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" עוללות נפתלי"ו "לספרו של רנה" ערוך לנר"להלן העתק מן דברי הסכמתו של מחבר 
, שניה' ונדפס שנית במהד(ז שנה אחרי פטירתו "ל, ל בנו של המחבר"הו) ב"תר, המבורג(

  ):ד"תרי, גוריציאה

  

, , וו""נרנר  יעקב עטלינגעןיעקב עטלינגעןר ר ""הסכמת הרב הגאון הגדול מהורהסכמת הרב הגאון הגדול מהור
  ק אלטונה והמדינהק אלטונה והמדינה""מ דקמ דק""ד ורד ור""אבאב

אשר פעל ועשה המשורר החוקר והמליץ הנודע לשם , לכו וראו מפעלות בארץ
בחיבוריו , ל"ה נפתלי הירץ וויזל זצ"מו, ולתהילה בכל מחנות העברים עד קצוי ארץ

. אין בהם נפתל, ונדברים על דרכי יופי המליצה 1המפוארים מיוסדים על אדני הקבלה
, מחקרותיו עד תהום ירדו, שיריו מה נעמו, מליצותיו מה נהדרו, ניו מה רמורעיו

  . ועליו מרחף ברוחו לבנות היכל לשפת הקודש למחלקותיה ואולמיה ועליותיה

  

ממולאים תנובה ומפיקים , נותן אמרי שפר, ונפתלי על מרומי שדה התורה והתבונה
בעלותו אל הררי . תנים ריחללקוט שושנים ופרחים נו 2ברדתו אל גן נעול. נוגה
, 4כאשר נפת תטופנה שפתותיו בשררו שירי תפארת, לבצור יין משמח לבב 3לבנון

ועם רוח . תבונתו] מנוקד פתח פתח[יושבי חלד בַאַמת  5מדות, במדדו על לוחות ספר
השקות צאן עמו בעין , גם בנדבו רוחו אותו. הביע 7חכמת שלמה, על פיהו 6חן

  .8ספר הקדשיםבביאורו ל, הרועים

  

, לכבוד ולתפארת] ל והמחקרים"צ) [והמחקים(מאז נודע בעקבי המשוררים המליצים 
, אשר לו משפט הגאולה, ואם כעת קם בנו. ותרום כנס תהילת שמו בגבהי המדע
בכפליים , להוציא לאור תעלומות חכמה, 9לגאול את נחלת אביו ממחשך סבכה

הלא לספר עוד בתהילת ; בית ישראלבבצרו את עוללות נפתלי בכרם , לתושיה
אכן אחרי אשר מדאגה פן יבואו זרים . דבר שפתים אך למחסור, המחבר והמחברת

פני ] את[שיחר ] הוא. [עושקיו ייכלו, ואשר טיפח וריבה בעמל ויגיעה 10ויבוזו את חילו
לשארית ישראל לבל , פה מקום משכן עצמות אביו ומקום הדפוס]: לאחרים[להזהיר 
] את[נפשכם להעלות על לבבכם ] על! [ישרי לב: הרהיבני עוז להעיר, וולהיעשו ע

חמלו נא על ! 'הפריחם בגן ה] אשר[להתבונן על נטעי נעמנים , יקרת המחבר
, צאצאיו לבל היות בתומכי את אשר ידפיסו החיבור הלזה משך חמשה עשר שנה

                                                 
  .פ מסורת ישראל"ע, כלומר 1
  ".ג� נעול"ספר  2
  ".יי� לבנו�"ספר  3
  ).על ספר שמות" (שירי תפארת"ספר  4
  .ספר המדות 5
  ".חכמת שלמה"ל' פי" רוח ח�"ספר  6
  .ראה ההערה הקודמת 7
  .על ספר ויקרא, ביאורו לתורה 8
  ".סבבה"שמא היה כתוב כא� , לא ברור 9

  .פסתו לראשונהויפסיד ממונו על הד, שהב� חושש שמא זרי' ידפיסו ספרו זה ללא רשותו, כלומר 10
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הלא להמסיג , 11נילהביא אל בתיכם קללה בגזילת הע, למען בלע נחלת יתום ואלמנה
ויהי  13אך להשומע ינעם. 12מפי שבטי ישורון' גבול כבר הוחרץ משפטו נגד ארון ה

  .שלום בחילו

  

.ק"ב לפ"תר, ד טבת"י' ק אלטונא יום ב"נאום החותם פה ק

                                                 
ולא , ו שנה הרוכש ספר זה ממעתיק אחר"קובע כי מש) ט" ערו) לנר"כלומר . ראה ההערה הקודמת 11

  .הוא יהיה מקולל, מבנו של המחבר
  ).לג, יהושע ח(' וארור זה נאמר מול ארו� ברית ה. יז, פ דברי' כז"ע 12
  .ו, וכ� תהלי' קמא, כה, רמז למשלי כד 13



ר   ב ח מ ה של  ו  ר ו ד י  נ ב ר מ ת  ו מ כ ס  9  ה

החכם החכם  ,,ר הירשר הירש""שכתב מורו ורבו של רששכתב מורו ורבו של רשהסכמה הסכמה להלן דברי 
, חכם בקהל אשכנזי האמבורג, ברנייזברנייז) ) בן יעקבבן יעקב((יצחק יצחק ' ' הרב הגאון רהרב הגאון ר

  :ו"של רנה" עוללות נפתלי"לספר 

מי בנו מכל שארית ישראל אשר דלה מבאר מים חיים מפיקים תורה וחכמה אשר 
במשענת ל "ר נפתלי הירץ וויזל זצ"כרה לנו המשורר המפואר לשם ולתהלה כמוהר

אשר לא תערג נפשו לרוותו בפליטת פרי חכמתו , יראתו ובמחוקק כושר וזך לבבו
, וידם לא תשיג להוציאם ממסגר לאור עולם, כי נפשם איותה, הנשארת ביד גואליו
והנה אף עיני כלו מיחלות . בהופיע נר תורתו עלינו יושבי חשך, לפקח עינים עוורות
 .י המתחזקים במלאכת הקודש"ידי עלעזור כפי מסת , לנגה ברק תבונתו

 

 ק"פ לפ"תק, בחודש ניסן, האמבורג

  ]חתימה[
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ד ד ""ו אבו אב""נרנר  שאולשאולר ר ""הסכמת הגאון הגדול המפורסם כמוהרהסכמת הגאון הגדול המפורסם כמוהר
  אא""ק אשכנזים אשר באמשטרדם יעק אשכנזים אשר באמשטרדם יע""מ קמ ק""ורור

ר נפתלי הירץ וויזל מן "מיום דעתי את התורני המופלא המושלם חכם וסופר כמהור
ושמתי את , על כן משכתי בקשת הסופר לתומו, אהבת עולם אהבתיו, קאפנהאגן

כי ירדתי לגנו ולקטתי שושניו , הנקרא בשמו גן נעול, שמי על ספרו שהדפיס פה
ואין בהם טעם מר ממרורות פתנים המתנגד , ראיתי שהם טובים ומתוקים, ופירותיו
ולשבר מלתעות עול , כי כל ישעו וחפצו לחזקם במשמרות בל ימוטו, ו"ל ח"לדברי חז

ועיני , על כל קוץ וסילון ממאיר יקיף חבילות של תשובות ראויות, בתשובות מספיקות
הנה כי כן בדין הוא שתיכון ידי עמו להסכים על הדפסת הספרים שהוא . חשכים יאיר

ויש בהם אוכל , אשר לפי דעתי הם בחזקת בדוקים מכל פסולת, קובע עכשיו בדפוס
לפי שהוא שוה לכל נפש , ותם קנין עולםא" וטוב טוב יאמר הקונה", נפש המשכלת

, רוחו על כל בשר' כי יתן ה, ובכן תמלא הארץ דעה מהרה', למקטנם ועד גדולם וכו
  .ועינינו תחזינה נפלאות מתורתו

  

ו ו ""נרנר  שלמה שלםשלמה שלםר ר ""הסכמת הגאון הגדול המפורסם כמהורהסכמת הגאון הגדול המפורסם כמהור
  אא""ק ספרדים אשר באמשטרדם יעק ספרדים אשר באמשטרדם יע""מ דקמ דק""ד ורד ור""אבאב

הוא ניהו ידיד נפשי הגאון הגדול מופת , ון למעלההרשום בכתב אמת דברי הרב עלי
הוא היה מונה שבחו של , ו"נר' ר שאול בחיר ה"הדור בישראל גדול שמו כמהור

ו אשר "ר נפתלי הירץ וויזל נר"התורני המופלא המושלם ספרא רבא ויקירא כמהור
גם אנכי כמוהו ראיתי מקצת ספריו , עצם בכחו להוציא לאור תעלומות חכמה

וכבר , כי חכו ממתקים וכלו מחמדים, דברים המצודקים, דים מזהב ומתוקיםהנחמ
כי השבע השביע את בני ישראל מי , בשבח המגיע" גן נעול"מלתי אמורה על ספר 

אשר על כן . היא חכמה' הן יראת ה, מימיו מן המקדש הם יוצאים, באר מים חיים
זקת חבר שאינו מוציא מתחת כי ח, יפוצו מעיינותיו חוצה, ל"הנני מסכים על כל הנ

. יתברך מאלהי אמן, וכל המסייעו להוציא מחשבתו לאורה', ידו דבר שאינו מתוקן כו
ק ספרדים "כן דברי העומד על התורה ועל העבודה תוך אמוני עם סגולה ק

  . ת חן"בתשעה לחדש סיון שנת מצא, א"מאמטרדם יע

  הקטן שלמה שלם
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  ג"ניסן תשס' א, ד"בס

  אא""מכתב ברכה של מרן ראש הישיבה שליטמכתב ברכה של מרן ראש הישיבה שליט
בתוספת מפתחות (שמחתי ורחב לבי בראותי את המהדורה החדשה והמוגה 

שיוצא לאור בהוצאת ישיבתנו " יין לבנון"של ספר נפלא ומיוחד בשם ) ומקורות
שקיום דבריו הינו , שר למסכת אבותספר זה יש בו הבנה עמוקה וביאור י. 'הק

  .)'בבא קמא דף ל(אחד מהתנאים כדי להיות חסיד 
ועוסק בענייני הנפש ועניינים , ספר זה הינו אוצר בלום של חכמה ותבונה ואמונה

  .נוספים החשובים הצריכים להלמד ולהדרש

לאחיו באגרתו ) ב"י' עמ', חלק א, ה"אגרות ראי(ה קוק "ונציין לדברי מרן הראי
  :ל"הרב שמואל הכהן קוק זצוק

', כי הנך מבשר צדק לפני עם ד, ביותר מלאתי שמחה על הבשורה הטובה"
עגמה " יין לבנון"' בתחלת בקשתך לשלח לך ס. 'בדרשך לפניהם דברי תורת ד

אך כאשר בא אלי . כי זה איזה שבועות שנודעתי שהוא אבוד אצלי, נפשי
' ד הס"מבני תורה לביתי והתאוננתי עת שבא איש אחד "מכתבך הזמין השי

ובלא איחור שמח , והנה שמחני  האיש כי הוא נמצא אצלו, ל כי אבד לי"הנ
, אך זאת לדעת. שים עיניך עליו. ועתה הנני שולחו אליך, לבבי כאשר הביאו לי

ואסמוך על בינתך הישרה שתשכיל , כי לדרוש ממנו ברבים צריך עצה ותחבולה
  ].ל מרן"עכ[ ".לשומעי לקחך מפניניו להוציא תועלת גדולה

  ".כמים לים מכסים' ומלאה הארץ דעה את ה"ואסיים בברכת 

  ,עמנו וחבל נחלתנו, הכותב והחותם לכבוד התורה

  .ראש הישיבה, הרב שלמה לוי
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יס בתחילת מהדורה ו והדפ"הקדשה שכתב רנה, אנו מביאים כאן פנינה יקרה
  :לפני ההסכמות )ק"ה לפ"ן ל"שנת נת(ראשונה 

  

  מכתב המחברמכתב המחבר

הגבירה יטלה בת המנוח , משוש לבי אמי מורתי הצנועה והמשכלת בת נדיבים
  .ויהי שלום אהלך, פעלך' ישלם ה. ל"ר הירץ בער ז"כהר

  

אדוני אבי [ר "א ע"זכיתי לצאת בשמחה לקראת א" גן נעול"בהיגלות ספרי 
והודיתי ]. ישמרנה צורה[ץ "ולקראת אמי מורתי הצנועה י, ל"זצ] עטרת ראשי

תפארתי כי ] בשורוק' ו[אחרי כן הורד . להם על כל אשר הטיבו לעשות עמדי
. וח על משכבויבוא שלום ינ]. עטרת ראשי[ר "אדוני אבי ע] בשורוק' ו[לוקח 

אם , תשכח ימיני אם לא אזכרנו, ועתה כי יצא לאור מה שכתבתי על מסכת אבות
אעתיר לאל אשר בידו נפש כל חי להיות עמלי זה לו . לא אעלנו על שפתי
  . למנוחה בארצות החיים

  

, כי אשת חיל את. תהיה מלאכתי זאת לשמחת לב, ולך אמי מורתי משוש לבי
יסרתני ] אשר[ולא מאסתי מוסרך , נטשתי תורתך לא. היא אוצרך' ויראת ה
קומי נא אמי ושתי מיין מסכתי למען . עתה ראי ריח בנך כריח הלבנון. בנעורי

  .תברכני נפשך

  

גם ירחיב לבבי ויתן לי . מן המיצר קראתיו וענני במרחב', העתירי בעדי אל ה
עליך שנות ' ה יוסף: ואני אעתיר בעדך. שכל ובינה ללכת בדרכיו ולשמור מצוותיו

ויצליח ' יגדל ביראת ה, ]ל בנך"צ[תרבי ימים ותראי כי יגדל בני , חיים ושלום
ותשמחי ותעלוזי לשמוע חכמתו ולראות יום שמחת , עוד תנובי בשיבתך. ויחכם
  .אמן. לבו

        עבדך ובנך המשתחוה מרחוקעבדך ובנך המשתחוה מרחוקעבדך ובנך המשתחוה מרחוקעבדך ובנך המשתחוה מרחוק

        ל וויזלל וויזלל וויזלל וויזל""""ר יששכר בער זצר יששכר בער זצר יששכר בער זצר יששכר בער זצ""""נפתלי הירץ בן כמהרנפתלי הירץ בן כמהרנפתלי הירץ בן כמהרנפתלי הירץ בן כמהר
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  הקדמת המחבר

ב� , ר יששכר בער וויזל"איש יקר רוח כבוד הר] עטרת ראשי[ר "א עט"אמר נפתלי היר� ב� א
ח "והוא נשאר מכל בית אביו בשנת ת, ר יוס�"ב� איש צדיק כהר, ר משה וויזל"החכ� כמהור

ר יוס� זכר כול� לחיי "ב� כהר, ד"ר אברה� הי"ב� כהר, מעיר באר במחוז פאדליע, ק"לפ
 .ב"העוה

  מצוה היא ללמד לאחרי�

, הלא היא כתובה על ספר הישר, ללמד לבני ישראל משל ומליצה דברי חכמי� וחידות�
 )ג, ב ב"מל(אלו התלמידי� שנאמר , בני": "ותניא בספרי, "ושננת� לבני"" )ז, דברי� ו(שנאמר 

המצוה הזאת מוטלת לבד על המופלאי� בחכמה שה� כמעיינות  ואי�". ויצאו בני הנביאי�
כי אי� ל" חושב מחשבות תורה , אלא הגדול והקט� נצטוה בה, נובעי� וכנחלי� שאינ� פוסקי�

והמקבלי� תועלת מתלמודו , שלא יהיו קטני� ממנו הצריכי� לתורתו, וחכמה בישראל
חייב להזיל מי� , חיי� מבאר החכמה המצליח לדלות מי�, ולכ� כל מבי� ע� תלמיד. ומדבריו

וכמו שנטוע בכל . 'להשקות צא� קדשי� הצמאי� לשמוע דבר ה, מדליו מתלמודו ומדבריו
ככה נטוע במקצת� החפ� , י דברי� שה� שלמיות לפי דעתו"אד� החפ� להשלי� עצמו ע

הכס� כי א� בעבור מעט . והעושי� כ� יקבלו שכר טוב מ� השמי�, להשלי� ג� נפשות זולת�
קבעה התורה ברכה , שלא יקנה בו מקבלו רק חיי שעה וחיי צער, שאנו נותני� לאביו�

ומעלה בנשמת� אור השכל המגיה לאד� , כל שכ� מי שחונ� לדלי הדעת; בשליחת יד הנות�
, והוא תשועת הנפשות לחיי עול�, הול" ואור עד נכו� היו� אשר תזרח שמש צדקה, במחשכו

הלומד על מנת ללמד " )'ד, אבות(וכמו ששנינו , ו אתו ופעולתו לפניועל אחת כמה וכמה ששכר
ח דברי� שהתורה נקנית בה� "מ )'ו, אבות(וב". מספיקי� בידו ללמוד וללמד לשמור ולעשות

ולמה א� כ� יירא מחבר ספר . 'הא למדת כי יקר דבר זה בעיני ה, מ ללמד"מונה הלומד ע
והמשכילי� " )ג, דניאל יב(והמלא" אמר לדניאל , �בהיות כוונתו רצויה להיות ממזכי הרבי

, ובעבור כי כל זאת נתתי על לבי". יזהירו כזהר הרקיע ומצדיקי הרבי� ככוכבי� לעול� ועד
לא אצלתי ידי מכתוב אותו על ספר להיות זכרו� , הנה המעט אשר מצאה נפשי בדרושי תורה

ויחנני לחוק מקצת הדברי� , ויביא אלהי� את אשר שאלתי". שימה בפיה�", תמיד' ליראי ה
וכאשר התפשט ". ג� נעול"וה� שני בתי� הראשוני� מספר אשר קראתיו , ברזל ועופרתבעט 

כמו שיעידו הסכמותיה� ששלחו , חכמי לב ויהללוהו, ראוהו שרי� ויאשרוהו, בי� חכמי הדור
: ואמצו את לבבי בדברי ח� לאמר, כי לבשו ענוה ויראה, לי לפאר ב� את דלתי בית מחברתי

ורבי� מה� שמו עיני� על . ל עליו יתר הדברי� אשר עמ" בכתובי�קרב אל מזבח הדפוס והע
 .ובקשו ממני להחל בו את המלאכה, פירוש מסכת אבות

  מעלות שיש בלימוד פרקי אבות

ובאמת המסכת הזאת היא כלילת יופי המוסרי� והדעות הטהורות שקבלו אבותינו איש מפי 
י יבי� שמועה כאלהינו שהוא אל אמת כי  מי יורה דעה ומ. איש עד הלכה למשה מפי הגבורה

וכבר נתפשט המנהג בישראל לקרות הפרקי� הללו בבתי כנסיות בשבתות . ואדו� כל חכמה
לפי שמתקני המנהגי� ראו הטובה היוצאת מזה א� יעסקו בפרקי� אלו וישימו . ימי הקי�

כי כל . ואלהיה� וללכת בדרכיו ולדבקה ב' כי מתוכ� ילמדו ליראה את ה, הדברי� על לב�
וברכה הניחו לנו אבותינו , חכמה ומוסר ודעת קדושי�, ענייני המסכתא ה� משנת חסידי�

, ג� אנשי החכמה שבכל דור ודור ראו את יקר תפארת גדולתה כי רבה היא. לדור דור סלה
והפירושי� הנודעי� . וכתבו דבריה� על ספר, ועל כ� התאמצו שלמי� וכ� רבי� לפרש עניניה

הוא הקדי� , ל"� ז"ופירוש ראש המדברי� רמב, ל"י זצ"וש ראש המפרשי� רשלנו ה� פיר
חכמת ["כי דברי החכמה הזאת . וכלל בה� הרבה מחכמת הנפש, שמנה פרקי חכמה לפירושו

פירוש הרב רבינו עובדיה , ה� ה� ההצעות הנכונות להבנת דברי המשניות הללו"] הנפש
ל כתב עליה "יצחק אברבנאל ז' ג� השר ר. ל"ט זצ"ל ע� תוספת הרב בעל תוי"מברטנורא ז
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ר יהודה לוי "להרב החסיד כמהור, ועוד פירוש גדול". נחלת אבות"קרא שמו , פירוש רחב
ל "שמואל אוזידא ז' ואחריה� ק� הרב ר". דר" חיי�"קרא שמו ] ל"מהר[ל "ר בצלאל ז"כמהור

כ בספרו "קב� ג, מדעתו ומלבד מה שהבי�, "מדרש שמואל"וחבר עליה פירוש גדול קרא שמו 
; וכמו שנשא שמות� על שפתיו בהקדמת ספרו, דברי חכמי� רבי� שנתנו לבב� לפרש עניניה

ומפירוש הרב רבינו מאיר מטולידא ב� הרב , ל"ואמר שאס� דברי� מפירוש הרב רבינו יונה ז
רוש מפי, ל"מנח� לבית מאיר ז' מפירוש הרב ר, ל"� ז"מפירוש רשב, ל"טודרוס הלוי ז' ר

' מפירוש הרב ר, ל"מתתיה היצהרי ז' מפירוש הרב ר, ל"אפרי� ז' מפירוש הרב ר, ל"א ז"הריטב
, ל"ברו" ב� מל" ז' מפירוש הרב ר, ל"מפירוש הרב רבי יוס� ב� נחמיאס ז, ל"שמואל ב� סיד ז

מפירוש הרב החסיד  , ל"מפירוש הרב רבי שלמה הלוי ז, ל"מפירוש הרב רבי משה אלשאקר ז
מפירוש , ל"יצחק קארו ז' מפירוש הרב ר, ל"מפירוש הרב רבי ש� טוב ז, ל"ס� ב� שוש� זיו' ר

יודא ' ומפירוש הרב ר, ל"משה אלמושנינו ז' מפירוש הרב ר, ל"יוס� יעב� ז' הרב החסיד ר
אשר נאספו וגללו את האב� מעל פי , ואלה כול� היו בעלי אסופות גדולי הרועי�. ל"לירמא ז

אשר קנו מאת , משענת קנה חכמה, "במחוקק במשענות�"שרי ישראל  הבאר אשר חפרוה
 .שקבל הלכה מפי הגבורה, ה"אביר הרואי� אדוננו משה ע

  "חכמת שלמה"אודות תירגו� ספר 

בפירוש המסכתא הזאת מה שהבטיח ב� עזאי במשנתו ] קרה לי[ולי הצעיר שבתלמידי� קרני 
כי בילדותי נשאלתי מריע אהוב על דבר ". והששכר מצוה מצ' הוי ר� למצוה קלה וכו", ששנה

. להעתיקו ללשו� הקודש" חכמה שלמה"הנקרא ספר "] כתובי� אחרוני�["ספר הסאפיאנצע 
וככלות מלאכת ההעתקה נתתי לבי על , הצליח חפצי בידי' וה, ובלב שמח קבלתי עלי לעשותו

אמרות ' דשות בתורת הומתוכו למדתי ח, וג� בזה חנני אלהי�. דברי הספר לפרש תעלומותיו
והאב� הזאת אשר מאסו הבוני� מדור דור היתה לראש פנת . טהורות מזוקקות שבעתי�

אשר מראשית פריו הבאנו בכורי� , הבית הגדול אשר החילותי לבנות בג� אשר נטענו בלבנו�
לא תבוא " )'ד' פרשה א(ל נאמר "כי בתחלת ספר החכמה הנ". ג� נעול"לאנשי אלהי� בספרנו 

הוא לעומת מה שכתוב , והמאמר עמוק מאד". ולא תנוח בקרב הנפש החוטאת, מה בלב רעחכ
וכאשר ". כי תבוא חכמה בלב" ודעת לנפש" ינע�" )י, משלי ב(משלי מ� המופלא שבחכמי� ' בס

שבכל " חכמה"נגלה אלי דבר בפירוש הוראת לשו� , חקרתי ודרשתי היטב בעומק העני� הזה
כי הצינור הקט� הזה אשר נפתח לפני היה לנחל גדול והשקה את ". ומש� בארה", כתבי הקדש

כי כאשר עמדתי על ". פריו למאכל ועלהו לתרופה"הג� אשר נטעתי והצמיח בו כל ע� אשר 
ולדעת להבדיל בי� שורש , עוד בקשה נפשי להבי� ג� הוראת שאר שרשי הלשו�, דבר אחד

ולא יעלו עוד במעלות בית , יבוא בשלו�למע� כל אחד מה� על מקומו בספרי בקדש , לשורש
והיתה לה� לש� , יבדילו בי� מי� למי�', וכצאת השואבי� לשאוב מי� מתורת ה. בלולי�' ה

וקראו , כי לא יריבו עוד על הבאר אשר מימיו מ� המקדש ה� יוצאי�, ששו� לתהלה ולתפארת
ולכ� מכל אשר שאלו . כי עתה יתהלכו ברחבה בדרכי נוע� ובנתיבות שלו�, "רחובות"שמו 

כי לבי הול" ותר , אותו לתבונה] ואטה[ואט , לא אצלתי לבי ממנו, עיני בעני� היקר הזה
, שואל ח� וחסד מאת היוצר לבבות, רגליו עומדי� באר� וראשו בשמי�, לבקש דברי אמת

עזרני עזר ' וה. ליישר אורחותיו להבי� אמרי בינה ולמצוא מטמוני� אשר הוא מחפש אחריה�
, אלהינו ' כי אל רחו� ה, והמה עמדי בכתובי�, ומצאתי את שאהבה נפשי בכמה דברי�, עטמ

 .'וג� מ� הפחותי� שבבריותיו לא תמו חסדיו ית

  ל במכמני הלשו�"ידיעה נפלאה של חז

, שט� ועבר אל ערוגות הבוש� המגדל מרקחי�, וכאשר ירד הנחל מ� ההר הטוב הזה והלבנו�
המה אבותינו ורבותניו , מור עובר ונוט� משפתי חכמי ישראל, מי�מור ואהלות וכל ראשי בש
 )יא, דברי� יז(ידעתי כי אנשי ש� ה� אשר נאמר עליה� בתורה , ל"חכמי המשנה והתלמוד זצ

ואומר ". ועד בשחק נאמ� סלה" )לח, תהלי� פט(, "לא תסור מ� הדבר אשר יגידו ל" ימי� ושמאל"
ולא ידעו הוראת השרשי� , זאת היה נעל� דברהא� מעיני העדה הקדושה ה: אל לבי

כל יקר ראתה עיניה� וכל סתו� , אלה הגבורי� אשר עמדו על נתיבות עול�? והבדליה�
ולהיפ" אנו ? האמור נאמר כי לא דרכו רגליה� בנתיבות הלשו� ובמשפטיה! שזפתה עי� לב�
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ה� יכירו כל רואי, רואי� מכמה מליצות יקרות הנמצאות במשנה ובברייתא ותלמוד
כמעט דומות למליצות הנביאי� הזכות מכל , שכמתכונת� לא יעשה כל עט סופר מהיר

הרננות והתחנוני� שזכרו ש� בש� התנאי� , .)ד� יז(כמו באגדות מסכת ברכות , שגיאה
, :)מועד קט� ד� כה(וכ� שירי הספדני� הנזכרי� בתלמוד . ומאמרי מוסר שדברו, והאמוראי�

אי� זה כי א� חכמת . ג� חוברו ממלי� מעוטי� כוללי� כוונות עמוקות, שמלבד שדברו צחות
, "מפורש ושו� שכל"המה ראו אור ויבינו במקרא , שלא היה דבר נעל� מה�, ל"לב קדמונינו ז

, פ ישעיה ז"ע[ואי� לנו אלא להעמיק שאלה והגבה למעלה . וקבעו דבריה� על היסודות הללו
 .להבי� משליה� ומליצותיה�, ]יא

  יחודיות של פירוש זה מול פירושיה� של המפרשי� האחרי�

מסכת "היא המסכת הנודעת בש� , אז אמרתי אבוא במגלת ספר אשר כתבו הגדולי� הללו
ואביטה במכונה , ומשלי חכמה ודעת, ומלאה מליצות טהורות, כי כולה מדברת צחות, "אבות

דומות למליצות שהשתמשו בה�  וראיתי שעל הרוב מליצותיה, ואבינה בה] ד, פ ישעיה ח"ע[
זה , ודברתי אל לבי בדר" אשר הלכנו להבי� מקצת דברי הנבואות. הנביאי� בכתבי הקודש

כ בי� "וכאשר נשתה מימיה� נבדיל ג. הדר" אשר נל" בה עוד להבי� דברי חכמי� וחידות�
באר  דרכנו לפרש דברי זאת המסכתא' אולי יצליח ה. כאשר עשינו בספרי הקדש, מי� למי�

ואכתוב פירוש המסכת הזאת ככל הכתוב בספר , ואל" בכחי זה. היטב על דר" הפשט הברור
ל "כי מי אנכי לבוא אחרי קהל המפרשי� זצ, ואהיה שפל בעיני, ואני ידעתי את ערכי, הזה

, אכ� תורה היא וללמוד אני צרי". להודיע ולבאר את אשר לא בארו המה, הנזכרי� למעלה
ל דברו "על כ� א� ה� ז. ואי� ק� לתבונה, י� אחד אשר לא יכזבו מימיווכלנו שואבי� ממע

אבל מקו� הניחו לזולת� לבקש , לא סגרו השער בפני הבאי� אחריה�, דברי אמת וצדק
אדברה ג� אני על פי הדרכי� אשר חדשנו בהוראת ! ויהי מה, ולמצוא עוד דברי חפ�

ולפי שנוסד הפירוש . נוזלי� מ� לבנו�ואשקה את נחלת אבותינו במי� ה, השרשי� והבדליה�
ועל כ� קראתי שמו , ודומה לו בדמותו ובצלמו, "מראהו כלבנו�"הנה , הזה על הלמודי� הללו

ואקח מש� זמורה , כי באתי לגני". זכרו כיי� לבנו�" )ה, הושע ד(על ש� הכתוב " יי� לבנו�"
יי� יש� "וא� איננו . מסכתי ישתו דודי� מיי�, ואסחט אותו אל כוס ישועות, ואשכול ענבי�

ועל זה , לא יחדל תירושי לשמח לבב אנוש כערכי ולאשר ה� כגילי, "שדעת זקני� נוחה הימנו
 ".ששכר מצוה מצוה] "ד, אבות[שנה 

  ענוה של המחבר

כי ידעתי שכל מחבר ספר הרי הוא כאילו דורש , וא� אמנ� יראתי לגשת אל המלאכה הזאת
שלשה " )'אבות ו(ל "ונשענתי על מה שאמרו ז, שמתי פני כחלמיש ;לאלפי� ולרבבות מבני אד�

] מוקד�[ואי� בזה תנאי ". כל הרוצה ליטול יבוא ויטול, כתר תורה מונח לכל', כתרי� ה� וכו
כי כמו שבקהל , ותהי זאת נחמתי. לא לשו� כוונה אחרת, זולתי שיעסוק בה מאהבת האמת

ככה , וערכי מ" מער" הקט� שבכל תופשי התורה ,כי חסר לב אנכי לא ידעתי דבר: ע� אגיד
או למצוא ח� בדברי� שה� טובי� להשמעת אוז� , נפשי יודעת שלא עמלתי להתגדל חלילה

, באהבתה שגיתי, וא� שגיתי, אבל כל מה שכתבתי חשבתי למשפט האמת. ובדויי� בעצמות�
כי כוונתי , א איראולכ� ל, אלא מקוצר רוח דעת, והשגגה אשר יצאה מלפני לא מדעת היתה

' והרי אהר� הכה� אשר בחר בו ה. היתה להשיג דברי אמת האהובי� בעיני אלהי� ואד�
תורת אמת היתה בפיהו ועוולה לא נמצא " )'מלאכי ב(נתפאר בנבואה על עני� זה באמרו 

 )א, אבות(וכמו ששנינו , וראוי לנו להיות מתלמידי האיש הגדול הזה ולאחוז בדרכיו". בשפתיו
וכבר התנצלנו על הדבר הזה בעצמו בפתיחתנו הראשונה . 'וכו" הוי מתלמידיו של אהר�"

כי כאשר החילונו לגלות בו דרכי� חדשי� בהוראת השרשי� והמשלי� ". ג� נעול"לספרנו 
, א� גדולי� חקרי לב אשר קדמוני לא שלחו יד במלאכה הזאת"אמרנו , ""והמליצות שבתנ

או אליט פני במסוה , ול� לא בעבור זה אהיה נסוג אחורוא? מה אני כי אבוא עד הלו�
והיו בני , מעול� לא היה יוצא דבר חכמה מה�, כי א� כ� היו עושי� כל בני אד�. הבושה

, ולכ� לא אחוש על כת הדוברי� עתק. מ� הטוב שהשיגו ממעשה זולת�] מנועי�[ )נמנעי�(אד� 
אני אשא ואני אסבול ולא ארפה  .ואשר כח� בפיה� לגנות ולהטיל דופי בדברי זולת�
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ואלו הדברי� ". גלויי� מצפוני  לב האד�' ולפניו ית, כי לבי יודע שכוונתי לטובה, ממלאכתי
להגדיל תורת , שבהיות כוונתי לשמי�, פע� שנית במקו� הזה] שוב[בעצמ� אני אומר 
� כול� אני והפירושי, חכמת�] מ� י�[ולדלות פניני� מי� , ל ומשנת�"אבותינו הקדושי� ז

, והיו אחדי� ע� דברי התורה והנביאי�, בונה על יסודות נאמני� כפי דרכי הלשו� ונתיבותיה
וא� הפירושי� שאני כותב . לא אחוש על דברת בני אד�, ל"ויחדיו יהיו תמי� ע� דברי רז

לא נוסדו על ] בכל זאת[, ל שזכרנו למעלה"לא נמצאו באחד מספרי המפרשי� ז, חדשי� ה�
, ]הוא[לכ� בית ישראל יי� יש� ] שבספרנו זה[כי החדש הזה . ות חדשות מקרוב באופי דע

שחכי כיי� הטוב ] כביכול[ולא שאני מבטיח . שורק נטעתיו זרע אמת לצדקה, צבאות' מכר� ה
? ח� אנכי מכל שגיאה, "מי יאמר זכיתי לבבי"כי . הול" למישרי� ושפירושנו אמתי בכל פרטיו

אלהי� יודע כי לא ' ה, שג� א� המכשלה תחת ידי, וכמו שאמרנו למעלה. ואולי רבות שגיתי
: ולכ� כל עי� תשורנו תחמול עליו ותאמר. כי א� מקוצר רוח בינה, במרד ולא במעל נהיתה

וכמו , אהבת התורה ואהבת האמת" ועל כל פשעי� כאלה תכסה", "מילדי העברי� זה"
. ל"הנ"] ג� נעול["ת שכתבנו בפתיחתנו לספר שדברנו ג� על זה בכוונה השמינית מעשר הכוונו

 .ואחרי הדברי� והאמת האלה אודיע מה יהיה משפט הפירוש הזה ומה ענינו

  המחבר השתדל לא להעתיק מ� ספריה� של אחרי�

דברי� הנאותי� לכל , הנה כל המוסרי� הטובי� שכתבו מפרשי המסכתא הזאת על ספריה�
לא אכתוב , כי להיות שאינני ממעתיקי דברי� ,לא העתקתי� בפירושי זה, משנה ומשנה

, נפשו תלי� בקרב חכמי� הללו, "ומי האיש החפ� חיי�. "עניני� המבוארי� כבר בדברי זולתי
לפאר את , כול� לדבר אחד נתכוונו, "כי חיי� ה� למוצאיה�", וילמד חכמה ומוסר מספריה�

ולכ� . חיתיות בעיני בעליה�ולהבזות דרכי הסכלות והפ; המעלות השכליות והמדות הטובות
ומטע� זה עצמו ראש החכמי� . בהרבה מקומות הרחיבו לדבר והאריכו לשו� למענית�

וכתב בו חלק גדול מחכמת הנפש להודיע לבני , ל הקדי� לפירושו שמנה פרקי�"� ז"רמב
בלכתה אחר דרכי סכלותה ] לשו� געל[ותתגאל , אד� שהנפש נושעת כשתדבק בדרכי� ישרי�

ל לדבר על תפארת מדת "הרבה הרב ז] 'ד, אבות[לויט� איש יבנה ' ובמשנת ר. יותיהופחית
ובעקבותיו . ל שנזכר ב� עני� זה"וקב� פסוקי� רבי� ומאמרי רז, ועל רוע מדת הגאוה, הענוה

. ל הביא ג� הוא אלו הכתובי� והמאמרי� והוסי� עליה� כהנה וכהנה"י אברבנאל ז"הל" הר
וכ� כל כיוצא בזה . הזכיר הסיבות המביאות את האד� לידי מדה זוו, ג� מנה פרטי הגאוה

במשניות רבות הביאו פסוקי� ומאמרי� להרחיב העני� המפורש במשנתנו ולחזקו בלב 
אבל אמרתי א� . 'ונקל לראות שהיתה כוונת� לשמי� ללמד את הע� דעת ויראת ה. הקורא

לפי , לי שיצא מה� תועלת ללומד בומב, אכניס כל אלה הדברי� בפרושי יאריכו הדברי� מאד
וכ� בכל . וכל ספרי המוסר מלאי� מעניני� אלו, שה� למודי� נודעי� כמעט לכל בני אד�

  .כמו שאנו מזכירי� הענייני� המפורסמי� לכל, כיוצא בזה תהיינה דברינו מעטי�

  המחבר השתדל לא לערבב בדבריו חקירות שלא מ� העני�

שבמקומות רבות ממסכתא זו כשמצאו עני� , ל"המפרשי� זוכ� לא בחרתי בדר" מקצת מ� 
ובאמת . וכתבו עליו כמעט ספר קט�, נכנסו במחקרי� גדולי� בעני� ההוא, רחב במלות קצרות

. ולא ית� ולא יוסי� דבר על דברי התנאי�, אי� המחקר ההוא מועיל להבנת דברי המשנה
יאות לעשות כ� בחיבור שהוא לא , פ שכוונו ללמד את הע� דעת  באמונות ובדעות"ואע

הלא תראה . כי הוא לטורח על הקורא המבקש הבי� דבר המשנה, פירוש לדברי זולתו
', חביבי� ישראל וכו', חביב האד� שנברא בצל� וכו"ששנה  )'ג, אבות(עקיבא ' במשניותו של ר

דעות  והביא, ל מלא יריעות רבות וחקר על הידיעה ועל הבחירה"א ז"שהרי' וכו" הכל צפוי
וע� כל דבריו לא יצא לנו דבר . והתוכח עמה�, ל בעני� זה"שונות שנמצאו למחברי� ז

, "הילודי� למות והמתי� להחיות"ששנה  )'ד, אבות(א הקפר "ועל משנת ר. בפירוש המשנה
ולא למדנו מדבריו דבר בפירוש , ד שרשי� על ענינה"וכתב י, הרבה לדבר על עני� התחיה

יחוברו אלה הדברי� בפני עצמ� בספר שידובר בו על הידיעה ומה טוב א� . המשנה
ולא לערבב דרושי� תורניי� ועיוני� פילוסופיי� ע� , וההשגחה והגמול והתחיה וכיוצא

ודומה . אחר שהפירוש לא נעשה בעצ� וראשונה כי א� לפרש דברי התנאי�, פירוש המשניות
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מבלי , לי� ופירש אותו ברחבהאו שיר משירי תה, לזה הביא לפעמי� פרשה שלמה בתורה
עזבתי דרושי� ועיוני� , ולפי שכל זה בעיני אור" דברי�. שהיה צרי" לזה לבאר דברי משנתנו

 .ולא באו בפרושנו זולתי בהיות� מלמדי� לנו עומק דברי התנאי� שבמשנתנו, כאלה

  המחבר נמנע מלהקדי� לפירושיו את השאלות עליה� הוא עונה

י ההערות והשאלות "פ שע"אע, ות והרבות הספקות בכל משנה ומשנהעוד עזבתי זכרו� השאל
יותר טוב . יעיר המחבר את לב הקורא ויכסו� לשמוע מה יענה על ספקותיו ועל שאלותיו

כי כל . והספקות יותרו מאליה�, וכותב פירוש מספיק להבנת המשנה, בעיני החדל מעשותו
כי , ויסמו" על תבונת הקורא פירושו, בוננותמחבר להועיל ראוי לו שיעזוב קצת מ� העיו� והת

והוא יבי� דבר מדבר מתו" דברי הפירוש ליישב כל דבר קשה , בבינה ובשכל' ג� לו חלק ה
ולכ� רק במקומות מועטי� העירותי איזה שאלות וספקות להכרח . שיהיה לו בדברי המשנה

 .וג� באלה המקומות המעטי� זכור אזכר� בריש מלי�, העני�

  נמנע מלהתווכח ע� מפרשי� שקדמוהוהמחבר 

ל שקדמוני במקומות שהיה בידי להשיב על "ג� מנעתי עצמי להביא דברי המפרשי� זצ
שהוא עמל בעיני הקורא , האחד. כי רואה אני שלא נכו� לעשות כ� מכמה טעמי�, דבריה�

, לו טר� ידע ללכת אל המקו� אשר הכינותי, זה פונה כה וזה כה, שאוליכהו בדרכי� רבי�
אי� טוב רק שיכתוב על ספר הפירוש ? מה יתרו� למפרש בעמלו זה, השני. ותקצר נפשו בדר"

והמה ישקלו הדברי� , והמעייני� המה ידרשו יתר הפירושי� מעל ספריה�, שהוציא מדעתו
הלא ע� ? ע� מי אני ד�, השלישית. והמה יבחרו הטוב והמחוור שבכול�, בשיקול דעת�

ואי" החוח אשר בלבנו� יעיז פני� נגד ארזי , הקט� שבה� גדול ממניאשר , חכמי� מופלאי�
ואי� המחלוקת בינינו , הנה כול� משלומי אמוני ישראל ה�, והרביעית? הלבנו� רמי הקומה

וא� לפעמי� נדמה לנו שאיננו . ל ה� דברי אמת וצדק"כי כל מה שכתבו ז, בעיקרי הדברי�
לויט� איש ' לדוגמא משנת ר. במקומ� עומדי� מכל מקו� הדברי� עצמ�, פשט דברי המשנה

ל פה אחד שמזהיר על "ודברי המפרשי� ז, "מאד מאד הוי שפל רוח"ששנה  )'ד, אבות(יבנה 
ואני . ושצרי" לאחוז עד תכלית מדת הענוה ויגיע לכלל שפלת הרוח, הרחקת הגאוה מכל וכל

, וע� כל זה דבריה� אמונה. ופירשתי עומק המליצה הזאת על דר" אחר, ל"נטיתי מדבריה� ז
פ שנטיתי "לכ� ברוב המשניות אע, שבודאי צרי" האד� להתרחק מ� הגאוה עד הקצה האחרו�

ג� במקצת . רק כתבתי פירושי בתו� לבב, לא נצבתי לריב ולהתוכח עמה�, ל"מדבריה� ז
 .לא דברתי ב� רק בריש מלי�, המקומות שראיתי הכרחי להזכיר פירוש זולתי

  לתת לכל משנה רק פירוש אחד בלבד ולא פירושי� שוני�  ,שיטת המחבר

כי כל מפרש על דרכי� , וא� ג� זאת לא תמצא בדברינו רק פירוש אחד על כל בבא ובבא
ולפי שאנו בוני� פירושנו על יסודות . שוני� הרי הוא מסופק בכול� איזוהי הדר" הישרה

ודר" זו , כי א� דר" אחד ומנהג אחד אי� בידינו, ""שיסדנו בפירושי המליצות הנבואיות שבתנ
להביא במשפט הלב דברי , ואול� על זאת פקחתי עיני. לא אטה ממנו ימי� ושמאל, אל"

ושמתי לבי להבי� כפי כחי הכוונה העיקרית שבכל מאמר , ולהשגיח עליה�, ל"התנאי� ז
בר מדברי ואלה התנאי� ראויי� ה� שישגיח עליה� כל מפרש ד. על פי תנאי� שאזכיר, ומאמר

ולהערי" , ל"או מאמר ממאמרי החכמי� הגדולי� כמו דברי אבותינו ורבותינו ז, הנבואות
 .ואלו ה�, פירושו על פיה�

  מה ענינה, מליצה

וזהו , "להבי� משל ומליצה דברי חכמי� וחידות�" )ו, משלי א(וכאמר� , להבי� המליצה, האחדהאחדהאחדהאחד
בני אד� זה ע� זה ואי� האחד מבי� לשו� דע א� ידברו שני . אפרש ל"" מליצה"ומלת . העיקר
ואיש , והוא המתרג� לכל אחד דברת השני, צריכי� לאיש שלישי המבי� שתי הלשונות, השני

וה� לא ידעו כי שומע יוס� כי " )כג, בראשית מב(וכאמרו , "מלי�"כזה נקרא בלשוננו הקדושה 
יחובר מאמר מ�  והסתכל כי לעני� זה עצמו משמשי� המלות שמה�". המלי� בינות�

לא היינו , כי אילו היה בכחנו להשיג מחשבת זולתנו ומה שיש בלבו להגיד לנו. המאמרי�
צרי" כל אד� לתרג� לזולתו מה , אבל בעבור שאי� זה בכחנו. צריכי� למלות ולמאמרי�
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לא כמו , ועל דר" זה כל המאמרי� ה� מליצות. שבלבו על ידי מלות שמה� יחבר מאמרו
שמלת מליצה הונחה על מאמר נהדר בצחות הלשו� ומפואר בכוונות עמוקות שחשבו רבי� 

ה� , ה� דבורי חול, ה� דבורי קדש, אלא כל דבור ודבור נקרא מליצה, שהתכוי� לה� אומרה
, "להבי� משל ומליצה"וראיה ממדרש משלי בפסוק . כול� בש� מליצה יקראו, טוב ה� רע

כלומר כל דבורי התורה , "לו ה� דברי תורה עצמהמליצה א, משל אלו משלי� שבתורה: "אמרו
ומדעת" . כי כול� מעתיקות ללבנו חפ� הדעת העליונה שהיתה נעלמת ממנו, ה� מליצות

ועשרה בני אד� יספרו , י מליצות שונות"תבי� שיוכל האד� להודיע דבר מ� הדברי� לזולתו ע
ההדיוטי� אי� לעיי�  אלא שבמליצות. ואי� מליצת האחד שוה למליצת השני, עני� אחד

יש בה� מ� העומק יותר ממה שהלב ', אבל המליצות הנבואיות שנאמרו ברוח ה, ולדרוש דבר
, ובכל אחת מה� ראוי לחקור ולדרוש למה הודיעו העני� במליצה זו ולא באחרת, יוכל לחשוב

 בהכרח, ואמנ� אופ� החקירה בה�. ולהבי� הכוונה הנכונה הכלולה באמרות טהורות הללו
וזהו העני� עצמו . י ההתבוננות ביושר הוראת המלות שמה� חוברה המליצה"תהיה ע

ושעליו כל היו� תפלתנו לאדו� הכל , "ג� נעול"שהחילונו לעסוק בו בספר אשר פרסמנו בש� 
בראשית ברא "התורה התחילה , לדוגמא. ד אמת"יאיר עינינו ויחננו להשיג מעט ע, שמו' ית

ועלינו . י מליצות אחרות"זאת בעצמה היה אפשר להודיעה עוההודעה ה', וגו" אלהי�
ולא אמר " ברא"ולמה אמר ". בתחלה"או " בראשונה"ולא אמר " בראשית"להתבונ� למה אמר 

ולא אחד משאר השמות " אלהי�"ולמה הזכיר ש� ? וכיוצא" יצר או כונ�, עשה, פעל"
להבי� משל "החכ� מכל אד� והוא העני� עצמו שצוה עליו . וכ� כל כיוצא בזה? הקדושי�

, כי נכו� הדבר להתבונ� באלה". מליצה אלו דברי תורה] "במדרש משלי[ל "ופירשו רז, "ומליצה
ל "וכמו שהראינו בפתיחתנו הראשונה לספר הנ, והמעט שנשיג באמתיות הללו יהי אור

צל שנזכרו בתורה א" נפישה"ו" מנוחה"ו" שביתה"כשדברנו על מליצות , בכוונה התשיעית
ולמה תאר , ומ� המעט שהשגנו ב� עמדנו על טע� למה הוצרכה התורה לשלושת�. השבת

ולמה רק אצל ; "נפישה"או " מנוחה"ולא בלשו� , "שביתה"בכל התורה יו� השבת בלשו� 
ורק אצל שביתת העבד והגר , "למע� ינוח שור" וחמור"" )יב, שמות כג(שביתת בהמה כתוב 

ודומה לה� מליצות שהשתמשו בה� . וכ� הדי� בכול�, "והגרוינפש ב� אמת" " )ש�(כתוב 
ראוי לחלוק כבוד לדברי , כמו כל מליצות המסכתא הזאת שאנו עוסקי� לפרשה, החכמי�

ברור "לדעת כי , ובדר" הזה נעמוד על יושר דבריה�, רבותינו להבי� טע� כל אחת כפי כחנו
ויהיו עניי� , יהי בית" פתוח לרוחה" )שנה המ. א, אבות(יוסי ב� יוחנ� שנה , על דר" משל". מללו

וכפי , תראה אי" פירושנו נשע� על העמוד הגדול הזה". ואל תרבה שיחה ע� האשה, בני בית"
וכ� בארנו מלת , ועמדנו על כונה עמוקה שכלל במליצתו, כהוג�" רווחה"כחנו בארנו מלת 

. � שיהיה שמחה לישרי לבוהתבאר המאמר כלו באופ, כהוג�" שיחה"ומלת , כהוג�" עניי�"
וא� עלה בידנו . וככה שמנו העיקר הגדול הזה נוכח עינינו בכל משניות המסכתא הזאת

 .מבארות עמוקי�, דלינו מי� מתוקי�, כהוג�

  מה ענינו, משל

כי אלה החכמי� דברו ', וגו" להבי� משל" )ו, משלי א(וכאמרו , הוא להבי� המשל, השניהשניהשניהשני
והוי שותה בצמא את , והוי מתאבק בעפר רגליה�" )ד"א מ"פ(כמו , במקומות רבי� משלי�

ד "פ(] וכ�[', וכו" והוי זהיר מגחלת�, והוי מתחמ� באור� של חכמי�" )י"ב מ"פ(] וכ�[, "דבריה�

וכנגדו הנמשל , וצריכי� אנו להבי� המשל על בוריו. וכיוצא הרבה', וכו" הוי זנב לאריות" )ו"מט
"] ג� נעול["וכבר דברנו בפתיחתנו הראשונה והשניה לספר . ואז נפיק תבונות מדבריה�, בו
, ואמרנו שהממשל צרי" להבי� לעמקו הדבר שהוא ממשל, ל בכוונה השלישית על עני� זה"הנ

ולא כ� , ומשלי בני אד� ה� במקרה ובקרוב. עד שיהיו ראוי� להתמשל זה לזה, ועומק הנמשל
אלהינו היודע סוד כל המציאות ' כי מי כה, ]דיברו בדיוק[משלי הנביאי� שדברו ברוח הקודש 

ופירשנו ש� המקרא . והמבי� ב� יבי� תבונות, ולכ� כל משליה� אמת, מראשית ועד אחרית
קחנו , "חוח עלה ביד שיכור ומשל בפי כסילי�" )ט, משלי כו(שאמר שלמה על משלי הכסילי� 

וכל הדבר הקשה , הולפי שהמשל כלי חפ� לכל חכמה עמוק. מש� כי הפירוש נעי� מאד
 )יב, א ה"מל(וכאמרו , לכ� הביע המל" שלמה על ידו עומק חכמתו, להבי� יביאו� אליו והשמיעו
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, "ואיז� וחקר תק� משלי� הרבה" )ט, קהלת יב(וכתוב . 'וגו" וידבר שלשת אלפי� משל"
למה " )ש"פסקא ח עיי' ר א"מדרש שהש(ל "ואמרו ז". ועשו סייג לתורה"בבבא  )א, אבות(וכדאפרש 

ומוצא את ] מטבע קט�[ומדליק נר באיסר , למי שמחפש אחר מרגלית? המשל הזה דומה
ועלינו להתבונ� , וכ� כל החכמי� הגדולי� השתמשו במשלי� ללמד דעת את הע�". המרגלית

להראות שדברי הנביאי� ודברי החכמי� ] עלינו[ג� . במשליה� עד מקו� שיד בינתנו מגעת
על , כ בספרי הקדש שהיטיבו לדבר משל"דוגמת משלי החכמ� מצאנו ג כי על הרוב, פה אחד

 .אות� העניני� עצמ� שדברו בה� חכמי� משל

  ל בלשו� משל"טע� שנקטו חז

להתבונ� באות� המשלי� שהשתמשו בה� חכמי� במקומות שכפי שכלנו לא היו , השלישיהשלישיהשלישיהשלישי
דברי� עמוקי� שלא והרי כל עצמו של משל אינו אלא להבי� על ידו , צריכי� למשל כלל
א� , ככה להיפ"". חכ�"ההוא יקרא , ומי שעושה כ�, י המשל יבינ�"וע, ישיג� האד� בנקל

ומי יחשוד . לסכלות תחשב לו, והמדבר מרבה משלי� ללא יועיל, הדבר מוב� בלי משל
וכפי אומד הדעת באו כדמות אלו ? לחכמי� המפורסמי� בחכמה שירבו משלי� ללא צור"

אל "אנטיגנוס איש סוכו  )א, אבות(לדוגמא מה ששנה , מקומות ממסכתא זו המשלי� באיזו
מ "ה ע"ואילו אמר אל תעבדו את הקב". תהיו כעבדי� המשמשי� את הרב על מנת לקבל פרס

עד שהוצר" למשל משלו לעבדי� המשמשי� את הרב על מנת ? מה היה חסר, לקבל פרס
, ל שנת� לה� כלי חמדה שבו נברא העול�חביבי� ישרא" )ג, אבות(ע ששנה "ור? לקבל פרס

וכ� ! יאמר שנתנה לה� התורה שבה נברא העול�, ולמה זה לו משל, "וכלי חמדה היא התורה
שפתי חכמי� יזרו "להראות כי , על כל כיוצא בזה שמנו מגמתנו לבאר עומק המאמר כפי כחנו

ני� הביא� כי הכרח הע, ושלא לחנ� נשאו משל על שפת� ג� במקומות כאלה, "דעת
 .להשתמש בו

  פ דר� רמז וסוד"המחבר נמנע מלבאר ע

באופ� שכל , צרי" המפרש לשו� עינו ולבו לפרש דברי חכמי� על דר" הפשט הברור, הרביעיהרביעיהרביעיהרביעי
לפי שמליצת התנא עצמה , "שכ" היה דעת בעל המאמר] הדבר[קרוב : "שומע דבריו יאמר

או על , וט� לבאר אות� על דר" הרמזלא שיוציא דבריה� מפש. מעידה על יושר דברי הפירוש
כלל בדבריה� ] הוא[ואל יתהלל מפרש כזה ש. שאי� מדר" החכמי� לדבר כאלה, דר" הסוד

לא לדבר מצד , כי לפרש משנתנו אנו באי�, לפי שבאמת לא עשה כלו�, דבר חכמה גדולה
דבריה� ואי� צרי" לומר שאי� נחת לפרש . עצמנו ולהביא דברינו בדברי המשנה בחוזק יד

כ" אי� משניות , כי כמו שאי� מקרא יוצא מידי פשוטו. כדמות דרש ואסמכתא, בדר" רחוקה
ל במשנת "ט ז"ומה נעמו לי דברי החכ� הרב בעל תוספות יו. החכמי� יוצאי� מידי פשוט�

ש� הביא דעת מי שרצה לפרש דברי המשנה הזאת ', וכו" א� הוא ראה גולגולת" )ב, אבות(
לא יתכ� בעיני כלל לומר שלא היתה כוונת הלל במאמרו זה : "ואמר, הגלגול שנשנית כפי סוד

כי א� , שהוא אמנ� מדברי� הנעלמי� וראויי� להסתיר�, כי א� מה שהוא בסוד הגלגול
כי כמו . ולא היה רבינו הקדוש מחבר המאמר הזה ושנאו במשנתו, קורא' לשרידי� אשר ה

. ל"עכ, "משנה יוצאת מידי משמעה המוב� לכלכ" אי� ה, שאי� המקרא יוצא מידי פשוטו
והכלל . נדבר על זה' וכו" הכל צפוי" )ג, אבות(ובמשנת , "שמעו� הצדיק" )א, אבות(ובריש משנת 

, וכל חפצ� היה ללמד את בני ישראל דעת ויראת אלהי�, כי האנשי� האלה היו אבות עול�
�וא� ככה נעשה נוכל לסבב . לא לעק� עלינו השמועות ולדבר מה שלא יבי� אחד מני אל

 .והישרה תתעקש, ותהיה האמת נעדרת, ככל העולה על רוח איש, דבריה� לכמה אופני�

  יש לבסס את הפירושי� על הקדמות שה� מקובלות והגיוניות

צרי" שתהיינה הפירושי� נשעני� על הקדמות מדעיות המתקבלות אצל רוב , החמישיהחמישיהחמישיהחמישי
או על למודי� , דבריו על הקדמות מסופקות לא שיבנה המפרש את, החכמי� וישרי לב

ובכלל זה ראוי שלא תהיינה הקדמותיו לקוחי� מאגדות . המשתני� כפי שנוי דעות בני אד�
הנה לפעמי� דברו משל , ל דברו דברי אמת בכל מקו�"פ שרבותינו ז"אע, וממדרשי� תמוהי�

, וג� יבור" מ� השמי�והמפרש דבריה� כה. ובסתר דבריה� העלימו דבר חכמה גדולה, וחידה
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לפרש בספר זה ]מ[וג� אנכי לא חדלתי . לא שישתמש בה� כל זמ� שה� סתומות וחתומות
וכבר , במקומות שנסתייעתי מדבריה� לחזק פירושי המשניות, מאמרי התלמוד ומדרשי אגדה

 .ל בכוונה השמינית ממנה"הנ"] ג� נעול["דברנו ג� על זה בפתיחתנו הראשונה לספר 

  ל בנויי� על ידיעות שה� נשגבות"דברי חז

, ה� לפרש דברי נביאי� או דברי חכמי� גדולי� כמו דברי התנאי� שנזכרו במסכתא זו, הששיהששיהששיהששי
עד שיהיה המאמר נער" ע� גדולת המדבר , ראוי שנגדיל כל מאמר ולכלול בו עניני� גדולי�

, תחלת המחשבהכי אי� מדר" החכמי� הגדולי� שיגידו דברי� נודעי� ב. וחכמתו המפורסמת
כי מחכמת המאמר הוא שיכלול במלי� קצרות עניני� . או עניני� פרטי� בדבר מ� הדברי�

לכ� כל מה שנוכל להעלות דבריה� . רחבי� כוללי� כל מה שהלב יכול לחשוב באותו העני�
כמו , בתנאי שיהיה בדר" הפשט הברור, חובה עלינו לעשותו, ולכלול בה� עניני� נשגבי�

 .אי הרביעישאמרנו בתנ

  שיהיה לה� סדר, המחבר השתדל לקשר בי� משנה למשנה

עד שיהיו , ראוי לנו לעשות קשור וסדר הגו� לדברי החכמי� הנזכרי� במסכת זו, השביעיהשביעיהשביעיהשביעי
לא לחרוז דבר , וג� זה בתנאי שיהיה הסדר בדר" הפשט. הפרקי� ומשניותיה� סדורות על נכו�

והקורא . וכמו שאמרנו בתנאי הרביעי, סובלתולדבר בדר" דרש ובדר" רחוקה שאי� הדעת 
וכפי דרכנו הולכי� הלו" כול� על , בפירושנו ידי� כי מצאנו דר" ישר בסדר המשניות הללו

 .וכמו שיעידו עליו הבבות שבכל משנה ומשנה, והכל בלי דוחק, דעת אחת ועל מנהג אחד

  אי� חילוקי דיעות בי� המשניות השונות שבמסכת אבות

לא שיתפרשו בדר" , ויחדיו יהיו תמי�, משניות כול� צריכות להיות מתאימותה, השמיניהשמיניהשמיניהשמיני
ולא , כי כל דברי המסכתא הזאת ה� משנת חסידי� ודעות נאמנות, שיהיה מחלוקת ביניה�

שבה� רבתה , כי אינ� דומי� לסעיפי ההלכות במצות מעשיות, יתכ� להיות בה� מחלוקת
בזמ� ההוא יצא שגעו� מלחמה בעול� תחת לפי ש. המחלוקת מזמ� תלמידי שמאי והלל

ומאז התחילו לחלוק בסעיפי , ולא יכלו התלמידי� לשמש כל צרכ�, ממשלת הורדוס וזרעו
 .הדיני�

  טוב הדבר למצוא מקור במקרא לכל דברי המשנה

להביא דעות טהורות בלב , "מלמד להועיל"להיות , צרי" המפרש לכוו� לבו לשמי�, התשיעיהתשיעיהתשיעיהתשיעי
ויבאר המליצות , ולכ� יבאר מקור� של דברי� מאי� נבעו מ� התורה והנביאי�. הקורא ביאוריו

. 'ויגיד דברי מוסר ויראת ה, להראות כי רועי ישראל דלו דבריה� מבאר מי� חיי�, הנבואיות
וראשה , כי החכמה הזאת תדבר על נפש האד� הנצב באר�. ועל כול� עניני חכמת הנפש

והממשיכי� עליו , רחותיו הגורמי� לאד� הדבקות האלהיואו' מגיעה השמימה ללמדנו דרכי ה
רוח "כמו שהארכנו לפרש עני� זה בהקדמה השלישית שהקדמנו לפירושנו , חוט חסדו יתבר"

 ". חכמת שלמה"המבאר ספר " ח�

והוא שכווננו בפירושנו אל העני� שהחילונו לדבר עליו בראש , העשיריהעשיריהעשיריהעשיריונוס� עליו התנאי 
על הוראת השרשי� והבדליה� במקומות שהתבארו מה� עומק  כי דברנו, ההקדמה הזאת
 .והרחבנו מעט בעבור יוקר הדרושי� ותועליותיה�, דברי המשניות

א� נטיתי מעליה� א� . ועל פיה� ערכתי את פירושי, אלה עשרה התנאי� שמתי� לנגד עיני
כבר התנצלתי על ו". שה� רשאי� ולא אתה" )ד, אבות(וכמו ששנינו , ישפוט הקורא לא אני, אי�

א� לרחק א� , וביד כל אד� לעשות כטוב בעיניו, והודעתי כי מכיר אני את מקומי, זה למעלה
ולא ידחה הדברי� , ]ד, פ אבות"ע[רק בתנאי שיהא כבוד תלמידו חביב עליו כשלו , לקרב

ולכתוב כתב יושר אמרי , לדבר דברי חפ�, פ היתה כונתו להועיל"כי עכ, בתחילת המחשבה
]. יח, א ח"פ מל"ע" [הטיבות כי היה ע� לבב""ואפילו החולק על דברינו ראוי לו שיאמר . אמת

, אחתו� דברי ההקדמה, ואחרי ההודאה לשמו הגדול יתבר" אשר חנני לכתוב הפירוש הזה
  : ואתחיל בפירוש המסכתא
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  דברי מבוא

פסוק זה כולל בקרבו את כל . )ז, משלי א(" חכמה ומוסר אוילי� בזו, ראשית דעת' יראת ה"
על עצ� מדת ". 'יראת ה"היא ללמוד " דעת"תחילת הדר" להשיג ? מה כתוב בו. התורה כולה

מי שיש בו דעת יש . "א"נדרי� מא ע(" ?מה ביה, דלא דא ביה. כולא ביה, דדא ביה: "ל"אמרו חז" דעת"

המבוא מלמדנו כי מי שאי� בו יראת פסוק זה שבו התחלנו את . ")?מה יש לו, וא� אי� בו דעת. בו הכל
, )ג מדות שהתורה נדרשת בה�"י(אתה מוצא אד� שונה מדרש : "ל"וכ" אמרו חז. אי� בו כלו� ( ' ה

יש לי : משל לאד� שאמר לחבירו. אי� בידו כלו� (וא� אי� בו יראת חטא , הלכות ואגדות
הלכות ואגדות , מדרש: ו בנמשלפירוש(יש לי אל� מדות של שמ� ואל� של יי� , אל� מדות של תבואה

הכל , א� יש ל"? לית� אות� בה� )קופות ואוצרות, כלומר(יש ל" אפותיקאות : ל חבירו"א. )ל"הנ
 . )א"והובא בקצרה בשבת לא ע', ר ל"שמו(!" אי� ביד" כלו� ( וא� לאו . של"

ליסטוק שהוא ייסד בביא" חפ� חיי�"ד הודיע לבעל "שרבנו אלחנ� וסרמ� הי, וכ" היה מעשה
א ענה "כאשר ר. שאל אותו הרב חפ� חיי� א� הנהיג בו סדר מוסר". תלמוד תורה"מוסד 

ותו" כדי דיבור קמ� באגרופו ועשה , "א� כ� איננו שוה א� אבק פורח: "ענה לו רבו, בשלילה
 . )ד� רצב, יק'א זייצ"לר" המאורות הגדולי�(". כדי להמחיש אפסיות הדבר, תנועת מיעו" באצבעותיו

כי המוסר אי אפשר להיותו , ושית� חכמה ומוסר ביחד: ")ל במשלי"בפירושו לפסוק הנ(ואמר המאירי 
דבר ] הוא[והחכמה בלי מוסר ', וכו' ולא ע� האר� חסיד'כאומר� , נגמר באי� קצת חכמה

. ל"עכ" 'חכמה בלא מוסר כטבעת בלא אב�': אמרו. ועני� שכל בני אד� קצי� בו, מכוער
אלו ? ל מלמדנו ספר משלי כי מי ה� אלו המבזי� את לימוד המוסר"ק הנבסיפא של הפסו

 ". אוילי�"שה� 

אלעזר היו ' סימו� ור' ר: ")מתורג� כא� ללשו� הקודש, ב"שבת לא ע(והנה מצאנו מעשה פלא בגמרא 
ל "א. 'נקו� מפניו כי הוא ירא חטא'ל אחד לחברו "א. יעקב ב� אחא' חל� ועבר ר. יושבי�

ואתה אמרת שהוא , אני אמרתי ל" שהוא ירא חטא'ל "א. '� לפניו כי הוא ב� תורהנקו': השני
 .")כלומר אתה מיעטת בשבחו: "י"ומפרש רש(!" '?ב� תורה'

שתפקידו לשמור על כל מה ' אוצר'ל שיראת חטא היא כמו "אמרו חז )א"ד� לא ע(וש� לפני זה 
כלומר עלול , !"א� לא העלית מוטב" (' וא� אי� האד� מכי� לבו ליראת ה. שהאד� לומד

ועליה� אמרו . )כב, ירמיה ד(" להיטיב לא ידעו, חכמי� המה להרע"להיות מכלל " חכ�"אותו 
כי תורתו  )י ש�"ראה רש, א"תענית ז ע(" 'וא� לאו עורפהו כמטר, ח הגו� הוא כטל"א� ת"ל "חז

 .ו"לוקלות חכלומר עלול הוא להשתמש בתורתו למע� מטרות ק". ס� המוות"נעשית לו 

ולרשע אמר אלוהי� מה ל" לספר חוקי ותשא בריתי עלי : "ולכ� דוד המל" הטי� מוסר לדואג
אמנ� , פירושו. )ב"ראה סנהדרי� קו ע, יז( טז, תהלי� נ(" ותשל" דברי אחרי", ואתה שנאת מוסר? פי"

, "'עצר לפני הנ"והוא היה , "אב בית די�: "י"ומפרש רש )ח, א כא"שמו(" אביר הרועי�"דואג היה 
אבל בסופו של דבר הוא יע� ". לעסוק בתורה, עוצר עצמו לפני אהל מועד"י "ומפרש ש� רש

וג� אי� לו חלק לעול�  )ביחס לדוד ולאנשיו(והיה רוד� ומוסר , עצה לרצוח את כל עיר הכהני� נוב
 ". ת מוסרואתה שנא: "עונה דוד? ומה השורש לכל הנפילה האיומה הזאת. )א"סנהדרי� צ ע(הבא 

����   

. 'כי א� לימוד יראת ה" חכמה"המבאר כי אי�  ")מסילת ישרי�"בהקדמתו לספרו (ל "הגדיל לעשות רמח
" אחת היא, ה�"ל "ומביא דברי חז )כח, איוב כח(" היא חכמה' ה� יראת ה"הוא מביא את הפסוק 

חר לא נקרא שו� דבר א, כלומר[והיא לבדה חכמה , שהיראה היא חכמה: "ומוסי�. )ב"שבת לא ע(
מה ' חכמה'וודאי שאי� נקרא ]. בהשאלה ובהרחבה" חכמה"אלא הוא נקרא , בעצ�" חכמה"
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לא על , א" האמת כי עיו� גדול צרי" על כל הדברי� האלה לדעת אות� באמת. שאי� בו עיו�
 .ל"עכ" צד הדמיו� והסברה הכוזבת

רק " ה�"ל מלת "שת חזכהדג, "חכמה"נקרא " מוסר"מדוע רק , ל"לבאר מה כוונתו של הרמח
: ל"וז, אנו נעזרי� מדברי מר� הרב אברה� יצחק הכה� קוק, היא היחידה הראויה להקרא כ�

, תוצאות העיוני� ימסור לחברו בקיצור, שכל הלימודי� כשאחד מעיי� בה�, והנראה בזה"
ל שבמקו� שנפ, כמו עניני ההלכה. מי שהגה בעיונו זמ� רב] זה[מקבל חברו את החכמה כמו 

צרי" שקידה ועיו� , ספק מצד סתירת סוגיות או קושיות הנופלות בדברי התלמוד והפוסקי�
ידע , לאיזה אד� בקיצור] הסיכו�[אבל אחרי הבירור כשיאמר אותו . להעמיד דבר על בוריו

פ שלימוד היראה "שאע', מה שאי� כ� יראת ה. השומע אותו כמו מי שהגה ועיי� וחידש בעצמו
, די� בסידור כללי� וחוקי� המודיעי� לנו גדולת יוצרנו יתבר" ויתרומ�שוה לשאר הלימו

כשיאמר קיצור , מכל מקו� אחרי הבירור, וישנ� מקומות ועניני� הדורשי� ליבו� ובירור
 . )'ק ב"ס', פרק א, "מוסר אבי"("ל "עכ" לא יבי�, הדברי� למי שלא ירד לעומק העניני�

שכל החכמות ה� הצעות , ושת עמקי חכמת היראהכי לפי קד"ענה על כ" ש� ? ולמה זאת
וזהו . אלא בהגיו� הלב בדיבור הפנימי, לא יוודעו לאד� מצד הדיבור החיצוני, והכנות לה�

מורגלי� בחכמות שבה� , אפילו החכמי�, מצד שהמו� האנשי�, בעצמו סיבת ההעל� שלה�
ידובר בה� יוכר מצד הדיבור ורוב החכמות כש. ענינ� שוה בדיבור הפנימי כמו בדיבור החיצוני

ואי אפשר לשו� בעל שכל שהוא יצייר לו , ער" העומק שבה� וההכרח לעיי� בה� עד שידע�
שהמאמרי� בעצמ� אינ� , מה שאי� כ� כל עניני חובת הלב. שהוא יודע אות� א� לא ידע�

י כי לא נוסד בלשו� כלל לדבר בכל פרטי ההבנה כפ, בחיצוניות� לפי עומק החכמה שבה�
יחשוב שיודע הוא הדברי� בידיעת , ומי שאינו מתבונ� לאשור� של דברי�. הדרוש לה�

 .)'ק א"ס, ש�(" 'על כ� החובה הוא לעיי� שיהיה מכיר הדברי� בהכרה הפנימית וכו. השמות

אלא א� כ� טרח אותו השומע בעצמו ' אי אפשר להבי� כראוי דברי יראת ה, במלי� אחרות
. דיבור חיצוני איננו משק� כלל את עומק ערכ�. ")אובנתא דליבא תליי�ב("להבי� אות� לאשור� 

באמת לא , בלי שטרח ועמל עליה� בעומק לבו, ולכ� החוזר על המלי� ששמע בנושאי� אלו
' שרק יראת ה )ה קוק מבאר�"שהראי(ל "ובכ" הננו מביני� עומק דברי רמח. הבי� אות� כל צרכ�

 ".חכמה"בלבד היא הנקראת 

ב פרק "ח(" ספר המדות"ב, ל"ה ויזל זצ"עי� הרעיו� הגדול הזה נמצא ג� כ� בדברי רנובאמת מ

כ ההתבוננות בדרכי הנפש וארחותיה� צרי" שישקול הוא עצמו דרכיו "משא: "ל"וז )'פסקא ב, ששי
צרי" שיעמיק בדבריה� , ואשר יגידו לו באלה סופרי� וספרי�. ויפלס אורחותיו בבינת הלב

מדבר ("וידענו כי הרב קוק השתמש בספר זה ". כי מה� תוצאות חיי�, עד שיבינ� הדק היטב

 .ו מאת הרב צבי יהודה קוק"ובסו� המבוא הבאנו דברי� על רנה. )ד� טו, דרוש ראשו�, "שור

, "'גבורות ה"וכ� ; על אבות" דר" חיי�"בהקדמתו ל, ל"לשו� מהר(" המסכת המהוללה"ובכ� ברור הדבר שלימוד 

" תפארת ישראל"ומה נאמר כשנלמד דברי . היא העולה על כולנה, שהיא פרקי אבות )ד"פרק מ
יי� 'וכל פירוש משנה זו בניתי על היסוד של " )ו"פסקא ע' פרק ג(על אבות  )ליפשי�ישראל ' הגאו� ר(

מדה� ערבי� , שהנחתי דבריו ליסוד לפירושי, וכ� עשיתי בכמה דברי� במסכת זו', הלבנו�
, "יי� הלבנו�"הרי שראוי כי נשי� את לימוד פרקי אבות בליווי פירוש . ל"עכ" מאד ואמתיי�

 .לראש כל תפארתנו

����   

וחושבי ' כי הקורא בדברי מוסר מיראי ה" :)קמא ד� ז' מהד, כר" ימי� נוראי�(" חמדת ימי�"כתב ספר 
לפי שמי , בהכרח יכנסו הדברי� בלבו' וכו" ראשית חכמה", "חובות הלבבות"כמו , שמו

כל . יכנס בלב, כל דבר שיצא מ� הלב'ה "כמו שאמרו חכמי הקדמוני� ע. שאמר� מלבו אמר�
] כאשר יאמר לי מוסר[כשיַיסרני ': ואמר החכ�. 'לא יעבור האוז�, כי א� מ� הפה אשר לא יצא

א� נכנס מוסרו בלבי : אראה, אד� ואחפו� להכיר את המוסר ההוא א� יצא מ� הלב



ן  24 ו נ ב ל ן  י   י

וא� נפשי לא תשית לבה לדבריו ולא . אכיר כי בכל לבו אמר�, והתעוררה נפשי לדבריו
 .ל"עכ" אינו כי א� דבר שפתי� ולבו בל עמובה אדע כי מוסרו  (אתעורר להחזיק ב� 

, הקורא בדבריו הישרי� והלבביי� מקבל מיד התעוררות טהורה, והנה בספר זה שלפנינו
רבנו . ולא רק זו אלא א� זו. ")מסילת ישרי�"א על ספר "ומעי� זה אמר הגר(ל "הנ" חמדת ימי�"וכדברי 

הרעיונות הנפלאי� והחידושי� . קדמוהו מ� ספרי� אשר )על פי רוב(המחבר אינו מעתיק דבריו 
וודאי שא� לא היה לבו בדבקות . ה� פרי מחשבות לבו הטהור, הנשגבי� שבאו בדבריו

לא  (וא� לא היה עסוק היה תמיד בתיקו� המדות ועילויי� , עילאית תמידית ע� שכינת עוזנו
זהו ממבחר ו. הספר הקדוש מעיד על מדרגת מחברו. היה יכול לחדש דברי� כה עמוקי�

 .השבחי� שאפשר לומר על מחברנו

במדרשי , ל בגמרא"כל זה כאמור חו� מבקיאותו העצומה בכל ספרי המקרא ובדברי חז
הוא לא הגיע . שהמחבר מביא בכל שורה ושורה )לאלפי�(שפע רב של מקורות . ההלכה והאגדה

אלא ה� היו זמיני�  )ידושי�שהרי שימוש כזה רק יעכב ריצת מחשבות הח(אליה� בשימוש בקונקורדנציה 
והרואה . ג� בזה הוא היה מגדולי עול�. אחרי רוב הגירסא והקריאה התמידית בה�, בלבו

, מיד נוכח לדעת שהמחבר היה מעמיק ולמד� עצו� )וכ� בפירושו לספר ויקרא(דבריו בספרנו זה 
נת� אייבשי� יהו' כראוי לתלמיד שלמד אצל הגאו� האדיר ר, נושא ונות� במלחמתה של תורה

 .ועוד" כרתי ופלתי"ו" אורי� ותומי�"מחבר , ל"זצוק

בפתיחתו לספרו  )ניו יורק(י הרב חיים ליפשיץ "אנו מעתיקים כאן דברים שפורסמו ע
 :)ב"שנת תשס' מהד(" ספר המדות"ו "של רנה

 ובי� בחקר, בי� בתחו� הבנת מקראות קודש, היה מגדולי עול� )ו"רנה(=נפתלי היר� ויזל ' ר
להל� . וא� הביאו מספריו, גדולי הדור שהיו אחריו שבחו אותו מאד. המוסר ותיקו� המדות

גרמניה , בהמבורג 80ו נפטר בגיל "רנה. נביא רשימה של עשרה מגדולי עול� שהביאו מדבריו
  .)1805(ה "בשנת תקס

אלא נזכיר בקצרה כמה , ו"לא נתיימר לבאר כא� בארוכה את כל מפעלו התורני של רנה
  :)ויש שנשארו בכתב יד(מהחיבורי� שנדפסו 

הוא . )ו"תקכ( ה"נדפסו שני חלקי� בשנות תקכ(, "ג� נעול"ראשית ביכורי� שלו היתה כתיבת הספר  ))))אאאא((((
תחבולה , ערמה, שכל, מזימה, דעת, בינה(" חכמה"פירוש בלשני על כל הביטויי� בלשו� הקודש למושג 

� השתמש "המלבי. י"נשאר בכת, "תושיה, חשב, ע�י"הד� בשרשי , חלק שלישי מהספר. )ב"וכיו
וכ� בפירושו ". ג�"בש� , "ביאור המלות"', ומזכיר אותו בפירושו למשלי פרק א, בספר הנדפס

ו יכול בקלות להכיר כי כמה וכמה פעמי� "מי שהוא בקי בספרי רנה. יד, וכ� יז; יח, לישעיה ה
ו "רנה. קיצורו הוא לא הזכיר את שמולמרות שמפני , ו"� לקח רעיונות מספרי רנה"המלבי

כשטע� שלעול� אי� שו� כפילות , היה ממניחי היסוד של חקר שמות נרדפי� במקרא
  .ביטוי וניב הוא יחודי, אלא כל לשו�, בלשונות המקרא

והוא פירוש עמוק ומסודר מאוד על פרקי  )1775(ל "נדפס בשנת תקה" יי� הלבנו�"ספרו  ))))בבבב((((
פרק (כותב עליו בפרקי אבות , על המשניות" תפארת ישראל"בעל , שי�רבנו ישראל ליפ. אבות

וכ� עשיתי בכמה דברי� , וכל פירוש משנה זו בניתי על היסוד של יי� הלבנו�: ")ו"ק ע"ס' ג
  . ל"עכ" מדה� ערבי� מאד ואמתיי�, שהנחתי דבריו ליסוד פירושי, במסכת זו

, "בית עקד ספרי�"עיי� הפירוט ב. כ בשמונה מהדורות"ואח, ה"נדפס בתקמ(" ספר המדות"ו כתב את "כ� רנה ))))גגגג((((

הספר . ספר מעולה זה מבאר חובותיו המוסריות של האד� ודרכי התנהגותו. )656מספר ' אות מ
בכמה מקומות . משתמש ביסודות חינוכיי� ופסיכולוגיי� לחנ" בטהרת נבכי נפשו של האד�

, לספר" חלק רביעי"הוא מציי� שיש עוד  )ו"ותחילת פ'; פסקא זה "ב פ"ה וכ� בח"א סו� פ"כמו בח(בספר זה 
אמת היא שהרבה מדברי המוסר שבספרנו זה נתבארו . אבל לדאבוננו לא הגיע לדפוס
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כאשר בירר ש� כל , אלא שש� באו מעורבי� תו" ביאורי המקראות, "ג� נעול"בתחילה בספר 
  ".חכמה"שימושי לשונות של 

 58, ויצא שוב באופ� מקוצר', עמ 360, כ בכמה מהדורות"מ ואח"נדפס בתק(" רוח ח�" כ את הספר"הוא כתב ג ))))דדדד((((

חכמת "הספר מעמיק במליצותיו המוסריות של הספר . 740' אות מ, "בית עקד ספרי�"עיי� , י אורי צבי רובינשטיי�"ע', עמ

השקיע כא� מאות חידושי� ו "ורנה )""מ� הספרי� החיצוניי� שאינ� נכללי� בתנ(המיוחס לשלמה המל" " שלמה
)�, "ב"עמק הנצי("ב מביא מספר זה בביאורו לספרי "הנצי. )במיוחד בעני� עשרת המכות במצרי� וקריעת י� סו

חלק מסוי� . בביאורו לספר שמות, מרבה להביא מספר זה" הכתב והקבלה"כ� . )ג ד� עט"ח
במלאכת קדש זו . )בו להל� נדו�(" שירי תפארת"מחידושי רבנו באו שוב בשיר ארו" שכתב בש� 

  . נביא בתחילת ספר זה כמה ליקוטי� בודדי� מתו" פירושו זה, אשר לפנינו

ויש , ח"שנת תרכ, ליק, וירא' נדפס עד סו� פ(" אמרי שפר"ו כתב ביאור על ספר בראשית בש� "רנה ))))הההה((((

, המבורג(" ות נפתליעולל"מקצת מספר זה יצא בש� . )חלק ממנה יובא להל�, "ערו" לנר"ש� הסכמה מבעל 

ובו המש" עד סו� ספר ) 'עמ 366( 43930י "כת) ירושלי�(יש בבית הספרי� הלאומי  .)ב"תר
  .בראשית

בספר הזה רואי� שהוא . עליו נדבר עוד בהמש", "ויקרא"ו ג� כתב ביאור על חומש "רנה ))))וווו((((
שרות המזו� כ, נגעי צרעת, היה למד� עצו� והקי� עניני� מסובכי� ביותר בהלכות קרבנות

ושיבח , מביא ממנו בשמו אחת עשרה פעמי� )בפירושו לויקרא(ר הירש "רש. ועניני עריות
  . פירושיו

על קורות ישראל מאז יציאת מצרי� ועד " שירי תפארת"ו ג� חיבר שיר ארו" בש� "רנה ))))זזזז((((
הוא יצא . בספר זה יש עשרות חידושי� נפלאי� לביאורי הפסוקי� בספר שמות. מת� תורה

 )'עמ 64(יצא לאור מבחר ממנו . )'עמ 438(ט "וכולו בתקפ )ט"שנת תקס(תחילה בפרקי� קצרי� ב
  ".משירי תפארת"בש� , ב"בברלי� שנת תרפ

, "בית עקד ספרי�"עיי� . ב ואיל" בארבעה חלקי�"נדפסה בשנת תקמ(" דברי שלו� ואמת"עוד כתב חוברת  ))))חחחח((((

בעניני חינו" וייסוד בתי  )42954ונמצא בירושלי� במיקרופיל� " ת ישראלרב טוב לבי"והוא הנדפס ג� בש� . 550' אות ד
  .וג� על זה נדבר בהמש" דיוננו, ספר

, ועל דברי שירי� שוני� שחיבר לצרכי השעה בחיי היהודי� בגרמניה בסביבת� הנכרית ))))טטטט((((
המביא  )1304' ד עמ"ח, ז"תשט, חיי� דב פרידברג(" בית עקד ספרי�"עיי� ספר , וכ� הספדי� שחיבר

 .פריטי� רבי�

 . )'עמ 40, ט"תקע, וילנא(מחקרי� בעני� שכר ועונש , "חיקור די�"עוד יש להזכיר הספר  ))))יייי((((

' ר )�"למעלה ממאתי� שנה אחרי הרמב(של הקדמו� " יסוד עול�"ו ג� כתב הקדמה לספר "רנה ))))יאיאיאיא((((
  . )ז"תקל, נדפס בברלי�(על חכמת התכונה , יצחק הישראלי

שלא הגיעו  )על עניני לשו�(י "שנשארו אצלו כתבי� רבי� בכת" ג� נעול"עצמו מציי� בו "רנה ))))יביביביב((((
יסודות "וכ�  )יחידה, חיה, נפש, רוח, על תוארי נשמה(" יסוד עול�", ")בינה"על עניני (" מעי� גני�"כמו , לדפוס
" פר אמונות ודעותס"וכ� מזכיר שהתחיל לכתוב . )ועוד' ה סעי� ג"ב פ"ח, המוזכר בספר המדות(" הלשו�

שמא זה  .)'ה סו� פסקא ז"ב פ"ח, מוזכר בספר המדות(" להשלימו"וכתב שעליו , על בירור המושגי� הה�
 47899מספר ) ירושלי�(הנמצא במיקרופיל� בבית הספרי� הלאומי , "שיחות בעניני אמונה"

מגדל "רו ויש בחדר המיקרופיל� ספ". ספר המדות"ול" ג� נעול"י ל"ויש ש� ג� המש" בכת
 ).47871" (לבנו�"וספר ) 45717" (הלבנו�

, חלק עליו בחריפות רבה, "נודע ביהודה"רבנו יחזקאל לנדא בעל ה, אמנ� אחד מגדולי ישראל
שני דברי� מעוררי� תמיהה בעניי� אישיותו ? מדוע. ובעקבותיו הלכו כמה מרבני ישראל

ל בעיה ע� המתבוללי� מעמנו כבר כאל� שנה יש לע� ישרא, כידוע. ו"ושיטותיו של רנה
וה� , העוסקי� בחכמות אומות העול�" המשכילי�"יש רבי� מ� . ע"המתקרבי� לאוה
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ת "עיי� שו(הפולמוס התחיל בויכוחי� נגד הפילוסופי� . מתרפי� יותר ויותר מקיו� המצוות

ו "ו של רנהבדור. ובכל דור ודור חכמי הדור נלחמי� נגד המתפשרי� הללו, )תיח(תיג' א סי"א ח"רשב
איש זה חיבר תרגו� גרמני ). דסוי )מ� העיר(משה ' ת ר"ר, ד"הנקרא רמ(קמה אסכולת משה מנדלסו� 

אבל . בכדי להקל על היהודי� בני דורו לדעת את שפת המדינה ויקבלו תועלת כלכלית, לתורה
יעקב ' רהנה הגאו� (אפשר שכוונותיו היו טובות ". קידמתה"ממילא היהודי� הושפעו מתרבותה ו

סמיכה "י אייבשי� שיעניק לו "ד פנה אל מהר"וכ� רמ. ו פונה אליו בדברי כבוד ותהילה"קנ' ב סי"ח, � "ת שאילת יעב"עמדי� בשו

ובכל זאת במכתב ההוא אנו רואי� כי מערי� עליו . ד בעת ההיא היה בחור ולא נשוי"י סירב מחמת שרמ"אבל מהר" לרבנות

ת של תכניתו לתרגו� החומש היו הרות אסו� ורבי� התנצרו אבל התוצאות המעשיו. )תהילות
 . )ד"ביניה� ג� בניו ובנותיו של רמ(

ו שהיה תלמיד חכ� מובהק כתב את הביאור לספר ויקרא במהדורת "רנה, כאמור לעיל
י תרגו� התורה לגרמנית יתקרבו בני הנוער "ו חשב שע"רנה. ד"י רמ"החומש המתורגמת ע

, ר הירש בזמנו"כ רש"כ" אמנ� חשב ג. לשו� הקודש זרה לה� שהרי היתה שפת, לתורה
שפעל לתרג� , י סלנטר"כ הגאו� ר"כ" חשב ג. שניסה א� הוא לתרג� את המשניות לגרמנית

ובכ� אי� מקו� . את התלמוד כולו לרוסית כדי להועיל לבני נוער יהודי� הרחוקי� מתורה
מתו" אותה ". הדי הוצא לקי כרבאב"אבל , ו א� הוא מחשבות פסולות"לחשוד שחשב רנה

א" ; ו כאחד ששנה ופירש"ממילא דנו את רנה, ד"המלחמה הכללית שנלחמו רבני הדור נגד רמ
וכ� כותב (ד "ולא חשד בקבוצת רמ" תמי�"ו היה "יכול להיות שרנה. אי� הדברי� כל כ" פשוטי�

ייתכ� שהוא היטה את הכ� . )23(19' א עמ"ח, "זכרו� יעקב"בספרו , יעקב ליפשי�' ר, "ההשכלה"הלוח� הגדול נגד 
ו "אבל לא בגלל זה יש לנו לדו� אותו ח. ולא נזהר מספיק מהנזק הצפוי, לדו� לכ� זכות

וכתב אליו אגרת מכובדת , ד"י עמדי� לא חשד ברמ"וכאמור א� הקנאי הגדול ר! [כאפיקורוס
ואפשר שהכיר אותו , מנו בסגנו� זהויש בידינו עוד אגרות מ )קנו, קנה' ב סי"ח, �"שאילת יעב(מאד 

 ].כי שניה� היו בגרמניה, אישית

ו "רנה". דברי שלו� ואמת"היו דבריו בחוברת , ו"והדבר השני שגר� תקלה וחוסר אימו� לרנה
, "אמונות טפלות"נפוצו . דעלמא בציבור שה� שומר המצוות( ראה מצב של בורות בעניני

 )בגרמניה ועוד מדינות בצפו� אירופה(ע "רבתי� שבאוהובהרבה מקרי� נגר� חילול הש� עד שהמתו
, בגיאוגרפיה, ראו בבני ישראל מצב של פרימיטיביות מפני חוסר ידיעות יסודיות בהיסטוריה

וישנה תורה  )האוניברסלי, הכללי(שישנה תורת האד�  )6' ש� עמ(ו כתב "רנה. במתימטיקה וכדומה
א� ' אי אפשר לעלות לקומה ב. אישיות האד�של ' וקומה ב' וה� בבחינת קומה א, אלוקית

כל תלמיד חכ� שאי� בו דעה " )'א, ר"ויק(ל "וסיכ� ממאמר חז. 'לא יתקנו קוד� את קומה א
המדרש מוסב על מה שמשה , ל"עכ" נבלה טובה הימנו )בנימוסיות ודר" אר�: ו בסוגריי�"והוסי� רנה(

והדברי� . זוהי מידת דר" אר�, ה"הקב י"רבנו לא נכנס לאוהל מועד לפני שנקרא לעשות כ" ע
על  )הגאו� הרב שמואל יפה(" יפה מראה"ו נכתבו כמו כ� בפירושו של "ל והרעיו� הזה של רנה"הנ

דת ", ד� יט, "באר הגולה", ל"ש מהר"הוא כמ" נימוסיות"המושג : הערה. [)ר ש�"ויק(המדרש 
ד� , "אור חדש"כ ב"וכ, "יחדשהניחו בני אד� לקיי� קיבו� בני אד� ] פ המל""ההנהגה ע[

 ].קלז

, עול� הפו" ראיתי: ")ה ועכשיו"ד, ט"דרוש ל(" ח"דרושי הצל"י ב"ל כתב הנוב"כתגובה לקטע הנ
ונבלה טובה , שהתורה אינה חשובה מאומה, והנה ק� איש מאנשי עמנו איש רשע העיז בפניו

 ".הזה במומו פוסלובודאי האיש , והנימוסי� חשובי� יותר מהתורה, יותר מלומדי תורה

לא היה מקו� לצאת כל כ" בשצ� קצ� נגד , לפי דברי ההסבר וההטעמה שכתבנו לעיל, והנה
" רנסנס"תו" אווירת ה, כל שכ� שהוא כתב את דבריו עבור היהודי� תושבי גרמניה, ו"רנה

ע "וחכמי אוה, לימודי מדעי הטבע התפתחו, האופטימיות גברה. ששלטה אז )התעוררות תחיה(
דבר שהפיל חומות שהקימו צוררי ישראל סביב , נו בעד חופש דעות וחופש הפולח�טע

 )תרבות אנושית(רבי� ה� שהאמינו שהציביליזציה . בכדי להציק לה� )ע� ישראל(למיעוטי� 
" ורודה"תו" אוירה . התקדמה יותר ויותר עד כדי להשבית את האיבה וצרות העי� בי� העמי�
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י ראה חילול הש� בזה שהיהודי� יישארו מאחור במהל" כ, ו מה שכתב"כזו כתב רנה
אבל מוב� מאליו שלא היה בדבריו שו� . ההתקדמות האנושית הכללית בכל כ" הרבה תחומי�

כל כתביו ה� מלאי� , אדרבה. רמז או מקו� לטעות לעודד בכ" שינויי� בקיו� תורה ומצוות
ש� היתה עיקר (כיה ובאוסטריה 'בצ ,לעומת זאת מפורס� שהיהודי� בפולי�. מוסר ויראת שמי�

ממילא דברי . ופחות מושפעי� מרוח המודרניות, היו במצב יותר סגור ")נודע ביהודה"פעילותו של ה
רבי� היו הרבני� שחתמו בקללות ונידוי� נגד , ו היכו את רבני המקומות הה� בתדהמה"רנה

נמצא כי ג� , י� במתינותאמנ� באמת כאשר נעיי� בדבר". [דברי שלו� ואמת"ל "החוברת הנ
יפה תורה "' תחילת פרק ב, עיי� פירושו לאבות, ר הירש היה סבור כ" על אופ� חינו" זה"רש

, וכאמור. כי בתרגו� העברי נעשתה צנזורה, במקור פירושו בשפה הגרמנית, "ע� דר" אר�
ות שיטת וכמו שאמרו הרבה מגדולי הדור אוד. דבריו נאמרו לבני מדינתו לפי אופני השקפת�

 "].תורה ע� דר" אר�"ר הירש בעני� "רש

����   

        ":":":":יי� לבנו�יי� לבנו�יי� לבנו�יי� לבנו�""""הערת המגיה של ספר הערת המגיה של ספר הערת המגיה של ספר הערת המגיה של ספר 

ו שזו טעות לייחס אותה מפני "ל לרנה"יש להעיר בעני� התנגדותו של הנודע היהודה זצ
. מבחינה היסטורית אי� זה נכו� כלל. ד"י רמ"השתתפותו בתרגו� התורה לגרמנית ע

עת שהחומש ע� התרגו� האשכנזי נדפס לראשונה בשנת , ב"המחלוקת פרצה בשנת תקמ
ואמנ� נכו� שבדורות מאוחרי� יותר היו כמה . )634מספר ', אות ת, "בית עקד ספרי�"עיי� (! ג"תקמ

אבל לכאורה לא מפני זה חלק עליו . ו הציע"מהרבני� שהתקיפו את שיטת החינו" שרנה
ח שאי� "מה שהזכיר על ת, ו"כי בהתקפתו הוזכרה א" ורק טענה אחת נגד רנה, הנודע ביהודה

 . בו דעת

וכ� לא נגד הסברא שימיינו , ד וספריו"ח� נגד רמלא נל" הנודע ביהודה"והנה נביא לראיה ש
. ומי איננו כ", במיו� מי מה� הוא הראוי להמשי" בלימוד גמרא בעיו� )בגיל מסויי�(את הנערי� 

ל "היה רבי שמואל סג, הגאו� ממלא מקומו אחריו כרב של העיר פראג, י"כי הנה בנו של הנוב
והוא , וא� ציר� לספר קצת דברי תורה שלו, ת נודע ביהודה"מי שער" והכי� את כל שו, לנדא

הוא הוציא לאור דרשותיו של . )ואנו רואי� מה� שהוא היה גאו� תלמודי(ת שיבת ציו� "המחבר של שו
וציר� בסו� הספר דרשות שלו עצמו בש� , "ח"דרשות הצל"בש� , "נודע ביהודה"אביו ה

לכבוד אסיפת חברת , ו"תקע, הנית� בתארי" שבט ,37' עמ, ב"דרוש י(בדרשה אחרונה ש� בספר ". אהבת ציו�"

 :הוא כותב בעני� דרכי החינו", )בעיר פראג, גמילות חסדי�

וכשיבוא הנער  שיהיה ב� שש או ב� שבע שני� יתחילו ללמוד עמו התורה בלשו� הקודש "... 
על ללמוד לשו� דיייטש , בפירוש לשו� דייטש כמו שנדפסו בחומשי� בברלי� ובוויע� ובפראג

ובלתי ידיעת לשו� דייטש וכתיבתו אי אפשר לעמוד . בוריה ושאר דברי� אשר הוא צור" גדול
מי שאינו יודע לכתוב ולקרות לשו� דייטש לא יחשב ולא יצליח . במדינות האלה בזמ� הזה

והחיוב מוטל על כל איש ואיש ללמד את בנו הלשו� ונימוסי מדינה אשר . לשו� מלאכה כלל
והנער יאחז בזה וג� מזה לא . גיחו האבות שבניה� יצליחו בתורה ובדר" אר�ויש. הוא דר ש�

ויל" ממדריגה למדריגה עד שיגיע לעשר או לשתי� עשרה שנה כל נער לפי תכונתו . תנח ידו
וא� . הנער במעלליו] לשו� יהא אפשר להכיר בו[ואז כשיגיע לשתי� עשרה שנה יתנכר . וכחו

אז יבחנו במה שירצה ובמה שיבחר א� בלמוד שאר החכמות , נראה בו שהוא ראוי ללמוד עוד
אז יתנוהו ללמדו , וא� אינו נראה בו שיצליח בלמוד. ת כדי שיגיע להוראה"או בלמוד גפ

ולכל הפחות יהיה הגירסא . ואת אשר יבחר בו יקרב. אומנות או משא ומת� כל אחד לפי דרכו
שעוסק בלימוד איזה אומנות או משא ומת� וא� . דינקותא תקוע בלבבו וידע שהוא איש יהודי

פ בשבתות ובימי� טובי� ובימי החול בשעה שמתבטל מעסקי פרנסה "ישגיחו עליו שעכ
בכל לבבו ובכל ' ח ומשנה ויהיה בכל דרכיו דעהו לעבוד את ה"ע א"יעסוק בתורה וילמוד ש

 .ל"עכ". נפשו
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כי רק זה , ד"לתרגו� דייטש של רמ התכוו� כא� )בנו של הנודע ביהודה(ברור הדבר שהרב שמואל 
ולא הופיע שו� תרגו�  )4, 2, 1פריטי� , 634אות ', ער" ת, "בית עקד ספרי�("פראג , וויע�, שנדפס בברלי�

ועני� זה של סיווג הילדי� לראות . )686פסקא , "בית עקד ספרי�"ש "עיי(ה "אחר לדייטש עד שנת תרל
זה היה , אלא כאמור. ו"זהה מאד לדברי רנה ,מי המתאי� ללמוד גמרא בעיו� ומי איננו

ולא יעלה על הדעת כלל שבנו של . מתאי� לפי מצב� של היהודי� בדור ההוא ובמדינה ההיא
 !?י יחלוק על דעתו של אביו הגאו�"הנוב

' מהד(כדבריו בסידורו , י עמדי� עמד על כ" שע� האר� איננו ראוי ללימוד הגמרא"וכ� הגאו� ר

ו מתבססת "י לרנה"ובכ� אפשר בהחלט לסכ� שכל התנגדותו של הנוב. )ש"א עי"שע' א עמ"ח, אשכול
 . 'וכו" ח שאי� בו דעת"ת"א" ורק על אותו הביטוי 

 עד כא� ההערהעד כא� ההערהעד כא� ההערהעד כא� ההערה

נראה שרבי� מאד ה� הרבני� שתמכו , אבל כאשר נביט במבט היסטורי מקי� ובאור" רוח
ראות מכ" שהזכירו את דבריו כפי שנית� ל, ו והיו משוכנעי� בצדקתו האישית"בידי רנה

 . )א� אמנ� לא כול� אחזו בשיטותיו החינוכיות(בספריה� 

, יז, ועיי� דבריו בביאורו לישעיה. )מ"נפטר תר, ט"נולד תקס(� "כבר הזכרנו למעלה את המלבי ))))בבבב- - - - אאאא((((
תפארת "וכ� בעל . � לספר ישעיה"וכ� בסו� הקדמת המלבי". ו"מהרנ"מציי� ,יד ביאור מלי�

 .ב"בשנת תקמ היו אחרי המחלוקת שניה�ו. שיבח ספרנו זה )א"נפטר תרכ, ב"נולד תקמ(" ישראל

, לז' בעמ(ו "שבפירושו לויקרא מביא את דברי רנה, כעת נוסי� את רבי שמשו� רפאל הירש ))))גגגג((((

ביאורו של : "ז באומרו"קצ' ר הירש בעמ"ועוד הפליג רש. )תמה, ת, שעא, שמח, רלד, ר, קצח, קצז, קנז, מה
ר היה מגדולי הלוחמי� נגד "רש, והנה". ה וייזל כא� הוא הטוב שבפירושי הפסוק הזה"נר

ופשיטא שידע על , "נודע ביהודה"היה אחרי ה )ז"נפטר תרל, ח"נולד תקס(וג� הוא , ההתבוללות
 .ה מאירה לנו עיניי�"שיטתו הסובלנית של רשר. ו"מלחמתו נגד רנה

שכתב , יה המקובל הגדול רבי יעקב צבי מקלנבורגבי� המעמיקי� בפירושי המקראות ה ))))דדדד((((
לדוגמא (ו בעשרות מקומות "הוא מביא דברי רנה. )ט"נדפס לראשונה בשנת תרי(" הכתב והקבלה"את 

. א ,לה; ב, כג; ב, כ; טו, טז; ח, טו; כב, יד; יד, יג; לא, יב; כג, י; כא, י; לג, ט; כד, ט; יז, ח; יח, ז; טו, ג: נביא מ� ספר שמות לבד

 . )וכ� יש בפירושיו לשאר חלקי התורה

מביא , )ח"נפטר תרל, ח"נולד תקס(הגדול בדורו רבי יצחק דב הלוי במברגר מווירצבורג , כמו כ� ))))הההה((((
ובספרו  )ו"ס' סי, ב"ירושלי� תשל(ת נטיעה של שמחה "שו, )4' עמ(" קורא באמת"מדבריו בספרו 

 . )68ד� (" נחלי דבש"

ו על בראשית "כתב הסכמה לספרו של רנה )יעקב יוקב אטלינגר' גאו� הנודע רה(" ערו" לנר"בעל  ))))וווו((((
לכו וראו מפעלות באר� אשר פעל ועשה המשורר החוקר : "וכ" לשונו, "עוללות נפתלי"

נפתלי היר� וויזל ' כבוד מהו, והמלי� הנודע לש� ולתהלה בכל מחנות העברי� עד קצוי אר�
נדברי� על ] המסורת: הערת המעתיק[על אדני הקבלה בחיבוריו המפוארי� מיוסדי� , ל"זצ

ערו" "מחבר "]. יי� לבנו�"הבאנו ההסכמה במלואה בתחילת " [אי� בה� נפתל, יופי המליצה
, פשוט כי ידע מהמריבה. ב"ונפטר בשנת תרל )שש עשרה שנה אחרי הפולמוס(ח "נולד בשנת תקנ" לנר

ודלא כמו , רו מקרוב את הצדיק ואת שיחוכי רבני גרמניה ה� הכי. ובכל זאת כתב מה שכתב
 .רבני� ממרחקי�

עיי� (המפורס� בדורו , )ירושלי� תשמג, מכו� ירושלי�' הוצ(" בעל ש� ממיכלשטאט"ג� בספרו של ה ))))זזזז((((

' אצל רשהיה תלמיד , )ח"נפטר בשנת תר( יצחק אריה וורמסר' ר )ד הלחמי"לר" חכמי ישראל"עליו בספר 
מביא הדרכות למאות בני  )12ד� , כמובא ש� בהקדמה() תקנ(ות תקמדשנ(נת� אדלר בפרנקפורט 
גדול עול� זה נולד . )א"ד� מ, ש�(ו "מיע� לה� ללמוד דברי רנהג� ו, ""ישיבתו כיצד ללמוד תנ

בעל (פנחס הורבי� ' באותו זמ� שימש ר. והיה ב� חמש עשרה בעת הפולמוס, ז"בשנת תקכ
ו שני� ונפטר "שימש בה ל, ד הלחמי"לר" ישראל חכמי"פ "ע(ברבנות העיר ) ספר הפלאה
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אחרת כיצד עוד ימלי� על , ו"לרנה שו� התנגדות העיר לא שמע מרבברור ש). א"בשנת תקס
 ?ספריו

 . )ט"ג ד� ע"ח(" ב"עמק הנצי"מביא את דבריו בספרו  )ג"נפטר תרנ, ז"נולד תקע(ב "הנצי ))))חחחח((((

בספרו " רוח ח�"ו ב"מביא מדברי רנה )ה"נפטר תרל, ע"נולד תק, לבוב(יוס� שאול נתנזו� ' הגאו� ר ))))טטטט((((
 . לברכות ד� לד, על אגדות" דברי שאול"

מביא דברי , "ראש גבעה"מחבר , פנחס המגיד מפאלאצק' ר, א"תלמידו המובהק של הגר ))))יייי((((
אי� ספק שהיה . ג"י המחבר בשנת תקס"והספר נדפס ע )ו, משלי א(" שבט מיהודה"ו בספרו "רנה

 .ב"יודע מהמחלוקת שהיתה בשנת תקמ

וידעו כול� , "נודע ביהודה"הגדולי� הללו חיו אחרי תקופתו של ה (!)הרי כל עשרת, בסיכו�
, ו אודות לימוד ההשכלה"אמנ� יש להניח כי רוב� התנגדו לשיטת רנה. ו"להערי� את רנה

כ ה� לא נמשכו אחרי "ואעפ. ח"ות' ימוד בפיקוח מורי� שה� יראי הואפילו א� יהיה הל
ג� ". ממי שאמרה )דברי תורה(קבל את האמת "ו לכ� זכות וקיימו "ה� דנו את רנה, הקיצוניות

ק "א בביאורו לב"הגר! ה� לא פסלו בגלל זה את כל הספר, א� ה� חלקו על נקודה מסוימת
על המוצא  )נבוכי�(� במורה "ש הרמב"כמ: "כותב )ה בירא דשתית"ד :ד� צב, ס"א על אגדות הש"ביאורי הגר(

לצערנו בזמ� הזה יש הנוהגי� (". שלא ילעיג עליו בשארי דברי� שמוצא בו, טוב בספר אחד' דבר א

יסתירו זאת וידברו רק על הדבר הלא , פ ששאר הספר מלא דברי� טובי�"אע, וא� ה� מוצאי� דבר אחד לא טוב בספר, להיפ"

מביא מסורת  )קמג (קמב' עמ, בצלאל לנדוי' מאת ר(" הגאו� החסיד מוילנא"והנה בספר . )ב ההואטו
בעני� לימוד תורה בשעת קריאת ספר תורה " חמדת ימי�"א שיבח את חידושו של ספר "שהגר

והוא מוסי� ש� מסורת מהימנה מפי עדי שמיעה . ואמר שהוא לאמיתה של תורה, .)ברכות ח(
 ". גנאי' חמדת ימי�'א� כ� אסור לדבר על : "א"י� הוסי� על מאמר הגר'וזחיי� מוול' שר

        ":":":":יי� לבנו�יי� לבנו�יי� לבנו�יי� לבנו�""""הערה שניה שמוסי� המגיה של הערה שניה שמוסי� המגיה של הערה שניה שמוסי� המגיה של הערה שניה שמוסי� המגיה של 

רבנו , ובזה נבוא לדברי לעז שהוציאו עליו המקטרגי� שבדורנו בש� אחד מגדולי הפוסקי�
". מאריה דתלמודא"ו היה בעל מקרא בלבד ולא "כביכול כאילו רנה, ל"החת� סופר זצ

אי� הדברי� מופיעי� . )לד' עמ' ו' סי, ג"תשמ, ירושלי�(ס החדשות "ת חת"ההשמצה נדפסה בשו
אלא העורכי� העתיקו את הדברי� מ� ירחו� , "כתב סופר"ל בנו הגאו� ה"ס שהו"ת חת"בשו

: ס ש�"וכ" לשו� המיוחסת לחת. )1ד� ' ה' חוב, ב"שנת תרל(" נוגה הירח"בש�  (!)שיצא לאור בפולי� 
: וכה אמר, ל זכותו יג� עלי"ואני שמעתי דברי קדושי� יצאו מפה קדוש מורי הפלאה זצ"
או פרק ומסכת ' בה� בהלכה א' ולא א, כל אלו חובר מחברות הרבה, סימ� זה יהיה בידכ�"
ג בתחילת הרעש "ואמר זה בשנת תקמ". כי א� בפירושי וביאורי פסוקי� וחקירות ודרשות', א

עשר מוני� לאחור , ואוי לנו מ� אז ועד עתה כמה מדריגות ירדנו .ו"ד ונה"של ספרי רמ
 . ל"עכ" ה"בעו

ולא . ולאו שמיה של חת� סופר חתו� עליה, זו" תשובה"ידיי� זרות הוסיפו ושינו ב, לדעתנו
אלא את מי שהגיש לו את התשובה ההיא , "נוגה הירח"שאנו מאשימי� את העור" של 

 :ונציע טענותינו. וחווהוסי� בה השינויי� לפי אוות ר

) ) ) ) זזזז""""ספר שנדפס בשנת תרצספר שנדפס בשנת תרצספר שנדפס בשנת תרצספר שנדפס בשנת תרצ, , , , שהיה תלמיד מובהק לחת� סופרשהיה תלמיד מובהק לחת� סופרשהיה תלמיד מובהק לחת� סופרשהיה תלמיד מובהק לחת� סופר, , , , """"� שיק� שיק� שיק� שיק""""דרשות מהרדרשות מהרדרשות מהרדרשות מהר""""בספר בספר בספר בספר     ]]]]אאאא[[[[
משה קבל תורה משה קבל תורה משה קבל תורה משה קבל תורה , , , , ובפירוש יי� לבנו�ובפירוש יי� לבנו�ובפירוש יי� לבנו�ובפירוש יי� לבנו�, , , , מה עני� שמיטה אצל הר סינימה עני� שמיטה אצל הר סינימה עני� שמיטה אצל הר סינימה עני� שמיטה אצל הר סיני: ": ": ": "כתבכתבכתבכתב) ) ) ) בבבב""""ל על על על ע((((בהר בהר בהר בהר ' ' ' ' סו� פסו� פסו� פסו� פ

אכל על אכל על אכל על אכל על והוא היה יתו� ווהוא היה יתו� ווהוא היה יתו� ווהוא היה יתו� ו]. ]. ]. ]. השמיטו מלי� אלוהשמיטו מלי� אלוהשמיטו מלי� אלוהשמיטו מלי� אלו, , , , ובמהדורה החדשה לספר זהובמהדורה החדשה לספר זהובמהדורה החדשה לספר זהובמהדורה החדשה לספר זה" [" [" [" [''''מהר סיני וכומהר סיני וכומהר סיני וכומהר סיני וכו
ומי ידע דעת חת� ומי ידע דעת חת� ומי ידע דעת חת� ומי ידע דעת חת� . . . . וג� אחרי נישואיו פקד בית רבו בכל רגל ורגלוג� אחרי נישואיו פקד בית רבו בכל רגל ורגלוג� אחרי נישואיו פקד בית רבו בכל רגל ורגלוג� אחרי נישואיו פקד בית רבו בכל רגל ורגל, , , , שולח� רבו מש" שש שני�שולח� רבו מש" שש שני�שולח� רבו מש" שש שני�שולח� רבו מש" שש שני�

   ????סופר א� לא הואסופר א� לא הואסופר א� לא הואסופר א� לא הוא

ס וסוגיותיו איננו יכול להיות "כלו� ייתכ� לומר כי מי שאי� לנו ממנו ספרי� בבירורי הש] ב[
ולא . ולא מהספורנו ,והרי ג� מרבנו בחיי על התורה אי� לנו פירוש מסכת? "אד� גדול"נחשב 

ו בביאורו על "הרואה דברי רנה, ועוד? כלו� ג� עליה� אי� לסמו"". הכתב והקבלה"מהספר 
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נקח , "יי� לבנו�"וא� בספר זה שלפנינו ? כלו� אפשר לסבור שאי� לו יד וש� בתלמוד, ויקרא
גדול ומיד ניווכח לדעת כי היה שליט , "אל תרבה לעשר אומדות"משנת ', בפרק א: לדוגמא

כי אי� (לכאורה המלעיז ! יהונת� אייבשי�' הוא למד אצל ר, סו� כל סו�. במשא ומת� התלמודי

כמה עשרות שני� אחרי פטירתו של החת� , "נוגה הירח"אנו יודעי� מי האחראי על מסירת התשובה ההיא לעורכי החוברת 

ו על שאינו מעלה "רנהואפשר כי מבזה ל. ל"מתו" קנאותו זיי� והוסי� מלי� לתשובה הנ )סופר
וכמה : ")'ה טור ד"ע' עמ, א"רע' סי(ש "ת ריב"ע שו"וע. )י"ש רש"עיי, ב"מ לח ע"ב(" פילא בקופא דמחטא"

ועל כל , חכמי� ראינו בעינינו שה� מפולפלי� וחריפי� בהויות דמעיילי פילא בקופא דמחטא
לקא להו שמעתא ולפו� חורפא לא ס. קו� וקו� אומרי� תילי תילי� קושיות ותירוצי�

ו לא היה מאלו "ודאי רנה. ל"עכ" אליבא דהלכתא ואומרי� על מותר אסור ועל אסור מותר
. )בעני� לימוד ביישוב הדעת, א"נתיב הכעס פ, "נתיבות עול�", ל"עיי� דברי מהר(". חידוד� קוד� לליבונ�"אשר 

ס "ל להחת"ת הנוא" בטעות ייחסו את המלי� הביקורתיו" מאריה דתלמודא"אבל ודאי הוא 
 . ו מול עיניו לא היתה לו שו� אפשרות לדבר עליו כ""כי א� היו ספרי רנה. ע"זי

וטרחו להשמיט אות זו , ד"לציו� הכבוד דוקא אצל רמ' כיצד הנחפזי� השאירו ש� אות ר ]]]]גגגג[[[[
ו יותר "ס ברנה"וכלו� יחמיר החת, ד"והרי עיקר הקפידא היתה נגד רמ? ו"דוקא אצל רנה

 ?ד"מאשר ברמ

יד שנתגלו בעול� זמ� רב אחרי (שאי� לתת אימו� מלא בכתבי" חזו� איש"כלל בידינו מפי ה ]]]]דדדד[[[[
שכבר הפסיקה , אבל לא ידענא א� אפשר לסמו" על הנדפסי� מחדש: "ל"וז. פטירת מחבריה�

וא� על , שמלאכת ההעתקה כבדה מאד, ואי� אנו יודעי� מי המה המעתיקי�. המסרת בינינו
לט ' ע ש� סי"וע, ב"ק י"ס' פרק ג, ו"ס' ח סי"לאו" חזו� איש(". ל"עכ" ס הרבה"דקדקי� מצוי טידי זריזי� ומ

ובעניננו אפשר שיד זדונית הוסיפה לתשובת החת� סופר . )א פרק לב"ובאגרותיו ח; כ"ה אח"ד' פסקא ו
וכבר תופעה זו של זיופי� ידועה . ס"ולא יצא הניסוח כ" מתחת ידי החת, "ו"נה"תיבת 

י מוסד הרב "שנדפס ע" מכתבי� מזויפי� נגד הציונות"ראה בספר . רנו בתקופה האחרונהלצע
י השוואת התאריכי� "ע(הוכח כמזויי� , "אגרות בעל התניא", וכ� לקט האגרות. )ב"שנת תשמ(קוק 

נכוני� א� לגבי הירושלמי " חזו� איש"ודברי ה. ל ש�"כמו שכתב המו )ללוח של המציאות, הכתובי�
  .ש"המיוחס לרא" ש"ת בשמי� רא"שו"וכ� , � על סדר קדשי�המזויי

ייחסו את , ס"שספק רב א� כנוסחתה יצאה מתחת ידי החת, ל"בתשובה המפוקפקת הנ ]]]]הההה[[[[
 )יצחק אריה וורמסר' הגאו� ר(" בעל הש� ממיכלשטאט"אבל הרי תלמידו . המאמר לבעל ההפלאה

? כלו� לא היה יודע מזה, ואילו היתה זו דעתו של רבו המובהק, למד אצל בעל ההפלאה
כ לכל מאות תלמידיו לעיי� דוקא "אח )מא' עמ, בהוצאת מכו� ירושלי�(וכיצד הוא ממלי� בספרו 

 ?כלו� לא היה יודע מזה, ואילו היתה זו דעתו של רבו המובהק? ו"בספרי רנה

 ]עד כא� ההערה[

היה מה שהיה ונידו זה . רב אסי ושילא בר אבינא, ל"מצאנו שנעשתה מחלוקת בי� אישי חז
בעת ובעונה אחת הוליכו . סו� דבר היה שמהקפידא ההדדית נפטרו שניה� לעולמ�. את זה

חזו דפרחא אסא . "היה מנהג� אז להניח הדסי� על הארונות. את ארונותיה� לבית הקברות
ס "כלומר בעל הש. .)נדה לז(" אמרי שמע מינה עבדו רבנ� פייסא ,מהאי פוריא להאי פוריא

 . מסכ� שכעת שעלו הצדיקי� לבית מדרש שברקיע כבר עשו שלו� ביניה�

א "ח, ג"תשכ, מוסד הרב קוק' הוצ(ל מיימו� "של רי" מדי חודש בחודשו"מספר , ונביא כא� פנינה יקרה

ת מר� הגאו� הצדיק רבי אברה� יצחק הכה� זכורני כי פע� אחת נתכבדתי מא: "המעיד )268' עמ
כשעבר על יד ארו� הספרי� שבתוכו מסודרי� ספרי . קוק ובא לביתי לבקר את הספריה שלי

של הרב יעקב עמדי� " מור וקציעה"מאת רבי יהונת� ו" כרתי ופלתי"ראה כי הספרי� , הלכה
דרת את שני הספרי� יפה עשית שסי': קרנו פניו ופנה אלי ואמר. עומדי� סמוכי� זה לזה

ואמנ� ]. זה ע� זה[ומובטחני כי ש� בעלמא דקשוט ה� חיי� בשלו� . האלה זה ליד זה
אלה המעוטרי� , אלמלי היתה מחלוקת זו מצטמצמת רק בתו" החוגי� של גדולי האומה
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כי אז בודאי היו שני אלה הגאוני� משלימי� ביניה� ג� , בכתר זיו של קדושי� וטהורי�
, וננו הצליח מעשה שט� והתערבו והשתתפו במחלוקת זו ג� אנשי� מהקהללדאב. בחייה�

והללו הכניסו זוהמא ורעל לתו" , שכל כוונת� היתה לקנטר ולסכס", צא� אד� נחותי דרגא
מקובל אני מאת ': הוסי� מתו" סילוד נפש] ה"הראי[והרב . 'מחלוקת זו והגדילו את הפירוד

� שהשתתפו במחלוקת זו וזלזלו בכבודו של אותו גאו� כי כל אלו מ� ההמו, זקני חכמי הדור
ל עדותו "עכ" 'פגעה מדת הדי� בה� או ביוצאי חלציה� באופ� נורא ואיו�, וצדיק רבי יהונת�

 .של הרב מיימו�

, נחו� בר פרידמ�' חסידי סאדיגורא מספרי� כי הרב הצדיק ר: "הוא מביא )267' בעמ(ולפני זה 
היה , שהיה ידוע ומפורס� כחובב ספרי�, יעקב מסאדיגורא ר רבי אברה�"חתנו של האדמו

פע� אחת מסר . זהיר ומדקדק מאד שלא לכרו" שני ספרי� של מחברי� שוני� בכריכה אחת
טעה . י עמדי�"להר" מגדל עז"וספר , יהונת�' לר" יערות דבש"ובתוכ� ג� , כמה ספרי� לכריכה

שמע חותנו . שנכרכו יחד והצטער נחו� בר' ראה ר. כור" הספרי� וכרכ� בכריכה אחת
ש עוד מעשה "ועיי(. ל"עכ" עבדי רבנ� שלמא בהדי הדדי, שמע מינה: "ר וצהבו פניו ואמר"האדמו

 .)סיפור המובא ש�, ל"פלא בעני� מקו� קבורת הצדיקי� הנ

" את והב בסופה. "ו"כ" יש לנו יסוד להאמי� שעכשיו כבר התפייס הנודע ביהודה ע� רנה
ו "פ שההיסטוריוני� החילוניי� מתארי� את רנה"כי אע, וכא� ראוי להעיר. )ב"ע 'קידושי� ל(

, אי� אלו אלא מהרהורי ליב� ואי� על כ" שו� הוכחות של ממש, ד"מאסכולת רמ" משכיל"כ
 .אלא כל אחד מה� מעתיק דברי דיבה של קודמו

מתקיפי� בה� וראוי להביא לעניננו דברי הגאו� הרב אברה� יצחק קוק בעני� ההשמצות ש
הגאו� רבי בצלאל זולטי , ד ירושלי� בתקופתנו אנו"כ" העיד עליו שאמר ראב. את הצדיקי�

בדבר שהאד� : "שהרב הגיב בעני� מודעת קיר שכתבו המתנגדי� אליו ")משנת יעב�"מחבר (
ומדוע תתנשאו 'בפרשת קורח נאמר שהתקיפו את משה רבנו ואמרו . היריב מתקיפו, מצטיי�

, "ה"שבחי הראי"מובא ב(!" )ג, יב(" והאיש משה ענו מאד"והרי לפני כ� נאמר . )ג, במדבר טז(" 'על קהל ה

 .)רנא' עמ, מכו� הארי פישל' הוצ, חיי� ליפשי�' של ר

וידוע כי כל שקר שאומרי� על אד� הוא : "צדוק מלובלי�' והקדי� אותו בזה הגאו� האדיר ר
ונאמר ' ומדוע תתנשאו'כמו שאמרו למשה , מה שאותו אד� מיוחד לטובה באותו דבר]ב[
 .)פסקא קנז, "צדקת הצדיק("' והאיש משה ענו מאד'

כשמקטרגי� על האד� והקטרוג נובע : "מעיד שאמר, ה"תלמידו של הראי, ש"והרב ניס� זק
במקו� , מסבבי� מהשמי� שהקטרוג יהיה במקו� החזק ביותר של האד�, ממקור לא טוב

שחשדו בו מאשת , "ויקנאו למשה במחנה"ל אמרו על משה "חז. עליושאי� שיי" בו כל קטרוג 
, אמונה] חוסר[חושדי� בי ב, 'כ" אמר הרב! ?שהיה פרוש מהאשה? במשה. )ב"ק יח ע"מו(איש 

 .)רנא' עמ, "ה"שבחי הראי("!" במקו� החזק ביותר שלי

עברו על ספריו א� י, "משכילי�"ו היה מה"הטועני� בשוא ובטעות שכביכול רנה, וכ" בעניננו
ללא שו� מלה , ל"הרבי� יראו שה� מלאי� וגדושי� יראת שמי� וטהורה ודבקות בדברי חז

 .רק מי שלא למד בספריו יכול להביע האשמות שוא כאלו. מפוקפקת

����   

ו שאי� התורה מתירה התקפות על אחרי� "כתב רנה" דברי שלו� ואמת"באגרות שניות של 
אסור לעשות , ללא בירור ענייני פני� אל פני�. לפני בית די� ביניה�" די� ודברי�"ללא זימו� ל

דברי� ' הרי אי� לנו אלא ג, עשתה זאת' וא� יאמר קנאת ה", עוד הוא טוע�. )47' עמ(מחלוקת 
המקלל בקוס� והבועל , )כלי שרת במקדש(הגונב את הקסוה , שקבלו רבותינו שקנאי� פוגעי� בו

אי� קנאה אלא כשמסתכ� , ועוד. ות להוסי� על הרשימהואי� לנו רש, :)סנהדרי� פא(ארמית 



ן  32 ו נ ב ל ן  י   י

, העומד בעיר אחרת ומורה זיקי� וחיצי לשו�"אבל . וש� נפשו בכפו כמו פנחס לזמרי, הקנאי
 .)48' עמ(" אי� זה מקנא אלא מלבי� פני�

שנת , "מורשת הישיבות"ל "שהו] א"הגר" [הגאו�"כעת נעבור לדברי זלזולי� שנדפסו בספר 
ד "ד טביל אב"נוס� על דברי חירופי� שכתבו הנודע ביהודה ור. )622(610' עמ' ב עמ"ח(ב "תשס
עלינו עכשיו . ו"א וג� בעל ההפלאה התנגדו לרנה"ה� הוסיפו כביכול שג� הגר, ליסא

להפרי" האשמת שוא הראשונה נציי� כי הנה תלמיד מובהק של ". להצדיק צדיק דמעיקרא"
א "ששימש את הגר )338(336' עמ, "הגאו�"עיי� עליו בספר (מפאלאצק פנחס המגיד ' א היה הגאו� ר"הגר

ומצאתי בספר " )'א פסוק ו"פ, "שבט מיהודה("והוא כותב בתחילת פירושו לספר משלי . שנה שלימה
, א התנגד בפרהסיא לספר או למחברו"אי� ספק שא� היה איזה אמת בדבר שהגר". יי� לבנו�

' ב היה חתנו של ר"הרי הנצי, ועוד! מובהק להביא מדבריובשו� אופ� לא היה יכול תלמידו ה
י� 'ח ולוז"ב ממה שהגר"כלו� לא ידע הנצי. י�'ושימש אחריו כראש ישיבת ולוז, י�'יצחק מולוז

ב מביא "והנה לפנינו כי ג� הנצי? א"חיי� לא ידע מהתנגדותו הנמרצת של הגר' כלו� ר? מסר
א התנגד לספר או "שהגר" שמועה"ומכא� שאי� שו� אמת ב. )ג ד� עט"ח, "ב"עמק הנצי("ו "מדברי רנה

 .למחברו

ו עצמו המאשר עובדת "מביא כי כביכול יש מכתב מרנה )618(616' עמ, "הגאו�("ל "ומה שהספר הנ
איזה ער" יכול . )צ"תר, ניו יורק(" יד וש�"מקורו הוא מהספר . יש לערער, א"התנגדותו של הגר

הרי ידוע לנו בהיסטוריה , ועוד? שני� רבות אחרי כתיבתו להיות למכתב שנחש� רק כעבור
" גדולי�"ה� מזייפי� מכתבי� ותולי� אות� ב, הלא רחוקה שבמלחמת� של אינשי דלא מעלי

 . שלא כתבו אות�

 )ג"שנת תשי, הרב דוד צבי הילמ�' ב' ל במהד"הו(" אגרות בעל התניא ובני דורו" )א(: נזכיר שני� לדוגמא
י שנמצאו ש� תאריכי� "ומוכיח זאת ע, הזה מוכיח במבואו שה� מזויפי�שהמהדיר השני 

בזמ� שהבודק נוכח , או הזכרת אישי� במכתבי� כאילו ה� בחיי�, בדויי� שאירעו בשבתות
ל "הו, י הרב שמואל הכה� ויינגרט�"נתחבר ע(" מכתבי� מזויפי� נגד הציונות" )ב(. שכבר ה� בעול� האמת

דובב שפתי "יש כא� אוס� חלקי מ� מכתבי פלסתר שנדפסו בספר . )ב"תשמשנת , מוסד הרב קוק
ל מוכיח את כחש� של קנאי� מסוימי� שלא היה לה� די לדבר לגופו של "הרב הנ". ישני�

של גדולי הדור שכתבו  )שבאמת ה� עצמ� זייפו אות�(כביכול מכתבי� " המציאו"אלא ה� עוד , עני�
�ש הוכחותיו הטקסטואליות "עיי. נטורי� וגידופי�ק, נגד תנועת הציונות בשצ� קצ

 . )בדיקת התאריכי�(וההיסטוריות 

הנזכר להל� " כר� חמד("" משכילי�"ולענייננו במיוחד יש לתלות קולר זה של זיו� בצואר� של ה

ו מכנה "שרנה, לדוגמא. ")מר בריה דרבינא חתו� עליה"סומ" עליו כאילו " הגאו�"ושמחבר ספר , מביא אוס� ממכתביה�
ב "בלי תואר של הרב או הגאו� וכיו; "אליה חסיד' איש יושב וילנא הנקרא בכינויו ר: "א"לגר

ופשוט הוא . ח"ו לכתוב כ" על ת"מה שבכלל לא היה דרכו של רנה, ו"וכאילו בזלזול מכוו� ח
 . י הקנאי� המשמיצי�"שהמכתב הזה הוא מזויי� ע

דרש ברבי� נגד " הפלאה"כאילו בעל  )614' עמ(" �הגאו"כ� יש לדחות מובאה שניה שמביא ספר 
כי בודאי בעל הפלאה לא , כלומר לא הלשו� המקורית של הדרשה עצמה! שיצא בגרמנית(מקורו הוא בכתב עת . ו"רנה

ש� הכתב עת הוא . )ומי יודע מה הוסי� ומה גרע. י אחד מהשומעי�"אלא הוא כביכול נעתק ע, דרש ברבי� בלשו� נכר
: וכא� כל מעיי� רציני שואל. 1871, ברעסלוי, ]שריפט( ל מונאט"צ, טעה המעתיק" [טפיס'מונצ"

וכיצד א� . )1782כי המחלוקת פרצה בשנת (? איפה היה ההעתק של הדרשה הזו מש" תשעי� שנה
הנה : ועוד ראיה חזקה נגד בדותא זו? "הפלאה"אחד מבני דורו לא הזכיר את דעתו של בעל 

ללמוד ביאורי  )מא' עמ(בספרו  מלי�עוד מ" בעל ש� ממיכלשטאט" ,ב� עירו ובזמנוכאמור 
 ? מחבר מה דעת גדול הדורכלו� לא ידע ה. ו למקרא"רנה

אשר חו� מהחשד  )1833, נדפס בוינה(" כר� חמד"סומ" בדבריו על ספר " הגאו�"מחבר ספר , ובכלל
פרסמות רק אבל אי� ער" כלל לאגרות המת, י אחד מהמשכילי�"שבעצ� נכתב הספר ע



ה   מ ד ק   33  ה

וכל מבי� דבר לאשורו יראה . ולא ראינו צילו� הכתב המקורי, כחמשי� שנה אחרי כתיבת�
 . ל ממש"שאי� בגיבוב האשמות הנ

ואנו נשיב על כ" בשלשה . ו"כ� חלק על רנה" הנודע ביהודה"ואמנ� אי� להכחיש כי באמת 
  . מאמרי חכמי�

אד שלא יבלבל אותו המחלוקת שבי� צרי" ליזהר מ: "נחמ� מברסלב' ר ר"כותב אדמו ))))אאאא((((
, ש המש" דבריו מפני מה האד� מתבלבל מזה"עיי. 'ק א"ס, ער" מחלוקת, "ליקוטי עצות("" רק יאמי� בכול�, הצדיקי�

שאפילו  )סו� הערה צח, "סור מרע ועשה טוב"בהגהותיו לספר (" בני יששכר"ע דברי מחבר "וע. )ובא לו הנסיו�
 .אבל אי� לאחרי� ללכת בעקבותיו, שמא זו הוראת שעה, חרח א"א� גדול הדור מבזה לת

בכל דור , ל חוקר משו� מה ע� ישראל משופע במחלוקות רבות ביניה� לבי� עצמ�"מהר ))))בבבב((((
שא� : "זו לשונו. כדי שהגלות תמשי" ולא נגאל עד בוא הזמ�', ועונה כי היא גזירת ה? ודור

כי מה . אות� שה� ע� אחד ולב אחד, ירודלא היה מקוי� בה� הפיזור והפ, לא היו מחולקי�
ודבר זה . שיהיו מחולקי�] היא[י "וגזירת הש] אבל. [שיש לה� לב אחד הוא מחבר אות� יחד

 .)פרק כה, "נצח ישראל("" הוא מחייב פיזור ופירוד לבביה�

ל" ש� לב ' ונת� ה"מכדי כתיב , קא תמה רבי יוחנ�. "ל אמרו זאת מפורשות"ובאמת חז ))))גגגג((((
שמדובר , וברור לפי הסוגיא ולפי המקור בתורה. )א"נדרי� כב ע(!" בבבל כתיב )סה, דברי� כח( "רגז

וכ" (כלומר אחת מהקללות שבגלות היא שהלב מלא חשדות וקוצר רוח ונטיה לרוגז . ל"בכל חו

ובזה מצאנו נוח� על המצב העגו� שבכל דור ודור מצאנו כי גדולי . )א"ג� מפורש בסנהדרי� כד ע
ז "קידוש החודש פ' הל(� "ד התקי� את הרמב"כמו שהראב, � אלו התקיפו לגדולי עול� אחרי�עול

י עמדי� התקי� את "כמו שר, ה"� מתקי� את רז"כמו שרמב, )� בחייו"ובצרפת עוד שרפו לספרי הרמב; ז"ה
כל ספרו א חש לעני� הפולמוס הזה וב"והנה החיד(ל "התקי� את רמח" שומר אמוני�"כמו ש, י אייבשי�"ר

הביא חר� שקבעו כל רבני ', ג, ת גינת ורדי�"וכ� בשו. )ל כלל"איננו מזכיר את הרמח" ש� הגדולי�"
, "ש� הגדולי�"א עליו ב"כ פוק חזי דברי החיד"ואעפ, "פרי חדש"מצרי� לא ללמוד בספר 

 . ונקצר ברשימה). ספרי�, ב"ח

השופט כ" על  )הוא מהקנאי� הגדולי�א� (' חיי� אלעזר ממונק�' ר הגאו� ר"ונסכ� בדברי האדמו
' ל וכידוע מחמת קנאתו לה"� ז"א" תמהתי על הגאו� שאילת יעב: "יעקב עמדי�' הקנאי ר

ש "ולחשוד בכשרי� וצדיקי� כמ, י כעסו בא לידי טעויות גדולות כמה פעמי�"ותורתו וע
ל "ע דברי מהר"וע. )קנה' עמ, ב"שנת תרפ, "חמשה מאמרות"בספרו , מאמר משיב מפני הכבוד(ל "עכ" במקו� אחר

 .)א"פ, נתיב הכעס, "נתיבות עול�("

ח "ת"ו הוא מפני שהביא המאמר "כיו� שכל כעס� של החולקי� על רנה, וא� אנו נוסי� ונאמר
יפה "והמעיי� ש� בפירוש . ל"ל עצמ� במדרש רבה הנ"והוא ממש דברי חז, "שאי� בו דעת

ו "אלא שרנה. ו"ימצא שהוא מפרש קרוב לדברי רנה, )ח"ה כל ת"ד(מגדולי מפרשי המדרש , "תואר
תחילת , לאבות' עיי� פי(ר הירש "וכמו שהבי� בביטוי זה רש, כחינו" כללי" דר" אר�"פירש למלי� 

. ו"האמת עד לעצמו שאי� להכפיש את זכרו של רנה, כעבור תקופת הזע�. )במקור הגרמני, ב"פ
חד שמעי בזילותא דצורבא מרבנ� ולא מחאי  יומא", צריכי� אנו ליזהר מהתולעת הידועה

 . )א"מכות כד ע(" אוט� אזנו משמוע דמי�"וכפירוש� על  )ב"מ פד ע"ב(" כדבעי לי

ידעו מדברי ההתנגדות הנמרצת של  )המפורטי� לעיל(ודאי שאחרי ראותינו כי עשרה גדולי עול� 
מותר לנו בהחלט , ו כמוהוכ ה� לא סבר"ובכל זאת ואעפ, )שהיה בדור שלפניה�(הנודע ביהודה 

נפתלי אילה שלוחה הנות� ", ללכת בעקבות רבותינו אלו וללמוד מדברי צדיק יסוד עול�
י "ר, ה"רז, �"רמב(וכמו שאירע לכל הצדיקי� הנרדפי� המפורטי� לעיל . )כא, בראשית מט(" אמרי שפר

 ".ונצדק קודש. ")'ל וכו"רמח, אייבשי�

����   

  :ל"המחבר זצ ונחזור לעני� גדולתו של הגאו�
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מתו" גו� ', י הבנה עמוקה בעבודת ה"י צירו� המוסר וע"הוא ינק את אישיותו הרמה ע ))))אאאא((((
, הוא עסק בגאוניות להבי� עומק המליצות. 'הלא ה� המעיי� המרכזי להבנת דבר ה, המקראות

 ז הבי� הבנות שה�"ועי )'ק ג"ס, קדמת העמק(" העמק דבר"ב בהקדמתו ל"כמו שהארי" בזה הנצי
הוא עדי� , בחריפות ובעיו� ומתינות, ודאי כי מי ששואב ישר מ� המקור האלוהי. יקרות ביותר

 . על אחרי�

פ דעת עצמ� בעניני האלהות וחזר על טענותיו "הוא נלח� מלחמת קודש נגד החוקרי� ע ))))בבבב((((
 .)א"פ, יב העושרנת, "נתיבות עול�", ל"ובזה הל" בעקבות מהר(ובזה אישש יסודות האמונה , והוכחותיו נגד�

המובאת  )ציטט(כ" עולה מתו" המובאה . )סתרי תורה(הרב המחבר עסק בחכמה הפנימית  ))))גגגג((((
הובא ש� תחת , )'חלו� ד' א חדר י"ח, "ג� נעול"ממה שכתב ב, כח' עמ, ב"שנת תשס' מהד(" ספר המדות"ב

� מעיד שהרב סגנו� הדברי� ש. בליקוטי� שבתחילת הספר )'סעי� ב(" 'מצות יראת ה"הכותרת 
ועל "', תחילת פרק א(" יי� לבנו�"וכ� כמעט מפורש בביאורו . וקבוע בלימוד זה" מונח"המחבר היה 

 . )ה ואול� יש גדולות אחרות"ד, "גמילת חסדי�

שבשערו יש , יש�" ספר יצירה"בירושלי� נשמר עותק מ� " בית הספרי� הלאומי"והנה ב
תופעת רכישה זו בגרמניה שבתקופה . ההואשרכש את הספר , ו"חתימת יד קדשו של רנה

כ" ג� הסתיר , "צדיק נסתר"אלא כמו שהוא היה . מוכיחה על חשיבות עליונה בעיניו, ההיא
אפשר להכיר עקבות של  )ל"עליו דיבר רבות הרמח(" הנמשל"אבל למבי� . את ידיעותיו בחכמה זאת
ד� (על האדרות " בית עולמי�"א חבר בסו� "ש גאו� עול� רי"וכמ. הקבלה בספריו המוסריי�

, ]בעלי מדות טובות" [דמילי� אילי� לא אתיהיבו אלא למארי מדי�", בש� ספר הזוהר )513
מדובר על חכ� . ח ואי� בו מוסר"כבר בספר תהלי� עצמו מגנה מי שהוא ת. ש דבריו"עיי

ש פירוש "ייע(ותשא בריתי עלי פי" , מה ל" לספר חוקי, ולרשע אמר אלוהי�", מופלג כאחיתופל

, המחוסר מוסר, זאת אומרת. )יז( טז, תהלי� נ(" ותשל" דברי אחרי", ואתה שנאת מוסר )ר הירש"רש
 .אבל אי� בו ממש, אמנ� מבריק ומרשי� את הבריות; כל תורתו היא מהשפה ולחו�

 .ו"וגילינו כא� רק מקצת שבחו של רנה

 .)ב"מהדורת שנת תשס(" המדות ספר"עד כא� העתקנו מ� דברי פתיחה של הרב חיי� ליפשי� ל

����   

  :ונשוב לדברינו

לצערנו , הקנטורי� וההשמצות שנתרבו בדורות אחרוני�, הערה כוללת אודות רוח הפלגנות
ידוע כי מגדולי תלמידי החכמי� שהיו באר� הקודש לפני כמאה וחמשי� שנה היה . ולבושתנו

. )ומבית מדרשו של גאו� עול� החת� סופר, "לב העברי"מחבר (הגאו� האדיר הרב עקיבא יהוס� שלזינגר 
 :הוא כותב )בראשית פסקא יב, ד� לד, בראשית(" תורת יחיאל"בפירושו על התורה 

, דור שב� דוד בא'ש "וכמ .)סוכה נב(מתגרה בתלמידי חכמי� יותר מכול� ] יצר הרע[הצפוני "
אור" הגלות הזה הוא רק סיבת כל ] כי[כי הוא יודע , :)כתובות קיא(' קטיגוריא בתלמידי חכמי�

י "וכ� רש: סנהדרי� קו(וכמו דואג ואחיתופל שהיו גדולי עול� . :)יומא ט(כנאמר בגמרא , שנאת חינ�

כ� בכל עת אשר ב� דוד נתעורר לבוא . ונכשלו בשנאת חנ� ונטרדו מ� העול� )ח, א כא"לשמו
] אחד נגד השני[� וא� ראית דור מחר� ומגד. ובתלמידי חכמי� יותר מכול�, מבלבל כנגדו

לבוא ועקבותיו נודעו לו ] משיח[תדעו שנתעורר , )ט"תקמ, ש עמוס"ילק(צפה לרגלי משיח 
על כ� זה עומת זה בא הצפוני ע� חיילותיו להעמיד לו דור מחר� ומגד� כדי לעכבו ]. ר"ליצה[

] עמדי�י "מהר[� "ויעב" פני יהושע"במחלוקת ה, וכמו בדור אשר לפנינו. ולסגור לו את הדר"
כי אותו זמ� היה זמ� פקידה " חת� סופר"שמענו מה, ]יהונת� אייבשי�' ר[ע� התומי� 

הוא בלשו� הרע ורכילות ובזיו� השנכשלו כ� כל הדור ] י המחלוקת"ע[י כ� "ונתעכב ע, לגאולה
, היה] השט�[' בעל דבר'ואנחנו יודעי� כולנו עתה כי א" ורק מעשה . ירח�' ה', התורה וכו
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אל ' ויאמר ה'] יקוי�[א� לא ? ומה יהיה סו� מ� הדרכי� כאלו. עול� בשקרי�]ה[לבלבל 
 .ואוקי באתרי�, ודוק מינה. ל"עכ" 'וכו' !ב" השט�' יגער ה, השט�

����   

        ::::אמר המלקטאמר המלקטאמר המלקטאמר המלקט

אשר שמו בישראל הוא משה ב� מנח� , ר שמשו� רפאל הירש"נודע לי כי דודו של מוהר
כתב ספר בש�  )אשר חי קוד� לכ� בדסוי ובברלי�, המפורס� באותו ש�ואיננו אותו פילוסו� , מהמבורג(מנדלסו� 

הוא . בו הוא רוש� רשימות של הדרכה וביקורת, )נמצא בבית הספרי� הלאומי בירושלי�(" פני תבל"
 :וחלק מדבריו וזכרונותיו נביא להל�, ו"הכיר אישית את רנה

אינ� "כלומר : ערת המעתיקה[ותולדותיו ומעשיו בדר" העול� אינ� נפלאי� : "239' בעמ
, ואני פע� אחת חליתי את פניו להודיעני גבורותיו וקורות ימי חייו"]. מרעישי� עולמות

מאומה לא , ולהעלות על זכרו�, וכ� אשוב לאדמתי, מבט� אמי ערו� יצאתי? מה אומר: ויענני
 ". ושר צבא ורב ושופט לא הייתי, עשיתי

יהונת� ' הרבה אצל הגאו� ר] י תוספות"גמרא פירש[ת "נפתלי למד תורה וגפ' ור: "240' בעמ
וזה , נפתלי הגיד לי דבר נפלא אודות הדבר הזה' ור... ל והיה ממיטב בחוריו"אייבשי� זצ

הואלתי , ל"יהונת� אייבשי� זצ' בהיותי בחור בישיבת אדוני מורי הגאו� ר, דע בני': לשונו
הראיני את , נפתלי': ויקרא אלי ויאמר, ריויוודע הדבר למו. לכתוב ביאורי על תורת כהני�

. כי מוראו ופחדו על כל תלמידיו, ואירא מאד ובושתי להרי� ראש נגד מורינו. 'אשר כתבת
והוא יושב על כסאו , והייתי קורא לפניו' !הנני גוזר עלי" לקרותו': ויר� הרב את קולו ויאמר

יק� הרב מכסאו ויר� את ידיו ו, ויהי כקוראי כמה דלתות. וידיו סמוכות על ידות הכסא
 .ל"עכ!" הלא כל דברי" כאילו ניתנו מסיני'ויאמר 

וכל ספריו נת� חינ� . 'וכו' ג� נעול'ש� חיבר ספרו המפורס� , � לאמשטרד�"ויסע ר: "עוד ש�
 ].נפתלי היה עני מאד' כלומר ר[ג� לח� אי� בביתו ] למרות[א� ג� , אי� כס� לכל שואל

, הנה עברה קול כי יש את נפשי לפרש תורת אלקי�': תי מפיוזאת עוד שמע: "עוד ש�
ויהי . וכל החדרי� מלאי� פה אל פה ממבקשי תורתי, ויתאספו אלי המו� אנשי� בבקר בבקר

עוד מעט לא . עד כי לא באו רק חדר אחד, אחרי ימי� אחדי� ומספר השומעי� הלו" וחסור
אחרי כ� לא ראיתי . ר אחד השומע ליולא ראיתי רק בחו, עוד מעט. דרשתי רק ביו� השבת

' אז אספתי את ידי וישבתי בדד כמו שלשי� ושש שני�. רק הכסאות אשר סביב שתו עלי
החסרו� היה מצד הדורש ומצד ? ואודיע" נאמנה על מה קרה כזאת לאיש מופת. )ו"רנה(ל "עכ

כי נלאה  א" דרכו להארי" מאד מבלי צור" עד, מצד הדורש א� ג� הוא מלא תורה. השומע
לא היה דורו מוכשר לבקש לאהוב פירושי תורה בדר" , ומצד השומע. השומע והקורא בספריו

וג� דר" העול� אשר . כי היו מגודלי� מנעוריה� ללמוד בדר" חידות והמצאות כוזבות, פשוט
 .משה' ל ר"עכ". כל נביא בעירו לא ינבא

ושיריו כול� , הוא החלק השירי החלק היותר נעי�. וספרי נפתלי נחלקו לשלשה: "241' עמ
וכמה פעמי� ירד לתו" י� . והחלק השני הוא חקירות על סגולת לשו� עברי' קדושי� וכו

חכמת 'כמו תרגומו על ספר , והחלק השלישי ה� ספרי מוסר' הלשו� והעלה פניני� וכו
הוינא ודכירנא כד . ורבי� השיב מעוו�, וכול� נכתבי� בלשו� קל להבי� בדר" נפלא. 'שלמה
כי אנשי� רבי� לא למדו ] ח"משה מפרנקפורט כתב ספרו זה בגיל ע' ר, הערת המעתיק[טליא 

לולא הארי" , ילמדו מתוכו] בעתיד[ועוד . ויהגו ב� יומ� ולילה, ספריו] כי א�[כל ימיה� רק 
 ".בלשו� עד כי ילאה הקורא

כאשר שמעתי . ב מבני עירועצור ועזו, וישב ימי� רבי� בעיר ברלי� בעוני וחוסר כל: "עוד ש�
 ".'!והחדשי� יחשדוני ליש�, הישני� יחשדוני למחדש': מפיו לומר
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וכ� בכתב יד ויכוח ב� תלמיד , � על התורה"השאיר אחריו בכתב יד פירוש לרמב: "ועוד ש�
' ר] אחיי� של כותב הדברי�: הערה[וכל ספריו מונחי� כיו� הזה תחת יד המפורס� . לרב

 .בפרנקפורטשמשו� הירש אשר 

וכאשר . אלוקיו ולתורתו ולבני עמו' וכל זה הגיע לו מרוב אהבתו ודבקותו לה: "239' בעמ
נפתלי בעומדו בבוקר בבקר בבית התפלה ' אני ראיתי ר': ל באומרו"א ומורי זצ"העיד עליו א

 ".'וישפו" שיחו בתהלי� בדמעות שליש עד שתי שעות אחרי כלות תפלת שחרית

ו אמר חידושי תורתו על פסוקי "שהיה נוכח בזמ� שרנה, מדברי תלמידו וכא� מקו� לציי�
זה זכר "ו "וכ" הוא כותב בסו� ספר זכרונותיו על רנה. לפני סגל בחורי� שומעי לקחו, המקרא

שכאשר היה הרב , )טופס נמצא בבית הספרי� הלאומי בירושלי�, ט"שנת תקס, אמשטרד�, דוד פרידריכספלד(" צדיק
מרוב , היו עיניו זולגות דמעות רבות, או מת� תורה במדבר, יציאת מצרי� ו מזכיר"רנה

 . התרגשות קודש וגיל

עד שעיניו , להתעלות נפשית כזאת, מי מאתנו מגיע לעומק אמונה כזאת, וכא� אני שואל
ל בעני� עדות ספר "וכנ? יזלגו דמעות גיל כאשר הוא מעלה על דעתו את המעמד הר� ההוא

אמנ� רבי� ה� הנאנחי� וגונחי� כשאומרי� : ריאת הרב בתהלי� אנו נשאלעל ק" פני תבל"
אבל מי מאתנו . ויש יחידי� שג� זוכי� להוזיל דמעה. תהלי� בזוכר� צרותיה� של ישראל

ודאי יש לנו כא� עני� ע� נשמה גבוהה ונשגבה ? וימי� אחרי ימי�, שעות' או ג' בוכה על כ" ב
 !מאד

����   

 :")נודע ביהודה"תלמיד מובהק להגאו� (ת תשובה מאהבה "דברי מחבר שו

נודע "היה תלמידו של הגאו� ה, ת תשובה מאהבה"מחבר שו, אלעזר פלקליס' הגאו� ר
להל� נוסח חלקי ממה . וג� ממלא מקומו אחריו ברבנות פראג, וחבר בבית די� שלו" ביהודה

מיד אחרי הפתיחה ולפני גו� , "אהבת דוד"הנקרא , "עולת החודש"ד של ספרו "שהביא בח
הנמצא בחדר גרשו� , ס"שנת תק, ויש לציי� כא� כי העתקנו מ� דפוס ראשו� של הספר. [הספר
לפני , ל בברוקלי�"אבל במהדורת צילו� שהו. בבית הספרי� הלאומי בירושלי�, שלו�

 ].וחבל. השמיטו את האגרת הזאת, כארבעי� שנה

צ "תלמידי ש, א פלקליס בדיחוי תעתועי הפרנקיסטי� בפולי�"רל עוסק הגאו� "בספרו הנ
. )כביכול(פ יסודות הקבלה "ה� הטעו את הציבור כאילו ה� עושי� מעשיה� הנפשעי� ע. ש"ימ

ל שאי� לסמו" למעשה "יהונת� אייבשי� זצ' ו המעיד בש� רבו ר"והביא הרב מכתב של רנה
, ראשו� של האגרת הזאת כתוב בגרמנית חלק. שאפשר להטות� לכל כיוו�, על נבכי הקבלה

, דברי� שכתב באידיש גרמנית. ולא העתקנו כא� אלא מה שנוגע למעשה, ועוסק בדברי נימוס
 :תרגמנו ללשו� הקודש ושמנו בסוגר מרובע

 ק"ב לפ"תקנ, ז אלול"ט' יו� ג, ברלי�

 )וחסר כא� שמו של הנמע�(, וידיד נפש וכליל יופי' ידיד ה

ער וויל קיינע , ני כי כ� יקרה לכל משתגע מאד בעניני� האלדיי� כאלהלא נעל� ממ ...
או צד , אלו מסרבי� להתחשב בכל שאלה עיונית מתעוררת[פראגע או צד הסותר הער� 

אי" געוויסא נישט בדברי הזוהר וכל שכ� : ווע� יעמאנד צו מיר זאגט. לא כ� אנכי עמדי]. סותר
אני מאמי� ] ל אבל"אינני מכיר בדברי זהר ואריז'י כאשר מי שהוא אומר ל[ל "קבלת האריז

ומגדלו בכל הגדולות הכתובות בתורת משה רבנו עליו השלו� , באמונה שלימה באלדי ישראל
הוא אצלי , כאשר דובר] הדבר[א� אמת . 'ושומר מצוותיו מאהבה ומיראה, ובספרי הנביאי�

י מפי הגאו� המקובל הגדול שהיה כי שמעתי בנעור, חי נפשי. מחסידי ישראל ומאהובי עליו�
שהיה אומר , ל"ר יונת� אייבשיט� זצ"הוא הרב כמוהר, ל בעל פה"יודע הזוהר וכל ספרי אריז
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אי� בכ" , ואמר א� לא תאמינו, כשראה שה� מפקפקי� בה�, לשומעי דבריו בעניני הקבלה
דברי הקבלה וכ� היה אומר לאלו המביאי� הקדמות מ. כי אי� אלו מעיקרי אמונתנו, כלו�

. הקבלה תוכל ליישב מה שתרצה? ומה חידוש. לא חפצתי בזאת, 'ליישב איזו גמרא או מדרש
אי� בי� איי� גראסר . וכל זה אמת] יונת�' ל ר"עכ[' !ואז אוד", י נגלה"אמור לי הפשט הברור ע

, ]אני מקשיב גדול בהאזנה דרוכה לדברי קבלה, ו על עצמו"אומר רנה[פרעהרר דער קבלה 
נעמלי" ווי אי" קיי� , וואס איבער מיי� האריזנט טטיגט. הצנע לכת] אבל[בי� אבער ] אי"[

מה שהוא גבוה מ� אופקי [בלייבט פר מיר נעל� ומכוסה , עמפינדונג אודר בגרי� אי� הבי
נשאר עבורי נעל� , כלומר א� אי� לי שו� גילוי חדש או מושג ותפישה שכלית, התבונה שלי

אי" וויס ניכט . 'ולא במרכבה ביחיד אלא א� כ� חכ� ומבי� מדעתו':] ל"זאמרו ח]. [ומכוסה
ית� ער" ] הנמע�[אינני יודע כיצד מכובדי [ויא אי" מיי� טעפפער עהרי� ק� במלי� בלי טע� 

 .'וכו]. למלי� בלי טע�

אני עומד לשרות" ככל אשר [אכטונג צו איהרע בעפעהל (אי" בי� איבריגנט מיט אללער האכ
  ].תצוה

  אוהבו ומכבד

 נפתלי היר� וויזל

� רבני� חשובי� שסברו כחמשיוהננו להוסי� כא� עוד לרשימת עשרת הגדולי� המנויי� עוד 
מובאי� בספר , א"נתחיל בדברי הגר. ו ה� תורה שלימה וראוי ללמוד מה�"שדברי רנה

, ניו יורק, א"ל מכו� הגר"הו, נפתלי היר� הלוי מיפו' בתוספת פירוש הגאו� ר" (משנת חסידי�"
] יא[קלמ� שולמ� ' מעיד ר' בהערה בד� ט) ב לספר"בקונטרס תולדותיו שבסו� ח, ב"ח, ו"תשס

ל אשר יצק מי� "ל שמעתי מפי הרב מאיר רייסנר ז"א ז"בימי עלומי בלומדי בבית מדרש הגר"
 ויותר עוד על, ו לספר ויקרא"ל הלל את ביאור רנה"א ז"כי הגר, על ידי אליהו שני� רבות

בספר דברי (ל "עכ" אשר התאמ� להוכיח מפשוטי הכתובי� דיני� רבי� מתורה שבעל פה
  ).15' עמ, ו"תרמ, ורשא' מהד" שלו� ואמת

" קוב� בית אהר� וישראל"ב )בני ברק(דברי� דלהל� העתקנו ממאמרו של הרב ישראל נת� השל 
 .ני� אחרי�ובתוספת מרב )ה"תשע(ב"תשע' עמ(' גליו� ה, )ג"תשנ(שנה ח , )קרלי�(

פאת , דבריו מובאי� בשדי חמד(" זכר יהוס�"מחבר , ד שאוויל"אב, יוס� זכריה שטערי�' הגאו� ר )בי(

אשר כולה , ה היר� ויזיל"כי הביאור על ספר ויקרא מהחכ� ר" )אות סט' מערכת א, כללי�, השדה
  ".ל"פ חז"רק לבאר עומק פשטי המקרא ע, שכולה אי� בו

וכ� במגיד חדשות : ")ב"צ' ד סי"יו', א כר" ב"ח, למברג' מהד, ת יהודה יעלה"שו(יודא אסאד ' הגאו� ר )גי(
  ").�"שנת תק" מאס�"ל "ה נפתלי הר� וויזל זל"מהרב מו

שער "בספרו , ראש ישיבה פיורדא, אברה� בנימי� המכונה ואל� האמבורג' הגאו� ר )די(
ה וייזל נתקשה בתרגו� "וג� המלי� ר: "א"ד� כג ע, א בית אבל"ח, )�"תק, זולצבא"(" זקני�

היר� וויזל ' אמנ� המלי� החכ� ר: ")ג"תקפ, פיורדא(" אלו� בכות"ובספרו האחר ". אונקלוס
  ".ת מיישב"בביאור עה

, סד' ד סי"ב על יו"ח, ז"א תרפ"פפד, ת מלמד להועיל"שו, דוד צבי האפמא�' הגאו� ר )טו(
כ "ועיי� הביאור המצוי� לתו: "ד� יד, ובביאורו על ויקרא". ו"נהש הר"כמ: "62' עמ, א"פסקא י

  "מאת נפתלי היר� ויזל

] בכתב רומי[ג "י' בתחילת הספר בעמ. )�"תר, מ"פפד(" בית אהר�"בעל , אהר� פולד' הגאו� ר )זט(
 )ח"מ תקצ"פפד(כתוב שהסכי� לביאור לאויענשטיי� על משלי שלמה ע� תרגומו האשכנזי 

  .] ו"לל את רנהובהסכמתו הי
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 )ט"תקע, אלטונא(" אלה דברי הברית"במכתבו הנדפס ב, ד אמשטרד�"שמואל אב' הגאו� ר )זי(
  ". ר היר� וויזל"והחכ� המלי� המפואר מוהר: "נה' עמ

וכ� כתב הרב : "16' א עמ"ח )ו"תקצ, הנובר(" 'מלחמות ה"בספרו , הגאו� רבי אברה� זוטרא )חי(
אורו עיני בדברי ] : "ז"מי� תקע(י בידנג� "מ' פ מר"ועוד במחזור ליוהכ". שי�היר� וויזל בביאורו לקד' ר

  ".המבאר בספר ויקרא, ל"ר נפתלי היר� וויזל ז"הרב החכ� הכולל והמלי� הישר מוהר

, שהיה רבו של רבי שמשו� רפאל הירש, הרב יצחק ברנייז, הגאו� המפורס� הגדול בדורו )טי(
מי בנו מכל שארית ישראל אשר דלה מי� חיי� : ")פ"שנת תק" (לות נפתליעול"בהסכמתו לספר (כתב עליו 

והבאנו כל (". כי נפש� איותה] ו"של רנה[אשר לא תערג נפשו לרוותו בפליטת פרי חכמתו ' וכו

  .)הנוסח בתחילת הספר הזה

פר ס"מביא מדברי ', פרק ו' מאמר א )ז"תרט, וילנא(" דברי יהושע", הגאו� רבי יהושע העליר )כ(
  .סו� פרק ז, מאמר ג, וכ� בסו� ספרו, וכ� בד� יט ".הרב החכ�", "המדות

ש ש� "כמ, מצטט דברי וויזל )ו"תקמ, שקלאו, "בית מדות("הגאו� רבי יהודה ליב מרגליות  )אכ(
  )רעא' עמ, "הגאו� החסיד מוילנא", א"והוא היה מבאי ביתו של הגר(בההקדמה 

שאביו מסר אותו , מג' ב עמ"ח, )ט"ירושלי� תרצ(" שלשה עולמות"' הרב חיי� חפ� מספר בס )בכ(
  ".יי� לבנו�"שילמד ע� הרב ליב חפ� שלמד אתו בעיו� את 

חכמה "בעל  )קל�(י רבי שמחה זיסל זיו "מעיד כי ראה בכת )בני ברק(הרב דוד צבי הילמ�  )גכ(
  . מחקו את הש� מהדפוס )ז"תשי, ניו יורק' דמה(כ "ואח, ו"שהיה מביא דברי רנה" ומוסר

משגיח ישיבת פתח , הרב דוב זוכוסקי )משגיח הישיבה בכפר חסידי� סיפר על, דוב יפה' צ ר"הרה( )דכ(
  . וזאת בידיעת רבו הסבא מסולובודקה, "ספר המדות"שהשתמש ב, תקוה

שהמלי� לתלמידיו על ספר  )סלובודקהראש ישיבת (רבי יצחק אייזק שר  )עוד סיפר הרב יפה על( )הכ(
  .ע� הערותיו" ג� נעול"ויש עותק . )והוא היה חתנו של הסבא מסלובודקה(ו "המדות של רנה

ביקש שיביאו לו  )כפר חסידי�(משגיח ישיבת כנסת חזקיהו , אליהו לופיא�' הרב הצדיק ר )וכ(
  .את הספר כדי ללמוד בו עני� של שכר ועונש

, כ" העיד בנו[ "יי� הלבנו�"הגה בחיבה ב, ת איש מצליח"בעל שו, ח מאזוזמצלי' הגאו� ר )זכ(
  . "כסא רחמי�"ראש ישיבת 

  . נו' א עמ"ח, )ישיבת באר יעקב(שלמה וולבה ' להרב הנודע ר" עלי שור" )חכ(

  .ו"מביא מרנה, בהקדמה לחומש ויקרא )ג"ב תשמ"ב(" נפש ברכה"וכ� בספר  )טכ(

  ".היר� וויזל' החכ� ר"מזכירו , מרדכי חיי� זעליגסברג' לר )ה"תר ,רדלהיי�(" שדה חיי�" )ל(

  . מתארו בתוארי� מופלגי�, יוזפא שיט�' חיי� ב� ר' לר )ט"תרי, פרנקפורט(" דברי חיי�" )אל(

  .75' עמ, משה קערנער' לר )א"תקצ, הנובר(" אגרת רשפי קשת" )בל(

  .ד� כד, ישראל איסר טויבר' לר )ב"תרכ, פרעסברג(" אזרח רענ�" )גל(

קול "וכ� בספרו , מצטטו כמעט על כל ד� וד� )על אבות(חיי� יוס� קרא ' לר" מנחת שבת" )דל(
  ".אומר קרא

פירושי� מיי� הלבנו� וכ� בספרו " מביא כו, )א"נכד של אח הגר(שלמה זלמ� ' לר, "בית אבות" )הל(
  .)א התנגד או לא"ע א� הגרואי� ספק שיד(. בהקדמה )על אבות(" אב� שלמה"

וכ� . תעט, רלג' עמ, )רעא' עמ" הגאו� החסיד"א ב"המוזכר כתלמיד הגר, יהודה עדיל' לר(" אפיקי יהודה" )ול(
  ".ו בזה"כבר הודיענו מהרנ: "קטו' עמ, "רדיפי מיא"בספרו 
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 )ראשיתעל חומש ב(ד� צד , ב"תלמידו של הנצי, חיי� ירמיה פלנסברג' לר, "דברי ירמיהו" )זל(
  ".ג� נעול"מביא 

  .מביאו עשרות פעמי�, א אב� עזרא"על ר' פי, "מחוקקי יהודה" )חל(

החכ� וויזל "מביא , ד"פסקא יו' א' א ס"ח )פלעקלש א"הגאו� ר(" תשובה מאהבה"ת "שו )טל(
י וא� ישב בבית די� שלו מאז שנת "והנה הוא היה תלמיד מובהק של הנוב]". לתורה[בביאורו 

והתשובה נכתבה . י"והוא ודאי ידע מה דעת רבו הנוב )ב"תקמ, ה אחרי פריצת המחלוקתשנ(ג "תקמ
  . י"ובחייו של הנוב, הרבה אחרי המחלוקת, ג"בשנת תקנ

" אשד הנחלי�"ומחבר ") שאגת אריה"נכד ה(אברה� ב�אריה ליב שיק ' לר" זרע אברה�" )מ(
ו "נה' דעת הרב ר"� הספר בתקוני� ובסו 65, 18' לז ועמ, יז, עו' עמ, בספרו על מדרש משלי

  "ל"זצ

  "עיי� יי� לבנו�"ד� קנה כותב ) מרוקו(יוס� משאש ' של הגאו� ר) עניני חנוכה" (נר מצוה) "מא(

ומה מאד המתיק "' ה ומה שקשה וכו"ד' ו' ח סי"א או"ח, עזריאל הילדסהיימר' ת ר"שו) מב(
  .'ז וכו"ו בספרו יי� לבנו� כי עי"המלי� המפואר רה

אוצר "וכ� סידור , על מדרש רבה ותנחומא" ע� יוס�"מחבר (חנו" זונדל לוריא ' הגאו� ר] מג[
מביא דברי . ד� פג, על פרקי שירה, "כנ� רנני�"ובספרו , על עי� יעקב" ע� יוס�, "התפילות

  ו"רנה

" עקדת יצחק"בעל הביאור המפורס� ל) תלמיד חת� סופר(הרב חיי� יוס� פאללאק ) מד(
  ".יי� לבנו�"מביא דברי ) ד� קא, דברי�(' ש� בתחילת שער ק, )הי עראמ"לר

  5או  3' עמ, חיי� הירשנזו�' לר" בירורי המדות] "מה[

  מזכיר שעיי� בספר הביאור, קלט' עמ") בעקבות היראה"מחבר (קפל� . א. הרב א] מו[

, לויינשטיי�יחזקאל ' ר, שלמה פישר מעיד כי ראה שמשגיח ישיבת פוניביז' הגאו� ר] מז[
  ו"השתמש בכל ספרי רנה

, דרוש ראשו�, "מדבר שור"עיי� (ו "הגאו� הרב אברה� יצחק הכה� קוק ביסס כמה מדבריו על רנה] מח[

וקרא , וא� הצטער שנעל� ממנו הספר לזמ� מסוי�. )סעי� א' ח א"או, "ה"מצוות ראי"וכ� ; הערה כא, ו"ד� ט
  .)א"א אגרת י"ח, "ה"יאגרות הרא("" פניני�" "יי� לבנו�"דברי 

. ו ומפעלו"פעמי� רבות היה משבח בשיחותיו את רנה, צ רבי צבי יהודה קוק"הגה, בנו )טמ(
ל באו שני אברכי� "בימי סבו הרב שלמה זלמ� זצ. ופע� סיפר לנו מעשה שהוא היה לו עד

חדר בעת שהמתינו לו ב. לבקש ממנו טובה מסוימת )ה"הראי(לבית בנו הרב " היישוב היש�"מ
ה� היו מדפדפי� , עד שיגמור לסיי� דבריו ע� מי שהיה אז אצלו בחדר, החיצו� לבית מדרשו

התחילו " יי� לבנו�"כאשר להפתעת� מצאו ש� את ספר . בספרי� שהיו לו בחדר ההמתנה
לשמע המהומה יצא לש� ". הציוני"בדברי קנטור וטרוניא נגד הרב , ביניה� בצעקות מרות

הביע נגד� , כאשר אמרו לו את תלונת�. לברר על מה הרעש, ז"רש, ה"אביו הזק� של הראי
והרי יש בו ? נזדעקת�" יי� לבנו�"נגד קדוש וטהור כמו "ונימק , מלת גנאי שאנו לא נדפיס פה

כי בלי , הוא יחודי בכ" שלימד אותנו יסוד. מעלה שאי� בהרבה אחרי� משאר מחברי הספרי�
על מי , דעו איפוא. אפשר לו לאד� להיות גדול בתורה להקדי� מוסר ויראת שמי� עמוקה אי

 .ה"עד כא� סיפר רצי!" ?את� מתלונני�

ועליו הרבה , ו לספר ויקרא"ה שהוא ראה בעיניו עותק של פירושו של רנה"ועוד אמר רצי
כלומר . ישראל סלנטר' מורו של גאו� עול� ר, י של רבי זונדל מסלנט"הערות תורניות בכת

 .ההואהיה לומד בספר 
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 על התנגדות�כבר ידעו  )י� שהוספנו על דבריוארבעעשרה רבני� שספר הרב ליפשי� ועוד (כל אלו , וכאמור
וכעת נסיק . ו"כ חיבבו והעריכו את דברי רנה"ואעפ, וסייעתיה" נודע ביהודה"של הגאו� ה

וקת בי� כי זו מחל, אי� לנו לתמוה" נודע ביהודה"אמנ� על הגאו� . מסקנא שהיא ישרה ונכונה
והיא מקללת חורב� , וכמו שהיה לנו לעולמי� מאז תלמידי בית הלל ובית שמאי, חכמי ישראל

י� הרבני� חמשחי לפני " נודע ביהודה"אבל הרי הגאו� . ל"ל מדברי מהר"בית מקדשנו וכנ
הוא לא היה יכול אז להתחשב בדעת� או לשקול שוב את . החשובי� המפורטי� לעיל

י� הרבני� חמשומבזה את , ו"בזמננו שהוא נכנס לפולמוס נגד הרב רנה אבל מי ומי. עמדתו
יש , "לא ידעו דבר מכל הפולמוס הציבורי ומכל טענותיו של הנודע ביהודה"ל כאילו ה� "הנ

, ולמזהיר ולנזהר. ")ח"של מבזה ת(בזה יותר מאשר שמ� של גסות רוח וג� חשש אפיקורסות 
 ".שלומי� ת� כמי נהר

����   

וראה " יי� לבנו�"א ראה לספר "שמא אפשר לומר כי הגר. להזכיר הערה מעניינת מצאנו לנכו�
ו את "מה שלא היה עושה אילו היה שולל ח, ל"וא� ציטט ממנו מאמרי חז" בר סמכא"בו 

  :וכ" כתוב ש�". עי� טובה"', נביא הערה להל� מ� הנדפס להל� בפרק ב. הספר

אי� אד� : "ל היא"אבל הלשו� המדוייקת של חז: אמר המגיה(" אי� אד� מת וחצי תאותו בידו: "ל"וכאמר� ז"

אבל מה שיש להתפלא . )פ זכרונו"אלא שהמחבר כתב את המאמר ע. לד, ר א"קוה, "יוצא מ� העול� וחצי תאותו בידו
וכיו� . י"א באגרתו לבני ביתו בדרכו לא"כא� הוא שהרי מלי� אלו ה� בדיוק לשונו של הגר

והוא זמ� רב אחרי , "עלי� לתרופה"ס בש� "אשונה בשנת תקשהאגרת ההיא נדפסה לר
ובכ� אפשר לומר לאיד" גיסא כי ייתכ� . א"ו מהגר"ודאי לא העתיק רנה, "יי� לבנו�"הדפסת 

. ל"שנדפס לראשונה בשנת תקה, "יי� לבנו�"הוא שראה סגנו� זה ב )ח"שנפטר בשנת תקנ(א "שהגר
ו "סמ" על סגנו� רנה, "כל רז לא אניס ליה" אשר, א"פלאי הדבר שהגר, וא� כני� הדברי�

ויש כא� אישור עקי� . ר"ולא רק מה שנדפס בקוה, ל"שסגנונו הוא העתקה נכונה ממאמר חז
 !).א"מפי הגר, נוס� לסמכותו של ספרנו ומחברו

����   

. וכ� רוב המדרשי�, " כמעט בעל פה"אי� ספק כלל שהמחבר היה גאו� עול� וידע כל התנ
אשר חלק גדול מה� הוא איננו , י הציטטות המרובות שהוא מביא"ע עובדא זו מתאשרת

, ובמהדורתנו זאת תיקננו אות�. [ל"מביא בלשו� המדויקת של הפסוק או של מאמרי חז
אלא סמ" על , הוא לא העתיק אות� הדברי� מ� ספרי� שהיו פתוחי� לפניו, כלומר]. ד"בס

כי טבע הדברי� הוא שכאשר מחבר עסוק [! וזה מפליא אותנו כמה היה לו בזכרונו. זכרונו
כי זה מקלקל לו את רצ� . אי� לו את היכולת להפסיק ולעיי� בקונקורדנציות, ביצירה הגיונית

בתלמוד , ""ומפני שהוא לא הכניס תו" רצ� כתיבת דבריו מה ה� המקומות בתנ]. ההגות
אות� המקורות וה�  מי שהוא אחר הכי� והדפיס )ל"שנת תקה(במהדורה הראשונה , ובמדרשי�

ד את המקורות שהביא "ואני השלמתי אחריו בס. )ולא מתו" הטכסט(הנמצאי� בצד הד� המודפס 
מילתא גנאה : "ל"אמרו חז. אבל עלי להודות כא� על חסרו� מסוי�. ל"הרב המחבר מדברי חז

נה ראשו' " המודפסי� ש� במהד"חלק גדול מהמקורות לתנ. :)ק צב"ב(" קדי� אמרה, דאית ב"
אבל לא היתה באפשרותי לעבור על , ביגיעה גדולה נסיתי לתק� חלק מה�. אינ� מדויקי�

 .וע� הקורא הסליחה על השגיאות שעדיי� נותרו !)כי המה כמה וכמה אלפי�(כול� 

כנראה . י לפרקי אבות"עוד יש להעיר כי בכמה מקומות מהספר הרב המחבר מביא מדברי רש
ובטעות , י"י רש"הודיע שאלו לא נכתבו כלל ע ")ש� הגדולי�("א "נעל� מעיני המחבר שהרב חיד

 .י"ייחסו אות� הדברי� לרש

ונראה בכמה מקומות , יש כמה הסבורי� שסגנונו של הרב המחבר הוא ארו" מדאי ::::הערההערההערההערה

יש להשיב לה� כי ג� מבני דורו של הרב . בספרו שהוא כאילו כופל את דבריו שוב ושוב
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' ה ר"לפני ד, זאת ענה הרב עצמו בדבריו בתחילת פרק ששי לאבות לה� ולביקורת. חשבו כ"

כי א� תעמיק , ואל תאמר ארכו הדברי�, שי� לבב" לכל מה שדברנו: "כדלהל�, יהושע ב� לוי

יש תוספת פרטי� , בלבו של המחבר יש מחשבות רבות, כלומר". העיו� תבי� כי קצרנו מאד

מה שלא הזכיר במפורש הוא רומז עליה� אבל מ, אמנ� הוא מנסה לתמצת אות�. שוני�

וכיוצא בו מחברי� , "דעת תבונות"ל בספרו "וכ" ג� אירע לרמח. מכיווני� שוני� בחזרותיו

 .כמוב� למבי�, חשובי�

. עוד יש להעיר כי הרב המחבר מצא שהמשניות שבמסכת אבות חלוקות לשלושה עניני�
גמילת "; )תכונותיו ומדותיו, תיקו� פנימיותו של האד�(" עבודה"; )מחשבות האד� בינו לבי� קונו(" תורה"תיקו� 
 .)יחסי� שבי� האד� לשאר הבריות(" חסדי�

כלומר כיצד מוטל על האד� לנהוג בעניני תיקו� המחשבה , "חכמה"רעיו� מרכזי בספר הוא שה
שבכתב , ורהי הת"המוסר לנו ע, ה"י הקב"נודעו לנו רק ע )ויש לזה השפעה ג� על המעשי�(והמדות 

� "המלבי. לא היה האד� יודע כיצד יעשה, ומבלעדי גילוי זה. איזה דר" נל" )הבא מסיני(פ "ובע
מי זה "והנה זה הוא פסוק מפורש . )'פרק א(בפירושו למשלי ] בעקבות הרב המחבר[הזכיר זאת 

 .)יב, תהלי� כד(" בדר" יבחר] 'ה[יורנו ', האיש ירא ה

שינו במקצת  )ח"שנת תרנ(במהדורה שנייה של הספר . הדורתנועוד הערה אחת נעיר בעני� מ
אמנ� ההקלדה של . )כנראה מחמת פחד הצנזורה הרוסית(כמה מלי� ממה שהיה במהדורה ראשונה 

חזרנו , אבל במקומות שגילינו את השינויי�, מהדורתנו זאת היא על פי המהדורה השנייה
  .פ המהדורה הראשונה"לתק� ע

 אכת הקודשכן דברי העוסק במל

 משה צוריאל
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  פרק ראשון

  משנה א

יַני ל ּתֹוָרה ִמּסִ ה ִקּבֵ עַ , מׂשֶ ַע ִלְזֵקִנים, ּוְמָסָרּה ִליהֹוׂשֻ , ּוְזֵקִנים ִלְנִביִאים, ִויהֹוׂשֻ
דֹוָלה י ְכֶנֶסת ַהּגְ ה ְדָבִריםֵהם ָאְמרּו . ּוְנִביִאים ְמָסרּוָה ְלַאְנׂשֵ לׂשָ ֱהוּו ְמתּוִנים , ׂשְ

ין ּדִ ה, ּבַ   :ַוֲעׂשּו ְסָיג ַלּתֹוָרה, ְוַהֲעִמידּו ַתְלִמיִדים ַהְרּבֵ

  "מסירה"טע� לשו� 

". מסר תורה למשה"ה "ולא תני המקו� ב" קבל"גבי משה תני  ".משה קבל תורה מסיני"
". כנסת הגדולה ומסרה ליהושע ונביאי� מסרוה לאנשי", "מסירה"ובאינ" תני לשו� 

יוסי ב� ". "אנטיגנוס איש סוכו קבל משמעו� הצדיק", ומאנטיגנוס ואיל" הדר ותני לשו� קבלה
וכ� בכלהו ולא תני עוד לשו� , "יועזר איש צרידה ויוסי ב� יוחנ� איש ירושלי� קבלו מה�

ו כמ, מקרי דבר הנמסר מיד ליד" מסירה. "משו� דאיכא טובא בי� קבלה למסירה". מסירה"
והמוסר מכוי� . שנמסרו לרשותו של פינחס ושרי הצבא, "וימסרו מאלפי ישראל" )ה, במדבר לא(

? מאי לשו� מסירה, אמרו אידי אסברא לי )'מ ז"ב(ובגמרא . לאד� ידוע למסור לו אותו הדבר
והנות� לא נתכוי� לתתו לו , אבל מקבל אפשר שיקבל הדבר. כאד� המוסר דבר לחבירו

פ "שנקרא מקבל אע, ובא אחד וקבלו, ר ולא נתכוי� לאד� ידוע"זורק דבר לרהוכגו� ה, בייחוד
א� יודע הרב שיש לו תלמיד , וכ� לעני� השתלשלות התורה מדור לדור. שלא נמסר לו הדבר

יוכל למסור לו בייחוד התורה , איש מלא רוח חכמה ורוחב לב, מוכ� לקבל כל דברי התורה
וא� אי� . לפי שמסר התורה ביד תלמידו, "מוסר"רא ואז נק, לפי שיש בו לב לקבל הכל

אז לא יוכל למסור לאחד מה� , בתלמידי הרב איש מסויי� שיודע בו שיש בו כח לקבל הכל
כי , "מקבל"והתלמיד המצליח שביניה� ולומדה נקרא , אלא ילמדנה לתלמידי� רבי�, התורה

כי ידע משה שיש ביהושע , "ירהמס"ומשו� הכי גבי יהושע תני לשו� . הוא קבלה ולא האחרי�
ונאמר , "קח ל" את יהושע ב� נו� איש אשר רוח בו" )יח, במדבר כז(וכמו שנאמר , לב רחב לקבל

פירוש מנעוריו היה , "ויהושע ב� נו� מלא רוח חכמה כי סמ" משה את ידיו עליו" )ט, דברי� לד(
עליו ושמהו לנגיד במצות  כי סמ" משה את ידיו] לכ"[וראיה , יהושע ב� נו� מלא רוח חכמה

חדר (" ג� נעול"וכמו שפירשנו בבית שני מספר , לפי שלא היה כמותו בכל אנשי דורו, ה"הש� ב

וכ� מיהושע ואיל" עד סו� ימי אנשי כנסת הגדולה היו בכל דור ודור נביאי� ואנשי . )'חלו� ה', ז
משו� הכי תני בכלהו , והיו מוסרי� התורה בכלליה ובפרטיה לחכמי לב, רוח הקדש בישראל

מה שאי� כ� מאנשי כנסת הגדולה ואיל" שמתו נביאי� אחרוני� חגי זכריה ". מסירה"לשו� 
ולחתו� " )כד, דניאל ט(ופסקה הנבואה מישראל כמו שניבא דניאל , ומלאכי ודניאל וחבריה�

והדורות שבאו אחריה� לא היו עוד ביניה� אנשי מופת שיכולי� לבטוח עליה� , "חזו� ונביא
ועדיי� לא ידעו מי מ� . קבעו מדרש ולמדו התורה ברבי�? מה עשו. שיקבלו הכל מפי המוסר

ולהכי משמעו� . ואותו שהצליח נקרא מקבל, הדור התלמידי� יצליח לקבל הכל ולהיות נשיא
אלא לימדו , עוד התורה לתלמידיה�" מסרו"לפי שלא , "קבלה"הצדיק ואיל" תני בכולהו לשו� 

משה רבינו ] ואמנ�[מיהו . ואחד או שני� בכל דור הצליחו לקבל כל התורה כולה, לכל איש
ואפילו הכי תני , ב לב לקבל הכלה שיש בו רוח"וידע הקב, שהיה אב בנבואה וחכ� מכל אד�

היינו טעמא דלא דמי ה" למסירה שמסרו דור , ה מסר תורה למשה"ולא תני הקב, משה קבל
שכל אחד מסר התורה לתלמיד היותר הגו� שבדורו ושמהו לנגיד במצות , דור לתלמידיה�

ע שה� וכ� יהושע לזקני� יד. כמו שעשה משה ליהושע שלא היה בדורו גדול ממנו, ה"הש� ב
, דוד ושלמה בדורות�, שמואל בדורו, כמו עלי בדורו, וזקני� לנביאי�, גדולי� מכל ישראל

' והיה טוב בעיני ה, ה על הר סיני רצה ללמד התורה לכל ישראל"אבל כשבא הקב. וכיוצא בזה
באמור " )י, דברי� ד(וכמו שנאמר , כי אי� צרות עי� למעלה, א� היו כול� מוכני� לקבלה מפיו

, אלא שישראל לא יכלו לסבול ונמנעו מלקבל". אלי הקהל לי את הע� ואשמיע� את דברי 'ה
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ובקשו ממשה שיהיה הוא לבדו , "ומתנו' א� יוספי� אנחנו לשמוע וגו" )כב, דברי� ה(שכ� אמרו 
ודמיא . 'וגו" אלהינו' קרב אתה ושמע את כל אשר יאמר ה" )כד, דברי� ה(כמו שאמרו , המקבל

נהגו החכמי� שקמו אחרי דור אנשי כנסת הגדולה שלמדו התורה לכל בני ממש למנהג ש
ה רצה ללמד לכל ישראל ומשה לבדו "וכ� הקב. ואחד או מעטי� בכל דור הצליחו לקבל, אד�
שמשה ' פ שהיה גלוי לפניו ית"ואע". משה קבל"ולפי שלא כיו� למשה בייחוד שפיר תני . קבל

כל מקו� נהג עמה� כדרכי טובו והראה לה� שאינו חפ� מ, לבדו יכול לקבל מפיו ולא ישראל
וה� ה� דרכי . אלא שזכות המקבלי� גור�, ושרצונו לגדל את כול�, למנוע טובו משו� בריה

כמו שמצינו ששולח נביאיו לבני אד� להזהיר� שישובו בתשובה וינצלו מ� , ה"המקו� ב
בכל דרכיו ועושה את ' כי צדיק ה ,פ שגלוי לפניו שלא יתנו לב לשוב מאיולת�"אע, הפורענות

 .וכדאפרש עוד במשנתנו, רוח ח�' וכמו שבארנו בס, שלו

  "סיני"טע� שהוזכר כא� 

בשלשה מקומות נאמרה : יוסי הגלילי אומר' ר"אמרינ�  )'פרשה ב(בתורת כהני�  ".מסיני"
י� ולא תני תנא דיד� נמי אר� מצר". באר� מצרי� ובהר סיני ובאוהל מועד, תורה למשה

שהרי פרשת , וליכא למימר שכל התורה נאמרה למשה מסיני ונשנית באהל מועד. ואהל מועד
, "לכ�' עמדו ואשמעה מה יצוה ה" )ח, במדבר ט(וקאמר , פסח שני נאמרה אחר שהוק� המשכ�

ויקרב משה את " )ה, במדבר כז(והרי פרשת נחלות שנאמר בה . מכלל שלא נאמרה לו עדיי�
ותו אמאי תני . והיה בסו� ארבעי� שנה, כלל שלא נאמרה לו עדיי�מ, "'משפט� לפני ה

משו� דתנא דיד� לא נחית להשמיענו באיזו מקומות "! ה"קבל תורה מהקב"ולא תני " מסיני"
. ונשנית בערבות מואב, דזיל קרי בי רב הוא שנתנה בשלשה מקומות, נתנה תורה לישראל

, בכל המקומות לא דבר רק במשה לבדוובתורת כהני� לא מייתי לה אלא לאשמועינ� ש
אבל משנתנו שנויה ללמדנו . וכדבעינ� למימר, ומיעט את אהר� וכל ישראל מ� הדברות

ה ראש המקבלי� "ושהיה משה רבינו ע, ושנשתלשלה באמונה, שלשלת הקבלה מדור לדור
ל כי ממעמד הר סיני נודע לכל ישרא". מסיני"ומשו� הכי תני , שקבל תורה מפי הגבורה

הנה אנכי בא אלי" בעב הענ� בעבור " )ט, שמות יט(וכמו שכתוב , שמשה אמת ותורתו אמת
כלומר על ידי כ� יאמינו ג� ב" הדור הזה וכל ". ישמע הע� בדברי עמ" וג� ב" יאמינו לעול�

ואי� דומה ל" בדבר , שאתה לבד" נביא אמת מקבל תורה ומצוה מ� השמי�, הדורות עד עול�
ה על הר "ואילו לא נגלה המקו� ב. עמד הזה נתבררו לישראל עיקרי� גדולי�י המ"כי ע. הזה

כמו בדברות מצרי� ודברות , והיה מוסר תורה למשה בחשאי, סיני ללמד תורה לכל ישראל
כי הנבואה עני� קשה על האד� א� לא , אפשר שהיו מטילי� ספק בנבואה ובתורה, אהל מועד

ושמעו קול אלהי� חיי� מדבר מתו" , ה לעיני כל הע�"ולכ� נגלה הש� ב. תתברר במופת גדול
מכלל שהיה ". היו� הזה ראינו כי ידבר אלהי� את האד� וחי" )כא, דברי� ה(וכמו שאמרו , האש

כי ראו , ה במשה מכל ישראל"וכ� נתברר לה� למה בחר הש� ב. קשה עליה� עני� הנבואה
שהרי היו באותו , ק משה לבדושאי� בכח שו� נביא וחכ� לסבול קבלת התורה בנבואה ר

קרב אתה " )כד, דברי� ה(והודו למשה ואמרו , המעמד כל נפשות בית ישראל ולא יכלו לסבול
למה בחר : "ולא יתרעמו ויאמרו, וכדפרישית לעיל, "אלהינו' ושמע את כל אשר יאמר ה

ה אמת כי לבד מש, ויוצא מזה עיקר גדול שנתברר לה�!". ?וכל העדה כול� קדושי�, במשה
אי� צרי" . בזדו� דיבר, וא� יעמוד נביא ויגיד תורה חדשה שקבל מ� השמי�, ותורתו אמת

שהרי אנחנו עדי ראיה ועדי , שלא נשמע לו, לומר א� יחדש מצות סותרות לתורת משה רבינו
ל "� ז"וכמו שאמר רמב". לא איש אל ויכזב וב� אד� ויתנח�"ו, ע� משה' שמיעה שדבר ה
מצוה , אלא ג� א� יחדש מצוה או אזהרה שאינה סותרת תורתו. )פרק ח(ורה בהלכות יסודי ת

שהרי נודע לנו מאותו המעמד שאי� בכח שו� ', כ כי שקר דיבר בש� ה"נדע ג, נוהגת לדורות
ושמא . וכדבעינ� למימר לקמ�, ה"בריה בעול� לקבל חקי תורה בנבואה זולתי משה רבינו ע

שהרי לא ? קבל� מפי הגבורה' רי� אשר צונו בש� היאמרו עוד מי יעיד א� את כל הדב
ושאר המצות נודעו למשה בחשאי בסיני ובאהל , שמענו כי א� עשרת הדברי� שדבר בפומבי

, עשרת הדברי� על הר סיני' כי טר� דיבר ה, לדעתי ג� על זה בא המופת לעיניה�. מועד
? ומני� לי זה. מ� לשולחוושיהיה ציר נא, הודיע תחלה מ� השמי� כי משה אמת ותורתו אמת
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משה ידבר והאלהי� יעננו , ויהי קול השופר הול" וחזק מאד" )יט, שמות יט(שנאמר , מ� התורה
על הר ' וירד ה" )כ, יט(כי אחריו נאמר , והמקרא סתו� מאד. והיה זה ביו� השלישי". בקול

ועדיי� לא , ו אלהי�וא� כ� קוד� לכ� מה דיבר משה ומה ענה. 'וכו" למשה' ויקרא ה' סיני וכו
לא " ענהו"וכ� . ולא אמר משה דבר, משמע לעתיד, "ידבר"ועוד שהכתוב אומר ? עלה אל ההר
שביו� השלישי קוד� שנקרא משה , ויראה לי שכ" פירושו? "בקול"ומהו ". יעננו"נאמר אלא 

ול ויהי ק"וספר הכתוב . היו קולות וברקי� וענ� כבד וקול שופר חזק מאד, לעלות אל ההר
ומה ה� הדברי� . משמיע דברי� בכל המחנה שעמדו בתחתית ההר, "השופר הול" וחזק

, כלומר משה ידבר אליכ� חקותי ותורותי, "משה ידבר והאלהי� יעננו בקול: "ואמר? ששמעו
כמו שקרה במצות פסח שני ובמעשה , וא� יקשה עלינו דבר או יעל� ממנו דבר, כי בו בחרתי

" בקול"ותהיה המענה , תמיד מענה על שאלתו" יעננו אלהי�", יוצאמקושש ובדיני נחלות וכ
ואי� מופת גדול מזה ועדות ". וישמע את הקול מדבר אליו" )פט, במדבר ז(כדר" , כלומר בנבואה

שבחר , ה מ� השמי� אומר באזני כל ישראל"ב' מעדות ה, יותר נאמנה על דברי משה ותורותיו
משה "והיינו דתני . שיקבל בנבואה' להגיד לה� דבר ה וביניה�' במשה ושיהיה עומד בי� ה

והפרסו� הוא , כלומר מפורס� לכל ישראל שמשה קבל תורה מפי הגבורה, "קבל תורה מסיני
 . כי מעמד הר סיני יוכיח, מסיני

הביא פירושו ', במשנה ראשונה לפרק א, ר הירש לפרקי אבות"בפירושו של רש: אמר המגיה[
ובתרגומו , אבל הזכרה זו היא רק במקורו הגרמני. ס הדבר לאומרוו וא� ייח"זה של רנה

, ו"ד� ט, "עטרת צבי"אבל בתרגומו העברי הנקרא . )פלדהיי�' מהד, "ר הירש"סידור רש("האנגלי 
וחושבי� המתרגמי� , וכ� לא ייעשה". אחד מהפרשי�"השמיטו את ש� האומרו וכתבו סת� 

 .]רשר הי"שה� חכמי� ונבוני� יותר מאשר רש

  יהושע ומעלתו

 :)עירובי� נד(וכדאמרינ� בתלמוד , פ שמשה למד תורה לכל ישראל"אע ".ומסרה ליהושע"
ג שבכניסת� לאר� חיו "ואע. לא מסר התורה בייחוד אלא ליהושע', וכו" כיצד סדר משנה"

שנאמר , ה"ב' יהושע היה לראש סנהדרי� ולנשיא אחריו במצות ה, אלעזר הכה� ופינחס בנו
', וגו" וסמכת את יד" עליו' קח ל" את יהושע ב� נו� איש אשר רוח בו וגו" )יט(יח, בר כזבמד(

, דברי� לד(וכעדות הכתוב . ה לבדו מבי� מצפוני הלב"ב' כי ה, ומסתמא לא היה כמותו בישראל

כלומר אלולא שהיה מלא ', וגו" ויהושע ב� נו� מלא רוח חכמה כי סמ" משה את ידיו עליו" )יט
ה מצוה למשה שיסמו" את ידיו עליו "ב' לא היה ה, הי� בחכמה יותר מכל ישראלרוח אל

 .וכדפרישית לעיל, לשומו לנגיד תחתיו

, יהושע כד(ונפקא ליה מקרא שנאמר . ה� חכמי דורו הסנהדראות הגדולות ".ויהושע לזקנים"

', וגו" רי יהושעכל ימי יהושע וכל ימי הזקני� אשר האריכו ימי� אח' ויעבוד ישראל את ה" )לד
ואי� ספק שהיו כול� אנשי הרוח וחכמי . מכלל שמה� יצאה תורה לישראל אחרי מות יהושע

ה עד יו� גלות האר� ועד מות "כי מיו� שנגלה הנבואה על מרע, והיו ביניה� נביאי�, לב
נביא מקרב" מאחי" " )טו, דברי� יח(וכ" נאמר . הנביאי� האחרוני� לא נסתלקה נבואה מישראל

' ויעל מלא" ה" )א, שופטי� ב(ומיד אחרי יהושע והזקני� נאמר ', וגו" אלהי"' כמוני יקי� ל" ה
 .ל אמרו שהיה פינחס"ורז', וסליק נביאה דה: ותרגו� יונת�', וגו" מ� הגלגל

  נבואה איננה מועילה למע� ידיעת התורה

ואפילו הכי , ראלכבר פרישית דמימות משה ואיל" לא פסקה נבואה מיש ".וזקנים לנביאים"
היינו לאשמועינ� אגב ". ויהושע לנביאי�"ולא תני , "ויהושע לזקני� וזקני� לנביאי�"תני 

וצריכי� נביאי� לקבל מזקני� התורות והחקי� , אורחא שאי� הנבואה מועלת לקבלת התורה
וא� אינ� מקבלי� מפי . לפי שקבלו� מרב� ורב� מרב� עד הלכה למשה מסיני, והמשפטי�

כלומר נביא מופלא , כי משה רבינו לבדו היה נביא תורה, לא ישיגו אות� בנבואה, עההשמו
ושאר הנביאי� נבואת� דברי תוכחות . בכחו מכל הנביאי� ויכול לקבל תורות וחקי� בנבואה

והטובות , ומנבאי� על פורעניות המוכנות לעוזבי� ארחות יושר, לע� שילכו בדר" הטובה
וגוזרי� א� יצאו , � על הגזרות היורדות על ע� וע� טר� תבואנהומנבאי, שיגיעו לצדיקי�
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וכדאמרינ� , אבל לקבל תורות והלכות בנבואה אי אפשר. וכל כיוצא בזה, למלחמה או לא
. שהחזיר� עתניאל ב� קנז בפלפולו, גבי הלכות שנשתכחו בימי אבלו של משה .)תמורה טז(

וזהו . פ שהיו נביאי� ביניה�"ואע, �ולולא שהחזירו� בפלפולו לא היה דר" אחר לדעת
דברי� (ולדעתי על זה אמרה תורה . ההבדל הגמור שבי� נבואת משה לנבואת שאר כל הנביאי�

כי ידיעת פני� אל פני� , "פני� אל פני�' ולא ק� עוד נביא בישראל כמשה אשר ידעו ה" )י, לד
 . ואהוה� ה� חקי התורה ומשפטיה שנודעו לו בנב, היא שפע אור החכמה

  ההבדל שביניה�, משה ושאר הנביאי�

אלא שלא , שבלשו� הקדש יורו כול� על היסוד הזה" פני�"ויש אתי דברי� על הוראת מלת 
אל ' ודיבר ה"אמרינ�  :)ברכות סג(ובפרק הרואה . אארי" בפירוש דברי� שאינ� נוגעי� למשנתנו

והיינו כדברינו ". ני� בהלכהאני ואתה נסביר פ, משה, ה למשה"ל הקב"א, משה פני� אל פני�
נסביר פני� "וזהו , דפני� אל פני� היינו אור החכמה וחוקי התורה והלכותיה שקבל בנבואה

ולכ� אחד מעיקרי תורתנו להאמי� שלא ק� . כלומר לא ע� זולת". דייקא" ואני ואתה, בהלכה
לחדש דבר מפי שלא יוכל אד� לעמוד ו, כי קיו� התורה תלוי בעיקר זה, נביא בישראל כמשה

לומר כי פירוש , ואפילו לפרש מצוה ממצותיה של תורה, אפילו א� אינו סותר תורת משה', ה
". לא בשמי� היא"אי� אנו שומעי� לו וכמו שכתוב , זה קבלתי בנבואה ושכ" ההלכה

שאי� חכ� "לא אמרו ". אלה המצות שאי� נביא רשאי לחדש דבר מעתה" .)מגילה ג(וכדאמרינ� 
ונתנה , אלא שחדשו בארח חכמת�, כי כמה דברי� חדשו חכמי� וגזרו גזרות, "שרשאי לחד

אבל אי� רשות ". ועשו סייג לתורה"בבבא  )א, אבות(וכדאפרש , תורה רשות לחכמי� לעשות כ�
מהוד" " ונתת מהוד" עליו" .)ב עה"ב(והיינו דאמרינ� בגמרא , לנביא לחדש בנבואה דבר תורה

אוי . ופני יהושע כפני לבנה, זקני� שבאותו הדור אמרו פני משה כפני חמה, ולא כל הוד"
וגדול , פ שיהושע ב� נו� היה מלא רוח חכמה"אע: פירוש". לאותה בושה אוי לאותה כלימה

, להאלא מקצתו לעני� הנהגת ישראל והממש, לא היה עליו כל הודו של משה, מכל ישראל
שבו בארנו הוראת " מגדל הלבנו�"ובספרנו ". וית� עליו הוד מלכות" )כז, א כט"דהי(וכעני� 

הוד ] שרתה על יהושע[לא . פירשנו כל זה ברחבה" הוד והדר, תפארת, יופי"לשונות של 
ולכ� זקני� שבאותו הדור שעמדו רגליה� על הר , כי לא ק� נביא בישראל כמשה, נבואתו

שכל� לא יכלו לסבול הדבור חו� ממשה , נבואת משה מכל ישראלסיני וראו הבדל 
כי כמו , המשילו אורו של משה לפני חמה ואור של יהושע לפני לבנה, וכדפירישת לעיל

ולא כ� הלבנה שלא קבלה אורה מיוצר , ה"שהחמה לבדה קבלה אור מיוצר בראשית ב
, אור התורה והחכמה בנבואה' כ" משה רבינו לבדו קבל מ� ה; המאורות אבל נגהה מ� החמה

, אלא מתורת משה רבינו ה� צריכי� לקבל, ושאר הנביאי� אינ� מקבלי� אור זה מיד עליו�
, "פני יהושע, פני משה: "ולהורות על ההבדל הזה אמרו". וזקני� לנביאי�"וכדתני משנתנו 
, החכמהלאורויי ל� שמדברי� על חקי התורה ו, "משה כחמה ויהושע כלבנה"ולא אמרו סת� 

תאיר לאר� , וכמו הלבנה כשהיא מקבלת אור החמה". פני� אל פני�"וכמו שפירשנו על 
זוכי� להיות חכמי� ונביאי� ויאירו לבני , כ� המקבלי� אור מתורת משה רבינו, ולדרי� עליה

ושבחטאת ישראל , וכשראו זקני� שלא יקו� עוד נביא כמשה. אד� בחכמת� ובנבואת�
בגללכ� לאמר ג� אתה לא תבא ' ג� בי התאנ� ה" )לז, דברי� יא(ו שכתוב כמ, נגזרה עליו מיתה

שגרמנו , אוי לנו לאותה כלימה, אוי לנו לאותה בושה"נפלו בבושת פני� ואמרו , "שמה
וזה הפירוש ". שאי� לנו תמורתו ואי� לנו כיוצא בו, שיסתלק המאור הגדול הזה מ� העול�

לפי שיהושע הוא תלמיד , שה לחמה ויהושע ללבנהלא כמו שפירשו שהמשילו מ, נראה נכו�
ולכ� אמרו , והזקני� לא קבלו כמוהו, כמו שהלבנה מקבלת מהחמה, משה וקבל ממנו תורה

ואי� צור" להשיב על . אוי לאותה בושה שלא היינו משרתי� את משה לקבל ממנו כיהושע
וג� . אוי לאותה בושה עד שיאמרו' כי חלילה לה� שיקנאו ביהושע אשר בחר בו ה, פירוש זה

ובתורת כהני� ". ויהושע לזקני�"וכדתנ� , הזקני� היו נביאי� ובעלי הרוח כמפורש בתורה
ג "והכי נמי י, וממעטינ� אהר� וכל ישראל שלא היו בדיבור, מקומות נתנה תורה' דקתני בג

ולא ג מיעוטי� ללמדנו שנאמרו למשה "וכנגד� י, דברות שבתורה שנאמר בה� למשה ולאהר�
. כל זה להוציא מלבנו שהיה נביא בישראל זולת משה שקבל חקי� ותורות בנבואה. לאהר�
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וכבר אמרנו  שהמקבלי� מתורת משה זוכי� . אלא הכלל קיי� שלא ק� נביא בישראל כמשה
שורה אלא על חכ� גיבור ] השכינה[ )הנבואה(אי� " .)שבת צב(וכדאמרינ� , להיות חכמי� ונביאי�

ונוס� על , כי היו חכמי� ובעלי השמועות, ולכ� דור לדור מסרו התורה לנביאי�. 'וכו" ועשיר
והיו ראויי� ביותר שתמסר , והיו מלאי� שכל ובינה ודעת קדושי�' זה נחה עליה� רוח ה

 .לפי שהוא מפרש עיקר אחד מעיקרי תורתנו באמת, וכתבתי כל זה בקצרה. לה� התורה

שהיו בגלות בבל שהיו חכמי� גדולי�  ."ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה"
שהיו , רעליה ומרדכי וחבריה� רבי�, שריה, נחמיה, זרובבל, וביניה� נביאי� אחרוני� וברו"

לפי שהיו הכנסיה הקדושה " כנסיה הגדולה"ונקראו , כול� ראויי� למסור לה� התורה כלה
� אחרי שנתמעטו ותקנו לכל ישראל תפלות קבועות להתפלל בה, שהחזירו העטרה ליושנה

ואולי . ג� למדו� התורה ותקנו תקנות טובות. הלבבות בגלות ונשכח לשו� הקדש מפיה�
אלא מימי עזרא ואיל" עד שמעו� הצדיק היתה תמיד כנסיה גדולה , שלא היו כול� בדור אחד

ולפי שאנשי כנסת הגדולה מסרו התורה דור אחר דור . חכמי� גדולי� קרובי� לנביאי�] של[
וכבר נסתלקה הנבואה משמתו נביאי� אחרוני� חגי זכריה ומלאכי שהיו בסו� גלות , הזה לז

ללמדנו שעד אנטיגנוס , הוצר" לאשמועינ� שמסרוה לאנשי כנסת הגדולה עד אנטיגנוס, בבל
, ומש� ואיל" לא היו עוד אנשי חיל כאלה. עדיי� היו גדולי� חקרי לב ראויי� למסירת התורה

 .וקבלו זה מזה

כשראו אנשי כנסת הגדולה בחכמת� שמזמנה ואיל" נחת�  ".מרו שלשה דבריםהם א"
חד , צוו שלשה דברי� לנשיאי הדורות שיבואו אחריה�, ויתמעטו הלבבות, אי� עוד נביא, חזו�

 .וחד בגמילות חסדי�, חד בעבודה, בתורה

  ההבדל בי� העיו� בדיני� לבי� העיו� בדברי המסורת והקבלה

ואבות התעודה , כלומר עד הזמ� הזה היה נפתח מקור הנבואה ."הוו מתונים בדין"
היו יכולי� לדו� ולשפוט צדק ומישרי� בי� , שבישראל מלאי� רוח אלהי� בתבונה ובדעת

, ולב� לב מבי� להבחי� בי� אמת לשקר, כי כמעט ידעו תעלומות לב בני האד�, איש לרעהו
ל מכא� ואיל" שמסתתמי� מעיינות אב. כ הוציאו לאור משפט"ועי, וכל רז לא אנס להו

קשה הדבר לשפוט , ולא אנשי� מלאי� רוח אלהי� בתבונה ובשכל, כי אי� חזו� נפר�, החכמה
ואי� זה דומה לשאר מצות . וצרי" מתינות רב והתבוננות לדו� די� אמת לאמתו, משפט צדק

ד� לד� ובי� שבהיות איש חכ� שקבל השמועות מפי רבו יודע להורות בי� , התורה ומשפטיה
שמלבד שצרי" לדעת דיני ] עניני ממונות" [די�"לאפוקי , נגע לנגע וכ� בכל הלכות התורה

ולחקור , עוד צרי" שכל ובינה גדולה להבי� מרמות ותחבולות בני אד�, התורה ומשפטיה
ונותנת לו " )'ו, אבות(מ בסו� משנתו "וכמו ששנה ר, כדי לדו� די� צדק, העניני� על בוריי�

וראיה גדולה מצאנו . וכדאפרש הת�, אלמא שה� עניני� נפלאי�, "ות וממשלה וחיקור די�מלכ
כמו שאמר , בקש לב מבי� לעשות משפט, ה שאל מה את� ל""אצל שלמה כשאמר לו הקב

ונתת לעבד" לב שומע לשפוט את עמ" להבי� בי� טוב לרע כי ' אתה המלכת וגו" )ט( ז, א ג"מל(
הא למדת כמה קשה לעמוד על עומק הדי� א� אי� בקרב ". בד הזהמי יוכל לשפוט את עמ" הכ

ולכ� הזהירו לשופטי ישראל ולנשיאיה� שיהיו מתוני� . השופט רוח אלהי� בשכל ובבינה
מיהו לא היו צריכי� להזהיר� על שאר מצות התורה והלכותיה שיהיו  מתוני� להורות , בדי�

כי לא תשכח " )כא, דברי� לא(כמו שכתוב , לכי ידעו שלא תשתכח תורה מישרא, כהוג� וכהלכה
וכדתנ� אנטיגנוס איש סוכו , ותהיה הקבלה הולכת ומשתלשלת מדור לדור באמונה, "מפי זרעו

ולפי שהכל בקבלה איש מפי איש תהיה תורת האחרוני� שוה . קבל משמעו� הצדיק וכ� בכלהו
ות וכמשמרות נטועי� בעלי דברי חכמי� כדרבונ" )א, יב(כמו שאמר קהלת , לתורת הראשוני�

ואי� דבריה� דומי� לדברי . פירשו החכמי� ה� אנשי הקבלה, "אסופות נתנו מרועה אחד
, זה אומר כה וזה אומר כה, כי דעות בני אד� שונות, הנשעני� על בינת� וחוקרי� מדעת�

, �אבל דברי חכמי� כול� פה אחד לה. ורוב דרכיה� עקלקלות, ולכ� כל היו� יגורו מלחמות
כ" , מה הדרב� הזה מכוו� את הפרה לתלמיה", ודומי� לדרבונות, ולכ� דבריה� מישרי�

, דברי החוקרי� אינ� קיימי�, וזאת שנית, :)חגיגה ג(" דבריה� מכווני� את האד� לדר" החיי�
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אבל דברי . כי האד� משתנה במחשבותיו, שכ� דרכו של אד� מה שיכשיר היו� יפסול למחר
וזהו שאמר , וחזקי� כמו מסמרות של ברזל הנטועי� בע� שלא ימוטו חכמי� קיימי� לעד

אלא אספו , לפי שה� לא הוציאו דבריה� מדעת�? וכל כ" למה". וכמשמרות נטועי�"
וזהו שאמר , ניתנו מרועה אחד עד הלכה למשה מפי הגבורה, דבריה� מרב� ורב� מרב�

חלוקת בישראל בדיני התורה ג� ולכ� תמצא שלא היתה מ". בעלי אסופות נתנו מרועה אחד"
ורבו הקטטות , עד שיצא שגעו� לעול� בימי מלכות הורדוס, אחרי דורות אנשי כנסת הגדולה

ואז נעשה התורה , ולא שמשו תלמידיה� כל צרכ�, והיה זה בזמ� הלל ושמאי, והמלחמות
כי , "חיי�אלו ואלו דברי אלהי� "כ "ואעפ. ונשתכחו רבות מ� ההלכות הברורות, כשתי תורות

ובסוד החכמה העליונה שנעלמו נתיבותיה , דעות החולקי� כול� יש לה� דר" ויסוד בתורה
והת� , "כל מחלוקת שהיא לש� שמי� סופה להתקיי�" )'ה, אבות(וכההיא ששנינו , מבני האד�
שמלבד הקבלה הנאמנה צרי" עוד להיות בקרב השופט , מה שאי� כ� לעני� הדי�. פרישית לה

והיינו חד לעני� גמילות חסדי� שבי� איש , הוצרכו להזהיר שיהיו מתוני� בדי� ,לב מבי�
, "על שלשה דברי� העול� קיי� על הדי� ועל האמת ועל השלו�"וכדתנ� לקמ� , לרעהו

 .ה"וכדאפרש בעז, כ לעני� גמילת חסדי�"שנשנית ג

  תועלת שיש בריבוי תלמידי�

והיו נביאי� ואנשי , ה הנבואה בישראלכלומר עד עתה הית. "והעמידו תלמידים הרבה"
כי , ושתשתלשל על ידיה� באמונה, רוח הקודש בכל דור ודור ראויי� למסור לה� התורה

אבל מדור הזה ואיל" . והיו בטוחי� שלא תשתכח תורה מישראל, ברוחב לבב� יקבלו הכל
לנשיאי  הזהירו, שאי� עוד נביאי� ולא אנשי הרוח כראשוני� לבטוח עליה� שיקבלו הכל

והוא שיקרבו לתורה תלמידי� רבי� וישגיחו עליה� שיקבלו , ישראל שיעמידו תלמידי� הרבה
עד שיעלו בחכמת� מעלה מעלה ויהיו , ההלכות הרבות ושלא ימנעו עצמ� מבית המדרש רגע

כי בהיות� רבי� קרוב הדבר שימצא ביניה� אחד . ראויי� להיות נשיאי� ושופטי� בישראל
פ ג� א� לא יהיה ג� "ועכ. ויהיה לה� רוחב לב לקבל הכל, חי� בתלמוד�או שני� המצלי

וכמו ששנינו , אחד שאס� הכל בהיות� רבי� מה שנעל� מ� האחד יגלה השני בקבלתו
מה שהיה נעל� מאבות העול� הלל , שקבלו שני גרדיי� מפי שמעיה ואבטליו� )'א ג"פ(בעדיות 

ומשו� ". כי לא תשכח מפי זרעו"אמרה תורה כ תתקיי� התורה בישראל כמו ש"ועי. ושמאי
כ "כי בדורות הראשוני� ממשה ואיל" היו מלמדי� ג, "ולמדו לתלמידי� הרבה"הכי לא תני 
ומאנשי כנסת ". השומע ישמע והחדל יחדל"אלא ש', כל הבא לקרב אל אהל ה, לכל ישראל

במתק לשונ�  הגדולה ואיל" הוזהרו הגדולי� שיעמידו תלמידי� ויתנו לב לקרב אות�
ולא לשו� " קבלה"והיינו נמי דמשמעו� ואיל" נקט לשו� , ומטעמא דפרישית, וללמד� הרבה

 .וזהו חד לעני� התורה, וכדאמר�" מסירה"

  סייגי� שנתרבו בעול� אחרי פרו� המינות

האי נמי אזהרה לנשיאי ישראל הבאי� אחריה� שיעשו סייג לתורה  ".ועשו סייג לתורה"
, כ סייגי� וגדרי�"ומקמי אנשי כנסת הגדולה תקנו ג. קיי� הדת על תילהויגזרו גזרות ל

שלמה ובית " :)שבת יד(, "דוד ובית דינו עמדו וגזרו על ייחוד פנוייה" .)סנהדרי� כא(וכדאמרינ� 
 )ל, יח, ויקרא(וכדכתיב ". דינו גזרו על עירובי� ונטילת ידי� לתרומה ועל שניות לעריות

אבל לא דמיא הנ" סייגי� לסייג ". עשו משמרת למשמרתי" .)יבמות כ(, "ושמרת� את משמרתי"
כי הבינו יצר לב האד� , דהנהו קמאי לא גזרו אלא בדברי� שהמכשולות קרובי�. דמשנתנו

עמדו ועשו , וכל דבר שראו שנוח להכשל בו ולעבור על גופי תורה מתוק� היצר, ועלילותיו
וכ� ". סחור סחור לכרמא לא תקרב, ל" ל" אמרי� נזירא" .)ז יז"ע(וכדאמרינ� , סייג לדברי תורה

לפי שלב האד� בטבעו אינו מוכ� ונוח , קרבו הע� אל התורה בנוע� דבריה� ובמתק משליה�
וזהו שנכתב על שלמה . לפי שאי� שכל האד� ובינתו משיג�, לקבל חקי התורה והלכותיה

ואיז� וחקר תק� משלי� , הע�ויותר שהיה קהלת חכ� עוד לימד דעת את " )ט, יב, קהלת(
עוד היתה בו סגולה אחרת , פירוש מלבד שהיה חכ� מכל אד� ונהג תמיד בחכמה". הרבה

ואי" יחכמו , ולמד דעת את הע� אי" יתקרבו אל התורה, שהיה רוצה להחכי� את כל בני אד�
 ועמד, שהבי� וחקר יצר לב האד� ובמה נוח לו להכשל, "איז� וחקר"? ומה עשה. במעשה
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וכ� תק� . נטילת ידי� לתרומה וכיוצא בזה, כמו שניות לעריות, ועשה סייגי� לדברי� הללו
ג� "וכמו שבארנו בבית שני מספר , משלי� הרבה להכניס על ידיה� דברי התורה בלב הע�

שכ� , ועל סייגי� כאלו לא הוצרכו אנשי כנסת הגדולה להזהיר לנשיאי� שבכל דור ודור". נעול
בראות� דבר שהע� רגילי� , ופשיטא שכ� ינהגו לדורות, מות משה עד זמנ�היו נוהגי� מי

אלא אנשי כנסת הגדולה ראו בחכמת� . להכשל בו שיעשו סייג ומשמרת לאותו הדבר
כמו רבי� , וביניה� פשטה צרעת המינות, שבזמנ� התחילה מלכות יו� להתפשט בעול�

, כמו אפיקורוס וסיעתו, נפסדותמגדוליה� ומחכמיה� שכתבו ספרי� מלאי� דעות זרות ו
י "ולא היו עוד נביאי� ואנשי מופת בישראל שיכולי� להוכיח האמתיות ע. וחבריו כיוצא בו

ומלבד זה היו ישראל . כמו אליהו בהר הכרמל ואלישע לנעמ� וכיוצא, עשית אותות ומופתי�
עסקי והוצרכו להתחבר עמה� וללכת לארצ� לפקח על , נכנעי� לה� כל ימי ממשלת�

שכל אחת מה� תוכל להפיל חומות , והסתכנו ללמוד מדרכיה� הרעי�, המדינה והמלכות
עד שהביא , שברוב הימי� למדו דרכיה� המקולקלי�, וכמו שקרה באמת. התורה הבצורות

כמבואר בספר יוס� ב� , ה את אנטיוכוס הצר הצורר ונפרע מה� על עונותיה�"ב' עליה� ה
, י לעשות בעתי� כאלו סייג לתורה שלא תפרו� הרשע והזדו�וכד. גוריו� ובספרי המכבי

לא לעבור על דברי תורה אלא , הוצרכו לדו� הוראת שעה והיו מכי� ועונשי� שלא כדי� תורה
מעשה באחד שרכב על סוס בשבת  )ו"סנהדרי� מ(וכדאמרינ� בגמרא , לעשות סייג לתורה

תו תחת התאנה והביאו לבית די� ומעשה באחד שהטיח באש. והביאוהו לבית די� וסקלוהו
וראו בית די� שבאותו הדור שה� , וזה היה בימי אנטיוכס שיצאו רבי� מכלל הדת. והלקוהו

ועמדו וגזרו ודנו כפי היכולת הנמסר ביד� לגדור בעד , עוברי� על המצות מתו" אפיקורסות
שעל כיוצא ', הוהיא דר" , ולא נמסרו משפטי� כאלה אלא למלכי� ולבית די� הגדול. הזדו�

". הכרת תכרת הנפש ההיא עונה בה' והנפש אשר תעשה ביד רמה וגו" )ל, טו, במדבר(בזה נאמר 
מה שאי� כ� . ב"בהנהו דאי� לה� חלק לעוה )'ג, אבות(אליעזר המודעי ' ויתבאר במשנת ר

לא פרחה המינות , פ שהיו חטאי� ופושעי� ועברו על כל התורה"בדורות שלפניה� אע
וא� לפרקי� נמצא אחד שהיה עובר . ולא היו צריכי� לסייגי� כאלו בשביל הכלל ,בישראל

 )יא( ט, ב ד"שמו(מצד אפיקורסות היה נענש ביד המל" בדי� חמור כמו שעשה דוד לרכב ולבענה 
 .וזה חד בעבודה. וכיוצא בזה

והיינו  ,וחד לישראל שבדור�; והיינו הוו מתוני� בדי�, חד לנשיאי� עצמ�: והנ" תלתא מילי
להועיל לדור אחר , והיינו והעמידו תלמידי� הרבה, וחד לדורות הבאי�; ועשו סייג לתורה

ושטע� כול� , דברי� אלו בייחוד' ומדברינו נגלה למה ציוו על ג. שלא תשתכח תורה מישראל
וכמו שבארנו , ק מישראל"שבימיה� פסקה הנבואה ורוה, לפי שהיו ה� אנשי כנסת הגדולה

 .כ� נראה בעיני פירוש משנתנו, באבכל בבא וב
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  משנה ב 

דֹוָלה ָיֵרי ְכֶנֶסת ַהּגְ ְ יק ָהָיה ִמׁשּ ּדִ ְמעֹון ַהּצַ ה ְדָבִרים , הּוא ָהָיה אֹוֵמר. ׂשִ לׂשָ ַעל ׂשְ
ִמילּות ֲחָסִדים, ָהעֹוָלם עֹוֵמד   :ַעל ַהּתֹוָרה ְוַעל ָהֲעבֹוָדה ְוַעל ּגְ

, זמ� רב אחר בני� הבית היה, "הגדולהשמעון הצדיק היה משיירי אנשי כנסת "
שמעו� "משו� דלא תני , ואצטרי" למתני שהיה משיירי אנשי כנסת הגדולה, וכדפרישית לעיל

, אשמועינ� שהוא לא קבל אלא היה מעמודי עול�, כדתני מניה ואיל", "הצדיק קבל מה�
. דלא איצטרי" משו�, "וה� מסרוה לאנשי לשמעו� הצדיק"והא דלא הני . שנמסרה לו התורה

ונביאי� מסרוה לאנשי "וכיו� דתני . שהוא עצמו היה משיירי אנשי כנסת הגדולה ומסיעת�
ושמעו� הצדיק שמש בכהונה גדולה והיה אחרו� לאנשי כנסת . א� הוא בכלל, "כנסת הגדולה

 .הגדולה וממנה יצאה תורה לישראל בדורו

  שנה הזאת הבאהכל המשניות שבפרקי אבות באו כדי לפרט מה שנכלל במ

וכל המשניות שבאו אחריה , לדעתי המשנה הזאת יסוד כל המסכתא היא. "הוא היה אומר"
כמו שאנשי כנסת . ותורת רבותיו בקרבו, אינ� אלא לפרש שלשה דברי� שאמר שמעו� הצדיק

א� הוא הזכיר , חד בתורה וחד בעבודה וחד בגמילת חסדי�, הגדולה אמרו שלשה דברי�
אלא שאנשי כנסת הגדולה הזכירו פרטי� לפי שדבריה� ע� נשיאי . ושלשה דברי� אל

והתבונ� שיש הבדל בי� . ושמעו� הצדיק הזכיר כללי� לכל ישראל, וכדפרישית לעיל, הדורות
ויהי ' אל תהיו כעבדי� וכו", שכול� נשנו בלשו� אזהרה, משנת שמעו� לכל המשניות האחרות

ושמעו� הצדיק לא שנה בלשו� , וכ� כול�' וכו" חכמי�יהי בית" בית ועד ל, מורא שמי� עליכ�
אלא בלשו� ספור נשנית , "עשו גמילת חסדי�, עסקו בעבודה, עסקו בתורה"לא אמר , אזהרה

" יוסי ב� יוחנ� איש ירושלי�"וטע� הדבר יתבאר בריש משנת , "דברי� העול� עומד' על ג"
 .ה"בעז

  ותותורה שיש לגויי הארצ, תורה שיש למלאכי מעלה

לא נחית תנא דיד� להשמיענו דברי� שה� נפלאות . "על שלשה דברים העולם עומד"
וכיוצא במחקרי� אלו שטרחו , תמי� דעי� וסוד העצה העליונה לחקור למה נברא העול�

שלא , כי מדר" הנביאי� והחכמי� להשע� בכמו אלה על דר" האמונה. עליה� הפילוסופי�
הזכיר תעלומות ההנהגה העליונה בעני� צדיק ורע לו וכ� המשורר כש. לדרוש במופלא מה�

" ואני תמיד עמ". ואני בער ולא אדע בהמות הייתי עמ"" )כג(כב, תהלי� עג(אמר , רשע וטוב לו
שכמו שאי אפשר לאיש בער לדעת מה , כלומר הנני דומה בתעלומות הללו לאיש בער', וגו

עמוד על עיקר� של דברי� הנשגבי� כ� אי אפשר לי בחכמתי ובתבונתי ל, שיודעי� החכמי�
כ אני תמיד עמ" להאמי� כי צדיק וישר "ואעפ. ונגד" אני כבהמה שאי� לה דעת להבי�, הללו
ג� מה שקבלו הנביאי� וחכמי . וכל זה בדר" אמונה, ושטוב לי לקיי� גזירותי" ומצותי", אתה

סתרי תורה וסודות  כי לא יתכ� לדרוש, ישראל בתעלומות הללו העלימו והסתירו מ� ההמו�
וכמו , ואי� בכל משניות של מסכת אבות מחקר פילוסופי או עני� נעל�, נפלאי� ברבי�

וכ� הכא לא בא לתת תכלית . ה"בעז" הכל צפוי והרשות נתונה" )ג, אבות(שאבאר במשנת 
א� עד תכלית שדי , החקר אלוה תמצא. "אי� לנו עסק בזה, לבריאת שמי� ואר� וצבאותיה�

כלומר שקיומו תלויה , אלא השמיענו שעל שלשה דברי� העול� עומד. )ז, פ איוב יא"ע(" ?תבוא
כמו שמצאנו בדור המבול שהשחית כל . תתפרד החבילה ולא יעמוד, וא� יתבטלו כול�, בה�

מיהו משנתנו . 'לולי שנח מצא ח� בעיני ה, וכמעט שהיה העול� תהו ובהו, בשר את דרכו
אלא שהדבר קשה . עליוני� ותחתוני�, ומשמע דהכל בכלל, "העול� עומד"סתמא קתני 

ואמרו , ל"ט ושאר מפרשי המסכתא זצ"ר ש� טוב ב� ש"כמו שהתעוררו על זה הר, לאמרו
וכ� כל צבאות השמי� יעמדו על , שאי� הדעת סובלת לומר שגדודי� אי� מספר שוכני מרו�

ויספו בלי , יאבדו ג� המהוא� יושבי תבל יעברו חוק יפרו ברית . תורת ומצות בני אד�
ושפיר תני , ולי יראה שהדברי� כפשט�. ונדחקו לפרש משנתנו שלא כדר" הפשוט? משפט

אלא שאי� הדברי� אמורי� לבד על תורה ומצות . שכל� עומדי� על שלשה דברי� הללו
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. אלא כל עול� ועול� עומד על תורתו ועבודתו וחסדיו, וגמילת חסדי� הנעשי� תחת השמי�
חביבי� ישראל שנת� לה� כלי חמדה שבה נברא " )ג, אבות(הדבר נשע� על מה ששנינו וטע� 
 )ו, דברי� ד(וכמו שנאמר . כי היא סוד החכמה והתבונה העליונה, והיא התורה, "העול�

וכמו שגלה , ובמדה זו נברא העול� כלו. 'וגו" ושמרת� ועשית� כי היא חכמתכ� ובינתכ�"
כי כל דרכי ". בחכמה יסד אר� כונ� שמי� בתבונה' ה" )יט, ג משלי(הסוד בספר משלי ואמר 

קנני ראשית ' ה" )כח, ש� ח(וכאמרו , ה נוהגי� כפי סוד החכמה ומשפטיה הרבי�"המקו� ב
שכל� פועלי� במשקל ובמדה כפי , למדנו שהיא ראשית כל הדרכי�". דרכו קד� מפעליו מאז

ואי� ק� , טי� לעליוני� ולתחתוני�ה חקי� ומשפ"ב' ולכ� על פי מדתה חקק ה. החכמה
, והנה העליוני� יודעי� דעת עליו�. בחדר השני" ג� נעול"ש בבית ראשו� מספר "וכמ, לחכמה

וכ� עושי� . והנהגתו את בריותיו' כול� מלאי� חכמה ומשיגי� הרבה בסוד ה, כול� קדושי�
מלאכיו ' ברכו ה" )כ, תהלי� קג(ומקרא מלא הוא . ומשמשי� לפניו באימה וביראה, רצו� קונ�

שה� עושי� דברו והולכי� : שמענו שתי�". גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו
ונאמר . והיינו תורה, וכ� שומעי� ומביני� דברו וקולו, ה והיינו עבודה"בשליחותו של מקו� ב

ב "שמו( והתקועית אמרה לדוד". אל� אלפי� ישמשוניה ורבוא רבב� קדמוהי יקומו�" )י, דניאל ז(

כלומר תורת המלאכי� , והיינו תורה ועבודה', וגו" ואדוני חכ� כחכמת מלא" האלהי�" )כ, יד
וכל� עובדי� עבודת� , כול� בעלי דעת, וכ� השמי� וצבאותיה�. וכדבעינ� למימר, ועבודת�

ונאמר ". וצבא השמי� ל" משתחוי�" )ו, נחמיה ט(וכמו שכתוב , שחקקה לה� החכמה העליונה
מ� השמי� הללוהו במרומי� הללוהו כל מלאכיו הללוהו כל ' הללו את ה" )ב( א, � קמחתהלי(

ובעול� התחתו� יצר . כלומר תורת דרי שמי� ועבודת�, והיינו נמי תורה ועבודה. 'וגו" צבאיו
תחלה נת� לכל העול� חקי� . ונת� לה� חקי� ומשפטי�, את האד� לבדו בחכמה ובדעת

ונת� לה� תורה עליונה , כ הוציא הזרע הנבחר מ� הכלל"ואח. ני נחוה� תורת ב, ומצות ידועי�
על שלשה דברי� "ועל זה שנה תנא דיד� . וזהו תורת ישראל, הנשגבת משיקול דעת האד�

וה� העול� התחתו� וכל , ה� השמי� וצבאותיה�, ה� העולמות העליוני�, "העול� עומד
דבהנ" תלתא כלול כל , גמילת חסדי� כול� מתקיימי� על התורה ועל העבודה ועל, צאצאיו

כל עול� עומד על תורתו ועל עבודתו ועל גמילת , וכדאפרש בסמו", מה שהפה יכול לדבר
כי . לתורת ועבודת דרי מטה, אלא שאינה דומה תורת ועבודת דרי מרומי� ושמי�. חסדי�

וכל , כי�כי אי� יצר במלא, ועובדי� ומשמשי� תמיד, העליוני� יודעי� דעת אלהי� תמיד
ועושי� , וכ� צבאות השמי� ששי� ושמחי� לעשות רצו� קונ�, חפצ� לעשות רצו� קונ�

, לפי שיצר לב האד� רע, ואי� כ� התחתוני� כי קשה עליה� תורת� ועבודת�. פעולת� תמיד
ויש בכחו לעבוד את יוצרו , אלא שהבחירה מסורה בידו. ורוצה בשרירות לבו וביצרו הזונה

וכנגד ההבדל שבי� . או לנטות מאחריו ולהדמות לחיתו אר�, אלהי� ולהדמות למלאכי
וכונ� שמי� , יסד אר� בחכמה' כי ה. כ� נבדל עולמ� מעול� הזה, העליוני� והתחתוני�

וכ� כל צאצאי תבל . חיי� ומות, טוב ורע, ועשה האר� בעלת התמורה ברכה וקללה, בתבונה
לעמת מעשה בני אד� המשתני� מטוב לרע  ,הכל במדה במספר ובמשקל, כול� בעלי תמורות

. בפרק השלישי" הכל נתו� בערבו�"וכמו שיבא בפירוש . לשל� לאיש כמעשהו, ומרע לטוב
המלאכי� חייה� חיי עול� , ולא כ� מעונות העליוני� השמי� והמרומי� אי� בה� תמורות

חק נת� ולא ויעמיד� לעד לעול� " )ו, תהלי� קמח(והשמי� וצבאותיה� עומדי� לעד כמו 
והנה עולמ� עומד , וכל זה לפי שדריה� אינ� בעלי תמורות מטוב לרע ומרע לטוב". יעבור

אפשר שהעליוני� יבטלו ] היה[ואילו . תמיד בעבור שתורת ועבודת שוכניה� תמידי� וקיימי�
אבל משנתנו . והיה נברא מתחלה ע� תמורות, ג� עולמ� לא היה עומד, תורה ועבודה שלה�

השמיענו שקיו� , לפי שבני אד� ה� בעלי יצר ומשתני� ממצב למצב אחר, נו ולבנינוצריכה ל
וכמו שמצאנו בימי נח . וביטולו בביטול�, העול� תלויה בקיו� תורה ועבודה וגמילת חסדי�

ואנשי נינוה לולא ששבו . כמעט נשחת העול� התחתו� כלו, "השחית כל בשר את דרכו"ש
גוי "בעבור שהיו , והנה העונשי� שאמרנו חלו על גויי האר�. )ד, גיונה (היתה נהפכת ] בתשובה[

ויותר מה� ישראל . וה� שבע מצות והפרטי� הכלולי� בה�, ובטלו תורת האד�" אובדי עצות
ותורותיו ' שא� ישמרו חקי ה, וניתנה לה� תורה עליונה, "ממלכת כהני� וגוי קדוש"שה� 
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וכמו שיתבאר במקומות רבות , עבר� על התורהולהיפ" ב, מטיבי� לעצמ� ולכל העול� כלו
, במעשיה� יותר' כביכול ישמח ה, ונקל לדעת שא� ייטיבו בני אד� דרכיה�. ממסכתא זו

כי ה� . ותהיה נחת רוח לפניו הרבה ממה שישמח בתורת� ובעבודת� של העליוני� והצבאות
והאד� . ת לפניוולעמוד לשר' ונכספי� בטבעיה� לדעת את ה, קבועי� בחכמת� ובעבודת�

ויותר מכל האד� חביבי� . וצרי" בבחירתו הטובה להתגבר עליו, כי יצר לבו רע בטבעו, להיפ"
 )ג, אבות(וכדאפרש במשנת , ישראל שקבלו על עצמ� עול תורה ומצוה למעלה משיקול הדעת

ה נאה לומר "וא� עושי� רצונו של מקו� ב. 'וכו" חביבי� ישראל שנת� לה� כלי חמדה"
פ שג� "כלומר אע, "גדולי� צדיקי� יותר ממלאכי השרת" .)סנהדרי� צג(ל "� מה שאמרו רזעליה

ולפי שהדבר כ� . גדולי� מעשה צדיקי� ממעשיה� וכדפרישית, המלאכי� משרתי� פני עליו�
ראשית ' קדש ישראל לה"כי , כ לומר עליה� שה� פרי הבריאה ותכליתה"הוא ראוי ג

" בראשית ברא אלהי�"שדרשו על  )א"ר פ"ב(ל "י� מאוד דבריה� זונכבד. )ג, ירמיה ב(" תבואתה
בשביל , "קנני ראשית דרכו' ה" )כב, משלי ח(שנאמר , בשביל התורה שנקראת ראשית"' וגו

, כלומר ששתי אלה ה� תכלית העול�]. ל"הנ, "ראשית תבואתה["ישראל שנקראי� ראשית 
תכלית� , � שנבראו לצורכ� של בריותוכאילו תאמר שמכל הצמחי� והזרעוני. 'ובה� חפ� ה

כי ה� לבד� חלק ', פ מצות ה"ופריו� ה� התרומות והמעשרות והחלה שאנו מפרישי� מה� ע
ובשביל החלה , בשביל התרומה שנקראת ראשית"כ "ל ג"ועל כוונה זו אמרו ז. 'גבוה וקודש ה

ומזה תדי� . החלהכלומר כדאי היא הבריאה כלה בשביל התרומה ו, )'ר א"ב(" שנקראת ראשית
וסו� סו� . שכל העול� כלו הוא כדאי לו, מה רב שכר האיש הישראלי השומר תורה ומצוה
 :ועלה תני על שלשה דברי� העול� עומד, מראש ועד סו� הכל עומד על התורה ועל העבודה

  מלשכוח מה שלמד י אהבת התורה ניצול האד�"ע

" ועל העבודה"כ היינו "דא, לאו למימרא שיקיי� המצות הכתובות בתורה ".על התורה"
ומהאי טעמא נמי אי� לפרש על התורה על מצות . דהכל בכלל מצותיה של תורה ה�, וכדאפרש

אלא . דתלמוד תורה נמי בכלל כל המצות היא וכלולה בעבודה, תלמוד תורה שילמדנה בפה
והיו הדברי� האלה " )ו, דברי� ו(בלב כמו שנאמר נראה לי דעל התורה היינו שמירת התורה 

בני תורתי אל תשכח " )א, משלי ג(ק "על זה אמר שלמה ברוה, "אשר אנכי מצו" היו� על לבב"
אז , וא� תורתי אל תשכח. וסו� הכתוב עבודה, וראש הכתוב היינו תורה". ומצותי יצור לב"
וזהו . וכדבעינ� למימר, "ביא לידי מעשהגדול תלמוד שמ" :)קידושי� מ(ש "כמ. מצותי יצור לב"

פירוש ". כתב� על לוח לב", קשר� על גרגרותי", חסד ואמת אל יעזבו"" )ג, משלי ג(שסמ" 
" וקשר� על גרגרותי". "וכדאפרש בשלהי מתניתי�, תורת חסד ותורת אמת, "חסד ואמת"

דעת כמו החכמות דע כי א� היו דברי התורה מתבררי� לנו במופתי ה, ולהבינ" הנמשל, משל
, כי הכח המשיג והדבר המושג לא יתפרדו, היו קבועי� ואחודי� ע� הנפש עצמה, הלמודיות

וכאמרו , אבל בהיות שחקי התורה נשגבי� מדעת האד�. ולא היו צריכי� קשירה ע� הנפש
 )כג, כחאיוב (. 'וגו" ונעלמה מעיני כל חי" )כא, איוב כח(', וגו" והחכמה מאי� תמצא" )יב, איוב כח(
, וכל עצמ� אינ� נודעי� אלא מפי השמועה עד הלכה למשה מסיני. 'וגו" אלהי� הבי� דרכה"

ולכ� צרי" להקשר ע� הגו� בחוטי� , המשיל אות� לתכשיט שעל הגו� שאינו מ� הגו� עצמו
על "ואמר ? ואי" תהיה הקשירה. וככה צריכי� דברי התורה קשירה ע� הנפש, שלא ימוט

ואמר . י התלמוד תבוא התורה בנפש"כי ע. וזהו התלמוד, גרגרת מוציאה קולכי ה, "גרגרותי"
ובחפ� רב עד ' שצרי" התלמוד להיות ביראת ה, וג� זה משל". כתב� על לוח לב""עוד 

כי לב האד� נמשל . ויהיה כמו מכתב אלהי� חרות על לוח לבו, שיכנסו דברי התורה בלב
י ההרגל "וע. 'וגו" והסירותי לב האב� מבשר�" )יט, יחזקאל יא(וכאמרו , לאב� שקשה לחקוק בו

ומהו השמירה בלב והכתיבה . בתורה והזדככות הרעיו� יהיו כתובי� על לוח לבו ושמורי� בו
עד שיהיה , יקבל לב האד� כמו טבע שני, דע שעל ידי אור התורה המאירה בלב? על לוח הלב

. ו נוטה לעניני חול ולתאוות העול�ובטבע, כי יצר לב האד� רע. בטבעו אוהב תורה וחכמה
פ "ואע, קשה עליו מאוד להטות לבו לתורה, וכל זמ� שלא עשה לו לב חדש ורוח חדשה

כל דבר מעניני . ואינו שמח בה� שמחת לב, אי� דבריה חקוקי� על לוח לבו, שעוסק בה
, מ� התורהשכמעט כל דבר מאלו גדול בעיני הלב , וצרכיו ועסקיו יטרידוהו, העול� יבלבלוהו
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לא כ� מי שתורת . ולכ� יקשה עליו המעשה לעשות כתורתו, מצי� ומתעל�, ולכ� לומד ושוכח
וכמו שזולתו ג� בלילה . הוא יהגה בה יומ� ולילה, כלומר שטבע לבו נוטה לתורה, חפצו' ה

כי עתה נפשו טהורה מכל , כ� הוא בתורה; לא שכב לבו מרוב מחשבותיו על עניניו ועסקיו
לא שה� , ג� על עסקיו וצרכיו אינו נות� לב רק בדר" עראי בעבור ההכרח. הבלמחשבת 

 )אבות(וכדתני ב, כי לבו מתגדל ומתרומ� על כל המעשי�, נחשבי� בעיניו לדברי� גדולי הער"
ולכ� מה שלומד אינו . ה"וכדאפרש הת� בעז, "ומגדלתו ומרוממתו על כל המעשי�"ו "ריש פ
כמו שדר" האד� , לפי שהדברי� שמורי� ונצורי� בלבו, ממנו ומה שהצי� לא יתעל�, שוכח

' ואז יקל עליו המעשה ויעבוד את ה. לשמור ולנצור עניני� שחייו וכבודו תלויי� בה�
על זה אמרו . י המאור שבתוכו"לפי שנפשו מוכנת לעבודתו ע, במצותיו בשמחה ובטוב לב

ומזה . שתלמודו שמור בלבו, ר ברשותוכלומ, "אשרי מי שבא לכא� ותלמודו בידו" .)פסחי� נ(
כי , ראוי שיפנה עתותיו אליה יותר מלעסוק במעשה, תלמד שמי שלא הגיע עדיי� למדה זו

�אבל מי שתלמודו . וקרוב לנטות מדר" הטוב ולהכשל בעצת יצרו, מבלי שמירה המעשה רופ
, ו עיקר הכלשזה, אז כל אשר בכחו לעשות מצוות ומעשי� טובי� יעשה, בידו ושמור בלבו

מרגלא בפומיה דרבא תכלית חכמה תשובה ומעשי� ", בפרק היה קורא .)ברכות יז(וכדאמרינ� 
, ללומדיה� לא נאמר אלא לעושיה�, שכל טוב לכל עושיה�' שנאמר ראשית חכמה וגו, טובי�

ולא " )ז"משנה י(והכי נמי תנ� בפרקי� , וכמו שיתבאר במשנה הסמוכה', וכו" לעושי� לשמה
 ". ש עיקר אלא המעשההמדר

  קיו� המעשה הוא גדול מהתלמוד

טרפו� וזקני� מסובי� ' וכבר היה ר"דאמרינ� הת�  :)ד� מ(ק דקדושי� "והכי נראה לי מסוגיא דפ
' נענה ר? תלמוד גדול או מעשה גדול: נשאלה שאלה זו בפניה�, בעליית בית נתזא בלוד
נענו כול� ואמרו תלמוד גדול , ד גדולעקיבא ואמר תלמו' נענה ר, טרפו� ואמר מעשה גדול

וכולי עלמא סבירא , עקיבא לא פליגי' טרפו� ור' ופירושה נראה לי דר". שמביא לידי מעשה
תקשה [תרמיה , עקיבא' א� כ� מסקנא דאתי כר, דאי רבי עקיבא פליג, להו דמעשה עיקר

נשאלה סת� אלא שאלה זו ? "ולא המדרש עיקר אלא המעשה"אסת� מתניתי� דתני ] ממנו
ואינו צרי" , במי שתלמודו בידו] טרפו�' ר[ומיירי , טרפו� מעשה גדול' בבית המדרש וענה ר

ברוב בני אד� ] עקיבא' ר[ומיירי , ענה רבי עקיבא תלמוד גדול. עוד לתלמוד בשביל המעשה
נענו כול� ואמרו תלמוד גדול : "והיינו דקאמר תלמודא. שצריכי� לתלמוד בשביל המעשה

משו� . וכדקאמר רבי עקיבא, סת� ותו לא" תלמוד גדול"ולא אמרו , "לידי מעשה שמביא
וכלהו כמתניתי� סבירא להו , דפרושי קא מפרשי דמר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגי

, אלא תלמוד המביא לידי מעשה" תלמוד גדול"ולא אמר רבי עקיבא ', וכו" לא המדרש עיקר"ד
וממנה תשמע שא� תלמודו כבר בלבו ואינו צרי" לו עוד  .והיינו רוב בני אד� וכדפרישת

ל שהביאו התוספות סו� "ומשאלתות דרב אחאי גאו� ז. דודאי מעשה גדול, בשביל המעשה
דהת� אמרינ� שהניחו ספר תורה על . ל נוטה לדעתנו"יראה לי שדעת הגאו� ז .)יז(ק "ק דב"פ

? ופרי" והאידנא נמי עבדינ� הכי. זהה ואמרו קיי� זה מה שכתוב ב"מטתו של חזקיהו המל" ע
יוחנ� ' דר' ב חנה הוי אזלינ� בהדי"ואמרינ� אמר רבה ב.  קיי� לא אמרינ�, ומשני אנוחי מנחינ�
ופרי" תלמודא . ולא פשיט ל� עד דמשי ידיה ומנח תפילי� והדר אמר ל�' למשאל שמעתא וכו

היא" הוי מנח תפילי�  פירוש? והאמר מר גדול תלמוד תורה שהתלמוד מביא לידי מעשה
ומשני הא למגמר הא ? והלא תלמוד גדול ממעשה, ברישא קוד� שאמר לה� השמועה

הא לאגמורי לאחרי� לא , פירוש למגמר לנפשיה תלמוד גדול שמביא לידי מעשה. לאגמורי
�שמענו . ל"הכי הוא שמעתא ופירושה מדברי הגאו� ז. ולפיכ" היה מניח תפלי� תחלה, עדי

אבל תלמוד , גיא בקידושי� תלמוד גדול דוקא כשמביא לידי מעשה והיינו למגמרשפירוש הסו
פשיטא , והכי נמי לעצמו א� תלמודו בידו, שאינו בשביל המעשה כגו� לאגמורי לאחרינא

�והדר אמר ל� קיי� אמרינ� : ב חנה"אבל בספרי� שלנו גרסינ� במלי� דרבה ב. דמעשה עדי
לימד לא , פ שאומרי� קיי�"והאידנא אע". לימד"הספידו  פירוש על חזקיה, לימד לא אמרינ�

והאמר ", ופירושה לדעתי. ומשני הא למגמר הא לאגמורי' ועלה פרי" והאמר מר וכו. אמרינ�
לפי שמבלי תלמוד יש לחוש שיעבירנו יצרו על דעת , "מר גדול תלמוד שמביא לידי מעשה
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, דמי נתלה במי, ודאי מעשה עדי�כל ימי חייו ' הא א� ברור ל� שיקיי� מצות ה, קונו
כיו� , מלהספידו בתלמוד" קיי�"וא� כ� יותר מעלה להספיד ב. וכדפרישית בסוגיא דקדושי�

הא דאמרינ� תלמוד טפל למעשה היינו למי ] כלומר. [ומשני הא למגמר. דתו ליכא חששא
רינא שהוא לאגמורי לאח] אצל חזקיה[והא דהכא , שלומד לעצמו כדי שיביאנו תלמודו לעשות

והאידנא קיי� אמרינ� . ועל חזקיה אמרו קיי� ולימד, מעלה יתירה להרבי� תורה בישראל
דכיו� , כ תלמוד ומעשה"לבד כולל ג" לימד"ואפילו לא אמרו על חזקיה רק , לימד לא אמרינ�

מספיקי� בידו ללמוד , הלומד על מנת ללמד" )ד, אבות(הא תנ� , שזכה ללמד לכל ישראל תורה
אלמא , שמביא לידי מעשה' ויפה פירש הת� בקונטרס והאמר מר וכו". ד לשמור ולעשותוללמ

�ולא תקשה על פירושו אדרבא מהכא דייק בסוגיא דקידושי� . והיינו כדפירשנו, מעשה עדי
. לפי שכפי דברינו שתי הסוגיות לדבר אחד נתכוונו. ל"ת ז"וכמו שהקשה עליו ר, דתלמוד גדול

הרי אנו אומרי� , דהכי פירושו כיו� שאנו אומרי� קיי�' ל והאמר מר וכו"ת ז"ג� מה שפירש ר
וכמו , פ שדבריו אמת"אע. שהתלמוד מביא לידי מעשה, דאי לא למד היא" קיי�, שלמד

 . וקל להבי�, ל דבריו"י ז"בכלל דברי רש, שתלמוד מדברינו בפירוש המשנה הזאת

  יש לשמור זכרונה בלב תמיד, תורה

ושמרת� " )ו, דברי� ד(וזהו שכתוב , י שמירת התורה בלב יבוא לכלל מעשה"ע, כללו של דבר
ורבי� ' וגו" כי א� שמור תשמרו� לעשות", )כב, דברי� יא(" ועשית� כי היא חכמתכ� ובינתכ�

כי אפשר , "וזכרת� ועשית�"ולא אמר . הקדי� השמירה לעשייה מטע� שאמרנו, כיוצא בה�
אולי כשיתקפנו יצרו לא , סור הערוה ולמד כל דקדוקי האיסורכי הזוכר אי, שיזכור ולא יעשה

, ועל דר" שבארנו עני� השמירה הזאת, ואי� תקנה אלא בשמירת התורה בלב. יחדל מחטוא
, להשכיל באמתו, וחכמה' שבהיות התורה שמורה בלבו כל היו� תהיינה מחשבותיו ביראת ה

, עד שיהיו שגורי� בפיו, ומשפטיוולנצור בלבו חקיו ', ולהתבונ� בחסדיו ובדרכיו ית
, וה� טעמי תורה הממתיקי� דבריה לנפש החכמה, ולהשתמש בבינתו למצוא טוב טע� ודעת

וכל אלו ". הנחמדי� מזהב ומפז רב ומתוקי� מדבש ונופת צופי�" )יא, תהלי� יט(שעליה� אמר 
ו הדברי� מורי� ואל. על הוראת הדר"] היא[בלשו� הקודש " תורה"כי מלת , ה�" תורה"בכלל 

יש מה� מורי� לאד� , והוראה בכל המקרא" תורה"ולכ� נופל על כול� לשו� , את האד� בדר"
וכשדברו איוב ורעיו על סוד ההנהגה ". את מי יורה דעה" )ט, ישעיה כב(כמו , דעות נאמנות

בינו הורוני ואני אחריש ומה שגיתי ה" )כד, איוב ל(אמר , פ שאי� בה מעשה לאד�"העליונה אע
ועל ידיעת ". דרכ" אהל" באמת"' הורני ה" )יא, תהלי� פו(כתוב ' ועל הידיעות בדרכי ה". לי

זאת תורת " )כא, במדבר ו(' וגו" וזאת התורה לעולה ולמנחה" )לז, ויקרא ז(המצות והחקי� כתיב 
" ולכ� לשו� שמירה בכל המקרא סמו. ורבי� כמוה�" זאת חקת התורה" )ב, במדבר יט(, "הנזיר

ושומר " )יז, משלי כט(, "ואשמרה תורת"" )נה, תהלי� קיט(כמו , ולשו� עשייה אצל המצות, לתורה
, דברי� ו(, "לעשות את כל החקי�" )כד, דברי� ו(ואצל העשייה כתוב . וכ� כול�, "תורה אשרהו

וכשאומר . והמצות צריכות עשייה, כי התורה צריכה שמירה בלב". לעשות את כל המצוה" )כה
, "לעשות התורה"לא , "לעשות את כל דברי התורה הזאת" )כד, ש� כט(שות אצל תורה כתוב לע

ובספרנו על . כלומר כמצות התורה, "וכתורה יעשה" )ג, עזרא י(וכ� . כי דברי התורה ה� המצות
 . ה ברחבה"יסודות הלשו� יתבאר בעז

ושמרתי" בכל אשר " )טו, בראשית כח(וראיה , ולכ� ג� היא בלב, ודע כי העזיבה הפ" השמירה
, "עוזבי תורת"" )נג, תהלי� קיט(כמו , ולכ� סמוכה עזיבה לתורה. 'וגו" כי לא אעזב"', תל" וגו

וזה מ� , "ושומרי תורה יתגרו ב�] "ההוא[וסו� המקרא ". עוזבי תורה יהללו רשע" )ד, משלי כח(
והלב שמח באורה , ודע שג� בהיות התורה שמורה באד�. ככל משלי שלמה, הקצה אל הקצה

וכדאפרש , ויעבור על מצותיו' אפשר שיתקפנו יצרו לפי שעה ויעזוב את ה, ובטוב טעמה
כי עוד מעט , אבל אי אפשר שישתקע בחטאו". ויהי מורא שמי� עליכ�"בבבא  )א, אבות(

אבל עוזבי תורה אפשר שיתגבר . )ז"א ה"פ, חגיגה, ירושלמי(והמאור שבתוכו מחזירו למוטב 
ירמיה (ה בעצמו "השיב הקב? ולכ� על שאלת על מה אבדה האר�. יצר� עד לאי� מרפא עליה�

פירוש לפי שהיו עוזבי תורה ושוב ". על עזב� את תורתי אשר נתתי לפניה�' ויאמר ה" )יב, ט
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 )יג, ירמיה ב(ז "וכאמרו על מעשה ע, ולא אמר על אשר עזבו אותי, אי� תקנה שיחזרו למוטב
והיינו שעובר על מצותיו ואינו עובד ' לפי שהעוזב את ה. 'וגו" אותי עזבו מקור מי� חיי�"

אבל עוזב תורה קשה מכל . המאור שבתוכו מהר יחזירנו למוטב, א� לא יעזוב תורה, אותו
הלואי אותי , על עזב� את תורתי" )ז"א ה"פ, חגיגה, ירושלמי(ל "ויפה אמרו רז. מטעמא דאמר�

אלא ' כי שומר תורה לא יעזוב את ה". המאור שבתוכה מחזיר� למוטב, י שמרועזבו ותורת
וזהו , אבל עוזב תורה כשיפול ביד יצרו אי� לו תקנה. והמאור שבתוכו מחזירו, לפי שעה

 . ה"יתבאר יותר בעז] להל�[ובפרק ששי . שאמרו" הלואי"

ואז דומה , א יחטאכמעט בטוח הוא של, והנה מי שתורתו שמורה בלבו על הדר" שבארנו
עומדי� ומשמשי� את קונ� , כי אמרנו למעלה שהמלאכי� יודעי� ומשיגי� תמיד', למלא" ה

ומקרא . במצותיו בכל עת' ויעבוד את ה, וכ� מי שתורתו בלבו יהגה בה יומ� ולילה. תמיד
". אצבאות הו' כי שפתי כה� ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו כי מלא" ה" )ז, מלאכי ב(מלא הוא 

' א� הרב דומה למלא" ה" )ב"חגיגה טו ע(ל "וכ� אמרו רז. ודברי הכתוב מתפרשי� מדברינו
' כלומר א� דומה למלא" ה". וא� לאו אל יבקשו תורה מפיהו. תורה יבקשו מפיהו, צבאות

ומושל בתורתו על מעשיו , וקבל טבע שני לאהוב חכמה ולחפו� בה, שתורתו שמורה בלבו
 . לא, וא� תורתו מ� השפה ולחו� ובלבו עוזב תורה. יבקשו מפיהואז תורה , ולא יחטא

  אבל הרשעי� שמחי� לעשות רע, תורה יש ללמוד בשמחה

גלה ברוח , ה חבר ספר משלי לקרב את לב האד� במשליו אל התורה"ולפי שהמל" שלמה ע
, להודיע כי תלמוד גדול שמביא לידי מעשה, הקדש בתחילת ספרו סוד הדברי� שאמרנו

פירוש זהו הלימוד , "א� תקח אמרי ומצותי תצפו� את", בני" )א, משלי ב(אמר . אפרש בקצרהו
כלומר כשתקבל , "להקשיב לחכמה אזנ" תטה לב" לתבונה" )ב, משלי ב(ופירש . והשמירה בלב

כאד� שמקשיב אוז� לשמוע דברי� שחייו וכבודו , חקי החכמה מרב" תקשיב לה� אזני"
לירד לעמק� של , להתבונ� בדברי תבונות שאתה שומע, "לב" לתבונה תטה"וג� . תלויי� בה�

כי א� לבינה תקרא לתבונה " )ג, משלי ב(ופירש . על השכל והבינה" לב"ומלת . דברי� ולהשיג�
 )נט, א א"מל(, "ולשלמה עבד" לא קרא" )יט, א א"מל(כמו , על ההזמנה" תקרא"מלת ". תת� קול"

לכח הבינה הנטועה בנפש" תזמי� להתבונ� בדברי חכמות פירוש ". ויחרדו כל הקרואי�"
עד שתהיה קבועה ] בקול[לשנותה ולחזור אחריה , ותת� קול" לתבונה. ותבונות שאתה מקבל

, ושכבר החל הלב לקבל טבע שני, והנה אלה הדברי� שאמר ה� אות על החפ� הפנימי. בלב"
א� " )ד, משלי ב(וזהו שפירש . לאהוב תורה וחכמה כמו שזולתו אוהב בטבעו עושר ונכסי�

כלומר א� תאהב החכמה בטבע לב" ותבקשנה , "תבקשנה ככס� וכמטמוני� תחפשנה
וכ� תיגע בבינת" לחקור בעומק העניני� , כמו שבטבע הלב לבקש כס� שהוא הממו�, בשמחה

יהי ל" , א� עד כה הגעת. כמי שעמל ויגע לחפש אחר מטמו� שבעומק האר�, לעמוד על יושר�
שה� דברי תבונה ודעת בסוד , "ודעת אלהי� תמצא' אז תבי� יראת ה" )ה, משלי ב(וכאמרו . �כ
וה� ה� ידיעת גדולותיו ונוראותיו של יוצר בראשית , ובדרכיו ומעשיו שעשה בשמי� ובאר�' ה
ה� " צדק ומשפט"ו". אז תבי� צדק ומשפט ומישרי� כל מעגל טוב" )ט, משלי ב(ואמר עוד . ה"ב

י לדברי� "רש(וכדאמרינ� . ה� תורת חסד ודרכי החסידות" מישרי�"ו, התורה ומשפטיהה� חוקי 

כי תבוא " )י, משלי ב(ואמר הטע� . ש בסו� משנתנו"וכמ" זו לפני� משורת הדי�, והישר" )יח, ו
והיו " )ו, דברי� ו(כדר" , כלומר שתהיה התורה שמורה בלבב", "ודעת לנפש" ינע�, חכמה בלב"

ודעת הסודות העליוני� בדרכיו ובאורחותיו . ובארנוהו למעלה, "על לבב"' וגו הדברי� האלה
 . ינע� לנפש"' ית

, שלא יתקפנו יצרו עוד, כ לידי מעשה"ועתה יודיע שהתלמוד מביא ג, ועד כה דבר על התורה
מזמה תשמור עלי" תבונה " )יא, משלי ב(וזהו שאמר . כי המאור שבתוכו ינהגנו בדר" אמת

', וגו" העוזבי� ארחות יושר" )יג, ב(, "להציל" מדר" רע מאיש מדבר תהפוכות" )יב, ב( ,"תנצרכה
פירוש ". להציל" מאשה זרה מנכריה אמריה החליקה" )טז, ב(', וגו" השמחי� לעשות רע" )יד, ב(
ה� מגיני� , שבו" תבונה"וכ� ה, הוא העיו� הגדול והתגברות מחשבות התורה בלב"  מזמה"

וה� דרכי המיני� , "להציל" מדר" רע"וכאמרו . ב האד� מהטות אל הרשעהושומרי� את ל
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שהוא ההיפ" מ� השמירה וכמבואר , "ארחות יושר"העוזבי� בלב� , והאפיקורסי� תועי לב
שהיא המסוכנת , וכ� תציל" מאשה זרה". שמחי� לעשות רע"ובעני� המעשה ה� . למעלה

החמורות לדו� הקלות מה� בקל וחמר וכל  והזכיר. כי יצר העריות קשה, ביותר להכשל בה
, הזכיר עניני קו� עשה, ואחר שהזכיר ההזהר מ� העבירות. שכ� שתג� עליו תורתו להצילו מה�

כלומר שתקיי� כל המצות , "למע� תל" בדר" טובי� וארחות צדיקי� תשמור" )כ, משלי ב(ואמר 
כי הרוצה להרחיב , � בקצרההנה בארנו פה עניני� עמוקי. ותעשה כמעשה הטובי� והצדיקי�

ומ� המעט שהודענו התבארו דברי משנתנו שאמרה שהעול� עומד על . בזה לא יכילנו ספר
 .התורה

  .כוללת תורת המלכי� והמלחמות' עבודת ה
  אלא לקיו� המצוות, "חקירות"עיקר בריאת האד� לא היתה לש� 

ולהזהר מעבור על , במצוות עשה הכתובי� בתורה' היינו לעבוד את ה ".ועל העבודה"
 )ב"א ה"שבת פ, ירושלמי(". לא המדרש עיקר אלא המעשה"כי , מצוות לא תעשה הכתובי� בה

וכמו שבעולמות העליוני� עומדי� ". והלומד שלא על מנת לעשות נוח לו שלא נברא"
כ� , וכ� השמי� וצבאותיה� עושי� תפקיד� כל עת, ומשמשי� את קונ� באימה וביראה

וצרי" הרגל רב אל האד� . צרי" האד� לעבוד את אלהיו וללכת בדרכיובעול� התחתו� 
י התורה המאירה "אלא שע. וכדפרישית לעיל, לפי שיצר לבו רע מנעוריו, ה"ב' שיעבוד את ה

גדול תלמוד שמביא לידי " :)קידושי� מ(כי , בנשמתו יתק� את נפשו וירגילה לעשות כפי תלמודו
 )ב, אבות(וכדתנ� , והדר על העבודה, דיק ברישא על התורהומשו� הכי תני שמעו� הצ". מעשה

 )ו, אבות(מאיר ' וכ� תני ר, ה"וכדאפרש הת� בעז, "אי� בור ירא חטא ולא ע� האר� חסיד"
וכמו שעל התורה דקאמר ברישא כולל החכמה כל ". ומכשרתו להיות צדיק וחסיד ישר ונאמ�"

פ "העבודה דקתני כולל כל המעשי� עהכי נמי על , ואי� ק� לחכמה, דרכיה ונתיבותיה
ובכלל זה תורת המלכי� ותורת . פ"החקי� והמשפטי� ודקדוקיה� שבכתב ושבע, החכמה

לכל� חקקה החכמה העליונה , הכהני� ותורת המלחמות ושרי הצבא והגיבורי� ואנשי חיל
� ג"וכמבואר בארוכה בבית הראשו� מספר , ה�' וכל� עבודת ה. חקי� ומשפטי� ללכת בה�

למדנו שהכל ". עבדוהו במקדשו, עבדוהו בתורתו, ואותו תעבודו: "וכ� תניא בספרי". נעול
זו תפלה , ולעבדו בכל לבבכ�: "כדאמרינ� בספרי, "עבודת הלב"ותפלה קרויה . בכלל עבודה

והנחת . כגו� הגיו� התורה קרויה עבודה שבלב ובפה, וכ� בכלהו מילי". שהיא עבודה שבלב
שבכל אבר ואבר ובכל . ונתינת צדקה קרויה עבודה בממונו. בודה ביד ובזרועתפילי� קרויה ע

ולאפוקי מדעת הטועי� החושבי� שעיקר בריאת . 'עני� ועני� אנו צריכי� לעבוד עבודת ה
האד� היא בעבור החקירות והתבונות בחכמות ובתבונות באלהיות ובחכמת הלמודיות 

אלא . � בגו� ובשדות ובבתי� ובמאכלי� וכיוצאומקילי� בעבודות המצות התלויי, והמעשיות
כדי , ובעבור כ� נברא תחת השמש מקו� המעשה. עיקר לידת האד� היא בעבור העבודה

ויעשה המצוות בנפש , בגילולי הפעולות הרעות] מלהטמא[שיהא שליט ביצרו ויזהר מהטמא 
כי קוד� שנוצר , כי בעבור ההתבוננות וההשגות לא היה ראוי לבוא בגו� תחת השמש. חפצה

העול� הזה דומה ["יעקב ' וכדאפרש בפרק רביעי במשנת ר, בגו� היה יודע ומשיג יותר
וכ� כתוב , מיהו א� אי� תורה בלב ממש אי אפשר המעשה וכדפרישית לעיל"]. לפרוזדור
הקדי� תחלה היראה שהיא יסוד ". אלהי" תירא אותו תעבוד' את ה" )כ, דברי� י(בתורה 

יראת " )לג, משלי טו(ושלמה אמר ". היא חכמה'  ה� יראת ה" )כח, איוב כח(כדר" , ההחכמה והתור
, במצותיו" ואותו תעבוד"והדר ". 'אז תבי� יראת ה"וכדפרישית לעיל בפסוק , "מוסר חכמה' ה

ודע שההתבוננות ועומק המחשבות נקראת בספרי הקדש ". על התורה ועל העבודה"והיינו 
ולכ� ". תושיות"והמעשי� העשויי� כפי דרכי החכמה נקראי� . מעלהוכמו שרמזנו ל, "מזמה"

ה הסתכל "כלומר שהקב, "בחכמה יסד אר� כונ� שמי� בתבונה' ה" )יט, משלי ג(כשהזכיר שלמה 
בני אל " )כא, משלי ג(סמ" לו , וכ� כונ� השמי� כפי התבונה, בחכמה כביכול ויסד אר� על פיה

ואל ילוזו , עשה כ�' כלומר כמו כ� אתה בני ההול" בדר" ה". נצור תושיה ומזמה, ילוזו מעיני"
ובספר ". על התורה ועל העבודה"והיינו , כי תנצור תושיה ומזמה, שתי אלה מעיני לבב"

, ש�(" א� יחפצנה יאהבנה, תחלת חכמה לחפו� חכמה: "כתוב, שהעתקנו )ו יח"פ(חכמת שלמה 
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' קרוב ה, והחי לעול�. )'ש� כ(יחיה לעול� ושומר מצותיה , כי יאהבנה ישמור מצותיה. )יט
וכל אד� יחזה בו שכולל העני� , "רוח ח�"והמאמר עמוק מאד בארנוהו בפירושנו . אליו

 ".על התורה ועל העבודה"שפירשנו ב

  חסדי�" גמילת"תוכ� עני� 

לאו דעבודה , האי דנקט תרתי בבי על העבודה ועל גמילת חסדי� ".ועל גמילות חסדים"
דכיו� דעבודה כוללת , וגמילת חסדי� בדברי� שבי� אד� לחבירו, בדברי� שבי� אד� למקו�

דברי� שבי� אד� לחבירו נמי , ת הכתובי� בתורה וכדפירשנו לעיל"מצות עשה ומצות ל, הכל
, "כי תעשה הטוב והישר" )כח, דברי� יב(על  וכדדרשינ�, דכלהו כתיבי� באורייתא, אית בה

אלא נראה לי הא דתני גמילת חסדי� באפי . )יח, י לדברי� ו"רש(והישר זו לפני� משורת הדי� 
ואי� הנחתו על שלו� , כי מלת גמילות איננו לשו� תשלומי�, נפשה משו� דכייל תורה ועבודה

, הוא על המצאת פעולה לזולתו שבמקרא" גמול"אלא כל לשו� , דבר קצוב כפי מדת המעשה
גמלתהו " )יב, משלי לא(כמו , וצרי" להזכר עמו מה היתה הפעולה. פעמי� לטובה פעמי� לרעה

ודומה ". גמול על עבד" אחיה" )יז, תהלי� קיט(, "א� גמלתי שולמי רע" )ה, תהלי� ז(, "טוב ולא רע
, "ביו� הגמל את יצחק" )ח, אשית כאבר(וכ� . שהמציא  שקדי�, "ויגמול שקדי�" )כג, במדבר יז(לו 

, ישעיה כח(וכ� . ד חדש"שהיה ב� כ :)כתובות ס(וכדאמרי בגמרא , שכבר היה גמול וחזק במציאותו

הגומל "בברכה  :)ברכות נד(ל "וכמו שתקנו ז, שאינ� צריכי� עוד לחלב אמ�" גמולי מחלב" )ט
, על גמילות חסדי� דמתניתי� וכ�. שממציא טוב לחייבי�, "לחייבי� טובות שגמלני כל טוב

 . המצאות פעולות של חסד

  "והלכת בדרכיו"ומצוות ". חכמי לב"וביאור . מה היא" חסד"תורת 

כי מדת החסד נוספת על , ובכל דבר ודבר יש גמילות חסד והמצאת מעשה לפני� משורת הדי�
אמר [ולפני� משורת הדי� היא מדת החסד , ודע כי שורת הדי� היא מדת אמת. מדת הדי�

ושתיה� בכלל החכמה כי החכמה היא ראשית כל , ]פרק יט, "מסילת ישרי�"עיי� : המגיה
. וכפי מדתה ואורחותיה נוהגי� ג� שניה� אמת וחסד. ניתי�וכדפירשנו בריש מת, הדרכי�

', וגו" כי היא חכמתכ�" )ו, דברי� ד(וכדכתיב , וכבר אמרנו כי התורה היא סוד החכמה העליונה
כל , דע כי הנגלה ממנה המפורש לכל? ועל איזו דר" היא כוללת�. ולכ� א� היא כוללת שתיה�

וה� ה� המצות והאזהרות הכתובי� בתורה שבכתב , תוזהו שורת הדי� ומדת אמ, אד� חייב בו
, "תורת אמת היתה בפיהו" )ו, מלאכי ב(כמו שכתוב , ובעבור� נקראת תורת אמת, פ"ושבע

והדרכי� הנסתרי� שבתורה והמקובלי� . וכדאפרש" פיה פתחה בחכמה" )כו, משלי לא(וכדר" 
, ובעבור� נקראת תורת חסד, דה� ה� דרכי החס] כלומר מהרב לתלמידו, פני� אל פני�[פ "פא

וסו� המקרא כולל דרכי , "ותורת חסד על לשונה, פיה פתחה בחכמה" )כו, משלי לא(וכאמרו 
שהפרשה " ג� נעול"והוכחנו בספרנו ". אשת חיל מי ימצא"והמקרא הזה כתוב בפרשת . החסד

� חכ"המתואר בספרי הקדש בש� , כלה מדברת בכבוד בעל הנפש היקרה מחכמה ומכבוד
והוא מלמד תורתו וחכמתו ". על התורה"וכדפרישית בבבא ד, לפי שבאה החכמה אל לבו, "לב

וכ� , "פה"כנה הדבר במלת , "פיה פתחה בחכמה"ועל תורת אמת שהוא מלמד אמר , ברבי�
ללמד , ג� תורת חסד על לשונה, ונוס� על שורת הדי� והאמת". תורת אמת היתה בפיהו"

כי בפתיחתנו ". על לשונה"וזהו , דרכי� נשגבי� ונפלאי� שבתורהשה� , לצנועי� דרכי החסד
ענינו תמיד על , "לשו�"ל הודענו שכשיתארו הדיבור בספרי הקדש במלת "הראשונה לספר הנ

, ולדרכי החסד צרי" בינת לב ודעת רחבה. דברי� הצריכי� לבינה יתירה, דברי� עמוקי�
והנה מטע� זה עצמו אי� דרכי החסד מפורשי� ". 'ויתבוננו חסדי ה" )מג, תהלי� קז(וכאמרו 
היה הקהל כלו , כי א� היו כתובי� בה, ]'חלו� ז' חדר י, "ג� נעול"ע "ע: הערת המגיה[בתורה 

, כי ה� נפלאי� מדעת� להשיג�, וה� דברי� שאי אפשר לההמו� כלו לעמוד בה�. חייבי� בה�
וכיוצא מ� , "והלכת בדרכיו" )ט, דברי� כח(לכ� סת� הכתוב וכלל� במאמר . וכל שכ� לעשות�

שריה� נביאיה� , ולגדולי ישראל, והניח� לחכמי לב ולכל איש חיל, המאמרי� הכוללי�
חייב להתבונ� בה� , כל איש שיש בו נפש יקרה בעלת העוז ומלאה דעת ותבונה. ומלכיה�

לת כללו של דבר כמו שמדת האמת כול. וכדאפרש בריש פרק שני, ולקבל� מרבו ולעשות�
וכמו שבמדת האמת יש קצב וגבול לכל מצוה ולכל . כ� מדת החסד כוללתה, התורה כולה
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וכול� מקובלי� , ככה יש גבולי� במדת החסד, פ"כמבואר בתורה שבכתב ושבע, אזהרה
וכ� , ה� בתורה ה� במעשה המצות, ומזה אתה למד שגמילת חסדי� נוהגת בכל. ממשה מסיני

 . בדברי� שבי� אד� לחבירו

  ממותה של נפש האד�רו

מכרת את , נטוע בה כח ועוז, כשיבי� בסוד נפשו שהיא עליונה נשמת רוח חיי�? בתורה כיצד
יפליג ביראה , יעשה חסד לנפשו ויעלנה ממדרגה למדרגה, מתבוננת בדרכיו ובמעשיו, בוראה

אלא יתחסד בעצמו להעתיק , ולא יספיק לו לעמוד על די� תורה המסור לכל אד�, ובחכמה
את " )כ, דברי� י(עליה נצטוינו בתורה באמרו , ונקח לדוגמא מצות היראה. נפשו מעלה מעלה

בזכרנו , כלומר שנבוש בעצמנו לעבור על מצותיו, וזהו יראת רוממות, "אלהי" תירא' ה
שאיננו " סכל"לשו� [כשאנו מסכלי� ' ואי אפשר לנו לירא את ה. רוממות האדו� המצוה עליה�

ואול� . ה"להכיר גדולת יוצרו ב', ולכ� צרי" כל אד� להביט אל פעל ה. וממותוגדולתו ור] מבי�
ה "די לו כשית� אל לבו שהוא ב, והוא די� התורה המפורש, ]בלבד" [האמת"א� יעמוד על 

וא� ייראנו בעבור זה , ואדו� האר� וכל צאצאיה, אדו� השמי� ושמי השמי� וכל צבאותיה�
תדע שכ� הוא שהרי כשצוה על המצוה הזאת ואמר ]. נקרא[ יתקרי" צדיק", וישמור מצוותיו

אלהי" השמי� ושמי השמי� ' ה� לה" )יד, י(הקדי� לאמר , "אלהי" תירא' את ה" )כ, דברי� י(
להודיענו כי חייבי� אנחנו להסתכל בגדולות הללו כדי שיהיה מוראו ". האר� וכל אשר בה

לפי שבכח הקט� , � להתבונ� באלהולפי שהוא מפורש בתורה כל ישראל חייבי. עלינו
 . שבישראל לעמוד על מקצת דברי� אלו

  סודות התורה

וה� כלל הסודות העליוני� כמו , ואול� יש גדולות אחרות נוראות ונפלאות מאלה שזכרנו
תהלי� (ועליה� נאמר ', שה� כול� בכלל יראת ה, מעשה בראשית ומעשה מרכבה וכיוצא בה�

ומי  שהוא חכ� ומבי� בה� מדעתו ". ואת ישרי� סודו" )לב, משלי ג(', וגו" ליראיו' סוד ה" )יד, כה
 )א, אבות(וכדפרישית בבבא " 'אז תבי� יראת ה" )ה, משלי ב(וכאמרו , יירא את אלהיו יראה גדולה

כמו במרכבת ישעיה ויחזקאל , והנה הנביאי� בספריה� רמזו על הסודות הללו". על התורה"
שא� היו מפורשי� . תורה סמוכי� למצות היראה מטע� שאמרנואבל לא נכתבו ב, וכיוצא

שאי� כל הנפשות , וזה אי אפשר, בתורה היו הקהל כלו חייבי� ליראה את הש� על הדר" הזה
" חסיד"ו, )א, פ קהלת י"ע(" יקר מחכמה ומכבוד"והיודע בה� הוא איש . יכולי� לעמוד בה

שאמרו  )י"פ, מדרש משלי(ל "רבותינו זוראיה ממדרש . ועליו מוטל להתבונ� בה�, יתקרי
וא� ? למדת הלכות ואגדות? למדת משנה? ששואלי� לאד� ליו� הדי� הגדול קראת בתורה

שאי� לי הנייה בעולמי אלא כשתלמידי ? שואלי� אותו צפית במרכבה שלי, אומר על כול� ה�
תכל ג� שמענו כי גדולי החכמי� חייבי� להס', חכמי� יושבי� ועוסקי� במרכבה וכו

? איזהו חסיד"שמא לזה אמרו בזהר : הערת המגיה. [וזהו גמילות חסדי�, במוראות הללו
גומל נפשו איש " )יז, ש� יא(ועל זה אמר שלמה בחכמתו :]. ב קיד"זהר ח; "המתחסד ע� קונו

 . 'וגו" חסד

וכמו שדברנו על , וכמו שהוא במצות היראה כ� הוא במצות האהבה והדבקות האלהי וכיוצא
ובכלל זה כל הדעות הטהורות והלמודי� . בבית הראשו� בחדר העשירי" ג� נעול"זה בספר 

 .וכדפרישית לעיל, וכול� בכלל תורה ה�, היקרי� שמתעטרי� בה� הנפשות היקרות

  "חסיד"כיצד להיות 

, ויעשה מצוותיו בדר" ישר ובהפלגה גדולה', החסיד ירבה בעבודת ה? חסידות בעבודה כיצד
ה� , יותר ממדת הדי� המפורש בתורה, ורוד� אחריה� בזריזות גדולה לעשות� מדקדק בה�

לדוגמא מצות תלמוד תורה המפורשת . ה� להשתמר מעבור על לא תעשה, בעניני קו� ועשה
וא� יעמוד על די� תורה די לו בפרק אחד . 'וכו" ודברת ב� בשבת" בבית"" )ז, דברי� ו(באמרו 

יוסי ' אמר רב אמי מדבריו של ר :)מנחות ד� צט(שתי הלח�  'וכדאמרינ� בפ, שחרית וערבית
לא ימוש "למדנו אפילו לא שנה אד� אלא פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית קיי� מצות 

ש שחרית "י אפילו לא קרא אד� אלא ק"יוחנ� משו� רשב' אמר ר. 'וגו" ספר התורה הזה מפי"
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ורבא אמר מצוה לאמרו , פני ע� האר�ודבר זה אסור לאמרו ב, וערבית קיי� מצות לא ימוש
וראיה . הוא דהוי" חסיד"ולכ� מי שנות� נפשו על התורה והוגה בה תמיד ". בפני ע� האר�

, "שמרה נפשי כי חסיד אני' תפלה לדוד וכו" )ב(א, תהלי� פו(ל על "שאמרו ז .)ד� ד(ק דברכות "מפ
י שכל מלכי מזרח ומערב ישני� ה ולא חסיד אנ"חד אמר כ" אמר דוד לפני הקב. יצחק' לוי ור
לא חסיד אני שכל ' ואיד" כ" אמר דוד וכו. ואני חצות לילה אקו� להודות ל", שעות' עד ג

ואני ידי מלוכלכות בד� שפיר ושליא , מלכי מזרח ומערב יושבי� אגודות אגודות בכבוד�
הזכירו . 'ווכ" ולא עוד אלא כל מה שאני עושה אני נמל" במפיבושת רבי, לטהר אשה לבעלה

כי א� השינה , האחת כוללת תענוגי הגו�, בחכמת� שלשה דברי� הכוללי� דרכי החסידות
כל שכ� התענוגי� המותרי� והאסורי� שאינ� ', שהיא הכרחית כובש בשביל עבודת ה

שא� על כבוד המלכות והשררה אינו חושש בשביל , השניה כוללת דרכי המדות. הכרחיי�
השלישית כוללת דרכי . כל שכ� שמתחסד ביתר מדותיו, ר ושליאועוסק בד� שפי', מצות ה

עשה ל" "וכדתנ� , שא� על בינתו הגדולה בתורה אינו סומ" ונמל" במפיבושת, השכל והבינה
וכול� . כל שכ� שאינו נשע� על בינתו בדברי� המופלאי� מ� הלב, אפרש )א, אבות(והת� , "רב

ודוד . כי לא נצטוו הקהל כולו לקו� בחצות לילה וכמו שאמרנו, שהזכירו מדרכי החסד ה�
יש שופטי� , וכ� לא נצטוה המל" בתורה לדו� במראות דמי�. לפני� משורת הדי� היה עושה

כי יפלא ממ" דבר למשפט בי� " )ט( ח, דברי� יז(וכדכתיב , כהני� וסנהדרי� בישראל לעסוק באלו
 )י, דברי� לג(ונאמר . 'וגו" ובאת אל הכהני� הלוי� ואל השופט' וקמת ועלית וגו', ד� לד� וגו

 .ודוד לפני� משורת הדי� עביד הכי. 'וגו" יורו משפטי" ליעקב"

ז והקר� קיימת "בעוה אמרו ששה דברי� שאד� אוכל פירותיה� .)שבת קכז(ובריש פרק מפני� 
והמגדל , ועיו� תפלה והשכמת בית המדרש, ובקור חולי�, וחשיב הכנסת אורחי�, ב"לעוה

אלו "ד )א"א מ"פ, פאה(ופרי" הת� ממתניתי� . והד� את חבירו לכ� זכות, בניו לתלמוד תורה
לפי ומשני . 'ואלו ה� כבוד אב וא� וגמילות חסדי� וכו', וכו" דברי� שאד� אוכל פרותיה�

ושמע מינה דעיו� תפלה . ל הני נמי בגמילת חסדי� שייכי"גרסת הרב רבינו שמשו� מקוצי ז
פ שאינ� בי� אד� "ואע, ח"והשכמת בית המדרש ומגדל בניו לתלמוד תורה נמי שייכי בג

ומפרש השכמת בית , "הני בהני שייכי"ל דגריס "י ז"ואפילו לגירסת רש. והיינו כדברינו, לחברו
והד� את חבירו לכ� , ה�" תלמוד תורה כנגד כול�"ל בניו לתלמוד תורה בכלל המדרש ומגד
סו� סו� על עיו� תפלה הוצר" לפרש דבכלל גמילת חסדי� , הוא" הבאת שלו�"זכות בכלל 

וכ� בכל המצות ובכל . והיינו נמי כדברינו, "גומל נפשו איש חסד" )יז, משלי יא(הוא כדכתיב 
" חסיד"ההוא , המותר לו מ� התורה כדי שלא יבא לכלל עבירההאזהרות כשיקדש עצמו בדבר 

 . מתקרי

  ואינה חובה לכלל הציבור, חסידות של בעלי נפש יקרה

, דברי� כח(וכל� כלולי� במצות , כי מה� מסתעפי� מעשי� נפלאי� מאד, וביותר בדרכי המדות

שא� היו , היראהולא באו מפורשי� בתורה מטע� שבארנו לעיל במצות ". והלכת בדרכיו" )ט
כגו� דר" , וה� דברי� שאי אפשר לצוות לכל הקהל כולו, מפורשי� היו חייבי� בה� הקהל כולו

שמכל אלו וכיוצא בה� נתלי� , מדת האומ� והגבורה, מדת אר" רוח, דר" הקדושה, הענוה
ראה עד היכ� הגיעה מדת ענותו וטובו של משה רבינו . פעולות ומעשי� של חכמה עד להפלא

למטה ". וא� אי� מחני נא מספר" אשר כתבת" )לב, שמות לב(ה שנת� נפשו בעד ישראל ואמר "ע
". תהי נא יד" בי ובבית אבי] ?ואלה הצא� מה עשו"[ )יז, ב כד"שמו(ממנו דוד מל" ישראל שאמר 

, ועל כל נפשות מת לא יבוא" )יא, ויקרא כא(ראה עד היכ� הגיע קדושת הכה� הגדול שנצטוה לו 
, "ומ� המקדש לא יצא ולא יחלל את מקדש אלהיו" )יב, ויקרא כא(". ולאמו לא יטמא לאביו

ויש כח , לפי שהוא קדוש לאלהיו, וכדאמרינ� בתלמוד שכה� גדול עובד באנינות ואינו מחלל
ויוכל לעבוד בשמחה ג� א� , מכל עניני העול�] כלומר לפרוש: הערת המגיה[בנפשו להתקדש 

ראה עד היכ� הגיע אר" רוחו של אהר� ביו� . ת ששה הקרובי�תקראנה אותו אחד ממית
ועד היכ� הגיע מדת ". ויד� אהר�" )ג, ויקרא י(ונאמר , מתו שני בניו המשוחי�, שמחת לבו

וכיוצא ". עבד" יל" ונלח� ע� הפלשתי הזה" )לב, א יז"שמו(האומ� והגבורה בדוד שאמר 
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וכל המתבונ� בה� יבי� גודל . מד� דעתמעשיות רבות הכתובי� בספרי הנבואה לדורות לל
וכמו שהוא לעני� קו� . וכ� בכל מדה ומדה, דרכי החסד שהשתמשו בה� גדולינו ואבותינו

וממדת , וממדת הסכלות וההבל, כמו להשמר ממדת הגאוה, כ� הוא לעני� האזהרות, ועשה
' אלו בחלק א כמו שפירשנו מקצת דברי�, ורבות כיוצא בה�, וממדת הפחד והמור", גבה רוח
ועוד . ל יבי� הרמזי� שרמזנו פה במשנתנו"והקורא בספר הנ. בחדר העשירי" ג� נעול"מספרנו 

 .מאיר' יתפרשו מקצת הדברי� בפרק השישי במשנתו של ר

מי שהוא חסיד מוותר מממונו לפני� משורת הדי� ? וגמילת חסדי� בינו לבי� חבירו כיצד
, והיא נוהגת בעניי� ובעשירי�, ה עליה הקהל כולויתרה על הצדקה המפורשת בתורה שנצטו

, "צדקה לעניי� וגמילת חסדי� בי� לעניי� בי� לעשירי�" )פרק ד, פאה, תוספתא(וכדאמרינ� 
לטרוח עבור� , להתחסד ע� הבריות לקרב� לתורה וללמד�, וכוללת כל ההטבות לזולתו

הדברי� בדברי התנאי� וכמו שיתבארו מקצת , ולהיטיב עמה� במאודו ובקנינו, בגופו
הא למדת שכל המחשבות וכל המעשי� שיחשוב ושיעשה האד� בדר" . השנויי� בפרק זה

וקצת� כפי מדת , קצת� יעשה כפי מדת אמת, "חסד"וב" אמת"ב, נכונה כלולי� בשתי דרכי�
הג ה נו"ב' כי ה', וה� ה� דרכי ה, ומתי במדה זו, יבי� מתי ינהג במדה זו' והעומד בסוד ה. החסד

אל רחו� וחנו� אר" אפי� ורב חסד " )ו, שמות לד(ה "כמו שגלה למשה רבינו ע, בה� ע� עולמו
וכדפרישית , "חסד ואמת אל יעזבו" קשר� על גרגרותי"" )ג, משלי ג(עליה� אמר שלמה ". ואמת

חסד" " )יב, תהלי� מ(כמו , ה הזכיר� במקומות רבות"ודוד ע". על התורה"בבבא ד )א, אבות(
ואודה את שמ" " )ב, תהלי� קלח(". חסד ואמת יקדמו פני"" )טו, תהלי� פט(, "תמיד יצרוני ואמת"

, לפעמי� במדת אמת, ה מתנהג עמה� ע� בריותיו"ב' כי ה. וכיוצא בה�, "על חסד" ועל אמת"
, ע� חסיד תתחסד" )כו, תהלי� יח(וכעני� שכתוב , ולפעמי� במדת החסד לפני� משורת הדי�

. וכדפירשנו לעיל, שהיא ראשית כל הדרכי�, הכל במשפט החכמה, "תמ�ע� גבר תמי� ת
, ה חונ� בה� ליראיו"ואמרנו כי המתנות העליונות שהקב, הרחבנו בזה" רוח ח�"ובפירושנו 

, והשמחה והעוז והחדוה וכיוצא, רוח גבורה', רוח דעת ויראת ה,  רוח נבואה, כמו רוח מלכות
ויבואוני חסד" " )מא, תהלי� קיט(, "והוכ� בחסד כסא" )ה, טז ישעיה(כמו , כול� מדרכי החסד ה�

, "מעול� ועד עול� על יראיו' וחסד ה" )יז, תהלי� קג(, "כי גבר עלינו חסדו" )ב, תהלי� קיז(, "'ה
 .ואינני פה רק רומז רמזי� קצרי� שלא אצא מדר" הפירוש. וכיוצא רבות במקרא

  אנושי  חסידות שיש בעול� העל

אלא שנעלה ממנו עניניה� , גמילת חסדי� בתחתוני� אי� ספק שנוהג בעליוני�וכש� שנוהג 
וכדאמרינ� במדרש איכה רבתי בפסוק , כמו שנעל� ממנו מה היא תורת� ועבודת�, ודרכיה�

כש� שהתחתוני� ? "וצדקת" אלהי� עד מרו�"מהו זה שכתוב ": ממרו� שלח אש" )יג, איכה א(
והיינו . ל"עכ" כ" עליוני� צריכי� לעשות צדקה אלו ע� אלו, צריכי� לעשות צדקה אלו ע� אלו

. שכל העמדה הוא קיו� הדבר וחזקו, "על שלשה דברי� העול� עומד"דקאמר שמעו� הצדיק 
האר� וכל צאצאיה , שא� יתבטלו תורה ועבודה מכל בני אד�, והנ" תלתא ה� קיו� העול�

שא� יש חסידי� , הוא קיו� העול�והכי נמי גמילת חסדי� . וכדפירשנו לעיל, לא יעמודו
, תהלי� יח(כדכתיב , ואי לא לא, ומשפיע לה� רוב טובה, ה מתחסד ע� עולמו"בעול� ג� הקב

, וביותר גמילת חסדי� שבי� אד� לחבירו דלא סגי בלאו הכי". ע� חסיד תתחסד" )כו
ולא עשו [לא חרבה ירושלי� אלא על שהעמידו דיניה� על די� תורה " :)מ ל"ב(וכדאמרינ� 

והישר זו " )יח, י לדברי� ו"רש(, וכדאמרינ� לעיל,ולכ� נוהגי� בכל אד� ]". לפני� משורת הדי�
דתלמוד מביא לידי מעשה , ונקט תורה ברישא שא� אי� תורה אי� כלו�". לפני� משורת הדי�

 .וזה העיקר שבשביל זה נברא האד�, פ התורה"והדר תני עבודה שהיא המעשה ע, :)קידושי� מ(
והדר תני גמילת חסדי� שהיא מעלה יתירה מדרכי התורה והעבודה הגלויי� ואי אפשר 

אלו כוללי� כל מה שהפה ' והנה ג. להתנהג בה זולתי כשיהיה בתחלה של� בתורה ובעבודה
והיה ראוי לצדיק גדול כשמעו� לומר מאמר זה שהוא יסוד לכל תורה , יכול לדבר והלב לחשוב

  .ולכל מוסר
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  משנה ג 

יק ּדִ ְמעֹון ַהּצַ ִ ל ִמׁשּ ְהיּו , הּוא ָהָיה אֹוֵמר. ַאְנִטיְגנֹוס ִאיׂש סֹוכֹו ִקּבֵ  ַכֲעָבִדיםַאל ּתִ
ָרס ל ּפְ ין ֶאת ָהַרב ַעל ְמָנת ְלַקּבֵ ׂשִ ּמְ ין ֶאת , ַהְמׂשַ ׂשִ ּמְ א ֱהוּו ַכֲעָבִדים ַהְמׂשַ ֶאּלָ
ָרס ל ּפְ ּלא ַעל ְמָנת ְלַקּבֵ   :ַמִים ֲעֵליֶכםִויִהי מֹוָרא שָׂ , ָהַרב ׂשֶ

כבר פרישית שכל התנאי� שבמסכתא זו לפרושי תלתא מילי . "אנטיגנוס איש סוכו"
לפי שמימי אנשי כנסת הגדולה ואיל" , "קבלה"ובכול� שנה לשו� ; דשמעו� הצדיק הוא דאתו

, אלא למדו ברבי�, לא נמצאו עוד נביאי� ואנשי הרוח בישראל למסור לה� התורה
ומכל תלמידי שמעו� הצדיק הצליח ". מקבלי�"שביניה� נקראי�  והתלמידי� המצליחי�

 .ונעשה נשיא הדור ומופלא שבסנהדרי�, אנטיגנוס ביותר

ולאורויי ל� דלא המדרש עיקר אלא , לפרושי על העבודה הוא דאתי "הוא היה אומר"
י ותנ. והא בלא הא לא סגי, :)קידושי� מ(" תלמוד גדול שמביא לידי מעשה"אלא ש, המעשה

, וחד בעבודה, חד בתורה": ויהיה מורא שמי� עליכ�', אלא הוו וכו', אל תהיו וכו"תלתא בבי 
 . וכדבעינ� לפרושי, ואפילו הכי כלהו משו� עבודה נשנו, וחד בגמילת חסדי�

  'כוונה לש� שמי� בעבודת ה

י" צר, ולעשות מצוותיו' שהרוצה לעבוד את ה. רישא משו� על התורה קתני לה ,"אל תהיו"
אבל מי שאי� בו תורה . ואז יעבדהו באמת, ודרכיו כפי כחו' שיהיה בו תורה לדעת את ה

והיינו א� מכוי� בעבודתו . ולפעמי� אינה נחשבת לכלו�, אי� עבודתו נכונה, וחכמה
אל תהיו כעבדי� המשמשי� "וכדקתני , אי� זו עבודה, וכל אשר לו ירבה, שבעבורה ייטיב לו

, פ שבכמה מקומות בתורה מפורש מת� שכר� של מצות"ואע". פרסאת הרב על מנת לקבל 
. 'וגו" ונתתי גשמיכ� בעת�' א� בחקותי תלכו וכו" )ג, ויקרא כו(וכדכתיב , ועונש� של עבירות

', וגו" אשר ייטב ל" ולבני" אחרי"' ושמרת את חקיו ואת מצותיו וגו" )מ, דברי� ד(וכ� כתיב 
. ורבי� כיוצא בה�', וגו" למע� ייטב ל"' כבד את אבי" וגו" )יב, שמות כ(ובעשרת הדברות נאמר 

האומר סלע זו לצדקה בשביל " .)ראש השנה ד(וכדתניא , אלמא שטוב לקיי� המצות לקבל שכר
ודאי מותר . וכדבעינ� למימר, "שיחיה בני או כדי שאזכה לחיי העול� הבא הרי זה צדיק גמור

וטע� . אית ביה תורה ודעת אלהי� אי� ואי לא לאכ אי "ואעפ. לקוות למת�  שכר� של מצות
מ נשגבי� דרכיו "מ, ה משל� שכר טוב לשומרי מצותיו ונפרע מעוזביו"פ שהקב"שאע, הדבר

, קהלת ח(וכמו שאמר קהלת , ז רע לצדיקי� וטוב לרשעי�"ויקרה לפעמי� בעוה, מדעת האד�

י� שמגיע אליה� כמעשה ויש רשע, אשר יש צדיקי� אשר מגיע אליה� כמעשה הרשעי�" )יד
פ שיגיעו לו כמעשה "ואע, ומי שהוא חכ� ולמד תורה לא תתבלבל דעתו עליו". הצדיקי�

, כי החכ� יבי� שכל אשר תחת השמש הבל. ולא ימיר עבודתו בשו� דבר, הרשעי� לא יבעט
וכ� יודע כי . ויפה שעה אחת של קורת רוח בעול� הבא מכל חיי העול� הזה, ושיש עול� אחר

, פ יקיי� הבטחתו שהבטיח לעושי רצונו"ועכ, ה צדיק וישר ואינו מקפח שכר כל בריה"וא בה
ובכי האי גוונא שפיר . ולכ� בי� כ" ובי� כ" יעבדנו, ושהרעות הבאות על הצדיקי� ה� לטובת�

אפשר כשיקרנו , אבל העובד בלי תורה ולא למד דעת אלהי�. דמי לעבוד בשביל מת� שכר
, כדרכינו' וחושב שדרכי ה, לפי שמדמה מחשבות הבל, ח עבודתו ויל" לוכמעשה הרשעי� יני

וא� יעשוק , וכמו שהפועל אצל בעל הבית בשכרו הוא בא וחייב לשל� לו דבר יו� ביומו
וכשיקרנו ההיפ" , דבר תחת דבר, ע� עושי מצותיו' ככה ראוי שייטיב ה, שכרו לא יעבדנו עוד

והיינו . ולהתחרט על הראשונות שיגע לריק, מנההרשות בידו להניח עבודתו ולהפטר מ
ומשו� הכי נקט . כלומר על תנאי שתקבלו פרס, "על מנת לקבל פרס' אל תהיו וגו"דקאמר 

ועל תנאי , כלומר קצב וחלק המגיע לעבודתו מדי יו� ביומו, שהוא מלשו� פרוסה וחלק, פרס
ומשו� . זו אינה חשובה לכלו�ועבודה כ, וא� יחסר לו יפרוק עול רבו מעליו, זה הוא עובד

ה על "דאי תני אל תעבדו את המקו� ב, כעבדי� משמשי� את הרב, הכי אצטר" למתני משל
היינו שעובד " על מנת"ואי משו� דתני . הוי אמינא כל עובד לקבל שכר אסור, מנת לקבל פרס
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י שיודע כי לפ, ואפילו א� יקרנו צרות ורעות יתחזק בעבודתו, ה שכרו"בתנאי שישל� לו הקב
להכי , ולעול� עובד על מנת לקבל שכר ואסור, ונאמ� לשל� לו שכר פעולתו' צדיק ה

? ומהו אסור. וחשובה עבודה גמורה ומקבל עליה שכר, אשמועינ� דבכי האי גוונא שפיר דמי
וכ� א� ; שא� ילי� פעולתו יעזבהו ויל" לו, כאשר ינהג השכיר ע� רבו' א� נוהג בעבודת ה

והיינו ממש כעבדי� , ה ויהיה תוהה על הראשונות"יניח עבודת המקו� ביקרנו רעה 
דבעבדי� ודאי מניחי� עבודת� , המשמשי� את הרב על מנת לקבל פרס מדי יו� ביומו

והכי , ומ� המשל אנו לומדי� פירוש הדברי�. והולכי� לה� א� לא יקבלו פרס המגיע לה�
די להו� מהקרבי� ניחוחי� " )י, עזרא ו(י� שאמר גבי כורש שהחמ .)ד� ד(ה "ק דר"אמרינ� נמי בפ

והתניא ? ופרי" ומא� דעביד הכי לאו מעליותא היא". לאלה שמיא ומצלי� לחיי מלכא ובנוהי
ב הרי זה צדיק "האומר תנו סלע זה לצדקה בשביל שיחיה בני ובשביל שאזכה לחיי העוה"

� שלא למד "דעכו, ירושה ברורופ]. ל"עכ[� "ומשני לא קשיא כא� בישראל כא� בעכו, "גמור
, עושה בשביל ובעל מנת לקבל פרס, ז"כמו כורש שהיה עובד ע', תורה ואינו יודע דרכי ה
וא� יקרנו ההיפ" ישוב ". ומצלי� לחיי מלכא ובנוהי"וכמו שאמר , אותו פרס שהוא מבקש

 .)רובי� כבעי(ויודע כי , וברייתא מיירי בשיראל שיש בו תורה. מצדקתו ותוהה על הראשונות
כגו� שנות� , פ שעושה מצוה לקבל פרס מיד"ולהכי אע, "היו� לעשות� ומחר לקבל שכר�"

ובכי האי גוונא הוי . ויעמוד בצדקתו, א� יקרנו ההיפ" לא יבעט, סלע לעני בשביל שיחיה בני
ותו , ובחד סגי" ב"בשביל שיחיה בני ובשביל שאזכה לחיי העוה"ולא לחנ� נקט . צדיק גמור

אלא נקטינ� לאורויי ל� דמיירי בישראל ? ב כל שכ� דהוי צדיק גמור"יל שאזכה לחיי העוהבשב
היו� לעשות� ומחר "אלא יודע כי , שאינו עובד בעל מנת לקבל פרס שהוא מבקש עכשיו

והוא הדי� ". בשביל שיחיה בני הוי צדיק גמור"ומשו� הכי אפילו באומר , "לקבל שכר�
וא� לאו תוהה , וכל עצמו אינו עובד אלא על מנת לקבל פרס מיד, ישראל שאי� בו תורה כלל

ועליה תני מתניתי� "]. 'עבודת ה"שאי� מצותו נחשבת , כלומר[דלאו כלו� הוא , על צדקותיו
ד� (ל בפסחי� "וכ� פירשו רבותינו בעלי התוספות ז. והדברי� ברורי�', אל תהיו כעבדי� וכו

וקשיא להו ממתניתי� דאל תהיו ', לע זו לצדקה וכודמייתי נמי לה" ברייתא דהאומר ס :)ח
יהא מתחרט , ותירצו דמתניתי� מיירי שא� לא תבוא אליו הטובה שהוא מצפה. 'כעבדי� וכו

וברייתא מיירי שאפילו לא תבוא , .)ד(ה "ק דר"ז כדאיתא ברפ"כדר" שעושי� עובדי ע, ותוהה
ומדברינו אתה למד דעל . גמור ומשו� הכי הוי צדיק, אליו הטובה לא יהא תוהה ומתחרט

וברייתא על כרח" באינו , כרח" מתניתי� בהכי מיירי מדנקט משל כעבדי� המשמשי� את הרב
ל דמתניתי� משנת "� ז"לא כמו שחשב הר, ב"מתחרט מדנקט בשביל שאזכה לחיי העוה

ג "דאע. ולא היא, וברייתא שורת הדי� קתני דהוי צדיק גמור, חסידי� שנה שיעבוד מאהבה
' וכו" אלא הוו כעבדי�"ומציעתא . רישא בתוהה ומתחרט, דמתניתי� במילי דחסידותא מיירי

שא� תאמר רישא בעובד . ומתניתי� נמי דייקא. וכדבעינ� למימר, היינו משנת חסידי�
ותו " הוו כעבדי� המשמשי� את הרב שלא על מנת לקבל פרס"ליתני ? תרתי למה לי, מאהבה

שכל עצמ� , "אל תהיו"ג� לא יתכ� לשנותה בלשו� אזהרה ? שא למה ליורי. והיינו מאהבה, לא
אל "ושפיר קתני , אלא כדאמר� דרישא מיירי במתחרט. של דברי� אינ� רק מדת חסידות

 . משו� דלא חשיבא עבודה כלל', וכו" תהיו

  צדיק ורע לו

המבלבלי� ק להזכיר כל העניני� "ודוגמת דבר זה כתוב בספר קהלת שכתב המל" שלמה ברוה
ואשרי ' והודיע� שסו� סו� ישרי� דרכי ה, שאי� מבי� סוד הדברי�] למי[ )לפי(, דעת בני אד�

וראיתי : ")יג, קהלת ב(ואמר , אלא שדעת האד� קצרה להבי� תכלית כל דבר. 'איש ירא את ה
" ג� נעול"ויפה בארנוהו בספר , "אני שיש יתרו� לחכמה מ� הסכלות כיתרו� האור מ� החש"

וידעתי , החכ� עיניו בראשו והכסיל בחש" הול"" )יד, קהלת ב(ואמר . )חלו� א, חדר ג(ית השני בב
ואמרתי אני " )טו, קהלת ב(ואמר . וג� זה בארנוהו ש�, "ג� אני שמקרה אחד יקרה את כול�

". ודברתי בלבי שג� זה הבל? ולמה חכמתי אני אז יותר, בלבי כמקרה הכסיל ג� אני יקרני
ולא , שאמר כי חשב א� כמקרה הכסיל יקרני. ובכל זאת ארמוז בקצרה, רנוהווג� זה בא

וזה כתוהה על ? למה צערתי עצמי וכבשתי יצרי לחנ�, תועילני צדקתי שנהגתי בחכמה
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ואמר . ולא בעבור כ� אבעט, אמנ� דברתי בלבי שג� הדבר הזה הבל ואי� בו ממש. הראשונות
, בשכבר הימי� הבאי� הכל נשכח, � ע� הכסיל לעול�כי אי� זכרו� לחכ" )טז, קהלת ב(הטע� 

פ שלפעמי� מקרה החכ� והכסיל שוי� תחת "כלומר אע" ?ואי" ימות החכ� ע� הכסיל
כי הול" האד� אל בית " )ח, קהלת יב(כדר" , אי� לחשוב שיהיה זכרו� שתיה� שוה לעול�, השמש
ואז יהיה זכר צדיק , ל נשכח ובימי� הבאי� הכ, והוא העול� הבא אחרי החיי� הללו, "עולמו
ואי" ימות החכ� "וזהו שחת� . והכסיל לא יראה אור, ואלהי� יפדה נפשו מיד שאול, לברכה

, כלומר בהיות שנתברר לי שיש יתרו� לחכמה מ� הסכלות כיתרו� האור מ� החוש", "ע� הכסיל
תהלי� (להי וכמו שאמר המשורר הא. שוב אי� לטעות ולומר שפרידת שניה� שוה, וכמו שהחל

א" אלהי� יפדה נפשי " )טז, מט(ואמר ". כי יראו חכמי� ימותו יחד כסיל ובער יאבדו" )יא, מט
 . ל יראה העני� ברחבה"והקורא בספרנו הנ. וכל העני� ש�, "מיד שאול כי יקחני סלה

" ודברתי בלבי"ועל האמת אמר , "ואמרתי אני בלבי"כי על מחשבת הבל אמר ] עוד[והתבונ� 
וזה ממש כמו , ה במקומו"ויתבאר בעז, מ� ההבדלי� שבי� אמירה לדבור' והוא א, )טו, קהלת ב(

, ואל תחשבו חלילה כי המל" שלמה נהג בצדק על מנת לקבל פרס. שפירשנו בפירוש משנתנו
אבל דבר כפי מחשבת בני אד� שלא הגיעו ', וגו" 'ויאהב שלמה את ה" )ג, א ג"מל(כי עליו נאמר 

ושלא יפול לב� בראות� , והודיע� יתרו� החכמה על הסכלות, עובדי� מאהבהלמדרגת ה
 .והב�, מקרה החכ� והכסיל שוי� תחת השמש

שראוי לעבוד מאהבה , קתני לה" על גמילת חסדי�"מציעתא משו� . 'וכו" אלא הוו"
דאי תני סתמא הוי , "אלא שלא על מנת לקבל פרס: "והא דלא תני סתמא. וכדבעינ� למימר

אלא , אל תהיו כעבדי� העובדי� בעל כרח�] א: [כלומר, ינא רישא אתלת מילי קא מזהיראמ
כי , ואל תדמו בדעתכ� כמשמשי� את הרב] ב[, כבני חורי� העובדי� מרצונ� ומדעת עצמ�

ואל תעבדו על ] ג[, אלא להנאתכ� וטובתכ� את� עושי�, "א� צדקת מה תת� לו" )ז, איוב לה(
. וכדפירשנו לעיל, קשי� אלא בי� ייטיב בי� ירע לא תניחו עבודתכ�מנת לקבל פרס שאת� מב

, וההוא לאו מעליותא הוא, דעל מנת לקבל פרס לחוד אזהיר ברישא', וכו" אלא"קא משמע ל� 
כלומר ודאי עבדי� את� למקו� , וכדקתני אלא הוו כעבדי�, אבל איד"  תרתי טב למעבד הכי

כי לי בני ישראל עבדי� " )נה, ויקרא כה(וכדכתיב , ותיוואת� חייבי� בעבודתו ובקיו� מצ, ה"ב
כלומר כבר מאר� מצרי� חייבת� עצמיכ� , "עבדי ה� אשר הוצאתי אות� מאר� מצרי�

וכמבואר , כי קניתי אתכ� לעבדי� בהוציאי אתכ�  מאר� מצרי� באותות ובמופתי�, לעבדני
י� את הרב העובדי� להנאת רב� כמשמש] מנוקדת סגול' ה[וכ� היו . ברחבה" רוח ח�"בספרנו 

כי . ככה תעבדו ג� את� לעשות נחת רוח לפני מי שאמר והיה העול�, ולעשות לו קורת רוח
 :)זבחי� מו(וכדאמרינ� ". במעשיו' ישמח ה" )לא, תהלי� קד(כשהבריות עושי� רצונו כביכול 

על מנת לקבל  אבל תהיה עבודתכ� שלא". נחת רוח לפני שאמרתי ונעשה רצוני, לריח ניחח"
לא , שנאמ� הוא בעל מלאכתכ� לשל� שכר פעולתכ� )'ב, אבות(פ שאת� יודעי� "אע, פרס

גמילות "וזהו מעלה נפלאה וכלולה ב. אלא מאהבה ומיראה, תעשו רצונו בשביל השכר
העובד מאהבה שכרו כפול "וכדאמרינ� בספרי , ולאו כל אד� זוכה לעבוד מאהבה, "חסדי�
וכדפרישית בבבא , זולתי בהיות אור התורה בלבו, לאד� להשיג מעלה זו ואי אפשר". ומכופל

', כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברי� הרבה וכו"מאיר ' ר )'ו, אבות(וכדתני , דעל התורה
ועוסק בתורה ]". משמח את המקו�[אוהב את הבריות , אוהב את המקו�, נקרא ריע אהוב

דברי� (וכדתניא בספרי . מעלה הימנה וכדאפרש הת�לפי שאי� מדה טובה ל, לשמה היינו חסיד

תלמוד לומר ? ה"איני יודע באיזה צד אוהבי� את המקו� ב', אלהי" וגו' ואהבת את ה" )ה, ו
ה ומדבק "מתו" כ" אתה מכיר את הקב, והיו הדברי� האלה אשר אנכי מצו" היו� על לבב"

והכי . י� ויתבארו בפרק ששיוהדברי� עתיק. תורה תליא] לימוד[אלמא דאהבה ב". בדרכיו
, "ר אלעזר במצותיו ולא בשכר מצותיו"א, במצותיו חפ� מאד"דאמרינ�  .)ז יט"ע(אמרינ� בגמרא 

. ולא לשו� קבול שכר, ל שעובד את יוצרו מאהבת שמו ומאהבת מצות פיו"י ז"ופירש
, ל"זמ תבי� עני� מאהבת שמו ומאהבת מצות פיו שאמר רבינו "ומדברינו על משנתו של ר

כדתנ� אל תהיו כעבדי� המשמשי� : ואמרינ� עלה הת�". וטהורי� אמרי נוע�" )כו, משלי טו(
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ולאו . מ לקבל פרס"אלא הוו כעבדי� המשמשי� את הרב שלא ע, מ לקבל פרס"את הרב ע
אלא ממציעתא דקתני אלא הוו , וכדפירשתי לעיל, ל"� ז"וכמו שסבר הר, מרישא שמיע ליה

יהי , ל שפירש על מנת שלא לקבל פרס"י ז"וכ� דעת רש. ו בעושה מאהבהוהיינ', כעבדי� וכו
והיינו , לב" עמו לומר אפילו אי� סופי לקבל שכר אוהב אני את בוראי וחפ� במצוותיו

 .דמיירי בעובד מאהבה, ובסמו" אברר מלשו� המשנה עצמה. מציעתא

  טע� שמשנה זו נקטה משל

ולא תני , "כעבדי� המשמשי� את הרב"הדר ותני משל  .'וכו" כעבדים המשמשים"
דאי תני הכי הוי , "ה שלא על מנת לקבל פרס"אלא הוו עבדי� המשמשי� את הקב"כפשוטו 

ובתנאי זה , רישא הזהיר שלא יהיה כעובד על מנת לקבל פרס, אמינא מציעתא דומיא דרישא
לא צרי" לעבוד בלי תנאי בי� יקבל א. והאי הוא דאסיר, וא� לא יקבל יניחנו ויל" לו, יעבדנו

, שלא על מנת לקבל פרס', וכו" אלא הוו"ועלה תני מציעתא , וסו� השכר לבוא, בי� לא יקבל
משו� הכי נקט משל . כי נאמ� הוא לשל� שכר פעולתכ�, כלומר עבדוהו תמיד לא על תנאי

תא מיירי לאשמועינ� דמציע, "מ לקבל פרס"אלא הוו כעבדי� המשמשי� את הרב שלא ע"
שהרי המשיל הדבר לעבד , דהשתא על כרח" בהכי מיירי, ומאהבה' בעובד מיראת רוממותו ית

והגע בעצמ" עבד שאינו רוצה לקבל פרס מרבו למה . מ לקבל פרס"שעובד את רבו שלא ע
כלומר שירא את רבו יראת כבוד בעבור גדולתו , ועל כרח" או מיראה או מאהבה? יעבדנו

. ולכ� שמח בעבודתו וסובל טרחו ומשאו בלב טוב, את רבו אהבת נפש או שאוהב, וחכמתו
, אלא בעבור יראתו ואהבתו, ה ראוי ל" שתעבדנו בלי תקות שכר כלל"וכ� בעבודת הש� ב

גבי  .)סוטה לא(וכדאמרינ� , והנהו צדיקי גמורי נינהו שאי� למעלה מה�. וכדאפרש בפרק ששי
וכל זה אנו ". מר מאהבה ומר מיראה, צדיקי גמוריתרווייכו "תרי תלמידי דרבא שאמר לה� 

וא� אינו מקבל שכר מניח , משל דרישא לאשמועינ� דמיירי בעובד על תנאי, למדי� מ� המשל
. לא בעבור שכר, ומשל דסיפא לאשמועינ� דמיירי בעובד מיראה ומאהבה; עבודתו והול" לו

בד לקבל שכר אלא שאינו על מנת הוי אמינא כשעו, דאי תני רישא לחוד, ורישא וסיפא צריכי
, ל מציעתא שלמעלה ממנה מי שעובד מאהבה"קמ. אי� מדה טובה למעלה הימנה, לקבל פרס

ותו דאיצטרי" למיתני סיפא דלא נטעי למימר רישא . והיינו צדיק וחסיד, לא בעבור שכר כלל
שעובד הוי אמינא דוקא כ, ואי תני מציעתא. וכדפירשתי לעיל, אתלתא מילי קא מזהיר

פ שאינו עובד "אע, אבל העובד לקבל שכר, "עבודה"הוא דמקרי , מאהבה  ולא תקות שכר כלל
אבל העובד לקבל , ל רישא דדוקא בעל מנת אסור"קמ, "עבודה"בתנאי שיקבל שכר לא מקרי 

 .ושפיר דמי למעבד הכי, הרי זה צדיק גמור, פ שאיננה דר" אנשי ש�"אע, שכר בלי תנאי

פ דאית ביה תורה "דאע, תני לה" על העבודה"סיפא משו�  ".ם עליכםויהי מורא שמי"
ואפילו , לא יניח עבודתו ויל" .)עיי� ברכות נד(ובכל מדה שהוא מודד לו , ברו" הוא' ויודע דרכי ה

יראת , כ צרי" שיהא מורא שמי� עליו"אעפ, יש בו דרכי חסידות ואינו עושה בשביל שכר כלל
וכי אפשר שיהיה בו תורה וחסידות ולא יהיה , היטא קשיא טובאמיהו לפו� ר. פחדו ואימתו

ואומר אני דתנא דמתניתי� ? ועוד שא� עובד מאהבה לא שיי" מורא שמי�? עליו מורא שמי�
פחד אלהי� והדר , דאפילו עובד מאהבה צרי" שיהיה עליו מורא שמי�, דבר גדול למדנו

דברי� (כדכתיב , כיו� שעושה בשמחה, תודהוי אמינא שהעובד מאהבה או מיראת רוממו. גאונו

שש אנכי על " )קסב, תהלי� קיט(, "אלהי" בשמחה ובטוב לב' תחת אשר לא עבדת את ה" )מז, כח
וכיוצא בכתובי� , "נחלתי עדותי" לעול� כי ששו� לבי המה" )קיא, תהלי� קיט(', וגו" אמרת"

קא משמע ל� , ת אלהי�שאינו צרי" למוסר ולפחד עבר, המורי� על שמחת העובד מאהבה
פ שכשהאד� שמח "שאע. וטע� הדבר יש לו יסוד בחכמת הנפש, ויהי מורא שמי� עליכ�

יזהר מחטוא ויזדרז לעשות המצות , בהיות אור התורה מאירה בנפשו, שמחת לב' בעבודת ה
וערבה שמחתה , וג� לחכ� גדול יקרה עת שתחש" אור נפשו. אי� כל הזמני� שוי�, מאהבה

. כ מחשבות הבל ורעה"ובעצבות לב יעלו ג, ויעלו על לבו מחשבת עצב, ויגו� שימצאי צרה "ע
כי אור תורתו ושמחתו אי� אתו ולא , וכשיתקפנו יצרו בעתי� כאלו הוא קרוב להכשל

בזכרו אימת , י מורא שמי�"זולתי ע, ואי� תקנה להנצל מידי עבירה לעת כזאת. תעמודנה לו
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, הסתכל בשלשה דברי� ואי אתה בא לידי עבירה" )ב, אבות(דתנ� וכ, יוצרו כי איו� ונורא הוא
, וראש החסידי� זכר עני� זה בשירי קדשו. והת� אפרש לה', וכו" דע מה למעלה ממ"

 . ואפרשנו בקצרה

  מה ענינ�, מוסר ועצות

, וכיוצא בזה, שזכר רבי' וכ� הסתכל בשלשה דברי� וכו, דע כי מורא שמי� שזכר אנטיגנוס
ופירשנו כל מקומותיו , בארנו זה ברחבה" מעי� גני�"ובספרנו , "מוסר"רי הנביאי� נקרא בספ

והוא על אסירת כחות הנפש שלא יפרצו הגבולי� שגבלה לה� , "יסר"ושרשו , בכתבי הקדש
". מוסר חכמה' יראת ה" )לג, משלי טו(על זה אמר שלמה , והאסירה היא בכח היראה. החכמה
חדר (" ג� נעול"ובבית הראשו� מספר . וש� אפרשנו" יראה אי� חכמה א� אי�" )ג, אבות(וכדתנ� 

פירשנו , ה"ובבית השלישי ממנו שאנו מקווי� להוציאו לאור בעז. החילונו לדבר עליו )חלו� י, ו
מתוארי� , וה� חקי אלהי� ותורותיו, והוכחנו שחקי החכמה. לשונות של עצה ושל מחשבה

תמיד ענינו משפטי התורה , סת�" עצה"נזכר לשו� ושבכל מקו� ש, "עצות"בספרי הקדש 
 )טו, משלי יב(, "ועצת עליו� נאצו" )יא, תהלי� קז(, "לא אבו לעצתי" )ל, משלי א(כמו , וחקותיה

שבכל� ודומיה� לא נזכר על איזו ". כי גוי אובד עצות המה" )כג, דברי� לב(, "ושומע לעצה חכ�"
כי גוי אובד : ")ש�(ובפירוש אמרו בספרי . כמהידענו שהכונה על חקי הח, מי� עצה מדבר

' ר, אי� עצה אלא תורה שנאמר לי עצה ותושיה' יהודה דורשו כלפי ישראל וכו' ר, עצות
הנה לדברי שניה� ". איבדו האומות שבע מצות שנתתי לה�, נחמיה דורשו כלפי אומות

 . על חקי אלהי� ותורותיו" עצות"מתפרש 

  "ימי�"וכ� לשו� . ושגי�לשו� משל למ, "יו� ולילה"

 )ה, בראשית א(כמו , פ שהנחת� על יו� ולילה ממש"אע, "לילה"ולשו� " יו�"וכ� תדע כי לשו� 
על השמחה , השאילו כתבי הקדש המלות הללו, "ויקרא אלהי� לאור יו� ולחש" קרא לילה"

לכ� " )ו, ה גמיכ(וכאמרו . וכ� אור וחוש", וחשכתה לילה, וקראו אור הנשמה יו�. ועל העצבו�
, "לילה"ועל דר" זה נקרא הגלות ". כי אתה תאיר נרי" )כט, תהלי� יח(, "לילה לכ� מחזו�

, "יו�"והנה העובד מאהבה אור תורה זורח בנפשו וזהו . וכ� כל כיוצא בזה" יו�"והגאולה 
וחכ� לב ". על התורה"בבבא  )א, אבות(וכמו שפרשנו , ובשמחתו ואורו יקיי� המצות מאהבה

, כי הוא מבי� סגולת התורה ושמח בה, שהנחילו תורת חיי�, ה"ב' זה ית� ברכה והודאה להכ
אבל ; אינו צרי" למוסר, וכל זמ� שהוא יו� בנפשו. וכדר" ברכת התורה שתקנו אבותינו

וכל זה כללה מליצת ראש החסידי� באמרו . ואז יצטר" למוסר, כשיקרנו עצב וחש" יהי לילה
, פירוש אני עובד מאהבה, "א� לילות יסרוני כליותי, אשר יעצני' את ה אבר"" )ז, תהלי� טז(

א� לילות א� , ואינני צרי" למוסר, כלומר שנת� לי העצות הללו, אשר יעצני' ונות� ברכה לה
. כי אז יסרוני כליותי ומורא שמי� עלי, אלהי' אינני עובר את פי ה, יקרוני ותערב שמחתי

" ימי�"ו, "כי מימיני בל אמוט", מוראו ופחדו, "לנגדי תמיד' שויתי ה" )ח, תהלי� טז(? ומהו מוסרי
, כי ג� ביו� ג� בלילה לא נטיתי מדר" הימי�". ג� נעול"כמו שבארנו בספר , הוא דר" החכמה

". מלפני" משפטי יצא עיני" תחזינה מישרי�" )ב, תהלי� יז(ודומה לזה אמר . וזה הפירוש נאמ�
והודיע . ומישרי� תרצה, ועיני" תחזינה יושר לבבי, ה בוח� לבבכי את, כלומר שפטני אתה

זמותי בל , צרפתני בל תמצא, בחנת לבי פקדת לילה" )ג, תהלי� יז(ואמר , יושר לבבו ושלא חטא
ולמע� , ובאור לבבי אני שמח לשמור מצותי", ידעת שאני עובד מאהבה: פירוש". יעבר פי

שתה חש" , כלומר צוית עלי צרה ויגו�, "לילה"דת פק? מה עשית, תבחנני א� אעמוד בנסיו�
פ שעלו על לבי "ואע. ובל תמצא כל חטא ועו�, והנה צרפתני במצר� הצרה, ויהיה לילה בלבבי

שכל לשו� זמה , "זמותי בל יעבר פי"וזהו , לא עלו על שפתי, מחשבת הבל ורעה בעת הצרה
. בצרה שיזמו מזמות נגד רצונ�כי מדר" השרוי� , ומזמה במקרא סת� אצל האד� הוא לרעה

לבל , ולכ� לא יוציאו� מפיה�, אבל אנשי לבב יודעי� כי מתו" כובד צרה עולי� על הלב
ה� עומדי� , פ שיצר� מתגבר עליה� בעת כזה"אע, ואול� לעני� המעשה. ו"ידברו סרה ח

� בדבר לפעולות אד" )ד, תהלי� יז(וזהו שסמ"  ואמר . כנגדו בכח יראת פחד אלהי� שבלבב�
שנופל על , ידוע" פרי�"ומלת . ופירוש המקרא הזה סתו�". שפתי" אני שמרתי ארחות פרי�

 )יד, דניאל יא(, "המתפרצי� על אדוניה�" )י, א כה"שמו(כמו , העושה בזרוע רמה נגד המוחי� בידו



ן   ו נ ב ל ן  י  65  י

יצרו  ועל דר" המשל מי שמתגבר נגד". ופרי� חיות בל יעלנה" )ט, ישעיה לח(, "ובני פריצי עמ""
כלומר כל , "לפעולות אד� בדבר שפתי""ועל זה אמר . נוהג כדמות הפרי� לטובה, הק� עליו

ה� בקו� , ה� באזהרות, הנוגע לפעולות שצרי" האד� לפעל ולהתנהג בדבר שפתי" שצוית
שעומד , כמו שהוא נוהג לעשות למלאות חפציו, אני שמרתי לעשות כארחות הפרי�; עשה

, ולפי שג� בעוד לילה נהגתי בצדק. במנהגי� הטובי�, ככה עשיתי אני ,בזרוע נגד מתקוממיו
תמו" אשורי במעגלותי" בל " )ה, תהלי� יז(ועל כ� סמ" ואמר , הנה לא נטיתי מדר" הימי� לעול�

, "חכ� לב"ל לתאר איש "וכבר ידעת שמלשו� רבותינו ז. והדברי� נאמני�, "נמוטו פעמי
ח כל זמ� "זקני ת" )סו� מסכת קיני�(וכאמר� , "ד חכ�תלמי"בש� , שמאיר אור תורה בלבו

. 'וכו" אומר אל תסתכל בקנק�' ר" )ג"ד משנה כ"אבות פ(ויתבאר בההיא דתנ� . 'וכו" שמזקיני�
א� " .)ד� יט(ק דברכות "וזהו שאמרו בפ. ומדברנו התבאר שאיש כזה עובד בשמחה ובטוב לב

" שמא: "ופרי"". שמא עשה תשובה, יו�ח שעבר עבירה בלילה אל תהרהר אחריו ב"ראית ת
מה לי " יו�"וצרי" פירוש מה לי . עשה תשובה" ודאי"אלא אימא : ומשני? סלקא דעת"

שהוא , אלא בעת שתחש" אור נפשו. 'וכו" ח שעבר עבירה"א� ראית ת: "לימא סת�? "לילה"
כי ". על התורה"בבבא  )א, אבות(וכדפרישית , ואול� המאור שבתוכו מחזירו מיד למוטב, לילה

ועל זה . וירחמהו' וישוב אל ה, יתחרט ממה שעשה, ויהיה יו� בנפשו, כעבור יגונו וחשכו
אלא כשתשוב . כדר" הרשעי� חלילה השמחי� לעשות רע, "אל תהרהר אחריו ביו�"אמרו 

כי בודאי המאור שבתוכו ". ?שמא סלקא דעת""ויפה תמהו . ישוב בודאי, שמחת לבו למקומה
 ". ודאי: "ותירצו אלא אימא. דקתוישיבהו לצ

' ע, בקמ�' מ[שמענה , וכתב עליה פרשה שלימה, וראש החכמי� גלה הסוד הזה בספר משלי
לפי , פירוש". וירבו ל" שנות חיי�, שמע בני וקח אמרי" )י, משלי ד(אמר . וייטב לבב"] בסגול

יראת " )כג, משלי יט(מר ונא, "ויהי מורא שמי� עליכ�"וכדתנ� , שרוצה להזהיר על מורא שמי�
והנה מדבר ע� העובד מאהבה שכבר באה ". וירבו ל" שנות חיי�"על כ� אמר , "לחיי�' ה

וראש ". הדרכתי" במעגלי יושר, בדר" חכמה הוריתי"" )יא, משלי ד(ואמר . החכמה אל לבו
ורת וסו� הכתוב על ת; "הוריתי""ועליו נאמר , "על התורה"הכתוב הוא העני� שפירשנו גבי 

כי הישר לפני� , "מעגלי יושר"ועליו נאמר , "על גמילת חסדי�"והוא העני� שכתבנו , חסד
 )יב, משלי ד(סמ" ואמר , ולפי שהמגיע למדרגה זו יעבוד בשמחה. )יח, י לדברי� ו"רש(משורת הדי� 

כי בלב איש כזה דרכי , והמליצה יקרה מאד". וא� תרו� לא תכשל, בלכת" לא יצר צעד""
 )לב, תהלי� קיט(כדר" , ה� כדרכי� סלולי� רחבי� ומסוקלי� מאבני נג� היצר והרשעההחכמה 

ויתבאר בההיא דתנ� . י אור החכמה והשכל"ע, "כי תרחיב לבי"? ואימתי". דר" מצותי" ארו�"
 . 'וכו" הוי קל כנשר ור� כצבי" )'ה משנה כ"פ(

  ההבדל ביניה�" אור ונגה"

, לא כ� בני? שמא סבור אתה שאינ" צרי" עוד למוסר, וא� כבר הגעת למעלה הגדולה הזאת
פ כ� יהא מורא שמי� "פירוש אע". נצרה כי היא חיי", החזק במוסר אל תר�" )יג, משלי ד(אלא 
וא� ". וירבו ל" שנות חיי�"וכמו שהחל ". כי היא חיי""אל תר� מהביא למוסר לב" , עלי"

וגלה . רעה שתכשל בחטאת האד�אפשר שיקרה עת , תבטח על חכמת לב" ותמנע ממוסר
. וארח צדיקי� כאור נוגה הול" ואור עד נכו� היו�" )יט(יח, משלי ד(באמרו , סוד הדבר וטעמו

הנזכר " אור"יש הבדל בי� . ושמע פירוש� של דברי�". דר" רשעי� כאפלה לא ידעו במה יכשלו
וכמו שפירשנו , צ�כי השמש אור בע, הוא השמש לבדו" אור". "נגה"סת� בכתבי הקדש ובי� 

כי ה� , הוא הירח ואור הכוכבי�" נגה"ו". וזקני� לנביאי�" )'תחילת פרק א, אבות(בפירוש 
לא יהיה ל" עוד " )יט, ישעיה ס(וכ� כתוב . וזהו נגה בלשו� הקודש, מקבלי� אור� מ� השמש

בריה� כיוצא וח, "וכוכבי� אספו נגה�" )י, יואל ד(". ולנגה הירח לא יאיר ל", השמש לאור יומ�
הונח בכתבי הקודש על חשכת לילה " חש""מלת ". אפלה"ל" חש""וכ� יש הבדל בי� . בה�

י אור הירח או "אפשר שיהיה אור ע" חש""וה". ולחש" קרא לילה" )ה, בראשית א(כמו , וכיוצא
כמו העורו� והסנוירי� , הונח על חש" שלא יועיל האור והנר להאירו" אפלה"ו, שידליקו נר

, עמוס ה(וכ� , "והיית ממשש בצהרי� כאשר ימשש העור באפלה" )כט, דברי� כח(וכאמרו , צאוכיו
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והנה א� תמשל אור נשמת . ובספרנו על יסודות הלשו� התבאר ברחבה". ואפל ולא נגה לו" )כ
, כי כל זמ� שהשמש במרומי� אי אפשר שיחש". לא היה צרי" למוסר, הצדיק לאור שמש

. אור הנפש תאיר תמיד ג� בעת היגו� והצרה, ודומה לו. יראה האד� ואפילו ביו� גש� וענ�
שלפעמי� ג� בחצי החדש יחשיכוה ענני� עבי� , א" באמת רוב הצדיקי� נמשלי� לאור הירח

ולא , ודומה לזה תחש" אור הנפש מעניני הצרות והיגו�. ולא יראה האד� מאומה, לפי שעה
דומי� לאור הירח , "וארח צדיקי� כאור נגה" )יח ,משלי ד(ועל זה אמר . י מוסר"ינצל אלא ע

ועדיי� אי� אנו יודעי� א� נמשל אור� לאור . ועל כ� צריכי� להחזיק ג� במוסר, שיכסהו הענ�
או נמשל ; שעולה אחר שקיעת החמה ושוקע בחצי הלילה, הירח בחצי הראשו� מ� החדש

וא� נמשל לאור . וא היו�או בחציו שאחרי עלותו לא ישקע עד ב; לאור הירח בסו� החדש
. כמו הלבנה השוקעת בחצי הלילה, נצטר" לומר שישוב הצדיק להיות רשע, תחלת החדש

כי מי שזכה לאור תורה באמת לא תמשול עליו עוד הרשעה והסכלות , וחלילה לומר כ�
שאי� אורו שוקע טר� , אבל יתמשל אור הנפש לאור הירח מחצי החדש ואיל". ממשלה גמורה

הול" , וארח צדיקי� כאור נגה"ועל זה אמר . ואי� לדאוג רק מענ� יכסנו לפי שעה, שיזרח שמ
למדנו מזה כי . כלומר כאותו אור ירח שהול" ואור עד עלות השמש, "ואור עד נכו� היו�
וכמו מי שהול" בחשכת לילה . כמו חשכת לילה, עוד מעט ויהיה אור, חשכת נפש הצדיק

כ� תלמיד חכ� , וישתמר מהכשל בו פע� שני, במה נכשל כשיביאו נר דולק יראה, ונכשל
המאור שבו יאירנו וידע , כשיעבור הענ�, י ענני היגו� והיצר שהחשיכו אור נפשו"שחטא ע

" תלמיד חכ� שעבר עבירה בלילה"על  .)ברכות יט(וכדפירשנו לעיל . ושב ורפא לו, במה נכשל
לא יוכל , כי מרוב רשעו ועזבו חכמה. התבנית לבו כאפל, אבל נפש הרשע העוזב תורה', וכו

ואי� תקנה לו , ועל כ� עד נצח לא יבי� במה הוא נכשל באפלתו. האור לשלוט בו ולהאירו
שי� לבב" לפירוש ". לא ידעו במה יכשלו, דר" רשעי� כאפלה"ולכ� סמ" ואמר . להנצל

על תפארת דבר , שהעתקנו" חכמת שלמה"ובספר . המליצות הנבואיות הללו כי נעמו מאד
ועליונה ממעלות , ברה היא מ� השמש" )כט', פרשה ז(ובסו� דבריו אמר , ק"אור התורה והרוה

והרשעה לא , כי אחרי האור יבוא לילה )ל, ש� ז(ויתרו� לה מ� האור א� תדמה אליו . הכוכבי�
והודיענו שבהיות אור ". רוח ח�"בארנוהו בפירושנו , והמאמר עמוק מאד". תעל על החכמה

, ולא תמשול עוד הרשעה עליה, לא תשוב מצדקתה, ונגה החכמה זורח עליה, רה בנפשתו
ויהי מורא שמי� ", וזהו ששנה תנא דיד�. המאור שבתוכו מחזירה למוטב, פ שיחטא"ואע

 .וברו" שבחר בחכמי� ובמשנת�, כ" נראה לי". עליכ�
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  משנה ד 

ן  ן יֹוֶעֶזר ִאיׂש ְצֵרָדה ְויֹוֵסי ּבֶ לּו ֵמֶהםיֹוֵסי ּבֶ ַלִים ִקּבְ יֹוֵסי ֶבן . יֹוָחָנן ִאיׂש ְירּוׂשָ
ית ַוַעד ַלֲחָכִמים, יֹוֶעֶזר ִאיׂש ְצֵרָדה אֹוֵמר ֲעַפר , ְיִהי ֵביְתָך ּבֵ ק ּבַ ֶוֱהֵוי ִמְתַאּבֵ
ְבֵריֶהם, ַרְגֵליֶהם ָמא ֶאת ּדִ   :ֶוֱהֵוי ׂשֹוֶתה ַבּצָ

האחד , כל הזוגות השנויי� במשנתנואמרינ� ש :)טז(במסכת חגיגה  .'וכו" יוסי בין יועזר"
, ועל העניני� שדבר הנשיא. משו� שכל זוג השוו דבריה�, ונקט להו בהדדי, ד"נשיא והשני אב

 .וכדאפרש בכלהו, ד"באותו העני� שנה האב

והיינו מאנטיגנוס , ויש ספרי� גורסי� קבלו מה�. מאנטיגנוס איש סוכו. "קבלו ממנו"
ובימי , וכשמת היו עדיי� תלמידי�, ו ללמוד משמעו� הצדיקאולי שהתחיל. ומשמעו� הצדיק

משמת יוסי " .)מז(ועליה� שנינו בסוטה . ואחרי מותו הורו בישראל, אנטיגנוס שמשו כל צרכ�
ובימיה� . איש שהכל בו, "ב� יועזר איש צרידה ויוסי ב� יוחנ� איש ירושלי� בטלו אשכולות

כמו שקבלו איש , רי� כל הלכות התורה בפיה�אבל היו סדו, לא היה עדיי� מחלוקת בהלכה
שגזר גזירות על , והתנאי� הללו היו בימי אנטיוכס הרשע. מפי איש עד הלכה למשה מסיני

יקו� איש צרורות ב� אחותו של יוסי ב� יועזר " )ה"ר פרשה ס"ב(כמו שמצאנו במדרש , ישראל
וברי רצונו כ" לעושי רצונו ואמר לו יוסי א� לע, איש צרידה היה רוכב על סוס ביו� השבת

לעוברי רצונו על אחת כמה , וא� לעושי רצונו קרו צרות רעות כאלה". על אחת כמה וכמה
 .וכמה

יהי ] א. [ותני נמי תלתא בבי, קאתי" על התורה"האי תנא לפרושי . "יוסי בן יועזר אומר"
וחד בגמילת , בעבודה וחד, חד בתורה. 'והוי שותה וכו] ג[', והוי מתאבק וכו] ב[', בית" וכו

ושנה משנתו על . וכדבעינ� למימר, תני להו" על התורה"ואפילו הכי כולהו משו� , חסדי�
והיה מחכמת . 'וגו" ודברת ב� בשבת" בבית" ובלכת" בדר"" )ז, דברי� ו(שנאמר , סדר הכתוב

] ב. [תהיה בועד חכמי�" בשבת" בבית""כלומר , "יהי בית" בית ועד לחכמי�] "א[המאמר 
אלא , או בחברת כסילי�, לא תל" יחידי" בלכת" בדר""כלומר , "והוי מתאבק בעפר רגליה�"

ולפי שמדר" הולכי דרכי� לצמוא . כדר" הולכי דרכי�, תל" את חכמי� ותתאבק בעפר רגליה�
הוי כל צמא לכו " )א, ישעיה נה(כלשו� הכתוב , "והוי שותה בצמא את דבריה�"אמר , למי�
ולמה ' שתה מי� מבור" ונוזלי� מתו" באר" וכו" )כ(טו, משלי ה(וכ� , צל התורההכתוב א" למי�

וחכמות , שמא כוונת המחבר בסיפא לדברי המינות: אמר המגיה. ['וגו" ?תשגה בני בזרה
ולפי : "� לפסוקנו זה"וכ" כתב המלבי. כד, י למשלי ו"פ רש"ע, "זרה"חיצוניות שנקראו 

אחר שתמצא חכמה ודעת ? למה תשגה בני בה�. עי�ה� החכמות המת" הזרה", המליצה
וזהו המקביל . ל"עכ" ה� לימודי המינות והכפירה שתחבק אות�" הנכריה"ו. 'בתורת ה

עד כא� ". יי� לבנו�"� הושפע רבות מדברי "וידענו שהמלבי". ובשכב" ובקומ"] "ג[השלישי מול 
 .ועתה אפרשנה, וזאת היא פשט המליצה.]. ההגהה

  "בני�"קראו התלמידי� נ
  פעולה לטובה של ראיית פני רבו

כלומר א� אתה רוצה לזכות לכתרה של , קתני לה" על התורה"משו�  .'וכו" יהי ביתך"
, היה אוהב חכמה ואוהב חכמי�, "על התורה"וכדפרישית בבבא ד, תורה שיכנסו דבריה בלב"
כי לב האד� . בית"שיקבעו ישיבת� ב, עד שיהיה בית" בית ועד�, וכל כ" תהיה דבק עמה�

י כ� תשמע תמיד "וע, ויתוועדו בבית", כ� יאהבו" ג� המה, וכמו שאתה אוהב אות�, לאד�
ולא דמיא מתניתי� למקרא שאמר שלמה . ותזכה לאור התורה ותחכ�, מפיה� חכמה ומוסר

דתנא דיד� מיירי . וכדאפרש בפרקי�, "הול" את חכמי� יחכ� ורועה כסילי� ירוע" )כ, משלי יג(
כ� החכמי� , ז"שכמו שהאבות מביאי� לחיי העוה, שיאהב חכמי� כאהבת בני� לאבות�

, דברי� ו(כמו , שמטע� זה עצמו נקראו התלמידי� בני�, ]הבא[מביאי� תלמידיה� לחיי עול� 

". ויצאו בני הנביאי�" )ג, ב ב"מל(, ]ב"א ה"פ, תלמוד תורה' הל, �"עיי� רמב" [ושננת� לבני"" )ז
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לפי , כ� ישמח בועד� של חכמי�, שמח כשיתועדו אבותיו האהובי� לו בביתווכמו שהאד� 
ודבר . כי באור� של חכמי� יראה אור, י כ� יכנסו דברי תורה בלבו"וע, שדבקה נפשו אחריה�

באמצעות "כי , ג� עליו יזרח אור, שהדבק ע� אנשי אלהי�, זה יש לו יסוד בחכמת הנפש
כי בזמ� עלי הכה� נתמעט אור , רש בכתוב אצל הנבואהוכ� מפו". המוכ� יקבל הבלתי מוכ�

ומיד שזרח אורו ". היה יקר בימי� הה� אי� חזו� נפר�' ודבר ה" )א, א ג"שמו(שנאמר , הנבואה
וכל זה . 'וגו" להראה בשילה' ויוס� ה" )כא, א ג"שמו(שנאמר , עמדו נביאי� רבי�, של שמואל

, ודבקו עמו אוהבי חכמה', כי נאמ� הוא להוידעו כול� , לפי שהיה שמואל גדול בנבואה
וכמו שתראה , פ שמצד עצמ� לא היו מגיעי� למדרגה זו"אע, ובעמד� לפניו התנבאו ג� המה

כל העומד לפני " )א"ה ה"ירושלמי עירובי� פ(והיינו דאמרינ� בגמרא . משאול ומלאכיו כשהלכו אליו
צבאות אשר ' חי ה" )טו, א יח"מל(מר וילי� לה מאליהו הנביא שא, "כעומד לפני השכינה, רבו

אלא כל עמידות שהיה עומד לפני אחיה השילוני רבו ? היה עומד' וכי לפני ה", "עמדתי לפניו
ה בסערה "ומצאנו ביו� שלוקח אליהו ע. וג� זה מטע� שאמרנו, "כאילו עמד לפני השכינה

אלא שהרגישו ואי� זה , ידעו בני הנביאי� כי קרוב עתו להלקח מ� העול�, השמימה
ולדעתי מה . בעבור המקור שהיה קרוב להסתת�, בנפשותיה� הסתתמות מעיי� חכמת�

לאו משו� , שבימי אבלו של משה נשתכחו כמה הלכות מחכמי ישראל .)תמורה טז(ל "שאמרו ז
. ולא נשכחו מה� הלכות, כ ישראל"שהרי כשמת אהר� התאבלו ג, צער האבלות קרה זאת

כ קצת מאור נפשות כל בית "נסתלק ג, ה"ו של משה רבינו עאלא כשנסת� מקור חכמת
אמר רבי האי דמחדדנא מחבראי "אמרינ�  :)יג(ק דערובי� "נ בפ"וה. ישראל ובאו לכלל שכחה

כי קבל רוח חכמה ". ואילו חזיתיה מקמיה הוי מחדדנא טפי, מאיר מאחוריה' דחזיתיה לר
, מאיר מלא רוח אלהי� בחכמה' י היה רכ, ורואה בשמחת תורתו וחכמתו, בהיותו מתועד עמו

 . מאיר ובתורתו' דאכרזו ברקיעא הזהרו בר .)קידושי� פ(וכדאמרינ� 

  'דבקות בה

הכתובה " ולדבקה בו" )כב, דברי� יא(וזהו מצות , "יהי בית" בית ועד לחכמי�"ועל זה שנה 
לו לאד� לעלות וכי האי" אפשר , ולדבקה בו" )פסקא מט, פרשת עקב(וכדתניא בספרי , בתורה

ואומר כורסיה שביבי� די , אלהי" אש אוכלה הוא' והלא כבר נאמר כי ה, במרו� ולהדבק בו
ומעלה אני עלי" כאילו עלית למרו� , אלא הדבק בחכמי� ובתלמידי�. נור וגלגלוהי נור דליק

וכ� הוא אומר . אלא אפילו כאילו עשית מלחמה ונטלתה, ולא שעלית ונטלת בשלו�. ונטלתה
רצונ" שתכיר מי : דורשי רשומות אומרי�. לית למרו� שבית שבי לקחת מתנות באד�ע

ל "עכ" [ה ומדבק בדרכיו"למוד הגדה שמתו" כ" אתה מכיר את הקב, שאמר והיה העול�
דבקה " )ט, תהלי� סג(כמו , וכמה פעמי� מצאנו דבקות בכתוב. ודברי הברייתא קשי�]. הספרי

, שכול� על דבקות המחשבה, ודומיה�, "אלהיכ�' את� הדבקי� בהו" )ד, דברי� ד(, "נפשי אחרי"
בחמשה לשונות של "מצאנו  )'ר פרשה פ"ב(ל "ובמדרש חכמי� ז. בעבור חביבות הדבר לנפש

כ� הדבקתי " )יא, ירמיה יג(כמו שנאמר , וחד מינייהו בדביקה, ה את ישראל"חבה חבב הקב
ותדבק " )ג, בראשית לד(שנאמר , וילפי להו מפרשתו של אותו הרשע, "אתכ� אלי בני ישראל
. ושהאהבה הגדולה גורמת לדביקות, הרי שידעו עני� דבקות הנפש". נפשו בדינה בת יעקב

כאילו הכתוב מדבר על דבקות גו� ', וכו" ?וכי אפשר לו לאד� לעלות למרו�"ומאי קשיא להו 
". ובו תדבקו�" )ה, דברי� יג(וכ� , ודאי ולדבקה בו הוא בלב, אבל פירוש� של דברי� כ" הוא ?ו"ח

והאי ודאי ". ודבקו במקו�, ז"הפרישו עצמיכ� מע, ובו תדבקו�: "ובפירוש אמרו בספרי
כי א� שמור תשמרו� את כל " )כב, דברי� יא(אלא דקשיא להו קרא דקאמר . במחשבת הלב הוא

כל [דמשמע שכול� , "אלהיכ� ללכת בכל דרכיו ולדבקה בו' לאהבה את ה' המצות הזאת וגו
ולפי שזאת היא מעלת הנביאי� ואנשי . ה דבקות הנפש"חייבי� להדבק במקו� ב] ע� ישראל

והיא" תלה ירושת האר� בתנאו שיהיו , עליה� בתתו רוחו בקרב�' וזוכי� לה בחמלת ה, חסד
, אלא ולדבקה בו דביקה ממש, וא� אי אתה אומר כ�? וכמעט אי אפשר, דבקי� בו כל ישראל

שזהו , "כאשר ידבק האזור אל מתני איש" )יא, ירמיה יג(, "ותדבק ידו אל החרב" )י, ב כג"שמו(כמו 
ואפילו תשתבש בדעת" להמש" . ה"אבל אי אפשר לפרשו כ� אצל הקב, אפשר ביד כל אד�

אי , )ז"ג ה"פ(ל בהלכות תשובה "ד ז"וכדברי הראב, אחר פשוטי המקראות בשאר המקומות
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, שעל כל פני� אפילו בדר" המשל המשילוהו לאש אוכלה. אפשר ל" לחשוב כ� בעני� הדבקות
והיינו דקתני וכי אי" אפשר לו ? ואי" אפשר להדבק ע� אש אוכלת, ואפילו כסאו נמשל לאש

יתבר"  ,וא� לפי האמת ג� זה לא נכתב רק בדר" משל? לאד� לעלות למרו� ולהדבק בו
. י רוח חכמתה"ומשני לעול� שהוא דביקת הנפש ע. ויתרומ� שאי� לו תאר ולא תמונת כל
אי� ל" לעשות אלא ? ואיננו ביד כל אד� להשיגה, ושמא תאמר מתת אלהי� היא ליראיו

�י כ� תזכה לאור "וע, ויהיה בית" בית ועד לחכמי�, להדבק בחכמי� ובתלמידיה� דביקת גו
ושמא תאמר ". באמצעות המוכ� יקבל הבלתי מוכ�"ש, כדפרישית לעילו, אלהי� ותדבק בו

כאילו , דע כי מעלה אני עלי", לפי שלא משכתי מש" החכמה בצדקתי, איני מקבל שכר על זה
ולא בלבד כאילו עלית ; כלומר כאילו בצדקת" נחלת אור ממרומי�, עלית למרו� ונטלתה

ונלחמו ב" , שכר" הרבה כאילו עלית למרו�אלא , בלי שהיית צרי" להצטער, ונטלתה בשלו�
וככה לפי שכבשת יצר" לבלתי . ששכר" כפול ומכופל, והסתכנת מאהבת החכמה, שוכני מרו�

דומה בעיני כאילו , ונדבקת ע� חכמי� וישר לב, לכת אחר הבחורי� רודפי הבל ותענוגי�
י שילמד הגדה "ת עודורשי רשומות פירשו שיגיע האד� לדביקו. עלית למרו� במלחמה ונטלת
 .ה"ו בעז"ויתבאר בריש פ, ה"המושכת לבו לדרכי המקו� ב

  להיות גולה למקו� תורה

, דלא סגי בהיות בית" בית ועד לחכמי�, קתני לה" על העבודה"משו� . "והוי מתאבק"
אלא , ואתה כבעל הבית מתועד עמה� לשמוע מפיה� חכמה ומוסר, אכסניא של תורה

י "כי ע. כב� יכבד אב ועבד אדוניו, ה� לשמש תלמידי חכמי�שתהיה מתאבק בעפר רגלי
ולומד מה� דר" המעשה שזהו העיקר וכדפרישית , השימוש רואה מנהגי החכמי� בכל דבר

אחרי� אומרי� אפילו קרא ', ר איזהו ע� האר� וכו"ת" .)כב(דסוטה ' והיינו דאמרינ� בגמ. לעיל
לא הגיע למדרגה , ג דע� האר� לא הוי"דאעותנאי דפליגי הת� מודו , "ח"ושנה ולא שמש ת

גדולה שמושה של תורה יותר " :)ברכות ו(ואמרינ� נמי . ח"כל זמ� שלא שמש ת, העליונה
פה אלישע ב� שפט אשר יצק מי� על ידי " )יא, ב ג"מל(וילפינ� לה מאלישע שנאמר , "מלמודה

והא . יותר מלמודה מכא� שגדולה שמושה, "יצק"לא נאמר אלא אשר " למד"אשר , "אליהו
חדא משו� דקתני . יראה לי דכייל במשלו שני דברי�? ח"ולא תני והוי משמש ת, דנקט משל

יעזוב עירו , ל שא� צריכי� חכמי הועד ללכת למקו� אחר"קמ, יהי בית" בית ועד לחכמי�
ובלכת" "וכדפרישית בריש מתניתי� דעלה כתיב , ויתאבק בעפר רגליה�, וביתו ויל" אחריה�

ועוד קמשמע ל� במשל ". נהוראי אומר הוי גולה למקו� תורה' ר" )ד"ד משנה י"פ(וכדתנ� ". דר"ב
 .)גיטי� ז(וכדאמרינ� , שהרוצה לזכות בכתר תורה צרי" שלא ימנע עצמו מבית המדרש רגע, זה
אמרו טע� ספינת הירד� שהיא  :)שבת פג(ובפרק רבי עקיבא ". השכ� והערב לבית המדרש"

, רב יודא אמר רב לעול� אל ימנע אד� עצמו מבית המדרש אפילו שעה אחת ואמר", טמאה
חנינא ב� ' עד שבא ר, שהרי כמה שני� נשנית משנה זו בבית המדרש ולא נתגלה טעמה

אשרי אד� שומע לי לשקוד על " )לז, משלי ח(ק "ועל זה אמר שלמה ברוה". עקביא ופירשה
, שמרוב חפצו בתורה שוקד יו� יו� על הדלתות כלומר". דלתותי יו� יו� לשמור מזוזת פתחי

וכשהבאי� ". הוי שקוד ללמוד תורה"בבבא  )ד"ב מי"פ(וכדאפרש , ליכנס לחדרי� כשיפתחו
ומיד , צרי" לשמור ולהמתי� על מזוזת הפתח הסמוכה לדלת, רבי� והוא חפ� ליכנס ראשו�

כי הנכנסי� לבית , "יה�והוי מתאבק בעפר רגל"והיינו משל . שנפתח הדלת הוא נכנס ראשו�
כי , והבא אחרו� אינו מתאבק בעפר רגלי ההולכי�, וכ� היוצאי�, הועד מעלי� עפר ברגליה�

ולהיפ" הנכנס בראשונה ויוצא . וכ� היוצא ראשו� ג� הוא לא יתאבק, האבק חל� הל" לו
ולמדנו מ� המשל שלעול� אל ימנע האד� . הוא המתאבק בעפר רגלי הנועדי�, באחרונה

 .מו מבית המדרש רגעעצ

  צמאו� לדברי התורה

שכל כ" יהיה לב" . קתני לה" על גמילת חסדי�"משו�  ".והוי שותה בצמא את דבריהם"
וזוהי מעלה , כתאות הצמא לשתות לרוות צמאונו, ומתאוה אליה תאות נפש, דבק בתורה

ת בבבא וכדפרישי, ואות שקבל הלב טבע שני לאהוב תורה יותר מכל חפצי העול�, גדולה
ישעיה (שנאמר , והמשל הזה שהשתמש בו יוסי ב� יועזר כתוב בספרי הנבואה". על התורה"ד
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' הנה ימי� באי� וגו" )יג( יא, עמוס ח(ובספר עמוס כתוב ', וגו" הוי כל צמא לכו למי�" )א, נה
ונעו מי� ועד . 'והשלחתי רעב באר� לא רעב ללח� ולא צמא למי� כי א� לשמוע את דבר ה

ביו� ההוא תתעלפנה הבתולות היפות . ולא ימצאו' ישוטטו לבקש את דבר ה' וי� וג
וכמו הצמא א� לא . כתאות הצמא למי�', מפורש שיהיו תאבי� לדבר ה". והבחורי� בצמא

�מגדל "ובספרנו . כשלא ימצאו יתעלפו' כ� המשיל תאות� לשמוע דבר ה, ירוה צמאונו יתעל
אבל , והדברי� נעימי�, ליצת הבתולות היפות והבחורי�וג� מ, פירשנו הפרשה הזאת" הלבנו�

 . ארוכי� ואינ� צריכי� לפירוש משנתנו

ותו ? "'כי א� לשמוע דבר ה"וכדכתיב , "והוי צמא לשמוע דבריה�"מיהו תנא דיד� לא תנא 
שכ� דר" ' משו� דבעי למימר תתעלפנה הבתולות היפות וגו, דקרא איצטרי" למשל הצמאו�
הוי מצי , אבל תנא דמתניתי� דבאהבת הלב לתורה קא מיירי. הצמא שיתעל� בהעדר המי�

, ואומר אני דתנא דיד� כלל עני� גדול במשל זה, "לשתות דבריה� והוי תאב"למיתני כפשוטו 
לפי שכל דבריה� דברי אלהי� ', שצרי" לקבל מפי חכמי� חקי התורה והלכותיה ביראת ה

הוו מתוני� "וכדפרישית בבבא , שקבלו באמונה איש מפי איש עד הלכה למשה מסיני, חיי�
ויקבל , ישמח במצותיו שמחה גדולה, רכיוואת ד' ומי שגמל חסד לנפשו לאהבה את ה". בדי�

על "וכדפרישית בבבא ד, פ שאינ� מתבררי� במופתי הדעת"ולכ� אע. ויעשה הכל באהבתו
בעבור , כ יקבל� בשמחה"אעפ, ורבי� מה� שלא ימצא לה� טע� בשכלו ובבינתו, "התורה

ומי ". הבי� דרכה אלהי�" )כג, איוב כח(כי , שה� חקי אלהי� ותורותיו ובידוע שה� דברי החכמה
וזוכה , וע� תורתו שהיא החכמה באמת' ולבבו נאמ� ע� ה, שעושה כ� הרי הוא אוהב חכמה

ואז מתאוה , אבל מי שלומד תורה בעבור שמוצא טע� בדבריה כפי דרכי שכלו. לכתר תורה
אינו שמח בה� ולא מתאוה לה� , ומקצת דברי� שה� הפוכי� מדרכי שכלו; לה� ושמח בה�

, אלא אוהב את עצמו את שכלו ואת בינתו, אינו אוהב תורה וחכמה] איש זה[, תאות נפש
כי הצמא , והמשל נכבד מאד". והוי שותה בצמא את דבריה�"ועל זה שנה . ולא יזכה לכתרה

ולא כ� הרוה שאינו תאב . ולכ� כל מה שיביאו לו ערב לחכו, חושק לשתות לרוות צמאונו
אמר . [לא המי� וכיוצא, ערבי� לחי" כמו עסיס ויי� ישתהולכ� כשיביאו לו משקי� ה, לשתות
ישתה כל דברי ', מי שצמא לדבר ה, וכ� נמשלו אליה� התלמידי�]. ז, עיי� משלי כז: המגיה

לא ישמח ', ומי שאינו צמא לדבר ה. וזהו איש אוהב חכמה, החכמי� בשמחה ובתאות נפש
 ! והיא לא תצלח, ו ולבינתווטעמיה� מתברר לשכל, אלא בדברי� שדעתו נוטה אליה�

  יש לאד� ללמוד ג� מה שאיננו ערב לו, תורה

, ר נחמ� לא מעליא הא שמעתא"א, שתה רביעית יי� אל יורה" .)ד� סד(והיינו דאמרינ� בעירובי� 
ל רבא מאי טעמא אמר מר "א, דהא אנא כמה דלא שתינא רביעתא דחמרא לא צילא דעתאי

זה האומר , "ורועה זונות יאבד הו�" )ג, משלי כט(אי דכתיב האמר רבי אחא ברבי חנינא מ? הכי
י "ופירש רש, ]ל"עכ" [ל הדרי בי"א, מאבד הונה של תורה, שמועה זו נאה ושמועה זו אינה נאה

ולפירושו איננו משמעות ". ואעסוק בה כדי שתתקיי� בידי, זו נאה וארענה", ל זונות"ז
לספר משלי כתב סיוע לדרש זה שאי� ] י"של רש[ובפירושו . המקרא רק אסמכתא בעלמא

דרב יהודה משמיה דשמואל , ולי יראה דהיינו מה שאמרנו. זונות במקרא מלא אלא זה בלבד
שידע , ולפי שלא הסכימה ההלכה לדעת רב נחמ�, הלכה אמר כל השותה רביעית יי� אל יורה

. ולא שמח לבו בהלא ישרה בעיניו , בעצמו שאי� דעתו צלולה עליו עד שישתה רביעית יי�
ומייתי לראיה . 'ואינו צמא לדבר ה, ויפה הוכיחו רבא שבדבריו מראה כאילו אינו אוהב חכמה

 )ג, משלי כט(ורישא דקרא ', זה האומר וכו' ר חנינא דדריש ורועה זונות וגו"אחא ב' מימרא דר
ובי� , מתשהיא החכמה בא' והיינו כדאמר� שהוא צמא לדבר ה, "איש אוהב חכמה ישמח אביו"

אבל המקבל לבד . כי יזכה לכתר תורה, והוא ישמח אביו, מבי� בי� אינו מבי� יקבל השמועות
ומה שאי� דעתו מסכמת עליו אינו , מה שדעתו מסכמת עליו ויש לו קורת רוח הימנו] רק[

ואות� שלא ישרו בעיניו , שהול" אל מקצת� שדעתו נוחה מה�, דומה לרועה זונות, נהנה ממנו
ורב נחמ� קבל תוכחתו ואמר . והעושה כ� בתלמודו יאבד הונה של תורה, עוסק עמה�אינו 

ורב נחמ� דמה בעצמו שדעתו , שסו� סו� ההלכה אמת שהשותה רביעית יי� אל יורה, הדרי בי
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ועוד שרוב . ואפשר שבכל זאת לעני� עומק הדי� היי� יזיקהו, צלולה עליו כששותה רביעית יי�
דר" אמונה בחרתי " )ל, תהלי� קיט(ועל זה אמר ראש החסידי� , דעת�בני אד� היי� מערבב 

בעבור שזה מסכי� לדר" , זה טוב מזה"כלומר איני בורר בדברי תורה לומר , "משפטי" שויתי
ועל כ� . והאמנתי שה� דברי אלהי� חיי�, אלא דר" אמונה בחרתי, "וזה אינו מסכי�, בינתי

אתה למד שראוי לאד� לקבל תחלה בשמחה חקי התורה מזה . כול� שוי� לי" משפטי" שויתי"
אחר , וא� עשה כ�. ויסכי� לעשות� בי� שימצא בה� טוב טע� בשכלו בי� לא ימצא, ומשפטיה

שזהו מצוה גדולה כמו שאמר שלמה , כ� ראוי לו להתבונ� בתורתו אולי ימצא בה� טוב טע�
', וגו" כי א� לבינה תקרא" )ג ,משלי ב(כ "ואח, "להקשיב לחכמה אזנ"" )ב, משלי ב(תחלה 

 ". על התורה"וכדפרישית בבבא ד

  יש ללמוד ג� מה שאי� מביני�

טוב טע� ודעת למדני כי במצותי" " )סה, תהלי� קיט(ועל זה בקש דוד מל" ישראל ואמר 
, בזכות שהאמנתי במצותי", כלומר למדני בינה והשכל לדעת טוב טעמי תורת", "האמנתי

, והמל" שלמה בספר משלי פירש הדבר. באמונה בי� אבי� בי� לא אבי� וקבלתי אות� לעשות�
, צוה על שתיה� לקנות חקי התורה שה� החכמה', וגו" קנה חכמה קנה בינה" )ה, משלי ד(ואמר 

ושמא סבור אתה שתתבונ� בה� . ולקנות בינה להתבונ� בה� למצוא בה� טוב טע� ודעת
? לראות א� נעימי� ה� לנפש" או לא, ]ונהבעת ששמעת לראש: הגהת המגיה[בעת הקבלה 

עיקר , פירוש". ראשית חכמה קנה חכמה ובכל קנינ" קנה בינה" )ז, משלי ד(לזה סמ" ואמר 
. והיא תהיה ל" קני� נפש, והיא חיי" ואור" ימי", היא' כי דבר ה, וראשית הכל לקנות החכמה

ואחר שקנית החכמה . מאללא תסור ממנה ימי� וש, ובי� תמצא בה טוב טע� בי� לא תמצא
פניו ' ויאיר ה, השתמש בכח בינת" להתבונ� בדבריה, אז בכל קנינ" קנה בינה, על תנאי זה

וזאת היתה מעלת אבותינו כשעמדו לפני הר סיני אמרו . אלי" ותמצא את אשר אתה מבקש
אלא , שמיעת דברי� לבד" נשמע"כי אי� , הקדימו העשייה לשמיעה .)שבת פח(, "נעשה ונשמע"

ובשמיעת "ו "פ )אבות(וכדתנ� ב', וגו" אלהינו' שמע ישראל ה"כמו , ההבנה והסכמת הדעת אליו
ובלשו� התלמוד מורגל שיאמרו על דבר שלא תסכי� דעתו . ה"והת� אפרש לה בעז, "האז�
". לא שמיע לי כלומר לא סבירא לי" .)עירובי� קב(וכמו שאמרו , "לא שמיע לי" :)עירובי� פט(אליו 

וידעו כי את כל אשר יצוה לה� ה� חקי החכמה , ואוהבי� אותו' היו ישראל בטוחי� בה כי
בי� נבי� בי� , ככל אשר יצונו" נעשה"ועל כ� אמרו , "אלהי� הבי� דרכה" )כג, איוב כח(כי , באמת

ולפי . וכמו שאמרנו, כלומר נשי� לב להתבונ� בטעמי הדברי�, "נשמע"כ "ואח, לא נבי�
כי " )י, משלי ב(', וגו" אז תבי�" )ה, משלי ב(כמו שהבטיח שלמה , שהנוהג כ� זוכה לחכמה ולדעת

 ". ית� חכמה מפיו דעת ותבונה' כי ה" )ו, שלי במ(', וגו" תבוא חכמה בלב"

  הקדימו זה לזה, נעשה ונשמע

סימאי בשעה ' דרש ר" .)שבת פח(ע "על כ� אמרו רבותינו בפרק ר, וה� שני כתרי� גדולי�
' רבוא של מלאכי השרת וקשרו לכל אחד מישראל ב' שהקדימו ישראל נעשה לנשמע באו ס

ואלה הכתרי� ה� ה� ההוד שקבלו בחכמה , גל פרקו�ואמרו עוד כיו� שחטאו בע". כתרי�
ומאותו הטע� עצמו היה ראוי . 'וגו" לב טהור ברא לי אלהי�" )יב, תהלי� נא(כדר" , ובדעת

. )חלו� ז, חדר ד(בבית הראשו� " ג� נעול"וכמו שהודענו בספרנו , שינצלו עדיי� במעשה העגל
פ שלא יבינו "אע, ה תמיד"ל מקו� בוזהו עצמו קדושת מלאכי השרת שהולכי� בשליחותו ש

וכדפרישית בריש משנת , עומק העצה העליונה וסודה וג� מתבונני� לדעת טעמי הדברי�
. ברישא עשייה והדר לשמוע, "עושי דברו לשמוע בקול דברו"וכדכתיב , "שמעו� הצדיק"

בת ר אליעזר בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע יצתה "א" .)שבת פח(ובפירוש אמרו ש� 
' מלאכיו וגו' ברכו ה"דכתיב , קול ואמרה מי גלה לבני רז זה שמלאכי השרת משתמשי� בו

רצו בזה שהתקדשו ]. ל"עכ" [לשמוע"והדר " עושי"ברישא , "עושי דברו לשמוע בקול דברו
ה הסכימו להשע� על דבריו "ומרוב אהבה וחפ� למקו� ב, ישראל אז בקדושת� של העליוני�

עמא : דאמר האי מינא לרבא .)שבת פח(ואמרו עוד . בינו טעמי הדברי�פ שלא י"ולעשות� אע
ואי לא לא , ברישא איבעיא לכו למשמע אי מציתו קבליתו, פזיזא דקדמיתו פומייכו לאודנייכו

הנ" ', תומת ישרי� תנח�' )ג, משלי יא(והשיב רבא אנ� דסגינ� בשלמותא כתיב ב� . קבליתו
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' כלומר ישראל ה� ע� ה]. ל"עכ" ['וסל� בוגדי� ישד�'אינשי דסג� בעלילותא כתיב בהו 
והיא תנח� לבטוח . וכל דרכיו במשפט החכמה שהיא מדת הטוב', אלוהיה� ויודעי� כי טוב ה

כתיב , ועל דרכיו' והנ" אינשי דסג� בעלילותא ומהרהרי� על ה. עליו ולקבל מצוותיו בשמחה
שאינ� , ישוד מה� כל טובה, וגדי�הסל� והעקמומית שבלב הב, "וסל� בוגדי� ישד�"בהו 

הכי מסתברא ל� פירושא . לפי שלב� נוקפ� ואינ� רוצי� לקבל ולשמוע, זוכי� לטובה
 .ואשכלות מתוקות יש בה, דמתניתי�
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  משנה ה

ַלִים אֹוֵמר ן יֹוָחָנן ִאיׂש ְירּוׂשָ תּוַח ִלְרָוָחה, יֹוֵסי ּבֶ ֵני , ְיִהי ֵביְתָך ּפָ ים ּבְ ְוִיְהיּו ֲעִנּיִ
ה, יֶתךָ בֵ  ָ יָחה ִעם ָהִאׁשּ ה ׂשִ ְרּבֶ ּתֹו ָאְמרוּ . ְוַאל ּתַ ִאׂשְ ת ֲחֵברוֹ , ּבְ ֵאׂשֶ . ַקל ָוֹחֶמר ּבְ

אן ָאְמרּו ֲחָכִמים ה, ִמּכָ ָ יָחה ִעם ָהִאׁשּ ה ׂשִ ָאָדם ַמְרּבֶ ל ְזַמן ׂשֶ ּגֹוֵרם ָרָעה , ּכָ
ְבֵרי תֹוָרה, ְלַעְצמוֹ  יִהנָּ , ּובֹוֵטל ִמּדִ   : םְוסֹופֹו יֹוֵרׂש ּגֵ

דקאמר " על גמילות חסדי�"האי תנא לפרושי  ".יוסי בן יוחנן איש ירושלים אומר"
ויהיו עניי� ] ב[, יהי בית" פתוח לרוחה] א[, ותנא נמי תלתא בבי, שמעו� הצדיק הוא דאתי

וחד בגמילת חסדי� שבי� אד� , וחד בעבודה, חד בתורה. 'ואל תרבה שיחה וכו] ג[', וכו
ואתי לאשמועינ� . כלהו משו� על גמילת חסדי� תני להו וכדבעינ� לברוריואפילו הכי , לחבירו

שמדת " על גמילת חסדי�"וכבר פירשנו בבבא ד, במה יזכה האד� את ארחו במדת החסד
וכנגד� שנה יוסי ב� יוחנ� , ה� בדברי� שבי� אד� לחבירו, ה� בעבודה, החסד נוהגת ה� בתורה

שהרי אנטיגנוס שפירש , וכלהו מתניתי� דמיי� להדדי. שלשה דברי� במשנתו וכדבעינ� למימר
, ה עשי� ולאוי�"לא שנה מה ה� העבודות שהאד� חייב לעבוד בה� את הקב" על העבודה"

וכל עני� משנתו . וה� מפורשי� בתורה שבכתב ומקובלי� פה אל פה, שאי� זה מעני� המסכתא
, א על מנת לקבל פרסשתהיה יסוד כל עבודה של, ללמד לאד� דעת אי" תכו� עבודתו

, וא� לאו המכשול קרוב, כ מורא שמי�"ובכל זה צרי" ג, ושראויה להיות מיראה ומאהבה
לא שנה מה ה� הדברי� שילמד האד� " על התורה"ויוסי ב� יועזר שפירש . וכדפירשתי לעיל

אבל בא . הלכות ואגדות מדרש וסודי תורה וכיוצא שאי� זה מעני� המסכתא, מפי חכמי�
, שיהיה תמיד בועד חכמי� ולהתאבק בעפר רגליה�, ע במה יזכה האד� לכתר תורהלהודי

והכי . וא� אינו עושה כ� לא יצליח בתורה, ושיאהב החכמה ויתאוה לה כתאות הצמא למי�
אי" יתחסד בתורה , נמי יוסי ב� יוחנ� לא שנה במשנתו דרכי גמילת חסדי� שבכל דבר ודבר

ואי" יתחסד , ובכל אזהרה ואזהרה, עבודה בכל מצוה ומצוהואי" יתחסד ב, בינו לבי� עצמו
ואינ� , שג� הדברי� הללו רמוזי� בתורה ומקובלי� לחכמי לב, בכל דבר בינו לבי� חבירו

. אבל רצה ללמדנו יסוד מדת החסד ואי" יזכה האד� באחריתו להיות חסיד. מעני� המסכתא
צי� לזכות בתורה ובעבודה ולפי ששלשה תנאי� הללו שנו משנת� לכל בני אד� הרו

כמו , דברו כול� בלשו� מצוה ואזהרה, ובגמילת חסדי� והודיעו התנאי� ההכרחיי� להתקיי�
מה שאי� כ� שמעו� הצדיק . משו� דלא סגי בלאו הכי, "שמעו� הצדיק"שרמזנו בריש משנת 

 דבהדיא מפורש, לא אתי לאשמועינ� שחייב האד� לעסוק בתורה ובמצות ובגמילת חסדי�
אלא רצה להשמיענו שעל שלשה דברי� הללו . בתורה שאנו חייבי� בה� וזיל קרי בי רב הוא

ומשו� הכי תני סתמא . וכדפירשתי לעיל, שה� ה� עמודי� שנבנה העול� עליה�, העול� עומד
אפילו המעלה , כייל כלהו פרטי" בתורה"ו". על התורה ועל העבודה ועל גמילת חסדי�"

נמי אפילו המעלות " בעבודה ובגמילת חסדי�"ו. ה"שה רבינו עהעליונה שהגיע אליה מ
ממילא ידעינ� שטוב , וכיו� שהעול� עומד עליה�. שהגיעו אליה� הנביאי� והחכמי� הגדולי�

ואי איכא חד בדרא שנקבצו באו בו שלשת� בהפלגה . כל אחד מישראל כפי כחו, לאחוז בה�
, נו בנח שהיה טוב ונמלט העול� בעבורווכמו שמצא, ראוי לעול� שיעמוד בשבילו, גדולה

כל " :)ברכות ו(, "כי זה כל האד�" )יג, קהלת יב(ואמרינ� ". וצדיק יסוד עול�" )כז, משלי י(וכדכתיב 
דברי� אלו כפי כחו מסייע ' וכ� כל איש העוסק באחת מג". העול� לא נברא אלא בשביל זה

, כול� לפרש שלשה דברי� אלו באווכלהו תנאי אחריני ששנויי� במשנתנו , לקיו� העול�
 .וכדפירשתי לעיל

וכנגד ששנה , רישא משו� גמילות חסד בינו לבי� חבירו תני לה. "יהי ביתך פתוח לרוחה"
תני איהו , וכדפירשתי לעיל" על התורה"משו� " יהי בית" בית ועד לחכמי�"יוסי ב� יועזר 

שי� שנאמרו על בבא זו שיהיה ביתו וכל הפירו, "יהי בית" פתוח לרוחה"לעני� גמילת חסדי� 
. אינ� מספיקי� ליישב דברי משנתנו, וכל כיוצא בזה, פתוח לעוברי� ושבי� על א� הדר"
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ואומר אני שתפס מליצה הכוללת כל מיני . דודאי יוסי ב� יוחנ� כללי� תני פרטי� לא תני
� נופלת על מי ולכ, נגד מלת צרה ומצוקה" רוחה"כי מלת , גמילת חסדי� שבי� אד� לחבירו

מ� המצר קראתי יה ענני במרחב " )ה, תהלי� קיח(והכתוב אומר . שנמלט מצרה שהיה שקוע בה
 . במקו� רחב" במרחב"יעננו ' וה, וזה משל כאילו עומד במקו� צר וקורא, "יה

  "רוח"ביאור המלה 

וא כי ה, "רוח"וממנו נגזר ש� , על רוחב פנימי ברוח האד� השוכ� בלב" רוח"אבל מלת 
ה במשנתו "וקצת מ� העני� הנכבד הזה יתבאר בעז". יסוד עול�"כמו שבארנו בספר , מרויח
כמו שאול שהיה , על כ� תמצאנו במקרא על הנמלטי� מצרותיה�. לויטס איש יבנה' של ר

 )כג, א טז"שמו(כתוב , י כלי שיר דוד"וכשנמלט מצרתו ע, בצרת לב כאשר בעתתו רוח רעה
רוח והצלה " )יד, אסתר ד(וכתוב , וכ� ישראל היו בימי המ� בצרת לב". ורוח לשאול וטוב לו"

וכשסרו , וכ� פרעה היה בצרת לב על דבר מכת הצפרדעי�". יעמוד ליהודי� ממקו� אחר
וכ� כל צרה וצרה כשתפסק ". וירא פרעה כי היתה הרוחה" )יא, שמות ח(בתפלת משה כתוב 

כלומר כל איש , "יהי בית" פתוח לרוחה"א דיד� והיינו דקתני תנ. נופל על זה לשו� הרוחה
ובכלל זה כל מיני , מצוק וכל שקוע בצרה ימצא בית" פתוח ליכנס בו ולמצוא הרוחה לצרתו

; ישבעו וירוו בבית" ורוח לה�, הרעבי� והצמאי� בצר לה�, גמילת חסדי� שבי� אד� לחבירו
יל" לבית" לבקש , נושה בוהאיש אשר ; הערומי� יכנסו בו לבקש כסות ושמלה ורוח לה�

וכ� העשירי� שאי� ביד� לפי שעה א� ; החולי� יבואו בו לבקש מזור ותרופה; כס� פדיו� נפשו
יבואו לבקש , והצריכי� למלי� טוב לדבר עליה� למל" או לשלטו�; ה� יבואו ללות ממו�

' ורת הבצר לה תבקש בית" ללמוד בו חכמה ודעת ות, ונפש נענה במחשבותיה; הרוחה בבית"
צדקה " )יח', ד, פאה, תוספתא(וכדאמרינ� , ח"ועניני� רבי� כיוצא בה� שה� ג. המשיבת נפש

צדקה בממו� וגמילת חסדי� בי� בממו� בי� , לעניי� וגמילת חסדי� בי� לעניי� בי� לעשירי�
� . ה"וכדאפרש הת� בעז" אוהב את הבריות ומקרב� לתורה" )א, אבות(וכדתנ� , וג� בנפש" בגו

. דזה אי אפשר, חדא. ואל תחשוב שחייב האד� לעשות כל אלה ולהרויח לכל אד� מצרתו
ואי� , ואפילו מלכי� ורוזני אר� אינ� יכולי� להרויח לכל מי שצרי" לרוחה וכמפורס� לכל
ועוד . צרי" לומר בשאר מיני הרוחות שבגו� ונפש דפשיטא שאי� ביד אחד מני אל� לעשותו

המבזבז : באושא התקינו" :)כתובות סז(וכדאמרינ� , ח"כ� יש קצב  לג, שכמו שיש קצבה לצדקה
עשה "ומשו� הכי לא תני ". ועל גמילת חסדי�"וכדפירשתי בבבא , "אל יבזבז יותר מחומש

יהי בית" פתוח : "אלא תני. משו� דאי אפשר, "המצא רוחה לכל אד�"או , "רוחה לכל אד�
תת� רשות לכל איש מר נפש ולכל איש יודע נגע ו, כלומר דלתי בית" יהיו פתוחי�, "לרוחה

וא� שואל דבר שאיננו . וא� יש בכח" לעשות עשה. לבא לבית" לבקש הרוחה מצרתו, לבבו
או שצועק על חולי ומכה שאי� , כגו� שמבקש הלוואה יותר מחומש שבנכסי", ביד" לעשותו

אל ירע בעיני" לשמוע  ,פ שאי� בכח" להרויחו רוחה גמורה"אע, ביד" לרפאותו וכיוצא בזה
, ות� לו עצה טובה כלבב" וכל כדומה לזה, והודיעהו כי צר ל" בצרתו, צעקתו ופייסו בדברי�

. תתקרי" חסיד"וא� אתה נוהג כ� . ואתה עשית את של", שסו� סו� ימצא הרוחה מעוטה
, פ שלפרקי� ובמקצת דברי� תגמול חסד בממו� או בגו�"אע, אבל א� אי� בית" פתוח לרוחה

 .לא הגעת למדת החסד באמת

ולאו למימרא שיפתח ידו , קתני לה" על העבודה"מציעתא משו� . "ויהיו עניים בני ביתך"
ותנא במילי דחסידותא , היא ומפורשת בתורה" צדקה"דההיא , לקח די מחסור� של עניי�

. י�לעניי� ולעשיר: הכל בכלל, שבהיות ביתו פתוח לרוחה, ותו דמרישא שמעינ� לה. עסיק
דההיא נמי , להסביר לה� פני� יפות, והכי נמי אי� לפרש שיהיו העניי� בעיני" כבני בית"

או , ל שינהג ע� בני ביתו כאילו ה� עניי�"וכ� כל מה שפירשו ז. בכלל הרוחה דרישא הוא
וכיוצא באלו הפירושי� אינ� , והעניי� כבני בית, שבני ביתו יהיו בעיניה� כאילו ה� העניי�

וכנגד , היא שנויה" על העבודה"דמציעתא משו� , אלא כמו שאמרנו. י משנתנופשט דבר
וכדפרישית שישמש את החכמי� כעבד " והוי מתאבק בעפר רגליה�"ששנה יוסי ב� יועזר 

כלומר משמשי" ובני בית" והאוכלי� , "ויהיו עניי� בני בית""תני יוסי ב� יוחנ� , לאדוניו
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דמה לנו בזה א� ה� עניי� או , לאו עניי� ממש בממו�ו. ארוחת תמיד לפני" יהיו עניי�
 . כבר אמרנו דמרישא שמעינ� לה, ואי משו� שייטיב לעניי�, עשירי�

  עיו� במושגי� עני וענו

מורה על חסר ממו� " דל". "דל"לתאר , "עני"אבל אלמד" שיש הבדל בלשו� הקדש בי� תאר 
ויונח על שפל רוח ועל מי , הנפש בכל כתבי הקדש על עוני" עני"אבל . ושאר צרכי האד�
ולפעמי� ג� כ� . אינו רוד� אחר התאוות והכבוד אלא נפשו שפלה בקרבו, שלבו נשבר בקרבו

ויוצא מזה . הכל כפי המקו� שנזכר התאר הזה, ולפעמי� יש לו, מעונה בהעדר ממו� ונכסי�
שצרי" " דל"כ� תאר ואי� . בידוע שהוא צדיק ותמי� דר", סת�" עני"כלל גדול שא� נזכר תאר 

והיה לו , ה אס� שלל הרבה מכל הגויי�"וידעת כי המל" דוד ע. להזכר אצלו א� טוב א� רע
ויותר ". ואני עני וכואב" )ל, תהלי� סט(וכאמרו , כ תאר עצמו עני"ואעפ, עושר וסגולות מלכי�

ממו� אי" יכי� הו� ומי שהוא חסר . 'וגו" 'ואני בעניי הכינותי לבית ה" )יד, א כב"דהי(מזה כתוב 
אלא על כל , אבל הדבר כמו שאמרנו שאי� הנחת התאר הזה על איש רש לבד? רב כזה לנדבה

ויוצא מזה שכל . בהיות לו ג� עושר ג� כבוד, "דל"ועל כ� לא תמצא שקרא עצמו . מיני עוני
י קרא זה ענ" )ז, תהלי� לד(ולכ� נאמר , סת� בכתבי הקדש יורה על איש צדיק ושפל רוח" עני"

שומע ' החליט לומר כי ה. 'וגו" ואל זה אביט אל עני ונכה רוח" )ב, ישעיה סו(', וגו" שמע' וה
א� עוונותיו גרמו לו , וכי מפני שהוא עני ואי� לו ממו� יושיענו אלהי�, ]נא[ותאמר , ומושיעו

' זה דל קרא וה"ועל כ� לא תמצא שיאמרו , אלא שהתאר עצמו מורה שהוא צדיק? העוני
הנכבד " ענו"דומה כמעט לתאר " עני"והתאר הזה . כי אי� זה ודאי א� הוא דל פושע, "מעש

תקות " )יט, תהלי� ט(כמו , י קרי וכתיב"ג� לפעמי� התחלפו ע, ושורש אחד לשתיה�, מאד
ג� בדברי . וקרי עניי�, "לחבל ענוי� באמרי שקר" )ז, ישעיה לב(, וקרי עניי�, "ענוי� תאבד לעד

ויפה שאלו . והשיבו עניות הדעת? ושאלו מאי עניות, "סימ� לגסות הרוח עניות" .)לגשבת (ל "רז
ואי� , היא" שיי" עניות לגסות הרוח, ותו". ואיש זרוע לו האר�"וכמה גסי הרוח ? מאי עניות

וא� לא מצאנוהו במקרא על . לא עני ממש, והשיבו עניות הדעת והשכל? עני אלא שפל רוח
ועל דר" ". לשו� תורה לחוד ולשו� חכמי� לחוד" :)חולי� קלז(אמרו  כבר, חסר שכל ובינה

והכי נמי פירושא . ואי� פה המקו� לדבר על זה ברחבה, המליצה השתמשו בו על הדעת
כל הקרב לעבוד . וזהו יסוד גדול בדרכי החסד, דמתניתי� שיהיו בני בית" עניי� ושפלי הרוח

להיות בני ביתו משמשיו שכיריו , בי� צדיקי�במצותיו צרי" שיקרב עמו אנשי� טו' את ה
על כ� צרי" לחברי� , ויצר לב האד� רע". לא המדרש עיקר אלא המעשה"כי . ואוכלי שלחנו

יהושע ' ר"ובפרק שני . והת� אפרש לה, "וקנה ל" חבר"וכדתנ� לקמ� , טובי� עוזרי� אותו
וא הדי� משנתנו לעני� גמילת וה. כדבעינ� לפרושי, וכלהו משו� עבודה נשנו, "אומר חבר טוב

מלבד שלא ימצא בה� , שא� יהיו בני ביתו אנשי� פוחזי� וגסי רוח, חסדי� שבעבודה נשנית
ובאחרית ילמד מדרכיה� , אלא שאפשר מעט מעט ימשיכוהו מדרכו הטובה', עזר בעבודת ה
, ות בני בית"כלומר תבקש ל" עניי� להי, "ויהיו עניי� בני בית""ועל זה דקדק . ויקלקל מעשיו
כי מדבר על עבדיו ומשמשיו , לפי שכולל שפלי הרוח ג� חסרי צרכ�, "עניי�"ובחכמה נקט 

וכל זה לא היינו שומעי� א� . המתחברי� עמו לבקש מחית� וצרכ�, והעוסקי� במלאכתו
והיה משמע שמזהיר לאד� שישגיח על אנשי ביתו בניו , "ויהיו צדיקי� בני בית""שנה 

  . ובהא לא קא מיירי, בצדק ובנותיו שילכו

' אשכילה בדר" תמי� וגו" )ז(ב, תהלי� קא(אמר דוד , ויסוד המוסר הזה מפורש בספר תהלי�
כלומר אני מרגיל את עצמי בהיותי לבדי בקרב ביתי להתבודד , "אתהל" בת� לבבי בקרב ביתי

" ד אנישמרה נפשי כי חסי"וכדר" , ולהתחסד לעשות כמעשה הטובי� והישרי�, ולהשכיל
עשה סטי� , לא אשית לנגד עיני דבר בליעל"ואמר ". גמילת חסדי�"שפירשנו בבבא ועל 

כלומר כל אלה ', וגו" אותו אצמית, מלשני בסתר רעהו' לבב עקש יסור ממני וגו', שנאתי וגו
, עיני בנאמני אר� לשבת עמדי"ואחר כ� אמר . כי דבק אני בצדק ובכשרו� מעשי�, שנאתי

דובר שקרי� לא יכו� לנגד , לא ישב בקרב ביתי עושה רמיה, י� הוא ישרתניהול" בדר" תמ
ה� היושבי� , ג� בחרתי בצדיקי� להיות אנשי ביתי, כלומר מלבד שאני חפ� צדק". עיני
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ולא אתחבר ע� עושי , וה� המשרתי� אותי, בביתי ואוכלי� על שלחני מדר" אהבה ורעות
וכל זה כלל תנא דיד� במליצה קצרה , וכדפירשתיפ� אכשל על ידיה� , רמיה ודוברי שקרי�

וכלומר לא בעבור . ובכלל זה רעיו אוכלי שלחנו וג� משרתיו ושכיריו, "ויהיו עניי� בני בית""
, ויש לאל ידי להיטיב עמו, תאמר בלב" כל הבא אל ביתי, "יהי בית" פתוח לרוחה"שאמרתי 

ולא ישב בקרב בית" עושה , "עניי� יהיו בני בית""אלא . אקרבנו ואשימנו ע� אנשי ביתי
 .וכיוצא בזה, רמיה גבה עיני� ורחב לבב

  ההבדל ביניה�, דיבור ושיחה

כלומר א� תרצה , תני לה" על התורה"סיפא משו� . "ואל תרבה שיחה עם האשה"
השמר ל" מהרבות שיחה , לגמול חסד לנפש" שיכנסו דברי תורה בלב" ולהיות נאור בתורה

ופרישית שיהיה אוהב , "והוי שותה בצמא את דבריה�"שנה יוסי ב� יועזר וכנגד ש. ע� האשה
שנה יוסי ב� יוחנ� שאל ירבה שיחה ע� האשה מהפלגת , תהיה תאותו] היא[חכמה וכל היו� 

כי הדיבור בעניני הבית וגידול , "אל תרבה לדבר ע� האשה"ומשו� הכי לא תני . אהבתו אליה
נופל " שיחה"אבל ". דיבור"וכל אלו ודומיה� ה� בכלל , והבני� וכיוצא ראוי שידבר ע� אשת

אל "דאזהיר עליה ] על כ"[ )וההוא(. דברי חשק ואהבה, שיחה בטלה, על דברי� של מה בכ"
ח דברי� שהתורה נקנית בה� "חשיב בי� מ] של אבות[ובפרק בתרא ". תרבה שיחה ע� האשה

 :)סוכה כא(ל "וכ� אמרו ז. מה בכ"והיינו נמי שיחה של הבל ודברי� של , "במיעוט שיחה"
ג� ] בו[מעורב , כלומר אפילו מה שידברו בדברי הבאי, "ח צריכה תלמוד"אפילו שיחת� של ת"

מה אהבתי תורת" כל היו� " )צז, ש� קיט(וראש החסידי� אמר . עניני חכמה וצריכה תלמוד
ואפילו , שוח בהאני מרבה ל, כלומר מרוב אהבת לבי לתורה ושאני חושק בה, "היא שיחתי

ולכ� המרבה שיחה ע� , ומזה תלמד כי רוב האהבה מביאה לשיחה יתירה. שיחתי היא בתורה
וזה יזיק לתורה וכדמפרש , ונפשו קשורה באהבתה מאד, האשה מוסי� בדברי אהבה וחשק

 .ואזיל

  מניעת שיחה בטלה ע� אשתו של אד�

, משו� גדר ערוה נגעו בהחכמי� שאסרו להרבות שיחה ע� האשה לאו . "באשתו אמרו"
דמסתברא תלתא . וכ� נראה מפשטא דמתניתי�, אלא אפילו באשתו המותרת לו אמרו גדר זה

סיפא דאל , וכיו� דרישא ומציעתא במילי דבית ה�, מילי דנקט יוסי ב� יוחנ� דמיי� להדדי
ועל  ?ואי באשת חבירו ומשו� גדר ערוה מאי שייטיה הכא. נמי ממילי דבית הוא' תרבה וכו

ג דמדי� "ואע. ואפילו הכי לא ירבה שיחה עמה, כרח" באשתו אמרו היושבת תחתיו בביתו
וכדמפרש טעמא , מדת חסידות שנה כא�, תורה כל מה שאד�  רוצה לעשות ע� אשתו עושה

שיחה , דאיכא תרתי לריעותא, וקל וחומר לאשת חבירו, דשיחת נשי� מביאה לידי בטול תורה
ורבינו הקדוש הוא דקאמר לה לפרושי דברי יוסי ב� . גילה לערוהוקלות ראש המר, בטלה
, "אל תרבה שיחה ע� האשה"זה שקבלתי מפי חכמי� : אי נמי יוסי גופיה קאמר לה, יוחנ�

וכדפירשנו , לפי ששמע כ" מרבותיו" אמרו"ושפיר נקט , באשתו אמרו וקל וחמר לאשת חבירו
 .בריש משנת יוסי ב� יועזר

דנו מזה שאי� , לפי שקבלו שאסור להרבות שיחה אפילו ע� אשתו. "םמכאן אמרו חכמי"
ושהנלכד במצודת אהבת אשה , דבר בעול� גור� יותר בטול תורה ושמירתה בלב מ� האשה

וכמו שמצאנו בשלמה שהיה חכ� . וכדמפרש ואזיל, כי עוד מעט ואיננה, לא תעמוד לו חכמתו
כי , גרמו רעה גדולה לנפשו, היו מותרות לופ ש"אע, ולפי שהיה דבק באהבת נשיו, מכל אד�

ראו חכמי� להזהיר לבני אד� כול� , ולפי שהדבר מסוכ� מאד. 'הטו את לבבו מאחרי ה
כשורת , פ שאינו די� תורה אלא מדת חסידות לפני� משורת הדי�"ואע, שישתמרו ממכשול זה

 .הדי� דמיא לאסרו על ההמו� בכללו

  תאות אהבת האשה

מרבה עמה� שיחה , מאהבתו את נשיו המותרות לו. "עם האשהכל המרבה שיחה "
כדר" חולי אהבה המשיחי� דברי בטלה ודברי חשק , בטלה להפיס דעת� ולהיות אהוב לה�

פ שאינו גור� רעה "אע, אפילו הוא חכ� ולומד חכמה גור� רעה לעצמו. לעורר האהבה
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לפי , ה רעה לעצמו ולנפשומכל מקו� עוש, שהרי ע� נשיו המותרות לו הוא עושה, לזולתו
ויפסיק חוט החסד המשו" עליו , והנופל במדה זו ישחית הוד חכמתו". עזה כמות אהבה"ש

כבודו וגדלו וחקי תורותיו כל זמ� שלבו נצור ' כי אי אפשר לו שיחשוב ביראת ה, בתורתו
 ושאר התאוות. כי אי� תאוה בעול� המוש" לב האד� יותר מאהבת אשה. ברשת אהבת נשי�

אור התורה שבתוכו מחזירו , בהיות עליו מורא שמי� ומחזיק במוסר, א� יפנה לבבו אחריה�
כלומר ג� נפש זכה ובעלת , "נפש יקרה תצוד" )כו, משלי ו(כי , מה שאי� כ� אהבת נשי�. למוטב

ומחשבות החכמה יסורו , תצודנו ברשתה ויחשוב בה לבו תמיד, החכמה כשתרבה באהבתה
 ".ר� רעה לעצמוגו"והיינו , מלבו

  אשה גורמת לאיש כסל וכסילות

ותניא , ואינו עוסק בתורה, שהרי מפנה עתותיו לדבר שיחה בטלה. "ובוטל מדברי תורה"
". א� תעזבני יו� יומי� אעזב": חסידי�] במגילת[ )במשנת(כתוב " )פסקא מח, פרשת עקב(בספרי 

, בנו אור התורה וסר כח חכמתותעז, ולכ� כשעוזב תורתו יו� או יומי� ועוסק בשיחת נשי�
, וכיו� שאור התורה הול" ומתמעט היצר הול" ומתגבר בלבו. ולא תהיה עמו כתמול שלשו�

, "על התורה"וכדפרישית בבבא ד, עד שיסיתהו לעבור על גופי התורה, היו� מעט ומחר מעט
מזמה " )טז(יא ,משלי ב(וכמו שאמר , ובאי� תורה גובר היצר". גדול תלמוד שמביא לידי מעשה"ש

סופו "והנה . כדפירשנו הת�', וגו" להציל" מאשה זרה' להציל" מדר"  רע וגו' תשמור עלי" וגו
ולפי שכל הרעה הזאת גורמת שיחת האשה . כשיעבור על המצות והאזהרות, "יורש גיהנ�

. ראוי לכל אד� להחמיר על עצמו ולגמול חסד לנפשו שלא ירבה שיחה ע� האשה, ואהבתה
סבותי אני ולבי לדעת ולתור " )כו(כה, קהלת ז(שאמר , ת דברי משנתנו כתוב בספר קהלתוכדוגמ

ומוצא אני מר ממות את האשה . ובקש חכמה וחשבו� ולדעת רשע כסל והסכלות הוללות
טוב לפני האלהי� ימלט ממנה וחוטא ילכד , אסורי� ידיה, אשר היא מצודי� וחרמי� לבה

כ "בקש ג. וכא� נרמוז בקצרה, פירשנו אלו הכתובי� היטב" ג� נעול"ובבית שני מספר ". בה
פירוש הכסל והסכלות ה� ". רשע כסל והסכלות הוללות"לדעת בידיעה ברורה בדר" המופת 

ש� נופל ] מנוקדת סגול' ר" [רשע"וה. שבטבעו נוטה אל התענוגי� ומעשה הבל, דרכי יצר הלב
? מה על עושהו מה העירו לעשות ככהוית, ג� על מעשה הקלו� שיחרד האד� בטבעו לשמעו

כמו השכרות התמידי ומעשה , כ מעשה שגעו� הנעשי� בשעמו� הדעת"ג" הוללות"וה
ורצה קהלת לדעת . ואנחנו נמצא שתיה� בכסילי� ובסכלי�. הטפשות הגדולה המפליא רואיו

ואמר שמצא בחכמתו כי סיבת� היא ? וההוללות מ� הסכלות, אי" נמש" הרשע מ� הכסל
ודמה לבה כמצודי� . כי המות לא יגרו� מה שתגרו� האשה, "מר ממות"ה שענינה האש

וידיה דמה לאסורי� וחבלי� לאסור בה� את , לצוד בו הנפשות ולהעלות� בחרמה, וחרמי�
. ואסור בזיקי אהבתה, הרי הוא במצודה רעה, כי הנלכד באהבת  אשה. וכל זה משל. האד�

מע� מצוא ח� בעיניה אפשר שיעשה ג� רשע ג� הוללות ול. וכל אשר תשאל ממנו ימלא חפצה
טוב לפני "לכ� , ולפי שהסכנה עצומה מאד. י נסיונות רבי�"והעני� מבורר ע. מאהבה ומקנאה

אל "ימלט ממנה בחכמתו ויעשה סייג וגדר לעצמו ש, אוהב חכמה]ה[והוא איש " האלהי�
, לעצמו המותר לו בדי� תורה שא� מתיר, "וחוטא ילכד בה. "וכיוצא בזה" ירבה עמה שיחה
 .והתפרשה משנתנו כהוג� ועל הסדר, כ" נראה לי. וכדברי משנתנו, באחרית ילכד בה
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  משנה ו 

לּו ֵמֶהם ִלי ִקּבְ אי ָהַאְרּבֵ ַרְחָיה ְוִנּתַ ן ּפְ ַע ּבֶ ַרְחָיה אֹוֵמר. ְיהֹוׂשֻ ן ּפְ ַע ּבֶ ה , ְיהֹוׂשֻ ֲעׂשֵ
  :ָדן ֶאת ָכל ָהָאָדם ְלַכף ְזכּותֶוֱהֵוי , ּוְקֵנה ְלָך ָחֵבר, ְלָך ַרב

תלתא תנאי קמאי שנו משנת� לכולי . "יהושע בן פרחיה ונתאי הארבלי קבלו מהם"
ובמה יזכה נער את ארחו לשמור , עבודה תמה' להורות לה� הדר" איכה יעבדו את ה, עלמא

והשתא קבע . וכדפרישית בכולהו, ואי זה דר" מדת החסד שיתחסד האד�, תורה ומצוה
והודיע לה� . ולאנשי חסד' משניותיה� של הזוג הזה ששנו דבריה� לחכמי� בתורה ולעבדי ה

ולא הצדיק על , אל יבטח החכ� על חכמתו ובינתו בתורה, פ שכבר הגיעו למדות הללו"אע
ועל כ� זאת . אלא יפחדו תמיד פ� יכשלו בדרכיה�, ולא החסיד על דרכי חסדו, צדקתו בעבודה

, יהושע תני עשה ל" רב, וכל חד מנייהו תני תלתא בבי. 'וכו] רב[עשה ל" : העצה היעוצה לה�
 .וכדאפרש, וחד בגמילת חסדי�, וחד בעבודה, חד בתורה', והוי ד� וכו, וקנה ל" חבר

  חייב עוד לשמוע תורה מפי רב, ג� מי שהוא רב מופלג

החקי� , בולאו למימרא שיקבל תורה מפי ר, תני לה" על התורה"משו� . "עשה לך רב"
שהרי אי� התורה נודעת אלא מפי השמועה איש מפי , היא" משנה שאינה צריכה"ד, וההלכות

וכמו , ואי אפשר לשכל האד� ולבינתו להוציא� מדעת עצמו. איש עד הלכה למשה מסיני
שקבלו חכמי� , "והעמידו תלמידי� הרבה"וכדפרישית בבבא , "ג� נעול"שהוכחנו בספרנו 

ובטלו דברי אבות העול� . לפי שקבלו ההלכה מפי רב�, שער האשפותעדות שני גרדיי� מ
וכ� אי� . וכל אחד טרח להוציאו מסברא ומשיקול דעתו, שמאי והלל שלא היתה ההלכה ביד�

ז "ע(כדאמרינ� , דהאי לאו כללא הוא, "שיעשה לו רב קבוע ולא ילמוד מחכמי� רבי�"לפרש 

לשמוע טע� כל , דלמסבר עדי� שילמוד מרבי� .בי� למגמר בי� למסבר] לחלק[דאיכא  .)יט
אלא כדפרישית דתנא דיד� מיירי בחכ� מופלא ". רב אחד] "לגרוס[ותו דהוי ליה למתני . אחד

פ שאינו רב" ולא "אע" עשה ל" רב: "ואפילו הכי, יודע הלכות החכמה ונבו� דבר, ראוי להוראה
והיינו , הרבה לדו� ולהורות לפניועשהו מרצונ" לרב כאילו הוא גדול ממ" , קבלת ממנו דבר

, "ולא עוד אלא כל מה שאני עושה אני נמל" במפיבושת רבי" .)ברכות ד(ה" דאמרינ� אצל דוד 
ונבו� דבר " )יח, א טז"שמו(ועל דוד נאמר בעודנו נער ". ועל גמילת חסדי�"וכדפרישית בבבא 

דהוי מסיק שמעתתא אליבא , "�הלכה כמותו בכל מקו"ש :)סנהדרי� צג(ואמרינ� , "עמו' וה' וגו
כ קרא "ואעפ, ואמרינ� נמי שהיה דוד דורש דברי� שלא שמעת� אוז� מעול�. דהלכתא

יפה ? יפה דנתי, מפיבושת רבי: "ואומר לו, ונמל" עמו בכל הוראותיו, "רבו"למפיבושת 
על לפי שאי� לאד� לסמו" ]. לשאול[ולא בוש ? יפה טמאתי? יפה טהרתי? יפה זכיתי? חייבתי

ה� להוציא דבר מדבר או , משפט לבו ועל בינתו בתורה בדברי� התלויי� בשיקול הדעת
וכ� להבי� מליצות התורה והנביאי� ; בעניני צדק משפט ומישרי�, לדמות דבר לדבר

שכל אלו ; ה"ובגדולותיו ונוראותיו של יוצר בראשית ב' וכ� להתבונ� בדרכי ה; ומשליה�
, אפילו החכ� הגדול צרי" להשפיל רוחו". על התורה"י בבבא דוכדפירשת, נכללי� בכלל תורה

לפי שאי� אד� רואה חוב לעצמו ושמח , ויבקש לו איש מופלא בחכמה וישימהו לרבו
לפניו יורה ולפניו , וכשיהיה לו רב? והמכשלה תחת ידו ומי יגיד לו. בסברותיו ולפעמי� טועה

וא� לא יסכי� , "טובי� השני� מ� האחד"ו )ט, קהלת ד(, א� יסכי� הרב לסברתו מוטב, ידו�
פ "אע, מה שאי� כ� א� אינו עושה לו רב. יברר לו מקו� הטעות ויעמידנו על הישר] הרב עמו[

וכשיחלקו עליו חבריו או , פעמי� רבות יטעה, שלומד ע� חברי� וע� תלמידי� מקשיבי�
וכל שכ� בהיותו . ותותלמידיו יתאמ� להעמיד דבריו ולבטל דעת החולקי� עליו וישתקע בטע

וכדאמרינ� . כי קרוב הדבר שיטעה ויתטפש, עוסק בתורה לבד בלי חברי� ובלי תלמידי�
, על אבות" מדרש שמואל"הובא ב[ל "� ז"וקרוב לזה פירש רשב. :)ברכות סג(בשלהי פרק הרואה 

' וכדאמרו במס". שלא תהא תוקע עצמ" לדבר הלכה: עשה ל" רב"על ] שמואל אוזידא' לר
בדיינא דאתי דינא לקמיה וגמר הלכה ומדמי מלתא , תוקע עצמו לדבר הלכה" :)קט(במות י

אלא שצרי" , והיינו כדאמר� שכבר למד הלכות". ואית ליה רבה ולא אזיל משאיל, למלתא
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ועל כרח" תלמודא לאו ברבו ממש . אל יבטח על חכמתו אלא ישאל פי רב, לדמות דבר לדבר
. ובמקומו" תלמיד אל יורה הלכה לפני רבו" :)סנהדרי� ה(דבלאו הכי , מיירי שמקבל ממנו תורתו

וג� ראיתי . דקאמר היינו שיש בעירו חכ� ורב ולא אזיל מישאל" אית ליה רבה"אלא 
כפי מה שפירש דבריו  )הלכה ח' פרק כ(ל בהלכות סנהדרי� "� ז"שפירושי זה מכוו� לדעת הרמב

 .ה ל" רבוהיינו כדתנ� עש, ל"הרב בעל כס� משנה ז

�  טוב שיהיה ל� חבר לייעצ� ולהגיד ביקורת על מעשי

ומיירי בצדיק גמור העובד מיראה , תני לה" על העבודה"מציעתא משו� . "וקנה לך חבר"
לא , ומשו� הכי וקנה ל" חבר, ויירא פ� יכשל, ואפילו הכי לא ישע� לבו על צדקתו. ומאהבה

וכדפירשתי , כיו� דתנא דיד� בחכ� קא מיירי, 'ואי" יעבוד את ה, שהחבר יורנו משפט העבודה
, ולהזהירו להיות סור מרע, אלא צרי" חבר לזרזו על קיו� מצות עשה". עשה ל" רב"ברישא 

לפי , "על העבודה"ופירשנו טעמא משו� , "ויהיו עניי� בני בית""וכמו ששנה יוסי ב� יוחנ� 
שצרי" , ע ב� פרחיה לאוסופי אתייהוש. שמסוכ� להיות יו� יו� בחברת אנשי� רעי� ופוחזי�

כי אמרנו שאפילו ". ויהי מורא שמי� עליכ�"ועיקר הדבר בארנוהו בבבא . כ לקנות לו חבר"ג
לפי שתקראנה לו עתי� , העובד מאהבה צרי" להחזיק במוסר מורא שמי� ופחד אלהי�

גופא שנה ומהאי טעמא . ובלי מוסר יכשל, ואפשר שיאפיל היצר נגה אור לבו, הדומי� ללילה
כי בהיותו מתחבר עמ" תמיד יזרז" לקיי� המצות בעת . להציל" ממכשול, "וקנה ל" חבר"

איזה דר" "ב "והיינו דתנ� נמי בפ. וימנע" מחטוא בעת שיצר" מתגבר עלי", העצלה והיגו�
, יהושע היה בעל מעשי� טובי�' ור". יהושע אומר חבר טוב' ר', ישרה שידבק בה האד� וכו

מיהו תנא דמתניתי� לא תני . ה"והת� אפרש לה בעז, "אשרי יולדתו"עליו רבו  וכמו שהעיד
דממילא ידעינ� , "בתורה] "בתוספת מלה[כמו דלא תני ברישא עשה ל" רב , "טוב"חבר 

ממילא ידעינ� , "עבודה"והכי נמי מציעתא דמתנייה משו� . דבתורה עסיק ולא בשוליא דנגרי
 . טוב המסייעו בצדקותיוהיינו חבר צדיק ו" קנה ל" חבר"ד

  קשה לקנות חבר שהוא נאמ�

כי בי� חכמי� רבי� ימצא איש מופלא , נקל לאד� לעשות לו רב. ואיכא טובא בי� רב  לחבר
כי כל אחד מישראל חייב , ג� החכ� אל יסרב להיות לו לרב. בחכמה שיורה וידו� לפניו

מאד על האד� שימצא חבר  אבל קשה. ולהדריכו בדר" ישרה, להעמיד את חבירו על האמת
כמו , שלב האחד בוטח על השני ושוה אליו, כי תאר חבר על חברת הנפשות, כלבבו וכנפשו

 )יד, מלאכי ב(וכ� . שהיה לב כול� שוה והלכו בעצה אחת, "כאיש אחד חברי�" )יא, שופטי� כ(
כי החבר , ושיהיה לו חבר איש כלבב, ובכגו� הא מיירי מתניתי�". והיא חברת" ואשת ברית""

וה� בדברי� שבינו לבי� בני , ה� בדברי� שבינו לבי� קונו, צרי" לו בכל מעשיו ובכל מנהגיו
, והנה צרי" לגלות לו כל סודותיו וכל חפציו. שבכל מנהג ומפעל יש דר" לטוב ודר" לרע. אד�

שאמר וכמו , וזה עני� מסוכ� מאד. ולמנעו מ� המכשול והעבירה, למע� יזרזו על המעשה הטוב
כי לב בני האד� ". וסוד" לאחד מאל� אל תגלה, אל� אוהבי� אל ירבו בעיני": "גמליאל' ר

וכמו כ� יקשה על . ויקר הדבר למצוא בעל לב טוב ואיש נאמ� רוח שיש לבטוח עליו, מלא רע
כי הוא עול כבד להשגיח תמיד עליו לזרזו ולהזהירו , האד� להמצא לרעהו להיות לו לחבר

ד שצרי" ג� הוא לבטוח באמונתו ולא ימצא כי א� בשני בני אד� חברי� ועו. וכיוצא
והשני אינו בוש , שאי� האחד בוש מחבירו להגיד לו כל לבו, האוהבי� זה את זה אהבת נפש

בלשו� הקדש נופל על " קני�"כי מליצת , "וקנה ל" חבר"ולכ� שנה . להזהירו ולהוכיחו על פניו
קנה חכמה קנה " )ה, משלי ד(כמו , ני� אהוב לנפש אהבה נאמנהבהיות עני� מ� העני, אהבה כזו

" אמת קנה ואל תמכור" )כג, משלי כג(וכ� . 'וכו" והוי שותה בצמא"וכדפרישית בבבא ', וגו" בינה
וכ� . ה"וכדאפרש הת� בעז, "ה בעולמו"חמשה קניני� קנה הקב" )ו"אבות פ(וכמו ששנינו . 'וגו

מה שאי� כ� ברב דבדידיה . י חבר כזה יתמו" בימינו צדקת"כ, קני� נפש" קנה ל" חבר"הכא 
" קנה ל" חבר"ולא נוכל לפרש . וכדפירשתי" עשה"אלא " קנה ל" רב"לא תני , תליא מלתא

ובטל ", )ד, אבות(כ התמה על עצמ" מה יושיעהו זה ואהבתו תלויה בדבר "דא, בכס� ובמחיר
וכמה דברי� כתובי� בספרי . לא כדאמר�א, כיו� שאינו עושה ביראת שמי�, "דבר בטלה אהבה



ן  80 ו נ ב ל ן  י   י

אבל כבר אמרנו בהקדמת החיבור הזה שלא באנו , ל על מעלת החבר הטוב"המחברי� זצ
 .להעתיק מה שכתוב בספרי�

  הד� לכ! זכות לא ירע לזולתו

, בי� אד� לחברו תני לה" גמילות חסדי�"סיפא משו� . "והוי דן את כל אדם לכף זכות"
, ואפילו הכי לא ישע� על טוב לבו וחסדיו, תוח לרוחה ומטיב לכללומיירי בחסיד שביתו פ

ויירא פ� ירע לבריות שלא כמשפט בהיותו נשע� על אומד דעתו לדו� את הבריות ומעשיה� 
לפעמי� אפשר שיהפ" לשונא , שא� יערי" אהבתו ושנאתו כפי משפט לבו. א� טוב וא� רע

בעבור כי , כי משפט לב האד� מעוקל. יולאיש עני וצדיק על לא חמס בכפו ואי� מרמה בפ
, ולכ� צרי" לדו� את כל אד� לכ� זכות. ונראה לו על טוב רע ועל רע טוב, האד� יראה לעיניי�

עד , ד משל כשידבר דבר הנשמע לכא� ולכא�"ע. הרע לטובי� ולישרי� בלבות�]ל[להנצל מ
ה� בדברי� , לטוב או שיעשה מעשה שתוכל לדונו לרע או, שיתפרש לרעה ויתפרש לטובה

וכ� אד� שמעשיו . הרגל עצמ" לדו� לכ� זכות; הנוגעי� בכבוד שמי� או בכבוד בני אד�
הטהו כלפי זכות והיטיב עמו כאשר , ומקצת� לא טובי�, מקצת דרכיו טובי�; שקולי� בעיני"
 . לאל יד" לעשות

ק רשע ראוי לדונו אבל אד� שהוחז. ומדר" הסברא מיירי מתניתי� באד� בינוני שאי� לו הכרע
והוי ד� את כל "אבל לישנא דמתניתי� קשיא לי דתני . ל"וכ� אמרו מפרשי המסכתא זצ, לחובה
דחשיב ששה דברי� שהעושה אות�  .)שבת קכז(ובפרק מפני� . דמשמע בי� צדיק בי� רשע" האד�

ת כל ולא תני א" והד� את חבירו לכ� זכות"מני בהדייהו ', אוכל פירותיה� בעול� הזה וכו
שראוי לדו� כל אד� לכ� , ותנא דיד� משנת חסידי� שנה. אלא חבירו אוהבו ורגיל עמו, האד�
 . וכ� אמת, זכות

  אופ� חסידות של הד� לכ! זכות

צדיק גמור המפורס� במעשיו הטובי� אפילו אנו רואי� . וכ" נראי� לי פירוש� של דברי�
חובה , א� אפשר להפו" בזכותו ולומר בשביל כ" או כ" עשה, בעינינו שעושה דבר מכוער

, שבידוע לנו שאינו נוהג בחסידות, ואותו הדבר בעצמו א� היה אחר עושה כ�. עלינו לעשותו
מעשה בחסיד אחד  :)שבת קכז(ומשו� הכי מייתי הת� בגמרא . לזכות לא נדינהו על דר" זה

. ולמחר ירד וטבל ושנה לתלמידיו, שפדה ריבה אחת בת ישראל ובמלו� השכיבה בי� מרגלותיו
אמרנו שמא יש בנו ] ל"א[? בשעה שהשכבתיה תחת מרגלותי במה חשדתוני: אמר לה�

אמרנו ] ל"א[? תי וטבלתי במה חשדתוניבשעה שירד] אמר לה�. [תלמיד שאינו בדוק לרבינו
ואת� כש� שדתוני לכ� . כ" היה, אמר לה� העבודה. שמא מפני טרח הדר" אירע קרי לרבי

ח אצל "פע� אחת הוצר" דבר אחד לת, תנו רבנ�. המקו� ידו� אתכ� לכ� זכות, זכות
כיו� ' אל" וכויהושע אני ' אמר ר? מי יל": מטרוניתא אחת שכל גדולי רומי מצויי� אצלה אמרו

אחר שיצא ירד . אמות ונכנס ונעל הדלת בפניה�' שהגיע לפתח ביתה חל� תפיליו ברחוק ד
ל כסבור רבי לא "א? במה חשדתוני, בשעה שחלצתי תפילי�: אמר ה�. וטבל ושנה לתלמידיו

אמרנו שמא דבר מלכות ? בשעה שנעלתי במה חשדתוני, יכנסו דברי קדושה במקו� טומאה
אמרנו שמא נתזה צנורא מפיה על ? בשעה שירדתי וטבלתי במה חשדתוני. נהיש בינו לבי

והיינו נמי . :)שבת קכז(ל הגמרא "עכ', ואת� כש� וכו, אמר לה� העבודה כ" היה, בגדיו של רבי
ומשו� הכי מייתי . לא בהדיוט, שידעו בו תלמידיו כי קדוש הוא לאלהיו, יהושע' בקדוש כר

כי המוחזק בחסידות אפילו עושה . י ל� שהכל כפי מה שהוא אד�תלמודא להנ" עובדי לאורוי
ומינה תדע שהוא . מוטל עלינו לדונו לזכות, דבר מכוער הרבה שרגלי� לדבר שהרע לעשות

כגו� שחשוד בעריות ובמאכלות , ואפילו רשע בכמה דברי�, הדי� לכל אד� כפי ערכו ומעלתו
ראוי , עושה דבר עושק שיש לדונו לכא� ולכא�וראינוהו , וידעינ� ביה שמשתמר מגזל, אסורות

וידעינ� ביה שכפי מדתו לא היה , והיינו כשנערי" מדתו ע� מעשהו. לנו לדו� אותו לכ� זכות
וכל זה . ולא לדונו לחובה, טוב שנהפ" בזכותו, ובכל זאת עשה מה שעשה, ראוי לאותו מעשה

" הוי ד� את כל האד� לכ� זכותו"דאי תימא . וכיוצא בזה כלל תנא דיד� במליצתו הטהורה
וכ� אפילו מי , יהושע הנזכרי� בתלמוד' ואפילו הדיוט שעושה כמעשה החסיד או כמעשה ר
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? "לכ� זכות"מאי , "והוי ד� את כל האד� לזכות"ליתני , שהוא מוחזק לעבור עבירה כזאת
למי  ודומה, לאורויי ל� דלא מיירי אלא כשהדבר שקול" לכ� זכות"אלא משו� הכי תני 

ובההיא אזהיר שידו� לזכות , שיש דברי� בשתי הכפות, ששוקל דבר כנגד דבר בכ� מאזני�
מצד זה קדושתו , ששקלו תלמידיו בדעת�, דומיא דעובדא דההוא חסיד, א� אי� הכרעה

ושאפשר לו להשכיב ריבה אצלו ולא יהרהר , שמדתו להציל תלמידיו מ� העבירה, וחסידותו
ואילו הדיוט שעושה כ� אי� בכ� הזכות . ודנוהו לזכות, ה שעשהומצד אחר המעש, בעבירה

וכ� כל מעשה הרשעי� המוחזקי� לעשות מעשי� . ופשיטא שיהיה דבר מכוער בעינינו, כלו�
, כגו�  שחשוד לדברי� רבי�, ומינה שא� יש דבר בכ� של זכות. אי� בכ� הזכות כלו�, כאלה

, באותו העני� שהוא רע כפי אומד הדעת וראינוהו עושה דבר, ומוחזק בדבר אחד לטובה
והשתא , ואפילו רשע" והוי ד� את כל אד� לכ� זכות", חזר הדבר לכללו, ואפשר להפו" בזכותו

שעל ידי שאנו דני� כל אד� לזכות על דר" שאמרנו , והשכל מורה עליו, מתרצא מתניתי� שפיר
ל "כאמר� ז, ה"א דר" המקו� בוכ� הו. והשלו� מתוו" בי� בני אד�, מתקיי� יישובו של עול�

וכ� ראוי לנו לדו� לזכות לכל אד� באות� הדברי� שכ� ". אינו מקפח שכר כל בריה"ש :)ק לח"ב(
שלא ישע� ויבטח , והשתא תלתא בבי דמתניתי� דמיי� להדדי. המשקל אינה מכרעת לחובה

וקנה ל" "אלא , ולא על צדקתו בעבודה; "עשה ל" רב"אלא , לא על חכמתו בתורה, בעצמו
וכבר ידעת ". הוי ד� את כל אד� לכ� זכות"אלא , ולא על מראה עיניו בגמילת חסדי�; "חבר

אפשר שבאחריתו יהיה . וקרוב לה הנשע� על דעתו בתורה, שאי� מדה רעה יותר ממדת הגאוה
אפשר שילכד בלכד היצר לעשות , וא� עושה כ� בעבודה. חכ� בעיניו ויחלוק על רבותיו

מה "ו )כה, איוב ו(, אפשר שיהפ" לשונא לריעי� אהובי�, עושה כ� בגמילת חסדי�וא� . תועבה
 ".נמרצו אמרי יושר

הוי ד� את חבר" " בצדק תשפוט עמית""א כבר למדו מ� "הנה בשבועות ד� ל ע ::::אמר המגיהאמר המגיהאמר המגיהאמר המגיה[
ומה בא  .)ק ל"ב(הוא פרקי דחסידות " אבות"אבל . ל ומשמע שזו מדאורייתא"לכ� זכות עכ

ומשמע עמית" בתורה , "עמית""אלא בתורה כתוב ? הוסי� על הדי� שבגמראל" אבות"
כולל אפילו מי שהוא פחות " כל האד�"אבל הביטוי . )'ק ג"רכח ס' מ סי"ע לחו"כדברי הסמ(ובמצוות 

 ].וזוהי החסידות, ל"וכדברי הרב המחבר זצ, מזה
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  משנה ז 

ִלי אֹוֵמר אי ָהַאְרּבֵ ֵכן ָרע, ִנּתַ ָ ע ,ַהְרֵחק ִמׁשּ ר ָלָרׂשָ ְתַחּבֵ ְתָיֵאׂש ִמן , ְוַאל ּתִ ְוַאל ּתִ
ְרָענּות   :ַהּפֻ

וכמו שהשוינו . כבר פרישית שהזוגות שנו משנת� על דר" אחת. "נתאי הארבלי אומר"
. כ� דברי הזוג הזה בעני� אחד ה� שנויי�, המדה בי� משנת יוסי ב� יועזר למשנת יוסי ב� יוחנ�

ולא על מעשה , ולא על צדקתו, ע� האד� על חכמתוונתאי הארבלי אזהיר נמי שאל יש
ואל ', ואל תתחבר וכו, הרחק משכ� רע: ומשו� הכי תני א� איהו תלתא בבי, חסידותו

 .וכדבעינ� למימר, וחד בגמילת חסדי�, וחד בעבודה, חד בתורה', תתיאש וכו

  ההבדל בי� הלשונות, רשע ורע

" עשה ל" רב"נגד ששנה יהושע ב� פרחיה וכ, תני לה" על התורה"משו� . "הרחק משכן רע"
ולא תשע� על חכמת" " הרחק משכ� רע"תנא איהו , ולפניו תדי� ולא תשע� על חכמת"

" שכ�"דע כי תאר . ועתה אפרש, ותשחית הוד תורת", פ� תשתה ממימיו הרעי�, שתעמוד ל"
אלא . דבריוכמו שבאר המלה הזאת כל מי ששמענו , איננו על הדרי� זה בצד זה או קרוב לו

. וא� על פי שאיננו יושב עמו, נופל על ריע שמתעסק עמו בהיות לה� קרבת הדעת זה ע� זה
למדנו שיש כא� " הקרוב"וממשמע שנאמר ". ולקח הוא ושכנו הקרוב אליו" )יד, שמות יב(וראיה 

� כלומר טוב לאד� השכ, "טוב שכ� קרוב מאח רחוק" )י, משלי כז(וכ� . שאינו קרוב] ג� שכ�[
א� , "מאח רחוק"; בהיותו קרוב ויוכל להשתעשע עמו בכל עת, שמתעסק עמו ונהנה מחברתו

וכ� . השכ� הקרוב טוב ממנו, הנה בהיותו ברחוק מקו�, על פי שאי� קרבת הדעת יותר מאחי�
כול� , "על כל שכני הרעי� הנוגעי� בנחלה" )יד, ירמיה יב(, "ושכנתי בתוכ�" )ח, שמות כה(פירוש 

ויש לדבר בזה עניני� נכבדי� אלא שאינ� צריכי� . תעשעות והעסק שיש לזה ע� זהעל ההש
בלשו� הקדש נופל ג� על המחשבות והדעות הרעות " רע"ועוד תדע שמלת . לפירוש משנתנו

וה� ה� מחשבות מינות ". ואלי יחשבו רע" )טז, הושע ז(, "רעה' חושב על ה" )יא, נחו� א(כדר" 
בבבא ' וכדפי, שה� דרכי המיני�', וגו" להציל" מדר" רע" )טז, משלי ב( על זה אמר. ואפיקורסות

ולא כ� . ה"וכדאפרש הת� בעז, "ותגלו למקו� מי� הרעי�"על זה שנינו בפירקי� ". על התורה"
ולא תמצא . שאינ� על המחשבות אלא על המעשי�" רשעה"ו] מנוקדת סגול' ר" [רשע"מלת 

ה� , כי כול� כתובי� על המעשי� המכוערי�, "ת רשעהמחשבו"או , "חושב רשע"בכל המקרא 
וא� על הרוב הרשעי� ה� ג� כ� בעלי או� . או בי� אד� לחבירו, ה"אות� שבי� אד� למקו� ב

מכל מקו� אפשר שיהיה , "ורשעי� מלאו רע" )כא, משלי יב(ולכ� נאמר עליה� , ואפיקורסות
, וכ� יש רע שאיננו רשע במעשיו]. מקו�בי� אד� ל" [רע"ואיננו ] בי� אד� לחברו[רשע ] אד�[

והוא מדבר על , "ראית איש חכ� בעיניו תקוה לכסיל ממנו" )ח, משלי כו(וכעני� שאמר שלמה 
". ג� נעול"ויפה בארנוהו בבית הראשו� מספר . איש או� ואפיקורי בעל מדות טובות בטבעו

והוא רע בעל , מחברתוכלומר א� יש ל" שכ� שאתה נהנה , "הרחק משכ� רע"והיינו דקתני 
בהשתעשע" עמו תשמע , הרחק מעליו ריחוק מקו� פ� בהיותו קרוב אלי", מינות ואפיקורסות

כי נפת תטופנה שפתי " )כ( ג, משלי ה(וכ� אמר שלמה בחכמתו . מפיו דברי מינות ויכנסו בלב"
. והיינו ממש הרחק משכ� רע', וגו" הרחק מעליה דרכ"" )ח, ה(וציוה . וזהו המינות', וגו" זרה

ולא ', ואמרת אי" שנאתי מוסר וגו',  ונהמת באחרית" וגו" )יא, ה(, ואמר למי שמתקרב אליה
כמעט הייתי " )יד, ה(. וה� חכמי התורה המורי� לאד� בדר" החיי�', וגו" שמעתי לקול מורי

שתה מי� מבור" ונוזלי� מתו" " )טו, ה(ואמר . כלומר בכל דרכי המינות הייתי', וגו" בכל רע
ומה ל" , כלומר אי� ל" לשתות אלא דברי חכמי�', וגו" ?ולמה תשגה בני בזרה )כ, ה(' באר" וכו

אל תשע� על , מאומה כי חכמתי בתורה] רוש�[ולא תימא לא יעשה לי ? לשמוע דברי הזרה
" רשע"אבל משכ� , ייב להתרחקאתה ח" רע"ודוקא משכ� . פ� תלכד במצודתו הרעה, תורת"

לא , "ואל תתחבר לרשע"וכדקתני מציעתא , הוא דאסיר] להתחבר אליו[דלאחבורי בהדיה , לא
 . דבר אליו]ל[להתרחק משכונתו או מ
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  המי� והאפיקורוס מסכ� לאחרי� יותר מהרשע

ודבר . מסוכ� טפי מרשע, פ שאינו רשע במעשי�"וטעמא דמילתא משו� דמי� ואפיקורוס אע
וכמו , כי המנהגי� הטובי� והרעי� תלויי� בממשלת הלב. זה יש לו יסוד בחכמת הנפש

שבהיות אור התורה . ובמשנתו של אנטיגנוס, "על התורה"שתלמד ממה שפירשנו בבבא 
ואז בטבעו שונא , כי דרכי הצדק מושלי� בלבו, יובמצות' הלב שמח לעבוד את ה, בנפש

וכמעט אי אפשר ". תועבת צדיקי� איש עול" )כז, משלי כט(וכ� כתוב . ומואס ברשעי� ובדרכיה�
לאיל� ? כל שמעשיו מרובי� מחכמתו למה הוא דומה" )ג"פ, אבות(וכדתנ� , שישוב מצדקתו

ת נושבות בו אינ� מזיזי� אותו שאפילו כל הרוחות באו, ששרשיו מרובי� וענפיו מועטי�
מה . וכדבעינ� למימר בסמו", הלכ" אי� צור" להתרחק מ� הרשע. וכדאפרש הת�, "ממקומו

ואילו אינ� , דעות זרות ואמונות רעות, שרעתו קבוע בשכלו ובבינתו, "שכ� רע"שאי� כ� 
יו שני� כי כמו שיסבור אד� סברא ותטיב בעינ. דומי� לדרכי הלב שתלויי� מה� צדק ורשע

כשיטעי� לו החכ� , פ שהיא הפוכה מסברתו"כ ישמע מפי חכ� סברא אחרת אע"ואח, רבות
, ככה אפשר שיקרה לאד� ע�  המיני� והאפיקורסי�. העני� יחזור מדעתו ויקבל סברת החכ�

שבנקל יהפכו אמונת , ובעלי בינה רחבה להמציא כזב ושוא, בהיות� בעלי לשו� מדברת גדולות
ודע מה " )ב"פ(וכמו ששנינו , ויכניסו ספק בלבו להשחית נפשו, בשפתי חלקות האד� ודעותיו

, ולהתגדל עליה� בחכמה, ולאו כולי עלמא חכמי לב נינהו שידעו להשיב". שתשיב לאפיקורוס
וכמו שאמר שלמה , ]ג"ב ה"ז פ"ע' הל, �"עיי� דברי רמב: אמר המגיה[אלא נפצעי� מדבריה� 

ויפה בארנוהו בפתיחתנו , "בוטה כמדקרות חרב ולשו� חכמי� מרפאיש " )יח, משלי יב(על זה 
צאו וראו איזוהי דר" "ב גבי "ובפ, והיינו דקתני הרחק משכ� רע". ג� נעול"הראשונה לספר 

. ויתבאר ש�, לפי שמועיל לדרכי החסידות, "יוסי שכ� טוב' אמר ר, ישרה שידבק בה האד�
משו� דהת� מיירי מהו דר" ישרה המביאה את ". בטו"הדבק בשכ� : ויהושע ב� פרחיה לא תני

אלא שלא ישע� על חכמתו וסברת , ויהושע ב� פרחיה לא מיירי בהא, האד� לידי חסידות
. אלא ריע אהוב, ושכ� טוב לאו רב הוא, לדו� ולהורות לפניו" עשה ל" רב"ועלה תני , עצמו

דאנ� , מילתא דפשיטא הואד, ונתאי הארבלי לא איצטרי" למיתני שירחיק מרב שאינו הגו�
וד� , פ שהוא עצמו חכ�"אלא אשמועינ� אע. ולא יעשה לו רב שאינו כדאי, בחכ� איירינ�

ואפילו , אל יאמר מעכשיו אתקרב לכל אד� שאני נהנה מחברת�, ומורה לפני רב צדיק וחסיד
 .ומטעמא דאמר�, "הרחק משכ� רע"ל "קמ, ע� המיני� והאפיקורסי�

  "תתחבר"דיוק לשו� 

וכנגד ששנה יהושע ב� פרחיה , קתני" על העבודה"מציעתא משו� , "ואל תתחבר לרשע"
ואל תתחבר "תני איהו , ולהזהירו מבוא לידי העבירה, לזרזו על קיו� המצות" וקנה ל" חבר"

ולאו דאתי . כי תלמד ממעשיו וירגיל אות" לעבירה, פ� תרשע באחרית" כמוהו" לרשע
על " חבר"דכבר בארנו שתואר . שע דומיא דרישא וקנה ל" חברלאזהורי שלא יהיה לו חבר ר

היא" אפשר שיהיה , וכיו� דבצדיק איירי. בהיות� על דעת אחת ועל עצה אחת, חברת הנפשות
' גוזל אביו ואמו וגו" )כד, משלי כח(כדר" , שא� הוא חבירו הרי הוא רשע כמוהו? חבר לרשע

אלמא ". חבר אני לכל אשר יראו"" )סג, י� קיטתהל(ועל ההפ" נאמר ". חבר הוא לאיש משחית
, "ואל תהיה חבר לרשע"ומשו� הכי לא תני . דחברי� הולכי� על דר" אחד ועל מנהג אחד

והיינו . אלא נראה כחבר ואינו חבר, שאי� זה  חבר ממש, בהתפעל" ואל תתחבר לרשע"אלא 
זה יו� יו� לפקח על  י כ� ה� באי� זה אצל"שע, שאל ישתת� ע� רשע בעסקי� ובמשא ומת�

פ שבלב הצדיק "שאע. וההוא הוא דאסר; ואהבה וריעות ביניה� ונראי� כחברי�, עסקיה�
הנה על ידי קירוב הדעת , וכדפירשתי לעיל, מושלי� מדות הצדק ומואס במנהגי הרשע

ויש לחוש שבהארי" , שומע דבריו ורואה מנהגיו הרעי� יו� יו�, שביניה� מחמת העסקי�
כי כ� דרכו של יצר . ודרכי העול והרשעה ירומו בלבו, מעט יחלשו דרכי צדקתו הימי� מעט

ומחר אומר לו ל" עבוד [היו� אומר לו עשה כ" " :)שבת קה(, הרע שמתחיל בקט� ומסיי� בגדול
 . 'וכו]" ז"ע

ודוגמת המליצה הזאת מצאנו אצל הצדיק יהושפט מל" יהודה כשהשתת� ע� אחזיה מל" 
 )לז, ב כ"דהי(והתנבא עליו הנביא ואמר , ועשו אניות ללכת על י� עציו� גבר, ישראל שהיה רשע
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הכל ' וגו" אתחבר יהושפט"וג� ש� כתוב ". את מעשי"' בהתחבר" ע� אחזיהו פר� ה"
כ "ואעפ, אבל השתת� עמו במשא ומת�, כי חלילה ליהושפט שיהיה חבר לאחזיה, בהתפעל

נופל על " רשע"יתבאר כי תאר  )'משנה ג(ג "ובפ. משו� ואל תתחבר לרשע, מעשהו' פר� ה
ולכ� בכל המקרא סמו" אצל רשעי� . ומעשה הרשעה טובה בעיניו, המסכי� בלבו להרשיע

ועצת  רשעי� " )יג, איוב כב(, "אשר לא הל" בעצת רשעי�" )א, תהלי� א(כמו , לשונות של עצה
אלא הסכמה " עצה"כי אי�  .וכיוצא בה�, "ועל עצת רשעי� הופעת" )ג, איוב י(, "רחקה מני

ולכ� לא , אלא מתגרת היצר, אינ� עושי� בעצה" חוטאי�"וה" כסילי�"אבל ה. לעשות מעשה
ולפי ". ג� נעול"כמו שבארנו ברחבה בבית השלישי מספרנו , במקרא" עצה"נסמ" לה� לשו� 

 )ז, ה לבישעי(ועל כ� כתוב , ה� מחטיאי� ג� זולת� כי אי� רע בעיניה�, שהרשע יוע� להרשיע
ולא כ� הכסיל . כלומר שיוע� לאחרי� לעשות המזמתה, "וכילי כליו רעי� הוא זמות יע�"

נקל בעיניו להסית" , כי בהיות" קרוב אליו תמיד". ואל תתחבר לרשע"ולהכי שנה , והחוטא
. לפי שאינ� מסוכני� להחטיא אחרי�, "ואל תתחבר לכסיל או לחוטא"ולא תני , ולהחטיא"

ומיירי בתלמיד ". הול" את חכמי� יחכ� ורוע כסילי� ירוע" )כ, משלי יג(אמר והמל" שלמה 
ולהיפ" כשהול" ע� כסילי� . ילמד ממעשיה� ויחכ� ג� הוא באחריתו, שבלכתו ע� חכמי�

אבל , ומשנתנו מיירי בחכ� וצדיק שאינו לומד מדרכי הכסילי�. ילמד דרכי כסל וסכלות
אבל לדבר עמו , ומטעמא דאמר�, דיה הוא דאסירודוקא לאתחבורי בה. להתחבר לרשע לא
ואדרבה לפעמי� מצוה להתקרב עמו . ואינו צרי" להרחיק מעליו דרכו, לפרקי� שפיר דמי

ומשו� ". אלמדה פושעי� דרכי" וחטאי� אלי" ישובו" )טו, תהלי� נא(וכדכתיב , להחזירו למוטב
מה . ובי בהדיה לאו כללא הואדכיו� דלפעמי�  מצוה לאתקר, "הרחק מרשע"הכי לא תני נמי 

אההיא דתנ�  :)סנהדרי� לח(וכדאמרינ� בגמרא , שאי� תקנה להחזירו למוטב" שכ� רע"שאי� כ� 
אבל אפיקורוס ישראל , לא שנו אלא אפיקורוס כותי, "ודע מה שתשיב לאפיקורוס" )ב, אבות(

 ".רעהרחק משכ� "משו� הכי סתי� ותני , ]ל הגמרא"עכ[כל שכ� דפקיר טפי , לא

  יש לירוא מהעונש

וכנגד ששנה יהושע ב� . תני לה" על גמילת חסדי�"משו� . "ואל תתיאש מן הפורעניות"
וכבר ". ואל תתיאש מ� הפורעניות"תני נתאי הארבלי , "והוי ד� את כל אד� לכ� זכות"פרחיה 

, "חבר וקנה ל""וכנגד ". הרחק משכ� רע"תני איהו , "עשה ל" רב"פרישית דכנגד ששנה יהושע 
משו� , "ואל תדי� את האד� לחובה"לא תני ', וכו" והוי ד�"וכנגד ". ואל תתחבר לרשע"תני 

ולא . ממילא נשמע שאסור לדו� לחובה, שא� צרי" לדו� לזכות, דמשנה שאינה צריכה היא
; כ מתקרב לשכני� רעי�"ואעפ, דמיא לרישא ומציעתא דאפשר בתרוויהו שיש לו רב חכ�

דהוי אמינא דאי� בכ" כלו� שתורתו וצדקתו יגינו , כ מתחבר לרשע"ואעפ ,ויש לו חבר טוב
, לא איצטרי" למתנייה, מה שאי� כ� סיפא דאי אפשר בתרוויהו. איצטרי" למימר דאסיר, עליו

והוי ד� את כל "פ שאמרתי "אע: והכי פירושא". ואל תתיאש מ� הפורענות"ומשו� הכי תני 
ותאמר בלבב" , ותכסה ג� על עונותי" ופשעי", " לזכאיאל תחזיק את עצמ, "אד� לכ� זכות

כי במה הוא נחשב לעומת , לי עו� אשר פעלתי' ולא יחשוב ה, רבי� זכיותי ומעשי הטובי�
, ושוב בתשובה לפני אלהי", אלא הטה עצמ" לכ� חובה. ותתיאש מ� הפורענות? זכיותי

לא יקח , כי א� לא תשוב". נותתשובה ומעשי� טובי� כתריס בפני הפורע" )ד, אבות(וכדתנ� 
פ שהרבו "שאע, וזהו מדת החסידי�. אלא נפרעי� ממ" על עונותי", שחד מצות כנגד עבירות

גבי יעקב  .)ברכות ד(וכדדרשינ� , יראי� תמיד מעונות שאד� דש בעקביו, תורה ומעשי� טובי�
ודרשינ� למה נקוד , "לולא האמנתי לראות" )יג, תהלי� כז(ודוד אמר . שהיה ירא פ� יגרו� החטא

אבל איני יודע א� , ע יודע אני שאתה משל� שכר טוב לצדיקי�"אמר דוד רבש? "לולא"על 
וסביביו "על  .)ק נ"ב(וכדאמרינ� , לפי שהחטאי� נערכי� כפי מעלת החוטא". יש לי חלק ביניה�

ולכ� אל תתיאש מ� ]. כחוט השערה[ )מאד(ה מדקדק ע� הצדיקי� "שהקב, "נשערה מאד
ותוסי� תמיד צדק , י כ� תעמוד כל ימי" בתשובה"וע. כי תדי� עצמ" לחובה, הפורעניות

והוי ד� את עצמ" "והא דלא תני בהדיא . ואי� גמילת חסדי� לנפשו גדולה מזאת. ומישרי�
דבשלמא על אחרי� דאיכא ספיקא ויש פני� . משו� דלא שיי" ד� לגביה דידיה, "לכ� חובה

כי לבו יודע א� , אבל לגבי דנפשיה ליכא ספיקא". והוי ד� לכ� זכות" שיי" למימר, לכא� ולכא�
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ואל תתיאש מ� "תני , ולא נקט לה אלא משו� דברי� שבינו לבי� קונו, לטוב א� לרע נתכוי�
והשתא תלתא בבי . ומינה שמעינ� שאל יהיה צדיק בעיניו ולא ידו� עצמו לזכות". הפורעניות

. אלא הרחק משכ� רע, ירי שאל יסמו" על תורתו וחכמתורישא מי. דמתניתי� דמיי� להדדי
וסיפא שאל יסמו" . אלא ואל תתחבר רשע, ומציעתא שאל יסמו" על צדקתו ומעשיו הטובי�

  ".תורת חכ� מקור חיי�"ו )יד, משלי יג(. אלא ואל תתיאש מ� הפורעניות, על זכותו
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   משנה ח
לּו ֵמֶהם ַטח ִקּבְ ן ׂשָ ְמעֹון ּבֶ אי ְוׂשִ אי אֹוֵמר. ְיהּוָדה ֶבן ַטּבַ ן ַטּבַ ַעׂש , ְיהּוָדה ּבֶ ַאל ּתַ

ִנין ּיָ עֹוְרֵכי ַהּדַ ֲעֵלי ִדיִנין עֹוְמִדים ְלָפֶניךָ . ַעְצְמָך ּכְ ְהיּו ּבַ ּיִ ִיְהיּו ְבֵעיֶניָך , ּוְכׂשֶ
ִעים ְרׂשָ ָפֶניךָ . ּכִ ְפָטִרים ִמּלְ ּנִ ִאין, ּוְכׂשֶ ַזּכָ ין, ִיְהיּו ְבֵעיֶנָך ּכְ לּו ֲעֵליֶהם ֶאת ַהּדִ ּבְ ּקִ ׂשֶ   : ּכְ

הני תנאי מוסיפי� על התנאי� . "יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח קבלו מהם"
ושנו משנת� בעני� , הראשוני� לדבר ע� חכמי� מופלאי� שהגיעו להוראה ויושבי� על מדי�

בצדק תשפוט " )טו, דברי� יט(של תורה שנאמר  ממצותיה, הוא" עבודה"והדי� בכלל . הדי�
וכשנפטרי� ] ג[', וכשבעלי דיני� וכו] ב[', אל תעש עצמ" וכו] א[, ותני נמי תלתא בבי". עמית"

ואפילו הכי כולהו משו� די� ה� . וחד בגמילת חסדי�, וחד בעבודה, חד בתורה. 'מלפני" וכו
 .וכדאפרש, שנויי�

  וכיצד זה אסור כיצד זה מותר. להיות עור� די�

ופירושי� . וכדאפרש, תני לה" על התורה"משו� . "אל תעש עצמך כעורכי הדיינין"
כי א� תפרש שמזהיר שלא , ולשו� המשנה אינו מתיישב בה� כהוג�, רבי� נאמרו על בבא זו

, שא� יאמר הדיי� כ", ללמד� מה שידברו לפני הדייני�, נסדר ונערו" טענות לבעלי דיני�
, דאי בטענות של שקר ומרמה, ועל כרח" במלמדו טענות של אמת; וכיוצא בזהתשיבהו כ" 

וכגו� דא הוי ? יקשה אמאי אסור לעשות כ�; ואנ� במשנת חסידי� עסקינ�, רשע הוא דהוי
ה כד הוי "ר: "דגרס הת� )ח"ג ה"סנהדרי� פ(כדמשמע מ� הירושלמי , "פתח פי" לאל�" )ח, משלי לא(

ל דאפילו "ופירשו גדול הפוסקי� ז, "הוי פתח ליה, לא הוי ידע ליהחזי זכו לחד בר נש והוא 
, פ שמ� הדי� מותר"ואי� ל" לומר שאע. היה מלמדו לזכותו, לא ידע הבעל די� טענה זו כלל

דכיו� דמדי� מותר מצוה להציל עשוק מיד . דלא שיי" בהא חסידות, משנת חסידי� שונה
ואי מיירי במשיאו  . מבעיא ליה" מעורכי הדייני� אל תהיה"? "אל תעש עצמ""ותו מאי . עושקו

בדי� רפואה שאי� לה   :)כתובות נב(כההיא דפרק נערה שנתפתתה , עצה ותחבולה מה יעשה
כדי , קוצו לה מידי לרפאוה: יוחנ�' ויע� לה� ר, קצבה שהיא כמזונות ונפרעי� מנכסי הבעל

יוחנ� לאו ' דהא ר! דעלמא נמי לאכ אינש "א. וכ� כל כיוצא בזה, שיהיה דבר שיש לו קצבה
ותנא דיד� בדייני� קא ". עשינו עצמנו כעורכי הדייני�"ואפילו הכי אמר , דיינא הוי בהא מלתא

". וכשנפטרי� מלפני""ודומיא דסיפא , "וכשבעלי דיני� עומדי� לפני""דומיא דמציעתא , מיירי
נתו לעשות עצמו בי� חבריו שלא יסמו" על חכמתו הגדולה ובי, אלא ודאי דבדיי� קא מיירי

ועורכי הדייני� ה� בעלי לשו� למודי� שמביאי� עמה� הבעלי , הדייני� כמעשה עורכי הדייני�
טענות , לא שטועני� טענות שאי� הבעלי דיני� יודעי�, דיני� להטעי� טענותיה� לפני הדייני�

, סדר טענותיה�אלא שלפעמי� אי� ביד הבעלי דיני� להטעי� ול. של אומד הדעת ותחבולות
עד , אלה הבאי� עמה� עורכי� ומסדרי�  דבריה� לפני הדייני�, ואחר שטענו בלשו� עלגי�

וכמו שפסק , שהרי הדיי� עצמו מותר לעשות כ�, דזה ודאי מותר. שיהיו ברורי� ומוכני�
ובעל די� מבקש , ראה הדיי� זכות לאחד מה�", )יא"כא ה"פ(ל בהלכות סנהדרי� "� ז"הרמב

ומפני החימה , או שראהו מצטער להציל עצמו בטענת אמת, ואינו יודע לחבר הדברי�לאמרה 
להבינו תחלת , הרי זה מותר לסעדו מעט, או נשתבש מפני הסכלות, והכעס נסתלק ממנו

וכל ". שלא יהיה כעורכי הדייני�, וצרי" להתיישב בדבר זה הרבה, משו� פתח פי" לאל�, הדבר
ואחרי� עורכי� ומסדרי� הדברי� ששמעו הדייני� מפי הבעל  ,שכ� כשכבר הגידו טענותיה�

דאמרינ� הת� , כ שהיו רגילי� להיות עורכי דייני�"נראה ג .)שבת ד� קלט(ומפרק תולי� . די�
, אלו הדייני�, ל מאי דכתיב כי כפיכ� נגואלו בד�"אלעזר ב� מלאי משו� ר' אמר ר"

ולשוניכ� , אלו עורכי הדייני�, דברו שקר שפתותיכ�, אלו סופרי הדייני�, ואצבעותיכ� בעו�
וכמו שהדייני� והסופרי� והבעלי דיני� צריכי� ]. ל הגמרא"עכ" [אלו בעלי דיני�, עולה תהגה

כמו , אלא שהכתוב צווח על עורכי דייניה� שהיו דוברי שקר. הכי נמי עורכי הדייני�, בדי�
, צדיקי� הרוצי� בדי� אמת לאמתואבל עורכי� . שצווח על הדייני� והסופרי� והבעלי דיני�

ועל . כי אינ� עושי� רק ליפות דברי הבעלי דיני� שלא יטעה הדיי� בדבריו, ודאי מותר וראוי
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. ואי� בזה חשש איסור, ולברר הדבר ולדו� בצדק, הדיי� מוטל לחקור בטענות שהוא שומע
בי� הדייני� כמעשה שלא יעשה הדיי� , אלא בדייני�, ותנא דיד� לאו בעורכי הדייני� מיירי

פ "אע. והכי פירושא, � הדמיו�"בכ, "אל תעשה עצמ" כעורכי"והיינו דקתני . עורכי הדייני�
להערי" ולסדר לפניה� , אל תתגדל בי� הדייני� היושבי� עמ", שחכ� ויוע� ומבי� דבר אתה

 כמו שיעשו, ולצדד ולברר האמת מ� השקר, ולשקול כל דבר בתבונת", דברי הבעלי דיני�
י שתטעי� לה� דעת" בדברי פי" המתוקי� "כי ע, עורכי הדייני� בהטעמת דברי הבעלי דיני�

שכל , ולא נכו� לעשות כ�. ולא יחקרו המשפט מדעת עצמ�, יהיו נשמעי� לדברי" בלי חקור די�
ודבר זה יש לו יסוד . אחד מ� הדייני� חייב לשקול הדבר בדעתו ולדו� כפי מה שעיניו רואות

וילפינ� לה מדכתיב , "דיני נפשות מתחילי� מ� הצד" .)סנהדרי� לב(רי מטע� זה שנינו שה, בתורה
ל בהלכות סנהדרי� "� ז"וכתב הרמב". לא תענה על רב", "לא תענה על ריב לנטות" )ב, שמות כג(
מפי השמועה למדו שאי� מתחילי� בדיני נפשות מ� הגדול שמא יסמכו השאר על " )ו"י ה"פ(

ולעיל ". אלא יאמר כל אחד דבר הנראה לו בדעתו. עצמ� כדאי� לחלוק עליו ולא יראו, דעתו
לא מפני , אחד מ� הדייני� בדיני נפשות שהיה מ� המזכי� או מ� המחייבי�" )א"י ה"פ(מינה אמר 

ז "וע, הרי זה עובר בלא תעשה, אלא נטה אחר דברי חבירו, שאמר דבר הנראה לו בדעתו
מפי השמועה למדו שלא תאמר בשעת מני� די שאהיה כאיש , 'לא תענה על ריב לנטות'נאמר 
 ]. �"ל הרמב"עכ" [אלא אמור מה שלפני", פלוני

לא משו� כבודו של , על רב, ל מפרש הא דדרשינ� לא תענה על ריב"ויראה שרבינו משה ז
ואפילו תלמיד " .)סנהדרי� מ(, דבעני� כזה אי� חולקי� כבוד לרב, שלא יחלקו עליו, נשיא הוא

ואי� , פ שהמופלא אמר חייב"ואע, "היושב לפניה� ואמר יש לי ללמד עליו זכות שומעי� לו
יבטל דעתו וסברתו וידו� , אלא משו� דאיכא למיחש שכשישמע דברי הגדול ממנו. בכ" כלו�

: ל"ז] �"הרמב[וכדברי הרב , "אי� לדיי� אלא מה שעיניו רואות"ש .)ב קלא"ב(, וזה אסור, כמוהו
 ". מה שלפני"אלא אמור "

בש� ] ה ותו אמרינ�"ד', סו� פרק ד, סנהדרי�[כ בפירוש לבעל נמוקי יוס� "ומצאתי אח
שהרי בדיני , דאדרבה אסור לו לשתוק, דלאו למימרא דאסור לענות על רב: "ל"המפרשי� ז

אלא הרי אמר קרא ', נפשות אמר אחד מ� התלמידי� יש לי ללמד עליו זכות שומעי� וכו
, ולא מפני כבודו. כלומר שידברו ה� תחלה, בעני� שלא יצטרכו לענות על רבשראוי לעשות 

. ויכניס דבריו, כי יתבייש ממנו, כ על הרב"אלא שיש לחוש שמא לא ירצה התלמיד לחלוק אח
אבל בדיני ממונות אי� אנו חוששי� כל , מתו" חומר שבה�, ומפני כ" חששו בזה לדיני נפשות

  .וזהו עצמו מה שאמרנו, "כ"

  מתי לבטל דעתו מפני אחרי�

ופירוש המקרא , "אחרי רבי� להטות, לא תענה על ריב לנטות" )ב, שמות כג(ובכתוב נאמר 
בלשו� הקדש נופל על המסכי� לדבר שלא " נטייה"מלת , ונראה בעיני שכ" פירושו. סתו�

פ שכפי דר" שכלו לא נכו� "אע, על דר" משל שאוהב דבר זה. משיקול דעתו אלא מנטיית לב
כלומר , "נטיתי לבי לעשות חקי"" )קיב, תהלי� קיט(כדר" , או שאי� לו טע� בדעתו, לעשותו

ה "ורבי� כאלה ויתבארו בעז, "על כל אשר יחפו� יטנו" )א, משלי כא(. פ שאיני מבי� סוד�"אע
וכשישמע להיכ� דעתו , והנה מטבע לב האד� שיסמו" על דעת הגדול ממנו בחכמה. במקומ�

ויש . ת אסרה הכתובוהנטייה הזא, נוטה יסכי� עמו מבלי שי� לבבו לחקור באותו הדבר
והוא שא� כפי שכלו וחקירות לבו ידו� כ" וחבריו חולקי� , נטייה אחרת הפוכה מ� הראשונה

חייב לשמוע לה� ולבטל דעתו ולעשות כאשר יורו , פ שאי� דבריה� נראי� בעיניו"אע, עליו
נה היא הנטייה הראשו, "לא תענה על רב לנטות", ועל שתי הנטיות הללו דבר הכתוב. הרבי�

כלומר כשתענה בדבר הריב לא תענה חייב או פטור מנטיית הלב אחרי דעת הגדול , שאמרנו
פ דעת "כשנגמר הדי� ע, "אחרי רבי� להטות"והיפ" מזה . אלא חקור ואמור מה שלפני", ממ"

ולפי . אלא הטה לבב" לעשות כאשר יורו, הרבי� החולקי� עלי" לא תעמוד על דעת"
ולא תהיה כי א� , נגד הטבע] היא[וההפוכה לה , י טבע הלבכפ] היא[שהנטייה האסורה 
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ז כללי� "כמו שיסדנו ע, והשניה בבני� הכבד הנוס�, לכ� הראשונה בקל, שצוה כ�' ביראת ה
 . וזה הפירוש נאמ� מאד ומסכי� ע� הקבלה האמיתית. ישרי� בדרכי הלשו�

  או עור� דינו, א� בעל די� הוא הטוע�

שלא ינהג בקרב , ת משנתנו הכוללת כל הדיני� הבאי� לפני הדיי�ומדברינו תעמוד על מליצ
מה שאי� כ� . שבהיותו חכ� גדול יטה לבב� ויסמכו על דעתו, הדייני� כמנהג עורכי הדייני�

, ולא ידונו בשיקול דעת�, ורק מליצי� דברי הבעל דיני�, בעורכי הדייני� שאינ� חכמי� גדולי�
והמשקל , י יודעי� שכ� דרכ� להמתיק טענות הבעלי דיני�כ, לא יסירו לב הדייני� בדבריה�

מיהו א� מרוב חכמתו הקימוהו חבריו למופלא וכשאינ� יכולי� . וחיקור הדי� לדייני� הוא
, מבקשי� ממנו לברר לה� הדברי� ודברי הבעלי דיני� ותחבולותיה�, לעמוד על עומק הדי�

, הא א� עשאו" חבירי", "אל תעש עצמ""ומשו� הכי תני . ומצוה למעבד הכי, ודאי שפיר דמי
ובלאו הכי יש עוד לחוש שא� יסמו" על ". במקו� שאי� אנשי� השתדל להיות איש" )ב, אבות(

פ� , בדבריו ויסכימו עמו" וטע� זקני� יקח", ויעשה עצמו כעורכי הדייני�, תורתו וחכמתו
שאילו . תלוי על צוארו וכשיצא משפט מעוקל הוא הגור� וקולר יהיה, יטעה ויטעה ג� חבריו

ודומה בבא זו שנשנית . אפשר שהיה יוצא לאור משפט, הניח חבריו לדבר תחלה מדעת עצמ�
ובפירוש החסיד . לעני� התורה" עשה ל" רב"למה ששנה יהושע ב� פרחיה , לעני� הדי�

ת שב(בפרק תולי� , כתוב על כעורכי הדייני�] ל"מהר[ל "ר בצלאל ז"ר יודא ליווא בכמ"כמהור

ומטעימי� , ואחרי� היו עורכי� טענותיה�, משמע שבעלי דיני� היו טועני� בעצמ� .)קלט
אמר " [מפיה� ולא מפי אחר"דא� לא כ� יש בזה , "עורכי הדייני�"ולכ" נקראו , ד"אות� לב

א הביא מקור לזה "והגר' יז סעי� ו' מ סי"ע חו"אלא עיי� שו. אי� לשו� זו בתלמוד, המגיה
ולדברינו כוללת המשנה עני� רחב . וזהו כמו שפירשנו אנו, ]�"פירוש הרמבפ "ע: ממכות ו

 .ומוסר גדול לשופטי ישראל

�  דימוי עשיית די� לבריאת שמי� ואר

על "מציעתא משו�  ".וכשיהיו בעלי דינין עומדים לפניך יהיו בעיניך  כרשעים"
וכתוב בתורה . ואה" עבודה"שהדי� בכלל , כדפרישית בריש מתניתי�, קתני לה" העבודה
וקא ". ושפטו את הע� משפט צדק', שופטי� ושוטרי� תת� ל" וגו" )יח, דברי� טז(שנאמר 

כל זמ� שה� , צרי" שיהיו הבעלי דיני� בעיניו כרשעי�, משמע ל� שהדיי� הד� די� אמת לאמתו
פי ולאו למימרא שלא יהיה אחד צדיק בעיניו וחברו רשע כ. עומדי� לפניו וטועני� טענותיה�

כ כשיהיו שניה� כצדיקי� בעיניו "דא, י כ� יכיר פני� במשפט ויקלקל הדי�"שע, אומד דעתו
אלא צרי" שיהיו שניה� בעיניו , "יהיו בעיני" כרשעי�"שהרי שנה , והא ליתא, שפיר דמי

, והנתבע שמכחש על שקר, ויחשוד התובע שתובע בשקר, כרשעי� בעלי מרמות ותחבולות
שזהו מדת , ולהציל עשוק מיד עושקו, יה� כראוי שלא ידו� די� מרומהי כ� יתבונ� בדבר"וע

כל דיי� שד� די� אמת לאמתו כאילו נעשה שות� " .)שבת י(ל "ועל זה אמרו ז. הדיי� המובהק
שהבדיל , לפי שהעול� נברא בצדק ובמדת אמת, וטעמו נראה לי". ה כמעשה בראשית"להקב

ואי� חלק האחד נוגע , קו הראוי לו כפי מדת חכמתוונת� לכל דבר חל, ה בי� דבר לדבר"ב' ה
ומוציא מזה ונות� לזה , לחייב ולזכות כמשפט, ודומה לזה הדיי� הד� די� אמת לאמתו. בחבירו

ויהי "ומצחות המאמר סמכוהו למקרא שנאמר . 'ה וכו"כאילו נעשה שות� להקב, מה שראוי
כלומר כמו שהבדיל ". עד הערבויעמוד הע� על משה מ� הבקר "ונאמר , "ערב ויהיה בקר

כ� היו משפטיו של משה רבינו , ואי� אחד נכנס בתחו� חבירו, במעשה בראשית בי� ערב לבקר
אבל א� יהיו . כמ� הבקר עד הערב, והבדיל בי� חייב לזכאי, ה ע� ישראל בצדק ובאמת"ע

ויצא , ה�בעל כרחו יצטר" לדמות דמיונות הבל להצדיק דברי שני, שניה� בעיניו כצדיקי�
וקא משמע ל� שלא . י משלי� כי הוא מתפרש מאליו"ואי� צור" לברר עני� זה ע. משפט מעוקל

, "יהי בית" פתוח לרוחה"ג שעל כל הדברי� האחרי� שנה "דאע, ראי הדי� כראי שאר המצות
ה� להשיא� עצה וה� , ה� לעזר� בממונו, ופרישית שצרי" לגמול חסד ע� בני אד� בכל דבר

ה� ללמד , "אל תעש עצמ" כעורכי הדייני�"אלא . די� שאני; ת וטוב טעמי תורהללמד� דע
להטות לבב� לדברי , או להערי" דברי� לפני הדייני�, לבעל די� עצה ותחבולה במה יזכה בדינו

אלא כשבעלי דיני� . די� שאני, פ ששנינו והוי ד� את כל אד� לכ� זכות"וכ� אע. חכמת"
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כל זמ� , פ שנודעי� ל" בצדק ושה� אנשי אמונה"אע, כרשעי� עומדי� לפני" יהיו בעיני"
 .שעל ידי כ� תוציא לאור משפט, הוי ד� אות� לחובה כאילו ה� רשעי�, שעומדי� לפני" בדי�

  "צדיקי�"ולא " זכאי�"טע� שמתארי� אות� 

דלאחר גמר די� , קתני לה" על גמילת חסדי�"סיפא משו� . 'וכו" וכשנפטרין מלפניך"
בי� שנתחייב האחד שבועה , והיינו כשנפטרי� מלפני" יהיו בעיני" כזכאי�. ילת חסדי�שיי" גמ

וגלית , וכ� א� נצחת לאחד מה�. אלא שנשבע באמת, אל תחשדהו שנשבע על שקר, ונשבע
אל יהיה , כשנפטר מלפני" וקבל עליו את הדי� שדנת, על פניו שטוע� שקר ועלילות דברי�

לבקש לו זכות למה הרע , "והוי ד� את כל אד� לכ� זכות"לכללו אלא חזר הדבר , בעיני" רשע
וכ� כל , ולא ישוב עוד לכסלה, ונח� על פשעו, ושקבל עליו את הדי� בטוב לבב, לעשות כזאת

ולפעמי� , פ שברור ל" שהאחד הרע לעשות"כלומר אע, "כזכאי�"ומשו� הכי אמר . כיוצא בזה
והכי נמי תני מציעתא . זכות ויהיה בעיני" כזכאי�תלמוד עליה� , ג� שניה� כחשו וטענו שקר

ואפילו בדבר שה� דני� זה ע� זה , לפי שלפעמי� שניה� אנשי אמונה בכל דרכיה�, כרשעי�
ולא תני סיפא . אינו אלא לפי שנדמה לכל אחד מה� כפי שקול דעתו שהוא צדיק בריבו

הרי ה� , ות� לחובהדמציעתא כשידו� א. משו� דלא דמיא, דומיא דמציעתא" כצדיקי�"
פ שידו� אות� "מה שאי� כ� סיפא אע. ושפיר תני כרשעי�, ואנשי שקר ומרמה, כגזלני�

משו� . ובשאר מילי אינ� נוהגי� בצדק, א� ה� כזכאי� בריב זה" צדיקי�"לא מקרי , לזכות
ולא התמרמרו על , ודוקא כשקבלו עליה� את הדי� שדנו הדייני� בלב טוב. הכי תני כזכאי�

קימו " )כז, אסתר ט(, "שמע עצה וקבל מוסר" )כ, משלי יט(כמו , "כשקבלו"והיינו מליצת , יניה�די
, ד בלב רגז"אבל א� נפטר החייב מלפני ב. שכול� על הקבלה ברצו� טוב, "וקבלו היהודי�

ומשל� הממו� או משיב הגזלה , ד"פ שעושה כאשר הורו הב"ומראה שלבו רע על הדייני� אע
, גלה דעתו שעומד במרדו, ד"שא� יסרב כופי� אותו הב, ודע שבעל כרחו ישל�כי י, וכיוצא

אלא , דלאו במעשה תליא, "כשעשו את הדי�"ומשו� הכי לא תני . ואי אפשר ל" לדונו לזכות
פ "ואע, ומהאי טעמא נמי מיד כשנפטרי� מלפני" יהיו בעיני" כזכאי�. בלב טוב" קבלת הדבר"ב

וזה נוכל לדעת מיד בשעת פסק , ו� דעיקר מלתא בקבלה תליאמש, שעדיי� לא עשו כהוראת"
 ".אמת צדקו יחדיו"ומליצות משנתנו . די�
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   משנה ט
ֶׂשָּמא , ֶוֱהֵוי ָזִהיר ִּבְדָבֶריךָ , ֱהֵוי ַמְרֶּבה ַלֲחקֹור ֶאת ָהֵעִדים, ִׂשְמעֹון ֶּבן ָׂשַטח אֹוֵמר
  : ִמּתֹוָכם ִיְלְמדּו ְלַׂשֵּקר

תני שמעו� ב� שטח א� , כמו ששנה יהודה ב� טבאי לעני� הדי�. "שמעון בן שטח אומר"
ועליה� אמר הוי , ושמעו� מיירי בעדי�, אלא שיהודה מיירי בבעלי דיני�, הוא בעני� הדי�

וג� א� . די� שאני, "והוי ד� את כל אד� לכ� זכות"פ שלמדנו "ואע". מרבה לחקור את העדי�"
ותחקור בדבריה� הרבה , בעיני" שמעידי� בשקר יהיו חשודי�, יעידו שני אנשי� צדיקי�

תנ� היו בודקי� אות�  .)סנהדרי� מ(" היו בודקי�"ואי קשיא ל" דבריש פרק . לעמוד על האמת
וא�  די� תורה הוא אמאי תני להו הכא במילי . וילפינ� להו בגמרא מקראי, בשבע חקירות

ב� שטח למימר הוי מרבה  ואתי שמעו�, וליכא למימר מדאורייתא בשבע סגי? דחסידותא
וכלהו אחריני , אי אפשר לומר כ� דבגמרא מסקינ� דטפי משבע חקירות ליכא. לחקור יותר

ומתניתי� בחקירות קא , "וכל המרבה בבדיקות הרי זה משובח"ועלייהו תנ� , בדיקות הוא דהוו
, יני ממונותוהכא בד, וכ� אי� לומר ההיא דהת� בדיני נפשות דקרא בדיני נפשות כתיב. מיירי

אחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות בדרישה וחקירה שנאמר משפט אחד יהיה "דהא תנ� 
". שלא תנעול דלת בפני לווי�"ותו דבדיני ממונות ליכא דרישה וחקירה מדרבנ� ". לכ�

ד "ע, באלו השבע צרי" לחקור בכל אחד מה� הרבה, ג דטפי משבע חקירות ליכא"התשובה אע
, ויאמרו העדי� ביו� פלוני ובמקו� פלוני, די� באיזו יו� באיזו מקו�משל כשיחקור הע

וא� שקר העידו יתבלבלו ? יחקור הדיי� וישאל למה הלכת� ביו� ההוא אל מקו� פלוני
, וזה יאמר לעני� אחר הלכנו, זה יאמר לעסק פלוני הלכנו ש�, במענותיה� ויכחישו זה את זה

ואי , "והוי זהיר בדברי" שמא מתוכ� ילמדו לשקר"ומשו� הכי מסיי� . וכ� כל כיוצא בזה
אלא '? ואינ� אלא שאלות באיזו יו� וכו', וכו" והוי זהיר בדברי""בחקירות דאורייתא מאי 

שלא יוסי� דברי� , ועלה איצטר" למימר והוי זהיר, בחקירות תו" חקירות  מיירי וכדפירשתי
ויוסי� לומר , ההוא למקו� פלוני כגו� שחוקר למה הלכת� ביו�. שיוכלו ללמד מה� לשקר

ההוספה הזאת ? הא� על עסקי משא ומת� הלכת� ש� או למשתה ולזבח משפחה וכיוצא
ואילו חקר סת� . כי מתו" דבריו ילמדו לשקר ויבררו לענות הניאות לקיי� עדות�, גרעו� היא

כל כיוצא  וכ�, י כ� היה מכחיש עדות�"וע, אפשר שהשתבשו ולא ידעו לענות בתו" כדי דבור
וכשבעלי דיני� "דכיו� דתני , "והוי מרבה לחקור אות�"וגבי בעלי די� לא איצטרי" למיתני . בזה

ממילא שמעינ� שיהיו נחשדי� בעיניו לדוברי שקר , "עומדי� לפני" יהיו בעיני" כרשעי�
לדי� די� אמת לאמתו , לעמוד על תחבולותיה�, ושיתבונ� עדיה� ויחקור דבריה�, ומרמה

למאי נפקא מיניה א� יהיו בעיניו , ואי לאו משו� חקירה ודרישת משפט. עיקר הדי� שזהו
דמדקאמר , "כשעומדי� לפני" יהיו בעיני" כרשעי�"מיהו גבי עדי� לא תני ? כרשעי� או לא

ונקט לה גבי . ממילא שמעינ� שיהיו חשודי� כמעידי עדות שקר, הוי מרבה לחקור את העדי�
הוי "איצטרי" למיתני ברישא , "והוי זהיר בדברי""דבעי למיתני עדי� בהאי לישנא משו� 

דא� כ� אסור לקבל עדות , "יהיו בעיני" כרשעי�"ותו דגבי עדי� לא שיי" ". מרבה לחקור
. אזהרה לדיי� שלא יקבל עדות רשעי�, "אל תשת יד" ע� רשע" )א, שמות כג(מפיה� שנאמר 

דחד טעמא אית בתרוויהו שמא , של בעלי די�וממילא שמעינ� שיהיה זהיר בדבריו בחקירות 
ושמעו� ב� שטח לאוסופי ולפרושי . הוא" יהיו בעיני" כרשעי�"ובכלל , מתוכ� ילמדו לשקר

 ".ישרי� למוצאי דעת"ודברי שניה� , הוא דאתי
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   משנה י
לּו ֵמֶהם ַמְעָיה ְוַאְבַטְליֹון ִקּבְ ַמְעָיה אֹוֵמר. ׂשְ ָלאָכה, ׂשְ ָנא ֶאת , ֱאהֹוב ֶאת ַהּמְ ּוׂשְ

נּות ע ָלָרׂשּות, ָהַרּבָ ְתַוּדַ   : ְוַאל ּתִ

ולאנשי המעשה , הני תנאי שנו משנותיה� ליחידי הדור ".שמעיה ואבטליון קבלו מהם"
ותני . ומנהיגי המדינה כלה, י� בישראלוראויי� להיות נשיא, שגדלו בחכמת� ובמעלת�

להודיע שיהיו , וחד על גמילת חסדי�, וחד על העבודה, חד על התורה, שמעיה תלתא בבי
ומדברינו . וישפילו לראות לאחוז במדת הצניעות וכדאפרש, צנועי� בחכמת� ובגדולת�

, רי הזוג שלפניוכל זוג מוסי� על דב, תלמד כי ארבעה זוגות שקבע רבינו משניותיה� בפרק זה
 .והסדר ישר מאד, לדבר ע� היותר מופלאי� בחכמה ובכשרו�

  אהבת המלאכה

פ שהגדלת והוספת חכמה "כלומר אע, תני לה" על התורה"משו� . "אהוב את המלאכה"
אל תשתקע ביותר בלמוד" ובעיונ" עד שתמאס את , וכל רז לא אנס ל", ודעת על כל אחי"
פ פסוק "ע: הגהה[וא� תתחכ� יותר ותשומ� ". ת המלאכהאהוב א"אלא , המלאכה ותשנאנה

וכל " )ב, אבות(וכדתנ� , לסו� תבטל תורת" ותלכד בעו�, ותשנא את המלאכה] טז, בקהלת ז
, וההיא דהת� לפרושי משנתנו אתאמרא". תורה שאי� עמה מלאכה סופה בטלה וגוררת עו�

. ה"ברינו בראש הפרק השני בעזוכמו שיתבאר מד, כמו המשניות האחרות השנויות בפרק שני
ולא , ולא אתי לאשמועינ� שיאהב מלאכה ויתפרנס ממעשה ידיו, ודבר גדול למדנו שמעיה

וכ� לא . דפשיטא הוא, יחמוד רבנות להטיל צרכיו על הצבור ולהתפרנס ולהתעשר על ידיה
, עתומיירי שיאהב מלאכה ואומנות כדי שלא יעני ויצטר" לבריות ותעבירהו העניות על ד

הוי ממעט " )ד, אבות(וכדתנ� ? "אהוב את המלאכה"מאי . מבעי ליה" עסוק במלאכה"כ "דא
שא� פרנסתו מזומנת לו למה ? עשיר מאי איכא למימר, ותו תינח עני". בעסק ועסוק בתורה

י "רשב" :)ד� לה(וכדאמרינ� בפרק כיצד מברכי� , ויותר  טוב לקדש זמנו לתורה? יעמול במלאכה
אלא בזמ� שישראל עושי� , תורה מה תהא עליה', אד� חורש בשעת חרישה וכו אומר אפשר

" ועמדו זרי� ורעו צאנכ�" )ה, ישעיה סא(שנאמר , י אחרי�"רצונו של מקו� מלאכת� נעשית ע
, דברי� ככתב�, "לא ימוש ספר התורה הזה מפי""י קרא ד"אלמא דלרשב]. ל הגמרא"עכ[' וגו

אלא , שהיא משנת חסידי�" אהוב את המלאכה"אמתניתי� ופשיטא דלא פליג . ועדי� טפי
צרי" שיאהוב את המלאכה , פ שאינו עוסק במלאכה"דאע". אהוב את המלאכה"דוקא קתני 

 . בלבו

  ההבדל ביניה�, עבודה ומלאכה

" עבודה"כי . בלשו� הקדש" מלאכה"ובי� מלת " עבודה"דע כי יש הבדל בי� מלת . ועתה אפרש
ג� אינו , אפילו אי� במעשהו עני� המצטר" לידיעה ולחכמה, ד� עושהכולל כל המעשי� שהא

ולרו� ממקו� , ולהסיע אבני�, כמו לשאת משאות, ולא מתק� דבר, משנה דבר במעשהו
וכל כיוצא ממעשי� הללו שה� , ולהולי" כלי� אחרי רבו לבית המרח� ולהלבישו, למקו�

וכל אלו הדברי� לא יפול עליה� ". דעב"והש� , ד"וזוהי עני� המלה ששרשה עב. מעשה עבד
נופל אלא על " מלאכה"ואי� ש� . ולא ימצא סמו" אליה� בכל כתבי הקדש, "מלאכה"ש� 

י החדוש הזה יהיה "וע, ומשנה אותו במעשהו ממה שהיה, המחדש דבר בעניני� הטבעיי�
הרי זה , וכשיש במעשהו תקו� ליישוב העול�. תמיד ישנה, ה� שיבנה ה� שיהרוס, תקו� דבר

ולכל מלאכה יש . כל� מלאכות ה�, והורס על מנת לבנות, ולכ� מוחק על מנת לכתוב. מלאכה
כוללת כל הדברי� הנטועי� " מלאכה"ולכ� מלת . באיזו זמ� ובאיזו כלי יעשה, למוד וידיעה

כמו כלל עבודות ". אשר ברא אלהי� לעשות", במעשה בראשית ליישוב העול� הזה ולתקונו
ה הכי� לכל דבר מאלו זמ� ידוע "ב' כי ה, כמו החרישה והזריעה וכיוצא, אכותהאדמה ה� מל

ומי שמקלקל . וצרי" האד� לעשות כפי ההכנות האלו ואז תצלח מעשהו, ומנהג ידוע
 . כי אי� ממנו תקו� עול�, במלאכתו לא עשה כלו�
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  כיצד הגדרת�, מלאכות האסורות בשבת

 )יז"א ה"פ, שבת' הל, �"רמב(, "תורה אלא מלאכת מחשבתלא אסרה " :)ביצה יג(ל "ועל כ� אמרו ז
ויוצא מזה על דר" כלל כי כל מעשה האלהי� שעשה בששת הימי� ". וכל המקלקלי� פטורי�"

כי ' מכל מלאכתו אשר עשה וכו" )ג(ב, בראשית ב(ועל כ� כתוב ". עבודות"לא " מלאכות"קרויי� 
כי הזהיר , ורי� לנו לעשות ביו� השבתולכ� אלה המלאכות כל� אס". בו שבת מכל מלאכתו

לא תעבוד ביו� "כי לא מצאנו , ולא אסר עלינו העבודות". לא תעשה כל מלאכה" )י, שמות כ(
ויוצא לנו מזה שמותר לטלטל . לפי שלא הזהירנו עליה�, "לא תעשה בו עבודה"או , "השבת

מקצה העיר עד  בשבת שלחנות וכסאות ואוכלי� ומשקי� ולשאת אות� על כתפו ולהביא�
פ שה� עמל "אע, וכ� מותר לרו� כל היו� מבית לבית וכיוצא. כשה� לצור" עונג שבת, קצהו

ולכ� . זולתי המלאכה, לא אסר עלינו עשיית העבודה' וה. לפי שאינ� אלא עבודות, וטורח
פ שאי� בכל זה טורח "אע, והכותב שתי אותיות בשבת, והזורע כל שהוא, החורש כל שהוא

במעשה בראשית ' והנה כל המעשי� שהכי� ה. כבר חלל את השבת לפי שעשה מלאכה, ועמל
וקצת� ; שה� לצור" מאכלו, קצת� תלויי� באדמה בזרעי� ובצמחי�, לצור" האד� רבות מאד

; כמו מלאכת חרש וחושב ותופר וצובע וכיוצא, תלויי� במלאכות שה� לצור" כליו ובגדיו
ט אבות מלאכות שקבלו רבותינו "ואלה ה� ל. ני� וכיוצאכמו מלאכת הב, וקצת� לצור" דירתו

שבחכמת אלהי� " הלכה למשה מסיני"והיא קבלת אבות עד  .)שבת עג(השנויי� בפרק כלל גדול 
" תולדות"כי אות� שלא נזכרו ה� . כלולי� במספר זה כל המלאכות הרבות שה� במציאות

 . וכלולות באבות הללו

זולתי , כמו שיבי� המעמיק בעניניה�, תקונו של עול� ויישובווכול� דברי� טבעיי� הצריכי� ל
אחר , כי כפי סברת האד� איננה מלאכה, המוציא מרשות לרשות ולכ� שנוייה באחרונה
שהרי הוצאת המשא מרשות היחיד לרשות , שהמעשה עצמו מכלל הדברי� המותרי� הוא

והוצאת . רב אי� בכ" כלו� והמשא, פ שהעיר גדולה מאד"אע, או ברשות היחיד עצמו, היחיד
ואי� בעני� זה , ר חייב עליה כרת"אמות ברה' או ד, ר"י לרה"המחט הקל אפילו אמה אחת מרה

שהמוציא מרשות לרשות , אלא שגזרת מל" הוא? שנוי מעשה בטבע המציאות ותקונו כלל
 "?מנל�"ט אבות מלאכות לא פרי" בגמרא "ומשו� הכי אמתניתי� דל. כעושה מלאכה יחשב

לבד הוצאה מרשות , שכל המנויי� ה� מלאכות, דכול� בכלל לא תעשה כל מלאכה ה�, מקרא
כלומר כיו� דהוצאה ליכא למכללה " ?הוצאה היכי כתיבא" :)שבת צו(ועלה פרכינ� . לרשות

היכי כתיבא באורייתא שהיא אסורה ותדמה לעני� החיוב " לא תעשה כל מלאכה"בקרא ד
ג שקבלנו שג� היא אסורה "דאע, יי שכ" קבלנו ממשה בסיניולא בעי לשנו? לשאר מלאכות

ארבעי� מלאכות חסר "ותנא דיד� . לא אפשר לקרותה" מלאכה"מיהו , וחייבי� עליה מיתה
ויצו " )ו, שמות לו(ומשני מצינו שהתורה קראתה מלאכה שנאמר ? קתני ובכלל� הוצאה" אחת

ל ש� "קשה לרבותינו בעלי התוספות זותו לא תקשי מה שהו. 'וגו" משה ויעבירו קול במחנה
, ולא אארי" בעני� זה. ולדברנו נתבאר העני� יפה". דמלאכה גרועה היא"בסוגיא והוצרכו לומר 

ומעיד , והבאתיו פה לפי שהוא מפרש עיקר מצות שבת, ז ברחבה"ה נדבר ע"ולעת אחר בעז
 . ל"על אמונת קבלת אבותינו ז

  הגדרתה, "מלאכת עבודה"

והנה ". מלאכה"כל חכמת מעשה קרויה , ה שכל המעשי� שה� תחת השמי�ויוצא ל" מז
כי המעשה עצמו הוא . כ"ג" עבודה"ופעמי� היא , לבדה" מלאכה"המלאכה פעמי� תקרא 

וכשתבוא . הרי הוא עובד לרבו לעשותה, וכשיהיה שכיר לעשות זאת המלאכה, "מלאכה"
אופה , "עבודה"יו נעשי� בתורת למני� תראה שכל המלאכות השנויות במשנתנו אפשר שיה

שההוצאה עצמה איננה , לבר מהוצאה מרשות לרשות, או מבשל או כותב בשכר וכיוצא בה�
ועל כ� . ואי� זה מ� הדברי� שיעבוד בו האד� לזולתו. ועיקר האיסור ברשויות תליא, מלאכה

ות כדמפיק ובכלל זה ג� הוצאה מרשות לרש, "לא תעשה כל מלאכה" )י, שמות כ(בשבת כתיב 
כל מלאכת עבודה לא " )ז, ויקרא כג(ובמועדי� נאמר . דרחמנא קרייה מלאכה', וגו" ויצו משה"מ

, "אליה רבה"ספר (והכי קיימא ל� . ואי� בכלל זה הוצאה מרשות לרשות שאיננה עבודה, "תעשו

, "מלאכהלא תעשה כל "כ נאמר "אבל ביוה, "ט"אי� ערוב והוצאה ליו"ש )'ב סעי� א"תקכ' ח סי"או
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אי� ערוב "על דעת רפר� שאמר  .)יד(ויפה אמרו בתלמוד כריתות . ואיסור רשויות בכלל
והרודה , ולהיפ" בתקיעת שופר מוציא קול". הא דרפר� בדותא היא, והוצאה ליו� הכפורי�

יצאת , כל מלאכת עבודה לא תעשו" :)ה כט"ר(ויפה אמרו . מונע שלא יתקלקל הפת בתנור
כל עבודה לא "כלומר אילו נאמר ". ית הפת שהיא חכמה ואינה מלאכהתקיעת שופר ורדי

אלא , יצאו אלו שאינ� מלאכה" כל מלאכת עבודה"עכשיו שנאמר . היו אסורי� ג� אלו" תעשו
וא� תחבר לדברינו אלה ". מלאכה"ואי� בה� מעשה , חכמה שלמד שיר ולמד מעשה הרדייה

השביתה "מעני� " ג� נעול"אשו� מספר מה שכתבנו בכוונה התשיעית מפתיחתנו לחלק ר
מנוחה "ולא בלשונות של " שביתה"ולמה מתואר היו� תמיד בלשו� , "והמנוחה והנפישה

מכל הלי� אתה למד שכל הדברי� . תראה שדברי התורה מסכימי� לשרש זה שזכרנו, "ונפישה
כי בו "יב וכדכת, "מלאכה"ה במעשה בראשית לתקו� העול� ולקיומו ה� קרויי� "ב' שנטע ה

ג� את ", ובהיות האד� נברא תחת השמש". שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלהי� לעשות
אבל מי . וצרי" לבו לנטות אל המלאכות האלו ולשמוח ב�, )יא, פ קהלת ג"ע(" העול� נת� בלבו

שמתחכ� ביותר בדברי� האלהיי� ודורש תמיד בעמקי התורה וסתריה עד שיקל בעיניו 
ולא , יוצא חו� מגדר האד� וישתומ� באחריתו, השמש וימאס בהשעשה תחת ' מלאכת ה

וכל תורה שאי� עמה מלאכה "ועל זה שנה . תעמוד לו תורתו כי יתילדו בו מחשבות זרות
כ עיקר משנתנו באהבת "וא. ה"ויפה תתפרש הבבא הזאת שמה בעז, "סופה בטלה וגוררת עו�

אפשר שתעשה מלאכתו , עושר ונכסי�' כי מי שחננו ה, הלב מיירי לא בעסק המלאכה עצמו
 .אבל צרי" שיאהב את המלאכה, י אחרי�"ע

" מלאכה"הביא חילוק זה בי�  )א, ושוב בפרק לה. י, כ(ר הירש לשמות "בפירוש רש ::::הערת המגיההערת המגיההערת המגיההערת המגיה[
 ].ו כא�"אי� ספק שלמד כ" מדברי רנה". עבודה"ל

  ולשנוא את השררה שבה , על הרבני� לאהוב את המצוה שברבנות

יפה תלמוד תורה ע� "פ ששנינו "דאע, תני לה" על העבודה"משו� . "ושנא את הרבנות"
אפילו הכי , ואי� דר" אר� גדולה מזאת להיות מנהיג את הצבור ולפקח על עסקיה�, "דר" אר�

י אהבת "לפי שקרוב הדבר שע, כלומר לב" ישנא את השררה והשלטנות". שנא את הרבנות"
ולאו שמזהיר לגדולי ישראל שלא יהיו . וכדבעינ� למימר הממשלה יחטא בהרבה דברי�

ובמקו� " )ב, אבות(הא תנ� , שא� הציבור צרי" לה� ובוחרי� אותו לנשיא, נשיאי� בישראל
אשר יצא ואשר יבוא לפני עדת "פ צרי" איש  חכ� "שעכ, "שאי� אנשי� השתדל להיות איש

אלא בשנאת הלב , "ואל תהיה רב או מושל"ומשו� הכי לא תני . )טז, פ במדבר כז"מליצה ע(" 'ה
אל המלאכה לא ] ולא[דמיירי באהבת הלב , "אהוב את המלאכה"דומיא דרישא , קא מיירי
לא להתרחק מהיות רב א� אי� כיוצא בו , והכא נמי בשנאת הלב אל הרבנות מיירי. לעשותה

כל להתקיי� ואל תרד� אחריה א� תו, אלא לשנוא את הרבנות והשררה. והקהל בוחרי� בו
', להביא גאה וגאו� בלבב" ויבטלו" מעבודת ה, כי הגדולה והרבנות מסוכני�. י אחרי�"ע

וכ� הוא בבעל הטורי� ; י"א מ"פ, ש אבות"פיהמ, �"מקורו ברמב: אמר המגיה[ל "וכאמר� ז
ב "ח, א ורטהיימר"לרש" בתי מדרשות"מובא ב, ומקורו במדרש חסרות ויתרות. נ, לבמדבר א

כיו� שנתמנה אד� ] "ב"גרס כ� על הגמרא בסנהדרי� קג ע" ה"יד רמ"ו. א"פסקא רמ, ד� שיח
 )י"ש רש"עיי. יג, דברי� א(ל "ועוד אמרו ז". פרנס על הצבור מלמטה נעשה רשע מלמעלה

ואמרו עוד ". מלמד שאשמותיה� של ישראל תלויות בראשי דייניה�, ואשימ� בראשיכ�"
וכמה דקדוקי מצות שצריכי� ראשי הדור ". ס בעו� כל הדורמי שיש בידו למחות נתפ" :)שבת נד(

וביותר לעני� המשפט שהוא עמוק וקשה וצרי" ? ומי יוכל לעמוד בה�, לדקדק בהנהגותיה�
 )כ, דברי� טז(שנאמר , את נפשו הוא חובל, והמקלקל את הדי�. רוחב הלב להוציאו לאמתו

הרבנות " :)פסחי� פז(יינו דאמרינ� וה. הא למדת שהמעוות משפט מקצר ימיו". למע� תחיה"
שנא את , וג� א� יקימו" לרב. שנא את הרבנות, אתה' ולכ� א� עובד ה". מקברת את בעליה

 .וגור ל" פ� תכשל על ידיה, הגדולה והכנע בלבב"
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  סכנות חומריות ורוחניות שיש בההתקרבות אל השררה

שיש ב" נפש יקרה  פ"אע, תני לה" על גמילת חסדי�"משו� . "ואל תתודע לרשות"
כלומר אל , אל תתודע לרשות, המלאה כה לעשות מעשי� נכבדי� ולהיות איש חיל רב פעלי�

בהיותי יוע� למל" או שר צבאו 'ותאמר בלבב" , תודיע לה� יתרונותי" למע� יקחו" לעבודת�
וכיוצא ' ולהצלי� מיד אויב, אוכל לגמול חסד לתק� תקנות לתועלת הקהל, או פקיד במדינה

, וכדפירשתי בשלהי מתניתי� דשמעו� הצדיק, בפעולות נכבדות שה� כלולות בגמילות חסדי�
כי עול הרשות שעליה� יבטלו� מתורה , ולכ� אל תחמוד להודע לה�. כי מסוכ� הדבר מאד

ג� אפשר שיקנא בגדולי� , ועוד למע� מצוא ח� בעיני המל" אפשר שיהיה חנ� ומרע. ועבודה
וא� יגדלו המל" . )ד, אבות(ה וכבוד המוציאי� את האד� מ� העול� ויבוא לכלל קנא, ממנו

. ובשנאת� אותו יהפכו לו לאויבי� ויפחד כל היו� מפני חמת המציק, אפשר שיקנאו בו ריעיו
על כ� בכדי להנצל מכל רע ". חמת מל" מלאכי מות"ו )יד, משלי טז(ואפשר שיחר א� המל" עליו 

אל "ודמיא לההיא ד. � מעלותי" לבל יוודע מה� דברוהסתר כח" ועוצ, אל תתודע לרשות
גור� רעה לעצמו ובוטל ' שכל המרבה וכו"דקתני טעמא , )א, אבות(" תרבה שיחה ע� האשה

והכא נמי הקרב לרשות גור� רעה לעצמו שנלכד במדת ". מדברי תורה וסופו יורש גיהנ�
ופו עובר עבירות חמורות וס, ובוטל מדברי תורה מפני עול הרשות, הקנאה והכבוד וחנופה

 . ויורש גיהנ�

  ההבדל ביניה�, מל� ורשות

אלא , ולא לבד שלא עשו רעה, ושמא תאמר כמה גדולי� ושרי ישראל היו בעבודת המלכי�
וכיוצא בזה שאי� ', ונלחמו מלחמות ה, כי עשו משפט וצדקה בישראל, שעשו לה� ש� עול�

ובניה ב� יהוידע , ויואב וגבורי דוד, אולכמו דוד בעבודת ש; גמילות חסדי� למעלה ממנו
אומר אני דמשו� הכי תני ? "ואל תתודע לרשות"והיא" תני סתמא . וחבריו השרי� והגיבורי�

מל" שבמקרא מקרי , דהיינו דאיכא בי� מלוכה לרשות". למושל"או " למל""ולא תני , "לרשות"
שצריכי� להיות נכנעי� , הוחקי מלכות ישראל היא התורה והמצו, המול" כפי חקי המלוכה

', אלהיו וגו' למע� ילמד ליראה את ה' והיתה עמו וגו" )כ(יט, דברי� יז(לחקי התורה כדכתיב 
כמו ' ועל דר" זה מלכו בחירי ה". לבלתי רו� לבבו מאחיו ולבלתי סור מ� המצוה ימי� ושמאל

לומדי� מה�  דאדרבה הקרובי� בחצרות�, ובההיא לא מיירי תנא דיד�. שאול דוד ושלמה
הערת [ולכ� שריה� כמו יואב ואבישי ובניהו וחביריה� היו אנשי חסד . לעשות הטוב והישר

וכמו שנאמר אצל , והיה הכח ביד� לגמול חסדי� לישראל, ]א"עיי� סנהדרי� מט ע: המגיה
אשרי אנשי" ואשרי עבדי" אלה העומדי� לפני" תמיד השומעי� את " )ח, א י"מל(שלמה 
ברצותו מרי� וברצותו , מקרי המושל כאוות לבו וככל העולה על רוחו" רשות" אבל". חכמת"
וכמו שהיו , שהיא הבחירה החפשית, "רשות"וזהו לשו� . מבלי הכנע לתורה ולמצוה, משפיל

וכמבואר בספר , ואחריה� מלכי בית הורדוס וזרעו. מלכי בית שני שבימיה� נשנית משנה זו
אלא [הוו זהירי� ברשות שאי� מקרבי� לו לאד� "ה בפרק שני ועל מלכי� כאלו שנ. ב� גוריו�

 . ועלייהו תני ואל תתודע לרשות', וכו"] נראי� כאוהבי� בשעת הנאת�. לצור" עצמ�

שאל יאמי� להתגדל בתורה במאד " בתורה"רישא , והשתא שלש הבבות מדברי� על דר" אחד
. ות טהורות ינחל עו�ותחת מחשב, כי תבטל בסופה, עד שימאס בכל אשר תחת השמש

שאל יאמי� להתגדל בדר" הצדק בהיותו רב לזכות את הרבי� ולהוליכ� , "בעבודה"מציעתא 
שאל יאמי� , "בגמילת חסדי�"וסיפא . כי הרבנות מסוכנת ותסבב רשע ועול, בדר" ישרה

כי עבודת הרשות , ובהיותו בחצר המל" יפליא לעשות חסדי�, להתגדל בדרכי החסידות
 .)טז, פ משלי כג"ע(" ותעלוזנה כליותי בדברי מישרי�"ל "כ� נ. היות חנ� ומרעיביאהו ל
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   משנה יא
ִדְבֵריֶכם, ֲחָכִמים, ַאְבַטְליֹון אֹוֵמר לּות ְוִתְגלּו , ִהזֲָּהרּו ּבְ א ָתחֹובּו חֹוַבת ּגָ ּמָ ׂשֶ

ִאים ַאֲחֵריֶכם ְוָימּותוּ , ִלְמקֹום ַמִים ָהָרִעים ְלִמיִדים ַהּבָ ּתּו ַהּתַ ם , ְוִיׂשְ ְוִנְמָצא ׂשֵ
ל ַמִים ִמְתַחּלֵ   : ׂשָ

  רשע לרעוההבדל בי� , זהירות מההתקרבות לשררה

כבר פרישית לעיל שהזוגות כל� השוו . "אבטליון אומר חכמים הזהרו בדבריכם"
כדפרישנא במלתייהו דיוסי ב� יועזר ויוסי ב� , ד"ובדבר ששנה הנשיא שונה האב, דבריה�

ובמלתייהו דיהודה ב� טבאי ושמעו� ב� , ובמלתייהו דיהושע ב� פרחיה ונתאי הארבלי, יוחנ�
כ משנת אבטליו� סתומה "וא. � לפרש במשניות של שמעיה ואבטליו�וכ� אנו צריכי. שטח
שאבטליו� מצוה לחכמי� כשילמדו תורה , ל פירשו על דר" אחד"כי מפרשי המסכתא זצ, מאד

שמא ילמדו התלמידי� מתוכ� , לתלמידיה� שיזהרו בדבריה� שלא יתנו מקו� לטעות בה�
אל "שממשנתו , תלמידיו צדוק וביתוס כמו שקרה לאנטיגנוס ע�, מחשבות זרות ואפיקורסות

נפלו במהמורות לאמר שאי� שכר ', וכו"] המשמשי� את הרב כדי לקבל פרס[תהיו כעבדי� 
] הוא" [חכמי�"ועוד תאר ? וא� כ" הפירוש מה עני� למשנת אבטליו� ע� דברי שמעיה. ועונש

, "ג� נעול"ר בספ] כמו שבררנו[וכדברירנא , בצדק  משפט ומישרי�, על הנוהגי� בחכמה
וכמו , וג� דברי אנטיגנוס אי� בה� נפתל ועקש. וחלילה לה�  שידברו דברי� הנוטי� למינות

, וצדוק ובייתוס שהוציאו דבריו למינות. ואי� טע� לטעות בה�, שבארנו משנתו על נכו�
ועל כיוצא בזה . ותלו עצמ� בקורי עכביש, פושעי� היו ורצו לפרוק מעליה� עול מלכות שמי�

ומי יגור ע� ". וצדיקי� ילכו ב� ופושעי� יכשלו ב�' כי ישרי� דרכי ה" )י, הושע יד(אמר נ
וכמו שפקרו , ומי יזהר מ� הרשעי� ההופכי� משפט ללענה להפו" דברי אלהי� חיי�? מרעי�

וראיה משבעי� ושני� זקני� ששנו מטע� זה איזו דברי� בתורה ? לעשות בתורה עצמה
התנאי� שקבלו זה , וא� אי אתה אומר כ� התמה בעצמ". .)מגילה ט(כשהעתיקוה למל" מצרי� 

מדוע לא נזהר , וא� לא נעלמה ממנו? ישנה האחרו� משנה שנעלמה ממקבל הראשו�, מזה
שמא "דאמאי תלי מלתא ב. ומלבד זה כולה מתניתי� לא מיתוקמא לה" פירושא? בדבריו

טיגנוס ותלמידיו באר� ישראל היו ואנ? וכי באר� ישראל ליכא למיחש, "תחובו חובת גלות
! ומנהג� לשנות בכל מקו� בקצרה, ג� אריכות דברי� יש במשנתנו לפירוש זה. כ טעו"ואעפ

לאהוב , "ואל תתודע לרשות: "ששנה, לכ� אומר אני דאבטליו� אמלתא דשמעיה קא מהדר
ליו�  ואתי אבט. וכדפרישית לעיל, לפי שהיא מסוכנת לסל� תומת ישרי�, עבודת המלכי�

ברשות לפי ] לקבל משרה ותפקיד מ�[ודיבר לחכמי� הממאני� , להזהיר ג� על ההיפ"
שלא תגידו דברי� שכשישמעו למלכות יכעס , "הזהרו בדבריכ�"כ "שאעפ, שיודעי� ענינה

ולהגיד , כי מדר" החכמי� שרי ישראל לשקול במאזני חכמת� דתי המל" וגזרותיו. עליכ�
" הוו זהירי� ברשות"ואת� חכמי� . על דר" המוסר והתוכחתלתלמידיה� א� טוב וא� רע 

שאל יביאו עצמ� לידי , ולאו משו� עצה טובה שנה משנתו. דבר דבר נגד כבוד המלכות]ל[מ
ואינו מעני� המסכתא . כל אד� נמי צרי" שיזהר בדבריו מטע� זה? "חכמי�"דמאי שנא , סכנה

אפילו חכמי� כשידברו דברי� שה� בזיו� ו. השנוי על התורה ועל העבודה ועל גמילת חסדי�
אלא מטע� כבוד . ובהא לא מיירי משנתנו, דמ� בראש�, וקצ� ויתחייבו מיתה בדי� המל"

שמא תחובו חובת "והיינו דקאמר ". אל תתודע לרשות"דוגמא ד, התורה וחלול הש� תני לה
תתחייבו בדינו , כלומר יש לכ� לחוש שא� לא תזהרו בדבריכ� ויקצו� המל" עליכ�, "גלות

שכ� הוא דר" המלכי� לגרש מעל פניה� השנואי� לה� והפוגעי� , להגלות ממקומכ�
ענתות " )כו, א ב"מל(כמו שצוה שלמה לאביתר , פעמי� יגרש� אל מחוז ידוע במדינה, בכבוד�

ולפעמי� יצוו� . )לו, א ב"מל(ולשמעי צוה לשבת בירושלי� ולא יצא אנה ואנה ". ל" על שד"
בהיות הקטטה בי� זרע , והמנהג הזה נהג הרבה בזמ� בית שני. מדינה אחרת ללכת אל

וראה שבעבור דבר קל יחייבו , והיה זה בימי אבטליו�. ואחריה� במלכות הורדוס, החשמונאי�
שינאי המל" הגלה  )בתלמוד בלתי מצונזר: סנהדרי� קז(וכדאמרינ� בגמרא , את השרי� חובת גלות
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וסביבות אר� ישראל היו אז . סנדריא של מצרי� לפי שכעס עליואת יהושע ב� פרחיה לאלכ
, כמו אר� מצרי� ואנטוכיא וכל ארצות יו�, מדינות רבות שהתפשטה בה� מינות ואפיקורסות
ועל ". ועשו סייג לתורה"וכדפרישית בבבא , כידוע מ� הספרי� שחוברו בעתי� הה� מ� היוני�

ישלח אתכ� אל אחד מ� המקומות המסוכני� כלומר , "ותגלו למקו� מי� הרעי�"זה אמר 
. שמלת רע נופל על המינות ומחשבות זרות, "הרחק משכ� רע"וכבר פרישית בבבא . האלה

והמי� רעי� והאר� " )טו, ב ב"מל(כדר" , שה� מסוכני�" מי� רעי�"ומשו� הכי קרי להו 
תו מבורות פ שאת� חכמי� גדולי� ואי� לחוש שתש"אע, ובהיותכ� גולי� לשמה". משכלת
ויהי מורא שמי� "וכדפירשתי בבבא , כי המאור שבתוככ� הול" ואור עד נכו� היו�, נשברי�

', וגו" להציל" מדר" רע' מזמה תשמור עלי" וגו" )יב( יא, משלי ב(וכהבטחת שלמה , "עליכ�
ילכו תלמידי� אחריכ� אל האר� , הנה כשתגלו לאר� אחרת, "על התורה"וכדפירשתי בבבא 

וה� ישתו , "הוי גולה למקו� תורה" )ד, אבות(וכדתנ� , ת� שמה ללמוד תורה מפיכ�אשר הגלי
וכשישמעו דברי יושבי , כי רבי� מה� שלא הגיעו עדיי� לאור תורה. מ� המי� הרעי� האלה

והיינו דקאמר ". שכ� רע"וכדפירשתי גבי , וימותו מיתת נפש, האר� הזאת יכנסו בלבב�
להוציא דבה רעה על , על יד�" ויתחלל ש� שמי�, כ� וימותווישתו התלמידי� הבאי� אחרי"

וכשישמעו מפיה� דברי או� ומינות ויראו , כי יודעי� כל הע� שה� תלמידיכ�. התורה
ילמדו ] לאר� ישראל[ג� בשוב� . מעשיה� יאמרו שקבלו כ� מפיכ� ונמצא ש� שמי� מתחלל

ואת� חכמי� . ש� שמי� באר�ויתחלל , ואחרי� לאחרי� ויהיה מכשול לרבי�, רע לאחרי�
י כ� "שע, כי לא נשמרת� ברוחכ� והוצאת� מפיכ� מלי�, נשיאי ישראל הגורמי� זאת

לא היו התלמידי� באי� לכלל , ואילו ישבת� באר� מקו� הצדק. הוגלית� למקומות כאלה
ושלא , יודעי� כל� שהוא פושע מבט�, ואי איכא חד שנוטה למינות. כי אי� ש� מי� רעי�, זה

ואל יקשה בעיני" א� אי� האזהרה הזאת רק בעבור שמלכי� שלחו . קבל דבריו מרבו החכ�
ולמה , והאומה הלכה בגולה, ובימי רבינו הקדוש לא היה עוד מל" בישראל, שריה� בגולה

ל שפירשו "דהאי תקשי נמי לפירושי המפרשי� זצ? קבע דברי אבטליו� במשניותיו ללא צור"
שבימיו , אלא דלא קשיא מידי דאבטליו� דיבר בהווה. ל מעל אדמת�חובת גלות על גלות ישרא

ומדבריו אנו למדי� לדורות שיזהרו החכמי� שלא לקבוע . נהג הדבר שהמלכי� הגלו שריה�
ושימנעו ללמד תורה לתלמיד שאינו הגו� , ומטעמא דפרישית, ישיבת� במקו� מי� הרעי�

וכדאמרינ� , ונמצא ש� שמי� מתחלל, נותפ� יהפ" דברי אלהי� חיי� למי, ושיש טינא בלבו
שנאמר כצרור , המלמד תורה לתלמיד שאינו הגו� כאילו זורק אב� למרקוליס .)חולי� קלג(' בגמ

, קהלת י(, כ" נראי� בעיני פירוש דברי אבטליו�. והטע� ברור, אב� במרגמה כ� נות� לכסיל כבוד

 ".ודברי פי חכ� ח�" )יב
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   משנה יב
אי ּמַ ל ְוׂשַ לּו ֵמֶהם ִהּלֵ ל אֹוֵמר. ִקּבְ ל ַאֲהרן, ִהּלֵ ְלִמיָדיו ׂשֶ לֹום , ֱהֵוי ִמּתַ אֹוֵהב ׂשָ

לֹום ִרּיֹות ּוְמָקְרָבן ַלּתֹוָרה, ְורֹוֵדף ׂשָ   : אֹוֵהב ֶאת ַהּבְ

ותני הלל , הני תנאי נמי מלתיה דשמעו� הצדיק קא מפרשי. "הלל ושמאי קבלו מהם"
וכ� בכל משנה שנה . וחד על גמילות חסדי�, דהוחד על העבו, חד על התורה, שלש משניות

אוהב ' אוהב שלו� וכו', הוי מתלמידיו וכו"ובמשנה הראשונה תני . שלש בבות על הסדר הזה
ואפילו . וחד בגמילות חסדי� שבי� אד� לחבירו, וחד בעבודה, חד בתורה', וכו" את הבריות

 :הכי כלהו משו� גמילות חסדי� מתנייא וכדאפרש

הוי "ולכ� אמר , בתורה תני לה" על גמילות חסדי�"משו� . "ידיו של אהרןהוי מתלמ"
תומי" ואורי" " )ח, דברי� לג(שנאמר , "חסיד"כי אהר� הכה� נקרא בתורה " מתלמידיו של אהר�

לאחוז במדת , ואשרי מי שנוהג בדרכיו כאילו הוא מתלמידיו שקבל תורה מפיו". לאיש חסיד"
מיהו כיו� דתני . 'וכו" אוהב את הבריות', אוהב שלו� וכו"ני וכדת, השלו� ובאהבת הבריות

שהרי כל� מפורשי� , "הוי מתלמידיו של אהר�"לא הוי צרי" למתני ', כו" אוהב שלו�"בפירוש 
, ויקרא יט(ואהבת הבריות מפורש בתורה ". בקש שלו� ורדפהו" )טו, תהלי� לד(דוד אמר . בכתוב

 ?וה� מדות כל ישרי לב" הוי מתלמידיו של אהר�"א תני ומאי טעמ". ואהבת לרע" כמו"" )יח

  תמיד יש לשאול ולהתיע� אצל הגדול ממנו, תורה

. תני לה" על התורה"ומשו� , בבא באפי נפשה היא" הוי מתלמידיו של אהר�"ואומר אני ד
יכנע לזולתו , פ שיודע בעצמו שהוא גדול בחכמה"ואע, שלא יבקש גדולה וש� לעצמו בתורתו

וכמו . וכדפירישת לעיל" עשה ל" רב"וכאותה ששנה יהושע ב� פרחיה , ולקבל ממנו לשמוע
ועל "ובארנוהו בבבא " ?ולא חסיד אני שאני נמל" במפיבושת רבי"על דוד  .)ברכות ד(שאמרו 

והמדה הנפלאה הזאת מצאנו באהר� הכה� שהיה נביא באר� מצרי� וגדול ". גמילות חסדי�
כתוב שהיה שמח בגדולתו ובחכמתו של משה אחיו וקבלו עליו והעיד ה, ממשה אחיו בשני�

למדנו שכששמע ". וג� הנה הוא יוצא לקראת" ורא" ושמח בלבו" )יד, שמות ד(שנאמר , לרב
לא הרהר ולא הצטער , מפי הגבורה שמשה יהיה לו לאלהי� והוא יהיה תלמידו עושה מצותיו

, והיה זה חסידות גדולה". י� וישק לוויפגשהו בהר האלה"וכדכתיב , אלא שמח בלבו, בלבו
והוא עצמו מאמר ". בזכות ושמח בלבו נת� לו חש� המשפט על לבו" .)שבת קלט(וכדאמרינ� 

וכ� ראוי לכל חכ� גדול בישראל להיות זאת ". תומי" ואורי" לאיש חסיד"" )ח, דברי� לג(הכתוב 
ובמשנת רב� גמליאל , הועוד יתבאר במשנה הסמוכ. כאילו הוא מתלמידיו של אהר�, מדתו
 .הזק�

  שלו� הלב ממלחמת יצר הרע

שיוסי� תמיד לעבוד , משו� גמילת חסדי� דבעבודה תני לה. "אוהב שלום ורודף שלום"
ואי� . והוא השלו�, עד קצה גבול השלמות האפשרי לאד�, ללכת בדרכיו ולדבקה בו' את ה

, לא פרט מעניני גמילת חסדי�שאי� זה א, הכונה לבד לעשות שלו� בי� איש לרעהו וכיוצא
". פרטי�"לא , שונה" כללי�"והלל ', וכו" והבאת שלו� בי� אד� לחבירו" )א"פאה פ(וכדתנ� 

יבר" את עמו ' ה" )י, תהלי� כט(". הנני נות� לו את בריתי שלו�" )יב, במדבר כה(אלא כדר" 
, תהלי� פה(אמרו ב, שהשלו�  הוא הברכה העליונה שהבטיחנו עליה באחרית הימי�, "בשלו�

וכ� הוא ". כי ידבר שלו� אל עמו ואל חסידיו ואל ישובו לכסלה' אשמעה מה ידבר וגו" )ט
ולכ� השלו� , כי אי� אחר השלו� כלו�, לא ישוב עוד לכסלה, באמת שכשהאד� זוכה לשלו�

,  ואהר� הכה� זכה למדת השלו�". ויש� ל" שלו�" )כו, במדבר ו(כדכתיב , חות� כל הברכות
והרבה יש . 'וגו" בריתי היתה אתו החיי� והשלו�" )ה, מלאכי ב(שכ� מפורש בנבואה שאמר 

ולבד נרמוז שכל זמ� שהיצר נלח� . לולא שאי� זה המקו� להארי" בדרושי תורה, לדבר על זה
, שרי מי שהשיגה נפשו השלו�וא. איננו בעל השלו�', פ שכובשו ביראת ה"אע, ע� האד�

ואי� . שהיא מלחמת התאוה והסכלות ע� החכמה והדעת, שהוא אחר ששקטה המלחמה בלב
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, עבד התאוה את עצמה אל החכמה)ת(כי אז תש, זה אלא אחר שנהפ" הלב וקבל טבע החכמה
וכמו שבארנו , צבאות' ומי שזוכה לזה דומה למלא" ה. בכל עת וללכת בדרכיו' ליראה את ה

תורת אמת " )ז( ו, מלאכי ב(ועל כ� נאמר עליו , וזאת היתה מדתו של אהר�". על התורה"בבא ב
כי שפתי כה� ישמרו דעת ותורה "וסמ" לו ', וגו" בשלו� ובמישור הל" אתי' היתה בפיהו וגו

ולפי שהשלו� מתת אלהי� הוא ליראיו ולחושבי ". צבאות הוא' יבקשו מפיהו כי מלא" ה
 )ה, מלאכי ב(וכ� גבי אהר� כשאמר , "הנני נות� לו את בריתי שלו�" )יב, בר כהבמד(כדכתיב , שמו

הרי שקרא החיי� והשלו� ', וגו" ואתנ� לו"סמ" ואמר , "בריתי היתה אתו החיי� והשלו�"
אלא , דלא יתכ� לצוות על דבר זה שאיננו ביד האד�" הוי כאהר� איש שלו�"ולא תני . מתנה
רישא , "בקש שלו� ורדפהו" )טז, תהלי� לד(ודוד נמי אמר הכי ". ו�אוהב שלו� ורוד� של"תני 

ונוס� על זה , וההזהר מ� העבירות, וכולל עשיית המצות כל�". סור מרע ועשה טוב"דקרא 
וככל הדברי� שכתבנו , וזהו מדרגת החסיד העושה לפני� משורת הדי�". בקש שלו� ורדפהו"

יבי� סגולת השלו� והטובה , מדרגת החסידותכי המגיע ל". ועל גמילות חסדי�"בפירוש 
 )א, ש ג"שה(וזכר לדבר , אוהב" מבקש"וכל . ועל כ� יחמדנו לבו ויבקשנו, העליונה הכלולה בו

, וכ� כשדבר על אהבת החכמה שיאהבנה בלבו". על משכבי בלילות בקשתי את שאהבה נפשי"
ויפה שנה . ללב ומאד יבקשנו וידוע שהכס� אהוב. 'וגו" א� תבקשנה ככס�" )ד, משלי ב(אמר 
והנה לפעמי� אוהב האד� דבר ". בקש שלו�"שהוא עצמו מליצת , "אוהב שלו�"הלל 

אבל מי . ולא יעמול בעבורו, לא יטריח את עצמו, וכשיראה שהוא קשה להשיגו, ויבקשנו
ולפי שכוונת המשורר על אהבה גדולה . שאוהב דבר אהבה עזה לא יחוש לשו� טורח ועמל

רוד� " )כא, משלי כא(כמו , וזאת המלה השתמשו בה הנביאי� על דר" משל". ורדפהו"הוסי� , כזו
והנמש" בכל� רוב העמל ". 'שמעו אלי רודפי צדק מבקשי ה" )א, ישעיה נא(, "צדקה וחסד

כמי שרואה אוהבו הול" מרחוק ורוד� אחריו , והיגיעה שיעשה האד� להשיג� באהבתו אות�
ירדו� אחריו במחשבותיו , כשיראה בלבו ענינו ויציירנו בדעתו, לו�וכ� לעני� הש. להשיגו

". ורוד� שלו�"ומשו� הכי תני תנא דיד� נמי . אולי יקבע בנפשו הדבר שצייר בלבו, ובמעשיו
". ורוד� שלו�"תני , לא שמענו שטורח ועמל להשיגו, "אוהב שלו�"דאי תני . ותרוויהו צריכי

כדר" , תי אומר שצרי" להיות רוד� שלו� להשיגו לש� שמי�היי, לחוד" רוד� שלו�"ואי תני 
ללמדנו שאי אפשר שירדו� , "אוהב שלו�"משו� הכי תני , מקיימי המצות  מיראה ולקבל שכר

ואהבה זו לא תתכ� זולתי בלב החסיד שהתבונ� בדרכי , כ יאהבנו תחלה אהבת לב"אחריו אא
 .ה"באר בריש הפרק הששי בעזכמו שית, י הכרת הדבר"כי אי� אהבה אלא ע. השלו�

  מה היו מעלותיו, אהר�

בי� איש לרעהו תני " על גמילות חסדי�"משו� . "אוהב את הבריות ומקרבן לתורה"
וכ� . שאי� גמילות חסד יותר גדולה שיוכל האד� לגמול מאהבת הבריות ולקרב� לתורה, לה

כלומר הוא היה , "ב מעו�בשלו� ובמישור הל" אתי ורבי� השי" )ו, מלאכי ב(כתוב על אהר� 
ובכל מדה שמדדתי לו לא נלחמו . והל" לפני בדרכי השלו� לא הרהר אחרי מדותי, איש שלו�

עד היכ� הגיע מדת אר" , "ועל גמילת חסדי�"וכדפרישית בבבא , בו מחשבותיו לקרוא תגר
מר ולא התבלבל ממראה עיניו שנא, שביו� שנתכה� מתו שני בניו המשוחי�, רוחו של אהר�

, שה� דרכי החסד לעשות לפני� משורת הדי�" במישור"וכ� הל" אתי ". ויד� אהר�" )ג, ויקרא י(
וכ� בינו לזולתו התחסד . וכל זה בינו לבי� עצמו, כי כל יושר ה� דרכי החסד וכדפירשתי לעיל

 כי שפתי כה� ישמרו דעת" )ז, מלאכי ב(ומפרש . י תורותיו ותוכחותיו"ע" ורבי� השיב מעוו�"
אלא שמרו דעת להמשי" לב בני , כלומר לא דברו שפתיו עוולה', וגו" ותורה יבקשו מפיהו

על כ� בקשו ממנו , כי היה אהוב לה�" תורה יבקשו מפיהו"ולכ� . אד� בדברי ח� ואהבה
כי ראו שהוא נאה , "רבי� השיב מעוו�"י כ� "וע. שילמד� תורה ונכנסו דברי תורתו בלבב�

, "צבאות הוא' כי מלא" ה"וכמו שחת� , יו וחפ� בטובת� של ישראלענ, דורש ונאה מקיי�
, לא לעשות ש�]ו[ללמוד תורה לשמה , וכ� תהיה מתלמידיו הול" בדרכיו. ופירשנוהו למעלה
וג� , עד שתאהב שלו� ותרדפהו, תמיד ללכת בדר" טובי� אנשי חסד' ותוסי� בעבודת ה

, כי בהיות" אוהב שלו� ורוד� שלו�. הלאהבה אות� ולקרב� לתור, תעשה חסד ע� הבריות
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ואי� גמילת , )א"מ פה ע"ב; יט, ירמיה טו(" תוציא יקר מזולל"יבואו אלי" לבקש תורה מפי" ו
 . חסדי� למעלה הימנה

  ?הא כיצד, אהבת הבריות

ואהבת לרע" " )יח, ויקרא יט(שנאמר , והנה אהבת הבריות היא מ� המצות המפורשות בתורה
והלל הזק� ]. ?ובכ� למה הוזכרה כא� בפרקי החסידות: הערת המגיה[ייב בה וכל אד� ח, "כמו"

וכ� ללמד תורה לרבי� א� היא ". לחבר" לא תעביד, מה דסני ל"" .)שבת לא(פירש הדבר ואמר 
משו� , והכא דחשיב להו בגמילות חסדי�". ושננת� לבני"" )ז, דברי� ו(מצוה מפורשת שנאמר 

. וכדאפרש בפרק בתרא, יננה רק מה דסני ל" לחבר" לא תעבידא" ואהבת לרע" כמו""דמצות 
והכא מיירי . השומע ישמע והחדל יחדל, וללמד תורה לרבי� אינו מדבר רק שילמד ברבי�

אפילו אות� שהיתה ערלה אזנ� , שבאהבתו יקרב� לתורה, שיאהב את הבריות אהבה נפלאה
וישובו ליראה את , הבת� אותואליו יבואו לבקש תורה מפיהו בא, משמוע תורת חכ� אחר

לב טהור ברא לי אלהי� ורוח נכו� חדש " )יד(יב, תהלי� נא(ואתה רואה שכשהתפלל דוד . 'ה
כדי ". ורוח נדיבה תסמכני', השיבה וגו. אל תשליכני מלפני" ורוח קדש" אל תקח ממני. בקרבי

אלמדה פושעי� " )טו, תהלי� נא(סמ" ואמר , שיהיה של� בתורה ובעבודה ובגמילת חסדי�
, יתקרבו הבריות לתורה, כלומר א� תחנני ותמלא בקשתי". דרכי" וחטאי� אלי" ישובו
אבות (ולפרש העני� הגדול הזה אמרו בברייתא . ומטע� שאמרנו, ואפילו חטאי� ישובו אלי"

היה הול" לכל , שהיתה מדתו של אהר� הכה� כשראה שני� מריבי� זה ע� זה )יב"פ, נת�' דר
הלא הוא נשתטח לפני ופייסני ? מדעת חבירו ואומר לו למה אתה רב ע� פלוניאחד שלא 

. י כ� תוו" השלו� ביניה�"וע. וכמו כ� היה אומר לשני. לבוא אצל" לדבר עמ" שתתפייס
היה הול" אליו , או שמע על אחד שיש בידו עבירה, ואמרו עוד כשהיה רואה בעל עבירה

אילו יודע . אוי לי"ואומר , החוטא מתבייש בנפשו והיה. ופותח לו בשלו� ומראה לו אהבה
ולפי שמוחזק אני אצלו לאד� כשר . כל שכ� לדבר עמי, אהר� רוע מפעלותי לא היה מסתכל בי

הורו במשלי� הללו עד היכ� הגיע מדת טובו של אהר� ואהבתו ". 'מעתה אשוב ואלמד מדרכיו
משלי (. כ" נראה לי בפירוש משנתנו, שהיה בכחו לקרב� לתורה ולהחזיק� למוטב, את הבריות

שהיה חסיד וענו ] הלל הזק�[וראויי� היו להאמר מפי אומר� , "וטהורי� אמרי נוע�" )כו, טו
כמבואר , ומשמש רבותיו שמעיה ואבטליו� לקבל תורה מפיה�, ומקרב את הבריות לתורה

 ::)ד� לה(ג דיומא "ובפ .)פסחי� סו(בפרק אלו דברי� 



ן  100 ו נ ב ל ן  י   י

   משנה יג
ָמא, ה אֹוֵמרהּוא ָהיָ  ֵמהּ , ְנַגד ׂשְ ְקָטָלא , ּוְדָלא ָיֵליף. ָיֵסיף, ּוְדָלא מֹוִסיף. ֲאַבד ׂשְ

ב א. ַחּיָ ַתּגָ ׂש ּבְ ּמֵ ּתַ   : ֳחָלף, ּוְדִאׂשְ

] ב[', נגד שמא וכו] א[ונקט תלתא בבי . קתני לה" על התורה"משו� . "הוא היה אומר"
וחד על , וחד על העבודה, חד על התורה. 'וכוודאשתמש ] ג[' ודלא ילי� וכו', ודלא מוסי� וכו

ועוד אני אומר שקבע . וכדאפרש" על התורה"וכלהו משו� , גמילות חסדי� בי� אד� לרעהו
ולכ� הניחה בלשו� , לפרש משנתו הראשונה] כדי[רבינו משנה זו שאמר הלל בלשו� תרגו� 

תחלה שתי המשניות  היה שונה, ואילו לא היתה פירוש למשנה שלפניה. תרגו� כמו פירוש
 .וכ" פירושה, וזאת היה קובע באחרונה, שאמר בלשו� הקדש

  ח המתגאה ואיננו הול� ללמוד אצל הגדול ממנו"ת

ובהיותו חכ� גדול , מי שמכוי� לעשות לו ש� בתורתו ובחכמתו. "נגד שמא אבד שמיה"
שיאבד , "בד שמיהא"עונשו , יבז בעיניו לעשות לו רב ולהורות לפניו כי מבקש גדולות לעצמו

ולאו למימרא שכל עצמו אינו לומד אלא כדי שיעלה . שמו הטוב שכבר קנה לעצמו בחכמתו
אלא בלומד לש� ". ודאשתמש בתגא חל�"כ היינו סיפא "דא; יעזוב תורתו, וא� לא, לגדולה
ואפילו כשיושב בשפל נמי אינו מבטל , תמימה ונותנת חיי עד' ויודע כי תורת ה, שמי�
ואינו נכנע מפני חכ� אחר לדו� ולהורות , אלא שממדתו לחוש על כבודו ועל שמו, תורתו
עונשו . שדורש במקהלות כדי שיתפרס� וימש" שמו בי� בני אד�, "נגד שמא"והיינו , לפניו

הוי "ששנה , ולפרש רישא דמשנה קמייתא נקט לה. שכבר קנה לו בחכמתו" אבד שמיה"
לשמוע מפיו דבר , ל שהיה אהר� שמח ברבנותו של משהוכדפירישת לעי, "מתלמידיו של אהר�

ולאו כולי , ששמח בלבו בגדולת אחיו, ומדתו של אהר� היתה חסידות גדולה. ותורותיו' ה
". מתלמידיו של אהר�"אלא , "הוי כאהר�"ולכ� לא שנה . עלמא אפשר להו להגיע למדרגה זו

וככה , לעשות ש�] כדי[ידיו לא ילמדו תלמ, שא� רב� שמח ללמוד מפי אחיו הקט� ממנו
מתרחק מ� הכבוד ואינו מגיס לבו " )ו, אבות(וכדתני הת� , תהיה ג� אתה ענוות� ושפל רוח 

 ".בתלמודו ואינו שמח בהוראה

למדתי ויודע אני כל "ואומר , מי שאינו מוסי� על תלמודו ועל מעשיו. "ודלא מוסיף יסיף"
ולפרושי . עונשו שיאס� אל עמיו; "?י ומעשיומה לי להוסי� על תלמוד, מה שחוייבתי לדעת

ופירשנו כי השלו� הוא ". אוהב שלו� ורוד� שלו�"ששנה , מציעתא דמשנה קמייתא נקט לה
ועל גמילות "וכדפרישית בבבא , ודרכי החסד כוללי� תורה ועבודה, תכלית כל דרכי החסד

י� כל הקהל יכולי� לפי שא, וש� אמרנו שלא נכתבו דרכי� הללו מפורשי� בתורה". חסדי�
, ותנא דידי� מיירי ביכול להוסי�. דיו לעמוד על האמת, ומי שאי� בכחו להוסי�. לעמוד בה�

כלומר ראוי לו ". יסי�"ועלה קאמר , ואומר די כשאעמוד על די� התורה, אלא שאינו רוצה
�לפי שעיקר לידת האד� ושהוא חי תחת השמש הוא לתק� נפשו ולהעתיקנה ממדרגה , שיאס

ומי שאינו חפ� בזה אי� יתרו� בעמלו שיעמול תחת . ולעשות כל אשר בכחו לעשות, למדרגה
כי מה " )יג, על משלי ד(א "ל דומי� להפליא לדברי הגר"דברי� הנ: הערת המגיה. [השמש

וא� לא . ולכ� צרי" תמיד להתחזק. שהאד� חי הוא כדי לשבור המדה שלא שבר עד הנה
איש איש , ודאי אפשר ששני גדולי עול� כיוונו לאותו הדבר. ל"עכ" ?למה לו חיי�, יתחזק

והוא , ח"א למשלי בשנת תקנ"וביאור הגר, ל"נדפס בשנת תקה" יי� לבנו�"אבל כיו� ש. במקומו
א "שמא אפשר לומר שהגר, א זמ� קצר לפני פטירתו"מ שקלאוור אצל הגר"ממה שלמד רמ

 ]?ונהנה מ� אמירה זו" יי� לבנו�"למד בספר 

  נע מללמד לאחרי�הנמ

, מי שיש בידו תורה וחכמה ואינו רוצה ללמד תורתו לאחרי�. "ודלא יליף קטלא חייב"
כלומר ראוי לו שיפול בחרב וימות שהוא , קטלא חייב, להודיע� מוסר השכל ותוכחות חיי�

אוהב את הבריות ומקרב� "ששנה במשנה ראשונה , ומשו� סיפא תני לה. קשה ממיתת עצמו
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ומתניתי� . וזהו חסידות גדולה, י אהבתו את הבריות יתקרבו לתורה"פירשנו שעו, "לתורה
, "קטלא חייב"ומשו� הכי , מיירי שאינו רוצה להעמיד זולתו על האמת ועל השלו�] דיד�[

 .ככה ראוי שיפול ביד אד� ויהרג, שכמו שהוא מונע אור החיי� מ� הנפשות

  אי� ללמוד תורה לש� הנאה אישית וכבוד

ה� בתנאי שיגדלוהו לרב , המלמד תורה ברבי� בשביל הנאה ".ודאשתמש בתגא חלף"
פ שמלמד "אע, וא� לאו לא ילמד� תורה ומוסר, או שיתנו לו כס� וזהב, ולשופט עליה�

אי� בו , לפי שכל עצמו אינו עוסק בה אלא בשביל הנאת עצמו. רע מכול�] הוא[לאחרי� 
ואינו ש� על לב שהיא עטרת תפארת , רה תחת השמשומדמה כאילו טובה ושכ, כבוד התורה

, "חל�"ומשו� הכי . ב"ואור" ימי� לעוה, ז"ומקנה לו חיי הנפש וקרבת אלהי� בעוה, לאד�
צדוק אומר אל תעש� עטרה להתגדל ' ר" )ד, אבות(וכדתנ� , כלומר חל� והל" לו מ� העול� הבא

 )אבות א(וכ� שנה הלל ". מ� העול�הא למדת שכל הנהנה מדברי תורה נוטל חייו ', בה� וכו
"�והאי נמי משו� סיפא דמשנה ראשונה . אפרש לה )ד, אבות(והת� , "ודאשתמש בתגא חל

דדוקא כשמקרב� לתורה לפי שאוהב את , קאמר לה ששנה אוהב את הבריות ומקרב� לתורה
אבל כשמקרב� לתורה להנאתו , הבריות יחפו� בטובת� להאיר נפשותיה� באור החיי�

והא דנקט משל . אלא חל� נוטל חייו מ� העול�, אי� צור" לומר שאינו מקבל שכר, לכבודוו
תגא "ועוד דלא פירש ב? "ודאשתמש באורייתא"ולא תני בפירוש , "ודאשתמש בתגא"

שהמשתמש בה� , יראה לי שכלל במאמרו כל הכתרי�? סת�" תגא"אלא נקט " דאורייתא
�כתרי� ה� כתר תורה כתר כהונה כתר מלכות וכתר  שלשה" )ד"סו� פ(וכדתנ� , להנאתו חל

ניתנה ללמד " כתר תורה. "שכול� לא ניתנו להנאת העול� הזה, "ש� טוב עולה על גביה�
ניתנה לרצות את ישראל " כתר כהונה. "ולזכות הנפשות לחיי עול�, "דעת אלהי� באר�"

, בעד פרצת הזדו�ניתנה לגדור " כתר מלכות. "ולסלוח על עונותיה�, לאביה� שבשמי�
, שילמדו הע� ממעשיו המתוקני� לעשות כמוהו, "כתר ש� טוב. "'ולהנהיג את הע� בדרכי ה

אבל לא ניתנה כתר תורה להתגדל ולעשות בה קרדו� . ה במקומו"וכמו שיתבאר בעז
, א ב"שמו(וראיה מבני עלי . ד מתנות כהונה"ולא כתר כהונה לאכול הנאותיה שה� כ, לתאוותיו

כתר "ולא ניתנה . ראה מה שנאמר עליה� בעבור שהיו משתמשי� בכתר� להנאת� )כה(יב
וכאמרו על , לאסו� סגולת מלכי� ולהכניע עמי� תחתיו ולשבת בעליות מרווחי�" מלכות

ולא כתר ש� טוב שיכבדוהו בני ', וכו" כי אתה מתחרה בארז? התמלו"" )טו, ירמיה כב(יהויקי� 
והמליצות הולכות . ודאשתמש בתגא חל�"ועל כול� שנה . בדלהתכ] כדי[והול" בישרו , אד�

כנגד , "ודלא מוסי�", כנגד גמילת חסדי� שבתורה, "נגד שמא"המשנה הראשונה . על סדר
כנגד על גמילת חסדי� שבינו לבי� ', וכו" ודאשתמש' ודלא ילי� וכו", גמילת חסדי� שבעבודה

. וכ� העונשי� שהזכיר מוסיפי� והולכי�, ורוכול� השנויי� במשנה זו הולכי� מקל לחמ. חבירו
עוד תבי� שדברי שתי המשניות הללו ה� מ� הקצה . נשנו" על התורה"ואפילו הכי כלהו משו� 

" ונגד שמא. "ששמח בגדולת אחיו, היא קצה החסידות" הוי מתלמידיו של אהר�", אל הקצה
היא תכלית החסידות ' כוו" אוהב שלו�. "שאפילו לש� שמי� אינו עושה לו רב, הקצה השני

" אוהב את הבריות. "אינו רוצה בדר" החסד כלל" ודלא מוסי�", שרוד� אפילו אחר השלו�
ולפי שדברי . אי� למטה מה� ברוע, "ודלא ילי� ומשתמש בתגא. "אי� למעלה הימנה' וכו

שנה אותה בלשו� ארמי שהיה מורגל , המשנה השניה לא סגי בלאו הכי וחובה היא לכל אד�
  .ודעת לנבו� נקל. כלל
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   משנה יד
ֲאִני ְלַעְצִמי. ִמי ִלי, ִאם ֵאין ֲאִני ִלי, הּוא ָהָיה אֹוֵמר ְוִאם לא . ָמה ֲאִני, ּוְכׂשֶ

יו   : ֵאיָמָתי, ַעְכׂשָ

] ב[', א� אי� אני לי וכו] א[, ותני תלתא בבי, משו� על העבודה נקט לה. "הוא היה אומר"
מילת וחד על ג, וחד על העבודה, חד על התורה', עכשיו וכווא� לא ] ג[', וכשאני לעצמי וכו

 .וכדאפרש, כלהו משו� עבודה מתנייא ילו הכיואפ .חסדי�

כלומר א� לא אחוש לנפשי לקבל , תני לה "על התורה"משו� . "אם אין אני לי מי לי"
 שיטה האד� לבו לקבל חכמה, כי הדבר תלוי בחפ� הלב ?מי יושיעני, מי לי, תורה ומצוה

, לעשות כאשר תורני החכמה, להביא למוסר לבי "א� אי� אני לי", וכ� לעני� העבודה. ומוסר
ואי� לו מכריח מחוצה לו המושל עליו להטות , כי הבחירה מסורה ביד האד� ?מי יעשה לי
גדול "ש :)קידושי� מ(נה משו� על התורה לפי וועיקר הכו. ולכופו ללכת בדר" טובי�, לבו לתורה

ועד ווא� לבבי יחפו� ללכת ל ".על התורה"וכדפירשתי בבבא , "יא לידי מעשהתלמוד שמב
וכל מה ששנו התנאי� הראשוני�  ?"מי לי"וא� לאו , חכמי� ולהקשיב אז� לחכמה מוטב

, בשכבר עשה הוא את שלו ורצה בה�, "עשה ל" רב וקנה ל" חבר"כגו� , לעני� תורה ועבודה
 ?מי יעזור לו ,אבל א� אי� הוא לו

בתורה  מילת חסדי�וכולל ג, תני לה "מילת חסדי�על ג"משו� . "וכשאני לעצמי מה אני"
דודאי א� הוא , "וכשאני לי מה אני"ולהכי לא תני , בינו לבי� חבירו מילת חסדי�וג, ועבודה

ולעצמו היינו , "וכשאני לעצמי מה אני"אבל תני  .הרבה יש בידו לעשות צדק ומישרי�, לו
לכבוד " .)קידושי� לא(ל "כאמר� ז, ולשו� זה מורגל במשנה ובתלמוד .ולטובתושמכוו� לעצמו 
 :רושאיוהכי פ ".כהני� דורשי� מקרא זה לעצמ�שה" )ד"א מ"פ, מסכת שקלי�(, "עצמו הוא דורש

כרישא דמשנת  "על מנת"פ שאיני עובד בתנאי וב"אע, א� תורתי ועבודתי לקבל שכר
ומה , במה נחשב תורתי ועבודתי "?מה אני"בכל זאת , עהאלא בי� בטובה ובי� בר, אנטיגנוס

במציעתא דמשנת ' וכדפי, כי ראוי לי להתחסד ולעבוד מאהבה ומיראה ?פעלתי לכבוד קוני
א� אינני בתורתי כי א� לעצמי ולא , בינו לבי� חבירו מילת חסדי�וכ� לעני� ג. אנטיגנוס

א� לעצמי ולא אעמול להשיב רבי� וכמו כ� א� אינני בעבודתי כי , אקרב הבריות לתורה
 .וטע� הדברי� פירשנו למעלה ?במה אני נחשב ?מה אני, מעו� ולהוכיח� לעשות הטוב

  לא לדחות למחר מה שאפשר לעשות היו�

כלומר כל עת וכל רגע אתה חייב , תני לה "על העבודה"משו� . "?ואם לא עכשיו אימתי"
 ?תעשה "אימתי", מיד "א� לא עכשיו" כי, שי� טובי�לתק� נפש" ולהשלימה במצות ומע

וזה מוסר . ושמא תמות היו� ותל" ריק�, מי ערב ל" שתשיג יו� מחר ?שמא תאמר למחר
 .)שבת קנג( ".ושוב יו� אחד לפני מיתת""אליעזר ' ועלה שנה ר, גדול מאד לעני� תורה ועבודה

וג� הלל . "ימות מחרכל שכ� ישוב היו� פ� "השיב , וכששאלו תלמידיו מני� יודע מתי ימות
וכ� א� לא . ה"וכדאפרש הת� בעז, "ואל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנה"עצמו שנה 

אי� " ?ל� הבאשמא תאמר לעו', אימתי תעשה מצות ה, עכשיו כשאתה חי תחת השמש
א� לא "וכ� . והבא עול� הגמול, עול� המעשה ול� הזהכי הע, ב"לעוה "מעשה וחשבו�

אפילו ברור ל" שתארי"  ?שמא תאמר לעת זקנה ושיבה ?מתי תעשהאי, בילדות" "עכשיו
דאי לעני� התורה הא תנ� . קשה לתק� המעוות בימי הזקנה, א� הרעות לעשות בילדות", ימי�

, וא� לעני� המעשה ".לדיו כתובה על נייר מחוק ?זק� למה הוא דומה ]תורה[הלומד " )ה, אבות(
כעבות " )יח, ישעיה ה(כי , כ� קשה להסיר�, ב הימי�יותר שהשתרשו התכונות הרעות בלב ברו

אל תאמר לרע" ל" ושוב ומחר " )כח, משלי ג(והמל" שלמה אמר על זה במשליו  ".העגלה חטאה
וכל זה כלל . )ו"חלו� ט ,ידר ח( "ג� נעול" פרויפה בארנוהו בבית השני מס ".את� ויש את"

 .במליצתו הקצרה והטהורה
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   משנה טו
אי אֹוֵמר ּמַ ה תֹוָרְתָך ֶקַבע, ׂשַ ה. ֲעׂשֵ ה ַהְרּבֵ ל , ֱאמֹור ְמַעט ַוֲעׂשֵ ל ֶאת ּכָ ֶוֱהֵוי ְמַקּבֵ

ִנים ָיפֹות ֵסֶבר ּפָ   : ָהָאָדם ּבְ

 .כ� הזוג הזה, כמו שהזוגות הראשוני� השוו דבריה� וכדפירשתי במלתייהו. "שמאי אומר"
 .וכדאפרש, וחד על גמילות חכמי�, דהוחד על העבו, חד על התורה, ותני שמאי תלתא בבי

  עד שה� עיסוקו תמיד, לקבוע דברי תורה בלב

כלומר , עד שיעשנה קבע, שילמדנה בכל לב, משו� על התורה תני לה. "עשה תורתך קבע"
והיינו השמירה בלב שדברנו עליה  .לא ימוטו "כמסמרות נטועי�" )יא, קהלת יב(, קבועה בלבו

 .על לוח לבו "מכתב אלהי� חרות"יהיו כמו , � שמורי� וקבועי�שבהיות, "על התורה"בבבא 
ולכ� לא שנה  .וכמו שפירשנו ש�, "כתב� על לוח לב"" )ג, משלי ג( ח הקדשועל זה אמר ברו

מאיר אומר הוי ממעט בעסק ועסוק ' ר"וכדתנ� , או עסוק בתורה בקבע, למוד תורה בקביעות
, ולא יכנסו דבריה בלבו, יעסוק בקביעות בתורהואפשר ש, דלא מיירי בלימוד לחוד, "בתורה

עשה תורת" "אבל  .ומה שברור לו עתה יטיל בו ספק לאחר זמ�, ומה שלומד היו� שוכח מחר
כל קבוע כמחצה על " .)כתובות טו(ולשו� זה שגור בתלמוד כמו , היינו שיעשנה קבע בלב ":קבע

' והיו הדברי� האלה וגו" )ו, דברי� ו( וכמו שכתוב, ונאמר על דבר הקבוע תמיד במקומו, "מחצה
כי אי אפשר שיגיע אליה אלא כשיעסוק בה , יתקרי "חסיד"ומי שזוכה למדרגה זו  ".על לבב"

שבידוע לנו שעסק בה  "הוי מתלמידיו של אהר�"כ "ועלה שנה הלל ג .לשמה ומאהבתה
אבל מי  ".בלבוורא" ושמח "ד )יד, שמות ד(וכמו שהוכחנו למעלה מקרא , מאהבה לא להתגדל

 .לעול� לא יעשה תורתו קבע שהרי בוש לשאל פי חכמי� "נגד שמא"שהוא 

כלומר שיעשה מצות ומעשי� , תני לה "על העבודה"משו� . "אמור מעט ועשה הרבה"
שא� על מעשה חול הא , ועל כרח" בעשיית המצות מיירי. ואמריו יהיו מעוטי�, טובי� הרבה

כ מעשה הבל "ג] יכלול[ "עשה הרבה"כ בכלל "ותו דא. "רההוי ממעט בעסק ועסוק בתו"תנ� 
וכמו ששנה , אלא המשניות כול� בשביל תורה ועבודה וגמילות חסדי� נשנו .חלילה ?וסכלות

כי ה, לעבודה "חבר"ו, לתורה "רב"וממילא ידעינ� דמיירי ב, סת� "עשה ל" רב וקנה ל" חבר"
על  שו� הקדשבל "אמירה"שמלת , "אמור מעט"והיינו  .'בעבודת ה "ועשה הרבה" נמי

ואתה " )יג, בראשית לב( .כמו שהבטחת ,"חנני כאמרת"" )נח, תהלי� קיט(כמו , ההבטחה לעשות
וכלומר שיהיו מעשיו הטובי� רבי� ממה שיבטיח  .אתה הבטחת, "אמרת היטב איטיב עמ"

כל אלו ש, "למוד מעט, דרוש מעט"או , "דבר מעט"לא תני  ו� הכיומש, באמריו לעשות
אל תהיו "וכמו שרמזנו בבבא , מודה ולדבר בה דברי שכל ובינהינופלי� על הדרישה בתורה ול

תורה הרבה יתנו ל"  א� למדת" )'סו� ב, אבות(ל "וכאמר� ז, ואשרי המרבה בה�', וכו "כעבדי�
 .יתבאר יותר] משנה יז[ובמשנת שמעו� . "שכר הרבה

בי� אד�  מילת חסדי�משו� על ג. "ר פנים יפותבאדם בסהוהוי מקבל את כל "
יקבל� בסבר , שכשיבואו אליו לדבר עמו .שצרי" לגמול חסד זה ע� כל אד�, לחבירו תני לה

ולא יראה לשו� אד� הבא אליו , ושלבו נכו� עמה�, להראות� שאינ� עליו לטורח, פני� יפות
וכ� נוהג בי�  ".אד�האת כל "נקט , ולפי שזה נוהג בי� לעניי� בי� לעשירי� .פני� זעומי�

שעדיי� אינ" יודע מה , קבלהו בסבר פני� יפות ,שאפילו הרשע כשיבוא אלי", לצדיק בי� לרשע
ומתו" שתראה לו פני� , או יש לו די� ודברי� ?ושמא חפ� לעשות תשובה, בלבו לדבר עמ"

שמח י שתקבל כל אד� בסבר פני� יפות ת"וע .תתמו דבריו הטובי� ויחזור מדעתוסי, זעומי�
ותמשי" לב בני אד� אל , לב העשירי�] לשו� רוחב לב: הערת המגיה[לב העניי� ותרויח 

אבל א� הבא אלי" , כי לא תדע מה יש בפיה� לדבר, ודוקא כבוא� אלי" כול� שוי�. התורה
 ו� הכיומש, "וצא צא תאמר לו", לו פני� זעומי�] מנוקדת צירי' א[הראה , מדבר רשע וכסל

דהאי לאו כללא , "והוי מדבר ע� כל אד� בסבר פני� יפות"ולא תני ', וכו "והוי מקבל"תני 
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ומתו" דברי שלשה המשניות הסמוכות . ובמשנת רב� שמעו� ב� גמליאל יתבאר יותר .הוא
 .יתבאר שמשניותיה� של הלל ושמאי על דר" אחד ה� הולכי�
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   משנה טז
ְמִליֵאל ָהָיה אֹוֵמר ן ּגַ ה ְלָך ַרב, ַרּבָ ֵפקוְ , ֲעׂשֵ ק ִמן ַהּסָ ּלֵ ר , ִהְסּתַ ֵ ה ְלַעׂשּ ְרּבֶ ְוַאל ּתַ

  : ֳאָמדֹות

וכ� לא תני הכי גבי שמעו� , מדלא תני רב� גמליאל קבל מהלל ושמאי. "רבן גמליאל אומר"
יראה בעיני ששלשה התנאי� הללו לא אמרו דברי קבלה , וגבי רב� שמעו� ב� גמליאל, בנו

אלא כלהו קאתו לפרושי משנת , דבריה� מרבות�דאצטר" למתני שקבלו , שלא נשנו עדיי�
ורב� שמעו� ב� גמליאל , עו� בנו מציעתאמוש, רב� גמליאל מפרש רישא .שמאי דסליק מינה

וכל המשניות שבאו אחריה עד רב� , ב"וכ� משנת רבי דבריש פ .וכלהו אליבא דשמאי, סיפא
יוחנ� ב� זכאי חוזר ' ומר .וכול� לפרש משניותיה� של התנאי� הראשוני� נשנ, יוחנ� ב� זכאי

 .ה"ועוד אפרש בריש פרק שני בעז. ואמר שקבל מהלל ושמאי, ומתחיל סדר הקבלה

  לימוד תורה עד שתהיה ברורה וללא ספקות

ופירשנו שיעשה , "עשה תורת" קבע" :ששנה, רישא דמשנת שמאי קא מפרש. "עשה לך רב"
ויהיה כ� כשיעשה לו רב לדו� ולהורות  .ושתהיה שגורה בפיו בלי פקפוק, תורתו קבע בלבו

העושה תפלתו "אליעזר אומר ' ר :)ברכות כט(וכדתנ� , "קבע"והיינו לשו� , לפניו ועליו יסמו"
כל שתפלתו דומה עליו  ?מאי קבע] "י"ורש[בגמרא  �ומפרשי ".קבע אי� תפלתו תחנוני�

יוס� אמרו כל שאינו ורבה ורב  .כלומר חוק קבוע עליו להתפלל ולצאת ידי חובתו, כמשא
וכ� הכא שתהיה חקי  .כהיו� כ� אתמול כ� מחר, "קבע"והיינו לשו� , יכול לחדש בה דבר
אלא קבועי� יו� יו� תמיד על דר" , וג� לא יתחדשו לו ספקות ותשתנה, תורתו קבועי� בלבו

שכשהאד� סומ" על פלפולו ועל , ומפרש רב� גמליאל דקביעות התורה ברב תליא .אחד
 . ודואג מ� הטעות שמא לא ראה חוב לעצמו, תורתו מסופקת לו, סברתו

  יל� אצל רב לא רק כדי לקבל ממנו שמועות אלא ג� לברר לפניו מה שהתלמיד חידש

ופרישית הת� דלאו למימרא רב שיקבל ממנו , "עשה ל" רב"תני לעיל  )כבר(ויהושע ב� פרחיה 
להוציא דבר מדבר , דו� ולהורות לפניואלא ל, דמשנה שאינה צריכה היא, תורה מפי השמועה
, שמע מינה שאיננו קבלה שלא נשנית עדיי�, ומדהדר ותני לה. וכ� הכא, ולדמות דבר לדבר

 "עשה"והיינו , צרי" שיהיה לו רב "עשיית תורה קבע"דעיקר , לתא דשמאייאלא לפרושי מ
, "מידיו של אהר�הוי מתל"ודומיא דמשנתו של הלל ששנה  .שהוא בידו לעשות, דקאמר שמאי

והסתלק "והיינו דקתני . ופירשנו שיאחוז במדתו של אהר� ששמח בלבו ללמוד תורה מפי רב
, ה� במעשי� ;ופרושי המליצות וכיוצא, כלומר ה� בתורה לדעת החוקי� וההלכות, "מ� הספק

ויפה פירש  .ושאל פי חכ� ויגיד ל", אלא הסתלק ממנו, אל תכריע מדעת", כשיהיה ל" ספק
אלא כיו� , שלא תהא קובע עצמ" לדבר הלכה ועומד לבטח, והסתלק מ� הספק"ל "י ז"רש

 .ופירשנוהו לעיל, "דלאו בפירוש הוא אבעיא ליה למיזל קמי רביה

  פ אומד"חקירה הלכתית בעני� מעשר ע

ואפילו לעשר אומדות , כלומר הסתלק מ� הספק בכל מעשי". "ואל תרבה לעשר אומדות"
כי יותר טוב לקיי� המצוה  .אל תהי רגיל בכ", פ שאתה מרבה לתת ללוי ולעני"דאע, תרבהאל 

ודוקא מעשרות כמו תרומת מעשר  .שהוא המעשר במדה בצמצו�, כמו שהיא כתובה בתורה
לפי שלא נתנה התורה , אבל תרומה גדולה מצותה באומד, ומעשר ראשו� ושני ומעשר עני

ומשו� , "אי� תורמי� לא במדה ולא במשקל ולא במני�" )ז"א מ"פ תרומות( כדתנ�, שיעור לתרומה
ל פירש שהמפריש מעשרות מאומד אינו ניצל מ� "ורבינו עובדיה מברטנורא ז. הכי תני לעשר

וא� העדי� מעשרותיו  ;�מעשרותיו מתוקני� ופירותיו מקולקלי ,א� פוחת, הקלקלה
ולמה נשנית במסכתא זו , הוא דהויז יקשה א� מקלקל מעשרותיו איסורא "ולפ. מקולקלי�

ר "והחסיד כמהור. אפילו חד זימנא נמי לא ?"ואל תרבה"ועוד מאי  ?שהיא משנת חסידי�
כש�  בירא ליהפירש דמתניתי� אתיא כאבא אלעזר ב� גומל דס )ל"מהר(ל "יהודה ליווא זצ

א ווה, כ" תרומת מעשר נטלת באומד ובמחשבה, שתרומה גדולה נטלת באומד ובמחשבה
ורחוק בעיני לאוקמי מתניתי� . כדי להסתלק מ� הספק, "אל תרבה" ילו הכיואפ, למעשר הדי�
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המונה משובח והמודד משובח " )ה"ד מ"ש� פ(דתנ� ' וביותר נגד סת� מתני, אליבא דחד תנא
לכ� יראה לי דרבנ� נמי לא אסרי באומד . דאתיא כרבנ�, "ממנו והשוקל משובח משלשת�

והיינו  .דמצוה מ� המובחר לתרו� במדה ובמשקל בירא להואלא דס, ובמעשרבתרומת מעשר 
משמע , ואמרינ� עלה בירושלמי המונה משובח מ� התור� באומד', וכו "המונה משובח"דתני 

המרבה במעשר פירותיו מתוקני� " .)עירובי� נ( ואי משו� דתניא .דלרבנ� נמי מאומד שרי
וכשהפריש המעשר לא חשב , חל עליו "מעשר"ש� שהתוספת אי� , "ומעשרותיו מקולקלי�

מה שאי� כ� המעשר דאומד אינו מכוי�  .כ מה שהוסי� טבל הוא"וא, לתק� כי א� הנשאר לו
י המעשר כמו "ומה שמוסי� באומד� דעתו מעושר ע. אלא לעשר כדי�, להוסי� על המעשר

דתני  :)דנ(הו במנחות מי. ואי� בזה קלקול, הנשאר ונותנו ללוי בעי� יפה כחולי� מתוקני�
ותניא המרבה במעשרות , ופרי" הוי ליה מרבה במעשרות, תורמי� תאני� על הגרוגרות במני�

ומוקי לה בתרומת מעשר ואבא אליעזר ב� גומל , פירותיו מתוקני� ומעשרותיו מקולקלי�
 בשתי תרומות הכתוב מדבר, "ונחשב לכ� תרומתכ�"דתניא אבא אליעזר ב� גומל אומר , היא

כ"  ,כש� שתרומה גדולה נטלית באומד ובמחשבה .אחת תרומה גדולה ואחת תרומת מעשר
ומה תרומה גדולה בעי� יפה א� תרומת מעשר בעי� , תרומת מעשר נטלית באומד ובמחשבה

הא אבא אליעזר ב� , וא� אומד ומרבה במעשרות תרי מילי נינהו ]ל בגמרא ש�"עכ". [יפה
כוותיה דהוי ' והיא" מוקי תורמי� תאני� וכו, ד ומחשבהטלת באומיגומל לא אמר אלא שנ

ויראה לי דהכי פירושא כיו� דאבא אליעזר ב� גומל מקרא ילי� לאקושי . מרבה במעשרות
, כ כמו שתרומה גדולה שאי� לה שיעור"א, טלת באומדיתרומת מעשר לתרומה גדולה שנ

חל עליו ובעי� יפה  "רומהת"ש� , כל מה שמוסי� אפילו הרבה, וחטה אחת פוטרת כל הכרי
מה שמוסי� עי� יפה הוא וש� , פ שהתורה נתנה שיעור"תרומת מעשר אע וא הדי�ה, הוא נות�

שעל הכל חל ש� , ולכ� כשתור� תאני� על גרוגרת אי� זה מרבה במעשרות, חל עליו "תרומה"
ג אי� "כהדב, א"כגו� שהיה לו למדוד עשרה וטעה ומדד י ?והיכי דמי מרבה במעשרות .תרומה

שפיר מסיי� מה תרומה גדולה בעי� יפה א�  ולפירושנו זה. ש� מעשר חל עליו והוי טבל
דמההיא נפקא ליה דהתור� תאני� על גרוגרות אינו קרוי מרבה , תרומת מעשר בעי� יפה

ואי משו� , כ דלרבנ� באומד שרי"ל שאמרו ג"וראיתי לרבותינו בעלי התוספות זצ. במעשרות
אבל כשמתכוי� לאמוד יפה לא חשיב , תירצו דהיינו כשמרבה במתכוי� ,מרבה על המעשר

ונו ג� ה� וואפשר שכ ?ואיסור טבל להיכ� הול", דמכל מקו� מרבה, ואיני מבי� זה. מרבה
אלא , ומעתה לרבנ� נמי באומד שרי. בדבריה� לחלק בי� אומד למרבה על דר" שחלקנו אנחנו

אבל לכתחלה צרי" להפריש  .אלא חולי� הוא דהוי, שמה שמוסי� אי� ש� תרומה ומעשר עליו
, "ואל תרבה לעשר אומדות"ויפה שנה רב� גמליאל , במדה לפי שקבעה לה� התורה שיעור

והרב בעל . אל תרבה לעשות כ� מטעמא דאמר�, פ שמותר לתרו� ולעשר באומד"דאע
לשונו של משמע מ יולדעת. ל אסור א� שלא במתכוי�"� ז"ל כתב דלהרמב"ט ז"ויספות תו

אי� מעשרי� " )ד"הי א"מעשר פ 'הל(שכתב , � שהמעשר מאומד אינו מקלקל מעשרותיו"הרמב
והמרבה במעשרות  .וכל המדקדק בשיעור משובח .אלא במדה או במשקל או במני�, באומד

 "באומד"ד בירא ליהואי ס ".ופירותיו מתוקני�, שהרי הטבל מעורב בה�, מעשרותיו מקולקלי�
שכל ' אסור לעשר באומד אלא במדה וכו" :למימר וי ליההכי ה, לתא היאיחדא מ "מרבה"ו

לפי , אלא מילי מילי קאמר שאי� מעשרי� באומד .'וכו "המרבה במעשרות מעשרותיו מקולקלי�
ומשובח הוא דהוי אבל איסורא , והמדקדק בשיעור משובח. שנתנה תורה שיעור למעשר

וכ� נוטי� דבריו . מחמשי� מעשרותיו מקולקלי�שנות� ששה , והמרבה במעשרות .ליכא
תרומת מעשר אי� מפרישי� אותה באומד " )א"י הי"ג ה"תרומות פ 'הל(שכתב , בתרומת מעשר

משמע שאינו . "והשוקל משובח משניה�', עורה מפורש בתורה וכוישהרי ש, בזמ� הזה לוואפי
 .אה ליכ" נר .אבל א� הפריש באומד אי� תרומתו מקולקלת, אלא למצוה
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   משנה יז
נֹו אֹוֵמר ְמעֹון ּבְ י ֵבין ַהֲחָכִמים, ׂשִ ַדְלּתִ ל ָיַמי ּגָ א , ּכָ ְולא ָמָצאִתי ַלּגּוף טֹוב ֶאּלָ

ִתיָקה ר. ׂשְ ְדָרׂש הּוא ָהִעּקָ ה, ְולא ַהּמִ ֲעׂשֶ א ַהּמַ ה ְדָבִרים. ֶאּלָ ְרּבֶ ֵמִביא , ְוָכל ַהּמַ
  :ֵחְטא

, דתני אמור מעט ועשה הרבה, מציעתא דמשנת שמאי אתי לפרושי. "שמעון בנו אומר"
וקא מפרש שמעו� דכייל בה" מילתא עקרי� גדולי� בדרכי , "עבודה"ופירשנו שנשנית לעני� 

 .וכדאפרש, העבודה

  לא כל השותק נחשב לחכ�

כולל מדת השתיקה הטובה , ששנה שמאי "אמור מעט"כלומר האי . 'וכו "כל ימי גדלתי"
נאמ� שהמדה הזאת ] ראיה[ואני מצאתי במופת . "סייג לחכמה שתיקה" )ג, אבות(וכדתנ� , מאד

ושמעתי מפיה� , כי כל ימי גדלתי בי� החכמי� וראיתי מנהגיה� ומעשיה�, ראויה לחכמי�
ומדבריו אנו למדי� שאי�  .וברוב התבוננות נתברר לי שאי� טוב לגו� משתיקה, חכמה ומוסר

בר יושמחכמת לבו ד, כי הודיענו שהוא מצא דבר זה בנסיו�, מרבותיו דבריו דברי קבלה שקבל
פ שהגיו� תורה וחכמה "כלומר אע ".אמור מעט"שאל זה התכוי� במאמרו , לפרש דברי שמאי

ומי שלבו לב  .הנה לעניני הגו� כלומר בדברי� שה� לצרכי הגו� אי� טוב משתיקה, טוב מאד
וספורי המלכי�  שא ומת�כמו בעניני מ, י רשותובכלל זה כל דבר, חכ� ימעט דבריו בה�

והממעט בה� נות� , כי המרבה לדבר בה� מפריד מחשבתו מעניני חכמה ודעת, ושיחות בטלות
ואינו רוצה להסיח דעתו ממנה על , ואת פני מבי� חכמה, אות על עצמו שתורתו קבועה בלבו

מריו יודע דעת יקר רוח איש חוש" א" )כח(כז, משלי יז(ועל זה אמר שלמה  .ידי רוב אמרי�
בארנוהו ופה  "מעי� גני�"ובספרנו . "ג� אויל מחריש חכ� יחשב אוט� שפתיו נבו� .תבונה
, כמו בדברי תורה, כי לפעמי� ראוי להרבות אמרי�, יודע דעת "אמרי�"לא אמר חוש"  .נרמוז

כלומר . בכנוי "אמריוחוש" "על כ� אמר  ".להשיב אמרי� אמת לשולחי"" )כא, כב משלי(וכדכתיב 
ועד חכמי� וכי בשבתו ב .ואינו חוש" אמרי אמת, שממעט באמרי� הנוגעי� לו לצרכי חול

כי לפי  .איש יקר רוח איש תבונות, אז נדע שהוא איש יודע דעת ".ת בחו� תרונהוחכמ"
ג� "ומזה נולד טעות לבני אד� ש. שאוהב דעת ותבונה חוש" אמריו שלא להסיח דעתו מה�

לנבו� יחשב , דאוט� שפתיו מדבר דבר, בעיניה� "חכ� יחשב", וחוש" אמרי� "מחרישאויל 
אבל נבחי� הדבר א� . ולא כל אוט� שפתיו נבו�, שאי� כל מחריש חכ�, ולא כ� הוא .לה�

ורק כשבתו בישיבת יושבי קרנות חוש" , יושב ע� זקני אר� ונודע בשערי� דברי תורתו
ועד ואבל האויל שהוא משועמ� הדעת כל שכ� שמחריש ב .אז יקרא נבו� ואיש דעת, אמריו

ג� " פרובארנוהו בס, "ראמות לאויל חכמות בשער לא יפתח פיהו" )ז, ש� כד(וכאמרו , חכמי�
שכשמרבה אמרי� שוב אי� , ועלה קאמר רב� שמעו� שלא מצא לגו� טוב משתיקה ".נעול

 . החכמה מ� הלבכי רבוי הדברי� מסירי� מחשבות התורה ו, תורתו קבע בלבו

ושלמה השתמש בה הרבה בספר , ושעמד עליו במופת, נופל על ברור דבר "מצאתי"ומלת 
ובוטל "ובארנוהו למעלה בבבא ', וגו "ומוצא אני מר ממות את האשה" )כו, קהלת ז(כמו , קהלת

 .ועוד יתבאר בסו� משנה זו, "מדברי תורה

וגבי תורה לא , "ועשה הרבה"י כלומר הא דתני שמא. "ולא המדרש עיקר אלא המעשה"
א� למדת " )ב, אבות(וכדתנ� , ג שתלמוד תורה מצוה גדולה היא"ואע, "דרוש וחקור הרבה"תני 

 משמע ל�וק, "עבודה"משו� דשמאי תני מציעתא לעני� . "תורה הרבה נותני� ל" שכר הרבה
פ "כלומר אע "ולא המדרש עיקר אלא המעשה"וכדקאמר , דמעשה עדי� טובא מתלמוד

גדול " :)קידושי� מ(אלא , איננו עיקר עד שיחשב בפני עצמו ג� בלי מעשה, שהמדרש טוב מאד
על "וכבר פרישית הא מילתא בבבא  .וא� כ� המעשה עיקר, "תלמוד שמביא לידי מעשה

דאפילו במעשה התורה  ".ועשה הרבה"דקאמר שיי" נמי ל "אמור מעט"ולהכי  ".התורה
נאה  ,רבי"יאמרו עלי" , שא� תבטיח הרבה ותעשה מעט, " מעוטי� ממעשי"והמצוה יהיו דברי
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שתהיה נחשד שאי� פי" ולב" , ואתה מחלל כבוד שמי� ".אתה אומר ואי� אתה נאה מקיי�
 .ויאמרו אילו אוהב חכמה באמת כמו שמהלל אותה בפיו לא היה עובר על דברי עצמו, שוי�

והת� אפרש לה ', וכו "בה ממעשיו למה הוא דומהכל שחכמתו מרו" )ז"ג מי"פאבות (וכדתנ� 
 .ה"בעז

  וטע� שהדיבור מביא לידי חטא. ההבדל ביניה�, חטא ועו�

 .כי היא סייג לחכמה, תני רישא שאי� טוב משתיקה. "וכל המרבה דברים מביא חטא"
ותני השתא  .מכל מקו� א� בעל נפש הוא ימעט בדברי� כפי כחו, ומי שאינו נזהר בסייג זה

כל "כי , לא ינצל מ� החטא, עד� של בני אד�ושהוא איש דברי� בו, "כל המרבה דברי�ו"
. "מביא חטא"אלא , "כל המרבה דברי� חוטא"והתבונ� שלא אמר . "המרבה דברי� מביא חטא

, על ההבדל שבי� חטא לעו�, "ג� נעול"ונשענת על מה שיסדנו בספרנו , והמליצה צחה מאד
ופע�  "חטא"והזכירו פע� , קדקו חכמי� בדבריה�דבכל מקו� שועל פי ההבדל הזה תבי� 

שכול� , וכיוצא בזה, ב וגוררת עו�"יהודה הנשיא שנה בפ' כי רב� גמליאל בנו של ר ".עו�"
אמרנו שהחטאי� נטועי� בכל  .ל"וארמוז בקצרה דבר שהרחבנו בו בספר הנ .בחכמה נשנו

ושתיה� נטועי� בנפש , דר" לא טוב כי אי� חטא אלא נטייה מ� הדר" הטוב אל, הנפשות
 .האהבה והשנאה ודומיה�, הכעס והרצו�, כמו הגאוה והענוה, הכוללת הכחות והפוכי הכחות

 .לה לתשמישי החכמה �כי ה� ה� דרכי הנפש וצריכי, ואלה הכחות לא יסורו מ� הנפש לעול�
וא� ישנא , הרי שצריכה לשתיה�, "אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות", משל ל דר"ע

כי , איזו מה� הוא המושל בלב, והדבר תלוי ביצר הלב .מלאכה ויאהב רבנות חוטא בשתיה�
והנה דרכי . "ולב כסיל לשמאלו", ומושלי� בו דרכי הצדק "לב חכ� לימינו" )ב, קהלת י(

משלי (וכאמרו , כי חכמתו ודעתו מושלי� בלבו ,החטאי� נסתרי� בנפש החכ� לא יעלו על לבו

וא� יקרה עת שיסורו מחשבות  ".מעי� גני�"ויפה בארנוהו בספר , "את פני מבי� חכמה" )כד, יז
אפשר שירו� החטא הנסתר בנפש ויעלה על לבו וימשול עליו לפי , חכמתו ודעתו מעל פניו

וכוסה קלו� " )טז, יב משלי(ולהיפ" נאמר  ".וכסילי� מרי� קלו�" )לה, ג משלי(ז נאמר "ע, שעה
דומה , "אשר יעשה טוב ולא יחטא באר�כי אד� אי� צדיק " )כ, זקהלת (ולכ� נאמר  ".ערו�

וכל המרבה דברי� מביא "ועל זה שנה תנא דיד�  ".ויהי מורא שמי� עליכ�"לפירושנו בבבא 
, ואנכי מדבר בדברי� המותרי�, ומה בכ" א� איש דברי� אנכי"כלומר שמא תאמר  ".חטא

שהמרבה דברי הדיוטות מביא החטא הנסתר בנפשו אל לבו  ,דע ".ולה לא ימצא בשפתיווע
וראה שאי� טוב לגו� , והדבר עמוק הזה מצא שמעו� בחכמתו. וקרוב שיחטא בדבריו

כשישתמש בשתיקה  .והיא הטובה הגדולה שיעשה הגו� לנפשו, כי היא סייג לחכמה, משתיקה
ואי� זה דומה לשאר תשמישי  .עול� הזהיבלו� פיו ויאטו� שפתיו מדבר בעניני הגו� ודברי 

�, א� חכ� הוא לא יזיקו המעשי� הללו לחכמתו, פ שמרבי� לעסוק תחת השמש"שאע, הגו
והעיני� , עול� הזהוהרגלי� הרצי� לצרכי , כי הידי� העושות במלאכה .ולא יביאו החטא

בהיות בעליה� חכמי� וצדיקי� , הרואות והאזני� השומעות דברי� המותרי� לראות ולשמוע
ואזניה� משמוע , ועיניה� מראות ברע, ורגליה� מלרו� לרעה, ושומרי� ידיה� מעשות כל רע

כי בעת פעולת� דעת בעליה�  .שוב אי� סכנה שיחטיאו במעשיה� את הנפש ( שוא וכיוצא 
שהמרבה בו אפילו הוא חכ� גדול , מה שאי� כ� בדבור .ואת פניה� חכמה, מתישבת עליה�

כי צרי" שישי� דעתו ולבו , הדבור אי� דעתו מיושבת עליו בחכמהכי בעת  .וצדיק יביא חטא
, ובהיותו בחברת בני אד� וירבה לדבר .ואיננו עוד ברשות עצמו, על דבריו ועל ספוריו

פע� , פע� יענה קשות, פע� יכעס על אחד מה�, והשומעי� יתוכחו עמו כדר" המשיחי�
, יבאיש ריח זולתו, יוציא מלי� בלי דעתלפעמי� , ובהשתקעו ברוב שיחו, ילבי� פני אחד מה�

ועל ידי רוב דבריו הביא� אל  .וכיוצא חטאי� רבי� שהיו נסתרי� בנפשו, ילשי�, יגלה סוד
חוש" " )כז, משלי יז(וכאמרו , כי אי� דעתו של אד� מיושבת עליו אלא בשתיקה, לבו בלי דעת

 )יט, י משלי(ושלמה אמר  ".קהסייג לחכמה שתי"וכדתנ� , וכדפירשתי לעיל, "אמריו יודע דעת
ולפי שלבד . "מעי� גני�"ובארנוהו בספר , "ברוב דברי� לא יחדל פשע וחוש" שפתיו משכיל"
מי " )יג, תהלי� לד(לכ� כשזכר דוד דרכי החסידות ואמר , הדבור הרב אסור בעניני הרשות] זה[

 ".ויהיו חיי� לנפש"" )כב, משלי ג(כמו  "חפ� חיי�"ו ".האיש החפ� חיי� אוהב ימי� לראות טוב
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 )ז, תהלי� ד(כמו  "לראות טוב"ו .'וכו "גדולה תורה שהיא נותנת חיי�" )ו, אבות(ויתבאר במשנת 
, "טוב"שהיא רוח החכמה המתוארת , "'נסה עלינו אור פני" ה, רבי� אומרי� מי יראנו טוב"

שה� ה� המתנות היותר ', וכו "חביבי� ישראל שנת� לה� כלי חמדה" )ג, אבות(וכדאפרש במשנת 
  ".אוהב שלו� ורוד� שלו�" )א, אבות(וכדפירשתי בבבא , גדולות

וא� כמשמעו שלא ידבר , "נצור לשונ" מרע ושפתי" מדבר מרמה" )יד, דל תהלי�(החל ואמר 
, "סור מרע ועשה טוב" )ש�(שהרי סמ" לומר , מקרא שאינו צרי" הוא ?דברי נבלה ומרמה
כדר" , לומר יה לוה "לשונ" אל תדבר רע" ?"נצור לשונ" מרע"מאי  ועוד. ובכלל סור מרע ה�

לפי שכל המרבה , אלא פרט תחלה שמירת הלשו� והשפתי� אפילו בדברי רשות .כל המקראות
מיראת , מרע ( , ונהוג במדת השתיקה, והכי קאמר נצור לשונ" בי� חומותיה .לדבר מביא חטא

כי ברוב דברי� תבוא לידי  .מיראת המרמה, מדבר מרמה (  ונצור שפתי" ואטו� אות� .הרע
וההזהר מ� , תווהיינו שמירת המצו', וגו "סור מרע"והדר קאמר . דבר רע ומרמה כמו שבארנו

שדברנו עליה� , שה� דרכי החסידות הגמורות, "בקש שלו� ורדפהו"ואחריה� אמר  .העבירות
מי� עמוקי� עצה בלב "ו )ה, משלי כ(, וכל זה לפרש דברי שמאי הסתומי�. במשנתו של הלל

 ".ידלנה הואיש תבונ, איש
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   משנה יח
ְמִליֵאל אֹוֵמר ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׂשִ ה ְדָבִרים ָהעֹוָלם עֹוֵמד, ַרּבָ לׂשָ ין ְוַעל , ַעל ׂשְ ַעל ַהּדִ

לֹום ָ ּנֱֶאַמר , ָהֱאֶמת ְוַעל ַהׁשּ עֲ  )זכריה ח(ׂשֶ ׂשַ ְפטּו ּבְ לֹום ׂשִ ט ׂשָ ּפַ   : ֵריֶכםֱאֶמת ּוִמׂשְ

והוי מקבל " :ששנה, סיפא דמשנת שמאי אתו לפרושי. "רבן שמעון בן גמליאל אומר"
דבי� צדיק  .וכדפרישית לעיל, ולעני� גמילות חסדי� תני לה, "את כל אד� בסבר פני� יפות

וקאתי רב� שמעו� לפרושי  .ולשמוע מה ידבר אליו, ובי� רשע צרי" לקבל בסבר פני� יפות
שא� תאמר שדברי קבלה ה� שקבל  .ועל כרח" דמשו� לפרושי קאתי, לתא דשמאיימ

ולית  .שכבר היא שנוייה בריש פרקי� בש� שמעו� הצדיק, משנה שאינה צריכה היא, מרבותיו
, תני "תורה ועבודה וגמילות חסדי�"דשמעו� הצדיק , ל" למימר דמתניתי� פליגי� אהדדי

ר יסדנו בהקדמתנו שאי� טע� לעשות שכב, "די� ואמת ושלו�"ושמעו� ב� גמליאל תני 
ולא  .אלא היא היא, שה� משנת חסידי� ודעת קדושי� ,מחלוקת במשניות המסכתא הזאת

כי , ומשו� הכי לא שנה בלשו� שמעו� הצדיק, ג אלא לפרש משנתו של שמאי"קאמר לה רשב
כולל ו, לו עומד על התורה ועל העבודה וגמילות חסדי�ושמעו� הצדיק הודיענו שהעול� כ

ויש תורה , כל אחד כפי דרכו, שכל עול� ועול� עומד על שלשה אלה, עליוני� ותחתוני�
 .ויש עבודות קבועות לתחתוני�, יש עבודה לעליוני�. ויש תורת האד�, למלאכי� ולצבאות

 .וכדפירשתי הת�, " ליה למתני תורה ועבודה וגמילות חסדי�יועל כ� אצטר. וכ� בדרכי החסד
לתת טע� לדברי שמאי , ג לא נחית אלא לפרושי דברי� שבי� אד� לחבירו"במה שאי� כ� רש

ג דהוי נמי תורה "דאע, להכי נקט דדי� ואמת ושלו�', וכו "והוי מקבל את כל אד�"שאמר 
, למדנו ממליצה זו דמיירי שלשת� על דר" שנוהגי� בי� בני אד�, מילת חסדי�ועבודה וג
 .וכדאפרש

  מצות הקמת בתי די� בישראל

וכדפרישית במשנת� של יהודה ב� טבאי ושמעו� ב� , תני לה "על העבודה"כנגד . "על הדין"
 )יח, דברי� טז(שנאמר , ואמרנו שהדי� מצוה ממצות התורה .ששנו דבריה� על הדי�, שטח

בצדק תשפוט " )טו, ויקרא יט(ונאמר , "ושפטו את הע� משפט צדק' שופטי� ושוטרי� וגו"
ואינו דומה למבטל מצות סוכה או לולב , רב� שמעו� שהעול� עומד עליו שמע ל�וקמ ".עמית"

אבל הדי� הוא אחד מ� העמודי�  .לא יתבטל יישובו של עול� ,פ שחוטא לשמי�"שאע
וה� לעשות משפט בעוברי� ובאנשי דמי� , ה� להציל עשוק מיד עושקו, שהעול� עומד עליו

ולכ� אמר על  ".ואיש את רעהו חיי� בלעו" )ב, אבות(, שא� אי� די� העול� הפקר .ומרמה
לא ידעו ולא יבינו בחשכה יתהלכו ימוטו כל מוסדי " )ה, תהלי� פב(תי די� ועושקי משפט ומעו

ימוטו כל "ויפה אמר . "עד מתי תשפטו עול ופני רשעי� תשאו סלה"ולעיל מינה אמר  ".אר�
ולכ� אמרו . שהעול� נשע� עליובנפול העמוד , כי באי� משפט ירגזו מוסדות תבל, "מוסדי אר�

כי יקו� אלהי� למשפט לשפוט תבל  ".א� אי� די� למטה יש די� למעלה" )ה, ר"דב(ל "ז
, ולפי שאתה חייב לעשות די� ולהציל עשוק מיד עושקו. כי מלאה חמס, במשפטיו הרעי�

ובא  ,שמא יש לו די� ודברי� ע� חבירו, צרי" אתה לקבל כל אד� הבא אלי" בסבר פני� יפות
וא� תראה לו פני� רעי� יסתתמו דבריו  .או שתצילהו מיד עושק ואיש זרוע ;אלי" לבקש די�
פ עלי" מוטל לעשות "שעכ, פ שהוא איש חוטא אי� בכ" כלו�"ואע .ויקר" עו�, ויצא בפחי נפש

וא� תשמע דבריו , לא אמרתי אלא על קבלת פניו ?מה תאמר שמא דבר עבירה מבקש. לו די�
ומדנקט די� שמע מינה . 'וכו "והוי מקבל"וכדפירשתי בבבא , תאמר לו "צא"אז  ,שלא כהוג�

, דדי� לא שיי" בעליוני�, עליוני� ותחתוני� כמו שמעו� הצדיק ,שאינו מדבר על העול� בכלל
ואינו אלא , אלא בבני אד� מיירי, ואי� חמס ועושק במרו�, שאי� יצר במלאכי� ובצבאות

 .לפרש דברי  שמאי

  "אמת"קראת התורה נ

שהתורה , במשנת שמעו� הצדיק שיתוכדפרי, תני לה "על התורה"כנגד . "ועל האמת"
אמת קנה " )כג, משלי כג(ונאמר , "תורה אמת היתה בפיהו" )ו, מלאכי ב( מרשנא, "אמת"מתוארת 
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וש� אמרנו שדרכי התורה הנגלי� , וסו� הכתוב מפרש ראשו ".ואל תמכור חכמה ומוסר ובינה
בדברי� שהתורה ] של אבות[ותנ� בפרק בתרא  .ה� דרכי האמת, ושחייבי� בה� הקהל כלו

לדבר , שצרי" כל חכ� מישראל להעמיד חבירו על האמת, "ומעמידו על האמת" :נקנית בה�
אוהב את הבריות ומקרב� " )א, תאבו(וכדתני הלל  .על לבו לקרבו אל התורה וללמדו דרכיה

פ" הולכי� יוהנוהגי� לה, ודרכי התורה הוא העמוד הגדול שהעול� עומד עליו ".לתורה
פו" מדר" החכמה קרוי יאלא כל דר" ה, ]בלבד[ שוא] דיבור[כי השקר אינו , בארחות שקר

 )קד, קיט(ואמר  ".תורת" אהבתיואתעבה שקר שנאתי " )קסג, תהלי� קיט(על כ� כתוב , "שקר"
דר" שקר הסר ממני ותורת" " )כט, קיט(ונאמר  ".מפקודי" אתבונ� על כ� שנאתי כל ארח שקר"

והעני� צח . )הלו� ח ,בדר ח(בחלק הראשו�  "ג� נעול"לונו לדרוש על זה בספרנו יוכבר הח ".חנני
צרי" , ולפי שאתה חייב להעמיד בני אד� על האמת. מאד אבל אי� זה המקו� להארי" בענינו

שמא חפ� ממ" שתלמדהו דרכי האמת להתקרב , ר פני� יפות כל הבא אלי"באתה לקבל בס
וא�  .אולי שב מדעתו הוא ותוכל לקרבו תחת כנפי השכינה, ואפילו יהיה חוטא וכסיל .לתורה

על "ולא תני  "אמת"ומדנקט . והיה ב" חטא, לא תסביר לו פני� בבואו אלי" יצא בבושת פני�
דלא שיי"  .ינה שאי� דבריו כוללי� עליוני� ותחתוני� כמו שמעו� הצדיקשמע מ, "התורה

לא בעליוני� , והיינו בתחתוני� בעלי יצר האוהבי� ארחות שקר, אלא כשיש שקר "אמת"
, כי תורת� קבועה בקרב�, שאי� ש� פיתויי התאוה וארחות שקר, השוכני� בעול� האמת

 .נת שמאי הוא דנקיט להאלא לפרושי מש .וכדפירשתי במשנתו של שמעו�

  לקבל כל אד� בסבר פני� יפות

אוהב שלו� ורוד� "וכדפרישית בבבא , תני לה מילת חסדי�משו� על ג. "ועל השלום"
, "תורת חסד"ובעבור דרכי� אלו נקראת התורה , שדרכי השלו� ה� תכלית החסידות ".שלו�
 ".ומעמידו על השלו�" )ו, אבות(ותנ� בפרק בתרא . "ותורת חסד על לשונה" )כו, משלי לא(כדר" 

ובכלל השלו� הוא אהבת הבריות לתוו" , שצרי" כל חכ� בישראל להבי� לחבירו דרכי השלו�
וכדפירשתי , וכמו שאמרו על אהר� הכה� הגדול, ולעשות שלו� בי� אד� לחבירו, שלו� ביניה�

אתי ורבי� השיב  בשלו� ובמישור הל"" )ו, מלאכי ב(שעליו נאמר , "אוהב את הבריות"בבבא 
כי בתורתו ובתוכחותיו היה משקיט , נמי בכלל השלו� הוא "ורבי� השיב מעו�". "מעו�

ד השלישי שהעול� מווהשלו� הוא ע. מלחמת התאוה והיצר בלב בני אד� והחזיר� למוטב
ולכ� צרי" אתה  ".א� אי� שלו� אי� כלו�" )ו, ויקרא כו, י בש� תורת כהני�"רש(כי , עומד עליו

ושמא הבא אלי" מבקש ממ"  .לקבל כל אד� בספר פני� יפות להמשיכו אלי" בעבותות אהבה
או שמבקש לשמוע מפי" דרכי החסד , שתעשה שלו� בינו ובי� חבירו שמתקוטט עמו

, וכשלא תקבלהו בפני� יפות יבהל מפני" .ואי� חסד גדול מזה, ותוכל להשיבו מעו�, והשלו�
כדתני  מילת חסדי�והיינו נמי דנקט שלו� ולא תני על ג. מעט השלו� בישראלואתה הגור� ל
דלא שיי" שלו� אלא , לאשמועינ� שאי� משנתו כוללת עליוני� ותחתוני�, שמעו� הצדיק

, וכל זה לא שיי" בעליוני� שה� מלאכי שלו� .או מלחמה פנימית, במקו� שיש קטטה ותחרות
וכ� אי� יצר , ואי� ביניה� קנאה ושנאה ותחרות ".מרומיועושה שלו� ב" )ב, איוב כה( כדכתיב

ולפרושי משנת , ועל כרח" לא מיירי אלא בי� אד� לחבירו, במלאכי� ולא מלחמה פנימית
ושבחכמה שנה שמעו� הצדיק תורה , הא למדת שאי� שתי המשניות חולקות זו ע� זו. שמאי

ולשו� חכמי� " )יח, משלי יב(. לו�ג די� ואמת וש"ובתבונה שנה רשב, מילת חסדי�ועבודה וג
 ".מרפא

  "שלו�"ושהמשפט נקרא " אמת"טע� שהובא כא� פסוק להוכיח שהדי� נקרא 

, ל ראיתי שכתב"י ז"בפירוש רש. "שנאמר אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם"
דודאי לא צרי" קרא שהעול� עומד , ודעתי נוטה לגירסא זו. במשנה טברייני� אי� ש� פסוק

משו� , ולא מייתי קרא, שהרי שמעו� הצדיק תני נמי שעליה� העול� עומד, לועל שלשה א
ומסברא ידענו שא� יתבטלו אי� תקומה , שהתורה והנביאי� כול� מעידי� שה� תכלית הכל

דאמת ושלו� היינו  .נראה לי דלא מייתי ליה אלא משו� די�, ולגרסתנו שיש פסוק. לעול�
ועלה , לושקול כנגד הכ, � הוא פרט מפרטי העבודהאבל די .מילת חסדי�תורה ועבודה וג

ה שא� "ב 'והבטיח� ה, דקרא נאמר כששבו מגלות בבל' וגו "אמת ומשפט"קאמר שנאמר 
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 .אמת איש את רעהו ואלה הדברי� אשר תעשו דבר" )טז, זכריה ח(ואמר , ישובו יהיו לו לע�
ק "עמא אמרינ� בפומהאי ט, סמו" "משפט שלו�"ו ".אמת ומשפט שלו� שפטו בשעריכ�

והלא , שנאמר אמת ומשפט שלו�, יהושע ב� קרחה אומר מצוה לבצוע' ר" ):זו(דסנהדרי� 
אלמא  ".צועיהוי אומר זה ב ?שלו� יש בואלא איזה משפט ש !במקו� שיש משפט אי� שלו�

כ "וא .ונגינת טע� מורי� על הסמיכות] ניקוד פתח[והנקודה , חד מילתא הוא "משפט שלו�"ד
ובפרשה שלפניה  .אלא כדאמר� דלא מייתי קרא אלא משו� די�, לא נפקי תלתא מהאי קרא

ונותנת לו "בבבא  )אבות(ני� יתבאר בפרק בתרא עוה. "משפט אמת שפוטו" )ט, ז זכריה(כתוב 
פ "האחד מה שישפטו השופטי� ע, ונודע שיש שני מיני משפטי� ".מלכות וממשלה וחקור די�

וה� משפטי� , הגדול והמלכי� לעשות סייג לתורה ית די�מה שישפטו בוהשני , התורה
אמר , ולכ� בפרשה הראשונה שמדבר ע� כלל השופטי�. נפלאי� בדרכי החסד והשלו�

ובפרשה השניה מדבר על . כי משפטי אמת ה� משפטי התורה הנגלי�, "משפט אמת שפוטו"
שהרי , שהעול� עומד על הדי�והוכיח מפסוק זה  ".משפט שלו� שפטו"אמר , משפטי חסד

  .הכתוב מבטיח שיהיו לו לע� א� יעשו משפט שלו� בשעריה�

 א סליק פרק

  

   



ן   ו נ ב ל ן  י  113  י

  פרק שני

   משנה א
י אֹוֵמר בֹור לֹו ָהָאָדם, ַרּבִ ּיָ ָרה ׂשֶ יָה , ֵאיזֹוִהי ֶדֶרְך ְיׂשָ ִהיא ִתְפֶאֶרת ְלעֹוׂשֶ ּכל ׂשֶ

ַבֲחמּוָרה. ְוִתְפֶאֶרת לֹו ִמן ָהָאָדם ה ּכְ ִמְצָוה ַקּלָ ה יֹוֵדַע , ֶוֱהֵוי ָזִהיר ּבְ ֵאין ַאּתָ ׂשֶ
ל ִמְצֹות ָכָרן ׂשֶ ן ׂשְ ב ֶהְפֵסד מִ . ַמּתַ ֵ ָכָרהּ ֶוֱהֵוי ְמַחׁשּ ֶנֶגד ׂשְ ַכר ֲעֵבָרה , ְצָוה ּכְ וׂשְ

ֶנֶגד ֶהְפֵסָדהּ  ה ָבא ִליֵדי ֲעֵבָרה. ּכְ ה ְדָבִרים ְוִאי ַאּתָ לׂשָ ׂשְ ל ּבִ ּכֵ ע ַמה , ְוִהְסּתַ ּדַ
ךְ  ַמְעָלה ִמּמָ ִבין, ַעִין רֹוָאה ְואֶזן ׂשֹוַמַעת, ּלְ ֶפר ִנְכּתָ ּסֵ יָך ּבַ   : ְוָכל ַמֲעׂשֶ

  רהסדר הקבלה של מסירת התו 
  יהודה הנשיא' וענותנותו של ר

, כמו ששלשה תנאי� האחרוני� השנויי� בפרק ראשו� לפרש דברי שמאי באו. "רבי אומר"
כ לפרש דברי התנאי� הראשוני� "ג, כ� דברי התנאי� השנויי� בפרק זה עד רבי יוחנ� ב� זכאי

רב� יוחנ� ב� זכאי "כדתנ� , יוחנ� ב� זכאי חוזר ומתחיל שלשלת הקבלה' שהרי מר .שנו משנת�
פ "אע, ולא תני הכי גבי רב� גמליאל ושמעו� בנו ורב� שמעו� ב� גמליאל ".קבל מהלל ושמאי

וכדאמרינ� , כי ה� בני בניו של הלל הזק� ונהגו נשיאות בישראל, שכול� קבלו מהלל ושמאי
א שנו לפי של ".הלל ושמעו� גמליאל ושמעו� נהגו נשיאות לפני הבית מאה שנה" ).טו(בשבת 

יהודה הנשיא בנו ' שהוא ר, הכי נמי רבי דמתניתי�, ]שקבלו מדורות רבותיה�" [קבלה"דברי 
' ורב� גמליאל בנו של ר, של רב� שמעו� ב� גמליאל שקבל תורה מאביו ונהג נשיאות בישראל

לא אמר , שקבל תורה מרבי ונהג אחריו נשיאות, יהודה הנשיא השנוי במשנה שלאחריה
יוחנ� ' וכ� שאר המשניות עד ר .לפי שלא באו אלא לפרש דברי הראשוני�, דבריה� "שקבלו"

, שכל אחד מה� שנה שלשה דברי�, יוחנ�' מה שאי� כ� חמשה תלמידי ר. ב� זכאי לפרש באו
הוצר" להודיע ממי , ה"וכדבעינ� לפרושי בעז, �חד בתורה וחד בעבודה וחד בגמילות חסדי

, ועל כ� הוצר" להודיע שג� רב� יוחנ� מ� המקבלי�, יוחנ� ב� זכאי' ואמר שה� תלמידי ר .קבלו
ה עד תלמידי רב� "לה ממשה רבינו עוומעתה שלמה שלשלת הקבלה כ. ושקבל מהלל ושמאי

כי חמשה , ומה� ואיל" לא הוצר" להודיע יותר. ושקבל מהלל ושמאי, יוחנ� מ� המקבלי�
ומפורסמי� בכל ישראל כי כל חכמי , שהתלמידי� הללו ותלמידיה� היו בימי רבינו הקדו

שמעו� ' יהודה ור' מאיר ור' ישמעאל ור' ב� יוס� ור בי עקיבאכמו ר, ישראל קבלו מה� תורת�
, ומרוב ענותנותו של רבינו הקדוש לא תלה סדר הקבלה בו ובאבותיו .נחמיה וכיוצא' ור

מה� יוצא תורה שהוא האיש שזכה לסדר סדרי משנה ש, פ שממנו יצאה עיקר התורה"ואע
כי מפורס� , אבל הזכיר רב� יוחנ� ותלמידיו שלא תסתפק סדר הקבלה .לכל ישראל עד היו�

 .הדבר שג� הוא קבל מ� התלמידי� הללו ותלמידיה�

  .כוחות הנפש שוני� ה� בני בני אד�
  ויש לפני� משורת הדי� ממה שהתורה לא חייבה בה את כול�

  לתבונה יתרהצריכי� , בחסדיו' כדי להכיר דרכי ה

ופירושי� , דברי רבינו הקדוש סתומי� וחתומי�. "איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם"
ואנכי באתי לפרש מליצותיה על פי  .ל על המשנה הזאת"רבי� כתבו מפרשי המסכתא זצ

] א[, ויש במשנה זו ארבע בבות. הכללי� שיסדתי על אות� המליצות עצמ� הכתובי� במקרא
. 'והסתכל בשלשה דברי� וכו] ד[', והוי מחשב וכו] ג[', והוי זהיר וכו] ב[', כואיזוהי דר" ישרה ו

ומציעתא קמייתא לפרש רישא דמשנת , ואומר אני דרישא לפרושי משנתו של שמעו� הצדיק
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וסיפא לפרש סיפא דמשנת , ייתא לפרש מציעתא דאנטיגנוסרומציעתא בת .אנטיגנוס
כי , ואמרנו שהיא נוהגת בכל הדברי�, סדי� בפרק קמאוכבר פירשנו עני� גמילות ח .אנטיגנוס

ודרכי התורה הנסתרי� ה�  .דרכי התורה המפורשי� ושנצטוו עליה� הקהל כלו ה� דרכי אמת
וזה אי  .שא� היו מפורשי� היו כול� חייבי� בה�, ושעל כ� לא נתפרשו בתורה, דרכי החסד

, לפי שהנפשות נבדלות זו מזו, עשות�כי יש דברי� שאי� כל אד� יכול לעמוד עליה� ול, אפשר
, בזאת נטועה כח גבורה גדולה, ובזו קט�, בזו כח שכל גדול; ואי� כחותיה� במשקל אחד

לכ� מה , ולפי שהמעשי� מסתעפי� מ� הכחות הנפשיות, וכ� בכל הכחות .ובאחרת מעוטה
ג� "נו בספר וכמו שבאר, ג� אינו חייב לעשותו ,שיש ביד אחד לעשותו אי� ביד אחר לעשותו

יוכל לאחוז , ומי האיש החפ� להתחסד, ודרכי החסד רבי�. )בלו� ח ,דדר ח(בבית הראשו�  "נעול
ד משל כשימצא בעצמו שחננו אלהי� שכל ובינה "ע. וכדאפרש, באחד מדרכיה ללכת בה

כשימצא בעצמו . יוכל לקרב את הבריות לתורה וללמד� חכמה ומוסר, גדולה ויפיק תבונות
וכ� אמרנו ש� . וכ� כל כיוצא בזה, יוכל להלח� בעד עמו, בוריהי� לב אמי� וגשחננו אל

זו לפני� משורת  ,והישר" )יח, י לדברי� ו"רש(וכדאמרינ� , שתואר ישר על הנוהג בדרכי החסד
שמתחסד לעשות דברי� שאי� הקהל כלו חייבי� , ולפני� משורת הדי� היינו דרכי חסד ".הדי�

יצפו� לישרי� " )ז, משלי ב(עליו אמר , ולכ� זה התאר נכבד מאד .בה� מצד הדי� המפורש בתורה
ה נאמר "ב 'ועל ה ".ולישרי לב שמחה" )יא, זתהלי� צ(. ה"ויתבאר במסכתא זו בעז, "תושיה

 ".ע� חסיד תתחסד" )כו, תהלי� יח(וכאמרו , ה רב חסד"כי הוא ב, "צדיק וישר הוא" )ד, דברי� לב(
יתבאר יותר ג� ההבדל שבי� חסיד  "ומכשרתו להיות צדיק וחסיד ישר ונאמ�" )ו, אבות(ובבבא 

 תהלי�(, "ולישרי לב שמחה" )יא, תהלי� צז(כמו , ועל כ� סמו" ללב, כי היושר הוא בדעות .לישר

כי צרי" בינה יתירה  ".'ויתבוננו חסדי ה"ולכ� נאמר אחריו , "יראו ישרי� וישמחו" )מג(מב, קז
ג� "וכבר הודענו בפתיחתנו הראשונה לספר  .שה� דרכי החסד הנפלאי�' לעמוד על חסדי ה

. כי היי� ישמח לב, ועל כ� נמשלה הבינה בכתבי הקדש ליי�, על הבינה "שמחה"שתאר , "נעול
ומ� המעט שדברנו יצא כנגה פירוש דברי , להעלות� פה על ספר והדברי� רחבי� לא אוכל

או , דרבינו הקדוש ראה שבתורה ועבודה אי� לאד� ברירה לומר אעשה זאת או זאת .המשנה
כי צרי" כל אחד לקיי� המצות כול� ולהזהר מ� העבירות כול� כמו , אעשה דבר זה כ" או כ"

לבד  .עליה� אי� להוסי� ומה� אי� לגרוע, השה� כתובי� בתורה ומקובלי� בפירוש� פה אל פ
, ואי אפשר שאד� אחד ינהג בכל דרכי החסד, גמילות חסדי� שאי� כל בני אד� חייבי� בה�

ואי� כל נפש בעלת הכחות כול� בהפלגה  ,וכמו שאמרנו שלקיי� דבר מה� צרי" כח גדול בנפש
איזו מה� יבור לו , ולכ� כל אחד מבני אד� כשידבנו לבו ללכת באחד מ� הדרכי� האלו .גדולה

היינו לפני� משורת הדי�  "וישרה". ועלה תני איזוהי דר" ישרה שיבור לו האד� .להדבק בו
 .וכדפרישית

  "תפארת"ושל , "קדש"ביאורו של 

יופי "ובו פירשתי לשונות , "מגדל הלבנו�"יש לי חיבור קראתיו  .'וכו "כל שהיא תפארת"
, וכללי� רבי� כתובי� בו .ובמה נבדלי� זו מזו, על מה הוראת כל אחד, "ותפארת הוד והדר

הוד והדר לפניו " )ו, תהלי� צו(כמו , ה"ב 'וג� הודענו בו על מה ה� מורי� כשה� סמוכי� אל ה
ופה  .חפ� באמת משמחי� לב כל ,ופירשנו כל המקראות על דר" אחד ".עוז ותפארת במקדשו

קרויה בכל , שהיא ההנהגה המופתית, ע� ישראל 'ארמוז לבד שההנהגה העליונה שבה נוהג ה
ולכ� ישראל שמונהגי� כ" נאמר , ודרכי ההנהגה הזאת ה� דרכי הקדש ".תפארת"המקרא 

כי הנפלאות כמו אור הנבואה  ".ואת� תהיו לי ממלכת כהני� וגוי קדוש" )ו, שמות יט(עליה� 
' וגו "אלהי� בקדש דרכ"" )יז(יד, תהלי� עז(עליה� אמר , "קדש"והנסי� בכלל� ה�  הקדש חורו

, וממי� זה תורת ישראל שדרכיה בקדש ".גאלת בזרוע עמ"' אתה האל עושה פלא וגו"וסמ" 
בפרק  עקיבא' על כ� דרש ר ".תפארת"ולכ� היא , קול הדעתיכלה חקי� ומשפטי� נפלאי� מש

ששתיה� בכלל , כוללת דרכי אמת ודרכי חסד "הגדולה והגבורה' ל" ה" ).ד� נחברכות (הרואה 
צדק ומשפט מכו� כסא" חסד ואמת יקדמו " )יח( טו, תהלי� פט(וזהו שאמר המשורר  ".התפארת"

וחת� כי , באור פני" יהלכו�' ה' אשרי הע� וגו"וסמ" , וחסד ואמת היא תורת ישראל ".פני"
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 )ג, ש� סב(, "מעשה ידי להתפאר" )כא, ישעיה ס(ל נאמר ולכ� על ישרא. "תפארת עוזמו אתה
 . והדברי� צחי� מאד מבוארי� במקומ� ".'והיית עטרת תפארת ביד ה"

  "תפארת"חסידות נקראת 

עוד אלמד" כי מאותו הטע� עצמו כל דרכי החסידות הנפלאי� שינהגו בו ישרי לב קרויי� 
בעלו� " )יב, משלי כח(המל" שלמה אמר . ומקראות רבות יורו על היסוד הזה, "תפארת"במקרא 

כאמרו , ועלצו� צדיקי� היא דבקות אלהי� ".ובקו� רשעי� יחופש אד�, צדיקי� רבה תפארת
עליצות� כמו " )יד, חבקוק ג(וברשעי� נאמר  ".וצדיקי� ישמחו יעלצו לפני אלהי�" )ד, תהלי� סח(

וג� ילכו , ארחות חיי� ויבינו דרכיוישיגו ' י שהצדיקי� דבקי� בה"וע. "לאכול עני במסתר
ישחיתו , ביד� חהולהיפ" בקו� רשעי� ומושלי� כרצונ� ואי� מו. ואז רבה תפארת, בה�

ואז יחופש אד� בנרות ולא , וכאילו אינ� בני אד�, וידמו כבהמות במעשיה�. יתעיבו דרכיה�
פירוש שיארי"  ."שכל אד� הארי" אפו ותפארתו עבור כל פשע" )יא, משלי יט(ואמר , ימצא

ויעשה כ� לפעמי� להסתיר כעסו  .פה ולא אוכל לבאר זה, הוא מעשה השכל, האד� אפו
, ולהטיב עמו כאילו לא פשע בו "עבור על פשע"אבל  .או לטע� אחר, להנק� ממנו לעת אחר

 )י, הושע יד(וכאמרו , והנה לדעת אלה הדרכי� הנפלאי� צרי" בינה גדולה. "תפארת"זוהי מדת 
, ועל זה התפללו הנביאי� והקדושי� .'וגו "'חכ� ויב� אלה נבו� וידע� כי ישרי� דרכי המי "

דרכי" " )ד, התהלי� כ(ה אמר "ודוד ע ".הודיעני נא את דרכ"" )יג, שמות לג(כמאמר אדו� הנביאי� 
ורוצה , ועל זה שנה תנא דיד� שהאד� הרוצה לאחוז בדר" ישרה ".הודיעני אורחותי" למדני' ה

האחד יראה מה שהיא תפארת . צרי" להסתכל בשני דברי�, במה יזכה את ארחו לבור
ואי� טע� לפרש ". הלא בבט� עושני עשהו" )טו,איוב לא(כמו , יתבר"' ועושהו הוא ה, "לעושהו"
והיה לו לומר כל  .כי אי" יתכ� שפתח בדר" וסיי� בעושה, אד� אחר העושה כ� "עושהו"

והודעת לה� את הדר" ילכו בה ואת המעשה " )כ, שמות יח(כעני� , שהיא תפארת להול" בה
כלומר שצרי" להתבונ� א� זה הדר" הוא מ� הדרכי� , יוצרו] הוא[אלא עושהו  ".אשר יעשו�

שרוצה לבור לו דר"  ,משל ל דר"ע .ושאינו טועה] ולהתבונ�[ .ה"ב 'העליוני� שה� תפארת לה
לא , וסובר שאפילו מפני זדי� ומורדי� יכנע ויחנ� לה�, לחו� ולהיטיב ע� כל אד�, הענוה

ה "פ שהוא ב"שאע .ה"ב 'ואי� זה תפארת לה, מאהבתו או מיראתו אות� אלא במדת טובו
עי� נוהג בגאוה וגאו� ע� הרש]  הוא[, "וענות" תרבני" )לו, תהלי� יח(וכאמרו , מוכתר בענוה

והדו"  'וכו עדה נא גאו� וגבה' וא� זרוע כאל ל" וגו" )יד(ט, איוב מ(וכמו שאמר לאיוב , הגמורי�
 .'וגו ]"כי תושיע ל" ימינ"[ וג� אני אוד" )ש�(', וגו, ראה כל גאה הכניעהוו )ש�(, רשעי� תחת�

ינה יתירה וכ� בכל דבר צרי" ב .הרי שלפעמי� לובש גאה וגאו� להעביר הרשע והזדו� מ� האר�
 . לדעת יושר הדרכי� ואי" ה� נוהגי� בחכמה

פ שמבי� דר" מ� "שאע, "תפארת מ� האד�"ועוד צרי" להתבונ� שהדר" שבורר יהיה לו 
וכמו שאמרנו למעלה שאי� , צרי" לראות א� הוא כדאי לבור לעצמו דר" זה ללכת בו, הדרכי�

לא יהיה תפארתו על ", "ו הדרוא� לא נאוה לו אות, בכח כל הנפשות לעמוד באלו הדרכי�
ל ע. ויאמרו בני אד� שאינו הגו� להתנהג ככה, ]ט, פ שופטי� ד"מליצה ע" [הדר" שהול" בו

, תהלי� צד(וכאמרו ', פ שהוא דר" ה"שאע, משל שיבור לעצמו להוכיח ולהשיב רבי� מעו� דר"

, "יורה חטאי� בדר"על כ� ' טוב וישר ה" )ט, כה תהלי�(ונאמר , "היוסר גוי� הלא יוכיח" )ט
וכ� כל כיוצא , לא יהיה לו תפארת מ� האד�, בשפתי ח� ולשו� למודי�' א� לא חננו ה] אבל[

אז יאחז , וג� יפארוהו בני אד� על בחרו בו, ה"ב 'אבל כשיהיה הדר" שיבור תפארת לה .בזה
הגוי� אשר עשה ולתת" עליו� על כל " )יט, דברי� כו(ובתורה נאמר  .צדיק דרכו ללכת בו תמיד
שיתמהו על , וה� דרכי החסידות שיהיו תפארת לה� מכל האד�, "לתהלה ולש� ולתפארת

אבל בספרנו , הנה רמזנו מעט כפי הצרי" להבנת דברי משנתנו. מעשיה� המשובחי� מאד
 .ל נתבאר העני� ברחבה"הנ

א ולהכי בבב, רישא דמשנת אנטיגנוס קא מפרש. "והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה"
חייב כל אד� "לא תני , קמייתא המדברת על דרכי החסידות שאי� כל בני אד� חייבי� בה�

אבל . 'וכו" היה בורר לעצמ" דר" ישרה]ת"[או . 'וכו" תפארת לעושהולבור לו דר" ישרה שהיא 
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שכל הקהל , על עשיית המצות וההזהר מ� העבירותבבא זו השנויה על העבודה ומדברת 
דלא אסר לעבוד על  ,ק"ורישא דמשנת אנטיגנוס פירשנוה בפ. 'וי זהיר וכותני וה, חייבי� בה�

אבל א� לא יניח  .אלא כשמתחרט א� לא ישיג הטובה שעובד בעבורה, מנת לקבל פרס
פ שעובד "אע, עובד את עבודתו, פ שיגיע לו כמעשה הרשעי�"אלא בי� כ" ובי� כ" אע, עבודתו

כלומר אתה האיש . 'שנה רבינו והוי זהיר וכו ועל זה .יתקרי "צדיק"על מנת לקבל שכר 
ושישמח , לטרוח אחריה לעשותה, הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה, המחכה לשכר טוב

וכ� הוי זהיר מחטוא  .לפי שאי אתה יודע מת� שכר� של מצות, בעשיית הקלה כמו בחמורה
ששתיה� , ולאוי�כי מלת מצוה תכלול עשי� . לעבור על החמורות]מ[כמו שאתה זהיר , בקלות

המ� " )יא, בראשית ג( כמו, ת צונו להשמר מעשות�"ועל ל, על העשי� צונו לעשות� .מצות ה�
, אלא שכששוני� שניה� קורי� לאזהרה עבירה ".?לבלתי אכול ממנו אכלת הע� אשר צויתי"

מ� ובורח , כבחמורההוי ר� למצוה קלה " )ד, אבות(, "הפסד מצוה ושכר עבירה" )ב, אבות(כמו 
כי המשתמר מעבירה עושה מצות  .אבל כששונה מצוה סת� כמו כא� כולל שתיה� ".העבירה

 . כי צוהו שישתמר מעשותה', ה

  איזו היא חמורה ואיזו היא קלה, הערכת המצוות

, ולאו משו� שאי� אנו יודעי� מת� שכר� של מצות אי� בידינו לדעת איזו קלה ואיזו חמורה
מיתת בית , האחד שבלאוי� יש חלוקי עונשי�. על שתי דרכי� דמסברא יש קלות ויש חמורות

ועל פיה� נדע חומר העבירה , די� ומיתה בידי שמי� וכרת ומלקות ולאוי� שאי� לוקי� עליה�
קצת� נודעי� חומר שלה� מ� העונש  ,פ שלא נכתב מת� שכר� בצד�"וכ� בעשי� אע .וקלותה

ובר על מצות מתנות עניי� ודאי חמור וכ� הע .כמו מילה ופסח, שיתחייב העובר עליה�
היינו קלה  "קלה" (והדר" השני . וזה לשמי� ולבריות, שזה רע לשמי�, ממצות שלוח הק�

, וציצית וכיוצא ריאת שמעכגו� ק, שאי� טורח וחסרו� כיס ואי� יצרו תוקפו לעבור, לעשותה
, ]אב וא�[דאמרינ� עד היכ� מצות כבוד , כגו� כבוד אב וא�, וחמורה היינו קשה לעשותה

ומצות שבת צרי" שיקיימנה אפילו יפסיד כל  .אפילו זרקו ארנקי שלו לי� לא יכעוס עליה�
אלא יוכל להיות ששכר  .הונו א� לא יכתוב שתי אותיות בשבת או יוציא מרשות לרשות

י "כ� פירש החסיד מוהר, הרבה משכר החמורות שאי אתה יודע מת� שכר� של מצותהקלות 
ומה א� מצוה "ששנינו  ,לוח הק�ידש .)חולי� קמב(והקשה על זה ממתניתי� . ]ל"מהר[ ל"ליווא ז

וא� אפשר . "מצות חמורותעל  ל וחמרק' קלה שהיא כאיסר אמרה תורה למע� ייטב ל" וגו
ונזקק לפרש דהת� על הטורח וההוצאה תני , ל וחמרות מאי קששכר הקלות יותר מ� החמור

ולמה כתב רחמנא  .לחמורות ל וחמרק' ולי אפשר ליישב דהכי נמי קאמר א� על וכו. לה
 מע מינהומדכתביה ש, ל וחמרכיו� דאתיא בק' בכבוד אב וא� החמורה למע� יאריכו� ימי" וכו

ש אריכות ימי� יועל מצוה כאיסר  .צותשאי� אתה יודע מת� שכר� של מ ,הוא ל וחמרדלאו ק
אלא שאי� הלב מתיישב בסברא זו . איצטרי" למכתביה ו� הכיומש, ב וא�וטובה ולא בכבוד א

וכדתנ� , והדעת נותנת ששכר החמורות גדול מ� הקלות, שתהא שכר הקלות גדול מ� החמורות
דע איזו מה� מת� שכר� לא תני שאי אתה יו ו� הכיולדעתי דמש. "לפו� צערא אגרא" )ה, אבות(

, שמא תאמר לעשות עיקר מחמורות ששכר� הרבה :כי קאמרוה .דהאי ידעינ� לה, גדול
דאטו , ולאו למימרא שיקיי� החמורות ויעבור על הקלות; והקלות יהיו טפלי� בעיני"

אלא , דבקיו� לא קא מיירי, "וקיי� מצות קלות כחמורות" :דהא לא תני ?בשופטני עסקינ�
 אל תאמר כ� .ויחזור אחריה� כמו שזהיר בחמורות, שישתוקק בלבו לעשיית הקלותבזהירות 

אי� אתה יודע מת� , פ שאתה יודע קלה וחמורה"שאע]. שתשתוקק רק לקיו� של החמורות[
ולא הודיעה איזו שכר קבע , כי התורה העלימה מת� שכר המצות, שכר� של מצות מה היא

לדוגמא , ולא יבדלו רק בי� רב למעט, ות כול� שוהואילו היה שכר המצ .לכל מצוה ומצוה
, החמורה תנחיל עושר וכ� הקלה ;והקלה תנחיל ג� היא חיי�, שהחמורה תנחיל חיי� ארוכי�

אזהר בחמורות ודי לי "היה אפשר לומר  ;אלא שהחמורה מנחלת הרבה והקלה מנחלת מעט
אלא , אבל אי� הדבר כ�. "הולא אחוש לטובה המעוטה שתוסי� לי הקל ,בטובה שאנחל על יד�

ולכ� כשתהיה  .ומה שתנחיל האחת לא תנחיל האחרת, כל מצוה ומצוה תנחיל טובה ידועה
תחסר הטובות האחרות , פ שיגיעו" טובות גדולות הערוכות לעומת�"אע, זהיר בחמורות
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משל  ל דר"ע, ואילו פרשה התורה מה היא מת� שכר כל אחת .הערוכות לעומת הקלות
ובשכר , ובשכר השבת שררה וממשלה, בעת בשכר כבוד אב וא� אריכות ימי�שהיתה קו

, ובשכר המזוזה בית נאה, ובשכר הציצית בגדי� נאי�, ובשכר התפילי� כבוד, הצדקה עושר
היה אפשר להקל במקצת� שלעומת� קבוע שכר שאינו נחשב כל כ" למקצת , וכ� כל כיוצא בזה

ומקילי� במקצת� , בועה לעומת� שכר שמתאוי� אליווהיו נזהרי� ביותר באלו שק, בני אד�
ועכשיו שאי� אנו יודעי� מת� . ושאינ� מצטערי� א� יחסר מה�, שאי� השכר גדול בעיניה�

לפי שאפשר שלעומת הקלה שאנו , צריכי� אנו להזהר בקלות כמו בחמורות, שכר� של מצות
משל מי שמתאוה  ל דר"ע .מקילי� בה קבוע לעומתה שכר שנצטער עליו מאד א� יחסר ממנו

בד ]ו[פ שיזק� ויהיה בריא אול� ויוליד בני� ויכ"אע, ויצטער א� יחסר לו, בטבעו לדירה נאה
 :)קידושי� לט(כי באמת , ]בלבד[ וכל זה משל .יצטער על שבתו בנוה רעה, מבני אד� וכיוצא

 )ג, אבות(. "שכר�היו� לעשות� ומחר לקבל " .)עירובי� כב(אלא , "שכר מצות בהאי עלמא ליכא"
ועניני עול� השכר ה�  .שכלו טוב וכלו ארו" ל� הבאוהוא לעו, "והכל מתוק� לסעודה"

 :)ברכות לד(ל "וכאמר� ז, לא ידעוהו' הנביאי� שעמדו בסוד ה לושאפי, תעלומות מכל בני אד�
ב עי� לא ראתה אלהי� זולת" יעשה "אבל לעוה, כל הנביאי� לא התנבאו אלא לימות המשיח"

וכל אחת קבועה להיות מת� , וכל טובה נבדלת מחברתה, וטובותיו רבות מאד, "למחכה לו
פ שלעומת החמורה קבועה טובה יותר גדולה מטובה הקבועה "ולכ� אע. שכר על מצוה ידועה

שלא תנחיל , תאבד הטובה הקבועה עליה, בכל זאת א� לא תהיה זהיר בקלות, מת הקלהולע
" חסרונה שלא יוכל להמנות"ואולי תצטער מאד על  ?מה היא ומי יודע .אותה ל" החמורה

ומזה נלמד שמת� שכר שקבעה . כי איננו עול� המעשה, בעת ההיא )טו, פ קהלת א"מליצה ע(
אינו מדבר על אריכות ימי� , "למע� יאריכו� ימי" ולמע� ייטב ל"" )טז, דברי� ה(כמו , תורה

ואינו מדבר על טובה  ;ב וטובותיו"י העוהאלא מבטיח שתנחיל לעושיה חי, ז"וטובת העוה
ועדיי� אי�  .אבל דומה כאילו אמרה למע� תזכה לעול� שכלו ארו" ולעול� שכלו טוב, פרטית

כי לא פירשה התורה מת� שכר� של , ומה ה� טובותיו, אנו יודעי� מה טיבו של עול� הארו"
אזהר במצוה זאת יותר "ולפי שאי� אנו יודעי� זה אי� ביד כל אחד המשקל לומר  .מצות

אי� מעבירי� " :)פסחי� סד(ומטע� זה  .שהרי אינו יודע מה הוא, "מבאחרת בעבור שכרה הגדול
  .שכול� שוות, "מצוה� הוהעוסק במצוה פטור מ" .)סוכה כה(, "על המצות

ומה מצוה  .לא יטול האד� א� על הבני� אפילו לטהר את המצורע" ).קמב חולי�(וזהו ששנינו 
מזה אנו למדי� שיש קלה  ".לחמורות ל וחמרק' קלה שהיא כאיסר אמרה תורה למע� ייטב וגו

ופירוש המשנה יראה . וכדפרישית, כ אי� אנו יודעי� מת� שכר� של מצות"ואעפ, ויש חמורה
פ שכפי "ואע, לא יטול אד� א� על הבני� אפילו לעשות מצוה לטהר את המצורע :לי כ"

אי אתה , וישוב לאהלו] אותו[טהרת מצורע מצוה גדולה וחסד גדול שיטהר הכרעת דעת" 
והיינו דמסיי� ומה מצוה קלה  ".הוי זהיר במצוה קלה כחמורה" )ב, אבות(וכדתנ�  .יכול להכריע

ומהו , כלומר א� על שלוח הק� שהיא בעינינו מצוה קלה', שהיא כאיסר אמרה תורה וכו
קל וחומר  ;אמרה תורה למע� ייטב ל", יס ולא צערלא חסרו� כ ,כאיסר אשהי ?ותהלק

ומה , כ כשתאמר ששכר המצות שוה"וא .כמו כבוד אב וא� וכדפירשתי לעיל, לחמורות
אצל כבוד אב וא�  "למע� יאריכו� ימי""למה כתבה תורה , שתנחיל מצוה זו תנחיל חברתה

האמורה אצל הקלה דאי אי� הטבה ואריכות ימי� ואלא  ?ל וחמרכיו� דאתיא בק, החמורה
ז "וזה לא יתכ� א� על שכר העוה .ושני מיני שכר ה�, דומה לאותה שנאמרה אצל החמורה

ב "ועל כרח" על שכר העוה .ז"שאנו יודעי� מה היא אריכות ימי� ומה ה� טובת העוה, מדבר
לעול� שכלו ארו" "אלא כדפירשתי , ולא טובה ממש, ואינו אריכות ימי� ממש, נכתבו שניה�

ולעול� אי� שכר  .ב שכלו ארו" וכלו טוב"כלומר שיקבל עליה� שכר לעוה, "ול� שכלו טובולע
יעקב אומר אי� ' תניא ר" ):קדושי� לט(והיינו דאמרינ� עלה הת� בגמרא , האחת דומה לחברתה

בכבוד א�  .ל" כל מצוה ומצוה שבתורה שמת� שכרה בצדקה שאי� תחיית המתי� תלוייה בה
ובשלוח הק� כתיב למע� ייטב ל" והארכת , יכו� ימי" ולמע� ייטב ל"וא� כתיב למע� יאר

לחמורות  ל וחמרונראה כדפרישית דמהאי דתני ק, ולפו� רהטא אי� זה מעני� משנתנו. "ימי�
' ואהא מייתי מלתא דר, דאי לא תימא הכי למה לי דכתב בחמורות, ב מיירי"מוכח דקרא בעוה
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ז מיירי אלא לתחיית "מר דקרא לאו בטובת העוהדבפירוש נפקא ליה מהאי קל וח, יעקב
ושמא תאמר . שאי� תחיית המתי� תלויה בה' יעקב אמר אי� ל" כל מצוה וכו' דר. המתי�

ובשלוח הק� כתיב ' וקאמר תדע שבכבוד אב וא� כתיב וכו, ז מיירי"שמא בעוה? מנא ל" הא
יכתוב בשלוח הק� ? שתיה�ז מיירי וכמשמעו שיחיו חיי� ארוכי� למה כתב ב"ואי בעוה. 'וכו

אי� זה אלא שההטבה וההארכה מורי� ליו� שכלו טוב , ו"הקלה ותיתי כבוד כבוד אב וא� בק
 . יעקב' וזהו עיקר הוכחת ר, לא להודיענו מה הוא מת� שכר� וכדפירשתי, וכלו ארו"

  ולא מפני מת� שכר, קיו� המצוות מפני אהבה

 �ועלה לבירה ושלח את הא� , ה והבא לי גוזלותהרי שאמר לו אביו עלה לביר"ומה שהוסי
 ):לט(ופרי" עלה בקדושי� ', וכו ?היכ� טובת ימיו של זה ,ונטל את הבני� ובחזירתו נפל ומת

וכמו שעינינו , כל זה לחזק דרשתו מ� הנסיו� .יעקב מעשה חזא' ומשני ר ?ודלמא לאו הוה הכי
ומדכתיב אצל מצוה קלה שאי� בה כאיסר ולא  ".צדיק ורע לו רשע וטוב לו"רואות יו� יו� 

לעול� שכלו טוב "] להנחיל אוהבי יש"פ "מליצה ע: הערת המגיה[שתנחיל יש  ,יצרו תקפו
כגו� סוכה ולולב , ממילא ילפינ� לכל המצות שבתורה החמורות ממנה, ולעול� שכלו ארו"

וכ�  .הצדקות וכיוצאהתרומות והמעשרות ו י� צרי" לומרוא, וציצית ותפילי� והדומה לה�
כל שכ� שמנחילי� יש לעול� , הפורש מגזל ועריות שיצרו של אד� מחמדת�, לעני� הלאוי�

וכוונתו , פ זכרונו"כנראה הרב המחבר כתב ע: הערת המגיה[והיינו דתניא בספרי  .שכלו טוב
 ]ו"עפסקא , ראה, ועיי� ספרי. ובשינוי לשו�: אשר העתיק ממכות כג. כה, י לדברי� יב"לרש

ו ומה א� הד� "והרי הדברי� ק, )עד עול�( "למע� ייטב ל" ולבני" 'וכו הד� בלתי אכולל"
גזל ועריות שנפשו של אד� מחמדת� ', שנפשו של אד� קצה בו אמרה תורה למע� ייטב ל" וגו

ו "מברייתא זה אנו למדי� שיש ללמוד בק !".לא כל שכ� שיזכה לו ולבניו עד סו� כל הדורות
ג� זה (ועוד תניא . כל שכ� על החמורה, שא� על הקלה יש שכר רב, ה ממצוה קלהמצוה חמור

שתהא , "את הדברי� האלה אשר אנכי מצו"" )כח, דברי� יב, י"פ הזכרו� מדברי רש"כתב המחבר ע
זהיר במצוה קלה "ולא שנה כלשו� המשנה שתהא  .מצוה קלה חביבה עלי" כמצוה חמורה

וברייתא מיירי שיהא עובד מאהבה לפי , ירי בעובד לקבל שכרמשו� דתנא דיד� מי, "כבחמורה
שתהא מצוה קלה חביבה "ועל זה אמר  ".אשר אנכי מצו""וכדכתיב , יוהשה� מצות אל

לא , פ שעל החמורה שכר" הרבה מ� הקלה"אע ".ואהובה בעיני" לעשותה כמצוה חמורה
ל ראיה מ� המדרש "ומה שהביאו מפרשי המסכתא ז .אלא עשה מאהבה, תקפיד על השכר

ארח חיי� פ� תפלס נעו " )ו, משלי ה(שאמרו , להוכיח כי אפשר ששכר הקלות גדול מחמורות
שלא תהיה נושא ונות� במצות " )ב, עקב, תנחומא; ז"א ה"קידושי� פ, ירושלמי( "מעגלותיה לא תדע

ה לא נעו מעגלותי"למה כי  ?איזו שכרה מרובה ועושה אותה ואיזו שכרה מעוטה :של תורה
אחא משל למה הדבר דומה למל" שהיה לו ' אמר ר, מטולטלי� ה� שבילי� של תורה, "תדע

שאילו גלה לה� היו אומרי� איזו , ולא גלה לה� שכר נטיעותיו, פרדס והכניס ש� פועלי�
נמצאת מלאכת הפרדס מקצתה בטלה ומקצתה  .נטיעה שכרה מרובה והיו נוטעי� אותו

ונה ולדעתי הכ. ]בשלמות" [ר המצות כדי שיהיו עושי� משל�ה שכ"כ" לא גלה הקב, קיימת
היה כל אחד מקיי� מצוה שקבוע עליה , ה השכר הקבוע לכל מצוה ומצוה"שא� גלה הקב

, זה חומד עושר, ז"כמנהגו של אד� בעוה, ולא היה זהיר באחרות, שכר שהוא מתאוה אליו
והודיע , ולכ� לא פירש מת� שכר� של מצות .וזה חיי� ארוכי� וכיוצא, וזה בני�, וזה כבוד

 .ו לשאר מצות"וק, בקלה שבקלות ובחמורה שבחמורות ששתיה� מנחילי� אר� החיי�

  בלבו ובקרבו, י שהאד� מכיר מדות טובות שיש בו עצמו"ש ע"ודבקות בו ית' הכרת ה
  "מחשב"ובי� " חושב"ההבדל בי� לשו� 

שלא ' אלא הוו כעבדי� וכו"לפרושי ששנה  מציעתא דמשנת אנטיגנוס אתי. "והוי מחשב"
ללמדנו שהעבודה הנכונה היא לא , ופרישית הת� דמשו� הכי תני משל ".על מנת לקבל פרס

ללמדנו . 'ועל זה שנה והוי מחשב וכו, ה ומאהבת מצותיו"ב 'אלא מאהבת ה, לתקות מת� שכר
י החשבו� והדעת "ע אלא, ה ואת מצותיו"ב 'שאי אפשר שיגיע האד� למדה זו שיאהב את ה

י כ� יבי� "וע, יכיר דרכי הנפש, כי כשיחשוב ויתבונ� באלה הדברי� עמוקי� .במצות ובעבירות
בנו וישמור מצותיו בשמחה הואז ייראנו ויא, היתוזה גור� הדבקות האל', כפי כחו בדרכי ה
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לעשות ולא יוכל אד�  .ויזהר מ� העבירות בעבור הפסד� ופחיתיות�, בעבור שכר� וסגולת�
ודומה לזה שנינו בספרי . שמתו" דברי התורה יעמוד עליה�, י תלמוד תורה"אלא ע, חשבו� זה

, ה"איני יודע באיזו צד אוהבי� את המקו� ב", "אלהי"' ואהבת את ה" )ג"פסקא ל, פרשת ואתחנ�(
ה ומדבק "מתו" כ" אתה מכיר את הקב, על לבב"' והיו הדברי� האלה וגו למוד לומרת

וחכמה . ועל זה שנה והוי מחשב הפסד מצוה, וכדפירשתי במשנתו של אנטיגנוס "יובדרכ
והסתכל "ולא תני , "]מחשב[" ובבני� הכבד "חשבו�"ששנה לשו� , עמוקה יש במליצה זו

הוי "אלא ', וכו "וחשוב הפסד"וכ� לא תני , "בהפסד מצוה ובשכרה ובשכר עבירה והפסדה
והוא שית� על לבו  .עני� שרצה לפרש במשנתוהיא כוללת ה "מחשב"לפי שמלת  ".מחשב

מעלתה ] וירידת[ )ורדת( ;והול" בתורתו' כשהיא מכרת את דרכי ה, הכרת סוד הנפש וסגולתה
וא� ככה יעשה יגיע למעלת העובד מאהבה ובשמחת  .כשהיא מתגאלת בטומאת העבירות

לב האד� להיות  כי מטבע ,אבל צרי" טוהר לב ומחשבות נכונות לבקש חשבונות הללו .הלב
וקשה עליו לחשוב , וכל היו� חושב מחשבות הבל, דבק בתאוות העול� בעושר ובכבוד
, בשמחה ובישרת לבב' ומי שחשקה נפשו לעבוד את ה .'מחשבות אמת בעניני הנפש ודרכי ה

ויש כח באד� לעשות . צרי" להתאמ� בחדרי לבו לעורר בו מחשבות אחרות הפוכות מטבעו
, וח האד� כמו מעדר לעדור בנפשו ולהצמיח בקרבה ציורי הדרכי� הטובי�כי ר, כ� ברוחו

ועשו לכ� לב " )לא, יחזקאל יח(על זה נאמר  .וכשיצטיירו בה אז יחל לחשוב מחשבות בעניניה�
 ,שכל זמ� שאי� האד� מצייר העני� בנפשו, כי זה כלל גדול בחכמת הנפש ".חדש ורוח חדשה

וזה  .אלא דמיונות שוא, וא� יחשוב אי� מחשבותיו אמת .אי אפשר שיחשוב עליו מחשבות
והעולה על " )לב, יחזקאל כ(והנביא אומר  ".רעות רוח", "רעיו� רוח" )יז, קהלת א(שקרא קהלת 

לפי שציור ענוה נעל� , כמו הגאה שלא יוכל לחשוב מחשבות ענוה ".רוחכ� היו לא תהיה
ולסכל , וכ� יקרה לאכזר בעני� הרחמי�, בוא� יחשוב ידמה דמיו� כז, ממנו ואינו מרגיש בו

לצייר מדה מ� המדות , ואול� מי שעושה בקרבו רוח חדשה .וכ� בכל דבר, בעני� החכמה
, ה� שצייר מדה טובה ה� מדה רעה, ולהרגילה ולחזקה בלב עד שיוכל לחשוב בה מחשבות

הזה בארנוהו והכלל הנכבד . בבני� הכבד "מחשב"אלא , "חושב"איננו נקרא בכתבי הקודש 
כמו , כי ש� הבדלנו בי� לשו� מחשבה שהוא בבני� הקל, "ג� נעול"בחלק השלישי מספר 

ובי� לשו� מחשבה שהוא  ;"הזאת חשבת למשפט" )ב, איוב לה(, "ויחשבה לזונה" )טו, בראשית לט(
 ), ש� עז(, "ואחשבה לדעת זאת" )טז, תהלי� עג(, "מחשב להרע" )ח, משלי כד(כמו , בבני� הכבד

, פ שכל הנזכרי� אינ� יוצאי� לאד� אחר אלא עומדי� בעצמ�"אע ".חשבתי ימי� מקד�"
כל הנכתבי� בבני� הקל מורי�  :וההבדל כ" הוא .הוצרכו קצת� להיות בקל וקצת� בבני� פועל

כמו , בנפשו שלא היה צרי" להתאמ� ברוחו להוליד�, על מחשבות טבעיות של החושב
 ,והרעב שמטבעו לחשוב מחשבת אוכל להשביע נפשו, שנאה השונא שמטבעו חושב מחשבת

וכל הנכתבי� . וה� ה� הנזכרי� בקל, וכ� כל כיוצא בה�, ומטבע הגאה לחשוב מחשבת גאוה
, יר ענייני� חדשי� בנפשו ולחשוב עליה�יעל מורי� שהחושב הוצר" להתאמ� לציפ] בני�[ב

יצייר בנפשו מדת הענוה ויחשוב עד ש, כמו הגאה א� ישוב מגאותו ויתאמ� להשפיל רוחו
, כי לפי שברוחו החדש הוליד בנפשו הציור הזה .עליבפ ,דר" ענוה "חשבתי"יאמר , בענייניה

ואול� להוציא . כי יצא בנפש עצמו, והמחשבות עליה ראוי להבנות בבני� הכבד היוצא לשני
מי שעודר וחופר כ, ציוריו הנעלמי� מ� הכח אל הפועל צרי" לעומק עיו� והתגברות החקירה

כ� יעדור רוח האד� בעומק נפשו לגלות מטמוני הציורי� שבה , בעומק האר� לגלות מטמוניה
, "על התורה"כמו שפירשנו בבבא . "מזמה"ועומק העיו� מתואר בכתבי הקדש  .א� טוב א� רע
  ".מזמה תשמור עלי"" )יא, משלי ב(שעל זה נאמר 

  פעמי� לטובה ופעמי� לרעה, מזימה

ומזמה , וככה תמצא מזמה לטובה, ויש עומק עיו� לרע, " תבי� שיש עומק עיו� לטובומעצמ
, ג משלי(, "לנער דעת ומזמה" )ד, משלי א(וכ� , לטובה "מזמה תשמור עלי""כי  )יא, משלי ב( .לרעה

וכ�  .לרעה, "זמת אולת חטאת" )ט, כד משליש( .וכיוצא בזה לטובה, "נצור תושיה ומזמה" )כא
ובספרי . וכיוצא בה� לרעה, "זמותי בל יעבור פי" )ג, יז תהלי�(, "זממו אל תפק" )ט, תהלי� קמ(
והודענו  .ומתי יורו לרעה, בארנו כלל גדול לדעת באיזו מקומות יורו לטובה "יסודות הלשו�"



ן  120 ו נ ב ל ן  י   י

וכשיורה לטובה צרי" שיהיה , הוא תמיד לרעה] בלי מלת לווי[סת�  "מזמה"כשנכתב לשו� 
נצור " ;שסמו" מזמה לדעת נדע שהוא לטובה, "לנער דעת ומזמה"כמו , ובסמו" לתאר אחר ט

נכתב אצלו  ,"מזמה תשמור עלי"" .סמו" מזמה לתושיה נדע שהוא לטובה ,"תושיה ומזמה
וש�  .יורו תמיד לטובה "דעת ותבונה ותושיה"כי  .נדע שהוא לטובה "תבונה תנצרכה"

ינו המעטי� שרמזנו פה תבי� מה שאמר וא� תסתכל בדבר .הארכנו ובארנו טעמי הדברי�
, "חושב להרע"לא אמר  ".מחשב להרע לו בעל מזמות יקרא" )ח, משלי כד( וח הקדששלמה בר

ולא , א� חושב כפי טבעו הרע, "בעל מזמות"פ שהוא איש חושב מחשבת רע איננו "כי אע
והוא המעמיק להוליד , להרע בפועל "מחשב"אבל  .הוליד מחשבות רעות שאינ� בטבע נפשו

כלומר עליו , יקרא "בעל מזמות"לו , ציורי� רעי� חדשי� שלא היה חושב עליה� בטבע נפשו
נה על המחשב והכו "בעל מזמות"ולמדנו מזה שבכל מקו� שנזכר . יונח התאר הנבזה הזה

 . לא על החושב, להרע

  שיש בנפשו של האד�, הכח לצייר ציורי המושגי�

תתבאר המליצה ששנה רבינו הקדוש , שהצענו ההצעה הנפלאה הזאת בחכמת הלשו� ואחרי
דמיירי באד� גדול שחפ� לעבוד את הש� מאהבתו ומאהבת ', וכו "והוי מחשב הפסד מצוה"

, עד שידע� וירגיש� באמת, והודיע שצרי" לצייר ציורי נפשו הנעלמי� והנסתרי� בה .מצותיו
, וכ� ציורי התאוות והרשעה, ורי דרכי� נכבדי� בחכמה ובצדקה� צי, ויולידו מחשבות נכונות

 י כ�"וע. ומה בי� תורה וחכמה לסכלות ורשע, ומה רע, אז יבי� מה טוב, וכשיצייר ג� שניה�
שאי אתה יודע מת� "ואי� זה דומה למה ששנה תחלה  .ויאהב הצדק והישר, ימאס בחטאי�

ר הזה המתוק� לעול� הבא לכל מצוה והשכ, דההיא בעובד בשביל שכר, "שכר� של מצות
י� העי� לא ראתה אל" )ג, ישעיה סד(וכאמרו  .כי ה� תעלומות ממנו, ומצוה אי� אנו יודעי� מהו

והחושב באלה איננו כי א� רעיו� רוח  .ולכ� אי� בכחנו לחשוב עליה� מחשבות', וגו "זולת"
. ב לעושי רצונו"ה לעוה"הקבשהוא השכר שית� , תני מת� שכר� ו� הכיומש, ודמיונות כוזבות

ולכ� אמר הפסד מצוה כנגד  .וימאס ברע, שיאהב חכמה וצדק, ובבא זו מדברת על אהבת הלב
משל כשיצייר באמת  ל דר"ע. כי המחשב באלה יבי� האמת, ושכר עבירה כנגד הפסדה, שכרה

 וכ� כשיצייר ;לעומת השמחה שגורמת העבירה, שגורמת תורה ומצוה' השמחה בעבודת ה
, באחרית יהיה אוהב שלו� ,וכשירגיל לכבוש יצרו, השקט הלב והשלו� שגורמי� תורה ומצוה

ולעומתו יצייר  .וירגיש מעט מטוב השלו� ויתבונ� בו', וכו "אוהב שלו�"וכדפירשתי בבבא 
, כמו מדת הצדק, וכ� כל דר" ודר" שיצייר .שבלכתו בשרירות לבו יהיה תמיד במהומה פנימית

ומתקבלי� , היתוגורמי� הדבקות האל' ויבי� שה� דרכי ה .מדת הקדושה וכיוצא, מדת הענוה
מה יוהז, והרשע להרע לזולתו, ושהדרכי� ההפוכי� מה� כמו הגאוה והגאו� .על דעת האד�

כי יולידו , ה כלענהואחרית� מר', ומבדילי� אותה מה, וטומאת הרעיוני� משחיתי� הנפש
אז ישמח לקיי� המצוה ולא יחוש להפסדה שמפסדת בממו� או  .תוגה ועצבו� וחרטה וכיוצא

כי המחשב על  .וירחק מ� העבירה ולא יחוש לשכרה שמשכרת ממו� או הנאת הגו�, בטורח
נגד השכר הטוב שמרגיש בנפשו שיקנו לו , אלה יבוזו בעיניו כל הדברי� שתחת השמש

וכבר אמרנו . ומואס ברע לפי שהוא רע, ואז בוחר בטוב בעבור שהוא טוב; ורתועבודתו ות
לפי שה� הפוכות מדרכי לבו , שקשה על האד� להוציא ציורי� צחי� כאלה מ� הכח אל הפועל

אלא שמשנתנו מדברת ע�  ".כי יצר לב האד� רע מנעוריו" )כא, בראשית ח(וכאמרו , הטבעיי�
כלומר התאמ� נגד , בבני� הכבד "והוי מחשב"ולכ� שנה , האיש טהר לב החפ� לעבוד מאהב

כי אשרי אנוש יעשה " .ועושי רצונו' ותזכה להיות מאוהבי ה, טבע לבב" לחשוב בעניני� הללו
פ שאי� בכח "אע, כי א� עשה את שלו. דשוויגיעהו עזר מק, אליו' וקרובה ישועת ה, "זאת

להוציא ציוריו הנעלמי� הוצאה , מור בעדוי לגוהילוה אליו העזר האל, האד� להשלי� הדבר
י הזה קראו והוהעזר האל. וזהו המעשה ותיקו� הנפש, עד שימשלו בלב ממשלה חזקה, גמורה

 ,דדר ח( "ג� נעול"ודברנו מעט על זה בבית הראשו� מספרנו  ".סייעתא דשמיא"ל "רבותינו ז

התבונ� שג�  ".יכי� צעדו' כו והלב אד� יחשב דר" )ט, טזמשלי (ועל זה אמר שלמה  .)ה(דלונות ח
, כי לב האד� הוא המושל בו .לפי  שכולל העני� שדברנו, בבני� הכבד "יחשב"בכתוב זה אמר 

אבל תשלו� הדבר  ".לב אד� יחשב דרכו"וזהו , ל"וברוחו מצייר ציורי נפשו הנעלמי� וכנ
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, זה ביד האד� לבדואי� , עד שימשול בו ויעשה מעשיו על פיו, והוא שיצטייר ציור גמור בלב
כי תחלת המעשה ה� צעדת הרגלי� ללכת , "יכי� צעדו' וה"ועל זה סיי�  .עוזר לו' אבל ה
והנה כל זמ� . ה יכי� צעדו בזכות שהתחיל לחשב דרכו וחפ� בטוב"ואמר שהוא ב .לעשות

אפילו תאמר שמנעוריו הל" בדר" , שלא חשב האד� שכר מצוה ושכר עבירה והפסד שניה�
ועיניו תראינה מעשה אנשי , אפשר שא� יעלו על לבו ציורי החמדות והתאוות, טובי�

וגברה דעתו וחכמתו בלבו להבי� בי� , אבל מי שחשב ציורי שתיה�. שיט לבו אחריה�, אוהתה
ולכ� המל"  .יש תקוה כי לא ימוט לעול� מדר" הטובה, אמת לשקר על דר" שבארנו למעלה

חליתי פני" בכל לב חנני " )נח, תהלי� קיט(אמר ', ה שהיה מחשב הפסד מצוה וכו"דוד ע
כי לא אמצא בלבי תאוה וארח רע שאפשר לו , כלומר ידעתי כי בכל לבי חליתי", "כאמרת"

כמו שהבטחת לחו� ולעזור ברוח" הטובה , ני כאמרת"נולכ� ח .למשול על צדקתי ויושרי
, "חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדותי"" )נט, קיט(לפרש דבריו סמ" ואמר ו. למחשבי צדק

אבל חשבתי , כלומר לא הלכתי בדר" טובי� בעבור שלא ציירתי בלבי עד כה ארחות עקלקלות
והעיד  .לפי שמדבר על הוצאת ציוריו לפועל, וג� זה בבני� הכבד שלא כמשפט הלשו�, דרכי

וגברה דעתו ואמונתו שלא בחר ', צוה כנגד שכרה וכוושקל הפסד מ, על עצמו שחשב דרכיו
וזהו  .כלומר תמיד עשיתי הטוב, "ואשיבה רגלי אל עדותי""אלא , בשכר העבירה שהצטייר בו

ועל כ� חנני לעזרני , "יכי� צעדו' וה" )ח, משלי טז(כמו , שהוא תחלת המעשה "ואשיבה רגלי"
רי� הפנימיי� טובי� ורעי� ושחשב זה ולהורות שהכתוב מדבר על הציו. מקדש לגמור בעדי

אמר דוד בכל יו� הייתי , חשבתי דרכי" )ה, ר לה"ויק(ל "אמרו במדרש רבותינו ז, לעומת זה
ומדברינו תבי� . "והיו רגלי מוליכות אותי לבית המדרש .מחשב ללכת לבתי טיאטריאות

ס הוליכוהו רגליו ויותר זר לומר שבדר" נ !?כי חלילה שבחר דוד ללכת בדר" רעי�, חידות�
] בכמות המלי�[ומה שדברנו בו נראה רב . אלא כמו שאמרנו והדרוש עמוק .לבית המדרש

 .והוא מעט מזעיר

  הצור� לו, מורא שמי�

ויהי "ששנה ] מה[, סיפא דמשנת אנטיגנוס בא לפרש .'וכו "והסתכל בשלשה דברים"
, אי אפשר בלי מורא שמי�ג בי� רישא בי� סיפא "ופרישית הת� דאע, "מורא שמי� עליכ�

המחשב שכר מצוה והפסד העבירה וכיוצא מחשבת , איצטרי" למתנייה אפילו לעובד מאהבה
וכמו שאמר ראש  .שבכל זאת צרי" שיתבונ� תמיד במורא שמי� ופחד אלהי�, חכמה ודעת

ואמרנו הטע� לפי שאי� כל  ".סמר מפחד" בשרי וממשפטי" יראתי" )קכ, תהלי� קיט(החסידי� 
ודומה , ואז אי� אור בנפשו, ואפילו צדיק גמור יקרנו לפעמי� עצב ויגו� וצרה, זמני� שוי�ה

כמו הענ� המכסה , כי יאפיל היצר נגה שכלו .ואפשר שיכשל בעת ההיא, ללילה שהיא חש"
וארח " )יח, משלי ד(', וגו "החזק במוסר אל תר�" )יג, משלי ד(ושעל זה אמר שלמה , נגה אור הירח

תהלי� ( ?ומהו המוסר ".א� לילות יסרוני כליותי" )ז, תהלי� טז(ודוד אמר  .'וגו "כאור נגהצדיקי� 

 .וכמו שהארכנו ש�, "בחנת לבי פקדת לילה" )ג, יז תהלי�(וכ� ', וגו "לנגדי תמיד' שויתי ה" )ח, טז
והוי מחשב הפסד "כלומר לפי שאמרתי . 'וכו "והסתכל בשלשה דברי�"ועל זה שנה רבינו 

אלא  ?שמא סבור אתה א� הגעת למדה זו אינ" צרי" לשו� על לב" מורא שמי�', וכו "המצו
ואז , כלומר שתשי� לבב" לחשוב במוראו ובפחדו תמיד. מכל מקו� יהי מורא שמי� עלי"

כי האפיל היצר , כלומר א� כבר קרוב אתה להכשל "לידי"ולשו�  ".אתה בא לידי עבירה י�א"
אי� תקנה בעת ההיא להנצל מידי העבירה החזקה אלא , ת"ותל" לעשות כתאו, אור לב"

ומפרש רבינו מהו . כי יפקוד בא� ובחמה על מעשי", בהיות עלי" מורא שמי� ויראת עברתו
 "דע מה למעלה ממ""ואמר , ומה ה� יסודות המורא שעליה� יחשוב מחשבותיו, מורא שמי�

 .וכדאפרש', וכו

  לבדיש בה צור� יותר מהמחשבה , דעת ברורה
  ל בעני� יוס! הצדיק"ביאור למאמר תמוה של חז

ואי� אתה ', והסתכל מה למעלה ממ" עי� רואה וכו"לא תני בקצרה . "דע מה למעלה ממך"
] מסתכל, שמאלית' ש[תכיל שמ" )ח, דניאל ז(כמו , "והסתכל"ועוד תחלה אמר  ".בא לידי עבירה

דע מה "ואחר כ� אמר  .שו� הקדשבל "התבונ�"שענינו בלשו� ארמי כמו , האמור בדניאל "הוית
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תחלה קרא� ] ועוד[ .'וכו "כי למעלה ממ"', ודע שלשה דברי� וכו"ולא שנה , "למעלה ממ"
 ,ה רואה ושומע"ב 'הוהוא ש, ונראה פירושו כי שלשה דברי� הללו? "ידיעה"כ "ואח "דברי�"

וכל  .ובתורתו' הונאמני� בלב המאמי� ב, ה� דברי אמונה, ושמעשה בני אד� בספר נכתבי�
ונכנס בו רוח , מה שאי� כ� כשכבר תקפו יצרו, זמ� שדעתו צלולה ושוקטת יאמי� שכ� הוא

רור ישאפילו תאמר שה� ברורי� לו כב .דברי� אלו כשכוחי� ממנו' תהיינה ג, שטות
ל ע .הנה ג� המושכלות הראשונות בעתי� רבות ה� כשכוחי� מ� הלב, המושכלות הראשונות

שאי� הר בלא , שהכל גדול מ� החלק, משל הכל יודעי� שאי� הדבר עושה את עצמו דר"
, פ שיאמי� בה�"וכ� שלשה דברי� שבמשנתנו אע .אבל ברוב הפעמי� שכוחי� מ� הלב, בקעה

וביותר שג� באלה  .אינ� עומדי� במראה הלב להציל את האד� בשעת תוק� יצרו מ� העבירה
ושאי� גמול , אי� כבודה להשגיח בתחתוני� ,ה עי� רואהפ שלמעל"פקרו הכופרי� ואמרו אע
וג� ש� לבו לחשוב , אבל מי שהוא חכ� ועובד את אלהיו מאהבה. ושלו� על מעשה בני אד�

והרכיב מחשבה אל מחשבה וידיעה , וברוח בינתו העמיק להתבונ� בה�, בעניני מורא שמי�
 "דעת אלהי�"יני הידיעות ה� בכלל כי מ, לידיעה עד שנתבררו לו אלה הדברי� בידיעה ברורה

, שעת העבירה מחטוא במעשהבוינצל אפילו , אז ימלא לבו יראה ופחד, הנזכר בכתבי הקדש
סמר  .סיגי� השבת כל רשעי אר� לכ� אהבתי עדותי"" )קכ(קיט, תהלי� קיט(ה "וכמו שאמר דוד ע

שאינ� נחשבי�  כי תשבית רשעי אר� לפי ותיכלומר ברא ".מפחד" בשרי וממשפטי" יראתי
כבני אד� ואי� בה� צורת אד�  � ה� נראי�כ, אלא כסיגי� הדומי� לכס� ויכלו באש, כאד�
הנותנת לאד� חיי� ודעת  "אהבתי עדותי""לכ�  .כי השחיתו והתעיבו כחיות טורפות, באמת

לא , פ שאהבתי עדותי""ואע .עד שידמה ככס� מזוקק וכזהב טהור, אלהי� ומקרבתו לאלהיו
ואתה משבית רשעי , לדעת שאתה משל� לאיש כמעשהו, בלבי זכרו� מפחד" ומורא"עזבתי 

להציל" , מזמה תשמור עלי" תבונה תנצרכה"ובפירוש אמר  .'כי סמר מפחד" בשרי וגו, אר�
, הא למדת שהמזמה שאמרנו למעלה שהיא עומק העיו�, "להציל" מאשה זרה', מדר" רע וגו

ה� ה� המצילי� והמגיני� על האד� להצילו מדר" , בונ�י שיסתכל וית"וג� התבונה שיפיק ע
ועל זה שנה . וכדאפרש הת�, "א� אי� בינה אי� דעת" )ג, אבות(והיינו דתנ�  .רע ומאשה זרה

כלומר התבונ� בשלשה דברי� שאגיד ל" . "והסתכל בשלשה דברי� ואי� אתה בא לידי עבירה"
וזהו שפירש . היינה ברורות ל" כשמשות, עד שיתבררו ל" בדעת אלהי�, והעמק לעיי� בה�

י ההסתכלות הגדולה "ע, "דברי�"כלומר אלה השלשה שקראתי� , "דע מה למעלה ממ""
, ואפילו יאפיל נגה אור שמחת" .באחרית תדע� ויהיו קבועי� בלב", שתסתכל תמיד בעניניה�

ל "רז וע� זה מתבאר מה שאמרו. לא תבוא לידה ממש, ויגבר יצר" עלי" להטות" לעבירה
, חד אמר מלאכתו ממש, על יוס� הצדיק דפליגי רב ושמואל בפירוש לעשות מלאכתו ):סוטה לו(

ובפחד עברת אלהי� , אלא שנראה לו דמות דיוקנו של אביו, וחד אמר לעשות צרכיו נכנס
ולפי הפשט קשה לדבר כזאת על יוס� הצדיק שהעידה עליו התורה שעמד . נשמר מחטוא

ועל כל פני� יקשה על זה מה שהקשו  .שדברה אליו יו� יו� )י, ית לטבראש(פ "אע, בצדקתו
שכפי . "?התורה מכסה ואתה מגלה" :כשאמר מקושש הוא צלפחד בי עקיבאעל ר ):שבת צו(

שלא בלבד שלא שמע , הגדיל צדקתו של יוס� יותר, "לעשות צרכיו נכנס"דברינו מי שאמר 
אלא ג� כבר שלט עליו , וכדפירשתי לעיל, ברעלפי שהיה עובד מאהבה ומאס , אליה יו� יו�

הסתכל תמיד במורא שמי� ופחד  �לפי שג, כ לא חטא"ואעפ, יצרו בעת שערבה שמחתו
 . 'כדר" מזמה תשמור עלי" וגו, ומה שנראה לו בעת ההיא היה במראה לבו .אלהי�

בעניני  ה�, כבודו וגדלו' ה� בדברי יראת ה, כ החכ� להסתכל"והנה בשאר הדברי� צרי" ג
אלא ששאר  ".על התורה"וכדפירשתי בבבא ד, ולהפיק תבונות ולשמר� בלבו, תורה ומצותיה

מת וואז יבוז לכל מחמדי תבל ותאוותיה לע, ההסתכלויות מאירות הנפש ומשמחות אותה
אבל שלשה דברי� שמנה רבינו  .'וכו "והוי מחשב הפסד מצוה"וכדפירשתיי ב, עשיית המצות

ושוב לא יעמדו לו , לו אפילו בשכבר תקפו יצרו ואי� שמחה בנפשויעמדו , במשנה זו
 .מזימותיו ותבונותיו זולתי שלושה דברי� אלו
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  מפני מה שהאד� מכיר בגופו של עצמו' ידיעה על ה

דבר זה מתבאר מדברי המשורר , "דע כי למעלה עי� רואה"לא תני . "דע מה למעלה ממך"
כי לפי  ".ויאמרו לא יראה יה ולא יבי� אלהי יעקב" )ו ,תהלי� צד(שאמרו על עני� זה ברשעי� 

הסכימו בדבר או� שאי� הש� רואה , "בחנו אלהי� וימלטוג� " )טו, מלאכי ג(שעשו כל הרעות 
הנוטע אז� , בינו בוערי� בע� וכסילי� מתי תשכילו" )ח(ז, תהלי� צד(, והשיב המשורר. ולא מבי�

שכל כ" ה� שקועי� , ערי� על שוכחי הדעתומלת בו ".?הלא ישמע א� יוצר הלא יביט
, ירמיה י(כדר" , עד שאפילו המושכלות הראשונות הנטועות בה� אינ� שמי� על לב, בפחזות�

שא� בנבראי� , והמושכל ראשו� מחייב שהנוטע אז� הלא ישמע ".נבער כל אד� מדעת" )יד
 .ד� שהוא שומע ומבי�קל וחומר לנוטע אז� בא, כמונו נטוע אז� לשמוע ולהבי� דברי המדבר

וכיו� שאנחנו  .אחר שלתכלית זה נטע אז� באד� ,שהרי גלוי לפניו עני� השמיעה וההבנה
וכ�  .ה מיצוריו לעני� השמיעה"הנה יתבר" ויתעלה לאי� שיעור היוצר ב, החומר והוא יוצרנו

עני�  נודע שגלוי לפניו, אחר שיצר עי� בברואיו כדי שיראו וישגיחו ולא יכשלו, לעני� הראיה
והיינו . הנה נעלה מיצוריו לאי� חקר ג� בראיה, ה"וכיו� שהוא היוצר ב .הראיה וההשגחה

כמה , הנה תדע מה למעלה ממ", כלומר אחר שאתה רואה ושומע, "דע למעלה ממ""דקתני 
 .'ו שיש עי� רואה וכו"ותדע בק, שהוא למעלה ממ" ממעלת"' הבורא ית נבדל במעלתו

  ההבדל שביניה�, וראיית האד�' ראיית ה

כדכתיב , אי� נסתר ממנה, היא ההשגחה העליונה המשגחת מראש ועד סו�. "עין רואה"
עיני " )ג, משלי טו(ונאמר ', וגו "?'א� יסתר איש במסתרי� ואני לא אראנו נא� ה" )כד, ירמיה כג(

רואה ' חוקר לב וגו' אני ה" )י, ירמיה יז(ונאמר  ".משוטטות בכל האר� צופות רעי� וטובי�' ה
כי האד� יראה , חקר מראיית היצורי� י�ונבדלת פעולת הראיה העליונה עד לא ".כליות ולב
והוא , האד� יראה באור לא במחש" .רואה מחשבות האד� ומעשיו, יראה ללבב' לעיני� וה

ג� חש" לא " )יב, לטתהלי� ק(ונאמר , "ידע מה בחשוכא ,שראעמה נהורא ו" )כב, פ דניאל ב"ע(ה "ב
, וצרי" פעמי� רבות להעלי� עי�, האד� ילאה להשגיח תמיד. "כחשכה כאורה' יחשי" ממ" וגו

, ה רואה מראשית שנה עד אחרית שנה"והוא ב, כמו בעת השכחה והשינה וכשעושה עסקיו
ה תחת כל השמי� "והוא ב, האד� יראה מקרוב ולא מרחוק. דרכי יצוריוועיניו תמיד על כל 

; ה רואה באמת ובמישור"והוא ב, ויתחל� לו בי� מוחש למוחש, האד� יטעה במוחשי�; יראה
ואלה  .יתבר" ויתרומ� עד לאי� תכלית, והכל על דר" משל .ועוד הרבה הבדלי� כיוצא בה�

ההסתכליות התמידי להוציא מה� תולדות בבינה  וה� ה�, הפרטי� ג� ה� מושכלות ראשונות
 . ובשכל

  ההבדל שביניה�, ושמיעת האד�' שמיעת ה

 "השמיעה"כי , ומבינה בי� טוב לרע, שומעת כל דברי המדברי�, וכ� למעלה ממ" אז� שומעת
ונבדלת ג� השמיעה  ".הנוטע אז� הלא ישמע"אמר  "ולא יבי�"שהרי כנגד , היא ההבנה

, כי האד� קול דברי� הוא שומע לא דברי� שבלב, העליונה משמיעת היצורי� עד לאי� חקר
וכל " )ט, א כח"ידה(כדכתיב , ה שומע ומבי� אפילו המחשבה שבלב שהוא הדבור הפנימי"ב 'וה

ותעמוד על זה מדברינו . שלא בלבד המחשבה אלא אפילו יצר המחשבה, "יצר מחשבות מבי�
כמו , הפוכי� זו מזו] שה�[כי אמרנו שהציורי� הפנימיי� יולידו מחשבות והציורי� , בבא זוב

כי  ".יצר"וכל ציור נקרא בכתבי קדש  .ציור ענוה וכיוצא, ציור גאוה, ציור שנאה, ציור אהבה
, ולפעמי� יחשוב האד� מחשבה .הוא הציור הפנימי המצייר הדבר וחושק בו "יצר"מלת 

משל שפגע  ל דר"ע .ה מבי� שתולדתה מציור רע"ב 'וה, הולידה בציור טובוידמה בעצמו ש
ואפשר שמוצאותה , וסבור בעצמו שחושב מציור רחמי� וחנינה, בעני וחשב לתת לו צדקה

ה מבי� "ב 'אבל ה, ואי� האד� בעצמו יוכל להבי� זה תמיד .מציור גאוה לעשות לו ש� באר�
האד� . הארכנו יותר "יסודות הלשו�"ובספרי . י�ועל זה אמר וכל יצר מחשבות מב .באמת

ופעמי�  .האד� ילאה משמוע תמיד. ה שומע תפלת כל בשר"ב 'וה, שומע מרחוק ולא מקרוב
, ועוד הבדלי� רבי�, ה אזנו קשבת תמיד"ב 'וה, כמו בעת השינה וכיוצא, רבות אזנו אטומה

ה� ולהוציא דבר מדבר וה� פרטי המושכלות הראשונות להסתכל ב, וג� ה� למשל נאמרו
כלומר שראוי ל"  ".מה למעלה ממ" עי� רואה ואז� שומעת"וללמד כל זה שנה . בשכל ובבינה
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ועל כ� לא  .אילהסתכל במדת הראיה והשמיעה שהיא למעלה ממ" במעלה עליונה עד להפל
, לוהכל בדר" מש .ה אינו צרי" לעיני� ולאזני�"כי הוא ב, "עיני� לראות ואזני� לשמוע"שנה 
כלומר השמיעה הגמורה , "אז� שומעת"ו, כלומר הראייה הגמורה הרואה כל, "עי� רואה"אלא 

ולכ� הושאלו  ".אז�"ומדת השמיעה מתוארת , "עי�"ומדת הראיה היא המתוארת , השומעת כל
 .ד השתו� וההעברה"שני שמות הללו לראית ולשמיעת היצורי� ע

  ביאור של המושג', ספרו של ה

לשו� הכתוב נקט , "ויד כותבת כל מעשי" בספר"לא תני . "בספר נכתביםוכל מעשיך "
ועיקר העני� להודיע  ".ויכתב בספר זכרו� לפניו" )טז, מלאכי ג( ".הנה כתובה לפני" )ו, ישעיה סה(

לשל� שכר טוב , זוכר את כל המעשי� מראשית ועד אחרית, שאי� שכחה לפני כסא כבודו
עי� " :ולא תני כ� גבי ראיה ושמיעה, "מעשי""יצטרי" למיתני וא. לטובי� ולהפרע מ� הרשעי�

משו� דראיה ושמיעה עליונה שייכא נמי בכל היצורי�  ,"רואה מעשי" ואז� שומעת דברי"
מה , וז� ומפרנס מקרני ראמי� עד ביצי כני�, ה משגיח על הכל ומבי� הכל"ב 'כי ה, והנבראי�

דלא שייכא בשאר היצורי� שאינ� בעלי קבלת שאי� כ� כתיבת המעשי� בספר לגמול ולענוש 
כתיבת "ו .שה� מעשה בני אד� "מעשי""משו� הכי תני  .רק האד� לבדו נכו� לו, שכר ועונש

: הערת המגיה. [היה נודע לנביאי� וחכמי לב ,ואי� ספק שיש בו סוד עמוק, משל ]הוא" [הספר
ה "כי אדונינו משה ע .].נו' עמו. ע' ב עמ"אי� לי ספק כי כוונת המחבר למה שנאמר בזוהר ח

דוד המל"  ".וא� אי� מחני נא מספר" אשר כתבת" )לב, שמות לב(ואמר , כ השתמש במליצה זו"ג
 )טז, מלאכי ג(מלאכי אמר  ".ימחו מספר חיי� וע� צדיקי� אל יכתבו" )יט, תהלי� סט(ישראל אמר 

ספרי� נפתחי� ' ג" ):ה טז"ר(ל "ומעני� זה ארז ".ויכתב ספר זכרו� לפניו' וגו' אז נדברו יראי ה"
ה רואה בחדרי לבב" ומשקי� "שהקב, ואחר שתדע בלבב" שלשה דברי� הללו. "אש השנהבר

וכותב הכל בספר הזכרו� להביא� במשפט על , ומבי� כל סתרי" ומוצא פי" ומעשי", על מעשי"
יצר" המשיא" לדבר עבירה ותרגיז על , ויפחד מפחד אלהי� ומגאונו, יחרד לבב", כל נעל�

ופרישית לה בבבא , "א� לילות יסרוני כליותי" )ז, תהלי� טז(וזהו עצמו מה שאמר דוד  .ותנצל
 ".לילה"אופל הנפש ותגבורת היצר בש�  �שכתבי הקודש מכני ".ויהי מורא שמי� עליכ�"

 )ח, טז(יה וסמי" ל, לפי שיסרוהו כליותיו והפחידוהו שלא יעבור, ואמר שאפילו אז לא חטא
ופירושי קא מפרש מה היה המוסר שנדמה לו  ".לנגדי תמיד כי מימיני בל אמוט' שויתי ה"

ועל ידי כ� לא מט , ה לנגדו רואה מעשיו ושומע דבריו וכותב הכל בספר הזכרו�"ב 'שה ?תמיד
וא� תראה בני , והנה העצה היעוצה במשנתנו טובה ונכונה. שהוא דר" החכמה, מדר" הימי�

ובכל זאת אי� , שה� יודעי� ומודי� שיש למעלה מה� עי� רואה ואז� שומעת וספר זכרו�אד� 
וכמעט שכוחי� , אי� זה אלא לפי שלא הסתכלו בידיעות הללו, פחד אלהי� לנגד� וחוטאי�

וא� יעלו על לב� אינ� רק הארה מועטת שאינה מספקת לעמוד בפני תוק� להבת , ה� מלב�
עד ששבו אצלו , ולבו מלא תבונות, והרחיב עניניה�, ל לבאבל המתבונ� בה� בכ. היצר

כ" נראה בעיני פירוש המשנה הסתומה . ודאי יגינו עליו להצילו מתוק� יצרו, לידיעות ברורות
  .הזאת
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   משנה ב
יא אֹוֵמר ׂשִ י ְיהּוָדה ַהּנָ ל ַרּבִ נֹו ׂשֶ ְמִליֵאל ּבְ ן ּגַ ֶרְך , ַרּבָ ָיֶפה ַתְלמּוד ּתֹוָרה ִעם ּדֶ

ַחת ָעֹון, ֶאֶרץ ּכַ ֵניֶהם ְמׂשַ ִגיַעת ׂשְ ּיְ ּה ְמָלאָכה. ׂשֶ ֵאין ִעּמָ סֹוָפּה , ְוָכל ּתֹוָרה ׂשֶ
ֵטָלה ְוגֹוֶרֶרת ָעֹון ּבּור. ּבְ ַמִים, ְוָכל ָהֲעֵמִלים ִעם ַהּצִ ם ׂשָ ֶהם ְלׂשֵ , ִיְהיּו ֲעֵמִלים ִעּמָ

ָעַתן ְוִצְדָקָתם עֹוֶמֶדת ָלַעד כּות ֲאבֹוָתם ְמַסּיְ זְּ ם. ׂשֶ ָכר , ְוַאּתֶ ַמֲעֶלה ֲאִני ֲעֵליֶכם ׂשָ
יֶתם ִאּלּו ֲעׂשִ ה ּכְ   : ַהְרּבֵ

תני , ג� המשנה הזאת סתומה מאד. "יהודה הנשיא אומר' רבן גמליאל בנו של ר"
וכל תורה שאי� עמה "והדר תני  .לא "חייב" ,אי� "יפה"משמע ', וכו "תלמוד תורה יפה"רישא 

, "דר" אר�"ותו ברישא קרי לה  !וא� כ� חיוב גמור הוא, "מלאכה סופה בטלה וגוררת עו�
 ?ו הכיוכי לא סגי בלא, "סופה בטילה וגוררת עו�"ויותר קשה למה . "מלאכה"והדר קאמר 

וכמה עניי�  ?גזלני� נינהו ולי עלמאאטו כ, ילסט� את הבריותוא� לפי שסופו מחמת דוחק 
ועוד דבכל . עשיר מאי איכא למימר, ועוד תינח עני. מרודי� שחיי� חיי צער ועמלי� בתורה

 . "עו�"וכא� שנה  "עבירה"מקו� תני 

�  מלאכה ודר� אר

. למימרוכדבעינ� , ואומר אני דרב� גמליאל בא לפרש דברי שמעיה השנויי� בפרק ראשו�
ופירשנו דבחכ� , "אהוב את המלאכה"ומשנה זו נשנית לפרש רישא דמשנת שמעיה ששנה 

ואל , שיאהב את המלאכה בלבו ויהיה לו קורת רוח הדברי� שתחת השמש, גדול מיירי
ועלה , עד שישתומ� וימאס בדרכי העול� הזה, יתחכ� יותר ליכנס בעומק העניני� האלהיי�

 . 'וכו "תלמוד תורהיפה "תני רב� גמליאל 

  אי� עירוב והוצאה ליו� טוב

, ה בששת הימי� ה� מלאכות"ב 'ואמרנו שכל המעשי� אשר עשה ה, בארנוה "מלאכה"ומלת 
 .לבד הוצאה מרשות לרשות, ט אבות מלאכות ששנו חכמי� ותולדותיה�"ושכול� כלולי� בל
 )כה, במדבר כח(במועדי� שעל כ� נאמר , א" לבאר מה שאמרנו ש� בקצרה, ולא אכפיל הדברי�

שאי� עירוב והוצאה " )סעי� א, ב"תקכ' סי, "אליה רבה("ללמד , "כל מלאכת עבודה לא תעשו"
, ה מתירי�"וב' אמרינ� אי� מוציאי� לא את הלולב וכו ).ד� יב(פ שבמסכת ביצה "ואע ".ט"ליו

 ,א לצור"ה סברי דאמרינ� מתו" שהותרה הוצאה לצור" הותרה נמי של"ובגמרא אסיקו דב
הא גופיה שהוצאה מותרת באוכל נפש מטע� הכתוב יש  ?כ מ� התורה אסורה"ותאמר א

. דהא כתיבה ואריגה לא הותרו לצור" אוכל נפש ".כל מלאכת עבודה"לפי שנאמר , להוציאו
אלא שבהוצאת אבני� אסור מדבריה� , ל פירש דדבר תורה מותרת לגמרי בכל דבר"י ז"ורש

, ט"ל שההוצאה וההבערה יצאו מכלל כל המלאכות ביו"� ז"הרמבוכ� דעת  .משו� טרחה
ל תיר� "ז] משנה[והרב המגיד . ט לצור" אכילה הותרו נמי שלא לצור""שמתו" שהותרו ביו

לפי , ולא הותרה כתיבה ואריגה לצור" אוכל נפש, שטע� הדבר שהוצאה הותרה לצור" אכילה
, "ביו� השבת' לא תבערו וגו" )ג, מות להש(והבערה מדכתיב , שהוצאה א� היא באוכל ומשקה

ומה טוב א� נוכל להוציא מ� הכתוב ג� הוצאה לצור" אוכל . ט מותר"בשבת אסור הא ביו
ושמ� התורה מותרת לגמרי , נפש שתהיה מותרת כמו שלמדנו הבערה מ� המקרא ביו� השבת

� הותרו מ� אלא שהוצאה והבערה שתיה .ל"ולא נצטר" לתירוצו של הרב המגיד ז, במתו"
א� הכתוב , ולא פליגי אלא במתו", ולהכי לצור" אכילה מודו בית שמאי לבית הלל, הכתוב

וכ� יתישב פשוטו של . או מתו" שהותרה הותרה לכל דבר, לא התיר הוצאה רק באוכל נפש
דהיינו לצור" , ט שרי"הא ביו, "לא תוציאו משא מבתיכ� ביו� השבתו" )כא, יז(מקרא בירמיה 

  .ולא אארי" בזה. לא כמו כתיבה ואריגה שאסורי� אפילו לצור" אוכל נפש, פשאוכל נ
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�  הגדרת המושג, דר� אר
  ההבדל שביניה�, חטא ועו�

ומנהגי האד� ע� , של בני אד� וההנהגה שינהגו הבריות זה ע� זה שא ומת�ודר" אר� כולל מ
ובקשת  שא ומת�ולפי שהמ. וכ� כולל הנימוסיות והחכמה המדינית, אשתו ואנשי ביתו

, "נותני� עליו עול מלכות ועול דר" אר�" )ג, אבות( :שנינו, הפרנסה וכיוצא מטרידי� לב האד�
וכמו ]" אי� תורה[א� אי� דר" אר� " )ג, אבות(ועל ההנהגה הנימוסיית והמדינית שנינו 

 ".וכל המרבה דברי� מביא חטא"רמזנו עליו בפרק ראשו� בבבא  "עו�"ופירוש מלת . שיתבאר
 .כי יש הבדל בי� חטא לעו�, "עו�"ופע�  "עבירה"ו "חטא"ואמרנו שהחכמי� בחכמה שנו פע� 

כמו הקדושה , שבכל דבר ממנה יש דר" לטוב ודר" לרע, החטאי� ה� בדרכי החכמה
ובנטותו  .שה� ה� הדרכי�, הענוה והגאוה, הנדיבות והכילות, התאוה והפרישות, והטומאה

שאי� בדבר מה� דר" והפוכו , והעונות ה� בדרכי הבינה. ו חוטאזה, מדר" הטוב והול" ברע
אינו הול" בדר" כלל אלא מעוות ומקלקל הדר" , וכל הנוטה מדר" הבינה, אלא דר" אחד לבד

דר"  :משל ל דר"ע, ובכלל זה כל הדברי� הנתלי� בדעות באלהיות ובאמונות וכיוצא. הנכונה
כי הדבר , והחושב להיפ" איננו על דר", תהבינה היא שיש למעלה עי� רואה ואז� שומע

והנה תבי� כי העו� קשה . והנה הוא מעוות במחשבתו את היושר, שחושב איננו במציאות כלל
  .)דלו� ח ,בדר ח( "ג� נעול"וכבר החילונו לדבר על זה בבית הראשו� מספרנו , מ� החטא

�  התועלת שבשניה� לטובת נפשו של אד� , תורה ע� דר� אר

ונפח בו נשמת חיי� להשכיל , ה יצר את האד� בחכמה"ב 'ודע כי ה .רש משנתנוועתה אפ
ובכל זאת לפי שהצל� האלהי הזה  .ואשרי מי שעמלו בתורה ועושה אותה עיקר הכל .ולהבי�

 �ושיפנה האד� כל רגעיו , אי אפשר שישכיל בפועל תמיד, "עפר מ� האדמה"נטוע בגו
, והוא סוד גדול בחכמת הנפש .זה בטבע יצירתו שאי�, ועתותיו לחכמה לחקור ולהתבונ�

פע� ישגיח בעניני התורות והעניני� , ה שישתנה האד� מעני� לעני�"ב 'שהיה רצו� ה
ובחכמתו ובצדקתו יקשור עני� בעני� ויכוי�  .ופע� ישגיח בדברי� אשר תחת השמש, האלהיי�

 )יא, קהלת ג(על זה אמר קהלת  ".בכל דרכי" דעהו" )ו, משלי ג(כדכתיב , בכל עניניו לש� שמי�
וימצא בשניה� שמחת , תורתו ומלאכתו, ואז שניה� מתקיימי� ".וג� את העול� נת� בלב�"

ומפסוק זה  ".ישרי� משמחי לב' פקודי ה" )ט, תהלי� יט(כדר" , כי עיו� התורה משמחת הלב .לב
אבל מי שמעוות האמת  .לפי שה� ישרי�, משמחי� לב' למה פקודי ה, אתה למד טע� הדבר

וכ� דר" אר� ועסקי העול� כשנוהג בה� . אבל מעציבי� ומכעיסי� אותו, לא ישמחו לבו
ועל זה אמר קהלת  .כי כול� קשורי� בחכמה ודעת, ה� משמחי� הלב' באמונה וביראת ה

ג� זה ראיתי אני כי  .אי� טוב באד� שיאכל ושתה והראה את נפשו טוב בעמלו" )כד, קהלת ב(
ששתיה� , ולא בדר" אר� לבד, לא בתורה לבדה, כלומר אי� טוב לאד� ".האלהי� היא מיד

שתורתו משמחת לבו , זולתי בהיות שתיה� במשקל ישר, בהיות� לבדנה לא יתכ� דר" האד�
ולעת ההשתנות עוסק בדר" אר� במחשבות נכונות עד שדרכיו משמחי� את  .ונוהג בחכמה

והמתנה הגדולה , זו היא מתת אלהי� באמת .בתורהולעת ההשתנות חוזר ועוסק , לבבו
אד� שטוב לכי " )כו, קהלת ב(ולכ� סמ" ואמר , הזאת נתונה היא לטובי� ולישרי� בלבות�

והעני� ארו" לא אוכל  .'וגו "ולחוטא נת� עני� לאסו� ולכנוס, לפניו נת� חכמה ודעת ושמחה
 ,ל פירשנו דברי� רבי� בספר קהלת"הנ "]ג� נעול["מספרנו  )זדר ח(אבל בחלק שני . לפרשו הנה

  .ומדברינו ש� תעמוד על תוכ� כונתנו

�  יתמלא לבו כעס ומכאוב, המואס בעניני דר� אר
  ' אלא יסמו� על ה, אי� האד� יכול להגיע לתכלית חכמה

וכל חפצו להתבונ� ולחקור תמיד בענייני החכמה , ויתברר ל" שהממאס בכל עניני העול�
וידוע  .אלא שימלא לבו כעס ומכאוב, מלבד שלא ימצא חפצו, דברי�ולעמוד על עקרי ה

' וכמו שאמרנו כי פקודי ה .ואז נופל בעו�, שהכעס מבלבל אור השכל ומסיר השמחה מלבו
אבל בעיני  ".ולישרי לב שמחה" )י, תהלי� צז(ומקרא מלא הוא , לפי שה� ישרי�, משמחי� לב

, וכשאינ� ישרי� בעיניו הרי ה� מעוותי� בעיניו .לבוהכועס עליה� אינ� ישרי� ולכ� לא ישמחו 
וזהו סוד הפרשה הכתובה  .ולא עולתה בה�' כי באמת ישרי� דרכי ה, והרי הוא חושב עו�
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דברתי אני ע� לבי לאמר אני " )יח(טז, א קהלת(באמרו , בספר קהלת הסתומה מאד בעניינה
. ולבי ראה הרבה חכמה ודעתהגדלתי והוספתי חכמה על כל אשר היה לפני על ירושלי� 

כי ברוב חכמה  .ואתנה לבי לדעת חכמה ודעת הוללות ושכלות ידעתי שג� זה הוא רעיו� רוח
הודיע שלמה שראה וחקר לעמוד על  .וברמז אפרשנה פה. "רוב כעס ויוסי� דעת יוסי� מכאוב

דבר מה� באיזו אופ� דבר , ודרכיו' לדעת במופתי� ברורי� יושר חקי ה, סוד דרכי החכמה
 .ולדעת במופתי� ברורי� מדוע הדרכי� ההפוכי� לה� יקראו הוללות וסכלות, יקרא חכמה

ואי אפשר לחכ� שבחכמי� , וה� באמת חקירות נשגבות עד למאד משכל האד� ומדעתו
ואי� יודע , כי סוד החכמה לדעת במופת ישר כל חוק וחוק נעל� מלב כל חי, לעמוד עליה�

ונודע לו כי לחשוב להבי� זאת הוא , אמר שלא מצא מה שחפ� לדעתועל זה  .לבדו' בלתי ה
והוי מחשב הפסד "וכדפירשתי בבבא , כלומר דמיו� כזב כפי העולה על רוח האד�, רעיו� רוח

, קהלת א(" כי ברוב חכמה רוב כעס", שכפי האמת אי� ראוי לו לאד� לחשוב באלה .'וכו "מצוה

כדי , לדרוש בעומק ענייני החכמה לעמוד על תכלית�כלומר יותר שירבה האד� לחקור ו, )יח
ויותר שירבה לדעת  .רבינה לו עוד ספקות יותר גדולות וירב כעס לבות, שיתיישבו ספקותיו
 .ולא יעלה בידו מאומה, ככה יוסי� לנפשו מכאוב ויגו�, העמוקות והנשגבות

  אי� לסמו� יתר על המדה על חקירה ועיו�

ראוי לו לאד� שיעשה כרצו� האלהי� וכפי הטבע , מסוכנת וכיו� שרוב החקירה והעיו�
, והוא שילמד התורה והחכמה באמונת הלב ויתבונ� בדבריה כפי כחו, ה"שהטביע בו היוצר ב

וכשתחלש דעתו ישתנה לעסוק בדר" אר�  .ובמעט שהבי� ישמח בו, ואז ישמח לבבו בתורתו
כי בהיות  .ורתו בשמחה ובטוב לבבואז יוכל לשוב לת, כ בשמחה עד שתתיישב דעתו עליו"ג

וכשתלאה דעתו  .כשימצא חולשת הדעת באחד מה� יפנה לבבו לעסוק בשני, חשקו לשניה�
ולא יעוות במחשבתו לא , ועל ידי כ� יכונו ג� שניה� בעיניו, בשני יפנה לבבו אל הראשו�

שניה�  תשיגיע ,יפה תלמוד תורה ע� דר" אר�"והיינו דקתני תנא דיד� . יכעס ולא יכאב לבו
 .כי הוא תמיד בשמחה וכל דרכיו ישרי�, כלומר הואיל ויגע בשניה� ישכח העו�, "משכחת עו�

פ שדבק תמיד בתורה "שאע .מה שאי� כ� כשאינו יגע רק באחד מה� לבד אינו ניצול מ� העו�
בבו שברוב עיונו וחקירותיו יכאב ל, הרי הוא בא לידי עו�, וכובש יצרו ואינו בא לידי עבירה

, וכל שכ� כשבטל מתורה ויגע בדר" אר� לבד. ויחשוב מחשבת עו� בדרכי התורה ונתיבותיה
, הואיל ואי� חכמה ותבונה בלבו יחשוב עו�, פ שאפשר שהוא כובש יצרו וניצול מעבירה"אע

מזמה תשמור עלי" " )יא, במשלי (כדכתיב , י התורה והעיו� בה ינצל האד� מ� העו�"שהרי ע
  ".תבונה תנצרכה

  יש גבול לעיונו של האד�

 .ויתפרש הת� עני� קרוב לזה ,"והוי זהיר בגחלת� שלא תכוה"אליעזר ' ר ולקמ� בפרקי� שנה
וכדאפרש , במיעוט שיחה במיעוט שחוק, ח דברי� שהתורה נקנית בה�"והיינו דקתני במ

מתו שמונה הקד, �"י אב� תיבו� בתרגומו לרמב"זו גירסת ר: אמר המגיה[ואמרינ�  נמי . הת�
י מדויק "פ כת"אבל ע. כג, וכ� העתיק מש� המאירי על משלי טו. סו� חמישי, פרקי� לאבות
ואפשר שהוא . � כלל"י הרמב"אי� זה כתוב ע, י קאפח לפירוש המשניות"במהדורת הגר

כי הוי חלשי דעתייהו דרבנ� מגרסייהו הוי אמרי מלי ] "י אב� תיבו� עצמו"תוספת בלבד של ר
, הכל הול" אל עני� אחד שיש גבול לבינת האד� ולדעתו בעיוניו ובחקירותיו. "דבדיחותא

  .אבל קרוב הוא להכשל לעוות דברי� ישרי� בעצמות�, והפור� גבול זה לא ישמח

  דר� אר� מיישבת דעתו של אד�

דטעמא מאי יפה דר" אר� ע� תורה לפי שיגיעת שניה� , לאו דוקא הוא "דר" אר�"מיהו 
לישא ולית� ולעמול , שא� תחלש דעתו בעיוניו יפנה לבבו לעסוק בדר" אר�, משכחת עו�

א� כ� די שא� רואה שדעתו חלושה מ�  .דעתו עליו ובזה תתיישב, בסחורות ובעסקי בני אד�
 .ג� כ� ינצל מ� העו�, יאות או בדברי� טבעיי�ולבו נוטה לעסוק בתקופות וגימטר, התורה

כי בהיותו בחברת בני אד� ונושא ונות� , אלא שתפארת הוא לו לאד� שיעסוק ג� בדר" אר�
יתפארו בו בני אד� וישבחוהו בעבור תורתו , עמה� באמונה ונוהג בכל ענייניו בהשכל ובדעת
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יפה הוא דהוי אבל , "דר" אר�יפה תלמוד תורה ע� "ומשו� הכי תני רישא  .ובעבור עסקיו
כלומר זה שאמרתי ', וכו "וכל תורה שאי� עמה מלאכה"והדר תני סיפא  .חיובא לא מיחייב

פ א� "אבל עכ, אי� זה אלא דר" אר�, דמשמע יפה אי� אבל חיובא לא' יפה תלמוד תורה וכו
ינו רוצה וא, בדי� העושי� מלאכתו ועסקיועכגו� שהוא עשיר גדול ויש לו , אי� דר" אר�

משל  ל דר"ע .צרי" שיפנה לבבו למלאכה ולעסוק באחת מה�, לטרוח ולחשוב על עסקיו
, או במלאכת הכתיבה, או במלאכת הדברי� הטבעיי�, שישי� לבו לעסוק במלאכת המדידה

וישוטט , פ שיאהב את המלאכה אשר תחת השמש בכללה"ועכ, או במלאכת הציור וכיוצא
, שיסיח דעתו מכובד העיו� בתורה ובדברי� האלהיי� במחשבותיו על ענייניה� בעת

אבל א� מואס בכל המלאכות ואינו אוהב ג� אחת מה� ורק דבק . וכדפירשתי במשנת שמעיה
שכשיראה שאינו משיג חפצו לדעת מה שלבו רוצה  .דע כי סופה בטלה, בעיו� התורה לבד

, ונו הגדול בתורה יגרור עו�ומלבד זה עי, יכעס לבבו ויבטל תלמודו מכל וכל, לדעת ולהבי�
ואלה . וכדפירשתי לעיל, ובדרכי התורה' שיחשוב מחשבות תועות ומעוותות ביראת ה

כי ש� התהלכנו , ל"ויותר יאמנו למסתכל בדברי ספרנו הנ, הדברי� שפירשנו ה� נאמני�
אהוב את "ומעתה תבי� אי" דברי המשנה הזאת מפרשי� דברי שמעיה ששנה סת� . ברחבה
לבבו פונה מעיוניו ודבק במלאכה  י כ�"שע, לתאידבאהבת הלב במלאכה תליא מ, "ההמלאכ

 .בה שישוב אחר כ� בשמחה לתורה ולחכמהיוזוהי הס .לפי שעה ושמח בה

  עתי� לגנאי, עתי� לשבח, רבנות על הציבור

ושנא "דשמעיה שנה , מציעתא דמשנת שמעיה אתי לפרושי. "וכל העמלים עם הצבור"
משו�  ".ואל תתודע לרשות"כדקתני סיפא  "ואל תתנשא להיות רב"ולא תני , "את הרבנות

והיינו כשאינ� מכווני� , ב"י נשיאות� חיי עוה"שיש נשיאי� ושרי� על הצבור שנוחלי� ע
שישנא את , "ושנא את הרבנות"והיינו  .אלא להיטיב עמה�, לכבוד עצמ� להתגאות על הצבור

וכל "ועלה תני רב� גמליאל  .� והנשאי� על הצבורלא שישנא את הרבני, הגדולה והשררה
ולא , פ שתשנא את הרבנות"כלומר אע. "� שמי�העמלי� ע� הצבור יהיו עוסקי� עמה� לש

וכדפרישית במשנת ', לפי שהרבנות מסוכנת לבטל את האד� מעבודת ה, תרדו� אחריה
יעסקו עמה� לש� , הנה האנשי� שבחרו הצבור להיות נשיאיה� ולעסוק בצרכיה� .שמעיה
 "דר" אר�" י�ואז טוב לה� וא, אלא לש� שמי�, או להתעשר, ולא יכוונו לכבוד עצמ�,שמי�

 שא ומת�כי העוסק בדר" אר� לעצמו בסחורה ובמ. ובודאי יתקיימו שניה� ביד�, טובה ממנה
ואפילו יצליח  .ויגרו� להבטל מ� התורה, גיע לכלל עצב ויגו�וי, אפשר שלא ימצא נחת בעמלו

בודאי , מה שאי� כ� העמלי� ע� הצבור .לקצת העתי� לא יצליח, בעסקיו פעמי� רבות
זכות אבות של הצבור שהיו צדיקי� בכל , כי זכות אבות� מסייעת�, יצליחו בכל מעשיה�

אבל עומדת , צדקת אבות� לא תמהו, ע� בניה� � שמי�מסייעת לכל העוסקי� לש, דור ודור
בור באר� יהיה זרעו דור ישרי� יג', וגו' אשרי איש ירא את ה" )ג(א, תהלי� קיב(כדכתיב , לעד

ושצדקתו , שמענו שזרע הצדיק יגבר באר�. "הו� ועושר בביתו וצדקתו עומדת לעד, יבור"
אל תאמרו , קת�פ שהעסקי� מצליחי� ביד העוסקי� מפני זכות אבות וצד"ואע. עומדת לעד

מעלה אני עליכ� , � שמי�אלא את� העוסקי� ע� הצבור לש .לא נקבל שכר על פעולתנו
יע� היה ע� לבבכ� לעשות טובה ע� , שכר הרבה כאילו עשית� הדבר בכחכ� ובצדקתכ�

טובה יותר ע� התורה כמי שעוסק ע� הצבור להנהיג�  ר" אר�הא למדת שאי� ד .ישראל
אלא שלא  .שהוא מצליח ומקבל שכר טוב בעמלו, לש� שמי�ולנהל� ולעשות צרכיה� 

ותנא דמתניתי� נמי  ".ושנא את הרבנות"דעלה תני , תרדו� אחר הרבנות להנאת" ולהתגדל
כלומר יש ל" אחרי� שיש לה� . 'וכו "וכל העמלי�"אלא , "היו עמלי� ע� הצבור]ת"[ :לא תני

לא שיכוונו , � שמי�עמה� לשי הנהגת הצבור בתנאי שיעסקו "ע� התורה ע ר" אר�ד
 .לרבנות
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ָרׂשּות א ְלצֶרְך ַעְצָמן, ֱהוּו ְזִהיִרין ּבָ ֵאין ְמָקְרִבין לֹו ָלָאָדם ֶאּלָ אֹוֲהִבין . ׂשֶ ִנְרִאין ּכְ
ַעת ֲהָנָאָתן ׂשְ ֳחקוֹ . ּבִ ַעת ּדָ ׂשְ   : ְוֵאין עֹוְמִדין לֹו ָלָאָדם ּבִ

  ע� מגרעותיה) השררה(עבודת הרשות 
  לשו� אהבה" ידע"

 ".ואל תתודע לרשות"ששנה  ,סיפא דמשנת שמעיה אתי לפרושי. "הוו זהירין ברשות"
ואעסוק בתורה , ופרישית הת� שאל יאמר האד� אשא עול מל" ושרי� לעמול בצרכי המדינה

ולפי שמשנת שמעיה  .כי עבודת הרשות מביאה לידי קנאה וכבוד חנ� ומרע .ובעבודת המל"
ואל "רב� גמליאל דהאי  שמע ל�מא ק, על אדמת� �בעוד ישראל שרויי, במלכי ישראל אתמר

כי משנה זו בגלות נשנית , ושריה� אומות העול�כיו� נמי לרשות של מלכי  "תתודע לרשות
ולבקש , להתודע לרשות �צריכי �והיו גדוליה, על ישראל אומות העול�בהיות עול מלכות 

ולהקל מעליה� משא מסי� , גזרו על ישראלאהבת מל" ושרי� שיעשו רצונ� לבטל גזרות ש
ח "נוס� על כ" שבמהדורת ספר זה בשנת תרנ, אמר המגיה[ .�וארנוניות שהטילו עליה

וכ� מהפסקא , אלא ג� השמיטו רובו של קטע זה מכא� ואיל", "רומי"ב" ע"אוה"החליפו 
. "זהירי� ברשותהוו "והודיע רב� גמליאל ]. פ דפוס ראשו�"ה ע"וכא� החזרנו הדברי� ב. הבאה

כלומר אל יבטח לבבכ� על הבטחות המלכי� והשרי� שאתה קרובי� לה� וכסבורי� את� 
כי אי� דעת� קרובה מכ� כלל אלא ה� מקרבי� אתכ� . שאי� הדבר כ�, שה� אוהבי� אתכ�

, ובעוד שאת� מהני� אות� נראי� כאוהבי�. שרוצי� בעבודתכ� ושתעשו חפצ�, להנאת�
ותבואו לבקש , כי ה� אינ� נהני� עוד מכ�. הכל כזב, מול חטיבה מבטיחי� הרבה חטיבה

אז תראו שאינ� עומדי� , מה� עזרה והצלה כדר" האוהבי� הנאמני� העוזרי� אלו את אלו
והאהבה וקרבת , שמעול� לא אהבו אתכ� אהבת אמת, ראיה] לנו[וזה . לאד� בשעת דחקו

 )ד, משלי ז(, "ולנעמי מודע" )א, רות ב(מו כ, "ידיעה"הדעת שבי� בני אד� מתואר בלשו� הקדש 
והאד� " )א, בראשית ד(כמו , "ידיעה"כ "ומטע� זה נקרא חיבור הכשרי� ג". ומודע לבינה תקרא"

ולפי שאי� קרבת הדעת ואהבה כזו . ורבות כאלה" וידע אלקנה את אשתו" )יט, א א"שמו(, "ידע
כלומר אל תדמה בנפש" ". ע לרשותואל תתוד"אמר , בי� המלכי� והרוזני� נגד ההדיוטי�

ובצר ל" , ותחשוב שכ� לבו עמ", ותעשה כל חפציו ותבטל חפצי", שאתה נודע ואהוב למל"
לא "כי קרבת� ואהבת� על הרוב אינה , "הוו זהירי� ברשות"אלא . יעמוד ל" בשעת דחק"

, וכל שכ� שאל תבטל מתורה ועבודה, ולכ� לא תבטל מדר" אר� וממלאכה ".לעזר ולא להועיל
ותאמר אעשה כ� לטובת ישראל לדבר עליה� . י כ� אהבת�"לצאת לעבודת המלכי� ולקנות ע

 )כי לא מבטח עוז הוא(, מנוכחפצי וככל אשר אשאל מ הכי בהיותי אהוב בחצר המל" יעש, טוב
ומינה תשמע שלא נשנית משנתנו על . ר אתה רואהכי שק]. ח"שנת תרנ' כ" הוסיפו במהד[

כי א� על , לאהוב כל אד� ולהטיב עמה� כפי די� התורה �חייבי �שה, מלכי ישראל הצדיקי�
 "רשות"וזהו מליצת , שהיו מושלי� כפי שרירת לבב�, מלכי רומי שמלכו בימי התנא הזה

 .כדתני שמעיה והת� פרישית לה
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ְרצֹוֶנךָ עֲ , הּוא ָהָיה אֹוֵמר ה ְרצֹונֹו ּכִ ְרצֹונוֹ , ׂשֵ ה ְרצֹוְנָך ּכִ ֲעׂשֶ ּיַ ֵדי ׂשֶ ל ְרצֹוְנָך . ּכְ ּטֵ ּבַ

ֵני ְרצֹונוֹ  ֵני ְרצֹוֶנךָ , ִמּפְ ל ְרצֹון ֲאֵחִרים ִמּפְ ַבּטֵ ּיְ ֵדי ׂשֶ ל אֹוֵמר. ּכְ ְפרֹוׂש ִמן , ִהּלֵ ַאל ּתִ
ּבּור ַעְצָמְך ַעד יֹום מֹוָתךְ , ַהּצִ ֲאֵמן ּבְ יַע , ְוַאל ּתַ ּגִ ּתַ ִדין ֶאת ֲחֵבָרְך ַעד ׂשֶ ְוַאל ּתָ

ַמע, ִלְמקֹומוֹ  ָ ּסֹופֹו ְלִהׁשּ מֹוַע ׂשֶ ר ִלׂשְ ִאי ֶאְפׂשָ ָבר ׂשֶ ְוַאל ּתאַמר . ְוַאל ּתאַמר ּדָ
ֶנה ֶנה ֶאׂשְ ֶאּפָ ֶנה, ִלְכׂשֶ א לא ִתּפָ ּמָ   : ׂשֶ

  זוכי� להצליח בזכות התורה, המליצי� על ישראל לפני מלכי�

וראה שהבבא , אחר ששנה שלש בבות לפרושי תלתא מילי דשמעיה. "הוא היה אומר"
כי יאמר האד� א� כ� מה , צריכה הוספת דברי� "הוו זהירי� ברשות"האחרונה שהזכיר בה 

למליצי� המדברי� עליה� טוב לפני  �נעשה לאחינו בני ישראל השרויי� בצרות וה� צריכי
. וש� בחצר המל" לעסוק בצרכי הצבור ובהכרח ראוי לאנשי חיל לבקש יד, מלכיה� ושריה�

שעל כל פני� , י בהתודע לרשותדעו שאי� הדבר תלו :על כ� פירש רב� גמליאל הדבר ואמר
לא ימצא אהבת� ולא יעמדו לו בשעת , פ שיעשה האד� חפצ�"אמת הדבר שאמרתי שאע

 כי תבטלו מתורתכ� ועבודתכ�, ולכ� חלילה לכ� להתאמ� במעשיכ� לבקש אהבת�. דחקו
ובמה הדבר  .ותסתכנו סכנות גדולות וכדפירשנו בפרק קמא. 'שאת� חייבי� לבוראכ� ית

ומעמיד לה� , ובכל צרת� הוא מושיע�, ה אוהב ישראל"ב 'כי ה .בזכות המליצי� ?תלוי
ומטה לב המלכי� והשרי� לכל אשר , אנשי� מושיעי� המדברי� עליה� טוב לפני המלכי�

שהעמדתי לה� "ל "על מאמר חז' ע' עמ, "אור חדש", ל"עיי� דברי מהר, אמר המגיה[ .יחפו�
האד� שומר  �שא .מילת חסדי�ולכ� עיקר הכל תורה ועבודה וג"]. בית רבי וחכמי דורות

, כמו שעושה חפציו בזריזות ובשמחה, ה בשמחה ובטוב לב"תורה ועושה רצונו של מקו� ב
וביו� צרה לא  .ועושה רצו� האד� וממלא משאלות לבבו, ה משל� לו מדה כנגד מדה"אז הקב

כל אשר חפ� " )ה, הלי� קלהת(כדכתיב , כמו שממלא כביכול רצונו, תאחר תשועתו לבוא על ידו
כלומר , ועלה קאמר עשה רצונו כרצונ" כדי שיעשה רצונ" כרצונו ".עשה בשמי� ובאר�' ה

 .כמו שאתה עושה רצונ", כרצונ", תוועשה רצונו כמו שצוה אות" בתור, בכל עת' בטח בה
, כרצונו, למלאות משאלות לבב", כדי שיעשה רצונ"', וגו "א� תבקשנה ככס�" )ד, משלי ב(כדר" 

ה ממלא משאלות לבב" ותשכו� לבטח ולא "ב 'וא� כה תעשה אז ה. כמו שהוא עושה רצונו
 ".וידעת כי שלו� אהל"", יקרה רעה וצרה

  משו� הפרת התורה, ישראלגזירות רעות של המלכי� על 

, ותצא דת מלפני המל" להרע עמכ�, כלומר א� יקרה עת צרה. "בטל רצונך מפני רצונו"
כמפורש , ה פניו מכ� בעבור שעברת� על רצונו"ב 'כי הסתיר ה, דעו כי עונותיכ� הטו אלה

אי� תקנה אלא בתשובה  .וכמו שיקרה בכל דור ודור, וכמו שקרה בימי המ� הרשע, בתורה
' וישוב חרו� א� ה, לעשות רצונו' ותשובו אל ה, שתסירו רוע מעלליכ� ומחשבותיכ� הרעי�

, ה"וכנזכר בתפלת המל" שלמה ע .ותבטל גזרת המל", וית� אתכ� לרחמי� לפני שוביכ�, מכ�
', ושבו� שוביה� אל אר� האויב וגו' ואנפת ב� וגו' כי יחטאו ל" וגו" )נ( מו, א ח"למ(באמרו 

ונתת� לרחמי� לפני ', וסלחת לעמ" וגו', ושבו אלי" בכל לבב� וגו', ב� וגווהשיבו אל ל
כלומר בטל והפר רצו� יצר" הרע , "בטל רצונ" מפני רצונו"ועלה תני סיפא  ".שוביה� ורחמו�

כדי שיבטל , הי התשובה הגמורהושז, ה"מפני רצונו של מקו� ב, שרוצה לעבור על התורה
תני� ילפי שה� אחרי� לנ "אחרי�"וקרי להו . ו� המציקי� ל"והיינו רצ, ה רצו� אחרי�"הקב

וכמו שדרשו  .שה� צועקי� אליה� ואינ� ממלאי� משאלות� ואינ� מרחמי� עליה�, בצרה
 � הוא אומרוכ ".שה� אחרי� לעובדיה�", "לא יהיה ל" אלהי� אחרי�" )כ, שמות(במכילתא 

שה� , הכא רצו� אחרי� וא הדי�וה ".יושיענוה� יצעק אליו ולא יענה ומצרתו לא " )ז, ישעיה מו(
וית� , ה רצונ� מפני רצונ""ב 'כשתעשה תשובה יבטל ה .ל" אחרי� ואינ� רוצי� בטובת"

כל אשר יחפו�  לע' פלגי מי� לב מל" ביד ה" )א, משלי כא(וכעני� , בלב� לרחמ" ולהטיב עמ"
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ותאהוב את , מילת חסדי�גואחר שהדבר כ� הוא אי� ל" אלא לעסוק בתורה ועבודה ו. "יטנו
עבדהו באמונה ובישרת , וא� יקרה שתתקרב להיות בחצר המל" .המלאכה מטע� שבארנו

 .כדי לעשות רצונו ושיאהב" ויעשה כרצונ"' לעבור על מצות ה]מ[והשמר , לבב כמוטל עלי"
ה "ב 'לפי שה, כי לא יקר" רע, ולא תירא ולא תפחד, ה"ורק חזק לעשות רצונו של מקו� ב

שוב מחטא" ואז , וא� חטאת והבאת עלי" קללה ויחר ב" חמת המל" .מלא משאלות לבב"י
ומשנת , והדברי� ברורי�. וית� בלבו לעשות עמ" רק טוב כרצונ", ה רצו� המל""ב 'יבטל ה

 .שמעיה נתפרשה כהוג�

  סדר� של המשניות שבפרקנו

פרק ראשו� אתי משנת� של יהושע ב� פרחיה ונתאי הארבלי השנויי� ב. "הלל אומר"
מייתי ברישא משניותיו של רב�  ילו הכיאפ, פ שה� שנויי� קוד� משנת שמעיה"ואע, לפרושי

יהודה הנשיא שלא להפסיק בסדר דורות הנשיאי� שהיו מבני בניו של הלל ' גמליאל בנו של ר
 ורב� גמליאל, רבינו הקדוש בנו, רב� שמעו� ב� גמליאל, הזק� שה� רב� גמליאל ושמעו� בנו

שמה� אנו למדי�  ,וכשגמר דבריה� הביא משניות אחרות של אביה� הזק� הלל .דפרקי� בנו
וכדאמר� שרוצה לפרש משנת� של יהושע ב� , רק קמאפירוש מקצת המשניות השנויות בפ

 .וכדבעינ� למימר, פרחיה ונתאי הארבלי

  אל תפרוש מ� הציבור, ג� מפני סברותי� התורניות

וכההיא , "אל תפרוש עצמ" מדרכי הצבור"לא תני . "מן הצבור ]עצמך[אל תפרוש "
והיינו שאינו משתת� עמה� בצרת� , "והפורשי� עצמ� מדרכי הצבור" ).ה יז"ר(דאמרינ� 

אל תפרוש מ� "אלא  .ותנא דיד� במילי דחסידותא קא מיירי, דהנהו רשעי� נינהו, ובענייניה�
אל , י" ישרות ונכונות ואינ� נראי� לחברי"כלומר כשאתה חכ� גדול ותראה שסברות, "הצבור

ב� דורתאי פירש  היהוד" :)'פסחי� ע( נ�וכההיא דאמרי. תפרוש מה� ותשב בדד לעסוק בתורה
א� יבא אליהו ויאמר מפני מה לא חגגת� חגיגה בשבת  :מ� החכמי� וישב לו בדרו� ואמר

אנ� טעמא דפרושי� ניקו  ואמר רב אשי', דכתיב וכו ?ואמרינ� מאי טעמא דב� דורתאי .'וכו
כלומר מה לנו להעמיד ולקיי� דברי הפורשי� עצמ� מ� הצבור ועומדי� על  "?ונפרוש

והיינו כנגד ששנה יהושע ב� פרחיה עשה ל"  .שראוי לכל חכ� לב להדבק בצבור, סברותיה�
שאפילו חכ� מופלא ראוי להוראה צרי"  .תני לה "על התורה"ופרישית הת� דמשו� , רב

ועלה תני  .ולשמוע דעתו א� מסכי� עמו או לא, לו רב שידי� לפניו בכל מה שהבי� שיעשה
כי אי אפשר שלא  .ותאמר איני צרי" לתורת� ולסברת� "מ� הצבור )עצמ"(אל תפרוש "הלל 

, מה� צדק ומשפט דעת ויראת אלהי�שתלמד תמצא בקהל גדול אנשי� חכמי� ונבוני� 
אבל א� תשע� על חכמת"  .דברי אמת ודרכי יושרומתו" הפלפול והסברות יעמידו" על 

קרוב הדבר שתכשל במשפט , ולא תרצה להציע דברי" לפניה� ולשמוע דעת�, ובינת" הגדולה
 .ק"וכדפירשתי בפ, לבב"

אל תבטח על צדקת" שאתה מקיי� המצות ונזהר . "ואל תאמין בעצמך עד יום מותך"
ולא תדאג עוד ממכשול חטא , מעשי�ותחשוב שמוחזק אתה בצדק ובכשרו� , מ� העבירות

ותבקש  .ותדאג תמיד פ� תלכד בלכד היצר, אלא אל תאמי� בעצמ" לעול� עד יו� מות" .ועו�
ח בר "מר ).ד� פא(וכעובדא דמייתי בקדושי� . ה שיציל" מ� היצר הרע"כל עת רחמי� מ� הקב

ה� גדול ששמש בכהונה יוחנ� כ .)ברכות כט(וכ�  .וכמעט היה נכשל בדבר עבירה, אשי שהיה זק�
ותוסי� גדרי� ושמירות , ולכ� תדאג תמיד פ� תכשל .גדולה שמוני� שנה ולבסו� נעשה צדוקי

ופרישית הת� דמשו� על , � פרחיה וקנה ל" חברבוהיינו כנגד ששנה יהושע  .להנצל מ� החטא
רו בעת ולהזהי, שיקנה לו חבר שיזרזהו בעת העצלה והעצבו� לקיי� המצות, העבודה קתני לה

ועלה  .ולא יבטח בעצמו על צדקתו ויושר לבבו, המכשול וחשכת הנפש להנצל מ� העבירה
לאורויי שאפילו צדיק גמור כל ימיו אי� לו , "ואל תאמי� בעצמ" עד יו� מות""שנה כא� 

 .אלא ירבה גדרי� ושמירות על העתיד, לבטוח על עצמו
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  " עד שתגיע למקומו"הנמשל של 

ולכ� , כמו כ� אל תבטח על משפט לבב". "עד שתגיע למקומוואל תדין את חברך "
ואל תפסוק עליו הדי� עד , אל תדינהו לחובה, כשתראה מעשה חבר" והדבר שקול בעיני"

 .כי הראיה השכלית שבלב דומה לראית החוש. והוא משל, שתגיע למקומו ויתברר ל" הדבר
וזהו . ית אפשר שתטעהכ� הראיה השכל, וכמו שהחוש כשיראה למרחוק לפעמי� יטעה

לפי שכל , וכפי ראות עינו סובר שהוא ראוב�, שהמשיל העני� לרואה איש העומד רחוק ממנו
וכ� הוא לעני� המשפט . וכשיגיע למקומו קרוב אצלו יראה שטעה, סימני האיש יעידו על זה

. פ"יוא� יחקור היטב יתברר שהוא לה, לפעמי� יש רגלי� הרבה לדבר שהוא כ", השכלי
ותראה בבירור שדינ" די�  "עד שתגיע למקומו"על מעשיו  "ואל תדי� את חבר""היינו דקתני ו

וכדפרישית , "והוי ד� את כל האד� לכ� זכות"ונקט לה כנגד ששנה יהושע ב� פרחיה  .אמת
, ואי� זה עוד בכלל והוי ד�, אבל כשתגיע למקומו ודאי שתאמר על טוב טוב ועל רע רע. הת�

וכ� כוללת המליצה מה שפירשנו ש� על . ואינו צרי" למשפט הלב, כשמששהרי הוא ברור 
ואפילו דבר מכוער ביותר , אנו לדו� לזכות כלל אד� כפי מעלתו �ואמרנו שצריכי, "לכ� זכות"

מאותו החסיד ע�  :)שבת קכז(כגו� המעשיות שהביאו בתלמיד , א� עושהו מופלא שבחסידי�
פ שהמו� בני אד� אינ� יכולי� להשיג "ואע, מטרוניתאיהושע ע� ההיא ' ומר, הריבא שפדה

 .וכיוצא בזה ?ויאמרו אי" אפשר להשכיב ריבא אצלו ולא יחטא, קדושת חכמי לב כאלו
כי מה שהוא אי אפשר , ואל תדי� את חבר" עד שתגיע למקומו ולמעלתו, הסתלק מדי� זה

 .למקומו ושלא הגעת, הוא אפשר ונקל לעשותו בער" הגדול מאד ממ", בערכ"

  להתרחק מהמיני� והרשעי�

כמו כ� אל תבטח על דעת" . "ואל תאמר דבר שאי אפשר לשמוע שסופו להשמע"
כלומר לקבלו ולהאמי� , דבר זה אי אפשר לי להטות אליו אז� ולשמעו"ועל אומ� לבב" לומר 

תר או דבר זה אי אפשר לי לשמעו לפי שהוא נמאס בעיני וסו .לפי שהוא רחוק מ� הדעת, בו
ג� א� יפתוני זדי� ועושי רשעה לא , ואי אפשר שאטעה בה� לעול�, דרכי צדקתי ותורתי

וזהו אזהרה לאד� . אלא הוי זהיר בעצמ" שמא לבסו� תטעה בה� ג� אתה ".יעבירוני על דעתי
וכל דבריה�  ?כי מה יזיקוני בהבליה�, אי� רע"ויאמר בלבו , שלא יתקרב למיני� ולתועי דר"

וכ� הוא אזהרה לאד� שלא יתחבר ע� רשעי�  !"עת ואי אפשר שאאמי� בה�רחוקי� מ� הד
ומה יעשו לי בני אד� במעשיה� המתועבי� ', הלא ירא אנכי את ה"ויאמר , עוברי עבירות

כי תדאג שעל ידי , אלא הרחק ממיני� ואפיקורסי�. "ואי אפשר לי לשומע� ולקבל� ?בעיני
כלומר זה הדבר  ".שסופו להשמע"והיינו דקתני , לבב"דבר� אלי" יו� יו� יכנסו דברי מינות ב
וכ� אל תתחבר . ]אצל"[ )ממ"(סופו להשמע ולהתקבל , הנראה בעיני" עתה שאי אפשר לשמעו

' ותסור יראת ה, כי תדאג שעל ידי ההתחברות עמה� תלמד מעט מעט ממעשיה�, לרשעי�
כלומר התועבה שאתה , "שסופו להשמע"ועלה תני נמי . ותלכד במצודת רשעת�, מעל פני"

ונקט לה . סופה להתקבל ממ", ממאס בה עתה וסובר אתה שאי אפשר ל" לשמעה ולקבלה
 .ופרישית הת� דשכ� רע היינו מי� ואפיקורוס, "הרחק משכ� רע"כנגד ששנה נתאי הארבלי 

חכ� וצדיק נמי צרי"  לוואפי .ופרישית דהיינו עוברי עבירות ורשעי� ,"ואל תתחבר לרשע"
ויש לדמות . "שסופו להשמע"ועל זה שנה הלל טעמא . רק קמאוכמו שבארנו בפ, הר בה�להז

עיי� אבות : אמר המגיה[. שברוב הזמ� יעשו בו רוש�, עני� זה למי� נוטפי� על צור החלמיש
והיינו , "ואל תאמי� בעצמ" עד יו� מות""ולעיל תני "]. אבני� שחקו מי�"ו "פ, נת�' דר

, פ ששני� רבות נשתמרת מכל חטא וכבשת יצר לבב""והודיע שאע .נוק�בדברי� שיצר הלב 
ולכ� עשה ל" רב וקנה ל" חבר שיצילו"  .פ� יקר" מכשול עו�, אל תאמי� בעצמ" עד יו� מות"

וה" . רק קמאוכדפירשתי בפ "ויהי מורא שמי� עליכ�"וכעני�  .וכדפירשתי לעיל, מ� המכשול
י שכ� רע וחברת רשעי� "אבל ע, יצרו לא יחטא בה�ובטבע , בבא בדברי� שהוא מואס בה�

 .וזה פירוש יקר. אפשר שסופו ללמוד ממחשבותיה� וממעשיה�

כמו כ� אל תבטח על חיי" ושלות" . "שמא לא תפנה ,ואל תאמר לכשאפנה אשנה"
או , "]חולי"לשו� [ תחלה, תעני, ותדאג תמיד פ� פתאו� יהפ" עלי" הזמ� מטוב לרע, רגע

 .והמונעי� ממנו כל דבר מעשה ותושיה, וכיוצא בפגעי� הזמני� המבהילי� את האד�, תמות
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או כשאגמור עני� זה , ואל תאמר מחר אעשה, צדקה וטוב עשה "כל אשר בכח" לעשות"ולכ� 
ושוב יו� "וכדתנ� לקמ� , ולא תהיה עוד לאל יד" לעשות, אולי יקר" פורענות, אעשה כ" וכ"

שאפילו על הפנייה שהיא , משיל העני� לאומר לכשאפנה אשנהולכ� ה. "אחד לפני מיתת"
שמא , "אשנה פרקי לכשאפנה מעני� זה"אל תשע� עליה לאמר , וקלה בעיני" לעשותה, כרגע

ואל "ונקט לה כנגד ששנה נתאי הארבלי  .ונמצא אבדת שכר תלמוד", לא תזכה להפנות
דדוקא , "אד� לכ� זכותה� את כל והוי ד"ופרישית הת� דמתנייא נגד , "תתיאש מ� הפורענות

 .וידאג תמיד שמא יגרו� החטא ופורענות קרובה לבוא, כל אד� אבל את עצמו אל ידי� לזכות
ולא יתעצל בתורה , תני הלל שאל יבטח בעצמו רגע ,ולפי שאפשר שיקרנו פורענות בכל רגע

שמא , תאחר אלא עשה ואל. וידחה מזמ� לזמ� לומר מחר או שבוע הבא אעשה, ובמצות כלל
הראיתי" שכל הבבות שמנה הלל הולכות על הסדר ע� הבבות . לא תזכה לראות הזמ� הבא

  .השנויות במשניותיה� של יהושע ב� פרחיה ונתאי הארבלי
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   משנה ה
ן ָלֵמד, ְולא ַעם ָהָאֶרץ ָחִסיד, ֵאין ּבֹור ְיֵרא ֵחְטא, הּוא ָהָיה אֹוֵמר ְיׂשָ , ְולא ַהּבַ

ד ָדן ְמַלּמֵ ּפְ ים, ְולא ַהּקַ ה ִבְסחֹוָרה ַמְחּכִ ְרּבֶ ים. ְולא ָכל ַהּמַ ֵאין ֲאָנׂשִ , וִבְמקֹום ׂשֶ
ל ִלְהיֹות ִאישׂ  ּדֵ ּתַ   : ִהׂשְ

  ההבדל ביניה�, ירא שמי� וירא חטא

הוי מתלמידיו של "דקתני , מייתי לה רק קמאלפרש משניותיו ששנה בפ. "א היה אומרהו"
שצרי" , נקט לה "על גמילות חסדי�"ופרישית הת� דמשו� , "אהר� אוהב שלו� ורוד� שלו�

אוהב שלו� ורוד� "והיינו . ה שהיה איש חסיד מאד"שיהיה האד� אוחז בדרכי אהר� הכה� ע
, ובאהבתו אות� יקרב� לתורה, ושיאהב את הבריות .החסידותכי השלו� הוא גבול , "שלו�

ולכ� אי אפשר , ובור היינו שאי� בו תורה ויישוב דר" אר� ".אי� בור ירא חטא"ומשו� הכי תני 
 ?ת העבירהוופחית, כי באיזו צד יכיר סגולת המעשה הטוב, שיעבוד את בבוראו מתו" הכרה

אבל אפשר שיעבדנו מיראת  .בהיותו בלי תורה וחכמה ודר" אר�, כיו� שאיננו חושב מחשבות
והיינו  .והעובר עבירה תאכלהו אש, יש לו שכר בעמלו' שיודע שהשומר מצות ה, פורענות

שכמה מ� ההמו� רקי� , חלילה לומר כ�, "אי� בור ירא אלהי�"או , "אי� בור צדיק"דלא תני 
, "אי� בור ירא חטא"אבל . ולב� נכו� לשמור המצות ולהזהר מ� העבירות ,מכל חכמה ותורה

והוי מחשב הפסד "ששנינו עליה , שהיא מעלה נפלאה יזכה אליה המתבונ� בתורה ובחכמה
וכדתנ� לקמ� , והעושה כ� הוא זוכה להיות ירא חטא .וכדפרישית הת�', וכו "מצוה כנגד שכרה

שאינו פורש מ� העבירה לפי , תאמר אי� בור ירא חטא וא�. "שמעו� ב� נתנאל ירא חטא' ר"
 !וזיל קרי ביה רב הוא ?שמעו� ב� נתנאל' א� כ� מאי רבותיה דר, שלא למד האסור והמותר

. וכדאפרש בפרקי�, אלא כדאמר� שיראת חטא מעלה נפלאה היא וקרובה למעלת החסידות
יות והלמודיות אי אפשר ולכ� בור שאי� בו מחשבת תורה ודר" אר� שה� החכמות הנימוס

 .שיהיה ירא חטא

  אי אפשר להשיג בלי לימוד התורה, חסידות

נקרא אפילו מי  "ע� האר�"דיש אומרי�  רק קמאכבר פירשנו בפ. "ולא עם הארץ חסיד"
ורוב עסקיו בעניני העול� , אלא שאינו עושה תורתו קבע, שקרא ושנה ולמד חכמה ודר" אר�

שחפצו לעסוק ביישובו , "ע� האר�"ל "כ� קרוי בלשו� חכמי� זול, ועסקי בני אד� שא ומת�מ
ח "קרא שנה ולא שמש ת לואפי" ):ברכות מז( נ�והיינו דאמרי .לא לשבת בועד חכמי�, של עול�
, כיו� שאינו נות� כל לבו לתורה, פ שיש בידו תורה וחכמה"וכדאמר� אע ".� האר�נקרא ע

, לעמוד לפני החכמי� ולשרת� כדי לראות מעשיה� ולשמוע תמיד מפיה� דברי תורה וחכמה
וכיו� שיש  .מקרי ע� האר�, והת� אפרש לה, "ובשמוש חכמי�"פרק בתרא  )אבות(וכדאמרינ� ב

', הפסד מצוה כנגד שכרה וכו שיש בידו כח לחשב, יוכל להיות ירא חטא, בו תורה וחכמה
דלמהוי , אבל אי אפשר שיגיע למעלת החסידות, ה מתו" הכרה וחפ� הלב"ב 'ולעבוד את ה

ה� בדרכי החסידות , ולהוסי� תמיד קדושה ועוז, צרי" שיהיה כל עמלו בתורה ובחכמה "חסיד"
וכמו שיתברר ל" ממה שפירשנו בבבא  .ובינו לבי� חבירו, ה� בינו לבי� קונו, שבינו לבי� עצמו

וכיו� שראוי לכל אד� להיות . "הוי מתלמידיו של אהר�"ובבבא , "ועל גמילות חסדי�"
, י תלמוד תורה"ואי� דר" להשיג מדה זו אלא ע, מתלמידיו של אהר� אוחז במידת החסידות

לא מוסי� וד" רק קמאשפיר תני בבבא השניה בפ, �ותוספת ההתבוננות בענייניה יו� יו
�די במה שלמדתי ואיני צרי" "וכדפרישית שאומר , אלא דהת� מיירי כשעושה כ� בזדו� ".יסי

פ שאפשר "והודיע שאע, והכא מיירי שנאנס ולא למד תורה ודר" אר� ".עוד ללמוד יותר
וכ� א� עסקיו מטרידי� אותו ולבו דבק , מ כיו� שהוא בור אינו ירא חטא"מ, "צדיק"שיהיה 

פ "אע, שאינו יכול להוסי� על תלמודו כהוג� לשמש חכמי� לעמוד בבית ועד�, �במעשה עול
 ".חסיד"מ כיו� שהוא ע� האר� אינו "מ, שאפשר שיהיה ירא חטא
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  ההבדל ביניה� . בייש�, בושת פני�

 "בייש�"ו, ל שבושת פני� ממוצע בי� העזות והביישנות"� ז"כתב רמב. "ולא הביישן למד"
ולא תני , "ולא הבייש� למד"ולכ� שנה . הוא הממוצע "בוש פני�"ו, הוא מי שיש לו רוב בושת

ולי נראה . "ובייש� לג� עד�"ולא תני , "ובושת פני� לג� עד�"ה "ושנו בפ, "ולא בוש פני� למד"
מדה יקרה  "בושת פני�". לחוד "בוש פני�"לחוד ו "בייש�"אלא , דאי� בייש� רוב בושת פני�

אפילו במקו� שהחכמי� ואנשי , היינו שמתבייש על כל דבר ודבר "בייש�"ו, ה"רשנו בפואפ
. וסובר תמיד שמגיע לו כלימה ובושת, וזה סימ� לרוב חוששו לכבודו .הש� אינ� מתביישי� בו

או , כי ירא פ� יגער בו רבו ויכל�, ולכ� בלימוד התורה כשאינו מבי� דברי רבו ירא מלשאול
ולא "ועלה שנה  .ומוטב לו שישאר בסכלותו מהתבייש, כשיאמר שאינו מבי�שיהיה לו לבוז 

וטוב לשמוע גערת חכ� , כי ראוי לאד� לשו� כבודו מנגד בשביל כבוד התורה, "הבייש� למד
 ):ברכות סג(ל "וכמו שדרז. באחרית ינחל כבוד וש� טוב ,והעושה כ�. ב"המביאה לחיי העוה

וא� , א� מנבל אד� עצמו על דברי תורה מתנשא, הא� נבלת בהתנשא וא� זמות יד לפ"
וכשלא יבי� דבר ולא ידע להשיב , ועל כ� החושש לכבודו לסו� יד לפה ישי�. "יד לפה ,לאו

וכ� מי שחושש לכבודו וירא לשאול  ".נגד שמא אבד שמיה"ותני לה נגד ששנה  .יהיה לכלימה
, ולבסו� לא יהיה לו ש� בחכמי�, שעל ידי כ� אינו לומד על בוריו .יאבד שמו, פ� יתבייש

שאי� , והת� מיירי בזדו� שאינו רוצה ליל" אצל רב. "שאי� הבייש� למד"וקאמר טעמא לפי 
והכא  .ולכ� יאבד שמו, והוא מוש" שמו כאילו אינו צרי" לתורת זולתו, כבודו להיות תלמידו

והודיע שאיש כזה , פי רבו] לשאול[ )לישאל(ודו מתבייש אלא בעבור שחושש לכב, מיירי שלומד
 .אינו לומד דבר

אינו ראוי להיות מלמד , מי שמקפיד וכועס על בני אד� יותר מדאי. "ולא הקפדן מלמד"
כי מתו" קפדנותו אי� דעתו צלולה להסביר השמועות  .תורה ברבי� ולקרב הבריות לתורה

כי כל מלמד לרבי� צרי" שידבר , וצי� לקבל ממנוג� ה� מתרחקי� ממנו ואינ� ר, לתלמידי�
 .עד שיקרב לב התלמידי� בדברי ח� ושכל טוב, ויסבול עול השואלי� להשיב� כהוג�, בנחת

, "מקרב�"אלא , "ומלמד� תורה"ולא תני , "אוהב את הבריות ומקרב� לתורה"ועל זה שנה 
, "ודלא ילי� קטלא חייב"תני  ללעי, "הקפד� אינו מלמד"ומפרש עתה ש. חתונוהיינו בדברי ח� 

אלא שהוא קפד� ולכ� אינו מסוגל  ,והכא מיירי ברוצה, והיינו זדו� שאינו רוצה ללמד לאחרי�
 .ללמד ברבי�

  כי המלמד צרי� ליישוב הדעת, אי� לבו פנוי להעמיק בחכמה לתלמידיו, סוחר

וג� , תורהרישא במלמד למתחילי� שאינ� בני . "ולא כל המרבה בסחורה מחכים"
, וצרי" שלא יהיה קפד� א� יסרבו או יטענו שלא כהוג� .לכסילי� ולחוטאי� מקרב לתורה
וסיפא מיירי במלמד לתלמידי�  .ובו מדרכ� וילמדו מפיושאלא יסבול טרח� ומשא� עד שי

ולא שיי" קפדנות אלא שלא , כדר" החכמי� המופלאי� וראשי הישיבות, הגוני� ומשכילי�
לבו מלא דאגה ועסקיו , �יכי בהיות לו עסקי� רב, להחכי� את תלמידיויועיל בתלמודו 

תמימה ' תורת ה" )ח, תהלי� יט(כדר"  .לא יחכי� אות�, פ שמלמד תורה"ואע, מטרידי� אותו
דהכא  "מחכי�"וכ� , שמקרבת החכמה ללב הפתאי� הנפתי� בפתיות�, "מחכימת פתי' וגו

כי כשילמד שמועותיו , "רבה בסחורה לא יחכי�המ"ו .הוא לקרב דברי תורה בלב התלמידי�
כדר" שבארנו , ובמשלי� ובמליצות הראויות, אי� לבו פנוי להסביר לתלמידיו דבריו בשכל טוב

ויותר שהיה קהלת חכ� עוד למד דעת " )ט, קהלת יב(שעל זה נאמר  ".ועשו סייג לתורה"בבבא 
וצרי" לזה  ".ק� משלי� הרבהיקר תיחוז� יא"ואמר  ?ובמה היה כחו גדול לעשות כ� ".את הע�

אינו בזדו� כי עמלו ועסקיו שאלא , "ודלא ילי�"והאי נמי בכלל , יישוב הדעת ונתינת לב
כ שית� כל לבו לקרב החכמה אל "יש ג "אוהב את הבריות ומקרב� לתורה"ובכלל  .גורמי�

 .לב� בדברי ח� ושכל טוב

  על הרוצה ברבנות לש� שמי�

ופרישית שמלמד , "א חל�גודאשתמש בת"פ ששנה "אע .'וכו "נשיםובמקום שאין א"
, ב"ולכ� נוטל חייו מ� העוה, או להתגדל שיהיה רב, לאחרי� אלא שעושה בשביל שכר ממו�
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אחר שמבקש כבוד ל" וקתני השתא שיש  .והיא בעיניו תשמישי חולי�, לפי שבוזה בלבו תורה
ורואה , והיינו כשלבו לשמי�, י�ושכרו כפול מ� השמ, ומבקש להיות שר ושופט, לעצמו

ואי� מוכיח להשיב רבי� , אי� רב להרבי� תורה בישראל, שהדור פרו� ואי� איש עומד בפר�
ראוי לו שישתדל להיות , ויודע בעצמו שיש בידו לתק� המעוות בתורתו ובתקנותיו, מעו�

 ".איש השתדל להיות ]שאי� אנשי�[ובמקו� "ועלה תני ', לראש ולשר להושיע את ע� ה
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  משנה ו 

ִים ֵני ַהּמָ ָפה ַעל ּפְ ּצָ ֲאֵטְפּתְ , )ָלהּ (ָאַמר . ַאף הּוא ָרָאה ֻגְלּגֶלת ַאַחת ׂשֶ , ַעל ּדַ
ַפִיְך ְיטּופּון. ַאְטפּוךְ    : ְוסֹוף ְמַטּיְ

   בודק לבבות א� היתה הכוונה לש� שמי�' אבל ה, מעשה עבירה

כי היה קשה בעיניה� , משנה זו ל על"פירושי� רבי� כתבו מפרשי המסכתא זצ. "אף הוא"
ל כתב יש מקומות שלא נהגו "י ז"ורש .לחבר אותה ע� דברי המשניות שלפניה ושלאחריה

 ?אי" יתכ� זה בהבל שהרגו קי�, "על דאטפת אטפו""ועוד הקשו על מאמר , לומר זאת ההלכה
שי וא� בעבור שעונ ?שמא עבר עבירה אחרת, ועוד יקשה לי מנא ליה על דאטפת אטפו"

מי שנתחייב חנק טובע  ):סנהדרי� לז( נ�ואמרי, שת איששמא בא על א, שמי� מדה כנגד מדה
וסופו , ו אחר בשוגגפשמא הצי, "סו� מטיפי" יטופו�"ועוד מנא ליה ד. ונטבע מאליו, בנהר

שהמזיד והשוגג מזדמני� לפונדק  ):מכות י(וכדאמרינ� , לא להטבע בנהר ,להגלות לעיר מקלט
גולגלת "ולא תני , "א� הוא ראה גולגלת אחת"ויראה לי מדקני . זה נהרג וזה גולה ,אחד

וכ�  .וידע שהיה רוצח בזדו� שהטביע אחר במי�, שהיה הלל מכיר גולגלת של מי הוא ".שצפה
על דאטפת "ולכ� אמר  .היה מכיר האיש שהטביעו וידע שג� הוא עשה מה שעשה בזדו�

לפי שהרגת ג� , כי היית ראוי ליפול ביד אד� רשע שהרג", סכלומר לא נעשה ל" חמ, "אטפו"
וד� יחשב לאיש , אבל דע כי סו� מטיפי" יטפו� .ה משל� מדה במדה"כי הקב .אתה בזדו�

, "גברא קטילא קטיל"ו, פ שהיה עלי" משפט מות בדי� שמי�"ואע ".ד� שפ""ההוא שהרג" 
וצרי" לומר כי  .אלא ברוע לבבו הרג", הוא לא נתכוי� לש� שמי� להפרע ממ" על רוע מעללי"

ולכ� היה ברור לו שמטביעו , לא נתודע הדבר שהנטבע הטביע אד� במי� אלא להלל לבדו
שלפעמי� יעשה אד� רצונו של מקו� , שהכל הול" אחר כוונת הלב א משמע ל�וק. בזדו� עשה

. עו ענוש יענשומטבי, כעני� משנתנו שמ� השמי� גזרו מות על הנטבע, לו "וד� יחשב", ה"ב
ותחשב לו , ה"פ" פעמי� שיעשה האד� דבר שנדמה לנו שעובר על רצונו של מקו� ביוכ� לה

וקמי ', וכו "גדולה עבירה לשמה" ):נזיר כג(וכדאמרינ�  � שמי�לצדקה א� נתכוי� בלבו לש
בי� היוצר יחד לב� המ" )טו, תהלי� לג(וכדכתיב , ה בוח� לב וחוקר כליות"כי הוא ב .שמיא גליא

ומה , כלומר לפי שיצר לב האד� יבי� מעשיו א� טובי� א� רעי� באמת ".אל כל מעשיה�
וכל יצר " )ט, חא כ"ידה(וכאמרו , פ"יוכ� לה', שנראה לעינינו טוב פעמי� שהוא רע בעיני ה

ויפה סמ" משנה זו . 'וכו "ודע מה למעלה ממ""וכדפרישית בפירקי� בבבא , "מחשבות מבי�
ועל דבר זה עצמו  ".במקו� שאי� אנשי� השתדל להיות איש"לפי ששנה ו, לאותה שלפניה

ולכ�  .לפי שהכל הול" אחר מחשבות הלב, "ודאשתמש בתגא חל�"שנה בפרק ראשו� 
נוטל חייו מ� , ואי� בלבו להגדיל תורה וללמד דעת את הע�, המשתמש בכתר תורה להנאתו

המשתמש בכתר תורה ומשתדל להתגדל ולהיות ראש הדור לפי שהדור יתו� ואי� ו. העול�
הרואי�  ניפ שהשתדלותו נראה בעי"ואע .אשריו ואשרי חלקו, ורוצה לתק� המעוות, תורה

 "אטפ""וא� גרסינ� מלת . הבוח� לבבו ישיב לו כצדקתו, כמתגאה ומשתמש בתורה להנאתו
, על גזרת שמי� שגזרו עליו כ� "אטפ""יש לומר , לשו� רבי� "מטיפי""ומלת , לש� יחיד

פ שבדי� ובצדק "אע :כי קאמרוה, ומסייע לפירושנו, על בני אד� שהטביעו אותו "ומטיפי""
 .כ" נראה לי ,הנה מטיפי" ולא ינקו, גזרו עלי" כ� מ� השמי�
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   משנה ז
ה, הּוא ָהָיה אֹוֵמר ה ִרּמָ ר ַמְרּבֶ ה ָבׂשָ ה ְנָכִסים. ַמְרּבֶ ה ְדָאָגה, ַמְרּבֶ ה . ַמְרּבֶ ַמְרּבֶ

ים ִפים, ָנׂשִ ה ְכׂשָ ָפחֹות. ַמְרּבֶ ה ׂשְ ה, ַמְרּבֶ ה ִזּמָ ה ֲעָבִדים. ַמְרּבֶ ה ָגֵזל, ַמְרּבֶ . ַמְרּבֶ
ה תֹוָרה ים, ַמְרּבֶ ה ַחּיִ יָבה. ַמְרּבֶ ה ְיׂשִ ה ָחְכָמה, ַמְרּבֶ ה ֵעָצה. ַמְרּבֶ ה , ַמְרּבֶ ַמְרּבֶ

ה ְצָדָקה. ְתבּוָנה לֹום, ַמְרּבֶ ה ׂשָ ם טֹוב. ַמְרּבֶ ָקָנה לֹו ִדְבֵרי . ָקָנה לַעְצמוֹ , ָקָנה ׂשֵ
א, תֹוָרה י ָהעֹוָלם ַהּבָ   : ָקָנה לֹו ַחּיֵ

על "קבע עכשיו משנה זו לפרש דברי התנאי� הראשוני� שהזהירו . "הוא היה אומר"
, "ועד לחכמי�יהי בית" בית "כמו יוסי ב� יועזר שיע� , "התורה ועל העבודה וגמילות חסדי�

ושישמש חכמי� , שיל" עמה� בדר", "והוי מתאבק בעפר רגליה�"וכ�  .וירבה ישיבתו עמה�
וכ� יוסי ב�  .'ויהיה לבו שמח בדברי ה, ושישתה בצמא דבריה�, כב� יכבד אב ועבד אדוניו

 ירבה] ושלא[ )ושאל(, צדיקי� "ושבני ביתו יהיו עניי�, ביתו פתוח לרוחה"יוחנ� ששנה שיהיה 
והודיע עתה כי  .וכמו שפירשנו הכל בפרק ראשו�, שיחה אפילו ע� אשתו בדברי חשק ואהבה
. וכמו שהול" ומפרש, ב"ז ובעוה"כי טוב לו בעוה, אשרי אד� שומע לה� והול" במועצותיה�

אותה ששנינו למעלה כ, י�וכל דברי המשנה הזאת ה� מחשבות עמוקות וחשבונות נאמנ
ומודיע הפסד העבירה , והנה מונה זה לעומת זה .'וכו "גד שכרהוהוי מחשב הפסד מצוה כנ"

 .ושכר המצוה הבאה מהפסדה וכדאפרש, הבאה משכרה

  אכילה מרובה וצרותיה

והוא מתכוי� , מי שמבלה ימיו בתענוגי� לאכול מעדני� ולשתות ממתקי� ".מרבה בשר"
הערבי� יחזק הגו� י החיי� "וחושב שע, להארי" ימיו ושנותיו, להבריא גופו ולהשמינו

לא לבד , כי אינו מרבה חיי� על ידי כ" אלא מרבה רמה, ויתקיי� ימי� רבי� טועה בדמיונו
וכמה חולאי� רעי� נכוני� לבעלי  .כי דומה לפרות הבש� ולעגלי מרבק, ז"בקבר אבל ג� בעוה

א� הוא  י� צרי" לומרוא. רקבו� הבשר והעצמות להרבות רמה ותולעה בחדרי בט�, התענוג
תחשב , ועל כ� א� ישיא" יצר" לעבור עבירה הנתלית במי� זה. י דברי� אסורי�"מרבה בשר ע

כי אי אפשר שתדבק בדרכי  .שהפסדה גדול, רמה ותולעה, ששכרה והנאתה הבל הבלי� הוא
מובא (ל במדרש "וכאמר� ז, תשבע מהתענג במעדני� )לא(א� נפש" , החיי� ובאור האמת

יתפלל שלא , עד שיתפלל האד� שתכנס תורה בלבו" )ה לא נהניתי"תוספות דב. בכתובות ד� קד
וכנגד ששנה יוסי ב� . תפסיד חיי עול�, והנה בשכר שתשמי� בשר" ".יכנסו מעדני� בקרבו

לא רעב ללח� ולא צמא " )יא, חעמוס (וכדברי הכתוב , "דבריה�את צמא בוהוי שותה "יועזר 
תני  ".לכו לחמו בלחמי ושתו ביי� מסכתי" )ה, משלי ט(אמר ונ ".'למי� כי א� לשמוע את דבר ה

הרוג בקר " )יג, ישעיה כב(, כלומר מי שמתאוה לתענוגי הגו�, "מרבה בשר מרבה רמה"איהו 
 . וג� את בשרו יכלה, מפסיד נפשו, במזרקי� יי� )ו' עמוס ו(ולשתות , "ושחוט צא�

, בוד ונכסי� להיות לו ש� בגדולי�מי שמתאוה לאסו� הו� וחיל עושר וכ. "מרבה נכסים"
ויבלה ימיו , כ יהיה לבו במנוחה מעול דר" אר�"וחושב שעי, ולמצוא קורת רוח בעול� הזה

אבל מרבה דאגה יותר ממה שהיה לו , כי איננו מרבה מנוחת לב, שקר הוא רואה ;בנעימי�
אנשי השנאה  ,ושלא יעמדו עליו בעלי זרוע, כי ידאג תמיד שלא יאבדו נכסיו, קוד� לכ�

 י� צרי" לומרוא, כעס וקצ� ענינו, ויהיה לבו טרוד תמיד .ושלא יעלילו עליו לרשות, והקנאה
ועל כ� א� ישיא" יצר" לעבור  .לגנוב ולעשוק לשקר ולכחש, א� הוא מרבה נכסי� בעבירה

כי רבוי העסקי�  .והפסדה גדול, תחשוב ששכרה והנאתה לרע ל", עבירה הנתלה במי� זה
וכנגד ששנה יוסי ב� יועזר . ויפסיד חיי עול�, ואי אפשר לו להיות עמל בתורה, יטרידו הלב

וטורח , "מרבה נכסי�"תני איהו , ללמוד תורה "והוי מתאבק בעפר רגליה�' יהי בית" וכו"
 .מרבה דאגה, לשו� לדר" פעמיו להביא ממרחק עושר והו�

שלא , וחושב שימלא תאותו עמה�, מי שמרבה לקחת נשי� רבות להנאתו. "מרבה נשים"
אינו מרבה יישוב , כי במקו� שחושב להניח דעתו, ג� הוא טועה, יתקפנו יצרו ולא יצערנו
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שאי� ל" דברי� קרובי� זו , אלא מחשבת כשפי�, ולא כשפי� ממש. אבל מרבה כשפי�, הדעת
שה�  ".לו את הכליהזנות והכשפי� כ" .)סוטה מח( וכמו שאמרו .�לזו כמו אהבת נשי� וכשפי
כי הוא ביד , ואינו עוד מושל על עצמו, ולבו דבק בעניני� נבזי�, מחשבות חלושות ומאוסות

כי צרי" תמיד להמש" אחר דעת נשיו ולקרב דעת�  .ואי� דעתו מיושבת עליו לעול�, הנשי�
דברי� (ה למל" "ב 'שהרי הזהיר ה, בולבו סר מכל מנהג טו, במצודה רעה] הוא[ואחוז , לדעתו

ש א� ירבה נשי� "וכ, ונכשל בה� גדול העול� ".ר לבבווולא ירבה לו נשי� ולא יס" )יז, יז
, תחשב שכר העבירה והנאתה מה רע ומר, ועל כ� א� ישיא" יצר" לזנות. בעבירה לגלות ערוה

, "תרבה שיחה ע� האשה ואל"וכנגד ששנה יוסי ב� יוחנ� . והפסדה מה גדול שתאבד חיי עול�
תנו איהו , צוד במצודת אהבת נשיו גור� רעה לעצמו ובוטל מדברי תורהיופרישית הת� שהנ

 .וכדפירשתי, להנאתו מרבה כשפי� "מרבה נשי�"

נחת  י כ�"וחושב שימצא ע, להיות לתשמישיו לרקחות ולטבחות ולאופות. "מרבה שפחות"
כי השפחות ה� בעלת , אבל מרבה זמה, כי לא ינוח לבו ולא ירבה עזר .ג� הוא טועה, רוח

אבל גבי  .נגרש מלא מחשבה זמה לזנות עמה� �ויהיה לבו כי, תרבות רעה וימש" אחריה�
אלא מחשבת , ואי� בה� זמה, כי ה� נשיו המותרות לו, נשי� לא שיי" למתני מרבה זמה

ואי� דבר מכוער מ� הזמה , חות לזנותא� מרבה שפ י� צרי" לומרוא .כשפי� כדפירשתי
ולכ� א� ישיא" יצר" להרבות  .וכל ימיו מכאובי�, ואינו שוקט רגע, המרעיש לב האד�

 .ותאבד חיי עול�, חשוב כי אחרית� מרה כלענה, שפחות להנאת"

שלא , ולהצילו מיד הקמי� עליו, לתשמישו ולהיות לו שומרי נפשו וביתו ".מרבה עבדים"
כי חושב , ג� הוא טועה, ושלא יריבו עמו אחרי� ויתגברו עליו, ושוללי� בביתויבואו גנבי� 

כי העבדי� ה� בני תרבות רעה גוזלי�  .ואינו אלא מרבה גזל, כ ירבה שלומו ושלו� ביתו"שעי
י� צרי" וא .לו לבטוח עליה� ואי אפשר, וימצא מה� רעות גדולות, וחומסי� וקושרי� קשר

, כ א� ישיא" יצר" באלה"וע .להיות לו חברי� לעשות רע, עבירהא� ירבה לו עבדי� ל לומר
ויהיו עניי� "וכנגד ששנה יוסי ב� יוחנ� . ואתה לא תנצל משחת, תחשב ששכר� מר באחרונה

ולא , ופירשנו ש� שיהיו אוכלי שלחנו ועבדיו ומשרתיו עניי� צדיקי� ושפלי רוח, "בני בית"
תני איהו מרבה שפחות ועבדי� כנעניי� ומעמי , �ישב בקרב ביתו עושה רמיה ואנשי� פוחזי

לפי שגורמי� זמה וגזל , אינו אלא מרבה קלו� בביתו, ועושה כ� לכבודו ולהנאתו, הארצות
ולמד דעת שאחרית , והנה כלל במשנתו כל מה שיוכל יצר האד� להתאוות לו. וכדפירשתי

 .כול� רע ומר

  מוסי! לאד� בריאות הגו!, לימוד תורה בשמחה

ואל תחשוב שיגיעתו ועמלו במחשבה , מרבה לעסוק בתורה מרבה חיי�. "רבה תורהמ"
כי אי� חכמת התורה דומה לשאר , ז"אלא מרבה חיי� ג� בעוה, ושכל מחליא הגו� ומכחישו

וכ� אמר . נותנת מרפא וכח' א" תורת ה, הדברי� שהמרבה לעמול בה� ידל בשרו ומשמנו ירזה
תנה מאדו� ילפי שנ ".רפאות תהי לשר" ושקוי לעצמותי"" )ח, משלי ג( ח הקדששלמה ברו

פקודי " )ט, תהלי� יט(כמו שנאמר , והעוסק בה ימצא שמחת הלב, העולמי� להיות תורת חיי�
, משלי ב(ש "כמ .שאי� נעימות למעלה ממנו, ומוש" על עצמו מש" חכמה, "ישרי� משמחי לב' ה

וא� הוא שמח ישוקה כל , האד� מקור חייוולב  ".כי תבא חכמה בלב" ודעת לנפש" ינע�" )י
כי " )לז, תהלי� י(ש "וכמ, ג� יוסי� כח גדול מלמעלה ממקור חיי�, הגו� ויהיה בריא דש� ורענ�

וידיעת דרכיו צדקותיו ' כי יסוד כל התורה היא יראת ה ".עמ" מקור חיי� באור" נראה אור
, "לחיי�' יראת ה" )כג, יט משלי(נאמר ו ".תוסי� ימי�' יראת ה" )כז, ימשלי (ונאמר , ומשפטיו

כי לא דבר רק הוא " )מז, דברי� לב(ובתורה נאמר  ".מקור חיי�' יראת ה" )כז, יד משלי(ונאמר 
אבל , ויש בעני� זה דברי� עמוקי� של דעת, "ובדבר הזה תאריכו ימי� כי הוא חייכ� �מכ

 "ב"ז ובעוה"ת חיי� בעוהגדולה תורה שהיא נותנ"ובפרק ששי גבי . לפרש בקצרה באתי פה
 . ה"נדבר על זה בעז
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, שאי� חיי האד� תלויי� ברוב הבשר שהוא על הגו�, "מרבה בשר מרבה רמה"ותני לה נגד 
לפי  ומי שזכה למדרגת העוסק בתורה לשמה. אלא ברוח הפנימי שבלב המתחזק באור התורה

אליה יותר ממה  יתאוה, ויודע שחיי הגו� והנפש נמשכי� מ� התורה, שטע� טוב טעמה
והוי שותה בצמא את "ועל זה שנה יוסי ב� יועזר  .שיתאוה הרעב ללח� והצמא למי�

 .וכמו שבארנו בפרק ראשו�, וכמפורש בנבואת עמוס, "דבריה�

  חכ� בתורה יודע הפתרו� באיזו דר� ללכת

, ושוקד על דלתותיה� יו� יו�, המרבה לשבת בבית ועד� של חכמי�. "מרבה ישיבה"
, מרבה חכמה מרבה להביא חקי החכמה אל נפשו, מפיה� אמרי דעת ומוסר השכל ושומע

הול" את חכמי� " )כ, משלי יג( מרכמו שנא, ומרגיל הכחות הנטועות בו שינהגו כפי החכמה
, "והוי מתאבק בעפר רגליה�, יהי בית" בית ועד לחכמי�"וכמו ששנה יוסי ב� יועזר , "יחכ�

מרבה ישיבה "תני איהו , ועל השקידה בבית המדרש, עד�שמדבר על שמוש חכמי� בבית ו
, כי א� ישמע מפי חכמי� טעמי התורה ופלפול� הטוב תמלא נפשו רוח חכמה ".מרבה חכמה

ועוז פניו , חכמת אד� תאיר פניו" )א, ח(וכמו שאמר קהלת , והנפש החכמה מלאה שבע רצו�
ואיננו , חכמה תורנו ללכת במישרי�כי ה, כלומר בעל החכמה פני נפשו מאירות תמיד. "נאויש

ועמלי� לקנות דברי� שאינ� טובי� , כשאר בני אד� שה� דואגי� תמיד בכל מה שה� עושי�
וכמו  .ידאגו תמיד שמא תהיה אחרית דבר דרכי מות, ולפי שאינ� יודעי� הדר" הנכונה, לעצמ�

 ".חשבונות רבי�י� עשה את האד� ישר והמה בקשו ההאל' ראה גו" )כט(כז, ז קהלת(שאמר 
זה , י עמל� ינצלו ממצוקת�"ונשענו על עצמ� וחושבי� שע, כלומר בני אד� נטו מדר" הישר

מי כהחכ� ומי יודע פשר " )א, קהלת ח(ועל זה אמר , וזהו שקרא חשבונות רבי�, בכה וזה בכה
 הנה .כי מי מה� יודע בכל דבר פשר נכו� כמוהו, כלומר מי מה� דומה לחכ� בתורה ".דבר

לפי  ,ו דואג כלל על מה שבחר לעשותנואינ, ותורנו כדת מה לעשות, חכמת אד� תאיר פניו
שכול� חלושי , י חכמתו משאר בני אד�"ע "נאוועוז פניו יש" .שכל מעשיו כפי החכמה
לא ידאג , והוא נשע� בכל לב על מעשיו, ועוז פני החכ� גדול מאד .המחשבות ובעלי הדאגה

. והוא רוח אלהי� הנמש" על האד� בעבור לכתו בחכמה, מלמעלה והעוז בא לו .ולא יירא
וחושב למצוא קורת רוח , כלומר הפורש מ� התורה, ותני לה נגד מרבה נכסי� מרבה דאגה

. אינו מרבה רק דאגה, ומממלכה לממלכה לאסו� הו� וחיל, ונוסע מעבר לי�, בנכסי� ובעושר
כי מרבה . לא ידאג כלל, "'עצור לפני ה" )ח ,א כא"פ שמו"ע(, והמרבה ישיבה סגור בבית ועד

 .חכמה המאירה פניו ונותנת לו עוז

  )מוסב על עצת התורה(ביאורה , עצה

בבית השלישי  "עצה"ויפה בארנו ש� . העצה היא האחרונה לחכמה ולתבונה. "מרבה עצה"
שהיו לפניו , נופל על המסכי� לעשות דבר "עצה"ובקצרה נזכיר כי ש�  ".ג� נעול" פרמס

 ".עצה"אז יתואר ההסכמה בלשו� , וכשגומר בלבו הדר" שהסכי� עליו, דרכי� לכא� ולכא�
כי החכמה היא כלל החקי� והדרכי�  .ובאה אחריה� "תבונה"וה "חכמה"והיא יתירה על ה

שיוציא נקראי� ותבונה הנה העניני�  .פ"וה� חקי התורה שבכתב ושבע, שיקבל האד� מרבו
וצרי" רוחב לב ועומק העיו� , כי יפיקנה בבינתו ".ואד� יפיק תבונה" )יג, משלי ג(כדר" , תבונות

כשיתחדש לאחד , ולפי שבכל הלכות החכמה יש דרכי� לכא� ודרכי� לכא�. להפיק תבונות
, עד שיוציא לאור משפט ההלכה, וברוחב לבבו ידמה דבר לדבר, ספק צרי" שישאל פי חכ�

ויוצא מזה שמקור העצה ופסק די� יוצא מרוב . שהיא ההסכמה לעשות דבר, "עצה"וזוהי ה
ולכ� נאמר  .שבעומק עיונו מחבר תבונה אל תבונה ויגיע לידי עצה, תבונות שבלב החכ�

הוא יודע להוציא הדברי� בעיונו , כי החכ� שלמד חקי החכמה, "ועצה מחכ�" )יח, ירמיה יח(
כלומר מי שמרבה לברר דיני , "מרבה עצה מרבה תבונה"ששנה  וזהו .ולתת עצה כהלכה

מרבה  י כ�"ע, ויוע� לה� מה יעשו, החכמה להוציא� לאור להשיב אמרי� אמת לשואליו
לפי , "עצות"ל הוכחנו שמטע� זה כל מצות התורה קרויי� "הנ"] ג� נעול["ובספרנו . תבונה

כמו , וצוה לבני אד� שינהגו כ�, ה עליה� בחכמתו ובתבונתו שאי� לה� ק�"שהסכי� הקב
, "כי המרו אמרי אל ועצת עליו� נאצו" )יא, תהלי� קז(, "לא אבו לעצתי" )ל, משלי א(שנאמר 

הטע� לפי שבינת לבו יש , פ שהאד� טועה לפעמי� ומסכי� נגד האמת"ואע. וכדומי� לה�
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לפי שבינתו בלי , ה לבדו פלא יוע�"ב 'אבל ה .ולא תקי� כל חלקי הדבר ההוא, לה תכלה
כלומר  ,"לו עצה ותבונה" )יג, איוב יב(והיינו דקאמר  .והוא ידע מקומה, והוא הבי� דרכה, תכלה

מרבה נשי� מרבה "ונקט לה נגד . לפי שלו התבונה שאי� לה ק�, העצה הנכונה לו לבדו
יא תגבורת מחשבת כי זמה ה, והוא עני� נפלא מאד. "מרבה שפחות מרבה זמה, כשפי�

, משלי כד(כמו שנאמר , "בעלי מזמות"ולכ� כל המעמיקי� במחשבת רשע נקראי� . העברה בלב

ומחשבת עריות בפרט נקראת . ופירשנוהו למעלה, "ומחשב להרע לו בעל מזמות יקרא" )ח
, עבירת העריות ועניני הנשי�] אשר[גוברת יותר בלב מ]ה[לפי שאי� מחשבת עבירה , זמה

, ומטרפת אותה, והמזמה הרעה משחתת הנפש. אינו צרי" ראיה ,בר מפורס�והוא ד
וכ� המעמיק במחשבת החכמה להבי� תבונות . דהיינו כשפי� וזמה, וכדפרישית לעיל

נצור תושיה " )כא, ג משלי(ש "כמ, "מזמה"ומחשבותיו מתגברות על לבו ג� ה� נקראי� 
וכמו , זמה יותר גדולה צריכה לאד� מדבר עצהואי� מ ".לנער דעת ומזמה" )ד, א משלי(, "ומזמה

, והיא נותנת שמחה וחיי� לנפש, והמזמה הזאת יקרה .י מזמה"והוצאת התבונות ע. שפירשנו
וא� האד� יוז� בחכמה ונוע� עליה  ".ויהיו חיי� לנפש" וח� לגרגורתי"" )כב, ש� ג(וכמו שאמר 

משלי (, "מאיש מדבר תהפוכות" )יב, ב משלי(, והתבונות ינצרו את האד� מכל רע, ירבה תבונות

, מזמה תשמור עלי"" )יא, ש� ב(כמפורש בספר משלי שנאמר , "מחלקת לשו� נכריה" )כד, ו
שמענו שמזמת  ".מחלקת לשו� נכריה" )כד, משלי ו(, להציל" מאשה זרה, "תבונה תנצרכה

ולכ� תשמר . והתבונה נוצרת אותו מכל זמה ותאוה רעה, החכמה נוצרת את האד� מכל רע
כי תפול בכשפי� , ואל תרבה נשי� ושפחות ולחשוב בענייניה� להנצל בה� ממצוקת לב"

 .כי תרבה תבונה אשר תחיי" ותשמח", אלא ת� לב" להעמיק בעצה .ובזמה המשחיתי� אות"
, אבל קצרתי מאד, ואל תחשוב כי הרביתי דברי�. ה באנשי מזמה ותבונהדבק 'כי השגחת ה

ותנא . ל"והנ� כתובי� על ספר הנ, כי לבאר היטב הכללי� שרמזתי לא יספיקו יריעות רבות
לא על עצה , על ההסכמות ופסקי הלכות התורה "עצה"כי סת� , סת� "עצה"דיד� שנה 

ב "מל ( " עצה וגבורה למלחמה"פרט במיוחד כי אז המקרא י: הערת המגיה[ במלחמה וכיוצא
שתמיד , שכתבי הקדש "עצה"על לשו� ל "וזה אחד מ� הכללי� שיסדנו בספר הנ ].ל, יח

ענינו יוע� , "ויוע� וחכ� חרשי�" )ג, ישעיה ג(כמו , בהזכרו סת� יורה על עצות בדרכי החכמה
 ".ע לעבר שני� ולקבוע חדשי�יוע� זה שיוד" ).חגיגה יד(ל "ולכ� אמרו רז .מורה הלכות בתורה

ונה  ששומע לעצת מורי והכ, "ושומע לעצה חכ�" )טו, משלי ב(וכ�  .והוא המופלא שבחכמי�
וכמו שרמזנו בבבא  ".הכי גוי אובד עצות המ" )כח, דברי� לב(וכ�  .ואינו נשע� על דעתו, התורה

היינו לדו�  "עצהמרבה "ולכ�  .ורבי� כאלה שבארנו� במקומו, "ויהי מורא שמי� עליכ�"
 .דיני� ולהורות הוראות

  ענינה כל מיני מעשי� טובי�, "צדקה"

ומי גוי גדול " )ח, ד דברי�(ש "כמ, "צדקה"כל מעשי התורה ומצותיה נקראי� . "מרבה צדקה"
, ל זהוהרבה כתובי� בתורה מעידי� ע ".אשר לו חקי� ומשפטי� צדיקי� ככל התורה הזאת

והתורה היא  .וכ� כתוב בפירוש בספר משלי. פט ומישרי�כי יסודות החכמה ה� צדק מש
וטע� גדול יש , "צדקה"ל מצאנו שקראו למתנות עניי� בש� "אלא שבדברי חכמי� ז, החכמה

ויחשבה " )ו, בראשית טו(שכ� נאמר , ובכל זאת צדקה ש� כולל לכל המעשי� טובי� .בדבריה�
 "רשע"וכמו ש ".אהבת צדק ותשנא רשע" )ח, התהלי� מ(כמו שנאמר , והוא נגד רשע, "לו צדקה

מרבה צדקה "והיינו דקתני . ש� כולל כל המעשי� טובי� "צדקה"כ� , ש� לכל התועבות
מרבה שלו� לעצמו ולביתו ולכל , שי� טובי�כלומר המסגל הרבה מצות ומע, "מרבה שלו�
לו את בריתי  הנני נות�" )יב, במדבר כח(נאמר , שהרי פנחס בזכות שקנא לאלהיו .העול� כלו

ותחשב לו ' ויעמוד פנחס וגו" )ו"תהלי� ק(שנאמר , ובקבלה מפורש שעשה מעשה צדקה. "שלו�
וכמו  .ושהוא תכלית התו� והיושר, ק פרישית מהו שלו�"ובפ, "לצדקה לדור ודור עד עול�

כ� , "לא המדרש הוא עיקר אלא המעשה"כי , שתכלית תורה וחכמה ותבונה הוא המעשה
 )ר" אר�ד כתסו� מס(וכדאמרינ� , אי� למעלה ממנו, � והחכמה והתבונה הוא השלו�תכלית החיי

וכ� ברכת כהני� הכוללי� חיי� וחכמה ותבונה , "גדול השלו� שככל הברכות חותמי� בשלו�"
ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא "לא מצא הקב" )סו� עוקצי�(ואמרינ�  ".ויש� ל" שלו�"חותמת 
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וכדפירשתי שהמרבה עבדי� להיות שומרי , "מרבה עבדי� מרבה גזל"ונקט לה נגד . "השלו�
אבל המרבה צדקה  .אינו מרבה אלא גזל ומריבה וקטטה, נפשו וביתו כדי שיהיה בשלו�

וכמו ששנה שמעו� . ובינו ובי� כל אד� ,הוא מרבה שלו� לעצמו ולביתו שי� טובי�ומע
כ תושיה שהוא "ואח, ו חכמה ותבונהדהיינ, "על העבודה"והדר , "על התורה"הצדיק ברישא 
 ;לדעת כל הכתוב בה למוד תורהוהוא ת, הלל תני תחלה תורה כי נמיה, מעשה העבודה

להוציא עמוקות התורה צדק , והוא פלפול חכמי� במדות שהתורה נדרשת מה�, כ ישיבה"ואח
, ולקבוע ההלכות הברורות בלב, והוא ההסכמות בכל דבר, כ עצה"ואח ;משפט ומישרי�

פ "והוא המעשה ע, כ צדקה"ואח, שבבוא מעשה לידיו לא יעמדו עוד כנגד� הספק והיצר
מביא  למוד תורהכי ת, "מרבה תורה מרבה חיי�"ומהאי טעמא . התורה החכמה ותבונה ועצה
ותאיר פניו וינוח , כמי� מרבה חכמה בנפשוומרבה ישיבה ע� ח, לידי יראה שהיא מקור חיי�

מרבה תבונה , ומרבה עצה להתחזק בחכמתו ".פניו אלי" ויחנ"' יאר ה" )כה, במדבר ו(כדר" , לבו
 .כי יתגברו המחשבות הטובות על הנפש, וינצל ממזמת רשע מאיש רע ומאשה זרה, ומזמה

וכמו שאלו המעלות כל . מרבה שלו� שהוא עיקר הכל', ומרבה צדקה לעשות את כל מצות ה
 .והב�, כ� שכר� כל אחת יתר על הקוד� לפניו, אחת יתרה על חברתה

  י מעשי� טובי�"ש� טוב נקנה א� ורק ע

והיינו , פתח במה דסיי�, בתר דתני כלהו בבי זה לעומת זה. "קנה שם טוב קנה לעצמו"
ובי� וזכה ואמר שא� מרבה צדקה ומעשי� ט, שהיא המעשה, "מרבה צדקה מרבה שלו�"

א� חכמת " )יב, משלי ט(וכדכתיב , קנה לעצמו לטובתו ולשמחתו ואי� לזרי� אתו, לש� טוב
ישל� ' כי ה, עשית ל" לבד", חכמת ל"', כלומר א� נהגת בחכמה ושמרת מצות ה, "חכמת ל"

לא קנה , מה שאי� כ� שאר הקניני� כגו� קנה נכסי� קנה עבדי� ושפחות .ל" שכר פעולת"
הוא ש� עול� אשר לא  "ש� טוב"אבל . ועזב לאחרי� חילו, לא ירד אחריו כבודו כי, לעצמו

ולפעמי� , ז"וכ� שאר קניני העוה, ואילו בחייו לפעמי� יש עושר שמור לבעליו לרעתו, יכרת
' ותנ� שלשה כתרי� ה� וכו .אבל ש� טוב הוא לעצמו ודאי .יאבד ממנו ואיש אחר יקחנו
שאומרי� עליו הבריות אשרי פלוני  .)יומא פו(כי ש� טוב הוא  ,וכתר ש� טוב עולה על גביה�

ואי  .ובני אד� מתקנאי� בו ומבקשי� לעשות כמוהו, ראו כמה מעשיו נאי�, שעוסק בתורה
שא� הוא נאה דורש ואינו נאה מקיי� , י מעשיו המפוארי�"אפשר שיקנה ש� טוב אלא ע

ולכ� כתר ש� טוב עולה  ".ועשה הרבהאמור מעט "וכמו שבארנו בבבא , הרי הוא מחלל הש�
. ה"וכמו שיתבאר ש� בעז, שפעולת הכתר הזה גדולה מפעולת שאר הכתרי�, על כל הכתרי�

ששאר הקניני� אינ� אלא לגופו כמו רבוי בשר ונכסי� ונשי� ועבדי� , והיינו נמי קנה לעצמו
, ו תועי רוח בינהבעול� וילמד' שעל ידו מתקדש שמו הגדול ית, אבל קנה ש� טוב. ושפחות

. ואשריו ואשרי חלקו, "ולוקח נפשות חכ�" )ל, משלי יא(כדר" , הרי קנה לנפשו נפשות רבות
וכמו שכתוב על , כי המקו� בעזרו ויצילהו מכל רע, כ שקנה לעצמו ב� חורי�"ואפשר לומר ג
מ "ב(אמרו ל "ורבותינו ז ".עשה ומשפטיו ע� ישראל' צדקת ה" )כא, דברי� לג(ה "אדונינו משה ע

 )כח, איוב כב(וכאמרו , ה ממלא מה שגוזר"שהמזכה את הרבי� ומוציא יקר מזולל הקב .)פה
 .)מפה"ב(ואמרו , "א� תוציא יקר מזולל כפי תהיה" )יט, וירמיה ט(ונאמר , "ותגזר אומר ויק� ל""

, "את אלהי�צדיק מושל יר" )ג, ב כג"מוש(וכתיב , א� אתה תגזור ואני אקיי� ,מה אני גוזר גזרות
 .שאני גוזר גזרה והוא מבטלה, ומי מושל בי צדיק, ה אני מושל"אמר הקב :)ק טז"מו(ל "ואמרו ז

  י מעשי�"והוא רק ע, ענינו קני� הנפש" קני�"

 ,מרבה ישיבה ,מרבה תורה"דתני , אתלת בבי קמייתא קאי .'וכו "קנה לו דברי תורה"
ותני השתא שהתורה  .נשנו וכמו שפירשנו למעלה "על התורה"ששלשת� משו� , "מרבה עצה

אור" " )טז, משלי ג(כמו שכתוב , "ב"קנה לו דברי תורה קנה לו חיי העוה"היא קני� גמור כי 
כלשו�  "קנה"ותני  .'וגו "והמשכילי� יזהירו כזוהר הרקיע" )ג, דניאל יב( ונאמר, "ימי� בימינה

וקנה ל" "וכדפירשתי בבבא , היה לו קני� נפששת, "קנה חכמה קנה בינה" )ה, משלי ד(הכתוב 
ח בישיבה "משו� דמיירי בחכמי� גדולי� שהרבו תורה ושמשו ת, ושפיר קרי לה הכי ".חבר

 .ב"ומזומני� לחיי העוה, ואצל� נעשית התורה קני� נפש, והגיעו לכלל עצה לדו� ולהורות
י "ז ג� כ� ע"ואפילו בעוה, 'וכו "גדולה תורה שנותנת חיי� לעושיה"ו גבי "וכמו שיתבאר בפ
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כי אלה  .ב"וזוכי� לחיי נפש שהוא דוגמת חיי העוה, אור התורה שבלב� דבקי� באלהי� חיי�
כי הוי " ).יז(עליה� אמרו במליצת� במסכת ברכות , ז"החיי� אי� לה� התלות ע� תענוגי העוה

 .'וכו "ב"לחיי העוה ת"עולמ" תראה בחיי" ואחרי, אמרי ליה הכי' מפטרי רבנ� מבי רב אמי וכו
כי במותו יאבדו ג� , פ שיהנה מה� עד קצו אינ� קניני� גמורי�"אע, ז"אבל הקונה קניני העוה

פ שאינו מקיי� המצות קנה לו חיי "ואי� לטעות ולומר שא� קנה דברי תורה אע. המה
מביא גדול תלמוד ש" :)קידושי� מ(כי , אי אפשר אלא בתלמוד ומעשה "קנה"כי מליצת , ב"העוה

, ושמח לעשות כתלמודו, וא� קנה דברי תורה כבר נהפ" הלב וקבל טבע שני, "לידי מעשה
 ."על התורה"וכדפירשתי בבבא 

בתחלה אד� מקשט , ל כתוב סדרא נקט ואזיל"ובפירושו של הרב רבינו עובדיה מברטנורא ז
� ורואה ולאחר שהרבה נכסי, כ מבקש להרבות נכסי�"ואח, עצמו ואוכל ושותה ומרבה בשר

כל אחת , ולאחר שהרבה נשי�, הוא מרבה לו נשי�, שיש ספוק בידו לפרנס נשי� רבות
וכיו� שיש לו בני בית מרובי� צרי" שדות  .הרי מרבה שפחות, צריכה שפחה שתשמשנה

לכ" ה� שנויי� , ומרבה עבדי� לעבוד השדות והכרמי�, וכרמי� לספק יי� ומזו� לבני ביתו
, קצת� רודפי תענוגי�, נו מונה הדברי� שיצרו של אד� מחמדת�פ שמשנת"ואע. בסדר זה

ואני . מ יפה פירש לעני� הסדר שסדר� התנא"מ, וקצת� לשררה ולכבוד, וקצת� נבהלי� להו�
בתחלה אד� לומד , מוסי� על דבריו שככה נזהר לשנות על הסדר דרכי הצדק ששנה לעומת�

ת חכמי� לשמוע פלפולי תורה וטעמי כ הול" לישיב"ואח .תורה ומקבל שמועות מפי רבו
ואחר ששמש חכמי� מתבונ� בדבריה� ומוציא לאור הלכות התורה בסברותיו  .תורה

ואחר שזכה למידה זו לבו לב חכ� ועושה כתלמודו מאהבה ומרבה צדקה  .ובתבונותיו
 ודברי המשנה הזאת חות� תכנית. וזוכה לש� טוב ושיהיו לו דברי תורה לקני� נפש, וחסידות

ומלמדת לחשב , "על התורה ועל העבודה"כלילת המוסרי� כול� ששנו התנאי� הראשוני� 
וחוזר , ועתה נתפרשו המשניות הראשונות שקבלו הזוגות. 'הפסד מצוה כנגד שכרה וכו

 .לדבריו הראשוני� לסדר הקבלה איש מפי איש במשנה הסמוכה
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   משנה ח
ִאם ָלַמְדָּת ּתֹוָרה , הּוא ָהָיה אֹוֵמר. ּוִמַּׁשַּמאי ַרָּבן יֹוָחָנן ֶּבן ַזַּכאי ִקֵּבל ֵמִהֵּלל

ְלַרָּבן  ֲחִמָּׁשה ַתְלִמיִדים ָהיּו לֹו. ִּכי ְלָכְך נֹוָצְרּתָ , ,ל ַּתֲחִזיק טֹוָבה ְלַעְצָמךְ , ַהְרֵּבה
ְוַרִּבי , ֶּבן ֲחַנְנָיה ְוַרִּבי ְיהֹוֻׂשעַ , ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ֶּבן ֻהְרְקנֹוס, ְוֵאּלּו ֵהן, יֹוָחָנן ֶּבן ַזַּכאי

. ןהּוא ָהָיה מֹוֶנה ְׂשָבחָ . ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעָרךְ , ְוַרִּבי ִׂשְמעֹון ֶּבן ְנַתְנֵאל, יֹוֵסי ַהּכֵהן
, ָיהַרִּבי ְיהֹוֻׂשַע ֶּבן ֲחַננְ . ּבֹור סּוד ֶׂשֵאינֹו ְמ,ֵּבד ִטָּפה, ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ֶּבן ֻהְרְקנֹוס

ְוַרִּבי . ְיֵרא ֵחְטא, ַרִּבי ִׂשְמעֹון ֶּבן ְנַתְנֵאל. ָחִסיד, ַרִּבי יֹוֵסי ַהּכֵהן. ַלְדּתֹו,ְׂשֵרי יֹו
ל ְּבַכף ִאם ִיְהיּו ָכל ַחְכֵמי ִיְׂשָראֵ , הּוא ָהָיה אֹוֵמר. ַמְעָין ַהִּמְתַּגֵּבר, ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעָרךְ 

,ָּבא ָׂשאּול אֹוֵמר . ַמְכִריַע ֶאת ֻּכָּלם, ָּיהֶוֱאִליֶעֶזר ֶּבן ֻהְרְקנֹוס ְּבַכף ְׂשנִ , מאְזַנִים
ֶּבן ֻהְרְקנֹוס ,ף  ִאם ִיְהיּו ָכל ַחְכֵמי ִיְׂשָרֵאל ְּבַכף מאְזַנִים ְוַרִּבי ֱאִליֶעֶזר, ִמְּׁשמֹו
  : ַמְכִריַע ֶאת ֻּכָּלם, ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעָרְך ְּבַכף ְׂשִנָּיה, ִעָּמֶהם

ואמר שרב� יוחנ� ב� זכאי קבל , חזר לבאר השתלשלות הקבלה. "קבלרבן יוחנן בן זכאי "
 .מהלל ושמאי הזוגות האחרוני� השנויי� בפרק ראשו�

  לא לפי ההספק וההשגה, שכר לימוד התורה לפי העמל
  מעשה הוא עיקר יותר מהתלמוד

אל תחזיק טובה , כלומר א� הוספת חכמה ודעת על חברי". "אם למדת תורה הרבה"
שיצירת" גורמת שנתנה ב" נפש יקרה , כי לכ" נוצרת, שעשית דבר גדול יותר מזולת", לעצמ"

איזוהי "ובבבא , "ועל גמילות חסדי�"וכמו שבארנו בבבא  .מלאה כח החכמה והשכל והבינה
ומה שתוכל האחת איננו , ש� אמרנו שהנפשות נבדלות זו מזו מתחלת אצילות�, "דר" ישרה

שאי� בו  חבר"לא הגעת עד החצי ממה שלמד , תורת" שלמדת ואפשר שברוב .ביכולת השניה
, וא� חבר" למד מה שהיה בכחו ללמוד .כי הכל נער" ע� הכח הפנימי, שכל ובינה כמו שה� ב"

וכ� . שכר חבר" גדול משכר", היה ביד" להוסי� ולא הוספת, ואתה שהגדלת תורה וחכמה
לחקור ולהתבונ� , ד תורה וחכמהבטבעה משתוקקת ללמו, הנפש שהיא בעלת השכל והבינה

, שמיצירתו הוא מוכ� לכ", ולכ� אי� למשכיל להחזיק טובה לעצמו כשלמד הרבה, ולדעת
דעיקר מלתא ביצירה , "נולדת"או  "כי לכ" נבראת"ולא תני , "כי לכ" נוצרת"תני  ו� הכיומש

שיצר צורתו שתהיה מוכנת להיות עבד , "יוצרי מבט� לעבד לו" )ה, ישעיה מט(וכדכתיב , תליא
ולכל אד� ואד� יש יצירה מיוחדת שתבדילהו . "ויוצר רוח אד� בקרבו" )א, זכריה יב(ונאמר ', ה

, "גדול תלמוד שמביא לידי מעשה"ג ש"דאע, "ולא המדרש עיקר אלא המעשה". מאד� אחר
מתהלל כמו שנאמר ובו יתהלל ה, סו� סו� המעשה עיקר, וכפי רוב חכמתו כ� רוב מעשיו

עושה חסד משפט ' כי א� בזאת יתהלל המתהלל השכל וידוע אותי כי אני ה" )כג, ירמיה ט(
כי חפצתי במנהגי� , כלומר שידע דרכי החכמה ומשפטיה. "וצדקה באר� כי באלה חפצתי

לפי שיצרו , קשה עליו המעשה, פ שלמד תורה"שאע, וזוהי הברירה המסורה לאד�, הללו
שא� , בריואולי ג� על המעשה ד. אז יתהלל וישמח, וא� זכה לעשות כתורתו .מתגבר עליו

לפי שלכ" נוצר בצל� אלהי� שיעבוד , אלא כפורע חובו, כ אל יחזיק טובה לעצמו"יצדק אעפ
שיי� עייל ושיי� נפיק ולא מחזיק ' ב וכו"איזהו ב� עוה" ):סנהדרי� פח(וכדאמרינ� , ה"ב 'את ה

ואמר , "מרבה תורה מרבה ישיבה מרבה עצה"דתני  ,ל מינה קאיואדלעי, "טיבותא לנפשיה
ואשמועינ� שבתורתו , "ב"קנה לו דברי תורה קנה לו חיי העוה, קנה ש� טוב קנה לעצמו"

כצדקתו מדה ' ואז יגמלהו ה, ולא כמי שעושה דבר גדול, ובמעשיו צרי" להיות כמחוייב ועומד
 .ב"ז ועוה"וינחל עוה, במדה

ומה� יצאה תורה , חמשה תלמידי� הללו קבלו מרב� יוחנ� ב� זכאי. "חמשה תלמידים"
 .וכמו שפירשנו בריש פרקי�, לישראל

א ב� הורקנוס "ושהיה ר, לאו לספר מעלת� בשכל ובבינה אתי. "הוא היה מונה שבחן"
 "תורה ועבודה וגמילות חסדי�"אלא משו� , א ב� ער" בעל בינה גדולה"ור, בעל זכרו� גדול
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ומה ששאל מה� רב� ומה שהשיב כל  .ועל כ� מנה שבח�, ככל תני תנאי דלעיל, להמייתי 
תורנו דרכו , ללמדנו שהאד� הדבק באחת מ� הדרכי� הישרי�, כל דבר כפי מדת אומרו, אחד

 .וכדאפרש, ה� בתורה ה� בעבודה ה� בגמילות חסדי�, במישרי�

  י ההתפעלות והשמחה בדבר הנלמד"לזכרו� מושל� זוכי� ע

ואי� מימיו , מסויד שאי� טפה נבלעת בדופניו רכבו. "בור סוד שאינו מאבד טפה"
ולא שכח , אליעזר מקובצי� כל ההלכות והשמועות שקבל מרבותיו' כ" היו בלב ר, חסרי�

וג� אפילו מי שהוא זכר� גדול אי אפשר , וכבר אמרנו שלא בא לשבחו בעני� הזכרו� .דבר
, אלא מעלתו בלימוד התורה קא משמע ל� .יאבד ממנו דברושלא , שיזכור כל מה שהוא שומע

ולכ� כל מה ששמע מרבותיו , והיתה התורה יקרה בעיניו מכל חפצי�, שהיה אוהב חכמה מאד
, רק קמאופירשנוהו בפ, "צמא את דבריה�בוהוי שותה "וכדתנ� , קבל באמונה ובעי� טובה

אלא כצמא התאב לכל , "זו אינה נאהשמועה זו נאה ושמועה "שלא יאמר  ")והוי שותה בצמא("
ככה יקבל אוהב חכמה בי� מה שערב , בי� שהוא ערב לחכו ובי� שאינו ערב, משקה שיביאו לו

ומי שלומד על דר" זה . לפי שכל דבריה� דברי אלהי� חיי� .בי� שאינו מבי�, לשכלו ולבינתו
 ".על התורה"ק בבבא "פוכמו שבארנו טע� הדבר ב, הכל בלבו ולא ישכח דבר ]ינצור[ )יצור(

א� " )ד, משלי ב(וכאמרו , שבעיניו דברי התורה יקרי� מדברי� שכבודו ועשרו תלויי� בה�
�כי דר" , ותהיינה הדברי� על לבו כמו מכתב אלהי� חרות על לוח לבו', וגו "תבקשנה ככס

אמר , ולפי שהנצירה הזאת אפשר ביד האד�. האד� לנצור בלבו הדברי� הגדולי� והנפלאי�
ואל  ".אל תשכח"הזהיר . "קנה חכמה קנה בינה אל תשכח ואל תט מאמרי פי" )ה, משלי ד(

, והיא יקרה בעיניו מכל חפציו, שא� נות� לבו לתורה .כי יש ויש, תאמר שאי� זה ביד האד�
ובההיא קא , אז לא ישכחנה, "קנה לו דברי תורה"וכדפירשתי לעיל בבבא , שהוא הקני� הגמור

פלאות עדותי" על כ� " )קכט, תהלי� קיט(וראש החסידי� אמר , שהרי אמר קנה חכמה .מיירי
, ישמע האד� וירשמו בנפשו ולא ישכח�כלומר שה� בעיני כדברי� נפלאי� ש ".נצרת� נפשי

כלומר לפי , "בחקותי" אשתעשע לא אשכח דברי"" )טז, תהלי� קיט(ואמר  .וכ� נצרת� נפשי
ועוד כמה מקראות המעידי� , על כ� לא אשכח�, שה� שעשועי� לנפשי כדר" אוהבי חכמה

וזכה שהיה , אליעזר שנת� כל לבו לאסו� השמועות ולא שכח דבר' וזה היה מדת ר. על זה
 .שאמר שתי זרועותי כשני ספרי תורות ).סנהדרי� סח(וכנראה מגמרת , כולל כל הלכות התורה

ולאו למימרא שחבריו הנזכרי� פה לא היו בעלי המדה . 'הרבה תורה למדתי מרבותי וכו
אבל הודיע שכל  .היו אוהבי חכמה טאשאי� ספק שבהיות� צדיקי� חסידי� ויראי ח, הזאת

עד , שלא נמצאת כמוה בשאר החכמי�, ה היה בו מעלה אחת בהפלגה גדולהאחד מ� החמש
וכ� צריכי� אנו לפרש בשבחות שמנה , אליעזר היה כבור שאינו מאבד אפילו טפה אחת' שר

 .בחבריו

  והשפעת הרב החכ�, השפעת� של אב וא� על הב�

אהוב ורצוי , בר" את אמו לפי שהיה צדיק גדול ובעל המדות המשובחות ."אשרי יולדתו"
ונראה שדעת החכ� . "אשרי אמו שילדה ב� כזה"ל� ושאמרו עליו כ, לבריות במעשיו הטובי�

, "אוהב את הבריות ומקרב� לתורה"וכעני� ששנינו , הזה היתה מעורבת ע� הבריות ביותר
' שהיתה אשה יראת ה, ולכ� בר" יולדתו .בש� טוב והיה מוכתר, והיו נהני� מעצתו ומחכמתו

האב " )משנה ט, ב"פ(ויראה לי ממשנתנו במסכת עדיות . ולכ� זכתה שיצא ב� זה מבטנה, מאד
שהרי ידוע שהענפי� , כ במדות שזוכה לו"ולא תני ג, "ובחכמה' זוכה לבניו בחמשה דברי� וכו

ולא מ� [ הא� זוכה יותר, דותיהלפי שבדרכי הנפש ובמ .דומי� לטבע השרש שיצאו ממנו
רוב " ).ב קי"ב(אמרו , ולפי שההכנה למעלת המדות יקבל האד� מטבע אמו וממשפחתה, ]האב

שטבע הא� . יא, ויקרא כד, וכ� כתב רבנו בחיי: אמר המגיה". [בני� הולכי� אחר אחי הא�
 ".יולדתו אשרי"אמר , יהושע בעל תפארת המדות' ובהיות ר]. משפיע יותר מאשר טבע האב

אצל צדיק  "גילה"זכר  ".יולד חכ� ישמח בווגיל יגיל אבי צדיק " )כד, משלי כג(ושלמה אמר 
תאר נכבד  ]הוא" [חכ�"לפי ש, "יולד"ובחכ� , "אביו"ואצל צדיק קראו  .אצל חכ� "שמחה"ו

עדיות (כדתנ� , וסבת החכ� הוא האב .ולא אוכל לפרש זה פה, "גיל"יותר מ "שמחה"ו, "צדיק"מ

פ שג� אמו "אע "יולדו"ולכ� בשביל חכמתו קרא לאביו  ".ובחכמה' האב זוכה וכו" )ט"ב מ"פ
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, משלי כג(וזהו שסמ" ואמר , לפי שהא� עיקר, ובשביל צדקתו קראו אביו .הוא העיקר ,ילדתו

וכ� לא הזכיר , "אביו"לפי שעדיי� לא קרא יולד החכ�  ".ותגל יולדת", ישמח אבי" ואמ"" )כה
וכמו , ושב על החכ� שבפסוק הראשו�, "ישמח אבי" ואמ""לכ� חזר ואמר , "�הא"עדיי� 

וכמו שהחל , ושב על ב� צדיק שבפסוק הראשו�, "ותגל יולדת""כ אמר "ואח .שהחל וישמח בו
לפי שהיא גרמה לו הכנת מעלת המדות , "יולדתו"וקראה  .וזוהי הא� שלא זכר עדיי�, גיל יגיל

 .וההכנה הנאה להיות צדיק

ואמרנו שדרכי החסד , מהו החסידות "ועל גמילות חסדי�"ק בבבא "כבר פירשנו בפ. "חסיד"
ועיקר החסידות הוא שיבקש תמיד להוסי� טובה וקדושה יתר על  ".תורה ועבודה"ה� כוללי� 

ולדעת , כבודו וגדלו' ומתבונ� תמיד ביראת ה, מדת הדי� המפורש בתורה ושחייב בה כל אד�
וכ� בי� , וכ� בכל דבר ודבר, וכמו שמשלנו ש� מעני� היראה ומתלמוד תורה, דרכיו ללכת בה�

וכבר אמרנו שחבריו בלי ספק הלכו ג� ה� . א חסידוהעיד רב� יוחנ� עליו שהו, אד� לחבירו
יוסי ' אלא שר, שכל דבריה� משנת חסידי�, וכמו שנראה מדבריה� שאמרו, בדרכי החסד

 .וללכת בדרכיו' הכה� הפליג במדה זו יותר מכול� להתבונ� בדרכי ה

  ההבדל ביניה�, ירא שמי� וירא חטא

להזהר מידי העבירה , "ורא שמי� עליכ�ויהי מ"וכדתנ� , לא שהיה ירא שמי�. "ירא חטא"
 "ירא חטא"אבל  .כי זה כל האד� ומדת כל איש צדיק, ולהיות כובש יצרו לעשות רצו� קונו

והוי "וכדפרישית בבא , שברוב חכמתו הבי� סגולת הטוב ופחיתות הרע, מעלה נפלאה היא
נה בכתמי שלא תתגאל נפשו העליו, והיה ירא מאד מ� החטא .'וכו "מחשב הפסד מצוה

והיה מטהר נפשו בתורתו , ירא תמיד פ� יכשל] היה[, פ שהיה צדיק וחסיד"ואע, החטאי�
פ� יחש" האור , וכל זה מפחד בלילות .וגודר עצמו בכל מיני גדרי� אפילו במותר לו, ובחכמתו

 ".וכל המרבה דברי� מביא חטא"וכמו שפירשנו בבבא , ויבוא החטא ויצטייר בלבו, בנפשו
והנפש צריכה , כי יש לכל דבר בנפש שתי דרכי�, החטאי� נטועי� בכל הנפשותואמרנו ש

וכשיקרה עת שיסורו מעל פני נפש החכ� מחשבות חכמתו  .לשתיה� לתשמישי החכמה
ושעל זה  .ויעלה על לבו וימשול עליו לפי שעה, אפשר שיגבר החטא הנסתר בנפש, ודעתו

שאי� גדר וסייג יותר גדול בפני החטאי� , "לא מצאתי לגו� טוב משתיקה"שמעו�  'אמר ר
וזו היתה מעלתו של , וכ� בכל דבר צרי" לחכ� גדול לדאוג ולירוא תמיד מ� החטא .משתיקה

 .ושעליו שבחו רבו, שמעו� ב� נתנאל בהפלגה גדולה מכל חבריו' ר

  ל"ושבדברי חז, הבנת המליצות שבמקראות

, והיה נבו� ומשכיל שכל טוב, החכמה ותבונ אשהיה לו לב רחב מל. "מעין המתגבר"
. והבי� דברי� רבי� מתו" השמועות שקבל מרבו, "לב חכ� ישכיל פיהו" )כג, משלי יז(כדכתיב 

, וזה דומה למעי� המתגבר מאליו, והמשיל משל למשל עד שדלה המי� מבארות עמוקות
ונביעת� מלבו שהיה , וכ� היו נובעי� מפיו דברי אמת הרבה מאד .ומימיו נובעי� ממקור ברו"

החפצי� חפ� , והוא מתת אלהי� לברי לבב .כי התגבר לבו להביע נחלי� רבי�, מלא חכמה
אז ', אז תבי� יראת ה' א� תבקשנה ככס� וגו" )ט(ד, משלי ב(כדר" , רב בתורה לשמור ולעשות

להבי� , והשכל המשו" על הלבבות הטהורות והיא רוח בינה ".תבי� צדק ומשפט ומישרי�
וה� ', כי דרכי החכמה חקוקות מאדו� הכל ית .ולהשכיל בדרכי החכמה האסופות אל הלב

אלהי� הבי� דרכה " )כג, איוב כח(כדכתיב , ר"חקות קבועות ונאמנות נודעות ליוצר הכל יתב
ת החכמה הכתובות יבי� מליצו �ובהיות רוח בינה ושכל בלב האד ".מקומה את והוא ידע

 .כמו שקבלה משה מפי הגבורה ברוידע הכוונה הנכונה בכל ד, דברי חכמי� וחידות�, בתורה
כמו שבארנו , ה להגיד כל פרטי התורה וסעיפיה לאנשי דורו"כי לא היה אפשר למשה רבינו ע

וכל ההלכות שאי אפשר להוציא� מ� , אבל הגיד לה� כל מפתחות התורה ".ג� נעול" פרבס
וכי כל התורה למד : "'ר מא פסקא ו"כ� כתב מדרש שמו: הערת המגיה[. תוב ברוח בינההכ

ה "ד, מסכת שבועות, ה"כ של"וכ". ה למשה"אלא כללי� למדהו הקב? לארבעי� יו�' משה וכו
אכ� הדברי� שידע שביכולת  ].א"� חיות בגליונו לברכות ד� ה ע"כ מהר"וכ; מעלת לומדיה

  )י( ח, דברי� יז(כדכתיב , הניח לחכמי דור ודור שיוציאו� לאור, ינת�חכמי לב להוציא� ברוח ב
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כי צופה הדורות מראש ראה  .'וגו "ת על פי הדבריועש', וקמת ועלית אל המקו� וכו"
ויש . ויבינו הדר" הברור בכל דבר ודבר, שהזקני� היושבי� בלשכת הגזית יהיו אנשי הרוח

 . ולא אביא� הנה ולא אארי", ל"נבארתי� בספר ה ,בעני� זה דברי� נפלאי�

  ההבדל ביניה�, וחכמי�, חכמי לב

כי מרוב תשוקתו , וכמעי� המתגבר, א ב� ער" שהיה נבו� דבר"והנה כ" היה מדתו של ר
ועל זה הבטיח , זכה שנהפ" לבו לקבל טבע שני שהצטיירו בו כל כחות נפשו לטובה, לתורה

אז תבי� צדק ומשפט ומישרי� כל ', וגו' יראת ה אז תבי�" )ט(ה, משלי ב(ק באמרו "שלמה ברוה
כלומר שתהיה , "כי תבא חכמה בלב" ודעת לנפש" ינע�" )י, משלי ב(ואמר הטע�  ".מעגל טוב

לא , "חכמי לב"ועל כ� כל הזוכי� למדרגה זו נקראי� בכתבי קודש . לב" בטבעו לב חכ�
פ שצרי" לכבוש את יצרו "עא, "חכ�"כי מי שלמד חכמה ונוהג בחכמה נקרא  .סת� "חכמי�"

, הוא האיש שבאה החכמה אל לבו "חכ� לב"אבל  .'ולהטות לבבו לתורה ולעבודה ביראת ה
וכשהוא במדרגה זו מתואר  .והוא זוכה ללב פתוח בשכל ובבינה להוציא תבונות מתלמודו

, "מי�ואקח מכ� אנשי� חכ" ):נדרי� כ(ועליו אמרו רבותינו , שהוא התאר היותר נכבד, "נבו�"
, טז משלי(על כ� אמר שלמה , מגיע להיות נבו� באמת "חכ� לב"ולפי ש. לא מצא "נבוני�"ואילו 

מי� עמוקי� " )ד, יח משלי(ודע כי שלמה אמר עוד . והדברי� נאמני�, "לחכ� לב יקרא נבו�" )כא
כי נפלאות , כלומר דברי פי איש חכ� ונבו� עמוקי� ".דברי פי איש נחל נובע מקור חכמה

שנאמר , ודברי התבונות נמשלי� למעיינות ונחלי� הנוזלי� במדינה .ידבר במעמקי החכמה
ומקור כל דברי שכל ותבונה היא . "יפוצו מעינותי" חוצה ברחובות פלגי מי�" )טז, ה משלי(

, ובני אד� נהני� מה�, � לעיני כלוידוע שהמעי� והנחל נראי .כמבואר בספר הנזכר, החכמה
, ונעל� מ� העי�, ת הלב היא המקורמוכ� חכ. כי הוא בבט� האר�, אבל מקור� נעל� מ� העי�

וה� דברי שכל , אבל המעיינות והנחלי� המתגברי� מלב החכ� .כי סוד החכמה סתו� וחתו�
ונהני� " )ו, אבות(ו כמו ששנינ, ה� יוצאי� מחו� לשפתיו ועוברי� לזולתו ונהני� מה�, ובינה

והנה חבריו בלי . ומשו� הכי קאמר נחל נובע מקור חכמה, "ממנו עצה ותושיה בינה וגבורה
אלא  .וברוחב לבב� הוציאו תבונות רבות מתורת� וחכמת�, ספק היו גדולי השכל והבינה

ואחר שמנה כל המעלות . 'שרבי אלעזר ב� ער" היתה לו המעלה הזאת בתורה לשמה וכו
 .ה"והת� אפרש יותר בעז, שנה ונעשה כמעי� שאינו פוסק וכנהר המתגבר והול", ותהנפלא

  ההבדל ביניה�. ומעי� המתגבר, בור סוד

ליכא לפרושי להאי לישנא דבור סוד שאינו מאבד . "ואליעזר בן הורקנוס בכף שניה"
אינו  תגברמדאטו מי שהוא מעי� ה, מכריע את כול� ו� הכיומש, טפה עדיפא ממעי� המתגבר

ותו דבתר הכי  !והלא ברוחב לבבו ישמור התורה כלה ?יכול לקבל השמועות כול� ולשמר�
משמע דמעי� המתגבר  "א ב� ער" מדבריכ� שבכלל דבריו דבריכ�"רואה אני את דברי ר"קתני 

מתת אלהי� הוא ליראי  "מעי� המתגבר"ועוד ד. וליכא מא� דפליג ארואה אני, עדיפא מכלהו
א ב� הורקנוס מכריע "מיהו הא דקאמר ר. ובודאי אי� סגולה עליונה ממנה, ולחושבי ששמו' ה

אליעזר ' וידע שר, שהכיר וידע מעלת כל תלמיד ותלמיד ,יוחנ� ב� זכאי קאמר לה' ר, את כול�
פ שהיה "עא ב� ער" א"ור .ב� הורקנוס טרח ויגע הרבה בשמועות שקבל מרבו ולא חסר דבר
ידע רבי יוחנ� שעדיי� לא , כמעי� המתגבר ולכשירצה יקב� כל ההלכות ויוסי� טעמי� וסברות

א ב� "ר ו� הכיומש ".סיני עדי� ,סיני ועוקר הרי�" ).יד הוריות(ואמרינ� בגמרא , השלי� מעשהו
רואה "וכדקתני , אבל בעצ� הדבר אי� למעלה ממעלת מעי� המתגבר .הורקנוס עדי� מיניה

, וכדאמרינ� שמעלתו גדולה, א ב� ער" מכריע את כול�"ואבא שאול אמר משמו שר. "ניא
יוחנ� ב� זכאי ' בר ריולא ד. מכריע את כול� ו� הכיומש, וכבר קב� כל ההלכות ולא חסר דבר

, א ב� ער" מכריע את כול�"א ב� הורקנוס או ר"שר, בעני� התורה והעבודה ומעשה הצדק
הוא , ואי� דבר זה נודע זולתי ליוצר הלבבות ?י יערב לבו לומר ככהכי מ, ושקול כנגד כול�

אלא על  .'גדול בעיני ה, ולפעמי� מי שהוא קט� בעינינו .שוקל והוא יודע זכיותיו של אד�
אי� הדבר תלוי , שבעני� דעת החכמה והוצאת התבונות, בר לעני� חכמת התורהימעלת� ד

לא יוציאו הדבר הקשה והנפלא , ת� ובינת�שא� אל� חכמי� שוי� בכח חכמ, במספר רב
כ זה החכ� מכריע את כול� א� "וא .וחכ� אחד שמעלתו גדולה יוציאנה, ]י דעת�"ע[ )מדעת�(
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ומה , א ב� הורקנוס היה מכריע את כל חכמי דורו בבקיאותו ובחכמתו"ולכ� ר, יעלו במאזני�
ע ממנו "שפע� אחת למד ר ).חסנהדרי� ס(וכדאמרינ�  .שהיה נעל� מחכמי� כול� היה נודע לו

א ב� ער" גדול "ור, והיה שונה שלש מאות הלכות בבהרת עזה, כמה הלכות בדיני הכשפי�
ולפי שהיה זה כוונת . היה מוציאו לאור ברוחב לבבו ובתבונתו, שג� מה שלא קבל אד�, ממנו
, א מדברלהורות שעל החכמה הו, הזכיר החכמי� לבד, "א� יהיו כל חכמי ישראל"אמר , רב�

שהיא מתת , וכ� צריכה לסברא ולרוחב לב להבי� האמת, והיא חכמת התורה הצריכה לקבלה
 ):מגילה ו(וכ� , "אתו שהלכה כמותו בכל מקו�' וה"אצל דוד  ):סנהדרי� צג(וכאמר� , אלהי�

בר אמר יולפי שעל חכמת התורה ד ".סייעתא דשמיא הוא )אליבא דהלכתא(לאוקמי גירסא "
 ".חכמי ישראל"
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  משנה ט
ּה ָהָאָדם, ָאַמר ָלֶהם ק ּבָ ְדּבַ ּיִ ָרה ׂשֶ י ֱאִליֶעֶזר . ְצאּו ּוְראּו ֵאיזֹוִהי ֶדֶרְך ְיׂשָ ַרּבִ

ַע אֹוֵמר. ַעִין טֹוָבה, אֹוֵמר י ְיהֹוׂשֻ י יֹוֵסי אֹוֵמר. ָחֵבר טֹוב, ַרּבִ ֵכן טֹוב, ַרּבִ י . ׂשָ ַרּבִ
ְמעֹון אֹוֵמר , ָאַמר ָלֶהם. ֵלב טֹוב, י ֶאְלָעָזר אֹוֵמרַרבִּ . ָהרֹוֶאה ֶאת ַהּנֹוָלד, ׂשִ

ְבֵריֶכם ן ֲעָרְך ִמּדִ ְבֵרי ֶאְלָעָזר ּבֶ ְבֵריֶכם, רֹוֶאה ֲאִני ֶאת ּדִ ָבָריו ּדִ ְכַלל ּדְ ּבִ ָאַמר . ׂשֶ
ה ָהָאָדם ּנָ ְתַרֵחק ִמּמֶ ּיִ י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר. ָלֶהם ְצאּו ּוְראּו ֵאיזֹוִהי ֶדֶרְך ָרָעה ׂשֶ , ַרּבִ

ַע אֹוֵמר. ָרָעה ַעִין י ְיהֹוׂשֻ י יֹוֵסי אֹוֵמר. ָחֵבר ָרע, ַרּבִ ֵכן ָרע, ַרּבִ ְמעֹון . ׂשָ י ׂשִ ַרּבִ
ם, אֹוֵמר ּלֵ רּוְך הּוא, ֶאָחד ַהּלֶוה ִמן ָהָאָדם. ַהּלֶוה ְוֵאינֹו ְמׂשַ קֹום ּבָ לֶוה ִמן ַהּמָ , ּכְ

ֱאַמר   ּנֶ ם )תהלים לז(ׂשֶ ּלֵ ע ְולא ְיׂשַ י, לֶוה ָרׂשָ י ֶאְלָעָזר אֹוֵמר. ק חֹוֵנן ְונֹוֵתןְוַצּדִ , ַרּבִ
ְבֵריֶכם, ָאַמר ָלֶהם. ֵלב ָרע ן ֲעָרְך ִמּדִ ְבֵרי ֶאְלָעָזר ּבֶ ְכַלל , רֹוֶאה ֲאִני ֶאת ּדִ ּבִ ׂשֶ

ְבֵריֶכם ָבָריו ּדִ   : ּדְ

  האוגרת בקרבה את שאר המעלות, יש לתפוש מדה הכוללת

כית� כל אחד מכ� במעלה ידועה ושלא שז, כלומר הגידו לי במה כחכ� גדול. "אמר להם"
אתנו וה� ה� ' פ שתורת ה"שאע .והודיעוני איזוהי דר" ישרה שידבק בה האד�, סרת� ממנה

. אני חפ� לדעת ולשמוע מכ� מדה אחת הכוללת כל התורה כלה, הדברי� שידבק בה� האד�
ושא� ידבק בה יוכל לקוות , שכ� ראוי לכל חכ� לבקש מדה עליונה המקשרת כל דברי חפ�

כדקאמר ', פ שהמדה הקושרת כל הדרכי� הטובי� היא יראת ה"ואע. שישיג מה שלבו חפ�
, "מוסר חכמה' יראת ה" )לג, משלי טו(וכ� אמר שלמה , "והסתכל בשלשה דברי�" )ב, אבות(רבי 

היינו לכל אד� , )זלו� ח ,דר וח(וכדברירנא בספר ג� נעול , כלומר היראה מקשרת החכמה בנפש
אבל לזכות למעלות  .ולקבל על נפשו חקי התורה, ולכבוש יצרו ותאותו, להיות סור מרע

אי� ספק שהתאמצו ' מלבד יראת ה, כל אחד כפי דרכו, שזכו התלמידי� הללונפלאות כמו 
וכ� צוה לכל אחד שיגיד לו הכנתו מה  .לטהר נפשות� ולקדש עצמ� ולהכי� לבב� אל הטוב

, מילת חסדי�דהת� מיירי בג', וכו "איזוהי דר" ישרה שיבור לו האד�"ולעיל תנ� . שפעל נפשו
ובורר לעצמו דבר , ולהיות נוהג במנהג של חסידות, הדי� כשאד� רוצה לעשות לפני� משורת

או , או לרו� לצרכ� של עניי�, כגו� ללמד התינוקות חנ� אי� כס�, מעשה שיש בידו לעשותו
וכדפרישית ', ועלה קאמר שצרי" לבור דבר שהיא תפארת וכו. ללמד תורה ברבי� וכיוצא

וזהו על , "שידבק בה האד�"ה קאמר ועל, והכא מיירי באיזו דבר יחפו� שיכלול הכל. הת�
 )ט, תהלי� סג(ועל הדברי� האלהיי� כתוב , ותדבק נפשו )ג, בראשית לד(כמו , מחשבת הלב

כול� על דבקת הלב מרוב אהבתו לדבר , "ולדבקה בו" )כב, דברי� יא(, "דבקה נפשי אחרי""
טטת עליו ושמחשבתו משו, וזהו ששאל מתלמידיו מה כל אחד מה� אוהב עד מאד. ההוא

 .וכמו שיתבאר, והשיב כל אחד כפי מעלתו .תמיד להשיגו

  הגדרתה, עי� טובה

והדבר קשה , ל אמרו שעי� טובה היא מדת ההסתפקות"רוב מפרשי המסכתא זצ. "עין טובה"
איננה מספקת לבדה , פ שמדת ההסתפקות יקרה מאד כשהיא בנפש החכ�"שאע, בעיני מאד

. כ עמדו בדר" חטאי�"ואעפ, מה בני אד� אחזו במדה זווכ. להיות א� כל הדרכי� הטובי�
שא� ידבק בה האד� תנחנו בדר" ישר בכל מחשבותיו ובכל , ומשנתנו תלמדנו הדר" הישרה

מצאנוה ג� בכתבי " עי� טובה"ודע כי מליצת , ועתה הט אזנ" להבי� דברי חכמי�. מעשיו
אל " )ו, משלי כג(ולהיפ" מצינו ". כי נת� מלחמו לדל, טוב עי� הוא יבור"" )ט, משלי כב(כמו , הקדש

, נבהל להו� איש רע עי�" )כב, משלי כח(וכתוב ". תלח� את לח� רע עי� ואל תתאו למטעמותיו
". ורעה עינ" באחי" האביו� ולא תת� לו" )ט, דברי� טו(ובתורה כתוב ". ולא ידע כי חסר יבואנו

לתת לו די , המביט אל זולתו בעי� החמלהכלל שהנחת עי� טובה על  והיה נראה על דר"
כמו שמעידי�  .ויחדל מתת לו משאלתו, והנחת עי� רעה כשישקי� עליו לרעה .מחסורו וכיוצא
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ועל רע העי� אמר בסו� העני� , "כי נת� מלחמו לדל"שעל טוב העי� אמר , עליו הכתובי�
, "ולא תת� לו"אמר  "ורעה עינ" באחי" האביו�"אצל וכ�  ".אכול ושתה יאמר ל" ולבו בל עמ""

ת כל מיני השקפות לטובה לא" באמת הנחת המדה הזאת כול. ה"בעז 'רק הוכדאפרש בפ
 על דר". ועל דר" כלל תונח על כל משפטי השכל השופט בכל דבר ה� לטוב ה� לרע, ולרעה

וכאותה ששנינו , וט לטובהבעל עי� טוב ישפ, משל מי שיגיד דבר הנשמע לכא� ולכא� טוב ורע
וכ� בכל דבר מה שהוא טוב  .ובעל עי� רעה ישפוט לרעה, "והוי ד� את כל האד� לכ� זכות"

וראיה שמצאנו המליצה הזאת  .יהיה רע כפי משפט שכל חברו, כפי משפט שכל איש זה
ג� לא על מי שעינו טובה או רעה במה , כתובה במקומות שאי� לפרשה על מדת ההסתפקות

ועתה א� " )לד, במדבר כב(' שהרי בלע� אמר למלא" ה .לו לתתו לזלותו או למנעו ממנו שיש
ונאמר  .אשובה לי, כלומר א� לכתי בדר" זה רע כפי משפט שכל" ".רע בעיני" אשובה לי

' י משפט הפכלומר שתעשה מה שהוא טוב וישר כ, "'ועשית הטוב והישר בעיני ה" )יח, דברי� ו(
 . ורבי� כיוצא בה�, ה שהוא טוב כפי משפט לב"לא מ, וגזרת חכמתו

  כוחות הנפש הנמשלי� לחמשה חושי� שבגו! האד�

מעי� "ונאמר כי בספרנו . והמליצה על מכונה, ואחרי ההצעה הזאת אפרש ל" העני� על בוריו
יסדנו דבר , וכיוצא "שכל ובינה ערמה פקחות ותחבולה"שדברנו בו על לשונות של  "גני�
 .לעומת חמשה חושי� הנטועי� בגו�, נו שיש חמשה כחות פנימיי� בנפשכי הודע, חדש

וכל כח פנימי מאלה החמשה מקביל , והוכחנו שכמו שה� זה לעומת זה, והחקירה רחבה מאד
ככה יתארו הנביאי� חמש הכחות הפנימיות בשמות אשר נקראו בה� חמשה , ע� חוש ידוע

ולכ� כל לשונות , ואמרנו ש� כי כח החכמה מקביל ע� חוש הטע� שבחי" .חושי� החיצוני�
רומזי� על כח , המשל על העניני� האלהיי� ל דר"של טע� כשה� כתובי� בספרי הקדש ע

ולכ� כל לשונות של , וכ� אמרנו כי כח השכל מקביל ע� חוש הראות שבעי�. החכמה שבנפש
, רומזי� על כח השכל שבנפש, ני� מחשביי�המשל על עני ל דר"ראיה כשבאו בספרי הקדש ע

, א כה"מוש( .'פירוש בחכמה ובשכל יתבאר כי טוב ה, "'טעמו וראו כי טוב ה" )ט, תהלי� לד(כמו 

פירוש חכמת , "וטע� זקני� יקח" )כ, איוב יב( .פירוש ברו" מנהג" בחכמה, "וברו" טעמ"" )לב
 'רק ובפ יהושע ב� לוי' ובמשנת ר. 'וגו "משיב חכמי� אחור" )כה, ישעיה מד(כדר"  .זקני� יקח

ודבר , ג� זה נוהג כ�, "נז� זהב בא� חזיר אשה יפה וסרת טע�" )כב, משלי יא(שמביא מקרא 
 . ה"יקר אכתוב עליו בהגיענו לש� בעז

  ההבדל ביניה�, בינה ושכל

 )ו, אבות(וכדתנ� , עוד אמרנו ש� כי כח הבינה שבנפש מקביל ע� חוש השמע שבאז�
ולא אדבר פה  ".ואז� שומעת" )ב, אבות(וכדפירשתי בבבא , שהיא ההבנה, "שמיעת האז�וב"

. כי הדברי� ארוכי� ומאירי� עי� להבי� מקראות רבות סתומות, יותר על העני� הנכבד הזה
, ל הבדלנו בי� כח הבינה הנטועה בנפש לכח השכל שבה"הנ "מעי� גני�"ודע עוד כי בספרנו 

ורמז קט� ארמוז , וג� אלה הדברי� ארוכי� וכתובי� על ספרנו .ת השכלוהודענו מה ה� פעולו
ודברי�  .ובכלל זה כל חכמות למודיות וכיוצא, פה שהבינה היא המשגת הדברי� על אמתת�

ובכל הדברי� שאי� כח הבינה  .אבל השכל שליט בכל, רבי� יש שאי� בינת האד� שולטת בה�
שאי� בכח , ובכלל זה כל חקי החכמה ומשפטיה הרבי�, מושלת יש בכח השכל להשכיל עליו

אלהי�  )ש�(', ונעלמה מעיני כל חי וגו" )כג(כא, כח(וכמפורש בספר איוב , בינת האד� להבי� ב�
רא לשונות של ומטע� זה לא תמצא בכל המק. ל� יוכל האד� להשכילובכ', וגו "הבי� דרכה

אבל נסמ"  .וכיוצא "להבי� חכמה"או  "בינו חכמה"לא יאמרו  ".חכמה"סמוכי� אצל  "בינה"
וככה ההשגות העליונות  ".ומשכילי� בכל חכמה" )ד, דניאל א(כמו , "חכמה"אל  "שכל"לשו� 

אלא לשו�  "בינה"לא נכתב אצל� לשו� , ונשגבות מאורח בינת�, הנעלמות מכל יצור 'בסוד ה
נשגבת  'תת המכי א, "להבי� באמת""לא אמר  ".ולהשכיל באמת"" )כג, דניאל ט(כמו , "שכל"

פ כללי� "כי לפרש משנתנו באנו ע, ולא תבקש ממנו ביאור הדברי� בספר זה. מבינת כל יצור
ומ� המעט שדברנו יוצא כי בכל דברי  .שנודע אמתת� בספרי� שכתבנו על העניני� הללו

כל מבי� יבי� ככה על , ישתוו בה� כל בני אד�, שמתבררי� לבינת האד� וה� הדברי�, "בינות"
וכמו שבארנו למעלה , ואינו הול" בדר" אלא מדמה שוא וכזב, ומי שחולק אינו מבי� .דר" אחד
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כמו דרכי החכמה , מה שאי� כ� בכל הדברי� שאי� בכח בינת האד� ".וגוררת עו�"בבבא 
ונוכל להשכיל , "השכלות"אינ� אלא , לבינת האד� ווהידיעות העליונות שלא נתברר, ומנהגיה

החכ� ישכיל  .וכל אחד ישכיל וישפוט עליו כפי מה שהוא אד� .עליה� על דרכי� רבי�
ודע כי בנפש האד� . ישפוט כפי סכלותווהסכל , וישפוט באורח חכמה ועל פי יסודותיה

וכבר דברנו על זה  .ל�וומה� מסתעפי� המנהגי� כ, כל מעשה בראשית] של[נטועי� כחות 
כמו כח , דבר והפוכו, והכחות ה� זה לעומת זה ".ג� נעול" פרברחבה בבית הראשו� מס

רה וכח כח הגבו, וכח הענוה וכח הגאוה, כח האהבה וכח השנאה, הנדיבות וכח הכילות
וזוהי הבחירה המסורה ביד , והאד� יוכל לעשות כפי כל אחד מה� .ורבי� כיוצא בה�, הפחד

ובטבעו נוטה לצייר , אלא שיצר לב האד� רע ".והרשות נתונה" )ג, אבות(כמו ששנינו , כל אד�
, ולפי שאי� בידו להבי� אלו הדברי� בכח בינתו .החמדות והתאוות ההפוכות מדרכי החכמה

וכל אד� , אי� לו בה� אלא ההשכלה, אמרנו שדרכי החכמה נשגבי� מבינת האד�וכמו ש
אבל כת הסכלי�  .וא� ישפוט כפי חכמת לבו אשריו ואשרי חלקו .ישפוט עליה� כפי שכלו

ולכ� משפט� , ה� ישפטו בכל דבר כפי יצר� הזונה, והאוילי� והחוטאי� וכיוצא מכתות הללו
ובתורה כתוב על המורדי� האומרי� , שהדבר כ� ואיננו כ�יצר לבב� ידמה לשכל�  כי .מעוקל

כלומר אילו  ".לו חכמה ישכילו זאת" )כט, לב ש�(, "פעל כל זאת' ידנו רמה ולא ה" )כז, דברי� לב(
וסרו מ� החכמה לא  "אובד עצות יגו" �ולפי שה, היו נוהגי� בחכמה היו יכולי� להשכיל זאת

 . אלא משפט� מעוקל, ישכילו באמת

  עי� רעה של מי שאינו מרח� על העניי�

', וכו "חביבי� ישראל שנת� לה� כלי חמדה" )ג, אבות(ל ויתבאר במשנת "וכבר בארנו בספרנו הנ
אליעזר שהדר" ' ועל זה שנה ר. לא הונחו אלא על החכמה ודרכיה "טובה"ו "טוב"שתאר 

לשפוט בכל דבר כפי כלומר שיטה לבבו ושכלו , "עי� טובה"הישרה שידבק בה האד� היא 
לקחת מוסר השכל " )ג, משלי א(כדר" שהחל שלמה ספרו ואמר  .החכמה שהיא טובה בעצ�

 .שה� דרכי החכמה, כלומר השכלות הבנויות על צדק ומשפט ומישרי�, "צדק ומשפט ומישרי�
יהיו כל מעשי" , תקרב או תרחק דבר מ� הדברי�, פ שכפי יצר לבב" תאהב או תשנא"ואע

אליעזר ' וזאת היתה מדתו של ר, פ החכמה"כלומר כפי משפט השכל ע, "עי� טובה"בומנהגי" 
כי לא תר אחר מחשבות לבו בענייני , ולכ� היה כבור סוד שאינו מאבד טפה .בהפלגה גדולה

שכל השמועות ה� , "עי� טובה"אלא שפט עליה� ב, לחפו� ולקבל מה שהיה נראה לעיניו, תורה
ולא , "עי� טובה"והשקי� על דברי רבותיו ב .מדרכי השכל האנושי נשגבי�, דברי אלהי� חיי�

וכ� כל , "אור� של חכמי�כנגד והוי מתחמ� "בבבא  )ב, אבות(וכדאפרש עוד , הרהר עליה�
וא� תתבונ� היטב תראה שהמקראות שהבאנו למעלה שנזכרו . וכ� בכל דבר ודבר, כיוצא בזה

הוא השופט בשכלו  "עי� טובה"ש .וד זה יסמוכול� על יסוכ, "עי� רעה"או  "עי� טובה"בה� 
ל� ושהרי המנהגי� כ .הוא השופט בשכלו כפי דמיונו וסכלותו "עי� רעה"ו, פ החכמה"ע

ירע עינו לתת מלחמו , כי הכילי הרע, ומעשה בני אד� לטוב או לרע נתלי� בראיית שכל�
ויאמר למה את� לאיש , ישיב כפי משפט שכלו שהדי� עמו, וכשנוכיחהו על קשיות לבו .לדל

מדוע יעזבנו ואינו מרח� , חפ� בזה 'וא� ה ?אחר מה שקניתי בעמלי ובכח ידי והוא חלקי
ועל כ�  .וכיוצא באלה המשפטי� הרעי� והמעוקלי� שישפטו רעי העי� על עני� זה ?עליו

השמר ל" פ� יהיה דבר ע� לבב" בליעל לאמר קרבה שנת השבע " )ט, דברי� טו(אמרה תורה 
שפירושו אצלי שהתורה אומרת פ�  ".השמטה ורעה עינ" באחי" האביו� ולא תת� לו שנת

תאמר הנה קרבה , שכשישאל האביו� ממ" דבר, תשפוט בשכל" משפט מעוקל בשנה הששית
ולמה את�  .ודי לו בזה, שכל תבואת האר� הפקר לעניי� ולאביוני�, שנת השבע שנת השמטה

, משלי כב(פ" אמר יועל הה. ה"בעז 'רק הויתבאר עוד בפ .'וגו "נת� תת� לו"אלא  ?לו ג� מכיסי

 . "טוב עי� הוא יבור" כי נת� מלחמו לדל" )ט

  נבהל להו�

עי� "ל� תלויי� בושכ, כ� הוא בכל מיני הרווחה שירוויח בה לזולתו, וכמו שהוא לעני� הממו�
או לעמול , .]טז עיי� תמורה: אמר המגיה[ משל ללמד תורה וחכמה לזולתו ל דר"ע ".טובה

בהיות , פ שהוא נגד יצר לבבו"אע, לעשות הטוב והישר "עי� טובה"נקל לבעל , ולטרוח בעבורו
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ולא , נבהל להו� איש רע עי�" )כב, משלי כח(וכ� אמר . ולא יחוש לזה, חסרו� כיס או טורח ועמל
, "רע עי�מבקש הו� איש "התבונ� שלא אמר  .ונה על משפט השכלוהכ ".ידע כי חסר יבואנו

אל תיגע להעשיר מבינת" " )ד, משלי כג(וכאמרו , פ שאי� טוב לאד� לטרוח הרבה להעשיר"שאע
והוא כשרואה , "נבהל להו�"אבל  ".איש רע עי�"לא בעבור כ� יקרא , ובארנוהו במקומו, "חדל

הוא  .וחמדת ההו� גוברת על כל דעותיו ומחשבותיו, נפשו נבהלה במחשבותיה ,הו� ועושר
כי בעיניו ההו� הוא , ששופט בשכלו משפט מעוקל הבנוי על רעתו הפנימית, "רע עי�"איש 

אי� "ל "וכאמר� ז .לעול� "טוב"והחושב ככה לא ימצא , וזה משפט עול, הטוב היותר גדול
אי� אד� : "ל היא"אבל הלשו� המדוייקת של חז: אמר המגיה[" אד� מת וחצי תאותו בידו

. פ זכרונו"אלא שהמחבר כתב את המאמר ע. לד, ר א"קוה, "בידויוצא מ� העול� וחצי תאותו 
א באגרתו לבני "הרי מלי� אלו ה� בדיוק לשונו של הגר, אבל מה שיש להתפלא כא� הוא

, "עלי� לתרופה"ס בש� "וכיו� שהאגרת ההיא נדפסה לראשונה שנת תק. י"בדרכו לא, ביתו
ו לא העתיק "והמחבר רנה, "יי� לבנו�"פסת הוא זמ� רב אחרי הד. 'מ' עמ" א"אוצרות הגר"עיי� 

יי� "הוא שראה סגנו� זה ב )ח"שנפטר בשנת תקנ( א"ובכ� אפשר לומר לאיד" גיסא כי הגר. א"מהגר
כל רז "א אשר "פלאי הדבר שהגר, וא� כני� הדברי�. ל"שנדפס לראשונה בשנת תקה" לבנו�

ולא רק מה , ל"ונה ממאמר חזו שסגנונו הוא העתקה נכ"סמ" על סגנו� רנה, "לא אניס ליה
אי� " !].א"מפי הגר, ויש כא� אישור עקי� נוס� לסמכותו של ספרנו ומחברו. ר"שנדפס בקוה

כי תאותו מתגברת כפי ער" , יותר יחסר לו, ויותר ישיג תאותו, "אד� מת וחצי תאותו בידו
חמוד שמוני� כשישיג תאותו י. בידו אל� ונבהל להשיג עשרי� אל�משל שהיה  ל דר"ע .הונו
�כלומר  ".ולא ידע כי חסר יבואנו"וזהו שחת�  .חסר תחלהונמצא חסר יותר ממה שהיה . אל

חסר "כי לא ידע שא� תבוא תאותו , ראה כמה מעוקל משפט שכלו ואינו משכיל באמת
ושלמה הביא עני� זה למשל על כל המשפטי�  .שיחסר יותר ממה שהיה חסר לו, "יבואנו

 . התאוה הסרי� מ� החכמה הרעי� שישפטו אנשי

ותחבולות של  קרעל המצאת של ש, "שכל"ודע שלעול� לא יונחו בכתבי קדש לשונות של 
ועל כ� לא  .ידענו שהוא לטובה, פ שנזכר סת�"ולכ� אע .אלא על עניני חכמה ודעת, מרמה
בל א, כי השכל אינו רע אלא טוב .וכיוצא "ורעה שכל""או , "נבהל להו� איש רע השכל"אמר 

רק  .אלא שלא אצא מדרכי הפירוש, ויש לי בזה לכתוב עניני� טובי�. "עי�"יכונה במלת 
רוח אלהי� הנלוה , רוח הקדשיורה על , "שכל"אצל  "טוב"אודיע" כשנזכר בכתבי הקדש מלת 

שכל טוב לכל " )י, תהלי� קיא(וממי� זה  .לאנשי חסד להשכיל בדברי� עמוקי� כפי האמת
ומדברינו . וכיוצא בזה, "'הלוי� המשכילי� שכל טוב לה' וידבר וגו" )כב, לבב "ידה(, "עושיה�

יכונו דרכיו בתורה , תבי� כי הדבק במדה זו ומישר שכלו לשפוט בכל דבר על פי החכמה
 ".עי� טובה"ועל זה השיב רבי אליעזר , ובעבודה ובגמילות חסדי�

שאי� , נשנה "עבודה"שלעני�  "וקנה ל" חבר"ששנה  רק קמאכבר פרישית בפ. "חבר טוב"
ובטוחי� זה על זה , שאי� האחד בוש מ� השני, ממש קני� נפש "חבר"שכשהוא  .יקר מחבר
יהושע אומר ' אלא שר. ויזרזהו לעשות הטוב בעת העצלה, יזהירהו בעת המכשול, בכל לבב�

איש " )כז, ב יח"מוש( וכאמרו, על הנוהג בכל דרכיו בחכמה "טוב"ופרישית שתאר , "חבר טוב"
ולפי שעל המעט ימצא החכ� הול" בדרכי החסד נחת מ�  ".טוב זה ואל בשורה טובה יבוא

ונבדל , ]ט, פ תהילי� סט"מליצה ע[ ובהיותו מוזר לאחיו, כי בני עליה מועטי�, הבריות
לכ� כשימצא , וכל אד� צרי" לחברה ולשעשוע .ישתומ� וישב בדד, במנהגיו ממנהגי ההמו�

הוא יכלכלהו , הוא ידבר על לבו .ישתעשע בחברתו, כמוהו בדר" טובי�חבר טוב שהול" 
ושיחפו� לבו להשיגו , ולכ� אמר שהדר" הטובה שידבק בה האד� .ויחזקהו במנהגיו, בדבריו

לפי שהיה נוהג בנחת ע� , "אשרי יולדתו"בר שאמרו עליו יוכפי מדתו ד ".החבר הטוב"הוא 
ויהושע ב� פרחיה . ראה שהיה צרי" לחבר טוב ומטע� שבארנו, נו כל טובמהבריות ונהנו מ

יהושע ב� חנניה מיירי ' אבל ר .אתמר "עבודה"משו� דלעני� , סת� "וקנה ל" חבר"תני 
, "חבר טוב"תני , והיושר ה� דרכי החסד, "איזוהי דר" ישרה"וכדתני , בעבודה של חסידות

ושמירתה  למוד תורהאליעזר בת' ה עיקר דברי רוהנ. שהוא האיש המעולה והמופלא בחכמה
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שיקבל הכל , תליא "עי� טובה"והא ב .כמו שהיתה מדתו בור סוד שאינו מאבד טפה, בלב
, יהושע עיקר דבריו בעבודה ובשמירת המצות' ור. וכדפירשתי לעיל, בשמחה ובעי� טובה

טוב המזרזו בעת ולכ� צרי" לחבר , דאיכא בהו סכנת היצר טובא, ובהנהגתו ע� הבריות
 .וכדפירשתי, והמזהירו בעת המכשול, העצלה

  שכ� טוב כמועיל ללימוד תורה

ויש לו עמו , כי השכ� הוא שמשתעשע ומתעסק עמו, ג� זה בארנו בפרק ראשו�. "שכן טוב"
 .וכיוצא שא ומת�ספורי הקורות ומבויש שכ� בעניני העול�  .קרבת הדעת כי נהנה מדבריו

שהונח על הנוהג , ודומה לחבר טוב שבארנו למעלה, האד� בשכ� טוב יוסי שידבק' ואמר ר
, ומשתעשע בהגיונו ובשיחו, ולכ� בהיותו שכנו שנהנה משכלו ומדבריו .בכל דרכיו בחכמה

אז " )טז, מלאכי ג(כדר" , וקרבת אלהי� 'ויעורר בו אהבת ה', ידבר עמו תמיד דברי דעת ויראת ה
וכעני� שאמרנו שבהיות האד� דבק  .'וגו "וישמע' ב האיש אל רעהו ויקש' נדברו יראי ה

לפי , כי בהתעסקו עמה� יאבד טובה, יהיה כמו מוזר מאחיו ומרעיו, בעניני� האלהיי�
לשו� זו : אמר המגיה[ ל� ישתומ�ווכשיפרד מכ .שמפרידי� מחשבתו מ� החכמה והדעת

, הוא יחזקהו ויאמצהו, טובובהיות לו שכ�  ].'סו� פרק ה, יסודי התורה' הל, �"לקוחה מהרמב
שעיקר עניינה להעתיק הנפש ממדרגה למדרגה , וזוהי מדת החסידות', ויוסי� תמיד ביראת ה

  ".מילת חסדי�ועל ג"וכדפירשתי בבבא , לגמול חסד לנפשו

, מתירא להתגאל בטומאת החטאי�, כפי מדתו דיבר שהיה ירא חטא". הרואה את הנולד"
ולכ� אמר שהדר" הישרה לאד� היא שידבק . שלא יבוא לידי חטאוהוסי� תמיד סייגי� וגדרי� 

ושלא יעשה דבר טר� ישקול אותו , במחשבתו לראות מתחלת דבר מה שיהיה נולד ממנו
ואפילו מדבר , וכשיעשה כ� ודאי ישתמר מכל ספק. במאזני שכלו מה יוכל להיות אחריתו

שמפחד תמיד בכל מעשיו פ� , אכי כ� מדת היר. מותר כשיראה שיהיה נולד ממנו דבר אסור
שהרי דרכי החטאי� נטועי� , כי המכשול קרוב, וביותר מ� החטא, יהיו לו למחתה ולמכשול

כלומר מביאו , וכדפירשתי בבבא  וכל המרבה דברי� מביא חטא, בכל הנפשות לא יפרדו מה�
של היתר  שעל ידי דברי� רבי�, "נולד"והיינו . ללבו ממקו� שהיה נסתר ומכוסה מעי� הלב

וכ� יראה שמדבר קט� באחרית יוצא דבר . יסיח דעתו וחכמתו ויבוא לידי חטא, שהוא מדבר
והמשגיח ". נולד"וכל זה נקרא , וכ� לעני� המצות". ושכר עבירה עבירה"וכאותה ששנינו , גדול

ה בבבא "ועוד יתבאר בעז. ויל" בכל עניניו בדר" ישרה, ישתמר מכל נדנוד רע, תמיד על זה
  .וה ואינו משל�הל

כי אי� , שהיה כמעי� המתגבר לפי שהיה בעל הלב הטוב, בריא� הוא כפי מדתו ד. "לב טוב"
יקבל רוח בינה ושכל טוב , וא� זכה לו .דר" ישרה יותר טובה לאד� שידבק בה כמו הלב הטוב

ב והנה לב טו, הונח על החכמה "טוב"וכבר אמרנו שתאר . ואז יהיה כמעי� המתגבר, ממרומי�
כמו שכתוב , טבע שני ללב כי בטבעו נוטה אל הרע הווז .הוא בהיותו בטבעו נוטה אל החכמה

וידענו כי לב טוב הוא  .פ" טוביה] הוא[ורע , "כי יצר לב האד� רע מנעוריו" )כא, בראשית ח(
הנזכר בכתבי  "חכ� לב"וכבר אמרנו למעלה שזהו תאר  .כשיצייר בטבעו הכל כפי החכמה

ובלב כל חכ� " )ו, שמות לא(וכאמרו , וזוהי מתת אלהי�, שבאה החכמה אל לבוומורה , הקדש
שהוא שכר טוב למי שנות� , "כי תבוא חכמה בלב"" )י, משלי ב(דומה לאמרו , "לב נתתי חכמה

אז , וישמח בטבעו לעשות הכל כפי החכמה, וכשתבוא החכמה בלבו .כל לבו לתורה ולחכמה
וכמפורש , ויוציא מלבו תבונות רבות, � כל עמוק וכל סתו�ויבי, תדבק עמו רוח שכל ובינה

אז תבי� צדק , 'וכו ודעת אלהי� תמצא' אז תבי� יראת ה" )ט(ג, משלי ב(ש� בעני� שאמר 
שבפסוק הראשו� כוללי� הסודות  "ודעת' יראת ה"ו ".ומשפט ומישרי� כל מעגל טוב

וצדק ומשפט ומישרי� כל מעגל , "מעשה בראשית ומעשה מרכבה"ו רבותינו אהעליונות שקר
וכמו שבארנו , כוללי� התורות והמצות והחקי� דרכי האמת ודרכי החסד, טוב שבפסוק השני

, ונעשה כמעי� המתגבר, ומגלי� לו רזי תורה"ועל זה שנה בפרק אחרו�  ".על התורה"בבבא 
. רה לשמהילמדנו שהוא מתת אלהי� לבעל לב טוב העוסק בתו ".וכנהר שאינו פוסק והול"

 . היה דומה למעי� המתגבר, אלעזר ב� ער" שהיה דבק בלב טוב' ולכ� ר
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וכ� ציורי , וה� ציורי המדות, ה� ציורי מעשה הגו�, ל�וודע כי הלב כולל ציורי הכחות כ
כי בעבור שנטועי� , על כח הממשלה שבאד� שו� הקדשועיקר מלת לב בל .ל�והמושכלות כ

יש לפניו שתי דרכי� , כמו שבארנו למעלה, כח הפו" ממנו] שי[ולכל כח , בנפשו כחות רבות
זה  ל דר"והנה ע .כי הוא הגוזר והמושל, וזהו מעשה הלב, ונוהג בחפ� ובבחירה, בכל דבר

יטה , שבהצטייר בלב דר" לכא� ודר" לכא�, "הלב בגו� כמל" במדינה" )ב"מ, פרק ששי, "ספר יצירה("
, "לב חכ� לימינו ולב כסיל לשמאלו" )ב, קהלת י(קהלת אמר  ל זהע .לאחד מה� א� טוב א� רע

ככה צרי" הלב , וכמו שהמל" במדינה שומע ליועצי� אנשי הדעת והשכל .כי הכל תלוי בלב
 .כל זמ� שאי� הציורי� חזקי� מאד, וזהו מדת כל אד�, לשפוט באורח שכל ובינה במה יבחר

יכנע הלב מפני , השכל יורה להיפ" וג� א�, אז יחזק עליו, אבל א� כבר גבר אחד מה� בלב
ואי� לב כזה , הוא שלא יצטייר בו ציור רע כלל "הלב הטוב"ו. חזקת הציור ויסכי� על המעשה

כי הציורי� הטובי� חזקי� בו כל כ" שיטה מאליו אל , צרי" להתחזק ולגזור על המעשה הטוב
 .וכמו שיתבאר עוד, היושר והנכו� כפי החכמה

היינו כדפרישית שאי� סגולה יותר . "שבכלל דבריו דבריכם' כורואה אני את דברי ו"
, שוב לא יוכל השכל לשפוט לרעה בדבר מ� הדברי�, שא� הוא טוב, "הלב הטוב"עליונה מ� 

והיצר , שכל עצמו של עי� רעה אינו אלא בעבור יצר הלב שבוזה חכמה ומוסר .ולהיות רע עי�
, "ורעה עינ" באחי" האביו�" )ט, דברי� טו(וכמו שאמרנו למעלה בפירוש , משתמש בשכלו לרעה

לפי מדתו הרעה , שבהיותו כילי או נבהל להו�, "נבהל להו� איש רע עי�" )כב, משלי כח(ובפירוש 
וכמו  .והיצר מטהו, לפי שכח השכל משתעבד להשלי� תאותו הרעה, ישפוט משפט מעוקל

יוסי� , אבל א� אי� בלב כי א� ציורי� טובי� .)החלו�  ,דר דח( "ג� נעול"שבארנו על נכו� בספר 
וכ� בהיות הלב טוב יעשה ; וזהו עי� טובה, השכל להטיב ויגדיל כשרו� המעשה בעיני בעליו

ואי� צור" , וה� דברי� שבינו לבי� חבירו, ה"ינו למקו� בה� דברי� שב', בנפש חפצה עבודת ה
וכ� הלב הטוב ישכיל . טוב מחבר טוב] זה[ו, לו לחבר טוב לזרזו ולהזהירו א� אי� יצר בלב

או , ואי� לו צור" לחבר, "ודעת לנפש" ינע�" )י, משלי ב(וכאמרו , ובדרכיו' תמיד באמתת ה
, צור" לו לראות את הנולד שלא יבוא לידי חטאוכל שכ� שאי�  .לשכ� טוב שיעירהו בדבריו

א ב� "ויפה אמר רב� יוחנ� שבכלל דברי ר .ולא יצטיירו בו ציורי� רעי�, א� הלב בעצמו טוב
 . ער" דבריה�

נ� נמי לא אמר אלא שהלב חורב� יו, ויקר הדבר מאד להשיגו, מיהו לאו כל אד� זוכה ללב טוב
טובי� דברי , שאר בני אד� שלא הגיעו למעלה זוול .טוב נכבד מכל המעלות שזכרו חבריו

כל אחד כפי , להורות לאד� גדול דר" ישרה שידבק בה ויבקש להשיגו, ארבעה החכמי�
ולכ� קבע  .י ראיית הנולד"וזה ע, י חבר או שכ� טוב"וזה ע, י עי� טובה"זה ע :מעלתו וכפי דרכו

והנה בהיות לב האד� . � להועיללפי שכל דבריה� אמונה ומלמדי, ל� במשנתוורבינו דברי כ
צרי" בכח ממשלתו , שמצטיירי� בו הכחות לפעול לרעה, בטבעו נוטה לרעה וכמו שאמרנו

ולהיפ"  .וזהו מדת הצדיק המושל על יצר לבו, ולהכריחו לנטות לדר" הימי�' להתגבר ביראת ה
 )ד"ל' פ ר"בבשינוי לשו� עיי� (ל "על כ� אמרו רז, הרשע כל ציורי לבבו נוטי� לרעה והלב נצוד ביד�

והצדיק כשיתאמ� . כלומר ליצר הלב, "והרשעי� מסורי� ללב�, צדיקי� לב� מסור ביד�"
ולעשות לו לב , יוכל להשפיל ציוריו הרעי� ולהעביר� מ� הלב, ובשכלו ובבינתו' ביראת ה

משל א�  ל דר"ע .'וכו "והוי מחשב הפסד מצוה"וכמו שבארנו בבבא  .חדש ורוח חדשה
וא�  .להשפיל רוחו ולצייר מדת הענוה' יוכל להכריח נפשו ביראת ה, בעו נוטה אל הגאוהבט

כי יש לנשמת האד� יכולת למשול על , תהיה ציור הגאוה כנשכח מ� הלב, יעשה כ� זמ� רב
וכאותה , נקל לחטא הנסתר להצטייר בלב לפי שעה, ומטע� זה א� יטה מעט מיראתו .הלב

החפ� בטבעו לזוהר החכמה , מה שאי� כ� הלב הטוב ".מביא חטא וכל המרבה דברי�"ששנינו 
וקבל תבנית אחר שהוא טבע , כבר נהפ" ממראיתו ומתבניתו שהיה לו, והבינה שהתגברו עליו

כי הוא עצמו , ואינו צרי" עוד למכריח זולתו שיטנו לחכמה, שני שדברנו עליה פעמי� רבות
כי תבוא חכמה " )י, משלי ב(ונה שאמר עליו זאת היא הסגולה העלי .ממשלתו וחפצו בחכמה

שבכלל דבריו ,א ב� ער" מדבריכ� "ושאמר עליו רב� יוחנ� רואה אני את דברי ר ,"בלב"



ן   ו נ ב ל ן  י  155  י

לב טהור ברא לי " )יב, תהלי� נא(כאמרו , עליו התפללו כל הקדושי� אשר באר�. דבריכ�
, כלנו לאור זה והתורה הבטיחנו שבאחרית הימי� נזכה ".אלהי� ורוח נכו� חדש בקרבי

ובקבלה מפורש הדבר  .'וגו "אלהי" את לבב" ואת לבב זרע"' ומל ה" )ו, דברי� ל(שנאמר 
וכמו , "תורתי בקרב� ועל לב� אכתבנהאת נתתי ' זאת הברית וגו" )לב, ירמיה לא(שנאמר 

ועוד פסוקי� רבי� בספרי הקדש  ".על התורה"שבארנו עני� הכתיבה הזאת בפירוש בבבא 
כי א� לפרש דברי משנתנו בהקדמות קצרות , אלא שלא באתי לחבר דרשות, על זה המעידי�

הרבה ] דיבור[מ, ובענייני� צחי� כאלו טוב מעט, לקוחות מיסודות הלשו� ונתיבותיה
 .בענייני� פשוטי�

ומתשובת תלמידיו על שאלתו , רב� יוחנ� ב� זכאי חכ� גדול היה. "זוהי דרך רעהיא"
עי� רעה תחת , שהדר" הרעה הפוכה מדר" הטובה, להבי� דבר מתו" דברבנקל יכול , הראשונה
משו� , כ שאל פע� שניה"ואעפ .וכמו שענו ארבעת�, וחבר רע תחת חבר טוב, עי� טובה

בכל זאת אפשר , וא� אי� האד� מתרחק מה�, דאיכא למימר שמקצת� אינ� רעות מוחלטות
שאי� הפ" רואה את , שמעו� ב� נתנאל' וכמו שאנו צריכי� לומר בדברי ר .שיל" בדר" ישרה
והיה חפ� לשמוע מפיה� מהו בעיניה� הדר" הרעה  .וכדבעינ� למימר, הנולד דר" רעה

ולהוכיח , ג� להבי� מאחרית דבריה� ראשית�, שהאד� מחוייב להתרחק ממנה רחוק לב
 .וכדאפרש בשילהי מתניתי�, הקצה הראשונה לטובה מ� הקצה הרעה שהיא לעומתה

היא דר" ישרה המזכה  "עי� טובה" .ה� שתי קצוות "עי� רעה"ו "עי� טובה"דע כי . "רעעין "
היא המדיחה אותו  "עי� רעה"ו, מילת חסדי�לאד� את ארחו להיות של� בתורה ועבודה וג

וכ� יהרהר אחר , כי א� עינו רעה בתורה יהרהר אחר רבו ויחלוק בלבו על דבריו .משלשת�
 .)כה, יח( וכמפורש בנבואות יחזקאל', כאות� הסכלי� שאמרו לא יתכ� דר" ה', השכינה ודרכי ה

והיא מדת רוב , ואול� המדה האמצעית היא מדה בינונית .וכל שכ� שישפוט את חבירו לרעה
היא דר"  "עי� טובה"ולכ� . ובדברי� אחרי� לרעה, � ישפטו לטובהשבדברי� רבי, בני אד�

ועלה תני שראוי לכל אד� להתרחק , היא מדת הרשעי� "עי� רעה"ו, ישרה ומדת החסידי�
וירגיל עצמו לשו� רס� , וישי� על לבו רוע עניינה, "עי� רעה"שהיא מדת , מדר" הרעה הזאת

ושא� יתיר לעצמו לשפוט כפי  .משפט מעוקללשכלו שלא ימהר לשפוט כפי דמיונו פ� יצא 
וכמו שאמרנו שהמדה הרעה  .וישחית עצמו, הוא קרוב לנפול ברשת עי� רעה, עינו ועיונו

 .בתורה ועבודה ובדברי� שבי� אד� לחבירו, הזאת ידה בכל לרעה

, שהוא איש טוב, בארנוהו למעלה "חבר טוב"כי , ג� אלה שתי קצוות ה�. "חבר רע"
הוא סבה להסיתו לכל הדברי�  "חבר רע"ולהפ"  .חזק הלב לכל הדברי� הטובי�ובחברתו ית

, "ואל תהיה חבר לרשע"ופירשנו דלא תני , "ואל תתחבר לרשע"תנ�  רק קמאובפ .הרעי�
כי החברי� הולכי� על דעת , וא� הוא חבר לרשע הרי הוא רשע כמוהו .דתנא בצדיק מיירי
כי מי יתחבר עמו אלא רשע , יהושע בחבר רשע' והכא נמי לא מיירי ר .אחת ובעצה אחת

 .כי הרשע אינו שומע לעצה, ולא שיי" למיתני איזוהי דר" רעה שיתרחק ממנה האד�, כמוהו
כ על המחשבות "שמלת רע הונח ג, "הרחק משכ� רע"ובארנו בבבא , חבר רע] שנה[אלא 

' אלא שהוא חכ� בעיניו וחושב רע על ה, ונוהג במדות טובות, ויש רע ואיננו רשע .והדעות
ועל זה שנה חבר  ".ראית איש חכ� בעיניו תקוה לכסיל ממנו" )יב, משלי כו(ועל תורתו כדר" 

שונא גזל וחמס ועשות , ג שמנהגיו נאי� וטוב לבריות"אע, שראוי לאד� להתרחק ממנו, רע
והמדה האמצעית הוא . וטע� הדבר בארנו שמה. צרי" להתרחק ממנו כיו� שהוא רע בלב, רע

, "וקנה ל" חבר טוב"ויהושע ב� פרחיה לא תני . כמו רוב בני אד�, חבר שאינו לא טוב ולא רע
והכא בדר" ישרה  .ודי בחבר צדיק כשיאהבהו ויבטח בו, דההיא דהת� לעני� עבודה אתמר

 .לעיל שיתא איש מופלא מאד וכדפרישהו, תני חבר טוב, מיירי שה� דרכי החסד

, יהושע מיירי לעני� המעשה' אלא דר, ודמיא לחבר רע רק קמאפירשנוהו בפ. "שכן רע"
ורבי  .ברעתו ידיחהו מ� המעשה הטוב, וכשיהיה לו חבר רע איש כלבבו המתחבר עמו תמיד

ודעת ' יראת הדברי� המקרבי� לב האד� ליוצרו ' לדבר ע� יראי ה, יוסי לעני� חסידות מיירי
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דומיא , ועלה תני שירחק משכ� רע .וזהו מדת השכני� המשתעשעי� לשוח זה ע� זה, קדושי�
 .תני לה "על התורה"ופירשנו ש� דמשו� , דנתאי הארבלי ששנה ג� הוא הרחק משכ� רע

' לבר מר, פ" מדר" הטובה וכדפירשתייהה "דר" רעה"כלהו נקטי . "הלוה ואינו משלם"
שהאחד , לפי שאינ� שתי קצוות ".מי שאינו רואה את הנולד" :דלא קאמר שמעו� ב� נתנאל
אפשר שבכל זאת לא , כי מי שאינו רואה את הנולד, והשני רעה גמורה, מה� טובה גמורה

כל מ, וא� תמצא לומר שבבלי דעת יבוא לידי חטא .ושומר מצותיו' יחטא א� הוא ירא את ה
לא בשביל כ" יקרא , א� יחטא האד� פע� או שתי�כי  .ושב ורפא לו, לא יעמיק ברעה מקו�

ולפי שג� הוא רצה להודיע הקצה השני הרע לעומת הקצה האחד לטוב כמו . רע או דר" רעה
הרואה את "שהוא ממש הרעה לעומת טובת , "הלוה ואינו משל�"על כ� אמר , ששנו חבריו

ל בבבא זו להבי� מה "ומאד נתקשו מפרשי המסכתא זצ. פירוש �אלא שדבריו צריכי, "הנולד
ורבי� אמרו שמי שאינו משל� אינו רואה את  ?"רואה את הנולד"ל "לוה ואינו משל�"עני� 

והדבר קשה . ואילו היה רואה זאת בלבו היה משל�, הנולד שלא ילווהו עוד לפי שאינו משל�
ויותר  .אלא מנהגו של עול�, בה במשנתנושאי� זה משנת חסידי� שהתנאי� עוסקי� , לאמרו

ג� צרי"  .והוא למד מ� השכל והנסיו�, קשה שהוצר" ללמדו מ� המקרא לוה רשע ולא ישל�
ויראה לי . שאי� לו עני� לפירוש זה', וכו" כלוה מ� המקו�אחד לוה מ� האד� "טע� למאמר 
שישתמר אפילו מדבר ופירשנו , לפי שאמר שדר" ישרה היא לראות את הנולד, דהכי פירושו

והנה הקצה השני . שלפעמי� מ� המותר יבוא לידי אסור .המותר כשיראה את הנולד ממנו
 .וכשיעשנה ידע בברור שמ� הרעה שעושה תלדנה רעות יותר גדולות, הוא שיעשה רעה אחת

, זהו בלי ספק דר" רעה מאד .כ לא יעמוד בעצמו להשתמר מעשות הרעה הראשונה"ואעפ
כלומר שכשהוא לוה מחברו מסכי� , "הלוה ואינו משל�"והביא למשל  .שע הואוההול" בה ר

וכשיראה את הנולד יודע כי המלוה יתבע חובו  .זוהי הרעה הראשונה, בלבו שלא ישל� חובו
לא היו דברי� "ד יכחש בעמיתו ויאמר "ולפי שמסכי� שלא ישל� כשיבוא לב, ית די�בב

וכיו� שאינו רוצה לשל� , בית די�תחייב שבועה בואפשר שי .וזוהי הרעה השניה, "מעול�
לא תגנבו ולא תכחשו " )יב(יא, ויקרא יט(וכמו שכתוב בתורה , ישבע על שקר ויחלל ש� שמי�

 . "ולא תשבעו בשמי לשקר. ולא תשקרו איש בעמיתו

ז לא "שהרי כל טובות העוה .ה"כ� הוא בינו למקו� ב, וכמו שהעני� הזה נוהג בי� אד� לחברו
 "ונתתי גשמיכ� בעתו' א� בחקותי תלכו וגו" )ד(ג, ויקרא כו(וכמו שכתוב , תנו אלא על תנאיינ

' וכמפורש בהרבה מקומות שאי� האד� זוכה לשו� דבר אלא בעבור ישמור חקי ה', וגו
' החנות פתוחה וכו" :'רק גוכדתנ� בפ, והעובר עליה� נהנה מטוב העול� בהלוואה .ותורותיו

, וכשאינו חפ� לעזוב דרכו, כ הרשע אוכל ונהנה בהלוואה"וא ".יבוא וילוהוכל הרוצה ללוות 
להקל מעל עצמו מכחש ומשקר ונופל , וכשיעלו גלוליו על לבו .הרי אינו רוצה לשל�

ועל זה אמר המל" דוד  .וכיוצא ברעות כאלה, ואומר עול� של הפקר הוא, באפיקורסות
אפילו , לפי שלוה בהסכמה שלא ישל� "רשע"קרי ליה  ".לוה רשע ולא ישל�" )כא, תהלי� לז(

ז ואי� "ה הטובות שהוא נהנה בעוה"ב 'וכ� לוה מ� ה .כי יכחש וישבע על שקר, ד"כשיבוא לב
והיינו דקאמר רבי שמעו� שהלוה ואינו  .ר"כי יכחש ויחלל שמו הגדול יתב, בדעתו לשל�

והיינו דילי� לה מקרא  .הנולד לעומת הדר" הטוב של רואה את, משל� הוא דר" רע בהחלט
, וכיו� דמקרי רשע למדנו שהיא דר" רעה .דבכי האי רשע מיקרי שנאמר לוה רשע ולא ישל�

שהרשע לוה ואינו משל� ולבסו� מכחש , ה"כ אצל המקו� ב"ולאורויי ל� דכהאי גוונא יש ג
לחוד בלוה כלומר לא תימא דקרא מיירי , ה"וה מ� האד� כלוה מ� המקו� בלשנה אחד ', בה

אלא , "רשע"ומשו� הכי קרי ליה , ולא ישל� היינו שאינו חפ� להיטיב מעשיו, ה"מ� המקו� ב
לפי שבשביל הנאת ממו� מסכי� , הוא "רשע"אפילו לוה מ� האד� ומסכי� שלא לשל� נמי 
הלוה ואינו "ולפי ששתיה� שוי� תני סתמא . 'לכחש בעמיתו ולהשבע על שקר לחלל ש� ה

כ אינו "ואעפ, כ לעבירות יותר חמורות"הדי� לכל עובר עבירה שבידוע שיגיע עיוהוא  ".משל�
וממליצתו של רבי . לטובה "רואה את הנולד"הרי זה הדר" הרעה לעומת , נזהר מ� הראשונה

, ה"למדנו דפשוטו של מקרא על הלוה מ� המקו� ב' וכו "אחד לוה מ� האד�"שמעו� שאמר 
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כי אי� בלבו , ומוסי� פשע על פשע, ה"ובותיו של מקו� בומדבר על הרשע שיו� יו� לוה מט
  .י המעשה הטוב"לשל� ע

ומעשה , כי ההול" בדרכי הצדק ראוי לכל הטובה שנהנה, "וצדיק חונ� ונות�"ולהכי מסיי� 
שמלבד ששומר , ויש ל" אחר הגדול ממנו. ואינו אוכל בהלואה, צדקותיו ה� תשלומי הנאתו

ג� עושה חסד בממונו , את הבריות לתורה בומקר, כ את הרבי�"מזכה ג, ותורותיו' חקי ה
אלא ג� כ� חונ� , כלומר מלבד שהוא צדיק .וזהו שאמר וצדיק חונ� ונות�, לפני� משורת הדי�

והנה , וכ� נות� מטובו לפני� משורת הדי�, ומוציא יקר מזולל' לאחרי� ללמד� דעת ויראת ה
ל "וכמו שתקנו אבותינו ז, על הדעת "חנינה"ת ודע כי מל. דברי הכתוב מ� הקצה אל הקצה

שחונ� , "וצדיק חונ�"וזהו , ואי� זה המקו� לדבר ברחבה, "אתה חונ� לאד� דעת"בתפלה 
וא� דל " )כא, ויקרא יד(על הממו� כמו  שו� הקדשבל "דל"ומלת . 'לזולתו ומלמדו דעת ויראת ה

מדוע " )ד, ב יג"מוש(, "דלות ורעות" )יט, בראשית מא(ועל רזו� הגו� כמו , "הוא ואי� ידו משגת
' אמרתי א" דלי� ה� וגו" )ד, ירמיה ה(כמו , וכ� על מיעוט השכל והבינה, "אתה ככה דל ב� המל"

וממה שאמרנו תבי� כי המלמד לדל הבינה וחונ� . כלומר דלי הבינה והדעת, "'לא ידעו דר" ה
חוב ] תוספת[וכביכול דומה כאילו יש לו , זה נוס� על פורע חובו, אותו דעת ומביאו לידי זכות

 ".חונ� דל וגמולו ישל� לו' מלוה ה" )יז, משלי יט( ח הקדשולכ� אמר שלמה ברו, ה"ב 'על ה
ה צדיק "והוא ב, ה כביכול"פירוש מי שחונ� דעת לדל השכל והבינה הרי הוא מלוה של הקב

ה ישל� לו מה "ב 'כלומר ה, "וגמולו ישל� לו"וזהו שחת�  .וישר ויוסי� עליו הברכה בגלל זה
 .כ" נראה בעיני, "לוו עלי ואני פורע" ):ביצה טו(דומה לאמר� , שהלוהו

ואמרנו כי יצר לב , בארנוהו למעלה "לב טוב"ו, "לב טוב"הוא הקצה השני לעומת . "לב רע"
מיהו מי שלא זכה לזה לא יקרא . ומי שזכה לקבל טבע שני הוא בעל הלב הטוב, האד� רע

יעשה , פ שיתקפנו יצרו"ואע, שהרי יוכל למשול על טבע לבו, חלילה לומר כ�, ב רעבעל ל
וג� א� אינו עושה כ� ובדברי� רבי� שיצרו תוקפו עובר  .פ" ממה שרוצה יצרוילה' ביראת ה

שהרי , "לב רע"לא יתואר , וכיוצא "כסיל"ו "חוטא"פ שיתואר "אע, והול" בשרירות לבו, עבירה
, אלא לב רע הוא. ועוד בשעה שאי� יצרו תוקפו אינו בוחר ברע .לטובהבדברי� רבי� נוטה 

וכמו שאמרנו , אלא שמסכי� בלבו על הרע וחולק על האמת, שמלבד עשותו כשרירות לבו
כולל השכל והבינה וכיוצא  "לב"ושמלת , ג� על המחשבות הזרות והרעות "רע"שמלת 

וחושב , כלו ובבינתו הנטועי� בו לרעההוא המשתמש ג� בש "לב רע"ולכ�  .הצריכי� לממשלה
ואפילו , והוא העקש המעקש כל דבר ישר, מחשבות או� להתיר לעצמו כל התועבות

, "לב רע"וזהו  .והכל בטענות שוא ומדוחי�, המושכלות הראשונות הנטועות בדעתו של אד�
יר בו כמעט שהוא נגד טבעו שיצטי ,טוב בעצ�] שהוא[ "הלב טוב"וכמו ש .שהוא רע בעצמו

שכמעט אי אפשר שיצטייר בו , פ" הלב הרע מלא תו" ומרמהיככה לה, ציור שקר או� ומרמה
משלי (וכעני� , "כל באיה לא ישובו� ולא ישיגו ארחות חיי�" )יט, משלי ב(ועליו אמר , ציור אמת

ויהי מורא שמי� "ויפה בארנוהו בבבא  ".דר" רשעי� כאפלה לא ידעו במה יכשלו" )יט, ד
כתב� " )ג, ג משלי(כאמרו , והנה לב האד� המשיל ללוחות לכתוב עליו מכתב אלהי�. "עליכ�

להיות כמו לוחות של מתכות או של אבני� קשי�  �המשל צריכי ל דר"וע. "על לוח לב"
ואי� כ� חרש מחרשי אדמה שאינו ראוי לכ" כי , המקבלי� החקיקה והכתיבה ועומדי� ב�

ודע כי דברי בינה . נמשל לחרש ,שאי אפשר שיעמוד בו דבר אמת "לב רע"וכ�  .ינופ� לשברי�
, "כי טוב סחרה מסחר כס�" )יד, משלי ג(כאמרו , שיאמר החכ� נמשלי� לכס� עובר לסוחר

ובעל הלב הרע משתמש בבינתו  .)י חלו� טודר ח( "ג� נעול" פרוכמו שבארנו בבית שני מס
וכשיבחנו דבריו בכור הבחינה הבל  .דעתומטעה חלושי ה, להחליק מעשיו ולחלוק על האמת

משלי ( ח הקדשוזהו שאמר שלמה ברו, ודומי� לכס� סיגי� שיכלה באש, ה� ואי� בה� ממש

ומלת  .ומתבאר ממה שבארנו, "כס� סיגי� מצפה על חרש שפתי� דולקי� ולב רע" )כג, כו
, ודפי� אנשי אמתשבדברי שפת� דולקי� ור ".כי דלקת אחרי" )לו, בראשית לא(כמו  "דולקי�"

וה� הטועני� על האמת  ".כל שפתי חלקות לשו� מדברת גדולות' יכרת ה" )ד, תהלי� יב(כדר" 
שפתי� "דומה לאמרו , "בגאות רשע ידלק עני" )ב, י תהלי�(וכ�  .ומלעיגי� על צדיקי� עניי�
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 ".בני בית"ויהיו עניי� "וכמו שביארנו בבבא , ועני הוא ההפ" מ� הגאוה והוא הצדיק ".דולקי�
בבבא והוי  "מזמה"ותבינהו ממה שביארנו על פירוש  ".יתפשו במזמות זו חשבו"ולכ� סיי� 
 .'מחשב וכו

שאי� דר" יותר רעה שיתרחק ממנה האד� וישתמר מנטות . "שבכלל דבריו דבריכם"
, שהוא משפט השכל לרעה, "עי� רעה"ובכלל זה , שא� הוא רע הכל רע, "הלב הרע"כמו , אליה

וטוע� טענות , לעקש הדברי� הברורי� אצל אחרי�, שהרי אפילו בכח בינתו משתמש לרעה
וכ� חבר רע ושכ� רע אי אפשר לה�  .כל שכ� דברי� התלויי� במשפט השכל שידו� לרעה .שוא

הנה הלב , וכ� לוה ואינו משל� שמגיע מרעה לרעה .לקלקל כמו שיקלקל הלב הרע בטבעו
א ב� ער" מדבריכ� שבכלל דבריו "רואה אני את דברי ר"ר ויפה אמ .הוא בתכלית הרוע

, א שראוי לאד� להתרחק מלב רע"ואל תחשוב שהודה רב� יוחנ� ב� זכאי לדברי ר. "דבריכ�
ל� מסוכני� מאד ווכ, חלילה לומר כ�, ולא מעי� רע וחבר ושכ� רע ומללוות ולא לשל�

שידבק בה האד� יפה אמר  כ בשלמא בדר" הטובה"ושמא תאמר א .וכדפרישית במלתייהו
ה� בתורה ה� בעבודה ה� בגמילות , שא� האד� בעל לב טוב כבר הוכ� לכל טובה, "רואה אני"

אי� זו ? מה שאי� כ� שיתרחק מלב רע שאי� רע ממנו .כ בכלל דברי� דבריה�"וא, חסדי�
, שעיקר השאלה היתה על הדר" הישרה שידבק בה האד�, שאלה כי רמזנו בריש מתניתי�

חזר להוכיח , ל�וא ב� ער" טובי� מדברי כ"וכשענה רב� יוחנ� שדברי ר .יזוהי היותר טובהא
וכשהגיד  .פוכויכי תמיד ילמד הדבר מה, אמתת הדבר מ� הקצה השני הרע שהיא לעומת הטוב

לב "אלעזר ב� ער" ' וענה ר, כל אחד מה� הדר" הרעה שהיא לעומת הטובה שהזכיר תחלה
כל הרעות שה� אפשרי�  "לב רע"ובכלל  .שאי� דר" רעה יותר ממנההודה רב� יוחנ� , "רע

הנה כתבתי . ל�וושהוא כליל הטובות כ, "לב טוב"ונודע מזה שאי� יותר טוב מ� ה, להיות
  .שה� באמת קצרי� וסתומי� מאד, המעט אשר מצאה נפשי בהבנת דברי החכמי� הללו
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  משנה י

ב ְיִהי ְכבֹוד ֲחֵבָרְך ָחִבי, ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר .ְדָבִרים) ְׂשלָׂשה(ֵהם 3ְמרּו ְׂשלָׂשה 
 ֶוֱהֵוי ִמְתַחֵּמם. ְוׂשּוב יֹום ֶאָחד ִלְפֵני ִמיָתָתךְ . ְו,ל ְּתִהי נֹוַח ִלְכעֹוס, ָעֶליָך ְּכֶׂשָּלךְ 

, ְנִׂשיַכת ׂשּוָעלֶׂשְּנִׂשיָכָתן , ֶוֱהֵוי ָזִהיר ְּבַגַחְלָּתן ֶׂשּלא ִתָּכֶוה, ְּכֶנֶגד אּוָרן ֶׂשל ֲחָכִמים
  :ְוָכל ִּדְבֵריֶהם ְּכַגֲחֵלי ֵאׂש, ּוְלִחיָׂשָתן ְלִחיַׂשת ָׂשָרף, ַוֲעִקיָצָתן ֲעִקיַצת ַעְקָרב

נה וואי� הכו, כל אחד מ� החכמי� הללו אמר שלשה דברי�. "הם אמרו שלשה דברים"
', ויהי כבוד וכ", אליעזר ב� הורקנוס הזכיר ארבעה דברי�' שהרי ר, שלשה דברי� ולא ארבעה

וחד  "על התורה"חד  :אלא שלשה דברי� .'וכו "והוי מתחמ�', ושוב יו� אחד וכו' ואל תהי וכו
וכל מה שאמרו , ככל התנאי� השנויי� בפרק ראשו�, "על גמילות חסדי�"וחד  "על העבודה"

 .וכדבעינ� למימר, וכל אחד דבר כפי מדתו ומעלתו הגדולה, הוא משנת חסידי�

ושפט בשכלו בכל , אליעזר בעל עי� טובה' כבר פרישית שהיה ר .'וכו "ךד תלמידיהי כבו"
, ולכ� קבל דבריה� בשמחה מקט� ועד גדול, ולא על רבותיו', לא הרהר על ה, דבר כפי החכמה

עיקר , פ שעי� טובה נוהג בכל דבר"ותבי� מדעת" שאע .ונעשה כבור סוד שאינו מאבד טפה
שא� שופט בצדק לקבל ולשמוע ולהטות אז�  .כיל בחכמהטובתה היא לעני� התורה להש

וממילא ישפוט בצדק בענייני עשיית , "גדול תלמוד שמביא לידי מעשה" :)קידושי� מ(, לחכמה
ומי שהוא  .פ"שכמעט הכל מפורש בתורה שבכתב ושבע, ובדברי� שבי� אד� לחברו, המצות

ורעה עינ" " )ט, דברי� טו(או , "יש רע עי�נבהל להו� א" )כב, חמשלי כ(כמו , בעל עי� רעה במעשי�
אי� זה אלא בעבור שעינו רעה במשפטי התורה ומהרהר על דבריה ועל דברי , "באחי" האביו�

הוא על מחשבות השכל , סת� "עי� רעה"ולכ�  כל מקו� ששנו חכמי� במסכתא זו  .חכמי�
יהי כבוד "אליעזר שתי אלה ' ומטע� זה שנה ר .'בדברי התורה והחכמה כשיהרהר רע על ה

בי� אד� לחברו הנוגעי� בתורה  "על גמילות חסדי�"משו� , "ואל תהי נוח לכעוס' וכו
כי כשיכיר האד� , האחד היא הגאוה. כי שתי אלה מפסידי� דרכי השכל הטוב .ובאמונות

ר שראוי לאד� לידבק אליעז' והודיע ר .מטבע עי� שכלו שלא יחוש לדברי הקט� ממנו, מעלתו
על התורה  "כבוד"ומלת , שאפילו כבוד תלמידו יהא חביב עליו כשלו, במדת עי� טובה
ועני� . ולא אוכל לפרש זה פה, "ואי� כבוד אלא תורה" )ו, אבות(וכדתנ� , ומחשבות הדעת

וישמח , ויטה אז� לשמוע דבריו, משנתנו שג� טע� וסברת תלמידו יהא חביב עליו כסברתו
וא� עד כה הגיע  .כי כל נפש מוכנת להפיק תבונות .שמע מפיו טע� נכו� וסברא ישרהא� י

ואי� , כל שכ� שיחוש לדברי חבריו, ואינו דוחה דבריו, בעינו הטובה שחושש ג� לכבוד תלמידו
ויאמר מה יושיעני זה התלמיד , אבל כשישפוט בעי� רעה. צרי" לומר לרבותיו אנשי הקבלה

, כ יגדל בלבו ג� על חבריו"שאח, ועבירה גוררת עבירה, בעי� רעהכבר השתמש , ויבזהו
והחולק על רבו , ולבסו� אפשר שיחלוק ג� על רבותיו .ויעמיד דבריו כנגד דבריה� ברו� לבבו

, כבדהו וקח מפיו דברי אמת, פ שהוא תלמיד" ושומע תורה מפי""ולכ� אע .כחולק על השכינה
וראיה לפירושנו זה . "ור שהגדולי� נשמעי� לקטני�אשרי הד" ):ה כה"ר(ל "כדר" שאמרו ז

וכבוד חבר" , יהי כבוד תלמידי" חביב עלי" כשל""אלעזר ב� שמוע אומר ' ר, דרק ממשנתנו דפ
 . ה"עזבוהת� אפרש לה , אלמא דבתורה קא מיירי, "ומורא רב" כמורא שמי�, כמורא רב"

, דע כי גבול יש לשכל האד�וי, שאל יגדל השכל האנושי בעיניו, וזה כלל גדול לאד�
ומי שנשע� על גודל שכלו ומגביה עצמו  .ושמשפטיו חסרי� ונקל לשכל האנושי לעוות הישרה

כי מעט , וקרוב הוא להכשל, "כל גבה לב' תועבת ה" )ה, משלי טז(עליו נאמר , בדעתו על זולתו
וכבר , ליה�עד שאפשר לו לחלוק ג� על אנשי הש� שאינו מגיע לקרסו, מעט יתרומ� בלבו

 ".ג� נעול"מספר  )זלו� ד חדר ח(בארנו עני� גבהות הלב בחלק הראשו� 

, "עי� רעה"זוהי המדה השניה המביאה את האד� להיות בעל . "ואל תהי נוח לכעוס"
כשאינו יכול לסבול מה שהוא , כי הכעס הוא מקוצר רוח האד�, ולשפוט עקלקלות בנפשו

הכעס אי� דעתו עליו ומתבלבל במחשבותיו ושופט בשכלו ובתו" , אז יכעס לבו, עמל בעיניו
א� חכ� הוא חכמתו " ):פסחי� סו(ל "ולכ� על המתגאה ועל הכועס אמרו חכמי� ז .שלא כהוג�
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וכל אד� . ולמדו כ� מ� המקראות, "וא� נביא הוא נבואתו מסתלקת ממנו,מסתלקת ממנו
 'רק הוכדתנ� בפ, "הי נוח לכעוסואל ת"אלא  "ואל תכעס"לא תני  ו� הכיומש, כועס לפעמי�

הדברי�  לכי כ, ויש בזה עני� עמוק. ה"והת� אפרש לה בעז, "קשה לכעוס"ו "נוח לכעוס"
, א� לא ירגיל עצמו להיות בעל עי� טובה, שנראי� הפוכי� מדרכי שכל האד� יכעיסו לבבו

 . וטובאפשר שכפי האמת הוא ישר , פ שכפי מראה עיני שכלו הדבר זר והפו""לדעת שאע

על זה , המכעיס לב קצר רוח וגבה רוח, "צדיק ורע לו רשע וטוב לו"ובמדה זו תלויה עני� 
, והוא מקרא סתו� ".כי העושק יהולל חכ� ויאבד את לב מתנה" )ז, קהלת ז(אמר קהלת 
, לדעתי זוהי טענת הכסיל ההול" בשרירות לבו. ופה ארמוז בקצרה, ל בארנוהו"ובספרנו הנ

, בעבור מראה עיניו שרואה החכמי� נגועי� כל היו�, חפ� ללכת בחכמהואומר שאינו 
, לוקח בסתר "גנבה" ".עושק ,גזילה ,גניבה"שלש לשונות  שו� הקדשויש בל. ורשעי� גברו חיל

לא תעשוק  )יז, דברי� כד(כמו  .הוא הכובש תחתיו שכר זולתו "עושק"ו, לוקח בפרהסיא "גזלה"ו
וזהו שאומר כי  .כביכול דומה לעושק, כשהצדיק יקבל רעה תחת שכרו, ודומה לזה, שכר עני

וג� יאבד העושק לבב חכ� לב שהוא מתת , העושק שתחת השמש יהולל ויערבב דעת החכ�
, ובאמת שג� הנביאי� טענו על זה. "א ב� ער" אומר לב טוב"ר"כדפירשתי בבבא , אלהי�

מדוע דר" רשעי�  :א" משפטי� אדבר אות", כי אריב אלי"' צדיק אתה ה" )א, בירמיה י(וכאמרו 
 )ד, חבקוק א(ובפירוש אמר , "בבלע רשע צדיק ממנו' למה וגו" )יג, חבקוק א(וחבקוק אמר , "צלחה

כי רשע מכתיר את הצדיק על כ� יצא משפט , על כ� תפוג תורה ולא יצא לנצח משפט"
ויצא משפט , המדומה הזה יתבלבל דעת האד� ותפוג תורהכלומר בעבור העושק  ".מעוקל
ואני כמעט " )ב, תהלי� עג(ג� בדברי אס� כתוב . כי משפט השכל יעקל בראותו זאת, מעוקל

ואמר עוד , כי קנאתי בהוללי� שלו� רשעי� אראה" )ג, תהלי� עג(ואמר הטע� ', וגו "נטיו רגלי
צדיק ורע לו רשע "וזהו טענת , "יה נגוע כל היו�ואה' א" ריק זכיתי לבבי וגו" )יג, תהלי� עג(

כלומר הכסילי� , "עושק ממרו� ידברו" )ח, תהלי� עג( ולכ� אמר .שקוראה כענש "וטוב לו
ת� וישר ירא " )א, איוב א(ג� איוב שהיה . וידברו סרה על שוכני מרו�, אומרי� שיש עושק

וכ� . "?הטוב ל" כי תעשוק" )ג, איוב י(ה "ב 'כשהכבידו עליו יסורי� אמר לה, "אלהי� וסר מרע
כלומר נעשה לי , "עשקה לי ערבני' דלו עיני למרו� ה" )יד, ישעיה לח(אמר , חזקיהו בחלותו

והנה קצר רוח . והוא עני� נפלא בפירוש הכתובי� הללו. עושק שבשכרי באו יסורי� כאלו
אבל הטובי�  .וכיוצא בזה, "'כל עושה רע טוב בעיני ה"ויאמר , ידי� בעי� רעה, הכועס על זה

ושאי� להרהר על משפטי , כי יודעי� קוצר השכל האנושי, והישרי� בלבות� לא יבהלו לכעוס
פ שאדברה משפטי� כפי "כלומר אע, "'צדיק אתה ה" )א, ירמיה יב(ולכ� תחלת דברי ירמיה  .'ה

מו שיתבאר בפרק וכ, וזהו מדת אר" רוח, בכל דרכי"' נפשי יודעת כי צדיק אתה ה, מדת שכלי
כלומר טר� אשאל הנני , "א" טוב לישראל אלהי� לברי לבב" )א, תהלי� עג(ג� אס� החל . ששי

ג� הודיע שנגלה לו  .לא לרשעי�, כי האמנתי כי טוב לישראל ולברי לבב, מודיע אמונתי כפי
י אל עד אבוא אל מקדש, ואחשבה לדעת זאת עמל הוא בעיני" )יח( טז, תהלי� עג(באמרו , הסוד

עד , כלומר לא היה אפשר לי להבי� הדבר .'וגו "א" בחלקות תשית למו, אבינה לאחרית�
וראיתי כי אחרית דבר , אז בינותי לאחרית� .באתי אל מקדשי אל והופיע עלי ברוח קדשו

העושק "ולכ� קהלת שהזכיר טענה זו כי . לשל� לאיש כמעשהו' כי יו� לה, מתק� ראשיתו
, "טוב אר" רוח מגבה רוח, טוב אחרית דבר מראשיתו" )ח, קהלת ז( רסמ" ואמ ,"יהולל חכ�

אלא  ".טוב אחרית דבר מראשיתו"וזהו  .א� תבי� לאחרית דבר, כלומר אי� טענה זו כלו�
ועל כ� מיד בראותו העושק הנראה לעיניו יכעס  .והוא גבה רוח, שהכסיל לא יבי� את זאת

לא יכעס ולא , נו החכ� שיש בו מדת אר" רוחוטוב ממ .ומתורתו' ויתבלבל ויסור לבו מה
, "כי כעס בחיק כסילי� ינוח, אל תבהל ברוח" לכעוס" )ט, קהלת ז(וזהו שחת� דבריו , יתבלבל

, כי זו מדת הכסילי�, כלומר אל תמהר להיות כועס על הדברי� הנראי� הפוכי� לעיני שכל"
וזהו  .ואתה החכ� ההול" בדר" ישרה אל תבהל ברוח" לכעוס וטוב ל" .'ולכ� יסור לבב� מה

אליעזר ' והנה הזהיר ר. כי א� תכעס לא תדבק עוד בעי� טובה, "ואל תהי נוח לכעוס"ששנה 
וה� מוציאי� , וה� גובה לב וכעס, על שתי אלה שה� העיקרי� הגדולי� המבלבלי� שכל האד�

 .היה בעל עי� טובה בשאר דרכיו ומדותיווכשיזהר באלה כל שכ� שי .משפט מעוקל
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והוא מאמר של חכמה , תני לה "על העבודה"משו� . "ושוב יום אחד לפני מיתתך"
וקשה על האד� , כי יצר האד� קשה ומסיתו לחטוא, "עי� טובה"ומשפט שכל בעל , גדולה

, טובהוהכסילי� רצי� ושבי� ומתענגי� על רוב , לראות עול� בנוי מלא תענוגות בני אד�
וכה יהיה משפטו כל , ויט לבבו לתורה ולעבודה, ש עצמו מכמה חמדות ותענוגי�ווהוא יפר
ואילו ידע  "?מדוע תבלה ימי" בצער כזה"והנה היצר עומד אחרי כתלי לבו לאמר . ימי חייו

מה נקל יהיה בעיניו לפרוש עצמו זמ� , האד� שלא יחיה בעול� הזה רק שבוע או שבועיי�
, ובעל עי� טובה יחשוב באמת ככה .'וות העול� למע� עשות הטוב בעיני המועט כזה מתא

פ "ע(" צל ימינו עלי אר�"וכ, כי יודע שאינו בטוח על חייו אפילו יו� אחד, וית� המות בי� עיניו

וא� יו� יו� ישפוט  .ונמצא אבד עולמו מפני הנאת יו� אחד, ואולי ימות מחר, )ט, איוב ח
, רק יו� אחד יפרוש עצמו] יחשוב כי[ו, כל ימיו בעיניו כימי� אחדי� יהיו, בשכלו כמשפט הזה

יאמר ואיככה אעשה ביו� אחד כל מה שאני צרי" , אלא שא� ישפוט ככה. וכ� כל יו� ויו�
כי לזאת  .וברגע יוכל לתק� הכל, ובאמת דיו שעתו ?ובמה אתק� את אשר העויתי ?לחיי עול�

ויסכי� , ותוינח� על רע, בכל לבו' שישוב אל ה וברגע, את האד� במדת התשובה' חנ� ה
ושוב יו� אחד לפני "אליעזר ' ועל זה שנה ר .ורפא לו וטוב לו', שמאז והלאה יל" בדרכי ה

בעי� טובה לעני� העבודה ומעשה ] מנוקדת צירי' כ, מנקדת שבא' ש[כלומר השכל  ".מות"
ושוב בו בכל לב , לפני מיתת"וכל יו� ויו� מימי חיי" תשפוט בשכל" שהוא היו� , המצות

האחד שלא ישיא" יצר" להיות מכת רודפי , ועל ידי כ� שתי� טובות תעשה .מחטאתי"
יש קונה עולמו בשעה " ):ז י"ע(וכדאמרינ� , שתהיה בעל תשובה וצדיק גמור הוהשני .התאוה

אומר שוב אליעזר ' תנ� הת� ר" ).שבת קנג(והיינו דאמרינ� . ה"בעז רק דוכדאפרש בפ, "אחת
אמר לה�  ?אליעזר וכי אד� יודע איזו יו� ימות' שאלו תלמידיו את ר, יו� אחד לפני מיתת"

על דבר , "וכל שכ�"כלומר  ".ונמצא כל ימיו בתשובה .שמא ימות למחר ,וכל שכ� ישוב היו�
תנצל  י כ�"וע, שתאמר כל יו� שמא לא אחיה רק יו� זה, זה עצמו אמרתי ושוב יו� אחד

כי התשובה כוללת  .שאי� עבודה למעלה הימנה, ותעמוד כל ימי" בתשובה, יצרתת הסמה
 .ההכנעה והתפלה וההתבודדות וחשבו� הנפש וכיוצא מ� העבודות הרצויות

שתקח תורה מפי , קתני לה "על התורה"משו� . "אורן של חכמיםכנגד והוי מתחמם "
 "חכמי�"כי אי� תאר  .ניחכמי ישראל שקבלו דבריה� איש מפי איש עד הלכה למשה מסי

ולכ� כשנזכר בדברי , סת� נופל בכתבי הקדש אלא על חכמי התורה הנוהגי� כפי החכמה
והזהיר שאל יפנה לדעת זרי� ולקבל למודי פקחי�  .כ על ההוראה הזאת"המשנה סמכו ג

לשו�  "אור� של חכמי�כנגד והוי מתחמ� "ומליצת  .החוקרי� בשכל� ונשעני� על דעת�
ויהי במשנתנו למשל על החפ� לשמוע  ".חמותי ראיתי אור" )טז, ישעיה מז(א הכתוב הו

אבל לא . כמו שיתחמ� האד� בקרה לאור האש לעורר החו� הטבעי, בלמודי� להשיב נפשו
ואמרו ', וכו "שנשיכת� נשיכת שועל"וכדקאמר , תקרב אליה� יותר מדאי פ� תכוה בגחלת�

. כי יענש על יד�, י� לא ינהג בה� קלות ראשפ שיתקרב לחכמ"ל שאע"מפרשי המסכתא זצ
וכ� קללת� , ודמה העונשי� האלו לנשיכת שועל ועקיצת עקרב ולחישת שר� שה� מסוכני�

ל מביא ראיה מקללתו של אלישע שקלל "� ז"והרמב .החרמות והנדויי� וכיוצא, של חכמי�
, אלא שצריכי� אנו לפרש הדברי� שאמר תחלה שיתחמ� ואל יכוה בגחלת�. את גחזי תלמידו

כ חזר לומר "ועוד שאח? ומה עני� זה לעני� האור והגחלת .וחזר ואמר שנשיכת� נשיכת שועל
לומר שכל , חלת� שלא תכוהוהיה ראוי אחרי שאמר והוי זהיר מג, וכל דבריה� כגחלי אש

 :ג� צרי" טע� לשלושה המשלי� שזכר? ולמה הפסיק בדברי� אחרי�, דבריה� כגחלי אש
�כ להיות נוהג בעי� טובה "אליעזר הזהיר ג' ויראה דר? מהו הנמשל בה� ,שועל ועקרב ושר

ל� ושכ, שה� התורות והחקי� שתלמד מפיה�, האחד בקבלת השמועות עצמ�, בשני דברי�
ועשו "וכדפירשתי בבבא , כי לא הוציאו� מדעת�, אלהי� חיי� שקבלו איש מפי איש בריד

דברי חכמי� כדרבונות וכמסמרות נטועי� בעלי " )יא, יב(שעל זה אמר קהלת , "סייג לתורה
, מדו חכמי� בבינת�יוהשני ה� הדברי� של. שאספו דבריה� מפי הורי� ומורי�', וגו "אסופות

אור� של כנגד והוי מתחמ� "ועל התבונות האלה אמר , ו מדעת�והגזרות והסייגי� שחדש
וכ� מה שחדשו חכמי� ומה  .כי האור והחו� המתפשט יסודתו היא האש והגחלת, "חכמי�
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רמיה י(וכאמרו , הנמשל לאש' יסודת� היא החכמה שבלב� שהוא דבר ה, שגזרו באור חכמת�

ויל" בעצת� , שיתחמ� האד� באור זה ולכ� ראוי', וגו "'הלא כה דברי כאש נא� ה" )כט, כג
וה� דברי הקבלה , ויהיה זהיר בגחלת� שלא יכוה .כ על דר" זה"וטוב לו כי ישתמש בבינתו ג

וזה משל על גודל העו�  .כי תכוה בלי ספק, "תשלא תתקרב לשקול הדברי� בבינ, עצמ�
ולא , "חכמי� והוי מתחמ� באור� של"על הראשו� שאמר , וחזר ופירש דבריו .והחטאת הנפש

שה דברי� הדומי� לנזיקי� להודיע שהעוברי� על דברי חכמי� נזוקי� בש, תטה ימי�  ושמאל
השועל יש לו  .נשיכת שועל ועקיצת עקרב ולחישת שר� :הבאי� משלשה בריות מזיקות

רע ממנו העקרב שאינו עוק� רק  .וכשנוש" בבשר האד� נשיכתו מסוכנת, שיני� עקומות
י לחישתו שמוציא הבל ארס "רע ממנו השר� שממית מרחוק ע .וממיתכמחט בעור הבשר 

וכמו , והנמשל הוא שראוי לאד� להשתמר מ� הדברי� שגזרו חכמי� למשמרת. ממית מפיו
כ על העובר נדוי ושמתא "וגזרו ג ".וכל העובר על דברי חכמי� חייב מיתה" :)ברכות ד(שאמרו 
כל , ש מה� בדברי� מעשיי� ובעניני התאוותי, והודיע שגזרותיה� מסוכני� מאד .וכיוצא

 )ל, משלי כ(כדכתיב , ימשו" רעה על בשרו, מקו� שעשו חכמי� הרחקה ואינו נזהר בדבריה�
כמו הגאוה והכעס , וכל מקו� שעשו הרחקה בדברי� שבלב ".תמרוק ברע ומכות חדרי בט�"

כמו , בדברי� שבדעותוכל מקו� שעשו הרחקה  .וגורמי� השחת הנפש, וכיוצא ה� רעי� יותר
דומה לשלשה מיני נזיקי� שעקיצה  .ל�וכשאינו נזהר זהו רע מכ, הרחק משכ� רע וכיוצא

ולכ� התחמ� באור שכל�  .והלחישה שמרחוק רעה עוד יותר, המעוטה רעה מ� הנשיכה
שהנוגע בה�  "וכל דבריה� כגחלי אש"ועל השני אמר . כי אור� מתוק לגו� ולנפש, ובינת�

] הוכחות הגיוניות: פירוש המגיה[ככה א� תתקרב אליה� יותר מדאי לבקש מופתי�  .יכוה
 .אלא קבל הכל בעי� טובה ובאמונת הלב .תכוה בגחלת�, שאי� בכח בינת האד� לעמוד עליה�
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  משנה יא

ַע אֹוֵמר י ְיהֹוׂשֻ ִרּיֹות, ְוֵיֶצר ָהָרע, ַעִין ָהָרע, ַרּבִ ְנַאת ַהּבְ ָאָדם מֹוִציִאין ֶאת הָ , ְוׂשִ
  :ִמן ָהעֹוָלם

מילת וחד בג, וחד בעבודה, חד בתורה, האי תנא נמי תלתא מילי קתני. "רבי יהושע אומר"
 .שבי� אד� לחבירו חסדי�

אליעזר דעיקר עי� רע הוא ' וכדפרישית במשנתו של ר, תני לה "על התורה"כנגד . "עין הרע"
ישחית נפשו להיות  י כ�"ע .יוכשישפוט בשכלו משפט מעוקל ויהרהר על דברי רבות, בתורה

ונוהג , פ שאינו מתיר לעצמו ללכת בשרירות לבו ולשמוע ליצרו"ואע .חושב רע ויאבד עולמו
ועוד שעי�  .הואיל ועינו רע לסו� יפול ביד יצרו ויעשה תועבות כל מקו�מ, כשורה ע� הבריות

 .'וכו "הרשע עי� רעהתלמידיו של בלע� " 'רק הוכדתנ� בפ, רעה עצמה דיה להוציאו מ� העול�

יעשה מעשה , שא� יצרו מתגבר עליו ונפתה אחריו, תני לה "על העבודה"כנגד . "ויצר הרע"
לא המדרש עיקר ", פ שעינו טובה ומקבל דברי התורה בנפש חפצה"ואע .קלו� ויאבד עולמו

 .ולכ� כשהול" אחר פיתויי יצרו יכשל, "אלא המעשה

ל שנאת "י ז"ופירש, שבי� אד� לחבירו תני לה מילת חסדי�כנגד ג. "ושנאת הבריות"
, ששונא מה שעיניו רואות, ל פירש בעל מרה שחורה"� ז"והרמב .היא שנאת חנ�, הבריות

אלא מפני שמקנא , לא מפני פרישות ;ובוחר לשבת יחידי במדברות וביערות לא מקו� יישוב
, כל הנהו בכלל יצר הרע ה�מיהו . ג� הוא יחלה וימות בלא עתו, בזולתו ומתאוה לאשר יש לו

יהושע כפי ' ויראה דר. כי הקנאה והתאוה והאהבה והשנאה שלא כמשפט ה� מדרכי היצר
ופירשנו טעמו שהיתה דעתו מעורבת ע�  ".אשרי יולדתו"מדתו הטובה שנה שאמרו עליו 

, כי הרגיל עצמו לאהוב את הבריות לפני� משורת הדי� .ונהנו ממנו עצה ותושיה, הבריות
ל" עמה דסני " .)שבת לא(כבר פירש הלל , "ואהבת לרע" כמו"" )יח, ויקרא יט(� התורה אמרה שא

יתבאר על מכונו  'ובעזרת ה .והחלונו לדבר עליו בבבא אוהב את הבריות ".לחבר" לא תעביד
' אבל יש דברי� רבי� באהבת הבריות שה� מדות חסידות שנהג בה� ר .ורק ד ובפרק בפ

אלא שאי� דעתו , לא שעושה לה� רעה וחמס, "שנאת הבריות"פ" שהוא יוהודיע הה, יהושע
, ולבו זוכר תמיד רעתו וסכלותו של כל אחד ואחד, ואינו דורש טוב עליה�, נוחה מה�

א� היא  .ישנא� ולא יחשבו בעיניו י כ�"וע, וצדקותיו ויתרונותיו אינ� חשובי� אצלו לכלו�
, ואינו נהנה מחברת�, קורת רוח מ� הבריות כי אינו מוצא, מוציאה את האד� מ� העול�

ולבסו� ישתומ� ויצטער בלבו ויחלה  .ויהיה ג� הוא לבוז בעיניה�, ויתרחקו ממנו בני אד�
, וידע שבני אד� ה� קרוצי חומר, כי ראוי לאד� טוב שיאהב את הבריות .וימות בלא עתו

 .סבול טרח� ומנהגיה�ועל תנאי זה יתחבר עמה� ל, כהבוהחסרו� דבק עמה� זה בכה וזה 
וג� נמצאו בכל אחד דברי�  .אלהי� "חביב האד� שנברא בצל�" )ג, אבות(וידע שבכל זאת 

ולפי ששלשה אלה . וכיוצא עניני� רבי� שישי� על לבו שמאהבי� את הבריות בעיניו, טובי�
אמר רבי יהושע כי לאד� הטוב יש דר" ישרה , אבות נזיקי� ה� להוציא את האד� מ� העול�

 .וכדפירשתי לעיל, כי יעמוד לו בפני שלשת�, והוא חבר טוב, שידבק בה
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  משנה יב

י יֹוֵסי אֹוֵמר ךְ , ַרּבִ ּלָ ׂשֶ ְוַהְתֵקן ַעְצָמְך ִלְלמֹוד . ְיִהי ָממֹון ֲחֵבָרְך ָחִביב ָעֶליָך ּכְ
ה ָלךְ , ּתֹוָרה ָ ֵאיָנּה ְיֻרׁשּ ָמִים. ׂשֶ ם ׂשָ יָך ִיְהיּו ְלׂשֵ   : ְוָכל ַמֲעׂשֶ

על וחד , וחד על העבודה, חד על התורה, האי תנא נמי תלתא מילי קתני. "רבי יוסי אומר"
 .בי� אד� לחבירו מילת חסדי�ג

שיהיה חס על , שבי� אד� לחבירו תני לה מילת חסדי�משו� על ג .'וכו "יהי ממון חברך"
וישמח א� חברו עושה חיל כמו ששמח א�  .ממו� חבירו כמו שממונו חביב עליו וחס עליו

ויודע כי  .יוה ואת מעש"ב 'ואות שהוא אוהב את ה, וזוהי מדת חסידות גדולה, הוא עושה חיל
ואינו מתקנא בו וג� אינו חפ� להתגדל , ממו� חבירו ועשרו הוא חלקו אשר נת� לו אלהי�

, והכל בכלל, "ואהבת לרע" כמו""ואל יקשה בעיני" כי מצות התורה היא . עליו בעושר ובכבוד
? וא� כ� די� תורה הוא, אינו אוהב אותו כמו לעצמו, שא� אי� ממו� חברו חביב עליו כממונו

וכמו , הרק ד ובפרק ה בפ"שיתבאר בעז, כל זה עדות נאמנה על פירושנו הטוב במצוה זו
, "ל" לחבר" לא תעבידעמה דסני " :רשהיוהלל הזק� פ', וכו "אוהב את הבריות"שאמרנו בבבא 

יהי ממו� חביר" חביב עלי" "ואי� בכלל זה  .ה"וכמו שנדבר על מאמר זה בהגיענו לש� בעז
יהי "לא תני  ו� הכיומש, יוסי שהיה חסיד' כמדתו של ר, חסידי� היא אלא משנת, "כשל"

אליעזר ב� ' וכבר אמרה ר, דאי בדברי תורה אפילו כבוד תלמידו ".כבוד חבר" חביב עלי" כשל"
ל" לחבר" לא עמה דסני "די� תורה הוא ובכלל , וא� בדברי חול שלא יהי בז בעיניו, הורקנוס

שאלו אד� על ] א�[ .ת� אמרו שלא יוציא ש� רע על נכסי חברונ' ובברייתא דר .הוא "תעביד
ולדוגמא , וא� אינ� יפי� יאמר איני יודע, א� יפי� ה� ישבח� ללוקח, פירותיו של חברו

 .נקטינ� שיהא לבו שמח כשחברו מצליח במשאו ומתנו

כלומר כמי שמתק� עצמו , תני לה "על התורה"משו� . "והתקן עצמך ללמוד תורה"
לפי שיודע שנלח� ע� שונא , ומזדרז לעשות כל התחבולות והתקוני� הצריכי� לכ", למלחמה

, כי קשה הדבר מאד על האד� שיכנסו דברי תורה בלבו .ככה תתק� עצמ" ללמוד תורה, חזק
כי דברי התורה הפוכי� , יצר הלב הנלח� עמו יו� יו� הואש, וצרי" להלח� ע� שונא חזק

ח דברי� "במ 'ורק וכדתנ� בפ .ויתאמ� כנגדו לא ינחל תורהוא� לא יתחזק , מטבע לב האד�
במיעוט שיחה ושינה במיעוט סחורה במיעוט שחוק במיעוט תענוג ", שהתורה נקנית בה�

כלומר שאינה מוכנת , "שאינה ירושה ל""והיינו דקאמר  .וכ� כל כיוצא בה�, "במיעוט דר" אר�
אלא צרי"  .אי� ליורש רק ליטול אותהש, לפני" שתירשנה כמו ירושה שאי� עליה מערערי�

, כי כל ירושה צרי" היורש זכות להיות זוכה בה, אתה להלח� ולקנותה בעמל ובטורח גדול
וכ� הארצות  .לפי שיצא מחלציו וראויה הירושה שתבא ליד הב�, כגו� הב� היורש בנכסי אביו

אתה " )ד( ג, תהלי� מד( שנאמר, כל אומה היתה לה זכות לירש ירושת�, ה לאומות"ב 'שהוריש ה
כי ימינ" וזרוע" ואור פני" כי ' כי לא בחרב� ירשו אר� וגו' יד" גויי� הורשת ותטע� וגו

 ,וא� כ" הדבר בטובות הזמניי� .כלומר זכות� עמדה לה� שהורשת אות� ארצות� ".רצית�
במה יזכה נער חסר לב הירושה הגדולה  .שהיא חיי עול�, כל שכ� הוא לרשת אור תורה

ויוצא מזה כי בצדק ובמשפט  ?ואיככה תהיה מוכנת להיות קני� בלי עמל ובלי זכות ?הזאת
אלא כשיתק� עצמו להלח� ע� יצרו , ואי� האד� זוכה לאור תורה, יקר הדבר ונשגב מהשיגו

, קשיב לחכמה אזנועד שי, וא� יתחזק עליו וירגיל לבו מעט מעט לאהוב תורה וחכמה, הקשה
, ותחייהו אור התורה, אז תבוא חכמה בלבו, ויבקשנה ככס� וכמטמוני�, ויטה לבו לתבונה

אגורה באהל" עולמי� אחסה " )ו(ה, אס תהלי�(וכמאמר ראש החסידי�  .ואז ינחילנה ויירשנה
 תחנני' כלומר אתה ה, "כי אתה אלהי� שמעת לנדרי נתת ירושת יראי שמ", בסתר כנפי" סלה

ואתה נות� ליראי שמ" ירושת� הטובה שהיא הדבקות , כי נדרתי ל" נדר .ותהיה סתר לי
כי  ".שאי� התורה ירושה"ולא תני , "שאינה ירושה ל""ומשו� הכי תני  .האלהי ונחלת האור

אבל אינה ירושה ל" א� לא , למתק� עצמו ועושה מה שמוטל עליו תהיה התורה ירושתו
תורה צוה לנו משה " )יד, דברי� לג(יקשה עלי" מקרא שכתוב  ואל .תתק� עצמ" תקו� גמור
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כי עני� הכתוב הוא שהתורה . דמשמע שהתורה ירושה לכל זרע יעקב, "מורשה קהלת יעקב
ואי� , ומורשה היא לעד לקהלת יעקב, לנו היא ולבנינו' העליונה הזאת שצוה משה על פי ה

וזוהי מלת , ה חלק ונחלה בתורה זו"לשאר העמי� שלא נכנסו בבריתו של אברה� אבינו ע
 פרוכ� בס .שענינו שתהיה לנו לעדי עד, "ונתתי אותה לכ� מורשה" )ח, שמות ו(כמו , "מורשה"

ובמות עול� ' יע� אמר האויב וגו" )ב, יחזקאל לו(יחזקאל שאמר על האויב שירש ארצנו 
וכ�  .ול� היא לנוכלומר שהתאמרו לאמר האר� שכבשנו מידכ� מורשת ע, "למורשה היתה לנו

, "תנה האר� למורשהילנו היא נ" )טו, יא יחזקאל(יושבי ירושלי� שהתפארו על הגולי� לבבל 
שתהיה לבד תורת , "מורשה קהלת יעקב"וככה  .ל�ווכ� מתפרשי� כ, כלומר לעד תהיה לנו

לקבל עליה� , והנסיו� מעיד שעד היו� לא היתה אומה ולשו� שבחרו תורתו. ישראל עד עול�
ובכל זאת איננה ירושה  .זולתי קהלת יעקב לה� היא מורשה לעול�, עול מצותיה וגזרותיה

והיה ראוי . כי אי� התורה באה בלב אלא למי שמתק� עצמו ומכי� לבו לתורה, לכל בני יעקב
 .לחסיד שכמותו לומר מאמר זה

� שיהיו כל מעשה האד, תני לה "על העבודה"משו� . "וכל מעשיך יהיו לשם שמים"
: הערת המגיה[ואי� צרי" לומר מעשה המצות שלא יעש� לפני� , ה"ב 'לעבודת ה, לש� שמי�

שאי� , ומפני בני אד�.] מגילה יב, "ה� לא עשו אלא לפני�"כמו , כלומר השטח החיצוני בלבד
 .כ לש� שמי�"אלא אפילו כל מעשי" שה� מעשה חול וצרכי הגו� תעשה ג, זה משנת חסידי�

ל הרחיב "זצ] �"הרמב[וראש המדברי� רבינו משה , ל"ה מפרשי המסכתא זצוכבר דברו על ז
והכלל שיעשה הכל לתכלית  .פרק החמישי מ� הפרקי� שהקדי� למסכתא זו] סו�[עני� זה ב
 ;'אכילה ושתיה יהיה להבריא גופו ולחזקו למע� יוכל לעבוד את ה ל דר" משלע', עבודת ה

וכשיטייל יכוי� להרחיב לבו מעט כדי  ;תורה ובעבודהייש� וינוח להחלי� כח לחזור ולעסוק ב
יהיה תמיד תכלית כל דבר , כשיאסו� הו�, שא ומת�וכ� במ .שיחזור בזריזות לתורה ולעבודה
 רק קמאוקרוב לזה הדבר שדברנו בפירוש דברי שמעיה בפ .להוסי� בתורה ובמעשה המצות

יפה תלמוד תורה ע� דר" " ובפירוש משנת רב� גמליאל ששנה, "אהוב את המלאכה"ששנה 
ומאד הפליג . ודברי חסידות הראויי� למי שאמר�, בפירוש משנתנו יוהוא עני� אמת', וכו "אר�

לו בקצרה וה זה העני� כ"וכבר כללו החכמי� ע"וכתב , ל בשבח המאמר הזה"רבינו משה ז
" ספרו עד כשתבחי� קוצר המלות אי, במלות מעוטות מורות על זה העני� הוראה שלמה מאד

תדע שנאמר בכח אלהי בלי , אשר חברו בו חבורי� ולא השלימוהו, לווהעני� הגדול והעצו� כ
אמר  א"ע ובברכות סג, ]ל"עכ" [תיה� וכל מעשי" יהיו לש� שמי�ואווהוא אמר� בצו, ספק

בכל דרכי" דעהו והוא " )ו, משלי ג( ?בר קפרא איזוהי פרשה קטנה שכל גופי תורה תלויי� בה
, ולא ראיתי מי שפירש המאמר הזה ].ל"עכ[ אמר רב פפי  אפילו לדבר עבירה, "אורחותי"יישר 

לא היה לו לומר שכל גופי תורה , שא� דומה לפירוש משנתנו וכל מעשי" יהיו לש� שמי�
וכל עצמו אינו מדבר אלא על , כי הלשו� משמע שתלויי� בה דיני� והלכות ?תלויי� בה

איזוהי "והיה לו לומר  .שיו לש� שמי� אפילו במעשה חול שלושיכוי� בכל מע, מחשבות הלב
, "רחמנא לבא בעי"ו :)סנהדרי� קו(, ונת הלבוכי עיקר הכל היא כ. "פרשה קטנה שהכל תלוי בה

 . ל כגו� אליהו בהר הכרמל"י ז"ופירש רש, וכדאמר רב פפי אפילו לדבר עבירה

י דר ח(הוא הדבר שבארנוהו בבית השני ו, ולכ� יראה לי דבר קפרא הבי� עני� אחר במקרא זה

תכלול , ל בפירוש משנתנו"ומלבד מה שפירשו המפרשי� ז .בפירושו "ג� נעול"מספר  )דלו� ח
, "בכל לב" ואל בינת" אל תשע�' בטח אל ה" )ה, משלי ג(כי במקרא שלפניו נאמר , כ דברינו"ג

, האד� א� אקיי� מצותיושא� יאמר  ".בכל דרכי" דעהו והוא יישר אורחותי""ועליו אמר 
מי  ,פ שכתב בתורתו הכללי�"כי אע ?'במה אדע לעשות הישר בעיני ה, ואל אשע� על בינתי

אבל אי" נדע פרטי , לדוגמא שצונו בתורה לרח� על עניי� ולהטיב עמה� ?ידע הפרטי�
זה צועק על , וא� העניי� רבי� ?מי מה� הקוד�, הדברי� הקצב הנכו� לעשות לכל איש ואיש

מי יורנו ומי יביננו מה , מחסור המזו� וזה על שמלה וזה על כר וכסת לשכב עליו וכיוצא בזה
בכל "לזה אמר  ".והוו מתוני� בדי�"בפירוש בבא , וכמו שבארנו כיוצא בזה על המשפט ?נעשה
ואמרנו שהיא על , "דר" ישרה"בארנוהו בבבא איזוהי  "ישר"מלת . וכ" הפירוש', וגו "דרכי"
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על המעברות הגדולות  "דר""מלת  ".ארח"ל "דר""בי�  שו� הקדשויש הבדל בל .נהדרכי הבי
, "דר" המל" נל"" )יז, במדבר כ(כמו , שבמדינה שעוברי� ושבי� עליה� מראש המדינה עד סופה

על השבילי�  "ארח"ומלת  .שהוא הדר" הגדול שתק� המל" במדינה שיעברו עליו העוברי�
ג� , והדרכי� על הרוב ידועי� לכל .היוצאי� מ� הדר" הגדול לכפרי� ולשדות ולערי המדינה

, והנמשל כ" הוא .ל� שלא יטעה בלכתו בה�ווקשה לדעת כ, אבל הארחות רבי� .נקל לדעת�
וכאמרו , מדת החנינה וכיוצא, מדת הרחמי�, כאילו תאמר מדת המשפט, המדות ה� הדרכי�

כמו , ה� הפרטי� "הארחות"ו, ידועי� ומפורשי� "דרכי�"וה ".בדרכיו תוהלכ" )ט, חדברי� כ(
וכ� פרטי הרחמי� ופרטי האישי� כיצד ראוי לנהג , פרטי המשפטי� ופרטי האישי� ומעשיה�

רגלי חסידיו " )ט, א ב"שמו(ה "ב 'אלא שה, ואלה הארחות קשי� להבי� .ע� כל אחד מה�
, "בכל דרכי" דעהו"וזהו שאמר  .שיעשו בכל דבר כטוב בעיניו ויכי� מחשבותיה� עד, "ישמור

 :)שבת קלג(, כאילו תאמר שתחפו� להשוות דרכי" לדרכיו, בכל דרכי"' אי� ל" אלא לדעת את ה
גול " )ה, תהלי� לז(ואול� בפרטי הדברי�  .וכ� בכל דבר, "מה הוא רחו� א� אתה תהיה רחו�"

יישר הוא  ,הפרטי� שה� הארחות, י הוא יישר אורחותי"כ, "והוא יעשהובטח עליו דרכ" ' על ה
איזוהי פרשה קטנה שכל גופי "וזהו שאמר בר קפרא . כי ית� בלב" עצה טובה וישרה, ה"ב

בכל " ?נ�וובמה ה� תלויי� לעשות� כתק, כי פרטי המדות ה� ה� גופי תורה, "תורה תלויי� בה
ושוב לא , "וכל מעשי" יהיו לש� שמי�"יוסי ' ר כ"ועל זה עצמו אמר ג .'וגו "דרכי" דעהו

כ" . כ דברי משנתנו כוללי� משפטי המצות ומעשה חול"וא .ה יישר אורחותי""כי הוא ב, תירא
  .נראה לי
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  משנה יג

ְמעֹון אֹוֵמר י ׂשִ ַמע , ַרּבִ ְקִריַאת ׂשְ ה(ֱהֵוי ָזִהיר ּבִ ל). ּוִבְתִפּלָ ּלֵ ה ִמְתּפַ ַאּתָ ַאל , ּוְכׂשֶ
ְת  ִפּלָ ַעׂש ּתְ רּוְך הּוא, ָך ֶקַבעּתַ קֹום ּבָ א ַרֲחִמים ְוַתֲחנּוִנים ִלְפֵני ַהּמָ ּנֱֶאַמר , ֶאּלָ ׂשֶ

ִים ְוַרב ֶחֶסד ְוִנָחם ַעל ָהָרָעה )יואל ב( י ַחּנּון ְוַרחּום הּוא ֶאֶרְך ַאּפַ ע . ּכִ ִהי ָרׂשָ ְוַאל ּתְ
ְפֵני ַעְצָמךְ    : ּבִ

בתורה וחד בעבודה וחד בגמילות האי תנא נמי תלתא מילי תני חד . "שמעון אומר' ר"
 .חסדי� שבי� אד� לחבירו

בר שהיה יוכפי מדתו ד .תני לה "על התורה"משו� . "הוי זהיר בקריאת שמע ובתפלה"
, ולכ� אמר שא� אתה רוצה להנצל מדר" רע בתורה .ורואה בכל דבר את הנולד, "ירא חטא"

ולאו למימרא שיהא  .ש ובתפלה"הוי זהיר בק, שלא יעלו מחשבות מינות ודעות זרות על לבב"
דפשיטא , ש בזמנה ותפלה בזמנה"או שיהא זהיר לקרות ק, ש ותפלה"זהיר שלא לבטל ק

ש "זה שבטל ק ,יוכל לתק�מעוות לא " ):חגיגה ט(וכדאמרינ� במסכת , ומצוה דאורייתא היא
ומה עני� זה , וכדתנ� בריש מסכת ברכות, ש נמי דאורייתא היא"וזמ� ק ".שחרית וערבית
שאי� , כההיא דתנ� לעיל והו זהיר במצוה קלה כחמורה "הוי זהיר"אלא ? למשנת חסידי�

, אלא שישגיח וישמח בעשייתה ותגדל בעיניו כחמורה, ענינה שלא יעבור על הקלה
ש ובתפלה לקיי� המצות הללו יו� יו� בהשגחה "והכי נמי הוי זהיר בק .ית הת�וכדפריש

פ "בר שאעיודבר גדול ד. וה� יגינו עלי" מכל הרהור ועו� בתורה, גדולה ובשו� שכל בעניניה�
דמוקמינ� למתניתי� דתני  .)ברכות יג(וכדאמרינ� בריש היה קורא , נהושאי� מצות צריכות כו

ש "מדרכי החסד הוא להיות זהיר מאד במצות הללו ק, בקורא להגיה "יצא ,א� כיו� לבו"
לפי שאי� בכל המצות עניני� המטהרי�  .ולשו� לב לכל מאמר ומאמר שמוציא מפיו, ותפלה

כי ה� , ש ותפלה למי שמקיי� אות� בזהירות הלב"את הנפש והגורמי� דבקות הש� כמו ק
בפסוק , היא קבלת עול מלכות שמי�ש "שהרי ק .ל�וכוללי� האמונות והדעות הישרות כ

וזוהי קבלת  .ושהוא אלהי ישראל', הוא יחוד שמו הגדול ית, "אחד' אלהינו ה' שמע ישראל ה"
ואהבת "ובפסוק  ".רוח ח�"וכמו שהטבנו לדבר על זה בספר , לקיי� תורה ומצוה' מלכותו ית

עת דרכיו עד שיאהבנו הוא דבקת הלב ומחשבותיו בכבודו ובגדלו ובידי', וגו "אלהי"' את ה
היא שמירת התורה בלב , "על לבב"' והיו הדברי� האלה וגו"ובפסוק  .בכל לבו ובכל נפשו

 "והיה א� שמוע"ובפרשת  .ושלא יתעסק בדברי� זרי� ודעות חיצוניות, ולהגות בה תמיד
ולא תתורו אחרי לבבכ� "וכ� בפרשת ציצית נאמר  .'וגו "השמרו לכ� פ� יפתה לבבכ�"נאמר 

וכיוצא , "ואחרי עיניכ� זו זנות, אחרי לבבכ� זו מינות" :)ברכות יב(ל "ופירשו ז, "ואחרי עיניכ�
, נת הלבווהזהיר בה לאומרה בכו .� בכל יו� שחרית וערביתיוהמצוה הזאת היא פעמי. באלה

וכ� הנזהר בתפלתו לכוי� לבו מה  .יטהר נפשו מכל מחשבות זרות שה� הפוכות מדרכי התורה
מודה , ושבחיו 'שהרי הוא מזכיר תהלת ה, אי� טהרת הלב גדולה ממנה ,שמוציא מפיו

ושבידו הכח והגבורה , ושומע תפלת כל פה, ושהוא משגיח על כל יושבי תבל, במלכותו
 ושאר ההודאות, ושהוא רב חסד וגומל טוב לחייבי�, והיכולת לתת לכל שואל די מחסורו
ומטהרת הנפש , וג� היא בכל יו� ערב ובקר וצהרי� .והתהלות הנוראות הכלולות בתפלה

, הוא בפירוש המיוחס להרב סעדיה גאו�[ל "וכמו שאמרו ז, מכל גלולי המחשבות הרעות
ויש� דניאל על לבו אשר לא יתגאל בפת בג " )ח, דניאל א(בפסוק ] ל"ושמא ראהו במדרש לחז

 ".הדברי� האלה אשר אנכי מצו" היו� על לבב"והיו "ש "שקרא ק, "המל"

� אי� צדיק באר� אשר דאכי "  )כ, קהלת ז( .קתני לה "עבודה"לעני� . "וכשאתה מתפלל"
, וא� נכתמה הנפש בגלולי העבירות ונטמאה .שאר בני אד� ל שכ�כ, "חטאייעשה טוב ולא 

והקדי� , ורב חסד ואמת, ה מוחל וסולח"ב 'לולא כי ה, "?מי ית� טהור מטמא" )ד, איוב יד(
והבטיח את הבריות שא� ישובו לפניו בתשובה יכפר עליה� לטהר , התשובה קוד� לעול�

, "ושוב יו� אחד לפני מיתת""א "וכמו ששנה ר, ותשב הנפש לטהרתה, אות� מכל חטאות�
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כי עיקר , רהכי נמי בבא זו לעני� עבודה אתמ, קתני לה "עבודה"ופירשנו לעיל דלעני� 
 .בהתחנ� אד� אל אלהיו ויעתר אליו שירחמהו ויחנהו וירבה לסלוח, התשובה היא התפלה

כי האד� מתפלל בכל יו� ערב ובקר וצהרי� שלש  .ועל ידי התפלה עומד כל ימיו בתשובה
אי� , ולהעיר רחמיו וחסדיו לבקש מחילה וסליחה, ה"וא� מכוי� להכנע לפני הקב, תפלות

ה הבטיח לנו שהוא חפ� "כי הקב .עליו 'ותפלתו תעמוד לו שיכפר ה, תשובה גדולה מזאת
במות הרשע כי א� בשוב רשע אלהי� א� אחפו� ' חי אני נא� ה" )יא, יחזקאל לג(כדכתיב , חסד

ואל תעש "ולא שנה בקצרה ', וכו "וכשאתה מתפלל אל תעש"והתבונ� שאמר . "מדרכו וחיה
וצרי" להיות נזהר להתפלל , דודאי התפלה קבע וחובה על האד� ככל המצות ".תפלת" קבע

 כדבר, אז לא יעשנה עוד קבע, אלא שא� בא לעשות חובתו ועומד ומתפלל .כל אחת בעונתה
אלא כאילו מדעת עצמו מצא לבבו להתפלל התפלה הזאת , הקבוע אי� להוסי� ואי� לגרוע

א אומר העושה "ר" ):ברכות כט(והיינו דמפרשינ� בגמרא אהא דתנ�  .לבקש רחמי� ותחנוני�
כי זה אות  ".רבה ורב יוס� דאמרי תרווייהו כל שאינו יכול לחדש בה דבר', תפלתו קבע וכו

וכשאינו מכוי� בתפלתו לבקש  .שאי� לבו מוכ� לכ", דר" רחמי� ותחנוני�שאי� שואל צרכיו ב
פ שהוא נזהר בתפלה ומתפלל בכל יו� תפלותיו "ואע, אי� עונותיו נמחלי�, מחילה וסליחה

כי התפלה ג� היא אחת מ� המצות הכתובות  .ואינה נחשבת יותר ממצוה אחרת, ולבו לשמי�
יי� מצוה מ� המצות כמו ציצית ותפילי� סוכה או וכמו שהמק .צות עשהכמו שאר מ, בתורה

והיינו דתני  .כמו כ� התפלה, אי� עונותיו נמחלי� כל מקו�מ, פ שנוטל שכר עליה"אע, לולב
ש "כמו ק, צות עשהכלומר כמחוייב ועומד לקיי� מ, "וכשאתה מתפלל אל תעש תפלת" קבע"

מטע�  "והוי זהיר בתפלה"כי מלבד שאמרתי , אלא עני� אחר יש בתפלה .שהיא קבע בלבד
, ה"עוד צרי" אתה לעשות תפלת" רחמי� ותחנוני� לפני המקו� ב, ש"המבואר אצל ק

ותשוב נפש" , תהיינה עונותי" מחולי� ל" י כ�"שע, שימחול ויסלח לחטאת" ויטהר נפש"
כי חנו� ורחו� הוא אר" אפי� ורב חסד ונח� על " )יג, יואל ב(ומייתי ראיה מקרא  .לטהרתה

 ".'וקרעו לבבכ� ואל בגדיכ� ושובו אל ה"וראש הכתוב , ומקרא הוא בנבואת יואל ".עההר
מקבל תפלת  'וקאמר כי ה, שהתפלה הראויה היא התשובה הגמורה, והיינו כדפרישית

', וכו "ושוב יו� אחד"אליעזר דאמר לעיל ' ור .כי רחו� וחנו� הוא, המתפלל לעורר רחמיו
, ומטעמא דאמר� שהיא התשובה הגמורה, חמי� ותחנוני�כ על התפלה שתהיה ר"הזהיר ג

א אומר כל העושה תפלתו קבע אי� תפילתו "ר :)ברכות כח(תפלת השחר ' דהכי תנ� בפ
הואיל וכל התפלה דברי  וי אמינאדה, ואיצטרי" לאשמועינ� דאי� תפלתו תחנוני�, תחנוני�
דבכונת הלב  א משמע ל�ק .תחנוני�בר יכאילו ד וי ליהה, והוא מתפלל לש� מצוה, תחנוני�

 "אי� תפלתו תחנוני�"ש או כלומד בתורה "וא� בלבו תפלתו קבע כקורא ק, תליא מילתא
שאי� לו רק שכר , אלא נחשבת לו כעוסק בתורה בפסוקי רחמי� ותחנוני�', להפיק רצו� מה

 .של תפלה צות עשהוכ� בתפלה אי� לו רק שכר מ. למוד תורהשל ת צות עשהקיו� מ

ל פירש אל תעשה "י ז"רש .פירושי� רבי� נכתבו על בבא זו. "ואל תהי רשע בפני עצמך"
ל פירש "� ז"והרמב. כנת יפה לפירוש זהוואי� המליצה מת. דבר שלמחר תרשיע את עצמ"

מ שא� "וי. לא יגדל בעיניו א� יעשה אולת י כ�"שהזהיר לאד� שאל יחזיק עצמו לרשע שע
וא�  ".ואל תהי רשע בעיני""ולפירוש זה היה לו לומר . הרחמי�יחזיק עצמו רשע יתיאש מ� 

ועוד פירשו פירושי� וה�  ".ואל תתיאש מ� הרחמי�"על מניעת התשובה היה לו לומר 
בי� אד�  מילת חסדי�ולדעתי משו� על ג. ובאמת שהמאמר אי� לו הכרע .רחוקי� מ� הפשט

רשע " )יג, שמות ב(כמו , ות במעשיוהוא על המרשיע ע� הברי "רשע"כי תאר , לחברו תני לה
ומי שמרשיע לבריות בפרהסיא אינו  ".ואל תתחבר לרשע"וכדפרישית בבבא , "למה תכה רע"

אפשר שימנע טוב , זולתי בגמילות חסדי� .ל�וכ רשע בעיני כ"כי מוחזק ג, רשע בפני עצמו
גו� להציל ה� ב, ה� בדברי� שבממו� להלוות ולהיטיב, מבעליו בהיות לאל ידו לעשות

והוא יודע בעצמו שיוכל אלא שאינו רוצה או  .והבריות סבורי� שאי� בידו לעשות, ולהושיע
פירוש , "העז איש רשע בפניו" )כט, משלי כא(כדר" , "רשע בפני עצמו"והרי הוא , שמתעצל

 "בפני עצמו"וכ� כא�  ".עז פני� לגיהנ�" )ה, אבות(ה בפירוש "כמו שנבאר בעז, בנפשו ובדעתו
  .בדעתו ובלבו
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ל� כשתקרה ווזאת אזהרה על כל הצרות כ, "לא תעמוד על ד� רע"" )טז, ויקרא יט(נו אומצ
 ?ומי יבי� א� יש בו כח להציל .אלא ל" והצל, לא תעמוד על עמד" מנגד, אחת מה� לרע"

או , ואולי ידיו רב לו ואינו רוצה, והרואה סבור שעומד מנגד וחפ� להציל ומצטער שאי� בידו
אבל יוצר הלבבות  .לפי שאינו חושש להציל מטעהו יצרו וידמה לעיניו שאי� בו כח להציל

התרפית " )יב(י, משלי כד(שאמר , ופירש הדבר ח הקדשובא שלמה ברו .ויפרע ממנו, הוא מבי�
 ,כי תאמר ה� לא ידענו זה .הצל לקוחי� למות ומטי� להרג א� תחשו". ביו� צרה צר כחכה
. והכתובי� סתומי� ".והשיב לאד� כפעלו ,א יבי� ונוצר נפש" הוא ידעהלא תוכ� לבות הו

 "כח גבורה עוז אומ� וחוזק"שבו בארנו הבדלי השרשי� ולשונות של  "מגדל הלבנו�"ובספרנו 
על הכח הנפשי הפנימי שהוא  "כח"מלת . אבל פה אפרש בקצרה, וכיוצא בה� הרחבנו לפרש�

ולכ� הרואה  .והוא בנפש אחרת מעט, זאת הרבה ויש כח שנטוע בנפש, סבת פעולת האד�
ועל זה החל  .או שמונע ברצו�, אפשר שאי� בו כח וגבורה להציל, זולתו בצרה ועומד מרחוק

ומיד הזהיר הצל לקוחי� . או צר כחכה ולא יכלת, ברצו� כי הוא בהתפעל, התרפית ביו� צרה
כאומר א� תחשו" , א� תחשו" והוסי�, "לא תעמוד על ד� רע""וכאמרו , למות ומטי� להרג

כי תאמר ה� "ולכ� סמ" ואמר , כי א� תתרפה ברצו� יפרע ממ" היודע מחשבות .נפש" מרעה
אנחנו בני אד� ואי� אנו עומדי� על דבר זה ", תבר" בלבב" לאמרתכלומר פ� , "לא ידענו זה

ה הוא יבי� מחשבותי" א� "ב 'והוא ה, ואמר הלא תוכ� לבות ".להבחי� א� מתרפה או צר כחו
והוא , הוא ידע א� היה בכח" לעשות א� לא ,ונוצר נפש" ונטע בה הכחות, באונס א� ברצו�

ואולי תוכ� מליצתו מורה  ".ואל תהי רשע בפני עצמ""ועל כיוצא בזה שנה  .ישיב לאד� כפעלו
נודעי� כחות נפש" ו, ולפניו גלויי� מחשבותי", יודע ובוח� לבב" 'כי ה, "בפני עצמ""שאינו 

מילת וזה מוסר גדול לכל עניני ג. תרפה הוא יפרע ממ"תוא�  .לדעת מה שיש ביכלת" לעשות
ישי� לנגד עיניו כי יוצרו יודע , שכשיטעה האד� עצמו שכבר עשה מה שבכחו לעשות, חסדי�
 .ויתחזק להתחסד כפי כחו, האמת
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  משנה יד
י ֶאְלָעָזר אֹוֵמר קּוד ִללְ , ַרּבִ יקֹורֹוס) ְוַדע(, מֹוד ּתֹוָרהֱהֵוי ׂשָ יב ָלַאּפִ ׂשִ ּתָ ֶ . ַמה ׁשּ

ה ָעֵמל ָתךְ . ְוַדע ִלְפֵני ִמי ַאּתָ ֻעּלָ ַכר ּפְ ם ָלְך ׂשְ ּלֶ ׂשַ ּיְ ָך ׂשֶ ַעל ְמַלאְכּתְ   : ְוֶנֱאָמן הּוא ּבַ

חד , וחד בעבודה, חד בתורה, האי תנא נמי תלתא מילי תני. "אומר) בן ערך(רבי אלעזר "
 .בי� אד�  לחברו מילת חסדי�בג

בר כפי מדתו יאלעזר ב� ער" ד' ור. תני לה "על התורה"משו� . "הוי שקוד ללמוד תורה"
כי השקידה היא ההשתדלות והכוס� לדבר , ולכ� תפס לשו� הוי שקוד, שהיה כמעי� המתגבר

 כי שוקד אני על דברי" )יב, א ירמיה(, "נמר שוקד על עריה�" )ו, ירמיה ח(כמו , מ� הדברי�
כמו שהתהללה החכמה , ומי ששוקד ללמוד תורה יזכה שימצא דעת אלהי� וחכמה ".ולעשות

, אשרי אד� שומע לי לשקוד על דלתותי יו� יו� לשמור מזוזות פתחי" )לה(לד, ח(משלי  פרבס
כבר , "והתאבק בעפר רגליה�"בבבא  רק קמאובפ. "'כי מוצאי מצא חיי� ויפק רצו� מה

ת שוקד על דלתות בית המדרש להיות נכנס ראשו� ויוצא אחרו� פירשנו שצרי" האד� להיו
מה דברי התורה ותעלומותיה להיכל שיש בו יד. ועתה אפרשנו, ורמזנו ש� על המקרא הזה

ובני אד� נכספי�  .אלא שהדלתות נעולי� ואי� לבוא ב�, חדרי� מלאי� כל הסגולות הטובות
, לא יסור מה�, ישקוד על הדלתות תמידומי שחפצו רב , לבוא פנימה ולמצוא אלה הסגולות

והנמשל הוא לעני� התורה שהיא חיי עול� וכל הטובה כלולה . כי יאמר אולי יפתחו ואינני
ומי שחפ� בה מאד ישקוד תמיד על  .אלא שאוצרותיה סגורי� אי� לבוא עד תכונתה, בה

והד� , "פתח"א והנה החלל שבו נכנסי� בני אד� אל החדר נקר .דלתותיה אולי יפתחו לפניו
 ".ואת הדלת סגרו 'וכו ויגשו לשבור הדלת" )י(ט, בראשית יט(כמו , "דלת"הסות� את החלל קרוי 

כלומר מאושר האד� המטה , "אשרי אד� שומע לי לשקוד על דלתותי יו� יו�"ועל זה אמר 
, עד שמרוב תאותו אליה שוקד על דלתותיה הסגורי� יו� יו�, לבבו לחכמה ואוהב אותה

ששומר מזוזות ביתה , "לשמור מזוזות פתחי"וזהו  .בונ� תמיד לבוא פנימה בפתחיהומת
ג� שיהיה שומר על  .שהדלת דבק בה� לראות א� יפתח הדלת ויראה החלל שבי� המזוזות

, והעושה כ� זוכה לבוא פנימה ולמצוא חכמה .המזוזה כדי שמיד שיפתח הדלת יכנס בחדר
ה� , "כי מוצאי מצא חיי�" )לה, משלי ח(ועל זה אמר  .נהוכשימצאנה מצא הסגולה היותר עליו

 .קרוב אליו ויעשה רצונו בכל קראו אליו' כי יהיה ה, "'ויפק רצו� ה", חיי הנפש וחיי עד
 .וזה הפירוש נכו�, "אשרי אד� מצא חכמה" )יג, ג משלי(וכאמרו 

בר יוד. בי� אד� לחברו תני לה "מילת חסדי�על ג"משו� . "ודע מה שתשיב לאפיקורוס"
והיה כמעי� המתגבר מלא שכל ובינה , כי באה החכמה אל לבו, כפי מדתו שהיה בעל לב טוב

כחו גדול למשול בשכלו ובבינתו , ולכ� השקוד ללמוד תורה עד שזכה להיות כ� .ודעת קדושי�
שעליה�  ,הממציאי� טענות מדוחי� לחזק דעותיה� הנפסדות, ולהכריע את האפיקורסי�

שנאמר על כת , "כל שפתי חלקות לשו� מדברת גדולות' יכרת ה" )ד, תהלי� יב(ה "אמר דוד ע
ועל כ� כנה דבריה�  .ועל אמונתו בכח שכל� ובינת�' האפיקורסי� המדברי� גדולות על ה

שבכל מקו� שיכנו ספרי , "ג� נעול"כמו שאמרנו בפתיחתנו הראשונה לספר , "לשו�"במלת 
ולפי  .צוחי�יקשי� וניוטענות וה ,ונה על מאמרי בינהוהכ, "לשו�"במלת הקדש הדבור 

אשר אמרו " )ה, תהלי� יב(סמ" ופירש ', לדבר תועה על ה, שהאנשי� האלה נשעני� על בינת�
לפי , "לשו� מדברת גדולות"כלומר זוהי שאמרתי  ".?מי אדו� לנו ,ללשוננו נגביר שפתנו אתנו

 . "?מי אדו� לנו"וזהו  .בלשונ� ובטענותיה� לכחש בכלשה� אלו אשר אמרו להתגבר 

ועל זה , כי יכנסו דבריה� בלבב�, והנה חלושי הדעת השומעי� דבריה� נפצעי� בנפשותיה�
כלומר יש רשע מבטא רע בשפתי� , "יש בוטה כמדקרות חרב" )יח, משלי יב(אמר שלמה 

וכמו  .שי� פצע וחבורה בגו�ודבריה� דומי� למדקרות חרב העו, להשחית נפשות עניי הדעת
שיל" אל חכמי� היודעי�  ?�ומה היא רפואת .ככה פצעי הנפש, שפצעי הגו� צריכי� רפואה

 ".הבל ה� ואי� בה� ממש"ובבינת� הגדולה יבינוהו שהדברי� ששמעו , להשיב לאפיקורוס
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כלומר דברי בינות של חכמי� ה� מרפא לנפש שקבלה , "ולשו� חכמי� מרפא"וזהו שחת� 
 מילת חסדי�ואי� ג. "לשו�"ולכ� ג� בפסוק זה הזכיר מלת  .פצעי� מבטוי דברי� של הרשעי�

ועליו נאמר  .י לשונו"למעלה מזה להשיב הנפש הנדחת אל אלהיה ולהאירה באור החיי� ע
כלומר הוי שקוד על דלתות החכמה  ".חכ� בני ושמח לבי ואשיבה חורפי דבר" )יא, כז משלי(

כי על ידי" אשיבה , "משמח את המקו�" 'ורק וכדתנ� בפ, ב וישמח לביותזכה להיות חכ� ל
ויתגדל כבוד שמי� , כי ברוחב לבב" תדע להשיב לאפיקורוס המחרפני בלשונו .חורפי דבר

שהמתנות הגדולות  "מילת חסדי�ועל ג"וכבר אמרנו בבבא . ג� תציל רבי� משחת, באר�
ועל כ�  ".ע� חסיד תתחסד" )כו, תהלי� יח(ב כדכתי', שזוכי� לה� חכמי לב ה� דרכי חסדי ה

כלומר לפי  ".תשועת" כאמרת"' ויבואוני חסדי" ה" )מא, קיט תהלי�(ה "בקש המל" דוד ע
כאשר הבטחת  "יבואוני חסדי"", וכמו שהזכיר בפסוקי� שלפניו, שהייתי שקוד על תורת"

וא� יהי לי כ� אדע להשיב  .כי תחנני דעה בינה והשכל להיות כמעי� המתגבר, לעושה כ�
ואמר עוד  ".ואענה חורפי דבר כי בטחתי בדבר"" )מא, תהלי� קיט(וזהו שסמ" ואמר , לאפיקורוס

ואדברה בעדותי" נגד מלכי� ולא ', ואל תצל מפי דבר אמת עד מאד וגו" )מג(מב, תהלי� קיט(
ודע מה שתשיב ", א ב� ער""והוא עצמו מה שאמר ר, והעניני� מעידי� זה על זה ".אבוש

 ".לאפיקורוס

' ולאו למימרא שיעבוד עבודת ה .תני לה "על העבודה"משו� . "ודע לפני מי אתה עמל"
דזוהי משנה , "לא המדרש עיקר אלא המעשה"לפי ש ,לקיי� המצות ולהזהר מ� העבירות

כשתדע בחכמת , אלא הכי קאמר כשתעשה המצות תעש� בטוב לב ובשמחה .שאינה צריכה
, דברי� כח(ועל זה נאמר בתורה  .כלומר לפני מי אתה עומד ומשמש, מי אתה עמל לבב" לפני

בר שהיה יוכפי מדתו ד ".אלהי" בשמחה ובטוב לב מרוב כל' תחת אשר לא עבדת את ה" )מז
והיה , ומרוב תבונותיו היה כבוד הש� ומוראו ידועי� תמיד ללבו, חכ� לב ומעי� המתגבר

, משלי ב(ועל זה אמר  ".הנכבד והנורא הזה ש�ה" )נח, דברי� כח(שמח בעבודתו שזכה לעבוד את 

ודע "וכנגדו אמר  .שהיא הבטחה לשוקד על התורה, "ודעת אלהי� תמצא' אז תבי� יראת ה" )ה
לא יתעצל בעשיית  ;כי כשידע זה בידיעת לב לא יהיה עמלו עליו לטורח, "לפני מי אתה עמל

וגבי תורה לא  .וכל שכ� שיפרוש מ� העבירה .ולא יעשנה כמצות אנשי� מלומדה, המצוה
ואי� ידיעה יותר , היא' דהיא גופה יראת ה, איצטרי" למיתני דע לפני מי אתה עוסק בתורה

שבכל רגע מתבונ� בנוראותיו ובגדולותיו של יוצר , גדולה מידיעת העוסק בתורה לשמה
שתהיה עמלו ועבודתו  אבל על המעשה שפיר תני .ישרי� משמחי לב' ופקודי ה, ה"בראשית ב

וכדתניא בספרי שכתבנוהו . וא� יעשה כ� יהיה שכרו כפול ומכופל, בדעת אלהי� ובשמחה
 .'וכו "אלא הוו כעבדי�"בבבא  רק קמאבפ

לכאורה נראה שמדבר על עבודה . "ומי הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך"
, "עבודה"כ דמקרי "ואעפ, אושיזכור כי יש שכר טוב בעמלו לעול� הב, לקבל פרס ל מנתע

וכלהו בבי ה� דברי חסידות שאי� למעלה  .א ב� ער" לחכמי לב"אינו עני� למשנה זו ששנה ר
 ,"לקבל פרס ל מנתשלא ע', אלא הוו כעבדי� וכו"ותנ�  ?ואי" יסיי� בעבודה בשביל שכר, מה�

א שמי� ויהי מור"והיה אפשר לפרש מאמר זה כדוגמא ששנה אנטיגנוס ? והיינו מאהבה
בעת , ופירשנו דאפילו חכ� לב העובד מאהבה צרי" למורא שמי� ופחד אלהי�, "עליכ�

והכא  ".א� לילות יסרוני כליותי" )ז, תהלי� טז(וכאמרו  .ותערב שמחתה, תחש" נפשו מ� האור
כ "כ צרי" שידע ג"אעפ, פ שהגיע למעלת השקידה וזכה לחכמת לב"שאע, א ב� ער""נמי שנה ר

והסתכל "דומה למשנת רבי , מלאכתו הדורש על מעשיו והמשל� לו שכר פעולתומי הוא בעל 
ידע , שא� יקרנו עת יגו� וחש" ויתקפנו יצרו ".וכל מעשי" בספר נכתבי�', בשלשה דברי� וכו

והרב . ונפרע מעוברי רצונו, ה משל� טוב לעושי רצונו"י ההסתכלות בשלשה דברי� שהקב"ע
ותו לא , "ומי הוא בעל מלאכת""י מוגה דגרס "אוסח צא בנכתב שמ, ל"ט ז"ספות יובעל תו

ודע "דכבר שנה  ,אלא שיהיה המאמר כפול .ולנוסחא זו אי� אנו צריכי� למה שפירשנו .מידי
ואפשר לפרש דהכי קאמר  !והיא היא ?"מי הוא בעל מלאכת""ומה צור" ב, "לפני מי אתה עמל

א� " )ז, איוב לה(וכדר" , בער" האדו� אשר אתה עמל לפניו, שאל יקטנו מעשה המצות בעיני"
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ומלאכה גדולה ', ותורותיו נשגבי� ויקרי� בעיני ה' אבל דע כי מצות ה ".צדקת מה תת� לו
יז בכל תהיה זהיר וזר י כ�"וע, האדו� שמלאכת" שלו היא, והוא בעל מלאכת", אתה עושה

 .דבר
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  משנה טו
י ַטְרפֹון אֹוֵמר ה, ַרּבִ ָלאָכה ְמֻרּבָ ָכר , ְוַהּפֹוֲעִלים ֲעֵצִלים, ַהּיֹום ָקֵצר ְוַהּמְ ָ ְוַהׂשּ

ה ִית ּדֹוֵחק, ַהְרּבֵ   : ּוַבַעל ַהּבַ

ל� ואחר ששנה רבינו דברי התנאי� הראשוני� והאחרוני� שדברו כ. "רבי טרפון אומר"
וראה שה� דברי� קדושי� ומשניות חסידי� , "מילת חסדי�געל התורה ועל העבודה ועל "

וביותר שלשה דברי� שאמר כל אחד מתלמידי רב� , שאי� כל בני אד� יכולי� לעמוד בה�
במה יזכה נער כמוני את "ופ� יאמר האד�  ;שה� ראויי� לחסידי� ולחכמי לב, יוחנ� ב� זכאי

וד את האל הקדוש והנורא הזה ומי יוכל לעב ?לשמור את כל הדברי� אשר צונו, ארחו
לכ� קבע באחרונה  .ויוסי� להתרחק מ� האמת, ויתיאש מ� הרחמי� "?בעבודה תמה כזו

, והקטי� כח האד� ומעשהו, טרפו� שהגדיל ג� הוא מעלת התורה והעבודה' משנתו של ר
 .ויתקרב לאלהיו בנפש חפצה ויעשה טוב כפי כחו וטוב לו, והודיע שלא בעבור כ� יר" לבבו

 .וכדאפרש

כי בו כולל כל מה שיעלה על דעת ר" הלבב לדבר בעני� , המשל הזה נכבד .'וכו "היום קצר"
לבעל הבית ששכר פועלי� לבנות לו בני� גדול ביו� , כי המשיל עבודת האד� לאלהיו .זה

וקבע לה� שכר  ].יח, עיי� שופטי� יד, השמש[ ושישלימוהו טר� יבוא החרסה, החור� הקצר
] ב[שהיו� קצר  ,האחד .אלא שארבעה דברי� מעכבי� יש כא�, גדול בעבור מלאכת�

פירוש דוחק את , ובעל הבית דוחק] ד[, והפועלי� ששכר ה� עצלני�] ג[, והמלאכה מרובה
ופועליו רוצי� , ושא� יפנה יו� זה, רוצה שתשל� המלאכה ביומה, פ שהיא קטנה"ואע, השעה

ומי פתי יסור להיות נשכר  .לא ייטב בעיניו ולא ישל� לה� פעולת�, למחר להשלי� מלאכת�
כי הפועלי� העצלי� יודעי� שאינ� יכולי� לעשות  ?פ שקובע שכר הרבה"אע, לו למלאכתו

וכ� הוא . וכל מה שיעמלו ביו� זה לשוא יהיה כי לא יקבלו שכר בעמל�, ובטל התנאי, רצונו
ה הבטיח לשל� שכר הרבה לעושי "והוא ב, ה"המקו� בשבני אד� שכורי� לעבודת , בנמשל

כי צרי" להטות אז� ולקבל התורות החקי� והמשפטי� , אלא שהמלאכה גדולה מאד .רצונו
וצרי" להכניע יצרו עד שיכנסו דברי תורה בלבו שיביאנו , ויראתו' ודרכי ה, פ"שבכתב ושבע

שאי� לה�  מילת חסדי�כי גונוס� על זה דר, "על התורה"וכדפרישית בבבא , לידי מעשה
 .וכמו הדברי� ששנו החכמי� במשניות הללו ".מילת חסדי�ועל ג"וכדפירשתי בבא , שעור

, הזמ� שהאד� חי על האדמה קצר לעשות בו המלאכה הגדולה הזאת, שהיו� קצר ,וזאת שנית
ימי� בישישי� חכמה ואור" "ו )יב, איוב יב(, כי צרי" זמ� רב לקני� החכמה ולהפיק תבונות

כי יצר לב , שהפועלי� עצלי� לעשות את המלאכה הזאת, ורעה מזאת שלישית ".תבונה
פ" הוא עצל יולה .וזריז מאד לאסו� ולכנוס וכיוצא, ז ותאותיו"ונוטה לדרכי העוה, האד� רע

וא� , שצרי" להשלי� המלאכה ביומו בעודנו חי תחת השמש ,ורביעית .בטבעו בקני� החכמה
כי בעל הבית דוחק את השעה , לא יועיל לו מה שיעשה אחרי כ�, הללולא ישלימנה בחיי� 

פ "ולכ� אע ".והיו� לעשות� ומחר לקבל שכר�"  .)עירובי� כב(. ורוצה שיגמור מלאכתו ביומו
כי מי יוכל להשלי� המלאכה הגדולה הזאת עד תומה , אי� תקוה להשיגו, שמת� השכר הרבה

קו� יויהיה חכ� לב שהוא הת, קבל לבו טבע שניכי ההשלמה היא שיזכה שי ?בחיי� הללו
וכמעט אי אפשר  ".א ב� ער" אומר לב טוב"ר"וכדפרישית בבבא , הגמור והשלמת המעשה

ולפי שהשכירות אינה משלמת אלא לבסו� , לילוד אשה להגיע אל השלמות האחרונה הזה
ה חס ושלו� הנה כל מה שיעמול האד� בתורה ובעבודה יהי, כשתושל� המלאכה .)מ סה"ב(

ושתסבב לו , הרי לפני" כל מה שיוכל האד� להרהר על התורה והמצוה .לריק ולבטלה
קו� יודומה לזה מצינו בתפלת איש האלהי� שהתפלל על ת. להתיאש ולהתרחק מ� האמת

לפי שעכשיו  .וית� אלהי� את רוחו הטובה על כל בשר, שתשרה שכינה בתחתוני�, העול�
תשב " )ג, תהלי� צ(וכאמרו , � תקוה שיתק� עצמו ביומו הקצרשיצר לב האד� רע כמעט אי

 "ימי שנותינו בה� שבעי� שנה" )י, תהלי� צ(והתחנ� , "אנוש עד דכא ותאמר שובו בני אד�
ובפרט  ,הלא רוב ימינו יצר לבנו קשה ?כלומר אי" אפשר שבזמ� קצר כזה נתק� עונותינו. 'וגו



ן  174 ו נ ב ל ן  י   י

למנות ימינו כ� הודע ונביא לבב " )יב, תהלי� צ(ובקש , "ורהב� עמל ואו�"וכאמרו , בימי נעורינו
אז נביא לפני" לב , כאשר יוסיפו וימנו ימינו, כלומר א� ברוח" הטובה תוסי� דעתנו, "חכמה

א "וכמו שבארנו בפירוש דברי ר, קו� הגמוריכי לבב חכמה הוא הת .חכמה אשר אתה חפ� בו
כלומר עד מתי יהיו בני אד� ברעה ', וגו "ד מתיע' שובה ה" )יג, תהלי� צ(ולכ� חת� , ב� ער"

והחסד הוא האור הנלוה לישרי לב , "שבענו בבקר חסד"" )יד, צ( ?הזאת שיהיה יצר לבב� רע
ולא נהיה עוד , "נרננה ונשמחה כל ימינו"ואז  ".ודע מה שתשיב לאפיקורוס"כדפירשתי בבבא 
הוא היה אומר ב� חמש " )ה, אבות( ה בפירוש משנת"בעז ל זהועוד נדבר ע. בצרה ובמדוה לב

 . 'וכו "שני� למקרא

חזר להודיע שאי� , וכל השומע יחרד ויאמר נואש, טרפו� נשא המשל הזה על האד�' ולפי שר
אלא אתה ב� אד� חזק ואמ� אל  .וחלילה שיהיו דומי� ממש, המשל דומה לנמשל בכל פרטיו

 :פרשוכדא', וכו "הוא היה אומר"וכדקתני , תירא ואל תחת
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  משנה טז
ָלאָכה ִלְגמֹור, הּוא ָהָיה אֹוֵמר ה, לא ָעֶליָך ַהּמְ ּנָ ֵטל ִמּמֶ ה ֶבן חֹוִרין ִלּבָ . ְולא ַאּתָ

ה ה, ִאם ָלַמְדּתָ תֹוָרה ַהְרּבֵ ָכר ַהְרּבֵ ָך . נֹוְתִנים ָלְך ׂשָ ַעל ְמַלאְכּתְ ְוֶנֱאָמן הּוא ּבַ
ָתךְ  ֻעּלָ ַכר ּפְ ם ָלְך ׂשְ ּלֶ ׂשַ ּיְ ָכָרן, ְוַדע. ׂשֶ ן ׂשְ יִקים ֶלָעִתיד ָלבֹוא ַמּתַ ל ַצּדִ   : ׂשֶ

ולהודיע , חזר להוציא הדבר מלב� של בני אד�, טרפו� שאמר המשל' ר. "הוא היה אומר"
פ "שאע .כפי האמת אי� הדברי� דומי�, פ שכפי מחשבת האד� המשל דומה לנמשל"שאע

קר הנה לפי שאינו דומה לו בעני� חמישי שהוא עי, שבארבעה דברי� דומה המשל לנמשל
שחיי , האחד שהיו� קצר, ואול� החלקי� הדומי� ה�. לא ידמה אליו ג� בשאר הדברי�, הכל

וכמו שפירשנו , אמת שהמלאכה מרובה] ב[וכ� , האד� קצרי� להגיע אל שלמותו האחרונה
ז ימנעו את האד� מהזדרז "כי יצר הלב ומנהגי העוה, אמת שהפועלי� עצלי�] ג[ג�  .למעלה

אבל בעני� החמישי שבעל הבית דוחק ורוצה שביו� . אמת שהשכר הרבה וכ�] ד[', בודת העל
ולא אתה , לא עלי" המלאכה לגמור"כי  .לא כ� הדבר, הקצר ישלימו פועליו את המלאכה כלה

אלא לעשות מה , ה לגמור המלאכה כולה"ב 'כלומר לא שכר" ה, "ב� חורי� להבטל הימנה
וכל אחד צרי" לעשות מה , חב לב ובשאר הדברי�כי אי� כל בני אד� שוי� ברו, שבכח" לעשות
. שוי� ה� "אחד המרבה ואחד הממעיט א� מכוי� לבו לשמי�" .)פ מנחות קי"ע(, שבידו לעשות

אי� "מיהו תנא דיד� דלא תני  ".איזוהי דר" ישרה שיבור לו האד�"וכבר פירשנו עני� זה בבבא 
 .שמשמעו לא עלי" אלא על זולת", 'וכו "לא עלי""אלא , "ל" לעשות אלא מה שבכח" לעשות

יראה לי ', וכו "ולא אתה ב� חורי�"אלא  "ואי� אתה רשאי לבטל ממלאכת""וכ� לא שנה 
, שבמליצתו מלמדנו שני דברי� עמוקי� להבדיל בי� העבודה שהאד� עובד בתורה ובמצות

שהפועלי� צריכי� לגמור  ,האחד .למלאכת הפועלי� השכורי� לעשות מלאכה לבעל הבית
אי� הדבר כ� כי ' אבל בעבודת ה .רת�ווא� לאו לא ישל� לה� בעל הבית משכ, המלאכה

שעל זה ', וכו "והוי מחשב"וכמו שפירשנו בבבא , תשלו� המלאכה איננה בכח האד� כלל
פ שהאד� עמל וטורח לתק� "שאע ".יכי� צעדו' לב אד� יחשב דרכו וה" )ט, משלי טז(נאמר 

כי אי אפשר שיהפ" הלב לקבל טבע שני זולתי , י עזר אלהי�"השלמת הדבר הוא ע, ונפש
כי " )י, משלי ב(ואמר , "ית� חכמה מפיו דעת ותבונה' כי ה" )ו, ב משלי(וכמפורש , עליו' בחמלת ה

יעזר" ' אלא ה ".לא עלי" המלאכה לגמור"ועלה תני , "תבוא חכמה בלב" ודעת לנפש" ינע�
, ולא המלאכה מרובה "היו� קצר"שוב אי�  ,מר המלאכה איננו ביד הפועלי�וכיו� שג, מקדש

שא� מקדש ימיו לתורה ועושה מה שיוכל  .דיו זמנו, כי לאותו חלק המוטל על האד� לעשות
שהרי אי� לו ללמוד , "אי� המלאכה מרובה"וכ�  .עשה כל מה שבעל הבית מבקש ממנו, לעשות

הפועלי� העובדי� לבעל הבית כשגמרו מלאכת�  ,וההבדל השני. ולעשות אלא לפי כחו
שבצדקתו , פ שגמר מלאכתו"אע, והאד� בעבודתו לשמי� .מקבלי� שכר� והולכי� לה�

לא יוכל לומר גמרתי מלאכתי ומעתה , וחכמתו זכה שבאה החכמה אל לבו ונעשה חכ� לב
והיינו , סדי�מילת חיותר מוטל עליו להדבק בתורה וג ,אדרבה א� נגמרה המלאכה .אשב בטל

והוא שהתורה כמו , כלומר א� נעשית ב� חורי� ".ולא אתה ב� חורי� להבטל ממנה"דקתני 
ל טלא לכ" נהיית ב� חורי� שלא תצטר" עוד לעסוק בה ולב, מכתב אלהי� חרות על לוח לב"

ואומר "ודומה מליצה זו לאותה ששנינו בפרק אחרו�  .אלא מעתה חוייבת יותר, תלמוד"
שאי� ל" ב� חורי� אלא  .אל תקרי חרות אלא חירות ,ב אלהי� חרות על הלחותוהמכתב מכת

והיינו שבאה , שמי שהתורה חרות על לוח לבו .ה"וכדאפרש הת� בעז, "מי שעוסק בתורה
טרפו� שכמו כ� אי� אתה ב� חורי� להבטל ' ועליו אמר ר .החכמה אל לבו אז הוא ב� חורי�

וא� כ� אי� . בשמחה ובטוב לב' אדרבה כשתשל� המלאכה אז תחל חוב" לעבוד את ה .ממנה
בעל "ולא , "מרובה"ולא המלאכה שיעשה האד� , "היו� קצר"כי אי� , המשל דומה לנמשל כלל

כי באמת קשה על האד� , "הפועלי� עצלי�"האחד , לא נשאר אלא שני דברי�. "הבית דוחק
ואלה השתי� זה לעומת  .כי רב טוב צפו� לצדיקי�, "הרבההשכר "והשני ו, לעשות את שלו

כי א� היה נקל לאד� להטות לבבו  .שאילו לא היו הפועלי� עצלי� לא היה השכר הרבה, זה
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וא� כ� כל  .לא היה קבוע שכר הרבה לפעולתו, ולא היה יצרו קשה ונלח� בו, לתורה ולעבודה
א� למדת "ועל כ� אמר  .ר המלאכהלא בשביל גמ, עצמו של השכר הרב הוא בשביל עמלו

ונה שלמד וואי� הכ. כלומר כפי רוב עמל" כ� רוב שכר". "תורה הרבה נותני� ל" שכר הרבה
שא� יש לו רחב לב יותר מה� וילמוד ביו� אחד יותר , הרבה הלכות יותר ממה שלמדו חבריו

 ).קי מנחות(ו שנינ ל זהשע, אינו ראוי שיקבל על זה שכר יותר, ממה שילמדו אחרי� בחדש
לומר ל" שאחד המרבה ואחד  ,ונאמר בעולת העו� ריח ניחח ,נאמר בעולת בהמה ריח ניחח"

ולכ� , ומיירי שבעל עולת הבהמה יש בידו יותר ממה שיש ביד בעל עולת העו�. 'וכו "הממעיט
א� "אבל . וכ� הוא בער" משקל בינת הנפשות, שכל אחד עשה את שלו כפי ערכו, שניה� שוי�

קדשת הזמ� לתורה להגות בה יומ� ]ה[שפנית מדרכי יצר" ו, היינו זמ� רב, "דת תורה הרבהלמ
כי השכר הוא לעומת העמל מה  .פ שלא הגעת לחכמת לב"אע, הרבה נותני� ל" שכר, ולילה

ב� חורי�  הואי את, "לפו� צערא אגרא" )ה, אבות(וכדתנ� , שעמלת בשביל לעשות רצו� קונ"
  .להבטל ממנה

  שכר התורה והמצוות הוא לעול� הבאעיקר 

, תני תרתי לפו� דפרישית שמדבר ע� כל אד� .'וכו "ודע שמתן שכרן' ונאמן הוא וכו"
תמיד לטרוח לכבוש  �אלא צריכי, שרבי� אינ� זוכי� לחכמת לב שיעסקו בתורה בשמחה

שהיא המתנה הגדולה שאי� , ויש אחרי� שזוכי� לאור תורה .יצר� ולעסוק בה לש� שמי�
נחלתי עדותי" " )קיא, תהלי� קיט(וכאמרו , "ודעת לנפש" ינע�" )י, משלי ב(כדר" , למעלה הימנה

, תהלי� קיט(, "שש אנכי על אמרת" כמוצא שלל רב" )קסב, תהלי� קיט(, "לעול� כי ששו� לבי המה

ומקראות כיוצא בה� המורי� על רוב שמחת הלב , "וכס�טוב לי תורת פי" מאלפי זהב " )עב
שהכל לפי , דע כי אי� משא פני� בדבר, ואתה שלא הגעת למדה זו .י נחלת האור"בתורה ע
כי נאמני� " )יג, נחמיה יג(כמו , לשל� ל" שכר פעולת" "נאמ� הוא בעל מלאכת""כי  .החשבו�
ות צדק ומשפט לשל� שכר פעולת כביכול נאמ� הוא לעש, ו"פ] אבות[וכדאפרש ב "נחשבו
וא� אתה תגיע  .פעולתו גרמה לו, )כו, קהלת ב(" חכמה ודעת ושמחה"ומי שזכה ל .האד�

וכמו , ואז תהיה מלאכת" נגמרת, פניו ג� אלי" ויחנ"' יאר ה, למקומו בפעולותי" הטובות
קנה לו "א שית בבביוכדפר, ז"וזהו השכר הטוב בעוה .הוא' שאמרנו למעלה שגמר הדבר מיד ה

 .)ברכות יז(שאמרו עליו , ז זוכה לחיי הנפש"ואמרנו שג� בעוה ".ב"דברי תורה קנה לו חיי העוה
ושמא תאמר ". והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה"וכ� שנה על זה ". עולמ" תראה בחיי""
ה� לסבול תלאות , וכל ימי היו חיי צער. לתהו יגעתי, א� אי� צדקתי כדאי לקבל השכר הזה"

ודע כי מת� "על זה אמר  ".וה� עמל היצר אויבי בנפש שנלחמתי בו יו� יו�, ומקרי עול� הזה
ולא , עושר וכבוד ל� הזהממ" בעו' כלומר לא בעבור שמנע ה, "יד לבאת� לעשכר� של צדיקי

כי כבשת יצר" לעשות רצו� , שבי� כ" צדיק גדול אתה .אבדה תקות", נחלת שמחת לב בתורה
וכל מעשי" הטובי� כתובי� בספר ליו� אחרו� , ולמדת תורה הרבה ושמרת מצוותיו, קונ"

והוא השכר , כי מת� שכר� של צדיקי�, ולת" לפני"וש� שכר" את" ופע ,ל� הבאותזכה לעו
שאי� אתה יודע מת� שכר� של ' וכדפירשתי בבבא והוי זהיר וכו, הקבוע על כל מצוה ומצוה

והל" ", ל� הבאאלא לעו :)קידושי� לט(" שכר מצות בהאי עלמא ליכא"ד, ז"איננו בעוה, מצות
  :ומנחל עדניו ישק" "לפני" צדק"

  בב  סליק פרקסליק פרק
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  שלישיפרק 

   משנה א
ן ַמֲהַלְלֵאל אֹוֵמר ה ָבא ִליֵדי , ֲעַקְבָיא ּבֶ ה ְדָבִרים ְוֵאין ַאּתָ לׂשָ ׂשְ ל ּבִ ּכֵ ִהְסּתַ

ע. ֲעֵבָרה אתָ , ּדַ ה הֹוֵלךְ , ֵמַאִין ּבָ ין , ּוְלָאן ַאּתָ ן ּדִ ה ָעִתיד ִלּתֵ ְוִלְפֵני ִמי ַאּתָ
ּבֹון אתָ . ְוֶחׂשְ ה ְסרּוָחה, ֵמַאִין ּבָ ּפָ ה הוֹ , ִמּטִ ה , ֵלךְ ּוְלָאן ַאּתָ ִלְמקֹום ָעָפר ִרּמָ
ּבֹון. ְותֹוֵלָעה ין ְוֶחׂשְ ן ּדִ ה ָעִתיד ִלּתֵ ָלִכים , ְוִלְפֵני ִמי ַאּתָ ִלְפֵני ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ

רּוְך הּוא דֹוׂש ּבָ   : ַהּקָ

על התורה "לאחר ששנה רבינו משנת� של ראשוני� שדברו . "עקביא בן מהללאל אומר"
דברי� עמוקי� ודרכי� נשגבי� שאי� כל אד� יוכל לעמוד , "י�ועל העבודה ועל גמילות חסד

שאל יבהל , טרפו� באחרונה לחזק לב האד�' ומטע� זה עצמו קבע משנתו של ר, עליה�
תעמודנה לו צדקתו ותורתו שפעל , פ שלא הגיע למעלת חכמי לב"וידע שאע, בשמעו כל אלה

שהזכיר שלשה דברי� , ב� מהללאל חזר ושנה משנתו של עקביא ;כפי כחו להנחילו חיי עול�
', והסתכל בשלשה דברי� וכו"פ שכבר שנה למעלה "ואע .צל מ� החטאנשיתבונ� בה� האד� וי

ההיא דהת� נשנית לחכמי� היודעי� להתבונ� בכל אלה . 'וכו "דע מה למעלה ממ" עי� רואה
שה� דברי� וכיוצא , לדעת רוממות ההשגחה העליונה, ולצר� ידיעה אל ידיעה, דברי�' הג

, וכמו שבארנו דמיירי בעובד מאהבה', וכו "והוי מחשב הפסד מצוה"ולכ� נשנו אחר  .צחי�
שא� , י� ומוראו על לבוהכדי שיהא פחד אל, דברי�' כ להסתכל בג"ועלה קאמר שצרי" ג

ה על "וכמו שאמר דוד ע, י מורא שמי�"שיוכל לעמוד כנגדו ע, יקרנו עת יגו� שיתקפנו יצרו
דברי� ]ה[כי שלשה , ומשנתנו שנוייה לכל אד�. "לנגדי תמיד' שויתי ה"  )ח, תהלי� טז(עני� זה 

 .וכדאפרש, אפשר לכל אד� ההול" בתומו להסתכל בה� ולדעת�, שנזכרו בו

  להתבונ� שלא נברא האד� לש� תענוגי הגו!

הסתכל בשלשה דברי� "כ "ששנה ג )ב, אבות(במשנתו של רבי . "הסתכל בשלושה דברים"
, בלשו� הקודש "התבונ�"בארמית כמו  "הסתכל"פירשנו שמלת ', וכו "דע מה למעלה ממ"' כוו

התבונות שיפיק ] י"ע[ו, י ההתבוננות בשלשה דברי� הללו"לפי שע, "דע"ושעל כ� חזר ואמר 
מאי� באת "מה שאי� כ�  .ואז תעמודנה לו שלא יבוא לידי עבירה, מה� יגיע לכלל ידיעה ברורה

ודוחק לומר . "הסתכל ודע"לא יתכ� לומר , שה� דברי� המתבררי� בחוש, "הול"ולא� אתה 
שהרי , תני לה דבההיא שיי" הסתכלות וידיעה "לפני מי אתה עתיד לית� די� וחשבו�"דבשביל 

כלות של תולכ� יראה לי שיש בדברי� הללו שחשב עקביא הס. תני "הסתכל בשלשה דברי�"
וג� יהיה פחד , יכל� בפני עצמו ללכת בדר" חטאי�, ויוא� יתבונ� בה� האד� כרא, חכמה

והכי פירושא א� יפת" יצר" ללכת בדרכי לב" לאכול ולשתות ולהתענג  .י� לנגד עיניוהאל
הסתכל בשלשה דברי� הללו ואי� ", וידמה לנגד עיני" כי לכ" נבראת, ככל אשר תמצא יד"

ה בתורה "ב 'יא לעבוד את הכי מה� יתברר ל" שעיקר יצירת" ה, "אתה בא לידי עבירה
שהרי ברור לכל שהאד� הוא הנכבד  .ולפרוש מתענוגות בני אד� שה� תחת השמש, ובמצות

וראיה על , משכיל ומבי� וכיוצא, הול" בקומה זקופה, כי הוא לבדו חי מדבר, מכל יצורי מטה
 �לי חייומשתמש בדוממי� ובצמחי� ובבע, באר� 'דולתו שהרי הוא מושל בכל מעשה הג

ושבעבור , ואילו נברא לבד בשביל מנהגיו תחת השמש כמו החיה והבהמה .להנאתו ולטובתו
כמו נפשות שאר הבעלי חיי� , כ� נטועה בו נפש אד� בשכל ובבינה שישתמש בה לצרכי גופו

היה ראוי שיהיה הגו� הנכבד הזה יותר מתעלה בטבעו מגופות , שנתנה לה� לתשמישי חול
 �ואנו רואי .להיות לאות כי הוא המושל בכול�, ה� בגויעתו, הוייתוה� ב, שאר הבעלי חיי�

ואי� כ� , כי יצירתו מטפה סרוחה, ההיפ" כי גו� האד� נבזה מגופות כול� בשתי הדברי�
וכ�  .ג� זרע הבהמה אי� בה סרחו� כזה .הצמחי� שמתהוי� מגרגרי הזרע שאינ� מסריחי�
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וא� יוטל על פני השדה , שועלה צחנה ובאלפי שנבלת האד� מ, במותו צרי" להקבר באר�
, ריח רע ל כ"כשימותו שאינ� מעלי� כ בעלי החיי�ואי� כ� האיל� כשייבש או  .יפסיד האויר

ואילו נברא האד� בעבור מעשה הגו� לאכול ולשתות  .ולכ� תהיה נבלת� על פני השדה
אלא  ?המושל בה�מדוע היה גופו לבז בהיותו הנכבד מכל הגופות ו, ולעשות כשרירות לבו

והוא , לעשות מעשי� הפוכי� מדרכי גופו, דת האד� הוא בעבור החכמהיברור הדבר שעיקר ל
, ולכ� נברא גופו נבזה ושפל .ויל" בדרכי התורה והמצוה, שיקדש עצמו מדרכי התאוה

וטר� באה הנשמה אל קרבו ואחרי צאתה ממנו נחשב , "כלי אי� חפ� בו"להראותו כי הוא 
ואיננו רק בעבור הנפש העליונה , והול" למקו� עפר ותולעה, טפה סרוחה, וכאפסהגו� כאי� 

ומי שיתבונ� בדבר זה היטב . ובעבור כבוד נפשו הוא מושל בכל נבראי מטה .הנטועה בה
ולפי שהדבר ניכר . ויטה לבבו לתורה ולחכמה, ימאס בחטאי� ודרכי היצר, ויעיי� בכל פרטיו

ידע כבוד נשמתו שהיא עליונה מאד ממעלת נפשות , ו� גופוהנה כשיתברר לו קל, פוכוימה
ויבי� כי א� יחטא עתיד לית� את הדי� לפני , י� על מעשיההושיפקוד האל, בעלי החיי�שאר 

ולפי פירושנו זה יועיל ההסתכלות הזה להציל את . ה וכדאפרש"מל" מלכי המלכי� הקב
ל ושאר "ע מברטנורא ז"ש� של ראבל לפי פירו .ולקרבו לידי זכות, האד� מכל העבירות

והמסתכל שהול" , שהמסתכל שבא מטפה סרוחה ניצול מ� הגאוה, ל"מפרשי המסכתא ז
והמסתכל שעתיד לית� די� וחשבו� ניצול מ� , למקו� עפר רמה ותולעה ניצול מחמדת הממו�

שהרי כשיסתכל לבד שעתיד לית� את הדי� ינצל  ?קמייתא למאי צריכי .יקשה תרתי, העבירה
והלא אינו  ?ועוד א� בא מטפה סרוחה מאי הוי. ובכלל זה הגאוה וחמדת הממו�, מכל רע

י שיסתכל שהול" "ג� לא הבנתי למה ע. כ טפה סרוחה"מתגאה אלא על אד� שכמותו שבא ג
וג� לא . ניו אחריולמקו� רמה ותולעה לא יחמוד ממו� הצרי" לו בימי חייו ולהנחילו לב

  ".שעתיד להיות רמה ותולעה"ולא  "למקו� רמה ותולעה"יתיישב למה שנה 

  הוא עתיד לית� את הדי�, וא� יחסר מה�. האד� מעותד לעשות דברי� גדולי� וחשובי�
  חכמה' יש לו לאד� להתפלל שיעניק לו ה

כ שהוא עתיד "י� גיב, שכשיסתכל מאי� בא ולא� יל" .ולפו� דפרישית כולה חדא מלתא היא
ודומה לזה . ה על מעשה ידיו"ב 'ולכ" הפקידו ה, שהרי לכ" נוצר, לית� די� וחשבו� על מעשיו

, בו הוכיח שלמה למלכי אר� שיאהבו חכמה, שהעתקנו"] חכמת שלמה["כתוב בספר החכמה 
, �ג� אנכי אנוש ימות כמות כל אד" )ח(י� בפסוק' פרשה ז(ואמר , והביא עצמו למשל ולמופת

נקפאתי , רקמתי בבשר בבט� אמי תשעה ירחי� .מתולדות אד� הראשו� הנוצר מ� האדמה
נפלתי על האר� , אחרי הולדי שאפתי רוח שהיא לכלנו .מזרע ד� האד� בחמדת המשכב

כי  .לתי בסדיני� בדאגה רבהתוח .הרימותי קולי הראשו� בבכי ככל הנולדי�, הנושאת כל יצור
וג� עני� אחד לה� לצאת , אבל עני� אחד לכל לבוא בחיי� .דתואי� למל" ראשית אחר במול

ותיקר בעיני משבט  .קראתי ורוח החכמה באה אל קרבי, לכ� התפללתי ותנת� לי דעת .ממנו
כי ג� מפשוט� יבי� כל אחד שהודיע כי בני� גו� , ולא אארי" בפירוש הדברי�. 'וכו "וכסא

ואפילו המל" אי� לו יתרו�  .לדיו דאגה רבהוהרכבתו החלושה תסבב ליו, האד� מטפה סרוחה
כי ג� הוא למקו� רמה , וכ� אי� לו יתרו� עליה� בצאתו מ� החיי�, בתולדתו מ� הפחות שבע�

אלא , להיות מל"' הבי� כי לא בעבור יתרו� גופו נשאו ה, ולפי שראה ובח� זאת .ותולעה יובל
ל לב טהור זולתי א� יתננה לו וומי ינח .בעבור כבוד נפשו בלכתה בצדק ובכשרו� המעשי�

לכ� התפלל אל  .'וכו "ודע מה שתשיב"וכדפירשתי בבבא , י שתבוא חכמה אל לבו"ע, י�ההאל
 )ד(סוקי� בט פ"פ(וכ� אמר ש� בתפלתו  .יקרא ותבא רוח החכמה אל קרבוו, וית� לו דעת' ה
, בל בצדקלמע� ישפוט ת .למשול על כל נפש חיה אשר עשית, ואת האד� כוננת בחכמת""

כלומר לא בעבור כבוד גופו נתת לו הממשלה ', וכו "ת� לי החכמה היושבת .וידו� בישרת לבב
אלא בעבור כבוד נפשו העליונה שיעשה צדק ומשפט , על כל נפש חיה אשר עשית כי מה הוא

בר על זה יפה שנה יולפי דתנא דיד� ד. על כ� חנני ברוח" הטובה ות� לי חכמה ומדע .ומישרי�
להוציא , כלומר התבונ� היטב בשלשה דברי� שאגיד ל", "והסתכל בשלשה דברי�"

אפילו , ואז אי� אתה בא לידי עבירה .עד שתהיינה ידיעות ברורות, מהסתכלות" דברי תבונות
ולב" אל ימהר להוציא העבירה , "תנצל כצבי מיד"כי , ישיא" יצר" לעבור אל תבא לידה ממש
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ה זכר בשירו ג� הוא כדמות הדבר "ל" עמודוד ה. " ולעומת"לפועל בהיות שלשה אלה לפני
מפי עוללי� ויונקי� ', אדונינו מה אדיר שמ" בכל האר� וכו' ה" )ג(ב, לי� חתה(באמרו , הזה

ולא אפרש השיר כלו שלא אצא מדר" , "יסדת עוז למע� צוררי" להשבית אויב ומתנק�
, על כח עליו� הנשגב מדרכי הטבע הנחתו בכתבי הקדש "עוז"ולבד ארמוז שמלת  .הפירוש

וכ� לעשות גבורות ונפלאות כמו משה , י� בשכל ובתבונההכשיחול על אנשי קדש רוח אל
אי" האד� הנבזה בגופו יותר מכל הבהמה , ועל זה התפלא המשורר האלהי. ויהושע וחבריה�

וזכר  .כמו האנשי� שזכרנו וחבריה�, מעותד לעני� האלהי לעשות נוראות בכחו ,והחיה
, כשנולדי� נגמרה צביונ� בעלי החיי�שהרי כל , כ דומה למשנתנו"שפלותו בעני� אחר ואעפ

שור או כשב או עז " )כז, ויקרא כב(וכאמרו , � בשני� ה� בצאת� לאויר העול�אומה שיהיו כבו
אבל צרי" שיגדלהו , אי� בו ג� מנהג אנושי ?האד� שבהבראו במה הוא נחשב דלב, "כי יולד
מפי עוללי� " )ג, תהלי� ח(ועל זה אמר  .ושאר מנהגי התינוקות המאוסי�, קהיעל ח מניקתו

] כא, עיי� ישעיה מח: אמר המגיה[ כלומר מאות� שהיו עוללי� בנזילות. "ויונקי� יסדת עוז
ואמר  .יסדת עוז בעולמ" שעל יד� תראה עוז" וכבוד" וכמו שאמרנו, ויונקי� על שדי אמ�

להראות� כי , עשית כל אלה ,מכחישי� בתורת" ושנברא האד� לעבד"ה "למע� צוררי"" )ש�(
חר�  "להשבית אויב", ותורותיו' ללכת בחקי ה, דת האד� היא בעבור נפשו העליונהיעיקר ל

ישימו יד , שבראות� הנפלאות שתעשה בעוז" באמצעות האד� ;כפי מחשבתו "ומתנק�"' ה
מה , ירח וכוכבי� אשר כוננתה' וגו שמי" אראהכי " )ח( ד, ח(והחל לפרש דבריו באמרו . על פה

תמשילהו במעשה ידי" כל , תעטרהווהדר י� וכבוד הותחסרהו מעט מאל', אנוש כי תזכרנו וגו
ואת הירח , כלומר כשאני בוח� שמי" הגדולי� .'וגו "צונה ואלפי� כול�, שתה תחת רגליו

והתבונ� שלא . וש ילוד אשהיפלא בעיני מעלת אנ, והכוכבי� הגופי� הגדולי� אשר כוננתה
על דבר  שו� הקדשבל "כונ�"רק אודיע" שמלת  .נת המשוררוומזה אנו למדי� כו, הזכיר השמש

שמתוק� להשארת  "כוננו ידי"' מקדש ה" )יז, שמות טו(כמו , המתוק� להיות מקבל עני� מה
וכוכבי� תק� לקבל וכ� ירח , שתקנו לקבל כח עליו�, "הוא עש" ויכוננ"" )ו, דברי� לב(, השכינה

, אלו הגופי� הגדולי� הנכבדי� בתכונת� לקבל אור� מ� השמש :ועל זה תמה. אור השמש
י� והדר הוכבוד רוח אל "י�הותחסרהו מעט מאל", בכבוד" "כי תפקדנו"רמה  "ומה אנוש"

וג� המשלת אותו בכל מעשה , ולא אוכל לפרש דבר זה פה ברחבה .היתרונות עטרת אותו
ל "הנ "מגדל הלבנו�"ובספרנו . וכל זה למע� היות שמ" אדיר באר� .רש בעני�וכמפו, ידי"

מזה אתה למד שהמשורר האלהי הזכיר החקיקה הזאת על גדולת  .בארנו הכל על מכונו
ושלמה בספרו הנזכר דבר ממנו על גדולת האד�  .והיות ממינו נביאי� ושרי קדש, האד�

 .כרו לקחת מוסר לעני� התורה והעבודהועקביא ב� מהללאל ז, שמחלציו יצאו מלכי�

  נשמה וגו!, בריאה כפולה

ואמר  .י הסתכלותו"מפרש מה ה� שלשה דברי� שיעשה ידיעות ברורות ע. "דע מאין באת"
והדר מפרש מאי� , "ולפני מי אתה עתיד לית� די� וחשבו�, ולא� אתה הול", ת� באדע מאי"

 "ואתה עתיד', ואתה הול" וכו, באת מטפה סרוחהדע כי ", והוי מצי למיתני בקצרה .'באת וכו
שהוא הגו� , כי מדבר ע� האד� כלו, ת דבר התנא ושתי� זו שמענוחואפשר לפרש כי א. 'וכו

ומשו� הכי  .לא הבשר והד�, כי השומע והמסתכל הוא צל� האד� וצורתו הפנימית .והנפש
, כבר היה במקו� הראשו� ,כי הבא ממקו� למקו� ".מאי� באת"אלא , "מאי� נהיית"לא אמר 

וכ� נשמת  .ויאמר ממקו� פלוני, "מאי� באת"וכבואו למקו� אחר ישאלוהו אנשי המקו� 
ומש� באה לצאת , ומש� באה למקו� אפל ליכנס בטפת הזרע, האד� כבר היתה במרומי�

כי מאז , חלילה לומר כ�, "ממה נבראת"או  "מאי� נהיית"לזה לא יתכ� לומר  .לאויר העול�
 ".ונשמות אני עשיתי" )טז, ישעיה נז(וכאמרו , נאצלה] בעול� הנשמות, מקד�: רת המגיההע[

 ".?ומאי� יבאו אלי"" )ג, לט ישעיה(כמו , הוא שאלת המקו� שבא עתה מש� "?מאי� באת"אבל 
והרוח תשוב אל " )ז, קהלת יב(וכאמרו , וכ� נשמת האד� אחרי הפרדה הולכת למנוחתה

ולפי שההסתכלות . "למקו� רמה ותולעה"ולא יתכ� לומר עליה , "י� אשר נתנהההאל
דע מאי� "שנה תחלה , ראוי לו לעשות על גופו ועל נשמתו, שיסתכל האד� מאי� בא ואנה יל"

וכ� יל" אל מקו� , ידע כי בא ממקו� טהור מאד, וכשיסתכל על נשמתו ".באת ולא� אתה הול"
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מה , תנה אותה לו כמו שנתנה ל""וכדאמרינ�  ,וא� ישיב זאת אל לבו לא יחטא, טהור מאד
, וכל זה כלל ברמז בשאלת מאי� באת, "הוא נתנה ל" בטהרה א� אתה החזר פקדונ" בטהרה

י שיסתכל בהתהוות גופו ולא� "ע, ועיקר ההסתכלות בדבר מעלת נפשו היא .ולא� אתה הול"
וא להפ" מההסתכלות כלומר ההסתכלות הזה ה, "מטפה סרוחה ?מאי� באת"ועלה קתני , יל"

, בעלי החיי�כי כמו שביאת נשמת" ממקו� נכבד מכל המקומות שבאו מש� נפשות  .הראשו�
ולא� אתה "וכ�  .נקט טפה סרוחה ו� הכידמש, וכדפירשית לעיל, ככה ביאת גופ" גרוע מה�

כי כמו שלכת נשמת" אל מקו� נכבד מכל המקומות  .פ" מהסתכלות הראשו�יה] הוא[ "?הול"
, כי תל" למקו� רמה ותולעה, ככה לכת גופ" גרוע מה�, בעלי החיי�או נפשות שיבו

האי מו .פושו הגדולה צרי" להקבר באר�ישגו� האד� בעבור צחנתו וע, וכדפרישית לעיל
בעלי דבהאי לא גריע מגופות של , "תולעהורמה  ,ומה אתה עתיד להיות"טעמא לא תני 

תבי� , סתכל על כבוד נפש" ושפלת גוית"תולכ� כש. שכול� נעשי� לסו� רמה ותולעה, החיי�
י� להיות מושל כל כל מעשה הועל כ� נתנ" אל, ל� הזהכי למע� עשות טוב ומישרי� באת בעו

ודי�  ,לתת חשבו� כי�וצרי, וכמו שהפקידי� שיפקיד המל" במדינה ה� תחת יד המל" .ידיו
ונוהג ברצו� , בעול� ככה אתה ב� אד� המושל .ודברי� לפני המל" מה עשו בממשלת�

, שהוא מל" מלכי המלכי�, דינ" מסור ליוצר נשמת", ובבחירה וקבע ל" תורה ומצות שתעשה
ושר " )יג, דניאל י(כמו שנאמר , כלומר מל" השרי� העליוני� שה� מלכי המלכי� אשר באר�

והוא , מכול�ותו הוהוא לבדו הקדוש והנבדל באל ".שר יו� באהנה ו" )כ, דניאל י(, "מלכת פרס
ולכ� הוא דיינ"  .הקדושי� והמתעלי� על הדברי� הטבעיי�, נת� ל" דרכי התורה והמצוה
אי" , והוא מלכ" שתת� לפניו חשבו� ממעשה ממשלת" באר�, הקדוש א� עברת על דבריו

ב� עזאי אומר כל הנות� "שנינו  )'תחילת פרק ו(ובמסכת כלה . היית נוהג ע� יצוריו ומעשה ידיו
ממקו� שאי� העי� יכולה , מליחה סרוחה ?מאי� בא, דברי� נגד עיניו שוב אינו חוטאארבעה 
? ומי הוא דיינו .עפר רמה ותולעה ?ומה עתיד להיות .למקו� חש" ואפלה ?ולא� הול" .לראות

דעקביא לא מנה אלא דברי� שבה� , ואיכא בי� עקביא לב� עזאי. "ה"הקב מל" מלכי המלכי�
ממקו� שאי� העי� יכולה "ולהכי לא קתני ברישא , בעלי החיי�שאר  גו� האד� גרוע מגופות

 .שכול� באו ממקו� שאי� העי� יכולה לראות, בעלי החיי�דבהא שוה האד� לשאר , "לראות
אבל ב�  .דבהא נמי שוה לכול� כמבואר למעלה, "ומה עתיד להיות"וכ� לא קתני הדבר הרביעי 

ממקו� שאי� העי� יכולה "תני נמי  ו� הכימש, עזאי יודיע שפלות גו� האד� על דר" כלל
להורות , "ומה עתיד להיות"וכ� תני נמי  .כלומר ממקו� טנופת מבית הסתרי�, "לראות

ולא� אתה "ומשו� דתני ומה עתיד להיות הוצר" למיתני גבי  .שישוב האד� לאפס ולתוהו
, ירח על פני השדהונבדל בזה מכל הנבראי� המושלכי� לשמש ול, למקו� חש" ואפלה "הול"

כ על "ויש ש� עוד תנאי� אחרי� שדברו ג. והברייתא הזאת ראיה לפירושנו. וכדפרישית לעיל
  .והב�, וכמו שבארנו, אבל דברי עקביא דר" אחר יש בה�, שפלות האד� כמו ב� עזאי
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   משנה ב
י ֲחִניָנא ְסַגן ַהּכֲהִנים אֹוֵמר ל ַמְלכּות, ַרּבִ לֹוָמּה ׂשֶ ׂשְ ל ּבִ ּלֵ ִאְלָמֵלא , ֱהֵוי ִמְתּפַ ׂשֶ

ָלעוּ , מֹוָרָאהּ  ים ּבָ ַרְדיֹון אֹוֵמר. ִאיׂש ֶאת ֵרֵעהּו ַחּיִ ן ּתְ י ֲחַנְנָיא ּבֶ ַנִים , ַרּבִ ׂשְ
ְבֵרי תֹוָרה יֵניֶהן ּדִ ִבין ְוֵאין ּבֵ ּיֹוׂשְ ב ֵלִציםֲהֵרי זֶ , ׂשֶ ֱאַמר , ה מֹוׂשַ ּנֶ , )תהלים א(ׂשֶ

ב ב ֵלִצים לא ָיׂשָ ְבֵרי תֹוָרה. ּוְבמֹוׂשַ יֵניֶהם ּדִ ִבין ְוֵיׂש ּבֵ ּיֹוׂשְ ַנִים ׂשֶ ִכיָנה , ֲאָבל ׂשְ ׂשְ
רּוָיה ֵביֵניֶהם ּנֱֶאַמר , ׂשְ ב ְיָי , )מלאכי ג(ׂשֶ ְקׂשֵ רּו ִיְרֵאי ְיָי ִאיׂש ֶאל ֵרֵעהּו ַוּיַ ָאז ִנְדּבְ

מוֹ וַ  ֵבי ׂשְ רֹון ְלָפָניו ְלִיְרֵאי ְיָי ּוְלחׂשְ ֵתב ֵסֶפר ִזּכָ ּכָ ָמע ַוּיִ ׂשְ ָנִים. ּיִ א ׂשְ . ֵאין ִלי ֶאּלָ
ּתֹוָרה ב ְועֹוֵסק ּבַ ּיֹוׂשֵ ֲאִפּלּו ֶאָחד ׂשֶ ִין ׂשֶ ָכר, ִמּנַ רּוְך הּוא קֹוֵבַע לֹו ׂשָ דֹוׂש ּבָ ַהּקָ , ׂשֶ

ֱאַמר  ּנֶ ָדד ְויִ , )איכה ג(ׂשֶ ב ּבָ י ָנַטל ָעָליוֵיׂשֵ  : ּדם ּכִ

  התועלת שבה�, מלוכה ושלטו�

שהודיע דר" סלולה לבני אד� , אחר שקבע רבי במשתנו דברי עקביא. "רבי חנינא"
ואי� בדרכו עמוקות וסתומות שלא יבינו� כי א� חכמי , שיסתכלו בו ולא יבואו לידי עבירה

שמדבריו למדנו כמה קשה  ,בי חנינאקבע אחריו משנת ר ;אלא כל המסתכלי� יבינוהו, לב
ה� נפתי� אחרי שרירות , פ שיש בכח� להסתכל ולהנצל מ� העבירה"שאע, היצר בלב האד�

ותחת שהיה לה�  .ועושי� תועבות גדולות ורמות יותר ממעשה החיות הטורפות, לבב� הרע
ושראוי לו לעשות מעשי� נכבדי� לכבוד נפשו , להסתכל כי האד� נכבד מכל הנבראי�

הנה ה� משפילי� לחשוב ועושי� מעשי� נבזי� אשר לא יעשו החיות , ממרומי�האצולה 
אבל טורפי� מה שאינו , כי החיות שה� ממי� אחד לא יטרפו ויזיקו זה את זה .הטורפות

אלא א� היה הדבר מסור , שמלבד שטור� ובולע מי שהוא נכרי לו, והאד� רע מה� .ממינ�
ולפי שצופה . יועיל ההסתכלות ולא שו� דבר ולא, "איש את רעהו חיי� בלעו"לרצונ� 

גזר בחכמתו העליונה והקי� מקצת מבני אד� להיות , ראה כל זה] ה"הקב[הדורות מראש 
נעשה גדר בעד פרצת  י כ�"וע, והטיל מורא המלכות על בני אד�, מלכי� ומושלי� על זולת�

. התועבות בלי מעצורהיו עושי� כל , כי לולא מוראה של מלכות המוטלת על הזדי�, הזדו�
לא , עשתה זאת' יד ה, וכל מי שיש בו דעת אד� יבי� כי היות מלכי� ומושלי� בעול�

לפי  .שנת� כזאת בנפשות האד� שיבחרו בסדר זה 'אלא הכל בגזרת ה, בהסכמת בני אד�
ונמנע ' ולכ� אתה ב� אד� הירא את ה .שראה וצפה שמבלעדי מורא מלכות לא יתקיי� העל�

כשתסבול עול מלכות , ור מורא מלכות שמי� שעתיד אתה לית� די� וחשבו� לפניומחטוא בעב
למה ועל מה הוק� גבר למשול במסי� "ותאמר , ה"אל תהרהר אחרי מדותיו של הקב

ולולא מוראה לא תוכל , אבל דע כי מלכות בני אד� דבר הכרחי בעול�, וכיוצא "וארנוניות
ולכ� צרי" , כמו"' � שאר בני אד� יראי� את הכי אי .להתקיי� באר� בעבור רשעת הזדי�

שלא תרד כבוד המלכות , שלא יהיה מרד במדינה, מלכות אתה להתפלל בשלומה של
 "כי בשלומה יהיה לכ� שלו�', וגו' והתפללו בעדה אל ה" )ז, כט(וכמו שאמר ירמיה , מגדולתה

 .וחתימת כל הדברי�, והוא מאמר אמת. והוא דומה לדברי רבי חנינא

אחר שסיי� רבי להודיע דברי הראשוני� שדברו על . "רבי חנינא בן תרדיון אומר"
ושנה , קבע דברי שאר התנאי� דמיירו נמי בהכי, מילת חסדי�התורה ועל העבודה ועל ג

ועל זה סובבי� , וכבודו' שדברו על התורה ועל מחשבת הלב ביראת ה �תחלה דברי מקצת
, הרביעי שעיקר משניותיו על העבודה ומעשה המצותכ סדר הפרק "ואח .המשניות שבפרק זה

 .ה"וכדאפרש בעז

  סימ� הוא שמזלזלי� בה, שני� שיושבי� ואי� ביניה� דברי תורה

רק ר פירשנו בפבכ. "שנים שיושבין ואין ביניהם דברי תורה הרי זה מושב לצים"
, "דר" אר� ע� למוד תורהיפה ת"דלעיל תנ� , שאי אפשר שיהיה אד� עוסק בתורה תמיד קמא
 )א, קהלת ג(, "עת לשחוק" )ד, קהלת ג(וסו� סו�  ".במיעוט שיחה במיעוט שחוק"שנינו  'רק וובפ
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ג דלאו "אע, "מושב לצי� רי זהה' שני� שיושבי� וכו"ומה ששנה רבי חנינא  ".ת לכל חפ�עו"
חה לא מיירי אלא כשה� יושבי� בטל ומדברי� שי, וכיוצא ר" אר�א� עוסקי� בד, כללא הוא

כ ה� עוזבי תורה נחשב "ואי� דבר מעכב ואעפ, דכיו� שדעת� פנויה לעסוק בדברי תורה .בטלה
שני� שאי� "ולא תני , "שני� שיושבי�"ויראה לי דמשו� הכי תני . וכמו שיתבאר, כמושב לצי�

כמו , מורה שקבעו ישיבת� במקו� אחד ועוסקי� זה ע� זה" יושבי�"כי , ביניה� דברי תורה
בקש יעקב לישב " )א, ר פד"ב(וכמו שדרשו ', וכו "מגוריוישב יעקב באר� " )א, לזבראשית (

יש לה� פעמי� רבות פנאי , ולפי שיושבי� כאחד .וכל ישיבה לשו� עכבה .)מגילה כא( ".בשלוה
ודאי שאינה נחשבת , הלכ" א� אי� ביניה� דברי תורה כלל .לדבר זה ע� זה בדברי תורה

 ;פ שאינ� דוברי� לצו� בפיה�"אע, ומקרי מושב לצי�, "מאסו' דבר הב"ו )ט, ירמיה ח(, בלב�
מודה אני " ):ברכות כח(וכלשו� זה אמרו  .מחשבת� ניכרת מתו" מעשיה� שה� אנשי לצו� בלב�

אני ' י ששמת חלקי מיושבי בית המדרש ולא שמת חלקי מיושבי קרנות וכוהאל' לפני" ה
 :יושבי קרנותמ] "ה"ד[ל "י ז"ופירש רש, "טלי�משכי� לדברי תורה וה� משכימי� לדברי� ב

וצרי" לומר שיודעי� לדבר בתורה ויש לה�  ".או עמי האר� שעוסקי� בדבר שיחה, חנוני�
שני� "ל כיוצא בזה אמר עו .אלא שהתורה בזויה בעיניה� ולכ� עוסקי� בשיחה, פנאי

 � לא כ�דא, "לבאר שחת וה� רצי�"ולכ� אמר עליה� ש�  ".יושבי קרנות"שהוא כמו , "שיושבי�
שחרית  ריאת שמעבק] ידי חובת תלמוד תורה[יוצא  � האר�שע ):מנחות צט(הא אמרינ� 

 .)עיי� סנהדרי� צט: אמר המגיה(ג� הוא , והוא הדי� אחד שיושב ועוסק בדברי הבאי תמיד. וערבית
ואשמועינ� דעונש� חמור מיחיד , שמעו� דלקמ� מיירו ברבי�' אלא דתנא דיד� ור .'בוזה דבר ה

וכל אחד יזכיר , ולתורתו' לתת כבוד לה ,עדי�וכי ראוי לבני אד� כשה� מתו .הבוטל מתורה
 .מיושב לבדו] יותר[רע ] זה[וכשאינ� עושי� כ�  .זה שואל וזה משיב, חבירו על דברי תורה

 .וכדאפרש במלתייהו, וכ� תנאי� אחרי� בפרקי�, י די� היחידח ב� חכינא"והדר תני ר

  "עצה", "דר�", "ל�"ההגדרות של 

והכתוב מדבר בכי האי גוונא שה� יושבי� יחדיו ואי� . "שנאמר ובמושב לצים לא ישב"
ממש  "לצי�"שא� תפרש  .אלא מבלי� ימיה� בדברי הבאי ושיחה בטלה, ביניה� דברי תורה

וכדר" התאר הזה כשנזכר בספרי , שמתלוצצי� ומדברי� דברי לצו� על החכמי� ועל חכמת�
אשרי האיש אשר לא " )א, תהלי� א(שהכתוב אומר  ;אי� לו עני� ע� מה שלמעלה ממנו, הקדש

הרי שלש חלוקות נזכרי�  ".ובמושב לצי� לא ישב, ובדר" חטאי� לא עמד, הל" בעצת רשעי�
וסמ" לה� לשו� , אמר לא הל" "רשעי�"ואצל  .לצי�] ג[חטאי� ] ב[שעי� ר] א[, בפסוק זה

, אמר לא ישב "לצי�"ואצל  ".דר""וסמ" לה� לשו� , אמר לא עמד "חטאי�"ואצל  ".עצה"
, "מרבה עצה מרבה תבונה"וכבר בארנו בבבא . והדבר צרי" פתרו� ".ישיבה"וסמ" לה� לשו� 

 .ואי� רע יותר מ� המסכי� בלב להרשיע, הדברי�שכל עצה היא הסכמת הלב לעשות דבר מ� 
ולכ� לא תמצא בכל  .לא שמסכי� בלבו לחטוא, אינו חוטא אלא מתגבורת יצרו "חוטא"כי ה

, "ואל תתחבר לרשע"וכבר רמזנו על זה בבבא . "עצת רשעי�"אלא  "עצת חטאי�"המקרא 
כדר" , לאחרי� לעשות רע על כ� יוע� ג�, ואמרנו כי בעבור שהרשע מסכי� בלבו כי נכו� דרכו

ועל תהלוכות  .והשומע לעצתו ג� הוא יסכי� במחשבתו כמוהו ".הוא זמות יע�" )ז, ישעיה לב(
ש� (, "ויתהל" חנו"" )כב, בראשית ה(כמו , לטוב ולרע "הליכה"מחשבת הלב נופל במקרא לשו� 

וכמו , רע מכול� "רשע"וכל תאר  ".ובעצת� הל"" )ה, ב כב"דהי(, "אשר התהלכתי לפניו" )מ, כד
העז איש " )כט, משלי כא(, "ורשעי� מלאו רע" )כא, משלי יב(, שיש בידי לברר מכל כתבי הקדש

והוא מי , "חוטא"למטה ממנו ה. ל כ� מסכי� על הרעהעו ,והנה הרשע חושב רע. "רשע בפניו
, ר" הטובהפ שאינו מסכי� על מנהגו ויודע כי נוטה מד"אע, שגבר יצרו עליו וחוטא בתאוותו

שיש בכל אחד מה� , ולפי שחוטא ביצרו הרי זה בעניני החכמה. כשירבה לחטוא יתואר חוטא
ל ע, והוא נוטה מדר" הטובה והול" בדר" סכלות, "וגוררת עו�"וכדפרישית בבבא , שתי דרכי�

מה שאי� , "דר""ולכ� הזכיר אצל חטאי� , משל שנוטה מדר" הקדושה והול" בדר" התאוה דר"
ולפי שאי�  .כלל "דר""ההול" בה� אינו הול" על , שה� עונות ודברי שוא "צת הרשעי�ע"כ� 

ונה היא שלא יתגבר עליו יצרו וכי הכ, "ובדר" חטאי� לא הל""לא אמר , אד� אשר לא יחטא
 "עומד"אבל  .עוד מעט וישוב מדרכו "ההול""כי  .וזהו העמידה, "חוטא"תמיד כדר" המתואר 
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כי , רע הרבה מתואר חוטא "ל�"ואול� תאר . דר" זה ואינו שב ממנו הוא המארי" לעמוד על
וכמו , ומדבר תועה על דרכי החכמה, שונא מוכיחיו "ל�"וה, החוטא אינו שונא חכמה ומוסר

, "לא יאהב ל� הוכח לו אל חכמי� לא יל"" )יב, טו משלי(כאמרו , שיש לברר מכמה מקראות
וה� האנשי� הבוזי�  ".ולצי� לצו� חמדו לה�" )כב, אש� (, "אל תוכח ל� פ� ישנא"" )ח ,משלי ט(

יוסר ל� לוקח לו " )ז, משלי ט(וכאמרו , ומתפארי� על דוברי המוסר בגאוה ובוז, חכמה ומוסר
] כלומר ראיות והוכחות: הערת המגיה[ואול� למוכיחיה� המבררי� דבריה� במופת  ".קלו�

אל "ולכ� , אבל ישנאוהו כי ה� שונאי אמת ?רכי מי יעמוד לפני המופת הברו, לא ידברו קלו�
 )ז,ט(ולכ� אמר , רע ממנו שמלעיג ג� על תוכחת המופת "רשע"וה ".תוכח ל� פ� ישנא"

מעי� " פרוכל אלה הדברי� בארנו� בס. כלומר ג� הוא לוקח לו קלו�, "ומוכיח לרשע מומו"
רע מאד מ�  "ל�"מזה כי הותבי�  .כי בו הבדלנו בי� שרשי ולשונות של מוסר לתוכחה ,"גני�

היה לו , "לא זו א� זו"כדר"  ,אל הקל כיו� שהכתוב הול" מ� החמור] יש לשאול[ו .החוטא
מורה על  "ישיבה"ועוד שלשו�  !הקל מכול� "חוטא"ולסו� יזכיר ה, "רשע"אחר  "ל�"להזכיר 

דר" "וא� על  .כי ישיבה היא קביעת מקו� וכדפרישית, "עמידה"ההתמדה יותר מלשו� 
כ רע "ג "עמד"ואפילו , "ישב"הרעי� יותר אמר  "לצי�"על  � כ�אי" א, "עמד"אמר  "חטאי�

וכי מפני פע� אחת , אי אפשר לומר כ�, פע� אחת בדר" עראי "ישב"ולא תוכל לפרש  .מאד
כמעשיה�  והכתוב אינו אומר שעשה ?שישב במושב לצי� יאמר אשרי מי שלא עשה כ�

� תשקובעי� ישיב, לצי� שבכתוב היינו ישיבת קרנות ח" מושבאלא על כר, והתלוצ� עמה�
ולפי שמבלי� ימיה� בהבל ואינ�  .עדי� יו� יו� ומדברי� דברי הבל ושיחה בטלהוומתו

כלומר , "מושב לצי�"הרי זה , פ שאינ� רשעי� וחטאי�"אע, מתעוררי� לדבר דברי תורה
שלא קבע ישיבתו כמנהג  "האיש אשרי"ועלה קאמר  .ישיבת לצי� הבוזי� בלב� חכמה ומוסר

הזכירו , ולפי שאינו ל� ממש וכל שכ� שאינו רשע וחוטא .הלצי� המדברי� שיחה בטלה
כי כ� , שהיא על ההתמדה יו� יו� "ישיבה"וסמ" לו לשו�  .באחרונה לפי שהוא קל מכול�

ל שא� איננו יושב אלא לפרקי� מדבר דברי חו .בדברי� בטלי� ]להעוסק[ )לעסוק(מנהגו 
דומיא ממש לדברי משנתנו  .אינו נחשב כמתלוצ�, או משיח מעט ליישב דעתו, ועוסק בצרכיו

על ' אילו היה יראת ה, בה אחתידכיו� שיושבי� ביש, "שני� שיושבי� ואי� ביניה� דברי תורה"
 ]הזכיר[ )למד(אבל לא  .אי אפשר שלא יהיו דברי תורה ביניה�', ולב� חפ� בעבודת ה, פניה�

לפי ', וגו "חפצו' כי א� בתורת ה" )א, תהלי� א(משו� דסמ" , תנא דיד� דקרא מיירי בהכי
, פ דכשיש ביניה� דברי תורה מושב לצי� לא הוי"דאע .שמשלי הנביאי� מ� הקצה אל הקצה

, ושהבטיחו בכל הברכות, "אשרי האיש"מכל מקו� עדיי� אי� זו המעלה העליונה שאמר עליה 
וכההיא , אלא כשדבק בתורה תמיד "וכל אשר יעשה יצליח' כע� שתול וגו והיה" )ש�(כאמרו 

חפצו ובתורתו יהגה יומ� ' רת הוכי א� בת"ועל זה מפרש  ".הוי שקוד ללמוד תורה"ד )ב, אבות(
 .ואי� זה המקו� לדבר ברחבה. שהיא מעלת חכמי לב, "ולילה

  הגדרתה, השראת שכינה

עדי� מדברי� ווכשמתו, י� שיושבי� בישיבה אחתכלומר חבר .'וכו "אבל שנים שיושבין"
וג� , לא תימא דלא הוי מושב לצי�, ואינ� מבלי� הזמ� בדברי הבל, בדברי תורה ה ע� זהז

צות שבכל פע� שהאד� מדבר בה מקיי� מ, מקבלי� שכר לפי שמקיימי� מצות תלמוד תורה
והגית בו יומ� ' לא ימוש וגו" )ח ,יהושע א(ובקבלה מפורש ', וגו "ודברת ב�" )ז, דברי� ו(של  עשה

אלא ששכר תלמוד תורה גדול משכר  .וכמו שמקבל שכר על כל מצוה ומצוה שמקיי�, "ולילה
שיש  צות עשהאינו אלא מקיי� מ כל מקו�ומ, "ותלמוד תורה כנגד כול�"וכדתנ� , כל המצות

 .לכבוד גדול ששכינה שרויה עמה� �אלא שעוד זוכי, ]לא די בכ"[ לא כ� הוא .עליה שכר גדול
, ל"כמו שאמרו רבותינו ז, שכמו שכת הלצי� הבוזי� חכמה אינ� זוכי� לראות פני השכינה

ויראה לי דשריית  .כביכול שכינה שרויה ביניה�, ה ע� זהפ" אוהבי חכמה המדברי� זיככה לה
להוסי� על , שמוספת עליה� דעה והשכל ושמחת לב "מאור פני�"השכינה שאמרו היינו 

וטע�  "." ויחנ"יפניו אל' יאר ה" )כה,במדבר ו(ועל זה כתוב , תלמוד� ושיבינו בנוע� דרכיה
וכול� זמנ� קבוע וחובה עליו , הדבר לפי ששאר המצות שהאד� מקיי� ה� עניני� מעשיי�

הוא לפי , והוגה בה' ומי שחפצו בתורת ה .לבד תלמוד תורה שתלויה במחשבת הלב, לעשות�
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ומסתכל בנפלאותיו וחסדיו של מקו� , ויודע יתרו� החכמה מ� הסכלות' בי� ביראת השלבו מ
י כ� מטהר את נפשו "וע .וחפ� בדרכיו ושמח בדרכי התורה שה� צדק ומשפט ומישרי�, ה"ב

 .לכ� השכינה עמה� להוסי� לה� אור השכל והדעת .י�האל תטהרה גדולה ומכינה לקרב
וישמע ' איש אל רעהו ויקשב ה' אז נדברו יראי ה" )טז, גמלאכי (ומייתי ראיה מקרא שנאמר 

, ולפני זה הזכיר בפרשה דברי המורדי� ובוזי חכמה .'וגו "'ויכתב ספר זכרו� לפניו ליראי ה
 )טז, ג(ועל זה אמר ', וגו "י� ומה בצע כי שמרנו משמרתוהשוא עבוד אל" )יד, מלאכי ג(שאמרו 

עדי� זה ע� זה וומתו, ואוהבי חכמה אינ� מתחברי� עמה�' כלומר יראי ה .'וגו "אז נדברו"
, ומלבד שנחשב לה� לזכות לפי שעוסקי� בתורה .ומדברי� איש אל רעהו חכמה ודברי תורה

 )ב, משלי ב(כדר" , כביכול שכינה שרויה ביניה� להקשיב דברי חכמת�, "וישמע' ויקשב ה"אלא 
כ� כביכול , שהוא על החפ� לחכמה "על התורה"ו בבבא ופירשנוה, "להקשיב לחכמה אזנ""

סברותיה� ומה שמוציאי�  )טז, מלאכי ג( "וישמע"וכ� , נחת רוח לפניו לשמוע לדברי חכמת�
 .)ושנה מ(ויתבאר לקמ� בפרקי� , מדעת� חידושי תורה

  התועלת של הלימוד בי� שני� יחדיו

ימא דוקא רבי� שלומדי� לא ת .'וכו "ומנין שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה"
אבל , "איש אל רעהו' אז נדברו יראי ה" )טז, מלאכי ג(וכדכתיב , בישיבה שכינה שרויה ביניה�

ומעמידו על האמת  ,וטעמא דמלתא שכשיש שני� כל אחד מאיר עיני השני בהלכה .חד לא
, ק את הגדולע� קט� מדלי" ).תענית ז(וכדאמרינ� , ואפילו הרב ע� תלמידו, י פלפולו ועיונו"ע

ובשכר זה שכינה שרויה ביניה� להאיר פניה� באור . "אמר ומתלמידי יותר מכול� חנינא' ור
אפילו "להכי תני ד ?מה שאי� כ� העוסק בתורה יחידי הוי אמינא דלא, החכמה מדה כנגד מדה

אור , ולדעתי הוא השכר המפורש למעלה. "ה קובע לו שכר"אחד שיושב ועוסק בתורה הקב
שא� הוא שכר מצות תלמוד תורה לבד כמו שפירשו  .י ששכינה שרויה עמו"הבינה עהשכל ו

אלא  ;דפשיטא שיקבל שכר על תלמוד תורה ,לא אצטרי" למתנייה, ל"מפרשי המסכתא זצ
אלא דבתרי ודאי שכינה , "חכמה ודעת ושמחה" )כו, קהלת ב(, כדפרישית שיקבל טוב בתלמודו

י פלפול� "אפשר שלא ילמד האחד מ� השני דבר עדכיו� שה� שני� אי , שרויה עמה�
אבל חד אפשר שהוגה מה שלמד מרבו  .ולכ� מדה כנגד מדה זוכי� למאור פני�, וסברותיה�

דסו� סו� יש לו שכר מיוחד , ה קובע לו שכר"תני שהקב ו� הכיומש, ואינו מוסי� מדעתו דבר
' דבשבת ר(וראיה , פני� ולפעמי� שכינה שרויה עמו לברכו בהארת .בעבור שעוסק בתורה

מקו� אשר הבכל " )כא, שמות כ(שנאמר  ?ומני� אפילו אחד", אתני בהדיא .]ברכות ו[ )חלפתא
חלפתא לעני� שכינה שרויה ביניה� ' דר' וכולה מתני, "וברכתי" את שמי אבוא אלי"אזכיר 

� מיליה אלא דאיכא בי� חד לתרי דחד לא מכתב .אהדדי תאובודאי לא פליגי מתני, מראאאת
, ג האיכ(חנינא מקרא ' ומייתי לה ר .ותרי מכתב� מלייהו, ואפרשנו לקמ�, וכדאמרינ� בברכות

ולפי שהוא  .ל� הזהוהעני� מדבר בצדיק הסובל יסורי� בעו ".ישב בדד וידו� כי נטל עליו" )כח
ל כ� וע .בתורתו "חכמה ודעת ושמחה" )כו, קהלת ב(ויהיה לו , ינחל אור התורה' טוב בעיני ה

 )יא, ותהלי� נ(וכדר" שאמר דוד , י� לברי לבהכי יודע כי טוב אל, יסבול צרתו בטוב לב
 ".לקויו לנפש תדרשנו' טוב ה" )כה, איכה ג(וזה שהחל  ".אהלל דבר' י� אהלל דבר בההבאל"

וסמ" , ומטיב עמה� להאיר פניה� שהיא הטובה הגמורה, ה נמצא לקוראיו באמת"ב 'כלומר ה
לא יצטער בלב , כלומר מי שהוא טוב ונוהג בחכמה ,"'טוב ויחיל ודומ� לתשועת ה" )כו, איכה ג(

טוב " )כז, ג(ואמר  .'אלא נפשו שוקטת ומיחלת לתשועת ה, על צרתו ויבטל מתורה וממצות
אותה  �ומביאי, כלומר היסורי� מצרפי� ומלבני� הנפש החכמה, "לגבר כי ישא עול בנעוריו
שלש מתנות טובות נת� " ).ברכות ה(וכדאמרינ� , י עול� ואור החכמהלטובה הגמורה שהיא חי

אשרי " )יב, תהלי� צד(וכדילפינ� מקרא , "ל� הבאי ועו"תורה וא, י יסורי�"ה לישראל וכל� ע"הקב
ולכ� כשנושא עול בנעוריו ניצל מתגרת היצר ויכי�  ".הגבר אשר תיסרנו יה ומתורת" תלמדנו

י עולו וצרותיו ודבקות לבו בתורה הוא מוזר מבני "פ שע"ואע .לבו שיכנסו בו דברי תורה
ישב בדד וידו� " )כח, איכה ג(אלא , אי� בכ" כלו�, "חבר טוב" )ב, אבות(וכדפירשתי בבבא , עול�

שקבל צרתו בלב , "ויד� אהר�" )ג, ויקרא י(כמו , כלומר ישב לבדו וידו� ויתנח�, "כי נטל עליו
 "עלי" שלש אנכי נוטל" )יב, דכ ב"שמו(כמו , ה עליו"ב 'כי כ� גזר הכלומר , "כי נטל עליו" .טוב
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עליו באהבה ויתחזק  'וכ� הכא שיהיה מקבל צרתו שגזר ה, כמו אני גוזר עלי", אצל דוד
לקוויו ' טוב ה" )כה, איכה ג( ואפילו הכי קאמר, וכיו� דמיירי מיחיד העוסק בתורה .בתורתו

ובפרקי� דמייתי , שמע מינה דשכינה שרויה עמו, שהיא על הופעת אור התורה "לנפש תדרשנו
 .ה"קרא אחרינא יתפרש במקומו בעז
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   משנה ג
ְמעֹון אֹוֵמר י ׂשִ ְבֵרי תֹוָרה, ַרּבִ ְלָחן ֶאָחד ְולא ָאְמרּו ָעָליו ּדִ ָאְכלּו ַעל ׂשֻ ה ׂשֶ לׂשָ , ׂשְ

ְבֵחי ֵמִתים ִאּלּו ָאְכלּו ִמזִּ ֱאַמר, ּכְ ּנֶ ְלָחנֹות ָמְלאּו ִקיא צָאה , )ישעיה כח( ׂשֶ ל ׂשֻ י ּכָ ּכִ
ִלי ָמקֹום ְבֵרי תֹוָרה. ּבְ ְלָחן ֶאָחד ְוָאְמרּו ָעָליו ּדִ ָאְכלּו ַעל ׂשֻ ה ׂשֶ לׂשָ ִאּלּו , ֲאָבל ׂשְ ּכְ

רּוְך הּוא ל ָמקֹום ּבָ ְלָחנֹו ׂשֶ ֻ ֱאַמר , ָאְכלּו ִמׁשּ ּנֶ ר ֵאַלי ֶזה ַהשֻּׁ , )יחזקאל מא(ׂשֶ ְלָחן ַוְיַדּבֵ
ר ִלְפֵני ה   : 'ֲאׂשֶ

  י הדיבור בתורה מוכיח האד� שלא נברא לש� עניני הגו! בלבד"ע

, "הרי זה מושב לצי�' שני� היושבי� וכו"חנינא ד' אחר ששנה משנת ר. "רבי שמעון אומר"
להמנע  �עדי� בישיבה אחת שצריכיואלא במתו, ופירשנו דלא מיירי ביושבי� בדר" עראי

' שלשה שאכלו וכו"שמעו� דאמר ' מייתי מלתא דר, קיה�סמע �פנויי �משיחה בטלה כשה
פ שיש ל" עתי� שהאד� "כלומר אע, "ולא אמרו עליו דברי תורה כאילו אכלו מזבחי מתי�

שלשה שאכלו , וכיוצא שאינו נחשב לו לעו� כשאינו מדבר בתורה שא ומת�עסוק בצרכיו ובמ
שבזה מעיד שלא נברא האד� , ה על שלחנולפי שראוי לאד� לומר דברי תור .סעודה שאני

צונה " )ח, תהלי� ח(, 'ושבעבור גופו הוא מושל בכל מעשה ה, לאכול ולשתות תחת השמש
 �ונשפ" דמ, שכול� עולי� על שלחנו, "צפור שמי� ודגי הי�, ואלפי� כול� וג� בהמות שדי

מעיד , בדברי קדש' וכשידבר בדברי תורה על שלחנו ומהלל ומודה לה .להיות למאכל האד�
ונקט שלשה כמו . שבעבור כבוד נשמתו בעלת החכמה זוכה לרדות בכל אשר תחת השמש

לפי שכשה� שני� היה ראוי שידברו , "הרי זה מושב לצי�' שני� שיושבי� וכו"חנינא ' ששנה ר
 "רעהו לאיש א' אז נדברו יראי ה" )טז, מלאכי ג( כדר", ויעיר האחד את השני לתורה, ה ע� זהז

 "לפי שאי� זמו� פחות משלשה, שלשה שאכלו על שלח� אחד"שמעו� ' הכי נמי תני ר .'וגו
לתא חשיבי לבר" את תאלמא דבסעודה , "שלשה שאכלו כאחד חייבי� לזמ�" ).ברכות מה(כדתנ� 

ת על מעלת האד� שבעבורו זוכה להורו, הכי נמי צריכי� לדבר עליו דברי תורה וחכמה, 'ה
 ".אי� משיחי� בסעודה" ):תענית ה(דהא אמרינ� , ולאו למימרא שידברו דברי תורה בסעודה .לכל

ולא דברו על השלח� שו� דבר  �אלא כשגמרו סעודת .וזמ� תורה לחוד וזמ� אכילה לחוד
ר עוד דנקט ואפש. נחשב כאילו אכלו מזבחי מתי� וכדאפרש, אלא עסקו בשיחה בטלה, תורה

דאילו שני� שאכלו על שלח� אחד ולא אמרו עליו דברי תורה אינו נחשב כאוכלי� , "שלשה"
ואי� האחד צרי" להמתי� על חבירו בברכת המזו� עד , דכיו� שאינ� חייבי� לזמ�, מזבחי מתי�

ומה יעשה  .אפשר שהאחד גמר סעודתו תחלה ובר" לעצמו והל" לו לדרכו, שיגמור סעודתו
שמעו� לא ' ר פרישית דרבכ, ואי משו� שלא אמרו דברי תורה בשעת הסעודה ?ש�הנשאר 

כלומר שקבעו סעודת� , אבל שלשה שאכלו על שלח� אחד .מיירי בהא דאי� משיחי� בסעודה
, ומתחילה התחייב כל אחד להארי" על השלח� עד שיגמרו שלשת�, כאחד שה� חייבי� לזמ�

, עסקו בשיחה בטלה ולא אמרו עליו דברי תורה הה ע� זואחר שגמרו הסעודה והמתינו ז
ולא היה , שגמרו סעודת� כאחד י האי גוונאואפילו בכ .נחשב לה� כאילו אכלו מזבחי מתי�
, דכיו� שהיה לה� פנאי לדבר דברי תורה א� רוצי�, פנאי בי� גמר הסעודה לברכת המזו�

, שאי� לה� עסקי� נצרכי�והראו , שהרי אכלו כאחד וקבלו על עצמ� להמתי� בעבור הזמו�
א "שה� תקרובת ע, "זבחי מתי�"לכ� כיו� שלא חשו לבר" את הלח� בדברי תורה קרי אכילת� 

והיינו דמייתי ראיה  .וכמא� דליתא דמי, וכתותי מכתת שעורייהו :)סוכה לא(, האסורי� בהנאה
וקרא מיירי בבוזי תורה , "כי כל שלחנות מלאו קיא צואה בלי מקו�" )ח, ישעיה כח(מדכתיב 

שגו ברואה ' כה� ונביא שגו בשכר וגו" )ז, ישעיה כח(שכ� נאמר , המשתקעי� במאכל ובמשתה
ועלה  .ושוגי� בדרכי השכל והמשפט, כלומר כל עסקיה� אל הזוללות והסביאה, "פקו פליליה

ער" ולא לבד ש .כדר" הזוללי� המקיאי� והצואי�, קאמר ששולחנותיה� מלאו קיא צואה
כלומר , כלומר כל מה שאכלו ושתו אי� לו מקו�, "בלי מקו�"אלא , השלח� נמשל לקיא צואה

וכאותה  ,על התועלת כשישתמשו בו במקומו הראוי לו "מקו�"כי מלת  .אינו ראוי לשו� דבר
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בעיני" יש לו תועלת  ]הבזוי[ )הבז(כלומר ג� , "ואי� ל" דבר שאי� לו מקו�" )אבות ד(ששנינו 
כ "וא .ואפילו קיא צואה ואשפתות ראוי לזבל בה� השדות ויש לו מקו�, מקו� בעול�באיזה 

וכתותי " :)סוכה לא(, אי� זה רק זבחי מתי� שה� אסורי� בהנאה ?מהו דבר שהוא בלי מקו�
זבחי "ונקט  .ושפיר שמעינ� שהוא כאילו אכלו מזבחי מתי� .וכמא� דליתא דמו "מכתתי
וקרא , לה� היתר אצל בני נח יש לפי ששאר אסורי הנאה ,טפי משאר אסורי הנאה "מתי�

ואי� זה אלא זבחי מתי�  .דמשמע שאי� בו תועלת לשו� דבר, "בלי מקו�"סתמא קאמר 
ואסור לה� להקריב זבחי , א"מצות בני נח שנצטוו על הע' שהיא אחד מז, א"תקרובת ע

ולמשל נקטיה . אי� בה�שה� זבחי� הנזבחי� לפסילי� ולצלמי� שה� מתי� וכל רוח , מתי�
להראות שזוכה , שהרי אמרנו דמהאי טעמא ראוי לאד� לומר דברי תורה על השלח�, קרא

ולכ� , ה בעבור נשמתו העוסקת בתורה ומכרת גדולתו יתבר""ב 'להיות מושל בכל מעשי ה
במה הוא נחשב בא  ,דאילו מפני גופו .להנאתו להעלות� על שלחנו בעלי החיי�שופ" ד� 

וא� אינ�  .כי כצאת נפשו הגו� מת וכלה ונפסד, והול" למקו� רמה ותולעה, רוחהמטפה ס
ודומה כאילו הזבחי� שזבחו , אינ� אלא מכבדי� את גופ�, מדברי� על שלחנ� דברי תורה

כי לולא כבוד הנשמה אי� גו� . ונחשב כאילו אכלו מזבחי מתי�, לשלחנ� נזבחו לש� מתי�
וכמו שתבי� ממה שפירשנו במשנתו של , עלי החיי�בהאד� כדאי להבריא עצמו מבשר 

 .עקביא ב� מהללאל

  נחשב כאילו אכלו מהקרבנות, י דיבורי תורה ליד השולח�"ע

לא תימא שא� אמרו עליו דברי תורה מקבלי� שכר על התורה ויוצאי� ידי . "אבל שלשה"
אלא א� אמרו , אי� הדבר כ� .שהוא לצרכי הגו�, אבל מה שאכלו ושתו אי� עליו שכר, חובת�

כלומר כמו הכהני� , נחשב לה� הסעודה כאילו אכלוהו משלחנו של מקו�, עליו דברי תורה
שהרי נצטוו , והלח� והקרבנות שה� אוכלי� מקבלי� עליה� שכר, הזוכי� משלחנו של מקו�

 )לג, שמות כט(כדאמרינ� , ואכילת� מכפרת על חטא הבעלי� צות עשהעל אכילת� ומקיימי� מ
כמו כ�  ".מלמד שהכהני� אוכלי� והבעלי� מתכפרי�" .)יבמות מ( "ואכלו אות� אשר כפר בה�"

והיינו דאמרינ� , נחשב לה� הסעודה למצוה ומכפרת עליה�, א� דברו דברי תורה על השלח�
קיי� שלחנו של  ית המקדשעכשיו שאי� ב, בזמ� שבית המקדש קיי� מזבח מכפר" ).כז חגיגה(

לפי שהקרב� א�  .ודומה אז למאכל הכהני�, והיינו כשדבר עליו דברי תורה, "עליואד� מכפר 
הכה� האוכל מבשרו עושה מצוה ומכפר על החוטא , נה רצויהועלה לרצו� בודוי הלב ובכו

ג� המאכל עצמו , כמו כ� השלח� ומאכליו שנאכלו במחשבה רצויה ובדברי תורה .באכילתו
מראי� , ברי תורהעל שלחנ� ד �וקרוב לומר שכשאומרי. למצוה יחשב לכפר על נפש אוכליו

והיינו כדתנ�  .אלא להבריאו כדי שיעבוד את בוראו, שסעודת� אינה להבריא גופ� להתענג
ולכ�  .שאפילו מעשה חול שלו יהיו לכבוד שמי�, "וכל מעשי" יהיו לש� שמי�" )ב, אבות(לעיל 

, ה"ילו אכלו משלחנו של מקו� בודומה כא, ג� הסעודה עצמה נחשבת לקבל עליה שכר
 .ונתנה לה� לאכלה', כלומר כאילו נזבח הבשר לש� ה

, מא( וכמפורש בספר יחזקאל, שהיה בהיכל ,מקרא זה במזבח הזהב נאמר. "שנאמר וידבר"

וידוע שבהיכל היה השלח� ועליו לח�  ".'השלח� אשר לפני ה"ועליו אמר המלא" שהוא , )כב
והיכי קאמר  .כי עליו הקטירו קטרת סמי� בבקר ובערב, מערכת והמזבח אינו שלח�, הפני�

והיינו שהמזבח גור� , שמעו� דבר עמוק במקרא זה' ואשמועינ� ר ?"זה השלח�"על המזבח 
הלח� שנער" על  :וכ" העני�". 'השלח� אשר לפני ה"קרא נשהשלח� שעליו מערכת לח� 

אבל על  .כמפורש בתורה אצל לח� הפני�גבוה לואי� ממנו דבר , לו לכהני�והשלח� נאכל כ
כי אי� דבר קרב עליו רק קטורת הסמי� וזריקת , מזבח הקטרת אינו קרב דבר שהוא לכהני�

מה שאי� כ�  .ואי� לכהני� חלק בה�, דמי חטאת הפנימיות שה� כול� נשרפי� בבית הדש�
וקאמר  .לי�כ חלק לבע"וממקצת� יש ג, מזבח העולה שמ� הקרב עליו יש לכהני� חלק בו

, קרא לפי שהכהני� מקטירי� ועובדי� לשמי� על מזבח הקטרת ואי� לה� הנאת הגו� ממנו
ג� זה יחשב לדבר , והוא לח� הפני�, פ שהוא לעצמ�"אע, לכ� ג� מה שעובדי� על השלח�

� חרמז לו במזבח הקטרת שהוא השל ו� הכיומש ".'השלח� אשר לפני ה"שמי� וכאילו הוא 
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פ שהוא נהנה משלחנו נחשב לו "אשמועינ� מהא שא� האד� עוסק בתורה אעו', אשר לפני ה
והיא עצמה  .כדר" הכהני� "כאילו אכלו משלחנו של מקו�"וכדקאמר , ג� הנאתו למצוה

לפי שעובדי� לשמי� בכל עת שיקבלו  ,הראיה שהביא מ� הכהני� שבעבור כ� אכילת� מצוה
דריש  "עכשיו שלחנו של אד� מכפר עליו"נ� והאי דאמרי .וכ� כל אד� בשלחנו, משלח� גבוה

ל דאמרי תרווייהו "י ור"ר, פתח במזבח וסיי� בשלח�" .)חגיגה כז( :דהכי אמרינ�, נמי מהאי קרא
 . 'וכו "ק קיי�"בזמ� שבהמ

דלפו� מאי , לתיהיחנינא במ' וכדתני ר "?ומני� אפילו אחד ?ומני� אפילו שני�"ש "ולא תני ר
שא� שלשה שקבעו עצמ� לזמו� ולהמתי�  .הוא ל שכ�דכ ,הש למתניי"דפרישית לא איצטרי" ר

כ א� אמרו בזמ� ההמתנה דברי תורה נחשב לה� כאוכלי� משלחנו של "ואעפ, זה על זה
והרשות ביד� , וברצונ� להפרד איש מעל אחיו, שני� שלא נקבעו לזמו� ל שכ�כ, מקו�

שיחשב , דברי תורה על השלח� ופשיטא שא� הסכימו להמתי� עוד בשביל לדבר .לעשות כ�
 .והב�, ותו לא קשיא מידי, וכ� אחד ;לה� כאילו אכלו משלחנו של מקו�
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   משנה ד
ן ֲחִכיַנאי אֹוֵמר י ֲחִניָנא ּבֶ ֶרְך ְיִחיִדי ְוַהְמַפּנֶה , ַרּבִ ּדֶ ְך ּבַ ִיָלה ְוַהְמַהּלֵ ּלַ ַהּנֵעֹור ּבַ

ָלה ַנְפׂשוֹ , ִלּבֹו ְלַבּטָ   : ֲהֵרי ֶזה ִמְתַחּיֵב ּבְ

' אחר שקבע משניותיה� של רבי חנינא ב� תרדיו� ור. "רבי חנינא בן חכינאי אומר"
מה שאי� , ולתורתו וכדפירשתי לעיל' שה� חייבי� ביותר לתת כבוד לה, שמעו� דמיירו ברבי�

, כ� יחיד העוסק בדר" אר� ויש עליו עול העול� שאי� לבו פנוי לתורה אינו בכלל זה
יוסי למדנו שא� שנה פרק אחד שחרית ופרק אחד ' מדבריו של ר" ):צט(וכדאמרינ� במנחות 

לו שעות הרבה שהוא יושב ובטל מעסקי� וראוי פ שיש "ואע, ק"בפ תוכדפרישי, "ערבית יוצא
כי לפי  .אי� לומר עליו שמתחייב בנפשו, א� אינו עושה כ�, לו ללמוד תורה בעתי� כאלו

ג�  .כמעט אי אפשר שיכי� לבו לתורה, ודאגותיו ממלאי� אותו, שלבו תועה בדרכי העול�
ו מה� תועלת להכשר ואי� ל, כשילמד אי� דעתו צלולה ולא יאירו הדברי� שלומד בנפשו

יש עתי�  פ כ�"ח ב� חכינאי ששנה שאע"לתא דריומשו� הכי מייתי השתא מ, קונהיהנפש ולת
הרי זה , וכשהאד� אינו משגיח על עתותיו אלה .המוכני� לחשוב מחשבת תורה ויראה

ובזדו� , להעיר כבודה במחשבת יראה וחכמה, שהיה בידו לעשות חסד לנפשו, מתחייב בנפשו
דכשמגיע זמ� שינה ושהול" , "הנעור בלילה"והיינו דקאמר . ועליו האשמה, ה טובהמנע ממנ

ולאו כל , וצרי" לשינה למנוחתו, שינה חוטפתו בהיותו עי� ויגע מטרדת היו� ודאגותיו, ליש�
אבל כשכבר יש� ונעור משנתו  .אד� זוכה להעביר שינתו מעל עיניו ולהגות בתורה בלב שמח

וכ� השינה , כי עדיי� לילה הוא, י� בני אד� ועסקי� מטרידי� אותוועדיי� א, בעוד לילה
ואז , וכשנעור מוצא לבו פנוי מ� הדאגות והטרדות שעברו, שקדמה המציאה לו מנוחת לב

  .ספוק בידו להטות לבבו לכל מה שיחפו�

  "המהל� בדר� יחידי"ו, "הניעור בלילה"מליצות של 

ובהיות הדר"  .המטרידו בדברי� והמבטלו מהגיו� תורהואי� איש עמו , וכ� המהל" בדר" יחידי
ועתה , כבר הפליג דעתו מ� הטרדות והמחשבות שבלבלוהו בעיר בהיותו טרוד בעסקיו ,רב

כדר" לב האד� שאינו שוקט רגע מחשוב ומהגות בדבר מ� , לבו פנוי ומבקש מחשבות
כלומר ישית , והוא מפנה לבו לבטלה, וא� ירצה נקל לו להטותו למחשבת תורה .הדברי�

וכדפרישית שהזמ� ההוא היה , הרי הוא מתחייב בנפשו, בלבבו מחשבות הבל ומחשבות חול
הנה גר� רעה לנפשו ועתיד  .והוא בזדו� לא עשה כ�, ובחכמה' מוכ� לפניו להסתכל ביראת ה

כשהוא , הכל כפי מה שהוא אד�, עתי� המוכני� להגיו� תורהוהוא הדי� לכל ה. לית� את הדי�
וכגו� שאי� עליו דאגה לא מדרכי העול� ולא משאר  .הרי זה מתחייב בנפשו, מפנה לבו לבטלה

כשיפנה לבו לבטלה זדו� , וישית עצות בנפשו במה יבלה זמנו, ולבו פנוי מכל דבר, דברי�
 :)קידושי� מ(, שהיא תיקו� הנפש, כל המצותטול תורה שהיא כנגד ייענש על ביו, גמור הוא

, ותנא דיד� מיירי באד� שנושא עול העול� על צוארו ".גדול תלמוד שמביא לידי מעשה"ו
כשנעור בלילה וכשהול" בדר" יחידי  :יש עתי� שהוא חייב לחשוב בתורה ובחכמה ילו הכיואפ

  .קתני אדדוגמ, וכדומה לזה

כי צרת העול� יגונותיו ודאגותיו , ז דבר במליצתוואפשר לי לומר ששנה שתי אלה לרמו
ויהי מורא "וכדפרישית בבבא , וכ� היגו� והתרדמה שבנפש, "לילה"נמשלו בדברי הנביאי� ל

דומה , וכשמוצא שעה של קורת רוח .ואז אי� הלב מוכ� להשכיל ולהתבונ�, "שמי� עליכ�
וזה בארנו , "דרכי�"ודש וכ� המנהגי� שנוהג האד� נקראי� בספרי הק .למקי� מתרדמתו

עי� רודפי תאוה יכי בהיותו בי� חברי� ור, וג� זה מונע לאד� מהגיו� התורה .פעמי� רבות
כלומר שנמלט על , "הנעור בלילה"ועליו אמר  .ימשיכוהו לדרכיה� ומשתקע במנהגיה�, וכבוד

ללכת עיו וחבריו ישלא יפתוהו ר "מהל" בדר" יחידי"וכ� , זמ� מה מיגונו וחשכת לבו
 .הרי זה מתחייב בנפשו, מפנה לבו לבטלה כ"ואעפ, במנהגיה�
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   משנה ה
ָנה אֹוֵמר ן ַהּקָ י ְנחּוְנָיא ּבֶ ל ָעָליו על ּתֹוָרה, ַרּבִ ל ַהְמַקּבֵ ּנּו על , ּכָ ַמֲעִביִרין ִמּמֶ

ֶרְך ֶאֶרץ ּנו על ּתֹוָרה. ַמְלכּות ְועל ּדֶ נֹוְתִנין ָעָליו על ַמְלכּות ְועל , ְוָכל ַהּפֹוֵרק ִמּמֶ
ֶרְך ֶאֶרץ   : ּדֶ

לפי , חנינא ב� חכינאי' חוניא למשנתו של רנ' סמ" משנת ר. "רבי נחוניא בן הקנה אומר"
, חנינא ב� חכינאי אמר שבהיות לב האד� פנוי מטרדותיו' שהרי ר, שהולכי� על דעת אחת

ומינה שמעינ� שבהיות  .הרי הוא מתחייב בנפשו, והוא משיאו לחשוב מחשבות של בטלה
 .ו כמתחייב בנפשוואיננ, הטוב יכפר בעדו' ה, חדל מעסק התורה י כ�"הלב דואג ומיצר וע

ועול תורה כדאמרינ� ', וכו "כל המקבל עליו עול תורה מעבירי� ממנו"נחוניא ' ועלה שנה ר
ה על כל זרע ישראל שיהגו בתורתו "ב 'כלומר העול שנת� ה, "י�מעול מלכות ש"בעלמא 

, אלא שהאד� השקוע בצרות העול� .כל אחד כפי כחו וכפי מעלתו' ושיבינו ביראת ה, תמיד
ויוכל לפטור עצמו , מרוב תלאותיו ויגונותיו .)עירובי� סה( ו תועה ודומה לשכור לא מיי�לב

וא� בכל צרותיו מקבל  .:)פ מנחות צט"ע( בפרק אחד שחרית ובפרק אחד ערבית וכדאמרינ� לעיל
תהלי� (וכמו שאמר ראש החסידי� , יתקרי "חסיד"ההוא , על עצמו עול תורה והוגה בה תמיד

 ".נתנו רשעי� פח לי ומפקודי" לא תעיתי, נפשי בכפי תמיד ותורת" לא שכחתי" )קיב(קט, קיט
נחלתי עדותי" לעול� כי " )ש�(וכמו שסמ" , וזה סימ� שעוסק בה לשמה שלבו אוהב חכמה

פ שהיה לבו מלא "כלומר אע ".נטיתי לבי לעשות חקי" לעול� עקב"וחת�  ".ששו� לבי המה
אל תעש "של בבבא  "נטיה"וכמו שתבי� ממה שפירשנו על לשו�  .'הטהו לחקי ה, פחד וצרה

ג� לבו נוטה בטבעו לחשוב , פ שאי� עליה� מופתי הדעת"שאע ".עצמ" כעורכי הדייני�
ועל זה אמר תנא דיד� שכל העושה כ� יקבל  .ה"ב 'הטהו בצדקתו לחקי ה, בדאגותיו ובצרותיו

ת ביתו נסשה� דאגת פר "עול דר" אר�"ו, "עול מלכות"שמעבירי� ממנו , שכרו מדה כנגד מדה
ואז ישא עול תורה  .וכיוצא מ� הצרות המתרגשות ובאות לעול�, וטורח האשה והבני�

 .בשמחה ובטוב לב מרוב כל

  "פורק מעליו עול"הגדרת המושג של 

כבר פירשתי שכל זרע ישראל מחוייבי� ועומדי� לשאת . "וכל הפורק מעליו עול תורה"
אלא "וכדפירשתי בבבא ', ה� שקבלו עליה� בהר סיני עול תורתו ית' בדי הכי ע, העול הזה

אינו נקרא פורק , אלא שהבוטל מהגיו� תורה בעבור צרותיו ופחד לבבו .'וכו "הוו כעבדי�
וצרותיו ה� שפרקו מעליו עול תורה , שהרי לא ברצו� לבו הוא בוטל ממנה, מעליו עול תורה

או , כגו� שנעור בלילה, חנינא ב� חכינאי' ששנה ר אהו כדוגמז? ומי הוא הפורק בזדו�. וחכמה
והוא הדי� לכל  .וברצונו מפנה לבו לבטלה, ולבו פנוי ממחשבות מטרידות, שהול" בדר" יחידי

כ כל היו� חושב "ואעפ, את גבולו ויושב בשלוה בלי עול מלכות ועול דר" אר�' מי שהרחיב ה
לפיכ" נפרעי�  .מו בזדו� העול שחייבתו התורההרי הוא פורק מעל עצ, מחשבות של בטלה

ואפילו ירצה לחשוב דברי , שנותני� עליו עול מלכות ועול דר" אר�, ממנו מדה כנגד מדה
ולא  "נותני� עליו"וסיפא ', והשתא ניחא דקתני רישא מעבירי� ממנו וכו. לא יהיה בידו, תורה
, ליו עול מלכות ועול דר" אר�משו� דרישא מיירי במי שיש ע ".אי� מעבירי� ממנו"תני 

וברשעתו מגלגלי� עליו עול , וסיפא מיירי במי שאי� עליו עול .מעבירי� אות� ממנו וובזכות
וכל שאינו "ל אמאי לא תני סיפא "ז "מדרש שמואל"וכ� מתישב מה שהקשה הרב בעל . כבד

דלפירושנו  ".ורהכל מי שאינו פורק מעליו עול ת"או ליתני נמי רישא , "מקבל עליו עול תורה
אלא דרישא מיירי בשקוע בטרדות ויגונות דמצי , כל ישראל כבר קבלו עליה� עול תורה

וחייב , � שאנ�כוסיפא מיירי בשו .כל צרה ומקבל עליו עול תורהלוהוא בז , למפטר נפשיה
והוא פורק , לשאת עול תורה כמו שקבלו וקימו עליה� ועל זרע� האבות שעמדו לפני הר סיני

יונת� אומר כל המקיי� את התורה מעוני ' ר"ובפרק רביעי שנינו  .יו העול שקבל על נפשומעל
והדברי� נראי� . "וכל המבטל את התורה מעושר סופו לבטלה מעוני, סופה לקיימה מעושר

א� בטלת מ� התורה יש ל" בטלי� הרבה ' מאיר אומר וכו' ר"ועוד שנינו ש� . כמתאימי�
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ולמדנו עוד ממשנתו של רבי . ה"וש� אפרשנו בעז, וג� זה דומה לדברי משנתנו ".כנגד"
שאל יאמר האד� השקוע בצרות ולבו חפ� בתורה אלא שצרותיו אינ� מניחי� לו , נחוניא

כיו� שאי אפשר לו , שמ� השמי� גזרו עליו לבטלו מתורה חלילה] אל יחשוב[, לעסוק בתורה
ולהטות , כי יש כח בידו לקבל עליו עול תורה. ות העול�לחשוב תורה וחכמה כשלבו דוי מצר

הכל , ויצו להעביר ממנו דאגותיו וצרותיו, וידע כי המקו� יהיה בעזרו, לבבו אליה בצרותיו
 .מדה כנגד מדה, כפי זכותו
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   משנה ו
ַפר ֲחַנְנָיה אֹוֵמר א ֶבן ּדֹוָסא ִאיׂש ּכְ י ֲחַלְפּתָ ִבין ְועֹוְסִקין , ַרּבִ ּיֹוׂשְ ָרה ׂשֶ ֲעׂשָ

ּתֹוָרה רּוָיה ֵביֵניֶהם, ּבַ ִכיָנה ׂשְ ּנֱֶאַמר , ׂשְ ֲעַדת ֵאל, )תהלים פב(ׂשֶ ב ּבַ . ֱאלִהים ִנּצָ
ה ָ ִין ֲאִפּלּו ֲחִמׁשּ ֱאַמר , ּוִמּנַ ּנֶ ת, )עמוס ט(ׂשֶ ִין ֲאִפּלּו . ֹו ַעל ֶאֶרץ ְיָסָדהּ ַוֲאֻגּדָ ּוִמּנַ

ה לׂשָ ּנֱֶאַמר , ׂשְ ּפט, )תהלים פב(ׂשֶ ֶקֶרב ֱאלִהים ִיׂשְ ַנִים. ּבְ ִין ֲאִפּלּו ׂשְ ֱאַמר , ּוִמּנַ ּנֶ ׂשֶ
רּו ִיְרֵאי ה, )מלאכי ג( ב ה' ָאז ִנְדּבְ ְקׂשֵ ָמע ְוגוֹ ' ִאיׂש ֶאל ֵרֵעהּו ַוּיַ ׂשְ ִין ֲאִפּלּו . 'ַוּיִ ּוִמּנַ

ּנֱֶאַמר , ֶאָחד ִמי ָאבֹוא ֵאֶליָך , )שמות כ(ׂשֶ יר ֶאת ׂשְ ר ַאְזּכִ קֹום ֲאׂשֶ ָכל ַהּמָ ּבְ
יךָ    : ּוֵבַרְכּתִ

והודיע ששני� היושבי� ואי� , אחר ששנה בגנות� של מבטלי תורה. "רבי חלפתא אומר"
י ברושלשה שאכלו על שלח� אחד ולא אמרו עליו ד, נחשב כמושב לצי� ברי תורהביניה� ד

 .ויחיד המפנה לבו לבטלה הרי הוא כמתחייב בנפשו, נחשב כאילו אכלו מזבחי מתי� תורה
נותני� עליה� עול , נחוניא ב� הקנה שכל הפורקי� מעליה� עול תורה בזדו�' ועל כול� שנה ר

חלפתא ' קבע משנתו של ר ;המונעי� את האד� מ� התורה נגד רצונו, ר" אר�מלכות ועול ד
אלא שזוכי� , ר" אר�שמלבד שמעבירי� ממנו עול מלכות ועול ד, בי תורההמדברת בשכר אוה

וכבר פרישית . כי שכינה שרויה עמה�, לטובה עליונה שאי� ערו" אליה בכל אשר תחת השמש
כי שכינתו  .שזוכי� למאור פני�, "שכינה שרויה עמה�"חנינא ב� תרדיו� עני� ' במשנתו של ר

שנאמר , ובכלל זה כל המתנות הנפשיות, "חכמה ודעת ושמחה" )כו, קהלת ב(נותנת לה� ' ית
מרבה תורה מרבה "וכמו שרמזנו בבבא , "ויהיו חיי� לנפש" וח� לגרגרותי"" )כב, משלי ג(עליה� 

  ".חיי�

  הגדרתה, השראת שכינה

ושהוא , "שכ�"על מה נופל מלת , "הרחק משכ� רע"על מה שפירשנו בבבא ] כא�[וארמוז עוד 
 פרובפתיחתנו הראשונה מס .שיש בי� אד� לרעהו בהתעסק� זה ע� זה בדברי�על השעשוע 

כי רוח החכמה רוח , אמרנו" שהישביתה ומנוחה ונפ"כאשר דברנו על ההבדל שבי�  "ג� נעול"
מי ו" )כט, במדבר יא(וכאמרו , אלהי� רוצה בבני אד� המוכני� בצדקת� ובחכמת� לנוח עליה�

כלומר לא כמו שאתה סובר שאלדד ומידד  ".את רוחו עליה�' הנביאי� כי ית� ' ית� כל ע� ה
יכינו עצמ� ' ומי ית� כל ע� ה .חפ� ביישרי לב' אדרבה ה, המתנבאי� במחנה ראויי� לעונש

 ח הקדשוכמו כ� פירש שלמה ברו. את רוחו עליה�' כי בלי ספק ית� ה, להשארת השכינה
', וגו "לו אמו� ואהיה שעשועי� יו� יו�ואהיה אצ" )לא(ל, משלי ח(שהחכמה העליונה אומרת 

שמענו שיש שעשועי� לרוח החכמה את  ".ושעשועי את בני אד�, משחקת בתבל ארצו" )ש�(
ורמזו עליו חכמי� בכל מקו� במליצת�  ".שכנות"בני אד� השוקדי� על דלתותיה וזהו עני� ה

, וכיוצא בזה, "השכינהראוי הוא שתשרה עליו " :)סוטה מח(, "שכינה שרויה ביניה�"הטהורה 
כל אחד כפי צדקתו , שימלא לבו רוח אלהי� בחכמה בתבונה ובדעת, שהוא על הארת פני�

אמות של ' ה בעולמו אלא ד"אי� לו להקב" .)ברכות ח(ל "על זה אמרו רבותינו ז .וכפי מעלתו
ק אמות שיושב בו האד� ועוס' כלומר אי� לו שכנות ושעשוע בעולמו אלא במקו� ד, "הלכה

 י�פסוק' פרשה ו(שאמר , שהעתקנו מפורש העני� יותר"] חכמת שלמה["ובספר החכמה . בתורה

', וכו שחרת .נקל לה להגלות לאוהביה ולהמצא למבקשיה, החכמה ברה ולא תבול לעד" )יז(יג
כי שבה היא אל ', ראשית חכמה וכו .כי ימצאה יושבת על דלתיו, משכי� קו� למענה לא ייגע

והמאמר . "והולכת לפניה� בכל מחשבותיה�, בנתיבות תראה אליה�, אנשיהכל רוח לבקש 
כי פשוט� של , ואי� פה המקו� לדבר ברחבה "רוח ח�"ובארנוהו בפרושנו , עמוק וכולל הרבה
עשרה שיושבי� "ושעליו שנה תנא דיד� , כ ומעידי� על יושר העני� שדברנו"דברי� מלמדי� ג

' אבל שני� שיושבי� וכו"חנינא ב� תרדיו� כבר שנה ' ג דר"ואע ".שכינה שרויה ביניה�' וכו
ההיא דהת� אגב גררא ', וכו "אי� לי אלא שני� ומני� שאפילו אחד, שכינה שרויה ביניה�
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תני  "שני� שיושבי� ואי� ביניה� דברי תורה"חנינא משו� ' דהא עיקר מתניתי� דר, מייתי לה
וכיו�  .ח ב� חכינאי"דר' ומתני, שמעו�' דר' ידומיא למתנ, לאשמועינ� דהוי כמושב לצי�, לה

לא תימא דלא הוי מושב לצי� , לאורויי שכשעוסקי� בתורה, תני נמי סיפא, דתני רישא
חלפתא ' דר תי�ומתני .וכדפרישית לעיל, אלא אפילו שכינה שרויה ביניה�, ושמקבלי� שכר

 .דאפרשוכ, וכלהו פרטי קתני, דכולה מתנייה בשכר העוסקי� בתורה, עיקר

  "עוסקי� בתורה"מי נכלל במושג 

והרב רבינו . כ" היא גירסת הספרי� והיא נכונה בעיני. "עשרה שיושבין ועוסקין בתורה"
שלשה , ומני� אפילו חמשה, עשרה שיושבי� ועוסקי� בדי�"ל גריס "ז] מברטנורא[עובדיה 

ושו צרי" לפרש מני� ולפיר". ומני� אפילו שלשה ה� שלשה דייני�, דייני� ושני בעלי דיני�
כמו שביאר הרב בעל תוספות , או ביחיד מומחה, ואפילו אחד כשקבלו עליה�, אפילו שני�

מני� לעשרה "אמרינ�  .)ו(ק דברכות "ובפ. וגירסא זו ופירושה יש בה גמגומי�, ל"ט ז"יו
ומני� לשלשה שיושבי� בדי� , שמתפללי� ששכינה עמה� שנאמר אלהי� נצב בעדת אל

ומני� ששני� שיושבי� ועוסקי� בתורה ששכינה , מה� שנאמר בקרב אלהי� ישפוטששכינה ע
ומני� לאחד שיושב ועוסק בתורה ', איש אל רעהו וכו' עמה� שנאמר אז נדברו יראי ה

ואי� סברא לומר  ".ששכינה עמו שנאמר בכל המקו� אשר אזכיר את שמי אבוא אלי" וברכתי"
, "והתנ� שעוסקי� בתורה"ועוד דלא פרי" תלמודא  .שבעל המימרא הזאת חולק על משנתנו

ל דמיניה אדקרא אלהי� נצב בעדת , ותו תקשי אמתניתי�. תפלה ודי� לא ,משמע תורה אי�
ותו . ועדת אל הכל בכלל שעוסקי� בתפלה או שיושבי� ודני�, מפיק עשרה לא אידכר ביה תורה

כל הני "ל כתב "א ז"ומהרש .בקרב אלהי� ישפוט דמיניה מפיק תלתא מפורש דבדי� מיירי
אלא דמייתי להו כולהו , ג דאבות ומייתי לה מהני קראי"משנה שלמה בפ' וא' וב' וג' מילי די

אבל הכא בשמעתי� מצרי" צריכי , קאמר הת� "אילו לא נאמר"ואפשר ד .לעני� עוסק בתורה
. הוצר" כל חד וחד למלתיה' וכי מאחר דאפילו חד תרי מבעיא וכו :לכל הני קראי כדקאמר

וכל זה  ].א"ל מהרש"עכ" [לא מצרי" ליה הכא' מיהו הא דמוסי� הת� ומני� שאפילו חמשה וכו
ותו דלא הוצר" תלמודא לומר עשרה  .קאמר "אילו לא נאמר"דוחק לומר דמשנתנו 

מצרי" צריכי משו� דבעשרה קדמא , "תורה"דאי נמי מתוקמא כסת� מתניתי� ב, שמתפללי�
אלא יראה לי דעשרה שיושבי� ועוסקי� בתורה דמתניתי� לאו דוקא תורה . ה ואתיאשכינ

, כולל כל המחשבות הטהורות הגורמי� הדבקות האלהי "תורה"אלא , שלומדי� מקרא והלכות
ה� להבי� צדק ומשפט ומישרי� שה� ', ה� לחשוב מחשבות יראה ודעת ה� להתבונ� בדרכי ה

ני תומשו� הכי רבי חלפתא סתמא ק ".על התורה"בבא ק ב"וכדברירנא בפ, גופי הלכות
' ולאו ר, ולדעתי דברי התלמוד ברייתא היא .ותלמודא פירושא קא מפרש, "שעוסקי� בתורה"

ולהכי מייתי לה תלמוד אמלתא דרבי� בר , וזאת הברייתא מפרשת משנתנו, יצחק קאמר לה
פירוש בעדת אל , ב בעדת אלכ שנאמר אלהי� נצ"ה מצוי בבה"ר יצחק מני� שהקב"אדא ארב 

ועלה מייתי ה" , כ"ולכ� ש� נשמעת תפלתו של יחיד ג, דריש במקו� שמתועדי� להתפלל
כלומר ומני� שא� המתפללי� עדה של עשרה ששכינה ', ברייתא ומני� לעשרה שמתפללי� וכו

בכל מקו� שיש , כ שנאמר אלהי� נצב בעדת אל"פ שאינ� מתפללי� בבה"שרויה עמה� אע
ה� בתפלה שהיא עבודה שבלב , ומשנתנו נמי בהכי מיירי שבמקו� תורה שרויה שכינה .עדה

וה� בדי� , "ש ובתפלה"הוי זהיר בק"ב בבבא "וכדפרישית בפ, ונוראותיו ושבחיו' וספור חסדי ה
ומה לי , הכל בכלל תורה היא, וה� שעוסקי� בתלמוד תורה, פ חקי התורה"כשדני� אותו ע
כ שכינה שרויה "נראה דאפילו שני� או אחד כשמתפללי� ג הכי ו�ומש. תורה או תפלה

וברייתא לא תני עשרה שמתפללי� אלא להשמיענו דתפלה ודי� ותורה כול� גורמי� , עמה�
 .וא� כ� מתניתי� וברייתא שניה� לדבר אחד נתכוונו .השראת השכינה

תרי  ,ילו אחדוכי מאחר דאפ ,על ברייתא דמייתי תלמודא פרי" .'וכו "עשרה שיושבין"
ופרי" וכי מאחר  .חד לא מכתב� מיליה, ומשני תרי מכתב� מלייהו בספר זכרונות, מבעיא

, ומשני מהו דתימא דינא שלמא בעלמא הוא ולא אתיא שכינה, תלתא מבעיא ,דאפילו תרי
ומשני עשרה קדמא , עשרה מבעיא ,ופרי" וכי מאחר דאפילו תלתא. ל דדי� נמי היינו תורה"קמ



ן  194 ו נ ב ל ן  י   י

ודברי התלמוד ראיה לפירושנו שהברייתא הזאת מפרשת  .תלתא עד דיתבי, כינהואתיא ש
ל "קמ' מדשני מהו דתימא דינא וכו, כולל תפלה ודי� ותלמוד "עוסקי� בתורה"דההיא , משנתנו

ל ברייתא דדי� נמי תורה מיקרי וכלול בתורה דתני תנא "כלומר קמ, דדי� נמי היינו תורה
כ "דאל, ותפלה פשיטא דהיינו תורה, תורה דמיא אלא היינו תורהדלא קאמר דדי� כ, דמתניתי�

אלמא , ל דתפלה נמי היינו תורה"ממהו דתימא תפלה לא ק, לשנויי על עשרה מבעיא וי ליהה
אלא , וניחא הכל, דבתפלה לא מספקא ליה כלל דהוי תורה ממש לעני� השראת השכינה

הוציאו טעמי� מדעת� על המספרי� ל "וקצת מ� המפרשי� ז .שדברי הגמרא צריכי� פירוש
כי דברי התלמוד עיקר  .ואל תשמע לדבריה�, והניחו דברי התלמוד הערו", שנזכרו במשנתנו

ולכ� אפרש דבריה� כל בבא , כמי�חאלא שמוטל עלינו להבי� דברי , ועליה� ראוי לסמו"
 .ה"ובבא בעז

, בי� דני� די�, סתמא היינו בי� מתפללי� "ת אלעד"דכבר פירשנו . "אלהים נצב בעדת אל"
והיינו , נצב בתוכ� וכביכול משתעשע את� 'וה, מקרי "עדת אל"תמיד , בי� עוסקי� בתורה

שפתי תפתח ' ה" )יז, תהלי� נא(דבתפלה כתיב , שית� רוחו עליה� ויחו� אות� דעה בינה והשכל
', וגו "ונתת לעבד" לב שומע" )ט ,א ג"למ(ובדי� נאמר  .מענה לשו�' כי מה, "ופי יגיד תהלת"

 'וכיוצא במקראות כאלה המורי� כי ה, "טוב טע� ודעת למדני" )סו, תהלי� קיט(ובתורה נאמר 
ועשרה מקרי עדה , והיינו דקתני שכינה שרויה ביניה�, ה חונ� ליראיו בכל קרא� אליו"ב

וכי מאחר  :תלמודאוהיינו דקאמר , וזכות� רב מזכות יחידי�, .)ב( וכדתנ� בריש סנהדרי�
ויראה לי . תלתא עד דיתבי, ומשני עשרה קדמה שכינה ואתיא ?דאפילו תלתא עשרה מבעיא

אי� זה אלא אחר שיושבי� , פ ששכינה שרויה ביניה�"אע, דכל שה� פחות מעשרה, פירושא
או המתפלל אחר שכיו� לבו לשמי� , להוציא דבר תורה ומשפט לאמתו, ועוסקי� בדבר
 .אבל קוד� שהתישבו בדבר לא .ויוס� עליה� ברכה, פניו אליה�' ואז יאר ה, �והרבה תחנוני

ימצאו העזר האלהי , כלומר מיד שנותני� לב� להתעסק בדבר, ובעשרה קדמה שכינה ואתיא
שהיתה עדה , נו במת� תורהאכמו שמצ, ותוספת כח להוציא הדבר לאשורו ודי� אמת לאמתו

ויוצא משה את הע� לקראת האלהי� מ� " )יז, שמות יט(שנאמר , קדמה שכינה ואתיא, קדושה
ויגד " )יג, דברי� ד(וכדאמרינ� , והופיע עליה� דעה והשכל שיבינו הדברות העליונות, "המחנה

ט פני� טהור "ה הראה לה� מ"מלמד שכל דבור ודבור שיצא מפי הקב' וגו "לכ� את בריתו
 .פ שה� לא התחילו להתבונ� מדעת�"ואע, וקלי� וחמורי� ירות שוותוגז' וכו

שני�  ,שלשה ,אלא עשרה, כבר פרישית דבגמרא ליתא ה" בבא. "ומנין אפילו חמשה"
וטע� הדבר לפי שהברייתא המובאת בתלמוד עיקרה להודיענו שנאמרו הדברי� , ואחד

לא  ו� הכיומש, חדודאיכא בי� עשרה לתרי ו, שבכל� שכינה שרויה, בתפלה ובדי� ובתורה
 ,ואי לאשמועינ� די� דהיינו נמי תורה, דאי לעני� תורה ותפלה אפילו תרי נמי, נקיט חמשה

, ושתיה� משו� די�, אבל תנא דיד� נקט לרווחא דמלתא חמשה ושלשה .מתלתא נפקא ל�
ע "וכדפירשתי משמו של ר, לי דיני�דחמשה היינו שלשה דייני� ושני בע, ותרווייהו צריכי

מאי עבידתייהו לעני� השראת  לי דיני�בע, ולפו� רהיטא קשה. תי�ל בריש מתני"ז טנוראמבר
ובאמת נקט חמשה , רק קמאאדרבה כל זמ� שעומדי� בדי� ה� כרשעי� כדתני בפ, השכינה

טועני� והדייני� שומעי�  לי דיני�שבתחלת די� הבע .ושלשה משו� גמר די�, משו� תחלת די�
ונושאי� , ובסו� לאחר ששמעו הטענות .ת� לדו� די� אמת לאמתודבריה� ומרבי� לחקור או

כדי ', ומוציאי� אות� לחו� ונושאי� וכו ).סנהדרי� ל(כדתנ� , אינ� רק שלשה, ונותני� לפסוק הדי�
חלפתא דשכינה שרויה עמה� בי� בתחלת ' ואשמועינ� ר .שלא ישמעו מי המזכה ומי המחייב

�פ התורה הוא דשכינה עמה� שלא "אמינא לפסוק הדי� עהוי , ואי תני שלשה, די� בי� בסו
אי� אלו , ודורשי� וחוקרי� את בעלי הריב, אבל בתחלת די� כשה� חמשה .יטעו בדבר תורה
להכי תני  .ואי� לשכינה עסק בזה, ודי א� השופט מתבונ� בדבריה� כפי כחו, אלא דברי חולי�

, להי� לעמוד על תחבולות בני אד�א תנא לההיא צרי" חכמיהוי אמ, ואי תני חמשה .חמשה
וכמו שאמר שלמה בשאלתו , וצרי" שתהיה שכינה שרויה ביניה�, ומה שבקרב איש ולב עמוק

פ משפטי התורה "אבל בגמר די� שהוא ע, "הוו מתוני� בדי�"על החכמה וכדפירשתי בבבא 
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למוד לפי ששגגת ת, וא� יקלקל קולר תלוי בצוארו, הקבועי� הדבר מסור לחכמת השופט
ל "ר אפרי� ז"ובש� ה. קא משמע ל� שלשה דאפילו בגמר די� נמי שכינה עמה�, עולה זדו�

רבי אומר , דיני ממונות בשלשה ):ג סנהדרי�(דתניא , פירש דסת� דייני� ה� חמשה וכרבי
ונקט נמי שלשה משו� שאר דיני� , ל"� ז"וכ� פירש רשב, כדי שיגמור הדי� בשלשה, בחמשה

  .א בריש סנהדרי�שה� בשלשה כדאית

וכ� הוא , וגבי שלשה גרסינ� בקרב אלהי� ישפוט, הכי גרסינ�. "ואגודתו על ארץ יסדה"
וכ� ראיתי , גורסי� להיפ" ואינו נראה ש ספרי�וי, וכדפירשתי לעיל, ק דברכות"בברייתא דפ

ס גורסי� איפכא דחמשה נפקא ל� מבקרב "שכתבו י )ה בשלש"ד. ג"י(ק דסוכה "ל פ"ז' להתוס
ג דבעלמא חשיבא אגודה "ופירשו עוד דאע .ק דברכות לא משמע כ�"ובפ, ושלשה מואגודתו

ישעיה (משו� דכתיב , האי קרא דואגודתו על אר� יסדה לא מתוקמא אלא בחמשה, בשלשה

ע מברטנורא "ית בש� רוביד יש בה חמש אצבעות ולפו� דפריש ".א� ידי יסדה אר�" )יג, מח
הבונה בשמי� " )ו, עמוס ט(מתפרש קרא הכי  לי דיני�בע' ל דחמשה היינו שלשה דייני� וב"ז

וכדפירשתי בבבא , כלומר במרומי� בונה מעלותיו תורה ועבודה וגמילות חסדי�, "מעלותיו
זה אלא ואי� , אגודה היא חמשה הצריכי� זו לזו ,"ואגודתו" ".על שלשה דברי� העול� עומד"

על שלשה דברי� העול� "וכדתנ� , על אר� יסדה, לי דיני�בע' שצריכי� שלשה דייני� וב, הדי�
ובריש  .ולא שיי" די� בשמי�, ופרישית הת� שהדי� הוא אחד מעמודי אר�, "על הדי� ,עומד

ועל זה  .וכל זה לפי שאי� די� למטה, �העני� מפורש שמדבר על העושק והחמס שעושי� באר
הקורא למי ", וא� אי� די� .כלומר שבעבור זה יסד אגודתו באר�', וגו "ונה בשמי�הב"חת� 
 .רק קמאופרישית בשילהי פ, כלומר ימוטו כל מוסדי אר�', וגו]" וישפכ� על פני האר�[הי� 

', למדנו שהדי� חשוב לפניו ית, ולפי שהשוה המעלות שבונה בשמי� לאגודה שיסד באר�
 .ובקרב אלהי� ישפוט

הוא משני� ומאחד וכדאמרינ�  ל שכ�דאי לעני� תורה כ, לעני� הדי� איתמר. "ו שלשהאפיל"
, העוסקי� בתורה הוא דשכינה שרויה עמה� וי אמינאדה, אבל די� איצטרי" למיתני .בגמרא

פ שחוקרי� ודורשי� "אבל די� אע, לפי שה� לומדי� ומחדשי� דברי חכמה העומדי� לעד
אינו רק לפי שעה בי� אד� לחברו לדעת מי , הדי� לאמתו ומוציאי� לאור תעלומה להוציא

והיינו דקאמר  .ל דדי� נמי בכלל תורה הוא"קמ, ואי� השכינה שרויה עמה�, חייב ומי זכאי
שהרי הוא אחד מ� , ל דדי� נמי היינו תורה"קמ ?תלמודא מהו דתימא די� שלמא בעלמא הוא

 .פ משפטי התורה"ודני� ע, הדברי� שהעול� עומד עליה�

  ה"ספר של הקב

ג "ואע, וכ� מני� אפילו אחד, ה" בבא לעני� תורה איתמר וכדאמרינ� בגמרא. "אפילו שנים"
וחד , זכרונותכבר תירצו בגמרא דאיכא בינייהו דתרי מכתבי� מלייהו בספר , ו מאחד"דשני� ק

אבל בספר לבדו , ל דלא מכתבי� מליה ע� אחרי�"ופירשו התוספות ז .לא מכתבי� מליה
 "ע� אחרי�", פירוש לפירוש�. וכל שכ� מדה טובה, "וכל מעשי" בספר נכתבי�"כדתנ� , נכתבי�

ועל ספר , "וע� צדיקי� אל יכתבו" )יט, תהלי� סט(כמו , בספר שנכתבי� בה� מעשה הצדיקי�
שהוא ספר מיוחד , "ולחושבי שמו' ויכתב ספר זכרו� לפניו ליראי ה" )יז, מלאכי ג(אמר זה נ

וזהו ', וגו "ליו� אשר אני עושה סגולה וחמלתי עליה�' והיו לי וגו"דסמ" ליה , לאנשי הסגולה
והיית� לי " )ה, שמות יט(וכדר" , שיהיו סגולה בתו" הצדיקי� העומדי� בתחיה, זכות גדול

בבא בתרא (וכדאמרינ� , שאי� מעלת� שוה, ומכא� לכל הקמי� לחיי עול� ".העמי�סגולה מכל 

 . אבל בספר לבדו נכתבי� לקבל עליה� שכר ".שכל אחד נכוה מחפתו של חברו" .)עה

  העוסקי� בתורה לאחד העוסק' ההבדל בי� ב

וכמו , האי� זה מצוה שעשו שעסקו בתור, ולי יראה לפרש דתרי מכתבי� מלייהו בספר זכרונות
, משל פלוני קיי� מצות סוכה מצות צדקה וכיוצא ל דר"ע, שכותבי� בספר כל מעשה האד�

ג� הדברי� , אלא מלבד שנכתבה המצוה שעסקו בתורה .דעל זה תנ� וכל מעשי" בספר נכתבי�
תרי מכתבי� מלייהו בספר "והיינו דדייק , נכתבי� בספר מיוחד, שהוציאו מדעת� חדושי תורה

פ "אבל חד אע .וזהו זכות גדול, היינו מה שחדשו בפלפול� נכתב על שמ� "מלייהו", "זכרונות
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וטע� . מה שמחדש אינו נכתב על שמו בספר הזכרונות, ששכינה שרויה עמו ושכרו גדול
ולכ� מה , כל אחד מזכה את חבירו בפלפולו ובסברותיו, הדבר לפי ששני� העוסקי� בתורה
נחשב , ית� חכמה' פ ששכינה שרויה עמה� וה"אע, שמ�שיחדשו נכתב בספר זכרונות על 

חד אמה שאי� כ�  .לפי שנתנו לב� על התורה להגדילה ולהאדירה, לה� כאילו כח� עשה
פ ששכינה שרויה עמו להוסי� "אע, ונות� לבו להפיק תבונת, שאינו עוסק בתורה רק לעצמו

ואי� לו אלא שכר שעסק  ,מה שמחדש אינו נכתב בספר זכרונות על שמו, עליו דעה והשכל
כ מלמד� "ומינה שג� יחיד העוסק בתורה ומחדש דברי� ואח .ושכר תשלומי נפשו, בתורה

ח ב� תרדיו� "וקרוב לומר שמטע� זה עצמו שנה ר. ברבי� ודאי דמכתב� מליה בספר זכרונות
להבדיל בי� מעלת , "ה קובע לו שכר"הקב"ואצל יחיד ש "שכינה שרויה עמה�"אצל שני� 

ואמר שבעבור , עי� העוסקי� בתורה שנכתבי� דבריה� בספר זכרונות דבההיא מיירי קרארי
ויחמול עליה� כאשר יחמול איש על בנו העובד , זה שכר� גדול שיהיו לעתיד לבא סגולה

ומכל  .ולא יקבל השכר הגדול הזה לעתיד לבא, ובי� יחיד שאי� דבריו נכתבי� על שמו, אותו
מיהו , ה קובע לו שכר"ועליו שנה שהקב, ה"גלוי לפני המקו� במקו� שכרו הרבה והשכר 

 .וכדפרישית הת�, בהא שוי� ששכינה שרויה עמה�

 )יד, מלאכי ג(כבר פירשנו למעלה דמקמי הכי זכר דברי המורדי� שאמרו . 'וגו "אז נדברו"
ז "בראות� בעוה, ה"וה� המכחישי� צדקותיו ונוראותיו של מקו� ב, "שוא עבוד אלהי�"

כלומר כששומעי� דברי נאצות ', וכו "אז נדברו"ועלה קאמר , צדיק ורע לו רשע וטוב לו
ומזכירי� מה פעל , ונדברי� איש אל רעהו דברי תורה וחכמה, ה� מחזקי� זה את זה, כאלה
וכ� , "חשבתי ימי� מקד�" )ו, תהלי� עז(כדר" שנזכר בתהלת אס� המשורר , י קד�מאל בי

ואלהי� מלכי מקד� פועל ישועת בקרב " )יב, תהלי� עד(, "אל עושה פלאאתה ה" )טו, תהלי� עז(
כי הוא נצב בתוכ� , "וישמע' ויקשב ה"וכאמרו , וכביכול יש קורת רוח לפניו בדבריה� ".האר�

שנכתבי� בו דבריה� שדברו , "ויכתב ספר זכרו� לפניו" .וכדפרישית לעיל, מקשיב ושומע
א� אי� " )ג, אבות(וכדתנ� ', כי ראשית חכמה יראת ה, "'ה ליראי"וזהו  .בחכמה ובדרכי התורה

ה� המזכירי� עלילות אל ומהללי� אותו , "ולחושבי שמו" .והת� אפרש לה, "יראה אי� חכמה
ישעיה (כדכתיב , י פעולותיו נודע ש� תפארתו"שע, וזהו הש�, על נפלאותיו שפעל ע� ישראל

 ".כ� נהגת עמ" לעשות ל" ש� תפארת" )יד, סג

שכינה שרויה עמו לתת לו שכל , ג דלא מכתבי� מליה בספר זכרונות"דאע. "שאפילו אחד"
 .וכדפירשתי, ושקובע לו שכר, ובינה להאיר נפשו באור החיי�

שכפי פשוטו היה לו , מקרא סתו� הוא )כא, שמות כ(. "בכל המקום אשר אזכיר את שמי"
. ל פירשוהו בדרכי� שוני�"זצ ומפרשי המסכתא. "בכל המקו� אשר תזכור את שמי"לומר 

, "את� ראית� כי מ� השמי� דברתי עמכ�" )יט, שמות כ(ויראה לי לפי שאמר במקרא שלפניו 
אל תחשבו , ודברתי עמכ� משמי השמי� העליוני�, כלומר ראית� גדולתי כי השמי� כסאי

אדמה תעשה  מזבח" )כא, שמות כ(אלא , אי� הדבר כ� .ובמה נכבדהו, איזה בית נבנה לו לעבדו
וא�  .מזבח אדמה, אלא מ� הפחות, כלומר לא מכס� ולא מזהב ולא משאר חפצי�', וגו "לי

מ�  "אזכיר"ומלת  ".אזכיר את שמי"בתנאי א� , תדרשני בכל לבב" אבוא אלי" בכל המקו�
וזהו עצמו מה ששנה , ]לשו� הפעיל לאחרי�: הערת המגיה[ הכבד הנוס� שמזכיר אחרי�

ולחושבי "כדר" ', יוכל לזכור ש� ה י כ�"וע, ומוספת לו כח שכל ודעת "עמושכינה שרויה "
ובכל , ה המזכיר"והנה הוא ב ".בדרכי" יזכרו"" )ד, דישעיה ס(וכדר"  .שבארנו למעלה "שמו

שמע מינה , "אבוא אלי""ובאמרו . אבוא אלי" וברכתי", המקו� שתזכה שאזכיר את שמי
חנינא ב� תרדיו� מייתי ' ר ו� הכיויראה דמש. ויה עמודאפילו אחד העוסק בתורה שכינה שר

כ אי� ביניה� "משו� דמיירי רישא ביושבי� בטל ולב� פנוי לתורה ואעפ', וגו "ישב בדד"מקרא ד
כ "אעפ, שאפילו שרויי� בצער, תני נמי סיפא בצדיקי� גמורי�, דהוי מושב לצי�, דברי תורה

מלאכי (ועלה מייתי קרא , כינה שרויה עמה�ולפי שאוהבי� חכמה שכר� שש .עוסקי� בתורה

שמגיע לצדיקי� כמעשה , ז"שמדבר בימי זע� וצרה בעוה', וגו "'אז נדברו יראי ה" )טז, ג
עוסקי� ] הצדיקי�[כ "ואעפ ".שוא עבוד אלהי�"שהרי על כ� אמרו המורדי� , הרשעי�
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המדבר , "ישב בדד"דוהכי נמי גבי יחיד מייתי קרא  .'וכו "וישמע' ויקשב ה"ולכ� , בתורה
כל "נחוניא ב� הקנה ' ודומה למה ששנה ר. וכדפירשתי לעיל, בצדיק השרוי ביסורי� ובצער

' אבל ר. וכדפירשתי ש�, ורישא דומה לפורק מעליו עול תורה ".תורה המקבל עליו עול
ו� ומש, בי� שעוסקי� מתו" הרוחה או מתו" צער, חלפתא לא מיירי אלא בשכר חכמי התורה

דמפורש ביה  ,ועוד .דכתיב באורייתא ,חדא .'וגו "בכל המקו�"ניחא ליה לאתויי מקרא דהכי 
אבוא אלי" "וכתיב , וכדפירשתי "אזכיר את שמי"מדכתיב , בהדיא שכינה שרויה עמו

  .כ" נראה לי. "וברכתי"
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   משנה ז
ְרּתּוָתא אֹוֵמר י ֶאְלָעָזר ִאיׂש ּבַ ּלוֹ , ַרּבִ ֶ ן לֹו ִמׁשּ ּלוֹ , ּתֶ ְך ׂשֶ ּלָ ה ְוׂשֶ ַאּתָ ָדִוד . ׂשֶ ְוֵכן ּבְ

ְדָך ָנַתּנּו ָלךְ  )דברי הימים א כט(הּוא אֹוֵמר  ָך ַהּכל ּוִמּיָ י ִמּמְ י ַיֲעקב אֹוֵמר. ּכִ , ַרּבִ
ֶרְך ְוׂשֹוֶנה ּוַמְפִסיק ִממִּ  ְך ַבּדֶ ָנתֹו ְואֹוֵמרַהְמַהּלֵ ֶאה ִניר , ׂשְ ֶאה ִאיָלן ֶזה ּוַמה ּנָ ַמה ּנָ

ַנְפׂשוֹ , ֶזה ִאּלּו ִמְתַחּיֵב ּבְ תּוב ּכְ   :ַמֲעֶלה ָעָליו ַהּכָ

המשנה הזאת אי� לה עני� ע�  .'וכו "רבי אלעזר איש ברתותא אומר תן לו משלו"
שכ� , הצדקהוהיא מדברת על , שכול� מדברי� על התורה ,המשניות שלפניה ושלאחריה

ועוד שמצות המתנות מפורשי�  .ואי� דעתי נוחה בזה .ל"פירשוה כל מפרשי המסכתא זצ
ת� ישהרי תנא דיד� לא הזהיר רק שנ ?ומה ענינ� בתו" משנת חסידי�, בתורה ובמשנה

לא תאמ� את " )ז, דברי� טו(וכבר אמרה תורה , מתנותינו בנפש חפצה כי משלו אנו נותני�
כי דברי , והוא ראיה גמורה', וכו "וכ� בדוד הוא אומר"ר יקשה מה ששנה ויות. 'וגו "לבב"

ומה שהוסי�  ".כי ממ" הכל ומיד" נתנו ל"" )יד, א כט"ידה(התנא מפורשי� בכתוב שאמר 
והאד� וכל אשר , ובכלל זה האר� ומלואה, "כי ממ" הכל"כלול במאמר  "שאתה ושל" שלו"

 . לו

  ולא על מת� ממו� לצדקה, משנה זו מוסבת על לימוד תורה

דוד שאני לפי ] לדחות[י חדאיכא למד] ל"מהר[ל "ומה שתיר� הרב רבינו יודא ליווא זצ
שאינה  "וכ� בדוד הוא אומר"ולכ� שנה , אי נמי רבי� שאני, שנצטוה על בני� בית המקדש

נו עליה א� כ� ג� אנחנו נצטוי, דכיו� דתנא דיד� בצדקה מיירי, כל זה איני מבי�. ראיה גמורה
ומשלו , לדעת שהכל שלו, שאינו אלא מחשבת דעת ?ומה בי� רבי� ליחיד בעני� זה, בתורה

לפי  .חלפתא קאי ביאלא אדר, לכ� יראה לי דמשנתנו לאו בדבר שבממו� מיירי. אנו נותני�
וזוכי� , בי� רבי� בי� יחיד, ששנה שהעוסקי� בתורה ומתבונני� בדרכיה שכינה שרויה עמה�

אליעזר שאל יאמר ' תני ר, ומוסיפי� לה� מ� השמי� שכל ובינה להבי� דברי בינה, לשכר גדול
בשלמא כשאני מלמד  ?וכי לאורי הוא צרי", האד� מה פעולתי לפניו א� אתבונ� בתורתו
, וגדולה היא מצדקה שבממו�, הרי זה צדקה', תורה לאחרי� וחונ� אות� דברי דעת ויראת ה

או חכמי� העוסקי� , מה שאי� כ� יחיד העוסק בתורה ".משל� הלוה ואינו"וכדפירשתי בבבא 
שכותבי� ', מדוע יקר הדבר הזה כל כ" בעיני ה, זה ע� זה בתורה ומוציאי� חדשות בפלפול�

אלא , לכ" הודיע שאי� הדבר כ� ?ושיהיו סגולת הקמי� לחיי עול�, דבריה� בספר זכרו�
וזוכה , נחשב לו לצדקה גדולה, אמתוועמל בה להוציא דבר אמת ל, המתבונ� בדברי תורה

שמי שלומד הרבה ועומד ] א[ :ושתי� במשמע. והיינו דקתני ת� לו משלו, שתשרה שכינה עמו
, שהרי הכל שלו הוא, "כחי עשה לי זאת"לאמר , על השמועות אל יחזיק טובה לעצמו

, צרתכי לכ" נו, "א� למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמ""וכדתנ� , וכדאפרש עוד
כי הוא , אלא ת� לו משלו, וכ� אל יקל בעיניו משאו ומתנו ועמלו בתורה] ב[ .וכדפירשתי הת�

נו עני� זה מפורש אצל אפ שלא מצ"ואע .ונחשב למתנה גדולה וגמולו ישל� לו, ה חפ� בזה"ב
דבצדקה צוה , שאי� עני� זה לזה, ולאו בצדקה ומתנות עניי� ( .נמצא מפורש אצל ממו�, תורה
כמו שהוא עמד לימי� , וראוי שיקבל שכר מדה כנגד מדה, ה לשמח לב עניי� ואביוני�"הקב

כמו המתנות שצוה בתורה , אלא איזו דבר דומה לו ( .בצחצחות נפשו' ככה ישביע ה, אביו�
כמו התמידי� , וכ� כל המתנות שמתנדבי� לבדק הבית או לקרבנות חובה, לבני� המשכ�

 ?וכי למתנותינו הוא צרי""כ על האד� "יקשה ג, עולה ושלמי� וקרבנות נדבה כמו, ומוספי�
והוא הדי� לתורה . וקבע לנו שכר עליו, ה צונו על הדבר"ואנו רואי� שהוא ב, !"הלא הכל שלו

דבר גדול עושי� , ויושבי� ועוסקי� בה להבי� דברי אמת, כשאנו מקיימי� מצות תלמוד תורה
ככה , כלומר כמו שהוא לעני� התורה, ה ושל" שלווהיינו דקתני שאת .ושכינה שרויה עמה�

כ "ואעפ, שהרי אתה ושל" מה שיש ביד" שלו הוא, וראוי שיפלא בעיני" .הוא לעני� הממו�
  .וכ� לעני� התורה .וא� מה שאתה נות� משלו הוא, נחשב לצדקה מה שאתה נות�
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  העיקר של מת� צדקה הוא לפי השמחה שבלב

ה המגדל "ב 'נת� תודה לה, שכשהתנדב הוא ושריו לבנות המקדש, והיינו דמייתי מדוד
כי ממ" הכל , וכי מי אני ומי עמי כי נעצר כח להתנדב כזאת" )יד, א כט"ידה(ואמר , והמחזק לכל

שדברנו בו על  "מגדל הלבנו�"ובספר , ומליצת הכתוב הזה צרי" פתרו�. "ומיד" נתנו ל"
הונח לפעמי� על טבע האד�  "כח"מלת  .ילי� אומרופה ריש מ .דברנו עליו "כח"לשונות של 

נופל על מי שנבעת ומפחד מעשות  "עצירת כח"ומליצת  .וכוללת כל מנהגי נפשו, ]כולו) [כלה(
וכ� להיפ" שיוכל  ".ולא עצרתי כח" )ח, דניאל י(כמו , כשהוא מחזק טבעו ועוצרו לעשותו, דבר

וכי  .לא תסבלהו דעת האד�, י ישראלאלה' והנה לקב� נדבות לבנות בית לה .לעצור כחו
וכמו שאמר  ?או לבית הוא צרי", )יג(יא, תהלי� נ( פורש בדברי הנביאי�מוכ ?לנדבתנו הוא צרי"

כלומר אי" תעמוד דעת  "?ומי יעצר כח לבנות לו בית" )ה, ב ב"ידה(שלמה במכתבו למל" צור 
כי השמי� " )ש�(שפירש  וכמו, שהוא דבר המנגד לכחו, האד� ותעצור כחה לבנות לו בית

וכי מי אני ומי עמי כי נעצר כח " )יד, כט א"היד(ועל זה אמר  .'וגו "ושמי השמי� לא יכלכלוהו
מי ממנו יעצור כח להתנדב נדבה כזאת , כלומר לולא שצוית לעשות כ� "?להתנדב כזאת

הרי זה , כלומר הואיל ואתה אדו� לכל .'וגו "כי ממ" הכל", שתהיה לבנות בית לאלהי ישראל
הרי , וכ� אי� לחשוב בשכבר נתת לנו העושר, דומה כמי שלוקח מיד אחד דבר וחוזר ונותנו לו

היה , כי אילו הנחילנו הממו� והנכסי� לקני� עול�, על זה אמר שג� זה הבל .הוא קניננו ממש
ולא ירד אחרינו , כי מות נמות, נושהרי אי� העול� הזה ל, אבל אינו קני� לנו, אפשר לחשוב כ�

כצל ימינו על , ושבי� ככל אבותינותכי גרי� אנחנו לפני" ו" )טו, א כט"דהי(וזהו שאמר , כבודנו
, וכמו שהיו ג� אבותינו, כלומר אי� אנו נחשבי� תחת השמש כי א� כגרי� ".ההאר� ואי� מקו

כי כצל ימינו על האר� ואי�  ,ואפילו על יו� אחד אי� אנו בטוחי� לגור פה .כי נסעו מזה
אלהינו כל ההמו� הזה אשר הכינונו לבנות ' ה" )טז, א כט"דהי(והוציא מזה התולדה ואמר  .מקוה

וא� כ� הוא קשה על דעת האד� לקחת מיד אחד  ".מיד" הוא ול" הכל ,ל" בית לש� קדש"
רבי� מבני  ,ולפי שיצר לב האד� רע, ה טוב וישר הוא"ב 'אבל באמת ה. ולחזור לתתו לו

לכ� כשיש ברי לב  .ורעה עינ� לתת ממנו דבר בנדבה, האד� עשר� בעיניה� קני� אמיתי
ונחשב לה� ', רצוי הדבר מאד בעיני ה, ושמחי� להתנדב לדבר מצוה, המציירי� האמת

אני ביושר , וידעת אלהי כי אתה בוח� לבב ומישרי� תרצה" )יז, א כט"דהי(וזהו שאמר  .לצדקה
פ שתמהתי "כלומר אע ".ועמ" הנמצאו פה ראיתי בשמחה להתנדב ל", י כל אלהלבבי התנדבת

ל "וכאמר� ז, ידעת שהכל הול" אחר מחשבת הלב, "ומיד" נתנו ל"' וכי מי אני וגו"ואמרתי 
והמנדב מעט  .אלא בשמחת הלב וביושרו, ואינ" רוצה בנדבה, "רחמנא לבא בעי" ):וסנהדרי� ק(

כלומר ', וכו "אני ביושר לבבי" .תר ממתנדב רבבות בלי שמחהנרצה יו, כפי כחו בשמחת לב
הנה , �בפ שאיני בוח� לב"אע, "ועמ" הנמצאי� פה" .אני יודע בעצמי שנדבתי בישרת לבב

יהי רצו� שתשרה שכינת" עמנו לעזרנו בכל , ולפי שעשינו זאת .ראיתי ששמחו להתנדב
שמרה ' אלהי אברה� יצחק וגו' ה" )יח, א כט"ידה(וזהו שהתפלל  .מעשינו שיהיו רצויי� לפני"

שכינה שרויה "וזהו כמו שפירשנו על  ".זאת לעול� ליצר מחשבות לבב עמ" והכ� לבב� אלי"
, וככה בעבור לבב� הטוב שהתנדבו בשמחה .שמוספת לה� כח דעה בינה והשכל, "ביניה�

רע ומאשה  כי� לבב� אלי" להציל� מדר"תתשמור הזכות הזה לה� לכל יצר מחשבותיה� ו
 . זרה ומכל הדברי� שיצרו של אד� מכשילו

  צדקה גדולה זו נחשבת לו, המרכז את מחשבותיו לעיו� התורה

ה� ומאתו ' שכמו שממו� האד� וכל אשר לו ביד ה, פירוש הזה תבי� דברי משנתנוהומדברי 
ומאמ� לבבו מתת מה� דבר לדבר , כ הואיל ויצרו מטהו לחשוב שה� קניניו"ואעפ, הכל

כ� הוא לעני� . מאד ויברכהו' ייטב בעיני ה, ה"על כ� כשיעשה בה� רצונו של מקו� ב, מצוה
הואיל ויצר הלב משיאו להשתמש בה� לדברי חול ולדברי ', השכל והבינה הנתוני� לו מאת ה

, להשכיל ולהתבונ� בתורה ושאר עניני שמי�' ולכ� טהר לב המשתמש בה� לש� ה, הבל
ולפי שאינה ראיה גמורה שהרי המקרא מדבר . ושכינה שרויה עמו ,נחשב לו לצדקה גדולה

 "מה מצינו"וללמוד ממנו ב, ולא מייתי ליה אלא לדוגמא על שאתה ושל" שלו, בנדבה שבממו�
ואגב אורחא למדנו מדבריו של דוד שאי� . "וכ� בדוד הוא אומר"על כ� אמר , על התורה
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שאי� , והוא הדי� לתורה .בעבור יושר הלב אלא, שהרי הכל שלו, הברכה בעבור הנדבה עצמה
אלא בעבור , ה אינו צרי" לו והכל שלו"כי הוא ב, שכינה שרויה עמו בעבור חידושיו ופלפוליו

ומשתמש בשכלו , שהתנדב לפרוש עצמו מדרכי הבל ומעניני העול�, שמחת לבו בתורה
� התורה יקרה בעיניו ואי', ומינה שא� אי� לבו דבק בדבר ה. 'ובבינתו בדברי קודש לש� ה

שרה תאינו זוכה ש, פ שלומד תורה ומפלפל בה ומוציא מדעתו חדשות"אע, מכל חפצי�
כבד " )ט, משלי ג( ח הקדשוהעני� הזה עצמו אמר שלמה ברו. וכההיא דתנ� בסמו", שכינה עמו

ואי�  ".וימלאו אסמי" שבע ותירוש יקבי" יפרוצו, מהונ" ומראשית כל תבואת"' את ה
ולפי מה שפירשנו תבי� כי סמוכי� ה�  .� אלו עני� ע� מה שלפניה� ומלאחריה�לכתובי

בכל לב" ואל בינת" אל ' בטח אל ה" )ו(ה, משלי ג(, באמת וביושר לעומת המקראות שלפניה�
והדברי� נעימי� , "מהונ"' כבד את ה"ולחזק העני� הביא למשל ', וגו "בכל דרכי", תשע�

 .ופה לא אארי", "ג� נעול"מספר  )וו� לי חדר ח(בארנו� בבית השני 

  נחשבת לו כביטול תורה, העוסק בתורה בלי שמחה

ושראוי , אחר ששנה שכר אוהבי תורה .'וכו "רבי יעקב אומר המהלך בדרך ושונה"
ה שהתנדב "נו בנדבת דוד המל" עאכמו שמצ, ה משלו בשמחה ובטוב לבו"ב 'לנו לתת לה

, יעקב' שנה עתה משנתו של ר, זוכה לכל הכבוד האמורוהעושה כ� , ביושר לבב ובשמחה
פנה לבו לבטלה ואינו רוצה מי שמכמעט דומה ל, ללמדנו שהעוסק בתורה בלי שמחת לב

וכ� הלומד ואי� לבו דבק  .ח ב� חכינאי שמתחייב בנפשו"ששנה עליו ר, לעסוק בה כלל
מהל" בדר" ושונה ומפסיק ה"והיינו דתני , בתלמודו מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו
וכמו שפירשנו בבבא המהל" בדר" ', וכו "ממשנתו ואומר מה נאה איל� זה מה נאה ניר זה

אלא שמפסיק  .וראיה שהרי הול" ושונה, רוד בעסקיו ולבו פנוי לתורהטשבדר" אינו , יחידי
יי שאי� דהת� איצטרי" לאורו, ולא תני הכא המהל" בדר" יחידי .'ממשנתו ואומר מה נאה וכו
, ומפסיק ממשנתו מדעתו, והכא לא איצטרי" שהרי הול" ושונה, עמו חברי� המבטלי� אותו

עד שמפסיק , ולבו נמש" אחר מראה עיניו, שעל דרכו רואה אילנות טובות ושדות זרועות
מה נאה איל� זה מה נאה ניר , או למי שיפגע בדר", ומתחיל לדבר ע� ההולכי� עמו, ממשנתו

וכמו ', ואינו שותה בצמא דבר ה, עיד על עצמו שאי� דברי התורה נכנסי� בלבוהרי זה מ .זה
והיו הדברי� האלה אשר אנכי מצו" " )ו, דברי� ו(שעל זה נאמר , "על התורה"שפירשנו בבבא 

שתהיינה דברי התורה חביבי� עליו ויקרי� בעיניו מדברי� שכבודו ועשרו , "היו� על לבב"
אבל המפסיק ואומר מה  .ה שכינה שרוייה עמו כדתני רבי חלפתאואז כשעוסק ב .תלויי� בה�

ולכ� מעלה , הרי הדברי� שתחת השמש משמחי� לבו יותר מדברי התורה', נאה איל� זה וכו
פ שאינו מתחייב בנפשו ממש כההיא דמפנה לבו "שאע .עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו

, לפי שאי� לבו דבק בה, ו נחשב בעיניואי� תלמוד כל מקו�מ, לבטלה שאינו רוצה בתורה כלל
בור סוד "כמו שתבי� ממה שבארנו בבבא  ,ולסו� לא יהיה בידו כלו� .ותורתו מ� השפה ולחו�

, וכל כיוצא בזה שה� דברי הנאת העול�, "מה נאה איל� זה"ודוקא באומר . "שאינו מאבד טפה
אוי לי "או , "שהנחתי בעיראוי לי מי יודע בצער אשתי ובני "אבל כשמפסיק ממשנתו ואומר 

כבר פירשנו דבכי האי , וכיוצא מזה דאגות צרות העול� "?מה אוכל ,כשאבא למקו� פלוני
ומפסיק , והוא הדי� כשיושב בביתו ושונה. ואינו פורק מעליו עול תורה בזדו�, גוונא אנוס הוא

ונקט המהל"  .כ כמתחייב בנפשו"ג "מה נאי� הכלי� הללו, מה נאה בית זה"ממשנתו ואומר 
ומדר" האד� , כמו איל� נאה וניר נאה, שאפילו רואה דבר חדש שיפלא בעיניו, בדר" לרבותא

עד , כ תקפה בלבו על משנתו"הכי א� ההתבוננות הזה כ לואפי, שיעמוד ויתבונ� בה�
, מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו, שהפסיק מתלמודו והתחיל לדבר בעניניה�

 . ומטעמא דאמר�

  ימוד תורה כאשר האד� נוסע בדרכי�ל

והיה אפשר לומר שהוא , ולא הזכיר איזו כתוב הוא, ותנא דיד� נקט סתמא מעלה עליו הכתוב
ושמת� " )יח, דברי� יא(בה  מרשנא, "א� שמוע' והי"שבפרשת  למוד תורהמקרא של מצות ת

דבק ב� וקבועה שיהיה לבו שמח ו, והיינו כדפרישית, "את דברי אלה על לבבכ� ועל נפשכ�
שהיא ישיבת , הזכיר ישיבה אצל בית, "" בבית" ובלכת" בדר"תבשב" )ש�(ואחריו אמר  .בנפשו
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שעיקר קביעות התורה כשהאד� במקומו ', וכו "שני� שיושבי�"כמו שפירשנו בבבא , קבע
, "הליכה"הזכיר  "דר""ואצל . לא בלכתו בשוקי� וברחובות לעסוק בצרכיו, הוא בשבתו בביתו

צרי" לנוח ולאכול וליש� , שכשהוא יושב מעט במלו�, פ"יי שבהיותו נוסע נוהג הדבר להלפ
אז , כשהדר" רב ולבו פנוי מכל עסקי�, אלא בלכתו על דרכו .ואי� הזמ� מוכ� להגיו� התורה

' וגו "למע� ירבו ימיכ�" )ש�(ואחר כ� אמר , "המהל" בדר" ושונה"וכדקתני  .הוא זמ� תורה
מפסיק ממשנתו ואומר מה "וכגו� האי ש, שא� נוהג עראי בתורתו, ומע לאוומכלל ה� אתה ש

 . מעלה עליו כמתחייב בנפשו', וכו "נאה איל� זה

הוא מקרא המפורש , "מעלה עליו הכתוב"אלא שיותר נראה ש, והדברי� ראויי� להאמר
 .וכדאפרש', וגו "רק השמר ל""במשנה הסמוכה 
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  משנה ח
י ֵמִאיר אֹוֵמר ּום ַרּבִ י ַיּנַאי ִמׁשּ ַרּבִ אי ּבְ י ּדֹוְסּתַ ָבר ֶאָחד , ַרּבִ ֹוֵכַח ּדָ ל ַהׁשּ ּכָ

ָנתוֹ  ׂשְ ַנְפׂשוֹ , ִמּמִ ִאּלּו ִמְתַחּיֵב ּבְ תּוב ּכְ ּנֱֶאַמר , ַמֲעֶלה ָעָליו ַהּכָ ַרק , )דברים ד(ׂשֶ
ח ֶאת ּכַ ׂשְ ן ּתִ ָך ְמאד ּפֶ מר ַנְפׂשְ ֶמר ְלָך ּוׂשְ ָ ר ָראּו ֵעיֶניךָ  ִהׁשּ ָבִרים ֲאׂשֶ ָיכֹול . ַהּדְ

ָנתוֹ  ְלמּוד לֹוַמר , ֲאִפּלּו ָתְקָפה ָעָליו ִמׂשְ יךָ  )שם(ּתַ ָבְבָך ּכל ְיֵמי ַחּיֶ , ּוֶפן ָיסּורּו ִמּלְ
ּבוֹ  ב ִויִסיֵרם ִמּלִ ׂשֵ ּיֵ ַנְפׂשֹו ַעד ׂשֶ   : ָהא ֵאינֹו ִמְתַחּיֵב ּבְ

אלעזר שהיה בור סוד ' לעיל גבי ר ".מרמאיר או' רבי דוסתאי ברבי ינאי משום ר"
, מוד התורה קא משמע ל�יאלא מעלתו בל, שאינו מאבד טפה פירשנו שלא בא לשבחו בזכרו�

עד שהיו כמו מכתב , ודבריה יקרו בעיניו מכל חפצי�, שהיה כל כ" שמח בקבלת התורה
 )ה, משלי ד(כתוב ועל זה  .ונעשו לו לקני� גמור ולכ� לא שכח דבר, אלהי� חרות על לוח לבו

שע לא עבחקותי" אשת" )טז, תהלי� קיט(ודוד אמר ', וגו "אל תשכח ואל תט' קנה חכמה וגו"
מפסיק ממשנתו ואומר מה "וכההיא ד, אבל מי שלומד עראי אינו שמור בלב. "אשכח דברי"
בבבא  ישיתוכדפר, ואי� תלמודו בידו לעול�, ומה שלומד היו� שוכח מחר', וכו "נאה איל� זה

דפשיטא שמי שאי� תורתו , ובההיא לא מיירי תנא דיד� .בעני� השמירה בלב "על התורה"
שהרי אמרו , ולא שיי" לומר שא� שוכח יתחייב בנפשו, שמורה בלבו עדיי� שישכח מה שלומד

לעול� יעסוק אד� בתורה ואפילו שלא לשמה שמתו" שלא לשמה בא " ):נפסחי� (ל "רז
, אלא משנתנו מיירי במי שתורתו שמורה בלבו .וד ישכח הרבהוכל מתחיל ללמ, "לשמה

וכדתני , נשכחו מקצת דבריה מלבו י כ�"שע, כ פירש מ� התורה ועסק בדברי� בטלי�"ואח
א� תעזבני יו� יומי� " רק קמאומייתינ� לה בפ )סו� מסכת ברכות, ירושלמי(במשנת חסידי� 

וזהו ממש כדברי , ב כאילו מתחייב בנפשוומעלה עליו הכתו .וההוא זדו� גמור הוא, "אעזב"
אל , כלומר אחר שקנית החכמה והיא שמורה בלבב" ".אל תשכח' קנה חכמה וגו"הכתוב 

לא היה , שאילו היתה ל" שעשועי� יו� יו� .י שתעסוק בדברי� בטלי�"תשכחנה בזדו� ע
קתי" ובח" )טז, תהלי� קיט(וכדברי המשורר , בהיותה קנינ" ושמורה בלב", אפשר שתשכחנה

', ועל זה שנה כל השוכח דבר אחד ממשנתו מעלה עליו וכו ".אשתעשע לא אשכח דבר"
ולכ� אפילו על דבר אחד ששכח  .והיינו שהיא כבר בידו ושמורה בלבו, דייקא "ממשנתו"ו

כל השוכח דבר אחד מ� "למתני  י לאו הכי הוי ליהדא, באופ� זה הרי הוא כמתחייב בנפשו
רק השמר ל" ושמור "ומייתי לה מקרא שנאמר , בשכבר היא קבועה בלבו אלא ודאי ".התורה

וה� מה שראו , ולאו ראיית עי� ממש קאמר, "נפש" מאד פ� תשכח את הדברי� אשר ראו עיני"
בניה� אשר  ,והמצוה היא לדורות, כי לא ראו רק הדור ההוא, האותות והמופתי� וגלוי שכינה

ל "כ� אמרו חז: אמר המגיה[ היינו ראיית השכל אלא ראית עי� דקרא .יקומו מאחריה�
כלומר השמר ל" פ� תשכח בזדו�  ".עי� טובה"בבבא  רישיתוכדפ, ]א"ה ה"בירושלמי ברכות פ

שוב מאחריה� ת, ואחרי שקבלת אות� ;שקבלת מרב" בעי� טובה, הדברי� שכבר ראו עיני"
מדבר בשכבר היו על הא למדת שהכתוב  .יסורו מלבב" י כ�"וע, ותתעסק בדברי� בטלי�

כי לולא , כ הוא הגור�"וא .י שיעזוב אות� ולא יתעסק וישתעשע בה� יסורו מלבבו"וע, לבבו
הייתי , "ופ� יסורו מלבב""ואילו לא נאמר  .לא היה אפשר שיסורו לעול� מלבבו, שעזב� בזדו�

שוכח כ מתחייב בנפשו א� "טועה לפרש אשר ראו עיני" מדבר אפילו לא בא לכלל שמירה ג
 ?מה יעשה ,כי א� אי� בכחו לקבוע הדברי� על לבו, ואי� ראוי שיתחייב על זה .מה שלומד

יות� הללמדנו שאינו מחייבו אלא ב, "ופ� יסורו מלבב""להכי כתב  .ופשיטא שישכח אות�
. ולסו� יסורו מלבבו ,י שפונה מה� ומתעסק בדברי� בטלי� שוכח אות�"וע, שמורי� בלבו

ואנא ידענא דמיירי בשתורתו שמורה , "פ� יסורו מלבב""כ� לכתוב לבד ואי קשיא ל" א� 
אלא  ,אי� הכי נמי. שא� ה� בלב פשיטא שראו אות� עיניו ?למה לי "אשר ראו עיני""ו ?בלבו

ומפסיק , שאינו לומד עדיי� בשמחה ובכל לב, למתחיל בתורה "אשר ראו עיני""דאיצטרי" 
הול" ושונה ומפסיק ממשנתו ואומר מה "יעקב ש' ה רוכההיא ששנ, ממשנתו בשביל דברי חול
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שגור� , ג שעושה בזדו� נמי מעלה עליו הכתוב כאלו מתחייב בנפשו"דבכה, "נאה איל� זה
, כ פורש ממנה"אבל עיקר הכתוב על מי שתורתו בלבו ואח .שלא יכנסו דברי תורה בלבו

יעקב תני סתמא ' תא דרליבמ ו� הכיומש. לא שכח כי א� דבר אחד מתחייב בנפשו לוואפי
דוסתאי נקט קרא משו� דבהא ' לתא דריאבל במ, ולא נקט קרא, "מעלה עליו הכתוב"

' כל השוכח וכו"דוסתאי ' והיינו דקאמר ר .יעקב' לתא דריוממילא נפקא ל� נמי מ .משתעי
ואילו לא , אשר ראו עיני"' רק השמר וגו מרמעלה עליו הכתוב כאלו מתחייב בנפשו שנא

כלומר אפילו במתחיל , יכול אפילו תקפה עליו משנתו, ק את הדברי� אשר ראו עיני"נאמר ר
, הוא שוכח י כ�"וע, לפי שתלמודו תקפה וחזקה ממנו, ואי� בכחו לשמור הדברי� בלבו, ללמוד

אלמא שהכתוב מדבר בשכבר נכנסה תורתו , ל ופ� יסורו מלבב""ת, מחייבו הכתוב ילו הכיואפ
וכגו� שפורש מ� התורה ועוסק בדברי� , אלא ששוכח אות� בזדו�, בלבו ולא תקפה עליו

כלומר שישב ישיבת קבע לעסוק , וכדקתני הא אינו חייב עד שישב ויסיר� מלבו, בטלי�
דאילו ארעי הא תנ� במיעוט , וזהו עני� הישיבה שזכר .בדברי חול ויסיר דברי התורה מלבו

וכדאפרש , לחכ� שבחכמי� לבדח דעתו שהמעט מותר וראוי אפילו, שחוק ובמיעוט שיחה
שעד הנה היו מצטיירי� , יסיר� מלבבו בזדו�, אבל כשישב לעסוק בדברי� בטלי� .הת�

והרי הוא , ודברי התורה סרי� מ� הלב, ועכשיו מביא בלבו ציורי הבל ובטלה, במראה הלב
  .דקאמר קרא אי אפשר אלא במסיר� מלבו "פ� יסורו"כ "וא .הגור� והמסיר� מלבו

�  יש השוכח תורתו ואינו נענש על כ

י צרה או "נאנס ע, אלא אחר שהיו שמורי� בו, ומינה שמעינ� נמי שא� לא ישב והסיר� מלבו
כיו� שהוא , שאינו מתחייב בנפשו, חולי ובאו אל הלב יגו� צרה וסרו ממנו דברי התורה

' ופי, "תלמודו מחמת אונסוהזהרו בזק� ששכח " ):ח(ק דברכות "והיינו דאמרינ� בפ .לאונסו
ל תלמד שכשהאד� סובל עול דר" אר� "ומדבריו ז .בקונטרס שחלה או שנטרד בדוחק מזונות

וא� צרותיו , אי אפשר לו שיעסוק בתורה כהוג� ושישתמר תלמודו בלבו, וצרות העול� עליו
ריש דומה ממש למה שפירשנו ב, בזדו� "פורק עול תורה"ישכחו תלמודו מלבו אינו נקרא 

היינו  "זק� ששכח תלמודו"והאי  .נחוניא ב� הקנה' ובמשנתו של ר, ח ב� תרדיו�"משנתו של ר
אלא שמחמת , והיתה תורתו כמכתב אלהי� חרות על לוח  לבו, בשכבר היה תלמודו בידו

דאמרינ� "ותדע דסיי� תלמודא  .אונס הוצר" לעזוב תורתו וסרו דבריה מעל לבו ושכחה
, וידוע כי טר� שבר� משה היה מכתב אלהי� עליה�, "מונחי� בארו�לוחות ושברי לוחות 

, ודומה לה� ממש זק� ששכח תלמודו .ולכ� כשנשברו עשה לה� ככבוד הראשו� להניח� בארו�
, "זק�"ומשו� הכי קרי ליה  .חייבי� לנהג בו כבוד כמתחלה, וסר מכתב אלהי� מעל לוח לבו

 .וקני� החכמה היינו בהיות התורה שמורה בלב, :)בקידושי� ל(" אי� זק� אלא זה קנה חכמה"ד
 "זק� ששכח תלמודו לאונסו"ובי� , דמשנתנו "תקפה עליו משנתו"ומעתה הוריתי" מה בי� 

אמר ריש לקיש "דאמרינ� הת�  )ב"ט ע"ד� צ(והכי משמע לי מסוגיא מנחות . דקאמר תלמודא
מור נפש" מאד פ� תשכח כל המשכח דבר אחד ממשנתו עובר בלאו שנאמר רק השמר ל" וש

תלמוד  ?יכול אפילו מחמת אונסו', אילא וכו' אבי� אמר ר' וכדר, את הדברי� אשר ראו עיני"
דוסתאי ברבי ינאי אומר יכול אפילו ' ר, במסיר� מלבו הכתוב מדבר, לומר ופ� יסורו מלבב"

ותו  ?ל�קא משמע ' לקיש מתני ויש לתמוה וכי ריש. ]ל"עכ" [ל רק"ת ?תקפה עליו משנתו
לא ממעט אלא ' דתנא דמתני .כי פירושואלא ה ?ר ינאי"דוסתא ב' אמאי מייתי מלתא דר

דמיניה מוכח דקרא מיירי בתלמיד , "פ� יסורו מלבב""ושפיר מפיק לה מ, תקפה עליו משנתו
אבל מי שאי� עדיי� תורתו  .וההוא הוא דמתחייב כששוכח משנתו, חכ� שתורתו שמורה בלבו

 ילו הכיואפ, וריש לקיש מיירי נמי בתלמיד חכ� .י שתקפה עליו משנתו פטורבלבו ושוכח לפ
אפילו  "פ� יסורו"דאדרבה , אמעיט "פ� יסורו"ולא מקרא ד, כששוכח מחמת אונסו פטור

פ� "ו מתקפה עליו משנתו דאמעיט מקרא ד"בק אאלא דאתי, לעיל' מאליה� משמע וכדפי
ובמסיר� מלבו , "ופ� יסורו מלבב""ל "ת, מחמת אונסו לווהיינו דקאמר יכול אפי ".יסורו

ל ופ� "ר ינאי ששנה יכול אפילו תקפה עליו משנתו ת"דוסתאי ב' מדר, ברצו� הכתוב מדבר
שלא באו דברי תורה אל לבו דהוי שוגג , דיתורא הוא למעט תקפה עליו משנתו, יסורו מלבב"

 ?דוסתאי למעט תקפה עליו משנתו' ה לרואי קשיא ל" מנא לי .וא� כ� כל שכ� לאונסו, ופטור
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זק� ששכח  לוופ� יסורו מלבב" לרבות אפי, לרבות תקפה עליו משנתו "אשר ראו עיני""דלמא 
והכל , ל למכתב אלא פ� תשכח את הדברי� ותו לא"דא� כ� לא ה ?מחמת אונסו שיתחייב

 . ומדכתב תרתי על כרח" למעט תקפה עליו משנתו וכל שכ� מחמת אונסו .בכלל

, ל שכתבו על יכול מחמת אונסו"ויראה לי עוד שכ" היתה דעת רבותינו בעל התוספות ז
ל על דבריה� דאי� זה הלשו� במשנה אלא יכול "א ז"ותמה מהרש ".משנה היא במסכת אבות"

ותיר� דמשמע להו  .ר ינאי דלקמ�"דוסתאי ב' כלישנא דר' אפילו תקפה עליו משנתו וכו
ורבי , אלא דרב נחמ� בר יצחק ממעט ליה מפ� יסורו, מחמת אונסותקפה עליו משנתו היינו 

ר ינאי דבהדיא ממעט ליה "דוסתאי ב' ושוב הקשה לר. ר ינאי ממעט ליה מרק"דוסתאי ב
ל למה על יכול מחמת אונסו כתבו משנה "ועוד הקשה על התוספות ז. "פ� יסורו"מ תי�במתני

דבר אחד מתלמודו שהוא  חכל המשכולא כתבו זאת ארישא דמלתא דקאמר , היא באבות
מחמת "ו "תקפה עליו משנתו"וכפי מה שפירשנו ניחא ד. ותירוצו דחוק ?מפורש במשנה אבות

ולהורות  .ו מתקפה עליו משנתו דמתניתי�"וממעטינ� מחמת אונסו מק, רי מילי נינהות "אונסו
נכלל בדברי  כלומר דבר זה, משנה היא באבות, ל על מחמת אונסו"ז' על זה כתבו התוס

לא כתבו כלו� לפי , ועל השוכח דבר אחד ממשנתו .המשנה הפוטרת בתקפה עליו משנתו
יכול אפילו "וריש לקיש לא קאמר לה אלא משו� סיפא  תי�דמפורש הוא במתני, שאי� צור"

ח ששכח תלמודו מחמת אונסו "מכא� לת"ואדלעיל מינה קאי דקאמר , "מחמת אונסו דפטור
' ולמאי דפרישית ניחא דמייתי תלמודא הא דר .ומפיק לה מקרא, "נהג בזיו�שאי� נוהגי� בו מ

ר "דוסתאי ב' וה� ה� דברי ר, ל"לתא דריר ינאי משו� דאיצטרי" לאוכוחי מיניה מ"דוסתאי ב
לא , ותלמודא דנקט רק, שבסו� הכתוב "פ� יסורו מלבב""ונפקא ליה מ, ינאי דמתניתי�

ולא הזכיר סופו לפי שכבר הזכירו , הוא ותחילת הכתובילי� ליה אלא ציו� בעלמא  "רק"דמ
ברירא "מטבע לשו� זה : אמר המגיה. [לתאיהכי נראה לי ברירא דמ .למעלה וג� נזכר במשנה

כא� ובשאר מקומות בספר . ובתלמוד אינו מופיע, מופיע בזהר למעלה מעשרי� פע�" דמלתא
 ].רי הסודהוכחה לנו שהיה מורגל בלימוד בספ, שהשתמש בסגנו� זה
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  משנה ט
י ֲחִניָנא ֶבן ּדֹוָסא אֹוֵמר ְרַאת ֶחְטאֹו קֹוֶדֶמת ְלָחְכָמתוֹ , ַרּבִ ּיִ ָחְכָמתֹו , ּכל ׂשֶ

ֶמת ָחְכָמתֹו קֹוֶדֶמת ְלִיְרַאת ֶחְטאוֹ . ִמְתַקּיֶ ֶמת, ְוכל ׂשֶ הּוא . ֵאין ָחְכָמתֹו ִמְתַקּיֶ
ין ֵמָחְכָמתוֹ , ָהָיה אֹוֵמר יו ְמֻרּבִ ֲעׂשָ ּמַ ֶמתָחְכָמתֹו ִמְתקַ , ּכל ׂשֶ ָחְכָמתֹו . ּיֶ ְוכל ׂשֶ

יו ֲעׂשָ ה ִמּמַ ֶמת, ְמֻרּבָ   : ֵאין ָחְכָמתֹו ִמְתַקּיֶ

  ביאור יראת חטא הקודמת לחכמתו

והשוכח "', וכו "המהל" בדר" ואומר מה נאה"אחר ששנה . "א אומרסרבי חנינא בן דו"
, שמעלה עליה� הכתוב כאילו מתחייב בנפשו, אחר שהיה שמור בלבו "דבר אחד ממשנתו

, ובשלמא מפסיק ממשנתו ומדבר בדברי הבל יתכ� לפי שעדיי� לא נכנסו דברי התורה בלבו
משנתו א� מאבל השוכח דבר , על דעתו �ודברי העול� גוברי, ואינו שמח בה� שמחת לב

אי" יגיע לידי מדה זו א� כבר טע� טע� , כבר היתה בלבו לפי שיושב ועוסק בדברי� בטלי�
כל שיראת חטאו קודמת "חנינא ב� דוסא שפירש הדבר ואמר ' י רלהכי מייתי דבר ?החכמה

 ".וכל מי שאי� יראת חטאו קודמת לחכמתו אי� חכמתו מתקיימת, לחכמתו חכמתו מתקיימת
א� יראת חטאו קודמת חכמתו , פ שלמד תורה וחכמה ונכנסו הדברי� בלבו"כלומר אע

. כי תסור ותשתכח מלבו, מתוא� לאו אי� חכמתו מתקיי, מתקיימת בלבו ולא תסור ממנו
כל ] ג[', כל שמעשיו מרובי� וכו] ב[', כל שיראת חטאו וכו] א[, והאי תנא תלתא מילי קתני

מילת וחד משו� על ג, וחד משו� על העבודה, חד משו� על התורה', שרוח הבריות וכו
ו נקט אגב גררא כולה, ייתי להמומשו� דתרתי קמייתא לפרושי מתניתי� דלעיל  .חסדי�

שתחלה צרי" , שא� תפרש קודמת, אלא שהדברי� צריכי� פירוש. חנינא ב� דוסא' מילתא דר
שהרי עדיי� אי� בו , "חכמתו מתקיימת"לא יתכ� לומר , להיות ירא חטא קוד� שיקבל החכמה

ודי א� באי�  ?"קודמת"למה צרי" שתהיה יראת חטאו , וא� על מה שיקבל מדבר ?חכמה
שאומר , מי שמקדי� במחשבתו יראת חטאו לחכמתו, ל פירש"א זע מברטנור"והרב ר. כאחת

 .לפי שהחכמה תביאהו לכ" והוא נהנה בה, חכמתו מתקיימת, "אלמד בשביל להיות ירא חטא"
כי לפי שהיא מונעתו מלכת אחרי , אי� חכמתו מתקיימת, לעשות ל מנתאבל מי שאינו לומד ע

ל דבהא מתרצא מאי "ט ז"ספות יוהרב בעל תווכתב . הוא ק� בה ומניחה] ולכ�[שרירות לבבו 
דמשנתנו  ?והכא תני כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו, "ואי� בור ירא חטא"דתנ� לעיל 

וה" פירושא קשיא לי . וההיא דהת� במעשה, במחשבה מיירי שרוצה להיות ירא חטא
ותו דכל שכ�  ?ומה ענינו למשנת חסידי�, .)ברכות יז(" הלומד ואינו עושה נוח לו שלא נברא"ד

 "קודמת"ו, אלא כדפרישית דאדלעיל קאי .הוא ממי שחכמתו מרובה ממעשיו דתני בתר הכי
ש ב� נתנאל ירא "ר"ומשנתנו מתפרשת בההיא שפירשנו בבבא , היינו במעלה ובחשיבות

ואמרנו ש� דירא חטא , "שמעו� אומר הרואה את הנולד' ר' איזוהי דר" טובה וכו"ותני , "חטא
, שאפילו כשעוסק בדברי� המותרי� רואה בדעתו מה יהיה נולד מזה, אה את הנולדהיינו רו

רש אפילו מ� וופ, ולכ� עושה לעצמו גדרי� וסייגי�. י המותר יבוא לידי אסור"כי אפשר שע
וכל המרבה דברי� "בבבא  רק קמאועיקר הדבר בארנו בפ. המותר לו כדי שלא יבוא לידי חטא

אלא שבנפש החכ�  .ולא יסורו מה� לעול�, � בכל הנפשותשהחטאי� נטועי, "מביא חטא
אבל כשיתעסק בדברי . ולכ� לא יטה אחריה�, לפי שחכמתו על פניו, אינ� עומדי� בציור הלב

סייג "ולכ� תנ�  .אפשר שיעלה החטא על לבו, הבל ויסורו מחשבות חכמתו מעל פניו לפי שעה
מעליו  ווהיא תעביר מחשבות חכמת, ורכי אי� סכנה יותר לחכ� מרוב הדב, "לחכמה שתיקה

כל אד� צרי" שידע בעצמו איזו חטא נקל לעלות על לבו  .וכ� בכל סייג וסייג, ותביא חטא
, בקצת� נקל שיתגבר עליה� חמדת הממו�, כי אי� בני אד� שוי� בה�, ולהפרידו מ� החכמה

שמור ממנו פ� צרי" שי, וכל אחד כשידע חטאתו הנטועה בו ביותר .ובקצת� חמדת הכבוד
יבוא מ� , וא� לא יעשה כ� לקדש עצמו במותר לו .ויעשה לעצמו גדרי� וסייגי�, יתגבר עליו

ואז תסור , תדבק בו נפשו ויעסוק בו, וכשיגבר עליו אחד מ� החטאי� .המותר אל האסור
פ שכפי "כלומר אע, "כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו"והיינו דקתני  .תורתו מלבו וישכחנה
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שיודע בעצמו החטא שלבו , אלא שירא מחטאו, חכמתו מותר לו להתעסק בדבר מהשורת 
ומקדי� יראתו לחכמתו , לידי חטא י כ�"ואומר א� אתעסק במותר זה אבוא ע, מתאוה אליו

ולא , כלומר אז חכמתו השמורה בלבו מתקיימת בו, אז חכמתו מתקיימת .ונמנע מ� המותר
, שאינו עושה אלא כפי חכמתו, קודמת ליראת חטאו וכל שחכמתו. תסור ממנו כל ימי חייו

הנה לבי שמח בחכמה ואיני דואג  ?ולמה אפרוש עצמי מ� המותר, חכמתי תעמוד לי"ואומר 
י "עכי , תקיי� בותפ שהיא שמורה בלבו לא "אע, אי� חכמתו מתקיימת, "שאבוא לידי חטא

ומעט מעט , יאו החטא אל לבועסקיו יסיחו דעתו וחכמתו ויב, שיבלה זמנו לפעמי� במותר לו
אמרנו  "על התורה"בבבא  רק קמאפ דבפ"ואע .ודברי התורה יסורו מלבבו, ידבק בחטא

היינו כשחוטא לפי , "המאור שבתוכו מחזירו למוטב"ג� א� יחטא , שבהיות התורה בלבו
אפשר שמעט , אבל מי שאי� יראת חטאו קודמת לחכמתו .שעה מתגרת היצר הנקרא לילה

ואל תרבה שיחה "וכדתנ�  .ל ואומר אי� רע והתורה משתכחת ממנובמעט ידבק לבו בדברי ה
  ".גור� רעה לעצמו ובוטל מדברי תורה' ע� האשה וכו

קודמת אי� , דתני רישא כל שיראת חטאו קודמת, ולדברינו לא תקשי דיוקא דרישא אסיפא
וכמו שהקשה הרב , הא כאחת שפיר דמי, מתו קודמתחכותני סיפא וכל ש, חת לאאבל כא

והכי נמי לא . דלפו� מאי דפרישית אי אפשר שיהיו שתיה� כאחת, ל"ז "דרש שמואלמ"בעל 
 ,בתלמיד חכ� מיירי תי�דמתני, "אי� בור ירא חטא"מההיא ד] ט"שאלת תוספות יו[קשיא 

האיש " ).יג הוריות(וכדאמרינ� בעלמא , קדימה על חכמתודתני היינו שנות� ליראתו  "קודמת"ו
לפי שמדבר , והכי נמי אתיא שפיר לישנא דיראת חטאו. 'וכו "כה� קוד� ללוי' קוד� לאשה וכו
כל השוכח דבר "ר ינאי "דוסתאי ב' ועלה תני ר, שלבו משתוקק אליו ביותר, בחטא הידוע לו

א� חכמתו קודמת , ואפשר שיבוא לידי כ", וכדפרישית לעיל, השמורה בלבו "אחד ממשנתו
לבסו� ישב ישיבת קבע  י כ�"שע, ואינו נזהר במותר לו ואינו רואה את הנולד, ליראת חטאו

 .והב�, ויגרו� רעה לעצמו שיסורו דברי התורה מלבו, לעסוק בדברי� בטלי�

 פירוש "על התורה"בבבא  רק קמאכבר פרישית בפ .'וכו "הוא היה אומר כל שמעשיו"
י שדברי התורה "שע, "נענו כול� ואמרו גדול תלמוד שמביא לידי מעשה" ):מ(הסוגיא דקדושי� 

, ויעשה המצות בשמחה, יתק� נפשו להעביר יצר הלב, נכנסי� אל לבו והוגה ומתבונ� בה�
להציל"  )יא, משלי ב(, מזמה תשמור עלי" תבונה תנצרכה )יא, משלי ב(וכאמרו  .וישתמר מכל רע

 .'וגו "למע� תל" בדר" טובי� )כ, משלי ב(', להציל" מאשה זרה וגו )טז, משלי ב(' מדר" רע וגו
וא�  .כי טבע יצר הלב נלח� בו תמיד, והוא קשה יותר מתלמוד, קו� הזה הוא עיקר הכליוהת

לא לבד שיעשה  ,ונקל עליו ללכת בדר" טובי�, זכה שטהר לבו עד שהחל לקבל טבע שני
אלא , עשותו]ל[או להזהר מ, ושכלו ודעתו יבינו כי נכו� לעשותו, שתורנו בה� חכמתו דברי�

', כ בהיותו שותה כצמא דבר ה"אעפ, ושנראי� הפוכי� מדר" בינתו, אפילו דברי� שאינו מבי�
, זהו האיש שמעשיו מרובי� מחכמתו .כ עושה כתורתו"וטהר לבבו ללכת בחקותיו ותורותיו וג

ולבו , שוב אי� יצרו מבלבלהו, לפי שהכי� לבבו לעשות ועושה .מתקיימתועלה תני שחכמתו 
, "חכמתו" תאייחנינא בתרתי מתנ' ונקט ר. ונשארת חכמתו שמורה בלבו תמיד, פנוי מכל רע

שבספרי הקדש  "חכמה"והרי ה, תאכמו באינ" מתני "תורתו"או  "תלמודו" "משנתו"ולא תני 
, כולל השמועות שקבל "חכמה"משו� דלשו�  .י לעילוכדפירשת, ובדברי החכמי� היא התורה

ובהא קא מיירי ברישא  .ג� טעמי תורה ודברי שכל ובינה שהתבונ� בה� והתבונות שהפיק
חכמתו "או  ;ולדרכי שכלו ובינתו "יראת חטאו קודמת לחכמתו"דרישא ש רשכדפי, ובסיפא

ולמה , בנתי בתורהואשע� על מה שה, אעשה כדרכי חכמתי"שאומר  "קודמת ליראת חטאו
שעושה יותר ממה שתורתו , "מעשיו מרובי� מחכמתו"סיפא  כי נמיוה ".?אתרחק מ� המותר

פ "ואע, שלא הכי� לבו לעשות כחכמתו, "חכמתו מרובה ממעשיו"אבל מי ש .דעתו ובינתו
אפילו , לפעמי� יצרו מתגבר עליו ואינו עושה כחכמתו, שתורתו בלבו והוגה ומתבונ� בה

ימלא לבו , מתו" שאינו נזהר במעשה, פ שלבו שמח בחכמתו"דאע .אינה מתקיימתחכמתו 
דוסתאי ' ובההיא מיירי ר .ולסו� יעזבנה ותסור מלבו, ממחשבות היצר ולא יהיה פנוי לתורה

ומיירי , "השוכח דבר אחד מתלמודו מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו"ברבי ינאי ש
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ויהיה כ� לפי  .י שיושב ומסירה מלבו"ושוכח אותה ע, ובתלמיד חכ� שתורתו שמורה בלב
וכשיושב ועוסק בשיחה , ואינו יכול לעסוק בתורה, שאינו נזהר במעשה ויצרו מתגבר עליו
השמר ל" ושמור את "ועלה קאמר קרא  .לעיל רשנובטלה ובדברי הבל יסיר� מלבו וכדפי

, זיבת התורה הקשה מכלשעל ידיה� בא לידי ע, שהיא השמירה מחטא ועו� "נפש" מאד
, "הלואי אותי עזבו ותורתי שמרו, על עזב� את תורתי" )ז"א ה"חגיגה פ, ירושלמי( נ�וכדאמרי

 . רק קמאופרישית לה בפ

  פ שאינו יודע לה� טע�"יש לקיי� המצוות אע

שא� אינו נזהר היטב , "וכל שאי� מעשיו מרובי� מחכמתו אי� חכמתו מתקיימת"והא דלא תני 
דהא , משו� דלאו כללא הוא?, כ אי� חכמתו מתקיימת"ג, י� שמוצא בה� טוב טע�אלא בדבר

 "כל שאי� מעשיו מרובי� מחכמתו"ועוד שאי� במליצת  .אפשר שמוצא בכול� טע� בחכמתו
ואינו , אלא שעושה כחכמתו וכתורתו ומקיי� הכל כמו שלמד, במשמע שאינו עושה כלו�

אי אפשר , אי� כ� כל שמעשיו מרובי� מחכמתומה ש .מוסי� לעשות לפני� משורת חכמתו
וכל שאי� "ובמקצת ספרי� גורסי�  .ו דעתו ובינתונבמשמעותו אלא שעושה יותר ממה שתור

בש� הרב רבינו  "רש שמואלמד"ולפרושנו לא יקשה קושית בעל . "מעשיו מרובי� על חכמתו
 ,דמיירי שלמד ?א למדואי" יעשה א� ל, ל אי" אפשר שיהיו מעשיו מרובי� מחכמתו"יונה זצ

וכ� , כא�(ל "ר יונה ז"וה .רשנווהיינו מרובה מחכמתו וכדפי, אלא שאינו מבי� טע� הדברי�

היינו שמקבל על עצמו , כל שמעשיו מרובי� מחכמתו רשפי )'פסקא י, שער שני, "שערי תשובה"ב
ו� שבדעתו כי, ומעתה מעלי� עליו כאילו קיי� כל התורה כלה .לעשות מה שיאמרו לו החכמי�

הת� כל שמעשיו מרובי�  נ�נת� דאמרי' ומביא ראיה מברייתא אבות דר .לקיי� מה שיאמרו לו
אילו עשו הכל קוד� כוקבלו שכר , שהקדימו נעשה לנשמע, נעשה ונשמע מרמחכמתו שנא

 ,וא� כ" הפירוש. וכל שחכמתו מרובה ממעשיו שלא יאמר אשנה הלכה ואקיימנה  .ששמעו
אלא  ".אילו עשהכמקבל שכר "למימר  וי ליהטפי ה ?"חכמתו מתקיימת"איני מבי� מה טע� 

אי� יצרו מבלבלהו , מה שלא הבי� לושבהיותו מקיי� אפי, א� כ� תוסי� דברינו על דבריו
, "מעשיו מרובי�"שהרי פירשנו , והברייתא שהביא מסייעת פירושנו .מרת בלבותותורתו מש

לפי שיודע שה� , אפילו דברי� שנראי� בעיניו הפוכי� מדרכי בינתו, שעושה יותר מחכמתו
וש� אמרנו שכ� עשו  ".והוי שותה בצמא את דבריה�"בבבא  שנווכדפרי, דברי אלהי� חיי�

כלומר על כל פני� נעשה מה , שמעכ נ"ישראל במעמד הר סיני שאמרו תחלה נעשה ואח
 כדר", יר פני� להתבונ� בטעמי הדברי�כלומר נסב .כ נשמע"ואח, אלהינו לעשות' שיצונו ה

ראשית חכמה קנה חכמה ובכל " )ז, משלי ד(ושאמר אחריו , "קנה חכמה קנה בינה"  )ה, משלי ד(
 מרשנא' והיינו דקאמר תנא דברייתא כל שמעשיו וכו. וכדפרישית הת�, "קנינ" קנה בינה

אינו מוצא בו טע�  ולאפי, וכ� ראוי לכל חכ� לקבל על עצמו לעשות הכל ".נעשה ונשמע"
שאמר אשנה הלכה תחלה ואתבונ� בה , פ"יוכל שחכמתו מרובה ממעשיו הוא לה .בחכמתו

אלא כל שחכמתו , "אשנה הלכה ואקיימנה"מיהו לאו דוקא . כ אקיימנה"שתסכי� לדעתי ואח
, וג� במקצת ששנה ומצא בה חכמה ודעת, כ שעדיי� לא טהר לבו לעשות הכל"מרובה כולל ג

כ דלא תני נמי "ולפירושנו ניחא ג. ולכ� ג� חכמתו אינה מתקיימת .כ כשיתקפנו יצרו"עובר ג
שהרי תפרש . 'וכו "וכל שחכמתו קודמת למעשיו' כל שמעשיו קודמי� לחכמתו וכו"הכא 

 :)קידושי� מ(נ� והא אמרי ?וא� חכמתו קודמת למעשיו מאי הוי, קודמת שיש לה יתרו� בעיניו
 .והרי אינו עובר על תלמודו ?ולמה אי� חכמתו מתקיימת, "מעשה גדול תלמוד שמביא לידי"

כל שחכמתו מרובה "אבל  .תורתו קודמת בעיניו, אלא שכעוסק בתורה ובא דבר מעשה לידו
והיא הגורמת שג� חכמתו אינה , על כרח" לא יתפרש אלא בלומד ואינו מקיי�, "ממעשיו

ולקמ� שנה  .שלבסו� יהיה מעוזבי תורה ,ומעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו, מתקיימת
 .ה"ויתבאר יותר בעז', א ב� עזריה כל שחכמתו מרובה ממעשיו למה הוא דומה וכו"ר
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  משנה י
ִרּיֹות נֹוָחה ֵהיֶמּנוּ , הּוא ָהָיה אֹוֵמר רּוַח ַהּבְ קֹום נֹוָחה ֵהיֶמּנוּ , ּכל ׂשֶ ְוכל . רּוַח ַהּמָ

ִרּיֹות נֹוָחה  ֵאין רּוַח ַהּבְ קֹום נֹוָחה ֵהיֶמּנוּ , ֵהיֶמּנוּ ׂשֶ י דֹוָסא ֶבן . ֵאין רּוַח ַהּמָ ַרּבִ
יָנס אֹוֵמר ֲחִרית, ַהְרּכִ ל ׂשַ ָנה ׂשֶ ל ָצֳהַרִים, ׂשֵ יַחת ַהְיָלִדים, ְוַיִין ׂשֶ יַבת , ְוׂשִ ְויׂשִ

י ָהָאֶרץ ל ַעּמֵ י ְכֵנִסּיֹות ׂשֶ ּתֵ   :מֹוִציִאין ֶאת ָהָאָדם ִמן ָהעֹוָלם, ּבָ

קא  מילת חסדי�ח ב� דוסא בג"סיפא דר .'וכו "ומר כל שרוח הבריותהוא היה א"
, יהושע ב� חנניה אשרי יולדתו' וכההיא דתנ� ר, "כל שרוח הבריות נוחה הימנו"ותני  .מיירי

 ).פו(וכדאמרינ� ביומא , והיו מאשרי� יולדתו שיצא ב� כזה מבטנה, שהיו הבריות שמחי� בו
שיהא אד� קורא ושונה ומשמש , � מתאהב על ידי"אלהי" שתהא ש� שמי' ואהבת את ה"

מה הבריות , ונושא ונות� באמונה, ומקחו ומתנו בשוק נאה, בורו בנחת ע� הבריותיח וד"ת
כמה , כמה יפי� דרכיו, ראית� פלוני שלמד תורה', אשרי פלוני שלמד תורה וכו ?אומרי� עליו

ר לי עבדי אתה ישראל אשר ב" ויאמ" )ג, ישעיה מט( עליו הכתוב אומר, מתוקני� מעשיו
ואי� מתנו , ואי� דבורו בנחת ע� הבריות, ח"ובזמ� שאד� קורא ושונה ומשמש ת ".אתפאר

אוי לפלוני שלמד  ?מה הבריות אומרות עליו, ואינו נושא ונות� באמונה, ומקחו נאה בשוק
כמה , ופלוני שלמד תורה כמה מכוערי� מעשי, אשרי בני אד� שלא למדו תורה', תורה וכו

ורוח , דמיירי בתלמיד חכ� שעוסק בתורה, ועל דר" זה תתפרש משנתנו. 'וכו "מקולקלי� דרכיו
אז רוח המקו� נוחה  .ונושא ונות� באמונה, שמדבר בנחת ע� הבריות, הבריות נוחה הימנו

 .ומקבל שכר רב על תורתו, וישובו תועי רוח ללמד בינה, שעל ידו ש� שמי� מתאהב, הימנו
, ואי� מעשיו ועסקיו באמונה, בורו בנחתילפי שאי� ד, � רוח הבריות נוחה הימנווכל שאי

לפי שממאס התורה בעיני , אי� רוח המקו� נוחה הימנו, ח"י שקורא ושונה ומשמש ת"אעפ
אשרי מי , ראו פלוני שלמד תורה כמה מכוערי� מעשיו"באמר� , ומרחיק� מ� האמת, הבריות

ותו לא תקשי שלפעמי� רוח הבריות נוחה . שכר על תורתוואינו מקבל , "שלא למד תורה
ואי" , ה"כ חוטא בתורה ובעבודה בינו למקו� ב"ואעפ, ממנו לפי שמדבר בנחת ומטיב עמה�

ואפילו הכי א�  .הלומד ועושה, דתנא דיד� בתלמיד חכ� מיירי? יהיה רוח המקו� נוחה הימנו
, ה"בעבור מנהגיו שבינו למקו� ב, ורוח המקו� נוחה הימנ, הוא נוהג כשורה ע� הבריות

אוי "ומרנני� עליו ואומרי� , וא� אינו נוהג כשורה ע� הבריות, בתורה ובמעשה המצות
אי� רוח המקו� נוחה הימנו במנהגיו בתורה  ".אשרי מי שלא למד תורה ,לפלוני שלמד תורה

, וד התורה והמצוהלפי שמחלל כב, ר"ואי� תורתו ומעשיו הטובי� רצויי� לפניו יתב, ובעבודה
ושיקרב� , לפי שצרי" שיהיה כבוד התורה מתאהב על ידו לבריות .ומשניא� בעיני הבריות

 )ט, דברי� ד(דכתיב ', וגו "רק השמר ל""חנינא דריש סיפא דקרא ד' ואפשר דר. לתורה
א "פ, תלמוד תורה' הל, �"רמב( שבכלל זה התלמידי� שקרויי� בני�, "והודעת� לבני" ולבני בני""

אלא שיבוזו , מלבד שלא ילמדו ממנו תורה ומצות, וא� אי� רוח הבריות נוחה הימנו .)ב"ה
 ,רישא. ח ב� דוסא כול� בשביל כבוד התורה"ולפירושנו שלש המשניות ששנה ר. בעיניה�

ואי לאו הכי אי� תורתו חשובה , והיינו שתהיה יראת חטאו קודמת לחכמתו .במחשבת הלב
שיהיו מרובי�  .בעבודה ובמעשה המצות ,מציעתא. שלא תתקיי� בו לפי, ה"לפני המקו� ב

בדברי� שבי� אד�  ,וסיפא. כ אי� תורתו חשובה מטע� שאמרנו"ואי לאו הכי ג, מחכמתו
כי אי� רוח , שיהיה רוח הבריות נוחה הימנו ואי לאו הכי אי� תורתו ועבודתו כלו� .לחברו

 .המקו� נוחה הימנו

  פג� של שינה של שחרית 

היושבי� ואי� ח ב� תרדיו� ששני� "לפי ששנה דברי ר. "רבי דוסא בן הרכינס אומר"
ולא אמרו עליו דברי ' ש בשלשה שאכלו וכו"ודברי ר, ביניה� דברי תורה הרי זה מושב לצי�

ומפנה לבו לבטלה ' ח ב� חכינאי שהנעור בלילה וכו"ודברי ר, תורה כאילו אכלו מזבחי מתי�
ד ב� הרכינס שהזכיר דברי� שהאד� רגיל בה� ודש "קבע משנת ר] לכ�[, הרי זה מתחייב בנפשו
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כי , וה� מוציאי� אותו מ� העול�, שה� דוגמת הדברי� שהזכירו התנאי� האלה, אות� בעקביו
 ח"כי לעומת דברי ר. ובמאי דסליק פתח, ונחשב לו כזדו� להתחייב בנפשו, גורמי� בטול תורה

חנינא לא אמר שמתחייב בנפשו אלא ' פ שר"דאע, חריתתנא איהו שינה של ש, ב� חכינאי
פ "אע, הכי נמי הרגיל בשינה של שחרית, בנעור בלילה ומפנה לבו לבטלה דהוי זדו� גמור

ש "שמלבד שעובר זמ� ק, עצמה לזדו� תחשב לוהשינה , שהוא יש� ושאינו יכול להגות בתורה
כי הלב פנוי , ה ותורהאלא לפי שעת השחרית טובה לחשוב בה מחשבות חכמ, ותפלה

וא� היה מרגיל עצמו  .כי השינה שקדמה העבירה ממנו כל המחשבות המטרידות, מטרדותיו
 "ויי� של צהרי�"והדר תני . לעורר השחר היה יכול לעסוק בתורה ולעשות טובה לנפשו

שהיה , שאכלו ומדברי� שיחה בטלה על השלח� מיירי' שמעו� בג' פ דר"ואע .ש"מת דברי רולע
 כל מקו�מ, אי אפשר לו להגות בתורה ווזה שנטרפה דעתו מיינ, ה� לומר עליו דברי תורהל

שיחת הילדי� וישיבת בתי "ולבתר הכי תני . נחשב כזדו� שהיה לו למנוע מלשתות ולהשתכר
שהיה , ח בשני� שיושבי� מיירי"פ דר"ואע .חנינא ב� תרדיו�' לעומת דברי ר "ה"כנסיות של ע

נחשב לו כזדו� לפי , ואי אפשר לדבר תורה ע� ילדי� ועמי האר�, לה� לדבר זה ע� זה בתורה
שהרי היה בידו לעסוק , של עמי האר� בבתי כנסיותשמבלה זמנו לשוח ע� הילדי� ולשבת 

 .בתורה בעתי� האלו

תראה שה� ה� , א� תשי� לבב" לדבריהש, ועל דר" כלל יש במשנה זו מוסר גדול לאד�
הרבה  "שינה של שחרית"כי . ושרוב� מבלי� ימיה� באלו, הדברי� המכשילי� את בני האד�
', וגו "עד מתי עצל תשכב" )ט, משלי ו(שלמה  רוכמו שזכ, רגילי� בה ועצלי� לקו� ממטת�

חרי� בנש� בדברי וביותר לפי שה� מא ".הדלת תסוב על צירה ועצל על מטתו" )יד, משלי כו(
יאבדו הזמ�  י כ�"וע, ימלאו שינת� בשינה של שחרית, בטלה ואינ� הולכי� ליש� בזמ� הראוי

, והוא משתה היי� אחר הסעודה, "יי� של צהרי�"וכ�  .הנבחר מ� היו� לעסק התורה והחכמה
 ובסעודת הערב אי� היי� כל כ", כי קוד� הסעודה אי� מדר" בני אד� להתאס� למשתה היי�

לשתות ומבלי�  �אבל בצהרי� קובעי� על היי� ומאריכי .כי הוא בלאו הכי זמ� השינה, מזיק
ג� הזמ� הנשאר מ� היו� אי� דעתו צלולה  י כ�"וע, והיי� משכר מעט, בו מקצת מ� היו�

, שמדר" בני אד� שבאהבת� את ילדיה�, "שיחת הילדי�"וכ� . לחשוב בה מחשבות תורה
ישיבת "וכ� . ויבלו זמנ� בדברי הבל ואי� ב� מועיל, י� בדבריה�ירבו שיחה עמה� ומשתעשע

עמי האר� הנאספי� לבלות  שמדר" האד� ללכת לבית ועד� של, "של עמי האר� תי כנסיותב
צא וחשוב שהעוסק בארבעה  .הזמ� בשיחה בטלה ובמיני שחוק ובספורי� שאי� בה� מועיל

אז� שומעת תוכחת חיי� בקרב "ו. כמהולא ישאיר ממנו מועד לתורה ולח, אלה יאבד יומו
  .)לא, משלי טו(" חכמי� תלי�
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  משנה יא
י ֶאְלָעָזר ַהּמֹוָדִעי אֹוֵמר ים, ַרּבִ ָדׂשִ ל ֶאת ַהּקֳ , ְוַהְמַבזֶּה ֶאת ַהּמֹוֲעדֹות, ַהְמַחּלֵ
ים ֵני ֲחֵברֹו ָבַרּבִ ין ּפְ ְלּבִ ל ַאְבָרָהם ָאִבינּו , ְוַהּמַ ִריתֹו ׂשֶ ֵפר ּבְ לֹוםְוַהּמֵ ָ , ָעָליו ַהׁשּ

ּלא ַכֲהָלָכה ּתֹוָרה ׂשֶ ה ָפִנים ּבַ ּלֶ ים , ְוַהְמּגַ ָידֹו תֹוָרה ּוַמֲעׂשִ ּיֵׂש ּבְ י ׂשֶ ַאף ַעל ּפִ
א, טֹוִבים   :ֵאין לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהּבָ

 אחר ששנה רבינו משניותיה� .'וכו "רבי אליעזר המודעי אומר המחלל את הקדשים"
חייבי� תוהפורשי� ממנה שה� כמושב לצי� ומ, � מ� התורהשל התנאי� שדברו על הבטלי

נותני� "וכדתני רבי נחוניא ב� הקנה , ל� הזה ובעול� הבאל� נפרעי� מה� בעוווכ, בנפשותיה�
וכדתני רבי דוסא ב� הרכינס שה� מוציאי�  .מדה כנגד מדה "עליו עול מלכות ועול דר" אר�

וכדתנ� , ב"די רשעת� ויש לה� חלק לעוהל� נפרעי� מה� כואלא שכ .את האד� מ� העול�
חביבי� ישראל "ה בפרקי� בבבא "וכדאפרש בעז, ב"כל ישראל יש לה� חלק לעוה ).סנהדרי� צ(

יסד רבינו עתה משנתו של רבי אליעזר המודעי דמיירי בהנהו ', וכו "שנקראו בני� למקו�
כי יצר , מחמת תאוה משו� דכלהו תנאי דלעיל מיירי בעוזבי תורה .ב"דאי� לה� חלק לעוה

אי� דברי התורה  י כ�"שע, לב� משיא� לדברי� בטלי� ולשיחת ילדי� ולמשתה היי� וכיוצא
אבל בוזי תורה העוברי� . חנינא ב� דוסא את משנתו' שעל זה שנה ר, יכולי� לבוא בלב�

. ב"אי� לה� חלק לעוה שי� טובי�פ שיש ביד� תורה ומע"אע, מצד אפיקורסות] עבירות[
ומה שכתבו מפרשי . דחשיב בדוקא חמשה דברי� אלו, אליעזר סתומי� ועמוקי�' י רודבר

וכדאפרש בשלהי , מספיקי� להושיב דבריה על מכונ� �ל בטע� משנתנו אינ"המסכתא ז
 . מתניתי�

  ההבדל בי� רשע החוטא במעשי� בלבד לבי� רשע שהוא אפיקורוס
  "והנפש אשר תעשה ביד רמה"ביאור הפסוק 

יסוד לדברי המחבר : אמר המגיה. [והוא שיש שני מיני חוטאי�, אודיע כלל גדול וטר� אפרש
 ,המי� האחד ].ג העיקרי�"סו� י, פרק חלק, � בפירוש המשניות לסנהדרי�"ה� דברי הרמב

יודעי� שעוברי� על דעת המקו� , ועוברי� במזיד לפי שיצר� תקפ�, החוטאי� מדר" תאוה
, ה� העוברי� מדר" אפיקורסות ,והמי� השני. פני תוק� יצר�אלא שאינ� יכולי� לעמוד ב, ה"ב

שכל . ג� התורה הבדילה ביניה�, ויש הבדל גדול בי� אלו לאלו. ואי� רע בעיניה� לעבור
שבכל� א�  ,ית די�כמו המלקיות ומיתת ב, העונשי� המפורשי� בתורה לעוברי עבירות במזיד

, ונקלה אחי" לעיני"" ).מכות כג(כדאמרינ� , ב"קבלו את הדי� נסלח עונ� ויש לה� חלק לעוה
כל חייבי מיתות מתודי� ויש לה� חלק " ):סנהדרי� מג(וכדאמרינ� , "כיו� שלקה הרי הוא כאחי"

אבל  .ומתודי� ומודי� שחטאו שעוו ושפשעו, אינ� אלא לעוברי� מדר" תאוה, "ב"לעוה
, ש בפרשה סתומה בתורהודבר זה מפור, העוברי� באפיקורסות נשתנה דינ� להחמיר עליה�

הוא מגד� ' את ה ,והנפש אשר תעשה ביד רמה מ� האזרח ומ� הגר" )לא(ל, במדבר טו(שנאמר 
בזה ואת מצותו הפר הכרת תכרת הנפש ההיא ' כי דבר ה, ונכרתה הנפש ההיא מקרב עמה

, ולא זכר מה עשתה "והנפש אשר תעשה"החל , ודברי הפרשה הזאת נעו מעגלותיה. "עונה בה
אצל שאר  "ביד רמה"ולא מצינו מליצת , ל בחומש פירש במזיד"י ז"כי רש ?"ביד רמה"מהו ו

וכי יזיד " )יד, שמות כא(כמו , ולמה לא אמר והנפש אשר תזיד לעשות, המזידי� בכל התורה כלה
למדו ממנו שהמגד�  ).כריתות ז(ל "וא� רז ?"הוא מגד�' את ה"ומה הוא זה שאמר  .'וגו "איש

וא� . אבל אינו פשוטו של מקרא, ומקרא אחד יוצא לכמה טעמי�, דבריה� אמת, הוא בכרת
, "בזה' כי דבר ה"מה הוצר" לומר בפסוק השני , "הוא מגד�' את ה"כבר אמר בכתוב הראשו� 

 ,הוא מגד� שאי� עו� גדול ממנו' והרי את ה .'לפי שבזה דבר ה, כנות� טע� למה הוא בכרת
 �ונכרתה הנפש ההיא מקרב "וא� כבר אמר בכתוב הראשו�  ?"ואת מצותו הפר"ולמה הוסי

עונה "והיותר סתו� אמרו . "הכרת תכרת הנפש ההיא"למה חזר ואמר בכתוב השני , "עמה
  ?מה הכונה במליצה זו, "בה
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דברת המ', וגו "וכי תשגו ולא תעשו את כל" )כב, במדבר טו(ויראה לפי שלמעלה כתובה פרשת 
יכופר , שאפילו יטעו עיני העדה ויעברו הקהל על פיה�, ז החמורה מכל העבירות"בשגגת ע

כלומר כל זה לא ', וגו "והנפש אשר תעשה"וסמ" לה פרשת  .לה� בקרב� פר העל� דבר
ועונש� של עוברי� , וכ� כל שכר� של מקיימי תורה ומצוה .אמרתי אלא בעוברי� לתאבו�

כי  .)יומא פו(, ולאלה הבדלתי בי� עבירה לעבירה, זידי� בתאוהה� למ ,המפורשי� בתורה
, ועל הלאוי� מקצת� ולא כלו�, ושב אינו זז מש� עד שמוחלי� לו צות עשההעובר על מ

וכ� לעני� שכר  .הכל כפי חומר העבירה וקלותה, ומקצת� כרת או מיתה, ומקצת� מלקות
  .המצות

ואמר  ?"ביד רמה"ומפרש קרא מהו , ורסותמדר" אפיק, "הנפש אשר תעשה ביד רמה"אבל 
 �משיב חרופי', לו מדוע אתה עובר את מצות המל" ה �כשאומרי ".הוא מגד�' את ה"

אפילו לא עשתה אלא קלה  ".ונכרתה הנפש ההיא מקרב עמה"', ומלעיג על דבר ה �וגדופי
לפי  ?ולא זכר מה עשתה "אשר תעשה"ולכ� אמר סת�  .ב"דינה מסור לשמי� בעוה ,שבקלות

שאינו , כלומר בפומבי ובלב שליו, "ביד רמה"וזהו פירוש . תכרת] היא[ ,שעל כל מה שתעשה
' בטוחי� בה, "יוצאי� ביד רמה" )ח, שמות יד(כדר" , ואי� לבו נוקפו פ� יקרנו רע, ירא משו� דבר

  .וכא� לרעה, ואינ� יראי� משו� דבר

 "יד"כי מלת  .כ טענות השכל שיטע� המגד� על האמת"ומה נעימה המליצה הזאת שכוללת ג
, "נטיתי ידי ואי� מקשיב" )כד, משלי א(כמו , ג� על גבורת השכל בטענותיו, נופל על כל גבורה

, דברי� ח(כמו , על גובה הלב "רמה"ומלת . "לא יש בינינו מוכיח ישית ידו על שנינו" )לג, איוב ט(

, שבגובה לבבה טוענת שוא ומדוחי� על האמת ".ביד רמהאשר תעשה "וזהו . "ור� לבב""  )יד
והודיע , ובא הכתוב השני ופירש את הראשו�. "נבוני� נגד פניה�"ה )כא, פ ישעיה ה"ע(וזוהי כת 

את דבר "ואמר כי , לרעה את העובר מצד אפיקורסות מ� העובר מצד התאוה' למה הבדיל ה
ושראוי לאד� לקיי� ', ומודה כי יקר דבר המאמי� , כלומר בשלמא כשעובר לתאבו�". בזה' ה

והחוטא . 'ויצרו מתגבר עליו וכופהו לעבור על מצות ה, אלא שהאד� החוטא נבזה, את דבריו
וחייב העונש הגדול , נבלה �כי מחר� דברי התורה ודובר עליה', מצד אפיקורסות בוזה דבר ה

וכ� העובר לתאבו� ". המועדותוהמבזה את "יתבאר בבבא " בוזה"ולשו�  .על הבזיו� והכפירה
והחוטא מצד  .שומר מצוה ונזהר מעבירה ולכ� כשאי� יצרו מתגבר עליו. רוצה לקיי� המצוות

שהרי אומר שאי� דברי התורה , הוא בטול דבר "הפרה"שכל , "את מצותו הפר"אפיקורסות 
תכרת הנפש  הכרת"ולכ�  .ובי� כשיצרו תוקפו ובי� כשאי� יצרו תוקפו עובר על התורה, כלו�
מה שאי�  .לפי שנחשב לו כאילו כל יו� עובר עליה, כלומר כריתות הרבה הוא מתחייב, "ההיא

לפי שפעמי� הרבה נזהר  .כ� עובר לתאבו� שאינו נענש אלא כפי מספר הפעמי� שחטא
 .'מלעבור לפי שירא את ה

, הטוב ובי� הרעשהרי יודע להבדיל בי� , דעתו שלמה ומחשבתו נכונה, ודע כי החוטא לתאבו�
 ,שמקורו הגו�, וכל עצמו אינו חוטא אלא מהסתת יצרו ותאותו, ולתורתו' ונות� כבוד לה

ואפילו , מה שאי� כ� הטוע� ומלעיג על האמת .שרו וגופובודומה כאילו חטאו ועונו תקוע ב
כי שכלו ובינתו יורוהו , הרי חטאו ועונו בנפשו עצמה, כשאי� יצרו תוקפו לא ימנע מחטוא

כלומר עו� נפש , "עונה בה"ועל כ� חתמה התורה דבריה ואמרה  .וזהו השחתת הנפש, לחטוא
, פעמי� רבות "הכרת תכרת"ולכ� אמרתי , בנפש עצמה, היא תקועה בה', המחר� ובוזה דבר ה
 . אלא תכרת תמיד מעמה, ב"כי אי� לה חלק לעוה

" חכמת שלמה["ספר החכמה ה ב"ואנכי למדתיו מדברי המל" שלמה ע, וזה הפירוש יקר מאד
כי יאריכו , ולא אביא פה כל דבריו ומה שבארנו עליה�, שהעתקתי"] רוח ח�"ע� פירוש 

ואינו נפרע מ� , ה חנו� ורחו� ואר" אפי�"ב 'הזכיר כי ה, אבל ארמוז מעט .הדברי� מאד
 עני�"] חכמת שלמה"ספר [ומביא  .אלא כל דרכיו משפט, הרשעי� בדר" שנאה ונקמה חלילה

וא� אי� " )ז"א פסוק י"פרשה י(ואמר , בר נכבדות על מכת הערוביוד, מכות המצריי� ותחלואיה�
א" אתה הכינות את  .תכל� ברוח" הקשה, כי תרדפ� בקנאת", שו� ב� ייבשותזאת הלא א� 
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אלא שאינו ד�  .יכול לכלות� כרגע' כלומר א� חפ� ה. "כל המעשי� במדה במשקל ובמספר
 דשבמדה שהאד� מוד .ומכי� העונשי� במדה, א� בארחות החכמה כי, משנאה ומנקמה

 .וכ� במספר כי אינו דומה מי שעבר פע� אחת למי שעבר פעמי� רבות, מודדי� לו ולא יותר
ומביא ש� ראיות מ� הכנעניי� שכל , שאינו דומה מי שגנב ממו� למי שהרג נפש ,וכ� במשקל

פרשה (וחת� דבריו  ".ובטוב העול� נדו�" )בפרקנולהל� (וכמו שיתבאר בבבא , חסד ואמת' דרכי ה

כי גבורותי" בנתיבות ', יע� כי צדיק אתה תמלו" בצדק על כל המעשי� וכו" )יד(ב"י י�ב פסוק"י
את זרוע עוז" תחשו� א� לא יאמינו שאי� חקר  .תחוס על כל, ובעבור כי תוכל כל, משפט

כי , "רוח ח�"לפרש דבריו בבאורנו  והרחבנו. "ואתה משל� גאות חכמי� בעיניה�, לגדולת"
וג� מפשוט� תלמד שבא להודיענו למה לפעמי�  .המאמר הזה פותח דלתות סגורות בתורה

לדוגמא  .לא במדה ולא במספר ולא במשקל, ה את בריותיו באפו ובחמתו"ב 'נו ששפט האמצ
שה כ� ולא ע, ה למחות זכרו מתחת השמי�"ונשבע הקב, מעשה עמלק שבא ונלח� ע� ישראל

לזה אמר שאי� הדברי� . וכיוצא בזה הרבה, אפילו למחריבי ארצנו ובית תפארתנו, לכל גוי
, אבל את זרוע עוזו יחשו� להכות באותות ובמופתי� .אמורי� אלא לעוברי� מתוק� היצר

הכופרי� בגדולתו ', וה� המורדי� והפושעי� בה, א� לא יאמינו כי לגדולתו אי� חקר
שה� כת , "ואתה משל� גאות חכמי� בעיניה�"וכאמרו  .ונגד דבריו' נגד הוטועני� , וביכולתו

הוי " )כא, ישעיה ה(', וגו "הוי האומרי� לרע טוב ולטוב רע" )כ, ישעיה ה(וכאמרו , האפיקורסי�
וכמו שרמז במשנה תורה , ומזה הכת היו עמלק ועמו. "חכמי� בעיניה� ונגד פניה� נבוני�

 )יד, בראשית יט(וכאמרו , מזה הכת היו אנשי סדו� ועמורה. "אלהי�ולא ירא " )יח, דברי� כה(
אשר ' מי ה" )ב, שמות ה(וכאמרו , מזה הכת היו פרעה ויועציו. "ויהי כמצחק בעיני חתניו"

חכמת ["ל "וא� אזכה להוציא ספר החכמה הנ, והמדרש הזה הוא רחב ידי� "?אשמע בקולו
כי ממה שבארנו תבי�  .וכא� לא אצא מדר" הפירוש, אתהל" בעני� זה ברחבה, לאורה"] שלמה

כי ה�  .ואי� פחד אלהי� לנגד עינ�, שמשנתנו מדברת מ� הכת הזאת העוברי� ביד רמה
ותנא דיד� למד דבריו ג� הוא  .תחשב לה� "חכמה"וכל אשר ה� עושי� ל "חכמי� בעיניה�"

וכמו שיתבאר , .)צטסנהדרי� ( חלק' וכדאמרינ� בפ, "והנפש אשר תעשה ביד רמה"מפרשת 
 .ועתה הנני בא לפרש דברי המשנה. ה"לפנינו בעז

  חמש כיתות של אפיקורסי�

וכאשר שמתי לבי  .דע כי האפיקורסות נחלקת למיני� הרבה. "המחלל את הקדשים"
ואזכיר  .שכל אחת רעה מחברתה, מצאתי שה� כלולי� בחמש כתות, להתבונ� בפרטי הדברי�

שנה תנא דיד� את משנתו וכלל� בחמשה דברי� שהעובר עליה� אי� כי עליה� , עניניה� בקצרה
וידברו , "שתו בשמי� פיה�" )ט, תהלי� עג(הרעה שבכל� ה� האנשי� אשר ] א[. ב"לו חלק לעה

כי לא . "ויאמרו לא הוא" )יב, ירמיה ה(' ה� המכחישי� בה, באלהי� לחלל את ש� קדשו
, וידברו סרה אשר לא נית� לכתוב, מקרי הגו� האמינו במציאות העליו� הנשגב מכל גו� ומכל

ובכלל  .כי מרי� ה� ממות, ואת דבריה� לא אכתוב על ספר, לא אשא את שמות� על שפתי
הכפירות הללו כלולי� כל המיחס לשוכ� מרו� וקדוש דבר מ� הפחיתיות ומדמהו לדבר מ� 

ומקדישי� אותו על  ,ר"למטה מזה ה� הכת המכירי� אלהותו יתב] ב[. וכיוצא בזה, הדברי�
אבל לא יאמינו , או קצור] עיפות: פירוש[אות יכל היצורי� ואינ� מיחסי� אליו שו� פחיתות ל

וכמו שהאמי� , כי יאמינו קדמות העול� ושהיה מאז ומקד� ע� האלוה .שהעולמי� מחודשי�
אשר כ שהעול� וכל "למטה מה� ה� המודי� ג] ג[. ראש חכמי יו� וההולכי� בדרכו] אריסטו[

כי בעיניה� אד� , אבל לא יאמינו שנברא האד� בצל�, ה בראו ברצונו"ב 'ושה, בו מחודש
למטה ] ד[. וחושבי� שמתכונות הגו� ובנינו התהוה הנשמה וכ� תפסד בהפסדו, �ובהמה שוי

אבל לא  .ותשאר ג� בכלות הגו�, ושהיא ממרומי�, מה� ה� המאמיני� שנברא האד� בצל�
והוא שבחר בע� אחד יותר משאר העמי� , בי� קדש לחול בעול� התחתו� 'יאמינו שהבדיל ה

ושנת� לה� תורה מ� , ושהופיע אור הנבואה על מקצת�, להיות לו גוי קדוש וע� סגולה
אבל  .אלא נשגבות מה� ודרכ� בקדש, השמי� חקי� ומשפטי� שאינ� כפי דרכי טבע העול�

וכ� כל , ת לאד�יקול הדעת שהיא טבעיש להיות נוהגי� בדרכי �יאמינו שכל בני אד� שוי
אבל , בישראל וקדש� במצותיו 'למטה מה� ה� המאמיני� ג� כ� שבחר ה] ה[. כיוצא בזה
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ונותני� דופי , ה ע� פירושה המקובלת לנו באמונה"מטילי� ספק בתורת משה רבינו ע
 . בספוריה ובמצותיה וכ� כל כיוצא בזה

או גדולה שאינה כלולה באחת מחמשה המיני� ואי� ל" שו� מינות ואפיקורסות קטנה 
ועל חמשה מיני  .וכשתתבונ� תמצא שכל הקודמת כוללת אות� שה� למטה הימנה. שזכרנו

והודיע שהשקוע באחת מה� הוא מכלל אות� , אליעזר את משנתו' ההכחשות האלה שנה ר
על דר" לא , ובחכמה גדולה שנה משנתו. ואי� לו חלק לעול� הבא, "עונה בה"שנאמר עליה� 

כי נגד כל כת וכת הזכיר עבירה ידועה שהעובר עליה מעיד על עצמו שהוא אחד , זו א� זו
 .מבעלי אחד הכתות הללו וכדאפרש

  אפיקורוס המכחיש את מעלת הקודש

כי , כלומר שהוא מחלל כל קדש, כנגד הכת הראשונה נקט לה. "המחלל את הקדשים"
שהוא , וכולל כל הקדושות, " כבוד שנה בבא זוובדר .מכחש שיש מציאות נשגב מ� החול

וכ� חושב תועה גבוה , וכ� מדמה על העליוני�, מדמה שנשמת האד� הוא חול ומעשה הטבע
כי מחלל את , ובכל זאת אי� דברי המשנה יוצאי� מידי פשוט�. ואי� רע ממנו, מעל גבוה

לאורויי ל� , � לדוגמאאלא דנקט מחלל את הקדשי .חלל' כי את קדש ה, הקדשי� היינו מפגל
שהרי כל שאר העבירות שבתורה  .לא לתאבו�, �הוא מגד' ואת ה, "עושה ביד רמה"דמיירי ב

דמפגל  .לבר ממפגל בזדו� דאי אפשר אלא כשעושה ביד רמה, אפשר שיעבור עליה� לתאבו�
וא� לא חשב  .היינו שמחשב בשעת שחיטה לאכול מבשר הקרב� חו� לזמנו או חו� למקומו

אלא שאכל הבשר חו� לזמנו או חו� למקומו אינו חייב כרת , בת פגול בשעת עבודהמחש
פ "אע, וכשחשב מחשבות חו� לזמנו ).ד� כט(ומייתי לה בזבחי�  "תורת כהני�"כדאמרינ� ב

ויפה שנה שהמפגל את הקדשי� בזדו� אי� לו חלק . שאכלו בתו" זמנו ובמקומו חייב כרת
מה תאבו� יש  .שאי� ל" לומר שעשה כ� לתאבו�, בזה' מפני שעושה ביד רמה ודבר ה, ב"לעוה
שקבעה קצוב בתורה או במקו� אחר ממה הוא� בעבור שתאב לאכלו זמ� יותר מ�  ?בזה

ואחר שהוכשר הקרב� ימלא תאותו ויאכלנו חו�  ?הלא טוב לו א� לא יפגל במחשבה, התורה
ועתה שפגל ג� א� יאכלנו בתו" זמנו ג� כ�  .שאינו עובר אלא בלאו, לזמנו או חו� למקומו

', המלעיגי� ומתעתעי� בדבר ה, ועל כרח" אי� זה אלא מכת המנאצי� .עובר על אסור כרת
והזובח לשלח� מלכי� ועושה כ� אי�  ?מה בזה"ואומר בלבו , י� הקדש ובי� החולואינו מבדיל ב

אליעזר ' ומשו� הכי נקט ר. וכדפרישית לעיל, לפי שאינו מאמי� בדרכי הקדש !"בכ" כלו�
והוא הדי� כל דבר שעושה ביד , להורות שמדבר על העובר מאפיקורסות "מחלל את הקדשי�"

, כל מה שתעשה, "אשר תעשה"וכפשטא דקרא  .ב"לעוהשאי� לו חלק  ,רמה ומדר" משחת
 . אלא דוגמא קתני

 ?וא� אב אני איה כבודי, ב� יכבד אב ועבד אדוניו" )ז(ו, מלאכי א(ומצינו שהנביא הוכיח ואמר 
את ואמרת� במה בזינו , צבאות לכ� הכהני� בוזי שמי' אמר ה ?איה מוראי ,וא� אדוני� אני

 ".נבזה הוא' באמרכ� שלח� ה ,ואמרת� במה גאלנו", גואלמגישי� על מזבחי לח� מ .שמ"
והת�  .'וגו "מגואל הוא' ואת� מחללי� אותו באמרכ� שלח� ה" )יב, מלאכי א(ונאמר עוד 

הקריבהו נא ' וגו "?אי� רע ,וכי תגישו� עור לזבוח" )ח, מלאכי א(כדכתיב , בפסולי קרבנות מיירי
ובההיא יש  ".והבאת� גזול ואת הפסח ואת החולה" )יג, מלאכי א(ואמר ', וגו "?הירצ" ,לפחת"

 )יד, מלאכי א(וכמו שכתוב ש� , שהוא נוכל ומביא קרבנותיו מ� הגרוע שבעדרו, חסרו� כיס
אליעזר מיירי במפגל דאי אפשר אלא ' ור .'וגו "וארור נוכל ויש בעדרו זכר ונודר וזובח משחת"

דמינה ילפינ� , "המקריב אותו לא יחשב לו" )יח, ויקרא ז(בתורה נאמר , ואי קשיא ל". ביד רמה
 .שאל יחשוב כ�, "לא יחשב"ועלה קא מזהיר , דקרא מיירי במחשב לאכול מזבחו ביו� השלישי

תורת "ותו דב ?וכי דברה תורה ע� המנאצי� הבוזי� דבריו, "ביד רמה"וא� אי אפשר אלא 
אי" יכשר  "בעושה ביד רמה"ואי , ילי� שהזבח פסול והעובד אינו נפסל מעבודה "כהני�

ההיא לא קשיא מידי שהכתוב אינו מדבר  !שהוא כופר בכל, א"וגרוע טפי מעובד ע ,לעבודה
י מחשבות הבל הגוברי� לפעמי� על דעת "א מדעתו עלאלא ש, בעושה מדעתו וביד רמה

שהיה לו לומר המקריב אותו , ונראה כמאמר סתו�, בנפעל "לא יחשב לו"ולכ� כתוב  .האד�
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ונת הכתוב שאינו מדבר על החושב ואנו עומדי� על כ "לא יחשב לו"ומדכתב , "לא יחשוב כ�"
ש� גלינו עני� זה , "מחשבה"שבו בארנו כל לשונות של  "ג� נעול" פרובבית השלישי מס. בזדו�

לפי , אליעזר מיירי במפגל בדעת' ור .ופה לא אארי" במה שאינו לעניננו, והוכחנוהו ברחבה
 .והב�', ה דבר השבלבו בוז

  המכחיש בריאת העול� וחידושו

ולכ� , והוא שאינו מאמי� שנברא העול�, נגד כת השניה נקט לה. "והמבזה את המועדות"
' מועדי ה" )א, ויקרא כג(שנאמר , וימי� טובי�' כי המועדות ה� שבתות ה .מבזה את המועדות

ששת ימי� תעשה מלאכה " )ב, ויקרא כג(, "אשר תקראו אות� מקראי קדש אלה ה� מועדי
הרי , כ וסכות"כ הזכיר פסח שבועות ראש השנה ויוה"ואח', וגו "וביו� השביעי שבת שבתו�

שהרי שבת נתנה , והנה הכופר בבריאת עול� מלעיג על המועדות. 'ל� ה� מועדי הול" שכ
וכ� הכופר בבריאת העול� כופר בכל . את השמי� ואת האר�' לאות כי ששת ימי� עשה ה

יוכל , ועשה אות� כרצונו, יצר שמי� ואר� מ� האי� 'שא� ה .כי זה תלוי בזה, פלאותהנ
שהמועדי� מעידי� , וה� ה� הנפלאות. לעשות בה� כחפצו לשנות הדברי� לעת שירצה

כי " )מג, ויקרא כג(וסוכות , ושבועות זמ� מת� תורה, פסח על נפלאות של יציאת מצרי�, עליה�
והוא הדי� למבזה אחת מכל . "מבזה את המועדות"פר בנפלאות ולכ� הכו ".בסכות הושבתי

כ בכל "כופר ג, כי הכופר בבריאת העול�. המצות מדר" אפיקורסות כזה דהוי עושה ביד רמה
וא� כ� מבזה ג� כ� את הציצית והתפלי� , התורה כלה ובנבואה ובכל הדברי� שה� קדש

עינ� דמיירי במי שכופר בבריאת ולאשמו, אלא דנקט מבזה את המועדות לדוגמא .וכיוצא
  .העול�

  מה ההבדל ביניה�, מחלל ומבזה

, דהא כל עצמו מיירי בעושה ביד רמה, "מבזה"וגבי מועדות , "מחלל"ובחכמה נקט גבי קדשי� 
הייתי אומר דמבזה היינו שמקריב עור ופסח כל , "המבזה את הקדשי�"ואי תני  .לא לתאבו�

, מלאכי א(ומקמי הכי אמר , "?עור לזבוח אי� רע �וכי תגישו" )ח, מלאכי א(וכדאמר קרא , מו� רע

שאינו רוצה , אבל אפשר שיעשה לתאבו�, והאי בזיו� מקרי ".לכ� הכהני� בוזי שמי" )ז
וארור נוכל ויש בעדרו " )יד, מלאכי א(וכמו שאמר , להקריב המובחרי� שבעדרו מדר" הכילות

ואי . לעיל רשנווכדפי, ל דאי אפשר אלא ביד רמהדהיינו המפג "המחלל"משו� הכי נקט , "זכר
המחלל " )א משנה א"כריתות פ(וכדתנ� , הייתי אומר שעושה לתאבו�, "המחלל את המועדות"תני 

שאי� , והוא הנוהג בה� בזיו�, "המבזה"תני  ו� הכימש, שעושה מלאכה להנאתו, "את השבת
מקרי כשעושה מעשה  "חלול" ".יו�בז"ל "חלול"וזהו ההבדל שבי� . זה אלא מדר" אפיקורסות

שאינו , כגו� העושה מלאכה בשבתות ובמועדי� .שאי� בו רע א� היה עושהו בדבר חול, בקדש
והנה  .ואילו עושה מלאכה בשאר הימי� אי� בו רע, רע רק בעבור שנעשה ביו� שהוא קדש

, ולי� רעשהוא ג� בח, הוא כשעושה מעשה בקדש "בזיו�"אבל  .משוה קדש לחול וזהו חלול
ועל כ� קרא למקריב עור  .כ בזיו� הוא"שהרי בחולי� ג, אלא מבזה, שאי� זה משוה קדש לחול

 )ש�(וכדכתיב בעני� , כ לא יקריבנו מנחה לשר או למל""לפי שבחולי� ג, "בזיו�"ופסח 
ויש בזה עניני� רבי� אבל לא אארי" בפירוש , "?או הישא פני" ?הירצ" ,הקריבהו נא לפחת""

אלא  "בוזה"אי� זה , שעושה בה� מלאכה לתאבו� "מבזה את המועדות"וא� תפרש . המשנה
ולהכי אי� לו חלק , שכגו� זה הוי בזיו� בחולי�, ושמעינ� דמיירי במלעיג על המועדות ".מחלל"

, א הוי שמעינ� דמיירי במפגלל "המבזה את הקדשי�"ותלמד מזה שאילו היה שונה  .ב"לעוה
דשיי" לגבי פגול שעושה , "המחלל"משו� הכי תני  "בזיו�"ולא הוי , דהא מפגל בחולי� לא שיי"

  .ידענו שמדבר על העושה ביד רמה, וכיו� דלא שיי" תאבו� בפגול, קודש לחול

  המכחישי� תפקידו הרוחני של האד�

שאינ� מאמיני� שנברא האד� , קט להכנגד כת השלישית נ. "והמלבין פני חברו ברבים"
ולכ� אי� האד� נחשב בעיניה� . "מותר האד� מ� הבהמה אי�" )יט, קהלת ג(ואומרי� , בצל�
, ומגיד לו חרפתו וקלונו בתו" קהל ועדה, ומלבי� פניו ברבי�, ואינו חושש לבזיונו, לכלו�

הלא "אלא יאמר , וזה המלבי� לא ישית לבו לחוס על כבודו .שפניו מלבינות מרוב בושה
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והמלבי� פני אד� "ולא תני סתמא , "פני חברו"תני  ו� הכיומש, "?ומה עשיתי לו ,משחק אני
ויצרו השיאו לעשותו , הייתי אומר שמלבינו בכעסו שכעס עליו, דאי תני פני אד�, "ברבי�

א דכבר פרישית בבב, "חברו"משו� הכי תני , והאי לאו יד רמה היא, כדר" כל עוברי עבירה
ושמעינ� דמיירי שעושה  .על ההול" עמו בעצה אחת ובאהבה "חבר"שתאר , "וקנה ל" חבר"

והוא . אלא בעיניו נמשל כבהמה, לפי שאינו מודה שיש על האד� כבוד והדר, באפיקורסות
, שהרי המכחיש שנברא האד� בצל�, ב"הדי� כל מה שעושה בדר" זה אי� לו חלק לעוה

בחכמה להשמיענו דמיירי בכופר  "מלבי�"אלא נקט  .מכחיש בנבואה ובהשגחה ובתורה
] מפני[זוהי , האד� מלביני� כששומע בזיונו ]עד שפני[ )ושפני(כי הבזיו� , בצל� שנברא האד�

וכמו , כי הבהמות והחיות לפי שה� מ� האר� אי� לה� בזיו� .גדולת נפשו ושהיא צל� אלהי�
וזה  .שהבזיו� דבק בצל�, "בעיר צלמ� תבזה' ה" )כ, תהלי� עג(שנראה מ� הכתוב שעל כ� אמר 

ולכ� תנא דיד�  .הבהמה כ� האד� ]כמו[ )כמות(פניו הוא לפי שמאמי�  שאינו חושש להלבי�
שלא היה יכול להשמיע בעני� עבירה אחרת שהיה , "והמלבי�"י ששנה "נתו עוהשמיענו כו

 .שונה

  המכחיש את מעלתו הר� של ע� ישראל

שאינ� מאמיני� , כנגד כת הרביעית נקט לה. "ה"והמפר בריתו של אברהם אבינו ע"
ושמנבא את , ושבחר בזרע ישראל להיות ע� קדוש, בי� קדש לחול בעול� התחתו� 'ה שהבדיל

, ולכ� ה� מפרי� בריתו של אברה� אבינו, בר עמה� מ� השמי� וכל כיוצא בזהיוד, בני האד�
י המצוה הזאת נתיחד הוא וזרעו אחריו להיות לו "שע, ה"ב 'שהיא מצות המילה שצוה לו ה

להנהיג� באותות ובמופתי� בדרכי , ה יהיה לה� לאלהי�"ושהוא ב, לע� קדוש מכל העמי�
] כלל[ולתת לה� תורות וחקי� נשגבי� מדרכי החול ומ� המצות הנטועות בדעת , הקדש
ריתי ביני ובינ" ובי� זרע" אחרי" והקימותי את ב" )ז, בראשית יז(וכמו שנאמר בפרשה , האד�

עושה , והמפר ברית זה ומכחיש בו ".לדורות� לברית עול� להיות ל" לאלהי� ולזרע" אחרי"
ומי שאינו רוצה "ולא תני ', וכו "והמפר בריתו"ובחכמה תני . ב"ביד רמה ואי� לו חלק לעוה

אלא  "מפר"אי� ו ".ה"מי שאינו רוצה ליכנס בבריתו של אברה� אבינו ע"או , "להמול
וכדפרישית לעיל  "ואת מצותו הפר" )לא, במדבר טו(כמו , כשמכחיש בדבר ואומר שאינו כלו�

אלא נקט  .ב"והוא הדי� לכל מה שעושה במחשבה זו שאי� לו חלק לעוה .ה"ויתבאר עוד בעז
ה "דש זרע אברה� אבינו עיה ק"להודיענו דמיירי במי שאינו מאמי� שהקב, "מפר ברית"

 .שעל זה נכרת ברית המילה, ו ולתורתולעבודת

  המכחיש את מקורו האלוהי של תורתנו

שאינו מאמי� שזאת , נגד הכת החמישית נקט לה. "והמגלה פנים בתורה שלא כהלכה"
ואפילו אומר כל התורה " .)סנהדרי� צט(, או שמכחיש במקצת דבריה, התורה יצאת מפי הגבורה

לפי , כי בגבה לבבו מעיז פני� בתורה ".כופר בתורהלה מ� השמי� חו� מפסוק זה הרי זה וכ
, מלעיג עליה� ומטיל בה� דופי, ונראי� הפוכי� מדרכי שכלו, שאינו מבי� תכלית הדברי�

והנפש אשר תעשה ביד רמה זה "על מנשה מל" יהודה ודרשו עליו  ):סנהדרי� צט(וכמו שאמרו 
אמר לא היה לו למשה לכתוב אלא  .מנשה ב� חזקיה שהיה יושב ודורש באגדות של דופי

ויל" ראוב� בימי קציר חטי� וימצא דודאי�  ?ותמנע היתה פלגש לאליפז ?ואחות לוט� תמנע
 ,אלה עשית והחרשתי, � אמ" תת� דופיביצאה בת קול ואמרה לו תשב באחי" תדבר ב ?בשדה

טיל דופי מנשה בגבה לבבו ה ,פירוש. !""יאוכיח" ואערכה לעינ ,דמית היות אהיה כמו"
 .היו דברי� יקרי הער" כתובי� בתורה, ואמר א� אמת שקבל משה תורה מפי הגבורה, בתורה

והלעיג עליו אחר שכתב  .אלא משה מדעתו כתב�, 'ואי אפשר שיצאו אלו הדברי� מפי ה
שהיתה תמנע פלגש  ,הא� לא היה לו דברי� אחרי� לכתוב אלא אלו הדברי� הקלי�, מדעתו
כלומר א� תטיל דופי בבני ', וגו "תשב באחי"" )כ, נתהלי� (והשיבתו בת קול . וכיוצא ,לאליפז

ובגבה לבב" לא  .אבל על תורתי אתה מלעיג .החרשתי ,פ שחוטא אתה"אד� שה� כערכ" אע
 ?אלא דמית היות אהיה כמו" .ואלהי� הבי� דרכה, תאמי� שיש בכל דבר עמוקות לא תדע

אוכיח" ואערכה " ל זהע .� בכ� מאזני דעת" החסרהושקלת דברי אלהי� חיי, שדמיתני אלי"
 'שה� שוכחי� רוממות ה, "הובינו נא זאת שוכחי אל" )כב, תהלי� נ(ויפה סמ" ואמר  ".לנגד"
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והכלל שכל מיני האפיקורסות הללו נשעני� . ושולחי� יד רמה בתורה ובמעשה האלהי�, ה"ב
בה אפו בל וגכורשע " )ד, תהלי� י( .שנדמה לו שהוא מבי� הדברי� על בוריי�, על גבה הלב

, ולא יציל את נפשו לאמר שמשענתו משענת קנה רצו�, ולא ישי� על לב דברי אמונה "ידרוש
ועל כ� אמר  .והדמיו� על פתח לבו רוב�, ובינתו בעלת גבול, כי שכל האד� חסר .בימינו רושק

וכמו שנוהג העני� . ואי� כא� המקו� להרחיב בזה ".כל גבה לב' תועבת ה" )ד, משלי טז(ק "ברוה
או , כשאינה מתקבלת על דעתו מלעיג עליה, כ� הוא בהלכות ובחקי התורה, באגדות של דופי

בקבלת ] מלעיג ומכחיש[וכ�  .ומראה בה� פני� רעי� שלא כהלכה, שמהפ" דברי אלהי� חיי�
' איד" כי דבר ה אתני" ).רי� צטסנהד(וכדאמרינ� , ל� משרש אחד יצמחו מגבה הלבוכ, חכמי�

לה מ� השמי� חו� מפסוק זה וואפילו אמר כל התורה כ. זה האומר אי� תורה מ� השמי�, בזה
מ�  להוואפילו אומר כל התורה כ, בזה' ה אלא משה מפי עצמו זהו כי דבר ה"שלא אמרו הקב

 . ברינווהיינו כד, "בזה' זהו כי דבר ה, ש זו"ו זה מג"השמי� חו� מדקדוק זה מק

, ועוד אברר מ� התלמוד שעל דר" זה היתה מפורשת אצל�, כ" נראה בעיני פירוש משנתנו
שמביא קדשי מזבח לידי פגול ונותר  "מחלל את הקדשי�"ל אמרו "אבל מפרשי המסכתא זצ

, "מבזה את המועדות"ו .או שמועל ונהנה בי� מקדשי מזבח בי� מקדשי בדק הבית, וטמא
שמלבי� חבירו ומביישו שהוא ] פירשו[או  .ועד שאינו דבר אבדשעושה מלאכה בחול המ

 ]ו[והמפר בריתו שלא מל או שמוש" בערלתו לכסות .יוראחדאזיל סומקא ואתי , כשופ" דמי�
ל דמשו� "ופירש רבינו יונה ז. ומגלה פני� בתורה שדורש אגדות של דופי .שלא יראה שנמול

אלא בחולו של מועד , נו מדבר ביו� טוב עצמושאי, "מחלל"ולא תני ' וכו "מבזה"הכי תני 
ומה נשתנו אלו  ?ולא הבנתי למה העושה אלה ימוט לעול� הבא. שהוא קל בעיניו ולכ� מבזה

שופ" , ב"וא� מלבי� פני חברו שהוא כשופ" דמי� אי� לו חלק לעוה ?מכל העבירות שבתורה
, ב"וא� מבזה חולו של מועד בעשיית מלאכה אי� לו חלק לעוה ?ל שכ�דמי� עצמו לא כ

דנקט הני דקילי שאי� לו חלק  י� הכי נמיוליכא למימר דא ?המבזה מועדי� עצמ� לא כל שכ�
א� כ� אמאי נקיט והמפר בריתו של  .ז"וכל שכ� חמורות כמו רציחה ועריות וע, ב"לעוה

וכ� המגלה , � היא ממבזה חולו של מועדוכל שכ, שהיא עבירה שיש עליה כרת ברה� אבינוא
ואי� בה� טע� מספיק למה , ועוד כמה גמגומי� יש על פירושי� אלו. פשיטא הוא' פני� וכו

שא� עושה אחת . ומחוורתא כדפרישית דלא מיירי בחומר האיסור עצמו .שנה חמשה אלו
אבל נשנו  .כמו העובר על שאר המצות, ב"מהנה לתאבו� נפרעי� ממנו ויש לו חלק לעוה

 .וכדפרישית, וסדר המדרגות מונה והול" מ� החמור לקל, משו� אפיקורסות �בעוברי

  וקלקולו הגמור" חכ� בעיניו"

ואל  .שלמד תורה ונוהג ועושה מעשי� טובי� ".פ שיש בידו תורה ומעשים טובים"אע"
, � טובי�שיהיא" יהיה ביד� תורה ומע, יקשה בעיני" א� משנתנו בעושי� באפיקורסות מיירי

ולדעת� אי� , ובתורתו ושנברא האד� בצל� אלהי�' שהרי שלש כתות הראשונות כופרי� בה
אפשר שיהיה בידיה� מה שלמדו ומה שעשו ? תורה ואי� מצוה אי� די� וחשבו� על המעשי�

, ועוד שאפשר שיגעו בתורה לעשות לה� ש� בגדולי� .טוב קוד� שיצאו לתרבות רעה
כמו שתמצא כמה בני אד� שה� , רי� שה� נוחי� בעיניה� בטבעיה�ונוהגי� כשורה בכמה דב

ומואסי� בעשיית הנבלה , י חסדי�לובעלי רחמני� וגומ, בטבע אוהבי צדק ושונאי חמס
אמר שלמה  ל זהשע .ומשתמשי� בכל אלה מבלי שיהיה לב� לשמי�, והמעשי� הפחותי�

ג� "ובארנוהו בספר , "סיל ממנוראית איש חכ� בעיניו תקוה לכ" )יב, משלי כו( ח קדשוברו
חכ� בעיניו הוא העושה ביד רמה  :וכ" הפירוש. שבפסוק נראה מיותר "ראית"כי מלת  ".נעול

 "החכ� בעיניו"והנה . בתאוותו ובשרירות לבו, והכסיל הוא הסר מ� החכמה', ובוזה דבר ה
והכסיל עושה , אלא שלפעמי� החכ� בעיניו בעל מדות טובות בטבעו, רע ממנו הרבה] הוא[

טוב הרבה  "החכ� בעיניו"ומי שאי� עומד על הדבר ידמה לו כי זה  .זמה והול" אחר הפתיות
החכ� "ו, כי הכסיל נקל שישוב מפשעיו, פ"יאבל המבי� באמת יבי� שהוא לה .מ� הכסיל

פעמי� רבות על ראיית  שו� הקדשבל "ראיה"ומלת  .קשה ורחוק שישיג ארחות חיי� "בעיניו
, "החכ� בעיניו"כלומר השכלת ועמדת על מדת , "ראית איש חכ� בעיניו"הו שאמר וז .השכל
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א וק .כמעט אי� תקוה שישוב לדר" החיי� "החכ� בעיניו"כי , אז תבי� כי תקוה לכסיל ממנו
ועוד . כאלה לא ימלטו את בעליה� מ� הדי� שי� טובי�תנא דיד� שתורה ומע משמע ל�

אפשר הוא , יתכ� שיהיה ביד� תורה ומעשי� טובי� תאמר שהשלשה הראשוני� לא לושאפי
כמו בני נח , קול הדעתישהרי מאמי� במצות התלויות בש, במפר בריתו של אברה� אבינו

וג� נוהג בדרכי החיי� ועושה , ולמד דרכי� טובי� הנכללי� בתורה, שנצטוו על שבע מצות
מקצת דבריה שאינ� טובי�  שאינו מלעיג רק על, וכל שכ� המגלה פני� בתורה .מעשי� טובי�

' כ לפי שבוזה דבר ה"ואעפ, ולומד אות� ומקיימ�, מודה] אחרי�[ובדברי� רבי� , בעיניו
 .ועושה ביד רמה אי� לו חלק לעול� הבא

  ב"כיצד ידענו כי חמש כיתות האפיקורסי� אי� לה� חלק לעוה

, ב"תנ� ואלו שאי� לה� חלק לעוה .)סנהדרי� צ(" חלק"בריש פרק . "ב"אין לו חלק לעוה"
ולכאורה . ואפיקורס, והאומר אי� תורה מ� השמי�, האומר אי� תחיית המתי� מ� התורה

, ב"ומדקאמר ברישא כל ישראל יש לה� חלק לעוה .דהכא מני אחריני, אהדדי תי�קשיי� מתני
ר עונשי� כיו� שקבלו יסורי� ומיתה ושא, פ שלא שבו מדרכיה�"משמע כל עוברי עבירה אע

כ הא איכא הני "וא .'לבד אלו שאי� לה� חלק בו האומר אי� תחיית המתי� וכו, ב"זוכי� לעוה
לפי שכל , ל� השנויי� במשנתנוווא� תשיב בכלל אפיקורס דהת� יש כ ?א המודעי"דחשיב ר

א� כ� אמאי תני , לעיל שנווכדפיר, אליעזר מיירי שעוברי� באפיקורסות' אלו שמנה ר
ותו . שהרי עובר ביד רמה, ואי� אפיקורסות למעלה ממנו, "תורה מ� השמי� האומר אי�"

והיותר מתמיה דעלה  ?"האומר אי� תחיית המתי� מ� התורה"א למתני "קשיא אמאי שבק ר
דאמרינ� הת� והאומר , א המודעי"לתא דרימ .)סנהדרי� צט(חלק מייתי תלמודא  רקדפ תי�מתני

' א כי דבר ה"ד, זה האומר אי� תורה מ� השמי�' בזה וגו' ר כי דבר ה"ת, אי� תורה מ� השמי�
ואת מצותו הפר זה המפר ברית , בזה זה המגלה פני� בתורה' א כי דבר ה"ד, בזה זה אפיקורס

א המודעי המחלל את הקדשי� והמבזה את "מכא� אמר ר, ב"תכרת בעוה, ז"הכרת בעוה, בשר
. לא פליגי תי�אלמא דמתני, מודא מידיולא פרי" תל ".ב"אי� לו חלק לעוה' המועדות וכו

ומקרא ', וכו "א המחלל את הקדשי�"מכא� אמר ר"וכ� יש להתבונ� שאמר  .והדבר צרי" פתרו�
א לא למדו "דחשיב ר] השאר[אבל אינ" , לא נפקי אלא מגלה פני� בתורה ומכפר ברית בשר

אבל , ני� קאיאמפר ברית ואמגלה פ' א וכו"ל כתב מכא� אמר ר"א ז"ומהרש. מ� המקרא
, מהיכי מפיק להו כ"דא, וזה תימה. לאו מהאי קרא נפקא ליה' המחלל קדשי� והמבזה כו

וכ� כולה מלתא , לכ� יראה לי דודאי מתניתי� לא פליגי. דתלמודא לא מייתי קרא אחרינא
א "ושפיר קאמר תלמודא מכא� אמר ר, "בזה' כי דבר ה"א המודעי נפקא ליה מקרא "דר

, וכדברירנא לעיל, א פריט להו בחמשה מיני�"אלא דר .'את הקדשי� וכוהמודעי המחלל 
, א בתרתי"ותנא דפרק חלק כלל חמשה דר .ושנה משנתו בדר" לא זו א� זו מ� החמור אל הקל

והכי . מ� הקל אל החמור ,ל זו"ותני להו בדר" זו ואצ, ואפיקורס, האומר אי� תורה מ� השמי�
ותורה , "אומר אי� תורה מ� השמי�"בתרייתא כלולי� בא המודעי תלתא "חמשה דר, פרושא

ה לאד� הראשו� כדדרשינ� "כי שבע מצות בני נח צוה הקב, כולל תורת בני נח ותורת ישראל
והאומר אי� תורה מ� השמי� אפילו . וכ� לנח, "אלהי� על האד�' ויצו ה"מקרא  ):סנהדרי� נו(

שכופר שנברא האד� , ני חבירו ברבי�היינו דר" המלבי� פ, קול הדעתידברי� התלוי� בש
ובכלל אי� תורה מ� השמי� . ובעיניו אד� ובהמה שוי�', ושחייב לעבוד את ה, בצל� אלהי�

, קול הדעת ודרכה בקדשיהנשגבת מש, שמכחש בתורה שנת� לזרע אברה�, כ תורת ישראל"ג
שג� הוא , וכ� יש בכלל זה המגלה פני� בתורה .ה"והיינו המפר בריתו של אברה� אבינו ע

וכולל תרתי , והדר תני אפיקורס. ה"לה למשה מפי הקבושלא נאמרה כ, מכחיש בתורה
', וג� דברו תועה על ה, כי אפיקורס וסיעתו הכחישו שהעול� נברא, א המודעי"קמייתא דר

� בכלל אי� תורה מ� אי נמי תרתי בתרייתא ה. ומבזה את המועדות, והיינו מחלל את הקדשי�
שאינו מאמי� , ה"וזהו המפר בריתו של אברה� אבינו ע, ומיירי בתורת ישראל, השמי�

ותלתא , ובכלל זה המגלה פני� וכדאמר�, בקדושת זרע ישראל ובנבואה ותורה מ� השמי�
שהרי חייבי� , יגוכי אפיקורס אפילו , והחלוקות הללו יש לה� טע�. קמייתי בכלל אפיקורס

, או שמכחיש שנברא האד� בצל�, וכופר בבריאת העול�, וכשמחלל קדשי�, מצותבשבע 
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ובכלל זה המגלה , ואי� תורה מ� השמי� נוס� לישראל. ועושה ביד רמה, שוב לא שיי" מצוה
זה , בזה' כי דבר ה :והיינו דקתני, "בזה ואת מצותו הפר' כי דבר ה"וכלהו נפקי מקרא , פני�

שכופר , בזה זה אפיקורס' א כי דבר ה"ד. 'כי התורה היא דבר ה, האומר אי� תורה מ� השמי�
שמי� ' בדבר ה" )ה, תהלי� לג(שנאמר , ה�' ל� דבר הושכ, או שמכחיש בצל� אלהי�, בבריאה

שבכל� נאמר במעשה בראשית , ובכללה בריאת האד� שנברא בצל�, להווכ� הבריאה כ, "נעשו
' את ה"דמפורש לעיל , ל שכ� המחלל את הקדשי�וכ, וכל זה בכלל אפיקורס ".ויאמר אלהי�"

�ואת מצותו הפר זה המפר בריתו של , זה המגלה פני� בתורה, בזה' א כי דבר ה"ד. "הוא מגד
 .הוא מגד� הוי' ובכלל את ה, ואפיקורס פשיטא, מיירי כולה בישראלו, ה"אברה� אבינו ע

אי� לה� חלק ' את הקדשי� וכו אליעזר המודעי שהמחלל' כ בי� למר ובי� למר יפה למד ר"וא
בזה מפקי ' ותרווייהו מקרא כי דבר ה, לא פליגי' כ מתני"וא, דכלהו אתיי� מהאי קרא, ב"לעוה

שמעינ� דחמשה השנויי� , א למלתיה"וכיו� שתלמודא אמר בפירוש דמהכא מפיק ר .להו
, דוגמאודלא נקט להו אלא ל, ובאומר אי� תורה מ� השמי�, במשנתנו כלולי� באפיקורס

 . וזה ראיה מוכרחת לפירושנו שפירשנו במשנה זו .וכשעושי� ביד רמה ובאפיקורסת

  .)סנהדרי� צ(על המאמי� בתחיית המתי� אלא אינו סבור כי היא רמוזה בתורה 

האומר אי� תחיית המתי� מ� "אליעזר המודעי נמי ' ואכתי פש ל� לברורי מאי טעמא לא תני ר
וה� ה� חמשה , מודעי לא מיירי אלא בעוברי� מפני אפיקורסותא ה"היינו טעמא דר. "התורה

לאו , ב"מה שאי� כ� האומר אי� תחיית המתי� מ� התורה שאי� לו חלק לעוה .ששנה במשנתו
 רקותנא דפ .ומשו� הכי לא חשיב לה, אלא מטע� אחר וכדאפרש, משו� אפיקורסות נגעו בה

ב כדקתני "כולהו דאי� לה� חלק לעוה וקחשיב, ב"חלק דמיירי באות� שאי� לה� חלק לעוה
שהרי א� , להכי אצטר" לממני נמי האומר אי� תחיית המתי� מ� התורה', ואלו שאי� לה� וכו

תנא הוא כפר  ?דקאמר הת� וכל כ" למה, וה" מלתא משמע בגמרא. ב"הוא אי� לו חלק לעוה
ה מדה כנגד "בשכל מדותיו של הק, בתחיית המתי� לפיכ" לא יהא לו חלק בתחיית המתי�

, ה מדה כנגד מדה"ר יונת� מניי� שכל מדותיו של הקב"שמואל בר נחמני א' דאמר ר, מדה
ויאמר ' ויע� השליש וגו', כעת מחר סאה סולת בשקל וגו' שנאמר ויאמר אלישע שמעו דבר ה

, ויאמר הנ" רואה בעיני" ומש� לא תאכל ?עושה ארבות בשמי� היהיה כדבר הזה' והנה ה
, ה משל� מדה כנגד מדה"ולא הוי צרי" תלמודא ללמוד ממעשה זה שהקב', כ� וכוויהי לו 

רבי אומר מניי� שבמדה שאד� מודד מודדי� לו שנאמר  ):ח(דהוי מצי למיל� מההיא דסוטה 
והכי קאי על , ל תיר� דההיא דהת� הוא במעשה"א ז"ומהרש. בסאסאה בשלחה תריבנה

ומביא ראיה ממעשה אלישע , � שעתיד להיותכגו� כופר בתחיית המתי, הכופר במחשבה
הנות יונענש מדה במדה שלא זכה ל, ל�ושהשליש היה כופר בהשגחה שלא יוכל לתת לה� לכ

. וכל שכ� הוא, ויש להקשות על תירו� זה דכופר גריע טפי ממעשה הנעשה בדרכי היצר. ממנו
לא תני הכופר ו, לתא דתנא נקיט האומר אי� תחיית המתי� מ� התורהיאבל קושטא דמ
בכלל אפיקורס , לעשותו' ה תלושא� כופר ואומר מבלתי יכ .דלא מיירי בהא, בתחיית המתי�

בכלל האומר אי� תורה מ� , כ כופר"ואעפ, ושהתורה הבטיחה עליו', לת הווא� מודה ביכ, הוא
אלא שאומר שהתורה מעול� לא , ומאמי� בתורה' אלא מיירי שמאמי� בה .השמי� הוא

וכל הכתובי� בתורה ובספרי הנביאי� שאנו לומדי� מה� תחיית  .הבטיחה על תחיית המתי�
וכל זה לפי שאי� לבו של� ע�  .מוציא מידי פשוט� ועושה מה� משל ורמז לדבר אחר, המתי�

ושיעשה לה� הפלא הגדול הזה לטובת� , י אד�ואינו עולה על דעתו שרב טובו על בנ' ה
והיינו דקתני האומר אי� תחיית המתי� מ� , עונשו שלא יזכה לראות בטובה ההיא. ולשכר�
, שהרי מודה שהתורה מ� השמי�, כלומר אילו היה כתוב בתורה היה מאמי� שיהיה כ�, התורה

כלומר כיו� שאינו  "?למה וכל כ""והיינו דקא מתמה תלמודא  .אלא שאומר אינו כתוב בתורה
כלומר , ומשני תנא הוא כפר בתחיית המתי� ?ב"למה אי� לו חלק לעוה, תוכופר באפיקורס

שאינו כופר  תי�וסמ" אמתני, טובה גדולה כזו לבני אד�' כפר שלא האמי� שיעשה ה
 ):סוטה ח(והיינו דלא ילי� מההוא דפרק המקנא  .לכ� לא יהא לו חלק בטובה זו, באפיקורסות

אבל הכא שאינו  .שנפרעי� ממנו באותו המדה, דהת� בעובר עבירה' במדה שאד� מודד וכו
ושיעשה פלא כזה ' רק שלבבו לא ידמה כי טוב ה, עובר כלו� לא במחשבה ולא במעשה
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, קא משמע ל� ?והוי אמינא שאי� בכ" כלו�, פ שיודע שיוכל לעשותו"אע, בעבור בני אד�
ה מדה "וזהו שאמר שכל מדותיו של הקב, ב על המטיב לכלשנוהגי� עמו באותו המדה שחש

אלא שכל  .דבהא לא מיירי הכא, ה משל� מדה כנגד מדה"ולא קאמר סתמא שהקב, כנגד מדה
והיינו דמייתי . ה אינ� נוהגי� אלא במי שמכיר טובו ומיחל לחסדו"מדותיו הטובות של הקב

עושה ארבות ' שליש והנה הוענה ה, ראיה מאלישע שהבטיח כעת מחר סאה סולת בשקל
אלא תמה , יוכל כלה "כי ידע שהוא ב, לא אמר היוכל אל לעשות כ� ?בשמי� היהיה כדבר הזה

ולכ� נענש שלא , ועל כ� אמר היהיה כדבר הזה .פלא גדול כזה ברחמיו על בני אד�' שיעשה ה
שלא יאמי�  לפי, ודמיא ממש לההיא דאומר אי� תחיית המתי� מ� התורה .הנות מטובהיזכה ל

 . תנא דמתניתי� ת לא חשיב ליהוולפי דלית בהאי משו� אפיקורס, שיהיה כדבר הזה

ואפילו , שכופר במדרשי� דדרשינ� בגמרא מניי� לתחיית המתי� מ� התורה" רשל פי"י ז"ורש
הואיל ועוקר שיש  ,כופר הוא ,יהא מודה ומאמי� שיחיו המתי� אלא דלא רמיזא באורייתא

הלכ" כופר גמור  ?וכי מהיכ� הוא יודע שכ� ?ו ולאמונתונמה ל, התורה תחיית המתי� מ�
,  ומדבריו אתה למד דכופר בתחיית המתי� לאו משו� אפיקורסות נגעי בה. ]ל"עכ" [הוא

אלא שאינו מבי� דברי , אלא שאי� אמונתו כלו� והוי ככופר, שהרי מודה ומאמי� ככל ישראל
שא� לבו טוב ומאמי� בתחיה אפילו מדר"  .הפו"] ול[שהדבר נראה , ל"ז] בתלמוד[מורינו 
למשל ] להיות כביכול רק[" הכתובי� המפורשי� שאנו למדי� מה� התחיה ולמה יהפ, הסברא

פ שאומר אינו כתוב "ועוד אע. ולא יעשה כ� אלא מי שלבו נוקפו ואינו מאמי� ?ולדוגמא
וסובר שנשתלשלה הקבלה הזאת פה , אפשר שיאמי� אמונה שלמה מדר" קבלת אבות ,בתורה

כמו איזו הלכות שה� הלכה למשה מסיני ואינ� , ה שקבלה מפי הגבורה"אל פה ממשה רבינו ע
משמע שכופר ואינו , "תנא הוא כפר בתחיית המתי�"ועוד לשו� הגמרא . כתובי� בתורה

 . ה לפירושנווכל זה לא יקש. מאמי� שיחיו המתי�

  אפיקורוס המבזה לתלמיד חכ�

חנינא דאמרי ' אפיקורס רב ור"דאמרינ�  :)סנהדרי� צט(תו אית ל� לפרושי סוגיא דגמרא 
ותקשה  ".ח"ל אמרי זה המבזה חברו בפני ת"יוחנ� ורשב' ר, ח"תרווייהו זה המבזה ת

דות ומלבי� פני לפירושנו שאמרנו דאפיקורס שבמשנתנו כולל מחלל קדשי� ומבזה את המוע
לא מיירי באד� כשר ואי� בו רע רק , דהאי מבזה תלמיד חכ� דקאמרינ� עד. חבירו ברבי�

אלמא , "סוודע מה שתשיב לאפיקור"דהא תנ� לעיל , ח והאי מקרי אפיקורס"שבמזה ת
אמרינ� לא שנו אלא אפיקורס  :)סנהדרי� לח(ותו דבגמרא . דאפיקורס היינו מי� וטוע� על האמת

ס כותי בודאי ליכא לפרושי שמבזה וואפיקור .ש דפקר טפי"כ, ס ישראל לאואבל אפיקורכותי 
ס הוא כופר ואלא כלהו אמוראי ידעי דאפיקור .ח"וכל שכ� המבזה חברו בפני ת, ח"ת

אלא דבעי לפרושי עד היכ� יגיע , לעיל רשנוושה� על מיני� רבי� וכדפי, באמונות ובדעות
. ח"וקאמר זה המבזה ת, ב"דתני עלה שאי� לו חלק לעוה, סוברשעתו שיכונה בש� אפיקור

 ".סוודע מה שתשיב לאפיקור"ועל עיקר הדבר רמזנו בבבא , וחכמה גדולה יש בדבר זה
בהיות המדבר בעל לשו� מדברת , ויכנס הטעות בלבו, שלפעמי� ישמע הסכל דברי התועי�

וזה השומע ונפצע מדברי  ".ת חרביש בוטה כמדקרו" )יח, משלי יב(ושעל זה אמר שלמה , גדולות
אבל  .וכמו שבארנו ש�, "ולשו� חכמי� מרפא"וכמו שסיי� , עדיי� יש לו תקוה, איש או�

שוב אי� תקוה שישוב , לכלל המתעתעי� בחכמי� ומבזי� אות�] הוא עצמו[בשכבר הגיע 
א אמרי חנינ' רב ור, ובברייתא תי�ועל זה אמרו אפיקורס דתני במתני. להשיג ארחות חיי�

ואינ� חשובי� בעיניו , כלומר שמלעיג על החכמי� ומבזה אות�, ח"תרווייהו זה המבזה ת
, ל אמרו אפילו עדיי� אינו מבזה חכמי� בפניה�"יוחנ� ורשב' ור .ס גמורווהיינו אפיקור, לכלו�

 . ואי� לו תקנה, ח"סימ� שאינו חולק כבוד לת, ח"רק מבזה חברו בפני ת

שנאמר ויהיו , ח"לא חרבה ירושלי� אלא בשביל שבזו בה ת" ):קיט שבת(והיינו דאמרינ� 
בעמו עד לאי� ' לות חמת העאלהי� ובוזי� דבריו ומתעתעי� בנביאיו עד המלעיבי� במלאכי 

. "ח אי� תרופה למכתו"אמר רב כל המבזה ת הודהאמר רב י ?מאי עד לאי� מרפא, מרפא
היה ', וחשבו רע על ה, על כל התורה כלה פ שעברו ישראל"שאע, והדברי� מתפרשי� מדברינו
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והיו , בזה' שהגיעו לכלל כי דבר ה' אבל כשראה ה .ה מארי" לה� עד שישובו בתשובה"ב 'ה
וזהו שאמרו לא  .ואז נחת� גזר דינ�, שוב לא היה תקוה שישובו, מבזי� חכמיה� ונביאיה�

עד לאי� ' לעיבי� וגוויהיו מ"ומייתי לה מקרא שנאמר , ח"חרבה ירושלי� עד שבזו בה ת
 ראאבל הגמ. הקשה שנגזר עליה�' ולפי פשוטו יתפרש שלא היה מרפא לחמת ה. "מרפא

 י כ�"לפי שע, זו חכמי� נחת� גזר דינ�יטעמא הוא למה כשב "עד לאי� מרפא"מפרש דהאי 
וזהו שאמר אמר רב . זו החכמי�יוה� ב, שהרי לשו� חכמי� מרפא, לא היה מרפא למשובת�

. כלומר למכת נפשו הנשחתת בתעיותיה, ח אי� תרופה למכתו"ר רב כל המבזה תאמ הודהי
יש תקוה שישוב , אלא שעדיי� לא הגיע לכלל בוזה חכמי�, פ שהוא תועה"ומינה שאע

, שכשישמע דברי בינה שידברו החכמי�, "עונה בה"ואי� אני קורא עליו , מאולתו ושב ורפא לו
כשאינו עושה  ,עונה בה" ).שבועות יג(והיינו דאמרינ�  .וירחמהו' יכובס מעונו וישוב אל ה

 )פסקא קיב, שלח' סו� פ( ודע שבספרי דרשו. ב"אבל כשעושה תשובה יש לו חלק לעוה, "תשובה
איסי  .א ב� עזריה אומר כאד� האומר לחברו גררתה מ� הקערה וחסרתה"הוא מגד� ר' את ה"

. "קערה כלה ולא שיירתה ממנה כלו�ב� עקביה אומר כאד� שאומר לחברו גררתה את כל ה
כ" . תוונראה דהיינו ממש כמו שפירשנו בפירוש הפרשה הזאת שעובר על התורה באפיקורס

 .נראה לי בפירוש המשנה הסתומה הזאת
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  משנה יב
ָמֵעאל אֹוֵמר י ִיׂשְ ֹחֶרת, ַרּבִ ׂשְ ל ָהָאָדם , ֱהֵוי ַקל ָלראׂש ְונֹוַח ַלּתִ ל ֶאת ּכָ ֶוֱהֵוי ְמַקּבֵ

ְמָחה ׂשִ   : ּבְ

א המודעי "עתה שקבע רבינו משנתו של ר. "רבי ישמעאל אומר הוי קל לראש"
מייתי , העוברי� על התורה לפי שה� שוכחי אלוה ובוזי דבריו, המדברת בתועי רוח

ותני  .עקיבא השנויי� לישר לב האד� במחשבותיו ובאמונותיו' ישמעאל ור' ניותיה� של רמש
ככלהו תנאי ' והוי מקבל וכו] ג[' והוי נוח וכו] ב[' הוי קל וכו] א[, רבי ישמעאל תלתא מילי

 .וכדאפרש, בבי� איש לרעהו מילת חסדי�וחד על ג, וחד על העבודה, חד על התורה, דלעיל

  כדי שמחשבות האד� יעסקו בתורה ללא הפרעה, ת בעניני חולי�להמנע ממחשבו

, שראוי לאד� להרגיל עצמו להיות קל לראש .תני לה "על התורה"משו� . "הוי קל לראש"
ודעת ' כלומר מחשבות לבו ימהרו לחשוב מחשבות טהורות בדברי� העליוני� ביראת ה

ויטה עצמו לתבונה , תיו מלבוכשיסורו דרכי העול� ותאו, וזה תלוי בטהרת הלב .קדושי�
 .ה"ויסתכל בגדולותיו ונוראותיו של יוצר בראשית ב, לחשוב בעניני� המתעלי� מדרכי הטבע

וכאותה . לא יכבד עליו להבי� מדעתו בדברי� הצחי� והעמוקי�, כי א� ירגיל עצמו בכ"
אבל מי שגברו דרכי  ".כ היה חכ� ומבי� מדעתו"ולא במרכבה ביחיד אא" ):חגיגה יא(ששנינו 

יכבד עליו מאד שיתבודד שכלו לצייר העניני� , העול� על לבו ודבק במעשה העול�
, וא� ישתקע ביותר בדברי� החמריי� וידבק בה� ותאוותיו תגברנה עליו .המופשטי� מחומר

ולא יהיה  , "חכ� בעיניו"ובאחריתו יהיה , יהיה נקל בעיניו להשלי" מעליו עול מלכות שמי�
בר עליה� רבי ישד' ויגיע להיות מכלל הבוזי� דבר ה, ויחשוב תועה, ו עוד לצייר האמתבכח

, והנפש אשר תעשה ביד רמה" )פסקא קיב, שלח' פ(והכי תניא בספרי . אליעזר המודעי במשנתו
עליו מפורש בקבלה תשב באחי" תדבר בב� ', זה המגלה פני� בתורה כמנשה ב� חזקיה וכו

אוכיח" ואערכה  ?כסבור אתה שמא כדרכי בשר וד� דרכי המקו�, ה כמו"דמית היות אהי', וגו
הוי מושכי העו� בחבלי השוא " )יח, ה(בא ישעיה ופירש בקבלה . ]וכדפרישית לעיל[ .לעיני"

אבל סופו להיות כעבות , חטא דומה לחוט של בוכיא תחלתו של, "וכעבות העגלה חטאה
ב דר ח( "ג� נעול"ארנוהו בבית הראשו� מספר והמקרא הזה ב. ]ל הספרי"עכ" [העגלה חטאה

העושה מצוה  רבי אומר" )פסקא קיב,שלח, ספרי( קחנו מש� ויתבאר ל" דברי הברייתא, )הלו� ח
והעובר עבירה  .שלסו� גוררת מצות הרבה, ]בלבד[ אחת לשמה אל ישמח על אותה מצוה

ה גוררת מצוה ועבירה שמצו .לסו� שהיא גוררת עבירות הרבה, ]בלבד[ אחת אל ידאג עליה
נקל לו לעשות מצות , כלומר שהעושה מצוה אחת לשמה לפי שמצייר סגולתה. "גוררת עבירה

, מה ואו�יפ" בעבירה כשישפיל לבו לחשוב זיולה .לפי שרגיל לחשוב מחשבות אמת, הרבה
ועלה תני רבי ישמעאל  .העושי� ביד רמה ללסו� יהיה נקל בעיניו לחשוב תועה עד שיבא לכל

ה "וכ� תנ� בפ. כלומר קל השכל והבינה לדברי� הראשיי� דברי אלהי� חיי�, "הוי קל לראש"
והוא לשו� הכתוב , "לעשות רצו� אבי" שבשמי�' יהודה ב� תימא אומר הוי קל כנשר וכו"
ודומה לו מחשבת  .וזהו הקלות, כי הנשר מגביה עו� לעו� השמי� ".מנשרי� קלו" )כג, א ב"שמו(

כשתוכל לחשוב עליו ורגילה לחשוב , האד� הממהרת בקלותה לחשוב על דבר מ� הדברי�
שתהא קל במחשבת" אל , "ראש ההר" )כ, שמות יט(וראש כמו , "הוי קל לראש"ולכ� , עליו

כי תהיינה מחשבות כאלה כבדות , מהיאבל לא תהיה קל למחשבת הבל וז .הראש והמעלה
בקש ל� חכמה ואי� ודעת לנבו� " )ו, משלי יד(וכ� אמר שלמה בחכמתו , לעו� עליה שלא ימהרו

וכשיחפו�  .ומחשבותיו קשורות בהבליו וחטאיו, הל� שונא חכמה בלבו ,פירוש ".נקל
ולנבו�  .כי תכבדנה עליו, ומבקש לדבר חכמות והוא חושב עליה� ואי�, להתגאות בי� חכמי�

 .בעבור שהוא קל במחשבות לראש, מוקות ונשגבותנקל אפילו לחשוב מחשבות דעת שה� ע
 "ויהי הנקל לכתו בחטאות ירבע�" )לא, א טז"למ(רי אמר מועל אחאב ב� ע, "קל"מלשו�  "נקל"ו

 .כי היה קל במחשבותיו לגנות ולחרפה', וגו
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  להיות נח וקל לעבוד למע� הזולת

לא "שתרגיל עצמ" לעשות כחכמת" כי , תני לה "על העבודה"משו� . "ונוח לתשחורת"
יקשה , ושמח לחשוב מחשבת אמת, וג� מי שהוא קל לראש ".המדרש עיקר אלא המעשה

ולכ� צרי" שירגיל עצמו להיות נוח . וכמו שפירשנו במקומות רבות במסכתא  זו, עליו המעשה
רוח חכמי� נוחה , מנורוח הבריות נוחה הי"ונוח כמו , לעבוד עבודת אלקיו, ורצוי לתשחורת

, ותשחורת היא העבודה לזולתו, שתהא רוח" נוחה לתשחורת, "נוח לתשחורת"וכ�  ".הימנו
ושחוור הוא , "הדבק לשחוור וישתחוו ל"" )יח, בראשית טו, י"והובא ברש' ו, דברי�, ספרי(כמו 

, ב"ת הב תחיל"עיי� ירושלמי תענית פ: אמר המגיה[ ותשחורת הוא העבדות, שעובדי� אותו
, ל ראיתי"י ז"ובפירוש רש. ]גובה מסי�, "ערו""ופירש ה" לעבודת המל"" "קרב� העדה"ופירש 

' ר ב"עיי� מדרש איכ: אמר המגיה(ושנינו באגדה  .ותשחורת לשו� זקנה, בימי הזקנה, ונוח לתשחורת

ילדות על ה "תשחורת"אבל נראה יותר נכו� ש. 'וכו "עקיבא' ב� תשחורת היה לו לר" )פסקא טו
וכ� הילדות היא תחלת זמ� חיי , או לשו� שחר שהוא תחלת אור השמש, שהשערות שחורות

אלא שמשנתנו שאמרה , "כי הילדות והשחרות הבל" )י, קהלת יא(ועליו נאמר , האד�
פירושו לדעתי ב� טוב שהיה עובד  "עקיבא' ב� תשחורת היה לר"וכ�  .הוא העבדות "שחורתת"

ונוח "וכ� . "כאשר יחמול איש על בנו העובד אותו" )יז, מלאכי ג( כמו, אותו ואביו אהבו
להיות כב� העובד את אביו שבשמי� בשמחה ובטוב , יהי לב" רוצה לתשחורת, "לתשחורת

ויביא , ישיא" יצר" להקל עולו מעלי", כי א� תעבדנו בכבדות ותתמרמר על עול מצותיו .לב
החכמי� "ולסו� תהיה מכת , זוב מצותיובלב" ערעורי� וטענות של הבל לחזק לבב" לע

 ".בעיניה�

  מהטע� שיש בה� צל� האלוהי�, יש לחבב כבוד הבריות

בי� אד� לחבירו תני  "מילת חסדי�על ג"משו�  ."והוי מקבל את כל האדם בשמחה"

וזהו  .לקבל אות� בשמחה כשיבואו אלי", שיהיו כל בני אד� חביבי� ויקרי� בעיני", לה
. אלא קבל כל אד� בשמחה, לפי שמבזה צל� האד�, פני חברו ברבי� פ" מ� המלבי�יהה
ופירשנו ש� דדוקא , "והוי מקבל את כל האד� בסבר פני� יפות"שנה שמאי  רק קמאובפ

והוי מדבר ע� כל "י נולא ת, דלעני� הקבלה כל בני אד� שוי� כצדיק כרשע, תני "והוי מקבל"
מה שאי� כ� בקבלה שאינו , "יאמר לו ,צא"ל סשע וכֶ שא� מדבר רֶ , "אד� בסבר פני� יפות

 .על כ� צרי" לקבלו בסבר פני� יפות ?ואולי מבקש ממנו דבר טוב, יודע עדיי� למה בא אליו
, ישמעאל' מיהו איכא בי� שמאי לר ".והוי מקבל"ישמעאל מהאי טעמא ' והכי נמי שנה ר

, ש רב� גמליאל למלתיהוכדפיר, שנה משנתו "על הדי� ועל האמת ועל השלו�"דשמאי משו� 
שמא מבקש , הת� שלא יקבלהו בפני� זעומות שנווכדפיר .להכי תפס לשו� בספר פני� יפות

פ שאי� לבו שמח על "אע, ודי כשיקבלהו בפני� יפות, די� או דבר אמת ושלו� ויסתתמו דבריו
הנה , "חביב אד� שנברא בצל�"וש, ישמעאל דמיירי מכבוד הבריות' מה שאי� כ� ר .בואו אליו

ל� וויקבל� כ, ישמח לבו בכל בני אד�, מי שהוא קל לראש ומבי� בסגולה העליונה הזאת
נתיבות ", ל"עיי� בנושא זה במהר: אמר המגיה[. בשמחה' וכו "והוי מקבל"תני , בשמחה

וכבר רמזנו בבבא אשרי יולדתו שיש הבדל בי� ]. 'תחילת פרק ד, גמילות חסדי�, "עול�
רק לרמוז , ולא אוכל לבאר הדברי� פה. "ששו�"ל "שמחה"וכ� יש הבדל בי� , "גיל"ל "שמחה"

כששופט על הדבר ומוצא בשכלו , על שמחה שהיא אחרי משפט הלב, שכל לשונות של שמחה
כי לפי , בעלי החיי�במקרא על  "שמחה"ולכ� לא תמצא לשונות של  .אז ישמח ,שהוא טוב

ישמעאל דבר על ' ולפי שר. "שמחה"� שאי� בה� משפט השכל לא יתכ� ליחס אליה
. "שמחה"נקט לשו�  ו� הכימש, ומי שיבי� זאת ישמח לבו, ההתבוננות בכבוד נשמת האד�

אל תהי בז "ג� בפרק רביעי בבבא . ה"בעז "חביב האד� שנברא בצל�"ועוד יתבאר במשנת 
ניותיו של וכ� מש, ומפירושנו יוצא שנסמכה משנה זו למשנה שלפניה בטוב טע�. "לכל אד�

, ולהרחיקו מדר" רע, ע השנויי� אחריה ג� המה ללמד דעת את האד� באמונות ובדעות"ר
 .וכדאפרש
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  משנה יג
י ֲעִקיָבא אֹוֵמר חֹוק ְוַקּלּות ראשׂ , ַרּבִ יִלין ְלֶעְרָוה, ׂשְ . ְסָיג ַלּתֹוָרה, ַמּסֹוֶרת. ַמְרּגִ

רֹות ר, ַמַעׂשְ ִרישׂ , ְנָדִרים. ְסָיג ָלעׂשֶ ִתיָקה, ְסָיג ַלָחְכָמה. ּותְסָיג ַלּפְ   : ׂשְ

כל , ית די�שהאחד נשיא והשני אב ב רק קמאכמו הזוגות השנויי� בפ ."רבי עקיבא אומר"
, כ� רבי ישמעאל ורבי עקיבא שהיו חברי�, וכמו שפירשנו דבריה�, זוג מדבר על עני� אחד

מקבל את כל אד� והוי "כי לפי שאמר  .ישמעאל' עקיבא בעני� ששנה עליו ר' כ ר"שנה ג
בא אליו ]אד� ה[עקיבא אל תדמה שטוב להרבות שמחה ולהראות ל' אמר ר, "בשמחה

, ומטעמא דפרישית, דהיינו שמחת לב "בשמחה"אלא , בדברי� של שחוק שביאתו אליו נוח לו
וא� , ז הוא הוללות"כי השחוק בדרכי העוה, י שחוק"לא לעשות קורת רוח לבאי� אליו ע

 ).ברכות לא(וכדאמרינ� , "לשחוק אמרתי מהולל" )ב, קהלת ב(כדכתיב , תוגהירבה בו אחריתו 
, מעל פניו' ומסיר יראת ה, כי השחוק מערבב הדעת ".ז"אסור לאד� למלאות שחוק פיו בעוה"

והת� אפרש  ".במיעוט שחוק"בפרק בתרא שנה ] אבות[ו, ומרגיל את האד� לגנות ולערוה
 . "בשמחה"ל ישמעא' ועל כ� שנה ר. ה"יותר בעז

וידבר דברי לצו� ודברי , א� קל בעיניו לתור במחשבותיו בכל הדברי�, "קלות ראש"וכ� 
ג� זה , יקל ראשו להתעסק בהבליה� מי האר�ובהיותו בישיבת יושבי קרנות וע, הבלי�

שלא יקל , על פניו' ותהיה יראת ה, ובכל אלו ודומיה� צרי" להיות בכובד ראש .מרגיל לערוה
, "הוי קל לראש"ישמעאל ' ולפי ששנה ר. ושלא ירבה בשחוק, שו לדבר הבאי והבלי�בכבוד נפ

עקיבא שישתמר ' תני ר, ופרישית שיהיה קל במחשבותיו למהר לחשוב בדברי� הראשיי�
ודע כי ההיפ" מ� הערוה והגנות . מהקל ראשו ולהיות קל לחשוב בדברי� הנקלי� והנבזי�

כשחוק לכסיל " )כג, משלי י( ח הקדשוכ� נאמר ברו, בודשכלה אומרת כ, היא החכמה ומנהגיה
 "חכמה"והנה  .מ� הקצה אל הקצה] ה�[ומשלי שלמה  ".וחכמה לאיש תבונה, עשות זמה

והודיע לפי שהכסיל מלא שחוק וקלות ראש  ".כסיל"נגד  "איש תבונה"ו, "זמה"שבכתוב נגד 
והוא קל לראש , ולהיפ" איש תבונה שלבו מלא תבונות .לערוה �כי ה� מרגילי, יעשה זמה

נקל לו לעשות ולדבר ענייני חכמה שה� הפוכי� מיצר , לחשוב בדברי כבוד ועניני� עליוני�
ובארנוהו ', וגו "להציל" מאשה זרה" )טז, משלי ב(, "תבונה תנצרכה" )יא, ב משלי(וכאמרו , הלב

כי שחוק וקלות ראש  .ראש היא מדת השתיקה וכ� ההיפ" מ� שחוק וקלות ".על התורה"בבבא 
, אפילו בדברי חול וספורי� מותרי� ,והשתיקה היא לעומתה, רבוי דברי� של הבל ושל גנות

וכל "ובארנוהו בבבא , "יקר רוח איש תבונה ,חוש" אמריו יודע דעת" )כז, משלי יז(וכאמרו 
, "איש תבונה"פסוק זה אמר ולכ� ג� ב .וכדאפרש בשלהי מתניתי�, "המרבה דברי� מביא חטא

ותבי� מזה שכמו ששחוק וקלות ראש מרגילי� . שבארנוהו למעלה "וחכמה לאיש תבונה"כמו 
סייג "צר" לשנות וולכ� ה .ככה השתיקה גדר לחכ� שתהיה חכמתו שמורה בלבו, לערוה

וחד חד בתורה , תלתא סייגי�] שאר[נקט נמי אינ" , ואיידי דמיירי בה" סייג, "לחכמה שתיקה
 .וכדאפרש, בעבודה וחד בגמילות חסדי� בי� אד� לחבירו

ומסורת ה� סימני� שנמסרו לחכמי . תני לה" על התורה"משו� . "מסורת סייג לתורה"
שבידינו שמסומני� בה�  "המסורה הגדולה"כמו , ישראל מפי הנביאי� במליצת כתבי הקודש

נסבי� אות באמצעות תיבותא ולא ה� ד, ה� במלאי� וחסרי�, הכתובי� שה� בעלי מליצה אחת
בסו� תיבותא וכל ' מלי� דמשמשי� א, ב מ� אותיות קטנות"א, ב מ� אותיות גדולות"א, קריי�

שהיו סופרי�  .)קידושי� ל(מאבותינו הגדולי�  "מסורות"וכ� לאלפי�  .חד וחד לית דכותיה
כל  .ה גדולהוכמו שתמצא הרבה מאד במסור, ושוקלי� כל אותיות שבתורה ונתנו סימני�
החכמי� תורתו  "מסורת"ח יש בידו "וא� ת .אלו ה� סייג לתורה שלא תשתכח מ� הלב

משל שיודע מספר הכתובי�  ל דר"ע .י הסימני� זוכר תלמודו"לפי שע, מתקיימת בקרבו
כי יוכל לספור תמיד א� יש , אינו בא לידי שכחה, � באמצעות תיבותא ולא קריי�"דנסבי� אל

והיינו , וכ� בכל דבר ודבר, אבל בלי מסורת ישכח ולא ידע ששכח .א� לאוהמספר בזכרונו 
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וכל המסורות ה� יסודות  ".עשה ציוני� לתורה ,הציבי ל" ציוני�" :)ד"עירובי� נ(דאמרינ� 
כדדרשינ� , פ שאי� לה ק� ותכלה"ועליה� בנויות כל מדרשי חכמי� וחכמת תורה שבע, התורה

וכל גופי תורה תלויי�  .וכ� קרנות קרנת, בסכות בסכת .)דרי� דעיי� סנה(כמו , בכולהו תלמודא
, שישכח הכל ל שכ�א� ילמוד המסורת כ" וי אמינאדה, חידוש גדול עקיבא' ואשמועינ� ר, בה�

אלא מסורת סייג לתורה שעל ידי המסורת תתקיי� , אי� הדבר כ� ".כי תכבד עליו המשא
כגו� מסורת  ,מסורת"ל "� ז"בש� רשב "שמואל מדרש"וכ� כתוב ב. התורה בידו וישמור דבריה

סייג גדול שכל הבקי בה� עומד על פתרוני המקראות ואינו , הגדולה הכתובי� בגליו� הספר
מסורת הגדולה סייג  :ל כתב"י ז"ג� רש. והיינו כדפירשתי, "טועה בה� להחלי� דבר בדבר

כוונת המחבר [מפרשי� ויש . שעל ידי המסורת ידעינ� ברור המקראות והלכותיו, לתורה
, פ שנמסרה איש מפי איש"מסורת היא תורה שבע"] נחלת אבות"י אברבנאל בביאורו "למהר

 ?"סייג"ולא נהירא דמאי . כי לולא הקבלה היתה תורה משתכחת מישראל, היא סייג לתורה
שוב מצאתי להרב . ק"שאי� התורה נקנית אלא בקבלה וכדפירשתי בפ !והיא גופה תורה היא

 .שהקשה כ� על פירוש זה )ל בביאורו לאבות"מהר(ל "רבינו יודא ליווא זצ

  פעמי� לגנאי, פעמי� שזה לשבח, המוסי! לאסור על עצמו

מי שהוא חסיד ועושה בכל דבר , תני לה "על העבודה"משו� . "נדרים סייג לפרישות"
, האי מקרי פרישות, ופורש עצמו מ� המותר לו שלא יבוא לידי אסור, שורת הדי�לפני� מ

אמר [ כלומר שתקדש עצמ" במותר ל", "קדושי� תהיו פרושי� תהיו" "תורת כהני�"כדתניא ב
ומי שפורש עצמו  .'כדי שיהא לב" פנוי לתורה ולעבודת ה, ]ב, ויקרא יט, �"עיי� רמב: המגיה

יתקפנו יצרו לעבור , ברי� שהוא פורש מה� מותרי� לו מ� התורהלפי שהד, ממותר ומתיירא
שכיו� שנדר בנזירות  .הרי זה סייג לפרישותו, ולכ� נודר ואומר קונ� זה או זה עלי, על פרישתו

ובכי האי גוונא מקרי  .ומעכשיו נזהר במדת הפרישות, חל עליו נדרו מ� התורה, או דבר אחר
להוסי� על דברי תורה אלא לזרוזי נפשיה שיעמוד על מדת  לפי שאינו אוסר עליו הדבר, סייג

אלא שסובר הואיל והתורה אסרה , אבל מי שאינו נודר לתכלית זה .הפרישות שכתובה בתורה
אי� זה אלא , עושה טוב א� ירבה איסורי� על נפשו מדברי� המותרי�, עליו כמה איסורי�

מבקש " מה שאסרה תורה אלא שאתה לא דיי" )א"ה ט"ירושלמי נדרי� פ(וכדאמרינ� , חוטא
כל , )משלי יב(" יש בוטה כמדקרות חרב" ).נדרי� כב(ואמרינ�  "?עלי" דברי� אחרי� לאסור

והמקיימו כאילו , נת� אומר הנודר כאילו בנה במה' תניא ר', הבוטה ראוי לדוקרו בחרב וכו
ומדמה ליה לבונה , כאילו בנה במה בשעת איסור הבמות"ל "� ז"ופירש ר ".הקריב עליה קרב�

דרחמנא אסריה במילי דאסורא ואיהו נמי , במה משו� דסליק אדעתיה דנודר דמצוה קעביד
דנהי דרחמנא אזהריה לאקרובי , וקאמר דטעה דאדרבא דדמי לבונה במה .אסר אנפשיה

נהי  כי נמיוה, הא אזהריה דלא לוסי� עליה לבנות במה ולהקריב בחו�, קרבנות בפני�
והיינו כדפירשתי דלא שריי�  ".א� מוסי� פושע הוא, ליו דברי� האסורי�דרחמנא אסר ע

תניא אמר שמעו� הצדיק מימי לא " ):ש� ט(וכדאמרינ� , נדרי� אלא לעשות� סייג לפרישות
פע� אחת בא אד� אחד נזיר מ� הדרו� וראיתיו שהוא יפה , אכלתי אש� נזיר טמא אלא אחד

ואמרתי לו בני מה ראית להשחית שער" זה , לו תלתלי�עיני� וטוב רואי וקווצותיו סדורות 
', וכו ?למה אתה מתגאה ,רשע :אמרתי לו', ופחז יצרי עלי וכו' אמר לי רועה הייתי וכו ?נאה

כמות" ירבו נודרי  ,בני :מיד עמדתי ונשקתיו על ראשו ואמרתי לו, העבודה שאגלח" לשמי�
 . עקיבא 'ובכי האי גוונא מיירי ר', וכו "נזירות בישראל

אמר רב גידל אמר רב מני� " ).ח( :ש� ז(וכדאמרינ� , והוא הדי� שבועה נמי דהוי סייג לפרישות
דשרי ליה לזרוזי , שנאמר נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדק" ?שנשבעי� לקיי� המצות

דהוי אמינא לפי שמוסי� , שהרי אומר קונ� דבר זה עלי, ונקט נדרי� לרבותא. "נפשיה
מה שאי� כ�  .קא משמע ל� דלא ?יכבד עליו הדבר ושבק לפרישותיה, פרישותופרישות על 

 .שבועה שאפשר שאינו אוסר עליו דבר
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  מעשר כספי�

שא� מקיי� , בי� אד� לחבירו תני לה "על גמילות חסדי�"משו� . "מעשרות סייג לעושר"
עשר " ).ת קיטשב(ובגמרא אמרינ� . מצות המעשרות כראוי עושה סייג לעשרו שלא יאבד ממונו

' שבזכות המעשרות יפתח ה, )י, ג( וכמבואר בנבואת מלאכי, "עשר בשביל שתתעשר ,תעשר
אלא שמשמר עשרו , אינו משמע כ� "סייג לעושר"אבל  .ארובות השמי� ויריק ברכה עד בלי די

כ מעשר כספי� וכל מיני "אלא ג, ולאו דוקא מעשר בקר וצא� ודג� שמ� התורה, שיש בידו
מלח ממו� " :)כתובות סו(אלא , ולא תימא שמפזר מונו ומחסר עשרו .� סייג לעושרצדקות ה

 ".היא תעשיר' ברכת ה" )כב, משלי י(אז , "פזר נת� לאביוני�" )ט, תהלי� קיב(וא�  ".חסר

  מעלת השתיקה

והיא , כבר פרישית דכולה מלתא אגב גררא דה" בבא מתנייה. "סייג לחכמה שתיקה"
ולכ� מי שיש בו חכמה צרי" שיזהר  ".שחוק וקלות ראש מרגילי� לערוה"לעומת מה ששנה 

כמו , מותרי� שאי� בה� שחוק וקלות ראש ]דיבורי�[ )דברי�(אפילו , ]דיבורי�[ )דברי�(מהרבות 
והחטאי� ה� בדרכי החכמה  ".וכל המרבה דברי� מביא חטא", רק קמאששנה שמעו� בפ

י חכמתו שהיא נגד "ומק נפש החכ� ומכוסי� עואלה החטאי� הנסתרי� בע, כדפרישית הת�
וכשישתוק  .ואז נקל שיחטא, כשירבה לדבר יסור מהשקט דעתו ומחשבות חכמתו, פניו
שחוק "משו�  "סייג לחכמה שתיקה"ולאורויי ל� דהאי  .בור חול עושה סייג לחכמתוימד

דבכלהו תני הסייג , אפי" ותני] לכ�[, ואינ" סייגי� דמשנתנו אגב גררא, תני לה "וקלות ראש
ולא תני , "והוי מקבל"ישמעאל דתני ' ומפרש נמי מלתיה דר .ובהאי תני לה בסו�, תחלה

, דפשיטא שאל ישמח לבב" לדבר עמו, לא מבעיא שמדבר דברי שחוק וקלות ראש ".מדבר"
אי  ?במה אנ� קיימי� ,ל שכתב"ז הוכדפירש רבינו עובדי .אלא אפילו דברי היתר נמי לא

 ?ואי בשתיקה מרכילות ולשו� הרע וקללה', בו וגו תבשתיקה מדברי תורה הרי כבר כתיב והגי
וכבר ', הא אינו מדבר אלא בשתיקה מדברי הרשות שבי� אד� לחבירו וכו !דאורייתא נינהו

  .רק קמאפירשתי הדבר בפ
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  משנה יד
ְבָרא ְבֶצֶלם, הּוא ָהָיה אֹוֵמר ּנִ ה יְ . ָחִביב ָאָדם ׂשֶ ְבָרא ִחּבָ ּנִ ֵתָרה נֹוַדַעת לֹו ׂשֶ

ֱאַמר , ְבֶצֶלם ּנֶ ה ֶאת ָהָאָדם, )בראשית ט(ׂשֶ ֶצֶלם ֱאלִהים ָעׂשָ י ּבְ ָרֵאל . ּכִ ֲחִביִבין ִיׂשְ
קֹום ְקְראּו ָבִנים ַלּמָ ּנִ קֹום. ׂשֶ ְקְראּו ָבִנים ַלּמָ ּנִ ה ְיֵתָרה נֹוַדַעת ָלֶהם ׂשֶ ֱאַמר , ִחּבָ ּנֶ ׂשֶ

ִנים אַ , )דברים יד( ם ַלהּבָ ָרֵאל. ֱאלֵהיֶכם' ּתֶ ה, ֲחִביִבין ִיׂשְ ִלי ֶחְמּדָ ן ָלֶהם ּכְ ּתַ ּנִ . ׂשֶ
ּבֹו ִנְבָרא ָהעֹוָלם ה ׂשֶ ִלי ֶחְמּדָ ן ָלֶהם ּכְ ּתַ ּנִ ה ְיֵתָרה נֹוַדַעת ָלֶהם ׂשֶ ֱאַמר , ִחּבָ ּנֶ ׂשֶ

י ָלֶכם, )משלי ד( י ֶלַקח טֹוב ָנַתּתִ ֲעזבוּ , ּכִ   :ּתֹוָרִתי ַאל ּתַ

ל� ה� לישר לב וישמעאל שהמשניות הללו כ' כבר פירשנו בריש משנת ר. "מרהוא היה או"
החכמי� "אליעזר המודעי שמנה כתות ' וסובבי� על משנת ר, האד� באמונות ובדעות

כנגד , "חביב אד� שנברא בצל�", ולהכי מייתי הנ" מתניתי דרבי עקיבא על הסדר ".בעיניה�
והדר תני . וכדפרישית לעיל, נברא האד� בצל�שהוא הכופר ש, והמלבי� פני חבירו ברבי�

שהוא הכופר , כנגד והמפר בריתו של אברה� אבינו, "חביבי� ישראל שנקראו בני� למקו�"
חביבי� ישראל שנת� לה� כלי חמדה "והדר תני . וכדפרישית הת�, ע� ישראל 'בברית שכרת ה

, ברוממות התורה שהוא הכופר, כנגד והמגלה פני� בתורה שלא כהלכה, "שהיא התורה
א "ולראיות נאמנות על יושר פירושנו במשנתו של ר, ל� מתאימותוכ. וכדפרישית הת�

והנ" תלתא מתניתי חד על התורה וחד על העבודה וחד על גמילות חסדי� בי� איש . המודעי
 .וכדאפרש, וה" קמייתא משו� על גמילות חסדי� נשנית, לרעהו

  האלוהי ג� לה� יש מעלת הצל�, אומות העול�

אליעזר פירשנו שהמכחיש זה כופר בתורה ולא ' במשנת ר ".חביב האדם שנברא בצלם"
ואי� די� וחשבו� ולא , כי לדעתו אד� ובהמה שוי� .אלא ג� בתורת בני נח, לבד בתורת ישראל

כלומר באמת חביב האד� , "חביב האד�"עקיבא ' ועל זה שנה ר .השגחה על מעשה בני אד�
ויאמר " )כו, בראשית א(כמפורש בתורה , לפי שהוא לבדו נברא בצל�, מכל הבהמה והחיה

 )כז, בראשית א(ובמעשה כתוב ', וגו "אלהי� נעשה אד� בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הי�
ותני סתמא . וכדבעינ� למימר, "ויברא אלהי� את האד� בצלמו בצל� אלהי� ברא אותו"
ל� ווחביבי� כ, ל� נבראי� בצל� אלהי�ושכ, זולפי שכל בני אד� שוי� בסגולה , "חביב אד�"

להרב ישראל ליפשי� " תפארת ישראל"כ "כ� כתב אחרי מחברנו ג: אמר המגיה[. מטע� זה
כ� חלוקי� זה מזה , וא� תראה שכפי מספר בני אד�]. ק פח"ס, בביאורו למשנתנו

� אחד שכל אישי מי, אחרי� לי חיי�מה שלא תראה במיני בע, במחשבותיה� ובמעשיה�
 .אל תאמר שאינ� שוי� בצל� ;ומה שה� מעשה האחד ככה מעשה כל אחד מאישיו, שוי�

ל� וכ, ונבדלו בנפשותיה� זה מזה בי� רב למעט, בפני עצמו "עול� קט�"פ שכל אד� "אלא אע
 )ז, ש� ב(וכמו שפירשה התורה ואמרה , שכל הנפשות עשויות בצל� אלהי�, שווי� בעני� הצל�

, "� את האד� עפר מ� האדמה ויפח באפיו נשמת חיי� ויהי האד� לנפש חיהאלהי' וייצר ה"
אלהי� מ� האדמה כל חית השדה וכל ' ויצר ה" )יט, בראשית ב(נאמר  בעלי החיי�ואצל שאר 
כי ה� ונפשותיה� , "אדמה"לא הזכיר רק  בעלי החיי�התבונ� שאצל יצירת . "עו� השמי�

המיני� האלה  חכי כ .ת� תרדנה למטה באר�יבאחרוכ� , �עלו מ� האר, ממדרגה תחתונה
ויפח "כ אמר "ואח .גול�הואצל האד� זכר תחלה שיצרו עפר מ� האדמה וזהו  .יתיחסו לאר�

 .ממרומי�' אלא מאת ה, למדנו כי הנשמה הזאת לא באה לו מלמטה ".באפיו נשמת חיי�
יה שהיו מ� האר� ע� לא כמו שאר נפש ח ,"ויהי האד� לנפש חיה"תנה בו הנשמה אז יוכשנ

, ראוי לאד� שיהיה לבו נוטה לכל בני אד�, ולפי שכל בני אד� שוי� בסגולה הזאת. הגופות
ישמעאל ' וכמו ששנה ר, לכבד� ולקרב� כל אחד כפי מעלתו, מפני ההשויה וההדמות שביניה�

לבי�  "אד�"חילוק זה בי� : אמר המגיה[ .וכדפרישית לעיל, "והוי מקבל את כל האד� בשמחה"
 ].ה ואי�"ד. כבר אמרו התוספות ביבמות ד� סא, ע"שה� אוה, "האד�"
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  האהבה מתגברת מפני ההשויה בי� האוהב והנאהב

 .ובטבע האד� נטוע מדת האהבה, כי אי� אהבה אלא בדומי�, וזוהי עצמה עני� האהבה
מיד תטה נפשו לאותו , וכשיכיר שיש עני� מה בדבר מ� הדברי� עני� שהוא אהוב ונחמד לו

כי , הכל כפי סגולת העני� שמצא ושהכיר באותו הדבר, הדבר ויאהבהו א� מעט וא� הרבה
ואותו , והוא שיכיר בדבר זולתו שיש בו עני� מ� הענייני� .האהבה בנויה על ההכרה וההשויה

, משל האוהב חכמה כשיכיר בזולתו שיש בו חכמה ל דר"ע .מתדמה אליוהדבר שהכיר שוה ו
, או שיכירנה, אבל כל עוד שלא יכיר ויבי� חכמתו .הרי ההכרה וההשויה, יאהבנו ויט לבו אליו

מי , וכ� הוא בעני� האהבה הכוללת לכל אד�. לא תתכ� האהבה, אלא שהוא עצמו בוזה חכמה
, רבו ואי" גבה ונשא במעלתו מכל אשר על פני האדמהשיכיר סגולת הצל� האלהי הנטוע בק

לפי ששוי� , יאהבנו א� מעט וא� הרבה כפי מעלתו ,הנה כשיכיר שג� ברעהו נטוע הצל� הזה
 . יבוז ג� לרעהו, אבל חסר לב שלא נתברר לו סגולת נפשו ומעלתה .בעני� זה

"�  ?הא כיצד, "ואהבת לרע� כמו

ל� שהתורה חייבה לאד� וויפרשו כ, "ואהבת לרע" כמו"" )יח, ויקרא יט(והנה התורה אמרה 
, "אוהב את הבריות"בבבא  רק קמאוכבר כתבתי בפ .שיאהב כל זולתו כמו שאוהב את עצמו

והנני אומר עתה שאי� זאת כוונת . שיש עמי דברי� על זה' וכו "יהי ממו� חבר""ב בבבא "ובפ
וכי , וכל אחד יודע בנפשו שהוא אי אפשר .ונו דבר נמנע כפי טבע האד�וצתכי לא , התורה

מי יעמול ומי יטרח ויסתכ� ויעשה כל הדברי� בעבור כל זולתו כמו שעמל וטורח ועושה 
א� אתה אומר כ� לא  ?מי יצטער בצרת כל בני אד� כמו שמצטער על צרתו ?בעבור עצמו

או ירדו מגדולת� או יענו יאו , שאי� רגע בעול� שלא ימותו בו בני אד�, הנחת חיי� לכל בריה
ומרוב יגו� , כ כל ימיו מכאובות"וא .תקראנה לה� תחלואי� וצרות רבות ורעות וכיוצא

וא� נאמר שבאמת אינו צרי" שירגיש הרגש עצו� במקרי זולתו . ואנחה יקצרו ימיו וימות
שאינו אוהב לרעו כמו שאוהב את ] בזאת[כבר הודינו , כמו שמרגיש בטבעו כשתבאנה עדיו

ויותר מתמיה שא� טבע האהבה  ?מה תהא עליה "ואהבת לרע" כמו""כ מצות "וא .עצמו
כי אי� בידנו להכריח , לא יתכ� שיזהיר עליה, הנטועה בנפשנו מיוסדת על ההכרה וההשויה

, ואינו דומה לשאר המצות והאזהרות שיש בה� מעשה .האהבה שבנו שתאהב א� לא תחפ�
כי בני אד� משתני� במחשבותיה� , כ� האהבה ולא .ויש בידינו לבחור בטוב או ברע

, זה גאה וזה שפל רוח, וזה סכלות, זה אוהב חכמה, זה נדיב וזה כילי, ובמעשיה� אלו מאלו
וחלילה לחשוב , וההכרה תסבב שנאה לא אהבה .וכיוצא לאלפי� ענייני� המבדילי� ביניה�

אלא הוא הדבר . תו לקיימולושיצוה לאד� דבר שאיננו בטבעו וביכ, ה החפ� בחיי�"ב 'על ה
אבל אפרש  .שמעול� לא היה כוונת הכתוב שנאהב לרעינו כמו שאנו אוהבי� עצמנו, שדברנו

  .נתו כפי יסודות הלשו� הנאמנותול" כו

הוא מ� הדברי� הזרי� , דע שיאהב אחד ממנו לזולתו ממש כמו שאוהב את עצמו בכל דבר
, "אהבת נפש"כזאת מתוארת בלשו� הקודש  ואהבה, יקרה פע� או פעמי� בדור, והמופלאי�

ולכ� כתוב , וזאת היתה אהבת דוד ויהונת�, כלומר שאוהב אותו כאהבתו את נפשו ועצמו
וכתוב , "ונפש יהונת� נקשרה בנפש דוד ויאהבהו יהונת� כנפשו' ויהי ככלותו וגו" )א, א יח"מוש(

 )יז, א כ"שמו(וכתוב עוד  ".כנפשו ויכרות יהונת� ודוד ברית באהבתו אותו" )ג, א יח"שמו(עוד 
 )כו, ב א"מוש(וכשקונ� דוד עליו אמר  ".באהבתו אותו כי אהבת נפשו אהבו' ויוס� יהונת� וגו"
הרי ל" שעל האהבה הזרה והנפלאה הזאת כתובה תמיד  ".נפלאתה אהבת" לי מאהבת נשי�"

שאי� מליצת כמוהו לפי , "כמוהו"וג� במקו� אחד לא אמר כי אהבו  ".אהבת נפש"מליצת 
היה ראוי לומר , ואילו היתה דעת התורה שנאהב רעינו כמונו ממש .מורה על אהבה זו

ודוד  ?ועוד א� כ" היא מצות התורה מה חדוש באהבת דוד ויהונת�. "ואהבת לרע" כנפש""
 "כמו""והאמת כי מלת . ובודאי קיי� מצות ואהבת לרע" כמו" בכל אד�, ראש החסידי� היה

ובאיזו צד , שתאהב לכל אד� ".ואהבת לרע""אלא פרושא קא מפרש , ל אהבת נפשאיננה ע
ובני אד� אינ� , י הכרה והשויה וכמו שאמרנו"כיו� שאי אפשר שתהיה אהבה אלא ע, תאהבנו

כלומר יש ביניכ� השויה  "כמו""על כ� הוסי� מלת  ?שוי� זה לזה במעשיה� ובמחשבותיה�
כי הוא כמו" ממש ודומה , עימה והאהובה מאד בעיני"גמורה ושוי� את� בסגולה אחת הנ
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וכשתכיר הסגולה הזאת תאהבנו  .כמו שנבראת אתה בצל� כ" נברא הוא בצל� .אלי" בצל�
ולפי שכ" הוא  .ה"אפרש יותר בעז "אל תהי בז לכל אד�"ובפרק רביעי גבי . בטבע נפש"

ומה , רש עד היכ� יאהבנוכי הכתוב סת� ולא פי, סתומה "ואהבת"כ מצות "א, פירוש הכתוב
מה דסני " .)שבת לא(ובא הלל הזק� ופירש הדבר  .י אהבה זו"ה� הפעולות והמעשי� שחייב ע

אי� הדבר , ואילו היה הכונה שנאהב לכל אד� כנפשנו .ויתבאר ש�, "ל" לחבר" לא תעבידע
די שאי� ] כי לכאורה[, ולא עוד אלא שהלל הקטי� כח המצוה בדבריו מאד .צרי" פירוש

תק� העני� , אבל לפי שכונת המצוה כמו שאמרנו ?בהרחקת הרעה אלא ג� בעשיית הטובה
אוהב את הבריות " רק קמאולכ" שנה בפ .ד"וכמו שיתבאר בפ', היטב במה דסני ל" וכו

וכמו שרמזנו , "ואהבת לרע" כמו""שהיא משנת חסידי� ולא בכלל מצות , "ומקרב� לתורה
  .ש�

  מפני שהוא בצל� האלהי�, חברו להמנע מלהזיק ממונו של

לא בכלל , הת� שנווכדפיר, א� היא משנת חסידי� "יהי ממו� חבר" חביב עלי" כשל""וכ� 
חביב האד� "ועל העיקר הגדול הזה שכל גופי תורה תלויי� בו שנה  ".ואהבת לרע" כמו""

יוצרו ככל שבעבור כ� חייב האד� בתורה ובעבודה להרי� כבוד נפשו ולעבוד ל, "שנברא בצל�
ולמנוע ממנו , לשמוח בשלומו, וכ� בעבור זה חייב בכבוד כל אד� .התורה והמצוה אשר צוהו

והיינו דתניא . "והוי מקבל את כל האד� בשמחה"ישמעאל ' וכמו ששנה ר, כל דבר המצערו
ב� עזאי אומר זה ספר  .עקיבא זה כלל גדול בתורה' אמר ר, ואהבת לרע" כמו"" ורת כהני�בת

 "זה כלל גדול בתורה"ולא כמו שאמרו בפירוש הברייתא הזאת  ".ת אד� כלל גדול ממנותולדו
שאי�  .ל� בכלל האהבה כשיאהבהו כנפשוושכ, שכולל כל מיני ההטבות שיעשה האד� לרעהו

זה "ומה שאמר  .סת� ולא פירש באיזו צד יאהבנו "ואהבת לרע""אלא  .בכתוב זכר אהבה זו
, המלמד שכל בני אד� שווי� שנבראו בצל�, "כמו""דכתיב היינו מ, "כלל גדול בתורה

עקיבא כא� ' ועל הכלל הגדול הזה שנה ר .בה� יאהבו זה את זה �ושבעבור החביבות ששוי
, "כלל גדול ממנו' זה ספר תולדות אד� וגו"ולכ� ב� עזאי אמר . "חביב האד� שנברא בצל�"

אלא מפני שכתוב בו  ?עקיבא' של רומה ענינו לכללו , פ שלא נכתב בו אהבת הבריות"אע
ודבר זה יתבאר , "צל�"מחייב האהבה יותר מעני� ה "דמות"וה, "בדמות אלהי� עשה אותו"

 .וכל בר לבב יבי� כי נאמנו הדברי�, ה בפרק הרביעי"בעז

  "אד�"בשאלה א� אומות העול� נקראו 

ישראל שנקראו בני� חביבי� ", "ישראל"תני ] השאר[ובאינ"  "אד�"מדתני  ".חביב אדם"
שמע מינה דרישא לאו על ישראל לחוד ', וכו "חביבי� ישראל שנת� לה� כלי חמדה, למקו�
ולפי שנבראו בצל� חייבי� לעבוד  .ל� נבראו בצל�ושכ ,אלא על כל באי עול� איתמר, איתמר
 וכ�. וה� מ� מצות בני נח. מחטוא במה שהוזהרו עליה�ולהזהר , במצות שנצטוו לה�' את ה

. שכתוב אצל בני נח" כי בצל� אלהי� עשה את האד�" )ו, בראשית ט(נראה מקרא דילי� מיניה 
, ואתנה צאני צא� מרעיתי אד� את�"שדרשה  .)יבמות סא(האגדה  ל דר"ואל תפרש משנתנו ע

כי רצו לומר שישראל הוא תכלית ועיקר , "� קרויי� אד�"את� קרויי� אד� ואי� העכו
כל תולדות אד� הראשו� קרויי� ] לפי פשוט� של דברי�: וספת המגיהת[וסו� סו�  .הבריאה

" ולאמי� יואת� אד� תחת" )ד, ישעיה מג(כמו , �"וכמה פעמי� מצינו אד� אצל עכו, "אד�"
' וגו "אשר יש בה הרבה משתי� עשרה רבו אד�" )יא, יונה ד(וגבי נינוה כתוב , "תחת נפש"
וא� בעבור שיש אומות בעול� שעדיי� לא . שוטהואי� המשנה יוצאת מידי פ .וכיוצא בזה

 ,סו� סו� בריאת� היא בצל� ,ה ועובדי� לפסילי� ועושי� כל התועבות"הכירו כבוד היוצר ב
תקשי נמי פושעי , דאי לא תימא הכי אלא בישראל מיירי. אלא שה� משחיתי� נפשותיה�

, ב"שאי� לה� חלק לעוה א המודעי"רישראל וכתות המיני� והאפיקורסי� וכגו� הנהו דחשיב 
, מתחלה לא נבראו בצל� � תאמרוא !והלא זרע ישראל ה� ?שמא תאמר שלא נבראו בצל�

ועל זה ', כי צדיק ה, מלהזכיר כזאת סוה ?למה נענשי� על חטאתיה� א� בריאת� גרמה לה�
כ ברא עולמו ונפח "ואעפ, ה שיהיו צדיקי� ורשעי�"ב 'אמרו מתחלת בריאתו של עול� צפה ה

, ל� נבראו בצל�וכ, וכ� בכל העמי� .ומי שיקלקל עתיד לית� את הדי�, שמת חיי� באד�נ
ל� מעשה ווה� כ, ה"חביבי� ג� ה� לפני המקו� ב, והנוהגי� כשורה ומקיימי� תורת בני נח
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בקשו מלאכי השרת לומר "שבליל טביעת המצריי� בי�  ):סנהדרי� לט(והלא אמרו רבותינו  .ידיו
וא� באבד�  ".?מעשה ידי טובעי� בי� ואת� מבקשי� לומר שירה ה"אמר הקב, שירה

 . דו� מינה על חביבות העמי� כשהולכי� בארחות חיי�, הרשעי� הגמורי� אמרו כ"

שכמו שנבדלו נפשות בני אד� זו מזו , וזה ההבדל הוא בנפש, �"אלא שנבדלו ישראל מהעכו
ככה נבדלו נפשות ישראל , ל� שנבראו בצל�וובכל זאת שוי� כ, וכמו שאמרנו למעלה

', ועל ההבדל הזה שנה בתר הכי חביבי� ישראל וכו .ל� נבראו בצל�ופ שכ"אע, �"מהעכו
. כשדברנו על הבדל הדברי� זו מזו מתחלת היות�, "ג� נעול" פרוכדאפרש וכמו שבארנו בס

ירשה עד ולא פ, בשביל שדומה ל", "ואהבת לרע" כמו"" )יח, ויקרא יט(ולפי שסת� הכתוב ואמר 
ולא , ולכ� לכל אד� צרי" שיאהב .ממילא ידעינ� שתגדל האהבה בער" ההדמות, היכ� יאהבנו

 .ל� נבראו בצל�ווזה כולל כל בני אד� שכ, וכדפירש הלל הזק�, יעשה לו דבר השנוא בעיניו
 .ונת� לו כלי חמדה כמו", ה"כ ב� למקו� ב"שהוא ג, למעלה מזה ישראל שהוא יותר כמו"

או כמו"  וטוב , ומחושבי שמו' ה חכ� מופלא וצדיק שהוא עוד יותר כמו" מיראי הלמעלה מז
: אמר המגיה[ .מדר" ההכרה וההשויה, וכ� בכל מדרגה ומדרגה צרי" שתגדל האהבה, ממ"

 ].שיט( שיח' עמ, יח, ר הירש בביאורו לויקרא יט"ל הכליל רש"הרעיו� הנ

  � צל� האלוהי�מפני שיש ג� לה, ע"הוא ש� כולל לכל אוה" רע"

ואל תטעה ותחשוב כי ריע על איש  .ל� ריעי� זה לזהוכולל כל בני אד� שכ "רע"ודע כי מלת 
 )יד, שמות כא(, "כה איש את רעהוהו" )יח, שמות כא(שהרי מצינו , פרטי אוהבו שהוא מתחבר עמו

וכל ' לא תחמוד וכו" )יד, כ שמות( .ואלו אינ� אוהבי�, ]"להרגו בערמה[ וכי יזיד איש על רעהו"
, והמצוה כוללת לאוהב ולשונא, "שור איש את שור רעהווכי יגו� " )לה, כא שמות(, "אשר לרע"
וכי יזיד "ואל תשיבני ממכילתא שאמרו . ל� רעיוווענינו על יתר אנשי מינו שה� כ .וכ� הרבה

 .ניה אחרי�הת� יתורא הוא וממעטינ� מי? "להוציא את אחרי� "רעהו", איש על רעהו להרגו
לא "דריש  )יח, ויקרא יט( "ורת כהני�ת"וראיה דב. וכולל כל בני אד�, אבל הכא לאו יתורא הוא

וגבי ואהבת לרע" כמו" לא  ".אבל אתה נוק� ונוטר לאחרי�, "תקו� ולא תטור את בני עמ"
הא אמרינ� הת� , דממעטינ� אחרי� "וכי יזיד"ואפילו בקרא  !דריש רע" להוציא את אחרי�

 ת� תורהלאחר מ, פיכת דמי�יסי ב� עקביא אומר קוד� מת� תורה היינו מוזהרי� על שא
פירוש אי" אפשר . ודינ� מסור לשמי� שר וד�באמת אמרו פטור מדיני ב? הוקלו ,שהוחמרו
? פיכת דמי�ת שהחמיר עלינו במצות הוקל בש"ולאחר מ, היינו מצווי� ת� תורהשקוד� מ

תירו� דומה לדברי . יד, שמות כא, מאיר שמחה' להגאו� ר "מש" חכמה"עיי� : אמר המגיה[
 .שר וד�ואינו אלא גזרת הכתוב שיהא פטור בדי� ב, אלא באמת חייב בדי� שמי� ]. מחברנו

 )ה, ט בראשית(שנאמר עליו , וכיו� דדינ� מסור לשמי� דומה להורג ישראל בלי עדי� והתראה
אבל בעני� האהבה . וכ" קבלנו בדי� זה, "ומיד האד� מיד איש אחיו אדרוש את נפש האד�"

כמו ההיא דוכי יזיד איש , וסו� סו� רע" כל ישראל בכלל בי� צדיק בי� רשע, לא קבלנו למעט
ומלת  .הכולל כל ע� וכל לשו� "לרע""אמר , ולפי שמצות ואהבת על כלל בני אד�. על רעהו

מאות� שה� , כ"וא כמו" גתלמדנו אהבה יתירה על אחת כמה וכמה לאיש הישראלי שה "כמו""
וראה . ל"וכנ "כמו""ל� במלת וכ הבדלי האהבה כלולי� כ"וא .בני� למקו� וממקבלי התורה

לא ', הוכח תוכיח את עמית" וגו, אחי" בלבב"את לא תשנא " )יח(יז, ויקרא יט(מליצת הכתוב 
ובנקימה , "עמית""ובתוכחה , "אחי""הזכיר באזהרת השנאה , "טור את בני עמ"תתקו� ולא 

רק להעיר שג� באחת מה� לא זכר , ואי� כא� המקו� לפרש העני� כלו. "בני עמ""ובנטירה 
כי בעני� האהבה ראוי שנאהב לכל  ".ואהבת לרע" כמו""זולתי במצות האהבה אמר , "רע""

ל שפירש ג� הוא "ט ז"יוספות וראיתי להרב בעל תו. ל� כמונו נבראו בצל�וכי כ, בני אד�
והוכיח ג� , ושרצה לזכות את כל אד� א� לבני נח, עקיבא שנבראו בצל�' ירי רדבכל אד� מי

תמה על ] הוא[ו. שנאמר לבני נח "כי בצל� אלהי�"הוא דבריו מ� הראיה שהביא מקרא 
ואמר  ".את� קרויי� אד�"ושנסמכו על דרשת , ]בלבד[ ל שפירשוהו על ישראל"המפרשי� ז

וכ� בהשפעת מחברנו כא� : אמר המגיה. [תוב בספריוכמו שכ, "דרש על דרש"ל שזהו "הרב ז
ל שקד� לרבנו הודה "וג� מהר. 'ק א"ס" בועז"ג "אבות פ, למשנה" תפארת ישראל"כתב 
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ד� קמו , "ואמר עוד חבה יתירה נודעת לו"ה "לפני ד, משנה זו, בביאורו לאבות, במקצת לזה
שכשבאו ישראל , כתוב בתורהולדעתי כל מה שאמרנו . וממה שדברנו נתבאר העני� ]. ש"עיי

ועתה א�  ',את� ראית� אשר עשיתי למצרי� וגו" )ו( ד, שמות יט(' אל הר סיני תחלת דבר ה
ואת� תהיו לי ממלכת  ,והיית� לי סגולה מכל העמי� כי לי כל האר�', שמוע תשמעו וגו
ויותר צרי" פירוש  .במקו� הזה צרי" פתרו� "כי לי כל האר�"ומאמר ', וגו "כהני� וגוי קדוש

מורה  "לי"ובאמת מלת . "כי לי כל האר�"שאי� לו דבקות ע� , "ואת� תהיו לי"אמרו אחריו 
ומי שהוא בקהל נבזי� וחסרי� ואומרי�  ".והיו לי הלוי�" )יד, במדבר ח(כמו , על קני� וחביבות

בדי� אבל בהיותו בקהל נכ .ל� אי� יתרונו יתרו�ולו אתה תהיה הסגולה והמובחר שבכ
א� "ה "וכ" אמר המקו� ב. זה אות על יתרונו וגדולתו, ל�וועושי� אותו סגולה מכ, וגדולי�

לזה אמר  ".?ומה יתרוננו"ושמא תאמרו  .תהיו לי סגולה מכל העמי�, "שמוע תשמעו בקולי
אלא שאת� תהיו  .וחביב האד� שנברא בצל�, כלומר כל עמי האר� לי ה�, "כי לי כל האר�"

 .והב�', כדתנ� חביבי� ישראל וכו, ני� וגוי קדושלי ממלכת כה

  "צל�"הגדרתו של 

ל בתחלת ספר "� ז"כמו שתראה להרמב, "צל�"דברי� רבי� נכתבו על פירוש . "בצלם"
ומי  .ל בפירושו למסכתא זו דרש עליו והרבה לחקור בו"והרב רבינו יצחק אברבנאל ז, המורה

ג� אינו , כי לא באתי להעתיק דברי זולתי, �ידרוש אות� מעל ספריה, שרוצה לדעת דבריה�
ולכ� . וזוהי חיבתו, כי מקרא מלא הוא שנברא האד� לבדו בצל�, מועיל להבנת דברי משנתנו

לא אכתוב רק מה שמצאה נפשי בעני� ההבדלי� המבדילי� בי� נפש האד� לנפשות שאר 
ופה אציג� , "ג� נעול"וכבר בארנו� בספרנו  .הבדלי� המושגי� לכל אז� שומעת, בעלי החיי�

שיבי� האד� כבוד  "ואהבת לרע" כמו""לפי שעיקר משנתנו נשנית בעבור מצות , בקצרה
בת יל יבי� ח"י ההבדלי� הנ"וע .שג� הוא נברא בצל�, וידע כי זולתו כמוהו בחביבות, נפשו

ונבדלת בצלמה מכל , ותדע כי נפש האד� עליונה. האד� ויתרונו על כל אשר תחת השמש
פ שכדמות כחות נפש האד� מצאנו קצת� "ואע .וכמו שאמרנו למעלה, בעלי החיי�נפשות 

, ויש גבורה בארי ובסוס, כאילו תאמר יש כח גבורה בנפש האד�, בעלי החיי�בנפשות שאר 
יש עזות בנפש  ".לא בגבורת הסוס יחפ�" )י, תהלי� קמז(, "בור בבהמהיגליש " )ל, משלי ל(וכאמרו 

אלא , אינ� שוי� בעצ�. וכיוצא באלה, "הוי עז כנמר" )ה, אבות(וכדתנ� , ויש עזות בנמר, האד�
ועזות , עזות הנמר מנפש החיה ;עליונהה ווגבורת האד� מנפש, גבורת הארי מנפש החיה

גבורת  .ות גבורת האד� נבדלי� מאד מפעולות גבורת האריולכ� פעול .האד� מנפשו העליונה
�וכ� בכל כדומה , ומגבורת האד� צומחות פעולות נכבדות עד להפלא, הארי היא לטרו� טר

ואמר שימשל דבר זה , ל בפרקי� שהקדי� למסכתא זו"� ז"בר התעורר על זה הרמבכו. לזה
ועל שלשת� , והשלישי אור הנר, והשני אור הירח, האחד האירו אור השמש, לשלשה חדרי�

כי האור האחד מ� המאור , ובאמת ה� חלוקי� במיני האור .יאמר בשתו� הלשו� שה� מוארי�
 )בלו� ג חדר ח(וכמו שכתבנו בבית הראשו� , והשלישי מאור הנר, והשני מ� המאור הקט�, הגדול

אי� כדמות�  ,והנה הכחות היקרות שבנפש האד� המנהיגי� כלל כחותיו. "ג� נעול"מספר 
כמו כח החכמה שבנפש האד� לקבל מה שרואה ומה , כלל בעלי החיי�וכצלמ� בנפש 

וכח דעת המושכלות הראשונות ושאר מיני , וכח השכל והבינה להשכיל ולהבי�, ששומע
וג� בשאר . )אלו� ח ,ש�(וכמו שבארנו , בעלי החיי�אי� מה� עני� מה בנפשות שאר  .ידיעות

נבדלה נפש האד� מה� בשלשה הבדלי� הניכרי�  ,צת� בשאר הנפשותהכחות שיש כדמות מק
כי כל הכחות , ההבדל הראשו� שבנפש כל אד� נטועי� כחות כל מעשה בראשית] א[ .לכל

, הנמר עז, בורימשל הארי ג ל דר"ע .נקבצו באו בנפש האד�, ל�והמפוזרי� בשאר הנפשות כ
הנה מה שקבל  .וכיוצא באלה, והיונה מתקדשת להדבק בבת זוגה, צנוע להחתו, הנמלה זריזה

וכ� כל , וביונה אי� עזות, ובארי אי� צניעות, בנמלה אי� גבורה .המי� הזה לא קבל מי� אחר
וכ� ג� הכח הנטוע בבעל חי לא . אי� כח נעדר ממנה, ל�וונפש האד� תכלול כ .כדומה לזה

וצניעות , בור לטרו� טר�יוכאלו תאמר הארי ג, � אחדיתפשט לפעול בכל הדברי� אלא בעני
וכחות נפש האד� כל אחת מה� מתפשטת בכל . ל�ווכ� כ, החתול שלא תשמש בגלוי

ההבדל השני שבהיות כח ידוע בנפש ] ב[. טעמי הדברי� )גלו� ח ,ש�(וכמו שבארנו , הענייני�
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זולתי בנפש האד� , יפו" ממנולפי שאי� בנפשו כח הה, על פיו יפעל תמיד פעולותיו, הבעל חי
ולא , בורימשל הארי ג ל דר"ע .פוכי הכחותימלבד שנטועי� בו הכחות אלא שיש בה ג� ה

כי אי� בו , והוא עז תמיד, בנמר נטוע בו העזות .כי אי� בו מדת הפחד, יחת מכל בשו� זמ�
, ת וזריזותעצלו, עזות ובושת, לבד נפש האד� שיש בה גבורה ופחד .ל�ווכ� בכ, מדת הבושת

דרכי� ' שבהיות בנפשו ב, ובהבדל זה תלויה הבחירה .אהבה ושנאה וכדומה, נדיבות וכילות
מה שאי� כ�  .הדבר תלוי בהסכמת לבו אי" יעשה, כח לעשות כ" וכח לעשות ההיפ", בכל דבר

, שאי� בה� רק דר" אחד ה� מוכרחי� לעשות על פיו ואי� הדבר תלוי בבחירת�, בעלי החיי�
מוגבלות  בעלי החיי�ההבדל השלישי הכחות שבנפשות ] ג[. בטעמו )דלו� ח ,ש�(ה בארנו וג� ז

וכחות נפש האד� אי� לה� גבול בטבע  .לא יעברו חק וגבול שנת� לה� בטבע, בחקות הטבע
כי השור כשימצא חציר , משל כח התאוה שבבהמה מוגבל בטבעו ל דר"ע, תחת השמש

זולתי  .וכ� בכל עני�, גבול זה להתאוות לדברי� אחרי�ולא תעבור , למאכלו תעמוד תאותו
אי� אד� יוצא מ� "הנוסח : לד, ר א"במדרש קוה: אמר המגיה[ל "וכאמר� ז, כחות נפש האד�

אשר ג� הוא העתיק כלשו� , א"ונראי� הדברי� שמ� סגנו� ספרנו הושפע הגר. 'וכו" העול�
 .ה� בעושר ה� בכבוד ה� בתענוגי�, "בידואי� אד� מת וחצי תאותו " ].באגרתו לבני ביתו, הזה

כי א� השיגה  .ולהשביע חפצה, ולכ� כל אשר תחת השמש לא יספיק למלאות נפש האד�
ולא תשבע באמת זולתי כשתדבק , וכל זה לפי שהנפש אצולה ממרומי� .תחפו� יותר ,הכל

שובע שמחות תודיעני ארח חיי� " )יא, תהלי� טז(וכמו שבקש המשורר האלהי , בחכמה ובדעת
אמר עוד , "כ� בקדש חזיתי" לראות עוז" וכבוד"" )ג, סג תהלי�(וכ� אחר שאמר ', וגו "את פני"

' ונח" ה" )יא, ישעיה נח(וכ� אמר בשכר הצדיק  .'וגו "כמו חלב ודש� תשבע נפשי" )ו, תהלי� סג(
, הצחותוהכפל מורה על הפלגת , "צח"וצחצחות הכפל מ�  ".תמיד והשביע בצחצחות נפש"

ז "ועל הרשעי� הדבקי� בקניני העוה .האור העליו� הנאצל על נשמת הצדיק ותוהוא בהיר
, וזה כתוב על נבוכדנצר שהיה מל" על מלכי אדמה, "והוא כמות ולא ישבע" )ה, חבקוק ב(נאמר 

והנה . ל"הנ"]  ג� נעול["בספר  )'ו' ה נותחלו, חדר ג(ותמיד לא בא לכלל שביעה ומטע� שאמרנו 
וא�  .ואז טוב לו, יל" בחכמה בתבונה ובדעת, לכת האד� בדרכי צלמו שהוא צל� אלהי�ב

וישתמש בכחות הצל� האלהי הזה לאסו� ולכנוס וכיוצא בדברי� שתחת , אחרי ההבל "יל
ועל זה אמר  .ולא ירויח מאומה כי לא תשבענה עיניו לעול�, משעבד הנכבד לנקלה, השמש

, וזה על דר" השיר .'וגו "א" הבל יהמיו�, א" בצל� יתהל" איש" )ז, תהלי� לט(המשורר האלהי 
ואי� ק� לדברי� שידבר  .א" ה� הומי� אחרי ההבל, כלומר ראוי לאיש שיתהל" א" בצל�

והמעט שכתבתי , "ואני בער ולא אדע". וזאת היא חכמת הנפש, חכ� לב על סגולת הצל� הזה
 .נוהוא לאנוש כערכי לבאר חביבות הצל� שזכרה משנת

  "צל� האלוהי�"מעלתו של 

נודעת לו חבה , לפי שנברא בצל� הנכבד הזה. "חבה יתירה נודעת לו שנברא בצלם"
והחבה הזאת גדולה  .והודיעו שמחבבו יותר מכל אשר על פני האדמה, ה"יתירה מ� המקו� ב

שנאמר , בעבור כבוד צלמו בעלי החיי�כי הבטיחו יתרונות שיהיו לו על שאר , ויתירה
ומיניה , ומקרא זה נאמר ליוצאי התיבה ".כי בצל� אלהי� עשה את האד�" )ו, בראשית ט(

ומוראכ� וחתכ� " )ג(ב, בראשית ט(שהרי נאמר , שמעינ� דחבה יתירה ויתרו� גדול נודע לאד�
הרי ', וגו "כל רמש אשר הוא חי לכ� יהיה לאכלה, בידכ� נתנו' יהיה על כל חית האר� וגו

וכדפירשתי טעמא בבבא , ל� להנאת� ולמאכל�וכ בעלי החיי�לשפו" ד� שהתיר לבני אד� 
, וא" דמכ� לנפשותיכ� אדרוש" )ו(ה, בראשית ט(והדר קאמר , "שלשה שאכלו על שלח� אחד"

שופ" ד� האד� , ומיד האד� מיד איש אחיו אדרוש את נפש האד�, מיד כל חיה אדרשנו
ומהנהו קראי אנו למדי� כי ד� האד� יקר  ."כי בצל� אלהי� עשה את האד�, באד� דמו ישפ"

שהרי אמר , צופות עליה� להציל� ממות' ועיני ה, ואינו חפ� במיתת� של בני אד�', בעיני ה
ונודע כי הוא משגיח על האד� ושומר  .שידרוש ד� האד� מידו ומיד זולתו שישפכהו בזדו�

ה "ב 'אלה כי א� ההת שאי� מציל מיד המאורעות המקריו, אותו מפגעי הזמ� שלא יקרוהו
ואול�  .ואי� האד� נופל ביד� זולתי כשמעשיו גורמי� שיסור ממנו המחסה העליו� .לבדו

דו� בדי� יונ, "אדרוש את נפש האד�' ומיד האד� וגו"אמר , ההורגו בזדו� בלי עדי� או בסתר
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העני�  ועל כל .שהוא במשפט הדייני�, "דמו ישפ""אמר באד� , וכשהורגו בגלוי בעדי� .שמי�
אלא לפי שעשוי , כלומר לא בעבור גופו ".כי בצל� אלהי� עשה את האד�" :אמר בסו� הטע�

אלא לעבוד , לאכול ולשתות וכיוצא לי החיי�ולא נברא תחת השמש כשאר בע, בצל� אלהי�
לא הרע לבד , ומי שמאבדו בלא עתו .לטהר נפשו ולזכותה בימי הבלו, בתורה ובעבודה' את ה
ובבית . ואי� כא� המקו� להארי" בזה, קונהינפשו שמנע אותה מעבודתה ומתאלא ל, לגופו

כי מות " )יד, ב יד"שמו(פירשנו פרשת התקועית שאמרה  )'א חלו� ב"חדר י( "ג� נעול"השני מספרנו 
ובארנו  ".וחשב מחשבות לבלתי ידח ממנו נדח' נמות וכמי� הנגרי� ארצה אשר לא יאספו וגו

שנפש האד� נשארת במות ' וגו "וא" את דמכ�"ולדעתי למדנו עוד מפסוק . קונויהכל על ת
� . ושעתידה לית� די� וחשבו� על מעשיה, הגו

מיד כל "כי הכתוב אומר , כי נשאלתי מריעי� אהובי� על פירושו, ושמע פתרו� הכתוב בקצרה
ואיננה בעלת ד� האד� מיד החיה  'וה� בקשו דעת וטוב טע� למה ידרוש ה, "חיה אדרשנו

שאצוה , ל כתב מיד כל חיה"ע ז"והראב ?שידרוש ממנה מה שעשה, דעת ולא נוהגת ברצו�
י "ורש. ופירושו רחוק מ� הסברא, והנה החיות מותרות לכ� ולא את� לה� .לאחרת שיהרגנה

שנאמר , פ מדרש אגדה לפי שחטאו דור המבול והופקרו לחיות רעות לשלוט בה�"ל פירש ע"ז
ואי� זה פשט המקרא . הוצר" להזהיר עליה� את החיות, "נמשל כבהמות נדמו" )יד ,תהלי� מט(

משמע  "אדרשנו"ג� . "חית האר� כל ומוראכ� וחתכ� יהיה על" )ב, בראשית ט(שכבר אמר 
ג� אי� החיה יודעת שהוזהרה  .וכבר שלטה עליו, שידרוש דמו של אד� מיד החיה שהרגתהו

זה , את דמכ� לנפשותיכ� אדרוש" )ג"ה ב"הלכות רוצח פ(תב ל כ"� ז"והרמב. שלוט עליותשלא 
מיד האד� מיד איש  .זה המוסר חבירו לפני חיה לטרפו, מיד כל חיה אדרשנו .ההורג עצמו

ובפירוש נאמר בשלשת�  .זהו השוכר אחרי� להרוג את חברו, אחיו אדרוש את נפש האד�
איננו , ויש לדרשו ממקרא זה, לכהפ שדבריו כה"ואע. "הרי דינ� מסור לשמי�, לשו� דרישה

לא מיד המוסר אותו , ומשמע שידרשנו מיד החיה, "מיד כל חיה"שהכתוב אומר , פשוטו
נאמר על ההורג  "וא" את דמכ� לנפשותיכ� אדרוש"הנה ראש הכתוב  :עוד שאלתי. לפניה
כ ש� בעל הטעמי� "ולמה א ?ושארית הכתוב על אחרי� שהרגוהו ה� חיה או אד�, עצמו

 . הראשו� שבו נפסק המאמר "אדרוש"והיה ראוי להיות תחת , "אדרשנו"המפסיק הגדול תחת 

  "חיה"הגדרת הש� . יחידה, חיה, נשמה, רוח, נפש

, האד� מתואר בכתבי הקדש בחמשה תוארי� "צל�" .ושמע הצעה אחת ביסודות הלשו�
זולתי על תאר , ולא אדבר עליה� פה "יסוד עול�"ובארנו� בספר  "נפש רוח נשמה חיה יחידה"
, ז בחיי� עליוני� באור החכמה"ואודיע" כי כ� נקראת לפי שהיא לבדה דבקה בעוה ".חיה"

המורגל בפי מחברי  "ההשארות הנפשי"והוא עצמו  .ואחרי הפרדה מ� הגו� היא חיה תמיד
ברו על הדבקות האלהי ולכ� בכל המקרא לא תמצא התאר הזה לנשמה זולתי כשיד, הספרי�

 . ל בארנו כל הכתובי�"הנ בספרו .כשתדבק באור החיי�

אלא שהבדילו ביניה� , "חיות"ו "חיה"הצעה שניה ידעת שג� החיות הרעות נקראות בש� 
וג� אי� , ואינו סמו" לבהמה ועו� ורמש, לבדה "חיה"וזה הכלל כל מקו� שנזכר  .כתבי הקדש

כמו , סמו" לבהמה בעלי החיי�וכשידברו על . ת האד�יורה תמיד על נשמ, עמה ש� לווי
זאת החיה אשר תאכלו מכל " )ב, ויקרא יא(, "תוצא האר� נפש חיה בהמה ורמש" )כז, בראשית א(

חיה "ואמרו , חברו עמה אחד מארבעה שמות, וא� אינו סמו" לבהמה. וכיוצא בה�, "הבהמה
או , "חיה רעה אכלתהו" )כ, בראשית לז(, "והשבתי חיה רעה מ� האר�" )ו, כו ויקרא(כמו , "רעה

  .בלתי מדברי� בעלי חיי�להורות שמדבר על , "חיתו יער"או , "חית השדה"או , "חיתו אר�"

מיד כל חיה "וכפי הכלל הנאמ� הזה יקשה מאד מליצת הכתוב שאנו עוסקי� בו שאמר סת� 
והוא על נשמת , סת�אי� זה אלא שחיה הנזכר בכתוב דומה לחבריו כשנזכרי� . "אדרשנו

שהוא על ההורג , "וא" את דמכ� לנפשותיכ� אדרוש"הנה הכתוב אומר , וזה פירושו .האד�
ואינו דומה לסו� ? וא� כבר הרג את עצמו אי" ידרוש דמו מידיו .ל"רז ווכמו שקבל, עצמו

כי ה� חייבי� מיתה בידי שמי� , "אדרוש את נפש האד� ומיד האד� ומיד איש אחי"הכתוב 
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על כ� הוסי� ? ממי ידרוש דמו, מה שאי� כ� המאבד עצמו ואיננו, בור שהרגו את הנפשבע
כל "אלא מיד , שאי� הכוונה בחיי� הללו תחת השמש, ובזה גלה הסוד, "מיד כל חיה אדרשנו"

לפי שמדבר על הזמ�  "חיה" הולכ� קרא, אחרי הפרדה מ� הגו� אפרע ממנה על עונה "חיה
�כ שני המאמרי� משלימי� עני� המאבד עצמו "וא .ההצעה הראשונה וכדברי, שאינה עוד בגו

 .כי בו הפסיק העני�, "אדרשנו"ש� המפסיק תחת , ולפי שבעל הטעמי� הבי� זאת. לדעת
שלא ינקה , "כל"הוסי� , "מיד כל חיה"ומה שאמר . והחלק השני מדבר על ההורג נפש אחר

, שעל כל פני� אדרוש דמו מיד חיתו, רבי� שי� טובי�העושה זאת אפילו יש בידו תורה ומע
שהוא , ואל תבהל ברוח" להשיב על הפירוש הזה. לבדו' כפי המשפט העליו� הנודע לו ית

ולפי שכל החביבות הזה אנו למדי� מפרשה זו מייתי רבי עקיבא  .עמוד גדול באמונת ההשארה
' נעשה אד� בצלמנו וגו"ולא הביא ראיתו ממקרא  .מינה ראיה לדבריו שחבה יתירה נודעת לו

כי ב� לא נזכר , שנאמר קוד� לכ�, "ויברא אלהי� את האד� בצלמו בצל� אלהי� ברא אותו
תבי� מדעת" שאתה חייב לאהוב כל , ולפי שהצל� האנושי חביב מאד. שנודעת לו חבה יתירה

רו� לו וכל שכ� שאל יבזהו ואל ילבי� פניו ולא יג .לת"וולהיטיב עמו כפי יכ, אחד כפי ערכו
 .בי� אד� לחברו מילת חסדי�וכדפרישית ששנה משנה זו לעני� ג, נזק בגופו או בממונו

   "בני�"ישראל נקראו 

וכמו  .אפרשדתני לה וכ "על העבודה"משו�  ".חביבין ישראל שנקראו בנים למקום"
, ה"ופרישית שיהיה רוחו נוחה בעבודתו למקו� ב, "והוי נוח לתשחורת"ישמעאל ' ששנה ר

חביבי� , פ שכל בני האד� נבראו בצל�"שאע, ה"עקיבא טעמו שנקראו בני� למקו� ב' י רתנ
 .למקו� "בני�"וצלמ� נכבד ביותר לפי שה� קרויי� , ישראל מכל האד� אשר על פני האדמה
שיהיו לו , ה שהוציא אותו וזרעו מכלל כל בני אד�"וזהו הברית שכרת ע� אברה� אבינו ע

, "ה"והמפר בריתו של אברה� אבינו ע"וכדפרישית בבבא , הי�לע� והוא יהיה לה� לאל
ה "עקיבא משנה זו והודיע שגדולה חביבות האומה הישראלית לפני הקב' שכנגד זה שנה ר

, קרא� גוי קדוש ממלכת כהני�, ה"ב 'פ שבכמה מיני חביבות חבב� ה"ואע ".בני�"שקרא� 
  )ה, יט(כדכתיב , קרא� סגולתו, "וגוי קדושואת� תהיו לי ממלכת כהני� " )ו, שמות יט(כדכתיב 

כי " )ט, דברי� לב(כדכתיב , חבל נחלתו' קרויי� חלק ה', וגו "והיית� לי סגולה מכל העמי�"
עקיבא אלא ה" ' ומכל� לא נקט ר .וכיוצא בחביבות כאלה, "חבל נחלתו עמו יעקב' חלק ה

כל שאר החביבות כי יינו טעמא וה .דע כי בחכמה גדולה כלכל דבריו. למקו� "בני�"שנקראו 
ועתה א� תשמעו בקולי " )ש�(שהרי הקדי� , א� ישמרו חקיו ומצותיו ינצורו, ה� על תנאי

ומכלל ה�  .'וגו "ואת� תהיו לי ממלכת כהני�"ואחריו , "ושמרת� את בריתי והיית� לי סגולה
ולא ממלכת לא יהיו סגולה , א� לא ישמעו בקולו ולא ישמרו את בריתו, אתה שומע לאו

 )ל, ויקרא כו(כתוב  'וכמו שמצינו בתוכחות שבמקו� שהיו סגולת ה .כהני� ולא גוי קדוש
ובתו" ע� טמא " )ה, ישעיה ו(ובמקו� שהיו גוי קדוש אמר הנביא עליה�  ".וגעלה נפשי אתכ�"

ואתה תרד מטה " )מג, דברי� כח(כתוב , ובמקו� ממלכת כהני� ושרי�, "שפתי� אנכי יושב
ובי� ייטיבו ובי� ירעו , אינו על תנאי "בני�"שקרויי� , ]ל"אבל בניגוד להנ[לבר ה"  ".מטה

ה שהוא אביה� "שכבר העיד המקו� ב, ואי אפשר להבטל לעול�, .)קידושי� לו( מקרו "בני�"
שאמר לבנו א�  שר וד�למל" ב ?למה הדבר דומה .ואי� זה תלוי בטובת� וברעת�, וה� בניו

וא� לא תאבה  .ותקרא הב� הנכבד מכל בית אבי", תהיה שר מדינה פלונית, תעבדני בכ" וכ"
, ולא יקרא ל" עוד ש� ב� נכבד, ולא תקרא עוד שר המדינה, לעבדני אקח מיד" זאת המדינה

� וכ� כביכול ישראל לפני המקו. לא יוכל לסלק ממנו "ב�"וע� כל זה ש�  .אלא בזוי שפל וקט�
וכמו , "בני�"קרויי� , פ כשחוטאי� אינ� נקראי� סגולה וממלכת כהני� וכיוצא"שאע, ה"ב

 )ד, א(ואמר , "בני� גדלתי ורוממתי וה� פשעו בי" )ב, ישעיה א(נו בחזו� ישעיהו שאמר אשמצ
ודמיא , "בני�"ראינו שאפילו בעת סרחונ� קרויי�  ".בני� משחיתי�' הוי גוי חוטא וגו"

ופירשנו שהכל בכלל בי� צדיק , "חביב אד� שנברא בצל�"קמייתא ששנה  תאילמתנ תי�מתני
או לבזות� , זוכי� לחבה יתרה שאסור לשפו" דמ� חנ� י כ�"וע, ל� נבראו בצל�ובי� רשע שכ

בי� שה� טובי� בי� שה� רעי� , וכ� חביבי� ישראל שנקראו בני� למקו� .ולהלבי� פניה�
' ר, אלהיכ�' בני� את� לה" )ספרי פרשת ראה(ו בברייתא וכ� שנינ .תמיד נקראו בני� למקו�
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מאיר אומר ' ר, וא� לאו אי� את� בני�, יהודה אומר א� נוהגי� את� כבני� הרי את� בני�
 .'וגו "וכ� הוא אומר והיה מספר בני ישראל כחול הי�, אלהיכ�' בי� כ" ובי� כ" בני� את� לה

דבי� כ"  בירא ליהמאיר ס' ור, ינ� נקראי� בני�דבזמ� פחזות� א בירא ליהיהודה ס' ר :רושיפ
 )א, הושע ב(וילי� ליה מקרא  .בני� מקרו, פ שאבדו שאר הסגולות"ואע, ובי� כ" נקראי� בני�

יאמר לה� , והיה במקו� אשר יאמר לה� לא עמי את�"ומסיפא דקרא ילי� ', והיה מספר וגו
אלא שמע מינה , "לה� לא בני את�במקו� אשר יאמר "פירוש שהיה לו לומר , "בני אל חי

מאיר ' ור .דאפילו בקלקלות� לא נאמר עליה� שלא בני� ה�, דבי� כ" ובי� כ" קרויי� בני�
  ".חביבי� ישראל שנקראו בני� למקו�"דקאמר , עקיבא רבו אמרה' ר יטתבש

  ה"אי אפשר לה� לישראל לבטל את קשר� ע� הקב

כי ישראל לבד , שלא יחליפנו לעול� באומה אחרת יוצא מזה, ולפי שתאר בני� אי� לו חליפי�
לא ה� ולא "וכ� אי אפשר לישראל לומר  .ואינ� יוצאי� ממדרגה זו לעול�, ה� בני� למקו�

פ ה� "כי עכ .ולעומת זה לא יהיה לה� סגולה וקדושה וכיוצא, ולא יעשו תורה ומצוה, "שכר�
והעולה על " )לג(לב, כ(יחזקאל ' ש בסוכמפור .ואינ� יוצאי� מרשות אביה� לעול�, בני� למקו�

א� לא ביד אלוהי� ' חי אני נא� ה', וגו �רוחכ� היו לא תהיה אשר את� אומרי� נהיה כגוי
ר נחמ� כל "א" ):ה לב"ר(ויפה אמרו בגמרא . "ובחמה שפוכה אמלו" עליכ�ובזרוע נטויה חזקה 

דות נאמנה שאנחנו בני� כי השבועה הזאת ע, ]"ולפרוקינ�[ כי האי רתחא לרתח רחמנא על�
, ועיקר משנה זו שנוייה על מצות האהבה. ואינ� יוצאי� מתחת רשותו לעול�, ה"למקו� ב

 "אלהי" בכל לבב"' ואהבת את ה" )ה, דברי� ו(וכדכתיב , מאהבה' שצריכי� ישראל לעבוד את ה
ישמח , אפילו אינו מקבל שכר בעבור עבודתו, כי כ� מדת הב� שעובד את אביו מאהבה', וגו

אלהי" ' תחת אשר לא עבדת את ה" )מז, דברי� כח(וכאמרו  .כי הוא אביו, לעבדו מאהבתו אותו
כאב האוהב את בנו , ה אוהב את ישראל"לדעת שהוא ב] עלינו[פ" יוכ� לה ".בשמחה ובטוב לב

ולא , ולכ� ג� בצר לנו לא נשכח ש� אלהינו .וכל מה שעושה עמו הוא לטובה ומאהבתו אותו
אלא כמאמר , שאינו ד� אותנו משנאה חלילה, כי מובטחי� אנו באהבתו, ת בריתונפר א

ובא שלמה  ".אלהי" מיסר"' יסר איש את בנו היוידעת ע� לבב" כי כאשר " )ה, דברי� ח(התורה 
כי את אשר . בני אל תמאס ואל תקו� בתוכחתו' מוסר ה" )יב(יא, משלי ג(ופירש הדבר ואמר 

� ג"מספר  )'חדר י(והמקראות האלה בארנו� בבית השני . "ב� ירצה יוכיח וכאב את' יאהב ה
 .כאשר יעשה האב ע� בנו, והרי מפורש שמאהבתו אותנו יוכיחנו ".נעול

  עושה רק את הטוב' כי ידוע שה, יש להמנע מאבלות מופרזת

לעיל פרישית דחבה יתירה היינו יתרו� וטובה גדולה מגעת . "חבה יתירה נודעת להם"
כי ה� , את עמו לעול�' כי לא יעזוב ה ?ומה הוא היתרו� הזה .י שה� בני� למקו�"לה� ע

ואפילו , עמה� בארחות חסד ורחמי� ר"ויודעי� ישראל שכל מעשיו יתב, בניו ואהוביו
וכאב , יוכיח' אלא את אשר יאהב ה, כששולח עליה� פורענויות אינ� באי� לכלות� חלילה

שנאמר , "אלהיכ�' בני� את� לה"ינו דמייתי ראיה מקרא והי. את ב� ירצה וכדפרישית לעיל
לא תתגודדו ולא תשימו " )א, דברי� יד(שהרי אמר  .בעני� שאנו למדי� ממנו כל מה שאמרנו

כלומר אפילו במות שארו אביו או הב� יקיר לו או אחד מקרוביו , "קרחה בי� עיניכ� למת
כדר" שעושי� שאר , ופו מרוב צעראל ירבה ביגונו לעשות מעשי� וחבלות בג, האהוב לו

את�  .ונושרי� שער ראש� ועושי� קרחה, האומות שמתגודדי� בבשר� בחרבות וברמחי�
וידעת� , הוא אביכ� אוהב אתכ� וחומל עליכ�, אלהיכ�' לפי שאתכ� בני� לה, לא תעשו כ�

, "יוכיח' את אשר יאהב ה"ו, ושלטובתו נסתלק מ� העול�, כי במדת טובו היתה מות המת
ומסקינ� הת� דהוו ליה , "די� גרמא דעשיראה ביר"ר יוחנ� "דא ):ה(ק דברכות "וכדאמרינ� בפ

 .)סנהדרי� צ(וכדתנ� , כי עוד ינוב ליו� התחיה, ובמותו לא אבד זכרו .ומתו הוי יסורי� של אהבה
כל זמ� שאינ� , פ שחוטאי�"אע, כי לפי שה� בני� למקו�, "ב"כל ישראל יש לה� חלק לעוה"
, מגלגל עמה� מעט מעט ביסורי� ותוכחות, א המודעי"וצאי� מכלל ישראל וכהנהו דחשיב רי

וב" , אלהי"' כי ע� קדוש אתה לה" )ב, דברי� יד(וסמ" ואמר , ב"וסו� סו� יש לה� חלק לעוה
כלומר ראוי לכ� להיות , "להיות לו לע� סגולה מכל העמי� אשר על פני האדמה' בחר ה

וקדושת נפשכ� , "אלהי"' כי ע� קדוש אתה לה", מתרוממי� על כל המעשי� שתחת השמש
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והקדושה היא הנזירות מדרכי העול� והתעלות הנפש , יתירה על קדושת נפשות שאר העמי�
ולכ� כשימות ל" , ואני יודע שיש בכח" להמנע מעשות כאלה .על הדבקות בטובות הזמניות

אל תתגודד ואל תשי� קרחה , פ שתתאבל ותבכה כפי הקצב המהודר בחכמה"אע, מת
. והוא אביכ� החפ� בטובתכ� ותתנחמו בו ובטובו, אלא תזכור כי בני� את� למקו�, בראש"

באה , וראיה על הפירוש הזה שמטע� זה הכהני� שיש בה� קדושה יתרה על שאר בני ישראל
וכל זולת הקרובי� , )ג, ויקרא כא( שה הקרובי�זולתי לש, אליה� המצוה שלא יטמאו למת

כי , לפי שבידוע שאינ� אונני� ומצטערי� בעבודת� .עובדי� עבודה במקדש, שימותו עליה�
והיו ' � וגוהקדושי� יהיו לאלהי" )ו, אויקרא כ(וזהו שסמ" ואמר , עבודת� צריכה שמחה ודעת

שלא יוכל לעבוד בשמחה א� כי איש אחר מזרע ישראל אפשר , וזהו קדושה יתרה ".קדש
לפי , ונוס� עליה� הכה� הגדול עובד אפילו במיתת אחד מקרוביו הששה. תקראנה אותו כאלה

 שיוכל לעבוד בכל לב ג� במקרי� קשי� כאלה, שקדושתו עוד יתרה ג� על אחיו הכהני�
ותבי� כי מטע� . )'� חחלו' ע חדר ח"וע', חלו� י 'חדר י( "ג� נעול"וכמו שבארנו בספר , )יא(י, ויקרא כא(

' וב" בחר ה', כי ע� קדוש אתה וגו"וכאמרו , זה עצמו אסר הגדידה ועשיית קרחה לישראל
וכדפירשתי , "והיית� לי סגולה מכל העמי�" )ה, שמות יט(וכאמרו ', וגו "להיות לו לע� סגולה

ילו המות שאפ, י שה� בני� למקו�"כ מכתוב זה אנו למדי� היתרו� שיש לישראל ע"וא .לעיל
שהכל ברחמי� , וכל שכ� שאר מקרי העול� הפוגעי� בה�, אי� לה� להתאונ� עליו כל כ"

כל שכ� , וקל וחומר הוא שא� בשר וד� מרח� על בנו .ובחמלה לטובת� כמעשה האב ע� בנו
וזהו לדעתי פירוש המליצה שאמר ישעיה  .שירח� על בניו "רחו� וחנו�"האב העליו� ששמו 

 )טו, ישעיה סג(ואמר , ותמה על צרות גלותנו, וחסדיו על ישראל 'רחמי ה הנביא כשדבר על
, כי אתה אבינו כי אברה� לא ידענו" )טז, סג(הוסי� עוד , "המו� מעי" ורחמי" אלי התאפקו"

, כלומר ידעתי כי רחמי" רבי� אלינו. "אבינו גואלנו מעול� שמ"' אתה ה, וישראל לא יכירנו
שאפילו נדמה , קל וחומר לרחמי" העליוני� על בני", לרח� על בנו ומדר" האב .כי אתה אבינו

שכל כ" הרבינו לחטוא  ,וישראל האב הקדוש לא יכירנו, כי אברה� האב החסיד לא ידענו
 . כי אתה המרח� האמתי, אבינו' לא תכלא רחמי" אתה ה] אבל[ .שיאבדו רחמי אבותינו ממנו

  תפילתו על אבשלו�, דוד

שצעק דוד  "בני בני"שדרשו על שבע פעמי�  :)סוטה י(ל "נת דברי רבותינו זווע� זה נגלה כו
ורבי� תמהי� מה עני�  .שהיה להעלותו משבעה מדורי גיהנ�, ה במות אבשלו� בנו"המל" ע
לעורר רחמיו על ' כי התפלל אל ה, והדברי� נכוני� מאד ?להצילו מ� העונש "בני"צעקת 

, ע הנה כנגדי חטא אבשלו� חטאה גדולה"רבש, דודוכ" אמר  .אבשלו� שיסלח לו חטאתיו
 ל וחמרק .ראה עד היכ� מגיעי� רחמי האב על הב� ".בני"כ אני מרח� עליו וקורא אותו "ואעפ
פ שחטא ל" רח� עליו כרח� אב על בנו והצילהו מדינו של "ולכ� אע, "בני�"שקראתנו ' ל" ה

 )כד, שמות ד(לא מייתי מקרא , ליותאומשו� דמהאי קרא איכא למיל� כל הני מילי מע .גיהנ�
 .כ" נראה לי, וכיוצא הכתובי� תחלה "שלח את בני ויעבדני" )כג, מות דש(, "בני בכורי ישראל"

  והיא שייכת א� ורק לישראל, רוממות מעלת התורה

להודיע חיבת� מכל בני , תני לה "על התורה"משו�  .'וכו "חביבין ישראל שנתן להם"
, לא נצטוו אלא בשבע מצות, בעבודתו �ה ידיו שנבראו בצל� וחייביפ שה� מעש"שאע, נח

והרבה לה� מצות חקי� , להואבל לישראל נת� את התורה כ .):ונ(וכדאמרינ� בסנהדרי� 
א המודעי "ונגד ששנה ר. וזהו חבה גדולה מאד וכדאפרש, ומשפטי� צדיקי� שישמרו ושיעשו

או שטוע� , שיושב ודורש באגדות של דופי :)צטסנהדרי� (, "והמגלה פני� בתורה שלא כהלכה"
לפי , עקיבא חביבי� ישראל שקבלו התורה הזאת' שנה ר, על החקי� שאי� דעתו עומד עליה�

תדע שאי� חכמה למעלה , וא� בתורה נברא העול� .שהיא כלי חמדה שבו נברא העול�
ר� כונ� שמי� מה יסד אחכב' ה" )כ(יט, משלי ג(שהרי על הבריאה נאמר , מחכמת התורה

 'ומי יעיז פניו לחלוק על מעשה ה ".בדעתו תהומות נבקעו ושחקי� יערפו טל, בתבונה
כל שכ� שאי� לחלוק על התורה . בכל דבר אותות חכמה ותבונה �שנראי, בשמי� ובאר�

ואול� זה הדבר עצמו שנברא העול� בתורה ה� ה� דברי . שהיא כלי חמדה שבו נברא הכל
 )יג, שלי גמ(ואמר , לה מזהירה לאד� שיבקש חכמה ויל" בדרכיהופרשה ככי ה, שלמה שהבאנו
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בחכמה יסד ' ה" )יט, משלי ג(וחזק הדברי� באמרו  ".אשרי אד� מצא חכמה ואד� יפיק תבונה"
שברא עולמו העליו� והתחתו� על , ה"כלומר ראה היא" היא חביבה לפני המקו� ב', וגו "אר�
והכלל . וזוהי התורה, "זו מעיני" נצור תושיה ומזמהובני אל יל" )כא, משלי ג(וסמ" ואמר  .ידה

ל� על חקי וכ, שכל לשונות של חכמה הנזכרי� סת� בספרי הקדש "ג� נעול"שיסדנו בספרנו 
ושמרת� ועשית� כי היא " )ו, דברי� ד(וכמו שאמר  .נאמ� וקיי� לעד, אלהי� תורותיו ודרכיו

 �ולכ, לכל העמי� לא צוה כי א� מצות ידועותכלומר ש ".חכמתכ� ובינתכ� לעיני העמי�
שהיא לבד , והיא חכמתכ� ובינתכ�) מו, י לויקרא כו"עיי� רש: אמר המגיה[ "תורותי"נתתי 

כלי "וקרי לה . ואי� לאומות שלא נכנסו בברית חלק בתורה זו ובמצותיה, תורת ישראל
כלי הנחמד לבעליו ומניחה והוא , "אוצר כל כלי חמדה" )טו, הושע יג( כלשו� הכתוב, "חמדה

ההר חמד " )יז, תהלי� סח(כדר" , ה"ב 'וכ� על דר" המשל התורה היא כלי שחמד בה ה .באוצריו
ומני�  .וכ� כביכול חמד בכלי התורה יותר מכל הכלי� .שחמד בו מכל ההרי�, "אלהי� לשבתו

בו נברא ש"וזהו ששנה . שהרי בכלי זה נברא העול� וכדפירשתי ?אנו יודעי� שחמד בה
 .נודע שאי� יקר ונחמד כמוהו, ולפי שהניח כל הכלי� וחמד בכלי זה לברוא בו עולמו, "העול�

 . וחביב מכל העמי�, שנת� לה� כלי חמדה זה, ולכ� אשרי הע� שככה לו

  את עולמנו' כיצד רק על ידה ברא ה, תורה

כי רבינו עובדיה  ,ל דבר"לא מצאתי למפרשי� ז, ואמנ� לפרש העני� אי" ברא עולמו בתורה
כלי "אבל לישנא דמתניתי� . ל כתב שכל העול� לא נברא אלא בשביל התורה"מברטנורא ז

אלא כביכול שהתורה היתה כלי אומנותו של יוצר , לא משמע הכי" חמדה שבו נברא העול�
התורה כלי גדול וחשוב הוא , כלי חמדה"ל "י ז"וכ" כתב רש. ה בבריאת העול�"בראשית ב
אמרה תורה אני הייתי כלי , "ואהיה אצלו אמו�" )ל, משלי ח(שנאמר , העול� שבו נברא

ואי� ראשית אלא , בראשית ברא אלהי� )א, בראשית א(שנאמר , אומנותו של יוצר בראשית
ל "שהביא ז )א, א(ובמדרש רבה . ודבריו אמת, "קנני ראשית דרכו' ה )כב, משלי ח(שנאמר , תורה
�בנוהג שבעול� מל" , ה וברא את העול�"בי נסתכל הקב' יתי וכואמרה תורה אני הי: "הוסי

והאומ� בונה אותו מתו" דפטראות ופנקסאות ', בונה פלטרי� אינו בונה אותו מדעת עצמו כו
ה נסתכל בתורה וברא "כ" הקב. ואי" עושה פשפשי�, שש� רואה אי" עושה חדרי�, שיש לו

ה צרי" לכלי "ילה להעלות על הדעת שהוא בכי חל, ואלו הדברי� צריכי� פירוש". את העול�
ל "ז" מדרש שמואל"וכמו שכתב בעל , שמי� נעשו' ובדבר ה, הוא אמר ויהי? לפעול פעולותיו

הרי היא ככלי אומנות , לפי שבעבורה נברא העול�, שעל כ� פירש, ל"בש� הרב רבי ישראל ז
ש מוכיחי� שאי� הפירוש וג� דברי המדר. וכבר אמרנו שלשו� המשנה לא משמע כ�, לבריאתו

דרכי� סותרי� ' כבר אמרנו פעמי� רבות שבכל עני� של חכמה יש ב: ולפי דעתי כ" פתרונו. כ�
וכמו שביארנו דבר זה , והדר" לעומתו איננה חכמה, והדר" האחד הוא דר" החכמה, זה את זה

שמדבר על , "ותהמבזה את המועד"והנה פירשנו בבבא . )חלו� ו, חדר ה(" ג� נעול"ברחבה בספר 
אבל , ובכלל הכת הזאת יש מאמיני� שנברא העול�, כת המיני� המכחישי� שהעול� נברא

ה ברא עולמו כל דבר כפי טבעו "והיוצר ב, אומרי� שלכל יסוד יש טבע קיי� לא ישתנה
ועל דבר ' סרה על ה] דיבר[וזהו . ולא היה אפשר להברא על אופ� אחר, המחוייב לאותו הדבר

אי� מקו� , לפי שכפי הדעת הזרה הזאת. האומר כ� הורס יסודות התורה הבצורותכי , קדשו
והדעת הישרה היא שכל אשר חפ� . בהיות לכל דבר טבע קיי� לא ישתנה, לנסי� ולנפלאות

ה� , ה� בגודל הדברי�, וביכולתו יתבר" היה לברוא עולמו על אופני� הרבה, יוכל לעשות' ה
על דר" , ה יוסד הטבע בכל דבר בדברו וברצונו"כי הוא ב .וה� בטבעיה�, בתבנית� ותאר�

, וכ� בכל נברא ונברא, והחודש מחמשי� יו�, משל א� רצה היה קובע שנת החמה מאל� יו�
, והאד� ההול" על שתי� היה הול" על ארבע, השור שהול" על ארבעה היה הול" על שמונה

אלא שכ" , אי� זה בלי טע� חלילהו, ואמנ� ברא עולמו כמו שבראו. ותמורות כהנה לאלפי�
, כח(וכמבואר בספר איוב , שסודה נעל� מעי� כל חי, היה ראוי להיות כפי סוד חכמתו העליונה

. נשתכלל העול�, שכל ענייניה צדק ומשפט ומישרי�, ועל פי דרכי החכמה וארחותיה. )כא
בחכמה ' ה" )יט, משלי ג(כמו שאמר שלמה , והוא הדבר עצמו שגלו לנו הנביאי� ברוח הקדש

', וגו" כול� בחכמה עשית' מה רבו מעשי" ה" )כד, תהלי� קד(ודוד המל" אמר ', וגו" יסד אר�
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ומפרש . 'וגו" אלהי� הבי� דרכה" )כג, כח(ואמר ', וגו" והחכמה מאי� תבוא" )כ, כח(ואיוב אמר 
גיח על יושבי פירוש לפי שהוא מש, "כי הוא לקצות אר� יביט תחת כל השמי� יראה" )כד, כח(

ותחת כל השמי� יראה את מעשיה� ומחשבותיה� לשל� לאיש כמעשהו כפי דרכי , תבל
יוצאי� לפועל בתמורות המעשי� , והפרעו� הזה לטוב ולרע. החכמה הצדיקי� והישרי�

וכיוצא , או בדר" ממוצע, או קור רב, חו� רב, או עצירת השמי�, כמו הגשמי� בעת�, שעשה
והנה הכל מסובבי� מ� . ברכה וקללה וכיוצא, חיי� ומות, ובע ורזו�באלו שמה� תלויי� ש

שבאלו ". ומי� תכ� במדה, לעשות לרוח משקל" )כה, איוב כח(וכאמרו , היסודות שקבע במעשיו
וכפי ארחות חכמתו מהו טוב . השני� תלויי� כמעט כל הדברי� וכל התמורות לטוב ולרע

כ� יסד אר� , שקובעת לטובי� והפרעו� לרעי� והשכר, מהו צדק ומשפט ומישרי�, ומהו רע
כפי הצרי" , ובאותו משקל שה� עשויי�, ובאותו מספר מ� הדברי�, הכל באותו מדה, ושמי�

, ולכ� אי� מספר לתמורות שה� תחת השמש. לתת לכל איש ואיש חלקו לטוב או לרע בצדק
וא� כ� . טוב לרעולרוב השנויי� שה� משתני� מרע לטוב ומ, כמו שאי� מספר לבני אד�

כי התורה היא סוד החכמה , ה"תבי� כי באמת היתה התורה כלי אומנותו של יוצר בראשית ב
ועל זה אמרו מה . ועל פיה ולמלאות דיניה וארחותיה יסד אר� וכונ� שמי�, דרכיה ונתיבותיה

 כלומר שיכי� הבית כפי מה שצייר, האומ� הזה בונה בית מתו" דפטראות ופנקסאות שיש לו
שיעשה כל חלק וחלק בקצב , ובו רואה אי" עושה חדרי� ואי" עושה פשפשי�, תחלה בפנקסו

ה ברא עולמו כפי "כ" הקב. כדי שבהצטר� המעשה יהיה מכוו� למה שצייר בפנקסו, הראוי לו
וממה , אי" ינהג כל בריה ובריה, שבה גלויי� צדק ומשפט ומישרי�, ציור חכמתו העליונה

מה יהיה תורת ועבודת העליוני� , ומה יקרה לבוזי חכמה, לרודפי צדקומהו השכר , ישתמרו
על שלשה דברי� העול� "וכדפרישית בבבא , וכ� תורת ועבודת הצבאות, מלאכת� ומעשיה�

כלומר הכי� כל דבר ודבר על מכונו , פ הציור הזה עשה חדרי� ופשפשי� בעולמו"וע". עומד
תהיינה פעולות הדברי� , בהצטר� המעשה כולוש, לא פחות ולא יותר, במדה במספר ומבשקל

ה "ב' ויוצא מזה שאילו חפ� ה. שהיא התורה באמת, כול� מכוונות ע� חפ� חכמתו העליונה
אלא שחמד . היה בונה עולמו על אופ� אחר נאה ומתקבל שהיו גלויי� לפניו דרכי� רבי�

שנת� , "עול�נת� לה� כלי חמדה שבו נברא ה"ויפה שנה ש. לעשותו כפי מדת החכמה
והדברי� עמוקי� . לברוא עולמו על פי מדתה, ה"ב' לישראל התורה העליונה שחמד בה ה

אלא שה� מדברי� כדר" החכמי� , ל במדרש� שזכרנו"וזאת היתה דעת חכמינו ז, וברי�
ל עוד "ועד נאמ� על דברינו מה שאמרו ז. וראוי לנו להבי� דבריה� כפי כחנו, במשל ומליצה

חקי� שחקקתי בה� , חקי� שחקקתי בה� שמי� ואר�', א� בחקותי תלכו וגו" )ד, ר לה"ויק(
הרי שמזהיר לישראל ללכת בדרכי התורה . 'וכו" חקי� שחקקתי בה� את היבשה, את הי�

יסודותיה� , שעל פי החקי� האלה חקק שמי� ואר�, שה� ה� דרכי החכמה העליונה, ובחקותיה
וצאצאיה� כול� עשויי� לעומת החקי� האלה לתת וכ� הי� והיבשה צבאותיה� . ומדותיה�

בתפלה שהתפלל , שהעתקנו"] חכמת שלמה["וכ� בספר החכמה . לאיש כדרכיו וכפרי מעלליו
ולשופט על בני" , אתה בחרת בי למל" על עמ"" )י(פסוקי� ז' פרשה ז(אמר , שלמה על החכמה

ועמ" החכמה היודעת ', וגוותאמר אלי לבנות מקדש בהר קדש" ומזבח במקו� שבת" , ובנותי"
את הטוב בעיני" ואת הישר כמצותי" , כי היא היתה אמו� אצל" כאשר יסדת תבל, מעשי"
ואדע את אשר ייטב , תהיה עמדי במלאכתי, שלח אותה משמי קדש" ומכסא כבוד". תעשה
דברי� נשמע שהיתה החכמה כלי ומפשוט� של , בארנוהו ברחבה" רוח ח�"ובפירושי ". בעיני"

 )ד( סוקי� גח פ"פ(ואמר עוד . ושמעשיה כול� ישרי� וטובי�, ה"מנותו של יוצר בראשית באו
היא ראשית דרכי , ואדו� כל המעשי� אהבה', כי היא משחקת לפני ה. מקור כבודה ר� מאד"

ויוצא . ל"הנ"] רוח ח�["ודבריו נכבדי� מאד פירשנו� בבאורנו  ".והמבדלת בי� דבר לדבר, אל
ה בבריאת העול� הכל בצדק במשפט "ב 'ה כלו וכל פרטיו שעשה המזה שהיתה המעש

וכמו שאמר , ונשגב ומרומ� בדרכיו ובמעשיו עד אי� חקר, ינוהאל' כי צדיק ה, ובמישרי�
שהכי� כל מעשיו , "בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו' צדיק ה" )יז, תהלי� קמח(י וההמשורר האל

המחלל את "א המודעי "כגו� הני דנקט ר', וג� זה לעומת דברי הבוזי� דבר ה. בצדקה ובחסד
 תהלי�(שנאמר עליה� ', לעיל שה� בוזי� מעשה ה שנווכדפיר, "הקדשי� והמבזה את המועדות
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העול� ואשמועינ� שבריאת , תבר"יודוברי� סרה על מעשיו ', וגו "שמי� נעשו' בדבר ה" )ו, לג
 .לעומת החקי� הצדיקי� והישרי� שינהגו בה� בריאותיו, היתה בדרכי הצדק

  הוא כינוי לחכמה" טוב"

כבר פרישית דהאי חבה יתירה היינו יתרו� וטובה גדולה  .'וכו "בה יתירה נודעת להםיח"
 .י שחבב� לתת לה� כלי חמדה שבו נברא העול�"ע, שיש לאומה הישראלית על כל העמי�

' חבה יתירה וכו"כמו שלא זכר היתרו� במשנתו הראשונה ששנה , במשנה היתרו� הזהולא זכר 
וכ� לא זכר היתרו�  .וכדפרישית הת�, ואנו למדי� אותו ממקרא שהביא לראיה, "שנברא בצל�

וג� אותו למדנו מ� המקרא שהביא , שנקראי� בני� למקו�' במשנה השניה חבה יתירה וכו
אלא שאנו למדי� אותו ממקרא שהביא שנאמר , לא זכר היתרו�וככה במשנה זו  .ראיה לדבר

ג� " פרודע שבפתיחתנו הראשונה לס. וכדאפרש, "כי לקח טוב נתתי לכ� תורתי אל תעזובו"
על איש ההול" , לא הניחו כתבי הקדש זולתי על החכמה "טובה"ו "טוב"אמרנו שתארי  "נעול

ולכ� . ורמזנו עליו למעלה, �ישריועל מעשה הנעשה בחכמה בצדק במשפט ובמ, בחכמה
וכ� דרכי , "כי טוב"נאמר במעשה כל יו� , בעבור שהחכמה היתה כלי חמדה שבו נברא העול�

על כ� כשהודיע למשה דרכיו הקדי� . שנוהג בה� את בריותיו ה� בחכמה וכדפרישית לעיל' ה
 ".טוב"ונח עליה תאר וכ� התורה שדרכיה חכמה י, "אני אעביר כל טובי על פני"" )יט, שמות לג(

עקיבא לראיה ' זולתי בקרא דמייתי ר, נו בכל המקרא שהיא מתוארת כ"אאלא שלא מצ
 כול� בחכמה" )כד, תהלי� קד(ועל החכמה מפורש , "כי היא חכמתכ�"דבהדיא כתיב , בשביל זה

  ".בחכמה יסד אר�' ה" )יט, משלי ג(, "עשית

  'את ה ההבדל ביניה� בעבודת�, אומות העול� וישראל

 ?י חביבותה"ועוד א� לכ" מייתי קרא עדיי� לא ידעינ� מה היא חבה יתירה שנודעת לישראל ע
שיש הבדל גדול בי� בני נח ובי� ישראל בעני� ההנהגה , ואמנ� החבה היתרה היא גדולה מאד

, "מל" אלהי� על גויי�"ו )ט, תהלי� מז(, ה מל" כל האר�"פ שהוא ב"כי אע, ה עמה�"ב 'שנוהג ה
וכמו שבררנו , יהיה מאיזו ע� שיהיה, לתת לצדיק כצדקתו ולהשיב לרשע כדרכו וכמעלליו

מכל מקו� אינו  .ל"ודרשנו ש� ברחבה על זה נגד דעת המחברי� ז, "רוח ח�" פרעני� זה בס
 .אל השכר והפרעו� של ישראל, דומה השכר והפרעו� שיקבלו ע� וע� על טובת� ורעת�

 .לעבודת ישראל, ה"ב 'מהבדל העבודה שעובדי� בני נח את ה והבדל ההנהגה הזאת מסובבת
וכמו , ה כי א� מצות ואזהרות שדעתו של אד� מכרעת�"ב 'כי לפי שלכל הגויי� לא צוה ה

וא� תבא למני� תראה שכול� ', מצות נצטוו בני נח וכו' ז ):נו(ששנינו בברייתא בסנהדרי� 
והאד� מכלל מעשה  .ל"וכמו שפרשנו פרטי הדברי� בספר הנ, דעתו של אד� מכרעת�

כפי , לכ� שכרו ופורענותו היא ביד מעשה שמי� ואר�, פ שנברא בצל� אלהי�"ואע, בראשית
לא , ל מנהג� כל ימי עול�ל� הולכי� עושכ, ה בכל דבר בששת הימי�"ב 'הטבע שהטביע ה

משל כשיש גוי  ל דר"ע .ועל ידיה� ייטיב לטובי� ויפרע מ� הרשעי�, יוסיפו ולא יגרעו דבר
, יולידו בני� ובנות, ושכנו לבטח ואי� מלחמה, שבע בארצ� היהי, יהיו גשמיה� בעת�, צדיק

, תחטא ולהפ" אר� כי .יאריכו ימיה� וכיוצא בטובות הנטועות בטבע מעשה שמי� ואר�
ד� ורעב וחרב ודבר  )כא, יד(משפטי� רעי� האמורי� הנזכרי� בנבואת יחזקאל ' ישלח עליה ד

 . 'וכו "הכל צפוי"ה במשנת "וכדאפרש בעז, וכיוצא

שהיא התורה העליונה שכתובי� , מה שאי� כ� ישראל שנת� לה� כלי חמדה שבו נברא העול�
אלא כול� כפי סוד החכמה , ד� מכרעת�שאי� דעתו של א, בה חקי� ומשפטי� מצות ותורות

. מוני� עליה� אומות העול�וכמו שאמרו רבותינו ש, קול דעת כל יצוריהעליונה הנשגבת מש
ועושי� כדברי התורה העליונה , למעלה מדרכי טבע דעת האד�' והרי ישראל עובדי� את ה

אלא , כרנוי טובות הנטועי� במעשה שמי� ואר� וכאות� שז"ככה שכר� לא לבד ע, הזאת
ומשפיע , כי כשייטיבו דרכיה� שכינה שרוייה עמה�, קול דעת האד�יבדר" נפלא למעלה מש

 וח הקדשהנבואה ור', רוח דעת ויראת ה, רוח עצה, עליה� רוח אלהי� בחכמה בתבונה ובדעת
, שכל המתנות האלהיות האלה ה� לבד לישראל .� ונפלאות למעלה מדרכי הטבעיושאר ניס

ונפלינו אני ועמ" מכל הע� אשר על פני " )טז, שמות לג(וכאמרו , חלק בה� ואי� לע� אחר
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ג� את הדבר " )יז, שמות לג( 'כמפורש בתורה שאמר לו ה .)ברכות ז(ה "והודה לו הקב, "האדמה
וכ� , אומות העול�בקש שלא תשרה שכינה על  .)ברכות ז(ל "וכאמר� ז, "הזה אשר דברת אעשה

וזוהי חבה יתירה שנודעת  .י התורה"לה� ישראל לבד� ע �זוכיכל כיוצא בנפלאות כאלה ש
כי לקח טוב "מייתי קרא , ולאורויי ל� הא. י שנת� לה� כלי חמדה שבו נברא העול�"לה� ע

שמעו בני� " )א, משלי ד(שהחל , שבו מפורש כל היתרו� שאמרנו, דכתיב בעני�' וגו "נתתי לכ�
כלומר ראוי שתביאו  ".טוב נתתי לכ� תורתי אל תעזובוכי לקח " )ב, ד(ואמר ', וגו "מוסר אב

כי התורה שנתתי לכ� היא לקח , ולעשות כתורה וכמצוה, לכו� היצר והתאוה, למוסר לבכ�
 .שאי� טובה למעלה ממנה וח הקדשובגללה תזכו לטוב הגמור שהיא אור החכמה ור, טוב

ויורני ויאמר לי יתמ" דברי לב" " )ש�(, 'וגו "כי ב� הייתי לאבי" )ד(ג, משלי ד(ופירש דבריו ואמר 
יתמ" דברי " :כ" אמר לי, כלומר כאשר החלותי לשמוע מפי אבי תורה ".שמור מצותי וחיה

קנה חכמה " )ה, משלי ד(, ומצותי תעשה ותחיה חיי הגו� וחיי נפש .כלח� הסועד את הלב, "לב"
אל תעזבה " )ו, ד(ואמר . "צמא את דבריה�בוהוי שותה "כדפרישית בבבא ', וגו "קנה בינה
ראשית חכמה " )ז, משלי ד( ".על התורה"ותבינהו ממה שבארנו בבבא  ".אהבה ותצר", ותשמר"

סלסלה ותרוממ" תכבד" " )ח, ד(וחת� דבריו ', וכו "והוי שותה"ומבואר בבבא ', וגו "קנה חכמה
 . "כי תחבקנה

  ה� כינוי� לרוח הקודש, "רוממות"ו" כבוד"

שבכתבי הקדש אצל הדברי� האלהיי� ה� על אור רוח  "כבוד"וכבר בארנו כי לשונות של 
 )ט, משלי ד(וסמ" , כאותה ששנינו ומגדלתו ומרוממתו על כל המעשי� "הרוממות"וכ� , הקדש

וזהו אור עול� שיזכו אליו אוהבי תורה ליו� , "תת� לראש" לוית ח� עטרת תפארת תמגנ""
גדולה תורה שהיא " )ו, אבות( ה בפירוש הברייתא"פסוקי� האלו בעזואנחנו נבאר ה. התחיה

הרי ל" שמפרשה זו אנו . וש� נדבר על זה ברחבה "ב"ז ובעוה"נותנת חיי� לעושיה בעוה
השמירה , החיי� הגמורי�, י התורה הזאת"ישראל ע �למדי� היתרונות הגדולות שזוכי

ולכל הדברי� היקרי� האלה לא יזכה  .לוית ח� ועטרת תפארת, והכבוד, הרוממות, והנצירה
ולפי שכל . פ ששומר תורתו שה� שבע מצות בני נח ופרטיה�"אע, איש משאר בני נח

, שבה נברא העול� עליוני� ותחתוני� "הטוב"היתרונות האלה ה� בעבור שהתורה היא מדת 
 "טוב"קראה , "כי לקח טוב נתתי לכ�"הקדי� , לכ� בפרשה זו שזכר בה כל הסגולות הללו

ואלה הדברי� שכתבנו במשנה זו ה� מחקרי� . וכדפרישית לעיל, להורות שבה נברא העול�
אלא שלא רצינו להארי" כי העד העדותי בהקדמת הספר שלא לצאת מדר" , רחבי� מאד

  .והמעט שכתבנו היה הכרחי להבנת דברי המשנה העמוקה הזאת, הפירוש
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  משנה טו
ה. וְבטֹוב ָהעֹוָלם ִנּדֹון, הְוָהְרׂשּות ְנתּונָ , ַהּכל ָצפּוי ֲעׂשֶ   : ְוַהּכל ְלִפי רב ַהּמַ

  ד"� והראב"וחילוקי דיעות הרמב. שאלת ידיעה ובחירה

וחבת� של , עקיבא חבת� של בני אד� שנבראו בצל�' אחר שהודיע ר .'וכו "הכל צפוי"
להוציא , ת� לה� כלי חמדה שבו נברא העול�יושנ, ה"ישראל מכל העמי� שה� בני� למקו� ב
רי בריתו של יומפ, א המודעי המבזי� צל� האד�"מדעת הטועי� שנזכרו במשנתו של ר

חזר להודיע עיקרי האמונה שנכשלי� , ומגלי� פני� בתורה שלא כהלכה, ה"אברה� אבינו ע
, ופירש במשנה זו משנה שלפניה שהתורה היא כלי חמדה שבו נברא העול� .בה� בני האד�

וטר� אפרש אומר כי ידועי� דברי הרב הגדול רבינו משה ב� מיימו�  .ועל דר" שבארנו דבריו
ה צופה מראש כל מה "פ שהקב"עקיבא בא להשמיענו שאע' שר, במשנה זו של מה שפיר"זצ

אלא הרשות והבחירה נתונה לכל אד� להרע או , אי� צפיתו גזרה, שהאד� עתיד לעשות
אד� לקיי� בדעתו ג� שניה� שנראי� וקשה על ה, פ שאי� דעתנו תופסת דבר זה"אע .להטיב

לתנו להשיג הדעת העליונה וואי� ביכ, אי� זה אלא לפי שדעתנו קצרה, בעיניו כסותרי�
פ שצופה מראש מי יהיה "וסו� סו� אמת הדבר שאע .הנשגבת מכל מחשבה עד אי� תכלית

לבי לא כ� אבל  .ודבריו דברי אמונה וראויי� למי שאמר�. כ הרשות נתונה"צדיק ומי רשע אעפ
וג� ראיתי . עקיבא על חקירה זו' בר ריולדעתי לא ד, בפירוש משנתנו] שזה הפירוש[יחשוב 

כל מה שאד� עושה בחדרי חדרי� צפוי , "הכל צפוי"ל שפירש כפשוטו "י ז"למאור עינינו רש
, "גלוי לכל העמי�" )יג, אסתר ח(כי מלת צפוי על ההוה כמו , ושפתי� ישק. ה"וגלוי לפני הקב

והדעת מכרעת שלא כיו� תנא . ה"ב 'כלומר כל המעשי� צפויי� ונגלי� לפני ה "צפוי"וכ� 
ושני הדברי�  ?דא� כ� קשיא מה רצה להשמיענו, ל"� ז"לדבר אמת שכתב הרמב תי�דמתני

וק� הע� הזה וזנה אחרי אלהי נכר " )טז, דברי� לא(מפורש  ]הוא" [הכל צפוי" .מפורשי� בתורה
. הרי שצופה הכל מראש', וגו "הנה ב� נולד לבית דוד יאשיהו שמו" )ב ,א יג"מל(, "האר�

ראה נתתי לפני" את החיי� ואת הטוב את המות " )טו, דברי� ל(כ "מפורש ג "והרשות נתונה"
וצרי" אתה לומר . וכ� בהרבה מקומות', וגו "יעזוב רשע דרכו" )ז, ישעיה נה(ונאמר , "ואת הרע

והודיע שאל יתבלבל דעת האד� , שחבר שני דברי� אלו לפי שנראי� כסותרי� זה את זה
כלו� , וא� בדר" אמונה שנה משנתו ?והשאלה במקומה עומדת ,והרי לא השיב כלו� .בה�

, כ עני� זה"זכיר גבספרו ה )ה"ה ה"הלכות תשובה פ(ל "� ז"והרמב ?עדיפא ממה שמפורש בתורה
ל שלא יפה עשה שהתחיל בשאלה והניח הדבר בקושיא והחזירו "ד ז"והגיה עליו הראב

 .ולא יעורר לב� ויניח דעת� בספק, וטוב היה לו להניח הדבר בתמימות התמימי� .לאמונה
עד , ל משנתנו כ�"ואילו פירש רבינו אברה� זצ. ואולי שעה אחת יבוא הרהור בלב� על זה

אי� . ה שנהג כ� במשנתו"עקיבא ב� יוס� ע' ל היה לו לתמוה על ר"רבינו משה זצ שתמה על
ספות ומה שרצה הרב בעל תו .לא נזכר מזה דבר במשנתנו] ד"של הראב[זה אלא שלדעתו 

, ולא פירשו�, כ בשאלות כאלה"אי� דורשי� שחכמי המשנה העירו ג רקל להוכיח מפ"ט ז"וי
מה למעלה מה למטה מה , דברי� ראוי לו שלא בא לעול�' בדכל המסתכל " :)חגיגה יא(מדתנ� 

ושמא  ?ולמה עשו כ�, י שאסר על האד� להסתכל העיר לבו שיסתכל"שע, "לפני� מה לאחור
כי , דההיא דהת� אי� בו שאלה המביא לידי הרהור רע, אי� הדברי� דומי� !יבוא בלב� הרהור

והוצר" לשנות שאסור  .שגב מדעת האד�כי העני� נ, דברי� לא יבי� מאומה' מי שמסתכל בד
 ,ה בריש פרק ששי"וכדאפרש בעז, וראוי לאד� להיות צנוע, כי הוא עזות הלב, להסתכל באלה

וההיא דהכא היא שאלה עמוקה המבלבלת דעת . 'וכו "וכל שלא חס על כבוד קונו"וכדסיי� 
  .האד� הקצרה מהכיל זאת

כי לא " )ח, ישעיה נה(שכ� כתוב , ה מספקתותשובתו תשוב, ל ישרי�"� ז"אלא שדברי הרמב
א� עד תכלית שדי  ?החקר אלוה תמצא" )ז, איוב יא(ונאמר ', וגו "מחשבותי מחשבותיכ�

א� יתפרשו דבריו כדר" , מה שאי� כ� תנא דיד� שהזכיר השאלה בלי תשובה כלל. "?מצאת
ג� . ימות התמימי�עליו ראוי לומר שטוב היה א� הניח הדבר בתמ, ל"שפירש� רבינו משה זצ
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כי ידעו שאי� דעת האד� , אי� מדר" חכמי ישראל במשנה ובתלמוד לחקור במחקרי� כאלה
וכמו שכתבנו בריש , ל עצמו ביישוב דבר זה"וכמו שאמר רבינו הגדול ז, משגת דברי� כאלו

שאי� בכל משניות אבות מחקר פילוסופי או עני� נשגב מדעת  ,משנתו של שמעו� הצדיק
 . האד�

ולאוריי ל� הא דפרישית , דסליק מינה קתני לה תי�לפרושי מתני' אלא יראה לי דה" מתני
ואמר שהדבר  .ושהיא מדת הטוב, י כלי חמדה שהיא התמורה"כיצד נברא העול� ע, לעיל

וכמו , י ההנהגה שנוהג את בריותיו בטוב ובחסד"וע, י הבריאה עצמה"נראה לעינינו ע
וארבעת� עולות בקנה אחד לתת כבוד לתורה שבה נברא  ,ויש בה ארבעה בבות. שיתבאר

א "למחות דעות הטועי� שמנה ר, וע� כל זה כל בבא ובבא מלמדת דבר אמונה, העול�
 .וכ" יראה לי פרושא דמתניתי�, המודעי

  אפילו בחדרי חדרי�, צופה מעשיה� של בני אד�' ה

, י יוצר הכל יתבר" שמו לעדכל המעשי� מראש ועד סו� גלויי� וצפויי� לעינ. "הכל צפוי"
ולא יראה  "על השמי� כבודו"ו, לא כמו שחשבו הטועי� שאי� כבודו להשגיח על בני אד�

עבי� סתר  ?הבעד ערפל ישפוט ,מה ידע אל" )יד(יג, איוב כב(אות� מתי או� שאמרו כולא , בשפל
לא יראה יה ולא " )ו, תהלי� צד(ולא כאות� בוערי� שאמרו  ".וחוג שמי� יתהל" ,לו ולא יראה

, אלא הכל צפוי לפניו .'וכדפרישית בבבא דע מה למעלה ממ" עי� רואה וכו, "יבי� אלהי יעקב
, תהלי� קלט(י אמר והוהמשורר האל ".ידע מה בחשוכא ונהורא עמיה שרא" )כב, דניאל ב(וכאמרו 

א� יסתר " )כד, ירמיה כג(ונאמר , "ג� חש" לא יחשי" ממ" ולילה כיו� יאיר כחשכה כאורה" )יד
 ".חוקר לב בוח� כליות' אני ה" )י, יז ירמיה(ונאמר ', וגו "'איש במסתרי� ואני לא אראנו נא� ה

צפויות וגלויות לנגד , וכל שכ� כל מעשיה�, הלבבות כול� יצריה� ומחשבותיה�, ועל דר" כלל
ולכ� שנה . עואי� נסתר מנגד עיניו אפילו רג, עיניו יותר מ� האור עצמו הגלוי לעיני האד�

ואילו . שהוראתו על ההוה תמיד כל עת וכל רגע לקשהוא בינוני פעול בבני� ה, "הכל צפוי"
להכי נקט  .אלא שלפעמי� מעלי� עי�, היה אפשר לומר שיוכל לצפות הכל" הכל צופה"שנה 

אי� דבר נעל� , "טהור עיני� מראות ברע"פ שהוא "ואע, שהדברי� צפויי� לפניו תמיד "צפוי"
וא�  ".א� כי לבות בני אד�' שאול ואבדו� נגד ה" )יא, משלי טו( ח הקדשוכמו שאמר ברו, וממנ

לפי שרשעי� עתקו ג� גברו , נדמה לעיני הסכלי� שאיננו רואה את חטאות בני אד� ומעשיו
לפי שעשו כל , "את האר�' רואה אותנו עזב ה' אי� ה" )יב, יחזקאל ח(וכאות� שאמרו , חיל

ונוהג ע� בריותיו , שהוא אר" אפי�' אי� זה אלא מדת טובו ית, ו במעשיה�התועבות והצליח
כשדבר , שהעתקנו "חכמת שלמה"ובספר . ומארי" לרשע שישוב בתשובה וחי, בחסד וברחמי�

, בעבור כי כל תוכל, א" אתה מרח� על הכל" )פסוק יג פרשה יא(אמר , ומדת טובו' על דרכי ה
פירשנו  "רוח ח�"ובביאורנו . "למע� ינחמו עליה�, אד�דמית כאינ" רואה את חטאות בני 

 .ומפשוט� של דברי� נשמע מה שדברנו, העני�

  בחירה חופשית
  רוצה בטובת נבראיו' ה

להיות נוהג כחפצו א� לטוב א� , ה"ב 'הבחירה נתונה לאד� מאת ה. "והרשות נתונה"
 "ובחרת בחיי�' ואת הטוב וגוראה נתתי לפני" את החיי� " )טו, דברי� ל(וכמבואר בתורה , לרע
, ה"ב 'כי כ� חפ� ה, הרי שהבחירה נתונה לאד� לעשות כחפצו .וכדפירשתי בריש מתניתי�', וגו

וגובר עליה , יודע את הרע ומתאוה לדרכי היצר, כדי שיעשה הטוב בארח שכל ובלב טהור
, כי הכחותולתכלית זה נטע בנפשו הכחות והפו .'בחכמה ובדעת שיסודת� וראשיה� יראת ה

חביב אד� שנברא "כמו שבארנו בבבא , בעלי החיי�וכ� כחות יקרות שאי� כדמות� בנפשות 
ויצר לבבו , ואפשר לו ללכת באיזו דר" שירצה .כדי שיהיה לפניו בכל דבר שתי דרכי�, "בצל�

וכשגובר על  .וברשותו לעשות כמו שירצה, וכחותיו היקרות מטי� אותו לטובה, מצייר הרע
, "והבחירה נתונה"ולא נקט לשו� הכתוב , "רשות"ונקט לה בלשו� . כרו הרבה מאדהיצר ש

לעשות , ולהיות חבר לאיש משחית, להודיענו שאפשר לו לאד� אפילו לפרוק מעליו העול כלו
שלשו� רשות , "ואל תתודע לרשות"וכדפרישית בבבא , ככל התועבות שיצר לבבו זונה אחריה�
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שמניח לאד� לעשות רצונו ' אנו רואי� גדולת ה י כ�"והנה ע .על החפשית והשילוח לרצונו
והכל צפוי לפניו ורואה מחשבות לבבו  .ולפרוק עול מלכות שמי� מעליו, ולבטל תורה ומצוה

 "הכל צפוי"ומשו� הכי תני רישא , ואינו מוחה בידו ולא נוק� ממנו, הרע טר� יעשה הדבר
להשמיענו כי טר� , "הרשות נתונה והכל צפוי"ולא אפי" ותני , "והרשות נתונה"ובתר הכי 

וג� זה  .כ הרשות נתונה"ואעפ, שחפ� בו ושיעשהו' יעשה הרשע רשעו כבר היה צפוי לפניו ית
ל "רבינו משה זצ] �"הרמב[וכבר אמרנו שדברי  .הנלהורות שתמיד הרשות נתו, בינוני פעול

וא�  .פניו מי יצדיק ומי ירשיעוגלוי ל, ה צופה ומביט מראש עד סו� כל הדורות"שהקב, אמת
', והודיע כי ר� ה, עקיבא' ודבר זה למדנו ר. כ� טר� לדת הרשע כבר היה גלוי לפניו שירשיע

שא� תחשוב סרה ותדמה  .כי מרו� וקדוש הוא, וכגבוה שמי� מאר� כ� גבהו דרכיו מדרכינו
, ה והחלטיתא� כ� תאמר ששונא את הרשעי� שנאה גמור, בדעת" שמחשבותיו כמחשבותינו

כ לא היה ראוי שיצא הרשע מרח� "א, כמו ששונא האד� את זולתו שהוא אויבו ומבקש נפשו
' ברור הדבר כי אי� חקר לטוב ה, ולפי שאנו רואי� שנולד וגדל והרשיע .הכל' וביד ה, אמו

שמאז כבר צפה , ומניח כל הדברי� על סדר� ועל מנהג� כמו שגזר בתחילת הבריאה, ולרחמיו
ושברא עולמו במדת טובו שיהיה נוהג כפי מנהגיו הטובי� העליוני� , שיהיו צדיקי� ורשעי�

ושיש ביד� ,  � ה� הגורמי� צאת הרשעי� לאויר העול�וה .בחסד וברחמי� ובאריכות אפי�
הרי שבא " :)נד(י "ז פרק ר"והיינו דאמרינ� בע, ושלפעמי� יאריכו ברשעת�, הרשות להרשיע

פירוש לא שנוהג במקרה  ".על אשת חברו די� הוא שלא תתעבר אלא עול� כמנהגו נוהג
, וצפה שכ� יקרה בעולמו, שיוה מאז בהכינו מע"אלא כמנהגו שנטע בו היוצר ב, ו"מעצמו ח

מתחלת ברייתו של " )ז, ר ב"ב(וכדאמרינ� במדרש  ".הרשות נתונה"ובנה עולמו בחסד להיות 
וברא עולמו במדה זו שיהא נוהג תמיד , "ה מעשה הצדיקי� ומעשה הרשעי�"ב 'עול� צפה ה

, פרשה יא(אמר עוד , ל"הנ"] חכמת שלמה["וג� הפירוש הזה למדתיו מספר החכמה . כמנהגו

לו שנאת�  .ואינ" שונא דבר מכל אשר עשית, כי אתה אוהב את כל המעשי�" )כ(פסוקי� יט
 "?יהי ,ואיככה דבר אשר לא צוית להיות ?ואי" יקו� דבר לא תחפו� בו .מאז לא יצרת�

ה אוהב את יצוריו ואינו "ב 'וענינו כי ה .ברחבה"] רוח ח�["והמאמר עמוק בארנוהו בפירושנו 
אי� לפניו שנאה , פ שיחטאו לפניו"אע .אבל אינו שונא ומואס דבר מכל�, חתת�חפ� בהש

 "שנאה ומיאוס"וכל לשונות של  .יתבר" ויתרומ� עד לאי� חקר, חלילה כמדת בשר וד�
שהעושה כאלה יבוא , למשל נאמרו להסביר את האז�, הנזכרי� בתורה ובספרי הנביאי�

: אמר המגיה[ החלטית לפניו כשנאת בשר וד�אבל חלילה שתהיה שנאה  .במשפט ולא ינקה
לו "באמרו ] הראיה על כ"[ועשה המופת  ].א"סו� פ, יסודי התורה' הל, �"וכ" כתב הרמב

וידעת כי איש זה ירשיע ותשנאהו ותמאס , שהרי הכל צפוי לפני", "מאסת� מאז לא יצרת�
 .חק אויבו ולא לקרבוומדר" השונא לר ?כ אי" יצרתו והנחת אותו לצאת לאויר העול�"א .בו

עד שגדל והחל , חלה שנאת" עליו ושמא תאמר ביצירתו שעדיי� לא הרשיע בפועל לא
אבל  .על הרשע פתג� הרעה מהרה ]נעשה[ )נכתב(אפשר היה לטעות בכ" א� היה  .להרשיע

וזהו שאמר  ?ואי" אפשר שיתקיי� רגע א� כבר מאסת בו, ראינו כי יש רשע מארי" ברעתו
על זה , וכל שכ� שאי� לטעות שנוצר במקרה ובדר" הטבע "?דבר לא תחפו� בוואי" יקו� "

אי�  .כי כל ההווי� לא יתהוו אלא בדבר" ".?יהי ,ואיככה דבר אשר לא צוית להיות" )ש�(אמר 
, ותארי" אפ", ונות� הרשות לכל אד� לעשות מה שירצה, זה אלא שאתה מרח� על כל

וכל . או בעבור הטבה אחרת הנעלמת מדעתנו, ותשפטהו במשפטי" עד שתביאהו לדר" החיי�
שהיא מדת  "חכמה"להודיע שנברא העול� ב, "הכל צפוי והרשות נתונה"זה כלול במאמר 

 .� כלי חמדה שבו נברא העול�וכדתני תחלה שנת� לה, "הטוב"

  ה� כול� לש� ההטבה, מביא' עונשי� שה

הודיע שכמו כ� ד� את , אחר שהודיע שנברא העול� במדת הטוב. "ובטוב העולם נדון"
כפי דרכי חכמתו העליונה שהיא צדק משפט ומישרי� חסד ורחמי� , עולמו במדת הטוב

כי אינו שוקל מעשה בני אד� פשעיה� וחטאת� כפי גדולתו ורוממותו שפשעו  .וכיוצא
שאלו " )ו"ה ב"ירושלמי מכות פ(ל "וכמו שאמרו ז, כי אז לא היה לעול� תקומה, ושחטאו לפניו

' צ[כי בער" גדולת המצוה , "הנפש החוטאת היא תמות :והשיבה, למדת הדי� חוטא מה דינו
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אבל הוא  .ר"חייב מיתה על כל מה שיעשה נגד מצותיו יתב היה האד� בר"ית] מנוקדת פתח
כמו שחקק , ואינו ד� את האד� אלא כפי מדת חטאיו, וכל דרכיו משפט, ה טוב לכל"ב

והבאנו  .אליעזר המודעי' וכמו שבארנו במשנת ר, בחכמתו מה יהיה משפט כל דבר ודבר
ומלבד זה ג�  .שקלשהכי� כל משפטיו במדה במספר ובמ"] חכמת שלמה["ל "מספר הנ

אלא , אינו שולח עליו יסורי� להנק� ממנו חלילה ומתו" שנאה, כשתתמלא סאת החוטא
וכדאמרינ� , ומיסרו בקל קל תחלה, ולהאיר נפשו באור החיי�, ברחמי� להשיבו מפשעיו

בעוד ישראל , ולפי שהכל במדת הטוב ".לטב עבדי� ,כל מה דעבדי� מ� שמיא" ):ברכות ס(בגמרא 
והיו מיעדי� לה� , היה שולח נביאי� להזהיר� שישובו מדרכ� הרעה, שרויי� על אדמת�
ועוד כמה דרכי� טובי� ופרטי� של רחמי�  .לבוא עליה� כדי שישובו �הפורעניות העתידי

פר החכמה ובס .לפי שג� הדי� הוא במדת הטוב, ה במדת דינו"ב 'לאי� מספר שבה� נוהג ה
ויש . ורמזנו עליו למעלה' וגו "כי גבורותי" בנתיבות משפט"ל אמר על זה "הנ"] חכמת שלמה["

אבל בפירוש המשנה לא , ל"הנ "רוח ח�"בה דברי� רבי� ועניני תורה כתבנו� בפרושנו 
 .אארי"

  כל דרכי הטבע ה� לש� שכר ועונש

ופירוש הכל כפי  ".וב המעשהוהכל לפי ר" ש ספרי� גורסי�וי. "פ רוב המעשה"והכל ע"
לא לפי גודל המעשה , שהמעלות ה� כפי רוב המעשי� שעושה אות� תמיד, רוב המעשה

ועוד פירושי� רבי� כתובי� , ל"ע ברטנורא ז"ל ור"� ז"כ� פירש הרמב .שעושה פע� אחת
נחלת [" ל טע� עליה� ודעתו תראה בחיבורו"י אברבנאל ז"והר. ל"בספרי מפרשי המסכתא ז

אבל . והמפרשי� פירשוהו על דברי� פרטי�, מת המאמר קצר ונשמע לפני� רבי�אוב. "]תאבו
שג� ההנהגה העליונה לשכר , "ובטוב העול� נדו�"אחר שאמר , לדעתי מאמר זה חות� דבריו

כלי חמדה שבו נברא "מפרש מה שאמר במשנה שלפניה , כ במדת הטוב"ולעונש היא ג
, ואיננו על מעשי בני אד� הטובי� והרעי�, "רוב המעשהפ "והכל ע"ובארו במאמר , "העול�

פ "כלומר משפטיו ודיניו כול� יוצאי� לפועל ע .ה שעשה בשמי� ובאר�"ב 'אלא על מעשה ה
ועל ידיה� מיטיב , בעלי תמורות להיטיב ולהרע, כי כול� כחומר ביד היוצר, רוב המעשה

פ דרכיה חקק שמי� "וע, כל בחכמהוכמו שבארנו למעלה שהכי� ה, לטובי� ונפרע מ� הרשעי�
וכ� כל דבר  ".ומי� תכ� במדה, לעשות לרוח משקל" )כה, איוב כח(, ואר� את הי� ואת היבשה

דבר" ' לעול� ה" )צ(פט, תהלי� קיט(וכדברי המשורר , ודבר הטביע בו טבע ידוע שיעמוד למשפטו
כלומר לכל דבר נתת העמדה לדור דור  ".לדור ודור אמונת" כוננת אר� ותעמוד, נצב בשמי�

. "למשפטי" עמדו היו� כי הכל עבדי"" )צא, קיט(ואחריו אמר  .ונאמני� ועומדי� כ� תמיד
פע� סער , בל ארצהתלמלאות אשר תצוה על פני , כלומר בכל עת יו� יו� עומדי� למשפטי"

ברכה פע�  ובכלל פע�, פע� שלו� פע� מלחמה, פע� גש� נדבות ופע� עוצר, פע� השקט
ועל היסוד הזה  .ועל כל הארצות והממלכות לתת לה� כדרכיה�, לשל� לאיש כמעשהו, קללה

כול� מתאימי� ומשלימי� למלאות חפ� חכמתו , נברא ונבנה העול� כלו צבאותיו וצאצאיו
כול� ' מה רבו מעשי" ה" )כד, קד תהלי�(ולשו� הכתוב נקט דכתיב  .העליונה דרכיה ונתיבותיה

 ,נפלאותי" ומחשבותי" אלינו ,יוהאל' רבות עשית אתה ה" )ו, תהלי� מ(ונאמר , "שיתבחכמה ע
ועל , שמי� ובאר�בכלומר דברי� רבי� עשית . "אי� ערו" אלי" אגידה ואדברה עצמו מספר

אבל  .הכל בחקות הטבע שחקקת בחכמת", ורע לרשעי�, ידיה� אתה משל� טוב לטובי�
 .כי עמה� תפליא לעשות, לעמ" ישראל נוחלי תורת", ונפלאותי" ומחשבותי" ה� לבד אלינ

פ "והכל ע"עקיבא ' ובלשו� זה שנה ר', וכו "שנת� לה�' חבה יתירה וכו"וכמו שבארנו בפירוש 
 . "רוב המעשה

ובכל , ובהיות שכל ענייני בני אד� מחשבותיה� ומעשיה� צפויי� תמיד לפני אדו� כל האר�
תבי� כי אי� ק� , פ רוב המעשי� שעשה בשמי� ובאר�"רגע ד� את עולמו כפי מדת טובו ע

כל המעשי� הרבי� האלה ]ל[ �ושצריכי, ומי ימלל גבורותיו משפטיו ודיניו, ה"ב 'למעשה ה
פ התורה שהיא "ונודע עתה שנברא העול� ע .להשלי� ולמלאות חפ� חכמתו העליונה, שברא

כי ער" הבריאה היא כפי , ושהבריאה וההנהגה את הבריות מכווני� זו ע� זו, כלי חמדה
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ולהנהיג את , לברוא בה העול� במדת הטוב, כ גדולה תורה שהיא לקח טוב"וא .ההנהגה
ויסודות הדעות , וכל הדברי� ששנה כפי שפירושנו ה� ה� עמודי האמונה. הבריות במדת הטוב

המבזה את "כגו� , א המודעי"ומוחי� דברי הטועי� השנויי� במשנתו של ר, הטהורות
או שמכחישי� א� היה אפשר להיות על אופ� אחר וכיוצא , שמכחישי� בבריאה, "עדותהמו

כי  .ועל דרכיו ומשפטיו' ודוברי� סרה על ה, "המחללי� את הקדשי�"וכ� , באפיקורסות כאלה
ודרכיו ' ושמנהגיו ית, שיהיה ככה 'ולכ� בחר ה, עתה למדנו שהעול� נברא במדת הטוב

 .והדברי� עתיקי� ומתוקי� לנפשות הצדיקי� .בהנהגת יצוריו הכל במדת הטוב
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  משנה טז
ֵעָרבֹון, הּוא ָהָיה אֹוֵמר ים, ַהּכל ָנתּון ּבָ ל ַהַחּיִ ַהֲחנּות . ּוְמצּוָדה ְפרּוָסה ַעל ּכָ

תּוָחה יף, ּפְ תּוחַ , ְוַהֶחְנָוִני ַמּקִ ְנָקס ּפָ ד ּכֹוֶתֶבת, ְוַהּפִ ְוָכל ָהרֹוֶצה ִלְלוֹות ָיבֹוא , ְוַהּיָ
ָכל יֹום, ְוִיְלֶוה ִדיר ּבְ ִאים ַמֲחִזיִרים ּתָ ּבָ ּלא , ְוַהּגַ ְעּתֹו ְוׂשֶ ְוִנְפָרִעין ִמן ָהָאָדם ִמּדַ

ְעּתוֹ  ְסמֹוכוּ , ִמּדַ ּיִ ֶ ין ֱאֶמת, ְוֵיׂש ָלֶהם ַעל ַמה ׁשּ ין ּדִ ע, ְוַהּדִ ן ַלּסְ   : ּוָדהְוַהּכל ְמֻתּקָ

  כדי להיטיב ולהעניש', עניני טבע העול� ה� כמו משכו� וערבו� בידי ה

יש  .ל פירושי� שוני�"ג� על משנה זו מצאתי למפרשי המסכתא ז. "וא היה אומרה"
 .שסו� סו� א� לא ישובו נפרעי� מה�, מפרשי� כי אריכות אפי� לחוטאי� אינו אלא ערבו�

ז המגיעי� לאד� אינ� מתנה גמורה אלא "כל טובות העוהותוכ� דבריו ש, י אברבנאל הארי""ור
אינו�  אינישרגלוהי דבר " .)סוכה נג(ל פירש "ע מברטנורא ז"ור. היו� ישיג� ומחר אינ�, ערבו�

ופירש , ל פירש שהכל ערבי� זה בזה"י ז"ורש. "לאתר דמתבעי תמ� מובילי� יתיה ,ערבי� ליה
ורבינו . לא זכו לא זכתה היא ונדונית, זכתה היאזכו , נשמתו של אד� ערבה לכל אבריה, עוד

 ,ועתיד הוא המלוה, ז הוא ובניו ערבי� בדבר"כל מה שהאד� נהנה בעוה, ל פירש"יונה ז
אבל ה� כמו , ויש לה� עוד דברי�. ל"אלה ה� דרכי המפרשי� ז. ליפרע ממנו ,ה"ב 'שהוא ה

אמת ' כי דבר ה, ל דבריה�ולא באתי להתוכח ולהשיב ע, ואינ� נראי� פשט משנתנו, דרש
לפרש  "הכל צפוי"וכמו שאמרנו שמשנת , אבל פירוש משנתנו נראה לי על דר" אחרת. בפיה�

פ רוב "והכל ע"ועלה תני , ולהודיע אי" נברא העול� בתורה, משנתו הראשונה נשנית
משו� הכי חזר לפרש הדבר במשנה , ניתה כמו חידהבומה ותסתוסו� סו� המליצה  ".המעשה

, "הוא היה אומר"התחיל במשנה זו  ו� הכיל שכתב דמש"ט ז"ויספות וראיתי להרב בעל תו. זו
שלא בא עכשיו לומר אלא משל שבטוב , "הכל צפוי"לפי שאינה אלא תוספות ביאור למשנת 

כלומר שהמעשי� כול� , "פ רוב המעשה"והכל ע"י לה לפרושי נוכ� אני אומר דת. העול� נדו�
ועלה תני , י מעשי� אלו וכדפירשתי לעיל"לפי שהעול� נדו� ע, ה"ב 'הנתוני� למשכו� ביד 

להיות בכל דבר , כלומר לכ� בני� העול� כלו בנוי שיהיו כול� בעלי תמורות, הכל נתו� בערבו�
כדפרישית , ובכל דבר חכמה יש שתי דרכי�, לעומת ההנהגה העליונה שהיא בחכמה, טוב ורע

ומקרא מלא  .ורע לרעי�, לשל� טוב לטובי�, נוהג בשתיה�ה "והקב .בכמה דוכתי במסכתא זו
, כלומר שבארח חכמתו העליונה הביא עליה� הרע, "וג� הוא חכ� ויבא רע" )ב, ישעיה לא(הוא 

 )ד, איוב ט(ונאמר  .)ילו� ב חדר ח( "ג� נעול" פרובארנוהו בבית השני מס, ני�עוכמו שמפורש ש� ב
ולכ� צרי" שיהיו תבל  .וג� זה בארנוהו ש� ".?וישל�שה אליו קמי ה ,חכ� לבב ואמי� כח"

, וא� יקלקלו ;"ישב רוחו יזלו מי�"יטיבו בני אד� דרכיה� ישכש, וצאצאיה בעלי תמורות
לכל עני� נטע טבע מששת ימי בראשית  .וכ� בכל דבר, "אי� נשיאי� ורוח וגש�" )יד, משלי כה(

שא� , והלוה יתננו לבטחו� למלוה, שכו�ומלת ערבו� הוא המ, לעמוד למשפטיו על שתי דרכי�
ותמצא כשהתחייב יהודה לתת לתמר גדי  .לא יפרע חובו יחזיק המלוה בערבו� שתחת ידו

, "א� תת� ערבו� עד שלח"" )יח( יז, בראשית לח(וכמו שאמרה , בקשה ממנו ערבו� לבטחו�, עזי�
לקחת " )כ, לח(וב תכ כששלח לה גדי העזי� כ"ואח, "מה הערבו� אשר את� ל""והוא ענה 

ה בעולמו נתו� בידו "כלומר כל מה שברא הקב, וכ� ערבו� דמתניתי� ".הערבו� מיד האשה
וכשה� לוי� ממנו ואינ�  .ה"בשביל חובות בני אד� שהתחייבו עצמ� למקו� ב, לערבו�

עקיבא ' ור, והמשל נכבד מאד .וכשפורעי� ישיב לה� ערבונ� .פורעי� חוב� יחזיק בערבו�
הכל "כללי� היינו ה"  .והדר פרט למלתיה, וברישא תני כללי�, פרש לה במתניתי�גופיה מ

' וכו "החנות פתוחה"ופרטי� היינו , "ומצודה פרוסה על כל החיי�" :ואיד", "נתו� בערבו�
 "נתו�"ומלת  .פרשדאוכ, לפרש כללא בתרא' וכו "והגבאי� מחזירי�" :איד" .לפרש כללא קמא

 ".צפוי" ירושוכדפרישית לעיל בפ, שנוהג כ� תמיד, "הכס� נתו� ל"" )י, ג אסתר(כמו , בינוני פעול
כי , תמיד הכל נתו� בערבו�, את השמי� ואת האר� עד היו� האחרו�' לפי שמיו� עשה ה

תעמוד לעד ' וחכמתו ית .כפי משפטי החכמה העליונה, טוב ורע, עול� כמנהגו נוהג לדור דור
ג� ["פר מס )'חלו� א(' וכדפירשתי בבית א, "לא שניתי' אני ה" )ו, מלאכי ג(כדכתיב , ולא תשתנה
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שהעול� נדו� על פי רוב מעשיו שעשה , "הכל על פי רוב המעשה"והיינו ממש ד .ל"הנ "]נעול
 .וכדאפרש, י שכל מעשיו נתוני� בערבו�"ה ע"ב

הודיע שבני� העול� דומה למצודה הפרוסה על כל , זהו הכלל השני ".ומצודה פרוסה"
, וכ� יקרה ליחידי� .וכשרוצה בעל המצודה יצוד החיי� כול� במצודתו פתאו� .החיי�

, עקיבא מדברי קהלת' והמליצה הזאת לקחה ר. שכשרוצה יאחזו החייבי� במצודה הזאת
כדגי� , י ג� לא ידע האד� את עתוכ .כי עת ופגע יקרה את כול�" )יב(יא, קהלת ט(שאמר 

כה� יוקשי� בני אד� לעת רעה כשתפול , וכצפרי� האחוזות בפח, שנאחזי� במצודה רעה
ואינ�  ,כלומר תמורות העול� ותהפוכותיו מתרגשי� ובאי� פתאו� לתוכה ".עליה� פתאו�

גישי� עד ואינ� מר, כ� פרוסה תמיד המצודה על כל החיי� .מרגישי� כלו� אלא פתאו� נצודי�
וכ� צרות פרטיות הבאי� , כמו הצרות הפתאומיות דבר ורעש וחיה רעה וכיוצא, שנצודי� בה

יהיה ' כי ה .אל תירא מפחד פתאו� ומשואת רשעי� כי תבוא" )כו(כה, משלי ג(כדר" , פתאו�
טר� , ולא תימא כיו� שהכל נתו� בערבו� בשביל חובות בני האד� ".בכסל" ושמר רגל" מלכד

וא� לאו בכ" וכ" יפרע , וי� שימהרו לשל� חובותיה�והמלוה בערבו� יודיע תחלה לליחזיק 
לא , אלא פעמי� שבאי� פחד פתאו� ושואת רשעי� להפרע מה�. י ערבו� שבידו"מה� ע

וכדתני , והכל בצדק, גלוי עת וזמ� לכל דבר ר"ולפניו יתב, ידעו ולא יבינו רגע קוד� בוא�
 ".והדי� די� אמת"לקמ� 

  ל של חנות המוכרת בהקפההנמש

והערבו� בשביל חובות , "הכל נתו� בערבו�"דתני , כללא קמא קא מפרש ".החנות פתוחה"
המשיל . לפי שהחנות פתוחה, ומפרש כיצד בני אד� נעשי� בעלי חובות לשמי� .בני אד�

ובני , ויש בחנות כל מיני סחורה, ז וטובותיו לחנות שהיא פתוחה תמיד יומ� ולילה"העוה
ומדר" העול� שקצת� קוני� , כל אחד מה שחפ� בו, אד� נכנסי� בה לקנות מסחורותיה

�ת� באמונה למי שמכיר בו שהוא איש אמוני� וובעל החנות נ, י� על זמ�ווקצת� לו, בכס
כי בנמשל כל , ובעני� זה נבדל הנמשל מ� המשל. לא לכל אד�, ושיש בידו לאחר זמ� לשל�
כבד נוהנה המשל כלו . 'וכו "וכל הרוצה ללוות"וכדתני בתר הכי  ,אד� יוכל ללוות מ� החנוני

כי אי� , כי אי� סחורותיה הפקר .ויש אדו� לחנות, ז דומה לחנות פתוחה"כי באמת העוה, מאד
ובעבור כ� לוקח , או על זמ� בהלואה וצרי" הלוקח לשל� מה שלוה, תני� אלא או בכס� מלאינ

, ה את עולמו"שברא הקב, מפורש פעמי� רבות בתורהוהנמשל . בעל החנות ערבו� מידו
וכמו , והשליט את האד� בעול� התחתו� בכל מעשה ידיו בעבור ישמור חקיו ומצותיו

וכמו שאמר , ל תנאי זה זוכה לכל מה שיהנהעו .שפירשנו במשנתו של עקביא ב� מהללאל
והיה א� " )יד( יג, דברי� יא(', וגו "ונתתי גשמיכ� בעת� 'א� בחקותי תלכו וגו" )ד(ג, ויקרא כו(

ועל עוזבי  ".ואספת דגנ" תירוש" ויצהר"', ונתתי מטר ארצכ� בעתו וגו' גושמוע תשמעו ו
וממי� זה ה� דברי  .ושיפרע מה�, מה� טובותיו' תורה ומצוה מפורש בכמה מקומות שימנע ה

התורה והנה . והדבר מפורס� מאד, ובמשנה תורה ]ספר ויקרא[ורת כהני� התוכחות שבת
ומי שאי� מעשיו  .והמצוה שהאד� מקיי� ה� תשלומי הטובות שהוא נהנה מ� החנות

הרי לוקח בלי תשלומי� ונעשה בעל חוב , מספיקי� לכדי הנאותיו שהוא נהנה מ� החנות
 .לשמי�

  "מקי!"שלשה פירושי� למלת 

אחריו וכל ועל זה אמר , שנות� בהקפה "מקי�"ל פירשו "רובי המפרשי� זצ. "והחנוני מקיף"
ולפירוש זה נראה לי דאתי לאשמועינ� שעל כל פני� החנוני מקי� . והוהרוצה ללוות יבוא ויל

ונות� לו הכל בהקפה עד שיגדל , שהרי האד� מיו� שנברא לוקח מ� החנות, בי� צדיק בי� רשע
ויש הקפה אחרת שהיא ברצונו  .ואי� הקפה זו תלויה ברצונו של האד� שהוא הלוקח, וישל�

ובוטל מתורה ומצוה ואומר בלבו יש לי ', לימי� לעבוד את ההגיע והיינו כשכבר , אד� של
ועלה תני בתר הכי וכל הרוצה ללוות  .ועוד יבואו הימי� שאעסוק בתורה ובמצוה, זמ� לשל�
 :)ביצה לב(כההיא דתנ� , מקרב "מקי�"ועוד יראה לי לפרש . ופירוש זה יש לו יסוד, יבוא וילוה

ל מקיפי� מקריבי� זו אצל "י ז"ופירש רש, "י� שתי חביות לשפות עליה� את הקדרהואי� מקיפ"
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נדה (וכמו , לתרו� שלא מ� המוק� והיינו סמו" :)גיטי� ל(וכמו , "בריאה �מקיפי" .)חולי� נ(כמו , זו

כלומר שמקרב בני אד� , דהכא מקרב "מקי�"וכ� אני מפרש . "מקפת וקוראה לו ש�" :)עא
כמו החנוני העומד בחנות מקרב , והוא משל של חכמה .שיבואו אל חנותו לקחת מסחורותיו

כבר נטע , ז הנמשל לחנות"כ� העוה, את בני אד� בדברי� שיבואו אל חנותו לקנות סחורותיו
, ות מסחורותיוהנילבוא אל חנותו ל �שצריכי, שמו את העול� בלב האד� ר"בעל החנות יתב

. בהלואה �וקצת, �בכס �נהני �אלא שקצת, ואי� ג� אחד שיוכל לומר לא אקח ולא אשל�
אי� "דאמרינ� הת� תנ�  ).קדושי� מ(כ עני� אחר נראה מ� הגמרא "ובכלל הפירוש הזה כלול ג

אמר מר זוטרא שאי� עושי�  ?מאי אי� מקיפי� .אחד שוגג ואחד מזיד .מקיפי� בחלול הש�
ל אי� "י ז"ופירש ".אמר מר בריה דרבינא לומר שא� היתה שקולה מכרעת, המקי� כחנוני

אי� עושי� כ� מלמעלה , עושי� לו כחנוני המקי� לאד� פעמי� רבות וגובה כל הקפותיו ביחד
ל שא� היתה כ� "ואההיא דא� היתה שקולה מכרעת פירש ז. למחללי הש� אלא נפרעי� מיד

והאי מקיפי� לשו� , ות חלול הש� מכריעי� את הכ� לחובהויש באחד העונ, המאזני� שקולה
שמקריב זאת אצל  "אקפינהו ולא אידמו" ).נ חולי�(, "אי� מקיפי� בבועי" ):חולי� מו(כמו , עיוני

וכ� על פירוש רבינו בעל הערו" שפירש , ומה שפירש על כחנוני המקי�. זאת ומעיי� א� דומות
ד אותה העבירה כדי לדחותה כמו הנוטל מ� החנוני שאי� ממתיני� לו עד שיעשה זכות כנג

  .כי חפ� חסד הוא, פ ממתי� לו עד שיעשה תשובה"יש להקשות שעכ, היו� ומחר פורע

  "מקי!"פירוש נוס! למלת 

משמע לי דלא  "מר בריה דרבינא אמר"ולא קאמר , "אמר מר בריה דרבינא"ומלשו� הגמרא 
, והחנוני מקי� :והכי פירושא, וכולה חדא מילתא היא, ומלתיה דמר זוטרא קא מפרש ,פליגי

אל הפרעו� שמשלמי� , בני אד� מחנותו �כלומר מקרב מה שמגיע לו בעד סחורותיו שנוטלי
וכ�  .כדר" החנוני שרואה הדמי� שהוא מקבל א� עולי� כפי חשבו� הסחורות שמכר, לו

והחנוני מקרב דבר לראות , עבירות �ועושי� מצות ועוברי ,ז"בעוה �בני אד� נהני, בנמשל
כי הכל הול" אחר , א� כספ� טוב או כס� סיגי�, ג� מעיי� בכל מה שנותני�, חשבו� כל אחד

וכמו שכתב . פ"יוכ� לה, רבי� שי� טובי�ויש עבירה חמורה השקולה לעומת מע .כוונת הלב
והיינו דקאמר  ".י� אלא בדעתו של אל דעותואי� שוקל" )ב"ג ה"פ(ל בהלכות תשובה "� ז"הרמב

כלומר , ומפרש מר זוטרא שאי� עושי� לו כחנוני המקי�, "אי� מקיפי� בחלול הש�"תלמודא 
שהעובר בחלול הש� בידוע שהוא  .המקרב ס" הסחורה ע� כס� הפרעו� ושוקל דבר כנגד דבר

יומא (גו� הנהו דאמרינ� וכ, שעשה עבירה אחת שיש בה חלול הש� יומשו� דתקשי וכי מ, חייב

שלא , "כגו� אנא דשקילנא בשרא מבי טבחי ולא יהיבנא דמי לאלתר ,חלול הש� יכי דמיה" ).פו
להכי מפרש מר בריה דרבינא לומר שא� היתה  !חלילה לומר כ� ?יועילו כל צדקותיו שעשה

קי� דבעלמא החנוני מ .כלומר דמיירי בדאיכא מחצה עונות ומחצה זכיות, שקולה מכרעת
ואי איכא חלול הש� , ס� הנאותיוכושעולה כס� התשלומי� ל, ורואה שהכפות שקולות

וזה הפירוש טוב . שא� אינו עושה תשובה נדו� כרובו עונות, מכרעת לחובה, בהדייהו
ועוד . ועושה חשבו�, שכ� דר" החנוני להקי� הדברי� מה שנות� ומה שמקבל, במשנתנו

 .ה"ד בעז"יתבאר בפ

שהחוטא אומר אי� בעל החנות , שהוא כפי מחשבת החוטא "והחנוני מקי�"ואי� לפרש 
כי מלבד שאי� המליצה . ואי� די� ודברי�, ומעתה אקח מה שלבי חפ�, בחנותו ואי� רואה
ושאר , אלא שלא יתכ� שתהיה זאת לבדה שנויה כפי מחשבת החוטא, סובלת פירוש זה

 .והוא עיקר ,ושנו האחרו�ומדברי התלמוד משמע כפיר. הבבות כול� כפי האמת

אל תחשוב לפי שהחנוני מקי� ומעיי� בסחורות שנות� . "הפנקס פתוח והיד כותבת"
וכ� אות� , ישכח �כי לרוב הבאי� והיוצאי, אי� הדברי� נכתבי� בספר, ובכס� שהוא מקבל

�, אלא דע כי הפנקס פתוח תמיד יומ� ולילה .אי� צור" להיות נכתב בספר, שנוטלי� בכס
כמו כ� כל מעשי בני  .כדר" החנוני שכותב על פנקסו מה שנושא ונות�, והיד כותבת בו הכל

וזה משל , "וכל מעשי" בספר נכתבי�" )ב"תחילת פ, אבות(וכדתנ� , אד� נכתבי� בספר
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וכדאפרש , הגמול והכל נכתב ליו�', כי אי� שכחה לפני כסא כבודו ית, וכדפרישית הת�
 .בשלהי מתניתי�

כי , כ בהלואה"ג �אלא שנותני, בחנות בכס� �כלומר מלבד שמוכרי. "וכל הרוצה ללוות"
, וחוטאי� ועוברי� עבירות, כ אינ� שומרי� תורה ומצוה"ואעפ, מ� העול� �בני אד� נהני

על כ� , משכו�ה רוצה להלוות אות� בלי "ולפי שאי� הקב, נעשי� בעלי חובות לשמי� י כ�"וע
וא� לא  .וה� כל הטובות והרעות התלויות בשמי� ובאר� ובתמורותיה�, לקח ערבו� מה�

, "יבולהאת והאדמה לא תת� ' וכוועצר את השמי� " )יז, דברי� יא(ואז , יפרעו יחזיק בערבו�
, ישיב לה� הערבו� ונת� גש� על האר�, וא� ישובו אליו ויפרעו חוב� .וכיוצא עונשי� ויסורי�

 .וכיוצא טובות וברכות, והאדמה תת� יבולה

שה� העונשי� , "ומצודה פרוסה על כל החיי�"דתני , השתא מפרש כללא בתרא. "והגבאין"
שכל זה מיוסד בבני� . וכדפירשתי לעיל, כמי שנאחז במצודה בלי דעת, המגיעי� לאד� פתאו�

י� המחזירי� בעיר לגבות ונמשלו לגבא, ר"שה� כול� שלוחי השגחתו יתב, העול� ותמורותיו
ה מחזירי� בכל העול� תמיד להפרע "ב 'כ� שלוחי ה, החובות שהתחייבו יושבי העיר לאדונ�

, "ותפקדנו לבקרי� לרגעי� תבחננו" )יח, איוב ז(כדר" שכתוב . וכ� עושי� יו� יו�, מ� החוטאי�
 .והיינו תדיר בכל יו�

' ופעמי� שה"). מדעתו"וזהו הנקרא (וסר זהירות והוא שגר� לעצמו מחמת ח, פעמי� שהאד� סובל צרות
, מזה ומזה, אבל כל הצרות"). שלא לדעתו"וזהו הנקרא (ולא מפני אשמת חוסר הזהירות , השולח לו עונש

  'אינ� במקרה אלא באות בהשגחת ה

ולפעמי� אינו יודע למה , ונו באה הצרהולאו למימרא שלפעמי� יודע האד� שבע. "ונפרעין"
כלומר , לפעמי� נפרעי� מ� האד� מדעתו :אלא הכי נראה לי פירושא, מקרה הוא ואומר, באה

או לרדת למלחמה , משל שמסכי� לפרוש לי� ומסתכ� ל דר"ע, שדעת עצמו גרמה צרתו
או להלוות ממונו לאד� שלא , מאבד ממונו י כ�"וכ� בממונו שנוע� ליסע לשוק וע, ומסתכ�
משל שהול"  ל דר"ע, ולפעמי� הפרעו� שלא מדעתו. לוכי דעתו גרמה , וזהו מדעתו, יפרע לו

 ;או שהשלי" עליו אב� בצדיה או בלא צדיה, או נופל ומסתכ�, ברחובות ונפלה עליו מפולת
כי לא ידע , וזהו שלא מדעתו, או אש אכלתו, גנבי� באו עליו או שודדי לילה, וכ� בממונו

נו חושב שמצודה פרוסה עליו עד שנצוד שאינו מרגיש דבר ואי, "מצודה"והיינו פירושא ד. דבר
אי� אד� נוק� באצבעו מלמטה עד " ):חולי� ז(וכדאמרינ� , וקא משמע ל� שהכל בידי שמי�, בה

וא�  .המחשבות והמעשי�, 'והכל ביד ה, שכול� שלוחי השגחה ה�, "שמכריזי� עליו מלמעלה
וא� נפרע שלא  ;והעיר רוחו שיפרוש לי� או ירד למלחמה להפרע ממנ 'ה, נפרע מדעתו

הכל כפי מה שגזרה חכמתו , בה היתה מ� השמי�יאלא ס, אל יחשוב שמקרה קרה לו, מדעתו
ולפעמי� הגזרה שיהיה , פעמי� הגזרה להפרע ממנו מדעתו .במדה במספר ובמשקל, העליונה

 .הפרעו� שלא מדעתו

ה שה� כדפרישית שכל התמורות שבעול� שה� כגבאי� הגובי� מבני אד� מ. "ויש להם"
, "יש לה� על מה שיסמוכו"כי , אי� עול ואי� חמס, כול� הולכי� בצדק ובמישרי�, חייבי�

 .והוא מצוה עליה� אנה ילכו ומה יעשו, ה אדו� הכל"כי הוא ב 'והוא משפט ה

, 'להורות שהכל בגזרת ה, כלומר מה שאמרתי יש לה� על מה שיסמוכו. "והדין דין אמת"
 )ד, קהלת ח(, "והוא באחד ומי ישיבינו" )יג, איוב כג(, 'צטוינו מ� הוהגבאי� יכולי� לומר כ" נ

ודיניו  'כי כל משפטי ה, חלילה לחשוב כ�. "ובאשר דבר מל" שלטו� מי יאמר לו מה תעשה"
ובטוב "וכמו ששנה , ה שופט בחכמה ובדרכי התורה"שהוא ב, היא התורה "אמת"ו. "אמת"

 .וכדפירשתי לעיל, "העול� נדו�

  ה"אי� להרהר אחרי מדת דינו של הקב. ורע לוצדיק 

, ה בעולמו"וכלומר כל מה שברא הקב, זהו חות� הדברי� כול�. "והכל מתוקן לסעודה"
אל תחשוב שה� תכלית , פ רוב המעשה"וכדפירשתי בבבא והכל ע, המעשי� הרבי� שעשה

מור ושאי� וכ� הרע הוא הרע הג, ז הוא הטוב הגמור"ושהטוב המגיע לאד� בעוה, הדברי�
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וכל , ד"וכדתנ� בפ, ב כפרוזדור בפני הטרקלי�"ז דומה בפני העוה"אלא העוה .אחריה� כלו�
והמשיל הדבר למי שרוצה . הנעשה בו מקט� ועד גדול אינו אלא תיקו� והכנה לעול� אחר

וצרי" זמ� קוד� לכ� , ולקרוא רבי� ונכבדי� אל המשתה ימי� רבי�, לעשות סעודה גדולה
הנה כל מה שנעשה אינו תכלית  .כדי שיהיה הכל מוכ� ליו� הסעודה, הרבה לתק� דברי�

ז "כ� כל מעשה העוה. שהיא הסעודה, אלא תיקוני� למה שרוצה לעשות אחר כ�, הדבר
אלא כל אלה הדברי� תק� בשביל הסעודה שרוצה לעשות , ותמורותיו לטוב ולרע אינו עיקר

 )יד, פ אסתר ג"מליצה ע(. להפרע מ� הרשעי�לשל� שכר טוב לצדיקי� ו, ב"לבריותיו לעוה
ובכלל זה שלפעמי� יש צדיקי� , ז תקנות רבות"תק� בעוה, "ולהיות הכל עתידי� ליו� ההוא"

לנסות מקצת� , ורשעי� שמגיע אליה� כמעשה הצדיקי�, שמגיע אליה� כמעשה הרשעי�
ולהפרע ממקצת� על  ,ולהארי" למקצת� שישובו בתשובה, הצרות] בשורוק' ו, דגושה' כ[בכור 

וכ� כמה דברי� , ולשל� למקצת� שכר מצות מעוטות שעשו, עבירות מעוטות שבידיה�
ואי� שכחה , והכל בעבור הסעודה העתידה להיות .ה בעולמו"הנעלמי� מדעתנו שעושה הקב

ולכ�  .ודע לבריות כול� ליו� הסעודהוואמתו ואמונתו י, אלא הדי� די� אמת, ואי� משוא פני�
וכ� מפורש . כי לא יוב� ראשית דבר אלא מאחריתו, ז"ה בעוה"ב 'הרהר אחר מעשה האי� ל

בעבור שהיה קשה עליה� לראות צדיק ורע , בנבואת מלאכי שהיו אנשי דורו מדברי� תועה
ואמרת� מה נדברנו ' חזקו עלי דבריכ� וגו" )טו(יג, מלאכי ג(ואמר בנבואה , לו רשע וטוב לו

' להי� ומה בצע כי שמרנו משמרתו וכי הלכנו קדורנית מפני האמרת� שוא עבוד א ?עלי"
ואמר  ".ועתה אנחנו מאשרי� זדי� ג� נבנו עושי רשעה ג� בחנו אלהי� וימלטו .צבאות
וישמע ויכתב ספר זכרו� לפניו ' איש אל רעהו ויקשב ה' אז נדברו יראי ה" )כ( טז, מלאכי ג(הנביא 

צבאות ליו� אשר אני עושה סגולה וחמלתי עליה�  'והיו לי אמר ה .ולחושבי שמו' ליראי ה
ושבת� וראית� בי� צדיק לרשע בי� עובד אלהי�  .כאשר יחמול איש על בנו העובד אותו

', והיו כל זדי� וכל עושי רשעה קש ולהט אות� היו� הבא וגו' כי הנה וגו .לאשר לא עבדו
מפורש הדבר שכל תלונות בני אד� שילינו על מקרה  .'וגו "וזרחה לכ� יראי שמי שמש צדקה

וכשיקומו לתחיה אז יראו מה בי� צדיק , יסורו כבוא היו� לעתיד, ז"הצדיקי� והרשעי� בעוה
שישובו , "ושבת�"ועל זה אמר , תזרח שמש צדקה' וליראי ה, כי הרשעי� תלהט אש .לרשע

] סו�[לא היה תכלית , הראשוני�אז יבינו שכל מה שקרה בחיי� , פע� שניה לעול� שהיו בו
, בארנו עני� זה "ואל תהי נוח לכעוס"ב בבבא "ובפ. אלא תיקוני� בשביל הסעודה, דבר

ב לכפול וואי� ט', וגו "טוב אחרית דבר מראשיתו" )ח, קהלת ז(ואמרנו שעל זה אמר קהלת 
� הבא אמר כי ישעיה שהזכיר עני� העול, והמשל הזה לקוח ג� הוא מספרי הנביאי�. הדברי�

הנה עבדי ישתו ואת� , בדי יאכלו ואת� תרעבועאלהי� הנה ' לכ� כה אמר ה" )יד(יג, הישעיה ס(
הנה עבדי ירונו מטוב לב ואת� תצעקו מכאב לב  .הנה עבדי ישמחו ואת� תבושו, אוצמת

ואלה  ,אלה לחיי עול�, למדנו שהצדיקי� והרשעי� מוכני� לסעודה ".ומשבר רוח תילילו
ולא תהיינה עוד , ה את עולמו"ב 'ויחדש ה, והעול� ההוא הוא עול� הגמול .לבושהלחרפות ו

עיי� [, ואי אפשר להעלות ענינו על הדעת .כי א� ששו� ושמחה וחדוה, רעות וצרות בעול�
עי� לא ראתה אלהי� זולת" יעשה " )ג, סד ישעיה(שעליו אמר ] ז"ח ה"תשובה פ' הל, �"רמב

 "חכמת שלמה"ובספר . "והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה"בבא וכמו שבארנו ב, "למחכה לו
. שלא אצא מדברי הפירוש ,ולא אעתיק דבריו ומה שפירשנו עליה�, בר נכבדות על עני� זהיד

, שנברא האד� בצל�, עקיבא שה� כוללי� דעות טהורות' וע� זה בארנו משניותיו של ר
ושכל , חמדה שבו נברא העול� וכלי, ושהתורה עליונה, ה"ושישראל ה� בני� למקו� ב

 'ושמשפטי ה, ושהאד� בעל בחירה ולכ� נשכר ונענש כדי�, בר"המעשי� צפויי� לפניו ית
לשל� לאיש כמעשהו על , ושהמעשי� כול� כחומר ביד היוצר, בחכמה כול� במדת הטוב

ושמשגיחי� על מעשיו ונכתבי� בספר , תני� בערבו� על מעשה בני אד�יל� נוושכ, ידיה�
והוא יו� התחיה ויו� , וכל זה אינו אלא תיקו� לעול� הגמול, ז"ושנפרעי� ממנו בעוה, כרו�הז

 .ב� יוס� ובחכמתו עקיבא' ברו" שבחר בר .הדי� הגדול
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  משנה יז
ן ֲעַזְרָיה אֹוֵמר י ֶאְלָעָזר ּבֶ ֶרְך ֶאֶרץ, ִאם ֵאין ּתֹוָרה, ַרּבִ ֶרְך ֶאֶרץ. ֵאין ּדֶ , ִאם ֵאין ּדֶ

יָנה. ֵאין ָחְכָמה, ִאם ֵאין ִיְרָאה. ֵאין ִיְרָאה, ִאם ֵאין ָחְכָמה. ֵאין ּתֹוָרה , ִאם ֵאין ּבִ
ַעת ַעת. ֵאין ּדָ יָנה, ִאם ֵאין ּדַ ֵאין , ִאם ֵאין ּתֹוָרה. ֵאין ּתֹוָרה, ִאם ֵאין ֶקַמח. ֵאין ּבִ

יו, הּוא ָהָיה אֹוֵמר. ֶקַמח ֲעׂשָ ה ִמּמַ ָחְכָמתֹו ְמֻרּבָ ְלִאיָלן , ְלָמה הּוא דֹוֶמה, ּכל ׂשֶ
יו ֻמָעִטין ָרׂשָ ין ְוׂשָ ֲעָנָפיו ְמֻרּבִ ָניו, ׂשֶ ָאה ְועֹוְקַרּתּו ְוהֹוְפַכּתּו ַעל ּפָ , ְוָהרּוַח ּבָ

ֱאַמר  ּנֶ ַכן ֲחֵרִרים , )זירמיה י(ׂשֶ י ָיבֹוא טֹוב ְוׂשָ ֲעָרָבה ְולא ִיְרֶאה ּכִ ַעְרָער ּבָ ְוָהָיה ּכְ
ב ר ֶאֶרץ ְמֵלָחה ְולא ֵתׂשֵ ְדּבָ ּמִ ין ֵמָחְכָמתוֹ . ּבַ יו ְמֻרּבִ ֲעׂשָ ּמַ ְלָמה הּוא , ֲאָבל ּכל ׂשֶ

ין, דֹוֶמה יו ְמֻרּבִ ָרׂשָ ֲעָנָפיו ֻמָעִטין ְוׂשָ ֲאִפּלּו כָּ , ְלִאיָלן ׂשֶ עֹוָלם ׂשֶ ּבָ ל ָהרּוחֹות ׂשֶ
קֹומוֹ  בֹות ּבֹו ֵאין ְמִזיִזין אֹותֹו ִמּמְ אֹות ְונֹוׂשְ ֱאַמר , ּבָ ּנֶ תּול ַעל , )שם(ׂשֶ ֵעץ ׂשָ ְוָהָיה ּכְ

יו ְולא ִיְרֶאה ִכי ָיבא ֹחם ָרׂשָ ח ׂשָ ּלַ ַנת , ְוָהָיה ָעֵלהּו ַרֲעָנן, ַמִים ְוַעל יּוַבל ְיׂשַ וִבׂשְ
ּצֶרת לא ִיְדָאג ִריוְ , ּבַ   :לא ָיִמיׂש ֵמֲעׂשֹות ּפֶ

אחר ששנה רבי משניותיה� של התנאי� דמיירו מעוזבי . "רבי אלעזר בן עזריה אומר"
ותני הדרכי� הישרי� שצרי" האד� לדעת , וממפרי תורה באפיקורסות, תורה לתאבו�

אלעזר ב� ' חת� דבריו במשנתו של ר, שה� חכמה ומוסר ודעת קדושי�, באמונות ובדעות
ומאי� מקור כל , והודיע מה ה� יסודות ההצלחה, ה ששנה כללי� גדולי� בחכמת הנפשעזרי

 .הרעות שהאד� משתקע בה�

  "דר� אר�"ההסבר מפני מה בלי תורה אי� כלל 

שלשו� , "על התורה"בבבא  רק קמאכבר פירשנו בפ ."אם אין תורה אין דרך ארץ"
ועל כלל הדעות , ו בני אד�יונח על כל החקי� והמשפטי� והמעשי� אשר יעש "תורה"

 "תורה"א המודעי אמרנו שלשו� "ובמשנתו של ר .ובארחותיו' והאמונות שידע האד� בדרכי ה
כולל כל מנהגי בני אד�  "דר" אר�"ו. וה� תורת ישראל, מצות בני נח' ה� ז, כולל כל התורות

ת� כמו הנהגת הבריות זה ע� זה במשא� ומתנ� בדבור� בשבת� בלכ, בדברי הרשות
לקיי� הקבו� , והכל יפה בעתו .העול� צרי" לו, פ שאי� בכל אלו עשי� ולאוי�"ואע, ובקומ�
ואול�  .בור� וחברת�יאבל נהני� זה מזה מד, ושלא יהיה האחד על חברו לטורח, המדיני

ונכנעי� , ומשפט אחד, הקשר החזק הקושר בי� בני האד� הוא בהיות לה� תורה אחת
פ התורה "ואז אפשר שיסדרו ביניה� מנהגי� הערוכי� ע .למשפטיה והולכי� על דעת אחת

 ]אחת" [תורה"אבל א� אי�  .וינהגו אלו ע� אלו בדר" אר� באופ� נאה ומתקבל, שיש לכול�
כי דעות , אי אפשר שיהיה דר" אר� ומנהגי� מתוקני� ביניה�, וחואלא כל אחד הול" אחר ר
, ואי� הקבו� המדיני מתקיי�, ומה שיכשיר האחד יפסול השני, בני אד� רחוקי� זו מזו

מי , "תורת ישראל"ומכל שכ� . רוד לבבות ביניה� בעבור שנוי דעותיה�יותתרבה קטטה ופ
כי אי� נפשו , דר" אר� הראוי לעדת ישראלבידוע שאי� בו , שסר מדר" התורה הקדושה הזאת

ולכ� . ואי אפשר שיתקיי� ביניה� הקבו� המדיני', קשורה בנפשות חבריו ההולכי� בתורת ה
רוד יוגורמי� פ, כ מסוכני� אל הקבו� הכללי"ה� ג, כל אלה השנויי� למעלה שה� בוזי תורה

בעלי תורה אפשר שיהיו  פ שאינ�"אע, "לתאבו�"מה שאי� כ� המבטלי� תלמוד תורה  .וקטטה
ונכנעי� , שהרי ה� על דעת אחת ע� חבריה�, טובי� בדר" אר� ומועילי� לקבו� המדיני

פ "וינהגו ע� זולת� בנימוסי העול� ע, ומודי� על יושר הדעות והאמונות, למשפטי התורה
ני שאי� בלבות ב, "א� אי� תורה"וכ� משמע לשו� המשנה . דרכי האר� ויתקיי� הקבו� ביניה�

לאפוקי כשיש תורה אלא שקצת� יבטלו מתלמודה ונשעני� על , אד� תורה אחת לכול�
י "ולפירושנו לא קשיא מה שהקשה ר. ודאי שיש ביניה� דר" אר�, חכמת העוסקי� בה

וכ� עמי  ?ל על משנתנו כמה חכמי� באומות שה� בעלי דר" אר� ואי� לה� תורה"אברבנאל ז
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ואנשיה הולכי� , "תורה"כי בכל אומה יש :] התשובה היא[ ?האר� בישראל יודעי� דר" אר�
וכ� עמי  .שעל ידיה� מתקיי� הקבו� הכללי, ולכ� יש נמוסי� ודר" אר� ביניה�, על דעת אחת

שא� תפרש א� , ועל כרח" תפרש כ� ".תורה]"אמונה ב[האר� שבישראל פשיטא שיש לה� 
כל שאינו במקרא ו"דתנ�  ):שי� מדקדו( תי�אמתני תי�תרמי מתני, אי� תורה שלא למד תורה

, וא� אינו במקרא ובמשנה פשיטא שאינו בדר" אר�, "ובמשנה ובדר" אר� אינו מ� היישוב
כשאינו  ו� הכיומש, "דר" אר�"ה� ב מי האר�אלא ודאי דע. "א� אי� תורה אי� דר" אר�"ש

 )ג, ר ט"ויק מדרש(והכי נמי אמרינ�  .לפי שמזיק לקיבו� המדיני, בשלשת� אינו מ� היישוב
והיא" אפשר לומר כ�  ]ל"עכ" [א לתורה"ו דורות קדמה ד"כ, לשמור את דר" ע� החיי�"

אלא כדפרישית שבכלל . !"א� אי� תורה אי� דר" אר�] "הרי[ו, לתורה "דר" אר�"שקדמה 
, ו דורות לתורת ישראל"וקאמר שקדמה דר" אר� כ .אפילו תורת בני נח תי�דמתני "תורה"

  .ר" אר�קבעו ביניה� ד היתה תורת בני נח ועל פיה] בשנות קד�[אבל מאז 

עלת לקרתא אזל " )ז"ר פמ"ושמ(וכדאמרינ� , ודר" אר� קובעי� כל קבו� וקבו� כפי הסכמותיה�
לפי שישראל  .ר" אר� של ישראל נבדל מדר" אר� של שאר האומותדומזה תבי� ש ".מוסהיבנ

כי כל מנהגי דר" אר� מסתעפי� מדרכי התורות . 'קבוע מנהגיה� ונמוסיה� כפי ער" תורת ה
וכמעט שה� סעיפי� ממצות ', וכמה הלכות דר" אר� למדנו מתורת ה .שיש לכל ע� וע�

שלא יאמר אד�  ר" אר�מדה תורה דיל" :)'יומא ד(אמרינ�  "ויקרא וידבר"משל  ל דר"ע .התורה
שלא  ר" אר�מדה תורה דיבשר לכי תאוה נפש" לאכול " ).חולי� פד( ".כ קורהו"דבר לחברו אא

 . וכ� בכמה דברי�, "בשר אלא לתאבו�אד� יאכל 

פ "ואי� ספק שאבותינו בהיות� שרויי� על אדמת� היו קובעי� מנהגי דר" אר� כול� ע
אבל  .והוציאו כל הנהגה טובה מדבריה ומספוריה, כי ה� ידעו דרכי התורה וסתריה, התורה

ותו לא תקשי . אי אפשר שיהיה ביניה� דר" אר�, באומהתנא דיד� כללא תני שא� אי� תורה 
, רישא קאמר שצרי" תורה תחלה .ל דקשיא רישא אסיפא"נמי מה שהקשו מפרשי המסכתא ז

 "א� אי� תורה"דלפירושנו האי . אי אפשר ,וא� שניה� כאחת .וסיפא שצרי" דר" אר� תחלה
א משמע ל� תנא שאי אפשר וק, שאי� לה� תורה] ענינו[אלא , אינו שלא למד תורה תחלה
וזהו . כי א� אי� תורה אי� דר" אר� ויתבטל יישובו של עול� .לעול� שיתקיי� בלי תורה

ה צוה תורות "שבעל כרחנו נודה כי יוצר העול� ב, תשובה לחולקי� על תורה מ� השמי�
 .שעל יד� יתקיי� ג� מנהגו של עול�, וחקי� לבני אד� שינהגו בה�

רוד יויש פ, כלומר א� אי� בני אד� נוהגי� בדר" אר�. "אין תורהאם אין דרך ארץ "
, אי� תורה ;והאחד למשא על חברו, שזה רוצה בכ" וזה בכ", וקטטה ביניה� בעבור מנהגיה�

אמר המגיה [ תנה תורה לעשות שלו� באר�ישהרי נ .אי� תורת� נחשבת לכלו� וכאילו איננה
ושיאהבו הבריות זה , :]גיטי� נט, "כי שלו� היאכל התורה כולה נמי מפני דר: "ל"כמאמר חז

וכשאי� דר"  .ותורתו באר�' ויגדל כבוד ה, יקבל האחד חכמה ומוסר מ� השני י כ�"וע .את זה
אחד , פרק שמיני, וכ� הוא במסכת כלה רבתי: אמר המגיה[ .הרי הוא כאילו אי� תורה, אר�
כ שנה התנא בנוס� לכ" קני� "אחוהרי ". דר" אר�"ח דברי� שהתורה נקנית בה� הוא "מהמ
וזה קרוב למה ששנינו ]. של יחסי האיש ואשתו, והוא כבר עני� אחר". במיעוט דר" אר�"של 

ופירשנו שכשאינו  ".וכל שאי� רוח הבריות נוחה הימנו אי� רוח המקו� נוחה הימנו"למעלה 
ראו פלוני שלמד תורה " .)יומא פו(שאומרי� , נוהג כשורה ע� בני אד� גור� בזיו� התורה באר�

וכ� הכא  .פ ששומר תורה אי� רוח המקו� נוחה מתורתו"ולכ� אע ".כמה מכוערי� מעשיו
וכולהו בבי  .הרי הוא כאילו אי� תורה, לה שא� אי� דר" אר� בי� יושביהודמיירי במדינה כ

וכדבעינ� למימר , וחלוקה השניה כאילו, חלוקה ראשונה ממש לכ .דמתניתי� מתפרשי הכי
, "ע� דר" אר� למוד תורהיפה ת"עיל ששנה רב� גמליאל ללד תי�ולא דמיא מתני. ה"עזב

וכשעוסק , דההיא דהת� מיירי במי שיש בו דר" אר� .ואי לאו לית ל� בה ,אי� "יפה"דמשמע 
לפי שכל חפצו להתבודד ולהעמיק , אלא שאינו בא בי� הבריות, �ע� חבריו נוהג בדר" אר

, ונוהגי� זה ע� זה שלא כשורה, א כשאי� דר" אר� בי� הבריות כללוההיא דהכ .בעיו� התורה
 .הרי זה נחשב כאילו אי� לה� תורה
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א� אי� חכמה אי� "ובמקצת ספרי� גורסי� ברישא . "א� אי� יראה אי� חכמה" :כי גרסינ�ה
כי וה ".א� אי� יראה אי� חכמה"אלא תני רישא , ואי� גירסא זו נכונה בעיני וכדאפרש, "יראה

, וכ� מפורש בכתבי הקדש, אי אפשר שתמצא בו חכמה', א� אי� באד� יראת ה :פירושו
, "'תחלת חכמה יראת ה" )י, משלי ט(וכתיב , "'ראשית חכמה יראת ה" )י, הלי� קיאת(שנאמר 

היא ' ויאמר לאד� ה� יראת ה" )כח, איוב כח(וכתיב , "מוסר חכמה' יראת ה" )לג, טו משלי(וכתיב 
ואול� לפרש באר היטב . א בכתובי� כאלו המלמדי� שהיראה היא יסוד לחכמהוכיוצ, "חכמה

, חדר ה(" ג� נעול"וכבר כתבנו רבות בספרנו , יארכו הדברי� מאד "החכמה והיראה"מה היא 

 . ולכ� לא אכתוב רק מעט הצרי" להבי� דברי משנתנו )'חלו� ד' חדר י; כולו' חדר ו; חלו� ה

  יכול להנחותנו באיזו מה� נל�' ק הור. דרכי�' יש בה ב" חכמה"

שבכל דבר חכמה , "שבו נברא העול�' חביבי� ישראל וכו"כבר למדת מדברינו בפירוש משנת 
, ואי� ק� לחכמה, והדר" הנכו� מה� הוא דר" החכמה, יש שתי דרכי� הפוכי� זו מזו במציאות

כי אי� דעת , ה"ב 'ודע שכל דרכי החכמה נודעו מ� ה. כי דרכיה מתפשטי� בכל המנהגי�
שאי� בכל דבר מה� , כמו שיברר ענייני בינה, הבינה] הוכחות[האד� יכולה לברר אות� במופתי 

והחכמה " )יב, כח(ולכ� כתוב בספר איוב  .הלמודיות] הוכחות[כמו מופתי . כי א� דר" אחד לבד
וכמו , היא' כי מי לא ידע כי מאת ה, ולא שאל מאי� תבא מתנת החכמה', וגו "מאי� תמצא

אבל לפי שאמר לפניו שכל התעלומות ? ולמה שאל לבד על החכמה !'הדברי� כול� שה� מה
על  "מציאה"ומלת , "והחכמה מאי� תמצא" )ש�(אמר , ונודעי� לעי� כל, יוצאי� לאור ע� הזמ�

כלומר הבינה ', וכו "ולא מצאתי לגו� טוב"שתי בבבא וכדפיר, הברור] ההוכחה[המופת 
אבל  .כי פעולותיה� נגלות לכל, והגבורה והעושר והנוי וכיוצא יודו עליה� כל רואיה�

, ואי� בידינו מופת לברר אמתתה, וה� טועני� עליה, לא תתברר לעיני הכסילי� "חכמה"ה
 )כג, איוב כח(והשיב , ה העיד קהלתוהראינו שעל ז, "סופה בטלה וגוררת עו�"וכדפירשתי בבבא 

לבדו מבי� מה  'כלומר ה, ושנעלמה מעי� כל חי ".מקומהאת אלהי� הבי� דרכה והוא ידע "
ולנו הכל חק  .קול דעת כל יצוריויודע זאת בידיעה הנשגבת מש, היא דר" החכמה בכל דבר

עבור אי אתה רשאי ל .גזרתי הריחקקתי גז החק" )יט פסקא א"ר פ"במדמדרש (וכדאמרינ� , ומשפט
 ".על גזירתי

אחר , על יושרה ואמתתה] ההוכחה[והנה אי� דר" לאד� לקבל חכמה לפי שהעיד המופת 
, ויש דברי� שהאד� מקבל וטובי� בעיניו ג� בלי מופת, שאי� בידינו מופתי� על החכמה

תאותו כי כמעט שכל דרכיה הפוכי� מ, וג� בדר" זה לא יקבל החכמה .כשיהיו ערבי� לתאותו
ולפי שאינה נקנית באחת  ".כי יצר לב האד� רע מנעוריו" )כא, בראשית ח(כדכתיב , ומיצר לבבו

, תראה המו� סכלי� וכסילי� סרי� מדרכיה, משתי דרכי� הללו שנקני� בה� כל שאר הדברי�
 ".חכמה ומוסר אוילי� בזו" )ז, משלי א(כאמרו , והאוילי� בוזי� אותה, והולכי� בשרירות לב�

קשה מאד , הנטועות בנפש האד� יציירו תמיד ההיפ" מ� החכמה י�הכחות הרב] את[ולפי ש
ולהרגיל עצמו לעשות , ולשמרה בלבו, על האד� לקבל חכמה מ� התורה ומפי חכמי�

הוא הכינה וג� "היא ' ואול� היודע שהחכמה מאת ה. כי כל כחותיו נלחמי� עמה, כמצותיה
, שמו' כי יבוש ויכל� בפניו להרהר על יוצר הכל ית .ק עליהולא יחלו, תיקר בעיניו, "חקרה

וכשמודה שהתורה  .שבלי ספק הוא ידע מקומה ".ובתבונתו נטה שמי�"שהכי� תבל בחכמתו 
הנה נטוע בנפשו כח , פ שיצרו ותאותו יסיתוהו לנטות מדר" החכמה"אע, מ� השמי�' מאת ה

 .כריח� לקבל אותה וללכת בדרכיהאחד שידיו רב לו למשול על שאר הכחות שבנפשו ולה
יראה נאמנה תמשול יראתו על נפשו ויעשה  'שא� יירא את ה, כח היראה] הוא[ הוהכח הז

היא ' ויאמר לאד� ה� יראת ה" )כח, איוב כח(ולכ� חת� איוב דבריו באמרו  .ותורתיו 'חקי ה
דר" לקבל אי� ל" , ולא תדע מקומה, כלומר אתה ב� אד� שנעלמה החכמה מדעת". "חכמה

, דברי� י(כאמרו , והתורה והנביאי� כול� מורי� על הסוד הזה. 'אותה ולקיימה אלא ביראת ה

הקדי� היראה לכל לפי  .'וגו "י" שואל מעמ" כי א� ליראהוהאל' ועתה ישראל מה ה" )יב
 . וכ� כל הכתובי� שזכרנו� למעלה, שהיא יסוד הכל
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  יג בחכמההיא הקדמה המוכרחת לפני שהאד� מש', יראת ה

כי איככה יקבלנה ויעשה , לא יחכ� לעול�' ויוצא ל" מדברינו כי עז פני� שאינו ירא את ה
א� אי� יראה אי� "והיינו דתני תנא דיד� ? ולא ערבה לתאותו, ואינה מושגת לבינתו, כמצותיה

כשאי� בו יראה לא יכנסו , להקרא חכ� ורב, שאפילו תאמר שלמד חכמה להתגאות". חכמה
לפי שאי� דר" אחר לקבל חכמה , ובכל עת שיגבר יצרו יעבור על מצותיה, בלבודבריה 

, ובעבורה נברא האד� תחת השמש, ולפי שהחכמה עיקר הכל .י היראה"ולהתנהג בה אלא ע
תבי� שהצלחת האד� בשתי , יווהי כח היראה כשיירא את אל"והיא לא תבוא באד� אלא ע

 )כג, במשלי יט(ואמרו , נביאי� מאד במעלת היראהולכ� הפליגו ה .'העולמי� תלוי ביראת ה
ולכ� החמירה , כי באמת היא יסוד הכל ".מקור חיי�' יראת ה" )כז, יד משלי(, "לחיי�' יראת ה"

וחייבה , "איש אמו ואביו תיראו" )ג, ויקרא יט(ואמרו , התורה בכל המצות התלויי� ביראה
קל בכבוד ילפי שה )יב, דברי� יז(וכ� חייבה מיתה לזק� ממרא , מיתה למכה ולמקלל אביו ואמו

מפני שיבה תקו� " )לב, ויקרא יט(והזהיר  .החכמי� מורי התורה שראוי לכל אד� לירוא אות�
שההיפ" מ� הבושת והיראה היא מדת  .הכל לקבוע בנו מדת היראה והבושת ".והדרת פני זק�

 .ה"וכדאפרש הת� בעז, "ועז פני� לגיהנ�" )ה, אבות(ועלה תנ� , זות הרעה מאדהע

אבל  .ומטעמא דפרישית "חכמה"אלעזר ' ודוקא נקט ר ".א� אי� יראה אי� חכמה"ויפה שנה 
לפי שטבע האד� מקבלת� בעבור , אפשר שיהיו באד� א� על פי שאי� בו יראה "דברי בינות"

כל מה שהוא . להבי� בדברי� אלהיי� ה� בחכמות לימודיות ה�, אמתת� במופתי הדעתשיבי� 
וכ� דברי בינות כאלה אינ�  .אפילו אי� בו יראה, ילמד האד� ויבינהו כפי כחומסוג הבינה 

, "א� אי� יראה אי� בינה"ולהכי לא תני  .כי אי� המנהגי� תלויי� בה�, הפוכי� מדרכי יצר לבו
 .הרחבנו לדבר על זה "ג� נעול"נו ובספר, ה"ויתבאר עוד לקמ� במשנתנו בעז

  אי� היראה אמיתית, ללא חכמה

לדעת , א� לא למד חקי החכמה שה� דברי התורה ופירושה ."אם אין חכמה אין יראה"
ראתו יכלומר אי� , אי� יראה, ותיקו� מדותיו כפי דרכי החכמה, משפט המעשה בכל דבר

מדר" החכמה בעבור שהיא לא נודעת כי בכל עת יסור , נחשבת יראה המהוללת בספרי הקדש
ועל כרח" לא  .והרואי� יחשבוהו לכסיל ורשע, בקרבו' ויעשה מעשי� כאילו אי� יראת ה, לו

, "א� אי� יראה אי� חכמה"דומיא דרישא , "'א� אי� חכמה אי אפשר שיירא את ה"תפרש 
לא יעבור על ו, יראה גדולה כשיסתכל בגדולותיו ובמעשה ידיו 'שהרי אפשר לו שיירא את ה

ומה ששומע מפי חכמי� הוא , וחלילה לומר על מי שנאנס ולא למד חכמה .מצותיו בזדו�
' אשרי איש ירא את ה"ו ?ה"שאי� יראתו חשובה בעיני המקו� ב, מאד' ויירא את ה, מקיי�

דומיא דא� , אלא סיפא כדפרישית דהוי כאילו אי� בו יראה .)א, תהלי� קיב(" במצותיו חפ� מאד
 .וכדפירשתי לעיל, דר" אר� אי� תורהאי� 

  "בינה"הגדרת 

ג� . "בינה"על לשונות של  "מעי� גני�"דברי� רבי� כתבנו בספר . "אם אין דעת אין בינה"
רק  .ולא אוכל לפרש העני� במשנתנו כי יארכו הדברי� מאד, "דעת"בארנו כל לשונות של 

להשיג� לו ברי� שה� חוצה העובר בכל הד, היא כח נטוע בנפש האד� "בינה"ארמוז שה
וכמו , כי יש לבינת האד� גבול ולא תעבור בכל .כשיהיו הדברי� תחת סוג הבינה, ולהבינ�

אוס� , כי כח החכמה .והכח הזה מעשהו הפו" מכח החכמה. "עי� טובה"שהחלונו לרמוז בבבא 
בדבר  וכח הבינה עובר לפעול .חקי החכמה מחוצה לו ומביא� פנימה בנפש לצייר� ולשמר�

אשר עבר בי� הגזרי� " )יז, בראשית טו(מלשו�  "בי�"ושרש  .שהוא חוצה לו להבינו ולהשיגו
או ישמע מפי חכ� , שבראות המבי� מליצה או חידה קשה .כי הכח הזה חד ושנו� מאד, "האלו

והמבי� יעבור , כפי דר" בינת�, ויש כ", יש יפרש כ", �ואלו סובלי� פירושי� רבי, מאמר עמוק
 )את(ויקלע , ויחתו" כל הטעיות והשגגות, המשל או דבר הסתו� ,החידה ,ברוחו בתו" המליצה

ומי שמקלע אל נקודות האמת נאמר  .והוא כח נפלא מאד, נקודת האמת ותכלית הדבר ]אל[
כי לא עבר בי� הדרכי� הרבי� , ונה לא יאמר עליו לשו� מבי� ובינהוומי שמסכל הכ, שמבי�

, כל מה שיבי� האד� באמת בדברי� עליוני� ותחתוני�, ובכלל הכח הזה. ולא בא אל הנקודה



ן  254 ו נ ב ל ן  י   י

להבי� משל ומליצה " )ו, משלי א(וכמו שאמר שלמה , ובמליצות התורה הסתומות והעמוקות
בכל המקרא נופל על  "חכמה"כי אי� לשו� , "להתחכ�"ולא אמר  ".דברי חכמי� וחידות�

 'ה� מה שיבי� האד� בגדולת ה, "בינה"לשו�  ועל כול� נופל, השגת דבר שהוא מחו� לאד�
, וה� במליצות התורה ובסתריה, ובדברי� התחתוני�, בסוד משרתיו ובצבאיו, ה ובכבודו"ב

תמיד כשיבי� נקודת האמת נאמר  .וכ� ג� על דברי הבל, בדברי� הלמודיי�, במאמרי החכמי�
אלא שיש הבדל בכתבי הקדש  ".ותעז פני� ומבי� חיד" )כג, דניאל ח(כמו , עליו שהוא בעל בינה

מעי� ["והכל מפורש בספרנו , ובי� המבי� בשאר הדברי�, בי� המבי� בדרכי החכמה והיראה
  .ה"בעז"] גני�

  ארבעה עניני�, "דעת"הגדרת 

, י חוש מ� החושי�"מה שיתבאר ע ,,,,האחדהאחדהאחדהאחד. הונח על ארבעה אופני� שוני�, "דעת"ומלת 
הידעת� את לב� ב� " )ה, בראשית כט(כמו , וכיוצא, בריח, בטע�, בהרגש, בשמיעה, בראיה

כמו מופתי חכמת המדות , י מופת השכל"ה� ע, על מה שמתברר לאד� במופת ,,,,והשניוהשניוהשניוהשני. "נחור
על מה שמתברר  ,,,,ייייוהשלישוהשלישוהשלישוהשליש. "'בזאת תדע כי אני ה" )יז, שמות ז(כמו , ה� במופת נסיי, והתכונה

כי אי� דר" לנטות , שאי� יכולת לאד� להכחישו או לספק עליו, קול הדעת הנטוע בנפשיבש
כמו שנטוע בדעת כל אד� , "מושכלות ראשונות"מה שקראו החכמי�  �וה .ממנו ימי� ושמאל

ואלפי� כיוצא בה� , שאי� הר בלא בקעה, שהכל גדול מ� החלק, שאי� הדבר עושה את עצמו
על , "צורת האד�"והיא  "צורת הדעת"וזאת היא  .אי� איש נעדר מה�, י� בדעת כל אד�הנטוע

כלומר ג� א� לא שמעת ', וגו "'י עול� הוההלא ידעת א� לא שמעת אל" )כח, ישעיה מ(זה אמר 
וכמו  .ה יצר שמי� ואר�"ב 'שה, קול דעת"יצרי" אתה לדעתו מש, וקבלת דבר זה מפי חכמי�

מה שהתברר  ,,,,והרביעיוהרביעיוהרביעיוהרביעי. ול דעת כל אד� שאי� הדבר עושה את עצמוקישאמרתי שנטוע בש
, לאד� בגבורת המחשבה בהקב� טענות וראיות לאלפי� בנפש החכ� על דבר מ� הדברי�

בכל זאת לפי שמרוב הראיות  .ולא במופת, ולא בחוש, קול הדעתיפ שאינו נודע בש"ואע
לכלל  "אמונה"הנה יוצא מכלל , ואומ� הטענות אי� בכח המחשבות לערער או לספק על הדבר

פ שאי� "שאע, החכמה "דעת"ובדר" זה הוא  .פ" כלליהה בבעבור שאי אפשר לו לחשו, "דעת"
י ההרגל התמידי "דע לחכ� עותו, "א� אי� יראה אי� חכמה"כדפרישית בבבא , עליה מופתי�

כ� דעה חכמה " )יד, כד משלי(, "לדעת חכמה ומוסר" )ב, משלי א(עליה� אמר , והראיות הנכונות
 . ובמקומו בארנו הכל, "לנפש"

חגיגה (כאותה ששנינו , ה� הידיעות הצחות שבנפש טהר לב בענייני� האלהיי� "דעת"ובכלל ה

וה� גלוי ציורי הדעת הנעלמות מאד , "כ היה חכ� ומבי� מדעתו"ולא במרכבה ביחיד אא" :)יא
על  ".ודעת אלהי� תמצא" )ד, ב משלי( כמו, וזהו דעת אלהי� הנזכר בספרי הקדש, ש האד�פבנ

דעת , "ואמלא אותו רוח אלהי� בחכמה בתבונה ובדעת" )ג, שמות לא(, ל"זה אמרו חכמי� ז
ובמקומו פירשתי כל המקראות שנזכר בה� לשונות של בינה . )י"ש רש"עיי(" הוא רוח הקדש"

גליתי דברי� הרבה ו, והודעתי כל פסוק מאיזו סוג הוא, וה� באמת חתומות וסתומות, ודעת
 . מה שלא אוכל לעשות במקו� זה, בענייני� אלו

  מה היחס ביניה�, בינה ודעת

כי כח הבינה , "דעת"בנויה על יסודות ה "בינה"כי פעולת ה, ואחרי ההצעה הקצרה הזאת תדע
או על דעת המושכלות , ה� על דעת החושי�, יבנה תולדותיו על ציורי מדעיות שבנפש

ל� כמו הקדמות לכח הבינה ווכ, דעת הענייני� הצחי� שהצטיירו בה או על, הראשונות
ומוציאה מה� תולדות נאמנות להבי� עמוקות ותעלומות , המדעות זו על זו] את[המרכבת 

כי החכמות הלמודיות כול� בנויות על המושכלות הראשונות . בדברי� שה� חוצה לנפש
שבהצטרפ� זה , התחלתה מושכל ראשו� וא� נפרק כל דבר בינה היתה .שיודה כל אד� עליה�

וכ� ההבנה בחכמת . גדל� וגבה� וכיוצא ,לזה תוליד מה� הבינה חדשות להבי� ערכי הדברי�
ראשית� ציורי , וכ� ההשגות העליונות .וכל זה מפורס�, הטבעיות ראשית� דעת החושי�

כ "אא" :)יגה יאחג(וכמו שאמרו , כל עמוק וכל סתו� "בינה"שעל ידיה� תבי� ה, הדעת הצחות
כי כשיתברר לו , "דעת"חשוב להיות  "בינה"והנה כל דבר המושג ב. "היה חכ� ומבי� מדעתו
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ואז תשוב הבינה ותשתמש בו כמו שתשתמש במושכלות , אמתת הדבר הרי הוא ידיעה שלמה
וא� תשאל היא" . "א� אי� דעת אי� בינה"ויפה שנה תנא דיד�  .הראשונות הנטועות בכל אד�

והמושכלות , א� החושי� נטועי� בכל גו�, והא לא סגי בלאו הכי ?"א� אי� דעת"תני 
 "א� אי� דעת"דע שאינו רוצה לומר ? שה� ה� עיקרי הדעת, הראשונות נטועות בכל נפש

האחד , וזה על שתי דרכי� .אלא שאי� ציורי דעתו מצטיירי� בו, שחסר ממנו כח הדעת
ולא , בנפשות רבות ה� נרדמות, � נטועות בכל נפשפ שה"שאע .והשני בזדו� ובנאצה, מעצלה

שהכל גדול מ� , מושכל ראשו� שאי� הדבר עושה את עצמו, משל ל דר"ע .יעלו על לב בעליה�
 .ולא עלו על לבו, ויש שיזק� בפתיות ולא זכר על מושכלות אלה, שאי� הר בלא בקעה, החלק

שמרוב זדו� לבו חולק על או , שמבלי� זמנ� בהבל וריק, ויקרה כ� למשוקעי התאוה
והדבר , וזהו הנאצה הגדולה שאי� למעלה הימנה, עת החושי�דואפילו על , המושכלות

, "נבוני� נגד פניה�" )כא, פ ישעיה ה"ע(וה� המתוארי� במקרא  .מפורס� אי� צור" לבררו
] "עז פני� לגיהנ�"משנת [ה "כ בשלהי פ"ויתבאר ג, "ג� נעול" פרופירשנו המליצה הזאת בס

ושתי אלה . פ" מ� הבינהיוהנה כל טענות האנשי� הללו שוא ומדוחי� שה� הה .ה"בעז
הוי משכימי בבקר " )יב(יא, ישעיה ה(נגד חסרי דעת מרוב תאוה אמר , מפורשי� בנבואת ישעיה

לא יביטו ומעשה ידיו ' והיה כנור ונבל ת� וחליל ויי� משתיה� ואת פועל ה', שכר ירדופו וגו
, ישעיה ה(ונגד בוזי הדעת ביד רמה אמר  ".לכ� גלה עמי מבלי דעת" )יג, ישעיה ה(וסמ" , "לא ראו

הוי חכמי� בעיניה� ונגד ', שמי� חש" לאור ואור לחש" וגו', הוי האומרי� לרע טוב וגו" )כא(כ
וכמו שסמ" , נופל על הכת הזאת "נאו�"שכל לשו� , אלו קרא מנאצי�]ל[ו ".פניה� נבוני�

 . "צבאות ואת אמרת קדוש ישראל נאצו' כי מאסו את תורת ה" )כד ,ישעיה ה(

  מורה על התאמצות" התפעל"בני� , בדקדוק לשו� הקודש

הב� בעצמ" כי בעבור שנטועי� באד� ]. הללו[ושמע עני� נפלא בפירוש המליצות הנבואיות 
לא , ותכשלא השתמש בכח בינתו לחבר� ולהרכיב� להוליד מה� תולדות נאמנ, ציורי הדעת
וצוו , והוא דומה כאילו העמידו אותו במקו� אחד, כי הדעת נטועה בו ביצירתו .עשה כלו�

 .לא לפני� ולא לאחור ,והוא לא ק� ולא זע ממקומו, אותו שיל" מעצמו אל עיר טובה ורחבה
דומה לנזור ] ל"כלומר המנא� הנ: הערת המגיה[ומי שחולק על דעתו בזדו� ] לעומת זאת[

ומי שהוליד תבונות מדעתו דומה להול" לפני�  .והתרחק יותר מ� העיר, ואחור ממעמד
ידע שור " )ג, ישעיה א(, כי הנביא קורא תגר, וכ� המשילו הנביאי� את הדבר, ומתקרב אליה

כי גזרות , "עמי לא הבי�"לא אמר  ".ישראל לא ידע עמי לא התבונ� .קונהו וחמור אבוס בעליו
 �וא�  ].לכ"[ ולאו כל אד� זוכה, על המבי� נקודת האמת ]ענינו, עללשו� התפ[בני� הכבד הנוס

 .וכדפרישית לעיל ?מה יעשה ,לא חלקו לו מ� השמי� בינה יתירה להבי� הדברי� על בוריי�
עליו  ,ומי שאינו עושה כ� .אולי יעמוד עליו ,אבל כל גזרות ההתפעל על המתאמ� להבי� דבר

לכ� "וכדר"  .שלא הצטיירו בה� ציורי דעת�, "לא ידעישראל "וזהו שהוכיח�  .ראוי להתלונ�
לא , "עמי לא התבונ�"וכ�  .כי השתקעו בהבליה� תמיד, שכתבנו למעלה "גלה עמי מבלי דעת

והוסי� להוכיח עוד הכת הרעה , התאמצו לחבר המדעות להוציא תולדות נאמנות להבי� דבר
הוי גוי חוטא ע� כבד עו� " )ד, עיה איש(ואמר , וה� העושי� ביד רמה וחולקי� על הדעת, מאלה

כדר"  "כבד עו�"ו ".נאצו את קדוש ישראל נזורו אחור' זרע מרעי� בני� משחיתי� עזבו את ה
 "בני� משחיתי�"ו ".ג� נעול" פרובארנוהו בס', וגו "הוי מושכי העו� בחבלי השוא" )יח, ישעיה ה(

, "נאצו את קדוש ישראל" :פירש דבריוו ".דור עקש ופתלתול' שחת לו וגו" )ה, דברי� לב(כמו 
וידעת� כי " )ל, במדבר טז(וכמו , בזדו�, ואי� נאצה בכל מקו� אלא החולק על האמת הנטוע בו

כלומר בהיות� חולקי� על הדעת , "נזורו אחור"וזהו שחת�  ".'נאצו האנשי� האלה את ה
וכ�  .עליו ביצירת�הלכו לאחור ורחקו בשאט נפש מ� האמת ומ� המקו� שעמדו , הנטוע בה�

אבל , והדברי� רחבי� ונאמני� .שבמקרא כ" יתפרש "ויהיו לאחור ולא לפני�" )כד, ירמיה ז(כל 
 . לא ארמוז רק מה שצרי" לפירוש דברי משנתנו

  "דעת אלוהי�"הגדרת 

א� אי� "ועלה שנה תנא דיד� , שאינ� זוכי� לה� זולתי בני עליה "דעת אלהי�"וכ� נוהג הדבר ב
שכל הבנה יסודתה , שלא הבי� דבר, בודאי אי� בינה, שא� לא הצטיירו בו ציורי הדעת, "דעת
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ויראה עוד שעל ידי שיסתכל האד� בבינתו בגדולתו ובנוראותיו של  .על הדעת וכדפרישית
ועל זה אמר הכתוב , "דעת אלהי�"יוצר בראשית כדי ליראה אותו יראת כבוד זוכה לציורי 

ה� ' ויראת ה ".ודעת אלהי� תמצא', אז תבי� יראת ה" )ה, משלי ב(ה בשכר אוהבי חכמה ותבונ
יסודי ' הל, �"עיי� רמב: אמר המגיה[ ה שעל ידי כ� ייראנו באמת"ה� גדולותיו של מקו� ב

 ".דעת אלהי�"ויזכה שימצא , ]ב"ב ה"פ, התורה

  הוא יבי� את מליצותיה� של תורה שבכתב ותורה שבעל פה, מי שישבו ציורי הדעת

שהרי דעת  .שאי� בו דעת ,לאו למימרא שא� לא הבי� דבר. "אם אין בינה אין דעת"
יש , ורק כח הבינה איננה שוה בכל אד� .ל�והחושי� ודעת המושכלות הראשונות נטועות בכ

 ויש שבינתו צרה, ותוכל לצר� הידיעות ולהבי� על ידיה� סתומות ועמוקות, שבינתו רחבה
 "א� אי� בינה" :כי פירושואלא ה ?"א� אי� בינה אי� דעת" ואי" יאמר .ולא תבי� מאומה

ודמיא  .ולא הועילו לו ידיעותיו, שהרי לא עשה כלו�, כאילו אי� דעת, להבי� על ידה הדעת
כ "המתפרשי� ג "א� אי� חכמה אי� יראה", "א� אי� דר" אר� אי� תורה", לתרי בבא קמייתא

שתחלת כל , "א� אי� יראה אי� חכמה"תני תחלה  .דר משנתו בתבונה רבהיוהנה ס .על דר" זה
שא� , וקא משמע ל� שקבלת החכמה תלויה ביראה .צרי" לקבל החכמה מפי חכמי� וסופרי�

לפי שאחר שקבל , "א� אי� דעת אי� בינה"והדר תני  .ואי לא לא ,יש בו יראה יצליח בחכמה
וקא משמע ל�  .ונותולהפיק תב, האד� חכמה צרי" להתבונ� בדבריה להוציא דבר מדבר

ואי לא , שא� נגלי� בו ציורי הדעת יבי� המליצות והמשלי� והחידות, שהבינה תלויה בדעת
וכדפירשתי , "ובכל קנינ" קנה בינה, ראשית חכמה קנה חכמה" )ז, משלי ד(וכ� אמר שלמה  .לא

לחכ� ת� " )ט, ט משלי(ומה נעימי� דברי שלמה שאמר . "דבריה� תצמא אבוהוי שותה "בבבא 
רור דברי החכמה בראיות יומדבר על התוכחות שה� ב, "ויחכ� עוד הודע לצדיק ויוס� לקח

והיינו כדברי , "ודעת קדושי� בינה', תחלת חכמה יראת ה" )י, משלי ט(וסמ" ואמר  .מדעיות
ולכ� קראה , "דעת אלהי�"וכתוב זה מדבר מ .והדעת לבינה, כמהחשהיראה יסוד ל, משנתנו

. 'שעל ידיה� יבי� בסוד ה, שה� ציורי� צחי� בדברי� עליוני� כדר" הקדושי� ,"דעת קדושי�"
שכל  מה , שהרי היא יסוד הבינה, ראשית הכל ואחרית הכל "דעת"כי ה, וממה שבארנו יוצא

' וכשיבוא לכלל בינה ויבי� יראת ה, שיבי� האד� מוצאו מ� המושכלות הראשונות הנטועות בו
 )ד, משלי א(ולכ� אמר שלמה , ח הקדששהיא רו "דעת קדושי�"גדולותיו ונפלאותיו יזכה ל

י דעת "ע' וההבנה ביראת ה, "דעת"יזכה ל' י שיבי� יראת ה"שע, "ראשית דעת' יראת ה"
 ).לג(ברכות ] מסכת[ל "ואפשר שעל זה רמזו רבותינו ז. המושכלות הראשונות הנטועי� בו

 .ודי בזה, "'שנאמר כי אל דעות ה ]אותיות[ )שמות(גדולה דעה שנתנה בי� שתי "באמר� 

ולבו בל עמו , הנה נפשו עליו תאבל, שטרוד במזונותיו ואי� לו מה לאכול. "אם אין קמח"
כל המקבל עליו עול תורה מעבירי� ממנו עול "וכדפרישית לעיל בבבא , ואי� לבו פנוי לתורה

בזק� ששכח תלמודו  הזהרו"בההיא ד ):ח ברכות(ל "י ז"וכדפירש רש, "מלכות ועול דר" אר�
וכל סעודה , משו� דלח� הכל בכלל, "לח�"ולא תני  "קמח"ומשו� הכי תני  ".אונסומחמת 

וי וה ".וסעדו לבכ�" )ה, בראשית יח(, "בלשאצר מלכא עבד לח� רב" )א, דניאל ה(כמו , קרויה לח�
אינו , אלא שחסר מעדני� וכל אשר תאוה נפשו, ג� א� יש לו למלאות נפשו כי ירעב אמינא

' וא� עוזב תורת ה .קא משמע ל� דלאו הכי דינא, נתפס א� בטל מ� התורה לבקש תאוותיו
ומ� , שהוא הפת ו הכידלא סגי בלא "קמח"ולכ� תני  .בשביל בקשת חמדתו נענש מ� השמי�

פ שאי� לו בשר ודגי� "ואע, י� שה� צריכי� לקיו� הגו�הקמח יוכל לעשות תבשילי� חמ
דחטי� לא לאכילה , לא תני "חטי�"מיהו  .ודאי דאי� תורה "קמח"אבל א� אי�  .ומטעמי�

 .קיימי וצריכי� טחינה

כלומר הרי הוא כמי שהוא , "אי� קמח", א� פורש האד� מ� התורה בזדו�. "אם אין תורה"
שהרי יש , ולאו למימרא שלא יהיה לו קמח דומיא דרישא .פ שיש לו הו� רב"ואע, חסר לח�

אלא פירושא  .גו חיליואנו רואי� עוזבי תורה הש, רשעי� שמגיע אליה� כמעשה הצדיקי�
א� אי� חכמה "ו, "א� אי� דר" אר� אי� תורה"ד, דא� אי� תורה אי� קמח כפירושא דאינ" בבי

לפי שעוסק , עשרו וכבודו נחשב לכלו�וכלומר שאי�  ".א� אי� בינה אי� דעת"ו, "אי� יראה
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אלא לעבוד , והאד� לא נברא שיעמול לבד תחת השמש .ואינו עוסק בחיי עול�, בחיי שעה
הסתכל בשלשה דברי� ואי� אתה "וכדתני עקביא בריש פרקי� , עשי� טובי�בתורה ובמ' את ה

א� אי� "ששנה  ויותר נראה דה" בבא דמיא לבבא קמייתא. וכדפרישית הת�, "בא לידי עבירה
ופירשנו שא� אי� במדינה תורה שיכנעו , "וא� אי� דר" אר� אי� תורה, תורה אי� דר" אר�

א� אי� קמח "והכי נמי  .אי אפשר שיהיו נוהגי� בדר" אר� ובדרכי השלו�, אליה בני האד�
אי אפשר שינהגו , אי� תורה, א� אי� דברי� הצריכי� לחיי הגו� מצויי� במדינה, "אי� תורה

. "דר" אר� י�א� אי� תורה א"שהרי , וממילא שג� אי� דר" אר� ביניה� .הבריות בדרכי תורת�
כי הצרות מעבירי� , י הצרה והמצוקה ובהחסר כל יתבלבלו דעות בני האד�"והטע� ברור שע

כלומר שפורקי� עול תורה והולכי� , "א� אי� תורה"והדר תני  .אות� על דעת� ועל דעת קונ�
לפי שמשולי� לבהמות ולחיות , כלומר דומה כאילו איננו, "אי� קמח", לבב�אחרי שרירות 

ומעתה תבי� שעל . ה בעולמו בעבור בני האד�"ב 'ואינ� כדאי לכל הטובה שהכי� ה, טורפות
שחשב כתות  ,א המודעי"אחר ששנה משנת ר, ע במקו� זה"הסדר קבע משנתו של ראב

עקיבא ' ישמעאל ור' נגד� קבע משניותיה� של רוכ ".החכמי� בעיניה� והנבוני� נגד פניה�"
א ב� עזריה "קבע באחרונה משנת ר, וכדפרישית במלתייהו, שהודיעו דברי בינה ודעת קדושי�

', והודיע שעיקר הכל יראת ה .המלמדת בסוד חכמת הנפש מאי� מקור הדעות הרעות והטובות
והרעי� , לא ילמדו ולא יעשווקצת� , קצת� ילמדו ולא יעשו ".חכמה �א� אי� יראה אי"כי 

אלא שג� יחלקו על החכמה ויעיזו פניה� לעשות ביד רמה , מכל� מלבד שיצר� מתגבר עליה�
וסור ' אל תהי חכ� בעיני" ירא ה" )ז, משלי ג(ומקרא מפורש הוא , כדר" החכמי� בעיניה�

על החכמה ומלבד שיחלקו  ".חכ� בעיניו"יהיה , כלל' שמע מינה שא� אינו ירא את ה, "מרע
כמו כת  .שיש עליה� מופתי הדעת, אלא ג� יחלקו על דברי בינה, שאי� עליה מופתי�

וממקור משחת הזה יצאו המכחישי� , השמי� חש" לאור ואור לחש", "הנבוני� נגד פניה�"
וכ� תוכל להוציא ממשנה זו טעמי� לכל מה  ".א� אי� דעת אי� בינה"כי , ובדבר קדשו' בה

ונקל להבי� , ומה ששנו בשכר שומרי תורה ואוהביה, ק זה על עוזבי תורהשדברו התנאי� בפר
 .ולכ� לא נארי" עוד

לעיל שנה רבי נחוניא ב� הקנה  .'וכו "הוא היה אומר כל שחכמתו מרובה ממעשיו"
וכל שחכמתו מרובה ממעשיו אי� חכמתו , כל שמעשיו מרובי� מחכמתו חכמתו מתקיימת"

משו�  ".מתלמודו"או  "מתורתו"ולא תני מרובי�  "חכמתו"ופירשנו דנקט , "מתקיימת
ובהא קא , כוללת חקי התורה וטעמיה ודברי שכל ובינה המטעימי� חקותיה לנפש "חכמה"ד

היינו שעושה כתלמודו אפילו דברי� שאינו מוצא בה� טוב  "מחכמתו"שמעשיו מרובי� , מיירי
כ חכמתו "ועי, � דברי אלהי� חיי�לפי שה' ומקיי� אות� בנפש חפצה ביראת ה, טע� בשכלו

אבל א� חכמתו מרובה ממעשיו  .לא יתבלבל, כי בעבור שלבו טהור מדרכי היצר .מתקיימת
קשה עליו המעשה ויצרו , והשכיל עליה� וישרי� בעיניו, שאפילו בדברי� המשמחי� לבו

. ד בעיניושבאחריתו לא יישרו עו, אינה מתקיימת "חכמתו"אפילו , מתגבר עליו ועובר עליה�
וכמו שפירשנו למעלה שא� אינו , "א� אי� יראה אי� חכמה"יפה שנה  ,ולפי שהדבר כ� הוא

כי היראה היא המוסר  .ג� כ� אי� חכמתו כלו�, לכו� את יצרו ולעשות כחכמתו' ירא את ה
וא� אי� יראה להשמר , "מוסר חכמה' יראת ה" )לג, טו משלי(כדכתיב , שיעשה כפי חכמתו

, סו� סו� תשחת ג� יופי חכמתו, ילו תאמר שקבל חכמה ונפשו חפצה בהאפ, מעבירה
 .וכדאפרש

  "שכל, בינה, חכמה"הגדרות 

כלומר אמשול  .'וכו "הוא היה אומר כל שחכמתו מרובה ממעשיו למה הוא דומה"ועל זה שנה 
 .פ שהמעשה עיקר היינו לקבל עליה שכר"ואע, ל" משל למה תלויה החכמה במעשי� טובי�

 ?מה טע� לומר שא� אי� כשרו� מעשי� תתקלקל ג� החכמה המיושרת לדעתו ולבינתואבל 
ששנה  "חכמתו"וטר� אפרש אודיע שנית שמליצת . 'וכו "דומה לאיל� שענפיו מרובי�"ואמר ש

לפי , א ב� עזריה כוללת חקי התורה שלמד ג� מה שהשכיל והבי� בטעמיה�"נחוניא ור' ר
, אול� כבר אמרנו שהחכמה ה� חקי אלהי� ותורותיו ודרכיוו .שהשכל והבינה כלולי� בחכמה
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אלא יש באד� כח החכמה , ]בהוכחות[ ואי אפשר שיוציא� האד� מדעתו ולברר� במופתי�
 ".ג� נעול"וכמו שבארנו בספר , שבו יאסו� אלה החקי� והדרכי� מחוצה לו ויצייר� בנפשו

. בנפש שבה� ישכיל ויבי� מדעתו בדברי� שה� חוצה לו י�והשכל והבינה ה� כחות הנטוע
כ בדברי הבל ובנכליות ומרמה וימציא תחבולות "פ שבכחות הללו יוכל להשכיל ולהבי� ג"ואע

 "איש שכל" "נבו�"או  "מבי�" "משכיל"הנה לא יתארו את האד� בלשו� הקודש בתאר , רעות
ספרי הקודש הנחת תוארי� הללו ולא תמצא בכל  .בהשתמשו בה� לרעה "איש תבונות"או 

ומשתמש בשכלו ובבינתו להבי� ביראת , רק על מי שאס� תחלה חקי החכמה ונוהג בדרכיה�
שכל רב ובינה גדולה להשכיל באמת ] באד�[שבהיות בו , ובמליצות התורה והחכמי� .'ה

אי� בו שכל וא�  .וכיוצא "נבו�"או  "מבי�", "משכיל"יתארוהו בתאר , נות הנכונותוולהבי� הכו
 "מבי�" "משכיל"לא יתואר בתאר , פ שאס� חקי החכמה ונוהג בדרכיה�"אע, רב ובינה גדולה

ובמעט , להורות שאס� אל נפשו חכמה ונוהג בדרכיה, "חכ�"אבל יתואר בתואר , "נבו�"או 
, כי בכל הנפשות נטועות כל הכחות .השכל והבינה שיש בו משתמש בדרכי החכמה

כי כח החכמה נטוע  .אבל נבדלות ברב ובמעט, בכלל� כח השכל והבינהו, וכדפרישית לעיל
 .ויכולי� כל אד� לקבל החכמה ולשמרה וללכת בדרכיה, ואי� איש נעדר ממנו, בכל הנפשות

שמעו מוסר " )לג, משלי ה(כמו , ומטע� זה תמצא שיזהירו נביאי הקודש את בני אד� שיחכמו
 .וכיוצא בזה "הול" את חכמי� יחכ�" )כ, יג משלי(, "לבי חכ� בני ושמח" )יא, כז משלי(, "וחכמו

יוכל לקבלה בכח , וא� חפ� להטות אז� אל החכמה, לפי שאי� הדבר תלוי רק בבחירת האד�
לפי שאיננו , "נבוני�"ו "מביני�"ולא תמצא שיזהירו את בני אד� שיהיו  .החכמה שבנפשו

ולפי שיסוד השכל  ?צירה מה יוכל לעשותכי מי שאי� בו כח שכל ובינה בי .מסור ביד כל אד�
, והנלוז מדרכי החכמה, יש שכל ובינה, ובהיות חכמה בנפש, בנו היא החכמה י�והבינה הנטוע

 "חכמה"על כ� כשיזכירו הנביאי� והחכמי� מלת , "בינה"או  "שכל"לא יתוארו כחותיו בתאר 
כי  .ויות על החכמהכוללי� מאס� החכמה ע� פעולות השכל והבינה הבנ, "חכ�"או תאר 

 . באמת כל שכל וכל בינה כלול בחכמה

  "לב"פירושה של מלת , בספר משלי וספרי החכמה

א ב� ער" אומר לב "ר"הנה בבבא  .ולהבי� עומק דברי משנתנו אני צרי" להודיע" עוד כלל גדול
� שה� ה, כולל השכל והבינה והערמה והפקחות וכיוצא שו� הקדשבל "לב"רמזנו שמלת , "טוב

ולפי שיש בכל  .שהיא הממשלה הרצונית הנטועה באד�, יועצי הלב המושל בכל כחות הנפש
אז , וכשה� נלוזי� מ� האמת לא יתארו� כתבי הקדש בשמות הללו, אד� כח שכל וכח בינה

בכל לב" ואל ' בטח אל ה" )ה, ג משלי(ומזה המי� , תמורת שכל ובינה "לב"ישתמשו במלת 
] עצמ"[הסר  ,פ שחקותיו נדמי� הפוכי� לדרכי שכל" ובינת""כלומר אע ".בינת" אל תשע�

וכאומר  .וככה רבי� בכתבי הקדש, ולא תשע� על בינת", היודע האמת' מעליה� ובטח אל ה
 משלי(וכ�  .ומרמה את שכל האד� ובינתו, כי יצר הלב רע, שכל" ובינת" מוטעי� מדרכי לב"

כלומר הנשע� על שכלו ובינתו  ".בחכמה הוא ימלט והול", לבו הוא כסילבוטח ב" )כו, כח
והול" בחכמה  ".ושלות כסילי� תאבד�" )לב, משלי א( .הוא איש כסיל, המוטעי� מדרכי לבו

ויתבאר ל" כל זה  .ואינו חושש למה שיורוהו שכלו ובינתו ימלט מכל רע', שנשע� על עצת ה
פ שבינתנו קצרה מהשיגה "שאע, מדברינו שאמרנו שהחכמה עליונה חקוקה מאדו� הכל יתבר"

וכל חק וחק , "אלהי� הבי� דרכה והוא ידע מקומה" )כג, איוב כח(הנה , לפי שאי� ק� לחכמה
וכדכתיב , כי לבינתו אי� ק� ואי� סו�, לבדו 'זולתי ה, עמוק עמוק מי ימצאנו בבינה ובהשכל

 "אני בינה לי גבורה" )די, משלי ח(והחכמה העליונה תתהלל  ".לו עצה ותבונה" )יג, איוב יב(
 'ולולא שהודיע ה .והחכמה יסוד�, ולכ� כל מה שישכיל ויבי� האד� כלול בחכמה .וכיוצא בזה

כל "ע "ועל זה שנה ראב .היה פעולת השכל והבינה הנטועה בה� לבטלה, החכמה לבני אד�
  ".?שחכמתו מרובה ממעשיו למה הוא דומה

  השאי� בכחו של האד� להשתמש ב" בינה"יש 

 ,כי לפי שבמשנה ראשונה שנה דר" אר� ותורה, י הזהוהומה מאד נפלאו דברי התנא האל
ושמא תאמר  .והא בלא הא לא סגי, ומשמע שהאד� יאחוז בכל�, דעת ובינה, יראה וחכמה

ר" ומי האיש החפ� חיי� יבוא וילמוד דרכי ד, בשלמא תורה ודר" אר� מסורי� ביד האד�
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 משלי(כדכתיב , כי כח היראה נטוע בכל הנפשות, וכ� חכמה ויראה מסורי� לאד�, ותורה אר�

וכ� דעת  .וכדפרישית לעיל, וכ� כח החכמה נטוע בכל האד�, "לא בחרו' ויראת ה" )כט, א
וא� אי�  .מה שאי� כ� הבינה שהיא מתת אלהי�, המושכלות הראשונות נטועות בכל הנפשות

ואי� במעט הבינה שבו יכולת לדרוש ולתור בחכמה  ?יוכל לעשותבו שכל ובינה הרבה מה 
, וא� נמנע מה� ענוש יענש, וא� האד� חייב להבי� ולהשכיל .להשכיל ולהבי� תעלומותיה

ואי� , אמנ� אי� הדבר כ� ".?ומי יעלה השמי� ויקחה לנו ?מה זה עשה לי אלהי�"יאמר האד� 
ועיקר  .פ שבכח חכמי לב להבינ�"ואע, נתוהאד� חייב להבי� תעלומות הנשגבי� מדרכי בי

ולשמרה בכח השומר , שיסוד החכמה צדק ומשפט ומישרי�, הכל לאסו� אל נפשו החכמה
וא� הרגיל  ".לא המדרש עיקר אלא המעשה"ש, ולתק� כחות נפשו כפי תלמודו, הנטוע בו

קנה יומר תכל, ונאמר עליו שעשה את נפשו, "באמונתו יחיה"צדיק הוא , נפשו ללכת בחכמה
ור יהכתובה בתורה כע 'כי די לאד� בהיותו נשע� על חכמת ה .והכינה לאור באור החיי�

ושכרו הרבה , לכת בדרכי החכמהליכריח כחות נפשו להרגיל�  'ולכבוד ה, הנשע� על הפקח
וכל היו� משכיל ומבי� במליצות החכמה , פ" מי שהוא ביצירה איש שכל ומבי�יולה .מאד

אבל אינו מתק� כחות נפשו להרגיל עצמו , ורש בה� דברי� מתוקי� מדבשוטעמי התורה וד
פול יאלא שהוא נכו� ל, מלבד שאינו מקבל שכר על הדרישה, שיהיו מעשיו על פי החכמה

ואי� צור" לשכל , ולפי שהכל תלוי במעשה .ולא יעמדו לו שכלו ובינתו, בהשחתות עצומות
פ תהלי� "מליצה ע(תדע נאמנה , צותיו באמונת הלבלקבל מ' אלא יראת ה, ולבינה לעני� המעשה

שהרי כח היראה והחכמה , והכי� לכל אד� דר" החיי�, "ולא עולתה בו' כי ישר ה" )טז, צב
בינה והשכל ודאי שצרי" לעסוק ' ומי שחננו ה .ובה� יזכו לחיי עול�, נטועי� בכל אד�

וכ� כל אד� צרי" , "ל� משלו ת�"א איש ברתותא "וכדתני ר, בתעלומות התורה ולהתבונ� בה
 .ובלבד שיכוי� לבו לשמי� לעשות כחכמתו, להתבונ� כפי דרכי א� מעט וא� הרבה

  ושבי� מעשי� אל החכמה, יחס שבי� חכמה לבינה

ובהיות חכמתו  .מה את האד� לע� השדהיוד, המשיל משל של חכמה. "למה הוא דומה"
והנה יסודות החכמה שבלב  .מרובה ממעשיו דומה לאיל� ששרשיו מעוטי� וענפיו מרובי�

נמשלי� לענפיו המשתרגי� , והרכבות השכל והבינה, נמשלי� לשרשי האיל� שה� יסודותיו
ה� נעלמי� , כי יסודות החכמה שה� דרכי הנפש המושלי� בלב .ועולי� ומרבי� עלי� ופרחי�

ועד היכ� השתרשו דרכיו בלבו , ואי� אחד ממנו יודע מה בלבו של חברו .�מעיני האד
איל� גדול  �וכשרואי .ומכוסות מעיני הרואי� �ודומי� לשרשי האיל� שה� באר .וכדאפרש

ואי� כ� השכל והבינה ופעולותיה�  .למראה אינ� יודעי� א� העמיקו שרשיו מתחת א� לא
, כי ה� נשמעי� לאז� ומשמחות לב, לבני אד� נודעות, בענייני ההשגות וטעמי הדברי�

ודומי� לענפי האיל� כשה� , ושומעי דבריו יודו שהמדבר הוא בעל שכל גדול ובעל בינה רחבה
, וכמו האיל� ששרשיו מעוטי�. וה� נגלי� לכל והבריות נהני� מה�, רבי� נושאי� עלי� ופרחי�
אפשר שישלחו ענפי� רבי� , �פ ששרשי החכמה מעוטי"ככה אע, אפשר שישלח ענפי� רבי�

וכמו שהאיל� בהיותו נטוע באדמה . "נאה דורש ואינו נאה מקיי�"וכעני� , של שכל ובינה
שרשיו , וע באר� מלחה וחרבהטוא� נ, ירבו שרשיו ויתחזקו באר�, טובה על יובל מי�

 אז, א� אדמת הנפש מתוקנת על מי התורה והיראה, כ� הוא איל� החכמה .מעטי� וחלושי�
תהיינה ', וא� אי� הנפש מתוקנת ביראת ה .תשלח החכמה שרשיה בלב וירבו ויעצמו בו

יאהב חכמתו , פ שכל זמ� שלבו שקט ואי� היצר נלח� בו"ואע .שרשי החכמה מעטי� וחלשי�
ועל זה . הנה כשיגבר יצרו יעזבנה, ]סופית מנוקדת קמ�' ה: הערת המגיה[ ויעשה כמעשה

כלומר , רוח בא ועוקרתו והופכתו על פניו, טי� וענפיו מרובי�אמר כמו האיל� ששרשיו מעו
אבל  .בשרשיו המעטי� ]למרות היותו[ )ג�(כל זמ� שהאויר שקט יעמוד האיל� על מקומו 

רשיו שהאחד ש, לפי ששתיה� לרע לו, כשהרוח עולה וסוער בו אז יעקר ויפול ויהפ" על פניו
וה� עצמ� גורמי� , והרוח נאחז בה� הרבהוהשני שענפיו מרובי� , מעוטי� ונוחי� להעקר

יעקור , כל רוח שיעלה על לבו ויסערנו, ככה בהיות שרשי החכמה מעוטי� .לעקור השרשי�
 . איל� החכמה ויהפכנו על פניו
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ה "וכמו שיתבאר בעז, כי הרוח מתפשט בכל דר" ודר" מדרכי נפשו, וזה הרוח הוא רוח האד�
בדר"  ל דר" משלע, וכשיתפשט בדר" אחד לבד ".חמאד מאד הוי שפל רו"בבבא ' רק דבפ

דיו לעקור שרשי החכמה , או הכבוד וכיוצא, או בדר" הקנאה, או בדר" התאוה, הגאוה
והדבר מפורס� שג� מדה רעה אחת  .לפי שהרוח הזה חזק ממנו, החלשי� הנטועי� בלב

חכמה ומלבד שתעקור שרשי ה .להותוכל להשחית הנפש כ, המושלת בחזקה בלב האד�
, ויעשה להפ" מ� החכמה, ולא יעמדו לנגד הרוח הסוער במדות ההפוכי� לה�, החלשי� בלב

ולכ� בהעקר השרשי� יפלו  .כי השרש עיקר הכל, אלא שבנפול היסוד יפול הקיר הבנוי עליו
, עתה שיעמיק בחטאי�, ותחת שקוד� לכ� היה נאה דורש .ג� הענפי� שה� דברי שכל ובינה

ולסו� יגיע  .ישתמש בשכלו לקיי� דברי כזב ושוא להתיר לעצמו הרצועה להקל מעליו פחדו
, החולקי� על האמת בטענות שוא "החכמי� בעיניה� והנבוני� נגד פניה�"להיות מכלל 

כי הרוח העולה גור� שיטיל ספקות וערעורי� בטוב , ומעיזי� פניה� נגד הדעת הנטועה בה�
ודומה ממש  .יפר תורה ומצוה, תת�יומיד שיתחיל להסתפק באמ, הטעמי� שמצא בשכלו

, שהענפי� עצמ� מסייעי� לעקירת שרשיה�, לאיל� ששרשיו מעוטי� וענפיו מרובי�
העז איש רשע " )כט, משלי כא(כדר" , ועל זה תפס המליצה והופכתו על פניו. פירשתי לעילוכד

 ).ב טז"ב(ל "וכדר" אמר� ז, ה"וש� יתבאר בעז, "ועז פני� לגיהנ�" )ה, אבות(וכדתנ�  ".בפניו
  ".הפ" הקערה על פיה"

מי שמעשיו ואמנ� . שכשיעקרו שרשי חכמתו יהפ" ג� על פניו, הנמשל דומה למשל כי נמיוה
שאפילו כל הרוחות שבעול� ", דומה לאיל� שענפיו מעוטי� ושרשיו מרובי�, מרובי� מחכמתו

כי , וכדפירשתי לעיל שעושה בכל דבר כתלמודו, "באות ונושבות בו אינ� מזיזי� אותו ממקומו
ואפילו בדברי� שאינו מוצא  ".ובמצותיו חפ� מאד' איש ירא את ה" )א, פ תהלי� קיב"ע(הוא 

ואי� צרי" לומר בדברי�  ,לעשות כמצותיו' נשע� על דבר ה, ה� טוב טע� בשכלו ובבינתוב
ושתיה� לטובת , דומה ממש לאיל� ששרשיו מרובי� וענפיו מעוטי�] והוא[ .שדעתו מכרעת�

ואי� הרוח נאחז בה� כל , והשני שענפיו מעוטי� .האחד ששרשיו חזקי� וקשי� להעקר .האיל�
אי� צרי" לומר שאינ� עוקרי� אותו , שבעול� אינ� מזיזי� אותו ממקומוולכ� כל הרוחות , כ"

שאי� ג� אחד משרשיו זז , אלא שאינ� מזיזי� אותו כלל ממקומו, מכל וכל להפו" אותו על פניו
ושרשי חכמתו חזקי� בלבו מאד ועושה בשמחה ', וכ� זה שהכי� לבבו ביראת ה .ממקומו

שכל הרוחות העולות בלבו מכל כחותיו  :ה� לטובההרי שתי, אפילו מה שסותר דר" בינתו
וכ� לא יסתייעו הרוחות בענפיו להטיל ספקות , הנפשיות אינ� יכולי� לעקור שרשיו החזקי�
כי ענפיו מעוטי� ואינ� חשובי� בעיניו להשע� , וערעורי� בטעמי� שהפיק בשכלו ובבינתו

נראה באמת פירוש המשל כ" . שהרי עושה אפילו דברי� הסותרי� דרכי בינתו, עליה�
 .וכדאפרש, אליעזר לראיה' וכ� יתפרשו המקראות שהביא ר, והנמשל

לא  "שחכמתו מרובה ממעשיו"מייתי ראיה דכל . )ה, ירמיה יז(' וגו "שנאמר ארור הגבר"
ואפילו על חכמתו ידבר זרות וכמו  ,שסופו להיות נהפ" על פניו, תעמודנה חכמתו ומעשיו

, ומה שלא השכיל לא חפ� בו ,זה לפי שנשע� מתחלה על שכלו החסרוכל  .שפירשנו למעלה
כלומר ארור הגבר  ".ארור הגבר אשר יבטח באד� וש� בשר זרועו" )ש�(ועלה קאמר קרא 

אלא נשע� על , ואינו עושה מצותיו בעבור שה� דברי אלהי� חיי�', שאינו נשע� על דבר ה
וכדסיי� , שמשי� תקפו ומשענתו על שכל בשר וד�, "ש� בשר זרועו"והיינו , דעתו ובינתו

ושנעלמה דר" החכמה , לדעת כי הוא הבי� דרכה' שאינו סומ" ובוטח בה, "יסור לבו' ומ� ה"
וכמו שבארנו למעלה שבכל מקו�  .שהוא השכל והבינה, "לבו"ולכ� אמר , מעי� כל חי

ושלמה אמר על זה , "לב"שהכחות הללו שוגי� ותועי� ואינ� משיגי� הדברי� ה� קרויי� 
כלומר ג� בדברי� שאתה שוגה בה� , "בכל לב" ואל בינת" אל תשע�' בטח אל ה" )ה, משלי ג(

 ".ואל בינת" אל תשע�", שהוא המבי� באמת' השל" לב" מנגד ובטח אל ה, ונראי� ל" הפוכי�
' עו ומ� הארור הגבר אשר יבטח באד� וש� בשר זרו" )ה, זירמיה י(ועל הנוהג להיפ" אמר פה 

והיה כערער בערבה ולא יראה כי יבוא טוב ושכ� חררי� במדבר " )ו, יז(ואמר עוד , "יסור לבו
כלומר שיקרה לאיש כזה כמקרה אשר יקרה לע� ערער העומד בערבה , "אר� מלחה ולא תשב



ן   ו נ ב ל ן  י  261  י

שרשיו רפי� וענפיו מרובי� ורוח בא ועוקרתו  ,שהיותו בערבה לא מקו� יבלי מי�, ושוחה
הנה טר� , פ שענפיו מרובי� והיו נושאי� פרי"ולכ� אע .על פניו כדתני תנא דיד� והופכתו

הוא הפרי שהוא  "טוב"ו, "ולא יראה כי יבא טוב"וזהו שאמר , יבשילו כבר נעקר ונהפ" על פניו
שאחרי העקרו מ� , וכ� לא יצלח לכל, והערער הזה לא יארי" לעמוד עד שירא� .טוב האיל�

כי לא ישאוהו בני אד� , וש� ישאר, לחלוחית מ� האר� ייחר וייבשהאר� ולא יקבל עוד 
לא  ,כי עמד בערבה ושוחה, להיות להיסק בעודו רענ� ולח טר� ייחר] בחול�' ו[פלו יממקו� נ

, "ושכ� חררי� במדבר אר� מלחה ולא תשב"ועל זה אמר  .מקו� יישוב בני אד� שיקחוהו
רוח בא ועוקר , "'הגבר אשר יסור לבו מה"וכ�  .כלומר לפי שנפל באר� לא תשב ישכו� חררי�

, ישעיה ג(כדר" , יראה כשרו� מעשי� שהוא טוב החכמהולא , שרשי חכמתו והופ" אותו על פניו

כבר עקרתו , לפי שטר� יגיע לעשות טוב". אמרו צדיק כי טוב כי פרי מעלליה� יאכלו" )ו
לפי , יהנו עוד בני אד� אפילו משכלו ומבינתויכי לא , ואחר שנעקר לא יצליח לכל, הרוח

 . שנהפ" על פניו ומקיי� עתה דברי� שאי� דעת בני אד� סובלת�

  "הרוח בא ועוקרתו"הנמשל של 

, "מבטחו' והיה ה' ברו" הגבר אשר יבטח בה" )ז, ירמיה יז(ועל מי שמעשיו מרובי� מחכמתו אמר 
המבי� דר" ' ובוטח בה, וכי� מדרכי לבופ שה� הפ"ועושה מצותיו אע' כלומר זה שירא את ה

ברו" , "בכל לב" ואל בינת" אל תשע�' בטח אל ה" )ה, משלי ג(וזה ממש כדברי שלמה , החכמה
פ שאי� בו שכל ובינה הרבה להשע� עליה� ושימציאו לו טעמי הדברי� "והנה אע .'הוא לה

, )ג, פ תהלי� כ"ע( ו מקדשה יעזרנ"כי הוא ב, מבטחו' אלא והיה ה, אי� בכ" כלו� ,לחזק לבבו
 .וית� עוז בנפשו וישתרשו בו דרכי החכמה יותר ויותר עד שתהיינה כמסמרות נטועי� בלבו

ולא יראה כי  ,והיה כע� שתול על פלגי מי� ועל יובל ישלח שרשיו" )ח, ירמיה יז(ואמר עוד 
ילו לע� המש ".יבוא חו� והיה עלהו רענ� ובשנת בצורת לא ידאג ולא ימיש מעשות פרי

 .וג� שרשיו מתפשטי� תחת האר� עד מקו� יבלי מי� שיונקי� מה� תמיד, השתול על מי�
והנה יש לאיל� שתי . ולכ� אפילו כל הרוחות באות ונושבות בו אינ� מזיזי� אותו ממקומו

כי , ולא יצלח ולא יעשה פרי אפילו בשנה טובה וגשומה, בהיות שרשיו מעטי� ,תהאח .סכנות
שג� בהיות שרשיו  ,והשניה .רוח בא ועוקרתו והופכתו על פניו, פיו פריה�טר� ישאו ענ

ולא , או שנת בצורת ואי� מטר על האר� ;יקרה לפעמי� חו� גדול וייבשו עליו ופרחיו, מרובי�
וג� , כששרשי חכמתו מעוטי� רוח בא ועוקרתו והופכתו על פניו, וכ� הנמשל באד�. ישא פרי

הרחק "וכההיא דתנ�  .שיתבלבל בדעותיו ויכנסו בו דעות זרות אפשר, בי�רא� שרשי חכמתו 
, וכ� לפעמי� תקצר יד בינתו מהבי� דר" המעשה בכל דבר. פרישית הת�דוכ "משכ� רע

בכל דרכי" " )ו, משלי ג(שעל זה אמר שלמה , "וכל מעשי" יהיו לש� שמי�"וכדפירשתי בבבא 
ולכ� , הארחות קשי� להבי�, פ שהדרכי� ידועי�"ופירשנו שאע ".דעהו והוא יישר ארחותי"

כי ית� ב" עצה טובה שתעשה , ה יישר ארחותי""וכשתעשה כ� הוא ב, "בכל דרכי" דעהו"אמר 
בכל לב" ואל בינת" ' בטח אל ה" )ה, משלי ג(ומטע� זה עצמו סמכו למקרא  .בכל דבר כהלכה

ומרוב דאגה וצרה לא יוכל לעסוק בתורה  ,או שתקראנה לו צרות רבות ורעות. "אל תשע�
וכההיא , "נותני� עליו עול מלכות ועול דר" אר�"וכההיא דתנ� , ולעשות הפעולות הנכבדות

וכדפירש הת� בקונטרס , "אונסומחמת הזהרו בזק� ששכח תלמודו " ):ברכות ח(דאמרינ� 
כ� , ר יורד מ� השמי�והנה כמו שהגש� והמט. ר ינאי"דוסתאי ב' והבאנו דבריו במשנתו של ר

ועל זה אמר כמו האיל� השתול  .י הנלוה לאד� צדיק לעזרו בדרכיווהנמשל אליו העזר האל
כי ג� החו� לא יזיק לעליו , לא יראה כי יבוא חו�, ומשלח שרשיו על יבלי מי�, על מי�
וכל עצי השדה לא , ואפילו בשנת בצורת שאי� גש� ומטר, אלא והיה עלהו רענ�, ולפרחיו

מלבד שלא ', ככה האיש אשר יבטח בה. הוא לא ידאג ולא ימיש מעשות פרי, יתנו פרי�
ויהיה עלהו , אלא ג� מ� החו� ואש זרה המבלבל שכלו ובינתו לא ידאג, יסערנו הרוח ממקומו

וה� מקרי הזמ�  ,וכ� משנת בצורת .והבריות נהני� ממנו, כי יהיה תמיד נאה דורש, רענ�
שיהיה תמיד רוד� , כי לא ימיש מעשות פרי .לא ידאג ,עיני בני אד�ומשלחת הצרות המכלות 

עליו ליישר ארחותיו ולהופיע עליו אור ' לפי שעיני ה .שה� פרי החכמה, צדקה וכשרו� מעשי�
 . ולהיות מג� בעדו להצילו מרע ומכל צרה, שכל ובינה ממרומי�
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  בשני אופני� , יצר הרע

שאוהב טוב וחפ�  ,האחד .ר" הטוב על שתי דרכי�וממה שאמרנו תבי� כי לב האד� סר מד
שיצרו משתמש בשכלו ובבינתו לדמות  ,והשני .אלא שיצרו גובר עליו וכופהו לעבור, חכמה

עקוב " )י(ט, ירמיה יז(ועל שתי אלה סמ" הנביא ואמר  .על טוב רע ועל רע טוב בטענות של הבל
כליות לתת לאיש כדרכיו וכפרי חוקר לב ובוח� ' אני ה ?הלב מכל ואנוש הוא מי ידענו

וכלומר הלב  .שהוא כמו מרמה, "ויעקבני זה פעמי�" )לו, ראשית כזב(ומלת עקוב כמו  ".מעלליו
רוח , משל כשיעבור עליו רוח זנוני� ל דר"ע .מרומה מכל רוח ורוח העולה עליו מאחד הכחות

וכ� . יטעה ג� השכל והבינה להסכי� על הרעה ויאמר על טוב רע, רוח גאוה וכיוצא, קנאה
והוא החולי הגובר , "מכתי אנושה מאנה הרפאו" )יח, ירמיה טו(כמו  "אנוש"ומלת , "אנוש הוא"

אנוש וחולה לא יוכל קו� הלב , וכ� היצר כשגובר על הלב .על האד� שלא יוכל לעמוד לפניו
כי רוח בא , לא תעמוד לו חכמתו, פ שיש בו שכל ובינה הרבה ונאה דורש"אע י כ�"וע, לפניו

ואי� בנו , כלומר מי מבני אד� ידע זאת ".?מי ידענו"אבל  .ולפעמי� תהפכנו על פניו, ועוקרתו
 'זולתי ה, רשו בלבוועד כמה שרשי החכמה השת, "קרב איש ולב עמוק" )ז, תהלי� סד(כח להבי� 

וכמו , "חוקר לב ובוח� כליות' אני ה" )י, ירמיה יז(וכאמרו  .לבדו יודע לבב כל בני האד�
, לתת לאיש כדרכיו וכפרי מעלליו, משל� גמול לכל אחד' ואני ה ".הכל צפוי"שפירשנו בבבא 

, הרשעה וכפי מעלליו שה� פרי החכמה ופרי, א� טובי� א� רעי�, כפי דרכיו המושלי� בלבו
והיא ערוכה לעומת , כ" נראה לי בפירוש המשנה היקרה הזאת. ועל פיה� אשיב גמול לה�

ג� , חכמה דפ שלמ"שאע, "א� אי� יראה אי� חכמה"כי , היראה] היא[הראשונה שעיקר הכל 
תהיה , כשאי� בו יראה לכו� יצרו להשליט דרכי החכמה בנפשו, משכיל ומבי� בטעמי הדברי�

 .ולא יצלח לכל, ורוח בא ועוקר איל� החכמה מלבו והופכו על פניו, מעשיוחכמתו מרובה מ
ותהיינה מעשיו , והיא תשלח שרשיה בקרב לבו, יקבל החכמה באמת, ובהיות בו יראה
  .וכדפירשתי לעיל, ויזכה ג� כ� לבינה ודעת, מרובי� מחכמתו
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  משנה יח
ן ִחְסָמא אֹוֵמר י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ה, ַרּבִ ין ּוִפְתֵחי ִנּדָ קּופֹות . ֵהן ֵהן ּגּוֵפי ֲהָלכֹות, ִקּנִ ּתְ

ְטְרָיאֹות ָראֹות ַלָחְכָמה, ְוִגּמַ ְרּפְ   : ּפַ

  "חכמה"הגדרה מדויקת של המלה 

אליעזר ב� ' חת� רבינו דברי הפרק הזה במשנתו של ר. "רבי אליעזר בן חסמא אומר"
להודיע שחייב האד� להכניס דברי , "על התורה"לפי שכל דברי הפרק היו בשביל , חסמא

יוכל לחוקק ' כי מי מבלעדי ה .התורה בלבו לפי שה� דברי אלהי� חיי� ודרכי החכמה הגמורה
לא , והיא תעלומה מבני אד�, )כג, וב כחפ אי"ע( והוא לבדו הבי� דרכה וידע מקומה ?דברי חכמה

ולכ� צרי" שתקד� לה  .וג� כל דרכיה ה� נגד טבע יצר לבו, ימצאוה במופתי הבינה והדעת
במקומות מפרק ] כי[והואיל  .ע"וכדפרישית במשנת ראב, "א� אי� יראה אי� חכמה"ו, היראה

כל שיראת חטאו קודמת חנינא ב� דוסא ששנה ' כמו במשניותיו של ר, "חכמה"זה נזכר לשו� 
ושמא יטעו בני , ע"וכ� במשניותיו של ראב', וכל שמעשיו מרובי� מחכמתו וכו' לחכמתו וכו

כמו , ומוציא� מדעתו, נופל על דברי� שמבי� האד� בשכלו ובינתו "חכמה"אד� לומר שה
להכי  .חכמת הטבע ומה שאחר הטבע ,חכמת המספר וחכמת המדידה וחכמת תכונת השמי�

שאי� לשו� , "ג� נעול"א לקבוע הכלל הגדול שיסדנו בספר מאליעזר ב� חס' מלתא דרמייתי 
סת� שבכל המקרא ודברי חכמי� נופל אלא על חכמת המנהגי� שה� דברי השתי  "חכמה"

, כמו הטומאות והטהרות, שיש בכל עני� מה� שתי דרכי� במציאות, פ"שבכתב ושבע ,תורות
, הנדיבות והכילות, הגאוה והענוה, האכילה והצו� ,המנוחה והעבודה, מה והפרישותיהז

שהדר" הנכו� בכל אחד מה� שהאד� צרי" ללכת בו הוא  .וכל כיוצא בה�, הרחמי� והאכזריות
מה שאי� כ� כל הדברי�  ".דר" הרשעה"או  "דר" סכלות"והדר" השני הוא , "דר" החכמה"

אלא דברי , "חכמה"איננו בכלל ה, ואי� בה� במציאות רק דר" אחד, שאינ� תלויי� במנהגי�
ובכלל זה כל הידיעות שזכרנו למעלה כמו חכמת המספר והמדידה ותכונת  ".בינה ודעת"

 ל דר"ע .שאי� בכל דבר מה� שתי דרכי� במציאות, השמי� וחכמת הטבע וחכמת האלהות
אי� בזה אלא דר" אחד , על גבה� מ� האר�, על גודל הירח, שנעמוד על גודל השמשמשל 

שא� גבה . אלא מדמה שוא, מצוי במציאותפ" איננו על דר" יוכל החושב לה .שהוא האמת
וא� . המרבה והממעיט מס" זה חושב שוא, השמש באמת על דר" משל אל� אלפי� פרסאות

 .כלל אלא מדמה מה שאינו ישנולהיפ" איננו על דר" החושב , אור הירח נאצל עליו מ� השמש
  .אלא דר" אחד לבד, כ אי� בכל אלו הדברי� דרכי� רבי� שיוכל האד� ללכת בה�"וא

תמיד השאלה , וכול� נמצאי� במציאות, מה שאי� כ� במנהגי� שיש דרכי� רבי� בכל דבר
, כי הוא הבי� דר" החכמה .שמו ר"ותהיה המענה בדר" שחקק אדו� הכל יתב "?באיזו דר" נל""

פ שיש "כלומר אע ".והלכת בדרכיו" )ט, דברי� כח(ועל עני� זה כתוב בתורה , והוא ידע מקומה
 ר"אלא והלכת בדרכיו שהוא יתב, אי� ביד" לבור ל" דר" שתרצה, לפני" בכל דבר דרכי� רבי�

הגי התורה חקותיה ועל דר" זה נקראי� כל מנ .)ו, דברי� ח( ושצוה לנו לנהוג בה�, נוהג בה�
וכ� על המחלוקת שבי� חכמי ישראל  .לפי שה� הדרכי� שיל" בה� האד�, "הלכות"ומשפטיה 

כלומר הדר" הנכו� שיל" , "הלכה כפלוני"מנהג� לומר , אי" משפט המעשה בדבר מ� הדברי�
ני� יק"וזהו ששנה תנא דיד�  .לא כדברי החולק עליו ,בו האד� בדבר זה הוא כדברי פלוני

שה� , ובדיני נדה, ני�יכלומר המנהגי� שינהג האד� בדיני הק, "תחי נדה ה� ה� גופי הלכותופ
 .והדרכי� הקבועי� שיל" בה� האד�, ה� ה� גופי הלכות, מחקי התורה שיש בה� דרכי� רבי�

 "ני� ופתחי נדהיק"ונקט  .והוא הדי� כל חקי התורה ומשפטיה ה� גופי הלכות ודרכי החכמה
וה� החכמה , כמו עיקרי הלכות החכמה, "גופי הלכות"ו .וכדאפרש בשלהי מתניתי�, לרבותא

 .ומה שעל גופו ואצלו טפל לגופו, כמו גו� האד� שהוא עיקר .לא דברי� טפלי� לחכמה, ממש
 .ני� ופתחי נדה ודומיה� ה� גופי החכמהיכ ק"וא



ן  264 ו נ ב ל ן  י   י

  ולא חכמה, ה� סוג של בינה, תקופות וגימטריאות

ותקופתו על " )ז, תהלי� יט(כמו , תקופת הכוכבי� במסילותיה�. "וגמטריאות תקופות"
שהיא חכמת , וכ� גמטריאות ,והיא חכמת התכונה ,"תקופת השנה" )כב, שמות לד(וכ� , "קצות�

וכמו שאמרנו , "הלכות" �לפי שאי� בה, המדידה הנקראת בלשו� יו� גיאמיטריא אינ� חכמה
וה� ה� דברי בינות שיעמוד  .וכל הסותר הוא שוא ואפס, חדשאי� בכל דבר מה� אלא דר" א

מודיות ישכל החכמות הל, "א� אי� דעת אי� בינה"וכדפירשתי בבבא , האד� עליה� מדעתו
ומדהנ"  ".פרפראות לחכמה] "רק[אבל ה� , בנויות על המושכלות הראשונות הנטועות בדעת

מיהו לא תני ברישא קני� ופתחי  .הני� ופתחי נדה ה� החכמישמע מינה דק "פרפראות] "ה�[
ותקופות וגמטריאות , משו� דבעי לאשמועינ� טע� הדבר למה אלו חכמה, "גופי החכמה"נדה 

ני� ובפתחי יוכיו� דבק, לפי שבכל דבר חכמה צרי" שיהיו הלכות כדפירשתי לעיל .אינ� חכמה
והאי דנקט . "גופי הלכות"תני ה� ה�  ו� הכיומש, ממילא ידעינ� שה� חכמה, נדה איכא הלכות

יסודי ' הל( "כס� משנה"ל ב"ק זצ"ראיתי להרב מהרי, טפי משאר ההלכות "ני� ופתחי נדהיק"

ופתחי , ני� שערכ� דבר מועטיפ שק"שפירש שהודיענו אע )ש שינויי לשונו"עיי', סו� פרק ד, התורה
, רות השמי�הר ומאוומדברי� על עצ� השמי� לט "תקופות"ונגד זה , נדה מאוס ומגונה

ני� ופתחי יהנה ק, שתלוי� בה� חשבונות המלכי� ומדידת המדינות, ערכ� רב "גימטריאות"ו
מטריאות אינ� רק יותקופות וג, ב"את האד� לחיי העוה �נדה ה� גופי הלכות ומביאי

 . וזה הפירוש מתוק מכל הפירושי� שנאמרו על זה. פרפראות לחכמה

  'כדי להשיג על ידיה� יראת ה, תתועלת שיש בלימוד החכמות הלימודיו

א יו� "וי, ימי נדה' כמו ז, ואני מוסי� לומר דנקט הני לפי שאי� דעתו של אד� משגת בה� דבר
ני� לטהרת� אחרי ימי ספירת� יוכ� יולדת וזב וזבה ומצורע שצריכי� להביא ק, שבי� נדה לנדה

וכל אלו חקי�  .בקדשי�ואי� כ� שאר הטמאי� שטובלי� וכשהעריב שמש� אוכלי� , וטבילת�
הנדה , כי יש כרת על שתיה�, וה� גופי תורה ועיקרי� גדולי� שבהלכות החכמה, גמורי�

ונגד זה תקופות  .ומחוסר כפורי� שאכל קדש או בא אל המקדש ג� הוא בכרת, בכרת
שהרי קהל , נכוחי� למבי� וישרי� למוצאי דעת ואינ� הלכות, וגמטריאות שה� דברי בינה

בה� המנהגי� שיצרו של אד� מסיתו  �ועל ההלכות שתלויי .יבינו בה� על דר" אחדהנבוני� 
לא על דברי בינה ודעת כשנלוז מ� , יקבל עליה� שכר' לעבור עליה� כשיקיימ� ביראת ה

 "ראה נתתי לפני" את החיי� ואת הטוב ואת המות ואת הרע" )טו, דברי� ל(וכדכתיב , החכמה
במנהגי� שה�  �למדנו שחיי האד� תלויי .'וגו "בחיי� למע� תחיהובחרת " )יט, דברי� ל(' וגו

מיהו  ".והודעת לה� את הדר" ילכו בה ואת המעשה אשר יעשו�" )כ, שמות יח(ונאמר , בבחירתו
שעל , כלומר ראוי לאד� שיעסוק בה� וידע�, "תקופות וגמטריאות ה� פרפראות לחכמה"

שכבר רמזנו , "פרפראות"ומה נכבד המשל שהמשיל� ל. ותורותיו 'ידיה� יקרב לנפשו חקי ה
ובכלי זה תלויי� חיי האד� כי , שכח החכמה נמשל לחוש הטע� "א אומר עי� טובה"ר"בבבא 

אשר יעשה אות� " )ח, ויקרא יח(כדכתיב , וכ� בחכמה תלויי� חיי הנפש .צרי" לאכול ולשתות
וכמו שהודענו , מה ללח� ולכל תנובה טובהולכ� בכל המקרא נמשלה החכ ".האד� וחי בה�

ג� פירשנו ש� משל של יות� ב� ירובעל שאמר במענה  ".ג� נעול" פרבפתיחתנו הראשונה לס
והלח� הוא עיקר חיי  .'וגו "?החדלתי את מתקי ואת תנובתי הטובה" )יא, שופטי� ט(התאנה 

�ועל כ� יאכל האד� עמו , י"אלא שהלח� לבדו אינו ערב לח, ולכ� כל סעודה קרוייה לח�, הגו
ובכל זאת הלח� עיקר  .בה� את הפת ולהמתיקו לחכו ]ללפת[כל מיני תבשילי� לפרפר 

אלא בעבור שאי� , חקי התורה והלכותיה ה� העיקר וה� חיי הנפש, וכ� הוא בנמשל, החיי�
ג� אינ� ערבי� לנפשו בעבור שה� הפוכי� , דרכי החכמה מתבררי� לאד� במופתי הדעת

צרי" האד� לעשות , אלעזר ב� עזריה' וכדפרישית לעיל במשנת ר, תו ומיצר לבבומתאו
' שבהיותו ירא את ה, ה� ה� הפרפראות' ודברי יראת ה .להמתיקה לנפשו, פרפראות לחכמתו

א� אי� "וכדפרישית בבבא , ישמח לבו לקבל דבריו ולעשות�, ומבי� בכבודו ובמעשיו הגדולי�
וכמאמר התורה אצל , ה"היא להבי� בגדולותיו של מקו� ב' את הולפי שיר ".יראה אי� חכמה

ראוי לאד� , "י" השמי� ושמי השמי� האר� וכל אשר בהוהאל' ה� לה" )יד, דברי� י(היראה 
אז ישתומ� ויבהל על , מודיות לדעת תכונת השמי� ומדת האר� באמתישיבי� בחכמות הל



ן   ו נ ב ל ן  י  265  י

ויתברר לו שהוא החכ� , וצר בראשיתויכיר מעט מחכמתו של י', המעשה הגדול אשר עשה ה
תקופות "והיינו , וה לבני אד� ולא יהרהר עליה�יויכנע מחקי תורתו ומשפטיו שצ, באמת

 .כלומר שממתיקי� דרכי החכמה לנפש, ויפה שנה שה� פרפראות לחכמה ".וגמטריאות
י ישראל אשר מסר והשכשיראה כי נוטה שמי� ויוסד אר� בחכמה בתבונה ובדעת הוא אל

 ,וא� ריק הוא .�רישיידע בכל לב שחכמת התורה נפלאה ושכל דבריה צדק ומ, תורה לעמו
רמי�  'שהרי נתברר לו שמעשי ה, יו היודע סוד החכמהוהישע� ויבטח באל, ]הוא ריק[ מדעתו

ברו" הגבר " )ז, ירמיה יז(וכדכתיב , ומה� ידו� לכל דברי התורה וחקותיה .ונפלאי� וטובי� מאד
ולא ישע� על בינתו ולא יהיה חכ� ' וכ� שלמה כשהזהיר האד� שיבטח בה ".'בהאשר יבטח 

בחכמה יסד אר� כונ� ' ה" )יט, משלי ג(הזכיר ', אבל יל" בדרכי התורה לפי שה� דבר ה, בעיניו
כלומר הרי ל" מופת על יושר דברי התורה כשתראה מעשה שמי� ואר�  .'וגו "שמי� בתבונה

היודע לחשב בתקופות ומזלות כל " ).שבת עה(והיינו דאמרינ� , שה� בחכמה ובתבונה ובדעת
ונביא אוכח להו  ".לא יביטו ומעשה ידיו לא ראו' עליו הכתוב אומר ואת פעל ה ,חושבואינו 

כי לא , לישראל שסרו מ� התורה ולא השגיחו על דבריה לפי שלא האמינו בצדקתה ובישרה
את עדי� נאמני� על יושר הכללי� שיסדנו ודברי המשנה הז .הביטו אל מעשה שמי� ואר�

וממה שפירשנו במשניות  .בספרי הקדש "חכמה"על הנחת לשונות של  "ג� נעול"בספרנו 
חקותיה והלכותיה דרכיה ] של[הפרק הזה התבאר שנשנו כול� על התורה ועל השמירה בלב 

  .לבאר וזהו מה שרצינו .וה� תורת הדרכי� והאמונות, ה� תורת המעשי�, ונתיבותיה

  ג סליק פרק
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  פרק רביעי

   משנה א
ן זֹוָמא אֹוֵמר ל ָאָדם, ֵאיֶזהּו ָחָכם, ּבֶ ּנֱֶאַמר , ַהּלֹוֵמד ִמּכָ ַדי , )תהלים קיט(ׂשֶ ל ְמַלּמְ ִמּכָ

י יָחה ּלִ י ֵעְדֹוֶתיָך ׂשִ י ּכִ ְלּתִ ּכַ ּנֱֶאַמר , ַהּכֹוֵבׂש ֶאת ִיְצרוֹ , ֵאיֶזהּו ִגּבֹור. ִהׂשְ , )משלי טז(ׂשֶ
רּוחֹו ִמּלֵכד ִעיר ל ּבְ ּבֹור ּומׂשֵ ִים ִמּגִ ֶחְלקוֹ . טֹוב ֶאֶרְך ַאּפַ ֵמַח ּבְ ָ יר ַהׂשּ , ֵאיֶזהּו ָעׂשִ

ֱאַמר  ּנֶ ֶריָך ְוטֹוב ָלךְ , )תהלים קכח(ׂשֶ י ֹתאֵכל ַאׂשְ יָך ּכִ ּפֶ ֶריךָ . ְיִגיַע ּכַ עֹוָלם ַהזֶּה, ַאׂשְ . ּבָ
א, וטֹוב ָלךְ  דֵאיֶזהּו ְמכֻ . ָלעֹוָלם ַהּבָ ִרּיֹות, ּבָ ד ֶאת ַהּבְ ֱאַמר , ַהְמַכּבֵ ּנֶ , )שמואל א ב(ׂשֶ

ד ּובַזי ֵיָקלוּ  ַדי ֲאַכּבֵ י ְמַכּבְ   : ּכִ

ות שבינו לבי� וה� עבודה במעשה המצ, הפרק הזה לעני� עבודה הוא שנוי. "בן זומא אומר"
 "ורהעל הת"וכמו ששנה שמעו� הצדיק ברישא , ת שבינו לבי� חברווה� במעשה המצו, קונו

כ� שנה רבינו הקדוש בפרק השלישי דברי התנאי� שדברו על שמירת , "על העבודה"והדר 
איזהו ] א[ותני שלשה דברי�  .ואחריו קבע פרק זה על העבודה ומעשה המצות, התורות בלב

וחד , "]איזהו חכ�[" חד על התורה, ואיזהו מכובד] ג[איזהו עשיר ' איזהו גבור וכו] ב[' חכ� וכו
תקנו , וכ� העשיר האמתי, המחבר מבאר להל� שהגיבור האמתי: הערת המגיה[ העבודהעל 

וכלהו משו� עבודה , מילת חסדי�על ג"] מכובד["וחד , "]עבודה"וזהו . מדות הלב שבה�
 .וכדאפרש, מתניי�

  הוא המוכ� לקבל מכל מי שיש בו דבר חכמה" חכ�"

שנזכר , הנזכר בכתבי הקדש "חכ�"כלומר מי הוא ה. "איזהו חכם הלומד מכל אדם"
טוב " )יג, קהלת ד(, "תורת חכ� מקור חיי�" )ד, גמשלי י(כמו , לדבר במעלתו ובשכרו, תמיד לשבח

וכיוצא  "כי איש חכ� אתה" )ט, א ב"למ(, "חכמי� יצפנו דעת" )יד, משלי י(, "ילד מסכ� וחכ�
מ�  "ג� נעול"נו וכמו שבארנו בספר, ולא מצאנו התאר הזה ג� פע� אחת לרעה, הרבה

מבי� מדעתו ] הוא[ש, ושמא תחשוב שהוא תאר בעל השכל והבינה הגדולי� .המקראות כול�
ודורש , ובכל חכמת הטבע, מטריאות דתנ� לעילימודיות כמו תקופות וגיבכל חכמות הל

, כ ללמוד חכמת התורה ולפלפל בשכל ובבינה"צה יוכל גירולכש, באלהיות כפי רוחב דעתו
כי מה , והוא אינו צרי" לה�, צריכי� לתורתו בכל דבר ולמדי� ממנו כל דבר חכמהורבי� 

שאי� הנחת התאר הזה אלא על מי שקבל חקי תורה  .אי� הדבר כ� ?יודיעו לו והוא לא ידע
פ שאי� בו שכל ובינה הרבה כפי "ואע, והכי� לבבו להיות נוהג כפי חכמתו, פ"שבכתב ושבע

לא בעבור , "חכמה"כי הנחת התאר בעבור ה ".משכיל ומבי�" עור הראוי להיות מתואריהש
ולא יועילו , לאד�] הוכחות[וכיו� שהוא בשביל החכמה שאי� עליה מופתי�  ".השכל והבינה"

תדע , "א� אי� יראה אי� חכמה"וכדפרישית בבבא , לו שכלו ובינתו להוציא חקותיה מדעתו
שקבל מפי חכמי� שקבלו , בלבומאס� החכמה ש] על אד�[שאי� התאר הזה כולל רק 
פ "שא� אינו נוהג בחכמה אע .כשעושה ג� מעשיו כפי חכמתו, מרבות� הלכה למשה מסיני

, שאי� הנחתו על מי שלמד דרכי הצדק, "צדיק"ודומה לתאר ". חכ�"שלמד חקותיה לא יקרא 
וכ� מי  ".רשע ובליעל"תואר י] מנוקדת סגול' ר[ברשע שא� נוהג  .כל זמ� שאינו נוהג בצדק

הלומד מכל  ?איזהו חכ�"ועלה תני , "חכ�"ואינו נוהג בה� לא יקרא , שקבל חקי החכמה
לא בשכל , כי לפי שהתורה תלויה בקבלה .והיינו חכ� בתורה שלומד על מנת לעשות, "אד�

והלומד ממנו , אפשר שהמלמד אינו בעל שכל ובינה גדולה בטבע נפשו, ובבינה וכדפרישית
וצרי" המבי� להיות , אלא שהמלמד קבל חקי החכמה מרבו .רב תבונותאיש שכל ו] הוא[

, ויבוא לפניו דבר משפט, וכ� ג� מי שכבר קבל השמועות .לקבל מפיו תורה] כדי[תלמידו 
, לא יסמו" על סברתו, פ שהוא איש מבי�"ואע, ויצטר" לדמות דבר לדבר ולהוציא דבר מדבר
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, ויכשיל עצמו ואחרי� במעשה, ירא פ� יטעהו, לפי שאי� על סברות התורה מופתי הדעת
או , יש אחר ששמע שמועה בעני� זה מפי חכ� וא�, וכדפרישית הת�, "עשה ל" רב"וכדתנ� 

ואי� . א� סברתו נכונה יקבל אותה ממנו, פ שאינו מבי� כמוהו"אע, שד� מדעתו סברא אחרת
, האד� להוציא� מדעתו כי לפי שה� דברי בינות שיוכל, ותיאדבר זה נוהג בתקופות וגימטר

לכ� מי שאי� בו כח בינה  ".א� אי� דעת אי� בינה"וכדפרישית בבבא , בהיות בו כח בינה גדולה
אבל לא יתכ� שיהיה המבי� הגדול   .צרי" שילמד מבעל הבינה, גדולה להוציא דברי� מדעתו

נחת תאר וא� כ� למדנו מדברי משנתנו שה. ולקבל מפיו דברי בינות "קצר הבינה"תלמיד ל
 . על חכמי� בתורה ההולכי� בדרכיה "חכ�"

  עיקר החכמה הוא לקבל מ� מסורת הדורות שעברו

סת�  "עצה"שבכל מקו� שנזכרו לשונות של , "מרבה עצה מרבה תבונה"וכבר בארנו בבבא 
 .יורו תמיד על הלכות התורה ודיניה, ולא נכתב אצלו באיזו מי� עצה מדבר, בכתבי הקדש

כלומר  ".דר" אויל ישר בעיניו ושומע לעצה חכ�" )טו, משלי יב(ולכ� אמר שלמה בחכמתו 
ולא ישמע לקול מורי� , ושנראה לו ישר כפי שכלו המבולבל, האויל יל" בדר" הישר בעיניו

או , שנשע� על הוראת החכמי� המורי� כפי קבלת�, אבל השומע לעצה .ולקבלת חכמי�
שנות� אות , "חכ�"זהו ה, רו כשסברתו נכונה יותר מסברת עצמוששומע לפסק די� שיורה חב

 .אלא בשביל המעשה לעשות כהלכה, שיקרא רב ומבי�, שאינו לומד בשביל התלמוד לבדו
' פרק א(וכמו ששנינו בעדיות , הטובה לעשות כאשר יורוהו ת�ולכ� לומד מכל אד� ושומע לעצ

, ושמאי אומר תשעה קבי�', � המקוה וכוהלל אומר מלא הי� מי� שאובי� פוסלי" )'משנה ג
אלא עד שבאו שני גרדיי� משער האשפות שבירושלי�  .א לא כדברי זה ולא כדברי זה"וחכ

וקיימו חכמי� , לוגי� מי� שאובי� פוסלי� את המקוה תוהעידו משו� שמעיה ואבטליו� שלש
אי� , ירודה אלא גרדי אי� ל" אומנותוהלא " )'פסקא ב א"בתוספתא ש� פ(ואמרינ�  ".את דבריה�

אלא מה אבות העול� לא עמדו על דבריה� [ משער האשפות] בירושלי�[ל" מקו� ירוד 
 .ל"עכ] על אחת כמה וכמה שלא יהא אד� עומד על דבריו במקו� שמועה, במקו� שמועה

ואי� ספק כי שמאי . ללמדנו שהכל תלוי בקבלה נאמנה, והכריעו בעדות� כל חכמי ישראל
ולבב� , ועמה� היו כל חכמי ישראל הגדולי�, מי לב ונבוני� וקרובי� לנביאי�והלל היו חכ

ללמוד  �כ היו צריכי"ואעפ, ושני הגרדיי� האלו לא הגיעו לקרסוליה� .רחב כפתחו של אול�
ושאר החכמי� שכחו , לפי שה� קבלו האמת מפי שמעיה ואבטליו� בהלכה זו, מפיה� הלכה זו

ושמאי אומר , והיה הלל אומר מלא הי� .א משפט הלכה זו מדעת�והיו רוצי� להוצי, ולא ידעו
וכדפירש , וכל אחד ד� ודרש וחקר ברוחב לבבו ונת� טעמי� לדבריו לקיי� דעתו, תשעה קבי�

אבל קבלו דברי , ולא הועילו כלו� ולא קבלו החכמי� דבריה� .ל במלתייהו"ד ז"הראב
בבינת האד�  �קי התורה ומשפטיה תלויילפי שאי� ח, הגרדיי� שקבלו מפי שמעיה ואבטליו�

ויוצא מזה מוסר גדול שצרי" האד� להשפיל רוחו בעניני החכמה ולא . לקבלה �וצריכי, ודעתו
ומי שהוא שפל רוח וכובש שכלו ובינתו ומקבל חקי החכמה מכל אד� קט�  .ישע� על בינתו

שאי� התאר הזה מורה  וכמו שאמרנו ".חכ�"זהו ה, ונוהג כ�, או גדול שקבל� באמת מפי רבו
ועליו  .יווהאלא שלומד החכמה לעשותה ולעבוד את אל, שבעליו איש רב השכל חרי� מפולפל

, "אשרי אד� מצא חכמה" )יג, משלי ג(כמו , נאמרו כל התהלות והיקר והשבח בספרי הנביאי�
כבוד " )לה, ג משלי(, "חכ� ירא וסר מרע" )טז, יד משלי(, "הול" בחכמה הוא ימלט"ו )כו, כח משלי(

שרויה ] ע� החכ�[ועמו  ".ג� נעול" פרופירשתי� כול� בס .וכיוצא בה� "חכמי� ינחלו
וא� מקבל מכל  ".מרו� וקדוש אשכו� ואת דכא ושפל רוח" )טו, ישעיה נז(כדכתיב , השכינה

את רוחו ' כי ית� ה ,הנה כל מה שישכיל ויבי� בקבלתו יהיה בדר" אמת, אד� ומוסי� יו� יו�
. ב"והוא מעיי� המתגבר ששנינו בפ ".אז תבי� צדק ומשפט ומישרי�" )ט, במשלי (וכדכתיב , ועלי

, אבל מי שאינו לומד מכל אד�. אבל לא באתי רק לפרש דברי חכמי� בקצרה ,ויש להארי"
וכ� חוקר בתורה כפי אומד דעתו ונשע� על , פ שחוקר בתקופות ובגימטריאות וכיוצא"אע

. א ב� חסמא"וכדפרישית במשנת ר, והוא קרוב להיות כסיל ועובר עבירה ,"חכ�"איננו , בינתו
כי לדעת�  .פ"יכול� להוציא מלב ההמו� החושבי� לה, וכ� כלהו בבי דב� זומא מיירי בהכי

וכ� ה� טועי�  .חכ� יאמר על המבי� והמשכיל יותר מכל אד� ואינו צרי" לרב או למורה
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ואי� דעת התורה , נ� תנא דיד� שאי� הדבר כ�ואשמועי, "בור ועשיר ומכובדיג"בתארי 
 .וכדאפרש, פ"יאלא לה, כאלה "חכמי� גבורי� ועשירי� ומכובדי�"והנביאי� על 

מהאי קרא שפיר נפקי ליה שהחכ� צרי" ללמוד . 'וגו "שנאמר מכל מלמדי השכלתי"
אהבתי  מה" )צז, תהלי� קיט(דבריש העני� אמר  .פ שהוא רב השכל ממנו"אע, ולקבל מכל אד�

שהאהבה , "ואל תרבה שיחה ע� האשה"וכדפירשתי בבבא , "תורת" כל היו� היא שיחתי
היה משיח בה כל היו� ומערב ענייניה , ולפי שהיה דוד אוהב תורה בכל לב .גורמת השיחה

כלומר מצותי"  ".מאויבי תחכמני מצותי" כי לעול� היא לי" )צח, תהלי� קיט(ואמר , בשיחותיו
כמו , "תחכמני"וזהו פירוש , לעשות כל מעשי כתורה וכהלכה, י לידי מעשהשלמדתי הביאונ
ולא כאויבי , שכל בנייני שרש חכ� מונחי� על ההנהגה כפי החכמה "ג� נעול"שהוכחנו בספר 

כלומר , "כי לעול� היא לי"ואמר הטע�  .אינ� שומרי� מצותיה, הוגי� בתורה] ה�[פ ש"אע]ש[
גדול "ו :)קידושי� מ( .ואני אוהב אותה ועוסק בה לשמה, פשלפי שנהיתה לי התורה לקני� נ
 ".על התורה"ק בבבא "וכמו שפירשנו העני� הגדול הזה בפ, "תלמוד תורה שמביא לידי מעשה

  :].עיי� סנהדרי� קו: הערת המגיה[ אבל אויבי תורת� מ� השפה ולחו�

  יש ללמוד אפילו ממי שהוא פחות ממנו בשכל

, כלומר ג� הגדלתי בשכל יותר ממלמדי, "מכל מלמדי השכלתי" )צט, קיטתהלי� (ואחריו אמר 
וג� זה בעבור שאהב  .למצוא טוב טע� ודעת בחקי� שלמדתי, והשכלתי בחכמה יותר מה�

וכמו , שהוא אות על רוב אהבתו את התורה, "כי עדותי" שיחה לי"וכמו שסיי� , תורה מאד
מדרש בלשו� זו לא : אמר המגיה[ אז� מעול� ל שהיה דוד דורש דברי� שלא שמעת�"שאמרו ז

' היה יושב ודורש לישראל בסתרי תורה וכו: "א, שמות לה, "מדרש הגדול"אבל יש ב. מצאתי
למד משמואל הנביא " ,סו� פרשה כב, שמואל, ובמדרש שוחר טוב". ומגלה לה� רזי� וסודות

וכמו , דבר לדבר וכיוצא כלומר טעמי תורה ולדמות "]מה שאי� תלמיד ותיק לומד למאה שנה
הוא היותר נכבד שבכל  "נבו� דבר"ותאר  ".עמו' וה' ונבו� דבר וגו" )יח, א טז"מוש(שכתוב עליו 

שמע , "תיכלמכל מלמדי הש"ומדקאמר  ".מעי� גני�"וכמו שבררנו דבר זה בספרנו , התוארי�
כ "דאל, ובבינהאפילו מאות� הפחותי� ממנו בשכל , מינה שמדת החכ� להיות לומד מכל אד�

אלמא שהחכ� בתורה  ?ולא הוא לה� ,כיו� שהיה רב השכל מה� למה היו ה� מלמדי� אותו
ותו לא קשיא מה שהקשה הרב בעל . כ� נראה בעיני, צרי" ללמוד מפיה� מה שקבלו מרב�

ל א� פירושו שנעשה משכיל יותר ממלמדיו מה "זצ] ל"מהר[י ליווא "ל בש� ר"ט ז"ויספות תו
דקרא מיירי על זמ� שהיה  ?שלאחר שלמד האד� ממלמדיו ישכיל יותר ויגדל מה� חידוש הוא

 .שהיה יותר משכיל מה� אלא שהיה צרי" לה� בעבור החכמה, עדיי� תלמיד ולומד מפיה�
 "שכל" "חכמה"שרשי , י ההוראות הנכונות שיסדנו שמורי� עליה�"ותראה שהכל מתיישב ע

 .בדלנו ביניה�וההבדלי� שה ,וכיוצא "דעת"ו "בינה"

לא , "איזהו חכ�"דומיא דרישא , לעני� עבודה קתני לה. "הכובש את יצרו ?בוריאיזהו ג"
אלא להיפ" שיסגור , להעמיד דעתו נגד דעת החולקי� עליו, מי שמתגדל בשכלו ובבינתו

וילמוד מכל אד� ג� ממי שקט� ממנו , וישי� לפניו דלתי� ובריח שלא יפרו� לצאת, שכלו
, ככה לעני� הגבורה ?'ומי יעיז פני� נגד דבר ה .לפי שמלמדו חקי אלהי� ותורותיו ,מאד בשכל
ומשתמש , המהולל בכתבי הקדש על מי שהוא בעל כח גבורה בטבע נפשו "בוריג"אי� תאר 

וישי� נפשו בכפו להלח� ולהנק� מכל , וישחק לכל פחד, בגבורתו להתגבר על אויביו
שבהיות , אר הנכבד הזה יונח על הכובש את יצרו הרעאלא להיפ" כי הת .המתקומ� כנגדו

או רוח , או רוח גאותו, ה� רוח תאותו, ורוחו עולה ומסיתו לעשותו, לאל ידו לעשות רע
ורוח בא ועוקרתו " )ג, אבות(וכההיא דתנ� לעיל , וכיוצא באלה, או רוח כעסו ואפו, נקמתו

ל עליו שלא יפרו� לצאת לעשות והוא מתגבר על רוחו וכובשו ומוש, "והופכתו על פניו
ולכבודו מונע מעצמו לעשות דבר הסותר ' לפי שירא את ה .ויש� דלתי� ובריח לפניו, כחפצו

ואינו משתמש בה כפי שרירות , לפי שמנהיג גבורתו בחכמה, באמת בוריזהו הג, לחקי חכמתו
� במקרא ובעבור כ� מתוארי� הצדיקי .לבו ויצרו הרע אלא כאשר תורנו יראתו וחכמתו

בור יאיש ג, לאישהולנעמי מודע " )א, רות ב(, "בור החיליעמ" ג' ה" )יב, שופטי� ו(כמו , "בורי�יג"
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כ  "ואעפ, ועמו הגבורה העליונה שאי� לה חקר "בוריג"ה מתואר "שהוא ב', וזהו דר" ה ".חיל
בבבא  "הכל צפוי"וכדפרישית במשנת , בארח משפט, אינו משתמש בה רק בארח חכמתו

שהחזירו העטרה  ?למה נקראו אנשי כנסת הגדולה" ):יומא סט(וכדאמרינ� , "ובטוב העול� נדו�"
אמרו , אתי דניאל ואמר האל הגדול והנורא, בוריאתי ירמיה ואמר האל הגדול והג .ליושנה

אתו אנשי כנסת הגדולה ואמרו האל  ?איה נוראותיו ?גויי� מרקדי� בהיכלו איה גבורותיו
. "אמרו ה� ה� נוראותיו ה� ה� גבורותיו, הנורא כמו שאמר משה רבינו בתורהבור ויהגדול הג

ולפי שגזר בארחות חכמתו  .כלומר שכביכול מנהיג גבורותיו ונוראותיו בארח משפט חכמתו
מניח , ושלא יגלה גבורתו עליה� עד ק� הזע�, ו גוי� בהיכלודהעליונה שבחטאת ישראל ירק

ולהנהיג , בור לכבוש את יצרויוכ� הצדיק צרי" שיהיה ג .אות� לעשות ואינו מוחה ביד�
והיא תנהג , וא� כ� כמו שהשכל והבינה כלולי� בחכמה .גבורתו בדרכי היראה והחכמה

נו בספר משלי אוכ� מצ .ונהוגה על ידה בנפש הצדיק, ככה הגבורה כלולה בחכמה, אות�
 ".אני בינה לי גבורה" )יד, משלי ח(במהלל החכמה שאמרה 

פירוש , "ואל תהי נוח לכעוס"כבר רמזנו בבבא . 'וגו "בוריאמר טוב ארך אפים מגשנ"
ואמרנו שנופל על המארי" ברוחו לחשוב מחשבות של , "טוב אר" רוח מגבה רוח" )ח, קהלת ז(

וכמו  .ג� על דברי� שה� מצערי� אותו וקשי� לסבול, ואינו ממהר לכעוס, חכמה ודעת
רוח  "והוי צנוע ואר"ו "פ] אבות[וכדתני ב', וגו "ברוח" לכעוסאל תבהל " )ט, קהלת ז(שסמ" 

שתעלה חמתו באפו על , בור היא להיפ"יומדת הג. ה"וש� אפרשנו בעז, "ומוחל על עלבונו
 )יג, ישעיה מב(ד המשל "וכמו שאמר ע, ויתאמ� להתגבר עליו ולהנק� ממנו, המתקומ� כנגדו

ובהא לא מיירי  ".יע א� יצריח על אויביו יתגברבור יצא כאיש מלחמות יעיר קנאה יריכג' ה"
, אלא בכובש את יצרו. ה"ו בעז"פ] אבות[וכדאפרש ב, כי מדת אר" רוח יקרה מאד, תנא דיד�

כדפרישית , הונח תמיד על דרכי החכמה "טוב"ומלת  ".בוריטוב אר" אפי� מג"וקאמר קרא 
כובש חרו� אפו שלא יתקפנו ו, כי מי שהוא אר" אפי� ".שנת� לה� ככלי חמדה"לעיל גבי 

בור החוגר חרבו יעושה גבורה יותר גדולה ממה שיעשה הג, להנק� מחבירו שהרע עמו
י יצרו שחפ� להנק� או להתגדל "וכח גבורתו תתחזק ע, בור מושל על פחדויכי הג .להלח�

ובעל אר" אפי� מושל על כח הכעס  .או לשלול שלל ולבוז בז, ולעשות לו ש� בגדולי�
ואינו משתמש , ההפוכי� מדרכי יצרו' י החכמה ויראת ה"ומדתו תתחזק ע, שלא יעלה והחמה

כל שהיא תפארת "וכבר רמזנו בבבא  .פ החכמה"בגבורתו להעלות חמה ולנקו� נק� אלא ע
ותראה כי אריכת אפי� היא בכח  ".שכל אד� הארי" אפו" )יא, משלי יט(פירוש פסוק , "ולעושה

וזה , מורה שכ� מנהגו תמיד להארי" אפו "אר" אפי�"זכר התאר וכא� ש .השכל הנטוע בנפש
בורי ישראל יכמו ג, פ החכמה"ולא יחר אפו ויתגבר אלא ע, מאד' אות שהוא חכ� וירא את ה

ונודע , וא� כ� מושל ג� על הגבורה עצמה .הטובי� שנלחמו בעד עמ� ובעד ערי אלהיה�
שאי� בכח הרוח לעלות אל הלב זולתי וכ� המושל ברוחו ומשפילו עד . בורישהוא טוב מג

שאינו יכול לצאת עד שיפתחו , ואז דומה הרוח כאילו יש דלתי� ובריח לפניו, ברצונו
רק  .שלא יוכל לחשוב מחשבות תאוה וחמדה וכיוצא, תסגור בעד הרוח' כי יראת ה, הדלתות

לחשוב  אז יתירנו ויניחנו, א� ירצה בעליו לחשוב בדבר כשתורנו חכמתו לחשוב עליו
איש אשר  ,עיר פרוצה אי� חומה" )כח, משלי כה(ולכ� על מי שרוחו מושל עליו אמר . ולעשות

שיוכל כל אחד , לעיר פרוצה אי� חומה, המשיל הנפש ההולכת אחר רוחה ".אי� מעצור לרוחו
לפי שיושביה אינ� יכולי� להסגר בעיר  .לצאת מ� העיר אל המקו� שירצה ללכת ואי� מונע

ואינו , וככה דומה איש שאינו מושל ברוחו .כי אי� לה חומה ודלתי� ובריח, במצות המושל
כי אז כל כחות הנפש יוצאי� ועולי� על הלב ומתמלאי� אותו ', סוגר אותו בחכמה וביראת ה

 ]טוב[ומושל ברוחו "אמר ועל זה  .והלב נצוד ביד� לעשות ככל העולה על רוחו, סכלות ורעה
והנה זה פור� העיר  .לפי שצרי" שתרדנה חומותיה ואז תלכד, הזכיר לכידת עיר ".מלוכד עיר

שמשי� חומה ודלתי� ובריח לפני , והמושל ברוחו עושה ההיפ", ומשחית חומותיה בגבורתו
זה  מטע� שאמרנו על דבר, והוא טוב מלוכד עיר. נפשו וסוגר כחותיה שלא תצאנה החוצה

 .בראש הפסוק
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ודומיא דתרתי , משו� מעשה טוב בי� אד� לחברו תני לה. "השמח בחלקו ?איזהו עשיר"
כמו שהסכלי� טועי� להניח אלו התוארי� היקרי� למי שאינו , בוריבבי קמייתי דחכ� וג

בהיותו בעל נכסי� רבי� ומלא ביתו כס� , איננו כפי דעת ההמו� "עשיר"כ� תאר , כדאי לה�
כשנזכר לשבח בספרי  "עשיר"אלא איזהו  .כל היו� מרבה נכסי� וטורח לאסו� ולכנוסו, וזהב

כששמח בו ונפשו שבעה , הוא השמח בחלקו אשר נת� לו אלהי� ה� רב או מעט, הקדש
כי א� אינו  .למצוא בעשרו ח� בעיני אלהי� ואד�, הגמור "עשיר"זהו ה, ואמרה מצאתי הו�
, ויתאוה תמיד להוסי� רבבות על רבבות, יקט� בעיניווכל אשר יש לו , שמח במה שיש לו

 . "סכל וחוטא"מתואר בכתבי הקדש 

  תוכ� עני� השמחה בחלקו

כי בהיותו  .והוא האיש שמנהגיו בחכמה, ואול� השמחה היא מתת אלהי� יתנה לטוב לפניו
ולא יבקש מ� , ויבוז לכל אשר תחת השמש, תתענג נפשו בדש� החכמה, אוהב חכמה ויראה

וכשהשיג זאת לא יחמוד  .קניני� הזמניי� כי א� מה שהוא הכרחי לו ללחמו וללח� ביתוה
ויזכור א� , ובמעט שמצאה ידו ישמח מאד .ליתרונות המהבילי� שנפש� דבקה בקניני� הללו

וית� תודה למי  .:)עירובי� מא( היו צרותיו ועניו מעבירי� אותו על דעתו] כי[, היה במחסור כל
ומי שהוא על מצב זה  .והקל מעליו שיוכל לפנות לבו לתורה ולחכמה, ו בזהשהכל שלו שחננ

כי , אינו עשיר בנפשו, פ שרבו רבבותיו"אע, ומי שאינו שמח בעשרו. הגמור "עשיר"הוא ה
לפי שכל , ואיננו טוב לבני אד� ?לנגד מה שחפ� לאסו� ולכנוס עוד ובמה ה� נחשבי� בעיני

 יחפו� להתחבר כי א� ע� עמי האר� המועילי� והעוזרי� לו לא, פניותיו ה� להוסי� ולהרויח
והחכמי� ואנשי ח� וכל שכ� עניי� צדיקי� ואביוני� ה� עליו  .במשאו ובמתנו ובעסקיו

ואי� צרי" לומר שקשה  .כי נפשו נבהלה תמיד בעסקיו, פ שלא יבקשו ממנו דבר"אע, לטורח
וכשית� ממנו דבר יחרד , ו� על עשרולפי שכל היו� עושה חשב, עליו לעזור לזולתו בממונו

, ואפילו לחמו בדאגה יאכל .תחת שהיה מצפה להרבותו, בלבו שחסר עתה עשרו ממה שהיה
וכששומע זולתו  .יעני וירד מגדולתו ומכבודויודואג תמיד פ� , לפי שצרי" לשל� במיטב כספו

כי רחוק , בשמחה 'ואי� צרי" לומר שלא יעבוד את ה. יקנא בו ויאכל את בשרו, עשיר ממנו
וכשיהיה רגיל  .לפי שאינו שמח אלא לפי שעה כשמוסי� הו�, בינו ובי� השמחה מרחק רב

ולבו לא נכו� , ותודהו על חסדו' ואי" תשמח נפשו בה .ישוב וידאג להוסי� עוד, בתוספת זה
והוא לא ידע כי א� כל היו� יברכנהו . ות נפשווולא ברכו כא, כי מנע ממנו תאותו, ע� אל
, מדרש קהלתב: אמר המגיה(על זה אמרו , כי יחפו� עוד, והיה כזה יו� מחר יו� של דאגה, אלהי�

אי� " )ראה זאת בספרנו זה, א שהעתיק נוסח זה באגרתו"ושמא הגר" אי� אד� יוצא מ� העול�: "הנוסח. לד, א
השמח  כי יש עשיר, וחלילה לומר שדבריה� כוללי� כל בני אד�. "אד� מת וחצי תאותו בידו

ולפי  .והוא החכ� הדבק בחכמה ובכשרו� מעשי�, בחלקו וכל תאותו בידו וכדברי משנתנו
 )יז, טותהלי� ק(כמו  "מת"אומר אני שמלת , "לעול� אי� חצי תאותו של אד� בידו"שלא אמרו 

אבל הדבקי� דבקות גמורה בקניני� הארציי� , שאיננו על שוכני קבר, "לא המתי� יהללו יה"
"] מליצות פיוטיות"מג "ג פ"ח, "מורה נבוכי�"עיי� : אמר המגיה[דר" השיר  נקראי� על

, ובלשו� לועז הורגלה המליצה הזאת להאמר על כל החיי� .כי גו� האד� מת כל רגע, "מתי�"
ואי� לה� דבקות בחכמה , אבל הנביאי� השתמשו בה לבד על הדבקי� בדברי� הזמניי�

ואת� " )ד, דברי� ד(אלא אות� שנאמר עליה�  .יה ואלו לא יהללו .ובדעת שה� חיי הנפש
, תהלי� קטו(ולכ� אמר תחלה  .ה� הנקראי� חיי� האל, "אלהיכ� חיי� כלכ� היו�' הדבקי� בה

ברוכי� את� "ואמר ', וגו "עליכ�' יוס� ה"ואמר , "הקטני� ע� הגדולי�' יבר" יראי ה" )טו(יג
שינחלו חיי , וברכת אר�, ברכת שמי�' הכלומר שיקבלו ברכה מאת , "עושה שמי� ואר�' לה

ואחריו הודיע שהברכה . ג� יאכלו מטוב האר� ויהיו שמחי� בחלק�, הנפש חכמה ודעת
כי א� על פי שיש באר� אנשי עושר  .וכדברי קהלת שאביא לקמ�, הזאת היא מתת אלהי�

וזהו  ,מהלא יחשב למאו �ועל כ� ג� עשר .אי� לה� נחלת שדי ממרומי� חכמה ודעת, ונכסי�
ומי יעלה השמי� לקחת אור  ".והאר� נת� לבני אד�' השמי� שמי� לה" )טז, תהלי� קטו(שאמר 
וזהו , נוכל להללו באמת' אבל אנחנו המבורכי� מה', וגו "לא המתי� יהללו יה"ולכ�  ?ושמחה
 מדרש(ל "ועל דוגמא זו אמרו ז. "ואנחנו נברכ" יה מעתה ועד עול� הללויה" )יז, קטו(שחת� 
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אבל אד�  ".אי� אד� מת וחצי תאותו בידו" ")אי� אד� יוצא מ� העול�"וש� הנוסח . לד, א, קהלת
חביב האד� שנברא "וכבר בארנו דברי� בפירוש בבא  .כל תאותו בידו "חי"הנקרא ] צדיק[

יקבל כל אד� , ויוצא מזה כי השמח בחלקו. וה� מפרשי� יותר מה שאמרנו פה, "בצל�
ואי� הבדל אצלו א� ה� בעלי נכסי�  ;בני אד� בחכמת� ובדבריה� וישתעשע ע�, בשמחה

וכ� במעט שית�  .לפי שתכלית עסקו עמה� איננו בשביל תוספת הקניני� .או עניי� מאד�
וכ� מה שמפזר , בעבור שיש בידו לשמח לב עניי� ואביוני�, לעניי� כפי מסת ידו ישמח

שיוכל לתת לו די ' כי נכו� לבו בטוח בה גולא ידא, לפרנסתו ובעבור אנשי ביתו יעשה בשמחה
' ג� יודה לה .בקניני� הארציי�אי� נפשו דבקה כי , בשמחה' והוא יוכל לעבוד את ה. מחסורו

ודע כי . "איזהו עשיר השמח בחלקו"והיינו דקתני תנא דיד�  .על מה שהכי� לו מטובו ומחסדו
כי לאד� שטוב לפניו נת� " )כו, בקהלת (ואמר , חלק גדול מספר קהלת יסד שלמה על עני� זה

, והוא מתבאר ממה שפירשנו', וגו "ולחוטא נת� עני� לאסו� ולכנוס, חכמה ודעת ושמחה
 .ובסמו" נסתייע עוד מדבריו

מייתי ראיה דאי� עשיר ואיש מצליח אלא השמח  .'וגו "שנאמר יגיע כפיך כי תאכל"
ונהנה בשמחה , שבהיותו שמח בחלקו ה� רב ה� מעט .ועל דר" שבארנו אנחנו עני� זה, בחלקו

קאמר  וועלי, ודבק בחכמה ודעת' נות� אות כי הוא איש ירא את ה, אשר נת� לו' מברכת ה
ההול" ' אשרי כל ירא ה" )ב, תהלי� קכח(ותחלה אמר  .קרא יגיע כפי" כי תאכל אשרי" וטוב ל"

ז "וא� לפעמי� בעוה. כי ינחל חיי עול� ,והול" בדרכיו אשריו' כלומר כל הירא את ה, "בדרכיו
מאד לחיי  ]יגדל[גא אחריתו יש, ומדוכא בחלאי� או ביסורי עוני וכיוצא, "צדיק ורע לו"יש 

זהו מתת אלהי� שזכה , ומצא ידו כדי פרנסתו ושמח בחלקו', ויש אחר הירא את ה. עול�
ל ויש לו עבדי� ושפחות ובי� שיהיה עשיר גדו .ב"ז ובעוה"ואז טוב לו בעוה, לשני שלחנות

וצרי" , ובי� שיש לו רק מעט ;ויושב שקט ושאנ�, ונחלת שדה וכר�, העושי� את מלאכתו
, לפי שהוא צדיק ושמח בחלקו הרי הוא עשיר כל מקו�מ, להתפרנס מיגיע כפו ומזיעת אפו

" יגיע כפי"וזהו שאמר  .ואי� לבו דואג מה נאכל מחר, שהרי ממעט שיש לו הוא נהנה בשמחה
, שאתה צרי" לאומנות להתפרנס ממנה, א� יש ל" די פרנסת" אפילו מיגיע כפי", "כי תאכל

שאתה שליט על מה שביד" לאכול , "כי תאכל"והיינו דקאמר , אלא שאתה שמח בחלק"
אשרי" "ומפרש ב� זומא . "אשרי" וטוב ל""אז , וכמו שאוכיח מדברי קהלת, בשמחה את לחמ"

ול" ראוי , ה חכמה ודעת ושמחה"ב 'ה נת� ל" הזלפי שבעול� ה ,"ב"ז וטוב ל" בעוה"בעוה
ב "לעוה "טוב ל""וכ� , בעבור שאתה שמח ואוכל בשמחה מה שיש ל" "עשיר"לתאר 

 ,הנה אשר ראיתי אני" )יח(יז, קהלת ה(וכדוגמת המליצה הזאת אמר קהלת . וכדפירשתי לעיל
ג� כל ', מול תחת השמש וגוטוב אשר יפה לאכול ולשתות ולראות טובה בכל עמלו שיע

האד� אשר נת� לו האלהי� עושר ונכסי� והשליטו לאכול ממנו ולשאת את חלקו ולשמוח 
והשליטו ] "לשו�[כ "א, ולפי שידעת שאי� אד� אשר לא יאכל ".זה מתת אלהי� היא ,בעמלו

לו כלומר שהשליטו להשתמש במה שיש , "יגיע כפי" כי תאכל"על כרח" דומה ל "לאכול ממנו
לפי שהיא , ויפה אמר שזהו מתת אלהי� ".ולשמוח בעמלו"וכאמרו , הנות ממנו בשמחהיול

 . וכמו שבארנו למעלה, שנת� לו חכמה ודעת ושמחה', מדת האיש הטוב לפני ה

. יש רעה אשר ראיתי תחת השמש ורבה היא על האד�" )ב(א, ו קהלת(פ" ואמר יואחר כ� זכר הה
וכבוד ואיננו חסר לנפשו מכל אשר יתאוה ולא  �ונכסי איש אשר ית� לו האלהי� עושר

וזהו עני� עשיר  ".ישלטינו האלהי� לאכול ממנו כי איש נכרי יאכלנו זה הבל וחלי רע הוא
, "ולא יאכל ממנו"וזהו  .מדאגה שיחסר עשרו, ואינו נהנה ממה שיש לו, שאינו שמח בחלקו

, כ ימות מהרה"שא, כל ימיו ברעב שהרי אי אפשר לומר שיהיה, שאינו שמח בהנאתו ממנו
ונפשו לא ' א� יוליד איש מאה ושני� רבות יחיה וגו" )ג ,קהלת ו(והוא אומר בפסוק שלאחריו 

וזהו , הרי שמדבר מאיש מארי" ימי� ובכל ימיו אינו שבע מ� הטובה', וגו "תשבע מ� הטובה
יט על שלו לאכול ממנו ולפי שאינו של ".אוהב כס� לא ישבע כס�" )ט, קהלת ה(עצמו כאמרו 

. שאחרי מותו ישמח בו נכרי, "ואיש נכרי יאכלנו"על כ� אמר , ובמותו יניחנו לאחרי�, בשמחה
יגיע כפי" כי "שלמד הדבר היטב מקרא , וכל זה מופת ברור ליושר פירושנו בדברי המשנה
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דאי  .ממנו ששמח בחלקו ונהנה "יגיע כפי" כי תאכל" :ועל כרח" קרא בהכי מיירי .'וגו "תאכל
כ ג� הוא בחלי רע כמו העשיר שאינו שמח "א, במתפרנס מיגיע כפו ואינו שמח בחלקו

וטוב ממנו איש אשר נת� לו  ?"יגיע כפי" כי תאכל אשרי" וטוב ל""ולאיזו עני� זכר , בחלקו
אלא  .מיירי' דהא קרא בירא ה, ומקדש זמנו לתורה ,אלהי� עושר ונכסי� ואינו צרי" להתיגע

ג שצרי" לעסוק במלאכה ואומנות "והא גופא קא משמע ל� דאע, שמח בחלקוודאי ב
והיינו ממש כדברי  .ב"ז וטוב לו לעוה"אשריו בעוה ,כיו� שהוא שמח בחלקו, להתפרנס ממנה

 ".איזהו עשיר השמח בחלקו", משנתנו

  נקרא רק איש חכ� וצדיק המכבד את הבריות " מכובד"

האי נמי משו� מעשה טוב שבי� אד� לחבירו נקט . "איזהו מכובד המכבד את הבריות"
זה שאינו  "איזהו חכ�"כמו , ודמיא נמי לתלתא בבי קמייתא, וכדפרישית בריש מתניתי�, לה

אלא כובש את , ואיזה גבור זה שאינו עושה כגבורתו, אלא לומד מכל אד�, נשע� על שכלו
איזהו "הכי נמי , מח בחלקואלא ש, זה שאינו טרוד לאסו� ולכנוס "עשיר וואיזה", יצרו

והכי  .אלא הוא מכבד את הבריות, זה שאינו רוצה שיכבדוהו ומתרחק מ� הכבוד, "מכובד
 )יט, בראשית לד(כעני� , בני אד� בעבור עשרו וגדלומי שהוא שר ועשיר וגדול יכבדוהו  :פירושא

ד הנזכר בספרי ואי� זה המכוב. לפי שהיה יורש הממשלה אחריו". והוא נכבד מכל בית אביו"
כ ישתחוו לו ויהדרוהו "ואעפ, לפעמי� הוא רשע וכסיל, שאמרנו כי הנכבד מבני אד�. הקדש

איננו זולתי על איש חכ� וצדיק המכבד את  "מכובד"אבל ש� התואר  .מטע� שאמרנו
דהא לא , ה"שה� כול� בריותיו של יוצר הכל ב, כוללת לכל יצורי עול� "בריות"ומלת  .הבריות

וכדתני , "והוי מקבל את כל אד� בשמחה"ישמעאל ' כדתני ר, "מכבד את כל אד�ה"תני 
 ".הבריות"אלא המכבד את , "והוי מקבל את כל האד� בסבר פני� יפות" רק קמאשמאי בפ

 ".מכובד' וקראת לשבת עונג ולקדוש ה" )יג, ישעיה נח(כמו שנאמר , "מכובד"והוא המתואר 
וש� התואר , בעבור החכמה האסופה בו והמושלת בלבו שנוהג בה "חכ�"וכמו שש� התואר 

בעבור השמחה  "עשיר"וש� התואר , בעבור הגבורה והעוז שבנפשו למשול על יצרו "בוריג"
איננו בעבור הכבוד  "מכובד"כ� ש� התואר , שבנפשו לשמוח במה שיש לו ולהסתפק בו

 .שבו מכבד את הבריות, שבנפשו אלא בעבור מדת הכבוד, אותו �שחוצה לו שאחרי� מכבדי
' חבה יתירה וכו"רמזנו בבבא שוכמו , עליו הוא עני� נעלה מאד �והכבוד הזה שאנו מדברי

סלסלה ותרוממ" תכבד" כי " )ח, משלי ד(שפירשנו בקצרה מקרא , "שנקראי� בני� למקו�
 אצל העניני� "כבוד"ואמרנו שבכל מקו� שנזכר בספרי הקדש לשונות של  ".תחבקנה
וכבוד " )ה, תהלי� ח(כמו , רוח שכל ובינה, הוא על השכל הנאצל ממרומי� על האד�, האלהיי�

נופל על מי  "מכובד"ולכ� תאר  .ודומיה�, "כבוד חכמי� ינחלו" )לז, משלי ג(, "והדר תעטרהו
, "תלמיד חכ�"ל מכני� אותו בש� "ורבותינו ז .שזכה בחכמתו לדבקות אלהי� ולשכל נאצל

ח שעבר עבירה "ת" .)ברכות יט(שעל כ� אמרו  ".ויהי מורא שמי� עליכ�"ו בבבא וכמו שבארנ
: אמר המגיה[זה תלמיד חכ� , "מכובד' ולקדוש ה"ולכ� אמרו  ".בלילה אל תהרהר אחריו ביו�

כי איש מופלא כזה יכבד .] ג ד� קמה"מצאנו בזוהר ח, ח הוא המכובד"מקור לדרשה זו שהת
ל� נבראו מאדו� החכמה יתבר" שמו וושכ, בסגולת כל דברלפי שמבי� , את כל הבריות

, "ה לא בראו אלא לכבודו"כל מה שברא הקב" )ו, אבות(וכדתנ� בשלהי מסכתי�  .לתכלית נכבד
אי� צרי" לומר , ומי שמבי� זאת לא יקל בעיניו שו� בריה ולא יבזהו. ה"וכדאפרש הת� בעז

חביב "וכדפרישית בבבא , אלהי� כמוהו שהרי נברא בצל�, שלא ילבי� פני אד� ולא יבזהו
והלועג עליה�  .כי כול� בחכמה עשויי�, אלא שלא ילעיג על שו� בריה, "אד� שנברא בצל�

ומי שזכה להבי�  .וכאילו אינו נות� כבוד למל" הכבוד אשר עש�, )ה, עיי� משלי יז( חר� עוש�
כי נות� אות שיש בו כבוד  .זהו המכובד באמת, ונות� כבוד בלבו לכל הבריות, דבר זה באמת

וש� אדבר , ולקמ� מפרש ב� עזאי ה" מלתא. נאצל ובינה יתירה שזכה אליו בחכמתו ובצדקתו
 .ה"בו בעז

  ה� הנעשי� בזוי�, אבל אות� המחסרי� בכבוד� של המצוות

והיו , מקרא זה נאמר על בני עלי שהיו בוזי� זבח ומנחה. 'וגו "שנאמר כי מכבדי אכבד"
בזבחי ובמנחתי אשר צויתי  ולמה תבעט" )כט, ב א"שמו(וכמבואר בכתוב , צמ�מכבדי� את ע
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כלומר אי" קלו . "ותכבד את בני" ממני להבריאכ� מראשית כל מנחת ישראל לעמי ,מעו�
, ונתנו יותר כבוד לעצמ� ?בעיניה� מצותי ותורותי אשר צויתי ממעו� קדשי מ� השמי�

לכ� נאו� " )ל, א ב"שמו(ועל זה אמר  .יבי הקרבנותלמלאת תאות� ולהראות גדולת� לעיני מקר
חלילה ' ועתה נאו� ה, אלהי ישראל אמור אמרתי בית" ובית אבי" יתהלכו לפני עד עול�' ה
כלומר אני אמרתי שממשפחת" ומבית אבי" אבחר הכהני� . "כי מכבדי אכבד ובוזי יקלו, לי

כמו , "יתהלכו לפני"וזהו , טר�וכבוד והדר אע, הגדולי� המשוחי� בשמ� משחת קדש לעול�
, "ואת� ל" מהלכי� ב� העומדי� האלה" )ז, זכריה ג(, "ויתהל" חנו" את האלהי�" )כב, בראשית ה(

ולא נתת� כבוד , ועתה כי חטאת� חטאה גדולה כזאת .והיא דבקת הנפש באור העליו�
לפי שאי�  .חלילה לי לעטר אתכ� כבוד רוח אלהי� להיות כהני� גדולי�, לתורתי ולמצותי

ומהו הכבוד  .ת� כבוד למל" הכבודוהאד� זוכה לכבוד הגדול הזה אלא בהיותו חכ� וצדיק ונ
ולא יקל דבר מה� , ועד סו�הוא שיכבד תורתו ומצותיו ומעשיו מראש  ?שיוכל לתת לו

ה ואת "ב 'או בוזה מעשה ה, אבל בוזי תורה ומצוה. עשו כול� לכבודונכי נצטוו ו, בעיניו
ואת ' ואינו יודע את ה, אבל הוא איש נקלה ונבזה, נות� אות שאי� בו כבוד, בריותיו שברא

ותי ומצותי כלומר המכבדי� תור, "כי מכבדי אכבד"ועל זה אמר  .ולא יזכה לכבוד, דרכיו
אותו אכבד לעטר אותו , ומתבונני� בסגולותיה� ובאותות החכמה שנראי� בה� ,יומעשה יד

 "יקלו", כלומר הבוזי� תורותי ומצותי ומעשי, "ובוזי יקלו" .כבוד השכל והבינה ממרומי�
 כי, כי בוזי תורה אי� צור" שיבזו אות� מ� השמי�, "ובוזי אקל"ולא אמר . ויהיו נקלי� ונבזי�

ויותר שיתרחקו מאור , לפי שדבקי� בפתיות ובדרכי היצר הבזויי�, ה� נקלי� ונבזי� מאליה�
כבוד חכמי� " )לה, משלי ג(ועל זה אמר שלמה  ".יקלו"ולכ� אמר  .יותר יוסיפו קלו�, האמת

 . "ג� נעול" פרויפה בארנוהו בס, "ינחלו וכסילי� מרי� קלו�

  ד האמיתיזוכי� אל הכבו, המתנהגי� על פי החכמה

שהוא נחלת שדי ממרומי� , כי החכמי� ההולכי� בחכמה אחרית� לנחול כבוד, ובקצרה נזכיר
ת� שירו� הקלו� יאחר, והכסילי� הסרי� מ� החכמה. ואז יהיו מכובדי�, אור השכל והבינה

, וא� כ� מפסוק זה אנו למדי�. "ובוזי יקלו"ודומה ממש לאמרו , בלב� לעשות כל התועבות
, "המכבד את התורה והמצוה"ולא תני תנא  דיד� , שאי� מכובד אלא המכבד את הבריות

ולפי שהית� חטאת� , דהת� מעשה שהיה כ" היה .דומיא דבני עלי שהיו מבזי� זבח ומנחה
ומשנתנו מיירי בשומר  .נפרע מה� בא� ובחמה גדולה כמבואר בספר שמואל, גדולה מאד

וכיו�  .ובההיא קא מיירי' בור וכויאיזהו ג' תני ברישא איזהו חכ� וכו ו� הכיומש, תורה ומצוה
וכ� חושב בכבוד על כל , מקבל כל אד� בשמחה, כ את הבריות"מכבד ג, שהוא חכ� וצדיק

. ה במשנתו של ב� עזאי"וכדאפרש בעז, וכשהגיע ג� למעלה זו אז יקרא מכובד .הבריות
אבל לפירושנו מתישבי� הכתובי�  .ל לא פירשו משנתנו על דר" זה"ומפרשי המסכתא זצ

חבה "עקיבא ששנה שלש פעמי� ' וכמו ר .דייותו לא קשיא מ, שלמד מה� דבריו על מכונ�
משו� דסמי" אקראי דמייתי ראיה  ?ולא פירש מה היא החבה היתרה, "יתירה נודעת לה�

רי� בעני� שנזכר בכל אחד מה� החבה וכדפרישית במשניותיו שהביא הכתובי� האמו, למלתיה
, הכי נמי ב� זומא כשתשגיח בדבריו תראה שסמ" על המקראות שמה� הביא ראיה, היתרה

כי א� אי� יראה  .וחכמה' יראת ה] הוא[ומדברינו יוצא שעיקר הכל  .הדברי�] את[המפרשי� 
א יתקיימו ואינ� לפי שכל המתנות האלו ל .ואי� עושר ואי� כבוד, וכ� אי� גבורה, אי� חכמה

ואי"  ,כי אז לומד ומקבל מכל אד� לדעת מה יעשה, לטובת בעליה� אלא בהיותו נוהג בחכמה
יבוז לכל , וחכמה' י שדבק ביראת ה"וכ� ע .וחכמה כובש את יצרו' וכ� ביראת ה .יעשה כהלכה

  .וישמח בחלקו, אשר תחת השמש

כי יזכה לבינה , "המכבד את הבריות"לת אז יגיע למע, זה ל דר"בור ועשיר עיוכ� בהיותו חכ� ג
תחלה , ותבי� שכל הבבות הולכות על הסדר. "מכובד"כ "ואז יקרא ג, ודעת ויהיה חכ� לב

אחרי כ� צרי" שיתגבר לכבוש את יצרו כדי שיגיע לכלל  .צרי" לקבל החכמה ויחפו� לעשותה
, עוד מיצרו )נוקדת קמ�מ' א(ואינו אנוש , ואחר שזכה לתלמוד ולמעשה הרי הוא בר לבב .מעשה

, וכשיגיע למעלה זו .ואז יבוז לכל הקניני� הארציי� וישמח בחלקו, וידבק דבקות לב בחכמה
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וברוחב לבבו יבי� בכל הדברי� ויכבד את , "ינחלו �כבוד חכמי"כאמרו , אז תנוח עליו כבוד
' שא� יבי� ביראת ה, כ כל המדרגות קשורי� ביראה"וא .ומכובד' קרא קדוש היוי, הבריות

 )כג( כב, ירמיה ט(ועתה יראה וישמח לב" מה שכתוב . בודכבאחריתו ינחל , לקבל תורה וחכמה
 .ואל יתהלל עשיר בעשרו, בור בגבורתויאל יתהלל הג, אל יתהלל חכ� בחכמתו' כה אמר ה"

עושה חסד משפט וצדקה באר� כי ' ה כי א� בזאת יתהלל המתהלל השכל וידוע אותי כי אני
, גבורהבבור יוהג, אל יתהלל החכ� בחכמה"הסתכל שלא אמר . "'באלה חפצתי נא� ה

וכהנהו דתני תנא , כי ראוי להתהלל בשלשת� כשה� מתנהגות בדר" ישר, "והעשיר בעושר
חכמה שהוא , פ"ינוייה� המורי� להיכול� בכ, "בחכמתו בגבורתו ובעשרו"ועל כ� אמר  .דיד�

וג� מפלפל בתורה , וכגו� שהוא מבי� בתקופות וגמטריאות, שרווכ� גבורה וע, בעיני בעליו
בור לצאת יוכ� ג .ואינו לומד מכל אד� דר" המעשה' אבל אינו ירא את ה .ובחריפות גדול

ובאלה לא  ;וכ� עשיר בעל נכסי� רבי� וכל היו� אוס� וכונס יותר, למלחמה להנק� מאויביו
כי א� בזאת יתהלל "וזהו שאמר  .אלא כשה� על דוגמא שנזכרי� במשנתנו, ליאות להתהל

כלומר עיקר הכל הוא . "עושה חסד משפט וצדקה באר�' המתהלל השכל וידוע אותי כי אני ה
, ל� חסד משפט וצדקהוושכ, ולהכיר שתורותיו ומצותיו אמת, 'להבי� ולדעת את ה' יראת ה

, "'כי באלה חפצתי נא� ה"וזהו שחת�  .ל הוא המעשהכי עיקר הכ, ולהדמות אליה� במעשיו
ולא בגיבורי� ולא בעשירי� שמתהללי� , בבעלי בינה ושכל ובעלי חכמותכלומר אי� רצוני 

תורה ועבודה וגמילות "שה� , במעשה צדק ומשפט וחסדאבל חפצי ורצוני , בה� ההמו�
, מטע� שאמרנו למעלה ,"בור ועשיר ומכובדיחכ� ג"ומי שעושה זאת הוא יקרא  ".חסדי�

וכל משניות הפרק , והנה דברי ב� זומא מלאי� ח� ושכל טוב. ל� נשעני� על יראה וחכמהושכ
וכמו , וכמו שאמרנו שכל הפרק הזה שנוי בשביל מעשה, כול� לפרש הדברי� הללו נשנו

  .ה בפירוש כל משנה ומשנה"שיתבאר בעז
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   משנה ב
ן ַעזַּאי אֹוֵמר ה , ּבֶ ַבֲחמּוָרה(ֱהֵוי ָרץ ְלִמְצָוה ַקּלָ ְצָוה . ּובֹוֵרַח ִמן ָהֲעֵבָרה, )ּכְ ּמִ ׂשֶ

ַכר ִמְצָוה. ַוֲעֵבָרה גֹוֶרֶרת ֲעֵבָרה, ּגֹוֶרֶרת ִמְצָוה ְ ׂשּ ַכר ֲעֵבָרה. ִמְצָוה, ׂשֶ   : ֲעֵבָרה, ּוׂשְ

  ת המצוה החמורהיזכה לקיי� בשמחה ג� א, י שמחה בקיומה של מצוה קלה"ע

 ".הכובש את יצרו ?בוריאיזהו ג"ששנה , לפרושי מילתא דב� זומא אתי. "בן עזאי אומר"
, שא� ישיא" יצר" לבטל המצות .קו� ועשה ושב ואל תעשה, שתי� "כובש יצרו"ובכלל 

, וא� ישיא" יצר" לעשות מה שהוזהרת ממנו .עשה כאשר צווית]ת[היה כובש אותו ו]ת[
ר� למצוה קלה ובורח מ�  ויה"ועליה� שנה , חדל מעבור עליה�]ת[אותו והיה כובש ]ת[

בור לרו� באומ� לב יכי מדת הג ".בוריאיזהו ג"ומליצתו ערוכה לעומת מליצת . "העבירה
 "בור לרו� ארחיישיש כג" )ז, תהלי� יט(וכאמרו , לא יירא ולא יפחד, ובשמחה לעשות גבורות

אלא  .היה ר� בשמחה לעשות המצוה]ת[וכ� אתה  ".בוריכגירו� עלי " )יד, איוב טז(וכתיב 
ללכוד עיר בצורה , כגו� לצאת לקראת נשק, בור לא ירו� רק ברצותו לעשות דבר גבורהישהג

ולעני� מעשה המצות לא תעשה . אבל לא ירו� למעשה קט� שיוכל כל אד� לעשותו, וכדומה
כי בעני�  ".הוי ר� למצוה קלה"וכדתני , אלא תרו� בשמחה לעשות אפילו מצוה קלה, כ�

שעל ידי שהכינות , "שמצוה גוררת מצוה"וכדתני טעמא , בור ג� בעבור הקלהיהמצות תקרא ג
וא� כ� הדבר דומה לגבור הר� בשמחה ללכוד כפר  .תעשה ג� החמורה, לבב" לעשות הקלה

ד הכפר וא� לא ילכו .י לכידת הכפר יוכל ללכוד העיר הבצורה שבמדינה"כי יודע שע, קט�
יהיה נקל , וכ� הוא בעשיית המצות שא� תרו� לעשות הקלה .יקשה עליו לכידת העיר, תחלה

והנה המרוצה היא תמיד להשיג דבר הרחוק ממנו ולהתקרב . ואי לא לא, ל" לעשות החמורה
שתהיה מושל ברוח" המעלה בלב" מחשבות הבל למשו" , והנמשל בעשיית המצות .אליו

וכשתרגיל להשפיל רוח" ולרו�  .ומצותיו' ולהקטי� בעיני" עבודת ה ,אות" אחר מראה עיני"
. כ לעשות ג� החמורה בשמחה"ויקל בעיני" אח', כבר הכינות לבב" לעבודת ה, למצוה קלה

שאי� , דקלה היינו קלה לעשותה, "והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה"ב בבבא "וכבר פרישית בפ
, "מצה קלה יש לי וסוכה שמה" ).ז ג"ע(וכדאמרינ� , ואי� בה חסרו� כיס, יצרו של אד� תוקפו

, וחמורה היינו חמורה לעשותה .וכ� בכל דבר, "שאי� בה חסרו� כיס ?מאי קלה"ואמרינ� 
לפי , לבקש אחריה לקיימה ,והת� לעני� זהירות אתמר, שיצרו תוקפו או שיש בה חסרו� כיס

שירגיל לבו לשמוח , מתנייא והכא לעני� הזריזות, שאי� אתה יודע מת� שכר� של מצות
, "למצוה קלה כלחמורה"ולפו� דפרישית לא גרסינ� . 'כדי שיכוי� לבו לעבודת ה, בעשייתה

כ יגיע לרו� "ועי, משו� דלא מיירי אלא במתחיל שיתחיל בקלה, ותו לא "למצוה קלה"אלא 
סי נשתבשו וספרי� דגר, א"ג לה בס"כלחמורה ל" :ל כתב"ט ז"ויספות והרב בעל תו. לחמורות
י "ובמסכת אבות שבאה לידי מא. 'ב דתנ� הת� הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה וכו"מריש פ

 .ונכו� הוא, "נמחק מלת כלחמורה

  ההבדלי� ביניה� ; לנוס, להמלט, לברוח

ולאו למימרא שא� תבא עבירה לידו והוא  .תני לה "סור מרע"לעני� . "ובורח מן העבירה"
שהנמלט , "ניסה"אלא לשו�  "בריחה"שאי� זה לשו� , שיברח ולא יעבור, בסכנה להכשל

 ".ונסת� ואי� רוד�" )יז, ויקרא כו(, "וינס משה מפניו" )ג, שמות ד(כמו , "נס"ממקו� סכנה נקרא 
 "בריחה"אבל לשו� . מ� הסכנה כי אינו רוצה רק להנצל, ואי� הבדל אצלו לאיזו מקו� שינוס

ובורח אל מקו� , נופל ג� על הדואג מסכנה שאפשר שתקרה לו א� יארי" לעמוד במקומו
כי דאגה שתהיה מרה באחרונה , "ותברח מפניה" )ו, בראשית טז(כמו , ידוע הטוב בעיניו יותר
אג מחמיו שהיה דו, "ויברח הוא וכל אשר לו" )כא, בראשית לא(וכ�  .א� תארי" לשבת עמה

לפי שכול� ודומיה� ראו שלא טוב לשבת  ".וינס יות� ויברח" )כא, שופטי� ט(וכ�  .וממשפחתו
ובורח מ� "וכ� הכא . יראו מרע שעתיד להתגלגל ולבוא עימה�יו, עוד במקומות שהיו

היה ]ת[, פ שעדיי� לא הגעת לעשות"אע, כשתראה יצר" שכל ענינו לפתות אות", "העבירה
וזכור שכשתגיע לעשות הקטנות תבוא לידי סכנה עצומה לעבור על , כ"דואג ממה שיקר" אח
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וזה כמו , ועל כ� ברח ל" ממקומו, "חכמי� בעיניה�"ולסו� אפשר שתהיה מכלל ה, החמורות
לבב"  �כלומר שי, "ית המדרשא� פגע ב" מנוול זה משכהו לב" ):סוכה נב(ל "שאמרו ז

רבי "ב "וזה דומה למה ששנינו בפ .וברח ל" למקו� תורה, טובי�ומחשבותי" על עניני� 
, "הרואה את הנולד ?איזוהי דר" ישרה שידבק בה האד�"וקאמר , "שמעו� ב� נתנאל ירא חטא

ודומה ממש  .ומתרחק אפילו מ� המותר שיביאנו לידי חטא, והיינו שדואג ממה שיוכל לבוא
ומשו� הכי לא איצטרי"  .עיניו בהמש" הזמ�לבריחה שיברח האד� מחברה שנראי� מסוכני� ב

דהא מיירי שיתרחק מדרכי היצר ג� קוד� שבא  ,למיתני מעבירה קלה כמו ששנה למצוה קלה
 .לידי מעשה

לפי שמצוה קלה גוררת מצוה , זה שאמרתי הוי ר� למצוה קלה. "שמצוה גוררת מצוה"
ומה שהיה , ע מדבר לדבריגי, א� הלב למוד להיות נוטה לדבר .שהכל תלוי בהרגל, אחרת

, פרשת שלח, מדרש ספרי( ".הוי קל לראש"וכדפרישית בבבבא , כ"קשה עליו מתחלה יקל עליו אח

שלסו� גוררת ] בלבד[רבי אומר עשה אד� מצוה אחת אל ישמח באותה מצוה " )פסקא קיב
ת שלסו� גוררת עבירו, ]בלבד[ עבר אד� עבירה אחת אל ידאג על אותה עבירה .מצות הרבה

לסו� , משל לרו� לשמוע פרק אחד בשבוע ל דר"ע, ויש קל וחומר במצוה אחת ].ל"עכ" [הרבה
ור� לקראתו , ראה חבירו הול" ותועה ברחוב העיר .יגיע להגות בתורה ג� ביו� ג� בלילה

לסו� , והל" עמו להביאו לאיש אשר הוא מבקש "?איפה איש פלוני" :ואומר, ושאל מה תבקש
כשיהיה , וכ� עבירה גוררת עבירה. וכ� בכל דבר, יגיע לעשות חסדי� גדולי� בגופו ובממונו

כ" " ):שבת קה(וכדאמרינ�  .לסו� יעבור על החמורה ,נקל בעיניו לעבור אפילו על עבירה קלה
עד שיאמר לו ל"  ,ומר לו עשה כ"היו� אומר לו עשה כ" ומחר א ,הוא אומנותו של יצר הרע

 ".ז"עבוד ע

הוכ� הלב , י השפלת הרוח לשמוח לקראת מצוה קלה"א� תאמר אמת שע. "ששכר מצוה"
שמצוה גוררת מצוה ועבירה גוררת "אבל היא" תני , וכ� לעני� העבירה, לעשות ג� החמורה

 ?ומי ערב בדבר ?ולעבור על עבירה החמורה, יבוא לקיי� החמורה "ודאי"דמשמע ש, "עבירה
ולא החכמה עיקר  .וכיו� שלא תבא לידו לא יעשה מעשה, ושמא לא תבא לידו שיוכל לקיימה

"] שמא יארע", לשו� התלמוד: הערת המגיה[ "מי לא סגיא" ,וכ� לעני� העבירה .אלא המעשה
כלומר  ".ושכר עבירה עבירה, ששכר מצוה מצוה" להכי הוסי� ושנה ?שלא תבוא חמורה לידו

שתבא מעשה ליד" , ולב" נכו� לעשות החמורה, י כ� הוא שא� עשית מצוה קלה בשמחהודא
וא� רואה בקרב איש רוח נכו� ולב טהור לקיי� , ה בוח� לבב וחוקר כליות"ב 'כי ה .ותקיימנה

ה לזכות "רצה הקב" :)מכות כג(וכדתנ� ', כי טוב ה .יזמ� המצוה לידו כדי שיזכה נפשו, מצותיו
 . "" הרבה לה� תורה ומצותאת ישראל לפיכ

  מסייע בידי בעלי רוח טהרה שיזכו לפעול פעולות חשובות' ה

לפי שלבו , כלומר מי שמקיי� מצוה אחת בשמחה ובטוב לב, והיינו דקתני ששכר מצוה מצוה
מי שעובר על , וכ� לעני� העבירה. שכרו מצוה אחרת גדולה שיזכה בה נפשו לעדי עד, נכו�

יכשל בעבירות אחרות שיזדמנו ', והכי� לבו לעבור על מצות ה, לפי שרוחו סר, עבירה אחת
 וכיו� שפותחי� לו ".בא לטהר מסייעי� אותו, בא לטמא פותחי� לו" ):יומא לח(וכדאמרינ� , לידו

תוספת [ כל מחשבות יצר לבבו] וה�[, הרבה מסייעי� יש לו, ואי� מונעי� מידו ]לטומאה[
לפי שיצרו , ובא לטהר שאי� לו מסייעי� ].ה"י הקב"ולכ� אי� צור" לתוספת על כ" ע: המגיה

וזהו העזר האלהי המוליכו אל החכמה ואל המעשה , ו מ� השמי�מסייעי� אות, נלח� בו תמיד
ני באר� חרוח" טובה תנ, למדני לעשות רצונ" כי אתה אלהי" )י, תהלי� קמג(כדר" , הטוב

וזה לעני� , ה נות� רוחו הטוב על הנפשות הטהורות השוקדות על התורה"ב 'וכמו שה ".מישור
לפי שאי� ברשותו של  .ומזמנ� ליד�, המצותכ� עוזר ומושיע אות� לקיי� , התורה והחכמה

כי מי שלבו נכו� למלט קהל  .לא המעשה, ואי� בידו רק הבחירה והחפ�, אד� לקיי� המצות
 .א� אי� מעשה בא לידו אי� בכחו להשלי� חפצו, ולשו� נפשו בכפו בעבור�, גדול מצרת�

פי טהרת הלב ותקו� וכ .מסבב שיבואו מעשי� לידו שיזכה בה�, ה רואה לב טהור"ב 'וכשה
ה שהיה גדול מכל "ועל דר" זה משה רבינו ע. הנפש כ� גודל המעשי� הטובי� שיזדמנו לידו
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דוד תק� ] וכ�[ .יהושע הכניס ישראל לאר�] וכ�[ .כה את הרבי�יזכה וז, קבל תורה מסיני, אד�
להושיע , לב מושיע לישרי 'וכ� בכל דור ודור ה .'שלמה בנה בית ה] וכ�[ .משמורות ושירי קדש

כלומר א� תבקש ', וגו "א� תבקשנה ככס�" )ד, משלי ב(והיינו דאמר שלמה  .ביד� את ישראל
אז תבי� " )ו( ה, משלי ב(על אור החכמה אמר  .שתיה� יעלו ביד"', ולשמור מצות ה, חכמה ובינה

 )ז, במשלי (ועל העבודה ומעשה המצות  ".מפיו דעת ותבונה"חכמה ' כי ית� ה', וגו "'יראת ה
כדפירשתי , פ החכמה"הוא המעשה ע "תושיה"ומלת  ".יצפו� לישרי� תושיה מג� להולכי תו�"

מה רב טוב" אשר " )כ, תהלי� לא(כמו  "יצפו�"ו ".על שלשה דברי� העול� עומד"גבי  רק קמאבפ
וה� שמורי� , ה צופ� תושיות ומעשי� נכבדי� כפי החכמה"ב 'כלומר ה, "צפנת ליראי"
הכל כפי מעלת , וביד אחר תושיה אחרת, ביד זה יעשה תושיה זאת .דור ודור לישרי� שבכל

, "מג� להולכי תו�"וכ� הוא , וכ� כל כיוצא בזה .וכדפירשתי לעיל ממשה דוד ושלמה, הישר
העושה מצוה "וכדתנ�  ".מג�"והיינו , "בפני הפורענות סכתרי שי� טובי�תשובה ומע"וכדתנ� 

ועל דר" שפירשנו תמצא קלה וחמורה בכל מצות . הוא מג� בעדוו, "אחת קנה לו פרקליט אחד
 .התורה
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   משנה ג
ִהי ָבז ְלָכל ָאָדם, הּוא ָהָיה אֹוֵמר ָבר, ַאל ּתְ ִהי ַמְפִליג ְלָכל ּדָ ֵאין ְלָך , ְוַאל ּתְ ׂשֶ

ֵאין לֹו ָמקֹום ָעה ְוֵאין ְלָך ָדָבר ׂשֶ ֵאין לֹו ׂשָ   : ָאָדם ׂשֶ

  כי הלא נבראו בצל� אלוהי� ,לא לבזות אפילו את הכסילי�

איזהו מכובד המכבד את "ששנה , לפרושי סיפא דב� זומא תני לה. "הוא היה אומר"
ל "וכ� כתב מהר: אמר המגיה. [כל יצורי עול� ,הכל בכלל "בריות"ופרישית לעיל ד, "הבריות

, עולמוה ב"שנות� כבוד לכל מה שברא הקב "מכובד"והיינו  ].יהושע ב� פרחיה, א"פ, על אבות
אל "ועלה תני ב� עזאי  ".כי מכבדי אכבד"וכדמייתי מקרא , והוא זוכה לכבוד הנאצל ממרומי�

כגו� תמימי , אי� האד� צרי" לכבד אלא מי שהוא ראוי לכבוד"ואל תאמר ש ".תהי בז לכל אד�
, משו� הכי תני המכבד את הבריות ".לא ,אבל כסילי� וחסרי לב', דר" ההולכי� בתורת ה

ואל תטעה בנפש" לומר שא� תבוז לכסיל אינ" עושה . "אל תהי בז לכל אד�"ש, כללדהכל ב
וכ� אמר שלמה  ].בזה[ אלא שתחטא .לפי שהוא עובר על מצותיו, ה"כנגד כבודו של מקו� ב

ומכתוב זה למד ב� עזאי  ".ואיש תבונות יחריש, בז לרעהו חסר לב" )יב, משלי יא(ק "ברוה
ומראה על עצמו שהוא , דכל שעושה דר" בזיו� חוטא, ושתיה� לדבר אחד נתכונו, מליצתו

חביב האד� שנברא "ודבר זה מתפרש ממה שבארנו בבבא  .חסר לב שאי� בו בינה ושכל
ונת התורה שנאהב לכל ושכ ".ואהבת לרע" כמו""אמרנו שהיא שנוייה לפרש מצות , "בצל�
ומי שהוא בעל לב להבי� כבוד  .פי שכל אחד מה� הוא כמונו נברא בצל� אלהי�ל, אד�

ושמא תאמר  ".בז לרעהו חסר לב"ולכ� יפה אמר , לבזות בעליו]מ] [ייזהר[ישתמר , הצל� הזה
, "ואיש תבונות יחריש"לזה חת� . "?והיה כצדיק כרשע, א� כ� אצטר" לפאר את הכסיל"

, אלא איש תבונות המבי� בכבוד צל� האד� אל יבזהו, "צדיק אתה"כלומר לא שתאמר לרשע 
להשיבו , כי לא התירה התורה רק התוכחה .לא יהללו ולא יבזהו, וכשיזכיר איש כסיל יחריש

שפירושו , "טובה תוכחת מגולה מאהבה מסותרת" )ה, משלי כז(ועל זה אמר שלמה , מפשעיו
, שהיא מאהבה מסותרת בלב המוכיחטובה כ, אצלי התוכחה הגלויה שיוכיח לרעהו על פשעיו

וכשהיא  .מוכיח אות� להשיב� אל דר" החיי�, והוא שמאהבתו את בני אד� וחפ� בטובת�
 ":תורת כהני�"ואמרינ� ב ".ולא תשא עליו חטא" )יז, ויקרא יט(וכדכתיב , מאהבה לא ילבי� פני�

י� בפני� בלשו� רכה אבל ידבר עמו פנ, ]ל"עכ" [ל ולא תשא עליו חטא"ת ?יכול ילבי� פניו"
או שמדבר עליו ומלעיג על , שמלבי� פניו על חטאיו, מה שאי� כ� בז לרעהו .ומאהבה מסותרת

כי מבזה צל� , אי� זה אלא חסר לב, שלא בפניו ושלא על צד התוכחה "קהל ע�"מעשיו ב
ועיקר האהבה הכתובה בתורה היא  .ואינו נות� כבוד לבוראו שנפח בו נשמת חיי�, האלהי�

בעיר צלמ� ' ה" )כ, תהלי� עג(כדכתיב , כי הבזיו� דבק בנפש, לעני� זה שאל יבזה לשו� אד�
 "ואהבת לרע""ולפי שמצות . "והמלבי� פני חברו ברבי�"בבבא  )ג, אבות(ובארנוהו , "תבזה

בא  ?ואי� אנו יודעי� עד היכ� הדברי� אמורי�, עקיבא' וכדפירשתי במשנתו של ר, סתומה
כלומר כל דבר שאילו , "ל" לחבר" לא תעבידעמה דסני " .)שבת לא(, הלל הזק� ופירש הדבר

וכ� . "ככה לא תעשה ג� אתה לזולת, עשהו זולת" ל" היה שנוא בעיני" ואינ" סובלו מזולת"
לא תעשה כ� אתה , ומעשהו שנוא בעיני", לוני לפלוניפכשאתה ששומע שכ" או כ" עשה 

ולכ� אל תהי בז ג� אתה לכל  .נפש אד� לסבלו �שאי אפשר לשו, מ� הבזיו�ואי� רע  .לזולת"
 . כי ג� הוא כמו" בעל נפש בצל� אלהי�, אד�

  "ואהבת לרע� כמו�"ביאור 

שבודאי אי� הכונה , "ואהבת לרע" כמו"" )יח, ויקרא יט(ואפשר לומר שהלל פירש המקרא 
הכי קאמר שתאהב לרע" באותו  אלא .וכמו שפירשנו ש�, שיאהבנו כמו שאוהב את נפשו

כ� תחשיבהו , כלומר כמו שאתה מחשיב עצמ" נגדו, והיינו כמו", האהבה שאתה חפ� שיאהב"
שנברא כמו"  ,"כמו""עקיבא ודאי דריש ' אבל ר ".ל" לחבר" לא תעבידעמה דסני "והיינו  .נגד"

 .וכדבעינ� למימר, וכ� מפרש לה ב� עזאי, בצל� אלהי�
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  ברא' שה) צומח או חי, דומ�( לא לבזות שו� דבר

המכבד את "לפרושי מלתא דב� זומא דתני  יהאי נמ. "ואל תהי מפליג לכל דבר"
שאל יקט� , כולל כל היצורי� "בריות"ואמרנו ד ".המכבד את בני האד�"ולא תני , "הבריות

ועל זה  .עשויי� "כול� בחכמה" )כד, תהלי� קד(כי , ויחשוב שאי� בו תועלת, דבר מה� בעיניו
אי� " ).שבת יט(וכדאמרינ� , "מרחיק"כמו  "מפליג"ומלת , "ואל תהי מפליג לכל דבר"מפרש 

כי בימיו נפלגה " )כה, בראשית י(וקרוב לזה  ".שלשה ימי� קוד� שבתפחות ממפליגי� בספינה 
ואינו ראוי לשו� לב  ?מה יש לנו בדבר זה"ותאמר , וכלומר אל תרחיק דבר מדעת" "האר�
מיהו לא שיי" . וכדפירשתי לעיל, כי א� על מי שבראו, כי לא על אותו הדבר תלונת" ,"עליו

ומשו� הכי פירש  .ואחריני לאו בני בזיו� וכבוד נינהו] אבל[, בזיו� וכבוד ממש לבד בבני אד�
ואמר , ועל שאר הבריות מפרש מהו הכבוד שלה�] ב[, "אל תהי בז לכל אד�] "א[ב� עזאי 

שהרי באמת נברא לכבוד , אתה בוזה כבוד הדבר ההוא י כ�"שע, "כל דבראל תהי מפליג לו"
והדבר הקט�  .'וגו "כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו" )ז, ישעיה מג(וכדכתיב , ה"המקו� ב

י "שע, "המכבד את הבריות"ויפה שנה ב� זומא  .'בעיני" הוא חלק מ� הכל שנברא לכבודו ית
 .ובארנוהו במקומו, כבוד ועוז' הבו לה )א, כט תהלי�(כדר" , תכבד למל" הכבוד כ�

ל להוסי� כא� שדברי הרב "נ. ל למשנה זו"מעי� דברי המחבר כתב ג� כ� מהר: אמר המגיה[
המכבד את ? איזהו מכובד. "'ל מדויקי� במקרא שהמשנה הביאה בתחילת פרק ד"המחבר זצ

ע הרי במקרא זה מדובר בדברי "וצ" כי מכבדי אכבד ובוזי יקלו" )ל, א ב"שמו(שנאמר , הבריות
, ולא מדובר כלל על המכבדי� את הבריות )על אלו שמבזי� אותו וקרבנותיו(ה על עצמו "הקב

אבל לפי היסוד שהניח המחבר הרי ברור הדבר שהמכבד ! ?שעליה� רצה התנא להביא הוכחה
 .]והא בהא תליא. מכבד את בריותיו, את הבורא

  ונמצא שבזית את הנכבד מאד, אי� לבזות את הרשעי� שהרי עתידי� לחזור בתשובה

בי� צדיק  "אל תהי בז לכל אד�"רישא קא מפרש שאמר . "שאין לך אדם שאין לו שעה"
אבל כסיל  .הרי צלמו נכבד', ושמא תאמר תינח צדיק שמשתמש בצלמו לעבוד את ה .בי� רשע

שאי� ל" אד� "וקאמר  ?למה הוזהרתי לכבדו, ד שאולוחוטא המשתמש בו לרעה ומשפילו ע
יפה אמרת כיו� , כלומר אילו אי אפשר לאד� לשוב מדרכו הרעה שהול" בו ".שאי� לו שעה

 .וטוב ממנו נפש הבהמה שלא ידעה עשות רע ?מה יתרו� יש בו ,שצל� הכסיל הזה מרשיע
א� רוצה יעשה לו לב , תווא� זמ� רב הל" באול .אלא האד� בעל בחירה, אבל אי� הדבר כ�
 :)ברכות לד(, "וישוב אל אלהיו וירחמהו' וכויעזוב רשע דרכו " )ז, ישעיה נה( ,חדש ורוח חדשה

וא� כ� צלמו עומד תמיד  ".ובמקו� שבעלי תשובה עומדי� אי� צדיקי� גמורי� יכולי� לעמוד"
 . ומחר כשייטיב מעשיו נמצא בזית את הנכבד מאד, בכבודו

שאני צדיק גמור אפילו  ל מנתהאומר לאשה הרי את מקודשת לי ע" ):דושי� מטק(וכדאמרינ� 
יש " ):ז י"ע(וכדאמרינ�  ".שמא הרהר תשובה בלבו .הרי זו מקודשת ,היה רשע גמור כל ימיו

כלומר אי� ל" אד� , "שאי� ל" אד� שאי� לו שעה"והיינו דקתני  ".קונה עולמו בשעה אחת
ה שצופה "ב 'ולכ� ה .שאי� לו שעה שיוכל לשוב מאולתו ושב ורפא לו, הרבה לחטוא לואפי

ואפשר . "ובטוב העול� נדו�"וכדפרישית בבבא , שישובו מראשית אחרית מארי" לרשעי� כדי
שאי� לו שעה שישוב לאלהיו , אפילו הרשיע מאד "שאי� ל" אד�"שבעומק המליצה כלל 

ומלמדו דעת , ע� בני אד� גלגולי� רבי� הנעלמי� מדעתנו ה מגלגל"כי הקב, ויטהר מגלוליו
וכ� אמר  .ולכ� אי� טוב לבזות שו� אד� .ולסו� יבוא זמנו שיהיה טהור, ומצרפו ומלבנו

:] ל בפסחי� קיג"ואמרו חז[, "עזוב תעזוב עמו' כי תראה חמור שונא" וגו" )ה, שמות כג(הכתוב 
אלא בעובר על , "לא תשנא את אחי" בלבב""ר כבר נאמ, א� בשונא ממש, ובאיזו שונא מדבר

כי אי� ל" אלא להוכיחו ולהחזירו  .ובכל זאת עזוב תעזוב עמו, התורה ואינו מקבל תוכחת
  .לא להקלותו ולבזותו, למוטב ולדונו כפי משפטי התורה

"�  שיטת רבי עקיבא ושיטת ב� עזאי, "ואהבת לרע

ואהבת "אמרינ�  )ויקרא יט( "תורת כהני�"בארנו שב "חביב האד� שנברא בצל�"והנה במשנת 
ב� עזאי  ".חביב אד� שנברא בצל�"והיינו , עקיבא זהו כלל גדול בתורה' אמר ר "לרע" כמו"
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ואומר אני דב� עזאי . והדבר צרי" פירוש, "זה ספר תולדות אד� כלל גדול ממנו"אומר 
נעשה אד� בצלמנו " )כו, בראשית א(כי בבריאת האד� נאמר , דמשנתנו מפרש מה שאמר ש�

שיהיה , "הבחירה"על ] כינוי[יראה שהוא  "כדמותנו"ואמנ�  .ועני� הצל� בארנו ש� ".כדמותנו
עושה ' כי כל אשר חפ� ה, 'וזהו הדמיו� כביכול למעשה ה, האד� מושל ברצונו לעשות כחפצו

עשיה� ואי� כ� המלאכי� כי מ .תנה הרשות לעשות בפעולות אד� כמו שיחפו�יולאד� נ .בכל
ואילו היה צל� האד� עשוי באופ� שלא יהיה אפשר לשוב מדר" שבחר  .קבועי� בלי בחירה

כ "אבל לפי שנברא ג .וכמו שאמרנו למעלה, כ כשמרשיע לא היה ראוי עוד לכבוד"א, בו
שאי� ל" אד� שאי� לו "לו  "אל תהי בז"יפה נאמר , ויוכל לעשות כל שעה כמו שירצה, בדמות

ויברא אלהי� את " )כז, בראשית א(אלא , אבל לא מצינו במעשה שנזכר דמות .וכדפרישית "שעה
כי בצל� אלהי� עשה " )ו, ש� ט(וכ� בפרשת נח נאמר , "האד� בצלמו בצל� אלהי� ברא אותו

זה ספר " )א, ה בראשית(שנאמר , לבד במקרא שהביא ב� עזאי נזכר בו הדמות, "את האד�
זה ספר "ויפה אמר , שמענו שנברא בדמות ".אותו בדמות אלהי� עשה', תולדות אד� וגו

עקיבא שחביב אד� ' למד ר "ואהבת לרע" כמו""כי מפסוק  ".תולדות אד� כלל גדול ממנו
, "בדמות אלהי� עשה אותו"וכ� עזאי הוסי� שעיקר האהבה היא מפסוק , שנברא בצל�

וכדקתני טעמא , "אל תהי בז לכל אד�"וש, חוטא וכסיל בכלל האהבה לושממנו יוצא שאפי
 ".שאי� ל" אד� שאי� לו שעה"

  פ שלפעמי� נעלמה מאתנו מה היא"אע, בעולמו יש תועלת' בכל מה שברא ה

, אל תהי מפליג לכל דבר" ו� הכידמש, סיפא קא מפרש. "ו מקוםלואין לך דבר שאין "
, בורוכלומר יש לו מקו� לעמוד עליו ושנברא ע "מקו�"ו, "לפי שאי� ל" דבר שאי� לו מקו�

כל דבר יש לש ".שלשה שאכלו על שלח� אחד"וכדפירשתי לעיל במשנת , שהכל נברא לתועלת
, משלי ג(כי , ה דבר בעול� לחנ�"שלא ברא הקב .חו� מזבחי מתי� דכמא� דליתא דמי ,תועלת

ה� נעלמי� ] אמנ�[וא� , ויש בכל דבר ודבר תעלומות חכמה, "בחכמה יסד אר�' ה" )יט
, ויפתח שפתיו עמ" "מי ית� אלוה דבר" )ו(ה, איוב יא(כמו שאמר אליפז לאיוב ו .מלבות בני אד�

ה וילמד" טעמי "כלומר מי ית� שידבר עמ" הקב. "כי כפלי� לתושיה, ויגד ל" תעלומות חכמה"
 .טעמי� של חכמה שה� נעלמי� מלב כל אד�, ודעו ל" תעלומות חכמהואז י, הדברי� שברא

וכבר . תראה שיש בכל תושיה כפלי�, � בה� תועלת וחכמהותחת שמקצת מעשיו נדמי� שאי
כפי ארחות  'וכלומר תבי� שבכל מה שעשה ה, על מעשה כפי החכמה "תושיה"פירשתי שמלת 

ולא תבי� , ולכ� א� תראה דבר מופלג מדעת" .יש בו כפלי� ותועליות רבות של חכמה, חכמתו
אבל תהיה שפל רוח ותאמי� שהנעל� ממ" עד , "תולא תשע� על בינ .אל תפליגהו, למה נברא

וכדאמרינ� גבי דוד , טעמו ותועלתו] מה[גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העול� ] הוא[, מאד
שהיה תמה על בריאת  )47א ד� "ח, ד אייזנשטיי�"לר" אוצר מדרשי�"מובא ב, "אלפא ביתא דב� סירא"מדרש (

כ" נראה  .צול בקורי העכבישיונ, מפני שאול השממית וקורי העכביש עד שבא במערה בברחו
 . רושא דמתניתי�ילי פ

ואל תהי ", "?מה יוכל לעשות לי"לומר , "אל תהי בז לכל אד�"ל פירשו "ומפרשי המסכתא זצ
שאי� ל" אד� שאי�  ".רחוק דבר זה ואי� לדאוג ממנו"אל תרחיק דבר לומר , "מפליג לכל דבר

כ מה "דא, ולא נראה כ�. וכ� אי� ל" דבר שאי� לו מקו�, לו שעה שיש יכולת בידו להרע ל"
ומאד . ואפילו מי שאינו ירא שמי� אומר כ� .ואינו אלא עצת שכל ?"משנת חסידי�"עני� זה ל

 .שנטה במקצת פירושו למה שאמרנו, ל"ז "מדרש שמואל"ל שהביא בעל "הנאני דברי החסיד ז
כלומר א� לא , "אל תהי בז"� זומא ואמר שב� עזאי דבר נגד בבא רביעית של ב :ותוכ� דבריו

המכבד את  ?ו מכובדהאיז"ונת� טע� ל. או אל תהי בז אותו מלכבדו, תכבד אל תהי בז
, כי אי� דבר בטל בעול�, כי החכ� שהגיע למעלת הענוה רואה צור" הדברי� בעול�, "הבריות

כי לועג , אל תהי בזולזה אמר , ומטע� זה החכ� מכבד את הבריות .ר"כי הכל מעשה ידיו יתב
ב מעלתו "ואולי בעוה .ב"ז או בעוה"או בעוה, ואי� ל" אד� שאי� לו שעה, לרש חר� עושהו

כי , שלא היה ראוי להיות נברא, וכ� אל תהי מפליג שו� דבר לומר שאינו נכו� ."תגדולה ממעל
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פ "ואע. והמפליג אינו מספר בשבחו של עול� .אי� בעול� דבר שאי� לו טע� למה נברא
 .כבר נטה קצת למה שאמרנו, שאנחנו פירשנו הדברי� על דר" אחרת
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   משנה ד
י ְלִויָטס ִאיׂש ַיְבֶנה אֹוֵמר ַפל רּוחַ , ַרּבִ ה, ְמאד ְמאד ֱהֵוי ׂשְ ְקַות ֱאנֹוׂש ִרּמָ ּתִ . ׂשֶ

רֹוָקא אֹוֵמר ן ּבְ י יֹוָחָנן ּבֶ ֶתר, ַרּבִ ּסֵ ַמִים ּבַ ם ׂשָ ל ׂשֵ ל ַהְמַחּלֵ לּוי, ּכָ ּנּו ַבּגָ . ִנְפָרִעין ִמּמֶ
ם ֵ ִחּלּול ַהׁשּ    :ֶאָחד ׂשֹוֵגג ְוֶאָחד ֵמִזיד ּבְ

  רוחו של האד�) להכניע(יש להשפיל 

 ?בוריאיזהו ג"ששנה , האי תנא נמי אדב� זומא קאי. "רבי לויטס איש יבנה אומר"
והנה . "בור ומושל ברוחו מלוכד עיריטוב אר" אפי� מג"א קרומייתי , "הכובש את יצרו

מאד מאד "לויטס ' ועלה תני ר, אלא משפילו תמיד, המושל ברוחו אינו מניחו לעלות אל הלב
אלא הוס� , כלומר לא תחשוב לעול� שהגעת לתכלית המדה היקרה הזאת, "הוי שפל רוח

על ; "אוצר כל שכיות החמדה" )טו, פ הושע יג"מליצה ע(כי המדה הזאת  .תמיד להשפיל רוח" יותר
על , על ידה תשלח החכמה שרשיה בקרב", על ידה תשמרנה בלבב", ידה תקבל תורה וחכמה

ואי� , ומחושבי שמו' עד שתזכה להיות חכ� ונבו� מיראי ה, מעשי" כפי החכמה ידה תעשה כל
ודברי , ממנה] גרוע[אי� לרוע , והמדה ההפוכה לה שהיא מדת גבה רוח .מדה יקרה ממנה

 .וזה פתרונה, משנתנו מיוסדי� על אדני דברי הנביאי� כול�

על דר" שהתבאר לי ענינו  "שפלות הרוח"לא אוכל לפרש פה עני� . "הוי שפל רוח"
לו באר היטב אצטר" להרבות דברי� רבי� וכי א� אכתוב כ, ממליצות הנביאי� וכתבי הקדש

ולא חברתי פירוש זה  ".שפלות הרוח"ה פרוש כנגיצא לנו  י כ�"שע, "רוח"על הוראת ש� 
רה אני צרי" לדבר עליו מעט בקצ, ואול� לפרש דברי משנתנו. לבאר בו מליצות כתבי הקדש

 . כדרכי בכל מקומות בספר הזה, וראשי פרקי�

  איננה זהה אל מדת הענוה" שפלות הרוח"

, "שפל רוח"ל מפרשי מסכתא זאת רוח אחרת עמ� בפירוש עני� "והנני אומר שהקדמוני� ז
 )ה, משלי טז(כי , לויטס מזהיר לאד� שאל יתגאה' ופירשו שהתנא ר, ל� בדר" אחד ילכוווכ
ל בפירושו הארי" "� ז"והרב הגדול רמב .ושצרי" להיות שפל רוח, "בכל גבה ל' תועבת ה"

ומפורשי�  כתובי� בתורה ,וכל דבריו אמת .ואי" היא בזויה ומאוסה, לדבר על תועבת הגאוה
זולתי מה שאמר , ואיני אומר שיש בזה מחלוקת, ומקובלי� בדברי חכמינו ואבותינו, בנביאי�

יניה� רק שהענוה היא הדר" האמצעי בי� הגאוה ובי� ואי� ב, היא הענוה "שפלת הרוח"כי 
ופחדו , ולפי שהגאוה רעה מאד .ושפלות הרוח היא הקצה האחרונה מ� הענוה, שפלות הרוח

 לכ� צוו שיתרחק האד� עד הקצה, אבותינו שא� ישאר האד� על הענוה לבדה לא תספיק לו
ולדעתי לא נשנית . ריכי�אני אומר תורה היא וללמוד אנו צ .שהיא שפלות הרוח �האחרו

ולאו כל אד� זוכה , כי הענוה מדה עליונה מאד אי� למעלה הימנה, משנתנו לעני� הענוה
שלא תספיק לו הענוה , "מאד מאד הוי שפל רוח"וכל שכ� שאי� ראוי לומר לכל אד�  .אליה

 אי� זה, ואול� לפרש מה היא הענוה ומה פעולותיה .לבדה אלא שיגיע לכלל שפלות הרוח
ה כאשר ע� "אפרש בעז "מלבשתו ענוה ויראה"אבל בפרק ששי בבבא ו, מקו� לדבר בזה

אלא הגאוה והענוה ה� ה� שתי , ורק נאמר עתה שאי� גאוה ושפלות הרוח שתי קצוות. לבבי
והשניה , שהאחת מה� והיא הגאוה אי� כמוה לרוע, וה� שתי מדות פרטיות בנפש, הקצות

ואני אבאר ל" , צעית שביניה� היא מדת האמתמוהמדה הא, שהיא הענוה אי� כמוה לטובה
ואי� לה עסק ע� , אבל שפלות הרוח איננה מדה פרטית כלל .ל"ו בבבא הנ"ה בפ"דבר זה בעז

  . לה וכמו שיתבארואלא היא כוללת נפש האד� כ, הגאוה ולא ע� הענוה

הרי היא , ל"ל אל ההנחה הזאת של המחבר זצ"ל להביא ראיה מדברי חז"נ: אמר המגיה[
ושפל רוח ', ענו מניי� ממשה רבינו וכו: "ה ברייתא ירא חטא"ד', במסכת כלה רבתי פרק ג

הרי ששתי המדות ". אד� מריב עמו ושותק. א� אד� מקללו אומר לו שלו� עלי", מאהר�
שרוחו אינה מתגדלת ורועשת עליו לעוות " שפל רוח"ועני� . המפוארות הללו אינ� עני� אחד
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וכ� חלוקה זו יש בברייתא . ב"מפני מאורעות קשי� שמעליבי� אותו וכיו, אד�לשכלו של ה
 ].ל המגיה"עכ. א"פ, במסכת דר" אר� זוטא

  ולא שהיה שפל רוח, התורה משבחת למשה רבנו שהיה ענו

ל כי "ז] �"הרמב[שא� תאמר כדברי רבינו משה , וטר� אפרש אומר שהדבר מוכרע מעצמו
ה "ערבנו  התמה בעצמ" למה נתפאר אדוננו משה, מ� הענוה �שפלות הרוח היא הקצה האחרו

וא�  ".והאיש משה ענו מאד מכל האד� אשר על פני האדמה" )ג, במדבר יב(כאמרו , בענוה
היתרה על  "שפלות הרוח"היה לו לשבחו ב, הכתוב עצמו מעיד שהיה הגדול שבענוי אר�

, "וענות" תרבני" )לו, תהלי� יח(וכאמרו , ה בענוה"ב 'ו הכתובי� את החנו ששבאומצ. הענוה
וכמו שתבי� ממה , וחלילה חלילה לתארו בו ".שפל רוח"נו כתוב אצלו מליצת אולא מצ

טוב שפל רוח את ענוי� מחלק שלל את " )יח, משלי טז(נו כתוב אומצ. שנדבר על תאר זה
ל אי� "ולדברי רבינו משה ז .וחלקת השלל כנגד שפלות הרוח ;הרי גאי� כנגד ענוי�, "גאי�

 . לכתוב זה פתרו� כלל

כי נפש האד� , "חבה יתירה נודעת לו שנברא בצל�"כבר רמזנו בבבא , ועתה הט אזנ" ושמע
וכל אחד מה� כולל , "נפש רוח נשמה חיה יחידה"וה� , מתוארת בכתבי הקדש בחמשה תוארי�

ופה אנו צריכי� לדבר מעט על תאר  ".חיה"וש� רמזנו מעט על תאר , לה וכל כחותיהוהנפש כ
מי יודע רוח בני האד� העולה היא " )כא, קהלת ג(כמו , "רוח"דע כי צל� האד� נקרא . "רוח"

, "רוח"וכ� צורת הבהמה נקראת  ".והרוח תשוב אל האלהי� אשר נתנה" )ז, יב קהלת(, "למעלה
וקצות העול� נקראי� ג� ה�  ".ורוח הבהמה היורדת היא למטה לאר�" )כא, קהלת ג(כמו 

 )ד, יונה א(כמו , "רוח"וכ� הסער הנושב נקרא  ".לארבע רוחות השמי�" )ח, דניאל ח(כמו , "רוח"
ולא מצאתי לקדמוני�  ".רוח סערה עושה דברו" )ח, תהלי� קמח(, "הטיל רוח גדולה אל הי�' וה"
כמו  ]מנוקדת קמ�' ר" [חורו"שרשו  "רוח"כי מלת , ואומר אני שטע� אחד לכל�. ל בזה דבר"ז
על ההתפשטות וההרחבה בענייני� ] א[ומורה , ]מנוקדת קמ�' ר" [ורוח לשאול" )כג, א טז"שמו(

  .המשל ל דר"וזה ע ,ועל ההרחבה בדברי� השכליי�] ב[, החמריי�

  "רוח"תוכ� המלה 

מה� אי� דבר , תמצא שכל הברואי� שוקטי� נחי�, הסתכל במציאות הכללי שתחת השמי�
. כל זולתו] כ"הוא ג[אלא שמרויח , ומלבד שהוא מתרחב. זולתי הרוח, יוצא ממקומו ומתרחב

כל הצמחי� אחר שה� בצביונ� ככלות , כי האר� אבניה ומחצביה כול� שוקטי� נחי�
זולתי הרוח כשיוצא . האויר היסודי שוקט ונח, המי� שוקטי� נחי�. צמיחת� שוקטי� נחי�

כשנושב על האר� יעלה העפר והאבק . ירחיב כל הדברי� בהתפשטותווכ� , מתפשט הנה והנה
וכשסוער במי� הומי� גלי� עולי� ויורדי� , האילנות ילבלבו וינועו, ויסער� הנה והנה

ומטע� זה . וכ� בכל דבר, וכ� בענני� יתפזרו וילכו בסיבת הרוח. ומתנועעי� תנועות נמרצות
ועל דר" זה . תפשטי� עד קצות אר� ושמי�עצמו נקראי� צדי העול� רוחות לפי שה� מ

ונפשו כוללת , והאד� כדמות עול� קט�. על דר" המשל" רוחות"נקראי� נפשות בעלי החיי� 
ג בעני� ההבדלי� שבי� נפש האד� לנפשות בעלי "כמו שבארנו בפ, כחות כל מעשי בראשית

לא ימושו , פשואלה הכחות שוקטי� נחי� בנ, כדמות שנטועי� באר� מיני� הרבה. החיי�
וזה הרוח הוא רוח . כל זמ� שאי� הרוח נושב בה�, ממקומ� ואינ� מתפשטי� בלב כלל

וכמו שהחילונו לרמוז במשנתו של , והוא הכח הגדול שבנפש שבו חושב מחשבות, האד�
תדמה בדעת" שהאד� יושב ואינו חושב . 'וכו" ורוח בא ועוקרתו"ע שעליו שנה "ראב

לא , לא אומ� ולא פחד, לא אהבה ולא שנאה, חות נפשו כלללא ירגיש כ, מחשבות כלל
על , אחד מה� על ידי הרוח] יתעורר[ )יעיר(עד ש. לא רחמי� ולא אכזריות, נדיבות ולא כילות

יתפשט רוחו בכח הגאוה , דר" משל שהחל לחשוב ברוב עשרו וגדולתו בשכלו וברוחב לבבו
רוח גאוה ותמלא הנפש כולה מחשבות  ועבר עליו. הנטועה בו וירויחנה עד שתמשול בלב

ועבר " )יד, במדבר ה(וכמו שכתוב , וכ� באיזו כח שיתלבש יוציאהו ממסגרותיו וירחיבנו. גאוה
עד שעבר , וחשב מחשבות על אשתו, כלומר שהתלבש רוחו במדת הקנאה, "עליו רוח קנאה

רוח גבוה ועולה כי כשה. ולא יכול עוד להתאפק וקנא את אשתו, ומלא את לבבו רוח קנאה
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כי , לכ� הרוח כולל צל� האד� כלו. וכ� בכל דבר ודבר לטוב ולרע, אל הלב יבוא לידי מעשה
וכמו שהרוח מתפשט ". רוח"נקרא בש� , ולפי שכולל הכל. על ידו מצטיירי� כל הכחות בלב

כח , כמו כח השכל, כ� מתפשט בכחות היקרות שבנפש מנהיגי שאר הכחות, בכל המדות
רק להודיע , ולא אארי" בעני� זה. ומרחיב� לחשוב מחשבות של שכל ובינה, כיוצאהבינה ו

כי תראה . יש כדמות אלו העניני� ברוח האד�, שכמו שיש עניני� שוני� ברוח הסוער
פעמי� יצטערו , פעמי� שיהנו בו הבריות, פעמי� חלש, פעמי� קשה, שלפעמי� הרוח חזק

ועל התמורות הללו הניחו כתבי הקדש . י� הוא כ"ככה רוח האד� פעמי� הוא כ" ופעמ, בו
וה� שתי� לעומת שתי� , ולא אזכיר רק ארבע מה�, "רוח"המליצות אצל הזכרת תאר 

טוב " )ח, קהלת ז(כמו , וגבה רוחולעומת� קצר רוח . וה� אר" רוח ושפל רוח. שמצאנו� במקרא
ל רוח יתמו" פוש" )כג, משלי כט(, "וקצר רוח מרי� אולת" )כט, משלי יד(, "אר" רוח מגבה רוח

   :וזה ענינ� ".כבוד

  "אר� רוח"הגדרת המדה של 

, ומארי" לחשוב דברי שכל ובינה ]יקרי�[ )היקרות(הוא כשמתלבש הרוח בכחות , אר" רוח
ל דר" ע .יתיצב לעומת הכחות הרוצי� להתנשאות ולפרוע בנפש, ודומה לגבור וכלי קרב בידו

ועומד הרוח לנגדו , וכח הכעס רוצה לצאת, ו והמצערושרואה האד� דבר המכעיס משל
ועומד כנגדו במחשבת השכל , וכ� כשרוצה העצבו� לפרו� .במחשבת שכל ובינה ומשקיטו

טוב אר" אפי� " )לב, משלי טז(וכ� , "שכל אד� הארי" אפו" )יא, יט משלי(וכאמרו , ואינו מניחו
על זה שנינו , והעני� יקר מאד ".נוח לכעוסואל תהי "וכדפרישית בבבא , בכל דבר �וכ, "בורימג

הכתוב על מי שאינו כועס " מגבה רוחטוב אר" רוח " )ח, קהלת ז(וכ�  ".והוי אר" רוח" )ו, אבות(
כשאי� רוחו , קצר רוח] הוא[ההיפ" ממנו . "רשע וטוב לו ,צדיק ורע לו"ולא מתבלבל בראותו 

, ואז פור� בלי מונע, יוכל להארי" במחשבות השכל ולהתגבר בה� על הכח המתנשא והפור�
כי , "וקצר רוח מרי� אולת" )כט, משלי יד(ועליו אמר , "כל רוחו יוציא כסיל" )יא, משלי כט(כעני� 

 . אולתמה וברשעה ובכל מיני יוממהר לפרו� בז, בהיות הרוח קצר יהיה ממהר לכעוס

  קצר רוח של בני ישראל במצרי�

ה� בני ישראל לא שמעו אלי ואי" ישמעני " )יב, שמות ו(ומ� הכלל הזה יתבאר ל" מאמר התורה 
כי ישראל לא שמעו מקוצר רוח , זה ל וחמררכא לקיוהמשכילי� שואלי� שיש פ ".?פרעה

שלא מצאנו , נשימהעל קוצר ה "קוצר רוח"ואני אומר שאי� . ואי� כ� פרעה, ומעבודה קשה
וכ" , וכמו שאמרנו "קוצר רוח הפנימי"אלא ענינו ככל חבריו שה� על , כזאת בכל המקרא

שנאמר , כמו שמפורש בביאת משה אליה�, הנה בבני ישראל היתה מדת האמונה :פירושו
ובפרעה לא היה , "ויקדו וישתחוו' את עמו וגו' ויאמ� הע� וישמעו כי פקד ה"  )לא, ד מותש(

ואמר עוד ', וגו "'לא ידעתי את ה' וגו ?'מי ה הויאמר פרע" )ב, ה מותש(כמו שכתוב , � בואמו
, שר לה� משה גאולת� נכפלו הצרותיאלא אחרי שב ".ואל ישעו בדברי שקר" )ט ,מות הש(

] ספקות[התחילו לספק  י כ�"וע', וגו "תכבד העבודה על האנשי�" )ט, שמות ה(וכמבואר בתורה 
, רוצי� להארי" רוח� לחשוב מחשבת שכל שלא תפרו� מדת הספק וההכחשה והיו, בנבואה

ולא יכלו להבי� אי" , וג� כבדה הצרה מאד .כי לא היו בעלי אר" רוח כל כ", אבל לא יכולו
ולא שמעו "וזהו שאמר הכתוב   ?להושיע�' א� חפ� ה ,אפשר שיתחדשו הגזרות בהפלגה כזו

 ".את עמו' ויאמ� הע� וישמעו כי פקד ה"למעלה כתוב הלא  ]:שאלה[ ויקשה עלינו ".אל משה
אלא כשהתחדשו עליה� , אמת שהיתה ב� מדת אמונה] ל"המקרא כתשובה לשאלה הנ[ואמר 

 "ומעבודה קשה", "אר" רוח"שלא היו בעלי , אמונה "מקוצר רוח"הצרות לא יכלו לשמוע עוד 
אלא לפי שאינ� בעלי , אמונהשה� בעלי  "ה� בני ישראל"ויפה אמר משה  .שלא ק� רוח בה�

  .ואי� בו אמו� כלל' שאמר לא ידעתי את ה "?ואי" ישמעני פרעה, לא שמעו אלי"אר" רוח 

  תוכ� ענינה, גבה רוח

 )לב, יחזקאל כ(כדר" , הוא שרוחו עולה ומגביה עצמו עד הלב ויצודנו "רוח גבה"ואמנ� 
ובכל מדה  ".ומעלות רוחכ� אני ידעתיה" )ה, יא יחזקאל(', וגו "והעולה על רוחכ� היו לא תהיה"

הכל כפי היצר , ומדה שיתלבש ירחיבנה ויחשוב בה מחשבות רבות הממלאות את הלב כלו
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 �כי כול� מצטיירי� בטבעיה, ומי שזאת מדתו תפעלנה כל כחותיו לרעה .שהוא טבעי לאד�
בתחבולותיו כי בנכליותיו ו, כ בכח השכל והבינה ירע עוד מה�"וכשיתלבש הרוח ג .לרעה

ל "נ: אמר המגיה. [וימציא המצאות של או� ומרמה להשיג חפציו הרעי�, ישלי� חפ� היצר
ונשמע וימס : "ממה שאמרה רחב הזונה לשני המרגלי�, ל"להביא ראיה לדברי המחבר זצ

, "ילקוט שמעוני"י מדברי "והביא ש� רש )יא, יהושע ב(" לבבנו ולא קמה עוד רוח באיש מפניכ�
דאי� ל" כל שר ונגיד שלא בא אל רחב , לאשמועינ� דאפילו איקשויי לא איקשו" :'רמז ט
נשברה הפע� , כלומר רוח זנוני� שעיותה אות� תמיד בהתרוממותה בלב�. ל"עכ' וכו" הזונה

 ] ל המגיה"עכ. מפני אימה ופחד שנפלו עליה�

ר שלמה בחכמתו אמ, י גבהות הרוח פועלי� הכחות כרצונ� ופורצי� גבולי החכמה"ולפי שע
איזהו "וכדפרישית בבבא , "ור לרוחוצעיר פרוצה אי� חומה איש אשר אי� מע" )כח, משלי כה(
שהוא  "מקוצר רוח"שהיה לו לומר  :ותשאל ".טוב אר" רוח מגבה רוח"ועל זה כתוב  ".בוריג

ת או "אר" רוח"כי , דפשיטא שאר" רוח טוב מקוצר רוח, אבל זו אי� צרי" לומר ?הקצה השני
ג� הוא משתמש בשכל ובבינה וכמו  "גבה רוח"אבל  .וקצר רוח להיפ", על רוב השכל והחכמה

וכמו שתבי� , ויפה אמר טוב ממנו אר" רוח .אלא שהולכי� עקלקלות כפי יצרו הזונה, שאמרנו
ואינו , שרוחו שפלה בקרבו, "שפל רוח"וכנגדו . "אל תהי נוח לכעוסו"ממה שפירשנו בבבא 

וכשמתלבש בכח  .ואינו מניחו לעלות על הלב, פי שמשפיל רוחו ומכניעו למטהמגביה עצמו ל
 ואיזה"וכדתנ� , משפילו למטה וכובש אותו במקומו, ידוע שאינו נכו� כפי דר" החכמה שבו

וכדפרישית הת� שמכניעו , "מושל ברוחו מלוכד עיר"ומייתי ראיה מ ".הכובש את יצרו ?בוריג
מנוקדת ' ה[ה השליט "ב 'כי ה, ומסור ביד האד�, מעלה נפלאה ווז. כאלו בנה חומה לפניו

והכל תלוי  .והממשלה בלב, וחכמה ימשול עליו' וביראת ה, את האד� על רוחו] חירק
יוכל לקיי� כל המצות , ולא יעלה כי א� ברצו� האד�, כי בהיות הרוח נשפל, בשפלות הרוח

ביצרו נוגה החכמה הבינה והדעת  ויאפיל, אבל בהעלות הרוח יצוד הלב .ולהשתמר מעו�
הרוח בא "ע "וכדקתני ראב .ולבטל מעשות המצוה, ואז נקל לעבור על המצות', ויראת ה
  .וכדפירשתי לעיל "ועוקרתו

  יש להפעיל אותה לפי משקל, רוחו של האד�

מעירי� אותו , ודעתו וחכמתו מושלי� על רוחו, רוחו נשפל בקרבו :וזהו תכונת הצדיק הגמור
ולהעלותה לפעול בה , ויצוהו להתלבש במדה ידועה, כפי אשר תורה החכמה, הנכו�לעת 

ותורה החכמה שראוי להעבירו , משל בהתקומ� רשע לחר� ולנא� ל דר"ע .פעולה של חכמה
וכ� כל כיוצא , יצוה הלב את הרוח שיתלבש בכח גבורה ואומ� לעשות בו נקמה, מקרב הע�

כי כל תהפוכותיו ותמורותיו הרבי� קשורי� , ה חלילהכמו שהרוח הסוער איננו במקר .בזה
והכל כפי החכמה , "א� תשי� משטרו באר�" )לג, איוב לח(כדכתיב , בשמי� ובצבאותיה�

וכ�  .ג"וכדפירשתי בפ, "בחכמה יסד אר� כונ� שמי� בתבונה' ה" )יט, משלי ג(כדכתיב , והתבונה
וכ� האד�  ".לעשות לרוח משקל"ואמר , בעולמו 'פר חכמת היכשס )כה, כח(מפורש בספר איוב 

וינהיגהו ברצו� כפי חכמת אלהי� , ראוי שיעשה לרוחו משקל, שהוא כדמות עול� קט�
וכמו שיש תנועות מבלעדי  .על כל בני� הנפש "תוגברת ממלכ"כי היא , האסופה אל נפשו

שה� מתנועעי� על דר" אחד , כמו תקופות המאורות ומהלכיה�, וה� התנועות שבשמי�, הרוח
שה� "] דעת["וה� המדעות , כ� בנפש האד� תנועות ידועות שאינ� תלוי� ברוח, לעד לעול�

שנת כדפרישית במ ,שה� הולכי� על דר" אחד ולא ישתנו, המושכלות הראשונות הנטועות בו
וה�  .�תלהמיר� ולשנו, ואי� כח ברוח לשלוט עליה�, פועלי� מבלעדי עזרת הרוח] ה�[ו, ע"ראב

, כי יסוד כל השגה ושמיעה והבנה היא המדע, להאיר על השכל והבינה, מאורות בנפש האד�
שיסודותיה� כחות , מה שאי� כ� מנהגי החכמה ומהלכיה, "א� אי� דעת אי� בינה"וכדתנ� 

כפי שיתלבש באחד מה� כ� יסכי� הלב  .כול� תלוי� ברוח, פוכוידבר וה ,הנפש בכלל�
תוספת [כמעט , ומניחו להגביה עצמו כפי שרירותו, ולכ� מי שאינו שליט ברוחו .לעשות
עד , אבל השליט ברוחו ומושל עליו ומשפילו .יעבור על קלות וחמורות] בלי עיכוב: המגיה



ן  286 ו נ ב ל ן  י   י

 סלויט' ומשו� הכי שנה ר .יוכל לקיי� הכל, תשלא יעלה כי א� ברצו� הלב בחכמה ובדע
 . "מאד מאד הוי שפל רוח"

אלא , "גאוה"פ" מ� היוהה] פרטית: כלומר[לה יחידית וסג "שפלות רוח"ומעתה תבי� שאי� 
ומי שהוא  ].פעולתה לבטל כל המדות הרעות כול�: תוספת המגיה[ להושהיא סגולת הנפש כ

לפי , ולא יהיה גבה לב, ובכלל זה שלא יתגאה, טובי� שי�תעלינה בידו תורה ומע "שפל רוח"
וכ�  .ואי� בכחו להתלבש בכח הגאוה ולהעלותה אל הלב, שיש חומה דלתי� ובריח נגד הרוח

 . בכל דבר

וכנגד ש� התואר  .פ" מ� הגאוהיוהיא הה, ומעלה נפלאה מאד, היא עני� אחר "ענוה"ואול� 
כי  .כי ימצא שפל רוח ואינו ענו, ענו בכל עת "שפל רוח"ואי�  ".ענו"יש ש� התואר  "גאה"

] אבל[, שאי� רוחו שפלה] היא[כי מי שהוא גאה אות , שיהיה שפל רוח וגאה י אפשרפ שא"אע
 .כי הענוה סגולה פרטית תתעצ� בנפשות יחידי הסגולה, לא בעבור שאיננו גאה יהיה ענו

מדברי , ל"יש להביא ראיה לרבנו החמבר זצ: אמר המגיה. [ה בפרק ששי"ואני אדבר בה בעז
ב דיבר על הענוה "ורק בפרק כ, א מ� ספרו"שדיבר על רוע הגאוה בפרק י, "מסילת ישרי�"
" מסילת ישרי�"אלא סדר ספר . )אשר מזה עצמו ברור כי מי שאיננו גאה אי� זאת אומרת שכבר הוא ענו(

, "חסידי�"ג החל לדו� על "ורק בפרק י .של הצדיקי�ב דיבר על תכונותיה� "הוא שעד פרק י
 ]. עד כא� הערת המגיה. ב"באה רק בפרק כ" ענוה"ולכ� . ל בתחילת הפרק"כדברי רמח

  ענוה היא דרגא גבוהה מאד

כי מי שהוא ענו אולי הוא , להואיננה כוללת הנפש כ] של הענוה[ואול� ברוב סגולתה 
א� שכפי האמת  .או מדה אחרת שאיננה קשורה בענוה, ונפשו תאוה לעניני� ידועי�, מתאוה

ומהאי טעמא , כולל "ענו"אי� תאר  כל מקו�מ, ודאי השפיל רוחו תחלה, הזוכה לכתר הענוה
כי , וכמו שאמרנו שאי� נכו� לצוות על האד� שיהיה ענו, "היה ענו]ת"[לויטס ' לא נקט ר

וכדברינו לעיל : אמר המגיה[ .ל�הענוה סגולה עליונה לא ישיגנה האד� רק אחרי המעלות כו
ולפי שתאר שפל רוח למטה  .אבל השפלת הרוח מסור לכל אד�"]. מסילת ישרי�"בש� 

והאיש " )ג, במדבר יב(נכו� הדבר מאד שנאמר אצל אב הנביאי� והחכמי� , מתאר ענו הרבה
היה באשר נודע לכל שלא  ,כי לא היה צרי" להזכירו, "שפל רוח"ולא אמר , "משה ענו מאד

כמו שהיראה , ה אברר שהענוה תחלה לכבוד הנאצל"ו בעז"פ )אבות(וב. צדיק וחכ� כמותו
 ".מחלק שלל את גאי�, טוב שפל רוח את ענוי�" )יט, משלי טז(ויפה אמר שלמה  .תחלה לחכמה

והשוכ� ע� הענוי� צרי" להיות  .וח הקדשכלומר הענוי� ה� אנשי הסגולה ובעלי הכבוד ור
פ שהו� "אע, טוב מהיות מחלק שלל את גאי�] זה[ .גאה ולא יחמוד וכיוצאשפל רוח שלא ית

ושלל  ;י חברת הענוי� יזכה לאור באור החיי�"כי ע .רב ושלל את� ומוצא כל תאות לבו
ומי שלבו נכו� יקבל האמת מדברינו  .ואיני חפ� להארי" יותר. הגאי� תכלה ע� המות

אלא , גדולות מכל המקומות שבספרי הקדש כי יש בידי לברר הכל בראיות, הקצרי� האלו
ובמעט שדברנו התבארו דברי  .שאי� הספר הזה מכוו� לחקירות ולפירוש המליצות הסתומות

 .לויטס על נכו�' ר

  "תקוות"ביאור מלת 

פ שסו� "ל דאע"המליצה הזאת נתקשו בה מפרשי המסכתא זצ. "שתקות אנוש רמה"
ל "ט ז"ויספות כתב הרב בעל תו �ולכ .היא לרמה "תקותו"לא נכו� לומר ש, האד� רמה

ו של "ו נוספת כתי"התי] אות[ו, אלא מלשו� קו לקו, איננו קוה ולשו� תקוה "תקות"ששורש 
 "תקות אנוש רמה"ו .וענינו חוט המשיחה, "תקות חוט השני" )יח, יהושע ב(וכמו , תפארת

צדיקי� א" טוב תקות רשעי�  תאות" )כג, משלי יא(וכ� פירש , כלומר קו מדתו היא הרמה
כפשוטה  "תתקו"ולי יראה שמליצת . כלומר שנידוני� בקו מדת� לעברה זע� וצרה, "עברה
שכל המקוה מקוה לדבר המכוו� , א שאני אומר שלשו� תקוה נגזר מ� קולא, "תקוה"לשו� 

מ�  כי השכיר עובד בשכר הקצוב לו, ולכ� נופל על שכר שכיר וכיוצא .לעומת פעולתו שפעל
 )ב, איוב ז(ועל כ� כתוב  .ומכוו� לעומת פעולתו, והנה השכר שיקבל הוא היה תקותו, בעל הבית

והנה בי� . כי זה לעומת זה, ונמשל כאילו ינטה קו מ� הפעולה אל השכר ".וכשכיר יקוה פעלו"
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הרשע פועל פעולותיו להשיג תאותיו תחת  .צדיק בי� רשע יש תכלית מיוחד למעשיה�
וכל אחד מקבל שכרו לעומת , דיק תכליתו להשיג חכמה ודעת וקרבת אלהי�והצ, השמש

כי למענ� טרח , וזה היה תקותו, כי הרשע יאסו� ויכנוס ויתענג בתענוגות בני אד� .פעולתו
 )יח, בראשית מט(ולכ� אמר יעקב אבינו , וזהו תקותו, וטובו' והצדיק ישיג ישועת ה .ועמל ויגע

ולפי  .ידעת שכל תקותי במפעלותי היתה ישועת"' כלומר אתה ה. "'לישועת" קויתי ה"
והרשע שמקוה  ".תאות צדיקי� א" טוב" )כג, משלי יא(אמר , שהצדיק מקוה להשיג חכמה ודעת

כלומר שמקוי� לדברי� , "תקות רשעי� עברה" )ש�(אמר ', להשיג דבר עבירה אשר שנא ה
לכ� אמר , � וחמדותיו יכלו ע� המותוכבר ידעת שכל תענוגי העול. הגורמי� עברה וזע�

כי לפי שהיתה תקותו ותכלית מעשהו  ".במות אד� רשע תאבד תקוה" )ז, משלי יא(שלמה 
 . במותו ישיג תקותו', והצדיק שתקותו בה .במותו אבדה תקותו, להשיג תאוות העול�

שבמשול היצר ואמרנו , "עקוב הלב מכל ואנוש הוא" )ט, ירמיה יז(ע פירשנו פסוק "ובמשנת ראב
 .כי רוחו מושל עליו, ונכנע ליצרו] מנוקד פתח' ד[ודוי ] מנוקדת שורק' ו[לבו אנוש , על האד�

מאד מאד הוי שפל "והיינו דקאמר תנא דיד� , על מי שיצרו מושל עליו "אנוש"ולכ� תאר 
ותעשה , "אנוש"שא� הוא מושל עלי" תהיה , שתהיה מושל ברוח" ותשפילהו מאד מאד, "רוח

השגת דברי� , כי א� תשיג מה שחפצת ".מקוה לרמה"ותהיה , ל פעולת" להשיג חפצי יצר"כ
אבל כשתמשול על רוח"  .כמו כל תענוגי העול� הזה שאחרית� רמה ותולעה, כלי� ונפסדי�

כמו שכתוב על מבקש , "ותקות" לא תכרת] כי א� יש אחרית"[ )יח, משלי כג(', תהיה תקות" בה
לנפש" א� מצאת ויש חכמה כ� דעה ', אכול בני דבש וגו" )יד(יג, כד משלי(כאמרו , חכמה ודעת

והוא מה שאחר , כי יש אחרית, כלומר א� תדבק בחכמה אשרי" ".ותקות" לא תכרת, אחרית
כי קוית לדברי� העומדי� , ותקות" לא תכרת לעול�, וג� אז תעמוד ל", הזמ� ההוה עתה

 .כ" נראי� הדברי�. לעד

ומבלעדי זה לא , אחר ששנה רבי שצרי" האד� להיות שפל רוח. "ברוקארבי יוחנן בן "
לפי שקצת� , וכ� לא יקיי� שאר המצות ;שע� על בינתויכי , כהוג� למוד תורהיקיי� מצות ת

שיקלו  מילת חסדי�וכ� לעני� ג ;וקצת� יעבור ביצר הרע המתגבר עליו, יהיו קלי� בעיניו
מלבד , להודיע שא� אי� האד� מושל ברוחו, � ברוקאי ב"קבע השתא משנת ר ;הבריות בעיניו

ויעשה  "חכ� בעיניו"ולבסו� יהיה , אלא שעבירה גוררת עבירה, שיעבור על המצוות לתאבו�
ושא� יגיע לכ" ישתנה דינו משאר  .אליעזר המודעי' וכהנהו דתני ר', ביד רמה ויחלל ש� ה

והיינו , "בזה' כי דבר ה" )לא, מדבר טוב(וכמו שפירשנו ש� טעמי הדברי� מפסוק , עוברי עבירה
 .וכדאפרש, ועל שוגג כמזיד, יוחנ� שנפרעי� ממנו בגלוי אפילו כשעובר בסתר' דקתני ר

  סוגי� שוני� של חילול הש�

כגו� העושה עבירה בפרהסיא ואפילו , יש מיני� רבי� בכלל חילול הש�. "כל המחלל"
והכל כפי מה שהוא  .פחד אלהי� לנגד עיניוכי הבריות רואי� שאי�  .יש חלול הש�, לתאבו�

היכי דמי חלול הש� אמר רבא כגו� אנא דשקילנא בשרא מבי " ).פו( מאכדאמרינ� ביו, אד�
 ".בלא תורה ותפילי� אמות' יוחנ� אמר כגו� אנא דסגינא ד' ר, א ולא יהיבנא דמי לאלתרחטב

וכ� העושה עבירה . י� הוא עושהולפנ, בלבו 'כי הבריות ירננו אחריו ויחשבוהו שאינו מכבד ה
ובכל  .פ שעושה לתאבו�"ואע, וכל כיוצא בזה שהוא בכלל חלול הש�, ואחרי� למדי� הימנו

ויש חלול . שא� עושה בסתר אינו מחלל הש�, בסתר � שמי�הני לא משכחת בהו מחלל ש
וה� , ג"א המודעי בפ"וכהנהו דתני ר, בלבו � שמי�והוא המחלל ש, הש� גדול מזה

כי לא יאמינו בתורה , אלא בחלול הש�, פיקורסי� העוברי� על המצות אפילו בלי תאוההא
� ובהנהו שיי" חלול ש .ושיש שכר וגמול על המעשה, ה משגיח על בני אד�"בושהק, ובמצוה

וכשעוברי� בחדרי חדרי� הוי  ;שא� עוברי� בפרהסיא הוי בגלוי, בי� בסתר בי� בגלוי שמי�
י ב� ברוקא שהמחלל "ובהנהו מיירי ר .בלבו � שמי�מחלל ש מקו�כל דמ, חלול הש� בסתר

ה "פ שהקב"ואע .נפרעי� ממנו בגלוי, פ שבפרהסיא אינו עובר"אע, בסתר על דר" זה � שמי�ש
והעוברי� בגלוי , י מכות בסתר"ובשאר העוברי� בסתר נפרעי� ממנו ע, משל� מדה כנגד מדה
דבשלמא העובר מצד התאוה בסתר ונזהר  .שאניהעובר בחלול הש� , ראוי להפרע מה� בגלוי
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לכ� , ולא מלאו לבו לחלל שמו הגדול בגלוי, לפי שחס על כבוד קונו, מעשות העבירה בגלוי
על  ,בלבו � שמי�אבל המחלל ש .ולא יתבייש ברבי�, ולהפרע ממנו בסתר וראוי לחוס עלי

ללי הש� ואינו מאמי� שהרי הוא מכת מח, כרח" לאו משו� כבוד שמי� נזהר מעשות בגלוי
עבר בסתר משו� כבוד עצמו שלא יליזו עליו הבריות ושיהיה  ו� הכיאלא מש .בהשגחה

יתפרסמו עונותיו  י כ�"וע, ולכ� נענש מדה כנגד מדה שנפרעי� ממנו בגלוי, בעיניה� "צדיק"
 .וידעו הכל שהוא רשע, לעיני השמש

  חלול הש� הוא חטא גדול מכל שאר החטאי�

 .לו באחריני אי� שוגג כמזידידא, כלומר וכ� הוא נבדל לרעה משאר העוברי�. "אחד שוגג"
א "וטעמא דמילתא פרישית במשנת ר, אבל לגבי דהאי אחד שוגג ואחד מזיד נפרעי� ממנו

והיינו , "הוא מגד�' את ה' והנפש אשר תעשה ביד רמה וגו" )ל, במדבר טו(דעלה כתיב , המודעי
לפי , כל מה שתעשה בי� קל בי� חמור בי� שוגג בי� מזיד, "תעשה אשר" )ש�(וכתיב , אפיקורוס

מה , וכיו� שעובר בשאט בנפש בי� כשיצרו תוקפו בי� כשאי� יצרו תוקפו .שהוא מגד� ומחלל
אבל  .משו� דאילו ידע לא הוי עביד, דבשלמא שאר חוטא בשוגג פטור ?לי שוגג מה לי מזיד

כ היה "א� היה יודע שהוא חלב או שהוא שבת ג וג�, עושה בכל עת] העושה ביד רמה[האי 
כלומר בחלול הש� , "בחלול הש�"והיינו דקתני  .לכ� כל מה שעושה נפרעי� ממנו בגלוי .עובר

ובשעה שעבר בשוגג אילו ידע היה  .שהרי יש בלבו תמיד חלול הש�, הכל אחד השוגג והמזיד
] התנאי�[בתר תנאי ' בפרק גאליעזר המודעי ' וכמו שהביא משנת ר. ג� כ� עובר במזיד

 אי� לו שי� טובי�פ שיש בידו תורה ומע"להשמיענו שהאפיקורס אע, דמיירי מתורה וחכמה
י ב� ברוקא בתר "מייתי הכא משנת ר הכי נמי. ומשנתו במחשבת הלב קא מיירי .ב"חלק לעוה

שוגג להשמיענו שהאפיקורס שעובר עבירה נחשב לו , מילת חסדי�תנאי דמיירי מעבודה וג
העובר עבירה כל " ).טז(והיינו דאמרינ� בחגיגה . מדה כנגד מדה, ונפרעי� ממנו בגלוי, כמזיד

דאי  ".אי� רואה"שמחלל הש� ואומר  אי גוונאומיירי בכה, "בסתר כאילו דוחק רגלי שכינה
א� רואה אד� שיצרו מתגבר עליו ילבש שחורי� " ).ק יז"ומ(הא אמרינ� , מתגבורת היצר לחוד

כ� [ והיינו דבאתריה איכא חלול הש�, "למקו� שאי� מכירי� אותו ויעשה מה שלבו חפ� ויל"
וכ� הנביא  .ובעובר בסתר אי� חלול הש� לעיני הבריות ואינ� למדי� ממעשיו, ]י"פירש ש� רש

מי רואנו  :ויאמרו ,והיה במחש" מעשיה�' וגו' הוי המעמיקי� מה" )טו, כט(ה אמר "ישעיה ע
ולכ� אמרו  .לא האמינו' ובה ,כלומר שעברו עבירות במחש" שלא יראו� אד�, "?ומי יודענו

ואמר  .בסתר לכבוד עצמו � שמי�י ב� ברוקא שמחלל ש"וכההיא דר, "?מי רואנו ומי יודענו"
כ" נראה  !".?ויצר אמר ליוצרו לא הבי�' וגו ?א� כחמר היוצר יחשב !הפככ�" )טז, כט(הנביא 

 .לי
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   משנה ה
ָמֵעאל  י ִיׂשְ נוֹ (ַרּבִ ד, אֹוֵמר )ּבְ ָידֹו ִלְלמֹוד , ַהּלֹוֵמד ּתֹוָרה ַעל ְמָנת ְלַלּמֵ יִקין ּבְ ַמְסּפִ

ד מֹור , ְוַהּלֹוֵמד ַעל ְמָנת ַלֲעׂשֹות. ּוְלַלּמֵ ד ִלׂשְ ָידֹו ִלְלמֹוד ּוְלַלּמֵ יִקין ּבְ ַמְסּפִ
י ָצדֹוק אֹוֵמר. ְוַלֲעׂשֹות ם ֲעָטָר , ַרּבִ ֲעׂשֵ ֶהםַאל ּתַ ל ּבָ ּדֵ ְולא ַקְרּדם ַלְחּפֹור , ה ְלִהְתּגַ

ֶהם ל אֹוֵמר. ּבָ א, ְוָכְך ָהָיה ִהּלֵ ַתּגָ ׂש ּבְ ּמֵ ּתַ ל ַהּנֱֶהֶנה , ָהא ָלַמְדּתָ . ֳחָלף, ּוְדִאׂשְ ּכָ
ְבֵרי תֹוָרה יו ִמן ָהעֹוָלם, ִמּדִ   : נֹוֵטל ַחּיָ

  יש ללמוד תורה על מנת ללמד לאחרי�

יוחנ� ב� ברוקא משניותיה� בשביל ' לויטס ור' ב� עזאי ור וששנכמו . "רבי ישמעאל אומר"
הכי נמי רבי ישמעאל שנה , דתנ� לעיל "הכובש את יצרו ?בוריאיזהו ג"המעשה לפרושי 

הלומד על "ואמר  .לעני� המעשה "הלומד מכל אד� ?איזהו חכ�"משנתו לפרושי מה ששנה 
, לא להתכבד שיהיה חכ� ורב, ללמד לאחרי� ל מנתכלומר שלומד מפי כל אד� ע, "מנת ללמד

אל תעש� עטרה להתגדל בה� "דהא תנ� בסמו"  .וכמי שעוסק באומנות, או לקבל שכר ממו�
אלא לש� שמי� להרבי� , תי דאבות לא פליגי אהדדייוכולהו מתני ".בה� פורולא קרדו� לח

וכדתנ� , רב ומורה ואי�, וכגו� שרואה שאי� עומד בפר� .תורה בישראל ללמד את הע� דעת
ומשפיל רוחו לעמוד ולשרת כל , "ובמקו� שאי� אנשי� השתדל להיות איש" )ב, אבות(לעיל 

הלומד "והיינו דקאמר  .ללמד תורה בישראל] אחר כ"[איש חכ� לבקש תורה מפיו כדי שיזכה 
ללמוד מכל אד� ] מקוד�[לאשמועינ� שטורח , ולא תני סתמא הרוצה ללמד, "ללמד ל מנתע

, בספרי(ואמרינ� , "ושננת� לבני"" )ז, דברי� ו(כדכתיב , וזוהי מצוה גדולה, ]אחר כ"[ י ללמדכד

מספיקי� בידו ללמוד ] "לכ�[ .והוא חפ� לקיי� מצוה זו, ""בני" אלו תלמידי" )פסקא לד, ואתחנ�
 .ויבי� הדברי� על בוריי�, כלומר שנותני� לו כח מ� השמי� ללמוד ולקבל חכמה ודעת, "וללמד

ושיהיה לו לשו� למודי� , שיצליח בתלמידי� וחברי� מקשיבי�, וג� מספיקי� בידו ללמד
 . כ" נראה בעיני פירוש בבא זו. וילמדו ממנו חכמה ודעת, להפיק חכמתו לאחרי�

להיות רב ויושב בישיבה ] כדי[שכל עצמו אינו לומד אלא , "ללמד ל מנתלומד ע"ויש מפרשי� 
 .ותו לא, ולהכי מספיקי� בידו ללמוד וללמד .אומנות להתפרנס בה כמי שלומד, או ליטול שכר

ואתי רבי צדוק  .כ לשמור ולעשות וג� ללמד"מספיקי� בידו ג "לעשות ל מנתלומד עה"אבל 
ולא נהירא לי חדא שאי� סברא . "אל תעש� עטרה להתגדל בה�] "ואומר, על תנא קמא[ופליג 

אינו  "ללמד ל מנתלומד ע"ג דנימא "ותו דאע .להעמיד משניות המסכתא הזאת במחלוקת
צדוק ' ישמעאל ור' ותו ג� א� נוקי� ר !לא יתכ� לומר שמספיקי� בידו מ� השמי�, חוטא

ואי"  .והלל ושמאי לא נחלקו בדבר זה, ישמעאל ע� הלל הזק�' רחוק לומר דפליג ר, בפלוגתא
. היתה מחלוקת בישראל שעדיי� לא ,הבאי� אחריה� יחלקו על הלכות ברורות שמזמ� הלל

מ "והלומד ע, ללמד ל מנתהלומד ע"חשיב  )'ו, אבות(ח דברי� שהתורה נקנית בה� "ותו דבמ
 .וכדאפרש עוד, אלא העיקר כדפירשתי .דברי� גדולי�] ה�[אלמא דתרווייהו , "לעשות

  יש ללמוד תורה ג� בדברי� שאינ� נוגעי� למעשה

ללמד  ל מנתרישא בלמד ע, לעשות ל מנתלמד עמדסיפא ב, ליכא לדיוקי. "על מנת לעשות"
אלא רישא וסיפא לאו  ?ואמאי מספיקי� בידו ללמוד וללמד .כ רשע הוא"דא, ולא לעשות

, ורישא במילי דאורייתא שאי� בה� מעשה .ותרווייהו בצדיקי� גמורי�, בחדא גוונא מיירי
עולמו בחסד  ]מנהיג[ )גנוה(אי" ', כגו� שלומד מעשה בראשית ומעשה מרכבה וידיעות דרכי ה

מודיעי� , ויראתו בלב האד�' ומכניסי� אהבת ה, שכל אלו יסודי התורה ה�, ובצדק ובמשפט
אשר לא למדו ] אלו[ונשגבי� מדעת ' לדעת כי ישרי� דרכי ה, ונפלאותיו לבני אד�' תהלות ה

מצוה , הפ שאי� בה� מעש"שאע, וה� ה� דרכי הבינה והדעת .ואת טובו' ואשר לא ידעו את ה
וד מולכ� מספיקי� בידו לל, ומקרב בני אד� אל התורה, גדולה עושה שמלמד תורה ברבי�

שאינו , וסדר עבודת המקדש "תורת כהני�"הלומד  ]שאינו ממשפחת כהונה[ וכ� זר .וללמד
וכיוצא בדיני� שאינ� , או שלומד הלכות טומאות וטהרות בזמ� הזה, יכול לעשות כתורתו
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מספיקי� "', א� מכוו� ללמד את הע� דעת ויראת ה .וכל כיוצא בזה, תורת המל"וכ� , נהוגי�
כיו� דמיירי נמי בצדיק , "לשמור ולעשות"לא תני נמי בהאי שמספיקי� בידו  ו� הכיומש ".בידו

ולא אשמועינ� אלא דאפילו בלמד ללמד , דרישא לאו במילי דמעשה מיירי, המקיי� כמו שלמד
 . ונמי מספיקי� בידו רצונ

וא� לומד  .וכל מה שנכלל בסור מרע ועשה טוב ,וסיפא מיירי שלומד דיני� וחקי� הנהוגי�
, כלומר לדעת אי" לעבוד את אלהיו, לעשות ל מנתאבל הלומד ע .רשע הוא "שלא לעשות"

פ שכל "ל דאע"וקמ .הרי זה צדיק גמור, ואי" יתק� נפשו להרגילה ללכת בדרכי התורה והחכמה
, מספיקי� בידו הכל, לא ללמד לאחרי� ולהורות� הדר" אשר ילכו, ו לבדכונתו לתק� נפש

 .וכדאפרש

' ומה ה, וללכת בדרכיו ולדעת מה טוב' שיבי� דברי התורה וילמוד ליראה את ה ."ללמוד"
  .דורש מבני אד�

כי לפי  .ולהודיע� מה שהבי� בתורה, לשאר בני אד�' וכ� זוכה שילמד דר" ה. "ללמדו"
, הנה ימצא עזר אלהי, ולהשפיל רוחו בשביל התורה, ה לקיי� כל המצותנתו רצויושכו

וכנוח עליו הרוח  ".אז תבי� צדק ומשפט ומישרי�' וגו' אז תבי� יראת ה" )ט(ה, משלי ב(כדכתיב 
שעליו נאמר , וכדפירשתי במשנת ב� עזאי, ותורה יבקשו מפיהו, תפוצינה מעיינותיו חוצה

, צפונה לישרי לב, וללמד תורה ברבי� תושיה גדולה היא ".ושיהיצפו� לישרי� ת" )ז, משלי ב(
וכיו�  ".ושננת� לבני"" )ז, דברי� ו(כדכתיב , דרבי� בכלל מעשה המצות למוד תורהוכ� ת

 .ראוי שיספיקו בידו ג� המעשה הזה, לעשות ל מנתשלומד ע

  "שמר"נטיות שונות של פעל , דקדוקי לשו�

דבכלל , מצות עשה "ולעשות", א תעשהמ� העבירות ול "לשמור"אי� לפרש . "לשמור"
על  "מעשה"וכל לשו�  ".בפי" ובלבב" לעשותו" )יד, ל דברי�(כדכתיב , ]בכלל[ הכל הוא "לעשות"

כ� צרי" לעשות נפשו , צוות עשהוכמו שהאד� עושה נפשו ומרגילה לקיי� מ, תקו� הדבר
לא " )א, אבות(כמו , ה והחכמי� תמידובלשו� זה השתמשו התור .להרגילה להשתמר מ� העבירה

שבכל מקו� יכלול סור . "כל שמעשיו מרובי� מחכמתו" )ג, אבות(, "המדרש עיקר אלא המעשה
] א[ועוד שמלת  .או התאמצות לקיי�, או כבישת היצר, כי לכול� צרי" מעשה, מרע ועשה טוב

כלומר ] [ב[בקל ] פ דקדוק הלשו� במבנה"ע[וכל שה�  .יאמר על השמירה מחטואילא  "לשמור"
שה� על ] הלשונות[ואלה ] ג[ .תמיד על המעשה] יורה, ה, כמו בשמות יט, בניקוד פתח

, תהלי� יח(כמו , או בהתפעל, "השמר ל"" )ל, בדברי� י(כמו  .נפעל] נטיות[ה� ב] מ� עוו�[ההרחקה 

היינו על שמירת התורה ] במשנתנו[דקתני ] בבני� קל[ "לשמור"מיהו . "ואשתמר מעוני" )כד
והיינו שיהיה . וכל שמירה היא בלב, "� ועשית�תושמר" )ו, דברי� ד(והוא כלשו� התורה , בלב

כי תבוא " )י, משלי ב(כדכתיב , ]'י ה"ע[ וזה חסד גדול, לב האד� כאוצר ששמור בו חכמה ותורה
כי אי� , כפי חכמתו שיעשה כל עת י אפשרא, שא� אי� החכמה שמורה בלב ".חכמה בלב"

ולכ� אמרה  .כי בעת המעשה תהיה החכמה כשכוחה מלבו ולא ימצאנה .מוד לבדו מועיליהל
, "תלמודו מתקיי� בידו"ל "שמא לזה נתכוונו חז: אמר המגיה[ ".ושמרת� ועשית�"תורה 

]. ואינו שכוח מליב�, שבעלי ענוה זוכי� שלעת הצור" ה� נזכרי� ללימוד�, א"עירובי� נד ע
. ועשית� הכל כפי החכמה, שתהיה התורה שמורה בלבבכ�' וחלו פני ה "למדו היטב"לומר כ

כי  .והכל כדי לעשותה, והלב הוא השמירה, הפה הוא התלמוד, "בפי" ובלבב" לעשותו"וכ� 
 וכבר פירשתי דבר זה במשנתו של שמעו� הצדיק. וכדפירשתי לעיל, המעשה הוא עיקר הכל

כ על שמירת התורה "שהיא ג, "על התורה, שלשה דברי� העול� עומדעל "שאמר , )א, אבות(
פ שלומד "אע, על מנת לעשות' ואינו לומד ביראת ה', אבל מי שאי� לבבו של� ע� ה .בלב

פ "ואע .אי� לבבו מתגבר כל עת בחכמה, לומד תורה ומשכחה] הוא[, אינו שומר בלב, ומלמד
וכשיקרה דבר מעשה  .ברי� כשכוחי� ממנואחר כ" הד] אבל[, שבשעת תלמודו זוכר העני�

 .לא ימצא דר" החכמה בלבבו, פתאו�
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כי לפי  .שיעשה כל מעשיו כפי החכמה, ]בעת לימודו[� שזוכה למה שכיו. "ולעשות"
וכ� זוכה , ולעשות טוב עתרגיל החכמה את הנפש לסור מר, שהחכמה שמורה בלבבו

ששכר מצוה "וכדפירשתי גבי , עצמונה לידו מעשה מצות ותושיות רבות לזכות את אשתקר
ל מוחק מלת "ט ז"ויספות והרב בעל תו. שהאלהי� יזמי� לידו מעשי� שיצטדק בה�, "מצוה

ואשמועינ� השתא . ולפי פירושנו אי� אנו צריכי� למחוק הגירסא הכתובה בספרי� ".לשמור"
לא יפחד ו, לא יירא מתגרת היצר, וא� האד� חפ� לעבוד את בוראו, דעיקר הכל המעשה

 .הכל מדה כנגד מדה, כי מ� השמי� יספיקו בידו, משו� דבר

  לא ללמוד תורה לש� הנאה אישית

, מ לעשות"וכ� הלומד ע, מ ללמד"ישמעאל שהלומד ע' אחר ששנה ר. "רבי צדוק אומר"
ישמעאל אלא ' צדוק לאשמועינ� דלא מיירי ר' קבע משנת ר, מספיקי� בידו מ� השמי�

אבל א�  .שה� יסוד כל תלמוד וכל מעשה, ואהבתו' ועושה מיראת ה, � שמי�כשמכוי� לש
אל "והיינו דקאמר , אלא שנוטל חייו מ� העול�, מלבד שאי� מספיקי� בידו, מכוי� להנאתו

' ג" )ו, אבות(וכדתנ� , פ שהתורה היא עטרת תפארת לעושיה"שאע, "תעש� עטרה להתגדל בה�
, יווהשפל רוח וענו ואהוב לאל, על כל המעשי�אי� זה אלא שהנכתר בה מרומ� , "כתרי� ה�

, להתגדל בה בעיני הבריות, אבל אסור לאד� לעשותה עטרת לכבודו, וכדתנ� בפרק בתרא
אינו , כ� ל מנתומי שלומד ע .ושיכבדוהו ויושיבוהו לראש ישיבה, "חכ� ומורה"שיקראוהו 

שלא יאמר אד� אקרא ' לאהבה את ה" ).נדרי� סב(וכדאמרינ� , "ללמד ל מנתלומד ע"בכלל 
אלא למוד מאהבה , ושאהיה זק� ואשב בישיבה, אשנה שיקראוני רב, שיקראוני חכ� ]כדי[

א אומר עשה הדברי� "ר .וסו� הכבוד לבוא שנאמר קשר� על אצבעותי" כתב� על לוח לב"
 .]ל הגמרא"עכ" [לש� פועל� ודבר בה� לשמ�

כי , ואז לימוד כזה מותר(האחת היא לפני שהתחיל לימודיו . שמהמצבי� ותקופות של הלימוד לא ל' יש ב
  )ואז לימוד כזה אסור(והשניה אחרי שכבר השיג קצת חכמה ; )תביא אל לשמה

כדכתיב , כי העושה מיראה כבר הבי�, מיהו לאו כל אד� זוכה ללמוד מתחלה מאהבה ומיראה
לעול� " ):פסחי� נ(האי טעמא אמרינ� ומ, מכלל דמקמי הכי לא, "'אז תבי� יראת ה" )ה, משלי ב(

 כל מקו�שמ, "שמתו" שלא לשמה בא לשמה, שלא לשמה לויעסוק אד� בתורה ובמצות אפי
, י תלמודו ויהפ" לאיש אחר"ע' כי יבי� יראת ה .בא לעסוק לשמה י כ�"וע, הוא לומד ומקבל

והוא , ותמה שאי� כ� א� כבר למד תורה וקבל השמוע .מה שלא יזכה א� לא ילמוד כלל
ואי� התורה ', שנות� מופת על עצמו שאינו ירא את ה" רע"אקרי , משתמש בה� להנאת עצמו

ו� ומש .אלא היא בעיניו כאחת מכל המלאכות שיתפאר בה� האד�', חשובה בעיניו תורת ה
דמתו" שלא לשמה בא , דלכתחלה שפיר דמי, "אל תלמד להתגדל בתורה"צדוק ' לא תני ר הכי

יהיו , שי� טובי�כלומר א� קנית תורה ומע, "עטרה להתגדל בה� �אל תעש"י אבל תנ .לשמה
להתגדל בה� , ולא תעש� עטרה לכבוד" .ולעשות רצונו' ליראה את ה, עטרת תפארת לראש"

כל העוסק  ).ברכות יז(ועלה אמרינ� . " לראש בישיבהושיקראו" רב ויושיב, בעיני בני אד�
ובכל זאת עוסק שלא , והיינו א� כבר למד וקבל, בתורה שלא לשמה נוח לו שלא נברא

 .לשמה

  אימתי מותר לו לאד� לקבל ממו� מפני שמלמד תורה לאחרי�

לא , לחפור בו לעבודת האדמה, כמו הקרדו� שמשתמש בו האד� לצור" גופו. "ולא קרדום"
, כמי שעוסק בסחורה, י� בשביל ממו�להיות מלמד ברב, תשתמש על דר" זה בתורה

מה אני בחנ� , יוהאל' ראה למדתי אתכ� חקי� ומשפטי� כאשר צוני ה" ):נדרי� לז(וכדאמרינ� 
ח וצדיק המלמד תורה ברבי� ובני אד� "צדוק בת' ויראה לי דלא מיירי ר. "א� את� בחנ�

א� ] "כביכול[ש, �לפי שהוא מוצא ח� בעיני אלהי� ואד, אותו בכס� וזהב מרצונ� �מכבדי
דלמה יגרע משאר העניי� שאמרה , דסברא הפוכה היא ".לוקח מיד� נוטל חייו מ� העול�

האי כ בכ"ועוד דא. "די מחסורו אשר יחסר לו' פתוח תפתח את יד" וגו" )ח, ודברי� ט(תורה 
, כ לא משכחת חכ� וראש ישיבה כלל"א, וא� ברצו� הבריות נמי לא, להתגדל נמי אסור גוונא

גבי שמעיה  ):יומא עא(וכדאמרינ� , לראשי ישיבות ולמרביצי תורה ברבי� �שהרי כול� מכבדי
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שיצא מקדש  ה� גדולולא עשו כ� לכ, כ לתת לה� שלו�"ואבטליו� שבאו הע� לקראת� ביוה
 )ז, א ט"מוש(וכדכתיב , דורונות לנביאי� �ג� כמה ראיות יש במקרא שהיו מביאי. קדשי�ה
ואינו , צדוק מיירי במי שעושה סחורה מתורתו' אלא ר. "לאיש האלהי� ותשורה אי� להביא"

שמבקש , וכ� לעני� עטרה להתגדל .וא� לא יתנו לא ילמד�, חפ� ללמדה אלא בשכר ממו�
הוי בוזה  י האי גוונאדבכ, וא� לאו לא ילמד�, ובתנאי זה ילמוד ברבי�, להיות ראש ישיבה

ולא תעשנה , ה אל תעשה תורת" לעצמ" לעטרהכלומר את .ועלה קאמר אל תעש�', דבר ה
וא� אינו משיג חפצו , ז"דכיו� שאינו עוסק בתורה רק בעבור הנאות עוה, לקרדו� לחפור בו

 ו� הכיומש .ושהיא חיי עול�, הרי זה מופת שאינו מאמי� בקדושת התורה, לא יעסוק בה
  .ב"ונוטל חייו מ� העוה, נענש מדה כנגד מדה

  ב"ת מהתורה נוטל חייו מ� עוהאימתי הנהנה חומרי

רק וכדפרישית בפ, "א חל�גישתמש בתאוד"שהיה אומר , ועל זה מייתי ראיה ממשנתו של הלל
והוא , "חל�"ועל כ� , וכל חדא גרועה מחברתה וכ� ענשה חמור, שהלל שנה ארבע בבות קמא

וכ� זה , דהשכל אחד נענש מדה כנגד מ .לפי שענינו רע מחבריו, שנוטל חייו מ� העול� הבא
לא יהיה לו חלק בעול� , וכל תלמודו ומעשיו להתגדל ולהתעשר, שאי� בו אמונת התורה

שהמשתמש , סת� "גאת"אמר  ו� הכיופירשנו ש� דמש, גאתוהמשילו למשתמש ב, הבא
להביא� לחיי , שכול� נתנו לתקו� בני האד�, באחד מ� הכתרי� להנאתו נוטל חייו מ� העול�

והיינו , שיאבד עולמו, מדה כנגד מדה וענש, ומשתמש בה� להנאתווהמחלי� בה�  .עול�
ודמיא , מדברי תורה נוטל חייו מ� העול�] שהנהנה[ )הנאות האוכלש(דקאמר הא למדת 

כ שיתפרנס ממעשה "ובכללו ג, "אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות" רק קמאלמשנתנו בפ
מקדש ש� , הנות מבני אד�יצרי" לשכשעוסק במלאכה ואינו  .ואי� מדה טובה הימנה, ידיו

וכדתנ�  .אלא למע� האמת, לפי שהכל יודעי� שאינו עושה להנאתו, שמי� בתלמודו ובמעשיו
והיינו שמח ', וגו "יגיע כפי" כי תאכל" )ב, תהלי� קכח(שנאמר , "השמח בחלקו ?איזהו עשיר"

ולא ישליטנו " )ב, קהלת ו(כדכתיב , ואינו דואג ומקמ� שהוא חלק רע, שאוכל יגיע כפו, בחלקו
, לו דורונות לא יקבל� �ואפילו מביאי, והשמח בחלקו אינו נבהל להו� ".האלהי� לאכול ממנו

מיהו א� אי� לו  .ואי� ל" כבוד התורה גדול מזה ".ושונא מתנות יחיה" )כז, ומשלי ט(ועליה כתיב 
דמה  .ה כדי פרסנתוודאי שמותר לו ליטול צדק, ולא למד אומנות להתעסק בה, מה לאכול

 ,וא� עושה כ� ומת .אי� זה מדעת התורה ?הא� ימות ברעב בצמא בערו� ובחוסר כל ?יעשה
כשנוטל  כל מקו�ומ ".א� אי� קמח אי� תורה" )ג, אבות(ועל זה שנינו  .מאבד עצמו לדעת הוא
ושירבו לו מת� , אבל כששואל בעבור תורתו .דלא גרע מעני אחר, מתנה יטול בתורת עני

ועל כהאי  .ומוכר תורתו בסחורה, הרי זה בכלל אוכל הנאות מדברי תורה, ח"בעבור שהוא ת
גברא  ,ולא תימא כהנא אנא, ושקיל אגראפשוט נבלתא בשוקא " ):פסחי� קיג(גוונא אמרינ� 

שא� עושה כ�  .כלומר תנו לי בעבור כהונתי או בעבור תורתי ".וסניא בי מילתא ,רבא אנא
אותו  �מה שאי� כ� כשהבריות אוהבי .ונה שה� חיי עול� בשביל הנאתומחלי� התורה והכה

 .שהרי אינו משתמש בתורתו, שמותר לו ליטול, לו דורונות מעצמ� �עליו ונותני �ומרחמי
והיה לומד מתו" , לו לא היה שואל ומבקש מה� מאומה בעבור תורתו �וא� לא היו נותני

 ):כתובות קה(וכדאמרינ� , התורה ולחזק ידיה� ואדרבא מצוה גדולה היא לסייע אנשי. הדחק
ב "למ(ומייתינ� ראיה מאלישע שנאמר , "כל המביא דורו� לתלמיד חכ� כאילו מקריב בכורי�"

אלא כל המביא דורו�  ?וכי אלישע כה� היה' וגו "ויבא לאיש האלהי� לח� בכורי�" )מב, ד
ה לתת לכהני� וללוי� המעשר "שהרי צוה הקב, וכ� הוא דעת התורה .כמקריב בכורי�

יחזקו  י כ�"עו, יה� ומורי התורה בישראלוהלפי שה� קדושי� לאל, והתרומה ושאר המתנות
למע� יחזקו בתורת " )ד, לא(ב "יוכמפורש בדה, ידיה� ללמד תורה ומצוה ביעקב מתו" הרחבה

וחלילה שהיה  .אמי קבל שקא דדינרי ששלחו לישיבתו דרב ):חולי� קלד(וכדאמרינ� בגמרא , "'ה
ו כס� להחזיק לחאלא שהנדיבי� בע� ש .רב אמי נות� חקי� שיתנו כס� ומחיר בעבור התורה

ח לדקדק מאד כשצרי" לשאול "צרי" כל ת ,ולפי שהדבר כ� הוא .וקבל רב אמי, ידי התלמידי�
דוהו שמבקש מה� בעבור תורתו שיחש, נדבה מ� הע� שלא יכשל לתת פתחו� פה להמו� הע�
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וכסבורי� שבעבור כ� לומד ומלמד , וכאוכל הנאות מדברי תורה, שזהו חלול הש�, וחכמתו
  .שיקבל הנאות

  )ועל האמוראי� שנהגו כ�(להתרחק מלקבל מתנות 

מאד מלקבל  �לכ� החסידי� הראשוני� היה נזהרי ?ומי יעמוד בזה, ולפי שיש לדקדק הרבה
ומוטב היה לה� להקל  .�עצמ �יד שהיה רק נדנוד של חשד היו מונעיומ, מתנת בני אד�

שלא יבואו לידי נדנוד עו� זה , ילו בהיתרפבכבוד עצמ� מאד משיקבלו מתנה מבני אד� א
היו מתחפשי� ומתנכרי� , עזרת אד� �וכשהיו באי� לידי צרה מבקשי .שהוא חילול הש�

, ח ויתנו לה� בכבוד תורת�"ו שה� תי� שמ� שידעדכדי שלא יחשדו� שמגי, שלא יכירו�
, יונת� ב� עמר� בשנת בצורת שבקש מזונות מרבי' עובדא דר ).ב ח"ב(בגמרא  נ�ועלה מייתי

כ "ואח .התחפש ואמר פרנסני ככלב וכעורב, אל יכנס � האר�וכששמע שאמר רבי מי שהוא ע
 ?ות בכתר תורהואמרו לו שמא יונת� ב� עמר� תלמיד" הוא שאינו רוצה ליהנ .הצטער רבי

לפי שיודע , פ שאינו תובע בפה"כלומר שמדקדק מאד שלא לקחת מתנות בני אד� כלל אע
ולכ� בשנת בצורת שהיה  .והרי הוא נהנה מכתר תורה, שירבו לו מת� בעבור חכמתו ותורתו

ויחשבו שהוא עני , שלא יכירו מי הוא, היה עושה בדר" תחבולה, צרי" לקחת להחיות נפשו
וכמו שאמרו , והוא לבדו היה עושה כ� .ולא הרבה בעבור תורתו, ע� האר� ויקבל בתורת עני

, �לצור" חיות �אבל שאר חכמי הדור היו מקבלי', שמא יונת� ב� עמר� תלמיד" הוא וכו
ויונת� ב� עמר� לפני�  .מותר לקחת מצד הדי�, ח"משו� דכל שאינו שואל בפיו בתורת ת

והיה לומד לפני שמעיה , :)יומא לה( וכ� הלל הזק� שהיה חוטב עצי� .משורת הדי� הוא דעביד
אלא מדת חסידות היתה בו כמו יונת� , תני� לו היה מותר לו לקבלוודאי שא� היו נ, ואבטליו�
שלא יהיה , ולפי שידע שיתנו לו בעבור תורתו ומעשיו לא היה חפ� ליהנות כלל .ב� עמר�

שהרי , פ שיתנו הרבה"אע, ואילו לא הכירוהו והיו נותני� לו אי� חשש כלל .כמשתמש בתגא
וכ� שאר החכמי�  ".די מחסורו אשר יחסר לו" )ח, דברי� טו(לוקח בתורת עני ונאמר בתורה 
במלאכה ומתפרנסי�  �והיו עוסקי, מבני אד� כלל �בליהנזכרי� בתלמוד שלא היו מק

פ�  �ומלבד שהיו חוששי .לא משורת הדי�, ומטע� שבארנו, מדת חסידות היתה ב�, בדוחק
לא , במלאכה כדי שיתפרנסו ממעשה ידיה� �עוד היו בוחרי, יתראה כנהנה מכתר תורה

יגיע כפי" כי " )ב, תהלי� קכח(וכדכתיב , "השמח בחלקו ?איזהו עשיר"וכדתנ� , להצטר" לבריות
ורב הונא הוי דלי  ,י הוי תהי באמברא דחמרי"נא דיי� באקרולכ�  ".תאכל אשרי" וטוב ל"

ח ב� דוסא יצאה עליו בת קול כל העול� כלו נזו� בשביל "ור, ).קה(כדאמרינ� בכתובות  דולאה
, ל� עשו כ� בדר" חסידותכו .):ברכות יז(ש "ש לע"וחנינא בני די לו בקב חרובי� מע, חנינא בני

  .לא כפי שורת הדי�, וג� ליהנות מיגיע כפ�

  א� הוא עני, ראיה שמותר להממונה על הקהל לקבל מה� מתנות

והרוצה שלא ליהנות אל יהנה , הרוצה ליהנות יהנה כאלישע" ):ברכות י(והיינו דאמרינ� 
יקבל בכבוד ובהרחבה , ומקבל דורונות, כלומר מי שאינו מדקדק בדבר זה, "כשמואל הרמתי

גבי שונמית שהיתה אשה  )י, ב ד"מל(כדכתיב בקרא , "די מחסורו אשר יחסר לו", כאלישע
ומי שמדקדק ואינו  .ונתנה לו חדר כסא שלח� מטה ומנורה, והתאכס� הנביא בביתה, גדולה

, כמו שעשה שמואל הרמתי, ושו� דורו� קט� או גדול אל יהנה כלל משו� אד�, רוצה ליהנות
בעובדא דרב�  ).הוריות י(וראיה גדולה ממה דאמרינ� . :]ברכות י[ שכל מקו� שהל" ש� ביתו

יש ביד"  ל כ"כ"י ואמר לו "ג על חכמת ר"ותמה ר' יהושע דהוו אזלי בספינתא וכו' גמליאל ור
א "תלמידי� שיש ל" ביבשה ר' ה על בתמ ,והשיב עד שאתה תמה עלי ?ואתה עולה בספינה

לשער כמה טפות יש בי� ואי� לה� לא פת לאכול ולא בגד  �י ב� גודגדא שיודעי"ב� חסמא ור
 .פירש בקונטרס כדי שיהיו מתפרנסי� בשררה שית� לה�, "נת� דעתו להושיב� בראש .ללבוש

ו הכי מה יועיל לה� דאי לא, ח ליטול דורונות מבני אד�"ומהאי עובדא שמעינ� שמותר לו לת
כתובות (אמרינ�  כי נמיוה ?א� לא יוכלו לקבל מבני אד�, השררה לעני� פת לאכול ובגד ללבוש

 .ח המלמדי� הלכות שחיטה והלכות קמיצה לכהני� נוטלי� שכר� מתרומת הלשכה"ת ).קו
ל והיה מוטל ע, ולא היו יכולי� לעסוק במלאכה, והיינו משו� שהיו יושבי� כל היו� ללמד

גוזרי גזרות שבירושלי� נוטלי� שכר� תשעי�  .)כתובות קה(וכ� אמרינ� הת�  .בור לפרנס�יהצ
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 �והיו צריכי, והיינו נמי משו� שהיו עוסקי� כל היו� בדי� .ותשע מנה מתרומת הלשכה
 . ח ליטול דורונות מבני אד�"מכל הלי� נשמע שמותר לת. להתבטל ממלאכת�

ומוצא , ח עוסק בתורה לשמה"ורואה שא� ת, ת וחוקר כליותה בוח� לבו"ב 'ה, כללו של דבר
ואילו לא היו מחזיקי� בידו לא בעבור כ� היה , ח� בעיני הבריות שמשלחי� לו דורונות

וכ� אינו , והיה מצער עצמו בפת חרבה ומי� במשורה ולומד תורה ומלמדה, מתבטל מתורתו
והוא , לומר שלומד תורה להנאת עצמו ואינו נות� פתחו� פה לבריות, שואל דבר בעבור תורתו

ואינו , וכל כס� וזהב שבעול� אינו שוה לו לעבור על קט� או על גדול מדבר תורה, שונא בצע
�' ודאי שהוא ירא את ה, וכל כיוצא בזה, מחני� את העשירי� על מנת לקבל מה� בצע כס

ואי� זה בכלל , ו�לו ע' וא� מקבל דורונות הנשלחות לו בהיתר ובכבוד לא יחשוב ה. מאד
ואינו חפ� , ומתפרנס ממלאכתו, למעלה ממנו מי שנהנה מיגיע כפו. אוכל הנאות מדברי תורה

אבל . "גדול הנהנה מיגיע כפו יותר מירא שמי�" ).ברכות ח(ועליו אמרו , במתנות בשר וד� כלל
ור או מבקש מבני אד� שיכבדוהו או יעזרוהו יותר מאד� אחר בעב, השואל בעבור תורתו

 .וכמי שעושה תורתו סחורה להסתחר בה, הרי זה בכלל אוכל הנאות מדברי תורה, ח"שהוא ת
, "אוי לו לטרפו� שזה הרגו"שאמר  .)ברי� סנד(ועל כהאי גוונא מייתי עובדא דרבי טרפו� 

שתמשתי נטרפו� כל ימיו ואמר אוי לי ש' ואמרו שהצטער ר, וכששמע בעל הכר� הניחו וברח
שנדמה למי , וכל זה אמת. ב"שכל המשתמש בכתר תורה אי� לו חלק לעוה, בכתרה של תורה

כלומר , ח"כי בעל הכר� לא פטרו רק בעבור שהגיד שמו שהוא ת, שעושה סחורה בתורתו
ולא פטרו רק , וסבור היה בעל הכר� שהוא הגנב ושהמות ראוי לו, "הניחני בשביל תורתי"

לא היה בעל , פ שא� היה מעלי� שמו"ואע, אכל הנאות מדברי תורהוהנה  .בשביל התורה
, י ממו� כי ירבה כפר נפשו"היה יכול להנצל ע כל מקו�מ, הכר� מאמי� לו שהוא נקי כפי�

כלומר א� לא היה מודיעו שהוא תלמיד חכ�  "?מה הוי ליה למעבד" )ש�(והיינו דאמרינ� עלה 
 וי ליהה"ואמרו  .כי לא היה מאמי� שהוא נקי כפי�, ושמעו הול" בכל הארצות לא היה פוטרו

וא� לא היה מאמי� לדבריו היה יכול לתת , טרפו� היה עשיר גדול' כלומר ר, "לפיוסי בדמי
אל תעש� "צדוק ' ועלה קאמר ר .וכ� כל כיוצא בזה, כס� וזהב כפר נפשו ולהעלי� מי הוא

אינו רוצה ללמד רק בשביל בצע מי ש ל שכ�וכ ".עטרה להתגדל בה� ולא קרדו� לחפור בה�
�וא� . וכדפירשתי, "א חל�גודאשתמש בת" )א, אבות(עלה תנ� , וכל תלמודו רק להתעשר, כס

ג� בהלכות , ל"י אברבנאל ז"ובפירושו של הר, ל למשנה זו"� ז"תתבונ� בפירושו של הרמב
ירויח ל" , ל"ה זומה שתמה עליו רבינו בעל כס� משנ )יא"י ה"ג ה"פ( ל"� ז"תלמוד תורה להרמב

כי לא רצינו להארי" ולהעתיק דברי  .העני� מפירושנו שפירשנו אנחנו על המשנה הזאת
 .רק לכתוב מה שנראה נכו� בדבר זה, ל"הרבני� הנ
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   משנה ו
י יֹוֵסי אֹוֵמר ד ֶאת ַהּתֹוָרה, ַרּבִ ל ַהְמַכּבֵ ִרּיֹות, ּכָ ד ַעל ַהּבְ ל . ּגּופֹו ְמֻכּבָ ְוָכל ַהְמַחּלֵ

ִריֹות, ּתֹוָרהֶאת הַ  ל ַעל ַהּבְ   :גּופֹו ְמֻחּלָ

  חיבוב המלאכה ועדיפותה מלקבל מתנות מהבריות

צדוק להשמיענו בנדו� זה כלל גדול ' יוסי אחר משנתו של ר' קבע רבי משנת ר. "רבי יוסי"
ויונת� ב� , :)יומא לה( כמו הלל שהיה חוטב עצי�, ח שאינו חפ� ליהנות מבני אד� כלל"לת

והכל בשביל כבוד התורה , והיו מבזי� עצמ� במלאכות כבדות, וכיוצא בה� .)חב "ב( עמר�
ואל יאמר החכ� אי" . �להנאת עצמ �בתורת �פ� יאמרו הרואי� שמשתמשי �שהיו חוששי

ולא יתנו כבוד לתורה בראות� שאנשי התורה אנשי� , אעשה כ� ואהיה לבוז בעיני הבריות
אי� , וסובל חיי צער בשביל כבודה, מכבד את התורהאלא כל ה, אי� הדבר כ� ?נבזי� ושפלי�

פ שהוא מבזה "כלומר אע .כ מכובד על הבריות"אבל גופו ג', צרי" לומר שנפשו יקרה בעיני ה
, "פשוט נבלתא בשוקא ולא תימא גברא רבא אנא"ד :)פסחי� קיג(וכההיא , גופו במלאכה בזויה

כדכתיב , נו וכבודו בעיני כל רואיויאת ח' הכי ית� , יתנו לו כבוד כל מקו�מ, וכדפרישית לעיל
כל אד� " ):סוטה מט(וכדאמרינ� , ותורה' כי הכל תלוי ביראת ה, "'ח� וכבוד ית� ה" )יג, תהלי� פד(

וכ� המחלל את התורה והוא השואל מתנות מבני אד�  ".שיש עליו ח� בידוע שהוא ירא שמי�
, כבוד התורה והרי זה מחלל את התורהואינו חושש ל, ואומר גברא רבא אנא, בעבור תורתו

, פ שיהיה לו ג� עושר ג� קניני� רבי�"אע .�שיאמרו הבריות שלומדיה עוסקי� בה להנאת
שהרי אינו נות� כבוד ', אי� צרי" לומר שלא תיקר נפשו בעיני ה .יהיה גופו מחולל על הבריות

וכמו גופות , הנראה לעי�אלא אפילו גופו שראוי להיות מכובד בעבור עשרו ותפארתו , לתורה
נמאס ' כי יתנהו ה, גופו יחולל על הבריות, בעיני הבריות בעבור עשר� �המכובדי מי האר�ע

ואינו , ח המכבד את התורה"יוסי לעני� ת' וכ� אשמועינ� ר. מדה כנגד מדה, ונבזה בעיניה�
 .'ובוטח בה לומד ומלמד בשמחה וסובל חיי צער ,וג� א� לא יתנו לו, שואל נדבות בני אד�

, לפי שאינו עוסק במלאכה, אבל כשיכבדוהו נדיבי ע� בהיתר ומרצונ� הוא מקבל מיד�
' דר :)חולי� קלד(וכההוא , דהרוצה ליהנות יהנה כאלישע :)ברכות י(כההוא  .ולומד תורה ברבי�

שתהיה נפשו יקרה בעיני  י� צרי" לומרא .חנו בעיני הבריות' ית� ה, אמי וכדפירשתי לעיל
ויתאמצו כול� , אלא שגופו יהיה מכובד על הבריות, הי� ואד� בעבור תורתו וחכמתואל

, ח כזה שיחיה בהרחבה"כי יאמרו כול� נאה לת, ג� עושר ג� כבוד, להעניק לו מטוב�
הנוי והכח והעושר והכבוד " )'אבות ו(וכדתנ�  .ח"אשה נאה ודירה נאה לת ):שבת כה(וכדאמרינ� 

פ ששואל "אע, ואינו חושש לכבודה, וכל המחלל את התורה ".לעול� נאה לצדיקי� ונאה' וכו
כי לא , ולא יתנדבו לתת לו כפי משאלתו, כי יהיה גופו מחולל על הבריות, נדבות לא לו יהיה

שאינ�  מי האר�יוסי לעני� ע' וכ� אשמועינ� ר. ג� א� יראו שסובל חיי צער, יחושו לכבודו
והוא , הנה כל המכבד את התורה, ללמוד וללמד �לייכו �פ שאינ"אע, בעלי חכמה ותורה

שתהיה נפשו  י אפשרפ שא"אע, ומכבד את לומדיה והוגיה, שכבוד התורה גדולה בעיניו
גופו  כל מקו�מ, שהרי אי� בה תורה וחכמה, מכובדת בעיני הבריות בעבור מעלתה וכבודה

לפי שהוא מכבד את  .מדה כנגד מדה, ויכבדוהו ויהדרוהו כאיש נכבד, מכובד על הבריות
פ שאי� לה� הנאה מתורתו "כ� יכבדוהו אע, פ שלא נהנה מחכמתה ומתבונתה"אע, התורה

וכיו�  .להוי ליה בני� רבנ� "ומא� דדחיל רבנ� ,מא� דרחי� רבנ�" ):שבת כג(וכדאמרינ� , ומחכמתו
חזיקי� ידי והיינו המ, מ� השמי� יסייעו שיהיה גופו מכובד על הבריות, שחכמי� מחלציו יצאו

וג� כלל זה נגד משנתו . ):ברכות לד(וכדאמרינ� , ח"והמטילי� מלאי לכיס� של ת, לומדי תורה
ממו� ונכסי� מבני אד�  ,ח לבקש כבוד וגדולה"שכמו שאי� רשות לת, צדוק תני לה' של ר

, ח בעבור כבוד תורת�"כמו כ� ראוי לבני אד� שיתנדבו מלב� להחזיק ידי ת, בשביל תורתו
בצל " :)פסחי� נג(וכדאמרינ� , ולא יצטרכו לחיות חיי צער, יה לב� פנוי להבי� ולהשכילשיה

�י "רש. ד� ב( וכההוא דשמעו� אחי עזריה בריש זבחי�, ח"על המחזיק ידי ת "החכמה בצל הכס

ומטילי� בה� , וכל המחלל את התורה ואי� בעלי התורה חשובי� בעיניה� לכלו�. )ה שמעו�"ד
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לפי שה� , שנפש� מחוללת בעיני אלהי� ואד� י� צרי" לומרא, � להחזיק ביד�וצר עינ, דופי
, ג� א� ה� עשירי� וגדולי� לא יכבדו� בעבור עשר�, אלא גופ� מחולל על הבריות, בורי�

ולפי . וכדפירשתי בכלל הראשו�, מדה כנגד מדה, כי יהיו נבזי� ומאוסי� בעיני הבריות
. צדוק על כ� קבעו אחריו' וכול� סמוכי� למשנת ר. אלויוסי כוללת שלשה עקרי� ' שמשנת ר

 .כ� נראה לי
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   משנה ז
נֹו אֹוֵמר ָמֵעאל ּבְ י ִיׂשְ ין, ַרּבִ ְך ַעְצמֹו ִמן ַהּדִ ּנּו ֵאיָבה ְוָגֵזל , ַהחֹוׂשֵ ּפֹוֵרק ִמּמֶ

ְוא בּוַעת ׂשָ ס ִלּבֹו ְבהֹוָרָאה. ּוׂשְ ע ְוַגס רּוחַ , ְוַהּגַ   : ׂשֹוֶטה ָרׂשָ

  וא הראוי לקבל על עצמו תפקיד זהמי ה, דיי�

ללמד מספיקי� בידו ללמוד  ל מנתלפי ששנה הלומד ע. "רבי ישמעאל ברבי יוסי אומר"
ושמא תאמר די� ומשפט נמי בכלל  .לעשות מספיקי� בידו הכל ל מנתוכ� הלומד ע, וללמד

הכי נמי מי ששופט , וכמו שהמלמד תורה ברבי� מזכה לעצמו ולאחרי�, תורה ועבודה הוא
קא  ?וא� כ� ראוי לאד� להביא עצמו לכלל זה שיהיה דיי� ושופט, בי� איש לרעהו בכלל זה

טוב מזה , או להיות קרדו� לחתו" בו, פ שאינו עושה להתגדל"שאע, שאני "די�"משמע ל� ד
ולא ', וכו "כל החוש" עצמו מ� הדי� פורק ממנו"וכדקתני טעמא , שיחשו" עצמו מלהיות דיי�

פ צריכי� "שאע .ומשו� דלא סגי בלאו הכי, אלא ג� לדו� בי� שאר דייני�, מיירי לדו� יחידי
ואינו מביא עצמו , כלומר שחפ� להתרחק ממנו, תני החוש" עצמו, להיות שופטי� בקרב הע�

אותו  �וממני, ותיהווליכא דגמיר וסביר כ, לו �מה שאי� כ� א� הצבור צריכי .צונו לידי כ"בר
ואי� כמותו בישראל ודאי שראוי , שא� הוא מומחה ?מאי אית ליה למעבד, דיי� על הצבור

שמות (שנאמר , ה"נו אצל משה רבינו עאכמו שמצ, לקבל  על עצמו טורח הע� ומשא� וריב�

ואז הוא מצוה , וכ� שלמה וכיוצא בה� שהיו גדולי עול�, "לשפוט את הע�וישב משה " )ג, יח
ותנא . "על הדי� ועל האמת ועל השלו� קיי�דברי� העול� ' על ג" )'סו� א, אבות(וכדתנ�  .גדולה

וקא משמע ל� שראוי למנוע עצמו מ� , דיד� מיירי ביש אחרי� גדולי� ממנו או חכמי� כמותו
לפי , כמי שתוקע עצמו ללמד תורה ברבי� או לעשות המצות, �ולא יתקע עצמו לדו, הדי�

מיהו מי שאינו חוש"  .דבדי� איכא למיחש משו� איבה גזל ושבועת שוא .שאינ� דומי� זו לזו
ותנא במילי דחסידות עסיק ועצה , אלא שאינו גס לבו בהוראה לאו רשע הוא, עצמו מ� הדי�

 .טובה קא משמע ל� שלא יעשה האד� כ�

וכסבור שנשאו פני� לבעל , נוטר איבה בלבו על הדייני� ית די�שהיוצא מחוייב מב. "איבה"
משו� , "לא תגורו מפני איש" )יז, דברי� א(וכדכתיב , פ שאי� ראוי לדיי� לחוש על זה"ואע .דינו

ולשמחה מה זו , שהרי נוטל על עצמו איבה, "הגס לבו בהוראה הוא שוטה"סיפא נקט לה ש
 .ויקוב הדי� את ההר, ל די�ודאי שאי� לו לחוש לאיבת בע ,אבל א� צרי" להיות דיי� ?עושה

תני פורק ממנו , ויוכל להניח הדבר לגדולי� ממנו, ולפי שאי� חיוב לאד� שיתקע עצמו לדי�
 .איבה משו� עצה טובה

ונמצא אתה , ותזכה את החייב, ותחייב את הזכאי, שתוכל לטעות ולהורות שלא כדי�. "וגזל"
ה גובה "הקב, כל דיי� שנוטל ממו� מזה ונות� לזה שלא כדי� ).סנהדרי� ז(ואמרינ� , גוזל ממו�

יריב ריב� וקבע את קובעיה� ' אל תגזל דל כי דל הוא כי ה" )כב, משלי כב(' שנא, ממנו נפשות
 ?ל" לצרה זו להביא עצמ" לידי כ"ומה , "נפש

 .וישבעו לשקר, לאו למימרא שמא תחייב את האחד או את שניה� שבועה. "ושבועת שוא"
, תהיה בי� שניה�' והתורה אמרה שבועת ה ?ומה יוכל לעשות, שאי� לדיי� לחוש לזה ,חדא

כ אמאי תני "דא ,ועוד ".הלעיטהו לרשע וימות"בשביעית על כהאי גונא  ).ק סט"ב(וכדאמרינ� 
 ".ולא תשבעו בשמי לשקר" )יב, ויקרא יט(כדכתיב , למתני וי ליהשבועת שקר ה, שבועת שוא

ואפילו ישבע באמת , שבועה שלא כדי� תורה לי דיני�אלא שמא תטעה בדי� לחייב אחד מבע
כמו נשבע על , דכל הנשבע שבועה שאינה צריכה בכלל שבועת שוא הוא, הרי זה שבועת שוא

שאתה לפי שטעית , וקולר תלוי על צואר", שיש שהוא של שיש דהוי שבועת שוא עמוד של
ושאר מעשה  למוד תורהולא בת, והני תלתא חששא גבי די� הוא דהוי .גרמת לו לישבע

ימנע ', פ שראוי לאד� לעשות כל מצות ה"שאע, ומטע� זה אי� די� ושאר מצות שוי� .המצות
 .וכגו� שיש אחרי� טובי� ממנו וכדפירשתי, ממושב דייני� א� יוכל



ן  298 ו נ ב ל ן  י   י

וכשאינו חוש" עצמו  .כבר פרשתי דרישא עצה טובה קא משמע ל�. "והגס לבו בהוראה"
וסיפא מיירי  .רשע ולא גס רוח אינו � שמי�מ� הדי� לפי שחושב לעשות מצוה ועושה לש

כמו  "וגס לבו" .ואינו חרד בהוראה ולא מתירא שמא יעות משפט, שנקל בעיניו לדו� ולהורות
וכ� הכא שאינו צנוע  .כלומר שלא יתבושש ממנה, "כדי שיהא לבו גס בה" .)כתובות יב(ששנינו 

' אמר ר" ).סנהדרי� ז( נ�וכדאמרי .הרי זה שוטה רשע וגס רוח, ולא בוש לדו� ושמח להורות
יונת� לעול� יראה דיי� עצמו כאילו חרב חדה מונחת לו בי� ירכותיו ' שמואל בר נחמני אמר ר

ולכ� מי שנקל בעיניו להיות דיי� ושמח לדו� ולהורות הרי הוא  ".וגיהנ� פתוח לו  מתחתיו
ת הנולד ופקח אילו היה רואה א ,ורק בגאות לבו הוא עושה, דכיו� שאינו מוכרח לדו�, שוטה

ואחר שאינו מסתכל בזה הרי הוא שוטה  .לי דיני�שהרי אי� לו רק איבת הבע, היה נמנע
 .ואטו� הלב

 .שאינו חושש לגזל ולשבועת שוא שיבואו על ידו. "רשע"

ומתלבש בגאוה , שרוחו מושל עליו, לויטס' ופרישית במשנת ר, כמו גבה רוח. "וגס רוח"
ו� ומש .ועל כ� תקע עצמו להיות דיי� .שה מעשיו כפי גאותוועו, וממלא כל לבו גאה וגאו�

כי הדיי� צרי"  .ב"וכדפירשתי בפ, ומלת לב על השכל והבינה, "והגס לבו"תני תחלה  הכי
ומי שהוא  ".הוו מתוני� בדי�"גבי  רק קמאלהיות איש שכל ובעל בינה גדולה וכדפירשתי בפ

 .ושלא ידי� די� אמת לאמתו, קצרי יד מהבי� �וירא שה, שפל רוח איננו נשע� על שכלו ובינתו
ואי� זה איש הלב אלא , אבל הגס לבו סימ� שחושב את עצמו לחכ� ונבו� להבי� דבר משפט

ובגאותו הוא מדמה שאי� שופט ודיי� , שרוחו מושל עליו ומעלה רוח גאוה על לבו ,גס רוח
פשרה כדי שלא יחתו"  שמשתדל לעשות, "החוש" עצמו מ� הדי�"ולא רציתי לפרש . כמוהו

י ב� קרחא אומר מצוה לבצוע שנאמר "ר ):סנהדרי� ו(וכדאמרינ� , פ� יטעה ,פ די� תורה"הדבר ע
וכ� , הוי אומר זה בצוע ?איזו משפט שיש בו שלו�, "אמת משפט שלו� שפטו בשעריכ�"

י הו ?ו משפט שיש בו צדקההאיז, "ויהי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו"בדוד הוא אומר 
לא  תי�וכ� סיפא דמתני, דלשו� המשנה לא משמע כ� ,חדא, ]ל הגמרא"עכ" [אומר זה בצוע
דסבירא ליה  :)ו( איכא תנא בסנהדרי�, ג שכ� הלכה שמצוה לבצוע"ועוד דאע .מתוקמא בהכי

י הגלילי אומר אסור לבצוע וכל הבוצע הרי זה "א בנו של ר"דאמרינ� הת� ר, אסור לבצוע
אלא יקוב הדי� ', ועל זה נאמר בוצע בר" נא� ה, ת הבוצע הרי זה מנא�וכל המבר" א, חוטא

יקוב הדי� את "וכ� משה היה אומר . "כי המשפט לאלהי� הוא" )יז, דברי� א(את ההר שנאמר 
מ אי� סברא שתהיה "מ, וקוד� גמר די�, י ב� קרחא"ג דלא קיימא ל� כותיה אלא כר"ואע ".ההר

 .ועיקר כדפרישית, זאת בכל משנת אבותואי� כ, משנתנו שנויה במחלוקת
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   משנה ח
ִהי ָדן ְיִחיִדי, הּוא ָהָיה אֹוֵמר א ֶאָחד, ַאל ּתְ ן ְיִחיִדי ֶאּלָ ֵאין ּדָ ְוַאל ּתאַמר . ׂשֶ

י לּו ַדְעּתִ ה, ַקּבְ ִאין ְולא ָאּתָ ָ ֵהן ַרׁשּ   : ׂשֶ

תהי ד� אל "תני השתא , אחר שהזהיר שיחשו" האד� עצמו מהיות דיי�. "הוא היה אומר"
פ צרי" שיהיו "וכדפרישית לעיל דעכ, שא� תצטר" לתקוע עצמ" לדי� .בריוכנגד הדיי� ד "יחידי

, ואז מצוה עליו לדו� את הע�, תיהווכגו� דליכא אחריני דגמירי וסבירי כו, דייני� על ישראל
, ג דמדי� תורה יחיד מומחה מותר לדו� בדיני ממונות"ואע .אל תדי� יחידי כל מקו�מ

רב אחא בריה דרב איקי אמר מדאורייתא חד נמי כשר שנאמר בצדק  ).ג סנהדרי�(מרינ� וכדא
 .וא� היה מומחה לרבי� ד� אפילו יחידי, דיני ממונות  בשלשה )ש�(ותניא  .תשפוט עמית"

אלא , ד� מ� התורה ולמא� דלית ליה ערוב פרשיות כתוב כא� אפילו יחיד שאינו מומחה
ויחיד מומחה אוקמא רבנ� אדיניה וד� , חות משלשה הדיוטותשחכמי� תקנו שלא ידונו בפ

וחכמי� תקנו , מומחי�' ולמא� דאית ליה ערוב פרשיות בעי מדאורייתא ג .לכתחלה מ� התורה
פ "שאע, ומשנתנו אליבא דתרווייהו נשנית .דסגי בשלשה הדיוטות או ביחיד מומחה

 א� דאמרוכ� למ .יחידי אלא אחד שאי� ד�, אל תהי ד� יחידי, דמדאורייתא יחיד מומחה ד�
אבהו דאמר שני� שדנו ' ור .שאי� ד� יחידי אלא אחד, אל תעשה כ�, דמדרבנ� יחיד מומחה ד�

ומשמע , לא מצי פרי" עליה ממשנתנו דתנא אל תהי ד� יחידי, לדברי הכל אי� דיניה� די�
 .בהדיוטות קא מיירי אבהו' ור, דהכא ביחיד מומחה קא מיירי .וא� ד� דינו די�, דמדינא מותר

, מה שעשה עשוי ומשל� מביתו' אבל הת� פרכינ� עליה מהא דד� את הדי� זכה את החייב וכו
ומשני הכא במאי עסקינ�  .מדקתני סיפא וא� היה מומחה לרבי� פטור, וההיא בהדיוט מיירי

והו לא וא� לא קבל, ושמעינ� שא� קבלו עליו לדיי� אפילו הדיוט ד� לכתחלה, דקבלוה עלייהו
נא מיירי ומתוקמא אפילו וומשנתנו בכל גו .ויחיד מומחה יכול לכו�, יכול לכופ� לבוא לדי�

ולהכי נקט  .ומדת חסידות היא, בשקבלוהו עליה� לדיי� בי� מומחה בי� הדיוט לא ידו� יחידי
וקאמר טעמא  .דאפילו פע� אחת וכשיקבלוהו נמי לא, "אל תהי דיי�"ולא תני , "אל תהי ד�"

לבשת גאה "וא� תדי� יחידי , שהוא לבדו ד� יחידי, ה"והוא הקב, י� ד� יחידי אלא אחדשא
 .ולכ� תצטר� עמ" אחרי�, שאי� כדאי לבשר וד� להשתמש בו "וגאו�

  אפילו בשעת גמר די� לא לפסוק לפי היחיד המומחה

ולא צרפתי עמי אחרי� , כלומר אל תאמר א� מדי� תורה מותר לי לדו� יחידי. "ואל תאמר"
אבל בגמר , כ די לי בהיות� יושבי� עמי בדי�"א, לפי שאי� ד� יחידי אלא אחד, רק מפני הענוה

קבלו "ואפילו יחלקו עלי אומר לה� , כי מומחה לרבי� אנכי, די� אחתו" אותו כפי דעתי
, כי כל קבלה היא ברצו�, אוי שיקבלו דעתי ויבטלו דעת�כלומר אומר לה� שר, "דעתי

פ "שאע, דע שאסור ל" לעשות כ�. "כשקבלו עליה� את הדי�"בבבא  רק קמאוכדפרישית בפ
שה� רשאי� לפסוק , הדי� כפי דעת� "א� ה� חולקי� עלי" תחתו, שאתה גדול מה� בחכמה

דבודאי , "רבי� להטות אחרי"שכ� אמרה תורה  .ולא אתה היחיד, הדי� לפי שה� רבי�
פ דאיהו גמיר וסביר לא יוכל לומר "אע .קול הדעתיוה� מחולקי� בש, היושבי� עמו גמירי

והושיב אצלו שני , אבל א� לא מצא אינשי דגמירי .דאחרי רבי� להטות כתיב, "קבלו דעתי"
בדבר וטועי� , שאי� אלו דייני� כלל, "אחרי רבי� להטות"על זה לא אמרה תורה , רועי בקר

ומשמע , קול דעתייבעיני כפי ש כלומר הנראה, "דעתי] "קבלו[תני  ו� הכיומש .תורה
ויראה דלכתחלה ודאי צרי" לצר� אצלו שני דייני�  .כ בני דעת תורה נינהו"שהחולקי� עמו ג

וא� לא מצא יצר� עמו הדיוטי� גמורי� למראה העי� שלא יהיה כד� , היודעי� דעת התורה
 . יחלקו עמו כיו� שד� די� תורה ואינהו לאו גמירי וממילא לא .יחידי

  לחלוק מפני כ� על הרבי�, בדברי תורה מותר ליחיד שקיבל מסורת נאמנה

למוד אבל בת, קול הדעתילפי שהדי� תלוי בש, "קבלו דעתי"ודוקא בדי� אינ" רשאי לומר 
אפילו , סיניא� קבלת ההלכות באמונה מרב" שקבל מרבו ורבו מרבו עד הלכה למשה מ תורה

וכדפרישית , "תותעמוד על שמוע, "קבלו דעתי"תוכל לומר , יחלקו עלי" רבי� מדעת עצמ�
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דברי הזוגות על  רק קמאוכמו ששנה בפ. �מעני� הגרדיי"] ?איזהו חכ�["במשנת ב� זומא 
על "הכי נמי בפרק זה השנוי , פתח בקט� וסיי� במופלאי� שבחכמה וכדפרישית הת�, הסדר

ישמעאל ' כ דברי ר"ואח, לויטס לכל אד�' קבע תחלה דברי ב� עזאי ודברי ר, "העבודה
' ולבסו� אל תהי ד� יחידי אפי, ליושבי� על מדי�] מ� הדי�[ואחריו החוש" עצמו , לחכמי�

  .למומחה ולמופלא שבחכמה
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   משנה ט
י יֹוָנָתן אֹוֵמר ל ַהְמַקּיֵם ֶאת ַהּתֹוָרה ֵמעִני, ַרּבִ רסֹופֹו ְלַקיְּ , ּכָ ְוָכל . ָמּה ֵמעׂשֶ

ר ל ֶאת ַהּתֹוָרה ֵמעׂשֶ ָלּה ֵמעִני, ַהְמַבּטֵ   : סֹופֹו ְלַבּטְ

את " המקיי�"והיינו דקאמר כל , קתני לה" על העבודה"ה" נמי משו� . "רבי יונתן אומר"
. משו� דבמעשה מיירי, תורה מעוני" הלומד"ולא תני , התורה מעוני סופו לקיימה מעושר

והת� , "קבל עליו עול תורה מעבירי� ממנו עול מלכות ועול דר" אר�כל המ"ולעיל תנ� 
וכדפרישית שבהיות האד� טרוד במזונותיו אי� לבו פנוי לתורה להגות , בתלמוד תורה מיירי

מעבירי� ממנו עול , ולכ� המקבל על עצמו עול תורה ג� בעניו ובצרותיו. בה יומ� ולילה
' וחייב האד� לעבוד את ה, מצותיה של תורה עסיקאבל הכא דבקיו� . מלכות ועול דר" אר�

 . 'וכו" כל המקיי� את התורה מעוני"תני , בכל מדה שמודד לו

מביאו לקיו� התורה ] הוא[דמשמע שעניו " מעוני"ששנה , אלא שדברי משנתנו צריכי� טע�
 וכמה צדיקי� יוכיחו שהיו, ועוד דסופו לקיימה מעושר לאו כללא הוא? "בעוני"ולא תני 

. וכ� סופו לבטלה מעוני נמי ראינו רשעי� מצליחי� עד קיצ�. נגועי� בעוניי� עד יו� מות�
איזהו "ויראה דאתי לפרושי מה ששנה ב� זומא . ל הוקשה כל זה"וג� למפרשי המסכתא ז

בי� ' והוא יעבוד את ה, ופרישית שאי� לבו דבק בקניני� הזמניי�". השמח בחלקו? עשיר
אי� צרי" לומר שלא יעבוד , וכל ענינו לאסו� ולכנוס, ל מי שנבהל להו�אב. במיצר בי� במרחב

ונבהל , לפי שעיניו לא תשבענה, אלא שג� א� יעשיר אי� לבו פנוי לתורה, את הש� בעוני
ואי� העניות , "כל המקיי� את התורה מעוני"ועל זה אמר  .תמיד להוסי� על מה שיש לו

קח עשר לא יבטלנו עשרו ועסקיו ומיאפילו י, שרסופו לקיימה מעו, מעבירו על דעת קונו
שבהיות , להורות שהעניות עצמה מביאו לקיי� התורה "מעוני"ותני  .מקיו� התורה וממכר

ולכ� ג� כשיעשר ויהיה לאל  .מפנה לבו ומקדש זמנו לקיו� התורה, ביתו ריק� ואי� לו עסקי�
כי בהיות לבו טהור  .קיו� התורהיחדל ממנו ויבלה ימיו ב, ידו להרבות בעסקי� ולאסו� הו�

וכל " .כשתשיג ידו לעושר בודאי ישמח בחלקו ולא ירבה בעסקי�, ועומד בתקפו בעניו
', שרו אינו מניח לו לעבוד את הווע, והיינו שאינו שמח בחלקו, "המבטל את התורה מעושר

ר ג� כלומ, "סופו לבטלה מעוני", לפי שנבהל תמיד להו� ודואג על נכסיו שלא יתמעטו
, כי לפי שכל ענינו לאסו� ולכנוס .יבטל תורה מעוני, ולא יהיה לו עסקי� כלל, שרווכשיאבד ע

כי , אפשר שלא יבטלנה מעושר, אבל המבטל תורה מעוני .ניו על דעת קונוותעבירהו ע
וכ� המקיי� תורה  .ובעושר יסתפק ולא יהיה נבהל להו�, העניות מעבירה אותו על דעתו

לא נקט רק שתי  ו� הכיומש .אפשר שא� יגיע לעוני לא יקיימנה מטע� שאמרנו, מעושר
 . "מבטל תורה מעושר"ו, "מקיי� תורה מעוני"חלוקות הללו 

  "המקיי� את התורה מעוני"שלשה פירושי� למשנת 

תורה ל שכל המקיי� את ה"משה אלמושנינו ז' פירש בש� הרב ר "מדרש שמואל"ובספר 
וכ� להפ" המבטל  .כל שכ� כשישיג עושר שיקיימנה, ולא הטרידוהו צרותיו לעבור עליה, מעוני

ולכ� מבטל מעוני אינו  .כל שכ� שיבטלנה מעוני, כ מבטל"את התורה מעושר שלבו פנוי ואעפ
ולכ� לא שנה שתי חלוקות , והמקיי� מעושר אינו ודאי שיקיי� מעוני, ודאי שיבטל מעושר

דלרבותא נקט שתי חלוקות אלו  ,פ"יל פירש מדעתו לה"ז "מדרש שמואל"רב בעל וה. הללו
והעושר גור� , לפי שהעוני מכניע היצר, כי העוני גור� קיו� התורה .ומכל שכ� האחרות

 ר�ניו גוושע, "כל המקיי� את התורה מעוני"ולכ� אמר  .כי יצרו מתגבר עליו, טול תורהילב
שרו וא� מתחלה העשיר היה ע ]ואילו[ )ואפילו( .אפילו מעושר סופו שיקיימנה, שיקיי� התורה
מצוה גוררת מצוה לקיימה , עכשיו שקדמה העוני ובא לקיו� התורה] אבל[, מבטלו מתורה

 .סופו לבטלה מעוני, טולישרו גור� לו הבווכל המבטל את התורה מעושר שע .אחר כ" מעושר
עבירה גוררת עבירה  ,טלה מעושריואיל ובה, פ שאילו קדמה העוני היה מקיי� את התורה"אע
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ואלה הפירושי� ה� היותר קרובי� לפשט . כי עבירה גוררת עבירה, ולסו� יבטלנה ג� מעוני
 ".איזהו עשיר"ומה שפירשתי אני הוא על סדר משנת ב� זומא כנגד בבא , משנה זו
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   משנה י
י ֵמִאיר אֹוֵמר ֵעֶסק, ַרּבִ ּתֹוָרה, ֱהֵוי ְמַמֵעט ּבָ ְפֵני ָכל . ַוֲעסֹוק ּבַ ַפל רּוַח ּבִ ֶוֱהֵוי ׂשְ

ְלּתָ ִמן ַהּתֹוָרה. ָאָדם ּטַ ךְ , ְוִאם ּבִ ֶנְגּדָ ה ּכְ ֵטִלים ַהְרּבֵ ְוִאם ָעַמְלּתָ . ֶיׂש ְלָך ּבְ
ן ָלךְ  )לוֹ (ֶיׂש , ַבּתֹוָרה ה ִלּתֶ ָכר ַהְרּבֵ   : ׂשָ

  בעסק" ממעט"אלא רק להיות , טוב לבטל עסק ודר� אר� לגמריאי� 

כל המבטל את "דהא דקתני , האי תנא לפרושי מלתיה דרבי יונת� מייתי ליה. "רבי מאיר"
וכעני� , ושאי� כבודו לעסוק בתורה ובמצוה, לאו למימרא שמבטל בגאות לבו, "התורה מעושר
כי העושר יעור עיני . "ודל מבי� יחקרנו, עשירחכ� בעיניו איש " )יא, משלי כח(שאמר שלמה 

מתפאר בלבו , וחברו העוסק בתורה מסכ� וחכ�, וכשרואה הכסיל את עצמו עשיר, האד�
ל איננו "כל הנ. [ושברוב חכמתו ובינתו השיגה ידו את העושר, חכמה] ה�[שדרכי סכלותו 

במבטל מפני עסקיו ] פירוש המשנה[אלא  .קידברשיעי לא עס ]הפירוש הנכו� של משנתנו
 ?ושמא תאמר אנוס הוא .ולבו טרוד ונבהל לעסקיו, ואי� לו פנאי לעסוק בתורה, וסחורותיו

דמשמע  "כל המבטל"ואי" תני , ג� חבריו ומשותפיו שהוא נושא ונות� עמה� מבטלי� אותו
וס א� הוא נבהל לאסו� ולכנ, שנחשב לו כזדו� כי נמימשו� הכי תני רבי מאיר דאי� ה ?בזדו�

כלומר חייב  ".הוי ממעט בעסק ועסוק בתורה"והיינו דקתני , קח וממכרומרבה בסחורה ומ
וא� אינ" עושה כ� מזיד  .כדי שיהיה לב" פנוי לעסוק בתורה, אתה למעט בעסקי העול�

הוי "ותני  .שהרי ג� אתה יודע שא� תרבה עסקי� בהכרח תתבטל מתורה ומצוה, תקרא
אלא , אי� טוב שלא יעסוק כלל, שיר ואינו צרי" לישא ולית�פ שהוא ע"כי אע, "ממעט בעסק

וכדפרישית , "יפה תלמוד תורה ע� דר" אר�"וטעמא כדתנ� לעיל , מעט בעסק והרבה בתורה
 .הת�

  לא לכעוס על אנשי� שה� מחוסרי תורה וחכמה

 דרבי לויטס, "מאד מאד הוי שפל רוח"לא דמיא לההיא דרבי לויטס דתני . "והוי שפל רוח"
מ מיירי "ור. ומצותיו וכדפירשתי לעיל' ואז יקיי� תורת ה, שיהיה מושל ברוחו, כללא תני

לא מבעיא שתהיה שפל רוח לכבוש את  ".בפני כל אד�"תני  ו� הכיומש, "גמילות חסדי�"ב
, לא תכעוס עליה�, אלא אפילו נגד בני אד� עניי� ואביוני� ושאינ� בעלי תורה וחכמה, היצר

הוי מקדי� " ).ברכות יז(יוחנ� ב� זכאי ' וכעני� שאמר ר .וכל כיוצא בזה, עליה� ולא ירו� לבב"
 ?איזה עשיר"מ נגד מה ששנה ב� זומא "ורישא דר ".בשוק נכריבשלו� כל אד� ואפילו ל

ולא תטריד לבב" לאסו� , היה שמח בחלק"]ת[ו, "הוי ממעט בעסק"והיינו  ".השמח בחלקו
וכדפירשתי , "המכבד את הבריות ?איזהו מכובד"וסיפא נגד מה ששנה ב� זומא  .דולכנוס עו

 .והיינו והוי שפל רוח בפני כל אד�. לעיל

והתאוית לאסו� , וכגו� שהיית מרבה בעסק, כלומר א� בטלת מ� התורה ברצו�. "אם בטלת"
ר מבטלי� כלומ, כי יש בעול� בטלי� הרבה כנגד, נש" מדה כנגד מדהודע שיהיה ע .ולכנוס

ואמרינ� , "אעשה לו עזר כנגדו" )יח, בראשית ב(כעני� , כי ה� כנגד", אחרי� שאי� ל" חפ� בה�
וה� יסורי� ועניות וכיוצא בה� , דהכא "כנגד""וכ�  ".לא זכה כנגדו .זכה עזר" ).יבמות סג(

י כל מי שאפשר לו לעסוק "אמר ר" ).ברכות ה(וכדאמרינ� , המבטלי� את האד� מ� התורה
 )ג, תהלי� לט(ומעכרי� אותו שנאמר  מכוערי�ה מביא עליו יסורי� "בתורה ואינו עוסק הקב

ואי� כ� ביטול מפני עסקי� שאינ� כנגד דעת  ".נאלמתי דומיה החשיתי מטוב וכאבי נעכר
 .שהרי חפ� בה�, האד�

י והאי נמי לפרושי דברי רב, יש שכר הרבה לית� ל", בי� מעוני בי� מעושר. "ואם עמלת"
וכדפירשתי , דלאו דוקא, "כל המקיי� את התורה מעוני סופה לקיימה מעושר"יונת� דתני 

כ נאמר "דא, תדע שאי� הדבר כמשמעו .לעיל דאשכח� צדיקי� גמורי� והיו עניי� כל ימיה�
כי תורת , וחלילה לומר כ� ?עושר ונכסי�] כלומר[תחת השמש לבד ] הוא[ ו ששכר התורה"ח
נעימות בימינ" "ב "אלא א� עמלת בתורה יש שכר הרבה לית� ל" בעוה .היא חיי עול�' ה
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ולפעמי� עושר וכבוד ג� , "ונאמ� הוא בעל מלאכת" שישל� ל" שכר פעולת""וכדתנ�  ".נצח
וכדפירשתי בכמה , קול דעת האד�יהנשגבי� מש' ואי� אנו יודעי� סוד דרכי ה .בעול� הזה

 .מקומות מספר זה
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   משנה יא
י ֱאִלי ן ַיֲעקב אֹוֵמרַרּבִ ה ִמִצָוה ַאַחת, ֶעֶזר ּבֶ . קֹוֶנה לֹו ְפַרְקִליט ֶאָחד, ָהעֹוׂשֶ

יגֹור ֶאָחד, ְוָהעֹוֵבר ֲעֵבָרה ַאַחת ים טֹוִבים. קֹוֶנה לֹו ַקּטֵ ׂשּוָבה ּוַמֲעׂשִ ְתִריס , ּתְ ּכִ
ְרָענּות ְפֵני ַהּפֻ ָלר אֹוֵמר. ּבִ ְנּדְ י יֹוָחָנן ַהּסַ ה , ַרּבִ ֵנִסּיָ ל ּכְ ַמִיםּכָ ם ׂשָ ִהיא ְלׂשֵ , ׂשֶ

ַמִים. סֹוָפּה ְלִהְתַקּיֵם ם ׂשָ ֵאיָנּה ְלׂשֵ   : ֵאין סֹוָפה ְלִהְתַקּיֵם, ְוׂשֶ

  מעלתה להכריע לכ! זכות, מצוה אחת

לפי , אחר ששנה רבי שכל אד� חייב לעמול בתורה ובמצות. "רבי אליעזר בן יעקב"
א ב� "מייתי משנתו של ר, עשהשצרי" עמל רב ושקידה גדולה לזכות אל השמירה ואל המ

וכמה רעה , י מעשה המצות"יעקב דמינה אשמועינ� כמה טובה כפולה האד� עושה ע� נפשו ע
כי פרי מעלליו , ולכ� טוב לאד� לסבול עמל ועול תורה ומצוה .י עברו עבירות"גור� לעצמו ע

". יט אחדכל העושה מצוה אחת קונה לו פרקל"והיינו דקתני  .ואחריתו ישגא מאד, יאכל
' י הפרקליט יזכה להפיק רצו� מה"וע, ה"לי� עליו לטובה לפני המקו� ביפירוש מלי� אחד ש

והעובר עבירה אחת קונה לו קטיגור אחד המלמד עליו חובה לפני המקו�  .ב"ז ובעוה"בעוה
כל העושה מצוה אחת מטיבי� לו "תנ�  ):לט(ובקדושי�  .ומביא עליו רעה בדי� ובמשפט ,ה"ב

וכל שאינו עושה מצוה אחת אי� מטיבי� לו ואי� מאריכי�  .ומאריכי� לו ימיו ונוחל את האר�
ורמינהו אלו דברי� שאד� אוכל פירותיה� "ואמרינ� בגמרא , "ואינו נוחל את האר�, לו ימיו

כבוד אב וא� וגמילות חסדי� והכנסת אורחי�  :ואלו ה� ,ב"ז והקר� קיימת לו לעוה"בעוה
ומשמע הני הוא דאוכל פירותיה�  ".ותלמוד תורה כנגד כול� ,י� אד� לחברווהבאת שלו� ב

ומשני אמר רב  ?ז"ואנ� תנ� מטיבי� לו דמשמע ג� בעוה, אבל מצוה אחריתי לא, והקר� קיימת
ודומה כמי שמקיי� כל , יהודה הכי קאמר כל העושה מצוה אחת יתירה על זכיותיו מטיבי� לו

כלומר א� אחת מכל המצוות היתירה על , י אפילו בחדא נמיופרי" מכלל דהנ .להוהתורה כ
כ הני דחשיב במסכת פאה אפילו בדעביד חדא מינייהו "א, זכיותיו עושה אותו לצדיק גמור

? והא רובא עונות הוא ,בתמיה ?ואפילו לא קיי� שאר המצות, נמי מטיבי� לו ונוחל את האר�
ל הא דקתני אלו "י ז"ופירש רש .תומשני אמר רב שמעיה לומר שא� היתה שקולה מכרע

ויש במחצה זכיות אחד מאלו מכרעת את , במחצה עונות ומחצה זכויות קאמר' דברי� וכו
וכי לית ביה חדא מהני צרי"  .הכ� כאילו הוא רובא זכיות ואינו צרי" למצוה יתירה דמתניתי�

  .למצוה יתירה

 ".צוה אחת יתירה על זכיותיוכל העושה מ"וצרי" טע� למאי דמפרש רב יהודה דהכי קאמר 
וידענא שא� שקולי� או פחותי� , ותו לא' וכו "כל שזכיותיו מרובי� מעונותיו מטיבי� לו"ליתני 

לאו כללא ', ותו סיפא דקתני וכל שאינו עושה מצוה אחת אי� מטיבי� לו וכו? דאי� מטיבי� לו
תו מאי משני כל ו. דאי איכא חד מהני דחשיב במסכת פאה אפילו שקולה מכרעת, הוא

 .והא איכא רובא עונות ?דאטו במצוה אחת מטיבי� לו, פשיטא' העושה מצוה אחת יתירה וכו
ותו סיפא וכל שאינו ? כ לפרו" אמתניתי� אפילו בחדא בתמיה"א, וא� תאמר דלא ידע הא

והא ? ואמאי אינו נוחל את האר�, נמי פירושא אינו יתירה על זכיותיו, עושה מצוה אחת
יראה בעיני דהאי כל העושה מצוה תחת יו. מחצה על מחצה רב חסד מטה כלפי חסד אמרינ�

 י כ�"וע, ונת� פרוטה לעני, וכגו� שהיתה הכ� שקולה, לאו בעושה מצוה יחידית, מטיבי� לו
וכל שרובו , כ ליתני סתמא מי שרובו זכיות מטיבי� לו ונוחל את האר�"דא, עודפת כ� הזכויות

רב ו" .)ד� יז(ה "דבמחצה על מחצה כבר אמרינ� בר .ואינו נוחל את האר� עונות אי� מטיבי� לו
וכ� משנתנו דתני  .ל בסוגיא זו"ז פותונחשב גבי בינוני� וכדפירש התוס, מטה כלפי חסד "חסד

ה סיפא "וה, נמי לאו בעושה מצוה יחידית ,כל העושה מצוה אחת קנה לו פרקליט אחד
ש יו� אחד או שאכל טריפות "כגו� שבטל ק, יחידית דהעובר עבירה אחת לאו בעושה עבירה

וכ�  ?"אחת"ומאי מצוה , "כל המקיי� מצוה קנה לו פרקליט"למתני  י ליהכ הו"דא, פע� אחת
 ".מצוה אחת"דקדושי� דתני  תי�מתני
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  קיומה צרי� להיות בשלימות, מצוה

שתק� כח נפשו כפי תורתו שלא ינהג כי , היינו מעשה של�, "כל העושה" :אלא הכי פירושו
והיינו שהרגיל כח , "כל שמעשיו מרובי� מחכמתו"ג דתנ� "וכדפירשתי בפ, א� בדר" חכמה

כמו שכתב : תוספת המגיה[ קו�יבכל מקו� על הת "עשייה"ומלת , נפשו לעשות כפי חכמתו
עי� "אליעזר אומר ' ב דתנ� ר"ובפ ].במעשה בראשית" ברא אלהי� לעשות"הרב המחבר בעני� 

וכל פעולה שהאד� פועל ה� טוב ה� , פירשתי שהאד� כולל כל כחות מעשה בראשית "טובה
 .נוטי� אל הרע �והכחות בטבעיה .ויצר לב האד� רע כמפורש בכתוב .רע נמשכת מכח פנימי

רה מסורה והבחי, ה נת� בידו תורה וחכמה"ב 'כי ה .ונברא האד� תחת השמש לתק� כחותיו
וכפי התיקו� כ�  .וא� יחפו� בחיי� יוכל להרגיל כחותיו שלא יפעלו רק בארח חכמה, לו

ואשמועינ� תנא דיד� שהמתק� כח אחד בנפשו והרגילו עד שקבל  .א� הרבה וא� מעט, השכר
כי זה כל , קנה לעצמו פרקליט אחד המלי� בעדו, ואינו נוהג רק בארח חכמה, טבע החכמה

, ולפרקי� יצרו תוקפו ואינו מקיימה, אבל מי שמקיי� המצוה לפרקי� .� נבראהאד� ובעבור כ
 .שהרי לפרקי� עובר, כי אי� הכח מתוק�, "עשייה"אבל לא מקרי , "נותועו"ו "זכיות"היינו 

 י כ�"כלומר כח של� שע, "מצוה אחת"וכ� תני  .שהוא התיקו� "כל העושה"תני  ו� הכיומש
אמר . [להומורה על תשלו� המצוה כ "אחת"כי מלת  .ימיו תק� מצוה אחת ועושה אותה כל

והיא ראיה לדברי הרב . סו� מסכת מכות, � בפירוש המשניות"עיי� דברי הרמב: המגיה
 ].המחבר

והוא , והמצוה הזאת תלויה בכח פנימי ".לא תקו�" )יח, ויקרא יט(התורה אמרה  .ואת� ל" משל
בי� על דבר גדול בי� , וא� האד� משולח וחפשי יהיה נוק� בטבע .כח הנקמה הנטועה בנפש

וא�  .ויהיה מושל ברוחו, י חכמת התורה יתק� את יצרו"וע .כי יצר הלב רע מאד, על דבר קט�
ולא יכול להתגבר , ברב כח השפיל רוח הנקמה עד שש� דלתי� ובריח לפניו בחכמה וביראה

, אבל א� למד תורה וחכמה .גמורה "עשיה"היינו , שיתאוה עוד לנקו� י אפשרוא, עליו עוד
לו מספר הזכיות  �מוני, ולפעמי� יצרו תוקפו ונוק�, והועילה לו שלפעמי� כובש יצרו

והרי הוא , כלומר חציו מתוק� וחציו אינו מתוק�, צה על מחצהחהוי מ �וא� ה� שוי, נותוועו
 ,ותיו מחצה על מחצה הוי בינונימיהו א� הוא בכל כח .וכ� העני� בכל כחות הנפש. "בינוני"
ועלה תנ�  .צרי" שיהיה כח אחד מתוק� ל כל פני�אלא דע, מטה כלפי חסד "ורב חסד"

וידע תלמודא דהעושה מצוה אחת  .'וכו "כל העושה מצוה אחת מטיבי� לו" :)לט(בקדושי� 
בחדא אפילו  תי�ומשו� הכי לא פרי" אמתני, היינו שתק� מצוה אחת לגמרי וזהיר בה תמיד

שבי� מחצה זכויותיו צרי" , דידע דהאי העושה מצוה אחת מלבד שאר זכיותיו קאמר. נמי
אי  ?ובמאי קא מיירי', אלא פרי" ורמינהו אלו דברי� וכו .שיעשה מצוה אחת עשייה גמורה

', וכו "ז"אלו דברי� שאד� אוכל פירותיה� בעוה"מאי איריא  ,בשעשה מצוה אחת בי� זכיותיו
הני , וא� לא תק� מצוה אחת .'וכו "כל העושה מצוה אחת מטיבי� לו"כדתנ� , שאר מצות נמי

ומשני רב יהודה  .'וכו "וכל שאינו עושה מצוה אחת אי� מטיבי� לו"כדתני סיפא , נמי לא סגי
אלא , א� עשה מצוה אחת מטיבי� ואי לא לא, ודאי דבי� שקיי� אחד מאלו ובי� לא קיי�

, מיירי שעושה מצוה אחת יתירה על זכיותיו תי�דמתני ,ותאיכא בי� אלו דברי� ושאר מצ
ואז נחשב , והמצוה האחת שעשה עודפת על מחצה זכיותיו, כלומר שהוא מחצה על מחצה

א� קיי� אחד מהמפורשי� במסכת פאה וג� עשה  לקא דעתיהוקא ס .כצדיק גמור ומטיבי� לו
וקא מתמה מכלל דהני אפילו  ,נותופ שבשאר מעשיו רובא עו"כ מטיבי� לו אע"מצוה אחת ג

, ומפרש רב שמעיה מלתא דרב יהודה לומר שא� היתה שקולה מכרעת, בתמיה ?בחדא נמי
אבל כשיש במספר  .דבשאר מצות צרי" שהמצוה האחת שעשה עודפת על מחצה זכיותיו

, די א� המצוה אחת שעשה ג� היא במספר זכיותיו, זכיותיו אחד מאלו השנויי� במסכת פאה
 .� כול� הכ� שקולה מכרעתוא� בי

  שלב אחרי שלב בהשתלמות בקיו� המצוות ומדות הטובות

א� , פ שזכיותיו מרובי�"שאע', וכו "כל שזכויותיו מרובי� מטיבי� לו"והשתא ניחא דלא תני 
היינו שיש ביניה� מצוה , והא דאמרינ� בעלמא רובו זכיות .לא עשה מצוה אחת אי� מטיבי� לו

והאי מחצה על מחצה לאו דוקא שבכל מצוה ומצוה יהיה  .וכ� לעני� מחצה על מחצה, אחת
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אלא שבי� כול� הוא מחצה זכיות ומחצה , דהא לא אשכח� כלל, החצי זכיות והחצי עבירות
, ות שמע ולהתפללאלקו� בבקר לקרשבכח הזריזות נזדרז מאה פעמי�  ל דר" משלע .ונותוע

, ומאה פעמי� לא עשה, וכנגד זה בכח החסד פעל עשר פעמי� חסד, ועשרה פעמי� לא נזדרז
וא� ה� , כפי שקול דעתו של אל דעות, ונותיוולו זכויותיו וע �לו ושוקלי �וכ� בכל דבר מוני

ה בתו" ואשמועינ� דדוקא בדאיכא מצוה אחת שלימ .מחצה על מחצה מטה כלפי חסד
ולכ� אליהוא ב� ברכאל כשהודיע לאיוב  .ואי לא לא, כלומר כח אחד תק� לגמרי, זכיותיו

א� יש עליו מלא" מלי� אחד מני אל� " )כג, איוב לג(אמר , משלחת יסורי� ומות בעבור הפשעי�
ויש רק מלא" , כלומר א� הדבר שקול. "ויחננו ויאמר פדעהו מרדת שחת, להגיד לאד� ישרו

, המגיד יושר האד�, כלומר שבתו" אלפי� כחות יש רק כח אחד מתוק�, ד מני אל�מלי� אח
ודע שבכל כח וכח כלולי� . "ויחננו ויאמר פדעהו מרדת שחת"שבדבר הזה הוא ישר ומתוק� 

. וכל תיקו� חלק קרוי ג� כ� מעשה של�, דומה לחלק אחר שבו ואי� חלק זה, חלקי� רבי�
הסכל הגדול כשלא יכבדוהו  .יש פרטי� בכח הנקמה .יהוואני אפרשנו ל" מ� המשל שזכרת

אבל כשיפסידו , ויש אחר לא יעבור על לבו רוח נקמה בעבור זה .כפי גאותו יסכי� להנק�
אבל כשיבוזו לו בדברי� , ויש שלא יחוש ג� לזה .מעט ממונו אז יעבור עליו רוח נקמה

אבל כשיצערוהו בגופו אז , ל אלוויש שלא ינקו� ג� בשבי .ויכלימוהו מעט חושב לנקו� נק�
ומי שיצרו תוקפו לנקו� נק� בשביל כל  .וכיוצא באלה פרטי� רבי�, תעלה נקמתו באפו

ותחת שקוד� זה , ובעבור מורא שמי� התחיל להיות מושל ברוחו והשפילו בחלק אחד, אלה
מתעורר עוד ואי� רוחו , עתה השפילו וש� דלתיי� ובריח לפניו, היה נוק� מפני כבודו וגאותו

 .ק� דבר בנפשויכבר ת, פ שלא עשה המצוה בחלקי� הנשארי�"אע, לנקו� נק� בשביל זה
ונוחל את  ימיו וג� עשה מצוה אחת מטיבי� לו ומאריכי� לו �ונותיו שקוליווא� זכיותיו וע

כל שמתק� חלק אחד של� עשה , בכל כח וכח וא הדי�וה. לפי שקנה לו פרקליט אחד, האר�
אפילו , א� יש עליו מלא" מלי� אחד מני אל�"על  ).שבת לב(היינו דאמרינ� ו, מצוה אחת

כלומר אפילו אותו פרקליט שקנה , "ט שבאותו מלא" לחובה ואחד לזכות פודי� אותו"תתקצ
, חלקי� נשארו בלתי מתוקני� ט"ותתקצ ,במעשה המצוה אינו כולל רק חלק אחד שתק�

שלא יתק� חלק אחד  'אד� בישראל הירא את הולפי שאי� ל" . ק�ינפדה בשביל החלק שת
נותיו בגיהנ� וממנו על עו �ונפרעי, לכ� יאירו כול� באור החיי�, מכחות נפשו הרבות

מיהו המחלל . "ב"כל ישראל יש לה� חלק לעוה" .)סנהדרי� צ(והיינו דתנ� . ומצפצפי� ועולי�
אלא , נגד עיניושהרי אי� פחד אלהי� ל, מלבד שלא תק� מאומה, הש� ומכחיש האמת

, אבות(וכדתנ� , ולכ� נכרתי� מאר� החיי�, שאי� עליה שלטו� היצר, שהשחית הדעת הנטועה בו

הכי . "ב"אי� לו חלק לעוה שי� טובי�פ שיש בידו תורה ומע"אע' וכו "המחלל את הקדשי�" )ג
 .והדבר מתקבל על הדעת. נראה לי

  בעבירה אחת, פושעי ישראל בגופ�

אלא , קו� אצל עבירהידלא שיי" ת, "עושה"לא תני גבי עבירה . "תעבירה אח והעובר"
משו� דבכל דבר חכמה יש בו שני  .כמי שעובר מדר" סלולה ללכת ארחות עקלקלות "עובר"

וכ� נקרא , "עובר עבירה"והנלוז מדר" האמת נקרא , האחד סלולה והשני עקלקלות, דרכי�
ועבירה אחת אפשר  ".אי� ביניה� דברי תורהשני� שיושבי� ו"ג גבי "וכדפירשתי בפ, "חוטא"

, ולהכי היא קטיגור .ק� בנפשו מאומהיולא ת, שבדבר אחד לא נזהר כלל, דומיא דמצוה אחת
אבל אינה מכרעת . רהינפרעי� ממנו ביסורי� על העב, פ שרובו זכיות ועשה מצוה אחת"דאע

ב "ורדי� לגיהנ� ונדוני� בו יפושעי ישראל בגופ� י" ).ה יז"ר(וראיה דאמרינ� , ב"לטרדו מעוה
ומוקמינ� לה , "ורוח מפזרת� תחת כפות רגלי צדיקי�' ב חדש גופ� כלה וכו"לאחר י, חדש

ה "תוספות ד, ש�(ל "ת ז"ופירוש ר .דפושעי ישראל בגופ� היינו קרקפתא דלא מנח תפילי� כלל

לאחר  ילו הכיואפ .שמגונות עליו רצועות של תפילי� שבראשו, שהמצוה בזויה בעיניו )קרקפתא
 ".ורוח מפזרת� תחת כפות רגלי צדיקי�"וכדקתני , שקבלו יסורי גיהנ� אית להו תקנתא

ילקוט ; פרק ג, תנא דבי אליהו רבה( .ב"שהצדיקי� מתפללי� עליה� לזכות� לעוה  פירשו על זה

וכדאמרינ� , עונות ואפילו רובא. )ד� כה, מוסד הרב קוק, "זהר חדש"וכ� , ג"סו� רמז תקצ, מלאכי, שמעוני
מחצה עונות ומחצה זכיות ואית בהו נמי עו� דפושעי ישראל בגופא עליה� נאמר "הת� 
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 "ל שכ�כ"ויותר , וכל שכ� עבירה אחרת, "ומצפצפי� ועולי�, והבאתי את השלישית באש
לא בעבור שהיא מגונה בעיניו דפשיטא שאינה מכריעה , כשאינו נזהר בה מעצלות או מתאוה

צות לשאר מ וא הדי�כתב דה] ה בינוני�"ד' בנדפס ד� ד, �"שעל הרי[ל "� ז"לא דהרא .לחובה
וסו� סו�  ].ל"עכ[ ש ולא ביר" על המזו� אחריו מעול�"שלא קרא ק ,שלא קיימ� מעול� עשה

אבל מחצה על מחצה וג� עשה מצוה אחת מטיבי�  .רובא עונות לוב אפי"יש לה� חלק לעוה
  .דעבדי� ליה לפעמי� יו� ביש, ז"� ממנו על עונותיו בעוהונפרעי, ב"ז ובעוה"לו בעוה

למתני גבי מצוה  וי ליהוה ".קטיגור"ואצל עבירה , "פרקליט"תני אצל מצוה  ו� הכיומש
וכנגד� הזכיות  ,משו� דסניגור וקטיגור ה� דורשי טוב ורע. "קטיגור"שהוא נגד  "סניגור"

ועולי� כול� , וכל עבירה ועבירה היא קטיגור, שכל מצוה ומצוה יחידית היא סניגור .והעונות
והוא לבדו דוחה כל , היינו מלי� טוב להציל לאד� מרעתו "פרקליט"אבל  .במשקל

וכל העושה מצוה אחת  .קו� השל� וכדפירשתי לעיליוהיינו מעשה המצוה והת, הקטיגורי�
לשו�  "פרקליט"ו ".א� יש עליו מלא" מלי� אחד מני אל�" וכדכתיב, לבדה דיה להיות פרקליט

ספות כמו שכתב הרב בעל תו, "פרקליטי חבריי" ":מליצי רעי" )כ, איוב טז(שכ� תרגו�  ,מלי�
המתק� הרבה שיש לו פרקליטי�  ל שכ�וכ .אבל העבירות אינ� פרקליטי� .ל בש� הערו""ט ז"יו

כי על ידי התורה מחליש כח , ולכ� בדי� הוא שיתאמ� האד� ללמוד תורה ולשמרה בלב .רבי�
 . היצר ומתק� הנפש

שאמרו כל העושה מצוה אחת היינו שהוא נזהר  )ט"ה א"קדושי� פ(אחרי כ� מצאתי בירושלמי 
, ראיתי ואשמח, "]ולא עבר עליו מימיו: "לשו� הירושלמי[ במצוה זו ואינו עובר עליה כל ימיו

שוב אי� , וכשהנפש מתוקנת באותו הדבר, קו�ישהעשייה היא הת, כי ה� ה� הדברי� שחדשנו
 .וזהו פירוש המשנה באמת, ונזהר בו כל ימיו, יצרו מתגבר עליו

  ז"אבל ייענש על עונותיו בעוה, פ שהאד� ניצול מ� הגיהנ�"אע

ושייטיבו לו , יהנ�היינו שלא ירד לג, פ שהעושה מצוה אחת קנה לו פרקליט אחד"מיהו אע
ולא  .ק� מאומהילפי שת "ויחננו ויאמר פדעהו מרדת שחת" )כד, איוב לג(וכדכתיב , ויאריכו לו

כלומר במש" : תוספת המגיה[אלא נפרעי� ממנו בהארי" הימי� , בעבור כ� עונותיו נמחלי�
שלא עשה  והיינו כל זמ�, משוא פני� ומקח שחד ר"כי אי� לפניו יתב ,על עונותיו] ימי חייו

צול ג� מ� יאז נ, על עונותיו שי� טובי�אבל כשיעשה תשובה ומע .תשובה על עונותיו
והיינו דאמרינ�  ".בפני הפורענות סכתרי שי� טובי�תשובה ומע"והיינו דסיי� , הפורענות

והיינו להפרע , ודומה לפעמי� כאלו שר� כל התורה כלה, דעבדינ� ליה יו� ביש :)ט"קדושי� ל(
  .נותיוממנו מעו

   

  ההסבר לשימוש בביטוי מסוי� זה, "תריס"

צי� שיורו המורי� יוכמו שהנלחמי� שמי� מג� כנגד� שלא יפגעו הח, הוא המג�. "סכתרי"
כ� התשובה מ� החטאי� היא כמג� שלא יפגע בו , צי�יוא� יסירו המג� יפגעו בה� הח, בגופ�

, כי שלוחי ההשגחה משוטטי� בכל האר� ומכי� בכל המכות .הפורענות בשביל עונותיו
לקבל  ]שראוי[ )שמוכ�(ומי ', וכו "והגבאי� מחזירי� תדיר ונפרעי� מ� האד�" )ג, אבות(וכדתנ� 

צי יוה ופשע ומוכ� לקבל חיפ שע"וזה ששב בתשובה אע .מכות� בשביל עונותיו נפגשי� בו
לפי שצרי" , ולכ� המשיל התשובה למג� .מנההנה התשובה עומדת כמג� להצילו מ, הפורענות

הסיר התריס ויפגעו בו , שא� שב וחזר ועשה העו�, שיעמוד בתשובה תמיד שלא ישוב לכסלה
כי השב בתשובה צרי" שיעשה  , לפני הפורענות סוכ� המעשי� טובי� ה� כתרי .הרודפי�

, לי� מכל וכלוקא משמע ל� שאי� העונות נמח .מעשי� טובי� נגד מעשה העבירות שעשה
והיינו  ".תשובה תולה ויסורי� ממרקי� יתות בית די�עבר על כריתות ומ" ).יומא פו( אאלא כדתני

 .וכ� רגע שעוזב דרכי התשובה באי� עליו יסורי� למרק, כתריס שא� יוסר רגע יורוהו המורי�
כ" , אלא מעט מעט וברחמי� גדולי� ושב ורפא לו, אבל מועילה שלא יבואו פתאו� לכלותו

 .נראה לי
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  וקלקול של חבורה שאי� כוונתה לש� שמי�. חבורה של מצוה לש� שמי� מה מעלתה

וקא משמע ל� שכל , תני למלתיה "על העבודה"האי תנא נמי . "רבי יוחנן הסנדלר אומר"
ולכ� כל כנסיה שהיא לש�  .והיא המצלחת את מעשה בני אד�', המעשי� תלויי� ביראת ה

ה� שמתכנסי� לעשות מצות וגמילות , ה� שמתכנסי� ועושי� חברה ללמוד תורה וחכמה, שמי�
כשאנשי הכנסיה לב� , ה� שמתכנסי� ומשתתפי� לישא ולית� באמונה וכל כיוצא בזה, חסדי�
דוחק פ שה� בתחלת� ב"אע, ואינ� מכווני� לכבוד עצמ� להתגדל ולהשתרר זה על זה, לשמי�
] בכל זאת[, וקשה עליה� לירד לעומק הדברי�, משל שנאספי� ללמוד תורה ל דר"ע, השעה

וכדתנ� , ולא תצטר" הכנסיה להתפרד, המקו� יהיה בעזרת� ויחו� אות� דעה והשכל
, ואי� יד� משגת, וכ� כשנתכנסו לעשות מצות וגמילות חסדי�. "מספיקי� בידו ללמוד וללמד"

וכ� כשמתקבצי� לישא ולית� על  .ותתקיי� הכנסיה, משאלות לבב�ה "ית� לה� המקו� ב
ותרבה , וכל אחד רוח אחרת עמו, פ שהרבה דעות יש בבני אד�"אע, צרכי הצבור וכיוצא

כי לבסו� יסכימו , ולא יפרדו איש מעל אחיו, בכל זאת יהיו לאגודה אחת, ביניה� המחלוקת
לתה יפ שבתח"כלומר אע, "סופה להתקיי�" ועל כל אלו וכיוצא בה� שנה .כול� על דעת אחת

כל , כי לפי שלב� לשמי� .סופה להתקיי�, והיה לדאוג שלא תתקיי� הכנסיה, היתה רפופה
ה יעשה "ב 'ה, ולא יקנתר ויחלוק עליו מגאוה ובוז, אחד נשמע לעצת חברו כשהיא טובה

כל "ה "דתנ� בפודמיא להא  .ויורה לה� הדר" הישר שיטו כול� לבב� אליו, שלו� ביניה�
וכ� מה שיסכימו עליו . ה"והת� אפרש בעז, "מחלוקת שהיא לש� שמי� סופה להתקיי�

כי . תתקיי� הכנסיה י כ�"וע, �וית� לה� כח לעשות כהסכמת, ה עצת�"ב 'הכנסיה ימלא ה
 ?ויפרדו זה מזה, לת לא יוכלו לעשות כחפצ�וא� מבלי יכ, מה יועיל א� יסכימו על דעת אחד

או , בה�' ה� שמתכנסי� לעסוק בדברי� לא חפ� ה, שאינה לש� שמי� וכל כנסיה
, וכל אחד עושה להתגדל ולהשתרר, אלא שאי� לב� לשמי�, שמתכנסי� לתורה ולעבודה

פ "אע, "אל תעש� עטרה להתגדל בה� ולא קרדו� לחפור בה�"צדוק ' וכההיא דתני ר
לפי , וכ� עשירי� ובעלי נכסי� ,ה� שיש בה� גדולי השכל והבינה, לתה הכנסיה חזקהישבתח

, כי לפי שכל אחד רוצה להתנשאות ולעמוד על דעתו .שאי� לב� לשמי� אי� סופה להתקיי�
כי יפרדו איש , ולא תעמוד הכנסיה, ויבואו לידי קטטה מצה ומריבה, תרבה ביניה� המחלוקת

חו תופר עצת� ולא יצלי, וכ� ג� א� יסכימו על דעת אחת .מרעהו בתחרות ובשנאה
פ שבני אד� נועצי� "כי אע, "עוצו עצה ותופר" )י, ישעיה ח(כדר" שכתוב , במעשיה�
. ואז לא תתקיי� הכנסיה, ה ימנע מה� המעשה"והוא ב, הוא' גמר הדבר ביד ה, ומסכימי�

ולדעתי כלל בפרושו  ".עתידה שתהיה העצה קיימת ומצלחת, סופה להתקיי�"ל פירש "י ז"ורש
, והיינו עתידה שתהיה העצה קיימת .שיסכימו לסו� על דעת אחת והוא, הקצר מה שאמרנו

כלומר שיהיה , "תהיה מצלחת"וכ�  .ולא תתפרד הכנסיה לפי שאינ� מסכימי� על דעת אחת
ובי� כ" , כח סולא תתפרד הכנסיה בעבור אפ, כח ביד� לעשות כעצת� ולהצליח במעשיה�

 .ובי� כ" סופה להתקיי� על הכנסיה
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   משנה יב
ּמּוַע אֹוֵמר ן ׂשַ י ֶאְלָעָזר ּבֶ ךְ , ַרּבִ ּלָ ׂשֶ ְלִמיְדָך ָחִביב ָעֶליָך ּכְ ּוְכבֹוד , ְיִהי ְכבֹוד ּתַ

ךְ  מֹוָרא ַרּבָ ָמִים, ֲחֵבְרָך ּכְ מֹוָרא ׂשָ ְך ּכְ   : ּומֹוָרא ַרּבָ

  הדרכות כיצד ללמוד וללמד

צרי" האד� ש, האי תנא לעני� מצות תלמוד תורה שנה משנתו. "רבי אלעזר בן שמוע"
 )ז, דברי� ו(והיינו , ללמוד לעצמו ,תהאח .שני מצות למוד תורהויש בת. להזהר בה מאד

 )ש�(והיינו , ללמד לאחרי� ,והשניה .ונכפלה בתורה פעמי� רבות, "ודברת ב� בשבת" בבית""
ואשמועינ�  ".בני" אלו התלמידי�" )פסקא לד, ואתחנ�, בספרי[א וכדתני, "ושננת� לבני""

יהי כבוד תלמיד" "והיינו דקתני  .ויהיה שפל רוח, וייהו יעשה לש� שמי� לדעת האמתדבתרו
כמו , שיכבד לתלמידו ויחוש על כבודו, לאחרי� למוד תורהוהיינו במצות ת, "חביב עלי" כשל"

] כבר[דההיא  .ויקפיד שלא יבוש, ולאו למימרא שיכבדהו בדברי� .שחביב עליו כבוד עצמו
שכמו  .התלמוד קתני לה] עצ�[אלא לעני� , "המכבד את הבריות ?מכובדאיזוהי "אתמר לעיל 

וכמו , קול הדעת וסברת הלביוה� דברי ש, וכבודו היינו כבוד הנשמה, שחביב כבודו על עצמו
קול יכשמעיי� בהלכה וסובר סברות ישי� כל סברא העולה על הלב בש, שעושה ע� עצמו

וא� אחר , וא� רואה שיש בה טע� יקיימנה .לראות א� היא נכונה וכהלכה א� לאו, דעתו
והנה לא ידחה סברתו  .והכל לקיי� האמת, ששקל וטרי בה ומצא שאיננה כהלכה יבטלנה

כ� ינהג  ?ואומר בלבו שמא יש בה ממש, כי כבודו חביב עליו, ובתחלת העיו�] י קש"ע[בקש 
, לו �ומדי� מפיו וצריכיפ שה� תלמידי� ל"ואע, שיהיה כבוד� חביב עליו ככבודו, ע� תלמידיו

, ינהג בה� כבוד ויעיי� בדבריה� ובסברות שהמציאו מלב�, �כשישאלו וישיבו כפי סברת
ומה לי לשמוע  ,תלמידי� ה�"הקל בכבוד� לומר ]ל[וישתמר מ .לראות היעמדו בהלכה א� לא

לפי שה� דברי , ויתאמ� לדחות דבריה� בתחלת העיו�, "ובודאי אי� בה� ממש ?דבריה�
שלפעמי� עניני� נכבדי� , שאי� זה אלא גבהות הלב, חלילה ל" מעשות כדבר הזה .למידי�הת

וכדאמר , וה� מועילי� לרב המלמד� לעמוד על דבר אמת, ודברי טע� יוצאי� מפי התלמידי�
ומתלמידי יותר  ,ומחברי יותר מרבותי ,הרבה תורה למדתי מרבותי" ).תענית ז(רבי חנינא 

 .פלאוזה פירוש נ, "מכול�

  כבוד חבר� בלימוד תורה

, כדאמרינ� שלא יבוז דבריה� "כבוד" .איכא בי� כבוד למורא. "וכבוד חברך כמורא רבך"
והכי , היינו שלא יסתור דבריה� "מורא"ו .מדברי� דברי טע�] שה�[ויחוש לכבוד� שאפשר 

, וגבי תלמיד לא שיי" מורא', וכו "לא יסתור את דבריו ?איזהו מורא" ):קדושי� לא(אמרינ� 
וא�  .אי� התלמיד רשאי לחלוק על רבו בסברא, פ שיכבד דברי התלמיד לעיי� בה� כהוג�"שאע

מותר לרב לסתור , ואי� סברת התלמיד נראית בעיני הרב, התלמיד אמר כ" והרב בדר" אחר
הוג מורא ברבו יתר מה שאי� כ� התלמיד שצרי" לנ .ואינו צרי" לנהוג בו מורא, סברת התלמיד

אבל גבי חברי� העוסקי� בתורה  .והיינו שיבטל סברתו מפני סברת הרב המקובלת, על הכבוד
דמהיכי תיתי לא יהיה כבוד� נחשב , לא איצטרי" למיתני שיהא כבוד� חביב עליו כשלו

ובודאי שיעיי� יפה  .וה� חבריו חכמי� כמוהו ?בעיניו ושיבטל סברת� ונימוק� בלי טע�
א לא קא וובהה, ומי שאינו עושה כ� שופטני הוא ואיש זדו� .יה� טר� ישיב עליה�בדבר
ומותר ל" לעמוד על סברת" , אלא אשמועינ� דא� על גב שאינ" צרי" לירוא מפניה�. מיירי

שאסור , שיהא כבוד� חביב ל" ככבוד רב" שמוראו עלי"] הוא[מדר" חסידות , ולסתור דבריה�
וא� ה� סוברי� כ" ואתה  .כבוד חבר" שתבטל דעת" מפני דעת� כ� יהיה .ל" לסתור דבריו

גבי תנורו  ):מ נט"ב(וכדאמרינ� , ידמו בעיני" כאילו ה� רבותי" ולא תסתור דבריה�, סובר כ"
וכל זה בכלל שפלות  ".מימי לא עברתי על דברי חברי" ):שבת קיח(יוסי ' ואמר ר, של עכנאי

ולא תשע� על , .]פ יבמות קכא"מליצה ע: המגיהאמר [ שתנענע ראש לדברי חברי�, הרוח
עי� "ופירשנו הת� דמשו� , "יהי כבוד תלמיד" חביב עלי" כשל""א אומר "ב תנ� ר"ובפ .בינת"
ואפילו הכי יש בה  .דעיקר עי� טובה היא בתורה, שיהיה בעל עי� טובה בתורה, נקט לה "טובה
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לפעמי� שידע , ידחה דברי תלמידיו א� ברו� לבבו)ש(שהרי  .בי� אד� לחבירו מילת חסדי�ג
ויוכל לצאת מזה ג� , וכשרבו דוחה אותה יצטער ויפלו פניו, התלמיד בעצמו שסברתו נכונה

המכבד את  ?איזהו מכובד"א ב� שמוע כלולי� בבבא "ותבי� שדברי ר. תקלה לתלמידי�
ישמח א� ו, ושישקול אות� במאזני דעתו, שבכלל זה שית� כבוד לדברי תלמידיו, "הבריות

 .נכונה וידבר

, ולא תסתור דבריו, ולקבל השמועות מפיו, כלומר צרי" אתה לירוא מרב". "ומורא רבך"
שאתה , כמו שיש עלי" מורא שמי� .ולא תדמה שסברת" ישרה מסברתו, ולא תטיל בה� ספק

, בי� א� תבי� בי� א� לא תבי�, חייב לירוא מאדו� השמי� ולקבל מצותיו חקותיו ותורותיו
' בטח אל ה" )ה, משלי ג(ואמר  ".וסור מרע' אל תהי חכ� בעיני" ירא את ה" )ז, משלי ג(וכדכתיב 

ומציעתא וסיפא . י�ת רבוכבר פירשתי עניני� אלו במקומו. "בכל לב" ואל בינת" אל תשע�
וכ� לעני� דבוק , ולנהוג מוראו עליו, שצרי" לקבל באמונה מרבו, דעצמו אתמר למוד תורהבת

, ויעלו בידו כל השמועות והטעמי�, והעושה כ� יזכה לכתר תורה .שלא יתעקש כנגד�, חברי�
� דפרישית ולפו. וידע לקיי� כל דבר על בוריו, ולא יטעה במעשה המצות, והסברות הנכונות

וכבוד "דכיו� דבעי למתני , "יהי כבוד תלמיד" חביב עלי" ככבוד חבר""לא הוי מצי למיתני 
, והיינו שלא יחלוק על חבריו וא� כ� לא יקיי� סברתו נגד סברת תלמידו, "חבר" כמורא רב"

 .הכי נראה לי, וכדפירשתי "כשל""תני  ו� הכימש .והא ליתא
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   משנה יג
י ְיהּוָדה אוֹ  ַתְלמּוד, ֵמרַרּבִ ְלמּוד עֹוָלה ָזדֹון, ֱהֵוי ָזִהיר ּבְ ְגַגת ּתַ ִ ׁשּ ְמעֹון . ׂשֶ י ׂשִ ַרּבִ

ה ְכָתִרים ֵהם, אֹוֵמר לׂשָ ה ְוֶכֶתר ַמְלכּות, ׂשְ ֻהּנָ ֶתר ּתֹוָרה ְוֶכֶתר ּכְ ם , ּכֶ ְוֶכֶתר ׂשֵ
יֶהן ּבֵ   : טֹוב עֹוֶלה ַעל ּגַ

  וחסרו� המורא מפני רבו, י חסרו� הכבוד לחבר או תלמיד"קלקולי� המתהווי� ע

דמשו� הכי צרי" לחבב כבוד , אלעזר ב� שמוע מייתי לה' לפרושי משנת ר. "רבי יהודה"
שעל ידי כ� יהיה , ויחשוב מורא רבו כמורא שמי�, ולתת מורא חבריו עליו, תלמידיו כשלו

 .)זתענית (וכדאמר רבי חנינא  .בדקדוק חברי� ובפלפול התלמידי�, בקי בכל ספרי התורה
ולא , כי עיקרי השמועות צרי" לקבל מפי רב ".ומתלמידי יותר מכול�, ומחברי יותר מרבותי"

והעושה כ� יורה דעה יבי� שמועה להבדיל  ".כמורא שמי� "מורא רב"והיינו , ישע� על בינתו
, פ דעתו וטועה"אבל הנשע� על בינתו וסומ" על סברתו ועושה ע .בי� הטמא ובי� הטהור

פ "אע, וכ� החולק על דעת חבריו ועושה כדעתו וטעה .לש� שמי� יקבל עונש פ שכונתו"אע
לא הוציא לאור  י כ�"וע, ]י קש"ע[ וכ� הדוחה דברי תלמידיו בקש .יענשישמכוי� לשמי� 

פ "והטע� שאע. ענשיכ י"פ שכיו� לעשות מצוה ג"אע, וטעה ועשה לפי טעותו, משפט ההלכה
לפי , כי מי שנתחל� לו חלב בשומ� פטור .דומה לה� אי� שוגג זה, ששאר השוגגי� פטורי�

ושגג בבלי דעת שדבר , וכ� שלא היה לו רב שילמוד ממנו ?למעבד וי ליהדמאי ה, שלא הזיד
] ב[, ה� בלמדו לעצמו, ואינו זהיר בתלמודו, מי שלומד תורה] א[אבל  .נמי פטור, זה אסור

וכ� בלמדו ] ד[, את חבריו וסומ" על דעתו ואינו ירא] ג[, ואינו ירא את רבו לדקדק בשמועותיו
 י כ�"וע, ולא יחקור ויפלפל היטב, לאחרי� אינו נזהר בכבוד התלמידי� להקשיב אז� לסברת�

כה את יחייב את הזכאי וז, מא את הטהוריהר את הטמא וטיט', שגג באחת מכל מצות ה
 "שגגת תלמוד עולה זדו�ש" .אינו פטור על שגגתו, פ שעשה בשגגה"אע, וכל כיוצא בזה, החייב

ורק בגאותו סר מ� , לפי שהיה יכול להשכיל ולהבי� ולדעת עומק ההלכה, כאילו עבר בזדו�
] הוא[ולפי שעיקר הכל . מזיד הוי ,פ תלמודו"וכל מה שיעשה שלא כדי� ע .הדר" הנכונה

מעשיו  י כ�"מה לנו בתלמודו ובתורתו א� אינו לומד כהלכה וע, פ התורה"המעשה ע
ולא ישגה , שבכל דבר מעשה ישאל פי חכ� ויורנו, וטוב ממנו מי שלא למד כלל ?לקלי�מקו

, ולכ� אתה צרי" להיות זהיר בתלמוד" שיהיה על דר" היותר נכו� ובכל הדקדוקי� .במעשיו
 . יותר ממה שתצטר" ליזהר בדקדוקי המצוה

  חייבי� לדעת מה הטע� לכל משנה

אלו תלמידי ' וגו 'והגד לעמי פשע�'יהודה בר אלעאי מאי דכתיב ' דרש ר" ):מ לג"ב(ואמרינ� 
יהודה אומר הוי זהיר בתלמוד ' והיינו דתנ� ר. 'וכו "חכמי� ששגגות נעשות לה� כזדונות

טעמי  �שהוא תירו :הוי זהיר בתלמוד"ל "י ז"רש] ש�[ופירש , ששגגת תלמוד עולה זדו�
 :ששגגת תלמוד .טעמיה ומי שנאה להזהר לשאואו א� תשמע דבר משנה מרב"  .המשניות

ומתו" כ" , שלא ידעת טע� המשנה ונתת אתה טע� אחר, א� שגית בהוראה בשגגת תלמוד"
, שאי� הטע� כמו שהיית סבור, שלא כדת הולמדת הימנ, דמית לה די� או הוראה שבא ליד"

, אתה עליה כמזידענוש  :עולה זדו� .שאילו ידעת טע� המשנה לא דמית לה מעשה הבא ליד"
ומה שפירשנו בדברי המשנה מסכי� . ]י"ל רש"עכ" [שזדו� הוא ביד" שלא שאלת טע� מרב"

ונושאי� ונותני� בדבר , ונוס� עליה� שג� תלמידי חכמי� המלמדי� ברבי�, ל"לדברי רבינו ז
 .וכמו שפירשנו, צריכי� לחלוק כבוד אפילו לתלמידיה� וכל שכ� לחבריה�, הלכה

לא "ש, האי תנא נמי לעני� מעשה שנה משנתו. "אומר שלשה כתרים הם רבי שמעון"
ומועיל , ומי שעושה מעשי� טובי� הוא הנכבד מכל אד� ".המדרש עיקר אלא המעשה
 .וכדאפרש, לאחרי� יותר מבעלי הכתרי�

כי בה� , שכל אחת מה� יש לה כתר, כלומר שלשה מיני שלטנות ה�. "שלשה כתרים הם"
ה יסד� "ב 'כי ה .ושלשת� מ� השמי�, וכל אחת משונה מחברתה, אר�מנהיגי� את ע� ה
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ואי� ל" שלטנות  .בקרב ישראל להורות לה� הדר" אשר ילכו ואת המעשה אשר יעשו�
וה� סנהדרי ישראל  ,,,,""""כתר תורהכתר תורהכתר תורהכתר תורה""""האחת . בישראל שאינה כלולה באחת משלש אלה

טהור ובי� הקדש ובי� החול בי� די� לדי� וכל דברי ואת הוהשופטי� המורי� לע� את הטמא 
כמו שנאמר , ולהעניש ולהלקות ולקנוס ממו�להמית וביד� מסרה התורה היכולת , ריבות

והאיש ' ועשית על פי הדבר אשר יגידו ל" מ� המקו� ההוא וגו' וקמת ועלית וגו" )יב( ח, דברי� יז(
וכ� בכל התורה נצטוו הזקני� . "איש ההואומת ה' אשר יעשה בזדו� לבלתי שמוע אל הכה� וגו

שופטי� ושוטרי� " )יח, דברי� טז(כדכתיב , ושישפטו� משפט צדק, אשר בשער שיורו את הע�
 ".כתר תורה"והיינו , וה� משפטי התורה, "ושפטו את הע� משפט צדק' תת� ל" וגו

עליה� לפני  ומכפרי�, וה� הכהני� מזרע אהר� המקריבי� את קרבנות הע�. "וכתר כהונה"
כי טומאה וטהרת , וביד� מסרה התורה היכולת בכמה דברי� לדי� בי� נגע לנגע, ה"ב 'ה

כי  .ואיננה ביד שופטי ישראל, תלויי� בדברי הכה� ,ה� נגעי אד� ה� נגעי בגדי� ובתי� ,נגעי�
וכ� הטמא אינו יכול להטהר לאכול קדש , ח היודע מראות נגעי� יכול לטמא או לטהר"אי� ת

וא� ישהא הכה�  .ני זבה ויולדת ומצורעיכמו ק, ו ליכנס למקדש עד שיקריב הכה� קרבנותיוא
אפר פרה [כי צרי" להזות עליו , וכ� הכה� צרי" לטהר את האד� מטומאת מת .לא יוכל להטהר

ובכלל זה כל , י� אות�נהכהני� ממשכ, וכ� חייבי עולה ונדרי� ונדבות, שלישי ושביעי] אדומה
הכל מסור . ש וכליו וסדר העבודה התמידי� והמוספי� שה� לכפר על כל ישראלהנהגת המקד

 ".כתר כהונה"והיינו , לכהני� בני אהר�

�  תפקידו של המל

כמו שבחר בשאול , מקרב עמו למל" ולשומו לנגיד' האיש אשר בחר בו ה. "וכתר מלכות"
ובידו , אשר יוציא� ואשר יביא�, וה� הנוהגי� את הע� בכל צרכי המדינה, ודוד אחריו

כל איש אשר ימרה את " )יח, ע אושיה(כדכתיב , מסרה התורה היכולת הגדולה להעניש ולהרוג
וכפי , לפי שהוק� לעשות משפט וצדקה באר�, "דמלכותא דינאדינא "ו :)גיטי� י(, "יומת' וכופי" 

] כדי[לא לעבור על דברי תורה אלא , ואפילו לענוש ולהכות שלא כדי� תורה .צור" הזמ�
, וכמו שהרג דוד רכב ובענה וקצ� ידיה� בלי עדי� והתראה לעשות סייג, לעשות סייג לתורה

, ו יהרגו אנשי� צדיקי� על לא חמס בכפ�וכדי למצוא ח� בעיני, לפי שראה שקמו עדת חנפי�
, וכ� כל כיוצא בזה שהוא דינא דמלכותא .וא� לא ידונ� במשפט חרו� ירבו רוצחי� בישראל

, "הוי מתפלל בשלומה של מלכות שאלמלא מוראה איש את רעהו חיי� בלעו" )ג, אבות(וכדתנ� 
ברי� בשאט נפש האפיקורסי� העו] כח של המל" להרוג[ובכלל זה , והת� פרישית לה

וכ� כל המחלל את הש� בפרהסיא כל אלה , )ג, אבות( א המודעי"וכהנהו דתני ר, להכעיס
ולדונ� כפי חכמתו אשר נת� , וכדומי� לה� הרשות ביד המל" לעשות בה� משפט המלוכה

ה "ב 'שג� ה', כי צרי" ליל" בדרכי ה, והכל בצדק ובמישור, וזהו חכמת המל" .אלהי� בלבו
והודעתי , א המודעי"וכדפירשתי במשנת ר, לה למעלה ממדת המשפט הנהוגהנוהג ע� א

, ויש בזה עניני� נפלאי� ".והנפש אשר תעשה ביד רמה"בקצרה שכ� מפורש בתורה בפרשת 
וא�  ".ונותנת לו מלכות וממשלה וחקור די�"ה בבבא "ואכתוב מקצת הדברי� בפרק ששי בעז

כי שלשה אלו כוללי� כל מיני שלטנות , � האלותבי� תראה כי אי� עוד יותר משלשה כתרי
 .והנהגת הע�

  ובלעדו ג� החכ� בתורה לא יצליח, מעלת כתר ש� טוב

דהכי פירושא  ?ואי" תני שלשה, כ ארבעה נינהו"לא יקשה עלי" א. "וכתר שם טוב"
, כלומר שלשה כתרי� נתנו מ� השמי� לבני ישראל, שלשה כתרי� ה� ולא יותר, דמתניתי�
לחכמה  �וה� השופטי� והסנהדרי� צריכי "כתר תורה"כי , אינ� תלויי� ביד האד� ושלשת�

 .וכל דברי ריבות, ולהבי� בי� די� לדי� ובי� ד� לד�, גדולה ובינת הלב שיקבלו כל התורה כלה
, "ית� חכמה מפיו דעת ותבונה' כי ה" )ו, משלי ב(כדכתיב , והחכמה והבינה מתת אלהי� ה�

 רק קמאוכדפירשתי בפ', וגו "ונתת לעבד" לב שומע" )ט, א ג"למ(וכמו שאמר שלמה בתפלתו 
שלשה "פ שאמרו "ואע, שהיא מתנה מ� השמי�, ולאו כל אד� זוכה ".הוו מתוני� בדי�"גבי 

היינו שיוכל לתק� עצמו , "כל הרוצה ליטול יבוא ויטול, כתר תורה מונח לכל' כתרי� ה� וכו
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וכדפרישית הת� שצרי" טוהר הלב , "התק� עצמ" ללמוד תורה"ב "וכדתנ� בפ, ללמוד תורה
שמיא מ� אוקמי גירסא סייעתא ל" :)מגילה ו(וסו� סו�  .ואי לא לא, והכשר הנפש לקבלתה

ונשיאי ישראל  ".ית� חכמה' הכי " )ו, משלי ב(, "ולא בכח יגבר איש" )ט, א ב"שמו( ".היא
 . � חכ� יכול ליקח עטרה לעצמו לדו� את הע�ואי, פ אחרי�"ושופטיה� מתמני� ע

והזר " )ז, במדבר יח(כדכתיב , תנה לאהר� ולזרעו אחריויונ, נמי מ� השמי� היא "כתר כהונה"ו
שו� תשי� עלי" מל" " )טו, דברי� יז(כדכתיב , מ� השמי� היא "כתר מלכות"וכ�  ".הקרב יומת

ה כתר מלכות לדוד "ונת� הקב .אלמא שהיא מתנה מ� השמי�, "י" בווהאל' אשר יבחר ה
והוא , והיינו בעל מעשי� טובי�, "כתר ש� טוב"אבל  .כמפורש בקבלה, ולזרעו עד עול�

ושרשי החכמה מרובי� בנפשו , וקבל חקי החכמה ושמר� בלבו, מאד' האיש הירא את ה
שהרי הבחירה מסורה בידו  ,כי זה כל האד� .איננה מ� השמי�, ועושה כל מעשיו כפי חכמתו

עולה מ� האר�  "ש� טוב"וה" ד, �ולהכי אינ" תלתא יורדי� מ� השמי� לאר .להטיב או להרע
וכתר ש� "והיינו דקתני  ".הכל בידי שמי� חו� מיראת שמי�" ):ברכות לג(וכדאמרינ� , לשמי�

כי היא  .והיא העולה למעלה לשאת ענ� ולעשות פרי, כי ה� למטה, "טוב עולה על גביה�
ולא כתר , ולא כתר כהונה לבדה, לא כתר תורה לבדה, המביאה את האד� לחיי עול� הבא

, וראוי להיות שופט ישראל, פ שזכה האד� לתוספת רוח חכמה ובינה"כי אע .מלכות לבדה
נו אוכמו שמצ .אי� כתר תורה שלו נחשבת לכלו�, לעבור על מצותיו' א� יסור לבו מה

גבי דואג ואחיתופל תלת  ):חגיגה טו(כדאמרינ� , שהיה אחרית� רע ומרבחכמי� גדולי� בתורה 
וכ� הכה� . �תורת ה�לא הועילה ל' מדר" ה ווכשסר, מאה בעיי בעי דואג במגדל הפורח באויר

לפי שעשו הרע , כדאשכח� גבי בני עלי, מזרע אהר� א� אי� לו כתר ש� טוב אי� כהונתו כלו�
לא יועיל לו ' וכ� המל" מבית דוד א� אינו נוהג בדרכי ה. הלא היה לה� אחרית טוב' בעיני ה

עולה ] ש� טוב[ ו� הכיומש .כדאשכח� גבי יהור� ומנשה ואמו� ויהויקי� וכיוצא, כתר מלכות
, לא משכחת לאיד" תלתא לגמרי, וא� אינו עולה על גביה� .שהוא למעלה מכל, על גביה�

ולא תימא מאי , "כתר"נא דיד� ש� טוב בש� וקרי ת. כי תחלו� ותעבור כצל, שאי� כתר� כתר
דש� טוב היינו , דודאי אית בה שלטנות? שלטנות והנהגה שייכא בש� טוב דקרי לה כתר

וכול� מפארי� את מעשיו הטובי� והנהגתו , ששמו הטוב הול" בתו" אחיו ועד למרחוק
רה ועובד את שכול� אומרי� אשרי מי שלומד תו, מתקדש על ידו ר"ושמו הגדול יתב, הישרה

, כמה מעשיו נאי� כמה משאו ומתנו נאה, ראו פלוני שלמד תורה לשמה וקיי� אותה" :'ה
שעל זה נאמר ויאמר לי עבדי  ).פו(וכדאמרינ� ביומא , "דליאשרי מי שזה ג ,אשרי מי שזה ילד

מתקנאי� בו ובאי� ] י כ�"ע[ולפי שכול� מהללי� מנהגיו  .אתה ישראל אשר ב" אתפאר
והנה על ידי שמו הטוב . ללמוד תורתו ולעשות מעשי� טובי�, ת כנפי השכינהלחסות תח

והוא אהוב יותר , ומי שזכה לכתר ש� טוב אשריו .מנהיג את הע� ומדריכ� בדרכי החכמה
לפי ששלט� הש� הטוב יקר יותר  .ה מ� החכ� שבחכמי� שלא זכה עדיי� לש� טוב"למקו� ב

לא תשלוט רק על אז� שומעת שאינה  "כתר תורה"כי  .ממיני שלטנות של הכתרי� השלשה
וכל זה א� היא מעצמה חפצה להתנהג  .והשופט יורה וידי� כיצד תתנהג, יודעת בי� דבר לדבר

אינה שלטת רק במי  "כתר כהונה"וכ� . וא� לאו לא יל" אל השופט כלל, במנהגי� ישרי�
מה יוכל הכה� , מרצונואבל א� אינו שב  .שכשמביא קרב� יכפר עליו הכה�, ששב בתשובה

. "זבח רשעי� תועבה" )כז, משלי כא(שכ� נאמר , ואפילו מקריב קרבנו אי� בו תועלת ?לעשות לו
לא להשיב , אינה שלטת רק להעביר פרצת הזדו� מ� האר� בחרב וביד חזקה "כתר מלכות"וכ� 

מתקנאי� שרואי� בני אד� מעשיו ו "כתר ש� טוב"אבל  .פושעי� מדרכיה� ולהחזיר� למוטב
היא שלטת על הנפשות , ולעשות מצותיו' לירוא את ה] הוא[מביני� מה טוב  י כ�"וע, בו

שכ� מפורש בקבלה , ואי� דבר גדול מזה .הנסוגות אחור להשיב� ולקרב� לתורה ולעבודה
קנה ש� טוב קנה "ב גבי "וכדפירשתי בפ ".כפי תהיה' וא� תוציא יקר מזולל וגו" )יט, ירמיה טו(

שי� לכ� צרי" אתה לקנות מע, ולפי שש� טוב גדול מכל. עולה על גביה� ו� הכיומש, "לעצמו
 .ותמצא ח� ושכל טוב בעיני אלהי� ואד�, ולראות שכל מעשי" יהיו הגוני� ורצויי�, טובי�

משו� דעיקר הכל הוא המעשה הטוב שתזכה , בשגגת תלמוד "הוי זהיר"יהודה ' וכדקאמר ר
 .לי כ" נראה, באחרית לש� טוב
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   משנה יד
י ְנהֹוַראי אֹוֵמר ִהיא ָתבֹוא ַאֲחֶריךָ , ַרּבִ , ֱהֵוי גֹוֶלה ִלְמקֹום ּתֹוָרה ְוַאל ּתאַמר ׂשֶ

מּוָה ְבָיֶדךָ  ֲחֵבֶריָך ְיַקּיְ ֵען. ׂשֶ ָ ׁשּ יָנְתָך ַאל ּתִ   :ְוֶאל ּבִ

 למוד תורהלעשות הדר למצות ת, האי תנא נמי לעני� מעשה שנה משנתו. "רבי נהוראי"
הוי גולה "והיינו דקתני  ".לא המדרש עיקר אלא המעשה" )א, אבות(כי , כהוג� ולקיו� מצותיה

, כלומר אי� צרי" לומר א� יש את" חברי� עוסקי� בתורה שתרו� לחברת� ".למקו� תורה
כ� הוא נוסח : אמר המגיה[ )בדבוק(ו "כדתנ� בפ, שזה אחד מ� המעלות שהתורה נקנית בה�

: הגירסא' וילנא למסכת אבות ובמסכת כלה פרק ח' בל בתלמוד במהדא". מחזור ויטרי"
אלא אפילו א� אי� במקומ" חברי� , "וכבוד חבר" כמורא רב""ותנ� לעיל , חברי�] בדקדוק

שתל" מארצ" , אלא מוטב ל" להיות גולה למקו� תורה .העוסקי� בתורה אל תלמוד יחידי
 .ד חברי� מקשיבי�וממולדת" ומבית אבי" אל מקו� תורה להיות בסו

  הקלקול של הלומד גלמוד בלי חברי�

 .אי� קני� התורה תלויה בחברי� אלא בטהרת לב האד�" :כלומר אל תאמר. "ואל תאמר"
דבשלמא ]. להל� מנמק הרב המחבר ממה שיעלה על דעתו של האד� הטועה: הערת המגיה[

 ,אבל מי שקבל תורה, "בעשה ל" ר"וכדתנ� , לקבל תורה מרב ודאי שצרי" האד� ללכת אחריו
שא� האד�  ח קדשווהרי שלמה פירש ברו, הא� אי� די בחפ� הלב ?למה יגלה למקו� חברי�

ואמר , ודעת אלהי� ימצא' אז יבי� יראת ה, חפ� בתורה ומבקש אותה ככס� וכמטמוני�
ה על נפש "כלומר אור התורה נמשכת מ� המקו� ב', וגו "ית� חכמה' כי ה" )ו, משלי ב(הטע� 

, אינו צרי" להגלות ממקומו, וא� האור בא מלמעלה על האד� .ה"ב 'טהורה המאזנת לחקי ה
משו� הכי  ].עד כא� ממה שיעלה על דעתו של האד� הטועה[ ."לשמוע דברי חכמי� אחרי�

וכפי טהרת הלב כ� , י האד�כלומר אמת שהיא באה אחר, "אל תאמר שהיא תבא אחרי""אמר 
, ובכל זאת צרי" אתה להיות גולה למקו� חברי� טובי� .יבי� וישכיל בתלמודו ובטעמי התורה

פ "כלומר אע, "שחברי" יקיימוה ביד""והיינו דקתני , לעני� המעשה �לפי שאתה צרי" לה
צר הלב רע כי י, הנה בהיות" לבד" תכשל בקיו� מצות התורה, שלעני� ההבנה אינ" צרי" לה�

וקנה " רק קמאוכדתנ� בפ, אבל החברי� הטובי� יסבבו שתקיי� התורה .ופ� יתגבר עלי", מאד
והת� , "יהושע אומר חבר טוב' ר"ב "בפ כי נמיוה, אתמר "העבודה"� ניופירשנו דלע, "ל" חבר

  .ולפי שהמעשה עיקר על כ� הוי גולה למקו� חברי� בעלי תורה, פרישית טעמא

   

  לסמו� על תבונתו יתר על המדהאי� לו לאד� 

בכל לב" ואל ' בטח אל ה" )ה, ג משלי(ה אמר לה "על" הא מלתא שלמה המ. "ואל בינתך"
דרכי [ ונסית בינת" במופתי�, פירוש א� ידעת בעצמ" שאתה איש מבי�. "בינת" אל תשע�

משל שפעמי� רבות הבנת חידות עמוקות ומליצות חתומות אשר לא  ל דר"ע, ]ההוכחות
ופ� יעלה על  .שאתה בעל בינה גדולה] כלומר היתה מזו הוכחה[ונודע במופת , הבינו חברי"

וא�  .קרבהו ותקבלהותוא� תראה או תשמע דבר שתבי� שהוא אמת , לבב" להשע� על בינת"
לפי שיש דברי�  !כי תכשל כשלו� גדול, חלילה מעשות כ� .כפי בינת" הוא שקר תרחיקהו

ובכל זאת ה� נשגבי� מדרכי בינת כל , הרבה בתורה ובמנהגי העול� שה� נכוני� וישרי�
וא� ישע� על  .יהיו לנגד עיניו מעוותי� ומעוקשי�] ה�[ואפילו המבי� היותר גדול , אד�

האד� לדעת שבינתו אבל צרי"  .ואי� רעה גדולה מזאת', בינתו יהרהר עליה� ויסור לבו מה
, ומה שנראה לעיניו הפו" ומעוות אינו הפו" באמת .קצרה מהבי� דברי� שה� נשגבי� ממנו

ושכל , ושהוא צדיק וישר, שהוא יודע האמת והישר' ויהיה לבו בטוח בה .ישר ונכו�] הוא[אלא 
 ואל" .וכחות הלב ה� השכל והבינה, "בכל לב"' בטח אל ה"והיינו דקאמר  .מעשיו בצדק

כי במשענת הבינה יכשל , אל בינת" אל תשע�)ש(נהוראי ' וזהו שאמר ר ".בינת" אל תשע�
פ שלמד חכמה "אע, כי כשיצר האד� יתקפו לעבור עבירה .ויצרו הוא המכשילו בו, האד�
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ישרי� כפי בינת האד� להקל בעיניו  �שה י�היצר ידמה לעיניו דמיונות רב, ויודע האסור
והמונעו  ,שיקנה האד� לעצמו חבר טוב המזכירו בעת תק� היצרולכ� טוב  .מעשה העבירה

" שחברי" יקיימוה ביד""והיינו , "]וקנה ל" חבר: "במשנה[רק קמא וכדפירשתי בפ, מחטוא
הא , פ שבינתו גדולה"שאע. וכ� טובי� הרבי� מ� האחד. שבהיות" את� אל בינת" אל תשע�

תוקע עצמו  ):ביבמות קט(וכדאמרינ� , וכדפרישית הת� טעמא, "עשה ל" רב" תנ� בפרק קמא
 .כגו� דאתי דינא לקמיה ומדמי מלתא למלתא ואית ליה רבה ולא אזיל משאיל, לדבר הלכה

, ועלה קאמר נמי ואל בינת" אל תשע�, היינו חכ� אחר ואינו רבו ממש "רבה"והוכחנו ש� ד
כ� הוא במחזור : אמר המגיה[ )בדבוק(אלא ל" אל מקו� חכמי� וסופרי� וש� תדי� לפניה� 

שא� תהיה לבד" ותשע� על בינת" ותטעה ותורה , חברי� ]בדקדוק: וילנא' אבל במהד, ויטרי
 ".ששגגת תלמוד עולה זדו�"יהודה ' ר וכדתני, עולה זדו�, שלא כמשפט
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   משנה טו
י ַיּנַאי אֹוֵמר יִקים, ַרּבִ ּדִ ּסּוֵרי ַהּצַ ִעים ְוַאף לא ִמּיִ ְלַות ָהְרׂשָ ַ ָיֵדינּו לא ִמׁשּ . ֵאין ּבְ

י ַמְתָיא ֶבן ָחָרׂש אֹוֵמר ל ָאָדם, ַרּבִ לֹום ּכָ ׂשְ ים ּבִ ְוַאל , ֶוֱהֵוי ָזָנב ָלֲאָריֹות. ֱהֵוי ַמְקּדִ
ּוָעִלים ִהי ראׂש ַלׁשּ   : ּתְ

  צדיק ורע לו

ינאי ששנה ' מייתי מלתא דר, נהוראי ואל בינת" אל תשע�' משו� דתני ר. "אי אומררבי ינ"
כלומר אי�  ".לא הוי בידיה" :)הוריות יב(כמו  "אי� בידינו"ו. 'וכו "אי� בידינו לא משלות הרשעי�"

מדוע דר" רשעי� " )א, ירמיה יב(כלומר , וטע� יסורי צדיקי�, בנו כח לדעת טע� שלות הרשעי�
יהרהר על מדותיו של , וא� ישע� האד� על בינתו ?ומדוע ברי לב נגועי� כל היו� ,"צלחה
' הוגעת� ה" )יז, מלאכי ב(כמו שמפורש בנבואת מלאכי ', ויתבלבל בדעתו ויסור לבו מה, מקו�

ועל  ".י המשפטהובה� הוא חפ� או איה אל' באמרכ� כל עושה רע טוב בעיני ה' בדבריה� וגו
אמרת� שוא עבוד אלהי� ומה בצע כי ', חזקו עלי דבריכ� וגו" )טו(יג, ג מלאכי(אחרי� אמר 

וכל זה לפי שראו צדיק ורע לו רשע  .'וגו "ועתה אנחנו מאשרי� זדי�', וגו ?שמרנו משמרתו
חברי" יקיימו התורה , כשיעלה על רוח" זרות, "'אז נדברו יראי ה" )טז, מלאכי ג(וסמ" , וטוב לו

כי אי� זה ביד , נת" אל תשע� לאמר שבינתי תעמוד לי ותחזקניואל בי .בידי" שלא תמוט
ואחשבה לדעת זאת עמל " )טז, תהלי� עג(כמו שאמר המשורר על זה , האד� להבינו ולדעתו

וכבר . "וג� א� יאמר החכ� לדעת לא יוכל למצוא" )יז, קהלת ח(וקהלת אמר עליו , "הוא בעיני
כי העושק " )ז, קהלת ז(והודענו שזהו פירוש , "לכעוסואל תהי נוח "בבבא  )ב, אבות(דברנו בזה 

 .כי בגבה רוחו יתבלבל למראה עיניו, שהוא מאמר הכסיל, "יהולל חכ� ויאבד את לב מתנה
ולא תני , "א� לא מיסורי הצדיקי�"ותני . "והכל מתוק� לסעודה" )ג, אבות(וכ� בארנוהו בבבא 

 ,וו� דשלות רשעי� פשיטא שאינו בידינמש "אי� בידינו משלות רשעי� ומיסורי הצדיקי�"
ומי ", כי עושה כל התועבות בפרהסיא ודרכיו מצליחי�, שהרי אנו יודעי� בבירור שזהו רשע

פ שנוהג "ואע, אבל על יסורי הצדיקי� היה אפשר לומר שאנו טועי� בה� ".חכ� ויב� אלה
וכמו שאמרו , "ארבו ובקרבו ישי�" )ז, ירמיה ט(, להתפאר ולהתגדל, שמא הוא לפני�, בצדק

, וקא משמע ל� שאי� הדבר כ�. שבאו עליו יסורי� כדי רשעתו )ז, איוב ד(עי איוב לאיוב יר
אלא הוי ד�  .חלילה לנו לחשוד אותו לחנ� ומרע, וכשאנו רואי� איש צדיק ורבו פצעיו חנ�

ויסורי� שבאו עליו אי� בידינו להבי� למה ועל  .והעמד גברא על חזקתו, את כל האד� לזכות
א" ריק זכיתי לבבי וארח� בנקיו� " )יג, תהלי� עג(וכדברי המשורר , שבודאי יש צדיק ורע לו, מה
שג� זה , והיינו דקתני וא� לא מיסורי הצדיקי�, "ואהיה נגוע כל היו� ותוכחתי לבקרי�, כפי

 .אינו בידינו

  זה מחזק ידיה� י"להזהר לא לכבד לרשעי� א� ע

וכמו , ובמעשה המצות קא מיירי מילת חסדי�האי תנא נמי בג ."רבי מתיא בן חרש"
הוי שפל רוח בפני "מאיר ' ותני ר ".המכבד את הבריות ?איזהו מכובד"משנת ב� זומא ששנה 

ואפילו אתה נכבד , "הוי מקדי� בשלו� כל אד�"מתיא ב� חרש ' תני ר כי נמיה ".כל אד�
 .אלא הוי מקדי� בשלומו, אל תאמר די לי א� ית� לי שלו� שאחזיר לו שלו� ,ממנו הרבה

ברכות (יוחנ� ב� זכאי ' וכדאמרינ� גבי ר, והיינו שפלות הרוח שמכבד את כל אד� יותר מכבודו

ובדבר זה שוי� כל בני , "בשוק נכריאמרו עליו שהיה מקדי� שלו� לכל אד� ואפילו ל" ).יז
אבל בשאר מיני כבוד לא שיי" גבי , דמיירי מכל אד�, בריות תני להולפרושי מכבד את ה .אד�

 .ושמעינ� השתא דלעני� דר" אר� אתמר, דהוי לפעמי� כמחזיק ידי עוברי עבירה, רשעי�

  הנביאי� ואנשי הש�, יש לסמו� על החכמי�

, מכל כי הראש חשוב, "לראש ולא לזנב' ונתנ" ה" )יג, דברי� כח(לשו� הכתוב נקט . "והוי זנב"
' נ" היויתנ"וכדמתרגמינ� , והזנב הוא החלש, וכ� הראש הוא התקי� ;והזנב הוא הפחות

�, ל� האי תנא שטוב להיות הפחות שבגדולי� והחלש שבה� עוקא משמ, "ולא לחלש, לתקי
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ואל בינת" אל "ינאי מייתי לה דתני  'ואדרבי נהוראי ור .מהיות החשוב והתקי� שבקטני�
ומינה אשמועינ� לכל , משלות רשעי� ויסורי צדיקי�] הוכחה[ינאי עשה מופת ' ור, "תשע�

הוי "ועלה קאמר  .'הדברי� שראוי לאד� לבטל דר" בינתו נגד הגדולי� ממנו שעמדו בסוד ה
כי  .ועשה כאשר יאמרו ל", כלומר הטפל לחברת החכמי� והנביאי� ואנשי הש�, "זנב לאריות

פ שאתה אינ" מבי� דבריה� העמוקי� שקבלו "ואע .'ה� זרח כבוד הכי עלי, ה� יודעי� האמת
כלומר אל , ל תהי ראש לשועלי�או, היה לה� לזנב ההול" אחר הראש והשע� עליה�, באמונה

ויהיו ה� , וכל אשר תאמר יעשו הנטפלי� ל", להשע� אל בינת", תהי רב ושר לקטני� ממ"
 . כדוגמת הזנב ההול" אחר הראש

  של של ארי ושועלמדוע נקטו במ

היה קט� לגדולי� ולא גדול "ולא תני סת� , "שועל"וראש  "ארי"ואול� המשיל הדבר לזנב 
, פ שאינו מבי� סוד הדברי�"אע, להורות שא� האד� הול" בדר" החכמי� והנביאי�, "לקטני�

 .לא יקרנו סכנה, פ שהוא החלש שבו"כמו זנב הארי אע, יהיה נכו� לבו ובטוח שלא יקרנו רע
ולהיפ" הנשע� על בינתו והוא ראש  !יטר�יהלא טרו�  ?כי מי ישלח ידו לאחוז בזנב הארי

פ שהוא החשוב והתקי� שבו "אע, הרי הוא דומה לראש שועל, לקטני� ממנו הנשעני� עליו
כי א� יפגענו הארי או הנמר או הדוב וכיוצא מחיות הטורפות יפצעו את , הנו כל עת בסכנה

וכדפירשתי לעיל שיפול במכשולי� , הנשע� על בינתו לא ימלט מסכנה וכ� .ראשו וימיתוהו
ליש " )ל, משלי ל(כמו שנאמר , והיינו דנקט ארי לפי שהוא הבוטח והחזק מכל החיות. גדולי�

 .וכ� חכמי לב דומי� לאריות שה� בוטחי� על דבר אמת, "בור בבהמה ולא ישוב מפני כליג
פ שיש חיות חלושות "ונקט שועלי� אע. :)שבת קיא(" הארי שבחבור"ולשו� זה מורגל בתלמוד 

לכ� דמהו , וחושב שבינתו תמלטהו מכל רע, משו� דמיירי בנשע� על בינתו, יותר מ� השועלי�
ובכל זאת לא , "ערו� יערי� הוא"ו )כב, א כג"שמו(, :)ברכות סא( לשועל שהוא הפקח שבכל החיות

ובסו� קדושי� . ותחבולותיו לא תעמודנה לו, ימלט מהכשל א� יפגענו האד� או הארי והדוב
ושועל , כלומר ארי שהוא בעל כח נושא סבל, "?המימי" ראית ארי סבל ושועל חנוני"תנ�  .)פב(

 .כ" נראה לי, חנוני] הוא[שהוא פקח 
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   משנה טז
י ַיֲעקב אֹוֵמר אָהעֹוָלם ַהזֶּ , ַרּבִ ְפֵני ָהעֹוָלם ַהּבָ רֹוְזדֹור ּבִ ַהְתֵקן ַעְצְמָך . ה ּדֹוֶמה ַלּפְ

רֹוְזדֹור ַרְקִלין, ַבּפְ ֵנס ַלּטְ ּכָ ּתִ ֵדי ׂשֶ   :ּכְ

  ב"לא יוכל לתק� מצבו בעוה, ז"א� האד� לא התכונ� כראוי בעוה

ועשה על זה , "לא המדרש עיקר אלא המעשה"האי תנא נמי קא משמע ל� ד. "רבי יעקב"
כי הנני מפרש דברי המשנה הזאת מבלי , ואתה הט אזנ" להבי� דברי חכמי� .ל חכמהמשל ש

ומ� הפירוש יתפרשו ויסורו כל אשר שאלו מפרשי המסכתא , שאשאל שאלות ודקדוקי�
. ל"כי רואה אני שהתנא הזה כלל במשנתו עני� נוס� על מה שחשבו בה המפרשי� ז .הזאת

ופרוזדור היינו בי� שער המל" , דור לפני הטרקלי�ב כפרוז"ז דומה לפני העוה"אמר שהעוה
, ו בלעז"ל פרוזדור פורטיק"י ז"וכ� פירש רש, והטרקלי� הוא ההיכל, וההיכל שבו המל"

ובני אד�  ].י"ל רש"עכ" [קוד� שיכנס לפני המל", והוא בי� השער לחצר, פרוזדור לשו� יו� הוא
ודאי יתקנו עצמ� תחלה , י� לפניווכ� המשרתי� בטרקל, שיש לה� ריב ובאי� לפני המל"

אי� הפרוזדור מקו� שיסדרו ש� בעלי הריב את טענותיה� מה שידברו  כל מקו�ומ .בפרוזדור
וכ� אינ� באי� אל הפרוזדור ערומי� או , או שילמדו ש� משמשיו סדר עבודת�, לפני המל"

כי דר"  .כמ�וילבשו בו בגדי� אחרי� שיביאו עמה� צרורות על ש, מלובשי� בגדי� צואי�
אז יל" אל , וא� סדר הכל על נכו�, העול� מי שיש לו ריב ומשפט יעיי� בטענותיו בביתו

ואי" יבטח על עצמו שיסדר עניניו  .ושומרי המל" יביאוהו אל המל" פנימה, פרוזדור המל"
או שפתאו� , ונעל� ממנו א� יעמוד בו זמ� רב טר� יביאוהו פנימה לטרקלי� ?בפרוזדור
ואינ� , איככה ילמדו ש� כיצד ישרתוהו, וכ� הוא לעני� המשרתי�. לבוא על המל"יקראוהו 

מדר" בני אד� שבבית� יחליפו  ,וכ� לעני� המלבושי� .יקראו לבוא לטרקלי�ייודיע� מתי 
. לא בהיות� בפרוזדור מטע� שבארנו, שמלות� וילבשו בגדי� נאי� שיתראו בה� לפני המל"

על כרח"  ?דמשמע שבפרוזדור יעשו כל אלה, "עצמ" בפרוזדורהתק� "יעקב ' וזה שאמר ר
ז "שאל תחשוב העוה .והיינו דקא משמע ל�, קו� שיוכל לעשות בפרוזדור כרגעימדבר על מי� ת

אלא . שהוא ל" כבית קבע שיש ל" פנאי לתק� עניני" טר� תל" לפרוזדור שלפני טרקלי� המל"
שבכל רגע אתה מזומ� שיקראו" לבוא אל , �כלו אינו אלא כפרוזדור לפני הטרקליז "העוה
קו� יומהו הת .בני אד� עצמ� בפרוזדור �ועל כ� התק� עצמ" מיד כדר" מה שמתקני .המל"

היינו שמדר" בני אד� בלכת� בבגדי� נאי� ברחובות  ?בני אד� לעשות בפרוזדור �שיכולי
באבק ובגש� יתעטפו בבגד שפל למעלה מבגדיה� שלא יתלכלכו הבגדי� הטובי� , קריה

כדי , ובבוא� שמה ישליכוהו מעליה� .והוא עליה� עד בוא� אל הפרוזדור, וכיוצא, ובשלג
כי אי� , וא� לא יסירוהו לא יניחו� שומרי הטרקלי� להכנס .להכנס לטרקלי� בבגדי� נאי�

ז "העוה, ב"ז והעוה"וכ� נמשלו העוה. קו� הזה עושי� כרגעיוהת, לבוא אל המל" בלבוש כזה
 .קרא לבוא אל המל"יכי פתאו� י, ולא יוכל האד� לבטוח רגע שיעמוד בו, לפרוזדורדומה 

 )ב, אבות(וכדתנ� , להכנס לטרקלי�] באופ� מיידי: הערת המגיה[ולכ� צרי" לתק� עצמו בשעתו 
רבינו מי  :שאמרו לו תלמידיו .)פ שבת קנג"ע( וכדפרישית הת� ".ושוב יו� אחד לפני מיתת""

קתני כדי  ו� הכיומש. ]ל"עכ[ והשיב שעל כ� צרי" לעמוד כל ימיו בתשובה ?יודע אימתי ימות
כ" נראה בעיני . כלומר כדי שתהיה מזומ� להכנס בכל רגע שתקרא לבוא לטרקלי�, שתכנס

 .ובמשנה הסמוכה יגיד הנמשל, פירוש המשל
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   משנה יז
ים ט, הּוא ָהָיה אֹוֵמר ְתׂשּוָבה ּוַמֲעׂשִ ָעה ַאַחת ּבִ עֹוָלם ַהזֶּהָיָפה ׂשָ ל , ֹוִבים ּבָ ִמּכָ

א י ַהעֹוָלם ַהּבָ א. ַחּיֵ עֹוָלם ַהּבָ ל קֹוַרת רּוַח ּבָ ָעה ַאַחת ׂשֶ י , ְוָיָפה ׂשָ ל ַחּיֵ ִמּכָ
  : ָהעֹוָלם ַהזֶּה

על שלשה " )א, אבות(וכדתנ� , דע שהאד� צרי" לעמול בתורה ובמעשה. "הוא היה אומר"
על התורה שיכנסו , ופרישית  הת�, 'וכו" על התורה ועל העבודה ,דברי� העול� עומד

כי על ידי כ� תבא החכמה בלבו וירגיל נפשו שתתנהג , להבי� ולהשכיל בדבריה, הדברי� בלבו
, אבות(ע "וכדתני ראב, "ולא המדרש עיקר אלא המעשה" )א, אבות(וכדתנ� , והוא העיקר .בחכמה

כל הפרק [וכלה ה" פרקא מתנייא . והת� פרישית לה, 'וכו "מי שחכמתו מרובה ממעשיו" )ג
ואל בינת" אל , שחברי" יקיימוה ביד""נהוראי ' וכדתני רלעני� המעשה ] הרביעי הזה נשנה

הוי זנב לאריות ואל תהי ראש "מתיא ב� חרש דאמר ' וכ� ר, והאי נמי פרישית לה, "תשע�
ולא יהיה  .ור הנשע� על הפקחיכעלהורות שיהיה האד� נשע� על חכמת הגדולי� , "לשועלי�

 .יור� כפי דרכי בינתו] הוא[לשועלי� שילכו ה� כאשר  "עיני�] "האד� לראש ומנהיג[

  המעשה הוא עיקרי יותר מהלימוד

ושיוסי� להשכיל ולהתבונ� , ז בשביל התורה והמדרש"ואל יאמר האד� שעיקר הבראו בעוה
] ויטעה לחשוב עוד כי[ .טפל] הוא[והמעשה , ולגלות עמוקות וצפונות התורה ודברי החכמה

. יזכה לגמול הטוב י כ�"שע, יעלה שמי� בתבונותיו, וא� יכלה ימיו ושנותיו בדברי תבונות
אלא עיקר הבראו בשביל , כי אי� הדבר כ� ].ממחשבתו של הטועהעד כא� הביא הרב [

וצרי" האד� ', ועל כ� נברא בו יצר הרע המסיתו והנלח� בו תמיד להדיחו ממצות ה, המעשה
', וכו "בוריאיזהו ג', איזהו חכ� וכו" )ד, אבות(וכדתנ� ', להסירו ולהכבישו וללכת בדרכי ה

תדע שא� היה נברא בשביל החכמה להשכיל  .עילוכדפירשתי ל, שנשנו כול� לעני� המעשה
כי קוד� הבראו היה משכיל ומבי� יותר מאד ממה שיוכל , ז"לא היה צרי" לבוא לעוה, ולהבי�

בהלו נרו עלי "בפסוק  ):ל(ל במסכת נדה "וכמו שרמזו חכמי� ז .ז"להשיג ולדעת בהיותו בעוה
על ראשו ובו צופה מסו� העול� ועד קוד� שיצא הולד לאויר העול� נר דלוק " :אמרו, "ראשי
ללמדנו שבטר� יצא . "וכיו� שיוצא לאויר העול� בא מלא" וסטרו על פיו ושוכח הכל .סופו

ונמשל לנר הדלוק על , אור עול� על נשמתו ויוכל להשיג ולהבי� תעלומות חכמה, מרח�
ברב יגיעת ש, והדבר ברור למביני�. ובצאתו לאויר העול� מתטפש ונשכח ממנו הכל .הראש

ומהאי . לא ישיג חלק קט� ממה שהיה בכחו קוד� בואו לעול�, ז"האד� בבינה ובהשכל בעוה
לו שנהפכה  נוחמי שלומד ואינו עושה " )ב"ה א"פ ברכותירושלמי פ "ע; ו, ר לה"ויק(טעמא אמרינ� 

, והכל טע� אחד שכל עיקר הבראו בשביל המעשה ".שלייתו על פניו ולא יצא לאויר העול�
ולכ� נבראת בגו� תחת  .כי נמנע ממנה יצר העול�, י הנשמה לבדה לא תוכל לעשות טוב ורעכ

מוד טוב לו אז מעתה יכי לעני� הל, מודילא בשביל הל, השמש שתתק� עצמה במעשה
או שנהפכה שלייתו על פניו , לומד ואינו עושה נוח לו שלא נברא"ויפה אמרו ש .וכדפירשתי

ז "ואמנ� בהיותו בעוה .טר� צאתו היה לומד יותר ומבי� יותר כי, "ולא יצא לאויר העול�
גדול התלמוד שמביא " ):קדושי� מ(והיינו טעמא כדאמרינ� , ודאי שצרי" ללמוד ולהבי� ולהשכיל

וכ� א� אינו לומד ושמח ומשכיל  .כי א� אינו לומד אינו יודע כדת מה לעשות, "לידי מעשה
וכ�  .ג"וכדפירשתי בפ, ולא יוכל למשול על רוחו, לא ישתרשו שרשי החכמה בלבו ,ומבי�

והנה א� היה . הנפש �ה� ומתקני "מעשה"תלמוד תורה עצמה וטורח העיו� והבינה כול� 
היה צרי" זמ� הרבה  ,עיקר בריאת האד� בשביל התורה לבדה שישכיל הרבה ויבי� תעלומותיה

, לו ולשננו בעל פהוד המקרא כוכל אד� יודע שללמו .ראיה]ל[אי� זה צרי" , קוד� שיזכה נפשו
ואי� צרי" לומר , לווללמוד התלמוד כ ל שכ�וכ, לה ולשננו בעל פהווכ� ללמוד המשנה כ

שיכלו שני� רבות , בי� בכל דבר ודבר ולהשיג תעלומות חכמה ומעמקי התבונותהלהשכיל ול
דו ומתקיי� דעה בינה והשכל וזוכר תלמו' וכל זה במי שחננו ה .ולא יתקיי� החצי ביד האד�

וצרי" , ומה שלומד היו� שוכח למחר ,ומה יעשה מי שאי� בו כח השכל והבינה הגדולי� .בו
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ויכלה רוב זמנו בשמירת חלק , לחזור על דבר אחד פעמי� רבות קוד� שיהיה שמור בקרבו
עול מלכות ועול דר" אר� המטרידי� לב האד� מ�  ,וכ� הטרדות והיגונות .קט� מ� התורה

חלילה חלילה  ?ב"הא� תאמר שלא יזכה לחיי העוה .ומחשיכי� עיניו מהשכיל ומהבי�, התורה
מעלתו רבה מאד ממעלת האיש רב , כי פעמי� רבות האיש שהוא קצר הבינה והשכל, לומר כ�

מאד ' ובש יצרו וירא את הצדיק וכ] איש קצר התבונה[א� הוא , תבונות הכולל חכמה רבה
. לא בעבור ההשכלה וההתבוננות, לפי שעיקר השכר והגמול על המעשה. יותר מבעל התבונות

לפי שהמחשבה ". יש קונה עולמו בשעה אחת" :)ז י"ע(יפה אמרו , ולפי שעיקר הכל המעשה
 )ולהכבישו(וההסכמה ההחלטית שיסכי� האד� בלבו למשול על יצרו ' הטובה ביראת ה

פ שלא עשה "ב אע"דיה להביאו לחיי העוה, תחתיו ולעשות הכל כרצו� האלהי� ]לכובשוו[
ויודע משקל , ה בוח� לבות ודורש כל הלבבות"ב 'כי ה .עדיי� מעשי� טובי� כפי הסכמתו

, וא� ההסכמה כהוג� .המחשבה והסכמה א� היא באמת ובתעצומות רב ולא ברפיו� ובחנופה
, ב"יבוא לחיי העוה, כרגע ולא עשה מעשי� טובי� בפועל פ שבעל ההסכמה הטובה מת"ואע

שא� היה חי שני� הרבה היה נוהג כפי הסכמתו והיה כובש יצרו בכל עת ומרגיל  'כי יודע ה
 ].לרבינו יונה" יסוד התשובה"יש מקור לזה בסו� : הגהה. [נפשו אל הדרכי� הטובי�

  יהפ� להיות צדיק גמור וברגע קט� יכול האד� ל, עיקרה של תשובה הוא בלב של�

וזאת היא התשובה , "ה מצרפה למעשה"מחשבה טובה הקב" .)קדושי� מ(והיינו דאמרינ� 
, ה בחסדו הגדול שהיא תקנת הנפשות"ב' לפי שראה ה. ונבראת קוד� שנברא העול�, הגמורה
ני האומר לאשה הרי את מקודשת לי על מנת שא" :)קידושי� מט(ויפה תני , ה חפ� חיי�"והוא ב

אלמא , "פ שהיה רשע גמור כל ימיו הרי זו מקודשת שמא הרהר תשובה בלבו"אע, צדיק גמור
והיינו דקאמר ב� . וא� מסכי� כהוג� ובאמת הוי מכא� ואיל" צדיק גמור. דבהסכמת הלב סגי

ופרישית הת� שיש לו שעה קטנה ". אל תהי בז לכל אד� שאי� ל" אד� שאי� לו שעה"עזאי 
יעקב מפרש ' ר. ומעתה יתבארו דברי משנתנו. בה שלימה ויהיה צדיק גמורשיוכל לשוב בתשו

משו� כל בני אד� חביבי� שנבראו , ב לטרקלי�"והעוה, ז לפרוזדור"משלו שהמשיל העוה
, "חביב האד� שנברא בצל�"ג גבי "וכדפירשתי בפ, ויש בכל נפש ונפש הכחות כול�, בצל�

ז "אלא שבעוה, צבאות' י� לראות את פני המל" הוראויה כל נפש בעבור כבודה להכנס לטרקל
נהיתה  י כ�"ע, ל� לרעהולהטות כחות הנפש הטובות כ, שנבראת בגו� ונטוע בו היצר הרע

וא� האד� חפ� יוכל להסיר מעליו בגדיו  .מלובשת בגדי� צואי� על כבודה ועל תפארתה
ולהנהיג , ל על רוחוויסכי� בכל לב למשו, והיינו א� ישוב בתשובה בלבו, הצואי� כרגע

ז דומה בעיני "ולכ� יהיה העוה ".שמא הרהר תשובה בלבו"וכדקתני , ה"ב 'כחותיו בדרכי ה
וכ� האד� , ואיננו יודע מתי יקראוהו לבוא פנימה, כנס לטרקלי�ההאד� כעומד בפרוזדור ל

ובעבור כ� ישוב כרגע בתשובה כדי שיהיה מתוק� להכנס בכל רגע , אינו יודע מתי ימות
וא� , כמו שהסכי� בלבו, אז יעשה מכא� ואיל" מעשי� טובי�, וא� יוסי� חיי� .לטרקלי�

מה שאי� כ� א�  .והשלי" מעליו בגדיו הצואי�, שהרי עשה תשובה, ימות היו� אי� בכ" כלו�
היה צרי" , רבי� וחכמה ותבונה הרבה שי� טובי�י מע"ב רק ע"לא היה האד� זוכה לחיי העוה

יפה שעה אחת בתשובה "ועל זה שנה . וכדפירשתי לעיל, די בשעה אחתולא היה , זמ� רב
לפי שדומה , ז לפרוזדור"כלומר זה שהמשלתי עוה, "ב"מכל חיי העוה, ז"בעוה שי� טובי�ומע

שיהיו , ב"כי שעה אחת לבדה בתשובה יפה לתק� נפש האד� יותר מכל חיי העוה .אליו ממש
 )ט, תהלי� פה(וכדכתיב , בימי� הה� יהיו טובי�פ שכל מעשה בני אד� "שאע .רבי� וארוכי�

, ישעיה ד(ונאמר  .'וגו "י" את לבב"והאל' ומל ה" )ו, דברי� ל(ובתורה נאמר , "ואל ישובו לכסלה"

אי� מעשה הימי� האלו יפי� , "והיה הנשאר בציו� והנותר בירושלי� קדוש יאמר לו" )ג
' ברכו ה" )כ, תהלי� קג(עשה מלאכי עליו� שנאמר עליה� מאלא דומי� ל, וטובי� לתק� הנפש

וכל זה . כי אי� יצר הרע שולט במלאכי�, "בורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברוימלאכיו ג
הרי זה מעוות לא יוכל , ז"אבל מי שלא תק� נפשו בעוה .ז"גמול על מה ששלטו על יצר� בעוה

היו� לעשות� " ).ז ג"ע(כדאמרינ� , שכר] מת�[תיקו� אלא ] מעשה[כי אי� בה� , ב"לתקו� בעוה
ולולא המעשה היה עומד , וכדפירשתי שנברא האד� בשביל המעשה ".ומחר לקבל שכר�

ז כשיש "בעוה שי� טובי�הלכ" דוקא יפה תשובה ומע .במרו� ומשמש את קונו ככל מלאכיו
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וכדאמרינ� בכמה , וחיי עול� הבא ארוכי� מאד .וכדפירשתי לעיל, ובשעה אחת סגי, יצר רע
מועינ� שכל שוא. "כימי הע� ימי עמיכי " )כב, ישעיה סה(וכדכתיב , מקומות לעול� שכלו ארו"

ז "מה שתספיק שעה אחת מחיי העוה, הימי� הרבי� הה� לא יספיקו לטובת נפש האד�
  .הקצרי� לעני� התיקו�

אמר [שביל מעשיו הטובי� אלא ב, ב"י חכמה והשכלה בסודות התורה זוכה האד� להיות ב� עוה"לא ע
" ?ב"מה אני לחיי עוה"יוסי ב� קיסמא ' חנינא ב� תרדיו� שאל לר' ל כאשר ר"וכ� מפורש אמרו חז: המגיה

  ]הרי מפורש שזוכי� מפני המעשי� ולא מפני הלימוד כשלעצמו.). ז יח"ע" (?כלו� מעשה בא ליד�"וענה לו 

 �שאי אפשר לומר שבעבור, להשכיללהבי� ו, מה שאי� כ� לעני� החכמה והתבונה והדעת
זוכה בה� לחיי , וא� הבי� תבונות רבות בסודות העליונות ובתורה ובכל חכמה, נברא האד�

ולב האד� , ז בגו� קשה"למה היה צרי" לבוא בעוה � כ�דא .פ שהזיד במעשה"ואע, עול�
הלא בשעה אחת בהיותו בטרקלי� ישכיל  ?לתק� עצמו להכנס לטרקלי� ל זהאטו� ומטופש וכ
ודבר זה מפורש בנביאי� שנאמר  .ז"מכל מה שהבי� כל ימי חייו בעוה ]יותר[ ויבי� הרבה מאד

ולא ילמדו " )לד, ירמיה לא(ונאמר , "כמי� לי� מכסי�' כי מלאה האר� דעה את ה" )ט, יא ישעיה(
ומבואר . "י למקטנ� ועד גדול�ל� ידעו אותוכי כ', עוד איש את אחיו ואיש את רעהו וגו

והיה אחרי כ� אשפו" את רוחי על כל " )א, יואל ג(וכדכתיב , ל� למדרגת הנבואהושיבואו כ
ז נצר" לאד� בשביל החכמה "וממילא נדע שאי� העוה .ואי� סגולה למעלה ממנה, "בשר

י� י שהוא לומד ומב"שע .רק בשביל המעשה, ואינו נצר" לשכל ולבינה, והתבונה והדעת
לא פעל , ומינה נשמע שא� לומד ואינו עושה. ועושה מצותיו' הוא ירא את ה, ומשכיל
ויפה שעה אחת "והיינו דקתני  ?לעול� הבא �כי כלו� לחכמתו ולתבונתו אנו צריכי .מאומה

, והמליצה הזאת רומזת על מה שאמרנו. "של קורת רוח בעול� הבא מכל חיי העול� הזה
או , כי לשו� זה מורגל במשנה ובתלמוד, "של הנאה בעול� הבאויפה שעה אחת "מדלא תני 

יראה לי שרומז על השגות השכל  ".קורת רוח"אלא נקט , כיוצא בזה "שעה אחת של עונג"
. כי קורת רוח היינו השקט הדעת להבי� ולהשכיל .והבינה שיתוספו לעתיד לבוא מאד מאד

שמתקררת ומתישבת דעתו עליו , "דעתוקורת רוח לשו� נתקררה "ל שפירש "י זצ"וראיתי לרש
ולישרי לב " )יא, תהלי� צז(כדר" , והיינו כדברינו שדעתו מתקררת בשמחתה, מפני שמחה

  .בעבור שמשיגי� האמת ואי� מתבלבלי� במחשבותיה�, "שמחה

  ז שכר מצוה הוא לפי הטורח והעמל"אבל בעוה. יקר רוח וקורת רוח ה� בעיקר לעתיד לבוא

חוש" אמריו יודע דעת יקר רוח איש " )כז, משלי יז(ואפשר שזהו עני� הקרי והכתיב שבפסוק 
וכל המרבה "בבבא  רק קמאוכבר בארנו פסוק זה בפ, "וקר"נכתב  "יקר] "קרי[שמלת , "תבונה

שה� אמרי� הנוגעי� לצרכי , בכנוי ] ל"בפסוק הנ" [אמריו"ואמרנו שמלת , "דברי� מביא חטא
ועל כ� חוש" אמריו שלא  .שנפשו דבקה בדברי� עליוני�, " אות� הוא איש יודעוהחוש, גופו

כי לתבונה ית� קולו בשבתו ע� זקני , "יקר רוח איש תבונה"ועל זה אמר  .להפסיק דבקותו
 . אבל כשיושב בי� הדוברי� דברי חול חוש" אמריו .אר�

ז מכל חיי "בעוה יפה שעה אחת בתשובה ומעשי� טובי�" :והשתא מתניתי� הכי קאמר
. שכ� אחד וידבקו בו' כי בימי� הה� יעבדו את ה, הדומי� לה� במעשי� טובי� "העול� הבא

במשנה זאת לתקופה שהיא " עול� הבא"ל כי הרב המחבר מפרש מושג של "נ: אמר המגיה[
ירושלי� " :)עה(וכ" הביטוי בבבא בתרא . ועדיי� בני אד� משמשי� בגו�, אחרי תחיית המתי�

 ].ט"י אברבנאל והתוספות יו"ועיי� כא� דברי מהר". ב אי� עולי� לה אלא המזומני� לה"עוהשל 
טובי� הרבי� שיעשו  כ אינ� יפי� המעשי�"ואעפ ".תשובה ומעשי� טובי�"והיינו כעני� 

כשעה אחת של תשובה ומעשי� , ]כלומר בעול� אחרי התחייה: הערת המגיה[ לאור" ימי�
מרוב שמחה  "ויפה שעה אחת של קורת רוח"והדר תני . רנוז ומטע� שאמ"טובי� בעוה

ז "כי המשכיל בעוה .ז הדומי� לה� בהשכלה ובהשגה"מכל חיי העוה, ב"והשגת האמת בעוה
תהיה כל מגמת" , ולפי שהדבר כ� הוא. ב"לא ישיג מה שישיג בשעה אחת לעוה, כל ימי חייו

ה� ] א. [עמל יהיה בשביל המעשהולשמור מצוותיו וכל עמל" שאתה ' ז לעבוד את ה"בעוה
ותהיה לומד מכל , ולדעת משפט המעשה, אלוהי"' בתורה תתבונ� למע� תלמד ליראה את ה

ותהיה זנב לאריות ולא ראש , ותהיה גולה למקו� תורה, "ואל בינת" אל תשע�", אד�
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שמח , בור לכבוש יצר"יה� במעשה תהיה ג] ב[, כמו ששנו כלהו תנאי דפרקי�, לשועלי�
ולהכנע , לעשות חשבו� בינ" לבי� עצמ" "התשובה"ועיקר הכל  .ומכבד את הבריות, חלק"ב

, והמשל אמת, כ" נראי� הדברי�. ב"ז ובעוה"ואז תצליח בעוה, ולשוב אליו בכל לב, מיוצר"
  .והנמשל נכבד מאד
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   משנה יח
ן ֶאְלָעָזר אֹוֵמר ְמעֹון ּבֶ י ׂשִ ה ֶאת ֲחֵבְרָך , ַרּבִ ַרּצֶ ֲעסוֹ ַאל ּתְ ַעת ּכַ ׂשְ ְוַאל ְתַנֲחֶמּנּו , ּבִ

ל ְלָפָניו תֹו ֻמּטָ ּמֵ ָעה ׂשֶ ׂשָ ַעת ִנְדרוֹ , ּבְ ׂשְ ַאל לֹו ּבִ ׂשְ ל ִלְראֹותֹו , ְוַאל ּתִ ּדֵ ּתַ ׂשְ ְוַאל ּתִ
ַעת ַקְלָקָלתוֹ  ׂשְ   :ּבִ

   כל מצוה צריכי� לקיימה דוקא בעונתה ולפי משפטה

ג "וקא משמע ל� דאע, קא מיירי חסדי�מילת האי תנא נמי בג. "רבי שמעון בן אלעזר"
וא� האד� עושה המצוה , "לכל זמ� ועת לכל חפ�" )א, קהלת ג(, שאי� למעלה ממעשי� טובי�

וא� לאו אינה , ב"וזוכה על ידה לחיי העוה, :)פסחי� סח( כתקנה ובשעתה אז היא חביבה
ועת ומשפט ידע , רעשומר מצוה לא ידע דבר " )ה, קהלת ח(וכ� אמר שלמה בחכמתו  .עומדת לו

' שהודיענו שאי� טוב לאד� רק לירוא את ה, פירשתי פסוק זה "ג� נעול" פרובס ".לב חכ�
וא� כה יעשה  .'אלא ישע� ויבטח בה, ולא יחקור ולא ידחה בבינתו ובשכלו, ולשמור מצותיו

ודוקא א� עושה המצוה בעת הראוי  ".שומר מצוה לא ידע דבר רע"ועלה קאמר , ינצל מכל רע
אלא , שאי� זמ� הכעס הגו� לרצות, "חבר" בשעת כעסואת אל תרצה "וכההיא דמשנתנו , לה

ואפשר , אבל א� עושה שלא בעונתו לא עשה ולא כלו� ".עד שיעברו פני� של כעס"ימתי� 
כ� דוקא ו. נהוקילא עשה המצוה כת, ש שלא בעונתה"כגו� הקורא ק, וכ� בכל דבר .שיכשל

נזהרתי מהסתכל ] "תמיד[אל יאמר , וכגו� שראה אשה טובעת בנהר, כשיעשה המצוה כהלכתה
חסיד "שהוא  ):כאבסוטה (וכדאמרינ� , כ הוא כמו שופ" דמי�"שא "?אעלנה] כעת[באשה ואי" 

מוד ודעה והשכל יולכ� צרי" ל .וכ� בכל דבר מצוה צרי" שיהיה במשפט התורה ובדעת. "שוטה
הוי זהיר "ותנינ�  ".גדול תלמוד שמביא לידי מעשה" :)קידושי� מ(והיינו דאמרינ�  .כפי כחו

שצרי" האד� להגות ולהבי� בכל כחו  .וכדפירשתי לעיל, "בתלמוד ששגגת תלמוד עולה זדו�
לב "ומי שלומד כהוג� ומבי� על בוריו ועושה כחכמתו היינו , כדי שיבוא לידי מעשה הטוב

כלומר , "ועת ומשפט ידע לב חכ�"ועלה קאמר , ב"פ )אבות(ד "לב טוב"וכדפירשתי גבי , "חכ�
 .לא הפתי והשוטה ששגגו בתלמוד ,ומשפט ההלכה בכל מצוה ידע לב חכ� .עת הראוי למצוה

והיינו נמי  .תה וכמשפטהיתדע שלא עשאוה בע, ולכ� א� תראה פועלי צדק ונכשלי� ברעה
מיהו . וקורת רוח של עול� הזה איננה רק בשביל המעשה, יעקב שעיקר הכל המעשה' דר

, פ"שהרי הלכותיה� גלויות בתורה שבכתב ושבע, שאר המצות המפורשות לא הוי מצי למנקט
משו� הכי נקט מילי  .נ� והלכת� אי� מעשיו כלו�וקיופשיטא שא� אינו עושה אות� כת

כ" ה� פשט� של . ויודה עליה�, קול דעת כל אד�ידברי� התלויי� בש, וגמאדגמילות חסדי� לד
 .דברי משנתנו

  ויש זמ� שמקלקל בכ�, ב יש זמ� הראוי לכ�"עת תוכחה וכיו, עת נחמה, עת פיוס

ויכעס יותר , כי בעודו בכעס לא יקבל דברי פיוס. "אל תרצה את חברך בשעת כעסו"
ונמצא כעובד , מעשה מתו" הכעס שגבר עליו על ידי" לפי שיוכל לעשות .ונמצא אתה מכשילו

, א"הקורע בגדיו בחמתו והמשבר כליו בחמתו יהא בעיני" כעובד ע" ):שבת קה(וכדתניא , א"ע
 ווהרי ז ".א"ר היו� אומר לו עשה כ" ומחר אומר לו עשה כ" עד שיעבוד ע"שכ� דרכו של יצה

כי בהיות המת נגד , "ו מוטל לפניואל תנחמהו בשעת שמת"וכ� . מצוה הבאה לידי עבירה
ואי� התנחומי� מתקבלי� רק אחר הקבורה שעבר המת  .עיניו אי� דעתו סובלת לקבל תנחומי�

וכשנקבר נקרא  .מרירות וקובלנא, והאנינות היא בלב, קוד� הקבורה "אונ�"ולכ� נקרא  .מנגדו
ויהי הע� " )א, דבר יאבמ(וכלשו� , לא לאנינות, והתנחומי� מועילי� להעביר האבל, "אבל"

ולא רצו , ולא קבלו דברי אמת, כי העלילו בלב ".כמתאבלי�"ולא נאמר , "כמתאונני�
 .פרשת המתאונני� ופירשנ )ז"פרשה ט, "חכמת שלמה(" "רוח ח�"ובפירושנו  .בתנחומי הצדיקי�

כי אפשר שמרוב  .ונמצא אתה מכשילו, ולכ� כשתנחמהו בעודו אונ� תוסי� על אנינותו
אל תשאל לו בשעת "וכ� . מצוה באה לידי עבירה ווהרי ז, אנינותו יטיח דברי� כלפי מעלה

כי לולא , הוא הגו� בעיניו, פ שנודר בלי טע�"ואע, כי בעת שנודר לבו חפ� מאד בנדרו, "נדרו
 לא יקבל ויאמר נדרתי בכל עני�, וא� תבקש לו פתח חרטה בעת ההיא .זאת לא היה נודר



ן   ו נ ב ל ן  י  325  י

כ "ואח, יקי� את נדרו י כ�"שע, ונמצא אתה מכשילו, שבעול� שלא יועילו לי כל פתחי חרטות
והמקיימו , כל הנודר כאלו בנה במה" ).נדרי� נט(וכדאמרינ� , לא יוכל לעמוד בו ויחל את דבריו

וכ� . ולכ� א� תשאל לו בשעת נדרו תהיה מצוה הבאה לידי עבירה". כאלו הקריב עליו קרב�
י שאתה "וע, כי בעת קלקלתו הוא מתבייש מבני אד�, "תדל לראותו בשעת קלקלתואל תש"

והיינו שביאת" אליו איננו רק לראות , ודוקא לראותו הוא דלא. בא אליו תוסי� צער על צערו
אבל  .פניו ולשאול בשלומו כדר" אוהבי� וחברי� שמקדמי� זה אל פתח זה לראות פני�

 )טז, ויקרא יט(וכדכתיב , לתו ודאי דמצוה רבה שתל" אליוכשתוכל להושיעו ממצוקתו ומקלק
אל תבא לבית חבר" בשעת "ולא תני , "לראותו"תני  ו� הכיומש ".לא תעמוד על ד� רע""

אולי מתו" שאתה מוסי� על צערו יטיח דברי� , והנה כבוא" אליו בשעת קלקלתו. "קלקלתו
ולמדנו שהכל יפה  .הבאה לידי עבירה מצוה ווהרי ז, וכמו שקרה לאיוב ע� רעיו, כלפי מעלה

ואיכא טובא לבר . וכדפירשתי לעיל, ולפעמי� אד� חושב שעושה מצוה ועושה עבירה .בעתו
שמתו" כ" , משל המדבר דברי שכל טוב באזני כסילי� ל דר"ע .מהנהו ארבעה דדמיי� להו

, "לשכל מלי"באזני כסיל אל תדבר כי יבוז " )ט, משלי כג(וכדכתיב , גור� שיבוזו האמת
וכ�  ".כ" אסור לומר דבר שאינו נשמע, כש� שמצוה לומר דבר הנשמע" ):יבמות סה(וכדאמרינ� 

יוסר ל� לוקח לו " )ז, משלי ט(כדכתיב , ג� ידבר דופי על האמת, שגור� שיבזהו, יוסר את הל�
כל וא הדי�  וההנהו מיהו נקט  .עת לזה ועת לזה, וכדומי� לזה הרבה בכל דבר ודבר, "קלו�

הוי מקדי� בשלו� כל "מתיא ב� חרש מייתי לה דתני ' ואדר .וכדפירשתי לעיל, דדמי להו
כי יש זמ� שאי� נכו� לדרוש בו בשלו� , לאו כל הזמני� הוא, ג דהכי� מבעי למעבד"דאע, "אד�

דאפילו , ש ב� אלעזר"והיינו ה" דר .ש בשלו� אד� אחר שאינו קרוב עמו"וכ, חברו ואהובו
וכ� התנחומי� והשאלה על  .יש זמ� שאי� נכו� לעשות כ�, שות שלו� ולרצות חברו מכעסולע

ובזמני� אחרי� אינ� , ל� טובי� בזמ� הראוי לה�וכ, הנדר ולשחר פניו ולקרוא לו בשלו�
א מפרש רישא "ורשב, יעקב מפרש סיפא דרבי מתיא דסליק מינה' ולפו� ה" פירושא ר. טובי�

 . ברא לי בפשט המשנהוהכי� מסת, מתיא' דר

המשל  ל דר"פ שאי� דרכנו לפרש המשניות ע"ואע, ועוד ראיתי במשנה זו חידה עמוקה
הנה מה שנאמר , וכמו שכתבנו בהקדמת הפירוש הזה, כי אי� משנה יוצאת מפשוטה, והחידה

. דברינו יעמדו במקומ� כל מקו�וא� לאו מ, ו� התנא אליו מה טוביא� כ .עתה יש בו תועלת
כי ישרי� , יעקב לבאר ברמז'א אחר משנתו של ר"מר אני כי רבינו הקדוש קבע משנת רשבואו

ושאי� תכלית יצירת האד� תחת השמש , "לא המדרש עיקר אלא המעשה"יעקב ש' דברי ר
יפה שעה אחת "אלא , ז בשביל רוב התבונה והשגת הסודות והעמוקות שבתורה וחכמה"בעוה

לפי שאי� בכח נשמת האד� לדעת , "ז"ב מכל חיי העוה"השל קורת רוח בחכמה ובתבונה בעו
לפי שיש ארבעה דברי� המונעי� ממנו ההשכלה וההתבוננות בדברי�  .ז"סוד הדברי� בעוה

  ]:כדלהל�[ הצחי� והנעלמי� בדרכי החכמה

ומי יעמוד , ואי� בכחו להבי� עיקרי הדברי�, כי בעיניו רואה צדיק ורע לו רשע וטוב לו ,האחד
וכדפירשתי , "סופה בטלה וגוררת עו�"וכדתנ� , וא� ירבה לחקור ולהעמיק גורר עו� ?'בסוד ה

, וכמו שהעיד החכ� מכל אד�, וכדפירשתי לעיל', וכו "אנו אי� בידינו"ינאי ' וכדתני ר, ב"בפ
כי ברב חכמה רב " )יח, א קהלת(ואמר  ".וג� א� יאמר החכ� לדעת לא יוכל למצוא" )יז, קהלת ח(

אי� מדה , וא� רוב החקירה מביא לידי כעס ".כי העושק יהולל חכ�" )ז, ז קהלת( מרוא ".כעס
כל הכועס א� " ):פסחי� סו(וכדאמרינ� , כי הכעס מאפיל נגה השכל והבינה .יותר רעה ממנה

וכמו שיקרה לאד� . "וא� חכ� הוא חכמתו מסתלקת ממנו, נביא הוא נבואתו מסתלקת ממנו
שכשה� נעלמות ממנו  .יקרנו בכל התעלומות וההשגות הדקות והצחות �כ, ז"בעני� זה בעוה

כ שנברא בעבור כ� ואינו "ואי" אפשר א .ובכעסו יאבד חכמתו ובינתו, וירבה לחקור ירבה כעס
 . בידו

  האד� הול� ומתקרב בכל יו� ויו� לקראת מיתתו

בו לחכמה יזכור כל ומי שנות� ל, והמות נתו� בי� עיניו, כי בעבור שסו� האד� למות ,שנית
" הול""וכל יו� ויו� מתקרב אל המות שעל כ� נקרא האד� , רגע שהוא מחובר לגו� עפר ואפר
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לפי שכל רגע ורגע הגו� , "כי הול" האד� אל בית עולמו" )ח, קהלת יב(כדכתיב , ]בלשו� הוה[
ב להשכיל וא� האד� בעצבו� אי" ית� ל, וכל זה עצבו� גדול לנפש .הול" וחסר והוא מת תמיד

אי� " ):שבת ל(וכדאמרינ� , שכל זה אי אפשר רק בהיות הלב שוקט והשמחה גוברת ?ולהתבונ�
כ אי" "וא ".אלא מתו" שמחה של מצוה' השכינה שורה לא מתו" עצבות ולא מתו" עצלות וכו

ל כתב "י זצ"ורש. ז בשביל החקירה וההתבוננות"יעלה על הדעת שעיקר בריאת האד� בעוה
מכל , ז"מכל חיי העוה, לקורת רוח והנאה יפה"' ב וכו"אחת של קורת רוח בעוה על יפה שעה

, מפני צרות ורעות הבאות עליו, לפי שאי� בו לאד� קורת רוח שלמה, ז"קורת רוח של עוה
מכל מקו� עיקרי , "קורת רוח"פ שנטינו מדבריו בפירוש "ואע ".רא ממנויויו� המיתה שמתי

 . ל נאמני� ה�"דבריו ז

  השגת תעלומות החכמה צרי� האד� לשקט הלב ומנוחת הרעיו� למע�

לפי שנטוע בו , ולבו ימלא סכלות והוללות, "נגרש �כי" )כ, ישעיה נז(ז "האד� בעוה ,שלישית
, "שהיא רעה עלובה עיסה שנחתומה מעיד עליה" )ד"ל' ר פ"ב(וכדאמרינ�  .יצר קשה כברזל

ומי יעמוד כל עת  ".יצר לב האד� רע מנעוריו כי" )כא, בראשית ח(שנאמר , ה קראו רע"שהקב
פ "ואע ?לסתור בניני החכמה והבינה, נגד תוק� הסתת היצר המשיא לב האד� לכל דבר רע

הוא תמיד בעבודה קשה ובטרדות הלב  כל מקו�מ, שהאד� מתגבר עליו וכובשו תחתיו
צרי" השקט כי להשגת התעלומות , וכל זה מונע קורת רוח מ� האד� .לחמה קשה כזאתמב

והיצר חזק מאד מאד ומכשילו , ויותר מזה שלפעמי� האד� קשה רוח .הלב ומנוחת הרעיו�
כי רוח היצר ממלא כל הלב ויצודנו  .י תלמודו וחקירותיו"ואי אפשר לו להתגבר עליו ע, כרגע

ואי� כח בשכל ובבינה להתיר אגודת היצר  .ע"וכמו שדברנו למעלה במשנת ראב, במכמרתו
וכשהרוח מתגבר אי� אור  .בא לידי עבירה י כ�"וע, ותיו ברגע שהיצר חזק מאדומתק רגב

 "ג� נעול" פרוכמו שבארנו היטב בס, כי הוא כעבד לעבוד לתחבולות היצר, השכל מאיר באמת
 . ה"בעז

פע� , נכו� לצלע בכל עת )יח, פ תהלי� לח"ע(והוא , ז"כי רעת האד� רבה עליו בעוה ,רביעית
, פע� בטרדות האשה והבני�, )יט, משלי כח( פע� בעוני ובריש, � ביסורי�בחלאי� רעי� פע

ואי" אפשר  .וכיוצא באלה יגונות ודאגות בלי מספר, פע� ברדיפת בני אד� ובעלילותיה�
כי הול" ותועה , ולבו בל עמו ?שיאירו השכל והבינה ויעלו שמי� לראות במראות אלהי�

ושוב אי� מקו� לטעות ולומר  .ו ועל דאבו� נפשועומד מחריש משתאה על צרותי, בעקלקלות
כי ארבעה מיני מניעות  .ז הוא למצוא קורת רוח לנפשו בחכמה ובתבונה"שהיות האד� בעוה

וסר מ� , ולשומו נלוז מ� החכמה, שדברנו בה� הכוללי� הכל יספיקו להסיר אד�  מדר" האמת
ר שיבי� דבר אפילו בדברי� עזרתה לו לא היה אפש' ולולא ה .ותועה מדר" השכל, הבינה

 . ועל אחת כמה וכמה בתעלומות, פשוטי�

  מקו� רוגז ועמל, ז"ולכ� הוש� בעוה. עיקר יצירת האד� היתה למע� תיקו� מעשיו

ז מכל חיי "ט בעוה"שטובה שעה אחת בתשובה ובמע, יעקב ברה כחמה' הא למדת שמשנת ר
ובעבור כ� , ב"יזכה לכל הטובה בעוה י כ�"ולא נברא האד� אלא בשביל המעשה וע, ב"העוה

כדי שיתגבר , מקו� הצרות, מקו� היצר, מקו� המות, מקו� אי� בינה. ז"צרי" שיבא בעוה
�וא� היתה  .ז"לצר� וללב� חלאת הגו� בכור ברזל העוה, בעבור מורא שמי� על יצרו התקי

. "לפו� צערא אגרא"והיינו דתנ� לקמ� , בלי צער ובלי גבורה לא היה זוכה לטובה 'עבודת ה
ויפה שעה "וכמו ששנה , וש� יבי� וישכיל ברגע כל התעלומות, ב הוא עול� הגמול"אבל העוה

ויראו וידעו מה שהיה ', כי אז יעמדו בסוד ה ".ז"ב מכל חיי העוה"אחת של קורת רוח בעוה
א וכמו שהעיד מלאכי הנבי .צדיק ורע לו רשע וטוב לו וכל כיוצא בזה, ז"נעל� מה� בעוה

וכדפירשתי , "והכל מתוק� לסעודה"וכדתנ� ', וגו "ושבת� וראית� בי� צדיק לרשע" )יג, מלאכי ג(
כי הוא עול� , ש� לא יהיה המות נתו� בי� עיניה�. יסור הכעס מלב בני אד� י כ�"וע. לעיל

כי הכל , ש� לא יתקפ� היצר' וגו" בלע המות לנצח" )ח, ישעיה כה(וכדכתיב , לו ארו"ושכ
, וש� לא יהיו צרות ורעות, "ואת רוח הטומאה אעביר מ� האר�" )ב, זכריה יג(כדכתיב , מתוק�
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כי הנני בורא " )יח, ישעיה סה(ואמר ', וגו "כי נשכחו הצרות הראשונות" )טז, ישעיה סה( כדכתיב
 .הוכיוצא בז, "את ירושלי� גילה ועמה משוש

  הנמשל של ארבע המניעות שיש במשנה זו

, א שנזכרו בה ארבעת המניעות האלו בהסתר"ואחרי דברי ההצעה הזאת תבי� משנת רשב
כי יכעס , להניח דעתו, הלא מודה אתה שאי� ראוי ל" לרצות חבר" בשעת כעסו :וכה יאמר

ברוב חקירות אי" תניח דעתה  ,ככה לעני� כעס הנפש בחקירותיה .וכדפירשתי לעיל, יותר
וכ� מודה אתה שאל תנחמהו בשעה שמתו מוטל  .)יח, קהלת א(" ברוב חכמה רוב כעס"ו ?השכל
אי" תנחמנה , וכ� לעני� עצבו� נפש האד� על הגויה המתה תמיד .שאינו מקבל תנחומי�, לפניו

כי מרוב חפצו לנדרו יקיימהו , וכ� מודה אתה שאל תשאל לו בשעת נדרו ?ותמרמר יותר
וכ� מודה  ?ואז יתגבר יותר, וכ� לעני� חפ� היצר הגובר אי" תבטל רצונו בעת גבורתו ,יותר

וכ� לעני� קלקלת האד�  .כי יבוש יותר, אתה שאל תשתדל לראות פניו בשעת קלקלתו
 !ויוסי� להצטער עוד על צרתו, אי" תבוא לראות פניו בחקירות ליישב דעתו, ז"וצרותיו בעוה

וההצעות , כי הדברי� קרובי� לפשט, העמק וחקור ותמצא מרגועואתה , הנה בארנו בקצרה
 .ויועילו למי שחפ� לקבל תועלת, ברורות ונכונות



ן  328 ו נ ב ל ן  י   י

   משנה יט
ָטן אֹוֵמר מּוֵאל ַהּקָ ךָ  )משלי כד(, ׂשְ לֹו ַאל ָיֵגל ִלּבֶ ׂשְ ָמח ּוִבּכָ ׂשְ ְנפל אֹוִיְבָך ַאל ּתִ ן , ּבִ ּפֶ

יב ֵמָעָליו ַאּפוֹ  ֵעיָניו ְוֵהׂשִ   : ִיְרֶאה ְיָי ְוַרע ּבְ

  )ודלא כמו שכתבו מקצת מהמפרשי�(אי� כפילות בביטויי המקרא 

למה קבעה רבינו אחר משנתו של , המשנה הזאת צריכה טע�. "שמואל הקטן אומר"
ויראה לי דשמואל פירש טע� הכתוב ? ומקרא מפורש הוא, דש שמואל הקט�יומה ח? א"ברש

, א שקדמה"וראה רבינו שפירושו נכלל במשנת ר ".ובכשלו", "בנפול אויב"", למה כפל הדברי�
. לפי שמתפרש מדברי המשנה שלפניה, והניח� בלי פירוש, על כ� קבע דברי שמואל אחריה

, "ובכשלו אל יגל לב", בנפול אויב" אל תשמח" )יז, משלי כד(ומר הכתוב א .ושמע פתרו� דבר
כי לדעתי  .י�ל במקומות רב"כמו שאמרו מפרשי המקרא ז, ואי� זה כפל עני� במלות שונות

 "ג� נעול"וכמו שבארנו בפתיחתנו הראשונה מספר , במקו� אחד לא יתכ� לומר כ� ]אפילו[ )ג�(
, ובפתיחתנו השניה הבאנו על קצת מיני הכפולי� הללו פירושי� מספיקי� .בכונה הששית

וכ�  .והפירושי� בנויי� על המלות השונות שאי� ענינ� וטעמ� אחד אלא יש הבדל ביניה�
, סת� "שמחה"ג� צרי" טע� למה הזכיר  ".בכשלו"ובי�  "בנפול"יש הבדל בי�  בכתוב הזה

והשיב "ומהו  ".'כי יראה ה"ולא אמר , "'פ� יראה ה"ג� אמרו ? "לב""סמ" מלת  "גילה"ואצל 
 ? "מעליו אפו

  ההבדל ביניה�, ששו� ושמחה

וכ� , בכל המקרא נופל על האיבה הגמורה שרוד� אחריו ומבקש רעתו "אויב"והאמת כי מלת 
 "'כי הנה אויבי" ה" )י, תהלי� צב(, "ויפוצו אויבי"" )לה, במדבר י(כמו , נכתב על הרשעי� הגמורי�

 "שמחה"רמזנו שאי� מלת , "והוי מקבל את כל האד� בשמחה"ג בבבא "פ )אבות(וב. ודומיה�
 )ט, טז תהלי�(כמו , "לב"ולכ� סמ" שמחה ל, נופל אלא על השמחה הבאה אחר משפט השכל

 "משוש וששו� וגיל"ולא כ� לשו�  .ודומיה� "שמחה בלבי הנתת" )ח, ד תהלי�(, "לכ� שמח לבי"
כשימצא מה  ;כמו הרעב ונפשו תאבל, שה� נופלי� ג� על המשוש הטבעי בלי עזרת השכל

ויש כללי� . "לב"ועל כ� כשידבר על גילה של מחשבת השכל סמו" אליו מלת . ישיש ,לאכול
 . אבל אי� פה המקו� להארי", רבי� בזה

  ההבדל ביניה�, נפילה ומכשול
  אי� לשמוח בנפילת האויב

היא על ידי צרה הבאה על האד� מ�  "נפילה"כי , "מכשול"ללשו�  "נפילה"� וההבדל שבי� לשו
כמו , י מעשיו"ולשו� מכשול יונח ג� על הרעה שמסבב האד� לעצמו ע, השמי� שלא מדעתו

והנה מטבע האד� כשיגיע פורענות לאויבו המבקש רעתו . "כי כשלת בעונ"" )א, הושע יא(
אלא כשית�  .חייב כ�יכי הטבע הנטוע בו , ואי� זה רע .כי עתה יפרוק עולו מעל צוארו, שישיש

נמצאו בו דברי� , פ שהיה אויבו"שאע .לבו וישכיל על הדבר ראוי לו שלא ישמח אלא יצטער
ולכ� לא אמר  ?ואי" ישמח במפלתו בעבור שהיה אויבו .ה"והוא מעשה ידיו של הקב, טובי�

הטבעי הבאי� קוד� משפט  "והגילהמשוש "כי  ".אל תגיל"או  "בנפול אויב" אל תשיש"
כדר" , שהיא השמחה במחשבת השכל ,"אל תשמח"אבל אמר  .אי� האד� נענש עליה� ,השכל

שא� יכשל במעשיו , "המכשלה"וכ� לעני� . וכיוצא בזה, "ראוי היה שיפול"הסכלי� שיאמרו 
, "לב""אל יגיל , פ שתשיש בטבע וכמו שאמרנו"אע, ויעשה ענייני� רעי� המכשילי� אותו

כ "ואמנ� לפעמי� אויבו שנפל ושנכשל הוא ג .ומטע� שאמרנו, שהוא על הגיל במשפט הלב
 ]לשמוח[ )דיחלמ(דזמני� מצוה , ואז ראוי שישמח במפלתו ובכשלונו', רשע גמור אויב חר� ה

וכ� . "ובאבוד רשעי� רנה" )י, משלי יא(וכדכתיב , וכגו� המחטיאי� את הרבי�, במפלת הרשעי�
, יש לשמוח במכשול החנפי� המרמי� את הבריות ומראי� עצמ� כצדיקי�, מכשוללעני� ה

ר "ב(" שנאה מקלקלת השורה"אלא שה .שינת� לפניה� מכשול כדי שיתפרסמו מעשיה� ברבי�

, ואומר בלבו שהוא בודאי רשע גמור או חנ� ומרע, כי לפי שהוא אויבו ידינהו לחובה .)נה' פ
ועל שתי אלה  .וירע בעיניו שמחתו וגילת לבבו .י� הדבר כ�ה בוח� לבבות ויודע שא"ב 'הו
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שאי� הנופל , "'פ� יראה ה" :ואמר הטע� ".ובכשלו אל יגיל לב", בנפול אויב" אל תשמח"אמר 
ויקר" , שתשמח על מפלת יצוריו ויגיל לב" בהכשל� "ורע בעיניו", רשע ואי� הנכשל חנ� ומרע

ותצטר" לראות כי יקו� , "והשיב מעליו אפו"כי , ואת אשר חפצת לא תהיה .עו� ויפרע ממ"
', וכו "אל תרצה את חבר""א "ומייתי לה נגד מה ששנה רשב. וישוב אחרי הכשלו, אחרי נפלו

 "מכשול"הוא , אל תרצה את חבר" בשעת כעסו .נפילה ומכשול, שהזכיר שתיה� במשנתו
הוא ', ואל תשאל וכו ".נפילה"הוא , וטל לפניוואל תנחמהו בשעה שמתו מ, שנכשל בכעסו

והודיע שמלבד שאינו עושה לו  ".נפילה"ואל תשתדל לראותו בשעת קלקלתו הוא , "מכשול"
שכמו שיזהר האד� , ועלה קאמר שמואל הקט� .פ" ממה שכיו� אליויאלא שגור� הה, טובה

, ויבו שלא בשעתוככה יזהר מלהיות נוהג ברעה ע� א, מעשות טובה לאוהבו שלא בשעתו
אלא שגור� ', שמלבד שאינו עושה טוב בעיני ה .שלא ישמח ויגיל לבו במפלתו ובכשלונו

, איוב לא(ג� בדברי איוב מצאנו שאמר  .אפו מעליו' כי על כ� ישיב ה, פ" ממה שיכוי� אליויהה

וכ� , האסורה "השמחה"הזכיר לבד  ".א� אשמח בפיד משנאי והתעוררתי כי מצאו רע" )כט
י מחשבות שכלו "המורה שמעיר עצמו ע, מבני� התפעל "והתעוררתי"סו� הפסוק אמר 

 .והב�, וזה אסור, ובינתו
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   משנה כ
ן ֲאבּוָיה אֹוֵמר ע ּבֶ ִלְדיֹו ְכתּוָבה ַעל ְנָיר , ַהּלֹוֵמד ֶיֶלד ְלָמה הּוא דֹוֶמה, ֱאִליׂשָ

י יֹוֵסי ַבר . ָבה ַעל ְנָיר ָמחּוקִלְדיֹו ְכתוּ , ְוַהּלֹוֵמד ָזֵקן ְלָמה הּוא דֹוֶמה. ָחָדשׂ  ַרּבִ
ְבִלי אֹוֵמר ַפר ַהּבַ ים ְלָמה הּוא דֹוֶמה, ְיהּוָדה ִאיׂש ּכְ ַטּנִ ְלאֹוֵכל , ַהּלֹוֵמד ִמן ַהּקְ
ּתוֹ  ֵקִנים ְלָמה הּוא דֹוֶמה. ֲעָנִבים ֵקהֹות ְוׂשֹוֶתה ַיִין ִמּגִ ְלאֹוֵכל , ְוַהּלֹוֵמד ִמן ַהזְּ

ׂשּולֹות  ןֲעָנִבים ּבְ י אֹוֵמר. ְוׂשֹוֶתה ַיִין ָיׂשָ ְנַקן, ַרּבִ ּקַ ל ּבַ ּכֵ ְסּתַ ה , ַאל ּתִ א ַבּמֶ ֶאּלָ
ׂש ּבוֹ  ּיֶ ן. ׂשֶ ֲאִפּלּו ָחָדׂש ֵאין ּבוֹ , ֵיׂש ַקְנַקן ָחָדׂש ָמֵלא ָיׂשָ ן ׂשֶ   : ְוָיׂשָ

, "לא המדרש עיקר אלא המעשה"מה" מתניתי� מוכח נמי ד. "אלישע בן אבויה אומר"
יפה "וכ� לעני� התלמוד והחכמה  .'וכו "ז"בעוה שי� טובי�אחת בתשובה ומעיפה שעה "ו

 .וכדבעינ� למימר, "ז"ב מכל חיי העוה"של קורת רוח בעוהאחת שעה 

  יש לדחות לאחר כ�, ואפילו הנחוצי�, אבל לימודי� אחרי�. בילדות יש ללמוד א� ורק תורה

כמו , ו עד בואו לימי נעוריוילדות היא מלידת. "ילד למה הוא דומה) תורה(הלומד "
טר� ילמוד דברי , ואמר שטוב לאד� ללמוד תורה תחלה ".מילדי העברי� זה" )ו, שמות ב(

כי אז נשמתו כלוח חלק שלא נכתב עליו  .ובעודנו ילד יחל ללמוד תורה, העול� ושאר דברי�
שלומד וכ� הדברי�  .כרת הכתיבה היטב ונוח לקרותהישנוח לכתוב עליו ונ, דבר מעול�

וג� , אבל מי שלא למד בילדותו. לה עושי� רוש� בלב ועומדי� בו תמידיהאד� בילדותו בתח
לפי שכבר מלא , כי יזק� וילמוד בזקנותו אי� הדברי� מתחקי� בלבו היטב, בנערותו סר ממנה

מוד ימוד שאר הדברי� וללימוד התורה דומה לליכי אי� ל .מחשבות רבות של הבל ורעיו� רוח
לפי שה� קשורי� ע� חפ� , ל� לב האד� נוטה אליה�ושלכ, הטבעיות והמעשיותהחכמות 

קצת� , ג� מושגות לאד� .ונותני� כבוד לבעליה�, ממציאות לאד� ריוח ממו�] ה�[כי  .היצר
י הבינה כמו "וקצת� ע, י החושי� כמו החכמות הטבעיות וחכמת כל מלאכת מעשה"ע

חכמתה בזויה , שאי� ליצר האד� חפ� בה, התורהוכל זה איננו בחכמת , מודיותיהחכמות הל
אל "וכמו שביארנו במשנת ב� זומא בפסוק  .איננה מושגת לבינת האד�, בעיני הכסילי�

, ירמיה ט(ואמרנו שחכמת התורה אי� לה משענת בנפש האד� רק על , "יתהלל חכ� בחכמתו

ולא התגבר עליו יצר העול� , ולכ� כשאד� עדיי� ילד .שהיא היראה, "השכל וידוע אותי" )כג
כי הלב , אז תמצא התורה מצע נכו� בלבו להשתרע עליו ,דאגותיו וחשבונותיו ולומד תורה

שכ� טבע , וג� כי יזקי� לא יסור מה� .פנוי ומקבל השמועות בכל לב ועושי� עליו רוש� גדול
פ" מכל זה כשלומד יוהה .רוכמעט אי אפשר שיסו, מודי� שנשרשו בוילב האד� שהל

כלומר , "לדיו כתובה על נייר חדש ?ילד למה הוא דומה )תורה(הלומד "והיינו דקתני , בזקנותו
וכ� לב הילד שלא נחקקו  .כרת היטביוהדיו תופסת עליו ונ, נייר שלא נכתב עליו דבר מעול�

ו� של השכל ומחשבות א ,בו צורות הבלי העול� עסקיו וחשבונותיו ורוע מחשבות היצר
ודברי התורה  .והנשע� על בינתו "החכ� בעיניו"והבינה הטועות וחושבות רע בגאות� כדר" 

 ".לדיו כתובה על נייר מחוק ?והלומד תורה זק� למה הוא דומה" .כרי� בקרבויתופסי� בו ונ
שהרי לא יכנסו , כלומר אי� צרי" לומר א� הזק� כסיל וחפ� ברשע שאי� לו תועלת מתלמודו

כרת כלל ישאי� הכתיבה השניה נ, והרי זה דומה לכותב בדיו על נייר כתוב, רי� בלבו כללהדב
כרי� ישאי� דברי התורה נ, וכ� זה שלבו מלא סכלות והוללות .בעוד הכתיבה הראשונה קיימת

, אלא אפילו מסיר מלבו מחשבותיו הראשונות והחשבונות הרבי� שחשב עליה� .בו כלל
כי לפי שהיו זמ� רב חקוקי� על לבו  .אינו מועיל היטב, תורה בלבו ורוצה עתה להכניס דברי

עתה שהסיר� דומה למי שמוחק כתיבה מ� הנייר לכתוב עליו מכתב , הבלי העול� ועסקיו
אלא צרי" לעיי� ולראות , פ שהוא מקבל צורת המכתב השני אינו ניכר היטב"שאע .אחר

וה� ימי , ויש ביניה� זמ� אמצעי, "זק�"ו "ילד"ותנא לא תני אלא . ולדקדק טר� יכיר המכתב
שהרי , אינ� דומי� "חדש"ל; ואינ� דומי� לא לנייר חדש ולא לנייר מחוק, הבחרות והנערות

אינ� דומי� לפי שעדיי� לא השתרשו בה�  "מחוק"לו .ז לתורה"כבר קדמו מחשבות העוה
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ודומה לנייר שעל , לתורה �ויש בו עדיי� מקומות פנוי, לווולא מלאו הלב כ, חשבונות העול�
מה שאי� כ� בימי זקנה שכבר לבו מלא מחשבות ועניני  .ושאריתו עדיי� פנוי, מקצתו נכתב

וא� כ� למדנו מדבריו . ודומה ממש לנייר מחוק, וצרי" להסיר� בכח גדול טר� ילמוד, הבל
 . שראוי לאד� למהר ולעסוק בתורה בילדותו

  המעשה הוא עיקר יותר מהתלמוד

לא המדרש עיקר אלא "הכא לחזק דברי הפרק שמודיע ש' עיקר דמייתי ה" מתנימיהו 
שעל כרח" כל ימי היות האד� חי , גדול] הוכחה[ועל זה דברי משנתנו ה� מופת , "המעשה

א� באחרונה שב , ואפילו היה רשע גמור כל ימיו .ז יש תקוה שיזכה לחיי עול�"בעוה
היינו שיזכה , מרת בשלמא שעיקר הכל המעשהואי א .ב"בתשובה גמורה יש לו חלק לעוה

שג� בעת , "ז דומה לפרוזדור"העוה"וכעני� שפירשנו במשנת , האד� ברגע אחת ג� בזקנותו
אלא אי אמרת  .שי� טובי�הזקנה יוכל לכבוש היצר ולהתחרט ממעשיו ולשוב לעשות מע

שע ויהיה צדיק אי" אפשר שישוב הר, שעיקר זכות הנפש הוא בשביל התורה להבי� ולהשכיל
שכשילמוד עתה , וותילא יוכל לתק� את אשר ע', כיו� שבימי� הראשוני� עזב תורת ה ?גמור

ואינ� רושמי� , ואי� דברי התורה תופשי� בו, אינו דומה אלא רק לדיו כתוב על נייר מחוק
והתלמוד , ומינה תשמע שעיקר הכל המעשה. ואי� בו כח עוד להשכיל ולהבי� בדברי�, בלבו

, וכיו� שעיקר הכל המעשה ".גדול תלמוד שמביא לידי מעשה" :)קידושי� מ(כי , ביל המעשהבש
 .כ" נראה לי, א� שב בתשובה שלמה והתגבר מדעתו על יצרו הרי זה עשה את שלו

  צריכי� לרב כדי להטעי� את הדברי�, נוס! על קבלת שמועות התורה במסורת הדורות

והודיע ממי ראוי , במצות תלמוד תורה קא מייריהאי תנא נמי . "רבי יוסי בר יהודה"
ופירשנו לעיל לפי שכל , "הלומד מכל אד� ?איזהו חכ�"ג ששנה ב� זומא "דאע .ללמוד תורה

ועל כ� המשכיל והמבי�  .ואינה תלויה בבינת האד�, דברי תורה מפי השמועה איש מפי איש
י מקבל מ� הקטני� למקבל מ� כ מה ל"וא .יוכל לקבל ממקבל אחר שאינו משכיל ומבי� כמוהו

אי� זה אלא בשמועות ] אבל[ !ל� בעלי אסופות ולא הוציאו הדברי� מלב�וכיו� שכ ?הזקני�
אבל להטעי� השמועות בח� ושכל  .עצמ� וההלכות הברורות והפסוקות בלי טעמי� וראיות

פרי הקט� וטעמו דומה ל] של[כי שכל  .ודאי שאינו דומה תורת קטני� לתורת זקני�, טוב
כי כח השכל והבינה הנטוע באד� מוסיפי� כח , שאינו מבושל כל צרכו ואוכליו תקהינה שניו

אי� אד� עומד " :)'ז ה"ע(וכדאמרינ� , "ב� ארבעי� לבינה" )ה, אבות(וכדתנ� , ובישול ע� הימי�
פ שמוסר לו מה ששמע "הלכ" הלומד מ� הקט� אע ".שנה' דעת רבו אלא אחר מ )סו�(על 

והלומד ממנו אינו , מוסי� וגורע בטעמי השמועות, כיו� שלא ירד לסו� דעת בו, מרבותיו
כי החכמה , ולשותה יי� מגתו, והיינו דמדמי לה לאוכל ענבי� קהות .מוצא טע� טוב בדבריו

והבינה , א ב� חסמא"וכדפרישית במשנתו של ר, מתוארת בכתבי הקדש באכילה ובטע�
והוא מאמר , "לכו לחמו בלחמי ושתו ביי� מסכתי" )ה, משלי ט(וכדכתיב , מתוארת בשתיית היי�

מיהו  ".יי�"והשגת הבינה ל, "לח�"נו הלכות החכמה לאוכל יוכ .משלי פרהחכמה כמפורש בס
וגופי השמועות נמשלות  .פ שה� מידי דמאכל אינ� עיקר האכילה אלא הלח�"ענבי� אע

קני� " )ג, אבות(וכדתנ� , וכ� גופי ההלכות עיקר חיי הנפש, כמו שהלח� עיקר חיי הגו�, בלח�
לאוכל "והיינו דלא תני  ".תקופות וגמטריאות פרפראות לחכמה, ופתחי נדה ה� ה� גופי הלכות

משו� דעיקרי השמועות יוכל האד� ללמוד מ� הקט� כמו , "לח� יבש או נקודי� שאי� בו טע�
אבל טעמי השמועות ודברי שכל טוב המטעימי� ההלכות שה�  .וכדפירשתי לעיל, מ� הגדול

ניי� ואינ� יוא� ה� קהות מקהי� הש, דומי� לאוכל ענבי� שה� ערבי� לחי", בכלל החכמה
ולפי שמדבר על טעמי  .ודומה לו הלומד מ� הקט� שאינו יכול להטעי� השמועות, ערבי� לו

וכ� ההלכות שטעמי , למאכל ענבי� שהיי� אגור בתוכו מדמה אות�, ההלכות שה� דברי שכל
והוא הבנת דבר , והיינו על דברי בינה, "ולשותה יי� מגתו"והדר תני . השכל קשורי� עמה�

כי  .והקט� המוציא דברי� בבינתו אינ� נאמנות כדברי הזק� המבי� דבר מתו" דבר .מתו" דבר
ולכ� נמשלת , דות ושחרות המרבי� הבלכי היא קשורה ע� יל, בינת הקט� אינה שלמה ונקיה
אבל בינת הזק� א� רב וא� . לפי שהוא חדש ומעורב בשמרי�, ליי� בגתו שאינו טוב לשתיה

, ולהכי הלומד טעמי תורה מפי זק� .ואינה ע� תערובת מקרי הגו�, היא שלמה ובשולה, מעט
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ועיקר . ות כל צרכ�דומה לשותה יי� יש� ואוכל ענבי� מבושל, ודברי בינה שהוציא מתלמודו
וכל , דברי המשנה סובבי� על דברי התנאי� הראשוני� שלמדונו שהמעשה עיקר ולא המדרש

י שאי� המדרש "יוסי בר' כ� נלמוד מדברי ר. וכמו שפירשנו למעלה, אחד מביא ראיה לדבריו
ת ואינה מתוקנ, דכיו� שתורת הקט� נמשלת לענבי� קהות וליי� מגתו, ז"עיקר חיי האד� בעוה
כ אי אפשר שתכשר נפש האד� בחכמה "וא� יהיה המדרש עיקר א, וטובה עד ימי הזקנה

ומה תאמר על המתי� טר� יבואו ימי  .ובבינה עד מלאת לו ימי� רבי� ויבואו ימי הזקנה
שהרי עדיי� , ולא העלו ביד� מאומה, וכלו ימיה� בעסק התורה והשקידה על המדרש, הזקנה

ויוכל כל אד� , אלא על כרח" המעשה עיקר .וחלילה לומר כ� ?�נייידומי� לבוסר המקהה הש
, ועיקר העבודה היא בימי הילדות והבחרות .בכל לב ובכל נפש ועודנו נער' לעשות מצות ה

בתקפו , "בעודו איש' אשרי מי שעבד ה', אשרי איש אשר לא הל" וכו" ).ז יט"ע(וכדאמרינ� 
 .והב�. גבר עליו אשרי לווא� ית, כי אז בוער בו אש היצר, ובבחרותו

  מעלת הזקני�
  השפעת איתנות הגו! על טיב השכל

  האבות מולידי� דרגות הנפש ומעלתה שבצאצאיה�

וסבירא ליה נמי שאינו דומה תורת , ר יהודה"יוסי ב' האי תנא לא פליג אדר. "רבי אומר"
ובכל  ".ילדי� סתירהובני� , סתירת זקני� בני�" ).נדרי� מ(וכדאמרינ� , זקני� לתורת קטני�

 )לב, ויקרא יט(, "ויצאו זקני" ושופטי"" )ב, דברי� כא(כדכתיב , התורה נמשלה החכמה לזקנה
ה� בעבור , משו� שהחכמה מצויה בזקני� ".אל זקני עירו" )כ, כאדברי� (, "והדרת פני זק�"

רי� וברוב נסיונותיה� הרגילו נפש� לשמור חקי הדב, שברוב הימי� הרבו ללמוד הרבה
, כי צרי" זמ� לקבלת השמועות הרבות ע� טעמיה�, מה שאי� כ� הקט�, והתחזקו שרשיה בלב�

ג� אליהו ב� ברכאל שהיה  ".בישישי� חכמה ואר" ימי� תבונה" )יב, יב(איוב  פרוכמפורש בס
ועוד . "אמרתי ימי� ידברו ורוב שני� יודיעו חכמה" )ז, לב איוב(שאמר , צעיר לימי� חשב כ�

ואי� דעתו  ורוב חלומות והבלי� בלבו, בימי בחרותו לבו קשור בהבלי העול� הרבהשהאד� 
וכיו� שברור . וכדפירשתי לעיל, מה שאי� כ� הזק� .ושכלו ובינתו הולכי� ותועי�, מיושבת עליו

אלא מלתא אחריתא קא משמע  ?אי" יעלה על הדעת לומר שרבי חולק עליו ,הדבר שכ� הוא
, טוב ממנו הרבה הזק�, ודאי א� הקט� נשאר כפי שכלו ובינתו הטבעית .והכי פירושא, ל�

וכל , האחד שהוא כפי יצירת כל אד�. אבל יש שני מיני שכל ובינה ודעת. ומטעמא דפרישית
, וכח הבינה, ובכלל� כח השכל, ה כלל הכחות"ב 'כי לכל הנפשות חלק ה. בני עול� שוי� בה�

ה כפי שגזר בעת "ב 'ועול� כמנהגו נוהג בגזרת ה .יתוזה בכלל כל מעשה בראש, וכח הדעת
, וכמו שבעת ההיא גזר שיחולו כחות ידועות בשמי� ובאר� וצבאותיה�, מעשה שמי� ואר�

והכל נוהג דור  .כמו כ� גזר אז שיחול על האד� נשמת  חיי�, בעלי החיי�וכ� לכל מי� ומי� מ� 
הגו כפי הבריאה הראשונה אי� בו דבר כלומר מה שמנ, כי אי� כל חדש תחת השמש, אחר דור

. "נעשה אד� בצלמנו כדמותנו"וזאת הגזרה היא מאמר , )ט, א( וכמפורש בספר קהלת, חדש
פ שנשמתו נבדלת מכל הנבראי� כי היא "אע, ולפי שבריאת האד� בכלל כל מעשה בראשית

צמה לא בנשמה ע, יקרו לה המקרי� שתחת השמש כל מקו�מ, ג"וכדפירשתי בפ, עליונה
אבל תשתנה במקרה בעבור שהיא קשורה , כי היא איננה משתנית כמו שאר הברואי�, חלילה

, שחזקתה וכחה תלוי בחזקת הגו� ,האחד, וזה בכמה דברי� .והשנוי בפעולותיה �ע� הגו
וזה ידוע לכל  .תהיינה פעולות הנפש חלושות ורפויות, תראה שבהיות הגו� עדיי� קט� וחלש

כ� יתחזקו , וכפי שיחזק הגו�, ל והבינה והדעת ושאר הפעולות הנפשיותשהילדי� נעדרו השכ
כ� ישתנו , שכפי השתנות מקרי הגו� ,השני. כלומר תראינה פעולותיה בגו�, כחות הנפש

ל� ווכ� בעת התאוות והחמדות כ, כמו בעת הרעבו� והצמאו� והצרה והמחלות, פעולות הנפש
שאי� אורה זורח בעת , אלא בפעולתה, נפש עצמהואי� זה ב, ימירו ויחלישו פעולות הנפש

. ואי� זה המקו� לדבר בו, עמוק ורב מאד ודבר זה. ההיא על הכלי� שבגו� שעליה� זורח אורה
תתטפש דעת האד� ושכלו ובינתו וכיוצא בכחות , בעבור שיחלש הגו�, וכ� בעת הזקנה

והנה תמיד השינוי בגו�  .וכל זה לפי שמתמוטטי� כלי הגו� שעליה� זורחת הנפש .הנפשיות
וכ� הנפש הזאת חלה על האד� כפי מזג . לא בנפש עצמה, שלא יוכל לקבל שפע אור הנפש
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�י שאמר והיה מוהכל גלוי וידוע לפני  .שכפי הכנת הטפה כ� תחול עליו נפש ידועה, הגו
ממונה המלא" ה" ):נדה טז(והיינו דאמרינ� , ה לבדו מבי� מזג הטפה והכנתה"כי הוא ב, העול�

חכ� או טפש גבור או  ,ה ואומר טפה זו מה תהא עליה"על ההריו� מביא הטפה לפני הקב
ומזה תבי� שהאבות . ואיזה מי� נפש תחול עליה, כלומר מההיא מזג טפה זו', וכו "חלש

וא� היה האב בעל  .שעל הרוב מזג הב� כמזג האב, החכמה לבניה� בכח ולא בפעל �מורישי
ויחול ג� עליו נפש בעלת שכל ובינה , על הרוב יהיה מזג הב� שוה לו ,נפש גדולה כפי מזגו

 :האב זוכה לבנו בחמשה דברי�" )ט"מ ב"פ(והיינו דתנ� בעדיות  .ויחכ� א� יבחר בטוב, הרבה
כי הוא , והרחבתי לדבר בעני� זה, "רוח ח�" פרופרשתיה בס, "בנוי בכח בעושר בשני� ובחכמה

א� האד� נשאר במצבו  וכל זה. ני רק רומז רמיזות למביני�ופה אינ .דרוש נכבד ורחב מאד
שאז יהיה בקטנותו בעל , וכל דרכיו הולכי� כפי המנהג, עמד עליו מעת היצירהושה

כמו , והדבר דומה לנמשל בכל עני�. ושכלו ובינתו דומי� לענבי� קהות וליי� בגתו, התערובות
והיי� יתיש� יהיו טובי� , ענב על הגפ�פ שא� יעמוד ה"אע, והיי� החדש, הענב שאינו מבושל

 הענב טר� בשולה )טבע(כי  .בתחלת� אינ� טובי� לאכילה ולשתיה כל מקו�מ, וערבי� מאד
פ שהוא המובחר "ואע .שלא יערב לשתיה] טבעו[והיי� בגתו , להקהות השניי�] טבעו[

פ שה� ממיני� "אע, טובי� מה� הענבי� הבשולות והיי� היש�, שבענבי� והטוב שביינות
טוב ממנו הזק� , פ שמזגו טוב ויש בו שכל ובינה הרבה"וכ� טבע גו� האד� אע. הפחותי�

  .לפי שהמעט שבו יש� ומבושל, פ שאי� בו שכל ובינה הרבה"אע

  על שכלו הטבעי נוס!, הוספת שכל הנאצל להאד�

לדבקה בו , ה ש� כח באד� לטהר הנפש ולזכות הלב ולבקש קרבת אלהי�"ב 'ועתה דע כי ה
וכפי טהר הנפש ורב החשק ויתר  .ולחשוק חשק רב בתורה ובמצוה, לאהבו ולירוא ממנו

נוס� על מה שחלק , וית� עליו ח� ושכל טוב ממרומי�', העבודות שבלב כ� יזרח עליו כבוד ה
והמעט שחשבתי , ויש בזה עניני� נפלאי� ועמוקי� .והוא נקרא שכל הנאצל, היצירהלו בעת 

' בני א� תקח אמרי וגו" )ו(א, משלי ב(ה "על" ועליו אמר שלמה המ, ל"הנ פרעליו כתוב בס
' אז תבי� יראת ה', א� תבקשנה ככס� וגו' כי א� לבינה תקרא וגו' להקשיב לחכמה אזנ" וגו

כלומר שמא תאמר  ".ית� חכמה מפיו דעת ותבונה' כי ה"מר הטע� וא ".ודעת אלהי� תמצא
 !אל תאמר כ�, "מה יועיל רוב החשק וטהרת הלב א� לא חלק לי בינה ודעת הרבה כשנוצרתי"

 פרובס. והוא יאציל רוח ממרו� על הלבבות הטהורות, ה החכמה והתבונה והדעת"ב 'כי ע� ה
כי הוא איננו קשור בכח , ובי� שכל הנאצל, ההנזכר כתבתי הבדלי� יקרי� שבי� שכל היציר

�כמו שתמצא ביוס� וירמיה , ופתאו� יחכ� יותר מ� הזקני�, ולכ� יחול ג� על הילד, הגו
 א"ואחריה� ר .בעבור רוב קדושת� וצדקת�, שחל עליה� רוח החכמה ועוד� נערי�, ויאשיה

ע "אי� דור יתו� שראב" :)'גחגיגה (ואמרו עליו , ח שנה כשמנוהו נשיא"כשהיה ב� י ב� עזריה
ה בוח� "ב 'כי ה .כל אחד כפי אמונת לבו, הכל במשקל, וכ� הרבה בכל דור ודור ".שרוי בתוכו

וא� רואה נפש מוכנת ית� עליו רוח טובה  .וחפ� לזכות הנפשות, לבות וחוקר כליות
ולפי שאינו קשור ע� כח הגו� אינו משתנה  .זכותו יא� רב וא� מעט כפ, ממרומי�

ה כל "זקני ע" )ני�יסו� ק(והיינו דתנ�  .אדרבה נתוס� יותר, וכ� אינו מט לעת הזקנה, בתמונותיו
כל זמ� שמזקיני� דעת�  ]תורה[ )ח"ת(וזקני , עליה� ]מיטרפת[ )מתטפשת(זמ� שמזקיני� דעת� 

לפי שמנהג� , פ שה� בטבע בעלי שכל ובינה"ה אע"כלומר זקני ע. "עליה� ]מתיישבת[ )נתוספת(
כי כ� טבע הרכבת בני� גו� האד� ע�  .לכ� כל זמ� שמזקיני� דעת� מתטפשת עליה�, בטבע

וכמו שקרה , ולא יראה עוד כבודו, שבהחלש הגו� יחלש אור הנפש הזורח עליו, נפשו מחייב
, שקנו שכל נאצל ממרומי� שאינו קשור ע� הגו� �ח הצדיקי"אבל זקני ת .בעודנו נער וילד

 . וש� בארנו הכל על נכו�. � והגו� הול" וחסר דעת� נתוספת עליה�לכ� כל זמ� שמזקיני

  מעשי� טובי� גורמי� לתוספת השכל הנאצל ממרומי�

יוסי מיירי בשכל ' ר .י לרבי"יוסי בר' והיינו דאיכא בי� ר, ודבר זה רצה רבינו הקדוש ללמדנו
מהו לענבי� קהות ועל כ� ד, א� ידוע שהקט� לא זכה בצדקתו לשכל נאצל ממרומי�, היצירה

כלומר בגת , וכשהיי� בגתו, שכל אד� מבי� שבטר� עת בשול הענבי� ה� קהות, וליי� בגתו
וכ� תורת , וכ� להיפ" שא� הענבי� בשולות והיי� יש� ניכר לעיני הכל .שנדר" בו הוא חדש
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 דבהא מודי דודאי א� בידוע, ורבינו הקדוש לא הזכיר ענבי� ויי� בגתו .הקט� ותורת הזק�
פ שאי� בו כח שכל ובינה "דיפה הזק� אע, כמו ענבי� ויי� בגת, שבשניה� שכל אנושי לבד

וא� היי� נתו� , והוא הכלי שיש בו יי�, נקט קנק� ו� הכיומש. מ� הקט� שיש בו הרבה, הרבה
כי אי� לקחת  .עד שישתה ממנו ויטע� מה הוא, בקנק� שוב אי� להבחי� א� הוא חדש או יש�

. אלא שג� חדש אי� בו, ומלבד שאי� בו יי� יש�, שלפעמי� הקנק� יש�, על היי� ראיה מ� הקנק�
כל עוד שלא נשמע תורתו , שאי� לקחת ראיה מ� הגו� על הנפש, והנמשל ממש בקט� ובזק�

ותאמר א� הוא נער ודאי שכלו ובינתו , בגו� ]א� לא[ )לבד(כי אי" תתבונ�  .ודבריו ומנהגיו
כלומר , ואור הנפש שבו יש�, שלפעמי� הגו� חדש, י אי� זה הבחנהכ. אינ� מבושלות כל צרכ�

, פ" אל תתבונ� בגו� זק�יוכ� לה. נתנוהו עתה בנפש הנער הזה, אור נאצל ומתת אלהי�
ולאו . שהרי פעמי� רבות אפילו חדש אי� בו, ותאמר ודאי שכלו ובינתו מבושלי� כל צרכ�

יה חלו אל� שני� יאידפשיטא , קא מיירי דבהא לא, ה ואי� בו תורה כלל"למימרא שהוא ע
פ שבקטנותו היה בו "אע, אלא שא� נשאר על מצב יצירתו .גבר א� לא ילמוד תורה לא יחכ�

ורמז . ואותו החדש שהיה בו חל� הל" לו, עתה א� חלש הגו� אולי נתטפש דעתו, יי� חדש
יוסי ' א דנקט רוהשתא ניח. לשכל הנאצל ממרומי�, רבינו על ההבדל שבי� השכל האנושי

יוסי מודי ' ור, ותני גבי יי� קנק�, ורבינו נקט יי� לחוד, ותני גבי יי� בגתו, ענבי� ויי�, תרתי
וכ� מפורש בדברי  .וכדפירשתי לעיל, וכל הנביאי� מעידי� עליו, כי אי� חולק על זה, בהא

איוב (אמר , וידע בעצמו שלבו מלא חכמה ותבונה, כשראה שאי� מענה בפי הזקני�, אליהוא

והיינו ה" דפרשינ� שהוא רוח הש� הנאצל , "אכ� רוח היא באנוש ונשמת שדי תבינ�" )ח, לב
יוסי ' מיהו ר. ואלדברתי נכבדות בפירוש פסוקי�  "ג� נעול"ובספר . על הלבבות הטהורות

הנו נשאר , עיקר דבריו להשמיענו שא� אי� האד� עוסק במעשה המצות ואינו מושל על רוחו
שהרי הוא אז , ולא תוכל לומר עוד שיזכה את ארחו בשביל המדרש, ו שנולד בועל מצב

שלפעמי� , ורבינו הקדוש מפרש העני� השני. בשכלו האנושי דומה לענבי� קהות וליי� בגתו
ולמצוא בשעה אחת , ולהבי� ולהשכיל ג� בילדותו, ז למצוא קורת רוח"זוכה האד� ג� בעוה

 .)ברכות יז(אמי ' וכמו שאמרו רבנ� לר .ב"וזהו מעי� העוה, �יותר ממה שימצאו זקני� וישישי
אלא , "ב"קנה לו דברי תורה קנה לו חיי העוה"בבבא  )ב, אבות(ובארנוהו , "עולמ" תראה בחיי""

אלא בצדקת תורתו ומעשיו , שלא בא לכלל קורת רוח כזה מרוב שכלו והתבוננות שלו
במישרי� כל הימי� אשר הוא חי על פני בהיות בו לב טהור מוכ� ללכת , הטובי� שעשה

יש "שמטע� זה , יעקב' כדפרישית במשנתו של ר, ה"וזה גלוי וצפוי לפני המקו� ב .האדמה
נחשב למקו� , פ שעודנו נער ולא הרבה בכשרו� מעשי�"ולכ� אע ".קונה עולמו בשעה אחת

וכמו , ובבינה ויוסי� עליו מאור פני� בשכל, ונוחל נחלת שדי ממרומי�, ה כאילו עשה"ב
קרי ליה רבי  ו� הכיומש .'וגו "ל" שכל ובינה' א" ית� ה" )יב, א כב"ידה(שאמר דוד לשלמה בנו 

 .י שכל הנאצל עליו"אלא ע, לפי שכל מה שהוא משכיל ומבי� איננו חדשות מכח שכלו, יי� יש�
י ליה היכי קר, שלפעמי� שכל הנער בטבעו מבושל יותר משכל הזק� תי�דאי פירושא דמתני

דיי� , י ולמימר אי� המשל של" דומה לנמשל"ג אדרולפל וי ליהוה ?וסו� סו� חדש הוא "יש�"
 .פעמי� שהחדש טוב מ� היש� או דומה לו, מה שאי� כ� השכל, לעול� היש� טוב מ� החדש

, אלא בשכל נאצל שזכה אליו בישרת לבבו, דרבי לא מיירי בשכל הטבעי, אלא ודאי כדפירשתי
כ בשביל מעשיה� הטובי� שעשו "שבעליה� זוכי� לה� ג, "ב"רת רוח של עוהקו"דומיא ד

מליצה (כי , ומר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגי .יעקב' ז וכדפירשתי במשנתו של ר"בעוה

 .כ" נראה לי. "כ� כיי� הטוב הול" למישרי�יח" )י, ש ז"פ שה"ע
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   משנה כא
ר אֹוֵמר ּפָ י ֶאְלָעָזר ַהּקַ בֹוד מֹוִציִאין ֶאת ָהָאָדם ִמן , ַרּבִ ֲאָוה ְוַהּכָ ְנָאה ְוַהּתַ ַהּקִ

  : ָהעֹוָלם

וחת� רבינו  .האי תנא נמי אשמועינ� דלא המדרש עיקר אלא המעשה. "רבי אלעזר הקפר"
שנשנו המלמדי� טע� כל המשניות , משו� דמילי רברבי אשמועינ�, הקדוש במשנתו פרק זה

 .מקמי הכי וכדבעינ� למימר

  במה ה� גרועי� מכל שאר המדות הרעות . תאוה וכבוד, קנה

, ג שיש כמה מדות באד� שכל אחת מה� תוכל להוציא את האד� מ� העול�"אע. "הקנאה"
וכ� , "ר ושנאת הבריות מוציאי� את האד� מ� העול�"עי� הרע ויצה" )ב, אבות(וכדתנ� לעיל 

שינה של שחרית ויי� של צהרי� ושיחת הילדי� "ח ב� דוסא "ר )ג, אבות(י העצלה והבטלה כדתנ
לא נקיט מכולהו רק קנאה  .וכ� הגאוה והכעס וכיוצא, "מוציאי� את האד� מ� העול�' וכו

פ שמוציאי� את האד� "וכ� אע .משו� דאינ" אינ� שולטי� בכל עת בנפש, ותאוה וכבוד
שהמתגאה הול"  .וד� זמנו א� עדיי� לא יצאו לפועלז ק"ב אינ� מוציאי� אותו מ� העוה"מעוה

פ שבגאותו יתקוטט ע� בני אד� ויבא לידי "ואע, "ויעש פימה עלי כסל" )כז, איוב טו(ברו� לבב 
כל זמ� שלא בא לידי כ" אפשר שיחיה בגאותו כמה  .ולפעמי� יפול ביד שונאיו, שנאה ומריבה

פ שלפעמי� מדבר בכעסו "ואע, עסו הל" צערווכשיעבור כ, וכ� הכועס אינו רק לפרקי� .שני�
 .כל זמ� שלא בא לידי כ" אפשר שיארי" ימי�, דברי� או עושה מעשי� שיוציאוהו מ� העול�

א הקפר שה� מוציאי� את האד� מ� "לבר הנ" תלתא דחשיב ר, וכ� תמצא בכל מדה ומדה
אה מכלה גו� האד� כי הקנ .בי� שיעשה על פיה� מעשה בי� שיושב בטל, ב"ז ומ� העוה"העוה

 )יא, משלי יד(כמו שאמר שלמה בחכמתו , שכ� טבע מדת הקנאה לאכול בשר בעליו, ומקצר חייו
והוא המתאוה , וכ� התאוה ".ופותה תמית קנאה" )ב, איוב ח(ונאמר , "ורקב עצמות קנאה"

כי כשאינו משיג תאותו יכלה בשרו כל  .אוכל את בשרו, וחומד לדברי� רבי� שתחת השמש
לב וע�  התוחלת ממושכה מחל" )יב, משלי יג(ושלמה אמר  .היו� מכליו� עיני� ודאבו� נפש

משלי (ומ� הלב , לפי שהיא מחלת לב, למדנו שא� אינה באה דומה לע� מות ".חיי� תאוה באה

חיי בשרי� לב מרפא ורקב " )ל, ש� יד(אצל קנאה אמר , וכ� ראש הכתוב ".תוצאות חיי�" )כג, ד
, והוא הרוד� אחר כבוד, וכ� הכבוד .כי נוגעת ללב ויחלה ואי� עוד חיי בשרי�, "עצמות קנאה

 .אותו כחפצו �יצטער תמיד ויהיה לו לב רגז כשרואה שאינ� מכבדי, וחפ� שיכבדוהו בני אד�
תמיד כשרואה עצמו  ומצטער, וכל דבר קט� נחשב בעיניו לבזיו�, וכל מה שיקרה לו יכאיב לבו

שמתקנא בעושר חברו , וכל זה בדברי� המותרי�. במיעוט נכסי� ובמיעוט שאר המעלות
ואי� צרי" לומר  .ומבקש כבוד בהיתר, ומתאוה לדברי הרשות, ובחכמתו ובאשתו ובניו וכיוצא

ומבקש כבוד , ומתאוה לדברי� האסורי�, א� מקנא ברשעי� ובאנשי חמס להיות כמוה�
רק שלא , אלא אפילו בבעל תורה ומצות .בהא לא קא מיירי דלאו בשופטני עסיקו, באיסור

לא תועיל לו חכמתו ותורתו , ולא העביר שלשה אלה בני מות מלבו, תק� נפשו בחכמה
, כגו� שבקנאתו רוד� אחר חברו, ומעשיו הטובי� אי� צרי" לומר כשעושה מעשה כפי מדותיו

אלא אפילו  .רשע הוא]ד[דפשיטא , כבוד הוא חנ� ומרעולהשיג , ולהשיג תאותו עובר עבירות
כל אחת מה� בטבע מדתה מוציאה אותו מ� העול� הזה ומת בקוצר ימי� , יושב ובטל

שמחה ' תחת אשר לא עבד את ה" )מז, פ דברי� כח"ע(כ "דו� לעול� הבא גיונ, מתחלואי לבו
, יעסוק בתורה ויעמול בהכי א� הלב מלא רוח קנאה תאוה או כבוד אי אפשר ש ".ובטוב לב

 . ואי אפשר שיעשה מצות בשמחה וכתיקו�', ואי אפשר שיבי� ביראת ה

כי המקנא במה ירפא ובמה יכבה אש , ומלבד זה תדע כי שלשה אלו אי� לבעליו מה� תרופה
וכ� המקנא בגבורת  ?היעלה שמי� ויקח לעצמו חכמה ובינה כחכמת מי שקנא בו ?קנאתו

מאי� ימלא , וכ� בעל התאוה. והנה אי� תרופה למכתו, ו ובהצלחתובכבוד ,ביופיו ,חברו
וכ� הרוד� . "אי� אד� מת וחצי תאותו בידו" )לד, ר א"פ מדרש קוה"ע(ל "וכמו שאמרו ז ?תאותו
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ולכ� כל  ?ובמה יכריח רוח בני אד� שיכבדוהו .ואיננו בידו, אחר הכבוד והכבוד בורח ממנו
כמו , מה שאי� כ� שאר המדות הרעות שבעליה� מסתפקי� מה�. ימיה� רעי� ותחלואי�
ילעיג עליה� , וכשחבריו אינ� מודי� לו "?מי כמוני"ואומר בלבו , המתגאה שמח בגאותו

, וכ� השונא מסתפק בשנאתו ואינו מבקש דבר .וידבר עליה� דופי שה� פתאי� ולא יבינו ערכו
 )כא, איוב ד( )ולא בחכמה ימותו(אבל שלשה אלו מבקשי� ואינ� משיגי� , צאוכ� הכועס וכיו

הקנאי כל מה שרואה , ועוד כי שלש אלה מתעוררי� בלב בכל רגע. "]ימותו ולא בחכמה["
בעל הכבוד כל מי שפוגע מבקש ממנו  ;המתאוה כל מה שרואה מתאוה אליו ;מתקנא בו

, שאר המדות רעות שה� רק לפרקי� ובפרטי� כ"משא ".רגע בלי פגע"לכ� אי� לה�  .כבוד
ואפשר דהנ" תלתא דנקט רבי אליעזר ה� נגד שלש מעלות שחשב ב� זומא . חקור ותמצא
וחכ� הוא הלומד מכל אד� ואינו מתקנא בחכמת חברו  ".בור ועשיריחכ� ג", בראש הפרק

המלמדו  ואוהב חברו, וחפ� להיות צדיק' אלא מתקנא ביראת ה, להשפיל כבודו בקנאתו
בור היינו הכובש את יוג. אבל הקנאה מוציאה את האד� מ� העול� .והול" אצלו ולומד ממנו

, ועשיר היינו ה", אבל התאוה מוציאה את האד� מ� העול� .יצרו ואינו מתאוה לדברי העול�
, לא שמבקש מה� כבוד, היינו המכבד את הבריות "מכובד"ו .דהשגת העושר בכלל תאוה היא

והיינו נמי ה" דמכבד , היינו השמח בחלקו "עשיר"וכ�  .מוציאה את האד� מ� העול�כי הכבוד 
והעושר והכבוד " )יב, א כט"ידה(כדר" , לא שמבקש עושר למצוא על ידו הכבוד, את הבריות

שלפעמי�  .דאתרוייהו קאי, "איזהו מכובד"ו "בוריאיזהו ג"בי�  "עושר"ולהכי תני  ".מלפני"
ולפעמי� מפני הכבוד שיהיה שר , התאוה לאכול ולשתות ולהתענג האד� מבקש עושר מפני

כלומר תיקו� הנפש כפי , "לא המדרש עיקר אלא המעשה"ושפיר שמעינ� ד .ומושל ומכובד
תדע שהרי החכמה הגדולה שלמד אד� ותבונתו לא תעמודנה לו כל עוד שיש  .חכמת התורה

, ה אותו מ� העול� בלי חמדהכי כל אחת מה� מוציא, בלבו רוח קנאה תאוה או כבוד
 .ב"ומטרידתו מחיי עוה
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   משנה כב
ּלֹוִדים ָלמּות, הּוא ָהָיה אֹוֵמר ִתים ְלֵהָחיֹות, ַהּיִ ים ִלּדֹון, ְוַהּמֵ ֵליַדע ְלהֹוִדיַע . ְוַהַחּיִ

הּוא ֵאל ַדע ׂשֶ ִבין, הּוא ַהּבֹוֵרא, הּוא ַהּיֹוֵצר, ּוְלִהּוָ ן, הּוא ַהּמֵ ּיָ , ֵעדהּוא , הּוא ַהּדַ
ין ַעל ּדִ רּוְך הּוא. ְוהּוא ָעִתיד ָלדּון, הּוא ּבַ ְכָחה , ּבָ ֵאין ְלָפָניו לא ַעְוָלה ְולא ׂשִ ׂשֶ

ח ׂשֹוַחד ֹוא ָפִנים ְולא ִמּקַ ּלוֹ , ְולא ַמׂשּ ַהּכל ׂשֶ ּבֹון. ׂשֶ ַהּכל ְלִפי ַהֶחׂשְ ְוַאל . ְוַדע ׂשֶ
ית ָמנֹוס ָלךְ  אֹול ּבֵ ַהׁשְּ ה נֹוָצר, ַיְבִטיֲחָך ִיְצֶרָך ׂשֶ ְרֲחָך ַאּתָ ַעל ּכָ ְרֲחָך (, ׂשֶ ְוַעל ּכָ

ה נֹוָלד ה ַחי ,)ַאּתָ ְרֲחָך ַאּתָ ה ֵמת, ְוַעל ּכָ ה ָעִתיד , ְוַעל ָכְרֲחָך ַאּתָ ְרֲחָך ַאּתָ ְוַעל ּכָ
רּוְך הּוא דֹוׂש ּבָ ָלִכים ַהּקָ ּבֹון ִלְפֵני ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ ין ְוֶחׂשְ ן ּדִ   : ִלּתֵ

ולדה תהוציא מה� ה, אחר שזכר שלש המדות הרעות הטורדות את האד�. "הוא היה אומר"
לפי שברור לכל אד� כי כל אחת משלש אלה תעשה  .וכ" היה אומר, היקרה הנזכרת במשנה זו

וידע שאי אפשר שנברא בעבור , זאת ישיב האד� על לבו .לו רעה גדולה ויורדת עמו עד לחייו
אפילו הול" , � עדות נאמנה כי רעתו רבה עליוכי תכונת לבו ומצבו מעידי, ז"חיי העוה

ג� הוא , ואינו מונע נפשו מכל אשר יתאוה, ופורק מעליו עול תורה ומצוה, בשרירות לבבו
בעבור שנטועי� בו שלשה הכחות שזכר במשנה  .אי� חייו חיי� ואי� קורת רוחו כלו�

ובאש קנאתו , בה�כי תמיד יראה לעומתו סגולות שיתקנא  ?ומי יעמוד לפניה�, שלפניה
ועל זאת , וכ� כל עת יראה דברי� שיתאוה לה� יבקש אות� ולא ימצא�. יאכל את בשרו

ואי" אפשר שהנכבד מכל  .והיא רחוקה ממנו, וכ� כל רגע יבקש כבוד וגדולה. תאבל נפשו
תהיה תכונתו אויב לו ומבקש , הנברא בצל� אלהי� ובדמותו, אשר בעול� התחתו� הזה

ולא , אמר ויהי האד� על דר" זה שלא ינצל מצרתו, האל הטוב אשר יוכל כלואיככה  ?רעתו
צרי" , כי א� יצדק ויעביר קנאה ותאוה וכבוד מלבו ?ימלט נפשו מכ� האויב היושב בקרבו

במיעוט שינה " )ו, אבות(וכדתנ� , ל�ולמשול על רוחו ולמנוע מנפשו התאוות והתענוגי� כ
וא�  ".אוי לי מיצרי" ).ברכות סא(ל "וכאמר� ז, ר קשהוהדב ".במיעוט שיחה במיעוט תענוג

, ותמיתהו תאותו, תענהו קנאתו, "אכול ושתה ורדו� אחרי ההבל ,חדאי נפשאי"יאמר 
והנה הוא גדר מזה וגדר  .עד שיוציאוהו מ� העול� בנפש מרה ולא אכל בטובה, וימררהו כבודו

והתאוה והכבוד מוציאי� את האד� מ� הקנאה "אליעזר ' ועל כ� בחכמה גדולה הקדי� ר. מזה
לפי שכל עיקר משנתו  .ולא זכר מעשה העבירות והקלו� שהעובר עליה� דמו בראשו, "העול�

והודיע� כי  .מה ותענוגות בני אד�יורודפי ז, להוכיח את הפושעי� הנלוזי� מ� התורה
אי� מציל ו, בורי� הללו הנלחמי� עמה� בחדרי לבב�ישלות� תאבד� ויפלו ביד שלשה הג

, ז"אי� זה אלא שאי� תכלית האד� וסו� טובתו בעוה .במשנתו הראשונה תיוכדפירש, מיד�
ז "ולא נברא העוה ".ז"ב מכל חיי העוה"ויפה שעה אחת של קורת רוח בעוה"יעקב ' וכדתני ר

כדי שיזכה עצמו כשיתגבר עליה� וינחל , ולכ� נטועי� באד� התאוות והחמדות, אלא למעשה
 .וכדאפרש' וכו "הילודי� למות"ועל זה שנה , הבאחיי עול� 

  מיתתו של האד� היא תקנתו

ומשו� הכי , כי סופ� למות, המות כרו" בעקב�, כל הילודי� מאב וא�. "הילודים למות"
כולל ג� החיי�  "חיי�"משו� ד ".והמתי� להחיות"כדתני סיפא  "החיי� למות"לא תני 

פרק , דיבורא דנדבה" תורת כהני�(" כדאמרינ� במדרש, דוה� עומדי� לע, העליוני� כמו המלאכי�

אבל  ".אפילו המלאכי� שחייה� חיי עול� אינ� רואות את הכבוד", "וחי] לא יראני האד�"[ )'ב
, "כל הב� הילוד" )כב, שמות א(כמו , שה� נולדי� מזרע אב וא�, הילודי� היינו אד� ובהמה

כי , ומיתת� היא תקנת�, ואלה בני אד� הילודי� עומדי� למות ".אד� ילוד אשה" )א, איוב יד(
וכמעט אי אפשר שיצדק האד� בכל , מיו� שחטא האב הראשו� נתקלקל תבנית לב האד�

ואל תבוא " )ב, תהלי� קמג(כדר" שאמר המשורר החסיד  .שלא ישאר בלבו רוש� היצר, דרכיו
גזר המות על זרע האד� שישוב העפר  ובעבור כ� ".במשפט את עבד" כי לא יצדק לפני" כל חי
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ותהיה נפשו צרורה בצרור החיי� עד . והרוח תשוב אל האלהי� אשר נתנה, על האר� כשהיה
כי המליצה , "הילודי� למות"תני נמי , ולפי שהנפש נשארת במותו. בוא עת העול� הבא

 .ילודה לא הנשמה שאינה, וזהו הגו� והוא המת, הזאת כוללת לבד הדבר הילוד מאב וא�
לא היה המאמר מתוק� , "החיי� למות"ואי הוי תני  .אבל היא נפוחה בו ממרומי� ואינה מתה

 .כי החיי� כולל ג� נפש החיה, כראוי

, ה להחיות המתי�"כי עתיד הקב, זהו העיקר הגדול ועמוד התורה כולה. "והמתים להחיות"
כי יוסי� בכל הדברי� כחות ". תכו� תבל בל תמוט" )א, תהלי� צג(ואז , ולחדש עולמו לטובה

, ה� בגופות ה� בנשמות, וכ� בכל יצוריו ההולכי� באר�, ה� בשמי� ה� באר�, חדשי� נפלאי�
ומאז בהכינו . ואלה הכחות גנוזי� באוצרותיו יתבר", עד שיהיו נערכי� כל הדברי� זה ע� זה

כי כאשר " )כב, שעיה סוי(כמו שכתוב , כי זהו תכלית העול� ותקות כל חי, מעשיו נעשו ג� המה
השמי� החדשי� והאר� החדשה אשר אני עושה עומדי� לפני תמיד כ� יעמוד זרעכ� 

אשר אעשה לא נאמר אלא אשר " )רמז תקיב, ישעיה סו, ילקוט שמעוני(ל "ואמרו רבותינו ז". ושמכ�
מלמד שג� השמי� החדשי� והאר� החדשה עשויי� ועומדי� מששת ימי , אני עושה

עי� לא ראתה " )ג, ישעיה סד(שנאמר עליה� , ואצלנו כול� ה� נפלאות ותעלומות". בראשית
. כי גדול אדונינו ורב כח, וכבוא מועד יגלו ויראו פתאו�, "אלהי� זולת" יעשה למחכה לו

" לחיות"ולא תני , "והמתי� להחיות"ועלה תני , וזוהי הפליאה העצומה האחרונה שאי� כמוה
אבל החיי� , שהמיתה טבעית לכל ילוד ה� אד� ה� בהמה". תהילודי� למו"כדתני רישא 
, אלא ביד עושה פלא תחיינה העצמות היבשות, אינ� טבעיי� לגו� המת וכלה, ב"השניי� לעוה

וג� מה� יש קצת� , ולכ� אי� התחיה כוללת לכל המתי� זולתי לבני אד�". להחיות"והיינו 
וכל מה ". ב ואי� עומדי� בדי�"אי� לה� חלק לעוהדור המבול " :)סנהדרי� קז(וכדתנ� , שלא יעמדו

כל הנביאי� לא נתנבאו " .)סנהדרי� צט(ל "וכאמר� ז, שנוכל לדבר בזה ה� דברי אומד הדעת
ולכ� מה שכתב בעני� זה . 'וגו" ב עי� לא ראתה אלהי� זולת""אלא לימות המשיח אבל לעוה

שריש בענינו הרב רבי יצחק ומה שה"] והדיעות[האמונות "ל בספר "הגאו� רב סעדיה ז
אינ� (אבל , ה� דברי ח� ושכל טוב, "]נחלת אבות"בספרו [ל בפירושו למשנה זו "אברבנאל ז

לבד מצאתי . ולכ� לא אעתיק דבריה� הרבי�, לפירוש דברי התנא] אי� צריכי� לה�[ )צריכי�
� הבית השני שהיה כמו מאה שנה קוד� חורב] פילו�[כתוב מועתק מספר ידידיה האלכסנדרוני 

עוד כל ימי האר� זרע וקציר וקר וח� וקי� וחור� ויו� ולילה " )כב, בראשית ח(שבפירוש פסוק 
והיה , עד אזכור את יושבי תבל ויכלו העתי�: "הוסי� כדר" המשוררי� ואמר" לא ישבותו

ואת השוכבי� אקי� מ� . אז יגיה האור ויסור הערפל ואחיה המתי�, כאשר יתמו שנות עול�
, ואשל� לכל אד� כמעשיו וכעלילותיו. והשאול והאבדו� ישיבו מה שהפקד אצל�, פרהע

והאר� לא תחדל . המות יכלה והשאול יבלו� פיהו. ואשפוט הנפש והבשר וינוח העול�
והיתה אר� . בי לא יבוש] מצטדק[ )מצתדק(וכל . ולא תהיה עקרה ליושבי� בה, מעשות פרי

עוד "ואפשר שבאמת רמז הכתוב באומרו . לו ה� דבריוא". אחרת ושמי� חדשי� למשכ� נצח
ולא " )כא, בראשית ח(כי סו� מקרא שלפניו ', ולא סת� לומר זרע וקציר וגו, "כל ימי האר�

כי זרע "ואחריו היה לו לומר , דמשמע לעול�, "אוסי� עוד להכות את כל חי כאשר עשיתי
ולהוציא מדעתנו שלא  .משמעותו לא יחדלו לעול� "לא ישבותו"ו ".לא ישבותו' וקציר וגו

על כ� הוסי� לבאר שהמנהגי� האלה לא , נחשוב שיהיה העול� נוהג תמיד כאשר הוא עתה
ואחרי הימי� האלו יהיו  .ז"והוא העוה, ה על עולמו"ב 'ינהגו אלא כל הימי� אשר גזר ה

עוד כל ימי "ולכ� אמר  .ה את עולמו ויעשה אותות לטובה"ב 'כי יחדש ה, מנהגי� אחרי�
ולכ� כתבתיו , דוש העול�יוזהו באמת רמז גדול לח .להוציא הימי� הבאי� אחרי כ�, "האר�

 .פה

  שכר ועונש לעול� הבא ויו� הדי�

וזהו היו� הגדול והנורא שדברו  .ה להחיות יעמדו לדי�"אות� שעתיד הקב. "והחיים לידון"
על היו� ההוא  .בקו� אלהי� לשפוט את האר� )ט, חצ; יג, תהלי� צו(עליו הנביאי� בנבואותיה� 

ועתה ', עבוד אלהי� ומה בצע כי שמרנו משמרתו וגו אשו" )יח(יד, מלאכי ג(אמרו אות� שאמרו 



ן   ו נ ב ל ן  י  339  י

והיו לי ליו� אשר אני עושה ' איש אל רעהו וגו' אז נדברו יראי ה .'אנחנו מאשרי� זדי� וגו
� צדיק לרשע בי� עובד אלהי� לאשר לא ושבת� וראית� מה בי .'סגולה וחמלתי עליה� וגו

בשלו� ושבתי " )לא, בראשית כח(כמו  "ושבת�"ומלת . כלומר תשובו מקברותיכ� ותחיו ".עבדו
תהלי� (כ פירוש תפלת דוד "וזה אצלי ג, ואז תראו בעיניכ� מה בי� צדיק לרשע ".אל בית אבי

לאור" ' ושבתי בבית ה" :ואחריו .וזהו בעול� הזה, "א" טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי" )ו, כג
ליו�  :)קידושי� לט(" לאור" ימי�"ליו� התחיה וזהו ', כלומר אשוב פע� שניה בבית ה, "ימי�

כי הנה היו� בא בוער כתנור והיו כל זדי� וכל עושי " )כ(יט, מלאכי ג(ואמר ש�  ".לו ארו"ושכ"
 .'וגו "צדקה ומרפא בכנפיה וזרחה לכ� יראי שמי שמש .'רשעה קש ולהט אות� היו� הבא וגו

ותני תנא דיד� והחיי� לדו� ולא כללינהו . ופירש שכר הצדיקי� ופרעו� הרשעי� בעת ההיא
לאפוקי  ,דוני�ימשו� דאשמועינ� שהעומדי� בתחיה ה� נ, "דו�יוהמתי� להחיות ול"בחד בבא 

ב ולא "ה� חלק לעוהדור המבול אי� ל" :)סנהדרי� קז(וכדתנ� . קצת� שאינ� עומדי� אינ� נידוני�
, דוני�יהוי אמינא קצת� חיי� וקצת� אינ� חיי� נ, "דו�יוהמתי� להחיות ול"ואי תני ". נידוני�

 . דוני�ישהעומדי� ה� ה� הנ, "דו�יהחיי� ל"ל "קמ

והמאמי� בתחית . ע לדרגת ישראל"אבל יש הבדל גדול בי� דרגת אוה. ג� אומות העול� באי� ליו� הדי�
  התורה כולה המתי� יאמי� בכל

וכאמר� , מטוב עד רע ,כי ש� די� ומשפט על כל נעל�, כ מכלל התעלומות"והמשפט הזה ג
שאפילו שיחה קלה שבי� איש לאשתו מגידי� לו לאד� , "מגיד לאד� מה שיחו" :)'חגיגה ה(ל "ז

כי נורא הוא  ".יו� הגדול והנורא" )כג, מלאכי ג(ולכ� נקרא בספרי הנביאי�  .ביו� הדי� הגדול
ל "י ז"ופירש', וכו "שלש כתות ליו� הדי� אחת של רשעי� גמורי�" :)ז"ה ט"ר( עליו שנינו, מאד

ליו� ] "ושמא כוונת המחבר לאחר מ� הראשוני�. י"ע כי אי� סגנו� זה ברש"צ: אמר המגיה[
בכלל והנה . ]ל"עכ[ הגדול והנורא' הוא שכתוב עליו יו� ה ,יו� מועד הוא לדו� הכל "הדי�

וכאמרו , ואלו יהיו חייבי� בדי�, כי אלו יהיו זכאי� בדינ� לקבל שכר טוב, דו� טוב ורעיל
כי ידי� תבל , וכ� כולל כל באי עול�. "אלה לחיי עול� ואלה לחרפות לדראו� עול�" )ב, דניאל יב(

קצת� לקבל שכר , ויעמדו מכל הגויי� ומכל הלאומי� בתחיה .מי� במישרי�ובצדק ולא
ואלה לקבל  .ב"ע יש לה� חלק לעוה"אוה ]חסידי[ )צדיקי( )יא"ח ה"פ, מלכי�' הל, �"רמב(רינ� וכדאמ

פושעי ישראל "גבי שלש כתות ליו� הדי� אמרינ� הת�  .)יז(אש השנה דהא בברייתא דר, עונש
ורוח מפזרת� ' ב חדש גופ� כלה וכו"לאחר י' � בגופ� יורדי� לגיהנ� וכו"ופושעי עכו, בגופ�

אמר רב קרקפתא  ?ומפרש תלמודא פושעי ישראל בגופ� מאי ניהו ".ות רגלי הצדיקי�תחת כפ
, אלמא דמדמי להו לעני� הדי�, � בגופ� אמר רב בעבירה"פושעי עכו .דלא מנח תפילי�

יעקב ' ופרישית לעיל במשנתו של ר .ב חדש רוח מפזרת� תחת כפות רגלי הצדיקי�"ושלאחר י
ל דישראל הוי "וקמ .שהצדיקי� יתפללו עליה�] ג"ו� רמז תקצס, מלאכי, פ ילקוט שמעוני"ע[

דו� כשעובר י� נ"ועכו .כמו תפילי�, פושע כשעובר על אחת מ� המצות שנצטוו עליה� ישראל
  ..)ה יז"בר, תוספות( שהיא עריות, "עבירה"כמו , באחת משבע מצות שלה�

עד ' וכ� כולה מתני. "בצל�חביב אד� שנברא "כההיא ד, ולכ� משנתנו לכל באי עול� אתמר
ופשיטא . וכדבעינ� למימר, ל� לדעתווכל מה ששנוי בה מוטל על כ, סופה לכל באי עול� היא

ז "כמו שנבדלו ישראל בעוה .ע"ב לחלק� של צדיקי אוה"שיש הבדל גדול בי� חלק ישראל לעוה
דעת לה� שנת� בה יתירה נויח" )ג, אבות(וכדפירשתי בבבא , ה� בקיו� המצות ה� בשכר�, מה�

אתה  �שאי" )ב, אבות(וכדתנ� , וכל זה תעלומה מה הוא ".לה� כלי חמדה שבו נברא העול�
 ).עה ב"ב(וכדאמרינ� , שהרי בישראל עצמו יש הבדל בי� זה לזה, "יודע מת� שכר� של מצות

ושטוב  ,בשכר ועונש ,והמאמי� בתחיה יאמי� בכל התורה. "פתו של חברוושכל אחד נכוה מח"
וכמו ששנה רבי  .ה בצדק ובמשפט ומישרי�"ושכל מדותיו של הקב, יקי� ורע לרשעי�לצד

כלומר , "והמתי� להחיות"והיינו דתני  ".והכל מתוק� לסעודה" )ג, אבות(עקיבא במשנתו 
ולהשיב רוח� אל גופ� כדי שיקבלו הגו� והנפש יחד חלק� , ה עתיד להחיות המתי�"הקב

כי א� היתה , "קרלא המדרש עי"ויוצא מזה כי . ז"בעוה בחיי� בעבור המעשה שעשו שניה�
אבל בעבור  .לא יהיה לגו� חלק בזה, יו ויתבונ� בסודולוהדת האד� לבד שידע את איל

הכתובי� בתורה ולהשתמר מהסתת היצר  צוות עשהלעבדו במ, שהעיקר הוא המעשה
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� "חכמת שלמה"ר ובספ. מ� הראוי שיקבל תמורתו שכר טוב בגו� ובנפש, ולהתיש כח הגו
ולא , שהעתקנו כתובי� דברי� יקרי� על עני� התחיה ועל עני� יו� הדי� הגדול והנורא

 .לפירוש המשנה �אעתיק� פה לפי שאינ� צריכי

ולדעתי אחר שהזכיר . בי� נכתבו על המליצות הללורפירושי� . "ודעולידע להודיע ולה"
ועל ידו יגיע האד� , וזהו תחיית המתי�, להובו התורה והמצוה כ �העיקר הגדול הזה שתלויי

ועל ידו תתיישב , שלא יהיה לחרפה ולדראו� לעיני כל בשר ביו� הדי�, להשגיח על מעשיו
וכיוצא  "צדיק ורע לו רשע וטוב לו"דעתו שלא יתבלבל מטענות הכסילי� שטועני� בעני� 

חזר ושנה ] אחר כ"[ .אשיתוומאחרית דבר יוב� ר, ויבי� כי שני העולמי� קשורי� זה בזה .בזה
אלא , אי� צרי" לומר ישראל מקבלי התורה, דעות טהורות שחייבי� כל בני אד� לדעת אות�

ויעבור בזדו� על דרכי החיי� , ומי שחולק על דבר מה� הורס וחומס נפשו, ל�והעמי� כ
שר ושאי אפ, וכל מה שמנה אינ� מדרכי החכמה שצריכי� קבלה איש מפי איש .שנצטוה עליו

אליעזר ב� ' אליעזר ב� עזריה ובמשנת ר' וכדפירשתי במשנתו של ר, להוציא� בבינה ובדעת
לידע "תני  ו� הכיומש, שאי� בה� במציאות שתי דרכי�, ל� דברי דעת ה�ואלא כ, חסמא

, א כח"ידה(כדר" , כלומר כל הדברי� שאזכור חייב האד� לידע בידיעה ברורה, "ודעולהודיע ולה

 . 'וגו "ועובדהו י אבי"והה בני דע את אלועתה שלמ" )ט

  הגדרת�, דעת ובינה

מונחי� על ארבעה  "דעת"שלשונות של , "א� אי� דעת אי� בינה"בבבא  )ג, אבות(וכבר פירשנו 
על הנודע במושכלות הראשונות  :'הב .י החושי�"על הדברי� הנודעי� ע :'הא .דברי�

 .על הנודע בדעת אלהי� :'הד ].הוכחה הגיונית[ י מופת"על הנודע ע :'הג .הנטועות בכל אד�
והתולדות דומות , הידיעות אחת אל אחת ומוציאה מה� תולדות ]את[ היא המרכבת "בינה"וה

ג� מי שאי� בו כח בינה  .האמיתיות הויש בכח כל אד� לדעת אל .לאבות ונאמני� כמוה�
לדעת� יוכל ללמד� מפי  הנה א� חפ�, גדולה להרכיב ידיעותיו להפיק מה� תולדות מדעתו

אלא שרבי� מבני  .כי הוא יבינהו סדר הרכבת הידיעות והפקת התולדות מה�, איש תבונות
לפי שמשתקעי� , ואינ� זוכרי� כלל המושכלות הראשונות, אד� אינ� נותני� לב עליה�

וסמ" ', גוו "לא יביטו' ואת פעל ה' והיה כנור ונבל וגו" )יג(יב, הישעיה (וכעני� , בתאוות העול�
  ".גלה עמי מבלי דעת"לכ� 

  י עדותהחושי�"וע] הוכחות שכליות[י הופעת מופתי� "ע, שני אופני ידיעת האמת

הדעות הנטועות  ]את[ ומכחישי� בטענות שוא, ויש רעי� מה� המתקוממי� על דעת�
ואמר  ,)ג, אבות( א המודעי במשנתו"וכהנהו דתני ר, "הנבוני� נגד פניה�"וה� כת , בנפשותיה�

וכ� אמרנו שהידיעות העמוקות בכל חכמה שיצאו בכח . "ב"אי� לה� חלק לעוה"עליה� ש
ג� ה� שבי� להיות , הבינה מ� המושכלות הראשונות וידיעת החושי� או בדעת אלהי�

קצת� , והנה כל הדעות שזכר במשנה זו. כי ה� ברורי� ונאמני� כאבותיה� שהולידו�, "דעת"
וכמו שהאריכו החוקרי� מכל , וקצת� תולדות שניות ושלישיות, כמו מושכלות ראשונות

אלא לפרש מה שחייב , ותנא דיד� לא נחית להא .העמי� בספריה� שחברו על הידיעות האלו
ועל ההסתכלות להוציא דבר מדבר אמר , כל אד� להתבונ� עליו ולדעתו בידיעה ברורה

א� זכה , "להודיע"וכ� . "ומבי� מדעתוכ היה חכ� "אא" ):חגיגה יא(כאותה ששנינו , "לידע"
חייב להודיע� לבני אד� וללמד� בארח דעת לקבוע ג� , לשכל טוב לעמוד עליה� מדעתו

רק השמר ל" ושמור נפש" מאד פ� " )ט, דברי� ד(ועל שתי אלה אמרה תורה  .בלב� הדעות הללו
. "לבני" ולבני בני" תשכח את הדברי� אשר ראו עיני" ופ� יסורו מלבב" כל ימי חיי" והודעת�

כל השוכח דבר אחד ממשנתו מעלה עליו הכתוב "ר ינאי "דוסתאי ב' ג למד ממנו ר"ג דבפ"ואע
פשט המקרא על מיני  כל מקו�מ ;והיינו גופי הלכות וכדפירשתי הת�, "כאילו מתחייב בנפשו

תי� כי נעשו לה� מופ, בידיעת המופת] א[כי ישראל ידעו הכל  .א הקפר"הידיעות ששנה ר
שהוא "ה "כמו שביאר המחבר להל� בד, לכאורה כוונת המחבר להוכחות שכליות[ גדולי�

ועל  .)לג, דברי� ד( בידיעות החוש כי שמעו קול אלהי� חיי� מדבר מתו" האש] ב[ג�  "].האל
ועל הידיעות המושכלות והבינה . "פ� תשכח את הדברי� אשר ראו עיני""הידיעות הללו אמר 
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 "לידע"וזהו . על השכל והבינה כדפירשתי בכמה דוכתי "לב"כי מלת , "מלבב" ופ� יסורו"אמר 
  .השנוי פה "להודיע"וזהו , "והודעת� לבני" ולבני בני""ואחר כ" אמר . שאמרה משנתנו

חייב ללכת אל חכמי� מביני מדע לשמוע מפיה� , א� אי� האד� מבי� מדעתו, "ודעולה"וכ� 
וכל . י אחרי�"בנפעל שהוא ע, "להוודע"והיינו . אלו בלבועד שיתבררו העקרי� ה, אמרי דעת

הוא האלהי� בשמי� ממעל ' וידעת היו� והשבות אל לבב" כי ה" )לט, דברי� ד(זה נכלל במצות 
נות האלה אלא יאינ� יכולי� לדעת הפ שאר העמי�כי לפי ש ".ועל האר� מתחת אי� עוד

ונוס� , הבינה המוציאה דבר מדבר ובפעולת, י המושכלות הנטועות בה�"קול הדעת עיבש
קול אלהי� "כי שמעו  ,וג� בידיעת החוש, י מופתי הנפלאות"עליה� ישראל שנודע לה� הכל ע

כאשר שמעת ' השמע ע� קול אלהי� וגו" )לה(לג, דברי� ד(וכאמרו , "חיי� מדבר מתו" האש
ואל זה , "יכ�והאל' ככל אשר עשה לכ� ה' או הנסה אלהי� לבוא לקחת לו גוי וגו, אתה ויחי

� בחוש גכלומר הנה הרא" כל אלה לדעת ', וגו "הוא האלהי�' אתה הראית לדעת כי ה"סמ" 
כלומר לצר� ידיעה לידיעה , ולהשיב אל לבב", ולכ� חייב אתה לדעת דעת אלהי�, ובמופת

 .'וגו' ולהתבונ� היטב לדעת כי ה

  )ולהוא כל יכ' ה(לבי� שאר שמות הקודש " אל"ההבדל בי� ש� 

ולהודיע , פירושי קא מפרש מה ה� הדברי� שחייב אד� לדעת מדעתו. "שהוא אל"
פירוש הש� הנכבד והנורא הנודע למשה  ".שהוא אל" ,האחד .ולהוודע מרבותיו, לתלמידיו

אותיות המורה על המציאות העליו� הנעל� והמופלא מכל ' והוא ש� ב� ד, ה בנבואה"רבינו ע
והיכולת הזה הוא לו , בכל דבר לתי בעל תכליתלו היכולת הב, להוא לבדו א, מחשבה ורעיו�

כי , אל בגדולה .והמחשבה לחשוב, והאז� לשמוע, כל מה שהפה יכול לדבר, לבדו בכל הדרכי�
אל ברחמי� ובחנינה בחסד ובאמת בחכמה , אל בנוראות, אל בגבורה, אי� חקר לגדולתו

כמו ש� , דל הש� הזה מכל שאר שמות הקדשכי נב, "אל"ולכ� הזכיר ש� . ובתבונה ובנפלאות
כמו , כי הוא לבדו סמו" לכל השמות ולכל התוארי�, אות(ש� צב, ני(ש� אד, ש� שדי, אלהי�

, ה למשה מדות הרחמי�"וכשלמד הקב ".אל אלהי הרוחות", "אל קנא", "אל שדי", "אל עליו�"
אל רחו� "ואמר , "אל"הזכיר מיד ש� , אחר שהזכיר ש� העצ� הנשגב מכל הרהור מחשבה

אי� , הוא האל בעל היכולת בכל דבר, כלומר הש� הנכבד והנורא הזה', וגו "וחנו� אר" אפי�
, וכ� אל רב חסד, הוא אל חנו�, הוא אל רחו� .ולכ� אי� מעצור לפניו להושיע, חקר למעשיו
, שה נפלאותוכ� הוא האל העו, ולהשפיל גאי�, להכניע זדי�, הוא אל קנא ונוק�, וכ� בכל דבר

, "'מי כמכה באלי� ה" )יא, שמות טו(ובתורה כתוב , "אתה האל עושה פלא" )טו, תהלי� עז(כאמרו 
ואינ� יכולי� לשנות דבר , ל� אינ� עושי� רק כפי הכח שמסרת ביד�וכלומר האלי� כ

 "מי כמכה נאדר בקדש" )ש�(וכאמרו , כי בקדש דרכ", אבל אתה האל עושה פלא .ולעשות פלא
לא תמצאנו בשו� מקו� , ל�וולפי שהש� הזה כולל הגדולות והנוראות כ. עושה פלא 'וגו

ואי� כ� ש�  .נזכר לגנאי ובדר" הלעג )י, תהלי� פא(ועל זולתו , ה"ב 'כתוב סת� זולתי על ה
כי אי� אלהי� אלא , "אלהי� לא תקלל" )כז, כב שמות(כמו , שנכתב ג� על בני אד� "אלהי�"

לתי בעל ומורה על כחו הב, שמו' מיוחס לבד ליוצר הכל ית "אל"ש� ולפי ש. דיי� ושופט
 ".פנו אלי והושעו כל אפסי אר� כי אני אל ואי� עוד" )כב, שעיה מהי(אמר , בכל דבר ודבר תכלית

ותשועת , נה הגדולה הזאתיל� צריכי� לדעת הפוכ, לפי שכל אפסי אר� הגויי� והלאומי�
, כי האל הגדול הזה נוהג אות� בקדש, ונבדלו מה� ישראל בעני� ההנהגה .ל� מידו היאוכ

י ישראל והכי אל, "ויקרא לו אל אלהי ישראל" )כ, בראשית לג(ועל זה אמר , ועושה לה� נפלאות
וכמו שאמרנו שעל , י ישראלוהכ אל"והאל היכול כל הוא ג, מורה על ההנהגה הנפלאה הזאת

. "גאלת בזרוע עמ" בני יעקב ויוס� סלה', תה האל עושה פלא וגוא" )טז( טו, תהלי� עז(זה אמר 
שהיא ידיעת אמתו , כל בני אד� לדעת זאת �שחייבי, "שהוא אל"אליעזר ' והיינו דתני ר

אבל . ושאי� חקר לגדולתו ולרוממותו, ושהוא לבדו כל יכול יחיד ומיוחד והכל מאתו, ר"יתב
אמיני� באלהי� אחרי� ואומרי� הרבה וקצת� מ, הכופרי� קצת� מכחישי אלוה ממעל

ורשעי� , כי יראו אפס עצור ועזוב, ו מהושיע"וקצת� מאמיני� כי קצרה ידו ח, רשויות
. "דו�יהילודי� למות והמתי� להחיות והחיי� ל"ולכ� הקדי� . ה וצדיקי� למטהללמע
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ושלא קצרה  ,לשפוט תבל וצאצאיה' כי יודע כי עוד יו� לה, והמאמי� זאת שוב אי� לבו נוקפו
עברו , לבדו' בלתי לה, אבל בגזרת חכמתו העליונה שאיננה נודעת לשו� נוצר .ידו מהושיע

, בר"וכשיבוא עת וזמ� הגזור לפניו ית, מועד ומועדי� שגזר לבלתי הראות ידו הגדולה בעול�
ה לבדו אלהי� עליו� "ב 'וידעו כל יושבי תבל כי ה, אז תראה ותגלה מלכותו בכל העול� כלו

וביותר מפורש , וכל הנביאי� העידו על זה בספריה�. אי� עוד מלבדו, ובעל היכולת המוחלט
 )לט(דברי� לב(אמר , עמו ועל עבדיו יתנח� באחרית הימי�' ה כשהודיע שידי� ה"בתורת משה ע

אבל כשיבא ק� , כלומר עד כה דברת� עתק ".ראו עתה כי אני אני הוא ואי� אלהי� עמדי"
כי , אני עושה עד עול�, כאשר עשיתי נפלאות לבדי בימי קד�, כי אני אני הואהגזור אז תראו 

אני אמית " )לט, דברי� לב(ואמר . ושאני אחד אמת, לא תשתנה לתי בעל תכליתיכלתי הב
קול דעת יוכל האמונות האלו מתבררי� בש. "ואחיה מחצתי ואני ארפא ואי� מידי מציל

קצת�  .שניות ושלישיות מ� המושכלות הראשונות ובמופתי בינתו המולידה תולדות, האד�
וקצת� מ� המושכלות , הרואה תבנית העול� והשמי� וכל צאצאיה�, לקוחות מ� החוש

וספרי� רבי� כתבו חכמי ישראל , ]שלנו לפרקי אבות[ אבל אי� זה מעני� הפירוש .הנפשיות
כי מקור�  ," באר�שתה מי� מתו]ת[, בשכל ובדעת להוכיח במישור העיקרי� הגדולי� האלו

הלא תדעו הלא תשמעו הלא הוגד " )כו(כא, מישעיה (כמו , ג� בדברי הנביאי� כתוב הדבר. ברו"
היושב על חוג האר� ויושביה כחגבי� הנוטה כדוק  .מראש לכ� הלא הבינו� מוסדות האר�

ופירוש רחב יש . 'וגו "שאו מרו� עיניכ� וראו מי ברא אלה' � כאהל לשבת וגוחשמי� וימת
לא כ� במקו� הזה כי לא באתי אלא לפרש דברי , "רוח ח�"בארתי בספר . לי בפרשה זאת

 .המשנה

  
  
  

  ההבדל בי� הלשונות, בריאה יצירה

בור והנורא יכי האל הגדול הג, וכ� צרי" האד� לדעת, פירוש. "הוא היוצר הוא הבורא"
השמי� וצאצאיה� , והוא הבורא כל הגופות, הוא היוצר צורות העליוני� והתחתוני�, הזה

ה צר העולמות העליוני� ומלאכיו ומשרתיו עושי רצונו והנשמות "כי הוא ב .והאר� וצאצאיה
כמו בריאת השמי� והמאורות והאר� , ג� ברא כל הדברי� מאי� ונת� בה� הצורות, והרוחות

ודע כי דעות . כיוצאוהימי� ותניניה� והעו� והחיה והבהמה וכל הרמש והאד� והצמחי� ו
ל "� ז"כי הרמב ".יצירה"והנחת לשו�  "בריאה"ל על הנחת לשו� "רבות תראה לקדמוני� ז

ל "ע ז"וראב. יורה על המצאת יש מאי� "בריאה"יאמי� כי לבד לשו�  )ב סו� פרק ל"ח, מורה נבוכי�(
ואלה , "ויברא אלהי� את האד�", "ויברא אלהי� את התניני� הגדולי�"טע� על זה מכתוב 

פע� נופל על , ל בשרשיו כתב שלשו� בריאה"ק ז"ואול� רד. נבראו יש מיש מ� היסודות
 )יז, שופטי� ג(כמו , וכ� נופל על השומ� והיופי, "בראשית ברא אלהי�"המצאת יש מאי� כמו 

ר "ב בי אברה�ולדעת הנשיא ר. "בריאות וטובות" )ה, בראשית מא( וכ�, "מאד ועגלו� איש בריא"
יצירה "והוצאת הפעולה בש� , כ לפועל"על הכח שיוצא אח "בריאה"נופל לשו�  חייא

ולהשיב על , ל"� ז"ל בפירושו לתורה נדחק לקיי� דעת הרמב"י אברבנאל ז"והר ".ועשייה
וא� אזכה  .מקו� הראוי להרחיב בזההואי� זה  .ספקות שיתחייבו לדעת זה מ� הכתובי�

ואול�  .ה"אז אתהל" ברחבה בעז, וכדומה לה� "ועשייהבריאה יצירה "לפרש ההבדלי� שבי� 
נופל תמיד על ההויה החדשה והגדלת דבר  "בריאה"לפרש דברי משנתינו הנני אומר שלשו� 

בריאות "ללשו�  "בריאה"ואי� הבדל בי� לשו�  .וזוהי הקדמה שחדשנוה .בלי סבה קודמת
בריא הוא שהגדיל חמרו והתרבה כי ה .הפלא בכח עליו� ל דר"אלא שזה טבעי וזה ע, "וטובות

וכ� כל בריאה  .י המזו� ורוב המעדני� המשמיני� והמרבי� בשר"ע ל חיויהיה כ� לבע, והתרחב
ה� להגדיל חומר , וזה יש מאי�, היא נתינת חומר והגדלתו ה� להמציא חומר לא היה מעול�

] לו[עיל ואי אפשר לא הו] כשלעצמו[כי החומר  .וזה דוגמת יש מאי�, קט� ולהרחיבו בלי סבה
, "ויברא אלהי� את התניני�" )כא, בראשית א(וממי� זה , זולתי בכח עליו�, שיהיה ממועט הרבה

� עפר מ� דוהא, פ שתאמר שנבראו התניני� מ� המי�"כי אע, "ויברא אלהי� את האד�" )כז, א(
ולא המי� כי אי� האדמה אד�  .שהיו בלי סבה טבעית הנה הבריאו והגדילו והיו מה, האדמה
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, כי הפלא אחד בשתיה� .ובאותו הכח היו יכולי� להבראות ג� מאי�, אלא בכח עליו�, תניני�
הנה  .מלא חפני� פיח כבש� שזרק משה השמימה שמלאו כל אר� מצרי� אבק וכ� דוגמת זה

, בסוד עצתו העליונה 'וחפ� ה .כ בריאת יש מאי�"וזהו ג, נעשה מ� המועט הרבה בלי סבה
וסו� סו� דומה לבריאת , והתניני� מ� המי�, מ� האר� ל חיי�והבע, מ� האדמה שיברא האד�

 )א, בראשית א(ועליה אמר , וזוהי הבריאה הראשונה, אבל ההתחלה היתה יש מאי�. יש מאי�
כיו� שלא היו אר� ושמי� ידענו שנבראו  ".בראשית ברא אלהי� את השמי� ואת האר�"

כי אחר , שבראשית ברא אלהי� אלו יש מאי�, ואפשר שכ" פירוש הפסוק .ואי� בזה ספק, מאי�
וצוה לאר� תוצא האר� , גזר לברוא צאצאיה� מ� דברי� שברא בראשית, שברא אר� ושמי�

ישרצו "וכ� צוה , "אלהי� את האד� עפר מ� האדמה' וייצר ה" )ז, ב בראשית(וכ�  .'נפש חיה וגו
כי הבריאו , ל� על צד הפלאופ שנבראו כ"אע ".� דשאתוצא האר"וכ� , "המי� שר� נפש חיה

מכל מקו� חלקי , וכמו פיח הכבש� שמלא כל האר� אבק, והיו מה שהיו בלי סבה טבעית
 .אז ברא אלהי� לבדו אר� ושמי�, אבל בתחלה טר� נעשה כל דבר .הבריאה עשו את שלה�

ה ברא בכחו "ב 'אלא ה, דברכי לא היה עדיי� , ולא צוה כלו� לשו� דבר ולשו� חומר או צורה
ולפי שכל לשו� . דבר כלל יש מאי�] מנוקדת חול�' ל[הגדול את השמי� ואת האר� מלא 

, ואי� זה זולתי בכח האל לבדו, אינו נופל אלא על יש מאי� ממש או על הגדלה מאי� "בריאה"
, ל מצינואבל בבני� הפעי .בשו� מקו� כתוב על מעשה ידי אד� בקל "בריאה"לא מצינו לשו� 

וזה יתכ� במי שמבריא , כי הבני� הכבד מורה שהבריא הדבר על ידי חומר אחר שהיה סבתו
 .ומה שאוכל ושותה רב מאד מ� הבריאות והשומ� שמרבה בבשרו, גופו על ידי מאכל ומשתה

אבל הכתובי� בקל ה� בלי  ".ישראללהבריאכ� מראשית כל מנחת " )כט, ב א"שמו(ועל זה אמר 
 . זה אלא בכח הש� לבדוואי� , סבה

ונופל על כל חומר , אלא על הציור, שאיננו על ההגדלה והבריאות "יצירה"ונבדל מזה לשו� 
ולתת הצורה הפנימית ג� זה איננו כי א�  .או צורה חיצונית, כשיגיע לו צורה פנימית, נברא

יוצרי מבט� לעבד " )ה, ישעיה מט(, "ויוצר רוח אד� בקרבו" )א, זכריה יב(ועליו נאמר , בכח עליו�
, כי נפח בו נשמה טהורה בהיותו בבט� אמו', הרי שמדבר על כבוד הנשמה שתעבוד את ה ".לו

יוצר הרי� " )ה, ישעיה מט(כמו , והצורה החיצונית היא תבנית הדבר ותארו .וכ� כדומה לזה
ויש ביד האד�  .ל� יצירות ה�וכ עלי חיי�וכ� תבנית האד� והב, שהיא צורת ההר, "ובורא רוח

כמו , ותמצא הרבה בכתובי� .וה� אנשי מלאכת מעשה, כ לתת צורות חיצוניות לחמרי�"ג
ולפי שהיצירה על . ורבי� כמוה� "מעשה ידי יוצר" )ב, איכה ד(, "ובמקבות יצרהו" )יד, ישעיה מד(

� תמצאוהו כתוב הרבה ג ,� רוח הבהמהכ� רוח האד� וה, והצורה היא הרוח, נתינת הצורות
יוצר "ל בתפלת שחרית "אבותינו ז עוולכ� קב .על דברי� מופשטי החומר שאינ� מושגי� לחוש

נזכר  "בריאה"ולשו� . וכמו הכתובי� שהבאנו למעלה, וזה על המלאכי� העליוני�, "משרתי�
כי האור כולל הצורות , "יוצר אור ובורא חוש"" )ז, ישעיה מה(ולכ� כתוב , תמיד על החמרי�

נר " )כז, כ משלי(ונאמר , "כי נר מצוה ותורה אור" )כג, משלי ו(כדר" , נעלי� מ� החומרהעליונות ה
והחש" כולל הדברי� החמרי� והגסי� שה� חש" כמו שנזכר במעשה  ".נשמת אד�' ה

, כלומר כמו כ� חייב כל אד� לדעת, "הוא היוצר הוא הבורא"והיינו דקתני תנא דיד�  .בראשית
וכ� שהוא , העליוני� ורוחות ונשמות וכל הדברי� המופשטי� מחומרה יצר את "כי הוא ב

 ".יצירה"נפלאת היא בעינינו יותר מ� ה "בריאה"וה .הבורא שמי� ואר� צבאותיה� וצאצאיה�
פ שהוא "אע, ובצד מה יתיחשו אליו יצירת הצורות הטהורות, קדוש ודרכו בקדש 'שהרי ה

הנה לא לבד  .אליו הבריאות העבי� והחמרי�ממה שיתיחשו , קדוש ג� מה� בתכלית הקדושה
ומטע� זה התחילה התורה  .אלא שבכחו הגדול ברא ג� את השמי� ואת האר�, שיצר

, לוווכל העני� כ "בראשית ברא אלהי� את השמי� ואת האר�"והודיעה הבריאה באמרה 
שית ועל כ� תמצא בכל מעשה ברא .ה ברא את העול� לבדו מאפס המוחלט"להודיע כי הוא ב

 .שהכי� עליוני� ותחתוני� שתחולנה בה� הצורות, קוד� לכל "בריאה"כי ה, "בריאה"לשו� 
כי כשברא , בבריאה הזאת "יצירה"כ "ואחר שחת� מלאכת ששת הימי� חזר ופירש שהיה ג

אלה תולדות השמי� " )ד, בראשית ב(שכ� אמר , כל אחד כפי מדרגתו, אות� יצר בה� צורות
אלהי� את האד� עפר מ� האדמה ויפח באפיו נשמת ' וייצר ה" )ז, ב(' וגו "והאר� בהברא�
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 )כז, בראשית א(זה שאמרתי ל" במעשה ששת הימי�  :פירוש ".חיי� ויהי האד� לנפש חיה
אל תחשוב , "ויברא אלהי� את האד� בצלמו בצל� אלהי� ברא אותו זכר ונקבה ברא אות�"

, כי הכינותי לו גו� עפר מ� האדמה, "יצירה"אלא שבבריאה זו כללה ה, שדברתי על הגו� לבדו
וכדפרישית במשנתו , ועל ידה היה לנפש חיה, וג� יצרתיו ונפחתי באפו נשמת חיי� ממרומי�

אלהי� מ� ' ויצר ה" )יט, בראשית ב(וכ� אמר . "חביב האד� שנברא בצל�"עקיבא ששנה ' של ר
" תוצא האר� נפש חיה בהמה זה שאמרתי ל :פירוש, "האדמה כל חית השדה וכל עו� השמי�

וזאת היא רוח הבהמה  .אבל ג� יצרתי�, אל תחשוב שדברתי על הגופות לבד, ורמש למינה
  .ואיננה ממרומי� ולא נשמה, שנזכרה פעמי� רבות בנביאי�

פ "את השמי� ואת המאורות ואת הדשאי� ואע "יצר"ולא נזכר בתורה במעשה בראשית ש
ללמדנו שנפח , "יצירה"שאצל האד� הזכיר . לפי שלא היה צרי" להודיענו, ל� נת� צורותושבכ

לה תלוי על ושכמה מצות וכל התורה כ, ושנברא בצל� אלהי�, בו נשמה עליונה ממרומי�
ללמדנו שה�  "יצירה"חזר והזכיר  בעלי החיי�ואצל  .ע"וכדפרישנא במשנתו של ר, היסוד הזה

והוא , שכמה מצות תלויות בזה .כפי חלוק יצירה ויצירה שבה�, רותיה�משוני� בכחותיה� ובצו
 .והקרבנות וכיוצא ;ובי� החיה הנאכלת לאשר לא תאכל ;להבדיל בי� הבהמה הטהורה לטמאה

ל� ולא ומה שאי� כ� הדשאי� שמותרי� כ .שבעבור כ� רמז הסוד בתחלת מעשה בראשית
לכ� סת� , י� מצות תלויות בהבדלי צורותיה�וכ� השמי� והמאורות והאר� שא, הבדיל ביניה�

 . ולא פירש דבר

ותו  .כדר" לא זו א� זו, "הוא הבורא" ]כ"ואח[ )והדר( "הוא היוצר"ונקט תנא דיד� ברישא 
הוא "סמי" ליה  .שמשגיח על תבל ושוכניה, "הוא המבי�"משו� דבעי למתני בתר הכי 

, והנה כפרו רבי� בבריאת העול�. תיכי הבריאה היא על האר� וצאצאיה וכדפירש, "הבורא
ואי" ', ר� ה"באמר� , ורבי� כפרו בהשגחה בעול� התחתו�, א המודעי"וכדפירשתי במשנת ר

עבי� סתר " )טו( יד, איוב כב(וכמו שכתב בספר איוב על הרשעי� שאמרו , "?יראה בשפלה הזאת
ה היוצר שיצר "ב לכ� הודיע התנא שהוא .'וגו ]"?הארח עול� תשמור' ולא יראה וכו[ לו

ה "ושהוא ב .ולא אחד מה� היה מסייע בבריאת שמי� והאר�, המלאכי� והעליוני� והנשמות
אי� חקר לתבונתו , והוא מגביהי לשבת ומשפיל לראות, הבורא שמי� ואר� וכל צאצאיה�

, ואחר שהשגיח לברא� נמש" מזה שג� יכול להשגיח עליה� בכל עת ובכל שעה .ולמעשיו
 . ימרוכדבעינ� למ

  "עשייה"לשו� 

וכדפרישנא , קו�יהוא הת "עשה"כי , כ על כל העליוני� והתחתוני�"נופל ג "עשה"ודע שלשו� 
קו� הגמור והיפוי יכי הוא הת, אחריו] בא[ו "יצירה"וזה יותר מ, א ב� יעקב"במשנת ר

ונאמר , "עשיתיונשמות אני " )טז, שעיה נזי(ולכ� נאמר  .ואי� כא� המקו� להארי" בזה, "יצירה"ב
עושה " )טו, זתהלי� ע(ונאמר  ].'ומפיק ה, מנוקדת קמ�' ש" [יוצר האר� ועושה" )יח, מה ישעיה(

משו� דלא נחית , ולא נקט ליה תנא דיד� ".ויעש אלהי� את הרקיע" )ז, בראשית א(וכ� , "פלא
ולא אתי האי תנא רק , כל שכ� שעושה, ה יוצר ובורא"דפשיטא הוא א� הקב .להאי

ולכ�  .ולהודיע שחייב האד� לדעת�, אשמועינ� יושר האמונות שטעו בה� האפיקורסי�ל
ישעיה (ומקרא מלא הוא שאמר  .ודאי שיודע שהוא העושה, ה היוצר והבורא"המאמי� שהוא ב

בריאה יצירה "הרי שבכל דבר יש  ".כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו א� עשיתיו" )ז, מג
כ "ואח .והוא כח צורתו ורוחו, "יצירה"כ "ואח .והוא החומר, "בריאה"תחלה  ".ועשייה

ה יצר העולמות העליונות והמלאכי� "והנה לדעת שהוא ב. קו� הגמורישהוא הת "עשייה"
 �ג� אלו תלויי, ושהוא ברא את העול� השמי� והאר� וצאצאיה�, והנשמות והרוחות

שהאריכו מחברי� רבי� בעניני� אלו  כמו, בינתו] הוכחות[קול דעתו של אד� ובמופתי יבש
יודע כי הוא , והמאמי� שהילודי� למות והמתי� להחיות .בספריה� בראיות ברורות ונכונות

כמפורש בספר , ויצור בו צורתו הראשונה, כי אז יברא הגו� כמקד� .ה היוצר והבורא"ב
 ).פרק לו( יחזקאל
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  ה"השגחת הקב
  ה"אצל הקב" מבי�"לשו� 

ה משגיח ממכו� שבתו על כל יושבי "ב 'רוש כמו כ� חייב האד� להאמי� שהפי. "הוא המבין"
 .משו� דתליא הא בהא, "הוא היוצר הוא הבורא"ותני לה בתר . ומבי� על כל מעשיה�, תבל

ודאי שהוא משגיח עליה� ורואה מעשה כל אחד ואחד , ה יצר וברא הכל"שא� יודע שהקב
ממרומיו אינו מביט ' כאילו ה )יד, איוב כב([ "לועבי� סתר "ולא יטעה לומר , מטוב ועד רע
דכמו , ומי שהוא קדוש ודרכיו בקדושה יביט על השפלי� הקרוצי� מחומר]. בעול� השפל

כדר" פועל צדיק וחכ� שלא יעזוב  .משגיח עליה� אחרי הברא� כי נמיה ,שברא� בהשגחתו
וזהו גדולתו  .רחות משפטואלא מנהיג הכל בצדק ובא, מעשה ידיו למקרה חלילה וכפי שיזדמ�

 "לא בזה ולא שק�"ו )כה, פ תהלי� כב"מליצה ע(, שהוא משגיח ומפרנס עליוני� ותחתוני�, ר"יתב
פ שהוא משגיח על "שלא כדר" בשר וד� שאע, וכ� הוא מבי� כל מעשיה� .ג� אחד מה�

אותו ופעמי� רבות יטעו , ונת מעשיה�ואי� בכחו להבי� תעלומות לבב� וכ, חבריו ובניו
וכמו שאמר דוד  .ואי� דבר נעל� ממנו, ה שהוא מבי� הכל"ואי� כ� הקב .בערמה ובחנופה

כי כל לבבות , בדהו בלב של� ובנפש חפצהודע את אלהי אבי" וע" )ט, א כח"ידה(לשלמה בנו 
 ".בי�מוכל יצר מחשבות ' דורש ה

ג� רמזנו למעלה  .יה�וכל גזרות "מבי�"ו "בי�"שחברנו בארנו שרש  "יסודות הלשו�"ובספרי 
ונופל על הכח  ;"אשר עבר בי� הגזרי� האלה" )יז, בראשית טו(מגזרת  "בי�"ע כי "במשנת ארב

ל כוחות" , הנפלא שבנפש העובר בי� דרכי� רבי� שבכל דבר ודבר ומשיג הדר" האמת
ובכל מחשבה ומחשבה ובכל מעשה ומעשה שהאד� חושב ועושה יש בו  .הטעיות והשגגות

, משל הנות� צדקה לעני ל דר"ע .ואי� האד� יכול לעמוד עליה�, דרכי� רבי� לטוב ולרע
ורוח , ויכול להיות  שנת� להתגאות] אמנ�[, האד� הרואה ידי� שהוא צדיק וצדקות אהב

שר שמבקש אד� יעזרהו לדבר פתר רע שאויו .וזהו רע, הגאוה שבקרבו הביאתהו לעשות כ�
וכ� הרבה דרכי� יש בנפש  .ימש" דעתו אליו שיעזרהו י כ�"שבו שעועבירה ונת� לעני הזה בח

ופעמי� רבות מבעל המעשה עצמו תתעל�  ?ומי יבי� תעלומות לב .שתסתעפנה מה� המעשי�
ה ראש ובאמת יצאה מחשבתו הטובה משורש פור, וחושב שעושה מצוה, שורש מחשבתו

ודע מה למעלה ממ" עי� רואה ואז� "ששנה  )ב, אבות( ביוכבר רמזנו על זה במשנת ר. ולענה
וה� , ה מבי� ורואה שרשי המדות שהתגברו בלב שמה� תוצאות המחשבות"אבל הקב ".שומעת

לא בלבד , "וכל יצר מחשבות מבי�" )ט, א כח"דהי(ולכ� אמר  .ה� היצרי� הפנימיי� טובי� ורעי�
] 'ה[וא� רואה  .שיצאה מש� "יצר המחשבה"אלא ג� , עצמה א� טובה א� רעה המחשבה

וכגו� שחשב לתת צדקה שיעזרהו למלאת , פ שהמחשבה שהוליד טובה"רע אע] הוא[שהיצר 
, "מבי�"ומטע� זה כתב . וכ� בכל דבר ודבר, יענש כפי יצר המחשבהי, העבירה שרוצה לעשות

 . ל בארנו הכל"כי בספר הנ, יותר כי יאריכו הדברי� ואי אפשר לי לכתוב ".יודע"ולא אמר 

 )טו, חעזרא (כמו , נופל ג� על ההשגה וההבטה בי� בני אד� לראות מי זה ומי זה "מבי�"ולשו� 
וג� זה בארנו ש� , "ויחלו� ולא אבי� לו" )יא, איוב מ(וכ� , "ואבינה בע� ובכהני� ומבני לוי"

ראה את כל ' משמי� הביט ה" )ג, תהלי� לג(ואמר , ג� בספר תהלי� הזכיר שתיה�. דבר בטעמו
היוצר יחד לב� המבי� . ממכו� שבתו השגיח אל כל יושבי האר�" )טו( יד, תהלי� לג(, "בני האד�

שאמרו וכדר" , ל� לדעת מי ומי העושי� כ" או כ"והודיע שמשגיח על כ. "אל כל מעשיה�
והודיע  ".בי� איוב לאויב ל שכ�כ ,בי� שערה לשערה לא נתחל� לי" ).ב טז"ב(ל "קדמונינו ז

להורות שמשגיח על , "הוא המבי�"אליעזר ' והיינו דקתני ר. שמבי� הדר" האמת בכל מעשיה�
' עזב הכי אמרו " )ט, יחזקאל ט(וג� בזה טעו האפיקורסי�  .לנו ומבי� מחשבותינו ומעשינווכ

קול יונטוע בש. "לא יבי� אלהי יעקבו" )ז, תהלי� צד(והכסילי� אמרו , "רואה' האר� ואי� ה את
(ח, תהלי� צד(וקצת מזה נזכר בספר תהלי� באמרו  .ה משגיח ומבי� הכל"ב 'דעתו של אד� שה

 .וזה על ההשגחה !"?א� יוצר עי� הלא יביט !?הנוטע אז� הלא ישמע' בינו בוערי� בע� וגו" )י
בארנו  "מעי� גני�"ובספר . וזה על ההבנה !"היוסר גויי� הלא יוכיח המלמד לאד� דעת"ואמר 

ה משגיח על כל בני "ב 'יודע כי ה, "המתי� להחיות והחיי� לידו�"והמאמי� כי  .בזה נכבדות
 .והב�, אד� ומבי� כל מעשיה�
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  עצמו הוא הד� בשכר ועונש ואיננו מוסר ההחלטה בכ� לשו� בית די�' ה

, השופט על כל מעשה בני אד�, וכ� אתה חייב לדעת שהאל הזה הוא הדיי�. "הדייןהוא "
אבי יתומי� ודיי� אלמנות " )ו, סח תהלי�( רכמו שנאמ, ופוסק הדי� והגזרה לשכר ולעונש

כדר" , פ שרואה ומבי� כל מעשיה� אי� כבודו להעניש�"ולא תימא אע ".אלהי� במעו� קדשו
כמו ] "ותטעה לחשוב כי[ .או שמסר דינ� לזולתו, "?תפעל בוא� חטאת מה " )ו, איוב לה(

שלמטה כמו כ� כל מעשיה� ומחשבותיה� נדוני� ביד בתי  ית די�שמסר דיני בני אד� ביד ב
כי מי יודע לבב  .שתכפור ותנצל] יח, פ דברי� כט"מליצה ע[ותתבר" בלבב" , "דיני� של מעלה

] ל"הדיחוי להנ[אלא  ].כביכול, ולכ� תנצל[ דולב' האד� ותחבולותיו ויצר מחשבותיו בלתי ה
, כי הוא לבדו יכול לדו� .בי� בעול� הזה בי� בעול� הבא הכל כפי ארחות משפטו, "הוא הדיי�"

וג� הנופל בידי בית די� ונגמר דינו למות האלהי�  .לפי שהוא לבדו המבי� אל כל מעשיה�
, � לדברי� יט"רעיו� זה נמצא ברמב: גיהאמר המ. [וגזר עליו שיפול ביד� וימיתוהו, אנה לידו

והיוצא זכאי מבית  "].כי המשפט לאלהי� הוא' ביד� וכו' לא יעזבנו ה, ואילו היה צדיק"יט 
ומקרא מלא הוא , ולכל אשר יחפ� יט�' כי לבב השופטי� ועצת� ביד ה, האלהי� עשה כ�, די�

כי " )יז, דברי� א(ובתורה כתוב , "אלהי� נצב בעדת אל בקרב אלהי� ישפוט" )א, תהלי� פב(
 . "אלא דיי� 'אלהי�'ואי� " )א, כ, יתרו, מכלתא( ".המשפט לאלהי� הוא

הוא ' וידעת היו� והשבות אל לבב" כי ה" )לט, ד דברי�(באמרו , והידיעה הזאת כתובה בתורה
לא , הנכבד והנורא הנשגב לבדו 'כלומר ה. "האלהי� בשמי� ממעל ועל האר� מתחת אי� עוד

אלא הוא האלהי� בשמי� ממעל ועל האר� , מסר יצוריו למקרה או ביד שו� נוצר ונברא
ולכ� לא תירא ממושל  .אי� עוד מושל ודיי� מלבדו, ד� ושופט עליוני� ותחתוני�, מתחת

אי� מי יוכל לעשות , וא� זכאי אתה לפניו .כי הוא דיינ", "י" תיראוהאל' את ה"רק , ומשופט
כי אחר  ".הוא המבי�"נקט ה" בבא בתר  ו� הכיומש. אי�  מידו מציל ,אתה וא� חייב .ל" דבר

ולכ� תירא  .הוא דיי� ושופט אות� לטוב ולרע, שהוא משגיח על כל יושבי תבל ומבי� מעשיה�
 האלהי� את כל מעשה"לפי ש .בי� בפועל בי� במחשבה, מלעבור על דבריו בי� בסתר בי� בגלוי

וכמו שכתוב בנבואת מלאכי , וג� בזה פקרו רבי�. )יד, הלת יבק(" יביא במשפט על כל נעל�
, כלומר אנו רואי� צדיק ורע לו רשע וטוב לו ".?או איה אלהי המשפט" )יז, מלאכי ב(שאמרו 

וה� לא ידעו כי  .וחשבו שאי� אלהי� שופטי� באר�, "בלע רשע צדיק ממנוב" )יג, חבקוק א(
ושיבוא עול� אחר ואז יבוא אלהי� לשפוט תבל  .ה נשגבות מבינת האד�"ב 'ארחות משפט ה

, וה� תעלומות ונפלאות מבני אד� .על דרכי� רבי� וקשורי� זה ע� זה 'ומשפטי ה .וצאצאיה
תתיישב דעתו , "המתי� להחיות והחיי� לידו�"ולכ� המאמי� כי . כמו שמפורש ש� בפרשה

, "והכל מתוק� לסעודה"ע ששנה "וכדפירישית במשנתו של ר, ויביט על אחרית דבר, עליו
 .וכדקתני בסמו"

וכ� כתוב . ומעיד על מעשי" א� טוב וא� רע, ה העד"וכ� צרי" שתדע שהוא ב. "הוא העד"
וקרבתי אליכ� למשפט והייתי עד ממהר במכשפי� ובמנאפי� ובנשבעי� " )ה, ג מלאכי(בנבואה 

ותני לה . "צבאות 'ה בשמי לשקר ובעושקי שכר שכיר אלמנה ויתו� ומטי גר ולא יראוני אמר
היו צריכי� לעדי� , ]בית די� של מעלה[ שא� היה מוסר" ביד משרתיו, "הוא הדיי�"בתר 

, והיית מתבר" על מה שעשית בסתר ואי� רואה, כי אינ� יודעי� תעלומות לב, שיעידו עלי"
לא תתפאר שינהג , ה הדיי�"אבל א� ידעת שהוא ב .ועל רוע מחשבות לבב" מחשבות או�

משו� ] די� זה הוא[דהאי  ".פ שני� או שלשה עדי� יקו� דבר"ע"וה לה� יהג יצוריו שצכמנ
, א� שקר א� אמת ,שגלוי לפניו שאי� השופט בחכמתו ובתבונתו יכול לחקור תעלומות לב

�ולכ�  .אינו מבי� סתרי הלב מאי� מקור העבירה, ואפילו מתברר לו שהוא אמת שרצח או שנא
פ שהדיי� רואה בעיניו שעבר "ואע .וא� אי� עדי� פטור, די� כשרי�פ שני ע"נצטוה שידי� ע

מדבר שקר תרחק ונקי וצדיק אל " )ז, שמות כג(כדכתיב , העבירה אסור לו לחייבו ולהמיתו
ה "ב 'דע כי עוברי� רבי� חפ� ה? והדיי� יודע שחטא] והרי? זה[למה  � תאמרוא ".תהרוג

� בדברי� "וכ� כתב הרמב[וכדפרישית , י� והתראהכ סבב הדבר שלא יהיו עד"וע, להארי" לה�
כי לא " )ז, שמות כג(ועל זה אמר , "ובקרב אלהי� ישפוט", כ די� שמי�"ד ג"שדי� ב] יט, יט
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, וגלוי לפני הטע� .כי אי� זה עסק", כלומר אל תשית לב" שיוצא זכאי בית דינ", "אצדיק רשע
 .ויש בעני� זה דברי� רבי� של טע�. ואני הדיי� ולא אצדיק רשע

יש דבר  ,כשהוכיחה את דוד על דבר אמנו� ואבשלו� )ד, ב יד"שמו(ובתוכחת האשה התקועית 
א" , נתנו פה לדרוש דרושי�ואבל כבר אמרתי שאי� כו, ומדבריה תבי� הכל, חכמה גדולה

, אבות(וכמו ששנינו , ז"ה� בעוה, ולכ� בדיני שמי�. להורוש הפרשה ככתבתי פי "לג� נעו" פרבס

ב שיקו� אלהי� לשפוט "ה� בעוה, "ונפרעי� תדיר בכל יו� בי� מדעתו בי� שלא מדעתו" )ג
 .ואי� דר" הצלה אחרי עדותו, ה עצמו העד"אלא הוא ב, לא יעמדו עדי� להעיד, תבל

  
  
  
  

  � אד� למקו�כ חטא בי"בכל חטא שבי� אד� לחברו יש ג

מכא� ואיל" : אמר המגיה[ואל תאמר , ה בעל דינ""פירוש ג� תדע שהוא ב. "הוא הבעל דין"
אינו חושש , פ שהוא הדיי� והעד"אע:] מפרש הרב המחבר מה ה� מחשבותיה� של הטועי�

לאיש כמו" ", 'וגו" ?א� חטאת מה תפעל בו" )ח( ו, איוב לה(כדר" , לדברי� שבי� האד� לבינו
כמו המנאפי� ועושקי שכר , ולא ידו� אות" רק על מה שהרעות לעשות ע� בני אד� ,"רשע"
, והגנבי� והגזלני� והרוצחי� ובעלי לשו� הרע וכיוצא בה�, ומטה די� יתו� ואלמנה, שכיר

אבל מה שבי�  .ה ידו� ביניה� ויהיה הדיי� והעד"והקב, שחבריה� צועקי� עליה� ומבקשי� די�
והמבטלי� המצות כמו , רש מחשבת או�וחללי שבת ובוזי תורה ולב חה כגו� מ"אד� למקו� ב

וכ�  .לפי שאי�  צועק ומבקש עליה� די�, ה על זה"ב 'לא יחוש ה, סוכה שופר ולולב וכיוצא
. 'ולא בעבור שעבר על מצות ה, דברי� שבי� אד� לחברו לא ידו� רק כפי מה שפשע לזולתו

ויבקש , אי� הדבר כ� אלא הוא הבעל די�]. עד כא� הארי" המחבר במחשבותיה� של הטועי�[
. לא יוותר דבר] ולכ�[, ולא יראת אותו, ה� בפועל ה� במחשבה, מיד" בשביל שחטאת לפניו

כלומר אל תחשוב שאקרב  ".צבאות 'ולא יראוני אמר ה" )ה, מלאכי ג(ומהאי טעמא כתיב בקרא 
� והמנאפי� ועושקי שכר שכיר ומטי גר יתו� ואלמנה בעבור שהרשיעו למשפט ע� המכשפי

ולא היה , אות� בעבור שעברו על מצותי טאלא ג� אשפו, נגד בני אד� הצועקי� אלי למשפט
ואילו היה אד� כמו" בעל דינ" . "צבאות 'ולא יראוני אמר ה"והיינו דקאמר . יראתי בלב�

היית אומר שברוב הימי� שכח מה שעשית לו או , ליו� הגמול וצועק חמס על מה שהרעות לו
נקט ברישא  ו� הכיומש. "?מי ירפא ל"" )יג, איכה ב( ,ה בעל דינ""אבל כשהוא ב .שב אפו ממ"

בעלי פ שבדבר משפט תחלה יבואו "אע ".ל די�הוא העד הוא הבע"והדר תני , "הוא הדיי�"
בי� דינא " .)פ קידושי� מג"מליצה ע(דאיכא משו� . ובאחרונה ידו� הדיי�, כ יעידו העדי�"ואח, הדי�

כי הוא הכל ואינו , לי דיני�שבקו� אלהי� למשפט אי� צרי" לעדי� ולבע, "רבא לדינא זוטא
 .להכי אפי" ותני, אלא דר" משל

  
  
  
  
  
  

  עיקר די� ועונשו של האד� הוא לאחרי מותו

ובעל "ובו מסיי� , "דו�יוהחיי� ל"בו התחיל , זהו עיקר כל הדברי�. "והוא עתיד לדון"
, צבאות שידו� תבל וצאצאיה' וחייב אתה לדעת כי יו� לה .'וכו "כרח" אתה עתיד לית� די�

ולא . "והחיי� לדו�"כמו שפירשנו בבבא , והוא היו� הגדול והנורא המפורש בספרי הנביאי�
 "יעני מי יעשר מי ,מי לחיי� מי למות"ז "תימא שהוא המבי� וד� ומעיד ורב ע� יצוריו בעוה

והוא , "הוא עתיד לדו�"אלא  ].כביכול[ כלו� ואי� אחר המות, וכיוצא באלה טובות ורעות
בי� צדיק " )יח, מלאכי ג(אז תראו מה , אז יקרב למשפט, כי אז תגלה מלכותו בכל העול� .העיקר
ורשעי� , ז"ולמה היו צדיקי� נגועי� ומעוני� בעוה, "בי� עובד אלהי� לאשר לא עבדו ,לרשע
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צדיק " )יז, תהלי� קמה(הע� כי  וידעו כל .דעו בעת ההיאווכיוצא עניני� רבי� שיו בי� בשלוהר
והמתי� להחיות והחיי� "וכדתני ברישא  ".אל אמונה ואי� עול" )ד, דברי� לב(, "בכל דרכיו' ה

 ,ל די�ז הוא העד והבע"ושג� בעוה, ה יהיה העד והבעל די�"והמאמי� כ� ידע שהוא ב. "לדו�
דאינ" , ומשו� הכי נקט ה" בבא באחרונה. ט מגדול ועד קט� כפי תעלומות חכמתוושופ

 .ב"וה" לעוה, ז"כולהו שייכי� ג� בעוה] השאר[

  
  
  
  
  
  
  

  ד� והעניש אות� בצדק' ג� הרשעי� עתידי� להודות שה

א "ידה(כמו שאמר דוד בתפלתו , ברו" ומבור" 'וכ� אתה חייב לדעת כי ה :פירוש. "ברוך הוא"

, ה וכל דרכיו וארחותיו ברוכי�כרבכלומר עמו ה ".ברכת ומבור" לעול�' כי אתה ה" )כז, יז
ולכ� ידי� תבל בצדק ולאומי�  .ו"ואי� לפניו גריעות וחסרו� ח, תוספות טובה וכבוד ויקר

צדק ומשפט " )טו, תהלי� פט(כמו שאמר  .ו"לא יעשה עול במשפט ולא יטה די� ח, במישרי�
ואפילו הרשעי� שיתחייבו  ".ישבת לכסא שופט צדק סלה" )ה, ט תהלי�(ונאמר , "מכו� כסא"

וראיה לפירוש זה . ויברכוהו על יושרו ואמתו "יפה חייבת ,יפת דנת"בבית דינו הגדול יאמרו 
 )מה, א ב"למ(ואמר , שהודיעו שד� אותו בצדק ובמשפט, שמצינו אצל שלמה כשד� את שמעי

כלומר חלילה לי מעשות עול  ".עד עול�' כו� לפני הוהמל" שלמה ברו" וכסא דוד יהיה נ"
וכסא דוד שאני יושב עליו  .מלא חכמה ומשפט צדק ומישרי�, כי המל" שלמה ברו", במשפט

ברו" הוא שאי� לפניו לא "והיינו דקאמר . לפי שדנתי בצדק' יהיה נכו� לפני ה, לשפוט בצדק
אלא הכל ברכה ותוספת , נ� למימרוכדבעי, "עולה ולא שכחה ולא משוא פני� ולא מקח שחד

 .צדק

  
  
  
  
  
  
  

  עיוות הדי� היא בארבעה אופני�

א�  ,האחד. ושני� בבעל די�, שני� בדיי� :וות הדי� אפשר על ארבעה פני�יע. "שאין לפניו"
, א� הדיי� טועה ושוכח ,למטה מזה. ומטה די� בזדו�, רשע בטבע ואוהב עול וחמס] הוא[הדיי� 

ל מבע י פני� ה�ושנ. אבל נעל� ממנו ארחות המשפט, חפ� להצדיק צדיק ולהרשיע רשע
, פ שהדיי� אוהב צדק ושונא עול"הנה אע, א� הוא גדול ונכבד ואהוב לדיי� ]השלישי. [הדי�

שבעל ] הטע� הרביעי[והשני . לכבדו במשפט ל די�נושא פני הבע, ואינו שוכח חקי המשפט
דברי� (כמו שכתוב , יעוות הדי�, פ שאוהב צדק ויודע משפט ההלכה"אע, די� נות� שחד לדיי�

וחלילה חלילה שיהיה שמ� מאלה . "כי השוחד יעוור עיני חכמי� ויסל� דברי צדיקי�" )יט, טז
צדקות ' צדיק ה" )ז, תהלי� יא(כי , כי הוא ברו" עד אי� חקר ואי� לפניו עולה, לפניו יתבר"

 ".?לא ראה' ה ,לעות אד� בריבו" )לו, איכה ג(וכמו שכתוב  .והוא שופט צדק ומישרי�, "אהב
וכמו , וזוכר כל המעשי� מראשית ועד אחרית, כי הכל גלוי וצפוי לפניו, "אי� לפניו שכחה"ו

והוא ברו" בחכמה  ".ואי� שכחה לפני כסא כבוד"" )תפילת ימי� נוראי�(ל "שתקנו קדמונינו ז
כקט� כגדול שוה , "ואי� לפניו משוא פני�" .לדו� בצדק ובמישרי� ,לה� חקרובתבונה שאי� 

, "בור והנורא אשר לא ישא פני� ולא יקח שחדיהאל הגדול הג" )יז, דברי� י( כמו שכתוב, לפניו
ואי� גדולה נחשבת לפניו  ,"כול� כי מעשה ידיו, כר שוע לפני דלילא נו" )יט, איוב לד(ונאמר 
 .והכל שלו ?ומה תשורה להביא לו ?כי במה נקד� פניו, "לפניו מקח שחדאי� "וכ�  .לכלו�
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ושנגלי� , ה צדיק וישר"ב 'קול הדעת שהיואינ" כולהו נמי נטועות בש. "שהכל שלו"ועלה תני 
 . ושאינו נושא פני גבר "ואי� שכחה לפני כסא כבודו"לפניו כל תעלומות 

לא יסלח לו , ה אל� טובות ורעה אחתומי שעוש .ל פירש שלא יקח שחד מצות"� ז"והרמב
. לו מזכיות המצות כלו� �ואי� מנכי, אלא נפרעי� ממנו על העברה, בעבור מצות רבות שעשה

ויש מי . ואי� טע� זה אלא לשחד ממו�, "שהכל שלו"כ אי" תני "דא, והקשו על פירוש זה
ונראה , "אותוהבא לטהר מסייעי� " :)יומא לח(כי , שתיר� שהמצות שהאד� עושה ה� שלו

אי� "אלא ארישא ש, לאו אשחד לחוד קאי "שהכל שלו"ויותר נראה לי דהאי . דוחק בעיני
וכ� למענ� , כי האד� נושא פני� למיודעיו וקרוביו, "לפניו עולה ומשוא פני� לפי שהכל שלו

וכ� כל , ל� מעשה ידיו ה�ווכ, ה עשה את הגדול ואת הקט�"ב 'אבל ה .עושה עול במשפט
אי� לפניו עולה או "ולכ� הדעת מכרעת ש .תנו לבני אד�ידו ניומ, ת והנכסי� שלו ה�הגדולו

  .שחד ממו� ל שכ�ה� שחד מצוה וכ, "משא פני� או מקח שחד

שאי� לפניו "תני  "הוא הדיי�"נגד  .ואפשר שאלו הארבעה נגד ארבעה הראשוני� תנינהו
כי זוכר מעשה , "שאי� לפניו שכחה"תני  "הוא העד"נגד . כי הוא דיי� אמת שופט צדק, "עולה

כי יריב ריבו ע� , "ולא משוא פני�"תני  "הוא הבעל די�"נגד . ל� להעיד עליה� ולהזכיר�וכ
ללכת לדי� ע� נשואי  ]הנמנעי�[ )המונעי�(כדר" בני אד� , כל אחד ואחד ולא ישא פני איש

ולא יאבה , יפסוק די� כל אחד כי, "ולא מקח שחד"תני  "והוא עתיד לדו�"נגד . פני� והשרי�
 .רה תתקיי� בכל אחד ואחדיאלא הגז, להציל ג� כי ירבה כפר נפשו ושחד

ליכא לפרושי שכל מעשי" מטוב ועד רע עולי� לחשבו� ואי� . "ודע שהכל לפי החשבון"
וכ� אי� לפרש שהשכר . "הוא העד"וכ� תני , "שאי� לפניו שכחה"דכבר תני , דבר מה� נעדר

אלא מילתא אחריתי . "שהדי� די� אמת"אחר , דפשיטא היא, י חשבו� המעשי�והעונש לפ
וכל קורות העול� , שחייב האד� לדעת שכל היצורי� והברואי� מראש ועד סו�, קאמר

וה� מחשבות החכמה  .הכל לפי החשבו�, ותיו מדור הראשו� ועד הדור האחרו�כיוהתהפ
הכל נתו� " )ג, אבות(ע ששנה "ודומה למשנת ר. "חשבו�"כי קבו� המחשבות מתואר , העליונה
וההיא דהכא נמי אשמועינ� שאל יחשוב האד� תועה שהולכי� . וכדפירשתי הת�, "בערבו�

 .בסוד חכמתו העליונה, אלא כל הנהגת העול� ותמורותיו כפי החשבו�, ו"הדברי� במקרה ח
וכל אחד מ� הקמי�  .יוצא בה�וכ "ומי ימות ומי יחיה ,מי ירומ� ומי ישפל ,מי יעני מי יעשר"

מת זה מה שפעל וולע .מה שקבל בעול� הזה מטוב ועד רע, לדי� יחשב הש� עמו חשבו� צדק
תני ההיא באחרונה אחר שהודיע הדי�  ו� הכיומש .וכנגד� יקבל שכר ועונש, מטוב ועד רע

 .שהכל בא לפי החשבו� לעתיד לבא ,ללמדנו ששני העולמי� קשורי� יחד, העתיד לבא

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  יש מדת הדי� ועונש ג� אחרי מיתתו של האד�

ל� וושכ, אחר שפרט כל הידיעות והאמונות שהאד� חייב לדעת ולהאמי�. "ואל יבטיחך"
והמתי�  ,הילודי� למות"והוא , בקשר אמונה אחת שיסד ליסוד בראש משנתו �תלויי

וחזר לראש  ".מנוס ל" ואל יבטיח" יצר" שהשאול בית"הדר ותני , "דו�יוהחיי� ל ,להחיות
כלומר השמר ל" פ� תשחית היסוד הגדול שיסדתי ל" שעליו בנויי� התורה והמצוה , העני�
ואל תשמע ליצר" הרע , ב יו� התחייה והדי� הגדול"והוא העיקר הגדול של עוה, כלה

וש� תנוח , וכשתמות יהיה השאול בית מנוס ל", ז"המבטיח" בדמיונותיו שאי� עול� רק העוה
בשרירות לבי אל" "ותאמר בלב"  .ועד בלתי שמי� לא תקי� ולא תזכר עוד, צב" ומרגז"מע

כי רואה אני שעל הרוב , ואעשה כמעשה הרשעי�, כי אי� מעשה וחשבו� בשאול, ז"בעוה
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ולפי שאתה  ".שאי� עול� אלא אחד"וכמו שקלקלו הצדוקי� ואמרו , "עתקו ג� גברו חיל
ולא יהיה פחד אלהי� לנגד , תל" בטח ותתעבר, ז"� בעוהמ� הרשעי �רואה שעל המעט נפרעי

כי ראה בעיני"  .והתבונ� שאי� ל" לבטוח על דבריו, "השמר אל תפ� אל או�" )כא, איוב לו( .עיני"
כי בעל כרח" , אי� דבר מסור ברשות", שמרגע היות" עד שוב" אל העפר היה הכל בעל כרח"

נוצרה נשמת" , פה מגוללת בד�יאמ" כשהיתה הטכלומר מבלי רצונ" נוצרת בבט� , נוצר אתה
שתהיה הנשמה  ר"רה מלפניו יתביכי גז, ובכל זאת נוצרת, ובלי ספק לא חפצת בזה .בגול� זה

 )ג, פקודי, תנחומא(כ פירשו הדבר ואמרו "ל ג"וקדמונינו ז .והשכל גוזר כ�, העליונה יצורה בגול�
אומר לה לכי בתי עמי  ,ות חקוקי�שהמלא" הממונה על ההריו� אצל הפרגוד שבו הנשמ

מיד  ?נופת ואניח מקו� טהרה כזהיואומרת אי" אל" במקו� הט, והכנסי במעי אשה פלונית
ולשו� חכמי� " )יח, משלי יב(. ]כ מהמדרש"ע[ בא מלא" ונוטלה בעל כרחה ומכניסה למעי אשה

על "ו שנה בועלי, שבודאי אי� חפ� לנשמה העליונה להתאחד ע� הגו� העכור הזה "מרפא
כי אי� רצו� , בעל כרח" דלא שיי" ביה, שאי אפשר לפרשו על יצירת הגו�, "כרח" אתה נוצר
וכדכתיב , נופל על הנשמה העליונה "יצירה"וכבר פירשתי שלשו�  .פה סרוחהיבעפר ואפר ובט

צרי" כלומר מבלי רצונ" אתה , "על כרח" אתה נולד"וכ� ב. "ויוצר רוח אד� בקרבו" )ב, זכריה יב(
וראיה שכל הנולדי�  .שהוא צער גדול לילודי�, ולד ולצאת מרח� אמ" לאויר העול�ולה

כמו , כי ברח� אמו הנשמה יודעת ומבינה סכנת העול� הזה, בצאת� לאויר העול� בוכי�
ל שאמרו בשעה שהגיע זמ� העובר לצאת מרח� אמו אינו רוצה לצאת "שלמדונו קדמונינו ז

אמר [. מש� ל כרחוומוציאי� אותו בע, צופה מסו� העול� ועד סופולפי שהוא  :)נדה ל(מש� 
ואי� ל" ימי� שאד� שרוי בטובה יותר "שמא כוונת המחבר לרמוז למה שאמרו ש� : המגיה

כי הילדות והסכלות אינ� , ואל תתמה על זה]. ולכ� לידתו היא בעל כרחו, "מאות� הימי�
" נפתח הסתו� ונסת� הפתוח", בע שנימתחילי� אלא מרגע צאתו לאויר העול� שמקבל ט

כיו� שיוצא לאויר העול� בא מלא" וסטרו על פיו " )ש�(ואמרו על זה במשליה�  .:)נדה ל(
בי� שתרצה בחיי� בי� מרוב , "על כרח" אתה חי"וכ� ב. ואז נעשה כמו עיר פרא, "ושוכח הכל

אלא בעל כרח� , מ� העול�אי� ברצונ� להפטר , "ישישו כי ימצאו קבר"ו )כב, איוב ג(, הצרות
כי אי� בכח האד� לאבד עצמו כל עוד שלא נשחת דעתו  .ה� חיי� עד יקרב עת פקודת�

וא� תת� את  ".ואי� שלטו� ביו� המות" )ח, קהלת ח(, "על כרח" אתה מת"וכ� ב. השחת החלטי
קורות וכיו� שכל ה ".בעל כרח" אתה מת"כי , רגע לא יועיל] שתחיה עוד[כל הו� בית" בעבור 

ולא תירא  ?אי" תבטח על יצר" המדמה ל" כי השאול בית מנוס ל", עוברי� עלי" בעל כרח"
, כמו שהוא באמת, פ� בעל כרח" תשוב אל החיי� פע� שנית לית� די� וחשבו� על מעשי"

כלומר  ".ה"ובעל כרח" אתה עתיד לית� די� וחשבו� לפני מל" מלכי המלכי� הקב"וכדקתני 
 ו אות"כי בעל כרח" יחיי, לא יועיל ל", היה השאול בית מנוס ל"פ שאתה חפ� שי"אע

משו� דאפשר , "" יצר"תואל יסי"ולא תני , "ואל יבטיח" יצר""ולהכי תני  ." בדי�וויעמיד
] הוכחה[כי לא הודיע התנא במשנתו מופת  .שהיצר יסיתהו להאמי� כ� ולהטיל ספק בתחייה

בטעות [שתאמי�  כלומר, "ואל יבטיח" יצר""תני אבל שפיר  .על תחיית המתי� והדי� הגדול
ואתה יודע שאי� הדבר  ?כי על מה אתה בוטח ].כביכול[ ודאי שאי� די� וחשבו� אחר המות] כי

כמו שנוצרת ונולדת , ה יקימ" משאול ויעמיד" בדי� בעל כרח""ב 'וא� חפ� ה .תלוי ברצונ"
 "יצירה"וה .יכולת ולא יפלא ממנו דברואתה יודע כי הוא האל בעל ה .עת בעל כרח"ווהיית וגו

חיי דהוי  .חיידלא הוי " ).סנהדרי� צא(ל "וכמו שאמרו ז, הראשונה יותר הפלא ופלא מ� התחייה
י" והאל' מה טוב כי תשוב אל ה, ותמיד הספק בלבב", וכיו� שאינ" יכול לבטוח. !"?ל שכ�לא כ

ל� הידיעות הנאמנות האלה וותשמע לדברי התורה ונבואת הנביאי� והחכמי� שהודיעו כ
ולפי . למע� תחיה לאור" ימי� ולעול� שכלו טוב', ושתעשה הטוב והישר בעיני ה, ששניתי ל"

לכ� חת� רבינו הקדוש דברי , ב"אליעזר הקפר הודיע סוד התחייה והדי� הגדול לעוה' שר
 ,ל� הזהירו על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדי�וכי כ, ל� במשנתווהחכמי� כ

ז איננו רק פרוזדור להכנס ממנו "כי העוה, ב"ושתכלית הכל העוה ;ושהעול� עומד עליה�
ברו" " )ו, אבות(, אליעזר הקפר שפרט הכל על הסדר' רצה לקבוע באחרונה משנת ר ;לטרקלי�

  .כ" נראה לי בפירוש המשנה העמוקה הזאת. "שבחר בחכמי� ובמשנת�
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  דד  סליק פרקסליק פרק
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  פרק חמישי

   משנה א
ָרה ַמֲאָמרֹות ִנְבָרא ָהעֹוָלם ֲעׂשָ ְלמּוד לֹוַמר. ּבַ ַוֲהלא ְבַמֲאָמר ֶאָחד ָיכֹול , ּוַמה ּתַ

ְראֹות ָרה , ְלִהּבָ ֲעׂשָ ְבָרא ּבַ ּנִ ִדין ֶאת ָהעֹוָלם ׂשֶ ַאּבְ ּמְ ִעים ׂשֶ ַרע ִמן ָהְרׂשָ א ְלִהּפָ ֶאּלָ
מִ , ַמֲאָמרֹות ַקּיְ ּמְ יִקים ׂשֶ ּדִ ָכר טֹוב ַלּצַ ן ׂשָ ָרה ְוִלּתֵ ֲעׂשָ ְבָרא ּבַ ּנִ ין ֶאת ָהעֹוָלם ׂשֶ

  :ַמֲאָמרֹות

  ה, ד, סיכו� מה הוא התוכ� העיקרי של פרקי� ג

, אחר ששנה רבינו הקדוש הפרק השלישי על התורה. "בעשרה מאמרות נברא העולם"
ולהודיע מדותיו של , וחסדיו' קבע עתה הפרק הזה ללמדנו דרכי ה, והפרק הרביעי על העבודה

. ונות� גמול על הטוב ועל הרע כפי שורת חכמתו העליונה, � כול� בחסד וברחמי�ה שה"הקב
ע "וכדפרישית במשנתו של ר, "הצור תמי� פעלו כי כל דרכיו משפט" )ד, דברי� לב(כמו שכתוב 

ולכ� כל מנהגיו וגזרותיו מלאי� טע� , "חביבי� ישראל שנית� לה� כלי חמדה" )ג, אבות(ששנה 
ומי הוא , וכ� הודיע בו דרכי נפש האד�. אימות זה ע� זה בארח חכמהכול� מת, ושכל טוב

והיינו דקאמר ". ועל גמילות חסדי�"וכעני� שפירשנו בפרק קמא בבבא , "חסיד"הראוי להקרא 
וכל נברא . פירוש בעשרה צווי� נברא העול� וחלקיו כול�, "בעשרה מאמרות נברא העול�"

, "ברא את העול�"ולהכי לא קאמר . ה"ל הבורא בונברא התהוה על פי מאמר ומצוה אחת ש
אבל העול� הוצר" להבראות , ]ש"ית[פ מאמרו והמצוה שצוה לעצמו "כי לא יתכ� שברא ע

ואי� בעליוני� , עשה בשמי� ובאר�' כי כל אשר חפ� ה. פ מאמר הש� ומצותו"ולהיות ע
בדבר " )ו, תהלי� לג(כתוב וכלשו� ה, "נברא העול�"והיינו דקתני . ובתחתוני� מסרב נגד מאמרו

  . ה דיבר ונעשו כדברו"כלומר הוא ב" נעשו"אלא " עשה"לא אמר , "שמי� נעשו' ה

  )לעני� בריאת העול�(ה "הגדרת מאמרו של הקב

" ויאמר"וכ� כל , כי המאמר הוא הרצו� העליו� שחפ� כ", ובדר" משל נאמרו הדברי�
כמל" שמצוה על דבר , לסבר את האוז�ונכתב בלשו� אמירה . שבמעשה בראשית משמעותו כ"

דבהדיא , והני עשרה מאמרות דקתני היינו אלו שנתחדש מה� בריאה ודבר חדש. ונעשה כ"
ויהי "' וגו" ויאמר אלהי� יהי רקיע", "ויאמר אלהי� יהי אור: "ואלו ה�". נברא העול�"תני 

" ר אלהי� תדשא האר�ויאמ", "ותראה היבשה ויהי כ�"' וגו" ויאמר אלהי� יקוו המי�". "כ�
' וגו" ויאמר אלהי� ישרצו המי�", "ויהי כ�"' וגו" ויאמר אלהי� יהי מאורות", "ויהי כ�"' וגו

ויאמר ", "ויהי כ�"' וגו" ויאמר אלהי� תוצא האר� נפש חיה"', וגו" ויברא אלהי� את התניני�"
, הויה או בריאה שבכול� נזכר או', וגו" ויברא אלהי� את האד�"', וגו" אלהי� נעשה אד�

שנולדו קי� והבל ותאומותיה� כמו , וכ� היה באותו יו�. 'וגו" ויאמר לה� אלהי� פרו ורבו"
פ "אע[הנכתב אצל דגי� " פרו ורבו" )כב, בראשית א(ובכלל זה , )ב, ר כב"מדרש ב(שקבלו קדמונינו 
" הי� פרו ורבוויאמר אל" )כח, בראשית א(] הכי כתיב[וראיה דבתר "]. ויאמר"שלא כתוב ש� 

והשכל מורה עליו שנטיעת הכח בבעלי חיי� להוליד היא בריאה נפלאה בכח ". ויהי כ�"כתיב 
, שלא היתה ממנו בריאה ותולדה, לא קא חשיב )כט, בראשית א(אבל ויאמר בתרייתא . עליו�

של " ויאמר"כלומר כל , .)ה לב"ר(וכדפרכינ� בגמרא , והני תשעה הויי�. אלא מצוה והודעה
בדבר " )ו, תהלי� לג(דכתיב , נמי מאמר הוי" בראשית"ומשנינ� ? בריאה ותולדה אינ� רק תשעה

ואי� ספק בזה שהיה מאמר לבריאת שמי� ואר� וצאצאיה� שהיה ביו� ". שמי� נעשו' ה
הוא היוצר הוא " )ד, אבות(תלמוד מדברינו בפירוש בבא , וטע� שלא נכתב בו מאמר, הראשו�
פ "ואע. ושאר הבריאות היו יש מיש, בריאה הראשונה היתה יש מאי�שאמרנו שה, "הבורא

ועליה� ראוי לומר , סו� סו� כבר היה יש שיצאו ממנו, שא� ה� הפלא ופלא ודומות ליש מאי�
ויאמר "אבל טר� ברא דבר לא יתכ� לומר . שציוה על היש שיוציא יש אחר, "ויאמר אלהי�"
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ה שיוציא את השמי� ואת "ב' � דבר שיצוה עליו השהרי לא היה עדיי� חומר או שו, "אלהי�
וכמו " בריאה"וזהו יש מאי� הכלול בלשו� ', וגו" בראשית ברא אלהי�"ולכ� כתב . האר�

וסו� סו� ג� ". ויאמר אלהי�"נכתב על שאר הבריאות , ואחר שברא אלו מאי�. שבארנו ש�
". בראשית נמי מאמר הוא" .)בה ל"ר(ועל זה אמר תלמודא , שמי� ואר� נבראו במאמרו וברצונו

, נופל ג� על בריאת יש מיש בכח עליו�" בריאה"פ שלשו� "והוא שאע, ויוצא מזה עני� גדול
ז "וכמו שדיבר ע, ה שנברא העול� מאי�"כ תאמר שאי� ראיה ברורה מתורת משה רבינו ע"וא
מר קדמו� שאילו היה חו. הדבר מוכרח מפסוק הראשו�, ל בפירושו לתורה"י אברבנאל ז"הר

ויאמר "היה ראוי לומר ג� אצל בריאת שמי� ואר� , שממנו נברא העול� כדעת המיני�
למדנו שהיתה בריאה זו הראשונה " ויאמר"ולא כתיב ', וגו" בראשית ברא"ומדכתיב ". אלהי�

  .יש מאי�

? כלומר מפני מה פירשה התורה בבריאת שמי� ואר� עשרה מאמרות. "ומה תלמוד לומר"
, מסברא היינו אומרי� שהיה צרי" למעשה הגדול והנורא הזה מאמרי� רבי�בשלמא א� 

ומאמר , ומאמר לבריאת האריות, על דר" משל מאמר לבריאת השורי�, מאמר לכל פרט ופרט
ניחא דהוצר" לאשמועינ� כח , וכיוצא בכל דבר ודבר והיו מאמרות לאלפי�, לבריאת הנמרי�

ל לפי האמת ידענו מסברא שלא היה צרי" אפילו אב. הגדול שעשה הכל בעשרה מאמרות' ה
אלא שרצה ". לא ייע� ולא ייגע" )כח, ישעיה מ(כי הוא האל עושה כל בחפצו , לעשרה מאמרות

א� כ� יקשה לאיזו צור" , לא נודע לנו' לברוא העול� בעשרה מאמרות לסוד כמוס אצלו ית
ומה "והיינו דקתני ? ו"בודו חוהרי זה כמיעוט בכ. הודיע לנו בתורה שנברא בעשרה מאמרות

כלומר מושכל ראשו� הוא שהיה יכול " ?והלא במאמר אחד יכול להבראות? תלמוד לומר
ועל כרח" משו� הכי הודיענו בתורה שנברא בעשרה מאמרות , לברוא אותו במאמר אחד

להפרע מ� "והשיב , כ עלינו להתבונ� איזה דבר אנו למדי� ממנו"וא. ללמדנו דבר לטובתנו
  .וכדבעינ� למימר, כלומר דבר גדול אנו למדי� מזה', וכו" רשעי�ה

  טע� שנתחלקה הבריאה לעשרה מאמרות

והיה כותב סת� שברא , אילו לא הודיע שנברא בעשרה מאמרות: פירוש. "אלא להיפרע"
את השמי� והאר� והאור והרקיע והיבשה והי� והדשאי� והמאורות והדגה והעו� והבהמה 

הייתי אומר שכל העול� כלו מראש ועד סו� , מבלי חלוק מאמרות, ד�והחיה והרמש והא
ויוצא . אבל החלקי� והפרטי� אינ� חשובי� כל כ", שהרי חפ� לברוא אותו', חשוב לפניו ית

. וכ� המקיי� חלק אחד ממנו אי� טוב כל כ", מזה שהמרשיע לאבד חלק מחלקיו אי� רע כל כ"
שהרי ברא כל חלק במאמר , לקיו שקולי� זה בזהלהודיע שכל ח, להכי כתב עשרה מאמרות

ואי� רבוי , וכמו דאנ� ידעינ� שבמאמר אחד היה יכול להבראות. בפני עצמו כמו חברו
על כרח" צריכי� אנו לומר שרצה להודיע שכל חלק חשוב לפניו בפני . המאמרות בהכרח

רשעתו חלק אחד ולמדנו מזה שהמאבד ב. כמו שחלק כבוד לכל חלק להקדי� לו מאמר, עצמו
ומקפידי� על , ה"נפרעי� ממנו כדי רשעתו הגדולה שאבד דבר חשוב ורצוי בעיני המקו� ב

וכ� המקיי� בצדקתו חלק אחד ממנו משלמי� לו שכר טוב בעמלו שקיי� דבר החשוב . מעשיו
שהרי הכללי� . או שמקיי� החלק כולו, ולאו למימרא שמאבד החלק כולו. 'והרצוי לפניו ית

ה שתגדל רעת בני אד� כל כ" שיחזור "ואילו צפה המקו� ב, ועד נצח לא יאבדו, לעד שמורי�
אבל ראה שבכל דור . לא היה בורא אותו, כל העול� או חלק אחד מברואיו כולו לתהו ולאפס

וכל שכ� , וראיה מדור המבול שהיה נח ובניו, ודור יהיו צדיקי� שבעבור� יהיה תקומה לעול�
או שמקיי� קצת מה� , אלא שמאבד קצת מאחד החלקי�. ינ� למימרבדורות אחרי� וכדבע

להודיע שחביבי� , ולטע� זה כתב בכל אחד מאמר בפני עצמו. נפרעי� ממנו או מטיבי� לו
לא כמו שחושבי� הטועי� שאי� כבודו יתבר" . ושחפ� בתחתוני� כמו בעליוני�, בעיניו

ועל כ� הרשעי� שבגלל פשעיה� . אלא הכל רצוי לפניו וחפ� בה�, לפקוד על השפלי�
חרב כי ", או באד�, בבהמות" דבר כי יהיה, רעב כי יהיה" )לז, א ח"מל(מביאי� רעה לעול� כגו� 

כי בהשחתת . כלומר חלק נכבד מ� הבריאה, הרי ה� מאבדי� את העול�, וכיוצא בזה" תעבור
ויאמר "א מאמר והו, התבואה בשדפו� ובירקו� וכיוצא מאבדי� החלק שנברא במאמר מיוחד
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והוא , ודבר המשחית בבהמה מאבדי� חלק שנברא במאמר מיוחד". אלהי� תדשא האר�
וכשגורמי� חרב וד� מאבדי� . 'וגו" ויאמר אלהי� תוצא האר� נפש חיה בהמה ורמש"מאמר 

וכשמאבדי� הדגה אשר במי� ". ויאמר אלהי� נעשה אד�"והוא מאמר , חלק שנברא במאמר
, יענשו על שאבדו חלק שנברא במאמר, תה הדגה בעבור פשעיה�כמו שהיה במצרי� שמ

ולהיפ" בצדיקי� שבצדקת� מביאי� . וכ� בכל דבר ודבר, "ויאמר אלהי� ישרצו המי�"והוא 
ויש שיתברכו בעבורו הדגה אשר , יש שבעבורו יתברכו תבואת השדה. קיו� וברכה לעול�

וחרב , ש שבעבורו יהיה שלו� באר�וי, ויש שבעבורו לא תהיה משכלה ועקרה בבהמה, במי�
הנה יקבלו שכר טוב על זה שקיימו הדברי� . וכמו שמפורש בספרי הנביאי�, לא תעבור

ולמדנו שמלבד שהאד� נענש על פשעיו לפי שעבר על מצות מל" מלכי . 'החשובי� לפניו ית
, וג� נפרעי� ממנו על מה שסבב בפשעיו אבדו� העול� בכל חלק מחלקי. ה"המלכי� הקב

עוד נותני� לה� ', ולהיפ" הצדיקי� מלבד שמשלמי� לה� שכר טוב בעבור שקיימו מצות ה
המאבדי� "אבל לא רציתי לפרש . כ" נראה בעיני, שכר לפי שסבבו שיתקיי� העול� בצדקת�

תכלית ] הוא[לפי שהאד� " את העול�"וקרי ליה , שמאבד נפשו ברשעתו" את העול�
שאי� זה מעני� משנתנו שאמרה , מקיי� את נפשו בצדקתוומקיימי� את העול� ש, הבריאה

שאפילו היה כתוב רק מאמר אחד נמי ידעינ� שנפרעי� מ� המאבדו ". בעשרה מאמרות"
יע� האד� , ולפי שקיי� עול� מלא, לפי שאבד עול� מלא, ומשלמי� שכר טוב למקיימו

" שרה מאמרותע"ומדתליא ב. וא� מקלקל מעשיו הרי הוא כמאבד הכל, תכלית הבריאה
וכדפרישית שבשביל , כגו� העשבי� ובעלי החיי� וכיוצא, למדנו שבפרטי הברואי� מדבר
אבל יבואו בדי� הגדול ". 'כי אלוהי משפט ה" )יח, ישעיה ל(, עונות בני האד� נענש העול�

מיהו הא גופא לא איצטרי" לאשמועינ� שהרשעי� . לעתיד לבוא לפי שגרמו כל זה במעשיה�
. שכל ספר התורה והנביאי� מעידי� על זה, והצדיקי� מקיימי� אותו, מאבדי� את העול�

. וכל ע� השדה בשביל דור המבול נמחה האד� והבהמה עד רמש עד עו� השמי� כל צמח
, בשביל חטאת מצרי� מתה הדגה. בשביל חטאת סדו� ועמורה נהפכה היבשה לגפרית ומלח

וכ� , והברד והארבה השחיתו כל ירק וכל ע�, והשחית הצפרדע והערוב אד� ובהמה וכ� הדבר
והא ]. מפורש בספרי הנביאי�[ולהיפ" בצדיקי� שבאה הברכה לרגל� . כמה וכמה ראיות

כלומר שהעול� ', וכו" על שלשה דברי� העול� עומד" )א, אבות(צדיק נקט לה מלתא שמעו� ה
  . וכדפירשתי הת�, נברא בשביל האד� שיעסוק בתורה ובעבודה ובגמילת חסדי�

  לצומח ולבעלי חיי�, יש עונש לרשעי� על שגרמו נזק לדומ�

, תי תורתוה נפרע ממני לפי שלא קיימ"פ שהקב"אע"אבל אתי לאשמועינ� שלא יאמר הרשע 
ומה איכפת ליה , לא אענש על שגרמתי הצרה, והביא רעב וחרב ודבר, ועצר את השמי�

וא� אי� האד� צדיק , ה בצמחי� ובבעלי החיי� וכיוצא שלא נבראו רק בשביל האד�"להקב
' ישמח ה"אלא , להודיע שאי� הדבר כ�, "ויאמר"להכי כתב בכל בריאה ובריאה ". המה יאבדו

ומזה תבי� טעמא . והמקיימ� ית� לו שכר טוב, ולכ� המאבד� יפרע ממנו. ה�וחפ� ב" במעשיו
, "הוא העד הוא הבעל די� והוא עתיד לדו�" )ד, אבות(אליעזר הקפר ששנה ' דמשנתו של ר

ולא יגמלני על מה שפשעתי בינו ? א� חטאתי מה פעלתי לו"ופרישנא לעיל שאל יאמר האד� 
ה חפ� בעולמו ובכל "והקב, ע מאבד את העול� בפשעיודכיו� שהרש.] לא כ� הוא". [לביני

כי חלק העול� ששחת הרשע , משו� הכי הוא הבעל די� ועתיד להפרע ממנו על מעשיו, חלקיו
  .והב�, צועק חמס ומבקש משפט
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   משנה ב
ָרה דֹורֹות ֵמָאָדם ְוַעד נחַ  ִים ְלָפָניו, ֲעׂשָ ה ֶאֶרְך ַאּפַ ּמָ ל ַהּדוֹ , ְלהֹוִדיַע ּכַ ּכָ רֹות ׂשֶ

ּבּול ֵהִביא ֲעֵליֶהם ֶאת ֵמי ַהּמַ ָרה דֹורֹות ִמּנַח ְוַעד . ָהיּו ַמְכִעיִסין ּוָבִאין ַעד ׂשֶ ֲעׂשָ
ִים ְלָפָניו, ַאְבָרָהם ה ֶאֶרְך ַאּפַ ּמָ ל ַהּדֹורֹות ָהיּו ַמְכִעיִסין ּוָבִאין, ְלהֹוִדיַע ּכַ ּכָ ַעד , ׂשֶ

ל  א ַאְבָרָהם ְוִקּבֵ ּבָ ַכר כֻּ  )ָעָליו(ׂשֶ םׂשְ   :ּלָ

ואלו ה� אד� שת אנוש , בתורה מפורשי� הדורות הללו. "עשרה דורות מאדם עד נח"
ו שנה מבריאת העול� עד "ובי� כול� עברו אל� תרנ, קינ� מהללאל ירד חנו" מתושלח למ" נח

  .צא וחשוב ותמצא,דור המבול

  שדוחה העונש לתקופה ארוכה, ה"מדת אר� אפי� של הקב

ויהי כי החל האד� "ולא סתמה וכתבה , רשה התורה דור אחר דורכלומר לכ� פי "להודיע"
ונח מצא ח� בעיני ' אמחה את האד� וגו' ויאמר ה', כי רבה רעת האד� וגו' וירא ה' לרוב וגו

והיינו , "אד� על האר�' ויחי בשש מאות שנה לחיי נח היא שנת כ" וכ" מיו� ברוא ה', ה
ושהיה המבול כ" וכ" לבריאת עול� , ניצל נחוש, יודעי� שבא המבול מפני רעת בני אד�

אלא להודיע כמה אר" ? ולמה פרט קרא מספר הדורות זו אחר זו. ולשש מאות שנה לחיי נח
כדתני ברישא גבי " ?ומה תלמוד לומר"ולא תני בה" בבא . וכדבעינ� למימר, אפי� לפניו

ומה "ר קתני דהא דפרט עשרה מאמרות שפי, משו� דלא דמיי� להדדי? בעשרה מאמרות
מ כיו� דלא גלי ל� "מ, שא� גלוי וידוע לפניו למה ברא עולמו בעשרה מאמרות". תלמוד לומר

והלא במאמר אחד "וכדקאמר , הוי ליה למסת� כיו� דנפקא מיניה מיעוט בכבוד שמי�, סודו
ליכא למיחש מידי דאי� מעוט " עשרה דורות"אבל גבי . ופרישית לה לעיל, "יכול להבראות

פ אצטרי" לגופא להשמיענו סדר הדורות מי ומי היו ראשי דור "ועכ. שמי� יוצא ממנו כבוד
כלומר לפי שהיה יכול ". להודיע כמה אר" אפי� לפניו"אלא , "ומה תלמוד לומר"לא תני . ודור

. אי� זה אלא ללמדנו דבר חדש להיות לנו לתועלת, ובא ופירש דור אחר דור, לסתו� ולקצר
פ שבשלש "שאע. כלומר כמה גדולה מדת אר" אפו, "כמה אר" אפי� לפניו" ?ומהו שאנו למדי�

וכ� א� הוא לבד אר" ? לא ידענו עד כמה, ה אר" אפי�"עשרה מדות הרחמי� מפורש שהקב
למדנו . ומעשרה דורות שהארי" לה� עד נח למדנו שתי�? אפי� לצדיקי� או ג� לרשעי�

שמארי" אפו לאד� עד קרוב ליו� פקודתו ולא תימא , שמארי" אפו אפילו עד עשרה דורות
שהרי ראינו שהארי" . לפי שא� יארי" יותר ימות בלי משפט ובלי תגמול על פשעיו, ותו לא

, וכ� למדנו שמארי" א� אפילו לרשעי� גמורי�. אז עשרה דורות שלמות קוד� שנפרע מה�
ושי עליו� כמו שת פ שהיו ביניה� איזו קד"ואע. שהרי כל הדורות הללו היו רשעי� גמורי�

ולהציל את הצדיקי� כמו שעשה בימי , היה יכול להפרע מ� הרשעי�, וחנו" ומתושלח וכיוצא
ג דבהדיא כתיב "ואע. להארי" אפו אפילו לרשעי� גמורי�, והארי" לה� לפי שכ" מדתו, נח

ה "ואמר הקב, והיינו גבי כנעניי� שהיו ע� כבד עו�, בתורה שמארי" אפו לרשעי� גמורי�
הרי שהארי" לה� אפו עד צאת , "כי לא של� עו� האמורי עד הנה" )טז, בראשית טו(אברה� ל

ואי� " :)ה טז"ר(, שלא נתמלאה סאת� עדיי�, "כי לא של�"הת� טעמא קאמר . ישראל ממצרי�
אבל מעשרה דורות מאד� ועד נח שמעינ� דאפילו ". דני� את האד� אלא לפי מעשיו עתה

דלית ל" למימר . והיינו מדת אר" אפי�, מ� אולי ישובו בתשובהנתמלאה סאת� מניח לה� ז
פ שהיו רעי� וחטאי� לא נתמלאה סאת� עד שש מאות שנה "שמא עשרה דורות הללו אע

, דמשו� הכי פרט הכתוב עשרה דורות ללמד" שכול� היו מכעיסי� ושוי� בהכעסה, לחיי נח
וכיו� שהדור הראשו� כבר הכעיסו . וכדפרישית לעיל גבי בעשרה מאמרות, ושקולי� זה כזה

כ הארי" לה� עשרה "ואעפ. כ היתה סאת� מתמלאת"א, ה הרבה כמו דור המבול"ב' את ה
, מפורשי�" עשרה דורות מאד� ועד נח"והיינו דקתני , למדנו כמה אר" אפי� לפניו. דורות

בול עד כ לא הביא המ"ואעפ, להודיע ששקולי� ה� שכל הדורות היו מכעיסי� ובאי� זה כזה
, וכ� אי� לומר שהארי" לה� אולי ישובו בתשובה. הדור העשירי למדנו כמה אר" אפי� לפניו
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כ "וגלוי לפניו שכל הדורות לא ישובו בתשובה ואעפ, ה צופה הדורות מראש"שהרי הוא ב
, והכי נמי גבי אמוריי� צפה מראש שלא ישובו. הא למדת כמה אר" אפי� לפניו. הארי" לה�
לפי שכ" ה� . כ הארי" לה� עד מלאת סאת�"ואעפ, מרעי� מבני כנע� ב� ח�כי היו זרע 

והול" ונוהג ע� כול� , שאינו מטה דינו ומדותיו במשפט שו� אומה, ה"דרכיו של מקו� ב
, אבות(ע ששנה "וכבר רמזתי על זה במשנתו של ר. 'כי צדיק ה, במדות רחמיו וחסדיו ואר" אפו

  ". הכל צפוי והרשות נתונה" )ג

  והטע� לכ�, אומות כנע�' לא מיהר להעניש לז' ה

. כי המל" שלמה גלה בספרו דברי� של חפ� בעני� זה, כתבנו נכבדות בזה" רוח ח�"ובספרנו 
ה ריח� עליה� כאלו ה� בני "ב' וה, והזכיר תועבות האמוריי� שנדמו לחיות רעות במעשיה�

כל לכתבו פה כי יאריכו והעני� ארו" לא או. ושלח את הצרעה לגרש� מעט מעט, אד�
לא מבלי יכלת להדו" רשעי� תחת צדיקי� " )יא( ב פסוקי� ט"פרשה י(ואמר ש� . הדברי�

א" בהכות�  )'ש� פסוק י(. במלחמה או לשכל� בחיה רעה או בדבר אחד להשחית� עד כלה
ורעת� בקרב� , וא� לא נעל� ממ" כי ה� זרע מרעי�. מעט מעט נתת לה� יד להתנח�

ואכתוב הפירוש . 'וגו" כי ארור גזע� מראשית )א"ש� פסוק י(. הפ" לבב� לעול�שרשה ולא י
העניש� מעט , "לא תחיה כל נשמה"הודיע שג� לעת בוא קצ� להתקיי� בה� גזירת , בקצרה

. אלא לתת לה� מקו� וזמ� להתנח� שישובו מפשעיה�, חלילה' לא מבלתי יכלת ה, מעט
ע� ורעת� השתרשה כי ה� זרע מרעי� מבני כנ, ה שלא ישובו"ב' פ שלא היה נעל� מ� ה"ואע

כ נהג עמה� במדת חסדו "אעפ, מאד בלב� ושאי אפשר שיהפ" עוד לבב� מרעה לטובה
להיות למופת שלא היה נעל� מ� , וזהו שהוסי� לומר כי ארור גזע� מראשית. ובמדת אר" אפו

ושידע מראשית שיהיו בניה� אחריה� אוחזי� מעשה אבותיה� , ה שלא ישובו לעול�"ב' ה
שהרי כשהקי� נח מיינו וידע את אשר עשה לו , ה"ה למד מתורת משה רבינו עודבר ז. ביד�

ארור כנע� עבד עבדי� יהיה " )כח, בראשית ט(אמר , שהוא כנע� שהיה הקט� בבני ח�, בנו הקט�
כמו יצחק שאמר , ואשר יבר" מבור" ואשר יאור יואר', וידוע כי נח היה נביא לה". לאחיו
וחששה רבקה כי , "]בעבור תברכ" נפשי בטר� אמות[" ")רככה לפני מותיואב(" )ד, בראשית כז(לעשו 

לפני ' ואברככה לפני ה" )ז, בראשית כז(ועל כ� הוסיפה . ידעה שיסכימו מ� השמי� לברכתו
  ". מותי

  הטע� לכ�, רשע וטוב לו

אי" הניח , ה א� צאצאי כנע� יאחזו בדרכי אבותיה� א� לא"וא� היה ספק לפני המקו� ב
ואי� זה אלא כי לא נעל� ? ושמא יצאו ממנו בני� צדיקי�, ו לארר� עד סו� כל הדורותלנביא
ולכ� , ושכל תולדותיו יאחזו מעשה אבותיה� בידיה�, ה שלא יהפ" לבב� לעול�"ב' מ� ה

. ה דבר"ב' לאות כי לא נעל� מ� ה, "ארור גזע� מראשית"כי ] שלמה[ויפה אמר . הניחו לקלל�
יע� כי צדיק אתה תמלו" בצדק על כל " )ו"ב פסוק ט"פרשה י(ואמר , לדברוכ� הודיע ש� טעמי� 

ויוצא מכל זה לדורות שא� תראה רשעי� . והדברי� עתיקי�, וכל העני� ש�" המעשי�
ואפילו תראה דורות , כי כמה אר" אפי� לפניו". ?איה אלהי משפט"אל תאמר , מצליחי�

כי ג� זה מדתו יתבר" שכמה אר" . פ�אל תתמה על הח, רבי� רשעי� עתקו ג� גברו חיל
ה כלה "ותדע שלבסו� יעשה הקב. כמו שתראה בעשרה דורות מאד� ועד נח, אפי� לפניו

, ב"ה עתיד לדו� את החיי� לעוה"וכ� תלמד מזה כי הוא ב. כמו שעשה בימי נח, ברשעי�
פרע מה� ולא נ, שכול� היו מכעיסי� ובאי�, שהרי כל הדורות מאד� ועד נח שקולי� זה כזה

אלא עוד יו� ? וכי משוא פני� יש בדבר חלילה, והיכ� נפרע מ� הראשוני�. עד דור העשירי
, ז"ולפניו יתבר" גלוי למה נדונו אלו בעוה. ואות� שמתו יחיו ועתיד לדו� אות�, צבאות' לה

וללמדנו כל זה כתבה התורה עשרה דורות . וה� תעלומות מבני אד�. ב"והאחרי� ידונו בעוה
הכי� הוא פרושא . אבל ריש מלי� אני כותב, ויש להארי" מאד בדרוש זה. � ועד נחשמאד

  .דמתניתי� לפו� עניות דעתי�
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ש� ארפכשד שלח עבר : ואלו ה�, ג� הדורות הללו מפורשי� בתורה. "עשרה דורות מנח"
ה "מ שנה משנת המבול עד שנתגלה הקב"ובי� כול� עברו ש, פלג רעו שרוג נחור תרח אברה�

  .צא וחשוב ותמצא. ח שנה"והיה אז ב� מ, ה בדור הפלגה"ברה� אבינו עלא

  ה"אר� אפי� של הקב

ויהי בשנת כ" וכ" "כלומר לכ� פירשה התורה דור אחר דור ולא סתמה ואמרה . "להודיע"
' הבה נרדה ונבלה ש� שפת� וגו' אחר המבול ויהי כל האר� שפה אחת ודברי� אחדי� וגו

ושבלל שפת כל האר� בעבור , היינו יודעי� כמה שני� היה אחר המבולו. 'וגו" אות�' ויפ� ה
, אי� זה אלא להודיע כמה אר" אפי� לפניו, ומדפרט קרא דור אחר דור. רעת בני האד�
, משו� דלא נפקי גריעותא מ� הפרט, "?ומה תלמוד לומר"והכי נמי לא תני . וכדבעינ� למימר

כמה אר" אפי� "רי" לפרש לולא שבא ללמדנו מ לא היה צ"אלא דמ, ואיצטר" לסדר דורות
וכבר התחייב . וכדפירשתי לעיל שהודיע שהיו כל העשרה דורות שקולי� זה כזה ברעה, "לפניו

אלא שהארי" לה� עשרה דורות כפי שורת מדת , הדור הראשו� שאחר המבול כמו דור הפלגה
בר למדנו דבר זה ג שכ"ואע. וכמו שפירשתי אצל עשרה דורות מאד� ועד נח, אר" אפו

דבשלמא עשרה דורות ראשוני� שנגזר . איצטר" תרתי, "עשרה דורות שמאד� ועד נח"מ
ולכלות העול� כולו בשביל� עד בהמה ורמש ועו� השמי� , עליה� להמחות מ� העול� במבול

, במעשיו' כי חפ� ה, ה לכלות מעשה ידיו"שפיר איכא למימר שחס הקב, כל ירק וכל ע�
אבל עשרה דורות שניות שלא נגזר עליה� ועל . בעשרה מאמרות נברא העול� וכדפרישנא גבי

הייתי אומר דבכי האי גוונא , אלא בלבול לשונות וההפצה על פני כל האר�, העול� כליה
קא משמע ל� דאפילו בכי האי . אלא הדור הרע הראשו� יקרנו כ", ליכא אר" אפי� לפניו כל כ"

  .וכדבעינ� למימר, הסיר� מעל פניו עד הדור הרע העשירי ולא, גוונא נמי אר" אפי� לפניו

, דע כשברא אלהי� אד� על האר� רצה לשכו� בתחתוני�. "עד שבא אברהם אבינו"
וכמו שנברא אד� הראשו� בדוגמא זו , ולשפו" את רוחו על כל בשר, להיות לה� לאלהי�

. ודיבר עמו אלהי�, מלא רוח אלהי� בחכמה בתבונה ובדעת, בצביונו ובקומתו ובדעתו
פ שהוא שב בתשובה גדולה "אע, ונתקלקל לבו וגבר בו היצר הרע, וכאשר חטא ונפל ממעלתו

וה� העשרה דורות ', הנה צאצאיו אחריו השחיתו וסרו מהר מדר" ה, ה"ב' וריח� עליו ה
ולכ� . זולתי יחידי� שרידי� כמו שת וחנו" וכיוצא, שהיו כול� אנשי משחית, מאד� ועד נח

יק תמי� צד"פ שהוא היה "ואע. ובניו לבדו" וישאר א" נח", נגזר עליה� שימחו כול� מ� האר�
זולתי יחידי� כמו ש� ועבר , ולא אבו שמוע בקולו' צאצאיו אחריו עזבו את ה, "בדורותיו

ישובו ישבו " )ח, הושע יד(, שא� ישובו בתשובה, ה עד עשרה דורות"ב' והארי" לה� ה. וכיוצא
, וכאשר עד דור העשירי לא באו לחסות תחת כנפי אלוהי ישראל. ויהיה לה� לאלהי�" בצלו
  ". באלה' לא בחר ה" )י, א טז"שמו(כי , ר להשליכ� מעל פניו עד עול�אז גז

  בחר באברה� ובזרעו להיות לו לע�' ה

ומעשה זה היה . ה ובזרעו אחריו להיות לה� לאלהי� לעדי עד"ובחר מכול� באברה� אבינו ע
אז בא ק� עול� להפיצ� ולהסיר� , כשבקשו לבנות עיר ומגדל וראשו בשמי�, בדור הפלגה

מצא " )ח, פ נחמיה ט"ע(כי , ה וכרת עמו הברית"ובעת ההיא בחר באברה� אבינו ע, על פניומ
 )ח, דברי� לב(, ]ד"פרק כ[אליעזר הגדול ' דר] פרקי[וכמו ששנו בברייתא ". לבבו נאמ� לפניו

, שרי�' ה גורלות ע� ע"שבדור הפלגה הפיל הקב', וגו" בהנחל עליו� גויי� בהפרידו בני אד�"
עמו יעקב ' כי חלק ה" )ט, דברי� לב(כמו שאמר , ה נפל ישראל"ב' ובחלק ה, ומה לכל שרונפל א

. ובחר באברה� ובזרעו אחריו, להורות שבעת ההיא השלי" כל העמי� מעל פניו". חבל נחלתו
כי על כ� מזמ� ההוא ואיל" לא שרתה שכינה על . וזהו חבה יתירה מאד לישראל מכל האומות

לא נעשו אותות ומופתי� לשו� ; ו� זולתי על אברה� ועל זרעו אחריואיש משו� אומה ולש
ועוד כמה . זולתי לזרע אברה�, לא נת� תורה ומצוה לשו� אומה; זולתי לזרע אברה�, אומה

חביבי� " )ג, אבות(ע ששנה "ורמזנו עליה� במשנתו של ר, וכמה מעלות אי� כא� המקו� להזכיר�
ה כ� "ב' ולא עשה ה". חביבי� ישראל שנת� לה� כלי חמדה"' וכו" ישראל שנקראו בני� למקו�

לפי שכמה אר" אפי� . פ שהיו כול� רעי� וחטאי�"לכל העשרה דורות שהיו אחר המבול אע
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ולית ל" למימר שלא היו בדורות הראשוני� איש שהיה . ועד דור העשירי הארי" לה�, לפניו
ואל תאמר . י היה ש� ב� נח איש צדיקשהר, ה עמו הברית וע� זרעו אחריו"ב' ראוי שיכרות ה

ישמעאל ובני קטורה שאינ� ] יש[שהרי ג� בזרע אברה� , שהוליד בני� משחיתי�] שזה מפני[
כ "ואעפ, עשו שאינו בכלל הברית אלא ישראל] יש[ובבני יצחק , אלא יצחק לבדו, בכלל הברית

, כרות הברית ע� ש�וכמו כ� היה יכול ל. ה ולזרעו הטוב"כרת הברית ע� אברה� אבינו ע
כ היה בוחר באחד מזרע ש� ומרחיק שאר "ואח, ולהשלי" יפת וח� וצאצאיה� מעל פניו

לפי שכמה אר" אפי� , אלא דמשו� הכי לא עשה כ�. וכ� בב� בנו וב� ב� בנו עד יעקב, צאצאיו
, "עד שבא אברה� אבינו וקבל שכר כול�"והיינו דתני . ושיבחר באברה� אבינו לבדו, לפניו

  . נוטל מה� ונתנו לאברה� לבדו, כלומר כל הטובות שהיו ראויי� אליה� בני אד� כול�

  ההבדל בעונש בי� דור המבול לדור הפלגה

ועשרה דורות שניי� לא , ואי קשיא ל" מאי טעמא עשרה דורות ראשוני� נמחו במי המבול
כמו שעשה  ה שלא יוסי� עוד להכות את כל חי"דאי משו� שנשבע הקב? נעקרו מ� העול�

א� לא נכו� לעשות כ� למה עבר הכוס על ? הא גופא קשיא וכי משוא פני� יש בדבר, בימי נח
שאינ� דומי� עשרה ". בכל דרכיו' צדיק ה" )יז, תהלי� קמה(אשיב" כי ? עשרה דורות הראשוני�

והאחרוני� בלבול לשונות , שהראשוני� נתחייבו כליה מ� העול�, דורות השניי� לראשוני�
כי לפי שקי� הרג את הבל , וראיה מ� התורה. אבל כליה לא נתחייבו, הפצה הוא דאתחייבווה

אבל א� כול� אחזו מעשה . וזרעו אחריו אילו היו שבי� בתשובה חיו יחיו, אחיו נתחייב כליה
ולכ� זרע קי� נתחייבו . וכ� זרע שת כול� רעי� וחטאי� זולתי נח ובניו, אבותיה� בידיה�

וכשבא ק� עשרה דורות שהארי" לה� . וכ� זרע שת, עו� אביה� המרצחכליה בעונ� וב
' וירא ה" )ה, בראשית ו(וכמו שכתוב , היה משורת הדי� שימחו כול� מ� האר�, ונתמלאה סאת�

וירא " )יב, בראשית ו(ונאמר , "כי רבה רעת האד� באר� וכל יצר מחשבות לבו רק רע כל היו�
וא� יקרה כ� . נו שהתמלאה סאת� להמחות מ� העול�למד, "אלהי� את האר� והנה נשחתה

ודאי שימחו כול� כמו דור המבול כי אי� , לדור דור שתתמלא סאת העול� כלו בעת אחת
לא ' אני ה" )ו, מלאכי ג(וכדכתיב . ואינו משנה מרצו� לרצו� חלילה', משוא פני� לפניו יתב

ונשבע עליו , ד כמו זה לעול�ה לתק� עולמו בדר" שלא יקרה עו"ב' אלא שגזר ה". שניתי
והסכימו , ולכ� בדור הפלגה שהיה כל האר� שפה אחת ודברי� אחדי�. שבועה אחר המבול

פ "אע, והיו האנשי� האלה תרבות אנשי� חטאי�, לעשות עיר ומגדל ולהיות מקובצי� יחד
ה שא� יניחו� לבנות העיר והמגדל כאשר החלו "צפה הקב, שלא היו עדיי� חייבי� כליה

, ויתחייב כל העול� כלו כליה בעת אחת, כ ברעות גדולות עד להשחת"יפלו אח, לעשות
ויאבדו כול� מ� האר� כפי הגזרה העליונה , בעבור שתהיה כל האר� נשחתת כמו בדור המבול

על כ� ברחמיו וברוב חסדיו תק� . ה שלא יעשה עוד כ�"וכבר נשבע הקב. אשר לא תשתנה
ויצטרכו להפרד ולהנפ� , ל לשונ� שלא ישמע איש שפת רעהוכי בל, הדבר טר� בא עד קצו

, וינהגו כל ע� וכל משפחה במנהגי� שוני�, ויאחזו מחוזות ומדינות שונות, על פני כל האר�
, וא� אר� אחת תחטא ותתחייב כליה. י כ� ג� צדקת� ג� רשעת� לא תהיינה שקולי�"וע

 )ו, בראשית יא(וזהו שכתוב בתורה . וכמו שיקרה בכל דור ודור. תותר האחרת שצדקה ממנה
ועתה לא יבצר מה� כל אשר . וזה החל� לעשות, ה� ע� אחד ושפה אחת לכול�' ויאמר ה"

וה� משתתפי� בעצה , ה אמר שה� ע� אחד ושפה אחת לכול�"ב' ה: פירוש". יזמו לעשות
עתה  כלומר, והנה זה החל� לעשות. ואשר יצוה מנהיג� יעשו כול�, אחת וראש אחד לה�

אבל א� אניח� בשלות� לא יבצר מה� לעשות כל . ועדיי� לא של� עונ�, החלו לעשות הרעה
על כ� . ופתאו� יתחייבו כליה ואנכי לא חפצתי בזה, הפשעי� הגדולי� אשר יזמו ברשעת�

הבה נרדה ונבלה ש� שפת� אשר לא ישמע " )ז, בראשית יא(ועל זה אמר , אתק� הדבר בראשיתו
ויתפרדו איש מעל , כי יצטרכו לריב זה ע� זה, כלומר על דר" זה יתוק� הכל ".איש שפת רעהו

  ". אות� מש� על פני כל האר� ויחדלו לבנות העיר' ויפ� ה" )ח, יא(וכ� אמר . אחיו

כשכתוב סת� בתורה ובנביאי� " מזמה"כי לשו� ". יזמו"ומה נכבד הפירוש הזה כשתבי� מלת 
כי בזמה " )כז, משלי כא(, "זממו אל תפק" )י, הלי� קמת(כמו , מורה על מחשבת רשע גדולה
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והודיעה התורה ". מרבה עצה מרבה תבונה" )אבות ב(וכמו שרמזנו במשנת הלל ששנה ". יביאנו
כאשר תכלה בני� העיר ' שהאנשי� האלו היו יוזמי� לעשות פשעי� גדולי� ולמרוד בה

' וזרע� אחריה� אינ� יראי� את ה ה שה�"ב' ולפי שראה ה. ולכ� תק� הדבר בהתחלה, והמגדל
ולכרות הברית ע� , העניש� להסיר� מעל פניו עד עול�, וכבר עברו עשרת הדורות, כראוי

  .הכי נראה לי פירושא דה" מתניתי�. שיקבל שכר כול�, ה"אברה� אבינו ע



ן  360 ו נ ב ל ן  י   י

   משנה ג
ם ֻכּלָ לֹום ְוָעַמד ּבְ ָ ה ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו ַהׁשּ ָרה ִנְסיֹונֹות ִנְתַנּסָ ה , ֲעׂשָ ּמָ ְלהֹוִדיַע ּכַ

לֹום ָ ל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו ַהׁשּ תֹו ׂשֶ   : ִחּבָ

ועשרה דורות ראשוני� ואחרוני� שמה� , אחר ששנה עשרה מאמרות. "עשרה נסיונות"
ושבכל זאת הוא , ונפרע מ� הרשעי� המאבדי� מעשה העול�, יובמעש' אנו למדי� כי חפ� ה

' צדיק ה" )יז, תהלי� קמה(הודיע עתה כי . וממתי� עשרה דורות קוד� שנפרע מה�, אר" אפי�
לפי , ואל תאמר לפי שחפ� חסד הוא נות� שכר רב אפילו לצדיק שאינו גמור". בכל דרכיו

ולכ� . לא ג� השכר משל� במדה ובמשקלא, אי� הדבר כ�. שהטיב מעשיו יותר מ� הרשעי�
לפי שהיה צדיק גמור , ה שקבל שכר כל בני אד� במשפט ובצדק קבל שכרו"אברה� אבינו ע

לבבו ' ולולא שמצא ה. ה בעשרה נסיונות ועמד בכול�"ב' כי נסהו ה, עד מאד' וירא את ה
  . שכר כול�לא היה כורת עמו הברית שיקבל , וצפה שיעמוד בכל הנסיונות, נאמ� לפניו

  פירוט עשרה נסיונות של אברה� אבינו

הנסיו� : ואלו ה�, אבל נחלקו בה� הברייתות, ואול� עשרה נסיונות הללו מפורשי� בכתובי�
ועליו רמז הכתוב , אור כשדי� שבעבור אמונתו וצדקתו הפילו נמרוד לכבש� האש, הראשו�

" ל" ל" מארצ"" )א, בראשית יב(' � הבנסיו". אשר הוצאתי" מאור כשדי�' אני ה" )ז, בראשית טו(
והוצר" לרדת מצרימה , "ויהי רעב באר�" )י, בראשית יב(' נסיו� הג. והוא הטלטול והגרות', וגו

לפי , וטע� שנחשב לנסיו� אחד, שנלקחה שרה מפרעה ומאבימל"' נסיו� הד. מפני זלעפות רעב
ג� ידע כי ? ה אבימל"שכשעמד בראשו� כאשר לקחה פרעה מדוע לא יעמוד בשני כשלקח

? ולמה יפול לבו על הדבר הזה בפע� השנית, מיד אבימל" כאשר הצילה מיד פרעה' יצילנה ה
. ונת� נפשו בכפו על אודות לוט והשביה, ע� המלכי� הרשעי�' שנלח� מלחמת ה' נסיו� הה
 ה במראה בי� הבתרי� אימה חשיכה גדולה והודיעו ארבע הגליות"ב' שהראהו ה' נסיו� הו

הוצר" לגרש ג� את ישמעאל ' נסיו� הח. שהוצר" לגרש את הגר אחר שלקחה' נסיו� הז. לבניו
וככה ה� . עקדת יצחק' נסיו� הי. מצות המילה לתשעי� ותשע שנה' נסיו� הט. בנו בכורו

ל מונה "� ז"אבל הרמב. וכ� נראי� הדברי�, )פסקא ב, פרק לג(נת� ' שנויי� בברייתא אבות דר
ומפיק אור כשדי� ומראה בי� , ולקוחי שרה לפרעה ולאבימל" מנה בשתי� ,שלקח את הגר

ומראה בי� . וטעמו מבואר לפי שנס המלטו מכבש� האש אינו מפורש בתורה. הבתרי�
כנגדו הראהו , שכמו שהראהו צרת בניו, ל נסיו�"הבתרי� ג� הוא לא נחשב בעיני הרב ז

כי מה שלקח את הגר . יש במנינו גמגומי�ובכל זאת . שבאחרונה תרב גדולת� מכל בני האד�
ג� למנות הלקח שרה לפרעה ולאבימל" לשני ? היה על בקשת שרה ובעצתה ומה זה נסיו�

, אמר המגיה[ויש ברייתא אחרת . ודברי הברייתא עיקר. נסיונות לא יתכ� מטע� שפירשתי
, שמונה מני� אחר] לג"פ, נ"לאדר" בני� יהושע"עיי� , אליעזר' שמא כוונת המחבר לפרקי דר

  . ה"וכדאפרש לקמ� בעז, ואי� בכל זה סתירה ואפילו הוו טפי מעשרה

אלא קבל ', ה בכל מיני הנסיונות ועמד בכול� ולא הרהר אחר מדותיו ית"ב' ותבי� כי נסהו ה
פ "ואע, ונסהו בגלות. התבונ� שנסהו בגופו ומסר נפשו על קדושת שמו יתבר". הכל מאהבה

עד , ונסהו בעוני וברעב. היה גר מתגורר באר� בלי נחלה, אר� כנע� שהבטיחו לתת לו את
ונסהו באשתו החביבה לו . שהוצר" לצאת מ� האר� ולרדת אל ע� בזוי ומגואל שטופי זמה

ונסהו בבנו בכורו לגרשו . ונסהו באשתו השניה לגרשה בעל כרחו. שנלקחה מאתו ביד רמה
ונסהו . ונסהו בגופו למול בשר ערלתו. ל המזבחונסהו בבנו אשר אהב להקריבו ע. נגד רצונו

ונסהו להחרידו במראה . להסתכ� לנפול ביד אויביו המלכי� הרשעי� למע� הציל ב� אחיו
לכ� מ� הדי� , ולפי שעמד בכול�. ואי� נסיונות גדולי� מאלה. להראות לו צרת בניו אחריו
ודיע כמה חבתו של אברה� והיינו דקתני לה. ה עמו הברית"ב' שיקח שכר כול� ושיכרות ה

להודיע לכל באי עול� כמה חבתו , ועל כ� הודיע הנסיונות בתורה. כלומר על כ� נסהו, אבינו
ולולא שרצה . האהבה הגדולה שאהב את אלוהיו ולבבו הנאמ� והישר, של אברה� אבינו
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שא� נסהו לדעת את אשר ע� לבבו הא ליכא ספיקא , להודיענו זאת לא היה צרי" לנסותו
אלא כל . ואינו צרי" לנסיו�, ה בוח� לבב ויודע צדקת כל איש ואיש"ב' כי ה. קמי שמיא

ודברי� של טע� . ה� להודיע חבת� לכל באי עול�, ה מנסה את הצדיקי�"הנסיונות שהקב
כבר . וארמוז עליה� בקצרה במקו� זה לברר דברי משנתנו, "רוח ח�"כתבנו על זה בפירושנו 

שבנשמת האד� נטועות כחות כל מעשה , "חביב אד� שנברא בצל�" בבבא )ג, אבות(רמזנו 
ושמ� הכחות , ושכל כח מתפשט ואי� לו גבול תחת השמש. וה� כחות והפוכי כחות, בראשית

והרבה מ� הכחות נטועות . צדק ויושר ועול וחמס, הללו מסתעפי� כל המעשי� והמחשבות
י דברי� "וההוצאה ע. הכח אל הפועל וצרי" האד� להוציא� מ�, בנפש בהעל� וה� צחות מאד

והחילונו לדבר עליה� בספר , ואלה הדברי� ארוכי� וה� כללי� גדולי� בחכמת הנפש, רבי�
, ויוצא מזה. וה� נבדלות בה� בי� רב למעט, ג� אי� הכחות הללו שוות בכל הנפשות". ג� נעול"

כי , יט שמעלת� שוהלא נוכל להחל, שכשאנו רואי� שני בני אד� שמעשיה� שוי� לעינינו
אז נדע כי צדקת האחד איננו , כי לא יבח� הדבר אלא על ידי נסיו�. אפשר שלא קרב זה אל זה

  . רק עד גבול ידוע וצדקת השני מתפשטת הלאה

וכששומעי� שקרה לזולת� דבר חמס , א� תראה שני בני אד� שונאי חמס. ואת� ל" משל
לא תוכל לדי� שה� שוי� במעלה , שקותעלה חמת� באפ� ויבקשו להציל העשוק מיד עו

אז תראה כי זה יצילהו . י נסיו�"ולא יבח� רק ע, לפי שיוכל להיות שמעלת� נבדלת מאד. הזאת
. אבל כשתגרו� לו נזק קט� יר� רוחו ויניחהו ביד עושקו, א� לא יסבב לעצמו נזק בממו�

והשלישי . � הוא מהצילוימנע ג, י כ� יאבד כל אשר לו"אבל א� ע, והשני לא יחוש לנזק קט�
. י כ� יסתכ� בגופו באחד מאבריו יעמוד מנגד"אבל א� ע, לא יחוש א� את כל הו� ביתו ית�

והרביעי ג� נפשו בכפו . אבל א� יהיה בזה סכנת מות יחדל, והרביעי לא ישית לבו ג� לזאת
המעשי� וכ� תקיש בכל . ויתברר מזה שבכל דבר צדק יש מדרגות לאלפי�. ישי� למע� הצילו

' וכפי צאתו אל הפועל ביראת ה, הכל כפי רוב הכח הפנימי המושל בלב, ובכל המדות והדעות
ה בוח� "ב' אבל ה. כי עיני בשר לנו, וכל זמ� שלא בא הדבר לידי נסיו� לא נדע לדו�. ובאהבתו

  . ועד כמה מושל בלב מטוב ועד רע, ויודע משקל כל כח וכח, וכל יצר מחשבות מבי�, לבבות

יראה שהושפע מדברי רבנו המחבר  )א, בראשית כב(ב "לנצי" העמק דבר"המעיי� ב: אמר המגיה[
  ].להל� והביא בספרו שני האופני� הראשוני� מתו" שלשה המובאי� להל�

  מנסה את הצדיקי�' שלש סיבות מפני מה ה

 אז צדיק יבח� לטעמי�', לכ� כשרואה נפש יקרה שיש בה תגבורת הצדק והיושר ויראת ה
כי קלי ', כדי שיתקדש ש� שמי� על ידו וילמדו בני אד� ליראה את ה: 'הא] טע�. [רבי�

שתוכל לנצח , הדעת והמו� בני אד� לא יאמינו כי נשמת האד� היא בעלת הכחות הגדולי�
וכשרואי� הצדיק סובל בלב . ביראתה ובאהבתה את צרת הגו� ותאוותיו מ� הקצה אל הקצה

ותורתו מגדלי� ומרוממי� את ' עי� בעי� יראו כי יראת ה, ו הקשי�שמח צרות נפשו ונסיונותי
וכדפירשתי , וללכת בדרכיו' ורבי� מעמי האר� ישובו ליראה את ה. האד� על כל המעשי�

ה מנסה רק צדיקי� "ב' ומטע� זה אי� ה". וכתר ש� טוב עולה על גביה�"בבבא  )ד, אבות(
על זה אמרו . נו עומד בו יתחלל כבוד שמי�כי א� אי, גמורי� שיודע בה� שיעמדו בנסיו�

, ה מנסה אלא את הצדיקי� העומדי� בנסיו�"ב' אי� ה, צדיק יבח�' ה" )ב"ל' ר פ"ב(ל "קדמונינו ז
, והוא משל של חכמה". משל ליוצר הזה שאינו בודק בקנקני� רעועי� אלא בקנקני� שלמי�

וכשבא , המוכר כלי�] חרס[ )רשח(ה מנסה בה� את הצדיקי� ליוצר "המשילו הנסיונות שהקב
ובידוע שלא ינסה . ינסה היוצר כליו לעיני הקונה, אד� לקנות ורוצה לנסות א� כליו טובי�

אבל ינסה . כי ידי� שכול� רעועי� ופצועי�, בקנקני� רעועי� כי ינפצו ויל" לו הקונה
ה "בזה שהקב והנמשל. ועל ידי כ� יקנה הקונה מסחורתו, בקנקני� הטובי� העומדי� בנסיו�

אז מנסה , וכשלא יאמינו בטוב�, כביכול חפ� שיקנו בני אד� יראתו ותורתו לטוב לה�
, י כ� יראו בני אד� טוב התורה והחכמה"וע, כי ה� עומדי� בנסיונותיו. הצדיקי� לעיניה�

להודיע כמה חבתו "ועל זה שנה . מה שאי� כ� א� לא יעמדו בנסיו� יהיה להיפ". ויקנו ג� המה
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, כלומר שידעו כל באי עול� מה נפלאי� צדקתו וחכמתו ויושר לבו, "אברה� אבינושל 
  . ושיכנסו בבריתו ויקבלו עליה� ג� ה� עול מלכות שמי�

ה "ב' פ שה"אע] ל המכה בפשת� כדי להשביחו"ל הנ"במשל של חז, של הנסיונות[טע� שני 
דקות הצדיק מ� הכח אל ה שתצאנה צ"ב' חפ� ה, יודע סתרי בני אד� ואינו צרי" לנסיו�

כל זמ� שלא יצאו לא תחול האור הנאצל , פ שברור לפניו שתצאנה אל הפועל"שאע, הפועל
אל תסתכל בקנק� אלא במה שיש "ששנה  )ד, אבות(ורמזנו על זה במשנתו של רבי . על מדה זו

פשו ותחפו� נ, כי בבוא שפטי� רעי� על הצדיק, י נסיונות"וההוצאה אל הפועל תהיה ע". בו
, ובאהבתו' אז תתגבר לחשוב חדשות ביראת ה, לנצח מדוה הלב וצרתו ולעמוד בטהרתו

שהיו עד הנה כמו תעלומות , במדת הסבלנות וטוב הלב ורבות כאלה, במדות ההכנעה והענוה
ה חפ� חסד ורוצה "ב' וה. ולהיות משכנות לאור הנאצל, ועכשיו יתחילו לפעול פעולות, בנפש

ועל כ� יביא� בכור המצוקות למע� ינחלו נחלת , ולהופיע עליה� אורובטובת� של צדיקי� 
וג� על זה . אבל בפירוש המשנה בחרתי לקצר, והדרוש הזה רחב ועמוק מאד. שדי ממרומי�

ורומז על הדבקות , היא גלוי הדעת" להודיע"ותיבת , "להודיע חבתו של אברה� אבינו"שנה 
 )יב, בראשית כב(וכ� כתוב בתורה אצל נסיו� העקדה , "�ידעתי" בש" )ב, שמות לג(וכמו , העליו�

אלא ? וכי לא היה גלוי לפניו שהיה ירא אלהי� עד מאד". עתה ידעתי כי ירא אלהי� אתה"
וגר� לו הדבקות שגמורה , שהנסיו� הזה הוציא כח יראתו אל הפועל עד הקצה האחרו�

  ". עתה ידעתי"ועל זה אמר . בתכלית האפשר

למע� , ל שבעל הבית מעמיס על החמור משא"ל של חז"במשל הנ, סיונותלנ[טע� שלישי 
ה מנסה הצדיקי� להראות צדקתו ויושר הנהגתו את העול� לכל בני "ב' ה] תועלת בעל הבית

וממנו נלמוד וכ� , על כ� מלמדנו דרכיו, "והלכת בדרכיו" )ט, דברי� כח(כי לפי שציונו , אד�
אומה או משפחה או איש אחד מכל ' ינינו מדוע הבדיל הולולא הנסיונות היה קשה בע. נעשה

ולפי ראות עינינו יש צדיקי� וטובי� ממנו וימיה� . צאצאי תבל לש� ולכבוד ולתפארת
ולפי . וכמו שכתבנו למעלה שלעיני האד� א� מעשה שניה� שוי� מעלת� שוה. מעטי� ורעי�

י שלא יאמרו חלילה משוא וכד. האמת רחוקי� זה מזה כמו שתבי� מ� המשל שעשינו עליו
', אז ידעו כול� כי צדיק ה, על כ� ינסה הצדיקי� בנסיונות גדולי� וקשי�, פני� יש בדבר

כלומר , "להודיע חבתו של אברה� אבינו"וג� על זה שנה . ושמעשיו גרמו לו כל הכבוד הזה
י� לא ויש עוד טעמי� אחר. ושבגלל� קבל שכר כול�, לכל העול� צדקתו וחכמתו" להודיע"

  .בחרתי להציג� הנה לפי שאינ� מעני� משנתנו
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   משנה ד
ם ָרה ַעל ַהּיָ ים ַנֲעׂשּו ַלֲאבֹוֵתינּו ְבִמְצַרִים ַוֲעׂשָ ָרה ִנּסִ ר ַמּכֹות ֵהִביא . (ֲעׂשָ ֶעׂשֶ
ם ר ַעל ַהּיָ ִמְצַרִים ְוֶעׂשֶ ים ּבְ ְצִרּיִ רּוְך הּוא ַעל ַהּמִ דֹוׂש ּבָ ָרה ִנְסיֹונֹות ִנּסּו ). ַהּקָ ֲעׂשָ

ר ְדּבָ רּוְך הּוא ַבּמִ קֹום ּבָ ּנֱֶאַמר , ֲאבֹוֵתינּו ֶאת ַהּמָ ר , )במדבר יד(ׂשֶ ַוְיַנּסּו אִתי ֶזה ֶעׂשֶ
קֹוִלי ְמעּו ּבְ ָעִמים ְולא ׂשָ   : ּפְ

ל בפירושו פירש לפי שהיו ישראל "� ז"הרמב. "עשרה נסים נעשו לאבותינו במצרים"
ובכול� רמז הכתוב שנצלו ". נסי�"ה על המצריי� נקראו "נצולי� מעשר מכות שהביא הקב

. מכלל דישראל יכלו', וגו" ולא יכלו המצרי� לשתות" )כא, שמות ז(בד� נאמר . ישראל
. משמע ולא בבתי ישראל, "ובבית עבדי" ובעמ"' ובאו בבית" וגו" )כח, שמת ז(בצפרדעי� נאמר 

ובדבר ". והפליתי ביו� ההוא את אר� גוש� אשר עמי עומד עליה" )יח, שמות ח(בערוב מפורש 
כי היה השחי� " )יא, שמות ט(ובשחי� כתוב ". לא מת אחדוממקנה בני ישראל " )ו, שמות ט(

רק באר� גוש� " )כו, שמות ט(ובברד מפורש . מכלל שלא היה בישראל, "בחרטומי� ובכל מצרי�
בחש" מפורש ". ויעל הארבה על כל אר� מצרי�" )יד, שמות י(בארבה כתוב ". לא היה ברד' וגו

לבד מכת . ומכת בכורות מפורש ומפורס�". שבות�ולכל בני ישראל היה אור במו" )כג, שמות י(
  . אלא קבלה היא, כני� שאי� רמז בכתוב להצלת ישראל

  "נסי�"טע� שהצלת ישראל ממכות המצריי� נקראה 

כאילו תאמר שמכה , לפי שלא היתה הצלת ישראל מה� טבעית, "נסי�"ואומר אני דקרי להו 
י נס אלא "שאי� הצלת המקצת ע, עתהמהלכת במדינה ופוגעת במקצת� ובמקצת� אינה פוג

, כי ממכות מצרי� לא היה אפשר לישראל להנצל מה� אלא על ידי נס. כפי מנהגו של עול�
אלא , ולא היה לישראל מי� אחרי�. כמו מכת הד� שהיתה ביאור כולו ובכל מימי מצרי�

. זה פלא גדולוהרי , )יא, ר ט"שמו(ל "וכמו שאמרו קדמונינו ז, כששאבו לצרכ� היה לה� למי�
וישראל היו באמצע , וכ� הצפרדע וכני� וערוב מלאו כל אר� מצרי� השדות והערי� והבתי�

וממקנה בני ישראל לא מת עד ", ודבר הבהמה כללה האר� כולה. המדינה ולא פגעו בה�
וכל שכ� מכת בכורות . זולתי באר� גוש�, וכ� השחי� והברד והארבה היו בכל האר�". אחד

  ". נסי�"ולפי שהיתה הצלת� הפלא ופלא שפיר קרי להו . ולשהיה נס גד

" נת� את ח� הע�' וה" )לו, שמות יב(] יש[הנ" עשרה ] כי נוס� על[, ג דטפי מעשרה נסי� הוו"ואע
החודש , ו"ט, במדרש פסקתא רבתי(כדאמרינ� , לקיחת הפסח בעשור נס גדול היה. נס גדול היה' וגו

ולא ] ונפשותיה� פורחות[תועבותיה� קשורי� בכרעי המטות שהיו המצריי� רואי�  )הזה לכ�
, ויציאת שש מאות רבוא הגברי� לבד הנשי� והט� מרעמסס סכותה היה נס גדול. מיחו ביד�

. עמוד אש ועמוד ענ� שתיה� נסי� גדולי�". ואשא אתכ� על כנפי נשרי�" )ד, שמות יט(כדכתיב 
�דעשרה דקתני בכלהו , ההיא לא קשיא מידי ?וכל אלו היו באר� מצרי� קוד� שבאו לי� סו

וכולל כל , משו� דעשרה מספר של�, אלא ללמד שלא היו פחות מעשרה, מתניתי� לאו דוקא
והכל לעומת עשרה , ולכ� כל הנפלאות מטוב ועד רע כול� אינ� פחותי� מעשרה. המספרי�

אי�  עליה, שבאלה העשרה עשה את כל המלאכה השלמה, מאמרות שבה� נברא העול�
וכ� כל הנהגותיו שמנהיג בה� את . כפי שורת חכמתו העליונה, להוסי� וממנה אי� לגרוע

ומנח עד , מאד� ועד נח, ולכ� הארי" אפו למכעיסיו. הכל בשלמות גמור בעשרה, עולמו
. ונסה את אברה� אבינו בעשרה נסיונות שיהיה הנסיו� של�. אברה� עשרה עשרה דורות
וענש את המצריי� בעשר מכות . וכ� על הי�, � בעשרה נסי�והטיב ע� אבותינו במצרי

ושמר הגזרה לאבותינו שלא יפלו במדבר עד אחר עשרה נסיונות . ועשר על הי�, במצרי�
ועשרה , וכ� עשרה נסי� שבבית המקדש. שקוד� זה לא היתה סאת� מתמלאת, שנסוהו

אבל יתר מעשרה . ברלא חסר ד, דברי� שנבראו ערב שבת בי� השמשות כול� כפי השלמות
על דר" . כ בעשרה"כי אפילו מאה ואל� נכנסי� ג, אלא שאינ� תוספת במספר, ודאי איכא

וכמו שפירשנו , והכל גלוי וידוע לפניו. משל שלשה דברי� באר� נחשבי� אחד ממני� העשרה
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שלקיחת שרה מפרעה ומאבימל" נסיו� אחד , ה"אצל עשרה נסיונות שנסה לאברה� אבינו ע
  .וכ� בכל דבר, גלוי למה נסהו בדבר זה פעמי�' ולפניו ית. ונחשב אחד במספר העשרה, הוא

לא , ל עשרה נסי� נעשו לאבותינו במצרי� ועשרה על הי�"י זצ"כתב רש. "ועשרה על הים"
, עשרה נסי� שנעשו על הי� ה� קבלה, ל כתב בפירושו"ורבינו משה ב� מיימו� ז. נתפרשו לנו

שנעשו כמי� כובע ', הב". ויבקעו המי�" )כא, שמות יד(שנבקעו המי� כפשט הפסוק , האחד
שנתקשה ונקפא הדר" ', הג". נקבת במטיו ראש פרזיו" )יד, גחבקוק (וכאמרו , וכדמות גג מקורה

שדר" המצריי� ', הד". הלכו ביבשה בתו" הי�" )כט, שמות יד(וכאמרו , ולא היה בו חומר וטיט
שנבקע לדרכי� רבי� כמספר שבטי ', הה". חומר מי� רבי�" )טו, חבקוק ג(כאמרו , היה חומר

שנעשו המי� כאבני� לשבר ראשי ', הו". י� סו� לגזרי�לגוזר " )יג, תהלי� קלו(וכאמרו , ישראל
שלא נקפאו לחתיכה ', הז". שברת ראשי תניני� על המי�" )יג, תהלי� עד(וכאמרו , המצריי�

', הח". אתה פוררת בעז" י�" )יג, תהלי� עד(כאמרו , אלא כאבני� מסודרות זו על זו, אחת
חשכת " )יב, תהלי� יח(וכאמרו , את אלוכדי שיראו אלו , שהיתה הקפיאה זכה ובהירה כשוה�

ד שהיו נקפי� "היו. שהיו נוזלי� מה� מי� מתוקי� והיו שותי� אות�', הט". מי� עבי שחקי�
אלו ה� ". נצבו כמו נד נוזלי�" )ח, שמות טו(שנאמר , בעת שנזלו חו� מה שלקחו מה� לשתיה

אליעזר ' ובסו� הברייתא ראיתי ר. )לג"פ(נת� ' וה� לקוחי� מברייתא אבות דר, ל"תוכ� דבריו ז
ש אומרי� מי� "א ור"ר. ב� יעקב אומר קפא לה� למעלה ועברו בו ישראל כדי שלא יצטערו

את מצרי� ' וינער ה" )כז, ש� יד(שנאמר , העליוני� ומי� התחתוני� היו מנערי� את המצריי�
רש על הברייתא אינו ומה שפי, ל סו� דברי הברייתא בפירושו"� ז"ולא זכר הרמב". בתו" הי�

  . אלא פירוש פשוט� של דברי�

אבל בעני� . וקבלה נפלאה שהיתה ביד�, ואני רואה בסו� דברי הברייתא דבר חכמה גדולה
כי הנס הרביעי שדרכי מצרי� היו חומר וטיט אינו עני� לנסי� , הנסי� שזכרה אני תמה

י כ� נצלו "אי� ל" לומר שעו. והוא ממספר המכות שהביא על המצריי� בי�, שעשה לאבותינו
כ נחשוב כל העשרה מכות שהביא על "א. ולכ� קרי ליה נס שנעשה לאבותינו, אבותינו מיד�

וכ� נס הששי שנעשו המי� . י כ� נצלו מיד�"המצריי� בי� לנסי� שעשה לאבותינו לפי שע
ר אלא ג� הוא ממספ, אי� זה נס לאבותינו, כאבני� כדי שישתברו ראשי המצריי� עליה�

וכ� הנס השביעי שהיו המי� נקפי� חתיכות חתיכות כאבני� לא . המכות שהביא על המצריי�
וכ� . לא ידעתי לאיזו עני� היה הנס הזה לטובת אבותינו, כשאר מי� הנקפאי� לחתיכה אחת

לאיזו עני� שמש הנס , ולא ירדו לאר� כשאר נוזלי�, הנס העשירי שהיו נקפי� אחר השתייה
כמו שעינינו רואות , ט המי� הנשארי� נוזלי� לאר� לא היה מזיק כלו�וא� היו מע? הזה

ל העתיק ג� הוא כל "יצחק אברבנאל ז' והרב ר. סו� דבר פליאה דעת ממני. ביבשה אחרת
והוא פירש שעשרה נסי� . וכתב על הברייתא הזאת שהיא דר" דרש, ל בפירושו"� ז"דברי רמב

וכדפירשתי דהצלה , רה נסי� שעשה לה� במצרי�דומיא דעש, הללו שעשה לאבותינו על הי�
. והכי נמי ההצלה ממכות שהביא על המצריי� בי� קרי להו נסי�". נסי�"ממכות מצרי� קרי 

ובפירוש המשנה הסמוכה . ל אי� הדעת נוחה מדבריו"ומלבד שדבריו סותרי� דברי החכמי� ז
  .ה"אגלה דעתי בעני� זה בעז

פירוש למדרש , "רוח ח�"ל� בקצרה ממה שביאר בספרו רבנו המחבר מביא לה: אמר המגיה[
למע� חיבת הקודש הבאנו חלק מהדברי� . בעני� סדר עשר מכות במצרי�, "חכמת שלמה"

  ].ש"עיי. שבספר ההוא בקונטרס נפרד שבסו� ספר זה

, ב"ש באח"" עד"ל נתנו לה� סימני� דצ"וחז, המכות הללו מפורשות בתורה. "עשר מכות"
והאי עשרה נמי למימרא שלא . � ערוב דבר שחי� ברד ארבה חש" מכת בכורותד� צפרדע כני

ולהודיע שנפרע מ� הרשעי� . וכנגד עשרה מאמרות שנברא בה� העול�, היו פחותי� מעשרה
וראיה ממכילתא . אבל פרטיה� יותר מעשרה, שמאבדי� את העול� שנברא בעשרה מאמרות

ה על המצריי� במצרי� היתה של "כה שהביא הקבמניי� שכל מכה ומ"שאמרו  )'פרשה ו, בשלח(
עקיבא סבירא ליה שכל מכה ומכה היתה של חמש מכות ובי� ' ור', ארבע מכות שנאמר וכו
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והפיכת מטה לתני� לא חשיב . וכדפירשתי לעיל, אלא שכול� כלולי� בעשרה, "של חמשי�
כי נעשה , ועבדיו אלא חרדה בעלמא לעיני פרעה, משו� שלא היתה כוללת לכל מצרי�, למכה

, כשבלע מטה אהר� את מטות� נבהל פרעה: )ז, ר ט"שמו(וכ� אמרינ� במדרש . בהיכל המל"
  ]. ל"עכ[יבלעני ' בלע את פרעה ואת כסאו'ואמר א� יצוה למטה 

  ביאור סדר� של עשרת המכות
  וטעמי� מפורטי� מדוע נענשו המצריי� במכות הללו

ומקרא אחד יוצא לכמה , כפטיש יפוצ� סלע :)פ שבת פח"ע. כ, י בראשית לג"רש(ודע כי דברי תורה 
שכל אחת מה� היתה מכה , ב"ש באח"" עד"ל סדרו המכות בסדר דצ"שא� החכמי� ז. טעמי�

למדתי� , הנה בטעמי המכות הללו ובסדריה� יש אתי עניני� חדשי� ונאמני�, וצרה גדולה
כי בדברו על מכות . קנושהעת" חכמת שלמה"ה הכתובי� בספר "מדברי המל" שלמה ע

חת� דבריו שהיו המצריי� נפתי� אחר , ז וגלוליה� שעבדו"והודיע שבא על עו� ע, הערוב
ולמע� תהתל בה� ותעש ג� " )ה"ב פסוק כ"פרשה י(ואמר , התועבות האלה כמו נערי� חסרי לב
וכאשר לא שעו לדברי התולי� אשר " )כו, ש�(', וגו" אתה עמה� במשפטי" כע� נערי�

ודברי המל" , כלומר אז בא מכת הערוב". 'נודע לה� משפט ה, תעללת בה� להזהיר אתה�ה
פתחו לי שער לבוא אל תוכ� מקצת מליצות תורתנו ] בה�[וכאשר בינותי . כמו חידה סתומה

ולא אעתיק פה כל . שה� עמוקות בטעמיה�, הכתובות על עניני מכות מצרי� ותחלואיה
ועל , ונדבר על סדר המכות למחלקותיה�. לא מעט מהרבהא, ל"הכתוב בפירושנו לספר הנ

ה רב "שהוא ב, כי בסדר אלו המכות יש שאלה גדולה כפי הכלל המקובל לנו. טעמי הסדרי�
] מנוקדת פתח' י[ועל כ� תחלה יתרה . וג� כשנפרע מבריותיו נוהג כפי דרכו טובו, חסד

, א� ישמעו מוטב, תחלה בקל, וא� לא ישמעו יעניש בהדרגה. בהתראות שישובו מפשעיה�
מכת הד� , ואנחנו רואי� להיפ" במכות מצרי�. וכ� בכל פע� ופע�, וא� לאו יעניש בחמור

כמו שמפורש , רבי� מתו בצמאו� ורבי� בצפרדעי�, והצפרדע היו קשי� כי פגעו בנפשות
ל כ בק"אי" העניש� אח, וא� אלה לא הועילו". וצפרדע ותשחית�" )מה, תהלי� עח(בקבלה 

ואי" אחריה , מכת הערוב קשה מאד? מה� שהוא מכת הכני� שאיננה רק צער גיאול וחרפה
שאלה שניה למה התרה בד� ובצפרדע כמו שכתוב ? מכת שחי� שהיא קלה ממנה מאד

, בברד ובארבה התרה? ובשחי� לא התרה, בערוב ובדבר התרה? ובכני� לא התרה, בתורה
ואי� לומר שבכול� התרה אלא שהתורה . בכורות ושב להתרות קוד� מכת? ובחש" לא התרה

ופע� אחת די , כ למה הזכירה ההתראות שבע פעמי�"א. קצרה וסמכה על המפורש במקצת�
ועוד בהיות� תמיד אחת בלי התראה ושתי� . ללמד על הכלל כול� שהיו כול� בהתראה

  . כי מורה שהיה כ� בכוונה, הסדר הזה אומר דרשני, בהתראה

שזכר אי אפשר לפרשו על כלל המכות " היתולי�"שמליצת , ל"דברי הספר הנ] יפ[ואמרתי על 
אלא מכת גדולות המביאי� אל שערי , כי ד� וצפרדע אינ� היתולי�, שקדמו למכת הערוב

והוצאתי מזה מעי� ונחל . והיא מכת כני�, אבל שב לבד על המכה הסמוכה למכת הערוב, מות
מה� ארבעה , תי שהיו המכות בכלל� שתי� עשרהוחשב, לפרש מליצות התורה בעני� זה

ונחלקות לארבעה , ושמונה מה� שפטי� גדולי� בזרוע נטויה, תוכחות לאותות ולמופתי�
  . סדרי�

מכות בהתראה ' כ ב"ואח) היתול(מכה ראשונה היא ללא התראה , ובכל סדר. יש ארבעה סדרי� של מכות
  )עונש(

הסדר הראשו� . ה שתי מכות גדולות בהתראהואחרי, ראשית כל סידר תוכחה בלי התראה
. מטות החרטומי�] את[והוא מופת שנהפ" המטה לתני� ובלע , ראשיתו תוכחה בלי התראה

ראשיתו תוכחה בלי ' הסדר הב. ואחריה שתי מכות גדולות ד� וצפרדע ושתיה� בהתראה
ולות ערוב ואחריה שתי מכות גד. והוא  מופת הכני� ולא יכלו החרטומי� לעשותו, התראה

והוא מופת השחי� ושמלוא , ראשיתו תוכחה בלי התראה' הסדר הג. ודבר ושתיה� בהתראה
ואחריה שתי מכות גדולות ברד וארבה , חפני� פיח כבש� היה לאבק על כל אר� מצרי�

ושלא יכלו קו� , והוא מופת החש", ראשיתו תוכחה בלי התראה' הסדר הד. ושתיה� בהתראה
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, הראשונה בהתראה, מכות נפלאות מיתת הבכורי� וטביעת י� סו�ואחריה שתי , מתחת�
  . והשניה לא היה אפשר להתרות שכבר יצאו מ� האר�

כי ארבעה הסדרי� הללו היו מכווני� להפרע . וזה דר" חדש בתורתנו ויש בו תעלומות חכמה
רעות וכ� להפרע מה� על ארבעה סוגי ה, מה� על ארבעה ראשי עונות שהשתקעו בה� המצריי�

ואלו התוכחות הארבעה ה� דברי היתולי� שזכר . והדברי� נכבדי� מאד. שהרעו ע� ישראל
וא� . ובאו להזהיר� ולהזכיר� שישמעו, שהיו קלות בער" המכות שבאו אחריה�, ה"המל" ע

ולא היה ראוי , והיו כול� היתולי� להתל בה�. ימאנו וימרו ישלח בה� את שפטיו הרעי�
כל אחת העידה על סדר מכות שיבואו , � עצמ� התראות מופתיותכי ה, להתרות עליה�

  . אחריה

  כפירה של פרעה ושל המצריי�

לדבר אל פרעה שישלח את ישראל ללכת לעבוד ' כשבא משה בש� ה, ועתה אפרש בקצרה
וג� את ישראל ' לא ידעתי את ה' אשר אשמע בקולו וגו' מי ה" )ב, שמות ה(השיב פרעה ', את ה

' מי ה"האחד שכפר במלכות שמי� ואמר . פסוק הזה כולל כפירות עצומותה". לא אשלח
אשר ' מי ה"ועל זה אמר ". ואני מצוה על יושביה כחפצי, אני מל" באר�? שאשמע למצותיו

השלישי שהכחיש . השני שבטח לבו על גלוליו אלילי מצרי� המפורסמי�. 'וגו" אשמע בקולו
". 'לא ידעתי את ה"ועל זה אמר , ה צדק ומישרי�ושברא עולמו בחכמ, ובצדקתו' ביכולת ה

. א המודעי"וכדר" שפירשנו במשנתו של ר, אלא עול� כמנהגו נוהג והכל בטבע ולא תשתנה
שלח את " )כג, שמות ד(וכ� , "בני בכורי ישראל" )כב, שמות ד(הרביעי הלעיג על דברי משה שאמר 

ואי" יקבל כי ישראל בני� למקו� , ונותכי לפי מחשבתו כפר בהשגחה ובכל האמ". בני ויעבדני
כאומר ישראל שאתה קורא ב� בכור , "וג� את ישראל לא אשלח" )ב, שמות ה(ולכ� אמר ? ה"ב

  ". ואל ישעו בדברי שקר" )ט, שמות ה(וכמו שאמר . כי אי� טע� בדברי", לא אשלח

  סדר ראשו� של המכות

פ� יפגענו " )ג, שמות ה(ש "דברי� כמתחלה הוכיחו ב. וכנגד הכפירות הללו באו סדרי המכות
כשלא שמע באה . וכיוצא בה�" הנה אנכי הורג את בנ" בכור"" )כג, שמות ד(, "בדבר או בחרב

אתה : וזה ענינה. התוכחה הראשונה במופת והפ" המטה לתני� ובלע מטות כל החרטומי�
א מטה אל, דע כי שבט" ומלכות" אינו כלו�? מתפאר במלכות" ובשבט המושל שביד"

ויבלע מט" ומטה כל , ולכ� המטה הזה ייהפ" ל" לתני�. המלוכה' כי לה, האלהי� אשר בידי
כשלא שמע . וקבל מצוותיו' לכ� שמע דבר ה. היועצי� והשרי� היועצי� רע במדינה הזאת

כי נהפכו המי� לד� והדגה , וכשסרב בהתראה בא הסדר הראשו�, התרה על המכה הראשונה
ל בארתי עניני� נפלאי� "ובספר הנ. ובאו הצפרדעי� מ� היאור, ש היאוראשר ביאור מתה ובא

וכ� בארנו ש� . ופה לא אכתבנו, ונגד הרעות שעשו ע� ישראל, על הקבלת הסדר ע� עונותיו
וראיה . המלוכה' ובשניה הודה פרעה כי לה, שנתקדש ש� שמי� על ידי שתי המכות האלה

ויסר ' רא פרעה למשה ולאהר� ויאמר העתירו אל הויק" )ד, שמות ז(שבמכת הצפרדעי� נאמר 
ואי� הודאה גדולה מזאת שנכנע לבו לחלות פני משרתי אלהינו שיעתירו בעדו ". הצפרדעי�

ויוכל , מל" האר�' ובזה הודה ולא בוש כי ה. שמו שיסיר את הצפרדעי�' אל המל" הגדול ה
הכניע לבבו הערל לבקש על וכמה היה קשה על פרעה ל. לא פרעה ויועציו, לצוות ולגזור

וא� תחפו� לדעת התבונ� אל מכת הד� שהיתה מכה עצומה מאד ועמד במריו . הדבר הזה
והכתוב מעיד עליו באמרו , ה"ב' לפי שלא רצה להודות במלכות ה, ולא בקש דבר ממשה

כלומר אפילו למכה הגדולה , "ויפ� פרעה ויבא אל ביתו ולא שת לבו ג� לזאת" )כג, שמות ז(
כמו שלא שת לבו לתוכחה שקדמה שבלע מטה אהר� את ', זאת לא שת לבו להכנע לפני הה

והמקרא ". את היאור' וימלא שבעת ימי� אחרי הכות ה" )כה, שמות ז(ולכ� נאמר . כל המטות
כי הודיע שלא שימשה המכה , ועתה תבינהו. הזה הוקשה על מפרשי התורה לאיזו עני� נכתב

אלא שימשה ', ושעל כ� לא חלה פני משה שיעתר אל ה, ופסקה שעה או שתי� או יו� אחד
עד שבאתה המכה השניה , ובכל הזמ� ההוא הכביד לבו ולא נכנע כלל. שבעת ימי� מלאי�

  .וע� זה ת� הסדר הראשו�. אז הודה ולא בוש, אחר ההתראה מטע� המבואר
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  סדר שני של המכות

ח על גלוליו בהמה חיה ורמש כמו בתוכחה השניה נגד העו� השני שבט] סדר שני[והחל 
והכה עפר . ג� בכל ספרי הקדמוני� כותבי דברי הימי�, ל"הנ"] חכמת שלמה["שכתוב בספר 

כלומר אתה בוטח בגלולי" שמוצאות� מ� , האר� והיתה לכני� ג� באד� ובבהמה היו הכני�
ו אר� תוצא האר� נפש חיה למינה בהמה ורמש וחית" )כד, בראשית א(העפר כמו שכתוב 

ואי" האד� אשר נשמת חיי� באפו ומעלתו גדולה מאד מכל יצורי מטה יעבוד , "למינה
, הנני מכה במטה על עפר האר� שיצאו ממנה! בינו בוערי� בע�? לנבראי� הפחותי� הללו

ותהי " )יד, שמות ח(ולכ� נאמר , ותוציא כני� מאוסי� ודבקו ב" ובבהמת" ובחית" אשר תעבד�
ולא נזכר אצל ד� וצפרדע ". כל עפר האר� היה כני� בכל אר� מצרי� הכנ� באד� ובבהמה
לכ� באה על האד� . ז"לפי שמכת הכני� היתה תוכחה גלויה על עו� ע, צרת הבהמה והאר�

ללמד� שמוצא , וכל עפר האר� היה כני�. ועל הבהמה להודיע� שאי� צור" בה�, לתוכחה
, והנה החרטומי� התחכמו לעשות כ�. דולהוזה באמת תוכחה ג, תולדת הגלולי� תהפ" לכני�

ויעשו כ� " )יד, שמות ח(שכ� נאמר , מה�' ומנע ה, להראות שהוא מעשה להט וכשפי�
ולא יכלו "ולפי שלא אמר הכתוב ". החרטומי� בלטיה� להוציא את הכני� ולא יכולו

, להטיה�הנני אומר שבבית� נסו הדבר ויכלו להוציא בדרכי , "החרטומי� להוציא את הכני�
ויעשו כ� "ולכ� אמר . עצר בעד�' כי ה, וכשקרא� פרעה ורצו להוציא� לעיניו לא יכולו

כלומר לפני פרעה לא , "ולא יכולו] "כ"אח[ואמר . כלומר בבית� נסו ועשו כ�' וגו" החרטמי�
שיסבו החרטומי� ' ולא חפ� ה, וטע� הדבר לפי שהיתה תוכחת ללמד� מוסר. יכלו לעשותו
ומטע� זה . כי חפ� חסד הוא ופותח דר" ישר לפני כל בריותיו, חורנית בלטיה�לב מצרי� א

. שאי� במעשיה� כלו� ובלע מטה אהר� את מטות�' עצמו ג� בתוכחה הראשונה הראה ה
, שסכל עצת� בחפצו' ל בפירוש התורה שמה שלא יכלו היתה סבה מאת ה"� ז"ויפה כתב רמב

ל איני רואה שו� תועלת "י אברבנאל ז"כתב עליו רפ ש"אע, וזה אמת. שהכל שלו והכל בידו
ללמד� להועיל לא להסב לב� ' כי חפ� ה, מדברינו אתה למד מה היה התועלת, בנס זה

  .'אלא שהפושעי� הללו לא שתו לב� לתוכחת ה. אחורנית

ומאד נפלאו שתי , בא עליה� הסדר השני ערוב ודבר, ולכ� אחר שהתרה ב� מטע� המבואר
חכמת ["ונכבדות מדובר עליה� בספר . ז"מקבילי� ע� העו� השני שהוא עו� עהמכות הללו ו

וג� בסדר הזה נתקדש . ופה לא אשלח יד לכתוב דבר מפני ההתנצלות המבואר, ל"הנ"] שלמה
 )כא, שמות ח(וראיה שאחרי מכת הערוב נאמר . והודה פרעה שאי� צור" בגלוליו, ש� שמי�

ואי� הודאה גדולה מזאת , "ויקרא פרעה למשה ולאהר� ויאמר לכו זבחו לאלהיכ� באר�"
כי הודה שה� ראויי� להשר� ולהזבח , אלוהינו' שהרשה לזבוח את תועבת מצרי� לה

וכמו שהודיעו , ומשה רבינו שידע כי לא ישלח� מארצו. כי חזר מהבליו, לעבודת אדו� הכל
ה� , אלהינו' לא נכו� לעשות כ� כי תועבת מצרי� נזבח לה" )כב, ח(השיבו בדר" לצו� , ה"הקב

, כלומר אי" תאמר שנזבח באר� מצרי�". ?נזבח את תועבת מצרי� לעיניה� ולא יסקלונו
וא� על פי שאתה נות� רשיו� ומודה שכ� , ואתה ידעת כי נזבח ממיני� שה� תועבת מצרי�

וא� נזבח תועבות� לעיניה� ודאי . ליה�הנה מי יערב בעד עמ" המחזיקי� בגלו, נכו� לעשות
  ? ולמה נכניס עצמנו בסכנה כזו, יסקלונו

  סדר שלישי של המכות

באה התוכחה השלישית נגד העו� השלישי , כאשר ת� הסדר השני ונשלמה הכוונה העליונה
ולא , ואמרו שהטבע נוהג מנהגו ולא ישתנה. ובמנהגי חכמתו וצדקתו, ה"ב' שכפרו ביכולת ה

. ולכ� באה תוכחת השחי�, ה אדו� העול� ויוצרו ויוכל לשנותו כחפצו"כי הוא ב האמינו
כי א� היה פועל אותה בסתר , והסתכל כי התוכחה הראשונה היה צרי" לעשותה לעיני פרעה

. וכל עצמה רק חרדה לעי�, כי לא היתה מכה בגו�, לא היה פרעה ועבדיו יודעי� ממנה דבר
שהיתה מכה , לפי שלא היה צרי" לכ", שאה לעיני פרעהאבל התוכחה השניה לא אמר שע

�. והיו מרגישי� אותה וראו בעיניה� שהיא על האד� ועל הבהמה ובכל עפר האר�, בגו
פ שהיתה בגופ� היה צרי" לעשותה לעיני פרעה ולעיני עבדיו כמו "ואול� תוכחת השחי� אע

� עשה במלוא חפני� פיח ותוכחת השחי, וכ� התוכחות הראשונות עשה במטה לבד. שיתבאר
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וטע� כל זה לפי שהתוכחה . י דבור או הטית המטה"ה לעשותה ע"ב' והיה ביכולת ה. כבש�
ושבידו לשנות הטבע , ה יוצר שמי� ואר�"הזאת באה על עו� האפיקורסות שהכחישו שהוא ב

היו , פ שהיה פורח בגופ�"אע, וא� היה משה מביא השחי� בהצנע, המוטבע מימי בראשית
אלא נפסד אויר אר� מצרי� , "פעל כל זאת' ולא ה" )כז, דברי� לב(מרי� מקרה היה לנו או

, וכ� א� היה משה מביא לעיניה� בדבר פיו או בנטית היד או המטה. וממנו התהוה השחי�
ג� לא היתה אז משונה מכה זו . היו אומרי� המערכת גזרה כ� ומשה ידע בחכמתו עת הגזירה

ה יכול לשנות הטבע "ב' ומאי� ידעו כי ה, ול� הוכו פתע פתאו�שבכ, מכל המכות שעברו
ה שצוה למשה ולאהר� שיקחו מלוא חפניה� פיח "ב' לכ� היה מחכמת ה? ולברוא חדשה

והיה לאבק על כל אר� "ונאמר , "וזרקו משה השמימה לעיני פרעה" )ט(ח, שמות ט(, כבש�
ראו בעיניה� ". בכל אר� מצרי� מצרי� והיה על האד� ועל הבהמה לשחי� פורח אבעבועות

שאותו פיח המעט שביד משה כשזרקו כלפי מעלה נתהוה ממנו אבק רב בכל אר� מצרי� 
ואותו האבק כשנפל . מרחק כמה אלפי� פרסאות כשתחלק האר� לרצועות לארכה ולרחבה

ואות כי , וזה הפלא ופלא, ממנו על האד� ועל הבהמה מקו� שיפול ש� יהי פורח אבעבועות
וכדפירשתי , כמו שעשה ממעט פיח הכבש� אבק לכסות את כל אר� מצרי�. ה יוצר הכל"ב 'ה

וכ� הודיע� שאי� . כזו דומה לבריאת יש מאי�" בריאה"ש, בבבא בעשרה מאמרות נברא העול�
על דר" משל . צרי" לומר שביכלתו לעשות נפלאות ולהעניש עולמו בדברי� נוראי� וחזקי�

או להשלי" עליה� אבני� , ונות ונוראות להעניש בה� בריותיולברוא בריות גדולות ומש
אלא ג� בדבר שאי� חלש וקל כמוהו יוכל , או לברוא אש נורא שור� כל העול� כרגע, גדולות

ואי� בכל , י פיח כבש� שהתהוה לאבק"ולכ� נעשה נס זה ע. להכחיש את הטבע ולשנותו
ולכ� . והחליא� חולי רע מבלי סבה והוא החריד את כל האר�. המציאות דבר קל כמו אבק

ולא ', וגו" ולא יכלו החרטומי� לעמוד לפני משה מפני השחי�" )יא, שמות ט(אצל מכה זו נאמר 
לפי שמכת השחי� באה ביחוד להכלי� גאות החרטומי� . זכר צער החרטומי� בשאר המכות

ה שתגבר עליה� "ב' על כ� סבב ה. ואמרו שהכל בטבע" חכמי� בעיניה�"ויועצי פרעה שהיו 
  . להשיב חרפת� אל חיק�, מכה זו עד שלא יכלו לעמוד על רגליה�

התרה ב� והביא עליה� הסדר השלישי ברד , וכאשר לא שתו לב� לתוכחה הנוראה הזאת
', הפלגנו לדבר אי" הקביל הסדר הזה לעומת מרד� בה"] חכמת שלמה["ל "ובספר הנ. וארבה

והודה , וג� בסדר הזה נתקדש ש� שמי�. רק רומז רמיזותופה אינני . ושהיה בה� הפלא ופלא
שכ� , ונוהג עולמו בצדק, צדיק נוהג בצדק ובמשפט ועושה כחפצו בשמי� ובאר�' פרעה כי ה

הצדיק ' וישלח פרעה ויקרא למשה ולאהר� ויאמר אליה� חטאתי הפע� ה" )כז, שמות ט(כתוב 
  . ואי� ל" הודאה גדולה מזאת, "ואני ועמי הרשעי�

  סדר רביעי של המכות

באה התוכחה הרביעית נגד העו� הרביעי , כאשר ת� הסדר הזה ונשלמה הכוונה העליונה
ושלא , ולקבל תורתו' ושה� בני� למקו� ושצריכי� לעבוד עבודת ה, שכחשו בסגולת ישראל

ולכ� באה . )ז, פ ישעיה נח"מליצה ע(בקשו לשלח אות� מכור הברזל וכבשו� לעבדי� מרודי� 
אני , אתה אוסר ישראל במאסר השעבוד ולא נתת� לצאת: כלומר, חת החש" הנפלאהתוכ

ולא ' לא ראו וגו" )יג, שמות י(כמו שכתוב , י החש""וזה ע. אאסור אתכ� ואושיבכ� במשמר
ואל ישעו בדברי " )ט, שמות ה(אמרת . כי לא יכלו קו� ולא יכלו ללכת', וגו" קמו איש מתחתיו

ולא אוכל . אני אחת" במראות שקר משלחת מלאכי� רעי�? י� חיי�והפכת דברי אלה, "שקר
, ל הודיע המל" שלמה דברי� חדשי� נפלאי� על מכת החש""כי בספר הנ, לפרש זה פה

אתה לא חפצת לשלח ישראל לעבדני ולקבל תורה ". רוח ח�"ופירשנו� באר היטב בפירושנו 
"] חכמת שלמה["כמו שכתוב בספר , )ט, א ב"פ שמו"מליצה ע(על כ� בחש" תדמו ? אור ונר מצוה

כי הכבישו את בני" שעל , כי נכו� שאלה ימנע מה� אור ויסגרו באפלה" )פסוק ד, ח"פרשה י(ל "הנ
גזרת גזירות על ישראל ופחדו וחלו ממ" ] פרעה[אתה ". יד� אור תורת חיי� ינת� באר�

פ� ימיתו כולכ� כאיש  ,עתה תפחד מישראל בשבת" בחש"? והצפינו ילדיה� לבל יפלו ביד"
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ועוד כמה ". ויברכו� יע� לא הרעו עמה�" )ח פסוק ב"פרשה י(ל "כמו שכתוב בספר הנ, אחד
  . אי" היתה התוכחה הזאת אות על עונ� הגדול, דברי� כתובי� בפירושי לספר זה

וג� . התרה בה� והביא עליה� הסדר הרביעי מכת בכורות וטביעת י� סו�, וכאשר לא נכנעו
וג� . ופה בקצרה נל", ואר ש� בטעמי� נפלאי� מאד אי" הקביל הסדר הזה נגד עונ�זה מב

ויאמר ' ויק� פרעה לילה וגו" )לב(ל, שמות יב(ומפורש בכתוב , בסדר הזה נתקדש ש� שמי�
ואי� הודאה גדולה מזאת שהודה פרעה שה� בני ". וברכת� ג� אותי' קומו צאו מתו" עמי וגו

, "ואברכה מברכי"" )ג, בראשית יב(וכדר" , שהרי בקש מה� ברכה, בה�דבקה ' אל חי וששכינת ה
ל "הנ"] חכמת שלמה["וכ� כתוב בספר . וזהו טע� הפסוק הזה, "'ואברכ" לפני ה" )ז, בראשית כז(
ואלה אשר לא האמינו מאומה בעבור כישופיה� במות כל בכור הודו כי " )ג"פסוק י, ח"פרשה י(

ואול� ". וברכת� ג� אותי" )לב, שמות יב(ז הוא במאמר הכתוב ורמו". ע� זו בני אלהי� ה�
  .אלא שאי� פה המקו� לבאר�, נפלאות כתובי� ש� על מכת בכורות

והעני� נפלא , ושמונה מכות, ושהיו ארבעה תוכחות, הנה למדתי" חדשות בסדר מכות מצרי�
חרדה לפרעה שבכל מקו� התוכחה הראשונה לא היתה רק , ואיננו חולק על משנתנו. מאד

פשו ל� . וטביעת י� סו� היתה אחרי צאת� מ� האר�, והמצריי� לא ידעו ממנה דבר, וליועציו
ה על המצריי� "עשר מכות הביא הקב"ועליה� שנה תנא דיד� , עשרה] נשארו בחשבו�[

לאפוקי הפיכת מטה לתני� שלא היה על המצריי� " על המצריי�] "לשונו[, "במצרי�
ועתה עמוד . לאפוקי טביעת י� סו� שלא היה במצרי�" במצרי�" ]לשונו. [וכדפירשתי

. וראה שכל תוכחה היתה קשה מחברתה והולכי� על סדר� מקל לחמור, והתבונ� נפלאות אל
וחרדה היתה לא , רק מבחו� למראה העי�, לא היתה צרה בגו�, כי תוכחת מטה שנהפ" לתני�

שהיתה , תוכחת השחי� קשה ממנה. בשרשהיתה על עור ה, תוכחת הכני� קשה ממנה. יסורי�
שהיתה מכת הלב ומצוקת נפש , תוכחת החש" קשה ממנה. בגופ� בבשר� פורח אבעבועות

  . ל"הנ"] חכמת שלמה["כמבואר בספר 

  מ� הקל אל הכבד, סדר עשרת המכות

הרביעית . השלישית תחת העור בבשר. השניה על העור. הראשונה מבחו�. והסדר נכו� מאד
וא� , שכל סדר היה קשה מ� הראשו�, ולכ� שמשו לארבעה סדרי� מכות. הבשרבנפש תחת 

רק אודיע עוד שכל . הייתי בא לפרש זה אצטר" להקדי� הקדמות רבות שאי� מקומ� פה
והתני� הוא הדג הגדול אשר , תוכחת מטה שנהפ" לתני�. תוכחה רמזה על הסדר שקדמה לו

התני� הגדול " )ג, יחזקאל כט(ועל פרעה נאמר , "דולי�את התניני� הג" )כא, בראשית א(כמו , ביד�
וכ� . להורות כי הסדר שיביא עליה� יהיה במי� ובנפש חיה אשר בו". הרוב� בתו" יאוריו

כמו שנהפ" המטה היקר , עשה כי במכה הראשונה נהפכו מי היאור לד� והדגה אשר בו מתו
  . ו המטה שנהיה לתני� אשר במי�כמ, ובמכה שניה באו צפרדעי� מ� היאור על האר�. לתני�

להורות שהסדר , ובאו על האד� והבהמה והאר�, תוכחה השניה הכה עפר האר� והיו כני�
וה� , וכ� היה כי במכה הראשונה בא ערוב. שיביא עליה� יהיה מ� האר� ומנפש חיה אשר בו

כמו , ובאו על האד� ועל הבהמה ומלאו את המדינה. בעלי חיי� מכל אשר תרמוש האדמה
ומלאו בתי מצרי� את הערוב וג� האדמה אשר ה� ' משליח ב" וגוהנני " )יז, שמות ח(שכתוב 

  .ובמכה השניה הביא חלי רע בבהמות שעל האר� ומתו פתאו� על צד הפלא". עליה

והשחי� ירד עליה� מלמעלה מ� האבק הפורח באויר . תוכחה השלישית הביא עליה� שחי�
וכ� . עליה� מלמעלה למטה להורות שהסדר שיביא עליה� יהיה מ� האויר וירד, שנפל עליה�

ובמכה השניה בא , כול� מלמעלה למטה, היה שבמכה הראשונה באו ברד ואש גש� וסער
ורוח הקדי� נשא את " )יג, שמות י(וכ� כתוב , כי הוא עו� פורח וינח באר�, ארבה מ� האויר

  ". הארבה וינח בכל גבול מצרי�

אלא שלח חש" מאוצר . כמו הלילה ולא היה חש" פשוט, התוכחה הרביעית הביא עליה� חש"
ל "ורמזו קדמונינו ז, ל"הנ"] חכמת שלמה["והוא הפלא ופלא כמו שבארנו בספר , זעמו
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נחמיה אומר מחש" של ' ר? מהיכ� בא החש" על מצרי�" )ב, ר יד"שמו(במדרש� עליו ואמרו 
וגלינו סודו  ".ישת חש" סתרו" )יב, תהלי� יח(יהודה אומר מחש" של מעלה שנאמר ' ור, גיהנ�

להורות שהסדר שיביא , ה הפליא לדבר עליו"כי המל" שלמה ע, ל"הנ"]  רוח ח�["בפירושנו 
שבמכה הראשונה בא עליה� מכת . וכ� היה, עליה� יהיה הפלא ופלא מלמעלה משמי מרומי�

כמובא בסדר הגדה של [ה בעצמו ובכבודו "י הקב"י שר� אלא ע"י מלא" ולא ע"בכורות לא ע
ל בדברי שלמה על זה "כמו שכתוב בספר הנ, י חזיונות וחלומות נוראות"בדר" פלא עו]. פסח

ובמכה השניה הביא עליה� מי י� . והדברי� רחבי� לא אוכל להביא� פה. ובפירושנו לדבריו
וכמו שאפרש במשנה זו , ש בתורה"כי בעמוד אש וענ� נלח� בה� כמ, כ הפלא ופלא"סו� ג

וטביעת י� סו� בחש" וענ� , מכת בכורות בחצי הלילה, ש"ג� שתיה� בח. ה"בעז] להל�[
  . וכדבעינ� למימר, "ויהי הענ� והחש"" )כ, שמות יד(כדכתיב 

  סדר עשרת המכות הוא מתחת לאדמה ועד למעלה בגובה האויר

ד� וצפרדע במי� אשר , הסדר הראשו�, והתבונ� עוד שכל סדר היה ממעל לסדר שקד� לו
ברד וארבה מעל רקיע , הסדר השלישי. ערוב ודבר על האר�, הסדר השני. מתחת לאר�

  . מכת בכורות וטביעת י� סו� ממעל לשמי מרומי�, הסדר הרביעי. השמי�

  יש דבר והיפוכו, בכל סדר מעשרת המכות

ד� וצפרדע . דבר והיפוכו ושתיה� לרעה, והתבונ� עוד שבכל סדר באו שתי מכות מתאימות
והצפרדע שר� , הד� המית הדגה הנאכלת, הפוכה מחברתהואחת , מתאימות ששתיה� ביאור

ואחת הפוכה , ערוב ודבר מתאימות ששתיה� באר�. ושתיה� רעות גדולות, מזיק בא עליה�
והדבר המית הבהמה הנאכלת , הערוב בעלי חיי� מזיקי� באו עליה� מחדש, מחברתה

ואחת , � הרקיעברד וארבה מתאימות ששתיה� מ. ושתיה� רעות גדולות, והמעיטה אות�
והארבה בא עליה� מחדש ואכל את , הברד שבר כל ע� וכל עשב הנאכל, הפוכה מחברתה
 )יט, שמות י(ש "וכמ, ולא נהנו ממנו כי נשאו רוח י� חזק ויתקעהו ימה סו�, הנשאר מ� הברד

מכת בכורות וטביעת י� סו� מתאימות ששתיה� ". לא נשאר ארבה אחד בכל גבול מצרי�"
מכת בכורות הכריח� לשלח את ישראל שנואי נפש� . אחת הפוכה מחברתהו, ממרומי�

, ש� יד(ש "כמ, וטביעת י� סו� המית כול� כאיש אחד ולא נתנ� לשוב אל ארצ�, בכבוד גדול

  . 'וגו" ויאמר מצרי� אנוסה מפני ישראל" )כה

  היה הנזק הנעשה למצרי� כבד מ� קודמו, בכל מכה נוספת מעשרת המכות

הסדר הראשו� המית הדגה אשר . והתבונ� עוד שכל סדר סבב לה� רעה יותר מחברו שקד� לו
יותר ] נצרכת[ )צריכה(כי המקנה , וזה קשה מ� הראשו�, הסדר השני הכרית את הבהמה. במי�

הסדר . למלאכה לחרוש ולזרוע לטעו� ולרכוב] אותו[ג� צריכי� , למזו� האד� מ� הדגה
כי הלח� ויבול האדמה צריכה , והוא קשה מ� השני, ל עשב השדההשלישי השחית כל ע� וכ

הסדר הרביעי קשה . ובהשבר כל מטה לח� יהיו חללי רעב. יותר למזו� האד� מ� הבהמה
  . וטובעו פרעה וכל מחנהו בי� סו�, ומת כל בכור וכל גדולי מצרי�, מכול� כי השחית האד�

  ח"כ בתהלי� פרק ע"חידושי� אלו שנמסרו מ� שלמה המל� הרי נרמזו ג

ה "ודע כי דברי המל" שלמה ע. ל"ואלו ה� ראשי דברי� מ� החקירות היקרות שכתבנו בספר הנ
ומדברי המל" עמדתי על , ל הולכי� בשיטת המשורר האלוהי בספר תהלי�"בספרו הנ

מנה ', וגו" האזינה עמי תורתי" )א, תהלי� עח(שבמזמור , המקראות הסתומות שבדברי המשורר
אבל פליאה דעת מכל מפרשי ספר תהלי� למה זכר קצת� והשמיט , וא מכות מצרי�ג� ה

רק ארמוז שבחכמה השמיט קצת� וה� , ל"ולא אעתיק מה שכתבנו על זה בפירושנו הנ? קצת�
לפי שהיתה קבלה בידו שאלה הארבעה ה� מופתי� , "מטה כני� שחי� וחש"] "ארבעה[
אשר ש� במצרי� " )מג, תהלי� עח(ת� הקדי� ועל ארבע. גדולי�" שפטי�"לא " תוכחות"ו

ולפי . כי ארבעה אלה היו אותות ומופתי� לא מסדרי השפטי�". אותותיו ומופתיו בשדה צע�
אמר בתחלת שירו , י ההשמטה הזאת גלה הסוד הכמוס בתורה בסדר המשפטי� הללו"שע

". ינו ספרו לנואשר שמענו ונדע� ואבות, אפתחה במשל פי אביעה חידות מני קד�" )ב, עח(
וכמו שבאר בו , כמו שקבלנו הפירוש מראשי הקבלה, כלומר אפרש חידות וסתומות התורה
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וכמו שאזכור עוד עני� נפלא בתורתנו , ה"ל בעז"ובארנו� בחבורנו הנ, עוד חידות אחרות
אל תצל דבר אמת ' אנא ה. ה"כ מחידותיו של המל" ע"הקדושה בפירוש משנה זו שלמדתי ג

כל רואיו יכיר כי הוא לנו שריד מתורת� של אבות , ל לאורה"אזכה להוציא הספר הנוא� , מפי
ג� , ורמזתי על כל זה פה לפרש דברי משנתנו. שידעו תעלומות התורה באמת, ראשוני�

כי מ� הראוי לאד� להלל . ושיש בכל מפעלותיו תעלומות חכמה', להודיע כי ישרי� דרכי ה
כמו שאמר נעי� זמירות ישראל , דיע לבני אד� גבורותיוולהו, ולשבח מעשה יוצר בראשית

  ".שיחו בכל נפלאותיו" )ב, תהלי� קה(

  פרטי עשרת הנסי� שנעשו לישראל בקריעת י� סו!

וה� כמני� לשונות מפלת� , ל שה� מפורשי� במכילתא"י ז"פירש רש. "ועשרה על הים"
ירדו , תהומות יכסיומו, טבעו בי� סו�, ירה בי�, רמה בי�: )ואיל"' ל, שמות יד(" ויושע"הכתוב ב

נערמו "ו. צללו כעופרת, כסמו י�, יאכלמו כקש, תהרוס קמי", תרע� אויב, במצולות כמו אב�
, אלא הכתוב אומר שהמי� נעשו ערימה וקבו�, אינו לשו� נפילה" מי� נצבו כמו נד נוזלי�

, ובת� שנתנו לקבורהשזו היא ט, לא חשיב בחשבו� מפלת�" ותבלעמו אר�. "ועמדו כמו נד
, מנו עשר מכות שעל הי� על עניני� אחרי� )פרק לג(נת� ' אבל באבות דר. עד כא� דבריו

בא עליה� , בא עליה� בחצי�, בא עליה� בקשת, בא עליה� בקול רע� )'הא(. ואזכיר� בקצרה
בא עליה� , בא עליה� בחניתות, בא עליה� באבני� וקולות, בא עליה� במג� וצנה, בחרב

והברייתא הזאת קשה . בא עליה� באבני ברד ובאבני אש, בא עליה� בקולות, אבני�ב
אלא שבכל פע� למדה מפסוק אחר , בפירושה שחשבה עני� אחד שתי� ושלש פעמי�

, ל פירש שהעשר מכות על הי� דוגמא מעי� עשר מכות שלקו במצרי�"� ז"ורמב. כמפורש ש�
ל תפס לעצמו שיטה זו ועשה דוגמא "בנאל זיצחק אבר' ג� ר. ולא פירש ולא פרט שמות�

ל ולחלוק על "ולא באתי להעתיק דברי המפרשי� ז, ומשל למכות הי� ע� מכות מצרי�
על כ� לפרש דברי משנתנו שאמרה עשרה נסי� נעשו . כי לפרש באתי לא לחלוק, דבריה�

ר לא עשיתי צרי" אני לעשות דב, לאבותינו על הי� וכנגד� הביא על המצריי� עשר מכות בי�
אעתיק הנה פסוק אחד , ולהזכיר חסדיו ותהלותיו', כי למע� ספר צדקות ה, כ� בכל הספר

כי , "רוח ח�"שהעתקתי ע� תוכ� הפירוש שפירשתי עליו בפירושי " חכמת שלמה"מספר 
בעני� טביעת ' ונגלה אלי דבר בתורת ה. ה עמדתי על דבר חדש"מדברי המל" שלמה ע

נת� ' זולתי בברייתא דר,  ל"ממנו רמז בכל ספרי מפרשי המקרא ז המצריי� בי� לא מצאתי
וקבלת� הנאמנה , ל"שהבאתי למעלה נמצאו רמזי� מפורשי� יורו על חכמת קדמונינו ז

ומתו" הדברי� שאכתוב אפשר שנעמוד על . ה"שידעו הדר" הנכונה בדרכי התורה והמקו� ב
�  . ד� העשר מכות שבאו ש� על המצריי�וכנג, מספר העשרה נסי� שנעשו לאבותינו על י� סו

והאדמה החרבה . הענ� האפיל את השדה: ")'ט פסוק ז"פרשה י, "חכמת שלמה("וכ" הוא לשו� הספר 
ומצולות עמוקות היו , ותהי דר" סלולה בי� סו�, ויגלו תהומות מכוסות, נשאת מבי� המי�

  ]. ל"עכ" [ויחזו תמונות נפלאות, ויעברו בו כל הע� חסויי� ביד" )'ש� פסוק ח(, כשדה מלא עשב

ה פלא קריעת י� סו� וחדשות "עתה יבאר המל" ע: כתבנו בלשו� זה" רוח ח�"ובפירושנו 
ולא אוכל לפרש דבריו טר� אפרש המקראות שנכתבי� בתורה על עני� הפליאה , ישמיע
ל אינ� מספיקי� "ומה שדברו עליה� המפרשי� זצ, כי רואה אני שטעמיה� סתומי�, הזאת

, והספקות רבות, ל"כי הנס האחרו� הזה נפלא כהנה וכהנה ממה שחשבו ז. לבאר תעלומותיה�
, ה בדבריו הקצרי� הדומי� לחידה גלה הסוד כולו"והמל" שלמה ע. וכמו שאתעורר עליה�

  :אלו ה�, ומדבריו תהיינה תשובות על הספקות כול�

  :עליה� יענה הרב המחבר להל�, אחת עשרה שאלות בפרשה

ויבא בי� מחנה ' ויסע מלא" האלהי� וגו" )כ(יט, שמות יד(כתוב בתורה . ה הראשונההשאל
וראוי לחקור מה היו הענ� והחש" משמשי� באותה . 'וגו" ויהי הענ� והחש"' מצרי� וגו

ולא קרב " )כ, שמות יד(וכאמרו , א� למנוע את המצריי� שלא יתקרבו אל מחנה ישראל? הלילה
והיו מצטערי� ? עמוד האש היה יכול לעצור בעד� מהלח� בה� ג�, "זה אל זה כל הלילה
  :מבלי שיוכלו להלח� את�, יותר לראות אויביה�



ן  372 ו נ ב ל ן  י   י

את הי� ברוח קדי� ' ויול" ה, ויט משה את ידו על הי�" )כא, שמות יד(אמרו . השאלה השניה
כפי  כי, ודברי הכתוב הזה סתומי� מאד". ויבקעו המי�, ויש� את הי� לחרבה, עזה כל הלילה

ונדחקו המי� משני הצדדי� , דעת כל מי שראינו דבריו יחשוב שנחלק לשו� י� סו� לגזרי�
יבשה , ואחר שנבקעו המי� לשני הצדדי�. והיה מעבר ודר" בתוכ�, אל שארית מי הי�

כי עד הנה היו המי� עליה והיתה , המצולה שנתרוקנה כדי שתהיה נוחה לעבור עליה
כ אמר "ולמה א. קוד� שנבקע לא היה אפשר שתיבש המצולהאבל , מטושטשת בחומר ובטיט

  ?א� הדבר קרה בהיפ". כ אמר ויבקעו המי�"תחלה ויש� את הי� לחרבה ואח

אלא תחתית , והי� לא נחרב? "ויש� את הי� לחרבה"מי יבי� מאמר . השאלה השלישית
ו הדר" שהוא ואות. ונשאר חלל ודר" לעבור גאולי�, כי המי� נבקעו ונחצו הנה והנה, הי�

ולא , והי� איננו המי�, "ויש� את הי� לחרבה"ואיככה אמר , קרקע הי� הוא היה לחרבה
  .וכמו שתלמוד מדברינו, הקרקע

' ויבקע ה"היה לו לומר , א� לבקע המי�? "רוח הקדי�"מה היה משמש . השאלה הרביעית
י הרוח "שמענו שע ,"וברוח אפי" נערמו מי�"ועוד בשירה כתוב ". את המי� ברוח קדי� עזה
? ומה ה� הערימות הללו שזכר הכתוב. לא שהיתה הבקיעה ברוח, נערמו והיו כערמות חטי�

  .כיו� שנדחקו המי� משני הצדדי� ובאו אל שארית מי הי� כמבואר בשאלה השניה

כי . שזהו פלא גדול, עיקר הנס היתה הבקיעה שנחצה הי� לגזרי�. השאלה החמישית
וכ� שהיתה קרקע הי� . וא� איננו עזה כמוהו, ראינו דוגמתו בעול� ,נשיבת רוח קדי� עזה

כ ראינו כמוה שתיבש האר� "מ ג"מ, פ שהיה על צד הפלא"אע, שהמי� שוכבי� עליו ליבשה
כאמרו , הגדול' כ למה הרוח וההתייבשות ייחס הכתוב שתיה� למעשה ה"וא. ביו� הגש�

ויבקעו "ועל הבקיעה העיקרית אמר ', וגו" ויש� את' את הי� וגו' ויול" ה" )כא, שמות יד(
מנוקדות ' ק' אותיות ב, "ויבקע"כלומר [בבני� הכבד " ויבקע המי�"והיה לו לומר , "המי�
  .ויותר זר שנכתב בנפעל כאילו נבקעו מאליה�]. בפתח

ויבואו בני ישראל בתו" הי� ביבשה והמי� לה� " )כב, שמות יד(אמר הכתוב . השאלה הששית
, וכא� מקו� תימה כי הדבר מפורס� שמי הי� מכונסי� בתהומות". ינ� ומשמאל�חומה מימ

פ "ולכ� אע. וקצת� מאתי�, וקצת� מאה, קצת� חמשי� אמה, ויש מקומות עמוקי� בי�
והיורד בה� יל" , המקו� הפנוי שבי� הבקיעה אי אפשר לרדת בה� משפת הי�, שיבקעו מימיו

פר הכתוב שכאשר נבקעו המי� באו בני ישראל בתו" כ ס"ואי" א. בנבכי י� ממצולה למצולה
ואשא אתכ� על כנפי " )ד, שמות יט(כדר" , ואי� טע� לומר שג� זה היה בנס? הי� ביבשה

כי אי� לנו להרבות בנסי� שלא נזכרו מה� דבר בכתוב ולא , ]ג� בעת שעברו בי�" [נשרי�
וירדפו " )כג, שמות יד(ומלבד זה מה תאמר במקרא שלאחריו שנאמר . באה עליה� הקבלה

הא� נשתגעו המצריי� לרדו� ". אל תו" הי�' מצרי� ויבואו אחריה� כל סוס רכב פרעה וגו
ולא אמרו מיד מה שאמרו ? אחריה� אל המצולות הללו ולא הרגישו כי רגליה� יורדות מות

� וא� תאמר שבחמת". נלח� לה�' אנוסה מפני ישראל כי ה" )כה, שמות יד(, באשמורת הבקר
ולא ? מה תענה לשאלתנו אי" אפשר ללכת במצולות כאלה, רדפו אחריה� ג� למצולות הללו

לעשות נפלאות לאויביו ' כי לא יפליא ה, "]כנפי נשרי�["י נס "תוכל לומר ג� עליה� שרדפו ע
שבלשו� העברי , "וירדו בני ישראל"שהיה לו לומר , "ויבואו"ג� יש לתמוה על מליצת . ולצריו

וכל שכ� בעני� , "יורדי הי� באניות" )כג, תהלי� קז(כמו , "ירידה"ההול" בי� בלשו�  ישתמשו על
  .זה שירדו לתחתית הי�

וכ� בשירת , "והמי� לה� חומה מימינ� ומשמאל�" )כב, שמות יד(אמרו . השאלה השביעית
וא� תסתכל . דמה עמידת המי� לנד ולחומה, "נצבו כמו נד נוזלי�" )ח, ש� טו(הי� אמר 

, אלא כמו צידי בור ודופניו, לא היו כחומה ולא כמו נד, שנבקעו המי� ונדחקו לשני הצדדי�
וכדמותו לא היו מי , כי החומה בנויה לצד מעלה אויר מזה ואויר מזה". חומה"שלא יתואר 

  .הי� כלל
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ונתרוק� , שנחצו מי הי� לשתי�, יעה על דר" שאמרנו למעלהבהיות הבק. השאלה השמינית
וכבוא ק� המצריי� שבו המי� , מקו� פנוי ביניה� ויבשה קרקעית הי� להיות דר" לעבור עליו

ונטבעו , על ראשי המצריי� ההולכי� בתחתית הי�] המי�[ועברו , משני הצדדי� כמבראשונה
המורות כאלו המצריי� נפלו ממעל לתחת  א� כ� מהו זה שמצאנו בפרשה לשונות רבות. בה�

וזהו , "את מצרי� בתו" הי�' וינער ה" )כז, שמות יד(תמצא . ולא אירע כזאת כלל, אל עמקי הי�
לאחוז בכנפות האר� וינערו " )יג, איוב לח(וכעני� , כאד� המנער טליתו להשלי" מה שבו לאר�

מרכבות פרעה וחילו " )ד, שמות טו(, "�סוס ורוכבו רמה בי" )א, שמות טו(ונאמר , "רשעי� ממנה
צללו כעופרת במי� " )י, יד(וכתוב , "ירדו במצולות כמו אב�" )ה, שמות יד(וכתוב , "ירה בי�
ואת רודפיה� השלכת במצולות כמו אב� במי� " )יא, נחמיה ט(ובכתבי הקדש שאמר , "אדירי�

וצרי" טע� לעמוד . � נמו"שכל אלו מורי� על מי שמשלי" זולתו ממקו� גבוה למקו, "עזי�
וישובו המי� " )כח, שמות יד(וכאמרו , כי לפי הפשט היתה מיתת� בטביעה, על פירוש דבר זה

ונאמר , "ומבחר שלשיו טבעו בי� סו�" )ד, שמות טו(וכתוב , "על מצרי� ועל רכבו ועל פרשיו
כמו , ות בשירת הי�ונוס� על זה מי יפתר לנו המליצות הכתוב". נשפת ברוח" כסמו י�" )י, טו(
 )כח, שמות יד(והמי� כסו אות� כאמרו ? מאיזו עני� מדבר הכתוב, "תהומות יכסיומו" )ה, טו(
אי" , וא� כבר כסמו תהומות"! מי�"ואי� התהומות ? ולא התהומות' וגו" וישובו המי� ויכסו"

נשפת " )י, טושמות (וכ� אמרו . והנה הכתוב היפ" הדבר? "ירדו במצולות כמו אב�"אמר אחריו 
אלא שכבר נאמר למעלה , מלבד שג� זה הפו"". צללו כעופרת"וחזר לומר , "ברוח" כסמו י�

  ".ירדו במצולות כמו אב�"

נטה את יד" על הי� ' אל משה וכו' ויאמר ה" )כז(כו, שמות יד(אמר הכתוב . השאלה התשיעית
קר לאיתנו ומצרי� נסי� ויט משה את ידו על הי� וישב הי� לפנות ב"', וגו" וישובו המי�

והנה הכתוב הזה מבאר באר היטב ששב הי� כאשר ". את מצרי� בתו" הי�' לקראתו וינער ה
, יד(ומה צור" א� כ� במקרא שלאחריו שאמר . ושהמצריי� היו מנוערי� בתוכו, היה בתחלה

וישובו המי� ויכסו את הרכב ואת הפרשי� לכל חיל פרעה הבאי� אחריה� בי� לא " )כח
לא נשאר "לא הוסי� דבר רק ? ואותו הדבר בעצמו נזכר במקרא הראשו�, "אר בה� עד אחדנש

את מצרי� בתו" הי� לא ' וינער ה"והיה לו לכללו בפסוק הראשו� ולומר , "בה� עד אחד
ומליצת ". מי�"ובכתוב השני , "י�"ולמה בכתוב הראשו� נזכר פעמיי� ". נשאר בה� עד אחד

כי ידענו שהמצריי� באו אחרי ? לאיזו עני� נכתבה, כה פתרו�צרי" הבאי� אחריה� בי�"
  .ישראל בי�

ובני ישראל הלכו ביבשה בתו" " )כט, שמות יד(ג� הפסוק השלישי שאמר . השאלה העשירית
ויבואו "הוא עצמו המקרא שכתוב בראש העני� , "והמי� לה� חומה מימינ� ומשמאל�, הי�

ומה צור" היה לכפול ג� . ו שזכרנו בשאלה הששיתוכמ', וגו" בני ישראל בתו" הי� ביבשה
  ?אותו פעמי�

שאי� בכל מפרשי המקרא , כוללת מקצת המליצות שבשירת הי�. השאלה האחת עשרה
א� ? מה ענינו" תהומות יכסיומו"עוררנו עליו למעלה אמרו ' הא. ל מגיד לנו פירוש�"זצ

ל פירש "א אב� עזרא ז"והר". מומי� יכסיו"יאמר , כוונת הכתוב על המי� ששבו על המצריי�
כמו , הנה לדעתו יפרש אותו על בליעת המצריי� באר�". תהומות האר� כמו תבלעמו אר�"

והנה , סתומה ביותר" נטית ימינ" תבלעמו אר�"כי מליצת . ולא פירש כלו�, תבלעמו אר�
ב אחריו אי" כת, על הבליעה" תהומות יכסיומו"ועוד א� . באר את הסתו� בסתו� ממנו יותר

ובאיזו אופ� בלעה . וכמו ששאלנו למעלה? אחרונה לכל] היא[בליעה ] הרי[ו, "ירדו במצולות"
, כי א� תאמר שפתחה האר� אשר מתחת לי� את פיה ותבלע אות�? האר� את המצריי�

כי . יקשה מאד שיעשה הש� פלא עצו� כזה שלא לצור", וכמו המופת שנעשה לקרח ועדתו
וא� " )ל, במדבר טז(ג� מקרא ? או שיבלע� התהו� עצמו, רי� על התהו�מה בי� א� ישכבו� פג

א� כבר ] חדשה" בריאה"אי� זאת [, סותר דבר זה' וגו" ופצתה האדמה את פיה' בריאה יברא ה
שזכו , תבלעמו אר�" )מכילתא(ל אמרו "וידעתי ג� אני שרבותינו ז? נהיה כזאת לעדת מצרי�

נטית ימינ" תבלעמו "וכ� מאמר . כי� להתפרש בדר" אמתאמנ� צרי. ודבריה� אמת". לקבורה
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, כי שמ" עליו� בעליוני� ומש� נטית ימינ"] "הוא[ל אמר שהפלא "ע ז"וראב. קשה מאד" אר�
והנה בדר" משל כי ברגע אחד הגיעה . ובלעה האר� שהיא למטה מכל השפלי� את האויב

]. א אב� עזרא"ל ר"עכ" [כח" 'ימינ"'וטע� . ימינ" שהיא למעלה משמי השמי� אל תחת הי�
מהו . זרה מאד" קפאו תהומות בלב י�"וכ� מליצת . הנה פירושו כדר" השיר לא פשט הכתוב

וא� שב על קרקעית הי� שהיה , כי הבקיעה היתה לרוחב הי�? "לב י�" )ח, שמות טו(זה שכנה 
בלב : "פירשל "י ז"ורש". קפאו תהומות מתחת הי�"יאמר , מטושטש מחומר וטיט ונקפא בנס

ואי� ] י"ל רש"עכ" [בלב האלה" )יד, ב יח"שמו(, "עד לב השמי�" )יא, דברי� ד(י� בחוזק הי� כמו 
אמצע "לא פירש לנו למה קראו , ל שאמר באמצע הי�"ע ז"וראב. המקרא מתיישב בדבריו

. לפי שהיה בי� חומות המי� שקמו מזה ומזה" לב י�"ל אמר שקראו "י אברבנאל ז"ור". הי�
, אלה ה� עיקרי השאלות ששאלנו על הפליאה העצומה הזאת". בלב המי�"כ היה לו לומר "א

  .ה יתיישבו כול�"המל" ע] שלמה[ובתשובה אחת שלמדנוה מדברי 

  :ל"תשובה לשאלה הראשונה הנ

�לעשות נפלאות גדולות בי� וביבשה ' ה" גאה גאה" )א, שמות טו(, דע כי בנס קריעת י� סו
לא היו ישראל יכולי� , פ שהיה בוקע מי� מפניה�"ולולא הנפלאות האלו אע. וכמו שיתבאר

וכ� המצריי� לא היו מכניסי� . וכמו שבארנו בשאלה הששית, לעבור בשמחת לב ובלי מכשול
וכמו שאמרנו , י אל דחיעצמ� בסכנה עצומה כזו לרדת אל המצולות העמוקות ללכת מדח

למנוע מרשעי� אור  )טו, פ איוב לח"מליצה ע(וכאשר פעל אל נפלאותיו הוצר" . ל"בשאלה הנ
היו שבי� אחור בראות� ', שא� היו הרודפי� רואי� את מעשה ה. שלא יראו מה הוא עושה

. 'וגו "אנוסה מפני ישראל" )כה, שמות יד(וכמו שאמרו באשמורת הבוקר , נלח� לישראל' כי ה
אפלה במחנה ' על כ� לעת ערב וכל הלילה ההוא האפיל ה. ה גזר עליה� שיטבעו בי�"ב' וה

י עמוד הענ� שנסע ממקומו ועמד בי� מחנה מצרי� "והיה זה ע, המצריי� שלא יראו עד מה
וכמו , ובאמצעות הענ� וחש" הלילה נהיה אפלה שהיא קשה מחש". ובי� מחנה ישראל

" ויהי הענ� והחש"" )כ, שמות יד(ועל זה אמר ". ויהי מורא שמי� עליכ�"א בבב )א, אבות(שבארנו 
אלא על צד הפלא כמו , וכ� אפשר שהחש" הנזכר בכתוב איננו חש" נהוג שהוא הלילה. 'וגו

שנאמר עליו , כמו החש" שבא עליה� במצרי�, כי שלח חש" מאוצר זעמו להאפיל לה�, הענ�
ולפי שאי� חש" כזה העדר . ל"הנ"] רוח ח�["בארנוהו בספר ו, "ויהי חש" אפלה" )כב, שמות י(

ראשונה ' ו" [ויהי חש"" )כא, שמות י(כמו , שבכתוב שב על שתיה�" ויהי"מלת , אור אלא ממש
הרומז , א הידיעה"בה" והחש"" )כ, שמות יד(וכ� מטע� זה נאמר ]. ציווי שיתהוו שניה�, בחירק

ששה ימי� "שאמרו  )ג, ר יד"שמו(ל במדרש "בותינו זוזה היה דעת ר. על החש" הנפלא שאמרנו
ויהי הענ� והחש"  )ש�(והשביעי של חש" זה יו� חש" של י� שנאמר , של חש" היו במצרי�

הנה קבלו שהאפיל ". ה שולח ענ� וחש" והחשי" למצריי� ומאיר לישראל"כ" היה הקב', וכו
, וד האש שהיה נוסע לפניה�י עמ"ע, י פלא"והאיר לישראל ע, י חש" של מעלה"למצרי� ע

הענ� האפיל את "] "חכמת שלמה["ה "ועל זה אמר שלמה המל" ע". ויאר את הלילה"וזהו 
ויש� מאפל ביניכ� ' ויצעקו אל ה" )ז, יהושע כד(וראיה לפירושנו מספר יהושע שאמר ". השדה

הביא עליו י כ� "וע, שמענו שהיתה אפילה למצרי�". ובי� המצרי� ויבא עליו את הי� ויכסהו
וע� זה התישבה השאלה . וכמו שאמרנו, כי לולא זאת לא רדפו אחריה� בי�, את הי� ויכסהו

  :הראשונה

חכמת "פ דברי מדרש "ע, הפירוש החדש הזה אשר הרב המחבר מבאר להל�: אמר המגיה[
. ש לשונו"עיי )ח, וכ� טו; כב(טז, שמות יד(� בביאורו לתורה "שימש בסיס לדברי המלבי, "שלמה

והפליא . ומציי� זאת בשמו, ו"העתיק פירושו זה של רנה )כב, שמות יד(" הכתב והקבלה"וג� 
ש "ועיי. תחילת פסוק כג, א הביא זאת בביאורו לישעיה ח"לעשות בבקיאותו לציי� כי ג� הגר

ש וכבר כתבנו כמה פעמי� בהערותינו שי. א"בסו� הפסוק דברי� שהוסי� על כ" נכדו של הגר
אי� אד� מת וחצי "וממנו העתיק את הביטוי , "יי� לבנו�"א למד בספר "לנו יסוד להניח שהגר

א לישעיה נכתב אחרי "ולכ� שמא אפשר לסבור כי ג� פירושו זה של הגר". תאוותו בידו
  ].ראותו פירוש זה בספרנו זה
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  :ל"תשובה לשאלה הששית הנ

אלא . כל מי ששמענו וראינו דבריה� והנני אומר שלא היתה בקיעת הי� על דר" שהאמינו
אותו מעט ' כי התהו� שהוא קרקעית הי� שהמי� שוכבי� עליו הגביה ה, לעשות' הפליא ה

שהוא השדה שעמדו עליו , עד שנהיה במשוה אחד ע� שפת הי�, מעט ממקומו ונשא למעלה
ב על דר" משל חלק מ� התהו� כשני� או שלשה פרסאות אור" ופרסה רוח. שתי המחנות

, וכאשר בא למעלה ג� העמקי� והגבהי� שבו מימי עול�. נשא למעלה להיות דר" ומעבר
בדר" פלא , וכמו שכתבנו בשאלה הששית, כדר" קרקעית הי� והתהומות שה� חללי� חללי�

והנה התהו� היה מכוסה ". היה העקוב למישור והרכסי� לבקעה" )ד, פ ישעיה מ"מליצה ע(
והיה לו תבנית בקעה ושדה , כשבא למעלה היה נראה לעי� כלו, במימיו מששת ימי בראשית

פ שבדר" הטבע היה ר" "וכ� אע. כמו שפת הי� בהיותו עתה במישור בלי עמקי� וגבהי�
ג� . בדר" פלא נעשה גריד ויבש, ומטושטש מטיט וחומר מ� המי� ששכנו עליו מאז ועד עתה

והחלק הזה מ� . ה מימי עול�צמח עליו על צד הפלא כל ירק וכל עשב כאילו היתה יבש
בהיותו במישור אחד ע� שפת , הוא היה דר" סלול וטוב לעבור עליו, התהו� שבא למעלה

ועברו עליו ישראל לרחב , ג� יבש וצומח דשא, ג� הדר" כולו היה מישור וארח מסוקל. הי�
ל ולכ� רדפו אחריה� ע, והמצריי� שהלכו באפלה לא הרגישו דבר. הי� בשמחה ובטוב לב

על ] באמת[והיינו , "בי�"ובאו שתי המחנות , כי חשבו שהולכי� על שדה, הדר" הזה בעצמו
אי" , ששאלנו השאלה הששיתוע� זה הותרה . הדר" החדש שהתהוה בי� על צד הפלא

ז "ע, תנח� באר� מישור' כי באמת רוח ה? אפשר שירדו ישראל בנבכי י� ממצולה למצולה
כבהמה בבקעה . מוליכ� בתהומות כסוס במדבר לא יכשלו" )די(יג, סג(כתוב בנבואת ישעיה 

מפורש הדבר שהלכו על , ]"כ� ניהגת עמ" לעשות ל" ש� תפארת[תניחנו ' רוח ה. תרד
ואי� זה אלא על דר" . וכבהמה יורדת בבקעה, תהומות במישור כסוס במדבר לא יכשלו

  .שאמרנו שנשאו תהומות ונעשו מישור

לפי , "וירדו בני ישראל"ולא אמר , "ויבואו בני ישראל" )כב, ות ידשמ(ג� נודע טע� למה אמר 
ועל זה שלמה . כי הדר" שהלכו עליו היה שוה ע� שפת הי� שעמדו עליו! שלא ירדו כלל

והאדמה החרבה "אמר , ה אחר זכרו שהענ� האפיל את השדה שעמדו עליו המצריי�"המל" ע
שאיננו מתנועע , המי� שוכבי� עליוכלומר קרקעית הי� והתהו� ש, "נשאת מבי� המי�

ויגלו תהומות , נשאת למעלה מבי� המי�' ובמצות ה, כי יסוד העפר חורב יבש וכבד, בטבעו
. ולא היו עוד עליה מי�, הודיע בזה שנשאת עד שהיתה במישור אחד ע� שפת הי�. מכוסות

ותהי דר" סלולה "ואמר עוד . י המי� מאז נבראו עד עתה"ואז נראו התהומות שהיו מכוסות ע
�כלומר אל תחשוב שכבוא התהו� למעלה שמר תבניתו הראשו� שיש בו עמקי� , "בי� סו

אלא שנעשה התהו� כדר" סלולה מישור אחד , וגבוהי� שה� המצולות שהמי� שוכבי� בה�
היה הדר" נח , וכ� אל תחשוב לפי שהיו המי� שוכבי� עליה� עד עתה. שטוב לעבור עליו

וזהו שאמר ומצולות . וצמח עליו דשא, אלא שבדר" נס נעשה יבשה, טומטושטש רפש וטי
ויעברו בו "וזהו שאמר , ובהיות הדבר כ� עברו ישראל בשמחה. עמוקות היו כשדה מלאה עשב

  .ה ואי" דליתי המי� מבארו"הראיתי" חכמת המל" ע. 'וכו" כל הע�

הוצרכו מי הי� , הי�ונהיה כדר" סלולה בלי עמקי� וגבו, "והנה בהנשא התהו� למעלה"
וכ� מי הי� שהיו עד הנה . וזה עני� טבעי. בהתהוות ביניה� יבשה חדשה, להבקע ולהחצות

כמו שתראה בכלי מי� א� תדחוק שולי , הוצרכו לנוס ולהעתק ממקומ�, מונחי� באוצרותיו
היו  ואילו. וכ� קרה למי הי� שלא מצאו עוד מקו� במצולותיה�. הכלי למעלה יזלו ויגרו מימיו

וכ� לפני� , ירוצו� אל שארית הי� מימי� ושמאל הדר" שנתחדש, נגרי� כדרכ� וכפי טבעיה�
כי אז היו שוטפי� ועוברי� במחנה ישראל שעמדה , בזה' ולא חפ� ה. ולאחור אל שפתי הי�

ה "ב' ומלבד זה רצה ה. ג� המצריי� היו מרגישי� בדבר והיו שבי� אחור. על שפת הי�
  . י התהו�"מי הי� שנשאו למעלה ע לכסות על המצריי�
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  תשובה לשאלה הרביעית

י התהו� "והוא שהמי� שנגבהו ע, ה לעשות עוד פלא אחר עצו� מאד"ב' ועל כ� הפליא ה
ונערמו זו , אלא נחצו לשני�, לא נסו לפני� ולאחור ולא לשארית הי� כדרכ�, שצפה למעלה

, בי� כל הלילה' קדי� עזה שהולי" ה י רוח"והיה זה ע. ג זו באויר משני צדי הדר" החדש"ע
ג� עמדו . והרוח הנפלא הזה חצה את המי� הנגבהי� והעמיד� לשני צדי הדר" כשני חומות

י רוח עזה "קמו עמדו כמו נד ע, פ שמדר" המי� להיות נוזלי�"אע, על מצב� כל הלילה
ומימינו  ,ותבי� כי הדר" החדש היה במישור אחד ע� שפת הי� וע� שארית הי�. שהעמיד�

. והוא באמת עני� נפלא מאד. אויר מזה ואויר מזה, ומשמאלו נערמו המי� ועמדו כחומה
ושלא נבקעו , ששאלנו לאיזו עני� היה משמש רוח קדי� עזה השאלה הרביעיתוהותרה 

  .המי� על ידו

  והשביעית, והחמישית, תשובות לשאלה הרביעית

, ]בלשו� נפעל[אלא הבקיעה היתה טבעית , "את הי� ברוח קדי� עזה' ויבקע ה"ולכ� לא נאמר 
ורוח הקדי� שימש לחצות את , י היבשה החדשה שהתילדה ביניה�"לפי שנחלקו מי הי� ע

וברוח אפי" נערמו "ועל זה כתוב . ולעשות� כערמות משני צדי הדר", המי� שנסו ממצולותיה�
שעיקר הנס היה בריאת ג� יוצא ממה שאמרנו . וכ� למדנו עתה מה עני� הערמות האלו". מי�

והפלא . כי בהכרח הוצרכו המי� להבקע. לא בקיעת המי�, הדר" החדש שגבה התהו� למעלה
והותרה בזה . השני היה שהמי� הנשאי� חצה אות� רוח עזה והעמיד� שלא יזלו כטבעיה�

ושנעשה הי� ליבשה למעשה , למה יחס הכתוב הליכת י� ברוח קדי� עזה החמישיתהשאלה 
כי באמת . המורה שנבקעו מאליה�" נפעל"ג� נכתב ב, ובקיעת המי� לא ייחס אליו, הגדול' ה

שלדעת  השביעיתוכמו כ� הותרה השאלה . הבקיעה איננה פלא ומאליה� נבקעו בהכרח
אבל לדרכנו . היו דומי� לצידי הבור ולא כחומה ונד, החושבי� שנדחקו מי הי� לשני הצדדי�

נדמו ממש לנד ולחומה הבנויה , ני צדי הדר" החדששהמי� הנגבהי� עמדו באויר על ש
  .למעלה מ� היסוד באויר

  תשובה לשאלה השלישית

כי הוא , איננו נופל על הקרקע שהמי� שוכבי� עליו" י�"אודיע" כי מלת , וטר� אפרש יותר
, "מי הי�"כי ה� נקראי� , וכ� איננו נופל על המי� שעל התהומות, "תהו� ותהומות"הנקרא 
על החלל שממלאי� "] י�"לשו� [אבל נופל ". עליה� את מי הי�' וישב ה" )יט, שמות טו(כאמרו 

וזה יתבאר ל" מסיפור מעשה בראשית שהודיעה התורה ". י�"והוא הנקרא , אותו המי�
יקוו המי� " )ט, בראשית א(כ ציוה הש� "ואח, שבתחלת הבריאה היו המי� מכסי� האר� כולה

ואז התהוו חללי� עמוקי� באר� שנקוו בה� , "ראה היבשהמתחת השמי� אל מקו� אחד ות
ויקרא אלהי� " )י, בראשית א(וזהו שאמר , "ימי�"ואלו החללי� קרויי� . המי� ונגלית היבשה

וזה , "ימי�"כלומר לחללי� שנקוי� בה� המי� קרא , "ליבשה אר� ולמקוה המי� קרא ימי�
שעשה י�  )כג, א ז"מל(הכתוב אצל שלמה שכ� פירושו תראה מסיפור ] ההוכחה[והמופת . ברור

וזה , )כו, א ז"מל(אלא כלי נחשת שחללו הכיל אלפי� בת מי� , והוא לא עשה המי�, הנחשת
  ".י�"החלל קרא הכתוב 

שהרי המי� הנגבהי� נערמו משני צדי , וממה שבארנו תבי� שבבקיעת הי� לא חרבו מימיו
כי בהנשא התהו� למעלה , נסת� החללאבל הפלא היה ש. והתהו� מעול� היה חרב, הדר"

וע� זה . י התהו� ונעשה יבשה"ונסת� ע, נהפ" החלל שהיה מימי בראשית מקוה למי�
ל שנחרב קרקע הי� במקומו ועליו "ששאלנו לדעת המפרשי� ז השלישיתהותרה השאלה 

 ,החלל הקרוי י�] אותו[כי באמת נסת� ! ?"ויש� התהו� לחרבה"היה לו לומר , עברו ישראל
י הקרקע "כי הי� עצמו והוא החלל נעשה חרבה ע, "ויש� את הי� לחרבה"ויפה אמר 

  .שסתמו

  :תשובה לשאלה השניה

, ל שבעל כרח" היתה הבקיעה קוד� החרבה"ששאלנו לדעת� ז השניהוכ� הותרה השאלה 
, י שנגבה התהו�"שע, כי באמת החרבה היתה סיבת הבקיעה וקדמה לה? ולמה נכתב להיפ"
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, "י�"עוד התבונ� שכפי דרכנו היתה הבקיעה ב. הוצרכו הי� והמי� להבקע, � חרבהונעשה הי
וכ� . ונבקע החלל לחצאי�, כי הי� שהוא החלל נבקע כשעבר בתוכו יבשה ודר"". מי הי�"ג� ב

אבל כפי שהבינו זולתנו לא היתה הבקיעה . י עלות הדר" ביניה�"כ לחצאי� ע"מי הי� נחצו ג
תראה מ� המקראות שיחסו , והעד הנאמ� שכדברינו כ� הוא? לבד בי� כלל אלא במי הי�

הזכיר , "ונטה את יד" על הי� ובקעהו" )טז, שמות יד(כי בראש העני� נאמר , הבקיעה לשניה�
בקע י� " )יג, עח(ובספר תהלי� נאמר ". ויבקעו המי�" )כא, יד(כ נאמר "ואח". הי�"הבקיעה על 

לגוזר י� סו�  )יג, תהלי� קלו(ודוד אמר , "בוקע מי� מפניה�" )יב, סג(וישעיה אמר , "ויעביר�
  .לגזרי�

כי בהיות שתי . נבי� ג� באיזו אופ� נאבדו פרעה וכל המונו בי�, ואחר שבאנו עד הלו�
ה שמקצת מ� הדר" החדש "ב' גזר ה, ובא ק� האויבי�, המחנות על הדר" החדש שהתהוה בי�

ואז נפל פתאו� , אשו� להיות תהו� וקרקעית הי�שהיה תחת רגלי המצריי� יקבל תבניתו הר
ומרוב הכובד . ומחצו ראשיה� עליו, והמצריי� שעמדו עליו ירדו עמו לתחתיות הי�. למטה

ובעת שנפל הדר" למטה עדיי� עמדו . והיורדי� עמו נבלעו ברגביו ובשבריו, נשבר ונתפרר
רמות וכמו נד אל מקומ� כ שבו ג� המי� שעמדו כמו ע"ואח. המי� משני צידיו על מקומ�

והמצריי� שהיו . כי נפתח הסתו� ונעשה חלל כמאז, בהיות הי� כמבראשונה, הראשו�
אבל מקצת הדר" שתחת רגלי . וטובעו במי�, כששבו ג� המי� כיסו אות�, בקרקע הי�

ועמדו עליו ישראל וראו מפלת , ומימינו ומשמאלו המי� לו חומה, ישראל עדיי� הארי" לעמוד
ואז חזר ג� שארית הדר" החדש , וכשגמרו נסעו ובאו אל שפת הי�. ושרו השירה, �אויביה

  . והעני� הפלא ופלא, לתבניתו הראשו� וירד למטה ע� המי� שעמדו עליו

  :תשובה לשאלה השמינית

ל שעברו בקרקעית הי� "שא� כדעת המפרשי� ז, ששאלנו השמיניתוע� זה הותרה השאלה 
" ירדו במצולות", "רמה בי�", "ירה בי�", "וינער"אמר הכתוב אי" , והמי� צפו על ראשיה�

ונדמו לאב� ולעופרת , כי באמת ירדו מלמעלה למטה ע� הדר" שעמדו עליו? וכיוצא
, "טובעו בי� סו�"כ "וכ� נכו� שאמר ג. וכ� פתע פתאו� שקעו למטה, הממהרי� לצלול במי�

כי אחר שנפל . הכל עני� אחד, "מי הי�עליה� את ' וישב ה"וכ� , "וישובו המי� ויכסו"ואמר 
  . וכיסו את המצריי� ונטבעו כול�, כ המי� שמשני צידיו למקומ�"שבו ג, הדר"

  :תשובה לשאלה התשיעית

שאי� האחד מוסי� , ששאלנו למה נכתב הסיפור בשני כתובי� התשיעיתוכ� הותרה השאלה 
הפסוק הראשו� מספר שנפל הדר" החדש והמצריי� . כי באמת ה� שני עניני�? על חברו דבר

והשני מספר שג� המי� שמשני צדי הדר" שבו למקומ� וכסו . ירדו עמו לקרקע הי�
  .המצריי�

  :ולשאלה האחתעשרה, תשובה לשאלה העשירית

ובני ישראל הלכו ביבשה בתו" "ששאלנו למה כתב פע� שני  העשיריתרה השאלה וכ� הות
נשאר מקצתו שעמדו , כי השני מודיע שאחרי רדת הדר" החדש. שכבר נכתב פע� אחת" הי�

ששאלנו בפירוש  א"השאלה היוכ� הותרה . וראו במפלת אויביה� ושרו שירה, עליו ישראל
כי . דברינו תבי� שהתהומות עצמ� כסו את המצריי�כי מ, "תהומות יכסיומו"המליצות שכתב 

. וברדתו חתיכות חתיכות כסה את העומדי� עליו בשבריו, הדר" שנפל הוא עצמו היה התהו�
. כי היבשה שנפלה פרורי� פרורי� בלעה את העומדי� עליה, "תבלעמו אר�"וכ� תבי� מליצת 

וכמו , שעמדו עליו היתה קבריה� כי האדמה, שזכו לקבורה )מכילתא(ל "ויפה אמרו רבותינו ז
  .שיתבאר עוד בפירוש המקראות

. ה נבעו נהרי� יאורי� אל מקו� רחב ידי�"חקור והפלא אי" מ� הצינור הקט� שבג� המל" ע
  :ועוד תשוב ותשמע פירושי המקראות על מכונ� בקצרה
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  על הנסי� שהיו לפני כניסת ישראל לתו� הי�

ויהי הענ� והחש" ויאר " )כ, שמות יד(ואמר , א מאחריה�הודיע שנסע עמוד הענ� מפניה� ויבו
שלא יראו המצריי� מה , מטע� שאמרנו שש� מאפל בי� מצרי� ובי� ישראל', וגו" את הלילה

' ויט משה את ידו על הי� ויול" ה" )כא, יד(באמרו , ומספר הפלאות הגדולות שעשה. פעל אל
ועל כ� , ה על צד הפלא שלא ק� דבר בפניווהיה הרוח הז". את הי� ברוח קדי� עזה כל הלילה

ואמר ? ומה פעל אל בי�. 'והוא דחק עצמו בתו" הי� והוליכהו בכח ה, "עזה"תאר אותו 
על דר" שאמרנו שנשא התהו� למעלה וסת� חלק מ� החלל הנקרא , "ויש� את הי� לחרבה"
להבקעות  הוצרכו, "ויבקעו המי�"ובעלות החרבה בתוכו . ונעשה החלל הזה חרבה" י�"

אבל . רק שנערמו ועמדו כמו נד, לא נהפכו לדבר אחר" מי�"והנה ה. ולהחצות וכמו שאמרנו
בנהר , הפ" י� ליבשה" )ו, תהלי� סו(ולכ� כתוב , כי מקו� חלל ואויר היה ליבשה, נהפ"" י�"ה

אבל בבקיעת . ואי� זה אלא כמו שאמרנו, "יבשה"מבורר מ� הכתוב שנהפ" הי� ל". יעברו ברגל
. כי אי� צור" לזה בנהר, בימי יהושע לא נשאת האדמה מבי� המי�] ל"סיפא דקרא הנ[הירד� 

  ". יעברו ברגל"אלא " הפ""לא אמר " נהר"ולכ� ב. אלא נעשה באופ� המפורש בספר יהושע

שטח מי הי� ] גובה[הודיע שהחרבה החדשה נגבהה עד " ויבקעו המי�" )כא, שמות יד(ובמאמר 
לא , כי אילו לא עלה התהו� עד השטח האמור. ז נבקעו מי הי� לחצאי�וא, ושטח שפת הי�

והיתה דר" סלולה בי� סו� , והנה כעלות החרבה עד שפת הי�. היה נראה בקיעה במי�
ויבואו בני ישראל " )כב, שמות יד(זהו שאמר . באו בו בני ישראל בלי סכנה כלל, מישור וחרבה

כי , באו עתה ביבשה, מתחלה י� חלל ומקוה מי�במקו� שהיה : פירוש". בתו" הי� ביבשה
  . נהפ" ליבשה

ש� נופל על אר� מיושבת ] הוא" [יבשה"אבל . נקרא אפילו מדבר ציה ושממה" חרבה"ודע כי 
והנה ". ויקרא אלהי� ליבשה אר�", "ותראה היבשה" )י( ט, בראשית א(ולכ� כתוב , שדות וכרמי�
והיה יבשה מלא עשב ' אלא אחר שנשא למעלה הפליא ה". יבשה"לא " חרבה"התהו� הוא 

וכשסיפר שבאו , "ויש� את הי� לחרבה" )כא, שמות יד(ולכ� כשסיפר עליית התהו� אמר . ודשא
, צמח עליו כל ירק וכל עשב כי, להורות שנהפ" ליבשה גמורה" יבשה"קראו , בו בני ישראל

ויבאו בני ישראל [" ")ויש� את הי� לחרבה("והנה זה פירוש ". הפ" י� ליבשה" )ו, תהלי� סו(וכאמרו 
  . שנעשה יבשה ודר" סלולה ללכת עליו] )כב, יד(" בתו" הי� ביבשה

ומר כל, "והמי� לה� חומה מימינ� ומשמאל�"ואמר , "ויבקעו המי�" )כב(כא, יד(אחר כ� פירש 
אלא אות� המי� שלא . ונסו אל שארית הי� ועל שפת הי�, לא שנבקעו המי� בעלות היבשה

נערמו זו על זו משני צדי הדר" החדש וקמו כמו חומה מימינ� , מצאו עוד מנוח במצולותיה�
והנה כשנהפ" הי� ליבשה גמורה והיתה מאפל לעיני . ועל דר" שפירשנו למעלה, ומשמאל�
לא , לראות הפליאה הגדולה של המי� הקמי� כמו נד משני צדי הדר" ולא יכלו, המצריי�

ובאו ג� ה� , ולכ� רדפו אחרי ישראל בי�. הרגישו דבר ונדמה לה� שהולכי� על פני השדה
וירדפו מצרי� ויבואו אחריה� כל סוס רכב " )כג, שמות יד(וזהו שאמר , ע� מחניה� בדר" הזה

, יד(וספר הכתוב ואמר . ולא ידעו דבר, כו כל הלילה בי�והל". פרעה ופרשיו וחילו אל תו" הי�

אל מחנה מצרי� בעמוד אש וענ� ויה� את מחנה ' ויהי באשמורת הבוקר וישק� ה" )כד
שכבר עמדו המחנה כולה , הודיע שבסו� הלילה באשמורת האחרונה הסמוכה לבקר". מצרי�

עמוד האש ] אור[פלה וראו לוהסיר הא, אל מחנה מצרי� בעמוד אש וענ�' אז השקי� ה, בי�
. ונבהלו מאד בראות� כי המי� עומדי� כחומות משני צדי הדר", ה� עומדי�] איפה[ )איפוא(

שמות (וכאמרו , "אלהי� הממ� בכל צרה" )ו, ב טו"דהי(ומלבד זאת , ואז גברה המהומה ביניה�

] אבות[בברייתא ד וכמפורש, כי בא עליה� בקולות ובחיצי ברק ואבני אלגביש, "ויה�" )כד, יד
ויסר את אופ� " )כה, שמות יד(וכמו שסמ" , וכמו שיתבאר עוד בסו� דברינו, )פרק לג(נת� ' ר

, ולא היה עוד יבשה, כי עמוד האש הרתיח הדר" אשר תחתיה�". מרכבותיו וינהגהו בכבדות
וטלפי סוסיה� מתחממי� , ונשרפו גלגלי מרכבותיה�, כי א� חומר וטיט רותחי� מ� האש

ונגררי� , ויושבי הרכב ורוכבי הסוסי� מנהיגי� בכבדות. )'פרשה ה, בשלח, מכילתא(ומשתמטי� 
נלח� לה� ' ויאמר מצרי� אנוסה מפני ישראל כי ה" )כה, שמות יד(ובצר לה� , בכובד גדול
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וכל , בעד�' וה� לא ידעו כי סגר ה, בקשו לשוב אחור ולנוס מ� הדר" שעמדו עליו, "במצרי�
  . וכמו שיתבאר, ישוב עוד לביתו בא עליו לא

  על טביעת המצריי� בי�

ועתה נבוא . כפי עדות הכתובי�, הנה בארנו בקצרה החלק הראשו� מדברי הפליאה הזאת
  .לפרש דבריה� על החלק השני המדברי� בטביעת המצריי� בי�

סיפר הכתוב שכאשר עלה על רוח המצריי� לנוס מפני ישראל ולהעתיק רגליה� מ� הדר" 
אל משה נטה את יד" על הי� וישובו המי� על מצרי� ' ויאמר ה" )כו, שמות יד(אז , עמדו עליוש

שנפתח הסתו� ושב להיות , הראשו�. והנה נעשו שני דברי� בהטיה זו". על רכבו ועל פרשיו
לפי . לא הזכיר רק שיבת המי�' וה, ששבו המי� העומדי� כחומה, והשני. חלל ומקוה למי�
בהכרח ישוב תחלה להיות חלל ומצולה , שא� ישובו המי� למקומ�, נישהאחד כלול בש

. כי מבלי חלל יעשו במרוצת� שט� גדול בדר" ויזיקו במחנה ישראל העומדת בי�. לרדת בה�
כל הב� הילוד " )כב, שמות א(שגזרו , מדה כנגד מדה, ג� עיקר הפורענות היה שישטפו במי�

ויט " )כז, שמות יד(שאמר , ולכ� במעשה נזכרו שתיה�. ל"וכמבואר בספר הנ, "היאורה תשליכוהו
את ' משה את ידו על הי� וישב הי� לפנות בוקר לאיתנו ומצרי� נסי� לקראתו וינער ה

כי , להיות חלל ומקוה למי�, כלומר ששב הי� לעת הבקר לאיתנו הראשו�". מצרי� בתו" הי�
ודומה , ברדת הי� נפלו עמו למטהוהמצריי� שהיו נסי� . ירד התהו� למטה ונפל עד תחתיתו

ודע שטר� רדת . ממש למי שמנער את הקדרה מלמעלה למטה ומריק מה שבתוכו לכלי אחר
ד "והיה רעש גדול מאד ע, כדר" האר� ביו� הרעש, החל להרעיש ולהתגעש, התהו� למטה

. הוקפצו עמה� למעל, הסוסי� התהוללו והשתגעו ע� רוכביה� )ה, פ נחו� ב"מליצה ע(, פלא
ודבר זה מפורש . ואחר שהתפרקו אבריה� מ� הרעש אז ירדו פתאו� ע� התהו� למטה

, תהלי� עז(, "ראו" מי� אלהי� ראו" מי� יחילו א� ירגזו תהומות" )יז, תהלי� עז(בקבלה שאמר 

  . וכמו שיתבאר עוד, "תבל רגזה ותרעש האר�] האירו ברקי�[" )יט

וישובו המי� ויכסו את הרכב ואת הפרשי� לכל חיל " )כה, שמות יד(ואחריו סיפר הכתוב השני 
כלומר ברדת התהו� עדיי� עמדו המי� , "פרעה הבאי� אחריה� בי� לא נשאר בה� עד אחד

וה� כסו את , ואחרי כ� שבו ג� המי� שעמדו כמו נד. משני צדדי� כחומות ולא זזו ממקומ�
הבאי� אחריה� "ומליצת . �וטובעו ה� וכל המונ� במי, הרכב ואת הפרשי� לכל חיל פרעה

. כי ידענו כי פרעה וחילו ה� הבאי� אחרי ישראל בי�, כי לא היה צרי" לאמרו, קשה" בי�
מקצת ומעטי� מהולכי רגלי האחרוני� שבמחנה המצריי� לא באו ' ואומר אני שבהשגחת ה

חנה עשה כ� למע� יהיו פליטי� מ� המ' וה. וה� נצלו, עדיי� בי� כשהגיע עת אשמורת הבקר
' וכ� מצאנו בנקמה הגדולה שיעשה ה. הגדול אשר עשה' שישובו לארצ� ויספרו את מעשה ה

ושמתי בה� אות " )יט, ישעיה סו(לעתיד במחנה האויבי� שניבא עליה ישעיה ב� אמו� שאמר 
האיי� הרחוקי� אשר לא שמעו את ' ושלחתי מה� פליטי� אל הגוי� תרשיש פול ולוד וגו

וכ� בנקמה זו אילו אבדה המחנה כולה עד ". והגידו את כבודי בגוי�, ודישמעי ולא ראו את כב
מי היה מגיד במצרי� וכנע� ופלשתי� אדו� ומואב ובני עמו� מה שאירע למצריי� , תומה

כי ה� הולכי� , ועל זה דקדק הכתוב שכסו המי� את הרכב ואת הפרשי� כול�? בי�
להוציא , יל פרעה הבאי� אחריה� בי�ועמדו כול� בי� וכ� כסו המי� לכל ח, בראשונה

ובלי ספק . 'ונשארו קצת� בהשגחת ה, כי המחנה היתה גדולה. מקצת� שלא באו אחריה� בי�
ולכ� לא מיהרו לרדו� : תוספת המגיה[שהלכו בעל כרח� , הנמלטי� היו הטובי� שבה�]ש[

מטה לא ירד וכאשר צלל הדר" ל, אבל מכל הבאי� בי� לא נשאר עד אחד]. אחרי בני ישראל
והחלק שעמדו עליו ישראל נשאר במקומו , אלא חלק ממנו שעמדו עליו האויבי�, כולו

ובני ישראל הלכו ביבשה בתו" הי� והמי� לה� חומה " )כט, שמות יד(וזהו שאמר . ובתבניתו
עדיי� הלכו ישראל ביבשה על הדר" , כלומר בעת שנערו המצריי�, "מימינ� ומשמאל�

נשארו מקצת� שעמדו משני צדי , ובעת ששבו המי� וכסו את המצריי�. החדשה שבתו" הי�
 )ל, שמות יד(וכאמרו , והיתה התשועה שלמה, וע� זה היה גמר הנס. הדר" שעמדו עליו ישראל

כי בשוב המי� ונטבעו ". וירא ישראל את מצרי� מת על שפת הי�' ביו� ההוא וגו' ויושע ה"
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כ בהשגחה שהעביר� "והיה ג. ופלטת� הי� אל שפתו, צפו פגריה� למעלה כדר" הנטבעי�, בה�
כ אמר "ואח. אויביה� מתי�] את[שיראו , הי� אל השפה שבאו אליו ישראל בצאת� מ� הי�

וזה חוזר על הפליאה ', וגו" במצרי�' וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה ה" )לא, שמות יד(
וזאת הראיה היא ראיית הלב . לא על שראו� מתי� על שפת הי�, ה"ב' העצומה שעשה ה

ושרו שירה ' ונחה עליה� רוח ה, ולבשו יראה ואמונה, שהשכילו בנפלאותיו אשר עשה
  . בעומד� בי� על גאולת� ועל פדות נפש�

  "שירת הי�"ו ל"פירושו של רנה

, שמות טו(כתוב . אות� המקראות הכוללי� דבר הפליאה הזאת, ואפרש ג� דברי השירה בקצרה

' ה', עזי וזמרת יה וגו, כי גאה גאה סוס ורוכבו רמה בי�' אשירה לה' ר משה וגואז ישי" )ד( א
הזכיר שלש ". ומבחר שלישיו טובעו בי� סו�, מרכבות פרעה וחילו ירה בי�', איש מלחמה וגו

ורמיו לגו " )כא, דניאל ג(כמו " רמה"כי , "ירה"ל" רמה"ויש הבדל בי� ". רמה ירה וטובעו"לשונות 
ל שדמהו לנושקי "ע ז"לא כדברי ראב, ל בפירוש החומש"י ז"וכ� פירש רש, "יקידתאאתו� נורא 

כמי שנושא , כ משלי""מגביה תחלה ואח" רמה"אלא כל , "ירה"ויהיה בטעמו כמו . רמי קשת
וכ� גיבורי נבוכדנצר הרימו את חנניה מישאל ועזריה . כ מפילו לתחתיות"אד� מ� האר� ואח

, היא ההשלכה פתע פתאו�" הירייה"ו. יכו אות� לכבש� האשכ השל"ואח, תחלה מ� האר�
ורוכבי , אלא תחלה רעש וגעש, וכ� קרה למצריי� כי לא נפל הדר" פתאו�. כמורה חצי�

ועל כ� אמר . כ ירדו למטה פתע פתאו�"ואח, הסוסי� שעמדו עליו נישאו למעלה ע� סוסיה�
שבו המי� עליה� , ואחר שנפלו למטה". ומרכבות פרעה וכל חילו ירה בי�, סוס ורוכבו רמה"
, "טבעו במי י� סו�"ולפי שלא אמר ". ומבחר שלשיו טובעו בי� סו�"ועל זה אמר " ונטבעו"

 )ט, איכה ב(אלא כמו , יראה יותר שאי� טבעו הנאמר פה על הטביעה במי�, "טבעו במי�"או 
, המצריי� בדר" שעמדוכי טבעו , "הטבעו בבו� רגלי"" )כב, ירמיה לח(, "טבעו באר� שעריה"

, ולפי שהמצריי� היורדי� עמו באו תחת רגביו. כשהתמוטט והתפורר נטבעו בשבריו וברגביו
ולפי שהרגבי� הכבדי� ". תהומות יכסיומו" )ה, שמות טו(אמרו , וכסו אות� רגבי התהומות

ו ירד"ועל זה חת� . נדחקו במהירות למטה כמו אב� כבד היורד למטה פתאו�, נפלו עליה�
ואול� רדת� למי� שמתחת הי� . לפי שכסו אות� רגבי התהו� הכבדי�, "במצולות כמו אב�

מי הי� עליה� כתוב בסו� ] ושיבת[ )ושוב(". צללו כעופרת במי� אדירי�"כתוב אחרי כ� 
  ". עליה� את מי הי�' וישב ה' כי בא סוס פרעה וגו" )יט, שמות טו(השירה 

  ת העול�קריעת י� סו! דומה בנפלאות לבריא

ה שמי� ואר� "ב' דמתה לבריאה הראשונה שברא ה, והנה כפי מה שבארנו הפליאה הזאת
וכ� . בנס" דר""כי במקו� חלל ואויר התהוה ". הפ" י� ליבשה"ו, ג� עתה ברא חדשה, מאי�

, להושיע את ישראל שיעברו י� בלי נזק' הא, תבי� כי הדר" החדשה שימשה לשני דברי�
 )יז, ירמיה לב(כאמרו ', ואול� הבריאה היתה בכח ה. שיפלו לתחתיות, יבוהשני למחו� ראש או

נאדרי ' ימינ" ה" )ו, שמות טו(ועל זה שרו ', וגו" אתה עשית את השמי� ואת האר� בכח" הגדול"
הוא הכח הגדול שבו , נתפרסמה עתה בכח הידוע, כלומר ימינ" שהושיעה את ישראל, "בכח

דר" לעבור " )י, ישעיה נא(ככה עשית , ]לעיל, י ירמיה"זכר עכמו[עשית את השמי� ואת האר� 
ל שירד הדר" "וכנ, היא תרע� אויב, והפלא הוא כי באותה הימי� שהושעת בו עמ"". גאולי�

, טר� טבעו בי�' כ זכרו הנפלאות שעשה ה"אח. למטה ונמחצו עליו המצריי� וירדו לתחתיות
, האויבי� בעמוד אש והרתיח תחתיה� והוא מה שקרה באשמורת הבקר שהשקי� על מחנה

וברוב גאונ" " )ז, שמות טו(ועל זה אמרו . וכמו שבארנו למעלה, והיתה המהומה רבה בה�
שהולי" רוח ' ולסו� זכרו הפליאה העצומה שעשה ה". תהרוס קמי" תשלח חרונ" יאכלמו כקש

עלה והיה דר" ושעלה התהו� למ, קדי� עזה לחצות המי� ולהעמיד� כמו נד משני צדי הדר"
�ועל . וככל מה שבארנו למעלה, ג� יבשה האדמה והיה כמו שדה ללכת עליו, סלולה בי� סו

כלומר ברוח קדי� עזה ששלחת באפ" , "וברוח אפי" נערמו מי�" )ח, שמות טו(זה אמרו 
אלא היו כמו , נערמו מי� הנגבהי� ולא רצו אל שפת הי� ולמי הי�, ובחמת" להנק� מצרי"

נצבו כמו נד "וכאמרו , וכ� קמו עמדו כל הלילה באויר משני צדי הדר". על זה ערימות זה
כי , וכ� בקע את מי הי�, והבקיע החלל שהוא הי�, וכל זה לפי שעלה התהו� למעלה". נוזלי�
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קפאו תהומות בלב " )ח, טו(וזהו שאמר , נישא עד השטח העליו� מ� הי� השוה ע� שפת הי�
. שצ� על השמרי�, "הקופאי� על שמריה�" )יב, צפניה א(כמו , "ייהצפ"כמו " קפאו"ומלת ". י�

כמו , "קרישה ודבוק"כמו " קפאו"וכ� מלת ". וקפא פרזלא": "ויצ� הברזל" )ו, ב ו"מל(וכ� תרגו� 
, ועל כ� בחרו במלה זו הכוללת בהוראתה עליית התהו� למעלה". וכגבינה תקפיאני" )י, איוב י(

  . יד כיבשה ושדה זרועהועל היותו נקרש ונעשה גר

  כיצד טעו המצריי� להכנס לי�

". דר" אניה בלב י�" )יט, משלי ל(וראיה , שהוא השטח העליו� מ� הי�" לב י�"ועלה התהו� ב
ועד אותו השטח קפא , וידוע כי האניות הולכות על השטח העליו� מ� הי� השוה ע� שפתו

וכל מלה ומלה עדות . ה ועד סופההרי לפנינו הפליאה כולה מפורשת מראש. התהו� למעלה
, והתבונ� כי בשירה זו נזכרי� חלקי הפליאה מ� המאוחר אל הקוד�. נאמנה על יושר דברינו

לא הרגישו , והנה כשקפאו תהומות למעלה והיו כמו יבשה. ואי� זה המקו� לדבר עליו
בתו" ורדפו אחריה� , כי בהיות מאפל לעיניה� חשבו שהולכי� על יבשה, המצריי� דבר

אמר אויב ארדו� " )ט, שמות טו(ועל זה אמרו . וכמו שבארנו למעלה, היבשה החדשה הזאת
כי , ובאה מחנה האויב כולה אל הי� ואז באו עד קצ�". אריק חרבי תורישמו ידי', אשיג וגו

 )י, טו(ועל זה אמרו . ואז צללו עמו למטה, על הדר" שתחת רגליה� שישוב לאיתנו' גזר ה
וכ� ברוח ". וג� נש� בה� וייבשו" )כד, ישעיה מ(כמו " נשפת"ומלת , "כסמו י� נשפת ברוח""

, "תהומות יכסיומו"כי נפל למטה וכסו רגביו את המצרי� כמו , "כסמו י�"אז " נשפת"אפי" 
צללו כעופרת "ואז . כי שב הי� עליה� וכסה את המחנה שירדו למטה, וכ� כסמו י� רגבי הי�

ש בברייתא "א ור"וכדברי ר, כ מי� רבי�"חת הדר" החדשה היו גויראה שת". במי� אדירי�
הרגבי� הכבדי� לא צפו על פני ] למצריי�[ולפי שכסמו . וכמו שיתבאר )פרק לג(נת� ' דאבות דר

שמות (אמרו , ואחר שזכרו הפליאה כולה. אבל שקעו במי� אדירי� כעופרת הצולל מהר, המי�

  . � כא� מ� ההכרח לפרש אלה המליצותואי' וגו" 'מי כמכה באלי� ה" )יא, טו

' ימינ" ה"וכאמרו , עושה שמי� ואר�' והנה למעלה דמה המצאת הדר" החדשה לכח ימי� ה
ומדר" ב� אד� . וכאילו כביכול בימינו סבל התהו� שצפה למעלה. וכמו שפירשנו" נאדרי בכח

ת התהו� למטה וכ� כביכול נמשל רד. הופ" ידו ונופל מה שבה, הרוצה להשלי" דבר מידו
כ שכאשר נפל "וכבר אמרנו ג. כאילו הפ" ימינו והפיל למטה מה שסבל בה, ושובו לאיתנו

נטית " )יב, שמות טו(וזהו שאמרו , התהו� התפוררו רגביו ונבלעו בה� המצריי� שירדו עמו
נפלה האר� והתפוררה ובלעה , כלומר בנטות" ימינ" שנהדרת בכח, "ימינ" תבלעמו אר�

, אינו הופכה כי אז יפול הכל, נה האד� הרוצה להשלי" מקצת ולהשאיר מקצת בידווה. צרינו
וכ� דומה לזה רדת התהו� שלא ירד כולו . אלא מטה אותה מעט ואז יפול מקצה וישאר קצת

אבל שאר הדר" מעמד ישראל ". נטית ימינ""לכ� אמרו , אלא מקצתו שעמדו עליו המצריי�
. 'וגו" נחית בחסד" ע� זו גאלת" )יג, שמות טו(ועל זה אמרו  ',עוד עמד בתקפו עד יעבור ע� ה

ואמרנו למעלה שיחידי� שרידי� נשארו ממחנה מצרי� לפליטה להגיד בכל המדינות ולפרס� 
אז , חיל אחז יושבי פלשת, שמעו עמי� ירגזו�" )יד, שמות טו(ועל זה אמרו , הפלא שנעשה בי�
  .ניננוודי בזה לפי ע. 'וגו" נבהלו אלופי אדו�

ל הוא רק אחת מ� עשרות פניני� יקרי� שהרב המחבר פירש "הפירוש הנפלא הנ: אמר המגיה[
ועוד הוסי� עליה� חידושי� רבי� וקצרי� בשירו , "רוח ח�"ב" שמות"על יד� חלקי� מ� ספר 

  ].ש"עיי". שירי תפארת"הארו" 

, על דר" שבארנוה הבי� ג� הוא שהיתה הפליאה הזאת] מחבר ספר תהלי�[והמשורר האלוהי 
" י�"וכבר אמרנו כי ה". הירד� יסוב לאחור, הי� ראה וינס" )ג, תהלי� קיד(ובצחות השיר אמר 

מנוקדת ' נ[ודמה אותו לנס . ופתאו� נהפ" י� ליבשה ואיננו". מי�"הוא החלל והמקוה שבו ה
רד� לא ואול� בבקיעת הי". הי� ראה וינס"וזהו , ממקומו ממראה עיניו ומפחד לבבו] קמ�

ולכ� ,  )טז, ג(כמבואר בספר יהושע , אלא שנסוגו המי� לאחוריה� ולא נזלו, נסת� שו� חלל
בנהר , הפ" י� ליבשה" )ו, תהלי� סו(וכמו שפירשנו למעלה שכ� אמר , "הירד� יסוב לאחור"אמר 
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ר כלומ" ?הירד� תסוב לאחור? מה ל" הי� כי תנוס" )ה, תהלי� קיד(אחר כ� שאל ". יעברו ברגל
 )ז, קיד(ואמר ? ומה קרה לירד� שנסבו מימיו אחור? מה קרה לי� ומה ראה שנס ממקומו

הוצרכתי לנוס מפני : כלומר כאילו הי� משיב". מלפני אלוה יעקב, מלפני אדו� חולי אר�"
: אמר המגיה[כמו יוצר " חולי"ומלת . כי ברא במקומו אר� חדשה, אדו� גדול ונורא בורא אר�

: והירד� משיב]. יח, דברי� לב, "ותשכח אל מחולל""וכ� . י, משלי כו, "רב מחולל כל"כמו 
, כמו שעשה פלא אחר הפו" מזה. ובמצותו שבתי אחור, העושה נפלאות" ה יעקבמלפני אלו"

 )ח, תהלי� קיד(וזהו אמרו . )טז(טו, פ תהלי� עח"מליצה ע(שבקע צורי� במדבר ויורד כנהרות מי� 
מלפני אדו� חולי "אבל לא השיב ג� הירד� ? ההופכי הצור אג� מי� חלמיש למעינו מי�"

במדרש [הנ" רואה כי דבר המל" שלמה . בשה וכמו שאמרנושהרי לא נשתנה בו י" אר�
  . כי קבלו מרועה אחד, מתאימי�] בספר תהלי�[ע� דברי דוד אביו "] חכמת שלמה"

וזוהי עני� סו� הברייתא , ל לא היה נעל� דבר זה"ולחתימת העני� אודיע" כי ג� מרבותינו ז
ואמרנו , כמו שזכרנו בראש המשנהו, ל"� ז"י והרמב"שהשמיטוה רש )פרק לג(אבות דרבי נת� 

רבי אליעזר ב� יעקב אומר קפא : "ועתה היא מבוארת שאמרו בה. שיש בה דבר חכמה גדולה
שמעו� אומרי� מי� העליוני� ' אליעזר ור' ר, לה� למעלה ועברו בו ישראל כדי שלא יצטערו

ת מצרי� בתו" א' וינער ה" )כז, שמות יד(ומי� התחתוני� היו מנערי� את המצריי� שנאמר 
א ב� יעקב אמר שקפא התהו� למעלה והיה דר" "ופירושה ברור שר]. ל הברייתא"עכ" [הי�

? כי לולא זאת היא" ירדו לנבכי י� מדחי אל דחי. כדי שלא יצטערו, סלולה ובו עברו ישראל
וכמו , "קפאו תהומות בלב י�"ונקט לשו� קפא כלשו� הכתוב . וכמו ששאלנו בשאלה הששית

, ל שכשעלה התהו� למעלה"אלא קמ, ש אינ� חולקי� עליו"א ור"ור. בדברי השירה שבארנו
נפל , וכשנפל התהו� וירדו עמו המצריי�, נשאר מתחת התהו� חלל ובתחתיתו מי� רבי�

היו המי� התחתוני� , כ ג� המי� שמצדי הדר""וכששבו אח. למטה אל מי� אדירי�
, "בתו" הי�"למדו כ� מ� הכתוב שאמר ו. והעליוני� מנערי� את המצריי� מאלו לאלו

  .שמשמעו לאמצע הי� והחלל

שנעשו לאבותינו על הי�  "ואחר הדברים והאמת האלה נבוא לחשבון עשרה הנסים"
ויבא בי� מחנה מצרי� " )כ, שמות יד( הנס הראשון. שכל אחד נס גדול ורמוז בכתוב, לטובת�

, הרי שהיו באותו הלילה שני הענני�, "ויהי הענ� והחש" ויאר את הלילה, ובי� מחנה ישראל
ועמוד הענ� מאחריה� מבדיל בי� שתי , עמוד אש נוסע לפני מחנה ישראל להאיר לה� בי�

  .המחנות שלא יסתכלו מצרי� לאור עמוד אש

פירוש שהתחלחלה האר� ונשאת בי� המי� , "ויש� את הי� לחרבה" )כא, שמות יד( הנס השני
  . ושפתולמעלה להיות שוה ע� לב הי� 

פ שמטבע הדר" החדש הזה להיות מלוחלח "אע: פירוש. )כא, שמות יד(" לחרבה" הנס השלישי
  . נעשה חרבה וגריד, וההולכי� עליו יטבעו רגליה� בו, ומטושטש ברפש ודומ�

ותהי "וכדברי שלמה ". מוליכ� בתהומות כסוס במדבר לא יכשלו" )יג, ישעיה סג( הנס הרביעי
�עתה בפלא נעשה כמדבר , פ שבתהומות יש עמקי� וגבהי�"אע: פירוש, "דר" סלולה בי� סו

  . שוה משפתו אל שפתו לבל יכשלו בלכת�

, מלבד שהשתוה הדר" ונעשה גריד: פירוש, "בתו" הי� ביבשה" )כב, שמות יד( הנס החמישי
. כמו יבשה אחרת, בדר" פלא צמח עליו כל ירק כל עשב, והיה ראוי להיות שמ� כמדבר

' כבהמה בבקעה תרד רוח ה" )יד, סג(וישעיה אמר על זה , "כבקעה מלאה עשב"שלמה  וכדברי
  . וטובו נחה אות� בשמחה' הרי שהיה כבקעה ורוח ה, "תניחנו

פ שבהתנשאות "פירוש אע, "את הי� ברוח קדי� עזה' ויול" ה" )כא, שמות יד( הנס הששי
כי לולא , להוליכ� לשני הצדדי� לעשות' הפליא ה, האר� היה מטבע המי� לנוס איל" ואיל"

  . כ� היו מזיקי� במחנה ישראל
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פירוש היה די שינוסו� משני הצדדי� אל , "והמי� לה� חומה" )כב, שמות יד( הנס השביעי
וזה טובה גדולה . לעשות� כערימות וכגלי� וחומות משני צדדי הדר"' והפליא ה. שארית הי�
ולולא הפלא הזה אולי ידמו שהיה דר" בי�  .כי נורא' י כ� ראו את מעשה ה"לישראל שע

  ? מששת ימי בראשית

וקבלו , מפורש שנגזר לגזרי� הרבה, "לגוזר י� סו� לגזרי�" )יג, תהלי� קלו( הנס השמיני
� בביאורו "ומזה העתיק הרמב. ה"רמז תקס, תרי עשר, ש"וכ� הוא בילק', פרשה ד, בשלח, מכילתא(ל "חכמינו ז

והיו . וזה כבוד גדול לישראל והרחבת הלב, י� כמספר שבטי ישראלב קרע"שנקרע לי )לאבות
ובכלל הנס הזה שהיו המי� העומדי� . ובכל דר" שתי חומות מי�, ב דרכי� בי�"לפי זה י

ובעבור שישירו , כמראה ספיר וזכוכית לבנה כדי שיראו אלו את אלו וישמחו וירננו יחדיו
  . כול� כאחד את השירה

' וגו" ובני ישראל הלכו ביבשה" )יט, טו(וכ� ', וגו" נחית בחסד"" )יג, ושמות ט( הנס התשיעי
נשאר מקצת הדר" , וכמו שאמרנו שבהתמוטט הדר" ונתפרר תחת המצריי�, הנזכר פע� שניה

  . בי� לישראל לעמוד עליו

וזה פלא גדול מכל שנחה הרוח על גדולי� ". זה אלי ואנוהו" )ב, שמות טו( הנס העשירי
 )ש לשונ�"עיי: סוטה ל(ל "וכמו שאמרו רז. מרו שירה וראו כול� במראות אלהי�וקטני� וא

, "חכמת שלמה["וכ� בדברי שלמה , "זה אלי ואנוהו: מלמד שהראו התינוקת באצבע� ואמרו"
 )כא( פסוקי� כ' פרשה י(ובמקו� אחר בספרו כתוב , "ויחזו תמונות נפלאות] "ט פסוק ח"פרשה י

ולשו� , כי החכמה פתחה פי אלמי�. דו יחדיו את יד" הנלחמת לה�ויו' וישירו לש� קדש" ה
ושמא תפלא . כלומר ששרו כל הע� גדוליה� וקטניה� את השירה". ילדי� למדה לדבר צחות

ואמר אל ? וילדי� ונערי� לא ידעו דבר, והלא היו ביניה� אלמי� לא יכלו לדבר? אי" יהיה כ�
ולימדה את , א פתחה פי אלמי� על צד הפלאכי רוח החכמה שנחה עליה� בעת ההי, תתמה

וכול� לטובת , ואלו ה� באמת עשרה נסי� גדולי� ונפלאי�. הקטני� לפי שעה לדבר צחות
ויפה שנה שנעשו לה� עשרה נסי� , ועל כל אחד מה� יש ראיה גמורה מ� המקראות. אבותינו
 )לג"פ, נת�' אבות דר(ל "וכמו שקבלו רבותינו ז, וידעתי שעוד נסי� אחרי� נעשו לה�. על הי�

אבל כול� כלולות . שנזלו מי� מתוקי� ממי הי� העומדי� כמו נד לשתות מה� וכיוצא
  .וכדפרישית גבי עשרה נסי�  שנעשו לה� במצרי�, בעשרה

  פרשת קריעת י� סו! שנתבארה בספר תהלי�; במצרי�' מכות שהפליא ה

וג� לזה אני צרי" להקדי� מליצה , ואכתי פש ל� לברורי עשר מכות שהביא על המצריי� בי�
והדי� על " )פסוק יב, ט"פרשה י(כי נאמר ש� , ע� מה שפירשתי עליו" חכמת שלמה"אחת מספר 

כתבתי זהו " רוח ח�"ובפירושנו , "רשעי� התחולל ולא מבלתי רעמי� גדולי� אשר קדמו לו
שלא באה ". וסער מתחולל על ראש רשעי� יחול" )יט, ירמיה כג(כדר" , י�טביעת המצריי� ב

וכל זה בדי� כי היו חייבי� . אלא קדמו רעמי� גדולי� ומהומה רבה, עליה� הפורעניות בנחת
אל מחנה  ' ויהי באשמורת הבקר וישק� ה" )כד, שמות יד(וכמפורש בתורה , להענש בכל אלה

כלול בתיבת , פ שבכתוב לא נזכר רע�"ואע". חנה מצרי�מצרי� בעמוד אש וענ� ויה� את מ
יוסי הגלילי ' א בנו של ר"שבברייתא של ר" )כד, יד(ל בחומש "י ז"וכמו שפירש רש, "ויה�"

בקול גדול על ' וירע� ה'וזה אב לכול� , אומר שכל מקו� שנאמר מהומה הרעשת קול הוא
, "יסר את אופ� מרכבותיו וינהגהו בכבדותו" )כה, שמות יד(ונאמר . י"ל רש"עכ" 'פלשתי� ויהמ�

וטלפי , ועמוד אש מרתיחו, עמוד הענ� יורד ועושה אותו כטיט )'ה, בשלח, מכילתא(ל "ואמרו ז
, וצמח עליו כל עשב, פ שבמופת נעשה דר" החדשה גריד"כלומר אע. סוסיה� משתמטות

וטלפי , וערהוהאש מרתיחו ונעשה כזפת ב, שב להיות כטיט] של המצריי�[כבוא קצ� 
, והיו המרכבות נגררות על האר�, ואופני מרכבותיה� נשרפי� מ� האש, סוסיה� משתמטי�

והמשורר האלוהי . ונידונו באש ובמי� ברוח ובעפר, והיושבי� בה� איבריה� נעי� ומתפרקי�
". ראו" מי� אלהי� ראו" מי� יחילו א� ירגזו תהומות" )יז, תהלי� עז(ואמר , באר הדבר יותר

ולדברינו ברור שהוא מדבר על . מפרשי� העלימו עיניה� מלפרש רגיזת התהומות שהזכירוה
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והתהומות רגזו והתחלחלו ממקומ� ועלו למעלה עד , את הי� ברוח קדי� עזה' עת שהולי" ה
כי המי� הנשאי� לא נזלו לפני� או לאחור ולא לצדדי� , והיה הפלא במי� ובאר�. שפת הי�

כי ברוח" חלו ועמדו כמו נד מזה ומזה ולא , "אלהי� ראו" מי� יחילו ראו" מי�"אלא , אל הי�
והתהומות שמתחת למי� רגזו . כמי שמתחלחל ומרוב החלחלה אינו זז ממקומו, נעו ממקומ�

 )יח, תהלי� עז(ואמר . ולא אארי" בדבר שבארתיו למעלה. ורעשו ונישאו ממקומ� למעלה
על ' וישק� ה"וזהו מאמר התורה ". " יתהלכוזורמו מי� עבות קול נתנו שחקי� א� חצצי"

מחבר ספר , של דוד[והיתה קבלה בידו ". מחנה מצרי� בעמוד אש וענ� ויה� את מחנה מצרי�
כלומר הענני� נתנו זר� מי� , "זורמו מי� עבות"וזהו , שירדו גשמי זע� על המצריי�] תהלי�

וכמו שבארנו בדרוש , "נתנו שחקי� קול" )יח, תהלי� עז(וזהו . שוטפי� ושהיה סער גדול באויר
, כי הסער מוליד קולות חזקות". נת� קולות וברד' וה" )כג, שמות ט(שכ� פירש , הברד] מכת[

, "א� חצצי" יתהלכו" )יח, תהלי� עז(וזהו , ושירדו אבני� גדולות אבני ברד ואלגביש עליה�
קול רעמ" בגלגל האירו " )יט, � עזתהלי(ואמר . שה� אבני�, "ויגרס בחצ� שני" )טז, איכה ג(מלשו� 

וג� , וג� שלח ברקיו. רומז לרעמי� גדולי� שהרעי� עליה�, "ברקי� תבל רגזה ותרעש האר�
תבל "וזהו , ותחלה רגזה וחלה עד שהתפוררה ונשברה ונפלה. רעשה האר� אשר תחתיה�

, "י" לא נודעובי� דרכ" ושביל" במי� רבי� ועקבות" )כ, תהלי� עז(ואמר ". רגזה ותרעש האר�
וג� המצריי� עמדו עליו ברדפ� , כלומר עשית דר" בי� ושביל במי� רבי� ועליו עברו ישראל

כי חזר , עוד" ועקבותי" לא נודעו", וכאשר רעשה האר� ונשפלה ושב הי� לאיתנו. אחריה�
כלומר עברו , "נחית כצא� עמ" ביד משה ואהר�" )כא, תהלי� עח(ואמר . הכל לתבניתו הראשו�

או כפשוטו ', וגו" כבהמה בבקעה תרד" )יד, ישעיה סג(על דר" , בי� כצא� בלי נזק ובלי צער
, וכל מה שדיבר המשורר ברוח קדשו. אות� אחרי כ� במדבר ביד משה ואהר�] שהנחה[ )שנחה(

  . כי המהומה כוללת כל הצרות האלה". ויה� את מחנה מצרי�"כללה התורה באמרה 

כי . כה הזאת כללה כל סדרי העונשי� הקודמי� שעברו עליה�והנה א� תשקי� תמצא שהמ
וכ� טביעת י� סו� היה מ� המי� , וה� ד� וצפרדע, היה במי� ומתחת למי� הסדר הראשון

  . כ"ומ� התהומות שמתחת למי� שנישאו ונשפלו אח, שכסו עליה�

ובהמת� סוס ורוכבו וכל מקניה� , וכ� טביעת י� סו�, היה מ� הבהמה והחיה הסדר השני
והיו הסוסי� והפרדי� משתמטי� ממרכבותיה� ומרמסי� רוכביה� , שלקחו את� נאבדו בי�

, דוגמת הערוב שהיה משחית באד�, וכמבואר לעיל, והיושבי� במרכבותיה� ואנשי רגלי
  . וכדוגמת הדבר שנאבדו בהמת�

� וכ� טביעת י� סו� היה סער ורע, היה מ� הברד והגש� והאש והסער הסדר השלישי
  .וכמו שבארנו, וברק וגש� וחצ� וברד

וכ� טביעת י� סו� קד� חש" , שהיה מגפה פתאומית וג� חש" ואפלה הסדר הרביעיוכ� 
  . וג� נאבדו במות פתאומי, וכמבואר לעיל, ואפלה

וירא " )לא, שמות יד(ולכ� נאמר , הנ" רואה שהמכה הזאת הקיפה בעצומתה כל המכות שקדמו
  .''וגו" במצרי�' שר עשה הישראל את היד הגדולה א

 :"ועתה נבוא לבאר עשרה מכות שהביא על המצריים בים"

כמו , פירוש שהאפיל לעיניה� בדר" פלא, "ויהי הענ� והחש"" )כ, שמות יד( המכה הראשונה
  . וכמו שכתבנו למעלה, חש" שבא עליה� במצרי�

פירוש שהיה עמוד , "אל מחנה מצרי� בעמוד אש וענ�' וישק� ה" )כד, שמות יד( המכה השניה
  .ורגלי ההולכי� הטבעו, הענ� יורד ועושה החרבה לטיט ורפש

פירוש שהיה עמוד האש יורד , "בעמוד אש' וישק� וגו" )כד, שמות יד( המכה השלישית
ופני וא, וטלפי הסוסי� משתמטי� מפני הטיט, ומרתיח הטיט והדומ� והיה כזפת בוערה

וכל שכ� , והיו המרכבות נגררות והיושבי� בה� מתפרקי� איבריה�, המרכבות נשרפו באש
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וברוב גאונ" תהרוס קמי" " )ז, שמות טו(ועל זה רמז בשירת הי� . רוכבי הסוסי� והולכי רגלי
  ". תשלח חרונ" יאכלמו כקש

והיא , ול חזקפירוש שהרעי� עליה� בק, "ויה� את מחנה מצרי�" )כד, יד( המכה הרביעית
  ". קול נתנו שחקי�" )יח, תהלי� עז(ועליו מפורש בכתובי� , המהומה

, וג� זה בכלל מהומה, פירוש שירדו גשמי� שוטפי� גשמי זע�, "ויה�" המכה החמישית
  ". זורמו מי� עבות" )יח, תהלי� עז(ועליו מפורש בכתובי� 

וג� זה בכלל , � ובלסטראותפירוש שירדו עליה� חיצי ברקי� אבני, "ויה�" המכה הששית
  ". א� חצצי" יתהלכו" )יח, תהלי� עז(ועליו מפורש בכתוב , מהומה

כי הדר" שעמדו עליו כשהתחיל , "סוס ורוכבו ירה בי�" )א, שמות טו( המכה השביעית
כ "ונשאו למעלה פעמי� רבות ואח, אלא רגז תחתיה� ורעש וגעש, להתמוטט לא נפל פתאו�

קול רעמ" בגלגל האירו " )יט, תהלי� עז(ובכתובי� מפורש שנאמר ". הרמ"וזהו , נפלו למטה
  . וכמו שבארנו, "ברקי� תבל רגזה ותרעש האר�

, "וישב הי� לפנות בקר לאיתנו" )כז, שמות יד(וכ� , "ירה בי�" )ד, שמות טו( המכה השמינית
. ושב הי� לתבניתו הראשו�, פירוש שאחרי הרעש הנזכר ירד התהו� ונפל פתאו� למטה

  . והמצריי� ירדו עמו כמו אב� הנופל וכח� יירה מ� הקשת

פירוש ברדת המצריי� למטה ע� התהו� , "תהומות יכסיומו" )ה, שמות טו( המכה התשיעית
שברו עצמותיה� עליו ]נ[מחצו ו]נ[והמצריי� הנופלי� , לרגבי� נתפרר התהו�, שעמדו עליו
שברת ראשי תניני� , אתה פוררת בעז" י�" )יג, תהלי� עד(ועליו מפורש בכתובי� , בעוד� חיי�

וראשי , כי התהו� נפל על המי� התחתוני� חתיכות חתיכות כאבני� גדולות". על המי�
  . המצריי� נשתברו עליה�

, והיא הטביעה כששבו המי�, "עליה� את מי הי�' וישב ה" )יט, ת טושמו( המכה העשירית
  . נטבעו ב� המצרי� ונחנקו במי�

וה� באמת מכות גדולות וחלוקות , הנה כתבנו באר היטב עשר מכות שבאו על המצריי� בי�
, "ועשרה על הי�"ועליה� שנה התנא משנתו , וכל אחת מה� מבוררת מ� הכתוב, בעניניה�

לפי שכל הפרטי� שהוסי� , ולא תחלוק בדברי" על משנתנו, י� עליה� פרטי�ותוכל להוס
וא� תסתכל בלשו� המכילתא והברייתא השנויה . וכדפרישית לעיל, ל"כלולי� בעשר מכות הנ

ודברי . תמצא מקצת זכרו� המכות שמנינו ע� זכרו� הראיות שהבאנו עליה�, באבות דרבי נת�
ידבר פי ויבר" כל בשר ש� קדשו לעול� ' ותהלת ה. כו�חכמי� קיימי� כשה� מתפרשי� על נ

  :אמ�. ועד

 ?מה ההבדל ביניה�. וחטאיה�', נסיו� שניסו ישראל את ה

ושלא , המורי� על מספר של�, ששנה תחלה" עשרה" "עשרה"כמו כולהו . "עשרה נסיונות"
קוד� " מדברה ב"עשרה נסיונות נסו אבותינו את הקב"תנא נמי , קצרה ידו חלילה בשו� עני�

כי נתמלאה . ושלא יבואו לאר�, "במדבר הזה יפלו פגריכ�" )כט, במדבר יד(שנגזרה עליה� גזרת 
שכל הפרטי� כלולי� . לפי שעשו כ� עשר פעמי�, סאת אבותינו בנסיונותיה� שנסוהו

כמה אר" אפי� "ולא איצטרי" למיתני להודיע . ועד הנסיו� העשירי הארי" לה� אפו, בעשרה
כל שכ� שיארי" לעמו וצא� , שא� למכעיסיו הארי" אפו עד המבול ועד אברה� אבינו ,"לפניו

היו נסיונות , ולמדנו שכל החטאי� שחטאו מיציאת מצרי� עד גזירת המרגלי�. מרעיתו
וינסו אותי " )כב, במדבר יד(ומשו� הכי מייתי קרא . לא חטאי� גרידא, ה"שניסו את המקו� ב

ואלמלא מקרא כתוב היה אפשר לומר שמקצת� , ל� היו נסיונותאלמלא שכו". זה עשר פעמי�
שכל זמ� שהאד� . ואיכא טובא בי� עו� גרידא לעו� של נסיו�. לא הוו" נסיונות", הוו" חטאי�"

אבל א� . ה"ב' אינו מנסה את ה, פ שזדו� גמור הוא"אע, חוטא מתאוה ובלבו יודע שעושה רע
פ שנאמר בנבואה מטיל בו "ואע, זה רע או לא חוטא במחשבת נסיו� כגו� שמסופק א� דבר
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א� יקיי� , או שמסופק בצדקתו ובישרו ובדרכי טובו, ה"ב' או שמסופק ביכולתו של ה, ספק
ונחשב לעו� , כל מקו� שנוגע הדבר בכבוד שמי� הרי הוא נסיו�, את דברו והבטחתו או לא' ה

, ולכ� כשניסוהו עשר פעמי�. )ח ,תהלי� עח(" לא הכי� לבו ולא נאמנה את אל רוחו"ש, פלילי
פ שהיו מרבי� "אע', ואילו לא ניסו את ה. נתמלאה סאת� לבלתי בוא אל האר� הטובה

  . אבל לא היתה סאת� מתמלאת לנפול במדבר ולבלתי בוא אל האר�, לחטוא היה נפרע מה�

', יונות וכור יהודה עשרה נס"תניא א" .)ערכי� טו(והני עשרה נסיונות דקתני מייתי להו בגמרא 
ואחד בעליה שנאמר ', וגו' המבלי אי� קברי� במצרי�'אחד בירידה שנאמר , בי�' ב, ואלו ה�

'�אמר . שאמרו כש� שאנו עולי� מצד אחד כ" מצריי� עולי� מצד אחר', וימרו על י� בי� סו
', וילונו' ויבואו מרתה וגו'במרה שנאמר ' א, במי�' וב. ה לשר של י� פלוט אות� ליבשה"הקב

' וא, ויצאו' אל יצאו' 'א, במ�' ב. 'ויחנו ברפידי� וירב הע� ע� משה'ברפידי� שנאמר ' וא
והאספסו� 'בשליו שני ' וא' בשבתנו על סיר הבשר' 'א, בשליו' וב. ויותירו' איש אל יותיר'

ובמרגלי� , הרי עשרה]. ל הגמרא"עכ. [במדבר פאר� במרגלי�' וא. בעגל' וא. 'וגו' אשר בקרבו
ויש לתמוה דלא חשיב תלמודא נסיו� ". וינסו אותי זה עשר פעמי�" )כב, במדבר ד(ר נאמ

וימרו על י� בי� 'והשמיטו , כ מתאונני�"ל מנו ג"ומפרשי המשנה ז. )א, במדבר יא(?דמתאונני�
�ואית דעייל מעשה דמתאונני� ואפיק . ל"ע ברטנורא ז"י אברבנאל ור"� ור"כ� עשו הרמב', סו

והרב בעל תוספות . ולא נכו� לעשות כ�, טת כל אחד הפוכה מסברת התלמודושי. חטא העגל
פ שבערה "שאע, ל תיר� דסבירא ליה לגמרא דמתאונני� והאספסו� חדא מילתא היא"ט ז"יו

ומביא ראיה לדבריו מסוגיא . לא שקטו אלא והאספסו� אשר בקרבו התאוו תאוה' ב� אש ה
ומסו� דברינו . ואי� דבריו נראי�, "]ו שתיעקר מכא�עתידה פרשה ז[" .)ד� קטז(דפרק כל כתבי 

תתברר שיטת התלמוד מאי טעמא לא חשיב מתאונני� וג� אפרש הסוגיא דכל כתבי שצריכה 
 .פירוש

לפי שלא האמינו , ה"עשרה נסיונות נסו אבותינו את המקו� ב. ופשט משנתנו כ" היא
ה מה� הטובה שלא האמינו בה "שימנע הקב, והיו ראויי� להענש מדה כנגד מדה, בישועתו

ואשר , עד הפע� העשירי שנסוהו, ולא חסר מה� מה ששאלו, אלא שרבי� רחמיו, ]בישועתו[
 .וכדאפרש, יגורו ממנו בא לה�

והאי , "המבלי אי� קברי� במצרי�" )יא, שמות יד(כשאמרו , קוד� שבאו לי� הנסיון הראשון
ה "הרי שהתפללו להקב, "'יצעקו בני ישראל אל הו" )י, שמות יד(פ שכתוב "דאע, נסיו� גדול הוא

כי ' אז ניסו את ה, כשראו שלא נושעו מיד ומחנה מצרי� קרב ובא, והאמינו שיכול להושיע�
במצרי� שיוציא� ויביא� אל ' א� אמת מה שאמר לה� משה בש� ה, הטילו ספק בנבואה
כלומר , "י אי� קברי�המבל"ולכ� אמרו . מדבריו חלילה' או א� חזר ה, אר� הכרמל או לא

והיה טוב לנו ? כ למה הוצאתנו"וא, יודעי� אנו שתהיה מותינו במדבר הזה לא תשאר פרסה
וחשבו שמשה מדעת עצמו , וכפי הנראה הרהרו על הנבואה. לעבוד את מצרי� מלמות במדבר

הלא זה הדבר אשר ", "?מה זאת עשית לנו", "לקחתנו"ואמרו , ולכ� תלו הדבר בו. הוציא�
ובעיניה� ראו הנפלאות ? אלא שהדבר קשה אי" העלו כזאת על דעת�. 'וגו" ברנו אלי"ד

הלינו וחשבו רע שלא יקיי� ' והאמת כי על ה. ג� הוציא� מבית עבדי�, שעשה משה במצרי�
לא עלינו תלונותיכ� כי על " )ח, שמות טז(אמר משה , ועל כ� כשהלינו במדבר סי�, את דברו' ה
וזה בני� . תלונותיכ�' כ על ה"וא', ואני שליח ה, דעי� שאי� הדבר תלוי בנוכלומר את� יו, "'ה

 .'בלב� הלינו על ה, פ שמפני הבושה דברו במשה"אע, אב לכל התלונות

לא , ]במשנה הקודמת[כשהלכו על הדר" הנפלא שגלינו ענינו למעלה , על הי� הנסיון השני
הרודפי� יעברוהו בשלו� וישיג� מעבר אלא פחדו שג� , שיגאל� מיד אויב' בטחו בישועת ה

' אז ידעו כי טוב ה. עד שירדו תהומות ונטבעו המצריי� והשלי" הי� פגריה� על שפתו, לי�
וירא ישראל את מצרי� " )לא( ל, שמות יד(פ שאינו מפורש בתורה יש סמ" שאמר "ואע, לישראל

". ובמשה עבדו' נו בהויאמי' וירא ישראל את היד הגדולה וגו"וסמ" לו , "מת על שפת הי�
] היו קטני אמונה[והיינו כל הלילה שהלכו בי� , היו מקטני אמנה] שלפני זה[ )דמקמי הכי(מכלל 
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אבותינו " )ז, תהלי� קו(ובקבלה מפורש יותר שנאמר . שירה] אז[עד אשמורת הבוקר שאמרו 
כלומר לא  ".לא זכרו את רוב חסדי" וימרו על י� בי� סו�, במצרי� לא השכילו נפלאותי"

ג� לא שמו על לב לזכור חסדי" ; השכילו בנפלאותי" לדעת ולהבי� כי אתה עושה פלא
קוד� : ושתי� רעות עשו". וימרו על י� בי� סו�"ולכ� . הגדולי� שהתחסדת לעשות לה�

וכשהיו על הי� לא האמינו כי תעשה , שבאו לי� לא האמינו כי נקל בעיני" לעשות פלא
אלא גדול שמ" מאד , לא נפרעת מה� מדה במדה' ואתה ה. מיד אויבעמה� חסד לגאול אות� 

', ויושיע� למע� שמו וגו" )ט(ח, תהלי� קו(וכאמרו , והטבת עמה� בשתי�, אר" אפי� ורב חסד
ויושיע� מיד " )יא(י, תהלי� קו(וסמ" לו . וזה כנגד התלונה הראשונה', וגו" ויגער בי� סו� ויחרב

ואחריה� אמר . וזה כנגד התלונה השניה, "ויכסו מי� צריה� אחד מה� לא נותר' שונא וגו
אז ] רק[כלומר לאחר שעברו שתי הנפלאות ". ויאמינו בדבריו ישירו תהלתו" )יב, תהלי� קו(

 שאמרו .)ערכי� טו(וכסתמא דתלמודא , מכלל שקוד� לכ� היו מקטני אמנה, האמינו ושרו שירה
ל בפירושו לספר תהלי� "ע ז"וראב". כש� שאנו עולי� מצד זה כ" המצריי� עולי� מצד אחר"
דקדק ". או שמאנו לעבור הי�', שאמרו הלא זה הדבר וגו: וימרו על י� בי� סו�"אמר  )ז, קו(

אמת ] בתלמוד[ל "אלא דברי חכמי� ז, ופירושו לא עלתה בידו, ל יפה בלשו� הכתוב"הרב ז
 . על הי� וכדפירשתי שהיתה ההמראה

וילונו הע� על משה לאמר מה " )כד, שמות טו(שנאמר , על המי� במרה הנסיון השלישי
לא נאמנה "כי  )ח, פ תהלי� עח"מליצה ע(', וכבר פירשנו למעלה שאלה התלונות היו על ה". נשתה

כל ' וגואלהי" ' א� שמוע תשמע בקול ה" )כו, שמות טו(' וכמו שתלמד מדברי ה, "את אל רוח�
ועושה צדקה , כלומר אני רב להושיע. 'וגו" המחלה אשר שמתי במצרי� לא אשי� עלי"

ומכלל ה� . טובתי מוכנת לכ�, כי א� תשמרו מצותי. והדבר תלוי בכ� ולא בי, ומשפט באר�
 . אתה שומע לאו

 כי ניסו, והנסיו� הזה קשה מכול�. על המי� ברפידי� שעשו מריבה ע� משההנסיון הרביעי 
מה תנסו� את ? מה תריבו� עמדי" )ב, שמות יז(וכמו שכתוב , היכול לתת מי� באר� ציה' את ה

ה "ואנכי דליתיו מדברי המל" ע, כי היא סתומה מאד, ויש לי פירוש נפלא על פרשה זו". '?ה
ולפי שאינו הכרחי לפירוש משנתנו לא , שהעתקנו )פסוק ד, פרשה יא(" חכמת שלמה"בספר 

לא תנסו " )טז, דברי� ו(על כ� במשנה תורה אמר , לפי שהנסיו� הזה היה רע מאדו. אכתבנו פה
וג� על שני . זכר נסיו� זה לבדו לפי שהיה קשה מכול�". אלהיכ� כאשר נסית� במסה' את ה

במרה עשה פלא וימתקו . כי ברוב חסדו הושיע�, נסיונות הללו לא נפרע מה� מדה במדה
 . ר החלמישובפרידי� הוציא מי� מצו, המי�

ולא "וכתיב , "איש אל יותר ממנו עד בקר" )כ(יט, שמות טז(שאמר לה� , במ� הנסיון החמישי
שלא היו , והיה אפשר לומר שהיה חטא ולא נסיו�. 'וגו" שמעו אל משה ויותירו אנשי� ממנו

אלא צוה , כי משה לא אמר שהנותר ירו� תולעי� ויבאש, רוצי� לטרוח לקו� ללקוט בבקר
במדבר (א" מקרא . האמור אצל פסח" ולא תותירו ממנו עד בקר" )י, שמות יב(ותירו כמו שלא י

שירד המ� יו� ' שלא האמינו בה, מודיע שחטאו בנסיו�" וינסו אותי זה עשר פעמי�" )כב, יד
ואנא ידענא שלא שמעו לדברי " ויותירו ממנו"ויש ללמדו מ� הכתוב עצמו דהוי ליה לומר . יו�

ולא " )ט, שמות ו(כמו , אתי לגלויי שלא האמינו לדבריו" ולא שמעו אל משה"ומדכתב , משה
 ". מאד מאד הוי שפל רוח"בבבא  )ד, אבות(וכדפירשתי , "שמעו אל משה מקצר רוח

, "אל יצא איש ממקומו ביו� השביעי" )כט, שמות טו(שצוה לה� , א� הוא במ� הנסיון הששי
ויהי ביו� השביעי " )כז, טו(ונאמר , "וביו� השביעי שבת לא יהיה בו" )כו, שמות טו(ואמר לה� 

אלא שהיה מזהיר� שלא ללקוט ממנו , ואילו ירד ג� בשבת". יצאו מ� הע� ללקוט ולא מצאו
כ "עכשיו שהודיע� שלא ירד בשבת ואעפ. לא היה נסיו� אלא חטא, והיו עוברי� על דבריו

עד אנה " )כח, שמות טו(וכ� הוכיח� . 'שלא האמינו בהעל כרח" צרי" אתה לומר , יצאו ללקוט
כפי ההבדל שהבדלנו בי� , עד נאמ� על דברינו" מאנת�"ומלת . 'וגו" מאנת� לשמור מצותי

וג� על שני הנסיונות הללו לא . ואי� פה המקו� להארי" בזה, "לא אבה"ללשו� " מאו�"לשו� 
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ג� נת� לה� ביו� הששי תמיד לח� , �כי בחסדו המציא לה� המ� יו� יו, העניש� מדה במדה
 .משנה

וירא הע� כי בושש משה לרדת מ� ההר " )א, שמות לב(היה בעגל שנאמר  הנסיון השביעי
ונסיו� גדול היה שלא האמינו ". לא ידענו מה היה לו' קו� עשה לנו אלהי� וגו' ויקהל וגו

ד ענ� יומ� ובעמוד והל" לפניה� בעמו, ולהנחות� במדבר, באלהי� שהבטיח� להטיב עמה�
ועשו לה� , וה� נסוהו ולא האמינו בו. וצוה לה� על זה שלא יעשו פסל ומסכה, אש לילה

כי , להסתיר פני� מה� ולהניח� במדבר, ולא של� לה� כמדת�. עגל מסכה ללכת לפניה�
, ג� חזר להבטיח� שיל" לפניה� ויושיע�]. עמוד אש ועמוד ענ�[ברב חסדו לא סרו העמודי� 

א� כי עשו לה� עגל מסכה ויאמרו זה אלהי" אשר " )יט( יח, נחמיה ט(מפורש בקבלה שנאמר וזה 
את עמוד , ואתה ברחמי" הרבי� לא עזבת� במדבר. העל" מאר� מצרי� ויעשו נאצות גדולות

' וגו" הענ� לא סר מעליה� ביומ� להנחות� בהדר" ואת עמוד האש בלילה להאיר לה�
 . ומתבאר מדברינו

כשבאו למדבר סי� ופסק מה� המזו� שלקחו את� , היה בשליו ראשו� מיניהנסיון הש
באר� ' מי ית� מותנו ביד ה' וילונו כל עדת בני ישראל וגו" )ג(ב, שמות טז(ממצרי� הלינו שנאמר 

להמית את כל הקהל ' מצרי� בשבתנו על סיר הבשר באוכלנו לח� לשובע כי הוצאת� וגו
ושהיתה יציאת� ממצרי� , שיעשה עמה� כדרכי טובו 'הרי שלא האמינו בה". הזה ברעב

פ שנסיו� זה "ואע. שיעזב� לחיצי רעב' אבל הרהרו על ה. 'לקבל תורה ומצוה ולרשת נחלת ה
? "שלשה במ�"ולא , "שני� בשליו" .)ערכי� טו(ומאי טעמא קאמר תלמודא , כלל הלח� והבשר

. כ לא חסר מה� מה שבקשו"עפא, ה"היינו טעמא כדפירשתי לעיל שבכל פע� שנסו את הקב
מה שאי� כ� לח� . כי השליו מי� עו� הוא, ונת� לה� בשר, ושפיר נקט שליו כי ה� שאלו בשר

 . והוריד לה� מ� שלא ידעו מה הוא, כי ה� בקשו לח� חטה ושעורה, שלא נת� לה�

, וכבר פסק השליו הראשו�, בשנה השניה כשנסעו ממדבר סיני, בשליו שני הנסיון התשיעי
והאספסו� אשר בקרבו התאוו " )ד, במדבר יא(שנאמר , וחזרו ובקשוהו ובכו למשפחותיה�

, פ שחטאו מתאוה"ואע. 'וגו" תאוה וישובו ויבכו ג� בני ישראל ויאמרו מי יאכילנו בשר
וינסו " )כב, במדבר יד(מדכתיב , ה"ידענו שבתאות� ניסו את המקו� ב, וכאמרו התאוו תאוה
 )יח, במדבר יא(שנאמר , וכ� מעיד העני�, המלמדנו שהיו כול� נסיונות, "אותי זה עשר פעמי�

לאמר מי יאכלנו בשר כי טוב לנו ', כי בכית� באזני ה' ואל הע� תאמר התקדשו למחר וגו"
יע� כי " )כ, במדבר יא(וכאמרו , הרי שמאסו ביציאת מצרי� בשביל מעט הבשר". במצרי�

וכמו שאמרנו ". ?למה זה יצאנו ממצרי�: יו לאמראשר בקרבכ� ותבכו לפנ' מאסת� את ה
. בעבור בשר תאבו�, שהיה רע ומר שמאסו בכל הטובה והגדולה וקרבת האלהי� שזכו אליה�
אולי שבתו" זמ� זה , וג� בנסיו� זה מילא את שאלת� ונת� לה� את השליו על חדש ימי�

" רוח ח�"ובפירושנו . ורהוכשעמדו באולת� נענשו כמו שנזכר בת. יקוצו בו וישובו בתשובה
 . אבל אינו צור" לפירוש משנתנו, )ד, במדבר יא(כתבנו דברי� חדשי� על פרשת המתאוי� 

ה� . ונענשו מדה במדה, ואז נתמלאה סאת� ולא הארי" לה� עוד, במרגלי� הנסיון העשירי
ונגזרה , שיקיי� את השבועה אשר נשבע לאבותיה� לתת לה� אר� כנע�' בכו ולא האמינו בה

אלא יפלו , כי לא יזכו כל אנשי הדור ההוא לראות את האר�, עליה� שכאשר יזמו כ� תהיה
' ותרגנו באהליכ� ותאמרו בשנאת ה" )לה( כז, רי� אדב(וכנזכר במשנה תורה , כול� במדבר

ובדבר הזה אינכ� מאמיני� ' ואומר אליכ� לא תערצו� וגו', אותנו הוציאנו מאר� מצרי� וגו
את האר� ' א� יראה איש באנשי� האלה וגו, ויקצו� וישבע לאמר' וגו' וישמע ה, אלהיכ�' בה

 .'וגו" הטובה

 ני� זה מזה ואינ� עני� אחדה� שו, חטא המתאונני� וחטא המתאוי�

ומעתה נתברר סוגית התלמוד דלא חשיב . כ" נראה לי בפירוש עשרה נסיונות הללו
כ נהג "ואעפ, ה"לפי שאינו חושב אלא כל המקומות שניסו אבותינו את המקו� ב, מתאונני�

וכמו , וכמו כל תשעה הנסיונות דחשיב תלמודא, עמה� כדרכי טובו ונת� לה� מה שבקשו
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מה שאי� כ� . כי נתמלאה סאת�, ובנסיו� העשירי נענשו ולא נת� לה� מה שבקשו. שנושפיר
וכמו , לא נת� לה� שאלת�, ואפילו תאמר שבקשו. ה"מתאונני� שלא בקשו דבר מ� המקו� ב

ולא כדברי הרב בעל . בהדי נסיונות .)ערכי� טו(להכי לא חשיב ליה תלמודא . ה"שאפרש בעז
ורצה להוכיח הדבר מסוגיא ,  תאונני� ומתאוי� חד מעשה הואל שאמר מ"ט ז"תוספות יו

' וראיה כי אלו בערה ב� אש ה. אלא מתאונני� לחוד ומתאוי� לחוד, .)קטז(דפרק כל כתבי 
  . ואלו מתו במגפה בארח משפט, הפלא ופלא

טוב בעיני , כל כתבי קשה בפירושה' וכ� סוגיא דפ, ולפי שפרשת מתאונני� סתומה וחתומה
וטר� אחל נאמר עוד דלשיטתנו ניחא דלא מני נסיו� קרח . ג� שתיה� כאשר ע� לבבילפרש 
את� ' וילונו כל וגו" )ו, במדבר יז(ותלונות ישראל שהלינו ממחרת למעשה קרח שנאמר , ועדתו

וידעת� כי נאצו האנשי� " )ל, במדבר טז(וכמו שאמר , ונסיו� זה קשה מכול�". 'המת� את ע� ה
ולא תוכל לומר שחטאו רק ". א� אי� דעת אי� בינה"בבבא  )ג, אבות(דפירשתי וכ, "'האלה את ה
את� המת� " )ו, במדבר יז(דממחרת למעשה קרח הלינו כל ישראל , חדא]. בלבד[קרח ועדתו 

ולא , ל שרק יחידי� חטאו"בפירכא הנ[ועוד דמה בכ" . ה לכלות� כרגע"ורצה הקב, "'את ע� ה
ויותירו ממנו " )כ, שמות טז(כדכתיב , נמי יחידי� היו" במ� ושתי�] "והרי. כל כלל ישראל

 ! ואפילו הכי חשיב להו, "יצאו מ� הע� ללקוט" )כז, שמות טז(, "אנשי�

 )כ"למרות שבתורה הוא כתוב אח(מעשה של קרח היה לפני חטא המרגלי� 

רת תו"אי אפשר לומר כ� שהרי ב. וכ� לא תוכל לומר דמעשה קרח היה אחר מעשה מרגלי�
כל , "]עד שלא כלו מתי מדבר: "תענית ל[ )מגילה(אמרינ� ומייתי לה בשלהי  )א, ויקרא(" כהני�

וכל הדברות . ט שנה שהיו ישראל כנזופי� ממעשה המרגלי� לא נתייחד הדבור למשה"אות� ל
ל "י ז"פ שרש"ואע". ואי� מוקד� ומאוחר בתורה", שנאמרו אחר מעשה מרגלי� מקמי הכי הוי

חטאו במרגלי� ויאמר , לפי שזהו סרחו� רביעי: "כתב, "ויפול על פניו" )ד, במדבר טז(בפירוש 
, תנחומא' דבריו ממדרשו של ר )י"רש(לקח , "במחלוקתו של קרח נתרשלו ידיו', משה וכו

ועוד . ודברי התלמוד עיקר, ושיטת התלמוד והברייתא השנויה בתורת כהני� חולקי� עליה
' ונתמנה בא, לפי שהתקנא בנשיאותו של אליצפ� ב� עוזיאלדסברא הוא שמחלוקתו היה 

. והאי קוד� מרגלי� הוי, ומסברא כי אז הקהיל עליה� את העדה. לחדש השני בשנה השניה
פאר� זה מעשה מרגלי� וחצרות : "כתב" בי� פאר� ובי� תופל" )א, דברי� א(י עצמו בפירוש "ורש

אלמא ". נסעו הע� מחצרות ויחנו במדבר פאר�" )טז, במדבר יב(ונאמר , "זו מחלוקתו של קרח
לפי , אלא העיקר כדפירשתי דמשו� הכי לא מני מחלוקתו של קרח. דקרח קדי� למרגלי�

כי בקשו כהונה ונשיאות ונעקרו מ� העול� ולא השיגו מה . שלא נת� לה� מה שבקשו
ה שיעדנו ועתה נבא לבאר מ, ולא דמי לאינ" שנת� לה� מה ששאלו בנסיונותיה�. שבקשו
  .לבארו

 ח"בתהלי� פרק ע, ביאור מפורט של חטא המתאונני�

ויוציא נוזלי� . יבקע צורי� במדבר וישק כתהומות רבה" )לא(טו, תהלי� עח(כתוב בספר תהלי� 
וינסו אל בלבב� לשאל . ויוסיפו עוד לחטוא לו למרות עליו� בציה. מסלע ויורד כנהרות מי�

ה� הכה צור ויזובו מי� ? ו היוכל אל לערו" שלח� במדברוידברו באלהי� אמר. אוכל לנפש�
ויתעבר ואש נשקה ' לכ� שמע ה? הג� לח� יוכל תת א� יכי� שאר לעמו, ונחלי� ישטופו

ויצו שחקי� ממעל . כי לא האמינו באלהי� ולא בטחו בישועתו. ביעקב וג� א� עלה בישראל
צידה , לח� אבירי� אכל איש. למו וימטר עליה� מ� לאכול ודג� שמי� נת�. ודלתי שמי� פתח
וימטר עליה� כעפר שאר וכחול ימי� . יסע קדי� בשמי� וינהג בעוזו תימ�. שלח לה� לשובע

�לא זרו . ויאכלו וישבעו מאד ותאות� יביא לה�. ויפל בקרב מחנהו סביב למשכנותיו. עו� כנ
" רי ישראל הכריעוא� אלהי� עלה בה� ויהרוג במשמניה� ובחו. עוד אכל� בפיה�, מתאות�

אמרתי הגיע העת , ולפי שימי� רבי� נצטערתי להבי� המקראות החתומי� הללו]. ל"עכ[
. כי לא בא מפורש בדברי זולתנו, לפרש דבר קדשו" 'עת לעשות לה" )קכו, פ תהלי� קיט"מליצה ע(

� ג. שלא מנה מתאונני� בעשרה נסיונות, .)טו(י דברינו תתישב שיטת התלמוד בערכי� "ג� ע
כי . 'וכו" עתידה פרשה זו שתיעקר ממקומה"שאמר  .)ד� קטז(תתישב סוגית פרק כל כתבי 
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: כי אי" אמרו המליני�. ג� נראי� כסותרי� דברי התורה, מלבד שדברי המשורר כפולי� וזרי�
פלא ויצו שחקי� ' ועשה ה" ?א" לא ידענו א� ג� לח� יוכל תת, אמת שהכה צור ויזובו מי�"

כי המ� ? קד� להכאת הצור] היה[ורדת המ� ] כי יש להקשות. ['יה� מ� לאכול וגווימטר על' וגו
וברפידי� הכה צור , ומאלוש לרפידי�, ומדפקה לאלוש, ומש� נסעו לדפקה, ירד במדבר סי�

משה הכה� הנה ' אמר ר: "ל כתב"ע ז"וראב. ל העלי� עינו ולא פירש דבר"י ז"ורש. ויזובו מי�
ועוד כי לא ? היה בתחלה במסעי� רבי� קוד� הכות צור ברפידי� בתורה כתוב כי רדת המ�

וימטר עליה� מ� 'ואחריו כתוב '? ואש נשקה ביעקב'על דבר המ� שהוא אומר ' חרה א� ה
, בלבל דברו שאיחר המוקד� והפ" זה] הכתוב: ע"בנדפס אצלנו בראב[ )המשורר(והנה . 'לאכול

והטע� , וטע� הג� לח� יוכל תת על המ�. ולא חשש מזה כי מפורש הוא אצלנו בתורת משה
. ל"ז] ע"של ראב[אלו דבריו , לפי דעתי' הורד עדי"'וכמוהו , היוכל לתתו תמיד בלי הפסק

ופירושו איננו , משה הכה� בלבל את הדברי�' אבל ר, וחלילה חלילה שיבלבל המשורר דבריו
? ו תמיד בלי הפסקמה טע� לנסות א� יוכל לתת, שא� אמרו כ� אחרי הכות הצור. כלו�

מה ראיה ממי הצור שלא , וא� בכל זאת דאגו כל הימי� הבאי�, וכבר ירד המ� ימי� רבי�
: וכתב] על רבי משה הכה�[ל הגיה עליו "ע ז"וראב? ואולי יפסקו ג� המה, האריכו כמו המ�

, על בשר קברות התאוה', לשאול אוכל'טע� . אלה הדברי� יש בה� שבוש ואני אפרש הכל"
והעד . 'לח� אשה', 'את קרבני לחמי'כמו , הוא הבשר' הג� לח�'ומלת . 'לערו" שלח�'ו וזה

ואי� הדעת נוחה . ל"אלו דבריו ז, "בשר"כמו " שאר"שהטע� כפול כי ', א� יכי� שאר לעמו'
וכבר עלה השליו בשנה ? על בשר קברות התאוה" הג� לח� יוכל תת"כי מה טע� , מפירוש זה

ולא פלא , ועוד למה זכרו פלא הצור. לתתו לה�' ראו כי יוכל ה] כבר[ו ,הראשונה במדבר סי�
על " הג� לח�"ג� זרות גדול הוא לפרש . וה� בקשו אוכל ולא משקה? המ� הגדול ממנו

לא נכו� כ� במקו� זה שהיה , לפי שהוא העיקר" לח�"וא� מצאנו שנקראת הסעודה . הבשר
להבדילו מ� הלח� המצוי " ?הג� בשר יוכל תת" והיה לו לומר. לה� מ� ולא חסרו כי א� בשר

כלומר ביטוי : תוספת המגיה" [טע� כפול"ו. איננו על הבשר לבדו" שאר"ג� תיבת . את�
וכמו שבארנו בפתיחתנו , כי אי� בכתבי קדש טעמי� כפולי�, שזכר לא ישמח לב] כפול

ל טע� "פירש הרב ז' וגו" ויתעבר ואש נשקה' לכ� שמע ה"ועל ". ג� נעול"הראשונה לספר 
כי אי� , וג� זה איננו כלו�. ל"עד כא� דבריו ז, עלה בה�' ככתוב וא� ה' על חרו� א� ה" ואש"

וג� א� עלה "ועוד הנה סו� הכתוב מפורש . על המגפה וחרו� א�" אש"בכל המקרא מלת 
צרי" לכפול ] מפני מה[ג� . והיא היא? "אש נשקה ביעקב"ומה צור" למליצת ו, "בישראל

מכחיש " וג�"ועוד שמלת ". טע� כפול"וכבר הודענו שאי� טע� ב? טע� במלות שונותה
  . עלה" א�"ג� " אש"שמשמעו מלבד ה, פירוש זה

והטע� וכבר " וימטר"וכ� , ל וכבר צוה"אמר הרב ז' וגו" ויצו שחקי�" )כד(כג, תהלי� עח(ועל 
, מה צור" היה לה� לבשרו'? והטע� למה בקשו בשר תאוה לנסות את ה. 'המטיר עליה� וכו

וא� כדבריו  למה . ל"אלו דבריו ז? והכה לה� הצור ויש לה� לסיפוק�? והלא היה לה� המ�
א� הכל עני� אחד לגנות האנשי� ששאלו בשר תאות , הפסיק בי� סיפור מי הצור ורדת המ�

של לכ� הרב המחבר איננו מקבל פירושו : הערת המגיה[והדברי� יגעי� . אי� לה� צור" בו
 ]:ובהמש" כא� מבאר את הפרק בתהלי�. ע"ראב

האזינה " )ב(א, תהלי� עח(לכ� החל , האמת כי המשורר האלוהי באר בשיר זה סתומות התורה
ומלת אביע על הפירוש וגלוי ". אפתחה במשל פי אביע חדות מני קד�', עמי תורתי וגו

כי אס� היה מראשי ". נבעו מצפוניו" )ו, עובדיה א(וכ� , אביעה לכ� רוחי )'משלי א(הצפונות 
עורר אותו לכתוב בשיר זה קצת ' ורוח ה, המקבלי� שקבל פירוש התורה מאבות התעודה

למע� יבינו ג� הדור האחרו� מה פעל אל , פירוש על דברי התורה הנעלמי� ונראי� כמו חידות
לא נכחד מבניה� . נואשר שמענו ונדע� ואבותינו ספרו ל" )ד(ג, תהלי� עח(וכאמרו , בימי קד�

הא למדת שדבריו אינ� ". ועזוזו ונפלאותיו אשר עשה' לדור אחרו� מספרי� תהלות ה
ל משל "ע ז"ולא כמו שכתב ראב, אלא דברי קבלה ה�, מפורשי� בתורה ג� לא הוציא� מלבו

". ואש נשקה ביעקב, בחוריו אכלה אש, לערו" שלח�, נושקי רומי קשת"כמו , וחידות מני קד�
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, "ויהרוג במשמניה�", "מהאוכל יצא מאכל"כדר" , "לח� אבירי� אכל איש"ידות כמו והח
כ "ע, כי לולי שהוא מפורש בספר שמואל שבית הארו� היתה החידה קשה". וית� לשבי עוזו"

והמשורר עצמו אומר להיפ" , ולפירושו ימשל משלי� ויחוד חידות. ל"ז] ע"של ראב[דבריו 
ועוד מה ". חידות] כג, ובמשלי א; ז, כמו בתהלי� קמה, אפרש: רכלומ: דברי המגיה[אביעה "

? ומה יועיל זה לדור אחרו�? טע� לעשות משל וחידה מ� המפורש בתורה ובספרי הנביאי�
כי הכתוב סמ" על , ג� משל ג� חידה אי� בה�, ל"ומלבד זה דוגמת משל וחידה שמביא הרב ז

ולכ� העיקר כדברינו שבא לפרש . השירוכלל הספור כולו במלות קצרות בדר" , המפורש
אי" המשורר ', וכו" ה"עשר מכות הביא הקב"וכבר בארנו בבבא , חידות ודברי� עמוקי�

לפרש דבר , "אשר ש� במצרי� אותותיו"והקדי� , השמיט בשיר זה מקצת ממכות מצרי�
, דבר יאבמ(וכ� במקראות הללו באר פרשת . וכמו שבארנוהו ברחמי שמי� בקצרה, נעל� בתורה

וביותר פרשת המתאונני� שלא בארה , שבתורה" והמתאוי�" )ד, במדבר יא(" המתאונני�" )א
כי בתורה , ולולא שקבל המשורר פירושה בקבלה לא נוכל לעמוד עליה מדעתנו. תורה כלל

' ויחר אפו ותבער ב� אש ה' וישמע ה' ויהי הע� כמתאונני� רע באזני ה" )ג( א, במדבר יא(כתוב 
ויקרא ש� . ותשקע האש' ויצעק הע� אל משה ויתפלל משה אל ה. בקצה המחנהותאכל 

במדבר (כ סיפר מעשה קברות התאוה ואמר "ואח". 'המקו� ההוא תבערה כי בערה ב� אש ה

ולא באתי רק , ל ידועי�"ודברי המפרשי� ז. 'וגו" והאספסו� אשר בקרבו התאוו תאוה" )ד, יא
במדבר (והסתכל שהכתוב כפל . )עח, תהלי�(משורר האלוהי להודיע פירוש חדש למדתיו מדברי ה

ומאמר . ומ� הבערה לבדה היינו יודעי� שחרה אפו, "'ויחר אפו ותבער ב� אש ה" )א, יא
והסתכל עוד שבמתאונני� לא זכר דבר ממשה . צרי" להתפרש כהוג�" ותאכל בקצה המחנה"

מאד ובעיני ' ויחר א� ה" )יא, מדבר יאב(ובמתאוי� כתוב ". 'רע באזני ה" )א, במדבר יא(כי א� 
, והמתאוי� בארח משפט הנהוג. באש מתלקחת, המתאונני� נענשו הפלא ופלא". משה רע

 . ואלה הדברי� באר המשורר בשירו? מה היתה עו� המתאונני�, והעיקר לדעת. במגפה

 "מתאונני�"ביאור שרש תיבת 

, ירמיה ד(כמו " או�"פירש שהוא מגזרת  ל"ע ז"ראב, קשה בפירושו" כמתאונני�"ודע כי תיבת 

ל פירש מגזרת "י ז"ורש]. ע"ל ראב"עכ[שדברו דברי או� " 'וישמע ה"וטע� ". מחשבות אונ"" )יד
" אונ�"ל פירוש מגזרת "� ז"ורמב, לשו� עלילות דברי�" כי תואנה הוא מבקש" )ד, שופטי� יד(
שא� . ברי שלשת� אמת והתיבה כוללת� כול�וד. לשו� צער )יד, דברי� כו; יח, בראשית לה(" אוני"ו

וא� יתפרש . היה לו לומר כאוני� או כמתאוני�, ]ע"כדעת ראב" [או�"יתפרש לבד על דברי 
כי מתאנה הוא " )ז, ב ה"מל(כמו , היה לו לומר כמתאני�] י"כדברי רש[ועלילה " תואנה"לבד על 

עכשיו שאמר . מר כאונני�היה לו לו] �"כדעת רמב[וא� יתפרש לבד על האנינות ". לי
  ]. ל"כדעת שלשת גדולי הראשוני� הנ[כולל או� ותואנה ואנינות " כמתאונני�"

ודברו דברי או� , והצטערו ואנו ואבלו בלב�' חשבו רע על ה] המתאונני�[כי אלה האנשי� 
במדבר סיני שהו ישראל . וכ" היה מעשה. ולא בקשו דבר כי א� עלילות דברי�, ואפיקורסות

ונסעו מש� , )א, שמות יט(כי באו ש� בחודש השלישי לצאת� מאר� מצרי� , " שנה תמימהלער
והנה מדבר סיני קרוב . כמפורש בתורה )יא, במדבר י(בשנה שלאחריה בעשרי� לחדש השני 

". ויבוא עד הר האלהי� חורבה' ומשה היה רועה את צא� יתרו וגו" )א, שמות ג(וראיה , ליישוב
ולכ� כל ימי חנות� במדבר סיני לא , קו� מרעה לא היה מנהל צאנו שמהולולא כי המקו� מ

זולתי לח� , כי הביאו סוחרי� יי� ושמ� וכל מיני ירקות, חסרו דבר מכל מאכל אשר יאכל
וכשנסעו ממדבר סיני . ותמורת� היה המ� והצור, ומי� שאי אפשר לספק בה� המחנה במדבר

', סרו מהר מאחרי ה, אר� ציה ושממה, � אד�מקו� לא עבר ש, אל המדבר הגדול והנורא
 . ונחלקו כתות לפרוע פרעות

שבראות� כי . כי חשבו מחשבת או� לבקש תואנות, הכת האחת היו מתאונני� והצטערו חנ�
דברו תועה , דבר שאי� כמוהו תחת השמש ויורד על צד הפלא, אי� לה� מחיה אחר רק המ�

ולתת לה� הדג� התירוש והיצהר וכל , כמו ביישוב לכלכל�' כאילו מבלי יכלת ה, ה"ב' על ה
ולא היו האנשי� האלה מבקשי� דבר . לכ� ממטיר לה� לח� מ� השמי�, מיני ירק ודשא
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". רוח ח�"וכמו שבארנו בפירושנו , כי המ� עולה על כול� ה� בטע� ה� בריח, ומתאוי� לה�
רק , � לה� כל אלולא גברה תאות� לצעוק אל משה שית, וג� מקצת� שהיו רוצי� בה�

ולכ� לא , לא רצו לצעוק לשוא, ל"ועוד בחשב� שאי אפשר שיהיו מצויי� וכנ. הצטערו בלב�
. אלהיה�' אלא דברו בסתר איש אל רעהו דברי� אשר לא כ� על ה, הודיעו תרעומת� למשה

 . כי הוא שומע הכל ומבי� הכל', אבל נגלה חטאת� באזני ה, ומשה לא ידע מזה דבר

ובקשוהו פע� , שהתאוו אל השליו שאכלו בשנה הראשונה, יה היה האספסו�והכת השנ
וכבר בארנו . והוצרכו לדבר אל משה ולשאול ממנו הבשר, וגברה עליה� תאות� מאד, שנית

שמלת רע נופל בלשו� עברי ג� על המחשבות הרעות , "הרחק משכ� רע"בבבא  )א, אבות(
ויהי הע� " )א, במדבר יא(וזהו שאמר הכתוב . רסותובכלל זה המינות והאפיקו, באמונות ובדעות

ה כל יצר מחשבות מבי� "והוא ב. ודברו דברי או�' כי חשבו רע על ה, "'כמתאונני� רע באזני ה
והעניש� למעלה מ� , "'ותבער ב� אש ה, ויחר אפו' וישמע ה" )א, במדבר יא(ולכ� , )ט, א כח"דהי(

ג במשנתו של "וכמו שבארנו בפ, אפיקורסות כי כ� מדתו יתבר" ע� החוטאי� מצד, הטבע
את זרוע " )ז"ב פסוק י"פרשה י, "חכמת שלמה("שעליו כתוב בספר החכמה שהעתקנו , א המודעי"ר

". ואתה משל� גאות חכמי� בעיניה�, עוז" תחשו� א� לא יאמינו שאי� חקר לגדולת"
פלל עליה� ותשקע אז הת, וכשנענשו צעקו אל משה והודו על חטאת� ובקשו שיתפלל בעד�

אבל המתאוי� . ולכ� לא נזכר שהיה רע בעיני משה, וטר� צעקו לא ידע משה דבר. האש
וישמע משה את הע� בוכה למשפחותיו " )י, במדבר יא(נאמר , שהציעו דברי תאות� לפני משה

לפי ', והסתכל שלא אמר במתאוי� שהיה רע באזני ה". מאד ובעיני משה רע' ויחר א� ה' וגו
המבי� ] ה"הקב[ולכ� בעיני . אלא מהתגברות התאוה, הזאת לא חטאה מצד אפיקורסות שהכת

אבל בעיני משה , לא היה רע] ה� הכליות. לו, י לאיוב לח"עיי� רש: הערת מגיה[סתרי טוחות 
נדמה שג� ', וגו" ?הצא� ובקר ישחט לה�" )כב, במדבר יא(ועל כ� צעק , שטעה בדבריה�

ולפי ". ובעיני משה רע"ולכ� אמר ". תנה לנו בשר"רסות צועקי� המתאוי� מדר" רע ואפיקו
ולא אוכל לפרש פה . לא נענשו כדר" הכופרי� אלא בארח משפט במגפה, שלא היה כ�

פ "ואול� אע. )ד, במדבר יא(פירשנו על נכו� ג� פרשת המתאוי� " רוח ח�"כי בספרנו , ברחבה
והיה לכ� לזרא " )ש�(ברו" הוא ' אמר ההנה חרה אפו מאד מטע� ש', שלא היה רע בעיני ה
כלומר לפי ". ?אשר בקרבכ� ותבכו לפניו לאמר למה זה יצאנו ממצרי�' יע� כי מאסת� את ה

בעבור , שהיא יציאת מצרי� והדבקות האלהי, שנקלות� מאד למאס בטובה היותר עליונה
 . בשר תאבו� וזוללות

 ביאור חטא המתאוי� במדבר

] ה"של הקב[כי אמרו שקצרה ידו , כי מלבד שעו� המתאונני� רע ומר מאד. בי� בדבר]ת[ועתה 
' כי עיניה� ראו המופת כי נקל בעיני ה, ג� תשובת� בצד�, לכלכל� במדבר בדר" הטבע

וככה א� רוצה . והיו המי� טבעיי� כמו מי נהרות, כי הוציא מי� מצור החלמיש, לעשות ככה
שהרי , שממה שתצמיח חטה ושעורה גפ� תאנה ורמו� כפרי� ע� נרדי�יצוה על אר� ציה ו

נפלא כהנה מהוצאת חטה ושעורה מ� האר� בלי , להוציא מי� מ� הצור היבש בלי סבה
לכ� היתה . ואי� מטבע הצור להוציא מי�, כי האר� בטבעה תדשא דשא. חרישה וזריעה

שהמירו כבוד יציאת מצרי� , הוכ� תבי� שמלבד שחטאת המתאוי� גדול. חטאת� גדולה מאד
ה "ב' כי אילו כלכל� ה. ג� תשובת� בצד�, בדברי זוללות ותאוה, בקרב�' ושכינת ה

אבל ה� . יצעקו בצר לה�, ובדברי� שאינ� מחזקי� הגו�, במאכלי� שאינ� מתוקי� וטובי�
על ו? ואי" תסבול הדעת שיתאוו תאוה גדולה כזו לאכול את השליו, אכלו את המ� הטוב מכל
והמ� " )ז, במדבר יא(השיב הכתוב , "בלתי אל המ� עינינו" )ו, במדבר יא(כ� על דבריה� שאמרו 

ותדע כי על . ל"הנ"] רוח ח�["ופירשנוהו בספרנו , "והיה טעמו כטע� לשד השמ�' כזרע גד וגו
  .ב� מאד' כ� חרה א� ה

 חטא המתאונני� וחטא המתאוי� ה� שני עניני� שוני�

, כי רצה לפרש חטאת המתאונני� וחטאת המתאוי�. המשורר ברוח קדשווה� כל אלה דבר 
כי . וסיפור רדת המ� לפני סיפור המתאוי�, ועל כ� הקדי� עני� הצור לפני סיפור המתאונני�



ן   ו נ ב ל ן  י  393  י

שיוכל אל לתת במדבר חטה , המתאונני� היה לה� לדו� קל וחומר מ� הצור שהוציא מה� מי�
היה לה� לשמוח ולהסתפק , או בעבור בשר תאוהוהמתאוי� שחט. ושעורה וכל מיני לפת�

ויוציא נוזלי� מסלע ויורד כנהרות ' יבקע צורי� וגו" )טו, תהלי� עח(וזהו שאמר , במ� הטוב מכל
לא היו דומי� , כי הודיע שאל תחשוב שהנוזלי� אשר הוציא מסלע, ואי� זה כפל עני�". מי�

ויורד "אלא . מאכלי� טבעיי� במדברלהמציא ' ולכ� הטילו ספק א� יכול ה, למי� טבעיי�
ויוסיפו " )יז, תהלי� עח(אחר כ� אמר . שהיו המי� טבעיי� כמי נהרות הידועי�, "כנהרות מי�

כי אז בקע צורי� , רומז למי מריבה" ויוסיפו"ומלת ". עוד לחטוא לו למרות עליו� בציה
לחטוא כדוגמת החטא  ועתה הוסיפו. א� יוכל לתת מי� באר� ציה' וש� ניסו את ה, ברפידי�

ועתה לא חסרו , כי ברפידי� דברו מתו" צער שלא היה לה� מי� לשתות. וקשה ממנו, הזה
. 'כ לא האמינו בה"ואעפ, שהוציא מי� מצור החלמיש' ג� ראו את מעשה ה. דבר] לה�[

ובאו לאר� ציה , וכמו שאמרנו שקרה זה כשנסעו ממדבר סיני, "למרות עליו� בציה"ומבאר 
שהוא ] ע"המובא לעיל בדברי ראב[משה הכה� ' לא כדברי ר. אל המדבר הגדול והנוראושממה 

וינסו אל " )יח, תהלי� עח(וזכר . ואי� זה מקו� ציה, והמ� ירד במדבר סי�, מפרש זה על המ�
וכמו שאמרנו , כי ה� לא שאלו דבר, המתאונני� נסו אל בלבב�". בלבב� לשאל אוכל לנפש�

והיה הנסיו� על דבר אוכל נפש וכמו , "'רע באזני ה" )א, במדבר יא(למעלה שעל זה נאמר 
ולכ� לא בקשוהו , ג� קצת� שאלו אוכל אלא שלא האמינו שיוכל אל לתת משאלת�. שיבאר
והחל לפרש דבר . וכ� כולל בכתוב הראשו� הזה חטאת המתאוי� ששאלו אוכל ממשה. ממשה

לא ". ?אמרו היוכל אל לערו" שלח� במדבר, �וידברו באלהי" )יט, תהלי� עח(המתאונני� ואמר 
כי ממשה . אלא באלהי� לבדו, "וידבר הע� באלהי� ובמשה" )ה, במדבר כא(דברו במשה כמו 

" אל"וש� ". ?היוכל אל לערו" שלח� במדבר"א" דברו קשות באלהי� , לא בקשו דבר
וה� . לבדו' ד להשהוא ש� היכולת המיוח, "הוא האל הוא היוצר"בבבא  )ד, אבות(פירשנוהו 

אי� אנו יודעי� א� יכול לערו" שלח� , אמרו האל הגדול הזה שעשה נפלאות גדולות לעינינו
שנותני� עליו לח� חטה ושעורה בשר וירקות , כדר" שעורכי� השלח� ביישוב, במדבר
שהוא לבדו , ולכ� ממטיר לח� מ� השמי�, כי כל אלו לא יוכל להמציא על דר" פלא. וכיוצא

א� ? הג� לח� יוכל תת' ה� הכה צור ויזובו מי� וגו" )כ, תהלי� עח(ואמרו עוד . כל אלותמורת 
אבל אנו דני� , כלומר זאת ידענו שעל דר" הפלא הוציא מי� טבעיי� מצור". ?יכי� שאר לעמו

אלא עיקר הסעודה , ואיננו כפל עני�. א� יכי� שאר לעמו, א� ג� לח� חטה ושעורה יוכל תת
נגזר מ� " שאר"כי ". שאר"והבשר והפירות והירקות וכל מיני לפת קרויי� , "לח�"קרויה 

" שאר בשר"ומטע� זה הקרובי� קרויי� . כלומר שארית הסעודה הטפל אל הלח�, "שארית"
, ולפי שכבדה חטאת� מאד. ובני משפחתו ה� שאריו, כי האד� עיקר לעצמו. )ב, ויקרא כא(

וזה כדברי , "בר ואש נשקה ביעקב וג� א� עלה בישראלויתע' לכ� שמע ה" )כא, תהלי� עח(אמר 
הרי ". ותאכל בקצה המחנה' ויחר אפו ותבער ב� אש ה' וישמע ה" )א, במדבר יא(התורה 

ויחר " )א, במדבר יא(ונגד ". ואש נשקה ביעקב" )כא, תהלי� עח(ועליו אמר , שנשפט את� באש
  ". וג� א� עלה בישראל" )כא, תהלי� עח(אמר " אפו

 שה שינויי� שיש בי� המתואר בתהלי� למתואר בתורהשל

, שבתורה כתוב לבד חרו� א�, האחד, והנה המשורר שינה בשלשה דברי� מדברי התורה
והמשורר ', בתורה זכר תחלה חרו� א� ואחריו ותבער ב� אש ה". ויתעבר"והמשורר אמר עוד 

והמשורר אמר , "ותבער"ר בתורה נאמ. 'וגו" וג� א�"ואחריו " ואש נשקה ביעקב"אמר תחלה 
והשיב בדבריו על מה ששאלנו , לבאר סתומות התורה] כדי[ובאמת שינה המליצה ". נשקה"

  ". ותאכל בקצה המחנה"ומהו עני� , "ויחר אפו"למעלה למה הזכירה תורה 

ישלח ב� חרו� אפו עברה " )מט, תהלי� עח(וראיה ". חרו� א�"קשה מ" עברה"דע כי . ואני אפרש
בכל " עברה"ואי� ". רוח ח�"ובארנוהו בספר , שכל המאוחר בפסוק קשה מ� הקוד�. 'גוו" וזע�

וכ� , "באש עברתי דברתי" )יט, יחזקאל לח(ומצאנו . ואי� כ� חרו� א�, המקרא שאי� אחריו עונש
, שהיתה במתאונני�' אלא שמלבד עברת ה". עברה"כא� שנשפטו המתאונני� באש קרויה 

ולא יהיו כאבות� דור סורר " )ח, תהלי� עח(כמו שאמר המשורר , לכ בכל ישרא"חרה אפו ג
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וג� אלה שלא התאוננו לא היה לבב� ". דור לא הכי� לבו ולא נאמנה את אל רוחו, ומורה
ולא " ויחר אפו" )א, במדבר יא(וזהו שאמר הכתוב , אלא שנתמלטו בתפלת משה', של� ע� ה

ואול� , ובאמת חרה אפו ג� בישראל. ונני�כי אז היה שב על המתא, "ויחר אפו ב�"נאמר 
" ב�"ומלת ". 'ותבער ב� אש ה"וזהו שסיי� , ונשפט את� באש עברתו, במתאונני� התעבר

וזהו , "ויתעבר ואש נשקה ביעקב' לכ� שמע ה] "א[וזהו שפירש המשורר . על המתאונני�
� רוש� אלא שלא עשה הא". ג� א� עלה בישראל"ומלבד זה ] ב. [תבערת המתאונני�

ועדיי� . לתפלתו ותשקע האש' שצעקו אל משה והתפלל עליה� ונעתר ה, כמפורש בתורה
זהו שפירש הכתוב ? א� האש לא אכלה רק המתאונני�, הע� אל משה] כל[תאמר למה צעקו 

ובי� " בעור"כי יש הבדל בי� ". נשקה"והמשורר הביע החידה במליצת ". ותאכל בקצה המחנה"
א� ישיק ואפה " )טו, ישעיה מד(: האחד, במקרא" היסק"� מצאנו לשו� ושלשה פעמי". היסק"

". ואש נשקה ביעקב: "והשלישית". ובערו והשיקו בנשק ומג�" )ט, יחזקאל לט(: והשני". לח�
אלא א� האש . אי� הדבר כ�, "כפל עני� במלות שונות: ובערו והשיקו"ל אמר "ק ז"פ שרד"ואע

 )ג, איכה ב(כמו , "תבערה"תיה זהו נקרא בכל המקרא מגולה ומעלה להבות ואוכלת סביבו
אבל כשהאש נתו� בתנור וכיוצא ואינו אוכלת ". ויבער ביעקב כאש להבה אכלה סביב"

ועל , "כופח שהסיקוהו", "תנור שהסיקוהו" :)שבת לח(וכ� בלשו� חכמי� ". היסק"סביבותיה זהו 
יחזקאל (וכ� . נאפה בתנור ולכ� קרוי היסקוהלח� , "א� ישיק ואפה לח�" )טו, ישעיה מד(כ� כתוב 

ישיקו אות� בתנור ] ב[ומקצת� , יבערו מה� להתחמ�] א[שמקצת� , "ובערו והשיקו" )ט, לט
היתה אש יוצאת ותאכל את הדוברי� רע , והנה א� לא חרה אפו רק במתאונני�. לאפות לח�

ותאכל את ' מאת ה ואש יצאה" )לה, במדבר טז(כמו במעשה קרח שנאמר , וכל הע� בשלו�
כ להפחיד "רצה ג, "ג� א� עלה בישראל"אבל לפי ש". החמשי� ומאתי� איש מקריבי הקטרת

שא� . ולא אכלה סביבותיה, ולכ� עמדה האש בתו" המחנה רובצת על האר�. את כל הע�
ולא היו ראויי� להאכל רק , אכלה כדרכה היתה שורפת ג� הצדיקי� הקרובי� אליה

ולכ� בדר" פלא אכלה להבותיה . ורי� בכל המחנה אחד מזה ואחד מזההמתאונני� שהיו פז
ותאכל ' ותבער ב� אש ה"וזהו שאמר . לא בקרוב לה, בקצה המחנה לכלות את הרשעי�

כאש המכוסה בתנור , "היסק"ותבי� שהאש הנפלאה הזאת בצד אחד דמתה ל". בקצה המחנה
אכלו להבותיה בקצה המחנה פע� כי , "תבערה"ובצד אחר היתה , שאינה אוכלת סביבותיה

כל , ולפי שרבצה האש בתו" המחנה". ואש נשקה ביעקב"וזהו שבאר המשורר . כה ופע� כה
וזהו , וכשהתפלל עליה� שקעה האש. הע� אל משה] כל[ולכ� צעק , אחד מישראל פחד לנפשו

ה ג� א� על"לפי ש, ולא אכלה כרגע את החוטאי�, שנת� המשורר טע� לאש שהיתה כהיסק
 ". כי לא האמינו באלהי� ולא בטחו בישועתו" )כב, תהלי� עח(וכאמרו ". בישראל

ויצו שחקי� " )כה(כג, תהלי� עח(ולכ� הקדי� עני� המ� ואמר , אחרי כ� הזכיר דבר המתאוי�
ובכל הטובה הזאת לא . 'וגו" לח� אבירי� אכל איש' וימטר עליה� מ� לאכול וגו'' ממעל וגו

וזהו עני� השליו ',  וגו" וימטר עליה� כעפר שאר" )כז, תהלי� עח(, נחה דעת� ובכו לבשר תאוה
ומר שנענשו כל. 'וגו" וא� אלהי� עלה בה�' לא זרו מתאות� וגו" )לא(ל, תהלי� עח(ואמר . השני

ולא אארי" . 'וגו" וא� אלהי�' הבשר עודנו בי� שיניה� וגו" )לג, במדבר יא(ודברי התורה . במגפה
 )ז פסוק ב"פרשה ט(" רוח ח�"ובספרנו . כי איננו צור" לפירוש משנתנו, בביאור עני� המתאוי�

 .הרחבנו ופירשנו הכל

ואי" אנו למדי� מדבריו שהמתאונני� לא בקשו , הראיתי" אי" הביע המשורר חידות מני קד�
ואינו דומה לשאר הנסיונות שנת� לה� כל , ומה שהתאוננו עליו לא נית� לה�, ]בפיה�[דבר 

מתאונני� בהדי  .)ערכי� טו(ומשו� הכי לא חשיב תלמודא . ה"ב' פע� הדבר שניסו בו את ה
 .)מה, פ דניאל ב"מליצה ע(הדבר ונאמ� פתרונו ויציב . נסיונות

 שהוזכרו בגמרא, פורענות ראשונה ופורענות שניה

ג אומר עתידה פרשה זו "רשב"דאמרינ� הת� , .)שבת קטז(פש ל� לברורי סוגיא דפרק כל כתבי 
כדי להפסיק בי� פורענויות ראשונה ? ולמה נכתבה כא�. שתעקר מכא� ותכתב במקומה

ויהי הע� " )א, במדבר יא(ומשני ? פורעניות שניה מה היא: ופרי" תלמודא". לפורעניות שניה
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ואמר רבי חמא בר רבי חנינא , "'ויסעו מהר ה" )לג, במדבר י(פורעניות ראשונה ". כמתאונני�
ל "י ז"ופירש רש]. ל הגמרא"עכ" [בדגלי�: אמר רב אשי? והיכ� מקומה. 'שסרו מאחרי ה

ולא . 'ו האספסו� תאוה להתרע� על הבשר כדי למרוד בהשבתו" שלשה ימי� למסע� התאו
יפה "' פי: אמר המגיה[אלא פורעניות ראשונה כדאמרינ� במדרש . ל"נהירא פירושו לתוספות ז

לאילי� טלייא דמיתפניי מ� סיפרא ונפקי� לו� ", ה"ד ה"תענית פ, מציי� לירושלמי" עיניי�
וסיי� ויסעו ]. ל התוספות"עכ[מבית הספר שהיו בורחי� מ� התורה כתינוק הבורח "] בכפריי
, ל מפרש דמתאונני� ומתאוי� חד הוא"ט ז"והרב בעל תוספות יו. 'שסרו מאחרי ה' מהר ה

? ולא פרי" פורעניות ראשונה מאי היא? ומשו� הכי פרי" תלמודא פורעניות שניה מאי היא
ומשני ויהי . ינייהוכ ליכא הפסקה ב"וא, ד דמתאונני� ומתאוי� תרי מילי נינהו"משו� דס

  .ופירושו דחוק. כלומר מש� מתחלת השניה וכולה חדא פורעניות היא, הע� כמתאונני�

ולא אמר סת� , "בי� פורעניות ראשונה לפורעניות שניה"כ תמוה שאמר "ולשו� התלמוד ג
היא " ויהי בנסוע"ואנו יודעי� שהכתובה קוד� , "להפסיק בי� פורעניות לפורעניות"
כ בי� "ולמה לא הפסיק ג? ועוד מה עני� להפסקה הזאת. שנייה]ה[ושלאחריה היא  ,ראשונה]ה[

ונסיו� מרה ומדבר סי� , ועוד איני יודע למה בפורעניות אלו הפסיק? מתאונני� ומתאוי�
 ? סמוכי� זה לזה ולא הפסיק ביניה�

אלא . ונשאי� אצלו ע" ויסעו"דהא פורעניות ראשונה דהכא , אינו עונש" פורעניות"ויראה ד
וזהו החטא וההסרה , "כי פרוע הוא" )כה, שמות לב(, "ואל תפרעו" )לג, משלי ח(פורעניות כמו 

שעבירה גוררת " )ד, אבות(ג לההיא דתנ� "ולכ� יראה לי שדומי� דברי רשב. מדר" הטובה
י שפורש "שע, "מתחייב בנפשו )בזדו�(כל השוכח דבר אחד ממשנתו " )ג, אבות(וכדתנ� , "עבירה

כי גור� , לסו� יצרו מתגבר עליו עד שמוציאו מ� העול�, מ� התורה ופונה לדברי� בטלי�
והשניה , והיינו דקרי פורעניות ראשונה ופורעניות שניה. 'שיעלה טינא בלבו לחשוב רע על ה

במקרא , וללמדנו זה הפסיק בי� פורעניות לפורעניות. קשה מאד מ� הראשונה וכדפירשתי
שהתפלל משה שיסיר ממשלת זדו� והרשעה מ� . 'וגו" ויפוצו אויבי"' מה הקו" )לה, במדבר י(

, זכריה יג(אבל לעתיד לבוא . ז נקל לבוא מפורעניות ראשונה לפורעניות שניה"כי בעוה, האר�

. עתידה פרשה זו להכתב במקומה בפרשת הדגלי�, רוח הטומאה מ� האר�] 'ה[שיעביר  )ב
לעתיד לבוא שיהיו כל הפורעניות בטלי� ולא " )תידה פרשה זוה ע"ד. שבת קטז(י "וכמו שפירש רש

והמקשה נמי ידע דראשונה ושניה דקאמר שתי עבירות בעני� ". ר בטל"ידאגו לפורענויות ויצה
וראשונה היא דפרשת , וסלקא אדעתיה דהיינו מתאוי�. שהאחרונה קשה מ� הראשונה, אחד

באותה [והאחרונה קשה לפי שהיה לה� ". ושתי� בשלי" .)ערכי� טו(וכדקאמר תלמודא , בשלח
ומשו� הכי לא פרי" , אלא דקשיא לו מתאונני� המפסיק בי� ויהי בנסוע למתאוי�. המ�] עת

ויהי הע� "ומהדר ליה . ומטעמא דאמר�" ?שניה מאי היא"אלא פרי" " ?ראשונה מאי היא"
וזהו ]. בפיה�[ו דבר וכדפירשתי לעיל שדברו באלהי� או� ואפיקורסות ולא בקש, "כמתאונני�

ולפי שלא , ]טז, עיי� תהלי� פא: הערת המגיה[' כדר" משנאי ה, פורעניות שניה הקשה מכל
, "'ויסעו מהר ה"הוצר" לפרש פורעניות ראשונה , מצאנו כדוגמתו להיות פורעניות ראשונה

ות בוזי שהתחילו להי )ה פורענות"ד. שבת קטז(וכדפירש בתוספות ' חמא שסרו מאחרי ה' ואמר ר
ועל כ� באו לכלל פורעניות שניה להיות . תורה ושוכחי� תלמוד� וכתינוק הבורח מבית הספר

מה שאי� כ� חטא המתאוי� שאינה . ושפיר הפסיק ביניה� בתפלת משה. מתאונני� ודוברי רע
כ" . וכדפירשתי לעיל אי� בכ" כלו� א� סמוכי� זה לזה, שניה למתאונני� אלא קלה ממנה

 .נראה לי
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  שנה המ
שׂ  ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ים ַנֲעׂשו ַלֲאבֹוֵתינּו ּבְ ָרה ִנּסִ ר . ֲעׂשָ ׂשַ ה ֵמֵריַח ּבְ ָ יָלה ִאׁשּ לא ִהּפִ

ר ַהּקֶדׂש ֵמעֹוָלם, ַהּקֶדשׂ  ׂשַ ַחִים, ְולא ִהְסִריַח ּבְ ְטּבְ ֵבית ַהּמִ , ְולא ִנְרָאה ְזבּוב ּבְ
ּפּוִרים יֹום ַהּכִ דֹול ּבְ ל ֲעֵצי ְולא כִ , ְולא ֵאַרע ֶקִרי ְלכֵהן ּגָ ִמים ֵאׂש ׂשֶ ּבּו ְגׂשָ

ֲעָרָכה ן, ַהּמַ י , ְולא ָנְצָחה ָהרּוַח ֶאת ַעּמּוד ֶהָעׂשָ ּתֵ עֶמר ּוִבׂשְ ְולא ִנְמָצא ְפסּול ּבָ
ִנים ֶחם ּוְבֶלֶחם ַהּפָ ֲחִוים ְרָוִחים, ַהּלֶ ּתַ יק ָנָחׂש , עֹוְמִדים ְצפּוִפים ּוִמׂשְ ְולא ִהזִּ

ַלִים ֵמעוֹ  ירּוׂשָ ָאִלין , ָלםְוַעְקָרב ּבִ קֹום ׂשֶ ְולא ָאַמר ָאָדם ַלֲחֵברֹו ַצר ִלי ַהּמָ
ַלִים ירּוׂשָ   : ּבִ

  חשבו� עשרה נסי� שבמקדש

מה שאי� כ� אינ" , כלהו מפרש ואזיל משו� דלא כתיבי� באורייתא ובקבלה. "עשרה נסים"
� משו� דכתיבי� ורמיזי, דתני מקמי הכי לא איצטרי" לפרושי להו" עשרה" "עשרה] "שאר[

לשל� שכר טוב לצדיקי� המקיימי� "ומייתי לה הכא כלפי ששנה למעלה . באורייתא ובנביאי�
ומפרש השתא שבכל מקו� שיש גלוי שכינה מצויה ". את העול� שנברא בעשרה מאמרות
כ טפי להו "דא, ולאו קדושת המקדש אתי לאשמועינ�. ברכה שלמה שאינה פחותה מעשרה

וג� הכרובי� . י� שהוא נס גדול מכל הנסי� ששנהמעשרה דהא איכא נמי אש מ� השמ
וג� נר המערבי שבו היה מתחיל ובו . )א"ד� כ(א דיומא "המעורי� זה בזה כדאמרינ� בשלהי פ

ונס גדול שנעשה בלח� . :)בשבת כב(היה מסיי� והוא עדות ששכינה שורה בישראל וכדאמרינ� 
כלי חרס ] א[נס דנבלעי� במקומ� ו. :)ביומא כא(הפני� שכסדורו כ� סלוקו ח� כדאמרינ� 

וכ� דישו� מזבח הפנימי כדאמרינ� ] ג[, וכ� מוראה ונוצה] ב[, שנשתברו משו� בלועי נותר
כלומר נסי� שבמקדש , קא משמע ל�" שנעשו לאבותינו"אלא משנתנו נסי� . )ש�(בתלמוד 

בת אבותינו אינ� לטו] השאר[לאפוקי אינ" , שלא יצטערו בעבודת�" שנעשו לטובת אבותינו"
  .וכדבעינ� למימר, אלא להורות על קדושת מי ששכ� שמו בבית

אי נמי מריח איברי� של , מתאות בשר הקדש. "לא הפילה אשה מריח בשר הקדש"
י "כ" פירש, שאילו הריחה מה� ובאת לטעו� מה� אי� שומעי� לה להאכילה בשר קדש, מערכה

, הכיפורי� מאכילי� אותה עד שתשוב נפשהאמרינ� דעוברה שהריחה ביו�  .)פב(וביומא . ל"ז
כל שכ� בשר , וא� כ" ביו� הכיפורי� שבכרת. משו� דאי� ל" דבר שעומד בפני פקוח נפש

אלא נס גדול נעשה . וא� הריחה ובאת לטעו� היו נותני� לה מפני פקוח נפש. קדש דבלאו
כי , דבר ולכ� כשהריחה לא בקשה. והיה מנוסה אצל� שלא תפיל אשה מריח בשר הקדש

שאילו היו העוברות . והיינו נס שנעשה לאבותינו. ידעה שלא תארע לה תקלה מריח זה
היו מצטערות ונמנעות מלבוא למקדש בימי הריונ� פ� , והיו צריכות לטעו�, מפילות ממנו

בתפלה ' ואי� צער גדול מזה להמנע בעל כרחו מעבודת ה, יריחו ויצטרכו להקל בבשר הקדש
 .ו שידעו שלא תפיל אשה מריח זה היו באות בלי פחד ובוטחות על הנסעכשי. ובקרבנות

כשלא ". ולא התליע"נוסחא אחרת :] "י"מפרש רש. ["ולא הסריח בשר הקדש מעולם"
מעלי� אות� בראשו של מזבח , היה לו פנאי להקטיר בלילה כל האברי� שנתעכבו מבערב

שאי� לינה מועלת בה� בראשו . יר�ועומדי� ש� שני ימי� או שלשה עד שיהיו פנויי� להקט
. ל"י ז"ג� זה מפירוש רש". ונעשה בה� נס ולא היו מסריחי� כל זמ� עכבת�. של מזבח

יראה , ולפירושנו שהיו כול� נסי� שנעשו לאבותינו. ולפירושו היה הנס מקדושת הקדש עצמו
. לבעלי�אלא עיקר משו� בשר קדש הנאכל לכהני� ו, לי דלאו משו� אברי� לחוד תני לה

ובזמ� שהאוכלי� מעוטי� ושוהה שני ימי� בימי הקי� , ויש מה� הנאכלי� לשני ימי� ולילה אחד
, לפי שבעל כרח� היו צריכי� לאכלו סרוח, ונעשה נס בבשר הקדש שלא הסריח מעול�. מסריח

והיו נמנעי� להרבות ולהביא קרבנות . שלא לעבור על דברי תורה להביאו בזדו� לידי נותר
. בעל כרחו' ואי� צער גדול מזה להמנע מעבודת ה, � מדאגה פ� יסריח ויקוצו באכילתושלמי



ן   ו נ ב ל ן  י  397  י

ובוטחי� על הנס שלא , עכשיו שידעו בברור שאינו מסריח היו מרבי� להביא כנדבת לב�
דאפילו בשר , "מעול�] "מלת[ואפשר דנקט ". לא הפילה אשה"ודמיא ה" לרישא ד, יסריח

 .וכדפרישית', לפי שנזרק הד� במקדש ה, כ לא הסריח"קדשי� קלי� הנאכל בכל העיר ג

שבעזרה במקו� שהיו ש� ] "י"ומפרש רש. ["ולא נראה זבוב בבית המטבחים"
השלחנות של שיש שמדיחי� עליה� את האימורי� ולא היה יורד ש� זבוב משו� מיאוס 

לא , בדולפירושו אי� זה אלא מקדושת המקדש ל. י"מפירוש רש" ללמד" ששכינה שורה בה�
, ויראה לי דמלבד שלא נראה זבוב משו� מיאוס ומפני כבוד השכינה. נס שנעשה לאבותינו

שא� היו הזבובי� עופפי� על בשר , עיקר דנקט לה משו� צערא דאבותינו שעבדו במקדש
יהיו מתאספי� בעזרה בימות הקי� זבובי� וצרעי� , הקדש כדרכ� בשאר בתי המטבחיי�

רבוי הזבחי� והבשר והמעיי� שה� תמיד בבית המטבחי� של  מפני, ודבורי� בלי מספר
ג� הע� הבאי� להתפלל . ולא היו הכהני� יכולי� לעמוד לשרת בכוונת הלב ובמנוחה. העזרה

ואי� צער גדול מזה וכדפירשתי , והיו נמנעי� מלבוא, ולהביא קרבנותיה� היו מצטערי� הרבה
, חי� היו באי� בלי דאגה ובוטחי� על הנסעכשיו שידעו שאי� זבוב נראה בבית המטב. לעיל

ולא נגעה זבוב בבשר "ולא תני , "ולא נראה זבוב"ומשו� הכי תני . וכ� הכהני� בעבודת�
מכל , פ שלא נגעה לאות על קדושת מי ששכ� שמו בבית"שאילו היתה נראה אע". הקדש

 .ירשתיודמיא ה" בבא לאינ" תרתי דלעיל וכדפ. מקו� היו הכהני� וישראל מצטערי�

דטומאה זו הואיל ויוצאה :] "י"מפרש רש. ["ולא אירע קרי לכהן גדול ביום הכיפורים"
מחמת , ומה שהיו מתקיני� לו כה� אחר תחתיו. דבר מגונה הוא ומכוער משאר טומאות, מגופו

של ע� האר� נתזה על בגדו ולא משו� ] רקיקה[כגו� מחמת שר� או צינורא . פיסול אחר היה
לפי שטומאה יוצאה מגופו דבר . ואיני חולק על דבריו אלא מוסי�. י"פירוש רשמ". קרי היה

א� היה אירע לכה� גדול טומאה כזו ביו� , מגונה ומכוער ואות על מיעוט דבקותו באלהיו
לפי שצרי" להתרחק ממקדש ולהניח , הכיפורי� היו כל הע� יודעי� המקרה אשר קרהו

לפי שהכהני� נכבדי� מכל , הע� מצטערי� צער גדולוהיו הכהני� ו. עבודת היו� לכה� אחר
 )ו, ויקרא כא(, "וקדשתו כי את לח� אלהי" הוא מקריב" )ח, ויקרא כא(הע� כמפורש בתורה 

וכמה דקדוקי מצות ואזהרות נצטוו יותר מכל הע� להורות שה� , "קדושי� יהיו לאלוהיה�"
בשמ� המשחה ובי� מרובה  בי� בבית ראשו� שהיה נמשח, והכה� הגדול. קדושי� מכול�

והכה� " )י, ויקרא כא(וכדכתיב , וכל שכ� מכל ישראל, גדול מכל אחיו הכהני�, בבגדי� בבית שני
ולכ� עיני כל , "שיהא גדול מאחיו בנוי בכח בחכמה ובעושר" .)הוריות ט(ואמרינ� , "הגדול מאחיו
ולב� בטוח שתפלתו , )כא, ויקרא טז(כמפורש בפרשת היו� , כי הוא יכפר עליה�, ישראל עליו

א� הגדול מכל ישראל "וא� היה אירע לו קרי היו דני� קל וחומר . וקדושתו מכפרת עליה�
, כי כה� המשרת תחתיו איננו גדול כמוהו" ?ומי יכפר בעדינו! אנו על אחת כמה וכמה, כ"

נס שלא  עכשיו שנעשה. ואי� צער גדול מזה, ה כל שכ� השני"וא� הראשו� לא היה רצוי להקב
כי בטחו על קדושת הכה� הגדול העובד עבודת� , אירע קרי ביו� הכיפורי� לא הצטערו

אבל בשאר ימות השנה א� . ה תפלתו"וממכו� שבתו מ� השמי� יקבל הקב. שיכפר עליה�
לבד מיו� , שאינו צרי" לעבוד במקדש. כי אי� רואה ואי� יודע, יארע לו קרי לית ל� בה
ושמא תאמר ג� א� . ל לפי שכל עבודת היו� אינה כשרה אלא בוהכיפורי� שמרגישי� הכ

ע ד� "וע: יומא יב(אירע לו כ� ביו� הכיפורי� יהיו הע� סבורי� שטומאה אחרת היתה וכההיא 

דמי הביא שר� או צנורא של ע� , אי� זו שאלה שא� כ� היה נראה לכל? דיוס� ב� אל� .)מז
ועל כ� כשיראו . ובודאי קרה לו כ� לעיני הע�? האר� ללשכת פרהדרי� המשומרת מכל טומאה

 .ידעו כול� שאירע לו קרי ויצטערו, ולא ראו איזו טומאה קרהו, שכה� אחר משמש תחתיו

וכמדומה לי שהוא שבוש , כ" כתוב במשנה. ""ולא נצחה הרוח' ולא כבו גשמים וכו"
ולא קתני בה הני תרתי ומוספינ� לה , קתני להא משנה אגב גררא :)כא(דהא בפרק קמא דיומא 

מיהו . ה"ובסו� המשנה אפרש בעז. י"מפירוש רש". ותפשוט דלא גרסינ� לה במשנה, בברייתא
, נסי� שנעשו לאבותינו בבית המקדש] שאר[כיו� דמוספינ� להו בברייתא ומדמינ� להו לאינ" 

אלא אית בכל חד נמי טובה , ת המקדש לבד נעשושמע מינה דהנ" תרתי נמי לאו משו� קדוש
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ויראה לי שלא כבו גשמי� אש של עצי מערכה . וצרי" לברורי מאי טובה אית בהו. לאבותינו
ביו� סגריר שהגשמי� , שאילו היו הגשמי� מכבי� אש המערכה כדרכ�, היתה טובה גדולה

ח האמורי� אצל חטאת שלא היו יכולי� להקטיר אימורי המזב, מרובי� היתה העבודה בטלה
שכל זמ� שלא הוקטרו , והיו הכהני� וישראל מצטערי�. וכ� אימורי תודה ושלמי�, ואש�

וא� יהיו . ולא הותר חלק הבעלי� לאכילה, האימורי� לא הותר לכהני� לאכול מתנותיה�
או שיצטרכו למהר לאכלו , יבוא בשר הקדש לידי נותר בעל כרח�, הגשמי� יו� או יומי�

וכ� לא היתה גמר . 'וזה צער גדול בעבודת ה, ובאכילה גסה כדי שלא יבוא לידי נותר בחפזו�
ואכלו " .)יבמות מ(כדאמרינ� , י שהכה� אוכל מתנותיו הבעלי� מתכפרי�"שע, כפרה לחוטאי�

וא� היו הגשמי� ". מלמד שהכהני� אוכלי� ובעלי� מתכפרי�", "אות� אשר כפר בה�
, ויקרא א(הא אמרינ� , ג שהיה על המזבח אש מ� השמי�"ואע. �מכבי� הוי צער גדול למקריבי

פ שאש יורדת מ� השמי� מצוה להביא מ� "אע] "י"ומפרש ש� רש". [וערכו עצי� על האש" )ז
פירוש אש מ� ". סיועי לא מסייעא, מיהוה הוה"דבבית שני  :)כא(ואמרינ� ביומא ". ההדיוט

, וכיו� דאש הדיוט מקטרת. סייעת להקטרהאבל לא היתה מ, השמי� היתה רבוצה על המזבח
ולא כבו גשמי� אש של עצי "ומשו� הכי תני . היה צרי" להיות שלא תכבה מ� הגשמי�

ללמדנו דבאש הבאה מ� ההדיוט קא , "ולא כבו גשמי� אש שעל המזבח"ולא תני , "מערכה
אבל , �דאש מ� השמי� לא היתה צריכה לעצי� שתאחז בה. מיירי שהיא אש של עצי מערכה

 .שבדר" נס היתה, אש מ� השמי� לא איצטרי" למיתני שלא כבו אותה גשמי�

אלא , האי נמי לאו משו� קדושת הבית לחוד הוי. "ולא נצחה הרוח את עמוד העשן"
וא� , שהמזבח היה באמצע העזרה מגולה תחת השמי�. משו� טובת אבותינו שלא יצטערו

היה העש� , ולה מ� המזבח כדרכ� בעש� הדיוטהיו הרוחות הנושבות מנצחות עמוד העש� הע
שהיה קשה לעיני� , ולא היו הכהני� יכולי� לעמוד לשרת מפני העש�, מתפזר בכל העזרה

והיו , וכ� הע� הבאי� לעזרה להתפלל ולהקריב היה העש� מכלה עיניה�. )כו, משלי י(מאד 
כשיו שנעשה נס שלא ע. 'ורבי� היו נמנעי� מלבוא למקדש לעבודת ה, מצטערי� צער גדול

עש� של מערכה אפילו כל " .)יומא כא(וכדתניא בברייתא , נצחה הרוח את עמוד העש� לעול�
היו הכהני� על המזבח , "הרוחות שבעול� באות ונושבות בו אינ� מזיזי� אותו ממקומו

, ולפי שלא נצחהו הרוח. 'וכ� הע� בטחו על הנס ובאו לעזרה לעבוד עבודת ה, משרתי� בנחת
לבד , שהיה כעמוד ישר, "עמוד העש�"והיינו דקרי ליה , יה מתמר ועולה במישור לא לצדדי�ה

והיה לה� לסימ� , :)כא(ט אחרו� של סוכות שהיה נוטה לצדדי� כדאמרינ� ביומא "ממוצאי יו
 .אבל לא היה מתפזר מטעמא דאמר�, א� השנה גשומה וטלולה או לא

והוו , הנ" בתלתא חשיב להו. "ם הפניםולא נמצא פסול בעומר ובשתי הלחם ובלח"
:] י"ומפרש רש. [לכ" לא נמצא פסול בה�, מפני שהללו שלשה קרב� צבור ה�, להו עשרה נסי�

או בקומצה שלא נת� בה לבונתה ונס , ליגע בו שר� במנחת העומר, לא נמצא פסול בעומר"
הרי אי אפשר לקצירתו ש. שאילו נמצא בו שו� פסול ידחה לגמרי ואי� לו תשלומי�. גדול היה

ובשתי הלח� דעצרת נמי לא אירע . .)סה(ולקיטתו אלא בליל ששה עשר כדמפורש במנחות 
שהרי צרי" לאפותה מבעוד , ט"מאחר שעבר עליה� יו, דשוב לא יהיה תשלומי� בדבר, פסול

נמצא שה� נדחי� לגמרי א� , :)צה(ט כדאמרינ� במנחות "שאי� אפית� דוחה שבת ולא יו, יו�
ואי , ולח� הפני� נמי א� נמצא בה� פסול בשבת נדחי� ה� עד שבת הבאה. מצא בה� פסולנ

ולפי שאי� לדברי� אלו ". ביו� השבת יערכנו" )ח, ויקרא כד(שנאמר , אפשר לסדר� אלא בשבת
ומה שפירש ליגע . י"מפירוש רש] ל"עכ" [תשלומי� היו נזקקי� לשמירת� יותר משאר קרבנות

מנחות (וכדתניא , לאפוקי טומאת מת דהותרה בו או נדחה בצבור, רש כ�בכוונה פי, בו שר�

, היה עומד ומקריב מנחת העומר ונטמאת א� יש אחרת אומר לו הבא אחרת תחתיה" .)עב
ש אומר בי� כ" "א בר"ר, משו� דטומאה הותרה בצבור, וא� לאו אומר לו הוי פקח ושתוק

והאי שלא כמצותו ". נקצר שלא כמצותו פסולובי� כ" אומר לו הוי פקח ושתוק שכל העומר ש
א "י שא"וכדפירש רש". כל הלילה כשר לקצירת העומר"הוא דמצות קצירה בלילה כדתנ� 

מיהו לרבי דאמר אומר לו הבא אחרת תחתיה מ� המחובר . ט"לקצירתו ולקיטתו אלא בליל יו
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] דאבות[מתניתי� ודוחק לומר ד? יש לה תשלומי�] הרי[וכסת� מתניתי� , דנקצר ביו� כשר
יש [ועוד . ואי� במסכת אבות משניות השנויות במחלוקת, ר שמעו� מתנייא"א ב"אליבא דר

מיהו ". נקצר ביו� כשר" .)מנחות עא(דתקשי האי סתמא אסתמא דמנחות דתני ] להקשות
משו� דאפשר , למסקנא דגמרא דלרבי דאית ליה נקצר ביו� כשר אי� קצירתו דוחה שבת

ואירע בו , ו בשבת"שא� היה יו� י, שפיר מתוקמא מתניתי� נמי כרבי, ו� טובלעשותו מערב י
עכשיו שנעשה נס ולא אירע בו פסול היה נקרב . פסול ידחה לגמרי ואי� לו תשלומי� כלל

אילו , ויותר מזה שאפילו תאמר שיש לעומר תמורה ויקצרו בו עומר אחר. תמיד כמצותו
משו� דמחצות ואיל" היו מותרי� בחדש , שראלנפסל הראשו� היתה תקלה יוצאה לכל י

, הרחוקי� מותרי� מחצות היו� ולהל�, משקרב העומר הותר חדש מיד" .)מנחות סח(וכדתנ� 
ואילו אירע פסול היו צריכי� להמתי� עד אחר ". ד מתעצלי� בו"מפני שה� יודעי� שאי� ב

וכל זה צער גדול . דבזמ� שבית המקדש קיי� העומר מתיר, ואוכלי� חדש במדינה, חצות
היו מצטערי� מאד , שא� לא היה נקרב כלל, ה בבית מקדשו"לישראל שעבדו את המקו� ב

הביאו לפני עומר בפסח כדי שיתברכו לכ� " .)טז(ה "ועוד דאמרינ� בר. שתהיה העבודה בטלה
ושמא תאמר עדיי� . את עמו ואינו חפ� בעבודת�' והיו מצטערי� שעזב ה, "תבואות שבשדות

יכולי� לקצור בזמנה הרבה שיהיה מספיק לעשרונות רבי� שא� יפסל האחד יקחו עשרו�  היו
ובודאי שכ" נמסר לה� , י ביומא שלא היו קוצרי� רק למנחה אחת"כבר פירש רש? אחר

 . ושלמדוהו מ� הכתוב

אילו אירע בו פסול היו נדחי� לגמרי לפי שה� צריכי� אפייה ואפיית� , וכ� שתי הלח� דעצרת
, בנו' וא� תתבטל העבודה יצטערו ישראל ויאמרו לא חפ� ה. ט"ה דוחה לא שבת ולא יואינ

". הביאו לפני שתי הלח� בעצרת כדי שיתברכו לכ� פירות האיל�" .)ה טז"ר(ה "וכדאמרינ� בר
ואי אפסילו , ג דאית למא� דאמר אפיית� דוחה שבת דמעשיה� בפני�"ואע. וכ� לח� הפני�

, כי אי אפשר לסדר� אלא בשבת כמו שכתוב בתורה? איכא למעבד בחול מאי, אפי אחריני
 ")משבטל לח� הפני�"יג , תצוה, תנחומא(וכדאמרינ� , ולכ� א� אירע בו פסול יצטערו ישראל

מה . ולכ" נעשה נס בשלשה אלו שלא אירע בה� פסול. שמלח� הפני� ברכה יוצאת לישראל
כגו� התמידי� , סול יש לה� תשלומי�אפילו אירע בה� פ, שאי� כ� בשאר קרבנות צבור

שא� יפסל האחד יקריבו , שהיו לה� תמיד פרי� ואילי� וכבשי� מבוקרי� בלשכה, והמוספי�
 .אחר

כשהיו מתכנסי� בעזרה ברגלי� :] "י"מפרש רש. ["עומדים צפופים ומשתחוים רווחים"
פי השכינה וכשהיו משתחוי� כל, או בשאר ימות השנה עומדי� צפופי� דחוקי� בעמידת�

כדי שלא , אמות' לבקש ולשאול כל אחד כפי צרכיו היה ריוח כל כ" שהיה בי� אחד לאחד ד
ולאו משו� קדושת , וזה נס גדול. י"מפירוש רש". כ" מצאתי באגדה. ישמע אחד תפלת חברו

שא� היו . אלא משו� טובת אבותינו שלא יצטערו בעבודת� ובתפלת�, המקדש לחוד תני לה
והיה , היה שומע תפלתו שמתפלל בלחש, פי� ואזנו של זה סמו" לפה חברומשתחוי� צפו
כל " )לח, א ח"מל(לפי שכל אחד התפלל על צרכיו ועל נגעי לבבו כמו שכתוב . בוש להתפלל

ולהסתיר נגעיו וצרותיו היה נמנע . 'וגו" אשר ידעו� איש נגע לבבו' תפלה כל תחנה וגו
 .�לכ� נעשה נס שהשתחוו רווחי, להתפלל

וכדר" , בתוכו' ומקדש ה, לפי שהיא עיר הקדש. "ולא הזיק נחש ועקרב בירושלים"
ירושלי� " )ב, תהלי� קכה(כי , ונס גדול היה". לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי" )ט, ישעיה יא(

והאי נמי לאו . ולא הזיקו מעול�, והיו נחשי� ועקרבי� הרבה מצויי� בתוכה, "הרי� סביב לה
. אלא משו� טובת אבותינו שעבדו עבודת� בבית המקדש, ת המקו� תני להמשו� קדוש

והיינו לפי שהיו צריכי� כל ישראל לעלות לרגל שלש פעמי� בשנה והיו מביאי� נשיה� וטפ� 
וכ� כל מי שנודר ונודב באר� ובחוצה לאר� היו צריכי� להביא קרבנותיה� למקדש . עמה�

ואילו היו נחשי� , כי� לעלות ולהביא קרבנותיה�וכ� בעלי חטאות ואשמות כול� צרי. 'ה
, היו מתיראי� לעלות לירושלי� לעבוד במקדש ולהתפלל ש�, ועקרבי� מזיקי� בירושלי�



ן  400 ו נ ב ל ן  י   י

היו באי� בשמחה ולב� נכו� בטוח על , עכשיו שנעשה נס שלא הזיקו. והיו מבטלי� מעבודת�
 .הנס

כלומר :] "י"רש רשמפ. ["ולא אמר אדם לחברו צר לי המקום שאלין בירושלים"
ה מפרנס עד שלא "שכל הדרי� בתוכה היה הקב, דחוקה לי שעתי בכא� ואיני יכול להתפרנס

והאי . י"מפירוש רש, "כ" מצאתי באגדה, נצר" אחד מה� לחברו ולצאת מש� להיות מטולטל
וטע� . ה במקדשו"נמי משו� טובת אבותינו שלא יצטערו בעבודת� שעבדו את המקו� ב

וכ� מי שהיו לו . שהיו צריכי� כל ישראל לעלות לירושלי� לאכול ש� מעשרותיה�לפי , הדבר
וכדתנ� , נדרי� ונדבות שלמי� ותודה היה צרי" לעלות ע� אנשי ביתו לאכול ש� זבחי שלמיו

וכ� היו עולי� חסידי� ואנשי מעשה לירושלי� להתבודד ". ונאכלי� בכל העיר" .)זבחי� נה(
ואילו ". 'נעצר לפני ה' וש� וגו" )ח, א כא"שמו(כמו שכתוב , בתורהלהתפלל ולעסוק ' במקדש ה

היו בושי� מחרפת , היה צר לה� המקו� שלא היו יכולי� להתפרנס והיו מצטרכי� זה לזה
עכשיו . והיו נמנעי� מלבוא, ועול דר" אר� היה מבטלת� מעבודת�. בני אד� וממתנותיה�

היו עולי� ש� בשמחה , ס אות� בריוחה מפרנ"שנעשה נס שכל הדרי� בתוכה היה הקב
 . הכי� נראה לי פירושא דמתניתי�. ונפלאותיו אשר יעשה עמה�' ובוטחי� על ישועת ה

פתח במקדש ומסיי� "ופרי" תנא , מייתי לה להא מתניתי� אגב גררא .)כא(ובמסכת יומא 
ג "עוא. כלומר תרתי נסי בתרייתא בירושלי� הוא דהוו לא במקדש עצמו, "?בירושלי�

ומשני בגמרא . מ עיקר הנס בירושלי� היה"מ, י כ� היו עובדי� במקדש בשמחה"דפרישית שע
מעול� לא כבו הגשמי� אש של עצי מערכה ומעול� לא "איכא תרתי אחרנייתא כדתניא 

ועייל , כלומר אי בעית אפיק הנ" תרתי שלא היו במקדש עצמו, "נצחה הרוח את עמוד העש�
והוו , י"ועומר ושתי הלח� ולח� הפני� חשיב בתלתא וכדפירש רש. הנ" תרתי שהיו במקדש

שמעיה שברי כלי חרס ' והתניא ר? ותו ליכא"ופרכינ� עוד . להו עשרה וכדפירשתי לעיל
ונעשו , כלומר דהוי נמי נסי� בבית המקדש, "מוראה ונוצה נבלעי� במקומ�, נבלעי� במקומ�

ה צחנת� ויצטערו הכהני� והע� הבאי� לאבותינו כדי שלא תהיינה אשפתות בעזרה ותעל
כלומר . עייל הנ" וחשוב עומר ושתי הלח� ולח� הפני� בחדא, ומשנינ�. לעבוד הש� במקדשו

כי שלשה אלה שלא , כ יהיו רק עשרה"ואעפ, א� תחפו� תמנה דברי� אלו במספר הנסי�
א נמי נס דלח� ומשני איכ? כ בלועי� נמי חדא הוא"ופרכינ� א. נמצא בה� פסול כחדא נחשבי�
והאי נמי נס לאבותינו שלא יצטערו הכהני� לאכול לח� יש� , הפני� שכסדורו כ� סלוקו ח�

והוו להו , ונס דלח� הפני� חד, ובלועי� חד, והוו ליה פסולי� חד. ויבש של שמונה ימי�
' ואמר ר, לוי מסורת בידינו מקו� ארו� אינו מ� המדה' והאמר ר? ופרכינ� ותו ליכא. עשרה

ומשנינ� נסי� דמבראי קא . והוו להו טפי מעשרה, בנאי אמר שמואל כרובי� בנס היו עומדי�
אבל נסי� דקדש קדשי� , כלומר הנסי� שהיו בעזרה קחשיב, נסי� דמגואי לא קחשיב, חשיב

ואילו . אלא קדושת המקו� גר� כ�, וטעמא כדפרישית דלא הוו נסי� לאבותינו. לא קחשיב
מה שאי� כ� נסי� דמבראי דקחשיב כול� , י� לא היו אבותינו מצטערי�לא היו הנסי� הפנימי

י דעומר ושתי הלח� ולח� "מיהו פירש. ולא סגי בלאו הכי, לטובת אבותינו שלא יצטערו
עיקר כסת� , ג דלמסקנא עייל בלועי� ולח� הפני�"ואע. הפני� בתלתא קחשיב יפה פירש

, וסוגיא דתלמודא בשקלא וטריא אזלא, הפני�דלא מנה בלועי� ולח� ] בפרקי אבות[מתניתי� 
לפי שבלא נס היה אפשר ליעשות שלא . ואי� נסי� אלו דומי� לנסי� המפורשי� במשנתנו

יצטערו א� היו חופרי� בור עמוק בעזרה להשלי" ש� שברי כלי חרס ומוראה ונוצה ולגונז� 
, ח� אינו לצור" גדולוכ� נס לח� הפני� שהיה . לא הוי צער אשפתות וריח רע לבא ש�, ש�

הצנועי� היו מושכי� " .)יומא לט(וכדאמרינ� , והגיע לכל אחד כפול, כי נתחלק לכהני� הרבה
אבל כל הנסי� שנמנו במשנתנו היו ? ומה בכ" לאכול לח� יש� כזית או כביצה. ממנו" ידיה�

א כבו ל"והוא הדי� הנ" תרי השנויי� בברייתא . לצור" גדול וכדפרשינ� בכל חד מנייהו
ואפיק , ובודאי תנא ושייר. וכדפירשתי לעיל, נמי לצור" גדול היו" ולא נצחה הרוח, הגשמי�

, ]אלא בירושלי�, בלבד[דלא הוו במקדש עצמו , "ולא אמר אד� צר לי, לא הזיק נחש ועקרב"
פתח במקדש וסיי� "ומהאי טעמא משני בגמרא אקושיא ד. ועייל בדוכתייהו הנ" תרתי
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, "איכא הני תרתי דבלועי�"ולא משני , א הני דלא כבו גשמי� ולא נצחה הרוחאיכ" בירושלי�
. לא תרתי דבלועי�, כ להביא שני� אלו שהיו נסי� גדולי� לאבותינו"משו� דסברת הגמרא ג

ולהורות שכל , "א� תמצא לומר"וכדר" , וכולהו קושיא אחרינא שקלא וטריא דגמרא הוא
וכדפירשתי לעיל גבי עשרה , ובלועי� לחד, פסולי� לחדותחשוב . הנסי� תוכל לכלול בעשרה

 .כ" נראה בעיני. נסי� שנעשו לאבותינו במצרי�
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  משנה ו 

ָמׂשֹות ְ ין ַהׁשּ ת ּבֵ ּבָ ָרה ְדָבִרים ִנְבְראּו ְבֶעֶרב ׂשַ י ָהָאֶרץ, ְוֵאּלו ֵהן, ֲעׂשָ ּוִפי , ּפִ
ֵאר ת, ּוִפי ָהָאתֹון, ַהּבְ ׂשֶ ן, ְוַהּקֶ ה, ְוַהּמָ ּטֶ ִמיר, ְוַהּמַ ָ ָתב, ְוַהׁשּ ב, ְוַהּכְ ְכּתָ , ְוַהּמִ
יִקין, ְוֵיׂש אֹוְמִרים. ְוַהּלּוחֹות זִּ ה, ַאף ַהּמַ ל מׂשֶ ל ַאְבָרָהם , וְקבּוָרתֹו ׂשֶ ְוֵאילֹו ׂשֶ

  :ַאף ְצָבת ִבְצָבת ֲעׂשּוָיה, ְוֵיׂש אֹוְמִרים. ָאִבינוּ 

דברי� ששנה במשניות " עשרה" "העשר] "שאר[מייתי לה הכא אגב אינ" . "עשרה דברים"
, ג דכפי סדר הזמני� הוי ליה למיתניה בתר בעשרה מאמרות נברא העול�"ואע, הראשונות

היינו ? וכיו� דכלהו מתניתי� על סדר זמניה� אתמר מאי טעמא שבק ה" למיתניה באחרונה
י� והדר תני שהנס. משו� דבעי למיתני ברישא הטובות והפורענויות שכול� עשרה עשרה

תני נמי עשרה דברי� שנבראו , וכיו� דתני עשרה נסי� שבמקדש. כ עשרה"התדירי� במקדש ג
  .כ צור" קודש וכדבעינ� למימר"בעול� ויש בה� ג

 נסי� שהוכנו בששת ימי בראשית

? ל נתקשו למה נבראו אלו בערב שבת בי� השמשות"מפרשי המסכתא ז. "עשרה דברים"
התמה על עצמ" אי" אפשר שאתונו של בלע� היה נברא , ועוד א� תאמר שנבראו ממש

וכ� לדעת האומר א� ! ד מאות שנה"ויש בי� הזמ� ההוא לבלע� יותר מכ, מששת ימי בראשית
ד בברייתא "ויותר יקשה למ. פי� שנהתאמר שהיה יותר מב� אל, ה"אילו של אברה� אבינו ע

במדבר (ואילו נברא מאז ע� שקדיו ופרחיו אי" אמרה תורה . א� מטה של אהר� שקדיו ופרחיו

ויהי ממחרת " )כג, במדבר יז(ובמעשה כתיב ', וגו" והיה האיש אשר אבחר בו מטהו יפרח" )כ, יז
היה מלא שקדי� ופרחי� מששת א� כבר . 'וגו" והנה פרח מטה אהר� לבית לוי ויוצא פרח' וגו

וצרי" אתה לומר . ולמה סרה תלונות בני ישראל א� לא פרח המטה לעיניה�, ימי בראשית
אלא שברא בכח הדברי� שיוציאו דברי� אלו , דמתניתי� אינה בריאה ממש" נבראו"ד

ה על דר" "כל הנסי� שנעשו כול� ברא הקב? כ מאי שנא הני עשרה דמשנתנו"וא, בזמניה�
תנאי , לתנאו, "וישב הי� לפנות בקר לאיתנו" )ר פרשה ה"ב(וכדדרשינ� , ששת ימי בראשיתזה מ

וכ� כל , "ויעמוד השמש ליהושע, ה ע� מעשה בראשית שיקרע הי� לישראל"התנה הקב
ל פירש דאתי ללמדנו שאי� חידוש רצו� "� ז"והרמב. כי מאז ברא הכח שיהיה כ� בזמנו. הנסי�

ה� מנהגי� , מאז מקד� ש� בטבעי הדברי� שיהיה מה� מה שיהיהאלא , בכל עת' אצלו ית
ולכ� שנה שבערב שבת בי� השמשות ברא בטבע האר� פה לבלוע . ה� מנהגי� נסיי�, טבעיי�

והוא הדי� לכל הנפלאות שנבראו , ולאתו� שידבר וכ� כול�, ולבאר שיוציא מי�, עדת קרח
ושאר , שנבראו בערב שבת בי� השמשותולא נקט הני עשרה אלא לפי שנתיחדו מכול� . מאז

ברא בטבעיה� , על דר" משל כשנבדלו המי� ביו� שני. הנפלאות נבראו כל אחד ביומו
�ברא , וכשברא המאורות ביו� הרביעי. ומי הירד� ליהושע ולאלישע, שיבקעו מי י� סו

הנביא והוסי� לומר בספרו ש. וכ� כול�, בטבע� שיעמדו בזמ� פלוני כשידבר אליה� יהושע
וכבר הקשו . ויודיעהו לבני אד�, כמו שהוש� בו מתחלה, הרגע שבו יגלה הפלא' יקבל מאת ה

שאל ל" " )יא, ז(ומישעיה שאמר לאחז , "?למתי אעתיר" )ה, שמות ז(עליו מדברי משה שאמר 
ואולי ישאל דבר לא נברא בטבעי ". אלוהי" העמק שאלה או הגבה למעלה' אות מע� ה

והרב . )מ(לו, שופטי� ו(וכ� גדעו� ששאל אות הגזה על שתי פני� ? בראשית הדברי� מששת ימי
ל הארי" ואמר שלא היה "י אברבנאל ז"ג� הרב ר. ל כתב על זה דברי�"ט ז"בעל תוספות יו

. אלא נעשי� כול� לשעת�, דעת חכמי� שנטבעו הנסי� מששת ימי בראשית בטבע הבריאה
אלא , אינו שברא הנסי� במעשה בראשית, "תתנאי� התנה ע� מעשה בראשי"ומה שאמרו 

, למדנו שהיה גלוי וידוע לפניו שיבואו ימי� שישנה בה� סדרי בראשית ויעשה נסי� ונפלאות
כ "ולכול� יקשה מה נשתנו א. ועל תנאי� אלו ברא שמי� ואר�. וכל זה ראה וצפה מראשית

בערב שבת בי�  למה נבראו אלו לבד�? עשרה דברי� השנויי� במשנתנו מכל הנפלאות
ועל דר" הפשט לא ראיתי על זה דבר למפרשי ? ולא ברא כל אחד מה� ביומו, השמשות
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דתלתא קמייתי , ג� צרי" טע� דלא נקט להני עשרה דברי� כסדר זמניה�. ל"המסכתא ז
והנני . והקשת היה בימי נח והוי ליה לאקדמיה ברישא. לאחר שיצאו ישראל ממצרי� היו

  .דעתי בפשט דברי משנתנו וביישוב הקושיות הללוכותב המעט שעלה על 

 ה"אי� שינוי רצו� אצל הקב

, פ שהדבר כ� הוא"שאע, יראה לי שלא נשנית משנתנו להודיע שאי� שינוי רצו� לפניו יתבר"
אי� שינוי טבע מעשה בראשית ומעשה הנפלאות , "לא שניתי' אני ה" )ו, מלאכי ג(וכדכתיב 
ש� אמרנו כי השינוי הגמור הוא המשנה , "ג� נעול"הזה בספרנו וכבר יסדנו היסוד . בכלל זה

מבלי שהתחדש עני� , או להיפ", על דר" משל היו� אוהב דבר ומחר ישנאהו, מרצו� לרצו�
וזהו . ומבלי שהתחדש עני� בדבר השנאוי שבעבורו יאהבהו, בדבר האהוב שבעבורו ישנאהו

ההרכבה וקצר הבינה ובעל היצרי� מסוג הפחיתיות הנתלי� באד� בעבור היותו חלוש 
, ופע� רוח עולה במדה שכנגדה ומושל עליו, פע� רוח עולה במדה זו ומושל עליו. ההפוכי�

ואלה . ומכל אלה באי� השנויי�, "מאד מאד הוי שפל רוח"בבבא  )ד, אבות(וכמו שבארנו 
נטיה צפונה רק מ, שא� החלי� אהבה בשנאה או להיפ" בלי סבה כלל, השנויי� ה� פחיתויות

וא� . ואות שהוא חסר לב ורוחו מושלת עליו, הרי זה סכלות גמורה, המושלת לפי שעה
, על דר" משל היו� ראה אד� פועל פעולות נכבדות והחל לאהבו, החליפה בעבור סבה וטע�

ומעשיו הטובי� ה� חנ� ומרע לרמות את , כ ראה או שמע כי הוא איש רע מעללי�"ואח
שטעה ולא הבי� עני� האיש , הרי סיבת השינוי מקוצר רוח בינה, שונאונהפ" לו ל, הבריות

או בעבור , ועל דר" זה תמצא כל השנויי� כאלה באד� בעבור מדותיו המושלות עליו. ההוא
או ישמע . ומחר יבי� טעותו מדר" השכל, היו� מתבונ� על דר" כ". חסרו� ידיעה וקוצר שכלו

ולכ� , אמש] מנוקדת שבא' י[לא ידעה , י� על אמתובינתי� הצעה חדשה הצריכה להבנת הענ
וחלילה , וכל מיני השינויי� האלה לא תמצאנה בדברי� האלהיי�. מתבונ� עתה על דר" אחרת

או , ועתה אוהב כסילי�, אי� לומר מקוד� היה אוהב צדיקי�. אחת מאלה' חלילה לייחס לו ית
ידיעה חדשה ' וכ� המיחס לו יתב. לוהמי שחושב כ� בזדו� הוא מכת המיני� מכחישי א. להיפ"

שהוא , הרי הוא מכת המחרפי�, או שישנה במעשיו בעבור הזמני� ומקריה�, לא ידעה מקד�
ויודע כל המקרי� , "מגיד מראשית אחרית" )י, ישעיה מו(ה "הוא ב, ה יודע הכל ומבי� הכל"ב

"] ג� נעול["ל "בספרנו הנ ולכ� אמרנו". הכל צפוי"בבבא  )ג, אבות(וכמו שבארנו , טר� תהיינה
שעשה , ה"ב' שבהיות דרכי החכמה כול� דרכי ה. אחת ולא תשתנה לעד] היא[החכמה 

הנה כול� , וקבע לכל העולמי� מעשי� וחקי� בחכמתו, עליוני� ותחתוני� במדת החכמה
  . 'וגו" לעול� תעמוד' עצת ה" )יא, תהלי� לג(וכאמרו , עומדי� לעד

ורע , וזהו טוב לעומת טוב, ת המקבלי� כפי ארחות החכמהואול� תשתנה החכמה לעומ
ותמורות החכמה תראינה ביותר . ואלה הדרכי� והארחות קבועות לעד לעול�. לעומת רע

שנבראו כל המעשי� תחת השמש להיות , "בחכמה יסד אר�' ה" )יט, משלי ג(כי , בעול� הזה
חביבי� "ועל זה שנה . )'סו� פרק ג ,אבות(ובארנוהו במשניותיו של רבי עקיבא , בעלי תמורות

כי ראה בחכמתו העליונה לברוא עולמו על , "ישראל שנת� לה� כלי חמדה שבו נברא העול�
. ואילו חפ� היה בורא אותו על דר" אחר. ולקבוע בכל דבר טבע קיי� שינהג בו, דר" שבראו

שור הול" על ותחת שה. היו עומדי� וחמי�, ותחת שהמי� בטבעיה� נוזלי� ולחי� וקרי�
ותבי� מזה שהמעשי� כול� ביד . וכ� כל כיוצא בזה, ארבע היה הול" על שתי� או על שמונה

אלא שלא ישתנו רק . וכ" נבראו מתחלה, וברצותו יחלי� וישנה ויעשה כאשר יחפו�, ה�' ה
על דר" משל מדר" החכמה . ולא יקרה כזה רק לפרקי� ולעתי� רחוקי�, כפי ארחות החכמה

ודורו ', בשיעור ידוע לפניו ית' עול� צדיק גמור כובש יצרו מאד בעבור אהבת הכשימצא ב
, ויפתוהו ללכת את� ולא ישמע אליה�, רשעי� גמורי� עושי� כל התועבות ביד רמה

והטובי� , ויאמרו בלב� ידינו רמה, ובאחרית ישנאוהו שנאה גדולה ויתנכלו אליו להמיתו
אז . לתועי� בינה' ויהיה הדור מוכשר שילמד בו ה ,שבדור באבד� הצדיק הזה ירפו ידיה�

והנה בהקב� כל . אחד מנפלאותיו להציל הצדיק הזה מיד גוי עז פני� על דר" הפלא' יעשה ה
והמדה הזאת תעמוד לעד ולא . התנאי� הללו תשתנה הטבע כפי ארח החכמה שגזרה כ�
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יעשה למענו אחד מ� , �שבכל זמ� שימצא איש צדיק שיקובצו בו התנאי� האלה כול, תשתנה
ועל התנאי� הללו . וכ� יקרה לאומה שלימה נפלאות מטוב ועד רע הכל בחכמה. הנפלאות

 . נבנה העול�

ה לא נשאר כי א� זרע אברה� מקבלי התורה שיעשה "ב' אלא שכאשר רחקו בני האד� מ� ה
וקבל שכר ה "עד שבא אברה� אבינו ע"בבבא  )ה, אבות(כדפרישית , עמה� נפלאות לטובה' ה

שהיא קדש וכל , ולא ייעשו כי א� לשומרי התורה, כי הנפלאות ה� דרכי הקדש, "כול�
' כ אור הנבואה ורוח הקדש ושכינת ה"ולכ� בכלל הנפלאות ג. מצותיה למעלה מדרכי הטבע

כי א� , ולא בכל העתי� והזמני�, שכל אלו ה� לבד לזרע ישראל שומרי תורה, בישראל
כי , ולא נזכר מאלו דבר במעשה ששת הימי�. 'כפי ארחות חכמתו יתבדורות המוכנות לה� 

אתה ', אלהי� בקדש דרכ" וגו" )יד, תהלי� עד(וכאמרו , וה� דרכי הקדש, ה� מתעלי� עליה�
ולכ� עול� הבא שהוא כולו פלא למעלה , וה� כנגד יו� השבת שהוא קדש". האל עושה פלא

ויבר" אלהי� " )ג, בראשית ב(ועל כ� כתוב ". לו שבתיו� שכ" )סו� מסכת תמיד(קראוהו , מ� הטבע
ובדי� הוא שלא צוה השבת אלא לישראל שזכו לתורה ". את יו� השביעי ויקדש אותו

ותבי� שכל נס ונס שנעשה לאבותינו כול� היו על דרכי� ידועי� . שה� זה כנגד זה, ולנפלאות
אלהי� הבי� דרכה " )כג, איוב כח(ר עליו נאמ, כי הוא לבדו אדו� החכמה כולה, ה"לפני המקו� ב

פ שבארחות חכמתו הכי� במעשה שמי� ואר� "אע, וכ� לעני� הרעה". והוא ידע את מקומה
שה� כול� בדר" הטבע , כמו חרב ורעב ודבר וד� וכיוצא, תמורת רבות להעניש בה� הרשעי�

מדר" , ומרשיעי� נגד שיקול דעת�, הנה בהיות פושעי� גדולי� המנאצי� ביד רמה, הנהוג
כמו המבול ואש וגפרית שירד על סדו� , להעניש� להיפ" מדר" הטבע )היא( החכמה

 . ומכות מצרי� וכל תחלואיה, וחברותיה

 ע� מעשי בראשית'' תנאי התנה ה

אבל אי� אנו , וסדר הדורות והזמני� הנכוני� לעשות בה� הנפלאות ג� ה� קבועי� בחכמה
ועל . מלב כל חי )ת(סוד החכמה נשגב כי, ואי� בדעתנו לעמוד עליה�, מביני� פרטי הדברי�

דר" זה תפרש כל הנסי� והנפלאות המפורשי� בתורה ובנביאי� והנזכרי� בדברי חכמי 
שרמזנו למעלה תנאי התנה  )ר פרשה ה"ב(וה� ה� המפורשי� במדרש חכמי� . המשנה והתלמוד

. בראשיתולא ע� הי� בלבד אלא ע� כל מה שנברא בששת ימי . ע� הי� שיקרע לפני ישראל
והעורבי� . .)ז ד� כה"ע(והשתתקו לפני משה , ופסקו ממהלכ�, שמש וירח עמדו לפני יהושע

והאור לא שר� לחנניה וחבריו , )ד, א יז"מל(קבלו טבע שני לכלכל את אליהו , האכזריי� בטבע�
והשמי� נפתחו , )כג, דניאל ו(והאריות הטורפות בטבע� לא הזיקו לדניאל , )כה, דניאל ג(

וכהנהו . וכ� שאר הנסי� כול�, )יא, יונה ב(והדג הקיא את יונה נגד טבעו , )א, א(חזקאל לי
שקבלו , "ולא נצחה הרוח את עמוד העש�, לא כבו גשמי� אש של עצי מערכה"דתנינ� לעיל 

ולא נראה זבוב בבית , שלא הסריח בשר קדש מעול�"וכ� , כול� טבע שני בארח חכמה
ואי� הפירוש . ועליה� אמרו שהתנה תנאי� ע� מעשה בראשית .וכל כיוצא בזה" המטבחי�

וכדכתיב , אלא כדאמרינ� בעלמא שכל הדברי� ניתנו על תנאי, ל"כמו שחשבו המפרשי� ז
ונתתי גשמיכ� בעת� , א� בחקותי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשית� אות�" )ד( ג, ויקרא כו(

ל הדברי� הנוהגי� בטבע ניתנו על הרי שכ. 'וגו" ונתנה האר� יבולה וע� השדה ית� פריו
שא� יסורו מדר" , ומכלל ה� אתה שומע לאו. ומשפטיו' א� ישמרו בני אד� תורת ה, תנאי

למה נאמר יו� הששי  .)ז ג"ע(ואמרינ� . וכ� כול�" ועצר את השמי� ולא יהיה מטר"אז , התורה
אל את התורה א� יקבלו ישר, ה ע� מעשה בראשית"ללמד" שתנאי התנה הקב? א"ה] אות[ב

" הכל נתו� בערבו�" )ג, אבות(עקיבא ' ועל כ" שנה ר. וא� לאו יחזור עול� לתהו ובהו, מוטב
כי , שהוכ� זה לעומת זה, וה� ה� תנאי� גמורי� כפי דרכי החכמה. וכמו שפירשנו למעלה

וכמו שהדברי� הטבעיי� הנהוגי� תמיד נתוני� ". על שלשה דברי� העול� עומד" ")א, אבות(
ר פרשה "ב(יונת� ' ר אלעזר ור"ירמיה ב' אשמועינ� ר, רבו� ועל תנאי לעומת מעשה בני אד�בע

פ שמדר" החכמה "ואע. שכמו כ� השתנות הטבעיי� לטוב ולרע נתוני� בערבו� ועל תנאי )ה
אי� זה אלא בתנאי א� אי� הקרב אליה חכ� וצדיק בשיעור , שהאש תשרו� כל הקרב אליה
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ועל אלו . וכ� כול�, וכ� המי�, וכ� האריות, אל ועזריה לא תשרו�אבל לחנניה מיש. ידוע
, משלי ג(כי , דפשיטא הוא שנבראו בששת ימי בראשית, וכיוצא בה� לא שנה תנא דיד� משנתו

והנסי� והטבעיי� דומי� זה לזה והולכי� על , על פי תנאיה ודרכיה" בחכמה יסד אר�' ה" )יט
  . הא כדאיתא והא כדאיתא, דר" אחד

 נסי� של בי� השמשות לשאר נסי� שבעול�' השינוי שיש בי� י

והיינו . ונבדלי� מכל שאר הנפלאות, אבל עשרה דברי� ששנה במשנתו עני� אחר יש בה�
אלא יש בכל אחד , שאי� באחד מה� נס שנשתנה הנברא מטבעו וקבל לפי שעה טבע שני

וקבלו אבותינו . ת השמשואי� כדוגמתו עוד תח, חדשה שלא היה קוד� לו כלל" בריאה"
אי� צרי" לומר . נברא בששת ימי בראשית, הקדושי� שכל מה שהיה ושכל מה שעתיד להיות

אלא , וידע שיבוא זמ� שיצטר" דבר מ� הדברי�, כי צפה והביט עד סו� כל הדורות מראשית
, קהלת א(וכ� אמר שלמה ברוח הקדש . לא הניח דבר, ג� תיק� הכל בחכמתו העליונה מראשית

כלומר אחר מעשה בראשית אינו מחדש דבר חדש לא היה ". ואי� כל חדש תחת השמש" )ט
ומתגלה לעתי� ידועי� , אלא שהיה נעל� מבני אד�, אלא הכל נעשה מראשית, לעולמי�
נמצא היתה , שא� תאמר שצרי" לברוא חדשה לצור" שעה, והסברא נותנת כ�. ה"ב' בגזרת ה

, בראשית ב(שהכתוב אומר , וחלילה לומר כ�? ר אותו הדברשהרי חס, הבריאה הראשונה חסרה

להורות שנשלמה המלאכה כולה לא חסר , "ויכל אלהי� ביו� השביעי מלאכתו אשר עשה" )ב
ותכל כל עבודת משכ� אהל " )לב, שמות לט(וכדר" , דבר מכל מה שעלה במחשבה להבראות

כי כאשר השמי� החדשי� והאר� " )כב, ישעיה סו(ל בפסוק "וראיה מה שאמרו חכמי� ז". מועד
הא למדת שאפילו השמי� והאר� העתידי� , "החדשה אשר אני עושה עומדי� לפני תמיד

ולפי שראה התנא שעשרה דברי� הללו שמנה . להבראות כבר נבראו מששת ימי בראשית
הוצר" ללמדנו שכבר , חדשה" בריאה"לפי שיש בכל אחד , נשתנו מכל שאר הנסי� והנפלאות

  .לא שנבראו לשעת�, שנבראו בערב שבת בי� השמשות, לעולמי� היו

כ צרי" אתה לומר "דא, לאו למימרא שנבראו ממש. "נבראו ערב שבת בין השמשות"
ועוד מקלו של , ה"וכ� למא� דאמר אילו של אברה� אבינו ע, שהאתו� חי יותר מאלפי� שנה

בברואי� בעליוני�  אלא שהאציל אז כח? אהר� ששנינו בברייתא מאי איכא למימר
הכי� השמי� בתכונה שיוכלו , על דר" משל. שיחול עליה� הפלא בשעת� ובזמנ�, ובתחתוני�

הכי� באתו� הנברא מששת ימי בראשית כח לבטא , להמטיר מ� כשיצאו ישראל ממצרי�
הכי� באר� פה מששת ימי בראשית שתוכל , הדיבור בשפתיו כשיבוא זמ� שיהיה גזרה שידבר

וכ� באבני� שיתהוו , וכ� בענ� שיתהוה בו הקשת, וכ� בבאר, תו� בשעת הגזרהלפתוח ולס
והיינו . וכ� בבעלי חיי� השמיר, וכ� בצמחי� שיתהוה המטה, וכ� בכתב ובמכתב, הלוחות

נופל על " בריאה"דכל לשו� , א הקפר"של ר )ד, אבות(כדפרישית לעיל במשנתו , ממש" בריאה"
וכל העשרה הללו . ונופל על כל הדברי� המושגי� לחוש, ורותכלל הענייני� שבה� תחולנה הצ

למה הדבר דומה לולד . ובשעת� יצאו מ� הכח אל הפועל והתהוו ויהיו לנס, היו מושגי� לחוש
הא� תחשוב שלא נברא בו פה לדבר אלא . שנולד שאינו מדבר עד מלאת לו שנה או שנתי�

יוצא לפועל רק בבוא הזמ� הקצוב לזה  ואינו, אלא נברא בו מרח� אמו? אחר מלאת לו שנה
ויצאו לפועל , וכ� אלו הדברי� נבראו מששת ימי בראשית בערב שבת בי� השמשות. ביצירה

וזה , "דור הול" ודור בא" )ד, קהלת א(. לכל הילודי�? ולמה הדבר דומה עוד. כל אחד בזמנו
דשות כי האד� נברא א" אי� זה ח? ותאמר אי� כל חדש תחת השמש, הנולד לא היה לעולמי�

והנולד לאחר דורות רבות , ובכחו היו כל תולדותיו עד היו� האחרו�, בששת ימי בראשית
וכ� כח עשרה דברי� . יצדק לומר עליו שנברא בששת ימי בראשית ובשעתו יצא לאויר העול�

ויצאו לאויר העול� , כבר נית� בנבראי� למיניה� ערב שבת בי� השמשות, השנויי� במשנתנו
, שכבר נבראו מאז, וכ� אתה צרי" לומר בשמי� ובאר� העתידי� להיות. שעת� ובזמניה�ב

 . ה יצאו להויה גמורה ולעיני כל"ובהגיע הזמ� הגזור לפני המקו� ב

לפי שאלו העשרה מיוחדי� מכל מעשה , מיהו טעמא שנבראו ערב שבת בי� השמשות
ולכ� ה� משמשי� , דפירשתי לעילוכ, שכול� נבראו לעמוד על מתכנת הטבע הנהוג, בראשית
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הדשאי� וכל , תבל וימי� ונחלי�, כמו השמי� והמאורות, תמיד בעול� לצדיקי� ולרשעי�
שלכל פרט ופרט יש מנהג קבוע וארח . והתניני� והעו� והחיה והבהמה והרמש והאד�, ע�

ויי� אבל עשרה דברי� השנ. לא יסורו ממנהג� בי� לתשמישי קדש בי� לתשמישי חול, קבוע
אלא כל אחד מה� נברא לקדש שמו הגדול יתבר" , במשנתנו לא נבראו לתשמיש חול כלל

ולכ� לא נבראו . וכדבעינ� למימר, ולפרס� קדושת תורתו ומשפטיו אשר צוה לישראל, בעולמו
ופי האתו� ביו� , ד משל פי האר� ביו� ראשו� כשנברא האר�"ע. ע� מיניה� בימי בראשית

שהרי אינ� דומי� למיניה� שנבראו בדר" הטבע , וכ� כול�, י החיי�החמישי כשנבראו בעל
וכ� אינ� דומי� לשאר הנפלאות . ואלו לא נבראו רק להיות לאות ולמופת', בארח חכמתו ית

. שבכול� אי� בה� רק תנאי לא בריאה פרטית, וכדפירשתי לעיל, שהתנה בששת ימי בראשית
כ טבע להיות "באותו העת קבלו ג, וזלי�על דר" משל כשברא הימי� להיות בטבעיה� נ

, ה"וכדאמרינ� לעיל שמתכונת הנבראי� טבעיה� ומנהג� ה� ביד יוצר בראשית ב, עומדי�
מה שאי� כ� אלו העשרה שיש בכל . ולא יפלא ממנו דבר, ועושה בה� כחפצו דבר והיפוכו

לפי שנבדלה , עליה� שנה שנבראו ערב שבת בי� השמשות, גמורה ומיוחדת" בריאה"אחד מה� 
 . בריאת� מכל חבריה�

 ברכה וקדושה של שבת ה� אור השכל והדעת

וביו� השביעי כלה כל , את השמי� ואת האר� וכל צבא�' ודע כי בששת ימי� עשה ה
והברכה ". ויבר" אלהי� את יו� השביעי ויקדש אותו" )ג, בראשית ב(וכתוב בתורה , מלאכתו

ההצלחות העליונות הנשגבי� לאי� חקר מכל מה  וקדושה ה� תוספת אור דעה והשכל וכל
ואלו ה� . וכמו שאמרנו למעלה, כמו הנבואה ורוח הקודש וכיוצא, שנברא בששת הימי�

שבמת� תורה ] לכ"[וראיה . נפלאות יותר גדולות מ� נפלאות המ� והמטה והמכתב והלוחות
וישראל , "אתה ויחי השמע ע� קול אלהי� מדבר מתו" האש כאשר שמעת" )לג, דברי� ד(נאמר 
מכלל דמקמי הכי היה ". היו� הזה ראינו כי ידבר אלהי� את האד� וחי" )כא, דברי� ה(אמרו 

אלא שאי� אלו בכלל הדברי� שה� תחת . קשה בעיניה� להאמי� שידבר אלהי� את האד�
ועליה�  , כי ה� למעלה משמי מרומי�". ואי� כל חדש תחת השמש"ועליה� לא נאמר , השמש

ולמטה מה� עשרה . ולכ� לא הזכיר התנא מכל אלו דבר. סגולת יו� השבת הגדול והקדוש רומז
שכל אחד מאלו , פ שאינ� דומי� לשאר הנבראי� וכדפירשתי"שאע, נסי� השנויי� במשנתנו

מכל מקו� . ה ועל תורתו הקדושה"להורות על קדושת היוצר ב, העשרה נברא לתשמיש קדש
לא על ". בריאה"ויצדק עליה� לשו� , והיו נראי� לעי� כי נבראו, ה� כול� תחת השמש

ולפי שה� למטה מסגולת נפלאות יו� . הנפלאות העליונות הנשגבות מכל אשר תחת השמש
אחר כל , "נבראו ערב שבת בי� השמשות"יפה שנה ש, ולמעלה מכל הנבראי� לפניה�, השבת

כ תחת "וכ� אמת שנבראו ג. ובי� השמשות עדיי� יו�. וקוד� כניסת יו� השבת, הנבראי�
וע� כל זה נבראו בעת שמוסיפי� מחול על הקדש שהוא בי� , השמש כמו הראשוני�

לפי שלא , יש בה� מסגולת יו� השבת, פ שה� נבראי� תחת השמש"להורות שאע, השמשות
כמו הסגולות העליונות . רק לאות ולמופת על מלכותו יתבר" ועל תורתו, נבראו לתשמיש חול

. יה� השבת שה� כול� קדש קדשי� ואי� לה� קשר ע� הדברי� שתחת השמששרומז על
ולהודיע בכל אחד שהוא בריאה , כי עתה נבוא לפרש דברי משנתנו, בי� וחקור בדברינו]ת[

ולא כפי סדר , וכ� יתבאר טע� הסדר שה� סדורי� כ" במשנתנו. ושאיננו לתשמיש חול, גמורה
  .זמניה�

אותו פתח נברא באר� באותו מקו� , צתה את פיה בימי קרחשפ] "י"פירש רש. ["פי הארץ"
ואני מוסי� . י"מפירוש רש, "מששת ימי בראשית אלא שמכוסה הפתח מלמעלה עד אותו זמ�

שבעת הרעש , כי כדוגמתה נברא בטבע האר�, שפתיחת האר� לבד איננו בריאה, על דבריו
א פי האר� שהיתה פה גמור אל. והעומדי� ש� יורדי� למטה, נעשי� פתחי� ובקעי� באר�

כמו כ� ברא פה לאר� , כמו שנברא פה לאד� לפתוח ולבלוע ולסתו� פיו אחר שבלע, לאר�
כי . אי� כדוגמתו בעול�, וזה פלא והפלא. לפתוח ולבלוע עדת קרח ולסתו� פיה אחר הבליעה

ה ואחרי שנבקעת נשארת הבקיע, איננו אלא בקיעה במדה ידועה, האר� הנפתחת בעת הרעש
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כ "ואח, היתה בצורה ידועה שבלעת�, שנפתח בימי קרח" פי האר�"ואי� כ� . פתוחה לעול�
והפה הזה נברא באר� ערב . כי לא נשאר רוש� מ� הפתיחה, נסתמה ולא נודע מקומה איה

. ולא יצא לפועל עד ימי קרח, כי הטביע בה כח לפתוח ולבלוע ולסתו�, שבת בי� השמשות
א� ', שלחני וגו' ויאמר משה בזאת תדעו� כי ה" )ל(כח, במדבר טז(וכ� מפורש בתורה שנאמר 

' וא� בריאה יברא ה, שלחני' כמות כל אד� ימותו� אלה ופקודת כל האד� יפקד עליה� לא ה
וידעת� כי נאצו , ופצתה האדמה את פיה ובלעה אות� ואת כל אשר לה� וירדו חיי� שאולה

י תחלואי� "ע, נשי� האלה כמות כל אד�א� ימותו הא: פירוש". 'האנשי� האלה את ה
על דר" משל , או שיפקד עליה� להמית� בדר" פלא שנודע כמוהו, וכיוצא הנודעי� בטבע

לא יבורר ממנו כי , או ימטיר עליה� אש וגפרית מ� השמי� וכיוצא, שיביא עליה� מבול מי�
חומר ביד היוצר וכדפירשתי לעיל שהטבע כ, כי אי� בנפלאות כאלה בריאה חדשה. שלחני' ה

? ומה היא, לא נודעת תחת השמש מקד�', אבל א� בריאה חדשה יברא ה. ה"ב' בעיני ה
". הבל יפצה פיהו" )טז, איוב לה(, "אשר פצו שפתי" )יד, תהלי� סו(כמו , "ופצתה האדמה את פיה"

וכ� יברא באר� צורת פה לפתוח ולבלוע הרשעי� , כ סותמו"כאד� הפוצה פיו ובולע ואח
 )לג(לב, במדבר טז(ובמעשה נאמר . 'אז תדעו במופת כי נאצו האנשי� האלה את ה, ותמוולס

וירדו ה� וכל אשר לה� חיי� שאולה ותכס עליה� ', ותפתח האר� את פיה ותבלע אות� וגו"
כ" , פירוש שהאר� פתחה פיה כאד� הפותח פיו לבלוע". ויאבדו מתו" הקהל' האר� וגו

כ "ואח, כ חיי� שאולה למטה"ירדו אח, ואחרי שנבלעו לעיני כל ישראל. בלעת� בתו" פיה
כי אחרי הירידה והסתימה לא נראו , ונאבדו מתו" הקהל, פיה כסתה עליה� האר� כי סתמה

הא למדת שנבדל . ואי� כ� בעת הרעש שהנופל בתו" הבקעי� וימות יעלוהו ויקברוהו. עוד
כי נברא פה ממש לאר� בצורה ידועה , הפלא הזה משאר הנפלאות שהיתה בו בריאה חדשה

וא� בריאה " )ל, במדבר טז(הכתוב  ואל יקשה עלי" לשו�. ובעלת כח לפתוח ולבלוע ולסתו�
שמות (כמו , משמש במקו� עבר" יברא"האי ? דמשמע שהתפלל על בריאת הפה', וגו" 'יברא ה

, כי על זמ� הבריאה דיבר כשגזר לברוא אותו". אז יבנה שלמה" )ז, א יא"מל(, "אז ישיר" )א, טו
, י� גדולי� כמותכ�פה לאר� לבלוע רשע' א� בששת ימי בראשית ברא ה, והכי קאמר להו

שלמע� ', וידעת� כי האנשי� האלו ה� מנאצי ה, ועתה תפצה האר� את פיה ותבלע אתכ�
 :)בנדרי� לט(וכ� משמע . העניש אות� בקצ� גדול ברא מאז פה לאר� שירדו חיי� שאולה

ומקשינ� , "וא� לאו יברא. א� בראת פה לגיהנ� מוטב', א� בריאה יברא ה"דאמרינ� הת� 
פירוש התלמוד מתמיה איזו ". ומשני לקרובי פתחא? אי� כל חדש תחת השמש והא כתיב

והיינו . ופירשו שנברא לה פה גמור לבלוע ולסתו�? בריאה חדשה היה בנס זה שנבקעת האר�
שהיתה בריאה ', א� בריאה יברא ה"ועל זה אמר . 'דקאמר א� בראת פה לגיהנ� מוטב וכו

אי� כל חדש תחת "הא כתיב , ה חדשה נבראת לשעתהכ שהיתה בריא"ופרי" א". חדשה גמורה
ומשני ודאי שנברא . וכדפירשתי שמששת ימי בראשית ואיל" לא יתכ� בריאה חדשה, "השמש

והודיע לה� שלמע� . אלא שלא נראה בעול� עדיי� ולא יצא לפועל, הפה בששת ימי בראשית
ואי� אנו צריכי� . כל ועתה יגלה ויראה לעי�, ברא מאז פה לאר�, העניש למנאצי� כאלה

על ] משה[שבקש , "וא� בריאה יברא"ל שאמר ליישב מאמר "ט ז"לפירוש הרב בעל תוספות יו
ודבריו רחוקי� ". יורדי� חיי� שאולה"ש, והיתה לאר� אומר ודברי�, פה האר� שתוציא קול

? � האר�ואי" יתפרש על קול שיצא מ, "לקול�"נסו  )לד, במדבר טז(ותמהני שהכתוב אומר , מאד
ומ� הכתוב עצמו יש ראיה . והתבארה מדברינו, אינו הוכחה" ופצתה"ומה שהוכיח ממליצת 
ותפתח " )לב, במדבר טז(אלא שעתה נתקרב הפתח ונראה לעי� שנאמר , שכבר נברא הפה מאז

פה לאר� ' ויעש ה"הוי ליה למימר , ואי אמרת שבשעת מעשה נברא לה פה, "האר� את פיה
אלא , למדנו שהיתה לה פה מאז" ותפתח האר� את פיה"ומדכתיב . 'וכו" ותפתח פיה ותבלע
ופצתה ', וא� בריאה וגו"ומדברי משה עצמ� אתה למד כ� מדקאמר . שעתה פתחה פיה

שא� תאמר שבקש על בריאת פה היה לו לומר , אלמא שכבר היה לה פה, "האדמה את פיה
ותפתח " )י, במדבר כו(כ "פינחס נאמר ג ובפרשת". ופצתה אותו, פה לאר�' וא� בריאה יברא ה"

ללמד שכבר היה ". אשר פצתה האר� את פיה" )ו, דברי� יא(וכ� בפרשת עקב ". האר� את פיה
כי . ולא היתה הבריאה הזאת לשו� תשמיש חול כמו שאר הנבראי�, לה פה ועתה פצתה פיה
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שיכנסו בו המי�  כמו שהיתה צריכה למקוואות עמוקות, אי� האר� צריכה לפה לצור" טבעי
. וכפרו בנבואת משה ותורתו', אלא נבראת הפה לעשות משפט ברשעי� שנאצו את ה. וכיוצא

ולאוסופי אתי דלא תימא , "פי האר� לבלוע את הרשעי�" .)פסחי� נד(והיינו דקתני בברייתא 
 .ועוד אפרש. אלא נברא לקדש שמו הגדול יתבר" בעולמו, כ לצור" חול"שנברא ג

, של מרי� שנבלע הפתח בסלע שדר" ש� יצאו המי� במדבר] "י"פירש רש. ["ופי הבאר"
פי הבאר שפתחה : נוסח אחר. וכשהכה משה את הסלע פתח הסלע את פיו שנברא בו מקד�

ואני מוסי� . י"מפירוש רש] ל"עכ". [עלי באר ענו לה" )יז, במדבר כא(פיה ואמרה שירה שנאמר 
, כלומר מצור החלמיש, מדבר שתו מי� על דר" פלאידוע שכל זמ� שהלכו ישראל ב, דברי�

ואפשר שהצור הזה קראו באר לפי ". המוציא ל" מי� מצור החלמיש" )טו, דברי� ח(כמו שכתוב 
ולכ� . שהיה הבאר בזכות מרי� .)תענית ט(ל "ואמרו קדמונינו ז. שהיה כמו באר מי� חיי�
ואז נצטוה לדבר אל הסלע  ,והתרעמו ישראל על המי� ע� משה, כשמתה מרי� פסק הבאר

. ונת� לה� מי�, וכמו שכתבנו למעלה, וכ� ברפידי� בפע� הראשונה התרעמו. ולהוציא מימיו
שלא מצאנו שחסרו , ומאז ואיל" הל" הבאר עמה� כל ארבעי� שנה במדבר ולא פסקו המי�

 אי� בזה בריאה חדשה, פ שהוא מצד הנפלאות"ואול� להוציא מי� מצור החלמיש אע. מי�
בצורות " )י, איוב כח(כמו שכתוב , כי כמה מקורות מי� נובעות מ� האר� דר" סלעי�, לא נודעת

מי� מ� ] ית�[, וא� יחפו� נוזלי�, ה הטבע ותמורתה כדפירשתי לעיל"ב' וביד ה". יאורי� בקע
.]. י בפסחי� נד"כדברי רש, המתגלגל עמה� בכל מקו� שנסעו: הערת המגיה[הסלע התלוש 

כ "ואח, והיינו שש� פה לבאר שיפתח פיו ויזובו מימיו, אר היה בריאה גמורהאלא פי הב
ואינו דומה לשאר , וזה הפלא ופלא. כ סותמו"כדר" האד� שפותח פיו להקיא ואח, יסתמנו

אבל הבאר . שמימיה� נוזלי� תמיד דר" הפתיחה ואינ� פוסקי�, הצורי� שנבקעו בה� יאורי�
כ "ואח, ונפתח לפרקי� להוציא מימיו כשהיו צריכי� לו, שהיה לישראל נברא בו צורת פה

. ודומיא דפי האר� המפורש למעלה. סת� פיו ולא ירדו עוד עד זמ� אחר וכ� כל ארבעי� שנה
אשמועינ� שלא נברא פה זה לבאר , ולפי שהוא בריאה בפני עצמה שאי� כדוגמתו תחת השמש

וכשבאו למדבר והוצרכו לו , ראשיתאלא היה נברא ועומד מששת ימי ב, כשהיו ישראל במדבר
ונעשה נס זה לפרס� כי יש אלהי� בישראל . וכ� בכל פע� ופע�, נפתח הפה ועשה פעולתו

שא� היה מוציא מימיו בלי הפסק משעה שנפתח . המפליא לעשות למעלה מדר" הטבע הנהוג
היו , כדר" הצורי� הנבקעי� ומוציאי� מי� מדר" בקיעת� בלי פה, עד סו� ארבעי� שנה

וכל פע� פתח פיו , עכשיו שהיה לו צורת פה. סבורי� שהדבר דומה לצורי� הנבראי� בטבע
ה "ידעו כול� שהוא בריאה נפלאה לפרס� יכולת הקב, וחזר וסתמו, והוציא מימיו לצור" שעה

ולפי שאי� צור" להיות פה לצורי� לפתוח ולסתו� . שאי� כדוגמתה בכל אשר תחת השמש
והסברא נותנת כ� שהבאר שהיה . נברא פה לבאר לצור" עליו� וכדאמר�ידענו ש, לעני� חול

כ כשהיו נוסעי� ממקו� למקו� היה מטשטש "דא, לה� במדבר לא הוציא מימיו תמיד
(טו, תהלי� עח(כמו שמפורש בקבלה , כי נהרות רבי� נמשכו ממנו, הדרכי� בנהרותיו וביאוריו

ונאמר , "יוציא נוזלי� מסלע ויורד כנהרות מי�ו. יבקע צורי� במדבר וישק כתהומות רבה" )טז
וממקרא זה יש כדמות ראיה שהיה ". פתח צור ויזובו מי� הלכו בציות נהר" )מא, תהלי� קה(עוד 

, שאי� לשו� זה נופל אלא על פתיחת פה, "פתח צור"מדקאמר , פה ממש לבאר לפתוח ולסתו�
" בקע צור"היה לו לומר , בקיעה לבדה ואילו היה". ותפתח האר� את פיה" )לב, במדבר טז(כמו 

ולמאי ". בצורות יאורי� בקע" )י, איוב כח(וכמו , "יבקע צורי�" )טו, תהלי� עח(כמו בכתוב השני 
יפה נדרש שהכתוב האחד מלמד על חבירו שתחלה נבקע הצור ונגלה פיו שהיה , דפרישית

ועל זה אמר במזמור אחד  ,ואחר שנגלה פתח פיו והוציא מימיו, נברא בו מששת ימי בראשית
 )לא, במדבר טז(תחלה אמר , ודומה לזה מפורש אצל פי האר�". פתח צור"ובשני , "יבקע צורי�"
ועל ידה נגלה פי האר� שהיה בה מששת , וזאת היא הבקיעה, "ותבקע האדמה אשר תחתיה�"

 ". ותפתח האר� את פיה"כ אמר "ואח. ימי בראשית

ה משנתנו היינו בסו� ארבעי� שנה כשחסרו מי� אחרי מות ששנ" פי הבאר"אבל יותר נראה ד
ובשגגה הכהו , וציוהו הש� שידבר אל הסלע ונת� מימיו, )יב( א, במדבר כ(ורבו ע� משה , מרי�
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 )מטות, ספרי(, "והכית בצור" )ו, שמות יז(וכאמרו , כמו שהיה רגיל לעשות עד הנה, משה פעמי�
ר המעשה הזה שוב לא הכהו אלא דיבר אליו שית� אבל אח". ובא לכלל כעס בא לכלל טעות"

שרו שירה חדשה , וכשראו ישראל הנס הגדול הזה שבדברו אל הסלע נת� מימיו. מימיו ונת�
למשה ' ומש� בארה היא הבאר אשר אמר ה" )טז, במדבר כא(וזהו שגלה הכתוב ואמר ', לה

היא "יה ועל כ� מפרש בסו� ארבעי� שנה ה" בארה"כ "וא". אסו� את הע� ואתנה לה� מי�
ואמר , למשה שידבר אליו וית� מימיו' כלומר זהו עצמו הסלע שאמר ה', וכו" הבאר אשר אמר

 ". אז ישיר ישראל את השירה הזאת עלי באר ענו לה" )יז, במדבר כא(

 שיר שאמרו ישראל על באר המי�

 )ה, דברי� כו(כמו " ענו"ודע כי מלת , והנני מפרש השירה הזאת בדר" חדש בפירוש נכבד מאד
, כלומר אי� לכ� לעשות דבר, ענו לה עלי באר, וכאילו אמרו בצחות השיר, "וענית ואמרת"

כי כדברכ� אליה תעלה הבאר לתו" . אלא לענות ולדבר אל הבאר ולאמר אליה עלי באר
באר חפרוה שרי� כרוה נדיבי הע� במחוקק " )יח, במדבר כא(ואמרו . הסלע ותת� מימיה

כי היא , כי מדר" העול� שהעבדי� יחפרו בארות המי�. וזהו רוממות השיר, "במשענות�
. ואיננו מעשה השרי� והנדיבי�', וגו" ויחפרו עבדי יצחק" )יט, בראשית כו(וכאמרו , עבודה קשה

לא חלו בה , לנו' לא כ� הבאר אשר נת� ה. לא במקל יד, וכ� החפירה תהיה בכלי גרז� ובמקבות
, "באר חפרוה שרי�"ולכ� אמרו בשיריה� . אהר� צוו עליה שית� מימיוכי א� משה ו, ידי�

וזה על דר" המשל שהמשילו דברי פי משה . כלומר הבאר הזאת חופרי� אותה השרי� עצמ�
ונדיבי הע� . ה"משה ע] בדיבורי[ )בדברי(י החפירה באר� יעלו המי� כ� עלו "שכמו שע, לחפירה

כלומר , "במחוקק במשענות�"אלא , חופרי� באר אחרתלא בכלי גרז� כדר" ש, וגדוליו כרוה
ומחוקק " )י, בראשית מט(כדר" , כי מחוקק הוא המצוה, במטה האלהי� ובמשענת אשר ביד�

כל משע� " )א, ישעיה ג(כמו , ומשענת היא הכח". חלקת מחוקק ספו�" )כא, דברי� לג(, "מבי� רגליו
הנה המתנה הזאת היתה לה� ממדבר בקדש ו. 'וגו" גיבור ואיש מלחמה, לח� וכל משע� מי�

כי ש� חנו על הנחל מקו� יבלי מי� ולא הוצרכו עוד , עד בוא� אל נחלי ארנו� בגבול מואב
ואז שרו השירה , "בארה"ויראה לי עוד כי המקו� שפסקה ש� הבאר הוא אשר קראו . לבאר

יות מוסבות ש� המקומות שנתנה הבאר מימיה לה, ושינו שמות המסעות. וחסדו' על טוב ה
ומש� נסעו , כי בהר ההר הפע� הראשו� שעלה הבאר בדברי משה. כדר" השיר', לכבוד ה
ואלה קראוהו . ומש� לעבר ארנו� ואז פסק, ומש� לנחל זרד, ומש� לעיי העברי�, לאובות

וכנגד המסע השני קראוהו . להורות שבאר� ציה ושממה עלה הבאר" מדבר" )יט, במדבר כא(
שהוא נחלת אל , "נחליאל"וכנגד השלישי קראוהו . שהוא מתת אלהי�, "מתנה" )יט, במדבר כא(

וכנגד ". והרכבתי" על במותי אר�" )יד, ישעיה נח(כדר" , "במות"וכנגד הרביעי קראוהו . לישראל
". הגיא אשר בשדה מואב" )כ, במדבר כא(החמישי שחנו באר� מואב אמרו שבאה הבאר אל 

וכמו שכתוב , שהוא בית הישימות קרוב לאר� ישראל, פני הישימו�ומאותה הגיא השקפנו על 
ויחנו על הירד� מבית הישימות עד אבל השטי� בערבות " )מט, במדבר לג(בפרשת אלה מסעי 

  .והב�', וגו" מואב

מששת ימי בראשית נגזר על אתונו של בלע� שתפתח פיה ] "י"פירש רש. ["ופי האתון"
לפי שלא תסבול , וצר" לומר כ� שנגזר מששת ימי בראשיתה. י"מפירוש רש, "להתוכח עמו

מיהו א� . וכדפירשתי לעיל, הדעת לומר שנברא אתונו של בלע� ע� פיו מששת ימי בראשית
אי� כל חדש תחת "והא , הדרא קושיא לדוכתא, ונברא בשעתו, היה גזירה לבד שיהיה לו פה

משות הוסי� כח באתו� שיהיה לה שבערב שבת בי� הש, ועיקר כדפירשתי לעיל? כתיב" השמש
עד שיצא לפועל באתונו של בלע� שדברה , ואותו כח נשתלשל בתולדותיה, פה לדבר

פ שלכל הבעלי חיי� "שאע. והיא בריאה חדשה שאי� כודגמתה תחת השמש. והתוכחה עמו
שה� יוצאות מחמשה , אבל אי� לה� פה לפתוח ולסתו� בקול דברי� ומבטא אותיות, יש פה
ולכ� אינ� יכולי� לדבר , דבור שלא נבראו בשאר בעלי החיי� באותה תמונה שה� באד�כלי ה

ודברו חכמי� בלשו� תורה שהמשיל הדיבור . ובאתונו של בלע� נברא פה לדבר. מה ששומעי�
כי משה טע� , פירוש פה לדבר, "מי ש� פה לאד�" )יא, שמות ד(כמו , "פה"וחתו" אותיות במלת 
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לא שהיה חל על האתו� רוח דעת ". פה לדבר"וכ� פי האתו� פירושו . שו�שהוא כבד פה וכבד ל
העומד לנגדה ' על כ� לא תמצא שהזכירה דבר ממלא" ה. חלילה לחשוב כ�, כמו על האד�

רק דברה כדר" כל בהמה המרגשת . ולא השיגה מאומה, כי לא ידעה ממנו דבר, וכיוצא
וראיה מ� הכתוב שנברא פיה . וכיוצא" נילמה הכית"והאתו� דברה , וכועסת בטבעה, בהכאה

ואי , "את פי האתו� ותאמר לבלע�' ויפתח ה" )כח, במדבר כב(שנאמר , מששת ימי בראשית
ניחא דקאמר שפתח את ' ועתה יצא אל הפועל בגזירת ה, אמרת שהיה פיה נברא מאז בכח

שעתה נבראו בה אלא אי אמרת ". ותפתח האר� את פיה" )לב, במדבר טז(כמו , פיה הנברא בה
ולפי שאי� צור" להיות פה לאתו� לצור" . מבעי ליה" פה לאתו� ויפתחהו' ויברא ה", כלי הדבור

לכ� נברא , רק בפע� ההיא להוכיח הרשע הזה על פניו, ולא ראינו כמוהו תחת השמש, חול
פ שהמ� והמטה והשמיר והקשת "ואע, והנ" תלתא נקט ברישא. ערב שבת בי� השמשות

כי אלו השלשה . היינו משו� דנקט להו כסדר מעלת� ממטה למעלה, קדמו לה� בזמ�ואחריני 
פי ] ג[, פי הבאר לתת מי� לצדיקי�] ב[, פי האר� לבלוע רשעי�] א[, ופעולת� באר�, היו באר�

וכ� קד� , דמעשה קרח קד� למעשה בלע�, ונקט פי האר� ברישא. האתו� להוכיח את בלע�
וכ� . והדר תני פי הבאר שהיה קוד� מעשה בלע�, עי� שנהלמעשה הסלע שהיה בסו� ארב

והמי� נתקנו . תני פי האר� ברישא, שהאר� נבראת ביו� הראשו�, תני להו הכי כסדר בריאת�
להכי תני פי האתו� , והבהמות נבראו ביו� החמישי. להכי תני אחריו פי הבאר, ביו� השני

ל� להיות תוכחות לחולקי� על השכינה שנבראו כו, וכ� בעבור שטע� שלשת� שוה. באחרונה
ה ועל "לבלוע עדת קרח שחלקו על המקו� ב" פי האר�] "א. [ואמיתו' ומטילי� ספק ביכולת ה

 )ט, במדבר כו(ובפירוש נאמר . )א"י ה"פ, סנהדרי�, ירושלמי(כמפורש בתורה ובמדרשי חכמי� , תורתו
ואי� נאצה אלא כפירה ". 'האלה את ה כי נאצו האנשי�" )ל, במדבר טז(ונאמר , "'בהצות� על ה"

ה "ב' שלא האמינו שביכולת ה, להוכיח המנסי� והמריבי�" פי הבאר] "ב. [נגד שיקול הדעת
ולכ� נברא פה לבאר , וכדפירשתי במשנת עשרה נסיונות נסו אבותינו, לתת מי� באר� ציה

ה ליל" ע� שרי "להוכיח לבלע� הרשע שחלק על המקו� ב" פי האתו�] "ג. [וכדפירשתי לעיל
וכ� שלשה הנסי� . ה לאבותינו"ולבטל הברית והשבועה שנשבע הקב, מואב לקלל את ישראל

 .ונתבאר הסדר הראשו�. ה� עני� אחד שנברא בכל אחד מה� פה לפתוח ולסתו�

פ שלא "אע, הקשת הנראה בענ� ביו� הגש�"י "ובפירוש רש. זהו הסדר השני. "והקשת"
והיינו כדפרישית שכבר נברא ]. י"לשו� רש[כ "ע, "ומד היה מקד�נוצר וע, נראה עד ימי נח

דע כי . כמו שאפרש, ובימי נח יצא לפועל ונראה לעינינו והוא בריאה גמורה, בימי בראשית
אילו היינו מאמיני� בדברי . ונראתה הקשת: "כתב )יד, בראשית ט(ל בפירוש התורה "ע ז"הראב

והיא דר" , חזק אור השמש אחר המבול' לומר כי היש , חכמי יו� שמלהט השמש תולד הקשת
כי אי� אחר מעשה בראשית השתנות בשמי� , ואי� הדעת נוחה מדבריו. ל"עכ" נכונה למבי�
ויעמיד� לעד לעול� חק " )ו, תהלי� קמח(ומקרא מלא הוא , להקטינ� או להגדיל�, וצבאותיה�

, יב, ט(ל "� ז"אבל רמב. ירוש התורהל על דבריו בפ"י אברבנאל ז"וכבר תמה ר". נת� ולא יעבור

ואנחנו על כרחנו נאמי� לדברי היוני� שמלהט : "אומר )ש שינוי� קלי� ממה שהעתיק המחבר"עיי
. כי כשתשי� כלי מי� נגד השמש יתחדש כמראה הקשת, השמש באויר הלח מתילד הקשת

ולא אמר ', י בענ�את קשתי נתת' )יג, בראשית ט(וכשנסתכל בלשו� הכתוב נבי� שכ" הוא שאמר 
אלא שלקח , ולא נתחדש בימי נח דבר. מורה שכבר היה לו קשת' קשתי'וכ� מלת . 'את�'

עד " )נב, בראשית לא(ודומה למקרא , ה הקשת לאות ברית שלא יהיה עוד מבול על האר�"הקב
" בעבור תהיה לי לעדה' את שבע כבשות וגו" )ל, בראשית כא(ולמקרא , "הגל הזה ועדה המצבה

 . ל"וכ� דעת הגאו� רב סעדיה ז] �"ל הרמב"עכ[

ולכל הדעות תקשה משנתנו שחשבה הקשת בכלל עשרה דברי� שנבראו ערב שבת בי� 
והקשת נעשה , אלא באור השמש שהתחזק, ל אי� בקשת בריאה"ע ז"לדעת הראב. השמשות

ומה לאור למה הדבר ד. ל פשיטא שאי� בו בריאה"� ז"וכ� לדעת רמב. כמו בכלי המי�, מעצמו
ואי� זה בכלל . שנראי� גווני� משוני� על ידו באר�, שמש המאיר בזכוכית ירוקה ואדומה

אלא נכלל בבריאת השמש שמדרכו לעשות גווני� הרבה כפי חלוק הזכוכית , בריאה פרטית
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ל מתישבת בכתובי� ולא מתקבלת על "� ז"ומלבד זה אי� דעת הרמב. שהוא מאיר דר" תוכ�
ואי� פירושו , הנה נתתי עתה קשת בענ�" )יג, ט(" את קשתי"ל כתב בפסוק "זע "ג� ראב. הדעת

ל כתב "� ז"והר]. ל"חולק על דברי רבי סעדיה הנ[ל "עכ" כאשר אמר הגאו� כי בתחלה היתה
ה שיתרש� "ב' ובימי נח צוה ה, אלא שהיה מתרש� באויר הלח לא בענ�, שהיה הקשת מעול�

אמר שקוד� המבול היו ] ה"ד� קס, ו"שאלה ט[ל "נאל זי אברב"ור. בענ� להיות אות ברית
ולא היה מתרש� מראה הקשת לא , ולא יכלו ניצוצי השמש לעבור ב�, הענני� עבי� וגסי�

. הענני� והאדי� לקבל תמונת הקשת] עשה אות� דקי�[ואחר המבול דקדק . באויר ולא בענ�
  . ור" מ� השמי�והמסביר דבר זה יב, ובאמת הדבר קשה] י אברבנאל"ל ר"עכ[

 ביאור של אות הקשת

לולא דברי משנתנו עלה על דעתי לפרש אות הקשת הכתוב בתורה על דר" . ועתה שמע דברי
וכל ' אלה תולדות השמי� והאר� וגו" )ו(ד, בראשית ב(מצאנו כתוב במעשה בראשית . שאשמיע"

� והשקה את כל פני ואד יעלה מ� האר', אלהי� על האר� וגו' כי לא המטיר ה' שיח השדה וגו
ואולי הודיעה התורה כי . ואי� פה המקו� לדבר עליה�, ואלה המקראות קשי� מאד". האדמה

אלא אד יעלה מ� האר� להרוותה , על האר� להצמיח הדשאי�' בתחלת הבריאה לא המטיר ה
וכמו שעוד היו� אר� מצרי� אינו שותה מ� , ונהג העול� מנהג זה עד המבול. ולהשקותה

אנכי ממטיר " )ד, בראשית ז(ולא המטיר עד המבול ש� נאמר . לא הנהר עולה ומשקההמטר א
וכמו שדברו על זה חכמי� , י המבול"וכמו שנשתנה העול� בכמה דברי� ע', וגו" על האר�

כי לא יראה הקשת בענ� כי א� , לא היה נראה הקשת לבני אד�, ולפי שלא המטיר. רבי�
כלומר מאז נתתי ', וגו" את קשתי נתתי בענ�"אחר המבול לנח ' ועל כ� אמר ה. ביו� הגש�
ומעתה והלאה . כי לא המטרתי על האר�, ולא נראה עד הנה ליושבי האר�, קשתי בענ�

והיה " )יד, ש� ט(וזהו שאמר . את האר� במטר השמי� תראה הקשת] מנוקדת סגול' ו[שארוה 
, ענ� על האר� להוריד גש�כלומר כשאצוה ה, "בענני ענ� על האר� ונראתה הקשת בענ�

אלא שבכל זאת . יודע האמת' וה, והדבר צרי" תלמוד. ונראתה הקשת בענ� לאות ברית
וכפי מה שאמרנו סו� סו� תמונת . שמנה הקשת לבריאה בפני עצמה, משנתנו לא נתפרשה

  . הקשת הוא עני� טבעי לאור השמש

ל שעל כרחנו "� ז"פה אמר רמבונאמר כי י, ולכ� דמיתי עוד לפרש הפלא הזה על דר" אחרת
אבל לא . והמופת נגד עינינו בכלי המי�, נאמי� לדברי היוני� שמלהט השמש מתילד הקשת

כי לא . ולא דקדק היטב בכתובי�, יפה הוליד ממנו שהיה הקשת נראה מששת ימי בראשית
אלא אחורי , השגיחו החכמי� האלה שהקשת המתילד בכלי המי� אינו נראה במי� עצמ�

, כי להט השמש המכה במי� עובר דר" תוכו ואינו נראה עד הגיעו על האר�, לי על האר�הכ
ולכ� העומד תחת האר� . לא המי� הצחי� והזכוכית הדקה, כי היא תעצור ניצוצי השמש

, ועתה התבונ� שכדוגמא זאת הוא בענני�. כי האר� מפסקת, שנרשמה עליה הקשת לא יראנה
אבל כל מקו� שהניצוצי� , גול כדמות חצי השמשאמת שמלהט השמש מתילד קשת ע

ואינו נרש� . ל"� ז"ובזה שגג הר. ולכ� אינו נרש� באויר כלל, עוברי� בלי מעצור אינו נראה
כי הוא מעציר ניצוצי השמש מעבור , וזהו הענ�, עד בוא� אל מקו� עב לא יוכלו לעבור עוד

אבל לא נראה לשוכני� , בראשיתוכזה היה מעול� מששת ימי . ולכ� בו תתרש� הקשת, עוד
, ואילו יהיה הענ� צח ודק. והענ� עצמו מפסיק בי� הקשת שעליו ובי� העי�, באר� תחת הענ�

ומטע� . כי ניצוצי השמש יעברו עד הגיע� לאר� הגסה, שוב אי אפשר שיתהוה ג� בו קשת
ובדור . כי טבע הקשת התחייב מניעת ראייתו, זה לא היה נראה קשת בענ� קוד� המבול

כי , שהקשת הנעצרת בענ� תראה ליושבי האר�, פלא והפלא, ה אות לטובה"המבול עשה הקב
והיא בריאה . חדשה בענני� שיתרש� הקשת בתחתיתו למראה לכל יושבי האר�' ברא ה
, כלומר שברא תבנית קשת למטה בענ� כמו שהוא נרש� עליו, "והקשת"ועל זה שנינו , חדשה

, אלא בערב שבת בי� השמשות כבר ברא בריאה זו, זו בימי נח ל שלא התחדשה בריאה"וקמ
וכאינ" , ולא יצא לפועל עד ימי נח, שנת� הכח בענ� לעצור תמונת הקשת שיראוהו בני אד�

שהכתוב אומר שאמר , והכתובי� נראי� מעידי� על הפירוש הזה. דברי� שנבראו אז] כשאר[
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זאת אות הברית " )יב, ט(כ אמר "אח', וגו" תכ�ואני הנני מקי� את בריתי א" )ט, ט(אלהי� לנח 
. כלומר זה האות והמופת לכ� לעול� על הברית אשר אני מקי� עמכ�', וגו" אשר אני נות�

את קשתי נתתי בענ� " )יג, ט(ואמר , ל שאמר שאי� בקשת אות ומופת"� ז"לא כדברי הרמב
וזה , בענ� יש תמונת קשתה לנח ש"פירוש הודיע הקב, "והיתה לאות ברית ביני ובי� האר�

, לפי שלא שזפתו עי� רואה, והוצר" להודיעו זה. כי מתילד מלהט השמש, מתחלת ימי עול�
הקשת אשר נתתי בענ� : על כ� אמר. כמו שכתבנו שהענ� מפסיק בי� הקשת שבו ובי� העי�

והיה " )יד, ט(ובא בכתוב שלאחריו ופירש הדבר ואמר . הוא יהיה מעתה ועד עול� לאות ברית
פירוש מעכשיו ואיל" כאשר אשלח ענני� לעמוד , "בענני ענ� על האר� ונראתה הקשת בענ�

וכמו . וזה אות גדול, תראה הקשת שהודעתי" בתו" הענ�, על האר� להמטיר לכ� מטר
זולת בדר" , שכתבנו שה� כשני הפכי� ואי אפשר שהעומד למטה יראה הקשת שלמעלה ממנו

ורק נברא לאות ? כי מה צור" יש בראיית הקשת לבני אד�, ר" חולוכיו� שלא נברא לצו. מופת
ואול� . לכ� נברא ערב שבת בי� השמשות ככל חבריו הנפלאי� המיוחדי� לענייני קדש, ברית

, ואינו מצוי אלא בעי� הרואה, אלא בטיפי המי� הדבקי� תחת הענ�, א� אי� הקשת בענ� כלל
, אי� דברינו מספיקי�, "מעי� חתו�"בספרו  ר מקאנדיאה"ר יש"ש החכ� המופלא מוהר"כמ

 .ושגיאות מי יבי�

ואני מוסי� על , י"מפירוש רש". שירד במדבר מאז היה מוצנע למעלה] "י"פירש רש. ["והמן"
ש "כמ, אי� כדוגמתו תחת השמש, המ� שהמטיר לישראל במדבר היה בריאה חדשה. דבריו

הא למדת שלא נודע כמוהו ". ויאכיל" את המ� אשר לא ידעת ולא ידעו� אבותי"" )ג, דברי� ח(
ירקב ש� חוי שאמר כי ", )יג, שמות טז(ל בפירוש התורה "ע ז"ויפה כתב ראב, בעול� מדור דור

כי קושיות רבות , ובלשו� לעז מנא, ובלשו� ערבי מ�, המ� הוא הנקרא בלשו� פרסי תרנגבי�
ואני ראיתי זה הדומה למ� . איננו יורד היו� במדבר סיני כי ההר ידועהאחת כי . יעמדו עליו

ועוד א� תשימהו לשמש לא . ר והוא יורד בניס� ובאייר ולא בחדשי� אחרי�"במלכות אלצכי
ועוד כי איננו חזק ואי� צור" שידוכנו האד� במדוכה שיעשה . ועוד כי בלילה לא יבאש. ימס

ועוד כי איננו משביע שיולד ד� טוב רק הוא נכנס . � ימסועוד כאשר יוש� בלשו. ממנו עוגות
ועוד כי . ועוד כי לא היה יורד בשבת]. כפול[ועוד כי ביו� הששי היה יורד משנה . ברפואות

" ולא שבת עד חצי ניס� על דר" הפשט. ועוד כי עבר עמה� את הירד�. יורד לכל מקו� שיחנו
שיא האחרונה שעבר עמה� את הירד� ולא והקו, והדברי� פשוטי� וברורי�. ע"ל ראב"עכ

והרי ירד לה� ג� , ששבת המ� ממחרת הפסח )יב, ה(מפורש בספר יהושע , שבת עד חצי ניס�
, אמנ� זאת הקושיא על דר" הפשט. וא� כ� איננו אותו תרנגבי� היורד במדבר, באר� כנע�

ת המ� בערבות שאמרו שבשבעה באדר שב .)קידושי� לח(ואיננה קושיא לפי שיטת התלמוד 
 )ז פסוק ב"פרשה ט(" רוח ח�"ובפירוש . והסתפקו מ� המ� שבכליה� עד ממחרת הפסח, מואב

ולא באתי פה להעתיק . ה"כתבנו דברי� נפלאי� על עני� המ� למדתי� מדברי שלמה המל" ע
לפי , רק לפרש דברי משנתנו שחשבה המ� מ� הנבראי� בערב שבת בי� השמשות, דרושי�

ותקשי ל" הא , ולא תימא שנברא אז במדבר. דשה לא נודעת בעול� מקד�שהיה בריאה ח
ומ� הכתוב עצמו אנו . אלא שנברא ג� הוא בששת ימי בראשית, "אי� כל חדש תחת השמש"

ומדלא ". הנני ממטיר לכ� לח� מ� השמי�" )ד, שמות טז(שנאמר , למדי� שכבר היה נברא מאז
ועכשיו נגלה , משמע שכבר היה גנוז למעלה, "ממטיר"אלא " הנני בורא לכ� לח�"כתב 

ויצו שחקי� ממעל ודלתי שמי� פתח וימטר עליה� " )כג, תהלי� עח(וכ� בספר תהלי� , בעול�
. ולא הוצר" רק לפתוח הדלתות ולהוציאו מאוצרותיו, מכלל שהיה גנוז בשמי�, "מ� לאכול

דאי , ור" לתשמיש חולולפי שלא היה המ� צ. ל שכבר היה מוצנע למעלה"י ז"ויפה אמר רש
וכדפירשתי , להוציא לח� ושאר מ� האר�' לא קצרה יד ה, משו� שהלכו במדבר ציה אי� זרע

ומדוע ברא חדשה , שזה היה חטא� של מתאונני�" עשרה נסיונות ניסו אבותינו"במשנת 
ת ויענ" וירעב" ויאכיל" א" )ג, דברי� ח(וכדכתיב , אבל עשה כ� לפרס� חסדיו הגדולי�? באר�

המ� אשר לא ידעת ולא ידעו� אבותי" למע� הודיע" כי לא על הלח� לבדו יחיה האד� כי על 
אלא , ה הרעיב" והיה ראוי שית� ל" לח� לאכול"ב' ה: פירוש". יחיה האד�' כל מוצא פי ה

וזה הפלא . והוא האכיל" את המ� אשר לא ידעת, שהיה די בלח� הנהוג חטה ושבולת שועל
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הרחבנו " רוח ח�"ובפירוש . 'וגו" למע� הודיע""ואול� עשה זאת , באר� חדשה' ברא ה, ופלא
לכ� נברא ערב שבת בי� השמשות ככל חבריו ששמשו , ולפי שהיה לתשמיש קדש. לדבר בזה

 . לדברי� קדושי�

 )יד, בראשית ט(הקשת כדכתיב . ששתיה� ברקיע השמי�, בהדדי" קשת ומ�"ונקט הני תרתי 
ונבדלי� ". הנני ממטיר לכ� לח� מ� השמי�" )ד, שמות טז(המ� כדכתיב ו, "ונראתה הקשת בענ�"

ומ� , דקשת בימי נח, ונקט קשת ברישא משו� דקד� למ�. מ� הסדר הראשו� שנבראו באר�
ה רב חסד וזוכר בריתו "הקשת אות שהקב] א. [וכ� פעלו שתיה� לתכלית אחת. נגלה במדבר

ושהוא רב חסד להחיות , יחיה האד�' מוצא פי ה וכ� המ� אות שעל כל] ב[, ליצוריו להחיות�
כמראה הקשת אשר " )כח, יחזקאל א(בקשת נאמר ', וכ� בשתיה� נזכר כבוד ה. בריותיו בדר" פלא

פ שהוא מסודות "ואע". 'יהיה בענ� ביו� הגש� כ� מראה הנגה סביב הוא מראה דמות כבוד ה
ואות על ' מ הקשת כבוד ה"מ, �מ� המשלי� העמוקי� שאי� אנו רשאי� לדרוש בה, המרכבה

. וכ� מראהו שהוא מלהט השמש ועצור בענ� ונראה לעי� יש בו סתרי� נכבדי�. גודל חסדו
ל שאי� בקר דבק ע� "ע ז"לא כדברי ראב". 'ובקר וראית� את כבוד ה" )ז, שמות טז(ובמ� נאמר 

ועל המ� , סדרו אלא הכתוב כפשוטו ועל. כי ביו� עצמו ראו את הכבוד', וראית� את כבוד ה
בירידתו לבקר תראו את כבוד אור , ל הלח� ששאלת� לצור""י ז"ולא מטע� שכתב רש. נאמר

  ]. י"ל רש"עכ[פניו שיורידהו לכ� דר" חיבה 

הוציא ' דעו כי בערב תדעו כי ה. אלא כ" אמר לה� את� שאלת� לח� ובשר הנודעי� לכ�
, כי לא ית� לכ� לח� כאשר שאלת�', הובקר תדעו כבוד . כי ית� לכ� בשר, אתכ� ממצרי�

כי המ� היה אות על . 'וזהו כבוד ה, וזה היה המ� כמפורש בפרשה. אלא דבר חדש שאיננו נודע
וע� זה נשל� הסדר . כבודו הגדול שיוכל להוציא דברי� נכבדי� שאינ� נראי� תחת השמש

  .השני

. מד עד שנתנו למשהשל משה שבו ש� המפורש חקוק מונח ועו] "י"פירש רש. ["והמטה"
ואי אפשר , "ואת ש� אהר� תכתוב על מטה לוי" )יח, במדבר יז(דהא כתיב , ולא זהו מטה אהר�

, ומקלו של אהר� ע� שקדי� ופרחי� לא חשיב. י"מפירוש רש] ל"עכ[, "שכתוב בו ש� אהר�
י שש� "כדפירש רש, ובמטה זה היתה בריאה חדשה. מוספינ� ליה .)פסחי� נד(ובברייתא 

, "ומטה האלהי� בידי" )ט, שמות יז(וראיה שכתוב בתורה . מפורש חקוק בו בתחלת בריאתוה
ויראה לי שכשבא המטה ליד משה עדיי� לא . למדנו שהיה נבדל מכל המטות שה� תחת השמש

' וכשהתחיל ה. וחשב שהוא מטה כשאר מטות, נגלה כחו ולא נראה עליו חקיקת ש� המפורש
כמו פתיחת הפיות ששנה , יצא כחו ונגלה לו שהוא מטה אלהי� אז, לדבר עמו במראה הסנה

והמקרא שכתוב בתורה הביאני לומר . וכ� המטה, וכמו קשת ומ� שנבראו מאז ונגלו בשעת�
ויאמר השליכהו , ויאמר מטה? מזה ביד"' ויאמר אליו ה" )ג( ב, שמות ד(שבמראה הסנה נאמר , כ�

ולמה . ידע כי מטה בידו' וה. מה צור" לשאלה זו, והמקרא תמוה. 'וגו" ויהי לנחש' ארצה וגו
והשיב " ?מה אתה חושב שיש ביד": "אלא כ" אמר לו". ידעת שהוא מטה' אתה ה: "לא השיב

אז צוהו שישליכהו ארצה ויראה . כי משה לא ידע שיש במטהו עני� נבדל משאר המטות, מטה
ואז נגלה כבודו וש� . כ"כי נברא מתחלה ל, האותות והמופתי� שיוכל המטה הזה לעשות

אשמועינ� שלא נברא . ולפי שהיה בריאה פרטית לא כשאר המטות, המפורש שחקוק בו מאז
אלא , ולפי שלא נברא לשו� תשמיש חול כשאר מטות. אלא מששת ימי בראשית, בשעתו

ה "עשר מכות הביא הקב"וכדפירשתי במשנת , המלוכה ומלכותו בכל משלה' להראות כי לה
  .ה"ועוד אפרש בעז, ]השאר[להכי נברא ערב שבת בי� השמשות כמו אינ" , "�על המצריי

ששת ימי [מאז . שהביא בניהו ב� יהוידע לתק� בו אבני הבית] "י"פירש רש. ["והשמיר"
, שמות כ(ואני מוסי� על דבריו לפי שנאמר אצל מזבח . י"מפירוש רש] ל"עכ[, "נברא] בראשית

ולמדנו קל וחומר להיכל ולקדשי , "" הנפת עליה ותחללהלא תבנה אתה� גזית כי חרב" )כב
היכל וקדשי קדשי� החמורי� אינו די� שאסור , ומה מזבח הקל אסור לבנות גזית. קדשי�

והבית בהבנותו אב� שלמה מסע " )ז, א ו"מל(, ועל כ� כתוב בבני� בית עולמי�? לבנות� גזית
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כלומר שלא היו פוסלי� ". בהבנותוומקבות והגרז� וכל כלי ברזל לא נשמע בבית , נבנה
והוא שר� קט� בעל , שהיו מחתכי� אות� בשמיר .)גיטי� סח(ל "וקבלו חכמי� ז, האבני� בברזל

והוא . וכ� בו תק� בצלאל אבני האפוד, כשמעבירי� אותו על הסקרא, הכח לבקע האבני�
שלא נברא וקא משמע ל� . אי� כדוגמתו בשרצי� האחרי� שתחת השמש, בריאה בפני עצמו

, ואפשר שנברא בכח האר�. אלא בששת ימי בראשית נברא, בשעתו לצור" בצלאל ושלמה
או שנברא ממש בששת ימי . ובימי בצלאל יצא לפועל כדר" התולעי� שיוצאי� מ� האר�

ולא נגלה לבני אד� זולתי לבצלאל ולשלמה לתק� בו המקדש , בראשית כשאר רמש האדמה
לפי , לא נודע מקומו ומי הוא. ענו ענינו בתשמישי חול מעול�כי לא ראינו ולא שמ, וכליו

ולפי שנבדל . 'אלא בדר" פלא להשתמש בו לבני� בית ה, שלא נברא לתשמיש חול כלל
מני ליה בהדי הנ" שנבראו ערב שבת בי� השמשות שהיו , בריאתו משאר בריאת השרצי�

  . כול� לתשמישי קדושה

והשמיר , המטה מ� הצמחי�, לפי ששתיה� באר�, יונקט הנ" תרתי מטה ושמיר בהדי הדד
משו� דלא דמיי� , ולא כייל להו ע� תלתא דחשיב ברישא דהוי נמי מ� האר�, משר� האר�

ושתי� אלו פעלו , וכדפירשתי לעיל, שהשלשה הראשוני� פעלו לבד באר�. בפעולת�
 )ט, שמות יז( המטה היה ש� המפורש חקוק עליו והיה קדוש בעצמו כדכתיב. לתשמישי גבוה

ונפלא יותר , להשראת השכינה' והשמיר לא נברא רק לבני� בית ה". ומטה האלהי� בידי"
כי הקשת . מ היו רק לצור" בני אד�"מ, פ שה� מספרי� כבוד אל"שאע. מבריאת הקשת והמ�

והשמיר ', אבל המטה קדוש לה. והמ� להשביע רעבי�, לאות ברית שלא תשחת עוד האר�
דאות� השנויי� במשנתנו באחרונה נבראו לקדושה , ולהכי סדר� בתר קשת ומ� .'לצור" בית ה

וכ� מעשה מטה ושמיר דומי� זה ]  ועוד טע� לצירופ� יחד. [יתרה יותר מ� השנויי� לפניה�
וכ� , בו יבקע צורי� במדבר וכיוצא, בו בקע י� ויעביר�, המטה הפליא לבקע בכחו, לזה

  .יותר שבקע ג� אבני אפוד שאינ� נבקעי� מ� הברזלועוד , השמיר בקע האבני� כברזל

שהמטה נגלה במראה הסנה , משו� שיצא לפועל בראשונה, ונקט ברישא מטה והדר שמיר
ועוד שה� כסדר בריאת� הצמחי� נבראו ביו� . והשמיר במעשה האפוד, כדפירשתי לעיל

  .ובזה נשל� סדר השלישי. ובעלי החיי� ביו� החמישי, השלישי

ואתנה " )יב, שמות כד(� שהיא התורה הכתובה לפניו יתבר" שנאמר "פירוש הרמב ."והכתב"
אבל ]. הכתב[ולא נודע אי" הוא , "ל" את לוחות האב� והתורה והמצוה אשר כתבתי להורות�

" יי� לבנו�"ב: אמר המגיה. [כתב שהכתב הוא צורת האותיות שבלוחות .)נד(י בפסחי� "רש
כי של תורה קוד� בריאת העול� היתה כתובה לפניו : "דלהל�י כ"העתיק כא� המש" דברי רש

' אבל במהד. התלמוד שבידו' ושמא היה כתוב כ" במהד". באש שחורה על גבי אש לבנה
פ שהתורה שהיתה כתובה לפניו באש שחורה על "ואומר אני שאע] י"רש[ל "עכ] שבידינו איננו

� לפי שכל "מ לא יתכ� פירוש הרמב"מ .שנאמר על דר" הסוד, גבי אש לבנה אי� עני� לו לכא�
ומטע� זה נשנו לאורויי ל� דאי� כל , השנויי� במשנתנו כול� נגלו למראה עי� תחת השמש

, אי� ענינו לכא�] השמיימית, הקדומה[היא התורה " הכתב"וא� תאמר . חדש תחת השמש
, התורה ה העתיק ממנו בנבואה את"אלא משה רבינו ע. שמעול�  לא ירד הכתב הזה למטה

ועל כ� אמרו שהיתה . ולסו� ארבעי� שנה כתבה בעצמו בעט סופר מהיר וכדר" שאנו כותבי�
להורות כי סגנו� התורה סדריה ופרשיותיה כול� כתב� משה כמעתיק מספר , כתובה במרו�

ג� . ש במקומו"וכמ, ולא כשאר ספרי נביאי� שנכתבו ברוח הקדש כפי סגנו� הנביאי�, קדמו�
י בפירוש "כי רש, איננה מוכרחת" והתורה והמצוה אשר כתבתי"מפסוק  הראיה שהביא

ורבינו סעדיה פירש . ג מצות בכלל עשרת הדברות ה�"כל תרי] כי[כתב  )יב, שמות כד(החומש 
היינו " התורה והמצוה אשר כתבתי"כ "וא. באזהרות שיסד לכל דבור ודבור מצות התלויות בו

ל מצאתי אמר הגאו� כי אשר כתבתי דבק ע� לוחות "ע ז"ובפירוש ראב. ה" דלוחות האב�
י "ובפירוש רש. ל"לא כתב רק עשרת הדברי� עכ' כי ה, "התורה והמצוה"לא ע� , האב�

פ שהתורה קדמה לעול� "ואע, הכתב גו� האותיות נברא מששת ימי בראשית"במשנתנו כתוב 
והיינו כדפירשתי . ל"עכ" ובעל פה היתה עומדת, אלפי� שנה לא היו בה גו� האותיות
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אבל לא ישר פירוש זה בעיני . שהמכתב באש שחורה על גבי אש לבנה על דר" הסוד נאמר
ולא היה צרי" רק ? יש בזה" בריאה"מאי , שא� על גו� האותיות וצורת� נשנית משנתנו

כמו שהראה לו צורת , והוא יכתב� וילמד� לבני ישראל, להודיע צורת� למשה בנבואה
ובכל השנויי� במשנתנו היה מעשה גמור ובריאה בפני עצמה ביד יוצר . בואההמקדש וכליו בנ

  . וכדפירשתי לעיל, הכל יתבר"

וזו היתה , שהכתב הוא צורת האותיות שבלוחות .)נד(י בפסחי� "עיקר כדפירש רש]ה[אלא 
, ואנחנו לא ידענוהו, והיה נראה תחת השמש ונקרא מ� הרואי�, בריאה גמורה ונפלאה ביותר

אלא שלפירוש זה קשה לפרש . אור חדש מאיר בצורת אותיות נפרדות, היה מעשה אלהי� כי
י תחת "� ובציר"ח תחת המ"בפת, עט סופר" והמכתב"י "ולכ� פירש. ששנה אחריו" והמכתב"

ואותו נברא מקד� , שבו חקק עשרת הדברות על הלוחות שנתנו למשה, ז"א בלע"גריפ, ו"התי
כמו . למשל נאמר] רק" [כתובי� באצבע אלהי�" )יח, שמות לא(פ שבתורה נאמר "ואע. ל"עכ

יסודות "ובספרי ". כי אראה שמי" מעשה אצבעותי" ירח וכוכבי� אשר כוננתה" )ד, תהלי� ח(
  . ה המליצות הללו"יתבארו בעז" הלשו�

, "והמכתב מכתב אלהי�"כי בתורה נאמר , א" נראה דוחק בעיני לפרש שהמכתב הוא העט
לכ� נראה לי שהמכתב כפשוטו מכתב אלהי� שהיה . שאחז התנא לשו� הכתוב והשכל מורה

הכתב . ושמע דברי, וה� שתי בריאות חלוקות, והכתב הוא צורת האותיות, חרות על הלוחות
והוא מ� . הוא בריאת עצ� צורת האותיות ועשרת הדברי� שגזר לחרות על שני לוחות אבני�

כמו הנשמה , כי ענינו נשגב מדעת האד�, כתוב דברולא הזכיר ממנו ה, הנפלאות הגדולות
ואל הארו� תת� את העדות " )כא, שמות כה(מה שכתוב ] לזה[וראיה . בגו� שהיא בצל� אלהי�

אי� בארו� רק שני לוחות האבני� אשר " )ט, א ח"מל(ובספר מלכי� מפורש ". אשר את� אלי"
ונועדתי "  )כב, שמות כה(ורש בתורה ועל הארו� שרתה השכינה כמפ. 'וגו" הניח ש� משה בחורב

ועל כ� נקרא המשכ� . והכל בעבור שני לוחות העדות המונחי� בו', וגו" ל" ש� ודברתי את"
ופירש למה . כולל הכל" משכ�" )כא, על שמות לח(ל "ע ז"וכ� אמר ראב". משכ� העדות"בכללו 
וזהו האמת בעבור , והנה אחז דר" קצרה, בעבור הארו� שש� לוחות העדות? "משכ�"נקרא 

כי בי� בלוחות ראשונות בי� , והבריאה הזאת נבראת להיות תחת השמש. ל"עכ, מכתב אלהי�
שיהיה הכתב מתגלה כדי ' כי גזר ה, ונגלה לעי� אד�, בשניות היה כתב עליו� חרות עליה�

אלא מששת ימי בראשית , ל שלא נברא בשעה שנת� הלוחות למשה"וקמ. שיתראה לבני אד�
לא , ומשכ� לשכינה, ובריאתו להיות עדות לישראל, ולפי שהיה קדש קדשי�. נברא ועומדהיה 

  ].השאר[על כ� נברא ערב שבת בי� השמשות כמו אינ" , לתשמיש חול חלילה

, שמות לב(ועליו נאמר , פירוש שהיה הכתב נכתב על הלוחות, היא בריאה שניה. "והמכתב"

אלא מעשה הכתב על , ואי� זה עצ� הכתב". והמכתב מכתב אלהי� הוא חרות על הלוחות" )טז
בתו" הלוחות בריאה נפלאה שבו ' כי ברא ה. והיה מעשה אלהי� פלא והפלא, לוחות האבני�

לוחות כתובי� משני עבריה� מזה ומזה ה� " )טו, לב(ועל כ� נאמר , בא הכתב ונרש� בתוכו
. ד"משני עבריה� היו האותיות נקראות ומעשה נסי� הוא עכת: שי בחומ"ופירש, "כתובי�

] להל�[ובפרק ששי . כלומר המכתב הזה היה מעשה נסי� כמו הלוחות עצמ� וכדבעינ� למימר
א� אפשר ליישב דברינו ע� , ודומה קצת לבריאת הקשת בענ�. ה"אכתוב על זה דברי� בעז

יר בתוכו ולהראות באר� למטה כי אמרנו שברא בו דבר שיוכל הקשת להא, המציאות
לפי שברא עני� בלוחות , וכ� בלוחות היה הכתב נקרא ביושר משני עבריו, כדפירשתי לעיל

והלוחות מעשה אלהי� המה " )טז, לב(וזה עצמו מפרש הכתוב ואמר . שיקבלו מכתב כזה
, כלומר אל תחשוב שהמכתב בלוחות היה כדוגמא שאנו כותבי�, "והמכתב מכתב אלהי� הוא

ונקרא בכל עבר , כי היה כל אות מפולש מעבר אל עבר. אלא מעשה אלהי� מעשה נסי�
וכמו שאמרו , " שבהיות� מפולשי� לא יעמדו"� וסמ"ויותר מזה קשה על מ. במישור לא הפו"

ואפילו תאמר שהכל בריאה אחת ". " שבלוחות בנס היו עומדי�"� וסמ"מ" .)שבת קד(ל "ז
מה תאמר בלוחות , � מלאכת החריתה שבו יהיה הכתבשכשברא את הלוחות ברא עמה
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ל החריתה שתהיה בו "ר, ועל כרח" היה צרי" לברוא בה� המכתב? השניות שפסל� משה
  .לא בשעה שנת� הלוחות למשה, ל שכבר נברא בששת ימי בראשית"וקמ, הכתב

ד אותו וג� הלוחות הראשונות מאז נבראו ומוצנעות היו אצלו ע] "י"פירש רש. ["והלוחות"
אבל , וזה מפורש בתורה. י"מפירוש רש] ל"עכ[, "אבל לוחות שניות פסל� משה עצמו, שעה

כלומר תבנית הלוחות ומלאכת� ברא אלהי� , "והלוחות מעשה אלהי� המה"בראשונות נאמר 
ואל יקשה בעיני" א� . ולא היו גזורי� מאבני ההר כמו השניות שפסל� משה, כמו שברא הכל

כי קוד� לכ� לא היו , ות השניות על כרחנו נברא בשעתו אחר שפסל� משהכ� המכתב שבלוח
נברא המכתב באבני ההר , פ שהלוחות לא נבראו בפני עצמ�"אי� זו שאלה שאע? לוחות

. וברא בו המכתב, ה שאותו חלק אב� יפסול משה ללוחות"כי צפה הקב, מששת ימי בראשית
ברכות (וכדאמרינ� , הלוחות הראשונות בעול�מ נשארו "מ, פ שפסל משה לוחות שניות"וכ� אע

ונקט הני תלתא בהדדי משו� דשלשת� מעשה ". לוחות ושברי לוחות מונחי� בארו�" :)ח
קדושתייהו מכל ] נוספת[ונשנו באחרונה משו� דטפי . אלהי� ה� ולתכלית אחת נבראו

, ו� אלהי�וה� מונחי� באר. שה� עיקר המשכ� והמקדש וכדפרישית לעיל, הנשני� לפניה�
  . ונשל� בזה הסדר הרביעי, צבאות נקרא עליו' אשר ש� ה

מכל הדברי� הללו אתה למד שהיה בכל אחד מ� העשרה השנויי� במשנתנו בריאה גמורה 
ושכל� נבראו תחת , ושנברא כל אחד לתשמיש קדש לא לתשמיש חול. נבדלת משאר הנבראי�

ושלא היה בריאת� לפי , ני בני אד�ושהיו כול� נראי� לעי, השמש כמו כל מעשה בראשית
, )כג, ו(על דר" משל האריות שלא הזיקו לדניאל , שעה כמו שנוי הנפלאות שהוא לבד לפרקי�

אלא ה� בריאות גמורות . )יא, ב(הדג שהקיא את יונה , )כה, ג(האש שלא שר� לחברי דניאל 
תב והלוחות היו כי הכתב והמכ. עומדות בכח� כל ימי עול� כמו כל מה שברא תחת השמש

הקשת . ואז נגנזו וה� שמורי� עד לעתיד לבא, באר� תמיד עד יו� גלות ישראל מעל אדמת�
. ובמדבר הארי" ארבעי� שנה, המ� עומד תמיד באוצרו למעלה. עומד עד הדור האחרו�

וכ� המטה וכ� . ואז נגנז עמו, וצנצנת המ� שנשאר באר� למטה הארי" עד יו� גניזת הארו�
וכ� פי האר� עדיי� . אבל עדיי� נמצאי� במקומ� גנוזי�, ינ� אלא נעלמי� מעינינוא, השמיר

כי הסלע נמצא , וכ� פי הבאר. אלא שנעל� מ� העי� כמו שהיה קוד� שנפתח בימי קרח, קיי�
הרוצה לראות בארה של מרי� יעלה " .)שבת לה(ל אמרו "ורבותינו ז, אלא שנעל� מקומו, עדיי�

פ שאתונו "ופי האתו� אע". וזהו בארה של מרי� )של יפו(י� כברה בי� לראש הכרמל ויראה כמ
וא� . אלא שלא נפתחו, עדיי� כח פה באתונות לדבר, של בלע� מתה כדר" שאר האתונות

מה שאי� כ� . ואינו צרי" לברוא חדשה, ה שידבר אינו אלא פותח פיו"יקרה שעה שיגזר הקב
מיהו איכא . ריאה חדשה וכדפירשתי לעילשאר הנפלאות שנעשו בעול� אי� באחד מה� ב

כגו� עמוד אש ועמוד ענ� שנסעו לפני ישראל במדבר , נפלאות טובא שיש בה� בריאה גמורה
אלא דהנהו לא דמיי� לאלו השנויי� במשנתנו שנבראו כול� תחת השמש ועמדו . וכיוצא באלו
וכמו קולות , ה במדברפ שנגלו לעיני אד� לפי שע"ואי� כ� עמוד אש וענ� שאע. בעול� לנצח

לא נבראו לעמוד תחת , כאש אוכלת לעיני כל ישראל' וברקי� בהר סיני ומראה כבוד ה
וה� מ� הנפלאות הגדולות הנשגבות מכל אשר . כי נסתלקו מ� העול� ונעלו למרומי�, השמש

  . ובזה התבארה משנתנו כהוג�. וכדפירשתי לעיל, תחת השמש

שה� מעי� עשרה , י� שנבראו ערב שבת בי� השמשותג� ארמוז פה סדר ישר בעשרה דבר
פ שאי� "ואע, לכל מאמר ברא בריאה נפלאה לתשמיש קדושה, מאמרות שבו נברא העול�

, ל שבקשו להשוות ביניה�"הנה ראיתי לקדמוני� ז. דרכי לעשות רמזי� בפירוש המשניות
  .ואכתוב רמז הקרוב לפשט, על כ� לא אמנע הטוב. וכתבו מה שכתבו

כי האר� נבראת , "ואת האר�' בראשית ברא אלהי� וגו"והוא , נגד מאמר ראשו� האר�האר�האר�האר�פי פי פי פי 
  . בתחלה

כי אור שברא ביו� ראשו� קדש , "ויאמר אלהי� יהי אור" )ג, בראשית א(נגד המאמר השני  הכתבהכתבהכתבהכתב
  . והוא קדש קדשי�, וכ� הכתב נברא להיות תחת השמש נאצל מאור עליו� על הלוחות, קדשי�
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כי מ� הרקיע תרדנה הגשמי� , "יהי רקיע בתו" המי�" )ו, בראשית א(אמר השלישי נגד המ המ�המ�המ�המ�
  . וכדפירשתי לעיל, וכ� המ� ירד מרקיע השמי�. והטללי� והכפור וכדומה

כי הבאר היה כמקוה , "יקוו המי� מתחת השמי�" )ט, בראשית א(נגד המאמר הרביעי  פי הבארפי הבארפי הבארפי הבאר
  . מי�

כי המטה ', וגו" ע� פרי' תדשא האר� דשא וגו" )יא ,בראשית א(נגד המאמר החמישי  המטההמטההמטההמטה
  . מכלל הצמחי�

כי הקשת מתילד , "יהי מאורות ברקיע השמי�" )יד, בראשית א("נגד המאמר הששי  הקשתהקשתהקשתהקשת
  . מלהט השמש ומניצוצי אורו וכדפירשתי לעיל

כי  ',וגו" ישרצו המי� שר� נפש חיה ועו� יעופ�" )כ, בראשית א(נגד המאמר השביעי  השמירהשמירהשמירהשמיר
  . ואפשר שהוא שר� המי� או שר� העו�, השמיר ממי� השרצי�

', וגו" תוצא האר� נפש חיה למינה בהמה ורמש" )כד, בראשית א(נגד המאמר השמיני  פי האתו�פי האתו�פי האתו�פי האתו�
  . כי האתו� ממי� הבהמה

כי האד� נברא , "נעשה אד� בצלמנו כדמותנו" )כו, בראשית א("נגד המאמר התשיעי  והלוחותוהלוחותוהלוחותוהלוחות
, בנשמה עליונה תוכל לקבל החכמה ולהשכיל ולהבי�, ולכ� נברא בצל� ובדמות', לעבוד את ה

והלב , ב"וכדפירשתי בפ, כי לב באד� כמל" במדינה. והוא הלב, ובממשלה לעשות טוב ורע
ולכ� נמשל , אלא שיצר הלב מונע, "כתב� על לוח לב"" )ג, משלי ג(וכ� כתוב , כדמות שני לוחות
כמו הלוחות , "והסירותי את לב האב� מבשרכ�" )יט, יחזקאל יא(כדכתיב , היצר לאב� הקשה

וכ� האד� . כ היה חרות עליה� מכתב אלהי� ונכנס בו אור הכתב"ואעפ, שהיו מאבני� קשי�
  ". ג� נעול"ויש בזה דברי� נפלאי� כתבנו� בספר . בלבו' א� ירצה יוכל להכניס תורת ה

ורדו ' אמר לה� אלהי� פרו ורבו ומלאו וגווי" )כח, בראשית א(נגד המאמר העשירי  והמכתבוהמכתבוהמכתבוהמכתב
כי הברכה הזאת והממשלה על החיות והבהמות נת� לאד� א� ישמור מצות . 'וגו" בדגת הי�

וכ� האד� א� . י כ� היה הכתב העליו� חרות על לוחות האבני�"שע, והוא המכתב, וחקותיו' ה
שולטת באד� עד  )רעה(אי� חיה " :)שבת קנא(וכדאמרינ� , יהיה מכתב אלהי� חרות על לוח לבו

זהו מה שרצינו . והיינו בהיות לבו כלב הבהמה שאי� עליו תורה וחכמה". שנדמה לה כבהמה
  .השומע ישמע, לבאר והוא קרוב לפשט

ה ואילו של אברהם אבינו "ויש אומרים אף קבורתו של משה רבינו ע"
האש על האש היוצא מ� האבני�  אי� מברכי� בורא מאורי"אמרינ�  .)נד(בפסחי� . "והמזיקין

ומקשינ� ואור במוצאי שבת . ומ� העצי� אלא במוצאי שבת לפי שאז היתה תחלת ברייתו
ואלו ה� באר מ� קשת כתב , והא תניא עשרה דברי� נבראו ערב שבת בי� השמשות? אברי

פתיחת פי , פתיחת פי האתו�, מכתב לוחות קברו של משה מערה שעמדו בה משה ואליהו
יהודה אומר א� ' ר, נחמיה אומר משו� אביו א� האור והפרד' ר, לבלוע את הרשעי� האר�
ומסקינ� אור דיד� עלה במחשבה להבראות בערב שבת ולא נברא עד מוצאי שבת . הצבת

, ש ולא נבראו עד מוצאי שבת"יוסי אומר שני דברי� עלו במחשבה להבראות בע' דתניא ר
ראשו� במוצאי שבת מעי� דוגמא של מעלה והביא שתי ה בינה באד� ה"שנת� הקב. אור ופרד

וכ� הפרד עלה במחשבה להבראות ולא נברא עד מוצאי . אבני� וטחנ� זו בזו והוציא מה� אור
. ג אומר פרד בימי ענה היה"רשב. בהמות והרכיב זו על גב זו ויצא מה� פרד' שבת שהביא ב

ות ואלו ה� באר מ� קשת כתב ש בי� השמש"ר עשרה דברי� נבראו בע"תו אמרינ� הת� ת
מכתב והלוחות קברו של משה מערה שעמדו בה משה ואליהו פתיחת פי האר� לבלוע את 

ויש אומרי� א� , ויש אומרי� א� המטה של אהר� שקדיה ופרחיה, הרשעי� פתיחת פי האתו�
ויראה לי דמשנתנו חולקת על שתי ". ויש אומרי� א� בגדיו של אד� הראשו�, המזיקי�

וכדפירשתי , כי משנתנו סדר� כסדר קדושת�, וכ� במניינ�, תות הללו בסדר עשרה הדברי�בריי
וברייתות סדרו אות� . קדושייתהו מ� הנשני� לפניה�] נוספת[דהנ" שנשני� באחרונה טפי . לעיל



ן  418 ו נ ב ל ן  י   י

שה� פרנסו לישראל במדבר לח� , ולהכי נקטי ברישא באר ומ�, כסדר הטובות שפעלו בעול�
. הדר תני קשת שהוא אות לטובה לכל באי עול� שלא יפחדו ממבול מי�ו. ומי� להחיות�

והדר . שה� אות לטובה לישראל ועדות שהשכינה שורה ביניה�, והדר תני כתב מכתב ולוחות
והדר . תני קברו של משה ומערה שעמדו בו משה ואליהו שה� אותות לטובה על קדושת משה

ומשו� הכי שבקא למתנייה , ותות של פורענותתני פתיחת פי האר� ופתיחת פי האתו� וה� א
תנא דיד� נקט הני שיש בה� בריאה חדשה אי� כדוגמתה . ובמניינ� איכא בינייהו. באחרונה

ושפיר מני . לא לצור" חול כלל, ושכל אחד מה� נברא לבד לתשמיש קדש, תחת השמש
חי� ומשאר שבכל אחד מה� בריאה גמורה נבדלת משאר מי� הצמ, בהדייהו המטה והשמיר

מה שאי� כ� קברו של משה . ולא השתמשו רק לתשמיש קדש, וכדפירשתי לעיל, מי� השרצי�
וכמה מערות נבראו בבט� האר� . אלא מערה באר� שהוא קבור בו, שאי� בו בריאה פרטית

ואות� שהיו , ששלחו מבי קיסר לראותו :)בסוטה יג(פ דאמרינ� "ואע, מששת ימי בראשית
ה "אלא הפליא הקב, אי� זה בריאת הקבר עצמו. קבר למטה וכ� להיפ"למעלה נראה לה� ה

ולא ידע איש את קבורתו עד " )ו, דברי� לד(ש בתורה "לקיי� מ, להחשי"  עיניה� שלא ימצאוהו
וזה מכלל הנפלאות . הנאמר אצל ירמיה וברו"" 'ויסתיר� ה" )כו, ירמיה לו(וכמו , "היו� הזה

, ובהנ" נפלאות לא מיירי תנא דיד� כדפירשתי לעיל, ריותשאי� בה� בריאה משונה משאר הב
וכל שכ� מערה שעמדו בו משה ואליהו בחורב שאי� בה בריאה פרטית כלל אלא מערה 

אלא שהיא מערה מיוחדת לקדושה ואי� , ושמתי" בנקרת הצור )כב, שמות לג(כדכתיב , בעלמא
ה נות� רשות "שאי� הקב אלא, לא מפני תמונת המערה עצמה. אד� אחר יכול ליכנס ש�

או יהדפהו ברוח סערה , מעיניו' וא� יחשוב אד� לבוא בה יסתירה ה. לשו� בריה ליכנס בה
, ומשו� הכי לא מני להנ" תרתי בכלל עשרה דברי� שנבראו. או ישי� חש" לנגדו, ממקומו

הרי . ל"עכ" חלל הקבר שנקבר בו משה רבינו נברא באר� מקד�: וקברו של משה"י פירש "ורש
וכ� בכל יו� בעת , שכמה חללי� נבראו באר�, שאי� בזה בריאה חדשה שאי� כדוגמתה באר�

ה אי� בו בריאה מיוחדת שאי� "וכ� אילו של אברה� אבינו ע, הרעש כדפירשתי לעיל
רק שנברא ? ומה נשתנה אילו של אברה� מכול�, שכמה אילי� נולדי� בעול�, כדוגמתה

מ "מ. ל"עכ" והאיל שנשחט במקו� יצחק מאז נברא"י "רשכמו שפירש , בששת ימי בראשית
ה בששת ימי בראשית איל אחד או שני "ומה בזה א� ברא הקב, אי� בו בריאה משונה וחדשה

  ? אילי�

ולדעת , דכיו� שה� מי� מיוחד, וכ� המזיקי� סבירא ליה לתנא דיד� שלא נבראו בי� השמשות
ראו לומר שנבראו בששת , כבי� משני יסודות אש ואוירה� מור )ז, בביאורו לויקרא יז(ל "� ז"הרמב

כמו , כיו� שלא נבראו רק להעניש בה� בני אד� בדר" הטבע, הימי� כמו כל מעשה בראשית
ואינו דומה לעשרה דברי� השנויי� במשנתנו שה� . שאר הדברי� המזיקי� שנבראו בטבע

שפי האר� ממי� האר� , אלא כל אחד ממי� העשרה מאמרות וכדפרישית, מיני� מיוחדי�
ואי� זה , ופי האתו� ממי� הבהמות וכ� כול�, ופי הבאר ממי� המי�, הנבראת ביו� הראשו�

י כ� התפרסמה נבואת משה רבינו שהוא אמת "כמו פתיחת פי האר� שע, נקרא לתשמיש קדש
. בישראל ושקיי� בריתו שנשבע לה�' וכ� פתיחת פי האתו� שפרסמה כי חפ� ה, ותורתו אמת

אלא , אינו לתשמיש קדש, פ שהוא בריה בפני עצמה ממי� ברזל הנברא באר�"� הצבת אעוכ
' ר"אמרינ�  .)פסחי� נד(ועוד דבגמרא . לתשמיש חול שיהיו בני אד� יכולי� לעבוד הברזל באש

? וצבתא קמייתא מא� עבדא. הוא היה אומר צבתא בצבתא מתעבדא, יהודה  אומר א� הצבת
ופליגי� חכמי� עליה ואמרו לו אפשר יעשנה בדפוס ויקבענה ". � היאהא לאיי בריה בידי שמי

הרכיב שתי בהמות זו על גב ] "המצאת פרד[וכ� . הא לאיי בריה בידי אד� היא, ]במדויק[כיו� 
  . פשיטא דליכא לממני להו בהדי הנ" שנבראו ערב שבת, "זו

לא קשיא ? "השמש אי� כל חדש תחת"ואי תקשי ל" אי" אפשר שנבראו במוצאי שבת והא 
כי האור נברא בששת ימי בראשית בעצי� ובאבני� ונעל� מ� , מידי דלא הוי בריאה חדשה

. וכמו פתיחת פי האר� ופי האתו� וכדפירשתי לעיל. י בינת אד� הראשו� יצא לפועל"וע, העי�
מטה של "מיהו . י בינתו של אד� יצא לפועל"וע, וכ� תולדת הפרד נברא בששת ימי בראשית
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לעשות והוציא ' אלא שבמעשה קרח הפליא ה, היה כמו מטה אחר" הר� שקדי� ופרחי�א
שא� תאמר שהמטה עצמו נברא משונה משאר המטות כמו מטה משה . שקדי� ופרחי�

. ה באהר� מכול�"ואי� אות שבחר הקב? כ יאמרו ישראל שהמטה גר�"א, וכדפירשתי לעיל
והמטה מכלל , שקד נברא בכלל העצי�והוצאת שקדי� ופרחי� אינה בריאה חדשה כי ה

וא� עדיי� לב" נוקפ" ותאמר שהוא כבריאה חדשה שיצמח מטה תלוש שקדי� . הצמחי�
כי יש מ� המפרשי� , ששנינו במשנתנו" והמטה"אוכל להשיב שמטה אהר� בכלל , ופרחי�

מטה : וכייל תרי�, כלומר בריאה נפלאה במטה, סת�" מטה"ונקט , שפרשוהו על מטה אהר�
  .מכל הלי� נשמע דמהאי טעמא לא מייתי במשנתנו. משה ומטה אהר�

שהרי לא נבראו , משו� דבהא לא קא מיירי כלל ".ויש אומרים אף האור והפרד"
ונקט . י בינתו של אד� הראשו� ואי� בה� בריאה כלל"וג� למסקנא יצאו ע, לתשמיש קדושה

כלומר יש סוברי� שג� אלו בכלל  ,"א א� קבורתו של משה ואילו של אברה� אבינו"י"ברישא 
, מ לפי שנבראו בפני עצמ� לצור" קדושה"מ, פ שאי� בה� בריאת משונה"ואע, עשרה דברי�

, א א� המזיקי�"והדר תני וי. אית ל� לממנייהו בהדי הנ" שנבראו ערב שבת בי� השמשות
את� וכיו� שלא מצינו ברי. מ ה� בריאה מיוחדת"מ, פ שאינ� לצור" קדושה"כלומר אע

ראוי לומר שנבראו בערב שבת בי� השמשות , וה� תחת השמש, מפורשת במעשה בראשית
כלומר ואית מא� דסבר שג� , א א� צבת בצבת עשויה"והדר תני וי. שלא פרשת� התורה

כיו� דבעל כרחנו נאמר , פ שהיא לצור" חול"אע, הצבת עשויה בערב שבת בי� השמשות
אית ל� למימר שנבראת ע� , תה מפורשת בתורהשצבתא קמייתא בידי שמי� ואי� בריא

אלא שאפשר שנעשית בדפוס ואפילו בריאה לא הוי . השאר שנבראו ערב שבת בי� השמשות
  .כ" נראה לי. .)פסחי� נד(' וכדאמרינ� בגמ
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   משנה ז
ָחָכם ְבָעה ּבֶ ּגֶלם ְוׂשִ ְבָעה ְדָבִרים ּבַ הּוא . ׂשִ ְפֵני ִמי ׂשֶ ר ּבִ ָגדֹול ָחָכם ֵאינֹו ְמַדּבֵ

ָחְכָמה ּוְבִמְנָין ּנּו ּבְ ְבֵרי ֲחֵברוֹ , ִמּמֶ יב, ְוֵאינֹו ִנְכָנס ְלתֹוְך ּדִ , ְוֵאינֹו ִנְבָהל ְלָהׂשִ
ֲהָלָכה יב ּכַ ִעְנָין ּוֵמׂשִ ְוַעל , ְואֹוֵמר ַעל ִראׂשֹון ִראׂשֹון ְוַעל ַאֲחרֹון ַאֲחרֹון, ׂשֹוֵאל ּכָ

ַמע ּלא ׂשָ ֶ י, ַמה ׁשּ ַמְעּתִ ּגֶלם. ּומֹוֶדה ַעל ָהֱאֶמת, אֹוֵמר לא ׂשָ   :ְוִחּלּוֵפיֶהן ּבַ
, ונפלאותיו' שה� כול� דרכי ה, "עשרה" "עשרה"בתר דסיי� מ. "שבעה דברים בגולם"

ככל הפרקי� , הדר למלתא קמייתא ללמד מוסר השכל בתורה ועבודה וגמילות חסדי�
מי ומי ראוי , אלא דהשתא אתי לאשמועינ� גופי מדות התלויי� בתורה. השנויי� למעלה

ופתח בתורה . ת בגמילות חסדי�וגופי מדו, וגופי מדות בעבודה, "גול�"ומי , "חכ�"להקרא 
וכבר . ואשמועינ� מה ה� מדותיו של חכ�, "על התורה"כמו שמעו� הצדיק דנקט ברישא 

בלשו� תורה ובלשו� חכמי� על " חכ�"פרישית בכמה דוכתי ממסכתא זו שאי� הנחת תאר 
ולא על המתבונ� באלהיות , או על החוקר בטבעיות, היודע בחכמת תקופות וגמטריאות

ולא על בעל הבינה והשכל , בשכל ובינה על יושר האמונות והדעות] הוכחות[ת מופתי� לעשו
אלא מונח . הגדולי� היודע לפלפל ולעשות הטעאות וניצוחי� והיקשי� כדרכי בעלי הגיו�

', אלא כל חכמה מאת ה, כי אי� חכמה יוצאת משכל האד� ומבינתו. תמיד על חכ� בתורה
י "והוא הודיעה לבני אד� בנבואה ע". הבי� דרכה והוא ידע מקומה" )כג, פ איוב כח"מליצה ע(הוא 

אליעזר ' וכמו שאמר ר. ואי� ק� לחכמה, פ"וה� דברי השתי תורות שבכתב ושבע, ה"משה ע
הרבה תורה למדתי מרבותי ולא חסרתי מה� אפילו ככלב המלקק מ� " .)סנהדרי� סח(הגדול 

  . והיא הקבלה, רב עד למשה מסיניורב מ, וצרי" האד� לקבל החכמה מרב". הי�

הוא יקרא , ותק� מנהגי נפשו כפי תלמודו עד שמתנהג בחכמה, ומי שאס� דברי החכמה
אלא . אבל מי שאס� דברי חכמה ולא תק� נפשו כתלמודו ונוהג בסכלות איננו חכ�". חכ�"

, "לי�כסי"וקצת� , "רשעי�"קצת� , שיש הבדל בי� האנשי� הנוטי� במנהגיה� מדרכי החכמה
והדברי� ארוכי� לא אוכל . הכל כפי מחשבת החוטא ודרכיו". סכלי�"וקצת� , "לצי�"וקצת� 

דלא , ובהנהו לא מיירי תנא דיד�, וכבר רמזתי על קצת� במקומות ממסכתא זו, לבאר� פה
, "גול�"אלא תני שבעה דברי� ב. קתני שבעה דברי� בחוטא או שבעה דברי� בכסיל וכיוצא

, אלא שעדיי� לא השלי� תלמודו, וכבר למד שמועות רבות, חפ� ללמוד חכמהוהיינו תלמיד ה
כי לתקו� הגדול הזה צרי" . ולא תק� כחות נפשו כפי החכמה, ולא סדר דברי תורה בלבו כראוי

". שמע עצה וקבל מוסר למע� תחכ� באחרית"" )כ, משלי יט(כמו שאמר שלמה בחכמתו , זמ�
כי השמיעה היא הקבלה , על כ� שמע עצה. קבלה מרבהיינו חקי התורה והיא ה" עצה"ו

. להרגיל הנפש שתנהג בדר" חכמה', היינו כבישת היצר ביראת ה" מוסר"ו. וכדפירשתי לעיל
א ב� "וכדפירשתי במשנתו של ר, כי צרי" לקבל על עצמו לייסר נפשו, "וקבל"ועל כ� אמר 
מה שתי אלה תעשה למע� תחכ� ואמר של". א� אי� יראה אי� חכמה" )ג, אבות(עזריה ששנה 

, כי תחכ� ותנהג בכל דרכי" ומעשי" בחכמה". חכ�"כלומר למע� תהיה באחרית" , באחרית"
וכשיהיה האד� חכ� אז הוא כלי ". תלמוד גדול שמביא לידי מעשה" :)קדושי� מ(וכדאמרינ� 

  . לפי שכל כחות נפשו פועלי� צדק ומישרי� בחכמה, חות� תכנית כליל יופי, חפ�

  שימוש בכל כחות האד� לש� שמי�

וכ� . החכ� לא ישתמש בשנאה בקנאה בגבורה בכעס בנקמה וכיוצא אלא בדר" תורה וחכמה
לא ישתמש בכחות הפועלי� בגו� במאכל ובמשתה ובשינה ובהליכה ובקימה ובמשגל וכיוצא 

לא וכ� לא ישתמש בכחות היקרי� בשכל ובבינה בערמה בתחבולה ובדעת א. אלא בדר" חכמה
אל " )ג, משלי כג(כדר" , על דר" משל לא ישתמש בכח בינתו לאסו� ולכנוס. בדר" תורה וחכמה

, לא ישתמש בכח שכלו לעשות הטעאות לנצח חברו הדובר אמת". תיגע להעשיר מבינת" חדל
וכ� לא ישתמש בה� ליכנס . ולא יפעל בה� לעשות ערמות ותחבולות בהבלי עול� וכיוצא

 :)חגיגה יא(וכההיא דתנ� , תכל ולדרוש בעניני� שה� למעלה מבינת האד�לפני� ממחיצתו להס
. 'וכו" וכל שלא חס על כבוד קונו' כל המסתכל בארבעה דברי� ראוי לו שלא בא לעול� וכו"
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ובמליצות התורה ' יתבונ� ביראת ה. וכאשר תורנו יעשה, אלא כל כחותיו מתוקני� בחכמה
אבל מי . ולהשכיל שכל טוב וטעמי תורה, חכמי� וחידות�ולהבי� דברי , והנביאי� להבי� אמת

גולמי כלי "כמו , "גול�"כל זמ� שאינו מתוק� כראוי נקרא , שלא תק� נפשו עדיי� כפי החכמה
, שהוא כלי שעשה האומ� וחסר עדיי� צורתו הגמורה, )ו"ב מ"פי(ששנינו במסכת כלי� " מתכות

, דיי� השחזה והמרטה ותיקו� פיתוחי� וכיוצאוצריכי� ע, כמו סכי� וסיי� שעשה הנפח גולמ�
וצריכה הכשר חכמה , ודומה לה� נפש האד� שקבלה חכמה". גולמי כלי מתכות"שה� ה� 

כל זמ� שאי� נפשו , ויש בו שכל ובינה הרבה, פ שקבל שמועות רבות"אע, ותיקו� הכחות
, ל ענייניו בחכמהוחברו המתוק� כפי חכמתו ונוהג בכ". גול�"עשויה ומתוקנת כראוי נקרא 

הואיל ושכלו ובינתו נוהגי� בחכמה וקבל , פ שאי� בו שכל ובינה הרבה בטבע כמוהו"אע
  . כ" נראה בעיני, "חכ�"שמועות רבות נקרא 

על ש� שלא נגמרה צורתו כשאר , אד� שאי� בו בינה קרי ליה גול�: גול�"י פירש "אבל רש
פ שחסר הבינה לא יתואר "שאע, ליישב דבריוולא אוכל ]. ל"עכ" [בני אד� כמו גולמי כלי ע�

, שכל הנפשות בעלי הכחות כול� וכדפירשתי לעיל". גול�"מ אי� ראוי לקוראו "מ, מבי� ונבו�
ועוד שבשבעה ". פתי"או " סכל"ויותר היה ראוי לו לקוראו . ואי� הבדל בה� רק בי� רב למעט

וכדבעינ� , "חכמה"מנהג ישר כפי הדברי� השנויי� יש בה� דברי� שאינ� תלויי� בבינה אלא ב
ובספר . הנשנה במסכתא זו נתפרש כ�" חכ�"וכ� כל . כדפרישית] פשט הנכו�[ועיקר . למימר

וכמו , ובררנו הכל בראיות גמורות, "חכ�"מפורשי� כל הכתובי� שנזכר בה� תאר " ג� נעול"
  .שרמזתי בפרקי� הקודמי�

  שבעה מדות בחכ�

, כלומר כשהוא יושב בסוד חכמי�. "ול ממנו בחכמהחכם אינו מדבר בפני מי שגד"
פ שיש אתו אומר ודברי� להשיב "אע, או שמתוכחי� בדבר תורה, ובא דבר הוראה לפניה�

והוא בעל השמועות הרבות שאס� דברי חכמה , ממתי� עד שידבר הגדול ממנו בחכמה, כהלכה
מאס� השמועות ] אצל[אלא  "חכמה"כי אי� , גדול ממנו בשכל ובבינה] חברו הוא[לא ש. הרבה

גדול בשכל ובבינה ] המאזי� לדברי חברו: הערת המגיה[פ שהוא "ולכ� אע. ותורותיו' וחקי ה
כלומר , "חכ�"וזה אות שהוא . אינו מדבר לפניו] בכל זאת[, יותר מחברו שגדול ממנו בחכמה

ולתו רק ואי� כח בנפשו פועל פע, וכחותיה מתוקני� על דר" אמת, שנפשו נוהגת בחכמה
עד , ולכ� עוצ� חשקו ושכלו ובינתו שלא יפוצו מעיינותיה� החוצה. כאשר תורנו החכמה

כי נפשו יודעת שאי� דרכי התורה והלכותיה נודעות על . שידבר תחלה הגדול ממנו בחכמה
מעדות שני הגרדיי� שהעידו מפי ] לזה[וראיה . י השכל והבינה הנטועות בנפש"בוריי� ע

לא כדברי שמאי שאמר , ששלשה לוגי� מי� שאובי� פוסלי� את המקוהשמעיה ואבטליו� 
וכדפירשתי בריש פרק ב� זומא , )ג"א מ"עדיות פ(תשעה קבי� ולא כדברי הלל שאמר מלא הי� 

כי היה לב� רחב כפתחו של , ג שכל אחד הוכיח דעתו בראיות השכל והבינה"דאע, )ד, אבות(
ו על עדות שני הגרדיי� לפי שקבלו ההלכה אלא סמכ, לא קיימו חכמי� דבריה�, אול�

דר" החכ� , ולפי שהקבלה עיקר. ורב� מרב�, שקבלו מרב�, באמונה משמעיה ואבטליו�
. ואז יחריש ולא יחלוק עליו. שמא קבל הלכה מפי רבו, להמתי� עד שידבר הגדול ממנו בחכמה

גדול ממנו "אבל כששמע דברי ה. פ שדר" ההלכה הפוכה מסברתו ומדרכי ראיותיו"אע
ורואה , בשיקול דעתו ושלא קבל ההלכה מפי רבו] אותו חכ� רק[ונתברר לו שמשיב " בחכמה

אז יפתח פיו וידו� די� אמת לאמתו כפי , שטעה או שסברתו חלושה ושיש תשובות על דבריו
לדמות דבר לדבר ולהוציא דבר מדבר וכיוצא בזה במדות שהתורה נדרשת , דרכי שכלו ובינתו

שמצינו בכמה מקומות שנחלקו התלמידי� ע� רבות� בדברי� התלויי� בהכרעת  כמו. בה�
י ב� "מי יגלה עפר מעיני" ר" :)סוטה כז(וכדתנ� . :)ה יח"ר(" ונראי� דברי מדבריה�"ואמרו , הדעת

: בחכמה" )ה, אבות(י "ויפה פירש. 'וכו" והרי תלמיד תלמיד"' זכאי שאתה היית אומר עתיד וכו
לא שגדול ממנו בהפלגת , כלומר שהוא בעל שמועות רבות. ל"עכ" ר ממנושהרבה תורה יות

  . השכל והבינה
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פ שאינו ברור לו שהוא "אע, אינו מדבר לפני מי שגדול ממנו במני� השני�] הנוהג בחכמה[וכ� 
בישישי� " )יב, איוב יב(כדכתיב , כי ברוב שני� רוב חכמה, כי חושש לשניו, גדול ממנו בחכמה

. צרי" זמ� רב לאסו� השמועות, כי לפי שאי� ק� לחכמה". ג� נעול"רשנוהו בספר ופי, "חכמה
ולכ� ממתי� לשמוע אולי . ומסתמא הזק� החכ� אסופות בו שמועות רבות שקבל בשני חייו

ושמע שהשיב כפי , אבל לאחר שדיבר הזק�? קבל מרבו ההלכה הברורה בנידו� שה� דני� עליו
אז יגלה דעתו כפי שכלו , טעה או שיש תשובות על דבריוו, שיקול דעתו לא מפי השמועה

מיהו א� נשאלה שאלה . ואות שיש בו נפש חכמה, וזהו מעלה של חכמה. ובינתו וכדפירשתי
ודאי שמדר" , פ שכול� ישיבו על דר" אחד"אע, לפניה� בהלכה פשוטה ונודעת לחכמי� כול�

, דר" התורה לחלוק כבוד לזקני�שמ, המוסר שימתי� עד שידבר הגדול ממנו בחכמה ובמני�
ועוד שלפעמי� . אלא דבהא לא קא מיירי דפשיטא הוא". והדרת פני זק�" )לב, ויקרא יט(כדכתיב 

ואפשר שיחלוק הילד כבוד לזק� החכ� שידבר לפניו . וחברו זק�, ילד] הוא[הגדול בחכמה 
בבא לפניה� ] רמדוב[מתניתי� ] פירוש[ומשו� הכי עיקר . פ שהוא גדול ממנו בחכמה"אע

פ שיודע בנפשו שהוא גדול מכל חבריו בפלפול "ל שאע"וקמ, שאלה שהיא צריכה להתבונ� בה
  .לא ידבר לפני מי שגדול ממנו בחכמה או במני� ומטעמא דפרישית, ובסברא

כיו� שהוא , ג� א� אי� מעלת חבירו בחכמה נודעת לכל החברי� וכסבורי� שהוא גדול כמוהו 
, "גול�"והפו" זה ב. לפי שנפשו נוהגת בחכמה, לא ידבר לפניו, גדול ממנו יודע בעצמו שחברו

ולכ� כשיודע . כי כחות נפשו נוהגי� בשרירות לבו, והיינו מי שלא תק� עדיי� נפשו כפי החכמה
אי� מעצור , כשיבוא דבר הוראה בבית ועד חכמי�, בעצמו שהוא בעל שכל ובינה הרבה

וישמיע ראיותיו , ו בחכמה ובמני� שאינ� מפולפלי� כמוהווידבר לפני הגדולי� ממנ, לרוחו
וראיה לדבר זה מ� . ולסו� תהיה לו לכלימה א� לא יסיק שמעתתא אליבא דהלכתא, וחידודו
חיכה הצעיר אליהוא ב� , כי כשהתווכחו שלשה רעי איוב ע� איוב וה� היו זקני�, הכתוב

אולי חכמי� : כי אמר, שדברו הזקני� ולא דיבר מאומה עד ששמע כל מה )ד, איוב לב(ברכאל 
ועוד שברוב ימיה� קרוב הדבר שקבלו שמועות ? וקבלו דרכי החכמה מאבותיה�, ה� ממנו

אז , ואחר ששבתו מענות עוד ולא מצאו מענה לטענות איוב. והוא היה צעיר לימי�, רבות
האלה מענות  וישבתו שלשת האנשי�" )יז( א, איוב לב(שנאמר , החל לדבר כדרכי חכמתו שקבל

ובשלשת רעיו . באיוב חרה אפו על צדקו נפשו מאלהי�', ויחר א� אליהוא וגו. 'את איוב וגו
כי , ואליהוא חכה את איוב בדברי�. חרה אפו על אשר לא מצאו מענה וירשיעו את איוב

ויע� . וירא אליהוא כי אי� מענה בפי שלשת האנשי� ויחר אפו. זקני� המה ממנו לימי�
אמרתי . על כ� זחלתי ואירא מחות דעי אתכ�, צעיר אני לימי� ואת� ישישי�' ואליהוא וג

לא רבי� . אכ� רוח היא באנוש ונשמת שדי תבינ�. ימי� ידברו ורוב שני� יודיעו חכמה
אזי� עד , ה� הוחלתי לדבריכ�. 'לכ� אמרתי שמעה לי וגו. וזקני� יבינו משפט, יחכמו

פ� . � אתבונ� והנה אי� לאיוב מוכיח עונה אמריו מכ�ועדיכ. עד תחקרו� מלי�, תבונותיכ�
חתו לא . ולא ער" אלי מלי� ובאמריכ� לא אשיבנו. אל ידפנו לא איש, תאמרו מצאנו חכמה

, אענה א� אני חלקי. כי עמדו לא ענו עוד, והוחלתי כי לא ידברו. העתיקו מה� מלי�, ענו עוד
  ". אחוה דעי א� אני

  � בפסוקי� שבפרקי איובנרמזו כל שבעת תכונות החכ

כי רואה אני שמה� אנו למדי� כל השבעה דברי� שבחכ� , ולא לחנ� העתקתי הכתובי� הללו
ולמדנו עתה שהחכ� אינו מדבר לפני מי שגדול ממנו . וכדבעינ� למימר, השנויי� במשנתנו

ב טו"והיא חכמת ההנהגה העליונה , כי איוב ורעיו התווכחו בדרכי החכמה, בחכמה ובמני�
. ורעיו השיבו שלא כהוג�, ואיוב קרא תגר. שהיא לעומת הנהגת בני אד� לטוב ולרע" ורע

אלא שהיה סבור שה� , ואליהוא לבדו קבל מחכמי לב דרכי החכמה העליונה בשעור רב
ולכ� שתק עד ששמע כל . וקבלו רבות וידעו להשיב כהלכה, וזקני� ממנו, חכמי� ממנו

ושה� טועי� , וכל דבריה� כפי שיקול דעת�, מצאו חכמהוכאשר נתברר לו שלא , דבריה�
ודמה דבר , והפי� מעיינות תבונתו ושכלו חוצה. אז דיבר הוא והודיע קבלתו, מדר" אמת

שא� שמע דברי הגדול ממנו , וכדפירשתי לעיל. לדבר והוציא דבר מדבר בדרכי החכמה
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יודע יותר ובינתו ברורה והתברר לו שלא קבל השמועות מחכמי לב ושהוא , בחכמה ובמני�
ל שהביא ראיה מ� התורה "י אברבנאל ז"וראיתי לר. חייב להשמיע דבריו לברר האמת, יותר

ויקצו� על אלעזר . ואת שעיר החטאת דרש דרש משה והנה שור�" )כ(טז, ויקרא י(שנאמר 
אל משה הנה ש. 'וגו" וידבר אהר� אל משה ה� היו� הקריבו. 'מדוע לא אכלת� וגו' ואיתמר וגו

ואני אומר שאי� . את אלעזר ואיתמר ולא השיבו לפני אהר� לפי שהיה גדול מה� בחכמה
דפשיטא שאסור , ובהא לא קא מיירי תנא דיד�, דאהר� רב� היה. ראיה זו דומה למשנתנו

וכתיב , ועוד שהיה אביה�. דהמורה הלכה בפני רבו חייב מיתה, לתלמיד להורות לפני רבו
ותו . 'איזהו מורא לא ידבר בפניו וכו :)קידושי� לא(ותניא " ש אמו ואביו תיראואי" )ג, ויקרא יט(

שמא נעלמה מה� ההלכה ולא ידעו להבדיל בי� קדשי ? מנא ל� שלא דברו לפניו מפני הכבוד
אבל . והוצר" אהר� להשיב, ושרפוהו על פי אהר� אביה� שהורה לה� כ�, שעה לקדשי דורות

ולא , ואליהוא ידע האמת, עי איוב לא היו רבותיו ולא אבותיומאליהוא שפיר אתיא ל� שרי
שתק רק לפי שלא רצה לדבר לפני מי שהיו גדולי� ממנו במני� ג� בחכמה לפי מחשבתו 

  .והב�, הראשונה

כשה� מתווכחי� בהלכה ובדברי תורה וחברו מדבר . "ואינו נכנס לתוך  דברי חברו"
אז יתחיל הוא , וכשיעמוד ולא יענה עוד, דבריו שותק עד שיסיי� כל, ומפלפל ומוכיח דעתו

פ שאינו נכנס לתו" דבריו "ואע. ולא יכנס לתו" דברי חברו בעודו מתבונ� וחוקר לדבר, לדבר
לפי שא� יכנס בדבריו , ]נמנע מזאת[להשיב עליה� רק להודיעו דעתו טר� יכלה לדבר 

ולא , מרי אמת מפי כל אד�כי החכ� יכוי� לשמוע א. ואי� זה ממדת החכמה, יתבלבל חברו
נכס� לשמוע דבריו אולי תצא מפיו , ולכ� כל זמ� שחברו מדבר. יכוי� להתהלל בשכלו ובבינתו

ולכ� שותק ". הלומד מכל אד�? איזהו חכ�" )ד, אבות(וכדתנ� לעיל , דבר חכמה ויקבלנה ממנו
] מא[מחכה ש, פ שבכל מה שדיבר לא מצא עני� נאות"שאע. ומניח חברו לדבר כל זמ� שירצה

ושכוחות שכלו ובינתו נכנעי� , והעושה כ� נות� מופת שהוא חכ�. באחרית דבריו ימצא טוב
שכששומע חברו מדבר דברי� , והיפ" זה בגול�. ושאינו מבקש רק דבר אמת לאמתו, לחכמה

, נכנס לתו" דבריו להראות שאי� בה� טע�, או שנכנסי� ספקות בדבריו, שיש עליה� תשובות
י כ� פעמי� רבות מאבד דברי� יקרי� שהיו יוצאי� מפי "וע. להפי� מעיינותיו חוצה ומתחיל

, וג� זה אנו למדי� מאליהוא שהניח ריעי איוב לדבר עד תכלית�. א� הניחו לגמור דבריו, חברו
, פ שכל מה שדברו לא ישר בעיניו"ואע. לא בדבר גדול ולא בדבר קט�, ולא נכנס בדבריה�

�אחרית דבריה� ]ב[לפי שתמיד הוחיל פ� , עד שראה שלא יוסיפו לענות עודו, המתי� עד לבסו
ה� " )יא, איוב לב(וזהו שאמר . יעמידו ראשית� על נכו� וישמע מה� עניני חכמה שנעלמו ממנו

כלומר דעו שאינני שמח להשיב על ". אזי� עד תבונותיכ� עד תחקרו� מלי�, הוחלתי לדבריכ�
ואמרתי שאלמד מכ� , קויתי לשמוע מכ� קבלתכ� הנאמנה. אלא הוחלתי לדבריכ�, דבריכ�

הטיתי אז� . וה� העניני� שהוצאת� משיקול דעתכ� ומבינתכ�, ג� האזנתי לתבונותיכ�. דבר
עד תחקרו� , לשמוע ולהבי� ולרדת לסו� דעתכ� כי אמרתי אולי אשמע מכ� תולדה יקרה

ולא נכנסתי , ת החרשתי לשמועכל זמ� שהיית� חוקרי� במלי� ובכל הצדדי� ובסברו. מלי�
ומזה תדעו כי אינני . וזה לכ� האות כי לבי נוהג בחכמה ומבקש לשמוע דברי אמת. בדבריכ�

  .מדבר לקנתור חלילה

, אינו נבהל להשיב עליו תשובות ולגלות דעתו, כשחברו סיי� דבריו. "ואינו נבהל להשיב"
שאינו נחפז , והוא החפזו�". אל תבהל על פי" ולב" אל ימהר להוציא דבר" )א, קהלת ה(כמו 

אלא יעיי� תחלה בדברי חברו היטב וישקול דבריו , לגלות דעתו ולחלוק על דברי חברו
אלא ד� , וההיא לא אתמרא א� חברו לא קבל ההלכה מרבו. בשיקול דעתו אולי יש בה� ממש

דבודאי בכי האי גונא ימהר להשיב , מפי רבווהוא קבל ההלכה , כפי שקול דעתו וטעה
אלא מיירי כשה� דני� שניה� בשיקול הדעת לדמות דבר . ולהודיעו שטעה וללמדו דר" ההלכה

שבכי האי גוונא מדר" החכמה שלא יהי נבהל להשיב על דברי , לדבר ולהוציא דבר מדבר
וכשימהר להשיב קרוב , לפי שהחכ� דואג שמא לא הבי� דברי חברו ולא ירד לסו� דעתו. חברו

ונמצא ? כי מה יועיל לו א� חברו ינוצח ממנו ויודה לו. לטעות ולהכשל ונמצא נוחל דבר שקר
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ושכלו ובינתו פועלי� בחפזו� , והיפ" זה בגול� שלא השתרשה החכמה בנפשו. שניה� טועי�
ראיות  ומיד שסברת חברו חלושה בעיניו ממהר להשיב על דבריו ולחלוק עליו ולהרבות, הלב

וג� זה אנו למדי� מדברי ". כשל עוזר ונפל עזור" )ג, ישעיה לא(י כ� פעמי� "וע, לקיי� דעתו
, לא היה נבהל להשיב עליה� מיד ולגלות דעתו, אליהוא שג� אחר שסיימו ריעי איוב דבריה�

ואחר שנודע לו שכל . אלא תחלה התבונ� בכל מה שדברו א� יש במקצת הדברי� ממש
ועדיכ� אתבונ� והנה אי� " )יב, איוב לב(שנאמר , אז השיב עליה� וגלה דעתו, וחדבריה� ישא ר

כלומר אחר שסיימת� דבריכ� התבוננתי בכל מה שדברת� ". לאיוב מוכיח עונה אמריו מכ�
אי� אחד מה� לאיוב , ומצאתי שמכל העוני� לאיוב אמרי�, לראות אולי יעמדו מקצת�

המנצחי� את בעל הריב , ח חברו בדברי� ברורי� בדעתנופל על המנצ" מוכיח"ומלת . מוכיח
מעתה , והואיל ונתברר לי כי אי� ממש בדבריכ�. כי דיברו דברי רוח, וה� לא עשו כ�. להודות

כי איוב צדיק , ו"כי א� לא אעשה כ� יתחלל ש� שמי� ח, אני חייב לפתוח פי ולגלות דעתי
  . כ" נראי� הדברי�. בעיניו

  י אופ� דיבורי בני אד� זה ע� זהסדורה של משנה זו לפ

. כשחברו מדבר, מציעתא. קוד� שהתחילו לדבר, רישא. וכל הבבות נשנו על הסדר לפירוש זה
אבל . והיפוכו בגול�, ובכל אחד מה� יש סימ� להנהגת החכ�. לאחר שפסק לדבר, וסיפא
טעה יבי� כשיטעהו מ, אינו נבהל להשיב] "י אב� תיבו�"לפי תרגומו של ר[� פירש "הרמב

ולא ידעתי לאיזו טע� שנה ]. ד"עכת" [וזה סימ� שהוא קל ההבנה, ולא יבהל מפניו, הטעות
? הא� רצה ללמדנו מה בי� איש מבי� לחסר הבינה? דבר זה במשנתו] מסדר פרקי אבות[רבי 

ועוד שקלות ? כי מה יעשה חסר הבינה שאינו מבי� טעות המטעה? ואיזו מוסר אנו למדי� מזה
א" ". מבי�"לא שבעה דברי� ב, תנ�" חכ�"ואנ� שבעה דברי� ב, "נבו�"ו" מבי�"יינו ההבנה ה

ל לשיטתו אזיל שפירש חכ� על המשכיל והמתבונ� בחכמת אלהות וחכמת "� ז"תדע כי הרמב
כמו , וכבר הוכחתי במישרי� שאי� הדבר כ�. שכליי� עליה�] הוכחות[הטבע ועושה מופתי� 

, נופל רק על הנוהג בחקות התורה" חכ�"ו" חכמה"י� לשו� שא". ג� נעול"שכתבתי בספר 
וכל הבבות ששנה ה� ללמדנו מוסר השכל במנהגי� ישרי� שה� . וכדפירשתי בריש מתניתי�

  .ולכ� עיקר כדפירשתי, ויוכל כל אד� ללכת באלה המנהגי� א� ירצה, בבחירת האד�

, בי� שדיבר חברו לפניו ]א[ה" בבא כשמתחיל החכ� לדבר . "שואל כענין ומשיב כהלכה"
ובי� שהוא ] ב[, ועתה פותח הוא לדבר, והמתי� עד שסיי� והתבונ� בדבריו ולא ישרו בעיניו

לדברי� ] להתרחק[כשישאל לא יפליג . צרי" שישאל כעני� וישיב כהלכה. המתחיל בראשונה
בר אלא תהיה השאלה לד. אחרי� להראות פלפולו וחריפותו בדברי� שאינ� נוגעי� לעני�

, ואינו מתכוי� רק לברר די� אמת לאמתו, כי לבו נוהג בחכמה, האמת בהלכה שהוא עוסק בה
וכשישיב לא יטעה חבריו או תלמידיו לתר� וליישב שאלותיו . וכ� בדרושי� וכ� בטעמי תורה

לפי שהוא חכ� . אלא משיב כהלכה ובדר" אמת, בהמצאות של הבל שאינ� לאמיתו של תורה
שאי� רוחו שכלו , והיפו" זה בגול�. ולקבוע האמת בלב�, ני אד� בתורהוכל חפצו ליישר ב

וכ� , לכ� שואל שלא כעני� להראות לחבריו בקיאותו וחריצותו, ובינתו מתוקני� בדר" חכמה
וג� זה אנו למדי� מדברי אליהוא . משיב תשובות בהמצאות של חידוד השכל שלא כהלכה

יושר לבי אמרי ודעת שפתי . 'הנה נא פתחתי פי וגו" )ג( ב, ש� לג(שכשפתח לדבר הקדי� ואמר 
כלומר אל תחשוב שברוב שכלי ובינתי אני חפ� להוכיח ולנצח אות" בטענות של ". ברור מללו

, "יושר לבי אמרי"כי . אלא אשאל ואשיב כעני� וכהלכה לברר האמת, הבל ובניצוחי� מטעי�
כ� ימללו שפתי דברי� , בדעתי וכאשר נטוע האמת. כ� ישר הדבר בלבי, כמו שאומר בפי

ובפיו ובשפתיו , כדר" הגול� שבלבו יודע שנעל� ממנו האמת, לא בכזב ולא להטעות. ברורי�
חרה אפו על ריעי ] של אליהוא[ולכ� בחכמתו . ידבר חלקלקות להטעות חברו בהמצאותיו

ושעל כ�  כי טענו שאיוב רשע, ומפעלותיו בטענות שקר ובחלקלקות' כי ה� הצדיקו ה, איוב
כמו שמעיד הכתוב עליו , צדיק היה] באמת[כי איוב , והנה לא השיבו כהלכה. באו עליו הרעות

אלא בעבור שנעל� מה� , וג� ה� ידעו כ�". ת� וישר וירא אלהי� וסר מרע" )א, איוב א(
וזהו שאמר , השיבו תשובה שלא כהלכה להראות כח בינת� שנצחוהו בטענותיה�, האמת
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כלומר לא ". ובשלשת ריעיו חרה אפו על אשר לא מצאו מענה וירשיעו את איוב" )ג, איוב לב(
אבל חרה ? כי מה יעשו א� אינ� יכולי� להשיב כהלכה, חרה אפו עליה� שלא מצאו מענה

כ הרשיעוהו בדבריה� לפי "וידעו שהוא צדיק ואעפ, אפו שלכסות עיניה� הרשיעו את איוב
ומזה . לכבוד� ובחרו לענות שקר להוכיחו ולנצחווחששו , שלא מצאו בדעת� מענה כהלכה

. יש ללמוד כמה גדולה התקלה היוצאת ממנהג התלמיד הגול� הנוהג בתלמודו שלא בחכמה
חרה אפי ב" ובשני ריעי" כי לא דברת� אלי " )ז, איוב מב(ה לאליפז "וכ� תמצא שאמר הקב

יבר בתו� לבבו ומתו" צערו ד, פ שאיוב הטיח דברי� כלפי מעלה"כי אע". נכונה כעבדי איוב
וריעיו ידעו האמת . ולא הבי� האמת"] אי� אד� נתפס בשעת צערו: "ב טז"עיי� ב: אמר המגיה[

  .'וזה רע בעיני ה, ולא דברו נכונה, בדר" שקר' והצדיקו ה, שאיוב צדיק

כשהוא שואל ומשיב ומסדר העניני� . "ואומר על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון"
ומה שראוי לאחר , ומה שראוי להקדי� יקדי�, ותלמידיו יעשה סדר למשנתולפני חבריו 

ולכ� לא יבלבל עליה� , לפי שכל כוונתו להטעי� דברי החכמה לחבריו וללמד� האמת. יאחר
ובאחרונה , פ שרואה שבראשו� הוא הלכה פשוטה לא תפלא בעיני שומעיה"אע, העניני�

א יקדי� המאוחר להראות עומק דעתו ורחב ל. תבוא הלכה עמוקה מלאה דברי שכל ובינה
ולהיפ" זה בגול� שאי� שכלו . רק להודיע לחבריו האמת, כי החכ� אינו חושש לזה, לבו

אלא כשרואה עני� שיש בו , ובינתו מתוקני� בחכמה לא יכול להתאפק וללמוד על הסדר
לחבריו רחב  להשמיע, הוא נבהל ברוחו ולבו ממהר להוציאו מפיו, המצאת השכל ודבר שנו�

ומבלבל עליה� העניני� ואינו חושש לזה כי , ומקדי� המאוחר ומאחר הקדו�. שכלו ובינתו
ג� זה אנו למדי� מדברי אליהוא שענה על ראשו� ראשו� ועל . אי� לבו נוהג בחכמה בתלמודו

ה�  )ש�(', ז" אני בלי פשע וגו" )י( ט, ש� לג(תחלה ענהו על מה שאמר איוב . אחרו� אחרו�
ואל , צדקתי" )ה, איוב לד(השיבו על שאמר ] של אליהוא[ובמענה השני . 'וגו" ואות עלי ימצאתנ

, ש� יג(כ אמר "ואח. 'וגו" ת� אני" )כ, איוב ט(תחלה אמר , ובסדר זה דיבר איוב". הסיר משפטי

  .'וגו" חי אל הסיר משפטי" )ב, ש� כז(כ אמר "ואח". ותחשבני לאויב ל"" )כד

שאינו רוצה לומר מש� שאינו ] "י"מפרש רש. ["אומר לא שמעתי ועל מה שלא שמע"
" האומר דבר שלא שמע מרבו גור� לשכינה שתסתלק מישראל" :)ברכות כז(כדאמרינ� , אומרו

כאילו קבלה מרבו ורבו , והיינו כשאומר דבר שהוציא מלבו בש� רבו. י"מפירוש רש] ל"עכ[
ויוכל להיות שטעה . לא יהרהרו על דבריווהשומעי� , י כ� קובע דבריו להלכה"שע, מרבו

יש [אבל . וזה גור� שתסתלק השכינה מישראל, בפלפולו ונמצא מדיח התלמידי� מ� האמת
ואפילו הגול� לא , דפשיטא שהוא עו� גדול, לא נראה דמיירי תנא בהכי] לדחות פירוש זה כי

לאו , "שלא שמע מרבומעול� לא אמר דבר " :)סוכה כז(אליעזר ' ומה שאמרו על ר. יעשה כ�
ולא תהיה כזאת ? דמאי רבותא היא, לאשמועינ� שלא תלה ברבו הדברי� שהוציא מדעתו

ואי אמרת . ולא מדת שאר החכמי�, ]בלבד[אליעזר ' ועוד דמשמע שהיתה כ" מדת ר! בישראל
. והרי זו מדת כל חכמי ישראל ותלמידיה�? אליעזר' מאי איריא דר, שלא תלה פלפוליו ברבו

כ" "אלא רק , י פלפולו"אליעזר תשובה לשואל מדעת עצמו וע' מעול� לא השיב ר אלא
וכדפרישית , "אליעזר בור סוד שאינו מאבד טיפה' ר" )ב, אבות(וכדתנ� לעיל , "מקובלני מרבי

. ועל כל דבר היה משיב בקבלה, הת� שקב� ההלכות והשמועות בלי מספר ולא שכח דבר
הפליג את השואל לעני� אחר ולא השיבו על , בו ההלכהוא� קרה שנשאל בדבר שלא קבל 

] שלנו[מיהו מתניתי� . מרוב חסידותו שלא רצה לסמו" על דעתו, )ב"סוכה כז ע(שאלתו כלו� 
ואנ� תנ� שבעה דברי� ? "אליעזר' אמרו על ר"תקשה מאי , דא� תאמר כ". לא מיירי בהכי

ואינו אומר דבר "כ לתני "ד דאועו. ואחד מה� שעל מה שלא שמע אומר לא שמעתי, בחכ�
שא� אינו משיב רק מה שקבל ". ומשיב כהלכה"ועוד לתני ה" ולא לתני ". שלא שמע מרבו

  .פשיטא דמשיב כהלכה, מרבו

כשהחכ� מסדר השמועות לחבריו ולתלמידיו על ראשו� ראשו� ועל אחרו� , אלא הכי פירושא
י� בידו להשיב מדעתו כהלכה שאינו וא, ויש שמועה בתוכ� שלא קבל בה ההלכה מרבו, אחרו�

אלא שתבוא בתו" סדר , לא יחוס על כבודו וידלג על אותה השמועה ולא יזכרנה, יורד לעמקה
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כי לפי שלבו נוהג ". ואיני מבי� אותה, בדבר זה לא שמעתי כלו�, רבותי: "הדברי� ויאמר
ושמא . בכל כחו אינו חושש לכבודו אלא מבקש האמת, וכל כוונתו לעמוד על האמת, בחכמה

או שיבי� דרכה מדעתו ומבינתו , יש אחד מ� החברי� ששמע אותה ההלכה מרבו ויודיענה
: טרפו�' אמר ר" .)בזבחי� יג(וכדאמרינ� . י כ� יעמידנו על האמת"וע, ויוציאה לאור בפלפולו

אני : עקיבא' אמר ר. אקפח את בני א� לא שמעתי הפרש בי� קבלה לזריקה ואי� לי לפרש
לא הטית ימי� , העבודה: טרפו�' אמר ר' קבלה לא עשה בה מחשבה כמעשה וכו. שאפר

, עקיבא: בלשו� הזה אמר לו! אתה דורש ומסכי� לשמועה. אני שמעתי ואי� לי לפרש. ושמאל
 )פסקא יז, בהעלות"' פ, ספרי(וכ� תניא גבי חצוצרות ]. ל הגמרא"עכ" [כל הפורש ממ" כפורש מחייו

עקיבא ' ר. טרפו�' יתקעו בחצוצרות בי� תמימי� בי� בעלי מומי� דברי רובני אהר� הכהני� 
עד מתי אתה מגבב : טרפו�' אמר ר', נאמר כא� כהני� וכו. אומר תמימי� ולא בעלי מומי�

אקפח את בני א� לא ראיתי שמעו� אחי אמי שהיה חגר . איני יכול לסבול? ומביא עלינו
אמר לו ? כ וביובל"ה וביוה"שמא בר, לו הי� אמר. ברגלו שהיה עומד ותוקע בחצוצרות

עקיבא , טרפו� ראה ושכח. אשרי" אברה� אבינו שיצא מחלצי" עקיבא. העבודה שלא בידיתה
, וכיוצא בה� הרבה. ל"עכ" הא כל הפורש ממ" כפורש מחייו. דורש מעצמו ומסכי� להלכה

ואחד מ� החברי� ולפעמי� קבל ושכח . שלפעמי� לא קבל ההלכה ואחד מ� החברי� קיבלה
מ� החברי� או התלמידי� יבי� ' וא, ולפעמי� קבל ואינו מבי� קבלתו ואי� בידו לפרש. יזכירנו
מ� החברי� יוציאה ' וא, ולפעמי� אי� בידו קבלה ואי� בכחו להוציאה לאור מדעתו. מדעתו

" שמע"ולכ� צרי" החכ� המבקש לדעת האמת לעורר על השמועה ולהודיע שלא . בפלפולו
, אבות(וכדתנ� , היא ההבנה" שמיעה"וכ� . היא הקבלה וכדפירשתי לעיל" שמיעה"ומלת , תהאו

כלומר ". ועל מה שלא שמע אומר לא שמעתי"ולהכי תני . ה"וכדאפרש בע" בשמיעת האז�" )ו
. וזאת היא מדת החכמה. או לא קבלתי ולא הבנתי מדעתי, או קבלתי ולא הבנתי, לא קבלתי

שמשמיט השמועה שלא קבל או , שאי� שכלו ובינתו מתוקני� בחכמה" גול�"ולהיפ" זה ב
ושיבינה לו אחד מ� , כי חושש על כבודו וסבור שגנאי הוא לו שיאמר לא הבנתי, שלא הבי�

  .החברי� או התלמידי�

אחר שסיי� לדבר והתבוננו חבריו בדרושיו ובפלפולו שהוציא ברוח . "ומודה על האמת"
לא יתעקש כנגד� בחריפות , ת נכונות ורואה כי ישרי� דבריה�וחלקו עליו בטענו, בינתו

אלא מודה על . ובלבו יודע כי הדי� עמה�, ובפלפול של הבל לעמוד על דעתו מפני כבודו
כל כוונתו , כי לפי שהוא חכ� ולבו נוהג בחכמה". טעיתי בדעתי והדי� עמכ�"האמת ואומר 
וסי� א� יתגבר עליה� בטענות הטעיות ומה ית� ומה י, ואינו חושש לכבודו, לדעת האמת

מודה על ] "כתב[י "ובפירוש רש. והרי הוא מעלה חרס בידו? ובהמצאות שקר לחזק דעתו
וכ� אתה מוצא . ל ויפה פירש"עכ" אינו בוש בכ" א� חוזר ממה שהיה אומר טעות, האמת

כלומר א� יש . "דבר כי חפצתי צדק", א� יש מלי� השיבני" )לב, איוב לג(בדברי אליהוא שאמר 
ואל תדאג שג� א� תהיה תשובת" נכונה . דבר תשובת"]ת[, ל" תשובה נכונה להשיב על דברי

אי� הדבר כ� . לא תרויח בה כי ארבה עלי" טענות והמצאות הבל להתעקש נגד" לחזק דעתי
כי !" צדקו דברי"] "מנוקדת פתח' מ[אומר , שמיד שאבי� כי אמת דברת. אלא כי חפצתי צדק"

  . וזהו חפצי לעמוד על האמת, י להודות על האמתממדת

שהודה על , ה כשטע� אהר� עליו בשעיר ראש חדש שנשר�"וכ� אתה מוצא במשה רבינו ע
: אמר המגיה. [הודה ולא בוש, "וישמע משה וייטב בעיניו" )כ, ויקרא י(שנאמר , האמת שטעה

ואפיק כרוזא , ר קדמויושמע משה ושפ: "ל"ויותר מזה כתוב בתרגו� יונת� על הפסוק הנ
והיפ" זה "]. ואהר� אחי אדכר יתה לי, אנא הוא דאיתעלמית הילכתא מני: במשריתא למימר

פ "אע, כשחבריו חולקי� עליו בטענות ובראיות, בגול� שאי� שכלו ובינתו הולכי� בחכמה
, ה�בוש הוא להודות לדברי, ה� דוברי�] יא, עיי� בראשית מב: הערת המגיה[שלבו יודע שכ� 

ומתעקש נגד� בטענות של הבל ובפלפול שוא ותהו , וסבור שגנאי הוא לו א� ישוב מדעתו
  .לחזק טעותו
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וכדפירשתי , וכמה דברי מוסר יוצאי� ממנה בחכמת התורה. כ" הוא פירוש משנתנו בעיני
ויתברר לו שדברי , והמבי� ית� דברי� אלו על לבו. תני לה" על התורה"בריש מתניתי� דכנגד 

ושהמשנה הזאת דומה בעניינה לכל המשניות השנויות , י� כדרבונות פה אחד לכול�חכמ
, קוד� הדיבור] א[, וכ" סדור�. וששבע החלוקות שבה נשנו על סדר נכו�, לפניה בעני� התורה

אינו נכנס לתו" דברי , באמצע דבור חברו] ב. [אינו מדבר בפני מי שהוא גדול ממנו בחכמה
שואל כעני� , כשמתחיל הוא לדבר] ד. [אינו נבהל להשיב, � חבירו לדברלאחר שסיי] ג. [חבירו

כשתבוא בתו" ] ו. ['אומר על ראשו� ראשו� וכו, כשמארי" בשמועותיו] ה. [ומשיב כהלכה
כשסיי� לדבר ] ז. [על מה שלא שמע אומר לא שמעתי, השמועות שמועה שנעלמה מדעתו

פ שהוא בטבע בעל "אע, � בגול� שאינו חכ�וחלופיה. מודה על האמת, וחבריו חולקי� עליו
י שתרג� "ותבי� שבדי� נטיתי מפירוש רש. וכדפרישית בכל חלוקה וחלוקה, שכל ובינה גדולה

  ".בינה"גול� על אד� שאי� בו 
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   משנה ח
ְבָעה גּוֵפי ֲעֵבָרה ִאין ָלעֹוָלם ַעל ׂשִ ְבָעה ִמיֵני ֻפְרָעִנּיֹות ּבָ ִרין . ׂשִ ְ ִמְקָצָתן ְמַעׂשּ

ִרין ְ ָאה, ּוִמְקָצָתן ֵאיָנן ְמַעׂשּ ּצֶרת ּבָ ל ּבַ ֵבִעים, ָרָעב ׂשֶ . ִמְקָצָתן ְרֵעִבים ּוִמְקָצָתן ׂשְ
ר ֵ ּלא ְלַעׂשּ ְמרּו ׂשֶ ָאה, ּגָ ּצֶרת ּבָ ל ּבַ ל ְמהּוָמה ְוׂשֶ ה. ָרָעב ׂשֶ ּלא ִלּטֹול ֶאת ַהַחּלָ , ְוׂשֶ

ָאה ָלָיה ּבָ ל ּכְ א ָלעֹוָלם עַ . ָרָעב ׂשֶ ֶבר ּבָ ּלא ּדֶ ּתֹוָרה ׂשֶ ל ִמיתֹות ָהֲאמּורֹות ּבַ
ין ִביִעית, ִנְמְסרּו ְלֵבית ּדִ רֹות ׂשְ ין. ְוַעל ּפֵ ָאה ָלעֹוָלם ַעל ִעּנּוי ַהּדִ ְוַעל , ֶחֶרב ּבָ

ין ּלא ַכֲהָלָכה, ִעּוּות ַהּדִ ּתֹוָרה ׂשֶ   :ְוַעל ַהּמֹוִרים ּבַ
תי במשנתנו של שמעו� וכדפירש, קתני לה" על העבודה"נגד . "שבעה מיני פורעניות"

ולהזהר ,  במצות עשה הכתובות בתורה' היינו לעבוד את ה, "על העבודה"ד )א, אבות(הצדיק 
ולא אצטר" למתני דברי� ". לא המדרש עיקר אלא המעשה"ו, מלעבור על מצות לא תעשה

משו� דזיל קרי ביה רב הוא , ושהיפוכיה� ברשע כדתני במדות שבתורה, שבחכ� לעני� עבודה
לפי שנוהג ביראה , "חכ�] "הוא[והכובש את יצרו ומקיימ� , העשי� ולאוי� מפורשי� בתורהש

אלא אתי לאשמועינ� שתמורות העול� דיניו ומשפטיו ". רשע] "הוא[והעובר עליה� . ובחכמה
והרשעי� מסבבי� במעשיה� . ושה� על שבעה גופי עבירות, סדורי� בשבעה מיני פורעניות

הרשעי� מאבדי� את העול� שנברא בעשרה "תנ� בריש פרקי� שוכד, הפורעניות הללו
וכדכתיבנא , לעומת מנהגי בני אד�, טוב ורע, "בחכמה יסד אר�' ה" )יט, משלי ג(כי , "מאמרות

  ".על שלשה דברי� העול� עומד"וכדקאמר שמעו� הצדיק , בכמה דוכתי

מפרשי המסכתא  וכבר הזכירו, יש במשנה זו קושיות רבות. "על שבעה גופי עבירות"
החולאי� הרעי� " )נט, דברי� כח(אחד שלא הזכיר פורעניות אחרות כמו . ל קצת�"הזאת ז

כמו , ושאר פורעניות הכתובי� בתורה )דברי� כח; ויקרא כו(הנזכרי� בשתי התוכחות " והנאמני�
] ספר דברי�" [משנה תורה"ומאה חסר שתי� שב, ]ויקרא" [תורת כהני�"ט קללות שב"מ

השלשה שמנה בראש המשנה פורעניות ]: קושיא[ועוד . באי� לעול� על גופי עבירות שכול�
ועוד שלשה ? ולמה חילק� לשלשה, של בצורת ושל מהומה ושל כליה, וה� חיצי רעב, אחת ה�

? ולמה חילק� לשלשה גופי�, וה� ביטול תרומות ומעשרות, גופי עבירות הראשונות אחת ה�
וכדתניא , והאוכל טבל חייב מיתה בידי שמי�, ירותיו בטבל�ועוד מי שאינו מעשר אוכל פ

דבר בא לעול� על מיתות : "כדקתני סיפא, כ ראויי� להפרע מה� בדבר"וא, .)פג(בסנהדרי� 
ובפרט� מנה , ועוד על שבעה גופי עבירות תני ברישא". האמורות בתורה שלא נמסרו לבית די�

ובה" מתניתי� תני , עשרות הדבר מתרבהועוד דבמשנה הסמוכה תני שעל ביטול מ. הרבה
שבעה מיני פורעניות אלו ] דוקא[ועוד למה באי� . שעל ביטול מעשרות חיצי רעב משתלחי�

מה טוב , אסמכינהו אקראי .)שבת לג(ג דבפרק במה מדליקי� "ואע? על שבעה גופי עבירות הללו
ואינ� סדורי� כ" ? דר זהועוד למה סדר שבעת הפורעניות בס. א� יהיו בידינו טעמי המקראות

  . ועוד כמה דקדוקי� קשי� יש בדברי המשנה. בתורה )ספר ויקרא(" תורת כהני�"ב

" תורת כהני�"ט קללות שב"פ שכמה מיני פורעניות באי� לעול� וכמו מ"ויראה לי שאע
ה "שבה� שופט הקב, מיני�' ראשי הפורעניות כלולי� בד, "משנה תורה"ומאה חסר שתי� שב

, וה� ה� התמורות שבשמי� ובאר� וכול� בחכמה עשויי� לעומת מעשה בני אד�, את עולמו
וכל . ופרטיה� רבו מספר, "רעב דבר חרב וחיה רעה"וארבעה אלו ה� . וכדפירשתי לעיל

ודבר זה למדתי מדברי . הקללות שבשתי התוכחות ה� פרטי מיני ארבע פורעניות הללו
תחטא לי למעל מעל ונטיתי ידי עליה ושברתי לה מטה אר� כי " )יג, יחזקאל יד(הנבואה שנאמר 

לו חיה רעה אעביר באר� " )טו, יד(". לח� והשלחתי בה רעב והכרתי ממנה אד� ובהמה
 )יט, יד(". והכרתי ממנה אד� ובהמה' או חרב אביא על האר� ההיא וגו" )יז, יד(. 'וגו" ושכלתה

כי כה אמר " )כא, יד(ונאמר , "ובהמהלהכרית ממנה אד� ' או דבר אשלח על האר� ההיא וגו"
אלהי� א� כי ארבעת שפטי הרעי� חרב ורעב וחיה רעה ודבר שילחתי אל ירושלי� ' ה
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ופרטיה� ה� ה� , למדנו שה� ארבעה משפטי� כוללי�]. כ"ע" [להכרית ממנה אד� ובהמה
  . הקללות הרבות הנזכרות בכל מקו�

וא� עד אלה לא תשמעו לי " )יט(יח, יקרא כוו(] א[ואומר אני שכ" ה� סדורי� בתוכחה שאמר 
  . זהו פורעניות הרעב', וגו" ונתתי את שמיכ� כברזל', וגו

זהו ', וגו" והשלחתי בכ� את חית השדה', וא� תלכו עמי קרי וגו" )כב(כא, ויקרא כו(] ב[
  . פורעניות חיה רעה

  . זהו פורעניות חרב', וגו" והבאתי עליכ� חרב', וא� באלה לא תוסרו לי וגו" )כה( כג, ויקרא כו(] ג[

  . זהו פורעניות דבר, "ושלחתי דבר בתוככ�" )כה, ויקרא כו(] ד[

כמו שהדבר נוהג , ה שופט את כל האר� כל העמי� כול�"ובארבעה שפטי� הללו הוא ב
ה "ב' כי ה. לא נצטוו בה� בני נחאלא שעל ישראל באי� בשביל גופי עבירות ידועות ש. בעול�

נוס� , )'סו� פרק ג, אבות(ע "וכדפירשתי במשנתו של ר, נוהג ע� ישראל בדרכי� ידועי� נפלאי�
שה� גולי� מאר� , והוא פורעניות הגלות, עליה� פורעניות חמישי לישראל הקשה מכול�

וסילוק נבואה  סילוק שכינה וחרב� המקדש, י כ� מאבדי� כל טובת�"שע. הקדושה שהוריש�
  . ורוח הקדש וביטול מצות התלויות באר� והסתר פני�

. שנה תנא דיד� משנתו עליה�, ולפי שחמשה הללו ה� ראשי פורעניות וכוללי� כל הפרטי�
וארבע . והודיענו כי זה לעומת זה מדה במדה. וכנגד� שנה ראשי עבירות הכוללות כל הפרטי�

והכרתי ממנו אד� " )יג, יחזקאל יד(דבארבעת� כתיב  ,פורעניות הנזכרות בכול� יש מכת מות
  . וזה מפורס�" טובי� היו חללי חרב מחללי רעב" )ט, איכה ד(וכתיב , "ובהמה

יבזבזו העשירי� אוצרותיה� ויחלקו מעט , רעב כי יהיה ושנת בצורת. וכ� יש בכול� דר" הצלה
ב חזק על כל האר� כמו בימי ויוכל להיות רע. או ירדו למדינה אחרת, לעניי� להחיות נפש�

ויוכל להיות שתשכל . אפשר שינצלו בערי� ובמסגרות, חיה רעה כי יהיה. אליהו וימותו ברעב
דבר כי . ויוכל להיות שיפלו בחרב שונאיה�. חרב כי יהיה אפשר שינצלו במבצריה�. אות�

כל להיות ויו. כי כלל החולאי� והקדחות כול� נכללי� בדבר, יהיה אפשר שירפאו מחליי�
. כי כל הפורעניות באי� לעול� במשקל ובמדה כפי רובי העונות ומשקל�. שימותו ואי� מציל

כ "א: ותשאל. ולכ� הפרשה הראשונה שבתוכחה כתובי� בה כל הפורעניות שבשאר הפרשיות
דמשמע ', וגו" וא� בזאת לא תשמעו לי והלכת� עמי בקרי" )כז, ויקרא כו(מה הוסי� כשאמר 

והרי ; רו בראשונות אביא עליכ� פורעניות אחרות קשות מ� הראשונותא� לא תוס
אלא אינ� דומות הקללות שנכתבו בפרשה הראשונה לקללות שאר ? בראשונות נזכרו כול�

והאחרונות . כי הראשונות קלות ובאות להחריד� ולהפחיד� ואי� בה� מכת מות. הפרשיות
והפקדתי עליכ� " )טז, ויקרא כו(כתיב  שבפרשה הראשונה. נזכרו בפרטי� וכול� מכות מות

וכדפירשתי לעיל , "דבר"והיינו " בהלה את השחפת ואת הקדחת מכלות עיני� ומדיבות נפש
לפי שאפשר שינצלו , "דבר"אלא שלא נזכר בפירוש . שכל החולאי� הממיתי� בכלל דבר

אלא שההיא " רעב" היינו, "וזרעת� לריק זרעכ� ואכלוהו אויביכ�" )טז, ויקרא כו(. 'בישועת ה
אלא שהיא קלה שלא , היינו חרב, "ונגפת� לפני אויביכ�" )יז, ויקרא כו(. לא רעב של מות, קלה

" ורדו בכ� שונאיכ�" )יז, ויקרא כו(. פצע וחבורה, "נגיפה"רק , הזכיר שימותו בחרב שונאיה�
עכשיו ירדו ', וגו "ורדו בדגת הי�" )כח, בראשית א(תחת שאמר . היינו חיה רעה שונאי בני אד�

 )לו, ויקרא כו(שכ� אמר בפרשה האחרונה , היינו גלות" ונסת� ואי� רוד�" )יז, ויקרא כו(. ה� בכ�
"�  . כי אפשר שישיבו� אל ארצ�, אלא שאינו גלות ממש, "ונסו מנוסת חרב ונפלו ואי� רוד

  סדרי פורענות שבתוכחה ה� מ� הקל אל הכבד

ולא , פרט ופרט והודיע שתהיינה מכות קשות וממיתותאבל בפרשיות האחרות הוסי� בכל 
חיה , חרב בא לעול�, דבר בא לעול�: "ועליה� שנה התנא משנתו ותני, יהיה מה� תקומה

ולא , וכול� מכת מות. כמו שה� מפורשי� בפרשיות התוכחה, "גלות בא לעול�, רעה בא לעול�
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כמו שחילק גבי פורעניות " רי�מקצת� עוברי� ומקצת� אינ� עוב", חילק התנא בה� מחלקות
דפשיטא דמקצת� שלא עברו על כריתות ומיתות . משו� דמשנה שאינה צריכה היא, של רעב

כי חלילה לשופט כל האר� להמית צדיק ע� , בית די� ועל פירות שביעית שלא ימותו בדבר
. כ� כול�שלא יפלו בחרב ו, והורו כהלכה, ולא עוותו הדי�] די�[וכ� מקצת� שלא עינו ? רשע

לבד ". להציל ממות נפש� ולהחיות� ברעב' אל יראיו וכו' עי� ה" )יט(יח, תהלי� לג(וכדכתיב 
מקצת� עוברי� "לאו משו� דאתי לאשמועינ� , בפורעניות של רעב עשה שלש מחלקות

וכל מי� מפורש בהדיא . אלא משו� דשלשה מיני רעב באי� לעול�, "ומקצת� אינ� עוברי�
וכ� גופי העבירות שבשביל� בא . וקשה ממנו, ל� שכל מי� משונה מחברווקא משמע , בקרא

כיו� , מה שאי� כ� דבר חרב וחיה רעה וגלות שאי� בה� מיני� שוני�. הרעב משונות זו מזו
דתנא דיד� בדבר ממש ובחרב ממש ובחיה רעה ממש ובגלות ממש קא מיירי שה� כול� מכת 

  . מחלקותלא עשה באחד מה� , מות וכדפירשתי לעיל

  הוא מ� החמור אל הקל) אבות(סדר פורענות שבמשנה 

היינו טעמא ? וא� יקשה עלי" למה הפ" תנא דיד� סדר המשפטי� מסדר האמור ביחזקאל
, כי קשה מכול� רעב של כליה, והול" מ� החמור אל הקל, שהנביא מנא� בדר" לא זו א� זו

, ואחריה חרב, שניה לה חיה רעה. 'וגו" ואכלת� בשר בניכ�" )כט, ויקרא כו(שנאמר עליה 
, והודיע שאי� צרי" לומר שכבוא משפט רעב. וכדאפרש במשנתנו, והרביעית הקלה היא דבר

ואי� צרי" , אלא ג� ממשפט חיה רעה לא יצילו�, )כ(טז, יחזקאל יד(שלא יצילו הצדיקי� זולת� 
ואי� צרי" לומר , אלא ג� מחרב הקלה ממנה לא יצילו כי א� נפש�, לומר ממשפט חיה רעה

ותנא דמשנתנו הול" מ� הקל . מחרב אלא ג� מדבר הקלה מכול� לא יצילו כי א� נפש� לבד
ומשו� הכי תני תחלה דבר , כמו גופי העבירות שמנה שכל אחת תמורה מחברתה, אל החמור

  . ואחריו חיה רעה הקשה מכול�, כ חרב החמור ממנו"הקל ואח

היינו משו� דבעי למיתני נמי רעב של בצורת , ול�והא דנקט רעב ברישא והיא קשה מכ
 )כד, דברי� לב(ואמר , כ ארבעה שפטי� הללו"ובשירת האזינו הזכיר ג. הקלה מכול� וכדפרישית

, זהו חיה רעה', וגו" וש� בהמות", זהו דבר, "ולחומי רש� וקטב מרירי", זהו רעב, "מזי רעב"
  . זהו חרב, "מחו� תשכל חרב" )כה, דברי� לב(

ומה� . בארח נפלא למעלה מדר" הטבע, כ בדרכי הנפלאות"ודע כי ארבעה שפטי� הללו ה� ג
, במשנתנו" עשר מכות"שדברנו עליה� בבבא , היו ארבע סדרי המכות שבאו על המצריי�

כי מדברינו נפתח הדלת להבי� דברי , ופה לא נארי", "רוח ח�"ויפה דרשנו עליה� בפירושנו 
  .וכדאפרש, משנתנו

הכל בכלל מעשרי� מעשר ראשו� ומעשר שני וכ� מתנות עניי� ותרומה . "תן מעשריןמקצ"
בעו� תרומות ומעשרות שמי� נעצרי� ורעב בא "דהת� אמרינ�  :)לב(וכדמשמע בשבת , גדולה
ומפריש , יש נות� תרומה גדולה, ויש מחלקות רבות בי� העוברי�. ודרשינ� להו מקראי" לעול�

, ר מ� המעשר ונות� לכה� התרומה ותרומת מעשר שה� במיתהומפריש מעש, מעשר ראשו�
ויש שאינו מעשר . ויש שאינו נות� מעשר שני. ואינו נות� המעשר לב� לוי, והוא דבר מועט

ויש שאוכל פירותיו בטבל� שהוא במיתה בידי . שתי המעשרות וכ� לעני� גזל מתנת עניי�
ה מביא "שהקב, נענשי� מדה כנגד מדהולכ� . כדתנ� לקמ�" דבר בא לעול�"שעל זה , שמי�

". ובשנת בצורת לא ידאג" )ח, ירמיה יז(כדכתיב , והיינו שנה של בצורת, רעב של בצורת לעול�
כי הבוצר , "כי תבצור כרמ"" )כא, דברי� כד(כמו , לפי דעתי לשו� מיעוט וחסרו�" בצורת"ומלת 

כלומר חסר , "בצר להו חדא" :)חולי� מב(ובלשו� חכמי� יש הרבה . מחסר האשכלות מ� הכר�
ולא כמנח� . שהוא לשו� רעב )ח, יז(י בירמיה "לא כפירוש רש". בצורת"וזהו לשו� , אחת

והיינו שימנעו ויחסרו השמי� , אלא לשו� חסרו� מיעוט ומניעה". חוזק ומבצר"שפירש לשו� 
ונתנה לבני , "ואההאר� ומל' לה" )א, תהלי� כד(כי . מדה כנגד מדה, ויהיה רעב באר�, הגשמי�

ומשלח� . והוא שיתנו מתבואותיה� ומבהמת� מעשר והוא חלק גבוה, אד� בתנאי� ידועי�
אני חלק" ונחלת" " )כ, במדבר יח(שנאמר , וכ� מתנות עניי�, גבוה זכו בה� הכהני� והלוי�
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' כי את מעשר בני ישראל אשר ירימו לה" )כד, במדבר יח(ונאמר בלוי� , "בתו" בני ישראל
תשתנה לעומת� תכונת השמי� , וכשישראל מונעי� לעשר". רומה נתתי ללוי� לנחלהת

ויש פרטי� . והאר� לא תת� יבולה, לא ירד מטר. ויהיו שמיה� כברזל וארצ� כנחשה, והאר�
ובשאר המקומות , פעמי� יהיה במקצת המקומות בצורת, רבי� במכה זו נגד פרטי העוברי�

והיינו ". חלקה אחת תמטר וחלקה אשר לא תמטיר עליה תיבש" )ז, עמוס ד(וכדכתיב , שובע
] מי[שעל חלקת , שאז נפרעי� מה� ברעב של בצורת, כשמקצת� מעשרי� ומקצת� אינ� מעשרי�

פעמי� , וכ� יש פרטי� בבצורת עצמה. ועל חלקת המעשר ימטיר, שאינו מעשר לא ימטיר
או , זור על הפתחי� לשאול פת לח�י הבצורת שבנחלותיו ירד מנכסיו ויעני ויצטר" לח"שע

ופעמי� שעל ידי הבצורת . לרדת למדינה אחרת ולמכור נחלתו וביתו וכליו להחיות את נפשו
רק , על דר" משל א� נת� התרומות והחלה. והכל כפי העבירה, יחלה ויהיה נפוח ברעב וימות

] עונש[ומות שבוא� בטל ג� התר. נפרעי� ממנו בריש ובעוני ובחוסר כל, שלא עשר המעשר
דבר בא לעול� על מיתות שלא נמסרו "וכדתנ� , נפרעי� ממנו במכת מות] בידי שמי�[מיתה 

אלא שלחומר ביטול התרומות מיתתו קשה יותר מ� העובר על שאר כריתות ". לבית די�
, ומבטל תרומות במיתת רעב הקשה מכול�, שכל האחרי� מתי� בדבר, ומיתות בית די�

אלא דרישא לא מיירי בהכי ומשו� ". טובי� היו חללי חרב מחללי רעב" )ט, איכה ד(כדכתיב 
משו� דעיקר חלוקה זו נשנית ברעב , דמשמע הא תרומה וחלה נותני�, הכי תני לשו� מעשרי�

לכ� , מדה כנגד מדה שעשק מה שאינו שלו, עירו� וחוסר כל, של בצורת המביאה לידי חסרו�
  .יאבד כל אשר לו

. אז רעב של בצורת ומהומה באה, והרי כל ישראל או רובו עוברי�. "גמרו שלא לעשר"
, מדה כנגד מדה, ולא תת� האר� יבולה בשו� מקו�, שלא ימטיר מטר כלל] ענינה[בצורת 

אלא שא� יהיה בצורת לבד אפשר . שהגש� והמטר והיבול ניתנו על תנאי. וכדפרישית לעיל
או יסחרו תבואות ממדינות , )ג, רות א(וביתו  כמו שעשה אלימל", שירדו רבי� למדינות אחרות

ועוד שיש כמה אוצרי תבואות שיש לה� אוצרות של תבואות . אחרות ויביאו� לאדמת�
ומהומה . ג� כ� רעב של מהומה] ל"נוס� על הנ[לכ� יבוא . ולא ידאגו העשירי�, משני� שעברו

י כ� "וע. אי� יוצא ואי� בא, מחנות וגייסות המשבשות הדרכי�] של[היינו שיגוש קול בהלות 
וכ� באי� האויבי� . או להביא תבואות ממדינות אחרות, אי אפשר לצאת למדינה אחרת

ואז הרעב מתחזק בכל המדינה . ואוכלי� תבואות האוצרות ושורפי� ומכלי� מה שמוצאי�
קצת� ירדו מנחלותיה� וקצת� , וכדפירשתי לעיל, והכל כפי פרטי העבירות. ונידוני� כול�

  .ימותו בחלאי� וברעב

והוא הדי� לתרומה , והאוכלה במיתה, חלה נקראת תרומה. "ושלא ליטול את החלה"
ונקט חלה והוא הדי� . וכדפירשתי לעיל, גדולה ותרומת מעשר שנידוני� עליה� במכת מות

ואשמועינ� שא� אינ� , משו� שאינה בכלל המעשרות" חלה"אלא דמהאי טעמא נקט , אינ"
, ואי� צרי" לומר בצורת ומהומה, רעב של כליה באה, וכלי� התרומות והחלהמעשרי� וג� א

וכליה היינו שמתי� , ומהומה בכלל כליה, דבצורת מדה כנגד מדה, דההיא לא איצטרי" למיתני
ונאספי� אל עריה� ואל . ושאויבי� באי� ואוכלי� ומשחיתי� התבואות, ברעב מפני בצורת

ואז ה� נפוחי , צור ובמצוק זמ� רב תכלה התבואה כולהוכשבאי� במ, המבצרי� מפני אויב
רעב של בבצורת שאי� גש� ] א. [והיינו שלשה מיני רעב, רעב עד שאוכלי� בשר בני� ובנות

אלא שאינ� יכולי� לקצור , של מהומה שיש גש� וצמחה האדמה] ב. [ולא תת� האר� יבולה
אלא שאויבי� באי� , וקצרו ואספו ושל כליה שצמחה האר�] ג. [ולאסו� מפני שיבוש הגייסות

והנאספי� אל המבצרי� באי� במצור ובמצוק עד שמתי� ברעב ואוכלי� . ומשחיתי� הגרנות
בצורת קלה מכול� שיכולי� לפזר רגל� ] א[כי . וכל מי� קשה מחברו. בשר בניה� ובנותיה�

כי� לעמוד של מהומה קשה ממנו שצרי] ב. [מעיר לעיר וממדינה למדינה למצוא אכל לנפש�
של כליה קשה מכול� שבאי� במצור ובמצוק עד שלא תשאר לה� ] ג. [בעיר� ובמקומ�

  . מאומה ואי� דר" להנצל
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ונתתי את " )כ(יט, ויקרא כו(רעב של בצורת בפרשת הראשונה ] א[, ושלשת� כתובי� בתוכחה
, ויקרא כו(אחרת בפרשה ] ב. [והיינו בצורת', וגו" ולא תת� ארצכ� את יבולה' שמיכ� כברזל וגו

 )כה, כו(דמקמי הכי כתיב , והיינו מהומה' וגו" בשברי לכ� מטה לח� ואפו עשר נשי�" )כו
פ שתת� האר� יבולה אעשה שלא "כלומר אע, "ונאספת� אל עריכ�' והבאתי עליכ� חרב וגו"

ולכ� אמר , ]מפני המצור[כי תצטרכו להאס� אל עריכ� , תאכלוה לא תקצרו ולא תאספוה
שיש לח� אלא שאשבור מטה לח� בהביאי עליכ� חרב ותאספו אל , "י לכ� מטה לח�בשבר"

ובפרשה ". ואפו עשר נשי� לחמכ� בתנור אחד"ועדיי� יש לה� מעט הנשאר כדכתיב . הערי�
והיינו של כליה כי , "ואכלת� בשר בניכ� ובשר בנותיכ� תאכלו" )כט, ויקרא כו(שלאחריה 

  . עד בלתי השאיר לה� מאומה יבואו במצור ובמצוק ימי� רבי�

והיו שמי" אשר על " )כג, דברי� כח(תחלה אמר ] א". [משנה תורה"וכ� מפורש בתוכחה שב
פרי אדמת" וכל יגיע" " )לג, דברי� כח(כ אמר "אח] ב. [וזהו רעב של בצורת', וגו" ראש" נחשת

כי ע� אשר לא  ,פ שאי� בצורת תרעבו"שאע, והיינו רעב של מהומה, "יאכל ע� אשר לא ידעת
ואכל פרי בהמת" ' עלי" גוי מרחוק וגו' ישא ה" )נג(מט, דברי� כח(כ אמר "ואח] ג. [ידעת יאכלנו

מבלי השאיר לו כל ' ואכלת פרי בטנ" בשר בני" ובנותי" וגו' והצר ל" בכל שערי" וגו' וגו
והיינו של ', וגו" כי תאכל� בחסר כל בסתר במצור ובמצוק' במצור ובמצוק אשר יציק ל" וגו

ואשמועינ� תנא דיד� שרעב של בצורת מצטר� תמיד ע� הרעב בי� של מהומה בי� של . כליה
ולכ� במקרא שביחזקאל נאמרו שלש לשונות כנגד . מדה כנגד מדה וכדפירשתי לעיל, כליה

כנגד רעב של מהומה כמו בשברי לכ� , "ושברתי לה מטה לח�" )יג, יחזקאל יד(שלשה מיני רעב 
כנגד רעב " והכרתי ממנה אד� ובהמה"; כנגד רעב של בצורת" והשלחתי בה רעב" ;מטה לח�
  . של כליה

, מארה באה עוצר ומהומה וכליה, ובספר מלאכי מפורש שבעו� בטול תרומות ומעשרות
. המעשר והתרומה? ואמרת� במה קבענו"' היקבע אד� אלהי� וגו" )ט(ח, מלאכי ג(שנאמר 

ולמעלה , כלומר שהיו גומרי� שלא לעשר". קובעי� הגוי כולו ואותי את�, במארה את� נארי�
הנני גוער לכ� את הזרע וזריתי פרש ' ושילחתי בכ� את המארה וגו" )ג(ב, מלאכי ב(מזה אמר 
הביאו את כל " )י, מלאכי ג(והודיע עוד שא� יעשרו כדי� יבר" את האדמה שנאמר ". על פניכ�

  .וכל העני� המפורש ש�', וגו" השמי� א� לא אפתח לכ� את ארובות' המעשר וגו

על מיתות . "והיינו אנדלרמוסיא ומגפה, דבר ממש כדפירשתי לעיל. "דבר בא לעולם"
והדבר לוקח , כגו� חייבי כריתות ומיתה בידי שמי�, "האמורות בתורה שלא נמסרו לבית די�

קשות מ�  וכולהו בבי דאתנייא במתניתי� ה� פורעניות. ושוט� את החוטאי� מ� העול�
שרעב . תני לה ברישא מטעמא דאמר�, ג דמיתת רעב קשה ממיתת דבר וחרב"ואע. הראשונות

מה שאי� כ� דבר וחרב וחיה רעה , של בצורת ושל מהומה לפעמי� אי� בה� מכת מות כלל
מיהו איידי דאיצטרי" למיתני רעב של בצורת ושל מהומה ברישא . וגלות שכול� מכת מות

והדר תני דבר . דבשלשה מיני רעב קא מיירי, מי רעב של כליה דחמיראתנא נ, משו� דקילי
, והדר תני חרב דחמירא מדבר שהיא בידי אד�. אלא שהיא בידי שמי�, דאית בה מכת מות

והדר תני חיה ". כי רבי� רחמיו וביד אד� אל אפולה' נפלה נא ביד ה" )יד, ב כד"שמו(וכדכתיב 
אבל חיה רעה לאו בת , א ואפשר שירח� על נער וזק�דאד� בר דעת הו. רעה דחמירא מחרב

וכ� אי , והיא קשה מכול� כדפירשתי לעיל, דשבי כלהו איתנהו בה, והדר תני גלות. דעת היא
וכמו שראינו בשתי הפעמי� שגלינו מעל ארצנו , י חרב ודבר וחיה רעה"אפשר לגלות אלא ע

כי מת החוטא בדי� , דבר לעול�וזה פשוט שעל מיתות שלא נמסרו לבית די� בא . ר"בעוה
  .שמי� במגפה

הא לא דמיא למיתות שלא נמסרו לבית די� שה� חייבי� מיתה בידי . "ועל פירות שביעית"
אלא קבלה היתה . לא בידי אד� ולא בידי שמי�, אבל פירות שביעית אי� בה� מיתה, שמי�

ה בפירות שביעית ואינו והיינו מי שעושה סחור, כ דבר בא לעול�"ביד� שעל פירות שביעית ג
וטעמא דמלתא אית ל� למיל� מבבא . או שעשה אות� אוצר לאחר זמ� הביעור, מפקיר� לעניי�



ן   ו נ ב ל ן  י  433  י

ד "ע וש"ז ג"ובשלמא ע". ד ושמטת האר�"ע וש"ז ג"גלות בא לעול� על ע"בתרייתא דתני 
תות וא� אי� עדי� והתראה הרי ה� בכלל של העבירות ומי, חמירא שיש בכול� מיתות בית די�

אלא שמטת . ושפיר לומר שבא גלות דחמירא בשביל�, האמורות בתורה שלא נמסרו לבית די�
וכמו . וכדבעינ� למימר לקמ�? האר� שאינה אלא בלאו גרידא מאי טעמא בא גלות בשבילה

הכי , כ אתה צרי" לומר ששוה שמיטת האר� לעבירות חמורות שבמיתה דהא קרא כתיב"שע
פ "אע, שביעית או שאינו מבער� מ� הבית כמו שציותה תורה נמי העושה סחורה בפירות

הואיל ועבר על קדושת פירות השמטה נחשב לו כעובר על אחת , שקיי� שמטת האר�
  .וכמו שאפרש". ד� יחשב לאיש ההוא"ו )ד, פ ויקרא יז"מליצה ע(, ממיתות שלא נמסרו לבית די�

בא לעול� על עינוי הדי� ועל ולהכי , כבר פרישית דחרב קשה מדבר. "חרב בא לעולם"
היינו שמענה דינו של אד� , "עינוי הדי�"ו. עיוות הדי� ועל המורי� בתורה שלא כהלכה

כי דואג פ� , י שמענה דינו אוכל את בשרו"וע, ופעמי� שהוא זכאי. ומעכבו מלפסוק לו דינו
עיוות "ו. למותאו שירא פ� לא יעיינו השופטי� היטב ויפסקו דינו , יבואו עדי שקר ויתחייב

מטהר את , "מורי� בתורה שלא כהלכה"ו. לוקחי שחד ומטי די�, הוא עוול במשפט" הדי�
. וכ� בכל הלכות התורה, ומטרי� את הכשר, מכשיר את הטרפה, ופוסל את הטהור, הפסול

או מעוות הדי� , וכגו� שמענה את הדי� בדיני ממונות, ומיירי אפילו אינו מענה בדבר שבמיתה
מ בשביל זה "מ, ומורה שלא כהלכה בטרפות ובאיסורי� שאינ� אלא בלאו גרידא, ממונותבדיני 

ומשתמש בה להנאתו או להנק� או להחני� , לפי שמבזה את התורה בזדו�, חרב בא לעול�
על פיה� , לפי שהיושבי� על מדי� ומורי התורה ה� ראשי הע�, וטע� שנידוני� בחרב. וכיוצא

כי ה� רודי� בע� וגוזרי� חיי� ומות מלקיות , הע� נכנעי� לממשלת�ו, יצאו ועל פיה� יבואו
נענשי� מדה כנגד מדה שימשלו , ]מנוקדת סגול' ר[וכיו� שמושלי� ברשע . ועונשי� וקנסות
  ". היו צריה לראש" )ה, איכה א(כדר" , ונופלי� בחרב שונאיה�, עליה� שונאיה�

' א� ענה תענה אותו וכו" )כג( כב, שמות כב(שנאמר , ה אנו למדי�"ודבר זה מתורת משה רבינו ע
וכל שכ� עינוי הדי� שאי� . והכל בכלל לא תענו�', וגו" וחרה אפי בכ� והרגתי אתכ� בחרב

". יתו� לא ישפוטו וריב אלמנה לא יבוא אליה�" )כג, ישעיה א(וכדכתיב , עינוי למעלה הימנו
י "אלא שדיבר הכתוב בהווה כמו שפירש, והוא הדי� לכל אד�, היינו עינוי הדי�" שפוטולא י"ו

ועיקר קרא בבית די� משתעי ". שה� תשושי כח ודבר מצוי לענות�" )כא, שמות כב(בחומש 
שאי� לו מושיע בתו" , אלי דייקא, "כי א� צעוק יצעק אלי"ועל כ� כתיב , שלא יענו את הדי�

יד "אבל א� . ענה הדיוט אפשר שיצעק אל השופט ויציל עשוק מיד עושקוכי א� המ. בני אד�
ה "וצועק המעונה אל הקב? מי יושיע )ב, פ עזרא ט"מליצה ע(" השרי� והשופטי� במעל הזה

הגיד לה� משפט המלוכה , כדר" שאמר שמואל לישראל כששאלו מל", ומוסר דינו לשמי�
וזעקת� ביו� ההוא " )יח, א ח"שמו(ואמר , ושיעשהמל" יענ� ויעשה רעה ואי� מ, לאיי� עליה�
, ה"ב' ותזעקו אל ה, והע� לא יצילו, כלומר המל" לא ישמע לזעקתכ�. 'וגו" מלפני מלככ�

וחרה אפי בכ� והרגתי " )כג, שמות כב(וקאמר ". אתכ� ביו� ההוא' ולא יענה ה" )יח, א ח"שמו(
  . אלמא שעל ענוי הדי� חרב בא לעול�". אתכ� בחרב

מחייב את , על המעוות והמקלקל, שא� על עינוי הדי� חרב בא. יוות הדי� בא מקל וחומרוע
והבאתי "דילפינ� לה מקרא ד .)שבת לג(והא דאמרינ� ? הזכאי ומזכה את החייב לא כל שכ�

ועל המורי� בתורה "היינו משו� סיפא , ואי� ברית אלא תורה, "עליכ� חרב נוקמת נק� ברית
אלא . הו משו� עינוי ועוות וצער בני אד� הנכנעי� לממשלת המושלי�דלית ב, "שלא כהלכה

מ "מ, ג שאינ� מרשיעי� לבריות"דאע, כדפרישית שמטהר את הטמא ומטמא את הטהור בזדו�
והבאתי עליכ� חרב נוקמת נק� "ורחמנא אמר . לפי שבגדו בתורה, נידוני� בחרב שונאיה�

כיו� שמורה , "נק� ברית"ועיוות הדי� נמי בכלל . מאויביו' שבשביל בזוי התורה נוק� ה, "ברית
  . וד� שלא כהלכה

כי התורה כתר לראש , וג� בזה הטע� ברור". א� ענה תענה"אבל עינוי הדי� נלמד מפרשת 
ונותנת לו " )ו, אבות(והעוסק בתורה לשמה וד� ומורה כהלכה הוא נגיד וקצי� כדתנ� , החכמי�
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שלשה "תנ�  )ד, אבות(ולעיל ". וכתר" גדול מכתר�" )ש�(ותנ� ". מלכות וממשלה וחיקור די�
וכדפרישית הת� שמורי התורה מושלי� בע� ומקרי . וחד מנייהו כתר תורה, "כתרי� ה�

ומורה שלא כהלכה נידו� בחרב שונא ותאבד כתרו , ולכ� המשתמש בתורה שלא לשמה". כתר"
  .הכי נראה לי. וגדולתו וכדפירשתי
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   משנה ט
ְוא בּוַעת ׂשָ ָאה ָלעֹוָלם ַעל ׂשְ ה ָרָעה ּבָ ם, ַחּיָ ֵ ָאה ָלעֹוָלם ַעל . ְוַעל ִחּלּול ַהׁשּ לּות ּבָ ּגָ

ִמים, ְוַעל ִגּלּוי ֲעָריֹות, עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ִפיכּות ּדָ ָמַטת ָהָאֶרץ, ְוַעל ׂשְ . ְוַעל ַהׂשְ
ה ֶבר ִמְתַרּבֶ ָעה ְפָרִקים ַהּדֶ ַאְרּבָ ְרִביעִ . ּבְ ִביִעית , יתּבָ ִביִעית ּוְבמֹוָצֵאי ׂשְ ּוַבׂשְ
ָנה ָנה ְוׂשָ ָכל ׂשָ ּבְ ְרִביִעית. ּוְבמֹוָצֵאי ֶהָחג ׂשֶ ית, ּבָ ִליׂשִ ְ ׁשּ ּבַ ר ָעִני ׂשֶ ֵני ַמְעׂשַ . ִמּפְ

ִביִעית ְ ׁשּ ית, ּבַ ִ ׁשּ ִ ׁשּ ּבַ ר ָעִני ׂשֶ ֵני ַמְעׂשַ ִביִעית. ִמּפְ ֵני ֵפרֹות , ּוְבמֹוָצֵאי ׂשְ ִמּפְ
ִביִעי ָנה. תׂשְ ָנה ְוׂשָ ָכל ׂשָ ּבְ ים, ּוְבמֹוָצֵאי ֶהָחג ׂשֶ נֹות ֲעִנּיִ ֵני ֶגֶזל ַמּתְ   : ִמּפְ

ולהכי באה , לפי שאי� דעת בה, כבר פירשתי דחיה רעה קשה מחרב. "חיה רעה בא לעולם"
כגו� שנשבע , ושבועת שוא היינו שנשבע לבטלה וללא צור". על שבועת שוא ועל חלול הש�

או על עמוד של אב� שהוא זהב וכיוצא , ועל הבית שהוא בית, שהוא שישעל עמוד של שיש 
 )ז, שמות כ(ז שנאמר "ולאו שלו כתוב בעשרת הדברות אחר ע. שמזכיר ש� שמי� לבטלה, בה�

ושבועת שקר נמי בכלל לא ינקה . 'וגו" 'אלהי" לשוא כי לא ינקה ה' לא תשא את ש� ה"
פ "שאע. ז"שוא עונו קשה מאד ודומה לעובד עאלא שהנשבע ל. .)כא(כדאמרינ� בשבועות 

לפי , מכל מקו� חטאו קל מטע� אחר, ה ומחלל כבודו"שהנשבע לשקר משקר בשמו של הקב
ובית די� מחייבי� אותו , כי שבועת שקר הוא הנשבע בבית די� על כפירת ממו�. שיצרו תוקפו

ועושה , יצרו תוקפו אבל הנשבע לשוא ולבטלה אי�. שבועה בעל כרחו ונשבע לכפור ממונו
וכדפירשתי . ודומה למי שאי� בו צורת אד�, כי אי� פחד אלהי� ומורא שמו לנגדו, בלי דעת

שבכל , "א� אי� דעת אי� בינה"בבבא  )ש�(וכ� פירשנו , אליעזר המודעי' במשנתו של ר )ג, אבות(
מל" מלכי  ושחייב לכבד שמו של, ובורא" הוא אל הוא היוצר"ויודע ש, אד� נטוע כח הדעת

וכדפירשתי כגו� שנשבע לכפור , אלא שעובר על חקי הדעת כשיצרו תוקפו. ה"המלכי� הקב
שחיה , ולכ� נענש מדה כנגד מדה, לשוא נות� מופת שנשחת דעתו' אבל הנושא שמו ית. ממו�

מושלת באד�  )רעה(אי� חיה " :)שבת קנא(ל "ועל זה אמרו רבותינו ז. רעה אוכלתו שאי� בה דעת
כלומר אי� עונש חיה רעה בא על האד� עד שיהיה דומה כחיה שאי� , "נדמה לה כבהמהעד ש

משו� , "ושבועת שקר"ומהאי טעמא לא תני במתניתי� . וכההיא דשבועת שוא, בה דעת
ומורא , וכשאי� יצרו תוקפו נזהר לפי שיש בו דעת, דאפשר שישבע לשקר כשיצרו תוקפו

, "וחללת את ש� אלהי"" )יב, ויקרא יט(לול וכדכתיב פ שיש חי"ולכ� אע. שמי� עדיי� בלבו
שבועת שוא דלא ]  חו� מ�[ )לבר(. מ אינו נענש בחיה רעה"מ, "'לא ינקה ה" )ז, שמות כ(ונאמר 

  .ל"כ" נ. ודאי דענשו בחיה רעה, סגיא בלי השחתת הדעת

, עיניושמגלה דעתו שאי� פחד אלהי� לנגד , ה" נמי דומיא דשבועת שוא. "ועל חלול השם"
, ב"אליעזר המודעי שאי� לה� חלק לעוה' ר )ג, אבות(וכהנהו דתני . בי� בפרהסיא בי� בסתר
, ופירשנו הת� שאפילו אינו עובר רק על קל שבקלות דמו בראשו. שיש בכול� אפיקורסות

' וכההיא דתני ר. כל מה שתעשה בי� קל בי� חמור, "והנפש אשר תעשה" )ל, במדבר טו(וכדכתיב 
. והת� פרישית לה, "כל המחלל ש� שמי� בסתר נפרעי� ממנו בגלוי" )ד, אבות(ב� ברוקא יוחנ� 

או , כגו� שעובר לפי שאינו מאמי� במצוה או בהשגחה וכיוצא, "ועל חלול הש�"ועלה תני הכי 
, דברי� שדעתו של אד� מכרעת�, שמחלל ש� שמי� בפיו ומטיל דופי בדברי� קדושי�

. ולהכי נפרעי� ממנו בחיה רעה שאי� בה דעת. צמו שאי� בו דעתשהעושה כ� נות� אות על ע
כגו� אנא ", .)יומא פו(דאמרינ� בעלמא ] מסוג אחר[אבל לא מיירי תנא דיד� בחלול הש� 

שכל אלו אפשר שנעשו ". א בלי תורה"כגו� אנא דסגינא ד', דשקילנא בשרא מבי טבחא כו
ומכל . י� שתורת� לפני� ואי� אמת בלב�לפי שהע� סבור, "חלול הש�"ומקרי , בהסחת היצר

מה שאי� כ� חלול הש� גמור דפרישית היינו ה" . מקו� דעת העובר שלימה ויפה בלי מו�
  . דנפרעי� ממנה בחיה רעה
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דהא . וכל השנויי� במשנתנו האחרונות קלות מ� הראשונות ועונש� חמור ומטעמא דאמר�
לפי שהעוברי� , וענשו בדבר הקל, מיתה מיתות שלא נמסרו לבית די� העו� חמור שיש עליו

למטה מה� עינוי הדי� ועיוות הדי� ומורי� . 'הדיוטי� והתגבר יצר� עליה� וחנו� ורחו� ה
אפילו " מורה שלא כהלכה"ו, דתרתי קמייתא אפילו בדיני ממונות, בתורה שלא כהלכה

ראשי ע� ] ה�[רי� לפי שהעוב, באיסורי� דעלמא ואינ� אלא לאווי גרידי ועונש� בחרב החמור
שאפילו עבר רק על מצות עשה , למטה מה� שבועות שוא וחלול הש�. וחמסו תורה ומשפט

לפי שהעובר השחית דעתו ובטל , ועונש� בחיה רעה החמורה, בחלול הש� או על איסור דרבנ�
שהוא מעשה המצות והשמירה , "העול� עומד על העבודה"ולמדנו דברי� רבי� בה" ש. צורתו

  .והב�. ואי" יש מחלקות רבות בגופי העבירות ובפרעונ�, ירותמ� העב

ושממות , שהוא חורב� בית תפארתנו, כבר פירשתי דגלות קשה מכול�. "גלות בא לעולם"
. הכבוד והנבואה ורוח הקדש וכל תפארת ישראל, ונטילת עטרת ראשנו, האר� הקדושה

, "ושבי כולהו איתנהו ביה" :)ב ח"ב(. בי� העמי� להיות למשל ולשנינה] של ישראל[וגלות� 
ועל כ� נזכר עונש זה בתורה . דבר חרב ורעב וכל הקללות הקשות הכתובות בשתי התוכחות

וא� אי� עדי� , מיתות בית די�' פ שעל עבירות ידועות דני� בד"וקא משמע ל� דאע. באחרונה
בעיוות הדי�  וא� עוברי� עליה�, והתראה או שה� מיתות בידי שמי� וכרת נידוני� בדבר

הני , וא� עוברי� עליה� בחלול הש� נידוני� בחיה רעה, ובהוראה שלא כהלכה נידוני� בחרב
בי� שעברו מהסתת , אבל א� עברו רוב� בהנ". ד ושמטת האר�"ע וש"ז ג"מילי אי לית בהו ע

כיו� שנתמלאה סאת� , בי� שעברו בחלול הש�, בי� שעברו על פי המורי� והמושלי�, היצר
וכולהו מקראי ילי� , לפי שה� עונות קשות וחמורות שבכל התורה כולה. ני� בגלות הקשהנידו
  . להו

, דברי� ד(כתיב ' וגו" כי תוליד בני�"בפרשת ] א. [ז מפורש בכמה מקומות בתורה ובנביאי�"ע

העידותי בכ� היו� את השמי� ואת האר� כי ', והשחת� ועשית� פסל תמונת כל וגו" )כז( כה
בפרשת והיה א� שמוע ] ב. ['וגו" אתכ� בעמי�' והפי� ה' � מהר מעל האר� וגואבד תאבדו

בכ� ועצר את השמי� ' וחרה א� ה', וסרת� ועבדת� אלהי� אחרי� וגו" )יז(טז, דברי� יא(כתיב 
פ� " )יז, דברי� כט(בפרשת את� נצבי� כתיב ] ג. ['וגו" ואבדת� מהרה מעל האר� הטובה', וגו

דברי� (', וגו" ללכת לעבוד את אלהי הגויי� הה�' משפחה או שבט וגויש בכ� איש או אשה 

וישלכ� אל אר� ' מעל אדמת� וגו' ויתש� ה' וילכו ויעבדו אלהי� אחרי� וגו" )כז(כה, כט
והיו עיני ולבי ' שמעתי את תפלת" וגו" )ט(ג, א ט"מל(ה אמר לשלמה "הקב] ד". [אחרת כיו� הזה

והכרתי את ישראל ' ועבדת� אלהי� אחרי� וגו' תשובו� וגו א� שוב )ש�(' ש� כל הימי� וגו
". ויחזיקו באלהי� אחרי�' ואמרו על אשר עזבו וגו )ש�(', מעל פני האדמה אשר נתתי לה� וגו

  . ועוד בכמה מקומות, )טז( טו,הושע ב(וכ� מפורש בגלות עשרה השבטי� ] ה[

אל תטמאו בכל אלה כי בכל אלה נטמאו הגויי� אשר אני " )כח( כד, ויקרא יח(ובגלוי עריות נאמר 
ושמרת� את� , ותטמא האר� ואפקד עונה עליה ותקיא האר� את יושביה. משלח מפניכ�

מכלל שא� ". ולא תקיא האר� אתכ� בטמאכ� אותה כאשר קאה את הגוי אשר לפניכ�', וגו
ייבת גלות בדברי� מלמד שהאר� ח" תורת כהני�"וכדתניא ב, יעברו תקיא האר� אות�

  . האלה

כי כאשר יקו� איש על רעהו ורצחו נפש " )כו, דברי� כב(דכתיב , ושפיכת דמי� הוקשה לעריות
ז "שעל כל העבירות שבתורה יעבור ואל יהרג לבר מע .)סנהדרי� עד(וכדאמרינ� , "כ� הדבר הזה

טומאת "ובשלשת� . ה�והכי נמי לעני� עונש גלות שוי� . ד שה� חמורות ושוי� בחמירת�"ע וש"ג
ובגילוי עריות ". למע� טמא את מקדשי" )ג, ויקרא כ(ז נאמר גבי מול" "דבע, כתיב בהו" האר�
ולא תטמא את האר� " )לד, במדבר לה(ובשפיכת דמי� כתיב ". ותטמא האר�" )כה, ויקרא יח(נאמר 

ת וכשתטמא האר� תקיא א. למדנו ששלשת� מטמאי� את האר�, "אשר את� יושבי� בה
שמענו שטומאת , "ולא תקיא אתכ� האר� בטמאכ� אותה" )כח, ויקרא יח(כדכתיב , יושביה
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שבכל מקו� שיש טומאת , ולא ללמד על עצמו יצא אלא על הכלל כולו. האר� גורמת הגלות
  .כ" נראה לי, האר� יש גלות

. וזרעו וקצרו בשביעית גלות בא לעול�, שלא קיימו שנת השמטה. "ועל שמטת הארץ"
הא א� אינ� שובתי� ". וישבת� על האר� לבטח" )יח, ויקרא כה(להכי כתיב אצל שביעית ו

וטע� הדבר שקדושת שנת . כי גלות ממשמשת ובאה, בשביעית אינ� יושבי� עליה לבטח
ובשנה השביעית שנת שבתו� יהיה לאר� שבת " )ד, ויקרא כה(שנאמר , השביעית תלויה באר�

תורת "וכדתניא ב. ה"ב' אלא שתשבות האדמה לכבוד ה, "כלומר לא שתנוח מעבודת, "'לה
]. ל"עכ[' כ" נאמר בשביעית שבת לה', כש� שנאמר בשבת שבת לה: )'א, בהר, ספרא(" כהני�

וכש� שהמטמא . בטל האר� מקדושתה, ולכ� הזורע וחורש בשביעית ואינו משמטה מעבודתה
ודומה . ת שביעית גור� גלותכ" המבטל קדושתה בעבוד, ד גור� גלות"ע וש"ז ג"האר� בע

אלא , כלומר שאי� השביתה שינוח האד� ממלאכתו', לשבת בראשית שנאמר בה שבת לה
 )ג, בראשית ב(כדכתיב , להורות שהוא היוצר הוא הבורא, שלא יעשה בו מלאכה' היו� קדוש לה

שיצר והמקדש את יו� השבת מודה . 'וגו" ויבר" אלהי� את השביעי ויקדש אותו כי בו שבת"
שבת "וכ� נאמר בשביעית . והמחללו כופר ביצירת שמי� ואר�, ה עולמו בששת ימי�"הקב

לא , האר�' כי לה .)סנהדרי� לט(להורות , שתשבת בו עבודת האדמה' שהשנה קדושה לה, "'לה
והמקיי� שמטת האר� . ושאדוני האר� חפ� שתשבות ארצו בשנה השביעית. ליושבי� בה

ולטע� זה נאמר אצל פרשת . ה"ב' ל שנת השמטה כופר במלכות הוהמבט, האר�' מודה שלה
". והאר� לא תמכר לצמיתות כי לי האר� כי גרי� ותושבי� את� עמדי" )כג, ויקרא כה(השמטה 

ואי" תמכרוה . כ מטע� האר� שהיא שלי"ג, כלומר זה שצויתי לכ� שהכל יצאו ביובל
כ שתשבות ארצי בשנה "כמו שצויתי ג. לא אדוני האר�, ואת� גרי� ותושבי� בה? לחלוטי�

  .וזה טע� נפלא מאד, ולא תת� לכ� יבולה, השביעית

, האר�' ה� לא האמינו כי לה. מדה כנגד מדה, ויוצא מזה טע� שנפרעי� על עבירה זו בגלות
מיהו לא דמיא גו� . על כ� יגלו מעל אדמת� ולא תהיה לה� עוד, ושה� רק גרי� ותושבי�
דבכולהו יש מיתות בית די� וה� . ד"ע ש"ז ג"לתלתא קמייתא שה� ע העבירה של שמטת האר�

ולהכי על שלש החמורות בא גלות . ושמיטת האר� עשה ולאו גרידא. חמורות שבחמורות
אבל על שמטת האר� בא גלות משו� מדה כנגד , משו� טומאת האר� וגודל חומרות החטאי�

  . מדה

דודאי כל זמ� , ד"ע וש"ז ג"האר� לגלות דע ויראה בעיני דהכי נמי לא דמיא גלות דשמיטת
ורק היו מבטלי� שמטת האר� נתלה לה� החטא עד , שלא עברו ישראל על החמורות
ומתאר" גלות� בעו� , ואז נפרעי� מה� ג� על שמטת האר�. שהתמלא סאת� בעברות חמורות

, פר לה�ולולא עו� זה א� היו שבי� בגלות� מעונותיה� בתשובה גמורה והיה מתכ. השמטה
] היו[אבל בעבור השמטה שביטלו . ה מרח� עליה� להשיב� אל אדמת� מהרה"ב' היה ה

לפי שאי� תקנה לעו� זה רק בשביתת האר� , צריכי� להתאר" בגלות� ג� אחרי שעשו תשובה
אז תרצה האר� את שבתותיה כל ימי " )לה(לד, ויקרא כו(וכמפורש בתורה שנאמר , וה� בגלות�

כל ימי השמה תשבות . אויביכ� אז תשבת האר� והרצת את שבתותיה ואת� באר�, השמה
כלומר אז כשתהיו בגלות תרצה האר� את ". את אשר לא שבתה בשבתותיכ� בשבתכ� עליה

אז "כדקאמר בהדיא . שבתותיה בזמ� שממותה כשאת� באר� אויביכ� ואי� עובד אדמתה
שהרי . שבו עליה לא תתרצהאבל כשת, לפני עו� שבתותיה שבטלו בה" תשבת האר� והרצת

במה תתרצה , פ שמכא� ואיל" תקיימו שנת השמטה"ואע. מדי שנה בשנה את� עובדי� אותה
אלא כל ימי השמה תשבות השני� שעברו אשר לא שבתה ? על השמטות שעברו שבטלו בה

הא למדת שבעו� זה צריכי� לעמוד בגלות� ג� אחרי ששבו . בשבתותיכ� שישבת� עליה
  . עונש� ואחרי שקבלו

ה שיעמדו בגלות� שבעי� שנה בשביל השמטות "ב' וכמו שמפורש בגלות בבל שגזר ה
עליה� , חשבו� שבעי� שנות שמיטה שביטלו עד לחורב�. לה, י על ויקרא כו"עיי� רש. [שבטלו
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ד ושאר התורה שעברו אפשר שלא עמדו "ע וש"ז וג"שא� מפני ע]. נענשו בשבעי� שנות גלות
כי נענשו עליה� בעונשי� גדולי� כשבאו במצור ובמצוק , שנה בגלות רק עשר או עשרי�

אלא הוצרכו לעמוד ש� . ג� שבו בתשובה באר� בבל. ובדבר ובחרב וברעב ושאר הצרות
ויגל " )כא(כ, ב לו"דהי(שנאמר " דברי הימי�"וכמפורש בסו� , שבעי� שנה בעו� השמטות שבטלו

בפי ' למלאות דבר ה. לעבדי� עד מלו" מלכות פרס השארית מ� החרב אל בבל ויהיו לו ולבניו
כלומר מה ". ירמיה עד רצתה האר� את שבתותיה כל ימי השמה שבתה למלאות שבעי� שנה

כבר קבלו עונש� ] הרי[, פ שעברו על כל התורה כולה"כי אע? טע� היו לו ולבניו לעבדי�
ה� עלו למספר שבעי� ו, והשיב שהיה צרי" להיות כ� בשביל עו� השמטות. ושבו בתשובה

בפירוש  )כא, ב לו"דהי(כי שבעי� שמטות ויובלות בטלו באר� ישראל כמו שכתוב ש� . שנה
  . )לה, ויקרא כו(ג� בפירושו על החומש , י"רש

אינו דומה גלות זה לגלות העבירות ? וא� תאמר שה� יוצאי� לגלות ג� בעו� השמטות לבד�
ולא , דיר למדינה אחרת במספר שני� שבטלוכי די א� יגלו� מל" א, החמורות שבמיתה

ע "ז ג"מה שאי� כ� כשיוצאי� בגלות בשביל ע. יענשו ברעב ובדבר ובחרב ובחיה רעה וכיוצא
. שה� חייבי� בכול� מפני שעברו על כל העבירות, מתקבצי� עליה� התוכחות כול�, ד"וש

ה האחרונה שמדבר בה וכ� מפורש בתורה בפרש. ועו� שמיטות בא ביניה� להארי" ימי גלות�
וזהו רעב של כליה שאי� , "ואכלת� בשר בניכ� ובשר בנותיכ� תאכלו" )כט, ויקרא כו(על הגלות 

ונתתי את פגריכ� ' והשמדתי את במותיכ� וגו" )ל, ויקרא כו(. למעלה הימנה כדפירשתי לעיל
לוק כל תפארת זהו סילוק שכינה וסי, "וגעלה נפשי אתכ�" )ש�(. זהו הדבר" על פגרי גלוליכ�

זהו חורב� האר� ', וגו" ונתתי את עריכ� חרבה והשימותי את מקדשיכ�" )לא,ויקרא כו(. ישראל
. זהו החרב והגלות, "ואתכ� אזרה בגויי� והריקותי אחריכ� חרב" )לג, ויקרא כו(. והמקדש

כלומר כמו שיכופר לכ� כל , "אז תרצה האר� את שבתותיה" )לד, ויקרא כו(כ אמר "ואח
ושהיה , נותיכ� בדבר בחרב וברעב ובשממו� שאביא עליכ� כשתתוודו בגלות ותשובו אליעו

י היותכ� באר� "כמו כ� יכופר לכ� אז עו� השמיטות ע, אפשר לכ� לעשות בהיותכ� באר�
אלא , אבל הצרות הראשונות שהזכיר לא חלו על עו� השמטות. אויביכ� והאר� תשבות
ואילו גלו בעבור השמיטה . ד ושאר העבירות"ע וש"ז וג"וחטאו בע, בעבור שעברו על הברית

והשתא . רק גלות על זמ� ידוע כנגד השמיטות שבטלו, לא חלו עליה� הצרות הללו כלל, לבד
, וגלות חמישי לה�, משו� דראשי פורעניות ארבעה ה�. ניחא הכל דלא תני פורעניות אחרות

: משו� דשלשה מיני� ה�, ות של רעבותני תלתא בפורעני. ושאר הקללות אינ� אלא פרטיה�
ותני . שאי� בה� מיני� חלוקי�] בשאר[מה שאי� כ� באינ" , ושל כליה, ושל מהומה, של בצורת

ותני תרומה . ותרומה לחוד, משו� דמעשר לחוד. שלשה גופי עבירות גבי מעשרות ותרומות
אי� הכי נמי , פ שה� מ� מיתות שלא נמסרו לבית די� ודבר בא עליה�"וטבל אצל רעב אע

וכ� פירשנו טע� למה באי� . אלא שמיתת� קשה יותר שהיא מיתת רעב, שמתי� בעו� זה
ובמשנה , וכ� פירשנו סדר המשנה ונכו� הכל. שבעה פורעניות אלו על מיני העבירות הללו

  .הכי נראה לי. ה"הסמוכה יתבאר עוד בעז

אי� מעשרי� רעב של בצורת מקצת� מעשרי� ומקצת� "ג דלעיל תני "אע. "בארבעה פרקים"
שגוזלי� משרתי , משו� דחמירי טפי, היינו מעשר ראשו� הנית� ללוי� ותרומות לכהני�, "באה

במעשר עני ושאר ] הזו[ומתניתי� . והוא חלק גבוה וכדפירשתי לעיל, העובדי� במקדשו' ה
אפילו לרעב  ואי קשיא ל" א� אינ� גורמי�. ואי� רעב בא לעול� בשביל�, מתנות עניי� דקילי

אי" תני שגורמי� דבר הקשה ממנה שיש בה מכת מות ובא על , של בצורת שאי� בה מכת מות
אי� הכי נמי שא� לא עברו על כריתות ומיתות בית די� אי� ? מיתות שלא נמסרו לבית די�

אבל כשדבר בא לעול� על מיתות שלא נמסרו לבית די� הוא . דבר יוצא בשביל מתנות עניי�
והיינו דקתני בארבעה פרקי� הדבר . ה פרקי� הללו להפרע ג� מגוזלי העניי�בא בארבע

ולאו למימרא , כלומר דבר ששנינו למעלה דרכו להתרבות בארבעה פרקי� הללו, מתרבה
אלא נגפי� בחלאי� רעי� שהכל , שמתי� בו גוזלי המעשרות כמו העוברי� על דבר שבמיתה
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לא היה מתרבה כל , שא� היה בא בשאר פרקי�, "המתרב"והיינו . בכלל דבר וכדפירשתי לעיל
  .כ"

ובמוצאי ": היא שנת השמיטה. "ובשביעית": בשנה הרביעית בשמיטה. "ברביעית"
  .שנה שאחר השמיטה ראשונה לשמיטה הבאה. "שביעית

  .כדמפרש ואזיל, ט של סוכות שבכל שנה ושנה"במוצאי יו. "ובמוצאי החג"

ה השלישית מ� השמיטה לא היו מוציאי� מעשר שבשנ. "מפני מעשר עני שבשלישית"
שנאמר , ומעשר עני, אלא מעשר ראשו� ללוי, שני לאכלו בירושלי� כמו בשנה ראשונה ושניה

ובא הלוי ' מקצה שלש שני� תוציא את כל מעשר תבואת" בשנה ההיא וגו" )כט(כח, דברי� יד(
ני שבששית מ� השמטה שבו היו וכ� בשביעית מפני מעשר ע. 'וגו" והגר והיתו� והאלמנה' וגו

וא� גזלו בשלישית ובששית מעשרות העניי� נפרעי� . כ מעשרי� מעשר עני תחת מעשר שני"ג
מפני "ט של חג "ויראה לי מדקתני גבי במוצאי יו. מה� בשנה שלאחריה� ברביעית ובשביעית

עשר עני מפני מ"כדקתני רישא " מפני מתנות עניי�"ולא קתני סתמא , "גזל מתנות עניי�
לאשמועינ� דבמתנות  עניי� , והיינו גזל מעשר עני, "שבשלישית ומפני מעשר עני שבששית

' משו� מעשר שני שבשנה א" פרעו�"אבל במעשר עני איכא נמי . טפי לא, גזל לחוד הוא דהוי
וכ� , והיינו א� לא העלה מעשר שני שלו לירושלי� בראשונה ובשניה. 'וה' ובשנה ד', וב

וטעמא דמלתא שבשתי השני� . שנפרעי� עליה� ברביעית ובשביעית, בחמישיתברביעית ו
, שמפרישי� בה� מעשר עני חל חובת ביעור מעשר שני א� איחר להעלות� בשתי שני� שעברו

, כי תכלה לעשר את כל מעשר תבואת" בשנה השלישית שנת המעשר" )יג(יב, דברי� כו(דכתיב 
וזה מעשר שני , "אלהי" בערתי הקדש מ� הבית' פני הואמרת ל', ונתת ללוי לגר ליתו� וגו

ולימד" שא� שהה מעשרותיו של שתי שני� ולא . ונטע רבעי שהוא צרי" להעלות� לירושלי�
, תבא' פ(" ספרי"וכדתניא ב. לפי שהוא שנת מעשר עני, העל� לירושלי� שצרי" להעלות� עכשיו

מכא� אמרו . הוי אומר זה חג הפסח? רגל שהמעשר כלה בו] איזה" [כי תכלה לעשר" )פסקא שב
ברביעית מפני מעשר ] ל"עכ" [ט האחרו� של פסח של רביעית ושל שביעית היה ביעור"ערב יו

ועל . כלומר שבו המעשרות כול� כלי�, ובשביעית מפני מעשר עני שבששית, עני שבשלישית
, ר עני שבששיתובשביעית מפני מעש, זה שנה תנא דיד� ברביעית מפני מעשר עני שבשלישית

, וכשלא עשה כ�. כלומר מפני שחל שנת המעשר להתודות ולבער מעשרות השני� הראשוני�
מה . נפרעי� ממנו בשנה שלאחריה�, וג� גזל את העניי�, והיקל בקדושת מעשר מעשר שני

  .תני מפני גזל מתנות עניי�, שאי� כ� במתנות עניי� שאי� בה� רק משו� גזל

פירות שצמחה האדמה בשנה השביעית שצרי" לבער� ולהפקיר� . "מפני  פירות שביעית"
עבר על ביעור פירות שביעית וג� גזל את , וא� הניח� באוצרו לאחר זמ� הביעור, לעניי�
והיתה שבת האר� לכ� " )ו, ויקרא כה(וכתיב , "ואכלו אביוני עמ"" )יא, שמות כג(דכתיב , העניי�

שעבר , ולפי שיש בפירות שביעית שני דברי�". עמ" ולשכיר" ולתושב" הגרי�' לאכלה ל" וגו
והא . תני נמי מפני פירות שביעית כמו גבי מעשר עני וכדפירשתי, על הביעור ועל גזל

" דבר בא לעול� על מיתות שלא נמסרו לבית די� ועל פירות שביעית"דאיצטרי" למיתני לעיל 
והוי אמינא , קתני" דבר מתרבה" היינו כדפירשתי דה" מתניתי�? והא תני לה הכא בהדי אינ"

דעונש פירות שביעית שוה לעונש מעשר שני וגזל מתנות עניי� שאי� הדבר הגמור בא עליה� 
לאשמועינ� דעונש , משו� הכי כייל פירות שביעית ע� מיתות שלא נמסרו לבית די�? לבד�

טעמא דמלתא ו. שעליה� בא דבר כמו על מיתות שלא נמסרו לבית די�, פירות שביעית חמירא
' שקדושת שנת השביעית מורה על מלכות שמי� כי לה, "ועל שמיטת האר�"פרישית גבי 

הכי נמי המחלל קדושת שנה זו בפירותיה , וכיו� שעל בטול השמיטה גלות בא לעול�. האר�
ומלבד שעובר , מלבד שגוזל את העניי�, שאינו מפקיר� לעניי� הרי הוא כמיקל בכבוד שמי�

משו� דחמיר טפי ממעשר עני ומעשר שני ומתנות , וגור� לדבר ממש. ורעל מצות הביע
  .עניי�
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וצרי" שיניח מתבואותיו לקט שכחה , זמ� אסיפה] הוא[שהחג . "מפני גזל מתנות עניים"
פ שלא גזל "ואע. נפרעי� ממנו, וכיו� שעבר החג ולא נת� לעניי� חלק�. ופאה ופרט ועוללות

כ" היא . והיה ראוי שיעני או שתבא מארה בתבואותיו? גופוולמה נפרעי� ממנו ב, אלא ממו�
אבל הגוזל את העניי� אינו גוזל ממו� . א� היה גוזל את העשיר שלא חסרו רק ממו�, המדה

ואליו הוא " )טו, דברי� כד(שאי� לו במה להתפרנס כעני� שכתוב אצל שכר שכיר , אלא נפשות
 )'פסקא ג, קדושי�' פ(" תורת כהני�"וכדתניא ב. וולהכי נפרעי� מ� הגוזל בגופ, "נושא את נפשו

לעני ולגר תעזוב ' וכרמ" לא תעולל וגו' ובקצרכ� את קציר ארצכ� לא תכלה פאת שד" וגו"
אל תגזול דל כי " )כב, משלי כב(שנאמר , אני איני גובה מכ� אלא נפשות, אלהיכ�' אות� אני ה

" יריב ריב� וקבע את קובעיה� נפש' כי ה"וכ� הוא אומר , "דל הוא ואל תדכא עני בשער
כלומר בגזל העני נפרעי� ממנו נפשות לפי שהוא עני ואליו הוא נושא את ]. ל המדרש"עכ[

דהא , דעל כרח" לא למעוטי עשיר, "אל תגזול דל כי דל הוא"ומייתי ראיה מקרא , נפשו
מלבד שאתה השמר מלגזול את הדל כי : אלא הכי קאמר. בעשיר נמי עובר בלאו דלא תגזול

ונחשב כאלו , ג� תענש בעבור שהוא דל, נענש על שעברת על לאו דלא תגזול הכתוב בתורה
והוא הדי� גזל . 'וגו" יריב ריב�' כי ה"והיינו דסיי� . ונפרעי� ממ" בנפשות, גזלת את נפשו

(כח, דברי� יד(דכתיב גבי מעשר עני , "ואל תדכא עני בשער"ועלה קאמר . מעשר עני דהיא היא

  .כ" נראה לי', וגו" והיתו�' ובא הלוי וגו. והנחת בשערי"" )כט
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   משנה י
ָאָדם ע ִמּדֹות ּבָ ךְ . ַאְרּבַ ּלָ ָך ׂשֶ ּלְ י ְוׂשֶ ּלִ י ׂשֶ ּלִ ה ֵבינֹוִנית, ָהאֹוֵמר ׂשֶ ְוֵיׂש . זֹו ִמּדָ

ת ְסדֹום, אֹוְמִרים י. זֹו ִמּדַ ּלִ ָך ׂשֶ ּלְ ְך ְוׂשֶ ּלָ י ׂשֶ ּלִ לִּ . ַעם ָהָאֶרץ, ׂשֶ ָך ׂשֶ ּלְ ְך ְוׂשֶ ּלָ י ׂשֶ
ךְ  ּלָ י. ָחִסיד, ׂשֶ ּלִ ָך ׂשֶ ּלְ י ְוׂשֶ ּלִ י ׂשֶ ּלִ ע, ׂשֶ   : ָרׂשָ

שבעה "ותני ברישא ". גמילות חסדי�"כל שש המשניות הללו נשנו ב. "ארבע מדות באדם"
ועכשיו ". על העבודה"כנגד " שבעה מיני פורעניות"והדר ". על התורה"כנגד " דברי� בגול�

וכסדר שסדר� שמעו� . מדות טובות ודרכי גמילת חסדי�, שבי� אד� לחברושנה בדברי� 
תחלה שנה שלש משניות בגמילת חסדי� ] א[, וכ" ה� סדר� של משניות הללו. הצדיק במשנתו

מציעתא בגמילת . רישא בגמילת חסדי� שבממו� וקניני�. וכוללי� לכל באי עול�, דעלמא
והדר תני שלשה משניות ] ב. [י� שבשכל ובבינהוסיפא בגמילות חסד. חסדי� שבמדות הנפש

מציעתא . רישא בגמילת חסדי� שבממו�. בגמילת חסדי� שבמצות על אותו הסדר עצמו
  .וכדבעינ� למימר. וסיפא בגמילת חסדי� שבשכל ובבינה. בגמילת חסדי� שבמדות הנפש

 )דלב(שיצר האד� , לפי שהמשנה הזאת כוללת דברי� שבממו�. "ארבע מדות באדם"
". באד�"תני , וצרי" לקניני� לכלכל ביתו וטפו, מחמדת� לפי שהוא עפר מ� האדמה] בלבו[

" בדעות"תני , וצריכי� לה ג� א� לא נוצרה בגו�, ואינ" תרתי השנויי� בדברי� שבנפש
בני אד� כול� נחלקי� לארבע כתות במדותיה� לעני� גמילת : והכי פירושא". בתלמידי�"ו

אלא , ולאו בצדקה קא מיירי שהיא מצוה בתורה. רעהו בגופ� ובקנינ� חסדי� לעזור איש את
 )יח, דברי� ו(כ נכללי� בפסוק "ואעפ. בדברי� שאינ� מפורשי� בתורה וה� דרכי דר" אר�

והוא בכלל דר" אר� ומשא� ". והלכת בדרכיו" )ט, דברי� כח(ובפסוק , "ועשית הטוב והישר"
  .ז"ומתנ� של בני אד� זע

גוזר שכל אחד ] של אותו האד�[כלומר לפי מדתו ודעתו . "שלי ושלך שלךהאומר שלי "
ואי� אחד צרי" לפזר את שלו לעזור , א� מעט וא� הרבה, מ� הבריות קבל חלקו מ� השמי�

, הוא חלק"" של" של""וכ� ? והוא חלקי ולמה אתננו לאחר" שלי שלי"ולפיכ" אמר . חברו
לא חסידות כיו� שאינו . לא חסידות ולא רשע, תהרי זו מדה בינוני? ולמה תעזרני בחלק"

ולא , פ שאי� הדי� כ" לפי דעתו"אע, רוצה לעשות לפני� משורת הדי� ולוותר משלו לאחרי�
כ" , שכמו שאינו רוצה לוותר. רשע כיו� שאינו מבקש לעצמו יותר ממה שעושה ע� אחרי�

  .והרי הוא בינוני, אינו שואל מאחרי� שיוותרו כנגדו

ומשוה חבריו "] כמו"", כלומר" [ואהבת לרע" כמו""פ שמקיי� "אע. "ו מדת סדוםא ז"וי"
לפי שאי� הדעת סובלת לדו� , מדתו מטה כלפי רשע', וכדפירשתי בבבא אל תהי בז וכו, לעצמו

, ותאבד האהבה והאחוה שביניה�, כ בטל ישוב� של בני אד� ומקח וממכר זה ע� זה"דא, כ"
והרי דומה למדת אנשי סדו� שגזרו כ� . וד לו חברו בעת צרתושהרי יודע כל אחד שלא יעמ

ולא היו רוצי� באהבת� של בריות לא ליהנות מאחרי� ולא , להשבית רגל אורח מארצ�
, וממילא לא יכלו ליהנות מאחרי�. שהרי השביתו רגל אורח מביניה�, שיהנו הבריות מה�

ולמדנו שהנוהג כ� אי� , זה לגנאי כ נכתב עליה� דבר"ואעפ". שלי שלי ושל" של""והרי זה 
לאו למימרא שזה היה עו� , דקתני" מדת סדו�"והאי . אלא מכריע לרשעה, מדתו מדה בינונית

אלא ". זו מדה בינונית"דא� כ� לא הוי תנא קמא אומר . ושעל כ� נהפכה לגפרית ומלח, סדו�
וכדפירשתי , ה מ� הטבעועל כ� נענשו למעל, הכופרי� בכל' סדו� וחברותיה היו מכת מנאצי ה

אלא שבעני� הקנייני� מדתו לומר , ומתניתי� מיירי באד� כשר. א המודעי"במשנתנו של ר
ומשו� הכי , אבל ע� עניי� ואביוני� נוהג בצדק כי כ� מצות התורה". שלי שלי ושל" של""

מו שהרי אינו רוצה לעצ, פ שהיא מדה בינונית"א אע"וי. תנא קמא קאמר שהיא מדה בינונית
לפי שכ� היתה מידת . בעני� זה המדה הבינונית מסוכנת מאד, יותר ממה שרוצה באחרי�

ויצאו מרעה אל רעה להתאכזר ג� על עניי� , להיות שונאי הקבו� והחברה, אנשי סדו�
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ולכ� צרי" האד� . ונעשו אנשי משחית, עד שבאחרית נפלו במהמורות בל יקומו, ואביוני�
ולאורויי ל� ה" מייתי דברי יש , ונית הנזכרת ראשונה במשנתנולהזהר בעני� זה ממדה הבינ

  .ומר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגי, אומרי�

שזה , לאו דוקא שנות� כל אשר לו לחברו ונוטל ממנו כל אשר לו. "שלי שלך ושלך שלי"
וכמו כ� בצר לו שואל , שממדתו לוותר משלו נגד חברו, אלא דוגמא קתני. מנהג של שגעו�

וממילא מי שאינו מוותר נגדו או שאי� לו לוותר לא יוותר ג� . מזולתו שיוותרו נגדו ויעזרוהו
הרי זה ע� "לפי ששל" שלי , שבתנאי זה שלי של"". שלי של" ושל" שלי"והיינו , הוא לו

ולפיכ" מי . ואי� בו מנהגי תורה, כלומר עוסק בעסקיו ובמקח וממכר תחת השמש, "האר�
ג� אני חייב לוותר "ד� בלבו , ומוותר כנגדו להלוות לו או לפזר עבורו שנושא ונות� עמו

והרי הוא עושה לטובת עצמו ? למה אפזר שלי בעבורו, ומי שאינו מוותר כנגדי. כנגדו
כי המדה הזאת צריכה , והרי זה ע� האר� שכל עסקיו ליישוב המדינה!" ולהרבות קנייניו

  .לתיקו� העול� שיעזרו בני אד� זה את זה

המבזבז אל יבזבז יותר " .)כתובות נ(הכי נמי לאו דוקא דהא אמרינ� . "שלי שלך ושלך שלך"
ואי� בזה משו� , ומלוה לעניי� ולעשירי�, אלא שמהנה לאחרי� מנכסיו בקצב". מחומש

. וכ� טורח עבור� בגופו ובעבדיו וכל כיוצא בזה, וכ� משאיל כליו וקנייניו. בזבוז כי יפרעו לו
וכ� . והת� פרישית לה דלעני� גמילת חסדי� אתמר". יהי בית" פתוח לרוחה" )א, בותא(וכדתנ� 

כלומר לא בעבור שתגמול לי , "כ של" של""ואעפ, שלי של""ההיא דהכא שאומר לכל אד� 
ולפי שאינו עושה לקבל טובה . כי לא חפצתי ממ" מאומה, מדה במדה שתהנה לי מנכסי"

וכ� מהנה ג� למי שאינו . ני שאי� לו להנותו כנגד טובתומחברו גומל חסד לכל אד� אפילו ע
על שלשה "ועלה שנינו . לפי שיש בו מדת גמילת חסדי� כתיקונה" חסיד"הרי זה . גומל חסד

לפי שאינו רוצה " חסיד"ולאו שנקרא . דחד מנייהו על גמילת חסדי�" דברי� העול� עומד
והרי אמרו ? ל מאחרי� כתורה וכמשפטומה בכ" א� מקב. דאי� זה עני� לכא�, לקבל מאחרי�

ועוד ? "חסיד"וכי תעלה על דעת" שלא היה אלישע . :)ברכות י(" יהנה כאלישע, הרוצה ליהנות"
וכמה הרפתקאות עדו על אינש . ופעמי� רבות צרי" עזרת בני אד�? וכי אפשר לאד� לומר כ�
חסד לש� שמי� ואינו  אלא לפי שגומל. והכל נקרא גמילת חסדי�, שצרי" להיעזר מבני אד�

ואילו היה עושה לתשלו� גמול תו ". חסיד"הוי " של" של""שהרי אומר , עושה לתשלו� גמול
  .והיינו מדת ע� האר� וכדפירשתי, לא אקרי גמילת חסדי�

וכשהוא צרי" לדבר מבקש , שאינו רוצה לגמול חסד ע� שו� אד�. "שלי שלי ושלך שלי"
הרי זה ; וא� לא יעשו כרצונו יחרה אפו, ה� בממונ� שיעשו בני אד� עמו חסד ה� בגופ�

א� לפי דעתו אי� בני אד� חייבי� לגמול . דממה נפש", שהרי מדתו נגד דעת בני אד�". רשע"
על מה מבקש מאחרי� ומחייב� בדעתו , "שלי שלי ושל" של""כמו האומר , חסד אלו ע� אלו

מה מונע חסדו מכל בריה אפילו ממי ל, וא� סבור שמוטל על בני אד� לגמול חסד? שיעזרוהו
אלא שהוא רשע ומזיק לבריות ואי� בו מדעת בני ? שמטיב עמו ומי שיוכל לשל� לו טובו

היינו כשאינו , ולמדנו דגמילת חסדי� שמקבלי� עליה� שכר. אד� ההולכי� בשיקול דעת�
. האר�אבל המתחסד לתשלו� גמול זהו מנהגי עמי . עושה לתשלו� גמול אלא לכבוד שמי�

" אינו עוסק בגמילת חסדי�"ומי שאינו מתחסד אפילו ע� מי שהתחסד עמו לא תימא ש
אבל מי שאינו מתחסד ואינו מבקש חסד אינו . ומטעמא דפרישית, נמי הוי" רשע"אלא , לחוד

א "ולי. וסבור שכ" הוא המדה הישרה, שדבר זה תלוי בשיקול דעתו של אד�, רשע לתנא קמא
  .כ" נראה לי. שהיא מדת אנשי סדו�] מנוקדת סגול' ר[כלפי רשע מדה זו א� היא מטה 
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   משנה יא
עֹות ּדֵ ע ִמּדֹות ּבַ ָכרֹו ְבֶהְפֵסדוֹ , נֹוַח ִלְכעֹוס ְונֹוַח ִלְרצֹות. ַאְרּבַ ה , ָיָצא ׂשְ ָקׂשֶ

ה ִלְרצֹות ה ִלְכעֹוס ְונֹוַח ִלְרצֹות ָחִסיד, ִלְכעֹוס ְוָקׂשֶ ָכרֹו ָקׂשֶ ׂשְ נֹוַח . ָיָצא ֶהְפֵסדֹו ּבִ
ע ה ִלְרצֹות ָרׂשָ   : ִלְכעֹוס ְוָקׂשֶ

כלפי ארבע " דעות"וקרי ליה , " מציעתא בגמילת חסדי� שבמדותה. "ארבע מדות בדעות"
להכי קרי ליה . וה" דהכא אי� בו מעשה אלא במחשבה; מדות ששנה למעלה שה� במעשי�

  .כי הכעס הוא ממדות הנפש, לא שה� מדות התלויות בשכל ובבינה, "דעות"

כוללת כחות כל ע כי נפש האד� "כבר פירשתי במשנתו של ר. "נוח לכעוס ונוח לרצות"
על דר" משל כח . ובכל כח וכח הנטוע בה יש בו עני� של גמילת חסדי�, מעשה בראשית

על דר" משל שיקו� בבקר ויעורר השחר ויקרא שמע . ומשפט הזריזות קצוב בחכמה, הזריזות
כגו� , הזריזות הוא גמילת חסדי�] שפע רב של: הערת המגיה[והפלגת , ויתפלל וכיוצא בזה

שמרה נפשי " )ב, תהלי� פו(וכמו שאמר דוד . ה"הלילה ללמוד תורה ולרנ� לפני הקב הק� בחצי
שכל מלכי מזרח ומערב ישני� עד ארבע ? ולא חסיד אני" .)ברכות ד(ואמרינ� , "כי חסיד אני

". ועל גמילת חסדי�"בבבא  )א, אבות(וכדפירשתי , "ואני חצות לילה אקו� להודות ל". שעות
. מיהו תנא דיד� לא נקט מכולהו רק הכעס. אה בכול� יש גמילת חסדי�וכ� באהבה וכ� בשנ

השנאה והנקימה ] מדות[כגו� . תלויות בה� מצות המפורשות בתורה, לפי שברוב מדות הנפש
ואהבת ", "לא תשנא", "לא תקו� ולא תטור"כמו ] תלויות בה� מצוות[, והנטירה והאהבה

, מדות בהולכי בית המדרש' עלייהו שנה דו, ובהנהו לא קא מיירי השתא". לרע" כמו"
והרי הוא בכלל גמילת , מה שאי� כ� הכעס שלא הזהיר עליו בתורה]. לקמ�[וכדבעינ� למימר 

אי� " שנאה"כגו� ה. ועוד שכל המדות האחרות צרי" האד� לנהוג בה� תמיד בחכמה. חסדי�
קשה לשנוא ונוח "ו א" קשה לשנוא וקשה לאהוב"או " נוח לשנוא ונוח לאהוב"לומר עליה 

" קשה לשנוא ונוח לאהוב"ואפילו . ואסורה כל רגע" לא תעשה"שהרי היא ב". חסיד, לאהוב
וכ� הגאוה . וכ� הקנאה איננה ממדת החכ� כלל, וכ� הנקימה והנטירה. נמי באיסורא קאי

  . )ב"דעות פ' הל, �"פ הרמב"ע. סוטה ה(אפילו שמינית שבשמינית אסורה 

  אי� להשתמש במדת הכעס אפילו נגד הרשעי�

, ואפילו החסיד שבחסידי� אי אפשר שלא יכעס כלל, מה שאי� כ� הכעס שהיא מדת כל אד�
והשניה , אחת בשעיר החטאת הנשר�. שהרי משה רבינו רב� של כל ישראל כעס שלש פעמי�

יו� וכ. .)מגילה כח(וכ� מצינו באלישע . )מטות' פ, ספרי(והשלישית במלחמת מדי� , במי מריבה
, ומי בינוני, אתי לאשמועינ� מי מה� נוהג במדה זו לרעה, שהמדה הזאת מצויה בכל אד�

" תועבה"על דר" משל הגאוה רעה מאד וקרויה . כשבעליה� חכמי� ונוהגי� בה� בחכמה
בארח ] כשהיא[מדה יקרה ] לעומת זאת[והיא ". כל גבה לב' תועבת ה" )ה, משלי טז(כדכתיב 

". 'ויגבה לבו בדרכי ה" )ו, ב יז"דהי(וללכת בדרכיו כדכתיב ' גבוה ביראת הוהוא מי שלבו . חכמה
מה שאי� . )'ז' חלונות ו, חדר ד(" ג� נעול"ודיברנו בענינו בספר , והדרוש הזה רחב מאד. וכ� כול�

וא� תאמר הכעס ? כי מה יועיל, כ� הכעס כשהאד� מרתיח דמו ויחר אפו אינה טובה בעצ�
הלא " )כא, תהלי� קלט(וכדכתיב , הכועס על עוברי עבירה ועל מחללי הש�כגו� ' טוב ביראת ה

היינו שנאה ונקמה . 'וגו" תכלית שנאה שנאתי�, אשנא ובתקוממי" אתקוטט' משנאי" ה
ומה טוב א� יעשה . כי הכעס מבלבל הדעת, ]מיותרת[ )למותר(אבל הכעס א" . בארח משפט

כי לולא הכעס היה האד� , אמת. ולא יכעס, ומיראתו ובמשפט שכלו' בה� נקמה מאהבת ה
' הל, �"עיי� רמב: אמר המגיה[מתעצל למחות בעוברי עבירה ובתלמידי� שאינ� הגוני� 

כי אי� כל אד� זוכה שישפוט בצדק ויעשה די� ברשעי� ובמנאצי� ]. ד"ה ה"פ, תלמוד תורה
זו שיעשה כל  מכל מקו� מי שזוכה למעלה. א� לא תבער בו חמתו, ויראתו' מרוב אהבת ה

ולפי שביטול המדה . יותר גדולה בחסידות] היא[ודאי מדרגתו , ענייניו בלי כעס ורתיחת הד�
  ". גמילות חסדי�"שנה עליה משנתו לעני� , הזאת בלב הוא תיקו� גדול מאד
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לא מצא גמילות חסדי� יותר גדולה שיוכל , עסיק במדות" גמילות חסדי�"ועוד כיו� דתנא ב
] הוא[לנפשו . מביטול הכעס, לבני אד�] ז"גמילות חסד עי[ג� , פשו היקרההאד� לעשות לנ

 :)פסחי� סו(וכדאמרינ� , וגור� רעה לנפשו, שהממהר לכעוס מבלבל דעתו וחכמתו, גומל חסד
. וא� נביא הוא נבואתו מסתלקת ממנו, כל הכועס א� חכ� הוא חכמתו מסתלקת ממנו"
ויאמר אלעזר הכה� אל "וכתיב , "ה על פקודי החילויקצו� מש"ממשה דכתיב ] למדנו" [חכ�"

נביא . מכלל דמשה איעל� מיניה]. ההלכה לעניני טהרת כלי הנכרי�[' וגו" אנשי הצבא
ל "עכ[' וגו" ועתה קחו לי מנג�"וכתיב ' וגו" לולי פני יהושפט" )טו(יד, ב ג"מל(מאלישע דכתיב 

ינ� מבלבלי� הדעת מיד אלא מה שאי� כ� שאר המדות כשישתמש בה� לרעה א]. הגמרא
  . כשמשתרש בה�

שהנוח לכעוס בני אד� מתרחקי� ממנו ויראי� , וכ� היא גמילת חסדי� גדולה לבני אד�
אי� ביתו פתוח לרווחה ואי� , י כ� מבטל כל מיני גמילת חסדי�"וע. שיכעיסוהו בדבר קט�

אינו ד� כל אד� לכ� ] וד כיוע. [)א, אבות(עניי� בני ביתו שהוא גמילת חסדי� דיוסי ב� יוחנ� 
וכמו שתבי� ממה שפירשנו , כי טר� שישכיל לדונו לזכות כבר מיהר לכעוס עליו, זכות

. )א, אבות(והיינו גמילת חסדי� דיהושע ב� פרחיה , )ד, אבות(לויטס איש יבנה ' במשנתו של ר
" � לתורהאוהב שלו� ורוד� שלו� ואוהב את הבריות ומקרב"וכל שכ� שאי אפשר לו להיות 

י כ� בא לידי קטטה ובא "וע, שהרי הוא ממהר לכעוס על כל דבר, ]א, אבות, כמדתו של הלל[
וכדפירש הלל בעצמו , והיינו גמילת חסדי� דהלל, לידי שנאה והתלמידי� מתרחקי� הימנו

פ שמשתמש בה� לרעה "ולכ� שאר המדות אע. והת� פרישית לה, "ולא הקפד� מלמד" )ב, אבות(
ולחברו אינו , ]רעה[לעצמו הוא עושה , שהמקנא בחברו. ל כ" לעני� גמילת חסדי�אי� רע כ

. ולהכי נקט מדת הכעס לדוגמא מכל מדות הנפש. וכ� שאר המדות, ]בפועל[עושה כלו� 
, "אל תהי נוח לכעוס" )ב, אבות(אליעזר ב� הורקנוס ששנה ' וראיה גדולה לדברינו ממשנת ר

והודיע שאי� גמילת חסדי� יותר גדולה . די� שנה משנתווהת� פרישית דלעני� גמילת חס
כי מי שנבהל לכעוס בועט במלכו , במדות הנפש הכלולות בעי� טובה ממי שאינו נוח לכעוס

  .וש� מפורש, ובאלהיו

מיד , וכ� הוא נוח לרצות. על כל דבר קט� או גדול ממהר לכעוס. "נוח לכעוס ונוח לרצות"
  ,יס מאליו כשישקוט דמו מכעסואו שמתפי, שיפייסוהו יתפייס

והכי " שלי שלי ושל" של""הכא לא תני זו מדה בינונית כדתני גבי . "יצא שכרו בהפסדו"
בי� , פ ששניה� בינוני�"ואע, "קשה לכעוס וקשה לרצות"גבי " זו מדה בינונית"נמי לא תני 
דעת" שאפילו משו� דסלקא , "זו מדה בינונית"דבשלמא לעיל איצטרי" למיתני . חסיד ורשע

וכדפירשתי לעיל שכמעט אי� הדעת סובלת לומר , שבטל דעתו אצל כל אד�, בינונית ליכא
להכי תני תנא קמא שהיא מדה . א שהיא מדת סדו�"וכדקאמרי י, "שלי שלי ושל" של""

מה שאי� כ� הכא דליכא למטעי . נמי לא הוי" רשע", פ שאי� בה מדת חסד"כלומר אע, בינונית
נודע שמטבעו , שא� הוא נוח לכעוס ונוח לרצות. לא חסיד ולא רשע, נוניותשה� מדות בי

נודע שמטבעו לאחר , וא� הוא קשה לכעוס וקשה לרצות. דהא בהא תליא, למהר במדותיו
  .וכ� בכל דבר, "הממהר לאהוב ממהר לשנוא"וכדברי המשל . והא בהא תליא, במדותיו

ואי משו� שאומר . כלל" שכרו"דלא מיקרי , "יצא שכרו בהפסדו"ולעיל לא הוי מצי למיתני 
, ורוב� רוצי� ליהנות לזולת� במקו� שאינ� חסרי�, אי� רוח הבריות נוחה מזה, "ושל" של""

וכ� לא הוי מצי . שזהו משא ומת� של בני אד� אלו ע� אלו, כגו� ההלוואות לעשירי� וכיוצא
, אלא מנהג מדיני, צוהשאי� כא� הפסד ולא שכר של מ, "יצא הפסדו בשכרו"למיתני 

יצא שכרו "אבל גבי מדת הכעס שפיר תני ". זהו ע� האר�"משו� הכי תני . וכדפירשתי לעיל
. כלומר יוצא נקי משכרו ברוב הפסדו, "יצא נקי מנכסיו" :)פסחי� כב(ויצא כמו , "בהפסדו
מה אינו חשובה כלו� נגד , לפי שהוא נוח לרצות ולמחול שהיא מדה טובה" שכרו"כלומר 

שהכועס מבלבל , וטעמא כדאמר� לעיל. י שהוא נוח לכעוס"שמפסיד לנפשו ולבני אד� ע
כ ישקוט מכעסו וירצה "ומה יועיל שאח. וא� חכ� הוא חכמתו מסתלקת הימנו, דעתו ושכלו
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, וכ� יעשה תמיד שהרי הוא נוח לכעוס. וכבר הפסיד הרבה בכעסו ובלבל דעתו, ויתפייס
ולכ� שכר הריצוי אינו כלו� נגד ההפסד שגר� לעצמו . בכל יו�ואפשר שיכעס פעמי� רבות 

? ומה יועיל שהוא נוח לרצות. וכ� הכועס יתרחקו ממנו בני אד� וכדפירשתי לעיל. בכעסו
פ שיודעי� שאחר עבור "ואע. והרי אי� בני אד� נהני� מחברתו ודואגי� שיכעס עליה� כרגע

  ".אי� הקפד� מלמד"ד )ב, אבות(היא וכה? שעת הכעס מה תהא עליה, כעסו ימחול לה�

שכבר הרגיל , מארי" אפו ואינו כועס אלא על דבר גדול. "קשה לכעוס וקשה לרצות"
רק כשתגדל המעשה וד� בלבו ובשכלו שהרעה העשויה . נפשו שאינו חושש למה שיעשו לו

כעס על שא� בא לכלל " קשה לרצות"וכמו כ� ". קשה לכעוס"והיינו , גדולה אז בא לכלל כעס
  .ואינו מעביר על מדותיו, מעשה מ� המעשי� שוב אינו מוחל מהרה

הפסדו שהוא קשה לרצות . כלומר יוצא נקי מהפסדו ברוב שכרו. "יצא הפסדו בשכרו"
כל המעביר על מדותיו " .)ה יז"ר(וכדאמרינ� , שהיא מדה גרועה" אינו מעביר על מדותיו"ו

לו� נגד מה שהשכיר לנפשו ולבני אד� במדתו אינה חשובה כ". מעבירי� לו על כל פשעיו
כי אינו כועס רק לפרקי� , י כ� עומד תמיד ביישוב הדעת"שע". קשה לכעוס"הטובה שהוא 

ואי� גמילות חסדי� . ותלמודו מתרבה ומתקיי� בידו, ואינו מבלבל דעתו וחכמתו, רחוקי�
. למידי� מתקבצי� אצלווכ� אי� בני אד� בדלי� ממנו והת. גדולה ממנה שהאד� עושה לנפשו

ויוכל כל אד� , כי לא יכעס רק על דבר גדול, כי יודעי� שאינו מקפיד על ענייניה� ואינו כועס
 )ב, אבות(אליעזר ' והיינו דקאמר ר. להשתמר עצמו שלא יעשה עני� מכוער ורע שיכעס עליו

, "וח לכעוסנ"משו� דעיקר הקפידא ב". נוח לרצות"ולא תני מידי מ, "אל תהי נוח לכעוס"
מה שאי� כ� מי שאינו נוח . אי� בו טובה שהרי יצא שכרו בהפסדו, "נוח לרצות"פ שהוא "שאע

מכל מקו� יצא הפסדו בשכרו וגומל חסד , פ שהוא קשה לרצות ואינו חסיד גמור"אע, לכעוס
  .לנפשו ולאחרי�

וכבר , כדפרישית שמארי" אפו ואינו כועס רק על דבר גדול. "קשה לכעוס ונוח לרצות"
ואינו כועס רק כשיעשו לו רעה גדולה , הרגיל נפשו שאי� חושש להבלי בני אד� ולדבריה�

נוח "אבל . כי שכלו ובינתו דני� שראוי לחרות א� במי שעושה כ�, שאינו יכול להארי" אפו עוד
" חסיד"הרי זה , ומפייסי� אותו נוח לרצות ולמחול, אחר ששקט רתיחת דמו, "לרצות

, דבכהאי גוונא לא משכחת אינש בעול�, "חסיד, אינו כועס"הו לא תני מי. וכדאפרש
אלא מדת חסידות מי . וכדפירשתי לעיל שג� אב בחכמי� וחסיד שבחסידי� בא לכלל כעס

  .שהוא קשה לכעוס ונוח לרצות

  כאשר מבי� בשפלות המצב האנושי ואי� לו ציפיות גדולות מה�, תכונת החסידות במניעת הכעס

וג� הוא נוח לרצות ומוחל . וזהו מדת החכמה, שהוא קשה לכעוס, הו חסיד גמורז. "חסיד"
. שהיא תפארת לחכמה, והרי זה מדת חסידות, פ שהוא כועס בדי� ובמשפט"אע, על עלבונו

, "חסידות"פ שנוהג בחכמה אי� בזה משו� "שאע, מה שאי� כ� הקשה לכעוס וקשה לרצות
, "וקצר רוח מרי� אולת, אר" אפי� רב תבונה" )כט ,משלי יד(והיינו דקאמר שלמה בחכמתו 

סימ� , מי שהוא קשה לכעוס ומארי" אפו. ופה בקצרה אפרש, "מעי� גני�"ופירשנוהו בספר 
י כ� רוחו מארי" בתבונותיו ובזה כובש "וע, שהוא רב תבונה שמקובצי� בו תבונות רבות

ומבי� הרבה בשפלות האד� , דלוכבודו וג' על דר" משל שמבי� תבונות יתרות ביראת ה. כעסו
כי , והוא בז לענייני העול� ואינו מתקצ� על הנעשה לו תחת השמש". במה נחשב הוא"כי 

אות , שאינו יכול להארי" ברוחו" קצר רוח"ו. וכל חפצו בתבונה ובדעת, הכעס מבלבל הדעת
אמר� שהכעס וכד, י קוצר רוחו בא לידי כעס מהרה ומרי� אולת בכעסו"וע, שאינו רב תבונות

שכל אד� הארי" " )יא, משלי יט(ובמקו� אחר אמר . וא� אי� דעת יעשה אולת, מבלבל הדעת
אי� כא� המקו� , "תבונה"ובי� " שכל"וש� פירשנו ההבדל שבי� ". אפו ותפארתו עבור על פשע

כי אי� די . הוא הכח המרכיב התבונות והמקבצ� במחשבת הלב" שכל"רק לפרש שה, להארי"
והשכל . א� אי� תבונותיו מקובצי� במחשבתו להוליד עצה טובה, אד� רב תבונהבהיות ה

ובזה תוסר , הוא הממהר לקרב התבונות השמורות בלב וישימ� לעיני הלב וירכיב� כרגע
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, והנה העיקר ה� התבונות. הנפש שלא תפרו� אפה] לשו� מאסר, "תיווסר: "אמר המגיה[
שממדתה להארי" , וכל זה בדר" חכמה. על השני והכתוב הראשו� מלמד. והשכל הוא הפועל

�כי כל תבונה ושכל באורח חכמה כדפירשתי , "שכל אד�"ואמר " רב תבונה"ולכ� אמר . א
  ". אלעזר אומר לב טוב' ר"בבבא  )ב, אבות(

  "מנוחה"לשו� 

ואי , כלומר לפי שמכל מקו� הכעס מצוי בכל אד�, "ותפארתו עבור על פשע"כ אמר "ואח
הנה תפארת ". קשה לכעוס"וכדפירשתי לעיל דמהאי טעמא תני , אפשר שלא יכעס כלל

וזהו מדת חסידות . יהיה נוח לרצות, פ שכעס בדי�"שאע, לחכמת החכ� היא לעבור על פשע
כל שהיא תפארת "בבבא  )ב, אבות(בארנוהו " ארתתפ"ו. שהיא תפארת לאד� על חכמתו

יצא שכרו "וכדקתני , יש בו מדת כסיל" נוח לרצות"פ שהוא "אע" נוח לכעוס"אבל ה". לעושיה
". אל תבהל ברוח" לכעוס כי כעס בחיק כסילי� ינוח" )ט, ז(וכמו שאמר קהלת ". בהפסדו

שהעושה כ� הוא , נוח לכעוסוהיינו , פירוש אל תמהר לכעוס בבהלה על כל דבר שיארע ל"
שבספרנו על ". ינוח"ומה נכבד הפסוק הזה כשתבי� מלת . כי כעס בחיק כסילי� ינוח, כסיל

ואי� לשו� מנוחה , בררנו שלשו� מנוחה נופל בלשו� הקדש על שמונה עניני�" יסודות הלשו�"
אי� בו רוח ולכ� נופל ג� על דבר ש. פ שלא היה עיפות"נופל אלא על השקט אחר התנועה אע

כי אי� מנוחה אלא אחר תנועה . כשנחי� מצאו מנוחה, כמו המטה והאב� המטולטלי�, חיי�
. ואמרנו ש� שאחד מ� השמונה דברי� שנופל עליה� לשו� זה הוא מנוחת המדות בלב. וטלטול

וכל שעה מושל בלב , לפי שנפש האד� היא בעלת הכחות כול� והיפוכיה�, והעני� כ" הוא
הנה כל . פע� מתאכזר, פע� מרח�, פע� רצוי, פע� כועס, פע� שונא, פע� אוהב, מדה אחרת

. על דר" משל כשגוברת השנאה מיטלטלת מדת האהבה מ� הלב, מדה מטולטלת מחברתה
וכ� להיפ" האהבה , וכ� הכעס מטלטל הרצו�. כשתגבר האכזריות מיטלטלת מדת הרחמי�

. וכ� כל כיוצא בזה, צו� מטלטל הכעסוהר, והרחמי� מטלטלת האכזריות, מטלטלת השנאה
ואי� בכח , וכמעט שהיא מושלת בו תמיד, זולתי א� התגברה מדה ידועה בלב, וזה כל אד�

כי , יאמר עליה שמצאה מנוח בלב אחר תנועתה וטלטולה, המדות האחרות לטלטלה מ� הלב
  . וכאילו היא מצויה ש� תמיד, השתרשה בו מזמ� לזמ�

וכועס בכל רגע על כל דבר ומצא הכעס , שהכעס מצוי תמיד בלבו, היאכ" " נוח לכעוס"ומדת 
כלומר ג� החכ� והחסיד ". כי כעס בחיק כסילי� ינוח' אל תבהל וגו"ולכ� הזהיר . מנוח בלבו

ובחיק כסילי� הנבהלי� ברוח� . אבל אי� זה רק לעתי� רחוקות, כועס וכדפירשתי לעיל
, והיינו יצא שכרו בהפסדו, כסיל] הוא" [נוח לכעוס"ולמדנו שה. ינוח הכעס בו, לכעוס תמיד

  .אבל לא אארי", ויש לי עוד ראיות. שהוא מפסיד במדתו, דתנא תנא דיד�

שהוא מדת הכסיל , ששתיה� לגריעותא שכועס על כל דבר קל. "נוח לכעוס וקשה לרצות"
, "רשע"רי זה ה. שאינו מוחל ואינו מתפייס כשיפייסוהו, ג� קשה לרצות. שיצא שכרו בהפסדו

" נוח לכעוס"ולא תימא . אלא מדתו להרשיע לבריות והוי רשע, כלומר אי� בזה מדה בינונית
ודמיא לקשה לרצות דיצא , לאו בר גמילות חסדי� הוא" קשה לרצות"ו, מדת כסיל היא

" קשה לרצות"דבשלמא . משו� דלא דמיא הא להא? "רשע"ומאי טעמא הוי , הפסדו בשכרו
ואי� רע שהוא קשה , ואינו כועס אלא בדי� ועל דבר גדול, "קשה לכעוס"משו� דהיינו , דרישא
אפילו על דבר " נוח לכעוס"אבל זה ש. דלאו כל אד� מעביר על מדותיו בכי האי גוונא, לרצות

פ שדעת כל אד� "אע, "קשה לרצות"כ "ואעפ, קל ושלא כדי� אלא בכסילות וברוח נבהלה
נוח לכעוס ונוח "כההיא ד, להתחרט על שהיה נבהל ברוחו מכרעת שכשישקוט מכעסו ראוי לו

ואי� זה אלא , הוא" רשע"וכיו� שעומד בדעתו ואינו רוצה לרצות ודאי . דפירשתי לעיל" לרצות
  . כ" הוא פירוש משנתנו לפי דעתי. רוע לב

דנקט ברישא מדה בינונית שאי� בה טובה וקרובה למדת , ודמיא למשנה ראשונה בחלוקותיה
. ובאחרונה מדת הרשע, והדר תני מדת החסיד. והדר תני מדה בינונית הטובה ממנה. הרשע

והדר תני מדה . וכ� במשנתנו נקט ברישא מדה בינונית שאי� בה טובה וקרובה למדת הכסילי�
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י "לא כפירוש ר. ובאחרונה מדת הרשע. והדר תני מדת החסיד. בינונית הטובה ממנה
ואי� ". קשה לכעוס וקשה לרצות"טוב ממדת " ונוח לרצותנוח לכעוס "ל שכתב "אברבנאל ז

, מדת כסילי� היא" נוח לכעוס ונח לרצות"דפרישית לעיל ד. דבריו נכוני� מכמה טעמי�
 )יא, משלי יט(ועוד מקרא שנאמר ', וגו" אל תבהל ברוח" לכעוס" )ט, קהלת ז(ומקרא מלא הוא 

טוב " )לב, משלי טז(וכ� , "אר" אפי� רב תבונה" )כט, משלי יד(וכ� מקרא , "שכל אד� הארי" אפו"
ועוד ". נוח לכעוס"ראינו שכל המקראות מקפידי� שלא יהיה האד� ". אר" אפי� מגיבור

ואל " )ב, אבות(כ מאי טעמא דהמשנה "ועוד דא. שהסברא נותנת כ� כמו שכתבנו בטע� המשנה
, כ אי� סדר במשנה"דאועוד . טפי הוי ליה למימר אל תהי קשה לרצות? "תהי נוח לכעוס

ועוד שהוא גורס . ובשניה שנה הטובה בראשונה, שבאחת שנה המדה הרעה בראשונה
וקשה ' נוח לכעוס וכו"ולערבינהו ולתנינהו , כ היא היא"וא, בשתיה� יצא שכרו בהפסדו

וכ� שיטת רבינו יונה , ל"י ז"וכ� שיטת רש. ועיקר כדפירשתי". יצא שכר� בהפסד�' לכעוס וכו
  .ל"ז
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   משנה יב
ְלִמיִדים ּתַ ע ִמּדֹות ּבַ ד. ַאְרּבַ מֹוַע ּוַמֵהר ְלַאּבֵ ָכרֹו ְבֶהְפֵסדוֹ , ַמֵהר ִלׂשְ ה . ָיָצא ׂשְ ָקׂשֶ

ד ה ְלַאּבֵ מֹוַע ְוָקׂשֶ ָכרוֹ , ִלׂשְ ד. ָיָצא ֶהְפֵסדֹו ִבׂשְ ה ְלַאּבֵ מֹוַע ְוָקׂשֶ . ָחָכם, ַמֵהר ִלׂשְ
ד מֹוַע ּוַמֵהר ְלַאּבֵ ה ִלׂשְ   : ֶלק ָרעֶזה חֵ , ָקׂשֶ

ומשו� . סיפא בגמילת חסדי� שבשכל ובינה וחכמה ודעת. "ארבע מדות בתלמידים"
לאורויי ל� , "תלמידי�"תני ב, והני נמי דעות ממש נינהו, דקתני מציעתא ארבע מדות בדעות

מיירי " תורה"ולאו ב. וה� השכל והבינה וכיוצא, דמיירי השתא במדות שהתלמוד נקנית בה�
אלא במדות . וכדבעינ� למימר" ארבע מדות ביושבי� לפני חכמי�"דההיא אתמר ב, במשנה זו

ה� , באיזו שיהיה, במי שנות� דעתו ללמוד, כלומר ארבע מדות יש בעני� הלימוד, שבאד�
בכול� שייכי� , ה� בכל מלאכת מעשה, ה� בתקופות וגמטריאות וכל חכמה לימודית, בתורה

וכמו , "תלמיד"שכל הלומד דבר מרב נקרא , די� סתמאולהכי תני בתלמי. ארבע מדות הללו
  .אלא דנפקי מינה לעני� גמילת חסדי� וכדאפרש, וארבע מדות בדעות, ארבע מדות באד�

אלא , מי שהוא בטבע בעל הבנה ותופס השמועות מהרה. "ממהר לשמוע וממהר לאבד"
  .שאי� הדברי� רשומי� בזכרונו, כ למהר ולאבד מה ששמע"שמטבעו ג

בהפסד שמפסיד שהוא ממהר , יצא נקי משכרו שהוא ממהר לשמוע. "א שכרו בהפסדויצ"
דמה יועיל תפיסתו והבנתו ואינו מעלה בידו מאומה כיו� . ומעלתו אינה נחשבת לכלו�, לאבד

הלא "ואל יאמר , וקא משמע ל� שמי שיש בו מדה זו אל יתפאר בה? שמאבד מה ששמע
? כי מה לנו ולתלמודו א� מאבד מה ששמע". רי רביוהבנתי דב, הקשבתי אז� ללמוד חכמה

נוח לכעוס "דומיא ד. כלומר שאינו מקבל שכר על תלמודו, "יצא שכרו בהפסדו"ולהכי תני 
אי� לו שכר כל זמ� שאינו מרגיל נפשו , פ שהרגיל עצמו לרצות למקניטו"אע, "ונוח לרצות

רי" לשקוד על תלמודו ולחזור והכי נמי צ. וכדפירשתי טעמא לעיל, שלא תהיה נוחה לכעוס
שומע "ולא תני , "ממהר"ומהאי טעמא נקט בתרוויהו . עליה� יו� יו� כדי שיזכור תלמודו

אילו רצה לא , כי בעל השמיעה בטבע. משו� דתרווייהו בגברא תליא, "מהרה ומאבד מהרה
בני א� תקח " )ב(א, משלי ב(וכתיב " חכמה ומוסר אוילי� בזו" )ז, משלי א(כדר" , היה לומד כלל

. ראוי שיקבל שכר על הדרישה, עכשיו שמסר לבו ללמוד". להקשיב לחכמה אזני"', אמרי וגו
א� רוצה ישקוד על תלמודו ויחזור עליו פעמי� רבות עד , פ שכ" טבעו"וכ� ממהר לאבד אע

אינו " :)חגיגה ט(ואמרינ� ". חזור חזור ועל תצטר" לבלזר" ")ספר הקנה"מובא ב(וכדאמרינ� , שיזכרנו
הקולר , ]לימודו[ולכ� המאבד . )פעמי�(" דומה שונה פרקו מאה פעמי� לשונה פרקו מאה ואחד

ראיה לדברי : אמר המגיה. [פ שהיה ממהר לשמוע אי� לו שכר בעמלו"ואע. תלוי על צוארו
עיקר : "ופירש ש� :)ברכות ו(" אגרא דפרקא רהטא"ל "י למאמר חז"הרב המחבר יש בדברי רש

שהרי רוב� אינ� , כר הבריות הרצי� לשמוע הדרשה מפי חכ� היא שכר המרוצהקיבול ש
  ].ל"עכ" מביני� להעמיד גירסא ולומר שמועה מפי רב� לאחר זמ� שיקבלו שכר לימוד

שאי� בו בינה , קשה עליו בטבעו לשמוע ולהבי� השמועות. "קשה לשמוע וקשה לאבד"
אותה פעמי� רבות עד שהבי� אז קשה  אלא לאחר שנת� לבו הרבה על הדבר ושמע, יתירה

כלומר יצא נקי מהפסדו שמפסיד , "יצא הפסדו בשכרו. "ונרשמת היטב בזכרונו, בטבעו לאבדו
כי מה יוכל לעשות א� אי� . בשכרו שהוא קשה לאבד, שצרי" לעיי� זמ� רב טר� ישמע ויבי�

, אחר שהבי� קשה לאבדו, וכיו� שנת� לבו לתלמוד וחפ� להבי�? בו בינה יתירה למהר ולשמוע
  .ואי� הפסדו כלו� נגד שכרו שתלמודו משתמר בו שהוא העיקר, הרי יש תלמודו בידו

וממהר לשמוע השמועות , שהוא בטבע בעל הבנה. "ממהר לשמוע וקשה לאבד"
ולגירסא זו אי� הפירוש ". חכ�"הרי זה , וקשה לאבד השמועות, וכ� הוא בטבע זכר�, ולהבינ�

שכבר בארנו בכמה מקומות שבכל מקו� , "חכ�"המעלות הללו נקרא שמי שיש בו שתי 
וזה . הוא מי שלמד חכמה ותיק� נפשו בחכמה ונוהג במנהגי החכמה" חכ�"שנזכר תואר 
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. ובמנהגיו יהיה כסיל, אפשר שיעלו בידו כל השמועות ויזכר�, שממהר לשמוע וקשה לאבד
כי החכמה נקנית , "חכ�"וכ� להיות מי שיש בטבעו שתי המעלות הללו מ: אלא הכי פירושו

יוכל לאסו� מהרה כל , וכיו� שממהר לשמוע וקשה לאבד. בשמיעה ובלימוד ובשמירת הלב
מה שאי� כ� , "חכ�"וא� יתק� נפשו כפי תלמודו יהיה . השמועות וכשאספ� ישתמרו בלבו

בלה רוב וכ� הקשה לשמוע י? ואי" אפשר שיחכ� באחריתו, הממהר לאבד אי� בידו חכמה כלל
פ שמקבל שכר על "אע, "חכ�"ובקושי שיהיה , זמנו ולא יבי� רק חלק קט� ממה שלומד

 )יב, איוב יב(וכ� דומה לזה מקרא ". חכ�"מכל מקו� לא יגיע לכלל , תלמודו ובעמלו שהוא עמל
צרי" זמ� , כי לפי שאי� ק� לחכמה". אמרתי ימי� ידברו" )ז, איוב לב(ומקרא , "בישישי� חכמה"

ולכ� הקשה לשמוע ". שבעה דברי� בגול�" )ה, אבות(וכדפירשתי במשנת , לאסו� השמועותרב 
ל "י לירמא ז"אבל יותר נראית בעיני הגירסא שהובאת בספרי� בש� הר. קשה שיהיה חכ�

והיא מכוונת . וכ� מצא גירסא זו בספר יש�, "חלק טוב, ממהר לשמוע וקשה לאבד"דגריס 
מי : והכי פירושו". סכל"או " טפש"ולא תני , "אבד חלק רעקשה לשמוע וממהר ל"לסיפא ד

שבנקל ובזמ� , הרי זה חלק טוב, וקשה לאבד, שהוא ממהר להבי�, שיש בו שתי מדות טובות
לפי , "חסיד"והכי לא שיי" למתני . וג� זוכר שמועותיו בלי עמל וטורח, מועט ילמד הרבה

" חלק טוב"והיינו דקתני . שמי�וחלק שנת� לו מ� ה, שהמעלות הללו מתת אלהי� ה�
  .וכדבעינ� למימר

שאינו מבי� השמועות אלא . דאית ביה תרתי לגריעותא. "קשה לשמוע וממהר לאבד"
, "רשע"והכי נמי לא שיי" למתני ". חלק רע"הרי זה , ואחר שהבי� ממהר לאבד בטבעו, בקושי

  ? ו�דמאי אית ליה למעבד א� לא חלקו לו מ� השמי� כחות הבינה והזכר

שהרי כול� עושי� את שלה� כפי ". רשע"ובכל ארבע החלוקות השנויי� במשנתנו אי� בה� 
והשני קשה לשמוע והרי , האחד ממהר לשמוע והרי הוא לומד, הדי� ומקשיבי� אזנ� לתלמוד

לא נהג כדי� " ממהר לשמוע וממהר לאבד"ושמא תאמר ה. וכ� השלישי וכ� הרביעי, הוא לומד
שחושב שעוסק תמיד בתורה , הוא" רשע"האי לאו ? דו ולא עמל לזכורשלא חזר על תלמו

ואשמועינ� תנא דיד� . ומכל מקו� אינו בטל מ� התורה, ומוסי� יו� יו� להבי� שמועות אחרות
עד , וטוב לו שיחזור זמ� רב על תלמודו שהבי� כבר. כי יצא שכרו בהפסדו, שהעושה כ� טועה

לפי שהמעט שזוכר טוב יותר מהרבה , כ� לא ילמוד הרבהי "פ שע"אע, שיזכור היטב מה שלמד
כי ]. ג"ב ה"פ, תלמוד תורה' הל, ז מלאדי"ע הרש"וכ� פסק בשו: אמר המגיה. [שלומד ושוכח

ולכ� ". לא המדרש עיקר אלא המעשה"ו )א, אבות(, התלמוד השמור בלב מביא לידי מעשה
. נו לעיי� בשמועותיו עד שיבינ�והשני יבלה זמ, הראשו� צרי" שיבלה זמנו בחזרת תלמודו

, והרביעי יבלה זמנו בעיו� ובחזרה. והשלישי צרי" לבלות זמנו ללמוד הרבה ולאסו� השמועות
כי לא התחסד , "לפו� צערא אגרא"כי , פ שאחד אס� הרבה והשני מעט"אע. ואז כול� שוי�

במהירות  וקא משמע ל� שאי�. שהבינה והזכרו� מתת אלהי� ה�, אחד מה� יותר מחברו
א� למדת תורה הרבה " )ב, אבות(וכדתנ� לעיל , השמיעה וקשיות האבדו� משו� גמילת חסדי�

  . ופרישית לה הת�, "אל תחזיק טובה לעצמ" כי לכ" נוצרת

כשמוסי� לעמול וטורח טרחה גדולה ביו� ובלילה ושוקד ? ומהו גמילת חסדי� בשכל ובזכרו�
ר "ויפה פירש ה. וש� תראנו, במשנת שמעו� הצדיק )א, אבות(וכדפרישית , תמיד על התורה
כדתני לעיל גבי " נוח לשמוע ונוח לאבד"דלא תני בה" מתניתי�  ")מדרש שמואל("שמואל אוזידא 

וגבי כעס שיי" לומר שטוב בעיניו . היינו שרצוי בעיניו" נוח"משו� ד. ארבע מדות שבדעות
  . שאי� דעתו נוחה לאבד מה שלמדדאנ� סהדי , לא שיי" לומר" נוח לאבד"אבל . לכעוס

דנקיט ברישא מדה , חלוקות שבמשניות הראשונות' חלוקות שבמשנתנו דומות לד' והנה ד
והדר תני . והדר תני מדה בינונית הטובה ממנה. בינונית שאי� בה טובה וקרובה לחלק רע

  .ובאחרונה חלק רע, חלק טוב
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   משנה יג
נֹוְתֵני ְצְדָקה ע ִמּדֹות ּבְ נּו ֲאֵחִרים. ַאְרּבַ ן ְולא ִיּתְ ּתֵ ּיִ ל , ָהרֹוֶצה ׂשֶ ׂשֶ ֵעינֹו ָרָעה ּבְ

ן. ֲאֵחִרים נּו ֲאֵחִרים ְוהּוא לא ִיּתֵ ּלוֹ , ִיּתְ נּו ֲאֵחִרים. ֵעינֹו ָרָעה ְבׂשֶ ן ְוִיּתְ . ָחִסיד, ִיּתֵ
נּו ֲאֵחִרים ן ְולא ִיּתְ ע, לא ִיּתֵ   : ָרׂשָ

וחד , חד בגמילת חסדי� דממו�, ניותאחר ששנה שלש מש. "ארבע מדות בנותני צדקה"
וכול� במילי , וחד בגמילת חסדי� בשכל ובבינה וחכמה, בגמילת חסדי� במדות שבדעות

דהוא הדי� לכל , "חכמה"ו" תורה"שאפילו ארבע מדות שבתלמידי� לא שנה אצל� . דעלמא
לש חזר ושנה ש. לימוד המועיל לבני אד� כגו� בעלי תקופות וגמטריאות ומלאכת מעשה

וחד בגמילת חסדי� , חד בגמילת חסדי� דממו� אצל מצות, משניות הנוסדות בתורה ובמצות
ורישא בגמילות . וחד בגמילת חסדי� שבשכל ובבינה אצל תורה וחכמה, שבדעות אצל מצות

  .כמו רישא קמייתא, חסדי� דממו�

כי פתוח תפתח " )ח, דברי� טו(שנאמר , שהיא מצות עשה הכתובה בתורה. "בנותני צדקה"
; "יתנו אחרי� והוא לא ית�"ג ד"ואע. כדאפרש ואזיל, ויש בה ארבע מדות. 'וגו" את יד" לו

משו� דבדי� , צדקה" נותני"מדות ב' והיא" תני ד, אינ� נותני�" לא ית� ולא יתנו אחרי�"ו
, "הצדקהממשכני� על " :)ב ח"ב(וכדאמרינ� , וא� מסרב גובי� ממנו בעל כרחו, תורה חייב לית�

ותנא דיד� במדות הלב קא . וזה בעל כרחו, "ברצו�"אלא שזה נות� . ולפיכ" כול� נותני� ה�
כיו� שאינו רוצה מדעתו הוי , פ שכופי� אותו לית�"הלכ" אע, "רשע"ומי " חסיד"מיירי מי 

  .וכדאפרש, "רשע"

אחרי� ומבקשי� שידבר ג� ע� , כשהעניי� שואלי� צרכ� ממנו. "יתן ולא יתנו אחרים"
אבל אינו מתרצה לה� להשתדל , לתת לה� משלו, מתרצה לה� באחת, שיעזרו� ג� ה�

  .בשביל� אצל אחרי� שיתנו ג� ה�

שאינו רוצה , צרה בשל אחרי� בממו� אחרי�] "י"מפרש רש. ["עינו רעה בשל אחרים"
י "וכ� פירש ר. י"מפירוש רש". שיעשו צדקה כדי שלא ירבו נכסיה� ושיצא עליה� ש� טוב

והאי , אלא בטובה הנראית לעי�" עי� רעה"וכבר הקשו על פירוש זה דלא שיי" . ל"אברבנאל ז
עינו "מיהו יש ליישב ד. ב"ועוד שאפשר ששכר� שמור לעוה. שכר מצוה הוא ועדיי� לא בא

מכל מקו� פירוש זה דחוק שזו היא מדת רשע שירע עיניו בשכר . שיצא עליה� ש� טוב" רעה
  . פירושי� נאמרו בזה ועוד כמה. המצות

דקתני שעינו צרה בממו� " עינו רעה"ואי� , ולי נראה דרישא וסיפא על דר" אחד מתפרשי�
שחס על ממו� קרוביו יותר מעל " עינו רעה"וכ� אי� . אחרי� שלא יתעשרו בשביל הצדקה

תנו י"כ עדי� מ"דא, פ שהוא נות� אינו רוצה שקרוביו יתנו שלא יאבדו את ממונ�"ואע. ממונו
כמו , במציעתא" ית� ולא יתנו אחרי�"ו, והוי ליה למתני ה" ברישא, "אחרי� והוא לא ית�

" חס על ממו� אחרי�"? "עינו רעה"ותו מאי . שסידר במשניות הראשונות וכדפירשתי לעיל
שנאמר אצל צדקה , אלא תנא לשו� הכתוב נקט. בסיפא" חס על ממונו"וכ� . הוי ליה למתני

השמר ל" פ� יהיה דבר ע� לבב" בליעל לאמר קרבה שנת השבע שנת השמטה ") ט, דברי� טו(
ותאמר בשנה , כלומר פ� תהיה איש רע עי� בעניי�". ורעה עינ" באחי" האביו� ולא תת� לו

, שמות כג(הנה תבא שנת השמטה ותהיה כל תבואת האר� לעניי� כדכתיב "הששית לשמטה 

די במה שיקחו חלק� בשנת ? תה משאלות�ולמה את� לה� ע". ואכלו אביוני עמ"" )יא
והיה ב" ' וקרא עלי" אל ה]. "עד כא� דברי הטועה!" [השמטה ויאכלו התבואות שלא עמלו בה

נת� תת� לו ולא ירע לבב" " )י, דברי� טו(אלא . כי הוא עו� פלילי להיות רע עי� בעני, "חטא
ג� [כשתכבוש יצר" ותת� לו אלא אפילו , מלבד שלא תהיה רע עי� למנוע מתת לו". בתת" לו

שהוא [שאתה נות� א" למותר ] כאילו[ולא תצטער בלב" ותדי� בדעת" , לא ירע לבב"] אז
ומזה אתה למד . אלא ת� לו בלב שמח. ושיהיה די לעני במה שיקבל בשנת השמטה, ]מיותר
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" רע עי�"נקרא , שכל המקצר במתנות עניי� לפי שחושב שכבר קבלו די והותר לפי ערכ�
  ".ורעה עינ" באחי" האביו�" )ט, דברי� טו(וכדכתיב . לא בממו�, עניב

אבל אינו מתרצה לה� לדבר , כשמתרצה לעניי� שהוא ית�, והכי נמי פירושא דמתניתי�
שאומר בלבו די לה� במה , בעני בשל אחרי�" עי� רע"אי� זה אלא , לאחרי� שיתנו ג� ה�

וכיו� דבשל ". ורעה עינ" באחי" האביו�"בר על ועו, ואינ� צריכי� למתנות אחרי�, שאת� אני
ואי משו� שמרח� על העני ? וא� כ� למה רוצה לית� הוא, כל שכ� בשלו, אחרי� רעה עינו

ועל כרח" זה . כ טוב שידבר לאחרי� שיתנו ויחוס על שלו"א, שיקבל מעט להחיות נפשו
דמכל , לא הוי" רשע" מיהו. ולכ� אי� המצוה נחשבת לכלו�, שנות� לו משלו הוא להתגאות

היה מדבר לאחרי� , בעניי�" רע עי�"פ שהוא "שא� לא היה מתגאה אע. מקו� מרח� על העני
להכי נקטי ברישא וכמו שנהג בסדורו בשאר , וכיו� שאי� במדה זו שכר. שיתנו לה� מעט

  .המשניות

צה והוא אינו רו, מתרצה לה� לדבר לאחרי� שיתנו לה�. "יתנו אחרים והוא לא יתן"
  .לית� משלו

, בשלו" עינו רעה"בשל אחרי� ל" עינו רעה"אינו דומה ] "י"מפרש רש. ["עינו רעה בשלו"
, צר עי� בשל עצמו, בשלו" עינו רעה"אי נמי . לפי שבממונו אינו אלא מחמת אבירות לב שבו

שמסרב לית� צדקה כדי שלא יחסר חשבו� מעותיו ואינו נות� לב לשכר השמור לו לעול� 
כשרוצה שיתנו אחרי� : אלא הכי פירושו, ולפירושנו אי� אנו צריכי� לזה. י"מפירש ,"הבא

לא אכפת ליה א� האחרי� מעניקי� לה� . סבור שדי לה� במה שיקבלו מאחרי�, והוא לא ית�
שדי לה� "וסבור , "עינו רעה"כשהוא ית� אז . אלא בשלו, בעניי�" עינו רעה"לפי שאי� , הרבה

שכל , בשל אחרי�" עינו רעה"האי עדי� טובא מ". ?זר מעותי ללא צור"ולמה אפ, במה שקבלו
וזה . זמ� שאינו מחסר ממונו עינו טובה בעניי� וחפ� שיקבצו הרבה יותר ממה שצרי" לה�

אבל א� אי� אחרי� , ודוקא כשיש אחרי� נותני�. שאינו נות� משלו לפי שהוא קמצ� וכילי
יתנו אחרי� והוא לא "והיינו דקתני . ימותו בחוסר כל, שא� לא ית�. נותני� ודאי דנות� משלו

ורעה עינ" באחי" האביו� ולא תת� "ובהא מיירי קרא . לא ית�] לכ�[משו� דיתנו אחרי� , "ית�
ולכ� מקבל . היה נות� להחיות את נפש�" קרבה שנת השבע"שא� לא היה . כלומר משל", "לו

פרשת (והיינו דתניא בספרי . שהוא לא נת�פ "אע, שכר בשביל שדיבר ע� אחרי� ופייס� שיתנו

ל כי "ת? מני� שנותני� לו שכר על כ", "תנו"אבל אמר לאחרי� , לא אמר לית�" )פסקא קיז, ראה
  .כלומר ג� על הדיבור מקבל שכר, ]ל"עכ" ['בגלל הדבר הזה'

כ לדבר "פ שנות� לה� הרבה מתרצה ג"ואע, כלומר רוצה לית� משלו. "יתן ויתנו אחרים"
רע "לא מבעיא שא� אחרי� נותני� מרצונ� שאינו חושש ואינו . אחרי� שיתנו ג� ה� ע�
והיינו . כ"אלא שהוא מדבר על לב� שיתנו ג, בעניי� לפי שמקבלי� יותר מהספקת�" עי�

ללמדנו שהוא יגרו� שיתנו ". פ שיתנו אחרי�"ית� אע"ולא תני , "ית� ויתנו אחרי�"דקתני 
וא� , כי התורה לא צותה רק שית� לעני די מחסורו, ות חסדי�זהו טוב עי� וגמיל. אחרי�

  ".חסיד"הרי זה , והעושה כ� ומוסי� להשתדל ג� אצל אחרי� שיתנו. עשינו כ" קיימנו המצוה

כלומר , דרישא אכולא מתניתי� קאי" רוצה"כבר פרישית ד. "לא יתן ולא יתנו אחרים"
אי� לומר עליו , וג� חפ� שלא יתנו אחרי�, לפי דעתו ורצונו נכו� בעיניו שלא ית� הוא] א�[

אלא , א� אי� העניי� מקבלי� כלו�" עי� רע"דלא שיי" , בשלו ובשל אחרי�" עינו רעה"ש
דבר , שא� הוא והאחרי� לא יתנו נמצא שימותו העניי� ברעב ובחוסר כל. רשע אכזרי הוא

ולפירוש זה . �מזיק לבריות וחפ� ברעת, הוא" רשע"והחפ� בכ" , שאי� הדעת סובלתו
באחיו האביו� " רע עי�"דהוי , בשל אחרי�" עינו רעה"רישא . החלוקות הולכות על סדר�

כי לולא , ומתנתו שלא לש� שמי�, ]אחרי שהעניקו לו ממו� צדקה[אפילו כשאינו חסר כלו� 
ואינו רע עי� , בשלו" עינו רעה"כ שנה "ואח. היה טוב בעיניו שיתנו אחרי�, שמתגאה במתנתו

רק בשלו הוא רע עי� לתת בעי� טובה א� כבר . אחיו האביו� כשמקבל מאחרי� בעי� טובהב
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וסיפא לא ית� ולא יתנו . כ שנה ית� ויתנו אחרי� שהיא מדת חסידות"ואח. קבל מאחרי�
  .דומי� למשניות השנויות למעלה, אחרי� דהוי רשע
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   משנה יד
ְדָרשׂ  הֹוְלֵכי ְלֵבית ַהּמִ ע ִמּדֹות ּבְ ה .ַאְרּבַ ַכר ֲהִליָכה ְבָידוֹ , הֹוֵלְך ְוֵאינֹו עֹוׂשֶ . ׂשְ

ה ְוֵאינֹו הֹוֵלךְ  ה ְבָידוֹ , עֹוׂשֶ ַכר ַמֲעׂשֶ ה. ׂשְ לא הֹוֵלְך ְולא . ָחִסיד, הֹוֵלְך ְועֹוׂשֶ
ה ע, עֹוׂשֶ   : ָרׂשָ

כמו , מציעתא בגמילת חסדי� שבמדות הנפש. "ארבע מדות בהולכי לבית המדרש"
כגו� מדת , בע מדות דהכא במדות שתלויות בה� מצות התורהאלא דאר. ארבע מדות בדעות

מדת האהבה שתלויה בה ". אלהי" תירא' את ה" )יג, דברי� ו(שתלויה בה מצות עשה , היראה
 )כ, דברי� י(מדת דבקת הנפש שתלויה בה מצות עשה , "אלהי"' ואהבת את ה" )ה, דברי� ו(מצות 

מדת , "ואהבת לרע" כמו"" )יח, ויקרא יט(ת מדת אהבת רעי� שתלויה בה מצו, "ובו תדבק"
לא תשנא את "וכ� , "לא תקו� ולא תטור" )יח, ויקרא יט(, הסליחה שתלויה בה מצות לא תעשה

שא� אי� מדות הנפש עשויות . וכיוצא בזה ככל המדות שבנפש, )יז, ויקרא יט(" אחי" בלבב"
שהרי ממדת היראה . עתיחטא האד� פעמי� רבות בלי ד, ומתוקנות כפי התורה והחכמה

וכ� כל שאר . והאוהב אינו שונא, כי הירא אינו בועט. והאהבה תלויות כל מצות התורה
וכמעט שאי אפשר שלא , כל עת תגבר התאוה והיצר, המדות כל זמ� שאינ� מתוקנות בנפש

  . יעבור

כמו ו, וכפי רוב תקו� הנפש בחכמה כ� מעלת האחד על חברו, ובני אד� נבדלי� בתיקו� זה
ופרישית הת� , "העושה מצוה אחת קונה לו פרקליט אחד" )ד, אבות(אליעזר ב� יעקב ' ששנה ר

כל " :)לט(ועלה שנינו בקדושי� . והיינו שתיק� מדה אחת בנפש, שעל עשייה ממש שנה דבריו
ומפרשינ� בגמרא שעשה מצוה , "העושה מצוה אחת מטיבי� לו ומאריכי� ימיו ונוחל את האר�

, ופירשנוהו למעלה שהוא שקול בשאר המדות ואינ� עשויות כתיקנ�. אחת יתירה על זכיותיו
וכשזכויותיו . ופע� כובש את יצרו, פע� עובר על העבירה; ופע� עושה המצוה ופע� נמנע

ועל . מטיבי� לו ומאריכי� לו ונוחל את האר�, ובמדה אחת עשה תיקו� גמור, י�ועונותיו שקול
דבית המדרש הוא , "ארבע מדות בהולכי לבית המדרש"ומשו� הכי תני . זה נשנית משנתנו

' ומלמדי� אות� יראת ה, המקו� שהחכמי� יושבי� ודורשי� לע� דברי מוסר ותוכחות
. ואי" יתקנו מדותיה� וענייניה�, בה במעשה המצותומודיעי� לה� הדר" אשר ילכו , ואהבתו

בשעה שהחכ� יושב ודורש אני מוחל לעונותיה� " )'י, מדרש משלי; כא, ר ט"מדרש קוה(וכדאמרינ� 
כתיב  )ב, נח(ובישעיה , "כי יבוא אלי הע� לדרוש אלהי�" )טו, שמות יח(וכדכתיב , "של ישראל

, כגוי אשר צדקה עשה ומשפט אלהיו לא עזב ואותי יו� יו� ידרושו� ודעת דרכי יחפצו�"
שהיו הולכי� לבית מדרש הנביא ושואלי� ממנו ". ישאלוני משפטי צדק קרבת אלהי� יחפצו�

שה� , ולא מיירי משנה זו בפלפול ובסברא בדיני התורה. משפטי צדק וקרבת אל' דרכי ה
" לפני חכמי� ארבע מדות ביושבי�"דעלה תנ� , לחכמי� גדולי� המוציאי� לאור משפט

אלא כדפירשתי דמיירי בדרשות החכמי� ובתוכחותיה� ללמד את הע� דעת , וכדבעינ� למימר
". הולכי בית המדרש"והיינו , והע� הולכי� אליה� ושומעי� דברי החכמי�. 'ויראת ה

  .וכדאפרש, ואשמועינ� שיש ארבע מדות באנשי� ההולכי� ש�

והול" לבית , ומפנה לבו מעסקיו, חת החכמי�נפשו חשקה לשמוע תוכ. "הולך ואינו עושה"
כלומר שאינו מתק� מדות נפשו ". אינו עושה"אבל , ועד חכמי� לשמוע מוסר� ותוכחותיה�

הרוח בא " )ג, אבות(וכדתנ� , כי יצר הלב רע, וכדפירשתי שהתיקו� הזה קשה, על פי מוסר�
. איל� החכמה הנטוע בו שכמה רוחות עולות אל הלב ועוקרי�, "ועוקרתו והופכתו על פניו

מפני " אינו עושה"אלא ש, שהרי לתכלית זה הול" לבית המדרש, והרי זה ההול" חפ� לעשות
לא שאינו עושה המצות שאינו קורא שמע ואינו מניח תפילי� ומחלל שבת . קושי יצרו והרגלו

י שאחר, הא מיירי" עשיית הנפש"אלא ב. דבההיא לא קא מיירי שהוא רשע גמור, וכיוצא
אלא נשאר כמו , ולא תיק� נפשו בחכמה, ששמע מדרש החכמי� לא הפ" לבבו מבראשונה

וזכויותיו ועונותיו שקולי� כמו שאר בני , מקיי� המצות ככל אד� וחוטא ככל אד�, שהיה
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כללו של דבר שאי� התלמוד שהוא שומע בבית המדרש מועיל . אד� שלא עשו ולא תקנו ממש
כ" הוא הפירוש . אלא עומד תמיד על מעמדו הראשו�, העבירות לו לעשיית המצות ולהזהר מ�

וכ� הוא ". כל שחכמתו מרובה ממעשיו" )ג, אבות(ודומה לו , "עושה"והוא עיקר לשו� , הנכו�
ולא עשה " )כה, ב יט"שמו(וכ� . כלומר תיק�, "ויעש אלהי� את הרקיע" )ז, בראשית א(לשו� הכתוב 

אתק� מדותיכ� שתלכו , "ועשיתי את אשר בחקי תלכו" )כז, יחזקאל לו(וכ� . לא תיק�, "שפמו
כמו שיראה , נכנסו בדחוקי� גדולי�] ה�[ל ועל כ� "ולא פירש כ� אחד מ� המפרשי� ז. בחקי

  .הלומד בספריה�

ה משל� לו שכר בעבור שהל" לבית המדרש בנפש חפצה "הקב. "שכר הליכה בידו"
אבל שכר מעשה אי� לו שהרי לא . יה לשמי�כי כוונתו רצו, לשמוע מוסר חכמי� ותוכחות�

מחצה זכויות " :)קדושי� מ(וכדאמרינ� , ונפרעי� ממנו במשפט ובמידה על עונותיו, עשה כלו�
ובתו" זכויותיו , או רובו זכויות ומיעוט עונות או מיעוט זכויות ורוב עונות" ומחצה עונות

זו מדה "ולא תני הכא . ותיוכ זכות שהל" לבית המדרש לשמוע חקי האלהי� ותור"עולה ג
ואפשר דבינונית נמי לא הוי א� , משו� דלא שיי" בה בינונית כיו� שלא עשה כלו�" בינונית

, פ שהפסדו גדול לפי שלא עשה"שאע, "יצא שכרו בהפסדו"והכי נמי לא תנא . רובו עונות
ושכר , "ה בידושכר הליכ"אלא תני . כיו� שיש לו שכר הליכה, "יצא שכרו"מ אי� לומר עליו "מ

, על שהל" לבית המדרש] בלבד[שהשכר זכות אחת . זה מעט נגד הפסד שמפסיד שלא עשה
ומשו� הכי תני לההיא . וה� בלי מספר, בכל דבר ודבר שלא עשה, וההפסד בכמה דברי�

וכמו בשאר המשניות שבכל� שנה , "עושה ואינו הול""ברישא לפי שמעלתו מעוטה הרבה מ
  .חותהבתחלה בעל המדה הפ

וכובש את יצרו עד שמרגיל נפשו לקבל , כלומר שמתק� נפשו בחכמה. "עושה ואינו הולך"
כי אומר , אבל אינו הול" לבית מדרש חכמי� לשמוע תוכחותיה� ודבריה�. טבע החכמה

  ".כיו� שאני עושה מעצמי, איני צרי" לתוכחותיה� ומדרש� שה� ללמד לאד� מוסר הנפש"

ולא המדרש "כדתנ� , שכר על כל עשייה ועשייה שהוא העיקר מקבל. "שכר עשייה בידו"
וא� האד� ". תלמוד גדול שמביא לידי מעשה" :)קידושי� מ(וכדאמרינ� , "עיקר אלא המעשה
ולא תימא כיו� שעושה מדעת . אבל שכר הליכה אי� לו כיו� שאינו הול", עושה עשה את שלו

אי� . וזה עשה מלבו, רי" למוסר חכמי�שזה היה צ, עצמו מקבל שכר יותר מ� ההול" ועושה
כמו שיעשה , לפי שאי אפשר שיעשה האד� עשייה גדולה ותיקו� רב לבדו ומדעתו, הדבר כ�

וזה שעושה ואינו הול" אילו הל" היה עושה כהנה . כשהול" לועד חכמי� ושומע דבריה�
הוי " )ד, אבות(נ� וכדת. וחבריו ורבותיו יזכירוהו בדבריה�, לפי שהשכחה מצויה באד�, וכהנה

והיינו , ופירשנו דלעני� המעשה אתמר, "שחברי" יקיימוה ביד"' גולה למקו� תורה וכו
ופירשנו הת� דלעני� העבודה , "וקנה ל" חבר" )א, אבות(וקרוב לזה שנינו ". יקיימוה ביד""

מדרש כלומר ההול" לבית ". הול" את חכמי� יחכ�" )כ, משלי יג(והיינו דכתיב . והמעשה אתמר
כי על ידי כ� ירגיל נפשו . יהיה חכ�, "יחכ�"חכמי� ושומע דבריה� ומוסר� ורואה מנהגיה� 

] הוכחה[ופסוק זה מופת . על ההנהגה בחכמה והיא המעשה" יחכ�"כי מלת , שתעשה בחכמה
אי" אמר , על בעל שכל ובינה החוקר והמעמיק בשכלו ובבינתו" חכ�"שא� תפרש , לדברינו

. ולא יהיה כ� א� ההול" קשה לשמוע ואד� שאי� בו שכל ובינה? � יחכ�שההול" את חכמי
וכ� יותר יתאמ� האד� להתגבר על יצרו ולתק� נפשו . בארנוהו ברחבה" ג� נעול"ובספר 

  . וזה מפורס�, כי איש את אחיו יאמר חזק, כשישב בחברת חכמי� ושומע דבריה�

אי� זו קושיא דמכל מקו� ? "הול""ו והאי אינ, "מדות בהולכי לבית המדרש' ד"והא דתני 
כ כשעלה בידו תלמודו "אלא אח, כשהתחיל ללמוד ודאי הל" לבית המדרש לשמוע וללמוד

לפי שסבור שאינו צרי" ליל" עוד , יושב בביתו ואינו הול" עוד, יעסק במעשה ובתקו� נפשו
ינ� שעתה אינו לאשמוע". לא הל" ועשה"ולא תני , "עושה ואינו הול""והיינו דתני . אליה�

, "הול" ואינו עושה"והאי עדי� טובא מ. הול" לפי שכבר בא לכלל חכמה ועושה ומתק�
ויש בו מדת חכמי� הנוהגי� , )א, אבות(" לא המדרש עיקר אלא המעשה"וכדפירשתי לעיל ד
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, כיו� שמפסיד שכר הליכה והוא הפסד גדול, "יצא הפסדו בשכרו"ומכל מקו� לא תני . בחכמה
  .ובשלהי מתניתי� אפרש יותר, ו נחשב נגד שכר המעשהאלא שאינ

ועושה , הול" לבית מדרש החכמי� ושומע תוכחותיה� ומוסר�. "'חסיד'הולך ועושה "
ומיירי שתלמודו בידו ויכול ". חסיד"הרי זה , כדבריה� ומתק� נפשו לעשות כל מעשיו בחכמה

 )צרי"(כיו� שהוא " חסיד"כ אמאי קרי ליה "דאל, לעשות אפילו אינו הול" לבית המדרש
שיודע , "עושה ואינו הול""אלא דומיא ד? ללכת לועד חכמי� לשמוע כיצד יעשה] מוכרח[

, לפי שירא לסמו" על עצמו. כ הול""שיודע ואעפ, "הול" ועושה"והכי נמי . לעשות מבלי שיל"
ה ושה� יקיימו, ומדקדק מאד לשמוע מפיה� חדשות דברי� המחזקי� אותו יותר במעשיו

  ".חסיד"ולפי שמפליג בטובה הרי הוא . בידו ויזכירוהו יו� יו� פ� ישכח

שאי� נפשו חפצה ללכת לועד חכמי� לשמוע תוכחות מוסר ואמרי . "לא הולך ולא עושה"
הוא [לפני עצמו " ואינו עושה. "לא שאינו צרי" לה� אלא מבזה ומקטי� המדרש בלבו. דעת

מיהו , א תימה שאי� בידו שכר הליכה ולא שכר מעשהודל". רשע"הרי זה , ]עני� בפני עצמו
, אלא כשאר כל האד� המקיימי� המצות ואינ� עושי� ומתקני� מדותיה�, לא הוי" רשע"

והיינו כדפרישית וכגו� שיש בעירו , נמי הוי" רשע"קא משמע ל� ד. שלפעמי� רוב� זכיות
הרי זה , ששונא תוכחתכ אינו הול" לפי "ואעפ, מדרש חכמי� ויש לו פנאי ללכת אליה�

  ". רשע"

אלא , האי נמי שכבר הל" ולמד? "בהולכי בית המדרש"ואי" תני רישא , פ שזה אינו הול""ואע
כ ללכת לשמוע "מואס ג, ומלבד שיצרו תוקפו ואינו עושה. שאינו עושה כתלמודו וכחכמתו

צרו מתגבר אלא שי' שנפשו חפצה ביראת ה, מה שאי� כ� הול" ואינו עושה". רשע"הרי זה 
כיו� שהוא , שא� חפ� יוכל לעשות, ושפיר קתני ואינו עושה". רשע"שאינו נקרא , עליו

ועליו אמר שלמה , ועכשיו מלבד שאינו עושה אינו הול", מהולכי בית המדרש ולמד בנערותו
, "מעי� גני�"ופירשנוהו בספר ". לא יאהב ל� הוכח לו אל חכמי� לא יל"" )יב, משלי טו(בחכמתו 

שונא תוכחות " ל�"וה. על תוכחות החכמי� המבררי� דבריה� בדעת ובהשכל" הוכח"לת שמ
לפי " ל�"ואל תאמר אולי הוא . כי בשקוציו נפשו חפצה, ואינו חפ� לדעת ולשמוע האמת
שא� היה רצונו . אי� הדבר כ�, וכשישמע יחזור מתועבותיו, שלא למד ולא נתברר לו האמת

ולפי שאינו הול" בידוע שהוא . � של חכמי� לשמוע תוכחותיה�ללמוד היה לו ללכת לבית ועד
. שאינו אוהב לדעת האמת, "לא יאהב ל� הוכח לו"ועל זה אמר ". רשע"שונא תוכחת והוא 

". אל תוכח ל� פ� ישנא"" )ח, משלי ט(ובמקו� אחר אומר ". אל חכמי� לא יל""כי ] לזה[וראיה 
ל על "הנ"] מעי� גני�["י� רבי� כתובי� בספר ולא אוכל להארי" פה בעני� התוכחת כי דבר

והנה אי� " )יב, איוב לב(בפסוק , "שבעה דברי� בגול�"במשנת  )ה, אבות(ג� רמזנו עליו . עני�  זה
  ". לאיוב מוכיח

הול" ואינו "נקט תחלה , ונשנית על הסדר כמו הראשונות. כ" היא פירוש משנתנו לפי דעתי
שהוא הנוהג " עושה ואינו הול""כ נקט "ואח, א שכר הליכהשמדתו גרועה שאי� לו אל, "עושה

לא הול" "ובסיפא נקט , "חסיד, הול" ועושה"כ נקט "ואח. בחכמה וטוב הרבה מ� הראשונה
ל הוקשה לה� לפרש "ע ברטנורא ושאר מפרשי המסכתא זצ"י ור"ורש". רשע, ולא עושה

ארבע מדות "ועוד ליתני ? הוא רשע" הול" ואינו עושה"כ "דא, שבמשנתנו על העשייה" עושה"
ולכ� ". עושה ואינו לומד שכר מעשה בידו, לומד ואינו עושה שכר למוד בידו, בלומדי תורה

ועושה ואינו הול" . שהול" לבית המדרש ואינו לומד ולא מבי�, פירשו הול" ואינו עושה
] פירוש זהלא נכונה [ולא מתחוורא הדי� פירושא . שלומד בביתו ואינו הול" לבית המדרש

, וג� אינו לומד לעצמו, נמי שאינו הול" לבית המדרש" לא הול" ולא עושה"כ "דא, בעיני
" רשע"וכי מי שאינו לומד תורה ? א� מקיי� המצות ונזהר מעבירות" רשע"ואמאי קרי ליה 

אהוב "וכדפירשתי בפרק קמא בבבא , :)מנחות צט(ש שחרית וערבית "וע� האר� יוצא בק? הוא
היינו " עושה"ו, תני ה" מתניתי�" על העבודה"אלא עיקר כדפירשתי דמשו� ". האת המלאכ

שני� שיושבי� "ג בבבא "וכדפירשתי בפ, והליכה היינו תהפוכות מחשבת הלב, תיקו� הנפש
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הול" "וכ� ". אשר לא הל" בעצת רשעי�" )א, תהלי� א(ועל זה אמר , "הרי זה מושב לצי�' וכו
ולפי זה כל . חפצה בתוכחות החכמי� ובדבריה� הנעימי�היינו שנפשו , "לבית המדרש

ואפילו הרשע ועושה לפני� להיות לו ש� ". הולכי� לבית המדרש"הארבעה השנויי� במשנתנו 
 )מקרי(" אינו הול""אלא כשלבו סר משמוע ומואס בתוכחות , בחכמי�] מנוקדת צירי' ש[
וממש כדברי הכתוב , הליכת הלב אלא, הליכה בעני� זה על צעדת הרגלי�]ה[שאי� ]. נקרא[
? "יחכ�"מאי , דא� לא כ�. דבודאי בהליכת הלב מדבר, "הול" את חכמי� יחכ�" )כ, משלי יג(

וכ� משנתנו בהול" במחשבת לבו ? וכי מי שהול" ע� חכמי� ואינו שומע מפיה� דבר יחכ�
לא תני ו, "הולכי לבית המדרש"ומשו� הכי תפס תנא דיד� לשו� ב, אחר מדרשי החכמי�

משו� דכל שאינו לומד ואינו עושה מטרדת . וכדכתיבנא לעיל" ארבע מדות בלומדי תורה"
אבל ההול" לבית המדרש ולבו מואס בדברי חכמי� וג� אינו חפ� ". רשע"עסקיו לא מקרי 

  ".רשע"זהו , לתק� נפשו
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   משנה טו
ִבים ְלְפֵני ֲחָכִמים יֹוׂשְ ע ִמּדֹות ּבְ ךְ , ְספֹוג. ַאְרּבַ ּפֵ ֶרת, ּוַמׂשְ ּמֶ , ְספֹוג. ְוָנָפה, ְמׂשַ

הּוא סֹוֵפג ֶאת ַהּכל ךְ . ׂשֶ ּפֵ זֹו ּומֹוִציא ָבזוֹ , ַמׂשְ ְכִניס ּבָ ּמַ ֶרת. ׂשֶ ּמֶ ּמֹוִציָאה , ְמׂשַ ׂשֶ
ָמִרים ְ ִין ְוקֹוֶלֶטת ֶאת ַהׁשּ ַמח ְוקֹוֶלֶטת ֶאת שֶׂ , ְוָנָפה. ֶאת ַהּיַ ּמֹוִציָאה ֶאת ַהּקֶ

  : ַהּסֶלת

סיפא בגמילת חסדי� שבשכל ובינה בתורה . "ארבע מדות ביושבים לפני חכמים"
אלא דההיא דהכא לא מיירי בשמיעה ובזכרו� כמו . כמו ארבע מדות בתלמידי�, ובחכמה

טעמי תורה אלא מיירי בסברות וב, שנוהג בכל מיני לימוד" ארבע מדות שבתלמידי�"
ומהאי . ובענייני� מופלאי� שבתורה להוציא דבר מדבר ולדרוש בכל קו� תלי תלי� של הלכות

שה� תלמידי חכמי� היושבי� לפני הסנהדרי� וה� חכמי� , "ביושבי� לפני חכמי�"טעמא תני 
כל ו, שלש שורות של תלמידי חכמי� יושבי� לפניה�" .)סנהדרי� לז(וכדתנ� , גדולי� ודני� לפניה�

אחד מ� השניה בא לו . היו צריכי� לסמו" סומכי� מ� הראשונה, אחד ואחד מכיר את מקומו
ובוררי� לה� עוד אחד מ� הקהל ומושיבי� אותו . ואחד מ� השלישית בא לו לשניה, לראשונה
היושבי� "הרי ש". ולא היה יושב במקומו של ראשו� אלא יושב במקו� הראוי לו, בשלישית

שמה� סומכי� , שכבר למדו ותורת� שמורה בלב�, מופלגי� בתורה ובחכמהה� ה" לפני חכמי�
שהיושבי� בראשונה בעלי בינה . וכל שורה מעלתה רבה על חברתה. ומושיבי� בתו" הסנהדרי�

ארבע מדות "ועלייהו תני תנא דיד� ש. וכ� השניה מ� השלישית, והשכל יותר מהיושבי� בשניה
הרבה ] הבדלי�[יש ביניה� , פ שכול� בעלי חכמה ותורה"שאע, "נמצאי� ביושבי� לפני חכמי�

  .לפרש הדברי� ולהוציא דבר מדבר וכדבעינ� למימר, לעני� הבינה והשכל

" ספוג"ומפרש תנא שלכ� נקרא . )ג"כא מ"שבת פ, � למשנה"פירוש הרמב(הוא צמר הי� . "ספוג"
, ערבי� כמו היי� והחלב ומשקי�, כל מיני משקי� הוא סופג צלולי� ועכורי�. שסופג את הכל

ובשיעמוד בו , וכשספג מה שספג אי� הבלוע יוצא ממנו אלא בדוחק. וכ� משקי� שאינ� ערבי�
ושומע טעמיה� וסברותיה� , ודומה אליו החכ� המאס� השמועות מפי חכמי�. יפיג טעמו

דיל לפי שאי� בכחו להב, כי הוא סופג את הכל, דברי� ברורי� ודברי� שאינ� ברורי�, כול�
כי אינו יורד , ולפרש הדברי� לאחרי�, ומה שספג אי� בכחו להוציא לחו�. בי� האמת והשקר

על כ� כשהדברי� נקלטי� בלבו משתני� ויורדי� . לסו� דעת החכמי� הגדולי� ששמע מפיה�
כי יבלבל הענייני� , לא ימצא השומע טע� בדבריו, וא� יכריחוהו לפרש מה ששמע. ממעלת�

, היי� היוצא יש בו טע� לפג�, כמו הספוג כשדוחקי� בו להוציא יינו שבלע. כפי בלבול דעתו
וכ� זה התלמיד לא יוכל להוציא , כי מקצת נשאר בלוע בתוכו, ג� אינו מוציא כל מה שבלע
לפי , ומשו� הכי נקט מדה זו ברישא. אלא מקצת� וזה בערבוב, התעלומות ששמע כאשר ה�

כמו ששנה במשניות האחרות המדה הבינונית הגרועה , הנשנה אחריו" משפ""שהיא גרועה מ
וארבעת� השנויי� פה בשביל . כ" נראה בעיני, ואחריה המדה הבינונית המשובחת, בראש

מיירינ� " יושבי� לפני החכמי�"דאנ� ב, לא בשביל הלימוד והקבלה, הפקת התבונות נשנו
וכ� ארבעה הדברי� . להורותויושבי� לפני חכמי� לדו� ו, שכבר למדו חקי אלהי� ותורותיו

ל "י ז"אבל רש. וכדאפרש בשלהי מתניתי�, שנמשלו לה� א� ה� עיקר בשביל ההוצאה נשנו
כ" יש תלמיד משובח שלבו רחב לשמוע אבל אינו רחב כל כ" , שהוא סופג את הכל"פירש 

ינו ה" כ הי"וקשיא לי טובא דא, ל"� ז"וכ� פירש הרמב]. ל"עכ" [שיוכל להבחי� בי� עיקר לטפל
כ מדת ספוג "ותו דא. ?"ספוג"ואמאי קרי ליה הכא , דתנ� לעיל" ממהר לשמוע וקשה לאבד"ד

ותו מאי טעמא קרי ליה . וכדאפרש לקמ�, ברישא" משפ""והוי ליה למתני , עדי� ממדת משפ"
שכל כלי שאינו מנוקב מקבל כל ". משפ" ומשמרת ונפה"כמו אינ" ד" כלי"ולא בש� , "ספוג"

אלא העיקר כדפירשתי דמדמי ליה לספוג לפי שפוג� מה . � לתוכו ואינו מאבדומה שנותני
  .מה שאי� כ� כלי� שמוציאי� המשקי� כמות שה�. ואינו מוציא כמו שהיה, שבלע
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להריק היי� מכלי , משפ" הוא כלי שנותני� על החבית. "משפך שמכניס בזו ומוציא בזו"
ודומה לו החכ� המקבל . ו התחתו� לכלי אחרומה שמכניסי� בו מלמעלה מוציא מפי; אל כלי

יוכל , שהוא מקבל] ונוס� על כ"[ )ומלבד(. כל מה שיפלפלו החכמי� וכל מה שיוציאו לאור
כמו המשפ" , וללמד� לאחרי� ויהנו ממנו, להוציא הדברי� שקבל נקיי� בלי תערובת

שיש ] בכ"[ומורה  .שמכניס היי� בכלי כמו שקבלו מ� החבית נקי בלי פג� ואינו משאיר טפה
ולכ� אי� הדברי� ". לשו� למודי�"בו דעת שלימה ושירד לסו� דעת החכמי� ושג� יש בו 

ולהכי , ומדתו טובה ממדת הספוג הרבה. ואינו מקצר בדבריה�, מקבלי� בקרבו טע� לפג�
ומוציא , בי� צלול בי� עכור, כ כל מה שמערי� לתוכו"אלא שהמשפ" מקבל ג. תני לה בתר ספוג

וכ� החכ� שדמה אליו אי� בכחו להבדיל בי� עיקר . ו שהוא א� צלול צלול א� עכור עכורכמ
משפ" כל מה שמכניסי� בו "� פירשו "י והרמב"אבל רש. ולכ� מוציא כמו שקבל, לטפל

ממהר "כ היינו "וקשיא לי דא, "וכ� יש תלמיד ששוכח את הכל, למעלה יוציא ממנו למטה
  .ועיקר כדפירשתי? "משפ""רי ליה הכא ותו אמאי ק? דתנ� לעיל" לאבד

משמרת היא כלי שיש בה . "משמרת שהיא מוציאה את היין וקולטת את השמרים"
והשמרי� הגסי� המעורבי� ביי� היא , נקבי� שדר" ש� יוצא היי� הטוב ששופכי� בה מלמעלה

כל שהוא מקבל ה, וכ� החכ� המופלא שמדתו טובה מכול�. קולטת שלא יצאו לחו� ע� היי�
מכול� שדעתו ] יותר[ועוד טוב , ומוציא קבלתו לחו� לאחרי� כמו המשפ", כמו ספוג ומשפ"

ומבדיל מה� כל ערבוב שבא , שלימה וברה שתופס מכל דברי החכמי� הדברי� הברורי�
ולכ� כשיוציא לאור שמועותיו לא . לפי שיש בו כח בינה גדולה להבי� בי� אור לחש", בדבריה�

והשאר מבטל בלבו ואינו , ומשנתנו קב ונקי, ברי� העמוקי� בדר" אמתיוציא מפיו רק הד
וקולטת , ומוציאה את היי� לשתיה, כמו המשמרת המבדלת השמרי� מ� היי�. מלמדה לאחרי�

, ולהכי נקט לה בחלוקה השלישית, ומדה זו הטובה שבכול�. את השמרי� שלא יתערבו ביי�
אבל ". חלק טוב"ומדת " חסיד"ית מדת הכמו במשניות הראשונות ששנה בחלוקה השליש

כמשמרת זו של , והוא שקולט מקצת פסולת, יש תלמיד משובח ממדת המשפ""י פירש "רש
כ" יש אד� שמניח את העיקר ועומק ההלכה . יי� שקולטת את השמרי� וזולפת את היי�

היה לתנא  כ לא"ואי� דעתי נוחה בזה דא. ל"� ז"וכ� פירש הרמב]. ל"עכ" [ומחזיק בידו הטפל
  .ועוד אפרש. לסדרו בחלוקה השלישית

במקו� שטוחני� "י "פירש רש. "ונפה שמוציאה את הקמח וקולטת את הסולת"
שאותו קמח שנופל מ� הנפה נקרא אבק של מנחות , ברחיי� של גרוסות לצור" סלת למנחות

י� וטוחני� חוזר, שנשרה קליפת� מפני שלתת� במי�, דהוי גרוע ופסולת לגבי מה שנשאר בנפה
ולדעתו ]. ל"עכ" [אות� ע� אות� גריסי� של חטי� שנשארו בנפה דק ומוציאי� מה� סלת נקיה

שכשמקבל , ולשיטתנו מדת הנפה גרועה מכל השנויות לפניה�. ל הנמשל לנפה טוב מכול�"ז
והדברי� , מוציא הגרוע ודברי� מעורבבי� שנכנסו בה�, מחכמי� דבריה� ומוציא� לחו�

, לפי שדעתו אינו שלימה ובינתו קצרה, שארי� בלבו ואינו מקפיד עליה� לשנות�המבוררי� נ
כי הספוג כשמוציא , ומעלתו פחותה אפילו ממעלת הספוג. ותופס הטפל לעיקר ועיקר לטפל

אבל הנפה אינה מוציאה הטוב כמו . בלועו מוציא יי� טוב כמו שספג אלא שנפג� מעט בקרבו
כמו במשניות הראשונות שבכל , ולהכי תני לה באחרונה, האלא החלק הגרוע שבתוכ, שקבלה

� שפירשו הנפה "י ורמב"אבל רש. באחרונה" חלק רע"ומדת " רשע"אחת מה� שנה מדת ה
ל הוי ליה למיתניה בחלוקה "וא� כדבריה� ז, טובה מכול� היא לפי שקולטת את הסלת

, על הכניסה והקליטה מיהו כל המפרשי� פירשו כ� לפי שחשבו שמשנתנו נשנית? השלישית
ומשמרת ונפה , ומהאי טעמא מנו הספוג למעלה ממדת המשפ" לפי שבולע ואינו פולט

וטובה , אלא שמשמרת פחותה לפי שאינה קולטת רק השמרי�, חשיבות� לפי שקולטי� שניה�
  . ונפה טובה מכול� לפי שקולטת את הסלת. הימנה הספוג שסופג את הכל

ארבע "תנ� לעיל ] כבר[דההיא , נה זו לעני� הקבלה והשמיעהוכבר פירשתי שלא נשנית מש
וההיא דהכא בתלמידי חכמי� מיירי שכבר למדו . 'וכו" מדות בתלמידי� ממהר לשמוע

אלא שמבדיל ביניה� לעני� השכל והבינה בעמוקות ובסתרי . השמועות ויודעי� אות�
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כ� הספוג והמשפ" ש, וכל הארבעה השנויי� במשנתנו בעלי שמיעה וקבול ה�, התורה
וראוי . ואינ� מחולקי� רק בהוצאת�, והמשמרת והנפה כול� מקבלי� מה שנותני� לתוכ�

יפוצו " )יז, משלי ה(כי ג� ה� יוצאי� לחו� כדכתיב , להמשיל הבינה והשכל אל ההוצאה לחו�
נובע נחל , מי� עמוקי� דברי פי איש" )ד, משלי יח(וכתיב , "מעינותי" חוצה ברחובות פלגי מי�

הספוג אינו ] א. [עשה ארבע מחלקותיו] כשלעצמה[ולעני� ההוצאה . וכדאפרש" מקור חכמה
טוב ממנו המשפ" ] ב. [אלא כשדוחקי� בו בכח ואז מוציא יי� עכור ופגו�, מוציא כלו�

טוב מכול� המשמרת שמכניס תערובות ] ג. [א� צלול צלול א� עכור עכור, שכבולעו כ" פולטו
ואינו מוציא רק , למטה מכול� הנפה המכניס תערובת אמת ושקר] ד. [ונקי ומוציא יי� צלול

  . החלק הגרוע

 )ג, אבות(וכדפירשתי " לח�"החכמה ל". לח� ויי�"ודע שהחכמה והבינה נמשלו בכתבי הקדש ל
והבינה ". תקופות וגימטריאות פרפראות לחכמה"אליעזר ב� חסמא ששנה ' במשנתו של ר

ובספר . ועוד בכמה מקומות" לכו לחמו בלחמי ושתו ביי� מסכתי" )ה, טמשלי (וכדכתיב " יי�"ל
ועל כ� המשיל התנא מדות היושבי� לפני החכמי� המובחרי� . מפורש הדבר בטעמו" ג� נעול"

שה� כלי� עשויי� להריק היי� , שמוציאי� יי� וכדפירשתי" משמרת"ול" משפ""בבינת הלב ל
כי בעל מדת המשפ" ובעל מדת המשמרת ה� . ולסנ� היי� שיהיה צלול, מכלי אל כלי

כי סופג את , שאינו עשוי ליי� לבד, "ספוג"והמשיל הראשו� ל. וכדפירשתי לעיל, המובחרי�
, "נפה"והמשיל האחרו� ל. וכ� בעל מדה זו מה שמוציא אינו יי� ממש וכדפירשתי לעיל, הכל

אלא לנפה , להמשילו כלל ליי� לכ� אי�, ואי� בינתו נחשבת לכלו�, לפי שאינו מוציא יי� כלל
וכ� התלמיד הזה בעל השמועות ובקי ". חכמה"שנמשלה אליה ה, "קמח"העשויה להוציא את ה

והמקבל ממנו , אלא כשמוציא שמועותיו אינו מדבר טעמי תורה כהוג�, בכל סדרי החכמה
מה שאי� כ� האחרי� כשמלמדי� סדרי החכמה מבררי� . דומה לאוכל לח� עשוי מקמח

ואינ� נבדלי� אלא , והמקבל מה� דומה לאוכל לח� סלת נקיה, עימי� שמועותיה�ומט
במדות שתלויות בה� , "ארבע מדות בתלמידי�"ד] הקודמת[והשתא מתניתי� . באמרי בינה

  ". בינה ודעת"ומתניתי� דהכא במדות שב. והיינו בשמיעה ובשמירה, קא מיירי" חכמה"ה

וא� אי� חכמה . יסוד לשכל ולבינה] היא" [חכמה"שתי שהפיר )ב, אבות(א ב� עזריה "ובמשנת ר
" משכיל"אינו קרוי בכתבי הקדש בתוארי , פ שהוא מבי� ומשכיל הרבה בטבע"אע, באד�

וכ� כתבנו ש� שכמו ששורש ". חכמה"שכל השכלה וכל הבנה סת� נופל על עניני ". מבי�"ו
כ" , ובני אד� נהני� מה�, לעי�וענפיו ופירותיו נראי� , האיל� מכוסה תחת האר� אי� רואה

, ואחרי� נהני� מה�, עוברי� מאד� לאד�" בינה"וה" שכל"וה, צפונה בלב אי� רואה" חכמה"ה
כי מקור . ולכ� דומי� החכמה והבינה ג� לנחל נובע. כי נשמעי� לאז� ומשמחי� לב השומע

, � אד�והנחל עובר על האר� לעי". חכמה"ואליו נמשלה ה, הנחל תחת האר� אי� רואה
יש נחל עמוק . ויש הבדל בי� נחל לנחל". בינה"וה" שכל"ואליו נמשלו ה, והבריות נהני� ממנו

וא� הנחל עמוק יש שיוכל לרדת לתחתיתו . ויש נחל שאינו עמוק, ובקושי לרדת אל תחתיתו
מי� עמוקי� " )ד, משלי יח(ועל זה הערי" שלמה משלו ואמר . ויש שאינו יכול, י תחבולות"ע

יש יורד , כלומר דברי בינות של איש מופלא שבחכמי� דומי� למי� עמוקי�, "פי איש דברי
נחל "ואמר ? למה דומי� למי� עמוקי�] בהמש" הפסוק[ומפרש . לסו� דעתו ויש שאינו יורד

כלומר נפוצות מעיינות הבינה נמשלי� לנחל נובע ועובר על האר� ומקורו ". נובע מקור חכמה
  . אי� רואה, בינות נובעי� ממקור החכמה שבלבוכ� נחלי ה. תחת האר�

יצא "תני בחד , מיירי במתחילי� ללמוד חכמה" ארבע מדות בתלמידי�"ומשו� דמתניתי� ד
והיינו , "חלק רע"ובחד , "חלק טוב"ובחד ". יצא הפסדו בשכרו"ובאחרינא , "שכרו בהפסדו

לפי שכל אד� . א ב� עזריה שכח החכמה נטועה בכל הנפשות"ר )ב, אבות(כדפירשתי בדברי 
או זה ממהר , פ שזה ממהר וזה קשה לשמוע"ואע. חייב ללכת בחכמה ולתק� מדותיו בחכמה

" יגעתי ומצאתי תאמי�" :)מגילה ו(וכדאמרינ� , סו� סו� ברב יגיעה ימצא, וזה קשה לאבד
, על למידתה ושמירתה לכל הקהל כולוציוו , ולפי שכח החכמה בכל אד�. וכדפירשתי לעיל

ולכ" שפיר ". שמעו מוסר וחכמו" )לג, משלי יח(וכתיב , "ושמרת� ועשית�" )ו, דברי� ד(כדכתיב 



ן  460 ו נ ב ל ן  י   י

כי אי� שכר אלא על השמירה , תני שהממהר לאבד ועיקר יגיעתו לשמוע הרבה שיצא שכרו
, לו חלק טובוממהר לשמוע וקשה לאבד יש . וכ� קשה לאבד יש לו שכר טוב. והמעשה

, והקשה לשמוע וממהר לאבד יש לו חלק רע. שבמעט יגיעה יקבל וישמור החכמה ויקבל שכר
מה שאי� כ� השכל והבינה . שצרי" יגיעה ועמל גדול לקבל החכמה ולשמרה לקבל עליה שכר

: מבאר המגיה" [חכמה"רק די ב, "מבי�"ו" משכיל"ואי� האד� חייב להיות , שה� מתת אלהי�
ישאל פי רבו ויעשה , ומה שאינו מבי� מדעתו]. חכמת רבותינו מהדורות הקודמי�אוס� של 

לא תועילנו העמל והיגיעה , ]שנולד בטבע כזה,כלומר[ומי שאינו מבי� ומשכיל ביצירה . על פיו
שאי� אלו ברשותו , ולו אל� שני� יחיה, להבי� ולהשיג העמוקות ולהבדיל בי� האמת והשקר

. שו� דבר לשבח או לגנאי" ארבע מדות ביושבי� לפני חכמי�"בהני  ולהכי לא תני. של אד�
או , "יצא שכרו"ואפילו הפחות שבה� הנמשל לנפה אי� לומר עליו , משו� דבשכל ובינה עסיק

שכל הארבעה הנזכרי� ". אשרי אד� מצא חכמה"ו )יג, משלי ג(, שג� הוא זכור לטוב, "חלק רע"
וכבר זכו שה� יושבי� , בלו ויודעי� כל הלכות התורהבמשנתנו ה� תלמידי חכמי� ושמעו וק

, זה דומה לכ": ולכ� סת� ותני. או בשאר בתי מדרשות הגדולי�, לפני חכמי� בלשכת הגזית
  .והב�. וזה לכ"
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   משנה טז
ִהיא ְתלּוָיה ְבָדָבר ל ַאֲהָבה ׂשֶ ָבר, ּכָ ֵטל ּדָ ֵטָלה ַאֲהָבה, ּבָ לּוָיה . ּבְ ֵאיָנּה ּתְ ְוׂשֶ

ֵטָלה ְלעֹוָלם, ְבָדָבר לּוָיה ְבָדָבר. ֵאיָנּה ּבְ זֹו ַאֲהַבת ַאְמנֹון , ֵאיזֹו ִהיא ַאֲהָבה ַהּתְ
לּוָיה ְבָדָבר. ְוָתָמר ֵאיָנּה ּתְ ִויד ִויהֹוָנָתן, ְוׂשֶ   : זֹו ַאֲהַבת ּדָ

תני נמי מחלקות , לפי ששנה למעלה מחלקות רבות במדות שבבני אד�. "כל אהבה"
והיא מדה שתלויה בה כל מיני גמילת ]. הרבה[ )טובא(משו� דנפקא מינה , שבמדת האהבה

, דברי� ו(והוא מצות עשה שנאמר , ה"שאי� ל" מדה יותר טובה מאוהב את המקו� ב, חסדי�

" חסיד"ומי שעושה מאהבה . " ובכל מאד"אלהי" בכל לבב" ובכל נפש' ואהבת את ה" )ה
וכ� אי� ל" מדה טובה יותר . וגומל חסד לנפשו, :)ב ד� קיד"זהר ח(שהוא מתחסד ע� קונו , יתקרי

שהאוהב ". ואהבת לרע" כמו"" )יח, ויקרא יט(וג� היא מצות עשה שנאמר . מאוהב את הבריות
, והי אהבה גמורה וקיימתוקא משמע ל� תנא איז. את הבריות גומל עמה� חסד בכל דבר

כלומר כששואלי� לאוהב , ואמר כל אהבה שהיא תלויה בדבר. ואיזוהי אהבה שאינו קיימת
בעבור "או , "לפי שהטיב עמי"על דר" משל . ישיב מפני כ" או כ"" ?למה אהבת את פלוני"

� והוא הדי. או אבד עשרו בטלה האהבה, כגו� שנהפ" לו להרע עמו, בטל אותו דבר". עשרו
בטל דבר כגו� שהנאהב ישוב מצדקתו , בעבור חכמתו, בדבר טוב שאוהב אותו בעבור צדקתו

וממילא שמעינ� שיש אהבה . בטלה אהבה; או ישחית חכמתו ויסירנה מלבו, ועשה עול
שקיי� עשרו עד , כגו� שמטיב עמו תמיד, והיינו א� לא בטל דבר, התלויה בדבר שלא תבטל

ולא אשמועינ� תנא . אז האהבה קיימת תמיד; ומוסי� בחכמתושמתחזק בצדקתו , יו� מותו
  .ואי� זה אהבה גמורה, והוא כשיבטל דבר, רק שאפשר שתבטל האהבה

אינו משיב מפני דבר זה או " ?למה אהבת פלוני"כששואלי� אותו  ".ושאינה תלויה בדבר"
אינה תלויה בדבר לפי ש, אהבה זו אינה בטלה לעול�". נפשי אוהבת אותו", אלא בלי טע�, זה

שהנפש בטבעה . והיא אהבת נפש, ואהבה כזאת מצויה באד�. שיוכל להבטל ותבטל האהבה
חביב האד� "ג בבבא "וכמו שבארנו בפ. נוטה וכוספת לאיש ידוע מבלי טע� למה ועל מה

פ שהב� חוטא "שאע, כמו אהבת הבני� הקרובה לאהבה שאינה תלויה בדבר". שנברא בצל�
חביבי� "וכמו שבארנו ש� בבבא . נפש האב בטבעה לאהוב אותו, ה ממנוואי� לאביו הנא

ומי שאוהב את , והאהבה הזאת נטועה כמעט בכל הנפשות". ישראל שנקראו בני� למקו�
אוהב את המקו� אוהב את " )ו, אבות(וכמו ששנינו , "אהוב"הוא הנקרא , ה על דר" זה"הש� ב
לפי שחננו , ה אהבה התלויה בדבר"המקו� באבל האוהב את . ה"וש� אפרש בעז, "הבריות

שהרי אפשר שתבטל דבר ואז ; אי� זו אהבה גמורה, או בריאות או בני�, או חננו יופי, עושר
  . או יחלה או ימותו בניו, ותאבד יפיו, והיינו כשיאבד עשרו, בטלה אהבה

  הגדרת�, ויראתו' אהבת ה

ושעמו חכמה , ושהכל בידו, לכי�לפי שהוא מל" מ, ה לכבודו"מיהו האוהב את המקו� ב
פ שאהבתו תלויה בדבר הרי זו "אע, ושהוא רב חסד ואמת וכיוצא, ותבונה שאי� לה חקר

ה חי וקיי� לעד "כי הוא ב, לפי שהדברי� שתלויי� בה� אהבתו אינ� בטלי� לעול�, טובה
שמכבדו , "יראת הרוממות"והיא ', אלא שהאוהב על דר" זה היינו יראת ה. ומנהגיו לא ישתנו
כי היראה הגדולה החשובה . א ב� עזריה"במשנתו של ר )ג, אבות(וכדפירשתי , בלבו וחפ� לעבדו

ובזה נכללו כל המעלות , ה רב ושליט ומל" הכבוד"כי הוא ב :)א ד� יא"זהר ח(היא שיודע 
  . הנשגבות עד אי� חקר

היא שתכלה הנפש , "אלהי"' ואהבת את ה" )ה, דברי� ו(אבל האהבה הגמורה שנאמר עליה 
. אפילו בעת שאינו זוכר גדולתו ורוממותו ושו� דבר מנוראותיו, מטבעה' ותנטה אליו ית

זרע " )ח, ישעיה מא(ועל אברה� אבינו נאמר , ולאו כל אד� זוכה, והאהבה הזאת נפלאה מאד
, שהירא א� תכבד עליו משא העבודה תקצר רוחו. והיא גדולה מ� היראה". אברה� אוהבי

וכאשר תגבר . ומרירות הלב יעביר מעליו מעט מעט מוראו וישכח רוממות אדונו, ב לבוויתעצ
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וכל , והעובד מאהבה יעשה הכל בשמחה. לסו� אפשר שיניח עבודתו ויל" לו, השכחה יו� יו�
כי נפשו תטה בטבעה , ואי אפשר לו לשכוח ולפרוק עול אוהבו מעליו, טורח ועמל יקל בעיניו

העובד את רבו שלמדו חכמה , ואת� ל" משל. ק ללבו כל מה שיקרנוובאהבתה תמתי, אליו
שיודע ברבו שהוא צדיק וחכ� ומעלתו רמה ושהטיב עמו , והיינו יראת כבוד ורוממות, מיראה

, פ שיטריח טורח גדול בעבודתו מכל מקו� כשתכבד עליו משא העבודה"אע, ושראוי לו לעבדו
, והמרירות תעביר זכרו� כבודו מעל לבו. ורוחותקצר נפשו , ורבו ימרר חייו בעבודה קשה

ולבסו� אפשר שיעז פניו ולא יעבדנו , ויתחיל להקל בכבודו ולהשלי" מעליו עבודתו מעט מעט
כי האהבה , ואי� כ� כשיאהבנו אהבה שאינה תלויה בדבר שאי אפשר לו לעזוב עבודתו. כלל

  . שבנפש תמשכנו לעבודתו

ועל כל פשעי� תכסה , שנאה תעורר מדני�" )יב, משלי י(ר שנאמ, ודבר זה גלה שלמה בחכמתו
והודיע שמדת האהבה , וכ� נערכי� כל משלי שלמה, הערי" המשל מ� הקצה אל הקצה". אהבה

ואפילו יפשע כנגדו , שהאוהב לא יפשע באוהבו לעול�. הגמורה עזה וגוברת בלב האד�
ולא , שבנפש תכסה על כל הפשעי�כי האהבה . אי אפשר שיניח אותו ויל" לו, פשעי� גדולי�

, ולעומתה מדת השנאה. תניח בעליה שית� אל לב מה שעשה לו האהוב ושיניחו ויל" לו
שיהיה לו , אי� צרי" לומר שא� יפשע השנוא כנגדו, שבהיות שנאה גמורה שאינה תלויה בדבר

ש מדני� השנאה הגמורה תעורר בנפ, אלא ג� בשבתו לבטח עמו, איש ריב ומדו� להנק� ממנו
, ואתחנ�(והיינו דתניא בספרי , למדנו שהאהבה שאינה תלויה בדבר אינה בטלה לעול�. חנ�

הפריש הכתוב בי� העושה מאהבה לעושה . עשה מאהבה". "אלהי"' ואהבת את ה" )פסקא ב
אלהי" תירא אותו ' את ה" )כ, דברי� י(לפי שהוא אומר , מאהבה שכרו כפול ומכופל. מיראה
אלא אתה , כשהוא מטריחו מניחו והול" לו, " אד� שהוא מתירא מחברויש ל". תעבוד

מדברי� הללו אתה למד שהעובד מאהבה נוס� על יראתו ]. ל המדרש"עכ" [עשה מאהבה]ת[
והיינו , ואי� אהבה גמורה כזו אפשר אלא אחר היראה. ומטעמא דפרישית, שכרו כפול ומכופל

וכמו , ר כשהוא מטריחו מניח והול" לואבל יראת הרוממות לחוד אפש. יראת הרוממות
ועלה , וקרא ביראת הרוממות כתיב', וכו" אלהי" תירא' את ה" )כ, דברי� י(לפי שנאמר "שאמרו 

שמענו שמדת האהבה נוספת על מדת יראת . 'וכו" יש ל" אד� כשהוא ירא את חברו"שנו 
  .וכדאפרש עוד, כ" נראה בעיני. והיינו אהבת נפש שתאהב בטבעה וכדפירשתי, הרוממות

  המושלמת' אהבת ה

כל אהבה שהיא תלויה בדבר בטל "משו� דקתני . "?איזו היא אהבה שתלויה בדבר"
והאי לאו כללא הוא , דמינה שמעינ� שאהבה התלויה בדבר אינה כלו�, "דבר בטלה אהבה

ואז היא אהבה טובה וראויה להתפאר , שלפעמי� תלויה האהבה בדבר יקר. כדפירשתי לעיל
ה מפני "וכ� האוהב הקב, וצדיקי� מפני צדקת�, כגו� האוהב חכמי� מפני חכמת�, בה

פ שאינ� "ואע. שה� דברי� עליוני� ויקרי� ועומדי� לעד, גדולותיו ונוראותיו וטובו וחסדו
יקר מחכמה , מכל מקו� האוהב בשביל אלה, בכלל האהבה הגמורה שאינה תלויה בדבר כלל

וכתיב , "במצותיו חפ� מאד' אשרי איש ירא את ה" )א, לי� קיבתה(ועליו נאמר , ומכבוד הוא
עושה חסד משפט ' כי א� בזאת יתהלל המתהלל השכל וידוע אותי כי אני ה" )כג, ירמיה ט(

הנהו תרי תלמידי דחזי "ב .)סוטה לא(וכדאמרינ� בגמרא , והרי הוא צדיק גמור, "וצדקה באר�
ולאו כל אד� זוכה ". חד מאהבה וחד מיראה: יואמר להו רבא תרווייכו צדיקי גמיר, חלמא

להכי מייתי דוגמא לדבריו , "מאהבה שכרו כפול ומכופל: "וכמו שאמרו, לאהבה הגמורה
פ שאינ� "ומינה תשמע ששאר האהבות אע, ללמדנו איזו אהבה שאינה נקראת אהבה כלל

אהבה שתלויה  איזו היא"והיינו דקאמר . אהבה גמורה הרי ה� טובות וראויות להתפאר בה�
, שאמנו� אהב את תמר. זו אהבת אמנו� ותמר, ששנינו עלה בטלה דבר בטל אהבה" ?בדבר

שהיתה לש� , ואהבתו היתה תלויה בדבר בטל, "אני אוהב' את תמר וגו" )ד, ב יג"שמו(דכתיב 
לפי שכשבטל הדבר בטלה , ואחר שמילא תאותו בטלה אהבתו כמו שמפורש בכתוב. תאוה

כשיבטל הדבר , הדי� בכל כי האי גונא שהאהבה תלויה בדבר שאפשר שיתבטלוהוא . האהבה
ומינה תשמע שהאוהב ליוצרו מפני . כגו� האוהב למי שמטיב עמו וכיוצא, תבטל האהבה
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שהרי כשיבטל הדבר , ולא קיי� מצות אהבה, שחננו עושר בני� וכבוד שאי� זו אהבה כלל
מה שאי� כ� . תבטל האהבה, ה או שירד מגדולתווכגו� שייעני או שיחל, שבשבילו אוהב אותו

מיהו . כיו� דליכא למימר עלייהו בטל דבר, האוהב בשביל דברי� העומדי� לעד אינ� בכלל זה
לפי , פ שהדבר קיי�"נמי אפשר שתבטל האהבה אע, האוהב בשביל אלה הדברי� שאינ� בטלי�

וכשהוא , ירשתי לעילשאינה האהבה הגמורה אלא נמשכת מיראת הכבוד והרוממות וכדפ
ואי� , אלא דבהא לא מיירי תנא דיד� דהיינו מה שבי� יראה לאהבה. מטריחו מניחו והול" לו

. כלומר באהבה התלויה בדבר שאפשר להבטל, "בטל דבר"ולא מיירי אלא ב, זה מעני� משנתנו
תבטל האהבה מעצמה כשיבטל , ללמדנו שכל האוהב מפני דברי� בטלי� שתחת השמש

פ שאי� אהבה "שאע. ומייתי ראיה מאמנו� ותמר' והיינו דקמפרש איזו היא אהבה וכו. הדבר
מצינו שכשבטל דבר בטלה , תחת השמש חזקה ועזה כמו אהבת נשי� וחמדת העריות

, וכל שכ� מי שאוהב בשביל דברי� אחרי� המתבטלי� שאי� האהבה חזקה כל כ". האהבה
  .שכשיבטל הדבר פשיטא שתבטל האהבה

  ורה היא אהבת הנפשאהבה גמ

לפרושי קאתי דלא תימא שתלויה בדבר היינו כגו� אמנו� ותמר . "ושאינה תלויה בדבר"
וכמו שפירשתי , אבל אהבה התלויה בדבר שאינו מתבטל, והוא הדי� לכל אוהב מפני דבר בטל

אלא פעמי� שהדבר . לפי שאי� הדבר בטל לעול�, הרי זה אהבה שאינה בטלה לעול�, לעיל
ואיזו היא ". שא� מטריחו הול" לו"וכדפירשתי , והאהבה אפשר שתבטל, שר שיבטלאי אפ

כמו אהבת דוד , זוהי שאינה תלויה בדבר כלל? "אינה בטלה לעול�"האהבה ששנו עליה 
שכ� . אלא אהבת נפש, לא דבר בטל ולא דבר קיי�, שלא אהבו זה את זה בשביל דבר, ויהונת�
ונפש יהונת� נקשרה בנפש דוד ויאהבהו , תו לדבר אל שאולויהי ככלו" )א, א יח"שמו(נאמר 

שהיא נמשלת לאהבה שאוהב , מפסוק זה אנו למדי� סוד האהבה הגמורה". יהונת� כנפשו
אלא אהבה פשוטה וטבעית , ואנו יודעי� שאהבה זו אינה תלויה בדבר כלל. האד� את נפשו

י "ע"כגו� , בי� את האהבהשהרי אי� האד� אוהב לעצמו מטעמי� המסב, לא תבטל לעול�
וכ� כשימנעו ממנו כל , "י נפשי אני אוס� חיל והו�"ע", "י נפשי אלמד חכמה"ע", "נפשי אני חי

עור בעד עור וכל אשר לאיש ית� בעד " )ד, איוב ב(כדכתיב . אלה לא מפני כ" שונא את נפשו
כאילו היו שתי , ת�וכדוגמתה היתה אהבת דוד ויהונ, והרי זה אהבה מוכרחת ותמידית, "נפשו

ונפש יהונת� נקשרה בנפש " )א, א יח"שמו(כמו שאמר , הנפשות קשורות זו בזו והיו לאחדי�
וכמו . וכמו שאהב נפשו בלי טע� כ� אהב נפש דוד". ויאהבהו יהונת� כנפשו"ולכ� , "דוד

על דר" משל , שאהבה שהאד� אוהב לנפשו לא תבטל לעול� אפילו כשתגיע לו רעה על ידה
כ� לא בטלה אהבת נפש דוד , לא ינק� מנפשו בשביל שהרעה עמו, כשל בדיבורו והסתכ�שנ

י דוד אצל אביו "שכמה פעמי� היה קרוב להסתכ� ע. פ שהגיעו לו רעות על ידו"ממנו אע
כ לא בטלה "ואעפ, י ירד מגדולתו"ג� ידע שדוד יקח המלוכה מידו ושע, שהטיל עליו החנית

  . האהבה

שאינה דומה לאהבה התלויה , האהבה הגמורה שבי� האד� ובי� קונו ואתה למד מזה סוד
, כי האהבה התלויה בדברי� כשתתעורר תצטר" לטעמי� בשכל ובבינה. בדברי� קיימי�

וגדלו ומעשיו בשמי� ובאר� וטובו וחסדו ' שיזכור כבוד ה, שהיא אהבת יראת הרוממות
ה על "אלא שאוהב את המקו� ב, לאבל האהבה הגמורה היא שאינה תלויה בדבר כל. וכיוצא

שג� בעת ; מבלי טענות וראיות וזכרונות יראתו ורוממותו, דר" שאוהב את נפשו ויותר מזה
כי לדעתי היא , ואי אפשר לפרש יותר. מאד מאד' שאי� הדברי� האלו על לבו אוהב את ה

א תבטל והמוכתר בה ל. והיא הדבקות ומתת רוח אלהי� על נפש האד�, סגולה עליונה מאד
, ואפילו נוטל את נפשו, בי� שייטיב לו בי� שיהיה במצוקה ובחוסר כל, האהבה לעול�

ולכ� כתוב , וקרוב לאהבה כזאת תמצא בטבע מ� האב לב� וכדפירשתי לעיל. וכדפירשתי לעיל
ואחריה אהבת האחי� לפי ". ונפשו קשורה בנפשו" )ל, בראשית מד(בתורה אצל בנימי� ויעקב 

כלומר ". ויש אוהב דבק מאח" )כד, משלי יח(ודבר זה גלה שלמה בחכמתו , ובותשנפשותיה� קר
ולפעמי� נמצא שני בני אד� , שהיא דבקות הנפשות, אהבת האחי� אינה תלויה בדבר
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, "יש אוהב דבק מאח"ועל כ� אמר . וכמו דוד ויהונת�, אוהבי� זה לזה יותר מאהבת האחי�
בכל עת אוהב הרע " )יז, משלי יז(במקו� אחר אמר ו. שדבקות� יותר מדבקות נפשות האחי�

אהבת הריע והיא אהבת דבקות הנפשות שאינה תלויה בדבר אינה : פירוש". ואח לצרה יולד
כמו שתבי� מאהבת האחי� , בי� בצרה בי� בהרוחה, אלא בכל עת אוהב הריע. בטלה לעול�

צרה לפי שאי� אהבתו  כלומר לעזור לאחיו בעת, שהיא אהבת דבקות הנפשות שלצרה יולד
ועל זה יש לפרש משל חתו� ממשלי שלמה . וסיפא דקרא פירושא דרישא. תלויה בדבר

כלומר כשהאוהב אוהב אהבת נפש ". ח� שפתיו רעהו מל", אוהב טהר לב" )יא, משלי כב(באמרו 
אז , אלא טהר לב שאי� אהבתו תלויה בדבר, שאי� דבר בלבו שבעבורו אוהב, והיינו טהר לב

ורומז על אהבת יהונת� ודוד , ובח� שפתיו ימלי" רעהו עליו והוא יהיה לו עבד. הבה גמורההא
ואתה תמלו" על " )יז, א כג"שמו(על כ� יהונת� בח� שפתיו אמר לדוד , שהיתה בטהרת הלב

ומדברינו תבי� שהאהבה הגמורה הזאת לא תתכ� מ� האד� ". ישראל ואנכי אהיה ל" למשנה
מאד ואהב אותו בעבור גדולותיו ' שהיה חכ� וצדיק וירא את ה אלא אחר, ה"למקו� ב

וברוב צדקותיו וחסדיו זכה לאור הנאצל שתדבק בו רוח אלהי� , ונוראותיו ונעשה חסיד
אבל לא באתי רק , ודברי� רבי� יש לדבר על זה. ואז יאהבנו אהבת נפש, בחכמה ובתבונה

  . ה"ובפרק האחרו� אפרש עוד בעז, לפרש דברי משנתנו

והשתא . תראה הדוגמא באהבת דוד ויהונת�, כלל" ושאינה תלויה בדבר"והיינו דקתני 
ולא תני מידי מאהבה שבי� שתי . ואהבה גמורה, משנתנו תני אהבה שאינה אהבה כלל

והא . 'נכלל ביראת ה] הוא[דבהא לא קא מיירי ו, וכגו� שאוהב מפני דבר שאינו בטל, הקצוות
יראה שאינה "ו" יראה התלויה בדבר"ולתני , בי� יראה ליראה דלא תני נמי במשנתנו מה

וזה כל , וא� אי� יראה אי� חכמה, שהרי היראה ג� היא עמוד לכל התורה כולה, "תלויה בדבר
כמה . ומאי טעמא שביק למיתניה". ובני עלייה מועטי� ה�" :)סוכה מה(ואהבה לחד בדרא . אד�

". יראה שאינה תלויה בדבר"חדא דלא משכחת  ,טעמי� בדבר וכול� נמשכי� ממה שפירשנו
ועוד דלא . ה�" דברי�"וכל� , או שירא מגדולה ורוממות, או שירא מעונש ומצער, שכל הירא

וכדפירשתי לעיל , דכל יראה אפשר שתבטל, שיי" למיתני יראה שאינה בטלה ויראה בטלה
ועוד שאי� ל" יראה ". וכשהוא מטריחו מניחו והול" ל" )פסקא לב, ואתחנ�(מברייתא דספרי 

מכל מקו� , מפני גדולתו' לירא את ה, ג דאיכא טובא בי� ירא מפני עונש"דאע, שאינה טובה
מה שאי� כ� אהבה ; י כ� מקיי� המצות"שע, והלואי שיעמוד בה, יראת עונש ג� היא טובה

� בי� שירא מעונש בי, ועוד דבטל דבר גבי יראה לא משכחת כלל. בדבר בטל שאינה כלו�
מה שאי� כ� אהבה דשיי" בטול כשיאבד עשרו או . לא שיי" ביטול, ה"ב' שירא מגדולת ה

ולא , כ" נראי� בעיני דברי משנתנו. ומשו� הכי לא פליג בי� יראה ליראה, ימותו בניו וכיוצא
  .ל"פירשוה כ� המפרשי� ז
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   משנה יז
ַמִים ם ׂשָ ִהיא ְלׂשֵ ל ַמֲחלֹוֶקת ׂשֶ ַמִים. סֹוָפּה ְלִהְתַקּיֵם, ּכָ ם ׂשָ ֵאיָנּה ְלׂשֵ ֵאין , ְוׂשֶ

ַמִים. סֹוָפּה ְלִהְתַקּיֵם ם ׂשָ ִהיא ְלׂשֵ ל , ֵאיזֹו ִהיא ַמֲחלֹוֶקת ׂשֶ זֹו ַמֲחלֹוֶקת ִהּלֵ
אי ּמַ ַמִים. ְוׂשַ ם ׂשָ ֵאיָנּה ְלׂשֵ   : ל ֲעָדתוֹ זֹו ַמֲחלֹוֶקת קַרח ְוכָ , ְוׂשֶ

משו� דתני אהבה שאינה תלויה בדבר אינה בטלה . "כל מחלוקת שהיא לשם שמים"
דלא תקשי ל" מה שאנו מוצאי� פירוד . סמי" ותני כל מחלוקת שהיא לש� שמי�, לעול�

זה אומר כ" וזה , ח שנקראי� ריעי� וה� חולקי� זה על זה"כמו ת, וקטטה בי� אנשי� ריעי�
ואי" גורמי� מחלוקת המביאה לידי , מה� אוהבי� זה לזה אהבת נפש פ שרבי�"אע. אומר כ"

דע שאי� מחלוקת כזו מביאה לידי ביטול האהבה שלא ? קטטה ופירוד הכנסיה כדר" השונאי�
שכל כת חפצה להעמיד חברתה , אלא היא תוכחת מגולה מאהבה מסותרת, תתקיי� הכנסיה

מחלוקת דקתני היינו מחלוקת ופרוד ו. וכל זה לש� שמי� ומאהבה, על האמת ועל הדי�
, "סלע המחלקות" )כח, א כג"שמו(כמו , שה� נפרדי� אלו מאלו, הכנסיה בדעותיה� ובמעשיה�

המחלוקת " )ב, א כז"דהי(וכ� . שנקרא כ� לפי שש� נפרדו שאול ואנשיו מעל דוד ואנשיו
  ". הראשונה

, אלו אומרי� כה, ש� שמי�שנתפרדה הכנסיה ל, כל מחלוקת שהיא לש� שמי�: והכי פירושו
, פ שבתחלה נראי� מחולקי� ונפרדי� וכביטול הכנסיה"אע, סופה להתקיי�, ואלו אומרי� כה

דוגמא למה ששנינו לעיל כל כנסיה שהיא . והיו לאחדי� כבראשונה, לסו� תתקיי� הכנסיה
ה פ שבתחלה היו חולקי� מקצת אנשי הכנסי"ופירשנו הת� שאע, לש� שמי� סופה להתקיי�

פ שנעשו "והכי נמי הכא אע. לסו� תתקיי� ותעלה ביד� הדבר שהתכנסו עליו, ע� מקצת�
סופה להתקיי� ותעלה ביד� מה שדרשו עליו ותתרצה דעת� ותתחבר הכנסיה , למחלקות

שלא יהי עוד מחלוקת וזהו ] עניינו[המחלוקת " סופה להתקיי�"וכ� תוכל לפרש . כולה בשלו�
והכת האחת מדברת שלא כדי� ונוהגת שלא , ולקי� אי� שלו�שכל זמ� שה� ח, "תקומה"ה

אלא שכיו� שחולקי� לש� . ולפעמי� שתי הכתות עושי� שלא כדי� וכדבעינ� למימר, כדי�
וידעו כלו� הדר" הישרה , שתתקיי� האמת בכל הכנסיה, "להתקיי�"סו� המחלוקת , שמי�

  .כדאפרשו, וכ� קיו� הכנסיה עצמה שלא יתפרדו עוד; וזוהי הקיו�

בי� שהאחת לבדה , בי� ששתי המחלקות מכווני� שלא לש� שמי�. "ושאינה לשם שמים"
  .והכת השניה כוונתה לשמי�, שלא לש� שמי�

, כי א� שתי המחלקות אינ� לשמי�. אי� סו� הכנסיה להתקיי�. "אין סופה להתקיים"
או שישחיתו זו את  ,עד שיאבדו מ� האר�, תגדל המריבה והקטטה ביניה� ולא יצליחו שתיה�

אי� " )כב, ישעיה מח(כי . פ לא תתקיי� הכנסיה עוד"ועכ, או יפרעו מה� בפורעניות אחרות, זו
אותה שהיא לשמי� , והשניה אינה לשמי�, וא� האחת לשמי�". לרשעי�' שלו� אמר ה

ומשו� הכי , וסו� סו� כשתאבד האחת לא נתקיימה הכנסיה. ושאינה לשמי� תאבד, תעמוד
  ".ושאינה לש� שמי� אי� סופה להתקיי�"תני סת� ו

  ?הא כיצד, מחלוקת לש� שמי�

לא תימא שמחלוקת לש� שמי� היינו כשמקצת . "איזוהי מחלוקת שהיא לשם שמים"
, ומקצת� מריבי� עמה� ורודפי� אות� שישובו מדרכ� הרעה, הכנסיה עושי� שלא כדי�

אליה� מקצת הכנסיה שפשעו ויהיו  שיזכו המריבי� שישובו, ושעליה שנינו סופה להתקיי�
כמו , שמצינו שהחוטאי� לא אבו שמוע ומתו בחטא�, דהאי לאו כללא הוא. לאגודה אחת

לא , ואי משו� שהכת הטובה תתקיי� וחפצ� ביד� יצליח. )'שופטי� כ(מעשה פלגש בגבעה 
ואנ� . תיבכ" רצו� יראיו יעשה" )יט, תהלי� קמה(דפשיטא הוא , "סופה להתקיי�"שיי" למימר 

ששתי המחלקות היו , אלא זוהי מחלוקת שמאי והלל. בכנסיה כולה מיירינ� שתתקיי�
והיו רוצי� לברר האמת ולהעמידו על , הלל ובית דינו ושמאי ובית דינו, מתכווני� לש� שמי�
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ג "וקא משמע ל� דאע. והללו עושי� כ", הללו עושי� כ", י כ� נעשו לשתי מחלקות"תילו וע
לסו� תהיה תקומה לכנסיה ויהיו . סופה להתקיי�, רדו איש מעל אחיו במעשיה�שבתחלת� נפ

כי מ� השמי� יסייעו לעשות , לאחדי� על דעת אחת ועל מעשה אחד כבתחלה קוד� שנחלקו
ואז יקבלו , ושדעת שלישית אמת, פעמי� יוודע לה� ששתי המחלקות טעו. שלו� ביניה�

לכ� כשתוודע , יתה מחלקות� אלא למע� האמתכי לפי שלא ה, הכנסיה כולה דעת שלישית
ופעמי� ינצחו המחלקות . ויקבלו בשמחה הדעת הנכונה המבוררת, לה� האמת לא יתעקשו

כי מתחלה לא , ויודו למוכיחיה� ויחזרו לדעת בעלי מחלקות�, האחת לשניה בדברי טע�
פעמי� מ� השמי� ו". ומודה על האמת" )ה, אבות(והיינו דתנו . כוונו לחלוק אלא לש� שמי�

לפי שחלקו , ויצאו ויבואו בדר" אחד, וסו� סו� תתקיי� הכנסיה. יכריעו כדעת מי ההלכה
  . לא לעמוד על דעת� לכבוד עצמ�, ושמחי� לקבל האמת, מתחלה לש� שמי�

דשמאי והלל לא נחלקו  .)טו(כדאמרינ� בשבת , ושלשת� מצינו במחלוקת� של שמאי והלל
, שמאי אומר כל הנשי� דיי� שעת�" )א"פ(נויי� בריש מסכת עדיות וה� ש, אלא בשלשה דברי�

וחכמי� אומרי� לא כדברי זה ולא כדברי זה , והלל אומר מפקידה לפקידה אפילו לימי� הרבה
וחכמי� אומרי� , והלל אומר מקביי�, שמאי  אומר מקב לחלה. 'אלא מעת לעת ממעטת וכו

הלל אומר מלא הי� מי� שאובי� פוסלי� את . להאלא קב ומחצה חייבי� בח' לא כדברי זה וכו
עד שבאו שני גרדיי� ' וחכמי� אומרי� לא כדברי זה וכו, קבי�' ושמאי אומר ט' המקוה וכו

משער האשפות שבירושלי� והעידו מפי שמעיה ואבטליו� שלשת לוגי� מי� שאובי� פוסלי� 
י ובית דינו והלל ובית פ שהיו שמא"הא למדת שאע". את המקוה וקיימו חכמי� את דבריה�

לפי שנחלקו לש� שמי� להעמיד , והללו עושי� כ", הללו עושי� כ", דינו לשתי מחלקות
ושדעת , כשנתברר לה� ששתי המחלקות טעו, לסו� נתקיימה הכנסיה על דעת אחת, האמת

פ שחכמי� "ואל תטעה לומר שאע. ב� זומא )ד, אבות(וכדפירשתי במשנתו של , שלישית אמת
דהא בהדיא , הלל ושמאי עמדו על דעת� הראשונה והיו לשתי מחלקות, דעת שלישיתקיימו 

ללמד לדורות הבאי� שלא יהא אד� ? ולמה מזכירי� את דברי שמאי והלל לבטלה"תנ� הת� 
אלמא דשמאי והלל חזרו ". שהרי אבות העול� לא עמדו על דבריה�. עומד על דבריו

, שדברי החכמי� היו מפי השמועה, השמועה והודו לדעת שלישית שהיתה מפי, מדבריה�
שאז סופה , והיינו ללמד לדורות הבאי� שיחלקו לש� שמי�. ועדות הגרדיי� מפי השמועה
  . להתקיי� כשיוודע לה� האמת

שפירש מה שאמרו חכמי� לא כדברי זה ולא כדברי  )ד"א סו� מ"עדיות פ(ל "ד ז"וכ� ראיתי לראב
אלו דברי� " )יב"א מ"עדיות פ(והדר תנ� . זהו הדר" הראשונה שאמרנו, "מפי השמועה אמרוה"זה 

ה להורות כדברי "חזרו ב' האשה שבאה ממדינת הי� וכו, ש"ה להורות כדברי ב"שחזרו ב
ובשאר המחלקות ". ומודה על האמת" )ד, אבות(ועלה שנינו , זהו הדר" השניה שאמרנו, "ש"ב

ועמדו דורות , ה שלא נתברר לה� האמת באחת משתי הדרכי� שאמרנו"ש וב"שהיו בי� ב
ומאז ואיל" , "ה"הלכה כב"שיצתה בת קול ואמרה  .)עיי� יבמות יד(הא אמרינ� , רבות במחלקות�

דה אחת ונתחברו כל ישראל לאגו, ה"והלכה רווחת בישראל כב, ש"לא נתקיימו דברי ב
והרוצה , ש וקולותיה� עושה"הרוצה לעשות כחומרי ב" :)עירובי� ו(והא דאמרינ� . ה"לעשות כב

אבל לאחר שיצתה , פירשו עלה דהיינו קוד� בת קול, "ה וכחומרותיה� עושה"לעשות כקולי ב
  . זהו הדר" השלישית שאמרנו שהוכיחו מ� השמי�, ה"בת קול הלכה כב

כמו כל השמועות שנשנו , א לש� שמי� סופה להתקיי�והוא הדי� לכל מחלוקת שהי
שהיו מכווני� כול� לש� שמי� , במחלוקת בסדרי המשנה ובתלמוד בי� התנאי� והאמוראי�

' הלכה כר" :)עירובי� מו(וכדאמרינ� , רבי� מה� נפסקה ב� ההלכה, להעמיד הדברי� על בוריי�
בכל מקו� ששנה "ו .)כתובות עז(, "נהוהלכה כסת� מש" .)שבת מו(". עקיבא מחברו ולא מחבריו

והרי סופה . וכיוצא בה�" רב� גמליאל במשנתנו הלכה כמותו חו� מערב וציד� וראיה אחרונה
 :)בכורות מט(וכדאמרינ� , וכ� במחלוקת האמוראי�. להתקיי� שנתחברה הכנסיה לדעת אחת

ונתקיי� , והלכה כפלוני לגבי פלוני :)עירובי� מו(, "הלכה כרב באיסורי והלכה כשמואל בטרפות"
כי מ� השמי� הסכימו לעשות שלו� . הדעת האחת ונתפשטה בכל ישראל ואי� חולק עוד
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וכ� בכל זמ� ובכל דור ודור כשתהיה . המחלקות האחת לחברתה] בני[ושתודה , ביניה�
 כשמתכווני� לש� שמי� לסו� תתקיי� הכנסיה ויהיו לאגודה, מחלוקת בי� חכמי ישראל

  . אחת ולא תגדל מריבה ביניה�

  מחלוקת בעניני המנהגי�

" סופ� להתקיי�", ועוד כל המחלקות שיש בישראל והמנהגי� שמקצת� נוהגי� כ" ומקצת� כ"
ל מאנשי "כי אליהו ז. כשיבא אליהו הנביא ובית דינו ויורה לה� ההלכה הברורה בכל דבר

וכשיבוא לישראל , כה למשה מסיניהקבלה הנאמנה שקבל מאחיה השילוני ובית דינו עד הל
וכמו שקבלו . ויודיע� דר" האמת על פי השמועה ישמחו בדבריו ויקבלו כול� הדעת הישרה

, שמאי והלל וחכמי� עדות מפי שני הגרדיי� שהעידו מפי שמעיה ואבטליו� )ג"א מ"עדיות פ(
אליהו בא להשוות פירוש ". שמעו� אומר להשוות המחלקות' ר" )ז"ח מ"פ(וכדתנ� בשלהי עדיות 

או יודיעו� דעת , מי משתיה� דיבר נכונה, בי� כל שתי מחלקות ולהודיע� הדר" הנכונה
  . אלא תתקיי� הכנסיה על דעת אחת, ואז לא יהיו עוד למחלקות. שלישית כהלכה

, "זו מחלקות שמאי והלל"אלא " זו מחלקות בית שמאי ובית הלל"מיהו תנא דיד� לא תני 
ולא אשכחת סופה להתקיי� ממש אלא במחלקות שמאי והלל , לדוגמאמשו� דמייתי לה 

. ובשאר ההלכות היו שוי�, שה� לא נחלקו אלא בשלשה דברי� לבד, כדפירשתי לעיל, עצמ�
שלא " )ד"א מ"עדיות פ(ובשלשה שנחלקו נתקיימה הכנסיה ושתי הכתות על דר" אחד כדאמרינ� 

וכשהושוו ג� בשלשת דברי� הללו . ישיתוקבלו דעת של, "עמדו אבות העול� על דבריה�
ה "ש וב"מה שאי� כ� מחלקות ב. והרי סופה להתקיי� ממש, שוב לא היה ביניה� שו� מחלוקת

מכל מקו� עמדו כמה מחלוקת , ה"שיצתה בת קול ואמרה שהלכה כב .)עיי� יבמות יד(פ "שאע
נאי� שבמשנתנו וה� מחלקות כל הת. על מעמד� שנמשכו ממחלקות� של תלמידי שמאי והלל

ועדיי� , שבמקצת� לא אפסיקא בתלמוד הלכתא כמא�, ואחריה� מחלקות האמוראי�
ג שאנו מאמיני� כי סופה להתקיי� לכשיבוא "משו� הכי אע. המחלוקת במקומה עומדת

לא פסיקא ליה לתנא לקובעו במשנתו ולעשות ממנו דוגמא , ל להשוות המחלוקת"אליהו ז
  .כ" נראה בעיני, וראיה

בי� שהאחת , כבר פירשתי בי� ששתי הכתות אינ� מכוונות לשמי�. "שאינה לשם שמיםו"
פ שהכת החולקת לש� שמי� "שאע. אי� סופה להתקיי�, והשניה שלא לש� שמי�, לשמי�

כי תגדל מריבת� ולא יקבלו האמת בשו� פני� , הכת הרעה לא תתחבר עוד עמה�, טובה] היא[
, שהיתה מחלוקת� שלא לש� שמי�, תי דוגמא מקרח ועדתווהיינו דמיי. עד שיאבדו מ� האר�

. ונתפרדו משאר הכנסיה בגבה לב ובהשחת הדעת ועשו לכבוד עצמ� בשביל כהונה ונשיאות
אלא , שלא התחברו לבסו� ע� שאר הכנסיה להיות לאחדי�, ולכ� לא היתה סופה להתקיי�

זו מחלוקת קרח "לא תני ומשו� הכי . עמדו על דעת� ובמחלוקת� עד שירדו חיי� שאולה
שאילו רצה להודיע ששתי כתות חולקות והאחת לש� . דבהא לא קא מיירי, "ועדתו ע� משה

שפיר הוי ליה , שמי� והשניה שלא לש� שמי� שתתקיי� אותה הכת שהיא לש� שמי�
שראינו שנתקיי� דעת משה וסייעתו שהיה לש� , למתני זו מחלוקת קרח ועדתו ע� משה

אבל לא אצטר" . יעתו שחלקו שלא לש� שמי� לא נתקיי� שנעקרו מ� העול�וקרח וס, שמי�
ועיקר משנתנו להודיע ', ושומר צדיקי� ה, דפשיטא היא שרשעי� יאבדו, למתני הא

שהחולקי� שלא לש� שמי� לא ישובו ולא ישלימו ע� הכנסיה באחת משלש הדרכי� 
הרי ה� בוזי אמת ולא תתקיי�  .לפי שכל כוונת� לכבוד עצמ� ובהפקרא ניחא להו, שאמרנו

ולהכי מייתי דוגמא מקרח ועדתו שא� היו מכווני� לש� שמי� היה . עוד הכנסיה כבתחלה
במדבר (שה� אמרו , שכול� נמצאו במחלוקת זה, י שלשה דרכי� הללו"לה� לשוב ממחלקות� ע

והיו , "'?ומדוע תתנשאו על קהל ה' רב לכ� כי כל העדה כול� קדושי� ובתוכ� ה" )ג, טז
. חולקי� על נשיאותו של משה ועל כהונתו של אהר� ועל נשיאותו של אליצפ� ב� עוזיאל

כמו שתראה , אלא מפי השמועה שכ� קבל מפי הגבורה, ומשה לא עשה כ� מלבו חלילה
בזאת תדעו� " )כט, במדבר טז(', וגו" 'וא� בריאה יברא ה" )ל, במדבר טז(מתשובתו של משה שאמר 

הרי שעמדו על דעת� במקו� ". עשות את כל המעשי� האלה כי לא מלבישלחני ל' כי ה
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לא כמו שעשו אבות העול� שלא עמדו על דבריה� במקו� עדות של שני גרדיי� מפי , שמועה
כי ידעו כל ישראל כי נאמ� , וכל שכ� קרח ועדתו שהיה ראוי לה� לעשות כ�. שמעיה ואבטליו�
ושסבל הדיבור מה שלא , ושעלה על ההר, � משהע' שראו בסיני שדבר ה', משה לנביא לה

וכדפירשתי בריש , "משה ידבר" )יט, שמות יט(ושמעו הקול שאמר , יכלו לסבול ששי� רבוא
ואי� ל" , כ חלקו על נבואתו ועל שמועותיו"ואעפ". משה קבל תורה מסיני"המסכתא גבי 

  . אפיקורסות גדולה מזאת

  רעת המחלוקת

וכל שכ� בשאר מחלוקת שלא לש� , יא שלא לש� שמי�ראה כמה גורמת המחלוקת שה
והחולקי� לא ראו בעיניה� , ה"משה רבינו ע] אד� כמו[בכת הטובה ] כאשר אי�[ )שאי�(שמי� 

שלא תהיה סופה , ולא שמעו באזניה� שהחולקי� עמה� ה� מקבלי השמועות מפי הגבורה
, מייתי קרח ועדתו לדוגמאולהכי . להתקיי� ג� א� הכת שכנגד� יחלקו עליה� מפי השמועה

זהו הדר" . דאתי מיניה כל מחלוקת שאינה לש� שמי� שאי� סופה להתקיי� בקל וחומר
ושבדי� נת� , להוכיח יושר מעשיו, ה ד� עמה� בבינה ובדעת"וכ� היה משה רבינו ע. הראשונה

שת� ג� ובק' המעט מכ� כי הבדיל אלהי ישראל וגו" )ט, במדבר טז(כמו שכתוב , לאהר� הכהונה
ותנו בה� אש ושימו עליה� . קחו לכ� מחתות קרח וכל עדתו" )ז(ו, טז(ג� אמר לה� " ?כהונה

כמה ברורי� ". הוא הקדוש רב לכ� בני לוי' מחר והיה האיש אשר יבחר ה' קטורת לפני ה
אנו אי� ! ?וכל אחד מבקש כהונה גדולה, אמר לה� את� חמשי� ומאתי� איש, דברי� אלו

ואי" תעלה על דעתכ� שיכהנו חמשי� ומאתי� , ד ומקדש אחד וכה� אחדלנו אלא אל אח
ובמה תדעו כי בו בחר . ה"הלא הקב? מי יבחר בו, אחד ממנו יהיה כה�] רק[וא� תאמרו ? איש

במנחתו ' והאיש אשר יבחר ה, אי� לנו מופת אחר אלא שתקריבו כולכ� קטורת לפניו'? ה
הנה שאר המקריבי� לא לרצו� תהיה , כה� אחדוכיו� שאי אפשר להיות אלא . הוא הקדוש

וכבר ראית� מה שקרה לנדב ואביהוא על הדבר הזה שנשרפו על . כי הקריבו אש זרה, מנחת�
, ועוד כמה דברי� אחרי� אמר לה�? ואי" תכניסו עצמכ� בסכנה גדולה כזו. הקריב� אש זרה

שאמר לה� גבולות חלק , "'ודע הבקר וי"בפסוק  )ז, ח"ר י"במדרש במד(ל "כמו שדרשו קדמונינו ז
בראשית (כש� שנאמר , כ� תוכלו לבטל את זו? יכולי� את� להפו" בקר לערב, ה בעולמו"הקב

כ� נאמר , "ויהי ערב ויהי בקר יו� אחד" )ה, א(וכתיב , "ויבדל אלהי� בי� האור ובי� החש"" )ד, א
וכמה חכמה ותבונה יש ]. ל המדרש"עכ" [ויבדל אהר� להקדישו קדש קדשי�" )יג, א כג"דהי(

וחילקה לכל , כי החכמה העליונה שאי� לה ק� ותכלה שהבדילה בי� כל מעשה, במאמר זה
איזו ראויה למלכות ואיזו , כ בי� נפשות בני אד�"היא הבדילה ג, דבר מדה ומשקל וקצב

� וכמו שאי אפשר לשו". ג� נעול"והוא עני� עמוק ויקר דיברנו עליו בספר , ראויה לכהונה
נוצר לחלוק על סוד החכמה העליונה שעשתה כל המעשי� מראש ועד אחרית במעשה 

ואי� ספק כי עוד דברי� רבי� . כ� אי אפשר לחלוק על מה שהבדילה בסוד הנפשות, בראשית
מי לנו גדול ממשה רבינו עליו השלו� . של שכל בינה ודעת שדיבר משה באזני קרח ועדתו

". שערי בינה נבראו בעול� וכול� נמסרו למשה חו� מאחד חמשי�"  :)ה כא"ר(שעליו אמרו 
אלא שלא , מלבד שלא קבלו דבריו ולא חזרו מדעת�] יש להאשי� את עדת קרח[ויותר מכל 

וישלח משה לקרוא לדת� ולאביר� בני אליאב ויאמרו לא " )יב, במדבר טז(שנאמר , בקשו לשמוע
וכההיא , גדולה] רשעות[ )רשעה(וזהו . עולא רצו לשמו, בקש לדבר על לב� ולהוכיח�, "נעלה
כי ', וגו" ויחר למשה מאד" )טו, במדבר טז(ולכ� נאמר אחריו ". אינו הול" ואינו עושה רשע"דתנ� 

, )ד"א מ"עדיות פ(לא כמו שעשו אבות העול� . ראה שאי� תקוה שישובו ושתתקיי� הכנסיה
דבריה� בעיניה� חזרו  וכשישרו, שהכת האחת הקשיבו אזנ� לשמוע טענות הכת השניה

כי יודעי� כל ישראל שאי� , וכל שכ� קרח ועדתו שהיה ראוי לה� לעשות כ�. להורות כמות�
. ראה כמה גורמת המחלוקת שהיא שלא לש� שמי�. ה"גדול בתבונה ובדעת ממשה רבינו ע

אד� [בי� אנשי הכת הטובה ] כאשר אי�[ )שאי�(וכל שכ� בשאר המחלוקת שלא לש� שמי� 
שלא , והכת החולקת לא יבטחו על שכל� ובינת� שה� הדיוטי� בעיניה�, ה"משה ע ]כמו

ולהכי שפיר מייתי . תהיה סופה להתקיי� ג� א� הכת שכנגד� יוכיחו דעת� בהשכל ובבינה
זהו , דמיניה אתיא כל מחלוקת שאינה לש� שמי� שאי� סופה להתקיי�, דוגמא מקרח ועדתו
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וכאילו יצתה בת קול מ� השמי� , ה"מסכימי� ע� משה ע וכ� ראו שמ� השמי�. הדר" השניה
ויקהל עליה� קרח את כל העדה אל פתח אהל מועד וירא " )יט, טז(שנאמר , שהלכה כמותו

ומשה ואהר� נכנסי� אל אהל , הרי שראו שהשכינה נגלה לעיניה�". אל כל העדה' כבוד ה
. אל משה ואל אהר� לאמר' ה וידבר" )כא( כ, טז(כדכתיב בתריה , מועד ומשה שומע הדיבור

ראה כמה גורמת . כ לא חזרו מדעת�"ואעפ, ואי� הסכמה למעלה מזאת. 'וגו" הבדלו מתו"
וכל שכ� בשאר המחלוקת שאי� גלוי שכינה לעיני כל , מחלוקת שהיא שלא לש� שמי�

ולא כ� עשו החולקי� . שלא תשוב המחלקות שהיא שלא לש� שמי� אל דעת הכנסיה, ישראל
ושפיר אתיא כל שאר המחלוקת , ה"מי� שסמכו על בת קול והסכימו כול� שהלכה כבלש� ש

ולא פירשו , הכי� מסתברא פירושא דמתניתי�. ו ממחלוקת קרח ועדתו"שאינ� לש� שמי� בק
  .ב"לחיי העוה] לברכה[זכר כול� , כ� מפרשי המסכתא
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   משנה יח
ים ה ֶאת ָהַרּבִ ל ַהְמַזּכֶ א ַעל ָידוֹ , ּכָ ים. ֵאין ֵחְטא ּבָ ֲחִטיא ֶאת ָהַרּבִ ֵאין , ְוָכל ַהּמַ

ׂשּוָבה ָידֹו ַלֲעׂשֹות ּתְ יִקין ּבְ ים. ַמְסּפִ ה ֶאת ָהַרּבִ ה ָזָכה ְוִזּכָ לּוי , מׂשֶ ים ּתָ ְזכּות ָהַרּבִ
ֱאַמר , ּבוֹ  ּנֶ ה ּוִמשְׂ ' ִצְדַקת ה, )דברים לג(ׂשֶ ָרֵאלָעׂשָ ָטיו ִעם ִיׂשְ ָיָרְבָעם ָחָטא . ּפָ

ים לּוי ּבוֹ , ְוֶהֱחִטיא ֶאת ָהַרּבִ ים ּתָ ֱאַמר , ֵחְטא ָהַרּבִ ּנֶ ַעל ַחּטאות , )מלכים א טו(ׂשֶ
ן ְנָבט(ָיָרְבָעם  ָרֵאל )ּבֶ ר ֶהֱחִטיא ֶאת ִיׂשְ ר ָחָטא ַוֲאׂשֶ   : ֲאׂשֶ

אי� חטא בא על . ר" החיי�ומביא� לד' שמלמד� תורה ויראת ה. "כל המזכה את הרבים"
כמו שהוא זיכה רבי� והיה סבה שנמנעו מעבור , מדה כנגד מדה, מונעי� אותו שלא יחטא, ידו

 )ש שינוי�"עיי: סוכה נב(וכדאמרינ� . כ� יסייעוהו מ� השמי� שלא יחטא, על התורה ושעשו מצות
(לב, תהלי� לז(אמר ה עוזרו היה ממיתו שנ"ואלמלא הקב, יצרו של אד� מתגבר עליו בכל יו�"

והמזכה את  הרבי� מסייעי� ]. ל"עכ" [לא יעזבנו בידו' ה. צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו )לג
  ]. כלל[בא על ידו  )כלל(אותו הרבה שאי� חטא 

". זכות הרבי� תלויה בו"ובסיפא תני , "אי� חטא בא על ידו"ויש לדקדק במשנתנו דרישא תני 
חטא "וסיפא תני , "אי� מספיקי� בידו לעשות תשובה"רישא וכ� גבי מחטיא את הרבי� תני 

והמחטיא את , המזכה את הרבי� זכות הרבי� תלוי בו"ואמאי לא תני רישא ". הרבי� תלוי בו
ולא נזכר בו שאי� , "עשה' צדקת ה"ותו מאי ראיה מייתי מ? "הרבי� חטא הרבי� תלוי בו

". אי� מספיקי� בידו לעשות תשובה"ש ובמקרא הנאמר אצל ירבע� לא נזכר? חטא בא על ידו
" כל הזוכה ומזכה את הרבי�"ולא תני , "כל המזכה את הרבי�"ויראה לי משו� דתני רישא 

דמיירי שהוא מזכה , פירושא דמתניתי� הכי הוא". משה זכה וזיכה את הרבי�"כדתני לקמ� 
ה לעצמו לקיי� כי לא זכ, ונאה דורש אבל אינו נאה מקיי�, את הרבי� בתורתו ובמוסריו

פ שלא זכה בצדקותיו "אע. זכותו עומדת לו שאי� חטא בא על ידו, המצות שזיכה בה� הרבי�
וטעמא דמלתא . עוזרי� אותו בדר" חסד שלא יעבור עבירות ביצרו הרע, שיעזרוהו מ� השמי�

 שא� היה חוטא ודאי". שלא יהיו תלמידיו בג� עד� והוא בגיהנ�" )ש"עיי. פז(אמרינ� ביומא 
� בפירוש המשניות "כדמפרש הרמב, פ שזיכה את הרבי�"אע, שהיו נפרעי� ממנו בגיהנ�

ה לוקח המצות שחד על העבירות אלא נפרעי� על "שאי� הקב, ולא יקח שחד" )ד, אבות(
המדה גורמת שאי� חטא בא על , וכדי שלא יבוא לידי כ"". העבירות ומשלמי� שכר על המצות

אי� חטא "ואי בזוכה ומזכה מאי ". אי� חטא בא על ידו"יינו דקתני וה. ידו ואינו נדו� בגיהנ�
כ מונעי� אותו "ואעפ, אלא כדפרישית שהוא לא זכה. והוא עצמו צדיק גמור? "בא על ידו

שעשיית , אבל לעשות מצות אי� מסייעי� ואי� מכריחי�, ודוקא שאי� חטא בא על ידו. מחטוא
מר א� כ� עדיי� יהיו תלמידיו מקבלי� שכר בג� ושמא תא. המצוות תלויה בבחירתו של אד�

זכות הרבי� "הא לא קשיא דעלה תני בסיפא ? והוא לא יקבל שכר, עד� על שקיימו מצות
לפי שזכות� תלויה , פ שהוא לא עשה מקבל שכר עמה�"ואע, וכדמייתי לה מקראי" תלויה בו

  .ש בגיהנ�ועיקר מתניתי� לאשמועינ� שאי� חטא בא על ידו כדי שלא יענ. בו

אי� צרי" לומר שאי� עוזרי� לו מ� . שמסית� לדבר עבירה. "וכל המחטיא את הרבים"
אלא שא� בא , לפי שהוא הביא אחרי� לחטוא, השמי� שלא יחטא כמו שעוזרי� לאחרי�

דוקא כשלא ] זה[? תניא בא לטהר מסייעי� אותו] הרי[ו, לטהר ולשוב בתשובה על עונותיו
ואמרינ� , פ שמתאמ� מעצמו בתשובה שלמה"מחטיא את הרבי� אעאבל , החטיא את הרבי�

, ואילו היו מניחי� אותו היו עונותיו מתכפרי�, "גדולה תשובה שמגעת עד כסא כבוד" .)יומא פו(
ולאו למימרא שמטמאי� ". אי� מספיקי� בידו לעשות תשובה"האי כיו� שהחטיא את הרבי� 

, אלא אי� מספיקי� לו הזמ�. שהבא לטהר יטמאוהוחלילה לומר כ� , ומחטיאי� אותו בעל כרחו
כדי שלא יהיו תלמידיו בגיהנ� והוא בג� , שמת ונכרת מ� העול� קוד� שישוב בתשובה שלמה

ונמצאו תלמידיו נענשי� על חטאי� , ג שלפעמי� מחטיא את הרבי� והוא לא חטא"ואע. עד�
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ונענש על כל , "רבי� תלוי בוחטא ה"הא לא קשיא דעלה תני בסיפא . שהוא אינו נענש עליה�
נמצא אתה למד שהמזכה את . פ שהוא לא חטא באחת מאלה"החטאי� שעשו תלמידיו אע

שהרי אי� חטא בא על ידו , בי� שזכה לעצמו בי� שלא זכה עמה�, ב"הרבי� תמיד יורש עוה
, והמחטיא את הרבי� יורש גיהנ� בי� שחטא ג� הוא בי� שלא חטא. וזכות הרבי� תלוי בו

" כל המזכה"ומשו� הכי תני סתמא . הרי חטא הרבי� תלוי בו ואי אפשר לו שישוב בתשובהש
  ".כל החוטא ומחטיא"ו" כל הזוכה ומזכה"ולא תני , "כל המחטיא"ו

דהאי סברא , לא בעי לאתויי ראיה שאי� חטא בא על ידו. "משה זכה וזיכה את הרבים"
פ שהוא לא זכה ע� "אלא אע. והוא בגיהנ� הוא וכדאמרינ� בגמרא שלא יהיו תלמידיו בג� עד�

וזכות הרבי� העושי� , ונחשב לו כאלו עשה, מכל מקו� נוחל עמה� בטובה, האחרי� שזיכה
כלומר גבי משה ליכא למימר אי� , ומשו� הכי משה זכה וזיכה את הרבי�. על פיו תלוי בו

וזכה , י מעשהכיו� שהוא אב לחסידי� ולבעל, חטא בא על ידו משו� שזיכה את הרבי�
שלימד תורה לכל ישראל והדריכ� , אלא לפי שזיכה את הרבי� בתורתו ובמוסריו. לנפשו

כל הזכויות שזוכי� לה� בעלי מצות ומעשי� טובי� , על כ� זכות הרבי� תלוי בו, בדר" חיי�
י תורתו ומוסריו שלימד� "לפי שהוא גר� לה� ע, יש לו חלק בזכויותיה� ותלויי� בו, דור דור

שהוא המלמד תורה וחכמה לרבי� , נקט לה לדוגמא" מזכה את הרבי�"ולפרושי . פ"כתב ובעב
  .ומביא� לדר" החיי�

מהאי קרא מפיק . "'עשה ומשפטיו עם ישראל' צדקת ה' )כא, דברים לג(שנאמר "
מעיד פסוק זה שכל המצות שעשו ישראל כאלו עשא� "י ש"ומפרש רש, שזכות הרבי� תלוי בו

ואי משו� ? ולא ידענא היא" רמיז בקרא, ]ל"עכ" [הוא עמה� אלמא זכות הרבי� תלויה בו
זכה וזיכה את "וכדקאמר , אי� הכי נמי שעשא� הוא עמה�, "ומשפטיו ע� ישראל"דכתיב 
ואני למדתי פירוש הראיה מספרי ? פ שאינו עושה יחשב לו כעושה"ומנא ל� שאע, "הרבי�

וכי מה צדקה ', עשה' צדקת ה" )כא, דברי� לג(והכי תניא הת� , )ה"פסקא שנ(פרשת וזאת הברכה 
ושליו , והמ� יורד לה�, באר עולה לה�, שנה שהיו ישראל במדבר' והלא כל מ? עשה בישראל

והפירוש ברור ]. ל"עכ" [כי יהיה ב" אביו�"אלא שנאמר , קיפות אות�וענני כבוד מ, מצוי לה�
, לפרנס רעבי� ולרוות צמאי� ולהלביש ערומי�, ממש" צדקה"' ל תרגמו צדקת ה"שחכמינו ז

וכדפירשתי , ש� כולל לכל מעשה צדק] הוא" [צדקה"פ ש"אע. בפרט" צדקה"שה� נקראי� 
? דהכא שקיי� המצות מאי רבותיה" צדקה" אי". מרבה צדקה מרבה שלו�"בבבא  )ב, אבות(

שנוטל , וללמדנו שזכות הרבי� תלוי בו, אלא צדקה לעניי� היא! פשיטא שהיה מקיי� התורה
', שנה שהיו ישראל במדבר וכו' והיינו דקאמר והלא כל מ. פ שהוא לא זכה"חלק עמה� אע

שכל , מצוה זו דבמדבר לא היה אפשר לקיי�, ממש" צדקה"כלומר אי אפשר לומר שקיי� 
דברי� (וכדכתיב , ישראל היה לה� לח� לאכול ומי� לשתות ובגד ללבוש ולא היו חסרי� דבר

אלא על כרח" שנחשב לו כאילו עשה לפי שכתב ". לא חסרת דבר' זה ארבעי� שנה וגו" )ז, ב
" לא תאמ� את לבב' כי יהיה ב" אביו� מאחד מאחי" באחד שערי" וגו" )ח(ז, דברי� טו(בתורתו 

והרי . 'וגו" כי פתוח תפתח את יד" לו והעבט תעביטנו' ולא תקפו� את יד" מאחי" האביו� וגו
וכל המקיי� לדור דור מצות , זיכה את הרבי� שלימד� תורה ומעשה המצות מוסר ותוכחה

והוא הדי� לכל המצות שלימד ". עשה' צדקת ה"ועלה קאמר , הצדקה זכותו תלוי במשה
, נחשב כאילו עשא�, שהוא לא עשא� כגו� כל המצות התלויות באר�פ "אע, לישראל לדורות

ומשפטי� היינו התורה , "ומשפטיו ע� ישראל"ועלה קאמר , לפי שזכות העושי� תלויה בו
ומשו� הכי . שלימד� לישראל והרי כאלו עשא� כמו צדקה דרישא דקרא, "ע� ישראל"ו. כולה

הייתי אומר , "ומשפטיו עשה ע� ישראל' צדקת ה"דאי הוי כתיב , הפסיק הכתוב ביניה�
, "עשה' צדקת ה"השתא דכתיב . ולא שנחשב לו כאילו עשא�, שמחבבו לפי שלימד� התורה

ומקבל , על כרח" למדת שזכות הרבי� תלוי בו, ואי אפשר לומר שהוא עשה צדקה כדפירשתי
ותניא , "אשי ע�ויתא ר" )כא, דברי� לג(והיינו דכתיב בראש הכתוב . שכר ע� כל עושה ועושה

בראש , מלמד שיהא משה עתיד ליכנס בראש כל הע�" )ש"עיי, ה"פסקא שנ, ברכה, ספרי(נמי הת� 
וליטול , בראש חבורה של בעלי תלמוד, בראש חבורה של בעלי משנה, חבורה של בעלי מקרא
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לק לכ� אחלק לו ברבי� ואת עצומי� יח" )יב, ישעיה נג(וכ� הוא אומר , ע� כל אחד ואחד שכר
ולפירוש זה שפיר . והיינו זכות הרבי� תלוי בו לפי שהדריכ� במישרי�]. ל המדרש"עכ" [שלל

, כגו� צדקה ומצות התלויות באר�, פ שהוא לא זכה במצות הרבה"מייתי ראיה ממשה שאע
ומינה תלמוד לכל מזכה את הרבי� . מקבל שכר כאלו עשא� ע� תלמידיו שקיימו המצות הללו

שאני ? ומי שאינו מפרש כ� יקשה מה ראיה ממשה. נוחל עמה� בשכר, פ שהוא לא זכה"אע
? דמיניה מיירינ� במתניתי�] הוא עצמו[ומנא ל� למזכה ולא זכה , וזיכה] הוא עצמו[משה דזכה 

אעברה נא ' וגו' בפסוק ואתחנ� אל ה .)סוטה יד(ל במדרש� "ואפשר שעל זה אמרו רבותינו ז
אלא שבקש לקיי� המצות התלויות ? פריה היה צרי"וכי משה לאכול מ, ואראה את האר�

ה לכ� "א ש� ד"וההמש" של פירוש רבינו המחבר כא� נרמז במהרש. ל"כ מאמר חז"ע. [באר�
, "רב ל""ה "והשיב הקב, כלומר שמשה בקש לקיימ� ממש כמו כל ישראל] אחלק לו ברבי�

, שכר ע� כל המקיימי� שג� מה שאינ" מקיי� בעצמ" אתה נוטל. כלומר אי� ל" לבקש על זה
  .כ" נראה בעיני. כלומר שכר הרבי� ל" היא, "רב ל""והיינו , כי זכות הרבי� תלוי ב"

לא מייתי ראיה שאי� מספיקי� בידו לעשות . "ירבעם בן נבט חטא והחטיא את הרבים"
אלא ". שלא יהיה הוא בג� עד� ותלמידיו בגיהנ�"דהאי מסברא אתיא וכדאמרינ� , תשובה
נחשב לו כאילו , פ שהוא לא חטא בכל החטאי� שלימד לאחרי� לעשות"ראיה שאעמייתי 

". ירבע� חטא והחטיא את הרבי�"ועלה קאמר . לפי שחטא הרבי� תלוי בו, עשא� עמה�
דמשמע אילו הספיקו , כלומר גבי ירבע� ליכא למימר שלא הספיקו בידו לעשות תשובה

ומעול� לא עלה על לבו לשוב , גדול מאד והיה חוטא, שהרי ירבע� חטא בנפשו. שהיה שב
פירוש אחר ". אחר הדבר הזה לא שב ירבע� מדרכו הרעה" )לג, א יג"מל(וכדכתיב , בתשובה

אלמא שמעצמו היה , כ לא ש� על לב לשוב בתשובה"שראה מופת שעשה איש האלהי� ג
הא כבר ? "אי� מספיקי� בידו"וא� תאמר ג� א� היה שב לא תועיל לו כיו� ש. עומד במרדו

וירבע� לא התחיל . שמת קוד� זמנו, היינו שאינו גומר תשובתו" אי� מספיקי�"פרישית ש
מקבל , אפילו דברי� שלא חטא בה�? "חטא הרבי� תלוי בו"ומהו שאנו למדי� מירבע� ש. כלל

וכל "ומשו� הכי תני ברישא . לפי שהוא גר� לה� לחטוא, עונש ע� החוטאי� על פיו
שג� א� אינו חוטא בחטאי� שחטאו , "וכל החוטא ומחטיא"ולא תני , "המחטיא את הרבי�

כי מה תועיל , אי� מספיקי� בידו לעשות תשובה לפי שחטא הרבי� תלוי בו, אחרי� על פיו
וכ� אתה אומר . וצרי" לרדת שחת בעבור עונותיה�? ועו� אחרי� עליו וה� לא שבו, תשובתו

והרי זכות , כי א� יחטא צרי" לרדת שחת, ואשאי� מניחי� אותו לחט, במזכה את הרבי�
  .וצרי" להיות כמוה� בג� עד�, הרבי� עליו

ל פירש מדלא "ר עובדיה מברטנורא ז"ה. 'וגו "שנאמר על חטאות ירבעם אשר חטא"
ופירוש זה דחוק דאי . שמע מינה שהכל תלוי בירבע�, "על חטאות ירבע� וישראל"קאמר 

והכתוב רוצה לגנות ירבע� שהיה . יתי אומר שה� שקולי�הי" על חטאות ירבע� וישראל"כתב 
על "ואני אומר דתנא מייתי לה מקרא . שהנבואה הזאת נאמרה על ירבע�, חוטא ומחטיא
(כט, א טו"מל(כדכתיב , ומקרא זה נאמר אצל בעשא שהכה את כל בית ירבע�, "חטאות ירבע�

אשר ' לירבע� עד השמדו כדבר הויהי כמלכו הכה את כל בית ירבע� לא השאיר כל נשמה " )ל
ומקרא ". על חטאות ירבע� אשר חטא ואשר החטיא את ישראל. דיבר ביד עבדו אחיה השלוני

, א יד"מל(שנאמר , זה עצמו נכתב בפרשה שלפניה בנבואת אחיה השלוני שניבא לאשת ירבע�

כתוב ומ� ה". וית� את ישראל בגלל חטאות ירבע� אשר חטא ואשר החטיא את ישראל" )טז
דבאותה הפרשה ניבא על פורעניות ישראל , הראשו� אי� ראיה שחטא הרבי� תלוי במחטיא�

יע� אשר עשו את ' את ישראל כאשר ינוד הקנה במי� וגו' והכה ה" )טו, א יד"מל(כדכתיב 
ועלה קאמר שית� את ישראל לקללה בגלל שחטאו בחטאות ". 'אשריה� מכעיסי� את ה

. ואגב הוכיח לאשתו שירבע� בעלה החטיא את ישראל, אלירבע� שחטא והחטיא את ישר
שהרי מדבר , ועדיי� לא שמענו שקולר תלוי בצוארו שנענש על חטאותיה� כאילו עשא�

ולהכי מייתי ראיה מ� . בפורעניות ישראל שה� יקבלו עונש� לפי שחטאו בעצת ירבע�
ל ביתו ולא השאיר כשהכה בעשא את כ, המקרא המאוחר שנכתב אצל פורעניות ירבע� לבדו
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וטעמא ". על חטאות ירבע� אשר חטא ואשר החטיא את ישראל" )ל, א טו"מל(ואמר , לו נשמה
אלא על חטאות כל , לפי שלא על חטאותיו בלבד נענש? קאמר למה נענש בעונש גדול כזה

והיה נענש אפילו על העבירות שלא עבר , לפיכ" חטא הרבי� היה תלוי בו. ישראל כי החטיא�
ואי� צרי" טע� לסדר משנה ? "ואשר החטיא את ישראל"דא� לא כ� מאי טעמא הזכיר , ה�עלי

  .ככל הני מתניתי� דלעיל, "עבודה וגמילות חסדי�"שהרי נשנית לעני� , זו
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   משנה יט
לוּ  ה ְדָבִרים ַהּלָ לׂשָ ָידֹו ׂשְ ׂש ּבְ ּיֵ ל ִמי ׂשֶ ל ַאְבָרָהם ָאִבינוּ , ּכָ ְלִמיָדיו ׂשֶ לשָׂ . ִמּתַ ה ּוׂשְ

ע, ְדָבִרים ֲאֵחִרים ְלָעם ָהָרׂשָ ל ּבִ ְלִמיָדיו ׂשֶ ְוֶנֶפׂש , ְורּוַח ְנמּוָכה, ַעִין טֹוָבה. ִמּתַ
ָפָלה ל ַאְבָרָהם ָאִבינוּ , ׂשְ ְלִמיָדיו ׂשֶ בֹוָהה, ַעִין ָרָעה. ִמּתַ , ְוֶנֶפׂש ְרָחָבה, ְורּוַח ּגְ

ע ְלָעם ָהָרׂשָ ל ּבִ ְלִמיָדיו ׂשֶ ְלמִ . ִמּתַ ין ּתַ ל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ְלַתְלִמיָדיו ַמה ּבֵ יָדיו ׂשֶ
ע ְלָעם ָהָרׂשָ ל ּבִ ל ַאְבָרָהם ָאִבינוּ . ׂשֶ ְלִמיָדיו ׂשֶ עֹוָלם ַהזֶּה ְונֹוֲחִלין , ּתַ אֹוְכִלין ּבָ

א עֹוָלם ַהּבָ ּנֱֶאַמר , ּבָ א, ְלַהְנִחיל אֲהַבי ֵישׂ , )משלי ח(ׂשֶ ֲאָבל . ְואְצרֵתיֶהם ֲאַמּלֵ
ל ְלִמיָדיו ׂשֶ ַחת ּתַ ם ְויֹוְרִדין ִלְבֵאר ׂשַ יִהּנָ ין ּגֵ ע יֹוְרׂשִ ְלָעם ָהָרׂשָ ֱאַמר , ּבִ ּנֶ תהלים (ׂשֶ

ַחת, )נה ה ֱאלִהים ּתֹוִריֵדם ִלְבֵאר ׂשַ י ָדִמים ּוִמְרָמה לא ֶיֱחצּו ְיֵמיֶהם, ְוַאּתָ , ַאְנׂשֵ
ךְ    : ַוֲאִני ֶאְבַטח ּבָ

, "ארבע מדות"הכא לא תני מדות כדלעיל גבי . "כל מי שיש בו שלשה דברים הללו"
שה� דברי� שלמי� , "דברי�"ולהכי קרי להו , משו� דהני דחשיב הכא כוללי� כל מדות הנפש

ש� ". חביב האד� שנברא בצל�"ג בבבא "ולפרש משנתנו נזכיר מה שכבר בארנו בפ. וכוללי�
ל� כלולות בשלשה ושהכחות כו, אמרנו כי נפש האד� כוללת כחות כל מעשה בראשית

כמו כח החכמה , המי� האחד הכחות היקרות שאי� כדוגמת� בנפשות שאר בעלי חיי�. מיני�
כמו כח האהבה כח השנאה כח הגאוה , המי� השני כחות המדות. כח הבינה כח השכל וכיוצא

כמו התאות , המי� השלישי כחות הפועלות בגו�. כח הענוה כח הנקמה כח המחילה וכיוצא
וה� הרגשות , וכ� היפוכיה�. והשינה וחמדת המשגל וכלל חמדת התענוגי�, לשתותלאכול ו

  . המצוקות כשיחסרו אלה הדברי� ההכרחיי� והמותריי�

" עי� טובה. "וה� ה� שלשה הדברי� שמנה, ועל שלשה המיני� הללו סובבי� דברי משנתנו
. כנגד הכחות הגופניות" נפש שפלה"ו, נגד כחות המדות" רוח נמוכה", כנגד הכחות השכליות

בבבא  )ד, אבות(וביאור הדברי� נשע� על דברינו ". עי� רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה"ולעומת� 
ואמרנו ". נפש רוח נשמה חיה יחידה"שרמזנו על שמות נפש האד� , "מאד מאד הוי שפל רוח"

מעשה  נופל בעבור שנטועי� בה כחות כל" נפש"ושתואר . שכל אחד כולל צורת האד� כולו
, ואילו היה חסר אחד מה�. שבאמצעות� יוכל לפעול כל פעולת אד� תחת השמש, בראשית

ואמרנו כי הכחות שוקטי� נחי� . לא היה אפשר לו לעשות הפעולה המסתעפת מ� הכח ההוא
  ]. שאינ� קיימי�[ )שאינימו(וכל זמ� שלא הצטיירו בלב ידמה לו , בנפש האד�

  פעולתה ותפקידה, רוחו של האד�

כי זה הכח הוא המרחיב והמרויח אות� ומגביה , ג� הוא כולל הכחות כול�" רוח"ואול� תאר 
נופל על הכחות עצמ� " נפש"ולפי שתאר . והוא בעל המחשבות המצייר כול�, אות� אל הלב

ורבי� מ� הכחות הפועלות בגו� מתעוררי� ופועלי� מאליה� בלי עזרת , הנטועי� בצל� האד�
לכ� ייחסו , וכ� הז� והמעכל והדוחה וכיוצא, ו� והצמאו� והשינה והמשגלכמו הרעב, "רוח"ה

והנפש " )ויקרא ז יח(, "והנפש אשר תאכל" )כ, ויקרא ז(כמו , "נפש"המקראות כל אלו העניני� ל
וככה כל . אי� ג� אחת הסמוכה לאחד משאר התוארי�, וכ� כל לשו� אכילה". האוכלת ממנו

 )כ, יחזקאל יח(, "נפש כי תחטא בשגגה" )א, ויקרא ד(כמו , שהחטאי� מיוחסי� מטע� זה לנפ
לפי שכל שלשי� ושש כריתות האמורות בתורה ה� פעולת , "הנפש החוטאת היא תמות"
, וכ� הביאות האסורות מיוחסות לנפש". רוח"המתעוררי� מאליה� בלי עזרת ה" נפש"ה

ש והמשקר בממו� ונשבע על שקר וכ� המכח". ונכרתו הנפשות העושות" )כט, ויקרא יח(וכאמרו 
. לפי שהיא בטבעה חומדת לקניני� ולתענוגי�, )כא, ויקרא ה(" נפש"וכיוצא כל אלו מתיחסי� ל

וכ� הענוי מ� הצו� והמצוקה מ� החלאי� ומעוני ומהליכת דרכי� ומעבודה קשה כול� 
 )כט, ויקרא כג(, "ו� נפשדאב" )סה, דברי� כח(, "עניתי בצו� נפשי" )יג, תהלי� לה(כמו , סמוכי� לנפש
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והדברי� רחבי� לא אוכל ". דבקה לעפר נפשי" )כה, תהלי� קיט(, "הנפש אשר לא תעונה"
ואי� כ� כחות המדות כי . וזה כל אד�, והנה כול� ייטיבו או ירעו לנפש בהכרח. לפרש� פה

ה כי אפשר שיחי. וכ� לא יתענג בה�, ולא יציקו לבעל הנפש, אפשר שישקטו תמיד בנפש
, וכ� יחיה מבלי שיקנא בזולתו. ומבלי שיצטער על זה, האד� מבלי שיתאוה למשול על זולתו

שהמדות הללו אינ� הכרחיות . ומבלי שיכעס על כל דבר ודבר, ומבלי שירדו� אחר הכבוד
והעדר , כמו המאכל והמשתה והשינה והמשגל והמנוחה, להעמיד האד� בחיי� ובבריאות

ונקל מאד שיצטיירו בו המדות שזכרנו , שיצר לב האד� רע אלא. המכאובות והמצוקות
ולפי שבטבע מצייר אות� . כי רוח האד� ממהר להעלות� ממקומ� ולצייר� בלב, ודומיה�

. לכ� כשיתחזקו בלב יציקו את האד� יותר מ� המצוקות הנפשיות שזכרנו תחלה, בדר" רע
והנה הכל תלוי ". ד� מ� העול�הקנאה והתאוה והכבוד מוציאי� את הא" )ד, אבות(וכדתנ� 

זולתי בארח , עד שלא יגבה כטבעו למהר לעלות על הלב, כי המושל על רוחו ומשפילו, ברוח
לפי שמשתמש בכל כחותיו , ג� ינחל שתי העולמי�. הוא יינצל ממצוקת הכחות האלה, חכמה

ומי שאי� ". חמאד מאד הוי שפל רו"לויטס איש יבנה ' במשנת ר )ד, אבות(וכדפרישית , בחכמה
  . מעצור לרוחו יפול בשוחה אשר יכרו לו

וג� , וזאת שנית שאפילו המצוקות הנפשיות ותאוותיה יציקו לאחד יותר ממה שיציקו לזולתו
א� , כי הרעב והצמא או החולה ואיש המצוק אפשר שיסבול עניו בלב שקט, "רוח"זה תלוי ב

וכ� יש ". ?ורוח נכאה מי ישאנה, מחלהו רוח איש יכלכל" )יד, משלי יח(וכאמרו . רוחו טובה
, ויש שמסתפק בהכרחי. י מחשבות הרוח שמרויח הכחות"וזה ע, שמרגיל נפשו אל התאוות

ובכלל זה כל מיני ". ובט� רשעי� תחסר, צדיק אוכל לשובע נפשו" )כה, משלי יג(כדר" 
יש ] ז"עי[ו] במה שיש לו[יש מסתפק . ה� באוכל ה� במשגל ה� בחמדת הקנייני�, הסתפקות

ולכ� על כל זה ". השמח בחלקו? איזהו עשיר"בבבא  )ד, אבות(וכדפירשתי , תאותו בידו לעול�
בכל מקו� שנזכר דבר שהיה אפשר לו לאד� . בכל המקרא" רוח"וכיוצא בזה נופל לשו� 

יסמכו אליו לשו� , ולא הגיע לידי עבירה אלא על ידי מעלות רוחו וברצונו, בטבעו שלא יעשנו
להורות כי ברוח� עוררו חמדת הזימה , "כי רוח זנוני� בקרב�" )ד, הושע ה(כמו ". רוח"

  . ולא ישקטו מרדו� אחריה, שבנפש�

כי כל השכלה וכל הבנה , ודע כי השכל והבינה ושאר הכחות היקרות ה� טובי� בעצמות�
בתנאי כשאינ� פועלי� לעזרת המדות אלא מעצמ� , יהיה על איזו דבר שיהיה, באמת טובה

כי . יותר]ב[אז ירעו וישחיתו , י המדות המצטיירי� לרעה"אבל כשה� ניעורי� ע. פ החכמה"וע
אבל . וכ� הנוא� והגנב וחבריה�, מציא תחבולה רעה למלאות חפצוהחומד ישתמש בשכלו לה

בכל המקרא " חכמה בינה דעת ושכל"ולכ� לא נזכרו לשונות של , בעצמות� טובי� תמיד
או , "הבי� לרעה"ש, "השכיל לרעה"ש, לא יאמרו על בעל התחבולות הרעות. בתאר של גנאי

חכמי� " )כב, ירמיה ד(ואל תטעה במקרא . וכיוצא" בעל בינה רעה", "בעל שכל רע", "חכ� רע"
וכבר בארנו היטב עני� זה , "חכמי� רעי� ה�"כי לא אמר ]". ולהיטיב לא ידעו[המה להרע 

ש� הרב פירש שה� אמנ� : אמר המגיה. [)'א חלו� ז"חדר י(" ג� נעול"בבית השני מספרנו 
כ "אבל אעפ. הדרכי� לבחור את הדר" הנכונה מבי� שתי, בקיו� כמעט כל המצוות" חכמי�"

ועושי� זאת רק כדי ללכוד את הבריות ברשת� " חנפי�"כי ה� ". להרע"כוונת� היא 
ג� החכמי� לא השתמשו במשנה ובתלמוד בלשונות של גנאי על התוארי� ]. ובתחבולותיה�

  . כי ה� ידעו יסודות הלשו� והוראת שרשיה, הללו

  היא עצמה איננה רעה, נפש

כי כל . רשע וכסיל] הוא[פ שבעל הנפש "אע" נפש"קודש תאר רע על הוכ� לא יניחו כתבי ה
אלא בעבור שבעליה� , והכחות הנטועות בה ה� כול� לתשמישי החכמה, הנפשות טובות

כי נפש "ולא אמרה , "כי יצר לב האד� רע" )כא, בראשית ח(ולכ� כתוב , משתמשי� בה� לרעה
ואחרי ההצעות האלה הנוסדות על . �וכבר רמזנו על זה בפרקי� הראשוני, "האד� רעה

  .יסודות נאמנות תתבאר פירוש משנתנו
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יהיה מי שיהיה בי� מזרע ישראל בי� משאר בני אד� שיש בו שלש מדות הללו  .'וכו" כל מי"
כלומר נוהג במנהגיו וכאילו הוא , "מתלמידיו של אברה� אבינו"הרי זה , השנויי� לקמ�

מתלמידיו של "קט מתלמידיו של אברה� אבינו ולא תני ולהכי נ. תלמידו וקבל ממנו תורתו
ותלמידיו של , בי� ישראל בי� גוי צדיק, "כל מי שיש בו"משו� דבעי למיתני , ה"ע" משה רבינו

דעדיפי על הנ" תלתא , כ ברית ותורה וכל דקדוקי מצות"ה צריכי� לקבל ג"משה רבינו ע
ה שלימד לכל העול� דעת "ינו עאבל שפיר הוי מתלמידיו של אברה� אב. דחשיב במשנה

, "ואת הנפש אשר עשו בחר�" )ה, בראשית יב(כדכתיב , אלהי� ומדות טובות בדעות ובמעשי�
והיינו חסידי , שכל זה כלול באלו שלשה דברי� ששנה במשנתנו, שהביא� תחת כנפי השכינה

שראל שמלבד שה� וכל שכ� זרע י, )סו� פרק ח, מלכי�' הל, �"רמב(ב "ע שיש לה� חלק לעוה"אוה
ה ומקבלי "ג� ה� תלמידיו של משה רבינו ע, תלמידיו של אברה� אבינו לעני� שלש אלה

  .תורתו

  כ הוא נחשב לרשע"ואעפ, יש מי שמשכיל ומבי� הרבה

לא בלבד שאינו מתלמידיו של , כלומר הפוכי� מאלו השלשה. "ושלשה דברים אחרים"
ונקט בלע� משו� דאשכח� ביה . ע� הרשעאלא הרי הוא כאחד מתלמידי בל, אברה� אבינו

וכדאמרינ� , והיה פקח גדול וקוס� קסמי� והגדול שבכל חכמי האומות, שלשה דברי� הללו
והיה יוע� , לעשות' שבשעת מת� תורה נתקבצו אצל בלע� לשמוע מה יע� ה .)זבחי� קטז(

מעשיו וקא משמע ל� ששורש רשעתו ו. והוא ותלמידיו רשעי� גמורי�, ומלמד לרבי�
המעשה ותיקו� ] הוא[ולמדנו שעיקר הכל . הגרועי� היו שלשה דברי� המגוני� שהיו בו

ויותר מכל , שהרי בלע� הפליא מאד בכל חכמה וחקר ודרש יותר מכל חכמי האומות, הנפש
ולא עמדו לו לעשות צדק משפט ומישרי� . שהיה לבסו� נביא וניבא נבואות גדולות] זה[

רוח אלהי� פקר יותר והשיא עצה שיפקירו מואב בנותיה� לזנות  שהרי אחרי שהיתה עליו
ולכ� א� תראה מי שמפליא . וכל זה לפי שלא עשה ותיק� את נפשו. להחטיא את ישראל

שנאמר עליו , דע שנחשב רשע גמור, ותמצא בו שלשה דברי� הללו, ללמוד להשכיל ולהבי�
והרי הוא . 'וגו" ואתה שנאת מוסר', וגו ולרשע אמר אלהי� מה ל" לספר חקי" )יז(טז, תהלי� נ(

וכ� להיפ" מי שיש בו שלשה דברי� . כאחד מתלמידי בלע� היורשי� גיהנ� ויורדי� לבאר שחת
, כיו� שתיק� נפשו כראוי, פ שאינו משכיל ומבי� הרבה"אע, ה"טובי� שהיו באברה� אבינו ע

  .ב"ז ונוחל לעוה"אוכל בעוה

שהוא על משפט , "אליעזר אומר עי� טובה' ר"בבבא  )ב, אבות(כבר פירשנו ענינו . "עין טובה"
ה� בדבר שבממו� להיטיב ע� עניי� , ושיי" בכל דבר, כשישפוט על פי החכמה, השכל לטובה

ולפי שפעולתו . וה� במדות ששופט שאינו ראוי להתגאות ולקנא ולחמוד וכיוצא, ואביוני�
עי� "ועיקר . הענייני� שה� מחוצה להכי העי� רואה , בדברי� שה� חו� לנפש נמשל לעי�

ולא יהרהר על , שיהיה עינו טובה לשמוע ולקבל, היא על התלמוד והקבלה מחכמי�" טובה
אליעזר ב� הורקנוס ' ועל כ� ר. ולא יטיל דופי וספיקות בדברי� צדיקי� ונעימי�, דבריה�

עי� "והנה . הת� וכדפרישית" בור סוד שאינו מאבד טיפה"שהיה בעל עי� טובה זכה להיות כ
וכבר אמרנו שלא יפול לשו� . כולל המי� הראשו� שה� הכחות היקרות הנטועות בנפש" טובה

משו� הכי תני , וכיוצא" בינה רעה", "שכל רע", ולא יתכ� לומר, של גנאי על הכחות האלה
על דר" משל שהיא בעלת , והנה לפעמי� מדת הנפש חפצה ברעה". עי� רעה"ו" עי� טובה"

ושופט בשכלו כי לא נכו� " עינו טובה"אלא ש. ורוחה ממהר להעביר על לבו רוח נק�, הנקמה
ואלולי כ� ג� . ואינו מהרהר עליה�" עי� טובה"לפי שקבל דרכי החכמה מרבותיו ב, לעשות כ�

ולכ� , וכמו שאמרנו למעלה, בהיותו נעור ממדתו המצטיירת לרעה, שכלו היה שופט עקלקלות
איזוהי דר" " )ב, אבות(וכדקאמרינ� . פ שיצרו מפתהו ינצל בחכמתו"שאע, לעיקר הכ" עי� טובה"

אלמא שהמדה הזאת מספקת להציל את , "אליעזר אומר עי� טובה' ר? טובה שידבק בה האד�
  .האד� מרע

כלומר שמושל ברוחו והרגילו להיות ". גבוה"הפ" מ" נמו""בלשו� חכמי� . "ורוח נמוכה"
וכמו שאמרנו שמטבע רוח האד� נקל שיתלבש . ייר הכחות בלבולא ימהר לעלות ולצ, נמו"
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ובלשו� . כמו הגאוה והכעס והקנאה והחמדה וכיוצא, בכחות הנפשיות ולצייר� בארח רע
". טוב שפל רוח את ענוי�" )יח, משלי טז(, "ואת דכא ושפל רוח" )טו, ישעיה נז(כמו , "שפל"הכתוב 

ותנא דיד� . וכדפרישית הת�" לוטיס איש יבנה מאד מאד הוי שפל רוח' ר" )ד, אבות(ועלה תני 
" נמוכה"נקט גבי רוח , וכדאפרש" ונפש שפלה"משו� דאצטר" למתני , "ורוח שפלה"לא נקט 
  .אפרש בסמו"" נמו""וגבי נפש לשו� " שפל"והא דלא תני גבי רוח לשו� . והיא היא

כמו העניי� והאביוני� , מחי� בדבר מועטנפשו נוטה למדת השפלי� הש. "ונפש שפלה"
, ככה נפשו מסתפקת בחלקה א� רב וא� מעט; שישישו על פת לח�, העטופי� ברעב
וכמו , "מוריש ומעשיר משפיל א� מרומ�' ה" )ז, א ב"שמו(כמו " שפל"ולשו� . כדפירשתי לעיל

סי� אוצרות כי הנישאי� ה� שרי� ושופטי אר� הכונ". ועל כל נשא ושפל" )יב, ישעיה ב(
וכ� . והשפלי� כל מגמת� להחיות את נפש� לח� לאכול ובגד ללבוש. ובתיה� מלאי� כל טוב

אלא מסתפקת במעט לצור" , נפש שפלה דמתניתי� שאינה מבקשת התענוגי� והמותרות
כי בכל הנפשות נטועות , וכבר ידעת שאי� הבדל בי� נפש הנישא לנפש השפל בעצ�. ההכרחי

וכל , טבע הנפש בהיותה במצוקה ובחוסר כל שלא תבקש גדולה לעצמהאלא שמ. כל הכחות
אז תתאוה , ולכ� כשתשיג עזר מעט. ג� איננה מורגלת בתענוגי�, מגמתה להנצל ממצוקתה

אי� "וש� . לד, ר א"פ מדרש קוה"ע(וכאמר� , תשוב ותתאוה עוד, וא� השיגה ג� זאת. להשיג יותר

יי� "ממה שראה בספר , א הביא סגנו� זה במכתבו"א יש מקו� לומר שהגרשמ: ואמר המגיה". אד� יוצא מ� העול�

אלא אפילו הוא עשיר . ובהא לא מיירי משנתנו". אי� אד� מת וחצי תאותו בידו" ")לבנו�
עד שתדמה לנפש השפל , תהיה נפשו שפלה ותסתפק במעט ולא תחפו� בתענוגי�, ונישא

ומשו� . זוכה שתהיה נפשו שפלה בקרבו י תלמודו והשפלת רוחו"שע. וזהו בבחירת האד�
כ תני "ואח, והיינו שמקבל בעי� טובה דברי תורה וחכמה מרבותיו, "עי� טובה"הכי תני תחלה 

י החכמה יוכל להשפיל רוחו שלא יתגאה ולא יקנא ולא יהיה רוד� אחר "שע, "ורוח נמוכה"
, ריאות וכדפירשתי לעילואינ� להעמדת החיי� והב, הכבוד וכיוצא מדות רעות התלויי� ברוח

שאפילו יאכל לח� צר ומי� , "ונפש שפלה"והדר תני . שאפשר שיחיה האד� ויזק� מבלעד�
שלבסו� . ותבז בעיניה כל מחמדי תבל והבלי עול�, לפי שמדתה שפלה, לח� לא תקצר נפשו

עד שמואס בתענוגי� , זוכה להשפיל אפילו דברי� שנפשו מבקשת בטבע בלי עזרת הרוח
אלא , לא ישתמש בה� להנאת גופו, ואפילו יגדל בעושר וישיג הכל, יני� אפילו במותר לוובקני

  . נפשו דומה לנפש השפל שאי� לו מאומה ומורגל במצוקות ובחסרו� כל

ההיא לא ? "נפש קצרה"הוי ליה למתני רישא , "נפש רחבה"ואל יקשה בעיני" כיו� דתני סיפא 
דע שא� תקראנה לנפש צרות . ואני אפרשנו ל", היאדנפש קצרה לאו מעליותא , קשיא מידי

ועניינו שזאת , "קצרה"יתארו כתבי הקדש עני� זה במליצת , ומצוקות ולא תחפו� לסבל�
כי על ידי הקוצר הזה . ואי� זה מעלה לנפש, הנפש קצרה מהכיל את התלאה אשר מצאתה

כי רוח , "שפל רוח מאד מאד הוי"במשנת  )ד, אבות(וכבר פירשנו . תשתבש ותעשה איולת
, משלי יח(וכמאמר שלמה . עד שתסבול תלאותיה בלב שקט, האד� תעזור לנפש במחשבותיה

וחייב כל אד� לעשות " אר" רוח"וזהו שתוארו . וכדפירשתי לעיל" רוח איש יכלכל מחלהו" )יד
ומה יוכל האד� , אלא לפעמי� אי� בכח מחשבות הרוח לעמוד נגד התלאה. כ� כפי כחו

ואז יפול לשו� קוצר ג� על ". ?ורוח נכאה מי ישאנה" )יד, משלי יח(שעל זה נאמר ? עוד לעשות
ולא נענשו ישראל . ויפה בארנוהו ש�, "ולא שמעו אל משה מקצר רוח" )ט, שמות ו(כמו , הרוח

ולא . אלא שהיתה ג� רוח� קצרה, כי בקשו לעמוד על נפש� וחשבו מחשבות טובות, על זה
פ שהגיע קוצר לנפש� מתלאות "שאע, אר� אדו� בסו� ארבעי� שנהכ� אלו שסבבו את 

ולא קצרה , להשקיט מצוקת נפש�' היה נקל לה� לחשוב מחשבות נכונות ביראת ה, הדר"
, ולכ� נענשו בנחשי� השרפי�, אלא שלא עשו כ� ודברו באלהי� ובמשה. רוח� מהושיע

כמו " ותקצר רוח הע�"ולא אמר ". ותקצר נפש הע� בדר"" )ד, במדבר כא(ולהורותנו זה כתוב 
ויוצא מזה שתאר . דברנו על זה יותר" רוח ח�"ובספרנו , ללמדנו כי לא קצרה רוח�, להל�

" ונפש רחבה"ובבבא , מעלה יקרה וכדפרישית" נפש שפלה"אבל , אינו טוב לנפש" נפש קצרה"
  . אפרש עוד
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אבל רבינו משה ב� מיימו� . וה� מיוסדי� על הוראת מליצות כתבי הקדש, כ" נראי� הדברי�
, על ההסתפקות בממו�" עי� טובה"פירשו  ")נחלת אבות"בספר (ל בשיטתו "י אברבנאל ז"ל והר"זצ

 )ב, אבות(וכבר הוכחנו . על הזהירות מ� העריות" נפש שפלה"ו, על הענוה היתרה" רוח נמוכה"ו
" אד מאד הוי שפל רוחמ"ובבבא . שהתואר הזה כולל כל הדברי�" א אומר עי� טובה"ר"בבבא 

ועוד שמדת ההסתפקות כוללת ג� . הוכחנו שג� התואר הזה כולל המדות כול� )ד, אבות(
לכ� נראה עיקר ? ולמה חילק� תנא לשתי�. כי מסתפק באשתו המותרת לו, הזהירות

  .כפירושנו

  מעלותיו של אברה� אבינו

שקבל בעי� טובה כל  ,"עי� טובה. "שהיה של� בשלושת�. "מתלמידיו של אברהם אבינו"
ציוהו . ובכלל זה כל עשרה נסיונות שנתנסה, ה ולא הרהר אחר מדותיו"מה שציוהו הקב

וקבל , לעזוב ארצו ומולדתו ובית אביו וללכת לאר� אחרת לא עבר בה מתמול שלשו�
כלומר לפי שדבר אליו , "'ויל" אבר� כאשר דבר אליו ה" )ד, בראשית יב(לעשותו בשמחה דכתיב 

, "כה יהיה זרע""כשהבטיחו . צדק ומשפט' שכל גזרותיו ית" עי� טובה"כי האמי� ב, ל"ה' ה
ויקח אבר� " )כג, בראשית יז(כשציוהו על מצות מילה כתיב ". 'והאמי� בה" )ו, בראשית טו(כתיב 

כשאמר . ה"כלומר לפי שגזר כ� הקב, "כאשר דבר אתו אלהי�' וימל את בשר ערלת� וגו' וגו
פ שהיה "ואע, מיד השכי� בבקר ועשה כ�, רש את האמה ואת בנה כדבר שרהה שיג"לו הקב

כשציוהו ". וירע הדבר מאד בעיני אברה� על אודות בנו" )יא, בראשית כא(רע בעיניו כדכתיב 
השכי� בבקר למלאת המצוה , ה על עקידת יצחק"כשציוהו הקב. ה קבל בעי� טובה"עליו הקב

" ?ועכשיו אמר קו� העלהו לי לעולה' ביצחק יקרא ל" זרעכי 'אמש אמר לי : "ולא הרהר בלבו
עי� "ל שלמד תורה מש� ועבר וקבל מה� ב"וכ� אמרו רבותינו ז". עי� טובה"אלא עשה ב

עקב אשר שמע אברה� בקולי וישמור משמרתי מצותי " )ה, בראשית כו(ונאמר עליו , "טובה
א ב� "דר )ב, אבות(וכההיא  ,ושמר בלבו כל תלמודו, הרי ששמע וקבל". חקותי ותורותי

  ". בור סוד שאינו מאבד טיפה"הורקנוס 

, קשה לכעוס, מצינו כל מה שעשה היה בשפלות הרוח, ]אצל אברה� אבינו" [רוח נמוכה"
חלה הוא את פני , כשהיה ריב בי� רועיו ורועי לוט. והשפיל מעלתו, נכנע מפני הקט� ממנו

ואחי , ונביא, נשיא אלהי�] היה[והנה אברה� . 'וגו" אל נא תהי מריבה" )ח, בראשית יג(לוט 
ויותר מזה שמחל על כבודו . והקדי� הוא לשאול פני ב� אחיו לבקש ממנו, ומבור" בכל, אביו

 )ט, יג(שכ� כתיב , והוא יל" אל מקו� אחר שאי� ללוט חפ� בו, שלוט יבחר לו המקו� שחפ� בו
ויבחר לו לוט את כל ככר " )יא, יג(ר ונאמ, "א� השמאל ואימינה וא� הימי� ואשמאילה"

כשכעסה שרה עליו לפי שהקלה . הרי שלוט בחר לפי מחשבתו המקו� החשוב ביותר". הירד�
, ואברה� היה נקי כי היא בקשה ממנו שיקחנה, וחשדה שאברה� אש� בדבר, הגר בכבודה

לה הטוב עשי , הנה שפחת" ביד"" )ו, בראשית טז(אדרבא השיב . כ לא כעס על שרה"ואעפ
מיד ר� , כשבאו שלשה אנשי� ולא ידע מי ה�. ואי� רוח נמוכה גדולה מזאת, "בעיני"

והוא . לקראת� והשתחוה לפניה� ובקש מה� בתורת חסד שיסורו אל ביתו ויאכלו שמה
גמליאל ' גבי ר :)קדושי� לב(וכמו שאמרו , כעבד יכבד אדוניו, עצמו עמד עליה� לשמש�

והוא "ה שנאמר עליו "לא גדול הוא מאברה� אבינו ע: שאמרו, �ח ושימש"כשעשה סעודה לת
כששמע פורענות סדו� ועמורה כמה התאמ� עבור� בתפלה ". עומד עליה� תחת הע� ויאכלו

וכ� התפלל על . וכל זה ממדת חסדו וחנינותו ואר" אפו, מעליה�' ובתחנוני� להשיב חמת ה
קבור את שרה במערת המכפלה וכשבקש ל. פ שלקח את שרה אשתו"אבימל" וביתו אע

ראה כמה . 'וגו" גר ותושב אנכי עמכ�" )ד, בראשית כג(ואמר , השפיל עצמו לפני ע� האר�
שמענו אדוני נשיא אלהי� אתה " )ו, כג(גדולה מדת ענותו שנתביישו בני חת לפניו ואמרו לו 

נשיא אלהי� ונוס� על מעלת" ג� , ואתה אדונינו, כלומר אתה מקטי� ערכ" ממנו". בתוכנו
  . וכל זה כוללת רוח נמוכה וכדפירשתי לעיל. אתה

שכשהשיב השביה , מצינו שלא היה חומד הו� ועושר ולא תענוגות בני אד�, נפש שפלה
ג� אמר לו מל" סדו� , שקנה אות� בחרבו ובקשתו, והרכוש מ� המלחמה וכבר זכה בו
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אל ' הרימותי ידי אל ה" )כג(כב, יד(ענה אברה� , "ת� לי הנפש והרכוש קח ל"" )כא, בראשית יד(
א� מחוט ועד שרו" נעל וא� אקח מכל אשר ל" ולא תאמר אני . עליו� קונה שמי� ואר�

וכ� בפירוש , פירש מה שפירש, ל בפירוש התורה"י אברבנאל ז"והר". העשרתי את אבר�
שלא ולא אכתבנו פה , ה"ואצלי עני� נכבד בפירוש תשובת אברה� אבינו ע. למסכתא זאת

' הרי שהיתה נפשו שפלה ומאס בקניני� ובהו� מרוב יראת ה. להארי" בפירוש המשנה
שכר" הרבה ' אל תירא אבר� וגו" )א, בראשית טו(ה בנבואה "וכ� כשאמר לו הקב. שבקרבו

לא שמח בלבו על השמועה הזאת לומר ג� עושר ג� כבוד וסגולת מלכי� ית� לי , "מאד
כי נפשו היתה שפלה בקרבו והסתפק במועט . לא חפ� באלה כי, אלהי� כדר" בעל נפש רחבה

". אלהי� מה תת� לי ואנכי הול" ערירי' ה" )ב, טו(ולכ� השיב . ומאס בכל קניני העול� ומחמדיו
א� ? מה תוכל לתת לאיש כמוני שתחשב בעיני לשכר, כלומר אתה אמרת שכר" הרבה מאד

אינו נחשב , בות וכל תענוגות בני אד�תת� מלא ביתי כס� וזהב וסגולת מלכי� ומדינות ר
שכל . לא מצאתי בכל המתנות שתחת השמש דבר עומד וקיי� זולתי מתת הזרע. בעיני לכלו�

, כל מי שיש לו ב� יגע בתורה["כאילו לא מת ' המניח ב� ממלא מקומו בחכמה וביראת ה
כי ידעתיו " )יט, ת יחבראשי(כדכתיב , והוא דבר קיי� ומזכה לנפשו, ]ד, ר מט"ב, "כאילו לא מת

וכ� אמר ". לעשות צדקה ומשפט' למע� אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דר" ה
נחלה "כלומר מתנת הבני� ". בני� שכר פרי הבט�' הנה נחלת ה" )ג, תהלי� קכז(המשורר 

רע ה שית� לו ז"והשיב לו הקב. לא הקניני� והתענוגות, "שכר גמור"ופרי הבט� הוא , "גמורה
הרי שהיתה נפשו שפלה ולא חמד מחמדי תבל . )ה, בראשית טו(לרוב כמבואר בפרשה 

  . ותענוגותיה

והסתפק בשרה אשתו בקדושה , )יא, פ בראשית יב"ע. ב טז"ב(וכ� השתמר מכל תאות נשי� במאד 
והכתוב מעיד שג� הגר לא לקח לולא . ולא הוסי� לקחת נשי� אחרות אפילו בהיתר, ובטהרה

ושרי אשת אבר� לא ילדה לו " )ג(א, בראשית טז(דכתיב , עשה כ� על דבר שרי ועל פי בקשתה
שפחתי מלדת בא נא אל ' ותאמר שרי אל אברה� הנה נא עצרני ה. 'ולה שפחה מצרית וגו

ותקח שרי אשת אבר� את הגר המצרית שפחתה . אולי אבנה ממנה וישמע אבר� לקול שרי
הא למדת ". מק� עשר שני� לשבת אבר� באר� כנע� ותת� אותה לאבר� אישה לו לאשה

פ שלא הוליד ב� תלה הדבר "ואע, שלא עלה על לבו של אברה� להיות קרב אל אשה אחרת
ויעצה לאישה שיבא אל , שרה אמרה שהעצירה תלויה בהו. בעצמו שלא תועיל לו שו� אשה

ג� כבר היה מק� עשר . לא שהתאוה לקחתה מדעתו ומתאותו. אז שמע לקול שרי, שפחתה
ועברו עליו , ה שני�"ועכשיו ב� פ, ה שנה"ובבואו לכנע� היה ב� ע, שני� לשבת באר� כנע�

  . ולא עשה רק לש� שמי�, רשבטל החמדה כדבעינ� למימ, "ב� שמוני� לגבורות" )ה, אבות(

וא� תאבה , מיד התרצה שתעשה עמה כטוב בעיניה, כאשר כעסה שרה על הגר. יותר מזה
גרש את האמה הזאת ואת " )י, בראשית כא(כ כשאמרה שרה "ואח. )ו, בראשית טז(תגרשנה מביתו 

ודות לא על א, "וירע הדבר מאד בעיני אברה� על אודות בנו" )יא, כא(אמר הכתוב , "בנה
שהרי אחרי מות שרה הוסי� לקחת , פ נס הוסי� להוליד"ובעת ההיא כבר חל� כחו וע. האמה

ל "ועוד בא בקבלת אבותינו ז. שקטורה היא הגר )ד, ר סא"ב(ל "ואמרו רבותינו ז, אשה אחרת
מלמד שלא הסתכל בה , "הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את" )יא, בראשית יב(בפסוק  .)ב טז"ב(

  . ת ההיאעד הע

ולכ� כל מי שזכה בתלמודו . ה"מכל אלו אתה למד ששלשה דברי� הללו היו באברה� אבינו ע
  .כ" נראה בעיני. ה"וביראתו לשלשה דברי� הללו הרי הוא מתלמידיו של אברה� אבינו ע

  "עי� רעה"ביאורה של 

כשרואה עני ה� . עליו" עינו רעה"וכל מה שמביט , חורש או� בשכלו ובמראה לבו. "עין רעה"
, "ורעה עינ" באחי" האביו�" )ט, דברי� טו(וכדכתיב , בלי חסד ורחמי�" עי� רעה"מביט עליו ב
. וכ� בעושר חברו ובגדולתו ובחכמתו, "מדות בנותני צדקה' ד"במשנת  )ה, אבות(וכדפירשתי 

כשרבו . מטיל בו גנאי ורוצה להפו" אור לחש", כשרואה מעשה חכמה, וכ� במעשה ובתלמוד
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וכ� ? ולמה כ", מהרהר למה נברא כ", וכ� במעשה שמי� ואר�. מהרהר על שמועותיו, מלמדו
  .וכדפירשתי לעיל" עי� טובה"וזה להפ" מ, ה מהרהר אחר מדותיו"בגזרותיו של מקו� ב

וכל המדות הרעות המתעוררי� בנפש וכל תאות , שרוחו עולה למעלה. "ורוח גבוהה"
והלב . וממלא כל הלב מה�, אות� ולהעלות� אל הלב ממהר להגביה, וחמדות המתעוררי�

, "היו לא תהיה, והעולה על רוחכ�" )לב, יחזקאל כ(כדר" , ניצוד במכמרתו וגוזר על המעשה
כלומר מה שרוחכ� מעלה אל לבכ� רעות , "ומעלות רוחכ� אני ידעתיה" )ה, יחזקאל יא(וכתיב 
 )ד, אבות(ופירשנוהו , "רוח מגבה רוחטוב אר" " )ח, קהלת ז(ועל זה אמר שלמה . ועוונות

, פ שרוח קצרה לא טובה וכדפירשתי לעיל"שאע, "ורוח קצרה"ולא תני . לויטס' במשנתו של ר
ואנ� בדברי� שה� בבחירתו של אד� עסקינ� . לפעמי� איננו ברשות האד� להארי" ברוחו

כי האד� שליט על , ושבידו להנמיכו ולהשפיל, "רוח גבוהה"והיינו , שעליה� מקבל שכר ועונש
  .וחכמה וכדפירשתי' רוחו ביראת ה

  יש להבחי� בי� תארי הנפש לתארי בעל הנפש

שאי� גבול לכחות נפש , "חביב האד� שנברא בצל�"ג בבבא "כבר פירשנו בפ. "ונפש רחבה"
ה� בטובה ה� , אלא תבקש תמיד יותר, לא אמרה הו�, ולפי שאי� לאחת מה� גבול. האד�
וזהו , י" האד� להגביל כחות נפשו בגבולי� שגבלה החכמה לכל אחת מה�ולכ� צר. ברעה

ודומה למי שאוסר גו� בעל חי , "אסירה"שהוא לשו� , הנזכר בכתבי הקודש" מוסר"עצמו ה
. וחכמה' וכ� צרי" לקשור כחות הנפש במוסר יראת ה. בחבל שלא יצא חו� למקו� שגבלו לו

ומי שמניח כחותיו כטבעיה� בלי מוסר . ה"טב בעזפירשנו עני� הזה הי" מעי� גני�"ובספר 
ולכ� לא תמצא בכל , והנה כל הנפשות רחבות. ולא יוכל למלאות אות�, יתרחבו תמיד

א� , לפי שהדבר מסור לבחירתו". בעל הנפש"אלא על , על הנפש" רוחב"המקרא תואר 
וירבה , באו א� יניח� להתרח, כדר" שפירשנו על נפש שפלה' יצמצ� כחותיו ביראת ה

שרוח האד� . וכמו שבארנו למעלה, מחשבותיו בענייניה� עד שיוסיפו תמיד להתרחב יותר
ולכ� תמצא במקרא מליצת ההרחבה על הנפש . כ לכחות הנפש המתעוררות מאליה�"עוזר ג

וזהו , שאי אפשר שיהיו הכחות הנפשיות המתעוררי� בהכרח רחבות זולתי לרעה, תמיד לרעה
אשר הרחיב כשאול נפשו והוא " )ה, חבקוק ב(וק על נבוכדנצר הרשע שכתוב בנבואת חבק

כי חמד לאסו� שלל כל ". ויאסו� אליו כל הגוי� ויקבו� אליו כל העמי�, כמוות ולא ישבע
וכמו . כי היתה רחבה יותר להכיל כהנה וכהנה, ובכל מה שקב� לא שבעה נפשו, יושבי האר�

, ולא ישבעו מ� הדברי� המוגבלי� לעול�, בעיה�שאמרנו שאי� כחות נפש האד� מוגבלות בט
ועל כ� אמר . וכדאפרש בשלהי מתניתי�, "שאול ואבדו� אשר לא תשבענה" )כ, פ משלי כז"ע(כמו 

בעבור שהיא צל� , כי רחב הנפש היא סגולתה, "אשר נפשו רחבה"ולא אמר , "אשר הרחיב"
, רוחב הזה בדברי מרד ומרמהאבל להרחיב כחותיה בלב ולחמוד להשביע ולמלאות ה. אלהי�

". ידוש�' רחב נפש יגרה מדו� ובוטח על ה" )כה, משלי כח(ועוד פע� כתוב . זו היא חטאה גדולה
אבל אמר . מטע� שבארנו שרוחב הנפש היא תפארתה, "נפש רחבה תגרה מדו�"לא אמר 

חב ומתאוה להשביע ולמלאות הרו, שהוא תאר בעל הנפש המרחיב כשאול נפשו" רחב נפש"
' והבוטח בה. וכל היו� יגור מלחמות, לפי שחומד ומקנא וכיוצא, ואיש כזה יגרה מדו�. הזה

  . ידש�, ונפשו שפלה במעט שיהיה לו ושיהנה

  ויש לרעה, לטובה" הרחבת הנפש"יש לשו� 

ולא ישבע מהזדרז , והוא כשירחיב האד� כחותיו לתשמישי החכמה, ודע כי יש רוחב לטובה
, וזה מעשה השכל והבינה. תורה וחכמה ולהוסי� להשכיל ולהתבונ� ולאסו�' לעבודת ה

, על הלב פעמי� לטובה" רוחב"ונגד זה מצינו מליצת . כשנוהגי� הכחות הנפשיות בדר" חכמה
טובה ] היא[שבהיות ההרחבה בשכל , כל הכתובי� סת� ה� לטובה, וזה הכלל. פעמי� לרעה
ורוחב לב כחול אשר " )כט, א ה"מל(כמו , לטובה על כ� השתמשו במליצה זו סת�. וכמו שאמרנו
דר" " )לב, תהלי� קיט(וכ� . שהיתה בינתו מקפת ידיעות ותבונות בלי מספר, "על שפת הי�

ואות� שה� לרעה . וכ� כול�, א� תת� בלבי רוחב השכל והבינה, "מצותי" ארו� כי תרחיב לבי
להיות למד מענינו , חר לרעהסמכו אליה� תאר א, ומורי� שמשתמש בשכלו ובבינתו לרעה
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גבה עיני� ורחב לבב אותו לא " )ה, תהלי� קא(האחד . ומצאנו� בשני מקומות, שג� הוא לרעה
וידענו שה� לרעה ". ניר רשעי� חטאת, רו� עיני� ורחב לבב" )ד, משלי כא(והשני ". אוכל

כדר" עי� , עומורה שחושבי� ומהרהרי� ר, שהוא תאר רע מאד" גבה עיני�"בהיות� סמוכי� ל
? אי" נקט תנא דיד� נפש רחבה, ואל יקשה עלי" לדברינו שהרוחב מעלה וסגולה לנפש. רעה

וממילא נדע דמיירי " מתלמידיו של בלע� הרשע"דהא תני שהוא , היינו משו� דליכא למטעי
אשר הרחיב כשאול " )ה, חבקוק ב(כמו , בבעל הנפש המניח תאותיו להתרחב בלי מוסר וגבול

בשו� מקו� ] בצירו� מלי� מסוי� זה[שאינ� נזכרי� , "רוח גבוהה ועי� רעה"דומיא ד ,"נפשו
 )ח, קהלת ז(כמו ]. ולא לנפש עצמה[וכל מקו� שה� כתובי� ה� תארי� לבעל הנפש , במקרא

איש " )כב, משלי  כח(, "טוב עי� הוא יבור"" )ט, משלי כב(וכ� , "שפל רוח" )יט, משלי טו(, "מגבה רוח"
וג� זה מטע� שכתבנו שעי� הנפש בעצמותה טובה , ואי� ג� אחד שהוא תאר לנפש". רע עי�

. וצריכה להיות ככה לתשמיש החכמה, וכ� רוח בני האד� העולה למעלה היא סגולתה, מאד
ולכ� ה� תוארי� טובי� ורעי� על בעלי הנפשות ולא , אלא שבני אד� משתמשי� בה� לרעה

כל מי "ד, משו� דליכא למטעי, "עי� רעה ורוח גבוהה"תנא  ואפילו הכי תני. על הנפשות עצמ�
כ" נראה לי בקצרה כפי . והכי נמי נפש רחבה, אלמא דבבעל הנפש מיירי, קתני" שיש בו

  .יסודותינו בדרכי הלשו�

שהביט בעי�  ,,,,""""עי� רעהעי� רעהעי� רעהעי� רעה"""". כי בו נמצאו שלשה דברי� אלו. "מתלמידיו של בלעם הרשע"
שכשבאו שרי מואב אצלו ובקשו ממנו שיל" . ה ומצותיו"רעה במראה לבו גזרת המקו� ב

ה כרת ברית ע� ישראל להעמיד� לעד "ב' וידע הרשע הזה כי ה, את� לקלל את ישראל
ואי" ימלאנו לבו " ?ומי יאמר לו מה תעשה, ובאשר דבר מל" שלטו�" )ד, קהלת ח(, לעול�

כי בלע� פקח גדול היה וראה כל הנפלאות שעשה ? ה להכחיד� בקללתו"לחלוק על המקו� ב
לינו פה הלילה והשיבותי " )ח, במדבר כב(שאמר לשרי מואב ] לזה[וראיה , ה לישראל"הקב

, הרי ל" שהכה לבבו אותו להסכי� ע� עצת בלק ללכת לקלל". אלי' אתכ� דבר כאשר ידבר ה
אלא ". ועצתכ� רעה ולא תועיל, דבר הזהלא אוכל לעשות ה"והיה לו להשיב לה� מיד 

ה "שמא טוב בעיני המקו� ב"ה והרהר מחשבת רעה "שבעינו הרעה חלק על גזרת המקו� ב
במדבר (ורעה גדולה מזאת שכשנקרה אליו אלהי� בחלו� הלילה והזהירו ". ?עתה שיל" לקלל�

פשע אחר גדול מ�  הוסי� על חטאתו, "לא תאור את הע� כי ברו" הוא. לא תל" עמה�" )יב, כב
ה "והקב, ה מה יאמר לו כשבאו מלאכי� שניי� ממואב"הראשו� לבקש פע� שנית מ� הקב

וא" את הדבר אשר אדבר אלי" . קו� ל" את�, א� לקרוא ל" באו האנשי�" )כ, במדבר כב(ענהו 
ואי" לא הבי� הרשע הזה שהליכתו נגד רצונו של . בקר והל" את�]ב[ומיד ק� ". אותו תעשה

וכל כ" היתה . בפיו' שהרי צרי" לדבר את אשר ישי� ה, וא� יל" לא יועיל כלו�? ה"� במקו
ויחר " )כב, במדבר כב(מה כתיב אחריו , ה שלא ש� על לבו דבר והל""ב' עינו רעה על מצות ה

כי מה יוכל הכלב , כלומר לא חרה אפו על שמבקש לקלל את ישראל, "א� אלהי� כי הול" הוא
וכ� . ה"אבל חרה אפו על הליכתו ע� שרי מואב ולא חשש לגזרת המקו� ב? המת הזה לעשות

וא� מפני אהבת ? מה עשה לו הע� הזה שבקש להכחיד� מ� האר�. היתה עינו רעה בישראל
ה אמר "ב' כי ה, היה לו להבטיח� שלא יעשו ישראל עמה� רעה, מואב שיראו מפני ישראל

  ". מלחמה אל תצר את מואב ואל תתגר ב�" )ט, דברי� ב(

ה בעי� טובה אפילו "ה שקבל גזירת המקו� ב"וכל זה להיפ" ממדתו של אברה� אבינו ע
וכ� היתה עינו טובה אפילו באנשי סדו� . בנסיונות קשי� ולא הרהר אחריו בשו� דבר

וכל שכ� שהיתה עינו טובה . והתחנ� עליה� להציל�, מאד' שהיו רעי� וחטאי� לה, ועמורה
. ובלע� הרשע היתה עינו רעה באומה שלימה אהובי עליו�. י� בלבות�באהובי עליו� הישר

, ועוד תראה שכשבא לבלק והוצר" בעל כרחו להודות שלא יוכל לעשות רעה או טובה מלבו
וציוה לבלק שיב� לו שבעה מזבחות , ה"לא מנע כפע� בפע� להרהר אחר מדותיו של הקב

  . ה היה בלבו של אותו הרשעואתה למד מזה מ. והל" עמו ממקו� למקו�, אחרי�

לא תאור את הע� כי ברו" . לא תל" עמה�" )יב, במדבר כב(ה "ב' כשאמר לו ה ,,,,""""רוח גבוההרוח גבוההרוח גבוההרוח גבוהה""""
, "לתתי להלו" עמכ�' לכו אל ארצכ� כי מא� ה" )יג, כב(כשק� בבוקר אמר לשרי מואב , "הוא
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' ותלה הדבר בכבודו שלא חפ� ה, "לא תאור את הע�"אליו ' כיחד הרשע הזה אשר דבר ה
וממשמע דבריו שא� ישלח לו שרי� גדולי�  )יג, י לבמדבר כב"עיי� רש(, שיל" ע� שרי� כאלה

לא הגיד לה� שאי� בכחו , ללכת' או שיבא המל" בעצמו אפשר שיניחהו ה] מאלה[ונכבדי� 
ולכ� כשחזרו השרי� אמרו לבלק מא� בלע� . רוב גאותו וזדו� לבומ, לעשות טובה או רעה

וכמו שאמר לה� , אבל אי� כבודו להלו" עמנו, כלומר ודאי יוכל למלאות חפצ", הלו" עמנו
  . )טו, במדבר כב(ועל כ� שלח בלק שרי� רבי� ונכבדי� מאלה , "לתתי להלו" עמכ�' מא� ה"

" מיאו�"בארנו ההבדל בי� לשונות של " דות הלשו�יסו"ובספרנו על , "'מא� ה"והסתכל שאמר 
אבל אינו רוצה בו , רוצה בדבר ואי� לבו ממאסו" מיאו�"כל . וארמוז בקצרה". לא אבה"ללשו� 

לא חפ� לקלל את ' וידוע כי ה. אינו חפ� בדבר וממאסו" לא אבה"וכל . מפני טע� אחר
', ה" מא�"הרשע הזה אמר לשרי מואב ו, )כ, פ במדבר יח"מליצה ע(כי ה� חלקו ונחלתו , ישראל

, זולתי ע� אחרי�, "לתתי להלו" עמכ�"וזהו . אלא שאינו רוצה מפני טע�, ומשמעו שחפ�
על כ� . לא היה בלק מפציר בו עוד" לא אבה"ואילו אמר . ולכ� שלח שרי� רבי� ונכבדי�

' ולא אבה ה, לקלל" 'ואשר שכר עלי" את בלע� ב� בעור וגו" )ו(ה, דברי� כג(במשנה תורה כתיב 
ללמדנו כי ". אלוהי"' כי אהב" ה" )ש�(וכאמרו , כפי האמת" לא אבה"הזכיר , "לשמוע אל בלע�

א� ית� " )יח, במדבר כב(וכאשר באו אליו השיב לה� ". 'מא� ה"סרה דבר בלע� במליצתו שאמר 
סת� ". דולהאלוהי לעשות קטנה או ג' לי בלק מלוא ביתו כס� וזהב לא אוכל לעבור את פי ה

, והוא לעני� ההליכה לבד', אלא שלא יוכל לעבור את פי ה, דבריו ולא פירש שלא יוכל לקלל
עד . ושיצוה שיבא בלק בעצמו, שיקל בכבודו ללכת ג� ע� אלה' שאפשר שלא יישר בעיני ה

והוכח מאתונו שפתח , )כב, כב(לקראתו בדר" ' וק� מלא" ה, ה חרפתו על חיקו"שהשיב לו הקב
וראו כול� שהוא כלב מת ושאי� בכחו , אז נתבייש מפני שרי מואב ההולכי� אתו. פיואת 

לכ� כשבא אל בלק הוצר" להודות על . ונגלה ערותו עליו, ה"ב' לעשות דבר זולתי בחפ� ה
הדבר אשר ישי� ? היכול אוכל דבר מאומה. הנה באתי אלי" עתה" )לח, במדבר כב(האמת ואמר 

  . אז הושפל גאותו ורו� לבבו. !"אלהי� בפי אותו אדבר

כדכתיב , מפורש שהשיאו לבבו לעשות פשע גדול זה בשביל שכר ממו� וכבוד ,,,,""""נפש רחבהנפש רחבהנפש רחבהנפש רחבה""""
הא למדת ". ואשר שכר עלי" את בלע� ב� בעור מפתור אר� נהרי� לקלל"" )ה, דברי� כג(

א ביתו כס� א� ית� לי בלק מלו" )יח, במדבר כב(מאמרו ]מ[וכ� נראה . שבשכר ממו� רצה לעשות
פ שיקרה לי כדבר הגדול הזה שנפשי תתאוה אליו כל היו� ולא "כאד� האומר אע', וגו" וזהב

במדבר (וכ� אמר פע� שנית לבלק כשכעס עליו השיב . לא אוכל לעשות כ" או כ", תשבע ממנו

א� ית� לי בלק מלוא ביתו כס� . הלא ג� אל מלאכי" אשר שלחת אלי דברתי לאמר" )יג(יב, כד
". אותו אדבר' אשר ידבר ה. לעשות טובה או רעה מלבי' הב לא אוכל לעבור את פי הוז

כי לא אמר למלאכי בלק לעשות טובה או , ומפסוק הזה אתה למד עוד גובה לב הרשע הזה
לעשות "כי בשפת חלקות דיבר שא� היה אומר . רק אמר לעשות קטנה או גדולה, רעה מלבי

. שהרי אי� בכחו לעשות דבר, אותו ולא שולחי� אחריו עודהיו מניחי� " טובה או רעה מלבי
. ולכ� אמר לשו� הנשמע לשני פני�, והוא בעינו הרעה ובנפשו הרחבה חפ� להלו" עמה�

  . השרי� חשבו שעל ההליכה מדבר

והתחיל , לבר" את ישראל' כי טוב בעיני ה, וכשבא לבלק וראה בסו� כל המעשי� שאי� תקוה
, הואיל וידעת שלא תוכל לעשות דבר: "ואי� ספק שבכעסו אמר לו ,בלק לדבר אליו קשות

אז הפ" דבריו ופירש� ". ?מדוע לא הגדת זאת למלאכי� ששלחתי אלי" והייתי מניח" בארצ"
וה� לא , "טובה או רעה מלבו"שג� למלאכיו כבר אמר שלא יוכל לעשות , לחפות על כבודו

ישתחקו עצמותיו בגיהנ� פה דובר נבלה , אמרהבינו כי לעשות קטנה או גדולה לעני� הקללה 
כי נת� עצה למואב שיפקירו , וכ� היתה נפשו רחבה בזוללות ובסביאות ובחמדת העריות. כזה

ולולא . ושיאכלו וישתו סעודות מריעי� וישתכרו ע� ישראל כדי שיזנו עמה�, בנותיה� לזנות
והכתוב אומר , דולות כאלהכי טוב בעיניו הדבר הזה לא היה יוע� לאחרי� על תועבות ג

 :)סנהדרי� קה(ל אמרו "וקדמונינו ז. 'וגו" ה� הנה היו לבני ישראל בדבר בלע�" )טז, במדבר לא(
מכל אלו . כי היתה נפשו רחבה ולא שבעה מתענוגות בני אד� ובא על בהמתו, שבא על אתונו
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דברי� אלו וכל מי שבחר בשלשה , אתה למד שהיו שלשה דברי� רעי� הללו בבלע� הרשע
  . והוא רשע גמור, הרי ההוא מתלמידיו

לאשמועינ� דוקא כשיש בו כל השלשה , "כל מי שיש בו שלשה דברי� הללו"ומנינא דתני 
. ב"ז והעוה"ה והול" בדרכיו ונוחל העוה"הללו לטובה הרי הוא מתלמידיו של אברה� אבינו ע

של בלע� הרשע ויורש גיהנ� וכ� כל מי שיש בו כל השלשה הללו לרעה הרי הוא מתלמידיו 
, כגו� שהוא עי� טובה, לאפוקי מי שיש בו אחת מה� לטובה ושתי� לרעה. ויורד לבאר שחת

, וכ� אוהב לשמוע ולקבל בעי� טובה, ומטיב לאחרי� ומביט על מעשיה� ודבריה� בעי� טובה
עליו ליכא למימר , אלא שעדיי� לא עשה ולא תיק� נפשו שיהיה רוחו נמוכה ונפשו שפלה

שכר , דכיו� שעינו טובה". הוא מתלמידיו של בלע� הרשע שיירש גיהנ� וירד לבאר שחת"ש
וכ� אי� לומר ". הול" ואינו עושה שכר הליכה בידו"וכההיא דתנ� , תלמוד ושכר אמונה בידו

שהרי אי� בידו מעשי� , "ה שנוחל שני עולמי�"הוא מתלמידיו של אברה� אבינו ע"עליו ש
אלא שנפשו רחבה , עי� טובה ורוח נמוכה] בעל[וכ� . ו גבוה ונפשו רחבהכי רוח, טובי�

שאינו מתלמידיו של אברה� ] הוא הדי�[אלא , פשיטא שאינו מתלמידיו של בלע� הרשע
אבל . וכנגד זה שכר ופורענות, ובני אד� נחלקי� באלה השלשה. אבינו לנחול שני עולמי�

שלושת� לטובה כמו שהיו ] כל[י שיש בו היינו מ, שתי הקצות אחת לטובה ואחת לרעה
ודמיא ה" מתניתי� . שלושת� לרעה כמו שהיו בבלע� הרשע] כל[או , ה"באברה� אבינו ע

ואהבה שאינה , אהבה שתלויה בדבר בטל כמו אהבת אמנו� ותמר] א[, לאינ" דתני בה" פרקי�
. לויה בדבר קיי�ויש אהבה אמצעית הת. וה� שתי קצוות וכדפירשתי לעיל. תלויה בדבר כלל

ומחלוקת שאינה לש� שמי� , וכ� מחלוקת שהיא לש� שמי� כמחלוקת הלל ושמאי] ב[
. והשניה לבטל האמת, האחת עיקרה להעמיד האמת; שה� שתי קצוות, כמחלוקת קרח ועדתו

. וכדפירשתי לעיל, והשניה סופה שלא להתקיי� בודאי, ולכ� הטובה סופה להתקיי� בודאי
. שפעמי� תתקיי� ופעמי� לא תתקיי�, כגו� שחולקי� במילי דעלמא, עתויש מחלוקת ממוצ

ולכ� האחת , וה� שתי קצוות, והמחטיא את הרבי� כירבע�, וכ� המזכה את הרבי� כמשה] ג[
ויש מדה ממוצעת שאינו מזכה ואינו . והשני חטא הרבי� תלוי בו, זכות הרבי� תלוי בו

, ב"ז והעוה"האחת יורשת עוה, ה� שתי קצוות והכי נמי בשתי כתות דמתניתי�] ד[, מחטיא
אבל בשש . והדרכי� האמצעיי� לא איצטרי" למיתני שאי� בה� חדוש. והשניה אובדת שתיה�

משו� דאית , וכ� תני שתי אמצעיי�, הודיע בכל אחת שתי הקצוות, המשניות ששנויי� לפניה�
  .יניכ" נראה בע, וכדפירשתי בכל משנה ומשנה, בכל דר" אמצעי חדוש

' לא הוי צרי" למתני מה בי� תלמידיו וכו. "מה בין תלמידיו של אברהם אבינו"
ותלמידיו של , ה צדיקי� גמורי�"דפשיטא איכא בינייהו טובא דתלמידיו של אברה� אבינו ע

 )יח, מלאכי ג(ומקרא מלא הוא , ויש בי� צדיק לרשע טובא. בלע� הרשע רשעי� גמורי�
וש� מפורש שכר , "רשע בי� עובד אלהי� לאשר לא עבדוושבת� וראית� בי� צדיק ל"

דלא תימא , ז נקט לה"אלא משו� שכר� ופרעניות� בעוה. ב"הצדיקי� ופורעניות רשעי� לעוה
הנה , והכסיל בחש" יל", החכ� יאיר באור החיי�, ב אי� זכרו� החכ� ע� הכסיל"פ שלעוה"אע

יש . יש צדיק שמגיע לו כמעשה הרשעי�ו, יש צדיק וטוב לו. ז מקרה אחד לצדיק ולרשע"בעוה
 )א, אבות(ויש רשע שמגיע אליו כמעשה הצדיקי� וכדפרישית , רשע לא יארי" ימי� כלל

ויותר מזה יאמר הסכל שאי� לבעלי שלשה דברי� הטובי� . במשנתו של אנטיגנוס איש סוכו
, הכי ה� מצערי� עצמ� מכל תענוג והנא, ז"הנשני� במשנתנו שו� קורת רוח בעוה

וכדפירשתי גבי רוח , ה� נעדרי� מכל תפארת וגדולה וממשלה, וכדפירשתי לעני� נפש שפלה
והוי אמינא שאי� , במעשיה�" עתקו ג� גברו חיל" )ז, איוב כא(לא כ� הרשעי� ששמנו . נמוכה

ועוד הרשעי� אוכלי� הנאות ? ז מקרה אחד לכל"אבל בעוה, ב"ביניה� אלא לעני� שכר העוה
ב "ז בי� בעוה"לאשמועינ� דבי� בעוה' וכו" מה בי� תלמידיו"להכי תני . צדיקי�ולא ה, העול�

  .וכדאפרש, יש ביניה� הרבה

אוכלי� בעול� , שיש בה� כל שלשה דברי� הללו לטובה. "תלמידיו של אכרהם אבינו"
כי לאד� שטוב לפניו נת� " )כו, קהלת ב(כדר" , ז"כלומר עליה� ראוי לומר שאוכלי� בעוה, הזה
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אוכל , כי הצדיק שמח בעמלו. 'וגו" ולחוטא נת� עני� לאסו� ולכנוס, כמה ודעת ושמחהח
, כי לבו טוב עליו בחכמתו ובצדקתו. א� מעט וא� הרבה, בשמחה לחמו ושותה בלב טוב יינו

ואינו בעל קנאה ושררה וגאוה וכבוד המוציאי� . ואינו נוה� לשטיפת התענוגי� והזנות וכיוצא
, ומחשבותיו קשורות בחכמה ובתבונה המשמחות לב המאירות עיני�. �את האד� מ� העול

וצדיקי� ככפיר " )א, משלי כח(כדר" , וה� בטוחי� בכל עניניה� שלא ייכשלו ושלא יישחתו
מזמה תשמור עלי" תבונה " )יא, משלי ב(כדכתיב , כי תבונת� ומזימת� תנצר� מכל רע". יבטח

וכ� כולה מתניתי� דהלל ששנה , "מרבה עצה מרבה תבונה" )ב, אבות(וכדפירשתי גבי ". תנצרכה
דוק ותשכח , "ז"אוכלי� בעוה"מלמדת עני� משנתנו שאמרה . 'וכו" מרבה נכסי� מרבה דאגה"

יגיע כפי" כי " )ב, תהלי� קכח(ומייתי לה מקרא , "איזהו עשיר השמח בחלקו"וכדתנ� . האמת
כי "ופרישית הת� דדריש לה מ". � הבאז וטוב ל" לעול"אשרי" בעוה, תאכל אשרי" וטוב ל"

לפי שנפש� רחבה , לא כדר" רשעי� שלעול� עצבי� בחלק�, "שמח בחלקו"והיינו , "תאכל
כ נוחלי� "ועי, לפי שה� שמחי� תמיד, "ז"אוכלי� בעוה"וכ� ההיא דהכא . ולא תשבע לעול�

בשמחת  ז קשור"מה שאוכלי� בעוה. וזוכי� לשני העולמי�, ב בצדקת� ובחכמת�"העוה
ולפי . ב"וכל שכ� לעוה". חכמה ודעת ושמחה"והרי , לפי שנפש� דבקה באור החיי�, ב"עוה

הנה כל אשר ישיגו תחת השמש , ב"ז בדר" צדק ובחכמה ועל ידו זוכי� לעוה"שאכילת� בעוה
כי בכל דבר , כספ� וזהב� שדותיה� וכרמיה� ונשותיה� ובניה�, יש בו ממש וקני� אמת

לגבי , פ שקניני העול� תכלינה ע� המות"לכ� אע. ומזכי� בו לעצמ� שומרי� דר" הצדק
  . ב"לפי שה� מעי� עוה, צדיקי� יש בה� ממש

] הקרקע[והנחלה , ואוכל בכל עת פירותיה�, למי שיש לו נחלה שדה וכר�? למה הדבר דומה
ושפיר מייתי ראיה . ב"ז מפירות הנחלה הקיימת לה� לעוה"וכ� הצדיקי� אוכלי� בעוה. קיימת
. משתעי קרא" אוהבי חכמה"דב, "להנחיל אוהבי יש ואוצרותיה� אמלא" )כא, משלי ח(מקרא 

עושר וכבוד אתי " )יח, ח(, "אני בינה לי גבורה, לי עצה ותושיה" )יד, שלי חמ(ומקמי הכי אמר 
". יש"כלומר כל מה שאני נות� הוא ', וגו" להנחיל אוהבי יש" )כא, ח(ומסיי� ". הו� עתק וצדקה

וכ� עושרי וכבודי . עצתי ובינתי וגבורתי יש בה� ממש וקיימי� לעד, כי אני מנחיל אוהבי יש
ב "נוחל העוה" מקבל המתנה"שעל ידה , לפי שכל מתנה קשורה בחיי עול�, "יש"והוני הכל 

אני ממלא , ב"ומאותה נחלה המזומנת לה� לעוה. שכולו ארו"]ו[עול� שכולו טוב 
ז ונוחלי� "אוכלי� בעוה"והיינו דקתני . והרי ה� זוכי� בשני עולמי�, ז"אוצרותיה� בעוה

והפירות מתוקי� וטובי� כי ". אכילת פירותיה"ז "ועוה, "נחלה קיימת"ב "קרי לעוה". ב"לעוה
וכמו , והיינו צדיקי� גמורי� שיש בה� כל שלשה דברי� הללו. יוצאי� מנחלה בלי מצרי�

והיתה , קמו מלכי� וישתחוו לפניו, שהיה נשיא אלהי�, ז"ה שאכל בעוה"אברה� אבינו ע
מי שאי� בו כל שלשה  אבל. והיה חכ� ונבו� ויודע דעת אלהי�, ביתו מלאה עושר וכבוד

רובו זכיות " :)קדושי� לט(וכדאמרינ� , ז על עונותיו"דברי� הללו ודאי שנפרעי� ממנו בעוה
ובההיא לא קא מיירי וכדפירשתי , "עבדינ� ליה יו� ביש ודומה לו כאילו שר� כל התורה כולה

, ישרה כי ביו� טובה לבו שמח שמחה, ז יש בו ממש"ומכל מקו� המעט שאוכל בעוה. לעיל
  ".ז"אוכל בעוה"וקרינ� עליה 

ג� א� ישיגו תאות� ג� עושר ג� , ז"אינ� אוכלי� עוה. "אבל תלמידיו של בלעם הרשע"
ז בי� "בי� בעוה, אלא יורשי� גיהנ� ויורדי� לבאר שחת, "יש"שאי� בו , אי� בהנאת� ממש, כבוד
תאות� ביד� ומצטערי� כל נפש� רחבה ואי� , "כי� נגרש" )כ, ישעיה נז(ז ה� "שבעוה. ב"בעוה

ועינ� , וכעס ורגז ואי� נחת, ורוח� גבוהה ולב� מלא קנאה תאוה וכבוד המרגיזי� הלב. רגע
ותמיד מסבבי� אות� כמי� בלהות . ואינ� נהני� ממראה עיניה� כלו�, רעה בכל מה שרואי�

תהילת י שלמה כשסיפר "ודבר זה מפורש ע. כי צרות רבות מתרגשות ובאות לעול�, ופחדי�
א� תשכב . אז תל" לבטח דרכ" ורגל" לא תגו�" )כה(כג, משלי ג(אמר , ז"החכמי� ומעלת� בעוה

". אל תירא מפחד פתאו� ומשואת רשעי� כי תבוא. ושכבת וערבה שנת", לא תפחד
פ שיש "שהודיע המל" שלמה שאע, "ג� נעול"דברנו עליה� בספר , והמליצות הללו נכבדות

ולא אוכל לפרש� פה כי . לא יינצלו מצרות האלה, שה הצדיקי�רשעי� שמגיע אליה� כמע
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השחת , וכ� העוונות עצמ� וההנאות שה� נהני� משחיתי� ה� את הרשעי�. יאריכו הדברי�
וכ� ". ומכות חדרי בט�" )ל, משלי כ(". נגע וקלו� ימצא" )לג, משלי ו(כי הנוא� . הגו� והשחת הנפש

" מרבה בשר מרבה רמה" )ב, אבות(וכדתנ� , לבוא עליו הזולל והסובא תחלואי� רבי� מעותדי�
  . והת� פרישית לה

  ה"וכ� הוא אצל המכחיש במלכותו וחכמתו של הקב. זימה מערבבת ומשחיתה דעתו של האד�

כול� משחיתי� את הגו� שמביאי� , וכ� המתגאה והרוד� אחר הכבוד והמקנא והכועס וכיוצא
והשחת הנפש כדכתיב . עליו עד שנעקר מ� העול� ורבי� קמי�, לידי שנאה וקטטה ומריבה

ואפילו , כי הזימה תשחית הנפש". נוא� אשה חסר לב משחית נפשו הוא יעשנה" )לב, משלי ו(
ויהיה אויל , תתערבב דעתו ובינתו וחכמתו, יש בו תורה ולימודי חכמה כאחד הגדולי�

 )ג, אבות(ופירשנו עניינו  ,ב"והשחת הדעת הוא אפיקורוס שאי� לו חלק לעוה. ומושחת הדעת
ומי , צורת האד�" דעת"כי ה. שה� בני אד� שבטלה מה� צורת�, א המודעי"במשנת ר

שכל זמ� שאד� עובר עבירה ומודה בלבו שלא טוב . שדעתו נשחתת אי� לו חלק ע� בני אד�
אבל כשיוסי� לפשוע עד שישחית דעתו . אלא שיצרו תקפו, הרי דעתו שלמה, הוא עושה

על דר" משל שילעיג על ההול" בדר" ; אויל ויחשוב מחשבות נגד שיקול דעתו של אד�ויהיה 
וכ� השקר והחנופה ולשו� הרע כול� , מדות ישרות ה�] הדל[ )והד�(ויאמר הניאו� והגזל , נכונה

לכחש ביכולתו ובמלכותו ', וכ� לחפות דברי� אשר לא כ� על ה, ראויות לאד� להתנהג בה�
איש "והנופל בה� הרי הוא , לה וכיוצא בה� ה� נגד שיקול דעתו של אד�א, ובחכמתו וצדקתו

כמו כ� דעתו תשחת בכל הדברי� אשר תחת , וכמו שהוא איש משחית באלה". משחית
, ולבסו� יהיה ללעג ולקלס בי� בני אד�. בכל חכמת מעשה ובכל חכמה לימודית, השמש

גוזל אביו ואמו ואומר " )כד, משלי כח(ו ולכ� אמר שלמה בחכמת. אפילו בי� החוטאי� והעוברי�
וכל , כי איסור הגזלה ממצות בני נח ונטוע בשיקול הדעת". חבר הוא לאיש משחית, אי� פשע

אבל הגוזל ואומר , ויש גוזל כי יצרו תקפו. אביו ואמו שחייב בכבוד� ובמורא�]מ[שכ� לגזול 
חבר הוא לירבע� ב� " .)דרי� קבסנה(ל "ומה טוב מאמר חז. הוא חבר לאיש משחית, "אי� פשע"

  . ז שהיא נגד שיקול הדעת"כי הסית� לעבוד ע, "נבט שהשחית ישראל לאביה� שבשמי�

ויבוא אל , אלוהיו' וכחזקתו גבה לבו עד להשחית וימעל בה" )טז, ב כו"דהי(] בעני� עוזיהו[וכ� 
אבל שתביאהו . עהנה גובה הלב בא מרוח גבוהה והוא מעשה יצר הר. 'וגו" להקטיר' היכל ה

לכ� כשבא עוזיה להקטיר קטרת . זהו נגד שיקול הדעת, ה"גובה לבו לחלוק ג� על המקו� ב
גבה לבו עד "אמר ש, "והזר הקרב יומת" )ז, במדבר יח(שאמר ' וחלק על מצות ה, בגאותו

כמו ". דעת"שעושי� נגד הדעת וחולקי� על ה, "בני� משחיתי�" )ד, ישעיה א(וכ� ". להשחית
ואי� נאצה ". נאצו את קדוש ישראל' ואמר עזבו את ה' ישראל לא ידע וגו" )ה(ג, ישעיה א(ר שאמ

וכ� כל כתבי הקדש ". זו מחלוקת קרח ועדתו"גבי  )ה, אבות(כדפירשתי , אלא בהשחת הדעת
ואול� האד� נופל . אלא שאי� כא� המקו� לבאר ברחבה, מעידי� על היסוד הגדול הזה

תחלה בקלות , לחטוא יו� יו�] שמרבה[ )שכשמרבה(עונותיו ] רבוי[ )רוב(י "בהשחת הדעת ע
לבסו� ישחית ג� דעתו ויעשה כמעשה חיות , והול" מחמורה לחמורה, כ בחמורות"ואח

כ כחיה רעה "ונענש ג". חיה רעה בא לעול�"גבי  )ה, אבות(וכדפירשתי , טורפות שאי� בה� דעת
משחית " )לב, משלי ו(אמר שלמה אצל הנוא�  ולכ�. ב ע� שאר בני אד�"ואי� לו חלק לעוה
. והעובר מוכ� שתשחת נפשו השחת גמור, כלומר העו� הזה חמור מאד". נפשו הוא יעשנה

והאחד נדו� על פשעו ויש לו חלק , מכל אלו אתה למד ששני בני אד� עוברי� עבירה אחת
עתו שלמה ומודה כי וד, והיינו כשהאחד חטא כשיצרו תקפו. ב"והשני נטרד מ� העוה, ב"לעוה

תלוי במחשבת הלב " השחת הדעת"והנה . והשני נשחת דעתו ואומר אי� פשע. לא טוב עשה
חקור , א המודעי"במשנת ר )ג, אבות(וכבר פרישית לה על נכו� , ]הרגילה[לא כ� העבירה 

בפירוש המשנה לסו� מסכת , �"כ בדברי הרמב"החילוק הזה נמצא ג: אמר המגיה. [ותמצא
  ]. ג יסודות האמונה"בסיו� ביאורו לי, סנהדרי�
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  ועניני גיהנ�, מלת שאול

כי . ושניה� מטע� אחד, וכ� נופל על נפש רחבה ורוח גובהה, על הקבר" שאול"ודע כי מלת 
לפי שכל החיי� . ד משל"ולכ� נקרא הקבר שאול ע, והוא על המבקש דבר" שאל"שורש המלה 

ועל המשל הזה אמר . יו� יו� תוסי� לשאולכי , ולא תשבע לעול�, מתי� ויורדי� לקבר
שמי שאינו , והוא משל של חכמה, "שאול ואבדו� לא תשבענה" )כ, פ משלי כז"ע(שלמה בחכמתו 

וכ� נפש . וכ� הקבר שלא תשבע שואלת תמיד לבלוע החיי�. שבע שואל תמיד ומבקש דבר
, תה ושטיפתההיא מבקשת ושואלת כל עת למלאת תאו, האד� כשהיא רחבה ורוחה גבוהה

משלי (ה "ולכ� בסו� הפסוק אמר שלמה ע. ואז היא כשאול, וכדר" שבארנו אצל בלע� הרשע

גלה הסוד הגדול שהנפש הרחבה שעיניה לא תשבענה דומה ". ועיני האד� לא תשבענה" )כ, כז
 )ה, חבקוק ב(ולכ� אצל נבוכדנצר הרשע שהיתה נפשו רחבה מאד כדפירשתי לעיל אמר . לשאול

ל לרמוז על "השתמשו בו קדמונינו ז" גיהנ�"ודע כי מלת ". הרחיב כשאול נפשואשר "
פחדי� ובלהות חש" ואפלה , וה� עונשי� קשי� מאד, העונשי� שאחר המות לנפש החוטאת

ונכבדות כבתנו על זה , שהיה מחוש" של גיהנ�, בחוש" מצרי� )ב, ר יד"שמו(כמו שרמזו , לנפש
ועליו נאמר "]. חיקור די�"וכ� חזר הרב המחבר לבאר בספרו  :אמר המגיה" [רוח ח�"בפירוש 

בלהות היית " )לו, יחזקאל כז(ונאמר , "ספו תמו מ� בלהות, אי" היו לשמה כרגע" )יט, תהלי� עג(
וכדמות המצוקות . )טו, ל; יז, כד; כ, כז; יד, יח; יא, יח(וככ� מפורש בספר איוב ". ואינ" עד עול�

ולכ� ]. ל"כנ[ואיוב פירש את הדבר , פחדי� ובלהות, ז"עי� ג� בעוההללו יגיעו לנפשות הרש
ואצל אברה� , "תחתיו]נבקע מ[ )פתוח(ראה גיהנ� "על אבשלו� כשנתלה באיל�  :)סוטה י(ל "ארז

אמרו , "והנה אימה חשכה גדולה נופלת עליו" )יב, בראשית טו(ה במראה בי� הבתרי� "אבינו ע
כי הבי� במראה הנבואה המצוקות והבלהות שמשיגי� , "שהראהו גיהנ�" )כא, ר מד"ב(ל "ז

כי מי שנפשו , והנה השאול והגיהנ� קרובי� זה לזה]. מלכיות[ולכ� בחר בשעבוד , הרשעי�
, וכ� בפרטי רוח גבוהה, בזימה ובתענוגות בני אד� ובשאר החמדות, כשאול רחבה בעול� הזה

עצבו� ודאגה ושממו� וכיוצא שה� , ובהלה סביבותיוופחד , הרי אוחזי� אותו מצרי גיהנ�
ועתה יתבארו ל" כל . ז לנפש"ג� בעוה] הוא[ומזה אתה למד כי השאול . מדוגמת עונשי גיהנ�

כי לפי שהצדיקי� וישרי . על הנפש בעודה בגו� האד�" שאול"כתבי הקודש שנזכר בה� לשו� 
ואל תאמי� בעצמ" עד " )ב, אבות(נ� וכדת, ודואגי� תמיד פ� יתפתו מיצר�, לב מואסי� ברע

ולא תהיה , ה שיהיה בעזרת� שלא ימשול יצר� עליה�"ב' יתפללו תמיד אל ה, "יו� מות"
אחרי היפרדה , כי מי שנפשו דומה לשאול. נפש� כדוגמת השאול לבקש העבירות והתענוגי�

]�' ה" )ד, תהלי� ל(, על כ� אמר המשורר האלוהי. ז"בעוה] ישנה[וכ� . תרד לשאול וגיהנ�] מהגו
, "א" אלהי� יפדה נפשי מיד שאול" )טז, תהלי� מט(, "העלית מ� שאול נפשי חייתני מיורדי בור

אמר שלמה ". לא ישברו יורדי בור אל אמת". מות יהלל", כי לא שאול תוד"" )יח, ישעיה לח(
אתה " )יד, כג משלי(, "ארח חיי� למעלה למשכיל למע� סור משאול מטה" )כד, משלי טו(בחכמתו 

 )ט, נז(הכתוב בנבואת ישעיה " ותשפילי עד שאול"וכ� , "בשבט תכנו ונפשו משאול תציל
יתבארו " יסודות הלשו�"ובספרי . והרבה כיוצא בה� שיש בה� נעימות גדולה למבי� יסודת�

  . ה"בעז

כמו האפיקורסי� וחבריה� שאי� לה� חלק , "שחת"ב "וכ� נקראו העונשי� הגדולי� לעוה
החושבת נגד שיקול , וכ� נופל שחת על הנפש הנשחתת. ב אלא נשחתי� השחת גמור"לעוה

כ� שני מיני שחת , וכמו ששני מיני שאול וגיהנ� קרובי� זה לזה. דעת האד� וכדפירשתי לעיל
וג� על זה יתפללו . ז מלאה השחת ואי� בה אור וצורת אד�"כי הנפש הנשחתת בעוה. קרובי�

. התלויי� בראיית הלב, תמרו ממחשבות רעות שה� נגד שיקול הדעתה שיש"החסידי� להקב
". לא תת� חסיד" לראות שחת, כי לא תעזוב נפשי לשאול" )י, תהלי� טז(ולכ� תמצא שאמר דוד 

לא יראה , ויחי עוד לנצח" )י, תהלי� מט(וכ� ". שאול"ולא אצל , ראיה" שחת"הזכיר אצל 
היוד" עפר ? מה בצע בדמי ברדתי אל שחת" )י, לתהלי� (ומה נכבד אמרו בתפלתו ". השחת

  ". ?היגיד אמת"
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לא כ� הבהמה והחיה שאי� ב� . צורת האד�] היא" [דעת"וה', כי האד� נברא לדעת את ה
במשנתו של עקביא ב�  )ג, אבות(וכדפירשתי , ולא נבראו רק בשביל הגו� תחת השמש, דעת

כי גופו , בריאתו לבטלה אי� חפ� בו ולכ� כשיחשוב האד� נגד שיקול הדעת הנה. מהללאל
א� ארד אל , שהוא משכ� לנפשי" ?מה בצע בדמי"על כ� אמר ". ?במה נחשב הוא"בשרו ודמו 

וכיו� שלא אוכל לעשות כ� נולדתי ? היגיד אמת"? ואפר הבשר והד�" היוד" עפר. "שחת
יסודות "רי וג� ה� יתבארו על נכו� בספ, ועוד כתובי� כיוצא בה�. לבהלה ואי� בי חפ�

  . ה"בעז" הלשו�

  "באר שחת"ביאור הביטוי 

כמו ' היינו שחולק על שמועות החכמי� והנביאי� וג� על מצות ה" עי� רעה"וכבר פירשנו ד
. ב בשחת ובכליו�"ז ובעוה"והעושה כ� נענש בעוה. וזהו השחת הדעת, שעשה בלע� הרשע

תלמידיו של בלע� "ה תנא דיד� ועל זה שנ. אבל נפש רחבה ורוח גבוה היינו שאול וגיהנ�
דומי� לשאול ויורשי� ] וה�[לפי שנפש� רחבה ורוח� גבוהה ". הרשע יורשי� גיהנ�

אפפוני " )ג, תהלי� קטז(כדכתיב בהדיא . ב גיהנ� שה� מצרי שאול"ז ובעוה"במעשיה� בעוה
ב וכל המזמור כולו שמודיע שהיה קרו". חבלי מות ומצרי שאול סבבוני צרה ויגו� אמצא

מפורש שהחוטאי� מוצאי� . בארצות החיי�' ה עד שהתהל" לפני ה"ב' לשאול והצילו ה
ובאר " )כז, משלי כג(כמו " באר"ו. שחת" באר"וכ� יורדי� ל, ז צרה ויגו� ומצרי שאול ומות"בעוה

, "באר מי� חיי�"והטע� כמו שדעת האד� ובינתו כשה� בדר" חכמה נקראי� ". צרה נכריה
כלומר טוב כי תשתה מי� טובי� , "שתה מי� מבור" ונוזלי� מתו" באר"" )טו ,משלי ה(כדכתיב 
כמו כ� כשהאד� מתפתה ליצרו עד שמשחית , "חכמה"וה" בינה"הנטועה ב" וה" דעת"מבאר ה

כי היא נכריה ואיננה כפי שיקול הדעת הנהוגה הנטועה ". באר צרה נכריה"דעתו שותה מתו" 
, וכמו באר עמוק. כי הנפש נשחתת בו, "באר שחת"קורא ] הוא[והבאר הזה . בנו שהיא אמת

, "מדות ביושבי� לפני חכמי�' ד"במשנת  )ה, אבות(כדפירשתי , כ� הבינה והשכל והדעת
כי המעמיק בבינה ובדעת יורד לעומק ". מי� עמוקי� דברי פי איש" )ד, משלי יח(בפירוש פסוק 

ולבסו� יהיה אויל , יו� בבאר שחת וכ� המוסי� להרשיע מוסי� להעמיק ולרדת יו�, הבאר
  . ומשועמ� הדעת בכל עניניו כדפירשתי לעיל

אנשי דמי� , ואתה אלהי� תוריד� לבאר שחת" )כד, תהלי� נה(ועלה מייתי ראיה מקרא שנאמר 
ובמקרא זה מפורש שהרשעי� יורדי� בחייה� לבאר ". ואני אבטח ב", ומרמה לא יחצו ימיה�

לא יחצו "והדר קאמר , "תוריד� לבאר שחת"מדקאמר ברישא , ב"ואי� צרי" לומר לעוה. שחת
ותוריד� , אנשי דמי� ומרמה לא יחצו ימיה�: "ב איפכא הוי ליה למימר"ואי לעוה". ימיה�

ז קאמר שבעבור שה� אנשי "אלא ג� בעוה. ב"ז ושחת לעוה"דקוצר ימי� בעוה, "לבאר שחת
הבא לטמא פותחי� " :)יומא לח(, ול הדעתועשו כל התועבות נגד שיק, דמי� ומרמה ועי� רעה

וכ� . ותשחת דעת� כולה עד שיהיו לאלה ולחרפה לעיני כל בני אד�, וירדו לבאר שחת" לו
והוא . ירדו שאול בחייה� וצרה ויגו� ימצאו, לעני� השאול שבעבור שנפש� רחבה ורוח� גבוה

ירדו שאול חיי� כי , עלימוישיא מות " )טז, תהלי� נה(מפורש למעלה ממנו במזמור זה דכתיב 
וימצאו , מפורש הדבר שבעבור הרעות אשר בקרב� יאפפ� חבלי מות". רעות במגור� בקרב�

תהלי� (ודומה לפסוק . ב"וכל שכ� לעוה" ירדו שאול חיי�"כדקאמר , מצרי שאול בעוד� חיי�

ורוח� גבוהה מפורש שהיו בעלי תועבות  )נה(ובאותו מזמור . 'וגו" אפפוני חבלי מות" )ג, קטז
דמה רוח� ". אחישה מפלט לי מרוח סועה מסער" )ט, נה(, "ובא� ישטמוני" )ד, נה(כדכתיב 

אלא שהשחיתו דעת� , וכ� מפורש שהיו אנשי שכל ובינה. הגבוה והקשה לרוח סועה וסער
, נה(', וגו" כי לא אויב יחרפני ואשא" )יג, תהלי� נה(שנאמר , ונפלו במהמורות באר צרה נכריה

". אשר יחדיו נמתיק סוד בבית אלהי� נהל" ברגש, ואתה אנוש כערכי אלופי ומיודעי" )טו(די
שעל  )ו, אבות(וכדאפרש בפרק בתרא , הרי שהיו חכמי� בתורה ואנשי שכל ובינה להמתיק סוד

אבל נפל . שהיה בעי תלת מאה בעיי במגדל הפורח באויר :)בחגיגה טו(ואמרינ� . אחיתופל דיבר
אשר אי� חליפות למו " )כ, תהלי� נה(כדכתיב , י העז פניו וחלק לבסו� על האמתבבאר שחת כ

השחיתו התעיבו עלילה אי� , אמר נבל בלבו אי� אלהי�" )א, תהלי� יד(כדר" , "ולא יראו אלהי�
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ועל זה ". ולא ירא אלהי�" )יח, דברי� כה(וכדכתיב גבי עמלק שהיה מושחת הדעת ". עושה טוב
מדה במדה ודומיא , "ואתה אלהי� תוריד� לבאר שחת" )כד, תהלי� נה(ר אמר בחתימת המזמו

כ ירד לבאר שחת וחלק על מצות "ואעפ, דבלע� הרשע שהיה פקח וג� ניבא נבואות גדולות
  . ה נגד שיקול הדעת"הקב

  במה נכשלי�, "אנשי דמי�"

נו נאו� אשת איש דדמי� היי, היינו בעלי נפש רחבה ורוח גבוהה )כד, תהלי� נה(" אנשי דמי�"ו
] וכ�[, "ודמי� תרתי משמע" :)מגילה יד(, "נאפו וד� בידיה�" )לז, יחזקאל כג(כדכתיב , ושאר עריות

והיינו רוח ". כול� לדמי� יארובו" )ב, מיכה ז(כמו , שופכי דמי�" דמי�"וכ� . חמדת ממונות וגזל
, תהלי� נה(" ומרמה". גבוהה אנשי חימות ושנאה וקנאה והשתררות המביאי� לשפו" ד� נקי

, מרמה נופל על המצאה ותחבולה בנויה בשכל ובבינה לרעה] לשו�[שכל , "עי� רעה"היינו  )כד
הוא " מעי� גני�"ובספר , "תחבולות רשעי� מרמה" )ה, משלי יב(כמו , כדרכי מושחתי הדעת

". לא יחצו ימיה�"ואז , ולבסו� נשחתי� השחת עצו�" יורדי� לבאר שחת"וקאמר ש. מבואר
אבל אלו שנפלו . לא כשאר עוברי עבירות שמאריכי� לה� פעמי� רבות שישובו בתשובה

בו� ולא ישיגו ארחות כל באיה לא ישו" )יט, משלי ב(כבר נאמר , בעי� רעה ובהשחת הדעת
ואני אבטח " )כד, תהלי� נה(והדר קאמר . וראוי שיעקרו מ� העול� כמו חיות טורפות, "חיי�

. פ שאיני מבי� טע� הדברי�"אע, מקבל ועושה כאשר צויתני, כלומר אני סר למשמעת", "ב"
 )ה, � גש(כדכתיב , ובעל עי� טובה הוא בוטח גמור, ה"והיינו עי� טובה כמו אברה� אבינו ע

ירמיה (וכ� , נהוראי' במשנת ר )ד, אבות(וכדפרישית , "בכל לב" ואל בינת" אל תשע�' בטח אל ה"

שכל  )'סו� ג, אבות(ע "דמיניה ילי� ראב, "מבטחו' והיה ה' ברו" הגבר אשר יבטח בה" )ז, יז
והת� פרישית , שמעשיו מרובי� מחכמתו נמשל לאיל� ששרשיו מרובי� שאינו נעקר לעול�

  . הל

אלא ששמח , ולעיל מניה קאמר שאיננו בעל נפש רחבה ורוח גבוהה לאסו� ולכנוס ולהשתרר
לא ית� , יהב" והוא יכלכל"' השל" על ה" )כג, תהלי� נה(כדכתיב , בחלקו שיתנו לו מ� השמי�

ולא תהיה נפש" כשאול לא תשבע תמיד , כלומר אל תהיה נבהל להו�, "לעול� מוט לצדיק
כי הוא ', אלא השל" משא" על ה. אסו� ולכנוס ולקנאות באחרי� וכיוצאותעסוק כל עת ל

לפי שלא ית� מוט , אל תדאג כי יו� יו� יכלכל". א� מעט וא� הרבה, יכלכל" וית� ל" צרכי"
. ואינ� צריכי� לדאוג כלו�" ז"תלמידיו של אברה� אבינו אוכלי� עוה"וכדקתני . לצדיק לעול�

, והוריתי" בדרכי יושר המליצות הנזכרות בכתבי קדש, חדשות והרי לימדתי", כ" נראה בעיני
והודעתי" אי" למד התנא מפסוק . וכנגד� דברי חכמי� וחידות� שכול� מתאימות בפירוש�

שתלמידי בלע� הרשע בעלי שלשה ' וכו" ואתה אלהי� תוריד� לבאר שחת" )כד, תהלי� נה(
הודעתי" למה תלמידי אברה� אבינו  וכ�. דברי� הללו ושיורשי� גיהנ� ויורדי� לבאר שחת

ופירשתי כל דבר ודבר . ושה� ענייני� כוללי�, בעלי שלשה דברי� הנזכרי� במשנתנו לטובה
וכנגד� שלשה הרעי� בבלע� , ה"והיכ� מצינו בתורה שלשה דברי� הטובי� באברה� אבינו ע

קבל האמת ממי , ל"וא� אי� מזה דבר בפירושי הראשוני� ז. ונתבררה משנתנו כהוג�. הרשע
  .שאמרו
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   משנה כ
יָמא אֹוֵמר ֵמר, ְיהּוָדה ֶבן ּתֵ ּנָ ר, ֱהֵוי ַעז ּכַ ׂשֶ ּנֶ ִבי, ְוַקל ּכַ ּצְ ֲאִרי , ְוָרץ ּכַ ְוִגּבֹור ּכָ

ָמִים ָ ׁשּ ּבַ ם, הּוא ָהָיה אֹוֵמר. ַלֲעׂשֹות ְרצֹון ָאִביָך ׂשֶ ִנים ְלֵגיִהּנָ ִנים , ַעז ּפָ ת ּפָ ובׂשֶ
ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ְיִהי ָרצוֹ . ְלַגן ֵעֶדן ְבֶנה ִעיְרָך ּבִ ּתִ ָפֶניָך ְיָי ֱאלֵהינּו ׂשֶ ן ִמּלְ

תֹוָרֶתךָ    : ּבְ

כל אהבה שאינה תלויה בדבר אינה " )ה, אבות(משו� דקתני . "יהודה בן תימא אומר"
וכל המזכה את הרבי� אי� חטא בא . וכל מחלוקת שהיא לש� שמי� סופה להתקיי�. בטלה

ומחלוקת שאינה לש� שמי� אי� . וכנגד� אהבה שתלויה בדבר בטל דבר בטל אהבה. על ידו
לשה ש )ה, אבות(וקתני נמי ". והמחטיא את הרבי� חטא הרבי� תלוי בו. סופה להתקיי�

וכנגד� שלשה , וה� עי� טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה, דברי� מתלמידיו של אברה� אבינו
מייתי השתא משנתו של . וה� עי� רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה. דברי� מתלמידי בלע� הרשע

ומשל משלי� , במשנתו כולהו ה" דאמר�] כולל[ )וכייל(יהודה ב� תימא ששנה משנה קצרה 
וכדכתיב , וצריכי� אננו להבי� משליו כדי ללמוד מה� מוסר השכל, הע� עליה� ללמד דעת את

  .וכדאפרש, "להבי� משל ומליצה דברי חכמי� וחידות�" )ו, משלי א(

  ותכונת העזות, "עוז"ביאור מלת 

, "עזז"וכל עוז ועזוז ועזות שרש� אחד . פע� לטובה פע� לרעה] היא[העזות . "הוי עז כנמר"
לבד כח וגבורה להתגבר וללכוד ערי� ולהפיל " עוז ועזות"שאי� . תויש לו הוראות עמוקו

, בדברי� רבי� מלשונות של גבורה וחוזק וכיוצא" עז"אבל נבדל לשו� . רבואות ולטרו� בכח
ופה לבד נרמוז על דבר אחד שיפול ". מגדל הלבנו�"ובארנו אלה הענייני� בחלק השני מספרנו 

פעמי� . על  מש" והארי" כח מ� הכחות ושוקד על הדבר כי יונח, עליו לשו� עוז ועזוז ועז
פעמי� על , ופעמי� השקידה על ענייני� אחרי�, יהיה השקידה להארי" במעשה גבורות

 )יב, דניאל יא(ולכ� נאמר בספר . וכדבעינ� למימר, ענייני� טובי� ופעמי� על ענייני� רעי�
כי , לא יעוז בכחו, ה ויפיל רבואותפ שיתגבר לפי שע"כלומר אע, "והפיל רבואות ולא יעוז"

שמות (. ולא ישקוד עוד להלח� אתו, ויחלש מל" הנגב לפניו, אחרי כ� יתגבר עליו מל" הצפו�

תהלי� (. כלומר שוקדת לסער כל הלילה בכחה בלי הפסק, "ברוח קדי� עזה כל הלילה" )כא, יד

' נא קומה ה? בר דורות רבי�כלומר למה יאריכו הרשעי� להתג". אל יעוז אנוש' קומה ה" )כ, ט
ה "ב' ולפי שע� ה. כאשר תפסק כוח�, ואז ידעו גויי� אנוש המה סלה, לעשות בה� משפט

, ואי� הפסק לפניו חלילה, ה שוקד על דבריו"והוא ב, הכח והגבורה והעוז הבלתי בעל תכלית
' זה על ה לכ" הושאל תאר, וכל מה שגוזר עליו במשפט החכמה כ� יקו� וכ� יהיה לעול� ועד

עזוז מארי" ושוקד ' כלומר ה". גיבור מלחמה' ה, עזוז וגיבור' ה" )ח, תהלי� כד(ואמר , ה"ב
, "ועזוז נוראותי" יאמרו" )ו, תהלי� קמה(וכ� , וכ� הוא גיבור להלח� ע� צריו, לעולמי עד בכחו

ורה תעוז יד" ל" זרוע ע� גב" )יד, תהלי� פט(וכ� . כלומר אור" ושקידת נוראותי" בכח בלי הפסק
, ויד" תעוז לעול� ותשקוד על גבורתה ולא תחדל, כלומר עמ" הכח והגבורה, "תרו� ימינ"

ולפי שלשו� עז נופל על מי שמשתמש בכח מכחותיו בלי הפסק ושוקד על . ועוד רבי� כאלה
ואי� כ� שאר החיות , כי הנמר הוא עז". הוי עז כנמר"לכ� שנה יהודה ב� תימא בחכמתו , עניינו

אבל הנמר לבדו הוש� בטבעו שיהיה שוקד על . שעושי� מעשה גבורת� לפי שעה ופוסקי�
וזה מפורש בכתבי ". עזות"על כל פני� לא יפסוק וזהו ה, או יהרוג או ייהרג, עניינו לא יחדל

נמר שוקד על , זאב ערבות ישדד�, על כ� היכ� אריה מיער" )ו, ה(הקדש בנבואת ירמיה 
כי הוא הגיבור , מפורש הדבר שאצל אריה נכתבה ההכאה". ה יטר�כל היוצא מהנ, עריה�

כי הוא , ואצל הנמר נכתבה השקידה; ואצל הזאב נכתבה השדידה; המכה ולא ישוב מפני כל
וכ� כתוב . וזהו העזות, וכל היוצא יטר�, ולכ� יו� ולילה שוקד על עריה�. ישקוד בענייניו

כלומר כנמר השוקד תמיד ולא ". כנמר על דר" אשור ,ואהי לה� כמו שחל" )ז, הושע יג(בנבואת 
כל אשור שבמקרא דגש וזה רפה שאינו ש� "י "וש� פירש רש. כ� אשור ואצפה על דר", יחדל
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". עז"ולכ� תאר יהודה ב� תימא את הנמר בתאר . ויפה פירש, "מקו� אלא אארוב ואשקוד
מצא על השוקד להתגבר לשו� על כ� ת, וכבר אמרנו כי לשו� עז נופל על שקידת כל כח וכח

כול� על , "ותעז ידו על כוש�" )י, שופטי� ג(, "ותעז יד מדי� על ישראל" )ב, שופטי� ו(וכמו , עז
". עז"נופל עליו לשו� , וכ� השוקד לכעוס ואינו חדל עד שהשלי� עניינו. השקידה בכח וגבורה

השוקד לבטוח . כלומר אינו חדל עד שימלאו רצונ�" ארור אפ� כי עז" )ז, בראשית מט(כמו 
ובוטח ' כלומר הירא את ה, "מבטח עז' ביראת ה" )כו, משלי יד(כמו , "עז"תמיד נופל עליו לשו� 

כלפי , "הוי עז כנמר"ומשו� הכי תני רישא . וכ� בכל דבר ודבר, הוא מבטח עז שאינו פוסק, בו
יש , ששלושת� תלויי� במדת העזות', כל המזכה וכו', מחלוקת וכוכל ', ששנה כל אהבה וכו

אהבה שתלויה בדבר , אהבה שאינה תלויה בדבר היינו עז לטובה. דר" לטובה ויש דר" לרעה
מזכה את הרבי� עז . שלא לש� שמי� עז לרעה, מחלוקת לש� שמי� עז לטובה. עז לרעה

  . מחטיא את הרבי� עז לרעה, לטובה

ואינו מניחה אפילו , האוהב שוקד באהבתו, "אהבה שאינה תלויה בדבר] "א[: והכי פירוש�
ה ואת בני אד� אהבה שאינה "ומי שאוהב את המקו� ב. נוטלי� את נפשו וכדפירשתי לעיל

, ש ח"שה(וכמו שנאמר בשירי קדש , כי כ� רצו� אביו שבשמי�, הרי זה חסיד גמור, תלויה בדבר

מי� רבי� לא יוכלו " )ז, ש ח"שה(וכדמפרש . שהאהבה עזהמפורש , "כי עזה כמות אהבה" )ו
". בוז יבוזו לו, א� ית� איש את כל הו� ביתו באהבה. לכבות את האהבה ונהרות לא ישטפוה

וא� ית� איש את כל הו� . והמשילה למות שאינו בטל, שמענו שהאהבה שוקדת ואינה בטלה
האוהב באהבה ] לרעה[וכ� . דתובביתו כופר נפשו לא יוכל לבטל המות כשיקרב עת פקו

כמו שתראה , כאהבת אמנו� ותמר שוקד על באהבתו כל זמ� שלא בטל דבר, שתלויה בדבר
וזהו עז לרעה לעבור , שכל זמ� שלא מילא רצונו היה שוקד על אהבתו, ממעשה אמנו� עצמו

  . על רצו� אביו שבשמי�

שהרי חבריו חולקי� , ה עזותוהרי ז, החולק שוקד על דעתו, מחלוקת שהיא לש� שמי�] ב[
כל אחד העיז , כמו שמאי והלל, והוא שוקד על דבריו ואינו מבטל דעתו, עליו בטענות וראיות

, פ השמועה"ולולא שהכריעו חכמי� ביניה� ע. וקיי� דעתו בכח הראיות והטענות שהיו ביד�
זה הוא לש� והעזות ה. היו שוקדי� לעול� על דבריה� ועל דעת� עד שינצח האחד את השני

אמת ' כי ה, ה שילח� החכ� בעד האמת כמו בעד נפשו"כי כ� רצונו של הקדוש ב, שמי�
וכדפירשתי , להעמיד עצמו ואת חברו על האמת, ומחלוקת החכמי� אמת, ותורתו אמת

והרי זה , כ על דעתו"שוקד ג, ומחלוקת שאינה לש� שמי� כמחלוקת קרח ועדתו. במקומו
וש� אפרש " הוא היה אומר עז פני� לגיהנ�"ששנינו אחר כ" " י�עז פנ"וזהו , עזות לרעה

  . ה"בעז

  "עזות פני�"ביאור 

והוא המלמד ללצי� ולכסילי� תורה ומוכיח� בדברי� קשי� להחזיר� , המזכה את הרבי�] ג[
, לשקוד ולעמוד על דעתו ולסבול תלאות הרבה, הרי צרי" עזות גדולה לעשות כ�, למוטב

כ לא יחדל עד שימלא רצונו שהחזיר� "ואעפ". טרח� משא� וריב�" )יב, אפ דברי� "מליצה ע(
ראה כמה שקד על ". משה זכה וזכה את הרבי�" )ה, אבות(וכדקתני . למוטב והביא� אל האמת

', וגו" איכה אשא לבדי טרחכ� משאכ� וריבכ�" )יב, דברי� א(ש "וכמ, פ שסבל הרבה"אע, עניינו
וע� כל זה לא מנע ולא חדל ". מיו� דעתי אתכ�' היית� ע� הממרי� " )כד, דברי� ט(ונאמר 

. ואי� עזות גדולה מזו ושקידה בלי שיעור. ממה שכיו� וממה שבקש עד שזיכה את הרבי�
וזה המובחר שבפירושי� ". הוי עז כנמר להוכיח עוברי עבירה"ל שפירש "וראיתי לרבינו יונה ז

וה� , ת צרי" עזות כמו לעני� המחלוקתכי לתוכח, שראיתי" הוי עז כנמר"שנתפרשו על 
אלא שלזכות את הרבי� צריכה עזוז יתירה מפני התלאות והצער שמצערי� . קרובי� זה לזה

, והוא החולק על האמת ומסית ומדיח אחרי� מ� האמת, המחטיא את הרבי�] לרעה[ו. אותו
בלי ספק טועני�  כי, לשקוד על דעתו נגד דעת חבריו שמבקש להחטיא, והרי צרי" להעיז פניו

והוא צרי" להעיז נגד דעת� ונגד , "זכור זה וזה? אי" תדבר כדברי� האלה"בתחילה כנגדו 
 )ה, אבות(וכדקתני , וכדפרישית לעני� מחלוקת שלא לש� שמי�, "עז פני�"והיינו , דעת עצמו
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, ראה בספורי ירבע� כמה שקד על חטאותיו ועל דעותיו". ירבע� חטא והחטיא את הרבי�"
א "מל(ג� אחר שראה המופת עמד על דעתו , ואי" העיז פניו לדברי הנביא שנבא עליו בבית אל

ועל החכ� ". איש רשע בפניו] מנוקדת צירי' ה[העז " )כט, משלי כא(וג� על זה נאמר . )ה(ג, יג
החכמה תעוז לחכ� מעשרה שליטי� אשר היו " )יט, קהלת ז(המעיז במשפטי החכמה כתיב 

כי החכ� , כ על עזות החכמה"ועתה נאמר שרומז ג". ג� נעול"הזה בארנו בספר הפסוק ". בעיר
פ שבתחילה ימאנו "אע, שיסורו אל משמעתו וישמעו מצותיו, החפ� לזכות את הרבי�

תעוז לו חכמתו יותר ממה שתעוז שלטנות ידועות לעשרה שליטי� , ויחרפוהו וילעגו עליו
לא , ושוקד תמיד על עניינו, חכ� עז בחכמהכי ה. שהיו בעיר להכריח את הע� למשמעת�

וזהו עזות לעשות . עד שימלא רצו� חכמתו, ולא יחדל לדבר ולהוכיח, יפול לבו לדברי הע�
  .רצו� אביו שבשמי�

  הוא לעני� מחשבות רוממות, קל כנשר

כי , שתהיה קל לעו� כנשר, לעני� המדות התלויות בשכל בבינה ודעת קתני לה. "וקל כנשר"
כנשר יעו� , עשה יעשה לו כנפי�" )ה, משלי כג(כדכתיב , גביה עצמו מעלה מעלההנשר מ
ובחכמה שה� דברי� ' וככה צרי" האד� להיות קל במחשבותיו לחשוב ביראת ה". השמי�
ופרישית דלעני� , "רבי ישמעאל אומר הוי קל לראש" )ג, אבות(והכי נמי תנ� לעיל . עליוני�

שיקל , והיינו קל לראש". החכ� עיניו בראשו" )יד, קהלת ב(וכדכתיב , תורה וחכמה קתני לה
פ "ע(לא כמדת הסכלי� והכסילי� ההולכי� בחש" . עליו לשוטט במחשבתו בדברי� עליוני�

כי לא הרגילו שכל� , ובחכמה לא ידעו ולא יבינו' וכשמדברי� עמה� ביראת ה, )יד, קהלת ב
דתני " קל כנשר"והכי נמי . י� היקרי�ובינת� לעו� בה� למעלה ולהשיג הענייני� העליונ

וראיה לפירוש זה שהרי מי שרגיל . מתנייא' יהודה ב� תימא לעני� התורה ומחשבת יראת ה
 )ג, אבות(וכדתנ� , "קלות ראש"שתשוטטנה מחשבותיו בקלות בענייני זמה ותענוגי� קרי לה 

ישמעאל ' תא דרובתר מל, "עקיבא אומר שחוק וקלות ראש מרגילי� את האד� לערוה' ר"
וכמו שקלות ראש והיינו הרגל המחשבה בדברי הבל . היא שנויה"] הוי קל לראש"שאמר [

. הכי נמי קל לראש ורגיל במחשבת תורה ויראה מרגילי� לקדושה ולחכמה, מרגילי� לערוה
נקט לה כלפי מה ששנה למעלה , היינו לעני� מחשבת אמת ביראה ובחכמה" קל כנשר"וכיו� ד

וכדפרישית שהוא המקבל בעי� טובה , "עי� טובה"ה "תלמידיו של אברה� אבינו עבדברי� שב
ומחשבות לבו רק ' והוא האיש הירא את ה. ה"ב' שמועות החכמי� ואי� צרי" לומר מצות ה

כמו הנשר שכל התעופפותו , "ארח חיי� למעלה למשכיל" )כד, משלי טו(כדר" , למעלה בשמי�
אינו חושב מחשבות , רע ונשע� על בינתו ועל תחבולותיוהמהרהר " עי� רעה"אבל . למעלה

, והמשיל הקלות לנשר. וכמו שהיה בבלע� הרשע, רוממות אלא מחשבותיו בקלות ראש
כי הנשר קל לעו� ". מנשרי� קלו מאריות גברו" )כג, ב א"שמו(כלשו� הכתוב אצל יהונת� ושאול 

ל אי� "ע ז"ופירש ראב, "ל פי" יגביה נשרא� ע" )כז, איוב לט(כדכתיב , למעלה יותר מכל העופות
אז , ובחכמה' ודע שכשהאד� משוטט במחשבותיו ביראת ה]. ל"עכ[עו� שיגבה יותר ממנו 

' מה שאי� כ� א� לא הבי� ביראת ה. ולהנהיג כל כח וכח כפי החכמה, זוכה לתק� נפשו
ו� הכי תני דמש. )א, אבות(ובחכמה קשה עליו העשייה וכדפירשתי במשנתו של אנטיגנוס 

דברי� (כי כתוב , ויפה נמשל עני� זה לנשר. והדר על העבודה, שמעו� הצדיק ברישא על התורה

כ� השכל והבינה כשיכולי� לעו� . 'וגו" כנשר יעיר קנו על גוזליו ירח� יפרוש כנפיו" )יא, לב
וה� הכחות כול� , אז נושאי� על אברת� כל הק� כולו, ובתבונה ודעת' השמי� ביראת ה

שא� אי� השכל והבינה , "ג� נעול"וכדפרישית בספר . וחכמה' שמתנהגי� אז ביראת ה
לעשות תחבולות , אז ה� עבדי� ומשרתי� לכחות יצר הרע, ואמת' חושבי� ביראת ה

וכמו שמצאנו , משחית נפשו ודאי" עי� רעה"דבעל , וכדפרישית לעיל. ומרמות להשלי� הרעות
וכ� כשהאד� חושב מחשבות . ו לעשות תועבותיובבלע� הרשע שהשתמש בשכלו ובבינת

ג� יוכל לכלכל כל כחות נפשו , ולא יירא מכל רע' אז יבטח וישע� בה' אמת ומבי� ביראת ה
וג� אי� נפשו , אינו הול" בטח, אבל כשחושב בקלות ראש. במשפט ולהשביע� בחכמתו

". עיני אד� לא תשבענהשאול ואבדו� לא תשבענה ו" )כ, עיי� משלי כז(כדכתיב , שבעה לעול�
סלע ישכו� . א� על פי" יגביה נשר וכי ירי� קנו" )כח( כז, לט(ואצל הנשר כתוב בספר איוב 
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ושוכ� על סלע ובמצודה להנצל מכל , כלומר מגביה עצמו למאד". על ש� סלע ומצודה, ויתלונ�
, ל רעוכ� האד� המגביה מעלותיו בשמי� לא יירא מכ]. מחית טר�[ודריסה ] של אד�[ח� 

' ה" )ב, תהלי� יח(כדר" , "הוא מרומי� ישכו� מצודות סלעי� משגבו" )טז, ישעיה לג(שעליו נאמר 
מש� חפר " ")א� על פי" יגביה נשר"ל "כהמש" לפסוק הנ, כט, איוב לט(ועוד כתוב , "סלעי ומצודתי

חללי� מש� יביט למרחוק למצוא ה, פירוש כשהנשר על ש� סלע". למרחוק עיניו יביטו, אוכל
 )טז, ישעיה לג(כדכתיב גביה , וכ� האד� כששוכ� מרומי� ימצא לחמו. למאכלו ולמאכל אפרוחיו

ג� השכל והבינה . הא למדת שהמשל דומה לנמשל בכל ענייניו". מימיו נאמני�, לחמו נית�"
ב� " )ה, אבות(וכדתנ� , השכל והבינה] אצלו[ויותר יזק� יגדלו , מתוספי� באד� מעת לעת

 )נתוספת(ח כל זמ� שמזקיני� דעת� "זקני ת" )סו� קני�(ותנ� , "לבינה ב� חמשי� לעצה ארבעי�
, תהלי� קג(ואצל הנשר נאמר , וכחות הגו� להיפ" שכל זמ� שמזקיני� יחסרו, "עליה�] מתישבת[

כל מה שיגדל ויבא בימי� תגדל , הנשר"ל "ע ז"ופירש ראב, "תתחדש כנשר נעוריכי" )ה
  .הכי המשיל כחות השכל והבינה לנשרול] ל"עכ" [עוצמתו

  'מהירות האד� בפעולותיו למע� ה

שתהיה ממהר לרו� , לעני� המדות והמעשי� התלויי� ברוח האד� קתני לה. "ורץ כצבי"
ב� עזאי אומר הוי " )ד, אבות(וכדתנ� לעיל , לעשות רצו� אבי" שבשמי� כאחד הצבאי� למהר

, לפי שהמרו� היא מדת הגיבורי�" ר�"והת� פרישית לה דתני , "ר� למצוה קלה כבחמורה
ולעני� , והכא דמה המרוצה לצבי שהוא ממהר מאד, "ירו� עלי כגיבור" )יד, איוב טז(כדכתיב 

כי המרוצה והמהירות ה� אותות . בשמחה' שיעבוד את ה, אתמר' השמחה בעבודת ה
ולפי שהגיבורי� ". ישיש כגיבור לרו� ארח" )ו, תהלי� יט(וכאמרו , לבו שמח לעשותהשמחה ש

והכי נמי בכל מדה . ה� קלי המרו� למהר להשלי� מעשיה�, טובי לב ושמחי� לעשות גבורות
. תמהר למלא כל הלב רוח טובה ותרו� לעשות הדבר, ומדה טובה שמתלבשת בה רוח האד�

ל דלעשות רצו� אביו שבשמי� טוב שימהר רוח "קמ, "נמוכה רוח"וכלפי ששנה במדות טובות 
, כשרואה עני ואביו� ותתעורר בנפשו מדת הרחמי�, על דר" משל. האד� לפעול פעולתו

ויגזור על המעשה למהר לעשותו , תמהר רוחו לחשוב מחשבת רחמי� וחנינה ותמלא כל הלב
וירא והנה שלשה אנשי� נצבי� " )ורנוספ' ש פי"ב עיי, בראשית יח(כמו שנאמר , ואז ירו� לעשות

ומיד היה לבו מלא , ללמד שכאשר רא� התעורר מדת חסדו. 'וגו" עליו וירא ויר� לקראת�
כי , והמשיל המרוצה לצבי. והסכי� לרו� לקראת� בשמחה להביא� לביתו, רוח ח� וחסד

 )יד, ש ח"שה(, "וכצבאי� על ההרי� למהר" )ט, א יב"דהי(כדכתיב , הצבי ממהר לרו� מכל החיות
, "צבי ונחמד"וכשמו כ� הוא , יפה שבחיות] הוא[ועוד שהצבי ". ברח דודי ודמה ל" לצבי"
וכ� האד� צרי" שימהר לעשות המצות ". צבי לצדיק" )טז, ישעיה כד(" צבי ממלכות" )יט, ישעיה יג(

ני� גמילת וכ� לע. העובדי� בשמחה' וכל רואה יכיר וידע כי הוא מיראי ה, בשמחה ובטוב לב
והוי מקבל את כל אד� בסבר " )א, אבות(ותנ� , "ויהיו עניי� בני בית"" )א, אבות(וכדתנ� , חסדי�

היינו רצוי וממהר " נוח"ו". ונוח לתשחורת"ישמעאל ' שנה ר )ג, אבות(והכי נמי , "פני� יפות
היינו ר� ו, שהוא הממהר לכעוס, )ה, אבות(דתנ� לעיל " נוח לכעוס"מלשו� ו, לעבוד בשמחה

כללו . נמי בכלל ר� כצבי הוא, "והוי מקבל את כל האד� בשמחה" )ג, אבות(וכ� . כצבי דהכא
  . לעני� מדות ומעשי� שתלויי� ברוח נשנה" ר� כצבי"של דבר ד

  לא למהר יתר על המדה בעניני מחשבה

ול כי המכש, מיהו להיות ממהר ברוח ולהסכי� על עני� ומעשה ולרו� לעשותו הסכנה קרובה
אל " )ב, אבות(וכההיא דתנ� . וסבור שמסכי� לדבר מצוה ועושה עבירה, והטעות מצויי� באד�

והוא הדי� בכל דבר אפשר שחושב לעשות ', וכו" תרצה את חבר" בשעת כעסו ואל תנחמהו
ואול� . וזה גור� המהירות שנבהל להסכי� שלא כמשפט ושלא כהלכה. מצוה ועושה עבירה

קל "ומשו� הכי תני תחלה . קא מיירי" חכ� לב"ומשנתנו ב, ובבינת הלבדבר זה תלוי בתלמוד 
ויודע בכל דבר . שהוא החכ� והנבו� שמחשבותיו במרומי� ולבו מלא חכמה ותבונה, "כנשר

ולפי שהוא קל כנשר בשכל ובבינת הלב יוכל לרו� . משפט ההלכה ועת הנכו� לעשות] מה[
וכמו שאמר שלמה בחכמתו , יכשל במרוצתו כצבי למהר לעשות עבודה וגמילת חסדי� ולא

וכדפרישית להאי קרא " ועת ומשפט ידע לב חכ�, שומר מצוה לא ידע דבר רע" )ה, קהלת ח(
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דע שלא עשו , וא� תראה עושי מצות נכשלי�. לא יקרנו רע' שמי ששומר מצות ה. לעיל
תלמוד  גדול"שלא עסקו בתלמוד תורה ש, שאי� בה� לב חכ�, המצוה בעיתה וכהלכתה

וכמו שהמשלנו , כי עת למצוה ומשפט ההלכה ידע לב חכ�. :)קידושי� מ(" שמביא לידי מעשה
', אל תרצה את חבר" בשעת כעסו וכו, שמעו� ב� אלעזר' ר[א "על זה משלי� במשנתו של רשב

קל "יפה שנה , וכיו� שהחכ� בעל עי� טובה יוכל לרו� ולבטוח שיעשה הכל כהוג�]. ד, אבות
  ". כצבי כנשר ור�

דר" מצותי" ארו� כי תרחיב " )לב, תהלי� קיט(ה שאמר "ודבר זה מפורש ברינת דוד המל" ע
, דברי� כח(וכ� כתוב בתורה , המשיל המצות לדרכי�. כמה נעימה המליצה הקדושה הזאת". לבי

 לפי שבכל עני� יש דר"". והודעת ה� את הדר" אשר ילכו בה" )כ, שמות יח(, "והלכת בדרכיו" )ט
א ב� "במשנת ר )ג, אבות(וכדפירשתי על נכו� , וה� ה� גופי חכמה. ישר ודר" עקלקל במציאות

המרוצה מסוכנת כי המכשלה , וכשהדר" צר ויש בו אבני נג�. ויש ר�, ויש הול" בדר". חסמא
פעמי� הדר" צר , וכ� בדרכי המצות. אבל כשהדר" רחבה נוח לרו� עליה. קרובה ומצויה

וא� ירו� וימהר לעשותה יוכל , ע עיקר המצוה עתה והלכתה ומשפטהשאינו מבי� ויוד
. אז ירו� ולא יכשל, ופעמי� הדר" רחבה כשמבי� ויודע משפטה והלכתה על נכו�. להכשל

א� יש בו לב חכ� כל הדרכי� רחבי� לפניו וכדפירשתי לעיל . והמצר והמרחב תלויי� בלב
, אבות(וכבר פירשנו . � בו לב חכ� הכל צר לפניווא� אי, "ועת ומשפט ידע לב חכ�" )ה, קהלת ח(

ויש . שתאר רחב נופל על הלב לא על הנפש, "כל מי שיש בו שלשה דברי� הללו"במשנת  )ה
כ� , היינו כשלבו רחב כמו אוצר רחב ידי� מלא סגולות" לטובה. "רחב לטובה ויש רחב לרעה

" לב כחול אשר על שפת הי�ורחב " )ט, א ה"מל(כדר" , לבו רחב מלא חכמה תבונה ודעת
כי תרחיב " )לב, תהלי� קיט(ולכ� , הנכתב סת� לטובה" רחב"ואמרנו שכל . הנכתב אצל שלמה

והיינו לב חכ� שהוא , הנזכר סת� עניינו לטובה שיהיה לבו רחב ומלא חכמה ותבונה" לבי
כל כלומר רבו� ". דר" מצותי" ארו�"ויפה אמר . וכדפירשתי בכמה דוכתי, מתת אלהי�

רק א� תחנני ותרחיב לבי לתת לי , העולמי� אתה יודע שאני מבקש לרו� כצבי לעשות רצונ"
, אבל כל זמ� שאי� בי לב חכ� רחב בחכמה ובתבונה. כי אז לא אכשל במרוצתי, לב חכ� ונבו�

ר� "והדר " קל כנשר"והיינו ה" דיהודה ב� תימא דתני ברישא . ו"אי אפשר לי לרו� פ� אכשל ח
  .והב�, "רוח נמוכה"והדר , "עי� טובה"וכ� לעיל תני ברישא ". כצבי

  מדוע נמשלה הגבורה לאריה

כלפי ששנה . לעני� החמדות והתאוות והמעשי� התלויי� בנפש קתני לה. "וגיבור כארי"
וכדפירשתי לעיל שזכה לדכאות תגבורת יצרו ולכבוש חמדתו , "נפש שפלה"במדות טובות 

] האד�[ולעשות כ� צרי" , תפקת במעט כנפש אחד השפלי�עד שנעשית נפשו מס, ותאותו
, רע, שמות' שיש לו ז .)סוכה נב(וכדאמרינ� , כי יצרו של אד� מתגבר עליו תמיד, גבורה גדולה

על דר" משל " הכובש את יצרו? איזהו גיבור" )ד, אבות(וכדתנ� לעיל , צפוני וכיוצא, טמא, אב�
וכ� כל התאוות הפנימיות , הנקימה ורוח הגאוהשכובש רוח , שכובש רוח זנוני� שבקרבו

שעמד דוד , "ולבי חלל בקרבי" )כב, תהלי� קט(וכדאמרינ� . ממית� ומדכא� שלא יפעלו מאומה
לא ] כי[, וזה משל שהמית נפשו המתאוה ונעשתה שפלה, .)ב יז"ב(ר שלו ושחטו והרגו "על יצה

, "גיבור כארי"ומשו� הכי תני . תחמוד ולא תתאוה לשו� דבר רק כאשר תורנה חכמת לבה
וכ� האד� צרי" . וכל החיות לא יעמדו לפניו, וכדפירשתי לעיל שהארי גיבור מכל החיות

ולפי . שיתגבר על כל כחותיו שלא תעמודנה לפני גבורותיו לעשות רצו� אביו שבשמי�
� )ח, עמוס ג(ונאמר , "אריה טור� ושואג" )יד, תהלי� כב(כדר" , שגבורת הארי להמית ולטרו� טר

כ� צרי" האד� להמית תאוותיו וחמדותיו ולהרי� קול עליה� , "?אריה שאג מי לא יירא"
, ואז יחרדו וייראו מפניו כל חמדותיו ותאוותיו". קול גדול ולא יס�" )יט, דברי� ה(', ביראת ה

כדכתיב ו. בגבורתו] אותו[וימית ] אותו[יטרו� , ומי שיעמוד ולא ינוס, כמו שיראי� מקול אריה
שהיו צדיקי� גמורי� שלא מצאנו בה� , "ומאריות גברו" )כג, ב א"שמו(אצל שאול ויהונת� 

' כי תורת ה. אבל היו גיבורי כח ועמדו על נפש�, שחטאו בתאוה בעריות ובשטיפת החמדות
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 )כג, ב א"שמו(ועל כ� אמר תחילה . כל היו�' והיו בעלי מחשבות טובות ביראת ה, היתה בקרב�
  .וכדפירשתי לעיל, "מנשרי� קלו"

כלומר ארבעת המדות ששניתי כול� טובות כשאתה . "לעשות רצון אביך שבשמים"
, ה� בתורה ה� בעבודה ה� בגמילת חסדי�, תשתמש בה� לעשות רצו� אבי" שבשמי�

אי� רעות , חלילה] 'של ה[וא� ישתמש בה� לעבור על רצונו . וכדפירשתי בכל חלוקה וחלוקה
וכדבעינ� , ואינו שב בתשובה, הוא השוקד על מעשה העבירות, לרעה" עזות"ה. מה� גדולות
לרעה כבר " ר�". "שחוק וקלות ראש מרגילי� לערוה" )ג, אבות(הא תנ� , לרעה" קל. "למימר

ותהי " )י, ירמיה כג(וכתיב , "כי רגליה� לרע ירוצו וימהרו לשפו" ד�" )טז, משלי א(כתיב עליה� 
הוא היה גיבור ציד לפני " )ט, בראשית י(לרעה כדכתיב " גיבור". "גבורת� לא כ�ו, מרוצת� רעה

]. 'ב, בחוקותי, ספרא, "יודע את רבונו ומתכוי� למרוד בו, נמרוד["ל "וכדברי קדמונינו ז, "'ה
כ" נראה , "וגבורת� לא כ�" )י, ירמיה כג(וכתיב ', וגו" הוי גיבורי� לשתות יי�" )כב, ישעיה ה(וכתיב 

  .עיניב

וגיבור כארי לעשות רצו� אבינו , ר� כצבי, קל כנשר"לפי ששנה ברישא . "הוא היה אומר"
ואנא ידענא . דמשנה שאינה צריכה היא, לא איצטרי" למיתני מידי מדר" הרעה, "שבשמי�

, וגיבור לחטוא ולהרשיע רעה, ורגלי� ממהרות לרו� לדבר עבירה רעה, דקלות ראש מדה רעה
דאנא ידענא שהעזות , והוא הדי� דלא איצטרי" למיתני דר" הרעה שבעזות, וכדפירשתי לעיל

וכדפירשתי שהעזות היא השקידה , ועזות רעה שייכא בכל הדברי�, לרעה היא דר" רעה
ושוקד על דעותיו הרי זו " עי� רעה"וא� הוא בעל . שהאד� שוקד על עניינו ואינו שב ממנו

וא� . הרי זו רעה גדולה, ה ושוקד לעבור יו� יו�וא� ר� לדבר עביר. מדה רעה שאי� כמוה
וכדכתיב . וכ� בכל פרט ופרט, הרי זו רעה גדולה, הוא גיבור להרשיע ושוקד לעשות כ� תמיד

ועז לשנוא , וכ� עז לאהוב כמו אמנו� לתמר. ששוקד לעשות הוות, "יעוז בהותו" )ט, תהלי� נב(
אבל איכא בי� מדת . כ� בכל דבר ודברו, עז בכעס וכדפירשתי לעיל. כמו אבשלו� לאמנו�
] עני� מסוי�[ )פרט(והיינו שיש , והמרוצה והגבורה] קל כנשר, בקובו�' ו[העזות למדות הקלות 

יש להשתמש בכל ] השאר[ )אינ"(מה שאי� כ� , במדת העזות שאי� בה שימוש לש� שמי� כלל
עז "היא מדת ? ובה כללומה הוא הפרט הזה שאי� בו ט. פרטיה� לעשות רצו� אבינו שבשמי�

ומשו� הכי איצטרי" למיתני ה" , וכדבעינ� לפרושי, שהיא רעה גמורה והשחת הנפש, "פני�
  .מתניתי� באפי נפשה לאגמורי ל� הא מילתא

אבל , ]בלבד" [עז"היינו , ג דאיכא עז לטובה ועז לרעה וכדקתני לעיל"אע. "עז פנים לגיהנם"
, וא� ראית עז פני�. י� לעשות רצו� אבי" שבשמי�דלא שיי" בעז פנ, לגיהנ�" עז פני�"

, על פני האד� וזה ידוע] א[נופל " פני�"ודע כי מלת . בידוע ל" שהוא רשע וסופו לירש גיהנ�
וש� אמרנו . הרבינו לחקור בזה" מעי� גני�"ובספרנו , ג� על הנפש והצורה הפנימית] ב[ונופל 
ועי� בו חמשת החושי� החיצוניי� שה� הוא המקו� הנכבד שבגו� שנט" פני האד�"כמו ש

. ה� חמש כחות יקרי� הנטועי� בנפש" פני הנפש"כ� , עיקרי המעשי� ופעולת האד� כול�
, "חביב האד� שנברא בצל�"בבבא  )ג, אבות(פ שיש בנפש האד� כחות רבי� כדפירשתי "ואע

וה� ה� , פשוה� ה� מנהיגי הנ, אלה החמש ה� העיקר, שהיא כוללת כחות כל מעשה בראשית
וגלינו , עמדנו עליו מתו" המליצות הנבואיות, הזה רחב ידי�] הדרוש[ )המדרש(ו. פני הנפש

  . ופה ארמוז בקצרה, "מעי� גני�"עניינו בספרנו 

  חמשה כחות הנפש מול חמשה חושי� שבגו!

וה� , וכח היראה, כח השכל, כח הבינה, כח הדעת, כח החכמה, חמש כחות פנימיות שזכרנו ה�
, כח החכמה לעומת חוש הטע�] א. [ועל דר" שאומר ל", עומת חמשה החושי� החיצוניי�ל
כח השכל ] ד[, כח הבינה לעומת חוש השמע] ג[, כח הדעת לעומת חוש המישוש וההרגש] ב[

, והדברי� עתיקי� ועמוקי�, וכח היראה לעומת חוש הריח] ה[, לעומת חוש הראות
מעי� "ובספר ; "חכ�"על שרש " ג� נעול"נו בספר ומתבארי� באר היטב ע� הכללי� שיסד

שבאלה ההבדלי� עצמ� שנבדלו בה� חמש הכחות ". שכל בינה ודעת ויראה"על שרשי " גני�
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כ� נבדלי� חמשה החושי� החיצוניי� , ופעולת כל אחד מה� בצל� האד�, הפנימיי� זה מזה
שבכל , בכתבי הקודש ותמצא המשל והנמשל על דר" זה. זה מזה בענייניה� ובפעולותיה�

על השכל ] יורה[ומלת ראיה ". חכמה"מקו� שזכרו לשונות של טע� על דר" משל יורה על ה
ואי� , "את פני מבי� חכמה" )כד, משלי יז(וזהו שכתוב , ל מבואר הכל"ובספר הנ. וכ� כול�

י כי החכמה לנגד עינ. אבל היא בפני הנפש, בשר] בפרצופו של: הערת המגיה[החכמה בפני 
] ל"הנ[וסו� הפסוק . ומחשבות בינתו משוטטות תמיד בענייני חכמה, לפי שהוא מבי�. לבו

עי� "הלב כמו " עיני"אבל , ואי� עיני בשר יכולי� לראות בקצה אר�, "ועיני כסיל בקצה אר�"
שמות (וכ� . ופירשתי לעיל" ועיני האד� לא תשבענה" )כ, משלי כז(וכ� . וכדפירשתי לעיל" טובה

אלא , בשר] בפרצו�[ואי� היראה בפני ". ובעבור תהיה יראתו על פניכ� לבלתי תחטאו" )יז,כ
אלא בפני הנפש , ואי� האור בפני בשר, "חכמת אד� תאיר פניו" )א, קהלת ח(וכ� . בנפש פנימה

שהוא עז ושוקד בעניינו ומתגבר , דמתניתי�" עז פני�"ועל דר" זה מתפרש . והרבה כיוצא בה�
וזהו רשע גדול מאד שמקיי� . ינו שחולק על האמת שבלבו או על שיקול דעתווהי, על נפשו

וכדפירשתי לעיל שחולק שלא , דברי� שה� נגד שיקול דעתו ונגד שכלו ובינתו שה� פני נפשו
וכמו שבארנו על , כ חולק עליו"בלבו יודע שהדי� ע� חברו ואעפ. לש� שמי� אלא בגאוה ובוז

אלא שמעיז , ד שמעיז דעתו ושוקד על דבריו נגד דברי חברוומלב. נכו� במחלוקתו של קרח
, כי פני� הוא נפש האד�" עז פני�"והיינו . כיו� שהוא בעצמו יודע שדבריו שקר, נגד עצמו

אינו , פ שמעיז נגד חברו"מה שאי� כ� החולק לש� שמי� אע. וזה הרשע עז ג� בפני עצמו
. לא על דר" אחר, שר ידבר כ� לבו מבי� האמתוכא, כיו� שפיו ולבו שוי�, מעיז נגד דעת עצמו

פירוש ". וישר הוא יבי� דרכו, העז איש רשע בפניו" )כט, משלי כא(על זה אמר שלמה בחכמתו 
ושהדי� ע� , ובלבו יודע שהבל יפצה פיהו, הרשע חולק על האמת ומעיז נגד התורה והחכמי�

ועוד הרשע . לומר נגד דעת עצמוכ, אלא שברוב רשעתו מעיז ג� בפניו, ]הטוע� כנגדו[חברו 
כי הדעת , וכ� ה� נגד שיקול דעתו, מקיי� בטענות שוא דברי� שה� נגד שיקול דעת כל אד�

  . כ� צרי" להעיז בפני עצמו, וכמו שהוא מעיז בזולתו. לא תשתנה ואי� חולק עליה

  יש עזות לטובה ויש עזות לרעה

וכדאפרש , ולה שמבי� תעלומות רבותוהוא הצדיק בעל הבינה הגד, ולהיפ" ממנו איש ישר
אלא כל מחלוקתו לש� שמי� להעמיד חבירו על , אינו חולק בשפתי שקר, ה"בפרק בתרא בעז

, משלי כא(וזהו . כלומר כדי שיבי� חברו דר" האמת כמו שמבי� הוא עצמו, האמת ולהבינו דרכו

והלוי� מביני� " )ז, חמיה חנ(יוצא לשני ולשלישי כמו " יבי�"ומלת ". וישר הוא יבי� דרכו" )כט
כלומר וישר לא לבד שאינו מעיז נגד עת עצמו ". להבי� אמרי בינה" )ב, משלי א(וכ� , "לע�

אלא שג� נגד חברו לא היה מעיז לולא שכוונתו להבי� לו דרכו הטוב שיל" ג� הוא , חלילה
וישר הוא ["סיפא ו, היינו מחלוקת קרח ועדתו]  'וכו" העיז איש רשע["ורישא דקרא . בדר" זה

. חד לרעה וחד לטובה, הרי ל" ששתיה� תלויי� בעזות. היינו מחלוקת הלל ושמאי] 'וכו" יבי�
ולבו ידע , והדיח� בחלקלקות כאילו מתכוי� לש� שמי�, וכמו ירבע� שהסית ישראל לעגלי�

 )טו(יג, משלי ז(מדברי שלמה שאמר ] לזה[וראיה . והרי העיז בפניו, כי תועבה הוא מבקש
על כ� . זבחי שלמי� עלי היו� שלמתי נדרי. העזה פניה ותאמר לו, והחזיקה בו ונשקה לו"

כשתמצא נער חסר לב , כלומר הנה הזונה הזאת הנואפת תחת בעלה', וגו" יצאתי לקראת"
ירא אלהי� מעשות הרעה ] הוא[כי , ולפי שהיא יראה פ� יברח וינצל, תחזיק בו ותנשקהו

כי זבחה זבחי שלמי� , בר אליו בחלקלקות שהיא מכוונת לש� שמי�תמהר לד, הגדולה הזאת
חוששת פ� יבוא בשר ] והיא[, ואי� בעלה בביתו לאכול עמה, והיו� שלמה נדרה שנדרה

על כ� יצאה לקראתו בשמחה להביאו אל ביתה לעשות המצוה לאכול עמה . הקודש לידי נותר
שתסיתהו ג� מעיזה נגד דעתה ומחשבת  ומלבד, והרי לבה יודע שכוונתה לנא�. זבחי שלמי�

שהוא יעיז פניו לחלוק , ועז פני� הוא איש משחית". העזה פניה ותאמר לו"ויפה אמר . לבה
חולק על פניו ועל , הנטועה בשיקול דעתו א� הוא עז פני�' ומה תועילנו יראת ה, על כל דבר

וכשעושה כ� יו� יו� . נפשושב' כי מעיז נגד יראת ה, והוא מוכ� לעבור על כל הפשעי�? נפשו
ותגדל העזות ותגבר על דעתו ולבסו� יהיה איש משחית כי , ישחית כח הבושת הנטועה בו
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וכיו� שנפל בהשחת הדעת . וכדפרישית גבי תלמידיו של בלע� הרשע, תבטל צורת הדעת
  . שוב לא ישוב ולא ישיג אורחות חיי�, מינות ואפיקורסות

והמתואר בו הוא שהתגברה בו מדת , דעז פני� הוא ש� התאר ,"עז פני� לגיהנ�"ושפיר תני 
שכל הנחת " ג� נעול"וכדכתיבנא בספר . וכבר הוא עז פני�, העזות לחלוק על האמת נגד דעתו

על הנוהג במדה מ� המדות שהתגברה בשיעור ידוע בלב והצטיירה ] היא[תאר מ� התוארי� 
אבל לא אכתב� פה כי יאריכו , ש� ודברי� ברורי� כתובי�. והלב מושל בציור זה, בו

  .ובמעט שכתבנו התבארו דברי משנתנו, הדברי�

  ההבדל ביניה�, בייש� ובשת פני�
  "פני�"הגדרת 

, דהיא לאו כללא הוא, "ומי שאינו עז פני� לג� עד�"לא תני . "ובושת פנים לגן עדן"
, פני� נוחל ג� עד� אלא בושת, וכדפירשתי לעיל, שלפעמי� מעיז לעבור עבירה ואינו עז פני�

ואדרבא רוב , דההיא נמי לאו כללא הוא, "ובייש� לג� עד�"ולהכי לא תני . וזה להפ" מעז פני�
, כי הבושת נטועה בכל נפשות בני אד�, "ולא הבייש� למד" )ב, אבות(וכדתנ� , ביישני� חוטאי�

והבייש� הוא הבוש  ,שהבזיו� דבק בנפש". המלבי� פני חבירו ברבי�"גבי  )ג, אבות(וכדפירשתי 
ירא מלשאול ] הוא[ועל כ� כשאינו מבי� שמועת רבו . וחושש פ� יהיה לבוז, כבוד עצמו] מע�[ל

וכ� בוש לעשות המצות ולעסוק בתורה שלא ילעיגו . ומפני כ� אינו למד, פ� תהיה לו לכלימה
, מת לו הבושהוכל זה גור. וכל שכ� שאינו מוכיח  עוברי עבירה. עליו הכסילי� ויגיע לו קלו�

כמו שיתבאר ל" , "הוי עז כנמר"ומהאי טעמא תני . שהוא חושש לכבודו שלא יבוא לידי בזיו�
" פני�"ומלת , "פניו"אלא בוש ב, אינו חושש לכבוד עצמו" בושת פני�"אבל . ממה שפירשנו

 רק שלא יגיע לו בשת, וטוב בעיניו שיקבל קלו� וחרפה על מעשיו. היא הנפש כדפירשתי לעיל
כמו יוס� הצדיק שבחר לקבל על עצמו שנאת גבירתו ושיסתכ� למות ולרדת לבית , בפניו

רק שלא ישמע , שיאמרו עליו שבקש לענות אשת אדוניו, הסהר ולהיות לבוז לעיני כל מצרי�
כפי חכמת לבו , כי היה רע בעיניו לעשות התועבה הזאת". פניו"כי אז יבוש ב, לה לחטוא

והוא " פניו"כי , דבר ודבר כשהאד� בעל בושת פני� נמנע מכל דבר רע וכ� בכל. ושיקול דעתו
וכ� כשיתקפהו יצרו . והוא חושש לזה, "פניו"וכשיעשהו יבוש ב, חכמתו ודעתו מנגדי� לרעה

כי נכל� מפניו וישוב בתשובה , אשר עיוות] את[ימלא בושת פני� וימהר לתק� , ויחטא
, שבוש מפני בזיו� וחרפה שקרהו" בושת] "א". [פני� בושת"ל" בושת"והיינו דאיכא בי� . שלמה

ולולא נמצא לא היה , שכשנמצא יבוש לעיני המוצאי�, "כבשת גנב כי ימצא" )כו, ירמיה ב(כמו 
שהלעיגו עליו , "ויכלו בבושת ימי" )יח, ירמיה כ(. בוש בפני עצמו על שעבר על לא תגנוב

וכ� כל לשו� , שימצאו� רעות וכלימות, "שונאי" ילבשו בושת" )כב, איוב ח(. וחרפוהו יו� יו�
ופעמי� בוש , פעמי� בוש לעשות עבירה. שבוש בפני עצמו, "בושת פני�] "ב[אבל ". בושה"

הצדקה ולנו בושת ' ל" ה" )ז, דניאל ט(כמו , בעצמו על שעבר עבירה וממהר לשוב בתשובה
שאנו בושי� על חטאתינו ועונותינו , הפני� ולנו בושת, כלומר בדי� ובצדק יסרתנו". הפני�
ה "וכבר הודיע הקב. ושבי� אלי" בתשובה שלמה, ומתחרטי� על העבר כיו� הזה, בפנינו

נוס� עליה� יהיו , לירמיה הנביא שיקרה כ� לישראל שכאשר יבואו בגלות ויקבלו כל העונשי�
לשמוע לקול הנביא  פ שעתה אינ� חפצי�"אע, ויתרגזו ויתחרטו על מעשיה�, בבשת פני�

האותי , והס" נסכי� לאלהי� אחרי� למע� הכעיסני" )יט(יח, ירמיה ז(שכ� כתוב , ומעיזי� פניה�
ונשגב מכל מחשבת , כלומר אני אל". למע� בושת פניה�! הלא אות�'? ה� מכעיסי� נא� ה

אבל את ', גוו" ?מה תפעל בו, א� חטאת" )ו, איוב לה(וכדכתיב , איני כועס ולא מתרגז, בני אד�
עוד יבוא זמ� שיהיו , כי מלבד שאפרע מה� על עונותיה�. עצמ� ה� מכעיסי� במעשיה�

וכדברי איש , כי יפלו בבשת פני� ויתחרטו חרטה גדולה, כועסי� ומתרגזי� על מה שעשו
ולנו בשת הפני� כיו� הזה לאיש יהודה וליושבי ירושלי� ולכל ישראל " )ח(ז, דניאל ט(חמודות 
לנו בשת ' ה. והרחוקי� בכל הארצות אשר הדחת� ש� במעל� אשר מעלו ב" הקרובי�

כלומר עכשיו נתקיימה בנו מה שדברת ". למלכינו לשרינו ולאבותינו אשר חטאנו ל", הפני�
דניאל (וכמו שאמר לפני זה . מה שלא עשינו בשבתנו על האר�, שיהיו לנו עונותינו לבשת פני�

כל היו� כלימתי נגדי ובשת פני " )טז, תהלי� מד(וכ� . 'וגו" ביאי�ולא שמענו אל עבדי" הנ" )ו, ט
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כמו שאמר בפסוקי� שלפניו , כלומר כל היו� אני שומע כלימתי וחרפתי מ� האומות, "כסתני
 )טז, מד(ועל זה אמר . 'וגו" תשימנו משל בגויי�' תשימנו חרפה לשכנינו וגו" )טו( יד, תהלי� מד(
שכסתני "] ובושת פני כיסתני: "סיפא דקרא[וד צרה גדולה מזאת וע, "כל היו� כלימתי נגדי"

 )יז, תהלי� מד(ועל זה אמר . בשת פני שגרמתי בעונותי שיהיה הש� הגדול מחולל בי� הגוי�
"�ובעונותינו ניתנו אנחנו מלכינו " )ז, עזרא ט(וכ� . ולכ� הוא בבשת פני�". מקול מחר� ומגד

ופירושו כמו ". ובבשת פני� כהיו� הזה )'וגו(] שבי ובביזהביד מלכי הארצות בחרב וב[כהנינו 
ב "דהי(וכ� . שג� עזרא התפלל בגלות כמו דניאל, "הצדקה ולנו בשת הפני�' ל" ה" )ז, דניאל ט(

ללמדנו מלבד בושתו וכלימתו וצרתו , הנכתב על סנחריב" וישב בבושת פני� לארצו" )כא, לב
מתחרט על העבר ובוש , לארצו שב בבשת פני�אלא שכאשר שב , שנפלה כל מחנהו פתאו�

ל "וכמו שאמרו קדמוננו ז. ודיבר דברי� נגד שיקול הדעת' על גאותו וזדונו שמרד בה" פניו"מ
והשיבו ? שכשבא לביתו שאל לשריו במה אומה זו מצלחת שלא כמנהג )ח, ויקרא, מדרש תנחומא(

' הדבר אקריב שני בני עולה לה כ"א, והשיב. בזכות אברה� אביה� שהעלה בנו יחידו לעולה
ואתה יודע . וזה סימ� טוב, והיה בוש בעצמו, "בשת פני�"פ אתה למד שנפל ב"עכ]. ד"עכת[

לא כמו נבוכדנצר הרשע שלא . שיצאו ממנו שני גדולי עול� שמעיה ואבטליו� :)גיטי� נז(שזכה 
גוי עז פני� ' וי מרחוק וגועלי" ג' ישא ה" )נ( מט, דברי� כח(ועליו כתוב בתורה , נפל בבשת פני�

ל "כמו שאמרו ז, והיה רשע גמור ולא זכה שיצא נצר משרשיו. 'וגו" אשר לא ישא פני�
מי ' אמרו מלאכי השרת וכו, ה להכניס� תחת כנפי השכינה"וא� מבני בניו של אותו רשע ביקש הקב: "סנהדרי� צו(

ולפי שבושת ]". נרפתה[ )נרפאתה(ל ולא רפאנו את בב" )ט, ירמיה נא(בפסוק  )'וכו" שהחריב את בית"
ובעבור תהיה יראתו על פניכ� לבלתי " )יז, שמות כ( .)נדרי� כ(ל "אמרו ז, פני� מדה יקרה

] אד� המתבייש[ )מי שהוא בשת פני�(שכל , מכא� אמרו סימ� טוב באד� שהוא בייש�, "תחטאו
]. ל"עכ" [בותיו על הר סיניומי שאי� לו בושת פני� בידוע שלא עמדו א, לא במהרה הוא חוטא

אלא , מבני אד� אחרי�" בושה"� למד פשט בסוגיא זו שלא מדובר ב"ג� הרמב: אמר המגיה[
: וכ" לשונו על המפקפקי� בתורה שמסר לנו משה רבינו. מפני יוצרו של האד�" בושת פני�"
והעיר הרב ש� . ז"ח ד� כי קאפ"הגר' מהד, "�"אגרות הרמב", "אגרת תימ�("" לא עמדו אבותיו על הר סיני"

הנטועה בשיקול ' והיינו מפני יראת ה, בוש בעצמו" בשת פני�"כדפרישית ד. )ל"למקורו בגמרא הנ
ואפילו יקרה . ולכ� לא במהרה הוא חוטא. דעתו ומפני החכמה שלמד והיא אסופה בנפשו

כול� שנזכר  הנה פירשנו המקראות. מוכ� לג� עד�] הוא[ובי� כ" , שיחטא ימהר וישוב בתשובה
ה "יתבארו בעז" יסודות הלשו�"ובספרי . להודיע כי אמת וישר מה שפירשנו, בה� בושת פני�

  .כ" נראה בעיני, "ובשת פני� לג� עד�"ושפיר תני , ברחבה

 להביא גאולה, מעלת התשובה

כשראה יהודה ב� תימא ששורש כל המעשי� טובי� והצדק תלויי� בבושת פני� . "יהי רצון"
וא� יתקפנו יצרו ויחטא ימהר , "לא במהרה הוא חוטא"וכדפרישית שמי שפניו מלאי� בושת 

ומי ית� והיה לבנו ולב כל ישראל מלאי� בושת , כי בושת פניו ירגזהו ויריבהו, לשוב בתשובה
בתשובה ' כי אז היינו שבי� אל ה, אלוהינו' אבותינו שחטאנו להפני� על כל עונותינו ועונות 

בצר ל" ומצאו" כל הדברי� " )ל, דברי� ד(כמו שכתוב בתורה . שלימה והיו עונותינו נמחלי�
והיה כי " )ו(א, דברי� ל(ונאמר ". אלוהי" ושמעת בקולו' האלה באחרית הימי� ושבת עד ה

אלוהי" את ' ושב ה' אלוהי" וגו' ושבת עד ה' גוי� וגווהשבות אל לבב" בכל ה' יבואו עלי" וגו
אלוהי" אל האר� ' והביא" ה' א� יהיה נדח" בקצה השמי� וגו', שבות" ורחמ" ושב וקבצ" וגו

, הא למדת שקיבו� גלויות וירושת האר� ומילת הלבבות. 'וגו" אלוהי" את לבב"' ומל ה' וגו
שא� ישראל עושי� תשובה מיד נגאלי� . בהרוח הקדש ונבואה וכל שאר הטובות תלויות בתשו

וכמו שעשו צדיקי� רבי� בגלות ]. ה"ז ה"פ, תשובה' הל, �"עיי� לשו� הרמב: הערת המגיה[
וראה התנא שעל דבר זה הבטיחנו ". ולנו בשת הפני� כיו� הזה" )ז, דניאל ט(בבל כדכתיב 

שכ� מפורש , מעונינושבאחרית הימי� תשיגנו בושת הפני� ושנשוב , ה ג� בגלות הזה"הקב
, "התשפוט אות� התשפוט ב� אד�" )ד, יחזקאל כ(האחת בפרשת . שתי טעמי� בנבואת יחזקאל

, שהוכיח� על מעשיה� הרעי� שעשו במצרי� ובמדבר ובאר� ישראל והגלות שהבא עליה�
, "ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה" )לג, יחזקאל כ(עליה� ' ושג� בגלות� ימלו" ה
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ויהיו קרבנותיה� , ותחזור עבודת המקדש למקומה, א� מ� העמי� ויביא� אל ארצ�ויוצי
ובסו� הנבואה אמר שכאשר יהיו על אדמת� יפלו בבושת פני� על כל . לריח ניחוח לפניו

וזכרת� ש� את דרכיכ� ואת כל עלילותיכ� " )מד(מג, יחזקאל כ(שנאמר , טומאת� ופשעיה�
בעשותי ' וידעת� כי אני ה. אשר נטמאת� ב� ונקוטות� בפניכ� בכל רעותיכ� אשר עשית�

". אלהי�' נאו� ה, לא כדרכיכ� הרעי� וכעלילותיכ� הנשחתות בית ישראל, אתכ� למע� שמי
יה� ופשעיה� שחטאו ויתנו על לב כל עונות, הודיע שאז יזכרו את כל דרכיה� ועלילותיה�

' ומל ה" )ו, דברי� ל(כדר" , ה רוחו עליה�"ב' כי ית� ה, ויבינו הכל. ושפשעו מיו� היות� לע�
פ יחזקאל "ע(ואז ". 'רוח דעת ויראת ה' רוח חכמה ובינה וגו" )ב, ישעיה יא(וזהו ". אלהי" את לבב"

היא לשו� " ונקוטות�"ומלת . הוא הנפש כדפירשתי לעיל" פני�"ו, "יקוטו בפניה�" )מג, כ
ראיתי בוגדי� " )קנח, תהלי� קיט(, "ובתקוממי" אתקוטט" )כא, תהלי� קלט(כמו , מריבה

  ".ואתקוטטה

וכדאמרינ� בגמרא , שהאד� מתבייש בנפשו ורב ע� עצמו על עוונותיו" בושת פני�"והיינו 
בושת "א הי" מרדות"לפי ש". טובה מרדות אחת בלבו של אד� ממאה מלקיות" .)ברכות ז(

כל העושה דבר עבירה ומתבייש בו מוחלי� לו על כל " :)ברכות יב(והכי נמי אמרינ� , "פני�
הא למדת שכשיבנה בית המקדש במהרה בימינו אז יהיו כל . לפי שנפל בבושת פני�, "עונותיו

והפע� . ויטהרו מכל טומאת�, ומאז והלאה לא יזכרו עונותיה� עוד, בבושת פני�' ע� ה
ש� ". ב� אד� בית ישראל יושבי� על אדמת�" )טז, יחזקאל לו(על זה בפרשה ' טיח ההשניה הב

ושג� בגלות� חללו שמו הגדול , ושעל כ� הלכו בגלות, הוכיח� שטמאו את האר� בגלוליה�
ועל כ� יוציא� מ� הגלות  )כז( כב, יחזקאל לו(, ה חמל על ש� קדשו המחולל בגוי�"ושהקב', ית

, רוק עליה� מי� טהורי� לטהר� מכל טומאותיה� ומכל גלוליה�ויז, ויביא� אל אדמת�
ובסו� הדברי� אמר שכאשר . ואת רוח קדשו ית� בקרב�, ושית� בקרב� לב חדש ורוח חדשה

אז יפלו בבושת פני� על , יהיו על אדמת� ונפש� מלאה רוח אלהי� בחכמה ובתבונה ובדעת
וזכרת� את דרכיכ� הרעי� ומעלליכ� אשר " )לב( לא, יחזקאל לו(שנאמר , כל עונותיה� ופשעיה�

' לא למענכ� אני עושה נאו� ה. לא טובי� ונקטת� בפניכ� על עונותיכ� ועל תועבותיכ�
הא למדת שאחר קבו� גליות ושוב ". יוודע לכ� בושו והכלמו מדרכיכ� בית ישראל. אלהי�

טאי� והעונות ויריבו בנפש� ויתביישו על כל הח, השכינה למקומה אז יפלו בבושת פני�
כלומר ". בושו והכלמו בית ישראל מדרכיכ�"ולכ� חת� דבריו . שחטאו ושעוו עד היו� ההוא

לא " בושת פני�"והיינו . ראוי לכ� ג� עתה ובכל דור ודור להתבייש ולהכל� מדרכיכ�
  . וכלימה מפני בזיו� ועלבו�" בושה"

ועוד במקו� אחר ניבא על . מדברות על הגאולה העתידה כמפורש] ל"הנ[והפרשיות הללו 
ב� אד� שי� פני" אל הרי " )ב,יחזקאל ו(בפרשת . שג� ש� יפלו מקצת� בבושת פני�, גלות בבל

וניבא שבהיות� בגלות מקצת . ניבא על פורעניות ישראל הגדולה ושילכו בגולה, "ישראל
, ר נשבו ש�וזכרו פליטיכ� אותי בגוי� אש" )ט, יחזקאל ו(שנאמר , פליטיה� יפלו בבושת פני�

ונקטו . ואת עיניה� הזונות אחרי גלוליה�, אשר נשברתי את לב� הזונה אשר סר מעלי
' ובקשת� מש� את ה" )כט, דברי� ד(כדר" ". בפניה� אל הרעות אשר עשו לכל תועבותיה�

וכאשר יכנע לבב� ויבקשו ". או אז יכנע לבב� הערל" )מא, ויקרא כו(וכדר" ". אלוהי" ומצאת
אז ינקטו בפניה� אל הרעות אשר ', יה� בכל לב ונפש וימצאו רוח דעת ויראת האלוה' את ה

 )ו, ט(ועזרא  )ז, ט(וכמו שמצינו בתפלת דניאל . עשו ויפלו בבושת פני� וכדפירשתי לעיל
  . ובארנוהו למעלה

  רחוק הדבר שכל ישראל יחזרו בתשובה שלימה

י� עד ביאת משיחנו במהרה ולפי שהמדה היקרה הזאת לא ישיגו כל ישראל באמת ובתמ
וצאת ישראל , רוחו על כל בשר' בימינו ויבנה בית המקדש ותשוב השכינה למקומה וישפו" ה

לא למענכ� אני " )כב, יחזקאל לו(וכדכתיב , ה לא בזכות�"מגלות� הוא למע� שמו הגדול ב
יוודע [, להי�א' לא למענכ� אני עושה נאו� ה" )לב, יחזקאל לו(וכתיב ' וגו" עושה בית ישראל

בעשותי אתכ� למע� שמי לא " )מד, יחזקאל כ(וכתיב ]". בושו והכלמו מדרכיכ� בית ישראל, לכ�
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לא בזכות , ה הוא"ברצונו של הקב] תלויה[הא למדת שגאולת ישראל ". כדרכיכ� הרעי�
, "י�ה� נגאל, בי� עושי� תשובה בי� שאי� עושי� תשובה" )ג, בחוקותי, תנחומא(וכדאמרינ� . ישראל

 :)סנהדרי� צז(ואפילו למא� דאמר ". וזמנא מטא ומלכותא החסינו קדישי�" )כב, דניאל ז(כדכתיב 
שזה אי . אי� זה תשובה גמורה לכל ישראל, "וא� לאו אי� נגאלי�, א� עושי� תשובה נגאלי�"

, אלא מקצת� הצדיקי� והחסידי� וישרי לב שביניה�, אפשר שישובו כול� בגלות בטומאת�
ועיקר התשובה על כל פרט ופרט ומרדות הלב לא ישיגו אלא לאחר . כח מקראי טובאוכדמו

ויהיה לב� לב חדש ורוח חדשה ומלא רוח אלהי� בחכמה בתבונה , שיבנה בית המקדש
יהי רצו� "על כ� שנה ב� תימא בחכמתו . על כל מה שחטאו ושעוו" בושת פני�"והיינו . ובדעת

כאומר רואה אני שלא יזכו עמ" ישראל , "במהרה בימינואלוהינו שתבנה עיר" ' מלפני" ה
וגאולת� ובני� העיר ; בתוכה' בנויה ומקדש ה' עד שתהיה עיר ה" בושת פני�"כול� למדת 

ואל תאחר גאולתנו , יהי נא רצונ" שתבנה העיר במהרה בימינו' אנא ה. תלויה ברצונ" הטוב
  .ועוד אפרש בסמו", ופדיו� נפשנו

  איננו יודע בבירור ממה ישוב בתשובה, אד� בלימוד תורהכל עוד לא הבי� ה

לפי שמרדות , כבר פרישית דבעל בושת פני� שב בתשובה גמורה. "ותן חלקנו בתורתך"
שער , לרבנו יונה" שערי תשובה"עיי� : אמר המגיה[ובכלל זה . ומתבייש על עונותיו, בלבו

רטה והיגו� והבושה והצער ההכנעה והח] שמש� העתיק הרב המחבר דבריו אלו, הראשו�
אלא שאפשר שאינו עומד . שה� כול� פרטי התשובה הגמורה ועזיבת החטאי�, וחשבו� הנפש

' הל, �"ברמב, מקור לדברי� להל�: אמר המגיה. [על מספר עונותיו ופשעיו מבלי דעת ותבונה
י� ה� ה� ד וכיוצא מ� המעשי� הרע"ע וש"ז ג"שהמו� בני אד� חושבי� כי ע] ג"ז ה"פ, תשובה

אבל הגאוה והכעס והקנאה וכיוצא שאינ� , הדברי� שהאד� צרי" לשוב עליה� בתשובה
וכ� כל הדברי� התלויי� במחשבת . ואי� רעת� מבורר לה� אינ� צריכי� לשוב עליה�, מפורשי�

ועל קצת ממעשיו . לא יכיר השחתת� ורעות�, הלב בהרהור השכל והבינה שה� מחשבות או�
א הקפר "במשנתו של ר )ד, אבות(ובאמת היו עונות וכדפירשתי , "צדקות"ידמה בלבו שהיו 

וכדפירשתי , ועוד דברי� רבי� מאד לא יכילו� מגילות רבות, "]התאוה והכבוד, הקנאה["
ועל כ� מלבד . כשדברנו אי" מצות התורה מתחלפות כפי מעלות הנפשות" ג� נעול"בספר 

עוד צרי" לרוח אלהי� בחכמה , בושת פני�ב] של השב בתשובה[כניעת הלב הערל ונפלו 
וכדפירשתי לעיל , ושיתבייש על כול� וישוב מכול�, ובדעת שיבי� חטאיו ועונותיו כול�

י כ� "וע. ה בקרב ישראל לב חדש ורוח חדשה וישפו" רוחו עליה�"שלעתיד לבוא ית� הקב
שהרבה מ�  ולפי. יספיק ביד� שישיגו בושת פני� בכל הפרטי� וישובו בתשובה גמורה

וכדכתיב באותה הפרשה עצמה , הרשעי� הגמורי� לא יזכו לטובה הגדולה הזאת לעתיד לבא
משו� הכי אחר שהתפלל ב� תימא ', וגו" וברותי מכ� המורדי� והפושעי� בי" )לח, יחזקאל כ(

ב בתו" האנשי� הנכתבי� "שית� חלקנו בתורה בעוה] א[חזר והתפלל , על בני� העיר והמקדש
ולא יהיה חלקנו ע� המורדי� והפושעי� , שיזכו לרוח אלהי� לשוב בתשובה שלימה, לחיי�
שית� חלקנו בתורה ] ב[או כפשוטו . שלא יזכו לבושת פני� ג� בעת ההיא] אלו[, חלילה
ז כדי שנזכה להיות ע� השמחי� בבני� העיר לעתיד לבוא לשוב עמה� בתשובה "בעוה

אשרי שומרי משפט עושה צדקה בכל " )ג, הלי� קות(וכדר" שהתפלל דוד מל" ישראל . שלימה
והתפלל שיהיה בחלק� . והיינו צדיקי� שחלק� בתורה וה� שומרי משפט ועושי צדקה, "עת

, לראות בטובת בחירי". פקדני בישועת", ברצו� עמ"' זכרני ה" )ה(ד, תהלי� קו(ב שנאמר "לעוה
תהלי� (והדר מפרש . דה ב� תימאוהיינו ה" דיהו". להתהלל ע� נחלת", לשמוח בשמחת גויי"

פירוש עד . 'וגו" אבותינו במצרי� לא השכילו. חטאנו ע� אבותינו העוינו הרשענו" )ז( ו, קו
כמו שזכר , כי חטאנו במצרי� ובמדבר ובאר� ישראל. היו� הזה לא שבנו בתשובה שלמה

כדפירשתי  )'כ פרק(וכדר" שהזכיר� יחזקאל הנביא , כל חטאות ישראל )תהלי� פרק קו(במזמור 
אלוהינו וקבצנו מ� הגויי� להודות לש� ' הושיענו ה" )מח(מז, תהלי� קו(וחת� המזמור , לעיל

כלומר רואה אני . 'וגו" אלוהי ישראל מ� העול� ועד העול�' ברו" ה. קדש" להשתבח בתהלת"
, בנבואה שלא תהיה תשובתנו וצדקתנו שלמה עד שתקבצנו ברחמי" הרבי� אל עיר קדש"

 )ה(ד, תהלי� קו(ובעבור כ� התפללתי ". מ� העול� ועד העול�"ועל כ� אמר , ו לעול� הבאוזה
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כי בעת ההיא נשוב אלי" בלב של� ובבושת ". להתהלל ע� נחלת"' ברצו� עמ" וגו' זכרני ה"
  . ואז נהיה נושעי� תשועת עולמי�, פנינו

, "הוי עז כנמר"לפי שאמר , מתניתי� ששנה ב� תימא]על כל ה[ )אכולה(וכ� שייכת תפלה זו 
כולל כל המחשבות " קל כנשר"וכ� . והעזות מדה כוללת לכל מצות התורה וכדפירשתי לעיל

כולל המעשי� והמדות שברוח " ר� כצבי"וכ� . בבינה ובהשכל בחכמה ובדעת וכדפירשתי
לעשות רצו� "והכל . והתאוות שבנפש כולל כל המעשי�" גיבור כארי"וכ� . האד� וכדפירשתי

ומינה תשמע שהמדות הללו בעצמ� אפשר שישתמש בה� האד� לעבור על ". אבי" שבשמי�
שכמה קשה על האד� לשקול כל מחשבה . ושגיאות מי יבי�, וכדפירשתי לעיל, רצו� קונו

א הכל בפלס ומאזני משפט החכמה של, וכל כחות נפשו, וכל מעלות רוחו, ומחשבה שבלבו
פעמי� רבות יצרו מטעהו והופ" טוב לרע . יעשה קטנה או גדולה אלא כרצו� אבינו שבשמי�

ועוד מי יורה ומי יבי� . ואינו אלא מתגרת יצר נסתר, והוא חושב שכדי� הוא עושה, ורע לטוב
וכמו שפירשנו במקומות , ואי� ק� לפרטיה�, כדי� וכמשפט בכל הדברי� שבמחשבה ושבמעשה

אז תבי� צדק " )י(ט, משלי ב(, ועליה� אמר שלמה, רטי צדק ומשפט ומישרי�רבות שה� כל פ
ומי מבני אד� זוכה ". כי תבא חכמה בלב" ודעת לנפש" ינע�. ומשפט ומישרי� כל מעגל טוב

ולא ישיגו בני . שהיא הסגולה העליונה ורוח אלהי� בחכמה בתבונה ובדעת? לסגולה הזאת
והיה " )א, יואל ג(כי הבטיח , ציו� ברחמי�' א בשוב האד� כול� המעלה הזאת עד לעתיד לב

ולא ילמדו עוד " )לג, ירמיה לא(ונאמר . וזהו תיקו� העול�, "אחרי כ� אשפו" את רוחי על כל בשר
וכדפרישית ', וגו" כי כול� ידעו אותי למקטנ� ועד גדול�' איש את רעהו ואיש את ואחיו וגו

וכ� . 'וכו" יפה שעה אחת של קורת רוח בעול� הבאו"א ב� יעקב ששנה "במשנת ר )ד, אבות(
ובפרט בגלותנו , ז"אבל בעוה"]. בנפול אויב" אל תשמח["במשנת שמואל הקט�  )ש�(פירשנוה 

, כמעט שנסתתמו מעיינות החכמה וקשה לעמוד על כל פרטי צדק ומשפט ומישרי�, המר
פ "מליצה ע(הנה , חיי�ודבקות� באלהי� , זולתי מי שתורת� אומנות� שמרוב חשק� בתורה

רוחות ) מנוקדת צירי' כ[ותוכ� " )ב, משלי טו(". מזמה תשמור עליה� תבונה תנצר�" )יא, משלי ב
וזהו שהבטיח שלמה . ויעמיד� בכל דבר על האמת" רגלי חסידיו ישמור"ו )ט, א ב"שמו(". 'ה
אלוהי הזה שיהי רצו� ולכ� התפלל התנא ה. 'וגו" אז תבי�' א� תבקשנה ככס� וגו" )ה(ד, משלי ב(

כי אז ידעו כל הע� לעשות רצו� אבינו , שתבנה עיר הקדש במהרה בימינו] א[' מלפני ה
ית� חלקנו , ובימי גלותנו שאי� חזו� נפר� ונסתלקה שכינה] ב. [שבשמי� בכל דבר ודבר

וננצל , י כ� נבי� בכל דבר לעשות רצו� אבינו שבשמי�"שע, שתהיה עמלנו בתורה, בתורתו
ומעשי� (" בראתי ב" יצר בראתי ל" תבלי� תורה" )ש שינוי סגנו�"עיי. ב טז"ב(וכדאמרינ� . צר הרעמי

ששמת חלקי מיושבי בית ' מודה אני לפני" וכו" :)ברכות כח(וכ� קבעו בברכת ההודאה . )טובי�
ות� "דומה לתפילת . 'וכו" שה� עמלי� ואני עמל' המדרש ולא שמת חלקי מיושבי קרנות וכו

  ". נו בתורת"חלק

  אי� אד� זוכה לה בלי לימוד התורה, יראת הרוממות

היא ] פני�[ובשת ". ובשת פני� לג� עד�, עז פני� לגיהנ�"ועוד התפלל על היראה לפי ששנה 
וכמו . ע"במשנת ראב )ג, אבות(וכדפירשתי , כי א� אי� יראה אי� חכמה, ה"ב' יראת רוממות ה

מכא� אמרו סימ� טוב ". "יראתו על פניכ� לבלתי תחטאובעבור תהיה "על  .)נדרי� כ(שאמרו 
, ולהיפ" העזות שהשחית צורת פני נפשו וחולק על שיקול דעתו] ל"עכ" [באד� שהוא בייש�

אבל יראת , אלא שלפעמי� אינו עז פני�". ג� נעול"וכדפירשתי בספר ' והיא מכרעת יראת ה
, משלי ב(כדכתיב , מחשבת שכל ובינהואז בא לכלל חטאי� שהיראה תלויה ב, כשכוחה מלבו' ה

וכשנכנס באד� רוח שטות של חטא יתבלבלו מחשבת השכל והבינה ". 'אז תבי� יראת ה" )ה
שכתבנו מה בי� , "כל אהבה"במשנת  )ה, אבות(כמו שיתבאר ל" ממה שפירשנו , ואז אי� יראה

, אות לטובה ה שלעתיד לבוא יעשה עמנו"ב' ולכ� הבטיחנו ה. עובד מאהבה לעובד מיראה
 )מ( לט, ירמיה לב(כדכתיב , שתהיה יראתו חקוקה בלבנו למאד שלא יהיה אפשר לנו לחטוא

וכרתי . ונתתי לה� לב אחד ודר" אחד ליראה אותי כל הימי� לטוב לה� ולבניה� אחריה�"
, מפורש שית� יראתו בלבנו". ואת יראתי את� בלבב� לבלתי סור מעלי' לה� ברית עול� וגו
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ואתנ� לו , בריתי היתה אתו החיי� והשלו�" )ה, מלאכי ב(� הכה� מפורש בקבלה ואצל אהר
ה יראת "מפורש שזכה לסגולה הגדולה הזאת שנת� הקב". מורא וייראני ומפני שמי ניחת הוא

תורת אמת " )ו, מלאכי ב(כמו שסמ" . ובא לו בשכרו כי היה צדיק גמור, כבודו והדר שמו בלבו
וכ� ". בשלו� ובמישור הל" אתי ורבי� השיב מעו�, נמצא בשפתיוהיתה בפיהו ועוולה לא 

ולא ישובו עוד " )ט, פ תהלי� פה"מליצה ע(נטועה בלב ' אז תהיה יראת ה, לעתיד לבא עול� השכר
ולא יזכה אד� ליראה ". הכל בידי שמי� חו� מיראת שמי�" :)ברכות לג(ז "אבל בעוה". לכסלה

. ומצותי תצפו� את", א� תקח אמרי" )ה( א, משלי ב(שלמה  וכדקאמר, עד שיקבל עליו עול תורה
' אז תבי� יראת ה', א� תבקשנה ככס� וגו', כי א� לבינה תקרא וגו', להקשיב לחכמה אזנ" וגו

וכדתנ� בפרק ', י התורה האד� זוכה להבי� ביראת ה"הרי ביאר שע". ודעת אלהי� תמצא
ועל כ� סמ" יהודה ב� תימא . ה"הת� בעזוכדאפרש " ומלבשתו ענוה ויראה" )ו, אבות(בתרא 

ז "ובעוה. 'ואז נזכה כולנו ליראת ה, למשנתו תפלה קצרה שיבנה עיר הקדש במהרה בימינו
' י ההגיו� והחשק וטהרת הלב בתורה נזכה להבי� ביראת ה"כי ע, "ת� חלקנו בתורת"] "התפלל[

  .ואוהב אמת' דבר ה וה� ברורי� לכל מבקש, כ" נראי� הדברי�. 'לבלתי נחטא לפניו ית
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   משנה כא
ְקָרא, הּוא ָהָיה אֹוֵמר ִנים ַלּמִ ן ָחֵמׂש ׂשָ ָנה, ּבֶ ׂשְ ר ַלּמִ ן ֶעׂשֶ ֵרה , ּבֶ לׂש ֶעׂשְ ן ׂשְ ּבֶ

ְצֹות ְלמּוד, ַלּמִ ֵרה ַלּתַ ן ֲחֵמׂש ֶעׂשְ ה, ּבֶ ֵרה ַלֻחּפָ מֹוֶנה ֶעׂשְ ן ׂשְ ִרים ִלְרּדֹוף, ּבֶ , ּבן ֶעׂשְ
ים ַלּכחַ  לׂשִ ן ׂשְ יָנהבֶּ , ּבֶ ִעים ַלּבִ ים ָלֵעָצה, ן ַאְרּבָ ִ ן ֲחִמׁשּ ים ַלִזְקָנה, ּבֶ ִ ׁשּ ן ׂשִ ן , ּבֶ ּבֶ
יָבה ֵ ְבִעים ַלׂשּ בּוָרה, ׂשִ מֹוִנים ַלּגְ ן ׂשְ ִעים ָלׂשּוחַ , ּבֶ ׂשְ ן ּתִ ִאּלּו ֵמת , ּבֶ ן ֵמָאה ּכְ ּבֶ

  : ְוָעַבר ּוָבֵטל ִמן ָהעֹוָלם

ל שלא נמצא "י אברבנאל ז"כתב הרב ר. "הוא היה אומר בן חמש שנים למקרא"
אלא אחר משנת ב� תימא כתובה משנת ב� בג בג , המשנה הזאת במשניות הישנות הספרדיות

' וכו" הוא היה אומר ב� חמש"ובמשניות שלנו נמצאות ג� המשנה . וב� הא הא סיו� הפרק
� תימא ובמקצת הגרסאות היא שנוייה בי� משנת ב. אחר משנת ב� הא הא שבסו� הפרק

לפי שקשה , הסכי� לסדר זה"] מדרש שמואל"מחבר [ר שמואל אוזידא "וה. למשנת ב� בג בג
ומצינו שהתנא מקפיד על זה ". כאילו מת ועבר ובטל מ� העול�] "הוא[לומר שסיו� מסכתא 

ג� בעיני נראה ". אשרי" כלי� שנכנסת בטומאה ויצאת בטהרה" )'סו� פרק ל, מסכת כלי�(כמו 
שראה בחכמתו שמבלעדי עזר אלהי� . וכדפרישית' וכו" יהי רצו�"� תימא דתני שה� דברי ב

מסיתהו , לפי שהיצר רע מאד. כמעט אי אפשר שיהיה האד� צדיק בכל דרכיו וחסיד במעשיו
ומש� , ושתשוב שכינתו לציו�, שיקבצנו מ� הגויי�' ועל כ� התפלל על תשועת ה, ומטעהו

וידעו אותו מקטנ� ועד , שפו" את רוחו על כל בשרתצא תורה ואורה לכל בני אד� כי י
הוא "ומשו� הכי תני . בלב� שלא יחטאו עוד' ותהיה יראת ה, וישובו בתשובה שלמה, גדול�

וצפה והביט מראשית� , כלומר החכ� הזה מנה בחכמתו ימי שני חיי האד�' וכו" היה אומר
ועל כ� התפלל . )ט, קיט תהלי�(" יזכה נער את ארחו"ועד אחרית� ומצא שקשה ורחוק ש

  .וכדבעינ� לפרושי, ה לגאלנו ולהושיענו תשועת עולמי�"שימהר הקב

מכניסי� אותו ללמוד המקרא תורה נביאי� וכתובי� ולפרש� . "בן חמש שנים למקרא"
" "עד שידע לקרוא בתנ, ומלמדי� אותו דקדוק הלשו� והנגינות מלעיל ומלרע, כפשוט�

לפי שכבר למד צורת האותיות והנקודות ודרכי . רש� כמשמע�בפיסוק מקראות ובנגינה ולפ
, ב� חמש למקרא: "י פירש"ורש. ועל כ� עכשיו מכניסי� אותו למקרא, הקריאה קוד� ב� חמש
שמחנכי� אותו ', ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קדש' )כד, ויקרא יט(קרא קא דריש דכתיב 

מכא� ואיל"  .)בבא בתרא כא(וכדאמרינ� ', תולהוסי� לכ� תבוא'ובשנה החמישית כתב . לאותיות
  ].י"ל רש"עכ" [אבל לא קוד� לכ� לפי שהתורה מתשת כחו של תינוק', ספי ליה כתורא'

  על המבזי� ללימוד המקרא

ומלמדי� אותו , פ"שהיא תורה שבע, מוסיפי� ללמוד עמו סדרי המשנה. "בן עשר למשנה"
, ולא שמעשר ואיל" לא יעסוק עוד במקרא. ותהמשניות כפשט� בלי פרוק וקושיא ופלפול סבר

והפורש , והמקרא שורש למשנה ולתלמוד ולבינה ולדעת. כי ג� עד זקנה ושיבה אל יעזבנה
כי מליצות התורה וכתבי קדש ה� מי� . ותורתו' ולבסו� יעזוב יראת ה, ממנה פורש מחייו

�י� מליצות התורה ואי� המשנה והתלמוד רק להב. כי יצאו מפי הגבורה, שאי� לה� סו
, בזדו� הלב ובגאוה הוא מדבר" ?ומה לי במקרא, אני עסקי בתלמוד"ולכ� האומר . והנביאי�

שאינו עוסק בתורה לשמה ואי� , ואי� לו יד לא במקרא ולא בתלמוד" עני הדעת"וסימ� שהוא 
א נגד שמ" )א, אבות(ועל זה שנינו . רק להתגדל ולקנתר ולעשות לו ש�, כוונתו לש� שמי�

" ב� עשר למשנה"ו". עניות הדעת] לגסות הרוח[ )לגאוה(סימ� "ו .)שבת לג(, "אבד שמיה
ויודע פרשיות , כי לפי שעסק חמש שני� במקרא, כדפירשתי שמוסיפי� ללמוד עמו ג� המשנה

על מה אדניה " )ו, איוב לח(כשילמד המשנה יבי� , התורה והנביאי� ומצותיה ואזהרותיה
, שאינו צרי" עוד ללמוד מקרא" ב� עשר למשנה"כ� ותתעקש לפרש  שא� לא תאמר". הטבעו

שאינו צרי" " וב� עשרי� לרדו�. "שאינו צרי" ללמוד משנה" ב� חמש עשרה לגמרא"כ "תפרש ג
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והאומר כ� . אלא מב� עשרי� ואיל" ירדו� לדר" אר�, עוד להתעסק במקרא במשנה ובתלמוד
  . רשע וכסיל הוא

דכל תלמיד שאינו , למד המקרא] שני�[דודאי באלו החמש , הב� עשר למשנ: "י כתב"ורש
וכדאשכח� גבי לוי� דהוי גמרי הלכות , רואה בחמש שני� סימ� יפה במשנתו שוב אינו רואה

קשו קראי אהדדי כתוב אחד אומר מב� " .)חולי� כד(כדאמרינ� הת� , עבודה בחמש שני�
ה שנה היה בא ללמוד ולומד עד "ב� כ ?הא כיצד, ה שנה"וכתוב אחד אומר מב� כ' שלשי� וכו

ולומד לימודו עד , ו לגמרא"והיינו טעמא נמי דב� ט". נמצא כל תלמודו בחמש שני�, שלשי�
ועוסק בתורה במקרא ]. י"ל רש"עכ" [ומכא� ואיל" רוד� אחר מזונותיו. שהוא ב� עשרי�

ח ב� תרדיו� "ל רג במשניותיה� ש"וכדתנ� בפ, במשנה ובתלמוד כשיש לו פנאי ביו� ובלילה
וכדפירשתי , דוסתאי בר ינאי' יעקב ור' נחוניא ב� הקנה ור' ח ב� חכינאי ור"שמעו� ור' ור

  .הת�

דמי שהביא שתי שערות בא לכלל קצת מצות : "י"פירש רש. "בן שלש עשרה למצות"
לפיכ" , ג שנה"ושיערו חכמי� הבאת שתי שערות לי. דאורייתא דהלכה למשה מסיני היא

ומאותו זמ� ואיל" מסתמא מחזקינ� ליה בשתי שערות כדי� רוב . אותו לקיו� מצות מכניסי�
אינו נזקק למצות , ג"אבל היכא דידעינ� ליה בבירור דאכתי לא מייתי שתי שערות לי. תינוקות

דמדאורייתא . אלא בחינו" מדרבנ� בעלמא דמחנכי ליה לרביא כבר שית כבר עשר, מ� התורה
גלי , וא� הגיע לעשרי� ולא הביא. שנה שמא יביא שתי שערות ממתיני� ליה עד עשרי�

. דסריס אי� לו שתי שערות וחייב בכל מצות ובכל עונשי� שבתורה, אנפשיה דסריס הוא
דמאחר שבא לכלל עשרי� רודפי� אותו בית די� ', ב� עשרי� לרדו�'והיינו דקתני לקמיה 

לא שנא הביא , מיתות ועונשי� האמורי�כדי להביאו ולייסרו בכל , לרדותו מכת מרדות דרבנ�
שמות (דכתיב , ומעשרי� ואיל" חשיב ליה קרא כגברא בעלמא. ולא שנא לא הביא] שערות' ב[

  .ובסמו" אפרש, ]י"ל רש"עכ" [מב� עשרי� שנה ומעלה" )יד, ל

  אד�לא כיונו דדי בכ� אלא שיש להמשי� בכ� לכל מש� חיי ה, ל הקציבו חמש שני� לכל לימוד"כאשר חז

ש אוזידא "והר. י"מפירוש רש, "ללמוד גמרא ועומק הלכות] "י"פירש רש. ["ו לגמרא"בן ט"
פ שהלימוד האחד קשה "ואע, כתב שלכל לימוד סידר התנא חמש שני�"] מדרש שמואל["

שלשה הזמני� ] ע כי"צ[כמו כ� . והתלמוד קשה מ� המשנה, המשנה קשה מ� המקרא, מחברו
ו כבר "ומב� עשר עד ב� ט, מב� חמש עד ב� עשר השכל קצר וחלוש ,שנת� כל אחד טוב מחברו

. ודבריו נכוני�"] מדרש שמואל"ל "עכ[ו עד עשרי� התחזק כהנה וכהנה "ומב� ט, התחזק יותר
ומלבד זה אי� קושיא שהרי לא קבע התנא זמני� קצובי� שבה� ילמוד המקרא כולה והמשנה 

, ומאימתי משנה, תי מתחילי� ללמדו מקראאלא מפרש ואזיל מאימ, כולה והתלמוד כולו
כמו שקוד� ב� חמש לא , לפי שקוד� לזמני� הללו אי� תועלת לתינוק. ומאימתי תלמוד

וכ� המשנה קוד� שיהיה ב� עשר . וכדפירשתי לעיל שהתורה מתשת כח התינוק, ילמדנו מקרא
א יקרא בו כל אבל בלימוד עצמו ודאי שמאז למד המקר. ו"וכ� התלמוד קוד� ט. מתשת כחו

  . וכ� התלמוד; ומאז התחיל לשנות המשניות ילמד� כל ימי חייו; ימי חייו

הכי נמי הודיע שאל יאחר , וכמו שהודיע מאימתי מתחילי� ללמדו מקרא משנה ותלמוד
? הלומד ילד למה הוא דומה" )ד, אבות(וכדתנ� לעיל , מזמני� הללו] מאוחר[ללמדו יותר ]מ[

" לדיו כתובה על נייר מחוק? והלומד זק� למה הוא דומה, דשלדיו כתובה על נייר ח
אמתי� מלהכנס לתלמוד עד שאהיה ב� שלשי� או ב� "ואל יאמר האד� . וכדפרישית הת�

ו "ואלמוד בשעה אחת יותר ממה שאלמוד ב� ט, ארבעי� ותהיה דעתי שלמה ושכלי של�
וישא אשה וירדו� לדר" , עשרי�ח ולכלל "יגיע לכלל י, כי א� יעברו שני ילדותו". ביו� של�

, כ דברי תורה בלבו כהוג�"ויהיה לבו מלא חשבונות העול� וטרדותיו ולא יכנסו אח, אר�
  ".דיו כתובה על נייר מחוק"וידמה ל

אבל קוד� , דאז גופו חזק ועומד על פרקו לפרנס אשה בעונה. "בן שמנה עשרה לחופה"
, עשרה ואיל" נכנס בו תגבורת יצר התאוה ומב� שמונה. לכ� עדיי� אי� כחו של� לנשואי�
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ועוד תנ� לעיל . .)סג(וכדאמרינ� ביבמות , וצרי" לקחת אשה בטהרה שתציל אותו מ� החטא
ומשו� הכי אחר שלמד ". יפה תלמוד תורה ע� דר" אר� שיגיעת שניה� משכחת עו�" )ב, אבות(

שתו ובניו ולעסוק צרי" לקחת אשה ולרדו� אחר פרנסתו ולכלכל א, מקרא משנה ותלמוד
" אד�"ח פעמי� כתיב "י בפירושו כתב רמז לפי שי"ורש. שביגיעת שניה� משכחת עו�, בתורה

והעתיק , כתב" אבות"על [י אברבנאל "ובפירוש ר, "כי מאיש לוקחה זאת" )כג, ב(מבראשית עד 
מטריא א בגי"והו, )יג, ויקרא כא(" והוא אשה בבתוליה יקח] "על ויקרא" בעל הטורי�"זאת מ

  .ח"י

לאחר שלמד מקרא משנה וגמרא ] "פירש מברטנורא. [אחר מזונותיו. "בן עשרים לרדוף"
ולי יראה דשמנה . ל"ב ז"מפירוש רע". ונשא אשה והוליד בני� צרי" הוא לחזור אחר מזונות

ב חדש כדאמרינ� בכתובות "ונותני� לבתולה י, וחופה גומרת, עשר לחופה דקתני היינו אירוסי�
כי " )ה. דברי� כד(כדכתיב , ושנה אחת צרי" לשמח את אשתו. ט"וכשלוקחה הוי ליה בר י .)נז(

ולהכי ב� עשרי� לרדו� שאז ". נקי יהיה לביתו שנה אחת' לא יצא בצבא וגו' יקח איש וגו
ולרדו� כולל לצאת למלחמה ולטרוח אחר מזונותיו . כלתה השנה הראשונה לנשואי אשתו

. גבי מלחמה" מב� עשרי� שנה ומעלה" )ג, במדבר א(ל כ� אמרה תורה וע, ושאר מילי דדר" אר�
שא� יטריד עצמו , שעד שמנה עשרה שנה ראוי שלא ימיש מאהלו ללמוד מקרא משנה וגמרא

�. כ כשלבו מלא דאגות וחשבונות העול� וכדפירשתי לעיל"שוב לא ילמוד תורה אח, לרדו
ב� עשרי� לרדו� אותו מ� השמי� "ל "ע ז"ופירוש אחר כתב ר. ושתי שני� לנשואי� ולשמחה

וכדפירשתי לעיל , "שאי� בית די� של מעלה מענישי� פחות מב� עשרי�, ולהענישו על מעשיו
דכולה . ופירוש זה קשה בעיני. וכ� בבבא זו פירש לרדו� במצות ובעונשי�. י"מפירוש רש

שרודפי� " לרדו�"א� ו. שמחלקת זמני� למעשיו ולפעולותיו, מתניתי� בפעולת האד� נשנית
משו� , אבל לרדו� במצות שפיר? כלל] לשאר[לא דמיא ה" בבא לאינ" , אותו מ� השמי�

  .אבל עיקר כדפירשתי, דמעשרי� ואיל" חייב במצות ודאי וכדפירשתי לעיל

שכ� בני לוי לא היו יכולי� לישא בכת� עד שלשי� מפני ] "י"פירש רש. ["בן שלשים לכח"
ג דב� עשרי� "דאע. י"מפירוש רש". אז נכנס בכחו וגבורתו] נוסח אחר[א "נ, שלא היה בה� כח

שאז נכנס בכחו שאפשר  לו , מ לא של� כחו וגבורתו עד ב� שלשי�"מ, לרדו� ויוצא למלחמה
  .לקבל

וקיבל , ג שמב� חמש ועד ב� עשרי� למד מקרא משנה וגמרא"דאע. "בן ארבעים לבינה"
והסתכל ודקדק בשמועות רבותיו ובטעמי תורה , ושמר� בכח השומר, השמועות מרבו
ולהוציא , אינו יורד לסו� דעת רבותיו להבי� דברי חכמי� משל ומליצה וחידה, מעשרי� ואיל"

. שאז כח בינתו שלמה ודעתו מיושבת עליו, דבר מדבר על בוריו עד שיגיע להיות ב� ארבעי�
לבינה ] נוסח אחר[א "נ. כהלכה ב� ארבעי� להבי� דבר מתו" דבר ולהורות"י "וכ� כתב רש

לכ� לב לדעת ועיני� לראות ואזני� לשמוע עד היו� ' ולא נת� ה" :)ז ה"ע(כדאמרינ� הת� 
ל "עכ]" [ארבעי� שנה[ )שהוא ב� ארבעי�(מכא� לתלמיד שאינו עומד על דעת רבו עד , "הזה
  ].י"רש

פרישית שאי� עצה ו, "מרבה עצה מרבה תבונה"תנ�  )ב, אבות(לעיל . "בן חמשים לעצה"
ואמרנו שהעצה , ולכ� כל מצות התורה קרויות עצות. אלא הסכמה ופסק שאחריו מעשה

ומי שהוא בעל תבונות רבות ישיג . עמוקה מאד כי צרי" לברר דר" אחד מבי� דרכי� רבי�
, "ואיש תבונות ידלנה, מי� עמוקי� עצה בלב איש" )ה, משלי כ(וכדר" , העצה הנכונה

ויפה , וכ� בארנו שהתבונות ה� ה� הדברי� שהאד� מוציא בבינתו". ג� נעול"ופירשנוהו בספר 
והתעסק עשר שני� להבי� דבר מדבר , "ב� ארבעי� לבינה"לפי ש". ב� חמשי� לעצה"תנ� 

מקוב� , י� הוא איש תבונותכשיגיע לב� חמש, להוציא תבונות רבות, ולדמות דבר לדבר
וכ� עצות , לית� עצות ישרות בדרכי החכמה והתורה, ומאז ואיל" מוכ� לעצה. תבונות רבות

ואחרי� שואלי� אותו ומבקשי� ממנו עצה , ומי שהוא בעל עצה. בדרכי העול� והמלחמות
ה ונהני� ממנו עצ["בתרא ' וכדאפרש בפ, "יוע�"הוא הנקרא בכתבי קודש , כדת מה יעשו
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ומב� חמשי� שנה ישוב " )כו( כה, במדבר ח(ב� חמשי� לעצה שנאמר : "י פירש"ורש"]. ותושיה
שמייע� אות� ומלמד� לשמור , "ושרת את אחיו באהל מועד. מצבא העבודה ולא יעבוד עוד

ודבריו ]. ל"עכ" [לישא ולית� בעומק עצה מתו" שרבו עליו מעשיו] נוסח אחר[א "נ. משמרת�
  .שנוקרובי� למה שפיר

" בישישי�", "בישישי� חכמה" )יב, איוב יב(כמו " לחכמה"ויש גורסי� . "בן ששים לזקנה"
ולפי . כמפורש בספר איוב] עי�[טפי משב" ישיש"ד, ולא נראה לי]. כ"ע" [ב� ששי�"נוטריקו� 

והדעת והחכמה גוברות על יצר , שמאז נכנס לגבורות, מב� שמוני� ואיל"" ישיש"דעתי 
היא החכמה והדעת " יש"ו". יש"שהמלה מחוברת משתי פעמי� , "ישיש"נקרא ולכ� . העול�

, ויראה ששתי הגרסאות פירוש אחד. ולעיל פירשתי, "להנחיל אוהבי יש" )כא, משלי ח(כדכתיב 
וטעמא דמילתא ". אי� זק� אלא שקנה חכמה" :)קדושי� לב(וכדאמרינ� , דזקנה היינו חכמה
וכדפירשתי בכמה , כמה צריכה לשמיעה ולקבלה מרבלפי שהח, "זקנה"שהחכמה קרויי� 

, ויותר שירבה האד� ישיבה בבית ועד� של חכמי� ירבה חכמה, ואי� ק� לחכמה. דוכתי
לפי שהאריכו , ועל כ� החכמה מצויה בזקני�". מרבה ישיבה מרבה חכמה" )ב, אבות(וכדתנ� 

, איוב לב(כי , נ� תלוי� בזקנהמה שאי� כ� הבינה והשכל שאי. ימי� ושקדו זמ� רב לשמוע ולקבל

ולפי שעיקר הכל החכמה , ומי שאי� בו בינה והשכל לא תועילנו הזקנה". רוח היא באנוש" )ח
 )טז, במדבר יא(כמו , בתורה" זקני�"קורא בכל מקו� החכמי� בש� ] לכ�[, והיא תלויה בזקנה

יניק "והוא הדי� ". ופטי"ויצאו זקני" וש" )ב, דברי� כא(, "אספה לי שבעי� איש מזקני ישראל"
וישב , לפי  שכבר בא לכלל בינה ולכלל עצה, "ב� ששי� לזקנה"וקא משמע ל� ד. נמי" וחכי�

. הרי הוא זק�, עשר שני� בסוד חכמי� ויועצי� ושמע שמועות רבות בחכמה בתבונה ובדעת
למה , ני�הלומד מ� הקט"יוסי ברבי יהודה ששנה ' משנתו של ר )ד, אבות(וכבר פירשתי לעיל 

לאוכל ? למה הוא דומה, והלומד מ� הזקני�. לאוכל ענבי� קהות ושותה יי� מגתו? הוא דומה
וכדקתני , פ שקבלו השמועות כמו הזקני�"לפי שהקטני� אע". ענבי� בשולות ושותה יי� יש�

וכ� בדברי , מכל מקו� בטעמי השמועות אינ� יודעי� כלו�, "ו לתלמוד"ב� עשר למשנה ב� ט"
ב� ארבעי� לבינה וב� חמשי� לעצה וב� "משו� ד. לדמות דבר לדבר ולהוציא דבר מדבר בינות

כי יטעי� , ולהכי הלומד מב� ששי� דומה לאוכל ענבי� בשולות ושותה יי� יש�". ששי� לזקנה
  .ודברי בינתו שלמי� ומתוקי�, חכמתו בדברי טע� ושכל טוב

כי היכי , נתלבנו רוב שערותיוזק� גמור הוא ש] "י"פירש רש. ["בן שבעים לשיבה"
דאהדרו ליה תמניסר דרי שערות לבנות של  .)כח(אלעזר ב� עזריה בברכות ' דאשכחנא בר

אלמא לשבעי� מתלב� כבר רוב שער , "הרי אני כב� שבעי� שנה"וקאמר איהו לנפשיה , זקנה
תיו של דוד ושנו". וימת בשיבה טובה" )כח, א כט"דהי(וגבי דוד נאמר . י"מפירוש רש". האד�

כ "ואח. ד, ב ה"שמו, "ב� שלשי� שנה דוד במלכו: "אמר המגיה[שבעי� שנה כמפורש בקרא 
דהא , ומב� שבעי� ואיל" קרויה שיבה, ]יא, א ב"מל, כתיב  כי מל" על ישראל ארבעי� שנה

ושנותיו של אברה� אבינו , "וימת אברה� בשיבה טובה" )ח, בראשית כה(גבי אברה� כתיב 
, "בשיבה טובה זק� ושבע ימי�"וכדכתיב , והכי נמי מב� ששי� ואיל" נקרא זק� .ה שנה"קע

המביא גט " .)גיטי� כח(ותנ� ". ו לגמרא"ב� ט"וכדפירשתי גבי , וכולה מתניתי� התחלות קא מני
ר הונא לא שנו אלא שלא הגיע "ואמרינ� עלה א, "נותנו לה בחזקת שהוא קיי�' והניחו זק� וכו

 )לב, ויקרא יט(ואשמועינ� דב� שבעי� לקימה דכתיב . נמי זק� קרי ליה' ב� פאלמא ד, לגבורות
היינו חכ� ואפילו " והדרת פני זק�"אבל  :)קידושי� לב(ואפילו זק� אשמאי , "מפני שיבה תקו�"

  .יניק וחכי�

כלומר דבר גדול הוא א� יחיה אד� עד שמוני� שנה ] "י"פירוש רש. ["בן שמונים לגבורה"
בגבורתו של מקו� הוא , שא� הוא חי יותר". וא� בגבורות שמוני� שנה" )י, לי� צתה(דכתיב 

ואי� דעתי , י"מפירוש רש". שהרי מכא� ואיל" אי� לו כח לאכול ולשתות, חי ולא מרוב כח שבו
פ שהוא ב� שמוני� עוד צרי" לגבורה להתגבר על "אע] כי[ויש מפרשי� , נוחה בפירוש זה כלל

וכדאמרינ� , שהחוטא ב� שמוני� ראוי לדי� במדת גבורה והדי� הקשהויש מפרשי� . יצרו
וג� הפירושי� הללו רחוקי� ". זק� מנא�"וחד מנייהו " ארבעה אי� הדעת סובלת�" :)פסחי� קיג(
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הכובש את ? איזהו גיבור" )ד,אבות(כההיא דתנ� , "ב� שמוני� לגבורה"ולי נראה ד. מ� הפשט
ואשמועינ� דעד שמוני� שני� ". כארי לעשות רצו� אבי" שבשמי� וגיבור" )ה, אבות(ותנ� , "יצרו

אבל מב� שמוני� ואיל" תש כח . לפי שיצרו מתגבר עליו כדרכו, צרי" האד� להתגבר על יצרו
כמו שעד , כלומר ששכלו ובינתו מתגברי� בטבע על היצר והחמדה, ובא לכלל גבורות, היצר

טא מי שהוא בעל שמוני� ואיל" בתאוה ויצר ולכ� רחוק הדבר שיח. הנה התגבר היצר בטבע
" וגיבור כארי"ששנינו עליה� , החמדה כמו העריות ומאכלות אסורות וגזל ממו� וגנבה וכיוצא

ואל " )ב, אבות(ואל יקשה עלי" הא דתנ� . לפי שיצר התאוה תש מעצמו, וכדפירשתי לעיל
דודאי אפשר שיחטא ג� . דמשמע אפילו ב� תשעי� וב� מאה, "תאמי� בעצמ" עד יו� מות"

אבל דבר רחוק הוא לפי שמשמוני� ". ואל תאמי� בעצמ""ומשו� הכי תני , יותר מב� שמוני�
כ� ב� , פ שיצרו תקי� וגיבור מכל מקו� אפשר שינצחהו"וכמו שהנער אע. ואיל" נכנס לגבורות

 ב� שמוני�"דהא לא תני . כ אפשר שיחטא"ג, פ שבא בגבורות השכל והדעת"שמוני� אע
פ דמב� שמוני� ואיל" נכנס לגבורות "ועוד דאע. וכדפירשתי" לגבורות"אלא , "לעזוב מחטוא

וה� , מ יוכל לחטוא בחטאי� התלויי� בשכל ובבינה"מ, וטבעו מתגבר על היצר והתאוה
וכמו שקרה ליוחנ� כה� גדול ". ואל תאמי� בעצמ""והיינו ; מחשבות או� מינות ואפיקורסות

אבל לעריות וגזל . .)ברכות כט(בכהונה גדולה ולבסו� נעשה צדוקי ששימש שמוני� שני� 
ב� שמני� שנה " )לו, ב יט"שמו(דגבי ברזילי הגלעדי כתיב , ומ� הכתוב למדו. וכיוצא בא לגבורות

א� ? א� יטע� עבד" את אשר אוכל ואת אשר אשתה? האדע עוד בי� טוב לרע. אנכי היו�
אתה למד שכבר תש " האדע עוד בי� בי� טוב לרע"מר ומדקא". ?אשמע עוד בקול שרי� ושרות

ונכנס לגבורות ב� שמוני� ; כי לדעת טוב ורע היינו תגבורת היצר כנודע ליודעי�, כח יצרו
היינו מסיפא דקרא , "ברזילי שטו� בזמה היה וקפצה עליו זקנה" .)שבת קנב(והא דאמרינ� . שנה

ו בני שמוני� טוע� טע� מאכל ומשתה שאפיל', וכו" א� אשמע עוד' א� יטע� עבד" וכו"
אבל לגבורות רוב בני אד� שוי� שבהיות� בני שמוני� אינ� יודעי� . ונהנה מקול שרי� ושרות

  . בי� טוב לרע

ואי� הפירוש כדברי ". וא� בגבורות שמוני� שנה" )י, תהלי� צ(ותנא דיד� לשו� הכתוב נקט 
ב� "אלא כההיא ד". שמוני� שנה ה�, א� הרבה גברו ימיו"י בפירושו לספר תהלי� "רש

כלומר שבעי� שנה כלי� , "ימי שנותינו בה� שבעי� שנה: "והכי קאמר". שמוני� לגבורה
ואדלעיל מיניה קאי . כי עד שבעי� שנה היצר מתגבר כדרכו, והולכי� בעונות ובתגבורת היצר

, ה רואה עונותינוכלומר את, "שתה עונותינו לנגד" עלומנו למאור פני"" )ז, תהלי� צ(שאמר 
ימי "ועל זה אמר . כי לבנו מלא סכלות והוללות, ושדרכי הצדק והחכמה תעלומות מלבנו

כי שבעי� שנה הולכי� בתגבורת , ובה� היינו בעונות ובחטאי�, "שנותינו בה� שבעי� שנה
' ש[שבי� , וא� אנו באי� לגבורות שיתגבר הלב על יצרו אז כבר אנו בני שמוני� שנה. היצר

כי ימי הבחרות והחוזק חלפו והלכו ? ומה נוכל לתק� אז, וישישי� וחלושי הכח] מאליתש
, תהלי� צ(ועל זה אמר , ועוד שעל הרוב ימות האד� טר� ישיג שמוני� שנה. בעונות ובחטאי�

, כלומר ימינו בחזקת� שה� ימי הבחרות והנעורי� היו מלאי� עמל ואו�, "ורהב� עמל ואו�" )י
כלומר על הרוב יגוזו ויכרתו ימינו מהר ואפילו לשבעי� ולששי� , "יש ונעופהגז ח"ואמר כי 
ז שיתק� "ולכ� כמעט אי� תקוה לאד� בעוה. וכצל עובר, והרי ה� דומי� כעו� יעופ�. לא נגיע

', למנות ימינו כ� הודע וגו" )יב( יא, תהלי� צ(והתפלל . נפשו בחכמה ובדעת ובכשרו� מעשי�
  .וכדאפרש בסו� המשנה, 'וגו" עד מתי' שובה ה

א "וי, שהרי מכא� ואיל" הוא כפו�, שהוא מהל" שחוח] "י"פירש רש. ["בן תשעים לשוח"
ומצאתי . ופירוש זה דחוק. י"מפירוש רש". לשוח ראוי לקבורה דשוב אי� בו כח לצאת ולבוא

ה הי] י הביא"שרש[כי לפירוש אחר , לשוח להתפלל תמיד"ל "י יעב� ז"כתוב בש� החסיד ר
שהרב המחבר מקשה על , כנראה חסרות כא� כמה מלי�: אמר המגיה". [לשוחה"ראוי לומר 
אחרי שנקבר , ]קשה[ועוד ". שוחה"לא מצינו הקבר נקרא , ועוד:] ומוסי�, י יעב�"פירוש מהר
ויצא יצחק לשוח " )סג, בראשית כז(ויראה בעיני לשוח כמו ? אי" ימות ב� מאה, ב� תשעי�

וכדפירשתי ". כל היו� היא שיחתי, )צז, תהלי� קיט(כמו , לה והגיו� התורהוהוא התפ, "בשדה
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ומאז ואיל" , ובטל חמדתו ותוק� יצרו, שלבו מתגבר בטבעו על יצרו, דב� שמוני� לגבורה
ומוסי� צדק וכשרו� , ופורש ג� מעונות התלויי� במחשבה ובדבור, תתגבר הדעת יותר ויותר

  .בתורה ובתפלה] שמאלית' ש[אז כל עסקו לשוח וכשהוא ב� תשעי� . שנה אחר שנה

ומעי� , וליחו נס ונשתנו פניו. שכבר קמו עיניו וכהו] "י"פירש רש. ["בן  מאה כאילו מת"
אלא . וג� זה דחוק כמו שאפרש. י"מפירוש רש, "החכמה פסק ממנו והוא משתטה והול"

, דומה כאילו מת כבר, י�היינו שמרוב דעתו ודבקות לבו בעליונ, "כאילו מת"נראה בעיני ד
והרי דומה כאילו נתפרדה נשמתו ממנו ובאה אל , ואי� לו עסק עוד ע� דברי� שתחת השמש

כלומר לא תימא מת ממש , "ועבר ובטל מ� העול�"ומשו� הכי תני . מנוחתה בעול� האמת
ועבר , ז"אלא כאילו מת בעוה, "הרשעי� בחייה� קרויי� מתי�" :)ברכות יח(וכדאמרינ� , חלילה

ומב� מאה ואיל" נשאר בצדקתו וחכמתו . ובטל מ� העול� הזה והל" לו לעולמו עול� האמת
ודומה , ולמעלה מה�] כמו שחי אהר� הכה�[ודעתו ואפילו ירבו ימיו עד מאה ועשרי� ושלשי� 

הכי ' דכולא מתני. תמיד לבעלי עול� אחר שאי� לה� עוד חלק ע� אנשי העול� הזה
. כ" נראי� הדברי� בעיני, וכדפירשתי גבי ב� חמש עשרה לגמרא, ותמתפרשא דמיירי בהתחל

שבטלו כחותיו , שכול� אמרו ב� מאה כאילו מת לגנאי, ל"ולא פירשו כ� מפרשי המסכתא ז
ולא נהירא כלל דהא תנ� , ורבי� פירשו כ� על ב� תשעי� לשוח וכדכתיבנא לעיל. ואפס דעתו

בישישי� "עליה� שנאמר ] מתישבת[ )נתוספת(דעת� ח כל זמ� שמזקיני� "זקני ת" )סו� קני�(
וב� מאה כאילו , ואי" תני ב� תשעי� לשוח שראוי לקבר, ]ל"עכ" [חכמה ואור" ימי� תבונה

ותו אנו רואי� הרבה בני אד� ? וקשיא מתניתי� אהדדי? מת שמשתטה ופסק מעי� חכמתו
 )ברכה' סו� פ, ספרי(יוכיח דאמרינ� ורב� יוחנ� ב� זכאי , שה� בני תשעי� ומאה ועדיי� דעת� עליה�

הרי דמשמוני� ועד , "ארבעי� שנה עסק בפרקמטיא ארבעי� שנה למד וארבעי� שנה לימד"
כול� חיו  )ש�, ספרי(עקיבא ' וכ� ר, וכ� הלל, מאה ועשרי� שנה לימד חכמתו הגדולה לתלמידיו

וכ� בדורות ]. ולימדו תורה ברבי� עד סו� חייה�[ה "מאה ועשרי� שני� כמו משה רבינו ע
האחרוני� היו חכמי� יותר מבני מאה שנה והתיישבה דעת� עליה� עד יו� מות� וחיברו 

, ג� בדורנו זה נמצאי� ישישי� בני מאה וה� חכמי� בתורה. ספרי� בזקנות� בדעת ובתבונה
במשנת רבי ששנה  )ד, אבות(ולעיל . 'וגו" ח כל זמ�"זקני ת") סו� קיני�(משנתנו וכמו שאמרה 

וא� תאמר משנתנו מיירי בזקני ע� . כתבנו טעמי� נכוני� בענייני� אלו" אל תסתכל בקנק�"
? וכי לעני� חכמת הטבע שנה רבינו משנתו? כ מאי קא משמע ל�"א, חדא] יש לדחות[? "האר�

ואפילו ? ב� תשעי� וב� שמוני�, יריא ב� מאה משתטה וכאילו מתותו אי בע� האר� מאי א
  . ומעשי� בכל יו� שבני אד� משתטי� בהיות� ב� שבעי�, ב� שבעי� נמי

  שהראשו� מתפתח והול� במש� ימות חייו? מה ההבדל בי� אד� ישר לאד� בור

מעליותא ובא ללמדנו היא" משתנה האד� מזמ� לזמ� ל, אלא כולה מתניתי� באד� ישר אתמר
איוב (חמש שני� הראשונות דומה לעיר פרא . ועל זה סידר כל הבבות, כשהול" בדרכי התורה

. ב� חמש עולה מדרגה ראשונה שנכנס למקרא. כ� אד� יוולד בלי חכמה ודעת ושכל, )יב, יא
ב� שלש עשרה עולה למדרגה . כשבא לעשר שני� עולה מדרגה שניה שבכחו ללמוד המשנה

ב� חמש . שמב� שלש עשרה נקרא איש, מצות ולקבל שכר כמצווה ועושהשלישית לעשות ה
, ב� שמונה עשרה עולה לחמישית לקחת אשה. עשרה עולה למדרגה רביעית ללמוד הגמרא

ב� עשרי� עולה לששית לרדו� . בעל כח לנשואי� ולהוליד בדמותו וצלמו] הוא[שעתה 
לביתו לכלכל אשתו וטפו ואנשי  ולהביא טר�, במלחמה וללחו� בעד עמו ובעד ערי אלהיו

ב� ארבעי� . ועבודת המל" והמדינה' ב� שלשי� עולה לשביעית לכח לעבוד עבודת ה. ביתו
ונהני� ממנו עצה " )ו, אבות(וכדתנ� , ב� חמשי� עולה לתשיעית לעצה. עולה לשמינית לבינה
ועצה , בעי�ובינה לאר, ותושיה לשלשי�, גבורה לעשרי�] כלומר". [ותושיה בינה וגבורה

וחכמתו חכמת זקני� , ב� ששי� עולה לעשירית לזקנה. כדאפרש בפרק בתרא, לחמשי�
לעני� החכמה , ב� שבעי� עולה להאחת עשרה לשיבה דעדי� טפי מזקנה. וכדפירשתי לעיל

כמה הרפתקאות דעדו " .)קדושי� לג(וכדאמרינ� , אשמאי ראוי לכבוד] שמאלית' ש[דאפילו שב 
והתבונ� עד , שא� למד עד עשרי�, ני� עולה להשתי� עשרה לגבורותב� שמו". עלייהו
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כשבא לכלל שמוני� לבו נהפ" לטובה ואינו צרי" עוד להיות , ונעשה יוע� וזק� ושב, ארבעי�
שטבעו לעסוק , ב� תשעי� עולה להשלש עשרה לשוח. כי לבו גיבור מעצמו, "גיבור כארי"

צבאות ואי� לו עסק ' עשרה ודומה למלא" הב� מאה עולה להארבע . תמיד בתורה ובתפלה
ומתעלה , ולפי שהאד� הישר זוכה לכל זה. כי מחשבתו דבקה תמיד בעליוני�, ז"ע� העוה

שלא ביישה ילדותו " .)עיי� סוכה נג(, "אשרי אד� מצא חכמה" )יג, משלי ג(לכ� , ממדרגה למדרגה
יל" עסק תמיד  בתורה ומעשרי� וא, שהתעסק עד עשרי� בלימוד ובשמירה, "את זקנותו

ומאז ואיל" הרבה להפיק תבונות עד . שהוא לארבעי�, והתבונ� בה עד שהגיע לימי בינה
וכ� כל העתי� שעוברי� עליו אחרי כ� כול� לכבוד ]. שמאלית' ש[שנעשה יוע� וזק� ושב 

  . אהובי עליו�' ב ע� חסידי ה"ולתפארת לו וזוכה לחיי עוה

מה , ולא למדו מקרא ומשנה וגמרא, � הלכו אחרי ההבלמה שאי� כ� עמי האר� שבילדות
וה� משתמשי� בכח בינת� , ואי� ביד� חכמה להבי� בה? "ארבעי� לבינה"יועיל לה� שנת ה

וכדתנ� , או משתמשי� בה לענייני העול� לרדו� אחר השוא; להמציא ערמות ותחבולות רעות
כל זמ� שמזקיני� דעת� מתטפשת  כ לכלל שיבה"וכשבאי� אח". תקוות אנוש רמה"ש )ד, אבות(

לכ� , ולפי שיהודא ב� תימא ראה כל זה בחכמתו. 'ה וכו"זקני ע )סו� קיני�, משנה(עליה� וכדקתני 
הוא היה "והיינו דמפרש . ב"שעל ידה נזכה לג� עד� ולחיי העוה, "ות� חלקנו בתורת""התפלל 

ורה המשמרתו מכל רע ואלמלא הת, ז מסוכני� מאד"כלומר חיי האד� בעוה' וכו" אומר
  . היו ימיו כלי� בבושת ואחריתו למפח נפש, והמביאה אותו לידי זכות

  ככל שיתבגר ושיזדק�, יצרו של אד� מתגבר עליו בכל יו�

וא� חפ� אתה לעמוד על הדבר יותר הסתכל בזמני� השנויי� במשנתנו ותמצא שסכנת 
שהרי עיקר , יצרו המתגבר עליו ושצרי" עזר מ� השמי� נגד, האד� גדולה ליפול ברשת היצר

אי" , וא� לא למד". עשה ל" רב" )א, אבות(וכדפירשתי בכמה דוכתי וכדתנ� , הכל הוא התלמוד
וא� יעבור הזמני� הללו ימות . והתלמוד צרי" שילמדנו בילדותו מב� חמש עד עשרי�? יעשה

לדיו כתובה על נייר  דומה"ש )ד, אבות(כבר שנינו , שאפילו תאמר שילמוד בזקנותו. בלי חכמה
וכמה נקל בעיניו לבלתי שמוע , והאד� בילדותו בעל דעת חלושה ואינו מבי� אחריתו". מחוק

וא� יהיה בוזה חכמה ומוסר בעת . אז� לחכמה] להטות[ )להקשיב(למא� , בקול הורי� ומורי�
 קשה המעשה לתק�, אפילו למד חכמה ומוסר עד עשרי�, שנית. כמעט אבדה תקותו, ההיא

וכשבא . לפי שיצר הלב רע וערל וכדפירשתי בכמה דוכתי. נפשו ולהרגילה שתנהג בחכמה
ב� עשרי� "ואז דמו רותח והוא נער חסר לב ורוד� אחר הזימה וההוללות וכדתני , לעשרי�

�ואז מתעורר בלבו . כ בא לכלל שלשי� לכח"שטבעו אז לרדו� ולדלג על ההרי� ואח, "לרדו
ורוח גבוהה , מה נקל שיסבב לעצמו נפש רחבה ברדיפתו, ותהקנאה והממשלה וההשתרר

אלעזר ב� ' במשנתו של ר )ג, אבות(וכדתנ� ', ואי� תקנה שיתגבר על יצרו אלא ביראת ה? בכחו
כיו� '? והוא אינו מבי� עדיי� ביראת ה, יראה גדולה' ואי" יירא את ה. עזריה ופרישית לה הת�

עדיי� אינו , � יבוא לכלל ארבעי� וחמשי� וששי�ג� א. שעד ארבעי� אינו בא לכלל בינה
עד שיבא להיות ב� שמוני� . ניצול מתגבורת יצרו העומד אחר כתלי לבו להסיתו לעבירה

כ אפילו ארבעי� שני� שניי� שבה� נעשה מבי� ויוע� וזק� ושב צרי" שיהיה תמיד "וא, לגבורה
כי אד� " )כ, קהלת ז(וכדכתיב וכמעט אי אפשר שלא יבא לידי חטא . במלחמה גדולה פנימית

ולכ� התפלל , ועל כל זה צפה יהודה ב� תימא". אי� צדיק באר� אשר יעשה טוב ולא יחטא
שאז לא נצטר" , וכדפירשתי לעיל שלעתיד לבוא יתוק� הכל. שיהי רצו� שיבנה בית המקדש

פו" כי יש, להתאמ� ללמוד החכמה ולאספה מפי חכמי� ולשקוד על בית המדרש ערב ובוקר
כי כול� ידעו ' ולא ילמדו עוד איש את רעהו וגו" )לג, ירמיה לא(וכדכתיב , רוחו על כל בשר] 'ה[

נתתי את תורתי בקרב� " )לב, ירמיה לא(וכדכתיב . כלומר מקטנות�, "אותי למקטנ� ועד גדול�
 כדכתיב, כי אז יעביר רוח הטומאה מ� האר�, וכ� לא ייראו מהסתת היצר". ועל לב� אכתבנה

 )מ, ירמיה לב(דכתיב , אז לא ייראו משכחת היראה. 'וגו" אלוהי" את לבב"' ומל ה" )ו, דברי� ל(
שעל ידה נבלה , ז ית� חלקנו בתורת""וכ� התפלל שעתה בעוה". ואת יראתי את� בלבב�"

  . וכמו שה� סדורי� במשנתו וכדפירשתי לעיל, ימינו ושנותינו בנעימי�
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  'ביאורי� לתהלי� פרק צ

אלא ג� אבי החכמי� והנביאי� התפלל תפלה זו , הודה ב� תימא לבד התפלל על זהולא י
, הזכיר בתפלתו שיצר לב האד� רע. 'וגו" תפלה למשה איש האלהי�" )א, תהלי� צ(במזמור 

ה כביכול מתעבר "ב' וה, ותלמוד תורה וחכמה נעלמי� מלבו, ומנעוריו נופל בחטאי� ובעונות
תשב אנוש עד דכא " )ג, צ(שככה אמר . ר פשעיו ולהחזירו לתשובהעליו  ומענישו להשיבו מבו

' במשנת ר )ד, אבות(תואר למי שיצרו מושל עליו כדפירשתי " אנוש"ו". ותאמר שובו בני אד�
ועד דכא ה� תחלואי� וצרות המחלישי� היצר , "]תקות אנוש רמה"לעני� [לויטס איש יבנה 

אבל ". ותגלה אזנ� שישובו"והכל כאילו תאמר . 'וגו" סבני אל תמא' מוסר ה" )יא, משלי ג(כדר" 
כמו , ובזקנותו דעתו מתטפשת עליו, כי האד� בילדותו רוד� אחר ההבל, כל זה לא יועיל

הולכי� ימיו , וכיו� שאי� לו תועלת". לערב ימולל ויבש, בבקר יצי� וחל�" )ו, תהלי� צ(שאמר 
שתה עונותינו ', כי כלינו באפ" וגו" )י( ז, צ תהלי�(כמו שאמר , בלי חמדה וכלי� בא� ובחימה

ופירשנוהו ', וגו" ואמר ימי שנותינו בה� שבעי� שנה', כי כל ימינו פנו בעברת" וגו', לנגד" וגו
ופעמי� . ואינו תש עד שיגיע לשמוני�, כלומר עד שבעי� שנה היצר מתגבר כדרכו. למעלה

לב הצרות המתרגשות לבוא בעול� ואי� בני אד� שמי� על , רבות האד� מת בקוצר שני�
שא� היו שמי� על לב היו שבי� ביו� . ה להשיב� למוטב"ב' לדעת שה� שלוחי השגחת ה

ג� . כ� ישוב מפני עברה וצרה, וכבוד רוממותו' כי כמו שהאד� שב מיראת ה. 'עברת ה
' ש וגותשב אנו" )ג, תהלי� צ(כמו שהתחיל , ה שולח עברה וצרה למע� ישובו"ב' לתכלית זה ה

 )יא, תהלי� צ(כמו שאמר , ולפי שאינ� שמי� על לב לא תועיל� הצרה והיגו�". שובו בני אד�
ה בנבואה שלא יתוק� עני� זה "וכראות משה רבינו ע". וכיראת" עברת"? מי יודע עוז אפ""

, למנות ימינו כ� הודע" )יב, תהלי� צ(התפלל , ה שישפו" רוחו על כל בשר"ב' י חסד ה"זולתי ע
. ופה ארמוז בקצרה, פירשנוהו" ג� נעול"ובספר , ופסוק זה סתו� בטעמו". ונביא לבב חכמה

וכמו , וזאת  היא הסגולה העליונה באד�, "כי תבא חכמה בלב"" )י, משלי ב(כמו , "לבב חכמה"
כמו " והודע. "והוא התיקו� הגמור, "אלעזר ב� ער" אומר לב טוב' ר"בבבא  )ב, אבות(שביארנו 

 )ז, א ט"שמו(כמו " ונביא". "הודיעני' דרכי" ה" )ד, תהלי� כה(, "הודיעני נא את דרכ"" )יג, לגשמות (
כמו שאנו מוני� ימי� ". למנות ימינו כ� הודע', אנא ה: "וכ" הפירוש', וגו" ?ומה נביא לאיש"

וסי� וה, כ� הודע לנו יו� יו� דרכי חכמת", וימי� על ימי� אנו מוסיפי�, מנעורינו עד זקנתנו
, משלי יט(כדר" , וא� כה תעשה נביא לפני" באחריתנו לבב חכמה. בנו מעת לעת חכמה ודעת

כי אתה אוהב , ואז ירצו לפני" מעשינו". שמע עצה וקבל מוסר למע� תחכ� באחרית"" )כ
' כי ית� ה? נביאי�' ומי ית� כל ע� ה" )כט, במדבר יא(וכמו שאמר בתורה , החכמי� ואנשי הצדק

וכ� בקש בתפלה זו שישפו" עלינו רוח דעת וחכמה עד שנהיה כולנו חכמי ". עליה�את רוחו 
', שובה ה" )יג, תהלי� צ(צעק , לא בזמנו, כ�' ולפי שראה בנבואה שבאחרית הימי� יעשה ה. לב

, צ(אלא . כלומר עד מתי תעזבנו בצרה הזאת שיהיה בנו לב אב�". והנח� על עבדי"? עד מתי

כי , המשיל גאולת הנפשות לבקר אור". ד" ונרננה ונשמחה בכל ימינושבענו בבקר חס" )יד
 )א, תהלי� לג(כמו , "ונרננה ונשמחה כל ימינו"י כ� "וע. והוא החסד הגדול, עלינו' יזרח כבוד ה

". ולישרי לב שמחה" )יז, תהלי� צז(וכמו , "והרנינו כל ישרי לב" )יא, תהלי� לב(, "'רננו צדיקי� בה"
  . � הגדול הזה נהיה כולנו צדיקי� וישרי�י התיקו"כי ע

זהו רוח אלהי� בחכמה בתבונה , "אלוהינו עלינו' ויהי נע� ה" )יז, תהלי� צ(וחת� דבריו 
דרכיה דרכי " )יז, משלי ג(וכמו , "כי תבא חכמה בלב" ודעת לנפש" ינע�" )י, משלי ב(כמו , ובדעת

זהו , "ומעשה ידינו כוננה עלינו] "והמשי"[ ".נעימות בימינ" נצח" )יא, תהלי� טז(וכמו , "נוע�
 )ז, משלי ב(כדר" , לב בשר אז תכו� עבודתנו] לנו[שבסור לב האב� ויהיה , המעשה כפי החכמה

ודע ". שכר מצוה מצוה"במשנת ב� עזאי ששנה  )ד, אבות(ובארנוהו ". יצפו� לישרי� תושיה"
אמרו כי משה  )טו, מילואי�, שמיני, פ ספרא"ע. י�ה ושיר של פגע"ב ד"י לשבועות טו ע"רש(ל "שקדמונינו ז

, "ויבר" אות� משה" )י"ש רש"מג עיי, שמות לט(שנאמר , התפלל תפלה זו כשהביאו אליו המשכ�
ה ציוה לעשות משכ� להשרות שכינתו "ב' כי ה, ודבריה� נכבדי�. ואז התפלל מזמור זה

י השראת שכינתו בתוכנו "וע". �ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכ" )ח, שמות כה(שנאמר , בתוכ�
ישעיה (ולולא שגרמו העונות כבר היה מקויי� בעת ההיא . וזה תיקו� העול�, ישפו" רוחו עלינו
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ולכ� כשראה שנשלמה מלאכת המשכ� ". כמי� לי� מכסי�' ומלאה האר� דעה את ה" )ט, יא
צלח בימיו כי ראה בנבואה כי לא ת, ולא חסר רק שתשכו� בו השכינה התפלל זאת התפלה

וכ� תמצא בשלמה המל" כשבנה המקדש ונשלמה . הטובה הגדולה הזאת וכדפירשתי לעיל
להטות לבבנו ' אלוהינו עמנו וגו' יהי ה" )ס(נז, א ח"מל(התפלל , המלאכה וירדה שכינה בתוכו

ודומה ". הוא האלהי� אי� עוד' למע� דעת כל עמי האר� כי ה' אליו ללכת בכל דרכיו וגו
יתוק� ' כי ידע שלמה שא� כה יעשה ה. 'וגו" ונביא לבב חכמה" )יב, תהלי� צ( לתפלת משה

כי אז אהפו" " )ט, צפניה ג(כדר" ', וגו" למע� דעת כל עמי האר�"ולכ� אמר , העול� כולו בימיו
כי עוד , בי� בדבר]ת[ואתה ". לעבדו שכ� אחד' אל עמי� שפה ברורה לקרוא כול� בש� ה

כי לפרש משנתנו באתי ולהודיע כי דברי הנביאי� , צי להארי" בדרושילאלוה מילי� רק אי� חפ
  .והב�, כול� מרועה אחד קבלו, ודברי החכמי� פה אחד ודברי� אחדי�
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   משנה כב
ג אֹוֵמר ג ּבַ ן ּבַ הּ , ּבֶ ּה ַוֲהָפְך ּבָ א ָבהּ , ֲהָפְך ּבָ כּלָ ֱחֵזי. ּדְ , ְוִסיב ּוְבֵלה ַבהּ , וָבּה ּתֶ

ּה ָלא ְתזּועַ  ה, ּוִמּנַ ה טֹוָבה ֵהיֶמּנָ ֵאין ְלָך ִמּדָ   :ׂשֶ

קבע משנת ב� בג בג לבאר , אחר ששנה משניותיו של יהודה ב� תימא. "בן בג בג אומר"
וסידר וחילק שנות האד� למחלקות , "ות� חלקנו בתורת""יותר דעתו של ב� תימא שהתפלל 

ושעל כ� ראוי לכל . להודיע כמה זוכה האד� מיו� הולדו עד יו� מותו כשיהיה חלקו בתורה
ותני . וית� חלקו בתורה )ג, פ תהלי� כ"מליצה ע(אד� להתפלל ולהתחנ� לאלוהיו שיעזרהו מקדש 

, שהתורה כלילת יופי כל הזמני� והשני� שהאד� חי בעול�, ב� בג בג שהדבר כ� הוא
  .וכדאפרש

  חמש תקופות בחיי האד�

ובה� , ראה ב� בג בג ששנותיו של אד� כלולות בחמשה זמני�. "הפוך בה והפוך בה"
ובי� , והזמני� שוי� כל זמ� עשרי� שנה, תמצא כל ימי חייו מיו� היותו עד בואו לימי מאה

מתחלת לידתו עד ] א. [ואלו ה� הזמני�, וכנגד� שנה חמשה דברי� לכבוד התורה. כול� מאה
מב� ] ב". [עשר למשנה ב� חמש עשרה לתלמוד ב� חמש למקרא ב�"כדתנ� , ב� עשרי� לתלמוד

לרדו� ב� , ב� עשרי�"כדתנ� , עשרי� עד ב� ארבעי� לצאת ולבוא במלחמות ובדר" אר�
ב� ארבעי� לבינה ב� "כדתנ� , מב� ארבעי� עד ב� ששי� לבינה ולעצה] ג". [שלשי� לכח

שי� לזקנה ב� ב� ש"כדתנ� , מב� ששי� עד ב� שמוני� לזקנה ולשיבה] ד". [חמשי� לעצה
, ב� שמוני� לגבורה"כדתנ� , מב� שמוני� עד ב� מאה לתשות הגו� והיצר] ה". [שבעי� לשיבה

ואשמועינ� ב� בג בג שבכל חמשה זמני� הללו טוב לאד� לעסוק בתורה ". ב� תשעי� לשוח
אבל כשיעזוב התורה לא ישיג . שעל ידה ישיג כל המעלות הנקנות בזמני� הללו, לשמה

עני המהפ" " .)קידושי� נט(והוא לשו� חכמי� , "הפו" בה"והיינו דקתני , ל� בימי חייומאומה מכו
כול� , "הפוכי בעיסקא" .)יבמות סג(, "מהפ" בזכותיה" .)שבת נו(וכ� , "בחררה ובא אחר ונטלה

" הפו" בה"וכ� . כמי שהופ" דבר לראות כל צדדיו ולעיי� בו, לשו� עסק שמתעסק בדבר הרבה
, "הוי ממעט בעסק ועסוק בתורה" )ד, אבות(וכדתנ� , עסוק בתורה בהשתדלות רב כלומר, דהכא

ונגד הזמ� הראשו� עד ב� עשרי� תני לה שישתדל . שתהיה התורה עיקר עסקו של אד�
משו� דעשרי� שני� ראשוני� אינ� , ]משהו נוס�[ולא תני גביה מידי , במקרא במשנה ובגמרא

להכי תני סתמא . פרנסה ועול החברי� וכדפירשתי לעילכי הלב פנוי מטרדת ה, אלא לתלמוד
ולא תהיה אויל בוזה חכמה , כלומר אל תתעצל מלעסוק בתורה בשני� הללו, "הפו" בה"

  ".הפו" בה"אלא , ומוסר

פ "כלומר אע, נגד הזמ� השני מעשרי� עד ארבעי� קתני לה. "והפוך בה דכולא בה"
, הנה למדתי חכמה עד ב� עשרי�"אל תאמר , "ב� עשרי� לרדו� וב� שלשי� לכח"ששנינו 

עתה זמ� לרדו� אחר מזונותי לכלכל אשתי ואנשי , )ל, פ בראשית ל"מליצה ע(? ומתי אעשה לביתי
ראשונה ' י[לעבור ימי� , וכ� לצאת ולבוא למלחמה וכ� ב� שלשי� לכח לסבול מאורעות, ביתי

כחי ועוצ� ידי " )יז, דברי� ח(וכדר"  ,ולרכוב בציות לאסו� חיל הו� ועושר וכבוד] מנוקדת בפתח
אלא ג� מעשרי� ואיל" הפו" בה ועסוק ]. עד כא� דברי הטועה" [עשה לי את החיל הזה

מה אעשה לעול דר" אר� ועול "וא� תאמר . ותהיה תורת" עיקר ומלאכת" טפילה, בתורה
וד וכל ג� עושר ג� כב, דע שא� תעסוק בתורה לשמה תמצא פרנסת" מוכנת לפני"? "מלכות

וכדתנ� . שכל הטובות כלולות בעסק התורה, "דכולא בה"והיינו דקתני , אשר תשאל" נפש"
והת� פרישית , "כל המקבל עליו עול תורה מעבירי� ממנו עול מלכות ועול דר" אר�" )ג, אבות(

אר" ימי� בימינה " )טז, ג(', וגו" רפאות תהי לשר"" )ח, משלי ג(וכ� אמר שלמה בחכמתו . לה
תהלי� (וכתיב ". הו� עתק וצדקה, עושר וכבוד אתי" )יח, משלי ח(וכתיב , "אלה עושר וכבודבשמ

אשת" כגפ� . יגיע כפי" כי תאכל אשרי" וטוב ל". ההול" בדרכיו' אשרי כל ירא ה" )ג(א, קכח
  .ה"וכדבעינ� לפרושי בפרק בתרא בעז', וגו" פוריה בירכתי בית" בני" כשתילי זיתי�
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  "בינה" שימוש נכו� במדת

 )לב, משלי כד(ותחזי כמו . נגד הזמ� השלישי מארבעי� עד ששי� קתני לה. "ובה תחזי"
" חזה"ו" חזיו�"וכ� כל לשו� . שנופל על מראה הלב בבינה ובהשכל, "ואחזה אנכי אשית לבי"

השמר מהשתמש בבינת" , וכלומר כשתגיע לימי בינה מארבעי� ואיל", על מראה הלב בנבואה
שתשתמש , "בה תחזי"אלא . ולבלות שנותי" בעסקי� שאי� ב� מועיל, ובעצת" לענייני חול
ולהבי� משל ומליצה דברי חכמי� , להבדיל בי� האמת והשקר, תורהבכח בינת" להבי� ב

וא� כה תעשה אז בינת" בינה . ולהבי� צדק משפט ומישרי�', ולהבי� ביראת ה, וחידות�
, "קנה חכמה קנה בינה" )ה, משלי ד(". והקשיבו לדעת בינה" )א, משלי ד(כדר" , "מבי�"ותקרא 

וכדומה לה� מ� המקראות , "ל קנינ" קנה בינהראשית חכמה קנה חכמה ובכ" )ז, משלי ד(
סת� נופל אלא על ההתבוננות " בינה"ובררנו שאי� לשו� ". ג� נעול"שפירשנו כול� בספר 

א� אי� ["ע "במשנתו של ראב )ג, אבות(וכבר רמזנו על זה ". מבי�"וכ� תאר , בחכמה ובתורה
אתה דומה לאד� שאי� בו , אאבל א� תשתמש בבינת" לאסו� ולכנוס וכיוצ"]. בינה אי� דעת

לפי שהעושר נקנה בתחבולות ". אל תיגע להעשיר מבינת" חדל" )ד, משלי כג(וכדכתיב , בינה
. אלא חדל ל" מבינת", בתחבולותי" להעשיר" אל תיגע"וקאמר , הבינה לפי מחשבת האד�

וכמו , נהובאמת איננה בי, היגע להעשיר] אותו איש[שהוא בינה בעיני " בינת""ועל כ� כתוב 
ואי� צרי" לומר שלא תשתמש בבינת" להבי� בהבלי� ". יסודות הלשו�"שפירשנו בספרי 

והיא נטיה , )יט, משלי ב(" כל באיה לא ישובו�"ד, או להשע� על בינת" נגד התורה, ובהזיות
ובפסוק זה כתוב ". בכל לב" ואל בינת" אל תשע�' בטח אל ה" )ה, משלי ג(וכדכתיב ש� , למינות

בה "אלא . בעיני הנשע� עליה" בינה"אבל נחשבת , לפי שאיננה בינה באמת, "בינת""כ "ג
 )ב, אבות(וכדתנ� , וכ� לעני� העצה שהיא עמוקה ועדיפא מבינה. בתורה תחזה בבינה, "תחזי

". ב� חמשי� לעצה"וכדפירשתי לעיל גבי , י הבינה"והתבונה ע, "מרבה עצה מרבה תבונה"
כי העוסק בתורה יוכל . כ תחזה בתורה"ג, "י� עמוקי� עצה בלב אישמ" )ה, משלי כ(וכדכתיב 

והיינו , "כי לא תאבד תורה מכה� ועצה מחכ�" )יח, ירמיה יח(דכתיב , להיות יוע� ומורה הלכות
וכ� . אבל א� אינו בעל השמועות לא תועילנו בינתו. ממי שקבל שמועות החכמה ונוהג כ�

והעושה על פיו לא , ינו חכ� אי� מועצותיו ישרותא� א, היוע� במלחמות ובדרכי העול�
כדכתיב , כי אי� בינת האד� שלטת בדברי העול�". מעי� גני�"וכדפירשתי היטב בספר , יצלח

והיוע� בה� צרי" עזר מ� השמי� שיצליחו ". ?ואד� מה יבי� דרכו, מצעדי גבר' מה" )כד, משלי כ(
ואי� ". מעי� גני�"ומפורש בספר , "וע� בשכלוזכריהו בנו י" )יד, א כו"דהי(כדכתיב , בעצתו

. ולכ� עוזבי תורה לא יחזו בעי� לב� עצה ישרה, דבקה אלא בחכמי� שומרי תורה' השגחת ה
לפי שלשו� חזיו� נופל על מראה הלב בשכל , "בה תחזי"ולפי דמיירי בבינה ובעצה תני ו

  .שצרי" לבינה ולעצה כדפירשתי, ובבינה

ונגד הזמ� הרביעי ". סיב בה ובלה בה"כלומר ; "בה] "מלת[ייהו תני אתרוו. "וסיב ובלה בה"
, כלומר כשתגיע לימי זקנה מששי� ואיל", לשו� זקנה ושיבה, "וסיב"מששי� עד שמוני� תני 

ולמה אטריח , כבר חכמתי ובינותי והנני חכ� מבי� ויוע�"ואל תאמר . 'השמר מלעזוב תורת ה
וכ� , תהא זקנות" בתורה, "סיב בה"אלא ]. לשו� הטועהכ "ע" [?עצמי בזקנותי בעסק התורה

א� למדת תורה , בבקר זרע את זרע" ולערב אל תנח ידי"" :)יבמות סב(וכדאמרינ� , שיבת"
לכל תכלה " )צו, תהלי� קיט(וכדכתיב , כי אי� ק� לחכמת התורה". בילדותי" למוד בזקנות"

, לכבוד ולתפארת" זק�"רא וכשתעסוק בתורה אז תק". רחבה מצות" מאד, ראיתי ק�
אבל א� תבטל ממנה לא תקרא . וכ� לעני� השיבה, "ב� ששי� לזקנה"וכדפירשתי לעיל גבי 

, :]קידושי� לב, "אלא מי שקנה חכמה' זק�'אי� "ל "במה שדרשו חז[כי אי� החכמה קנינ" , "זק�"
  .וכ� לעני� השיבה, שהרי עזבת אותה

, גד הזמ� החמישי משמוני� עד מאה קתני להונ, כ בתורה"בלות" תהיה ג. "ובלה בה"
וכל שכ� ב� , שגו� האד� ויצרו תש וחלש כבגד יבלה, "ב� שמוני� לגבורה"ש. וכדפירשתי לעיל

והיתה , "אחרי בלותי היתה לי עדנה" )יב, בראשית יח(ולשו� הכתוב נקט . תשעי� וב� מאה
 )יא, תהלי� צב(וכ� . י� לבליהדב� שמונ" אחרי בלותי"ולכ� אמרה , אז בת תשעי� שנה] שרה[
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כלומר סו� ימי הצדיק רענני� אפילו כשיגיע לימי הבליה משמוני� , "בלותי בשמ� רענ�"
, בשלמא קוד� שמוני� צרי" אני לעסוק בתורה משו� יצר הרע: "ואל תאמר. ואיל"

ליה אבל מימי ב, )ומצות(" בראתי ב" יצר הרע בראתי ל" תבלי� תורה" .)ב טז"ב(וכדאמרינ� 
כ דברי "ע[? שהיצר תש מאליו ולב מבי� גובר עליו למה אצטער עצמי בעסק התורה, ואיל"

  .כ בתורה"תהיה בליית" ג, "בלה בה"אלא ]. הטועה

, ואיכא למימר שעל זמ� ששי נקט לה. לא תמוש מהגות בה כל ימי חיי". "ומינה לא תזוע"
ומשו� דבמשנת ב� תימא . תזוז ממנהל שני� לא "" או ק"תחיה ק' שאפי, והיינו ממאה ואיל"

, נקט איהו ומינה לא תזוע, לא הזכיר רק עד ב� מאה דממאה ואיל" כל הזמני� שוי�
וכעבר ובטל מ� , ז"היינו שאי� לו חלק ונחלה עוד ע� העוה" כאילו מת"וכדפירשתי לעיל ד

, העול�פ שאתה חשוב כמת וכבטל מכל עניני "שאע, "מינה לא תזוע"וקאמר ד. העול� הזה
  .לא תזוז מ� התורה

  מעלות לימוד התורה

כלומר מראשית" עד אחרית" לא תמצא בנפש" מדה מכל . "שאין לך מדה טובה הימנה"
. י התורה"לא תשיג באחת ממידותי" הטובה שאתה משיג ע, המדות שתהיה טובה מ� התורה

מעשרי� ועד  .כי עד ב� עשרי� כשתבטל מ� התורה תעשה מעשה נערות הבל ואי� בו מועיל
ומה תוכל להרויח במדת" . ארבעי� כשתבטל תרדו� לאסו� הו� וחיל להתגאות ולהשתרר

אר" ימי� " )טז, משלי ג(כדכתיב , והתורה נקל בעיני" להנחיל ל" עושר וכבוד? עושר וכבוד
תשתמש , ועד ששי� כשתבטל ממנה' ממ. ובפרק בתרא אפרש, "בימינה בשמאלה עושר וכבוד

ואפילו תצליח לא תרויח יותר מעושר , לתחבולות ולערמות ולענייני העול� בבינת" ועצת"
מב� ששי� ועד שמוני� א� תבטל ממנה תרויח . ואי� זה כלו� נגד טובת התורה, וכבוד

וכל . ואי� מנוחה לנפש ותענוג נפלא יותר מעסק התורה וכדאפרש הת�, המנוחה והתענוג
מדה בעול� שתכיל טובה כמו התורה שהיא כוללת  כללו של דבר אי�. שכ� מב� שמוני� ואיל"
וכ� ". חביבי� ישראל שנת� לה� כלי חמדה"גבי  )ג, אבות(וכדפירשתי , כל הטובות וההצלחות

ואפילו יקרו" צרות רבות , כלומר מנעורי" ועד זקנותי", "ומינה לא תזוע"מפרש מה ששנה 
לולי תורת" שעשועי אז אבדתי " )צב, תהלי� קיט(כדכתיב , ורעות אחוז בתורה ואל תרפה ממנה

אפשר , ובשלמא א� יש דבר טוב ממנה". שאי� ל" מדה טובה הימנה"להכי תני ". בעניי
אבל לפי שאי� בעול� דבר טוב ". י דבר זה שהוא טוב מ� התורה"אנצל מצרתי ע"שתאמר 

כ" , נהוהתורה לבדה מצלת ומגי? ]דבר אחר[לכ� מינה לא תוכל לזוז כי מה יושיע" , ממנה
  .נראה בעיני
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  משנה כג

ן ֵהא ֵהא אֹוֵמר   : ְלפּום ַצֲעָרא ַאְגָרא, ּבֶ

  שכר מצוה לפי העמל שבה

חת� רבינו הקדוש מסכת אבות במשנת ב� הא . "בן הא הא אומר לפום צערא אגרא"
ה� לעני� תיקו� , ה� לעני� השמירה בלב, כי כלל גדול למדנו ממנה ה� לעני� תלמוד תורה, הא

בכול� לפי הצער כ� ; וכ� לעני� מעשה האברי� במצות, י התלמוד שהוא המעשההנפש כפ
ז מכל חיי "יפה שעה אחת בתשובה ומעשי� טובי� בעוה" )ד, אבות(והיינו דתנ� לעיל . השכר
ובעבור המעשה האד� חי . ז עול� המעשה"והעוה, וכדפירשתי שהכל תלוי במעשה, "ב"העוה
. ע וצרי" לכבוש יצרו ולהכניס צוארו בעול התורה והמצוהויצר הלב ר. ז בגו� ובנשמה"בעוה

וכפי הצער יקבל שכר . וצערו רב, ובתחילה קשה על האד� מאד להרגיל לבו לחכמה ולעבודה
ולכ� לא . לא כפי רוב שכלו ובינתו לגלות תעלומות ולפלפל בחידוד השכל, ב"ז ובעוה"בעוה

לי נתת לב צר ולחבירי לב רחב לשמוע " ולא יאמר, ה"יוכל אד� להתרע� על מדותיו של הקב
שהרי כפי צערו כ� יקבל ". ובחברי יצר רפה, בי בראת יצר קשה] "או יטעה לומר". [ולקבל
" קשה לשמוע וממהר לאבד"ו, "מהר לשמוע וקשה לאבד"ומשו� הכי לעני� התלמוד . שכרו

לשמוע ולהבי�  זה עמל. כשכל אחד מה� עושה את שלו ועמלי� בכל כח�, שוי� לעני� השכר
וזה עמל . וכשהבי� אותה עמל לשנותה מאה פעמי� שלא יאבדנה, הלכה אחת או שתי�

שעל זה , וכ� לעני� השמירה בלב. שכר שניה� כפי צער�. לאסו� שמועות רבות ולחזור עליה�
כי יצר , כי קשה מאד שיצייר הלב ציורי החכמה". על התורה" )א, אבות(שנה שמעו� הצדיק 

כמו שהאב� קשה ואינו נוח לחקוק . והמשל נכבד. )יט, יחזקאל יא(ולכ� נמשל לאב� , הלב קשה
ולכ� . כ� לב האד� קשה לחקוק עליו מכתב אלהי� כתב החכמה, ולחרות עליו פתוחי� וצורות

, כי הבשר ר" ונוח לחרות בו. )יט, יחזקאל יא(" לב בשר"הלב שמתחקי� בו פתוחי חכמה נקרא 
וברוב יגיעה ". עשרה דברי� שנבראו ערב שבת בי� השמשות"אצל  )ה, אבות(וכמו שרמזנו 

כמו האב� שנוטפי� עליו טיפי מי� זמ� רב לסו� יעשו , וצער יו� יו� לסו� יכנסו הדברי� בלב
, והביאו לדר" החיי�, עקיבא למוסר השכל' ומשל זה בעצמו השתמש בו ר, בו רוש�

בתחלת למודו ראה מי� נוטפי� על חלמיש ועשו בו ש )פסקא ב, פרק ו, נת�' אבות דר(וכדאמרינ� 
והמשל ! כל שכ� שהתורה תרשו� בלב, וד� קל וחמר א� טיפי המי� רשמו בחלמיש, רוש�

כי המי� , פ כ� ברוב הימי� הר" נצח את הקשה"ואע, כי האב� קשה והלב קשה. דומה לנמשל
הוי כל צמא לכו " )א ,ישעיה נה(כמו כ� התורה שנמשלה למי� שנאמר . עשו רוש� בחלמיש

ועל כ� . תוכל לרשו� ברוב הימי� בלב הקשה, "יערו� כמטר לקחי" )ב, דברי� לב(, "למי�
ומי שמצטער נפשו . לשקוד על התורה עד שבאחריתו נעשה חכ� לב] עקיבא' ר[התאמ� 

פ שבלב אוהב חכמה ודרכי "כי אע, וכ� לעני� המעשה. ומרגילה יו� יו� לתורה כ� שכרו גדול
, וצרי" מוסר גדול שישתמר במעשה שלא לעבור על חקי החכמה, המעשה קשה, ורההת

". ארבע מדות בהולכי לבית המדרש"וכ� ' וכו" נוח לכעוס ונוח לרצות" )ה, אבות(וכההיא דתנ� 
וכ� בפעולות בנתינת הצדקות ובגמילת חסדי� איש לרעהו וכל עשי� ולאווי� האמורי� בתורה 

ולפי שאי� נפשות בני אד� . ר שיצטער לקיי� המצוה כ� גודל השכרכפי הצע; שהיצר מנגדת�
ובאחרת כח שכל ובינה , בנפש זו כח שכל ובינה גדולי�, נאצלות במשקל אחד בכחותיה�

וכ� , ובזאת כח גדול לאהוב ובאחרת מעט; ובאחרת קטנה, בזאת כח גבורה גדולה; מעוטי�
יש גויה , וכ� אי� הגויות שוות. ולרע ובכחות הללו תלויי� המנהגי� לטוב, בכל כח וכח

וה� . וגויה אחרת תתפעל להפ". ויתאחר מהתפעל מכח אחר, שיתפעל הלב מהרה מכח ידוע
, "ג� נעול"כמו שהחילונו לבאר בספר , ענייני� ארוכי� ושרשי� גדולי� בסוד חכמת הנפש

ואינו " בכל דרכיו 'צדיק ה"ו )יז, תהלי� קמה(". לפו� צערא אגרא"משו� הכי תני ב� הא הא 
. אלא נוהג ע� כול� בצדק ובמישיר�, ואינו נושא פני� לאחד מה�, מקפח שכר שו� בריה

הפו" בה והפו" בה וסיב ובלה בה ומינה לא "יפה שנה ב� בג בג , "לפו� צערא אגרא"ולפי ש
, אל תמנע מעסק התורה, והנ" מבי� ויוע� וחכ� חרשי�] נהיית חכ�[פ שחכמת "שאע". תזוע

לפו� "כי , במיעוט שינה במיעוט תענוג ובמיעוט דר" אר�, תשקוד עליה ג� עד זקנה ושיבהו
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, כ" נראה בעיני בפירוש הפרק הסתו� הזה. לא כפי רוב הידיעה וההתבוננות, "צערא אגרא
ומפרשי , "קני� תורה"ולפי שסמכו למסכתא זו ברייתא הנקראת . שבו נשלמה המסכתא כולה

סמיכות זו היא : אמר המגיה. [יעזר לי' וה, לא אחדל ג� אני מלפרשה, ל פירשוה"המסכתא ז
שמנהג בית רבינו שבבבל " )'פ' עמ, מוסד הרב קוק' מהד(מצאנו בסדר רב עמר� גאו� . קדומה בזמ�

צרפו ברייתא זו כפרק ששי , כלומר[ל "עכ" שאחר תפילת מנחה בשבת שוני� אבות וקני� תורה
  ].עד כא� הגהת המגיה. של אבות

  'סליק פרק ה
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  רק ששירק ששיפפ

ָנה ׂשְ ְלׂשֹון ַהּמִ נּו ֲחָכִמים ּבִ ָנָתם, ׂשָ ֶהם ּוְבִמׂשְ ַחר ּבָ ּבָ רּוְך ׂשֶ   :ּבָ

   משנה א
י ֵמִאיר אֹוֵמר ָמהּ , ַרּבִ ּתֹוָרה ִלׂשְ ל ָהעֹוֵסק ּבַ ה, ּכָ , ְולא עֹוד. זֹוֶכה ִלְדָבִרים ַהְרּבֵ

ַדאי הּוא לוֹ  ּלֹו ּכְ ל ָהעֹוָלם ּכֻ ּכָ א ׂשֶ קֹום, ָאהּוב, ִנְקָרא ֵרעַ . ֶאּלָ , אֹוֵהב ֶאת ַהּמָ
ִרּיֹות קֹום, אֹוֵהב ֶאת ַהּבְ ַח ֶאת ַהּמָ ּמֵ ַח ֶאת, ְמׂשַ ּמֵ ִרּיֹות ְמׂשַ ּתּו ֲעָנָוה , ַהּבְ ׂשַ ּוְמַלּבְ

ר ְוֶנֱאָמן, ְוִיְרָאה יק ָחִסיד ָיׂשָ ַרּתּו ִלְהיֹות ַצּדִ ְ , ּוְמַרֲחַקּתּו ִמן ַהֵחְטא, ּוְמַכׁשּ
יָנה וְגבּוָרה, ּוְמָקְרַבּתּו ִליֵדי ְזכּות ה ּבִ ּיָ ּנו ֵעָצה ְותּוׂשִ ֱאַמר , ְוֶנֱהִנין ִמּמֶ ּנֶ , )משלי ח(ׂשֶ

ה ֲאִני ִביָנה ִלי ְגבּוָרהִלי ֵעצָ  ּיָ ין, ה ְותּוׂשִ ָלה ְוִחּקּור ּדִ , ְונֹוֶתֶנת לֹו ַמְלכּות ּוֶמְמׂשָ
ין לֹו ָרֵזי תֹוָרה ֵאינֹו פֹוֵסק, ּוְמַגּלִ ר ּוְכָנָהר ׂשֶ ּבֵ ְתּגַ ה ְכַמְעָין ַהּמִ ֶוֱהֵוי ָצנּוַע , ְוַנֲעׂשֶ

יםּוְמַגּדְ , ְוֶאֶרְך רּוַח ּומֹוֵחל ַעל ֶעְלּבֹונוֹ  ֲעׂשִ ל ַהּמַ   : ַלּתּו ּוְמרֹוְמַמּתּו ַעל ּכָ

כלומר ברייתא היא ובלשו� המשנה היא ] "י"פירש רש[. "שנו חכמים בלשון המשנה"
, לפי שעד עכשיו כל הפרקי� משנה .'וכו "מאיר אומר' ר" ?ומה שנו. אבל אינה משנה ,שנויה

 ,ואני קוהה בפירוש זה. י"רשמפירוש . "לפיכ" הוצר" להודיע שמכא� ואיל" ברייתא היא
וכל שלא שנה רבי  .כיו� שאינה סדורה במשניותיו של רבינו הקדוש, דפשיטא שאינה משנה

ואי משו� שנהגו הע�  .בימחו� לבית מדרשו של ר "לברא" ,ברייתא היא דאתמרא ,במשנה
ולא בשביל זה . אי� זה אלא מנהג ?אבות כתלאמרו בבית הכנסת ע� שאר הפרקי� של מס

עליה� אי� להוסי� , תא סדרי משנה היו ידועי� לכל ישראליכי ש, הוצר" להודיע שאינו משנה
לכ" נראה לי שאי� שנו חכמי� הקדמה  ?ומי הקדי� הקדמה זו לפרק זה .ומה� אי� לגרוע

תני  ,אלא לפי שכל הפרק מדבר בכבוד התורה ובכבוד לומדיה, להודיע שאי� פרק זה משנה
, כלומר גדול כבוד� של חכמי� ששנו תורת� בלשו� המשנה ".� המשנהשנו חכמי� בלשו"נמי 

' כי ה, הוא המל"' ותורת ה ].אליו[ והוא השני, כמו משנה למל" "משנה] "מלת[. ואני אפרש
כמו , מפרש דברי התורה "אלה הדברי�"וספר  .וה חקי� ומשפטי� על ישראליבר וציצבאות ד
 )יח, זדברי� י(כמו  "משנה"ולכ� נקרא , "ת התורה הזאתהואיל משה באר א" )ה, דברי� א(שכתוב 

וכ� כל פירושי התורה והוא  .ג� מפרש דבריווכי הוא משנה למל" , "את משנה התורה הזאת"
תא סדרי המשנה הכוללי� תורה יולכ� ש, ופירוש שניי� לתורה "משנה"פ ה� "תורה שבע

ה התורה "כי ביד� מסר הקב .וכ� דברי חכמי� מקבלי התורה, "משנה"פ נקראי� "שבע
כי ה� מוציאי� לאור הלכות התורה ', וגו "כי יפלא ממ" דבר" )ח, זי דברי�(כדכתיב , ומשפטיה

כלומר החכמי� שוני� , "שנו חכמי� בלשו� המשנה"והיינו דקתני  .בחכמת� ובתבונת�
ה אל"וכתב ספר , ה שהואיל באר את התורה"שהוא משה רבינו ע, דבריה� בלשו� המשנה

 .כמו כ� החכמי� מפרשי� במשניותיה� תעלומות התורה, לפרש תעלומות התורה "הדברי�
ויקרא (דכתיב , כי אי� הנבואה מועלת להוציא לאור ההלכות, מה שאי� כ� הנביאי� בנבואת�

לא " )יב, דברי� ל(וכתיב  ".שאי� נביא רשאי לחדש דבר מעתה" :)מגילה ב( "אלה המצות" )לד, כז
וזקני� "וכדפירשתי בבבא , שאי� פירוש התורה נגלה בנבואה אלא בחכמה ".בשמי� היא

אלא הוכיחו , לא דברו הנביאי� בלשו� המשנה לפרש התורה בנבואת� ו� הכיומש ".לנביאי�
הלא כתבתי ל" שלישי� " )כ, משלי כב(ולכ� אמר שלמה , וג� שלישי�, ודברו מוסר השכל

, לפי שלא כתב פירוש התורה בנבואה, "משנה"א ל, "שלישי�"קרא דבריו  ".במועצות ודעת
אבל . כתבנו נכבדות בפירוש פסוקי� אלו "ג� נעול"ובספר  .'אלא תעלומות דעת ויראת ה

ל� ושהיו כ, ה שבחר בה� בחכמי�"וברו" המקו� ב, החכמי� בחכמת� שנו בלשו� המשנה
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ולכ� בחר בה� , ]"ישר יחזו פנימו[ צדקות אהב' וצדיק ה" )ז, תהלי� יא(, צדיקי� וישרי�
כי , וכ� בחר במשנת� ששוני� בחכמת� ובתבונת� .להושיע� שילמדו את הע� חכמה ומוסר

לא תסור מ� הדבר אשר יגידו ל" ימי� " )יא, דברי� יז(וכדכתיב , כל דבריה� דברי אלהי� חיי�
חייב לקבל דברי ולכ� עלי" בני מוטל להקשיב אז� לחכמת� ולתורת� כמו שאתה  ".ושמאל

כ" נראה . תנו מרועה אחד וכדפירשתי בריש פרק קמאיכי התורה ופירושיה נ .התורה שבכתב
 .לי

  פירוש לימוד תורה לשמה

וכוללת , הברייתא הזאת עמוקה בענינה. "רבי מאיר אומר כל העוסק בתורה לשמה"
שהשוה , לברר כפי כחי דברי התנא האלוהי הזה, וצרי" אני להרחיב בפירושה .דברי� רחבי�

לש� "לא תני . והנני מתחיל לפרש, ואתה הט אזנ" לשמוע .מליצותיו למליצת הנביאי�
לעול� " ):פסחי� נ(כמו , "לשמה"וכ� בכל התלמוד אמרו אצל תורה , "לשמה"אלא  "שמי�

וצריכי� אנו לברר מהו . "שלא לשמה בא לשמה יעסוק אד� בתורה אפילו שלא לשמה שמתו"
או ללמוד ממנה , שא� תפרש לעשות נחת רוח ליוצרו ולקיי� מצות תלמוד תורה ?"לשמה"

בלשו� הקודש  "ש�"דע כי מלת  ?"לשמה"ומהו , הרי הוא עוסק לש� שמי�, מעשה המצות
ונגלו ממנו , שבהיות העני� עצמו נעל�, נופל על הענייני� המפורסמי� שיש בכל דבר ודבר

ומ�  .כי הש� מפרס� ומורה על הדבר, "ש�"הכחות הנגלות ה� ה, כחות ידועות לבני אד�
ועל דר"  .וכפי הכח הנודע והנגלה כ" נוכל לתאר הדבר ההוא בש�, הגלויות נדו� על הנעלמות

נפלא  ,מעי� כל חי "אל מסתתר" )טו, ישעיה מה(ה "פ שהוא ב"אע, ה"ה� שמותיו של הקבזה 
משל  ל דר"ע .נקרא בשמות כפי גדולותיו וגבורותיו הנודעות לנו] הוא[, ממחשבת כל חושב

וכ� אלהי� אל . כל ש� יורה על עני� נגלה ונודע, וכיוצא "בור נורא מל" חכ�ירחו� וחנו� ג"
גדול אתה וגדול שמ" " )ו, ירמיה י(וכדר" , על ענייני� נודעי� ממנו י�� מורלוי וכיוצא כנאד

שעוסק בה לכבוד שמה וכחה , "לשמה"וכ� העוסק בתורה . "ג� נעול"ובארנוהו בספר , "בגבורה
שכל , )יז, משלי ג(" דרכיה דרכי נוע�"ש, שנתברר לו שהיא מקור החכמה העליונה, הנודע לו
. שהיא הסגולה העליונה שאי� למעלה ממנה ,"משפט ומישרי� ,צדק" )ט, פ משלי ב"ע(מצותיה 

, התורה "ש�"אבל מי שאינו מבי� . שהיא כוללת כל הנמצאות מראש ועד סו� וכיוצא בזה
דדוקא  ".לשמה"אינו בכלל עוסק , ה מצותיה"לפי שגזר הקב "לש� שמי�"פ שעוסק בה "אע

ואור האמת מאיר , לפי שנפשו חשקה בתורה, זוכה לכל הכבוד ששנה במשנתו "לשמה"עוסק 
לו כל אות שנחשב ] זאת היא[ו. ומתעורר בלבו להדבק בתורה בעבור שמה הגדול, בנשמתו

לא , והדברי� עתיקי�. ומבי� יתרו� החכמה העליונה, להבל ולרעיו� רוח אשר תחת השמש
, שמח בתלמודו ודעת לנפשו ינע�יעל דר" זה רק להודיע שהעוסק בתורה , אוכל להארי"

כי הוא מבי� , תורת חיי� באר� ,ה על טובו הגדול שנת� תורת אמת"ונות� תודה להקב
כי , פ שעוסק בתורה מיראה אינו נות� הודאה"אע, אבל מי שאינו מבי� ש� התורה .סגולתה

וזוהי מעלת , לולא יוכל האד� להודות למטיב כל זמ� שאי� טובת המטיב נודעת וגלויה 
אבל , כדברי� האלו: אמר המגיה. [כי ידעו סגולתה ויתרונה, הקדושי� שעסקו בתורה לשמה

  ].ש"עיי, ה"ק ל"בצוואתו ס, "יסוד ושרש העבודה"כתב , בסגנו� שונה

  חורב� האר� על שלא ברכו בתורה תחילה

כמו , רויי� עצותשמצוות התורה ק, "ויהי מורא שמי� עליכ�"בבבא  )א, אבות(וכבר כתבנו 
עיי� " [יוע�"ה קרוי "והקב ".ועצת עליו� נאצו" )יב, תהלי� קז(, "לא אבו לעצתי" )ל, משלי א(

ק "לכ� אמר דוד ברוה, לפי שנת� העצות הללו לבני אד� ].י ומצודות"רש' פי. ה, ישעיה ט
אשר נת� לי ה "פירוש הנני נות� ברכה והודאה להקב, "אשר יעצני' אבר" את ה" )ז, תהלי� טז(

, כי אור האמת האיר בנשמתו והבי� סגולת המועצות העליונות הכתובות בתורה .העצות הללו
לא עבר  ,וענ� היצר האפיל אור חכמת לבו ,וא� לפעמי� התגבר יצרו ".לשמה"וקיי� מצותיה 

בכתבי  "לילה"ועת אשר שליט היצר בלב קרוי  .'כי החזיק ג� במוסר יראת ה, על התורה
' מוסר יראת ה, "מוסר השכל"וזהו . "א� לילות יסרוני כליותי" )ז, תהלי� טז(על זה אמר ו, הקדש

ולכ� , ה שויתי לנגדי"כלומר מורא של הקב, "לנגדי תמיד' שויתי ה" )ח, טז(וכ� אמר  .ורוממותו
 )ב, קהלת י(כמו , הוא דר" החכמה "ימי�"ו ".כי מימיני בל אמוט" )ש�(ועל זה אמר  .לא חטא כלל
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חכ� האיש המי " )יא, ירמיה ט( ).נדרי� פא(והיינו דאמרינ� . וכדפרישית הת�, "לב חכ� לימינו"
דבר זה נשאל לחכמי� ' וגו "?על מה אבדה האר� .אליו ויגידה' בר פי היואשר ד ,זאתאת ויב� 

על עזב� את ' ויאמר ה" )יב, ירמיה ט( :בעצמו ה"שפירשו הקבעד  וולנביאי� ולא פירשוה
 )בעני�(כי , והמאמר מפליא. ]ל הגמרא"עכ[ להישלא ברכו בתורה תח] ל"ואמרו ש� חז[ "תורתי

ע "ז ג"בית ראשו� נחרב מפני ע ):יומא ט(וכדאמרינ� , מפורש שהלכו אחרי הבעלי� ]העני�[
. וכל היו� הוכיחו את ישראל על מעשיה�, ולא נעל� דבר זה מ� החכמי� והנביאי�, ד"וש

  ?התורה "ברכת"האר� על ביטול  ויותר קשה לומר שאבדה

בת פשעי ישראל הגדולי� שבעבור� אבדה יאבל רצו בזה שנשאל לחכמי� ולנביאי� שיפרשו ס
, היתה את� והיו עוסקי� בתורה הרבה' תורת ה] הרי[ו ?אי" נפלו במהמורות כאלו, האר�

תאמרו חכמי� אנחנו אי" " )ח ,ירמיה ח(וכתיב  ".ותופשי התורה לא ידעוני" )ח, ירמיה ב(כדכתיב 
ולא ידעו החכמי� והנביאי�  .שהיו תופשי תורה והוגי� בה] מזה[שמענו  ?"אתנו' ותורת ה

עד שבא  ].בלבד" [האד� יראה לעיני�כי " )ז, א טז"שמו(, ]מאיזו סיבה הגיעו לחטוא[ לפרש
יו שלא וגלוי לפנ, "יראה ללבב' ה" )ז, א טז"שמו(כי , ה ופירשה שלא ברכו בתורה תחלה"הקב

ולכ� לא ברכו  .ולא האמינו בישרה ובצדקתה, לא הבינו סגולת התורה, "לשמה"קו בתורה סע
ואילו היו עוסקי� לשמה היו נותני� ברכה והודאה  .שנת� המועצות הללו לבני אד�' את ה
ולפי שלא אהבו התורה בלב� ולא ידעו  ".אשר יעצני' האת אבר" "כדר" , ה על התורה"להקב
 .בר היצר עליה� וסרו מהר מ� הדר" ועשו כל התועבות שבעבור� אבדה האר�התג ,כבודה

מכלל  ".זכותידי ומקרבתו ל, מרחקתו מ� החטא"וכדתני רבי מאיר שהעוסק בתורה לשמה 
 .שהעוסק שלא לשמה אינו מתרחק מ� החטא

ולי . י"מפירוש רש, "להיות צדיק וחסיד כדלקמ�] "י"פירש רש[. "זוכה לדברים הרבה"
ברכות והצלחות  ,אלא שזוכה לדברי� רבי�, יראה שאי� אלו הדברי� ששנה אחר כ"

] אות�[מאיר לפרושי ' ולא איצטרי" ר .וכ� בספרי הנביאי�', הכתובות בתורה לאוהבי ה
היא כי " )טו, דברי� לב(כדכתיב , "אריכות ימי�" .משו� דבהדיא כתיבי� באורייתא ובנביאי�

והפריתי אתכ� והרביתי " )ט, ויקרא כו(כדכתיב  "שכר פרי בט�" ".תאריכו ימי�' חייכ� וגו
כדכתיב  "עושר וכבוד" .'וגו "ונתתי גשמיכ� בעת�" )ד, כו(כדכתיב  "מזו� ופרנסה" ".אתכ�

, תהלי� לג(כי , וכ� ניצול מכל הפורעניות ".אור" ימי� בימינה בשמאלה עושר וכבוד" )א, משלי ג(

אז תל" לבטח דרכ" ורגל" לא " )כו(כג, משלי ג(ורש בספר משלי וכמפ, "אל יראיו' עי� ה" )יח
�יהיה בכסל" ושמר רגל" ' כי ה .'אל תירא מפחד פתאו� וגו .'א� תשכב לא תפחד וגו .תגו
והת� פרישית , "ז"ה אוכלי� בעוה"תלמידיו של אברה� אבינו ע" )ה, אבות(וכדתנ� לעיל  ".מלכד

 .לה

לא בתורה הלואה , והזכייה היא בזכות מעשיו, לא בלבד שזוכה לדברי� הרבה. "ולא עוד"
 "וכל הרוצה ללוות יבוא וילוה והגבאי� מחזירי� תדיר בכל יו� ונפרעי�" )ג, אבות(ששנינו עליה 

 .אלא בתשלומי צדקותיו וכדפירשתי הת�', וכו

סק בתורה לשמה כל מה שנברא תחת השמש כדאי הוא לו לעו. "לוואלא שכל העולם כ"
 )ז(ו, תהלי� ח(וכדכתיב . כי הוא ראוי בזכות תורתו להשתמש בכל מה שנברא בעול�, לזכות בו

 ".תמשילהו במעשה ידי" כל שתה תחת רגליו .ותחסרהו מעט מאלהי� וכבוד והדר תעטרהו"
 ותורה יבקשו מפיהו כי" )ז, מלאכי ב(שנאמר , צבאות' כי העוסק בתורה לשמה דומה למלא" ה

, ולכ� כדאי וראוי הוא לכל העול�, והוא נכבד מכל הנברא בעול� ".צבאות הוא' מלא" ה
כל הבריות לא , לו לא נברא אלא לזהוכל העול� כ ,כי זה כל האד�" ):ברכות ו(וכדאמרינ� 

ושאינו צרי" לדאוג , ומינה תשמע שזוכה זכייה גמורה בדברי� שקבל ".נבראו אלא לצוות לזה
אחר " )א, בראשית טו(כדר" שנאמר באברה� , שביל החסדי� והטובות שקבלמ� הפורעניות ב

אל תירא אבר� אנכי מג� ל" שכר" הרבה  :אל אבר� במחזה לאמר' הדברי� האלה היה דבר ה
ה אל תירא שכר" הרבה "ואמר לו הקב, שהיה ירא שמא קבל שכר צדקותיו] ד, ר מד"ב[, "מאד
וכ� ביעקב אמר  .אלא כל העול� כלו כדאי אתה לו, לא בלבד שזכית במה שקבלת כבר, מאד
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כל העול� "שהרי , ומרוב ענוה חשב כ� .'וגו "קטנתי מכל החסדי� ומכל האמת" )י, בראשית לב(
ושכר� שמור , ז"מיהו אי� מת� שכר� של צדיקי� בעוה !וכדתני רבי מאיר "לו כדאי הוא לווכ

 ל שכ�וכ, "י עולמות"חיל לכל צדיק וצדיק שה להנ"עתיד הקב" )סו� עוקצי�(וכדאמרינ� , ב"לעוה
 .לווז כ"שהוא כדאי לעוה

  "ריע"ביאור מלת 

ששני מיני ריעי� , ריע אהוב דבר אחד הוא :ל"י יעב� ז"פירש החסיד ר. "נקרא ריע אהוב"
ואפשר , שפגע באחד והתלוה עמו קצת זמ� ונעשו ריעי� זה לזה, האחד ריע שאינו אהוב, ה�

לת� היו ריעי� אהובי� כאהבת דוד ויהונת� ימתח, והשני ריע אהוב. השלסו� יאהבו זה לז
ובקשו זה , ויקרה כ� בי� האנשי� ששמעו כל אחד שמע חברו .שאהבת� בלתי תלויה בדבר

והעוסק שלא לשמה , והעוסק בתורה לשמה דומה לריע אהוב. ונתחברו באהבה עזה, את זה
 "ריע אהוב"שפירוש , וור בעיני מכל הפירושי�ופירוש זה מח. ]ל"עכ" [דומה לריע שאינו אהוב

כמו  "אהוב" ".ולי מה יקרו ריע" אל" )יז, תהלי� קלט(כמו  "ריע", ]שוני� זה מזה[ שתי שמות
 )כא, משלי ח(וכמו , "שלו� רב לאוהבי תורת"" )קסה, קיט תהלי�(, "ישליו אוהבי"" )ו, קכב תהלי�(
, ל"והעיקר כדפירש החסיד ז ".ואהוב לבריות, לשמי�ריע " ש מפרשי�וי. "להנחיל אוהבי יש"

וכי יריבו� אנשי� והכה איש את " )יח, שמות כא(] לזה[וראיה , משו� דריע פעמי� אינו אהוב
�, תהלי� פח(וכתיב , "וכי יזיד איש על רעהו להרגו בערמה" )יד, שמות כא(, "רעהו באב� או באגרו

ואי� ריע בכל מקו� אלא  .ב לחוד וריע לחודמכלל דאוה, "הרחקת ממני אוהב וריע" )יט
וא� , א� ה� מכת הרשעי� ה� ריעי� לרעה .פעמי� לטובה פעמי� לרעה, מחוברי� ונלוי�

וכל בני אד� ההולכי� על , והרבה כתובי� מעידי� על זה .מכת צדיקי� ה� ריעי� לטובה
, "ריע אהוב"אבל  .'וכו "חביב אד�"בבבא  )ג, אבות(וכדפרישית , "ריעי�"דעת אחת נקראי� 

כלומר שהיא , "בת ריע ומנאפתול" אהב אשה אה" )א, הושע ג(כמו , היינו שרעהו אוהב אותו
את בני ישראל וה� ' כאהבת ה" )ש�(ואמר הנמשל  .מנאפת] היא[כ "ואעפ, אהובה לריע ובעלה

כ פוני� "ואעפ, ה"כלומר כנסת ישראל אהובה לריעה שהוא הקב ".פוני� אל אלהי� אחרי�
שמח תשמח ריעי� "ל בברכת ארוסי� "ומלשו� זה תקנו אבותינו ז .אל אלהי� אחרי�

החת� אוהב  .וה� אהובי� לזה לזה, ז"כי החת� והכלה ה� ריעי� ומתחברי� זא, "אהובי�
חה מתת אלהי� היא אנו ולפי שהשמ .והכלה אוהבת ומשמחת לב החת�, ומשמח את הכלה

, "ריע אהוב"והכי נמי  ".כי אלהי� שמח�" )מג, נחמיה יב(כלשו� , "שמח תשמח"מתפללי� 
לפי שמתחבר לתורה ולעבודה והול" בדרכי , ה כביכול"הוא ריע להקב, שהעוסק בתורה לשמה

והוא  .שמתחבר עמה� להיטיב אות� ללמד� ולחו� אות�, ריע לבריות] הוא[ו .ה"המקו� ב
הנאמר  "ואהוב לאלוהיו היה" )כו, יג נחמיה(ואהוב כמו  .לבריות "אהוב"ו, ה"למקו� ב "אהוב"

ומשו� הכי , ויש ריע אהוב לרעיו הרשעי� .לבריות] יש אהוב[וכ� . אצל שלמה בספר נחמיה
כלומר האי ריע אהוב דאמרינ� היינו , "אוהב את המקו� אוהב את הבריות"מפרש ואזיל 

 .וכדאפרש, שבעבור חכמתו וצדקתו הוא אהוב לה�, ות הטובי�ה ולברי"למקו� ב

  סוגי� שוני� של אהבה

ולפי  .ועושה מאהבה, ה"העוסק בתורה לשמה אוהב את המקו� ב. "אוהב את המקום"
והרי הוא , "אני אוהבי אהב" )יז, משלי ח(המקו� אוהב אותו כדכתיב , שהוא אוהב את המקו�

. ש אהבות ה�וששל' וכו "כל אהבה"במשנת  )ה, אבות(וכבר פרישית  .ה"ריע אהוב למקו� ב
אהבה ] א[. ואהבה שאינה תלויה בדבר, ואהבה שתלויה בדבר קיי�, אהבה שתלויה בדבר בטל

ואהבה ] ב[ .וכגו� אהבת אמנו� ותמר, "בטל דבר בטלה אהבה"שתלויה בדבר בטל שנינו עליה 
] ג[ .והיינו אהבת נפש כמו דוד ויהונת�, ה לעול�שאינה תלויה בדבר כבר שנינו שאינה בטל

. לפעמי� האהבה בטלה ,פ שהדבר אינו בטל לעול�"כתבנו שאע, ואהבה שתלויה בדבר קיי�
עושר וכבוד ונכסי� ובני� ' יש אוהב לפי שחננו ה] א[. שת� נמצאי� אצל אהבת המקו�וושל

א� ימותו , א� יהיה לבוז, שא� יאבד עשרו, זוהי אהבה שתלויה בדבר בטל .וחיי� טובי�
ה "ב 'ויש אוהב את ה] ב[. ואי� זה אהבה כלל, בטל דבר בטלה אהבה, א� יפול למשכב, בניו

, בור ונורא וכיוצאיגדול ג, כי הוא רב ושליט בעליוני� ותחתוני�, בעבור כבודו ורוממותו
� קיימי� פ שה� דברי"שאע .צאושהוא רב חסד והוציאנו ממצרי� ונת� לנו את התורה וכי
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ואמרינ� בספרי , דהיינו יראת רוממות .וכדאמרינ� לעיל, אפשר שתבטל האהבה, ועומדי� לעד
וא� ישכח גדולותיו ונוראותיו מלבו תמוט , שכשהוא מטריחו מניחו והול" לו )פסקא לב, ואתחנ�(

אלא אהבת נפש כי , ה לא בעבור דבר כלל"ב 'ויש אוהב את ה] ג[. האהבה הנוסדת עליה�
וכבר פירשנו עני� אהבת נפש  .והיא אהבה עזה ונפלאה ואינה בטלה לעול�', נפשו דבקה בה

  .למעלה

לה ישתח] א� כ�[אלא , ה אהבת נפש"ועתה נאמר שאי אפשר שיאהב האד� את המקו� ב
ה הגמורה בנויה על ההכרה שהרי האהב .וידמה אליו ללכת בדרכיו, ה"יכיר דרכיו של מקו� ב

ואז יאהב את , ותאהב נפשו דרכי� אלו, ה"ההכרה שיכיר מה ה� דרכי המקו� ב. וההשויה
החכ� יאהב  .כי כלל גדול בחכמת הנפש שאי� אהבה אלא בדומי� .ה אהבה גמורה"המקו� ב

י ולכ� כפי שיוסי� האד� להכיר דרכ .והכסיל כסילי�, והגאה גאי�, והעניו ענוי�, חכמי�
ויאהב , ובתנאי שישתוו דרכי נפשו לדרכיו יתבר", ה כ� יוסי� אהבה אליו יתבר""המקו� ב

שבו , ה תלויה ברוח מבי� שבלב האד�"והתברר מזה שהאהבה למקו� ב. בלבו הדרכי� הללו
כי ישרי�  .נבו� וידע� ,מי חכ� ויב� אלה" )י, הושע יד(כדר" , ה וידע�"יתבונ� בדרכי המקו� ב

, ונפשות� תאהבנה דרכי� אלו', הרי שהחכ� והנבו� יבינו וידעו כי ישרי� דרכי ה. "'דרכי ה
, איוב כח(כדר" , ה� בדרכי הבינה והדעת, ה בלי ק� ותכלה"ולפי שדרכי המקו� ב. 'וה� אוהבי ה

וה� בדרכי  ".לו עצה ותבונה" )יג, יב איוב(ונאמר , "מקומהאת בי� דרכה והוא ידע האלהי� " )כג
 )ו, לד מותש(והודיעו דרכי הנהגתו כדכתיב ' וגו "הודיעני נא את דרכ"" )יג, שמות לג(" המדות כדר

' וגו' א ונוק� הוקנ" )ב, נחו� א(וכ� שאר דרכיו העליוני� כדר"  .'וגו "אל רחו� וחנו� אר" אפי�"
ה התבונ� והתדמה "ויוכל להיות שבמקצת דרכי המקו� ב ".לצריו ונוטר הוא לאויביו' נוק� ה

ואז יאהב יוצרו בדרכי� שהתבונ�  .ובמקצת� לא התבונ� ולא התדמה אליה�, ללכת בה�
ובמקצת� שלא הכיר והתבונ� ולא התדמה אליה� אי אפשר שיאהבנו , ושהשתוה אליה�

והי" בכל לבב" ובל נפש" אל' ואהבת את ה" )ה, דברי� ו(לכ� כתוב בתורה  .ושיעשה כ� מאהבה
 "נפש"ותיבת  .נופל על דרכי הבינה והדעת וכיוצא "לב"שכבר כתבנו שתיבת , "ובכל מאד"

ה� במדות הלב דרכי , ה בכל דרכיו"כלומר שיאהב את המקו� ב, ל�וכוללת דרכי המדות כ
ותמצא המליצה הזאת כתובה אצל אהבה . ה� במדות הנפש דרכי המדות, הבינה והדעת

, יג דברי�(, "אלוהיכ� בכל לבבכ� ובכל נפשכ�' לאהבה את ה" )יג, יא דברי�(כמו , רבות פעמי�

 . "אלוהיכ� בכל לבבכ� ובכל נפשכ�' הישכ� אוהבי� את ה" )ד

  מה ביניה�, ואהבתו' יראת ה

, 'שלא תוכל לומר במקצת דרכיו ירא את ה, בעני� זה "אהבה"ממדת ה "יראה"ונבדלה מדת ה
, מה לי דר" זה או דר" זה, שא� הוא ירא ונות� על לב מורא שמי� וכבודו .אובמקצת� אינו יר

, אצל יראה "בכל לבב" ובכל נפש""ולכ� לא תמצא מליצת  .שמיד שיעבור על מצותיו אינו ירא
, ונבדלה מדת האהבה ממדת היראה בעני� אחר. כי היראה תתפשט על כלל הדרכי� והמעשי�

והאהבה אי אפשר  .שא� מטריחו רבו מניחו והול" לו )קא לבפס, ואתחנ�, ספרי(שהירא אפשר 
, ירושלמי(ינו דתניא יוה', וכו "כל אהבה"גבי  )ה, אבות(שיל" לו אפילו מטריחו וכדפירשתי לעיל 

עשה מאהבה שא� באת לשנוא דע שאי� אוהב  .עשה מאהבה ועשה מיראה" )ה"ה ה"סוטה פ
כלומר עבדהו בשתי המדות . ]ל"עכ" [עשה מיראה שא� באת לבעוט דע שאי� ירא בועט .שונא

אפשר כשמטריח אות" יותר מדאי תעיז פני� , שא� תעשה לבד מיראה, מאהבה ומיראה
, אי אפשר שתניח מצותיו, אבל כשתעבוד ג� מאהבה .ותשנא מצותיו ותל" בשרירות לבב"
וא� תעשה לבד  .� אוהב שונא וכדפירשתי לעילואי, שהרי נפש" אוהבת דרכיו ומצותיו

מדרש ; ד"פתיחה ל, ר"מדרש איכ(ומבעט כדאמרינ� בעלמא . אפשר שתבעט במקצת דרכיו, מאהבה

, "לאתויי מבעט בהוראה" ):ב(וכ� בהוריות  .כלומר אינו חש ליסורי�, "מבעט ביסורי�" )'ט, משלי
ת ונשע� על וט דהכא אינו חש למצווכ� מבע .ונשע� על דעתו ית די�שאינו חש להוראת ב

אי אפשר שתבעט , אבל כשתעשה ג� מיראה .דעתו ללכת כפי דרכי לבו שנפשו אוהבת אות�
, שמכל מקו� אתה ירא ".אי� ירא בועט"ש, בשו� מצוה אפילו א� דר" נפש" הפוכה ממנה

 . הנכבד והנורא 'ואי" תעזוב מצות ה
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  ש"מפני ההכרה והשויה אליו ית' אהבת ה

ה ללכת "ה והשתוה דרכיו לדרכי המקו� ב"ו א� האד� התבונ� הרבה בדרכי המקו� במיה
ופירשנו מקצת . זוכה לשכל נאצל ממרומי�, והתאמ� בכל כחו להוסי� אהבה על אהבה, בה�

וכאשר תדבק בנפשו ". אל תסתכל בקנק� אלא במה שיש בו"במשנת רבי ששנה  )ד, אבות(ענינו 
ה אהבה עזה מאד ודומה "אז יאהב את המקו� ב, ממרומי� נעימות הרוח הטובה הבאה לו

ואז יעשה מאהבה כל מעשיו אפילו דברי� שאינו מבי� ושאי� דר" נפשו משתוה , לאהבת נפש
י "והאהבה הגדולה הזאת נוחל ע". זו אהבת דוד ויהונת�"גבי  )ד, אבות(וכדפירשתי לעיל , אליה�

והתאמ� להוסי� יו� יו� , הרבה מדרכיו ההתבוננות הרבה שהתבונ� בדרכי המקו� והבי�
והלכת " )ט, דברי� כח(ה כדכתיב "וכל זה על ידי התורה שהיא דרכי המקו� ב. וכדפירשתי

. וכ� בכל מדה ומדה' וכו" מה הוא רחו� א� אתה היה רחו�" :)שבת קלג(וכדאמרינ� ". בדרכיו
בי� דבריה שה� נכבדי� כלומר שעוסק בה ומתאמ� לה, "העוסק בתורה לשמה"והיינו דקתני ש
ה אהבה "זוכה שיהיה אוהב את המקו� ב, ויודע שכל דרכיה דרכי נוע�, ונשגבי� בעיניו

. אלא אהבת נפש בעבור שנדבקה בו רוח אלהי� נעימות בימינו נצח, שאינה תלויה בדבר
ה "כלל שכל דרכי המקו� בכי יודע על דר" , ואפילו דברי� שאי� לבו מבי� עושה מאהבה

' ואהבת את ה" )ה, ו דברי�(ועל זה נכתבה המצוה  .ואי� לבו חולק על שו� דבר, � וישרי�נעימי
שיאהבנו בכל דר" ' כי אי אפשר שלב האד� יבי� כל דרכי ה ".אלוהי" בכל לבב" ובכל נפש"

והיינו דתניא בספרי , ה נשגבי� מבינת האד�"כי רוב דרכי המקו� ב, מפני ההכרה וההשויה
, למדנו שני דברי� ".ה"שלא יהיה לב" חלוק על המקו� ב, בכל לבב"" )א לבפסק, ואתחנ�' פ(

שיבי� כל דרכי המקו�  "בכל לבב""והשני שאי� פירוש , על השכל והבינה "לב"האחד שתיבת 
פ שאי� לבו מבי� יעשה מאהבה "שאע. ה"אלא שלא יהיה לבו ודעתו חלוק על המקו� ב, ה"ב

 . וכמו שפירשנו

עובד מיראה  .בי� יראה לאהבה למדנו מה, "אפילו נוטל את נפש" ,נפש"בכל " :ואמרו עוד
ועושה מאהבה אפילו נוטל את נפשו אינו פורש , אפשר כשמטריחו יותר מדאי מניחו והול" לו

  ".עוסק בתורה לשמה"הא למדת כמה זוכה ה. מעבודתו וכדפירשתי

  האד� לומד תורה לשמה' י אהבתו את ה"ע

איני יודע באיזו צד , אלוהי" בכל לבב"' ואהבת את ה" )פסקא לג, ואתחנ�(וכ� שנו עוד בספרי 
מתו" כ" אתה ש, ל והיו הדברי� האלה אשר אנכי מצו" היו� על לבב""ת, ה"ב 'אוהבי� את ה

פירוש בשלמא מדת היראה נטועה  ].ל"עכ" [מכיר את מי שאמר והיה העול� ומדבק בדרכיו
בורא קצות ' הלא ידעת א� לא שמעת אלוהי עול� ה" )כח, ישעיה מ(כדכתיב , קול הדעתיבש

, "אשר שמתי חול גבול לי�' וגו' נא� ה ?האותי לא תיראו" )כב, ירמיה ה(וכתיב ', וגו "האר�
אליעזר ' ובמשנתו של ר "]א� אי� יראה אי� חכמה[" ע"ראב )ג, אבות(וכדפירשתי במשנתו של 

שפיר אזהר , שהדעת נטועה בכל הנפשות וכיו� "].הקנאה התאוה והכבוד: "ד, אבות[ הקפר
מה שאי� כ� מדת האהבה שאי אפשר שיאהב אד�  ".אלוהי" תירא' את ה" )כ, דברי� י(רחמנא 

והיא ההכרה וההשויה , דבר אלא כשהבי� והכיר הדבר ונפשו אוהבת כדוגמת הדבר ההוא
 ,"ואהבת"והיא" קאמר , ושיאהב כל הדרכי�, ולאו כל אד� זוכה שיבי� הכל .שאמרנו למעלה

. "?ה"ב 'איני יודע באיזו צד אוהבי� את ה"ועל זה שנה  ?ואי� האהבה ברשותו של אד�
תלמוד " :ומשיב "!בכל לב ובכל נפש"לא יוכל לאהוב  כל מקו�מ, ואפילו תאמר שהבי� מקצת

כלומר ודאי מי שלא עסק ' וגו] 'מצו" היו� על לבב" אשר אנכי[והיו הדברי� האלה 'לומר 
ופרושי  ?כי באיזו צד יאהב, ותו על האהבהוה לא יתכ� לצ"בתורה ולא הבי� דרכי המקו� ב

שתעסוק בתורה הרבה עד , "והיו הדברי� האלה אשר אנכי מצו" היו� על לבב"" :קא מפרש
 )א, אבות(ו של שמעו� הצדיק וכדפירשתי במשנת, "על לבב""והיינו , "לשמה"שתעסוק בה 

כמו , דברי התורה נכנסי� בלבו י כ�"שע "עוסק בתורה לשמה"והוא ה, "על התורה"ששנה 
הוא מכיר את גדולת מי שאמר "ומתו" כ"  .מכתב אלהי� שהיו על הלוחות וכדפירשתי לעיל

י� דרכי לפי שמבי� כי ישר ].פסקא מט, עקב, פ ספרי"מליצה ע" [והיה העול� ומתדבק בדרכיו
ה קונה לעצמו "ומתו" שהוא מתדבק בדרכי המקו� ב, ולבו מתדבק ללכת בדרכי� אלו', ה

ועושה מאהבה , והוא אוהב אותו אהבת נפש, הדבקות ורוח אלהי� בחכמה בתבונה ובדעת
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למדנו שמצות האהבה יסודתה על  ".בכל לבב""והיינו , כל מעשיו בי� מבי� בי� אינו מבי�
. כ" נראי� הדברי�, ה"הוא זוכה לאהבת המקו� ב "עוסק בתורה לשמה"הולכ� , תלמוד תורה

 .אבל לא באתי רק לפרש דברי התנא בקצרה, וראוי להארי", ויש להארי" בעני� זה

  הבריות אוהבי� אותו, האוהב את הבריות

הבריות  י כ�"וע, י שעוסק בתורה לשמה זוכה לאהוב את הבריות"ע. "אוהב את הבריות"
והרי הוא ריע  ".כמי� הפני� לפני� כ� לב האד� לאד�" )יט, משלי כז(וכדכתיב , אוהבי� אותו
אהבה שתלויה ] א[, ובאהבת הבריות משכחת נמי שלשה מיני אהבה שזכרנו. אהוב לבריות

וכדפירשתי , ואהבה שאינה תלויה בדבר כלל] ג[, ואהבה שתלויה בדבר קיי�] ב[, בדבר בטל
שאוהבו בעבור מתנות , וכ� בדבר מותר, לויה בדבר בטל כגו� אהבת אמנו� ותמרהת .לעיל

 "ואהבת לרע" כמו""ואי�  .ואי� זו אהבה כלל, וכיוצא שכשבטל דבר בטל אהבה] שיקבל ממנו[
, כ לא יוכל לאהוב רק מתי מספר"שא :ועוד .שהרי כשיבטל דבר תבטל אהבה, זו על מי� אהבה

והתלויה בדבר קיי� כגו� . והתורה בכל הבריות מיירי, ]אותו[ יאהבומי שאי� לו עמו דבר לא 
אפשר , שאפילו תאמר שהדבר קיי�, מפני חכמתו וכיוצא, מדו חכמהישאוהבו מפני של

ומי שאי� בו אותו , כ לא יאהב רק מתי מספר שימצא בה� דבר זה"ועוד שא .שתבטל האהבה
ואהבה שאינה תלויה בדבר כגו� אהבת  .והתורה חייבה האהבה לכל הבריות .הדבר לא יאהב

ואי� ברשות , אבל לא שיי" אהבה זו בכל אד�, והיא אהבת נפש ואהבה גמורה, דוד ויהונת�
ה שפיר שייכא בכל אד� "דבשלמא אהבת המקו� ב .האד� לאהוב לכל הבריות אהבת נפש

, תו בכל לבה ומתדבק בה� זוכה לרוח אלהי� ואוהב או"שעוסק בתורה ומבי� בדרכי המקו� ב
כשתאמר שיאהב� מפני ההכרה וההשויה לא  ,מה שאי� כ� לאהוב את הבריות .וכמו שפירשנו

�ורוב� אינ� שוי� בדרכיה� ע� דרכי העוסק , כי בני עליה מועטי� ה� .יאהב אחד מני אל
ודרכי שאר בני אד� הבל אי� ב� , ה"שדרכי החכ� שוי� לדרכיו של מקו� ב .בתורה לשמה

לאהוב  "ואהבת לרע" כמו""ותה התורה יואי" אפשר שצ .יר חסרונ� ישנא�והמכ, מועיל
  ?ואי� נפשו קשורה בנפש� כלל, שהיא אהבת נפש, אות� אהבה שאינה תלויה בדבר

  אהבת דוד ויהונת�

כמו שכתוב , "ואהבת לרע" כנפש""ועל כ� לא נאמר , ותה תורה על אהבה כזויובאמת לא צ
משו� דאי אפשר לאהוב כל אד�  ".ו יהונת� כנפשוהויאהב" )א ,א יח"שמו(אצל דוד ויהונת� 

 .אלא אפילו לאהוב אחד אהבת נפש ג� כ� פלא גדול, ולא בלבד לכל אד� ".אהבת נפש"
נעמת לי , צר לי עלי" אחי יהונת�" )כו, ב א"מוש(מה שקונ� דוד על יהונת� שאמר ] לזה[וראיה 

, שאהבת נפשו אהבו, רוב אהבתו אותו תמה על ".נפלאתה אהבת" לי מאהבת נשי�, מאד
 )כג, משלי יח(וכדכתיב , כי אהבת האחי� היא אהבת דבקות הנפשות, "אחי"ולכ� קורא אותו 

וכ� אהבת האד� את  "].חביב אד� שנברא בצל�[" ג"ופירשתי לעיל בפ, "ויש אוהב דבק מאח"
ונת� היתה עזה מאהבת והודיע שאהבתו את יה ".ודבק באשתו" )כד,בראשית ב(וכדכתיב , אשתו

ולכ� אמר  .וזה פלא גדול, ומאהבת האנשי� האהובי� לנשותיה� ,הנשי� האהובות לבעליה�
כאילו היו רוחותיה� , רומז על קשירת נפש בנפש, "נעמת לי מאד"וכ� , "נפלאתה אהבת" לי"

בנפש  הנאמר על דבקות אור התורה "ודעת לנפש" ינע�" )י, משלי ב(כדר" , מחוברות זו אל זו
ג ואמרנו שתיבת "כבר פירשנוהו בפ ?"ואהבת לרע" כמו""כ מהו זה שאמרה תורה "וא .האד�

ולכ� , שתאהב כל אד� בעבור שנברא בצל� אלהי� כמו", מלמדת סוד אהבה זו "כמו""
חביב אד� "וכדתנ� , לפי שיש בכול� הסגולה העליונה הזאת, האהבה הזאת נוהגת בכל אד�

שהמבי� בסוד נשמת האד� , אתמר מילת חסדי�רשנו דלעני� גוהת� פי ".שנברא בצל�
שופ" ד� " )ו, בראשית ט(וכדכתיב , וישתמר מעשות לו רעה, ושנברא בצל� יתאמ� להטיב עמו

להורותינו למה מותר לשפו" ד�  ".כי בצל� אלהי� עשה את האד� ,האד� באד� דמו ישפ"
והוא הדי�  .לפי שנברא בצל� אלהי� ?והשופ" ד� אד� בלי משפט חייב מיתה, חיה ובהמה

כי חייבי� אנחנו לאהוב  .ל� נענשי� על מעשיה�וכ, מכה אד� ומבזה ומלבי� ומציק ומצער
כי מי , ואהבה זו תלויה ג� היא בהכרה ובהשויה. הבריות לפי שנבראו בצל� אלהי� כמונו

ומי  .אהבנוי ,ויודע שהוא שוה עמו בסגולה הזאת, שמבי� סוד נפש האד� ומכיר מעלתה
והמלבי� פני חבירו " )ג, אבות(וכההיא דתנ� , שאינו מבי� בסוד הנפש לא יאהב את הבריות
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מותר האד� מ� "וההיא מיירי כשמכחיש בצל� האד� ואומר ש, "ב"ברבי� אי� לו חלק לעוה
אבל אינו מבי� , ואול� אפילו מאמי� שנברא האד� בצל� .וכדפירשתי הת�, "הבהמה אי�

ואמנ� להבי� בסוד הנפש ואי"  .אי אפשר לו שיאהב את הבריות, ביתרו� סגולתהבסוד הנפש ו
וכבר פירשנו  .שעל ידה יבי� הכל, "לשמה"צרי" האד� לעסוק בתורה  ,נבדלת מנפש הבהמה

כי התבונות , וה� רק ראשי פרקי� ".חביב אד� שנברא בצל�"מקצת� של דברי� אלו גבי 
וה� סל� לעלות עליו , � ידיעות רחבות ועמוקות מאדשה, הללו כוללי� כל חכמת נפש האד�

 . 'בהר ה

  מחשבות טהורות ה� חשובות יותר מ� המעשי�

ריקי ', וגו "וית� אל משה" )יח, שמות לא(ל בפרשת כי תשא בפסוק "ז א אב� עזרא"ויפה אמר ר
 'ולא ידעו א� יעמוד ש� ע� ה ?מוח יתמהו מה עשה משה בהר ארבעי� יו� וארבעי� לילה

ות וודרכיו וסוד כל המצ 'לא יוכל לדעת חלק מאל� ממעשה ה ,כמספר הזה וכפל כפלי שני�
והמעשה והלשו� (, רק הלבב, ]כ�[ו נעיקר ואינ "מעשה"כי ה] ל"ריקי מוח הנ[כי יחשבו  .והוישצ

המעשה והלשו� רק באו כדי להרגיל : "כי תוכ� כוונתו היא כ"" עזרה להבי�"הגיה בעל [ )להרגיל
וכ� , "]יסוד מורא"וכ� בספרו , יד, א אב� עזרא בדברי� ל"כ� כתב הר. את האד� אל המחשבה

 .'רחמנא לבא בעי' :)סנהדרי� קו(ל אמרו "מונינו זדוק ".בפי" ובלבב" לעשותו" )יד, דברי� ל(כתוב 
וזה לא  .בכל נפשו וידבק בו 'עד שיאהב את ה] מכוונות להביא לידי כ"[ות וכל המצ ושרש

 )כג, ירמיה ט(וככה אמר הנביא  .בעליוני� ובשפלי� וידע דרכיו 'יהיה של� א� לא יכיר מעשה ה
עושה חסד ' )כג, ירמיה ט( 'ואז יתברר לו כי ה .'כי א� בזאת יתהלל המתהלל השכל וידוע אותי'

כי כל מי שלא  .א� לא ידע נפשו ונשמתו וגופו 'ולא יוכל לדעת את ה .'קה באר�משפט וצד
 . ל"עכ] חכמה שאינה שוה כלו�" [חכמת מה לו"ידע מהות נפשו 

  כיו� שיש לה� אפשרות לשוב בתשובה, אי� לבזות את הרשעי�

 ,מדבריו אתה למד שהעוסק בתורה לשמה ומכיר את מי שאמר והיה העול� ומדבק בדרכיו
פסקא , ואתחנ�(דומה לדברי הברייתא השנויה בספרי  .ומי שאינו עושה כ� לא יאהבנו .יאהבנו

ולכ� המבי�  .וכ� אתה למד שיסוד הכל הוא דעת חכמת נפש האד� .שפירשנוה למעלה )לג
מה דסני ל" " .)שבת לא(כמו שפירש הלל הזק� , "ואהבת לרע" כמו""בסוד הנפש מקיי� מצות 

כמו הצער והבזיו� ושאר הדברי� המצערי� לנפש , כלומר כל מה ששנאת ".לחבר" לא תעביד
 .ולכ� כוללת כל הבריות שבכול� יש נפש אד� עליונה .לא תעש� לחבר" בעל נפש כמו", האד
שמכל מקו�  .אהבה זו אינה בטלה לעול� ,חיתיות ובעלי מדות רעותפפ שה� בעלי "ואע

וכדתניא , � פניה� או לצער� שלא במשפטואסור לבזות� ולהלבי, ]אלהי�[ בצל� ונברא
הרי , ]ל"עכ" [ל ולא תשא עליו חטא"ת ?יכול ילבי� פניו ,"הוכח תוכיח" )קדושי�' כ פ"ובת(

והיינו דתניא הת�  .שאפילו התוכחה על הפשעי� צריכה להיות בכבוד בלי בזיו� והלבנת פני�
כלומר , ]ל"עכ[ ל גדול בתורהעקיבא זה כל' אמר ר, "ואהבת לרע" כמו"] "קדושי�' פ, ספרא[

והרי זה כלל גדול בי� לצדיק בי� , למדנו שכל בני אד� שוי� בצל� אלהי� "כמו""לפי שאמר 
לא לצער� ולא להלבינ� , שאנו חייבי� באהבת� להוכיח� מאהבה ולהטיב עמה� ,לחוטא

לתיה י� דאמופירשנו הת, "אל תהי בז לכל אד�"תנ� ב� עזאי אומר  )ד, אבות(ולעיל . ולבזות�
בי� אד�  ]חילק[ )פליג(ולא  ".המכבד את הבריות ?איזהו מכובד"דתני , דב� זומא קא מהדר

אל תתיר לעצמ"  ,אפילו חוטא ועובר עבירה] כולל[ "אל תהי בז לכל אד�"ומשו� ד .לאד�
ל� וכלומר כל הנפשות בעלי הכחות כ, "שאי� ל" אד� שאי� לו שעה"וכדקתני טעמא , לבזותו
ומי שחטא ימי�  .ל� בעלי כח הממשלהושהרי כ, ה מסורה ביד� להטיב או להרעוהבחיר

וכדתניא  .אפשר שבשעה אחת ישוב מעונותיו ויעשה לו לב חדש להיות צדיק גמור, רבי�
פ שהיה רשע "אע, האומר לאשה הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור" ):קדושי� מט(

יש קונה עולמו " ).ז יח"ע(וכדאמרינ� , "שמא הרהר תשובה בלבו ,גמור כל ימיו הרי זו מקודשת
אי" תבוז אותו עתה , וכיו� שיש לו שעה שבה ישוב מעונותיו ויהיה צדיק גמור ".בשעה אחת

שפתאו� תטהר מחלאתה , ולא תשי� על לב" שיש בו נפש עליונה ?בשביל מדותיו הרעות
 )יב, משלי יא(ו שעל זה אמר שלמה בחכמתו ולעיל הארכנו ואמרנ .ותהיה בעלת הכבוד והחכמה

שמע מינה שיש  "איש תבונות יחריש"ומדקאמר  ".ואיש תבונות יחריש, בז לרעהו חסר לב"
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חסר "ואפילו הכי בוזהו , ]אלא שמחריש כלומר שותק מלבזות לחברו[ חסרו� ודופי ברעהו
 . שאינו מבי� בסוד הנפש העליונה, "לב

  הגדרת�, צל� ודמות

נופל  "צל�"מלת . "נעשה אד� בצלמנו כדמותנו" )כו, בראשית א(ודע שבמעשה בראשית כתוב 
 "דמות"ומלת . מה שהיא מ� האר�הלא כנפש הב, על נשמת האד� שמהותה מעול� הכבוד

, פוכי הכחותיוכ� ה, נופל על נשמת האד� בעבור שהיא כוללת כל כחות מעשה בראשית
 )ג, אבות(וכמו שפירשנו , ולא כ� נפש הבהמה, ו ברעאב ושנטוע בה כח הממשלה לבחור בטו

ל שפירש בש� "ז א אב� עזרא"ומצאתי לר, "]חביב אד� שנברא בצל�[" עקיבא' במשנתו של ר
והיינו דתניא  .בריויפה ד, "בממשלה :בצלמנו כדמותנו" )כז, בראשית א(ל "הגאו� רב סעדיה ז

ב� ", "זה כלל גדול בתורה ',ואהבת לרע" כמו""דאמר  עקיבא' לתיה דריבתר מ "תורת כהני�"ב
עקיבא למד אהבת ' פירוש ר. ]ל"עכ" [כלל גדול מזה, 'זה ספר תולדות אד�'עזאי אומר 

ושמא תאמר אדרבא  .לפי שהוא חביב כמו" שנברא ג� הוא בצל�, "כמו""הבריות מתיבת 
לפי שמצד נפשו , וה ראוי לשנאת"לפי שנברא בצל� ובכל זאת אינו עושה רצונו של מקו� ב

, לכ� תדע שהעיקר הוא שנברא בדמות ?העליונה שבו היה לו להדמות לעליוני� במעשיו
ולכ� יש [ וברגע יוכל לשוב מעונותיו ולהיות צדיק גמור, כלומר שהוא בעל ממשלה כמו"

ותבי� כי על ידי התורה תבאנה בלב ציורי , ג בארנו יותר"ובפ. ]לנהוג בו כבר עכשיו באהבה
 .ונות האלההתב

  ועצבותו, כביכול' שמחת ה

והדר תני לעני� , והאהבה בלב, "אוהב את המקו�"רישא תני . "משמח את המקום"
כי בעבור שמתגבר  .ה"שבחכמתו ובמעשיו משמח את המקו� ב, "משמח את המקו�"המעשה 

, ה כביכול"משמח את המקו� ב י כ�"ע, ומקיי� המצות בשמחה, על יצרו ועוסק תדיר בתורה
מכלל שעל הצדיקי� , "'על כ� על בחוריו לא ישמח ה" )טז, ישעיה ט(כי כמו שנאמר על הרשעי� 

ה חפ� חסד ורוצה מאד בטובת� "כי הקב, "במעשיו' ישמח ה" )לא, תהלי� קד(וכ� נאמר  .שמח
וכביכול מתעצב כמו , "�תסל� דרכ רשעי�ולת יא"ש )ג, משלי יטפ "מליצה ע(אלא , של בריותיו

והרי הוא , ה שמח"וכשיש צדיק גור� שהמקו� ב ".ויתעצב אל לבו" )ו, בראשית י(שנאמר 
, "הוי שקוד ללמוד תורה ודע מה שתשיב לאפיקורס"תנ�  )ב, אבות(ולעיל . "משמח את המקו�"

חכ� בני ושמח לבי ואשיבה חורפי " )יא,משלי כז( וח הקדשופירשתי הת� שעליו אמר שלמה בר
כההיא דמשמח את , ושמח לבי כביכול, והיה חכ� לב "רה לשמהתו"כלומר עסוק ב, "דבר

יוכל להשיב כהוג� , י שזוכה בתורתו לבינה ולשכל ויודע להשיב אמרי� אמת"שע, ה"המקו� ב
, תהלי� קיט(כמו שהתפלל דוד  .ה וכבוד התורה באר�"תגדל כבוד המקו� ב י כ�"וע, למחרפי�

  ".ואל תצל מפי דבר אמת עד מאד" )גמ ,תהלי� קיט( ".ואענה חורפי דבר כי בטחתי בדבר"" )מב

  ביאור לדברי משל של יות� ב� ירובעל

החדלתי את " )יג, שופטי� ט(וברמז קט� ארמוז ל" פירוש משל של יות� ב� ירובעל שאמר 
כי המושל בע� צרי" שיהיה מלא , הזכיר זית תאנה וגפ�. "המשמח אלהי� ואנשי� ?תירושי

אי� , וא� אי� בו שלשה אלה לא יצלח למלוכה. ומלא רוח אלהי�, ותבונהחכמה ומלא בינה 
ושמ� " )ח, קהלת ט(כמו , "שמ�"והמשילו כתבי הקדש הרוח הטובה והעזר האלוהי ל] א[ .חפ� בו

וכדוגמת שמ� המשחה שהנמשח בו , "� ראשימדשנת בש" )ה, תהלי� כג(, "על ראש" אל יחסר
 )יא, יט תהלי�(כמו , ולמתיקות "טע�"לו החכמה לטוב והמשי] ב[. תצלח עליו רוח אלהי�

ברו" ו" )לג, א כה"מוש(, "כי טוב אכול בני דבש" )יג, דמשלי כ(, "ומתוקי� מדבש ונופת צופי�"
] בפרק זה[וכדאפרש בפרקי� , "משיבי טע�חכ� עצל בעיניו משבעה " )טז, כומשלי (, "טעמ"

, "ויי� ישמח לבב אנוש" )טו, תהלי� קד(דכתיב כ, המשמח "יי�"והמשילו הבינה ל] ג[. ה"בעז
  ".ארבע מדות ביושבי� לפני חכמי�"וכדפירשתי גבי 

החדלתי " )ט, ט(והשיב , "ויאמרו לזית מלכה עלינו" )ח, שופטי� ט(אמר  "עזר האלוהי"ונגד ה] א[
, "ינחלוכבוד חכמי� " )לה, משלי ג(כמו  "יכבדו"ו, "?את דשני אשר בי יכבדו אלהי� ואנשי�

ויאמרו " )י, שופטי� ט(אמר  "חכמה"ונגד ה] ב[. וח הקדשוהוא ר, "ולפני כבוד ענוה" )לג, טו משלי(
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החדלתי את מתקי ואת תנובתי " )יא, ט( :והשיבה ".העצי� לתאנה לכי את מלכי עלינו
, שופטי� ט(אמר  "בינה"וכנגד ה] ג[ ".פי צדיק ינוב חכמה" )לא, י משלי(כמו  "תנובתי"ו ".?הטובה

החדלתי את תירושי המשמח " )יג, ט( :הוהשיב, "לכי את מלכי עלינו ,ויאמרו העצי� לגפ�" )יב
 )יא, משלי כז(וכדפירשתי בפסוק , ה"כי רוח המבי� משמח את המקו� ב ".?�אלהי� ואנשי

ונהני� ממנו עצה " )ו, אבות(וכדקתני , וכ� משמח את בני אד� .'וגו "חכ� בני ושמח לבי"
ודווקא  .כתבנו נכבדות על זה "ג� נעול"ובפתיחתנו הראשונה לספר  ".ושיה בינה וגבורהות
ולכ� משמח את , והיינו רוח בינה ושכל ממרומי�, שזוכה לחכמת לב "לשמה"עוסק בתורה ב

והיינו דאמרינ� , ה במעשיו הטובי� וכדפירשתי"משמח את המקו� ב כי נמיוה .ה"המקו� ב
המחבר מבסס : אמר המגיה". [שעמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרואשרי מי " .)ברכות יז(

, "גור אריה"שנמצא ב, "ההספד"בתחילת מאמרו על , ל"וכ� מהר". ועושה"דבריו על המלה 
 )טו, משלי כג(וכתיב  ]. י קיו� המעשי� כראוי"ע" נחת רוח ליוצרו"פירש , "במדבר"סו� כר" 

היינו הגדול בינה ובדעת וכדפירשתי  "חכ� לב"ו ".בני א� חכ� לב" ישמח לבי ג� אני"
 .והב�. י�במקומות רב

משמח את "והדר תני , והאהבה בלב, "אוהב את הבריות"רישא תני . "משמח את הבריות"
, שהוא מלמד תורה וחכמה, שבחכמתו ובמעשיו משמח את הבריות, לעני� המעשה "הבריות

ויותר שהיה " )ט, קהלת יב(וכדכתיב  .ומקרב חקי התורה לנפש� במשל ובמליצה ובמוסר השכל
ודברי  .וכדבעינ� למימר, "מד דעת את הע� אז� חקר ותק� משלי� הרבהיקהלת חכ� עוד ל

שהמשיל  א ב� עזריה"במשנת ר )ג, אבות(וכדפרישית  ,בינה ושכל טוב משמחי� לב השומע
, אבות(וכ� פירשנוה  .והבינה והשכל לענפי� המתפשטי� הנושאי� פרי ,החכמה לשרשי האיל�

משל יות� בוכ�  .שדברי בינות נמשלי� לנחל, "ארבע מדות ביושבי� לפני חכמי�"במשנת  )ד
וכ� משמח . כדפירשתי לעילו "תירושי המשמח אלהי� ואנשי�את החדלתי "ב� ירובעל 

ויותר מזה שמתחסד  .לא יעשה עול ולא מרמה ,הבריות במעשיו שהרי נוהג עמה� בצדק
 ".אשרי שזה גדל ,אשרי שזה ילד"ל� אומרי� ועד שכ, ור� כצבי להטיב עמה�, עמה�

  מעלת� מול כל שאר המדות, ענוה ויראה

נה השבחות שזוכה העוסק נראה בעיני דמה" בבא ואיל" מו. "ומלבשתו ענוה ויראה"
ופריט  .'וכו "ולא עוד ,זוכה לדברי� הרבה"וארישא קאי דקתני , י התורה"בתורה לשמה ע

אבל ', וכו "מלבשתו יראה וענוה ומכשרתו", השתא כל מעלות הנפש שהתורה מזכה לבני אד�
לאו בכלל הני  "אוהב את המקו� אוהב את הבריות משמח את המקו� משמח את הבריות"

ריע "מאי טעמא נקרא , אלא פרושי קא מפרש ".ומלבשתו אהבה"לא תני  ו� הכיומש, נינהו
וכבר פרישית  .'משו� שהעוסק בתורה לשמה אוהב את המקו� אוהב את הבריות וכו ?"אהוב

העובד " )פסקא לב, ואתחנ�(וכדאמרינ� בספרי , דאוהב את המקו� אהבת נפש מעלתו גדולה מאד
כלומר לא , "ולא עוד אלא שנקרא ריע אהוב"ולהכי תני ברישא  ".שכרו כפול ומכופל מאהבה

י שעוסק בתורה לשמה זוכה לבסו� "אלא שע, בלבד שזוכה לדברי� הרבה תחת השמש
שאי� , למקו� ולבריות "ריע אהוב"שיקרא ג� הוא  ,למעלת הקדושי� אנשי ש� אהובי עליו�

הבה הזאת היא הדבקות ומתת רוח אלהי� על נפש וכ� פירשנו שהא .מעלה עליונה ממנה
והיינו רוח , "ומלבשתו ענוה ויראה"משו� דתני . "ומלבשתו אהבה"לא תני  ילו הכיואפ .האד�

כי מדת האהבה , ועל ידי כ� אוהב את המקו� אהבת נפש .רוח טובה וכדבעינ� למימר ,אלהי�
ומלבשתו "הכי לא שיי" למתני ול, ודעת' הנטועה בנפש תתעורר כשתחול עליו רוח יראת ה

כי , לשמח את המקו� ולשמח את הבריות "ומלבשתו שמחה"וכ� לא שיי" למתני  ".אהבה
והיינו דפרישית לעיל בברייתא , שתי מדות הללו מתחזקי� מעצמ� כשיתלבש בענוה וביראה

ו הדברי� ל והי"ת ?ה"איני יודע באיזו צד אוהבי� את המקו� ב"דתני  )פסקא לג, ואתחנ�(דספרי 
, "מתו" כ" אתה מכיר מי שאמר והיה העול� ומדבק בדרכיו ואתה אוהב אותו' האלה וגו
ותכיר גדולת מי שאמר והיה העול� ותבי� דרכיו , י התורה תתלבש בענוה ויראה"כלומר ע
אתה  י כ�"וע', וכו "ומכשרתו להיות צדיק"י התורה תדבק בדרכיו כדתני לקמ� "וע .ומדותיו

 "כלל"תני  תי�וכ� פירושא דמתני. אוהב אותו אהבה שאינה תלויה בדבר בכל לב ובכל נפש
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והדר תני כיצד  .והיא הסגולה האחרונה', וכו "נקרא ריע אהוב אוהב את המקו�" ,ברישא
 .וכדאפרש' וכו "מלבשתו ענוה ויראה"כי , י התורה"ע ,נעשה ריע אהוב

רוח , בתורה לשמה זוכה שתבא בלבו רוח ממרומי� י שעוסק"ע. "ומלבשתו ענוה ויראה"
ראש  יורוח לבשה את עמש" )יט, א יב"ידה( כדכתיב "ומלבשתו"והיינו , ורוח יראה, ענוה

ורוח אלהי� לבשה את " )כ, ב כד"ידה(, "לבשה את גדעו�' ורוח ה" )לד, שופטי� ו(, "השלישי�
 .וכיוצא בה� "והוד והדר תלבש" )י, מאיוב (, "ותלבש אסתר מלכות" )א, אסתר ה(וכ� , "זכריה

, פע� לובש זה ופע� לובש זה ,כי כמו שיש לאד� מלבושי� רבי�, והמליצה נכבדת מאד
לפי  .כ� מלבושי המדות שבנפש ורוחותיה ;לו ובו מתראה האד�ווהמלבוש מכסה הגו� כ

 )ד, אבות(שתי וכדפיר, וה� נחי� שוקטי� בקרבה ואינ� מתראי�, שנטועי� בנפש כל הכחות
הנה כשתתגבר מדה ידועה והרוח  "].מאד מאד הוי שפל רוח[" לויטס איש יבנה' במשנתו של ר

אזי הנפש מלובשת , וכפי מדתה ימשול הלב בכל פעולותיו, ימלא כל הלב מאותה המדה
משל כשיגבר מדת הכעס ימלא כל הלב כעס ויעשה כל  ל דר"ע .ממדה ההיא ומתראה בה

ארבע "וכבר רמזנו במשנת . כי מתראה בלבוש זה, "שלבש לבוש הכעס"אמר נ, עניניו בכעס
 .ולפעמי� ה� קבועות בלב, שהמדות על הרוב מטלטלות אחת את חברתה, שבדעות "מדות

מדת כעס  ".בלב נבו� תנוח חכמה" )לג, משלי יד(על כ� נאמר , כמו מדת החכמה בלב הנבוני�
וכ� בכל מדה ומדה כשהיא . "כעס בחיק כסילי� ינוח" )ט, קהלת ז(ועל כ� נאמר , בלב הכסילי�
וכביכול השתמשו  .ופעולת האד� כפי אותה המדה נאמר שהוא מלובש בה .מושלת בלב

וילבש " )יז, ישעיה נט(, "מל" גאות לבש' ה" )א, תהלי� צג(כמו , ה"ב 'הנביאי� במליצה זו ג� על ה
 'לפי שאנו רואי� פעולות ה, וזה על דר" משל ".הוד והדר לבשת" )א, תהלי� קד(, "צדקה כשריו�

על כ� נכתב עליו  .�ופע� כזק� מלא רחמי, בור מלחמהיפע� נגלה כג, ה על דרכי� רבי�"ב
  . וכדומה לה� "וילבש צדקה כשריו�"ונכתב , "גאות לבש"

  והציורי� שבלב, יצר לב האד�

ופירשנוהו ברחבה בספר ג�  ".כי יצר לב האד� רע מנעוריו" )כא, בראשית ח(ודע שבתורה נאמר 
לא אמר  .ופה אגיד בקצרה .וכולל שיעור גדול מסוד חכמת הנפש, כי הדרוש עמוק מאד, נעול

וכל הכחות  ,כי נפש האד� עליונה עשויה בצל� ובדמות, חלילה חלילה, "נפש האד� רעה"
 ל דר"ע. אלא שהאד� משתמש בה� לרעה, ל� נאצלו לתשמיש החכמהווכ .הנטועות בה טובות

לאהוב את דבר קדשו ולאהוב את חסידיו , ה"ב 'משל כח האהבה נטועה בנפש לאהבה את ה
לאהוב כל , לאהוב נשי� ולהדבק בזנות ובכשפי�, והאד� משתמש בה לרעה .ויראיו וכיוצא

כי מצייר המדות  "רע"והיצר , שמצייר המדה לרעה בלב, וזהו יצר הלב .עושה רעה וכיוצא
ו ענייני� רבי� והודענו שהרבה מ� המדות מצטיירות ומתגלות בלב וש� גלינ .בדר" רע

יראו בלב רק כשיעמול האד� יולא , וקצת� מסתתרות בסתר הנפש, מאליה� בלי עמל וטורח
כמו שתמצא בהמו� בני , ל� נוטי� לרעהווהמדות המתגלות מאליה� כ. לגלות� וברוחו ובשכל

בעלי קנאה לקנאות בעושר  ;עס וחימהבעלי כ ;אד� בעלי גאה וגאו� להשתרר ולהכבד
  .בעלי תאוה כזנות ולתענוגות בני אד� ;חבריה� בנשותיה� ובקנייניה�

  י העזר האלוהי יודע האד� את המעשה הנכו� בכל מצב נתו�"ע

ואי� כ� המדות הטובות שאינ� מתגלות , והנה התגלו בה� המדות הללו מעצמ� בטבע יצר הלב
כמו ', כי לא תמצא אד� שיהיה בטבעו מתגאה בדרכי ה .כמהי עמל הרוח והח"בטבע אלא ע

והוא האיש הבז לכל עושר וכבוד , "'ויגבה לבו בדרכי ה" )ו, ב טז"ידה(שנאמר אצל יהושפט 
אלא  .וכיוצא' או שיהיה בטבעו מתאוה לחכמה וליראת ה ;'ותענוגי� נגד ההליכה בדרכי ה

ואז תחילנה המדות להצטייר בלב על דרכי� , צרי" תחלה ללמוד וליסר נפשו מוסר גדול
ולפי שהמדות המושלות בלב ה� מלבושי הנפש שבה� תתראה פע�  .והלואי ואולי, טובי�

פע�  .כי כ� צרי" להיות והכל בחכמה, ופע� פושטת אותה ולובשת אחרת, לובשת מדה זו
ופע� צרי" ללבוש מדת האכזריות , ח� על צדיקי� ועניי�צרי" ללבוש מדת הרחמי� לר

על כ� אמר שלמה בחכמתו  .וממנאציו ולעשות משפט כתוב על הרשעי�' להנק� מאויבי ה
והוא משל עמוק מאד שינהג האד� בכל מנהגיו , "בכל עת יהיו בגדי" לבני�" )ח, קהלת ט(
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, דניאל ז(וכדר" , בנונית הנקיהכי החכמה טהורה ונמשלה למראה הל .בחכמה כפי העת והמקבל

ולבש הכה� מדו " )ג, ויקרא ו(ואצל הכה� , "ומשלג אלבי�" )ט, תהלי� נא(, "לבושיה כתלג חיור" )ט
בכל עת יהיו בגדי" " )ח, קהלת ט(וזהו , "ולבש את בגדי הבד בגדי הקדש" )לב, זט ויקרא(, "בד

פ "ואע, א שהאד� חסר לבאל .כל מדה שתתלבש בה תהיה לבנה כמשפט החכמה, "לבני�
אמנ� מי  ?ואי" תהיינה כל בגדיו לבני�, שחפ� להתנהג בחכמה אינו מבי� דר" החכמה

תלבישהו רוח אלהי� ממרומי� וילמדהו דר" , שחושק באמת ובתמי� להתנהג בחכמה
אז תבי� צדק ומשפט ומישרי� כל מעגל " )י(ט, משלי ב(וכדר" , אז יבי� האמת בכל דבר .תבונות

ולעיל רמזנו במשל יות� ב� , וזהו העזר האלוהי. "כי תבא חכמה בלב" ודעת לנפש" ינע� .טוב
 "?החדלתי את דשני" )ט, שופטי� ט(כמו , "שמ�"ירובעל שהעזר האלוהי מתואר בכתבי הקדש ב

כלומר א� , "ושמ� על ראש" אל יחסר"ולכ� סמ" ואמר  ".דשנת בשמ� ראשי" )ה, תהלי� כג(', וגו
כי ילוה , היה בטוח כי לא יחסר שמ� ראש]ת[, תבחר בחכמה ללבוש בכל עת בגדי� לבני�

ומלבשתו ענוה "ועל זה שנה תנא דיד�  .את" העזר האלוהי וילמד" דעת ותבונה בכל דבר
כלומר שהעוסק בתורה לשמה ומבקש האמת בכל לבו וחפ� להתנהג בדרכי התורה , "ויראה

י שיצר הלב רע ואינו מצייר בטבעו המדות היקרות "אעפ, ל עת לבני�שתהיינה בגדיו בכ
רוח אחרת בא ועוקרתו הופכתו על פניו ומצייר מדה , וא� רגע יצייר אחת מה�, העליונות

הנה אור התורה תמשי" עליו  .א ב� עזריה"במשנת ר )ג, אבות(אחרת לרעה וכדפירשתי לעיל 
ובהיות הנפש מלובשת בשתי מדות הללו  ".הומלבשתו ענוה וירא"רוח אלהי� ממרומי� 

ה ויאהב את הבריות וישמח את המקו� במעשיו "ויאהב את המקו� ב, "חכ� לב"בודאי יהיה 
 . וישמח את הבריות במעשיו

והמלובש בה� יהיו בגדיו , דע כי שתי מדות הללו כוללות כל המנהגי� הטובי�, ועתה אפרש
, סגולת� לא תצטיירנה בלב האד� בטבעאלא שמרוב  .כל עת לבני� במשפט החכמה

כ צרי" עזר אלהי� להתלבש בה� "ואח .וצרי" עמל גדול לגלות� ולצייר�, וכדפירשתי לעיל
והוא שיהיה ציוריה� נגלה בלב תמיד שיהיה הלב מושל כפי המדות הללו בכל כחות , תמיד
ומוכ� שתחול  ,זכה לשתי מדות הללו בציור גמור הוא קרוב למדרגת הנביאי�שומי  .הנפש

כדר" שנודעו לנביאי�  י�לדעת העתידות והסודות הנפלא ,עליו רוח הנבואה ורוח הקדש
שמי שזכה לכתר ענוה זוכה לרוח , ובספרי הנבואה נגלה סוד זה, בנבואותיה� ובחזיונותיה�

הוא רוח הקדש  "כבוד" ".ולפני כבוד ענוה" )לג, משלי טו(שכ� אמר שלמה בחכמתו , הקדש
ובברייתא  .ולפני כבוד מדת הענוה שהענוה מביאה לכבוד, ]מקומות[ י בכמה דוכתיכדפירשת

וכפי עוצ� מדת הענוה  ".ענוה מביאה לידי רוח הקדש", מפורש כ� :)ז כ"ע(פנחס ב� יאיר ' של ר
, "לעשות לרוח משקל" )כה, איוב כח(וכדאמרינ� , כ� משקל הרוח העליו� החל על הנפש ההיא

וראיה גדולה  ".ששורה על הנביאי� במשקל הוא בא ח הקדשאפילו רו" )ב, ר טו"מדרש ויק(
לפי שלא ק� , "ולא ק� עוד נביא בישראל כמשה" )י, דברי� לד(ה שנאמר עליו "ממשה רבינו ע

 ".והאיש משה ענו מאד מכל האד� אשר על פני האדמה" )ג, במדבר יב(שנאמר , כמוהו בענוה
כי משה לבדו היה כדאי לכל הכבוד הגדול ', ישרי� דרכי הלמע� דעת כי , ובא זה ולמד על זה

 . כדאפרש וח הקדשוכ� היראה מביאה לידי ר. הזה

  ואפשר לפתח אות� ולגלות�, ענוה ויראה טמונות בהעל� בנפש האד�

ויש בכל נפש בסתר , וצרי" שתדע שבכל הנפשות נטועות כל הכחות וכדפירשתי פעמי� רבות
פירשנו במקומות רבי� ' ויראת ה, ענוה אפרש לקמ� .יראהובהעל� מדת הענוה ומדת ה

גדול " )ה, תהלי� קמז(ה כי "ב 'שהיא דעת רוממות ה, א ב� עזריה"במשנת ר )ג, אבות(וביותר 
' ומי שאינו עז פני� בהכרח יירא את ה .קול דעת כל אד�יוהיא נטועה בש ".אדונינו ורב כח

וכמו  .בשמי� ובאר�' והירח וכל מעשה ההשמי� ושמי השמי� השמש  ,בראותו עול� מלא
וסמי" , "אלוהי" השמי� ושמי השמי� האר� וכל אשר בה' ה� לה" )יד, דברי� י(שכתוב בתורה 

כי  ".א� אי� יראה אי� חכמה" )ג, אבות(וכמו ששנינו  ".אלוהי" תירא' את ה" )כ, דברי� י(ליה 
או יראת עונש או יראת  :'את הלעול� לא יקבל אד� שמועות החכמה ויעשה מצוה כי א� ביר

  .רוממות
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והסכלות , שה� ברוב הפעמי� שכוחי� מ� הלב, אבל משנתנו לא מיירי בענוה זו וביראה זו
 .כמו שאתה רואה בהמו� בני אד� שה� מלאי� עונות וסכלות, גוברת והדמיו� לפתח רוב�

והיינו כששתי , "ויראהומלבשתו ענוה "בענוה וביראה כדקתני  "מלובש"אבל תנא דיד� מיירי ב
וזהו זכייה גדולה  .והנפש מלובשת בה� וכדפירשתי לעיל, מדות הללו מושלות בלב כל עת

וזה אות שהיה , י אור התורה יתלבש בה�"שע "ומלבשתו"וכדקאמר , ונחלת שדי ממרומי�
, קא מיירי "לשמה"שהרי בעוסק בתורה , מאד' מתאמ� להתנהג בחכמה ובענוה וביראת ה

ובזכות זה זוכה , ופשיטא שנוהג בענוה וביראה .מבי� בסגולת התורה וכדפירשתי לעילוהוא ה
כי אי� תאר מ� התארי� נופל אלא , "'עניו וירא את ה"ואז יתואר , שמלבשתו שתי מדות הללו

והיינו . "ג� נעול"שלבו מושל בציור זה תמיד וכדפירשתי בספר  ,על המלובש במדה מ� המדות
שתבנה עיר" במהרה בימינו ות� חלקנו  י רצו�במשנת ב� תימא שהתפלל יה )ה,אבות(כדפירשתי 

שמות (וכדילפינ� לה מקרא , והיינו המלובש ביראה, "בשת פני� לג� עד�"לפי שראה ש, בתורת"

ואמר  .ופני� הוא הנפש כדפירשתי הת�, "ובעבור תהיה יראתו על פניכ� לבלתי תחטאו" )יז, כ
הא  .ואז לא תחטאו, וכמו מלבשתו יראה דהכא, מכסה פני האד�כבגד ה, "יראתו על פניכ�"

מפני [ )כי היא(, פני� זואינו ע' י שיודע יראת ה"ואעפ, א� אי� הפני� מלובשי� ביראה יחטא
כי , וכשנכנס רוח שטות בלב יתבלבלו מחשבת שכל ובינה ויראה, כשכוחה מ� הלב ]שהיא

א ובלה שלעתיד "ולכ� הבטיחנו הקב .עילהמדות מטלטלות זו את זו מ� הלב וכדפירשתי ל
ואת יראתי את� בלבב� " )מ, ירמיה לב(כדכתיב , יעשה עמנו אות לטובה להלבישנו יראתו

י ועל כ� התפלל שיה. מפורש שיקבע היראה בלב ונהיה תמיד מלובשי� בה ".לבלתי סור מעלי
 .ל�ות יושר המדות כלנו למדה היקרה הזאת הכוללוונזכה כ מהרה בימינושיבנה העיר ב רצו�

' וגו "'אז תבי� יראת ה" )ה, משלי ב(כדכתיב , וכ� העוסק בתורה לשמה זוכה להתלבש ביראה
ורבי , ועל כ� התפלל ות� חלקנו בתורת" ".ית� חכמה מפיו דעת ותבונה' כי ה" )ו, ב(וסמי" ליה 

ומצותי תצפו� את" א� תקח אמרי " )ד(א, משלי ב(דבהדיא קאמר , מאיר נמי מהאי קרא ילי� לה
א� תבקשנה  .כי א� לבינה תקרא לתבונה תת� קול" .להקשיב לחכמה אזנ" תטה לב" לתבונה

והיא , שבאהבתה שוקד עליה תמיד, והיינו עוסק בתורה לשמה". פשנהחככס� וכמטמוני� ת
מלבשתו "אלמא ד, "'אז תבי� יראת ה"ואמר  .ה בעיניו מכס� ומטמוני� וכדפירשתי לעילקרי

 ".מלבשתו ענוה"אלמא ד, והיינו ענוה וכדאפרש, "ודעת אלהי� תמצא"וסיפא דקרא , "יראה
חת יומפני שמי נ, ואתנ� לו מורא וייראני" )ה, מלאכי ב(ילי� מ� המפורש אצל אהר�  כי נמיוה

, תורת אמת היתה בפיהו" )ו, מלאכי ב(דסמי" ואמר , לבשתו יראהמהא למדת שהתורה , "הוא
ומי שיש יראה כזאת בלבו  .והיינו לפי שעסק בתורה לשמה', וכו "שפתיוולה לא נמצא בווע

ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל " )ו, שמות ג(וכדאמרינ� , וח הקדשמוכ� לנבואה ור] הוא[
וכ� , ח הקדשכי היראה מביאה לרו ".'יביט' ותמונת ה'זכה  'ויסתר'בזכות " .)ברכות ז(, "האלהי�

 )ד, אבות(וכבר רמזנו  .הסגולות הגדולות הכוללות כל חפ� וכל מדה יקרהלפי שה� שתי , הענוה
שאי� ענוה ושפלות הרוח , "מאד מאד הוי שפל רוח"לויטס איש יבנה ששנה ' במשנתו של ר
וש� בררנו בראיות ברורות ששפלות הרוח היינו כבישת  .ל"� ז"הרמב ו שכתבמדה אחת כמ

ואי� ספק  .ואי� לה עסק ע� מדת שפלת הרוחאבל הענוה מדה יקרה בפני עצמה  .היצר
א� לא זכה בתורתו , אבל אי� כל שפל רוח עניו, בור וכובש את יצרוישהמוכתר בענוה היה ג

 . וברוב מעשיו להתלבש בה

  השגת הענוה
  ההבדלי� שיש בי� נפשות בני אד�

האמצעי  ואי� הענוה הדר", והמדה ההפוכה ממנה היא הגאוה, הענוה מדה יקרה, ועתה אפרש
ובי� הענוה , דאבל הדר" האמצעי שבי� הגאוה שהיא קצה האח .בי� שפלות הרוח והגאוה

ואמרו , הגאוה מדה רעה מאד, וכ" העני�. שהיא קצה השני הוא לפי דעתי מדת האמת
 ).ה(ואמרו בסוטה , "כל גבה לב' תועבת ה" )ה, משלי טז(שנאמר ', הנביאי� שהיא תועבת ה

והוא הכח המגביה הנטוע . אפילו כל דהו, "כל"דהא כתיב , ינית אסורהשאפילו שמינית שבשמ
, פ שכל נפשות בני אד� עליונות"ודע שאע. שבו מגביה האד� מעלתו על מעלת חברו, בנפש

ויש בזה עניני� עמוקי� תלויי� בה� גופי התורה ושרשי  .אינ� שוות במעלת� מתחלת אצילות�
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על זה אמר שלמה בחכמתו  ".ג� נעול"ר באלה בספר הארכנו לדב, דקדוקי המצות והחסידות
ואשת  .שנאצלה ביקר רב, תאר לנפש "יקרה"תיבת  ".ואשת איש נפש יקרה תצוד" )כו, ש� ו(

להכתב ] לו[היה , תאר לבעל הנפש "יקרה"כי א�  .וכל שכ� שתצוד נפש בינונית, איש תצודנה
שא� תאמר שכל הנפשות שוות , מורה כ�והדעת . "יקר מחכמה מכבוד" )א, קהלת י(כמו , "יקר"

ג� החוש  .ונפש אחד ההמו� כנפש ראש הנביאי� ,תהיה נפש אחד הע� כנפש המל", במעלת�
ואחר שכמעט אי� , שאנו רואי� אד� בעל בינה גדולה .לת אצילות�יעד על הבדל הנפשות מתח

ואחר כמעט אי� בו , יש בעל גבורה גדולה ואומ� הלב שיתגבר נגד מחנה גדולה .בו בינת אד�
וכ� בכל מדה ומדה הנטועה  .ואחר חלוש, יש בעל כח גדול .גבורה כלל וינוס מלפני אשה

שאמרו כל העדה , "זו מחלוקת קרח וכל עדתו" )ה, אבות(וכבר רמזנו על זה במשנתנו , בנפש
, ה הציב גבולות"שהקב, "'בקר ויודע ה" :ומשה השיב .השוו בי� כל הנפשות, ל� קדושי�וכ

ויבדל " )יג, א כג"ידה(כמו שנאמר , וכ� הציב גבולות והבדיל בי� הנפשות .והבדיל בי� אור לחש"
המעט מכ� כי הבדיל אלוהי ישראל " )ט, במדבר טז(וכ� , "אהר� להקדישו קדש קדשי� הוא ובניו

שנבדלו מכל העמי�  ,האחד, רמז על שתי הבדלות שזכו לה� שבט לוי ".אתכ� מעדת ישראל
ועל , והוא הבדל נפשות, "ואבדיל אתכ� מ� העמי� להיות לי" )כו, ויקרא כ(שנאמר , אלככל ישר
 ,והשני ".חביבי� ישראל"במשנת  )ד, אבות(וכדפירשתי , "אלוהי ישראל" )ט, במדבר טז(זה אמר 

 )ג, דברי� ו(שנאמר , שנבדלו מכל ישראל לעמוד לשרת במקדש בכלי שיר ולשוערי השערי�
והנה יש הבדלי� רבי� במעלות הנפשות כמו שבארנו . "את שבט הלוי' ה בעת ההיא הבדיל"

מקצת� שמרו צדק , וכ� הנפשות נבדלות כפי מעשיה�. וכדבעינ� למימר לקמ�, ל"בספר הנ
יקרות מחכמה " )א, פ קהלת י"מליצה ע(וה� , ומשפט וזכו להתקדש ונחלו נחלת שדי ממרומי�

וכיוצא בזה הבדלי�  .זכו ולא נחלו בטובה זו ואחרות שלא התקדשו למדי ולא, "ומכבוד
מעשיו "או  "מי שחכמתו מרובה ממעשיו"בעני�  ע"במשנת ראב )ג, אבות(וכדפירשתי , לאלפי�

הוא יוצר הנפשות ', ואינו נודע זולתי ליוצר הכל ית, וזה נעל� מעיני אד� ".מרובי� מחכמתו
 .זכיותיה ומעלת חכמתה וכבודהוהוא יודע משקל  .לת אצילותהיויודע יוקר כל נפש מתח

במשנת  )ה, אבות(שי� עיני" במה שפירשנו  .אבל האד� טועה בעצמו וכל שכ� שטועה בחברו
ואילו היה אפשר לאד� . ותבי� מקצת דברי� אלו "ה"עשרה נסיונות נתנסה אברה� אבינו ע"

ה ומעלת ומעלת נפשו זכיותיה וצדקת, לת אצילות�ילדעת יוקר נפשו ויוקר נפש חברו מתח
והיה מערי" , והיתה ידיעתו ברורה במשקל צדק בלי העדפה ובלי מחסור, נפש חברו וזכיותיה

משל א�  ל דר"ע .כי בכל מדה ומדה היה שוקל בצדק .אז אי� רע ;ערכו וער" חברו כפי ידיעתו
כשנתברר לו , וכ� היה יודע בצמצו� כח בינת נפש חברו, היה יודע בצמצו� כח בינת נפשו

לא היה צרי" לבטל דר" בינתו מפני בינת חברו הקצרה , נפשו גדולה מבינת נפש חברו שבינת
היה מבטל דר" בינת נפשו  ,וכ� להיפ" כשהתברר לו שבינת נפש חברו גדולה מבינתו .ממנה
  .וכ� בעני� הזכויות ומעלות צדקת הנפשות, וכ� בכל מדה ומדה, מפניו

  הכנעה למסורת התורהלא טוב הדבר שהאד� יסמו� על בינתו ללא 

שהרי אז הוא נכנע למשפטי התורה ומצותיה ולדברי השופטי� והחכמי� , ואי� בזה תקלה
ה לבדו "ב 'כי ה, כי בינת כל אד� כאי� נגד�', מקבלי התורה ולדברי הנביאי� השומעי� דבר ה

 )כג, כח איוב(וכתיב , "לו עצה ותבונה" )יג, איוב יב(כדכתיב , לתי בעל תכליתבעל הבינה הב
, אי� בה דר" רעה ועקשות, בנו הוהמנהג הזה כפי מדת הצדק הנטוע. 'וגו "אלהי� הבי� דרכה"

אבל לפי שהידיעות  .שאמרנו עליה שהיא ממוצעת בי� הגאוה והענוה, וזאת היא מדת האמת
ואי� בנו פלס ומאזני משפט לשקול בה� משקלי הכחות ומעלות , הללו נעלמות מלב האד�

כי האורב , כי המכשול קרוב .� טוב שנסמו" על אומד הדעת לשפוט בדברי� הללואי, הנפשות
שמטבע הכח הזה להגביה לב האד� על זולתו באורח , והוא יצר כח הגאוה, יושב בסתר הלב

וא�  .והוא מתלבש בדמיו� ומדמה לעיני הנפש שהוא נכבד ג� ממי שלא הגיע לקרסוליו, שקר
ולסו� יתגאה ויגביה עצמו ג� על החכמי� בעלי , יו� ליו�ור עיניו מויגבר כח זה בלב יע

כל המתגאה כאילו " ):סוטה ד(וכדאמרינ� בגמרא  .ולסו� על הנביאי� עד לאי� מרפא, השמועות
החכמי� "הכח הרע הזה הוא עמוד . כי נפש המתגאה מתלבשת בשקר ובדמיו�, "ז"עובד ע
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 )יא, חמשלי כ( .'וגו "הוי חכמי� בעיניה�" )כא, ישעיה ה(כדר" , "הנבוני� נגד פניה�", "בעיניה�
 . ל� משורש הגאוה יצמחווכ ".חכ� עצל בעיניו" )טז, משלי כו(, "חכ� בעיניו איש עשיר"

א "במשנת ר )ג, אבות(ואלה ה� מדות המיני� והאפיקורסי� הנשעני� על בינת� שנתפרשו 
כחש  יולול .ולקי� בגאות�קול דעת כל אד� ה� חיואפילו על הדברי� הנטועי� בש .המודעי

כי אפילו הפתאי� וחסרי לב יבינו פחזות , הגאוה ודמיו� הגבהות לא היו באי� לכלל זה
אמרו הנביאי� , ולפי שכל הרעה הזאת יוצאת מ� הגאוה .האנשי� החטאי� האלה בנפשות�

לפי שהיא אוסרת ומחמצת הנפש בכל  .אפילו המעט ממנה', שהמדה הזאת היא תועבת ה
, ולכ� הזהירו שיהא האד� שפל בעיניו. מיד שיגביה האד� לבו בשקר הרי הוא כמתועב, שהוא

והעושה כ� הוא , ולעול� יגביה מעלת חברו על מעלתו כפי האפשר, ויתרחק מאד ממדה זו
. וס� על מדת הצדקכי הענוה כח נ, "עניו"אבל עדיי� אינו ראוי לתאר . איש אמת ונוהג בצדק

 . והיא הפוכה ממדת הגאוה

  הטיל עליו' ראוי לו לאד� לדעת מה היא מעלתו כדי שיקיי� תפקיד שה

כ� הענוה , דע שכמו שכח הגאוה מגביה לב האד� ומעלתו על זולתו בשקר .עתה אפרשו
יטעה [עד שידמה , לא באורח שקר חלילה, תשפיל מעלת האד� בעיניו ממה שהיא באמת

יותר ממנו וכיוצא ] כביכול[מבי�  "בלנער חסר "ש ,]ג, עיי� יחזקאל כח[ מבי� כדניאלה] חכ�
יודע מעלתו ובכל זאת נחשבי� כל ] מ� הראוי הוא כי[אלא  .שאי� זה אלא סכלות גמורה, בזה

תעביר זכרו�  )מנוקדת שורק' ו(כי הענוה ברוב טובה , זולתו הפחותי� ממנו מאד בעיניו כמוהו
, זאת היא דר" הדעת .ותפתח עיני הלב לטובה על כל זולתו, ותיו מנגד עיני לבוסגולתו ומעל

והיא צריכה ביותר  .היא כוללת כל דרכי החנינה והרחמי� בכל פרטיה�, ומדת הטוב העליונה
הנה , פ שנודע לה� שה� רמי� ונשגבי� מ� ההמו� מאד"שאע, למלכי� ולשרי� הגדולי�

לפי גירסת ' וכו" כל מקו� שאתה מוצא"א "פ מגילה לא ע"מליצה ע(" מקו� גדולת� תהיה ענותנות�"ב

לא יקלו בעיניה� , )יג, פ תהלי� עב"ע( יחוסו על דל ואביו� ונפשות אביוני� יושיעו .")עי� יעקב"
אני " )טז, קהלת א(והוא עצמו אמר  ?וכי לא היה שלמה המל" יודע מעלתו היקרה .לשפלות�

ולבי ראה הרבה חכמה  ,כל אשר היה לפני על ירושלי�הנה הגדלתי והוספתי חכמה על 
 .וכיוצא בזה' ושנחה עליו רוח ה ,ושנמשח בשמ� המשחה' ידע שהוק� למל" על פי ה ".ודעת
ישפוט עניי ', ידי� עמ" בצדק ועניי" במשפט וגו" )יד( ב, תהלי� עב(כ נאמר עליו בנבואה "ואעפ

דל  יחוס על .ועני ואי� עוזר לו ,עויו� משוכי יציל אב .יושיע לבני אביו� וידכא עושק ,ע�
שכל אלו ה� מדרכי הענוה המגדלת  ".מתו" ומחמס יגאל נפש� וייקר דמ� בעיניו .'וגו ואביו�

ותיקר נפש� ודמ� בעיניה� כאשר תיקר בעיניה�  .נפש האומללי� בעיני הרמי� והנשאי�
, מדת הענוה לא היה אפשר שיעשו המלכי� משפט בי� העניי� והדלי� יולול .ש� היקרהפנ

כמו , ולא היו נותני� נפש� בכפ� להלח� בעד� ולהציל�, לא היו שומעי� טענותיה� וריב�
 . שעשו דוד ושאול וחבריה� הקדושי�

  מוכ� הוא לסבול עלבו�, בעל ענוה

כמו , ולסבול משא הע� וטרחו וריבו, מטוב מדת הענוה לסבול עלבו� ולהטיב למי שהרע עמו
, שמות לב(שנאמר , פ שהטרידוהו ורבו לו"ה שמסר נפשו על ישראל אע"שתמצא במשה רבינו ע

ולא נעל� מאדו� הנביאי� . ואי� ענוה גדולה מזאת, "וא� אי� מחני נא מספר" אשר כתבת" )לב
ובכל זאת יקרו  .ליונה שהיה אב לחכמי� ואב לנביאי� וחסיד שבחסידי�סגולת נפשו הע

וזה , ח� עליה� עד שבחר להמחות מספר חיי� למע� הציל�יור, בעיניו נפשות ישראל למאד
אתה למד שמדת הענוה  אלומכל . ובאמת לא היה כמוהו בענוה כדפירשתי לעיל .הפלא ופלא

המלאה כבוד והדר תחוס ותחמול על נפש  ל הנפש היקרהעשב, נוהגת בי� אד� לחבירו
כי כל האד� במה , ה"אבל לא שיי" מדה זו בי� האד� למקו� ב .אומללה ותיקר בעיניה כנפשה

ומדר" האמת צרי" ג� המל" ג� הנביא להיות שפל בעיניו כעפר ואפר  ?'הוא נחשב לפניו ית
והגת בי� אד� לחברו וכ� אתה למד שאי� מדת הענוה נ. ה"נגד גדולתו של יוצר בראשית ב

כפי מדת האמת לא יוכל לב הקט� להגביה  לושאפי .לא בקט� נגד גדול ,אלא בגדול נגד קט�
תיקר נפש  ,פ שיודע מעלתו נגד הקט�"שאע, אבל נוהגת בגדול נגד קט� .על מעלת הגדול ממנו
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אי� ה "כי הוא ב, ה"הא למדת שעיקר המדה הזאת היא מדתו של מקו� ב .הקט� בעיניו למאד
ב גירסת "ביומא כ ע: אמר המגיה[ "חשיבי� הרי ארעא כליוכל ד" )לב,דניאל ד(, חקר לגדולתו

וכ�  .כ יקר בעיניו נפש האד�"ואעפ ].י"ש רש"עיי, והוא חירגא דיומא, חשיבי�" לא"ל כ"חז
ל כלכל ורחמיו על ' טוב ה" )ט, תהלי� קמה(כדכתיב , מרח� על כל המעשי� מקט� ועד גדול

, אבי יתומי� ודיי� אלמנות, כי משגיח ממכו� שבתו ומשפיל לראות בשמי� ובאר� ,"מעשיו
כדאמרינ� , וכל זה ממדת ענותנותו .ושוכ� את דכא ושפל רוח, אוהב גר לתת לו לח� ושמלה

ה ש� אתה מוצא "בכל מקו� שאתה מוצא גדולתו של הקב" )"עי� יעקב"לפי גירסת . מגילה לא(
כי " )יז, דברי� י(כתוב בתורה  .דבר זה כתוב בתורה ושנוי בנביאי� ומשולש בכתובי� .ענותנותו

וכתיב ', וגו "בור והנוראיהאל הגדול הג ,אלהי� ואדוני האדוני�האלהיכ� הוא אלוהי ' ה
ושנוי בנביאי�  ".עושה משפט יתו� ואלמנה ואוהב גר לתת לו לח� ושמלה" )יח, י(בתריה 
ואת "וכתיב בתריה  ".מרו� וקדוש אשכו� ,כי כה אמר ר� ונשא שוכ� עד )טו, ישעיה נז(דכתיב 

תהלי� (ומשולש בכתובי� דכתיב  ".להחיות רוח שפלי� ולהחיות לב נדכאי� .דכא ושפל רוח

אבי " )ו, סח(וכתיב בתריה , "שירו לאלהי� זמרו שמו סלו לרוכב בערבות ביה שמו" )ה, סח
היא מדת  "ענוה"מדבריה� אתה למד שמדת ה. ]הגמרא ל"עכ[ 'וגו "יתומי� ודיי� אלמנות

והיא , מטיבה וחוננת ומרחמת ואוהבת הכל, הטוב המשגחת על הבריות האומללות ביותר
ולכ� במקו� שמפורש  .כי א� אי� גדולה אי� מקו� לענוה, גדולה] שיש[במקו� ] רק[מצויה 

  ].ל"כנ[ ה ש� אתה מוצא כתוב ענותנותו"גדולתו של המקו� ב

  'מתגלי� לו לבעל ענוה סודות ה

 )לו, תהלי� יח(אמר , ה עמו"וכ� אתה מוצא בדוד מל" ישראל כשנת� הודאה על חסדי המקו� ב
 יכי לול, כלומר בענות" גדלתני ורוממתני ".ותת� לי מג� ישע" וימינ" תסעדני וענות" תרבני"

שתסעדני  ?כי מה אני בשר וד� עפר ואפר חשוב לפני" .שאתה נוהג בענוה לא הטיבות עמדי
 )יב, שמות לג(כמו , היא אהבה וחמלה וחנינה "דעת"שכל לשו� , וזאת היא מדת הדעת .ותגדלני

, א א"מוש(וכ� הושאל לאהבת ריעי� כמו  ".דר" צדיקי�' כי יודע ה" )ו, יא תהלי�( ".ידעתי" בש�"

כמו שבארנו בספר , והכל הול" אל עני� אחד ".אד� ידעוה" )א, בראשית ד(, "וידע אלקנה" )יט
שהמדה הכוללת אות� היא מדת , ואלה ה� מדות הרחמי� המפורשי� בתורה. "יסודות הלשו�"

כלומר התחשוב  !".כי אתה מתחרה בארז ?התמלו"" )טו, ירמיה כב(ואצל יהויקי� נאמר  .הענוה
אבי" " )טז( טו, ירמיה כב( ?י� ואביוני�שאספת מעני לכי תצלח למלוכה בגאות" ובכבוד" ובשל

א הדעת יהלא ה, ד� די� עני ואביו� אז טוב .הלא אכל ושתה ועשה משפט וצדקה אז טוב לו
עשה משפט  ,כלומר אבי" יאשיהו הצדיק היה מל" ישר שהיה מלובש בענוה ".'נא� ה ,אותי

היא "ו, עושה כ�' י אני האז הול" בדרכי כ .וכ� ראוי לעשות למל", וצדקה וד� די� עני ואביו�
ומתבררי� לו הדרכי� העליוני� והסודות , כי העניו הוא יודע דעת אלהי� ".הדעת אותי

כי א� בזאת יתהלל המתהלל השכל ויודע " )כג, ט ירמיה(ונאמר עוד  .'בדרכי ה י�המופלא
והיא מעלה נפלאה בארנוה  ".שכל טוב לכל עושיה�" )י, תהלי� קיא(כמו  "השכל"ומלת  ".אותי

עושה חסד ' כי אני ה"ואמר , "דעת"ולכ� מפרש מהו ה ".וידוע אותי"וכ�  ".מעי� גני�"בספר 
ה שאפילו באר� השפלה הזאת עושה חסד "ב 'כלומר שידע את ה, "משפט וצדקה באר�

כלל גדול  "ג� נעול"וכבר בארנו בספר . "במקו� גדולתו ש� ענותנותו"כי  .משפט וצדקה
, שלעול� לא ישיג האד� ולא יבי� דרכי זולתו א� אי� גלוי ציור כזה בלבו, בחכמת הנפש

כלומר מי שהוא  ".'כי ישרי� דרכי ה .נבו� וידע� ,מי חכ� ויב� אלה" )י, הושע יד(וכדכתיב 
שהוא  "נבו�"ומי שהוא , ונפשו מתוקנת שמושלי� בלבו ציורי החכמה הוא יבי� אלה "חכ�"

כי בעבור שבלבו מושלי� דרכי� אלו יבי� וידע  .'הוא ידע כי ישרי� דרכי ה ,המופלא שבבינה
כלומר המל" הד� די� עני , "הלא היא הדעת אותי"ולכ� אמר  .המתדמי� לדרכיו כביכול' דרכי ה

' כי אני ה"וכ� המשכיל ויודע אותי  .'שיודע בסוד ה "היא הדעת אותי"ואביו� ומלובש בענוה 
והיינו דפרישית לעיל , לפי שהוא סימ� שהוא חכ� ונבו�, ראוי לו להתהלל' וגו "עושה חסד

 "'יראת ה" ".ודעת אלהי� תמצא' אז תבי� יראת ה" )ה, משלי ב( וח הקדשדעלה אמר שלמה בר
 . "מלבשתו ענוה"היינו ד "ודעת אלהי� תמצא" ;"מלבשתו יראה"היינו ד
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  ציורי הדעת גנוזי� ה� בהעל� בנפש האד�

משו�  ".תבי�"אמר  "יראה] "ב[וגבי , "תמצא"אמר  "דעת] "א[נעימה המליצה הזאת דגבי  ומה
וכדפירשתי לעיל שפרטי הענוה נטועי� בכל , בנפש האד�] כבר[נטועי�  "דעת"דציורי ה
וקאמר שלמה כשתזכה לרוח אלהי� , ואי� ציוריה� נגלי� בלב, שה� בסתר הנפש אאל, הנפשות

אבל יראת אלהי� שהיא  .כי פתאו� יצטיירו בלבב" ציורי הדעת, דעת אלהי� "תמצא"אז 
ואי� מרוממות הזה , ה לבדו גדול ונורא"כי הוא ב, אי� עוד מלבדו, רוממות הש� והדר גאונו

למי  ?למה הדבר דומה .כלומר שבבינת" תבי� גדולתו ורוממותו, "תבי�"אמר , בנפש האד�
שאי� בנפש האד� שמי� ולא  .גודל השמשתבי� מרחב השמי� ו ,שאומר א� בעל בינה אתה

 . דל� ותקפ� וכיוצאואלא שבבינתו עובר בשמי� ובשמש ומבי� ג, שמש

  י יראת הרוממות זוכה האד� להבי� בסודות התורה"ע

שעולה לגדולה ונוחל  ,וכדפרישית "העוסק בתורה לשמה זוכה לדברי� הרבה"ומשו� דתני 
מתו חכוכ� תיקר נפשו בעיני אלהי� ואד� בעבור צדקתו ו, עושר וכבוד ומצליח בכל דרכיו

כלומר שע� כל גדולתו ותקפו תלבישהו  ".ומלבשתו ענוה ויראה"שיי" למתני , ושאר מעלותיו
ו יתראה ובמדה ז .)יד,פ איוב לח"מליצה ע( ותתיצב על נפשו כמו לבוש, אור התורה מדת הענוה

, יחמול עליה�, ל�וייטיב ע� כ, כי תיקר נפש הקט� שבישראל בעיניו כנפשו, לכל הבריות
וכבר פרישית  .וכיוצא במדות הללו המסתעפות משרש הענוה, יסבול טרח� משא� וריב�

ובהא  .ולעתי� רחוקות תצטייר מעט בלב, אבל היא בה בהעל�, שהענוה נטועה בכל הנפשות
שהיא , אלא במי שציורי הענוה מושלי� כל עת בלבו, לא מיירי תנא דיד�] אד� בינוני כזה[

רמזנו עליה  "יראה"ומדת ה. וכדפירשתי לעיל "ומלבשתו"ולהכי תני  .הסגולה העליונה
 )ג, אבות(, ואמרנו שהיראה נטועה בכל אד�, ה"ב 'שהיא יראת רוממות ה, במקומות רבי�

המלבשתו ומוספת בנשמתו בינה ' רי ברוח יראת הותנא דיד� מיי. "א� אי� יראה אי� חכמה"ו
והיינו שיבי� הסודות , "'אז תבי� יראת ה" )ה, משלי ב(שנאמר עליה ' והשכל להבי� ביראת ה

וה� ה� מעשה בראשית . הדר כבוד מלכותו וגדולותיו של יוצר בראשית י�הנוראות העליונ
, ישעיה יא(שכתוב על מל" המשיח וכדר"  .קורא' ומעשה מרכבה שזוכי� אליה� השרידי� אשר ה

, "ודעת אלהי� תמצא"כמו  "רוח דעת] "א[ ".'רוח דעת ויראת ה' וגו' ונחה עליו רוח ה" )ב
  ".מלבשתו יראה"והיינו , "'אז תבי� יראת ה"כמו  "'יראת ה"ו] ב[ ".מלבשתו ענוה"והיינו 

כלומר שהבי� , "האלהי�המבי� בראות " )ה, ב כו"ידה(וכדר" שכתוב על זכריה הכה� הנביא 
 ".ליראיו' סוד ה" )יד, תהלי� כה(וכדכתיב , ה"בסודות המרכבה וגדולותיו של יוצר בראשית ב

וצופה תמיד בעי� הלב כבודו , מורא של מקו� וגדולותיו חקוקי� בלבו ,והמלובש ביראה
 אמרה ו"שעליה� בקש דוד המל" ע, קול הדעת ובבינת הלביבש ,וה� מראות אלהי� וגדולתו

 "צדק"פירוש לפי ששמרתי ה ".אשבעה בהקי� תמונת" ,אני בצדק אחזה פני"" )טו, יז תהלי�(
כל ימי ' שבתי בבית ה .אותה אבקש' אחת שאלתי מאת ה" )ד, תהלי� כז(כמו  .אזכה לחזות פני"

' ותמונת ה" )ח, במדבר יב(ואי� זה כמו  ".אשבעה בהקי� תמונת""וכ� , "'חיי לחזות בנוע� ה
, בכל עת "בהקי�] "אשבעה[אלא  ;ה"בא בה משה רבינו עישהיא הנבואה העליונה שנ "טיבי

 . 'וה� מראות אלהי� בלב המבי� ביראת ה

והיא , "והשביע בצחצחות נפש"" )יא, ישעיה נח(כדר" , ואלה המראות הנפלאות משביעי� הנפש
ל "ז אב� עזראא "וכתב ר .המלובש ביראה הצופה צפיות צחות במראות הלב] אד�[מדת 

רק במראה , וזה המחזה אינה במראה העי� .אי� זה בחלו� רק בהקי�" )טו, בביאורו לתהלי� יז(
 "ואלה הדברי� לא יבינ� רק מי שלמד חכמת הנפש .קול הדעת שה� מראות אלהי� באמתיש
 שא� אינו מבי� ".כ היה חכ� ומבי� מדעתו"ולא במרכבה ביחיד אא" :)חגיגה יא(וכדתנ�  .ל"כע

 . אי� הרב יכול לפרש במלות ובלשו� למודי�, מדעתו

שהרי נאצל עליו אור , ה אהבה עזה"ולכ� המלובש בענוה וביראה אוהב את המקו� ב
ודומה כביכול לאהבת נפש שבי� שתי נפשות הקשורות זו , ונפשו דבקה בכח עליו�, ממרומי�

, ריות שהרי מלובש בענוהוכ� אוהב את הב .וכדפירשתי לעיל גבי אהבת דוד ויהונת�, בזו
משמח את ] והוא[ .ומצא דעת אלהי� לאהוב את השפלי� והעניי� לחו� אות� להיטיב עמה�
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וכ� , ועושה רצו� קונו כאחד מצבא המרו� במרו�, שהרי מלובש ביראה ואהבה, ה"המקו� ב
שהרי , וכ� משמח את הבריות .ה ע� הבריות"מלובש בענוה להדמות דרכיו לדרכי המקו� ב

וכדבעינ� , וכדפירשתי לעיל, יב עמה� ולאהבה אות� לפי שנפש� עליונהיטלובש בענוה להמ
 .למימר לקמ�

מפרש שעל ידי היראה והענוה הוא , "ומלבשתו יראה וענוה"אחר ששנה  .'וכו "ומכשרתו"
 "חסיד"ומהו  "צדיק"וצריכי� אנו לפרש תחלה מהו . "צדיק חסיד ישר ונאמ�"מוכשר להיות 

כ אפרש למה שנה "ואח, ל"כי לא פורשו בספרי המחברי� זצ ,"נאמ�"ומהו  "ישר"מהו 
 ".ומכשרתו"

ה "וה הקביושומר החקי� והמשפטי� והמצות שצ, הוא העושה כל מעשיו בקו הצדק. "צדיק"
ומי גוי גדול אשר לו חקי� " )ח, דברי� ד(שנאמר , לפי שכל חקיו ה� חקי� צדיקי�, לבני אד�

היא  "צדק ומשפט"ו ".התורה הזאת אשר אנכי נות� לפניכ� היו�ומשפטי� צדיקי� ככל 
ודרכי הצדק  ".� ובינתכ�כושמרת� ועשית� כי היא חכמת" )ו, ד דברי�(וכדכתיב , "חכמה"ה

שכל מה שהוא חכמה , וכדפרישית בכמה דוכתי, לקבל השמועות מפי חכמי�, צריכי� לקבלה
והיו הדברי� " )ו, דברי� ו(ודכתיב , רה בלבוכ� צריכה לשמי. אינו יוצא משכל האד� ומבינתו

כי יצר הלב רע  .הפוכי� מיצר הלב] ה�[וכ� בארנו שדרכי החכמה . "על לבב"' האלה אשר וגו
פ "שאע .ולכ� צרי" הכנה גדולה להרגיל הנפש שתעשה מעשיה כפי החכמה, לצייר דר" שקר

 .המעשה קשה כל מקו�מ, ומודה שה� דרכי� ישרי� וחפ� לקיימ�, שבלבו אוהב דרכי החכמה
לות והברכות יועליו נאמרו כל התה ".צדיק"והעושה כפי החכמה בכל מעשיו הוא המתואר 

וכ� בדברי� , ה"בדברי� שבי� אד� למקו� ב] ג�[ודרכי הצדק ה�  .שבתורה ושבספרי הנביאי�
וצא וציצית ותפילי� וכי' מצות השביתות בשבתות ומועדי ה ,משל ל דר"ע .שבי� אד� לחברו

ה� , הצדקות ומתנות עניי� ואהבת ריעי� וכיוצא .ה"ה� דרכי צדק בינו לבי� המקו� ב, בה�
, משלי טו(וכדפירשתי ', ויסוד הצדק היא מדת יראת ה .וכ� בלאוי� .דרכי צדק שבי� אד� לחברו

  .ועל ידי היראה ילמוד וישמור ויעשה, "מוסר חכמה' יראת ה"ש )לג

  יש צדיק שאיננו חכ�

או שהוא קשה לשמוע וממהר לאבד , כגו� שלא קבל השמועות, ולפעמי� יש צדיק ואינו חכ�
והרי הוא , ועושה כל מעשיו בצדק על פי הוראת� של חכמי�, ואינו חכ� )ה, אבות( וכדתנ� לעיל

, "צדיק"וכל חכ� הוא  ".ולא המדרש עיקר אלא המעשה" )א, אבות(כדתנ� , והוא העיקר ".צדיק"
, פ שקבל השמועות הרבות ושכלו ובינתו גדולי�"אע ,"חכ�"נוהג בצדק לא יתואר שא� אינו 

, ולפי שהצדק והיראה קשורי� זו בזו. אלא על הנוהג כפי החכמה וכדפירשתי "חכ�"שאי� 
פרי " )ל, יא משלי(, "מקור חיי� פי צדיק" )יא, משלי י(כמו , תמצא תמיד שמליצות שניה� שוות

מקור ' יראת ה" )כז, יד משלי(, "לחיי�' יראת ה" )כג, משלי יט(ראה כמו וכ� בי ".צדיק ע� חיי�
, וכ� תמצא שהחכמה והצדק הכל עני� אחד ".צדיק מושל יראת אלהי�" )ג, ב כג"מוש(, "חיי�
תורת " )יד, יג משלי(, "פעולת צדיק לחיי�" )טז, י משלי(, "פי צדיק ינוב חכמה" )לא, משלי י(כמו 

 .והנוהגי� כ� ה� צדיקי� וחכמי�, כללו של דבר חקי הצדק ה� החכמה. "חכ� מקור חיי�
וכשאינו בעל  ".חכ�"כשהנוהג בחקי� אלו הוא ג� כ� בעל השמועות ועוסק בתורה תדיר הוא 

ויש במליצות הללו ענייני� רבי� וכללי�  ".צדיק"השמועות ואי� בכחו לעסוק בה תדיר הוא 
 .ל�ובארנו� כ "יסודות הלשו�" ובספרי, להציג� הנה י אפשרגדולי� וא

ומחמיר על עצמו בתורה ועבודה בשורת , "לפני� משורת הדי�"הוא העושה צדק . "חסיד"
, דמדת חסידות שייכת בינו לבי� קונו, במשנתו של שמעו� הצדיק )א, אבות(החכמה וכדפירשתי 

מא� דבעי ", א"עק ל "ל על ב"כ� כתב מהר: אמר המגיה. [ובינו לבי� חברו, ובינו לבי� עצמו
ומילי דברכות  )בי� אד� לעצמו(מילי דאבות , )בי� אד� לחברו(ליקיי� מילי דנזיקי� , למהוי חסידא

כ� הענוה יסוד , וכמו שהיראה יסוד לצדק, והמשלנו על כל אחד משל ]. )בי� אד� לקונו(
 וחושב ערכו מעט ממה שהוא חייב, כי מקטי� תמיד תורתו ועבודתו לשמי�, לחסידות

וכ� בינו לבי� חברו מגדיל תמיד  .טיב עמהיומגדיל מעלת נשמתו ומה שהוא חייב לה ;לעשות
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וכל זה מדרכי הענוה וה� , טיב עמו ולמחול על מדותיוילה, ומשפיל עצמו לפניו, מעלת רעהו
 . ה� מדת חסידות

, "ליודעי"משו" חסד" " )יא, תהלי� לו(ולכ� אמר דוד , "דעת אלהי�"וכבר אמרנו שהענוה היא 
. "ע� חסיד תתחסד" )כו, יח תהלי�(כדכתיב , שימשו" אור החסד על היודעי� דעת אלהי�

והנוהג בה , וכדפירשתי לעיל, "אמת"הרי זה מדת ה, והנוהג בתורה במדת הצדק כדי� וכשורה
, מלאכי ב( מרשנא, ולכ� תמצא שתי תארי� הללו לתורה ".חסד"לפני� מ� השורה הרי זו מדת ה

 ".פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה" )כז, משלי לא(ונאמר , "רת אמת היתה בפיהותו" )ו
למדת האמת ולמדת , שהעוסק בתורה לשמה זוכה לשתיה� ח הקדשולכ� הבטיח שלמה ברו

חסד ואמת אל  .'וגו ר לב"ובני תורתי אל תשכח ומצוותי יצ" )ג(א, ג משלי(שנאמר , החסד
 ".ענוה ויראה"נגד  "צדיק וחסיד", ד שתי�והרי שתי� נג .'וגו "יעזבו"

  ההבדל ביניה�, נלוז וחוטא
  "ישר"מי הוא המתואר 

פ "מליצה ע(" תועה מדר" השכל"שכל מחשבותיו ישרות ואינו , הוא בעל הבינה והדעת. "ישר"

אל תסתכל בקנק� אלא במה " )ד, אבות(וכההיא דתנ� . והיא סגולה נפלאה מאד, )טז, משלי כא
ופירשנו שהוא השכל הנאצל ממרומי� על נשמת הצדיק ". יש קנק� חדש מלא יש�, שיש בו
 )ג, אבות(חנינא ב� תרדיו� ' ובמשנתו של ר. אז ישכיל שכל טוב, אז יבי� בדר" אמת, והחסיד

, ופטי� כש(מלשו� , נופל על כל המעשי� שעושה האד� בדרכי יצרו הרע" חטא"פירשנו שמלת 

. לפי שהעושה מעשה יצר סר מדר" הצדק והחכמה". קולע באב� אל השערה ולא יחטיא" )טז
אלא . והשני סכלות וחטא, הדר" האחד חכמה וצדק, שבכל דבר חכמה יש שני דרכי�

הכל כפי , "רשע"ולפעמי� נקרא , "חוטא"שלפעמי� נקרא בעל העבירה הנלוז מדר" החכמה 
, שה� ההפוכי� ממנו" צדיק"א שני תארי� הללו קשורי� ע� תאר ולכ� תמצ. העבירה שעושה

והרבה , "?הא� תספה צדיק ע� רשע" )כג, בראשית יג(, "וחטאי� בעדת צדיקי�" )ה, תהלי� א(כמו 
שהרי אי� , "חוטא"לא כ� בדרכי הבינה והדעת שהנלוז מה� לא יתואר בתאר . כיוצא בה�

אליעזר ב� ' במשנתו של ר )ג, אבות(מו שפירשנו כ, בדברי בינות ודעת שני דרכי� במציאות
כלומר שיש בה� מהלכות ודרכי� לטוב , "קיני� ופתחי נדה ה� ה� גופי הלכות"חסמא ששנה 

. אלא דר" אחד לבד, אבל תקופות וגימטריאות שה� דברי בינה ודעת אי� בה� הלכות. ולרע
ומי . � תבי� שהשמי� עגולי�בינת האד, על דר" משל. והנלוז מדר" זה מחשבותיו שוא והבל

 )אבל(, לא שסר מדר" האמת והל" בדר" שקר, שחולק ואומר שה� משולשי� או מרובעי�
ולכ� התועה מדר" בינה ודעת מתואר . כי חשב עני� שאינו נמצא, לא הל" על דר" כלל] אלא[
ובר והמבי� ע, כי כח הבינה חד ושנו�". ישר"ושלשת� הפוכי� מתאר , "נלוז עקש ומעוות"

וחות" כל הטעיות , ברוח בינתו בתו" החידה או משל או מליצה או דבר סתו� וחתו�
והוא , "מבי�"ומי שיוכל לעשות כ� הוא ה. והמעקשי� וקולע אל נקודת האמת שבדבר ההוא

פ "אע, ומי שאינו יכול לעשות כ�. כי רוחו הול" במישור עד נקודת האמת, "ישר"מתואר 
וכ� לא " מבי�"אינו מתואר , ה בנייני� גדולי� בשכלו ובבינתושמרכיב הרכבות רבות ובונ

וכ� מתואר . אלא נלוז מ� הדר" והול" על שוא ותהו, כי אי� רוחו הול" במישרי�, "ישר"יתואר 
וג� התוארי� הללו נופלי� . לפי שמעקש ומעוות מה שהוא ישר בעצמו" מעוות"וכ� , "עקש"

ועל כ� תמצא ". מעוות"ופעמי� , "עקש"ופעמי� , "זנלו"פעמי� מתואר , כפי מדת חסר הבינה
כי תועבת " )לב, משלי ג(כמו . שה� ההפוכי� ממנו, שלשה התארי� הללו קשורי� ע� תאר ישר

, מיכה ג(, "ישור על אנשי� ויאמר חטאתי וישר העויתי" )כז, איוב לג(, "נלוז ואת ישרי� סודו' ה

" בוגד"וכ� תאר . כי� מאד לא יכילו� ספר גדולואלה הדברי� ארו". ואת כל הישרה יעקשו" )ט
כי בהיות נליזה בנאצה . הכל כפי הנליזה מדר" הישר, "ישר"הפוכי� מתאר " רשע"ותאר 

ולכ� אמר . כמו מחלוקת קרח ועדתו שפירשנו בפרק חמישי, "רשע"ובהשחת הדעת הרי הוא 
ומדברינו , ק זה פירשנו למעלהופסו". וישר הוא יבי� דרכו, העז איש רשע בפניו" )כט, משלי כא(

כי הבינה ". ישרי� משמחי לב' פקודי ה" )ט, תהלי� יט(וכ� כתוב . ש� תבי� כי הישר הוא המבי�
המשמח ? החדלתי את תירושי" )יג, שופטי� ט(וכדפירשתי לעיל בפירוש , משמחת הלב כמו היי�

 )יד, תהלי� כה(כמו ', י� בסוד הכי הישר מב, "ואת ישרי� סודו" )לב, משלי ג(וכ� ". אלהי� ואנשי�
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 )א, תהלי� לג(וכ� . ופירשנוהו למעלה" 'אז תבי� יראת ה" )ה, משלי ב(וכתיב , "ליראיו' סוד ה"
כי א� בזאת יתהלל " )כג, ירמיה ט(וכתיב . כי הישרי� משכילי� ויודעי�, "לישרי� נאוה תהלה"

 ".זבי� ארחות יושר ללכת בדרכי חש"העו" )יג, משלי ב(וכ� . 'וגו" השכל וידוע אותי, המתהלל
הוי " )כא, ה(ואחריו , "חש" לאור ואור לחש"] שמאלית' ש[שמי� " )כ, ישעיה ה(הזכיר חש" כדר" 

כיי� הטוב  "וחכ" )י, ז ש"שה(וכ� בשיר קדש קדשי� נאמר  ".נבוני�ונגד פניה�  בעיניה�חכמי� 
ואמר , )יג, שופטי� ט( יות� ב� ירובעלכדברי , המשיל הבינה ליי� הטוב ".הול" לדודי למישרי�
 . והעני� עמוק מאד', שמבי� בסוד ה, "למישרי�"שהול" בבינתו לדודי 

בלשו�  "לב"וכבר פרישית שמלת  .מטע� האמור "ישר"לא תמצאנו אצל  "חטא"אבל לשו� 
כי הישר הוא המבי� , "יושר"ולכ� סמו" תמיד אצל , הקדש נופל על כחות השכל והבינה והדעת

תהלי� (, "כי הלוי� ישרי לבב" )לד, ב כט"ידה(, "ולישרי� בלבות�" )ד, תהלי� קכה(כמו , והמשכיל

, צז תהלי�(ג� נאמר  .וכיוצא בה� "מושיע ישרי לב" )יא, ז תהלי�(, "ויתהללו כל ישרי לב" )יא, סד

לפי שנמשלה הבינה , "משמחי לבישיר� ' פקודי ה" )ט, תהלי� יט(כמו , "ולישרי לב שמחה" )יא
 . לעול� "לב"סמוכי� אצל  "חסד"ו "צדק"ולא תמצא  .ב"וכבר רמזנו על זה בפ. ליי� המשמח

  להבי� מליצות המקרא צריכי� לבינה ויושר

מדובר [, "עקוב הלב מכל" )ט, ירמיה יז(וכדוגמא זו , "והיה העקוב למישור" )ד, ישעיה מ(עוד נאמר 
א ב� "במשנת ר )ג, אבות(ופירשנוהו , אלא עקוב, שאי� הלב ישר בשכלו ובבינתו] על אד�

נופל  "יושר"ודע כי ה. ל� הולכות מישרי�והנה גליתי סוד מליצות רבות להראות" שכ .עזריה
וכבר רמזנו  ".מבי�"ותאר  "בינה"כי מונח על כל הדברי� שנופל עליה� לשו� , על דברי� רבי�

' ואמרנו שנופל מה שמבי� האד� בגדולת ה א ב� עזריה"במשנת ר )ג, תאבו(על מקצת הדברי� 
, "'יראת ה"וה� ה� הדברי� המתוארי� בספרי הקדש בתאר . וכבודו ובסוד משרתיו וצבאיו

וכ� נופל על מה שמבי� האד� במליצות התורה , "'אז תבי� יראת ה" )ה, משלי ב(ועליה� כתוב 
התורה ומשלי הנבואה ודברי חכמי� וחידותיה� כי מליצות  .והנביאי� ודברי החכמי�

והוא יורה דעה יבי� , כי הול" למישרי�, ישיג נקודת האמת "בינה"ובעל ה .עמוקי� וסתומי�
ויתר המפתחות שנמסרו  ,פ המדות שהתורה נדרשת בה�"שמועה בכל חקי התורה והחכמה ע

נעל� מלב כל חי וכדפירשתי  "חכמה"כי סוד ה, "חכמה"לא שיבי� סוד ה .למשה בסיני
דיניה ומשפטיה שה� דרכי  ,נה הנכונה שבכל מצוה ומצוהואבל יבי� הכו, במקומות רבי�

וכ� נופל על מה שמבי� האד� בדרכי  .'וגו "אז תבי� צדק" )ט, משלי ב(ועליה� נאמר . הצדק
מתוני�  ווה" )א, אבות(וכדתנ� , המשפט להבחי� בי� אמת ושקר ותחבולות בני אד� וריבות�

יבינו ' ומבקשי ה ,אנשי רע לא יבינו משפט" )ה, משלי כח(וכדכתיב  .והת� פרישית לה, "בדי�
אז " )ט, משלי ב(ועל זה נאמר , "וזקני� יבינו משפט] לא רבי� יחכמו"[ )ט, באיוב ל(וכתיב  ".כל

עול� וכ� נופל על מה שמבי� האד� בדברי� התחתוני� בענייני ה. 'וגו "תבי� צדק ומשפט
כי נפשות בני אד� נבדלות זו  .ובכלל זה מבי� בתכונת הנפשות ובדרכי נטיותיה� ;וצאצאיו

כי תשב ללחו� " )א, כג משלי( ".וארא בפתאי� אבינה בבני� נער חסר לב" )ז, ז משלי(כמו , מזו
יסודות "פירשנו� בספר  ,והמליצות הללו עמוקות ".בי� תבי� את אשר לפני" ,את מושל

טיב ילה )ה�( ,ללמדו חכמה ומוסר, ותלויי� בזה כל דרכי גמילות חסדי� בי� איש לרעהו ".הלשו�
וצרי" לזה בינה יתירה לעשות הטוב והישר בכל דבר  .עמו בעצה ובממו� כפי דרכו ומעמדו

והחסד היא המעלה העליונה ותלויה בענוה  ".ולא ע� האר� חסיד" )ב, אבות(וכדתנ� 
כי , "אז תבי� צדק ומשפט ומישרי� כל מעגל טוב" )ט, משלי ב(אמר ועל זה נ .וכדפירשתי לעיל

הנוספי� על דרכי הצדק והמשפט  מילת חסדי�כולל כל ענייני ג "מישרי� כל מעגל טוב"
ואמרו קדמונינו , "אלהי"' ועשית הישר והטוב בעיני ה" )יח, דברי� ו(וכאמרו  .שבראש הכתוב

לקחת " )ג, משלי א(, וכ� כתוב בראש ספר משלי ".ת הדי�זו לפני� משור ,והישר" )ש�, י"רש( ל"ז
הוא  "משפט". ה� כל מצות התורה משפטיה ודיניה "צדק" ".מוסר השכל צדק ומשפט ומישרי�

נופל על  "ישר"אתה למד שתאר  אלהמכל . הוא החסד הנוס� על מדת הצדק "ומישרי�", הדי�
' ונוהג בישרת לבב בכל דבר ע� ה ,ג� מבי� דרכי הצדק והמשפט והחסד, איש צדיק וחסיד

והוא  .כי הוא ישר בדעותיו ואינו חושב מחשבת רעה בעניני האמונות והדעות .וע� אנשי�
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וכ� הוא ישר  .ישר במעשיו שנוהג בדרכי הצדק שהבי� ובדרכי משפט כשהוא שופט את הע�
  .ע� כל אד� לאהוב את הבריות ולגמול עמה� חסד במישרי� ובמעגל טוב

בינת הלב באמונות ובדעות ובתבונת הנפשות ובמליצות התורה  "יושר"ועיקר הנחתו על 
ששניה� במעשה , "ומכשרתו להיות צדיק וחסיד"וכמו ששנה ברישא , והחכמי� ודברי משפט

 .וכדבעינ� למימר עוד, ששניה� בלב "ישר ונאמ�"תני בסיפא , וכדפרישית

  נהפ� טבעו להיות כמלא�, הנאמ�

נוספת עוד על  "נאמ�"אלא שמעלת , "ישר"ג� הוא על בעל הבינה והדעת כמו . "ונאמן"
עדי�  "חסיד"אלא ש, דאתמר ברישא תרווייהו במעשה "צדיק וחסיד"כמו , "ישר"מעלת 

עדי�  "נאמ�"אלא ש, תרווייהו בבינה ודעת "ישר ונאמ�"הכי נמי  .וכדפירשתי "צדיק"מ
' לבבו נשתנה ממדת האד� להיות כמלא" ה והיינו שמרוב צדקתו וחסדו וישרת ".ישר"מ

וכההיא  .וע� בני אד�' ונפשו דבקה באמונה ע� ה, כי לבו ויצרו כחלל בקרבו, צבאות
"] אי� זה ילוד אשה[ ")אי� זה ב� אד�(" ויהודה דאמר שמואל עלי' שאני ר" ).נדה יג(דאמרינ� 

ולא , אומ� בקדושתו כל ימי חייוובטוח שיוסי� , "]לית די� בר נש: "ז י"עיי� ע: הערת המגיה[
ואל תאמ� בעצמ" עד יו� " )ב, אבות(דהא תנ� , והמעלה הזאת נפלאה מאד .ישוב לכסלה

פ שאתה יודע בעצמ" שאתה "שאע .תנ� "בעצמ""דמתניתי� , ז"ואי� הדברי� חולקי� זע, "מות"
לפי שמיא וההיא דהכא כ .דשמא טועה אתה ב", "נאמ�"אל תאמ� בעצמ"  ,חסיד וצדיק וישר

ולפי , י התורה אפשר שבאחריתו יזכה להיות נאמ�"כי ע, וליכא ספיקא קמיה, תני לה
 )ז, במדבר יב(שנאמר , ה"שבח בה התורה את משה רבינו ע ,ל�ושהמעלה הזאת עליונה על כ

כלומר נחשב נאמ� ובטוח לפני שלא יחטא ושלא יעשה דבר כי א� , "בכל ביתי נאמ� הוא"
וזה אות ', ה שהיה נאמ� בכל בית ה"וגדול כחו של משה רבינו ע .עד עליו' ואני ה, ביראתי

כי הבי� ', שהיה ישר לב בכל הדעות במעשה מרכבה ובעולמות הנעלמות בכל בית מלכות ה
ל� נמסרו למשה חו� ומשי� שערי בינה נבראו בעול� וכח" ):ה כא"ר(וכדאמרינ�  .בבינה נפלאה

ג� הוא על  "נאמ�"כ� תאר , ל כל הדברי� שכתבנו למעלהנופל ע "ישר"וכמו שלשו�  ".מאחד
ומדברינו נתבאר טע� שהזכיר  .ה ובי� האד� לבריות וכמו שאמרנו"בי� האד� למקו� ב, ל�וכ
והרי הוכיח לאהר� ולמרי� שהשוו עצמ�  ".לא כ� עבדי משה בכל ביתי נאמ� הוא" )ז, במדבר יב(

ולומר , י" להודיע� אלא שה� פחותי� ממנוולא היה צר, ה"בנבואה ובחכמה למשה רבינו ע
כי ', וגו "פ אדבר בו"לא כ� עבדי משה פא' ודע וגוותאבמראה אליו ' א� יהיה נביאכ� ה" )ו, יב(

אלא כדאמר� להודיע�  ?"בכל ביתי נאמ� הוא"טע� אמר  ומה .בזה נבדל משה מכל הנביאי�
כי  .ה וישרו ואמונתו נבדלה לאי� שיעור מבינת לב כל הנביאי�"תחלה שבינת לב משה ע

מה , ונאמ� בכל, ורוחו ישר הול", אי� דבר שלא נגלה סודו למשה', משה נאמ� בכל בית ה
ש מדר(וכדאמרינ�  .'אי� זה בכל בית ה, פ שה� ישרי לב ונאמני�"שאי� כ� שאר הנביאי� שאע

 ".אפילו רוח הקדש ששורה על הנביאי� במשקל הוא בא" ,"לעשות לרוח משקל" )ו"ר פט"ויק
כי יכול לסבול האור העליו� הבהיר ', פ אדבר בו וגו"לכ� פא' ולפי שהוא נאמ� בכל בית ה

, הא למדת שיש הבדל בי� ישר לישר ובי� נאמ� לנאמ� .לא את� ושאר הנביאי�, שמתנבא בו
שהרי ביארנו למעלה , ואי� זה צרי" ראיה .� צדיק לצדיק ובי� חסיד לחסידכמו שיש הבדל בי

ולכ� כל נפש ונפש  .וכ� נבדלי� בזכות המעשי�, ה בי� הנפשות מאז נאצלו"ב 'שהבדיל ה
וכ� תנא דיד� דתני  .וכ� לעני� הצדק והחסד כל נפש כפי מעלתה, ישרה ונאמנה כפי מעלתה

בר וכפי כחות נפשו יע� כל אחד ואחד כפי הכנתו ד, "אמ�ומכשרתו להיות צדיק חסיד ישר ונ"
אינו מגיע למדרגת אדו� החכמי� והנביאי� , פ שנעשה צדיק וחסיד ישר ונאמ�"שאע, מאז

ולמדנו מפסוק זה שתאר נאמ� נופל על ישר לב . וזה פשוט, "בכל ביתי אמ� הוא"שנאמר עליו 
 . מאד' המבי� ביראת ה

  "נאמ�"מדוע משה רבינו נקרא 

וכי אהר� ומרי� ושאר נביאי� היו נביאי שקר חלילה , י אברבנאל בפירוש התורה כתב"והרב ר
כמו , ל� במשל ובחידותובאו כיאלא לפי שנ ?"נאמ�"על משה שהוא ] 'ה[שבעבור כ� אמר 

אבל  .בו]ש[אלא הנמשל , שאי� במשל דבר )ב, ד( ומנורת זהב דזכריה )יג ,א( דירמיה "סיר נפוח"
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 .זה נאמ� בעיני רושואי� פי. בא בלי משל וחידה ולכ� כל דבריו נאמני� ונמצאי�ינה "משה ע
לא ראו , פ שראו בנבואת� מראות"ששאר הנביאי� אע] י אברבנאל"הר[ובש� חכ� אחד כתב 

ואומר לא  ?הלא ידעת מה המה אלה" )ה, זכריה ד(כמו , לא פנימיותו, כי א� חיצונו של דבר
הרי כי לא ידעו ולא הבינו מה , "ואני שמעתי ולא אבי�" )ח, דניאל יב(ודניאל אמר  ".אדוני
וכל סדרי הדברי� העליוני� והתחתוני� היו , אבל משה היה רואה פנימי וחיצו� .שראו

לא כ� עבדי משה "לכ� אמר  .והוא נכנס בכל הבית חדר בחדר לא יעל� דבר, פתוחי� לפניו
ברה� וכ� נאמר על א. ודומי� למה שבארנו, הזהוכני� דברי החכ� . "בכל ביתי נאמ� הוא

ואות שהיה ', וגו "ומצאת את לבבו נאמ� לפני" וכרות עמו הברית" )ח, נחמיה ט(ה "ע אבינו
וכבר  .כי הוא בוח� לבבות, ה"ולמעלה מכל נמצא לבבו נאמ� לפני הקב, צדיק חסיד וישר

שמלבד שהיה לבבו , נאמ� על השכל והבינה והדעת ולכ� אמר את לבבו "לב"פירשנו שמלת 
כלומר , "ומי בכל עבדי" כדוד נאמ�" )יד, א כב"מוש(כמו , וכ� בי� אד� לחברו. ישר ג� היה נאמ�

אבל מי בה� נאמ� כדוד , פ שיש לאדוני המל" עבדי� רבי� שה� ישרי לב ג� נאמני�"אע
ומר שלב משלחו כל, "ציר נאמ� לשולחיו" )יג, משלי כה( .שתוכל לבטוח על יושר לבבו בכל עת

ה "נופל על יושר הדעות שבלב למקו� ב "נאמ�"אלא שעיקר תאר  .וכיוצא בה�, בטוח עליו
בתארי�  "צדיק"עדי� מ "חסיד"וכמו ש .שעיקרו על ישרת הלב "ישר"כמו תאר , ולבריות

בתארי� הנופלי� על מחשבת הלב בבינה  "ישר"עדי� מ "נאמ�"כ� , הנופלי� על המעשי�
 ה� גדולוראיה מיוחנ� כ ".אל תאמי� בעצמ" עד יו� מות"" )ב, אבות(ועלייהו תנ�  .ובהשכל

יש  "נאמ�"אבל המתואר  .שמני� שנה ולבסו� נעשה צדוקי הונה גדולהמש בכישש .)ברכות כט(
רב אד� יקרא איש " )ו, כמשלי (וכ� אמר שלמה בחכמתו  .לבטוח עליו שלבבו יהיה ישר לעול�

מי "ומיוקר סגולתו אמר , עדי� מכל "נאמ�"הרי שהמתואר . "?מי ימצאואיש אמוני�  ,חסדו
שכל התארי� , כמו שיסדנו בחכמה דקדוק הלשו�, ותאר נאמ� עצמו עד על סגולתו "?ימצא

ויפה , שג� הוא בנפעל "נבו�"לתאר  "נאמ�"ודומה תאר  .הטובי� שה� בנפעל נכבדי� מאד
שמרוב יושרו ואמונת לבבו נעשה  "נאמ�"וכ�  .חומודיע על ההכר "מעי� גני�" פרבארנוהו בס

קמי , ל� בו שלא יעשה עולה ולא יחשוב רמיהוה ובעיני בני אד� ובטוחי� כ"ב 'נאמ� בעיני ה
ה� כמוכרחי� לבטוח עליו , בותבפ שאינ� בוחני� ל"ולגבי בני אד� אע .שמיא ליכא ספיקא

וראיה  .להטיל ספק באמונתוואי אפשר לה� , מפני שראו בו הרבה צדק וחסד וישרת לבב
היה עמו ולא הפיל מכל דבריו ' ויגדל שמואל וה" )כ(יט, ג א"שמו(ממה שכתוב אצל שמואל ] לזה[

כלומר לפי שגדל  ".'וידע כל ישראל מד� ועד באר שבע כי נאמ� שמואל לנביא לה. ארצה
וכמו , אעמו בכל מעשיו ולא הפיל מכל דבריו ארצה שכל מה שאמר ב' והיה ה' ביראת ה

ה מעמיד "כי אי� הקב .'ידעו כל ישראל כי הוא נאמ� לפני ה, שהיה נאה דורש היה נאה מקיי�
אמר . [ל"כמו שאמרו קדמונינו ז, חמי� יינ�ינביאי� אלא נאמני לב שבוטח עליה� שלא 

אשר בחר ' י וכו"יג שמברכי� בא"שמא כוונת הרב המחבר לנאמר במסכת סופרי� פ: המגיה
וכמו , "כי נאמני� יחשבו" )יג, נחמיה יג(וכ�  "].י� ורצה בדבריה� הנאמרי� באמתבנביאי� טוב

כלומר ע� ישרי הלבב והחסידי� שמרוב ישר� , "עיני בנאמני אר� לשבת עמדי" )ו,תהלי� קא(
אלא  ?יבי� כל לבב ומי, כי אי" יאמר עיני בנאמני� .וצדקת� ה� נחשבי� נאמני� באר�

איוב (ובמקו� אחר אמר , "ה� בעבדיו לא יאמי�" )יח, איוב ד(אליפז  ראה מה שאמר. בנאמני אר�

משני פסוקי� הללו אתה למד שני  ".ה� בקדושיו לא יאמי� ושמי� לא זכו בעיניו" )טו, טו
ולכ� , האחד שהתאר הזה סגולה גדולה מכל שאר התארי� ".נאמ�"הדברי� שחדשנו בתאר 

והשני שהתאר הזה נופל על הדעות . א יאמי� בה�ל, פ שעבדיו וקדושיו ישרי לב וקדושי�"אע
הנה בארנו . והב�, שאי� כתובי� אלו מדברי� על החטאי� התלויי� בגו�, הטהורות והקדושות

והדברי� , מעט מזעיר מפירושי ארבעה התארי� השנויי� במשנתנו כפי הצרי" לפירוש המשנה
 .נתנווהנני בא עתה לפרש מש .חדשי� אבל נשעני� על ראיות חזקות

  וענוה נהיה האד� מוכשר לקבל חכמה' י יראת ה"ע

 "ומכשרתו להיות צדיק"תני , "ומלבשתו ענוה ויראה"אחר ששנה  .'כו "ומכשרתו להיות"
צדיק וחסיד "הוא מוכשר להיות , י שמדות הענוה והיראה מצטיירי� בלבו בכל עת"שע .'וכו

א� קהה הברזל והוא לא פני� קלקל " )י, קהלת י(שנאמר , ותנא לשו� הכתוב נקט ".ישר ונאמ�
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היוכל , כלומר א� הברזל קהה וחלודה ואי� פניה מלוטשי� ".וחיילי� יגבר ויתרו� הכשר חכמה
ויותר מזה קשה להטות הנפש  .הלא קשה הדבר לעשות ?בור להתגבר בחרב זו על חיילי�יהג

כל עוד  ,"כובש את יצרוה ?בוריאיזהו ג" )ד, אבות(להתגבר על היצר הרע וכדתנ� , אל החכמה
כי אז השכל והבינה שה� שרי  .שהיא מוסר חכמה' שהיא קהה ואי� פניה מלוטשי� ביראת ה

אבל א� הנפש  .צבאות הלב אינ� יכולי� לגבר חיילי� על היצר והתאוה הנטועה בנפש
, ותוכל לעשות צדק משפט ומישרי�, ובענוה אז היא מוכשרת אל החכמה' מלוטשת ביראת ה

 ".תלמוד גדול שמביא לידי מעשה" ):קדושי� מ(והיינו דאמרינ�  .המעשה כפי התלמודוהוא 
בא לידי  י כ�"וע, זוכה להתלבש בענוה וביראה', י התלמוד שעוסק בתורה לשמה כו"כלומר ע

 י כ�"וע, ומלבשתו ענוה ויראה, כל העוסק בתורה לשמה"והכי נמי קאמר תנא דיד�  .מעשה
וכדפירשתי שהוא , וגבי מלבשתו תני ענוה ויראה .והיינו המעשה' ווכ "מכשרתו להיות צדיק

כי אור , י שעוסק בתורה לשמה זוכה לזה"גלות בלבו ציורי ענוה ויראה שעלהעזר האלהי 
, ועדיי� הבחירה מסורה בידו להרע או להטיב .התורה מאיר בנשמתו וחסד ואמת אל יעזבוהו
יצרו , פ שבלבו אוהב צדק ושונא רשע"ואע ,כי לעול� יצרו של אד� מתגבר עליו במעשה

שהתאר נופל על , עניו וירא אלהי� "ועושהו"ומשו� הכי לא תני  .תקפו ומכניס בו רוח שטות
י "כלומר ע', וכו "ומכשרתו להיות צדיק"ולהכי תני עוד  .המעשה והוא ברשותו ובבחירתו

כי  .הרי הוא מוכשר להיות צדיק וחסיד ישר ונאמ� א� חפ� להטיב, שמלובש בענוה ויראה
  .בור וכלי מלחמתו בידו וחיילי� יגבר לכבוש את יצרויעתה הוא כג

כ "וג, "ומלבשתו ענוה ויראה"כמו ששנה , "ומלבשתו צדק וחסד מישרי� ואמת"והא דלא תני 
שהרי אמרנו למעלה ששתי מדות , � דמשנה שאינה צריכה היאמשו? לעני� מחשבת הלב

והמלובש בה� יהיו בגדיו כל עת לבני� , הללו ענוה ויראה כוללי� כל המנהגי� הטובי�
והיראה כוללת , כי הענוה כוללת הצדק והחסד במעשי� שבי� אד� לחבירו .במשפט החכמה

, ולכ� כשהוא מלובש בשתי אלו .ה"המישרי� והאמונה בדעות ובאמונות שבי� אד� למקו� ב
ולא איצטרי" לאשמועינ�  .� ואמונהילבו פתוח כפתחו של אול� בציורי הצדק והחסד ומישר
וכשירגיל במעשה יהיה צדיק חסיד , רק שמעתה ואיל" נעשה מוכשר לעשות כאשר לבו אהב

 שהרי הבטיח ש� לעוסק, מאיר דבריו' וכ� כתוב בספר משלי שממנו למד ר .ישר ונאמ�
והיינו מלבשתו ענוה , "ודעת אלהי� תמצא' אז תבי� יראת ה" )ה, משלי ב(, בתורה לשמה

הרי , "ית� חכמה מפיו דעת ותבונה' כי ה" )ו, משלי ב(ועלה קאמר . וכדפירשתי לעיל, ויראה
והיינו צדק חסד מישרי� , לולי� דרכי החכמה והתבונה והדעתכמבואר שביראה וענוה 

ואמר הטע� , "אז תבי� צדק משפט ומישרי� כל מעגל טוב" )ט, ב(הכי וכדמפרש בתר  .ואמונה
נעשה "ש תי�ומהשתא לא תקשי ל" אמאי לא תני נמי במתני ".כי תבוא חכמה בלב"" )י, ב(

דהא פרישית לעיל , משו� דההיא נמי משנה שאינה צריכה היא? "חכ� ונבו� משכיל ויודע
שדרכי הצדק ה� ה� דרכי , ורת החכמההוא העושה כל מעשיו בקו הצדק ובש "צדיק"שה

הוא המופלא שבבינה  "ישר"ו .הוא הנוהג בחכמה לפני� משורת הדי� "חסיד"ו .החכמה
, וכל זה לפי שעוסק בתורה לשמה לשמוע ולשמור ולעשות .עוד מופלא ממנו "נאמ�"ו, ובשכל

על דר" שבארנו השרשי� הללו , והיינו חכ� ונבו� משכיל ויודע, והוא מלובש ביראה וענוה
, "כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו חכמתו מתקיימת"ג "נ תנ� בפ"וה ".יסודות הלשו�"בספרי 

 . 'ויהיה צדיק וחסיד וכו, וולהכי המלובש ביראה ובענוה ודאי שתתקיי� בו חכמת

  שתנוח עליו' לא תועיל לו רוח ה', בלי שהאד� הקדי� ללמוד תורת ה

גלינו דברי� על דבר העזר האלהי המפורש בתורה ובנביאי� ובדברי חכמי�  "ג� נעול"ובספר 
נה שתנוח עליו רוח אלהי� ללמדו חקי� ושאי� הכו, שזוכי� אליו העוסקי� בתורה לשמה

פ שני עדי� "ודיעהו שהמשפט יקו� עתמשל ש ל דר"ע, לא למד אות� מעול�ומשפטי צדק 
, כי זאת היא נבואה המודיעה חדשות, ושמשפט הגנב לשל� שני� וכיוצא, ובתנאי� מיוחדי�

� בתחילת "כדברי הרמב: תוספת המגיה( ואפילו על הנביאי� אי� הנבואה שורה בענייני� הללו

, הוא לבדו היה נביא תורה, ה"זולתי על משה רבינו ע .")לא בשמי� היא"פ "ע, הקדמתו למשנה
אלא צרי" האד�  ".וזקני� לנביאי�"בבבא  )א, אבות(וכדפירשתי , ואחריו לא ק� ולא יקו�



ן   ו נ ב ל ן  י  539  י

, ואחר שלמד חכמה והתחיל לעסוק בתורה לשמה, ללמוד ולשמוע מפי רב ולקבל החכמה
כי , אלא שאינו יכול לעמוד בעצמו .וכל רצונו לעשות רצו� אביו שבשמי�, וכבש יצרו כפי כחו

ומה� מסתעפי� מעשה החכמה , וה� בלי ספורות, לפי שהנפש כוללת כחות כל מעשה בראשית
 .הכל כפי מלבושי המדות שהאד� מתלבש בה�, ומעשה הסכלות החטא והרשע, הצדק והחסד

ומי זה יוכל לחפש כל חדרי נפשו מעמקיה וסתריה לגלות הכחות הנעלמות והצחות 
פתאו� יתעל� ולא ימצאנו , וא� רגע יצי� אור כח אחד בלב .להעלות� אל הלב ברוח טהור

וכ� לא יוכל , ולא יוכל להשתמש בו במעשה, ובהתעלמו דומה כאלו איננו, עוד בזמ� רב
, והטע� שלא יוכל להשכיל בו. כ יתקלקל המעשה"ועי, להשתמש בו להשכיל ולהבי� בעניינו

 ל דר"ע .זולתי בהיותו מצטייר בלב, ל ולהבי� ולדרוש ולחקור בדברכי לעול� לא תוכל להשכי
צרי" שתחלה , א� אורו מעצמו או נאצל מאור השמש, כשאתה רוצה לחקור על הירח ,משל

אבל א� יעל� מציאת הירח  .ותזכור שהיא עומדת ברקיע, תעלה תמונת הירח במחשבת הלב
ל� ובכל דרכי החכמה שה� מסתעפי� כ וכ� נוהג העני� .אי� דר" לחקור על אורו, מלבב"

לא יתכ� להשכיל , א� אי� ציורי החכמה עומדי� בציורי הלב על דר" נכו� ;מכחות הנפש
 .וכ� הדי� בציורי הבינה והדעת, שלא יתכ� להיות נוהג במנהג� ל שכ�וכ, ולהבי� בענייניה�

ל� ליצר הלב וכ וכמעט מנגדי�, ואול� הציורי� הנכבדי� האלו שה� רבות למאות ולאלפי�
הוא מצד , שתהיינה עומדי� תמיד בהגלות רב במחשבת הלב .המצייר להיפ" כדפירשתי לעיל

ה� ברוב הזמ� , שטבע הלב חומד אות�, שהרי אנו רואי� שאפילו ציורי היצר, הנפלאות
ישכח באותו העת ציורי� רעי� אחרי� , וא� צייר רגע ציור רע אחד, כשכוחי� מ� הלב

, כ� שהוא נפלא כהנה וכהנה שיצטיירו ציורי החכמה הרבי� בלב בעת אחתוכל ש .למאות
כי לבשה , א" כשימצא עני� זה באחד מבני אד� הוא באמת עני� אלהי !ויעמדו בו בכל הזמני�

כי , שבתקפה ובכחה הגדול תצייר המו� ציורי החכמה בלב פתאו�, אותה רוח טובה ממרומי�
ג� , לה בער" מסודר בחכמהוותערי" מערכת הנפש כ, מ�הענייני� האלהיי� אינ� תלויי� בז

וכ� תופיע על כחות , ותמשיל� בלב, ה"טיב לכל ביתרחיב� ותאמצ� בשיעור שחפ� בו המ
ותפגושנה אלו , ותגלה ציוריה� הנעלמות והשגותיה� הדקות והצחות, השכל והבינה והדעת

, ואז בעליו מוכ� להיות נוהג כל עת בחכמה .ציורי החכמה ע� ציורי הדעת והבינה, באלו
ועליו נופל תאר , זהו תכלית האד� הישר .וכבודו' ולהשכיל ולהבי� בדרכי החכמה ויראת ה

נו כתוב בספרי הקדש תדע שהמתואר בו נצטיירו ציורי החכמה אצמכל מקו� שת, "חכ� לב"
 )י, משלי ב(ועליו אמר , י�הנזכר בכתוב "חכמה"וזהו רוח  .י הופעת רוח אלהי� בקרבו"בלבו ע

לא שנתוספו בלב תורות חדשות לא שמעו� ולא למדו� ושלא  .'וגו "כי תבוא חכמה בלב""
אלא כמו שאמרנו שהחכמה צריכה להאס� מחו� אל  .היה אפשר להוציא� בבינת שו� אד�

ו וכששמע האד� ולמד ונפש .במשנת ב� זומא )ד, אבות(וכדכתיבנא , מודיי שמיעה ול"הנפש ע
אז יעזר מ� השמי� , ועושה את שלו )יב, פ משלי כג"מליצה ע(חשקה בתורה ומביא למוסר לבו 

והמלובשי� ברוח זה היו שרי  .ברוח עליו� המביא חכמה בלבו ונות� כח בינה ודעת בקרבו
וכתיב , "איש אשר רוח בו" )יח, זבמדבר כ(כמו שכתוב על יהושע , הע� שרי אלהי� ושרי קדש

 )ג, שמות לא(וכ� המליצות הכתובות על בצלאל . "ויהושע ב� נו� מלא רוח חכמה" )ט, דברי� לד(
ל� מתפרשי� על וכ, )יב, ב א"דהי; יב, א ג"מל( והכתובי� אצל המל" שלמה, )ו, שמות לא( ואהליאב

ועל זה שנה תנא דיד� שהמלובש , "יסודות הלשו�"וכבר בארנו� ברחבה בספרי , דר" זה
הכוללי� דרכי , יראה תכשירהו התורה להיות צדיק חסיד ישר ונאמ�בענוה וב' ביראת ה

 .והמבי� יבי�, וכדפירשתי לעיל, החכמה והתבונה והדעת

  על מנת שישתמש בה� לטובה, כל הכחות נטועי� בנפש האד�

נופל על כל המעשי� והענייני�  "חטא"כבר פרישית לעיל שמלת . "ומרחקתו מן החטא"
והסר  .לפי שבכל דבר חכמה יש שני דרכי� במציאות, שהאד� עושה בדרכי יצרו הנטוע בו

אבל העושה רע בדרכי הבינה והדעת  .והמעשה נקרא חטא, ללכת בדר" סכלות נקרא חוטא
מרחקתו "ולא איצטרי" למיתני ש ".מעוות ומעקש ואיש או�] "נקרא[אלא  "חוטא] "נקרא[אינו 

, .)ברכות כט( ג שלבסו� נעשה צדוקי"וכההיא דיוחנ� כ, "מ� העו� ומ� העקשות בדעות ובאמונות
, "מכשרתו להיות נאמ�"דכיו� דתני רישא ש. "אל תאמי� בעצמ" עד יו� מות"" )ב, אבות(וכדתנ� 
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ממילא שמעינ� שלא , וכלפי שמיא תני לה כדפירשתי לעיל, והיינו שלא ישוב עוד לכסלה
אפילו גבי צדיק וגבי חסיד , מה שאי� כ� החטאי� דשייכי בכל אד�, שה עו� ועקשות הלביע

וה� , והיינו טעמא שכל החטאי� נטועי� בנפש ".ומרחקתו מ� החטא"שפיר תני , שבחסידי�
כלומר : תוספת המגיה[ לפי שהחטאי� עצמ� ה� הזכיות .לא יסורו לעול�, צריכי� להיות בנפש

מלבשתו "וכדפירשתי לעיל גבי , ]ש להל�"לפי התורה וכמ, ה� לטובהיש אפשרות להשתמש ב
 "נפש"ולא נאמר כי  ".כי יצר לב האד� רע מנעוריו" )כא, בראשית ח(שעל כ� נאמר  "ענוה ויראה
, וכל הכחות הנטועות בה טובות, לפי שנפש האד� עליונה עשויה בצל� ובדמות, האד� רעה

לאהוב , ה"ב 'של כח האהבה נטוע בה לאהבה את המ ל דר"ע, ונאצלו בה לתשמיש החכמה
לשנוא את הרשעי� , וכח השנאה נטוע בה לשנוא את האלילי�, התורה והמצוה וכיוצא

ומי , "אשנא ובתקוממי" אתקוטט' הלא משנאי" ה" )כא, תהלי� קלט(כדר" , והמורדי� וכיוצא
, לשנוא את המצוה ובכח השנאה הנטוע בו, שמשתמש בכח האהבה הנטוע בו לאהוב העבירה

בה מדת  הרעה לפי שנטוע "נפשו"וע� כל זה לא תאמר ש .הרי זה חוטא מ� הדר" הישר
שהרי ה� צריכי� להיות בקרבה לתשמיש החכמה לאהוב מצוה ולשנוא , האהבה והשנאה

אבל יתחיל להשתמש בכחות , ג� כשישוב מחטאיו לא יוכל להסיר מנפשו כחותיה .עבירה
שאי� הצדק והחסד , � המשל הזה תבי� בכל הדרכי� למאות ולאלפי�ומ. הללו בארח חכמה

מה שאי� כ� בדרכי השכל והבינה  .לא בכחות עצמ�, הציורי� בלב "ממשלת"תלויי� רק כפי 
ואי אפשר , שרי�ילכ� בלב הישר והנאמ� הולכות במ .שאי� דרכי� הפוכי� במציאות, והדעת

  .שיעקש ויעוות

החסיד שבחסידי� אפשר שיקרנו חטא לפי שעה  לושאפי ,ולפי שאי� הדבר כ� בחטאי�
, וכבר פרישית לעיל גבי עוסק בתורה לשמה ".ומרחקתו מ� החטא"תני  ,כשיתגבר יצר הלב
כלומר אפילו לעת שהאפיל ענ� היצר  ".א� לילות יסרוני כליותי" )ז, טז תהלי�(שעל זה אמר דוד 

' כלומר החזקתי במוסר יראת ה, כליותיכי יסרוני , לא חטאתי בפע� ההיא, אור חכמת לבי
תורה בי� בעידנא דעסיק בה בי� " ).סוטה כא(וכדאמרינ� בעלמא  ".לנגדי תמיד' שויתי ה"ו )ח, טז(

כלומר מגינה על הלב ומצלת אותו מ� החטא שלא ילכד , "בעידנא דלא עסיק בה אגוני ומצלי
ופרישית הת� , "י� מביא חטאוכל המרבה דבר"ק תנ� "ובפ .בלכד היצר לעשות כרצו� יצרו
מביא  ,אור חכמת לבו)ב(כשהאד� מרבה דברי חול ושוכח , לפי שהחטאי� נטועי� בנפש

 .וכדפרישית הת�, "סייג לחכמה שתיקה"שנה רבי עקיבא  )ג, אבות(וכ�  .החטא ממקומו אל לבו
צדיק ואי� התורה מכריחתו להיות , והיינו כדכתיבנא שהבחירה מסורה תמיד בידו של אד�

 . אלא מכשרתו שיוכל להיות צדיק וחסיד לכשירצה, וחסיד

ותני  .'וכו "נוח לכעוס ונוח לרצות"ששנינו ארבע מדות בדעות  )ה, אבות(והסתכל במשנתנו 
משו� דלא , "חסיד ,אינו כועס כלל"ופירשנו הא דלא תני  ".חסיד ,קשה לכעוס ונוח לרצות"

שהרי אב הנביאי� וחסיד שבחסידי� בא לכלל כעס , משכחת אד� שלא יכעס כל ימי חייו
כי יצר , "]ומרחקתו מ� החטא"לכ� כא� רק כתוב לשו� : תוספת המגיה" [חטא"כ הרי זה "וא

על זה בקש ראש החסידי� במזמור התשובה  .וכ� בכל דבר, הכעס התגבר בלבו והל" בדרכו
על זה כתב ראש  ".ג� נעול"ובארנוהו בחלק שני מספר , "ובסתו� חכמה תודיעני" )ח, תהלי� נא(

כי אד� אי� צדיק באר� אשר יעשה " )כד(כ, קהלת ז(החכמי� פרשה שלימה בספר קהלת ואמר 
רחוק . 'כל זה נסיתי בחכמה וגו. 'כי ג� פעמי� רבות וגו. 'ג� לכל הדברי� וגו. טוב ולא יחטא

 .וכוללי� מה שדברנו פה, ל חברנו הכתובי� הללו בקרסי זהב"רנו הנובספ', וגו "מה שהיה
ועל זה שנה . אבל לא נארי" בפירוש המשנה, בעני� זה] הוכחה[וקהלת עשה עצמו למופת 

והיא מליצה של חכמה שהתורה מרחקת אותו מ� המקו� שנסתר ש� , "ומרחקתו מ� החטא"
  .ולא בנקל יקרב להצטייר בלבו, החטא

כי תבא " )י, משלי ב(כי אחר שהבטיח לעוסק בתורה לשמה , מאיר מספר משלי' ד רוג� זה למ
כדפירשתי  "מכשרתו להיות צדיק חסיד ישר ונאמ�"והיינו , "חכמה בלב" ודעת לנפש" ינע�

להציל" מדר" רע . מזמה תשמור עלי" תבונה תנצרכה" )יב( יא, ב(הוסי� להבטיח ולומר , לעיל
כלומר אור  ".להציל" מאשה זרה מנכריה אמריה החליקה" )טז, ב( "מאיש מדבר תהפוכות
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התורה המזמה והתבונה שלב" דבק בה� ישמרו" וינצרו" בכל עת שלא יתגברו בלב" החטאי� 
 "מזמה ותבונה"ומליצת  .שה� עיקר החטאי�, להציל" מדר" רע ומאשה זרה, הקבועי� בנפש

 .והב�, "מרבה עצה מרבה תבונה"בבבא  )ב, אבות(רמזנו עליה� 

  יכול להשלי� אותו במעשי�' ורק ה. בידי האד� רק תורה וחפ� בלבד

פ שלעול� "אע .לפי שמכשרתו לעשות צדק משפט ומישרי�. "ומקרבתו לידי זכות"
מקרבתו לידי זכות שיעשה  כל מקו�מ, טיביהבחירה מסורה ביד האד� ואינו מוכרח לה

והת� , "ששכר מצוה מצוה" )ד, אבות(עיל וכדתנ� ל .מעשי� טובי� כאחד הגדולי� ואנשי הש�
כי  .ה מצות לידו שיעשנה"יזמ� הקב, ולבו נכו� לעשות, פרישית שהמקיי� המצות בשמחה

כי אי� ברשותו  .כ� עוזר אותו לעשות זכיות, ה עוזר את האד� לשקוד על התורה"כמו שהקב
בנפשו למלט קהל  יש שלבו נכו� להסתכ�, משל על דר". לא המעשה עצמו, של אד� רק החפ�

מסבב לידו , ה כשרואה באד� לב טהור"ב 'וה .אבל אי� הדבר בא לידו, חשוב מיד אויביה�
יצפו� לישרי� " )ז ,משלי ב(שנאמר , וח הקדשוג� על זה הבטיח שלמה בר .מעשי� שיזכה בה�

, ה לעשות בעולמו"כלומר המעשי� הנפלאי� בחכמה שרוצה הקב, "תושיה מג� להולכי תו�
] המעשי�[שעל ידי הישרי�  .אות� באוצרותיו וה� שמורי� לישרי� שבכל דור ודור צופ�

ובכל דור  .מריוכדבעינ� למ "תושיות"והמעשי� הללו נקראי� , יוצאי� לעול� כדי לזכות אות�
 לואלא אפי, ולא בלבד המעשה .הכל כפי מעלת הישר, ודור צפונות תושיות לישרי לב
לות יכי אור התורה תגלה מס, י התורה"נו בא לאד� אלא עהמחשבה שבלב לצייר תושיה אי

פ שלפעמי� "ואע .ודרכי� נפלאי� בלב בכח גדול שבעליה� יסכימו לעשות כ� מרוב כח הציור
חשב אד� . "ברכות ו( מקבלי� שכר על המחשבה כמו על המעשה, ה מניח� לעשות"אי� הקב

ה גזר עליה� בארח חכמתו "ב 'כי לולא שה, לפי שהסכימו הסכמה חזקה .")'לעשות מצוה ונאנס וכו
כמו דוד מל" ישראל שהתעורר מלבו לבנות בית מנוחה  .היו מוציאי� אותה לאור, שלא יעשוה

ויאמר המל" אל נת� . 'ויהי כי ישב המל" בביתו וגו" )ג(א, ב ז"מוש( מרשנא, אלהי ישראל' לה
ויאמר נת� אל  .תו" היריעההנביא ראה נא אנכי יושב בבית ארזי� וארו� האלהי� יושב ב

ומרוב , הרי שהסכי� הסכמה חזקה לבנות המקדש ".עמ"' כי ה ,המל" כל אשר בלבב" ל" עשה
ומיד , חשב נת� הנביא כי רוח אלהי� עוררתו, חשקו ותאותו לעשות התושיה הגדולה הזאת

, "מ"ע' כי ה ,ל" עשה"ולכ� הסכימה דעת הנביא לדעתו ואמר לו  .עליו השכיל לבנותו' ה
עוררה לבב" לא היה מצטייר ' כי לולא שרוח ה, עמ"' כי ודאי יהיה ה, כלומר עשה והצלח

, שהרי קדמו" שופטי� רבי� והמל" שאול .בלבב" חשק נפלא כזה לעשות הדבר הגדול הזה
והודיעו שדוד , ה לנת� הנביא בלילה ההוא"ונגלה הקב .ולא התעוררו לעשות התושיה הזאת

 .שיבנה דוד הבית כי א� שלמה בנו' כי לא חפ� ה, לא צוהו' ורוח ה, כ� מלבו התעורר לעשות
ויהי ע� לבב דוד אבי לבנות בית " )יט(יז, א ח"מל(שנאמר , כ נחשב לדוד לזכות גדולה"ואעפ

אל דוד אבי יע� אשר היה ע� לבב" לבנות בית לשמי הטיבות ' ויאמר ה. אלהי ישראל' בש� ה
הא למדת שנחשב לו לצדקה לפי שהיה ע�  .'וגו "תבנה הביתרק אתה לא . כי היה ע� לבב"

ולא יקרב ציור  .כי זכות גדול הוא לאד� שיצטייר בלבו תושיה נפלאה כזאת, לבבו לעשותו
אשר ' אבר" את ה" )ז, תהלי� טז(ומי גדול בתורה כדוד שאמר , י אור התורה"כזה אל הלב רק ע

  .כדפירשתי לעיל, "יעצני

  שאול וחטא אגג

לא היה בא  "מקרבתו לידי זכות"ה תשאילו זכה בתורתו שהי ,בדבר הזה היה חטאו של שאולו
א "מוש(על כ� כשחטא באגג הוכיחו שמואל ואמר לו  .סר ממנו מלכותו י כ�"לחטוא באגג שע

. למל" על ישראל' הלא א� קט� אתה בעיני" ראש שבטי ישראל אתה וימשח" ה" )יט(יז, טו
. ר ל" והחרמת את החטאי� את עמלק ונלחמת בו עד כלות� אות�בדר" ויאמ' וישלח" ה

ולא סת� ואמר , "בדר"' וישלח" ה"לא לחנ� הוסי� לומר  .'וגו "?'ולמה לא שמעת בקול ה
היה  ,שנפשו יקרה מאד' אלא הודיע שמל" שכמותו שבחר בו ה', וגו "ל" והחרמת' ויאמר ה"

כמו שהתעורר דוד , שות המלחמה בעמלקלע, ראוי לו שמלבו יתעורר לעשות התושיה הזאת
אות"  ]שתקרב[ )שקרבה(ולא זכית בתורת" , ומלבד שאתה לא עשית כ� .בלבו לבנות המקדש
, כלומר שנצטוית בנבואה שתעשה המלחמה בעמלק, "בדר"' וישלח" ה"לידי זכות הזה אלא 
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אנשי�  ולעשות כאשר צו" ואתה עברת וחמלת על' ולכל הפחות נתחייבת לשמוע בקול ה
אתה למד  אלומכל ', וגו "?'ולמה לא שמעת בקול ה" ".ולא תחמול עליו" )ג, טו(שנצטוית 

 .והב�. י התורה כל אחד כפי מעלתו"שהחסידי� והישרי� מתקרבי� לידי זכות ע

אוהב את המקו� אוהב את " י כ�"שע, "ומלבשתו יראה וענוה"אחר ששנה . "ונהנין ממנו"
 "משמח את המקו�" י כ�"שע', וכו "ומכשרתו להיות צדיק"ושנה , וכדפירשתי לעיל "הבריות

 ".ונהני� ממנו"תני השתא , "מרחקתו מ� החטא ומקרבתו לידי זכות"וכ� , בתורתו ובמעשיו
ונהני� "והיינו דקתני  .כדפרישנא שמשמח� בתורתו ובמעשיו, "משמח את הבריות"לפרושי 

כ "ואח, וצריכי� אנו לפרש תחלה ארבעה השמות הללו. "רהממנו עצה ותושיה בינה וגבו
 .לפרושי מתניתי�

  מה ענינה, עצה

, אצטר" לכתוב ספר גדול "יוע�"ותאר  "עצה"א� אכתוב כל מה שבארנו בלשו� . "עצה"
וכבר  .אבל בפירוש המשנה אינני רק רומז בקצרה, "ג� נעול" פרמס' ובארנו הכל בחלק ג

והודענו שכל לשו� עצה נופל על הסכמה , "מרבה עצה מרבה תבונה"בבבא  )ב, אבות(אמרנו 
כמו המסכי� שהשמש , לא על הסכמות בדעות ובאמונות, ]לעשות איזה מעשה[ גמורה בלב

, אלא על הסכמות בדברי� שיש בה� מעשה, ושאור הירח מ� השמש וכיוצא, גדולה מ� האר�
, מעשה אלא כשיעשה בעל העצה כעצתווכ� אינו נופל על דבר  .ואי� מעשה בדעות ובאמונות
פ שמסכי� לעשות כ" או כ" "אבל שלא בשעת מעשה אע ".עצה"אז תתואר ההסכמה בלשו� 

, כי פעמי� רבות האד� מסכי� על דבר ".עצה"לא נתארה בלשו�  ,כשיקרה המעשה לידו
 וכ�. "עצה"ונודע למפרע שלא היתה , וכשבא מעשה לידו לא ימלאנו לבו לעשות כהסכמתו

ושוקל , והוא נבו" באיזו דר" יסכי�, נופל אלא בהיות דרכי� רבי� בלב היוע� "עצה"אי� לשו� 
כשיעשה  "עצה"וכשיסכי� באחד מ� הדרכי� נקראת הסכמתו , בדעתו ובבינתו כל הדרכי�

אבל הסכי� בסברא הראשונה ועשה , אבל א� לא נגלו בלבו דרכי� רבי� .כפי הסכמתו
וכבר אמרנו שבכל דבר חכמה . "מחשבה"אלא  "עצה"מה מתוארת אי� אותה ההסכ ,כהסכמתו

ה הסכי� על דרכי� ידועי� וצוה בתורתו "והקב .מת אלוואלו לע, יש דרכי� רבי� במציאות
וכמה "ב "ב צו ע"זהר ח(" עצות"ולכ� כל דברי התורה נקראי�  .לבני אד� שילכו בדרכי� אלו

ה הסכי� בדר" ידוע בתבונתו "והקב .כי� רבי�ובכל דבר יש דר, שבכל דבר יש מעשה, ")עיטי�
לפי שיע� המועצות הטובות  ")מצודות"ש "עיי. ה, ישעיה ט(" יוע�"ה "וכ� נקרא הקב .שאי� לה חקר

וכ� נופל על כל , נופל על כל דברי התורה מטע� שבארנו "עצה"ודע כי לשו� . הללו לבני אד�
והיוע� שקל  .� רבי� באותו הדברכל מקו� שיש דרכי, הדברי� המעשיי� מטוב ועד רע

ואחרי משפטו הסכי� ברוח עצה לעשות כ" או כ" ועשה כ� או , בדעתו ושפט במשפט השכל
, "עצה"ל הבאנו כל כתבי הקדש שנזכר בה� לשו� "ובספר הנ ".עצה"הרי זה , שעשו על פיו

עצות "ו, "עצות טובות"ואמרנו ש� שיש  .ל� על פי הכללי� הרבי� שיסדנו ש�וופירשנו כ
, יש יוע� במשפטי התורות, "יוע�"וכ� בש� התואר . והורונו במה יבדלו בכתבי הקדש, "רעות

וכ� ביועצי� לטובה . ויש יוע� בליעל, ויש יוע� לרשעה, ויש יוע� בענייני המלכות והמלחמות
וכ� ביועצי�  .ויש יוע� שלא כדת, יש יוע� עצה טובה כדת וכהלכה, במשפטי התורות

ויש  ;או שעושי� על פיו ומצליחי�, יש יוע� טוב ומצליח בעצתו, במלחמות ובתקנות המדינה
וכלל גדול יסדנו ש� שכל  .יוע� עצה לא טובה ונכשל בעצתו והעושי� על פיו ג� ה� נכשלי�

וכ� כשנזכר  .ענינו על עצה בדרכי החכמה, סת� "עצה"מקו� שנזכר בכתבי קדש ש� דבר 
, והוא האיש החכ� ששמוהו להיות יוע� לע�, סת� ענינו יוע� בדרכי החכמה "יוע�"

וכ� בכל הלכות , ושואלי� ממנו דיני התורה כי יפלא מה� דבר בי� די� לדי� בי� ד� לד�
ה� בענייני המלכות ועסקי העול� , ה� בדרכי החכמה, וכ� כל עצה הנזכרת סת�. התורה

, בידוע שהיא עצה טובה שהעושה מצליח על ידה, ולא נכתב אצלה דבר לגנאי, והמלחמות
וטעמי� , ל"ועוד כללי� רבי� וגדולי� שבארנו בספר הנ, פ שאינו מפורש שהיא טובה"אע

 .והב�. נכוני� וראיות ברורות לכל דבר ודבר
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  ואיננה חכמה בלבד, תושיה היא במעשי�

לא על , מהשהש� הזה נופל על מעשה החכ, כבר פירשנו בבבא על התורה ".תושיה"
משלי (ל כתב בפסוק "ז א אב� עזרא"כי ר, ל"בו המפרשי� זשמחשבת החכמה ותלמודה כמו שח

ותקרא כ� החכמה בעבור שהיא יש ועומדת , ו נוס� מ� יש"שהתי, "יצפו� לישרי� תושיה" )ז, ב
ואי� דבריו . ]ל"עכ[ יצפננה לישרי� בעבור שינצרו בה ארחות משפט וה� המצות 'וה, לעד

 ?"תושיה"ובמקומות מעטי� , "חכמה"� בעיני כי א� כ� למה יקראוה בכל כתבי הקדש נכוני
מי פתי " )ה(ד, משלי ט(, כי החכמה עצמה אומרת, לא לישרי� בלבד, ועוד שהחכמה גלויה לכל

וא� על רוח  ?ולמה יצפננה לישרי� .'וגו "לכו לחמו בלחמי. יסור הנה חסר לב אמרה לו
', וגו "ית� חכמה' כי ה" )ו, ש� ב(כבר אמר , החכמה נאמר שהוא העזר האלהי הדבק בישרי לב

ג� כל הכתובי�  ?שהזכיר "חכמה"א� היא ה, "יצפו� לישרי� תושיה"ולא היה לו לכפול שנית 
ג אמר כי סדר הדברי� במחשבה כדת מה "ורלב. לא יתפרשו בדר" זה "תושיה"שנזכר בה� 

ומסדר בדעתו כיצד יעשה פעולתו , משל גנב החושב לגנוב ל דר"ע, "תושיה"ת היא הלעשו
, הנימוס שבשכל ובמחשבה היא התושיה, וכ� בכל הדברי� ".תושיה"זאת היא  ,ומעשה הגנבה

ואני אומר . "להנחיל אוהבי יש"ועליו אמר , לפי שעל ידו תוצאות המעשה, וזהו היש הגמור
, "עצה"כי הסכמת הלב כדת מה לעשות היא ה, "עצה"ב "תושיה"ל "שנתחל� להרב ז

 .ג� הכתובי� לא יתפרשו כפי דרכו. ג� לא תמצא תיבת תושיה על עני� רע, וכדפירשתי לעיל

ולא לפי , "יש"ו נוס� מ� "והתי, על מעשה ותקנה כפי החכמה "תושיה"והאמת הברור שתיבת 
לכ� נקרא המעשה , גמורה אלא לפי שיצאה החכמה לפעולה, שהחכמה יש ותעמוד לעד

על , וכ� פירוש להנחיל אוהבי יש .לא נימוס השכל והמחשבה, שהוא היש הגמור, תושיה
ז ונוחלי� "ה אוכלי� עוה"ע ברה� אבינווכדפירשתי גבי תלמידיו של א, המתנות הנמצאות

 ולכ� .גמור "יש"הכל , י צדקת� וכשרו� מעשיה�"ז ע"שלפי שה� זוכי� בטובת עוה, ב"לעוה
ומה שנעשה בצדק ובחכמה נקרא , נופלת רק על מעשה עשוי בחכמה "תושיה"אי� תיבת 

ה בשמי� ובאר� נקראי� "ולכ� כל מעשה הקב .לא מה שנעשה בתחבולה ובמרמה, "יש"
ל� בחכמה וכ' מה רבו מעשי" ה" )כד, תהלי� קד(כדכתיב , לפי שנעשו בארח חכמה "תושיה"

צבאות יצאה ' ג� זאת מע� ה" )כט, חישעיה כ(ועל כ� תמצא כתוב בנבואת ישעיה ', וגו "עשית
ה "כי הוא ב, ה"פירוש ג� המשל שערכתי קבלתי בנבואה מ� הקב ".הפליא עצה הגדיל תושיה

 "תושיה"ג� הגדיל  ;וה� ההסכמות העליונות לעשות מה שעלה ברצונו לעשות ,"עצה"הפליא 
יש בו מחכמת סדר העול� מעני�  )כט(כג, ישעיה כח(והמשל שהערי"  .פ עצתו"והוא המעשה ע

 .מת זה תק� נפש האד� שהוא כדמות עול� קט�וולע, החרישה והזריעה והדישה והחביטה
א� דא "ל שתרג� "כ דעת השל� יונת� ב� עוזיאל ז"וזה היה ג, בארנו הכל "מעי� גני�" פרובס

אסגי עובדי בראשית בסגי , בת דעתיה רבתאדאתקי� עלמא במחש, צבאות נפקא' מ� קד� ה
כי עשה  .עובדי בראשית ":תושיה"ותרג�  .מחשבת דעתיה רבתא ":עצה"תרג� . "חוכמתיה

' ה" )כא( יט, משלי ג(ר מושלמה בחכמתו א, מעשה בראשית כפי מחשבת החכמה העליונה
ה התקי� "מו שהקבכלומר כ ".נצור תושיה ומזמה .אל יליזו מעיני" ,בני. 'בחכמה יסד אר� וגו

כ� , שהיא המזמה והתושיה, פ מחשבתו עשה הכל בשמי� ובאר�"וע, עולמו במחשבת חכמתו
וכ� כל מעשה הצדיקי� שמתקני�  .נצור בכל דרכי" תושיה ומזמה ,'ההול" בדר" ה ,אתה בני

ולא תעשינה ידיה� , מפר מחשבות ערומי�" )יב, איוב ה(כמו , כפי חכמת� נקרא תושיה
ה� החכמי� הגדולי� שמערימי� במחשבת חכמת� לעשות כפי  "ערומי�"כי ה. "תושיה

ואז לא תעשינה , ה מפר מחשבות הערומי�"ואמר שלעתי� הקב .החכמה מעשי� נכבדי�
הא� אי� " )יג, ו איוב(ואיוב אמר  .אבל יעשו בסכלות, שהוא מעשה של חכמה, ידיה� תושיה

כאילו אי� , מכאובי הנני רפה ידי� ובלי כחפירוש מרוב  "?ותושיה נדחה ממני ?עזרתי בי
ונדחה ממני הכח לעשות  ;והוא הכח הנטוע באד� שבו יתנועע ויפעל פעולותיו, עזרתי בי

כי , "תושיה"והפסוק הזה מופת ברור לפירושנו במלת  .תושיה מעשה חכמה שעשיתי מקד�
אבל צעק  .נותיוכי הוא עצמו מתפאר בחכמתו בכל מע, איוב לא אבד דעתו ומחשבת חכמתו

, לעשות מעשי� בחכמה, "יצפו� לישרי� תושיה"וכ�  ".תושיה"כי אבד ממנו כחו לפעול 
ה מה שחפ� לתק� "כי ביד� ימלא הקב, וכדפירשתי לעיל שתושיות רבות צפונות לישרי לב
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, דוד תק� משמרות, יהושע הכניס ישראל לאר�, וכדר" משה קבל תורה מסיני, בחכמה באר�
 .פירשנו הכל ברחבה "ג� נעול" פרסמ' ובחלק ג

שהש� הזה נופל , ג� בברייתא זו כתבנו עליה דברי� .כ במקומות רבי�"פירשנוה ג. "בינה"
והוא חד ושנו� וחות" כל הטעיות , על הכח הנטוע בנפש העובר בכל הדברי� שמחוצה לנפש

והדר כבוד  'יבי� ביראת ה, ובו יעלה האד� מרומי�, וקולע אל נקודת החמת, והמעקשי�
בו יבי� בסוד המליצות והמשלי� והחידות ; בסוד משרתיו וצבאיו והמחנות הנוראות, מלכותו

והרי הכח הזה פועל ג� . וכיוצא בזה, בדרכי הנפשות ונטיותיה�, בצדק משפט ומישרי�
 .ני רואה שאני צרי" להרחיב יותריא, בדברי� שאי� בה� מעשה לאד�

כמו שרי הצבא אנשי חיל , גבר האד� ועושה גבורותידוע שהוא הכח בה מת. "גבורה"
וה� , בורי� לרעהיבמשנת ב� תימא שיש ג )ד, אבות(וכבר פירשנו  .המנצחי� בגבורת�

אבל הגבורה הראויה להתהלל בה  .המשתמשי� בגבורת� ובאומ� לבב� שלא בארח חכמה
פ שהכח "אע, ]על אנשי� אחרי�[ ולכ� הכובש את יצרו ואינו מתגבר .היא גבורה בארח חכמה

 ?בוריאיזהו ג" )ד, אבות(וכדתנ� , בור הגמור כי גבר על נפשויהוא הג, בידו לעשות גבורות
וכ� משתמש בגבורתו להתגבר על  ".בורימג אפי�טוב אר" "וכדכתיב , "הכובש את יצרו

יב עניי� ורב ר, המציל עשוק מיד עושקו, כגו� הנלח� בעד עמו ובעד ערי אלהיו, אחרי�
ה שהציל בנות יתרו מ� "כמו שעשה משה ע, ומסתכ� בעד� ונות� נפשו בכפו, ואביוני�
וכ� כל , ודוד הכה גלית הפלשתי לכבוד ישראל, שהכה את המצרי ויטמנהו בחול, הרועי�

 .ועתה אפרש משנתנו. כיוצא בזה

�  ענינו, יוע

נהני� ממנו בני אד� בכל מ� העוסק בתורה לשמה המלובש ביראה וענוה . "ונהנין ממנו"
נהני� ממנו עצה  ;כשה� צריכי� לדעת דיני התורה והלכותיה בי� ד� לד� בי� די� לדי�, הדברי�

 "עצה"וכדפירשתי שכל , "עצה"ולהכי תני סת�  .ועצתו נכונה וטובה, לדעת מה יעשה ישראל
לי "כתיב ולא , קאמר "לי עצה ותושיה"וקרא נמי , טובה בדרכי החכמה] שהיא[סת� עצה 
צדיק וחסיד ישר "וכל זה לפי שהוא  .סת� היינו עצה טובה "עצה"משו� ד, "עצה טובה

וד� בכל , "ועת ומשפט ידע לב חכ�" )ה, קהלת ח(, והרי מסורי� בידו החכמה והתבונה, "ונאמ�
ובדברי� העמוקי�  .דבר בצדק ובמישרי� כפי חכמתו שקבל באמונה הלכות התורה והחכמה

כי בינת לבבו , שלא קבל בפירוש יודע לדמות דבר לדבר ולהוציא דבר מדבר ולכוי� אל האמת
, והסכמתו חזקה להורות לישראל, "ולכל תכלית הוא חוקר" )ג, מליצה לקוחה מ� איוב כח(, גדולה
, נת� היה יוע� לע�פירוש יהו ".ויהונת� דוד דויד יוע� איש מבי� וסופר הוא" )לב, א כז"ידה(כמו 

שלכל אחד מה� היתה , ולכ� נזכר בי� שרי המל", וממנו שאלו הלכות התורה לדעת מה יעשו
והוק� להיות , גדול בתורה ובחכמה, והיה האיש הנכבד הזה יוע� .ממשלה ידועה במדינה

כי היוע� בתורה צרי" להיות בעל בינה גדולה  ".איש מבי�"ולכ� נכתב עליו , יוע� לע�
כדר" שכתוב על , לאות על חכמתו הגדולה, "וסופר הוא"עוד נכתב עליו  .רשתי לעילכדפי

יוע� בחכמה נכתב סת�  ]יהונת�[ ולפי שהיה ".והוא סופר מהיר בתורת משה" )ו, ז(עזרא 
יוע� "היה כתוב , ואילו היה יוע� למל" בדברי המלחמות וכיוצא, וכדפירשתי לעיל "יוע�"

וזה ההבדל שבי� יהונת�  .שנזכר אחר יהונת� "ואחיתופל יוע� למל"" )גל, א כז"ידה(כמו , "למל"
הנה " )ג( א, ג(ובתוכחת ישעיה כתוב  ".אחיתופל הגילוני יוע� דוד" )יב, ב טו"מוש(וכ�  .לאחיתופל

שאמרנו שהוא , "ויהונת� דוד דויד יוע�"כמו  ,"ויוע� וחכ� חרשי� ונבו� לחש' מסיר וגו' וגו
זה שיודע לעבר שני�  ,יוע�" ).חגיגה יד(ל "ולכ� ארז .מה יעשו ישראלהיוע� בחכמה לדעת 

כי המעבר שני� וקובע , ודבריה� אמת וה� ידעו דרכי הלשו� והוראותיה ".ולקבוע חדשי�
והוא המופלא שבסנהדרי� כדאמרינ� בשלהי , חדשי� אי� כמותו בישראל בחכמה ובבינה

  .)ט"ד ה"קדוש החודש פ' הל, �"עיי� רמב. יא( ובריש סנהדרי� :)סג(ברכות 

ויש הבדל בי� יוע�  .כ� נהני� ממנו עצה בדרכי העול�, וכמו שנהני� ממנו עצה בדרכי החכמה
ומי שלבו לב חכ� ונבו�  .כי דברי החכמה כמשמרות נטועי�, בחכמה ליוע� בדרכי העול�
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, יו מעשהוהשואל יוכל לבטוח על הסכמתו ולעשות על פ, מועצותיו ברורות כדת וכהלכה
ועשית על פי הדבר אשר יגידו ל" מ� המקו� " )י, דברי� יז(כדכתיב ', ובודאי יישר בעיני ה

כי , אבל היוע� בדרכי העול� אי� עצתו ברורה שיוכל העושה על פיו לבטוח שיצליח ".ההוא
כדכתיב , מורות המשתנות כל רגעתכי ה�  .לא תועיל בינת האד� ושכלו מאומה בדרכי העול�

ואול� . "יסודות הלשו�"והרבה דברי� כתבנו על זה בספרי  ".ואד� מה יבי� דרכו" )כד, י כמשל(
כגו� שראו פעמי� רבות שנת� , "יוע� טוב"האיש שמועצותיו מנוסות שה� טובות הוא הנקרא 

ועצת אחיתופל " )כג, ב טז"מוש(וכעני� אחיתופל שכתוב עליו , עצות והעושי� על פיו הצליחו
כ� כל עצת אחיתופל ג� לדוד ג�  ,י� הה� כאשר ישאל איש בדבר האלהי�אשר יע� בימ

אבל בלי  .שכל פע� שיע� עשו והצליחו, הרי שמועצותיו היו מנוסות לכל ישראל ".לאבשלו�
 . נסיו� אי� לבטוח על עצת היוע� בדרכי העול�

  מה ענינו, שכל

אליעזר ' ר"בבבא  )ב, אבות(וכמו שתבי� מדברינו , נופל ג� על דרכי העול� "שכל"ודע כי לשו� 
ולכ� בענייני תבל  .כח השכל ישכיל בה�, שבכל הדברי� שאי� הבינה שלטת ".אומר עי� טובה

ויהי דוד לכל " )יד, א יח"מוש(כמו , השכל ישכיל עליה�, ל"שאי� לבינת האד� מבוא להבינ� וכנ
למע� תשכיל את " )ג, א ב"למ(, "כי אז תצליח את דרכ" ואז תשכיל" )ח, א יהושע(, "דרכיו משכיל

, "בכל אשר ישלחנו שאול ישכיל" )ה, א יח"מוש(, "כל אשר תעשה ואת כל אשר תפנה ש�
הנופלי� על השכלה בדרכי העול� במלחמות  "מעי� גני�"וכיוצא בה� שבארנו� בספר 

שממציא המצאה בשכלו ומצליח על , ותיול� על המצליח בהשכלואבל כ, ובעסקי� וכיוצא
ולכ� , "שכל"אינה קרוייה בכתבי הקדש בלשו� , אבל כשממציא המצאה ואינו מצליח בה .ידה

, להורות שההצלחה אות שהמציא בשכל, "בדיל דתצלח", "בדיל דתצלחו�"תרג� המתרג� 
ה "ב 'ת הכי השגח, י חכמה קדומה"ולעול� אי� האד� מצליח אלא ע .וא� לאו לא השכיל

 )ח, טדברי� כ(וכדכתיב , דבקה בחכמי� ובצדיקי� הנוהגי� בחכמה להצליח� בכל מעשיה�
, יהושע א(, "� את דברי הברית הזאת ועשית� אות� למע� תשכילו את כל אשר תעשו�תושמר"

וכיוצא בה�  ".ואז תשכיל' כי אז תצליח וגו' למע� תשמור וגו' לא ימוש ספר התורה וגו" )ח
ואז ישכיל ויצליח , המלמדי� שהיוע� הטוב בענייני העול� צרי" שיהיה חכ� ושומר תורה

ולפי שהמועצות הישרות . והב�, "וזכריהו בנו יוע� בשכל" )יד, א כו"דה(על כ� כתוב  .במועצותיו
יפה שנה שהעוסק בתורה לשמה נהני� ממנו בני אד� עצה , להצלחה תלויות בשמירת התורה

וכ� נהני� ממנו . כמו שנהני� מעצותיו שיוע� ומורה בתורה, שיצליחו על ידי מועצותיו ,ובהט
הרי הוא , "יצפו� לישרי� תושיה" )ז, משלי ב(כי לפי שהוא צדיק וישר שנאמר עליה� , "תושיה"

ה "והקב .שזוכה שתהיינה תושיות גדולות בלבבו כדפירשתי לעיל, מתק� תקנות לע� בחכמתו
משל  ל דר"ע .ואז נהני� בני אד� על ידו, ז למלאות חפ� לבבו ולעשות תושיהית� לו עו

מילת וקובע מנהגי� ישרי� בעסקי הצדקות וג, שמתק� בתי מדרשות ומושיב מלמדי תינוקות
וכל כיוצא באלו שה� תושיות ומעשי� של , וכותב ספרי חכמה ללמד את הע� דעת, חסדי�

 . חכמה שבני אד� נהני� מה�

הערת [הנה יבי� , ובשאר תבונות' לפי שהוא ישר ונאמ� ומבי� ביראת ה ".ני� ממנו בינהנה"וכ� 
מעשה בראשית ומעשה ' לבני אד� סוד יראת ה] לתת בינה לאחרי�, פועל יוצא: המגיה

ולא " ):חגיגה יא(וכדתנ� , "'אז תבי� יראת ה" )ט, משלי ב(כדכתיב , מרכבה המושגי� בבינת האד�
וכ� יבינ� מליצות התורה והנביאי� העמוקי�  ".כ היה חכ� ומבי� מדעתו"במרכבה ביחיד אא

ולהבדיל בי� האמת , וכ� יבי� דר" המשפט ותחבולות בני אד� בי� טוב לרע .והחתומי�
ויפרס� , וכ� יבי� תכונת נפשות בני אד� ונטיותיה� .טפועל ידי כ� יוציא לאור מש, והשקר

וכ� יבי�  .צד ישתמרו מבעלי המרמה והתחבולה וכיוצאויודיע לע� סדרי דר" כי, את החנפי�
בכל חכמות למודיות וטבעיות המושגי� לבינת האד� כמו תקופות וגימטריאות ורפואות 

ורמזנו עליה� במקומות , כללו של דבר כל הדברי� שנופל עליה� לשו� בינה .וסגולות וכיוצא
כשיבי� לה� , בני אד� נהני� ממנו הנה ".עצה"לא יפול לשו�  ול�ולמעלה בארנו שעל כ, רבי�

 . האמת
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כי בצדקתו וביושר לבבו ואמונתו מתנדב לכל דבר טוב להציל , "נהני� ממנו גבורה"וכ� 
ומשתמש במדת הגבורה להתגבר על , ונות� נפשו בכפו בעד עמו ובעד תורת אלהיו, ולהושיע

ובגבורת לבבו ידבר טוב בעד  .להציל האביוני� והצדיקי�, הזדי� והפושעי� ועל בעלי זרוע
' כללו של דבר שלבו נכו� בטוח בה .הע� נגד המלכי� והשרי� ולא יבוש ולא יירא מפניה�

ולכ� יעשה מעשה גבורות  ".וצדיקי� ככפיר יבטח" )א, משלי כח(כדכתיב , ולא יירא ולא יחת
 'קרא רוח הומצינו ארבעה שמות בכתבי הקדש שבה� נ. וכדבעינ� למימר, באומ� לבבו הטוב

 "רוח טובה] "א[ .רוח נדיבה, רוח הקדש, רוח נכו�, רוח טובה :ואלו ה�, הנלוה לישרי לב
רוח ] "ב[ ".רוח" טובה תנחני באר� מישור' למדני לעשות רצונ" וגו" )י, תהלי� קמג(שנאמר 

 "קדשרוח ה] "ג[ ".לב טהור ברא לי אלהי� ורוח נכו� חדש בקרבי" )יב, נא תהלי�(שנאמר  "נכו�
ורוח " )יד,תהלי� נא(שנאמר  "רוח נדיבה] "ד[ ".ורוח קדש" אל תקח ממני" )יג, תהלי� נא(שנאמר 

  ".נדיבה תסמכני

  "רוח"ביאור כינוי 

ולכ� אמר , ג"פ )אבות(היא לעזור את האד� אל החכמה הנקראת טוב כדפירשתי ב "רוח טובה"
כמו , היא לעזור את האד� לתושיה "רוח נכו�". והיא השמירה בלב, "למדני לעשות רצונ""
ותכו� " )לה, ב כט"דה(, "�ריאתה כוננתה מיש" )ד, תהלי� צט(, "והממלכה נכונה" )מו, א ב"למ(

, ובסוד שמו' לעזור את האד� לבינה ולשכל טוב להבי� ביראת ה "רוח הקדש". "'עבודת בית ה
לעזור  "רוח נדיבה" .יוצא הרבהוכ "ומי יקו� במקו� קדשו' מי יעלה בהר ה" )ג, תהלי� כד(כמו 

וכנגד� שנינו שהעוסק  ".'המתנדבי� בע� ברכו ה" )ט, שופטי� ה(כמו , את האד� לעשות גבורות
 י כ�"וע, והוא העזר העליו� ורוח אלהי� הנלוה לטובי�, "מלבשתו ענוה ויראה"בתורה לשמה 

וברוח , קדשו בינהוברוח , וברוחו הנכו� תושיה, נהני� ברוחו הטובה עצה בדרכי החכמה
 .ודי בזה לפי ענינינו, נדיבתו גבורה

לי עצה " )יד, משלי ח(ומקרא זה נאמר בפרשת מהלל החכמה האומרת . "שנאמר לי עצה"
, וכדפירשתי בכמה דוכתי שהתורה היא דרכי החכמה העליונה, "ותושיה אני בינה לי גבורה
וכמו שנאמר , ואי� סוד החכמה נודעת זולתי ליוצר הכל יתבר" .גברת ממלכת בכל היצורי�

כלומר , "לי עצה ותושיה"והיא אומרת  ".מקומה את אלהי� הבי� דרכה והוא ידע" )כג, איוב כח(
ה� בעניני , ה� בדיני החכמה והלכותיה, האוהב אותי ועמלו בחכמה יזכה להיות יוע� טוב

וכ� יזכה להיות בעל , ה רוח עצה"יופיע עליו הקב )ירקבח' ד(כי על ידי  .המלכי� ועסקי העול�
ג� , וכ� זוכה להיות מבי� ונבו�, ה תושיה לישרי� ההולכי� בחכמה"ב 'כי יצפו� ה .תושיה

ובפירוש  .זוכה לכל זה, שהיא החכמה, והיינו דקאמר שהעוסק בתורה לשמה. בור חיליג
כי בארנו למעלה שכל עצה  .שושסו� הפסוק מפרש רא "ג� נעול"המקרא הזה כתבנו בספר 

וכ� בארנו  .והת� פרישית לה, "מרבה עצה מרבה תבונה" )ב, אבות(וכדתנ� , י רוח בינה"ע
לי העצה "ולכ� אמרה החכמה  .שלעשות תושיה צרי" עוז ממרומי� להשלי� חפ� חכמת לבו

� והוא המעשה הנמש" מ, "לי התושיה"וכ� , והוא ההסכמה לעשות מעשי� בחכמה "הטובה
, יקחו עצה י כ�"שע, כלומר אני מנחיל לאוהבי רוח בינה, "אני בינה"ומפרש הטע�  .ההסכמה

  .וזה פירוש יקר מאד. יעשו תושיה י כ�"וע, כלומר אני מנחיל גבורה לאוהבי, "לי גבורה"וכ� 

ל� נכוחי� ווכ, כי משלי שלמה יוצאי� לכמה טעמי�, אבל תנא דיד� מפרש הכתוב בעני� אחר
וכל אחד , "עצה תושיה בינה וגבורה"מאיר ארבעה דברי� נזכרי� בכתוב ' ולדעת ר .למבי�

מעשה חכמה בלי  "תושיה"ד, ואיכא בי� תושיה לגבורה. וכדפירשתי לעיל, עני� בפני עצמו
 .תק� תקנות או ללמוד תורה ברבי� או לבנות בתי כנסיות ובתי מדרשות וכיוצאלכמו , גבורה

או לדבר טוב , כגו� להיות שר צבא, מה שצריכי� כח ואומ� הלבמעשי� בארח חכ "גבורה"ו
  .או לרדו� אחרי זדי� ופושעי� וכיוצא, לפני מלכי�

שכבר  .וגבורה אצל בינה, דר הכתוב תושיה אצל עצהיוג� לפירוש זה יש לי טע� נכבד למה ס
חכמה ודרכי ה ".ועצה מחכ�" )יח, ירמיה יח(כדכתיב , המאמרנו שהעצה היא בדרכי החכ

כי לא בכח שכלו  .כי קבל� מרבו ורבו מרבו עד למשה מפי הגבורה, אסופות בלב החכ�
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ודע בשכל ווכמו שכתבנו פעמי� רבות שכל חכמה צריכה קבלה ולא ת, ובינתו הוציאו�
לכ� היא , הוא מעשה של חכמה בלי שצריכה כח ואומ� הלב "תושיה"ולפי שה .ובבינת האד�

אבל דרכי הבינה יוצאי�  .נמש" מעצה בחכמה "תושיה"שכל , "עצה"מוסדרת בכתוב אחר 
ובכח הבינה יגבר איש ויוציא דבר מדבר וידמה דבר לדבר , מכח הבינה הנטוע בלב האד�

ויעלה מרומי� להבי� בתעלומות עליוני� ולפי שהגבורה היא מעשה , קרשויבדיל בי� האמת וה
לכ� היא מסודרת בכתוב אחר , שובכח הגבורה יגבר אי, של חכמה שצרי" כח ואומ� הלב

והיינו עצה , ויש מעשה גבורה נמשכת מעצה, כי הטע� הזה צח וברור למבי�. והב�, בינה
עצה " )כ, ב יח"למ(כמו , כ גבורה כתובה אחר עצה"ולכ� תמצא ג .בדרכי העול� וכדפירשתי לעיל

שעל עצה בדרכי העול� ] לכ"[וראיה  ".רוח עצה וגבורה" )יב, ישעיה יא(, "וגבורה למלחמה
 .והב� כי קצרנו פה. "רוח חכמה ובינה"כי לפניו כתוב , מדבר

  מה ענינ�, מלכות וממשלה

ועל , שה� מדות כוללות, "ומלבשתו ענוה ויראה"לפי  ששנה למעלה . "ונותנת לו מלכות"
ומגמתו  ,וכ� יהיה עניו וקט� בעיניו לפני הבריות, ה ושפל רוח"ידיה� יהיה נכנע לפני המקו� ב

תני השתא , ל� נהני� ממנוועד שכ, טיב עמה� בהפלגה גדולה בצדק ובחסד ובמישרי�ילה
נפשו שפלה ור" הלב וימס  ,י ענותו ויראתו"כלומר אל תחשוב שע .'וכו "ונותנת לו מלכות"

וכ� , כלומר רוח מלכות "מלכות"כ "אלא שהתורה נותנת לו ג, לא כ� הדבר .מפני קט� וגדול
כי , והעני� עמוק מאד .והוא רוח משפט "חקור די�"וכ�  ;רוח המושל, "ממשלה"נותנת לו 

ורמזנו , והוא כלל גדול בסוד חכמת הנפש, הענוה והגאוה שתיה� מדות יקרות באיש חכ� לב
ואיש חכ� ישתמש , י�טוב] ה�[בנשמת האד�  י�נטועהוכתבנו שכל הכחות  .עליו למעלה

 "תועבות"פ שה� נקראי� "שאע .והעקשות והקנאה וכיוצאובכלל� הגאוה , ל� בארח חכמהובכ
עקשי ' תועבת ה" )כ, יא משלי(וכתיב , "כל גבה לב' תועבת ה" )ה, משלי טז(כמו , בכתבי הקדש

בנפש  י�ונטוע י�טוב �אבל הכחות בעצמ .אי� זה אלא כשבעליה� נלוזי� מ� החכמה, "לב
כ להשתמש בגובה הלב בארח "ה גזוכ, ולכ� החכ� העוסק בתורה לשמה .לתשמישי חכמה

, ואי� פה המקו� להרחיב המדרש בעני� זה .וכ� בשאר הכחות שפוגמי� בה� הכסילי�, חכמה
ונותנת " לפי שעל זה שנה, כשישתמש בו האד� בחכמה "גובה לב"זולתי לפרש בקצרה טובת 

ש משנתנו הסתכל בפירו ".גובה הלב"שת� תלויי� במדת וששל, "לו מלכות וממשלה וחקור די�
ור וותע, ומתלבשת בדמיונות שוא, שהגאוה תגביה לב האד� בארח שקר, שפירשנו למעלה

ולסו� ג� על הנביאי� עד לאי� , � על החכמי� בעלי השמועותגולבסו� יגביה עצמו , עיני הלב
גבה "וזהו שפירשתי  ".כל המתגאה כאילו עובד אלילי�" ):סוטה ד(וכדאמרינ� בגמרא  .מרפא

נופל על השכל והבינה  "לב"ופעמי� רבות כתבנו שמלת , גבוה על כל זולתו שלבו "לב
, "החכמי� בעיניה� והנבוני� נגד פניה�"שהרי זהו עמוד , ל�וקשה מכ "גבה לב"ולכ�  .שבנפש

שא� הגבהות בשכל , "כל גבה לב' תועבת ה" )ה, משלי טז(ולכ� כתיב , וה� המיני� והאפיקורוסי�
ועל זה רומז מלת , ולפיכ" כל שהוא ממנו אסור ותועבה', ובבינה קרוב להיות אויב חר� ה

 . )ש�(וכדאמרינ� במסכת סוטה , "כל"

  מדה המצויה אצל צדיקי�, "גבה לב"

הנה החכ� . ואת� על זה משלי� ודוגמות, שהוא צדיק גמור וחכ� מופלא" גבה לב"ויש 
בראותו , ראוי שישמח לבו ויגל כבודו', ה וידע דרכיו והול" בדרכי ה"ב' המשכיל באמיתת ה

והטובה הזאת תיקר בעיניו מכל חפצי� ומסגולת . לטובה מהמו� רשעי� רבי�' שהבדילו ה
ואינ� , כי היא תגביה לבו על כל הסגולות והקנייני� שתחת השמש, המדינות והמלכי�

, "גבהות הלב"ואי� זה אלא במדת . י� שמצאחשובי� בעיניו לכלו� נגד החכמה ודעת קדוש
י  הגבהות הזאת ישמח בחכמה ובכשרו� "וע. שמגביה ערכו על ער" זולתו שה� בוזי חכמה

ללכת אחרי עצת ' ולא יפתה לבבו לסור מאחרי ה, לא יקנא בהוללי� וברשעי�, מעשי�
. הבל בעיניווהכל , כי בגובה לבו לא יחוש לכבוד� ולהצלחת�. רשעי� להשיג מה שהשיגו

' ומצאנו גבהות כזאת מיוחסת ליוצר הכל ית. כביכול' המגביה לבו בדר" זה הול" בדר" ה
, כשבא לשפוט הזדי� והפושעי�, פירוש". צבאות במשפט' ויגבה ה" )טז, ישעיה ה(שנאמר , שמו

, "לומאפס ותהו נחשבו , כל הגויי� כאי� נגדו" )יז, ישעיה מ(ואז , מגביה עליה� במשפט ובצדקה
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כי א� בזאת יתהלל המתהלל " )כג, ירמיה ט(ועל זה אמר ". יסודות הלשו�"כמבואר בספרי 
על ידי . 'הא למדת שראוי לאד� להתהלל בלבו כשהול" בדר" ה', וגו" השכל וידוע אותי

וישפיל תפארת רו� , כי יתגדל על רשעי� מפירי דת. באר�' הגבהות הזה יחזק הצדיק דת ה
וייחשבו לו , כי יגבה לבו עליה�, קט� בעיניו נגד רשעי� פריצי� שליטי� ולא יהיה, עיניה�

וישתדל להעביר� , ]ד� רמח, לו"ב פ"ח, "מורה נבוכי�"עיי� : אמר המגיה[כמו חיות טורפות 
עדה נא גאו� וגובה . 'וא� זרוע כאל ל" וגו" )יד(ט, איוב מ(ה לאיוב "וכמו שאמר הקב. מ� האר�

ראה כל גאה הכניעהו והדו" . עברות אפ" וראה כל גאה והשפילהוהפ� . והוד והדר תלבש
ה לובש גאו� וגבה "מפורש שהקב. 'וגו" וג� אני אוד". 'טמנ� בעפר וגו. רשעי� תחת�

ג� ". ג� אני אוד""שהרי אמר , והודיע שהצדיק העושה כ� טוב הוא בעיניו, להשפיל הרשעי�
וכ� ". סוס ורוכבו רמה בי�"לפי ש, "גאה גאהכי ' אשירה לה" )א, שמות טו(בשירת הי� כתוב 

כי לפי שמעלת , י הגבהות הזה יוסי� הצדיק אומ� להרבות בתורה ועבודה וגמילת חסדי�"ע
כי כל צדקותיו וחסדיו . ה"ב' כל היו� יחשוב מחשבות במה יתרצה אל ה, נפשו גבוה בעיניו

שיעשו אחרי� גדול בעיניו  והמעט. שעשה יקטנו בלבו נגד מה שחייב לעבוד כפי מעלת נפשו
והכתוב מעיד על יהושפט מל" יהודה . לפי שגבוה ערכו מער" זולתו, מהרבה שעשה הוא

ועוד הסיר את ', ויגבה לבו בדרכי ה" )ו, ב יז"דהי(שנאמר , הצדיק שהל" בדר" הגבהות הזה
. 'ורת הששלח שריו החכמי� בכל ערי יהודה ללמד לע� ת )ט, ב יז"דהי(וסיפר . 'וגו" הבמות

שכפי גובה לבבו חשב שצרי" להגדיל כשרו� , עשה כל אלה' כלומר לפי שגבה לבו בדרכי ה
תשכיל כמה יקרה מדת הגבהות והגאו� מכל אלו . מעשיו על יתר חסידי דורו שאינ� שוי� אליו

ונותנת לו מלכות וממשלה וחקור "מאיר ' ולכ� שנה ר .בלב החכ� המשתמש בה� בארח חכמה
' ה" )א, תהלי� צח(ה "ב 'כביכול כמו שנאמר על ה, ר תת� בו גאה וגאו� ורוח מלכותכלומ, "די�

כי למדת המלוכה יאות מלבוש הגאות להשפיל רשעי� וזדי� בעוז , "מל" גאות לבש
 . ותעצומות

  מה ה� מדותיו, מל� בישראל

פרצת  והוא לגדור בעד, כי אי� הקמת מל" בישראל רק בשביל דבר זה .ויש בזה עני� נפלא
דינא " ).ק קיג"ב(וכדאמרינ� , י משפטי� נפלאי� מדרכי התורה"ולעשות די� באר� ע, הזדו�

כי  משפטי התורה ה� דרכי� . ומשפטי המלוכה לבד, ומשפטי התורה לבד, "דמלכותא דינא
על פיה� ישפטו בי� איש לאיש דיני ממונות , ונמסרו לבתי דיני� ולשופטי�, קצובי� בחכמה

שיהיה בעדי� והתראה ושאר פרטי , תנאי� מיוחדי� בענייני המשפטי� הללו ויש .ונפשות
שאי� השופטי� רשאי� להטות , וכל כיוצא בזה, ועונשי� קצובי� כפי חומר העבירות, הדיני�

, שה� דני� שלא כמשפט התורה, אבל משפטי המלוכה נשגבי� מה� למאד. מה� ימי� ושמאל
לפעמי� יגזרו עונש חמור על דבר שנראה , ייג לתורהא לעבור על דברי תורה אלא לעשות סל

אמר [. וכיוצא בזה, ולפעמי� בלי עדי� והתראה על פי דברי החוטא עצמו, קל כפי התורה
ואל תחשוב ]. א"תחילת דרוש י, "�"דרשות הר"יש יסוד לדברי הרב המחבר בדברי : המגיה

� הבדל ביניה� רק שמשפטי בתי ואי, אלא אלו ואלו דברי התורה ה�, שאי� אלו מדרכי התורה
אבל משפטי המלוכה רמוזי� בתורה , דיני� מפורשי� בתורה לפי שנמסרו לכל ישראל

ומקובלי� פה אל פה מהר סיני כמו יתר הענייני� הסתומי� והנשגבי� שבתורה שנמסרו פה 
קרי זולתי גדולי� ח, לפי שאי� דעת כל אד� יכולה לעמוד עליה� ולהתבונ� בעניניה� .אל פה

ולה� נמסר היכולת ההחלטי  .כמו המלכי� הקדושי� כדוד וחבריו', לב שנחה עליה� רוח ה
ולהוציא לאור ' ח� להתבונ� בדרכי הוכי בכ, לשפוט ולהמית במשפטי המלוכה המסורי� לה�

כפי הטבע  הבדר" הנהוג, כ מנהיג עולמו על דרכי� שתי�"ה ג"ב 'כי ה .המשפטי� האלה
 .טיב ולהרע על ידהיא כחומר ביד היוצר להושה, לנוולכ תהמסודר מששת ימי בראשית הנודע

היא על צד  ההדר" השני .ומזה המי� ה� הברכות והקללות הטבעיות שנזכרו בתורה ובנביאי�
ה במצרי� ועל הי� "כמו הנסי� והנפלאות שעשה הקב, הפלא שהיא תעלומה מדעת הבריות

. "חביבי� ישראל שנת� לה� כלי חמדה"בבבא  )ג, אבות(וכדפרישית , ה ולרעהובמדבר לטוב
עד שלפעמי� יחטאו , ואול� כפי הבדל בני אד� בצדק וברשע כ� יבדלו בשתי ההנהגות האלו

הכל כפי גודל  .דו� למעלה מ� הטבעיוחברו נ, דו� בדר" טבעייוזה נ, שני בני אד� בדבר אחד
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, אבות(וכדפרישית , הוא בזדו� או ביד רמה מצד אפיקורסת א�, ההשחת ורוע מחשבת החוטא

כל ' וגו "והנפש אשר תעשה ביד רמה" )ל, במדבר טו(אליעזר המודעי שעל זה נאמר ' במשנת ר )ג
וכדומה לזה צרי" מל"  .ה בוח� לבב ויודע משקל ההשחת"ב 'כי ה. דבר קל לואפי ,מה שעשתה

, � נפלאי� לטוב ולרע הנודעי� לו בקבלהישראל לדו� בחכמתו הגדולה ולעשות משפטי
ומי מבני אד� , ולפי שצרי" לזה בינה רחבה ודעת גדולה. כשיבי� עני� החטא וגודל השחתתו

לכ� אי� הקמת המל"  ?יוכל להכיר האיש שיש בו נפש יקרה כזאת המוכנת להתבונ� באלה
 )טו, דברי� יז(ו שכתוב כמ, ה"ב 'אבל צרי" שיהיה נבחר על פי נביא במצות ה, תלוי בבחירתנו

ה לבדו יודע "כי הוא ב .פ נביא"כלומר ע, "אלהי" בו' שו� תשי� עלי" מל" אשר יבחר ה"
ותה יוצ. ולעשות משפט צדק באר�' חו להתבונ� בדרכי הושכ "איש אשר כלבבו"ה )יד, א יג"שמו(

ת על ספר וכתב לו את משנה התורה הזא" )כ(יח, דברי� יז(התורה שכשבתו על כסא ממלכתו 
' אלהיו וגו' והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו למע� ילמד ליראה את ה. מלפני הכהני� הלוי�

והפרשה הזאת סתומה  .'וגו "לבלתי רו� לבבו מאחיו ולבלתי סור מ� המצוה ימי� ושמאל
רוח "ופירשנוה באר היטב בפירוש , לונו לדבר עליהיהח "ג� נעול"ובבית ראשו� מספר , מאד

שנת ' מהד, "ספר המדות"ומקצת ממנו הועתק בספרו של המחבר " [חכמת שלמה"לספר  "ח�
וה למל" ישראל ביחוד על היראה ישצ, כי בה כתוב כל מה שאמרנו, ]קיט(קח' עמ, ב"תשס

' למע� ילמד ליראה את ה"ועל היראה אמר  .כפי שבארנו� במשנתנו, הגדולה ועל הענוה
 ]ובמיוחד[ )ולבד(, והמליצות נעימות מאד ".ו� לבבו מאחיולבלתי ר"ועל הענוה אמר  ".אלהיו

תצלח רוח אלהי� הוד  וכי עלי, למל" ישראל ראוי לצוות על שתי אלה בעבור נפשו היקרה
ולבלתי סור מ� המצוה ימי� " )כ, דברי� יז(ואחריה� אמר  ".ו ענוה ויראהתומלבש"וכעני� , מלכות
שכבר זכר� , לווורה שחייבי� עליה� הקהל כואי� זה על המצות המפורשות בת, "ושמאל

  .אלא על מצוה פרטית למל", במקרא שלפניו

', גבה לב בדרכי ה] הוא[עני� גדול שצרי" אליו , לעשות דבר מלכות' כשיצוהו נביא בש� ה
וה� ה� דרכי , שלא יסור ימי� ושמאל, וה שמואל לשאול על מלחמת עמלק וכיוצא בזהיכמו שצ

וראויי� למלכי� ולחכמי� הגדולי� בעלי , דרכי אמת המפורשי� בתורההחסד הנוספי� על 
ונכבדות כתבנו , בבבא ועל גמילות חסדי� )א, אבות(וכמו שבארנו באר היטב , הנפשות היקרות

ספר "והועתק ב[ ל בפירוש הפרשה שבספר שמואל בעני� חטאו של שאול בדבר אגג"בספר הנ
ולפי שזהו מדרכי החסד הראויי� ביחוד למלכי  ].קלב(קיט' עמ, ב"שנת תשס' מהד, "המדות

 )ה, טז(וישעיה אמר , "חסד ואמת יצרו מל" וסעד בחסד כסאו" )כח, משלי כ(ישראל אמר שלמה 
 .רק אפרש עתה דברי משנתנו, ולא אוכל לפרש פה ברחבה .'וגו "והוכ� בחסד כסא"

  מה ענינ�, מלכות וממשלה

למימרא שכל העוסקי� בתורה לשמה יהיו מלכי� לאו . "מלכות וממשלה וחקור דין"
אלא רוח מלכות ורוח ממשלה ורוח משפט , זה אי אפשר כמפורס� לכל, מושלי� או שופטי�

תרוממנה מחשבתיו , י אור התורה ורוח אלהי� הנאצל על נשמתו"כי ע .וחקור די� קאמר
על לבו רוח מלכות  ויעלו, בה י�הנטוע י�ויתעוררו בנפשו הכחות היקר, בעניני� הנשגבי�

, שיתעורר לעמוד כנגד פרצת הזדוני�, ורוח מלכות הוא כדפירשתי. וממשלה וחקור די�
כמו , י מעשי� נכבדי� ממעשה כל זולתו"ויעשה בכל יכלתו לקדש שמו הגדול באר� ע

וש� נפשו בכפו להמית את המצרי , ה שהיתה בו רוח מלכות בנעוריו"נו במשה רבינו עאשמצ
ודוד בעודנו נער התעורר  ;וכ� הציל בנות יתרו מיד הרועי�, ל שעשה לאיש עבריוובעבור הע

וכ� כל כיוצא בזה טוב , להסיר חרפה מעל ישראל והכה את הפלשתי שיראו ממנו כל ישראל
לעשות גדולות באר� , יוכל להיות בו רוח מלכות, פ שאינו נבחר למלוכה"וכ� כל אד� אע. ורע

שהיא הממשלה , וכ� יעלה בו רוח ממשלה. ד כפי כחו ויכלתוכל אח, כאשר יעשו המלכי�
ולצוות על אנשי המדינה ללכת , ולוולהסיר כל ע, הנהוגה במדינה להעמיד הצדק על תלו

, וכ� יעלה בו רוח ממשלה. ולגמול טוב להולכי� בתמי� ,ולהעניש העוברי�, בדרכי� הנכוחי�
ולצוות על אנשי , ולוע ולהסיר כל שהיא הממשלה הנהוגה במדינה להעמיד הצדק על תלו

וכ� יעלה . ולגמול טוב להולכי� בתמי�, ולהעניש העוברי�, המדינה ללכת בדרכי� הנכוחי�
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ולרוח משפט ליושב " )ו, כח ישעיה(כדר" , לעשות משפט בי� איש ובי� רעהו, בו רוח חקור די�
, ו� די� אמת לאמתוכי ביותר צרי" דעת רחבה ובינה גדולה לחקור הדי� ולד ".על המשפט

עוד צרי" להבי� בי� אמת לשקר ולחקור , שמלבד שצרי" להיות חכ� ויודע דיני התורה
שעל זה בקש , "הוו מתוני� בדי�"בבבא  )א, אבות(וכדפירשתי , תחבולות בני אד� ועלילותיה�

והנה העוסק בתורה . 'וגו "ונתת לעבד" לב שומע לשפוט את עמ"" )ט, א ג"למ(ה "שלמה ע
עוד יזכה , וזוכה לכל המעלות השנויי� בתחלה, מה מלבד שהוא מלובש בענוה ויראהלש

שת� צריכי� גובה לב וששל"] חקור די�, ממשלה, מלכות["לשלש מעלות הנפלאות האלו 
' ויתבונ� בדרכי ה, וירגיל ללכת בדרכיו', י התורה ילמד דרכי ה"כי ע .בגדולה וש� ותהלה

ודרכי דר" , י תורה יזכה לדעת צדק משפט ומישרי�"ע. ח מלכותתבא בו רו י כ�"וע, וידבק בו
. בו רוח ממשלה למשול בשאר בני אד� ולהנהיג� בדר" נכונהלתבא ב י כ�"וע, אר� ומדיניות

, לחקור עניני בני אד� ודרכי מחשבותיה� ונטיותיה�, י התורה יזכה לרוח בינה ולשכל טוב"ע
  .י� איש ובי� רעהו ולדו� די� אמת לאמתולשפוט ב, תבא בו רוח חקור די� י כ�"וע

לי עצה ותושיה אני בינה לי " )יד, משלי ח(אחר שאמרה , וכ� התהללה החכמה בספר משלי
בי שרי� ישורו ונדיבי� כל . בי מלכי� ימלוכו ורוזני� יחוקקו צדק" )טז(טו, ח(אמרה , "גבורה

ויהיה ב� רוח ' כי ילמדו ממני דרכי ה, כלומר על ידי אור התורה ימלוכו המלכי� ".צדקשופטי 
כי ילמדו ממני צדק משפט , וה� המושלי� ימשלו בצדק, ובי יחוקקו רוזני� צדק. מלכות

שרי� ונדיבי� וכל שופטי אר� השופטי� במדינה ובי� , ובי ישורו כל מיני שררות, ומישרי�
פ שאי� "ואע. שכל בינה ויבינו כל די� וכל משפט' ורה ית� לה� הכי העוסקי� בת .איש לרעהו

וכשיש ספוק ביד� יעשו  .מ יש בה� מלכות וממשלה וחקור די�"מ, כל החכמי� שרי� במדינה
  .מעשי� לא יעשו זולת� שלא הגיעו למעלות הללו

 "ותבשומל"וגבי מלכות וממשלה וחקור די� לא תני , "ומלבשתו"והא דתני גבי יראה וענוה 
שבכל עת צרי" האד� , לפי שהיראה צריכה להיות בכל רגע מושלת בלב. "ונותנת לו"אלא 

, ורמזנו עליו בפרק חמישי, ויש בזה עניני� נפלאי� .וליראה אותו ולכבדו' להלל ולשבח לה
שיחיה האד� א�  י אפשרשכמו שא .שהיראה נמשלת בכתבי הקדש לחוש הריח והנשימה

 .ותבעט בו' כ� לא תחיה הנפש א� תחדל מעט מלירוא את ה, שו�יחדל רגעי� מעטי� מלנ
ואי� כא� המקו� לדבר עליו  ".'והריחו ביראת ה" )ג, ישעיה יא(ועל זה נאמר אצל מל" המשיח 

היא נוהגת בכל עת ובכל רגע נגד כל , וכ� הענוה שהיא מדת הטוב וכדפירשתי לעיל. ברחבה
, שיהיה האד� מלובש בשתי המדות הללו בכל עתשצרי" , "ומלבשתו"תני  ו� הכיומש, אד�

כי על  .שאי� האד� חייב בה� לעשות� תמיד, מה שאי� כ� מדת מלכות וממשלה וחקור די�
, "ונותנת לו"תני סת� , או ממשלה או חקור די�, המעט יקרה עני� שצרי" לו רוח מלכות

ישתמש בה� לעת , �י התורה יש בקרבו התעוררות רוח מלכות וממשלה וחקור די"כלומר שע
 .כ" נראה לי. כמו שעושי� המלכי� והמושלי� והשופטי�, הצור"

  הבנת סודות התורה

פ שהמלובש ביראה "שאע, זהו עני� נוס� על המעלות שזכר תחלה. "ומגלין לו רזי תורה"
שיהיה מלובש בשתי הסגולות  י אפשרכי לולא כ� א, וענוה כבר זכה לדביקות האור העליו�

הוא איש חכ� לב ויש בו רוח אלהי� בחכמה , "צדיק חסיד ישר ונאמ�"וכל המתואר  .הללו
יוכל להיות שזכה להתלבש ברוח טובה לחשוב כל עת מחשבות טהורות בטבע לבו , ובדעת

 ".מחשבות צדיקי� משפט" )ה, משלי יב(וכדר" , בענייני� שדעתו של אד� ובינתו משגת אות�
ובבינת� הגדולה יבינו תמיד ביראת , כל מחשבותיה� משפטכי לפי שמדת הצדק מושל בלב� 

ואול� למעלה מכל זה יש בתורה דברי� סתומי�  .וגדולתו כפי כח טבע בינת האד�' ה
שהרי דוד מל" ישראל שנאמר עליו , אפילו הנבו� הגדול �וחתומי� וסודות נפלאי� לא יבינו

ל המעלות ששנויי� במשנתנו שזוכה ופשיטא שזכה לכ, "עמו' ונבו� דבר וה" )יח, א טז"מוש(
ובכל זאת , וכדפירשתי בריש משנתנו, ומי כמוהו עוסק בתורה, אליה� העוסק בתורה לשמה

ה נפלאות "ב 'הרי שבקש שיגלה לו ה ".גל עיני ואביטה נפלאות מתורת"" )יח, תהלי� קיט(בקש 
, "גלה"ושרש , "חפת"ושרש , "פקח"הבדלנו בי� שרש  "יסודות הלשו�"ובספרי  .ורזי תורה



ן   ו נ ב ל ן  י  551  י

י תוספות אור השכל "הוא ע "עי�"אצל  "גל"והוכחנו שכל מקו� שנזכר  ".עי�"הסמוכי� אל 
והנה המלובש ביראה וענוה . ואז יביט נפלאות מתורתו, "גל עיני"ועל זה אמר , ורוח הקדש

שכ� כתוב בספרי הקדש שהישרי� והיראי� זוכי�  ".מגלי� לו רזי תורה"לבסו� זוכה ג� לזה ש
' כי תועבת ה" )לב, משלי ג(ונאמר , "ליראיו ובריתו להודיע�' סוד ה" )יד, תהלי� כה(שנאמר , לזה

לא כמו , ויפה פירש ".מ� השמי�, ומגלי� לו רזי תורה"ל פירש "י ז"ורש ".נלוז ואת ישרי� סודו
אז מגלי� לו רבותיו רזי , מעלות השנויי� תחלהשא� זכה ל, ל"שפירשו קצת מ� המפרשי� ז

מיהו אינו דומה . מיירי שזוכה מ� השמי� תי�לא מתניודכ .שאי� זה מעני� משנתנו, תורה
כי אור , י התורה"לה זוכה אליה� עישכל השנויות בתח, המעלות ששנה בתחלה למעלה זו

, חסד והיושר והאמונהוכ� תעיר מדת הצדק וה, התורה עצמה תעיר מדת היראה והענוה בלב
וא� , כי כל אלו המדות נטועות בנפש האד�, ותעיר בו מדת המלכות והממשלה ורוח משפט

 .וכדפירשתי  לעיל, ה� בה בהסתר ובהעל� הנה אור התורה ותלמודה תוציא� ותמשיל� בלב
י� שא, ודרכיו ונפלאותיו' שה� ענייני� נשגבי� ונפלאי� בסוד ה, מה שאי� כ� לדעת רזי תורה

משו� הכי בכולהו תלי  .זולתי ברוח אלהי� מ� השמי�, דר" לנפש אד� ולבינתה לדעת�
' ומקרבתו וכו' ומכשרתו להיות וכו, ומלבשתו ענוה ויראה"ולהכי תני , תורה] לימוד[לתא בימ

, ]לשו� יחיד ולשו� נקבה" [ומגלה לו"לבר גבי רזי תורה לא תני ', וכו "ונותנת לו' ומרחקתו וכו
כלומר בצדקתו ובזכות , "ומגלי� לו"תני  ו� הכיומש .עסק התורה לבד לא יועיל לזהלפי ש

אמר . [וכדפירשתי, תורתו יצוה אלהי� חסדו להאיר עיני נשמתו ויגלו לו מ� השמי� רזי תורה
, ונשמות ממתיבתא דרקיע, י אליהו והמלאכי�"שמא כוונת הרב המחבר לגילוי ע: המגיה

 "].יקוני זהרת"כמפורש בתחילת הקדמת 

כ" הוא הנוסח : אמר המגיה[ ".שמתגבר והולך וכנהרשאינו פוסק ונעשה כמעיין "
תנא "פ "וילנא ע' אבל במהד. בה� השתמש הרב המחבר, במחזור ויטרי ובסידורי� עתיקי�

 "מעי�" .יש הבדל בי� מעי� לנהר. "]כמעי� המתגבר וכנהר שאינו פוסק" )יז"פ(" דבי אליהו זוטא
נבקעו כל מעיינות " )יא, בראשית ז(כדר" , נקרא נזילת המי� מבט� האר� או מצורי� וסלעי�

ויש מעי� ששופ"  .נות מתהו� רבהיויצאו מעי, שנבקעו בקעי� רבי� באר�, "תהו� רבה
ויש מעיינות שאינ�  ".כמו אכזב מי� לא נאמנו" )יח, ירמיה טו(כדר" , לעתי� ופוסק אחר כ�

 )י, תהלי� קד(כדר" , המעיינות הולכי� עד שמשתפכי� בנחלי� ובנהרותו, פוסקי� לעול�
וכל עוד , נקרא קבו� מי� רבי� ממעיינות וממי גשמי� "נהר"ו ".�המשלח מעייני� בנחלי"

לפי שתמיד נאספי� אליו מעיינות העוברי� לרחבו , שהול" ומתפשט מתגבר ומתרחב יותר
כמו נהר , רצות וממלכות רבות עד שבא אל הי�והול" ועובר לפעמיי� בי� א, ומשתפכי� בו

, כי לפי שמגלי� לו רזי תורה, ולכ� המשיל אליה� העוסק בתורה לשמה. פרת נהר חדקל וכיוצא
בלבו דומה למעי� הנובע מבט� האר� ומתו"  י�הנה כשיגלה לחבריו אלה הסודות העצור

כ� הסודות האלו לא נודעו ו .והיו מתחלה סגורי� ונעלמי�, שמימיו חדשי� כל רגע, הסלעי�
מלמד שהיה דוד דורש דברי� שלא "ל על דוד "וכמו שאמרו ז, ועתה נובעי� מלבו, לשו� אד�

ה אמרו מהיכ� "ועל אברה� אבינו ע ].א, שמות לה, "מדרש הגדול"עיי� " [שמעת� אז� מעול�
מדרש ; יא, ויגש, עיי� תנחומא[ ,נעשו שתי כליותיו כשתי מעיינות נובעות חכמה, למד תורה

ולפי שמגלי� . פלא גלו לו רזי תורה מ� השמי� ל דר"המשילו� למעיינות לפי שע ]'א, תהלי�
כ לרוח "ולפי שזכה ג .לו הרבה יוכל להוציא תמיד חדשות מלבו ודומה למעי� שאינו פוסק

ואז דומה , וממשל משלי� וחוקר ודורש וחורז עני� לעני�, הוא מדמה דבר לדבר, בינה ודעת
וכ� הוא כל הסודות  .י המעיינות הבאות אליו וממי גשמי�"מתגבר ע ,ר שכל עוד שהול"לנה

ודורש בה� ענייני� נפלאי� ברוב שכלו  ,שמגלי� לו הנובעות מלבו מתקצבי� יחד לנהר בינתו
יפוצו מעיינותי" חוצה ברחובות פלגי " )טז, משלי ה(וכ� אמר שלמה  .ובינתו ומתגבר והול"

י שכל" "עד שיהיו ברחובות פלגי מי� ע, יע במקהלות מה שיפוצו מעיינותי"כלומר הוד ".מי�
 ".מעיי� המתגבר"אלעזר ב� ער" ' על ר )ב, אבות(וזהו ששנה למעלה . שתשכיל ותתבונ� בה�

 .ל�וא ב� ער" מכריע את כ"ר ,יוחנ� ב� זכאי שא� יהיו כל חכמי ישראל בכ� מאזני�' ואמר ר
 .בהיות הלב נובע מעצמו נפלאות חדשות, מנהלפי שאי� מדה יקרה למעלה מ
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  ענינה, צניעות המחשבה

בתר דתני הסגולות העליונות שזוכה לה� . "והוה צנוע וארך רוח ומוחל על עלבונו"
הודיע  ;ומכבדי� אותה בעיני בעליה, בודכל� ממלאי� את הנפש ושכ, העוסק בתורה לשמה

ואל תאמר  .והעני� יקר מאד. כ למדת הצניעות ומדת אר" רוח ומדת מחילת עלבו�"שזוכה ג
וחושב בכל עת בגדולות  ,אחרי שזכה לכל הכבוד השנוי במשנתנו לבו גס בדברי� העליוני�

והצניעות נופל על בושה פנימית שהנפש , אלא הוה צנוע .אי� הדבר כ�, ה"ב 'ונפלאות וסוד ה
ועושה הכל , כי הצנוע מתבייש, חשוב ומעשות דבר בפומבי ובגסות לב]ל[מכמסתתרת 

מפני מה נקרא הספר כ" , "ספרא דצניעותא"תחילת , א"ע פירוש הגר"ע: אמר המגיה. [בצנעה
אי� מוסרי� אלא למי שהוא . "א"ש בקידושי� ע"אי� מגלי� זאת החכמה אלא לצנועי� כמ: "ל"וז

  .ני� האלהיי�וכ� ראוי לעשות בעניי "].צנוע

ה "ארי המקו� בוולכ� היא מת, וכבר פירשתי לעיל שמדת הענוה אינה אלא במקו� גדולה
כלומר [ ולא תתכ� להיות מדת קט� הער" נגד הגדול ממנו .ארי הנשיאי� בבני אד�וומת

שראויה להיות מדת , פ"יהנה הצניעות לה "].עניו"שהוא כביכול , לשבח לאד� פחות הער"
שאפילו המופלא שבחכמי� ראוי , ולכ� נוהגת בענייני� האלהיי�, שגדול ממנוהקט� נגד מי 

מי לנו גדול מאדונינו  .חקור בגסות לב בענייני� הנשגבי� הללו]ל[שתסתתר בינתו מדרוש ומ
בלבו  הורא, וכשנגלה עליו האלהי� במראה הסנה, ה שאי� כמוהו בגדולה וברוממות"משה ע

ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל " )ו, שמות ג(נאמר , בואותל הנככדר" ' מראה דמות כבוד ה
על פני  "פניו"ומלת  .וזהו הצניעות שהתבייש בעצמו להסתכל בגדולות האלה ".האלהי�

והנה הסתיר מחשבות . "כל מי שיש בו שלשה דברי� הללו"במשנת  )ה, אבות(הנפש כדפירשתי 
והיה זה לו , כי ירא מהביט אל האלהי�, ולא שלח� חפשי להסתכל ולהביט, שכלו ובינתו

ומי . "'יביט' ותמונת ה'זכה  'ויסתר משה'בזכות " )ש"עיי. ברכות ז(ל "ש רז"וכמ, לכבוד ותפארת
כי בגסות לבו ישלח , פ שהוא מופלא שבחכמי� הוא קרוב להסתכ�"שאינו צנוע אע

וכעני�  ששנינו  .ואפשר שיתבונ� יותר ממה שהורשה ויגיע לכלל השחת, חשבותיו חפשי�מ
נו אוכמו שמצ. 'וכו "וכל שלא חס על כבוד קונו' כל המסתכל בארבעה דברי� וכו" ):חגיגה יא(

בעבור שלא השתמש במדת הצניעות , שמרוב כבוד נפשו בא לכלל השחת )יח, ב כו"דהי(בעוזיהו 
ועל כ� כתוב . ונענש על זה, להקטיר קטרת' פל בטעות גדול ליכנס בהיכל הונ, ודרש וחקר

 .'וגו "להקטיר' ויבא אל היכל ה, אלהיו' וכחזקתו גבה לבו עד להשחית וימעל בה" )טז, ב כו"ידה(
ויפה , לא עשה רס� למחשבותיו וטעה טעות גדולה, כי לפי שזכה לכבוד השנוי במשנתנו

שאמר נאה למל" לשרת ' א� נופל לשו� מעילה כי בשגגה עשה וכוכ', וימעל בה"ל "י ז"פירש
  .וכ� כל כיוצא בזה .ל"כע "למל" הכבוד

דורש ממ" כי א� עשות משפט ואהבת ' הגיד ל" אד� מה טוב ומה ה" )ח, מיכה ו(ועל זה כתוב 
בענייני� האלהיי� נופל על תהלוכות  "הליכה"וברור שלשו� . "חסד והצנע לכת ע� אלהי"

התהל" לפני " )א, יז בראשית( "ויתהל" חנו" את האלהי�" )כד, בראשית ה(כדר" , בות הלבמחש
כי דרכי החסד ה�  "מילת חסדי�ועל ג"בבבא  )א, אבות(וכבר אמרנו . ורבי� כאלה "והיה תמי�
ומי שזכה לה� הוא האיש המעולה , וכ� עשיית המשפטי� ה� לחכמי� גדולי�, לחכמי לב

מעכשיו "ר אתה וושמא סב ".כי א� עשות משפט ואהבת חסד"ועליה� אמר  .השנוי במשנתנו
שבכל זאת חייב , "והצנע לכת ע� אלהי""לכ� סמ"  ".כל אשר בכחי לחשוב ולהתבונ� ראוי לי

נו אולא מצ .אלא להתבושש ולתת רס� על פני נפש", אתה להמנע מהסתכל בגסות לב
. 'וכו "החוש" עצמו מ� הדי�" )ד, אבות(תנ� משו� ד, ה"ב 'אלא אצל ה, "משפט"אצל  "אהבה"

בטוח הוא שיעמוד טעמו בו ולא ישחית  ,ומי שהול" בהצנע ואינו שולח מחשבותיו חפשי�
בכתבי  "זדו�"נקרא  ,ודע כי הנשע� על דעתו וחולק על חבריו ועל הגדולי� ממנו. הוד חכמתו

והאיש אשר " )יב, דברי� יז(� ולכ� נכתב אצל זק� ממרא החולק ברו� לבבו על הסנהדרי .הקדש
כמו  "מצה"ומלת  ".רק בזדו� ית� מצה" )י, משלי יג(ועל כ� נאמר , "יעשה בזדו� לבלתי שמוע

ויפה בארנוהו בבית ', וה� החולקי� ג� על הנבואה ודבר ה ".'בהצות� על ה" )ט, במדבר כו(
, פירוש מי שעומד תמיד על דעתו ורק עושה בזדו�, "רק בזדו�"וזהו  ".ג� נעול" פרהשלישי מס
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 �והנה התועבות  .כי העושה בזדו� יגיע לכלל עונות חמורות ותועבות גדולות, "ית� מצה"לסו
וכסילי� מרי� " )לה, ג משלי(, "נגע וקלו� ימצא" )לג, משלי ו(כמו , "קלו�"נקראות בספרי הקדש 

ואת צנועי� , בא זדו� ויבוא קלו�" )ב, יא משלי(לכ� אמר שלמה . ובארנו� במקומותיה� "קלו�
 .כבוא איש זדו� הנשע� על דעתו ועל בינתו לסו� יבוא קלו� :אמר !ראה מתק המליצה ".חכמה

 "זדו�"פ" מ� יוה .וכמו שרמזו למעלה, ה"כי יפול בטעיות גדולות ויחלוק ג� על דברי המקו� ב
מתבייש בעצמו , כי רוח טובה מלבשתו פ שיודע בעצמו"וכמו שבארנו שאע ".צניעות"היא ה

משלי (וע� אנשי� כאלה  .והסתכלותו היא בהצנע ,לחשוב בגדולות ובנפלאות כי ירא מהביט

  .ולא תסרח חכמת� לעד, "תנוח חכמה" )לג, יד

 י כ�"ומובטח הוא ע', כלומר שיזכה להיות צנוע בכל מהלכיו ע� ה, "והוה צנוע"והיינו דתני 
, וכ� הוא צנוע בדבריו ובמעשיו נגד בני אד�. כמתו ולא יקלקל לעול�שיתקיי� בצדקו ובח

כי מלבד שהוא עניו וחושש לטובת הפחות  .וזהו מעלה נפרדת מ� הענוה שזכר למעלה
ולא ידרוש , יעשה הכל בהצנע לכבוד האלהי�, טיב עמו ללמדו ולהצליחוישבהמו� וחפ� לה

אבל יתבייש בלבו ויצניע דבריו וידבר , רחבי�הענייני� האלהיי� לכל ובפומבי ובדברי� 
כמו בקור חולי� והכנסת , ואפילו דברי� הצריכי� להיות בפומבי .בראשי פרקי� ובמוסר גדול

ל דברי� ק לאה" ):סוכה מט(ל "וכמו שאמרו ז, כ באופ� מהצניעות כפי האפשר"אורחי� יעשה ג
והצנע 'אמרה תורה  ]עשות בפרהסיאשדרכ� ל[ )שאי� דרכ� לעשות� בצנעה(מה דברי� ו .וחומר

ולא ראיתי מי שפירש  ].ל"עכ!" [דברי� שדרכ� לעשות� בצנעא על אחת כמה וכמה ',לכת
, ה שהבי� עני� זה בכתוב"זולתי יונת� ב� עוזיאל ע, והצנע לכת ע� אלהי" על דר" שפירשנוהו

 .והמבי� יבי�, ""הוהוי צניע להלכא בדחלתא דאל"ולכ� תרג� 

  תינות בחשיבת מחשבותיומ, אר� רוח

דברנו  )ד, אבות(" מאד מאד הוי שפל רוח"ובבבא , היא המדה השניה שינחול. "וארך רוח"
ואמרנו טע� למה מתוארת צורת האד� בתאר , "אר" רוח"ומליצת  "רוח"מעט על מלת 

המתלבשת , לפי שהונח על כח ההרחבה הנטועה בה .להוושהתאר הזה כולל הצורה כ, "רוח"
לפי , תאר יקר מאד "אר" רוח"ולכ�  .ה ומדה להרחיבה לחשוב מחשבות בעניינהבכל מד

ויש בכחו להארי" ברוחו , והוא כשיתלבש רוח החכ� במדה מ� המדות .שהנחתו על ההארכה
לחשוב מחשבות רבות בשכל ובבינה טר� יסכי� לבו לפעול ולעשות מעשה כפי המדה 

והוא האיש שרוחו , "קצר רוח"פ" ממנו הוא תאר יוה .וזהו מתת אלהי�, שהתלבש בו רוחו
אלא לבו נצוד כרגע במעלת רוחו , ומיד שיעלה באחת המדות לא יוכל להארי" בה, קצרה

לא היה  "אר" רוח"ולולא כי החכ� בעל . ומ� המבואר ש� תבי� העני�. וגוזר על המעשה
ול דעתו ממראה מרוב בלב, והיה תמיד בסכנה לסור מדר" האמת, אפשר שיעמוד בחכמתו

ה אוהב חכמי� "ב 'ויאמי� כי ה', כי החכ� כובש יצרו והול" בדרכי ה .עיניו ומפחד לבו
 ,צדיק ורע לו"משפט מעוקל בעול�  �רואי] כאשר[ועיניו  .ושונא רשעי� ונלוזי�, וצדיקי�

אי� ספק שיתבלבל  ,כ יסורי� וצרות רבות ורעות"יותר מזה כשיבואו עליו ג, "רשע וטוב לו
יש רשעי� שמגיע אליה� ו" )יד, ח(כמו שאמר קהלת , ועני� זה נוהג בעול� הרבה .דעתוב

ה וכל הנביאי� אחריו תמהו על קלקול הסדור הזה "עד שמשה רבינו ע', וגו "כמעשה הצדיקי�
שבקש , "הודיעני נא את דרכ"" )יג, שמות לג(בפירוש פסוק  ).ברכות ז(ל "כמו שאז, הנראה לעינינו

כי ' צדיק אתה ה" )א, יב(ר מירמיה א ].ל הגמרא"עכ[ צדיק ורע לו ורשע וטוב לו לדעת מדוע
למה " )ג, א(חבקוק אמר  .'וגו "?מדוע דר" רשעי� צלחה .א" משפטי� אדבר אות" .אריב אלי"

 ]כל אלו. [לו בעבור העני� הזהואיוב שנכתב כ פרוביותר בס ".בבלע רשע צדיק ממנו' וגו
כאיוב פצעי�  "איש ת� וישר ירא אלהי� וסר מרע" )א, איוב א(להודיענו שבאי� לפעמי� על 

ה פני� בפני� "ב 'עד שהוכיחו ה, ושאיוב התמרמר וקרא תגר, ומכות שנראי� חנ� ובלי משפט
ובעצמות� , והודיעו שראוי לו להכל� על דברו באלהי� ובמשפטיו שה� תעלומות מבני אד�

על דבריו ועל מחשבותיו האנושיות  )ו, איוב מב(ח� יואז הודה איוב ונ. �ה� צדיקי� וישרי
 . הקצרות המהבילות
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  ומתינות המחשבות בעני� זה, צדיק ורע לו

, קהלת ז( וח הקדששעל זה אמר שלמה בר, "והכל מתוק� לסעודה"בבבא  )ג, אבות(וכבר פרישית 

והיא טענת הכסילי� האומרי� שאי אפשר  ".כי העושק יהולל חכ� ויאבד את לב מתנה" )ז
ועיניו , שיכבוש האד� את יצרו וינהג בחכמה בעבור האמינו כי טוב לצדיק ואוי לרשעי�

כי מלת עושק הונח בכתבי , "עושק"וזהו שקראו  ".צדיק ורע לו רשע וטוב לו"פ" ירואות הה
לא " )יד, דברי� כד(, "מיתואו עשק את ע" )כא, ויקרא ה(כדר" , הקדש על הכובש תחתיו שכר שכיר

, ודומה לו א� יבואו על הצדיק בשכר צדקתו צרות ויסורי� .'וגו "תעשוק שכיר עני ואביו�
כי "וזהו שטוע� הכסיל  .והצדיק הרואה זה יתבלבל בדעתו, כאילו יש עושק במרו�ו "נראה ח

ולבו מלא  ,ואפילו כשכבר זכה לעזר אלהי� בחכמתו ".חכ�"וישבש דעת ה "העושק יהולל
ויאבד רוחו הטובה ברוב צערו והשתבשות , שק שעיניו רואותוכ יהוללהו הע"ג, דעת ותבונה

ד את החכ� כפי דואול� הכסיל הוא קצר רוח ומו. "ויאבד את לב מתנה"וזהו שאומר , דעתו
 .ואמת הדבר שא� החכ� בעל קצר רוח ודאי שהעושק הנדמה לו ישבשהו ויהוללהו .מדתו

ובעודו רואה הצער לעיניו ורוחו מתלבש בכעס , דותיו להיות אר" רוחאלא שהחכ� ממ
אלא הוא מארי" ברוחו  .ו כפי האמת עושק במרומי�"ואינו גוזר שיש ח, אי� לבו נצוד, וברוגז

נשגבי� ' ושדרכי ה, שאי� בכח האד� להבי� זה, בשכל ובבינה וחושב מחשבות המנחמי� לבבו
ושמה שנראה לעינינו רעה  .ה צדיק וישר הוא"ב 'כי הקול דעתו יודע יובש, מבינת האד�

וששני  .ומה שנראה לנו טוב אפשר שאחריתה דרכי מות, אפשר שהיא טובה לבעליה
וכ� כל , ודע מה בי� צדיק לרשעוואז י, ב"ויש די� על כל המעשה לעוה, העולמי� קשורי� יחד

� כל הנביאי� שתמהו על זה ולכ. היוצא בזה שכפי גודל חכמתו ותבונתו כ� גודל אר" רוחו
ושכל דרכיו , ל הודיעו בראשית דבריה� שבכל זאת יודעי� בבירור שאי� עושק במרו�"כנ

כלומר טר�  ".כי אריב אלי"' צדיק אתה ה" )א, יב(וזהו שאמר ירמיה  .יתבר" צדיקי� וישרי�
רשעי� מדוע דר" "אלא שאיני מבי� , אודה ל" כי נפשי יודעת כי צדיק וישר אתה ,אדבר
א" טוב לישראל אלהי� לברי " )א, תהלי� עג(וכ� אס� כשרצה לדבר על עני� זה החל  ".?צלחה

אלא שכפי שכלי , כלומר ידעתי אלהי ידעתי כי אתה טוב לישראל לצדיקי� ולישרי לב ".לבב
ואני כמעט נטיו רגלי " )ב, עג(כמו שאמר , האנושי הקצר כמעט נטיתי בעבור זה מדר" היושר

ואמר  .כלומר אני שאני אד� קצר הבינה כמעט הייתי נוטה מדר" האמת, "פכה אשוריכאי� ש
בעמל  .'כי אי� חרצובות למות� וגו, כי קנאתי בהוללי� שלו� רשעי� אראה" )ד(ג, עג(הטע� 

 )ז(ו, עג(ש "כמ, ועל צדיקיו' ה והודיע שברוב הצלחת� התגאו לדבר סרה על .'וגו "אנוש אינמו
והודיע שמתפארי� ודוברי� סרה על ההנהגה  .'וגו "יצא מחלב עינימו .'ה וגולכ� ענקתמו גאו"

נזכר בפירוש שה� דוברי� . "ימיקו וידברו ברע עושק ממרו� ידברו" )ח, עג(שכ� אמר , העליונה
ה משל� טוב "כלומר אי� הקב, "עושק ממרו�"עד שאומרי� , ברע ודורשי� הכל לגנאי

ועל זה תמה אס� ואמר . 'וגו "?ואמרו איכה ידע אל" )יא, עג(, לטובי� ואינו נפרע מ� הרשעי�
 .א" ריק זכיתי לבבי וארח� בנקיו� כפי .הנה אלה רשעי� ושלוי עול� השגו חיל" )יד(יב, עג(

בראות  )א, פ איוב לז"מליצה ע(ו ואי" לא יתר לבי ממקומ ".ואהי נגוע כל היו� ותוכחתי לבקרי�
וקרה לו מה שקרה לכלל  .'וד על סוד הדבר להבי� דר" הוהודיע עוד שהתבונ� לעמ ?כל זה

 )יז, קהלת ח( ח הקדשוכמו שאמר שלמה על זה ברו, הנביאי� והחכמי� שלא יכלו לעמוד על זה
ואחשבה לדעת " )טז, תהלי� עג(וכ� אמר אס�  ".לא יוכל למצוא ,וג� א� יאמר החכ� לדעת"

כי הארי" רוחו במחשבת , מונתו וצדקתווע� כל זה הודיע שעמד בא ".עמל הוא בעיני ,זאת
ועל זה  .וכמו שאמרנו למעלה, ח� לבבו במחשבותיוישכל ובינה וראה שה� דרכי� נעלמי� ונ

א" בחלקות תשית למו הפלת�  .עד אבא אל מקדשי אל אבינה לאחרית�" )כ( יז, עג(אמר 
ומר הארכתי כל .'וגו "כחלו� מהקי� .אי" היו לשמה כרגע ספו תמו מ� בלהות .למשואות

ז "אז בינותי שכל טובת� בעוה .ברוחי למאד עד שבאתי להתבונ� באחרית הרשעי� ובסופ�
א "ז ד� נה ע"ל בע"פ דברי חז"והוא ע. יח, פ תהלי� עג"ע: הערת המגיה" [חלקלקות"אינ� רק 

וכעני� נבואות , ושאחרית� רע ומר, ]י"ש רש"עיי, "שהחליק� בדברי� כדי לטורד� מ� העול�"
וכמו , המדומה הזה "עושק"ולא השתבש ב' לא סר מדר" ה י כ�"וע. )כא(יט, ג( כי האחרונהמלא
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ה מושיע ישרי לב "ב 'כלומר ה .'וגו "בעצת" תנחני' וגו .ואני תמיד עמ"" )כד(כג, עג(שאמר 
  .ועל ידי כ� כאילו אוחז בימינ� לבל יפלו ויסורו מדר" הטובה, הדבקי� בו ונות� לה� אר" רוח

העושק יהולל כי " )ז, קהלת ז(והדברי� האלה בעצמ� היה מענה קהלת על טענת הכסיל האומר 
 ,וענה לפי שאתה כסיל וקצר רוח ואינ" מתבונ� בסו� הדברי� אתה אומר כ�', וגו "חכ�

אל מקדשי אל ותבי�  )יז, תהלי� עג(ודע שטועה אתה וא� תבוא  .שהעושק המדומה יהולל חכ�
טוב  ,טוב אחרית דבר מראשיתו" )ח, קהלת ז(וזהו שאמר  .'ישרי� דרכי ה אחרית� אז תראה כי

כאומר אילו תביט לאחרית דבר היה , הב� מאד נוע� דברי הכתוב הזה. "אר" רוח מגבה רוח
והעדר ההתבוננות בא ל" מקוצר רוח" לפי שאתה גבה רוח  .הביט לראשיתו]ל[טוב יותר מ

ודע כי טוב אר" רוח שהיא מדת החכמי�  .אר" רוחלא זכית למדת  ,ועובר על כל העבירות
ולפי שהחכמי� בעלי אר" הרוח לא יתבלבלו ולא יכעסו בראות� ענייני� בעול� . מגבה רוח

ולכ�  .ורק הכסילי� קצרי רוח יכעסו כל עת על זה, קול דעת� כפי מראה עינ�יההפוכי� מש
לא בחיק חכמי� שה� , "י� ינוחאל תבהל ברוח" לכעוס כי כעס בחיק כסיל" )ט, קהלת ז(סמ" 

אפשר , ומדברינו תלמד שאפילו החכ� שבחכמי� שזכה לסגולות הרבה. בעלי אר" רוח
לולא שהוא מעוטר במדת אר" , שכמעט יטו רגליו מדר" הישר ויתבלבלו דעותיו ממראה עיניו

צל להנ ]כדי[, הענוה והיראה והחכמה וסודות התורה שהוא יודע] מדות[ולא יועילו  .רוח
' בעבור שאי אפשר לשו� אד� ואפילו א� הוא נביא לעמוד בסוד ה, מהשתבשות בעני� זה

מאיר כל הסגולות שזוכה בה� ' ולכ� אחר ששנה ר .לדעת אופני ההנהגה העליונה בשלימות
ויזכה , קבע באחרונה שג� יזכה להיות צנוע מטע� שבארנו למעלה, העוסק בתורה לשמה

 .שבארנו עתה מטע� "אר" רוח"להיות בעל 

אר" "אחר שאמר שיזכה להיות בעל , זוהי המדה השלישית שינחול. "ומוחל על עלבונו"
, כמו שבארנו שלא יתבלבל בסדרי ההנהגה העליונה ,'נגד ה .ונגד האד�' וזה כולל נגד ה, "רוח

ואפילו יקרה לעצמו כמעשה הרשעי� לא יט נפשו מני , "רשע וטוב לו ,צדיק ורע לו"בראותו 
לא ימהר להתקצ� , שא� יהיה נרד� או ירעו עמו אנשי� פושעי� וחטאי�, וכ� נגד האד�. דר"

ושמא תאמר שמכל מקו� לבו דוי  .אלא יארי" ברוחו, ולהנק� ולבלבל חכמתו בכעסו וקצפו
וג� זה גור� רעה  .וסופר בלבו כל הרעות שסבבו לו זולתו, ונעצב בזכרו תמיד רוע מזלו, עליו

, תעדר ממנה השמחה שהיא עיקרית לחכמה ולתורה ולרוח הקודש י כ�"שע, לנפש החכמה
אלא מתו" שמחה של ' אי� השכינה שורה לא מתו" עצבות וכו" ):שבת ל(ל "וכמו שאמרו ז

ויקטנו בעיניו כל מעשה ', לכ� הודיע שהעוסק בתורה לשמה לבו מתגדל בדרכי ה ".מצוה
ומוחל לכל רע , רוב גדולתו אינו מקפידומ .ולא יחשבו לו למאומה, העול� שתחת השמש

והמלבי� פני חברו "בבבא  )ג, אבות(וכדפירשתי , וכבר ידעת שהבזיו� דבק בנפש. שקרהו
שה� עלובי� מ� הכסילי� ומ� , ועל הרוב נלכדי� בזאת החכמי� והישרי� בלבות�, "ברבי�

עצמותי חרפוני צוררי ברצח ב" )יא, תהלי� מב(וכעני� , �ההמו� הרב הדוברי� תועה על הצדיקי
 תהלי�(כדר" , תהלי� פרופעמי� רבות צעק דוד על זה בס, "?איה אלהי"באמר� אלי כל היו� 

וממדת� , אלא שברוב גדולת� לא יתנו לב להבלי הכסילי� .'וגו "ישיחו בי יושבי שער" )יג, סט
במדה והב� עוד דלא תני . ובתורתו' לפי שנפש� דבקה בה, למחול על עלבונ� מכל וכל

הול" "ולא תני  "צנוע ואר" רוח] "בשאר[ )באינ"(כמו ששנה , "ומוחל על עלבו�"השלישית 
היה כולל כל עלבו� אפילו הדוברי� , סת� "ומוחל על עלבו�"דאי תני . "בצנעה ומארי" רוחו

' אלא ילבש מלכות ויתקוטט במנאצי ה .אסור למחול וזה, ועל תורתו בגאוה ובוז' עתק על ה
אשנא ובתקוממי" ' הלא משנאי" ה" )כב(כא, קלט תהלי�(וכמו שאמר דוד , לעיל כדפירשתי
ח שאינו נוק� ונוטר "כל ת" ).יומא כג(ל "ועל זה ארז .'וגו "תכלית שנאה שנאתי�. אתקוטט

שאפילו יבזוהו לא ישי� לב  .כלומר עלבו� נפשו, "עלבונו"להכי תני  ".ח"כנחש אינו ת
כעני� , על דבריה�] מתרוממת מעל לדבריה�: הערת המגיה[כי נפשו מתגדלת , לדבריה�
שבוודאי היא תפארת  ".שכל אד� הארי" אפו ותפארתו עבור על פשע" )יא, משלי יט(שכתוב 

וכיו� שזוכה לשלש מדות . )א, פ קהלת י"מליצה ע( ואות שנפשו יקרה מחכמה ומכבוד, לאד�
 .עול�היקרות הללו נכו� לבו ובטוח שיעמוד בצדקתו לעד ל
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בני� גדלתי " )ב, ישעיה א(לשו� הכתוב הוא . "ומגדלתו ומרוממתו על כל המעשים"
דל יג" )א, אסתר ג( .'וגו "את שלמה למעלה' ויגדל ה" )כה, א כט"ידה(כמו  "גדלתי"ועני� . "ורוממתי

. "ומרומ� על כל ברכה ותהלה" )ה, נחמיה ט(כמו  "רוממתי"ועני�  .'וגו "המל" אחשורוש את המ�
שהוא השר וכל , "והכה� הגדול מאחיו" )י, ויקרא כא(כמו , היא המעלה והרבנות "הגדולה"ועני� 

ה "ב 'ועל כ� ה, היא ההפלאה בעצ� מדברי� פחותי הער" "רוממות"ועני� ה. האחרי� תחת ידו
, וכל התהלות שאנו מהללי� אותו בה� פחותי� למאד מערכו, הנשגב עד לאי� חקר מכל יצוריו

משל למל" שיש לו אל� אלפי� דנרי זהב ומקלסי� אותו בשל " ):ברכות לג(ל "אמרו זוכמו ש
�  .אמר שהוא מרומ� על כל ברכה ותהלה ]ולכ�" [כס

ה גדל את ישראל מכל "ב 'כי ה, "בני� גדלתי ורוממתי" )ב, ישעיה א(וזהו שקרא הנביא תגר 
וא� ישמרו תורותיו ומצותיו יהיו , "ואת� תהיו לי ממלכת כהני�" )ו, שמות יט(כדר" , האומות

, �בהופיע עליה� דעת ורוח קדושי, וכ� הרימ� בעצ� מכל העמי�. ה� המושלי� מי� ועד י�
עד שכל סגולות מלכי העמי� לא , ח הקדשוחנ� אות� באור הנבואה ורו, שכ� שכינתו ביניה�

ומגדלתו "תנא  והיינו דתני. פשעו בי] ה�[כ "ואעפ .ישוו לאחד מ� הסגולות שנת� לישראל
וה� , שבזכות התורה שעוסק בה לשמה תגדלהו על כל המעשי�, "ומרוממתו על כל המעשי�

, ב כג"פ שמו"מליצה ע(" צדיק מושל ביראת אלהי�"כי ה .כל הדברי� העשוי� בששת ימי בראשית

ל� ומושל וכי הוא גדול מכ, כי לא יירא ולא יפחד משו� דבר .וממשלתו על כל המעשי�, )ג
  ".וצדיקי� ככפיר יבטח" )א, משלי כח(וכעני� שכתוב , עליה�

השירתהו " )ב"פסוק י' פרשה י(שהעתקנו כתוב בו  "חכמת שלמה"כי בספר , והדבר אמת בעצמו
ומדבר על יעקב . "וידע כי יראת אלהי� תעוז מכל, במלחמה קשה )כט, בראשית לב, עשית אותו שר(

והיא , עד שהשירתהו במלחמה קשה, � עמדו לו בכל ענייניושהחכמה ויראת אלהי, אבינו
שנצח את , שהיא באמת מלחמה קשה מאד, המלחמה שנלח� ע� המלא" כנזכר בתורה

כי יראת אלהי� תעוז "ואז ידע  ".וישר אל מלא" ויוכל" )ה, הושע יב(המלא" כמו שאמר הנביא 
 .מלא" יכול לעשות לו מאומהואי� מזל ושר ו ,גדול על כל] הוא[שהמלובש ביראה , "מכל

ואירע זה ליעקב שיהיה סימ� לבניו שכל זמ� שיעסקו בתורה אי� מזל ושר שולט עליה� כי ה� 
וכ� . "ותגזר אומר ויק� ל" ועל דרכי" נגה אור" )כח, איוב כב(וכעני� , שולטי� על כל המעשי�

הנה הוא ', דבק בהכי בתתו בו רוח בינה ודעת קדושי� וי, תרוממהו התורה על כל המעשי�
 ]חמדות[ )חמדת(ויבוז בלבו לכל  .ל�וכי קדוש וז" ויקר הוא מכ, בעצ� מרומ� על כל המעשי�

, "סלסלה ותרוממ"" )ח, משלי ד(וכאמרו . כי אי� ערו" לה� ע� קדושתו וגדולתו, תבל וגדולותיו
ולכ� אחר ששנה כל  .'וכו ]"יותר מ� הכהונה ומ� המלכות[ גדולה תורה"בבבא ] להל�[ויתבאר 

כלל כל שאר הדברי� שלא הזכיר , הסגולות הפרטיות שזוכה לה� העוסק בתורה לשמה
כי , ברו" שבחר בחכמי� ובמשנת� ".ומגדלתו ומרוממתו על כל המעשי�"במשנתו בבבא 

שנזכרי� בתורה ובנביאי� , החכ� הזה כלל בדברי� קצרי� כל הסגולות העליונות הנפשיות
כי א� , ואל תאמר ארכו הדברי�, שי� לבב" לכל מה שדברנו .בענינ� בפסוקי� עמוקי�

 .תעמיק העיו� תבי� כי קצרנו מאד
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   משנה ב
ן ֵלִוי ַע ּבֶ י ְיהֹוׂשֻ ת קֹול יֹוֵצאת ֵמַהר חֹוֵרב ּוַמְכֶרֶזת , ָאַמר ַרּבִ ָכל יֹום ָויֹום ּבַ ּבְ

ל ּת , ְואֹוֶמֶרת ִרּיֹות ֵמֶעְלּבֹוָנּה ׂשֶ ּתֹוָרה, ֹוָרהאֹוי ָלֶהם ַלּבְ ֵאינֹו עֹוֵסק ּבַ ל ִמי ׂשֶ ּכָ , ׂשֶ
ֱאַמר , ִנְקָרא ָנזּוף ּנֶ ַאף ֲחִזיר, )שם יא(ׂשֶ ה ָיָפה ְוָסַרת ָטַעם, ֶנֶזם ָזָהב ּבְ ָ ְואֹוֵמר . ִאׁשּ

ב ֱאלִהים הוא ָחרּות ַעל , )שמות לב( ב ִמְכּתַ ְכּתָ ה ְוַהּמִ ה ֱאלִהים ֵהּמָ ֹחת ַמֲעׂשֶ ְוַהּלֻ
ֹחת א ֵחרּותַאל , ַהּלֻ ְקָרא ָחרּות ֶאּלָ עֹוֵסק , ּתִ א ִמי ׂשֶ ֵאין ְלָך ֶבן חֹוִרין ֶאּלָ ׂשֶ

ַתְלמּוד ּתֹוָרה ּתֹוָרה . ּבְ עֹוֵסק ּבַ ה, )ָתִדיר(ְוָכל ִמי ׂשֶ ֱאַמר , ֲהֵרי ֶזה ִמְתַעּלֶ ּנֶ ׂשֶ
ָנה ַנֲחִליֵאל, )במדבר כא( ּתָ מֹות, ּוִמּמַ ֲחִליֵאל ּבָ   : ּוִמּנַ

  וטשי� לימוד התורה מה הסיבה שבני אד� נ

לכבוד התורה  וכל הברייתות הסמוכות זו לזו בפרק זה נשנ. "יהושע בן לוי' אמר ר"
מאיר הכוללת כל מה שהפה יכול לדבר מעני� הזכיות שזוכי� ' ולכ� הקדי� משנת ר. וסגולתה

ומה גדול כחה שתוכל לתת הטובות , לאות על תפארת התורה, אליה� העוסקי� בתורה לשמה
יהושע ב� לוי שהזכיר ' ואחריו סמ" מאמר ר. ונות שלא יזכה אליה� האד� הפורש ממנההעלי

ועל זה אמר  .והוא כי רעת האד� רבה עליו כשיעזוב תורה ולא יעסוק בה כראוי, ההיפ"
ל שזהו "וכבר כתבו כל המפרשי� ז. 'וכו "בכל יו� ויו� בת קול יוצאת מהר חורב ואומרת"ש

ועל דר"  ?וא� לא נשמענו מה יועיל, לא שמענו הקול הזה עד היו� כי באזנינו, על דר" משל
מאיר שהעוסק בתורה לשמה מלובש ביראה ' לפי שהזכיר ר, הפשט יראה לי עני� המשל הזה

ועיקר הכל להיות שפל רוח ונכנע לעבודת , וענוה והוא צנוע ואר" רוח ומוחל על עלבונו
 ]מנוקדת צירי' א[ שהא� ".חסיד ישר ונאמ� צדיק"ואז מוכשר להיות  .ה ולתורתו"המקו� ב

והיא  ".מאד מאד הוי שפל רוח"בבבא  )ד, אבות(וכדפירשתי , ל� היא מדת שפלת הרוחולכ
מרו� וקדוש " )טו, ישעיה נז(וכמו שנאמר , הגורמת הדבקות האלהי להיות מלובש בענוה ויראה

ואול� בני . ח דברי� שהתורה נקנית בה�"וכמו ששנינו לקמ� במ, "אשכו� ואת דכא ושפל רוח
 .גדולת התורה ותפארתה] ה� סכלי� בעני�[אד� הפורשי� מ� התורה הוא בעבור שמסכלי� 

והסכלות הזאת באה לה� בעבור גבהות רוח� שיצר� מושל עליה� בגאוה ותאוה וכבוד 
ולב�  ?ונדכה גורמי� הצלחת האד� כי אי" יאמינו באמת כי שפלת הרוח ולב נשבר .המדומה

לפי שקבעה חוקותיה ג� על דברי� , ג� חקי התורה עצמ� יקטנו בעיניה� .מלא גאה וגאו�
. וכדפירשתי הת�, "קיני� ופתחי נדה ה� ה� גופי הלכות"בבבא  )ג, אבות(וכמו שבארנו , פחותי�

הנשאל על טעמיה� ו, ]בהוכחות[ ועוד שאי� בינת האד� שלטת לדעת דברי התורה במופתי�
ולכ� יאמינו שיותר , בעיניה�] מענה זה[ולא לכבוד הוא  ".כ" גזרה חכמתו יתבר"" :יענה

כי ה� מועילי� , מודיות וטבעיותיתפארת לאד� א� יפנה עתותיו למחקר השכלי בחכמת ל
 .ג� נותני� כבוד לבעליה� בראות� בה� את רוב בינת� ושכל� ;לכל חפ� שתחת השמש

ואי� לתורה עלבו� יותר גדול  .רוב עתות� לרדו� אחרי ההו� ואחרי הבלי העול�ומקצת� פנו 
היא המזכה את האד� בכל הזכיות ששנה , והיא סוד החכמה העליונה, כי היא חיי עול�, מזה

וכיוצא , "אי� טוב אלא תורה"ו, "אי� כבוד אלא תורה"ו, ולזכיות שלא שנה, מאיר במשנתו' ר
 .עוזבי� אותה ומניחי� חיי עול� ועוסקי� בחיי שעה] ה�[כ "ואעפ .�בזה השנויי� לקמ� בפרקי

ועיקר הסתכלות� היא בדברי� שה� , ג� כשיעסקו בתורה אינו אלא לפרקי� וכדבר עראי
בת קול מהר חורב ואומרת אוי לה� "ועל זה יוצא בכל יו�  .המדומה �להנאת� ולכבוד

הבריות בעבור העלבו� שעולבי� את כלומר אוי ואבוי על , "לבריות מעלבונה של תורה
לפי שכל מי שאינו עוסק  ?ואמר הטע� למה נמשכי� הצרות לבריות מעלבו� התורה .התורה

ומכבדה יותר מכל , כלומר מי שאינו חושב התורה לעיקר הכל, "נזו�"בתורה תדיר נקרא 
עני� וכ, עד שבעבור חשיבותה בעיניו עוסק בה תדיר לאהבתה אותה, הקניני� והסגולות

וכעני�  .ה"ב 'לפי שהוא בנזיפה אצל ה "נזו�"נקרא , "עשה תורת" קבע ומלאכ" עראי" )א, אבות(
ה "כי הקב. ה"ב 'וכ� זה כמנודה מ� ה, הנזיפה הנזכרת במקומות רבי� בתלמוד שהיא הנדוי
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ואי אפשר שימצא האד� ח� , כי בעבורה נברא תחת השמש, תובע עלבו� התורה מ� האד�
ואפילו תאמר שעוסק . י כבוד התורה וההתעסקות בה"רצה לפניו אלא עיה וי"ב בעיני המקו�

להכיר את בוראו ולגדלו ולכבדו , ה"ב 'מודיות לכבוד היבחכמות אלהיות טבעיות ול
ושאר , כל זמ� שלא השפיל רוחו לתת הכבוד הראוי לתורה ולהתעסק בה תדיר, לי�קהבמ

סגנו� זה : אמר המגיה[ רפראות לחכמת התורההחכמות יקח לו לרקחות ולטבחות לפי שה� פ
כי לא נלקחו בתחילה אלא להיות� לה " )56ג ד� "ח, מהדורת בלאו(� "לקח מתשובת הרמב

  .מחקרי "נזו�", ג"וכדפירשתי בשלהי פ, ]'לרקחות וכו

ולא תימא דוקא במתעסק בהבלי , יהיה מי שהיה', והיינו דקאמר שכל מי שאינו עוסק וכו
' אבל א� משתמש בשכלו ובבינתו להכיר מדעתו את פעל ה, "נזו�"נקרא  עול� וכיוצא

מלבד  ,וכיו� דהוי נזו� ".נזו�"קא משמע ל� שג� איש כזה נקרא , ומתעסק בחכמות שפיר דמי
 ,מאיר הצפוני� לעוסקי� בתורה לשמה' שאינו זוכה לאחת מכל הטובות שנזכרי� במשנת ר

כ צרות רבות ורעות ומוכ� לכל הפגעי� "אותו גתקראנה ' אלא שבהיותו רחוק מישועת ה
דמיירי אפילו בעוסק , ולא הזכיר נות� התורה, "מעלבונה של תורה"ושפיר קתני  .והמצוקות

אוי לו מעלבונה של תורה , פ שהוא חפ� לתת כבוד למל" הכבוד"דאע .בחכמות לכבוד בוראו
 . וכדאמר�

  מה ענינה, בת קול

ולמה  ?"בת קול"צרי" פירוש מהו עני� ה, "ת קול מהר חורבבכל יו� יוצא ב"והמשל שזכר ש
כל ישראל שמעו בהר סיני קול אלהי� חיי� מדבר תורה , והעני� כ" הוא ?"הר סיני"לא קראו 

ל� לא בחר וומכ, כי יש הרי� גבוהי� ממנו מאד, וידוע כי הר סיני שפל שבהרי� הוא, ומצות
וכמו שזכר המשורר בשירו , )יג' ר פ"ויק. סוטה ה( ה אלא הר סיני לתת עליו תורה ומצות"הקב

ההר חמד  ?למה תרצדו� הרי� גבנוני�" )"רגג, הא הר סיני דמכי": "ש� כתב התרגו�, יז, תהלי� סח(
ה בחר "עליה� אלא שהקב' כאילו בקשו ההרי� הגבוהי� שיגלה כבוד ה', וגו "אלהי� לשבתו

כי הוא הר שמ� בלי ע�  .אי� הדבר כ�, ושמא תאמר שהר סיני טוב כג� עד� .ל�ובהר סיני מכ
כ בו "ואעפ .מלשו� חרב ושממה "חורב"שמטע� זה נקרא בתורה , ז"מאכל וריק מכל טוב העה

וככה , בהרי� הרמי� כי א� בנמו" ובשפל' למע� הראות לכל יושבי תבל כי לא חפ� ה', בחר ה
שוכ� את דכא ושפל רוח בהיותו חרד על ] 'ה[אבל  .אד� אינו אוהב הגאי� והנשאי� בבני

ועל כ� נת� התורה , "רד על דבריחואל זה אביט אל עני ונכה רוח ו" )ב, ישעיה סו(וכדכתיב , דברו
קול גדול ולא " )יט, דברי� ה(ה שמענו בעת ההיא מהר חורב "ב 'והנה קול ה. על הר שפל וחורב

�וזהו עני� , הקול חוזר לאז� השומע, קול גדול נגד ההרוידוע כי המשמיע  .עוד להראה "יס
משל כאילו בכל יו�  ל דר"יהושע ב� לוי ע' והודיע ר .קול חלש שנולד מקול גדול, "בת קול"ה

' ע[אני עד "ואומרת , הר חורב משמיע בת קול מ� הקול הגדול שנשמע עליו במת� תורה
 .ועלי נגלה האלהי�, כי נמו" ושפל אנכי, שאוי לה� לבריות מעלבונה של תורה] מנוקדת צירי

פ שאי� בה� שכל גדול ובינה "אע', בהיותו נכנע לדבר ה, וככה נגלה על דכא ושפל בבני אד�
, בהיות� עוזבי� את התורה מגאה ומגאו�, במתגאי� המעמיקי� בחקירות תוגוער ".רחבה

כ� י "שע, ת התורהואוי לה� מעלבו� שעולבי� א .לפי שמדמי� שאי� בתורה תפארת וגדולה
  .ה"ה� נזופי� לפני המקו� ב

שירו לאלהי� זמרו " )ו(ה, תהלי� סח(ולכ� הקדי� ואמר , כ להודיע זה"והמשורר האלהי רצה ג
אבי יתומי� ודיי� אלמנות אלהי� במעו� . עלזו לפניוסולו לרוכב בערבות ביה שמו ו ,שמו

כ רצונו בשפלי הרוח והוא "ואעפ, שמואלהינו הרוכב בערבות ביה ' כלומר מי גדול כה ".קדשו
למה " )יז, סח(ועל זה הביא עני� מת� תורה ואמר  .אבי יתומי� ודיי� אלמנות שה� נדכאי לב

כלומר מטע� זה עצמו בחר אלהי� בהר סיני להראות כי אי� , וכדפירשתי' וגו "תרצדו� הרי�
 .והב� כי הפירוש נפלא מאד. י הרמי� והנשאי�"כבודו מתגדל ע

  מה ענינו, טע�

מהאי קרא מוכח שהנלוז מ� . "אשה יפה וסרת טעם ,שנאמר נזם זהב באף חזיר"
, אבות(כבר אמרנו . ועתה שמע פירוש הפסוק ".נזו�"פ שעוסק בשאר חכמות מקרי "התורה אע



ן   ו נ ב ל ן  י  559  י

ועל דר" זה הוא כתוב בספרי , שהחכמה נמשלה לחוש הטע� "פני� לגיהנ� זע"בבבא  )ה
 )ט, תהלי� לד(כמו  ".חכמה"משל ירמזו על ה ל דר"ע "טע�"רו מלת כל מקו� שיזכי, הקדש

כתבנו  "מעי� גני�"ובספר  ".מטע� המל"" )ז, יונה ג(, "ברו" טעמ"ו" )לג, א כה"שמו(, "טעמו וראו"
ודי ברמז זה שכל מקו� . ופה לפרש משנתנו באתי, ופירשנו כל הפסוקי�, טעמי הדברי�

כ שהיא "נה גוכ וסרת טע� הנזכר בפסוק זה הכו"וא, רומז על החכמה "טע�"שנזכר מלת 
וכבר הודענו במקומות רבי� בפירוש המסכתא הזאת שדרכי החכמה ה�  .סרה מדרכי החכמה

וכח השכל , עוד תדע שהנביאי� המשילו נפש האד� לאשה שהיא גברת הבית. דרכי התורה
 משלי(, "נשי� בנתה ביתה חכמות" )א, משלי יד(וזה הרבה במקרא כמו , והבינה המשילו לבעל

' אשה יראת ה" )ל, לא משלי(, "וואולת בידיה תהרסנ" )א, יד משלי(, "אשת חיל מי ימצא" )י, לא
א אומר "ר"בבבא  )ב, אבות(עוד גלינו . ל�וובמקומותיה� פירשנו� כ ,וכיוצא בה�, "היא תתהלל

ולכ�  .ובה הגמורהכי היא הט "חכמה"מונחי� לבד על ה "טובה"ו "טוב"שמלת  "עי� טובה
והנה א� הנפש בטבעה בעלת שכל . "טובה"כשהנפש נלוזה מ� החכמה לא תוכל להקרא 

והכתוב , מודיות אלא שהיא סרה מ� החכמהיג� למדה החכמות הטבעיות והל, ובינה גדולה
כי , "יפה"אז יתארוה בתאר , רוצה להודיע גודל שכלה ובינתה בכל העניני� שאינ� חכמה

בכל זאת רוב השכל והבינה הנטועי� בה ה� יפיה , ובה בעבור סורה מהחכמהפ שאינה ט"אע
פ שלא "אע, לאד� יפה תאר ויפה מראה ומעשיו מכוערי� ?למה המליצה הזאת דומה .ונויה

שקר " )ל, משלי לא(וממי� זה . הוא איש יפה למראה עי� כל מקו�מ, יאמר עליו שהוא איש טוב
ביו� ההוא תתעלפנה הבתולות " )יג, עמוס ח( ".היא תתהלל' אשה יראת ה ,הח� והבל היופי

ומשו� הכי מייתי ראיה  ".מגדל הלבנו�"ל� בספרנו ובארנו� כ, "היפות והבחורי� בצמא
, המשיל הנפש שיש בה שכל ובינה הרבה, "נז� זהב בא� חזיר אשה יפה וסרת טע�"מקרא 
מה יפיה יוד .שהיא נלוזה מ� החכמה, ת טע�לפי שהיא סר, "טובה"לא לאשה  "יפה"לאשה 

ועתה שיש עליו תכשיט  .והחזיר נמאס ומלוכל" בצואה ואשפתות, לחזיר שיש עליו נז� זהב
 .אלא גוערי� בו ודוחפי� אותו לחו�, לא בעבור כ� יניחוהו לבא אל הבית, נאה של זהב

אליו בעל תכשיט  ודומה, והתכשיט עצמו מתקלקל ג� כ� בעבור שהחזיר מלכלכו באשפתות
כי גוערי� בו ודוחפי� אותו ', שאינו בא אל היכל המל" ה, השכל והבינה הנלוז מ� החכמה

ג� הוא  .ואי� חקירותיו ותבונותיו מועילי� לו, לפי שנפשו מגואלה בסורו מ� החכמה, לחו�
הא  .יופי שכלו ובינתו בעבור שחושב בה� מחשבות תועות שה� נגד החכמה] את[משחית 

ויגער " )י, בראשית לז(ותרג�  .ת שכל מי שאינו עוסק בתורה נמאס הוא לפני המקו� ונזו�למד
וכ� , והעני� דומה לחזיר שנוזפי� וגוערי� בו שלא יבא אל הבית. "ונז� ביה אבוהי", "בו אביו

 . הגור� עלבו� לתורה

והאשה , לחכמהשהיראה יסוד , "א� אי� יראה אי� חכמה"בבא  )ג, אבות(והתבונ� עוד בפירוש 
היא ' והבל היופי אשה יראת ה" )ל, משלי לא(וכאמרו ', לפי שאיננה יראה את ה, היא סרת טע�

שבו נוש� , וכלי החוש הזה הוא הא� ".ריח"נמשל לחוש ה "יראה"ואמרנו שכח ה, "תתהלל
נשמת ויפח באפיו " )ז, בראשית ב(אמר , ולפי שהיראה יסוד הכל וא� אי� יראה אי� כלו� .ומריח
שבהיות הא� , "נז� זהב בא� חזיר"ועל כ� אמר  ".לחיי�' יראת ה" )כג, משלי יט(וכאמרו , "חיי�

מה יועילו השכל והבינה , וכ� א� היראה איננה ?מה יועיל נז� הזהב שעליו, מאוס ונבזה
שכלה ובינתה תכשיטי� לחכמה ', מה שאי� כ� כשהיא אשת טע� ויראת ה ?הנטועי� בנפש

 .והדברי� נאמני�, "'אז תבי� יראת ה" )ה, משלי ב(דר" וכ, וליראה

שמא תאמר בכל זאת יפה כח הנבדל מ�  .'וגו "ואומר והלוחות מעשה אלהים המה"
כי הנבדל ממנה הוא כב�  .מכח הנות� צוארו תחת עול התורה, התורה ועוסק בשאר החכמות

והנכנע לתורה ולמצות  .וואי� דאגת תורה ומצות עלי, חורי� להשתעשע במחשבותיו ובמעשיו
 .ובכל מהלכיו ודרכיו ירא מ� החטא ומ� הפורענות, ופחד אלהי� עליו, כל ימיו בדאגה] הרי[

ומה שאתה חושב  .אלא מה שאתה סבור שהוא חפשי וחורי� אינו אלא עבדות, אי� הדבר כ�
 "המעשי� ומגדלתו ומרוממתו על כל"וכדתנ� לעיל , לעבדות וסבל אינו אלא ב� חורי� ושררות
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' והלוחות מעשה אלהי� המה וגו" מריהושע ב� לוי קרא קא דריש שנא' ור .וכדפרישית הת�
 .וכדאפרש' אל תקרי חרות וכו "חרות על הלוחות

  לב האד� דומה ללוחות הברית

כדר" , דהיינו שמירת התורה בלב, "על התורה"בבבא ד )א, אבות(כבר פרשנו  ".והלוחות"
וח ועל זה אמר שלמה בר, ""בהדברי� האלה אשר אנכי מצו" היו� על לבוהיו " )ו, דברי� ו(

והשמירה בלב היא שירגיל האד� עצמו עד שיקבל . 'וגו "כתב� על לוח לב"" )ג, משלי ג( הקדש
וקשה עליו מאד שיטה לחכמה , כי יצר הלב רע בטבעו .לבו טבע לאהוב התורה והחכמה

פ שעוסק בתורה אי� הדברי� חקוקי� על לוח "עא, וכל זמ� שלא עשה לו לב חדש. ולתבונה
אוהב את "וכדתנ� לעיל , והעוסק בתורה לשמה זוכה ללב טהור ויאהב התורה בטבע לבו .לבו

. וכמו שפירשנו', וכו "ומכשרתו להיות צדיק חסיד' ומלבשתו יראה וענוה וכו' המקו� וכו
טבעו אל החכמה ואל היה בו לב טהור נוטה ב, והנה אד� הראשו� בהבראו קוד� שחטא

 ראשו�וכמו שהוכחנו עני� זה בבית . ובחטאו סר כחו ונהפ" יצר לבו להיות רע בטבעו, הטוב
לא היה צרי" הכשר ותקו� ועמל , לב האד� בטבעו טוב ]היה[ )יהיה(ואילו . "ג� נעול"מספר 

יצרו  צרי" תלמוד ומוסר גדול עד שיתגבר על, אבל בעבור שיצר לבו רע .להטותו אל החכמה
והנה אבותינו כשבאו להר . ואז יהיה לו לב חדש נהפ" מטבעו הראשו� ומוכשר עתה לטוב

וזהו , סיני זכו שנהפ" לב� מטבעו הרע וקבלו לב טהור כדמות לב אד� הראשו� קוד� החטא
עד שחטאו בעגל ואז אבדו , "ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמת�" ).שבת קמו(ל "שאמרו ז

ונצטרכו ה� וכל הדורות , לה נוטה בטבעו אל הרעיושב לב� כבתח, הזאת המתנה הגדולה
מת זה וולע. על יצר� בעמל וטרח רב להכשיר לב� אל החכמה ]לעבוד[ )לעמוד(שבאו אחריה� 

דומי� , כי שני הלוחות שהיו כתובי� עליה� עשרת הדברי� .היו לוחות ראשוני� ושניי�
כי צרי" שיהיה מכתב התורה , "כתב� על לוח לב"" )ג ,משלי ג(כדברי שלמה , לשני לוחות הלב

ולכ� לוחות ראשונות  ".על לבב"' והיו הדברי� האלה וגו" )ו, דברי� ו(וכדברי הכתוב , על הלב
והלוחות מעשה אלהי� המה והמכתב " )טז, שמות לב(נאמר , קוד� שחטאו בעגל שקבל משה

וכל שכ� , ולא נעשו בידי אד�, כלומר שהלוחות עצמ� היו מעשה אלהי� .'וגו "מכתב אלהי�
כדוגמת לוחות הלב שהיו אז מעשה אלהי� נוטי� , המכתב שעליה� שהיה מכתב אלהי�

ואי� כ� לוחות שניות שקבל . ואור הבינה והדעת עליה� שה� הכתב אלהי�, בטבע� אל הטוב
 .כי פסל� משה, על כ� היו מעשה ידי אד�, וכבר אבדו מתת לב הטהור ,משה אחר חטא העגל

פסל ל" שני לוחות אבני� כראשוני� " )א, מות לדש(שכ� כתוב , והמכתב לבדו היה אלהי
, שצרי" לעמול תחלה בכחו להכשירו לחכמה, כדוגמת לב האד� אז', וגו "וכתבתי על הלוחות

בתורה לשמה הוא ב�  יהושע ב� לוי דדוקא העוסק' ומזה למד ר. ואז יחול עליו מכתב אלהי�
, "והמכתב מכתב אלהי�"לכתוב סתמא  ?"חרות על הלוחות"דלמאי איצטרי" למימר , חורי�
 .וליכא למימר דאתי לאשמועינ� שהיה המכתב חקוק בתו" הלוחות ?"חרות על הלוחות"מאי 

שמות (ועוד  ?"על הלוחות"מאי , שכל חקיקה היא בתו" הלוח, מבעי ליה "חרות בלוחות"כ "א

דמשמע  "כמכתב הראשו�' ויכתוב וגו" )ד, דברי� י(ונאמר , כתיב "וכתבתי על הלוחות" )א, דל
, ועוד שהיה המכתב עני� אלהי כדמות נשמה בגו�. "בלוח"שהיה כתיבה על לוח לא חקיקה 

 . ולא שיי" ביה חקיקה, "והכתב והמכתב והלוחות"ה גבי "וכדפירשתי בפ

  ב� תורה הוא ב� חורי�

לשו� חרת וחרט אחד הוא "ל פירש "י ז"כי רש, אי� לו פתרו� "חרות" )טז, שמות לב(ועוד מלת 
ויש מהפכי� , יש אומרי� כי חרות כמו חרוש"ל כתב "ז א אב� עזרא"ור, "קוקישניה� לשו� ח

הנ" רואה  ].ל"עכ" [תוחיואולי הוא כדמות פ, והנכו� שאי� חבר לו, )ח, יחזקאל ח( אותו חתור
תוח וחקיקה למה השתמש הכתוב במלת יוא� הוא לשו� פ, וש המילהאי" התלבטו בפיר

, אל תקרי חרות אלא חירות"על כ� יפה שנה  ?ולא באחת מ� המלות הנודעות לנו "חרות"
, שמות לא(כי תחלה אמר , והדבר מוכרח מ� הכתוב ".שאי� ל" ב� חורי� אלא מי שעוסק בתורה

ופירש בכתוב , "ות אב� כתובי� באצבע אלהי�וית� אל משה ככלותו לדבר אתו שני לוח" )יח
כלומר שני לוחות אב� שאמרתי היו  ".והלוחות מעשה אלהי� המה" )טז, שמות לב(שלאחריו 

ולא , "כתובי� באצבע אלהי�" )יח, לא(ועל המכתב כבר נאמר בכתוב הראשו� , "מעשה אלהי�"
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חרות על "מכו אל אלא כדי לס "והמכתב מכתב אלהי�] "פע� שניה[הוצר" לומר עוד 
זה המכתב היה חירות וגדולה , "כתובי� באצבע אלהי�"כלומר זה שזכרתי שהיו  ".הלוחות

  .כלומר גדולת הלוחות תלויה במכתב שעליה� ,ושררה על הלוחות

 )יז, קהלת י(כמו , כי לא מצאנו במקרא זולתי ש� התאר, ואי� זה דרשה אלא פשט הכתוב
לבד  ".גדולה ושררה"שהוא לשו�  "חורי יהודה" )כ, כזירמיה (, "אשר" אר� שמלכ" ב� חורי�"

 "חור"ומי יגיד לנו ששרשו , "יוצא לחירות"כמו , ל השתמשו במלת חירות"בדברי חכמי� ז
ופירושו לשו� , "חרת"אולי שרשו , אחר שאי� ממנו פעול במקרא ?ל"כמו שחשבו המדקדקי� ז

כי , שהמכתב היה חירות וגדולה על הלוחותכלומר , וחרות בינוני פעול, "חירות וגדולה"
כי אינ� רק כדמות גו� לקבל אור , פ שהיו מעשה אלהי�"לא הלוחות אע ,המכתב עיקר

, ולכ� העוסק בתורה לשמה .לא הלוחות ,וא� כ� המכתב גור� השררה והחירות .המכתב
ל הלוחות כי המכתב שע .הרי הוא ב� חורי� שר וגדול, כשהיא כתובה על לבו כמכתב אלהי�

ואיננה כתובה על , אבל מי שאינו עוסק בתורה תדיר .התורה והמצוה ,עשרת הדברי� והי
ואילו היה  .איננו ב� חורי� אלא נזו�, פ שתק� לבו והטהו לחכמת טבעיות ואלהיות"אע, לבו

הרי הוא , היינו טועי� שכל מי שמתק� לבו אפילו לתקופות וגמטריאות, "לוחות"חרות סמו" ל
נפקא ל� דאי� ל" ב� חורי� אלא , "מכתב"עכשיו שסמ" חרות ל .להי� ונעשה ב� חורי�מעשה א

ועליה� , הרי ה� כמעשה אלהי�, לתורה] הלב שלו[שא� מכשיר לוחות לבו  .מי שעוסק בתורה
י "לפי שע, פ שפסל� משה"כ מכתב אלהי� אע"על לוחות שניות היה גשהרי  .מכתב אלהי�

פסל ל" שני " )א, שמות לד(וכאמרו , ות שהיו מעשה אלהי�שתיקנ� כראוי הושוו לראשונ
  .כלומר אחר שתפסל� יהיו כראשוני�, "לוחות אבני� כראשוני�

וידמה ללב , א� מכשירו לחכמה יחול עליו המכתב האלהי, פ שיצרו רע"וכ� לב האד� אע
ל הלב והנה על ידי מכתב התורה ע. קוד� החטא וכדפירשתי לעיל ד� הראשו�טהור שהיה בא

ג� אי�  ".מגדלתו ומרוממתו על כל המעשי�"כי הרוח הטוב שזוכה אליו , יהיה ב� חורי� גמור
ויהיה בו רוח , כי לומד ועושה מאהבה ומרוב שמחה, תורתו ועבודתו עליו למשא ולעבדות

לא מפחד פתאו� , וכ� אינו ירא עוד מסכנה .מלכות וממשלה ורוח משפט וכדפירשתי לעיל
, "זוכה לדברי� הרבה"וכדפירשתי בבבא , ושש בישועתו' כי הוא דבק בה, ולא משואת רשעי�
 .אבל מי שאי� מכתב אלהי� על לבו אי� בטחונו כלו� ואי� שלותו שלוה .וזהו ב� חורי� גמור

ודואג מכל הצרות , ע ולפגעכי כל עת נכו� לצל, ואפילו הוא מל" ושליט איננו ב� חורי�
פירשנו פרשה גדולה שבספר משלי  "ג� נעול"ובבית השני מספר . המתרגשות לבוא בעול�

וזכר בה היתרו� שיש לחכמי� שזרח עליה� אור התורה על הכסילי� , המדברת בכבוד התורה
נת אבל בפירוש משנתנו זכרנו רק מעט הצרי" להב .וש� התבאר העני� ברחבה, הנלוזי� ממנה

 .דבריה

כיו� שאמר שאי� ל" ב� חורי� אלא מי . "שכל מי שעוסק בתורה הרי זה מתעלה"
שא� אינו  ,פשיטא ".העוסק בתורה הרי זה מתעלה"תו לא איצטרי" למיתני ש, שעוסק בתורה

שמא תאמר יפה אמרת שא� , אלא הכי פירושא ?מתעלה כיצד יגיע להיות ב� חורי� שר וגדול
והוא איש שמכתב אלהי� חרות על , מאיר במשנתו' � ששנה רזוכה האד� לכל הדברי

יחידי�  ?אבל מי הזוכה לכל אלה .אז הוא ב� חורי� גדול ומרומ� על כל המעשי�, נשמתו
, שבזכות תורת� וצדקת� הגדולה ה� זוכי�, ובעלי נפשות יקרות מאד, קורא' שרידי� אשר ה

ימיה� בתורה לא ישיגו הגדולות והסגולות שאפילו יבלו כל , "לא רבי� יחכמו"ו )ט, איוב לב(
, וא� כ� יש טענה לפורש מ� התורה לומר מה כחי כי אסבול עמל התורה והמצוה .האמורות

אלא כל מי  .אי� הדבר כ� :על זה אמר. וכבוד לא יהיה לי ?'ולהיות נכנע וחרד על דבר ה
, כח שכל ובינה גדולה הקט� שבישראל שאי� בו לול אפי"ר, שעוסק בתורה בי� קט� בי� גדול

הרי זה מתעלה תמיד ממעלה  כל מקו�מ, פ שלא בנקל ישיג המעלה היותר עליונה"אע
והוא יגע לריק , ואי� כ� הפורש מ� התורה ועוסק בשאר ענייני� אינו מתעלה לעול� .למעלה

 ".נזו�"וכדקאמר ברישא שנקרא 
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בבאר  )יט(יז, כאבמדבר (פשטא דקרא . "שנאמר וממתנה נחליאל ומנחליאל במות"
. ואי� לו עני� לדברי משנתנו, וה� שמות המקומות שנסעו ישראל והבאר הול" עמה�, משתעי

שפיר מייתי ראיה מהני קראי שכל  "פי האר� ופי הבאר"בבבא  )ה, אבות(ואול� ממה שבארנו 
מליצה (שהרי ש� פירשנו שבנוע� דברי השירה אלה המקומות ה�  .מי שעוסק בתורה מתעלה

כי למסעות מהר ההר עד נחלי ארנו� שפסק הבאר קראו , "מוסבות ש�" )לח, פ במדבר לב"ע
ולהללו על טובותיו שהולכי� ומתגדלי� תמיד , על חסדו' להודות לה, "מתנה ונחליאל ובמות"

ולכ� יוכל לתת מי� , ה עושה מאי� יש"כי הוא ב, אינו צרי" לדבר] ה"הקב[ו .ואינ� פוסקי�
ואחר  .שהיה הבאר מתת אלהי� במדבר באר� ציה, "וממדבר מתנה"מרו ועל זה א, בציה

ואחר שהיה נחלה הגדיל עוד עד , "נחליאל"ולכ� קראוהו , הגדיל כחו והיה נחלה, שהיה מתנה
  ".במות"ולכ� קראוהו , תאות גבעות עול�

  הדברי� האלוהיי� הולכי� ומתחזקי� ומתעלי�

כי אלה ; האלהיי� נבדלי� מ� הדברי� הטבעיי�להורות שהדברי� , והכל משל בצחות השיר
, ודבק בתורתו' ועל כ� אשרי איש ירא את ה. והאלהיי� מוסיפי� והולכי�, ה� הולכי� וחסר

מה שאי� כ� הדבק . הרי הוא הול" ומתעלה תמיד, פ שעדיי� לא הגיע למעלה עליונה"אע
ודע כי דברי התורה . תעלהאינו מ, או עוסק בלימודיות ובטבעיות לכבודו, בקניני� הארציי�

ולב האד� נמשל לאב� שקשה ". הוי כל צמא לכו למי�" )א, ישעיה נה(שנאמר , נמשלי� למי�
ה פלא גדול במדבר להוציא מי� מ� הצור ומ� "ב' ולכ� עשה ה. לחקוק בו וכמו שבארנו למעלה

שות להוציא הפליא לעולמה , או לבקע מעיינות באר�, והיה יכול להוריד גשמי� רבי�, הסלע
והוא נגד טבעו , פ שיצר הלב רע"אע, אבל עשה כ� ללמד לישראל דעת. מי� מ� הצור והסלע

וכמו , כי ילוה לאד� עזר מ� השמי� .אפשר הדבר כל מקו�מ, להכשירו אל התורה והחכמה
 .'ככה לב האד� יהיה כמעי� המתגבר במצות ה, 'שהצור הקשה מוציא מי� נגד טבעו בכח ה

וכ� רמז במי הצור וצוה  .קשה על האד� להטותו לחכמה וצרי" מוסר גדול להיאלא שבתח
ולכ� בסו�  .כי בעת ההיא היה לב� עדיי� לב אב�, למשה ברפידי� שיכה על הצור במטהו

להורות כי , לא שיכהו "ודברת� אל הסלע" )ח, כבמדבר (ארבעי� שנה כשנת� לה� הבאר צוה 
 )ד, דברי� ד(כי על הדור ההוא כתוב  .י� תורה ומצוהובטבעיה� עוש, ור ההוא לב� לב בשרדה
וכאמרו , וזהו דור דעה שנחלו את האר� ".לכ� היו�ואלהיכ� חיי� כ' ואת� הדבקי� בה"
כי הדור  ".לכ� לב לדעת ועיניי� לראות ואזניי� לשמוע עד היו� הזה' ולא נת� ה" )ג, דברי� כט(

, "ואילו נבוני� לא מצא" ):נדרי� כפ "טו ע, י לדברי� א"רש(ל "וכאמר� ז, שלפניו לא זכו ללב מתנה
ויפה שרו  .והדברי� נכבדי� "מעי� גני�"וכמבואר בספרנו , כי הנבו� הוא בעל הסגולה הזאת

מסכי� ע� מה שפירשנו ', וגו "באר חפרוה שרי�, עלי באר ענו לה" )יח(יז, במדבר כא(על הבאר 
דברי הרב : אמר המגיה[ ולא היה צור" להכאה, ברי�כי זה הבאר עלה באומר וד .ה"עליו בפ

ב וד� "ג ד� רכט ע"נרמזו בזוהר ח, המחבר על מעלות הלומד לשמה ודיבור משה אל הסלע
שהיא , "וממתנה נחליאל" .שהיה לה� מתת אלהי�, "וממדבר מתנה"וחתמו  ].ב"רעט ע

נחלתי עדותי" " )קיא, תהלי� קיט(וכמו , "כבוד חכמי� ינחלו" )לה, משלי ג(כדר" , הסגולה העליונה
כיו� שזכה לנחלה זו הול" ומתעלה , "ומנחליאל במות" .ויתבאר בברייתא הסמוכה, "לעול�

ואולי . "והרכבתי" על במתי אר�" )יד, ישעיה נח(כדר"  "עד תאות גבעות עול�" )כו, בראשית מט(
 )י, במדבר כ(לה� על כ� אמר  .ה שה� חסרי� ולב� לב אב�"חשב משה ע, כשרבו במי קדש

 .כמו שעשה ברפידי�, וכפי מחשבתו בא לכלל טעות להכות את הסלע, "שמעו נא המורי�"
  .ומזה התבארו דברי הברייתא. ל"והיה די לדבר אל הסלע כנ, דור דעה וובאמת הי
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   משנה ג
ֶרק ֶאָחד אֹו , אֹו ִדּבּור ֶאָחד, אֹו ָפסּוק ֶאָחד, אֹו ֲהָלָכה ַאַחת, ַהּלֹוֵמד ֵמֲחֵברֹו ּפֶ

ָרֵאל, ָצִריְך ִלְנָהג ּבֹו ָכבֹוד, ֲאִפּלו אֹות ַאַחת ן ָמִצינו ְבָדִוד ֶמֶלְך ִיׂשְ ּכֵ ּלא , ׂשֶ ׂשֶ
ְלָבד ֵני ְדָבִרים ּבִ א ׂשְ עוֹ ְקָראֹו ַרבּ , ָלַמד ֵמֲאִחיֹתֶפל ֶאּלָ ֱאַמר , ּו ַאּלּופֹו ּוְמֻיּדָ ּנֶ ׂשֶ

ִעי, )תהלים נה( י ַאּלּוִפי ּוְמֻיּדָ ֶעְרּכִ ה ֱאנֹוׂש ּכְ ִוד . ַוֲהלא ְדָבִרים ַקל ָוֹחֶמר. ְוַאּתָ ּוַמה ּדָ
ָרֵאל ְלָבד, ֶמֶלְך ִיׂשְ ֵני ְדָבִרים ּבִ א ׂשְ ּלא ָלַמד ֵמֲאִחיֹתֶפל ֶאּלָ ְקָראֹו ַרּבּו ַאּלּופֹו , ׂשֶ

עוֹ ּוְמיֻ  ֶרק ֶאָחד. ּדָ אֹו ִדּבּור , אֹו ָפסּוק ֶאָחד, אֹו ֲהָלָכה ַאַחת, ַהּלֹוֵמד ֵמֲחֵברֹו ּפֶ
ִריְך ִלְנָהג ּבֹו ָכבֹוד, אֹו ֲאִפּלּו אֹות ַאַחת, ֶאָחד ּצָ ה ׂשֶ ה ְוַכּמָ ּמָ ְוֵאין . ַעל ַאַחת ּכַ

א תֹוָרה בֹוד ֶאּלָ ֱאַמר , ּכָ ּנֶ בֹוד ֲחָכִמים ִינְ , )משלי ג(ׂשֶ ּוְתִמיִמים ִיִנֲחלּו  )שם כח(, ָחלוּ ּכָ
א תֹוָרה. טֹוב ּנֱֶאמר , ְוֵאין טֹוב ֶאּלָ י ָלֶכם ּתֹוָרִתי ַאל , )שם ד(ׂשֶ י ֶלַקח טֹוב ָנַתּתִ ּכִ

ֲעזבוּ    : ּתַ

  ואפילו רק דבר אחד למדת, יש ל� לכבד כל מי שלמדת ממנו תורה

בעבור גדולתה , ה לשמהאחר ששנה כמה חייב האד� לעסוק בתור. 'וכו "הלומד מחברו"
שנה עתה שכמו כ� חייב , נקרא נזו�] עשה כ�[וא� לא  .ולכבדה יותר מכל החפצי� ,וסגולתה

והעושה כ� נות� מופת על עצמו שמבי� בסגולת , לנהוג כבוד במלמדיו שלמדוהו דבר תורה
נו ובעבור כ� נוהג כבוד במי שלמד ממ, התורה ושהיא יקרה בעיניו מכל החפצי� והסגולות

ולא בלבד כבוד , דפשיטא שצרי" לנהוג בו כבוד, אי� צרי" לומר א� הוא רבו .דברי תורה
] שזה האיש[אלא אפילו , "ומורא רב" כמורא שמי�" )ד, אבות(אפילו מורא נמי חייב וכדתנ� 

לא נודע ] אשר[אלא ששמע מחבירו עני� תורה , בחכמה )מזה שמדבר(גדול ממנו ] הוא[השומע 
ובזה מודה שאפילו דבר אחד מ� . חייב לנהוג בו כבוד בעבור דבר אחד שלמדו, לו מקד�

שזוכה לכל  "העוסק בתורה לשמה"וזהו מעלת , התורה חביב עליו יותר מכל החפצי�
 .ומשו� הכי מייתי ה" ברייתא הכא, הדברי�

, פ"שהיא תורה שבע שלמדו פרק אחד מסדרי משנה, יראה לי דמילי מילי קתני. "פרק אחד"
כשיש , "או דבור אחד" .והיינו תורה שבכתב, "או פסוק אחד"והדר תני  .ואפילו הלכה אחת

לא תבשל ' וגואדמת" ראשית בכורי " )יט, שמות כג(כמו , במקרא אחד שני� או שלשה מאמרי�
כה פרק אחד והל"והרי  .וההוא לא למדו כל הפסוק אלא רק דבור אחד ממנו, "בחלב אמוגדי 

ואסיפא , "ואפילו אות אחת"והדר תני . שבו "פסוק אחד ודבור אחד"דומה ל ,שבפרק "אחת
דלשו� , ולעני� זה עדי� תורה שבכתב מסדרי משנה, קאי שלמדו פירוש אות אחת במקרא

וילפינ� . :)ז נח"ע: חולי� קלז(כדדרשינ� בכמה דוכתי בתלמוד , תורה לחוד ולשו� חכמי� לחוד
" יפה שיחת� של עבדי בתי אבות"' ר ס"עיי� מדרש ב: אמר המגיה. [אחת הלכות רבות מאות

והרבה ידיעות  "].הטמא" "טמא. "'ואי� ד� השר� מטמא כבשרו אלא מפני ריבוי אות ה' וכו
שבו דרש על , שהעתקנו "חכמת שלמה"וכמו שפירשנו בספר , נפלאות יוצאות מאות אחת

והוכחנו העני� כלו מאות אחת , נזכר בתורהוגלה עני� חדש לא , הערוב שבא על המצרי�
א של הערוב אי� עני� "ה] אות[, "את הערוב' הנני משליח ב" וגו" )יז, שמות ח(שנאמר , שבתורה

שאי� אנו למדי� מאות אחת גופי תורה או , פ"ואי� כ� בתורה שבע .והיא תלמדנו הכל, לו
כגו� , אות אחת"לשקאר מ א"בש� הר"] מדרש שמואל["ולא כמו שפירשו , דרושי תורה

שבת ( עוממות או אוממות, ")בית השלחי�. "ק ב"מו( שלהי� או שלחי�, :)שבת עז( מעמצי� או מאמצי�

פרק והלכה  ל שכ�וכ, למיתני סתמא הלומד מחבירו אפילו אות אחת וי ליהכ ה"דא, ":)עז
ובתורה שבכתב , פ הלכה אחת"פ צרי" להיות עכ"דבתורה שבע ,אלא כדאמר� .ופסוק ודבור

והשתא איצטרי" למיתני פרק אחד ופסוק אחד לאורויי ל� דרישא בתורה  .אפילו אות אחת
, פ"דאות אחת בתורה שבכתב דמיא להלכה שבתורה שבע .פ וסיפא בתורה שבכתב"שבע
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, כדר" שמכבדי� לגדולי�, כבודואז צרי" לנהוג בו  .פ צרי" ללמוד ממנו דבר תורה"משו� דעכ
ואילו נת� לו מלא ביתו כס�  .כי יגדל בעיניו בעבור ששמע ממנו דבר חפ� שאי� ערו" אליו

והעוסק בתורה לשמה כל כס� וזהב שבעול� אינו שוה לו לאות אחת , וזהב ודאי היה מכבדו
 ".יקרה היא מפניני� וכל חפצי" לא ישוו בה" )טו, משלי ג(וכעני� , מ� התורה

  מדוע הביא התנא את דוד לדוגמא

' שכן מצינו בדוד מלך ישראל שלא למד מאחיתופל אלא שני דברים וכו"
המפרשי� . "ו שצריך לנהוג בו כבוד"ואפילו אות אחת עאכ' הלומד מחבירו וכו

ומני� אפילו דבור אחד , ל תמהו על קל וחומר זה דליכא למיל� מיניה אלא לשני דברי�"ז
, "שכ� מצינו בדוד מל" ישראל"מדנקט , ובעיני הכי פירושא .שו מה שפירשוופיר ?ואות אחת

וכ� בדוד "] "ת� לו משלו שאתה ושל" שלו["ג "וכדתנ� בפ, "שכ� מצינו בדוד"ולא תני סתמא 
והרי דוד שלא היה כמותו גדול , אלא הכי קאמר ?"מל" ישראל"ולא תני ' וכו "הוא אומר

ומלבד זה היה מל" , "שהלכה כמותו בכל מקו� ,עמו' וה" ):סנהדרי� צג(בתורה וכדאמרינ� 
לא היה ראוי , "אלופו ורבו"ולולא כי מ� הדי� הוצר" לנהוג כבוד באחיתופל ולקראו  .ישראל

וכיו� שנהג  ".מל" שמחל על כבודו אי� כבודו מחול" .)כתובות יז(כי , לו לעשות כ� משפלות רוחו
 פי שכתר תורה גדול מכתר� של מלכי� וכדתנ� לקמ�ל, שמע מינה דדינא הכי הוא, בו כבוד

בעניני תורה חייב לעשותו , פ שאסור לו למחול על כבודו"ולהכי אע "].כתר" גדול מכתר�["
ואי לא תני . ושהיא יקרה בעיניו משבט ומכסא, לפרס� כבודה ומעלתה, משו� כבוד התורה

ומנא ל� דחיובא , הוא דעביד הכיהוי מצי למימר דוד מרוב ענוה ושפלות הרוח  "מל" ישראל"
אבל א� הוא שר וגדול , ותו הוי מצי למימר דדוקא א� הלומד אינו חכ� וגדול בישראל ?הוא

קא משמע ל� דוד  .בישראל אינו חייב להקל בכבודו לנהוג כבוד בחברו שלמדו רק דבר אחד
חיתופל שהיה נהג כבוד בא ילו הכיואפ, "ומל" ,חכ� מופלא"דאית ביה תרתי , מל" ישראל

ד מחברו שהוא חכ� כמוהו והדיוט כמוהו שצרי" ומלל ל וחמרוק .הדיוט ופחות ממנו בחכמה
דכיו� שטע� הדבר , מיהו אי� חילוק בי� שני דברי� לדבר אחד או אות אחת. לנהוג בו כבוד

מה לי דבר אחד , אפילו לאות אחת שבתורה "שכל חפצי� לא ישוו"ו, הוא מפני כבוד התורה
אלא להשמיענו שלא היה , ולא תני שלא למד אלא שני דברי� ?דברי� או אות אחת 'או ב

דאילו היה רבו  .דברי�' שהרי לא למד ממנו כי א� ב, אחיתופל רבו של דוד שלמדו חכמה
ואנ� בחברו מיירינ�  .וכדפירשתי בריש הברייתא, ב"ודאי היה חייב בכבודו שהביאו לחיי העוה

שזוהי מעלת העוסק בתורה , מדו דבר חפ� מדברי התורהילפי של, שנוהג בו כבוד התורה לבד
 .מאיר' וכדפירשתי בריש משנת ר, לשמה

לפי "ל בפירושו כתב "י ז"ורש, לא ידענו� מה המה שני דברי� הללו. "אלא שני דברים"
והלא  ?אמר לו למה אתה לומד יחידי, שמצא אחיתופל לדוד שהיה יושב יחידי ועוסק בתורה

שוב פע� אחרת מצאו שהיה נכנס לבית . "חרב אל הבדי� ונואלו" :)עיי� ברכות סג( כבר נאמר
שצרי" לו לאד�  "ומקדשי תיראו" )ל, ויקרא יט(אמר לו והלא כבר נאמר , מדרשו בקומה זקופה

בבית אלהי� " )טו, תהלי� נה(וכ� הוא אומר  !ליכנס ש� במורא כדי שתהא אימת שמי� עליו
ועני� . ]סו� פרק ח, ע מסכת כלה רבתי"ע: הערת המגיה[ ל"עכ "לשו� אימה ופחד "נהל" ברגש

, כלומר בקבו� חברי�, "אשר יחדו נמתיק סוד" )טו, תהלי� נה(מוד יחידי סמכו לראש הפסוק יל
 .ואי� להארי" בזה

  יחסו של דוד לדואג ואחיתופל

במזמור . "'יודעיואתה אנוש כערכי אלופי ומ'אלופו ומיודעו שנאמר  ,קראו רבו"
כי לא " )יג, תהלי� נה(ואמר תחלה , שנכתב בו פסוק זה מצינו שקלל דוד את שונאיו ורודפיו

אילו , כלומר האנשי� שאני מקלל ".לא משנאי עלי הגדיל ואסתר ממנו ,אויב יחרפני ואשא
, שמדר" בני אד� לשאת חרפת אויבו, לא הייתי חושש כל כ" לרעת�, היו אויבי ומשנאי

והראו , אבל א� מציריו ה� אנשי סודו שבטח עליה� .התגדל עליו משנאו יסתיר עצמו ממנווב
ולכ�  .זה אי אפשר לסבול, להיות לו למשחיתי� �ובקרב� שמו ארב, לו תמיד פני� צהובות

כלומר הנה אנשי� שה� כערכי בעלי , "ואתה אנוש כערכי אלופי ומיודעי" )יד, תהלי� נה(אמר 
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כלומר , "אשר יחדיו נמתיק סוד בבית אלהי� נהל" ברגש" )טו, נה(, י ומיודעיתורה וחכמה אלופ
ת� פלא אוכל לסבול חר .והלכנו בבית אלהי� יחד' שהיינו ממתיקי� סוד יחד בתורת ה

 .שדבר על דואג ואחיתופל שהיו גדולי� בתורה ):וסנהדרי� ק(ל "ואמרו רבותינו ז. והגדלת� עלי
ל "ולשיטת� ז ".קראו רבו אלופו ומיודעו' שלא למד ממנו וכו מה אחיתופל"ועל זה אמר פה 

לא שהיה רבו או גדול ממנו , שאו רבו אלופו ומיודעועעל כרח" דוד , יראה לי דהכי קאמר
ואי" חזר  .פ היה דוד כמותו ושוה אליו"אלמא שעכ, "ואתה אנוש כערכי"מדקאמר , ממש

אלא שעשאו אלופו ורבו לפי שלמד  ?נודמשמע שהיה רבו וגדול ממ "אלופי ומיודעי"ואמר 
ומנה ניל� לכל הלומד מחברו דבר תורה  .ובאמת היה דוד גדול ממנו, ממנו איזו דברי תורה
שהיו דואג ואחיתופל מחרפי� לדוד ואומרי� לו  .)מ נט"ב(ל "עוד אמרו ז. שצרי" לנהוג בו כבוד

' כי לא אויב יחרפני וגו" )יד(יג, תהלי� נה(ועל זה צעק דוד , "?מיתתו במה שת אישהבא על א"
שתקות אנוש "בבבא  )ד, אבות( "אנוש"וכבר פירשנו מלת  ".ואתה אנוש כערכי אלופי ומיודעי

ואנוש " )ט, ירמיה יז(ואמרנו שהתאר הזה הונח על אד� שיצרו מושל עליו והוא מלשו� , "רמה
יודע אני ב" אחיתופל  ?את� מחרפי� אותי על חטאי שהתגבר יצרי עלי" :וכ" אמר דוד. "הוא

כי , ואילו היית קדוש לאלהי" החרשתי .שג� אתה חולית כמוני ויצר" גובר עלי" לפעמי�
ודאי שאינ"  ?אבל בהיות" אנוש כערכי למה תחרפני .אמרתי מרוב קדושת" אתה מחרפני

אלא שאני כבדתי" כל הכבוד , כ החרשתי"ואילו הגדלתי עלי" בגאוה ג .עושה לש� שמי�
ואי" העזת פני� לחרפני ולהתגדל  .בעבור שני דברי� שלמדתי ממ" 'אלופי ומיודעי'" וקראתי

 "?!עלי

שהוא , כולל הרבנות "אלופי"מלת , "רבו"פ שבכתוב לא נזכר "אע. "רבו אלופו ומיודעו"
ולכ� תרג� המתרג� ספר , ואלו� הוא המודיע חקי� ".ואאלפ" חכמה" )לג, איוב לג(מלשו� 
ל "י ז"ורש ".רב דאליפת לי ומהודע חכמתא לי ,ואנת אחיתופל גברא דדמי לי" )יד, נה(תהלי� 

דמתרגמינ�  "" בש�תידעי" )יב, שמות לג(לשו�  'אלופי'כמו , ומיודעי"בפירוש תהלי� כתב 
 .כ לשו� רבנות"כ הוא ג"וא. ל"כע, 'בשו� רביתי"'

  כבוד הנית� ללומדי תורה

. ב"גירסת הרב היא לפי נוסח משב: המגיהאמר [ ]".תורה) [לחכמים(ואין כבוד אלא "
, והכל אחד, ויש גורסי� ואי� כבוד אלא לתורה. "]אל המקורות"' במהד, "שנויי נוסחאות"עיי� 

וכדפירשתי , או לחכמי� שה� הנוהגי� בדרכי התורה, כלומר אי� הכבוד ראוי אלא לתורה
 .ה הנוהגי� בחכמהנופל אלא על בעלי חכמ "חכמי�"זו שאי� תאר  כתבכמה דוכתי במס

 ".וכסילי� מרי� קלו�"וסו� הפסוק , "כבוד חכמי� ינחלו" )לה, משלי ג(ומייתי ראיה שנאמר 
ואומר והלוחות "ורמזנו עליה למעלה בבבא ד, ובפסוק זה חת� המל" שלמה הפרשה הגדולה

 "כבוד"מלת , וכ" פירוש הכתוב, וכל משלי שלמה מ� הקצה אל הקצה ".מעשה אלהי� המה
שהוא הכבוד  רוח הקדשבארנוה פעמי� רבות שכשנזכר על ענייני� נפשיי� ואלהיי� עניינו 

 )כד, עג תהלי�(, "כבודי ומרי� ראשי" )ד, תהלי� ג(, "ולפני כבוד ענוה" )לג, משלי טו(כמו , האמתי
כמו ', כדר" ישראל שה� נחלת ה, על הקני� "נחלה"ומלת  .וכיוצא בה�, "ואחר כבוד תקחני"
  .ולא ע� אחר' וה� לבד נחלת ה, "להיות לו לע� נחלה' וגו' ואתכ� לקח ה" )כ, רי� דדב(

, החכמי� העוסקי� בתורה לשמה ועושי� מצותיה]ש[אמר שלמה , "כבוד"וכ� כא� לעני� ה
ונותני� צואר� תחת עול התורה ללמוד ] עני� דבר מועט. ז, איוב ח[פ שראשית� מצער "אע

, הנה באחרית� ינחלו הכבוד ;הכבוד ומ� הגדולה ומ� העושר בורחי� מ�, לשמור ולעשות
מלכי� יראו וקמו " )ז, ישעיה מט( .שהוא הכבוד האמתי, שיופיע עליה� רוח אלהי� ממרומי�

ואי� הבדל ביניה� אלא בי� , כל אחד כפי מעלתו, כעני� יוס� ודניאל וחבריה�, "שרי� וישתחוו
והנה הכבוד היא לבד , "העוסק בתורה הרי זה מתעלהוכל "וכדפירשתי לעיל בבבא  .רב למעט

באמת הוא בלבד ינחל " חכ�"כוונת הרב המחבר שא" ורק ה: הערת המגיה[ נחלת החכמי�
, פ שהוא בעל שכל ובינה גדולה ג� עשיר ובעל נכסי�"אע, והנלוז מ� התורה ].הזה" כבוד"ה

וא� תראה שבעבור עשרו או  .הזה ]הכבוד[ )בכבוד(לא ינחל , מודיותיויודע חכמות טבעיות ול
וקשור עמה החרפה , אי� זה כבוד אמתי אלא תלויה בדבר, ידיעותיו או שכלו מכבדי� אותו
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 .כי בעבור נליזותו מ� התורה ולכתו בשרירות לבו הוא מוכ� לעבור על כל התועבות .והבושת
, פירוש מסכתא הזאתוכבר בארנו פעמי� רבות ב. "נגע וקלו� ימצא" )לג, משלי ו(וכ� באחריתו 

ואיננו על נעדר , הונח בכתבי הקדש על הסר מדר" התורה והול" בשרירות לבו "כסיל"אר ושת
כי סר  "חכ�"אלא שאיננו , יותר מ� החכ� "משכיל ומבי�"כי יש כסיל בטבעו  .השכל והבינה

 החכמי� יוסיפו מעט מעט להוציא כחות נפש� מ�] תנא דמתניתי� כי[וזהו שאמר  .מדרכה
וכסילי� " )לה, משלי ג( .הכח אל הפועל ויתעלו ממעלה למעלה עד שנוחלי� הכבוד וכדפירשתי

, מבני אד� ]י שאר"מכובדי� ע[ )נכבדי�(פ שתרא� "אע, פ"יכלומר והכסילי� לה, "מרי� קלו�
ומחר אומר  ,היו� אומר לו עשה כ" :כ" דרכו של יצר הרע"ש :)שבת קה(לפי . עוד מעט ויבושו

, התועבות הגדולות, עד שיסיתהו לעשות דברי� שה� חרפה בעיני אלהי� ואד� ""לו עשה כ
וכדפירשתי , "בא זדו� ויבוא קלו�" )ב, משלי יא(וכעני�  ".קלו�"וה� ה� הנקראי� בכתבי הקדש 

 . "והוה צנוע ואר" רוח"בבבא ד

 )שורק מנוקדת' ו( ומעט מעט יור�, והנה חשק הקלו� היה מתחלה נסתר בעומק נפש הכסיל
שבאחרית� יעשו , "וכסילי� מרי� קלו�"והיינו  .ויגבה עד שיצטייר בלב וימשול עליו ויעשהו

ומינה תשמע שראוי לנהוג כבוד במי שלומד ממנו דברי . ויהיו לחרפה ולבוז, ג� דברי קלו�
 .כי החכמי� ינחלו כבוד, תורה

 ,ה ישרי� בדר" רעגמש" וראשו, )י, משלי כח( זהו סו� פסוק אחר. "ותמימים ינחלו טוב"
והיינו המתואר , ומייתי לה הכא דלא תימא תינח חכ� שראוי לכבוד ".בשחותו הוא יפול

ומקרא , "כבוד חכמי� ינחלו"שהרי הכתוב אומר , שיש בו מאס� החכמה ונוהג בדרכיה "חכ�"
זה שקנה [ )כ�ח(אי� זק� אלא " :)קידושי� לב(ואמרינ� , "והדרת פני זק�" )לב, ויקרא יט(מלא הוא 

ופשיטא שצרי" לנהוג בו  ".והוי מתאבק בעפר רגליה�"בבבא  רק קמאוכדפרישית בפ, ]"חכמה
ורק איזו דברי� , פ שהמלמד איננו חכ�"ואע, דבר אחד לוומני� ל" שהלומד מחברו אפי .כבוד

והכי  ".ותמימי� ינחלו טוב"להכי מייתי קרא  ?שחייב לנהוג בו כבוד, קבל ולמד� לחברו
ללמד� , "דר" רע"ה אנשי� ישרי� מדר" הטובה לגהרשע המש "ה ישרי� בדר" רעגמש"מר קא

הרחק "בבבא  )א, אבות(ובארנוהו , "להציל" מדר" רע" )יב, משלי ב(כמו , שוא והבל ודברי מינות
ומלמדי� אות� , ולהיפ" מזה התמימי� היועצי� טוב לבני אד� .הוא יפול בשחת, "משכ� רע

ואי� טוב אלא "ומפרש  ?מהו ,זה "טוב"ועדיי� אי� אנו יודעי�  .שכר� שינחלו טוב, הדר" הטוב
לקח טוב כי " )ב, משלי ד(שנאמר , לא יונח כי א� על החכמה והתורה "טוב"כלומר מלת  ".תורה

שנת� לה� כלי "בבבא  )ג, אבות(ובארנוהו , "תעזובותורתי אל "וסו� המקרא , "נתתי לכ�
נחלתי עדותי" " )קיא, תהלי� קיט(עליה אמר דוד , ונחלת התורה היא גילה עליונה .'וכו "חמדה

היתה התורה  י כ�"וע, לפי שנהפ" לבו וקבל טבע שני "נחלה"קראו  ".לעול� כי ששו� לבי המה
 )ד, אבות(וזה נשע� על מה שבארנו , "ששו� לבי"לא לחנ� אמר  .וזהו כי ששו� לבי המה, נחלתו

ובהיות התורה , עני� טבעי "משוש"כי ה .במשנת שמואל הקט� מה שמבדיל בי� שמחה לששו�
שהיא , והמדרגה התחתונה לעומתה היא השחת הדעת .נחלתו וטבעית לו אז היא ששו� לבו

ויפה אמר  ".ויורדי� לבאר שחת' תלמידיו של בלע� וכו"בבבא  )ה, אבות(ובארנוהו , השחת
והתמימי� זוכי� שיהפ" לבב�  .יפול בשחת ,תוה ישרי לב ללמד� דברי או� ואפיקורסגשהמש

  .והרי זה מ� הקצה אל הקצה ככל משלי שלמה .מטבעו וינחלו טוב

  אי� לכבד למי שלומד ואינו מקיי�

הרי הוא מוכ� לכבוד , זו עדיי� לא הגיע למדרגה] הוא[פ ש"ואע, וכיו� שהתמימי� נוחלי� טוב
כ" נראה . על כ� זה שלמד ממנו דבר תורה חייב לנהוג בו כבוד .ובאחריתו ינחלנו, הגדול הזה

, כח(ל על ספר משלי "ג ז"לבד מצאתי בפירוש רלב. ל"ולא פירשו כ� מפרשי המסכתא זצ, בעיני

 ]ינחלו[ )יצלחו(הטוב ינו שירצה בזה כי התמימי� שיתנו לכל איש עצה הוגנת כדי שי" :שכתב )י
 וזה. ]ל"עכ]" [כמוהו יגיע לו, שמה שיכוי� האד� להגיע לזולתו טוב או רע[ ה� בעצמ� הטוב

וסיפא , ותנא דיד� מפרש דקרא מיירי במי שמטעה חברו מדר" טוב לדר" רע. קרוב לדברינו
תא זו שאי� ולמדנו מבריי. "ואי� טוב אלא תורה", והוא ינחל טוב, מיירי בהיפ" שמלמדו תורה

כסיל ובוזה  � לא כ�דא, ובתנאי שהמלמד יהיה עושה כתלמודו, כבוד אלא תורה וחכמיה
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פ שאחיתופל סר במעשיו "ואע .:)קידושי� מ(" לא המדרש עיקר אלא המעשה"ד, חכמה הוא
ילו ואפ', וגו "ואתה אלהי� תוריד� לבאר שחת" )כד, תהלי� נה(שהרי קללו דוד , מדר" החכמה

רעות " )טז, פ תהלי� נה"ע(לא קראו כ� אלא קוד� שידע בו כי  ?"רבו אלופי ומיודעי"קראו  הכי
לא נהג בו , אבל כשראה שמעשיו מקולקלי� .וסבור שנאה דורש ונאה מקיי�, "במגורו בקרבו

למה הרעות "כמתרע� עליו ', וגו "ואתה אנוש"וכדפירשתי לעיל שעל זה אמר , עוד כבוד
טוע� הרב המחבר נגד [ועוד  "!'.אלופי ומיודעי'" וקראתי" ואני מעול� כבדתי ?לעשות

 ,"אלופו ומיודעו"אי" יעלה על דעת" שיכבדנו ויקראנו ) הפירושי� של מפרשי� אחרי�
ה לכל הלומד "וה .אלא כדפירשתי ?ובאותו העת עצמו יקללנו קללות נמרצות כנזכר במזמור

ומכוי� להורות לו דר" , מד איש טובהיינו כשהמל, מחברו דבר תורה שחייב לנהוג בו כבוד
 .הכי נראה לי .לאפוקי רשע דלא, החיי�
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   משנה ד
ל ּתֹוָרה ה ׂשֶ ְך ִהיא ַדְרּכָ ַלח ּתאֵכל, ּכָ ּמֶ ת ּבַ ה, ּפַ ּתֶ ׂשְ ׂשּוָרה ּתִ ּמְ ְוַעל , ּוַמִים ּבַ

ן יׂשָ ְחֶיה, ָהָאֶרץ ּתִ י ַצַער ּתִ ה ָעֵמל, ְוַחּיֵ ה . ּוַבּתֹוָרה ַאּתָ ה ֵכןְוִאם ַאּתָ תהלים (, עֹוׂשֶ

ֶריָך ְוטֹוב ָלךְ  )קכח עֹוָלם ַהזֶּה. ַאׂשְ ֶריָך ּבָ א, ַאׂשְ ׂש . ְוטֹוב ָלְך ָלעֹוָלם ַהּבָ ַבּקֵ ַאל ּתְ
בֹוד ְחמֹוד ּכָ ה ְלַעְצָמְך ְוַאל ּתַ ֻדּלָ ה. ּגְ ּמוְדָך ֲעׂשֵ ְלָחָנם . יֹוֵתר ִמּלִ ה ְלׂשֻ ְתַאּוֶ ְוַאל ּתִ

ל ְמָלִכים ְלָחְנךָ , ׂשֶ ֻ ׁשּ ְלָחָנם ׂשֶ ֻ דֹול ִמׁשּ ְתָרם, ּגָ דֹול ִמּכִ ַעל . ְוִכְתְרָך ּגָ ְוֶנֱאָמן הּוא ּבַ
ךָ  ֶתךָ , ְמַלאְכּתְ ֻעּלָ ַכר ּפְ ם ְלְך ׂשְ ּלֶ ׂשַ ּיְ   : ׂשֶ

  במה שאיננה דומה לשו� חכמה אחרת, שמחת לימוד התורה

אחר שהודיע שהתורה מגדלת ומרוממת לומדיה על כל . "כך היא דרכה של תורה"
כשמלבשת את האד� רוחה , שנה עתה ברייתא זו להודיע עד היכ� מגיע כח התורה ,המעשי�

 ?בתו אות�הלעוסק בשאר החכמות בא, ואל יקשה עלי" מה בי� עוסק בתורה לשמה .הטוב
דע . כמו ששמחי� החכמי� כשעוסקי� בתורה, ומצינו הרבה השמחי� מאד בעסק החכמות
כי בנהוג  .על הלב הדבק בשאר החכמות, ה לשמהשיש יתרו� גדול ללב הדבק בתורה ועוסק ב

 .עסוק בחכמות ובחקירות ]אז הוא, חי בהרחבה ובתנאי� נוחי�[ )במרחב(שבעול� כשהאד� 
לבו , אבל א� חי חיי צער ואי� לו אלא פת חריבה ומי� לח� או שיש עליו נושי� וכיוצא בזה

, וחה מצרתוורח לבקש לו הראבל ירו� א .ואי אפשר שילמוד החכמות ביישוב הדעת, בל עמו
לא , לבד התורה יש לה היתרו� הזה שהעמלי� בה לשמה .וח לו אז ישוב ללימודו ולעיונווור

 )קט, תהלי� קיט(וכדר" שאמר דוד  .כל עוד נשמת� באפ�, ירפוה ולא יעזבוה ג� בעת צרת�
חקי" בבית זמירות היו לי " )נד, תהלי� קיט(ואמר , "נפשי בכפי תמיד ותורת" לא שכחתי"

מודיות יוטע� הדבר לפי שאינו דומה שמחת לב האד� כשלומד ועוסק בחכמות ל ".מגורי
שהתורה היא ששו�  ]שזוכר[ )שזוכה(כי מיד  .לשמחתו כשעוסק בתורה לשמה ממש, וטבעיות

יבוז  ,וכדפירשתי לעיל "נחלתי עדותי" לעול� כי ששו� לבי המה" )קיא, קיט תהלי�(וכדר" , לבו
לא יניחהו לעזוב את התורה כי היא  ]שבתוכה[ )שבתוכו(והמאור  .קריו ולמחמדיולתבל למ

והמרגישי� בחיי� הללו לא  .כי התורה היא חיי הנפש .מתוקה לנפש מדבש ונופת צופי�
וח וסוד זה גלה שלמה בר .יחושו לכל צער ולכל צרה ומגור לעזוב בעבור� ההתעסקות בתורה

ה לקמ� בפירוש "ואפרשנו בעז, "ויהיו חיי� לנפש" וח� לגרגרותי"" )כב, משלי ג(ואמר  הקדש
ולכ� , ואי� החיי� הנפשיי� מסורי� ביד שאר החכמות .'וכו "גדולה תורה שהיא נותנת חיי�"

כשיקר� עוני וריש , פ שהעוסקי� במדידה ובמספר ובתקופת השמי� שמחי� בעיונ�"אע
כ" היא דרכה של תורה "והיינו דקתני . חבעד צאת� למר, יתעצבו ותאבד שמחת� ,וחסרו� כל

שיתמכו לב האד� , פ שאי� דר" שאר החכמות והעסקי�"כלומר אע' וכו "פת במלח תאכל
שאפילו יקרה לעוסק בה , תורה עני� אחר יש לדרכה של, לעסוק בה� בעוד שמצטער בצרתו

והוא האיש , ידה מתק אורה וחיי הנפש שהשיג על )מנוקדת קמ�' ט(א� טע� , צרות רבות ורעות
 . ואפשר הדבר מאד, יוכל להוסי� בעמל התורה, מאיר' שעוסק בתורה לשמה דמיירי מיניה ר

שאי� ביד" תבשיל , "פת במלח תאכל: "ומודיעה לו, ולשו� הברייתא כאילו מדברת ע� האד�
ומי� במשורה ". אחר ללפת בו את הפת החריבה זולתי מעט מלח וזהו מעוני ומחסרו� כל

הייתי , "ומי� תשתה"דאי תני , והוצר" למתני הכי .)יא, ד(לשו� הכתוב הוא ביחזקאל  ,"תשתה
 )להל� בפרק(ועוד  .פ שיש לו שלא ישתכר"ושלא ישתה יי� אע, טועה דמשו� רפואה נקט לה

כל ] אפילו א�[ש .קא משמע ל� דמשו� עוני וריש נקט לה ".במיעוט תענוג"שהתורה נקנית 
ותצטר" , שאפילו המי� שאתה שותה לא יהי ל" מה� די ספוק", ותכ" תרבה בבית" העני

מעת [" דומה ממש לעני� האמור ביחזקאל, לחצות� במשורה ובמדה מעט בבקר ומעט בערב
חיי צער "וג� , שאי� בבית" כר וכסת לשכב עליו, מעוני "ועל האר� תיש�", "]עד עת תשתה

ה� ביסורי הגו� , וד יקרו" צרות אחרותכלומר מלבד צרת העוני והמחסור שזכרתי ע, "תחיה
כ" היא "שתוסי� לעמול בתורה לפי ש, כ בתורה אתה עמל"ואעפ ;או באשה ובני� וכיוצא בה�
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, ומי שזכה לאור התורה ושנפשו דבקה בה .ז"שאורה מכהה כל מקרי העוה, "דרכה של תורה
ב "בריש פ "כדרכה ולשברלהל" "כמו , כמו כחה ומנהגה "דרכה"ו .לא יסיר לבבו ממנה לעול�

 ..)יז( קמא כת בבאדמס

וא� אתה עושה "ועלה שנה , תחלה הודיע עד היכ� מגעת כח התורה. "ואם אתה עושה כן"
אתה דבק בתורה ועוסק בה  שכל כ", כלומר א� הגעת למדה הגדולה הזאת שהודעתי" ".כ�

אז תהיה , י�ותתגדל ותתרומ� על כל המעש, לשמה שלא תבהל מכל המקרי� שתחת השמש
לו כדאי וזוכה לדברי� הרבה ושכל העול� כ"אתה האיש שנזכר ענינו בברייתא הראשונה ש

ולא פירשו כ�  .כ" נראה בעיני "ב"ז וטוב ל" לעוה"אשרי" בעוה"והיינו דקאמר  ".הוא לו
ולא תני  "כ" היא דרכה של תורה"ומדברינו תבי� למה הארי" לומר . ל"מפרשי המסכתא ז

פ "מליצה ע(ועוד . "כ" דרכו של עוסק בתורה"או ', וכו "ק בתורה פת במלח תאכלהעוס"סתמא 

כ" היא דרכה של "עד שאמר  ?שלא יעמלו בתורה מתו" הרווחה "מי סני לצדיקי" )ב"ע' הוריות י
אפילו  :פת במלח"ויש שפירשו . חלילה לומר כ� ?ואי לא לא, דמשמע דוקא כ" יעשה "תורה

ועוד יש  ?"אפילו"אמאי לא תני ] יש לדחות[ו ".מנע מלעסוק בתורהאל ת ,אי� ל" מה לאכול
ויותר  ?"ובתורה תעמול"למתני נמי  וי ליהה, "תחיה ,�ותיש ,תשתה ,תאכל"להבי� כמו ששנה 

] הרי[ובהא  "וא� אתה עושה כ�"אי" חזר ושנה , "ובתורה אתה עמל"קשה כיו� שכבר שנה 
וכ� לא מיירי , דתנא לא מיירי שיעשה האד� כ� .ולפירושנו ניחא הכל ?מיירי כולה ברייתא

דלאו כולי עלמא קדושי עליו� ה� , צרי" לעמול בתורה ]לאכול ולשתות[ אי� לו לושאפי
 ".כל המקבל עליו עול תורה"ג בבבא "וכדפירשתי בפ, לעסוק בתורה מתו" צרות רבות ורעות

' שבעל כרח" פת במלח תאכל וכו, דרכה של תורה להודיע שכ" גדול ,פור דברי� הואיאלא ס
והדר . וכדפירשתי, ואפילו הכי בתורה אתה עמל ברצונ" ובשמחת לבב", מפני עוני וחסרו� כל

וא� אתה העוסק בתורה , כלומר ודאי לאו כולי עלמא זוכי� למדה זו, תני וא� אתה עושה כ�
ייתא זו אנו למדי� כמה גדול כח ומבר .אז אשרי" וטוב ל" ,לשמה הגעת למדה זו שתעשה כ�

עוסק בתורה "וכ� למדנו מי הנקרא  .התורה שהיא מרוממת ומגדלת לב האד� על כל המעשי�
והדבר אמת . והוא האיש שזכה לעמול בתורה ג� כשיקרוהו צרות רבות ורעות ".לשמה

ו אבל כבר אמרנו פעמי� רבות שאי� כוונתנ, בעצמו ויש להוכיחו מכמה פרשיות ופסוקי�
 .להארי"

  דכאו� ודאגה, לומדי תורה לא יבואו לידי יאוש

וכשיקרנו , שכל זמ� שהאד� דואג ומפחד מ� הצרות. "ב"ז וטוב לך לעוה"אשריך בעוה"
כי א�  .ז"אי אפשר שיהיה מאושר בעוה, ז"והוא תאב ומתאוה לחמדת העוה, רעה לבו נופל

, לבקש תמיד ולא יסתפק במה שיש לו )טו, משלי ל(ות וכשאול וכי הוא כמ, יש לו לא ישבע
וכל מי שיש " )ה, אבות(ותנ�  .וכדפירשתי הת� "השמח בחלקו ?איזהו עשיר" )ד, אבות(וכדתנ� 

ג� בעת טוב לו דואג . ש ש�"וכמ "בו שלשה דברי� הללו הרי זה מתלמידיו של בלע� הרשע
ורה שהוא יוכל לעמול ואי� כ� הדבק כל כ" בת. תמיד פ� יקרנו אחת מ� הרעות הרגילות לבוא

, קהלת ז(וביו� טובה , וכל שכ� שנפשו שבעה כשהוא במרחב, בה בשמחה ג� בעת צר לו מאד

ג� א� יבא לכלל עוני  .כי הוא מוכ� לסבול הכל ולשמוח באור התורה, לא ידאג מרעה )יד
' ר ומהר יושיעהו מצרתו וזוכה לכל הטובות כמו ששנה', לא יעזבנו ה, וריש על דר" הנסיו�

וטוב לו  ".להציל ממות נפש� ולחיות� ברעב' וכואל יראיו ' עי� ה" )יט( יח, תהלי� לג(כי  .מאיר
 .ועוד יתבאר לקמ� בפרקי�', שזוכה לרב טוב הצפו� ליראי ה, ב"לעוה

  לא העניק לו' א� ה, אי� לאד� לבקש מדריגות רוחניות נשגבות

שהאד� הזוכה לאורה יוכל  אחר ששנה מה רב כח התורה. "מךצאל תבקש גדולה לע"
ומדבר ע� הנכבד , 'וכו "אל תבקש"חזר ושנה , לעמוד בה אפילו א� יקרנו צרות רבות ורעות

ולא ] ב[, שאל יבקש גדולה לעצמו] א[הזה שזכה לכבוד השנוי למעלה והזהירו בשלשה דברי� 
פירשו שלא  ל"והמפרשי� ז. ושאל יתאוה לשולחנ� של גדולי�] ג[, יחמוד כבוד יותר מלמודו

וזה תימה מה צור"  .ז"ושלא יתאוה לתאוות העוה, ושלא יתכבד בתורתו, ירדו� אחר השררה
 ,א� הוא מלובש בענוה וביראה ?להזהיר לעוסק בתורה לשמה שלא ירדו� אחר שלש אלה
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עושה  ,שא� כ�, וכל שכ� שלא יתכבד בתורתו ?אי" ירדו� אחר הגדולה כדרכי הכסילי�
ויראה ? הוא צדיק וחסיד אי" יתאוה לשולחנ� של רוזני� כמו אנשי תאוהוא� . ליהנות ממנה

ואתה " )ה, ירמיה מה(הוא לשו� הכתוב אצל ברו" , "אל תבקש גדולה לעצמ"" .לי דהכי פירושא
הזהיר לאד� הגדול שאל יבקש בתפלה , ושני הענייני� שוי� ".אל תבקש ?תבקש ל" גדולות

כי ע� העניו והצדיק , וזאת הגדולה איננו שיהיה גדול שר ומושל, מאת אלהיו גדולה לעצמו
ח וזאת הגדולה היא הנבואה ורו .היינו לנשמתו "גדולה לעצמו"אלא  .וה� לא יבקשו זה, ידבר

ספרה נא " )ד, ב ח"למ(כמו , בכתבי הקדש "דולותג"שה� נקראות , וכדומה לגדולות הללו הקדש
 וכמו ברו" שהצטער על שלא נחה עליו רוח הנבואה ".לי את כל הגדולות אשר עשה אלישע

יגעתי באנחתי ' אוי לי וגו" )ג, ירמיה מה(ואמר , )סו� הפתיחה למסכתא דפסחא, פרשת בא, מכילתא(
כ מנוחה לא "ואעפ, מעשי� טובי�כלומר עמלתי בכל כחי בתורה וב ".ומנוחה לא מצאתי

והשיבו  ".עליה� הרוח ויהי כנוח" )כה, במדבר יא(ואי� מנוחה אלא נבואה שנאמר , מצאתי
אל  ?ואתה תבקש ל" גדולות 'שר בניתי אני הורס וכוהנה א" )ה(ד, מה(ה על ידי ירמיה "הקב

ח ת נבואה ורוואתה תבקש לעצמ" גדולו, כלומר החרבתי מקדשי והגליתי את ישראל ".תבקש
כי אי� הנבואה שורה על הנביאי� אלא בזכות� של  .אל תבקש ,פ שאתה ראוי"אע ?הקדש
והיינו דתני  ".וא� אי� צא� אי� רועה ,וא� אי� כר� אי� סייג" )ל"המש" לשו� המכילתא הנ(, ישראל

אל , כלומר א� הגעת למעלת הקדושי� על ידי תורת" וצדקת", "אל תבקש גדולה לעצמ""
 .י�וגלוי סודות עליונ ח הקדשאלא רו, ולאו דוקא נבואה גמורה .גדולות "לעצמ""ש תבק
. וכדפירשתי לעיל, אלהי�] לפי רצו�[היינו בחפ� , "ומגלי� לו רזי תורה" )ו, אבות(ג דתני "ואע

והיינו צניעות גמורה שאל יבקש , "והוה צנוע"אלא כדתני  .אבל אתה אל תבקש לעצמ" גדולה
 )א, תהלי� קלא(וכדר" שאמר דוד , .)ברכות סד( יותר מדאי ]ידחוק[ )ידחה(ענייני� נפלאי� ולא 

 ".ולא הלכתי בגדולות ובנפלאות ממני"

, "אי� כבוד אלא לחכמי�"כבר פירשתי לעיל בבבא ד. "ואל תחמוד כבוד יותר מלמודך"
והוא , רוח הקדשעל ענייני� נפשיי� ואלהיי� ענינו  כשנזכר בכל המקרא "כבוד"שמלת 

 "ואחר כבוד תקחני" )כד, תהלי� עג(, "כבוד חכמי� ינחלו" )לה, משלי ג(כמו , הכבוד האמיתי
 "גדולה"ואיכא בי�  .וכ� כבוד השנוי במשנתנו ענינו הדבקות האלהי ורוח טהור .וכיוצא

שכוללת מדרגות הנבואה ורוח הקודש במדרגה עליונה , פרישית לעיל "גדולה". טובא "כבוד"ל
קהלת וברו תהלי� שיר השירי� משלי יכמו דוד ושלמה שח, שבו ידבר האד� ברוח אלהי�

וראוי לחכ� שיבוש  ".בר בי ומלתו על לשונייד' רוח ה" )ב, גכב "מוש(ככתוב , ח הקדשברו
רוח טהור  ,ח הקדשהיינו רו "כבוד"ו .אלהבעצמו ויהיה צנוע ואל יבקש לעצמו גדולות כ

אבל הוא כח ', שאינו מודיע רזי תורה ונפלאות ברוח ה, שנוחלי� כל החכמי� הנוהגי� בצדק
ולבו טהור וכמו נהפ"  ,עליו� שימצא העוסק בתורה שמחת לב ודבקות בדברי� עליוני�

וג� בזה יש  .ועתה נוטה לטוב לתורה ולחכמה, שמתחלה היה יצרו רע .מטבעו הראשו�
והוא העזר האלהי שדברנו עליו , לפי שכל חכ� נוחל כבוד כפי צדקתו וחכמתו, מדרגות רבות

שהוא כח , והכל אחד :)מגילה ו(" סייעתא דשמיא"ל נהגו לקראו "ורבותינו ז ".ג� נעול"בספרנו 
על ידי כ� תצטיירנה חקי החכמה בלב  .ומוציא כחות הנפש אל הפועל, עליו� המטהר הלב

. ויפתחו עיני הדעת הצחי� והבהירי�, ויתחזקו כחות השכל והבינה, וימשלו על דרכי הסכלות
, תהלי� כ( ויעזרהו מקדש )כט, בראשית מג, "ח�"לשו� ( וראוי לכל חכ� לבקש מאת אלהיו שיחנהו

 . אז נכו� לבו ובטוח שלא ימוט ,כי א� יזכה וינחול הכבוד הזה .)ב

  לקיי� אותו תפקיד עבורו נברא אלא להתרצות, לא לחמוד כבוד

שהרי בארנו  ".בעצת" תנחני ואחר כבוד תקחני" )כד, תהלי� עג(וזאת היתה תפלת המשורר 
והתפלל , "עצות"שכל חקי התורה ומצותיה קרויי� , "ונהני� ממנו עצה ותושיה"בבבא 
ושלא יסתלק מ� העול� עד שיזכה  ;והוא העזר האלהי, ה ינחהו בדרכי המועצות הללו"שהקב

, וזהו שאמר ואחר כבוד תקחני .לנחול בכבוד שהוא התכלית שבעבורו נברא תחת השמש
, "ואיננו כי לקח אותו אלהי�" )כד, בראשית ה(כמו , כלומר אחר שתנחילנו כבוד אז תקחני אלי"

לפי שראוי לתופשי ו. "כי יקחני סלה ,א" אלהי� יפדה נפשי מיד שאול" )טז, תהלי� מט(וכמו 
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ואל "אלא , דשפיר למעבד הכי, מאסת "אל תחמוד כבוד"לא תני , תורה לבקש על הכבוד הזה
שאל תקנא בכבוד חברי" ורבותי" כשתראה שה� מלאי� כבוד , "תחמוד כבוד יותר מלימוד"

למע� תל" , פ שאתה חומד דבר טוב"שאע .אל תחמוד לכבוד� להיות שוה עמה�, "מיותר מ
ה בוח� לבב ומשל� "כי הקב, ידוע תדע שהכל כפי רוב התלמוד, בדר" טובי� כמוה�ג� אתה 

ולכ� . וכדתנ� לפו� צערא אגרא, וכמו שאמרנו שג� בזה יש מדרגות רבות, לכל איש כצדקתו
וסו� הכבוד , שי� טובי�אלא יוסי� אומ� בתורה ובמע, הזהיר שאל יחמוד כבוד יותר מלמודו

שכל הפרק מדבר , ולא נכו� בעיני, "יותר מלמוד" עשה"ורסי� ויש ספרי� ג. לבוא מעצמו
מכשרתו "דהא . המעשה] הוא[ופשיטא שעיקר הכל  ?ומה עני� המעשה לכא�, בכבוד התורה

ותנ� ', וכו "כל שחכמתו מרובה ממעשיו" )ג, אבות( ותנ� נמי, תנ� "להיות צדיק חסיד ישר ונאמ�
עיקר ]ה[אלא , כ משנה שאינה צריכה היא"וא. "ולא המדרש עיקר אלא המעשה" )א, אבות(

 .כדפירשתי

  עיקר כבוד� של לומדי תורה הוא לעול� הבא

. ]""שרים": "אל המקורות"' ובנוסח מהד ,מלכים) [גדולים(ואל תתאוה לשולחנם של "
דתנא דיד� , לאו למימרא שאל יתאוה לאכול מעדני� ולשתות ממתקי� כמו שרי� ומלכי אר�

כשתראה , אלא הכי פירושא .שאינ� צריכי� למוסר זה, חקרי לב קא מיירי ע� אנשי� גדולי�
אל , "עול מלכות ועול דר" אר�"ואתה צרי" לעמול ולטרוח ב, עצמ" גדול בתורה וזכית לכבוד

כי עבדיה� , תתאוה שתהיה שלחנ" כשלח� הגדולי� שהוא ערו" לפניה� בלי עמל ובלי דאגה
וכדר" הנזכר אצל שלמה שהיו לו נצבי� , � ואת בית�ומשרתיה� חייבי� לכלכל את הגדולי

, וכ� תתאוה ג� אתה שתהיה פרנסת" מזומנת ל", )ז, א ד"מל( שכלכלו אותו מדי חדש בחדש
והוא , ז"כל דבר ודבר שהוא מטריד בעוה וא הדי�ונקט שלח� וה .ז"ולב" פנוי מכל טרדת העוה

שהעוסק בתורה לשמה מתגדל ג "דאע, מצוי אצל השרי� והמלכי� בעלי עושר ונכסי�
כ עמל "וכשאי� לו רק פת במלח ומי� במשורה וחי חיי צער ג, ומתרומ� על כל המעשי�

פ שכוונת" לש� "אע, אל תתאוה לזה .טוב יותר כשיחיה חיי� של קורת רוח] לכאורה[, בתורה
ה על חסידיו ועל יראיו לענות נפש� לפעמי� בעוני ובריש ובשאר "שכ� גזר הקב .שמי�

ואי� ל" להרהר אחר , ב"לעוה )כא, משלי ח( "יש"ז לטוב לה� ולהנחיל� "המחסורי� בעוה
כלומר שערו" ל" שלח� שהוא , "ששולחנ" גדול משולחנ�"והיינו דקתני  .ה"יו של הקבתמדו

וכדתנ�  .ב"והיינו לעוה, "תערו" לפני שלח� נגד צוררי" )ה, תהלי� כג(וכעני� , גדול משלחנ�
ודוד נמי בהא מיירי שאמר  ".ז"ב מכל חיי העוה"שעה אחת של קורת רוח בעוה יפה" )ד, אבות(
ה רועה ישראל ומנהל יראיו "ב 'כלומר ה .'וגו "בנאות דשא .רועי לא אחסר' ה" )ב( א, תהלי� כג(

כלומר אפילו יגיעו ימי רעה ', וגו "ג� כי אל" בגיא צלמות לא אירא רע" )ד, כג(ואמר , וחסידיו
 .וזכה לכבוד הנאצל ואהוב לאלהיו' לפי שהוא דבק בה, "לא אירא"מצור ומצוק וחוסר כל 

תערו" לפני " )ה, כג(וזהו שאמר  .ב"ז הוא לטובתו כדי לזכותו יותר לעוה"ומה שחסר בעוה
כמו , וה� יראו ויבושו לחני נגד צורריוכלומר עוד יבא זמ� שתערו" לפני ש, "שלח� נגד צוררי

, "דשנת בשמ� ראשי" )ה, תהלי� כג(כי ', וגו "הנה עבדי יאכלו ואת� תרעבו" )יג, סה(שנבא ישעיה 
וכמו שבארנו בפרקי� בבבא , בכל כתבי הקדש "שמ�"והוא המתואר , שהאצלת עלי רוח אלהי

. ל"רשתי בבבא הנכדפי, וזה על השכל והבינה, "כוסי רויה" )ה, כג(וכ� . "משמח את המקו�"ד
ז ישיגוני טוב וחסד "כלומר בעוה, "א" טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי" )ו, כג(ואני מבקש 

, ב"ועיקר הכל מוכ� לסעודה לעוה, ה� בעת המרחב ה� בעת המצר ,שתעזרני בטוב" ובחסד"
 וכמו, ומלת ושבתי היא החזרה פע� שנית, "לאר" ימי�' ושבתי בבית ה" )ו, כג(וזהו שאמר 

ושבת� וראית� בי� צדיק " )יח, מלאכי ג(וכמו , "ושבתי בשלו� אל בית אבי" )כא, בראשית כח(
אר" "ב שהוא "לעוה "'ושבתי בבית ה" )ו, תהלי� כג(וכ� פה , כ על יו� התחיה"הנאמר ג, "לרשע
ששולחנ" גדול ' ואל תתאוה לשולחנ� וכו"ועל זה שנה . :)קידושי� לט( לעול� שכלו ארו", "ימי�

כי חלילה לחכמי לב שיתאוו להיות שרי� ורוזני , "ואל תתאוה לכתר�"ולא תני . "משולחנ�
גדול ] הוא[ב "לחזק דבריו ששלח� הצדיקי� לעוה] כדי[ולא תני לה בסיפא אלא  .אר�

וידוע מה  .שבנוהג שבעול� לפי גדולת המל" כ� ער" שולחנו וגדלו .משולחנ� של גדולי�
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ל בי מלכי� "ת, ושמא תאמר כתר תורה קט� מה�, שה כתרי� ה�של" )ד, אבות(ל "שאמרו ז
 !הוי אומר הממלי" ?מי גדול המול" או הממלי" ".ימלוכו

שמא תאמר מי יערב לי . "ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך"
הוא , י נביאיו פעמי� רבות"ה שיעד זאת ע"ב 'לזה אמר שה ?שתגיעני הטובה הגדולה הזאת

' כ לא יפול מדבר ה"וא. יקר מאד "נאמ�"אר ומאיר שת' וכבר פירשנו במשנת ר. ריונאמ� בדב
בעל מלאכת" שאתה עובד ישל� , ופירוש המליצה כ" היא .ארצה כי הוא הנאמ� שאי� כמוהו

כי הוא , כי הוא נאמ� בהבטחתו, כדר" הבעלי� המשלמי� שכר פעולת שכיר, ל" שכר פעולת"
ומעתה . כ� תוכל לבטוח שיקרו" כל הטובות שיעד לעושי רצונוול. יוצר הכל ומקיי� מאמרו

] ב[, רישא בחכ� מופלא שאל יבקש לו גדולות] א[, שלש הבבות שבמשנה זו הולכי� על הסדר
 .ז"וסיפא שאל יתאווה לטובת העוה] ג[, מציעתא שאל יחמוד למדרגה יותר גדולה מתלמודו

 .כ" נראה בעיני .וד אות� ולא יתאוה לה�לא יבקש� לא יחמ ילו הכיואפ, ל� לש� שמי�ווכ
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  משנה ה
ְלכּות ה ּוִמן ַהּמַ ֻהּנָ דֹוָלה תֹוָרה יֹוֵתר ִמן ַהּכְ ים , ּגְ לׂשִ ׂשְ ְלכּות ִנְקֵנית ּבִ ַהּמַ ׂשֶ

ע, ַמֲעלֹות ִרים ְוַאְרּבַ ֶעׂשְ ה ּבְ ֻהּנָ מֹוָנה ְדָבִרים, ְוַהּכְ ִעים ּוׂשְ ַאְרּבָ . ְוַהּתֹוָרה ִנְקֵנית ּבְ
ַתְלמּוד, ְוֵאּלּו ֵהן ִמיַעת ָהאֶזן, ּבְ ׂשְ עֲ , ּבִ ָפַתִיםּבַ ב, ִריַכת ׂשְ ִביַנת ַהּלֵ ֵאיָמה, ּבְ , ּבְ

ִיְרָאה ֲעָנָוה, ּבְ ְמָחה, ּבַ ׂשִ ֵאיָמה, ּבְ ִיְרָאה, ּבְ ֲעָנָוה, ּבְ ְמָחה, ּבַ ׂשִ ָטֳהָרה, ּבְ ּמּוׂש , ּבָ ׂשִ ּבְ
ִדְקּדּוק ֲחֵבִרים, ֲחָכִמים ְלִמיִדים, ּבְ ּוב, ּוְבִפְלּפּול ַהּתַ ִיׁשּ ִמְקָרא, ּבְ נָ , ּבְ ִמׂשְ , הּבְ

ִמיעּוט ְסחֹוָרה ִמעּוט ֶדֶרְך ֶאֶרץ, ּבְ ֲענּוג, ּבְ ִמעּוט ּתַ ָנה, ּבְ ִמעּוט ׂשֵ ִמעּוט , ּבְ ּבְ
יָחה חֹוק, ׂשִ ִמעּוט ׂשְ ִים, ּבְ ֶאֶרְך ַאּפַ ֵלב טֹוב, ּבְ ֱאמּוַנת ֲחָכִמים, ּבְ ַלת , ּבֶ ּוְבַקּבָ

ּסוִרין   : ַהּיִ

  המל�אי� אלו המצוות בה� נצטוה , שלשי� מעלות של המלכות

 .'וכו "שהמלכות נקנית בשלשים מעלות ,גדולה תורה מן הכהונה והמלכות"
נשי� ועבדי�  ,כס� וזהב" )פרק ח, מסכת כלה רבתי( מעלות של מלכות מפורשי� בברייתא

, קהלת ב( מדינות] סגולת[, סגולת מלכי�, בית בני, בתי� שדות כרמי� גנות פרדסי�, ושפחות

סוסי� רכב חרב שמלות נשק , שדה שדות, )ח, קהלת ב(, ]י אד�בנ[ תענוגות ,שרי� שרות, )ח
ואלו ה� מעלות  ".וצדקה )חסד(משפט , מרגלי�, ]צופי�[, יועצי�, בשמי� ,]חיילי�[ )חיילות(

שיש לו , עיקר המלוכה] ה�[ושלש שזכר באחרונה  .גמורות שהמל" נעלה בה� משאר בני אד�
  .ולעשות צדקה ותקנות במדינה, המלוכהולשפוט במשפט , יכולת מוחלט לעשות חסד

שהיו  :)ע חולי� קלג"וע' סו� פרק ח, כלה רבתי(ושלשי� מעלות של כהונה ג� ה� מפורשי� בברייתא 
 ,ובה� נעלו הכהני� מיתר אחיה�, וארבעה בירושלי� ,ועשרה בגבולי� ,עשרה מתנות במקדש

ולא כמקצת  .ד מעלות דתני"כוהיינו שלשי� מעלות ו. ל� לתת לה� אלו המתנותושצריכי� כ
שמנו ] 558' עמ, ג"תשכ, ירושלי�, �"אל' מהד, "מחזור ויטרי"עיי� : אמר המגיה[מפרשי� 

לא ירבה לו נשי� "כגו� , ות האמורות על המל" והדיני� המפורשי� במשנה ובתלמודוהמצ
 "די� אותומל" לא ד� ולא דני� אותו לא מעיד ולא מעי"וכגו� , וכיוצא "ולא ירבה לו סוסי�

 . "מעלות"לא  "תומצו"שכל אלו ודומיה� ה� , )'פרק ב( וכיוצא דיני� השנויי� בסנהדרי�

 .איני יודע מהיכ� מפיק לה' וכו "שהמלכות נקנית', וגדולה תורה וכ"מיהו הא דקאמר 
ולמלכות , ח דברי�"ל� אמרו שגדולת התורה על שתיה� לפי שנקנית במול כ"זצוהמפרשי� 

ואי�  .ח דברי�"והתורה במ' ועלה תני שהמלכות וכו, ד"מספר שלשי� ולכהונה כ אינו צרי" רק
עוד אמרו  .שלפעמי� מעלה אחת שבזה שקולה כנגד עשר מעלות שיש בשני, הדעת נוחה בזה

ח דברי� "ומ, לפי שגדולת המלכות והכהונה במעלות שה� חוצה לו, שעל כ� גדולה תורה מה�
מכל , ה"דבריה� אמת וכמו שאכתוב בסו� הברייתא בעזפ ש"ואע .שבתורה קניני נפש ה�

 . ולומר שנקנית בה�, מקו� אי� זה טע� לגדולת התורה על הכהונה ועל המלכות

ואל תתאוה לשולחנ� של גדולי� ששולחנ" גדול "משו� דתני לעיל , ויראה לי דהכי פירושא
כלומר תדע שגדולה תורה  .'וכו "גדולה תורה"תני השתא , "משולחנ� וכתר" גדול מכתר�
ששתיה� , כי אי� למעלה מגדולת המלכות ומגדולת הכהונה, מכל הגדולות שתחת השמש

ולפי שה� כתרי� ה�  ".שלשה כתרי� ה�"ש אומר "ד בהא דתנ� ר"כתרי� ה� וכדפרישית בפ
, אבל הגע בעצמ" א� יחסרו� מ� המלכות הטובות שתחת השמש .חביבי� לאד� ומתאוה לה�

כי המלוכה בעצמה עול , שוב לא יאבו בני אד� לקנותה, השלשי� שמנו בברייתא כמו אלו
ושיש בידו כל אשר תשאל , ואינה חביבה לאד� רק בעבור העושר והכבוד הנלוי� עמה, כבד

וכ� הכהונה לולא שנלוי� עמה היתרונות והמעלות  .ובגלל זה נעשית קני� חביב לאד�, נפשו
כי ג� היא עול גדול , לא יתאוו אליה, מפורשי� בברייתאוכמו אלה ה, ה"ב 'שחלק לה� ה

והנה כתר תורה היא יותר  .תמיד לעבוד עבודת אחיו' ולעמוד לשרת לפני ה, להיות נזיר אחיו
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ומלבד שאי� לה מעלות שנעלו בה� בעליה  ".ללמוד וללמד ולשמור ולעשות"עול כבד שצרי" 
כ להיות שפלי רוח ונשברי "י� בה צריכי� גפ" שהעוסקיויהי לה, מיתר אחיה� שבעבור� יקנוה

 .ח דברי� ששנה במשנתנו"מ ]וכאלו[ )וכהנהו(, פורשי� עצמ� מכל תאוה ומכל כבוד, לב
ותהי , שנתנו כל לב� לקנות התורה "שלמי� וכ� רבי�" )יב, פ נחו� א"מליצה ע(כ ראינו "ואעפ

� זה כי א� לפי שהתורה גדולה מ� אי ".קנה חכמה קנה בינה" )ה, משלי ד(לה� לקני� גמור כעני� 
מלעסוק בשררת המדינה או בשררת , כלומר העסק בתורה גדול בעצמו, המלכות והכהונה

והעוסקי� בה שמחה וששו� ישיגו  .ואורה תחיה הנפש, אור] היא[לפי שהתורה  .המקדש
ה שנה ויפ .וזוהי גדולתה, ולכ� לא יחושו להנזר מכל גדולה ומכל תאוה כדי לקנותה, בנפש�

י מעלותיה� ה� קניני� בנפש "שע' וכו "שהמלכות נקנית בשלשי� מעלות' גדולה תורה וכו"
והתורה אי� לה מעלות כלל ונעשית קני� לאד� , ד מעלות"והכהונה נעשית קני� בכ, האד�

ובא בברייתא הסמוכה ופירש טעמו  .ח דברי� שה� נגד טבע יצר הלב"כלומר במ, ח דברי�"במ
, וכדפרישית שהתורה אור וחיי נפש', וכו "ה תורה שהיא נותנת חיי� לעושיהגדול", של דבר

, ויש בידי לחזקו מכמה מקומות בספרי הקדש, וזה הפירוש ברור מאד .וכדבעינ� למימר הת�
 .אבל אי� רצוני להארי", ובפרט מספר קהלת כי ש� זכר יתרו� החכמה על המלוכה והגבורה

הנ" . "תים בבינת הלב ובשכלות הלבמוד בשמיעת האזן בעריכת שפיבל"
ואינו , צרי" שילמוד ההלכות מרב וזוהי הקבלה ,האחד] א[. חמשה צריכי� לקבלת התורה

שאפשר לאד� להוציא� מדעתו כשיש לו לב רחב  ,מודיות וטבעיותידומה לשאר החכמות ל
 )ד, אבות(וכדתנ�  .אלא צריכי� לקבלה, כי אי� דרכי התורה נודעי� לאד� מדעתו .בשכל ובבינה

משו� . ולא תני השתא מה שצרי" ללמוד. והת� פרישית לה, "הלומד מכל אד� ?איזהו חכ�"
אמר [ ויסבול טורח הלמוד ואור" ההצעות, דה" בבא מיירי במחשבת הלב שיחפו� ללמוד

א�  ,בני" )א, ב משלי( רוח הקדשוכמו שהחל שלמה ב ].לד"א פ"ח, "מורה נבוכי�"עיי� : המגיה
  .כלומר א� נפש" תתאוה לקחת אמרי לפנות מעסקי" וללמוד דברי התורה, "קח אמרית

וא� אינו שומע , כי כל לומד שומע, ואי� זה שמיעת המלות, צריכה לשמיעת האז� ,שנית] ב[
כי , כי מלת אז� נגזר מ� מאזני�. "בשמיעת האז�"אלא  "בשמיעה"ולהכי לא תני  ?מה ילמוד

וכ� השומע דברי רבו צרי" להטות אז� לשקול  .ני� לשקול עליה�שתי האזני� דומי� למאז
 )ב, משלי ב(וכ� אמר שלמה  .דברי רבו בפלס מחשבתו לירד לסו� דעתו ולהבינ� על בוריי�

, צרי" לעריכת שפתי� ,שלישית] ג[. "על התורה"ובארנוהו בבבא , "להקשיב לחכמה אזני""
שיוכל לספר ההלכות שקבל בלשו� ששמע  ,ערוכה על שפתיו, שתהיה תלמודו שגורה בפיו
�א� תקח אמרי  ,בני" )א, ב משלי(כדר" , כי ה� שמורי� בלבו, אות� לא יחסיר ולא יעדי

ובנקל יחלי� ויבלבל , כי הלכות התורה ה� כהררי� התלוי� בשערה ".ומצותי תצפו� את"
 .)פסחי� עב(וכדאמרינ� בגמרא . תיופהאמת א� לא יהיו דברי רבו שמורי� בלבו וערוכי� על ש

, כב משלי(וכאמרו , ]"בכיסיה[ )בקופסא( אני ודמי ליה כמא� דמנחיממיניה ארבעי� ז ]תנא[ )גמר("

 . "יכונו יחדו על שפתי" ,כי נעי� כי תשמר� בבטנ"" )יח

  מה ענינו, שכל

יא להתבונ� בדברי דההיא דלעיל ה, ואי� זה דומה לשמיעת האז�, "בינת לב"צרי" ל ,רביעית] ד[
, ויבי� המליצות, אבל בינת הלב היינו שיבי� מדעתו ויוציא דבר מדבר .רבו לעמוד על דעתו

אז ראוי , כי אחר שלמד ועמד על דברי רבו וה� ערוכי� על שפתיו .וכיוצא בזה' ויבי� ביראת ה
כי א� " )ג, ב משלי(ועל זה אמר . ולחדש חדושי תורה ,שישתמש בבינתו להוציא דבר מדבר

צרי" לשכלות  ,חמישית] ה[. "על התורה"בבבא  )א, אבות(וג� זה בארנוהו ' וגו "לבינה תקרא
. ל"כע "לא שמעתי מה בי� זה לזה, בשכלות הלב"] "בבינת הלב"ה "בד[ל "י ז"בפירוש רש, הלב

ללשונות של  "בינה"עלי הבדלנו בי� לשונות של ' שחברנו בחמלת ה "מעי� גני�"ובספר 
א אומר עי� "ר"בבבא  )ב, אבות(וכבר רמזנו על מקצת� , ודברי� רבי� כתובי� ש�, "שכל"

כמו , "שכל"שכל הדברי� שאי� בינת האד� יכולה להשיג יפול עליה� לשונות של , "טובה
דניאל (נאמר , ואי� בינת שו� נברא ונוצר משיגתו .ה ועצמותו הנעל� מלב כל חי"ב 'אמתת ה

איוב (ש "כמ. וכ� סוד החכמה אי אפשר לבינת כל נוצר ונברא להבינו ".ולהשכיל באמת"" )יג, ט
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 ".לו חכמו ישכילו זאת" )כט, דברי� לב(כדר" , אבל ישכילו ב� ".ונעלמה מעיני כל חי" )כא, כח
עיי� : אמר המגיה[ .לפי שאינ� מופתיי�, וה� ה� טעמי תורה המתוקי� שאינ� בדרכי הבינה

, "ובשכלות הלב"ועליה� שנה ]. רש כמו הרב המחבר כא�שפי, ג"ק ע"ס, "תפארת ישראל"
והנה חמשה דברי� הללו תלויי� בשכל ובבינה . ל בארנו הכל בראיות גמורות"ובספר הנ

ובני אד� נבדלי�  .'וכו "קשה לשמוע' ר לשמוע וכוימה"וכההיא דתנ� , ובמהירות הקבלה
ויש מבי� , רד לסו� דעת המדברויש מאזי� ושוקל ויו, ויש קשה לאבד, ר לשמועייש מה, בה�

וזה תלוי בחלק טוב  .ויש אחרי� להיפ" .ויש משכיל בכל דבר חכמה, להוציא דבר מדבר
 .ה"וכבר דברנו על זה בפ, וכל אחד צרי" לעמול בה� כפי כחו, ובחלק רע

עתה מונה ארבע מדות הלב הצריכות לתורה להצליח . "באימה בענוה ביראה ובשמחה"
ויעמוד לפניו כעומד לפני מל" , שתהא אימת רבו עליו .באימה ,האחת] ו[. בתלמוד ובעשייה
 .כי כל דבריה כגחלי אש, ולא יקלו בעיניו', כ� יקבל כל דברי פיו שה� דבר ה .לשמוע מה יצוה

 .שהנוהג קלות ראש בתורה תאכלהו אש להורות, בהר מתו" האש והחש"' בר היומטע� זה ד
ובבבא דמלבשתו ענוה  .צרי" לענוה ,שנית] ז[. וכשילמוד באימה יקבל הכל ויצפו� דבריה בלבו

אלא שאינו דומה ענוה , ק"ושהיא המדה המביאה לידי רוה, ויראה פירשנו מה היא הענוה
המעלות שזוכה לה� , דהת� בשכר התורה קא מיירי .הנזכרת בברייתא זו לענוה הנזכרת לעיל

שהיא התלבשות רוח אלהי� בענוה , "ומלבשתו"תני  ו� הכיומש, העוסק בתורה לשמה
ולהכי סתמא , והכא מונה מדות שהתורה נקנית בה� .וזה קרוב למעלת הנביאי�, וכדפירשתי

ויגדל מעלת , כלומר שצרי" להרגיל עצמו במדת הענוה שיהא שפל בדעתו, "בענוה"קתני 
שהיא אמצעי בי�  "אמת"וא� אינו עושה כ� אלא שסבור לעמוד על מדת ה .וחברו בעיני

ובלי דעת , כי הצר הצורר עומד אחריו והיא מדת הגאוה, הוא קרוב להסתכ�, הגאוה והענוה
ולסו� יהרהר אחר רבו ועל מי שגדול , ויקלו דברי זולתו בעיניו, יטה רק מעט לצד גבהות הלב

' אפי, "כל גבה לב' תועבת ה" )ה, משלי טז(כדכתיב , בכל שהוכי הגאוה אוסרת  .ממנו בחכמה
לחו� ולחמול על שאר בני אד� , וכ� צרי" ענוה לעני� המעשה ..)סוטה ה(שבשמינית  שמינית

והיא , צרי" יראה ,השלישית] ח[. מילת חסדי�ובזה תלויי� גופי תורה בעבודה ובג, כראוי
שיתבונ� ביראת רוממות , והת� פרישית לה "� חכמהא� אי� יראה אי" )ג, אבות(וכדתנ� , העיקר

וכדפרישית , )לה, דברי� ד(" אי� עוד מלבדו"ו, :)א ד� יא"זהר ח( כי הוא אדו� רב ושליט, ה"ב 'ה
יא דהכא נמי לא דמיא לההיא דלעיל וכדפירשתי גבי הוה. "מלבשתו ענוה ויראה"בבבא ד

שהיא המעלה העליונה , שהוא רוח אלהי� המלבשתו ביראה, קתני "ומלבשתו"דהת� , ענוה
ושישי� ', יא דהכא הוא שצרי" שירגיל עצמו לחשוב ביראת ההוה .וקרוב למדרגת הנביאי�

 .ושיגיע לכלל מעשה, אי אפשר שישמור התורה בלב, וא� אינו עושה כ�, יראתו על לבו

כי לפי ששנה  .שילמוד ויעשה בשמחה ,שירגיל עצמו במדת השמחה, צרי" שמחה ,רביעית] ט[
כי אי� , "בשמחה"אשמועינ�  ?שמא תאמר כל אלו גורמי� עצב ופחד, "באימה בענוה ביראה"

ה "ב 'כי יראת ה .הגורמי� יגו� ופחד, ה כיראה שיש לאד� מפני דברי� המפחידי�"ב 'יראת ה
כי , "מתו" שמחה השכינה שורה מתו" עצבות אלאואי� " .)ברכות לא(, היא השמחה הגמורה

ואז  .ה ובטחונו בו מסירי� כל יגו� ומעבירי� כל עצב"ב 'נעימת התורה והשענות הלב על ה
בואו לפניו  ,בשמחה' עבדו את ה" )ב, קתהלי� (וכדכתיב , מדת השמחה ורוחב הלב שלטת

� תהלי(ונאמר ', וגו "אלהי" בשמחה' תחת אשר לא עבדת את ה" )מז, דברי� כח( ונאמר, "ברננה

 . "ביראה וגילו ברעדה' עבדו את ה" )יא, ב

  ההבדל בי� לימוד תורה ללימוד שאר החכמות

ושפיר , פרישית דלא שיי" ענוה אלא לגדול נגד הקט� ממנו "ומלבשתו ענוה ויראה"ובבבא 
ביראה "והדר תני  .וענוה נגד חבריו הקטני� ממנו, אימה לפני רבו, "באימה וענוה"תני 

, והנה ארבע מדות שמנה צריכי� לבד לקני� התורה. בינו ובי� אלהיוששתיה� , "ובשמחה
ואינו ירא את , גבה לב] הוא[ו, שאילו בשאר החכמות והחקירות ג� מי שאי� עליו אימת רבו

כמו שמצינו כמה חוקרי� שהיו בוזי� חכמה  .יוכל ללמד� ולדעת�, ולא שמח בעבודתו', ה
וטע� הדבר פירשנו  .שיה� כל אחד בדרכי חכמתוכ היו גדולי� במלאכת� ומע"ואעפ, ומוסר
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, ונותני� ח� בעיני ההמו�, שכל החכמות לפי שה� מושגות לבינת האד�, יהושע ב� לוי' בדברי ר
ואינ� מנגדות לדרכי התאוה , ועוסקיה� יתפארו בשכל� ובבינת�, ומביאי� ג� עושר ג� כבוד

ג� חמדת הקנייני� , ו מסייעכי גובה הלב עצמ, מטבע לב האד� לחפו� ללמד�, והכסל
מנגדות לגאות , שה� חקי אלהי� ואינ� מושגות מבינת האד�, זולתי התורה והמצוה .מסייע

ולא מוצאי� ח� בעיני ההמו� , הפוכות מדרכי התאוה והחמדה, האד� ולתפארת רו� עיניו
בלב לכ� אי אפשר שישתרשו . ואינ� מביאי� עושר וכבוד בטבע, שרוב� סכלי� ואנשי תאוה

ומי שזכה למדות היקרות הללו עד . י ארבע מדות הללו ששנה בברייתא"אלא ע, ושישתמרו בו
שאי אפשר  .מאיר במשנתו' זוכה לכל הסגולות הגדולות ששנה ר ,שהביא דברי התורה אל לבו

, שכ� שיזכה לטובות שמביאי� שאר החכמות ומכל, י שאר החכמות והחקירות"להשיג אות� ע
 .א הסמוכהוכדאפרש בבריית

עתה מונה שלשה דברי� . "מוש חכמים ובדקדוק חברים ובפלפול התלמידיםיבש"
צרי" שישמש  .י�ממוש חכיבש ,האחד] י[, הצריכי� להיות אחר שקבל חכמה והבי� והשכיל

יהי בית" בית ועד לחכמי� והוי מתאבק בעפר " רק קמאוכדתנ� בפ, חכמי� וגדולי עול�
 ):ברכות ז(וכדאמרינ� , מוש חכמי� ינחל אור התורהיי ש"י עכ .והת� פרישית לה, "רגליה�

דברי� (וזהו מצות , "מושה של תורה יותר מלמודהימכא� שגדולה ש .י אליהו"אשר יצק מי� ע"

הדבק בחכמי� " )פסקא מט, פרשת עקב, ספרי(ל "שאמרו ז, הכתובה בתורה "ולדבקה בו" )כב, יא
במשנת  )א, אבות(ויפה פירשנוה  ".למרו� ונטלתהובתלמידי� ומעלה אני עלי" כאילו עלית 

 . ואי� טוב לכפול הדברי�, יוסי ב� יועזר

שיקנה לו חברי� טובי� שידקדק עמה� בדברי התורה , צרי" לדקדוק חברי� ,שנית] יא[
ותנ� . "שחברי" יקיימוה ביד"' הוי גולה למקו� תורה וכו" )ד, אבות(וכדתנ� , ובמעשה המצות

] יב[. ק"ויפה פירשנוה בפ. יהושע אומר חבר טוב' ב תנ� ר"ובפ, "ה ל" חברוקנ" )א, אבות(
וישאלו על  ,שיפלפלו עמו תלמידי� הקטני� ממנו בחכמה, צרי" לפלפול תלמידי� ,שלישית

י הפלפול "ג� ע .יתעורר על כמה עניני� חדשי� י כ�"שע, דבריו והוא יענה כדרכי חכמתו
 ).מכות י(וכדאמרינ� , וישתרשו דברי התורה יותר בלבו וטרח משא ומת� של השמועות יתחזקו

 ".ל�וומתלמידי יותר מכ, יותר מה�ומחברי  ,הרבה תורה למדתי מרבותי"

  ]כ� כתוב במדרש מכילתא[ח יכיר בעניני יישוב המדינה "חשוב הדבר שכל ת

 ]יג. [השתא תני מה ה� הדברי� שצרי" האד� ללמוד ולדעת ."בישוב במקרא ובמשנה"
וזה כלל גדול הכולל הלכות דר" , שצרי" להיות בקי ויודע ביישובו של עול� .בישוב ,חדהא

מודיות שצרי" תלמיד חכ� להיות מפואר יאר� וכל הנימוסיות והחכמות הטבעיות והל
ובאמת במסכת . למשנה העתיק פירוש זה מכא�" תפארת ישראל: "אמר המגיה. [ומקושט בה�

והיא תכונה נוספת על ". בדר" אר�: "מנויה ש� בפני עצמההיא , פרק שמיני, כלה רבתי
: אבל לפי הגירסא ש�]. שהוא עני� יחס בי� איש לאשתו[כ "המנויה ש� אח" מיעוט דר" אר�"
 ].בסו� הספר הזה, ועיי� הערתנו למסכת כלה. אצלנו" ביישוב"הוא עני� אחר מ� " בישיבה"

' שכל החכמות עוזרות ליראת ה, "רפראות לחכמהתקופות  וגמטריאות פ" )'סו� ג, אבות(וכדתנ� 
לא ' ואת פעל ה" )יב, ישעיה ה(וכמו שהוכיח . וכדפרישית הת�, בלב האד�' ולהביא רוממותו ית

ועוד שכמה גופי תורה תלויי� וקשורי� , .]עי� שבת עה" [יביטו ואת מעשה ידיו לא ראו
והלכות , ידיעת מהלכי המאורותבור שני� התלויי� בידשי� ועחבידיעות הללו כמו קביעות 

ואתה תמצא . וכ� הלכות כלאי� וכיוצא, טרפות ומראות דמי� התלויי� בחכמת הטבע
וכ� הלכות דר"  .וכמו שבא הרבה מזה בתלמוד, שאבותינו וחכמינו היו בקיאי� בכל החכמות

יני ח יודע בה� הרי הוא בוזה תורתו לע"שא� אי� ת, אר� ומשא ומתנ� של בריות זה ע� זה
ש "עיי, 'א רשהפסו�  ,ויקרא רבה(וכדאמרינ� , "א� אי� דר" אר� אי� תורה" )ג, אבות(וכדתנ� , הבריות

 )ר א"תדא; ר ט"ויק(ואמרינ� . "נבלה טובה הימנו ,כל תלמיד חכ� שאי� בו דעה" )"יפה תואר"' פי
יות בקי שצרי" לה, "ביישוב"ועל כל כיוצא בזה שנה , "ו דורות קדמה דר" אר� לתורה"כ"

ולשו� זה מורגל  .כלומר החכמות והידיעות הצריכי� ליישובו של עול�, בדברי יישוב העול�
ומושבו , "וכל שאינו במקרא ובמשנה ובדר" אר� אינו מ� היישוב" ):קדושי� מ(וכדתנ� , בתלמוד
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פ שאינו במקרא ובמשנה "אע, הא א� ישנו בדר" אר�. בורו דברי הבליכיו� שד, מושב לצי�
שהרי יודע ביישובו של עול� בדברי החכמות או , והרי הוא ע� האר�, זה מ� היישוב הרי

סו�  ,מכילתא(וכ� שנו בברייתא  .ונוכל לעסוק עמו בדברי� מועילי� לחיי שעה, באחד האומניות

" זית רענ�"ופירש ש� [מדינה אומר א� ללמדו יישוב ' ר )'ה והיה כי ישאל" בנ" וכו"לפני ד, פרשת בא
 . ח להיות בקי ביישוב העול�"וכ� הכא שצרי" ת, "]ות דר" אר�הלכ"

ושצרי" , ביישוב הדעת, "ביישוב"פירשו ] ל"למהר" דר" חיי�"עיי� [ל "ומפרשי המסכתא ז
וי ותו דה. ולא  נהיר פירוש זה דהא תני בתר הכי ומתיישב בתלמודו .להיות מתו� בתלמודו

ומה ענינו למקרא ומשנה שה�  .למחשביה בהדי חמש קמייתא דמיירו במעלות השכל ליה
. "מרבה ישיבה מרבה חכמה" )ב, אבות(וכדתנ� , "בישיבה"גורסי�  ש ספרי�וי ?התלמוד עצמו

מוש חכמי� ובדקדוק חברי� ובפלפול ידכיו� ששנה בש, ואי� גירסא זו ופירושה נראי� בעיני
אלא עיקר כדפירשתי דהנ" תלתא ה� ה� הדברי� שצרי"  .שיבהפשיטא דמרבה י, התלמידי�

, בקי ביישוב ובמקרא ובמשנה] הוא[שא�  .וה� יסודות לחכמתו, ח להיות מקושט בה�"כל ת
כי ביגיעתו ובשכלו ובבינתו יפרש הדברי� וידמה דבר  .יחכ� באחריתו ויהיה חכ� מופלא

 ]יא"א ה"פ, תלמוד תורה' הל, �"י� רמבעי" [תלמוד"שזהו ה, לדבר ויוציא דבר מדבר וכיוצא
 .ח דברי�"דבהא מיירי מתניתי� שהתורה נקנית במ, שעל ידו התורה נעשה קני� גמור לנפש

 . ח דברי� ה� לקנות התלמוד"שכל מ, "בתלמוד"או  "ובגמרא"לא תני נמי  ו� הכיומש

בעלי התורה לא שבעונותינו הרבי� מיו� שגברה הגלות ונתדלדלו הלבבות ו, והנסיו� יוכיח
ות� ראב, השפילו כבוד התורה בעיני ע� האר� ,עסקו ביישוב בנמוסיות ובידיעת החכמות

, ואינ� יודעי� דבר מטיב העול� וממנהגיו הנודעי� לה�, שאנשי התורה מתבזי� במנהג�
והמשורר האלהי . וסרו מהר מתלמודה ומידיעתה, ויחשבו כי התורה היא הגורמת חלילה

ל "כי האנשי� שקראו רבותינו ז, וכ� אמת ".נאמנה מחכימת פתי' עדות ה" )ח, טתהלי� י(אומר 
, לה בחכמת�וולהנהיג הע� והמדינה כ, ה� הראויי� ללמד לישראל דעת, תלמידי חכמי�

 )ל, ב כט"ידה(כמו , ואלה ה� השרי� הנזכרי� במקרא, ולהיות יועצי� למלכי� ולמושלי�
ויוע� המל" " )ב, ל ב"דהי(וכ�  .'וגו "בדברי דויד' להלל לה ויאמר יחזקיהו המל" והשרי� ללוי�"

כי היו שרי קדש ושרי האלהי� מבני " )ה, כד א"דהי(וכ�  ".לעשות הפסח בחדש השני' ושריו וגו
וראוי לחבר על זה ספר . שה� הסנהדרי� וחכמי התורה, וכיוצא בזה "אלעזר ובבני איתמר

אבל אני  .תוכחת להוכיח במישיר� לתופשי תורה שאינ� עושי� בעני� זה כפי דעת התורה
 . וחסרוני גדול מחסרונ� ,כי מי אני, איני כדאי

  ח שאינ� בקיאי� במקרא"הרב המחבר מוחה כא� נגד התופעה שיש ת

, כולל דקדוק הלשו� וצחותו ומליצותיו, ג� זה כלל גדול. יהיה בקי במקראצרי" ש ,שנית] יד[
, פורי� וקורות הדורותיהס, המצות והאזהרות, ד ספרי� מה שכתוב בה�"ושידע כל הכ

ומלמדות דעות , ל� מפיקות דעת ותבונהושכ, הנבואות והעתידות, התוכחות והמוסרי�
ומי יוכל  .ב"ז ובעוה"ני� נפלאי� יועילו בעוהוהמדקדק בה� כראוי ימצא עני .טהורות וישרות

וית� " )יח, שמות לא(וכדאמרינ�  !אי� ערו" אליה� ?לספר הטוב הצפו� במליצות כתבי הקודש
אמר " )א"שמות סו� פרק ל, י"והובא ברש. ה, ר מא"שמו(. כתיב] 'חסר ו[ ולתכ' וגו "אל משה ככלותו

ח צרי" להיות "כ" ת, )'המנויי� בישעיה ג(כשיטי� ד מיני ת"מה כלה זו מקושטת בכ, ש ב� לקיש"ר
על רבי�  "תוכחת מגולה"וג� על זה ראוי לפרס� ספר . ל"עכ] של המקרא" [ד ספרי�"זריז בכ

ולפעמי�  .ואינ� שמי� לב על המקרא ללומדה כראוי, מאנשי דורנו העוזבי� מקור מי� חיי�
 . יאי� אשר לא שמעו ולא ראונעל� ממקצת� ספרי� שלמי� או פרשיות שלמות בספרי הנב

, כמו שני "משנה"כי מלת  .פ"וזה כולל כל תורה שבע, צרי" להיות בקי במשנה ,שלישית] טו[
סדרי " ומטע� זה נקראי� ההלכות שכתב רבינו הקדוש על ספר, ]לתורה[ והוא הפירוש

והנה  .וכמו שפירשנו זה בריש פרקי�, פ היא פירוש לתורה שבכתב"לפי שהתורה שבע "משנה
והדר , א לתורה"ו דורות קדמה ד"כדר" כ, ונקט ברישא יישוב, בשלשה אלה כלל התנא הכל

 .והסדר נאה ונכו�, והדר משנה, מקרא
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  מעלת קימה מוקדמת בהשכמה למע� לימוד התורה

, במיעוט תענוג, במיעוט שחוק, במיעוט סחורה, במיעוט שיחה, במיעוט שינה"
ומה שצרי" , ורוב התלמוד, ומעלות הלב, לות השכלאחר ששנה מע. "ובמיעוט דרך ארץ

ולא , ל� כמו הכרחיי� לאד�ווכ, שנה עתה ששה דברי� חיצוני� שה� ממנהגי הגו�, לדעת
שא� ירבה , והודיע שהרוצה לזכות בכתר תורה צרי" שימעט בה� כפי האפשר .יעמוד מבלעד�

ואי אפשר , כרחיית לאד�והשינה ה .במיעוט שינה ,האחד] טז[. בה� יאבד תורתו וחכמתו
אלא ימעט ולא ייש� כי א� הזמ� היותר , אבל לא ייש� הרבה כדר" העצלני� .שיחיה מבלעדה

על שדה איש עצל עברתי " )לד( ל, משלי כד( ח הקדשוכ� אמר שלמה ברו .הכרחי לבריאת גופו
חבוק מעט שנות מעט תנומות מעט  .ראיתי לקחתי מוסר' והנה עלה כלו קמשוני� וגו .'וגו

' דוסא אומר שינה של שחרית וכו' ר" )ג, אבות(ולעיל תנ� . 'וגו "הל" ריש"מתובא  .ידי� לשכב
כי , ופרשנו הת� שראוי לו לאד� להרגיל עצמו לקו� בבקר ".מוציאי� את האד� מ� העול�

והשינה שקדמה העבירה מ� הלב כל מחשבה של , בעת השחר הלב פנוי מטרדות העול�
ולכ�  .יכול לעסוק בתורה ולגמול טוב לנפשו] כלומר מקדי� לקו�[השחר וא� מעורר  .טרדה

כי א� די , "במיעוט שינה"ותנא דיד� סתמא קתני  .כזדו� נחשב לו ,הרגיל בשינה של שחרית
ודוד . שלא להבטל מתלמודו] כדי[לו ליש� שלש או ארבע שעות לא ייש� יותר משיעור זה 

 )נה ,קיט(ונאמר , "לילה אקו� להודות ל" על משפטי צדק"חצות " )סב, תהלי� קיט(המל" אמר 
וכיוצא בפסוקי� ', וגו "קומי רני בלילה" )יט, איכה ב(, "ואשמרה תורת" 'זכרתי בלילה שמ" ה"

 . "אי� רנה של תורה אלא בלילה" )מז רשהר פ"ושמ(ל "ואמרו חכמי� ז .אלו

, "ואל תרבה שיחה ע� האשה"בבבא  )א, אבות(כבר פירשתי  .במיעוט שיחה ,השני] יז[
כדר" שאמר דוד , והיא השיחה בתורה, ויש שיחה טובה .ה� דברי� של מה בכ" "שיחה"שה

, כלומר מה מאד אהבתי תורת", "מה אהבתי תורת" כל היו� היא שיחתי" )צז, תהלי� קיט(
לפי  ,"מודיח צריכה ל"אפילו שיחת ת" ):סוכה כא(ל "וכמו שאמרו ז, שאפילו שיחתי היא תורה

דוד  למאעולי דלאו כ, אלא שלאו כל אד� זוכה לשוח כל היו� בתורה .שג� שיחת� היא תורה
ואפילו החסידי� משיחי� לקצת העתי� בדברי העול�  .'נינהו שהיה מופלג בחסידות ודבק בה

ואי אפשר לו שידבק , כי מטבע לב האד� לאהוב ההשתנות .בדברי� שאינ� נוגעי� לתורה כלל
ויחל לשוח מעט ע� , ואחר שעמל הרבה בתורה נלאה בטבעו .מחשבותיו תמיד בעני� אחד

, אלא שהרוצה לזכות בכתר תורה צרי" שלא יבטל זמ� רב בשיחה .ריעיו להניח מחשבותיו
 . "במיעוט שיחה"והיינו דתני 

כדר" התגרני� , שלא ירבה במסחר ובמשא ומת�, סחורהצרי" במיעוט , השלישית] יח[
ולב� מלא , ונוסעי� ממקו� למקו� לקנות ולמכור, השולחי� אניות לארבע רוחות העול�

כי א� נפשו דבקה . ומי שזה דרכו אי אפשר לו שיעמול בתורה כראוי. מחשבת עסקי� רבי�
אמר " .)עירובי� נה(, "בר לי� היאולא מע" )יג, דברי� ל(וכדאמרינ�  ? בעסקיו אי" תדבק בתורה

, כ אי אפשר"ולפרוש ממשא ומת� מכל וכל ג". רבא לא תמצא תורה לא בסחרני� ולא בתגרי�
', נוסח א, "עקיבא' אותיות דר"פ מדרש "מליצה ע(" לשתי שלחנות"דלאו כל אד� זוכה בעול� הזה 

שלחנו כשלח� מלכי� בלי דאגה  ושיהיה, )ב ד� שסב"ח, א ורטהיימר"רש' מהד, "בתי מדרשות"מובא ב
אלא שהרוצה בתורה צרי" שימעט בעסקי� ולא . להביא טר� לביתו] אלא צרי"[ )וצרי"(, ועמל

וכמו ששנינו  .והנותר מ� הזמ� יקדיש תורה. במשא ומת� לפרנסתוויעסוק מעט , ירבה בה�
הנ" תלתא דמיי� ו. "במיעוט סחורה"והיינו דתני , "הוי ממעט בעסק ועסוק בתורה" )ד, אבות(

והשיחה תניחהו . השינה הכרחית לבריאות הגו�. ל� לבריאות הגו� והנפשולהדדי שה� כ
 . והסחורה היא להחיות נפשו ונפשות אנשי ביתו. מעמל העיו� וההתבוננות

  הגדרתו, שחוק

נופל על כל התנועות והמעשי� שיעשה האד�  "שחוק"ומלת . במיעוט שחוק ,הרביעית] יט[
כמו הפזוז והכרכור וההתאבקות ע� ריעיו והדלוג ממקו� , ת דעתו וצהלת לבומרוב בדיח

וכשהתנצל עצמו על זה , "מפזז ומכרכר" )טז, ב ו"שמו(דוגמא שנאמר אצל דוד שהיה , למקו�
ולא שחקתי כדר"  ?על מה רעה עינ" בשחוק שלי ,כלומר ".'חקתי לפני היוש" )כא, ב ו"מוש(אמר 
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ולעיל תנ�  .'ששמחתי לפני ה ,מרוב צהלת לבי בשמחתי' לפני האלא , המשחקי� המהוללי�
ופירשתי שכל שחוק בדרכי העול� , "שחוק וקלות ראש מרגילי� את האד� לערוה" )ג, אבות(

לשחוק אמרתי " )ב, קהלת ב(כדכתיב  .מעל פניו' מערבב הדעת ומסיר יראת ה, היא הוללות
כמו דוד שאמר ', ואי� שחוק טוב אלא בצדיקי� גמורי� כשעושי� אותו בעבודת ה ".מהולל

לפי שמתנועעי� , "שחוק"וכ� המבלי� זמני� בקוביא וכיוצא נקרא . "'חקתי לפני היוש"
לפי שמערבב , שמטע� זה השחוק מגונה .ופועלי� דברי הבל שכל מחשבות הנפש דבקי� בה�

וכ� מי  .ואי� מחשבותיו משוטטות כי א� בשחוק ,הדעת ובשעה שעוסק בו לבו בל עמו
ברכות (כמו שאמרו , וזה אסור "שחוק"שמרוב צהלת לבו בענייני הבל מרי� קול לצחק נקרא 

כלומר לעתיד  ".'אז ימלא שחוק פינו'שנאמר , ז"אסור לאד� שימלא שחוק פיו בעוה" ).לא
וכעני� שחוק של ', יא בעבודת השה, ואז ירחב לבנו ונרי� קול בשחוק', תגדל הטובה ביראת ה

אמר , ומורה על רוב הקדושה והחדוה והעוז, סגולה עליונה מאד' ולפי שהשחוק ביראת ה .דוד
 ".לעשות ע� אלה' אז יאמרו בגוי� הגדיל ה, אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רנה" )ב, תהלי� קכו(

לעשות כבוד ותפארת ' יודו כי הגדיל ה, כלומר כשיראו העמי� השחוק והרנה הנפלא הזה
כי יודעי� בעצמ� שבימי� הראשוני� שהיו ה� מושלי� בתבל ומתענגי� על רוב  .לישראל

וזהו שחת�  .לא הגיע שמחת� למדרגת השחוק והרנה לאלהי�, פ שהיו שמחי לב"אע, טובה
לעשות עמה� ' כ� יאמרו הגויי� שכשהגדיל ה ".לעשות עמנו היינו שמחי�' הגדיל ה" )ג, קכו(

י "ע' ז שאי� שחוק בעבודת ה"לא כ� בעוה .לא משחקי� ומרנני�, "שמחי�] "רק בדרגת[ היו
שבודאי הוא שחוק , "אסור לאד� שימלא שחוק פיו בעול� הזה"ולכ� , הרמת קול במציאות

, ואיננה מתנשאת על המחשבות, ונבדלה מכל זה השמחה שהיא שוקטת בלב. של הוללות
אלא שאי אפשר לאד�  .תורה ומצות וכדפירשתי לעילאדרבא על ידיה תכשר הנפש לעמל 

שבהיות האד� עמל הרבה  ".במיעוט שיחה"מטעמא דפירשתי גבי , שיעמוד בלי שחוק כלל
 )יא, פ ישעיה יד"ע(ית� יתלאינה מחשבותיו וצרי" להשקיט המ, ג� צרי" לעמול לפרנסתו, בתורה

מערבב הדעת וגובר על כמו שאמרנו שהשחוק  .וישחק מעט, ולהסיר מעליו דאגותיו
סו�  ,שמונה פרקי�, � בהקדמתו לאבות"מקורו מהנדפס מהרמב(ל "כמו שאמרו ז, המחשבות לפי שעה

כי הוי חלשי " )� כלל"י קאפח לא נמצא כ" בכתב הרמב"פ תרגו� ר"אבל ע. י תיבו�"ולפי תרגומו של ר', פרק ה
אבל הרוצה לזכות בתורה צרי" שלא ירבה בשחוק , "רבנ� מגרסייהו הוו אמרי מילי דבדיחותא

 . "במיעוט שחוק"והיינו דתני , שהרי הוא חבר לקלות ראש המרגיל לערוה, שהוא מגנה בעצמו

, כמו לאכול מעדני� ולשתות ממתקי�, התענוגי� ידועי� ".במיעוט תענוג" ,החמישית] כ[
. כתובות קד, מובא בתוספות(במדרש  וכדאמרינ�, וזה גור� לביטול תורה, לטייל בכרמי� ובשדות

יתפלל שלא יכנסו מעדני�  לתו" גופועד שיתפלל האד� שיכנסו דברי תורה " )ה לא נהניתי"ד
אלא שאי� טוב א� יפריש האד� עצמו מכל דבר חמדה וילבש השק הקשה ויאכל . "לתו" גופו

 )יא, במדבר ו(ז נאמר "עש ).עיי� תענית יא(ל "כמו שאמרו ז, ויתענה וכיוצא, לח� צר ומי� לח�
עצמו אלא מ� היי� אמרה  ]ציער[ )פירש(והרי נזיר שלא , "מאשר חטא על הנפשעליו וכפר "

כל שכ� שנקרא  ,עצמו מכל דבר ודבר המותר לו ]המצער[ )הפורש(, תורה שצרי" כפרה
 יתולפו� דפירש, טיב ע� עצמו מעט להעמיד גופו בבריאותיאבל צרי" לה ]ד"עכת"!" [חוטא"

 . "במיעוט תענוג"ומשו� הכי תני , לא קשיי� אהדדי' וכו "כ" היא דרכה של תורה"ברייתא ד

קרוי בדברי חכמי� המנהגי� שנוהגי� בה� בני  "דר" אר�" ".במיעוט דר" אר�" ,הששית] כא[
ושאר , "יפה תלמוד תורה ע� דר" אר�" )ב, אבות(כמו המשא ומת� וכדתנ� , אד� זה ע� זה

, "א� אי� דר" אר� אי� תורה" )ג, אבות(וכדתנ� , י תתקיי� האהבה והאחוה ביניה�"המנהגי� שע
דליכא למימר דמיירי , וההיא דהכא הוא התשמיש .וכ� המנהגי� שנוהג האד� ע� אשתו

וכ� ליכא למימר דמיירי על מנהגי� שבי� . "במיעוט סחורה"דכבר תני , שימעט במשא ומת�
אלא מיירי  .ופירשתי לעיל "ביישוב"וכדתני , ח להרבות בה�"אדרבא צרי" ת, אד� לחברו

עיי� (וכדאמרינ� , שהרוצה לזכות בתורה צרי" למעט בתשמיש, בדר" אר� שבי� איש לאשתו

ובפרט , שמלבד שרוב התשמיש מחליש הגו� ".ח משבת לשבת"עונת� של ת" ):כתובות סב
אלא שקרבת דעתו ע� נשיו , הישיבה והעמלהעוסקי� בתורה ועמלי� בה שכח� תש מרוב 
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 .)ברכות כב(שמטע� זה תקנו טבילה לבעלי קרי  .והמצאו עמה� מסיר לבו ממחשבת תורה
ולפי שאי אפשר שיפורש אד� . "שלא יהיו תלמידי חכמי� מצויי� אצל נשותיה� כתרנגולי�"

ורביה ומצות שצרי" לקיי� מצות פריה , עבד הכיידאסור למ, מעצמו מדר" אר� מכל וכל
  .כ" נראה בעיני, "במיעוט דר" אר�"משו� הכי תני , עונה

עתה חזר ושנה ארבע . "ובקבלת היסורין, םבאמונת חכמי, בלב טוב, בארך אפים"
] ארבע קניני� הקודמי�[דקמייתי ', וכו "באימה בענוה"ולא דמיי� לארבע קמייתא , מדות הלב

, א יכנסו דברי התורה בלבו כלל וכדפירשתי לעילוא� אינו נוהג בה� ל, צריכי� לקבלת התורה
ח ובקי ביישוב במקרא "ת שמישקרא ושנה וש, צריכי� לחכ� גדול] ואלו האחרוני�[והנ" 

ויהיה מכת הקדושי� , ועל ידיה� יזכה לכבוד הנאצל ולעזר האלהי ותבא חכמה בלבו .ובמשנה
ו� ומש .ל" אחרי שרירות לבווא� לא ינהג במדות הללו יסתכ� שיעזוב תורתו וי .וישרי לב

  .תני להו בתר אינ" כולהו שדברנו עליה� הכי

  הגדרתה, תבונה

ואפילו יארע לו רעה מחבריו או מתלמידיו או , שלא ימהר לכעוס "באר" אפי�"לה יתח] כב[
, אבות(וכמו שבארנו , לפי שהכעס וחרו� א� מגוני� מאד .יארי" בנפשו ולא יחר אפו, מכל אד�

 ,כמה קשה המדה הזאת שהיא מבלבלת חכמתו של חכ�, "ארבע מדות בדעות"במשנת  )ה
ממשה  )מטות' תחילת פ,ספרי(כדילפינ� , ובאי� על ידיה לכלל טעות :)פסחי� סו(ונבואתו של נביא 

ג� בעל שכל , צרי" שיהיה רב תבונות, ואמנ� שירגיל האד� עצמו במדת אר" אפי� .ואלישע
כלומר בעל אר" אפי� הוא איש רב , "אר" אפי� רב תבונה" )כט ,משלי יד(שכ� אמר שלמה , טוב

הודענו על מה נופל לשו�  "מעי� גני�" פרובס .שמקובצי� בנפשו תבונות רבות, תבונות
, "תבונה"שכל דבר יקר שהוליד האד� ברוח בינתו נקרא , ]כא�[ ובריש מלי� אומר ".תבונה"

, כבודו וגדלו' עניני� רבי� ביראת המשל שנתבררו לו  ל דר"ע" תבונות"ומי שיש בו 
שאי� טוב אלא תורה , נודע לו שכל אשר תחת השמש הבל, שנתבררו לו עניני� רבי� בתורה

נודע לו שהשתיקה והסבלנות ה� כבוד , "במה נחשב הוא"נודע לו שפלות האד� כי , וחכמה
, בז למקרי תבלכי הוא  .לא ימהר לחרות אפו במי שהרע לו, וכל כיוצא בזה, ותפארת לאד�

  .ואינ� כדאי בעיניו לבלבל בעבור� דעתו וחכמתו, וסובל חרפת אד� וגדופיו ורעותיו

 "שכל"ל "בינה"ויש הבדל בי�  ".שכל אד� הארי" אפו" )יא, משלי יט(ועוד אמר שלמה 
ומדר" השכל למהר להרכיב הרכבות בנפש ולחבר התבונות להוליד מה� . וכדפירשתי לעיל

כדי , ואי� די בהיות האד� רב תבונות א� אי� תבונותיו מקובצי� בלבו ברגע אחד. תולדות
, כי הוא מקרב התבונות השמורות בלב, והשכל הוא העושה כ� .להוליד מה� עצה טובה

סר וועל ידיה� תו, ימהר השכל לקב� תבונות הלב כרגע, כעסכמו בעני� ה .ומרכיב� כרגע
 ".אר" אפי� רב תבונות"ועליה� אמר , הא למדת שעיקר הכל ה� התבונות .הנפש ותארי" אפה

כי הוא פועל , "שכל אד� הארי" אפו"ועליו אמר , והפועל המרכיב� והמקבצ� הוא השכל
 .י תלמודו וחכמתו"שנודעו לו ע הא למדת שמדת אר" אפי� נקנית ברוב תבונות .ההארכה

 . ]אחרי השאר[ )ר אינ"תב(ולהכי תני לההיא 

  ענינה כח ממשלה באד� לבחור את דרכו, במקרא" לב"מלת 

אלעזר ב� ער" אומר לב ' ר"ב בבבא "בפ "לב טוב"וכבר בארנו עני�  .הוא בלב טוב ,השני] כג[
ואמרנו . "ריכ� שבכלל דבריו דבריכ�א מדב"יוחנ� ב� זכאי רואה אני את דברי ר' ואמר ר, טוב

וכ� כח הממשלה שבנפש , )ב"מ, פרק ששי, "ספר יצירה"פ "מליצה ע(" הלב בגו� כמל" במלחמה"ש
בנפש יש בכל  י�כי כחות הנטוע .שהוא המל" הגוזר והמושל, "לב"מתואר בכתבי קדש בתאר 

וכל אחד מ�  .צאהרצו� והכעס וכיו, כמו האהבה והשנאה, פוכו בנפשימדה ומדה דבר וה
ולכ� נטוע בו כח הממשלה  .הכחות מתנשא למשול ולהטות לב האד� לעשות על פי דרכו

וכמו שהמל" במדינה , כי האד� בעל בחירה ועושה מעשיו בחפ� הלב, "לב"והוא המתואר 
אלא לפי שיצר . כ� ממשלת הלב צריכה להיות כפי השכל והבינה, צרי" ליועצי� בשכל ובבינה

, "כי יצר לב האד� רע מנעוריו" )כא, בראשית ח(כמו שהעידה עליו התורה , הלב רע בטבעו
ואז השכל  .ות השכל והבינה לתשמישי רעת�כאשר ימשלו הכחות לרעה ישתמשו ג� בכח
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להמציא המצאות לרעה להשלי� , "שרי� הולכי� על האר� כעבדי�" )ז, פ קהלת י"ע(והבינה 
 )דל רשהר פ"בעיי� (ל "וזהו שאמרו רז, וצרי" האד� להיות מושל על לבו .חפ� רעת הכחות

והממשלה על , א יצר הלבבורי� הכובשי� את יצר� שהויוה� ה� הג ".צדיקי� לב� מסור ביד�"
וכשיזכה האד�  .שה� מסורי� בלב� )ש�(ל "ועל הרשעי� אמרו ז .'הלב היא בחכמה ויראת ה

באחריתו זוכה שיקבל לבו טבע שני מוכשר אל החכמה והתורה , להיות מושל על לבו
ובהיות לבו . "ואומר והלוחות מעשה אלהי� המה"כמו שבארנו בבבא ד, והדרכי� הטובי�

ויגדל , אלעזר ב� ער"' על ר )פרק שני(כמו שאמר , אז יזכה להיות כמעי� המתגבר, טובמוכשר ל
 "לב רע"פ" מ� ישהוא הה, "לב טוב"ל "וזהו שקראו חכמי� ז, שי� טובי�בתורה ובחכמה ובמע
וכמו ששנה ואי� טוב , אלא על התורה והחכמה "טוב" תשהרי אי� מל .שהוא טבעו הראשו�

י רוב "ולפי שלא יזכה האד� למדרגה הגדולה האת זולתי ע. לעיל רישיתוכדפ, אלא תורה
 ].אחרי השאר[ )בתר אינ"(משו� הכי תני נמי ההיא , תלמודו וחכמתו

  יש להאמי� לחכמי התורה א! בדברי� שאי� עליה� הוכחה

כשנכתב סת� אינו נופל אלא  "חכמי�"אר ודנו שתסכבר י .הוא באמונת חכמי� ,השלישי] כד[
פ "ואינו נופל על בעלי שכל ובינה אע .על בעלי התורה שאספו חקי החכמה ונוהגי� בדרכיה

כל עוד שאינ� נוהגי� , כ התורה"אפילו למדו ג, מודיות והטבעיותישעסקו בכל החכמות הל
לא בבינה לא בחוש ו, ]הוכחה[ נופל על דברי� שלא בא עליה� מופת "אמונה"ומלת . בדרכיה
ולפי שהאמונה יסודתה על  .אבל הלב מקבלת� מצד הסברא השכלית הגוברת בנפש, ובדעת

כמו שנחלקי� בסברותיה� , נחלקי� בני אד� בענייני האמונות, ציורי הנפש וסברותיה
שהלב , ועניינו כמו אמת, "אמ�"ששרשו , בכתבי הקדש "אמונה"וזהו הנקרא  .ובמחשבותיה�

כל בני אד� מוכרחי� , ]בהוכחות[ ל דברי� המתבררי� במופתי�אב. מאמת אותו הדבר
כמו שהוכחנו מכל כתבי הקדש בספרי , אלא מתואר ידיעה, "אמונה"ואינו עוד בכלל , לאמת�

 .ה"ברנו בעזישח "יסודות הלשו�"

  אופני�' אמונה בדבר הוא על פי ב

שאותו הדבר מצוייר כ� , שהאמי� בסברת נפשו ,האחת .ודע כי האמונה על דרכי� שתי�
אלא שהוגד לו מפי איש , א� הדבר הפו" מסברת נפשו ,והשניה .ש"בנפשו ויאמינהו וכמ

ועל פי שתי דרכי� אלו ראוי  .ותאמי� בו נפשו מצד המגיד, אמוני� שיודע בו שאינו מכזב
 ,כ יאמינהו"ואעפ, וני�וג� לא קבלו מאיש אמ, אבל א� הדבר סותר לסברתו ולשכלו .להאמי�

 . "פתי יאמי� לכל דבר" )טו, משלי יד(עליו אמר שלמה , הוא פתי וסכל

והוא שכתבי  .ולא אודיע הנה רק כלל אחד יקר שעמדנו עליו, ויש בעני� זה כללי� רבי�
כי אות� שה�  .ובי� אמונה הנשענת על דברת המדבר, הקדש הבדילו בי� אמונה מסברת השכל

וה� לא " )א, שמות ד(, "כי לא האמי� לה�" )כו, בראשית מה(כמו , ד"חריה� אות למממי� הראשו� א
, "'והאמי� בה" )ו, בראשית טז(כמו , ת"ואות� שה� ממי� השני אחריה� אות בי .וכיוצא "יאמינו לי

ואי� פה המקו� לבאר העני� . "בני� לא אמו� ב�" )כ, דברי� לב(, "'ויאמינו בה" )לא, שמות יד(
כששמע יעקב הבשורה מפי בניו כי עוד יוס� חי וכי הוא . זולתי לפרש איזו מקראות, לווכ

לפי שהיה הדבר זר לשכלו לקבלו , "ויפג לבו" )כו, בראשית מה(כתוב , מושל בכל אר� מצרי�
פ" יולה ?עודנו חי ומושל באר� הקרובה לאר� כנע�, שני� שנחשב מת ב"שאחר כ, ולציירו

, שהיה תר הנה והנה "ויפג לבו"ולכ�  .כי ה� אנשי אמת, וי שיאמינהומצד המגידי� היה רא
ואילו הוגד לו מפי , ולבל נחשוב שהמגידי� היו חשודי� בעיניו .פע� מאמי� פע� אינו מאמי�

ות היה מצד הדבר עצמו רלהורות שהז, "כי לא האמי� לה�"עוד אמר , איש נאמ� היה מאמי�
 . ככה מפי אחר ודאי שלא היה מאמי� כללואילו היה שומע  .לא מצד המגידי�

  י נסי� ומופתי�"למה הוכיח ע, משה רבינו

ראה משה שא� יגיד , ה בסנה והודיעו נפלאות אשר יעשה לעמו"ב 'משה כשנגלה עליו ה
וה� "לכ� אמר  .לא יאמינו מפני זרות העניני� לשכל האד�, הדברי� לישראל ולא ית� מופתי�

ה "ב 'ואולי יאמר ה .כלומר לא יאמינו לדברי שה� זרי� לשכליה�, ד"בלמ "לא יאמינו לי
לכ� , ואתה מדבר בשמי ואני כל יכול, ה"ב 'פ שה� זרי� כפי הטבע אינ� זרי� ביכולת ה"אע
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, אבל ג� זה לא יאמינו, ודאי יאמינו ב", הוסי� לאמר אמת שא� יאמינו שדברת עמי כל זאת
משה קבל "בבבא  )א, אבות(וכדפירשתי , הי� את האד�שג� זה רחוק מ� השכל שידבר אל

ה לדברי משה "ושמע הקב ".'כי יאמרו לא נראה אלי" ה" )א, שמות ד(אמר  ל זהוע ".תורה מסיני
והעיד הכתוב על צדקת  .שלא יצטרכו לקבל דבריו מצד האמונה, �ונת� בידו אותות ומופתי

דבריו ולא קבלו� מצד המופתי� שכבוא משה אליה� לא פקפקו ב, בני ישראל ואמונת�
, כ היו מאמיני� בדבריו"ג, לא היה עושה האותות לעיניה� לוואפי .אלא מצד האמונה, שעשה

' פי ".י�ינועאת וכי ראה  בני ישראלאת ' וישמעו כי פקד ה, ויאמ� הע�" )לא, שמות ד(שנאמר 
' ישמעו כי פקד הו"ואמר , ופירש אי" קרב שכל� את דבריו, שקבלו דברי משה מצד אמונ�

היא על הסברא שסברו משכל� כי פקד  "וישמעו"ומלת , "את עוניי�וכי ראה  בני ישראלאת 
, י�ניוושראה עתה בע, שכרת ברית ע� אבותינו להיות לו לע�, בעל הרחמי� את עמו' ה

והיה זה זכות גדולה . ושראוי לפי מדת צדקתו וחסדו להיות כ� כי הוא האל הנאמ� בדבריו
 ")'ויאמינו בה"פסוק ', פרשה ו', סו� מסכתא ב, בשלח, מכילתא(ל "כמו שאמרו רבותינו ז, ללישרא

ברה� ה לא"ב 'וכ� כשהבטיח ה. "תשורי מראש אמנה"שנאמר , שבשכר אמונה נגאלו ממצרי�
ולא היה לבו מציירו , כי לא האמי� מצד השכל "'והאמי� בה"נאמר , ה שית� לו זרע"ע אבינו

 ".?וא� שרה הבת תשעי� שנה תלד ,הלב� מאה שנה יולד" )יז, בראשית יז(וכמו שאמר  .כלל
ולכ� כתוב , כי כל יכול הוא, מנהיבר יקייוא� הוא ד, ה"ב 'אלא שהאמי� מצד המגיד שהוא ה

  .ה"ל� בעזוובמקומו נפרש הכתובי� כ. ת"בי] אות[אחריו 

  למרות הבעיה של צדיק ורע לו' אמונה בה

זה המעט פה רק לפרש דברי הברייתא שהבדילה בי� אמונת חכמי� לאמונת  ולא הצגנו
, ובדברי נביאיו ויראיו' להודיע כי החכמי� שומרי התורה יאמינו אמונה אומ� בדבר ה, זולת�

יאמינו מצד המגיד שהוא נאמ� בדבריו וכדר" , פ שמקצת הדברי� זרי� לשכל� ולבינת�"אע
וטע�  .ל שכ� שיאמינו א� השכל עצמו מצייר אמתת�וכ .ת"לשו� אמונה שאחריה אות בי

על , ישענו על מי שגדול מה�יאבל , ולא ישענו על לבב�, הדבר לפי שהחכמי� ה� שפלי רוח
ובכלל זה כל האמונות המקובלות איש מפי איש עד  .אנשי� נאמני� שקבלו הדברי� באמונה

וכמו  .יאמינו מצד המגיד, ו�ומצד הסברא לא יקבל, פ שמקצת� זרי� לשכל"אע, למשה מסיני
, "היא נקבל ]הלכה[ )קבלה(א� לדי� יש תשובה וא� " :)יבמות עו( שמצינו כמה פעמי� בתלמוד

והרגישו בנפשותיה� טובת , כי החכמי� באמת ה� בעלי לב טוב שנהפ" לב� לקבל טבע שני
שהדברי� נעלי� וברור לה� ', וגו "כי תבא חכמה בלב"" )י, משלי ב(וכאמרו  .החכמה וסגולתה

אבל , ולכ� בדברי האמונות יעמדו מנגד לשכל� ולא יתורו אחריו, מאד משכל האד� ומבינתו
ולא יפג לב� ולא תתבלבל  .ילכו בתמימות לב בדר" שדרכו אבותיה� ורבותיה� הנאמני�

רשע וטוב  ,צדיק ורע לו"כמו , ג� א� יראו בעיניה� עניני� זרי� לאמונת�, עליה� דעת�
טענות , ושומעי� טענות הכסילי� והעקשי�, � צרות הגלות התכופות ואור" ימי זע�וכ, "לו

כי יודעי� שקצר יד השכל להשיג הדברי� . ולא ימוט רגל� ולא יחר� לבב� .של שכל אנושי
, ישעיה כו(עליה� נאמר  .ותורתו בעבור טענותיו והקשיו' ואינו כדאי לסור מאחרי ה, על בוריי�

וצדיק באמונתו " )ד, חבקוק ב(ועל זה נאמר , "ויבוא גוי צדיק שומר אמוני�פתחו שערי� " )ב
כי  .שבאמת אי� סגולה למעלה הימנה, וכיוצא באלה הכתובי� המפארי� את האמונה, "יחיה

אר" "שמדת  ".והוי צנוע ואר" רוח"וכמו שתבי� ממה שדברנו בבבא , היא בנויה על הלב הטוב
לא תקצר , וככה יאריכו במדת האמונה .� מאריכי� בכל דברוה, היא לחכמי� הגדולי� "רוח

ולא " )ט, שמות ו(פירשנו פסוק  )ד, אבות(" מאד מאד הוי שפל רוח"ובבבא  .אמונת� לעול�
וחדשנו  .'וגו "ויאמ� הע� וישמעו" )לא, ש� ד(ולמעלה ממנו אמר , "שמעו אל משה מקצר רוח

ומדברינו תבי� שנבדלה אמונת . בברייתא זושממנו יתבאר העני� ש, דבר בפירוש הכתוב הזה
כי החוקרי�  ].ההוכחה[ החכמי� מאמונת החוקרי� מדעת� בדברי� שלא בא עליה� המופת

פ שלא בא המופת על סתירת� לא "אע, לא יאמינו מה שלא יציירו בשכל� וכפי סברת�
ואי� , ושי�לפי שלא טעמו חכמה ודעת קד .פרו� נביאי� וחכמי� גדולי�יואפילו ס, יאמינו

י טענות "ע' ולכ� סרו מהר מדר" ה, עולה על הבינה]אצל� ה[ואי� דבר , טוב אצל� מ� השכל
ויודע ער" העני� האלהי נגד , ומדת אמונת חכמי� בנויה על הלב הטוב האוהב חכמה .ונצוחי�
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כמו , וכ� נבדלה אמונת החכמי� מאמונת הפתאי� משוקעי הדמיו�. שכל האד� ובינתו
ואפילו אינו , מאחד הע� לושהפתאי� יאמינו לכל דבר שיוגד לה� אפי, עלהשאמרנו למ

אלא כל הדברי� שלא נודעו מ� התורה , ולא יעשו כ� החכמי� בתורה .מצטייר לשכל אד� כלל
ובתנאי  .לא יאמינו בו זולתי כשיצטייר בשכל� ובסברת�, ומ� הנביאי� ומ� הקבלה הנאמנה

  .י הקבלהשלא יסתור דבר מדברי התורה ודבר

זולתי בהקדי� הלב הטוב שהרגיש בנוע� , "אמונת חכמי�"ולפי שאי אפשר להתלבש ב
ומשו� הכי תני נמי , י רוב תורה וחכמה"ולא יזכה האד� ללב טוב אלא ע, התורה ומת� אורה

וליכא לפרושי באמונת חכמי� שיאמי� בדברי . ]אחרי השאר[ )בתר אינ"( "ובאמונת חכמי�"
דאטו תנא , חדא דמלתא דפשיטא הוא .לא בצדוקי� ובייתוסי�, החכמי�קבלה שמוסרי� 

באימה בענוה ביראה בשמחה "לה יואי" יתכ� אחר כל המעלות ששנה תח ?ברשיעי עסיק
דאיצטרי" לאשמועינ� שלא יהיה כופר ', וכו "ביישוב במקרא במשנה' בשימוש חכמי� וכו

באמונת "מאי , "באמונת דברי חכמי�" או, מבעי ליה "להאמי� בחכמי�"ותו  ?פ"בתורה שבע
 . אלא עיקר כדפירשתי. דמשמע שיהיה לו אמונת חכמי� ?"חכמי�

, זוהי מדת הסבלנות שא� יבואו עליו יסורי� יקבל� בלב טוב .ובקבלת היסורי� ,רביעית] כה[
משתי חכמי� ואני נוהג יהנה למדתי וש"ולא יאמר  .ה"לא יהרהר אחר מדותיו של הקב

ולא יוכל , שא� יתמרמר תתבלבל דעתו ויערבב לבו "?כאלה] קרה לי[מדוע קרוני ו, בחכמה
וסכנה יותר גדולה א� יעבירוהו היסורי� על דעתו ויהיה  .ויבא לידי שכחה, עוד לעסוק בה

ולכ� צרי" להרגיל נפשו לקבל יסורי� שבאי� עליו  .ויבעט בחכמה וביראה, תוהה על הראשונות
קבלו עליה� את שכ"ק בבבא "כמו שבארנו בפ, היא ברצו� טוב "קבלה"ומלת . מ� השמי�

  ".הדי�

  נסיו� היסורי� נית� רק לצדיקי�

, שא� למד וקרא ושנה ושמש חכמי�, וככה יוכל לעשות מי שזכה למעלות השנויות למעלה
כי יארי"  .לא יתבלבל ולא יקרא תגר, ויש בו לב טוב ואמונת חכמי�, ולבו מלא חכמה ותבונה

וכמו , ואי� אנו מביני� סוד ההנהגה העליונה, נשגבי� מדעתנו' ויבי� כי דרכי ה, ברוחו
והנה לקבל ייסורי� בלי הרהור הלב . שהארכנו לדבר על זה במקומות רבי� בפירוש מסכתא זו

כי אי� דבר קשה מ� היסורי� הממרקי� את האד� , אי� מדה למעלה הימנה, ובנפש שוקטת
, זולתי ישרי לב ?ומי יעמוד בה�, .)ה( ק דברכות"ל בפ"ו שאמרו רזוכמ, והמכאיבי� אותו במאד

, ה שולח יסורי� אלא על הצדיקי�"שמטע� זה עצמו אי� הקב .שלבב� אמי� בחכמה ובצדקה
" צדיק יבח�' ה"בפסוק  )ב"ל רשהר פ"ב(ל "וכמו שדרשו ז, לפי שיודע שיכולי� לעמוד בנסיו�

' וכדפי, משל ליוצר שאינו מנסה בקנקני� רעועי� .את הצדיק ?ה בוח�"את מי הקב ]כלומר[
כ" היא דרכה "ודומה למה ששנה . 'וכו "ברה� אבינועשרה נסיונות נתנסה א"ה בבבא ד"בפ

דאתי  .וכדפירשתי הת�, "וחיי צער תחיה ובתורה אתה עמל' של תורה פת במלח תאכל וכו
רעות יקבל הכל בלב שקט שאפילו א� יקרוהו צרות רבות ו, לאשמועינ� גודל כחה של תורה

 . ויעמול בתורה

  "החכמי� בעיניה�"אודות 

הוי " )כא, ישעיה ה(כמו , הנזכר לגנאי ולחרפה בכתבי הקדש "חכ� בעיניו"וכבר בארנו עני� 
אל תהי " )ז, משלי ג(ובפרשה הגדולה המדברת בתהלת החכמה אמר  .'וכו "חכמי� בעיניה�

להיות נלוז , לפי שמדת החכ� בעיניו. רש בקצרהואפ, "וסור מרע' חכ� בעיני" ירא את ה
ובעיניו , כי הוא מדמה שיצר לב האד� נוהג בחכמה, מתורה וחכמה בעבור שה� לבוז בעיניו

ובז לקול הורי� ומורי� האומרי� שצרי" , כל מה שלבו נוטה אליו בטבעו ה� עניני חכמה
ענוה ויראה והתרחקות מ�  ולהתנהג בדרכי� ההפוכי� לו שה� דרכי התורה, לכבוש את היצר

ולכ� איש כזה איננו עובר על  .ושה� ה� החכמה, הכבוד ומרדיפת ההו� ומ� התענוגי� וכיוצא
על , כי אומר לטוב רע ולרע טוב, אבל עובר ג� שלא בתאוה, התורה מצד היצר והתאוה לבד

כי  ".וסור מרע 'ירא את ה )אלא(, אל תהי חכ� בעיני"" )ז, משלי ב( וח הקדשכ� הזהיר שלמה בר
וכדפירשתי  "היא חכמה' ה� יראת ה" )כח, איוב כח(וכדכתיב  ".א� אי� יראה אי� חכמה" )ג, אבות(
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ואחר כ� הזכיר מצוה אחת הכתובה  .ועל ידיה סר מדר" רע שהוא דר" יצר הלב, בכמה דוכתי
 ותירוש יקבי", וימלאו אסמי" שבע. מהונ" ומראשית כל תבואת"' כבד את ה[" בתורה
מקיי� את המצוות ובוטח שהשכר על כ" עוד בוא ' כלומר הנאמ� לה. י( ט, משלי ג, "יפרוצו

  ].ואינו מתבלבל כאשר השכר שוהה מלבוא אליו. יבוא

  הגדרתה, תוכחה

אלא מדר" החכ� לראות בטוב לב רשעי� מצליחי� , להודיע שמלבד שצרי" האד� לסור מרע
בקבלת "והיינו , שומר תורה ומקיי� המצות בהיותו, והוא נגוע כל היו�, ושלוי עול�

ואל תקו� , בני אל תמאס' מוסר ה" )יב(יא, משלי ג(וזהו שאמר , ששנינו בברייתא זו "הייסורי�
הבדלנו בי�  "מעי� גני�" פרובס. "יוכיח וכאב את ב� ירצה' כי את אשר יאהב ה, בתוכחתו

ל� שנזכרו בה� ווכללי� רבי� כתבנו ש� לעמוד על פירוש המקראות כ ".תוכחה"ו "מוסר"
והוא , נופל תמיד על כבישת היצר "מוסר"שלשו�  .ופה נאמר בקצרה, שתי לשונות הללו

 "א� אי� יראה"בבבא  )ג, אבות(כמו שכתבנו , שיאסור כחות נפשו שלא יפרצו גבול החכמה
לקחת " )ג, משלי א(על זה נאמר , "מוסר השכל"הו וז, י דברי שכל וטע�"והמוסר פעמי� ע. 'וכו

י עונשי� "ולפעמי� ע .'וגו "מוסר חכמה' יראת ה" )לג, משלי טו(ונאמר  .'וגו "מוסר השכל
 "תוכחה"ולשו� . כי על ידיה� יחלש היצר וישי� האד� את חטאו אל לבו וישוב ממנו, ויסורי�

וכשאנו  .או במופת הדעת, במופת החוש ה�, חות"] הוכחה[רור הדבר במופת ינופל תמיד על ב
וכ� א� נברר לאד� שחטא עד שיודה על  ".הוכחנו דבר זה"מבררי� דבר בינה במופת נאמר 

נוכל , והנה א� יחטא זולתנו ואנו מענישי� אותו ביסורי� על חטאו .חטאו נאמר שהוכחנוהו
כי , ומר שהוכחנוהואבל אי� דר" ל .ד המוסרובכי לא יכול לחטוא עוד מכ, לומר שיסרנוהו

מה שאי�  .רור ותוכחהיואז אי� ב ?אולי מקבל העונש יריב ויאמר שיסרנוהו לחנ� ושלא כדת
קול דעת יונטוע בש ?מי יאמר חלילה שלא עשה כמשפט, ה שולח צרות על האד�"ב 'כ� א� ה

ולכ� מבורר הדבר שמקבל הצרות היה ראוי לה� בדי� , ה צדיק וישר הוא"ב 'כל אד� כי ה
של עונש סמו" אצל אד� זולתי  "תוכחה"ולכ� לא תמצא בכל כתבי הקדש לשו�  .ובמשפט

לפי שעל ידיה� מתברר שהמקבל� , "תוכחות"שהצרות הבאי� מ� השמי� קרויי� , ה"ב 'אצל ה
 . היה חייב צרות הללו

  אופני�' פ ב"ע, יסורי�

קצת� להשיב נפשו מני שחת , והב� עוד כי היסורי� הבאי� על האד� ה� על שני מיני�
ל "וה� שקראו רבותינו ז, "בלי עו� ירוצו� ויכוננו" )ה, תהלי� נט(וקצת� , כשמעמיק בחטאי�

ולא ימצא בעצמו עו� אשר , וענינ� כשהאד� הול" בדר" תמי� ".יסורי� של אהבה" .)ברכות ה(
ה הבוח� לבב "והקב, יה צדיק וחסיד בעיניו כי אי� נפשו יודעת לעשות עוד צדקהויה, חטא

אלא שנעל� ממנו שלא הוציא . מבי� כי יש בכחו לעלות למדרגה יותר עליונה ממדרגתו עתה
י היסורי� "שע, ה יסורי� לטובתו"ב 'אז שולח עליו ה, עדיי� מדותיו היקרות מ� הכח אל הפועל

פניו ' יאיר ה י כ�"וע .ויעיר כל נעל� וכל עמוק, ויעדור בנפשו, ענייניוע ויפשפש בויצעק וישו
זה האיש העיד עליו הכתוב  .וזה סוד כל ספר איוב. אליו ויגיע למעלת הקדושי� אשר באר�

, ובאו עליו יסורי� ומכאובי� מאד, "ת� וישר ירא אלהי� וסר מרע"שהיה  )א, איוב א(
, וכדי� הלעיג למו .והוא לעג עליה�, והתוכחו עמו ריעיו .וצעק חמס, והשתומ� ונלאה לסבול

ה ושפ" עליו רוח "ב 'ואז נראה אליו ה .עד שגלה לו אליהוא סוד הדברי� וקבל איוב דבריו
בבבא עשרה נסיונות נתנסה  )ה, אבות(לונו לבאר זה יכבר הח .וברכו בתוספות רב, קדשו

 .לוווממה שדברנו ש� תבי� העני� כ ,ה"ע ברה� אבינוא

לפי שבאי� לאסור הכח , "מוסר"והנה היסורי� שה� ממי� הראשו� נקראי� בכתבי הקדש 
שהרי , אבל א� ה� ממי� השני לא יתכנו להקרא בש� מוסר. ל"הנפשי שפר� גבול החכמה וכנ

לפי שבאי� להוכיח ולברר , "תוכחות"אבל נקראי� , המקבל אות� לא פר� גבולי החכמה
ומ� , כי כפי מחשבתו כבר הגיע בצדקתו לרו� המדרגות .לאד� שאי� הדבר כמו שחשב

 "תוכחה"וה "מוסר"ותבי� כי ה. השמי� יוכיחו כי עוד עלה יעלה למדרגה עליונה מ� הראשונה
ומיסרו בשבט וברצועה , דומה לאב שרואה בנו נופל בחטאי� "מוסר"ה .שתיה� ברחמי�
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ורוצה להעלותו , רוב חכמתו דומה לאב שאוהב את בנו מפני "תוכחה"וה. להשיבו מחטאו
ומוכיחו בדברי� וברצועה , כי רואה בו שיש בכחו ללמוד ולעשות יותר, למדרגה יותר עליונה

, והדברי� הללו ישי� כל איש צדיק על לבו כשבאי� עליו יסורי�. להעתיקו אל רו� המדרגות
 )יז, מיה לאפ יר"ע(יתנח� ויאמר , א� ימצא בעצמו שהוא שקוע בחטא אחד .יפשפש במעשיו

וא� לא ימצא עו� אשר . ]ואני מוכ� להווסר לעתיד, יסרתני בעבר, כלומר" [סרוואו' יסרתני ה"
 . אותו כי רוצה להעתיקו למדרגה יותר עליונה' ידע שה� מאהבת ה, חטא

הזכיר שני  ".בני אל תמאס ואל תקו� בתוכחתו' מוסר ה" )יא, משלי ג(וזהו שאמר שלמה 
כי א� חטא לאלהיו ראוי , מי� הראשו� ודאי ראוי לאד� לקבלו ברצו� הלבוהנה כמו  .המיני�

 )ג, דברי� ח(שנאמר , והיא לדעתי מצוה מפורשת בתורה .כאב המיסר את בנו, לו לקבל מוסר
', וזכרת את כל הדר" וגו" )ד(ב, ח(וקוד� לו נאמר ', וגו "ויענ" וירעיב" ויאכיל" את המ�"

וידעת ע� לבב" כי כאשר ייסר איש את בנו " )ה, ח(ואחריו אמר  ',וגו "שמלת" לא בלתה מעלי"
הכתוב אומר את� ראית� שעשיתי עמכ� דבר  .הב� נוע� המליצות הללו. "אלהי" מיסר"' ה

ומה תחשבו� על . ניתי אתכ�יסרתי ועיומצד שני י, מצד אחד קבלת� טובות רבות .פוכויוה
 !ואי� שונא אוהב ?מה תענו על הטובות שקבלת�, אותנו יסרנו' א� תאמרו בשנאת ה ?'ה

ואי�  ?מה תאמרו על המוסר שבא עליכ�, טיב עמה�יאת עמו ה' וא� תאמרו שבאהבת ה
וג� מה , ועל כרחכ� צריכי� את� לדעת ולהבי� שאני גואלכ� קדוש ישראל !אוהב שונא

וזהו שאמר  .מיסר את בנו להביאו לדר" החיי�כמו האב ש, שיסרתי אתכ� הוא לטובתכ�
כבר  "לבב""ומלת  ".אלהי" מיסר"' ה ייסר איש את בנווידעת ע� לבב" כי כאשר " )ה, דברי� ח(

והיא מצוה . 'כלומר חייב אתה להבי� בלבב" כי כאשר וגו, פירשנו שנופל על השכל והבינה
אבל תדעו ע� , רו אחרי משפטילא תהרה, שבכל דור ודור כשבאי� עליכ� יסורי�, לדורות

ודומה . שהוא בינוני ועומד בכל הזמני� "מיסר""ולכ� נאמר  .לבבכ� שהוא מיסר ברחמי�
שהיא ', וגו "הוא אלהי�' וידעת היו� והשבות אל לבב" כי ה" )לט, דברי� ד(מצוה זו למצות 

 . ודע לשכל האד� ולבינתוומצוה לדורות מחוייבת לה

וזהו , כ ראוי לאד� לקבל� ברצו�"ג, ובאי� בלי חטא "תוכחות"שה� וככה יסורי המי� השני 
, ובמה דסיי� פתח ".וכאב את ב� ירצה, יוכיח' כי את אשר יאהב ה" )יב, משלי ג(שפירש ואמר 

על ' וכדפירשתי שמאהבת ה ".יוכיח' כי את אשר יאהב ה", שבעבור כ� אל תקו� בתוכחתו
ובעבור כ�  .ועל כ� יכאיב� למע� הוכיח�, הגמורה וחפ� לגדל� ולהביא� אל השלמות, יראיו

כי כאשר " )ה, דברי� ח(וכדברי הכתוב , כאב את ב� ירצה, לפי שהוא ברחמי�, אל תמאס מוסרו
, ויפה היתה המצוה הזאת למשל בפי שלמה נגד כת החכמי� בעיניה� .'וגו "ייסר איש את בנו

ולפי שאי אפשר שיקבל . סור מרע] י�המקי[להודיע� שאפילו היסורי� יפלו בנעימי� לאיש 
זולתי בהיות חכמה , וביותר א� יודע בעצמו שהוא ז" לבב ונקי כפי�, האד� ברצו� יסורי�
והתבונ� . ]אחרי השאר[ )בתר אינ"(משו� הכי תני לההיא  .בעל הלב הטוב, ודעת קדושי� בלבו

ושבתבונה גדולה קבע� , בדברינו ויתבאר ל" שבחכמה סדר התנא ארבע מדות הללו זו אצל זו
 .שהזוכה במדות הללו הוא החכ� המופלא וקרוב למדרגת הנביאי�, במדרגה הששית
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   משנה ו
יר ֶאת ְמקֹומוֹ  ּכִ ֶחְלקוֹ , ַהּמַ ֵמַח ּבְ ָ ה ְסָיג ִלְדָבָריו, ְוַהׂשּ ְוֵאינֹו ַמֲחִזיק טֹוָבה , ְוָהעֹוׂשֶ

קֹום, ָאהּוב, ְלַעְצמוֹ  ִרּיֹות, אֹוֵהב ֶאת ַהּמָ ָדקֹות, אֹוֵהב ֶאת ַהּבְ , אֹוֵהב ֶאת ַהּצְ
ִרים יׂשָ בֹודּוִמְתַרחֵ , אֹוֵהב ֶאת ַהּתֹוָכחֹות, אֹוֵהב ֶאת ַהּמֵ ְולא ֵמִגיס , ק ִמן ַהּכָ

ַתְלמּודוֹ  הֹוָרָאה, ִלּבֹו ּבְ ֵמַח ּבְ א ְבעל ִעם ֲחֵברוֹ , ְוֵאינֹו ׂשָ , ַמְכִריעֹו ְלַכף ְזכּות, נֹוׂשֵ
לֹום, ַמֲעִמידֹו ַעל ָהֱאֶמת ָ ב ִלּבֹו ְבַתְלמּודוֹ , ַמֲעִמידֹו ַעל ַהׁשּ ֵ יב, ִמְתַיׁשּ , ׂשֹוֵאל ּוֵמׂשִ

דהַ , ׂשֹוֵמַע ּומֹוִסיף ד ַעל ְמָנת ְלַלּמֵ ים ֶאת , ְוַהּלֹוֵמד ַעל ְמָנת ַלֲעׂשֹות, ּלֹוּמֵ ְחּכִ ַהּמַ
מּוָעתוֹ , ַרּבוֹ  ן ֶאת ׂשְ ם אֹוְמרוֹ , ְוַהְמַכּוֵ ׂשֵ ָבר ּבְ ל , ָהא ָלַמְדּתָ . ְוָהאֹוֵמר ּדָ ּכָ ׂשֶ

ם אֹוְמרוֹ  ׂשֵ ָבר ּבְ ה ָלעֹוָלם, ָהאֹוֵמר ּדָ ּנֱֶאַמר , ֵמִביא ְגֻאּלָ ר , )אסתר ב(ׂשֶ ַוּתאֶמר ֶאְסּתֵ
ָכי ם ָמְרּדְ ׂשֵ ֶלְך ּבְ   :ַלּמֶ

  ח צרי� להזהר ביותר א� הגיע למצב של שררה ושלטו�"ת 

ואינו מחזיק טובה , העושה סייג לדבריו, השמח בחלקו, המכיר את מקומו"
הזכיר עתה עוד ארבעה דברי� הראויי� להיות בחכ� מופלא שהגיע למדרגות . "לעצמו

ומפרשי  .והמליצה הזאת סובלת פירושי� רבי�, האחד המכיר את מקומו] כו[. השנויי� תחלה
, בעלי המדות השנויי� תחלה :ובעיני הכי פירושא. המסכתא כתבו כל אחד מה שנראה לה�

 .ולהתנשא להיות חכ� וראש ישיבה וכיוצא, הוא האיש הראוי לעלות לממשלה ולגדולה
ר ורוח הממשלה שבקרבו יטרידוהו שטורח הצבו, וכשאד� עולה לגדולה קרוב להסתכ�

א� " )ד, קהלת י(שנאמר , ולשו� הכתוב נקט, "המכיר את מקומו"על זה אמר , מתורה ומחכמה
 ,וקרא נמי בהא מיירי. "כי מרפא יניח חטאי� גדולי�, רוח המושל תעלה עלי" מקומ" אל תנח

ובשבתו על כסא  .אל יניח מקומו שעמד עליו תמיד, שא� רוח המושל יעלה על החכ�
וכעני�  .ולא יתגאה ולא ירו� לבבו, הממשלה יעסוק בתורה ובחכמה כאשר עשה  תמיד

וכתב לו את משנה [ והיה כשבתו על כסא ממלכתו" )יט(יח, יזדברי� (שכתוב בתורה אצל המל" 
ל בספר קהלת "ז א אב� עזרא"וכ� פירש ר', וגו "]"'למע� ילמד ליראה את ה' התורה הזאת וכו

כעני� מבית , הזהיר לחכ� א� עלית בחכמת" עד מעלת הממשלה', א� רוח המושל וגו" )ד, י(
או ענינו שיתעסק ג� בחכמה תמיד  .והעני� שפלות הרוח .מקומ" אל תנח, הסורי� יצא למלו"

ולשו� . ]ל"עכ" [כאילו לא זז ממקומו ולא עלה למדרגה עליונה כנגד האד�, להיכמו שהיה בתח
כלומר אני איני , למחר המחייב אומר אני במקומי ,כשמליני� את הדי� .)מ(רי� זה שנינו בסנהד

כלומר אות� טעמי� וראיות שאמרתי אמש ה� נכונות בעיני , זז ממקומי שעמדתי עליו אמש
, ובי� שיורד מגדולתו, ובי� שעולה לגדולה, "מכיר תמיד את מקומו"וכ� הכא ש. ]כ"ע[ ג� היו�

  .אינו זז ממקומו שעמד עליו תמיד, ווהוא הדי� לכל מה שיקרה

יחפו� ושיהיה קרב לדעתו , "כי את הבכור ב� השנואה יכיר" )יז, דברי� כא(כמו  "המכיר"ולשו� 
פ שמטבע האד� כשישתנה "וכ� אע .יכירנו לעני� הנחלה, פ שבטבע שנוא הוא"כלומר אע .בו

 . שיכיר את מקומואלא צרי" , אי� הדבר כ� בחכמי לבב, ממצב למצב ישתנו דעותיו

לגדולה  ]שלא עלה[ )שעלה(דמיירי , וזה להיפ" ממכיר את מקומו, והשמח בחלקו ,שנית] כז[
 .ואחיו גדולי� ממנו בעושר ובכבוד, ושמח בחלקו הוא שיש לו רק מעט, ומושל על אחיו

 .שא� לא יעשה כ� לא יהיה לבו פנוי לתורה, ולא ידאג ולא יתאונ�, וצרי" שישמח בחלקו
 ?איזהו עשיר"תנ�  )ד, אבות(ולעיל  .שהרי השמחה תנאי גדול לקני� התורה כמו ששנה למעלה

 .שאוכל בשמחה לחמו, ואמרנו שהיא מדרגה עליונה מאד, והת� פרישית לה, "השמח בחלקו
וכ�  .כי אינו מסתפק במה שיש בידו, לא יועיל לו ג� עושר ג� כבוד, ומי שאינו שמח בחלקו

וא� רואה מקצת חבריו גדולי� ממנו  .ינה הנטועי� בו הוא שמח בחלקולעני� השכל והב
ואינו מחזיק " ,השלישית] כח[. לא יקנא בה� ולא יתעצב בלבו ,הרבה ברוחב הלב ובדעת
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לומר , אל יחזיק טובה לעצמו, כשיראה עצמו מלא חכמה ותורה ונוהג בצדק, "טובה לעצמו
עטתי ימשתי חכמי� וכבשתי יצרי ומיי למדתי ושכ, בצדקתי וביושר לבבי נעשיתי חכ� וצדיק"

ה "כי לולא שהקב, אלהיו שעזרו לתורה' אלא ית� הודאה ושבח לה ".בתענוגי� ועמלתי הרבה
והיינו  .ולהפו" לבו מטבעו שיהיה טוב, לא היה אפשר לו להנצל מהסתת יצרו, עוזר את האד�

שיי� עייל שיי� ונפיק ולא מחזיק ' ווכ ?ב"איזהו ב� העוה ,שלחו מת�" ):סנהדרי� פח(דאמרינ� 
ויוסי� , יחשוב תמיד שעדיי� לא עשה מה שראוי לו לעשות י כ�"וע ].ל"עכ" [טיבותא לנפשיה

, יתבר" בלבבו כי מעשיו גדולי�, אבל א� יחזיק טובה לעצמו .תמיד על תלמודו ועל מעשיו
 ".והעושה סייג לדבריו" ,הרביעית] כט[. שי� טובי�ויבא לידי גאה וגאו� וימעט בתורה ובמע
אלא יתירא תמיד פ� , אל יבטח על תורתו ומעשיו, אחר שמוכתר בכתר תורה ונוהג במישרי�

, ועל כ� יחקור היטב באיזו דברי� שאפשר שיכשל בה�, יבוא לידי מכשול בתורה ובעבודה
ואז� ' וגוויותר שהיה קהלת חכ� " )ט, קהלת יב(וכדכתיב , ויעשה סייג לדבריו לתורתו ולמעשיו

. "ועשו סייג לתורה"ק בבבא "וכדפרישית בפ. שעשה סייגי� לתורה, "וחקר תק� משלי� הרבה
להו אתמרו במי ודכ, "המכיר את מקומו והשמח בחלקו"כמו , "והעושה סייג"תני  ו� הכיומש

תני להו , וכיו� שארבעת� שייכי דוקא בחכמי� גדולי� המופלאי� .שבאי� לידי מדות הללו
 .כ" נראה בעיני .בתר כל המדות השנויות לפניה�

  ש"י מדת ההשויה למדותיו ית"מגיעי� לכ� ע', אהבת ה

אוהב את , אוהב את התוכחות, אוהב את הבריות, אוהב את המקום. אהוב"
בבבא  )ה, אבות(וכבר פרישית , מעלות התלויות במדת האהבה' השתא חשיב ד. "המישרים

והאהבה הגמורה היא שתאהב , ששלשה מיני אהבה ה�', וכו "כל אהבה שהיא תלויה בדבר"
ובברייתא  .הנפש את יוצרה בטבעה אהבה עזה מבלי התבונ� על דבר קיי� או על דבר בטל

והוכחנו שאי אפשר להגיע , הוספנו דברי� בזה"] כל העוסק בתורה לשמה["מאיר ' של ר
' מה טוב ומה ה, ה"שיכיר מה ה� דרכי המקו� ב, י ההכרה וההשויה"למדת האהבה אלא ע

. ה"ב 'והוא שיאהב ג� הוא אלו הדרכי� שאוהב אות� ה .ושישוה ג� הוא עמו כביכול, דורש
וכחנו ש� מדברי וכמו שה, י תורה וחכמה"ה אלא ע"ב 'ואי אפשר שיכיר האד� דרכי ה

איני יודע כיצד יאהב את ' ואהבת וגו" )בשינוי לשו�, פסקא לב, ואתחנ�' פ(הברייתא השנויה בספרי 
מתו" שאתה לומד , ל והיו הדברי� האלה אשר אנכי מצו" היו� על לבב""ת, ה"המקו� ב

  ".ואתה נדבק בה�, תורה אתה יודע דרכיו

וזהו , י שכבש יצר לב עד שקבל טבע שני"א עאל, ואי אפשר שיאהב דרכי� אלו בטבע נפשו
פ שעמל "אע, שא� לא הפ" לבו מטבעו הראשו�, ששנה למעלה וכדפירשתי ש� "הלב הטוב"

, פ שיכול לעשות נגד רצונו וטבעו"כי אע .אלא מיראה, אינו עושה מאהבה, לכבוש את יצרו
מוש ישמירה ושמוד ויבתר דתני כל המעלות בל ו� הכיומש, אי אפשר שיאהב נגד טבעו

ותפארת ארבע מעלות של אר" אפי� , ומיעוט ששה דברי� התלויי� בכבישת היצר, חכמי�
שמעתה זוכה  .'וכו "אוהב את המקו� ,אהוב"תני  ;ולב טוב ואמונת חכמי� וקבלת יסורי�

 . שהיא המעלה העליונה, ללמוד ולעשות מאהבה

שמא החלי� : אמר המגיה[ל "י ז"רש .ח דברי� ה�"ממנינא דמ "אהוב"ל מנו "והמפרשי� ז
פירש שמתייקר ומתכבד מ� הבריות והכל רצי� אחריו ] ?י למפרש אחר"המחבר בי� רש

. שבאהבת� אותו ילמדוהו, מ שיהיה אהוב בעיני הבריות"וי. ומחזיקי� את ידו לעסוק בתורה
, � נראי�ואי� דבריה .ה אור תורה"ב 'מ שא� אינו אהוב למקו� ולבריות לא ית� לו ה"וי

מה שאי� , ח דברי� שמנה ה� ברשותו של אד� ובבחירתו להיות נוהג במדות הללו"להו מודכ
ושמא תאמר שצרי"  ?ומה יעשה האד� א� איננו אהוב .שאינו ברשותו של אד� "אהוב"כ� 

ח "שא� קנה מ .משנה שאינה צריכה היא, ליישר מנהגיו כדי שיהיה אהוב בעיני אלהי� ואד�
ואינו דומה  ].בפני עצמה[ )באפי נפשה(ואינה מדה  ]בא[ )אתי(יהיה אהוב וממילא דברי� ודאי ש

דהת� , "ולא עוד אלא שנקרא ריע אהוב"] "כל העוסק בתורה לשמה["למה ששנינו למעלה 
מה  ".להיות אהוב למעלה ונחמד למטה"י תורתו וחכמתו יזכה "שע, במה שזוכה קא מיירי

אלא יראה לי . מדות שצרי" בעל התורה לקנות� ולאחוז בה�שאי� כ� בברייתא זו שמונה בה ה
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נקרא "מפני ששנה למעלה ] אגב גררא[ולא תני לה רק , ח דברי� הוא"דאהוב לאו ממניינא דמ
וכדפרישית הת� שכשהוא אוהב את ', וכו "ריע אהוב אוהב את המקו� אוהב את הבריות

וכ�  ".אני אוהבי אהב" )יז, לי חמש(וכדכתיב  .ה אוהב אותו"בודאי המקו� ב, ה"המקו� ב
ומשו�  .הבריות אוהבי� אותו והרי הוא ממילא אהוב למעלה ולמטה, כשאוהב את הבריות

לאשמועינ� אגב  "אהוב"הקדי� ותני , "אוהב את הבריות ,אוהב את המקו�] "ל[דבעי למתני 
וזוכה לזה בעבור שמרוב תורתו חכמתו וצדקתו בא לכלל מדת  .גררא שיהיה אהוב לכל

במסכת כלה , ואמנ� כ�: אמר המגיה[. ה ואוהב את בריותיו"האהבה שאוהב את המקו� ב
 ].ח הדברי�"בי� מ" אהוב"לא מוזכר , ש� הברייתא המקורי לפרקנו', פרק ח, רבתי

כל העוסק בתורה [" מאיר' ל רופירשנוהו היטב בברייתא ש, "אוהב את הבריות" ,השנית] לא[
זה כלל " )קדושי�' פ, ספרא( עקיבא' שאמר ר "ואהבת לרע" כמו""וגלינו פירוש מצות , "]לשמה

והודענו שג� אהבת , "וכ� עזאי אמר זה ספר תולדות אד� כלל גדול ממנו, גדול בתורה
ושהוא שוה , ל� בצל� אלהי�ווההכרה היא שיכיר שנבראו כ. הבריות תלויה בהכרה ובהשויה

ולהוסי� תבונה על תבונה , וצרי" לזה תבונה גדולה להבי� בסוד נפש האד� .ל� בעני� זהולכ
 .שמזה מסתעפי� קיו� כל המצות שבי� אד� לחבירו, עד שבעבור כ� יאהב את כל הבריות

אוהב שלו� ורוד� שלו� אוהב את הבריות ומקרב�  ,הוי מתלמידיו של אהר�" )א, אבות(וכדתנ� 
נפש האד� שהיא בצל� ] כל[שיגמול חסד ע� , מילת חסדי�ובכלל זה כל מיני ג "לתורה
עד , זולתי האיש שנקבצי� בו כל המדות ששנה בראשונה, ולאו כולי עלמא זוכי� לזה, אלהי�

, כ למדת אהבת הבריות"והוא זוכה ג .ה"שזכה להגיע למדת האהבה שאוהב את המקו� ב
כי פירשנוהו , צור" להארי" בעני� אוהב את הבריותואי�  .ומשו� הכי תני לה באחרונה

 . בפרקי�

  ההבדל בי� מוסר לתוכחה

 "מוסר"שלשו� , "ובקבלת היסורי�"כבר פירשתי בבבא  ".אוהב את התוכחות" ,השלישית] לב[
רור ינופל תמיד על ב "תוכחה"ולשו� , נופל על דברי� או עונשי� שה� לכבוש יצרו של אד�

אר חכ� נופל וובהיות שת .או במופת הדעת, או במופת החוש, חות"] הוכחה[הדבר במופת 
ואי אפשר שינהג , "באמונת חכמי�"כמו שבארנו בבבא , לבד על בעל החכמה הנוהג בחכמה

בבבא  א ב� עזריה"במשנת ר )ג, אבות(וכמו שבארנו , י מוסר שקד� לו"האד� בחכמה זולתי ע
 ל דר"ע .אצל חכמי� "מוסר"הנה תבי� מדעת" שלא יצדק לשו� , "א� אי� יראה אי� חכמה"ד

, שא� הוא חכ� אינו צרי" למוסר ".וסרושמע וה"או , "קבל מוסר"משל שאי� דר" לומר לחכ� 
] לשו�[אבל יסמכו אליו  .סמו" אצל תאר חכ� "מוסר"ולכ� לא תמצא בכל ספרי הקדש לשו� 

ולפי שבברייתא זו מדבר בחכ�  .וכיוצא הרבה "שמע בני מוסר אבי"" )ח, משלי א(כמו , "ב�"
משו� הכי לא , שהרי הקדי� דברי� ומדות רבות שאי אפשר שתהיינה אלא באיש חכ�, גדול

 לואפי ,רור דברי� במופתי�ישה� ב "תוכחות"אבל , "אוהב את המוסרי�"שיי" למתני 
לא בעבור , דתלפעמי� החכ� נוהג שלא כ .החכמי� הגדולי� צריכי� לה� על דרכי� רבי�

צרי" שיאהב  .ומברר לו הדבר, ובא חברו ומוכיחו .אלא שטעה בדבר הלכה, הסתת יצרו
יוסר ל� לוקח " )ט( ז, משלי ט(וזהו שאמר שלמה  .התוכחות וישמח בדברי חברו שברר לו העני�

ת� לחכ� ויחכ� . הוכח לחכ� ויאהב", אל תוכח ל� פ� ישנא". ומוכיח לרשע מומו, לו קלו�
 .אל תוכח ל� ;"תוכחה"וסיי� ב .יוסר ל� ;"מוסר"החל ב .ואלה הפסוקי� סתומי�. 'וגו "עוד

ואצל רשע , "מוסר"ולמה אצל ל� אמר  ".פ� ישנא""כ אומר "אח, "לוקח לו קלו�"תחלה אמר 
 .פירשנו ההבדל שבי� ל� לרשע )ג, אבות( חנינא ב� תרדיו�' במשנת ר .ואפרש בקצרה ?"תוכחה"

הדברי� הנאמני� ] אות�[אבל  .רור מופתיישהל� מלעיג על דברי חכמה שאי� עליה� ב
והרשע רע ממנו שברשעת לבבו חולק ג� על  .ח להודותרהל� מוכ] בהוכחות[במופתי� 

עז "מבבא  )'סו� ה, אבות(וכמו שתבי� , "העז איש רשע בפניו" )כט, משלי כא(המופת וכמו שכתוב 
נופל  "מוסר"ואמרנו שלשו� , א זו פירשנו ההבדל שבי� מוסר לתוכחהובבריית. "פני� לגיהנ�

יוסר "וזהו שאמר . על עניני� המבוררי� במופת "תוכחה"ו, במופת ועל דברי� שלא נתברר
מוכיח "לא כ�  .כי הל� ילעיג עליו ויבזהו, "לוקח לו קלו�"עליה� מופתי�  בדברי� שאי� "ל�
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והרשע רע ממנו  .כי בעל כרחו יודה לו, יקבל קלו�והוא שמברר לו הדבר במופת לא , "ל�
ועל כ� הזכיר , יחלוק עליו ויגיד לו דברי קלו�, שאפילו מוכיח לרשע מומו במופת החוש

] יבזה בקלו�[כ יקלה "ואעפ .ואי� בירור יותר מזה, שכל מו� מבחו� ונראה לעי�, "מומו"
ועדיי� אני אומר . כיח את הרשעואי� טוב להו, למדנו מזה כי לא נכו� ליסר הל� .מוכיחו

לומר זה שאמרתי  ".אל תוכח ל� פ� ישנא""ובא בכתוב השני  ?ראוי להוכיח את הל�] מא[ש
פ שאינו מקלה "אי� הדבר כ� שאע, פ תוכיחהו"אל תחשוב שעכ, "יוסר ל� לוקח לו קלו�"

ומי , שונא לדעת האמת הברור, כי הל� שונא תוכחת .אי� התוכחה מועלת לו, למוכיחו
ואול� החכ� אינו . ולכ� טוב יותר שאל תוכיחהו .שמודיע לו האמת במופת ישנאהו בלבו

 .ומצוה אתה עושה כשתוכיח את החכ�, "תוכחה"אבל צרי" לפעמי� ל, ל"כנ "מוסר"צרי" ל
וכדתנ� , כלומר העמידהו על האמת ויאהב", "הוכח לחכ� ויאהב"" )ח, משלי ט(וזהו שאמר 

 . אלא יאהבנו, כי מלבד שאינו שונא את מוכיחו, "אוהב את התוכחות"

כי , ]בהוכחות[ והוא כשיברר המופלא שבחכמי� דברי האמונות במופתי�, ויש תוכחה אחרת
וה� , כ לדעת מופתי� שכליי�"אוהב ג, וכדפירשתי לעיל, פ שקבל הכל באמונה"החכ� אע

מוכיח חכ� על  ,וחלי כת�נז� זהב " )יב, כה משלי(וג� זה באר שלמה ואמר  .מפארי� אמונתו
אז� "ופירוש , איש חכ� המברר דברי� במופתי הדעת, "מוכיח חכ�" ,פירוש ".אז� שומעת

וכדפירשתי בבבא , כי השמיעה היא הסברא והאמונה, אז� שקבלה דברי� באמונה, "שומעת
ואפילו , ידוע כי האד� יפה יותר מכל הברואי� .ופירוש הכתוב כ" הוא. "באמונת חכמי�"

ואול� א� עוד ישימו עליו תכשיטי� כמו נז� זהב וחלי  .ל�ויעמוד בלי תכשיטי� הוא יפה מכ
, כל דבריה טובי� מכל ג� למקבל� באמונה, וכ� הנמשל לעני� התורה .פיו עודויגדל י ,כת�

רור דבריה יכ ב"מודיעו גבא חכ� גדול ו, ל� א� אחר שקבל האד� דבריה באמונהווא
כ� , יפה את האד�יהמ "נז� זהב וחלי כת�"וזהו שהמשיל כמו  .במופתי� אז ייטיבו ביותר

בלה כבר הדברי� יעל לב התלמיד שק, "על אז� שומעת"המגיד מופתי�  "מוכיח חכ�"
אתה שומע שהמדה  אלוומכל . "אוהב את התוכחות"וג� זה בכלל , ופירוש זה אמת. באמונה

המתחיל בחכמה ] מי שהוא רק[כי  .ח"מש תינוהגת בחכ� מופלא שכבר למד ושנה וש הזאת
הוכח לחכ� " )ח, משלי ט(וכדכתיב  .לא יאהב למוכיחו כל מקו�מ, פ שמקבל התוכחות"אע

משלי (וראיה שנאמר , אוהב למוכיחו' דוקא חכ� הדבק בתורה ועוסק בה מאהבת ה, "ויאהב"

כלומר מי שמקבל תוכחות ואינו שונא  ".� בקרב חכמי� תלי�אז� שומעת תוכחת חיי" )לא, טו
בקרב חכמי�  "ילי�"ומאהבתו אות� , באחריתו שיהיה חכ� ואוהב תוכחות היזכ, למוכיחו

ופה , בארנו כל הכתובי� הללו ברחבה "מעי� גני�"ובספרנו  .לשמוע מפיה� תוכחת חיי�
 . ]אחרי השאר[ )בתר אינ"(ושפיר תני לההיא . בקצרה נל"

ומכשרתו להיות צדיק "פירשנו בבבא  "מישרי�"עני�  ".אוהב את המישרי�" ,הרביעית] לג[
ישר "וכל מבי� בדר" אמת נקרא , הונח על הבינה "ישר"ואמרנו שמלת  ".חסיד ישר ונאמ�

 ,פ שממציא המצאות רבות"אע, והוא שאינו משיג נקודת האמת, ומי שאינו מבי� ".ומישרי�
ודרכי הבינה ה� ה� המבארי�  ".מעוות או נלוז ,מעקש"אלא מתואר  אינו הול" מישרי�

ה� המבארי� , כל עמוק וכל סתו� ,פ"שבכתב ושבע ,פירוש המליצות והמשלי� בשתי התורות
' ובכלל זה כל דרכי ה ".'אז תבי� יראת ה" )ה, ב משלי(כמו ', כל הסודות הנכללות ביראת ה

, זתהלי� ק(וכדר" , לישרת לבב לעמוד עליה� ולדעת�ל� צריכי� וכ, שה� דרכי החסד, הנשגבי�

', וכו "איזוהי דר" ישרה"ב בבבא "פאש וכבר פירשנו עני� זה בר ".'ויתבוננו חסדי ה" )מג
אז " )ט, משלי ב(ושלמה אמר  .'וגו "'כי ישרי� דרכי ה' מי חכ� ויב� אלה וגו" )י, הושע יד(וכאמרו 

, הוא דר" החכמה ושורת הדי� "צדק"שה, ובארנוהו פעמי� רבות ".משפט ומישרי�ותבי� צדק 
שבהיותו , "אוהב את המישרי�"ועל זה שנה  .ה� דרכי החסד לפני� משורת הדי� "מישרי�"ו

אלא שמעתיק , מופלא בחכמה לא תסתפק נפשו לעמוד על מדת האמת לבד ועל שורת הדי�
שהפליאו לעשות , � אנשי חסדללכת בדרכי האנשי� הגדולי, עצמו לאהוב את המישרי�

כ תקופות "ובכלל זה ג ".ועל גמילות חסדי�"בבבא  )א, אבות(וכמו שבארנו , ולגמול חסדי�
כל דבר שמבי� האד� , מודיות וטבעיות המושגי� לבינת האד�יוגמטריאות וכל חכמות ל
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י וכ� ידעת שמטבע האד� לשמוח בהמצאותיו ובדרכ .שהיישיר לכת בו, "ישר"באמת נקרא 
ממדתו לאהוב את , אבל המוכתר בכתר תורה .וקשה עליו לבטל דעתו מפני דברי זולתו, בינתו

 .שאוהב מוכיחו המברר לו טעותו וכדפירשתי לעיל, "אוהב את התוכחות"דוגמא ל, המישרי�
שאי� חברו מברר העני� , וזה קשה יותר, דברי יושר ששומע מחבריו "אוהב את המישרי�"וכ� 

  ".אוהב המישרי�"יקבל דבריו לפי שהוא  כ"ואעפ, במופת

וכ�  .כי היי� משמח לב, ליי� "בינה"בארנו שהמשילו כתבי הקדש ה "משמח את המקו�"ובבבא 
וכ� אמרנו  ".ולישרי לב שמחה" )יא, תהלי� צז(וכעני� , הבינה המשגת הדברי� תשמח הנפש

' נז� זהב וגו" )כב, משלי יא(עוד פירשנו למעלה בפירוש פסוק  .לשמ� "רוח העליו�"שהמשילו ה
והנה הנפש היקרה בעלת החכמה והבינה  .שהמשילו הנפשות לעלמות ולנשי�', וגו "אשה יפה

כי משגת יתרונו על דרכי , "חולת אהבתו" )ה, ש ב"פ שה"ע(תחשוק להדבק בזיו העליו� והיא 
כלומר נוע� , "מיי�ודי" דכי טובי� " )ב, א ש"הש(וזהו שאמר בשיר קדש קדשי�  .בינת האד�

לריח שמני" טובי� שמ� תורק שמ" על כ� עלמות " )ג, א(ואמר  .רוח" טוב מאד מיי� הבינה
כלומר ישרי לב אוהבי , "נזכירה דודי" מיי� מישרי� אהבו"" )ד, א(וחת� הדבר באמרו  ".אהבו"

ל כח לקב' כי אות� שה� במדרגה זו קרובי� לישועת ה .שה� אנשי חסד, מישרי� ה� אהבו"
, ל� שמנה תחלהוי המעלות כ"ולפי שלא יזכה לזה אלא ע .וה� חולי אהבת רוחו הטובה, עליו�

 ].אחרי השאר[ )בתר אינ"(תני נמי לההיא 

השתא תני . "ואינו שמח בהוראה, ולא מגיס לבו בתלמודו, מתרחק מן הכבוד"
נפלאות שאחר שהגיע למעלות ה .שלשה דברי� התלויי� במדת הצניעות ובושת הפני�

 "ואי� כבוד אלא לחכמי�"וכמו ששנה למעלה  ?מי ראוי יותר לכבוד ממנו, השנויות למעלה
 .להתרחק מ� הכבוד] לד[הנה ממדתו  .וכל בני אד� נוהגי� בו כבוד מפני חכמתו וקדושתו' וכו

עירובי� (וכדאמרינ� , דפשיטא שהיא חסרו� וגריעות, אי� צרי" לומר שלא יהיה רוד� אחר הכבוד

הקנאה " )ד, אבות(ותנ�  ".הגדולה בורחת הימנו ,הגדולה ]המחזר על[ )הרוד� אחר(כל " ):גי
כשיודע שבני אד� , אלא מתרחק מ� הכבוד ".והתאוה והכבוד מוציאי� את האד� מ� העול�

כי לבו שפל בקרבו ולא יחשוב  .ואינו רוצה בכבוד�, מסתתר מה� מפני הבושה, רוצי� לכבדו
שאי� תורתו ומעשיו נחשבי� , "וכל היו� כלימתו נגדו" )טז, פ תהלי� מד"ע(, עצמו לגדול מאחיו

שכ� מדת החכמי� הגדולי� שמכירי�  .בעיניו נגד חסרונותיו וסכלותו בדברי� הנעלמי� ממנו
ולכ� חושבי� תמיד  .ואינ� מחזיקי� טובה לעצמ� וכדתניא לעיל, שפלות� וקוצר בינת האד�

כשרצו להקימו למל" התחבא מפני , ה"וכ" היתה מדתו של שאול המל" ע, שאינ� ראויי� לכבוד
, והנה מדות הנפש מתוארי� כלי�. "הנה הוא נחבא אל הכלי�" )כב, א י"מוש(שנאמר , הבושה

רמז ] א"בשמו ל"פסוק הנ[אולי , "כליו רעי�] רמאי": מצודות"ה' פי[וכלי " )ז, ישעיה לב( מרשנא
ומי שזאת מדתו יוסי� תמיד . מפשפש בכליו א� ראוי למלוכה, שהיה שאול נחבא אל הכלי�

 . מ� הקטני� ממנו לולשמוע מכל אד� אפי

לאו למימרא שאינו מתגאה בתלמודו בפני הבריות או  .מודויגיס לבו בלמלא  ,שנית] לה[
ואמאי חשיב לה הכי  .רע מ� הגאוה שאי� דבר .דפשיטא הוא ולכל אד� נמי אסור, אפילו בלבו

אלא מגיס לבו . ]למימר[ מבעי ליה "ואינו מתגאה בתלמודו"ותו  ?בי� המעלות הגדולות
כשני ריעי� העושי� מעשה סתר ואי� האחד , "כדי שיהא לבו גס בה" .)כתובות יב(כההיא דתנ� 
וק בחכמה בלי ולא יעס, צרי" שלא יהא לבו גס בתלמודו, ודומה לזה בתורה .בוש מחברו
ופרישית שצרי" להתבייש ולא ישלח מחשבות נפשו  "והוה צנוע"וכדתני לעיל  .בושת פני�

אלא ירומ� בלבו כבוד התורה , חפשי� להסתכל בגדולות ונוראות ועומק הדברי� בלי בושה
דומה  ".?ומה חיי להתבונ� בנפלאות כאלה ,מי אני"ויאמר בלבו  .וסתריה ומצפוניה על כבודו

העוסק בתורה [" מאיר' וכבר פירשנו עני� הצניעות במשנתו של ר ".מתרחק מ� הכבוד"לעני� 
והצנע לכת ע� " )ח, מיכה ו(ועליה נאמר , והודענו שהמדה הזאת ראויה לכל חכ� גדול, "]לשמה
שהסתיר מחשבותיו  ".ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל האלהי�" )ו, שמות ג(ונאמר , "אלהי"

ותמונת " )ח, במדבר יב(ובשכר זה זכה  .)ברכות ז(, א חשב את עצמו כדאי להביט אל האלהי�ול
וכבוד התורה העליונה , ה וגדולותיו"ב 'וכ� מדת כל חכ� גדול שנתבררו לו נוראות ה ".יביט' ה
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, ה ותורתו"ב 'כי יערי" שפלותו וקלותו לנגד גדולת ה, שלא יהיה גס לב בתלמודו, ותפארתה
 . ברוב כבוד ובהצנע וילמוד

שעל זה שנינו , לאו למימרא שלא יהיה גס לבו בהוראה .אינו שמח בהוראה ,השלישית] לו[
כי הד� דיני� בלי מורא שמי� וגס לבו  ".והגס לבו בהוראה שוטה רשע וגס רוח" )א, אבות(

כה את מחייב את הזכאי ומז ,"כי נפש הוא חובל" )ו, דברי� כד(, ודאי רשע הוא, בהוראותיו
שאי� , ואינו דומה למגיס לבבו בלמודו .וכיוצא ,מטהר את הטמא מטמא את הטהור, החייב

מה שאי� כ� בהוראה שצרי" , דבמחשבות הלב קא מיירי וכדפירשתי, דבר מעשה יוצא ממנו
אלא שלא ישמח בהוראה בשבתו על כסא  .יראה ופחד ומתינות שלא יכשל בדבר הלכה

לא ישמח בלבו , ועושה כל מה שמוטל עליו לעשות, בהוראותיו פ שאי� לבו גס"אע, ההוראה
, ושמא יכשל הלכה, לפי שמרוב בשת פניו מתירא תמיד שאינו כדאי להוראה .שהגיע להוראה

אוהב "והנ" תלתא ראויי� לחכ� גדול שהגיע למדת עובד מאהבה  ".מתרחק מ� הכבוד"דומיא ל
ונתברר לו שכל חכמתו ותבונתו כטיפה מ� הי� נגד הדברי� הנעלמי�  .'וכו "את המקו�

ולהיות גס לב , יבוש ויכל� בעצמו לקבל כבוד בני אד� י כ�"וע .מדעתו ומדעת כל אד�
 ].אחרי השאר[ )בתר אינ"(ומשו� הכי תני להו  .בתלמוד ולשמוח בהוראה

ומעמידו על , מעמידו על האמת, מכריעו לכף זכות, נושא בעול עם חבירו"
, ל�ול� עד שהגיע לכלל אהבה שהיא האחרונה שבכואחר ששנה המעלות כ. "השלום

ולא עוד אלא שנקרא ריע " )ו, אבות(מאיר ' וכמו שאמר ר, שהעובד מאהבה שכרו כפול ומכופל
הרי הוא עולה , כלומר למעלה מכל מה שזוכה, "אוהב את הבריות, אוהב את המקו�, אהוב

תנו השתא , שמגיע להיות אהוב באהבתו את המקו� ואת הבריות, ל�ולרו� המדרגות כ
 )פסקא לב, ואתחנ�' פ(וכעני� ששנינו בספרי  .ארבעה דברי� הנמשכי� מאהבת המקו� והבריות

ה שהכניס בני אד� "כמו שמצינו באברה� אבינו ע, אהבהו על הבריות, אלהי"' ואהבת את ה
  ".ואת הנפש אשר עשו בחר�" )ה, בראשית יב(כמו שנאמר , תחת כנפי השכינה

י� צרי" פ שאינו צרי" וא"ואי� פירושו למנת המל" אע, ותני תחלה נושא בעול ע� חבירו] לז[
מילת דבכלל עבודה וג, ח דברי� שהתורה נקנית בה�"דההיא אי� עני� לו ע� מ, לצדקה לומר

 .'וכו "ל עליו עול תורהכל המקב" )ג, אבות(אלא כההיא דתנ�  .ואנ� בתורה קיימינ�, הוא חסדי�
ואי� בו חלק , מוד התורהישא� רואה בחברו שהוא מצטער בל, והכי נמי נושא בעול ע� חברו

 "ארבע מדות בתלמידי� ממהר לשמוע וממהר לאבד" )ה, אבות(וכההיא דתנ� לעיל , טוב כמוהו
לדבר , ועותויטריח עצמו להבי� לו השמ, ממדתו להיות נושא בעול עמו, וכדפרישית הת�', וכו

פ "אע, ויושב עמו וחוזר על השמועות, על לבו שיחזור תלמודו פעמי� רבות שלא ישכחנו
, שרוצה שיהיו רבי� חכמי� בתורה, ה"וכל זה מאהבת המקו� ב .שאינו צרי" לזה לעצמו

, אבות(וכאותה ששנינו , וכ� מאהבת הבריות .כדר" האוהב שמטריח לאהב אוהבו בעיני זולתו

אלא משפיל , ואינו חושש לכבודו ולגדולתו ולטרחו ".הבריות ומקרב� לתורה אוהב את" )א
 . עצמו להושיע חברו בתורה

, "והוי ד� את כל אד� לכ� זכות"ק "ולא דמיא לההיא ששנינו בפ, שנית מכריעו לכ� זכות] לח[
ומשו� , וכדפרישית שא� הדבר שקול ויש פני� לכא� ולכא� ידינהו לכ� זכות, דהת� ד� קתני

כ "ואח, דתחלה נושא בעול עמו ומלמדו היטב, והכא מכריעו קתני .תני לה מילת חסדי�ג
, עד שא� היתה כ� חברו שקולה, שכל כ" יטריח עמו ללמדו חכמה ומוסר, מכריעו לכ� זכות

, ופע� התגברה בו מחשבות חכמה ויראה, והיינו שלא השתרשו עדיי� שרשי החכמה בלבו
מתו מרובה חככל ש" )אבות ג(וכדתנ� לעיל , שבות סכלות והבלופע� התגברו עליו מח

כלומר עד , הנה ממדתו שלא יעזבנו עד שיכריע כפו לזכות, והת� פרישית לה' וכו "ממעשיו
ומכריעו "דלא תני  ,והמליצה יקרה. ותהיה כ� הזכות מכרעת, שיביא דברי החכמה אל לבו

אלא בחבר  .ובההיא לא קא מיירי, ול�שלפעמי� נשתרש הרשע ולא יהפ" לבבו לע, "לזכות
פע� גובר , והיינו כמו כל אד� בינוני ששתי הכפות שקולי�, טוב שמועיל בו המוסר והתורה

דומיא דכ� זכות ששנה , ואשמועינ� שהוא טורח עד שיכריעו לכ� זכות .ופע� גובר הרע, הטוב
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' ומקרבתו לידי זכות ששנה ר ואי� כ�. דפרישית נמי בכי האי גוונא )א, אבות(יהושע ב� פרחיה 
 . דהת� בצדיק גמור קא מיירי וכמו שפירשנו ")העוסק בתורה לשמה. "ו, אבות(מאיר 

  כינוי לנגלות התורה, "אמת"

שהתורה , ק במשנתו של שמעו� הצדיק"כבר פירשתי בפ .מעמידו על האמת ,השלישית] לט[
, ות והאזהרות המפורשות בהוהנגלה ממנה הנודע לכל וה� המצ, היא סוד החכמה העליונה

, "תורת אמת היתה בפיהו" )ו, מלאכי ב(כמו , ובעבור� נקראת תורת אמת, "אמת"זהו מדת ה
 מהו :וסיפא דקרא פירושא דרישא ".חכמה ומוסר ובינה, אמת קנה ואל תמכור" )כג, משלי כג(

והנה אחר שנשא בעול ע� חבירו עד  .שהנגלה מ� התורה כוללת�, "חכמה מוסר ובינה" ?אמת
שיסבור , אחר כ� יעזרהו שיעמוד על האמת, ג� הכריעו לכ� זכות במעשי�, שלמדו ההלכות

ואי" מדמי� דבר , ואי" נלמד דבר מדבר, ויודיעהו המדות שהתורה נדרשת בה�, סברות נכונות
 . )ו, מלאכי ב(" תורת אמת"וזהו , עד שידע לברר הדי� לאמתו, לדבר

  כינוי דרכי חסידות שבתורה, "לו�ש"

שהדרכי� , והא נמי פרישית לה הת�, זהו מעלה עליונה, מעמידו על השלו� ,הרביעית] מ[
שאינ� נמסרי� אלא , )ט, דברי� כח(" והלכת בדרכיו"שנכללי� רוב� במצות , הנסתרי� שבתורה

כלולי� בתורה  ולפי שג� אלו .ה� ה� דרכי החסידות, לגדולי ישראל בעלי הנפשות היקרות
, "פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה" )כו, לא משלי(כמו שנאמר , "תורת חסד"נקראת 

שדרכי החסידות מי שמתבונ� בה� ונוהג  .וש� בארנו ברחבה כמה נשגבי� העניני� הללו
וזאת המדרגה , בדרכיה� הוא האד� הגדול השל� בתכלית השלמות היותר אפשרי לאד�

, אבות(וכמו שפירשנו , לפי שאי� שלמות אחרונה ממנה, "שלו�"אר ודש בתמתוארת בספרי הק

ואמרנו שמי שזכה לשלו� ההוא  ".הוי מתלמידיו של אהר� אוהב שלו� ורוד� שלו�"בבבא  )א
 .י הדרכי� המופלאי� דרכי החסד"לפי שאי אפשר להשיג זאת המדרגה אלא ע, יתקרי "חסיד"

 ".סור מרע ועשה טוב בקש שלו� ורדפהו" )טו, תהלי� לד(שדוד מל" ישראל אומר ] לזה[וראיה 
שה� מדת החסידות  ".בקש שלו� ורדפהו"והדר , כלול הכל "סור מרע ועשה טוב"שבכלל 

, "שלו�"כי אי� די בסור מרע ועשה טוב לבד לעני� ה ".שלו�"שינהג בה� אולי ימצא מדת ה
ומעמידו על "ועל זה שנה פה . אלא עוד יבקשנו כמטמוני� וירדו� בדרכיו אולי ימצאנו

יטריח עמו עוד יותר , אלא א� יראה בו עני� נשגב .מלבד שמעמידו על האמת, "השלו�
 שמלמדת דרכי החסד לתלמידי�, "תורת חסד על לשונה"וכדר" ו, להעמידו על מדת השלו�

ובהנהו ארבעה דברי� נכללי� כל . ]ב"סוכה מט ע, "של חסדזו היא תורה , תורה ללמדה["
ואי אפשר . מדת הטוב שיוכל החכ� להיות נוהג בה� ע� חבריו בעני� התורה ומעשה המצות

ומשו� , ומבי� בדרכי החסד הנפלאי� ,שיעסוק באלה אלא מי שהוא עצמו חכ� גדול בתורה
הוא החכ� והנבו� המבי� , וכחות ומישרי�כי אוהב ת .דלעיל ]אחרי אלו[ )בתר הנ"(הכי תני להו 

כל חפצו , ה והבריות"ובעבור שאוהב את המקו� ב .הנפלאי� כדפירשתי לעיל' בדרכי ה
ולהושיע ג� שאר הנפשות , לקדש ש� שמי� באר�, להודיע האמת והשלו� ג� לחבריו

מו משו� דהנ" תלתא מיירי בחכ� עצ' וכו "מתרחק מ� הכבוד"לה יותני תח .האהובות לו
והסדר , דהנ" ארבע מיירי במדות שנוהג בה� ע� חבריו', וכו "נושא בעול"והדר תני , ובמדותיו

 .נכו� ונפלא מאד

אחר ששנה . "שומע ומוסיף, שואל כענין ומשיב כהלכה, מתישב בתלמודו"
תני השתא מדותיו , מדותיו של המוכתר בכתר תורה אי" מתנהג ע� חבריו ללמד� ולגדלת�

עוד צרי" , שהמלמד לזולתו מלבד הטורח שיטרח ורוב החכמה שבו, והוא. עצמו בעני� הלימוד
ה "ב' ותמצא בצלאל ואהליאב שמילא אות� ה. תבונה יתירה להבי� חכמתו ותבונתו לאחרי�

והיו יודעי� בלב� כל מלאכת התבנית לכל עבודת , "בחכמה בתבונה ובדעת" )לא, שמות לה(
רא ללמד אלו המעשי� הנפלאי� לחבריה� העושי� וג� היו צריכי� לרוח יתי, המשכ�

כ הכח הזה להורות "ה ג"ב' ונת� לה� ה. כי ה� לא היו הפועלי� האורגי� והרוקמי�, במלאכה
ולהורות נת� בלבו הוא " )לד, שמות לה(וזהו שנאמר . לעושי המלאכה את כל אשר ברוח�

קהלת (וכ� נאמר על שלמה  .כלומר שנת� בלב� הכח להורות חכמת� לאחרי�', וגו" ואהליאב



ן   ו נ ב ל ן  י  593  י

ויקרה לחכמי� גדולי� שיהיה . 'וגו" ויותר שהיה קהלת חכ� עוד לימד דעת את הע�" )ט, יב
לזולתו ] המלמד[ )הלומד(כי , ואינ� יכולי� ללמדה לתלמידיה�, בלבב� חכמה ותבונה רבה

. להתחיל בקט� ולסיי� בגדול, צרי" שיעשה סדר לתלמודו, הפחות ממנו בשכל ובבינה
ולא ישמיט . הכל כפי הכנת לב תלמידו וחבריו, ולפעמי� צרי" להמשיל משלי� להסביר העני�

וכ� , כי מה שברור לעיני חכמתו נעל� פעמי� רבות מלב השומע, ג� דבר שהוא קט� בעיניו
כלומר כשרוצה , "מודוימתישב בל] "מא[ועל זה שנה , צרי" יישוב הדעת הרבה ללמד לאחרי�

מודו ובורר בלבו דרכי� רבי� שעל ידיה� ילמדו ימתישב בל, ל האמת והשלו�להעמיד חבריו ע
ולא ירמוז רמזי� , )מנוקדת פתח' ד( ולא ימהר לדבר, ויבינו השומעי� ושיכנסו הדברי� בלב�

, אלא ית� זמ� להציע ההצעות הצריכות, וראשי פרקי� כדר" שמדברי� החכמי� זה ע� זה
 . ולכלכל הכל כפי הכנת המקבלי�

כל שאלותיו , כל מה שמלמד לה� דור" בו דר" אמת .שואל כעני� ומשיב כהלכה ,שנית] מב[
" בשבעה דברי� בחכ�"ו. וכל תשובותיו שהוא משיב ה� כהלכה, שישאל בתלמודו ה� כעני�

, ופירשתי הת� כשהחכ� מתחיל לדבר ".שואל כעני� ומשיב כהלכה"כבר שנה , )ה, אבות(
, כשישאל לא יפליג לדברי� אחרי� להראות פלפולו וחריפותו בדברי� שאינ� נוגעי� לעני�

לבו נוהג " )ג, פ קהלת ב"מליצה ע(כי , אלא תהיינה שאלותיו לברר האמת בהלכה שהוא עוסק בה
 .ושי� וכ� בטעמי תורהוכ� בדר, לברר די� אמת לאמתו ]כי א�[ )רק(ואינו מתכוי� , "בחכמה

וכשישיב לא יטעה חבריו או תלמידיו לתר� וליישב שאלותיו בהמצאות של הבל שאינ� 
וכל חפצו ליישר בני אד� , לפי שהוא חכ� .אלא משיב כהלכה ובדר" אמת, תו של תורהילאמ

 . ולקבוע האמת בלב�, בתורה

וה� רוצי� להגיד , מידיוכשמודיע חכמתו לחבריו או לתל ".שומע ומוסי�" ,השלישית] מג[
, אלא שומע דבריה� .לא ידח� ולא יבלבל� לבלתי שמוע לדבריה�, דבר שעלה על דעת�

, וא� אמרו דבר שלא היה נעל� ממנו .ואחר ששמע מה שדברו א� חדשו דבר יודה לה�
ויוסי� על דבריה� בחכמתו הגדולה להודיע� , ויודיע� שסברת� נכונה, ישמח בדבריה�

ופירשתי , "יהי כבוד תלמיד" חביב עלי" כשל"" ד"ועל זה שנינו בפ .דעו לה�חדשות לא נו
, כלומר כבוד נשמתו, כמו שחביב כבוד עצמו בעיניו .קתני לה ]הלימוד[ )התלמוד(הת� דלעני� 
ינהג , כשיאמרו דבר כפי סברת� .כ� יעשה ע� תלמידיו, קול דעתו וסברת לבוישה� דברי ש

וחלילה לדחות דבריה� מיד בלי  .יעיי� בה� א� נכוני� א� לאווישמע דבריה� ו, בה� כבוד
המועילי� לרב המלמד� , שלפעמי� ענייני� נכבדי� יוצאי� מפי התלמידי�, שמיעת האז�

שא� שמע דבר חדש  ".ומוסי�", מפי חבריו "שומע"והיינו דתני הכא  .להעמידו על עני� אמתי
ומוסי� על דבריה� מה שנתחדש לו , אמת מודיע לה� שדבריה�, שעל ידו עמד על דבר תורה

 .על ידי זה

נושא בעול "פ ששנה "אע. "והלומד על מנת לעשות ]מה[, על מנת ללמד דהלומ" ]מד[
ואמאי תני עוד , ופירשנו שזהו המלמד תורתו לחברי� מקשיבי�. 'וכו "מעמידו' ע� חבירו וכו

 ,דפשיטא .שאינה צריכה היאמשנה , "הלומד על מנת לעשות"ותו  ?"הלומד על מנת ללמד"
ותו . "ולא המדרש עיקר אלא המעשה" )א, אבות( ?אטו ברשיעי עסקינ� שלומד ואינו עושה

הלומד "ותו מדתני . שזהו עיקר הכל, ח דברי� שמנה"לת מיבתח ,למיתני ה" ברישא וי ליהדה
שע וחלילה לומר כ� דהאי ר "?לומד על מנת ללמד ולא לעשות"משמע ד, "על מנת לעשות

ישמעאל ' ר"ג "כולהו קושייתא מתרצי במאי דתנינ� בפ. ואנ� במילי דחסידותא קיימינ� .מקרי
והלומד על מנת לעשות מספיקי� בידו , מ ללמד מספיקי� בידו ללמוד וללמד"אומר הלומד ע

כ דברי הברייתא "שא� תסתכל במה שפירשנו ש� תבי� ג ".ללמוד וללמד לשמור ולעשות
, "לומד על מנת לעשות"ולית ל" לדיוקי מדסיפא ב, רנו דמילי מילי קתניכי אמ .השנויה כא�

אלא רישא וסיפא בצדיקי� גמורי� הלומדי� ועושי�  .רישא בלומד שלא על מנת לעשות
וסדר  "תורת כהני�"כמו הלומד , ורישא מיירי שלומד דברי תורה שאי� בה� מעשה .כתלמוד�

וכיוצא בהלכות  "תורת המל""וכ� , בזמ� הזה או טומאות וטהרות, עבודת המקדש והוא זר
אי" נוהג ' ותבונת דרכי ה, וכ� מעשה בראשית ומעשה מרכבה, שאי� לו בה� דר" מעשה
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ויראתו בלב ' שכל אלו ה� יסודות התורה המכניסי� אהבת ה, עולמו בחסד משפט וצדקה
ל "וקמ. שה טובכל הנכלל בסור מרע וע, וסיפא מיירי שלומד דיני� וחקי� הנהוגי�. האד�

פ שאינו מכוי� לעצמו "אע, דרבי� למוד תורהלקיי� מצות ת, רישא לומד על מנת ללמד
, אלא ללמד לאחרי� מה שיש בידו ומה שמקבל מרבו, להוסי� מדעתו ולהוסי� על חכמתו

אי� צרי" לומר שיזכה להיות לו חברי� מקשיבי�  ".ללמוד וללמד" :מספיקי� בידו שתי�
כמו , מדה כנגד מדה, אבל ג� יזכה ללמוד לעצמו שיוסי� חכמה על חכמה, שילמד� מה שקבל

. ה דעה בינה והשכל ללמוד לעצמו"ב 'ישפיע עליו ה, �שחפ� להשפיע תלמודו על אחרי
כדי שיוכל ] אלא[, ועצמ] ש� הלימוד[ל שהלמד דיני תורה ואינו לומד� רק ל"וסיפא קמ

ולעשות , ולשמור התורה בלב, וללמד לאחרי�, מספיקי� בידו ללמוד לעצמו', לעבוד את ה
ובכלל העשייה ללמד לאחרי�  .כיו� שמתכוי� בתלמודו לעשות, לפי שהמעשה עיקר, כתלמודו

ה"  והיינו. לכ� זוכה לכל, "ושננת� לבני"" )ז, דברי� ו(שנאמר , שהיא בכלל המצות המעשיות
ה� שתי מדות יקרות לקני� , "הלומד על מנת לעשות"ו, "הלומד על מנת ללמד"דהכי ש
י כ� "וע, לפי שמספיקי� בידו ג� ללמוד לנפשו חדושי תורה ונותני� לו מאור השכל, התורה

מיירי שלומד ' וכו "נושא בעול ע� חברו"לה שיוהמדות ששנה בתח .זוכה לחכמה גדולה
וה" דהכא מיירי שאינו לומד  .כ להושיע חבריו"שממדתו ג, שכילומייגע לעצמו להבי� ולה

�, שאפילו הכי היא מדה יקרה לקני� התורה, אלא לומד כדי ללמד לאחרי�, מדעתו כלל להוסי
 .וכ� בלומד על מנת לעשות .זוכה שילמוד ג� הוא י כ�"לפי שע

בשם והאומר דבר  ]מח[, והמכוין את שמועתו ]מז[, והמחכים את רבו ]מו["
תני השתא דרכיו שנוהג בה� ע� , מודו עמה�יאחר ששנה דר" החכ� ע� חבריו ובל. "אומרו

ואל יקשה עלי" שא� הוא חכ� ומלמד לאחרי� ומורה הוראות , רבותיו שלמדוהו חכמה
דמשמע דמיירי ', וכו "המחכי� את רבו"אי" שנה , "ואינו שמח בהוראה"וכדקתני , בישראל

יהושע ב� פרחיה אומר  )א, אבות(הא לא קשיא דהא תנינ� לעיל  ?בתלמיד היושב לפני רבו
 ".עשה ל" רב"דאפילו הכי , ופירשתי הת� דבחכ� מופלא ראוי להוראה מיירי, "עשה ל" רב"

 .קול הדעת לברר ההלכות להוציא דבר מדבר ולדמות דבר לדבריוהיינו בדברי� התלויי� בש
ולא ישע� על דעתו , ולשמוע א� יסכי� לסברותיו ,וצוה שישפיל רוחו ויעשה לו רב לדו� לפניו

והרב אומר , ואשמועינ� הכא שכשיושב לפני רבו .ולא על חבריו ותלמידיו, ועל פלפולו
שמעו� ב� לקיש מחכי� ' שהיה ר ).דמ פ"ב(והיינו כדאמרינ� , ממדתו להחכי� את רבו, השמועה

י זה ההלכה "וע, וחנ� צרי" לתרצ�י' ור, ד קושיות"שהיה מקשה לו בכל הלכה כ, יוחנ�' את ר
שמעו� ב� לקיש היה ' פ שר"ואע .שמעו� ב� לקיש בדבר זה' יוחנ� משבח לר' ר והיה .רווחת

וברוב עיונו , יוחנ� רבו' היה ר כל מקו�מ, יוחנ�' חכ� מופלא ובדברי� רבי� חלק ע� ר
מעמידו "דומיא ד, יוחנ� והכניסו בעומק ההלכה והחכימו' שמעו� החכי� את ר' ופלפולו של ר

ולא , אלא דבחברי� צרי" לומר מעמידו על האמת שיבינהו ההלכה .דתני לעיל "על האמת
אלא מחכימו יותר להרויח ההלכה ולבררה כסלת , יתכ� זה אצל הרב שיודע האמת כמוהו

 . נקיה

פעמי� שנראית כחולקת על , השמועה ששומע מפי רבו. "המכוי� את שמועתו" ,שנית] מז[
והוא מייגע עצמו  .ופעמי� שנראית כאילו אי� לה יסוד במשנה ובקבלה, ת אחרותשמועו

ויוציאנה , לכוי� השמועה בסברותיו הנאמנות ובעומק עיונו שלא תחלוק על שמועות אחרות
ושקיל וטרי , כמו שנזכרו מימרות רבות בתלמוד שנאמרו מפי החכמי�, מדברי המשנה

אילפא תלא נפשיה " ):כתובות סט(וכדאמרינ� , תמ� המשניו תתלמודא להוכיח הדבר מאח
והיינו ', וכו "אושעיא ולא פשטי לה ממתניתא' בדיסקרתא ואמר מא� דאמר לי מפי רבה ור

שיכוי� אותה ע� , ).זפסחי� ל(גבי מצה  "אפשר יעשנה בדפוס כיו�"מלשו� , מכוי� השמועה
האומר דבר בש�  ,שלישית] מח[. "מכוו�"וכ� כל דבר המתדמה לעני� אחר נקרא  .הדפוס
צרי" שילמדנה , משמו של חכ� ושא� שמע שמועה מפי חכ� אחד א .וג� זה לחכמי�, אומרו

שמתלבש , איסורא הוא דהוידאי� צרי" לומר שלא יתלה הדבר בעצמו דפשיטא  .בש� אומרו
 ]אלא צרי"[ )וצרי"( "כ" שמעתי"אלא שלא יאמר , בטלית שאינו שלו וכאלו גוזל מחבירו
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דומיא למה ששנה , לתת כבוד לבעל השמועה להזכיר שמו לש� ולתפארת, לפרס� ש� אומרו
וכל שכ� שלא , "צרי" לנהוג בו כבוד' הלומד מחברו פרק אחד או הלכה אחת וכו"למעלה 

תמיד חייב , בי� שאומרה מ� הדורות שקדמו, בי� שהאומר עודנו חי .יעלי� שמו מ� ההלכה
ה" , "מביא גאולה לעול�' הא למדת שכל האומר וכו"הוסי� לומר ו. לכבדו ולומר הדבר בשמו

כלומר , "ותאמר אסתר למל" בש� מרדכי" )כב, אסתר ב(תלמודא מקרא ילפינ� כדקאמר שנאמר 
כי מי  .מביא גאולה לעול� י כ�"שע, א� האומר מ� החיי� פשיטא שצרי" לאומרה בשמו

ה רוצה שעל ידו "הקב, ומחדש דברשזוכה לעמול בתורה ולהוציא מה שבכחו אל הפועל 
 י כ�"אולי שע .ושידעו בני אד� שזה האיש הוא שלמד דבר זה לבני אד�, יתפרס� אותו הדבר

כמו שמצינו במרדכי שעל ידו נודע שמרדו בגת� , יגדל שמו ויעשה על ידו תשועה בישראל
  .�נעשתה תשועה גדולה בישראל בימי המ  י כ�"ונתגלגל הדבר שע, ותרש במלכות

אלא אפשר , אי� הדבר כ� ?ולא תימא מה נפקא מינה א� מלמד ההלכה סת� או בש� אומרה
אלא כל דבר טוב ותשועה מצרה קרוי , ולאו גאולת ק� הימי�, מביא גאולה לעול� י כ�"שע

ואפשר שיקרה שיעשה , שעל ידי שמתפרס� ש� האומר יגדל שמו בקרב ישראל, גאולה
ה דבר מ� הדברי� לפלוני ולא "שלא לחנ� מודיע הקב .דכיכמו שהיה במר, תשועה על ידו

כי מאד עמקו מחשבותיו שרוצה לפאר האיש הזה ולהכינו על ידי כ� לעשות תשועה , לזולתו
  .כ" נראה בעיני. ולכ� החכמי� יגידו דבר בש� אומרו .על ידו

יראה שאי�  והמתבונ� בדברינו .וסדרנו דבריה על נכו�, הנה בארנו הברייתא הסתומה הזאת
אבל , בדבריה :)שבת קמה(ויש בידי להוסי� ציצי� ופרחי�  .בה ערבוב דברי� ולא כפל דברי�

שעל כ� , לת דברי הברייתאיומאחרית דבר תבי� כי נכו� הפירוש שחדשנו בתח .בחרתי לקצר
, ]ליהנות ממנה בחיי� החומריי�[ לפי שאי� לה מעלות כלל, )לשו� הברייתא להל�(" גדולה תורה"

כמו שבארנו בכל בבא , ות הרוחלל� תלויי� בשפושכ] לקני� שלה[ח דברי� "ג� צריכה עוד למ
וימצאו עצמ� מגודלי� , ולולא כי העוסקי� בה ישמחו יעלצו לפני אלהי� באור תור� .ובבא

ידענו , וכיו� שרבי� עזבו חיי שעה ודבקו בתורה .לא היו לה אוהב וריע, על כל המעשי�
אפילו מ� המלכות והכהונה שיש לה� המעלות , המעלות שתחת השמשכל  שגדולה תורה על

וכמו שיתבאר עוד בריש הברייתא , וזוהי הגדולה בעצ�, הרבות שבני אד� חפצי� ב� מאד
 .הסמוכה



ן  596 ו נ ב ל ן  י   י

   משנה ז
דֹוָלה תֹוָרה א, ּגְ עֹוָלם ַהזֶּה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ יָה ּבָ ים ְלעֹוׂשֶ ִהיא נֹוֶתֶנת ַחּיִ ֱאַמר , ׂשֶ ּנֶ ׂשֶ

א, )משלי ד( רֹו ַמְרּפֵ ׂשָ ים ֵהם ְלמְצֵאיֶהם ּוְלָכל ּבְ י ַחּיִ ִהי , )שם ג(ְואֹוֵמר . ּכִ ִרְפאּות ּתְ
ּקּוי ְלַעְצמֹוֶתיךָ  ֶרָך ְוׂשִ ּה ְוֹתְמֶכיָה עֵ , )שם(ְואֹוֵמר . ְלׂשָ ֲחִזיִקים ּבָ ים ִהיא ַלּמַ ץ ַחּיִ

ר ָ רֶתיךָ , )שם א(ְואֹוֵמר . ְמֻאׁשּ ָך ַוֲעָנִקים ְלַגְרּגְ י ִלְוַית ֵחן ֵהם ְלראׂשֶ , )שם ד(ְואֹוֵמר . ּכִ
ֶנךָ  ַמּגְ ְפֶאֶרת ּתְ ָך ִלְוַית ֵחן ֲעֶטֶרת ּתִ ן ְלראׂשְ ּתֵ י ִבי ִיְרּבּו ָיֶמי, )שם ט(ְואֹוֵמר . ּתִ ָך ּכִ

ים נֹות ַחּיִ ר , )שם ג(ְואֹוֵמר . ְויֹוִסיפּו ְלָך ׂשְ מאָלּה עׂשֶ ׂשְ יִמיָנּה ּבִ אֶרְך ָיִמים ּבִ
לֹום יֹוִסיפּו ָלךְ , )שם(ְואֹוֵמר . ְוָכבֹוד ים ְוׂשָ נֹות ַחּיִ י אֶרְך ָיִמים ּוׂשְ ,  )שם(ְואֹוֵמר . ּכִ

לֹום ָרֶכיָה ַדְרֵכי נַעם ְוָכל ְנִתיבֹוֶתיָה ׂשָ   : ּדְ

שהיא לבדה , זוהי גדולתה של תורה על כל הדברי� .'וכו "גדולה תורה שהיא נותנת"
ד "פ שיש כ"שאע, ולכ� היא גדולה אפילו מ� הכהונה .ב"ז ובעוה"נותנת חיי� לעושיה בעוה

כלומר ליהנות ממנה בחיי� [ ולתורה אי� ג� מעלה אחת תחת השמש, מעלות לכהונה
 )וכהנהו(, לפרוש אפילו מ� הדברי� שזוכי� לה� ההדיוטי� ומלבד זה עושיה צריכי�, ]החומריי�

שאי� דבר ', ל� שנותנת חיי� וכווהנה גדולה תורה מכ, ח דברי� השנויי� למעלה"מ ]וכאלו[
ועל כל , ולכ� עושיה מוחלי� על כל המעלות שיקנו השרי� .וכדאפרש בברייתא זו, יקר ממנו

, לפי שבאורה יראו אור החיי� לגו� ולנפש. והכל כדי לקנות תורה, הקנייני� שיקנו ההדיוטי�
, ישעיה נז(כי , כבוד עליו� דבק בנשמתו, וכשהיא כתובה על לב האד� .כי מכתבה מכתב אלהי�

וזוהי מתנה גדולה שאי� ביד שו� דבר  ".רוח שפלי� שוכ� את דכא ושפל רוח להחיות] "'ה[ )טו
כמו , ואי� כ� העושר והכבוד שנוחלי� ג� הנלוזי� מ� התורה .להנחילה לבריות זולתי התורה

וכ� הכח והגבורה יש לבני אד� , "השגו חיל" )יב, תהלי� עג(שאנו רואי� כסילי� ובוזי תורה 
מודית וטבעית ימצאו ח� בעיני מל" ימה לכי החכמי� בכל חכ, וכ� הח�, אשר לא שמרו תורה

וכ� הבריאות הבני� והצלחה נמצאי� , ואפילו המלוכה והממשלה ישיגו בני בלי תורה, ושרי�
כי " )ז, ש ח"שה(, החיי�] לחיות[זולתי ] ל הוא"כל הנ[ .וכ� כל הטובות שה� תחת השמש, את�

ואי�  .ב"וכל שכ� חיי העוה ,"זו לובוז יבו"בעבור חיי שעה ' אפי "א� ית� איש את כל הו� ביתו
כי , ואתה ידעת שאי� דבר יקר מ� החיי�. י העסק בתורה וההליכה בדרכיה"דר" לקנות� אלא ע

נתברר שאי� טוב ואי� , וכיו� שהתורה מנחילת� לאד� .ע� המות כלי� כל הסגולות שמנינו
 . גדולה אלא בתורה

  התורה תביא לאד� ג� טובות של עול� הזה, באמת

וכתיב , "בי מלכי� ימלוכו" )טו, משלי ח(כדכתיב , דע כי באמת ג� יתר הסגולות תנחיל התורהו
, "כי ב" ארו� גדוד ובאלהי אדלג שור" )ל, תהלי� יח(וכתיב , "בשמאלה עושר וכבוד" )טז, משלי ג(

להנחיל אוהבי יש ואוצרותיה� " )כא, ח(וכתיב ', וגו "עשר וכבוד אתי" )יח, משלי ח(וכתיב 
ופעמי� , אינ� טובות גמורות, י התורה"ויותר מזה כל הטובות הללו כשאינ� באי� ע ".אמלא

וכמה בני אד� בינת�  ".עושר שמור לבעליו לרעתו" )יב, קהלת ה(כדכתיב , ה� לרע לבעליה�
 )כא, משלי יח(וכתיב , "פי כסיל מחתה לו" )ז, משלי יח(כעני� , ושכל� הכשיל� ונאבדו מ� העול�

 !וכמה אבות מתו מצער בניה� !בורי� נשחתו בגבורת�יוכמה ג ".חיי� ביד הלשו�מות ו"
ועוד שנלוי� עמה� קנאה ותאוה וכבוד וכיוצא במדות הרעות שאינ� מניחי�  .וכיוצא בזה

י התורה ה� "וא� באי� ע .וכל כיוצא בזה, לבעליה� ליהנות מ� היתרו� שיש לה� על חבריה�
לפי שלא בא בברייתא זו אלא לפרש הסגולה . תנא דיד� ולא חשיב להו, טובות גמורות

מה שאי� כ� שאר , ב ואי� לזרי� עמה"ז ובעוה"וה� החיי� בעוה, העליונה שהיא לתורה לבדה
פ שהחכ� יבי� שאינ� דומי� לאלו הבאי� לשומרי "אע .הטובות הנמצאי� ג� בעוזבי תורה

ועוד . ר מפרש להו בברייתא הסמוכהוהד .משו� הכי לא תני להו, הכסיל לא יבי� זאת, תורה
פ זוכי� לחיי "שעכ, דלא תני השתא רק הגדולה שזוכי� כל העוסקי� בתורה שה� החיי�
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שהרי יש , מה שאי� כ� הטובות שתחת השמש לא פסיקא ליה מלתא .ב וכדבעינ� למימר"העוה
ותוכחת�  נגועי� כל היו�" )יד, פ תהלי� עג"מליצה ע(, צדיקי� שמגיע לה� כמעשה הרשעי�

 .להו משו� הכי לא חשיב, "לבקרי�

 )י, תהלי� קיא(כלשו� הכתוב  ".לעושיה"לא תני אלא  "להוגיה וללומדיה" ."חיים לעושיה"
ג גבי "וכדפירשתי בפ, קו�יוהעשייה היא הת, "שכל טוב לכל עושיה�' ראשית חכמה יראת ה"
שהחכמה באה בלבו יקבל טבע , קו� הנפשישעיקר הכל הוא ת ,"כל שחכמתו מרובה ממעשיו"

, ב"ז וחיי העוה"קו� זה נוחל חיי העוהיומי שזכה לת. שני לחפו� בחכמה וללכת בדרכיה
כי , ותנא דיד� מביא ראיה משבעה כתובי�. "מרבה תורה מרבה חיי�" )ב, אבות(וכדתנ� לעיל 

, אד� כטוב כרע חיי הגו� יש לכל .והשני חיי הנפש, האחד חיי הגו�, ז"יש שני מיני חיי� בעוה
והודיע כמו שחיי , וח הקדשוהסוד הזה גלה שלמה בר .אבל חיי נפש ה� לבד לשומרי תורה

וא� רגע יחדל אור השמש והירח והאור , הגו� תלויי� בשפעת המאורות אשר בשמי�
ככה קשורי� חיי  .ותנתק החבור שביניה�, תתפרד החבילה בתחתוני�, המקשרי� כל ההויות

  .וא� תחדל מ� הנפש אי� לה חיי� עליוני�, ההנפש באור החכמ

  של תורה ה� חיי עול� הנצח" חיי�"

וראיתי אני שיש ', ופניתי אני לראות חכמה והוללות וסכלות וגו" )יג(יב, קהלת ב(וזהו שאמר 
ואתנה " )יח( יז,קהלת א(וזה כתוב אחר פרשת  ".יתרו� לחכמה מ� הסכלות כיתרו� האור מ� החש"

למוד יפה ת"בבבא  )ב, אבות(ובארנוהו ', וגו "כי ברוב חכמה רוב כעס' וגו לבי לדעת חכמה
וראה שהדבר , ]בהוכחות[ שחשב לדעת ולברר חקי החכמה במופתי�', וכו "ר" אר�ע� ד תורה
 )יג( יב, קהלת ב( ואחר כ� אמר .)כג, איוב כח( ואלהי� לבדו הבי� דרכה, כי נעלמה מעי� כל חי, נמנע

והיתרו� , לדעת ההבדל העצמי שבי� החכ� לכסיל, וזהו ראיית השכל', וגושפנה לראות חכמה 
ומה שכתבו על זה  .וראה שיתרונו דומה ליתרו� האור מ� החש", העצמי שיש לחכ� על הכסיל

, ידוע כי באור תלויי� חיי הגופות. ושמע פתרוננו, ל תמצא בספריה�"מפרשי המקרא זצ
באור " )טו, משלי טז(, "כי עמ" מקור חיי� באור" נראה אור" )י, לותהלי� (זכר לדבר  .והמות בחש"

והדבר מוסכ� מכל חכמי הטבע שהשמש והירח והכוכבי� מקשרי� ההויות  ".פני מל" חיי�
לשמש " )ה, תהלי� יט(ונאמר  .וא� יחדלו תתפרד החבילה ויגוע כל בשר יחדו ;ומעמידי� אות�

, כי הוא גדול מכל גו�, להזכיר השמשטע� "ל "ז א אב� עזרא"ופירש ר ".ש� אהל בה�
והוא מוליד הזמ� השוה והשונה והיו� והלילה , ל� קשורות בוווהתנועות העליונות כ

" תחת השמש" )ג, קהלת א(וככה אמר שלמה  .וכל החיי� תלויי� בשמש, והמתכות והצמחי�
הסכלות והיתרו� הזה בעצמו יש לחכמה מ� . ]ל"עכ] [כש� כולל לכל אשר יש בעול� הזה[

ועל כ� כתוב  ].תמית אותה[ )תנהמית(והסכלות , כי חיי הנפש תלויי� בחכמה, בעני� הנפש
ואונקלוס  ".אשר יעשה אות� האד� וחי בה�] ושמרת� את חקותי ואת משפטי[" )ה, ויקרא יח(
שיש ', וכו "כ" היא דרכה של תורה"וכמו שרמזנו בבבא , "ויחי בהו� לעלמא דאתי"ל תרג� "ז

והמרגישי� בעריבות החיי� הללו , צא חיי נפשמשהעוסק בה י ,יתרו� על כל הדברי�לתורה 
 )כב, משלי ג( וח הקדשושעל זה אמר שלמה בר, לא יחושו לכל צער ולכל מצוקה] של חיי תורה[
והטובות שתנחיל , בר על תפארת החכמהיכי אחר שד ".ויהיו חיי� לנפש" וח� לגרגרותי""

שהיא , כיר הסגולה העליונה שהיא לחכמה לבדה ואי� לזרי� אתהחת� דבריו והז, לאוהביה
  ".החיי�"סגולת 

מוד ישהוא הל "נצור תושיה ומזמה .זו מעיני"ואל יל ,בני" )כא, משלי ג(ובפסוק שלפניו אמר 
שעל ידה , "לנפש" �ויהיו חיי"ועליו אמר , "ועל העבודה"בבבא  )א, אבות(וכדפירשתי , והעשייה

כי ההול" בחכמה  .ואלו החיי� אי� ערו" אליה� בכל הדברי� שתחת השמש .תנחל חיי הנפש
ומחשבתו דבקה , וימצא בעצמו עני� נשגב מדרכי הטבע, וימצא בלבו עוז וחדוה, ינחל כבוד

על החיי� הללו  .הכל כפי טהר לבבו חכמתו וצדקתו א� רב וא� מעט, בדברי� עליוני�
טוב " )עב, תהלי� קיט(כמו , ורה על כל הסגולותסובבי� כל הכתובי� המנשאי� טובת אור הת

�(יז, איוב כח(, "שש אנכי על אמרת" כמוצא שלל רב" )קסב, קיט(, "לי תורת פי" מאלפי זהב וכס

הבנויי� על חיי , וכיוצא באלה הרבה ".ומש" חכמה מפניני�' לא יערכנה זהב וזכוכית וגו" )יח
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ולכ�  .כי א� בדר" המשל, דמות דבר לטובוולא יכלו ל, הנפש שמצאו הגדולי� הללו בעצמ�
א� " )ד, משלי ב(כדר" , כמו הכס� והזהב ואבני חפ�, זכרו הדברי� הנודעי� לרואי שמש

כי נפש  .חי לבד חיי הגו�, ולא זכה לחיי נפש כלל, ומי שנלוז מדר" החיי� ".�תבקשנה ככס
�כאילו תאמר  .משוחיי הגו� קשורי� ע� כל אשר תחת הש, האד� שופעת ג� חיי� לגו

ולכ� קרא , ואלו תלויי� בשפעת מאורי השמי�, שצרי" לאכילה ולשתיה ולנשימה וכיוצא
כל ימי חיי הבל" אשר נת� ל" תחת " )ט, קהלת ט(כמו שאמר , שלמה החיי� הללו חיי הבל

 ;לפי שה� תחת השמש וקשורי� בשפעו, הודיע שחיי הגו� ה� חיי הבל ".השמש כל ימי הבל"
, ומכלל זה אתה שומע שיש חיי� אחרי� שאינ� תחת השמש .וכל אשר תחת השמש הבל

  .ואלו ה� חיי הנפש הקשורי� ע� החכמה שהיא ממעל לשמש

כ תנחיל "וחיי הגו� ג, חיי הנפש כמו שאמרנו, ז שני מיני החיי�"והנה התורה מנחלת בעוה
שצרי" לסור מתענוגי� , אד�כי התורה מתשת כחו של  :)סנהדרי� כו(ואל תחשוב . התורה

וכדפירשתי , וה� מחלישי� חיי הגו�, וכיוצא בזה, ומתאוות ומכל הדברי� שהיצר מחמדת�
לפי , שאינו מאמי� שהחכמה נאמנה, "החכ� בעיניו"שזוהי טענת , "ובקבלת היסורי�"בבבא 

 )ז, ג משלי(אמר ]נ[זה  ועל ".אי אפשר שתצוה החכמה לצער הגו� ולכבוש היצר"שלפי דעתו 
אלא התורה נותנת חיי�  .אי� הדבר כ�] כי[, "וסר מרע' ירא את ה ,אל תהי חכ� בעיני""

 )כז, פ תהלי� קז"מליצה ע(ובמקו� , יותר ממה שיתנו הסמי� והרפואות, כ"ובריאות לגו� ג
וכ� התורה  .וכדאפרש לקמ�, תרפא התורה, הרופאי� ברפואות טבעיות "תתבלע חכמת"ש

בעבור , המות כשתפרד הנפש מ� הגו� תשוב אל אלהיה ותחיה לפניומנחלת חיי� אחר 
והוא כתוב  "?ואי" ימות החכ� ע� הכסיל" )טז, קהלת ב(ז אמר "וע .שהיתה דבקה באור החכמה

ותבינהו ממה שבארנו  ".כיתרו� האור מ� החש"' וראיתי אני שיש יתרו� לחכמה וגו" )יג, ב(אחר 
וכ� תנחיל חיי הגו� וחיי . ואי� טוב לכפול הדברי�', וכו "אל תהיו כעבדי�"בבבא  )א, אבות(

והמתי� "בבבא  )ד, אבות(כמפורש בספרי הנביאי� ובארנוהו , הנפש לעול� הבא לעת התחיה
כמו שאמר על זה , כי ה� מ� התעלומות, והחיי� הללו אי� אנו יודעי� לדבר עליה� ".להחיות

ולברר שהתורה מנחלת כל מיני . "יעשה למחכה לו ,עי� לא ראתה אלהי� זולת"" )ג, ישעיה סד(
 .עינ� למימרבוכד, ]להוכיח דברו[ לתיהיי למחמייתי הנ" קראי לאוכו, חיי� הללו

  טע� לשבעה הפסוקי� שבברייתא זאת

מביא ראיה לדבריו משבעה . "שנאמר כי חיים הם למוצאיהם ולכל בשרו מרפא"
כי " )ט, א(משלי כתוב בראשונה  פרועוד בס ?�תוצרי" פירוש לאיזו טע� צרי" לשבע, פסוקי�

רפאות " )ח, ג(ואחריו ', וגו "כי אור" ימי� ושנות חיי�" )ב, ג(ואחריו ', וגו "לוית ח� ה� לראש"
', וגו "ע� חיי� היא" )יח, ג(ואחריו ', וגו "אר" ימי� בימינה" )טז, ג(ואחריו ', וגו "תהי לשר"

 .'וגו "כי חיי� ה� למוצאיה�" )כב, ד(ובאחרונה ', וגו "תת� לראש" לוית ח�" )ט, ד(ואחריו 
ל לא "ומפרשי המסכתא ז .הפ" הסדר מאד] בבריתא זו[והנה התנא , הנזכר בברייתא בראשונה

ואחד , ז"שני� בעוה, ואמנ� כפי יסודנו שהתנא מדבר על חמשה מיני חיי�. פירשו בזה דבר
ללמדנו כי , ולסדר� באופ� שסדר�, הוצר" לשבעה פסוקי� הללו, ב"ושני� לעוה, אחר המות

 . והזכיר� כסדר�, ל�ואמת נכו� הדבר שהתורה מנחלת כ

לפי שבכתוב זה לבדו נזכרו שני  ,"למוצאיה� ולכל בשרו מרפאכי חיי� ה� ] "א[הביא תחלה 
ולכל בשרו "כ מאי "דא, דאי� לומר חיי� ה� למוצאיה� על חיי הגו� .ז"מיני החיי� בעוה

שה� לבד� ה� חיי� גמורי� שאינ� , היינו חיי הנפש "כי חיי� ה�"אלא , והיא היא ?"מרפא
כמו , הונחה על חכמה "מציאה"שמלת  ".ה�למוצאי" ?ולמי ה� חיי�, י התורה"נקני� אלא ע

כי מוצאי ' אשרי אד� שומע לי וגו" )לד, ח משלי(ונאמר , "אשרי אד� מצא חכמה" )יג, משלי ג(
והוא ימצא הכח , " הלב לקבל טבע שניפוהיינו הזוכה שתבא החכמה אל לבו ויה, "מצא חיי�

 )כט, דברי� ד(עליו נאמר בתורה ו .לפי שדומה למוצא מציאה, "מציאה"ולכ� נקרא , הזה פתאו�
אי�  "ומצאת"ומלת  ".אלהי" ומצאת כי תדרשנו בכל לבב" ובכל נפש"' ובקשת� מש� את ה"

, "כי תדרשנו בכל לבב" ובכל נפש""ובתנאי , וענינו שימצא כח עליו� רוח החכמה ?לו טע�
וסיי�  ,לשו� רבי� "ובקשת�"ולכ� החל  ".על התורה"בבבא ד )א, אבות(וכעני� שפירשנו 
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, לפי שצריכה לתנאי� רבי�, ומעטי� ה� המוצאי�, כי רבי� מבקשי� .בלשו� יחיד "ומצאת"
אלא , שיזכה בה� לחיי נפש ]ולא רק[ )ומלבד(. ח דברי� שהתורה נקנית בה�"מ ]וכאלו[ )וכהנהו(

בבריאות שדברי התורה יעמידו ג� את הגו� , הוא הגו� "בשרו"ומלת  ".לכל בשרו מרפא"שג� 
�דלא תימא שלעני� , "רפאות תהי לשר" ושקוי לעצמותי""ומביא פסוק השני ] ב[ .ובתוק

כ את הגו� "דומה לדברי� טבעיי� ורפואות המעמידי� ג] התורה[העמדת הגו� בחיי� היא 
כ� , ל"אלא כמו שחיי הנפש ה� למעלה מ� הטבע כנ .ומפרש שאי� הדבר כ�, בבריאותו

ומה שלא יוכלו לעשות הרופאי� , למעלה מ� הטבע] היא[כ "ג העמדתה את הגו� בחיי�
' אל תהי חכ� בעיני" ירא את ה" )ז, משלי ג(ופסוק זה נזכר אחר  .ברפואותיה� תעשה התורה

שהחכ� בעיניו מבזה החכמה וחושב שהיא , "ובקבלת היסורי�"שפירשנוהו בבבא , "וסור מרע
�רפאות תהי לשר" ושקוי "אלא , א רואהששקר הו וח הקדשואמר בר .צער ותחלואי� לגו

שהחכמה צער ועמל לאד� ] כאילו[אל תראה בעיני"  .פירשנוהו "ג� נעול" פרובס. "לעצמותי"
ולעשות מוסר , ולסבול בזיו� וצער, כי הוא צרי" תמיד להלח� ע� יצר הלב, ומחליש כחו

הזוללות להזהר מתענוגות בני אד� מ� , לנפשו שלא תשבע מתאוה ומדברי� אסורי�
וכל אלה יוסיפו�  .להתרחק מ� הכבוד והשררה והרבנות, מרדו� אחרי העושר וההו�, והסביאה

רפאות תהי "אבל , כי שקר אתה רואה .וכיוצא בזה, יביאו רקב בעצמות, יחלישו הגו�, יגו�
 .בור הגו� שהוא אונו ושרירותוט "]שר"[" והוא, כלומר החכמה היא רפואה לשר", "לשר"

�כי דרכי החכמה מוסיפי� , אבל ג� א� חלש הוא תשלח לו רפואה, ומלבד שלא תחליש הגו
כמו שכתוב , דבקה עמו 'וההול" בחכמה השגחת ה .ומשמרי� אותו מכל מחלה, כח באד�

ב להיא משמחת ה ".רותי מחלה מקרב"יימי" והסמובר" את לחמ" ואת " )כה, גשמות כ(בתורה  
ובהיות הלב שקט ושמח יהיה רפואה לכל , מ� הלב תוצאות חיי�ו .ית היצריומשקיטו  מהמ

� )כג, משלי ד( פירש ואמר, "כי חיי� ה� למוצאיה� ולכל בשרו מרפא"ולכ� אחר שאמר  .הגו
והוא , "משמר"כלומר השמר שלא יבא לב" ב ".מכל משמר נצור לב" כי ממנו תוצאות חיי�"

וא� יאסר  .לכל הגו� "תוצאות חיי�"� הלב כי מ .היצר והתאוה )יז, בראשית מב(בית מאסר 
שולח חיי� , לא כ� א� הלב מושל בחכמה .במשמר ויתאוה ויחמוד וכיוצא יבוא רקב בעצמות

�שא� יקרה בה� יובש אי� מזור  .שה� מוסדות הגו�, "שקוי לעצמותי""וכ� החכמה  .לכל הגו
ק� ותלחלח� שיעמדו והחכמה תש ,כי ה� מכוסי� והמוח מבפני�, ואי� תחבושת לרפואת�

תמיד והשביע ' ונח" ה" )יא, ישעיה נח(, ה להול" בחכמה"וכמו שהבטיח ישעיה הנביא ע .בכח�
, משלי ה(הול" בשרירות לבו אמר הועל  .'וגו "בצחצחות נפש" ועצמותי" יחלי� והיית כג� רוה

ולכ� הזכיר  .'וגו "'?אי" שנאתי מוסר'ואמרת  .כלות בשר" ושאר"בונהמת באחרית" " )יב(יא
 .לפי שהוא בונה טענתו על עני� זה, "החכ� בעיניו"פסוק זה אצל 

מייתי ראיה שהתורה נותנת חיי� . "ואומר ע� חיי� היא למחזיקי� בה ותומכיה מאושר] "ג[
וכמו שאמרו , שמטע� זה אי� הצדיקי� נחשבי� מתי�, פרדה מ� הגו�ילנשמה ג� אחרי ה

 �ע� חיי"ושפיר מייתי ראיה מכתוב זה שאמר , נקראי� חיי�צדיקי� במות�  ):חברכות י(ל "רז
מי גבר יחיה ולא יראה מות הפרוסה  ?וא� על חיי עול� הזה הוא מדבר, "היא למחזיקי� בה

ובתורה נאמר על ע� החיי� שהאוכל ממנו יחיה  ?"�ע� חיי"ואמאי קרי לה  ?על כל החיי�
. "ולקח ג� מע� החיי� ואכל וחי לעול� ועתה פ� ישלח ידו" )כב, בראשית ג(שנאמר , לעול�

שאינ� , "ע� חיי� למחזיקי� בה"שהתורה היא , אלא ודאי על החיי� שאחרי המות מדבר
כי הול" " )ה, פ קהלת יב"מליצה ע(, :)ברכות יח( כי במותו נקרא חי, מתי� לפי שאכלו מע� החיי�

דרכיה דרכי " )יז, משלי ג(יו אמר ובמקרא שלפנ ".לאור באור החיי�" )ל, איוב לג( "אל בית עולמו
נופל על האור העליו� אור החכמה ושמחת  "נוע�"פירוש מלת , "נוע� וכל נתיבותיה שלו�

וכ� , "תודיעני ארח חיי� שובע שמחות את פני" נעימות בימינ" נצח" )יא, תהלי� טז(כמו ,  עול�
והודיע מה  ".ודעת לנפש" ינע�" )י, משלי ב(וכ� , "אלהינו עלינו' ויהי נוע� ה" )יז, צ תהלי�(

, עד הנוע� העליו�, שהרי כל דרכיה הולכי� עד תכלית הטובה, טובי� ה� דרכי החכמה
וככה כל דר" ודר"  .כדמות דרכי� גדולי� במדינה המוליכי� אל ערי� גדולות ערי ממלכה

י� היא ע� חי" )יח, משלי ג(ועלה קאמר  .תוליכנו אל הנוע� העליו�, ההול" עליה, שבחכמה
 .פרד� מ� הגו� ויחיו לעול� בנוע� העליו�ישזוכי� לאור באור החיי� אחרי ה, "למחזיקי� בה
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הנחתה על השולח ידו  "מחזיק"מלת  ".תומ""ל "מחזיק"ופירוש הכתוב נשע� על ההבדל שבי� 
כי , "וישלח ידו ויחזק בו" )ד, שמות ד(כמו , ואינו מניחו לסור, ותופס דבר הרוצה לסור ממנו

והחזיק בה האיש ושכב " )כה, דברי� כב(וכ�  .היה הנחש הול" וסר מעמו, לולא התחזק לתפסו
ולנערה לא תעשה " )כו, כב(כי על כ� אמר , לולא החזיק בה ותפשה היתה נוטה מעליו, "עמה
, הנחתו על מי שנעשה כ� ובסיס להניח עליו דבר מה "תומ""ומלת  .וכ� כל כיוצא בה�, "דבר

וכל זה , ל�ווכ� כ, "ואהר� וחור תמכו בידיו" )יב, שמות יז(, "ויתמו" יד אביו" )יז, מח בראשית(כמו 
וקשה , הפוכי� מיצר הלב] ה�[לפי שדרכי התורה , והנמשל לעני� התורה כ" הוא. משל קודש

ולכ� צרי" להתגבר כארי לאחוז , על האד� שיכנסו דברי תורה בלבו ושיעשה כפי התורה
וזהו שקרא , לפי שטבעו הפו" מדרכיה, תסור מעליו, מ� לתפוש בחכמהוא� לא יתא .בחכמה

והוא שנהפ" לבו מטבעו ועתה שמח , ויש זוכה בצדקתו ובתורתו ללב טוב ".מחזיקי� בה"ל
וזהו העזר האלהי שהתורה כמו מכתב אלהי� , "בלב טוב"בבבא  )ב, אבות(וכדפרישית , בחכמה

אדרבא עליו תנוח אור התורה והוא תומ" , יק בהוזה אינו צרי" להחז .כתובה על לוח לבו
ואמנ� , שניה� צדיקי� "המחזיקי� והתומכי�"והנה  ".תומכיה"וזהו שקרא , האור ההוא

זוכה , כי מי שזכה לאור החכמה וללב טוב .מדרגת התומכי� גדולה מאד ממעלת המחזיקי�
חזיקי� בה ה� עמלי� אבל המ .ב"וכל שכ� שזוכה לחיי העוה, ז"לחיי הגו� והנפש ג� בעוה

אלא , �אינ� חיי �ולפעמי� כואבי� ומצטערי� עד שיש מה� שחייה, בעול� הזה ומדוכאי�
פ שה� בעמל לכבוש יצר� וסובלי� "אע, "למחזיקי� בה"ולכ� אמר ש .ב"שזוכי� לחיי עוה

 בבבא )א, אבות(וכמו שפירשנו , היא לה� וחיו לעול� "ע� חיי�"הנה , ז כמקרה הכסילי�"בעוה
וידעתי ג� אני שמקרה " )טז(יד, קהלת ב(בפירוש דברי קהלת שאמר ' וכו "בדי�עאל תהיו כ"

ואי" ימות החכ� ע� ' כי אי� זכרו� וגו .ג� זה הבל' וגוואמרתי בלבי  .ל�ואחד יקרה את כ
זה לאור באור  ,יפרדויבמות�  ,ז יקרה לחכ� כמקרה הכסיל"פ שבעוה"כלומר אע "?הכסיל
שה� אשר נחלו כבוד ואור החיי� , "תומכיה"ואי� כ�  .והכסיל יל" חש" ולא אור, החיי�
 .)ברכות ח( כמו, ב"ז ובעוה"כולל ההצלחה בעוה "מאושר"ומלת  ".מאושר"איש כזה , ז"בעוה

 .והב�, "ב"ז וטוב ל" לעוה"אשרי" בעוה"

מביא ראיה שהתורה נותנת חיי נפש . ""כי לוית ח� ה� לראש" וענקי� לגרגרותי"ואומר ] ד[
 )ג, דניאל יב(כדכתיב , וזהו השכר הגדול שיזכו לו הקמי� בתחיה, ב ליו� שכלו טוב"בעוה

כי על ' על כל מכו� הר ציו� וגו' וברא ה" )ה, ישעיה ד(ונאמר , "והמשכילי� יזהירו כזהר הרקיע"
שלעתיד לבוא , מוז על העני� הזהלר .)ב עה"ב(ל "וכמו שהרבו קדמונינו ז, "כל כבוד חופה

וכבר אמרנו בריש המסכתא . ולמנורה וכיוצא ברמזי� הללפניה� של צדיקי� דומות לחמה 
רק על דר" כלל ידענו שתהיה אז , מכל אד�שאי� בידינו לדבר על החיי� הללו שה� תעלומות 

ב מכל "בעוהויפה שעת אחת של קורת רוח " )ד, אבות(וכדתנ� , אור הנשמה כפולה ומכופלת
כמו שה� , ב יבדלו הצדיקי� זה מזה"וג� בחיי הנפש לעוה. והת� פרישית לה, "ז"חיי העוה

מלמד שכל " .)ב עה"ב(כבר אמרו , ב"פ שכל ישראל יש לה� חלק לעוה"שאע .ז"נבדלי� בה� בעוה
וכפי , ב"ואשמועינ� תנא דיד� שהתורה נותנת חיי הנפש לעוה ".אחד נכוה מחופתו של חברו

ועל  .ב בחיי הנפש כבוד וגדולה"כ� יהיה שכרו לעוה, ז"ב החכמה שבאה אל לבו בעוהרו
כי לוית ח� ה� לראש" וענקי� "החיי� הנפלאי� הללו פירש תנא דיד� דברי הכתוב 

וזהו  ".שמע בני מוסר אבי" ואל תטוש תורת אמ"" )ח, משלי א(כי לפניו אמר  ".לגרגרותי"
ולשמוע מפי אמו הדרכי� הטובי� , מוסר למע� יחכ�מוד שצרי" הב� לקבל ילת הליתח

והודיע שדברי התורה , וכנגד זה הזכיר השכר האחרו� .וא� ישמע וטוב לו באחרית .שתודיענו
ז צרי" עמל וטורח ללמוד "פ שבעוה"כלומר אע .לראשו וענקי� לגרגרותיו "לוית ח�"יהיו 

והכל משל  .ותכשיטי� לגרגרותיו ,הנה שכרו אתו שיהיו לו ללוית ח�, החכמה ולהביאה ללב
ידבר מדוע לא הזכיר כל הטובות שתביא התורה  ז"שא� על העוה .ב"על שכר הנפש לעוה

אלא  .ובפרט החיי� שאי� טובה למעלה הימנה, וכמו שמספר והול" בשאר הפרשיות ?לאד�
כר והערי" כנגדו תכלית הש, מודו של הב�ילת ליהחל בתח, ודאי שמדבר מ� הקצה אל הקצה

 )ט, משלי ד(להכי מייתי קרא אחרינא , ז"ועדיי� א� לב" נוקפ" לומר שהוא מדבר בעוה .ב"לעוה
לפי שאמר , ב מיירי"וההיא ודאי בשכר העוה ".תת� לראש" לוית ח� עטרת תפארת תמגנ"] "ה[
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שר א" )ה, ויקרא יח(דר" , "שמור מצותי וחיה ,ויורני ויאמר לי יתמ" דברי לב"" )ד, משלי ד(תחלה 
קנה חכמה " )ה, משלי ד(והדר קאמר , וכדפירשתי בריש הברייתא, "יעשה אות� האד� וחי בה�

מוד ובשמיעת אז� ובעריכת יוכעני� ששנינו בל, "אל תשכח ואל תט מאמרי פי ,קנה בינה
 )ז, ד(והדר קאמר , "קנה בינה"שה� , בבינת הלב ובשכלות הלב, "החכמה"שה� קני� , שפתי�

והוי שותה "בבבא  )א, אבות(ופירשנוהו , "ובכל קנינ" קנה בינה ,קנה חכמהראשית חכמה "
היא  "סלסלה"ו ".סלסלה ותרוממ" תכבד" כי תחבקנה" )ח, ד(והדר קאמר , "צמא את דבריה�ב

. והוא חולה אהבה באהבתו אותה, כשהאד� זוכה לעסוק בתורה לשמה, המעלה הגדולה
והוא מתחיל לסלסל ', וכו ]"עוסק בתורה לשמהה[ מאיר אומר' ר"וכדפירשתי בריש משנת 

כ� מכוי� את שמועותיה , כמי שמקשט אהובתו בתכשיטי�, דברי התורה לייפות ולפאר דבריה
, ואז תרוממ" התורה .פיה כי טובת מראה היאולהראות גלוי לכל את י, בדברי טע� ושכל טוב

שהרוממות היא ההפלאה ופירשנו הת�  ".ומגדלתו ומרוממתו על כל המעשי�"וכמו ששנה 
שעל ידיה� ירומ� משאר בני אד� , כי תת� בו עני� נשגב ולב טהור, מדברי� שה� פחותי הער"

ואי� כבוד אלא "בבבא  )ו, אבות(וכבר פירשנו  ".תכבד" כי תחבקנה"וכ�  .שאי� בה� עני� כזה
נינו הרוח תמיד ע, על עניני� אלהיי� ונפשיי� "כבוד"שבכל המקומות שנזכר לשו� , "תורה

 . הקדש

  הנמשל שבדברי�, חיבוק התורה וכיבודה

האוהב מחבק את אהובתו והיו לבשר  .משל ל דר"ועתה אפרש ל" עני� החביקה הנזכרת פה ע
לפי שאינו מבי� סגולתה וטעמי , והנמשל בתורה כל זמ� שאינו עוסק בה לשמה .אחד

ואינו , קול דעתויוכי� משרי התורה הפבכי ד, אי� נשמתו מתאחדת ע� דבריה, מליצותיה
, ומבי� בענינה וטוע� טע� חכמתה, ואחר שזכה לעסוק בה לשמה .'מקבל� רק ביראת ה

ומטעי� מקצת דבריה , והול" למישרי� בהבנת מליצותיה, ומוכיח קצת ענייניה במופתי הדעת
ואמר  .כאוהב המחבק אהובתו, אז מתאחדי� דברי התורה ע� מחשבות נשמתו, בשכל טוב

וזהו  .תת� ל" כבוד רוח אלהי� רוח הקדש, "תכבד""אז , שלמה שא� הגעת עד כה שתחבקנה
כבר זכה לחיי הנפש , וח הקדששא� הוא מלובש בכבוד ר, שכר גדול מאד אי� למעלה הימנו

' וכבוד ה, יל" לפניו צדקו" )ח, פ ישעיה נח"מליצה ע(וכל שכ� שבמותו , ז"וחיי הגו� בעוה
שעל כרח" רומז על סגולה שהיא , היא תמגנ"' רי אפילו למחזיקי� בה יראת השה ".יאספהו

שהרי הול" ומספר הסגולות שזוכה לה� העוסק , עליונה מ� הרוממות והכבוד שהזכיר לפניו
אי� זה אלא חיי הנפש הנפלאי� ? רוח הקדשומה יש עוד יותר מכבוד , בתורה זו למעלה מזו

ועלה , ז"היתרי� במעלה על רוממות וכבוד שבעוה, אשישיגו העוסקי� בתורה לעול� הב
 .ב לוית ח� לראש""עוד תזכה שתת� ל" לעוה, ז"מלבד שתנחל רוממות וכבוד בעוה] כי[קאמר 

כלומר ג� תמסור ל"  .שהיא המסירה, "ג� צרי" בידי"יאשר מ" )כ, בראשית יד(כמו  "תמגנ""ומלת 
 ח הקדשלכ� השתמשו המדברי� ברוו, ואי� תכשיט למעלה מעטרת תפארת. עטרת תפארת

 )ג, ישעיה סב(וכאמרו  .במליצה זו כאשר ירמזו בעניני� האלהיי� הכבוד שאי� למעלה הימנו
ואת� נז� על אפ" " )יב, יחזקאל טז(המשל  ל דר"וכ� אמר ע ".'והיית עטרת תפארת ביד ה"

ויהבית ארו� " :ל"זותרג� השל� יונת� ב� עוזיאל . "ועטרת תפארת בראש", ועגילי� על אזני"
והנה לוית ח� . "ומלא" שליח מ� קדמי מדבר בראשיכו�, וענ� יקרי מטל עלויכו�, ימי ביניכו�יק

ה שתהיה על ראש החכמי� לעתיד "ב 'רומזי� על שכינת ה, שתיה� בראש, ועטרת תפארת
, ושפיר קאמר שלמה שעוד יותר מרוממות וכבוד שתת� ל" בחיי� הללו, לבא על דר" הפלא

', מד על מקרא כי לוית ח� וגויובא זה ול ".ותמג� ל" עטרת תפארת", ב לוית ח�"ת� ל" לעוהת
 .ב"דמיירי נמי בחיי הנפש לעוה

  אור� ימי� של עול� הבא

השתא מייתי ראיה שהתורה . "בשמאלה עושר וכבוד, אר" ימי� בימינה" )טז, משלי ג(ואומר ] ו[
קצר " )א, איוב יד(ז "שהאד� בעוה .ז"לחיי הגו� בעוהשאינ� דומי� , ב"נותנת חיי הגו� לעוה

שמטע� זה נקרא , ב ארוכי� מאד"וחיי העוה .חלוש ההרכבה ומוכ� לפגעי�, "ימי� ושבע רוגז
, אבות(וכדפירשתי , "לאר" ימי�' ושבתי בבית ה" )ו, תהלי� כג( וכמ, "אר" ימי�"בספרי הנביאי� 
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וכ� אמרו  ".לאר" ימי�' ה" )ה, תהלי� צג(וכ� , "לחנ� של מלכי�וואל תתאוה לש"בבבא  )ו
(כ, סה(וכ� מפורש בישעיה , "לו ארו"ולעול� שכ, 'למע� יאריכו� ימי"'" ):קדושי� לט(ל "קדמונינו ז

' וגווזק� אשר לא ימלא את ימיו כי הנער ב� מאה שנה ימות לא יהיה מש� עוד עול ימי� " )כא
ולהוסי� , ה לחדש עולמו"לפי שעתיד הקב ".חיריומעשה ידיה� יבלו ב כי כימי הע� ימי עמי

ולא יהיו עוד עלולי� , ויות בני אד�ובמאורות השמי� ובג, על כל כחות מעשה בראשית מאד
כמו , "ונסו יגו� ואנחה" )י, פ ישעיה לה"ע(אבל יהיו שרויי� בשמחת עול� , לצרות ולמצוקות

כי ' כי הנני בורא שמי� חדשי� וגו' וגוכי נשכחו הצרות הראשונות " )יט(טז, ישעיה סה(שאמר 
  .וכל העני� הנזכר ש� "]ולא יישמע בה עוד קול בכי וקול זעקה[ 'א� שישו וגילו עדי עד וגו

אור" "ב נקרא "כדפירשתי שהעוה, "אר" ימי� בימינה" )טז, משלי ג(ועל החיי� הללו אמר שלמה 
. ורמזנו על פירושו בברייתא זו', וגו "אשרי אד� מצא חכמה" )יג, משלי ג(שלפניו אמר , "ימי�

יקרה היא מפניני� וכל . כי טוב סחרה מסחר כס� ומחרו� תבואתה" )טו(יד, ג(אחר כ� אמר 
אור" ימי� " )טז,ג(ואמר הטע� , ז"הרי שהגדיל אותה על כלל חפצי העוה ".חפצי� לא ישוו בה

כי על , � תחת השמשכלומר כל מה שתרויח בתבואת החרו, "בימינה בשמאלה עושר וכבוד
כי העושר אמצעי לכבוד , ידו תתעשר בכס� ובזהב שדות וכרמי� ויכבדו" שרי� ומלכי�

וא� " )ז, ש ח"פ שה"מליצה ע( .אבל לא יועיל" כל זה להוסי� ל" אור" ימי� ושנות חיי�, ז"העוה
, חיי עול� י� צרי" לומרוא, ז"חיי שעה בעוה לולא תקנה בו אפי "תת� את כל הו� בית"

הטובות שה� תחת השמש העושר , והחכמה ידה רב לה לתת ל" ג� שתיה� .וכדפירשתי לעיל
 "ימי� ושמאל"ו. והטובות שה� ממעל לשמש חיי עול� וזיו הנפש וכיוצא, והכבוד וכיוצא

והנקל על , כי הנושא על ידיו שני דברי� ישא הנכבד על ימינו, שבכתוב זה על דר" המשל
, ל במשלי ג"של פסוק הנ[והנמשל  ".שי� ימינ" על ראשו" )יח, ית מחבראש(זכר לדבר  .שמאלו

תשא החכמה , ז והוא עושר וכבוד"שלמה אומר כל מה שאתה נוחל ביגיע" בעוה .כ" הוא] טז
 .ב"ז ובעוה"ואול� בימינה אור" ימי� בעוה .כי ה� מ� המתנות הקטנות שתת� ל", בשמאלה

  .ב"הרי שהחכמה מנחלת אר" ימי� לגו� בעוה

כי " )ב, משלי ג(להכי מייתי קרא  ?ז לבד"מדבר על חיי העוה] ל"הנ[ושמא תאמר שהמקרא ] ז[
תורתי אל תשכח  ,בני: "אמר )א, ג(ובפסוק שלפניו  ".אר" ימי� ושנות חיי� ושלו� יוסיפו ל"

 .ת דבר המקצר ימי� והגור� חיי צערכלומר אל תחשוב שיש בתורה ובמצו, "ומצותי יצור לב"
כי " )מז, דברי� לב(כמו שכתוב בתורה , "אור" ימי� ושנות חיי�"אלא התורה והמצוה יוסיפו ל" 

ז "ואור" ימי� הוא בעוה', ווג "לא דבר רק הוא מכ� כי הוא חייכ� ובדבר הזה תאריכו ימי�
ושנות " ".לעול� שכלו ארו" ,מי"ולמע� יאריכו� י" ):קדושי� לט(ל "וכמו שאמרו ז .ב"ג� לעוה

 . ה� שני� של חיי� טובי� וקורת רוח ושמחה, "חיי�

כמו , בלשו� עברי על הזמני� "ימי�"כי , נופל על ימי� לא על שני� "אור""ודע כי מליצת 
, ויש זמ� ארו" ויש זמ� קצר ".כימי השמי� על האר�" )כא, דברי� יא(, "כימי שכיר" )נ, ויקרא כה(

כי מלת שנה על שוב השמש , "שני�"ולא יפול מליצה זו על  .והבטיח שתחיינו זמני� ארוכי�
�ואי� , ה יו� ואיזו שעות"שס :וכל השני� שוי�, בתקופתה אל הנקודה שהתחילה בו להקי

מחבר כי מהל" השמש ה, "שנות חיי�"אבל הבטיח שתהיינה כל שנותיו  .בה� ארו" וקצר
, י קור וחו� קי� וחר� ושנוי העתי�"ע, נויי� לגויותיהשנה יוליד בתקופתו תחלואי� וש

וכעני� , ]כב, וכ� ח; יג, וכ� כתב הספורנו לבראשית ו: הוספת המגיה[ כידוע בחכמת הטבע
ויחיו , ה על יראיו ינצלו מכל אלה"ב 'ובהשגחת ה. 'וגו "יומ� השמש לא יככה" )ו, תהלי� קכא(

ולכ�  .כולל ההצלחה האחרונה שיגיע אליה האד� "שלו�" )ב, משלי ג(ומלת . ובשמחה בטובה
פ שבראשית" תלח� "שאע ".ויש� ל" שלו�" )כו, במדבר ו(שנאמר , כל הברכות חותמי� בשלו�

ואז , ותקנה לב טוב מושל בחכמה ותשמח בה, יש אחרית ותקוה ותעזר ממרומי�, ע� יצר"
, ב"על עוה )ב, משלי ג(ותנא דיד� מוקי לקרא  .י תעמוד על השלו�כ, יהיה שלו� והשקט בנפש"

שאפשר , דמיירי ביכולת התורה' וגו "אר" ימי� בימינה" )טז, משלי ג(דבשלמא קרא  .וכ� אמת
כי אר" " )ב, ג(אבל מקרא  .ז"תוכל לפרשו על חיי העוה, לה לתת ל" אר" ימי� ועושר וכבוד

יקשה מי לא סגי דלאו , ודאי יוסיפו ל" אר" ימי� ושנות חיי�דמיירי שב, "יוסיפו ל"' ימי� וגו
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ורק צדיקי� מעטי� ה� , ואנו רואי� צדיקי� שמגיע לה� כמעשה הרשעי� ?הכי הוא
גבי ההוא שאמר לו אביו עלה  ):קידושי� לט(וכדאמרינ� בגמרא , המאושרי� בשני העולמי�

ופרקינ� אלא למע�  ?יו של זהששאלו היכ� אריכות ימ, והבא לי גוזלות ועלה ונפל ומת
ועוד  .ב"היינו לעוה' וכו "כי אור" ימי�"אלא  ].ל"עכ[ לו ארו"ויאריכו� ימי" לעול� שכ

והאי לא  .ל"שהרי משמעותה זמני� ארוכי� וכנ, עצמה תוכיח על זה "אור" ימי�"שהמליצה 
אלא ודאי בעול�  ].בלבד[ שא� יזק� האד� יגיע לשבעי� או לשמני� שנה, ז"שיי" בחיי העוה

וכ� שנות  .לו ארו"ושהתורה והמצוה יוסיפו לו אור" ימי� לעול� שכ, לו ארו" קא מייריושכ
, .]ל לפסוק זה במסכת יומא עא"עיי� דברי חז: אמר המגיה[ שני� של קורת רוח ושמחה, חיי�

 "פו לויוסי"ויותר מכל , אלא חיי� גמורי� וכדפירשתי לעיל, ז שיש בה� צרות"לא כחיי העוה
אור"  וא הדי�וה .)ד, ישעיה ב( כי אז לא יהיה יצר ומלחמה בעול� כמפורש בכתובי�, השלו�

הימי� שיבואו אחרי תקופת , כלומר: תוספת המגיה[ב "בחיי הגו� לעוה ,ימי� בימינה נמי
נכללי� בו  כל מקו�ומ. קא מיירי"] ב"ירושלי� של עוה: "ה"ב ע"ל בב"ש חז"כמ, תחיית המתי�

ז ויחיה בקורת רוח "שלפעמי� התורה מארכת ימיו של אד� בעוה, ז"יי הגו� בעוהכ ח"ג
 .וכדפירשתי לעיל, "]ותומכיה מאושר[" והיינו לחכמי לב שה� תומכי� של התורה, ובשמחה
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   משנה ח
ן יֹוַחאי ְמעֹון ּבֶ י ׂשִ ּום ַרּבִ ן ְמַנְסָיא אֹוֵמר ִמׁשּ ְמעֹון ּבֶ י ׂשִ ר, ְוַהּכחַ , ַהּנֹוי, ַרּבִ , ְוָהעׂשֶ

בֹוד ְקָנה, ְוַהָחְכָמה, ְוַהּכָ יָבה, ְוַהזִּ ֵ ִנים, ְוַהׂשּ יִקים ְוָנֶאה ָלעֹוָלם, ְוַהּבָ ּדִ , ָנֶאה ַלּצַ
ֱאַמר  ּנֶ יָבה, )שם טז(ׂשֶ ְפֶאֶרת ׂשֵ ֵצא, ֲעֶטֶרת ּתִ ֶדֶרְך ְצָדָקה ִתּמָ , )שם כ(ְואֹוֵמר . ּבְ

חּוִרים ּכָחם ַוֲהַדר ְזֵקִנים שֵׂ  ְפֶאֶרת ּבַ ָרם, )שם יד(ְואֹוֵמר . יָבהּתִ . ֲעֶטֶרת ֲחָכִמים ָעׂשְ
ִנים ֲאבֹוָתם, )שם יז(ְואֹוֵמר  ֵני ָבִנים ְוִתְפֶאֶרת ּבָ , )ישעיה כד(ְואֹוֵמר . ֲעֶטֶרת ְזֵקִנים ּבְ

ַלִים ְוֶנֶגד ַהר ִצּיֹון וִבירּוׂשָ י ָמַלְך ְיָי ְצָבאֹות ּבְ ה ּכִ ה ַהַחּמָ ָבָנה ובֹוׂשָ  ְוָחְפָרה ַהּלְ
בֹוד ן ְמַנְסָיא אֹוֵמר. ְזֵקָניו ּכָ ְמעֹון ּבֶ י ׂשִ נּו ֲחָכִמים , ַרּבִ ּמָ ַבע ִמּדֹות ׂשֶ ֵאּלּו ׂשֶ

יִקים ּדִ י ּוְבָבָניו, ַלּצַ ַרּבִ מּו ּבְ ם ִנְתַקּיְ ּלָ   : ּכֻ

  שבע מעלות של הצדיקי�

אחר ששנה גדולה תורה שהיא . "ש בן יוחאי"שמעון בן מנסיא אומר משום ר' ר"
, ש ב� יוחאי"מ בש� ר"ש ב"תני השתא ברייתא דר, ב"ז והעוה"חיי העוה', נותנת חיי� וכו

א�  ]בכללו" [לעול�"להודיע שכמו כ� כל הטובות שתחת השמש נאי� לצדיקי� ונאי� 
לתא משו� דלא פסיקא מי, "לה�"ה� לצדיקי� ונאי� ' הנוי וכו"ולא תני , �נמצאי� בצדיקי

קידושי� ; יד, פ קהלת ח"ע(" יש צדיקי� שמגיע לה� כמעשה הרשעי�"וכדאמר� ש, �שה� לצדיקי

שטוב , "נאה לעול�"וכ�  .ל� עטרת תפארת לצדיקי� ולא לרשעי�ואלא אשמועינ� שה� כ. :)לט
וא� תראה  .ורע לעול� כשנמצאי� ברשעי�, לבני עול� כשיש צדיקי� בעלי הטובות הללו

רשע וטוב  ,צדיק ורע לו"ב לאמונת חכמי� בעני� וש, וצדיקי� ימוטו, בה� רשעי� מצליחי�
ינאי אומר אי� בידינו לא משלות הרשעי� וא� לא ' ר"ד "כדתנ� בפ, שאיננו בידינו לפרשה "לו

 .וכדפירשתי הת� "מיסורי הצדיקי�

המעלות  כל, "הנוי והכח והעושר והכבוד והחכמה והזקנה והשיבה והבני�] "הכי גרסינ�[ג "ה
היינו , והכח .היינו יפה תאר ויפה מראה, נוי. ורעי� ברשעי�, הללו טובי� בהיות� בצדיקי�

שבני אד� מכבדי� אותו , והכבוד .בעל נכסי� ונחלאות, והעושר .בור ובעל אגרו�יאיש ג
 י כ�"וע, שיש בו כח הזוכר והשומר ובינה ושכל בטבע נפשו, והחכמה .בעבור עשרו וגדולתו

שבא , והזקנה ".ממהר לשמוע וקשה לאבד זה חלק טוב" )ה, אבות(וכדתנ� , כות החכמהלמד הל
ב� " )ה, אבות(ותנ�  ,שבא לכלל שבעי�, והשיבה ".ב� ששי� לזקנה" )ה, אבות(לכלל ששי� ותנ� 

כל אלו נאי�  .:)יבמות סב(" בני בני� הרי ה� כבני�"ד ,ובני בני� בכלל, והבני� ".שבעי� לשיבה
  .לטובת הבריות, לפי שה� משתמשי� בה� בצדק, לצדיקי�

, כי הנוי וקלסתר פני� ית� ח� האד� בעיני רואיו, ולכ� נאה לעול� שיהיו אנשי� כאלה באר�
וכ�  .ובצדקתו יהיה דורש טוב לעמו, "ינחנו"ומלכי אר�  "ולפני גדולי�" )טז, פ משלי יח"מליצה ע(

�והעושר ונכסי� ישתמש בה� לתת  .ש בו להציל עשוק מיד עושקוישתמ ,הכח ואומ� הגו
וכ� הכבוד בהיותו איש נכבד ונשוא פני� יהיו דבריו מתקבלי� על לב  .זר לאביוני� וכיוצאיפ

 .וכ� החכמה ישתמש בה לעבוד את אלהיו וללכת בדרכיו .ויקרב בני אד� לתורה, השומע
 )ד, אבות(וכדתנ� , מתו מבושלתחכש, "נהלזק ששי�ב� "ה בבבא "כבר פרישית בפ, והזקנה

והלומד מ� הזקני� למה הוא דומה לאוכל ענבי� בשולות ושותה יי� ', הלומד מ� הקטני� וכו"
וצרי" למיק� מקמיה , ואיל" שבעי�והיינו מב� , וכ� השיבה .ולומדי� ממנו דברי טע� ".יש�

משו� דכמה , זק� אשמאי לואפי" ).לג קדושי�( נ�ואמרי, "מפני שיבה תקו�" )לב, ויקרא יט(כדכתיב 
והצדיקי� המגיעי� לימי שיבה יגידו לבני אד� מאורעות רבות  ".הרפתקאות עדו עליה

כי יצוו את , וכ� הבני� ובני בני� נאי� לצדיקי� .ובנסיונותיה� ייעצו לבני אד�, שאירעו לה�
קו� אבות� ונאה לעול� שיקומו בניה� אחריה� למלאת מ', בניה� לשמור את דר" ה

זה ה� נאי� לצדיקי�  ל דר"ז ע"וכ� כל טובות עוה .ועוד יתפרש במתניתי� .במעשי� טובי�
 . ונאי� לעול�
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והכח להיות  .הנוי והמראה יסית� לדבר עבירה .ל� לרעהופ" שמשתמשי� בכיוהרשעי� לה
והכבוד להתגאות ולמשול על בני  .והעושר למלאות תאות� הרעה .אנשי זרוע לעשות עול

וכמו שבארנו , "חכמי� המה להרע" )כב, ירמיה ד(כדר" , והחכמה לרמות את הבריות .אד�
שכל עוד שה� מזקיני� מדותיה� הרעות , וכ� הזקנה והשיבה, )חלו� ז', ב חדר א"ח(" ג� נעול" פרבס

וכ� הבני� ה� זרע  ".?וא� לא עכשיו אימתי"בבבא  )א, אבות(וכדפירשתי , משתרשי� יותר
  .וכל אלה רע לה� ורע לעול� .מרעי� וילדי שקר

והכח מתראה בהיותו ב�  .לת לידתו של אד�יהנוי הוא מתח .ותנא שנה מדות הללו על הסדר
ובהיותו בעל העושר , כ ביגיעו ובתחבולותיו"והעושר יקנה אח .עשרי� שיוצא למלחמה

 שנה שאז יעמוד על דברי רבו' כמה ילמד עד ב� מוהח .והנכסי� ישיג כבוד הבריות שיכבדוהו
וימי , ששי�כ באי� ימי זקנה ל"ואח"]. לבינה' ב� מ"כ� כתב ברטנורא במשנת : תוספת המגיה[

שחכמי�  .וכל שכ� לחכמי�, "לצדיקי�"ונקט תנא  .ואז יהיו לו בני� ובני בני�, שבעי�שיבה ל
הוא בעל השמועות שיוכל ללמד תורה כי החכ� , צדיק ]הוא" [חכ�"שכל , עדיפי מצדיקי�

וכשהוא , הוא הנוהג בחכמה "צדיק"אבל ה .ונוהג בדרכי החכמה והרי הוא צדיק, לרבי�
, כי לפעמי� אי� בו מאס� החכמה וההבנה בדבריה, מסופק שואל לחכמי� משפט המעשה

, כי בצל החכמה בצל הכס� .שמשהטובה חכמה ע� נחלה ויותר לרואי " )יב(יא, קהלת ז(ומצינו 
שהודיע שלמה שטוב בהיות , ודומה לעני� ברייתא זו ".ויתרו� דעת החכמה תחיה בעליה

 .כי החכמה תמימה ואינה צריכה לעושר, לא בעבור החכ� עצמו ;לחכ� נחלה עושר ונכסי�
 ,שא� איננו בעל נחלה .כדי שיקבלו תורתו ומוסריו, אלא טובה היא לתועלת שאר בני אד�

. "� נשמעי�וחכמת המסכ� בזויה ודבריו אינ" )טז, קהלת ט(שנאמר , � נשמעי�דברי חכמתו אינ
לפי שאינ� רואי� , וראויי� להתאר כ� אלה שלא נחלו חכמה, "רואי השמש"ובני אד� נקראי� 

" רואי החמה"דרשו  )ב"נדרי� ל ע(ל "פ שחז"ואע: אמר המגיה. [בחכמה שהיא ממעל לשמש
וכא� אנו עסוקי�  ".בנדרי� הל" אחר לשו� בני אד�"כ "אבל ש� אמרו ג, ד�לכלול כל בני הא

ויותר היא , "טובה חכמה ע� נחלה"וזהו שאמר ]. לא בלשו� המיוחדת לנדרי�, בהבנת המקרא
בצל החכמה בצל "ואמר הטע� כי  .לבני אד� הצריכי� ללמוד חכמה, "רואי השמש"טובה ל

�י "וע, באי� בני אד� בצלו לחסות בצל עשרו וכספו, כלומר שעל ידי הנחלה שיש לו, "הכס
מתו" שלא לשמה בא "וכעני�  .כ בצל חכמתו ויקבלו דבריו"ג] מנוקדת סגול' י[יחסו  כ�

ועל זה  .כי בחכמתו ינחל חיי� בשני העולמי�, אבל לחכ� עצמו אי� העושר הכרחי ".לשמה
 . לא העושר והנחלה ,"יה בעליההחכמה תח"כי , מ� העושר "ויתרו� דעת" )יב, קהלת ז(אמר 

והכתוב הזה  ".ולתיולת כסילי� איא ,עטרת חכמי� עשר�" )כד, יד(משלי  פרעוד כתוב בס
שכשהיא על ראש המל" תנשאהו , העושר לחכ� דומה כעטרת למל" :וכ" פירושו .סתו� מאד

כ�  .פ שאי� ממשלתו ומלכותו תלויי� בעטרת שעל ראשו"אע, בעיני ההמו� ותת� הודו עליה�
חכמתו בזויה ] שלו[כי מבלי עושר  .העושר לחכ� תת� כבודו בעיני ההמו� שישמעו דבריו

הוא  "כסיל"וה ".עטרת חכמי� עשר�"רו וזהו אמ .אבל לעצמו אינו צרי" לעושר .בעיניה�
ולכ� אפילו כשיהיה הכסיל עשיר לא , ולת המאוסה לכל אד�יהסר מ� החכמה ומגיע לכלל א

, ולת מאוסה ובזויהיולת נשארת תמיד איהא]  פ סיפא דקרא"ע[כי  .ולתויתכסה עשרו על א
ותנא דיד� לא מיירי  .ולתיכי אי� דבר יוכל לעטר את הא, "ולתיולת כסילי� איוא"וזהו שאמר 

נוי ] אבל[, "עושר וכבוד" ]אמנ� נכו� להזכיר[ )חתינ(כ "דא, בחכ� שיבואו הע� ללמוד ממנו
לפי שמשתמשי� בה� לטובה , אלא שנאי� כל המעלות לטובי� ?וכח וזקנה ושיבה מה יועילו

� פ שאינ� חכמי� גדולי� המלמדי"אע "צדיקי�"ומשו� הכי נקט  .להועיל לעצמ� ולזולת�
 .כ" נראה בעיני. תורה לרבי�

ל� פירשו שהתנא והמפרשי� כ. "שנאמר עטרת תפארת שיבה בדרך צדקה תמצא"
עטרת ] א[, יחלקו פסוק זה לשלש מעלות] ה�[ו, מביא ראיה מ� הפסוקי� לכל המעלות שמנה

לפי  .הבני� והכח, וכ� נכלל בתפארת, ושיבה כמשמעו] ג[, תפארת היא הנוי] ב[, היא העושר
והכבוד  ".תפארת בחורי� כח�" )כט, משלי כ(, "תפארת בני� אבות�ו" )ו, משלי יז( שנאמר

וכל זה ] הרב המחבר דוחה דבריה�[ ".ונגד זקניו כבוד" )כג, ישעיה כד(והחכמה למדי� מפסוק 
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ועוד כמה גמגומי� יש , משמעו שהשיבה היא עטרת תפארת, "עטרת תפארת שיבה"דוחק כי 
דפשיטא ליה , ולי נראה דתנא דיד� לא מייתי ראיות לנוי כח עושר חכמה וכבוד. בפירוש זה

ואי משו� שה� נאי� לצדיקי� ולא  .וה� תפארת לאד�, מילתא שה� דברי� נאי� בעצמ�
שהצדיקי� משתמשי� בגדולות הללו בארח , הא נמי פשיטא ליה וכדפירשתי לעיל, לרשעי�

שג� , ולא מייתי ראיה אלא לזקנה ושיבה ובני� .והרשעי� משתמשי� בה� בדרכי רשע, צדקה
לא כ� הזקנה , תפארת ונוי הוא "בחרות"ואל תאמר שה .ה� נאי� לצדיקי� ותכשיט הוא לה�

 )לא, משלי טז(אהא מייתי קרא . ולפעמי� הוא למשא על עצמו, והשיבה שכח האד� תש בה�
ר תת� לראש" לוית ח� ואומ"וכבר פירשנו בבבא . "עטרת תפארת שיבה בארח צדקה תמצא"

רמזנו עליו  "תפארת"ועני� ה. שאי� תכשיט עולה על עטרת תפארת, "עטרת תפארת תמגנ"
חמשה קניני� קנה "בבבא ] להל�[ועוד תראנו  ".כל שהיא תפארת לעושיה"בבבא  )ב, אבות(

 "עטרת תפארת"ו .להתפאר' עני� אלהי מעשה ה] הוא[ויתברר ל" שהתפארת  .'וכו "ה"הקב
  .מדרגה עליונה

, רוח הקודש] של[באחריתו ינחל כבוד , והנה בלכת האד� מנעוריו בדרכי הצדק והחכמה
וכל עוד שיזק� יותר יוסי� חכמה  .ובארנוהו למעלה, "כבוד חכמי� ינחלו" )לה, משלי ג(וכאמרו 

 ".ליה�ע ]מתישבת[ )נתוספת(ח כל זמ� שמזקיני� דעת� "זקני ת" )סו� קני�(וכדאמרינ� , וכבוד
, משלי טז(ועל זה אמר , וכשיגיע לימי שיבה אפשר שיזכה להוד גדול הנמשלת לעטרת תפארת

שישמחו בו כל , בה לעטרת תפארתיכלומר שתהיה השיבה ס ".עטרת תפארת שיבה" )לא
, כלומר שיבה כזאת תמצא בדר" צדקה, "בדר" צדקה תמצא" )ש�( .רואיו וכל שומעי דבריו
  .צדקה שהיא דר" החכמהבמי שהל" תמיד בדר" 

מייתי ראיה על בני� , ואחר שהביא ראיה על הזקנה והשיבה שהיא נאה לצדיקי� ונאה לעול�
 .ואפרש בקצרה. "עטרת זקני� בני בני� ותפארת בני� אבות�" )ו, משלי יז(ובני בני� מקרא 

ק "בי� לת ,"�והדרת פני זק" ):קדושי� לב(כדאמרינ� , ה� שרי ישראל חכמי התורה "זקני�"סת� 
) פסקא לד, פרשת ואתחנ�, ספרי(וכ� , ]ל"עכ]. [מי שקנה חכמה[ )חכ�(י הגלילי אי� זק� אלא "בי� לר

ככה מוריה� מולידי� , שכמו שהאבות מולידי� גו� הבני� ".התלמידי� קרויי� בני�"
, והנה התלמידי� חייבי� בכבוד רב� וביראתו .כי מוציאי� כחותיה� אל הפועל, נפשותיה�

ל� חייבי� בכבודה וודומה לעטרת מלכות שכ, "ומורא רב" כמורא שמי�" )ד, אבות(וכדתנ� 
יש ] הוכחה[ומופת . אבל תלמידי� שאינ� הגוני� לא, וכל זה א� הצליחו התלמידי� .ובמוראה

אז בלי  .� תורה בישראלוהוא א� גדלו בחכמה עד שמרביצי� ג� ה, על הצלחת התלמידי�
וזהו מאמר , שמוראו עליה�, להעמיד תלמידי� הגוני� בישראל] הרב שלה�[ספק הצליח 

אבל א�  .כי אפשר שאינ� לו לעטרת ,"בני�"ולא אמר , "עטרת זקני� בני בני�" )ו, משלי יז(
ני� ועטרת ב"ומעתה לא היה יכול לומר . רור שתלמידיו הגוני�יבב, רואה תלמידי תלמידיו

אבל . והוא אינו חייב במורא�, ה� חייבי� במוראו] כי[, כי אי� הרב עטרת לתלמידיו, "אבות�
שא� הצליחו התלמידי� והיו גדולי עול� נוהגי� בדרכי , "ותפארת בני� אבות�"אמר 

בה היא אבות� שמסרו לה� סודות החכמה והדריכו� יהס, מישרי� שה� תפארת לעושיה�
 . והכל מטע� אחד, �דברייתא כוללי� בני� ותלמידי "י� ובני בני�בנ"וא� כ�  .בדר" ישרה

 )כט, משלי כ(להכי מייתי קרא  ?היינו חכמי� צדיקי� "זקני�"ל" ד] מניי�[ )מנא(ושמא תאמר 
הבחורי� שה�  ]� של[לפי דעת .ואפרש בקצרה. "תפארת בחורי� כח� והדר זקני� שיבה"

ואלה , � שיתפארו בדרכי כח� וגבורת�תתפארזה הכח הוא , בעלי כח גדול בימי בחרות�
והודיע שלמה יתרו� החכמה והצדק על כל אשר תחת  .הגבורות יעשה האד� בימי עלומיו

 .י�כמנהג הכחות הטבעי, לעת זקנה ושיבה הולכי� ודלי�, כי המתפארי� בכח�, השמש
 )לא, משלי טז(וכמבואר מקרא , הדר� ויתרונ� היא השיבה ,שה� החכמי� "זקני�"פ" ביולה

 "זקני�"ולמדנו ד ".והדר זקני� שיבה"וזהו שאמר  ".עטרת תפארת שיבה בדר" צדקה תמצא"
שהרי לא תמצא רק בדר" , אי� השיבה הדר לה� � לא כ�דא, היינו חכמי� נוהגי� בצדק

 .והמעט שכתבנו פה די לפרש דברי הברייתא, בארנו כל הצור" "מגדל הלבנו�"ובספרנו  .צדקה
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  החכמה ה� ממעל לכל חמודי תבלמעלות 

ל� ומייתי נמי ה" קרא משו� דתני שכ .'וכו "ואומר וחפרה הלבנה ובושה החמה"
שאמר , ומפיק לה מהאי קרא .ומינה אתה שומע שאינ� נאי� לעוזבי צדק, נאי� לצדיקי�

שחיי ' וכו "גדולה תורה שהיא נותנת חיי�"דהרי פירשתי לעיל בבבא ' וכו "וחפרה הלבנה"
 )טו(יד, משלי ג(ושעל כ� אמר  .וכ� כל המתנות שתחת השמש, ו� תלויי� במאורות השמי�הג

שהחרו� כולל כל  .'וגו "יקרה היא מפניני�. תבואתהמחרו� כי טוב סחרה מסחר כס� ו"
והודיע שהחכמה תת�  .והפניני� גדלי� בי� מכח הירח, י� מכח השמשוהמחצבי� שבאר� ההו

 ,שר�ווא� בעול� הזה ינשאו את העשירי� ורוזני אר� בעבור ע .יותר ממה שיתנו השמי�
עיני גבהות אד� " )יא, ישעיה ב(, בעול� 'לעתיד לבוא כשיגלה מלכות ה, כבוד� וגבורת� וכיוצא

ועל זה אמר . כמבואר בנבואת ישעיה, "לבדו ביו� ההוא' ונשגב ה, ושח רו� אנשי�, שפל
ז בעבור כח� "שה� נכבדי� בעוה, "ה ובושה החמהוחפרה הלבנ" )כג, ישעיה כד(, בדר" משל

והנה ביו� ההוא שישלי" האד� . שממציאי� לה� תאוות לב�, ופעולת� בעול� התחתו�
כי לפי האמת ה� , וכל זה בדר" משל .יגיע כלימה לחמה וללבנה, כספו וזהבו וכל מחמדיו

שמשתמשי� הכסילי�  מה בעבוריה ולא ייטיבו ולא ירעו ולא ישיגו� כל"מעשה ידיו של הקב
 . "שוטי� שקלקלו עתידי� לית� את הדי�" :)ז נד"ע(אלא  .במתנותיה� לרע לה�

כי " )כג, ישעיה כד(ואמר , ואמר הטע� למה בעת ההיא לא יכבדו עוד את העשירי� וגדולי אר�
, בעול� ומלאה האר� דעה' לפי שיראו שנגלה מלכות ה, "ונגד זקניו כבוד' צבאות וגו' מל" ה

אז ידעו שכל אשר תחת השמש הבל  .ראה על זקניו שה� הצדיקי� והחכמי�יוהדרו י' בוד הוכ
ומי שאיננו חכ� וצדיק לא נאוה לו עושר  .שי� טובי�ושאי� יקר וטוב אלא תורה ומע, הוא

הא למדת שאי� הנוי  ".לא נאוה לכסיל כבוד" )א, כו משלי(וכעני� , וכבוד ושאר המדות שחשב
והשל� . אלא לחכמי� וצדיקי�, בוד וכיוצא נאי� לכסילי� ועוזבי תורהוהכח והעושר והכ
ומה שפירשנו . ל"ק ז"וכ� רד, בדר" משל )כג, ישעיה כד(כ פסוק זה "ל תרג� ג"יונת� ב� עוזיאל ז

 .אלא שתוכו משל, ששב על השמש והירח עצמו כפשוטו של מקרא, הוא נאה ואמיתי בפסוק
להורות על זקני� , בכנוי "זקניו"נכתב ] לכ�[, עמי האר�ג� על זקני  "זקני�"ושלא תפרש 

 .כ" נראה לי, והיינו זקני תלמידי חכמי� שקנו חכמה, ה"החשובי� בעיני המקו� ב

ואומר "כבר אמרנו לעיל בבבא  .'וכו "רבי שמעון בן מנסיא אומר אלו שבע מדות"
' אותיות דר"פ מדרש "מליצה ע( שיש חכמי� וצדיקי� הזוכי� לשני שלחנות', וכו "ע� חיי� היא

בעלי הלב , וה� אלו שה� תומכיה של תורה,  )ב ד� שסב"ח, "בתי מדרשות"' מהד', אות ד" עקיבא
נוי וכח "והודיע רבי שמעו� ב� מנסיא שראינו חכ� לב שנתקיימו בו כל המדות הללו  .הטוב

וכ� , "תורה וגדולה במקו� אחד"שהיה לרבי  ).גיטי� נט(וכדאמרינ� , והוא רבי ובניו', וכו "ועושר
כי רבינו הקדוש על ידי , ובו ראינו שהיו נאי� לו ונאי� לעול�. בניו אחריו שהיו חכמי לב

היה  י כ�"וע, פיו וחכמתו וצדקתו אהבו אנטונינוס ביותרועשרו וכבודו שהיה קרוב למלכות וי
בר את המשנה יוח .מלי� טוב בימיו שהרשוהו לעשות ישיבה גדולה ולקב� כל חכמי ישראל

וברוב עשרו היה מספיק לתלמידי� וחכמי� שיהיו , לא נשתכחה תורה מישראל י כ�"שע
ה לזכות את "שעל ידו רצה הקב, והמתנות הללו היו לו מ� השמי� .לעסוק בתורה �יכולי

, תושיה על ידו] 'ה[וכ� יקרה לכל חכ� וצדיק גדול הזוכה שיעשה  .ישראל בימי גלות�
, "בשמאלה עושר וכבוד" )טז, משלי ג(וכדכתיב . "ששכר מצוה מצוה"ד בבבא "וכדפירשתי בפ

וכשה�  .'וכו "גדולה תורה"וכדפירשתי בריש בבא ', וגו "להנחיל אוהבי יש" )כא, משלי ח(וכתיב 
, ה לצדיקי� גמורי� להנחיל� שני העולמי�"כי הבטיח הקב, מ� השמי� ה� מתנות גמורות

ה הבטיח "לאורויי שהקב, "היו ברבי ובבניו"ולא תני , "ברבי ובבניונתקיימו "קתני  ו� הכיומש
ומה שתראה לפעמי� צדיקי�  .וברבי ובבניו נתקיימה הבטחתו .י נביאיו"על זה בתורתו וע

  .וכדפירשתי לעיל, ה"ב 'ב לאמונת חכמי� שאי� אנו מביני� סוד דרכי הוש ,ורע לה�
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   משנה ט
ן ִקְסָמא י יֹוֵסי ּבֶ י ָאָדם ֶאָחד , ָאַמר ַרּבִ ֶרְך ּוָפַגע ּבִ ּדֶ ְך ּבַ ַעם ַאַחת ָהִייִתי ְמַהּלֵ ּפַ

לֹום י לֹו ׂשָ לֹום ְוֶהֱחַזְרּתִ י, ָאַמר ִלי. ְוָנַתן ִלי ׂשָ ה, ַרּבִ י . ֵמֵאיֶזה ָמקֹום ַאּתָ ָאַמְרּתִ
ל סֹוְפִרים ָאִני, לוֹ  ל ֲחָכִמים ְוׂשֶ דֹוָלה ׂשֶ י, ָאַמר ִלי. ֵמִעיר ּגְ דּור ְרצוֹ , ַרּבִ ּתָ ְנָך ׂשֶ

ִלּיֹות יְנֵרי ָזָהב ַוֲאָבִנים טֹובֹות ּוַמְרּגָ ן ְלָך ֶאֶלף ֲאָלִפים ּדִ ְמקֹוֵמנּו ַוֲאִני ֶאּתֶ נּו ּבִ . ִעּמָ
י לוֹ  ִני, ָאַמְרּתִ ִלּיֹות , ּבְ ֶסף ְוָזָהב ַוֲאָבִנים טֹובֹות ּוַמְרּגָ ל ּכֶ ה נֹוֵתן ִלי ּכָ ִאם ַאּתָ

עֹוָלם ּבָ א ִבְמקֹום ּתֹוָרהֵאיִני ָדר אֶ , ׂשֶ ל ָאָדם, ּלָ ִטיָרתֹו ׂשֶ ַעת ּפְ ׂשְ ּבִ ֵאין , ְלִפי ׂשֶ
ִלּיֹות ין לֹו ָלָאָדם לא ֶכֶסף ְולא ָזָהב ְולא ֲאָבִנים טֹובֹות ּוַמְרּגָ א תֹוָרה , ְמַלּוִ ֶאּלָ

ְלָבד ים טֹוִבים ּבִ ּנֱֶאַמר , ּוַמֲעׂשִ ְנֶחה אָתךְ , )משלי ו(ׂשֶ ְכָך ּתַ ִהְתַהּלֶ שָׂ , ּבְ ָך ּבְ ְכּבְ
מר ָעֶליךָ  ׂשְ יֶחךָ , ּתִ ְנֶחה אָתךְ . ַוֲהִקיצֹוָת ִהיא ְתׂשִ ְכָך ּתַ ִהְתַהּלֶ עֹוָלם ַהזֶּה, ּבְ . ּבָ

מר ָעֶליךָ  ׂשְ ָך ּתִ ְכּבְ ׂשָ ֶבר, ּבְ ּקָ יֶחךָ . ּבַ א, ַוֲהִקיצֹוָת ִהיא ְתׂשִ תּוב . ָלעֹוָלם ַהּבָ ְוֵכן ּכָ
ים ַעל ְיֵדי ָדִוד ֶמֶלְך  ִהּלִ ֵסֶפר ּתְ ָרֵאל ּבְ יָך ֵמַאְלֵפי , )תהלים קיט(ִיׂשְ טֹוב ִלי תֹוַרת ּפִ

ֶסף ְוִלי ַהזָָּהב ְנֻאם ְיָי ְצָבאֹות, )חגי ב(ְואֹוֵמר . ָזָהב ָוָכֶסף   : ִלי ַהּכֶ

מייתי לה" ברייתא הכא משו� דתני שהעושר והכבוד וכל . "אמר רבי יוסי בן קסמא"
נאה לי לעסוק "ושמא יאמר החכ� , �הטובות שה� תחת השמש נאי� לצדיקי� ונאי� לעול

, "במיעוט סחורה"ג דתנ� לעיל "ואע, "ביישובו של עול� לקנות עושר וכבוד שיהיו לי לתפארת
אבל א� הגיע לחכמה , ח"היינו קוד� שקרא ושנה ושמש ת] שמא יטעה אותו טועה להסביר[

ייתי ה" דרבי יוסי להכי מ ?ולבינה הייתי אומר שטוב לו לעשות חיל ג� בזהב ובכס� וכיוצא
וא� ה�  .לא יניח כבוד התורה רגע לאסו� הו� ועושר, ללמדנו שאפילו חכ� גדול, ב� קסמא

לא שיבטל החכ� , ה מזמ� לה� העושר"היינו כשהקב, ]כדלעיל[ ולחכמי� "נאי� לצדיקי�"
יוסי ' וממעשה דר .פ שמתכוי� לשמי� לפאר את תורתו בעיני ההמו�"אע, מתלמודו להשיגו

 .וכדבעינ� למימר, למדנו זה

שהיה מדמה עניני , יש מי שפירש זה על דר" משל. "פעם אחת הייתי מהלך בדרך"
, אלא כפשוטו שהיה מהל" בדר" בעסקיו לבקש פרנסתו, ולא נכו� בעיני. ז להליכה בדר""העוה

לו כמה כס� וכמה  כמו שנראה מדבריו שהבטיח לית�, ופגע בו אד� אחד שהיה עשיר מופלג
כי , יוסי שהיה תלמיד חכ�' וראה בר, שהיה אוהב חכמי�, ואותו האד� נת� לו שלו�. זהב

או שבמלו� שפגע בו שמע את . והיו מדברי� בדברי תורה, מסתמא היה עמו נערו או חברו
, וצרי" ליל" אחר פרנסתוונודע לו שהוא חכ� ומסכ� , יוסי מאנשי המקו� ההוא' שמע ר
כי האיש תמה על אנשי מקומו  "?מאיזו מקו� אתה ,רבי", אז שאל ".שלו�"יוסי ' לו ר והחזיר

 .שאינ� מספיקי� לחכ� גדול שכמותו הדר עמה� עד שיצטר" לבטל מתלמודו ללכת בדר"
כלומר אי� בה , "מעיר גדולה של חכמי� ושל סופרי� אני"השיב , יוסי מה בלבו' וכשהבי� ר

ולכ� אני צרי" ליהנות , שיש בה חכמי� וסופרי�, היא בחכמה אבל גדולה, גדולה של עושר
, "ואני את� ל" כמה כס� וכמה זהב ?רצונ" שתדור עמנו במקומנו"ואמר לו האיש  .מיגיע כפי

ולא תצטר" עוד לשו� לדר" , כלומר א� רוצה אתה לדור במקומנו את� ל" זהב וכס� הרבה
 .לא שתשב במקומ", סוק בתורת" במקומנוותע, אבל בתנאי שתדור עמנו .פעמי" לבקש צרכ"

. אות� לרגלו' אולי חשב האד� הזה שתורת חכ� כמוהו א� ידור עמה� תג� עליה� ויבר" ה
אי�  ".אפילו אתה נות� לי כל כס� וזהב שבעול� איני דר אלא במקו� תורה"יוסי ' והשיב ר

דירתי ממקו�  אלא אפילו לעקור, צרי" לומר שלא אבטל מ� התורה בשביל הכס� והזהב
וללכת לדור בי� עמי האר� ולעסוק ש� בתורה וימלא ביתי כס� וזהב איני , חכמי� וסופרי�

ד "וכדתנ� בפ, חכמי� וסופרי� ולעסוק מעט בדר" אר�, כי מוטב לי לדור בי� עניי� .עושה כ�
 שטוב יותר להיות גולה בעוני ובחוסר כל למקו� ".נהוראי אומר הוי גולה למקו� תורה' ר"
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פ שג� בשבתו בי� עמי האר� "ואע .בעושר ובכבוד במקו� עמי האר� ]מ� לישב[ )מלישב(, תורה
וכדקתני , לעוסק בה בישיבת חכמי� וסופרי�, עוסק בתורה יחידיהאינו דומה  ;עוסק בתורתו

, "ואל בינת" אל תשע� ,שחברי" יקיימוהו בידי" ,ואל תאמר שהיא תבוא אחרי"" )ד, אבות(הת� 
עשה ל" רב וקנה ל" " )א, אבות(ותנ� נמי  .� התלמוד ולעני� המעשהניהת� שנשנית לעופרישית 

לפי שא�  ".איני דר אלא במקו� תורה' אפילו אתה נות� לי וכו" :יוסי' וזהו שהשיב ר. "חבר
וכל שכ� א� רק מעשה , פ חכמי� וסופרי�"רק הלכה אחת אני לומד ומכוי� השמועה היטב ע

וכמו שאמר  .יותר מכל כס� וזהב שבעול�] זה[שקול , טוב אחד יקיימו בידי ויזרזוני לעשותו
שדבר אחד מ� התורה , "וכל חפצי� לא ישוו בה ,כי טובה חכמה מפניני�" )יא, חמשלי (שלמה 

 .וכדפרישית בפרקי�, מפניני� ומכל החפצי� שבעול� טובה

טוב לי תורת ' )עב, תהלי� קיט(י דוד מל" ישראל "שכ� כתוב בספר תהלי� ע] "הכי גרסינ�[ג "ה
�כלומר מדברי דוד אתה למד שהאיש שחשקה נפשו בתורה ועוסק בה . "'פי" מאלפי זהב וכס

פ שיקנה ג� עושר ג� "אע ,רה יחידיויעסוק בתו', לא יעזוב חברת חכמי� ויראי ה, לשמה
טוב לו יו� , כי העוסק בתורה לשמה, ואל יפתהו יצרו שיהיה העושר עטרת לחכמתו .כבוד

דעל כרח" לא ', וגו "טוב לי תורת פי"" )עב, תהלי� קיט(מדקאמר  .מאלפי זהב וכס�' בחצרות ה
�משלי (ושלמה אמר , הפשיטא שאי� סגולה עליונה מ� התור, מיירי שהתורה טובה מזהב ומכס

 "לי"ומאי ' וכו "אור" ימי� בימינה, יקרה היא מפניני� וכל חפצי" לא ישוו בה" )טז(טו, ג
בתורה טובה היא לו מזהב  ]של אותו חסיד[ דמשמע שמרוב חסידות ודבקות לבו ?דקאמר

�ר פ שכב"אע" :אלא ודאי הכי קאמר .מי שאינו חושב כ� הוא כסיל ובוזה חכמה] הרי[ו, וכס
וטוב לי , איני מונע עצמי מבית המדרש רגע, למדתי ושמשתי חכמי� א� חכמתי עמדה לי

לעשות� , משבת בי� עמי הארצות לאסו� חיל בזהב וכס�, תורת חכמי� וסופרי� שאני שומע
  ".פ שאעסוק ביניה� בתורה"אע .עטרת לחכמתי

 ".אני בכל לב אצור פקודי" ,�טפלו עלי שקר זדי" )סט, תהלי� קיט(אמר ] דוד, לפני זה[לה יותח
דרכי "כי ה� מתוארי� בספרי הקדש , על הדרכי� ההפוכי� מ� התורה והחכמה "שקר"ומלת 

טפלו עלי שקר "ועל זה אמר , כי דרכי התורה ה� דרכי אמת ].כט, כמו תהלי� קיט" [שקר
שאהיה כמות� רוד� אחר , כלומר שזדי� ואנשי שקר רוצי� לטפול עלי דרכי שקר, "זדי�

ואמר הטע�  ".אני בכל לב אצור פקודי"" )סט, תהלי� קיט(אלא , ואיני שומע לה�, ז"טובת העוה
ולב� מטופש , כלומר ה� לא זכו לאור תורה "טפש כחלב לב� אני תורת" שעשעתי" )ע, קיט(

, כדר" חכמי לב, אני מתענג בתורת", "אני תורת" שעשעתי"אבל  .ל�בחלב הסכלות ודרכי העו
טוב לי כי " )עא, קיט תהלי�(ואמר . 'וכו "כל העוסק בתורה לשמה"ובארנוהו למעלה בבבא 

י "וע .כלומר אפילו יסורי� וצרות קבלתי בשמחה למע� אלמד חקי", "למע� אלמד חקי" ,ניתיוע
טוב לי "ו )עב, תהלי� קיט( .ל� יקר בעיני כמו התורההגעתי למדרגה הזאת שאי� דבר בעו כ�

�להורות שמדבר על , "תורת פי""אלא , "תורת""ולא אמר  ".תורת פי" מאלפי זהב וכס
והנמשל על השומע מפי חכמי� . מדבר עמו תורה' הישיבה בועד חכמי� וסופרי� כאילו פי ה

כי הרב המחבר מרמז כא� לנאמר ודאי : אמר המגיה. [כי דבריה� דברי אלהי� חיי�, וסופרי�
כשומע מפי משה ' כשומע מפי הסנהדרי� וכו השומע מפי חכ�: "פסקא מא, עקב' פ, בספרי

והוי " )א, אבות(וכאותה ששנינו ]. ל"עכ" 'ניתנו מרועה אחד'שנאמר , ה"כשומע מפי הקב' וכו
הבינני ואלמדה  ,ויכוננוניידי" עשוני " )עד(עג, תהלי� קיט( ולכ� סמ" ".צמא את דבריה�בשותה 
אנשי חיל ' כלומר חכמי� וסופרי� יראי ה ".יראי" יראוני וישמחו כי לדברי" יחלתי, מצותי"

ז אני מעונה "פ שבטובת העוה"ואע .המה יראוני בשבתי עמה� וישמחו בתורתי ובחכמתי
ברייתא של ( וכמו ששנינו .שאני סובל כל זה ומאמי� כי צדיק וישר אתה, ומדוכא אי� בכ" כלו�

כי שתי מדות הללו לחכמי� ה� וכדפירשתי  ".באמונת חכמי� ובקבלת היסורי�" )ח דברי�"מ
  ".ניתנייכי צדק משפטי" ואמונה ע' ידעתי ה" )עה, תהלי� קיט(וזהו שאמר , לעיל

  ללכת ולגור בי� עמי האר�, ח"אי� לעזוב מקו� שיש בו הרבה ת

שאי� ראוי לחכ� הדבק בתורה לעזוב עירו ומקומו , יוסי ב� קסמא מפסוק זה' ויפה הוכיח ר
פ שיתנו לו מלא ביתו "ללכת לדור ע� עמי האר� ולעסוק ש� בתורה אע, של חכמי� וסופרי�
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היה ספוק בידו לעשות לו ש� , ואילו בחר בדר" זה, שהרי דוד מל" ישראל היה .כס� וזהב
, עושי� לה� ש� במלחמותכדר" מלכי האר� ה, להלח� ע� עמי הארצות, בעושר ובנכסי�

ואילו היה דוד עושה כמוה� בגבורתו ובתקפו היה אוס� וכונס עושר  .ואוספי� שלל הגויי�
שרו בי� וכדי לפזר ע, ולפי שהיה מל" ישראל תאמר שהיה ראוי לו לעשות כ� .וסגולת מלכי�

יועצי� ולא שמע לעצת ה, כ לא בחר בזה"ואעפ .היה העושר עטרת לחכמתו י כ�"שע, בני עמו
כי רוב מלחמות ', וגו "טפלו עלי שקר זדי�" )סט, תהלי� קיט(כמו שאמרנו בפירוש , לעשות כ�

כמו ע� פלשתי� ואר� ובני עמו� שהתחילו להלח� , שעשה ע� הגוי� היו מלחמות מצוה
עמ" "שאמרו לו  ):ג(ק דברכות "ודאמרינ� בפ, לא שהתעורר להלח� לשלול שלל ולבוז בז, עמו

והשיבו אי� הקומ� משביע את הארי , ואמר לה� לכו והתפרנסו זה מזה, כי� פרנסהישראל צרי
 ".מיד נמלכי� באחיתופל ושואלי� באורי� ותומי�, ואז אמר לה� לכו פשטו ידיכ� בגדוד', וכו

ונעשה כפי התורה בעצת , כ לא יצאו למלחמה אלא נגד שונאיה� שהיתה מלחמת מצוה"ג
ומינה אתה למד ]. ר מרגליות"לר" ניצוצי אור"ע "ע: ר המגיהאמ[ הסנהדרי� ובמשפט האורי�
ואינו מניח מקומו רגע לעזוב בית מדרשו , ז"מואס בכל כבוד העוה, שמי שחשקה נפשו בתורה

' וזהו שהשיב ר. אלא מתענה תחת ילדי היו� ועוסק בתורה, ז"וחכמתו בעבור גדולות העוה
 .כ" נראה לי. מקומי ללכת לדור עמ" מניחאיני פ שאתה מבטיחני להעשירני "יוסי אע

כלומר  .'וכו "ולא עוד אלא שבשעת פטירתו של אדם אין מלוין"] הכי גרסינ�[ג "ה
לפי שאני מבי� , ז אי� טובה ואי� כבוד ואי� שמחה אלא בתורה"אני יודע בעצמי שאפילו בעוה

אבל . "תורת" שעשעתיאני " )ע, תהלי� קיט(וכמו שאמר דוד , ושהיא נותנת חיי נפש, סגולתה
ואי אפשר ל" להתבונ� בטובת התורה , אתה שאינ" מבי� זה לפי שלב" דבק בדרכי העול�

" הו� עשיר קרית עוזו"וסבור אתה ש, "טפש כחלב לב�" )ע, תהלי� קיט(ש דוד "וכמ, והחכמה
מכל מקו� לא יועילו רק עד עת  .ז"ושהכס� והזהב עומדי� לו לאד� בעוה, )טו, משלי י(

כמו , "לא לעזר ולא להועיל" )ה, ישעיה ל(אבל אחר פטירתו ג� אתה יודע שאינ� עוד , ירתופט
לא ירד אחריו  ,כי לא במותו יקח הכל .'אל תירא כי יעשיר איש וגו" )יח( יז, תהלי� מט(שכתוב 

והמשיל העני�  .ז"שלמד ושעשה בעוה שי� טובי�כי אז לא יועילו לו אלא תורה ומע ".כבודו
וככה אי� העושר והכבוד מגיני�  .להגנה ולשמירה, כי ההול" בדר" צרי" ללוית בני אד�, בלויה

 )ח, קהלת ח(וכדכתיב  ].כלומר כשימות" [בלכתו בדר" כל האר�" )ב, א ב"פ מל"מליצה ע(על האד� 
הולכי� עמו ומלוי� אותו שלא יקרנו רע ]ה[זולתי תורה ומצות , "ואי� שלטו� ביו� המות"

� שהדבר כ� הוא אי" אשמע לעצת" לעזוב עיר חכמי� וסופרי� המקיימי� בידי וכיו .בדרכו
ואחלי� דבר העומד לעד בשביל דבר הכלה , בשביל כס� וזהב שתת� לי, שי� טובי�תורה ומע
כ אי� שעשוע ואי� נחת זולתי בשבת "ז ג"האמ� לי שאפילו בעוה, וא� לפי האמת ?ע� המות

ועל זה מייתי ראיה שנאמר  .רי� מקשיבי� וחכמי� וסופרי�האד� במושב חב )מנוקדת סגול' ש(
 .וכדאפרש, "בהתהלכ" תנחה אות"" )כב, משלי ו(

בהתהלכך תנחה אותך בשכבך תשמור עליך והקיצות היא " )כב, משלי ו(שנאמר "
קשר� . מצות אבי" ואל תטוש תורת אמ" ,נצור בני" )כא( כ, משלי ו(ומקמי הכי אמר . "תשיחך
וא� אי�  .כמי שקושר על גופו תכשיט, והקשירה משל ".ענד� על גרגרותי", תמידעל לב" 

, כ� תכשיטי התורה והמצוה הפוכי� מיצר הלב .לפי שאינו מעצ� הגו�, קשר יפול התכשיט
גדול תלמוד "ש, י התלמוד"וכ� יענד� ע .'י יראת ה"ולא ידבקו בו זולתי בהקשר� בו יו� יו� ע

 .וצרי" שיענד� על גרגרותיו, והגרגרת היא המוציאה קול .:)שי� מקידו(" שמביא לידי מעשה
ואל , כלומר אתה בני אל יכבדו עלי" עול מצוה ותורה', וגו "בהתהלכ" תנחה אות""ואמר 
כי טוב ל" עבוד את  ".ואעשה חיל בעושר ובכבוד, ז"ארדו� ג� אני אחר טובות העוה"תאמר 

התענג בכל הטוב אשר ישיגו ]ל[מ, ורי� וחיי צעראלהי" בתורותיו ובמצותיו ולקבל עלי" יס
שאפילו תחת  .וא� ישיגו לא השיגו כלו�, שספק הוא א� ישיגו תאות�, עוזבי תורה ומצוה
לא יועיל " )ד, משלי יא(וכדכתיב , ג� הצל לא יצילו, שר� וכבוד� לרע לה�והשמש פעמי� שע

הנה הכל כלה ע� המות , ד�שר� ובכבוווג� א� יקרה שישבו לבטח בע. "הו� ביו� עברה
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, ב בודאי"ז ובעוה"מה שאי� כ� התורה והמצוה שה� טובי� ל" בעוה .וכדפירשתי לעיל
 .וכדבעינ� למימר

ז שהאד� "היינו בעוה, "בהתהלכ""כלומר האי . "ז"בעוה ,בהתהלכך תנחה אותך"
שמה� , שה� דרכי הנפש, והתהלוכות הללו ה� בלב ובמחשבות .מתהל" בו בדרכי� ידועי�

 ".והודעת לה� את הדר" ילכו בה" )כ, שמות יח(ועליה� אמר  .מסתעפי� המנהגי� לטוב ולרע
ולא הצטרכו לחשוב , ה הודיע לה� הדרכי� היו יכולי� ללכת בה�"ע] משה רבינו[ולפי שהוא 

וכל המתאמ� בנפשו  ".אשר ילכו בה"אמר ולכ� נ .מחשבות איזוהי דר" ישרה שיבורו לה�
וזהו , "מתהל""לבחור לעצמו דרכי� ולחזק� בנפשו עד שירגיל עצמו להתנהג בה� נקרא 

, "ויתהל" חנו" את האלהי�" )כב, בראשית ה(וכמו , הוראת בהתפעל כמבואר בחכמת הדקדוק
 )ז, משלי כ(, "� התהל" נחאת האלהי" )ט, ו בראשית(, "אשר התהלכו אבותי לפניו" )טו, מח בראשית(
וא� יתעה מני , שכל מתהל" אפשר שיהיה תועה בדר" .וכיוצא בה�, "מתהל" בתומו צדיק"

התורה בדר" ישר לא  "בהתהלכ" תנחה אות""לכ� אמר ש .דר" אפשר שיסתכ� בדרכי� רעי�
] התורה[וא� היא . "על כ� יורה חטאי� בדר"' טוב וישר ה" )ח, התהלי� כ(כדר" . תכשל בה

ז שלא "שהמחזיק בתורה נכו� לבו ובטוח בעוה, וכל זה משל .יל" בטח ולא יירא ,תנחנו
ואי� כ� הנלוז מ�  .כי התורה תנחנו בדר" ישר, יביאוהו דרכיו ומנהגיו ליפול בצרה וברשת

אדרבא לפעמי�  .אי� בטחונו כלו�, פ שיש לו עושר ונכסי� והוא בוטח עליה�"אע, התורה
כי בהתהלכו בדרכי לבו  .ז"ת העוהווכ� כל טוב, וכ� הכבוד ;יהיה סבה לרעתוהעושר עצמו 

תתענו  ")תועה בדר""לשו� ; יז, פ ישעיה סג"מליצה ע(, וחושב מחשבות איזוהי דר" ישרה שיבחר לו
יש דר" ישר לפני איש " )יב, משלי יד(כדכתיב , דעתו ויחשוב שבוחר בטוב ובאמת בוחר ברע

ועושר , בורי�ישגבורת הג, וכמו שעינינו רואי� מעשי� בכל יו� ".ואחריתה דרכי מות
ומקרא מלא , והדרכי� שבחרו לה� ה� היו בעוכר� .הכשילו�, ובינת חכמי העול�, העשירי�

ז אנו מתהלכי� "בעוה ]רק[ )לבד(והנה  ".?ואד� מה יבי� דרכו, מצעדי גבר' מה" )כד, משלי כ(הוא 
כי הבחירה , ונוטי� מדרכי� ההפוכי� לה�, י� ללכת בה�במחשבותינו ובוחרי� בדרכי� ידוע

ושפיר תני , ואי� כ� אחר המות שאי� לנו עוד בחירת דרכי� ומעשי� .מסורה בידינו לטוב ולרע
  .ז"היינו בעוה "בהתהלכ" תנחה אות""

, "תשמור עלי""לא היה צרי" לומר  "בהתהלכ""גבי . "בקבר ,בשכבך תשמור עליך"
שהרי הול" בדר" ישר שאי� בו סכנה ואינו , אי� שמירה מעולה מזה, בדר"שא� התורה תנחנו 

וצרי" שומר לראשו , כי לבו בל עמו, השוכב ויש� ?ומי הוא הצרי" שמירה. צרי" שמירה
 )טז, א כו"מוש(כדר" שאמר דוד לאבנר , שישמרנו מפגעי� רעי� היכולי� לפגוע בו בעת שכיבתו

  ].ז, א כו"שמו, אחרי שמצאו לשאול שוכב ויש�[ 'וגו "אשר לא שמרת� על אדוניכ�"

כלומר לאחר ששב העפר אל האר� והרוח שבה אל האלהי� לאוצר , היינו בקבר] הנמשל[ו
ואי� לה עוד , שבאה אל מנוחתה, "שוכבת"שאז נפש האד� נקראת , שהנשמות גנוזי� ש�

, יגע כל היו�ודומה לאד� שהת ;מנהגי�וולא תהלוכות בדרכי� , מעשה וחשבו� לעשות
וכ� במות הצדיק שהיה  .� ולנוח מטרדתו ומעמלוווכבוא השמש הול" לשכב על מטתו ליש

וכל בני אד� שוכבי� אלא  ".שכיבה"תקרא מנוחתו באוצר הנשמות , ז"עמל כל ימי חייו בעוה
ויש  ;או יציקוהו מחשבות לבו וכיוצא, יפחד ויחרד וישמע קול מבהיל, יש שוכב בלי מנוחה

 "שוכבי�"ל� נקראי� ושכ, וזהו ההבדל בי� שכיבת הצדיק לשכיבת הרשע .במנוחהשוכב 
כי עתה " )כא, איוב ז(, "שוכבי קבר" )ו, תהלי� פח(כמו , ולכ� תמצא השכיבה אצל המתי� .במות�

וישכב " )י, א ב"למ(, "ושכבתי ע� אבותי" )ל, בראשית מז(ונאמר בצדיקי� , "ואינני לעפר אשכב
ועדיי� אי� אנו יודעי� א� שכיבה , וכ� הוא כתוב אצל הרשעי� .ורבי� כאלה, "דוד ע� אבותיו

ואנשי ', הצדיק אבד וגו" )ב(א, ישעיה נז(, ובא פסוק אחר ופירש הדבר .זו היא במנוחה א� לאו
כלומר לצדיקי� ואנשי חסד  ".יבוא שלו� ינוחו על משכבות� הול" נכוחו', חסד נאספי� וגו

ומינה תשמע ששכיבת הרשעי� בלי . 'לפי שהלכו נכח פני ה, וינוחו על משכבות�, יבוא שלו�
 )ב, דניאל יב(כמו שנאמר , ולפי שהנפשות שוכבי� וישני� .אלא בצער ובדאבו� נפש, מנוחה

, לשמירה וצריכי�, ואפשר שבשכב� יפגעו� צער ודאבו� ".ורבי� מישני אדמת עפר יקיצו"
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שינוחו על , הודיע שלמה שהתורה והמצוה מגיני� ושומרי� על נפש האד� כשישכב
 .וצדקת� ותורת� שומרת עליה�' וממקרא זה למדנו שנפשות הצדיקי� ה� ביד ה .משכבות�

כמו שאמר , כי לפי שהמתי� נקראי� ישני�. "ב"והקיצות היא תשיחך לעוה" )כב, משלי ו(
כ� שוב הנפש , הנה כמו שהיש� ייק� משנתו', וגו "ישני אדמת עפר יקיצוורבי� מ" )ב, דניאל יב(

וכמו שאמרו  .וימצא בעצמו שהוא האיש אשר שכב ויש�, אל הגו� דומה כאילו ייק� משנתו
ואחר , ז"שהקמי� בתחיה יקומו ממש כמו שהיו בעוה ")קל וחמר מחיטה: "סנהדרי� צ(ל "רבותינו ז

עומדי� במומ� " ):סנהדרי� צא(ל "שכ� אמרו ז, בגו� ובנפשה הנפלאות "ב 'כ� יחדש לה� ה
ולפי שעד הנה  .:)כתובות קיא( אור התורה תחייהו ,וכשייק� לעת התחיה ויקו� ".ומתרפאי�

ומנהג היש� שיש  ;"בשכב" תשמור עלי"" )כב, משלי ו(וכדקאמר , היתה תורה כמו שומר לראשו
כשתיק� , כ� תעשה ל" התורה, אותו שהוא ערלהר, לו שומר כשייק� יתחיל השומר לדבר עמו

אל תירא ואל תפחד כי מזומ� אתה "ש, תשיח עמ" דברי תורה דברי תנחומי�, "היא תשיח""
ולא , "יסמכני' אני שכבתי ואישנה הקיצותי כי ה" )ו, תהלי� ג(דוגמא לזה אמר דוד . "לחיי עול�

:] באומרו, יוסי ב� קיסמא דבריו' והמשי" ר[ .אארי" בזה כי לא באתי רק לפרש דברי הברייתא
איככה אעזבנה בשביל כס� , ב"ז ולאחר המות ובעוה"וכיו� שהתורה היא לוית ח� לאד� בעוה

 "].חיקור די�"ל בש� "חיבור של� כתב הרב המחבר בנושא הנ: אמר המגיה" [?וזהב שתת� לי

ו ראיה אחרת שאל יטרח זה. "'צבאות' ה נאוםלי הכסף ולי הזהב ' )ח, חגי ב(ואומר "
שהמקרא הזה , ולהקל בעסק התורה, הצדיק לאסו� ולכנוס לעשות עטרה לצדקתו ולחכמתו
והיה נחשב בעיניה� כאי� נגד כבוד . נאמר בנבואת חגי כשבנו בני הגולה את הבית השני

אל ה לנביא שיגיד לישר"ואמר הקב .שבהבנותו היו עולי הגולה עניי�, )ג, חגי ב( הבית הראשו�
וימלא את הבת , כי עוד מעט יעשה עמה� אות לטובה', שיתחזקו בעסק הבני� ויבטחו בה

ולא היה צרי"  .'וגו "לי הכס� ולי הזהב"ועל זה אמר . )ז, חגי ב( כבוד מכל חמדת הגוי� שיבא בו
את� אי� לכ� לבטל מלאכת  :אלא הכי קאמר !האר� ומלואה' דפשיטא הוא שלה ,לומר כ�

ללכת לאסו� כס� וזהב לפאר את , או לבטל מתורתכ� ומעבודתכ�, אתכ�הבני� שצויתי 
והוא  .כשארצה בכבוד ביתי ,לי הכס� והזהב להביאו .כי עלי מוטל הדבר הזה, מקו� מקדשי

לא ישבת ממלאכתו בעבור לאסו� הכס� והזהב לפאר בה� ', הדי� לחכ� העוסק במלאכת ה
 'ויאמי� שא� יחפו� ה' ויבטח בה .סק תורתואלא צרי" שיתחזק בע, את כבוד תורתו וחכמתו

כ" . י כ� מבית מדרשו"יזמי� לו העושר והכבוד מבלי שיצטר" להבטל ע, ה להעשירו ולכבדו"ב
 .נראה בעיני
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   משנה י
עֹוָלמוֹ  רּוְך הּוא ּבְ דֹוׂש ּבָ ה ִקְנָיִנים ָקָנה לֹו ַהּקָ ָ , ּתֹוָרה ִקְנָין ֶאָחד, וֵאּלו ֵהן, ֲחִמׁשּ

ַמִים ָוָאֶרץ ִקְנָין ֶאָחד ָרֵאל ִקְנָין ֶאָחד, ַאְבָרָהם ִקְנָין ֶאָחד, ׂשָ ׂש , ִיׂשְ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ
ִין. ִקְנָין ֶאָחד ְרּכוֹ , )משלי ח(ְכִתיב ּדִ , ּתֹוָרה ִקְנָין ֶאָחד ִמּנַ ית ּדַ ֶקֶדם , ְיָי ָקָנִני ֵראׂשִ

ִין. ִמְפָעָליו ֵמָאז ַמִים ָוָאֶרץ ִקְנָין ֶאָחד ִמּנַ ְכִתיב , ׂשָ ַמִים , )ישעיה סו(ּדִ ָ ּכה ָאַמר ְיָי ַהׁשּ
ְסִאי ְוָהָאֶרץ ֲהדם ַרְגָלי ְבנּו ִלי ְוֵאי ֶזה ָמקֹום ְמנּוָחִת , ּכִ ר ּתִ . יֵאי ֶזה ַבִית ֲאׂשֶ

יָך ְייָ , )תהלים קד(ְואֹוֵמר  יָתה, ָמה ַרּבּו ַמֲעׂשֶ ָחְכָמה ָעׂשִ ם ּבְ ּלָ ָמְלָאה ָהָאֶרץ , ּכֻ
ִין. ִקְנָיֶניךָ  ְכִתיב , ַאְבָרָהם ִקְנָין ֶאָחד ִמּנַ רּוְך , ַוְיָבְרֵכהּו ַוּיאַמר, )בראשית יד(ּדִ ּבָ

ַמִים ָוָאֶרץ ָראֵ . ַאְבָרם ְלֵאל ֶעְליֹון קֵנה ׂשָ ִיןִיׂשְ ְכִתיב , ל ִקְנָין ֶאָחד ִמּנַ , )שמות טו(ּדִ
ָך ה ָאֶרץ , )תהלים טז(ְואֹוֵמר . ַעד ַיֲעבר ַעם זּו ָקִניתָ ' ַעד ַיֲעבר ַעּמְ ר ּבָ ים ֲאׂשֶ ִלְקדֹוׂשִ

ה ל ֶחְפִצי ָבם, ֵהּמָ יֵרי ּכָ ִין. ְוַאּדִ ׂש ִקְנָין ֶאָחד ִמּנַ ְקּדָ ית ַהּמִ ְכִתיב , ּבֵ , )שמות טו(ּדִ
ָד  בּול ָקְדׂשוֹ , )תהלים עח(ְואֹוֵמר . ׂש ֲאדָני ּכֹוְננּו ָיֶדיךָ ִמּקְ ַהר ֶזה ָקְנָתה , ַוְיִביֵאם ֶאל ּגְ

  : ְיִמינוֹ 

  הגדרת�, "קניני�"

ל הקשו לשאול שאלות "מפרשי המסכתא ז. "ה בעולמו"חמשה קנינים קנה לו הקב"
רש הברייתא עד ואני אפ .וה� כתובי� על ספריה�, רבות בברייתא זו שאלות עצומות

והודיע עתה  .ויראה דמייתי לה הכא לפי שמדבר בכבוד התורה וסגולתה. שתתיישב על אפנה
משלי (ונודע כי , שראשית� ויסודת� היא התורה, ה בעולמו אלא חמשה קניני�"שאי� לו להקב

שנופל על , "וקנה ל" חבר"בבבא  )א, אבות(פירשנו  "קני�"ומלת . "שומר תורה אשרהו" )יח, כט
קנה חכמה " )ד, משלי ד(כמו , והוא האהבה והדבקות שיש בנפש לדבר מ� הדברי�, קני� נפש
וכמו שבדברי� שה� תחת השמש יקנה האד�  ".אמת קנה ואל תמכור" )כג, משלי כג(, "קנה בינה

, הדבר החביב מאד "קני�"כ� בעניני� הנפשיי� נקרא , במיטב כספו הדברי� האהובי� לו
שהדברי� , ה"ב 'וכ� הדבר כביכול אצל ה. וכל מחשבותיה עליו, משתוקקת אליו תמידשהנפש 

האר� ' לה" )א, תהלי� כד(פ שכפי האמת "אע, "קניניו"הנכבדי� היקרי� בעיניו למאד מתוארי� 
אינ�  .והשמי� וצבאותיה� והאר� וצאצאיה ע� כל הפרטי� הנכללי� בה� ה� שלו ;"ומלואה
ל� ווכ, שכל אחד מה� קני� בפני עצמו, י חמשה אלו ששנה התנא כא�זולת "קניניו"קרויי� 

 . ל�ומטע� אחד הנוהג בכ "קניניו"קשורי� זה בזה וה� 

 :פז(פסחי�  אובגמר. ברייתא שלנו מונה חמשה קניני�, ודע שיש מדרשי� חלוקי� בעני� זה

והעיר כי כ� הוא , "שלשה"מינכ� הביא י "פ תלמוד כת"ע" דקדוקי סופרי�"אבל ב. דחשיב ארבעהדפוס וילנא ש "ייע

וכנראה . י אברבנאל ועוד"בפירוש רבנו חננאל ור, י"ובילקוט שמעוני כת" אגדות התלמוד: "כ בספרי� עתיקי�"ג

ולא חשיב , "וישראל ,שמי� ואר� ,תורה", מונה שלשה )ס שהיה בימי הרב המחבר"כ" נדפס בש
תורה וישראל ובית ", נמי מונה שלשה )קא שטפס, פרשת האזינו(ובספרי  .אברה� ובית המקדש

', אבות ו[ ל בפירושו לברייתא זו"י ז"ולכ� כתב רש. ולא חשיב אברה� ושמי� ואר�. "המקדש
לפי שהעני� נראה בעינינו שהברייתא , כמה גמגומי� יש בדבר" "]מקדש אדני כוננו ידי""ה "ד

תורה ושמי� , פסחי� פרק האשה לא שנינו אלא שלשה כתשהרי במס, קונהילא נכתבה כת
קונה 'ראיות לשמי� ואר� מאותו הפסוק שנאמר באברה� ] התנא[ומביא  .ואר� וישראל

  ].י"ל רש"עכ" ['שמי� ואר�

וכמו ששנוי� , ל� מודי� שיש חמשה קניני�ווכ, ולדעתי אי� המדרשי� חולקי� זה על זה
פסחי� לפי ענינה לא הוצרכו אלא לתורה שמי�  אשבגמראלא  .וילי� להו מקראי, בברייתא זו

, זאת לפי ענינה לא הוצרכה רק לתורה וישראל ובית המקדש] ברייתא דספרי[ו, ואר� ישראל
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 )ג, אבות(שנינו שוהעני� נשע� על מה  .ל�ווברייתא דאבות לפי ענינה הוצרכה להזכיר כ
ופרישית הת� למה המשיל התורה , "חביבי� ישראל שנת� לה� כלי חמדה שבו נברא העול�"

ולא  .י המתנה הזאת"ולמה חביבי� ישראל ע, ועל איזו דר" נברא בה העול�, לכלי חמדה
לו נעשה כפי ארחות ושבני� העול� כ, בקצרה] כא�[מה שבארנו רק להגיד ] הדברי�[נכפול 

 .לועל פי חקותיה ואזהרותיה הכי� שמי� ואר� במדה במספר ובמשק, התורה ונתיבותיה
כ� כביכול בנה  .לאומ� שבונה חדרי� ופשפשי� על פי לוחות ודפתראות )א, ר א"מדרש ב(ונדמה 

פ מדה "ה היה בונה עולמו ע"ואילו רצה הקב .פ התורה שהיא מדת החכמה העליונה"עולמו ע
 .פ כלי החכמה ונעשה מה שהיה"אלא שחמד לעשותו ע .ה תבניתו על דר" אחרתאחרת והי

ובעבורו נברא , ומושל בחפ� להטיב או להרע, וא האד� שנברא בצל�והנה עיקר הכל ה
ה "ב 'וה ".לשל� לאיש כמעשהו" )יג, פ תהלי� סב"ע(העול� התחתו� בתמורות רבות כפי החכמה 

לפי שמושלי� על יצר� ושמי� , י מעשה צדקות שעושי� בני אד�"מתגדל ומתקדש ביותר ע
ישראל אשר ב" " )ג, ישעיה מט(וכעני� ', בתו יתתאות� מנגד בעבור מוראו ואה )שמאלית' ש(

ולכ� חפ� להשכי� שכינתו  ".דברי� העול� עומד' על ג"בבבא  )א, אבות(וכדפירשתי , "אתפאר
, ה"עד שזרח אב המו� אבינו אברה� ע .אלא שקלקלו מעשיה� וגרמו רעה לנפש�, בתחתוני�

, בראשית יב(וכאמרו , והכניס� תחת כנפי השכינה, �וורבי� השיב מעו, ה"והל" בדרכי המקו� ב

ה ע� עולמו "ב 'עוד בארנו ש� שההנהגה העליונה שנוהג ה. "ואת הנפש אשר עשו בחר�" )ה
יחזקאל (כדר" , פ תמורות העול�"לשל� טוב ורע ע :טבעית ,האחת] א[ .היא על דרכי� שתי�

חרב ורעב וחיה  ארבעת שפטי הרעי�" )כא ,יד(' וכו "שלחתי בההו' אר� כי תחטא לי וגו" )יג, יד
והיא , והשניה היא הנהגה של נפלאות] ב[ .וככה נוהג ע� כל גויי האר� .'וגו "רעה ודבר

, ובה מנהיג את ישראל', וגו "לעשות ל" ש� תפארת" )יד, ישעיה סג(כדר" , ה"תפארתו של הקב
ולש� לתהלה  ,אשר עשה הגוי�ולתת" עליו� על כל " )יט, דברי� כו(ועליה כתוב בתורה 

ובארנוהו כלו , ב"וכבר רמזנו מעט מזה בריש פ ".אלהי"' ולהיות" ע� קדוש לה ולתפארת
 ].יז, בראשית יב, ב"שמא מכא� לקח הנצי: אמר המגיה". [מגדל הלבנו�"בספרנו 

נקל לדעת , ה"וחביבה היא מאד לפני המקו� ב, מעשה האד� ועבודתו] הוא[ולפי שעיקר הכל 
ראשית ויסוד  ,הקני� הראשו�] א[ .ה ה� חמשה ששנה בברייתא זו"יני� החביבי� להקבכי הקנ

ולכ� כפי מדתה הכי� שמי�  .כי דרכיה ואורחותיה חביבי� לו ביותר, כל הקניני� היא התורה
שעל , פ החכמה"ואחריה שמי� ואר� שנעשו ע] ב[. והיא חוקקת חקותיה לכל יצוריו, ואר�

ה צדיק יסוד "אחריה� אברה� אבינו ע] ג[. א� טוב וא� רע ,וידיה� משל� לאיש כמעשה
וכמו , ונה העליונהווהשלי� חפ� הכ, )ד, פ תהלי� קיב"מליצה ע( הראשו� שזרח אורו בחש", עול�

ואחריו ישראל שזכו בצדקת� ובצדקת אבותיה� שתגלה תפארתו של ] ד[ .שאמרנו למעלה
 ח הקדשהנבואה ורו, באותות ובמופתי�מונהגי� , כי ה� לבד גוי קדוש, ה בעול�"הקב

 ישעיה(כדר" , ה בעולמו"כ נגלה תפארתו של הקב"שעל ידו ג, אחריה� בית המקדש] ה[. וכיוצא

כי הוא משכ� לכבוד ', וגו "בית קדשנו ותפארתנו" )י, סד ישעיה(, "ובית תפארתי אפאר" )ז, ס
, ה בעולמו"ני� קנה הקבויפה שנה תנא דיד� חמשה קני .העליו� ומקו� התורה והנבואה

לא  :)פז(וסוגיא דפסחי� , וראויי� ה� להיות קניני� חביבי� לתכלית אחד .ומפיק להו מקראי
ע כל העול� כלו של" "רבש"אלא דהת� מייתי לה על דברי הושע שאמר , פליג אברייתא דיד�

אברה�  בני' ישראל שה� בני וכו" :ה ואמר לו"ב 'והוכיחו ה ".העביר� באומה אחרת ,הוא
ואתה אמרת ' ישראל תורה שמי� ואר� וכו ,קניני� שקניתי בעולמי' אחד מג ,יצחק ויעקב

וא� כ� אי� לי עוד , העביר� באומה אחרת"אי" תאמר  :פירוש "?העביר� באומה אחרת
] א[, קניני�' ואלו ה� ג ".שהיא אחת משתי הנהגות החכמה, בעולמי הנהגה של תפארת

וה�  ,ה� כאשר עשה שמי� ואר� ,י� כל המנהגי� העליוני�התורה שעל פי מדתה נוהג
ושמי� ואר� שנעשו על פי מדתה ] ב[ .בהנהגתו את בריותיו בדרכי� טבעיי� ובדרכי� נפלאי�

 .וישראל שעל ידיה� מגלה תפארתו בעול�] ג[ .לשל� על יד� לאיש כמעשהו בארחות הטבע
הנהגה הקני� השלישי שהיא , ימי�פ שתורה ושמי� ואר� קי"אע, וא� יעביר� באומה אחרת

שתלויה , כי לא דברו רק על ההנהגה, ית המקדשולכ� לא זכרו אברה� וב ?המופתית בטלה
שהוא מדבר על הנפלאות שה�  ,ותנא דספרי נמי לא פליג. לבד בתורה ובשמי� ואר� וישראל
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ובית ] ג[, וישראל המונהגי� בתפארת עזו] ב[, תורה עליונה] א[והיינו , למעלה מ� הטבע
מה שאי� כ� שמי� ואר� ואברה� שאי�  .'כי בו שוכ� שכינת ה' המקדש שהוא בית תפארתו ית

 .כ" נראה לי. עני� לזה

תורה קדמה לכל כדאמר� שבמדתה נבראו שמי�  .נקט להו כסדר זמניה�. "תורה קנין אחד"
 .והדר תני שמי� ואר� שנבראו במדתה .'וגו "ת דרכוקנני ראשי' ה" )כב, משלי ח(וכדכתיב , ואר�

והדר מקדש  .והדר ישראל שקבלו תורה בסיני .'והדר אברה� שהיה האב הראשו� לע� ה
תורה שמי� ואר� אברה� ", ולא תני סתמא "קני� אחד"ותני בכולהו . י ישראל"שנבנה ע

קני� מיוחד בפני  חדא שכל אחד מחמשה אלו הוא, תרתי אשמועינ�. "ישראל ובית המקדש
ואלולא שחביבי� בעיניו לא היה בורא ויוצר , ה חביב לו"פ שכל מה שברא הקב"דאע .עצמו

שמדת החכמה לפי שהיא כלי חמדה ] א[קא משמע ל�  .וכדבעינ� למימר לקמ�, ועושה אות�
פ שה� כלולי� "וכ� שמי� ואר� אע] ב[ .שבה ברא את העולמי� היא נקראת קני� בייחוד

לפי ששמי� ואר� אלו  ".מ� העול� ועד העול�" )מח, תהלי� קו(וכעני� , ולמות שעשהבשאר הע
להודיע כבוד מלכותו , "לשל� לאיש כמעשהו" )יג, פ תהלי� סב"ע(נבראו בעבור מעשה בני אד� 

פ שכלול בשאר אנשי "אע, וכ� אברה�] ג[ .נקראו קני� בייחוד, ומשפטיו נפלאותיו וחסדיו' ית
לפי שהיה הוא , עליו� כמו אד� נח שת ש� ועבר והצדיקי� שקמו אחריוש� שהיו אהובי 

וכ� ] ד[ .נקרא קני� בייחוד, ה את הברית וכדפירשתי לעיל"ב 'ראשו� לגדולי עול� שכרת עמו ה
וכשהולכי�  ,ה"ל� מעשה ידיו של הקבושה� כ, פ שה� כלולי� בשאר העמי�"ישראל אע

בה� להנהיג� למעלה מ� הטבע ולהנחיל� תורה לפי שבחר , בדר" טובי� ה� אהובי� אליו
פ שהר ציו� בכלל אר� היא שנקראת "אע, וכ� בית המקדש] ה[ .נקראו קני� בייחוד, ומצות

  .לפי שבחר בו להשראת שכינתו נקרא קני� בייחוד, קני�

, אלא שקצת� חביבי� לו ביותר, ל�ולמה הדבר דומה לאד� שקנה קניני� רבי� וחביבי� לו כ
 ,אלהי' רבות עשית אתה ה" )ו, תהלי� מ(וכמו שאמר דוד על זה  .ולבו עליה� כל הימי�ועינו 

פ "כלומר אע ".אי� ערו" אלי" אגידה ואדברה עצמו מספר .נפלאותי" ומחשבותי" אלינו
בשביל , הנה עיקר נפלאותי" ומחשבותי" אלינו, ואתה משגיח על כל מעשי", שרבות עשית

 . תרלפי שאהבתנו ביו, ישראל ה�

ועוד "]. דר" חיי�"ל לברייתא זאת ב"כ בדברי מהר"מעי� החידוש דלהל� נמצא ג: אמר המגיה[
כי הפרטי� שיש בכל , מקרי ולא קניני� רבי� "קני� אחד"אשמועינ� שכל אחד מחמשה הללו 

ולא תימא כל  ".קני�"לו בלי תוספות ומגרעת הוא הואלא הדבר כ, דבר מה� לא יחשבו לבד�
תהלי� (כעני�  .להואלא התורה כ, או כל מצוה ודבור שבתורה נקרא קני�, בחכמהדר" ודר" ש

] הוא[ל� הדבר ושבהצטרפ� כ ".אמת צדקו יחדיו' משפטי ה', תמימה וגו' תורת ה" )י( ח, יט
כמו , ולא תימא שכל נברא ונברא שיש בשמי� ובאר�. "קני�"של� בלי חסרו� ונקרא 

וכעני�  .אלא השמי� והאר� בכלל�, וכיוצא נקרא קני�, המי�, הרוח, הירח, השמש, הכוכבי�
ולכ� בהצטר� כל , שהמציאות בכללו הוא כאיש אחד )עב"א פ"ח, מורה נבוכי�(שאמרו החוקרי� 

כמו , ולא תימא שכל מעשה ומעשה של אברה� נקרא קני�. הפרטי� הדבר של� בלי חסרו�
אלא בהצטר� כל מעשה  .וצאוכי, את הנפש אשר עשו בחר�, בעול�' פרסמו אלהותו ית

ולא תימא שכל המשפחות . "קני�"היה של� בתכלית השלמות ונקרא , צדקותיו וחסדיו
, משפחת המלכי�, משפחת הלוי�, כמו משפחת כהני�, שבישראל וסגולת� נקראי� קניני�

בהצטר� כל משפחותיה� מעשיה� ודרכי , אלא האומה בכללה, וכיוצא, להקת נביאי�
כמו , וכ� לא תימא שכל הבדלי הקדושות שבמקדש נקראי� קניני� ".קני�" תאהנהגותיה� נקר

אלא המקדש בכללו ע� חדריו וחצרותיו , קדש הקדשי� וכיוצא, ההיכל, העזרה, הר הבית
 .כ" נראה לי. "קני�"בהצטר� הכל הוא דבר של� ונקרא , ואולמיו וכל אשר בו

כ"  ).כב, משלי ח( "מפעליו מאז קנני ראשית דרכו קדם' שנאמר ה' תורה קנין וכו"
להכי� דרכו ] 'ה[כביכול כשרצה , להודיע קדושתה ותפארתה, אמרה החכמה בספר משלי

להיות , קנני] 'ה[ראשית כל ", ולעשות מפעלותיו ונוראותיו ולפרס� מלכותו ואלהותו לבריות



ן  616 ו נ ב ל ן  י   י

וכמו , )א, ר א"מדרש ב(" לפניו כביכול כלוח ופנקס להסתכל בי ולעשות כל התכונות כפי מדתי
בהכינו " )כט( כז, משלי ח(וכמו שאמרה , "כלי חמדה שבו נברא העול�"עקיבא ' ר )ג, אבות(ששנה 

 )ל, ח(והוסיפה לומר  .'וגו "בשומו לי� חקו' באמצו שחקי� ממעל וגו' שמי� ש� אני וגו
חכמה ובפרשה שלפניה הודיעה ה. 'הרי שהיתה ראשית לכל מעשי ה', וגו "ואהיה אצלו אמו�"

אני חכמה " )טו(יב, משלי ח(שכ� אמרה ', כ המדות העליונות כל דרכי ה"שעל ידה נוהגי� ג
כלומר שהעצות  .'בי מלכי� ימלוכו וגו .לי עצה ותושיה אני בינה לי גבורה .'שכנתי ערמה וגו

וכבר  .ל� בחכמה ה� נוהגי�וכ, העליונות והתושיות שה� המעשי� ודרכי הבינה והגבורה
הא למדת שמדת החכמה שהיא התורה קרויה  ".חביבי� ישראל"ג במשנת "דברנו על זה בפ

 .קני� מיוחד

מה 'ואומר . )א, ישעיה סו(' וגו "השמים כסאי' ה אמר הכשנאמר ' שמים וארץ וכו"
ותו דבקרא קמא לא . הא דמייתי תרי� קראי ]ויש לעיי�. [)כד, תהלים קד(' וגו "'רבו מעשיך ה

 ?]בתרא מנוקדת סגול' נ" [מלאה האר� קנינ""ויותר קשה דבקרא בתרא אמר  ?"קני�"ר אדכי
כלומר : אמר המגיה[? ותו דמשמע שקניני� רבי� יש באר� ?ומנא ל� דשמי� נמי אקרי קני�

ג כי אמנ� המלה מנוקדת "אבל דברי הרב צע. ולא קני� אחד בלבד, קניני� רבי� ה� באר�
אשר , "מצודות"ושמא נמש" הרב אחרי ה. תרא ולכ� היא לשו� יחידב' אבל היא חסרה י, סגול

כולא מלתא  ?נקרא קני� אחד "שמי� ואר�"ותנא קאמר  ].ג� הוא פירש מלה זו כלשו� רבי�
פ "ע(לפי שעל ידיה� , דמהאי טעמא שמי� ואר� קני� אחד, מתפרש לפו� מאי דפרשינ� לעיל

 )א, ישעיה סו(להכי מייתי קרא  .כי החכמה העליונהכפי דר, "משל� לאיש כמעשהו" )יג, תהלי� סב
לפי שה� כסא משפטו של , שברא שמי� כסא, "השמי� כסאי והאר� הדו� רגלי' כה אמר ה"

 )טו, תהלי� פט(ונאמר , "ישבת לכסא שופט צדק" )ה, ט תהלי�(וכאמרו  .יוצר בראשית כביכול
לפי שבכל המקרא נקראי� המשפטי� הנהוגי� כפי טבע מעשה  ".צדק ומשפט מכו� כסא""

כי תמורות האר� קשורות , ולכ� השמי� שמש� יורדי� התמורות לאר� ".כסא"בראשית 
ולעומת� האר� המקבלת המשפטי� היורדי� , "כסא] "השמי�[נקרא , בשמי� מנהיגי היסודות

, ולהכי מייתי קרא אחרינא .בונחש דכי הכסא וההדו� כאח ".הדו� רגליו"נקראת , מ� השמי�
כלומר המעשי� הרבי� , "ל� בחכמה עשית מלאה האר� קנינ"וכ' מה רבו מעשי" ה"

 ".מלאה האר� קנינ""ולכ�  .המל� כפי החכווהתמורות לאלפי� שאנו רואי� באר� עשויי� כ
ל� צריכי� זה ווכ .טיב או להרעילפי שכל פרט ופרט שבאר� הוא תשמיש לדרכי החכמה לה

מלאה "וכיו� דקאמר  .ולכ� שתיה� קני� אחד הוא, ל� יחד נוהג עולמו בחכמהוי כ"כי ע, הלז
שהרי א� חסר רק , ועל כרח" מדבר על שמי� ואר� יחדו .אלמא דקני� מקרי "האר� קנינ"

ל� פרטי ואלא כ ?ואי" אפשר שיהיה כל פרט קני� לבדו .דבר אחד לא תהיה ההנהגה שלמה
 .ואר� ע� כל אשר בה� קני� אחדולעול� שמי� , קנינו ה�

ויברכהו ויאמר ברוך אברם לאל עליון קונה 'שנאמר  ?מנין ,אברהם קנין אחד"
מייתי מה" קרא ראיה לשמי� ואר� שה�  :)פסחי� פז(בגמרא . )טו, בראשית יד( "'שמים וארץ

 .ושיטת התלמוד נכונה דודאי פשטא דקרא קני� דאדכר ביה אשמי� ואר� קאי .קני� אחד
ילו ואפ ".אי� מקרא יוצא מידי פשוטו" .)שבת סג(לה ודבכל התורה כ, ותנא דיד� לא פליג אהא

ברו" "מדהוי ליה למימר , והכי פירושא .שפיר מייתי נמי ראיה לאברה� שנקרא קני� אחד הכי
פשיטא דאל עליו� קונה שמי� ואר�  ?"קונה שמי� ואר�"מאי  .ותו לא "אבר� לאל עליו�

למה , וא� תאמר דקא משמע ל� שאוהב שמי� ואר� ושה� קנינו !יוצר הכלכי הוא , הוא
ה קונה שמי� ואר� צבאותיה� וצאצאיה� ואוהב "ותו שא� הקב ?הזכיר עני� זה אצל אברה�

אלא הכי  ?כ מכלל צאצאי האר�"מאי רבותא דאברה� והוא ג', ל� ברוכי� להווכ, אות�
וכדפירשתי , לאל עליו� "שמי� ואר�] "ה�[כי� כדוגמא שברו, "ברו" אבר� לאל עליו�" :קאמר
ועל  .אלא שמי� ואר� בכלל� "קני� אחד"לא מקרי , פ שכל הנמצאי� ה� קניניו"שאע .לעיל

שכמו שהוא  .שהוא לבדו שקול לפניו כשמי� ובאר�, "ברו" הוא אברה� לאל עליו�"דר" זה 
  .שאברה� הוא קני� אחדושפיר שמעינ� , �הכ� הוא קונה אבר, קונה שמי� ואר�] ש"ית[
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דכבר פירשתי . "אל עליו�"ה "קרא להקב, והשתא אתי שפיר דבה" קרא] ועוד עני� יש בזה[
ויש עולמות עליוני� נשגבי� , פ ששמי� ואר� הללו כלולי� בשאר עולמי� שברא"לעיל שאע

ה� לפי שיצר ב, ה"ב 'בכל זאת השמי� והאר� הללו שה� בעלי חומר ה� קני� מיוחד לה, מה�
פ "אע, ועל זה הדר" עצמו היה אברה� קני� מיוחד לבוראו .את האד� שהוא בעל בחירה

כל הדורות היו "ו, לפי שיצר לב האד� רע, כי אדרבא בעבור זה הוא קני� .שהיה ילוד אשה
מד דעת יול, והוא לבדו בחר בדר" טובי� והתקדש עד להפליא, )ה, אבות(" מכעיסי� ובאי�

לאל עליו� שברא העליוני� והוא עליו� על , ילוד אשה "ברו" אבר�"אמר וזהו ש .ליושבי האר�
פ שה� בעלי חומר ויש עליוני� "אע, ה� ברוכי� לאל עליו�]ש[הללו  "שמי� ואר�"כמו , כל

 ".קני� אחד"וכ" אברה� נקרא , "קני� אחד"כ קנה אות� ונקראו "ואעפ, מה�

עד יעבור עם זו ' יעבור עמך ה עד' )טז, שמות טו(דכתיב  ?ישראל קנין אחד מנין"
, ל� מעשה ידי"ופ שכ"שאע, כלומר ע� זו שה� קני� ל" יותר מכל האומות. "'קנית

מטע� שאמרנו , מיוחד "קני�"ישראל נקרא , וכשהולכי� בדר" החיי� ה� רצויי� בעיני"
 .ולקבלת תורה ומצות, לפי שישראל מיוחדי� להנהגה עליונה שהיא למעלה מ� הטבע .למעלה

שקנה  "ע� זו קנית" )טז, שמות טו(ושמא תאמר :] כא� מתחיל הרב המחבר בקושיא ארוכה[
ולא דמיא לשמי� ולאר� ולתורה ולאברה� ולבית  ?אות� לעבדי� לקבל גזרותיו ומצותיו

ולא , דלאו בני עשייה נינהו, ודאי קני� של אהבה וגדולה היא דכתיב בהו "קני�"ד, המקדש
שפיר איכא , אבל ישראל אשר פדה מבית עבדי� .לשרת לפניו שיי" בהו שקנא� לעבדי�

ואת ה� קניתי אתכ� היו� ' ויאמר יוס� וכו" )כג, בראשית מז(כמו , למימר שקנה אות� לעבדי�
עבדי ה� אשר הוצאתי  ,כי לי בני ישראל עבדי�" )נה, ויקרא כה(וכדכתיב , "לפרעה אדמתכ�

 "ע� זו קנית" )טז, שמות טו(וטע�  .רש כ� בתורהל פי"ז א אב� עזרא"ור. "אות� מאר� מצרי�
  ].עד כא� הקושיא. [שהיו עבדי� למצרי� ואתה קנית אות� להיות� ל" לעבדי�

לקדושי� אשר באר� המה ואדירי כל חפצי " )ג, תהלי� טז(להכי מייתי קרא ] ל"תשובה להנ[
, "גוי קדוש"י� שה� ישראל הנקרא, ה בקדושי� אשר באר�"שמענו שכל חפצו של הקב, "ב�

לקדושי� אשר באר� "וקאמר , "וגוי קדוש ממלכת כהני�� תהיו לי תוא" )ו, מות יטש(כדכתיב 
א אב� "וכ� אמר ר. קדושי�] כ"ג[המלאכי� העליוני� הנקראי� ] מכלל זה[להוציא , "המה
' ובא ה[' )ה, זכריה יד(כמו , כי הקדושי� ה� המלאכי�, 'אשר באר�'הוצר" לומר "ל "ז עזרא

, וטע� שעיקר חפצו בישראל לפי שעושי� בבחירה ].ע"ל ראב"עכ" ['כל קדושי� עמ"] אלוהי
ונתברר  .כמו שמי� ואר� "קני� אחד"ממילא ה� , ה רק בישראל"וכיו� שכל חפצו של הקב

, ומשו� הכי לא מייתי ראיה מ� התורה .בבת מכל המעשי�יפירושו שח "ע� זו קנית"ש
' כי מאהבת ה' בכ� ויבחר בכ� וגו' לא מרובכ� מכל העמי� חשק ה" )ח(ז, דברי� ז(שנאמר 

אכתי לא שמעינ� שכל חפצו לבד , פ שאהב אות� יותר מכל העמי�"שאע .'וגו "אתכ�
ומקרא  ".קני� אחד"שמטע� זה יקראו , לו ביותר אפילו מ� העליוני�] ה�[בישראל ואהובי� 

ולא  ,שה� הקדושי� אשר באר�, בישראל חפצולמדנו שרק ', וגו "לקדושי� אשר באר� המה"
 .והב�, בקדישי עליוני�

 "כוננו ידיך אדנימקדש " )יז, שמות טו(שנאמר  ?בית המקדש קנין אחד מנין"
איננו לשו�  "קנתה ימינו"ושמא תאמר . "'קנתה ימינו' ויביאם וגו' )נד, תהלים עח(ואומר 

שנלח� ע� , אלא שהביא את ישראל להר הטוב הזה שקנה בימינו ובזרוע עוזו ?בוב וקני�יח
ויגרש " )נה, תהלי� עח(וכדכתיב בתריה , אויבי ישראל ולקח ארצ� מיד� ונתנה לישראל

כי ימינ" ', כי לא בחרב� ירשו אר� וגו" )ד, מד תהלי�(ומקרא מלא הוא  .'וגו "מפניה� גוי�
הר זה ] "שמא יש לפרש[וכ� הכא  .כלומר בגבורת" ובכח" הגדול ".וזרוע" ואור פני" כי רצית�

, "כוננו ידי" אדנימקדש " )יז, שמות טו(תי קרא ילהכי מי ?לחמה ע� האויבי�מב "קנתה ימינו
הר זה "כמו  "הר נחלת""ו ".'תביאמו ותטעמו בהר נחלת" מכו� לשבת" פעלת ה"וראש הכתוב 

על כ� כתוב אחריו  ,רמז להר המוריה" :ל בתורה"ז א אב� עזרא"וכ� פירש ר, "קנתה ימינו
ולהגדיל  .מכו� לשבתו עולמי�, הוא 'והנה ההר הזה נחלת ה ].ל"עכ" ['מכו� לשבת" פעלת ה"

, כלומר ההר הזה אינו נכלל בשאר מעשה שמי� ואר�, "מקדש אדני כוננו ידי""העני� אמר 
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וכמו  .דוגמת שמי� ואר� בכלל�כ, כביכול הוא מעשה ידי" אשר כוננת, "כוננו ידי""אלא 
ישעיה (חביב המקדש שהעול� נברא ביד אחת שנאמר , כוננו ידי"" :ל בתורה"י ז"שפירש רש

ראה לי לפי יוי. ]י"ל רש"עכ" [ומקדש בשתי ידי�, 'א� ידי יסדה אר� וימיני טפחה שמי�' )יג, מח
וימי� הר זה קנתה  ".ידי" כוננו", כ אצל המקדש יד"זכר ג, ואצל שמי� ימי�, שזכר אצל אר� יד

נתברר , וכיו� שחביב המקדש כבריאת שמי� ואר�. ללמדנו ששקול כשמי� ואר�, ימינו
כיו� דעיקר  :ואל תשאל. חביב כשמי� ואר�] שהוא[ "קני� אחד"היינו שנקרא  "קנתה ימינו"ש

 ואחריו מקרא שני הבא לגלות, לאתויי ה" קרא ברישא וי ליהה "קנתה ימינו"ילפותא מ
לקדושי� אשר באר� "והדר , "ע� זו קנית"וכדעביד לעיל דמייתי ברישא  ?פירושו של ראשו�

כתוב  "כוננו ידי" אדנימקדש " .דמייתי להו כסדר שה� כתובי� במקרא .אי� זו שאלה. "המה
, כתוב בתורה "ע� זו קנית"וכ�  .כתוב בתהלי� "הר זה קנתה ימינו"ו, בתורה וראוי להקדימו

כה אמר "ומשו� הכי נמי גבי שמי� ואר� מייתי ברישא  .כתוב בתהלי�' וגו "י�לקדוש"וקרא 
פ "אע', וגו "'מה רבו  מעשי" ה"והדר מייתי , משו� דכתיב בנביאי�' וגו" השמי� כסאי' ה

 .וניחא הכל, שנזכר בו קני� משו� שנכתב בכתובי�
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   משנה יא
א ִלְכבֹודוֹ  עֹוָלמֹו לא ְבָראֹו ֶאּלָ רּוְך הּוא ּבְ דֹוׂש ּבָ ָרא ַהּקָ ּבָ ֶ ל ַמה ׁשּ ּנֱֶאַמר , ּכָ ׂשֶ

ָראִתיו, )ישעיה מג( ִמי ְוִלְכבֹוִדי ּבְ ְקָרא ִבׂשְ יִתיו, ּכל ַהּנִ יו ַאף ֲעׂשִ שמות (ְואֹוֵמר . ְיַצְרּתִ

  : ְיָי ִיְמלְך ְלעָלם ָוֶעד, )טו

' וכו "וכל מה"ויש נוסחאות . "ולמו לא בראו אלא לכבודוה בע"כל מה שברא הקב"
ה "חמשה קניני� קנה לו הקב"דאדלעיל מינה קאי לפי ששנה , ונוסחא זו נראית בעיני, ו"בוי

מכל , וכדפירשתי לעיל, פ שאלו החמשה כל אחד מה� קני� מיוחד"הודיע שאע, "בעולמו
כל ו"והיינו דקתני , ידיו להתפאר ל� מעשהוה לפי שכ"מקו� ג� שאר הפרטי� אהובי� להקב

כל אחד מה� לא , למיניה� בעלי חיי�כמו המחצבי� והצמחי� ו, "ה בעולמו"מה שברא הקב
כשנזכר  "כבוד"וכבר פירשנו במקומות רבי� בפירוש המסכתא עני� מלת  .בראו אלא לכבודו
 "בוד חכמי� ינחלוכ" )לה, משלי ג(כמו , אר הזה סמו" אל אד�וודע כי א� הת. בעניני� האלהי�

ש את האד� להבינו ייורה על הרוח הקדש המלב, המדבר על האד� שינחל הכבוד, וכיוצא
יורה על , וכיוצא "ולכבודי בראתיו" )ז, ישעיה מג(ה כמו "ב 'וכשהוא סמו" אל ה .ולהשכילו

כי אי� נוצר ונברא היודע , הכבוד העליו� והיא מדת החכמה העליונה הנעלמת מעי� כל חי
' ד� א, בביאורו לספרא דצניעותא, א"עיי� דברי הגר: אמר המגיה[ .לבדו' בלתי ה, סודה

והיא המדה "]. וחכמה הוא ספר החתו� שאי� מתגלה רק מציאותה ולא מהותה: "הכותב
וכדפירשתי בברייתא , והיא סוד התורה, שבה ברא ויצר עליוני� ותחתוני� "י חמדהכל"שהיא 

וכבוד , כבוד אלהי� הסתר דבר" )ב, משלי כה(ועל זה נאמר , ואי� לנו להתבונ� בה כלל .הקודמת
ה תממד, ה שהיא מדת החכמה העליונה"ב 'כלומר הכבוד המיוחס לה ".מלכי� חקור דבר

שהוא הרוח הקדש המיוחס לאנשי הש�  "כבוד מלכי�"ו .� וסתו�כי סודה חתו, "הסתר דבר"
במשנתו  )ו, אבות(וכדפירשתי , "מלכות וממשלה וחקור די�"ויש בה , המלובשי� בענוה ויראה

כי לכ" נת� לה� רוח בינה ודעת  ".חקור דבר"ממדתה , "]העוסק בתורה לשמה[" מאיר' של ר
, "ה בעולמו"וכל מה שברא הקב"זה שנה כא�  ועל .ותיהוכדי שישכילו ויחקרו בתורה ובמצ

ועל מה  ,למה"אל יקט� בעיני" דבר לאמר , אד� ועד רמש ועד עו� השמי�מיהיה מה שיהיה 
אבל דע שלא בראו אלא  .דבר אי� חפ� בו, או תאמר חלילה שנברא ללא יועיל "?נברא

וכדפירשתי  .ה"כלומר להיות משמש למשפטי החכמה העליונה שהיא כבודו של הקב, לכבודו
ל� עבדי� משרתי� למלאות החפ� העליו� וומקטו� ועד גדול כ, שבני� העול� הוא בחכמה

שאי� ל" דבר שאי� לו ' ואל תהי מפליג לכל דבר וכו" )ד, אבות(וכההיא דתנ�  .שהוא בחכמה
דבר זה ודאי לא נברא בשביל "ויאמר , ופירשתי הת� שאל יפליג שו� דבר מדעתו ".מקו�

שאי� לו מקו� ותועלת , שאי� ל" דבר בעול� שהוא קט� בעיני", חלילה לומר כ� ".שו� חפ�
כל מה : "ל בשבת עז"כ" אמרו חז: אמר המגיה. [אלא שהוא נעל� מבינתנו, ידוע לצור" הכל

 ].ג"ד� של, כה"ג פ"ח, ע מורה נבוכי�"וע". ה בעולמו לא ברא דבר אחד לבטלה"שברא הקב
והכל בכלל וכדפירשתי , "המכבד את הבריות ?איזהו מכובד"שנה ב� זומא  )ד, אבות(ועל זה 

תבי� מדעת" שראוי להשתמש בכל דבר , וכיו� שנברא כל דבר להיות תשמיש לחכמה .ת�ה
כמו הזהב והכס� והנכסי� וכיוצא בה� אינ� , ולכ� כל הטובות שה� תחת השמש .בארח חכמה

וכ� תבי� שאי� ראוי לעזוב . שפט כפי החכמהנאי� אלא לצדיקי� המשתמשי� בה� בצדק ובמ
מה רב , שכיו� שלא נבראו אלא לכבודו, ז"תלמוד תורה ועשייתה בשביל לקנות טובות העוה

וכדפירשתי בברייתא , כל הקניני�]ל[שהיא כבוד אלהי� וראש , ל�ויתרו� התורה על כ
 .הקודמת

  ועשייה, יצירה, הגדרת בריאה

. "'הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיוכל ' )ז, ישעיה מג(שנאמר "
נופל על התהוות חומר  "בריאה"שלשו�  "הוא היוצר הוא הבורא"בבבא  )ד, אבות(וכבר פרישית 

על  "בריאה"ולכ� כל לשונות של  .בהיועל חומר דק קל ורזה המתעבה ומשמי� בלי ס, מאי�
אבל לשו�  .� שה� מופשטי� מחומרולא תמצאנו על דברי, הדברי� החמריי� מגדול ועד קט�
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ויוצר " )א, זכריה יב(כמו , בכתבי הקדש על נתינת הצורות ה� בעליוני� ה� בתחתוני� "יצירה"
שהוא על , וזהו יותר מיצירה, נופל בכתבי הקדש על התיקו� "עשייה"ולשו� . "רוח אד� בקרבו

. שבכל דבר שיי" תיקו� ויפוי, ונכתב ג� הוא על העליוני� והתחתוני� .יפוי היצירה ותיקונו
, ה לכבודו ולהדר מלכותו"ב 'והנה כל אד� יודה שהעליוני� כמו המלאכי� והצבאות יצר� ה

ואי�  ,מה שאי� בחמרי� התחתוני� שקצת� לא תאר ולא הדר לה� .כי נפלאי� מעשיה� מאד
, מזיקי� ומשחיתי� כמו הזוחלי� הארסיי� וכיוצא וקצת� .אנו יודעי� לאיזו תועלת נבראו

כל שש� ', וכו "ה"כל מה שברא הקב"לזה שנה  ?ושמא תחשוב שנבראו במקרה וללא יועיל
 .אלא שאי� אנו מביני� סודו, להיות משמש לחכמה העליונה, עליו נברא לכבודו "בריאה"

ויפה  ".תיו יצרתיו א� עשיתיוכל הנקרא בשמי ולכבודי ברא" )ז, ישעיה מג(והיינו דקאמר קרא 
 ].כדלהל�[ ועמדנו על טעמו .ובזה גלה סוד הכתוב, "בראתיו"הפסיק בעל הטעמי� במלת 

ה נקרא "שה� כל מעשה בראשית ששמו של הקב, הכתוב אומר כל המעשי� הנקראי� בשמי
וזה , ודיובראתי� לכב ".במעשיו' ישמח ה] לעול�' יהי כבוד ה"[ )לא, תהלי� קד(וכעני� , עליה�

 ".בריאה"ל� לשו� ושנופל על כ, אות שמדבר אפילו על הבריאות השפלות ביותר בעלי החומר
 ".יצרתיו א� עשיתיו] "היא כי[וראיה לדבר , והודיע שברא� לכבודו להיות תשמיש לחכמה

, אלא נברא במקרה, כלומר אי" תדמה בדעת" שנברא שו� בעל חומר קט� או גדול ללא יועיל
 "שהרי אי� ל !הס מלהזכיר, שעושה מלאכה רבה שיבואו עמה עניני� שה� במקרהוכדר" מי 

שלא נתתי בו צורה מה להבדילו מיתר , "יצרתיו"שלא , בעולמי בריאה גדולה או קטנה
תי לו כל היפוי והתפארת והתיקו� היותר אפשר לית� ושלא הכינ, "עשיתיו"ושלא , הנבראי�

ברו יוכמו שמעיד החוש וספרי� הרבי� שח .ברא עבורושיהיה לו לעזר בעבור העני� שנ, לו
מה שאנו רואי� בה תיקו� , חכמי הטבע וכתבו נפלאות בכל מי� ומי� אפילו מ� הרמשי�

תבי� שבראתיו  "יצרתיו ועשיתיו"וכיו� ש .איברי� וכלי השמירה הצריכי� לה� לקיומ�
. סוד חכמתי העליונהלהיות תשמיש ותועלת לאיזו דבר שגזרתי עליו בכבודי ב, לכבודי

 .והפירוש הזה נאמ�

לפי ששנה שכל מה , מייתי לה" קרא הכא. "'ימלוך לעולם ועד' ה' )יח, שמות טו(ואומר "
וכל שכ� חמשה קניני� ששנה תחלה שה� נקראי� בשמו ועשויי� , שברא בעולמו הוא לכבודו

 "תורה] "א[, שה� קיימי� לעול� ועד ]אמנ� נכו� כל אלו[ )להוותינח כ(ושמא תאמר  .לכבודו
ומיו� שנבראו עד , "העמיד� לעד לעול�" )ו, פ תהלי� קמח"ע( "שמי� ואר�] "ב[, עומדת לנצח

הכללי� , "ודור הול" ודור בא" )ד, קהלת א(פ שהפרטי� יאבדו "ואע .היו� לא בטל מה� דבר
י� והדומי� שהמיני� עומדי� מאד� עד בהמה עד רמש ועד עו� השמ, שמורי� לעד

כי המות פרוסה על , פ שנאס� אל עמיו"אע "אברה�] "ג[. לא יבטל שו� מי� בכללו, והצמחי�
 "אב המו� גוי�" )ה, בראשית יז(בודו לא בטל שנקרא כו .נשמתו צרורה בצרור החיי�, כל החיי�

] ה[ מה שאי� כ� .לא יסורו מהיות גוי עד עול� "ישראל] "ד[ .ויש לו ש� עול�, עד היו� הזה
וכל מחמדיו היו , בית קדשו ותפארתו היה שרפת אש )י, פ ישעיה סד"מליצה ע(הנה , בית המקדש

שקול כשמי�  "קני� אחד"וא� הוא  ".על הר ציו� ששמ� שועלי� הלכו בו" )יח, איכה ה( .לחרבה
ולא יהא  ?בחרי א� את קנינו החביב בעיניו' שגדע ה )ג, פ איכה ב"מליצה ע(אי" אפשר , ואר�

להכי  ?כ עומד לעד"קנינו החביב כאחד ממיני צאצאי האר� שאינו נקרא קני� מיוחד ואעפ
כוננו  אדנימקדש "ופסוק זה נכתב בתורה אחר  ".ימלו" לעול� ועד' ה" )יח,שמות טו(קאמר 

אלא  ?ומה עני� זה לזה .דילפינ� מיניה לעיל ששקול בית המקדש כמעשה שמי� ואר�, "ידי"
 ,א� אפשר שיבטל: "אל תתמה ותאמר, פ שכשיחטאו ישראל יחרב המקדש"אע, הכי קאמר

ועתיד הוא , שאינו בטל לעול� ,אי� הדבר כ� ".?ה"איה חביבות המקדש שנקרא קנינו של הקב
ונתתי את מקדשי . "כו, לז(כמפורש בנבואת יחזקאל  "לעול� ועד"ואז יעמוד , להבנות פע� אחרת

ועתיד , "ימלו" לעול� ועד' ה"כי . ובשאר כתבי קדש )ז, וכ� פרק מג, ח"וש� בפסוק כ". בתוכ� לעול�
וכ� פירש . לקב� נפוצות עמו ולחדש עולמו ולהחיות מתיה� ולבנות הר קדשו ובית תפארתו

, ימלו" לעול� ועד 'בזמ� שה ?יבנה המקדש בשתי ידי�יאימתי ", י בחומש אה" קרא"רש
פ "ולכ� ג� עתה אע .והיינו כדברי הברייתא. ה פירשויפ ל"כע "לעתיד לבוא שכל המלוכה שלו

על סמ" . לה כחימג(וכדאמרינ�  .הר הבית בקדושתו הוא עומד וכדפירשתי לעיל, שהמקדש חרב
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בית ' הל, �"ולשו� הרמב". קדושת� א� כשה� שוממי�[, 'מותי את מקדשיכ�יוהש'" )לא, ויקרא כו
וקדושה ראשונה קדשה " ".ה� עומדי� פ שה� שוממי� בקדושת�"אע:] "טז"ו ה"פ, הבחירה

לפי שהוא קני� חביב , )טו"ו סו� ה"פ, בית הבחירה' הל, �"רמב(" לשעתה וקדשה לעתיד לבוא
, ויבנה בית קדשנו ותפארתנו, מר לקב� נפוצותינואוי, ה יאמר די לצרותינו"ב 'ה. ה"להקב

  .אמ�. יראו עינינו וישמח לבנו
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  הספרהספר  סיוםסיום

אתה ידעת : כי עוד תאיר נרי להחל ולכלות ספרי� רבי�. לא יכלו' ורחמי" ה, כלו דברי הספר
למעלות רוחי ולמחשבותי שמתי : מני לא דרשתימבנפלאות , בגדולות לא הלכתי, את לבבי

: כי יראתי מפני האש החש" הענ� והערפל, לא עליתי ההרה: ואמר עד פה תבאו, בריח ודלתי�
ויגברו ויפוצו חוצה , ממימיו שאבתי מעט: על הנחל היורד ממנו, ר התיצבתיבתחתית הה

 �מ: ויהיו מעי� גני� וילכו בי� שתילי הגפ�, וישקו את גני ויצמיחו פרי מגדיו: ויהיו פלגי מי�
גאו : ויהי ליי� לבנו�, ויבשילו אשכלותיו ענבי�, בנחלת אבותי נטעתיו ,רקוהגפ� לקחתי ש

במה : ממקדשי" יצאו, ואדע כי מקור� ברו", בועט לקחתי ויפרו� לרמ, המי� ולא ידעתי
: לתת מי� קדושי� בכלי חרש, הגדלת חסד" עמדיכי  ?מה יוס� עבד" לדבר ?'" היאקד� פנ

לכ� חכמי� : פווהלא נחלי� ישט ,ואנכי איש נקלה לרגלי נכבדי ע�, וא� לרגלי נזלו צנורי"
והיו , מלאו כליכ� ג� את�, מלאכתי מ� הנחל את כדי: שמעו לי ונבוני� האזינו אמרתי

תופשי ' הבו לה: ומלאה האר� דעה כמי� לי� מכסי� :נהרי� יאורי� והשקו את פני האדמה
 ?מי שת בטוחות חכמה: אזמרה לאלהי ישראל, אשירה' ג� אנכי לה: כבוד ועז' הבו לה, תורה

  : שה כלוע' הלא ה ?מד לאד� דעתיומי ל ?מי נת� לאנוש בינה

ולשוני לדבר  :הבי" ח� תשועת חכמהולירות בלב א, למד ידי למשו" בשבט סופר]ת[אלהי ' ה
בלעדי" , כי זולת" אי� מושיע: תעבור בעמק הבכא מעי� תשיתהו, תזל כטל אמרותיה ,צחות

: מיד" נתתי ל" כי ממ" הכל, וצדק בקהל רב בשרתי, וא� כתבתי דברי חפ�: ?מי ירי� את ידו
  : ותורת" שמש צדקה ,כי עמ" מקור חיי�

אשר צרה ויגו� : ני היושב בשפלוכמ, פל עניי"ולהגיה א, ונגה לאור סביב ,תופע אור לישרי�
כי אחזת : ולא פניתי ער� למפעלותי, ג� לילות פקדת עלי: ולא מאנו ידי לעשות, מצאתי

, חיעל כ� אספרה שמ" לא :ל כל המלאכהכות ,נתת ליע� כח .בימיני ואאזור חיל לחבר זאת
ברנה  ,אשר זרעת� בדמעה :מו עד עת הקצירוד, אשריכ� זורעי צדקות: בתו" קהל אהלל"

נו בגאו� ואלה יר, ואלה חלבמו סגרו עינימו ,א� אלה מצאו הו�: ומאה שערי� תמצאו, תקצרו
אל , אל תעצבו: הנכ� כעבדי� ואי� קונה ,'ואת� משרתי ה: ואלה שרי� נכבדי אר� ,שכל�

טוב מעט , כי טוב דבש חכמה מתענוגות בני אד�: לבוז היינו, נחנו מה, תאמרו חסרנו כל
   .ה� כירק דשא יבולו� ?כי מה אחרית אלה: מכל שלל גאי�' ביראת ה

, יו� בכס� לא יקנו שדות: 'ליו� אשר יעשה ה, ותקותכ� לא תכרת, ושרש חכמתכ� לא ייבש
שוא ומדוחי� לא : להוקח גדוובזרוע לא ת, שר לא ינחיל כבודוע .עי�יומת� לא ירבה ר

וגאות סכלי� , אז תקפ� עולתה פיה: ושקר ודבר כזב לא יכסו נגה צדקה. יאפילו מישרי�
שר למשפט וענוה וע', והיתה לכ� יראי ה: וידעת� למי עבדת�, אז תתהללו ישרי לב: תסתתר

' וה, עי�יהקדושי� לר, יראה לחיי� וצדקה לשלו�, סד לתפארתחכמה לכבוד וח, להולגד
 :לאור עול�

  :גם אלה דברי המחבר
וידעתי  .ויהי עמלי רב מאד, ואני הגהתי הספר, ואני כתבתי, אני עמלתי וחקרתי

אלא שכמעט הוא דבר , וטהרתיו משגיאות הדפוס כפי כחי, כי באמונה הגהתיו

ומתחלה שכחתי לחפש אחרי הטעיות  .ורלו טהונמנע שיצא ספר מבית הדפוס כ

לכן אין בידי לעשות לוח  .ועתה לא אוכל עשוהו כי כבד עלי הדבר, הנשארים

כי בטוח אני שלא , וכל מעיין יצרף וילבן ספרו מהם !חנוני אתם ריעי, הטעיות

  .ימצאו בו מאותן הטעיות המקלקלות את הענין
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  תוספת דברים

        """"לבנוןלבנוןלבנוןלבנון    ייןייןייןיין""""חידושי תורה של המגיה לספר חידושי תורה של המגיה לספר חידושי תורה של המגיה לספר חידושי תורה של המגיה לספר 
אמנ� ". מסכת כלה רבתי"הוא ברייתא לקוחה מ� פרק שמיני של " פרקי אבות"פרק ששי של 

וכ� . )הסטנדרטי, דפוס וילנא' במהד(אותה הפסקא בעני� רבי יוסי ב� קיסמא איננה מופיע ש� 
בהשמטת חלק , ח דברי� שהתורה נקנית בה� מופיעה ש� בשינויי� גדולי�"הפסקא בעני� מ

ראוי הדבר , עקב מלאכת הקודש שאנו עסוקי� בה. ובהוספת דברי� נוספי�, מהדברי�
 .לפרס� כא� אות� השינויי� וביאור לחלק מהתוספות

לומד על מנת ] ג[אוהב את הבריות ] ב[באימה ] א[? מה לא נמנו בנוסח של מסכת כלה רבתי
" בטהרה"אי� , הוג� במסכת כל, וג� בנוסח הברייתא באבות. [לומד על מנת לעשות] ד[ללמד 

היא כ�  ")מדרש דוד"בספרו (� "נכדו של הרמב, דוד' אמנ� בגירסת ר. כמו שנרש� בסידורי�
 ].מנויה

] ב[ )כלומר זהו מושג אחר של דר" אר�, "במיעוט דר" אר�"כ נמנה "ואח(בדר" אר� ] א[? מה ניתוס� ש�
 . ולא רוד� אחר הכבוד] ד[בחכמה ] ג[בקימה 

 ".  בישיבה: "כתוב במסכת כלה" ביישוב"� במקו: ויש שינוי אחד

�כמו ששנינו למעלה " )560ד� (" מחזור ויטרי"מבאר " דר" אר�"על המושג . ונבאר מה שניתוס
ל "י מהר"והנהגה זו למע� קני� התורה מוזכרת ע. ל"עכ" יפה תלמוד תורה ע� דר" אר� )'פרק ב(

ל דר" אר� היינו מלאכה "ר: "ל"וז" אי� תורה א� אי� דר" אר�" )'סו� פרק ג, קנג' עמ, "דר" חיי�("
ה� משא ומת� וכל סדר , וכל דבר שהוא צור" העול�. שהאד� עושה כדי שימצא פרנסתו

כזה " דר" אר�"ב, כלומר. ל"עכ" 'דר" אר�'הכל בכלל , הנהגת העול� שיש לאד� לנהוג בעול�
ענינו דברי� , "" אר�במיעוט דר"כ "ומה שכתוב אח. נצטוינו כי הוא מבוא להבנת התורה

 .שבי� איש לאשתו

יוחנ� אמר ' ר: "וזהו הנאמר במדרש. ענינו לקו� מבעוד לילה כדי לעסוק בתורה, בקימה] ב[
קומי רוני 'וכתיב  )א"משלי ל(' ותק� בעוד לילה? 'מה טע�, אי� גרנה של תורה אלא בלילה

נפש "ראוב� מרגליות בספרו ' גאו� רוה. ")שחורות כעורב"פסקא ', ר ה"מדרש שהש(" )איכה ב(' בלילה
הוא עני�  .)עירובי� סה(" לא איברי סיהרא אלא לגירסא"ל "מבאר מה שאמרו חז )רלח' סי(" חיה

עירובי� (" דיממא נינהו] וענה[, מחדד� שמעת""זירא ' כי לעומתו אמרו לר, לימוד לש� בקיאות

והגית בו "ומה שאמר ש� ריש לקיש (. ור�בג] בקיאות[לאסו� הרבה , "גרנה"ולכ� אמרו כא� . )א"סה ע

בא תור של הלימוד של שינו� וחזרה לש� , כלומר רק אחרי יו� של העיו�. הוא עני� העיו� וההגיו�" יומ� ולילה

 .)כמבואר בדבריו ש�(זכרו� ובקיאות 

ובכל זאת יש ". [הלומד מכל אד�? איזהו חכ�: "'ענינו כמו שאמרו באבות ד, בחכמה] ג[
כי , "באימה"י "ושמא היה כתוב כא� בכת. בור כי אי� כא� אלא שיבוש בהעתקהמקו� לס

 ].'דומה במקצת לאות י' וכ� כ', דומה לאות א' בכתב עתיק אות ח

ואי אפשר לומר ? "בורח מ� הכבוד"ע כי הרי כבר הקדי� "וזה צ, ולא רוד� אחר הכבוד] ד[
ל כי זה במעשה וזה "ונ! טי�ח פר"כי הרי צריכי� אנו למ, שהוא פירושו של הראשו�

כמו מעשה , הוא כאשר אחרי� רוצי� לכבד אותו והוא משתמט" בורח מ� הכבוד. "במחשבה
" רוד�"וכא� . אבל הוסי� כי ייזהר כי ג� בלבו לא יהיה בו רצו� וחשק לכבוד. שאול שנחבא

 ".חביב לה"י לשו� "וכפירוש רש )א"פסחי� פז ע(" כא� ברדופה"הוא מלשו� 

שימוש "כי הרי כבר הקדי� בברייתא זו , אי� זאת בית מושב החכמי�, "ישיבה"� הביטוי ובעני
אלא הוא לשבת ולא ? "ישיבה"ומה הוסי� כא� ב" דיבוק חברי� ופלפול התלמידי�, חכמי�

 )א"כא ע(על סמ" מגילה  )ק יג"ס(י עמדי� בפירושו לאבות "וכ� כתב הגר. לעמוד בעת הלימוד
ואי בעית אימא אחר . איירי" קשות"וב, א קוד� שמת רב� גמליאל הזק�אי בעית אימ: "ל"וז
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" ל אי� שואלי� מעומד"וכדקיי. לפי שבישיבה מתיישב הדעת. ג שירד חולי לעול�"שמת ר
 .ה"ל ב"והרי כא� פניני� יקרי� מחז. ל"עכ

  


