש כפר הבבלי אומר הלומד מן הקטנייזכור, אחד המרבה ואחד הממעיט בזכרונו ובלבד שיכון לבו לשמים.  
והלומד מן הזקנים למה הוא דומה  כי עדיין לא נתבשלה חכמתם בקרבם,    למה הוא דומה לאוכל ענבים כהות ושותה יין מגיתו,

רבי אומר אל תסתכל בקנקן אלא במה  כי חכמתו התיישנה ועי"ז יורד לעומק כל דבר.    -לאוכל ענבים בשולות ושותה יין ישן
כך הקטנים אם הם חכמים ודבריהם  וישן שאפילו חדש אין בו,  א מופסד בכלי החדש,  והישן ל   קנקן חדש מלא ישן,  ישששיש בו,  

 מתוקנים וברורים יותר מן הזקנים, ילמד מהם, ודלא כדברי רבי יוסי הנ"ל. 

ישנם כמה סוגי קנאה, המקנא בחבירו העוסק בתורה ומצוות והולך בדרך טובה, מידה   -רבי אלעזר הקפר אומר הקנאה  -משנה כ"א
מוציאתו מן העולם, והיא הרעה מבין סוגי הקנאה. ויש שאינו שונא את אלו שעוסקים בתורה, אלא שאינו רוצה שאחרים יהיו טובים  זו  

ממנו, ושני אלו נקראים שונאי ד', אמנם השני אינו שונא כראשון. ויש קנאה טובה, שהוא רוצה להיות קדוש וחכם כמו חבריו, ומפני 
וות, ועל זה אמרו חז"ל קנאת סופרים תרבה חכמה, אמנם עדיף שיחפוץ בעבודת ד' מנדבת ליבו ובלב  כך טורח להוסיף חכמה ומצ

שאחרים יצליחו, ויש מי שקשה לו שאחרים מצליחים יותר ממנו, ויש מי   שלם. ובענין הקנאה בעושר, הרע ביותר הוא מי שאינו רוצה
הקנאה הפחות גרועה, ואמר שלמה ע"ה "אל יקנא לבך בחטאים, כי אם    שרוצה להיות עשיר, ולא אכפת לו כלל כמה יש לאחרים, וזו

והתאוה הרעה ביותר היא התאוה לעבירות,    שהיא שורש כל הפעולות והמעשים והיא קודמת למחשבה,  -והתאוה ביראת ד' כל היום".  
חכמה זה חטא, וגם המתאוה שיהיה אך גם התאוה לרבוי מאכל וכדומה באופן המותר הם דבר רע. והנה המתאוה שרק לו יהיה עושר ו

בשלימות, כי   רעה רבה, והמתאוה שיהיה גם לו כמו לאחרים ושיוסיף ד' לאחרים הרבה יותר ממנו ג"כ אינו  לו יותר מאחרים יש בזה
בד הנה המתכ  - והכבודראוי להתאוות לחכמה מצד שהיא השורש לעבודת ד', ולא להתאוות לעושר אלא רק לעשות בו הישר בעיני ד'.  

והרוצה שיכבדוהו מחמת  דורות.  ואין למפלתו תקומה לדורי  יורד לעמקי שאול בגיהנם,  בני אדם, הרי הוא  כדי להטיל אימתו על 
שחושב שהוא ראוי לכבוד זה, הרי הוא חוטא בנפשו, ואפי' מלך הזהירה תורה שלא ירום לבבו מאחיו, כ"ש שהדיוט אין לו לחפוץ 

מחמת   –מוציאין את האדם מן העולם שם שמים לכבוד התורה, והוא לא נהנה מהכבוד, זה אינו רע. בכבוד כלל, אך אם כוונתו רק ל 
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גודל עוונם, או שמציאותם גורמת לכך וכדכתיב "ורקב עצמות קנאה", וכתיב "תאות עצל תמיתנו", ומצינו ביוסף שמת עשר שנים  
 קודם אחיו מפני שהנהיג עצמו ברבנות.  

כי   - והמתים להחיותומאחר שסופן למות יש להם להרהר במעשיהם ולשוב בתשובה.  אומר, הילודים למותהוא היה  -משנה כ"ב

היינו שאותם   -והחיים לדון יחיים השם ית' לעתיד לבא, ולכן על האדם לעשות בחייו דברים טובים, כי הרשעים יהיו לדראון עולם.  

 לאחרים,ולהודיע  מאחרים,    לידעפעלם וכמעשה ידיהם. וצריך כל אדם  שעתידין להחיות יעמדו לדין לפני השם יתברך ויתן להם כ

הוא את האדם מתחילת ברייתו,    הוא היוצרחזק ותקיף,    -הוא א'ל הקב"ה  שבעוה"ב מעצמו, ששם ידעו האנשים בלי מלמד,  ולהודע  
כי הוא ידון הדיין  ראוי להיות    הואאת כל המעשים, וממילא    הוא המביןהיינו גמר המלאכה, ובכל עת צריך האדם לבוראו,    הבורא

שהוא תובע את החוטאים, כי גם החוטא לחבירו הוא חוטא גם לד',   -הוא בעל דיןלפי שהכל גלוי לפניו,    הוא העדהדבר לאמיתו,  

למחול למי שגדול   ולא שכחה, ולא משוא פניםלהטות את הדין,    -שאין לפניו לא עולהלעתיד לבא,    והוא עתיד לדון ברוך הוא

שאינו מוציא שכר מצוה כנגד הפסדה, אלא משלם שכר טוב מפני המצוה ונפרע מן העבירה, ודע   - ולא מקח שוחדמה וחסידות,  בחכ

וא"צ לתת דין   ואל יבטיחך יצרך לומר שהשאול יש בו בית מנוס לךאם לטוב ואם לרע,    ודע שהכל לפי החשבון  שהכל שלו,

רחך אתה נולד, ועל כרחך אתה חי, ועל כרחך אתה מת, ועל כרחך אתה עתיד  שעל כרחך אתה נוצר, ועל כ  וחשבון על המעשים,
 ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. 

 פרק ה' 
שמבראשית ועד ויכולו כתוב ט' פעמים ויאמר, ובראשית נמי מאמר הוא, דא"א שנבראו   בעשרה מאמרות נברא העולם,  -משנה א'

והלא במאמר אחד יכול להבראות, אלא כדי  והיינו מה בא ללמדנו התנא או הפסוק,    ומה תלמוד לומר  שמים וארץ אלא במאמר.
מן הרשעים שמאבדין במעשיהם את העולם שהוא דבר גדול שנברא בעשרה מאמרות, וליתן שכר טוב  ע"י מידת הדין    להפרע

 ע"י שהם עושים הישר בעיני ד'.  לצדיקים שמקיימין את העולם שנברא בעשרה מאמרות, 

עד שהביא עליהם את    עשרה דורות מאדם ועד נח, להודיע כמה ארך אפים לפניו, שכל הדורות היו מכעיסין לפניו   - משנה ב'
ובא ללמדנו שכמו ששם כשהכעיסוהו האריך אפו ולבסוף הביא עליהם את מי המבול, כך בגלותינו ע"י הרומיים לבסוף    מי המבול,

שאף שכשמת נח היה אברהם אבינו בן חמשים ושמנה שנים, עשרה דורות מנח ועד אברהם,  ויושיענו.    ם כפעלם ויגאלנוישלם לה

להודיע כמה ארך אפים לפניו, שכל הדורות היו מכעיסין ובאין, עד שבא אברהם אבינו ונטל שכר  מ"מ היו עשרה דורות ביניהם,  
טובה כנגד כל רעתם והצילם מן הפורענות, אך נח לא היה צדיק כל כך למלא חסרון   וכאן לא נפרע מהם, כי אברהם אבינו עשה כולם,

אדם יש חלק בגן עדן וחלק בגיהנם, אם יזכה בדינו יטול חלקו בגן עדן, ואם נתחייב יטלנו בגיהנם, מ"מ כיון   כולם. והנה אף שלכל
ו, מדת הדין נותנת שיטול חלקו וחלק חברו בגן עדן. ובזמן שכולם נצטוו לעשות טוב וזה אינו עושה, וחברו מקיים צוויו וצווי עצמ

שכולם מפירים את התורה, מוטל על האדם לעשות בשביל ד' יותר מבשאר הדורות, כדי שח"ו לא תשתכח התורה מישראל, ויקבל  
 שכר כנגד כולם. 

וניצל, א' אור כשדים שה  -לםו עשרה נסיונות נתנסה אברהם אבינו עליו השלום ועמד בכ  -משנה ג' פילו נמרוד לכבשן האש 
)ובשביל אותו הנסיון שעמד בו הבטיחו השם ית' והביאו אל הארץ, כמו שנח ניצל מימי המבול מחמת שמצא חן בעיני ד'(. ב' לך לך 
מארצך וממולדתך. ג' שהיה רעב בארץ, ולא הרהר אחר מידותיו של הקב"ה שהבטיחו "ונברכו בך כל משפחות האדמה". ד' לקיחת 

והציל אחיו ואת כל רכוש סדום    ה לפרעה. ה' מלחמתו בארבעת המלכים כשעימו שי"ח אנשים, ובטח בהקב"ה ונעשה לו נס שניצלשר
ועמורה, והיה סובל המקרים לטובתו ולזכותו. ו' שנימול כשהיה בן צ"ט שנה ונסתכן בכך. ז' לקיחת שרה לאבימלך. ח' שגירש את הגר 

בעיניו. ט' עקידת יצחק בנו, והיא הגדולה מכל הנסיונות, ולכן כתיב בה "עתה ידעתי כי ירא אלהים  וישמעאל בנו אף שהיה הדבר רע  
אתה", שאף שהכל גלוי וצפוי לפני הקב"ה, מ"מ כשנודע הדבר לבריות בנסיון גדול כזה, בא הקב"ה להודיע שיראת שמים גדולה מכל 

י' קבורת שרה, שאע"פ שהארץ הובטחה לו, ולא מצא מקום לקבור את אשתו בלא לקנותו, ולא הרהר. ומטרת   המצוות שבתורה. 
 וכמה הוא ירא שמים ושלם בכל המדות.   עליו השלום להודיע לבריות כמה חיבתו של אברהם אבינוהנסיונות היא 

 א'   -ועשרה על היםשלא ניזוקו מעשרת המכות שהביא הקב"ה על המצרים.    עשרה נסים נעשו לאבותינו במצרים  - משנה ד'
בקיעת המים. ב' שנעשו המים כקשת והיו מעליהם. ג' שנבקעו מעיינות תהום רבה ולא נשאר רפש וטיט בקרקעית הים, אלא היה 
כאבן שיש והיו ישראל מהלכים שם כאדם המהלך בביתו, ולא נתלכלכו רגליהם. ד' שהמקומות שדרכו בהם המצרים היו כמו חימר.  

ים, והזיקו למצרים שרדפו אחרי ישראל. ו' שנגזרו המים לי"ב גזרים, שביל נפרד לכל שבט. ה' שקפאו המים מאד ונעשו חזקים כסלע 
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אלו לאלו. ח' שלא קפאו המים כחתיכה אחת אלא נעשו חתיכות    ז' שהיו המחיצות שבין שבט לשבט זכים כזכוכית לבנה כדי שיראו
היו נוזלים ושתו ישראל מהם. י' שאחרי ששתו מהם קפאו   חתיכות מסודרים כלבנים בבנין. ט' שהמים המתוקים שבים לא קפאו אלא

על    הועשרדצ"ך, עד"ש, באח"ב.    -עשר מכות הביא הקדוש ברוך הוא על המצרים במצריםמיד וירדו על הקרקע כחתיכות שלג.  
רתיחו, וטלפי א' שהיה ענן וחושך למצרים ואור לישראל. ב' ג' שהיה עמוד ענן שעשה את האדמה כטיט, ועמוד האש היה מ  –הים

סוסיהם נפלו. ד' שנפלו האופנים מהעגלות והמצרים נפלו ונשברו. ה' שאחרי שנפלו לא היה יכולים לעמוד ונשארו במקום שנפלו. ו' 
שרצו לברוח ולא יכלו. ז' שד' ניערם בתוך הים כאדם המנער קדירה והופך מה שלמעלה למטה ומה שלמטה למעלה. ח' שבלעה אותם  

עשרה נסיונות ניסו אבותינו את  בכובד לעומקי הים כמו עופרת. י' שפלט אותם הים וראו אותם ישראל מתים.    הארץ. ט' שירדו
א' שאמרו המבלי אין קברים במצרים. ב' וילונו    -המקום ברוך הוא במדבר שנאמר וינסו אותי זה עשר פעמים ולא שמעו בקולי

ה להשליך עץ במים המרים, והיה זה עץ הרדופני שהוא מר, והפכו העם על משה לאמר מה נשתה, )ונעשה נס שצוה הקב"ה למש
אם אין, )וכיון שאמרו כך הביא עליהם את עמלק כדי שיראו    המים למתוקים(. ג' במדבר סין שאלו לחם. ד' שאמרו היש ד' בקרבנו

ורב. ח' המתאוננים. ט' בקברות  שהוא עוזר להם(. ה' שהותירו מן המן. ו' ברפידים שלא היה מים לעדה. ז' מעשה העגל שעשו בח
התאוה שאמרו מי יאכילנו בשר, אע"פ שהיה להם שלו בכל עת, ורצו שיהיה השלו לשבוע כמו לחם, )ולכן טען משה הצאן ובקר ישחט  
להם וכו', ולא חטא בזה, והוסיף הקב"ה והביא להם מן השלו הרבה עד מאד וישטחו להם שטוח והממעיט אסף עשרה חמרים ולא  

 לאכלו(. י' ששלחו המרגלים.  יכלו

שהרי מהמזבח החיצון היה ריח של    עשרה נסים נעשו לאבותינו בבית המקדש. לא הפילה אשה מריח בשר הקודש  -משנה ה'

אף קדשים קלים שנאכלין לשני   -ולא התליע בשר הקדש מעולם  צלי, ובשר הקודש אסור בהנאה, ולא הפילו הנשים מאותו הריח. 

כדי שלא יצטרך לסגן, )ומ"מ היו ממנים סגן, דאין סומכים על הנס,    -ולא אירע קרי לכהן גדול ביום הכפוריםימים ולילה אחד.  

המתיר את החדש, שלא נפסל ביוצא    ולא נמצא פסול בעומרמשום קדושה.    -ולא נראה זבוב בבית המטבחייםדכתיב "לא תנסו"(.  

 -חדש, ולא נמצא בהם פסול לא ביוצא חוץ לעזרה ולא בלינה, ולחם הפניםשמקריבים מנחה מן ה  ובשתי הלחםחוץ לחומה או בלינה.  
כי היו עורכים אותו בשבת, והיה חם בשעת הסרתו מעל השלחן כיום אשר שמו אותו, ולא נמצא בו פסול לא ביוצא ולא בלינה, שאם  

ולא נצחה  העומד בחצר המשכן.    של המזבח החיצוןולא כבו הגשמים אש מעל עצי המערכה  היה נשאר לשבוע הבא היה נפסל.  
שלא היה אחד   ומשתחוים רווחיםשורות שורות זה בצד זה צפופים,   עומדים צפופיםשהיה מתמר ועולה.    -הרוח את עמוד העשן

ולא הזיק נחש ועקרב בירושלים מעולם. ולא אמר אדם לחברו צר לי המקום שאלין בירושלים    מהן דוחק את חברו וזה פלא.
 הו שאמר דוד "ירושלם הבנויה כעיר שחוברה לה יחדו", שכשבנו אותה שיערו שכל ישראל יכנסו בה.  כשעלו לרגל, וז 

הסלע שהכה משה.    -. ופי הבארועדתו  לבליעת קרח  -עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות ואלו הן, פי הארץ  -משנה ו' 

כמין תולעת ארוכה שכששמים   -והשמירשמשה עשה בו את האותות.   -והמטהשל מדבר.    -והמןשל בלעם. והקשת.    -ופי האתון 

התורה    -והכתב אותה על האבן היא נבקעת, ובה בנה המלך שלמה את המקדש, דכתיב ביה "כל כלי ברזל לא נשמע בבית בהבנתו".  

והלוחות  ה על הלחות.  צורת האותיות חרות  -והמכתב  שהיתה כתובה לפני הש"י מששת ימי בראשית באש שחורה על גבי אש לבנה.
שנאחז בסבך בקרניו והעלהו לעולה   -ואילו של אברהם אבינושלא ידע איש את קבורתו.    וקברו של משה  וי"א אף המזיקין.עצמן.  

והיינו המלקחים שהנפח אוחז בהן את המתכת כשהיא חמה עד שיעשנה כלי,   -ויש אומרים אף צבת בצבת עשויהתחת יצחק.  
הכרח נעשתה בידי שמים, ושיטת חכמים שאפשר לעשותה בידי אדם. ובאה משנה זו ללמד שכל מה שברא שלר"י הצבת הראשונה ב

הקב"ה ברא על תנאי, וכשמשתנה טבעם )כעמידת החמה ליהושע וחזקיהו, ובקיעת הים לישראל( כבר נגזר דבר זה במעשה בראשית, 
 והמיוחד בעשרה אלו זה שזה עלה במחשבה בע"ש בין השמשות. 

יודע    -שבעה דברים בגולם ושבעה בחכם  -ז'  משנה ואינו  ולכך היודע מה שמלמדים אותו  גולם היינו דבר שאין צורתו נגמרת, 
לעשות סברא מדעתו נקרא גולם, ולעולם אין דעתו מגעת לגדור עצמו בשבעה הדברים דלהלן, שהם מענין החכמה ומענין מידות 

ששומע ושותק ולומד ומתחכם,   -ובמנין  ם אינו מדבר לפני מי שגדול ממנו בחכמהחכטובות. וחכם הוא היודע לעשות סברא מדעתו.  

אלא אחר שסיים משיבהו, אבל הגולם משיב   ואינו נכנס לתוך דברי חברומשא"כ בגולם שאינו חפץ בתבונה, אלא בהתגלות לבו.  

ריכים בשאלה, ועי"ז תשובתו תהיה עד שישמע את כל הטענות ומה שהשואלים מאלהשיב  ממהר  -. ואינו נבהל  דבר בטרם ישמע

שאם ישאל לתת לו טעם לדבר מסוים, לא ישאל אלא לפי הטעם שאפשר לתת לאותו דבר, לפי ענין הדבר ההוא.   שואל כעניןנכונה.  

ועל אחרון אחרון,כן אם שאלוהו  ו ראשון ראשון  על  ואומר  כהלכה,  על השאלה    משיב  בזה להקדים את התשובה  ואין הכונה 
אלא שאם השאלה הראשונה מתיישבת לפי הדבר האחרון, הדבר האחרון קודם, וזו חכמה גדולה, והגולם אינו מבין בדברים    הראשונה,

מרבותי, ואם יש לו סברא בדבר אומר אבל כך יראה לי, וזה הדבר הוא מן המדות    אומר לא שמעתימפי רבו    ועל מה שלא שמעאלו.  
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שגם אם מחכמתו הוא יכול לסתור דברי חבירו שאינו חכם כמותו, מ"מ אם    -על האמתומודה  אשר לא ישיג בזה הגולם.    הטובות,

לפי שאינו שלם   -וחילופיהן בגולם רואה שהאמת עם חבירו יודה לדבריו, ולא יחוש לנצחון, אבל הגולם בזיון הוא לו כשהוא מנוצח.  
 במידותיו ובחכמתו. 

גופי עבירה, מקצתן מעשרין ומקצתן אינן מעשרין רעב של בצורת  שבעה מיני פורעניות באין לעולם על שבעה    - משנה ח'
שלא לעשר רעב של בצורת ושל  כולם    גמרומדה כנגד מדה.    מקצתם רעבים ומקצתם שבעיםע"י מניעת הגשמים בעתם, ובאה  

רעבים מדה כנגד  והיינו רעב הבא מחמת מלחמה ופורעניות הגורמים שבני אדם אינם יכולים לעבד את אדמתם, וכולם    מהומה באה

ע"י שלא ירדו גשמים כלל באותה שנה, על רוב הפשעים   רעב של כליה באהואינם מעשרים,  שלא ליטול את החלה  גמרו כולם    מדה.

שעושים   ועל כגון כריתות ומיתות בידי שמים.    דבר בא לעולם על מיתות האמורות בתורה שלא נמסרו לב"דבאה פורענות גדולה.  

ואין מכלים אותם מן הבית, ואמנם חטא של אדם פרטי שאין כח למחות בו רק הוא נענש בדבר, )ובזה יפורש    פירות שביעיתסחורה ב

שמעכבים את הדין אע"פ   חרב בא לעולם על עינוי הדיןדבר בא לעולם על האדם הפרטי שנקרא עולם קטן(, וכל העולם פטורים.  

אע"פ שהגיעו להוראה, או מי   ועל המורים בתורה שלא כהלכההזכאי,  לזכות את החייב ולחייב את    ועל עיוות הדיןשהוא ברור,  
 שלא הגיע להוראה ומורה.

וזה מידה כנגד מידה, שכיון שההבדל בין אדם לבהמה הוא   חיה רעה באה לעולם על שבועת שוא ועל חילול השם,  -משנה ט' 
הדיבור, ומכח זה האדם מושל על הבהמה, ואם האדם במקום לכבד את הקב"ה חילל את כבודו, נהפכים הבהמות לשלוט על האדם. 

רבה, ברביעית גלות באה לעולם על עובדי ע"ז ועל גלוי עריות ועל שפיכות דמים ועל השמטת הארץ. בארבעה פרקים הדבר מת
שכל המעכב מתנות עניים כאילו נוטל את נפש העני ואת נפש הגזלן  בשביעית ובמוצאי שביעית ובמוצאי החג שבכל שנה ושנה,

ברביעית מפני מעשר  העניים במעשרות, מצוי דבר לפי שגוזלים מתנות עניים,    שמתחייב בנפשו, ובד' פרקים אלו שזה אחרי שהחזיקו
ית מפני מעשר עני שבשישית, ובמוצאי שביעית מפני פירות שביעית, ובמוצאי החג של סוכות שבכל  עני שבשלישית, בשביע

 שהחג הוא זמן אסיפה שהיו צריכים להניח לעניים לקט שכחה ופאה.  שנה ושנה, מפני גזל מתנות עניים,

לא איירי הכא שנמנע מלתת   דום,ארבע מדות באדם האומר שלי שלי ושלך שלך זו מידה בינונית, וי"א זו מידת ס  - משנה ט'
צדקה, שזה רשע גמור ומידת סדום לכו"ע, אלא איירי בנותן צדקה מיראת ד' אך בטבעו הוא כילי, ולכן זו מידה בינונית, וי"א שכיון 

שאף שעי"ז מתרבה האהבה בעולם, מ"מ המידה הטובה היא    -שלי שלך ושלך שלי עם הארץשמידותיו רעות הרי זו מידת סדום.  

 שלי שלך ושלך שלך חסיד, שלי שלי ושלך שלי רשע.  תת ולא לקחת. ל

והיינו שההפסד מרובה מן השכר, דאף שהוא נח ארבע מידות בדעות, נח לכעוס ונח לרצות יצא שכרו בהפסדו,    -משנה י"א

יינו שהשכר מרובה על  וה. קשה לכעוס וקשה לרצות יצא הפסדו בשכרו, לרצות, מ"מ בזמן הכעס יבוא לידי עבירה ולא יוכל לתקן

ואמנם אין צריך שלא    קשה לכעוס ונוח לרצות חסיד,ההפסד, שאינו כועס אלא לעתים רחוקות, ונמצא שברוב הזמנים הוא סבלן.  

 נח לכעוס וקשה לרצות רשע.  לכעוס כלל, כי לפעמים צריך האדם לכעוס לקנאת ד', ומ"מ אף בשעת הכעס עצמו הוא נח לרצות. 

כי איזה תועלת יש במה שממהר לשמוע כיון  מידות בתלמידים, מהר לשמוע ומהר לאבד יצא שכרו בהפסדו,ארבע  -משנה י"ב

שאף שהלימוד יבוא לו בטורח גדול, מ"מ אחרי שיודע אינו    קשה לשמוע וקשה לאבד יצא הפסדו בשכרו,שממהר לאבד. אבל  
מלם. ולמדנו מזאת המשנה שעדיף לפרנס מי שזוכר יותר ממי  שוכח. ושניהם לא יניחו עצמם מלימוד התורה כי יש להם שכר טוב בע

ולא הזכירה המשנה    אבד זה חלק רע.למהר לשמוע וקשה לאבד חכם. קשה לשמוע ומהר  ששוכח, אם א"א לפרנס את שניהם.  
 מי חסיד ומי רשע, כי השכל הוא מאת ד', וכמו שאמרו חכמי המוסר "השכל מתנה והמוסר קנין". 

שהוא רוצה את כל הטובה לעצמו,   מדות בנותני צדקה, הרוצה שיתן ולא יתנו אחרים עינו רעה בשל אחרים,ארבע    -משנה י"ג

ואם גם מלמד את  יתן ויתנו אחרים חסיד,שהרי הוא כילי.  יתנו אחרים והוא לא יתן, עינו רעה בשלו,ואינו רוצה בתועלת הבריות. 

   רשע. לא יתן ולא יתנו אחריםהאחרים לתת הוא טוב יותר, 

והיינו כשאינו מחפש איך לעשות, וכשיבואו   ארבע מדות בהולכי לבית המדרש, הולך ואינו עושה שכר הליכה בידו,  -משנה י"ד

לבית המדרש לידע דקדוק    עושה ואינו הולךלידו עושה, אבל מי שאינו עושה מה שיודע הרי הוא רשע גמור אף שאינו עושה עבירות.  

 הולך ועושה חסיד. לא הולך ולא עושה רשע.  ושה לפי ידיעתו המועטת, שכר מעשה בידו. המצות ולהחמיר בהם, אלא ע



 י מוסר תמצית ספר

62 
 

ואינו מבחין בין סברא    ארבע מדות ביושבים לפני חכמים, ספוג ומשפך משמרת ונפה, ספוג שהוא סופג את הכל  -משנה ט"ו

משמרת שמוציאה את  ברים ומאבד אותם מיד.  והיינו שמקבל את כל הד  משפך שמכניס בזו ומוציא בזו,נכונה לזו שאינה נכונה.  
שאינו חשוב   נפה שמוציאה את הקמחהסברא שאינה נכונה, ונמצא שהוא מעוות.  -  וקולטת את השמריםהסברא הנכונה,  -  היין

 החשובה )וכדמצינו שהמנחות היו באות מסולת(.  וקולטת את הסולתכ"כ, 

אלא היא קיימת אע"פ שהאדם משער   בטלה אהבה, ושאינה תלויה בדברכל אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל דבר    - משנה ט"ז

אינה בטלה לעולם, איזו היא אהבה התלויה בדבר, זו אהבת אמנון ותמר, ושאינה תלויה בדבר זו אהבת  שיגיע לו קצת נזק מזה, 
 שהיה דוד עתיד להסיר את יהונתן מהמלכות, ולא נתקנא בו יהונתן אלא אדרבה הצילו מיד אביו. דוד ויהונתן, 

והיינו שלעולם יהיו נחלקים בדבר זה או בדבר אחר, ולא עוד אלא    כל מחלוקת שהיא לשם שמים סופה להתקיים,  -משנה י"ז

היא מחלוקת שהיא לשם שמים זו מחלוקת הלל    ושאינה לשם שמים אין סופה להתקיים, איזושיוסיפו להם אריכות ימים,  
 שמתו במחלוקת הראשונה.   ושמאי, ושאינה לשם שמים זו מחלוקת קורח וכל עדתו,

וכל המחטיא את הרבים אין והוא בגיהנם,    ן עדןכדי שלא יהיו תלמידיו בג  כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו,  -משנה י"ח
,  "צדקת ה' עשה ומשפטיו עם ישראל"ה וזיכה את הרבים זכות הרבים תלוי בו, שנאמר  מספיקין בידו לעשות תשובה, משה זכ

 .  "אשר חטא ואשר החטיא את ישראל"ירבעם חטא והחטיא את הרבים, חטא הרבים תלוי בו, שנאמר על חטאות ירבעם 

ם מתלמידיו של בלעם  כל מי שיש בידו שלשה דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו, ושלשה דברים אחרי  -משנה י"ט
הרשע. עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה מתלמידיו של אברהם אבינו, עין רעה ורוח גבוה ונפש רחבה מתלמידיו של בלעם  

ובא לומר באריכות זו שג' הדברים הללו כוללים את כל השלימות אף שפרטיה רבים, שהרי לתלמידיו של אברהם אבינו היו  הרשע.  

מה בין תלמידיו של אברהם  ם ורבבות, והדברים ההפכיים כוללים את כל הפחיתויות אף שפרטיהם רבים.  שלימויות רבות לאלפי 
להנחיל אוהבי  "אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע, תלמידיו של אברהם אבינו אוכלין בעולם הזה ונוחלין בעולם הבא, שנאמר 

ואתה אלוקים תורידם  "ויורדין לבאר שחת, שנאמר    , אבל תלמידיו של בלעם הרשע יורשין גיהנם"יש ואוצרותיהם אמלא
 .   "לבאר שחת אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אבטח בך

שאינו מתעייף    וקל כנשר, רץ כצבילהוכיח עוברי עבירה, ולעסוק בתורה הרבה,    יהודה בן תימא אומר הוי עז כנמר  - משנה כ'

  לעשות רצון אביך שבשמים. הוא היה אומר עז פניםאינם אלא למעשה ד',    שכל מחשבתו וכוונתו ומעשיו  וגבור כאריבמרוצתו,  

לגן עדן, יהי רצון מלפניך ד' אלקינו  המדבר רק על הדברים הטובים  לגיהנום, ובושת פנים  שרואה ומדבר על חסרונות בני האדם  
 שתבנה עירך במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך.  

למקרא, בן י' למשנה, בן י"ג למצוות, בן ט"ו לגמרא, בן י"ח לחופה, בן כ' לרדוף, בן ל'  הוא היה אומר, בן ה' שנים    -משנה כ"א
לשון שיח ומערה, כלומר ראוי הוא לקבורה.    -לכח, בן מ' לבינה, בן נ' לעצה, בן ס' לזקנה, בן ע' לשיבה, בן פ' לגבורה, בן צ' לשוח

 בן ק' כאילו עבר ובטל מן העולם.  מיו למות, וי"מ מלשון שיח שאין לו לפסוק אלא בדברי תורה כי קרבו י

ובה תחזי וסיב ובלה  כל חכמת העולם כלולה בה,    -דכולה בהחזור על דברי התורה    -בן בג בג אומר הפוך בה הפוך בה  - משנה כ"ב
 בה ומנה לא תזוע שאין לך מידה טובה ממנה. 

ורה ולא יחוש לצער ולמה שמתשת כוחו. שנו חכמים בלשון ולכן יתחזק בלימוד הת  בן הא הא אומר לפום צערא אגרא,  -משנה כ"ג
המשנה והיינו שמכאן ואילך זה ברייתא ולא משנה, ברוך שבחר בהם ובמשנתם. ומתוך שהללו דברי הגדה הן ומספרות בעסק ת"ת 

 נהגו לאומרן בבית הכנסת עם שאר פרקים הללו של מס' אבות.  

 פרק ו' 
 פרק זה הוא עם פירוש רש"י. 

והיינו שעד עכשיו זה היה משנה ומעכשיו זה ברייתא בלשון המשנה, ומתוך שהם דברי אגדה ומדברות שנו חכמים בלשון המשנה  

 ברוך שבחר בהם ובמשנתם. בעסק תלמוד תורה נהגו לאומרם בבית הכנסת עם שאר פרק מסכת אבות.
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יות צדיק וחסיד וכדלהלן, נ"א שזוכה למצוות הרבה. לה  רבי מאיר אומר כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה  -משנה א'

אוהב את  שעושה מאהבה,    נקרא ריע, אהוב, אוהב את המקום  ,שנברא בשבילו  ולא עוד אלא שכל העולם כלו כדאי הוא לו,
  - משמח את המקום, משמח את הבריות, ומלבשתו ענוה ויראה, ומכשרתו להיות צדיקשמקרבם ומלמדם וגומלם טוב,    הבריות

ונאמן.  עושה יושר וזה עדיף מצדיק,    -ישרשעושה לפנים משורת הדין,    -חסידהולך בתומו ואינו עושה עוולה לפי הכרעת המשפט,  ש
לי עצה ותושיה  "שנאמר  לשון גאוה וגדולה, בינה וגבורה,    -ומרחקתו מן החטא, ומקרבתו לידי זכות, ונהנין ממנו עצה ותושיה

שעומק הדין -  וחקור דין  ונותנת לו מלכות וממשלה,ממנו, בני אדם נהנים ללמוד ממנו עצה ותושיה.  נ"א ונהנין  .  "אני בינה לי גבורה

שמתוך עסק התורה יהא קשה   המתגבר וכנהר שאינו פוסק, והוי צנוע וארך רוח  ומגלים לו רזי תורה, ונעשה כמעיןפתוח לפניו,  

ומגדלתו ומרוממתו  מעביר על מידותיו מרוב ענוה,    וחל על עלבונוומלכעוס, דכל הכועס אפי' תורתו כמשה רבינו משתכחת הימנו,  
  על כל המעשים.

אמר רבי יהושע בן לוי בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב ומכרזת ואומרת אוי להם לבריות מעלבונה של תורה    - משנה ב'
שאינו משמרו אלא הולך ונובר  -)  באף חזיר  , שנאמר "נזם זהבמנודה–  שאין לה עוסקין, שכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף

, ואומר  סר מטעמי התורה  כך תלמיד חכם שחסר מטעמים של תורה, הוא מאוס, והוא  אשה יפה וסרת טעם",  (באשפה וממאיסו
"והלוחות מעשה אלוקים המה והמכתב מכתב אלוקים הוא חרות על הלוחות", אל תקרא חרות אלא חירות שאין לך בן חורין 

שכל מי שעוסק בתורה תדיר הרי זה מתעלה שנאמר לפי שבני אדם מכבדים ומשמשים לפניו,    מי שעוסק בתלמוד תורהאלא  
 עולים לגדולה.  -ומנחליאל במות" (דכיון שניתנה להם תורה במתנה נחלו קל, כלומר הביאם הקב"ה בחלקו-) "וממתנה נחליאל

וק אחד או דבור אחד של טעם אפילו אות אחת צריך לנהוג בו כבוד,  הלומד מחבירו פרק אחד או הלכה אחת או פס  -משנה ג'
שלא ילמד יחידי, ולא יכנס לבית המדרש בקומה    שכן מצינו בדוד מלך ישראל שלא למד מאחיתופל אלא שני דברים בלבד,

אמר "ברב עם הדרת מלך",  זקופה אלא במורא, וכדכתיב "בבית אלקים נהלך ברגש" לשון אימה ופחד. )וי"מ שיכנס בכל כוחו, לפי שנ
- )  שנאמר "ואתה אנוש כערכי  )לשון חכמה כמו חכמים וידועים(,  וקראו רבו אלופו ומיודעווי"מ שילך במהירות לבית המדרש(,  

ומיודעי", והלא דברים קל וחומר ומה דוד מלך ישראל שלא למד מאחיתופל אלא שני דברים )חכם שלי(    אלופיחשוב כמותי(  
פרק אחד או הלכה אחת  שאינו רשע    הלומד מחבירואע"פ שהיה רשע ולא היה ראוי לכך, הדיוט  לופו ומיודעו  בלבד קראו רבו א

על עסקי    אלא בא לאדם   ואין כבוד אפילו אות אחת, על אחת כמה וכמה שצריך לנהוג בו כבוד, או פסוק אחד או דבור אחד או

"ותמימים ינחלו טוב", ואין טוב  ומדים תורה ויורשים אותה כנחלה,  שהם נוחלים כבוד מפני של  "כבוד חכמים ינחלו"  שנאמר  תורה
נ"א ואין כבוד אלא תורה, כלומר שא"צ לנהוג כבוד אלא ברבו    אלא תורה שנאמר "כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו".

 שלימדו תורה, אבל לימדו אומנות אחרת לא.  

  במשורה תשתה ועל הארץ תישן וחיי צער תחיה ובתורה אתה עמל,  כך היא דרכה של תורה פת במלח תאכל ומים  -משנה ד'

אתה עושה    אםוהיינו שאף מי שאין לו אלא פת במלח וכו' יעמול בתורה, אבל עשיר אינו צריך לעמוד בחיי צער כדי ללמוד תורה, ו
לרדוף אחר השררה,   לה לעצמךוטוב לך לעולם הבא. אל תבקש גדודסופו ללומדה מעושר,    כן אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה

-   ואל תתאוה לשלחנם של מלכים, ששולחנךשבזה נראה שעושה שלא לשמה, עשה    יותר מלמודך על התורה    ואל תחמוד כבוד

נ"א יותר מלמודך עשה,    גדול משולחנם, וכתרך גדול מכתרם, ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך.שכר התורה  
 ת יותר ממה שלמד, כדאמרי' כל שמעשיו מרובין מחכמתו חכמתו מתקיימת.  שיעשה מעשים טובים ומצוו

הכתובות בשמואל כשישראל ביקשו    גדולה תורה יותר מן הכהונה ומן המלכות שהמלכות נקנית בשלשים מעלות  -משנה ה'

והתורה נקנית מתנות, י' במקדש ד' בירושלים וי' בגבולין,  והכהונה בעשרים וארבע  מלך, והם אלו השנויים בסנהדרין מלך לא דן וכו',  
הן  ואלו  ושמונה דברים,  ולא  -  בשמיעת האוזן, בעריכת שפתים  בתלמוד,  -בארבעים  שאומר את דברי התורה בחיתוך הלשון 

שאין ליבו גבוה עליו ואינו מיקל ראשו, )שלכן בעלי  -  בבינת הלב, באימה, ביראהגמגום, דאין ד"ת מתקיימים אלא בהוצאת הפה,  ב

אסורים(,   היו  בשמחהקריין  שמחה,  -  בענוה,  מתוך  אלא  שורה  השכינה  חכמיםשאין  ולשמש,    בשמוש  ולשמוע  להכנס  שדוחק 

בחבורה,    בדקדוק חברים והוא מחכים,    ידיםובפלפול התלמשלומד  לפניו  וי"מ -  בישוב הדעתשמפלפלים  בישיבה,  י"מ שירבה 

במיעוט תענוג, במיעוט שינה, שלא יהיה מצוי עם בני אדם בשוק,  -  במקרא, במשנה, במיעוט סחורה, במיעוט דרך ארץתרבות,  
באהבה, שהקב"ה    בקבלת היסורין  , בלב טוב, באמונת חכמים,קשה לכעוס-  במיעוט שחוק, בארך אפיםשל ליצנות,    במיעוט שיחה

שעוסק בתורה כל שעה, ומקומו היינו הטעמים והראיות,   המכיר את מקומומביא יסורים של אהבה לעוסק בתורה כדי להרבות שכרו.  
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ואינו מחזיק טובה  שנימוקו עימו ומעמיד דברי רבו לבני אדם,    והעושה סייג לדבריושאינו דואג ומכוין בעניינו,    והשמח בחלקו 
אהוב, אוהב את המקום, אוהב את הבריות, אוהב את הצדקות, אוהב את התוכחות,  על שהרבה תורה לפי שלכך נוצר,    לעצמו

ואינו שמח בהוראה, נושא בעול עם חבירו,  שאינו מתגאה,  -אוהב את המישרים, מתרחק מן הכבוד, ולא מגיס לבו בתלמודו  
שרודף אמת ושלום לכולם, וי"מ שמעמידו על האמת   ומעמידו על השלום  מעמידו על האמת,דן את חבירו לכף זכות,  -  מכריעו

אבל לא סותר ומוסיף  כל מה שרבו אומר לו    מתישב לבו בתלמודו, שואל ומשיב, שומערה,  פשהיינו בוריה של הלכה, והשלום היינו  

כפי שהיה אומר לו רבו אבל    תוהלומד על מנת ללמד, והלומד על מנת לעשות, המחכים את רבו, והמכוין את שמוע דברי רבו,  

והאומר דבר בשם אומרו, הא למדת שכל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם  לא אומר בשם רבו מה שלא אמר לו,  
 .   "ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי"שנאמר 

שנאמר "כי חיים הם    בעולם הבא,הקרן קיימת  בעולם הזה ושאוכל פירותיה  גדולה תורה שהיא נותנת חיים לעושיה    -משנה ז'
ואומר "רפאות תהי לשרך ושקוי לעצמותיך" בקבר. ואומר  אל תקרי למוצאיהם אלא למוציאיהם.  למוצאיהם ולכל בשרו מרפא",  

לראשך  ואומר "כי לוית חן הם  ואם תאמר שמא יהיה עני והמות עדיף לו מן החיים,    "עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר".
 ואומר "תתן לראשך לוית חן עטרת תפארת תמגניך", האנשים.    , והממון מביא את האדם למצוא חן בעיניוענקים לגרגרותיך"

שלעוסק לשמה יש אורך    ואומר "כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים", ואומר "אורך ימים בימינה"שיהיה מכובד בין האנשים. 

שלמשמאילים בה שלומדים שלא לשמה יתנו עושר וכבוד אבל לא חיים    "בשמאלה עושר וכבוד",  ימים וחיים, ואצ"ל עושר וכבוד

 ואומר "דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום".  ואומר "כי אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך", -ארוכים, וכן זוכה לשלום

נוי והכח והעושר והכבוד והחכמה והזקנה והשיבה והבנים רבי שמעון בן מנסיא אומר משום רבי שמעון בן יוחאי ה - משנה ח'
ונאה לעולם, שנאמר "עטרת תפארת שיבה בדרך צדקה תמצא", ואומר "תפארת בחורים כחם והדר זקנים  נאה לצדיקים 
שיבה", ואומר "עטרת חכמים עשרם", ואומר "עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים אבותם", ואומר "וחפרה הלבנה ובושה  

רבי   וזקן אחד הכונה לזה שקנה חכמה,זקנים טובא איכא הכא,  -מה כי מלך ה' צבאות בהר ציון ובירושלים ונגד זקניו כבוד",  הח
 שמעון בן מנסיא אומר אלו שבע מדות שמנו חכמים לצדיקים כולם נתקיימו ברבי ובניו.   

ם אחד ונתן לי שלום והחזרתי לו שלום, אמר לי  אמר רבי יוסי בן קיסמא פעם אחת הייתי מהלך בדרך ופגע בי אד  -משנה ט' 
רבי מאיזה מקום אתה, אמרתי לו מעיר גדולה של חכמים ושל סופרים אני, אמר לי רבי רצונך שתדור עמנו במקומנו ואני אתן 

ליות  לך אלף אלפים דינרי זהב ואבנים טובות ומרגליות, אמרתי לו בני אם אתה נותן לי כל כסף וזהב ואבנים טובות ומרג
שבעולם איני דר אלא במקום תורה, לפי שבשעת פטירתו של אדם אין מלוין לו לאדם לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות  
והקיצות היא תשיחך",   ומעשים טובים בלבד, שנאמר "בהתהלכך תנחה אותך בשכבך תשמור עליך  ומרגליות אלא תורה 

לעולם הבא, וכן כתוב בספר תהילים    -בקבר, והקיצות היא תשיחך   -בעולם הזה, בשכבך תשמור עליך  - בהתהלכך תנחה אותך
והיינו שהכסף והזהב על ידי דוד מלך ישראל "טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף", ואומר "לי הכסף ולי הזהב אמר ד' צבקות",  

 .   "מלא כל הארץ כבודו"שנאמר  נבראו לשבחו ולכבודו,

הוא בעולמו ואלו הן: תורה קנין אחד, שמים וארץ קנין אחד, אברהם קנין אחד, חמשה קנינים קנה הקדוש ברוך    -משנה י'
שכשעלה ישראל קנין אחד, בית המקדש קנין אחד, תורה קנין אחד מנין: דכתיב "ד' קנני ראשית דרכו קדם מפעליו מאז"  

וארץ קנין אחד שהם עמודים של    שמים  במחשבה לפניו לברוא את עולמו נתקיים העולם בשביל התורה שכבר נבראה לפני העולם. 
עולם מנין: שנאמר "כה אמר ד' השמים כסאי והארץ הדום רגלי איזה בית אשר תבנו לי ואיזה מקום מנוחתי", ואומר "מה רבו 

שבראו הקב"ה לכך להיות קנינו של עולם, ויתקיים בשבילו,  מעשיך ד' כולם בחכמה עשית מלאה הארץ קנינך". אברהם קנין אחד  

מנין: דכתיב "ויברכהו ויאמר ברוך אברם לאל עליון קונה שמים    וא קירב את הבריות תחת כנפי השכינה והחזירן למוטב,לפי שה
וארץ". ישראל קנין אחד מנין: דכתיב "עד יעבור עמך ה' עד יעבור עם זו קנית", ואומר "לקדושים אשר בארץ המה ואדירי כל 

דש קנין אחד מנין: שנאמר "מקדש ד' כוננו ידיך", ואומר "ויביאם אל גבול הר  בית המק  שהם עיקר הדירה של ארץ.חפצי בם"  
 ונראה שהברייתא לא נכתבה כתקנה, שהרי במס' פסחים לא שנינו אלא שלשה תורה ושמים וארץ וישראל.   קדשו הר זה קנתה ימינו".  

שנאמר "כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו  ,  לשבחו-כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא בראו אלא לכבודו    -משנה י"א
 יצרתיו אף עשיתיו", ואומר "ד' ימלוך לעולם ועד".  
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רבי חנניא בן עקשיא אומר רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות, שנאמר "ד' חפץ למען  
יום נאה נהגו כל העם לאומרו בסוף כל פרק ופרק, לפי  דבר זה לא נאמר גבי מסכת אבות, ולפי שיש בה ס  צדקו יגדיל תורה ויאדיר".

    שא"א קדיש על המשנה אלא על האגדה.

הנה דברי אבות הראשונים שקבלו את התורה זה מזה, והודיענו רבי איך היו מעשיהם נכונים והיו    ונקראו אלו פרקי אבות מפני שנסדרו
 מזהירים לאנשי דורם ומדריכים אותם בדרך ישרה, וכן ראוי לכל חכם להזהיר את בני דורו ולהודיעם דרך ישרה.

 

 

 

 ים ארחות צדיק
 

 הקדמה 
כי הוא מתוקן הנה אנו רואים שהאדם הוא בחיר הנבראים בעולם התחתון,    - מטרת בריאת העולם היא האדם ההולך בדרך התורה

מה שנברא בעולם הזה  , וכל ונאה במלאכתו מכל הברואים, ויש בו נשמה המתבוננת סוד העליונים והתחתונים ,בצלם אלהים ובצורתו
, ויש אדם ששקול הדרך הישרהמהי  וניתנה לאדם תורת אמת להורותו    לצרכי האדם הצדיק,  , וגם המלאכים משמשיםלצרכו  נברא  הכל

וכל מה שיש בעולם הכל הבל הבלים,    כנגד הרבה בני אדם אחרים מפני שקנה לנפשו מעלות עליונות, והמשיל חכמתו על תאוותו.
 ואין לאדם לעסוק אלא ביראת ד', ואין שום מעשה נחשב בלי יראת שמים. 

הראיה, הריח, הטעם,    השמיעה,:  כוחות יש באדם  חמשה  - עבודת המידות ישלטו המידות הרעות באדם ולא יגיע לדרך טובה  בלא
 ים נמשכ  ותמחשבהו  יםמעשהו  דברכל    ו מביאים ללב  הם  כי   אלו,  אחד מכוחות  יבל  האדם עושה פעולה   ואין  הרגשה(,–והמשוש )
)אחריהם.   וכ  מידות(-ויש לאדם דעות  והעזות,  והשמחה, הבושת  היגון  והשכחה,  הזיכרון  והענוה,  הגאוה  כגון  ודעותו'רבות,    אלו  . 

הנ"ל. האנשים שונים זה מזה בתכונותיהם, יש כעסנים מאד ויש שכמעט אינם כועסים, וכן בענין הגאוה והתאוה   הכוחות  ה'מתחזקות מ
תחילת ברייתו, ויש שהושפע בזה מאחרים או שקנאם בעצמו. המידות וחמדת הממון ושאר התכונות, לפעמים התכונות נקבעו באדם מ

שרואים באדם בזקנותו הם המידות שהיו בו מקטנותו, אלא שבכח האדם בנערותו לנווטם לדרך הטובה, אבל בזקנותו הדבר קשה 
מאס יותר במידה הטובה. והנה  יותר. ומי שיש בו מידה רעה זה מביא אותו למאוס במידות טובות, וכפי שחזקה בו המידה הרעה כך י

יש שרוצים את הטוב אבל אינם יודעים מה טוב להם, ויש שאינם מכירים חסרונותיהם, ויש שהעצלות גורמת להם שלא לחפש אחרי  
המידות הטובות, ויש בני אדם שכל תקופה הם הולכים בדרך אחרת, והצדיק צריך להכיר את הטוב והרע ואת כל המידות, ולהתבונן, 

וח בגופו ובחכמתו לקנות את המידות הטובות, ומי שאינו מתבונן בתיקון המידות שייך שיהיה לו מידה רעה שגורמת לו לאבד ולטר
את כל זכויותיו, ושייך שישים כל חכמתו כדי להשיג תאוותו ואת רצון היצר הרע, ואם האדם מעלים את עיניו מתיקון מידותיו הרי  

  א כבהמה, אך ליבו מוכן להנהגת המידות הטובות אם יתבונן בזה.       ישלטו בו המידות הרעות, והרי הו

המידות לתיקון  אדם    -הדרך  להכל  כוחוצריך  בכל  למעלה    שתדל  ממעלה  ולהתעלות  הטובה,  לעלות  לתכלית  שיגיע  וצריך  עד 
יקון המידות היא ללמוד אצל להשתמש במידות כל דבר לפי עניינו במשקל הראוי בכל דבר, ועי"ז יגיע לתכלית הטובה, והדרך לת

החכמים איך מרפאים את המידות הרעות, וע"י יראת שמים האדם יגיע לטוב, כי צריך לערב יראת שמים עם כל מידה ומידה, כי היראה  
אלא  מחזיקה את כל המידות הטובות, ורק ע"י מידות טובות יכול האדם לזכות לתורה ומצוות, ועי"ז יזכה לעוה"ב כי אין זוכה לעוה"ב

הראוי לו, וספר זה נקרא ספר המידות, ועל ידו יכול האדם לתקן מידותיו ומעשיו, וידע מה טוב ומה רע בכל מידה ומידה, ובעזרת ד' 
 עי"ז יבואו ללכת בדרך ישרה. 
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 שער הגאוה 
לדבר עליה לפני שאר המידות(,    הגאוה היא פתח לרעות רבות, ואין רעה כמוה בכל המידות, )ולכן טוב שנדזמן  -גודל רוע מידת הגאוה

והיא מידה מגונה מאד, ונזקה רב, והמתגאה סופו לבוא לידי שפלות, והאנשים מחזיקים אותו לשוטה ושונאים אותו, ולכן צריך מאד 
ה להתרחק מהגאוה, ולנהוג בה באופן הראוי. והנה התורה הזהירה מפני הגאוה כדכתיב "השמר לך פן תשכח את ד' אלוקיך" כי הגא

שוכח את יוצרו, ואפי' במלך הזהירה התורה "לבלתי רום לבבו מאחיו" וכ"ש בשאר בני אדם, ובעלי הגאוה הם מתועבים בעיני ד' אפי' 
לא התגאו בדיבור או במעשה אלא בלב, ונמסרים ביד יצרם כי ד' אינו עוזרם, ואמרו חז"ל שכל שיש בו גסות הרוח כאילו עובד ע"ז, 

יות, וי"א כאילו בנה במה, וראוי לגודעו כאשירה, ואין עפרו ננער, והשכינה מיללת עליו, והקב"ה אומר אין אני  וי"א כאילו בא על ער 
 והוא יכולים לדור בכפיפה אחת, ואפי' על אנשי ביתו הוא אינו מקובל.  

מעשים הפך הגאוה, ולא   אין די במחשבה כדי לעקור את הגאוה, אלא צריך גם מעשים, בתחילה צריך לעשות  -הדרך להנצל מגאוה
די במעשים בינוניים, )וכן בעקירת שאר המידות הרעות צריך ללכת לקצה השני, ואחרי זמן רב לחזור לדרך האמצעית(. ואם האדם 
רואה שהגאוה מתגברת עליו יחשוב שבא מטיפה סרוחה, וסופו להיות עפר ורימה, ויצטרך לתת דין וחשבון לפני הקב"ה, ויזכור כמה  

 אוה מתו ולא זוכרים אותם כלל. בעלי ג 

לרדוף אחר הכבוד, ולהשתרר על בני אדם, ולמחלוקת ולקנאה ושנאה, וכן היא מביאה את האדם להתאוות   הגאוה מביאה את האדם
ת לבגדים יקרים וכו' שזה יכול להביאו לידי גניבה וגזילה, ולעולם לא יהיה שמח בחלקו, וכן לא יהיה סבלן לסבול עול הבריות שגנו

דבר זה ידועה לכל, וכל המקשט גופו כדי להתגאות הרי הוא שוכח את ד', ולא יחוש למצוות ומעשים טובים, כי אין כוונתו אלא לעצמו  
 ולגופו, והוא קרוב לזימה, )ואשה המקשטת עצמה לפני אנשים היא מכשילה אותם בהרהורים אסורים, ועונשה גדול(.  

אע"פ שגאות הגוף היא רעה אין לאדם לפרוש מיותר מענייני העולם כמו בשר ויין ונישואין    -הדרך הישרה בהנהגה בעניני העולם
ומלבושים ונקיות, כי המהלך בדרך זו נקרא חוטא, אלא הדרך הישרה היא דרך הנקיות, והיינו ללבוש בגדים בינוניים נאים ונקיים כפי  

, ולא יהיו קרועים, אך גם לא מתוקנים כבגדי גסי הרוח, וכן מאכלו יהיה  הראוי לו לפי ממונו, ואסור שימצא כתם או שמנונית על בגדיו 
מאכל בינוני לפי השגת ידו, ולא יאכל מעדני מלך, ויאכל בנקיות, וגם שלחנו ומיטתו וגופו וכל ענייניו יהיו בנקיות, ויזהר לרחוץ פניו  

ו שהוא הולך לעשות מצוה, לרחוץ איקונין שנברא בצלם ודמות ידיו ורגליו, ולעיתים ירחץ כל גופו, ומצינו בהלל הזקן שאמר לתלמידי
 הבורא, והעושה דברים אלו לשם מצוה ולא כדי לקשט ולהתגאות, יש בזה מצוה.

הגאוה הרעה היא אדם שמזלזל באחרים בליבו ובפיו, וחושב שהוא הכי חכם ודבריו ומעשיו הם   -גאות האדם בחכמתו ומעשיו
במעשיו, ואכפת לו שאנשים ישבחוהו ולא אכפת לו כבוד שמים, ושמח כשחבריו נכשלים או כשרואה  הטובים ביותר, ומתפאר תמיד

את מיעוט ידיעותיהם )והמתכבד בקלון חבריו זה מהדברים המעכבים את התשובה(, והמתפאר במעשיו הרי ההתפארות מקלקלת 
ואפי' מי שהעולם חושבים שהוא יודע שתי מסכתות    את המעשים הטובים שעשה, ומי שמתגאה במה שאין בו אין מידה רעה כמוה,

 והוא יודע רק אחת צריך להודיעם, וכ"ש שהוא בעצמו לא יטעה אותם במה שאין בו,   

חובת האדם לעשות מעשיו לשם קיום רצון הבורא, ולא בשביל לקבל שבח וכבוד, ואם האדם לא יזהר   -מלחמת היצר בענין הגאוה
, היצר הרע יביאו לידי גאוה כדי שירש גיהנום, ולכן לא יתעצל  וביםטשים  , אע"פ שיש בידו תורה ומעבחכמה וזריזות להנצל מהגאוה

מלהלחם בו "מלחמה גדולה", שאפי' אם ניצח את היצר מאה פעמים עדיין היצר אורב לו עד יום מותו, ואם היצר ינצח אפי' בדבר קל  
מידות פחותות, ועל ידה היצר משפיע על לב האדם, לכן צריך להתחכם    סופו לנצח גם בחמורות, וכיון שהגאוה היא שורש להרבה

כנגדו. ובתתחילה היצר ממתיק לו את הגאוה כדי שיכשל בה אף שיודע שזה עבירה, ואם ימנע מגאוה בגלל שזה עבירה ישכנע אותו 
דהכונה שם שאם עושה מע"ט בלי   שזה מצוה להתהלל ולהתפאר, דכל שרוח הבריות נוחה הימנו רוח המקום נוחה הימנו, וזה שקר

להשתדל למצוא חן בעיני בני אדם ואעפ"כ אוהבים אותו, זה ראיה שד' אוהב אותו ולכן נתן בלב בני האדם שיאהבוהו. ואח"כ יסיתו  
מידיו היצר לגלות מעשיו הטובים כדי שילמדו ממנו, והאמת שאין לעשות כך אלא לפני תלמידיו ולא לפני שאר העולם, ואפי' בפני תל

לא יתגאה בליבו. וגם אין סיבה לעשות מעשיו בפרהסיא כדי שיקבלו תוכחתו, כי כשיעשה מעשיו לשם שמים יקבלו תוכחתו גם אם  
ירא שמים, ושיהיה   יסיתו היצר ללכת לקצה השני ולהסתיר כל מעשיו הטובים, ושיראה כאילו אינו  לא יתגאה במחשבתו. ואח"כ 

תה, וכל זה כדי שלא יפסיד שכרו, אך האמת שהעושה כך מפסיד אלף אלפים יותר, והוא דומה  מעורב עם בני האדם במאכל ובמש
לבורח לאש גדולה מפני אש קטנה. אלא הדרך הנכונה היא להתפלל בכונה ובאריכות, ולצוות על הטוב ולהרחיק מהרע, ולעשות כל 

יד אם משבחים אותו, )ויבדוק בעצמו אם היה עושה את אותו המצעשים הטובים בסתר ובגלוי, וכיון שאינו מכוון שישבחוהו אינו מפס



 י מוסר תמצית ספר

67 
 

מעשה בסתר כמו לפני אנשים, ואם כן אז המעשה הוא שלם(. וכל זה הוא כטיפה מן הים ממה שחייב האדם להזהר מהיצר הרע, ובאנו  
 רק להביא דוגמאות לדרכי מלחמתו באדם, והחכם יבין וימהר לסלקו מתוכו.

במעלת החכמה, ויוסיף הודאה לקב"ה על המעלות שזכה להם, וישמח על שזכה לזה, אך לא יסתפק   היא הגאוה  הגאוה המשובחת
במה שהשיג, אלא יחשוב שהשיג רק מעט. וכן הגאוה כנגד הרשעים להוכיחם ולעשות המצוות בפניהם היא משובחת, כיון שכוונתו 

ומפסיד הרבה, וכל זה בדבר מצוה, אבל בענייני משא ומתן בזה לשם שמים, ואמנם הדבר צריך שיקול דעת, כי לפעמים מרויח קצת  
 יכנע בפניהם ויעשה עמהם לפנים משורת הדין.   

 הענוה   שער 
הענוה היא מידה טובה, והיא הפך הגאוה, ומי שיש בו מידה זו הוא עושה מצוה, וכבר השיב נפשו מכמה מיני    - מעלת מידת הענוה

רעות, ומקבל שכר לפי גודל ענוותו, כי מעשה אחד של ענוה שקול יותר מפי אלף ממעשה גדול של גאוה, ויש לו חן בעיני הקב"ה,  
ושמחה, והקב"ה מתאוה למעשיו, )אבל מעשה של גאוה אינו מתקבל לפני ד',   וכשהוא צועק הוא נענה, ומקבלים את מצוותיו בנחת

וצועק ואינו נענה, ועושה מצוות וטורפים אותם בפניו, ומביא קרבן ואינו מתקבל(, והענוה היא סולם לעלות לדרכי הקב"ה ולהשיג 
 יראת שמים והשראת השכינה, ומעלה עליו הכתוב כאילו הקריב כל הקרבנות כולם.    

הכנעה ושפלות הנפש, ושהאדם חושב עצמו כאין, וחובת הענוה היא בכל עת וזמן. ושורש הענוה שיחשוב בזמן   מידת הענוה היא
שהוא שקט ושליו ובריא ועשיר, שהקב"ה היטיב לו טובה והוא אינו ראוי לה, ויחשוב בגדולת ד' ורוממות תפארתו, ויחשוב כמה הוא 

שים הטובים שיעשה אינם אלא טיפה מן הים ממה שהוא חייב לעשות, ויעשה את מעשיו לשם שפל ונמצא בעולם שפל, ושכל המע
שמים, ולא לחנופה או לאיזה הנאה, )ומי שהוא עניו כשלא טוב לו זה טוב, אבל הוא לא הגיע לשלימות הענוה(. ויתנהג האדם בענוה 

עם העולם תהיה בשפלות ובנחת, והשומע חרפתו ואינו משיב במשא ומתן עם כל אדם בענין הממון לפנים משורת הדין, וכל הנהגתו 
זו היא ענוה ישרה מאד, ויכנע לאותם שהם תחתיו כגון בני ביתו ואלו המתפרנסים ממנו, ויכנע לאלמנות וגרים ויסבול טרחם ומשאם, 

י תלמידיו לפרש להם כל דבר סתום, ויכנע לרבו ולחכמים ולצדיקים כיון שהם עבדי הקב"ה וכדי שילמדוהו את הדרך הישרה, ויכנע לפנ
ואם הם לא הבינו יחזור ויסביר להם בנחת )וידוע שכרו של רבי פרידא שחזר לתלמיד אחד ד' מאות פעמים(, ואם נעלם ממנו איזה 

א דבר לא ימנע מללמוד אותו מהקטנים ממנו, וההולך בדרך זו הוא מזכה את הרבים בכך שיעריכו אותו וירצו לעשות כמוהו ונמצ
מקדש שם שמים )אבל התגאה מחלל שם שמים ומחטיא את הרבים שפורשים מן התורה כשרואים שלומדיה רעים(. ואל ימנע האדם 

 מן הענוה מחמת שיש גדולים וטובים ממנו שאינם עושים כך, אלא יתן עיניו רק במי שהוא טוב ממנו וילמד ממעשיו.

וא מושל ברוחו ומוחל )ולפעמים אסור למחול, כמו ת"ח שביזוהו ברבים שלא  : א' כשהכעיסוהו וההענוה ניכרת באדם בששה דברים
ימחול עד שיפייסוהו(. ב' כשקרתה לו צרה והוא מקבל דין שמים באהבה. ג' שאינו שמח כשמשבחים אותו אפילו על דברים נכונים,  

טער מזה, ואם מגנים אותו וזה אמת לא  ויחשוב שזה כטיפה מן הים ממה שהוא חייב לעשות, ואם משבחים אותו במה שאין בו יצ 
יחפש לעוות את האמת ולנקות את עצמו, ולא ישנא את מי שגילה את הדבר ולא יכלימו )ואחד החכמים שלח דורון למי שדיבר עליו  

רע ונותנים  רע, כיון שנוטלים מצוות ממי שמספר לשון הרע ונותנים אותם למי שסיפר עליו, ונוטלים עבירות ממי שסיפרו עליו לשון ה
ד' שככל   ולהוכיחו שישוב בתשובה.  לייסרו  כדי  ויכנע לבורא שגילה מעט מהרבה  וישתוק,  בזיונו  יסבול  אותם למי שסיפר(, אלא 
שהקב"ה מיטיב לו הוא מוסיף ענוה ושפלות, דכל אדם חייב להתחכם ולעשות מעשים טובים כפי שיש ביכולתו. )דהנה רבוי ממון או 

לטובתו או לנסותו או לרעתו, והמבחן לזה הוא כדלהלן: שאם האדם מוסיף בעבודת ד' בגלל הממון או החכמה, החכמה ניתן לאדם או  
ואינו משתמש בו שלא כראוי, זה מראה שזה לטובתו, ואם האדם טרוד בשמירת ממונו ובצבירת ממון נוסף, ואין לו הנאה מממונו ואינו 

, זה מראה שזה לנסותו, ואם האדם מזיק לאחרים ע"י ממונו ומתגאה בו ואינו  משתמש בממון לעשות צדקה או בחכמה לתקן דרכיו
ה' המפייס את חבירו ומתקן מה שעשה לו ומדבר בלשון תחנונים, אף שאין    עושה בו צדקה וטרוד בו להתענג, זה מראה שזה לרעתו(.

 שון רכה ובקול נמוך ואינו מתעסק בתענוגים.   לו שום רווח או הפסד מאותו אדם ולא הפצירו בו לבקש ממנו מחילה. ו' המדבר בל

א' סבלנות, והסבלנות מביאה שלום שזו מידה טובה מאד. ב' חן. ג' חכמה. ד' מרחמים עליו מן    -דברים טובים שיוצאים מהענוה
דת ד'. ו' העניו השמים. ה' העניו בורח מהגדולה והכבוד והוא שמח בחלקו וליבו שקט מטירדת העולם והוא פנוי לעסוק בחכמה ובעבו

דן כל אדם לכף זכות. ז' אנשים שוכחים את החסרנות של העניו כיון שהם רוצים בכבודו, וכל מעלה מקנאים בה חוץ מהענוה, אך לא 
 יהיה עניו ונכנע לפני הרשעים, ואם יש ביכולתו עליו להוכיחם וללמד אנשים את דרך ד' בלא כניעה ושפלות.

כאילו הוא עניו, ואינו מקיים מצוות אלא כשרואים אותו, הרי זה חילול ד' גדול, וחובה להודיע ולפרסם מיהם הנוהג במעשיו כלפי חוץ  
 החנפים. 
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 שער הבושה 
אמרו חכמים כי השכל הוא הבושה והבושה הוא השכל, וכן אנו רואים שמי שאין לו שכל וחכמה אינו מתבייש, וכיון    -מעלת הבושה 

רח שמעלת הבושה קרובה למעלת החכמה, ולכן ראוי לכל אדם לנהוג במידה חשובה זו ולקובעה שמעלת החכמה גדולה כ"כ, בהכ
בנפשו ולהגבירה על שאר טבעיו, כי בה יגיע לרוב המעלות, וימנע מעבירות וממידות מגונות. וחסיד זה מלשון בושה )שהרי התרגום  

ל בושה בשביל לקיים את התורה, ובזה יגיע לנבואה וליראת שמים. של חסידה זה חיוורתא, מלשון שמחויר פניו(, כי החסיד צריך לסבו
ואמרו חכמים כי העושה דבר עבירה ומתבייש בו מוחלים לו כל עוונותיו, ואמרו בושת פנים לגן עדן, ואמרו שהביישן נאמן על כל אדם, 

יותר צריך   יאהב האדם אלא את מי שמראה לו שהוא חייב את עזרתו אע"פ שבאמת אתה  יהיה אדם מן ולא  ולעולם  את עזרתו. 
הנעלבים ואינם עולבים שעליהם נאמר "ואווהביו כצאת השמש בגבורתו". וממידת הבושה אדם מגיע למידת הענוה כיון שהוא נכנע 
  לבני אדם מחמת בושתו, ויגיע למידת הצניעות כיון שהוא מתבייש לעשות מעשיו בגלוי, ומי שהוא ביישן זה סימן שהוא מזרע אברהם 

 יצחק ויעקב, ושאול היה נחבא אל הכלים והקב"ה בחרו למלכות, ואמרו חכמים שמידה זו היא ממעלות הנפש היקרה.

א' המתבייש לעשות עבירות בגלוי, ובסתר הוא עושה עבירות, והעושה כן הוא גונב דעת עליון    -כמה דרגות בבושה מעשית עבירות
שמא יודע לבני אדם ויתבייש לפני ד', ועל זה אמרו חכמים כי מתוך שלא לשמה   ורעתו רבה מאד. ב' מי שגם בסתר נמנע מעבירות

בא לשמה. ג' הנמנע מעשית עבירות בסתר בחושבו שאינו ראוי להתבייש לפני בני אדם ולא לפני הבורא, וזו מעלה טובה. ד' המעלה  
הקב"ה אינו נראה, מ"מ הוא נמצא בלבבות ונגלה הגבוהה ביותר היא שהאדם מתבייש מבני אדם בגלוי ובסתר מפני ד', ובאמת אף ש

במחשבות, ועל האדם לעזוב העבירות ולעשות המצוות רק לשם שמים, ויתבודד האדם ויחשוב בגדולת ד', ויזכור תמיד שד' רואה 
 מעשיו ובוחן כליותיו וצופה מחשבותיו ואין לפניו שכחה, ואז יתבייש רק מהקב"ה.

דם להזהר שלא לעשות דבר שחבירו מתבייש ממנו, כגון לקרוא בכתבי חבירו באופן שהוא מתבייש  על הא  -זהירות מלבייש בני אדם
לומר לו להפסיק, ומי שיש לו את מידת הבושה קשה לו שחבירו מתבייש ממנו, ואם עשה איזה דבר ובשביל לסלק בושתו אומר שגם 

גם עי"ז הוא חושב שאינו צריך לחזור בתשובה, וגם הוא גורם שמחטא פלוני ופלוני עשו כמוהו הרי זה רעה גדולה, כיון שמבייש אותם, ו
יהיה קל בעיני אחרים, ואם זה שקר מה שאמר עונשו גדול מאד, ועוד הרבה רעות תלויות בזה. והמלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק  

ואל ילבין פני חבירו ברבים, ואפילו במקום  לעוה"ב, וזה אבק רציחה, וצער ההלבנה הוא מר ממות, ולכן יפיל אדם עצמו לכבשן האש  
תוכחה צריך להוכיח מתחילה בסתר ובנחת, וחורבן ירושלים נתגלגל ע"י הבושה של בר קמצא, ואם שמע שחבירו טעה בדברי תורה 

פניו לא  לא יאמר לו טעית וכדומה אלא יעשה עצמו כאילו לא שם לב שטעה, וכן לא יכנה שם לחבירו כדי שלא יתבייש, וגם שלא ב
 יכנה שם לחבירו.

על האדם להמנע מן העבירות ולקיים מצוות אף במקום שיש בושה בדבר, וכן לא יתבייש להודות על    -ממה אין לאדם להתבייש
 האמת או להוכיח בני אדם וללמדם את הדרך הישרה, וכן לא יתבייש לשאול מה שאינו יודע בין קטן בין גדול.

 שער העזות 
וכל  ברוב ה  - רעת העזות  יעשה מעשים רעות ללא בושה,  גורמת שהאדם  כי העזות שהיא היפך הבושה  מקרים העזות היא רעה, 

המעלות שיש בבושה הפכם הוא בעזות, ואדם עז הוא מבוזה בעיני בני אדם אפילו אם הוא חכם, והעזות מביאה לידי מחלוקת ושנאה 
לפי גודל העזות שבו, ועליו נאמר עז פנים לגיהנום, וגם כשהוא עושה    וקנאה וכו', וכל העבירות שבתורה קלות בעיניו לעבור עליהם

הרבה עבירות הוא חושב שהוא צדיק, והוא רחוק מדרכי התשובה, והוא נקרא רשע, ומידה זו מביאה את האדם לבייש את חבירו ואת  
העולם. וצריך להתגבר מאד כנגד מידה זו, כי   העניים, והמעיז פניו כנגד רבותיו ומקשה עורפו כנגד מוכיחיו מידה זו מוציאה אותו מן

 קשה מאד להמלט ממנה.

בתורה ועבודת ד' להעיז פניו כנגד הרשעים שלא לשמוע לעצתם או להודות לשקריהם או להחניף להם, וצריך    מידת העזות משובחת 
 יודע, ולהעז פניו להוכיח את החוטאים. להעז פניו לקיים את המצוות גם אם יצחקו עליו, ולהעז פניו כנגד רבותיו לשאול מה שאינו 

 שער האהבה 
אם האדם משתמש במידת האהבה לטובה זו היא מעלה גבוהה משאר המידות,    - כיצד להשתמש באהבות הטבעיות לעבודת ד'

שא אבל המגביר אהבתו על חכמתו כגון שמחמת אהבת בניו אינו מייסרם ואינו מדריכם בדרך טובה, או שמחמת אהבת ממון אינו נו
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ונותן באמונה וחומד ועושק וגוזל וקופץ ידו מן הצדקה, או שמחמת אהבת נשים אם יש לו אשה רעה היא מסירה את ליבו מן המצוות 
או שהוא מסתכל בנשים ומדבר נבלות ובא לידי ניאוף, או שמחמת אהבת קרוביו הוא מסייע להם במחלוקת גם כשאינם צודקים  

ומביא אותם לשררה שאינם ראוים לה, או שמחמת אהבת אורך ימים אינו עומד בנסיון, או    ושומע לעצתם אפילו אם אינה טובה
שמחמת אהבת הכבוד אין מעשיו לשם שמים שזה הפסד גדול ומוציא את האדם מן העולם, או שמחמת אהבת התענוגים )שהיא 

רב פן ילכד בשחיתותם, וצריך האדם להיות זהיר    הרעה ביותר( הוא שוכח את בוראו, הרי כל אלו הם רעים, וצריך חכמה גדולה ומאמץ
וזריז להשתמש באהבות אלו לעבודת ד', והיינו שיאהב את בניו להדריכם בדרך התורה, ויאהב את ממונו בכך שעל ידו אינו נצרך לגזול  

ונו, ויאהב את אשתו או לצדקה וכדומה ויתן ממונו לעניים וללומדי תורה ויפנה עצמו מעסקי העולם לעסק התורה ולא יבטח בממ
מחמת שהיא מצילה אותו מן החטא ומקיים על ידה פריה ורביה והיא מגדלת את בניו ומטפלת בצרכי הבעית ועי"ז הוא פנוי לתורה 
ומצוות, ויאהב את אביו ואמו מחמת שגידלוהו וטרחו לגדלו לתורה ומצוות ובהם מקיים מצות כבוד הורים, ויאהב את אחיו ואחיותיו  

ם מביאים אותו לעבודת ד' והוא יעסוק בהם ללמדם ולהוכיחם והרבה תועלת יש לאדם בקרוביו, ויאהב את חייו מחמת מחמת שה
שהוא יכול ללמוד תורה ולקיים מצוות ולהכין עצמו לעולם הבא )אבל חיים שאין בהם יראת ד' אינם חיים, ולכן כשיש חילול ד' לא 

קידוש ד' בכל המצוות(, ויתרחק מן הכבוד מפני שהוא מקלקל את המעשים )אמנם אם ע"י   יחוש על חייו, ויהיה נכון למסור עצמו על
הכבוד יוכל להוכיח בני אדם יש לו לרדוף אחרי הכבוד ואם ביזוהו ברבים אין לו למחול עד שיפייסוהו(, ובענין אהבת התענוגים צריך  

ות ויאכל רק מה שמועיל לגוף וימעט בלפתן ולא ירבה באכילה, האדם לכוין כל מעשיו לשם שמים לצורך קיום הגוף ולא בשביל להנ
וישא אשה כדי לקיים פריה ורביה ויהיה לו זרע עובדי ד' ויכלה יצרו באשתו כדי שלא יתאוה לאחרות או כשהיא מתאוה לו או כדי 

 להברות גופו, והאדם העושה מעשיו הגשמיים לשם שמים הרי כל מעשיו הם עבודת ד'.  

יועיל לו שכולם יעזרו לו    -ות אהבת הברי וזה  על האדם לאהוב רעיו ושאר בני אדם אהבה שלימה כדכתיב "והאבת לרעך כמוך", 
ותוכחתו תהיה נשמעת ומתוך האהבה יהיה בשלום עם כולם ויהיה פנוי ללמוד ולעשות מעשים טובים וכולם ירצו לעשות מעשים 

ור לאחרים בממונו ובמעשיו כפי יכולתו, ויהיה ותרן בממונו, וישא ויתן באמונה, טובים כמוהו. והדרך להגיע לאהבת הבריות היא שיעז
ולא יקפיד על חבירו בדבר מועט, ויהיה חפץ שיהנו ממנו ולא יהנה הוא מאחרים, וידבר בנחת, ויסבול על צווארו עול העולם והוא לא  

פנים יפות, ולא ידבר או ישמע רע על בני אדם, ויזהר מאד   יכביד על אחרים, ולא יתקוטט עם בני אדם, ויקבל כל אדם בשמחה ובסבר
ויכוין בכל דבר לשם שמים. ועל האדם להתרחק מאנשים שאינם מהוגנים   ויכבד כל אדם, ולא יתגאה על שום אדם,  זכות,  ללמד 

ו כשיעשה שלא כהוגן וממושב לצים, ויתחבר לחכמים, ויבחר לחבר מי שמודה על האמת בשעת כעסו ומכיר בערך עצמו ושיוכיח אות
 ויעזור לו, ואסור להתחבר עם רשע אפילו לדבר מצוה. 

על האדם לעזוב את כל האהבות ולדבוק באהבת ד', שזו המעלה הגבוהה ביותר, וא"א להגיע לאהבת ד' בלא יראה,   - אהבת השם
ל מפריעים  הגוף  תאוות  הגוף  בתוך  שכשהיא  אלא  העליון,  באור  להדבק  רוצה  עצמה  הנפש  אבל  והנה  הבורא,  על  לחשוב  נשמה 

כשהנשמה חושבת מה מועיל לה בלי הגוף היא רוצה להשתחרר מתאוות הגוף, ואז יהיה לה אור בעצמה וכח בנפשה, ואהבת ד' מביאה 
את האדם לידי שמחה, ושמחה זו שהיא חזקה כ"כ עד שכל תענוגי הגוף והנפש הם כמו כלום כנגדה, ויחשוב רק איך לעשות רצון ד', 

ים זמירות כדי למלא לבבו שמחה באהבת ד', ולא יעסוק בתורה ומצוות מפני יראת  עיבטל מדברי תורה מפני שאר ההנאות, וינ   ולא
השכר אלא מפני שזו האמת וסוף הטובה לבוא, ומעלה זו אין כל אדם זוכה לה, ואין זוכים לה אלא כשחושבים עליה    העונש או אהבת

"י התבוננות בחכמת ד' הנראית בנבראים, שעי"ז אדם רוצה לשבח את ד' ולידע אותו ומרגיש  תמיד, והדרך להשיג אהבת ד' היא ע
 לאהבת ד', ואין האהבה הזו מתקיימת אלא במי שנותן דעתו לקיים כל המצוות כהלכתן.   שהוא בריה קטנה ושפלה והוא צמא וכמה

 שער השנאה   
והיא מידה הגורמת להרבה עוונות כמו לשון הרע  כתיב "לא תשנא את אחיך בלבבך", הוזהרנו בזה להסיר מנפשנו מידת השנאה, 

 ונקימה ונטירה ולא יגוש, ושיזיק את חבירו ולא ירחם עליו ושיגנה מעשיו הטובים, וימנע טוב מבעליו ולא יודה על האמת.  

להוכיחו ולומר לו למה עשית לי כך    ו עשה נגדו איזה דבר, לא ישנא אותו וישתוק, אלא מצוהא' מי שחביר  - כמה סוגי שנאה, וגנותם 
וכך, ואם חזר וביקש שימחל לו צריך למחול לו, ואף אם לא יבקש ממנו למחול לו לא ישנאנו אלא יתנהג עימו באהבה ולבסוף יבוא  

והיא גרמה לחורבן בית שני. ג' שנאה מחמת קנאה גרועה יותר    לידי כך שחבירו יתקן מה שעיות. ב' שנאת חינם היא גרועה יותר,
משנאת חינם. ד' השונא את חבירו בגלל שאינו מיטיב לו, וראוי לאדם להתרחק מכיוצא בזה, ויחשוב שאם היה ראוי לקבל דבר זה היה  

ל כל דבר "גם זו לטובה", ועי"ז ינצל  הקב"ה שולחו לו ללא מתנת בני אדם או הלואתם, ויקבל באהבה מה שהקב"ה גוזר עליו, ויאמר ע
משנאה ואיבה וקנאה. ה' אומן ששונא בני אומנותו, הכל הבל ורעה רבה, ויחשוב שאף אדם לא יכול להרויח יותר ממה שנגזר עליו. ו' 

את התורה השונא את המוכיחים, וזו השנאה הגרועה ביותר, ובני אדם השונאים עושי טובה ורודפי צדק הרי הם שונאים את השם ו
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וכן כל דבר שקר.   וכן ישנא אדם כל דבר המרחיק אותו מעבודת ד'  ז' שנאת אדם רשע שאינו מקבל תוכחה היא מצוה,  והמצוות. 
המרבה לבקר בבית חבירו גורם לו שישנאנו, והממעט גורם שיאהבנו. השונא אחרים גם הם ישנאוהו, והמגביר שנאה בליבו מביא על  

ם שמים תיהפך לשנאה גדולה וקנאה כפי שהיה באמנון. אין להאמין לעצת השונא והאויב. הרבה בני  עצמו רעה. אהבה שאינה לש
אדם מראים אהבה בדבריהם אבל יתכן שהם שונאים בליבם ואין להאמין להם. הדבר הטוב ביותר שאדם יכול לעשות כשיש לו שונא,  

 זה לגרום לו לאוהבו. 

 שער הרחמים  
המיוחסות לקב"ה, ועל האדם להתנהג במידה   רחמים היא מידה משובחת מאד, והיא אחת מי"ג מידותמידת ה  -מעלת מידת הרחמים

זו בכל יכולתו, וירחם על אחרים כפי שהיה רוצה שירחמו עליו אם היה נצרך לכך, ומידה זו היא סימן לזרע אברהם אבינו, והקב"ה נתן  
 יה מידה זו קבועה בליבו כל הימים. מידה זו לצדיקים ולעבדיו להכירם בה, וראוי למשכיל שתה

הנה רחמי האב על הבן זה טבע שהוטבע בכל בעלי החיים, אמנם אם האב מונע תוכחה מבנו   -כיצד יש לנהוג במידת הרחמים
להדריכו בדרך ישרה אפילו באכזריות הרי זה גורם להפסידו עולם הבא, וטוב שירחם אדם על נשמתו של בנו להביאו לחיי עולם הבא  

ותר ממה שמרחם על גופו, ואפילו המגדל יתום מותר להלקותו כדי להנחותו בדרך הישרה אך ירחם עליו יותר מעל שאר בני אדם. י
ולא ירחם על עצמו יותר מדאי אלא ייסר את עצמו ויכוף את היצר הרע, וירחם על קרוביו העניים ועל שאר העניים ובמיוחד ירחם על  

ם ולהחזיקם, ואין להטות משפט בגלל דחקו של עני, ואין לעזור לעני ואח"כ לבקשו שיעבוד בשבילו  יראי השם. אין לרחם על הרשעי
בגלל זה. צריך לרחם גם על בהמות ואסור לצערם. וידבר אדם כל דבריו בלשון תחנונים ורחמנות, ויעשה תפילתו תחנונים, והמדבר 

ם על נשמתו להביאה לתענוג מופלא אשר עין לא ראתה. ומידת הנדיבות לעני בנחת ומפייסו ומנחמו ומנשאהו שכרו גדול. וירחם האד
 מביאה לידי מידת הרחמים.     

 שער האכזריות  
אכזריות זו הפך הרחמנות, ומידה זו אינה נמצאת אצל הצדיקים אלא היא נמצאת בנפש הרשעים ואצל עזי    -רעת מידת האכזריות

פנים, וכאשר האדם כועס מתגברת אצלו מידת האכזריות, אבל אצל הבורא כתיב "ברוגז רחם תזכור", וכן האדם נעשה אכזרי כדי  
ור בלב אסור, וכתיב "בנפול אויבך אל תשמח". מי שיש בו מידת האכזריות  להשיג נקמה מאויביו, אבל התורה אוסרת לנקום, ואפילו ליט

אין בו גמילות חסדים והוא רחוק מן המידות הטובות. הגוזל מחבירו איזה דבר הרי זו אכזריות, ואפי' הגוזל פרוטה חייב מיתה, )ואע"פ 
לפני שאר העבירות(, וכן המצער יתום ואלמנה חייב    שיש עבירות חמורות יותר מגזל מ"מ עונש הגזל חמור מאד וזה מקטרג על האדם

מיתה, והדיינים שבידם להציל יתום ואלמנה מיד עושקיהם ואינם עושים זאת עליהם נאמר "וחרה אפי והרגתי אתכם בחרב והיו נשיכם 
)ויזהר האדם לא לצער את  אלמנות ובניכם יתומים" וזה מידה כנגד מידה, והמצער כל איש מישראל עובר ב"לא תונו איש את עמיתו",  

חבירו לא במעשה ולא בדברים(, והמוציא שם רע על חבירו גם זה ממידת אכזריות והוא גורם לצער ובושה, והמוציא שם רע בפגם  
משפחה אין לו כפרה עולמית, ואסור לצער את הלוה וכן אסור לעבור לפניו כשיודע שאין לו מה לפרוע. והוזהרנו להסיר מנפשנו מידת 

זריות, ואפילו בהמה לא יטריחה יותר מדאי או ירעיבה, ומי שאימתו מוטלת על הבריות יזהר שלא יכביד עליהם בעבודה קשה  האכ
ולא יצוה עליהם אלא דבר שיעשו מרצון, ואף בעבד כנעני שמותר לרדות בו בפרך מידת חסידות להיות רחמן ולא להכביד עולו עליו  

מריבה ולשמוע טענותיו, ואפילו במקום תוכחה לא יוכיח בחזקה ובאכזריות לביישו. ויהיה רחמן  ולא לבזותו ולדבר עימו בנחת בשעת  
על העניים, ויהיו עניים בני ביתו, ויזהר מנקמה, ואם ירצה להנקם מאויביו יוסיף מעלות טובות ואויביו יצטערו על שמו הטוב, ואם ירצה  

ובגמילות חסדים והם יתכבדו בזה, וזכותו עומדת לאלף דור, וזכות הצדיקים  לרחם ולכבד את קרוביו יעסוק בתורה ובמעשים טובים  
עומדת לבני דורם )ואין לך צדקה גדולה מזו(, וגם העני יתן צדקה ושכרו כפול ומכופל, אבל החוטא הוא אכזרי בכך שהוא מבזה את 

 כל זרעו, ובניו מתים בשביל חטאו, וכל הפורענויות באות לעולם בגלל עבירות.  

לעשות סוכה וכדו' מכין אותו עד    ינהג באכזריות כנגד הרשעים כדי להחזירם למוטב, ומי שאינו רוצה  -מתי צריך לנהוג באכזריות
שתצא נפשו, וצריך להיות אכזרי בדין תורה לפסוק כפי הדין אף כנגד קרוביו, וצריך להיות אכזרי על בניו שלא להתבטל מחמתם 

גופו לטרוח לעשות רצון השם ולכוף יצרו הרע לעסוק בתורה ולקים מצוות גם אם הדבר קשה לו מאד, מדברי תורה, ויהיה אכזרי על  
 אך לא יקלקל את גופו אלא ילך במידה בינונית.   
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 שער השמחה  
אך אין ראוי להרבות בשחוק או   השמחה באה לאדם כשהוא יושב בשלוה ללא פגע רע או דבר המעציב, ומן השמחה יבוא לשחוק

 הג בשחוק במעמד רבים, ולא יקנה האדם לעצמו רב או חבר משחק. להתנ

ד', ומי ששמח בזה זה מראה שלא   אין לשמוח כשחבירו נכשל בענייני העולם, וכ"ש כשהוא נכשל בעבודת  - רעת השמחה והשחוק
על כל ישראל אוהביו ושונאיו  עשה את רצונו כרצון השם יתברך, ואפילו על שונאו יתפלל שיעבוד את הבורא יתברך, ויתפלל בתפילתו  

ובזה יקיים "ואהבת לרעך כמוך". ומי ששוחק על מי שזהיר בעבודת ד' הרי הוא מגנה בעיניו את המצוות, וכן יש לחוש שהצדיק ימנע  
ת מצדקותיו מחמת השחוק, ואנשים רבים לא יעשו תשובה בגלל השחוק, והרי הוא כשונאו ואויבו של הקב"ה. והשמח בעבירות ובתאוו

רעות עונשו גדול. והמשתכר בבית המשתה בא לידי הרבה קלקולים ומפסיד את השכל שנתן לו הקב"ה, וישתה רק להשכיח צערו  
ולהגביר שכל וחכמה )כי היין מחזק את תכונות האדם( ולהתחזק בתורה ובתפילה ובגמילות חסדים, ולא ירבה בשתיה באופן המבטלו 

 ה לו שחוק וקלות ראש או שמגלהב סודות. ממלאכתו או מתורתו ותפילתו או מרב

על האדם להיות שמח בחלקו, ולהצדיק את כל מה שקורה לו, ולקבל בשמחה את הרע    -השמחה הטובה היא ע"י בטחון בקב"ה
כמו את הטוב, ויש בזה מצות עשה דכתיב "וידעת עם לבבך כי כאשר ייסר איש את בנו ד' אלוקיך מיסרך", ולפעמים דווקא כשהאדם 

לעולם הבא. וכדי שישמח האדם בחלקו נצרך אמונה עושה תשובה האדם זוכה לקבל את עונש העבירות בעולם הזה כדי להיות זך ונקי  
בטחון שכל והסתפקות, כי המאמין באמונה שלימה שהקב"ה מטיב ומרחם ודן דין אמת, ועושה הכל לטובת האדם, ונותן לו שכר גדול  

דברים שאינם    על כל מה שהאדם מתאמץ למצוות, ודאי ישמח בכל מה שיארע לו. והבוטח בקב"ה לא יפחד משום דבר רע, ולא יעשה
 ראוים כדי לרצות בני אדם, ויהיה ליבו פנוי מענייני העולם לעבודת ד'.   

שהוא   ג'שקורות לאדם הם מאת ד'.    שכל הטובותב'  שהקב"ה משגיח ומרחם.    א'  -ז' דברים שצריך האדם לדעת כדי לבטוח בקב"ה
שהקב"ה יודע כל    ה'להוסיף או לשנות ממה שנגזר עליו.    שאין שום אדם אחר יכול לגרוע אוד'  אינו זכאי לטובה אלא הכל חסד ד'.  

שהקב"ה ברא את העולם באופן שהאדם צריך לטרוח עבור צרכי העולם הזה,   ז'שכדי שד' ייטיב לו עליו לעשות רצון ד'.    ו'מה שבליבו.  
ורודף אחרי העבירות(, ואמרו חז"ל  )שבלא זה היו חסרים כמה מצוות כגון צדקה וגניבה, והאדם לא היה בוטח בד', והיה בועט הקב"ה 

יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוון, והאדם צריך לסדר ענייניו באופן שאחד לא יהיה על חשבון השני, ולקבוע  
, זמן מיוחד ללתורה וזמן מיוחד לעבודת עולם הזה, ולדעת שמלאכתו ועסקיו הם דרך לפרנסתו מאת ד' ולא הם הסיבה האמיתית

ולולא מלאכה זו הקב"ה היה שולח פרנסתו בצורה אחרת, ואין חיותו של האדם וצרכיו תלוים בשום אדם, כי שורש הכל זה הקב"ה 
 שהכל בא מכוחו.  

שכל מה שיקרה לגופו ובריאותו תלוי בקב"ה בלבד, אך לא יכניס עצמו לסכנה, והמכניס   א'  -על האדם לבטוח בקב"ה בח' חלקים
שהקב"ה יזמן לו פרנסתו וצרכיו כדי סיפוקו, ולא יהיה מוטרד ב'  ית עצמו עונשו גדול יותר ממי שממית אחרים.  עצמו בסכנה וממ

בעניינים אלו אלא ירבה בישיבה וימעט בעסק ותהיה התורה עיקר והעסק טפל, והנסיון הגדול ביותר שיש לאדם הוא לא להיות מוטרד 
ידידים יקח לו את הקב"ה לקרוב וחבר, ויחשוב שכל אדם ימות בסוף ויהיה ללא קרובים,  מי שאין לו משפחה ו  ג' מענייני העולם הזה.  

ויחשוב שטובתו היא שיהיה ליבו פנוי ומיוחד יותר לקב"ה, ואם יש לו משפחה וידידים יבטח בד' שיוכל לתת להם מה שהוא חייב,  
יבטח   ד'טיבים לו או לא מטיבים לו יזכור שהכל מאת ד'.  ושיוכל להורותם דרך עבודת ד' לשם שמים ולא בשביל שיכבדוהו, וכשהם מ 

בחובות האברים יטרח בכל כוחו לעשותם, ויבטח ה'  בקב"ה ויתפלל אליו לסייעו לחזק גופו ולייחד ליבו לעבודת ד' בחובות הלבבות.  
הו מפגעי העולם לא בגלל שזה יבטח בד' שלא יתן לו בעולם הזה משכר העולם הבא, וישמרו'  בד' שיעזרהו, ויכוין רק לשם שמים.  

. ולא תהיה המטרה בזה כדי שישראל  גאולת ישראל ובנין ירושלים על האדם לבטוח בקב"ה בענין    ז'  מגיע לו אלא מחסד הבורא.
ישלטו על האומות ויהיו מכובדים או כדי לחיות בשלוה ולהנות מהגשמיות, אלא תהיה מטרתו לעבוד את ד' בלא הפרעות ובלא יצר  

. והנה תענוגי עולם הבא א"א לתארם או  עולם הבאעל האדם לבטוח בקב"ה שיביאו ל  ח'שכולם ידעו את ד' ותרבה הדעת.  הרע, ו
להשוותם לשום תענוג בעולם הזה, כי אין שם אכילה ושתיה, וזה תענוג לנשמה ולא לגוף, ומי שזכה לתענוג כזה לא יאהב תענוגים  

א להשיג מהו תענוג זה, אמנם קצת אפשר להשיג ממה שרואים את ההנאה שיש לבני גשמיים, וכל זמן שהנשמה מעורבת בגוף א"
אדם המתנקמים בשונאיהם או לאנשים כשמכבדים אותם וכדומה. ויעסוק האדם בכל יכולתו בתורה ומעשים טובים, ויעלה במעלות 

 החסידות ואהבת ד' ומסירות נפש לקדש שם שמים, ועי"ז יזכה לעולם הבא. 
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ן היא מעלה גדולה, וצריך האדם להכין עצמו כדי לזכות למעלה זו כראוי, והבוטח בד' מקבל סייעתא דשמיא מיוחדת, מעלת הבטחו
כיון שהבוטח שלא יארע לו שום נזק אם לא שכך הוא רצון ד', הוא צריך להוכיח את הרבים וכדומה ללא פחד, וכן לא ללכת עם קרוביו  

 ייני העולם ולעסוק בתורה, ולכן הוא זוכה לחסד מיוחד משמים.בדבר שאינו רצון ד', ולעזוב הרבה מענ

א"א לבטוח ללא אמונה והכרת גדולתו ויכולתו של הקב"ה, והאמונה   -האדם זוכה לבטחון ושמחה ולמעלות נשגבות מכח האמונה
ב על אמונתם, ובזכות  היא ראש התורה וכל התורה כלולה בה, והמאמין כראוי בשכר ועונש לא יחטא, ואברהם ומשה שיבחם הכתו

האמונה האדם זוכה לרוח הקודש. והמאמין ובוטח בקב"ה בלב שלם הוא תמיד שמח, ומקבל על עצמו כל דבר שהקב"ה גוזר עליו,  
והוא שמח בחלקו ואינו טרוד לחשוב איך יהיה לו יותר, ואם יש לו יסורים או נזקים ישמח מכח הידיעה שהכל לטובה, וירגיל עצמו 

לטובה. וצריך האדם לשמוח בד' שהוא חלקו ונחלתו, ולכן הצדיקים הם בשמחה גדולה, ועל האדם לשמוח שזכה לתורה    לומר גם זו
ולקיים מצוות של המלך העליון, וכל העושה המצוות בשמחה יש לו שכר פי אלף ממי שהמצוות עליו למשא, והעוסק בתורה ומרים  

שיו והוא זוכה לשמחה ולאהבת ד' ורוח הקודש ומתגלים לו סודות התורה ונכנס קול בשמחה לפאר ולשבח לקב"ה הוא מצליח בכל מע
טעם התורה בקרבו ונפשו משתוקקת לקב"ה והוא משתעשע בחשקת אהבתו בכל רגע ולבו בוער מרוב חשק האהבה, ואשרי הנפש  

היא תפארת הנשמה. הרחמן ישימנו הזוכה לאותה שמחה, ואין הנבואה שורה מתוך עצלות או עצבות אלא מתוך שמחה, והשמחה בד'  
 מהעובדים אותו בשמחה.

לשמח חתן וכלה, אך לא ישמחם בנבול פה, ולא ישמחו אנשים ונשים יחד,  ב'לשמח אנשים עצובים.   א' -תועליות נוספות בשמחה 
לשמוח בשבתות וימים טובים ובפורים כי כולם לזכר חסדי ד' עלינו ג'  )ואפילו בשעת הספד או אבל יהיו האנשים לבד והנשים לבד(. 

ו ובעת שהוא מתענג בתענוגים את נועם העולם  ביציאת מצרים ובניסים שנעשו לנו, וישמח באהבת ד' ולא בהבלים, ויזכור בימים אל
כשיראה שמחת   ה' התחלת הלימוד במילי דבדיחותא מדברי המצוות המשמחים את הלב פותחת את הלב ללמוד בשמחה.    ד'  .הבא

, על האדם להרגיל את עצמו לשמוח בטובת אחריםו'  הרשעים ישמח בחושבו אם לעוברי רצונו כך לעושי רצונו על אחת כמה וכמה.  
 ובמיוחד כשרואה בני אדם המחזרים לעשות מצוות.

לא ישמח האדם בשום ענין אלא בענין המביאו לעבודת ד', ולא ישמח בדבר שהוא טוב לו אך יש נזק לאחרים, ולא    -מתי אין לשמוח
 ימלא פיו שחוק עד שתחזור השכינה לציון.    

 שער הדאגה 
רעה, והיא ניכרת על הפנים, והיא גורמת לחולי, ואנשים בדרגה גבוהה וכן   מידת הדאגה ברוב המקרים היא  -מתי הדאגה היא רעה

הבוטחים בד' ומאמינים בו אינם דואגים, והדאגה הכי גרועה היא לדאוג ולהצטער שלא הצליח לעשות עבירות, והדואג על עולם הזה 
גה, ולכן א"צ להאריך לבאר רעת הדאגה. הוא רחוק מתורה ומצוות ותפילה, וכל הדברים הטובים שבאים מהשמחה הפכם הוא בדא 

 ואין לאדם לדאוג שמא יארע לו נזק כשהוא הולך ללמוד תורה היכא דלא שכיח הזיקא, כי שלוחי מצוה אינם ניזוקים. 

 דאגת החוטא: החוטא צריך להביא עצמו לידי יגון וצער על כך שעשה נגד רצון ד' ולא זכר חסדיו וטובותיו   א'  -מתי הדאגה היא טובה
עליו, ומדרגת התשובה תלויה לפי עוצמת היגון כיון שהיגון מגיע מהנשמה העליונה, ושערי דמעות לא ננעלו, ולעולם יצטער האדם  
על עוונותיו וידאג על העתיד וירא שמא לא עשה תשובה כראוי, וכן ירא שמא יבוא חטא לידו, וכדמצינו שדוד אע"פ שהיה יודע שהוא  

ידאג האדם שמא אין עבודתו מקובלת לפני ד' כדכתיב "מי ביקש   ב'החטא שלא יבוא לנועם הצדיקים,    חסיד גמור דאג שמא יגרום
ידאג שמא אם    ד'ידאג האדם שמא ישכח תלמודו.  ג' זאת מידכם רמוס חצרי", וככל שיוסיף דאגה על העולם הבא שלו זה טוב יותר.  

לו מת ידאג שמא הוא מת בגלל עוונותיו ויחזור בתשובה, ואם מת אדם   אם מתה'  יריב עם אדם יגיע לו נזק ועי"ז יתרחק ממחלוקת.  
כשר יצטער ויבכה עליו, וכן כשיש צרה כגון רעב או דבר ידאג שמא עוונותיו גורמות לזה וישוב לד' כפי כוחו, כדמצינו בכמה מקומות 

דים אותו ידאג שמא הוא אוכל בעולם הזה אם יש לאדם מזל טוב ושלוה או שמכבו'  שבאה רעה לעולם בגלל חטא של אדם מסוים.  
חכם ידאג שמא אין מעשיו ז'  את שכרו, ואם הוא עני או מיוסר ידאג שמא זה בגלל עוונותיו, ואם זה גרם לו לביטול תורה ידאג יותר.  

דאג למה אינו חכם.  לפי חכמתו, ואם החכם נבזה בעיני העולם ישמח בזה אך ידאג שמא מתוך כך אין מקבלים תוכחותיו, ושאינו חכם י
כל חכם מישראל שזכה לתורה ונאנח על כבוד ד' וישראל שנתמעט ועל החסרון שיש בתורה ויראת ד', ומצפה לגאולה, ומעלה את   ח'

 ירושלים על ראש שמחתו, זוכה לרוח הקודש ולראות בבנין בית המקדש. כללו של דבר על האדם לכוון כל דאגותיו לשם שמים. 

 שער החרטה 
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המתחרט על מעשיו הרעים זה דרך ישרה מאד לענין התשובה, ועי"ז זוכה למחילת עוונות ולקבלת התפילה, אבל    א'  - חרטהמידת ה
אדם שמתחרט מדברים שאמר שיעשה הוא מגונה מאד בעיני העולם,   ב'אין לאדם להתחרט על מעשיו הטובים כדי שלא יפסיד שכרו.  

ד עצמו באופן שלא יצטרך לשנות דרכיו אלא יבחר לעצמו דרך טובה וילך בדרך זו, ואע"פ שטוב להתחרט על הרעה יותר טוב להעמי
העושה דבר נגד חבירו יתחרט וילך לפייסו, ואם חבירו עשה דבר כנגדו   ג'ולא יקפוץ ממידה למידה אפילו אם שתי המידות טובות.  

כך לא יתחרט כדי שאותו אדם לא יתחזק בטעותו.   והוא מתחרט על כך יקבלו, ואם הוכיח אדם על מעשיו הרעים והוא שונאו מחמת
ע"י החרטה אדם מגיע למעשים טובים, כגון כשמתחרט על שלא למד או התפלל או לא עשה איזה מצוה כראוי הוא יגיע עי"ז ללמוד   ד'

 ולהתפלל ולעשות המצוות כראוי. 

 שער הכעס
הכעס היא מידה רעה, והיא חולי הנפש, ואמרו חז"ל שכל הכועס כל מיני גיהנום שולטים בו, עוד אמרו שכל   -רעת מידת הכעס

הכועס אפילו השכינה אינה חשובה כנגדו ומשכח תלמודו ומוסיף טפשות ובידוע שעוונותיו מרובים מזכויותיו, עוד אמרו שהקב"ה  
למידים מפחדים לשאול, וגם אינם מבינים כשהרב משיב להם בדרך כעס, אוהב את מי שאינו כועס, ולא הקפדן מלמד )כיון שהת

אמנם התלמידים לא ימנעו לשאול אפילו כשהרב כועס, ועי"ז זוכים לתורה(. ואפשר לראות שאדם כועס לא שם לב מה הוא עושה,  
לידי חטאים גדולים, והיצר הרע    ועושה דברים שלא יהיה עושה לולא הכעס )ויזהר האדם שלא יעשה שום קלקול מתוך כעס(, ומגיע

גורר אותו לעשות דברים גרועים יותר ויותר עד שאומר לו לעבוד ע"ז, ומאידך המתגבר על כעסו ולא עושה דבר שלא היה עושה לולא 
כן הוא  הכעס בזה ניכרת חכמתו. הכעסן שנוא בעיני הבריות ואין מעשיו מקובלים בעיניהם אפילו אם יש בידו תורה ומעשים טובים, ו

מכביד על בני ביתו וקרוב הדבר שיגיעו מזה לידי תקלה, וכן הכעסן אינו מעביר על מידותיו ואינו מוחל אלא נוקם ונוטר תמיד, והכעס  
מביא את האדם לידי מחלוקת, וכשיש מחלוקת יש קנאה ושנאה, והכעס מונע את האדם מכל הטובות ומפריע לאדם לכוון בתפילה, 

תוך הכעס, והכעס גורם עזות לאדם, ומחמת הכעס אין האדם מודה על האמת )והרוצה לבחור לו חבר יבחון אותו ואין השכינה שורה מ
אם הוא כועס(, והכעס מביא את האדם לידי טעות )כדמצינו אפילו אצל משה רבינו( ולידי גאוה, והכעס מרחיק את האדם מן החכמה, 

ם ואינו מקבל את מה שקורה לו בשמחה ואינו יכול לעבוד את ד' בשמחה. ומי שהוא ומי שרגיל בכעס חייו אינם חיים ואינו שמח לעול
כועס על אנשים טובים או בענייני העולם, ומאידך הוא נח לעוברי עבירה, זו מידה רעה, ואם הוא כועס מהר על הצדיקים וקשה לרצות, 

 ואינו ממהר לכעוס על הרשעים ונח לרצות, זהו רשע גמור. 

ראוי לאדם להרחיק עצמו ממידת הכעס ולעצור את הכעס אפילו בדבר שראוי לכעוס עליו, ואדם   -ה בענין הכעס ההנהגה הנכונ
כעסן צריך להרגיל עצמו שלא לכעוס כלל, כי אם יכעס אפילו מעט לא יוכל להתגבר על הכעס. ומי שצריך להטיל אימה על בני ביתו  

כועס אבל דעתו תהיה מיושבת עליו, ולא יכעס כשיש לו אורחים עניים כיון שהם או על הציבור שהוא מפרנסם יעשה עצמו כאילו הוא  
יחשבו שהוא כועס בגללם. וצריך להתרחק מן הכעס עד שלא ירגיש אפילו בדברים המכעיסים אותו עד שיעקור הכעס מליבו. ובמיוחד 

נמוך מבטלים את הכעס, והכועס על אדם ידבר  צריך להזהר מן הכעס בזמן שאדם שרוי בתענית או בצרה. השתיקה או דיבור בקול  
איתו בצורה שלא יראה את פניו ואז יברח הכעס מליבו. המונע עצמו מן הכעס קונה מידת ענוה ורחמנות. ומי שהוא כעסן בטבעו ונוהג 

יעשה זאת בשיקול   כאילו אינו כועס זוהי מעלה גדולה. לפעמים צריך האדם להנהיג עצמו במידת הכעס, כגון לייסר את הרשעים )אך 
 דעת באופן שלא ירחיקם(, ולהטיל אימה על אנשי ביתו, ולזרוק מוראו בתלמידים.  

הכעס גורם לאדם שאנשים לא יוכיחוהו על מה שצריך, ואפילו יוכיחוהו לא יקבל התוכחה מחמת כעסו, וגם הוא אינו    -תוכחה וכעס
תר ולומר לו שהוא עושה זאת לטובתו, אבל המוכיח חבירו בצורה חריפה  יכול להוכיח אחרים בגלל שצריך להוכיח בתחילה בנחת ובס

 ובפומבי לא תתקבל תוכחתו, וכתיב "דברי חכמים בנחת נשמעים". 

 שער הרצון 
מידת הרצון )להיות מרוצה ממה שיש ולשים חפצו לקיים רצון ד', ולראות את הטוב שיש בבני אדם ולקבל את   -מעלת מידת הרצון

ידה טובה מאד, ומי שיש לו מידה זו הוא מרוצה ממה שהקב"ה מזמן לו ושמח בחלקו ואינו מצפה לגדולה וכבוד, דבריהם( היא מ 
וכשהאדם מרוצה מבני אדם ובני אדם מרוצים ממנו גם הקב"ה מרוצה ממנו וגם שונאיו משלימים איתו, ומי שהקב"ה מרוצה ממנו 

והוא זוכה לעשירות, וכל מעשינו ועבודתינו תלויים ברצון ד', וזה תלוי אם    מחמת שהוא עושה מצוות הקב"ה מביאו למעלות גדולות,
עבודת ד' רצויה בעינינו, והמתרצה לפי שעשה לו רע הקב"ה מוחל עוונותיו ותפילתו נשמעת. ומידה נאה מאד לאדם לראות את הטוב 

ת דבר שאינו ראוי(, זה גורם שכולם אוהבים  שיש בבני אדם ולבטל דעתו מפני דעתם )אא"כ הם רשעים או שהם מפתים אותו לעשו
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אותו, והוא קרוב לתשובה כיון שהוא מקבל תוכחה ברצון, ונמצא שכל התורה כלולה במידה זו, ולא יבעט האדם ברבותיו ובמי שגדול 
בו נגד הבורא ממנו, ויקבל דברי החכמים אפילו אומרים לו על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין, ולעולם לא יהיה האדם סר

יתברך ורבותיו, ומעלת השמיעה )והיינו קבלת הדברים הנשמעים( אין בעולם טוב כמוה. וישראל זכו להיות עם סגולה בזכות שהתרצו 
לקבל דברי ד', ויעקב זכה לברכות אביו בזכות שנתרצה לדברי אמו לענין הברכות, וזכה לי"ב שבטים בזכות שנתרצה לדברי אביו ואמו  

לזכות למעלת איזה אשה   ומי שרוצה  לבוא לשבת עם האבות.  זוכה לעתיד  בעיניו  והמצוות חביבות  ד'  והשם חפצו לדבר  לקחת. 
 החסידות וידיעת ד' חייב שיהיה חכם ונבון ונפשו מרוצה ובלא כעס. 

 שער הקנאה  
ים שיהיה להם כמו שיש לחבריהם,  היא ענף ממידת הכעס, ואין מי שנמלט ממידה זו, כפי שאנו רואים שבני האדם טורח  מידת הקנאה

ומי שהמידה הזו מתגברת עליו הוא מגונה מאד, והקנאה מביאה את האדם לעבור על "לא תחמוד" וזה עלול לגרום לו לעבור גם על  
שאר עשרת הדברות )כהמעשה באדם ששמע ששכנו הולך לסחורה ושבר הקיר שביניהם בשבת וכו' עד שהגיע לידי ע"ז(. וקלקול 

כך הוא הולך נוסף ש ולומדיה כשיראה את הצדיקים מתייסרים, ומחמת  וימאס בתורה  ייך כאשר האדם מקנא בהצלחת הרשעים 
בשרירות ליבו ואינו חושש מהעונש, אבל הצדיקים יודעים שעושרם שמור להם לעולם הבא, והקשיים הם כדי לצרפם וללבנם ולהגדיל  

והמקנא מראה שאינו מרוצה ממה שהקב"ה גזר שיהיה לו, והקנאה מביאה לידי    מעלותיהם לעולם הבא. הקנאה באה מגריעות הנפש,
מחלוקת, והיא ניכרת בפניו, ומביאה את האדם לידי חולי, והמקנא שרוי תמיד בצער, ואין ליבו פנוי ללמוד ולהתפלל בכונה ולעשות 

ו שהחכמים התפללו שלא יקנאו בהם, בגלל  מעשים טובים, ושנאה הנובעת מחמת הקנאה היא שנאה שאינה מתבטלת לעולם. ומצינ
שהם חששו שהם גורמים שאחרים יקנאו בהם ויש בזה משום "לפני עור לא תתן מכשול", ולכן טוב שלא ינהג האדם בענין הבגדים  

אלא והמאכלים וכדומה בצורה שמביאה אחרים לידי קנאה, ואם השפיע לו הקב"ה עושר ונכסים יתן מהם לאחרים ואז לא יקנאו בו  
 ירצו לעשות כמוהו.

הנזהר מקנאה אין גופו כלה ואין התולעים שולטים בו, ושכרו גדול כיון שמעלת האדם בזה אינה ידועה   -חשיבות הזהירות מקנאה
לאחרים ואינו אלא מיראת שמים. ויזהר האדם שלא לחמוד שום דבר ממה שיש לאחרים, ולא יאמר שישלם לו על אותו דבר, דאם 

ור אסור להפציר בו שימכור כיון שהוא יתבייש לסרב, וכ"ש שאדם נכבד לא יבקש דבר אא"כ יודע שנותנו לו בנפש אין דעתו למכ
חפצה. ומשלו משל לחומד וקנאי שהמלך אמר שאחד מהם יבקש דבר והשני יקבל כפלים, הקנאי לא רצה לבקש ראשון כיון שהיה 

שרצה לקבל בעצמו כפלים, ודחק החומד את הקנאי לבקש, וביקש הקנאי מתקנא אם ינתן לחבירו כפלים, והחומד לא ביקש כיון  
שינקרו לו עין אחת ולחבירו שתים. כמה רעות תלויות בקנאה, נחש הקדמוני נתקנא באדם הראשון וגרם מיתה לעולם ועונש לעצמו, 

 ניטל מהם גם מה ששלהם. קין קורח בלעם דואג אחיתופל גיחזי אדוניה אבשלום ועוזיהו נתנו עיניהם במה שלא שלהם ו

טוב לקנא במעלות רוחניות, והיינו שכשיראה איזה מעלה בחבירו ירצה להגיע ג"כ להגיע למעלה זו, )וכדמצינו    א'  -במה טוב לקנא
באברהם שכששמע ממלכי צדק שהם יצאו מן התיבה בזכות שלא ישנו אלא עשו חסד עם בעלי החיים בתיבה, מיד "ויטע אש"ל",  

יה לויה(, אבל לא יקנא במה שחבירו נכבד יותר מחמת מעלה זו ומחמת כן ירצה שלחבירו לא תהיה מעלה זו, ואם ר"ת אכילה שת
טוב לכבד ולסייע לעובדי ד' כדי שאחרים יקנאו    ב'חושב איך לבטל מעלה זו מחבירו הרי הוא חוטא ומחטיא שותפו של ירבעם בן נבט.  

כיון שהעולם בנוי על קנאה, שהרי לולא הקנאה לא היה אדם נושא אשה   ג'א לשמה.  בהם וירצו לעשות כמותם, ומתוך שלא לשמה ב
או בונה בית, לכן על האדם להשתמש במידה זו לשם שמים, כגון שאם הוא בונה בית יקדיש בו חדר להיות בית ועד לחכמים ולהכניס 

חם ללא פחד, ומי שהוא ירא שמים וטהור לב ימסור  על האדם לקנא בחוטאים ולהלחם כנגדם ולהוכי  ד' בו אורחים ולעשות בו חסד.  
 נפשו על קדושת ד' יתברך, ויעורר על הפרצות.

 שער הזריזות 
תועלת הזריזות גדולה בין לתורה ומצוות ובין לענייני העולם הזה, והיא מידת הצדיקים לעבודת הבורא,   - התועלת והמעלה בזריזות

וי עז כנמר וקל כנשר וכו', ואמרו אם תבוא מצוה לידך אל תחמיצנה, והעושה מצוה  ואמרו רז"ל זריזים מקדימים למצוות, ואמרו ה
בזריזות מראה בזה שהוא אוהב את בוראו, ומסיר מליבו כל רצון אחר שיש בו, וכן היה באברהם שהזדרז להשכים לעקידה, וביטל  

וי שאברהם  מפני  העקידה  זכות  לזכור  נשבע  והקב"ה  הבורא,  אהבת  מפני  בנו  האהבה אהבת  ממדרגת  ליבם  מחפץ  עשאוה  צחק 
 והדביקות, ונתבטל בה כח גופם, כי כל כוונתם היתה לפרסם יחוד הבורא וליישר בני אדם לאהבתו.
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, כי א"א ללמוד כראוי בלא זריזות שכשעושה שאר צרכיו יחזור מיד לתלמודו, ולא יחשוב  מידת הזריזות קודמת לשאר המידות
יו מספיק זמן ללמוד, דאפי' דיבור אחד של תורה טוב מכל הדברים שבעולם. והזהירות מביאה לידי  שילמד פעם אחרת, או שאין עכש

זריזות, והזריזות מביאה לידי נקיות וכו', וחזינן כח הזריזות שמביאה לידי כל המעלות הללו, ומידת הזריזות היא תכשיט לכל המצוות, 
 והיא מתקנת את כולם. 

לחפש בספר או לשאול איזה דבר שצריך לדעת. להביא לחם לעני. להביא מים וכלי הראוי    -ותדוגמאות לדברים שצריכים זריז
לנטילה. לא להשהות נקביו בין גדולים בין קטנים אפי' רגע אחד. לשמור גופו ובגדיו נקיים ולרחוץ פי הטבעת במים אחר שעשה צרכיו.  

ידיו ולברך במקום נקי, ואם שומע רעם או רואה ברק יזדזרז לקום    הישן בלילה וקם לעשות צרכיו, ורוצה לשתות מים יזדרז ליטול
ולפרוש   זריזות גדולה להטות כל המחשבות אחר רצון הבורא,  וצריך  יזדרז להשכים לקום ממיטתו ללמוד תורה.  ויברך.  ידיו  ויטול 

בתורה ומע"ט. בכל עבירה שרגיל בה מקנאה ושנאה והרהורי נשים, וכשיש לו צער יזדרז לחזק אהבת ד' ולהצדיק את הדין ולהתדבק 
יזדרז לעשות גדרים להשמר ממנה, כגון בביטול תורה יעשה גדרים להתרחק מהאנשים המדברים דברים בטלים, ואם לא יזדרז לעקור  

ם  ולשרש המידות הם יתחזקו עד שלא יוכל לעוקרם. ויזדרז לבקש שלום ולרדוף אחריו, ולבקש ידיעת התורה והבורא, ולכתוב ספרי
בעצתם   להיות  ולא  הרשעים,  נגד  להלחם  וגבורה  וקלות  זריזות  וצריך  לצדקה,  ויזדרז  ממנו,  ישכחו  שלא  לו  הנצרכות  ידיעות  או 

 ובהסכמתם, ויעשה צרכי העולם בזריזות כדי שיתפנה מהר למלאכת שמים, ועל הכל צריך זריזות לעשות תשובה.

שלא ימהר יותר מידי, כי עי"ז יהיה קרוב להכשל, אלא יעשה הדברים במתינות, ויהיה עירני במחשבתו   צריך להזהר  -הזהירות בזריזות
ובאבריו, וצריך חכמה גדולה מתי למהר ומתי לאחר, ולא יהא זריז לרדוף אחרי תאוותיו והנאותיו ומעשים רעים, כי הזריזות בזה מביאה 

 לשאול תחתית. 

 שער העצלות 
עצלות היא מידה רעה מאד, ומי שמידה זו חזקה אצלו, הוא מפסיד בין בעוה"ז ובין בעוה"ב, וא"א לסמוך ה  -גנות והפסד העצלות

עליו לעשות שום דבר, והקב"ה ברא את הנמלה כדי שהעצל יראה אותה ויתבייש, וילמד ממנה לאחוז במידת הזריזות. וכתיב "על שדה  
קמשונים כסו פניו חרולים וגדר אבניו נהרסה", ללמדנו שע"י העצלות האדם  איש עצל עברתי ועל כרם אדם חסר לב, והנה עלה כולו  

לא רק שאינו מגיע לדברים טובים, אלא גם מגיע לדברים רעים, וגם מפסיד הדברים הטובים שהיו לו. וגם בתורה ומצוות ע"י הכבדות 
ה לא לעשות את המצוה, וכגון שיאמר שצריך  והעצלות ימנע מללמוד ולא ידע את התורה, ובכל דבר שיש בו טורח יתרץ לעצמו למ

לנוח הרבה כדי להתחזק, )והאמת שאף שטוב לנוח כדי להתחזק, או לשמוע מילתא דבדיחותא כדי לפתוח הלב, מ"מ זה אינו אלא  
חל בדרך  למי שהוא זריז בתורה, אבל לא שבגלל זה יתבטל לגמרי(. וכן העצל לא ירצה לטרוח ללכת ללמוד תורה, וכתיב "אמר עצל ש 

וכו' ", ומוזכרים שם ז' דברים שמתרץ העצל כדי שלא ללמוד תורה, וכתיב "כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו" רק הוצא  
דבר מפיך, והמתעצל גם בזה אין עצלות גדולה מזו. וכתיב "תאות עצל תמיתנו כי מאנו ידיו לעשות", וכתיב "חכם עצל בעיניו משבעה 

 משיבי טעם". 

וצריך האדם לשקול בשכלו מתי להשתמש    -תי ישתמש האדם בזריזות ומתי בעצלות מ זריזות רעה,  ויש  זריזות טובה  הנה יש 
בזריזות ומתי להשתמש בעצלות, והכל לשם שמים. וכגון שיזדרז לשבת עם חברים המתחברים לתורה ומצוות, וללמוד ענייני המצוות, 

ולצוות על הטוב, ולתת צדקה ולעשות מלאכתו באמונה, ולרוץ לבתי כנסיות ומדרשות,    ולכעוס על הרשעים, ולקיים מצוות תוכחה,
ולבקר חולים וללוות מתים ולכל המצוות, ולחשוב הרהורי תורה, ולהשיג מעלות האהבה והיראה. ומאידך יהיה כבד בעיניו לעשות 

אות דברי הבל ולהסתכל באשת איש ובע"ז, ולשמוע ניבול  דברים רעים, כגון לרדוף אחרי התאוות, ולשבת עם הליצנים ועושי רעה, ולר
 פה ודברים בטלים, ולהרים יד ברעהו, וללכת בדרכי רשעים ולמשתאות ולטיולים, ולחשוב הרהורים רעים, ולקנא ולשנוא. 

 שער הנדיבות 
ואין מעלה כמוה המביאה   הנדיבות כשהיא בצורה טובה היא מביאה את האדם למעלות גדולות ורבות בעולם הזה,  -מעלת הנדיבות

את האדם לאהוב את העולם, וכן מביאה את האדם למעלות רבות ולשכר טוב בעוה"ב, והוא מתכבד במעלה זו, ודבריו נשמעים, ואם  
צריך הכל יעזרוהו, וכולם בשלום עימו, וכתיב "שלח לחמך על פני המים כי ברוב הימים תמצאנו", ומי שיש בו מידה זו הוא מתעשר, 

 , כל המעלים עיניו מן הצדקה כאילו עובד עבודה זרהב "פזר נתן לאביונים צדקתו עומדת לעד", והחונן דל הוא כמלוה לקב"ה, ווכתי
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אלא מזרע    ,שאינו מזרע אברהם יצחק ויעקב שהיו רחמניםוכיון שאינו רחמן הרי מכחיש יחוסו    ,חוטאו  ,ונקרא בליעל, רשע, אכזרי
. וגדולה הצדקה והנדיבות, דכתיב "צדקה תרומם גוי", והצדקה נתונה בימינו מרחמים עליו מן השמים  וכל המרחם,  גויים שהם אכזריים

של הקב"ה, ובזכותה יביא הקב"ה תשועה לישראל, ומנחלת כבוד וחיים לעושיה, ואברהם ודוד ושלמה נשתבח בצדקה, וכן ישראל  
עת עד כסא הכבוד, ומלוה את האדם בשעת פטירתו, והעולם  נשתבחו בצדקה, והקב"ה עתיד להשתבח בה ביום הדין, והצדקה מג

 נבנה ע"י מידת החסד, ועל כן ידבק האדם במידת הנדיבות שגורמת כל הטובות האלה.

גם בלי שיבקשו ממנו, וגודל   יהיה האדם נדיב להיטיב לאחרים בממונו בגופו ובחכמתו )כמו שמצינו באברהם(, ויתן   -במה יהיה נדיב
המעלה והשכר בנדיבות היא לפי כמות המעשים, שמי שנותן אלף זהובים לעני אחד, אינו נדיב כמו מי שחילק אלף זהובים להרבה 
ויוותר אם יתקלקלו הספרים, ויהיה נדיב  עניים, ויהיה נדיב לקנות מצוות בממונו, ולכתוב ולקנות ספרים ולהשאילם למי שאין לו, 
להשאיל כלי ביתו לשכניו ומיודעיו, ולהלוות מכספו לעני, ואפי' לעשיר אם יש לו, ויהיה נדיב במשא ומתן, ולא ידקדק עם חבירו על  

ולהצטער בצרתם, ולהתפלל בעדם,   דבר קטן, וכשמודד איזה דבר לא יצמצם, ויהיה נדיב לטרוח עבור כל אדם, ולסבול עולם ומשאם
ללמד תורה ולהמשיך לב בני האדם לשמים, שזהו   ם ולעשות חסד עם המתים. וביותר צריך להיות נדיבח בשמחתם, לבקר חולי וולשמ

ויהיה וותרן לעניים הטובים להלבישם ולהאכילם מן המיטב, ושכרו "עין לא    לחיי העולם הבא.   התועלת הגדולה ביותר להביא בני אדם 
  ראתה אלוקים זולתך יעשה למחכה לו".

 

, ויתן  נותן הרבהאם  בד זכותו אפילו  יהנותן צדקה לעניים בסבר פנים רעות איתן צדקה בסבר פנים יפות, כי    -קהצורת הנתינה בצד
, ועדיף שיתן את הדבר הנצרך לעני מאשר  שלא ידע העני מי הוא הנותן, ושלא ידע הנותן מי הוא המקבל  לפני שהעני יבקש, ועדיף

 לו מעות, ובזה יעשה חסד יחד עם הצדקה ושכרו גדול יותר.   שיתן

יזהר שלא יהיה פזרן לצורך תאוות אכילה ושתיה או זנות או לבגדים יקרים ושאר תאוות המביאות כל רע, ולא    - הזהירות בנדיבות
 יבזבז ממונו סתם.

 שער הצייקנות 
הצייקנות היא מגונה, כי הצייקן בממונו לא יתן צדקה, ולא ירחם    ברוב המקרים מידת  -מתי מידת הצייקנות מגונה, ומתי היא טובה 

על העניים, וידקדק במשא ומתן יותר מדי ולא יוותר כלל, אינו מהנה שום אדם מממונו, ואינו בוטח במי שנותן לו את הממון, והוא 
ת. והצייקן בגופו ג"כ רע ומר שלא יעשה חסד שנוא לבריות, ואינו מהדר במצוות, ולא יקנה לעצמו רב וחבר, ועי"ז ישאר ריק מן המצוו

עם בני אדם, והצייקן בחכמתו ובספריו הוא הכי גרוע, כיון שהוא לא יפסיד כלום אם יתן לאחרים. ואמנם לפעמים מידה זו טובה, 
 והנאה שבועט ביוצרו. שאינו מפסיד ממונו בהבלים, ולפעמים נמנע מעבירות גדולות, ואינו מגיע לידי גאוה כמו שמי שיש לו רוב טובה  

להיות נדיב במקום מצוה ולקנות לעצמו רב וחבר וכדי להשיג מעלות עליונות, אבל לא יפזר    ועל האדם לשקול במאזנים של תורה
ממונו לריק ושלא לצורך, וילמד מיעקב שהיה עשיר גדול וחזר על פכים קטנים, מפני שהצדיקים ממונם חביב עליהם מגופם לפי שאין  

 דיהם בגזל, ומאידך יעקב נתן לעשיו את כל הכסף והזהב שהביא מבית לבן, עבור חלקו במערה.פושטים י

 שער הזכירה 
העולם לא יכול להתקיים בלא זכרון, כי כל המשא ומתן לא היה שייך אם לא זוכרים מה עשו, ועל האדם לקחת מידה   -מעלות הזכירה 

, ויזכור מה היה בינו לחבירו, ויזכור לא לגלות סוד שחבירו סיפר לו, ויזכור בדקדוק זו, ולהשתמש בה לכל העניינים, ויזכור לקיים נדריו
כמה לוה כדי להחזיר הכל, )ומי שהוא טרוד צריך להזהר לא לקחת דברים מבני אדם כיון שהוא לא יזכור להחזיר(, ויזכור להחזיר טובה 

לעזור להם, וכשבא להעיד לבי"ד יזהר לזכור לא להוסיף ולא להפחית    למי שעשה לו טובה, ויזכור את העניים ויעלה דחקם על ליבו כדי
ממה שראה, והכתוב מזהיר לזכור את ד' בכל מעשיו, והציצית היא זכרון לכל המצוות, והתפילין הם זכרון "למען תהיה תורת ד' בפיך", 

בה לפני הקב"ה, ועל ידה האדם זוכר את  "וזכרת כי עבד היית במצרים ושמרת ועשית את כל החוקים האלה". ומידת הזכירה חבי
המידות הטובות, והזכירה מביאה לידי עשיה, ומידה זו היא חזקה מכל המידות, וצריך לזכור בכל המצוות לשם מי הוא עושה, ויהיה  

ים טובים, כמו מסננת לשכוח מי שעשה לו רעה, ומאידך לזכור למי הוא עשה רעה כדי שיתקן, ולא לזכור דברים בטלים אלא רק דבר 
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ויזכור את ד' בכל רגע, ועל ידי חזרה על ספר זה לפחות פעם בשבוע יזכור האדם את כל המידות טובות וישמרם, ויחזור על שמות  
 המידות פעמיים ביום, ויבדוק תמיד אם קיצר לקיים המידות, ויקח מכל מידה את הטוב שבה.

יו, ויעמיק בהם, וילמד מהם מידות טובות, ויזכך נפשו על ידם, ויזכרם תמיד, , ויזכרם בליבו ולא רק בפ ל' דברים שצריך לזכור כל יום
חסדי    ב'שהקב"ה בראו יש מאין ועשה לו טובות רבות והכל בחינם, והוא חייב להודות לד' על כך.    א'  -ועי"ז עבודתו תהיה רצויה לקב"ה

שיתאמץ להבין את   ה'חסדי ד' שנתן לו את התורה. ד' טה. חסדי ד' שנתן בו חכמה ודעת ולא עשאו שו  ג' ד' שעשאו בריא ולא חולה. 
שיזכור לקבל עול   ז'שיתבונן שכל הברואים עושים רצון יוצרם, ויבדוק אם הוא שומר על התורה.  ו'  התורה שניתנה לו ממלך העולם.  

, ובמצוות האברים והלבבות כתפילה  במצוות הלבבות יהיה כל רצונו לעשות רצון בוראו  ח' מלכות שמים, כעבד שאדונו מיטיב לו ביותר.  
יעשה המצוות מאהבת ד' ולא מסיבות ט'  יפנה ליבו ויעמוד בכונה, ובמצוות האברים יזכור לשם מי הוא עושה, ויעשה המצוות בהידור.  

יזכור לטרוח עבור נשמתו שזה יעזור לו לנצח, יותר מהטירחה   י"איזכור מעשיו בעבר, ויתן ליבו שרוב מעשיו יהיו עבודת ד'.  י'  אחרות.  
יזכור שהקב"ה    י"דיזכור לעשות מצוות לפי יכולתו וחכמתו.    י"גיזכור שהקב"ה יודע מחשבותיו, ויתקנם.    י"בלממונו שהיא לדבר זמני.  

יזכור שכל אדם יכול למות בכל שעה, ויכין   זט"יזכור להכין צידה לנפשו לעולם שכולו ארוך.    ט"ואוהב אותו, ועי"ז יאהב את הקב"ה.  
 י"חיזכור להיות ביחידי, שעי"ז נמנע מעבירות, ובהיותו בציבור יוכיחם ביד או בדיבור או שישנאם בלב.    י"זאת הנשמה להחזירה נקיה.  

  י"טבחו ולהתפלל אליו.  יזכור שאע"פ שהוא ראוי ליסורים על עוונותיו הקב"ה חומל עליו בחסדו, וממילא עליו להכנע לבוראו ולש 
יזכור כל   כ"א יזכור שאע"פ שהוא שפל וקטן הקב"ה השליטו על כל העולם ונישאו.  כ'יזכור שהממון אצלו כפקדון לקיים בו חובותיו. 

יזכור לאהוב את חבריו ולסייעם, ולקנות חברים נאמנים לתורה.    כ"בהמצוות תמיד, ואחר שיתרגל בקיומם יוסיף עוד ועוד מדרגות.  
כשהוא מחכים יותר יתבונן מחדש על ענייניו    כ"דיזכור גדולת ד' ויביט על הנהגתו את הבריאה בהתפעלות כאילו זה חדש לו.    כ"ג

לא יאהב את העולם הזה, כיון שזה מרחיק אותו מהשאיפה לעולם הבא, ויאהב את העולם הזה רק בגלל    כ"הויבררם יותר מבתחילה.  
אם באים עליו יסורים יחשוב שהוא    כ"זיזכור איך צריך לירא מעונש המלך ולרוץ לעבודתו.    כ"ובא.  שבו הוא מכין את עצמו לעולם ה

 כ"טיפקיר עצמו לבורא שיעשה עבורו מה שיחפוץ.    כ"חנתחייב מיתה והקב"ה נתן לו יסורים במקום מיתה, ולכן יקבלם בשמחה.  
יזכור שכל קיומו בעולם הוא רק מכח חסד ד' עימו,    ל'אה אחרים.  יזכור שמעלת האדם לפי חכמתו וצדקותו, ושבזה יש אדם שקול כמ

 וממילא עליו להתאמץ בקיום רצונו. 

 שער השכחה 
השכחן צריך לכתוב כל דבר שבינו לבין חבירו כדי שיזכרהו, ואפי' הלואה קטנה יכתוב, )ואדם נכבד יזהר לא    -מה יעשה אדם שכחן

לשכוח, ויזהר לחזור על ענייניו, ויעשה לעצמו דברים שיזכירו לו, ויעשה לעצמו גדרים    ללוות כי יתביישו להזכיר לו(, וישים לב לא
 שלא ישכח את התורה, ויזהר שלא לשכוח את המידות הטובות.

האדם צריך לזכור את עוונותיו ולכותבם כדי לשוב בתשובה, ולזכור לעשות את המצוות, ולזכור חסדי ד'    -מתי יזכור ומתי ישכח
אך ישתמש במידת השכחה לשכוח את המצוות שעשה כדי שלא יהיה צדיק בעיניו, וישכח חטאת חבירו וימחל לו, וישכח   ולהדבק בו,

 מליבו שנאה וקנאה והרהורים רעים, וכשהוא עושה צרכיו ישכח דברי תורה ויחשוב מצורכי ביתו, ויחשוב על שפלותו.

 שער השתיקה 
חכם יחשב", ואמרו חז"ל שאין לגוף דבר יותר טוב יותר משתיקה, וע"י השתיקה כתיב "גם אויל מחריש    -מעלת ותועלת השתיקה

האדם מושל בדיבור ואין הדיבור מושל בו, וע"י לשון הרע )ושפיכות דמים וע"ז( השכינה מסתלקת מישראל, והנזהר משיחה בטילה  
 ה דברים. תפילתו בכונה, כי אין בליבו דברים בטלים, וגם יראת שמים אינה נקבעת בלב המרב

אע"פ שהשתיקה יפה אין הכונה שישתוק האדם לגמרי, אלא ידבר כשצריך, וביד האדם לעשות את דיבורו רך או    -שמירת הדיבור
קשה, וירגיל עצמו לדבר דברים רכים ולא קשים, וכיון שהלשון קלה לדבר צריך לעשות שיהיה הדיבור כבד בעיניו כמו משא כבד, ויהיו 

 ברא עם פה אחד כדי ללמדו שימעט בדיבורו.השיניים והשפתיים ב' דלתות לדיבור, והאדם נ

צריך האדם לדבר בענייני תורה ויראת שמים, ולשבח מעשים טובים ולגנות מעשים רעים, ואם רואה שהכסילים מלגלגים    -מתי ידבר
ראשון ראשון    על דברי חכמים, יענה להם כדי להשיבם מטעותם, וימחה ביד עוברי עבירה, ויהיה שואל כענין ומשיב כהלכה, ואומר על

 ועל אחרון אחרון, ועל מה שלא שמע יאמר לא שמעתי, ויודה על האמת.
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על האדם למעט לדבר בענייני אכילה ושתיה ושאר צרכיו, ודיבור סתמי בענייני העולם הוא דבר נמאס, ויש דברים שיש   -מתי ישתוק
שון הרע, והרגיל בשתיקה ניצל מאלו, ומי שפוגעת בו מידת בהם איסור כגון עדות שקר ונבלות הפה ורכילות וליצנות וחניפות ושקר ול

יותר(, וכשהכסיל חולק עם החכם אז השתיקה היא התשובה   )ואם לא ישתוק יחרפוהו  הדין או שבני אדם מחרפים אותו ישתוק, 
וישתוק בבית הכנסת אפי' מדברי תורה כדי שיוכל לכוון בת וישתוק בבית הכסא משום צניעות,  פילה, וכשהוא בין הטובה ביותר, 

החכמים ישתוק כדי שיוכל ללמוד מדבריהם, ואם הוא מסתפק בדבריהם ישאלם, ואם חבירו מדבר עימו יתן לו לגמור את דבריו,  
והרגיל בשתיקה יגלו לו אנשים את סודותיהם, ויזהר שלא לבייש שום אדם, ולא ידבר על מום שיש באחרים כדי שלא יתביישו, ואפי' 

יזכיר לחבירו מריבה שעשה עימו כדי שלא  אם לאנשים שעי יזכיר מעשה רע של אדם אפי' בדרך שחוק, ולא  מו אין מום זה, ולא 
 תתחדש המריבה וכדי שלא יביישהו, ומי שדבריו אינם נשמעים לא ידבר אלא ילך אצל מי שדבריו נשמעים כדי שהוא ידבר.     

לץ שנותן דופי בבני אדם, וגורם נזק  א'    :ינה, והליצנות נחלקת לה' חלקים כת ליצנים אינה מקבלת פני שכ  -מידת הליצנות וגנותה
לץ הלועג על חוסר הצלחה של  ב'  לחבירו ולו אין שום תועלת מזה, והוא בעל גאוה, כי החכם מכיר מומי עצמו ולא מתלוצץ על חבירו.  

לץ הלועג    ג' א יתברך, כי ד' הוא עשה שלא יצליח.  בני אדם, והגורם לזה היא גאוה או שלוה ורוב תענוג, והלץ הזה מחרף את הבור
לפעולות ולא לאנשים, ולועג גם לדברים שיכולים להיות טובים, ויכול לבוא מזה ללעוג על המצוות, והוא חכם בעיניו, ואינו מקבל  

צץ על בני אדם, וכל הקובע עצמו תמיד לשיחה בטלה, ואין לו דבר אחר לעשות אלא להתלו  ד'תוכחה, והיא מידה שאין לה תקוה.  
המתלוצץ דרך צחוק, ואינו ה'  המרבה דברים מביא חטא, וגם מבטל מדברי תורה, ומפסיד לעצמו חיי נצח שהיה יכול לקנות בשעה זו.  

בז לאותו דבר. והנה הליצנות לא יכולה להיות קבועה באדם אא"כ פרק עול שמים מעליו, ולכן עונשו יסורים, וצריך להזהר מלהתלוצץ 
' בדרך מקרה, והמתלוצץ על עושי מצוות הרי זה כמו שאינו מאמין במצוות, וגורם שהוא ואחרים יתרפו מלעשות את המצוות, אפי

 אבל מע"ז ומעושי עבירות אפשר להתלוצץ.

 שער השקר 
קר עושה אדם חכם שוקל כל דבר במאזניים, ועי"ז מבחין מה שקר ומה אמת אפילו בדברים שהמש  -האם האדם יכול להבחין בשקר

שיהיה נראה כמו אמת, ומאידך יש אנשים שאפילו כשהם יודעים שהדבר שקר הם נמשכים אחריו, ויש אנשים שמקבלים שקר רק  
כשיש להם סיבה לכך, שהרי סברות האדם מושפעות מהתכונות שלו, )כגון ממידת העצלות והכעס והגאוה והפזרנות וכו'(, ולכן מי  

 לה להסיר את כל המידות הרעות, כדי שלא ישפיעו עליו, ואז יוכל להשיג את האמת.שרוצה להיות איש אמת צריך תחי

שקר שיש בו נזק לחבירו, האדם נענש עליו גם מחמת עצם השקר שהוא תועבת ד' אע"פ שלא גרם נזק,  א'    -ט' סוגי שקר וחומרתם
לו.ב'  וגם מחמת שהזיק לחבירו.   יוכל בעתיד להזיק  ועי"ז  שקר שגורם שחבירו יפסיד איזה טובה, או   ג'  שקר שמטעה את חבירו 

המשקר בספור דברים ואין לו שום רווח    ד'שחבירו ייטיב לו עבור השקר, והוא דומה קצת לעובד ע"ז, שהוא נעזר בדבר שאינו נכון.  
, ויש אנשים ואין לחבירו שום הפסד, והוא נענש מפני שהוא אוהב שקר בלא תועלת, וזה גורם שישתמש בשקר גם להזיק לחבירו

האומר לחבירו    ה'שמספרים דברים ואינם מדייקים בפרטים כדי לספר בצורה נכונה, וזה גורם שאנשים אינם רוצים לשמוע את דבריו.  
ייטיב לו בצורה שחבירו מבין שא"א לסמוך על זה, ואין כוונתו לעשות כך, ואמרו חז"ל שאין לדבר אחד בפה ואחד בלב.     ו' שהוא 

להיטיב לו באופן שחבירו סומך עליו, ואם הוא משקר בזה עונשו גדול יותר מהאופן הקודם, והאומר לחבירו שיתן לו  המבטיח לחבירו 
מתנה מועטת אין לו לחזור בו אע"פ שלא הבטיחו, ואם חבירו עני אף במתנה מרובה אם חוזר בו רעתו רבה כי עבר על "לא יחל דברו", 

המטעה את חבירו כאילו עשה לו טובה, ואמרו ז'  אין נכון שיחזור בו אחרי שהתפאר בכך.  וכן האומר בפני רבים שיתן מתנה לאדם  
' המתהלל במעלות חחז"ל שאסור לגנוב דעת הבריות ואפילו של נכרי, ויש בזה חטא כיון שחייבים לדבר אמת כי זה מיסודות הנפש.  

שהוא יודע ב' מסכתות והוא יודע רק אחת חייב לומר שאינו   שיש בו, וזה חטא גדול, ואמרו חז"ל שמי שמכבדים אותו מפני שחושבים
המספר דבר ומשנה את הסיפור ויש לו    ט' יודע אלא אחת, ואף המתפאר במעלות שיש בו זה מראה שלא עשה הדברים לשם שמים.  

ה עונש כמו מי שמשקר  בזה מעט הנאה שאינה ממון ממש, ולחבירו אין בזה נזק, ויש בזה משום "למדו לשונם דבר שקר", אך אין בז
 סתם.

מי שחבירו מבקש ממנו איזה דבר שיש לו, לא יאמר אין לי, אלא ידחה אותו בצורה אחרת, אפילו אם הוא נכרי, אא"כ זה יביא לידי  
 שנאה. 

 גדול עונשו של שקרן שאין מאמינים לו אפילו כשאומר אמת.
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שלא יגרום לאחרים לשקר בגללו, ולא להיות חבר או להרבות בדיבור עם שקרן, וצריך חכמה גדולה להנצל מהשקר   צריך האדם להזהר
 כיון שהיצר הרע מנסה להכשיל את האדם.

חכמים התירו לשקר במקרים מסוימים כגון כדי לעשות שלום, או לומר לשבח הכלה לפני החתן שהיא נאה   -מתי מותר לשקר
וחסודה אע"פ שאינו נכון, ולא לומר לרבים שהמארח שלו היטיב לו כדי שלא יבואו אליו בני אדם שאינם מהוגנים, וכן מידת ענוה  

יעות, ובכל אלו אם יכול לענות בצורה שיסתיר האמת אבל לא ישקר, עדיף  שאם שואלים אותו אם יודע מסכת יאמר לא, או בענייני צנ
 לעשות כך. 

 שער האמת 
הנשמה נבראה ממקור עליון טהור וקדוש, שלא שייך שם שקר אלא הכל אמת, ויזהר האדם שלא להכניס את    -מעלת האמת ושכרה

ביכול אין הקב"ה שוכן בשמים ובארץ. ואין מעלה  השקר במקום קדושת האמת. והקב"ה הוא אמת, וחותמו אמת, ואם אין אמת כ
כמעלת האמת. ומי שאינו מדבר אלא אמת יחיה ויאריך ימים וינצל. ולכן ירגיל האדם עצמו ללכת באמת, וילמד תורה כדי לדעת את 

ה סימנים לעצמו  האמת, כדי שיוכל לעשות המצוות על אמיתותם וכהלכתם, וילמד גם דברי אגדה כדי שיאמין הלב לדברי אמת, ויעש
שלא ישקר, ולעולם יודה על האמת, ולא יבוש לקבל האמת אפי' מקטן שבקטנים. ועתה שהגלות ארוכה יש לישראל להבדל מהבלי  
העולם ולאחוז בחותמו של הקב"ה שהוא אמת, ולא לשקר לא לישראל ולא לגוי, ולא להטעותם בשום ענין, )ומצינו חכמים שהחזירו  

 (, וכשיש אמת למטה אז הקב"ה ישקיף בצדק על הארץ, וישמור לנו את הברית והחסד.  לגוי מה שמצאו משלהם

כתיב "קרוב ד' לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת", קריאה באמת היינו שכל מחשבתו וחשקו יהיה    -תפילה ועבודת ד' באמת
לה זו היא ההתבודדות בחדרו, ושלא יתחבר  לקב"ה, ושלא יחשוב לקבל שבח מבני אדם, ואז הקב"ה מתקרב לאדם והדרך להשיג מע

 עם בני אדם אלא לצורך גדול, ואנו מבקשים "וטהר ליבנו לעבדך באמת", היינו שתהיה העבודה לשם שמים ולא למטרות אחרות.

ח מי שהאמת תקועה וקבועה בלבבו, הרי הוא דובר אמת בלבבו, ולכן חסידים הראשונים היו נותנים מק  -מעלת דובר אמת בלבבו
כפי הסכמת לבבם אפי' אם הקונה היה רוצה לתת יותר, ומי שיש בו מעלה זו, אם קיבל עליו במחשבתו לעשות איזה דבר יכתוב אותו 
כדי שיעשהו, ואם אינו יכול לקיימו ילך לחכם שיתיר לו, ויזהר שלא יחליט במחשבתו כלום לפני שיוציאו בפיו, ושלא יאמר אלא סוף 

 יר, ואדם כזה כל דבריו ומחשבותיו יתקיימו, ויראה בלילה מראות אמת, וידע העתידות כמו המלאכים. דעתו ולא ישנה ולא יחס

צדיק שחטא חטא קל הקב"ה מענישו בעוה"ז, מפני שטוב לצדיק אפי' יסורים של איוב כל ימיו, ולקבל שכרו בעוה"ב הנצחי, מאשר 
 והרשעים מקבלים שכרם בעוה"ז החולף, וחטאם שמור לעולם הארוך.   לקבל עונשו בעולם הנשמות, או שיחסר לו מעט מהשכר הנצחי.

 שער החניפות 
  -ט' חלקי החניפות

המחניף לרשע ומשבחו ואומר לו שלא חטא, ועובר בזה על שלא מוכיחו, ועל שמחזיק ידו, ואינו מקנא לאמת, וגורם לחוטא שלא   א'
רי זה חילול ד', וחייב אדם למסור עצמו לסכנה בעוון זה, ומצינו שישראל ישוב ויוסיף עוד לחטוא ויזיק לאחרים, ואם החניף ברבים ה

 נתחייבו כליה על שהחניפו לאגריפס, והיושב על הדין לא יפחד מאף אדם.  

וגורם שיכבדוהו )ולא את הצדיקים, וע"י כבוד הצדיקים מכירים בני אדם מעלת התורה   ב' המשבח רשע על מעשיו שאינם רעים, 
ים, וכיון שבריאת העולם היא לצורך עבודת ד' יראתו ותורתו, א"כ המכבד הצדיקים מעמיד ומקיים את רצון הקב"ה וילמדו לשם שמ

 בבריאה( וכן גורם שימשכו אחריו ויעשו כמעשהו, ולכן יש להזהר שלא לספר דבר טוב על רשעים.  

בה, )אבל הצדיק לא מתגאה אם משבחים אותו, המשבח רשע רק בפניו, ורעתו היא שהרשע ומאמין לו ומתגאה ולא ישוב בתשוג'  
 ואוהב את המוכיחים המביאים אותו לחיי העוה"ב, ולא את המשבחים(, והמכבד בעלי זרוע כדי שיגדלוהו, סופו נפטר בקלון.  

כל עיניו  המתחבר לרשע ומקרבו, והעושה כן נענש על כך, וכנראה הוא בן מינו של הרשע, ואסור להסתכל בדמות אדם רשע, והמסתד'  
כהות לעת זקנתו, והנזק בחיבור לרשע הוא שאוהב שונאו של הקב"ה, ולומד ממעשיו, וגורם שגם אחרים יתחברו לו ויאמינו לו וילמדו 
ממעשיו ויראו דברים שאסור לראות, וגורם לחוטא שלא יחזור בתשובה, והמתחבר לרשע סופו שהרשע ימשול עליו ולא יניחנו לעשות 

 חבר אדם אלא עם ירא שמים. טוב, ולכן לא ית 
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 אדם נאמן המעמיד את קרובו למשרה שאינו ראוי לה, ומכשיל את העם.  ה'

 מי שבידו למחות ואינו מוחה הרי זה קרוב לחניפות, והוא נתפס בעוונם. ו'

הנמנע מלהוכיח את אנשי מקומו מחשש שלא ישמעו, ולא ניסה להוכיחם אולי ישובו, )ועל זה נענשו צדיקים גמורים בחורבן בית    ז'
 ראשון(, אמנם אם בטוח שלא ישמעו לא יוכיחם.

ותם, ולתת גדולה השומע דברי לשון הרע או נבלה או זלזול בתורה ומצוות ושותק, והיה עליו לגעור בהם כדי שלא יחשבו שהוא כמ  ח'
 לתורה ומצוות, ולקנא לכבוד הצדיק שהרשיעו.

המכבד הרשעים מדרכי שלום, כי לא הותר לכבדם אלא מחמת מורא, אבל אסור לשבחם או לדבר עליהם טובה בפני בני אדם, ויש  ט'  
 רשעים שאסור להם.

כדי שיאמין לו ואח"כ מרמה אותו, זו חנופה רעה מאד, ואסרו חכמים לגנוב דעת הבריות, ואפי' דעת   המחניף לחבירו   - רעת החנופה
עכו"ם, ולא יחניף לקרוביו אם אינם הולכים בדרך טובה, כי הוא נועל בפניהם דרכי התשובה. ופרנס לא יחניף לשום אדם כי עי"ז לא  

סותם בזה טענות השני, וגבאי לא יחניף לתת למי שאינו ראוי, והמחניף לחבירו    יקבלו תוכחתו, ודיין לא יחניף לאחד מבעלי הדין, כי
וגורם לו להצטרף עימו לחטאו זה גרוע מכל החנפים. והחנופה גורמת לעוות הדינים וקלקול המעשים, ומביאה חרון אף לעולם, ואין  

 גיהנום, והמחניף לרשע סופו נופל בידו או ביד צאצאיו. תפילת המחניף נשמעת, ואפי' עוברים שבמעי אימן מקללים אותו, והוא נופל ב 

הצדיק אינו מחניף ואינו מקבל חנופה משום אדם, והרוצה להנצל מן החניפות יזהר להרחיק עצמו מן   - איך ינצל האדם מן החנופה
וגורם שלא תהיה לש  וכן לא יהנה הכבוד, כי מי שאינו רוצה כבוד אינו צריך להחניף, )והכבוד מקלקל כל עבודת האדם  ם שמים(, 

 מאחרים, כי הנהנה אינו יכול להוכיח, ואדרבה הוא נמשך אחרי המעשים הרעים.  

לאשתו משום שלום בית, לבעל חובו שלא ילחצנו, לרבו שילמדנו תורה, לתלמידיו וחבריו וכל מי שיכול לקבל    -למי צריך להחניף
 ש שצריך גערה או מלקות, ויש שאפי' הכאות לא יועילו לו(. ממנו תוכחה, כי יש שאינם מקבלים תוכחה אלא בנחת, )וי

האדם מושפע מרעיו וחבריו ואנשי מדינתו, ולכן יתחבר לצדיקים ויהיה עמהם תמיד, ואם יש רשעים במקומו   -השפעה סביבתית
 עצמו בדרך חטאים. ילך למקום הצדיקים, ואם אינו יכול ישב יחידי, ואם אינו יכול ילך למדברות ולחוחים, כדי שלא ינהיג 

 שער לשון הרע 
המספר בגנותו של חבירו אע"פ שהדבר אמת זהו לשון הרע, והמספר דבר שאינו אמת זהו מוציא שם    - איסורי והלכות לשון הרע

כך וכך עשה   -רע, ועונשו חמור יותר, אך לפעמים עונש המספר אמת חמור יותר כיון שיותר מאמינים לו. והיושב ומדבר דברי גנאי
וני, כך וכך עשו אבותיו וכו', זהו בעל לשון הרע. ולשון הרע היינו המספר דברים שגורמים נזק לחבירו בגופו או בממונו או שגורמים  פל

לו צער או פחד. והוזהרנו מן התורה שלא לקבל לשון הרע, דכתיב "לא תשא שמע שוא", והמקבל עונשו חמור יותר מהמספר, והמודה  
אמין לדברים הרי הוא כמו מספר, כיון שעי"ז יאמרו השומעים שהדבר אמת, והוא גורם לו לדבר יותר.  ללשון הרע או שנראה שמ

והמזכיר לחבירו את מעשיו הרעים עובר על "לא תונו", ואם מזכיר לו עוונות שחזר מהם בתשובה יש לו עונש גדול, כי עוונותיו כבר  
לאחרים להמנע מלחזור בתשובה. והיודע בחבירו שעבר עבירה אסור לספר זאת    נהפכו לזכויות, וגם גורם לו לחזור לסורו, וכן גורם

אלא לחכם צנוע, ויתרחק מחברתו עד שידע שחזר בתשובה, והרואה ת"ח ירא שמים שחטא, ראוי לחשוב שודאי עשה תשובה. המגלה  
ת חטאי חבירו משום לא תקום ולא תטור, לחבירו דברים שדיברו עליו בסתר הרי זו רכילות. מי שחבירו גילה חטאתו אסור לו לגלו

ואסור להתפאר ולומר הוא גילה ואני לא מגלה משום שבזה מגלה החצי. ההולך מאחד לשני ואומר לו כך וכך שמעתי על פלוני, אע"פ  
 שהוא אמת, הרי הוא מחריב העולם, ועובר על "לא תלך רכיל בעמך". האומר דבר לחבירו אסור לגלותו בלי רשותו.

האומר לחבירו שבבית פלוני מצוי אש הרי זה לשון הרע. והאומר אל תדברו על פלוני כדי שלא אומר מה אני יודע   -שון הרעאבק ל
עליו, וכדומה, הרי זה אבק לשון הרע. ואסור לספר אדם בשבחו של חבירו לפני שונאו, שמתוך כך בא לידי גנותו, אבל לפני אוהבו 

 וק וקלות ראש ולא מתוך שנאה, או שמספר בדרך רמז. מותר. וכן המספר לשון הרע דרך שח

המספר לשון הרע נענש על הנזק שהזיק לחבירו, ועל ששמח בקלון חבירו במקום לשמוח בכבודו כדכתיב   -עונש המדבר לשון הרע
המדבר לשון הרע   "ואהבת לרעך כמוך", ועוד רעה יש בזה שהוא מתגאה, והמספר לשון הרע על היתומים והאלמנות עונשו גדול יותר.

 על גבאי צדקה כשרים אין ערך לעונשו, מכמה טעמים.  
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חוטא שאינו ירא שמים, כמו הפורק עול מעליו ואינו נזהר מעבירה שאיסורה מפורסם, מצוה   -באיזה אופנים מותר לדבר לשון הרע
וכן מי שהוא חוטא בעצמו אסור לו   לפרסם חטאיו ולהבאיש ריחו לשם שמים כדי שיתרחקו ממנו, אבל אסור לגלות פשעו להנאתו,

לגלות פשע של חוטא אחר, כי ודאי אין כוונתו לטובה. ובמקום שיתכן שאם יגנה את החוטא הוא יצא לתרבות רעה אין להכלימו  
ברבים. ומותר לדבר לשון הרע על בעלי המחלוקת. ומצוה לדבר לשון הרע כדי למנוע משניים לחטוא יחד. דבר שהתפרסם באפי  

 אין בו משום לשון הרע, אא"כ הוא מתכוון לפרסמו יותר, או שהמספר הזהיר את השומעים שלא יספרו. תלתא

ירא אלוקים חובה לדונו לכף זכות אף כשהדבר נוטה יותר לחובה, ואדם בינוני יש לדונו לכף זכות בדבר מסופק, וזו   -לדון לכף זכות 
גם אותנו לכף זכות, ודבר הנוטה לחובה באיש שרוב מעשיו לרעה, יש להכריע  מצות עשה דכתיב "בצדק תשפוט עמיתך", והקב"ה ידון  

 מעשיו לכף חובה. 

אמרו חז"ל כל המספר לשון הרע כאילו כפר בעיקר, ושקול עוון זה כנגד עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות   -חומר וגנות חטא לשון הרע
ים, וגם קשה לו לעשות תשובה מחמת שהוא רגיל בכך, וגם החטא קל דמים, והביאור בזה הוא שבעל הלשון חוטא מספר רב של פעמ

בעיניו ולכן לא ישוב בתשובה, וגם אם ישוב בתשובה אינו זוכר על מי דיבר כדי לבקש מחילה, ופעמים אין הנזק שגרם ידוע לו, והמדבר  
חתם גזר דינם של אבותינו במדבר אלא בעוון  בפגם משפחה אין לו מחילה עולמית, והרגיל בלשון הרע פעמים ידבר כלפי מעלה, ולא נ

לשון הרע, ואין התורה מגינה על בעלי לשון הרע )דלא אמרו עבירה מכבה מצוה ואין עבירה מכבה תורה אלא על העובר בדרך מקרה(. 
אין לו חלק לעוה"ב. וחטא זה אין בו רווח למספר, ולכן אין פריקת עול כמו לשון הרע. והמכלים חבירו בפני אחרים על מעשי אבותיו  

וכת מספרי לשון הרע אין מקבלים פני השכינה. ולשון הרע הורגת את המספר והמקבל ואת מי שסיפרו עליו. המספר לשון הרע הרי  
הוא מבייש את עצמו, כי דרך כל אדם לדבר במה שמונח בליבו, והפוסל אחרים זה מראה שהוא עצמו פסול, ובעל הלשון הוא דומה  

 את הלכלוך. לזבוב שמחפש 

אדם האוהב לדבר לא ידבר דברים בטלים אלא בדברי תורה והבאת שלום, וללמד לרבים לעשות טוב   - הדרך להזהר מלשון הרע 
ולהתרחק מהרע. ומי שכבר הורגל לדבר דיבורים אסורים ורוצה להפסיק, יעשה גדר להתרחק מחביריו הראשונים שהיה מדבר עמהם, 

 שבת לבדו ולעסוק בתורה, ויתחבר עם החסידים, וכשיתרגל בזה ימים רבים ימצא רפואה למכתו.וירגיל עצמו בשתיקה, וירבה ל 

כיון שהרבה דברים תלויים בלשון יש לאדם לשמור לשונו מאד, וכתיב "מי האיש החפץ חיים אוהב ימים    -מות וחיים ביד הלשון
מלך פרס שחלה ואמרו שרפואתו היא להביא לו חלב לביאה  לראות טוב, נצור לשונך מרע". וכתיב "מות וחיים ביד הלשון" מעשה ב

וכו', וצריך האדם להתבונן שכל ענייניו לטובה ולרעה תלויים בלשון, ויכול לעשות עבירות גדולות ע"י הלשון, ומאידך יכול לקיים בה  
 ברב טוב הצפון לצדיקים.   מצוות רבות לדבר דברי תורה ויראת שמים וכו', ואז יהיה אהוב למטה ונחמד למעלה, ויהיה שכרו

 שער התשובה 
הכבוד, ואמרו ז' דברים קדמו לעולם תורה ותשובה וכו' )כי עיקר    אמרו חז"ל גדולה תשובה שמגעת עד כסא  - גודל מעלת התשובה

הבריאה היא בשביל האדם, ולכן הקדים התורה שהיא קיום העולם, ואח"כ התשובה מפני שלולא התשובה לא היה העולם קיים דור  
וגיהנום וכסא הכבוד שהם מקומות לשלם לאיש כמעשיו, ואח"כ הזכיר בי ת המקדש ומשיח מפני שאז  אחד, ואח"כ הזכיר גן עדן 

לעולם(.   השבעה  אלו  הקדים  ולכן  הבורא,  לעבודת  היא  האדם  בריאת  שעיקר  כולם  וידעו  הרע,  יצר  יהיה  ולא  דעה  הארץ  תימלא 
והתשובה היא טובה גדולה, ואף מי שהרבה לחטוא יכול לשוב בתשובה, והקב"ה עוזר לשבים למעלה מכוחם, ובעל תשובה אינו מרוחק  

החטאים, אלא לפני שעשה תשובה הוא רחוק מד' והוא שנוא ומשוקץ ומתועב, ואין תפילתו מתקבלת, ועושה מצוות   מהקב"ה מפני
וטורפים אותם בפניו, וע"י התשובה הוא מודבק בשכינה, והוא אהוב ונחמד לפני הבורא כאילו לא חטא מעולם, ושכרו הרבה לפי  

חטא מפני כבישת היצר, ומקבלים ממנו את המצוות בנחת ושמחה. והבטיחה שטעם טעם חטא ופרש ממנו, ומעלתו גדולה ממי שלא  
 תורה שבסוף הגלות יעשו ישראל תשובה ומיד הם נגאלים. והתשובה מקרבת את האדם לשכינה.

א' מפני שעבודת התורה והיראה וכל המעלות שהאדם חייב בהם המה רבים מאד מאד, ואילו    -למה יקדים האדם לשוב בבחרותו
אדם עוברים מהר כצילו של עוף הפורח, ובאמת אף אם יעשה האדם ככל יכולתו ישיג רק מעט מן המעלות, ואם ימתין שיסורו ימי ה

ממנו הטרדות, הנה טרדות העולם אינן פוסקות. ב' מפני שככל שיעבור הזמן ירצה עוד עולם הזה. ג' הזמן מתמעט ומלאכת התורה 
ו'  ותיקון הנפש והשגת המעלות מרובה. ד'   היצר הולך ומתגבר וכבר לא יוכל לשוב בתשובה. ה' אולי ימות לפני שיחזור בתשובה. 
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בהמשך יהיו עוונותיו ישנים, ולא ידאג כבתחילה. ז' כשהאדם בא בימים נחלש כח היצר, והאדם לא מקבל שכר על התשובה בזמן זה 
 כמו בימי בחרותו. ולכן יקדים האדם לתקן נפשו.

א' שידע כל המצוות והעבירות, ועי"ז ידע איזה מצוה חיסר ועל איזה עבירה עבר, כי הרבה דברים אינם    -שובהז' דברים הנצרכים לת
ידועים )כגון חומר איסור דרבנן, התרחקות מנשים, תפילה בכוונה, דיבור בבית הכנסת, שחוק וקלות ראש, צדקה, שבועה וקללה, 

ידות רעות, נטילת ידים, נזיקין בין אדם לחבירו, הלכות שבת(, ומי שאינו בקי  הזכרת שם שמים, וביטול תלמוד תורה כנגד כולם, מ
במצוות נכשל הרבה. ב' שידע את רעת העבירות שעבר, ולא יחשוב שזה לא כ"כ רע. ג' שידע ויאמין בגודל חומר העונשים. ד' שידע  

. ה' שידע שהתשובה היא רפואה שלימה לעבירות. ו' שכל העבירות הגדולות והקטנות, וכל ענייניו, הכל כתוב בספר ואין בהם שכחה
שיכיר גודל טובות הבורא עליו, וכמה חייב בעבודתו, ויחשב הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה. ז' יכין עצמו בכח גדול  

 לפרוש מהעבירות אף שכבר הורגל בהם. והקובע בליבו אלו הז' עניינים, הרי הוא קרוב לדרך התשובה.

יגון ואנחה בליבו    ג'שיעזוב דרכיו הרעים ויגמור בליבו שלא לחזור עליהם.    ב' שיתחרט על מעשיו הרעים.  א'    -שרים עיקרי התשובהע
יגון וצער במעשים כמו צום ובכי ומספד ובמלבושים ובמיעוט תענוגים, והבכי מכפר על שהלך אחרי עיניו, ומיעוט   ד' על החטאים.  

ידאג מעונש עוונותיו, כי יש עוונות שהתשובה תולה ויסורים ממרקים, וכן ידאג שלא לא יעשה תשובה   'ההתענוגים מכפר הקרבנות.  
ישפיל עצמו ויכנע בליבו ע"י הכרת הבורא, וע"י ההכנעה יתקרב אל    ז'יתבייש על עוונותיו מהשי"ת.    ו'כראוי, ושמא יתגבר יצרו עליו.  

, כי זה קצת לעומת מה שהוא חייב לעשות, ויעבוד את ד' בהצנע, ולא יחפש כבוד  ד', ולא יחזיק טובה לעצמו על כל המצוות שעשה
ישבור את התאוה, ויתרחק ממותרות, כי  ט'  יעשה מעשים של הכנעה, כמענה רך ומלבושים פשוטים ועינים שחות.    ח'על מעשיו.  

יתקן את מעשיו   י'מותר יפרוש ג"כ מן האסור.  התאוה גורמת לקלקול המעשים, והיא שורש כל הפעולות, וגם כי ע"י שהוא פורש מן ה
יחפש דרכיו לידע    י"אבאותו האבר שחטא בו, )חטא בראיה אסורה, יתנהג בשחות עיניים, חטא בלשון הרע, יעסוק בתורה, וכדומה(.  
ע חומר כל חטא, יד  י"בבמה חטא, כדי להזהר מלשוב ולחטוא, ולידע כמה חטא ולהוסיף הכנעה, וכדי לעשות גדרים שלא יחטא עוד.  

ויוסיף הכנעה.   יהיו העבירות הקלות דומות בעיניו כחמורות, משום גודל המזהיר עליהם, ומשום שרבוי    י"גועי"ז ימרר ליבו בוידוי 
הפעמים מחמיר את העבירה, ומשום שהמתרגל בעבירה הרי הוא כפורק עול וכמומר לדבר אחד, ומשום שכשחוטא בדבר קל ימשיך 

יתוודה על חטאיו, ועל חטאי אבותיו שנענש עליהם אם ממשיך בהם, ובעת הוידוי יגמור    -הוידוי    י"דחמורים.    לחטוא גם בדברים
בלבבו שלא לחזור עליהם, כדי שלא יהיה כטובל ושרץ בידו. )וענין גדול הוא הוידוי, שכל המתוודה יש לו חלק לעוה"ב, ועיקרו של  

י לפניך ועשיתי כך וכך, והרי ניחמתי ובושתי במעשי, ולעולם איני חוזר לדבר זה", וכל וידוי הוא לומר "אנא ד', חטאתי עויתי פשעת
המרבה להתוודות ומאריך בענין זה הרי זה משובח, וגם אמירת אבל אנחנו חטאנו היא עיקר הוידוי, וטוב לפרש החטא שלו בתוך 

יתפלל לד' שיעזור   ט"ובסוף הוידוי יאמר סרתי ממצוותיך וכו'(.  הוידוי, כגון כשאומר אשמתי יאמר אכלתי דבר אסור, וכן לכל הא' ב', ו
ירדוף חסד ואמת, וזה מועיל רק כששב בתשובה, והמחזק    י"זיתקן את מה שקלקל כהשבת הגזילה וכדומה.    ט"זלו לשוב בתשובה.  

יעזוב את החטא כשבא לידו והוא  י"טיזכור תמיד את חטאיו.  י"חידי אנשי האמת ומקדש את ד' נמחל לו עוון חילול ד' עם התשובה. 
יוסיף יראה, וזה מדרגה עליונה מן התשובה.   יכולתו. והנה יש ישיב רכ'  בתוקף תאוותו, ואם לא נזדמן לידו הנסיון,  בים מעוון כפי 

 מדרגות רבות לתשובה, וכפי מדרגת התשובה יזכה האדם לקירבת ד', ואין הנשמה טהורה בשלימות אא"כ יטהר האדם את ליבו. 

המחטיא את הרבים או מנועם מעשות מצוה. המטה אחרים לדרך רעה.    -יש באלו משום חומר העוון -דברים מעכבים את התשובה
ו יוצא לתרבות רעה ואינו מוחה בו, וכן באחרים כשיכול למחות בהם. האומר אחטא ואשוב או אחטא ויוה"כ מכפר. הרואה את בנ

בפני עושיהם דרכי התשובה  נועלים  על    -והדברים דלהלן  על דברי חכמים. המלעיג  מן הציבור כשעושים תשובה. החולק  הפורש 
ם הקהל להעמיד אדם שיוכיחם על חטאיהם(. ויש דברים שא"א לחזור בתשובה המצוות. המבזה רבותיו. והשונא את התוכחות, )וצריכי

המקלל את הרבים. החולק עם הגנב. המוצא אבידה ואינו מכריז עליה. האוכל מאכל עניים וכדו'   -שלימה כי אינו יכול לתקן כראוי
האוכל מסעודה    -אינו חוזר בתשובה מהם  העוברים מעיר לעיר. המקבל שוחד להטות דין. ויש דברים שהם קלים בעיני האדם ולכן 

שאינה מספקת לבעליה. המשתמש בעבוטו של עני. המסתכל בעריות. המתכבד בקלון חבירו. החושד בכשרים בליבו. ויש עוונות 
רכילות, לשון הרע, בעל כעס, בעל מחשבה רעה, והמחתחבר לרשע. אלו הכ"ד דברים אע"פ שמעכבים את    -שקשה לפרוש מהם

 ינם מונעים אותה, ואם שב מהם הרי הוא בעל תשובה ויש לו חלק לעוה"ב.  התשובה א

הנה יש הרבה עוונות שאין האדם יודע שעבר עליהם, כגון התובע אדם לדין כדי להקניטו ולהפסידו עבר על גזל,   -ידיעת החטאים
והמשביע את חבירו שלא כדין יש לו עונש על זה, וכהנה רבות, וכן חסרון בכוונה בתפילה ובברכות, וענייני המידות, ועל כן הרוצה  

זה ויתבונן אם מקיימו כראוי, וכן ילמד בספר המצוות כל מצוה וענינה, וזה הדרך הגדול  לשוב בתשובה שלימה צריך ללמוד ספר מידות  
 בדרכי התשובה.
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עבירות שבין אדם למקום יעשה בהם תשובה באותו ענין שעבר, מצות עשה שלא קיים ישתדל לקיים, ואם    -דרך תיקון החטאים
ת שבין אדם לחבירו לפעמים קשה מאד לעשות תשובה, כגון שאינו  עבר על לאו יתן אל ליבו שלא יעבור מעתה ואילך, אולם במצוו 

יודע ממי גזל, או שאין לו מה להחזיר, או שבא על הערוה והוליד ממנה בן, או שהורגל בשקר ולשון הרע, או שהדיח אנשים אחרים  
לקיימם, הקב"ה יסייע בידו לעשות מדרך הישר, או שהיה יכול להוכיח ולא הוכיח, ואמנם אם האדם ילמד דרכי תשובה וימסור נפשו  

תשובה גם באופנים אלו, ואם גזל ואינו יודע ממי גזל יעשה בהם צרכי רבים, ואין התשובה נמנעת מן החוטא אלא מפני רוע ליבו.  
לה, אין מתכפר לו אם לא ביקש מחילה, והמקניט את חבירו יביא ג' שורות של ג' בני אדם ויבקש מחי  ובעבירות שבין אדם לחבירו

 וא"צ לבקש יותר מג' פעמים, ואם מת יוליך י' בני אדם על קברו.

  ד'השב מחמת ראית אחרים נענשים.  ג'  השב מחמת שמיעת תוכחה.    ב'השב מיראת ד' ואהבתו.    א'  -ישנם ד' סוגים של תשובה
י רוב צרותיו, המשכיל  נענש. ואף שהתשובה מקובלת גם אם ישוב החוטא מחמת  ד' השב מחמת שהוא עצמו  שוב מחמת הכרת 

 ואהבתו.

אדם שיש לו צרות, עליו להבין שהחטאים גרמו לצרות וממילא הוא יחזור בתשובה,    א'   ו' דברים מעוררים את האדם לתשובה:
ואע"פ שבני אדם לא מוחלים כשאדם מבקש מהם מחילה מחמת שהוא צריך שיעזרו לו בעת צרתו, הקב"ה מתרצה בזה בחסדו, אך 

רתו, עונשו כפול, ואם אומר שהיסורים הם מקרה, יש עליו קצף גדול שאינו מאמין שמחמת עוונותיו מתייסר.  אם לא ישוב בעת צ
ומטרת היסורים הם כדי לכפר עוונותיו, וגם כדי להחזירו בתשובה, ועל האדם לדעת שהצרות הם לטובתו, ויתענה ויחפש במעשיו, 

בימי הזקנה וחלישות הכח האדם ב'  מצא עוונות בידוע שזה יסורים של אהבה.  כמו שציבור חייבים להתענות כשיש להם צרה, ואם לא  
מתעורר לשוב בתשובה, ומי שאינו שב בזמן זה עונשו כפול, ואין זה אלא ממיעוט אמונה וידיעת החטאים, והאנשים שעיקר עסקם  

ע"י מוסר החכמים אדם מתעורר    ג'ה ומצוות.  בעניני גופם והבלי העולם, כמה תחתונה היא מדרגתם, ובימי הזקנה יתנו לב לבקש תור
לתשובה, והמקבל על עצמו לקיים כל התוכחות, יש לו שכר בשעה קלה על כל מה שקיבל על עצמו לעשות, וזהו ענין מעשיו מרובים  

מה שילמד, ומי  לימוד התורה והמוסרים מעורר לתשובה, ויתן אל ליבו לקיים כל    ד'מחכמתו, ומי אינו מתעורר מתוכחה עונשו כפול.  

בעשרת ימי תשובה יעורר את ליבו ויחרד, ויחפש עצות איך להנצל מן המשפט, ויקבע ה'  שלא יקיים מה שלמד פשעו גדול יותר.  

לעולם יראה  ו' עיתים לחפש דרכיו ולשוב בתשובה, וימים אלו הם ימי רצון והתפילה נשמעת בהם, וע"י התשובה יזכה לכפרת יוה"כ. 
לו הוא נוטה למות, שהרי אין האדם יודע את עיתו, ויזכור שאחרי המיתה הוא צריך לתת דין וחשבון על מעשיו, אדם את עצמו כאי

ויתודה על חטאיו בלב נשבר כאילו הוא עומד למות, ויחדש מצוה בכל יום כאילו היום הוא מת שבזה הוא דומה כמי שקיים את כל  
 התורה.

שהוא   -תשובת הגדרב'  ו נסיון דומה לראשון והוא נמנע מהעבירה, וזו תשובה שלימה.  שמגיע ליד  -תשובה הבאה  א'  - סוגי התשובה

ד'  שהוא ממעט בהנאתו ומצטער כנגד מה שנהנה בעבירה.    -תשובת המשקלג'  עושה גדרים כדי להמנע מהעבירה, וע"ע בזה להלן.  
 היו רגילים בתענית אפי' על חטא קל מאד. שהוא מקבל עליו צער כפי העונש האמור בתורה, ומצינו בתלמוד ש -תשובת הכתוב

מצינו בחסידים גמורים שהיו גודרים עצמם מעבירה, ומצינו שאברהם היצר השלים עימו ולא    -איך יגדור האדם את עצמו מהעבירה
בתענית, וי"א   היה צריך להלחם בו, אבל דוד שראה שהיצר קשה וצריך להלחם בו בכל יום ואינו יכול לו, עמד עליו והרגו, י"א שהרגו

שפרש מן האשה לגמרי, וכל אחד צריך לגדור גדרים כפי שהוא מכיר את עצמו שיש לו איזה תאוה, והראש לכל הגדרים שישמור עיניו  
ממה שאינו שלו, שעי"ז ליבו שמור, ונמצא כולו שמור. והגדר המועיל הוא מיעוט התענוגים וההנאות באכילה ושתיה, ויהנה רק מריח  

ת חמין, ומאכלו המועט יהיה מתוקן ומתובל יפה כדי שהמעט יועיל לו, ויניח מעט מהשלמת תאוותו, ולא ישתה יין כי אם  טוב ומרחיצ
מזוג, ואין צריך לומר שלא יאכל דבר המזיק לו, שזו עצת היצר להסיתו לדרך המות, וכן בכל ההנאות לא ימלא כל תאוותו, כי אחרי  

עשות איסור קל, ואח"כ איסור חמור, אבל לא יענה את נפשו כי זה גורם שלא ילמד תורה כראוי, שהתרגל למלא תאוותו, היצר מסיתו ל
והפסדו מרובה משכרו, ויתענה לפי הצורך אא"כ זה יגרום לביטול תורה ומצוות. והתענית יש בה ב' טובות, א' התענית מכפרת, ב' עי"ז  

ול לכל העבירות שרגיל בהם, שיקנוס את עצמו לתת צדקה או לצער גופו, נמנע מלעבור עבירה כדי שלא יצטרך להתענות, וזה גדר גד
 ועי"ז ימנע מהעבירות. 

העושה תשובה וחוזר לסורו לעולם יכול לעשות תשובה, אך יש להחמיר בזה יותר מבתשובה הראשונה. מי שהיה רשע   - כח התשובה 
הבה זדונות נעשים לו כזכויות, ואם עשה תשובה מיראה כל ימיו ועשה תשובה, הקב"ה מקבלו, ולא עוד אלא שאם עשה תשובה מא

נעשים לו כשגגות. גם אותם שאין להם חלק לעוה"ב ונדונים בגיהנום לדורי דורות, או המחטיאים את הרבים, אם עשו תשובה נרצית  
 תשובתם, וכדמצינו באחאב ומנשה. 
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של צומות וצער שצריך החוטא לצער עצמו, )ומפרט    כל עבירה יש לה שיעור אחר  -כמה צריך האדם לצער עצמו לצורך התשובה
השיעור בענייני עריות, רוצח, משומד, נשבע לשקר או מעל בחרם, שחוק וקלות ראש בבית הכנסת, גניבה וריבית, מסירה, רכילות, 

בעל תורה יש להקל עליו הכה חבירו או ציערו, חלול ד'(, והכל לפי ענין האיש כמה יכול לסבול בענין התשובה, ומי שהוא חלוש והוא  
במיני התעניות והצער, יוסיף על לימודו, ויעשה חסד ואמת וכו', ויתענה לכל הפחות יום אחד בשבוע ובאותו היום יפנה עצמו מכל 

 דבר וכו'. 

ו ומזלזלים אף  הוא עוון גדול מאד, ות"ח שמזלזל באיזה דבר שאין גופו עבירה הרי זה חילול ד', מפני שבני אדם לומדים ממנ  חילול ד' 
בגופי העבירות, וצריך האדם להזהר מאד בכל מעשיו שלא ילמדו ממנו להקל ולזלזל, ואמרו חז"ל נח לו לאדם שיעבור עבירה בסתר 
ואל יחלל שם שמים בפרהסיא, ואמרו אם אדם רואה שיצרו מתגבר עליו ילך למקום שאין מכירים אותו וילבש שחורים וכו', ואין 

לו לעבור שם העבירה, אלא שע"י מעשים אלו לבו ישתבר וימנע מן החטא. ואמרו כל העובר עבירה בסתר ראוי לו  הכונה ח"ו שהותר  
 שלא בא לעולם, וכאילו דוחק רגלי שכינה.   

ביותר, וככל שבושים במעשיהם זכותם מרובה ומעלתם מתגדלת, )אך  חטא גדול להזכיר    דרך בעלי תשובה להיות שפלים וענוים
 לבעל תשובה מעשיו הראשונים(, ועל בעל תשובה לדרוש במעשים טובים, ולהתרחק מהעוה"ז.

 שער התורה 

כתר ,  מלכות זכה בו דוד  כתר  כתר כהונה זכה בו אהרן,,  בשלושה כתרים נכתרו ישראל כתר תורה כתר כהונה כתר מלכות  - כתר תורה
"יקרה    ז"לואמרו ח  ,כתר תורה גדול מכתר כהונה ומכתר מלכותוכל מי שירצה יבוא ויטול.    תורה הרי הוא מונח ועומד ומוכן לכל ישראל

 לא יסיח דעתו  ,ולהיות מוכתר בכתרה של תורה  למוד תורה כראוימי שנשאו לבו לוהיא מפנינים" מכהן גדול הנכנס לפני ולפנים.  
וכו', ואם יחשוב   אלא כך היא דרכה של תורה פת במלח תאכל  ,לדברים בטלים, ולא ישים אל לבו שיקנה תורה עם עושר וכבוד כאחד

ואין   שיקבץ ממון ואח"כ ילמד, אינו זוכה לכתרה של תורה, אלא צריך לעשות תורתו קבע ומלאכתו עראי, ויקיים מ"ח קנייני תורה.
ומן    ,טוביםהמעשים  האדם לומד בתורה חכמה ודרך ארץ וענוה וצניעות וכל  ולא למי שמרבה בסחורה. וההתורה נקנית לא לגסי הרוח  

 .אבל לעולם הבא: "עין לא ראתה אלוהים זולתך" וזה בעולם הזה,השמים עושים לו צרכיו, והתורה משמרתו ומגדלתו ומרוממתו, 

ד ולומד על מנת ללמוהיינו שמי ש  ,לפי שהתלמוד מביא לידי מעשהכנגד כל המצוות,    תלמוד תורה שקול  -תלמוד תורה כנגד כולם
ל לעשות,  ואינו יכול לקיים כל המצוות, ובשעה שאינו לומד עושה כל מה שיכבתורה    קביעותוומפני    ,וללמד לשמור ולעשות ולקיים

ואינו עושה, או שעושה  מצוה  אז  בזה מראה דעתו שחפץ בעשיית המצווה. אבל מי שהולך בטל פעמים רבות, והיה יכול לעשות  ש
 על זה לא נאמר תלמוד תורה כנגד כולם.  מצוות בלא לדקדק בהם כראוי, 

בר אחר כי אם בשמועתו, וילמד בלי הסח הדעת, ולא לחשוב בשום ד  צריך הלומד להיות זריז וזהיר ללמוד  -חיוב הלימוד התמידי
יחשוב בלבו על שמועתו, ויהא דעתו על לימודו    ואם אינו יכול ללמד בפה  ,תמיד יומם ולילה, ואף כשהוא הולך בדרך או שוכב במיטתו
היה  ואם לא  פנה לבו לבטלה מיד הוא שוכח מה שטרח כל ימיו.  ממי ש. ושלא יסיח דעתו מלימודו, ואז קיים והגית בו יומם ולילה

עבירה. אבל כשהאדם לומד  והבטלה מביאה לידי שעמום ולידי    ,בטלהאדם שוכח מה שלמד היה לומד את כל התורה ואח"כ הולך  
  , אז נותן אל לבו לעשות הטוב   ,התורה מביאה לידי מעשים טובים, כי כאשר הוא עוסק בתורה והוגד לו עונש העבירות וזכות המצוות

 תו מן העון.ויגיעת התורה משכחת ומונעת או

אלא לשם   מדו אביו תורה שלא לשמהישל  שבגלל  אלישע בן אבויה, ומצינו בן מעשיו לשם שמיםייש לכל אדם לכו  -תורה לשמה 
בתורה לשמה    והלומד ויגעלעולם ילמד אדם אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה.    עפ"כ. ואןלסוף נהפך למי  כבוד,

שיג בעצמו. והלומד ואינו מקיים מה שלמד הרי התורה נעשית אצלו כזונה, והמורה הוראות ואינו  מגלים לו דברים שלא היה יכול לה
 עושה אין דבריו מתקבלים, ולא המדרש עיקר אלא המעשה.

, תורה שבעל פהוזוהי  כל המצוות שנתנו לו למשה בסיני בפירושן ניתנו,    -סדר מסירת התורה והחיבורים שנתחברו לאורך הדורות 
 לימדו אלא    את פירוש התורה לא כתבונתן ספר לכל שבט וספר אחד נתנו בארון, ו  ב את כל התורה בכתב ידו קודם שמת,ומשה כת

  ששמע מרבותיו  מהכותב לעצמו    היה הנביא או ראש בי"ד  רבי יהודה הנשיא  ועדלזקנים וליהושע ולשאר כל ישראל, ומימות משה  
דברים שנתחדשו בכל דור ודור בדינים שלא  כן היו כותבים  ששמע, ו  מה, וכן כל אחד ואחד כותב לעצמו כפי כוחו  ומלמדו ברבים



 י מוסר תמצית ספר

85 
 

שהתלמידים מתמעטים  כשראה רבי יהודה הנשיא  מידות והסכימו עליהם בית דין הגדול. ו  מי"גלמדום מפי השמועה אלא במידה  
ישראל, אז חיבר המשניות להיות ביד כל אחד ואחד, כדי שילמדו במהרה והולכים והצרות מתחדשות ובאות והיתה תורה משתכחת מ

והיו לפניו גדולי החכמים שקבלו ממנו, ועמהם אלפים ורבבות משאר   ,ולא ישתכחו. וישב כל ימיו הוא ובית דינו ולימדו המשנה ברבים
חיבורים   חיברו  כן  גם  הנשיא  יהודה  רבי  של  ותלמידיו  וספרי  כמוהחכמים.  וכו'ותו  ספרא  המשנה ספתא  עיקרי  ולהודיע  לבאר   , .  

קרוב לג'  התלמוד ירושלמי בארץ ישראל,  את  חיבר  וריו"ח  להם מחלוקות בפירוש המשניות והברייתות והתוספתות,  והאמוראים היו  
ביאור  פרש דברי המשנה ולוענין התלמודים הוא    ,התלמוד בבליאת  חיבר רב אשי בבבל  מאות שנה אחרי החורבן, וכמאה שנה אח"כ  

יתבאר    והתוספתא וכו'   ומשני התלמודים  ,עמקותה, ודברים שנתחדשו בכל בית דין ובית דין מימות רבנו הקדוש ועד חיבור התלמוד
,  האסור והמותר, הטמא והטהור, החיוב והפטור, הפסול והכשר, כמו שהעתיקו איש מפי איש עד מפי משה רבנו זכרונו לברכה מסיני 

עשו ,  ושמרתם את משמרתיוכמו שכתוב בתורה  זרו חכמים ונביאים שבכל דור ודור לעשות סייג לתורה,  יתבאר מהם דברים שג וכן  
בי"ד של כל דור, דכתיב "לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין  וכן יתבאר מהם המנהגות והתקנות שהתקינו  .  משמרת למשמרתי

ן בית דין של אותו הדור במידות שהתורה נדרשת בהן, ופסקו וכן משפטים ודינים מופלאים שלא קבלום ממשה, ודנו בהושמאל",  
הכל חיבר רב אשי בתלמוד, מימות משה ועד ימיו. ואחר בית דינו של רב אשי, נתפזרו ישראל בכל    ,אותם הזקנים וגמרו שהדין כך הוא

עים דרך המשפט  יודהם היו מרה, וועוסקים בתו  , והם היובכל עיר ומדינה  לא למדו תורה אלא יחידיםו  , ונשתבשו הדרכים,הארצות
וב  "כ עמדואח והיאך הוא.   והוציאו לאור תעלומותיו של התלמוד  וכתבו תשובות לשואלים על דברים קשים  ארו ענייניויהגאונים   ,

ד  מי שאינו יכול לירוחיברו גם ספרי הלכות פסוקות לצורך השעה ל  חבורים לבאר התלמוד,  חיברו  גם הגאונים שבכל דורשבתלמוד, ו
וכן עוד רבנים חיברו חיבורים כמו הרוקח והיראים    ה,כלל כל התורה שבעל פה בספר אחד בלשון קלוהרמב"ם  לעומקו של תלמוד.  

שראה בימיו מיעוט    רש"יו .  כי ראו שנתמעט בעוונותינו הרבים ידיעת התלמוד, ואין אדם יכול לידע אם לא מתוך ספר פוסקיםוכדו',  
למוד, ללמד בני ישראל דעה. ואחר כך עמדו יוצאי ירכו ושאר רבנים, ופלפלו פלפול גדול עד שחיברו  הלבבות נתעורר לבו לפרש הת

 הלימוד. את  להקל  כדי  ובאו גדולים אחרים וקיצרו התוספות ההן    ואחר כך בעוונותינו הרבים רבו הצרות ונתמעטו הישיבות,,  התוספות

, דברי תורה מחודדים בפיך שאם ישאלך אדם דבר אל תגמגם ותאמר אלא אמור לו מיד  שיהו  "ושננתם לבניךכתיב "  -חובת החזרה
יה, וזה נאמר על דין קל מאד שהיום תנא מניה ארבעין זמנין ודמי לה כמאן דמנח בכיסואיתא בגמ'  חזרות,    וזה לא שייך אלא ע"י הרבה

וזה היה עיקר    מה מקומות בתלמוד, שהיו כולם רגילים בחזרה,ויש ראיות גדולות ברורות בכלא היו חוזרים עליו יותר משתי פעמים,  
וכל שלושים יום היו חוזרים    ,ולכל אחד היה לו סכום מנין כך וכך פרקים ליום, וכשהיו טרודים ביום אז היו פורעים בלילה  לימודם,

וס איניש ואף על גב דמשכח, ואף על  לעולם לגר  וכדאיתא בגמ'חוזרים תמיד,    וכן עשו בצרפת שהיתה תורתם אומנותם והיותלמודם.  
ואלו הרוצים היום ללמוד רק בעיון ופלפול לפני שיודעים צורת  מעיקרא לגמר איניש, והדר לסבר.    עוד איתאגב דלא ידע מאי קאמר.  

לא נכונות,  התלמוד א"כ איך יצליחו, ולא מגיעים עי"ז לידיעת התורה, ועי"ז עלולים להכשל בדברים רבים מחוסר ידיעה, ובהוראות  
נעשית עליהם ההלכה כמשא כבד ולא יוכלו עוד להביט , ורבים פורשים מן הלימוד מרוב טורח השמועות והדקדוק שאומר על פהו

נכשל בעבירה אחת ונתחייב מיתה לשמים, אם היה  ואיתא בגמ' שמי שואין להם יראת שמים.    שאר דבריםבה, ומתוך כך עוסקים ב
להקשות   היה צ"ל שאם היה רגיל  כי אם היה הפילפול עיקרוכו', ומבואר שרוב הגירסא הוא עיקר,    י דפיםרגיל לקרות דף אחד יקרא שנ

. וכן מבואר בגמ' שאנו כאצבע בקירא לסברא, והא דאיתא ששואלים אדם בעת שנכנס לדין אם פלפל  קושיא אחת יקשה שתי קושיות
המתעוררות בעת הלימוד, אבל אין הכונה שישב כל היום לפלפל, כי אז  בחכמה, היינו הקושיות והתירוצים שבגמ', או על הקושיות  

 כלימה.תשיגהו בושה וכשישאלו אותו ביום הדין מה קרית מה שנית 

 שער יראת שמים 

הנה אנו רואים בפסוקים ובחז"ל גודל חשיבות היראה, ושחובת האדם לירא מד' יתברך,    -החשיבות והחיוב לקנות יראת שמים 
לבדה   הא רוהיוגם המצוות יש לעשותם מתוך יראת ד',  יראת שמים,  כשיש  לאדם אלא    ה ליכל התורה אינה מועשו  יראה,ב  לוישהכל תו

  , וטוב מעט עם יראה מהרבה בלי יראה, ואין דבר בעולם שהוא שקול כנגד היראה.  עומדת לאדם לעולמי עולמים

יזלזלו בו, אז אחריתו עדי אובד כיון שאין    -ג' מיני יראה א' העושה מעשיו מחמת רק שירא מבני אדם ורוצה שיעריכו אותו ולא 
מחשבתו לקב"ה. ב' הירא מפני ד' שלא יענש או שיפסיד שכר, זה טוב, אך אינו עיקר הטוב כיון שכוונתו לטובת עצמו ולא לכבוד 

זכרו גדולתו וגבורתו, זו היראה האמיתית. ואמנם כיון שבדרך כלל בני אדם לא עושים  הקב"ה. ג' הירא רק מפני ד' ונרעד ומזדעזע ב
דברים בלי תועלת לעצמם, וקשה להגיע למדרגה השלישית, לכן מותר לעשות המעשים גם כפי הדרגה השניה, ולכן התורה מאריכה  

האדם לבקש את האמת לכבוד האמת, ודבר זה    בברכות וקללות כי זה מעורר את האדם לעשות טוב, אך זה נקרא שלא לשמה, ועל
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מצריך התבוננות גדולה, ולהבין מהי נשמת האדם, דהנה כיון שהנשמה נמצאת בגוף גשמי עם שאיפות גשמיות ותאוות, ממילא היא  
,  שוכחת את מקורה שהיא מכסא הכבוד, אבל ע"י התבוננות בחכמת הנהגת הבורא את העולם, ונזכרים שהוא ברא גם את הנשמה

ממילא האדם מתעלה עוד ועוד, וע"י ההבחנה בגבורות ד' נכנסת היראה בלב האדם, ואם האדם לומד סוד יחוד ד' וסוד חכמת הנשמה,  
 אז הנשמה לובשת בגדי מלכות ונכנסת לסוד היראה, )ואין רשות לשום אומה לספר תהילת ד' ולדעת את ד' אלא לישראל(.      

הנה האדם מורכב מנפש רוח ונשמה, הנפש הוא    - עליו לחזק את כח הנשמה כנגד הנפש והרוחהאדם מורכב מנפש רוח ונשמה, ו 
הכבד כי הדם הוא הנפש, והוא מביא את האדם להתאוות לאכול ולשתות, וכן לרצון לשליטה לעידונים ולשעשועים. הרוח הוא הלב, 

ה יש נפש ורוח(. והנשמה היא החכמה, והיא יושבת במח והוא מביא את האדם לרצות כבוד ושררה, ומביאה לכעס וגאוה, )וגם לבהמ
כמלך בגדוד, ודומה לבוראה, ומואסת בתענוגים, ומחכימה ומשכילה דעת, וכל רצונה לעבוד את ד' ביראה, ולהכין את עצמה לאחרי  

ת הגוף, ולהרבות ממון,  המיתה לשוב טהורה לבוראה. ונמצא שהאדם יש בו שני כוחות השולטים בו, הרוח והנפש מושכים אותו להנאו 
וללכת אחרי מחשבות הלב ומראה העיניים, ולדבר דברים בטלים, והנשמה מזכירה לאדם שאין רווח להשקיע בעולם החולף, אלא  
לעבוד את ד' ולדבקה בו. ואם האדם שומע בקול הנפש והרוח ממילא הנשמה נחלשת, ולכן מי שעושה עסק מאכילה ושתיה לא יחכם  

מה מתגברת על הרוח והנפש, אז היא יכולה להבין בחכמה העליונה, והאדם בא לידי ענוה. וכשהאדם מת נשארת רק  לעולם, ואם הנש
הנשמה, ואם האדם חטא הנשמה תיקלע בכף הקלע על ששמעה לרוח ולנפש, ונשמתו נכרתת, אבל הצדיק שנשמתו התחזקה על 

פון לצדיקים. והנה מקום משכן הנשמה הוא בלב, ושם נמצאת גם  הנפש והרוח היא צרורה מתחת כסא הכבוד, וזוכה לרוב טוב הצ
היראה, כי משם יוצאת המחשבה, והנשמה מתבוננת בכל המעשים, והלב בחכמתו רואה דברים רבים ברגע קטן, ובכח החכמה רואה  

והכוכבים, שאע"פ שגופו האדם את כל העבירות ותוצאות המעשים, ומסדר כל ענייניו בעולם, ויודע גם חכמת העליונים והרקיעים  
קטן מאד, נשמתו גדולה יותר מהשמים והארץ ועי"ז הוא יודע כל עניינם, והקב"ה גידל והשליט את האדם על כל הנבראים בעולם 
התחתון והעליון, ועליו לשעבד את הגוף לנשמה, ולהתבונן שלא נתן לו הקב"ה כל זה אלא כדי לעובדו בלבב שלם, כי לא נבראה כל  

והשמש והירח והכוכבים הגדולים והזכים, לצורך גוף האדם שהוא עפר רימה ותולעה, אלא לצורך הנשמה שהיא גדולה מכל   הבריאה,
 השמים והארץ.

, ויש בו כוח ללמוד חכמה ולהבין אליומשועבדים  וכולם  שהאדם נבחר מכל היצורים    הנה אנו רואים  - ראיות שהנשמה היא עליונה
זהו סימן מובהק לאדם שתהא נפשו צרורה בצרור החיים, אם הוא מקיים את התורה. גם    ,תחתון והעליוןהסודות העמוקים רזי עולם ה

ממה שאנו רואים שלעולם אין האדם שבע ממה שיש לו אלא תמיד רוצה יותר, והסיבה לזה   יש ראיה גדולה שהנשמה באה מלמעלה
נשמה, ושאר הבריות    כי יש בוהאדם הולך בקומה זקופה  לכן  ו,  היא שכיון שהנשמה היא עליונה היא מתאווה למעלות יותר גדולות

 הולכים על גחונם וכפופים.  

הנה גוף האדם יש בו דמיון של כל העולם התחתון והעליון, הראש דומה    - כשהאדם עושה רצון הבורא הרי הוא מושל על הבריאה
ולם, )עיי"ש שמאריך ומפרט הדוגמאות לזה(, ולכן  לרקיע ומה שיש בראש דומה למה שיש ברקיע, ושאר הגוף דומה למה שיש בע

נקרא האדם עולם קטן, וכן יש דמיון בין מעשי האדם בעולם למעשי הבורא, כגון מה שהאדם חכם ומכלכל ובונה ומשלם שכר ועונש,  
הקב"ה וכו', ומכח    ולכן ניתנה באדם הנשמה שהיא דומה מעט מזעיר לבוראה, )וכמו שאמר דוד מה הנפש ממלאה את כל הגוף וכו' כך

זה הנפש יכולה לשבח את הקב"ה(, וניתן באדם גם יצר הרע כדי שיעסוק בפריה ורביה ובבנין העולם, ולא יאמר מאחר שנגזרה גזירת  
ואם יעשה האדם רצון בוראו הרי הוא מושל בבריאה העליונה והתחתונה   המות מה לי לעמול עבור אחרים, והיה העולם נהרס ונאבד,

וכן כל הקדושים שהיו ה, וכדמצינו שאמר הקב"ה למשה הרף ממני ואשמידם, וכן במעשה קרח בלעה אותם הארץ על פיו,  כמו הקב"
, וכשישקוט האדם מלהתעסק בצרכי הגוף, יראה בחלומותיו בארץ, היו מושלים למעלה ולמטה ברצון הקדוש ברוך הוא כשעושים רצונו

 נסתרות שאינו יכול לראות כשהוא ער. 

"סוף דבר הכל נשמע, את האלהים ירא ואת  ן צריך האדם להתבונן מי בראו וממה בראו, ועי"ז יגיע לענוה ויראת השם, וכתיב  ועל כ
 ". מצותיו שמור, כי זה כל האדם

 תם ונשלם, שבח לאל בורא עולם.   
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 תומר דבורה 
 ובאלו דברים צריך האדם להיות דומה לבורא

בתבנית אברים דומה לבוראו, וממילא עליו להיות דומה לבוראו גם בפעולות, שזה עיקר הצלם והדמות העליונה, וכדי האדם נברא  
ועל כן ראוי לאדם להדמות אל פעולות הכתר שהם י"ג מידות עליונות של רחמים,    ,שלא יאמרו שצורתו נאה אבל מעשיו מכוערים

 :וכדלהלן

עד שיחזור בתשובה, למרות שבאותו רגע ממש שהאדם חוטא הקב"ה מחיה אותו,   אי האדםסובל את חטשהקב"ה  מי כ  - מי קל כמוך
ל עלבונות, ולהמשיך וסבובדומה לזה צריך האדם ל  .להפסיק לתת לו כח וחיות, וזה עלבון וסבלנות שא"א לתאר  ויכול באותו רגע

 למי שמעליבו.   גם להיטיב

קב"ה נושא הוהיה מן הדין שהקטיגור יגבה את חובו ויעניש את האדם מיד, אבל    קטיגור,  כשהאדם עושה עבירה נברא הנה    -נושא עון
סיגופיו, או שהקב"ה יבטלהו ע"י יסורים ומיתה או   ויתבטל הקטיגור ע"י, על מנת שהאדם יוכל לחזור בתשובה  ומחיה את הקטיגור
יותר מהמידה הקודמתע"י עונש הגיהנום,   גדולה   האת העוולאפילו  סבול  שי   ילמד האדם כמה צריך להיות סבלן  ומזה  , וזה מידה 

 ה קיימת.שעושים לו גם בשעה שהעוול 

מה שאדם אחר  בעצמו    האדם  תקן ובדומה לזה י  .רוחץ את האדם מן העוונות ומוחל לושלא ע"י שליח    בעצמוהקב"ה    -עובר על פשע 
 שהקב"ה בעצמו רוחץ לכלוך בגדיו.   , שהרייתבייש האדם לשוב לחטואמכאן ו .קלקל

את חבירו  להרגיש    ובדומה לזה צריך האדם  ., והוא מצטער בצערםהקב"ה מתנהג עם ישראל כאילו הם קרוביו ממש  -לשארית נחלתו
שכל ישראל הם שאר בשר מפני שנשמותיהם כלולות    ולרצות בטובתו כמו שהוא רוצה בטובת עצמו, מפני  ו,שאר בשרכאילו הוא  

את המצוה למרובים, וכל הנמנה מעשרה ראשונים בבית הכנסת מקבל שכר כולם,   )דמהאי טעמא אינו דומה מועטים העושים  ,יחד
 . בזה( וכל ישראל ערבים זה

,  מבטל את כעסו אף אם האדם לא חוזר בתשובה, ואינו מעניש אלא מצפה מתי ישוב אלא    לא כועס לעדהקב"ה    -לא החזיק לעד אפו 
לבטל את הכעס גם אם הוא מוצדק, וגם כשהוא   ובדומה לזה צריך האדם  .ישראל ברכות או בקשות כפי שטוב עבורםומתנהג עם  

כדמצינו שמצות "עזוב תעזוב עמו" נוהגת ב"חמור שונאך" ופירשו חז"ל דאיירי שהוא ) או את בניו,    רשאי להוכיח ביסורים את חבירו
 . (בדרך זו ינו יכול להעיד, ואמרה התורה שמצוה לקרבו באהבה אולי ישובמפני שראהו עובר עבירה, והוא יחיד שא שונאו

בשעה שמידת הדין מקטרגת באים מלאכים הממונים לקבל את החסדים שבני . שהקב"ה חפץ בגומלי חסדים  -כי חפץ חסד הוא
בזכות    ליה, נותרה מהם שאריתוכן בזמן החורבן שנתחייבו ישראל כ  .הזה ומראים את זה, והקב"ה מרחם עליהם  האדם עושים בעולם

חסד, וכ"ש  לו    לראות את הצדדים הטובים שיש למי שעושה לו רע, וזה יספיק בשביל לעשות ובדומה לזה צריך האדם  החסד שעשו.
 באשתו כמו שאמרו חז"ל דיינו שמגדלות את בנינו ומצילות אותנו מן החטא. 
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במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים  ש, כדמצינו  הקב"ה אוהב את החוזרים בתשובה יותר מכפי שאהבם קודם   - ישוב ירחמנו
שהאות ה' יש לה פתח "ל ן בזה הוא כמו שאמרו חזוהעני כיון שהם מתרחקים מהחטא יותר מאלו שלא חטאו. גמורים יכולים לעמוד,

משם, ולא יחזור החוטא מהפתח שלמטה מפני   יש לה פתח נוסף למעלה כדי שהחוטא יוכל לחזור אבל  למטה והיינו לצד של הרע,  
תר ממדרגת להתרחק מן החטא יותר מן הצדיק, ובגלל זה מדרגתו גבוהה יו  שבזה הוא יוכל בקלות לחזור לחטא, והיינו שהוא צריך

 . לקרב את מי שחטא כנגדו וחזר בו, יותר ממי שלא חטא כנגדו ובדומה לזה צריך האדם  הצדיק.

המצוות נכנסים לפני ד' בעולם הרוחני ונבנה מהם בנין דהנה    הקב"ה כובש את החטאים ולא נותן להם להכנס לפניו.  -יכבוש עוונותינו
)ומטעם אבל    א, שכל העולם הגשמי אינו כדאי למצוה אחת שעלתה לעולם הרוחני(,זה שכר מצוה בהאי עלמא ליכ  ולבוש נכבד, 

שנשארו לו רק   ומטעם זה מי שעשה ארבעים מצוות ועשר עבירות, לא אומרים  תשלום העבירות הוא מחלק הגיהנום הפחות והנבזה,
כר מצוותיו, וזה ש  עליה, ואח"כ מקבלאפילו צדיק גמור שעשה עבירה אחת נענש  ו  כיון שאינם משתוים זה לזה,  שלושים מצוות ח"ו,

לזכור את הטובות שחבירו עשה לו   ובדומה לזה צריך האדםחסד גדול שלא לקזז שכר נצחי ועליון במקום עונש הגיהנום הנבזה.  
 .הרעה ולשכוח את הרעות, ולא ינכה לו מהטובה בגלל

, על מה שהציקו לישראל)המכונים ים( ניש את הגוים  כאשר ישראל שבים בתשובה הקב"ה מע  -ותשליך במצולות ים כל חטאותם
שקיבל   שהוא הס"מ  שהשעיר  "ונשא השעיר את כל עוונותם אל ארץ גזירה",  והטעם להנהגה זו כענין   ,ומעביר עליהם את חטאי ישראל

על שגרמה לעונש   שחטאו איתה נהרגתה  ומטעם זה בהמ  לכן צריך לבטלו ממציאותו,ו  ,רשות להציק לישראל מקבל את עוונותיהם
שכל האומות  , וזה מה שחלם נבוכדנצרשהענישו את החוטא צריך לקבור את האבן של הנסקלים והסיף של הנהרגיםכן ו של החוטא,

ובדומה קצף מעט והם עזרו לרעה.    קב"השהוביותר  מפני שהקב"ה מתנחם גם על העונש ותובע את המעניש,    ,שיצירו לישראל יענשו
 .  כאילו לא חטאו קיבלו את עונשם, ולעזור להםכבר לקרב ולרחם על הרשעים אחרי שלזה צריך האדם 

לפי היושר   את המגיע להם   אים יעקב(שהם נקר  ,מתנהגים לפנים משורת הדין  שאינם)   בינונייםנותן להקב"ה    -תתן אמת ליעקב
 .לרחם על חבירו לפי היושר והאמתובדומה לזה צריך האדם . והאמת

להתנהג , ובדומה לזה צריך האדם  המתנהגים בעולם לפנים משורת הדיןאנשים  הקב"ה מתנהג לפנים משורת הדין עם    - חסד לאברהם 
 .עמהם ולחבבם ולהתחברעם הטובים והחסידים לפנים משורת הדין, ולהחשיבם 

גם אם יפגע ברשעים  ובדומה לזה צריך האדם ש.  הגונים מכח זכות אבות  הקב"ה מרחם גם על אלו שאינם  -אשר נשבעת לאבותינו
   .עלבונם ויתקנם כפי כוחו, מצד שהם בני אברהם יצחק ויעקב לא יתאכזר עליהם או יחרפם אלא ירחם עליהם ויכסה

כדכתיב "זכרתי  ,  ותמה זכות אבות  ,נויגם אם אין שום סיבה לרחם על,  מכח האהבה הראשונה  עם ישראלהקב"ה מרחם על    -מימי קדם
מצד שהיה זמן בקטנותו   כל אדם  רחם על. ובדומה לזה צריך האדם ל זו כוללת כל המידות כולם  לך חסד נעוריך אהבת כלולתיך", ומידה

 אוי להיטיב לו ולהתפלל על שלומו ולרחם עליו.  ונמצא שאין אדם שאין ר ,שעדיין לא חטא

 והמתנהג במידות רחמים אלו, זוכה שהקב"ה מתנהג עימו במידות אלו, ולכן יש לזוכרם תמיד, ולהשתמש בכל מידה לפי הצורך. 

 הקדושות.ע"כ למדנו י"ג מידות שהם פעולות הכתר. ומכאן עד סוף הספר מלמד רבינו שצריך להתנהג כעין עשר הספירות  

 ההתדמות לבורא במידות הכתר 
 :שמונה חלקיםעוד צריך האדם להידמות לקב"ה במידות ה"כתר" עצמו, ויש בזה 

מידת צריך ללכת במידת הענוה ולהסתכל כלפי מטה להפחית עצמו, שאין האדם מתגאה אלא בהרמת ראשו כלפי מעלה. ו  -ראש
לתחתונים, ואין שום דבר המונעו   הוהקב"ה משפיע על יד  ,מסתכלת תמיד למטה  היאו  ,ושורש הכתר  היא שורש כל המידות  הענוה

 ששום סיבה לא תמנענו מלהיטיב תמיד אפילו לבריות פחותות.ובדומה לזה צריך האדם  ואפילו לבריות פחותות, ,תמיד מלהיטיב

ובדומה לזה צריך האדם לחשוב רק בתורה ובגדלות מחשבת הכתר היא רק רחמים וטוב, והיא טרודה רק בסודות התורה,    -מחשבה
 ולהיטיב לאחרים.  השם ופעולותיו הטובות ובמחשבת התורה

כועסים, בחכמה אנשים המצח הכתר אין בו קושי כלל אלא רק רצון והוא מרצה את הגבורות, ובדומה לזה צריך האדם לרצות    -מצח
 . ע"י שיהיה נח לבריות

 ים טובים, ובדומה לזה צריך האדם להאזין רק לדברים טובים ומועילים. אוזן הכתר שומעת רק דבר -אוזן

להביט מה הוא יכול לעזור לנזקקים, ולא יתבונן  העין העליונה מסתכלת תמיד על דברים טובים, ובדומה לזה צריך האדם    -עיניים
 בדברים לא טובים. 
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 למחול ולעזור לכל אדם.   אלא יהיה ארך אפים ,שלא ימצא באדם חרון אף כלל -חוטם

 לקבל כל אחד בסבר פנים יפות ולהסביר פנים בכל מצב. פני הכתר מאירות תמיד, ובדומה לזה צריך האדם  -פנים

 פה העליון מדבר רק טוב, ובדומה לזה צריך האדם לדבר רק דברים נקיים וטובים. ה -פה

 יתנהג איתו באותה מידה. וכאשר האדם יהיה דומה לבוראו כנ"ל, הקב"ה 

וימים    כמו בשבתוהנה יש מידות נוספות השייכות לגבורות התחתונות וכדלהלן, אמנם יש זמנים או שעות שרק הכתר שולט בהם,  
, ואז יש לאדם להשתמש רק במידות הכתר שהם מידות של רחמים, כדי שדרך טובים ויום הכיפורים ובזמן התפילה ועסק התורה

 )פרק ב'(. .יו רחמיםהכתר יושפעו על

במידות הנ"ל, והמידה העיקרית והראשונה שיתפוס זו מידת הענוה,    על האדם להרגיל עצמו לאט לאט  - הוהדרך לקנות מידת הענ 
והיינו שלא ירגיש שיש לו שום חשיבות, ועי"ז יקנה את שאר המידות הטובות, והדרך לקנות מידת הענוה זה ע"י שיברח מן הכבוד 

וירצה להטהר מהם ע"י תוכחה ויסורים,  החסרונות שיש בגופו ובידיעותיו, ויחשוב תמיד על עוונותיו  חשוב על  תרגל ל ככל שיוכל, וי
יותר משאר יסורים, מפני שהבזיונות לא מפריעים לו בעבודת השם. )והיא   וישמח להתייסר בבזיונות  ויש דרך נוספת לקנות ענוה 

ל עצמו מועילה פחות מהדרך הקודמת(, ע"י שיכבד את כל הנבראים מכח שהם נעשו ע"י חכמת הבורא, וכבודם הוא כבוד הבורא, וירגי 
חזרו בתשובה. ילהכניס אהבת בני אדם בליבו ע"י התבוננות רק במעלותיהם, ובגלל שהקב"ה אוהבם, ויאהב גם את הרשעים וירצה ש

 (.שם) ועי"ז יתרגל לחשוב בכל המידות הטובות הנ"ל.

ל הברואים למרות  כמידת החכמה משפיעה על    -כיצד יתנהג האדם במידת החכמה בדומה להנהגת הבורא ע"י מידת החכמה
וועי"ז    לצד הכתר  ופניה העליונות פונים למעלה  היותה נעלמת ונשגבת, משפיעה ע"י פניה התחתונות היא  היא מושפעת מהכתר, 

, כל סוגי הנבראים, דומם צומח חי ומדבר, והיא מחיה את  , והיא משגיחה על כל הבריאהלספירות שתחתיה כפי שיש בכוחם לקבל
שיהיו לו שני פנים, האחד להתבודד עם קונו ולהוסיף   ובדומה לזה צריך האדם ,  , וסובלת את משא הבריאהיאהוהיא כמו אב לכל הבר

, ואיך ד' ועל עמו  ויחשוב טוב על  , ולא יהיה דבר שימנענו מזה,של המקבל )ולא יותר(  ללמד חכמה לכל אדם כפי כוחו  חכמה, והשני
ויבקש תמיד   ,כדי שיהיה להם חיים בעולם הזה ובעולם הבא  ובסבר פנים יפות  ולהנהיגם בדרך טובה  להועיל ליחיד ולכלל ישראל

ולא יבזה או יאבד שום דבר רחמים וברכה לעולם, ויתפלל על אלו שיש להם צרה ויסייע להם כאילו הם בניו, אפילו אם זה קשה,  
 , ון שהתנהג במידת הדין נהגו איתו במידת הדיןכיש  ,ורבינו הקדוש נענש על שלא ריחם על העגל  .בבריאה )ולכן אסור לבזות אוכלין

נברא כדי להעלותו ב  חבולאמנם מותר לוכשחזר לרחם נסתלקו היסורים(, וכשימית בעל חי לצורך יברור לו מיתה יפה בסכין בדוקה,  
 )פרק ג'(. , מצומח לחי ומחי למדבר, כיון שהוא חב על מנת לזכות.גבוהה יותרמעלה ל

וגורמת    מידת הבינה ממתקת את הדינים, וכמו כן התשובה מתקנת את הפגמים  - כיצד יתנהג האדם במידת הבינה לשוב בתשובה
שמידת הבינה תאיר באדם, והתשובה מתקנת גם את החלק הרע שבאדם, מפני שהרע יש לו שורש טוב, וע"י התשובה האדם מחבר  

)וכמו שקין שנולד מצד הרע אם היה שב בתשובה היה מתקן גם את חטאו  זכויות, את החטאים לשורשם הטוב והזדונות נהפכות לו ל
 )פרק ד'(. של אדם הראשון משום "ברא מזכה אבא"(, ועל האדם להרהר בתשובה בכל יום, כדי שכל ימיו יהיו בתשובה. 

עד ששום  ,  ב את ד' אהבה עזהיסוד החסד הוא לאהו  - לבני אדם, ובדומה לזה למידות העליונות  כיצד יתנהג האדם במידת החסד
באהבה הרי הוא כולל את מידת הגבורה במידת החסד והוא מונהג   קבל יסוריםוהמ  ,מגודל אהבתו  סיבה לא תמנע אותו מעבודת ד'

ולחזק את כח המידות   ועי"ז הוא קשור תמיד למידת החסד, ועל האדם להתחסד עם קונו  ,ממידת המלכות שהיא קשורה למידת החסד
זון למידת התפארת כדי שתוולד  יתן מ  כך  ,צריך לתת לו מזוןבלידת האדם  שכפי  ו  :לבני אדם  שעושה  כדוגמת גמילות חסדים  העליונות
כך ירפא את    ,צריך לבקר חולים ולרפאםכפי ש ו  להחזירם בתשובה.  כך ימול את ערלת ישראל  ,וכפי שצריך למול את הולד  .בלי פגם
כך יש לדאוג שהשכינה תקבל מאכל    ,וכפי שצריך לתת מזון לאורחים   מחמת הפירוד(.  היא חולת אהבהע"י המלכת הקב"ה )והשכינה  

צ' אמנים וד' קדושות וק' ברכות וה'    כך יאמר  ,צדקה לענייםלתת  וכפי שצריך    .ע"י שנקיים תורה ומצוות  ,ומשתה מהשפע העליון
למידות מקום מנוחה ומזון    ןתכך י  שקותם וללוותם,הוללהכניס אורחים ולהאכילם  וכפי שצריך    .חומשי תורה )שזה ר"ת צדקה( בכל יום

 , או ע"י קביעת מקום ללימוד התורה  ,ע"י תלמידי חכמים ההולכים מביתם כדי לעסוק בתורהשזה    ,התפארת והיסוד במידת המלכות
וכפי שצריך להתעסק בקבורת המתים )קשה להסביר כיצד זה מתייחס    . ויביא את עצמו ואת נשמתו לדיוקן העליון  ,ולמתק את התורה

ת התפילה בכמה רכך מסוד  ,כלה לחופהוכפי שצריך להכניס    .הנעלמות ע"י תיקון העוונות ומעשים טוביםכך יתקן הספירות    ,למעלה(
כך צריך להשלים   להביא שלום בין אדם לחבירו,כשם שצריך  ו  .ועוד כמה תיקונים אח"כ  ,והתפילה מעומד היא היחוד  ,מדרגות זו אחר זו

מה שרמוז בזה למידות העליונות  לכללו של דבר: ישתדל האדם לגמול חסדים לזולתו, ויכוין  ולתקן ולקשר את מידות התפארת והיסוד.  
 )פרק ה'(. כשיהיה בקי בזה, וטוב שיזכיר הדברים בפה.
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איתא בזוהר שיצר הטוב נברא לאדם לצורך  הנה האדם נברא עם יצר טוב ויצר רע, ו -כיצד ישתמש האדם בכוחות היצר הרע לטוב
לצורך אשתו, והיינו שהנהגת האדם צריכה להיות במידת החסד שהיא בצד ימין )של הספירות העליונות(    החומריות[-]  עצמו ויצר הרע

הרע לא  ואם יעורר יצר הרע לתועלת עצמו הוא מעורר את הגבורה שלא במקומה, ולכן לא יעורר האדם את היצר  שזה יצר הטוב,  
שכינה יעורר את היצר הרע בנחת, ולא יעשה להנאתו אלא לצורך תיקון הלתאוה ולא לחמדת הממון או לכעס או לכבוד, ולצורך אשתו  

 )פרק ו'(. עי"ז, ועי"ז הוא ממתיק ומתקן את מידת הגבורה.

מידת התפארת היא עסק התורה, וצריך האדם להזהר מאד שלא להתגאות   -כיצד ירגיל האדם עצמו במידת התפארת שהיא התורה
בתורה שלמד, אלא ישפיל עצמו אל תלמידיו ללמדם כמה שהם יכולים, ולא יתגאה על עניים אלא ישפיע עליהם מלימודו, ולא יתגאה  

הוא גורם שמידת התפארת  כאשר האדם מתגאה    שהרייו ותהיה דעתו מעורבת עם הבריות,  על עמי הארץ אלא כולם יהיו חשובים לפנ
, והנהנה  . עוד יהא רגיל בהיותו נושא ונותן בתורה לכוין אל האמת ולא לקנטרשתחתיה  ארבע הספירותולא תשפיע על    תסתלק למעלה

  )פרק ז'(. מדברי תורה הוא פוגם בה ומוציאה לחולין.

צריך לסייע ללומדי התורה שלא יתבטלו או יתרפו מעסק התורה, וכן צריך העוסק בתורה ללמוד   ספירות הנצח וההודכדי לתקן את  
ולימוד   . במדרגת התפארת  להיות  ,שהוא במדרגת נצח והוד  ,ישפיע עליו  ,, ועי"ז הוא זוכה שהרב שהוא במדרגת התפארתמכל אדם

 )פרק ח'(. .המקרא הוא ממידת הנצח, והמשנה מן ההוד, והבבלי בלול משניהם כיון שהוא מביא ראיה מהכתוב לדיני המשנה

צריך להזהר אפילו מדיבור טהור אם הוא מביא לידי הרהור, כדי שלא יבוא לידי קרי, וכן    - כיצד ירגיל האדם עצמו במידת היסוד
 )שם(.  לבד בזמן הנצרך.מ  מידי קישוי מאד ישמור עצמו

ראשית ירגיל עצמו לא להתגאות, וירגיש שהוא עני וזקוק לרחמי הבורא אפילו אם הוא   -כיצד ירגיל האדם עצמו במידת המלכות
גלה ממקום למקום לשם שמים, וימעט בכליו בכל יכולתו, שהרי השכינה וכן יִעשיר, )ולעשות זאת בזמן התפילה זה סגולה נפלאה(,  

ויתקשר בתורה, ואז הוא נעשה מרכבה לשכינה, וטוב שילך ממקום למקום ברגל.    גלתה ללא והנה יראת שמים היא השער כלים, 
רים או מהמיתה או מהגיהנום, וכדי להגיע ליראה האמיתית  ולא מהיסועצמו    הקב"הלמלכות, אבל צריך להזהר מאד שהיראה תהיה מ

ורואה מעשיו, ושהאדם החוטא פוגם ומלכלך את היכלו של מלך מלכי  , ושהוא משגיח  צריך לחשוב על גדלות הבורא עליו תמיד 
 )פרק ט'(.  המלכים, ומפריד את השכינה מהקב"ה החושק בשכינה.

שבזה    ,כאשר האדם נותן לאשתו שאר כסות ועונהואדם שלא נשא אשה אין עימו שכינה כלל,    -זוכה האדם להשראת השכינה  ךאי
האדם פורש  כשם  גה במידות חסד דין ורחמים, שורה עליו השכינה לברכו שיוכל להמשיך לתת זאת. והוא מתדמה להשפעה העליונ

תפילת  ואומר   או כשהוא הולך בדרך  ,שהוא עוסק בתורהפורש מחמת ה או  והוא שומר ההלכות כראוי, מחמת שאינה טהורהמאשתו 
ראוי לפקוד את   ,עדיין השכינה שורה עליו, וכשמגיע זמן בעילת מצוה שהשכינה נפתחת לקבל נשמות קדושות  מד בדרך,והדרך ול

אסור לפקוד את אשתו. ומי שרוצה שהשכינה    ,ועי"ז השכינה תשרה עליו תמיד, ובזמן שיש צרה לציבור שאין השכינה במקומה  ,אשתו
שהוזכרו בספר זה, ואח"כ יכוין לקבל על עצמו את השכינה ע"י    המידותכל  ון  לא תיפרד ממנו כלל צריך לקשט עצמו מתחילה ע"י תיק

ינו התורה שהיא המזון, ושמירת יעסק בתורה וקבלת עול מצוות, ויטהר ויקדש עצמו, וישפיע על השכינה כדוגמת שאר כסות ועונה, וה
מועילים  כדומה שזה כנגד כסות, וכן תפילין וציצית  והיינו שלא לעשותם להנאת הגוף או לכבוד ו  ,המצוות שלא יתערב בהם היצר הרע

 )שם(. לזה, וקריאת ק"ש בזמנה וקביעות עיתים לתורה זה כנגד עונה.

צריך לכוין את מעשיו    ,יות מחובר תמיד לקדושה העליונההרוצה לה  -סדר היום הנכון למי שרוצה לדבק עצמו לקדושה העליונה 
השולטת באותו זמן, וכדלהלן: בלילה שולטת מידת המלכות, והשינה היא כעין מיתה, בכל זמן באופן המתאים ומתקן את הספירה  

ויברך   ידיו להסיר את הקליפה ממנו,  יטול  וצריך לחבר עצמו לקדושה ע"י קבלת עול מלכות שמים אמיתית לפני השינה, ובחצות 
י  ובעלותשעי"ז נשמתו עולה לגן עדן ומשתעשעת בתורה עם הצדיקים,    ויעסוק בתורה ויאמר בכונה את   לבית הכנסת  כנסהשחר 

, , ויושפע עליו שפע של רחמיםלג' האבות  עי"ז  ויקשר עצמו  " וישתחוה, שיש בזה מחשבה דיבור ומעשה,  הפסוק "ואני ברוב חסדך וכו'
הוא נקשר   וכשהגיעה שעת המנחה  ויאכל כדי לקיים את נשמתו,,  ויתקן השכינה ע"י התפילה בכונה. ואחרי התפילה יעסוק בתורה

 )פרק י'(. .כוין לתקן המידות כל אחד לפי עניינויובתחילת הלילה יתפלל ערבית, ו בגבורה ע"י תפילתו, וילמד,

         

 יסודות הספר
הנהגת הבורא אמנם  וכפי שמובא בהרבה מקומות בשם הזוהר "לית מחשבה תפיסא ביה כלל",  בבורא עצמו אין לאדם שום השגה,  

 , וכפי שמבואר בספרים הקדושים. יוצאת אל הפועל בסדרים מיוחדים שהטביע בבריאה לפי השגתינו בפעולות הבוראבעולם 
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המנויים בפסוק "מי אל כמוך נושא עוון וכו' מימי   הקב"ה מנהיג את העולם במידת הרחמים, ומידת הרחמים מתחלקת לי"ג מידות
 שכל אחד מבטא סוג אחר של רחמים והטבה.  קדם",

בספר המצוות מצוה ח' מבואר שזו מצוה להדמות לו יתעלה בכל היכולת, ואיתא בספרי דהיינו להיות  כתוב בתורה "והלכת בדרכיו" ו 
 . הם י"ג מידות של רחמים שבהם צריך האדם להדמות לבוראוה . ופרק א' בספר זה יבואר מרחום וחנון

   עשר ספירות והם כתר חכמה בינה חסד גבורה תפארת נצח הוד וסוד ומלכות.העולם מונהג ב 

שכל אחד   הם ח' מידות בדומה למידות שיש בראשו של האדם המתבטאות באברי הראש  מידות הכתרהכתר זו הספירה העליונה, ו
כיצד על האדם להדמות לבוראו    ובפרק ב' יבואר   תכונה אחרת כמו העיניים המבטאים שמיעה והפנים שמבטאים הארת פנים.מבטא  

 במידת הכתר.

 . השפעה דרך הכתר, ומשפיעה לשאר הספירות כדי צורכםמידת החכמה נמצאת תחת הכתר, ומקבלת 

, ובזה העליונות שבהם הקב"ה מנהיג את הבריאה, כדי שהם יפעלו כתיקונם  ולספירות  בכח האדם לפעול ע"י מעשיו לתת כח למידות
כביכול האדם שותף להנהגת הבריאה, וכמו כן אותם מידות וספירות משפיעות עליו שפע רוחני וגשמי בצורה טובה, וזוכה להשראת 

 השכינה.

 

 

 

 

 

 מסילת ישרים 
 

 הקדמה

אין מטרת הספר החידוש שבדברים, אלא זכרון הדברים ושימת לב לקיימם, ועל כן התועלת מהספר  -מטרת הספר והתועלת ממנו 
 תבוא ע"י החזרה עליו וההתמדה.

הצורך בחסידות , וכן ברור לכל  בטהרת הלב  צריכה להיותעבודת השם  ברור לכל חכם ש   -חובת העסק בקנין השלימות בעבודת ד'
אנשי השכל החריף עוסקים  המציאות היא ש  למרות זאתאמנם    .זה עיקר מה שמוטל על האדםשיראה ואהבת השם, וומידות טובות  

לו דברים פשוטים שאינם נראה שאמפני שעוסק לברר את פרטי המעלות הללו,  אין כמעט מי שבשאר לימודים ולא בעניינים אלו, ו
גדול להבין דברים    האמת שצריך עיוןו.  בנת מעלות אלון מי שיורה דרך נכונה בעניינים אלו, ויש טעויות בה צריכים לימוד, וממילא אי

כן צריך עיון איך לקנות מעלות אלו  ו  חכמה" שהיא לבדה חכמה.  כדכתיב "הן יראת ד' היאאלו בצורה נכונה, ויש בזה חכמה גדולה,  
גם אחר שקנאם קלים הם לאבדם וצריך לדעת איך להזהר מלאבדם.  ו אר טבעיו,  שהרי אין דברים אלו מוטבעים באדם כשולקיימם,  

ועל כן חובתנו לקבוע זמן לעסוק בלימוד עניינים אלו החסידות היראה האהבה וטהרת הלב, לדעת אמיתת הדברים, ולברר מהי הדרך 
 . אנורשהרי זה לימוד למעשה לקיים חובתנו לבו  ,לקנותם ודרכי הזהירות מלאבדם

כתיב "ועתה ישראל מה ד' אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראה את ד' אלוקיך ללכת בכל    -שלימות העבודה המתבארים בספר  חלקי
כל החלקים של   ואת חוקותיו" כאן כתוב  ד'  ובכל נפשך לשמור את מצוות  ד' אלוקיך בכל לבבך  ולעבוד את  ולאהבה אותו  דרכיו 

יושר המידות ותיקונם, אהבת ד', שלימות הלב במעשי  - והם יראה )יראת הרוממות(, והלכת בדרכיו  בעבודת ד'.    הרצויה  השלימות
תורה מביאה   -אלו הם הכללים, ופרטיהם יבוארו להלן, והם מסודרים לפי דרכי קנינים המבוארת בברייתאהמצוות, שמירת כל המצוות,  

 לידי זהירות וכו'. 
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 חובת האדם בעולמו 
ד'   מטרת בריאת העולם והאדם היא לצורך קיום המצוות בעולם הזה, ולהתגבר על הנסיונות המונעים אותו מקיום המצוות, ובשכר זה האדם יתענג על

לזה ע  בעולם הבא. ולעיל נתבאר שעיקר חובת האדם היא לעבוד את ד' בטהרת הלב, ודבר זה אינו טבעי באדם אלא צריך להשקיע בזה הרבה, והדרך להגי
פסידיהם, ביארו חז"ל תורה מביאה לידי זהירות זריזות נקיות וכו' עד שמגיע למדרגת הקדושה. ולהלן יתבארו מעלות אלו, סדר קניתם, והדרך להמנע ממ

מצוות, ויבחון עצמו  ובתחילה יבוארו ענייני זהירות זריזות ונקיות, ששלשתם הם הדרך להיות צדיק, והיינו שישים ליבו להזהר מעבירות, ויזדרז בעשית ה
גות להיות נקי מדברים שיש בהם הוראת היתר, ואח"כ יבוארו ענייני הפרישות וכו' שהם הדרך איך לעשות יותר ממה שהאדם מחויב, כדי להגיע למדר

 גבוהות ולעשות נחת רוח לקב"ה.  

 ול ביותר, והטוב האמיתי. היא להתענג על ד' ולהנות מזיו שכינתו בעולם הבא, שזהו התענוג הגדמטרת בריאת האדם 

ימי העוה"ז קצרים    -מטרת בריאת האדם בעולם הזה ברור על פי שכל שאין תכלית בריאת האדם עבור מצבו בעוה"ז, א' שהרי 
ומלאים מכאובים, עד שכמעט אין בנמצא מי ששמח ושלו ממש בעוה"ז, ב' אם המטרה היא העולם הזה למה נבראה בו הנשמה שהיא  

לאכים, שהיא לא מוצאת הנאה בעולם אלא מואסת בו, וודאי לא היה הבורא בורא הנשמה במקום שהוא נמאס עליונה יותר מהמ
ת, האדם אינה אלא בתור אמצעי להגיע לעוה"ב, שע"י עשית מצוות ועמידה בנסיונואלא ודאי שמטרת בריאת האדם בעוה"ז  ממנה.  

לסייע לו לעבודת בוראו, ואם האדם משתמש    ,יא בשביל האדםה  שאר הנבראים  ואף מטרת בריאת  קונה לעצמו את העולם הבא.
מטרת הנאות העולם היא להיות לעזר לקיום המצוות, שישתמש בהם באופן שיגרמו  ו בעולם לצורך עבודת ד' זה עילוי גדול לבריות.  

 לו ישוב הדעת לעבודת השם. 

  אוות חומריות המרחיקות אותו מהקב"ה, והאדם נמצא האדם נברא באופן שיהיו לו ת   -עמידה בנסיונות וקיום המצוות בשלימות 
גם כל המאורעות בעולם לטוב ולמוטב הם נסיונות לאדם, וקנית השלימות היא ע"י עמידה בנסיונות.   בנסיון הוא אם ילך אחרי תאוותיו.

ניצול כל האפשרויות לקיים מצוות, ע"י  אלא    ,בשלימותמביאים את האדם לשלימות האמיתי, אין התכלית מגיעה  הכיון שהמצוות הם  ו
השלימות היא הדבר    וכל הפרש בניצול האפשרויות הוא הפרש ברור בקנין השלימות, ממילא מוכרח דקדוק על כל פרט קטן, שהרי

 .ככל שהדבר חשוב יותר מדקדקים בפרטיו יותרהחשוב ביותר, ו

ע"י שבירת המחיצות בינו לבין    ,לקב"היה רק להתקרב  מעשיו תה  ראוי לאדם שהתכלית היחידה בכל  -כוונת האדם בכל מעשיו 
יע  והאדם צריך לדרוף אחרי כל דבר המביא לקירבת אלוקים, ולברוח מכל דבר שהוא מניעה לזה, עד שיג  בוראו, והיינו ענייני החמריות,

 .קב"הטבעית וחזקה ל למצב שתהיה לו משיכה

הברייתא דרבי פנחס בן יאיר, והם הזהירות הזריזות הנקיות הפרישות   וכעת נתחיל ללמוד הפרטים לפי סדר מדרגותיהם לפי סדר
 חסידות הענווה יראת חטא והקדושה. הטהרה ה

 הזהירות מידת  
שהרי איך יתכן    ולא ילך לפי הרגליו בלי התבוננות,את מעשיו ודרכיו אם הם טובים או לא,  תמיד    יבחן  האדםהוא שענין הזהירות  

עצת היצר  ו  אפילו בעלי החיים טבעם לשמור את עצמם.ו שהאדם ירצה להעלים עיניו מהצלתו, ובלא התבוננות הסכנה להכשל גדולה,  
באמת אין ביד אמנם  וכדי שלא יתחרט ויעזוב את החטא.    ,העבודה כדי שלא יהיה לאדם זמן לשים לב על מעשיואת  הרע להכביד  

 הקב"ה לא יעזור לו.  ,אם האדם לא עושה מה שהוא יכול בלא מלא הקב"ה עוזרו,האדם להזהר כראוי אל

בתחילה יתבונן האדם מהו הטוב ומהו הרע, ואח"כ יתבונן על כל מעשיו אם הם טובים או   -דרך התבוננות האדם על מעשיו ודרכיו
שקול קודם אם הוא טוב או לא, ויקבע זמן  שום מעשה מבלי ל  אם אין בהם חלק רע, ולא יעשהרעים, וגם במעשים הטובים יבדוק  

 לחשבון זה. בכל יום קבוע

אמרו חז"ל "על כן יאמרו המושלים בואו חשבון בואו ונחשב חשבונו של עולם וכו' ", והטעם   -דברי חז"ל על הצורך בהתבוננות
שהמושלים הם שיאמרו כך היא מפני שהיצר מסתיר מהאדם שלא יראה את חטאיו, שהעולם הזה הוא כמו חושך, שהוא "חושך הלילה 

את יצרו ורואה    כבר  צחיכאילו הוא רע, ועל כן רק מי שנ  לעין השכל", וגורם שהאדם לא יראה את הרע וגורם אפי' לראות את הטוב 
 . "בואו חשבון"את האמת יכול ליעץ לאחרים מהי הדרך הנכונה, והעצה שהן נותנים לנו היא 

   -דרך קנית הזהירות

בפרטות   אמנם  זהירות,  לידי  מביאה  ההתורה  הקנין  ועומק  העבודה  חומר  על  ההתבוננות  ע"י  עיווזאת  דין,  זהירות  במעשים ע"י  ן 
  הכתובים בספרי הקודש, ולימוד מאמרי חז"ל המעוררים על כך. והדרך הזו מתחלקת לג' דרגות:
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יתעוררו לזהירות ע"י ההבנה שאין דבר רע יותר מחסרון בשלימות, ושהמעשים הטובים הם המביאים לשלימות, ודבר   שלמי הדעת
יהיה איזה חטא שיעכב את השלימות, שעל    יראה שלא, והיינו  היא יראת חטא  הגבוהה בזה  המדרגהה ישפיע עליהם להזהר כראוי, וז

   זה אמרו חז"ל מלמד שכל אחד נכוה מחופתו של חבירו, והיינו ע"י ראותו חסר ממדרגה שחבירו השיג.

שלא יהיה רשע ולא יכנס  מאלה יתעוררו ע"י ההשוואה לשאיפת האדם לכבוד, שאם האדם יחשוב למה עליו לעמול די לו    הפחותים
 .כ"ש בעוה"בלגיהנום, יתבונן לעצמו שכמו שבעולם הזה קשה מאוד לאדם לראות את חבירו יותר ממנו, אע"פ שזהו עולם השקר,  

ושם ההבדל בין האנשים יהיה דבר נצחי ואמיתי, ושם כבר לא יוכל האדם לתקן כמו   ברור שהדרגות שם הם לפי המעשים,הרי  ש
  אשר תמצא לעשות בכוחך עשה, כי אין מעשה וחשבון ודעת וחכמה בשאול אשר אתה הולך שמה".שאמר שלמה "כל 

ואמרו חז"ל שאפי' שיחה קלה שבין איש    עונש איך הם מדוקדקים אפי' על דברים קטנים,יתעוררו ע"י ההתבוננות בשכר ו  ההמוןו
אברהם כיון שאמר "במה אדע" נענש  )  ים כחוט השערה,לאשתו מגידים לו לאדם בשעת הדין, וכן מצינו שהקב"ה מדקדק עם צדיק

ב"כי גר יהיה זרעך", ועל שכרת ברית עם אבימלך, נתעכבה שמחת בניו ז' דורות. יעקב לפי שחרה אפו ברחל, נענש שבניו יעמדו בפני 
זכרתני", ולפי שחנט אביו בלא  בניה, ולפי שנתן את דינה בתיבה, נישאת בדרך איסור. יוסף נתווספו לו ב' שנים, בגלל שאמר "כי אם  

רשותו של מקום, וי"א לפי ששתק כשאמרו "עבדך אבינו", מת לפני אחיו. דוד נכשל בדבר עוזה לפי שקרא לד"ת זמירות. מיכל לא  
ין  ואמנם א  היה לה בנים מפני שהוכיחה את דוד. חזקיהו היו בניו סריסים בהיכל מלך בבל, לפי שהראה לשרי מלך בבל את בית נכתה(.

ועונש כי המשפט הוא בתכלית ברים הקטנים כמו על הגדולים, אלא שעל הד  באותו שיעור  השכר  לב לכל דבר אפי' קטן,    שמים 
שהרי כל האומר הקב"ה ותרן יותרו    ,עונשהעל  הדקדוק. ומה שמצינו שהקב"ה מתנהג במידת הרחמים, אין הכונה שהקב"ה מותר  

יד ובחרון אף ולא תועיל תשובה, ומידת הרחמים היא הפך ג' דברים אלו, וזהו חסד אך אינו  מעוהי, אלא שלפי מידת הדין היה העונש מ
 מכחיש הדין לגמרי, אבל ויתור גמור לא שייך.  

  -מפסידי הזהירות והדרך להתרחק מהם

והתורה היא   ,אמרו חז"ל "הוי ממעט בעסק ועסוק בתורה"  אף שהאדם מוכרח לעסוק במו"מ, כבר  :)חוסר זמן(   א' הטרדה העולמית
מי שינסה מוכרחת כדי להגיע לזהירות, כמו שאמרו חז"ל "בראתי יצר הרע בראתי לו תורה תבלין" וזו הרפואה היחידה ליצר הרע, ו 

צריך לפנות זמן  לבד לתורה  מו  עד שלא יתעורר כלל לבקש האמת.  והחומר יגבר עליו  ,יחטא ולא ירגיש   ,בלא תורהלהנצל מהיצר הרע  
   וכל זמן פנוי ינצל לתיקון נפשו. לחשבון הנפש.גם 

מאד לו  קשה    זהזה דבר שהוא סתירה גמורה לזהירות שענינה התבוננות ושימת לב, ומי שלקוי ב  חוסר רצינות(-)  ב' השחוק והלצון
)וכמו שמצינו ששחוק וקלות ראש מרגילים את האדם לערוה,  שאין הדעה שולטת בועד מאבד את לב האדם  , כי דבר זהלהנצל מזה

והלצון מסיר את עיון המחשבה, ובשחוק אחד יכול האדם    ,והיינו שלאט לאט מקררים אצלו את היראת שמים עד שיגיע לעוון עצמו(
ון, אין ברירה אלא לייסרו, להפיל הרבה התעוררות שלא תעשה בליבו רושם כלל, ומי שאינו מתעורר ע"י התבוננות ולימוד מחמת הלצ

  אמרו חז"ל קשה ליצנות שתחילתה יסורים וסופה כליה.כול לדחות בליצנות, ועד כדי כך חמור הענין, שמפני שאת היסורים אינו י

לפעמים אף אחרי שהאדם התעורר הוא מתרפה כדי שלא יתחקו ממנו או והיינו ש  :)השפעה סביבתית(  ג' חברת הטיפשים והחוטאים
היות מעורב עם הבריות, והאמת שאף שאמרו חז"ל לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות היינו העושים מעשי אדם, כדי ל

אבל אלו השקועים בהבלי הזמן יתרחק מהם, ואם ילעגו עליו לא ישים ליבו לכך ילעג עליהם כמו שהיה לועג אם היו לועגים לו על  
 שרוצה להרויח רווח ממון.

 מידת הזריזות 
כי היצר הרע משתדל למנוע את האדם   הזריזות היא הדרך לעשית המצוות כראוי,הנה    -הצורך במידת הזריזות לקיום המצוות

  האדם בטבעו הוא עצל מעשית המצוות, ואם לא יתחזק חיזוק גדול להזדרז ולרדוף אחרי המצוות, בודאי ימנע מעשית מצוות רבות, כי  
המשילו רעת העצל לשדה שבעליה מתעצל בתיקונה, וכוונתם שהעצל נמשך מרעה  חז"ל  ו  טבעו.   וכדי לעשות מצוות עליו להתגבר נגד

גיע לחטאים. וכן רואים במציאות  עי"ז יבאר דברים שאינם נכונים, ועי"ז יממילא יחסר לו בהבנה, וואל רעה, בתחילה מחסר מלימודו,  
ם שאינם נכונים שסיבתם היא י איך גם בדברים שחובתם ברורה לאדם הוא נמנע מלעשותם מחמת העצלות, ומתרץ את עצמו בתירוצ

 העצלות ולא שיקול דעת, ולא שומע לקול המוכיחים וחושב שרק הוא חכם, ועל כן כל קולא צריכה בדיקה אם אינה נובעת מהיצר.  

טובה אשר המלאכים נשתבחו בה, וכן מצינו שכל מעשי הצדיקים הם במהירות, וכן מצינו  היא מעלה  הזריזות    -מידת הזריזות  מעלת
 שהזריזות היא שלימות גדולה, והקונה קנין בה יזכה למעלה זו לעתיד לבוא. 
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י שאם ימתין יתחדשו עיכובים שימנעו יש ב' חלקים לזריזות, א' קודם תחילת עשית המצוות להזדרז לעשותם, מפנ  - חלקי הזריזות
  שימהר לגומרה פן לא יזכה לגומרה. אותו מעשית המצוה, ב' בזמן עשית המצוה

אדם אשר תלהט נפשו בעבודת בוראו ממילא יעשה המצוות בזריזות, כי הזריזות    -הזריזות מביאה התלהטות הפנימית וכן להיפך
זות החיצונית יקנה בנפשו התלהטות פנימית, שהרי עיקר מה שרצוי בעבודת ד' זה  היא תוצאה ההתלהטות פנימית, ומאידך ע"י הזרי

 חפץ הלב ותשוקת הנשמה, וע"י מעשים בזריזות יקנה קנין בזה.

דבר נוסף שמביא לזריזות הוא ההתבוננות בגודל חסדי ו  הדברים שהוזכרו בקנין הזהירות הם מביאים גם לקנין הזריזות.  -קנין הזריזות
 ממנו יתברך,  ויתבונן שכל הטובות שיש לו הם  ברך לאדם מלידתו עד יומו האחרון, וכל אדם בכל מצב יש לו על מה להודות, הבורא ית

 עי"ז לא יתעצל ויתרפה מעבודת ד', אלא יודה לשמו ויקיים מצוותיו. ו ,ירצה להכיר טובהו

מפסידים את הזריזות וגורמים לקושי גדול    ואהבת העידוניםשנאת הטורח    א' בקשת המנוחה  -מפסידי הזריזות ודרך ההרחקה מהם
הגיע לעוה"ז כדי לנוח אלא   האמת כי האדם לאשני וקשה לו להתגבר על זה, ו בעבודת ד', וכאשר האדם הורגל בזה זה נעשה לו טבע

תהיה עבודת   ,העולם במה שישעיקר ולהסתפק בעניני  לעבודת ד'    את  דונים ולעשותילעמל וטורח, והמרגיל עצמו להתרחק ממנוחה וע
מכל מיני מאורעות מפסיד את הזריזות, וחז"ל יחסו את סיבת הפחד לחטא, והאמת כי אין לפחד ולשמור עצמו   ב' פחד  ד' קלה עליו.

השתמש בשכלו לשמור עצמו, ואם אינו שומר עצמו הרי הוא חוטא, אבל בדבר שאין שכיח  לאלא בדבר דשכיח הזיקא שאז מוטל עליו  
 זה מביא לביטול התורה והעבודה, ולא היראה גורמת לעצלות אלא העצלות גורמת ליראה.  ,קא ותוספת שמירה יתירההזי

 מקום הזריזות הוא אחרי הזהירות, שמי שהולך אחרי הרגליו וטבעיו ואינו מתבונן על מעשיו, קשה שיזדרז ויתלהט במעשי המצוות.

 מידת הנקיות 
 . חטאמכל לגמרי מכל מידה רעה ויות נקי  לה הנקיות הוא ענין

כיון שהתאוה    הוא אינו נזהר אלא מדברים שאיסורם ברור, אבל  מידת הזהירות, מ"מ  את  האדם קנהאף אחרי ש  -הצורך במידת הנקיות
רגיל  יכול להכשל בדברים שאין איסורם ברור, כי היצר מטעה אותו בהם, אולם אחרי שכבש יצרו ונזהר במעשיו ומ  הוא  עדיין שולטת בו

מלאכה רבה ו  ואז יוכל להגיע למעלת הנקיות.  ,עצמו הרגל גדול בזהירות ובזריזות, תתגבר בו אהבת הבורא ויתרחק מהשפעת החומר
הוראת ההתר מכסה על החטאים. ומצינו שדוד המלך הגיע למידה זו,   כיגם על דקדוקי ההלכות,  להגיע לשלימות בנקיות  צריך כדי  

, ומכח זה היה דוד הולך למלחמה פי ואסובבה את מזבחך ד' ", ומי שאינו נקי אינו ראוי ליראות לפני המלךוכמו שאמר "ארחץ בנקיון כ
 בבטחון גמור שינצח. 

בהם, ובהם צריך חיזוק    אולם יש עבירות שיותר נכשלים  ובכל אחת מהם פרטים רבים,  פרטי הנקיות הם פרטי כל מצוות לא תעשה,
 גדול יותר, וכדלהלן.

שלא רק גזילה ממש אסורה, אלא כל דבר שמביא לידי הפסד חבירו  הנה גזל הוא האיסור המצוי ביותר, וצריך לדעת  -ותדיני ממונ
גזל גמור, ואפי' עשה   זה  המיפה   מצוה בזמן מלאכתו עבירה היא בידו.אסור, והשכור לחבירו ומשתמש בזמן זה לצורך עצמו הרי 

להראות טוב החפץ ויופיו(, וחומר עוון גזל הוא אפי' בשיעור מועט וענשו מרובה, וכן סחורתו יכול להכשל עי"ז באונאה )אמנם מותר  
 דת הממון מושכת להורות התר וצריך בזה עיון ודקדוק רב.מ חנין מידות המשקל והריבית, ובאלו חמור ע

כל המרבה שיחה עם האשה גורם רעה לעצמו, וקול באשה ו  ,ל האיסור, ואסור בה הנגיעה וההסתכלותאף קירבה לעריות בכל   - עריות
והדיבור   (,שאר העבירות התורה מסרה לחכמים לעשות סייג ל)וכשם שבנזיר התורה אסרה כל מה שיש לו שייכות עם היין, כך    ,ערוה

ר בכל אלו, וכן ההרהור ברים אלו אל האיסור אסובדברי זנות ושמיעת דברים אלו אסורים ועונשם גדול, וגם מי שאין חשש שיגיע מד
 אסור.

ופרטי האיסורים רבים מאד, והמיקל   והאדם מתאוה להם,  טריפות בשר בחלב תערובת איסור וכו' איסורים רבים,  -איסורי מאכלות
בין   ואפי' חוט השערה  ונעשה בשר מבשרו,  בגופו  נכנס  כי האיסור  ושכלו  ומטמטם דעתו  נפשו,  במקום שאמרו להחמיר משחית 

 שלא יקל בזה כלל.   רעל,  כמוהם  איסורי המאכלות  שחשוב  על האדם ל סימנים למחצה מבדיל בין טומאה לטהרה ממש, ו  שחיטת רוב

בינו לבין עצמו, הרי זה בכלל איסור אונאת    אפי'כל דבר המבייש את האדם, או שאומר לו דבר הגורם לו צער, ו  -בין אדם לחבירו
)ואם הוא עצמו יפסיד מכך, או שיודיע   ייעץ מה שהיה עושה לעצמו,ל  צריך  אלא  ,ירואסור לתת עצה רעה לחבו  חמור.  דברים שעונשה

כוונת המתייעץ לרעה מצוה לרמותו. רכילות ולשון הרע כבר נודע חומרתם ורבוי פרטיהם, וכלל הדבר   אבל אם  לו או שימנע מלייעץ(,  
ורק למלאכים    שנאה נקמה קשה מאד להמנע מהם,  , ועוונו חמור.לאומרו  אסורלחבירו  כל דבר שיוכל להגיע ממנו הזק או צער  הוא ש
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רושם ויתנהג עמו בדיוק כמו קודם, ועל זה אמרה תורה כלל שהכל נכלל בו, "ואהבת לרעך    הוא קל, ונטירה היינו שלא ישאר שום
 כמוך" כמוך ממש בלי שום הבדל.

 האומר פעמיים הן או לאו הרי זה בכלל שבועה. -שבועות

שמערבים תמיד   יתות שאינם מקבלים פני שכינה, והקרובים למדרגה זו הם אלויש שאומנתם לבדות כזבים מליבם ואלו מד' כ  -קרש
ויש להם,  להאמין  הבדאים שא"א  והם  בספוריהם  חמור  שקר  פחות  אלו    שקר  להם והיינו  אבל כשמזדמן  שאינם משקרים תמיד 

, ואזהרה  השקר מתועב לפני המקום, כי  הרחק גדול  מהשקר  להתרחק  נם האדם צריך ולפעמים עושים זאת בצחוק וכדו', אממשקרים,  
 רבה הזהיר הקב"ה על האמת, והוא אחד מהעמודים שעליהם עומד העולם, וא"צ להאריך בזה, כי זה דבר שהשכל מחייבו. 

יך ליזהר יותר לפי מדרגתו בעיני הדור, על האדם להתבונן בכל מעשיו שלא יצא מהם חילול ד' ואפי' שוגג, ואם הוא ת"ח צר   -חילול ד'
 כי כבוד התורה שהמרבה בלימודה ירבה ביושר ותיקון המידות.

ויו"ט  תיהם רבים, ואף איסורים דרבנן הם עיקרים, וכל דבר שאסור לעשותו בשבת, אסור להשתדל בעבורו או  פרטי הלכו  -שבת 
 להזכירו בפיו. 

 יהם רבים, והרוצה להיות נקי צריך לדקדק בכולם.  ומכל אלו יש ללמוד לשאר איסורים שגם הם פרט

, והטבע פועל יותר במידות מאשר במעשים, ומלחמה נגד הטבע היא מלחמה דקדוק במידותכמו שצריך דקדוק במעשים כך צריך  
 חזקה.

כגון   ,ל מיני סיבותמכ  שהאדם מחשיב את עצמו ראוי לתהילהמה    ולידי שכחת ד'. הגאוה היינו  היא רעה ומביאה לידי עבירות  -גאוה
יש שנוהג הרגשה זו שונות בין אדם לאדם,  ות  שמחשיב את עצמו ראוי לתהילה בגלל שהוא מוכשר נאה נכבד גדול או חכם. ותוצא

בצורה מיוחדת בגלל גאותו, יש שחושב שכולם צריכים לכבדו, ויש שרואה עצמו מכובד כ"כ שכבר אינו זקוק לכבוד, ויש שמתגאה 
אולם לא יוכל להסתיר את גאותו לגמרי, ויש שחושבים עצמם    בגלל ענוותנותו ומראה עצמו כעניובמעלותיו ורוצה שיכבדוהו גם  

ולא ישימו לב לדברי אחרים, ואף תלמידים שלא שימשו כראוי מחשיבים עצמם כגדולי החכמים, והאמת  חכמים ושתמיד הם צודקים  
 , שאם היה רואה היה מתרחק מכל אלו. ופחיתותו שאינו רואה חסרונותיוממש, כי הגאוה היא עוורון 

ויש   ועליו אמרו שכאילו הוא עובד ע"ז.  השכל לגמרי,אז את  ומאבד    ,שעושים נגד רצונויש כעסן גדול שכועס מאד על כל דבר    -כעס
א הגיע אבל גם הוא ל  ,ויש שכועס לפעמים וגם אז כועס מעט  , אמנם אז כועס הרבה, וגם זה רע.שאין כועס אלא בדברים גדולים

ראוי  , והיינו שכשהכעס מתעורר מעורר התבונה להתגבר עליו, והוא  קשה לכעוס ונח לרצותמי שהוא  ו  לא לזהירות.  לנקיות ואפי'
לא יכעס אפי' לדבר  ו  כל כולם מי שאינו כועס כלל כהלל.  ועולה   לשבח, ועליו אמרו שהעולם עומד על מי שבולם פיו בשעת מריבה.

 אב או רב לא יכעס בלבו אלא רק כעס הפנים.מצוה, וגם 

עצמו, ויש מי שמחמת הקנאה אלא מפסיד ל  לעצמו ולא מפסיד לחבירו  הקנאה היא סכלות, כי המקנא בחבירו לא מרויח כלום  -קנאה
בחבירו מצטער כ"כ עד שאינו יכול להנות ממה שיש לו עצמו, אך רוב בני האדם אינם עד כדי כך, אבל גם הם מצטערים קצת במה 

והכל מכוון   ,שאין אדם נוגע במה שמוכן לחבירו כמלוא נימא  שיש לשני יותר מהם, אע"פ שיאמרו שהם שמחים בטובתו. ומי שיבין
 וזו מידת מלאכי השרת, וגם אנו נזכה לזה לעת"ל.ממילא לא יצטער כלל,  ,מהקב"ה

ומפסידה לאדם מצוות רבות וכ"ש שמפסידה ללימוד התורה,    ולעולם אינו מגיע לחצי תאוותו,  גורמת לאדם עמל רב,  -חמדת הממון 
 וגורמת לאדם לפעול נגד שכלו.

כי אדם אינו יכול לראות את עצמו פחות מחביריו, ורבים נכשלו   אות,קשה היא לאדם יותר מחמדת הממון ושאר הנ  - חמדת הכבוד
(,  את עמשא  רצה להרוג את דוד, יואב הרגשאול    העוה"ב, נאבדו קרח ועדתו, חטא המרגלים,מונאבדו מחמת זה, )ירבעם בן נבט נטרד  

והכבוד    בד לקונו אם הוא חס על כבוד עצמו.וא"א לאדם להיות ע  אדם הוא בגלל הכבוד, שבלעדיה היה מסתפק במועט.עמל ה  ורוב
 נקיון גמור.  תורה, והשאר אינו אלא כבוד מדומה. והנקי צריך להנקות מחמדת הכבודהאמיתי הוא ידיעת ה

 ות אלו נלמד לשאר המצוות והמידות, וישמע חכם ויוסף לקח. מדוגמאו

יותר ממה הרבה  עלי מידה זו, ובמעט הרגל במעשים יקנה קנין בנקיות, וזה קל  היא לקבוע ברצונו להיות מב  עיקר העבודה בנקיות
 שהאדם חושב.

 אין מניעה לקנין הנקיות אלא ידיעת ההלכות  ,חובת הנקיות  , וידועה לוהזהירות והזריזות   אחרי שקנה האדם את מידות  -קנין הנקיות
 ות.וכללי המידות, ועל כן יתמיד בלימוד ההלכות והמיד ים,על בור
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 הם מפסידי הזהירות וחסרון הידיעות. מפסידי הנקיות

 מידת הפרישות 
המונעים אותו מקיום המצוות, ובשכר זה האדם    נתבאר שמטרת בריאת העולם והאדם היא לצורך קיום המצוות בעולם הזה, ולהתגבר על הנסיונות עילל

, ונתבארו שלשת חלקי העבודה לקיום המצוו ולהמנע מהעבירות, ע"י זהירות מעבירות וזריזות בעשית המצוות והדרך להיות נקי יתענג על ד' בעולם הבא
מהי הדרך להיות חסיד, והיינו להיות בדרגה גבוהה    שיש בהם הוראת היתר. ובפרקים הבאים יבוארגם מדברים שהאדם בטבעו לא שם לב אליהם מפני  

ות בעבודת ד' יותר ממה שהתורה מצווה בפירוש, ע"י פרישה מענייני העולם שאינם מוכרחים, וכונה במעשיו ומצוותיו לשם שמים, ותוספת על המצו
לכבוד שמים ולזכות את דורו, ולא יחשיב את עצמו כלל, דברים שרצון הבורא בהם, ויעשה דברים אלו מתוך יראת הרוממות ואהבת ד', ויכוין במעשיו  

  .לו, ומהי הדרך לקנותםאוירא תמיד שמא הוא מחסר בשלימות הראויה לעבודת ד', ויהיה דבוק בבורא כל העת. ולהלן יבוארו מעלות 

ז ואילך  והנקיות הם דרכים בקיום המצוות, ומפרישות  והפרישהזהירות הזריזות  "  לא תעשה "ה  ות הוא חלק ה דרכים להיות חסיד, 
, שמלבד האיסור עצמו, וההרחקות שגזרו חכמים, כדי שלא יכשל באיסורים  ,לפרוש מדברים המותריםשבחסידות, ועניינה הוא  

 כדי להתרחק מן האיסור. ולאסור על עצמו דברים המותרים, פרוש לבנות גדרים לעצמוכל מוטל על 

הנה ב'  אם הפרישות היא טובה למה לא גזרו על זה חז"ל.דברים, א'  להתבונן בזה בכמהצריך   -מתי הפרישות טובה ומתי היא רעה
 שאדם עתיד לתת דין על מה שראו עיניו ולא רצה לאכול ממנו, ומאידך הרי מצינו בחז"ל דברים רבים במעלת הפרישות,  אמרו חז"ל

הענין בזה הוא שיש ב' מיני פרישות אחת טובה   ל. וביאורוצ"ב. ג' מהו הגבול לפרישות, וכי מוטל על האדם שלא להנות מהעולם כל
, וטעם הפרישות היא כי הם גורמים  לפי טבעו וצרכיו  הפרישות הטובה היא לפרוש מתענוגים שאינם מוכרחים לאדםואחת רעה,  

מביא לזנות, הרגל מילוי הכרס מביא לפריקת עול, משתה היין  ולמשל  ,  מפני חולשת האדם וקירבת דעתו לדברים הרעים  לאיסורים
ברבוי אכילה מביא לידי גזל וכו' ומסירים האדם מן התורה והעבודה, רבוי תשמיש וההנאה בו יכול להמשיך את האדם לבעילה באיסור, 
המלבושים היפים מביאים לגאוה וזנות ולקנאה תאוה ועושק, טיול ודיבור מביא לידי ביטול תורה ולשון הרע שקרים וליצנות, ומה  

מפני שאין רוב הציבור יכולים לעמוד בזה, אבל מעטים יכולים לפרוש מאלו ועי"ז יזכו שאר ההמון שאינם    הוא  רו על זה חז"לשלא גז
זו יהיו באותה דרגה(.  במדרגה  , או להתייסר ביסורים, והפרישות הרעה היא להמנע מדברים המוכרחים לאדם  )כי א"א שכולם 
 זה הכלל בפרישות, והפרטים בזה רבים ומסורים לשכל.  חוטא.מו מדברים המוכרחים הרי הוא והמונע עצ

ג'  לקי הפרישותח ג'    ב' להחמיר בדינים לחוש באופנים מסוימים לדעת יחיד ולהחמיר בספיקות.פרישות מהנאות וכנ"ל.  א'    :הם 
וצא  בדיבור, ולא להביט חוץ לד' אמותיו, וכיבמנהגים להתבדל מהחברה, ויתחבר רק לטובים ולשיעור הזמן הנצרך לו, ולמעט  פירושות  

 אלו הם הכללים, והפרטים רבים ומסורים לשכל וכנ"ל. בזה בדברים שנעשים הרגל לאדם.

ומביא לדברים רעים, וע"י הרגל    ,היא ע"י התבוננות שאע"פ שהתענוג נראה טוב, באמת הוא קצר וחלש ולא אמיתי  קנית הפרישות
ההתבודדות וזה מפסיד לו את הפרישות.    ,נפגש הרבה בענייני החומרדם שאאבל  ממאסר החומר.  ט לאט  האדם לאהעיון בהבנה זו יצא  

מעט מעט עד שיקנה טבע   יפרוש  אלא  ,הטובה ביותר לקנין הפרישות. וצריך להזהר שלא לקפוץ לקצה האחרון בפעם אחת  הדרך  היא
 זה לגמרי. 

 מידת הטהרה 
והמחשבות  הלב  תיקון  היינו  הטהרה  צריך    והיינו  ,מידת  הכרחיים,  מדברים  אלא  להנות  לא  הפרישות  מידת  שקנה  גם  שאחרי 

לא יעשה טוב היוצא מהם. וכן במעשי המצוה  לא יעשה אותם בשביל ההנאה אלא בשביל ה  ,המעשיים הגשמיים המוכרחים לאדם
וזה ה"שלא לשמה" הגרוע ביותר, אמנם גם אם עושה ע"מ לקבל פרס, הרי הוא רחוק מן   אותם לרמות אנשים ולהרוויח ממון או כבוד

לא ישתף כוונה לשמה ושלא לשמה, שאף שיש שכר ש  ביותר צריך האדם להתבונןו  השלימות, אמנם מתוך שלא לשמה בא לשמה.
המצוה טהורה יותר  שלא לשמה, וככל שגם על מצוה כזו, מ"מ המצווה המעולה היא הנעשית רק לשם מצוה בלא שום תערובת של  

היא מעולה יותר, ובזה נבדלים עובדי ד' זה מזה במדרגתם, כי עיקר עבודת ד' הוא כוונת הלב לשם שמים, וכמו שאמרו חז"ל רחמנא  
 ליבא בעי. 

יתמיד בהכרה זו, יקל עליו להסירם מליבו ע"י שיעמיק ו ,אחר שהכיר האדם בפחיתות ובנזק של תענוגות העולם -דרך קנית הטהרה
וכדי שיעשה מעשי המצוות לשם שמים יתבונן על פחיתות    גשמיים לשם ההנאה אלא מתוך ההכרח.וממילא לא יעשה המעשים ה

יבוא לעשות   , הכבוד ויברח ממנו, ואז יעשה המצוות לשם שמים, וכן ע"י ההכנה למצוה שיתבונן לפני המצוה מה הוא עומד לעשות
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רדיפת   ,מפסידי מידה זו הם הדברים שהם הפך דרכי קנייתה, חסרון ההתבוננות על פחיתות ונזק התענוגותו  המצוות בכוונה ראויה.
 ומיעוט ההכנה. ,הכבוד

 מידת החסידות 
החסידות  מידת  רבות    הנה  -ביאור  טעויות  ה"חסידות"יש  ענין  התבוננות  בהבנת  ומחוסר  משטחיות  החושבים  הנובעות  שיש   ,

שורשה היא שע"י שהאדם אוהב את הבורא  שהחסידות    היא  אבל האמתהיא רבוי בתפילות ובכיות וצער וסיגופים וכדו',  שהחסידות  
ומתוך המצוות המחויבות האדם אהבה אמיתית, הוא מחפש איך הוא יכול לעשות יותר ממה שהוא חייב, כדי לעשות נחת רוח לקב"ה,  

 ו יתברך, ויוכל להוסיף על קיום המצוות המחויבות כפי רצון הבורא.  בין מה רצוניכול לה

 -ג' חלקי החסידות

ישתדל תמיד  ם לחבירו  בבין אדכן  וגם בדברים שאינם מחויבים,  שבין אדם למקום    ידקדק בכל פרטי המצוות  במעשים עצמםא'  
רדוף את השלום, ויזהר  שלא יגרם על ידו נזק לאחרים, ול , לעוזרם בגופו ולמנוע מהם נזק, לסייעם בממון, ולדאוג לעשות טוב לבריות

אפי' בעלי חיים, והמרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמים מידה כנגד מידה. ודבר זה מתבאר בדברי  לא יגרם ממנו שום צער  ש
קי המצוות, )לדאוג ליין לקידוש אפי' כשאין לו, שלא לכנות  חז"ל )מגילה כ"ז( במה הארכת ימים, שהביאו שם דברי חסידות בדקדו

חבירו אפי' בכינוי שאינו גנאי, לא לעשות קפנדריא בבית הכנסת משום כבוד בית הכנסת, לא לפסוע על ראשי עם קודש שלא יראה 
  כמבזה אותם, לא לקבל כבוד במקום שחבירו מתבזה בזה, וכו'(.

עיקר היראה  , והראשיים הם היראה והאהבה, ובלעדיהם לא שייך להגיע לעבודה אמיתית.  ביםפרטים ר  יש בצורת עשית המעשים  ב'  
היא יראת הרוממות שיתפלל ויעשה מצוות מתוך מחשבה שהוא עושה כך לפני מלך מלכי המלכים, וצריך להתבונן שבתפילה האדם 

ריותו וחטאיו, ויראה זו תחילתה בלב ואח"כ היא  ממש מדבר עם הקב"ה, וגם יתבונן על רוממות ד', ועל שפלות האדם מחמת חומ
ומענין זה הוא   וכו'.  ל  כבוד המצותנראית באברים בכובד הראש וההשתחויה  עשותם בצורה שאין די בעשיית המצוות אלא צריך 

בנות יש , ואע"פ שאין הקב"ה נצרך או מושפע ממה שאנו מכבדים אותו, מ"מ אנו חובתנו לכבדו, כדמצינו שבקרמכובדת ומהודרת
,  כמה ראוי להוסיף על גוף המצוה כדי להדרה  מצוה להביא מן המובחר ובסדר העלאת בכורים ובעוד מצוות, ומהם נלמד לשאר המצוות

לעשותו, וכן כבוד התורה ולומדיה שמצינו שאסור להניח  ובכלל זה כבוד השבת ויו"ט שכל מעשה שמראה את חשיבות השבת מצוה 
ומזה ר, ואסור לשבת על מיטה שיש עליה ס"ת, ואסור לזרוק כתבי הקודש, ואסור להניח נ"ך על חומש,  ס"ת בשק ולהניחו על החמו 

ואהבת השם  ובכלל זה הנקיון והטהרה לדברי תורה, וכבוד בית הכנסת ובית המדרש.      יד להוסיף עוד דברים בכבוד התורה.ילמד החס
ענין האהבה הוא שהאדם יחשוק וירדוף את קרבתו    והקנאה לכבודו.  השמחה בעשית המצוות, הדביקות בבורא,  -ג' ענפים  היש ב

וצריך שלא    ולא יצטרך שום דבר כדי לרצות את העבודה.    יתברך, ויתענג בתפילה ובתורה, ולא יתייאש מעבודתו מחמת שום קושי,
ואמנם כדי שהצרות לא יפריעו    תהיה האהבה תלויה בדבר מחמת שמיטיב לו הבורא, אלא אהבה טבעית, ומבחן האהבה הוא בעת צרה,

לאהבה יזכור שהכל לטובה וגם הצער הוא לטובתו כמו רופא מנתח המכאיב לאדם לטובתו, ואף אם אינו מבין למה זה לטובתו ודאי 
זה לטובתו, ובעלי הדעה האמיתי א"צ לטעם הזה שהרי כל כוונתם היא לעשות נחת רוח לקב"ה, ובזמן קושי יחזקו בעשית המצוות 

השלימות בזה היא שכך יהיה כל היום, אך  , והיינו שיחשוב רק על הקב"ה ולא על שום דבר אחרדביקות    אות חוזק אמונתם.להר

היינו שישמח האדם שהוא זוכה השמחה    ובכמה מקומות נצטווינו להדבק בו יתברך.   בשעת קיום המצוות והתפילה.יהיה כך  לפחות  

יודע גדולת הבורא הוא יותר שמח במצוות.לעבוד את הקב"ה שאין כמוהו, וככל   היינו שלא יוכל לסבול ולראות  הקנאה    שהאדם 
 אנשים שעוברים על המצוות, וישתדל להכניע את שונאי ד' כדי להרבות קיום המצוות וכבוד שמים.

אלא רק למען כבודו    אפי' כדי להשלים עצמו ולזכות לעוה"ב,  ,היא שלא יעשה המצוות לטובת עצמוהחסידות בכוונת המצוות  ג'  
ויצטער על מה שהוא או אחרים ממעטים בזה, ויצטער תמיד על החורבן הגורם    ה מצידו כל מה שיוכל להרבות כבוד שמיםיתברך, ויעש

מיעוט כביכול בכבוד הבורא, ויתפלל תמיד על הגאולה, ואף אם לא תבוא הגאולה מחמת תפילתו מ"מ יאמר בשבילי נברא העולם, 
יתכוון החסיד לזכות את דורו במעשיו   וכן חת רוח בתפילה זו גם אם לא נתקבלה, וחסרון צער על החורבן יש על זה תביעה.  ויש לקב"ה נ

מד עליהם סנגוריא, כי אין הקב"ה אוהב אלא למי שאוהב את ישראל, וכפי גודל  לולהגן עליהם, ויתפלל עליהם ויחזירם בתשובה וי
, כאב האוהב מי שאוהב את בניו, ורועי ישראל האמתיים שהקב"ה חפץ בהם הרבה דואגים  אהבתו לישראל תגדל אהבת הבורא אליו

 תמיד לכלל ישראל.

ענין החסידות היא תוספת במעשים שאינם מחויבים לפי מה שמובן ע"י המצוות מהו רצון ד', וגם שהמצוות עצמם יעשו מתוך    סיכום:
ובצורה מכובדת, ומתוך אהבת הבורא וקנאה אם    ,ודביקות בבורא בעשיתה  ,היא מביאה תענוג בעשית המצוהש  -יראת הרוממות 
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אלא לעשות נחת רוח לקב"ה ולזכות    ,אחרים אינם עושים כראוי, וכוונת החסיד בעשית המצוה אינה לשם עצמו ואף לא לשם שכר
 את דורו.

מאוד, שצריך להזהר שלא לעשות   משקל החסידות הוא דבר עיקרי וקשה  - החשיבות והקושי לשקול כראוי את ענייני החסידות
רק לעשות נחת רוח    ןכוושיהיה ליבו ישר וידברים רעים ולחשוב שהם מצוות, וא"א להצליח לשקול הדברים אלא ע"י ג' דברים, א'  

והדבר שצריך לשקול הוא מהם  ובלא ג' דברים אלו יחד קשה שלא יכשל. .ג' בטחון בד' שיעזרהו בזה . ב' עיון גדול על מעשיו .לקב"ה
התוצאות של מעשהו, שאם התוצאות הם רעות )כמו שמצינו בגדליה שלימד זכות על ישמעאל ועי"ז נהרג וכבתה גחלת ישראל, 

ל לגרום שתהיה התורה ין כבית הלל שיכו, וחומרא כב"ש אחר שנפסק הדשגרם לחורבן בית המקדש ולגלות  ובמעשה דבר קמצא
  באופנים אלועלול לגרום למריבה, וכשזה  כשתי תורות ח"ו(, וכגון תוכחה עלולה לגרום שיוסיף לחטוא יותר, והשתדלות לזכות במצוה  

  זה רק בגוף המצוות, אבל מ"מ  היא אף באופן שילעגו עליו,  שמירת המצוות ודקדוקיהםחובת החסיד להניח את המצוה, ואף שחובת 
 ם שהם מידת חסידות צריך לשקול דבר זה, ויש בזה פרטים רבים ואין הדברים מסורים אלא ללב מבין ושכל נכון.בדברי

לעומת שפלותינו, ורוב חסדיו ואהבתו   יתברך,  היא ע"י התבוננות מרובה בריכוז גדול על גודל רוממותו ושלימותו  קנית החסידות 
והמצוות, התורה  ומעלות  ליראיו  וקירבתו  בזה.  אותנו,  במזמורי   וכיוצא  והעיון  ההתמדה  רוב  לזה  מעשי   ויועיל  וקריאת  התהילים, 

 החסידים באגדות.

שהם סותרות את ההתבוננות, וכ"ש שההנאות והתענוגים סותרים לחסידות, והדרך להנצל    ,הם הטרדות והדאגות  מפסידי החסידות
משמים ואין ההשתדלות אלא פריעת חוב, ואינו מחויב לבלות ימיו  הכל נגזר  מהטרדות ע"י מידת הבטחון שישליך יהבו על ד' לגמרי, ש

 בחריצות ובהשתדלות, אלא יעשה תורתו עיקר ומלאכתו טפילה, ואז יהיה מוכן לחסידות האמיתית ולשלימות בעבודת ד'.

 מידת הענוה 
עצמו, ולא מגיע לו שום שבח וכבוד, וכ"ש  ענינה הוא שהאדם יבין שאין לו שום סיבה להחשיב את  מידת הענוה    -מהי מידת הענוה

חסרונות בטבעו או בדברים שקרו    אפי' אדם שיש לו מעלות רבות, ודאי יש לושא על שאר בני האדם, מפני שיתנהוא  שאין סיבה ש
מאחרים,   יש לו מה ללמוד חכם, הרי ודאי שיש לו טעויות, ו  וכגון מי שהוא   .לו או במעשיו, שזה מספיק כדי שלא להחשיב את עצמו

ואפי' חכם מופלג שהוא בעל שכל ישר אין לו במה להתגאות, מפני שזה כח שניתן לו, ואם חבירו היה מקבל כוחות אלו גם הוא היה  
חכם כמוהו, ואין החכמה או העושר שניתן לו, אלא מחייב עבורו לסייע בה לאחרים, ואפי' במעלות שהשיג בעצמו, ודאי לא הגיע למה 

וד שכיון שהוא נברא, א"כ אין המעלות אלא חסד ד' עליו, ואינם סיבה אלא להודות למי שחננו בהם, ומצינו חסידים  שצריך להגיע, וע
ואמנם אנחנו לא צריכים להגיע לזה, שהרי לא צריך    .גדולים שנענשו על מה שהחזיקו טובה לעצמם על חסידותם )חזקיה, נחמיה(

 ומת הדורות הראשונים. התבוננות רבה לראות את החסרונות שיש לנו לע

הנה מי שינהג כעניו בלי שיהיה עניו במחשבתו, אינו אלא מהצבועים שאין בעולם רע מהם, אבל אחרי    -מעשים מכח מידת הענוה 
שיהיה עניו במחשבתו יש כמה חלקים להיותו עניו במעשים. א' להתנהג בשפלות, והיינו לדבר עם בני האדם בנחת ולכבדם בדבריו,  

לשבת בין האנשים הפשוטים ולא עם החשובים. ב' וומה זקופה או עקב בצד אגודל אלא כדרך אדם ההולך לעסקיו,  לא ללכת בק
כי יש   ,משא כבד על האדם  שנאת הרבנות כיון שהיאג'    .(וסיבה למחילת עוונות  מעלה גדולה  וזו)  ,להיות מן הנעלבים ואינם עולבים
יחשוב שזו בושה   הומעביר את האדם על דעתו ודעת קונו, וכשישבחוהכבוד  כיון שבריחה מכבוד  עליו אחריות על מעשי הציבור, ו

שצריך לכבד כל אדם שגדול ממנו אפי' בדבר אחד, ויש להקדים בשלום כל    , וכדמצינוכבד כל אדם שמהללים אותו במה שאין בו. ד' י
 אלו הם כללי הענוה, ופרטיהם רבים, וישמע חכם ויוסף לקח.אדם, ותלמידי ר"ע מתו על שלא נהגו כבוד זה בזה. 

מגנות הגאוה הנ"ל במידת הנקיות אפשר ללמוד את המעלת הענוה, וכן מצינו שמי שדעתו שפלה כאילו הקריב את    -מעלת הענוה
זו בחר ד' בישראל,  וכל הקרבנות,   גדול לעוה"ב,  ובזכות מעלה  זכה להשראת השכינה מפני הר סינוהמקטין עצמו בעוה"ז נעשה  י 

 מביאתו לידי טובות רבות, הרבה יותר ממה שהחכמה מביאה.שפלותו. ובאמת הענוה מונעת מהאדם מכשולות רבות, ו

א' כיון שהאדם בטבעו הוא מתנשא, וקשה לעקור טבע זה, על האדם לעשות פעולות של ענוה, וכגון לשבת בין   -דרכי קנית הענוה
ין באת מטיפה סרוחה, עקביא בן מהללאל דע מא  במה שאמראנשים פשוטים, ועי"ז לאט לאט יקנה מידה זו בפנימיותו. ב' יתבונן  

 וכן  הקב"ה, שדברים אלו הם נגד הגאוה.  ולאן אתה הולך למקום עפר רימה ותולעה, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון לפני ממ"ה
יתבונן כמה   יל עצמו בפני מי שהתנשא עליו, וכןאו עליו ח"ו צרות ויצטרך להשפויתבונן שברגע מצבו יכול להתהפך ויהיה שפל או שיב

 יתבונן בחולשת השכל וטעויותיו.  תו לבוראו וכמה הוא מתרשל בה, וכןגדולה חוב
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קירבה לבני אדם חנפים המשבחים  וכן חסרון שכל או    היות האדם מרבה ומשביע עצמו מטובות העוה"ז,  הם  מפסידי מידת הענוה
וכדו', שהוא יכול להזיק לנפשו או לעוזרו ולהוכיחו, מביאה לגאוה, )ומי שעיניו בראשו יבדוק יותר את מי שהוא רוצה לחבר    אותו

   מאשר מה שהוא בודק את מה שהוא אוכל ושותה, שיכולים להזיק רק לגופו(. 

 יראת חטא 
הנה יש ב' מיני יראה, יראת העונש ויראת הרוממות, יראת העונש היינו שירא מעבירה מפני העונש לגוף או לנפש,   -מהי יראת חטא

ויראה זו אינה ראויה אלא לעמי הארץ ולנשים. אבל יראת  להשיגה, כי אין אדם שאינו אוהב את עצמו וירא לנפשו,    ויראה זו קל מאד
הרוממות היא שהאדם יבין את רוממות ד' ופחיתות האדם, וממילא הוא לא יחטא, כי איננו מסוגל לעשות דבר נגד רצונו של הבורא 

כל רגע היינו ש  יראת חטא או לעשות איזה מצוה, יבוש ויחרד מפני רום כבודו יתברך. ו  לרוב כבודו ורוממותו, וכן כשהוא בא להתפלל
ראוי לעשות לפי גדלות הבורא, ועי"ז ודאי לא יגיע לידי  איזה שמץ חטא, או דבר שאינו  כעת או בעתיד  פן יתערב במעשיו    יהיה בפחד

ד, ורק למשה היה  קב"ה בעולמו אלא אוצר של יראת שמים בלב, ועל יראה זו אמרו אין לו ל, וכן יפחד שמא חטא בלי לשים לבחטא
אלא מי    כמה שהוא יכול, וא"א להגיע למעלה זו  לגודל דביקותו בבורא, אמנם ראוי לכל חסיד להשתדל להשיג ממעלה זו  קל להשיגה

 שהשיג את המידות הקודמות שבספר זה.

קטן כגדול, וכל מעשי האדם נכתבים    על כל דבר  נה נמצאת בכל מקום, והקב"ה רואה ומשגיחהיא ע"י התבוננות שהשכי  קנית היראה
יתבונן באמיתת דבר זה בשבתו ש  ,עיון רב  לא ע"יאינו מושג אזה  , אמנם כיון שהדבר רחוק מן החושים  בספר אם לזכות אם לחובה

הסח הדעת מן העיון הוא המפסיד  ש אם יפסיק בעיון תסור ממנו היראה. ונמצא ר בזה,ובלכתו בשכבו ובקומו, וגם אחרי שהשיג הציו
 ליראה. 

 מידת הקדושה 
בשעת עשית מעשים גשמיים המוכרחים ימשיך    עד שגם  ,כל הזמן  ק בקב"הודבלהתרחק מהחומר לגמרי, ולהיות  ענין הקדושה הוא  

והמגיע לדרגת    ז יעזרהו ד' ויקדשהו.או  ל האדם לעשות מה שהוא יכול,ע   זה סותר לטבע החומרי, על כן  קותו, ואמנם כיון שדברבדב
הקדושה אף מעשיו הגשמיים הם קדושה ממש כאכילת קדשים, וההבדל בין הטהור לקדוש הוא שהטהור מעשיו הגשמיים מוכרחים,  

  בית המקדש ורא, הרי הוא כעדיף בלעדיהם, אבל הקדוש הדבק תמיד בבהיה  וטהורים הם מן החומר, אבל לידי קדושה לא באו, ו
 .לו עילוי  וגורם את החומר כקרבנות, שהוא מקדש  הם והמאכלים

הכוונות בדברים הגשמיים את  רוממות הבורא, עד שיכוון  ב, ועיון עצום בסתרי ההשגחה והיא ע"י רבוי פרישות  דרך קנית הקדושה
ומעלה זו   התבודדות עוזרת להשגת מידה זו, וחסרון הידיעה ורבוי חברה מרחיקים ממידה זו.הככהן המכוון בשעת הקרבה, ו  ,הראויות

ויכולים להגיע במעלה זו לכל כך דביקות עד שימסר בידו   מקומה אחרי כל המעלות הקודמות, דבלאו הכי הרי הוא כזר ובעל מום.
 עצמם.  מפתח תחית המתים, שהוא דבוק במקור החיים שיכול למשוך ממנו החיים

, והובא רק מעט מכל פרט שאפשר להרחיב ממנו הדברים, על מה שנכתב כאן  הנה חוקי החסידות הם רבים ויש עוד הרבה מה להוסיף
ו משתנים אצלו דרכי החסידות, ואף שהחסידות אצל כולם  כל אדם לפי עיסוקו ומעשיו ותכונותיוזה פשוט ש  וישמע חכם ויוסף לקח.

אולם גם העוסק המביאים לתכלית זו.    רוח לבורא, מ"מ כל אחד לפי מה שהוא עוסק בו, יהיו הדברים  היא לעשות דברים שהם נחת
 במלאכה מפני שהוא צריך לכך, יכול להגיע לחסידות כמו מי שאינו מפסיק ללמוד.

 

 סיכום 

דבר ידוע הוא שעיקר חובת האדם היא לעבוד את הקב"ה בטהרת הלב, ואולם דבר זה צריך קנין ואינו טבעי באדם, ועל כן   -הקדמה
 צריך לימוד וחזרה על חובה זו פרטיה והדרך להגיע לזה ואיך להמנע מדברים המפסידים דבר זה.

ו מתקן או מקלקל את העולם, ומטרת האדם אינה מטרת בריאת כל העולם הוא עבור האדם, והאדם במעשי  -חובת האדם בעולמו
בשביל העוה"ז אלא בשביל העוה"ב, ומטרת האדם בעוה"ז הוא לקיים המצוות שבהם יזכה לעוה"ז, שבו יקבל האדם שכרו על מעשיו  

 בדקדוק רב, וגם כל ענייני החומר מטרתם לסיוע לזה, ועל האדם לכוון בכל מעשיו החומריים לשם קיום המצוות.
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שימת לב על מעשיו אם הם טובים או לא, וזה נגד הטבע שהטבע סותר להתבוננות, וצריך לדעת מהו הטוב ואח"כ לבדוק    -רותזהי
אם מעשיו מתאימים לזה, והדרך להגיע לזהירות הוא ע"י התבוננות, שלמי הדעת יתבוננו בחובת השלימות, הפחותים יתבוננו שהכבוד 

בוננו בגודל הדקדוק והעונש על כל מעשה ושאין ויתור, וצריך להתרחק מדברים המפסידים את  בעוה"ב הוא לפי המעשים, וההמון ית
 הזהירות, והם חוסר זמן להתבוננות, חוסר רצינות, וחברה רעה. 

חשק פנימי לעשית המצוות, שהאדם בטבעו הוא עצל, והעצלות מביאה לרעות רבות, והאדם מתרץ לעצמו תירוצים שאינם    -זריזות
מחמת העצלות, וצריך להזדרז להתחיל במצוה וגם להזדרז לגומרה, וקנין בזריזות הוא שייכות בלבו וברצונו לעבודת ד' שזה  נכונים  

עיקר הנרצה במצוות, והדרך להגיע לזריזות זה הדברים שהוזכרו בזהירות )שלימות כבוד ועונש(, וגם ע"י התבוננות בגודל טובת הבורא  
מבקשת מנוחה ועידונים ולהבין כי אין מטרת העוה"ז עבורם אלא לעמל וטורח, וכן להתרחק מפחדים    לאדם בכל מצב, וצריך להתרחק

 במקום שלא שכיח הנזק כי הם מונעים את הזריזות. 

נקיות מנגיעות וממילא נקיות מדברים אסורים שיש בהם הוראת התר, ויש במצוות ובמידות פרטים רבים, ונפרט חלק מהם   -נקיות
ר, ומהם תבין כמה פרטים יש בכל המצוות, וע"י רבוי הלימוד וקביעת האדם במחשבתו את חובת הנקיות יקל על האדם המצויים יות 

 לקנותה.

מהנאות המותרות שאינם מוכרחות לאדם כדי להתרחק מן האיסור, אבל אם פורש מדברים המוכרחים הרי הוא חוטא, ויחמיר    פרישות
בדברים שאינו נצרך לה, והדרך לזה היא ע"י התבוננות בפחיתות ההנאות ורעתם, ויזהר לא    בספיקות ובמחלוקות, ויתבדל מן החברה

 לקפוץ בזה לקצה האחרון אלא יתעלה בהדרגה. 

וע"י   -טהרה בפרישות,  שהוזכרה  ההתבוננות  העמקת  ע"י  לזה  ויגיע  שמים,  לשם  רק  המצוות  ובמעשי  הגשמיים  במעשים  יכוון 
 ההכנה קודם המצוות.התבוננות בפחיתות הכבוד, וע"י 

יש בה ג' חלקים, א' שיעשה יותר ממה שמחויב במצוות כדי לעשות נחת רוח לקב"ה, ב' בצורת העשיה יש בזה ב' חלקים    -חסידות 
יראה ואהבה, והיראה היא שיעשה המצוות ויתפלל מתוך יראת הרוממות, ויעשה כל המצוות בצורה מכובדת, והאהבה היא לרצות  

ול ג' בכוונת העשיה שיעשה כל המצוות למען כבודו בעשית המצוות,  הדבק בבורא, ולשמוח בעבודתו, ולקנא על עוברי מצוותיו,  
יתברך ולא למען עצמו ואפי' לא למען שלימותו, וכן יזכה במעשיו לכלל בני דורו כדי לעשות נח רוח לקב"ה, וצריך להזהר לשקול את 

ונה טהורה ועיון גדול ובטחון שהקב"ה יעזרהו בזה, והדרך לקנות החסידות הוא תוצאות המעשים שלא יצא מהם רע, וצריך לזה כו
 ההתבוננות בגדולתו יתברך ושפלותנו, ומפסידיה הם הטרדה והתענוגים. 

שלא יחשיב עצמו, ויתבונן בפחיתותו וחסרונותיו, ואפי' הוא צדיק אין במה להתגאות, ויתנהג בשפלות ויסבול העלבונות ויברח    -ענוה
בוד ויכבד אחרים, ויגיע לענוה ע"י מעשים והתבוננות מאין הוא בא ולאן הוא הולך ולפני מי הוא עתיד ליתן דין וחשבון, ובגודל מהכ

 חובותיו, וחולשת השכל, ויתרחק מן החנפים, ומן התענוגים. 

ל עת שירא שמא מחסר מחובתו יראת העונש היא קלה, ויראת הרוממות היא דרגה גבוהה יותר, אמנם יראת חטא היא בכ  - יראת חטא
 לבוראו לפי גדולת הבורא, ויתבונן שהשכינה וההשגחה הם בכל מקום.

דביקות תמידית בבורא, עד שגם המעשים הגשמיים הם קדושים, וא"א להגיע לזה רק ע"י סייעתא דשמיא, והדרך לזה ע"י    -קדושה
 דה זו.  התבוננויות רבות והתבודדות, וחסרון העיון והחברה מרחיקים ממי

 

 - כלל הדברים

 טהרת העבודה מחויבת והיא חכמה רבה וצריכה תלמוד ועבודה.

 האדם נברא להתענג על ד' בעוה"ב, והעוה"ז והנאותיו הם אמצעי לזה ע"י קיום המצוות ועמידה בנסיון.

 שיש בהם הוראת התר. על האדם לשים לבו ליזהר מעבירות, ולהזדרז בעשית המצוות, ולבחון עצמו שיהיה נקי מדברים -צדיק

יפרוש מענייני העולם שאינם מוכרחים, ויכוון במעשיו ובמצוותיו לשם שמים, ויוסיף על המצוות דברים שרצון הבורא בהם,   -חסיד
 ויעשם מתוך יראת הרוממות ואהבת ד', ויכוון במעשיו לכבוד שמים ולזכות את דורו.

 בשלימות הראויה לעבודת ד', ויהיה דבוק בבורא כל העת. ולא יחשיב את עצמו כלל, וירא תמיד שמא הוא מחסר 

 

 



 י מוסר תמצית ספר

101 
 

 

 

 

 

 
 

 ספר נפש החיים 
 

 שער א' 

 לטוב או למוטב ע"י מעשיו דיבוריו ומחשבותיו גודל השפעת האדם בעולמות
והענין בזה הוא שהאדם כולל האדם נברא בצלם אלוקים, והיינו שהוא דומה לבורא בכך שלמעשיו דיבוריו ומחשבותיו יש השפעה על כל הנהגת הבריאה,  
 , לטוב או למוטב. בתוכו את כל הכוחות של העולמות העליונים, ושורש הנשמה גבוה מכל העולמות, וממילא בכוחו להשפיע על כל העולמות

אלוקים בצלם  נברא  הכונה שהאדם  בצלמו  -מה  האדם  את  אלוקים  "ויברא  אותו  ,כתיב  ברא  אלוקים  "צלם""בצלם  ענין  הוא    , 
ולא שם אחר    אלוקיםוהא דנקט צלם    , ולא דמיון גמור.בפשוטו היינו דמיון מה באיזה דבר   מהדברים העומדים ברומו של עולם, אמנם 

בעל הכוחות כולם, שבכל רגע קיום כל הבריאה תלוי בהשפעתו, ואם לא היה ד' ממשיך לקיים    של הקב"ה, הביאור הוא שאלוקים היינו
ובזה ברא הקב"ה את האדם דומה לאלוקים, שכמו שהוא יתברך בעל הכוחות ומקיימם ומסדרם כרצונו,    הבריאה היה הכל לאפס ותוהו.

אינם  מעשים שכח קדושה ואור, ו  עולמותטובים נותן ל   מעשיםכך האדם קיום עולמות אין מספר תלוי במעשיו דיבוריו ומחשבותיו, ש
 ג'(. –)פרקים א'  , וזהו תנו עוז לאלוקים, וזהו צור ילדך תשי.של העולמות אורם וקדושתם ניםם או מקטייטובים מהרס

האדם ושום מעשה דיבור ומחשבה לא נאבד וכולם פועלים בעולמות.  צריך לדעת ש  -כח המעשים הדיבורים והמחשבות של האדם
ורק אחרי שחטאינו החריבו בית  יותר מאשר מה שפגמו נבוכדנצר וטיטוס, שהם לא פגמו כלל בעולמות העליונים,  בחטאיו פוגם 

וחות והעולמות, והלב הוא גוף האדם מתוקן כמו העולם, והאדם מכיל את כל הכוהנה  מקדש של מעלה, יכלו להחריב את של מטה.   
כנגד בית קדשי הקדשים, והוא מזין את כל הגוף כמו שבית המקדש מזין את כל העולם, וא"כ המכניס מחשבה רעה בליבו הרי הוא  

 )פרק ד'(. שהאדם הוא הנפש החיה של כל העולמות.הכונה  , "אדם לנפש חיההויהי "  הא דכתיבו. כמכניס זונה לבית קדשי הקדשים
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הסיבה שהקב"ה נתן כח לאדם להנהיג את העולמות, הוא משום שכל עולם     -ם במעשיו משפיע על הנהגת העולמותהאדלמה  
ואצילות קדשו יתברך,   ,כסא כבודו  ,החיות  ,האופנים  –הוא נותן כח לעולם שתחתיו כנשמה המנהיגה את הגוף, והעולמות נחלקים לד'  

ונשמת החיים של הכסא הם נשמות ישראל שהוא האדם שעל הכסא, ולכן העולמות מונהגים לפי מעשי האדם ששורש נשמתו היא  
העולמות כולם מסודרים בתבנית אדם, והאדם כולל את כל העולמות והכוחות, שהוא נברא  והנה    העולם שמעליהם המחיה אותם.

והנה קודם חטא אדם הראשון היה האדם כולל רק את עולמות )  .וכנ"ל משהו, וזה ענין אחד עם מה שהוא עליון מכולם  אחרון וכל אחד נתן לו  

ולכן מעשי האדם משתנים מטוב לרע ומרע  ,  בתוך האדם עצמו הטוב והרעוכוחות הקדושה, אף שהיה לו בחירה אם לחטוא או לא, אבל לאחר החטא נתערבו  
בדרך כלל יש בהם איזה פניה לא טובה, ובעת מתן תורה פסקה אותה הזוהמא מישראל, וכשחטאו בעגל חזרה ונתערבה בתוכם,   לטוב, וגם המעשים הטובים

כל המצוות כוללים כל מצוה הרבה כוחות, וביחד הם כל הכוחות והעולמות, וממילא האדם כן  ו  ולעתיד לבוא יתבער הרע מן העולם. הגהה(.
  נותן כח לעולם ולכח המקביל למצוה ולאבר שבו נעשתה המצוה, ומתקנו או מוסיף בו אור וקדושה. העושה מצוה באבריו וכוחותיו  

וכפי ערך ואופן העשיה וטהרת המחשבה המצטרפת למעשה כך איכות תוספת הכח והתיקון הנעשה על ידו, ובזה עצמו האדם מתקדש 
 )פרקים ה' ו'(.  המכוון נגדו כפי ערך החטא.בכוחות אלו, וכן להיפך כשהאדם חוטא הוא פוגם באותו העולם והכח 

שכמו שכל כמו שהנפש נמצאת ומחוברת בתוך הגוף, אלא הכונה  ומה שמהרח"ו השוה האדם לעולמות כנפש לגוף, אין כוונתו ממש  
"כ הקב"ה פעולות הגוף הם ע"י הנשמה, כך תיקון ופעולת העולמות והכוחות הם כפי מעשי האדם הכולל את כולם ולמעלה מכולם, וא

נוטה העולמות לפי מעשי האדם, וזהו ד' צלך שכמו שהצל הוא לפי תנועת האדם בדמיון זה כביכול מעשי הבורא הם לפי פעולות 
 )פרק ז'(.  האדם, וזהו ענין אקי"ק אשר אקי"ק.

ענין הכרובים    בןלפי מה שנתבאר לעיל מוו   - היו חבוקים זה בזה כשישראל עושים רצונו של מקום  הכרוביםשביאור ענין מה  
אחד הוא כנגד הקב"ה  כרובים  רצונו של מקום היו פניהם לבית, שה  םעושי   כשאין ישראלשהיו חבוקים בזרועותיהם כזכר ונקיבה, ו

רצונו או לא, שפעמים היו איש אל אחיו ופעמים מצדדי אצדודי ופעמים    והאחד כנגד ישראל, שכיוון הקב"ה לישראל הוא לפי העושין
יחד עם לימוד ג בהן מנהג דרך ארץ  יהנה" ודעת רבי ישמעאל שהכונה לואספת דגנךוהנה כתיב  "  פניהם לבית כפי מעשי ישראל.  

  אין עושין רצונו שאין כוונת רשב"י  ו,  רשב"י אומר ...אלא בזמן שישראל עושין רצונו של מקום מלאכתם נעשית ע"י אחריםו  התורה,
, אלא דהנהג בהן מנהג דרך ארץ היינו שגם בשעה שעוסק לפרנסתו יהא מהרהר בד"ת, וזה  "  והיה אם שמוע וכו'"דהא איירי ב  כלל,

אוכלים  אמנם דור המדבר שהיו    ,הדרך להמון שא"א כמעט שיתמידו רק בעסק התורה, שזה דרך רק ליחידים ומי שיכול כך מחויב כך
מן ושמלתם לא בלתה לא היו צריכים לפרנסה כלל, ואז העמידו הכרובים פניהם אל אחיו ממש, אך בימי שלמה שהיו הכלל צריכים  

וזהו מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל    מעט לעסוק בפרנסה, דלר"י לרבים כך יותר טוב, ולכן העמידו אז הכרובים מצדדי אצדויי.
חונם, שע"י בטחונם יפעלו למעלה וזה יגרום לנס, ובזה אנו דומים "לסוסתי ברכבי פרעה" שמעשינו הם ויסעו, שהצלתם תלויה בבט

 )פרקים ח' ט'(. גורמים התחברותו ית' לעולמות.

המלאך גדול מהאדם במהותו והשגתו, הנה    -מעלת ישראל גבוהה מהמלאכים במה שישראל בכוחם להשפיע על הנהגת הבריאה
על המלאך שהוא מעלה ומקשר העולמות, ואף המלאך מתעלה על ידו, מחמת שהאדם כלול מכל העולמות,   אמנם יש לאדם יתרון

  , ענין אמירת הקדושה היא העלאת העולמות )ואולי לכן נהגו להעלות עצמם בקדושה( ווכל כח הנר"נ הוא רק כשהם בגוף האדם.  
מלאכים ממתינים מלשלש קדושתם עד שישראל מקדשים, והתקשרותם ותוספת קדושה בהם, וזה רק האדם יכול לעשות, ולכן ה

אף שמעלתם גבוהה ממעלתנו, וזהו בעמדם תרפנה כנפיהם, ועוד חילוק בין ישראל למלאכים שהמלאכים מחולקים לכתות וכל כת 
ם לומר  מקדשת לפי שורשה, אולם ישראל שורשם בכל העולמות ולכן אומרים כל הקדושה, וזהו ענין פרק שירה לתת כח למלאכי

 )פרקים י' י"א(.  שירה זו להשפיע בתחתונים.

כדי לתקן עולם העשיה הביאור הוא שהגוף,    כשהם בתוךרק    השפיע על העולמותל  יםיכולשל האדם    )נפש רוח ונשמה(  מה שהנר"נ
 )פרק י"ב(.  .צריך מעשה דווקא

כאשר האדם יבוא לדין על מעשיו ידונו   - ועונש הדין על האדם יהיה גם על מה שמעשיו השפיעו בבריאה, וביאור ענין השכר  
"כי  וכדכתיב  הנעשה בעולמות ע"י מעשיהם,    והיינו  "כל מעשיהם  אלהמבין  "אותו על כל מה שמעשיו השפיעו בעולמות, וזה הכונה  

חשבה טובה  ומיד במ  .כל תוצאות המעשים בעולמות  האדם על  האלוקים יביא במשפט על כל נעלם" היינו שידונו את  - את כל מעשה  
עושה רושם למעלה וממשיך עליו אור מקיף המסייע לעשות המצוה, והשכר הוא להתעדן בעולמות שנתווספו ע"י מעשיו, כל ישראל 

וכן ענין העונש שמה שפעל ע"י החטא זה עצמו העונש, וכבר בחייו הוא בגיהנום אלא שאינו מרגיש, אמנם   עולם הבא,ביש להם חלק  
אה שיצר כלים ע"י עונש משא"כ כוחות הקדושה, ולכן הגהינום נקרא עלוקה כעלוקה שמתה ע"י הדמים יש חילוק דכוחות הטומ

יכול לתקן הקלקול  ויתור על עבירה, רק  ולכן לא שייך  ולכן כשתפשו כנסה"ג את היצה"ר כבה הגיהנום מעצמו,  הרעים שמוצצת, 
 )שם(. שורשה העליון לתקן העולמות כמקודם. המציאותי ע"י העונש ובזה יתוקן הפגם, או ע"י תשובה שמגעת עד
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אף שהאדם ו,  משפיע  הדיבור  גםכך  שנתבאר לעיל לענין השפעת המעשים בעולמות,  כמו    - השפעת הדיבור והמחשבה בעולמות
ו  אינו רואה גודל הקלקול מדיבור רע וחושב שאין משמעות לדיבור, אך האמת ששום דיבור לא נאבד, וכל דיבור פועל למעלה, וזה

שיחו. וכן בענין המחשבה, שכמו ששונה עונש עבירה של מי שהוא בעל השגה גבוהה, מחמת שפגם עולמות גבוהים    מהמגיד לאדם  
יותר, כיון שנשמתו ממקום גבוה יותר, כך שונה העונש לפי המחשבה בעת העשיה, שאם הדביק יותר מחשבתו לעבירה ראוי לעונש 

. והשייכות בין המעשה דיבור יותר, ולכן שוגג קל ממזיד, ולכן הרהורי עבירה קשים מעבירה  חמור יותר, כי פגם בעולמות עליונים
המעשה מבחינת הנפש שהנפש הוא בדם והדם הוא נותן הכח למעשה, והדבור מבחינת הרוח "רוח ממללא" ש  הוא  נר"נומחשבה ל

 )פרקים י"ג י"ד(. ומשכנה במוח, והיא הבחינה העליונה.ומשכן הרוח הוא בלב, ומחשבה היא בחינת הנשמה שמלמדת לאדם דעה 

נשמה אינה נשימת האדם אלא כביכול נשימת פיו ית"ש, ולכן המשילו השתלשלות הרוח חיים באדם    - הנשמה חלק אלוק ממעל
צמותה נכנסת לעשית כלי זכוכית, שיש בזה ג' בחינות כשההבל תוך פי האומן זה דומה לנשמה שמקורה בפיו ית"ש כביכול ואין ע

בגוף האדם רק לאדם הראשון קודם החטא ולמשה רבינו, והב' הוא כשההבל בשפופרת נקראת רוח, והג' היא כשיוצא מהשפופרת 
לזכוכית והיינו גוף האדם נקראת נפש מלשון מנוחה, ונמצא שאין הנשמה שהיא נשמת פיו ית"ש בתוך האדם אלא מקושרת לבחינה  

אין אפשרות להשיג בחינת  ו  חד יש לו ניצוצות ממנה לפי מדרגתו, ועל ידיה יכול להבין סודות התורה.התחתונה שבתוך האדם, וכל א 
נצוצי אור הנשמה, רק ע"י התורה הקדושה, שגם התורה היא מנשימת פיו יתברך, ובמעמד הר סיני היה חופף עליהם נצוצי אור הנשמה  

הקב"ה ואורייתא וישראל מתקשרין דא בדא, היינו שהקב"ה סתים וגליא,    - הגהה)מפיו יתברך, ועי"ז השיגו סתרי פנימיות התורה.  
העסק  ע"י  הוא  העולמות  חיות  וכל  לעולמות,  התקשרותו  להשיג  אפשר  ורק  כלל,  ביה  תפישא  מחשבה  דלית  סתומה  עצמותו 

ונמצא שע" יתברך,  נצוצי אור הנשמה הקשורה בנשימת פיו  י התורה הוא מתקשר וההתבוננות התורה, שע"י העסק בתורה משיג 
 )פרקים ט"ו ט"ז(. .(לקב"ה, ומזה מתקיימים העולמות

ותיקונו ע"י התשובה ענין התשובה הוא ע"י התקשרות בחינות הנר"נ, שבחינה עליונה של הנפש   -ענין הניתוק שגורם החטא, 
כל עולם מתקשר עם הבחינה  קשורה בבחינה תחתונה של הרוח, ובחינה עליונה של הרוח קשורה לבחינה תחתונה של הנשמה, ש

ד'   וזהו נפשו צרורה בצרור החיים את  ובחינת הנשמה מתקשרת למעלה מעלה עד עצמות הקב"ה,  העליונה של העולם שתחתיו, 
ההתקשרות למעלה תלויה לפי רוב העסק בתורה   אלוקיך, שגם בחינת הנפש תהא קשורה בו ית"ש, שהכל קשור זה בזה עד למעלה.

וענין הכרת הוא ניתוק ההתקשרות למעלה, אמנם החלק העליון של הנפש הקשור לבחינת הרוח   והאהבה ויראה.ועבודה וטהרת הלב 
שמעליו לא נכרת, וע"י בחינת הרוח והיינו וידוי דברים יתעלו ויתחברו שאר ט' בחינות הנפש, וכן אם פגם וקלקל דבורו ע"י עוונות 

ך ברוח אלא בנפש( יוכל לתקן ע"י הרהורי תשובה, שהמחשבה היא בחינת הנשמה  התלוים בדיבור שקלקל בחינת הרוח, )כרת לא שיי
 שהיא העולם שמעל הרוח, אבל בחינת הנשמה לא שייך בה פגם כלל, וע"י חטא במחשבה מסתלקת הנשמה ממנו אך אינה נפגמת. 

ישאנה נכאה מי  "ורוח  ע"י הרוח,  ומחלת הנפש תתוקן  יכלכל מחלהו", שעוון  "רוח איש  "מי" בחינת הנשמה  וזהו  " שקלקול הרוח 
דאתמר ביה  ואמרו    "ויפח באפיו נשמת חייםוכתיב "  .שנקראת מי ישאנה. וכדי שיוכל האדם לתקן מעשיו קבע ההתקשרות הזאת 

ויורדים בו היינו לפי מעשיו   ויחלום והנה סולם סולם ודאי איהי נשמת חיים. שהנשמה משתלשלת מהשמים לגוף כסולם, ועולים 
וסדר התיקון ע"י התשובה הוא, שאם .  עולמות ממטה למעלה וממשיך עליו אורות ממעלה למטה, ואח"כ והנה ד' ניצב עליומעלה ה

פגם בחינת הנפש, אז ע"י וידוי אמיתי מעומק הלב גורם תוספת קדושה ממנו ית"ש לנשמה ומשם לרוח ומשם לנפש ע"י ההתקשרות 
ה, ואם קלקל הרוח בחטאי הדיבור או שאר עוונות התלויים בבחינת הרוח, וביטול שביניהם, ומכלה כוחות הרע ומתקשרים כבתחיל

תורה כנגד כולם, הגביר כח רוח הטומאה ונפשו ג"כ אינה שלימה, אז ע"י חרטה אמיתית והרהורי תשובה במחשבה שהיא משכן ניצוצי  
הטומאה ומשם לנפש, ואם חטא במחשבה  הנשמה, משפיע תוספת קדושה על שורש הנשמה ומשם לנשמה ומשם לרוח ושובר רוח

וסילק ניצוצי הנשמה, אז ע"י עסק התורה בעומק תבונתו, מוסיף קדושה על שורש נשמתו ומשם לנשמתו להשכיל בבינה יתירה,  
ורש  בכל כוחו קורעין גזר דינו, שכוונת השבח הוא שישפיע תוספת קדושה על ש  מירת אמן יהא שמיה רבהולכן ע"י א.  ומשם וכו' כנ"ל

 כ'(. –)פרקים י"ז  נשמתו ומשם על נשמתו ורוחו ונפשו, וזה כמו התשובה כנ"ל.

בעת שהאדם עוסק בתורה לשמה לשמור ולקיים, מטהר כל גופו, וכן שאר העולמות מטהרים, שהאדם   - השפעת התורה על הבריאה
עבודת האבות וצדיקים הראשונים  . וכולל את כולם כדלעיל פרק ו', ועובד השם אמיתי יכוון רק לתיקון העולמות ולא לתיקון עצמו

מחמת השגתם התיקונים בעולמות ע"י מצוות והפגמים שע"י   קודם נתינת התורה שקיימו כל התורה, לא מחמת שהיו מצווים אלא
העבירות, וכשהשיגו התיקונים שיצאו ע"י שישא יעקב ב' אחיות ועמרם שנשא דודתו עשו כך שהרי לא היו מצווים ועשו לפי התיקונים,  

 כ"א(.  )פרק וגם לכן לא ניתנה תורה אז, כדי שיוכלו לעשות כך שזהו בנית כלל ישראל ותיקון העולמות.

תנה תורה אף אם יאמר האדם הגדול שהוא משיג תיקונים גדולים  ימשנ  -האיסור לזוז ממצוות התורה אף לצורך תיקון העולמות 
לעבור על אפי' פרט המצוה ואפי' מד"ס, מ"מ מחויב לעשות ככתוב בתורה, ועל זה נתבע חזקיה שלא נשא אשה מחמת שראה שיצאו  

. ל מצוה, שטעמי המצוות עד תכליתם לא נתגלו לשום אדם אפי' משה, רק לאדם הראשון קודם החטאממנו בנין דלא מעלי, כיון שביט
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וע"י נבואה היה רשאי נביא בהוראת שעה בלבד לחדש או לבטל מצוה שזו הוראת התורה "אליו תשמעון", ומעת שפסקה נבואה אפי' 
למוד היו רשאים לחדש מצוות דרבנן כשמצאו סמך מהתורה, כל החכמים ישיגו לשנות איזה פרט אין לשמוע להם, ובימי חכמי הת

 )פרק כ"ב(.. וכאשר נחתם התלמוד אין לנו אלא לשמור תורה שבכתב ובע"פ לפרטיהם ודקדוקיהם

דע טעמיהם וסודותם, שכך טבע הקב"ה במצוות וי  אינותיקונים בעולמות אף אם   יםעלו פ  הם   כראויאת המצוות  קיים  האדם מ כאשר  
ונים, ומי שמשיג נסתרות התורה זה רק כדי להכיר פעולת מעשיו דיבוריו ומחשבותיו בעולמות, שעי"ז יתעורר לקיימם  שיפעלו התיק

 (.שם) בדקדוק באהבה ויראה שאז התיקונים בעולמות גדולים יותר, אך הלעיכובא הוא רק פרטי המעשים.

 

  

 שער ב' 

 ע"י התדבקות נפש האדם לעליונים כוונת התפילה להוסיף בהשפעת הבורא בעולם 
שהרי ענין ברכה הוא תוספת ורבוי, והיינו שהקב"ה סידר שהתפילה  תיבות התפילה נתקנו באופן שכל תיבה בכל תפילה תפעל תיקון בעולמות העליונים,  

עצמו בקב"ה ע"י תיבות אלו לפי    דם מדבקהאוכאשר האדם אומר את תיבות התפילה ע"י כח הדיבור שהוא עיקר נפש האדם,  תתן כח לעולמות העליונים,  
 כוחו ומדרגתו והכנתו.

א' שיפנה ליבו   :כולל ב' דברים  "בכל לבבכם""ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם" זו תפילה, וביאור ענין    -התפילה היא עבודה שבלב 
, )אמנם טהרת הלב היא רק למצוה ולא לעיכובא,  חשוב רק על רוממתו ית'לב' לשרש מליבו כל הנאות העוה"ז ו  מטירדת המחשבות,

די להבין ענין זה צריך להבין מתחילה מה הכונה בכך שאנו כ, ואפילו בתפילה(, אמנם צ"ב מה הכונה "בכל נפשכם" לענין התפילה
 מברכים את הבורא יתברך שמו. )פרק א'(.

"ברוך" הנה    -ם להשפיע ברכה על ההנהגה בבריאה, ובכח האדאין לנו השגה בבורא יתברך שמו אלא רק בהנהגותיו בבריאה
כי    , והיינו שמעשי האדם מביאים תוספת ורבוי, ואין הכונה בזה ח"ו תוספת ורבוי בו יתברך,אינו לשון שבח, אלא לשון תוספת ורבוי

האדם יכול להשפיע  שבזה    התחברותו לעולמות,ענין  אלא ל  אינה  כל ההתייחסות ששייכת אצלנו לבוראהוא מרומם מעל כל ברכה, ו
ואמרו "שאמר  כאמר ד' למשה  ש  הכונה במה  וזה  הוא מחמת שינוי בפרטי סדרי ההנהגה.  בו יתברך  ושינוי התארים  תוספת ורבוי ברכה.

  , " כי לא ראיתם כל תמונה", ואמר לו הקב"ה אני נקרא לפי מעשי, וזה הסיבה שאחר מתן תורה אמר ד'  "לי מה שמו מה אומר אליהם
 ,ברוך אתה  -ועל כן הברכה מתחילה בלשון נוכח  " היינו לענין דרכי הנהגתו.ותמונת ד' יביטוהא דכתיב "  ין מציאותו יתברך,והיינו בענ

וכן אשר קדשנו, שמצד התחברותו לעולמות יש לנו השגה, אבל המצוה הוא עצמותו שבה אין לנו השגה.    -ומסתיימת בלשון נסתר
כוונת הברכות והתפילות אינה לעצמותו שנשארה מופרשת מהעולמות כקודם הבריאה, וגם שלפי בחינת עצמותו לא שייך מצוות כלל  
שאין המצוות מוסיפות לעצמותו ית' כלום, אלא כוונתנו שכיון שהראנו שרצונו להתחבר לעולמות, לפי הנהגה זו אנו מתפללים ועושים 

 ה'(.  –)פרקים ב'  תוספת ורבוי לפי מעשי האדם והכנתו לקבלת השפע.מצוות, שעצמותו ית' משפיעה 

והיינו  מה הקב"ה מלא כל העולם אף נשמה מלאה כל הגוף,  אמרו חז"ל    -מה הכונה שהאדם גורם תוספת ורבוי ברכה בעולמות 
שמה והגוף תלויים באכילה  כמו שחיבור הנ, וכתבנית קומת אדם, והבורא ית' נשמת העולם כעין הנשמה לגוף  הואסדר העולמות  ש

ושתיה, כך גזרה חכמתו שחיבורו ית' לעולמות תלוי בתורה מצוות ותפילה, אמנם כמו שהנפש אינה נזונת מהאכילה כך עצמות הבורא  
נזון מהמצוות. גיסא  ו  אינו  או מיאדך  עונש  ע"י  הוא  והתיקון  הגוף,  רע שמקלקל  המעשים הרעים הם מקלקלים העולמות כמאכל 

 . ובזה מובן איך אנחנו מוסיפים ברכה לקיום העולמות, שהרי המצוות הם מזון העולמות  לא שייך ויתור שכך הוא טבע הבריאה.תשובה, ו
 ח'(. –)פרקים ו'  וראוי לכוון בעסק התורה והמצוות גם ענין זה להוסיף ע"י אותו מזון קדושה לעולמות.

ולא רק תיבת ברוך    ה היא עיקר המזון לעולמות ולנפש האדם.התפילה בזמנ  -ההשפעה המיוחדת של התפילה על כל הבריאה
היינו הוצרכו ק"כ זקנים ומהם נביאים לנוסח התפילה,  ומה ש  כל תיבות התפילה משפיעים בעולמות.משפיעה על העולמות, אלא  

)פרקים ט'   ו העולמות.שעל ידה יתוקנ מפני הקב"ה מתאוה לתפילתן של צדיקיםו שהם השיגו באיזה תיבות יתוקנו העולמות.משום 
 י'(.

ולא על צרכי עצמו כלל,   רק להוסיף כח קדושה בעולמות, ראוי מאד לאדם שכל כוונתו בתפילה תהיה    - מה על האדם לכוין בתפילה 
שלכאורה היא על צרכי האדם, ודאי הכונה בזה לתיקון    תפילת ראש השנה היא רק על כבוד שמים, ואף שאר תפילות השנהדהנה  

מה שמוסיף בתפילה לצרכיו צריך שתהא תכלית כוונתו על צורך גבוה, אם יש חילול השם בצרות הכלל, וגם בצער    אפי'ו  העולמות,
אינו מרגיש בו,   ואה  אך  ,ם צער גדול למעלה , כי כאשר האדם  חוטא הוא גורשאין בו חילול השם יש צער למעלה כשיש צער למטה
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יותר מזה לאין שיעור הקב"ה מצטער בחטאיו,   והקב"ה ברחמיו שולח לו יסורים לתקן קלקול החטא, והקב"ה מצטער ביסוריו אך 
אמרו חז"ל  ש  אףו  ., מסתלקים היסורים מעליועל החטא ועל היסורים  מתחרט על החטא ומתפלל להסיר צער של מעלה  כאשר האדםו

, אמנם כל אחד לפי  ואינן מכינים עצמם לתפילה  שהכל מבולבלים בהבלי העולם  וכ"ש בזמננו  ולם מדין תפילה","יכולני לפטור כל הע
ויש ליזהר מלחשוב שום מחשבה אפי' של תורה    שכלו מחויב להכין עצמו לתפילה שהיא במקום קרבן שמחשבת פיגול פוסלתו.

בות איננו יודעים, שאף מה שנתגלה הוא רק טיפה מן הים, שסדרו  רק בתיבות התפילה עצמם, ועומק כוונת התי  , ולחשובומצוות
באותיותיה  לציירה  בעבודת התפילה  והעיקר  לחברתה,  דומה  סוגי התפילות שאין שום תפילה  כל  בנבואה את התפילה, שכוללת 

 י"ג(.  –)פרקים י"א  כצורתה, וזה סגולה לכוונה בתפילה.

נפשכם בתפילה הוא זריקת הדם,לכן  ו  ,רבן הוא להעלות נפש הבהמה למעלהענין הקדהנה  ,  ענין בכל  וגם הקטרת    העיקר הוא 
הוא עיקר נפש שהדיבור  ע"י  נה הוא לדבק נפשו למעלה,  יהתפילה שהיא במקום הקרבן עני כך גם    האימורים היא להעלאת הנפש,

ובכל מילה האדם מוציא רוח והבל הלב וא"כ יש בה כח וחלק מנפשו. וצריך האדם לפני    ,שהרי זה יתרון האדם מן הבהמה  האדם
והדבר תלוי כל  ,  ויהא חושק בתפילתו להתדבק בו יתברך  כאילו רק הנפש מדברת בתפילה,  בטל במחשבתו כל עניני החומר,התפילה ל

 )פרקים י"ד ט"ו(.  מצוות.זמן וכל אדם לפי מצבו, ועיקר ההכנה לזה הוא הנהגתו בשאר היום בתורה ו

יוכל לעלות לדרגה גבוהה יותר לכוין בבחינת הפרטים הכלולים  ואחרי שהאדם הורגל להתפלל בבחינת שפיכת והדבקות כלל הנפש,  
ורפש  ננפש האדם כלולה מבנפש, דהנה   שמה, והם מעשה דיבור ומחשבה, האותיות הם בחינת מעשה ונפש, שהם נעשו ע"י  נוח 

שהרוח היא חיות האותיות כמו שהיא חיות האדם, והטעמים    ,נקודות שעל ידם שייך ה"דיבור" בהם הוא בבחינת רוחמעשה כתיבה, וה
ן לשפוך הנר"נ יחד עם כל תיבה הכלולה מנר"נ, יהם בחינת המחשבה והכונה, שזה דבר התלוי בשכל, וזה בחינת הנשמה, ועל כן יכו 

וי בנשמה,  והרוח  ברוח  הנפש  יקשר  זה  ידי  בעליונים.ועל  התיבה  לשורש  כולם  יותר שהיא    תעלו  גבוהה  בחינה  "חיה"ויש   , בחינת 
והיה מוכן לחיות לעולם ונסתלקה בחטאו, וחנוך השיגה ולא היה העולם יכול לסובלו ונסתלק, וכן אליהו נסתלק   ם הראשוןהשיגה אדש

נשמת צרופי האותיות, והוא בחינת שורש נשמות  מן העולם כשהשיג מקצת ממנה, והיא בחינת שורש הנשמה והמחשבה, והיא שורש  
ואחר שהורגל לדבק הנר"נ ע"י האותיות הנקודות והטעמים ונשיג זאת אחר תחית המתים.  , ואנו לא משיגים עתה בחינה זו,  ישראל יחד

שבחינה זו היא כיון    נשמתא דנשמתא, ואז כאילו אינו בעולם  "חיה" שהיא  שבתיבות, יתעצם בטוהר מחשבתו לדבק הנר"נ בבחינת
ולא יוכל לפתוח פיו.    כאבן דומםיכול להיות  , ולכן תיקנו לומר ד' שפתי תפתח שע"י מחשבה זו גופו  הלמעלה מהשגת האדם עת

 י"ח(.  –)פרקים ט"ז  ן להעלות הנפש והעשיה לכללם ברוחות דיצירה וכו'.י קרבנות יכואמירת פרשיות הבו

 שער ג' 

יש הרבה כוחות בבריאה והקב"ה מחיה את כולם, אף שמצידו יתברך מצידנו ש הנהגתנו בבריאה בבחינת  
 אין עוד מלבדו

ך  דלהלן צריך זהירות מרובה, כי יש סכנה להתבונן מידי בדברים, אבל צריך שלא יהיה טעויות בהבנת הענין. יש ב' בחינות בעולם, מצידו יתברלימוד הדברים  
ה ע"י  והיא בנוי   יש בריאה והקב"ה מחיה ומקיים אותה כל מקום לפי עניינו אין שום מציאות אחרת בבריאה אלא "אין עוד מלבדו" כפשוטו", אמנם מצידנו  

  .בבחינת מצידנווכל התורה והמצוות הם  ,השתשלשלות מלמעלה שכל עולם נותן כח לעולם שתחתיו והקב"ה נותן כח לכל העולמות

והיינו שכמו שבגחלת ככל שמלבים אותה יותר היא גחלי אש,  נמשלו לדברי חכמים    - הזהירות הנצרכת בלימוד הדברים דלהלן
יש דברים שאסור להתבונן   ככל שמעמיק מגלה יותר, אךמאירה ומחממת יותר, אבל מאידך צריך זהירות שלא להכוות, כך דברי חכמים  

זה מאד, אמנם בזמננו  והעניינים שיבוארו להלן היה ראוי להמנע מלהתעסק בהם, כי הראשונים הסתירו ענין  ולחקור בהם יותר מדאי.
   , וקובעים הנהגתם לפי הבנתם, לכן צריך לבאר ענין זה אל נכון. שיש המדברים בזה וטועים בהבנת הענין

אמרו חז"ל "וכשאתה מתפלל אל תעש תפילתך קבע אלא רחמים ותחנונים לפני    - ביאור ענין מה שהקב"ה הוא מקומו של עולם
לפי פשוטו היינו והוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו, ש ואמרו חז"לב"ה נקרא "מקום", המקום ברוך הוא", וכן בעוד מקומות הק

פנימיות כוונת ענין המקום הוא ענין גדול, אך אינו דמיון אמנם    שכמו שהמקום מחזיק את מה שעליו, כך הבורא מקיים הכל בכל רגע.
גמור, שהמקום אינו מקיים את מה שעליו רק מחזיקו שלא יפול, וכמו שהגוף לא יתבטל ממציאותו ע"י יציאת הנשמה, אבל קיום  

איתא בספר  ו   ו הענין למקום.כיון שא"א לנברא להשיג זאת לכן המשילו אלא כל מציאותם תתבטל בלא רצונו,    ,העולמות מכוחו אינו כן
יצירה "בלום פיך מלדבר ולבך מלהרהר, ואם רץ לבך שוב למקום, שלכך נאמר רצוא ושוב", שאם תרוץ מחשבתו להבין איך מתהווים 

  העולמות ממנו כך העת, שוב להשיג ענין זה בדמיון מקום.
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היינו שמצידו יתברך כל הנבראים אינם במציאות ו,  "מלבדו  ד' הוא האלוקים אין עוד"  -לבריאה מצידו יתברך  בין הקב"ה  ביאור היחס
כקודם שנבראו, והנה אסור להתבונן בענין זה והראשונים הסתירוהו, אמנם בדורינו שכל אחד הולך אחרי מחשבת שכלו, ויש הקובעים  

הנהגה מעשית לפי זה יוכל  מחשבתם שהכל "אלוקות" ומושך לבם לקבוע הנהגתם לפי זה, על כן צריך לבאר זה הענין, שאם יקבע  
, לכן צריך לבאר ענין  להרוס יסודות התורה, כמו למשל להתיר הרהור בד"ת במקומות המטונפים שהרי הכל אלוקות, ויתחייב בכרת

, והיינו שמצידו סובב כל עלמין", "סובב את הכל ומלא את כל ובהיות הכל אתה בכל"ו  הקב"ה נקרא "ממלא כל עלמיןמצינו שדהנה  זה.  
התחברות הנשמה  תברך אין עוד מלבדו והוא ממלא כל עלמין כמו שהיה לפני בריאת העולם, וחז"ל דימו התחברותו יתברך לעולמות לי

כמו שהנפש ממלאה כל הגוף ואין האברים המטונפים חוצצים מטהרתה, כדוגמת זה הבורא ממלא את כל העולם ואין המקומות לגוף, ש
   המטונפים משנים מטהרתו.

צמצם כבודו שיוכלו להמצא מצידנו אעפ"כ ש ונוראותיו יתברך שמו הן הן גבורותיואמנם   -היחס בין הקב"ה לבריאה מצידנו ביאור
מזה זה  שונים  מחודשים  שעולמות  הקדושים  בספרים  מצינו  העליונים  העולמות  לגבי  ואף  מחבירו,  חלוק  עולם  בענין    והיינו  כל 

שהגוף הוא הנראה לעין והנשמה מוסתרת, כך העולם  שכמו  לנשמה אל הגוף,    דימו את הקב"ה  דומהובבחינה זו  ,  התחברותו ית' אליו
כל הכנויים לו הם מצד בחינת מצידנו, שהוא מצד התחברותו אל העולמות, ועפ"ז סדרי    מסתתר בעולמות לקיימם.  קב"הנראה לעין וה

שהוא מופרש מהכל והכל מלא רק בו ואינו צריך לברכה, וברוך הוא    ,דושהקוהיינו שמצידו הוא  "הקדוש ברוך הוא"  וזה ענין    הנהגותינו.
היינו בחינת מצידו, ומיד אנו ו  "ד' אחדוכן אנו אומרים "  היינו מצידנו שמצד התחברותו אנו צריכים לרבוי וברכה הבאים ע"י מעשינו.

 שהוא בחינת מצידנו. וכו' " ברוך שם"אומרים 

כל יסודות התורה והמצוות וההנהגות הם לפי בחינת מצידנו, ובלתי זאת  והנה    -חינת מצידנוההנהגה המעשית בעולם היא לפי ב
איה "ואף שמצידו אין כלום, איננו יכולים ואסור לנו להתבונן בזה, וצריך להסיר המחשבה מזה, וזהו    אין מקום לתורה ומצוות כלל.

  ו, ורק הבורא יכול להשיג זאת.ולא ניתן ל "הראני נא את כבודך" , וזה ביקש משה "מקום כבודו

  אלא   ,אינו סילוק  וקו, וזה משל לבחינת מצידו ומצידנו, דהנה ענין צמצום   צמצוםהאריז"ל המשיל הדברים ל   - ביאור ענין הצמצום
עולמות זה ההשתלשלות    ת הקו, והיינונבחי  כי מה שאחדותו ית' ממלא כל עלמין זה מוסתר מאיתנו, ואנו משיגים  ,הסתרל  הכונה

מזה והשתלשלות. ,  למעלה  הדרגה  דרך  אלא  המקומות,  בכל  שוה  ההסתר  שאין  מצידנו  הוא  והקו  המשתלשל,  קו  כעין   שהוא 
ההתבוננות בענין הצמצום נאסרה, וזה בבחינת "מה לפנים", והאריז"ל לא גילה אלא בכללות, וטעמו כי למעטים הקבועים כל ימיהם  ו

, אבל גם להם אסור לחקור ולהתבונן בזה, כי על  ריאת שמעה דרך כלל, לצורך התפילה ויחוד שמו בקלידע דבר זראוי  בתורה ומצוות  
 ידי זה יבואו לעבור על מצוות התורה.

כתיב "וידעת היום והשבות אל לבבך    -אסור לאדם לעבוד לשום כח פרטי שהקב"ה עשה רק לקב"ה עצמו שהוא מקור הכוחות
מקור הכוחות, ושם אלוקים הוא על הכוחות הפרטיים, והעבודה היא רק לשם הוי"ה ולא   יינו"ה השם הויכי הוי"ה הוא האלוקים",  

לא שחשבו שהכוכבים בראו את העולם, אלא שחשבו בטעותם שד' המרומם אין כבודו להשגיח   ,לשום כח פרטי, ובזה טעו דור אנוש
ם וידעו להשביע המזלות לתת להם טובות, ומהם שכוונתם היתה על הנבראים, ורק מעטים ידעו מהשגחת ד', ולכן עבדו לכוחות פרטיי

נביא, כמו שרצה  לא להנאות העולם אלא להשגות שכליות, ואמנם זה ע"ז גמורה, ואסור לעבוד אפי' בחינת רוח הקודש שבאיזה 
וכתיב    ח הקודש שבו.נבוכדנצאר להשתחוות לדניאל, ולכן לא רצה יעקב להקבר במצרים שלא יעשוהו ע"ז אף שכוונתם היתה לרו

כולל אפי' לכוחות שהם בבחינת "פני" כגון רוח הקודש שבאיזה אדם ושאר כוחות, שלא   , וזה"לא יהיה לך אלוקים אחרים על פני"
לעבוד להם או להתפלל להם, וזהו "זובח לאלוקים יחרם בלתי לד' לבדו" שאלוקים היינו בעל הכוחות ואין לזבוח אלא לשם העצם  

 המיוחד לו.

חיותו מהכח שמעליו, וכל הברואים שרשם מד' יסודות, ושורש היסודות מד' מלאכים, ושורש המלאכים מד' חיות   בבריאה  כל כחוהנה  
המרכבה, ושורש השרשים הם ד' אותיות שם הוי"ה ברוך הוא, וכן שאר הברואים לכל עשב יש מלאך האומר לו גדל, והוא יתברך הוא  

כל דיבור במעשה בראשית הוא החיות של הדבר שנברא עד היום, ו  "ואתה מחיה את כולם" כל רגע ממש.השורש העליון של הכל, וזהו  
וזהו "וראו כל בשר יחדיו כי פי ד' דיבר" שנראה התפשטות דיבורו ית' בעולם, וכן היתה ההשגה במתן תורה כדכתיב "וכל העם רואים  

הוא ית' הוא מחיה את כל הכוחות, והיינו שיש במציאות כוחות שהוא הדבור הראשון מעשרת הדברות הוא ההכרה שו  את הקולות".
מחיה אותם כפי שזה מצידנו, אבל שם הוי"ה מורה על מה שמצידו שכל המציאות בטלה, וענין שמע ישראל הוא ההכרה שמצידנו 

 הוא בעל הכוחות ועם כל זה מצידו הוא נשאר אחד.

כח   כח הכשפיםמהו   למעלה ממנו  ואיזה  והוא למעלה מהטבע הנמשך מהכוכבים  כח הכשפים    - נמצא  כח שברא הבורא  הוא 
והמזלות, ולכן נחשב ש"מכחישים פמליא של מעלה" שיכולים לשנות מה שסידר הקב"ה, אבל המרכבה הקדושה היא למעלה מהם 

דו אין שום כוחות רק עצמותו הפשוט, וזהו "אין ואין בכוחם לשנותה ואדרבה ע"י כח הקדושה מבטלים כח הכשוף, והיינו כיון שמצי
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אפי' כשפים" ועל כן רבי חנינא לא פחד מכשפים "דנפיש זכותיה" לא שבטח על זכותו אלא שכיון שקבע בנפשו האמונה   -עוד מלבדו
ול לפעול שינוי הטבע שמצידו אין שום כח כלל לא יכלו לשלוט עליו הכשפים, ומחשבה זו היא סגולה להסיר דינים מהאדם, וע"י זה יכ

  כמו שאמר רבי חנינא מי שאמר לשמן וידלק יאמר לחומץ וידלק.

הוא בעל הכוחות ויכול לשנותם הקב"ה  ש  בהכרה  כל ימיהם  יוחהאבות    -מדרגת האבות ומדרגת משה בהכרת ה"אין עוד מלבדו"
מדרגת משה היתה גבוהה יותר, וכדכתיב אמנם  עקב,  ולכן זכו לניסים נפלאים ולכן נתייחד עליהם השם אלוקי אברהם יצחק וי  ,כרצונו
משה השיג שם הוי"ה ברוך הוא שהוא ביטול כל הכוחות, וגם הניסים שנעשו על ידו ראו בהם את שלא נודעתי להם",    "הוי"ה "ושמי  

)ועיקר המעלה   ביטול כל הכוחות, וזה שאמרו גדול מה שנאמר במשה ואהרן "ונחנו מה" ממה שנאמר באברהם "ואנוכי עפר ואפר"
ולכן היה משה מוכן תמיד לנבואה ובכל  .  בזה היא למשה(, וזה שאמר משה ליצחק אנוכי מדבר עם השכינה פנים בפנים ולא כהו עיני

מקום, וביקש לעמוד על מהות ענין זה "הראני נא את כבודך" ולא ניתן לו "כי לא יראני האדם וחי", ולכן יכל לומר "לאהבה את ד'  
מיד לומר "ונתתי מטר ארצכם" ששכינה מדברת מתוך גרונו, וזהו פה אל פה אדבר "בו" ולא כתיב אליו, ואין אדם יכול  אלוקיכם" ו

להגיע לדרגה זו, אמנם ראוי לירא ד' אמיתי לכל הפחות בעת התפילה לבטל כל הכוחות כאילו אינם כלל, ולכל הפחות לפעמים להגיע  
 ולא לשום כח, גם יבטל בליבו כל הכוחות כאילו אינם.    למדרגה זו, שמלבד שיכוון רק ל"מקום" 

 

 פרקים 
 המשקל הנכון לטהרת המחשבה מול המעשים

המחשבה בעבודת השם, צריך זהירות מיוחדת לזכור שהעיקר זה המעשים ולא טהרת המחשבה, וכן צריך להזהר לא    למרות החשיבות הגדולה לטהרת
 להתגאות או לזלזל באלו שעושים בלא טהרת המחשבה. 

לאחר שנתבאר דרך העבודה לעלות בהדרגה למדרגות    -המכשול שעלול לקרות למי שמגיע למדרגה גבוהה בטהרת המחשבה 
לידי גאוה שהיא תועבת ד',    לדעת שמי שזוכה להגיע למדרגות גבוהות ולטהרת המחשבה, וזה עלול להביא את האדםגבוהות, צריך  

וגם יכול לבוא    .כאילו בנה במה, ודוחק רגלי השכינה כביכול, וגורם לחכמה שתסתלק ממנוהמתגאה  ואסורה אף כשהיא רק בלב, ו
לשמה, ובאמת כל ענין טהרת המחשבה אינו לעיכובא, והעוסק בתורה שלא לזלזל במי שלא הגיע לטהרת המחשבה או שעוסק שלא  

 )פרקים א' ב'(. לשמה כל שאינו לקנטר עסק תורתו גדול מכל המצוות שנעשו לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה.

שלא לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות שלא לשמה שמתוך  אמרו חז"ל    - חשיבות העסק בתורה ומצוות אפילו שלא לשמה
ומי שמבזה את העוסק שלא   היינו שכך דרך העליה להתחיל בשלא לשמה שכמעט בלתי אפשרי להתחיל בלשמה.  ,לשמה בא לשמה

שאין להם חלק לעוה"ב כי הוא מבזה ת"ח ומרפה ידיו מעסק התורה, אלא אדרבה יש   לשמה עונשו חמור, והוא בכלל האפיקורסין 
לחזק ידי העוסק שלא לשמה ועי"ז יגיע ללשמה, ואף אם נראה שכל חייו לומד שלא לשמה, מ"מ ודאי איזה פעמים חלק מלימודו היה 

 )פרק ג'(. לשמה, וע"י אותו זמן נתקדש ונטהר כל לימודו שלמד שלא לשמה.

יכול  כאשר    -יקר בכל המצוות זה המעשה, וטהרת המחשבה פועלת שהמצוה תהיה חשובה יותרהע היצר הרע רואה שאינו 
לשכנע את האדם לעשות עבירות הוא מראה עצמו כיצר הטוב, ויכול לבוא לאדם ולומר לו שכל מצוה שאינה בטהרת המחשבה אינה  

בור זמן המצוה, והאמת שאם עשה המצוה שלא בזמנה אפי' היא בטהרת  מצוה, וזאת כדי שכשלא יספיק להגיע לטהרת המחשבה יע
העיקר ובאמת    המחשבה כאילו לא עשאה כלל, ופעמים שהעסק בטהרת המחשבה יביאו שלא יהיה לו זמן לדקדק בפרטי המצוה.

חתך בשפתיו, אבל אם  בכל המצוות הוא החלק המעשי ובזה יצא ידי חובתו, ולא רק במצוות מעשיות אלא אפי' בתפילה העיקר שי 
הרהר כל כוונת התפילה בלא דיבור לא יצא יד"ח, ומבואר בזוהר ובאריז"ל שעקימת השפתים שבדיבור הוא המעשה שהיא בחינת  
הנפש והקול הוא הרוח והכונה היא הנשמה ושלשתם יחד מתקשרים ועי"ז מתקן העולמות, ומ"מ הכוונה לבד אינה כלום אבל הדיבור  

קן בעולם הנשמה והמחשבה מ"מ אינה לחינם וקישר בה רוחו ונפשו, ואינו מעכב אלא כוונת ברכת אבות. ועל כן  לבד אף שאינו מת
אף שאם יצרף טהרת המחשבה המצוה פועלת תיקונים יותר גדולים, מ"מ העיקר הוא המעשה ולא המחשבה, ואם לא יכוון בתפילה  

, כי לא הורגל בזה או שמוחו לא סביל דא או שמפחד להגיע מזה להריסת למקומו של עולם כמבואר בשער ג' או כוונת "אחד" בק"ש
על כן אין לדחות שום פרט או    יסודות התורה, אבל מקיים המצוות ומאמין שהוא אחד אף שאינו מבין ענין אחדותו, הוא עובד ד'.

 ו'(.  –)פרקים ד'  שובח.דקדוק אפי' דרבנן או לשנות זמן המצוה מפני טהרת המחשבה, וכל המרבה לדקדק הרי זה מ

עוד יכול היצר הרע לומר שגם עבירה לשם שמים מצוה היא, וכמו שראינו באבות הקדושים, אמנם זה אינו אלא קודם מתן תורה 
שקיימו התורה לפי השגתם בתיקון העולמות וכשראו תיקון במעשה שאינו כמצוות התורה יכלו לעבור עליו כיון שלא היו מצווים,  

 )פרק ז'(. ן תורה אסור לשנות ח"ו אפי' לשם שמים.אבל אחר מת
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עוד יכול היצר לומר שהעיקר היא יראת הרוממות והבושה מבני אדם היא עבירה, ותבוא מזה שבמקום שאין לך יראת הרוממות לא 
 )פרק ח'(. תפרוש ח"ו מן העבירה, והאמת שגם הבושה מבני אדם ראויה היא כדי לפרוש מן העבירות.

מקומות שנכשלים בדברים    ישכי היצר שמחפש דרכים חדשות להחטיא את האדם ע"י שיחשוב שהוא עושה מצוות, וואלו הם דר
 .    ושהעיקר הוא המעשה וטהרת המחשבה טובה להצטרף למעשה זה וזה יתקיים ביד האדם חשוביאבל אם  , אלו

 

 שער ד' 

 ענין תורה לשמה ומעלות התורה 
 בהרחבה את גודל מעלת לימוד התורה, ומבאר ענין לימוד תורה לשמה, וכמה נצרכת היראת שמים ללימוד התורה. בשער זה מבאר רבינו 

עסק התורה הושפל בדורות האחרונים, וגם אלו אשר יחפצו בקירבת אלוקים בחרו עיקר הלימוד   -מטרת הלימוד בספרי יראה ומוסר
א זו הדרך, שענין ספרי היראה הוא, שבאמת דורות הראשונים היו עוסקים  בספרי יראה ומוסר, ולא במקראות והלכות מרובות, ול

  ןבתורה כראוי מתוך אהבת תורה ויראת השם, וכוונתם היתה להגדיל תורה ולהאדירה, אולם ברבות הימים היו שעסקו בפלפול ואם אי
ם מבין עם שכל ישר יבין שאין הכוונה במקום שיעסקו בתורה מתוך יראה, אך אד  כדי  יראה אין תורה, לכן חיברו רבותינו ספרי יראה 

 )פרק א'(.  לימוד התורה, ובדורינו התהפך הענין ויש העוסקים רק ביראה וחושבים שזו מטרת האדם, וכתר תורה מונח בקרן זוית.

ענין  ד  תורה לשמה הוא דביקות, וגם חושבים שתורה בלי דביקות אינו כלום ושניהם טעות.  יש החושבים שענין   -ענין תורה לשמה
שתהילים יהיה כנגעים ואהלות, הרי שנגעים ואהלות חשובים יותר, והרי   המלך ע"ה ביקש  דודכדמצינו ש  ,תורה לשמה אינו דביקות

פיק משנה אחת ואין ענין להרבות הידיעות, ובחז"ל מצינו ענין  לענין הדביקות מס  וכן הריבתהילים יש יותר דביקות מנגעים ואהלות,  
לשמה הוא לשם התורה לידע ולהבין ענין  אלא    יש הלכות שהעמקת המחשבה בהם לא משאירה מקום לדביקות.  וגם  .להוסיף ידיעות

ופלפול המובחר צריך דביקות    דהמצוות אף שלעיכובא הוא רק העשיה בפועל, למצוה מן  , ושונה התורה מהמצוות,ולהוסיף לקח 
 )פרקים ב' ג'(. , אבל בתורה ענין הלשמה הוא לשם התורה וכנ"ל.לשם שמים ומחשבה טהורה

עסק התורה מצריך טוהר המחשבה ויראת השם, ובלא זה אין התורה מתקיימת    -האדם חייב להכין עצמו לתורה ע"י יראת שמים
ערך התורה שזוכה, שהקב"ה רוצה להשפיע לפי מה שאפשר לקבל, וזה תלוי  לפי ערך היראה כך  ו  ,אצלו, שהיראה היא האוצר לתורה

, ולנקות עצמו ע"י וידוי על חטאיו, ולכוון להדבק ע"י התורה בו ית' להתבונן ביראת השםעל כן ראוי קודם הלימוד  ו  בהכנה של היראה.
וגם יחשוב    אותם דברים יוצאים מפיו ית' בכיכול.   כי הוא ית' ורצונו חד, גם בדברים שאין בהם נ"מ להלכה, ובעת שהאדם לומד כאן

ן לאמיתה של תורה, וכן באמצע הלימוד רשאי לפי הצורך  י, וכשלומד להלכה יתפלל שיזכה לכולומד ע"מ לקייםקודם הלימוד שהוא  
זיק של התורה, ולא אמנם התורה תהיה אצלו העיקר, והיראה היא המח  להפסיק ולהתבונן בעניינים אלו, שעל ידם יקנה חכמת התורה.

 ח'(. – )פרקים ד'  יעסוק רק ביראה.

מפסיק באמצע הלימוד לעסוק ביראה יותר מן הצורך, הרי הוא מחסר מן התורה ואינו רשאי ה  אדם  -מחשבת יראה באמצע הלימוד
ת העסק בתורה בשעוכן    לעשות כך, ובאמת הדבוק בתורה לשם התורה, אינו נצרך להרבה עסק במוסר, כי התורה תלבישהו יראה.

, כי הדביקות בתורה היא דביקות בו ית' שהוא והתורה חד, שרשה העליון של התורה הוא בעליון שבעולמות, א"צ לחשוב דביקות
, ושורש ריאה יצירה עשיהוממנה נאצלו ונבראו כל העולמות, שהעולם הגבוה נותן חיות לעולם שתחתיו, ועולם האצילות נותן כח לב

 )פרקים ט' י'(. ם מאצילות, וא"כ התורה היא המחיה את העולמות, בעת הבריאה, וכן כעת כל רגע.התורה הוא למעלה ג

קוב"ה ישראל ואורייתא חד, ששורש נשמת כל אחד מדובקת באות    -בקב"ה וזה מטרת הבריאהע"י לימוד התורה האדם דבוק  
מות רופפים, ומשנתנה תורה קיום העולם הוא רק ע"י  מהבריאה עד מתן תורה האירה התורה לעולם מרחוק והיו העול אחת מהתורה.

חידושים אמיתיים המתחדשים ע''י האדם אין ערוך לגודל  ועסקנו בתורה, ובלא זה הכל יחרב, וכן גודל הקיום לפי גודל עסקנו בה.  
תורה שיעסקו בה ישראל, ועל ידי עסק התורה נשלם כוונתו יתב' בבריאה שהיה רק בשביל ה    נוראות נפלאות ענינם ופעולתם למעלה.

והקב"ה כביכול שמח במעשיו. וגם העולמות והבריות כולם הם אז בחדוותא יתירתא ונהירין מזיו האור העליון השופע עליהם ממקום 
ובכל עת שהאדם עוסק ומתדבק בה כראוי הדברים שמחים כנתינתן מסיני, והטעם שכמו שבעת המעמד    שורש עליון של התורה.

, מחמת  דבוק על ידה בדבורו ית' ממשכביכול בדבורו ית' כן גם עתה בכל עת ממש שהאדם עוסק והוגה בה הוא    המקודש נתדבקו
' למשה בסיני ואפילו מה שתלמיד קטן שואל מרבו, וגם עתה בעת שהאדם עוסק בה בכל תיבה אותה התיבה שהכל מאמר פיו יתב

 י"ד(.  –)פרקים י"א  ממש נחצבת אז להבת אש מפיו יתב' כביכול.
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מלבד מה שהלומד תורה משפיע שפע קדושה בעולמות, גם   -, ומה זוכה העוסק בתורהההשפעה שיש בעולם ע"י לימוד התורה
כראוי  נמ בה  גם האדם העוסק  יבורך  ומברכתם של העולמות  והמברך מתברך  והארץ מתברכת.  לכל העולמות  שך מלמעלה שפע 

הוא הרודה ו  ' חופף עליו כל היום ומשיג לנשמה אצולה ממקום קדוש לפי ערך גודל עסקו ודיבוקו בה.דלאמיתה הגורם לכ''ז. וכבוד  
וגם בזמן שאינו עוסק בתורה היא מגנא מן היסורים    ן מעליו ואין להם עליו שום שליטה.ומושל בכל. וכל הגזירות והיסורים מסתלקי

וכו' וכל שאר עניני זה העולם המונעות  רך ארץוגם מעבירין ומסלקין מעליו כל הטרדות והענינים מעול ד אם דעתו לחזור ולעסוק בה.
באמת ובכל כוחו כן לפי זה הערך יסירו ויעבירו ממנו טרדות עניני  תמידות העסק בתורה, וכפי ערך הקיבול אשר יקבל עליו עול תורה 

זה העולם, והשמירה עליונה חופפת עליו, והוא כבן המתחטא על אביו ואביו עושה לו רצונו ומשלים לו כל חפצו, ומזונותיו מוכנים לו  
הכבוד שאם הוא רודף אחרי הכבוד אינו יכול  תמיד בלא שום עמל ויגיעה מועטת עליהם, ומגיע לו כבוד וגדולה )אף שהוא בורח בן  

ואין התורה מתקיימת אצלו כלל, כי אסור לאדם לפנות לבו לזה כלל(. אבל אם אינו עוסק מתחייב בנפשו,    לעסוק בתורה לשמה 
, ם ומזלותאינו מושגח בטבעיהמקבל על עצמו עול תורה לשמה  ו  ונותנים עליו עול מלכות ודרך ארץ. ומצלת אותו מדינה של גיהנום.

שהרי הוא דבוק בתורה שהיא למעלה מכל העולמות, ואדרבה הכחות הטבעיים מסורים אליו כאשר יגזור אומר עליהם ולכל אשר  
יחפוץ יטם, ואימתו מוטלת על כולם. ושם ד' נקרא עליו כי כל התורה שמותיו של הקב"ה, והשכינה שרויה עמו. והשערים העליונים  

דברים המכוסים מבני אדם, ורוח הקודש שורה עליו תמיד, וחכם עדיף מנביא. וכ"ש בעולם הבא שגדולים    פתוחים בפניו, ומגלים לו
צדיקים במיתתם יותר מבחייהם, וכל השערים נפתחים בפניו. כל ת''ח שעסק בתורה כל ימיו ומת הרי הוא בחיים ועדיין לא מת והוא 

והקב''ה מבהיק זיוו לעוה"ב, כל אחד לפי דרגת דביקותו   ת האור עליון הגנוז.חי לעולם, ונשמתו תחת כסא הכבוד ונפשו תשבע בצחצחו
וזהו "כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה" רמז להעדון וצחצוח הנפש באור הגנוז. אשר גם כל מלאכי מעלה וחיות    בתורה.

 כ"א(. –)פרקים י"ד  ושרפי קודש ושום נביא וחוזה לא השיגוהו כלל עצם ענינו.

ה ברפיון כביכול מתמעט שפע האור עליון  תוראם חס ושלום אנחנו עוסקים ב  - גודל הנזק וההפסד שמגיע ע"י חסרון בעסק התורה
האדם שלא עסק בתורה מעולם אינו זוכה כלל שתשרה עליו  ובכל העולמות כל אחד לפי ערכו, ובמסתרים תבכה נפשו יתברך כביכול.  

ומאבד טובה הרבה ממנו  ,  ורה, וגם הוא משולח ונעזב ח''ו לכחות הס''א שיהיו יכולין לשלוט עליוקדושה העליונה ואינו זוכה לנפש טה
כי הכריע ח''ו את עצמו ואת כל העולם לכף חוב, ואם ח''ו יבא פורענות על איזה אדם או מדינה אפילו בקצת העולם זה    ומכל העולם

הוא מתיש ח''ו כח פמליא של מעלה, והשמירה העליונה של הקדושה סרה מעליו, שהתורה  ואם כבר עסק בה ופירש הימנה, בגרמתו
כל  ו  ואחר מותו נופל בגיהנום, ונקרא נזוף והמלאכים השומרים אותו מסתלקים מעליו.  היא השמירה על ישראל ובלעדיה אין חיים.

ין לו חלק לעוה"ב, ואין קמים לתחית המתים אלא בזכות  או ששנה ופירש נכרת בעוה"ז ובעוה"ב שא  שיכול לעסוק בתורה ואינו עוסק
 כ"ד(.  –)פרקים כ"ב   לימוד התורה, ועם הארץ אינו קם אלא בזכות החזקת התורה.

ואפי' אחד בכל העולם לומד הוא מקיים    לימוד התורה הוא המקיים את העולם   -מעלת לימוד התורה מעל התפילה ושאר המצוות 
נמצא שעוון ביטול תורה חמור משאר עבירות שהרי נוגע לקיום כל העולמות, אבל שאר עוונות לא את העולם ונוטל שכר כולם, ו

והיא המשפיעה קדושה    מקור שורשה מעל כל העולמותוהטעם שהתורה מקיימת כל העולמות מפני ש.  פוגמים את כל העולמות
לא איזה מצוה  בלא  ובלי התורה בטלים העולמות, אבל  כל העולמות,  על  הוא ו  יחרבו העולמות.  וברכה  בין תורה לתפילה  ההבדל 

התפילה מתקנת העולמות דווקא בזמן הקבוע, אבל תורה שמחזיקה את כל העולמות צריך אותה כל הזמן, וכל עיקר התפילה תלוי ש
ל הדברים  כוכן מצינו מעלה בתורה ש  בתורה שהמסיר אזנו משמוע תורה תפילתו תועבה, ובית המדרש קדושתו חמורה מבית הכנסת.

אף שהתורה בגלל    אחר שנשתלשלו לעולם ירדה קדושתם, אבל התורה אף שנשתלשלה מדרגות רבות לאין שיעור נשארה בקדושתה.
תורה בעידנא דעסיק בה מגינה ומצלה בעידנא דלא עוד מצינו ש  השתלשלותה לעולם מדברת בתחתונים רומזת היא לעניינים גבוהים.

וכן מצינו    מצלה. מצוה בין בעידנא דעסיק בה בין בעידנא דלא עסיק בה אגוני מגני אצולי לא מצלה.  עסיק בה אגוני מגני אצולי לא
מתקדשים   כשהאדם עוסק בתורהבעשות האדם אחת ממצות ה' כראוי מתקדש על ידה אותו האבר המכוון נגדה ומחיה אותו, אמנם  ש

וגם אם יקיים כל    תורה ח''ו הוא פוגם את כל אבריו וגידיו וכל כוחותיו.דכתיב בה ולכל בשרו מרפא, וכן להיפך בעוון ביטול  כל אבריו  
, והבדל נוסף שקדושת המצוה אינה  גדולה הקדושה שמשפיעה עליו התורה מקדושת המצוותהמצוות כראוי שנתקדשו כל אבריו,  

תפילין שיש בהם פרשיות    משפיעה על הדבר שנעשית בו המצוה אלא בשעתה שתשמישי מצוה נזרקים, אבל תשמישי קדושה כמו
 ל'(. –)פרקים כ"ה  .כל קדושת המצוות היא מכח התורהתורה נגנזים, ולא עוד אלא ש

במקום קרבנות, ואפי' עוונות חמורים שאין קרבנות מכפרים, מפני שהתורה טובה מכל   מכפר עוונותעסק התורה    -מעלות התורה 
שמטהרת אפי' מעוון ע"ז יחד עם התשובה, כי עיקר התשובה האמיתית שהיא מאהבה   כמקוה טהרההקרבנות, עוד מצינו שהתורה  

, ואף אם עבר עבירות רבות ע"י עסק התורה יתגבר הטוב עד שלבסוף יטהר  מצילה מהיצר הרעהיא רק ע"י עסק התורה, והתורה היא  
משפיע על הכל.ועל כן אף אם נכרתה הנפש  והטעם לזה מפני שהתורה היא השורש העליון וממנה הנשמה והמתקן בשורש    לגמרי.

כאשר האדם דבוק בתורה אין היצר הרע שולט בו, ומלבשתו ענווה ויראה ומידות ו  בשורשה התורה משיבה אותה להתקשר כבתחילה.



 תמצית ספר נפש החיים 

110 
 

כפורש מן הפורש מן התורה  ו  אין תרופה אחרת להנצל מהיצר זולת התורה.ו  טובות, ואף ענייני העולם כאכילה ושתיה הם אצלו כראוי.
אפי' אחד ו  מעת חורבן בית המקדש אין לשכינה שיור אלא התורה.ו  החיים וידמה בעצמו כאילו הוא בנהר והתורה היא עץ המצילו.

 ל"ד(. –)פרקים ל"א  העוסק בתורה שכינה שרויה עמו, ועושה לקב"ה דירה בתחתונים.

רך שמו שיפתח ליבנו בתורתו וישם בליבנו אהבתו ויראתו וכו' מלפניו יתב בדברים אלו די למשכיל להתחזק בתורה כל ימיו, ויה"ר  
 ויהיה ד' אחד ושמו אחד, אמן כן יהי רצון. 

  

 : סיכום
       שער א'

האדם נברא ב"צלם" אלוקים והיינו דמיון מה, והדמיון הוא שכמו שהקב"ה מקיים את הבריאה בכל   -גודל השפעת האדם בעולמות
רגע, כך הטביע הקב"ה בבריאה שהאדם מקיים את הבריאה ע"י מעשיו דיבוריו ומחשבותיו, ע"י המצוות מתקנם וע"י העבירות פוגמם, 

ה, ומלבד זה יש בו נשמה, והבריאה מונהגת שכל עולם נותן כח  הנה האדם מורכב מכל הכוחות שנמצאים בבריאהוא דוהביאור בזה  
לעולם שתחתיו, ונשמת האדם היא למעלה מהם ועל כן נותנת להם כח או פוגמת בהם, ונמצא שמעשי האדם פועלים מציאות בבריאה  

לות ולקשר העולמות, וזהו  והבריאה מונהגת על ידם, ולפי דרגת עשיתם כך דרגת תיקונם, ובזה האדם גדול ממלאך שהוא יכול להע
ענין הקדושה ורק אחרי שישראל אומרים קדושה המלאכים אומרים, ושכר האדם הוא שמקבל את הדבר עצמו שפעל במעשיו דיבוריו  

 ומחשבותיו, וכן העונש אלא שהרע כלה ע"י העונש משא"כ הטוב. 
ה היא הגבוהה שביניהם והיא מקושרת לקב"ה והאדם האדם מורכב מנר"נ היינו נפש רוח ונשמה שהם מעשה דיבור ומחשבה, והנשמ

משיג ניצוצות ממנה ע"י התורה הקדושה, וענין התשובה הוא שגורם תוספת קדושה לנשמה וממנה לרוח וממנה לנפש ומכלה כוחות 
 הרע.

שלא היו מצווים,    האבות קיימו המצוות מחמת השגתם בתיקונים, וכשראו שדבר מסוים פועל תיקון עשוהו אע"פ שהוא עבירה כיון
וגם אחר מתן תורה היה מותר ע"י ציווי נביא בהוראת שעה, אולם כעת אין לנו אלא לקיים המצוות והם יפעלו התיקונים גם אם אנו  

 לא משיגים אותם.

    שער ב' 

 - כוונת התפילה להוסיף בהשפעת הבורא בעולם
 . בכל נפשך בתפילה היינו לדבק נפשו לבורא

 ההתייחסות שלנו לקב"ה אינה לעצמותו שאינה מושגת אלא להתחברותו לעולמות, ועל כן בברכה אין מברכים לעצמותו. 

השפעת הבורא לעולם כהשפעת הנשמה לגוף והשפעה תלויה בקיום המצוות שלנו אמנם הבורא אינו מושפע ממעשינו אלא רק  
 השפעתו תלויה בזה.

למות, ואין ראוי לכוון בה לצורך עצמו אלא לצורך גבוה, גם כשמבקש על צרכי עצמו יבקש לצורך  התפילה בזמנה היא עיקר המזון לעו
 גבוה מפני חילול ד' או מפני שהקב"ה מצטער בצערו. 

 בכל נפשכם בתפילה היינו שיבטל החומר במחשבתו ויכוון לידבק בו.

 נשמה ובתפילה מתעלים כולם.  נפש האדם מורכבת מנר"נ וגם התפילה האותיות נפש הניקוד רוח והניגון

     שער ג'

 - הנהגתנו בבריאה בבחינת מצידנו שהיא הסתר
 הקב"ה נקרא מקומו של עולם, ובאמת הוא קיום העולם, אלא שכיון שא"א להשיג זאת המשילוהו למקום.

ונקרא סובב כל עלמין, נבראים  יש  כל עלמין, אבל מצידנו  והוא ממלא  יתברך כל הנבראים אינם  ויש חילוקי מקומות מצד    מצידו 
 התחברותו לעולמות, כל הנהגתו היא לפי הבחינה של מצידנו, ואסור להתבונן בבחינת מצידו.

ענין הצמצום אינו סילוק אלא הסתר, ואין ההסתר שווה בכל המקומות, וההתבוננות בענין הצמצום נאסרה, אמנם הקבועים בתורה  
 ננות בזה מביאה לביטול המצוות.מצוות יכולים לדעת זה דרך כלל, אבל ההתבו

 אסור לעבוד אלא לקב"ה שהוא מקור הכוחות אבל אסור לעבוד לכוחות עצמם, ואפי' לבחינת רוח הקודש אסור לעבוד. 
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ד' אותיות שם הוי"ה הם השורש המשפיע על כל המציאות, כח הכשפים הוא למעלה מכוחות הטבע, אולם מצידו יתברך אין מקום  
ע מחשבתו בזה אין לכשפים שליטה עליו, והאבות שהיו בהכרה זו שהוא כח הכוחות לא היה לטבע שליטה עליהם,  אף לכשפים, והקוב

 ומשה היה בהכרה של מצידו יתברך.      

       פרקים

א'    :המחשבה יכול לבוא לידי כמה קלקולים  מי שאינו נותן משקל נכון לטהרת  -המשקל הנכון לטהרת המחשבה מול המעשים
והאמת ששלא לשמה היא הדרך ללשמה   .ב' זלזול במי שעוסק בלא טהרת המחשבה או שלא לשמה  .גאווה, והיא עבירה חמורה

ג' שיחשוב שבלי טהרת המחשבה אין המצוה מצוה ויפסיד את קיום המצוות, והאמת    .והמזלזל בשלא לשמה הוא בכלל האפיקורסין
ד' יכול לבוא לעשית עבירות לשם שמים, והאמת שזה לא היה שייך רק קודם מתן  .המעשה הוא לעיכובא ולא טהרת המחשבה שרק
ה' יחשוב שרק יראת הרוממות טובה ולא הבושה מבני אדם, והאמת שגם הבושה טובה היא ובלעדיה יבוא לעבירות כשאין לו   .תורה

קר זה המעשה וטהרת המחשבה מצטרפת למעשה ומרוממת אותו אבל היא לבדה אלא המשקל הנכון הוא שהעי  .יראת הרוממות
 אינה כלום. 

           שער ד'

ענין לשמה אינו דביקות אלא לידע ולהבין, ואמנם אין התורה מתקיימת בלא יראה שהיא   -ענין תורה לשמה, וגודל מעלות התורה
ובתשובה ויחשוב שהוא לומד ע"מ לקיים, אבל בשעת עסק התורה  האוצר המשמר את התורה, ועל כן קודם הלימוד יתחזק ביראה  

 יהיה דבוק בדברי התורה ולא יחשוב דביקות, כי הדביקות בתורה היא דביקות בו יתברך שהוא והתורה חד.

מעלת חידו"ת, נשלמת כוונת הבורא בבריאה, העולמות שמחים מהאור השופע עליהם בזכות התורה, האדם דבוק   -מעלות התורה 
ית', והמברך מתברך, והוא שולט על הטבע, ומסתלקים ממנו היסורים וטרדות עול דרך ארץ, ומצלת אותו מדינה של ב ה בדיבורו 

והתורה היא המקיימת את העולם,  יותר ממה שבחייו,  גדול  ובעוה"ב הוא  לו דברים נעלמים,  ומגלים  גיהנום, והשכינה שורה עליו, 
 צר הרע. ומכפרת ומטהרת מעוונות, ומצילה מי

 ואם עוסק בה ברפיון ממעט השפע לעולם, ואין הקדושה שורה עליו.

המצוות  על  התורה  נשארה   - מעלת  והתורה  לעולם  בהשתלשלותם  מקדושתם  ירדו  המצוות  התפילה,  ממעלת  גדולה  מעלתה 
בקדושתה, התורה בעידנא דעסיק בה מגנא ומצלא, והמצוה מגנא אבל לא מצלא, המצווה מקדשת אבר אחד והתורה את כל האברים, 

מכח התורה.  וגם הקדושה של התורה גדולה מהקדושה שהמצוות מקדשות, וכל קדושת המצוות הם 

   

 

 אמונה ובטחון   -חזון איש ספר  
 

 פרק א' 

 שליטת השכל על הדמיון והמידות, השייכות בין המידות לחכמה 

מבט בוחן על העולם מראה בבירור את    , כיצמאון הנפש בטהרתה להבין סוד העולם  האמונה היא  -אמונה בבורא וחכמת הבריאה 
הבורא ברא    -בריאת האדם היא חכמה נפלאה המעידה על יוצרה  חכמת הבורא, שברא הכל בתוכנית מחושבת וסילק כל המכשולים.

  ויהיה לו כח תנועה ידיים אצבעות וכח המישוש ורגלים ללכת,   את האדם באופן שידע פרטי שאר הנבראים, ויראה הכל ע"י העיניים.
האברים פועלים יחד כל אחד בתפקידו לקבל את המזון ולחיות בו    ורוח חיים, וקיום חיי האדם ע"י זרימת הדם, וסוגי המזון השונים.

ניתנה לאדם  , וניתן לאדם כח דיבור ושמיעה לצורך תקשורת בין בני האדםו  את האדם, והריאה מקבלת את האויר הנצרך לחיי האדם. 
כדי להבטיח    באדם היא חידה סתומה, וכן העובדה שהשכל למרות שאינו גשמי, הוא תלוי בגוף הגשמי.דעה להבין, הרכבת החכמה  

את המשכיות העולם נבראה הזיווג בין זכר לנקבה והרצון לזה, ונברא מקום בבטן האם ליצירת הולד והכל פועל יחד להביא ולד של  
לטפל בו במסירות. האדם נברא באופן שטבעו ידחה את המחלות והנזקים  קיימא, ואחר לידתו מוכן לו אוכל מאמו, וניתן רצון לאמו  

האדם דומה    הבאים עליו, וכאשר אין כח לגוף לבדו הוכנו לו מיני מרפא לרפואתו, וניתנה חכמה לאדם לדעת אופן השימוש ברפואות.
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ללבוש ללמוד חכמה להענש על ידם או   לבעלי חיים בגופו ומעלתו היא בחכמה ודיבור, בעלי החיים נבראו כדי לשמש לאדם למזון
 ז'(. –)א'  לשאר תועליות נעלמות.

ההרגל מכהה את רגש ההתפעלות ולכן האדם מתפעל מדברים שאינו רגיל    -, ועוד בענין האמונההשפעת כח הדמיון על השכל
ההתבוננות, ומשכנע את האדם שלא הדמיון הוא שטחי והוא חורץ משפט קודם    להם, והתפעלות זאת מקורה בדמיון ולא בשכל.

הרבה שקרים יש בסיפורים מהעבר,   להתבונן, מצד שני עומד השכל שבו האדם מתבונן, ועל ידו האדם מכיר שהדמיון אינו בר סמכא.
השכל מחייב שיש לעולם בורא, שהרי לכל נמצא יש    ועל החכם להתבונן בשכלו מה אמת ומה לא, ולא לתת לדמיון לקבל את השקר.

הבורא אין תחילה למציאותו,   תחלה וצריך מי שיעשהו, אולם הנתונים תחת שליטת הדמיון אינם מעיינים בשכלם וחסרים באמונה.ה
שכל נמצא שיש לו מידה מוכרח שיש לו ממציא, אבל נמצאים שאין להם מידה כמו המושכלות אין להם גם התחלה, והשגתם היא  

, וכאשר זכה שכל האדם לראות אמיתת  עים בשכל על מציאותו, אך אין לנו השגה במהותורק בנשמה, וכדמיון זה הוא הבורא, שיוד
כמלאך לרגעים להדבק בבוראו ולהתענג    והואמעל העולם הגשמי    מתתרוממציאותו יתברך, וגם הדמיון השלים עם השכל, הרי נפשו מ

 ט'(. –' )ז ח זה מעיד על הקשר בין הבורא לנבראים שנבראו כדי להדבק בו.וכעליו, 

בני האדם שונים זה מזה בשכלם ובמדותיהם. ופעמים ההבדל הוא כה גדול עד   -תיקון המידות הכרחי גם לצורך קנין החכמה
כבר מלוטשת ונעימה, ואינו צריך  ויש אדם יקיר נפש שנפשו    מי שאין לו מידות טובות חסר לו גם בחכמה.ו  שנדמה שאינם מאותו מין.

מדות    רוצה בטובת אחרים מאד, ודן אותם לזכות גם אם פוגעים בו, אך מעצמו תובע שלימות.והוא  ,  להתגברות על טבע הרגזנות
מגונות כתאוה גאוה או כעס, סוגרות דלתי החכמה גם בפני המוכשר לה, כי החכמה צריכה עדינות ושמחה וצמאון לחכמה ואלו נמצאים  

"סור מרע", כי עשיית הטוב קלה היא בטבע האדם, ואין מעלת האדם  באדם ע"י המידות הטובות. עיקר עבודת תיקון המידות היא  
לעשות רק מה שבטבעו, אלא מעלתו בהשלטת השכל על הטבע. רצון החסיד בהטבה לזולת הוא טובת חבירו, ועל כן שווה הוא לו  

זה נגרם מחמת מעשי חבירו,    חס האדם לרעהו באהבה או בשנאה, ולא יתכנו שניהם יחד, רגשי  אם טובה זו הגיעה ממנו או מזולתו.
פעמים רואים אדם שמוסר נפש עבור טובת אחד, ומאידך לאדם אחר    ופעמים כוחות הנפש גורמים לאחד מאלו גם בלי שום מעשה.

האדם השלם הוא זה    השנוא עליו עושה רע, סיבת הדבר הוא טבע האהבה והשנאה, אך ניתן לאדם השכל לשלוט ולתקן את הטבע.
שליטת השכל על המידות, ושוב אין לו מידות רעות, ואף דמיונו הוא אמת, ומציאותו יתברך ברורה לו, ומבארת לו את  שעבד וקנה את  

 ט"ו(. – ')י חידת העולם ששאף לפותרה.

באדם פועלים שני כוחות טבע המידות והשכל, האדם בטבעו יש לו תכונות שאינם מתוקנות, ויש לו כח דמיון הפועל   סיכום הדברים:
לפי המידות ולא לפי השכל, כח זה קודם הוא באדם להתבוננות השכלית, ועל כן האדם משתכנע בדברים שאין ראוי להאמין בהם, 

ל הוא השליט על המידות, ומעתה הרי מידותיו עצמם מתוקנות הם ואינו צריך  האדם המתוקן הוא זה שתיקן את טבעו באופן שהשכ
התגברות נגד טבעו, האדם שמידותיו מתוקנות הוא הראוי לקנית החכמה, שקנית החכמה צריכה עדינות נפש ומידות מתוקנות, אדם 

אדם מתוקן רואה את העולם הרי הוא משתומם זה גם כח הדמיון שלו אינו מתנגד לשכל, אלא פועל לפי השכל, באופן זה הרי כשאותו  
מגודל החכמה הטמונה בו, והוא צמא לדעת מהו הכח שפועל את הכל, ושכלו ואף דמיונו מביאים אותו להכרה ברורה שיש כאן בורא  

 שפועל את הכל, ובהכרה זו הרי הוא דבק בבוראו ומתענג עליו, והרי הוא כמלאך בעולם הגשמי. 

 פרק ב' 

 שלילת הבטחון המזויף מהו בטחון, ו

יש טעות בהבנת ענין בטחון שחושבים שכשיש סכנה צריכים    -אלא שמה שיהיה הוא מהבורא  ,בטחון אין הכונה לדעת מה יהיה
לבטוח שיהיה טוב, אמנם האמת שכל שלא נתברר העתיד בנבואה מנין לנו לדעת חשבונות שמים, אלא ענין הבטחון הוא האמונה 

הכל מאתו יתברך, ועל ידי ידיעה זו אם יהיה האדם בסכנה לא יפחד מטבע הסכנה, אלא ידע שהוא תלוי  שאין מקרה בעולם אלא  
בקב"ה, ולפניו יתברך שקולה אפשרות ההצלה לאפשרות הסכנה, וכיון שהוא תלוי בקב"ה השתדלותו תהיה בתשובה תפילה וצדקה  

ינצל מהסכנה אינו מחמת   ויאמין שגם אם לא  אמונה זה המבט הכללי, ה  להאמורו  מקרה אלא מאתו יתברך.ולא בתחבולות שוא, 
 (. ב' )א' והבטחון הוא המבט של המאמין על עצמו למעשה.

 )שם(. מדות בני האדם יש בהם הרבה מדרגות, וכן מידת האמונה השפעתה על האדם יש בה מדרגות.

בטחון ולרמות אחרים ואפי' את עצמו שהוא בעל בטחון,  קל להיות בוטח כשאינו נוגע למעשה, לדבר על      - גנות הבטחון המזויף
פעמים שרואים בעל חנות שמדבר נגד רבוי השתדלות כאשר הוא מצליח, אולם כאשר מגיע   אמנם המבחן הוא כשזה נוגע למעשה.

מטעה את עצמו  מתחרה לידו מתברר שאינו בעל בטחון, בתחילה פועל נגדו בסתר ואח"כ בגלוי, ומתרץ את מעשיו שהם לשם שמים, ו
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  הרווח בכתיבת הדברים הוא לראות את גנות הבטחון המזויף.   ואת אחרים, ונהיה מזה מחלוקת, ודבר זה קורה לעיתים גם בעסק רוחני.
זייפן בטחון חמור יותר ממשולל בטחון, כי הזייפן הוא גם משולל וגם זייפן, ומעמיד תלמידים לתורת הבטחון המזויף, וכאשר מתגלה 

 ד'(.  –)ב'  א מחלל שם שמים.קלונו הו

הבוטח האמיתי כשבאה תחרות    הוא קנין הלב, ואינו מדבר על בטחונו, אלא מרגיש שעדיין יש לו לתקן עוד מידה זו.  בטחון אמיתי
למרות הידיעה שהכל מאת ד', חייב האדם לעשות השתדלות ולא אמנם  לידו אינו חושש ואדרבה עוזר למתחרה ומקדש שם שמים.  

  חובה לבחון כל פעולה אם אינה סותרת למידת הבטחון, ולמשל דברים הרחוקים מתועלת אינם בכלל השתדלות. ולסמוך על הנס,  
 ז'(.  -ה' ) הבוטח רוח קודש והוא יודע שיעזרהו ד'. פעמים שורה עלו

בטחון איננו ידיעה שיהיה טוב, אלא שהכל מאת ד', ויש בהכרה זו דרגות, הבטחון המזויף הוא לדבר על בטחון בפה, סיכום הדברים:  
פועל במעשים שהם הפך הבטחון, ובזה הוא מחלל את ד', הבטחון האמיתי הוא קנין הלב, ומכח זה הבוטח אינו    אולם כשמגיע נסיון

חושש מתחרות אלא מסייע ביד המתחרה, לעיתים בטחון שולל השתדלות כגון פעולה שתועלתה רחוקה, יש דרגה בבטחון שמרגיש 
 שהקב"ה יעזרהו.

 

 פרק ג' 

 . ת ההלכה, האישיות היותר מעולה היא תלמיד חכם, תורה ויראה, אמונת חכמים החובות המוסריות תלויות בהכרע

היו משיגי גבול  החדשים  , ולמשל אם באים מלמדים חדשים לעיר ומתחרים בישנים, הרי אם  ההלכה היא הקובעת את כללי המוסר
הדבר וכל הנלחם נגדם הרי הוא עובר    היה מצוה ללחום נגדם, אמנם כיון שההלכה קובעת שמקרי דרדקי לא מצי מעכב, הרי נתהפך

חובה מוסרית לקבוע בלב את הכלל שבכל מקרה יבדוק קודם את הכרעת ההלכה, וירחם על הנרדף רק באופן שהוא   כמה איסורים.
אדם שלא קבע בקרבו את הכלל שההלכה היא קובעת את כללי המוסר, אף אם תיקן מידותיו לא תמיד הם יתאימו    צודק ע"פ ההלכה.

וכן במקרה שההלכה בו צריכה    לכה, ועל ידי כך כל תוצאות מה שהחליט לפי נטיותיו לא יהיו כדין, אף שיחשוב שהוא עושה רצון ד'.לה
 ד'(.  –)א' דיון לא יעזרו מידותיו הטובות, ויבוא לפעול לטובת עצמו ולהלחם בחבירו, נגד דעת בעלי ההלכה. 

אף שהאדם מאמין אין די בכך שיהיו מעשיו מתאימים לאמונתו, והרפואה , כי  צריכה לימוד והרגל  קנית המידה של הכנעה למשפט
האדם והנה    היא הרגל ולימוד, ללמוד על גנות ההליכה אחרי הנטיות הטבעיות, ועל גודל החובה לקיים מצוות התורה וחומר העבירות.

ת, ועל כן בתחילה צריך לעשות מעשים וללמוד מוסר בכח מכריח, ואז  בטבעו אינו נמשך אל הטוב אלא רדוף אחרי שאיפותיו הטבעיו
 )ה' ו'(.  ע"י הלימוד והמעשים יתקן את לבו שיטה מעצמו אל הטוב.

ב' לימוד פרטי   .הלימוד משפיע על הלב, ויש בזה ב' סוגים, א' לימוד מוסר כללי על חובת האדם  - קנית המידה של דקדוק ההלכה
הדקדוק בפרטי המצוות אינו    האדם מתקדש, ומואס בתענוגי העולם ואוהב את קיום המצוות לפרטיהם.ע"י עמל התורה    ההלכות.

טבעי אלא צריך קנין, ובמיוחד בדיני ממונות שהמדות מונעות מהאדם לראות חובת עצמו, וקנין הדקדוק במצוות הוא ע"י העמל בחקר  
כתב הגרי"ס שאף שההרגל וק בו בפרט, ועי"ז רואה גם חובה לעצמו.  ההלכה, המקנה לאדם אהבה לקיום הדין בכלל והדין שהוא עוס

גורם שלא יהיה לאדם נסיון במאכלות אסורות, מ"מ בבין אדם לחבירו אין ההרגל פועל, והיינו שגם היראים נכשלים בבין אדם לחבירו, 
ימוד ההלכה, ולימוד ההלכה ארוך הוא  ועיקר רפואת הנפש היא ע"י עיון ההלכה לפרטיה, ומבואר שלא מספיק לקנות יראה בלא ל 

 ט'(. –)ז'  ודורש מסירות ושקידה.

קיום הדין הוא קיום העולם ויסוד גדול בעבודת ד', והדין נקבע לפי התורה ולא לפי ההגיון של בני    -החיוב לכופף עצמו לדיני התורה
כי חושבים  האדם. יותר קשה עליהם לכופף עצמם למשפט,  ואינם צריכים    העוסקים בתיקון המידות  שמעשיהם ישרים בתכלית, 

מי שקנה שלימות המדות ולא עמל בהלכה, ודאי יכשל בהלכה כיון שאינו יודעה, ומה יועילו לו המידות המתוקנות.   לשמור על המשפט.
 י"ד(. –)י'  ע"י עמל בגפ"ת קונים הכנעה למשפט, ומי שעמל בגפ"ת בהלכה ובספרי היראה קנה שלימות וישרות.

, היינו מדין חיוב  מה שמצינו שאומן יכול לעכב אומן אחר משום פסקת לחיותאי  -תביעת חבירו לדין אינה סתירה לאמונהכיצד  
השתדלות להרחיק הנזק, ובמקום שע"פ הלכה יכול לעכב, אבל באמת לא יחסר לו כלום מחמת חבירו, אלא מזונותיו קצובים משמים 
והקב"ה יתן לו די מחסורו, ואין לרדוף אחר הסיבות המדומות, ואם חושב שחבירו הוא הסיבה הרי הוא מקטני אמונה, ואמנם אם חבירו  

 )ט"ו(. כדין הרי שמגלגלים חובה ע"י חייב, וזה לא שייך כשחבירו פועל ע"פ דין. עושה שלא
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הכרעת המשפט נמצאת בידי דיין המוסר נפשו על עיון המשפט, ואין הדברים מוכרעים בבירור    -לא כל אחד מבין את הכרעת הדיין
ליבו. נטית  הלך אחר  יש הטוענים שהדיין  ולכן  ט  בלימוד בפשטות,  מצוי  ומידות ויותר  יראה  על  באנשים שעבדו  דיינים  נגד  ענות 

 )ט"ז י"ז(.  מי שלא עמל בהלכה אין לו חלק בחכמה.ו ומרגישים שלימים יותר מהדיין.

התלמידים מעטים וצריכים המלמדים לשומרם מהתרשלות בעיון ההלכה, לטובת שיחות   - הדבר החשוב ביותר הוא עיון ההלכה
כי  מוסריות כשנזכר בגמ' סתם "גברא רבא" היינו בקי  דהנה  קר חובת האדם בעולם ולא זהו עיקר מעלתו.  העסק המוסרי אינו עי, 

נתן ביתו למי שפשט לו הלכה אחת, וזה מלמד גודל אהבת התורה ואפי' הלכה   ב פפאמצינו בגמ' שר עוד  בהלכה, ולא גדול במוסר.  
והשמחה כשהזכירו לו אותה, המונע עצמו מעיון ההלכה מצינו בגמ' גודל הצער שהיה ליוסף הבבלי כששכח הלכה אחת  עוד    אחת.

וכן   שכשמוזכר גדלות על אדם היינו בידיעת ההלכה.  מקומותעוד  וכן מצינו באיבד לא הלכה אחת אלא את כל ישותו ואינו מרגיש.  
היינו חכם    חם חיד  למתו   למידי חכמים,התואר החשוב ביותר הוא ת"ח שהרי ר"ע דרש "את ד' אלוקיך תירא" לרבות ת אנו רואים ש

 כ"ג(.  –)י"ח   בהלכה, ולא מספיק שלמד אגדה ויראה.

התורה שהיראה נותנת עדינות לנפש שעל    אמנם אף שהמעלה הגדולה היא להיות ת"ח, בלא יראה לא יזכה לחכמת  -תורה ויראה
 כ"ה(. –)כ"ד  וכן לא שייך להיות ירא שמים בלא תורה כאמרם לא ע"ה חסיד. ידה זוכה להבין את התורה לאמיתה.

חובת האדם לגדול בתורה אינה רק כשמתחיל בילדותו ללמוד, אלא בכל זמן חובתו לגדול    -בכל גיל חובת האדם לגדול בתורה
זכו לעמל ההלכה, גאותם מביאה אותם להטיל דופי בחכמי ההלכה.   ואלו,  בתורה  שקבעו עצמם ללמוד תורה כל חייהם, אבל לא 

ת הבושה מגיעה שלא במקומה ומונעת אותם ופעמים מתעוררים ומבינים חובתם להתחיל לפחות עכשיו לקנות ההלכה, אולם מיד
ו  מכך, והיה להם להשתמש כאן במידת העזות.  לא יתכן למי שהוא ריק מהלכה להיות בעל אגדה, כי ההגדה אינה פילוסופיה או  )מכת"י( 

 כ"ז(. – )כ"ו היסטוריה אלא חלק מהתורה, וצריך בקיאות מרובה כדי להיות בעל אגדה. 

מחמת איזו סיבה, ותולים עצמם ברבם שהוכיח אחד החכמים שלא ראה מאורות מימיו,   אלו המזלזלים בת"ח -ים זהירות מזלזול בתלמידי חכמ
טעותם חמורה, שאין ללמוד הלכה מפי מעשה, וביחוד הלכה חמורה כזו, וגם אינם מכירים על מי כתב רבם, וגם אם אחד מהלומדים ראוי לתוכחה  

מד בצורה שטחית או שהיה חסר לו רב או כשרון, או שמידותיו מקולקלות יתכן שמדובר באחד שלא הגיע להיות ת"ח למרות שקידתו, שאולי ל
מאד, וכשתולים עצמם ברבם חמור יותר כי מדברים בהתלהבות גדולה בלא חרטה. מצות כבוד ת"ח הוא מצוה מעשית, אמנם הוא יסוד בנפש  

ולמצוא מעלת עצמו שהוא בעל מידות, הרי ליבו ריק  המתלמד למצוא חסרונות בחכמי ההלכה    שהכבוד לת"ח גורם לרגש הכנעה ואהבה לתורה.
 )כ"ח כ"ט(.  מהכנעה לתורה ואהבתה, והרי הוא מבזה ת"ח, ואפי' אם הת"ח עוסק בתורה שלא לשמה הרי המבזהו אין לו חלק לעוה"ב.

בו והשקר האמת מושרשת    וגם יותר אכפת לו לזכות נפשו מעצם הנגיעה,    שהרי,  הנגיעה אינה מטה לב החכם לעוות המשפט
הטביע בשוחד כח נגיעה וכח טומאה להטעות את הקב"ה  ש  ביאור בזה הואומה שמצינו איסור לדיין לקחת שוחד, ה  מופקע ממנו.

הדיין, אך זה אינו אלא במקום שהתורה אסרה, אולם מצינו מקרים שבהם למרות שיש נגיעה אין איסור, כמו שמותר להורות לעצמו  
ומותר לשפוט את אהובו או שונאו מלבד שושבין או שלא דיבר עמו ג' ימים, ועביד איניש דינא לנפשיה  התר בחמץ שעבר עליו הפסח,  

במקום פסידא, ולא חשדה תורה במקרים אלו שיעוות המשפט מחמת הנגיעה, ומה שנמנעו גדולים מלשפוט מחמת שהרגישו איזה  
אלו הטוענים שהנגיעה מטה    גם במקום שיש מידת חסידות להמנע.  נגיעה, יתכן שטבעם היה חזק יותר להגביר הנסיון, או שהוטבע כח

 )ל'(. לב החכם הסיבה היא שלא יסדו המוסר בהלכה, ובאים לידי ביזוי ת"ח.

 סיכום
 בפרק זה מאריך החזו"א לבאר את החובה שהעיקר אצל האדם יהיה קנין ההלכה, והתוצאות הרעות מעבודה מוסרית בלא קנין ההלכה.

ההלכה קובעת את הדין ולא נטית המידות גם אם הם מתוקנות, ואחרי הכרעת ההלכה מגיעים    -ין ההלכה למוסרהשייכות בא'  
הרחמים לצד הצודק, אבל אם האדם לא יסד מוסרו בהלכה יכול ע"י נטית ליבו להגן ולרחם על הצד הלא צודק, וביחוד כשהנדון הוא 

 נטית מידותיו להיות בטוח בצדקתו למרות מידותיו הטובות.על עצמו, וביחוד כשההכרעה אינה ברורה, יכול ע"י 

ההכנעה למשפט ולהלכה אינה בטבע והאדם, וקניתה היא ע"י הרגל במעשים ולימוד ההלכה והמשפט,    - קנית ההכנעה למשפטב'  
אל המעשים    בהתחלה על האדם להכריח עצמו למעשים שאין טבעו חפץ בהם, וללימוד שאין לו משיכה אליו, ובהמשך יטה טבעו 

הטובים ואל הלימוד, עמל ההלכה משריש באדם את הרצון לקיום ההלכה בכללות וביחוד בהלכה שעסק בה, גם באיסורי בין אדם  
 לחבירו לא די בקנית היראה בלא קנית ההכנעה להלכה, דין תורה הוא קיום העולם הוא נקבע פי כללי ההלכה ולא לפי נטית המידות.

העוסקים ביראה ומידות קשה להם לקבל מרות הדין יותר מסתם אנשים,    -והנזק בעסק במוסר בלא הלכה  מעלת ידיעת ההלכה,ג'  
ומה יועיל שלימות המידות בלא ידיעת ההלכה, והעסק בהגיונות מוסריות בלא קנית ההלכה אינו כלום, המעלה היותר גדולה היא ת"ח 

 והוא הידיעה בהלכה.
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התורה אינה נקנית בשכל לבד אלא בעדינות הנפש, ולזה צריך יראה, ובלא זה לא יקנה התורה כראוי,    -תורה ויראה תלויים זה בזה ד'  
 אך גם להיפך בלא קנית התורה לא שייך יראה. 

 שימוש במידה טובה שלא במקומה אינו נכון. 

 הגישה כי לחכמים יש נגיעות אינה נכונה ויש בזה ביזוי התורה. 

המוסר לבד אינו מספיק, וגם גורם מכשולים, ומפרט כמה טעויות הנגרמות מלימוד יראה בלי הלכה, ועל האדם לשים    -הדברים  כלל
 העיקר על ההלכה ולימודה, שזה הדבר החשוב ביותר, וההלכה מביאה את האדם לידי יראה, והיראה היא הכלי לקנות את ההלכה.

 פרק ד' 

 הדין הוא הדרך לתיקון המידות, שפלות הנפש תיקונה בקנית חכמה.  שורש כל המידות הוא אחד, דקדוק

, המידה הרעה היא הזנחת החיים על מהלכם הטבעי, והמידה הטובה היא ההסכמה לפעול  כל המדות הטובות והרעות שורשם אחד
תהיה שווה בכל המידות, ומה  לפי זה היה ראוי שדרגת האדם  ו  לפי הרגש המוסרי, והחלוקה למידות היא בחולי הנפש ובדרך התיקון.

שבמציאות אינו כך, זה מצוי באנשים שלא קנו את המידה הטובה השורשית, ויש להם בטבעם הכנה למידות מסוימות יותר מאחרות.  
החלוקה למידות טובה לרפואת המידות, כי הדיבור בכללות אינו מספיק, ואמנם רפוי מידה אחת פועל בשורש המידות, ומשפיע על 

וזה הביאור באבות צאו וראו איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם ראב"ע אומר לב טוב, צאו וראו היינו לרדת לחקר החולי    ידות.שאר המ
גם המצוות שבין אדם לחבירו ומצוות שבין אדם למקום    והרפואה, ולחבר ספר המידות, ולב טוב היינו תיקון הלב לאהבת חיי עולם.

וכן    בבין אדם לחבירו לא יתכן שיהיה שלם בבין אדם למקום, אלא ששם הוא לא נפגש בנסיון.  שורשם אחד, ומי שמסור ביד יצרו
 ו'(. –האדם שהנהגתו מצות אנשים מלומדה עלול להכשל בהגיע נסיון קשה לידו. )א' 

קיום המצוות בשטחיות כמו ההמון זה קל, אולם המקיים את ההלכה לפרטיה ודקדוקיה עומד תדיר   -ותיקון המידות   דקדוק הלכה
דקדוק ההלכה הוא הדרך ובפני נסיונות, פעמים מפני העצלות או הפסד ממון או כבוד ושלא להגרר אחרי סביבתו ועוד נסיונות רבים. 

דקדוק מלבד שמרומם את האדם בכללות ללכת אחרי השכל ולא אחרי  לתיקון המידות, שכיון שהמידות מתנגדות לדקדוק הדין, הרי ה
הנטיות הטבעיות, הוא גם מתקן את המידות באופן פרטי, שכל דבר שעושה לדקדוק ההלכה נגד מידותיו, מרגיל אותו לתיקון אותה 

פסדו הפסד עולם, ונשאר תיקון  אסור לאדם להביא את עצמו לידי נסיון כדי לתקן מידותיו, שמא לא יעמוד בנסיון והוהנה    מידה.
היינו ההליכה ו  ,חסרון בדקדוק הדין, והמועיל ביותר לתיקון המידות  הוא    דקדוק הדיןשהמידות רק בנסיונות מעטים שנזדמנו, ונמצא  

בהלכה, וביותר בעל מוסר שלא עמל    מתרגל לקלקל מידותיו, ומה יועיל לו לעסוק בתיקון מידותיו. האדם  אחרי מידותיו הרעות, בזה  
ואמנם אף    ונשארה בו הנטיה לכבוד כיון שלא תיקנה, ולא הולך לחכם לברר ההלכה, והעדר הדקדוק מביאו להרגל במידות רעות.

ויש מעטים שאף שהם לא עמלו    שהדבר מגונה, אם הורגל בזה מנעוריו ראוי לדונו כאנוס, ויש לכבדו על הדברים הטובים שיש בו.
וק ההלכה, וקנו בזה תיקון המידות, אבל ברוב המקרים מי שמידותיו צריכות תיקון צריך לעמול בעצמו  בתורה, חונכו מקטנותם לדקד

 י"א(.  –)ז'  בהלכה כדי לתקנם.

החלוקה למידות בספרי המוסר אינה בשורש המידות, אלא בדרכי התיקון הפרטיים לכל מידה,   - מתי המוסר משפיע על המידות
כל רפואה  הרבה בספרי המוסר  הנטיה ויש  לרפא את  אינו מספיק  לבד  גנות המידה  כי  המידות,  לכל  כללי  רפוי  לנפש, שהיא  לית 

ידו  הוא  המוסר אינו מועיל  , וכאשר  השפעת המוסר על הלומד אינה שווה בכולםוהנה    הטבעית. ימצא  הלומד  עלול להזיק, כי על 
, אלא רק  לא יעזור לזה מוסר  (הביטוי של המידה  הם רק  השפלים  יסודה בנפש והמעשיםש- )  שפלות הנפשוכן    חסרונות באחרים.

 , שאור התורה מחייהו. )י"ב(. לימוד התורה

מה עצמו פשעי המחקה ו   היא חמורה מאד, ואף שקר שאינו מזיק לאף אחד חמור הוא, וכשמזיק לאחרים חמור יותר.  מידת השקר
מוסר לא וה  חמורות יותר ומשנות את מהות הנפש.המידות כשהם קבועות הם  וכאשר    ת"ח ומטעה את בני האדם לתועלת עצמו.

 )י"ג(.  ישפיע על השקרן כי יתעתע בשקריו גם בזה.

תלוי  הדבר  רפואת הנפש אינה בסמים גשמיים אלא נפשיים, וכמו בסמי חולי הגוף אין הריפוי בטוח, ו   - רפואת הנפש ע"י התורה
לימוד החכמה הוא הכח העומד נגד התאוות   ת חכמה ולא במוסר.שפלות הנפש הוא החולי האנוש ותיקונה הוא בקני  בחוזק המחלה. 

החכמה מעלה , והגשמיות, כיון שתיקון המידות אינו שולל את הנטיה לכבוד ולעונג, אלא מלמד את האדם מהו הכבוד והאושר האמיתי
גם השפעו  את האדם לדרגה שיוזלו בעיניו התאוות. לזכך הנפש,  מלבד ההשפעה הטבעית של התורה על האדם, ישנה  ה סגולית 

 )י"ד ט"ו(. ולהביא לכך שבטבעו יהיה טוב במידותיו, וישאף לטוב ויצטער כשיפגוש במידות רעות שיש בו וישמח במידות הטובות.
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ב' אין הדברים משפיעים כראוי על    .א' שאינו יודע על מה להוכיח  -ההפסד במחנך שאינו שלם במידותיו הוא  - חשיבות החינוך הנכון
עצמה.   .התלמיד מהתוכחה  יותר  ובוז,  גאוה  וקפדנות  גסות  כמו  לתוכחה  שמתלוות  הרעות  מהמידות  מושפע  התלמיד  תלמיד ו  ג' 

ואף אם ילמדו    שנתחנך בשיטה מוטעית, פעמים יהיה מבעלי המרץ, ויבוא בדעתו המוטעית להמציא תורה חדשה וללמדה לאחרים.
 י"ח(.  –)ט"ז  צריך שמירת המצוות בדקדוקיהם, וכשלונם בטוח.תלמידיהם ליראה ולתורה, מ"מ אינו מספיק הלב אלא 

האוהב את העבודה ואינו מדקדק בפרטיה, פעמים שחסר לו איזה פרט שעל ידו לא קיים המצוה כלל, ופעמים נכשל   - דקדוק הלכה
 כ(.  –)י"ח  שבחמורות.ההתמדה בדביקות ועזיבת דקדוק ההלכה היא חמורה  בעבירות חמורות מתוך אהבת העבודה.

 

 סיכום הדברים:

, אם ללכת לפי הרגש הטבעי השואף לחיי שעה, או ללכת לפי הרגש המוסרי השואף לחיי  המידות הטובות והרעות שורשם אחד
עולם, גם המצוות שבין אדם לחבירו ובין אדם למקום שורשם אחד כנ"ל, ומה שמצוי אדם שבדבר מסוים נראה שהוא שלם או לקוי  

 .  ר מדבר אחר, אין זה אלא שבזה יש לו נסיון ובזה לאיות

כי המידות הרעות מקשות על דקדוק ההלכה, וזו הדרך לתיקון המידות כי הרי אסור לאדם להביא  דקדוק ההלכה מתקן את המידות  
 עצמו לידי נסיון.

דות רעות, וכל מציאותם היא שקר  נזקם רב, כי החסרון בדקדוק ההלכה יביאם לידי מי  בעלי המוסר שלא עמלו בדקדוק ההלכה
ויבואו לידי מכשולות רבים   וימציאו תלמידיהם שיטה חדשה בתורה,  וישפיעו על תלמידיהם מידות רעות,  שמראים עצמם כת"ח, 

 וחמורים בהלכה, וזו שיטה חמורה של פריקת עול דקדוק המצוות.

 ת האדם מהתאוות, ומתקנת את המידות כולם.אין רפואתה במוסר אלא בקנית החכמה, והחכמה מרחיקה א   שפלות הנפש

בפרק הקודם מבאר החזו"א שמידות טובות חייבים להיות מיוסדים על ההלכה, כי ההנהגה נקבעת לפי ההלכה ולא לפי נטית   -הערה
ן המידות המידות, בפרק זה מבאר החזו"א כי גם תיקון המידות עצמם בשורשו הוא אחד עם המצוות שבין אדם למקום, והדרך  לתיקו

 יכול להיות רק ע"י דקדוק ההלכה, ומוסר בלא דקדוק הלכה יביא לידי מידות רעות.

 פרק ה' 

האחרונים על  הראשונים  דורות  התחרות  -יתרון  את  לאהוב  האדם  והנה  טבע  הולכים .  שהדורות  אומרים  הראשונים  דורות 
עושר , המתרשם מהדמיון,  אנו חכמים יותר, שהמצאנו הרבה המצאות שלא היו לראשונים  נגדם  ומתמעטים, ודורות האחרונים אומרים

א' יתרון החכמה הוא מצדיק את הראשונים מכמה סיבות:    אוהב את הבחינה השכליתש השכל  , ומצדיק את האחרונים  יופי כח וכדומה
הראשונים אף נמנעו מהמצאות חדשות ו וחות החיים,  בלימודה ולא בשימוש בה, כי הראשונים למדו חכמה, והאחרונים השתמשו בה לנ

ג' חכמת האחרונים מבוססת על   ב' הרבה דברים ידעו הראשונים ולא האחרונים ונשכחו, כמו חכמת החניטה.  שמא יבואו לשימוש רע.
שמצינו דוגמאות    כמהוהרי    הראשונים, ומה שהראשונים גילו בחכמתם, שכללו האחרונים בלא צורך בחכמה אלא ע"י נסיונות רבים.

ניתוח הפרות    :חכמת הראשוניםעל   ניתוח להוצאת הולד דרך דופן באופן שתוכל האשה לחזור ללדת,  יכל ללכת,  רפוי אדם שלא 
מפלאי כוחות הנפש שנשוכי כלב שוטה כשיביטו במים יראו כדמות )ו  באלכסנדריה שלא יוכלו ללדת, הוצאת הטחול וחקיקת הרגלים. 

עוד מצינו שבמקום למשוח את העין משחו מאחורי הראש (,  ם יזכירו להם שם הנושך, ובמי רגלים יש דמות כלביםהכלב וימותו, וכן א
עוד מצינו גודל חכמת שלמה בבעלי חיים ובעצים, איך קם   ע"י קנה והבריא, ועשו קנה חדש לרחל ולתרנגולת שנעקר הקנה שלה.

עוד מצינו שהיתה אבן שואבת שהחזיקה    כל דבר מכוסה, וסדר הוצאת הזהב. העולם, ומעשי המזלות והכוכבים, ומחשבות בני אדם ו 
 את הכתר של דוד.

חזקיה גנז ספר רפואות שעשה שלמה, רש"י מפרש הסיבה מפני שלא היו נכנעים בחולים כי היו    -למה גנז חזקיה ספר רפואות
פירוש זה כי אין ראוי לשלול רפואות כמו שאין ראוי לשלול  מתרפאים מיד, והרמב"ם הביא פירוש שלא היו סומכים על ד', ודחה  

ושאני רעבון מחולי, כי רעבון אינו עונש והאכילה היא    ,מזונות, וביאר שגנזו מה שהיה בו איסור, אמנם הפירוש שהביא הרמב"ם נכון 
יה מועטים, והם אינם דורשים עבודת ד', אבל חולי הוא עונש וצריך להתחזק בתשובה, ומה שניתנה רשות לרופא משום שבני על

 . ברופאים

יתרון דורות הראשונים על האחרונים בנוחות החיים  -סיכום:  ולא  ומביא הרבה    .א' עסקו בחכמה  ונשכח  ידעו הראשונים  ב' הרבה 
 ג' חכמת האחרונים מבוססת על חכמת הראשונים.  .דוגמאות לחכמות שהיו לראשונים
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 הוא עונש וצריך להתחזק בתשובה.רעבון אינו עונש והאכילה עבודה, חולי 

 פרק ו' 

מציאותו יתברך ממלאה את כל העולם והכל נעשה מכוחה בכל רגע.יש כח באדם לרומם עצמו עד שמגיע לדרגת נבואה,   -נבואה
לתת    מיסודות בריאת העולם  הקול הנבואי עלינו לצייר כמו הקול שאנו מכירים שנברא לצורך הנבואה, ולפעמים זו הרגשה בלב הנביא.

 לאדם את האפשרות להכיר בשכלו את הטוב ולקיימו ולסור מהרע, ומכח זה להתרומם ולהשיג בנבואה מה שלא יכול להשיג בשכלו. 

  בנו   , וגילה לו הקב"ה סוד העולם, ציווהו במצוות והזהירו מז' עבירות. גם והיה שומע את קול ד' בכל ענייניו  אדם הראשון נברא נביא 
היתה לו נבואה, המשך הדורות היו במצב ירוד, נח היה צדיק והדורות שאחריו היו מכעיסים ובאים, עד שבא אברהם  קין אף שחטא  

אוטם ההרגל ולחזות  מותיקן את דורו עזבו את התענוגים ולמדו חכמה, ומאז לא פסקה ישיבה, ירדו למצרים שכינה עמהם להתרומם  
 בנועם ד'.

 

 

 

 


