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ה�נ�פ�שות ל�ר�פ�א  ב�ת�שוב�ה,  ל�דופ�ק�י  ע�ר�ים  ש�  פות�ח� 
פ�יל ול�ה�ש� ל�ה�כ�נ�יע�  ב�ד�ר�ך�,  ח�ט�א�ים  ו�יור�ה   מ�מ�שוב�ה, 
 ב�ר�ך�, ל�שוב ל�ה׳ א)ל'ה�ינו, ה�סול�ח� ל�ע%ונ�ינו, ה�חות�ר
 ח%ת�יר�ה ת�ח�ת כ�ס�א כ�בודו, ל�ק�ב�ל ת�שוב�ת ע�ם מ�ר�ע�יתו

ו�צא'ן י�דו:

 רבינו יונה גירונדי מספרד היה אחד גדולי הראשונים וספרו
 שערי תשובה נמצא בהמוני בתי קדושי ישראל אך לצערינו
 בהרבה מקרים רק משום שמו החדש הנעלה שערי תשובה,
 ונמצא בספריה בלי לעיין בו איש כי נראה לרבים שלשונו
 הקשה רק חוזר על עצמו בלי להגיד חדשים אלא חוזר רק
 על הענינים הראשונים והוא שטוב לחזור בתשובה. אבל לא
 יעלה על דעת כן אצל גדולי הראשונים, שהנה כל מלה שלו
 שקולה היא כמו זעפרן ואף שאני קטן בהשגה לשים שם בין
 הגדולים הלכתי בשבילי רבינו יונה אחר מחשבתו וסברתו
 לברר דברו ומושגים שמביא בפשטות וה׳ יתן להצליח ידי כי
עטרה ולהחזיר  ולהאדירה  תורה  להגדיל  אלא  כוונתי   אין 
 ליושנה ולהאיר לדברי הראשונים ויהי רצון שלא יבא טעות
 או שגיע בידי. ובחיבורי זה אני ממשיך לא ראוי בחלק שהיה
 לעדה שלי בספר זה כי חלק ממנו יצא פעם ראשונה בפראג
תשובה שערי  לימוד של  על  הזהיר  הרא״ש  שרבינו   וידוע 
 בספרו אורחות חיים ״שיקרא אגרת התשובה שחיבר רבינו
 יונה ז״ל בשבוע שיחול ראש השנה להיות בתוכה״ וידוע גם
 על חלק שיש בנכסי הרא״ש ולמימוש אזהרתו לתוספות יום
אזהרתו תירגם  שגם  מפראג  מהר״ל  של  רוחני  יורש   טוב 
 ללשון טייטש ״אין איטליכר זאל זעהן צו לערנין אין די וואך
 דז ראש השנה דארינן גיפאלט איין ספר דז דא היישט אגרת
 התשובה דז האט גימאכט איין גרושר חסיד אונ׳ תלמיד חכם
 דער הוט גיהיישן רבינו יונה ז״ל״. ובזה הספר אף אני הקטן
כי תמיד בפועלי הגדולים האלה  רק כשומע בקול   הצעיר 
תורה ובכותלי  היגעתי  נאמנה  בדרך  ובזה  הלכתי   בדרכם 



ישבתי וזה המעט שאספתי:

 והיות שחטא הוא כמו מחלה ותורה היא תבלין נגדה ובאים
 אל הרפואה דרך התשובה קראתי לפירוש שלי ביקור חולים
חרדי חולים  בבית  שהיתי  חידושי  כתיבת   ועוד שבתחלת 
י והוא נכתב בבתי חולים. ובהיות עלי נ�  ביקור חולים עם ב�
 אחר כך יסורים רבים נעלם ממני פירוש הזה מספר פעמים
 ותמיד בהשגחה בסוף הגיע אלי איזה העתק וכך בסוף אוכל
לידי רבקה שעמדה  גם אני מודה לאשתי  לדפוס.   להביאו 
 בתקופה ההיא וגם יש חלקה בתורתי שהנחני לקיים והגית

בו יומם ולילה:

נאם הצעיר יצחק סייפערט
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י�ת�ב�ר�ך� ע�ם ם  ה�יט�יב ה�ש� ר  �א%ש ה�טובות  מ�ן   [א׳] 
ל�ע%לות מ�תוך� פ�ח�ת כ�י ה�כ�ין ל�ה�ם ה�ד�ר�ך�   ב�רואיו 
ם מ�נ�י ע�יה�ם ל�ח�שוך� נ�פ�ש� יה�ם ו�ל�נוס מ�פ�ח פ�ש�  מ�ע%ש�

יב מ�ע%ל�יה�ם אפו: ח�ת ול�ה�ש� ש�

 ולפני שנתבאר על גדולת מעלת התשובה יש לדעת שרבינו
 יונה דייק וכתב שהיא ״מן הטובות״ ולא גדולה שבטובות או
 החשובה שבטובות אם כן למה הקדים בטובה הזאת ופתח
 בה כל ספרו, והייתי אומר שיכתוב ספרו לא על התשובה
 אלא בענין אחר הגדול יותר, כי אף שכל דבר צריך בירור לא
לא ענין  איזה  שמבררים  אבל  מכולם  והגדול  החשוב   רק 
 נכתב עליו בשורה ראשונה שהוא סתמי אלא מדובר בו על
 צד מעלותיו וחישובותו שכן יש לו, אבל אין זה מה שהיה
 ניתן לדייק כוונת רבינו אלא הוא בא לומר שזוהי הבטחה
שלא כח  לאדם  המצב  ובכל  נותן תמיד  הוא  ברוך   שהוא 
 יתיאש ועל כן אין יאוש כי הדרך היא כבר מוכנה שאף שזה
בענין היא  גדולה  והבטחה  מעלה  הטובות  מן  אחת   רק 
 התשובה שבלעדיה היו רבים נופלים בתחלת הדרך ולמעשה
 טובה הזאת היא תוספת על תשובה עצמה כי הייתי אומר
כאן בא  ולא  להשיגה.  יכול  כל אחד  לא   יש תשובה אבל 
״ובפח מעשים״  ״פחת  שהוא  ספרו  הפותח  לאדם   להגיד 

חז״ל רשע שכן אמרו  היינו  בפני1פשע״  רשע  ״אל תהיא    
ילך שתמיד  הפשע  על  כשכתב  רבינו  כוונת  אלא   עצמך״. 
השי״ת מאת  שהיא  בו  שיש  הטובה  נקודה  אחרי   האדם 
 וממנה יכול להפוך כל העולם שלו ועולם כולו לטובה, רק

  שאפילו יעקב2שהאדם מפחד שמא גרם החטא כמו שאמרו
 אבינו פחד שמא גרם החטא ושבימי עזרא באמת גרם החטא
להם כדרך שנעשה  נס  להם  ליעשות  ראוים  ישראל   שהיו 

אבות ב׳, י״ח1
ברכות ד.2
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 בימי יהושע בן נון אלא שגרם החטא ולא נעשה. ומשום כך
 היה לרבינו לזכור את פשע שלא יתייאש אף אחד, וענין הוא
לו הקב״ה נגד הטובה שמודד  מודד אדם מעשיו   שכאשר 
יכול להגיע בכל טוב, רואה את  היינו אפשריות לאן הוא 
 עצמו מרוחק מאד בתוך תחבולות העולם היינו שהוא נברא
 מאדמה גשמית ומצד זה יש בו חסרון כמו שאמר מהר״ל
 בגור אריה שכאשר צוה ה׳ לארץ להוציא עצים צוה שיהיה
 טעם עציו ופריו שוה והאדמה לא עשתה כן, כי עשתה הבדל
 בין עץ ולפרי, כי היא עצמה כמו פרי של שמים שכל הברכות
 והכוחות היא מקבלת מן העליונים דוגמת הפרי והעץ, על כן
 דאגה לעשות עץ שעושה פרי אבל כבר לא עץ פרי שיהיה
 טעם פריו ועציו שוה שחשבה שעץ יעשה את זה לבד, אמנם
 היא קיבלה כח לעשות זאת ולא עשתה כן בטעותה ובזה
 קרה שפרי עץ עצמו נתגשם יותר ממה שהיתה כוונת הבורא
 וזה בגלל חלק הכח הבריאה הנצרך שאדמה עיכבה אצלה
 ביחד עם השפעה הרוחנית שלו וממילא באכילתו יש עכשיו
גס יותר  הוא  החומר שהשפיע האדמה  כי  חומריות   יותר 
 ממה שהיה ראוי. והאדם הראשון וחוה שחטאו עשו אותו

״ותרא האשה כי טוב3טעות וחילקו בין העץ לפרי שנאמר   
להשכיל העץ  ונחמד  לעינים  הוא  תאוה  וכי  למאכל   העץ 
 ותקח מפריו ותאכל ותתן גם לאישה עמה ויאכל״ שבתאוה
 לקחו הפרי ולא מן העץ והיא התאוה על החסרון ההוא שיש
 בפרי מצד הגשמיות יתירה שלו [בכל זאת פרי הוא מאכל
מן עפר  נברא  האדם  היות  היה  לזה  וסיבה  רוחני],   הכי 
 האדמה היינו משורש של אותו החילוק, מאדמה עצמה. ועל

ולא4כן נאמר יעשה טוב  צדיק בארץ אשר  אין  ״כי אדם    
 יחטא״ ומשום כך שכבר היות שהאדם הוא גשמי תמיד הוא
 יכול לראות את עצמו מרוחק מכל טוב ויתייאש ויפול חס
ע ש� פ� או  א  ט� ח� וחומר שרואה ש�  ושלום מחמת היאוש. קל 
 וכדומה כי אפילו החטא הכי קטן נראה ענק נגד כל הטוב
 שמדד לו ה׳ והוא כמו תהום בינו ובין השי״ת שלא יעברנו

בראשית ג׳, ו׳3
קהלת ז׳, כ׳4
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 לעולם ואף שה׳ הקדים לעולם מדת הרחמים מפני מדת הדין
 היינו שלא ימות בחטאו כמו למשל שלא בירך בכוונה או
 שלא דקדק באותיות קריאת שמע, ולא ימות מיד גם בחטא
 גדול, אבל מי אמר שיקום האדם מהחטאים האלה ויראה
 טוב ואולי יחיה מאז רק במדרגה שפילה ללא תקוה. ואינו כן
 כי ה׳ יתברך שמו הכין הדרך לעלות. ולא רק לעלות אלא גם
ואף שיעלה ימות  להיות שלא  יכול  כי היה   ״להשיב אפו״ 
 מאותה מדרגה השפילה אך תמיד יהיה העבירה בצדו ותמיד
 יהיו נפרעין ממנו עליה אין סוף כי החטא הקטן הוא כאין
 סוף נגד גדולת הטובה מאת ה׳ ואיך יפרע אדם על זה אם

  ״ויראני את יהושע5החטא תמיד עומד על ידו  כמו שנאמר
ימינו על  עמד  והשטן  יהוה  לפני מלאך  הגדול עמד   הכהן 
 לשטנו״ ומתרגמינן ״וחטאה קאם על ימיניה״ שעומד עליו
ולא שחטא כחוט השערה  דקדק איתו  ודאי  והנה   החטא, 
 ממש. ואז נגד תוקף הדין אף שבא קימעה קימעה, לפרוע
כנגד יוכל לעמוד שאפילו שפורעים קצת קצת   ממנו, איך 
 אותו הפגם שנעשה תמידי, תמיד נמצא בדאגה ובצער, וקא
״פחת מעשיהם״ ולשון  כן:  רבינו שאינו  לן מדברי   משמע 
 שנקט רבינו שמעתי שהוא גם כן לשון פח רק שזה הוא מן
לעלות, מלה  רבינו  לו  סמך  כן  ועל  בתוכו  שנופלים   בור 
 וכוונה שכל החוטא נופל מהמציאות ונלכד, היינו שמחסר
 מדבר הקיים כי לכד את עצמו בחיים והוא נעשה רק כמו
חז״ל אמרו  זה  ועל  מהקיום  עצמו  את  ומבטל   6דמיון 

  אלו רשעים שבחייהן קרויין7״והמתים אינם יודעים מאומה״
 מתים שנאמר ״על פי שנים עדים או על פי שלשה עדים

חי הוא אלא המת מעיקרא״, היינו שבטל את8יומת המת״   
 עצמו מהמציות [מהקיום] על ידי החטאים. וגם לשון פחת
 נופל על לשון פחות ללמד שהם במעשיהם מפחיתים את

עצמם ומבטלים את עצמם מהמציאות:

זכריה ג׳, א׳5
ברכות יח.:6
קהלת ט׳7
דברים י״ז8
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 ו�ל�מ�ד�ם ו�ה�ז�ה�יר�ם ל�שוב א�ל�יו כ�י י�ח�ט�או לו ל�רוב
נ�א)מ�ר �רו, כ�י הוא י�ד�ע י�צ�ר�ם, ש ״טוב־9טובו ו�י�ש�  

ר י�הו�'ה ע�ל־כ�ן יור�ה ח�ט�א�ים ב�ד�ר�ך�״, ו�י�ש�

 ועוד זה שהכין דרך יכול להיות שגם זה לא יספיק בעונותינו
 הרבים מפני שאדם כשיפול לא יהיה לו כח לילך בה וגם לא
לעולם הבא יהיה תועלת  עליה  ידע  ואף שלא  עליה.   ידע 
 שבסוף יראה שהיתה לו תקוה בעולם הזה, וזה בעצמו ישלם
לו מקצת טובה וגם בעולם הזה ישפיע   לו הרבה שמחה, 
 ועזרה רוחנית נסתרת. אבל הקדוש ברוך הוא אינו מניח כן
 אלא מלמד את הדרך לבני אדם הן על ידי דברי תורה הן על
 ידי השגחה פרטית הן בקריאתו לנשמה [שגם במקרה שהוא
 לא יודע הנשמה יודעת ומשפעת לו מזה], שמיד כאן בעולם
כל הטוב לקבל  יכול  הוא  ויקבל מדרגתו שבה  ישוב   הזה 
להמשיך ויכול  יתייאש  ולא  לו,  מודד  שמו  יתברך   שהוא 
 ולעלות ויודע לעשות כן. וגם מזהיר לשוב שלא יגע באדם
רגע שנמצא במדרגה שפלה פוגעת באדם כל  כי  רע   שום 
 ומחלישה אותו ומדביקה בו החיצונים ובזה יורד יותר ויותר
 למטה והוא ברוך הוא מזהירנו לשוב אליו ולא להתרשל פן
 אפילו לרגע יגע בנו הרע וגם נותן לנו כח לעשות זה ולשוב

אליו: 

 ומה שכתב רבינו ״לשוב אליו כי חטא לו לרוב טובו ויושרו״
 לא ברור לי האם ״ברוב טובו וישרו״ היינו שנותן לאדם כח
 ואזהרה ומלמדו לשוב ולעלות או שכוונה בזאת שחטאו נגד
 ״טובו וישרו״ שאין להם חקר והחטא הקטן הוא כמו תהום
 אין סוף המפריד ומסך מאתו יתברך. ואף שחטא נגד טובה
 כל כך גדולה וכפר בכל הטובות האלה וכפר ביושרו יתברך
 שנותן לנו הכל, בראנו ומחיינו ומשפיע עלינו כל טוב וגם

תהלים כ״ה, ח׳9
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לנו או שבעולם הזה אם כל הטובות שהכין  לנו את   יתן 
 יתוקן או בעולם הבא, והקב״ה בכל זאת שהחוטא כופר נגד

כל העיקרים האלו נותן דרך וכח ומעלהו בחזרה:

  ״יצר לב האדם רע10וזה שהוא ״יודע יצרם״ הוא כמו שנאמר
 מנעריו״ והיצר פועל נגדו ואדם צריך להתגבר עליו כגבור
מספיקה לא  אבל  זאת  אמתלא  לארץ.  ולהפילו   במלחמה 
 להצדיק את האדם לחטוא כי אין גודל יצרו כל כך שיהיה
 שוה פורתא [משהו] לגודל הטוב שמכין לו ה׳, ולא בגודל של
וגם הקטן  החטא  אחרי  שנשאר  הגדול  התהום   הרושם 
 חולשת האדם נגד היצר הרע לא מצדיקה אותו לעשות רע
 בעיני ה׳ כי הוא ברוך הוא לא מניח ליצר הרע לנסות וליסר
 11לאדם יותר מכמה שהוא יכול לשאת, וזה מה שאמרו חז״ל

 שכשישחוט הקב״ה את יצר הרע יראו אותו הרשעים כחוט
 השערה כי לא נתן לו לדכא אותם הרבה אבל צדיקים יראהו
 כהר גבוה כי הם נשאו את כובד המלחמה הגדולה. ומזכיר
 פה רבינו שה׳ מקבל את האמתלא בזה כי מי יודע טוב את
 האמת ממנו, על כל פרט של כל מחשבת האדם יש לו ידיעה
 אין סוף ואין חקר ואין שכחה לפניו וכל זה אפילו לדבר קטן,
ם אותה ללבו וה׳ יתברך  למחשבת הרגע שהאדם עצמו לא ש�
 ביודע על האדם משתתף בצרותיו ובטובו שיודע שיש יצר

הרע ומוחל אף שמהדין אין למחול על זה:

 ורבינו הביא פסוק מתהלים המוכיח איך ה׳ הכין לנו דרך
בדרך״ חטאים  יורה  ״שנאמר…  אליו  ולשוב  בה   לעלות 
 שאפילו בחטא גדול לא יעזבנו אלא יורה לנו דרך ויצילנו
 וינקה אותנו מן החטא וכל זה כי ״טוב וישר ה׳״. ובשביל
 ״טובו וישרו״ יעשה זאת. ולפי מה שאמרתי למעלה [בפירוש
 שני בכוונת רבינו מזה ״טוב וישר״] אפשר גם לומר ״שעל כן״
 יורה הדרך שהרי טוב וחטא זה ניגודים גמורים וטוב צריך

בראשית ח׳, כ״א10
סוכה נב.11
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שנאמר הרע  מן  האנשים12להיבדל  אהלי  מעל  נא  ״סורו    

בכל תספו  פן  להם  בכל אשר  תגעו  ואל  האלה   הרשעים 
ילמדו ואיפה  מפגש  האלה  לניגודים  אין  כן  על   חטאתם״ 
 הרשעים דרך טובה? היות שחטא פוגע בטוב כמו שפירשתי
 ולפי זה היה לו לומר ״ובכל זאת״ שפגעו בטובו וישרו יורה
 דרך לחטאים, אבל דוד המלך כתב ״על כן״ לומר שבשביל זה
ה׳ גודל הטובו של  כי  יורה להם דרך,   שפגעו בטובו הוא 

כן13שנאמר על  מעשיו״  כל  על  ורחמיו  לכל  יהוה  ״טוב   14 

 ״ברצות יהוה דרכי איש גם אויביו ישלם אתו״ היות שהוא
זה לו רע הוא ממהר בגלל  כך טוב שבשביל שעושים   כל 
 לעשות להם טוב כי יש לו רחמים עליהם כי על ידי הרע
ולכשרים לטובים  וחומר  וקל  בעצמם,  פוגעים  הם   הזאת 

שאוהבם ומיטיב להם ויורם הדרך:

 ו�א�ם ה�ר�בו ל�פ�שוע� ו�ל�מ�רוד וב�ג�ד בוג�ד�ים ב�ג�דו ל'א
נ�א)מ�ר �ר15ס�ג�ר ב�ע%ד�ם ד�ל�ת�י ת�שוב�ה, ש �  ״שובו ל�א%ש

ו�נ�א)מ�ר ס�ר�ה״,  שוב�ב�ים16ה�ע�מ�יקו  ב�נ�ים  ״שובו    
א�ר�פ�ה מ�שוב'ת�יכ�ם״,

 17ואמת שיש בבני אדם חיסרון מצד הגשמיות שלהם ועל כן

 ״אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא״ ויש לו ירידות
 בצדקתו ובא עכשיו רבינו ואמר ״ואם הרבו לפשוע״ כי זה
 לא רק מצד חיסרון שיש בגשמיות או מחמת מלחמה ביצר
 הרע שנופל קצת לפעמים כי כאן הירבה לפשוע אלא זה בא
 מקלקול בנשמה והיא מעצמה מחפשת בזה את היצר הרע
 ונפש של האדם ההוא רואים על דמותה את הקלקול כמין

במדבר ט״ז, כ״ו12
תהלים קמ״ה, ט׳13
משלי ט״ז, ז׳14
ישעיה ל״א, ו׳15
ירמיה ג׳, כ״ב16
קהלת ז׳, כ׳17
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 גועל וגם קלקול דמותה ממש מדמות המתוקן ולא זו בלבד
סופו לעבירה  הרע  יצר  ומחפש  לפשוע  שמרבה  מי   אלא 
 למרוד. ופשע זה עבירה במזיד כידוע והחטא נעשה בשוגג,
 נמצא פשע שהוא ברצונו מחפש את יצר הרע ושנה וחזר
 בעבירה בכוונה ונעשתה בעיניו כהתר [ומשום כך כתב רבינו
 באות כ״ה שפשע הוא יותר מן החטא]. ורבינו יונה שבתחלה
דרך ״יורה  מתהלים  שהביא  כמו  שחטא  אדם  על   דיבר 
 לחטאים״ וחטא היינו בשוגג עכשיו הוא בא לדבר על מי
ובוגד והשוה אותו עם מורד  ועשאה  וחזר   שעובר עבירה 

  לענין18והוא לשיטתו כמו שמובא בטור יורה דעה סימן ש״מ 
מרוטנבורק נשמה שמהר״ם  יציאת  על מת בשעת   קריעה 
 כתב שעל הכל חייבין לקרוע חוץ מעל מומר ועובד אליל או
 עובר על כל אחת מכל המצות שבתורה להכעיס שאותו אדם
 נחשב כמומר אבל אם אדם עושה לפעמים עבירה לתיאבון
חייבים זה  כגון   או שמניח מלעשות המצוה בשביל טורח 
 לקרוע עליו כיון שאינו כופר בתורה ואינו עושה להכעיס.
 אבל רבינו יונה סובר שכזה בן האדם הוא רשע וחשוד ואינו
 קורעין עליו. ובכל זאת מי שהרבה לפשוע עושה כן בצינעא
 ועל כן קראו רבינו חשוד, אבל מורד עושה כך שחוזר על
 איזו שהיא עבירה ועושה כן בתכלית לא רק מצד תאותו
תמיד מתכנן  אלא  בו  חוטא  שהוא  הזה  בדבר  הרע   ליצר 
 לעשות כן כשיזדמן לו ואם לא יתבייש ויפחד מפני הבריות
מחלל כמו  עול מצות  הוא שפרק  ובוגד  בפרהסיא.   יעשה 
על קריעה  שלעינן  ואף  דבר.  לכל  עכו״ם  כמו  והוא   שבת 
 הפושע הלכה כמהר״ם מרוטנבורק ולא כרבינו יונה זה לענין

המחבר לשון  בסתימת  בקריעה  בענין19הלכה  כאן  אבל    
 הנהגת האדם על אחת כמה וכמה יחמיר האדם כרבינו יונה
 ויתחסד עם בוראו ועם הבריות שאף שלמדנו שהקדוש ברוך

  ״ביום עשות יהוה20הוא הקדים לעולם מדת הרחמים שנאמר
וברא״ש פרק אלו מגלחין אות נ״ט18
 והש״ך מביא דברי רבינו יונה להלכה ולית הלכתא כוותיה דנהגינן לא19

 מטעמיה ועיין בב"ח ואותו ר"י שמביאו רמ"א הוא על פי מרדכי בהלכות
אבלות ואינו רבינו יונה

בראשית ב׳, ד׳20
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יהוה מורה על מדת הרחמים ושמים {ששם   אלהים ארץ 
 ושם אלהים מורה על מדת הדין וכתיב יהוה אלהים, רחמים
 ורק אחרי כן דין} כתיב נמי שבתחילה היה ברצונו לברוא

״בראשית ברא אלהים״ וזה בא21עולם במדת הדין שנאמר   
 22להודיע לנו רצון של הבורא שהאדם יעמוד גם במדת הדין.

 ועוד שבזה שקוראים לפושע רשע מהר״ם מרוטנבורק ודאי
יודה בזה ואוי לו למי שפשעה מפני יום הדין:

עבירה על  וחזר  שפשע  במי  יונה  רבינו  שהפליג   ואחרי 
 שנקרא רשע וחשוד בא להגיד שיש לו בכל זאת תקוה ולא

״שובו23רק לו אלא גם למורד ואפילו לבוגד גמור שנאמר   
 לאשר העמיקו סרה״, היינו שחטא מביא סרה והם העמיקו
 בה ולא כתוב ״לאשר העמיקו פשע״ כי במלת סרה יש חידוש
 נוסף כי סרה מורה על חרון אף ומכה שלמרות שגרמו לזה
לעולם הן מצד מעשיהם הן מצד כמו  שהרבה צרות באו 
 עונש על מעשיהם וגרמו בזה לעצמם ולאחרים רעות רבות
 יש להם מקום לשוב ויש עוד תקוה ולא נדחו לעולם מפני
להם תמיד  לשבים  דרך  אלא  שהביאו,  אף  וחרון   הצער 
 פתוחה, על כן קורא הפסוק שיותר טוב מזה לחזור בתשובה
 במקום דבר לא יועיל: ורבינו יונה מביא עוד פסוק שלא רק
 שיש להם זכות לשוב ולבוא לנחלת ה׳ לפני הבורא אלא הוא
 גם ירפא אותם שיהיו כמו שהיו בקדמותם בתכליתו הטובה
רק גמור.  לטוב  הבריאה  כל  ברא  שמו  יתברך   שהוא 
 שהפושעים הפסידו שכר והתקדמות על אותו הזמן שהלכו
 בשרירות לבם אך גם בזה יש להם תקוה בקבלת תשובתם,

״וזכר בוראיך בימי בחורתיך עד אשר לא יבאו24ולזה נאמר   
 ימי הרעה והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ״ שבזה

גם כן ירבה שכר התשובה במאד מאד:

בראשית א׳, א׳21
רש״י בראשית א׳, א׳ וגור אריה שם22
ישעיה ל״א, ו׳23
קהלת י״ב, א׳24
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ב�תור�ה, מ�קומות  ב�כ�מ�ה  ה�ת�שוב�ה  ע�ל   ו�הוז�ה�ר�נו 
י�שוב כ�י  ג�ם  מ�קוב�ל�ת  ה�ת�שוב�ה  כ�י   ו�ה�ת�ב�א�ר, 
כ�ן א�ם י�שוב מ�י�ר�את � ה�חוט�א מ�רוב צ�רות�יו, כ�ל ש

נ�א)מ�ר �ם ו�אה%ב�תו, ש ״ב�צ�ר ל�ך� ומ�צ�אוך� כ'ל25ה�ש�   
ב�ת� ע�ד־י�הו�'ה  ה�ד�ב�ר�ים ה�א�ל�ה ב�אח%ר�ית ה�י�מ�ים ו�ש�

מ�ע�ת� ב�קולו״. א)ל'ה�יך� ו�ש�

  ״וראה שלא כמדת הקב״ה מדת בשר ודם מדת26אמרו חז״ל
 בשר ודם אדם מוכר חפץ לחבירו מוכר עצב ולוקח שמח
 27אבל הקב״ה אינו כן נתן להם תורה לישראל ושמח שנאמר

 ״כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו״״. היינו שכשמוכר
 אדם לחבירו חפץ ורואה שהוא מצטער שהיה צריך למוכרו
 קל וחומר כשרואה אותו שהוא לא משתמש בו כראוי אלא
בא שאפילו  או  בזויה  בצורה  או  אותו  שהורסת   בצורה 
 לזורקו רוצה המוכר לזכות בו בחזרה לא כן הקדוש ברוך
 הוא שלא מכר אלא נתן לנו כלי חמדה הכי יקר לפניו את
 תורתו הקדושה ואמר ״תורתי אל תעזובו״ ואף שעזבוה וביזו
לחזור זאת  בכל  לנו  אמר  אלא  בחזרה  לקחה  לא   אותה 
 ולהחזיק בה ומזה להשפיע כל הטובות המוכנות לעולם. וכן
 כמו בתורה הקב״ה תמיד מחכה לאדם שיחזור אליו מתוך

  ״אלכה ואשובה אל אישי הראשון כי טוב לי28עזיבתו שנאמר
שיבין האדם עד  לא שרק מחכה  יתברך  והוא   אז מעתה״ 
 שמאבד את כל הטובות משום כמה הבלים שלא נהנו לו
 מאומה אלא שהוא מזהיר אותו תמיד לחזור למוטב שיוכל
 לקבל טוב. ולשון אזהרה שכתב רבינו תרתי משמע שכמו

דברים ד׳, ל׳25
במסכת ברכות ה.26
משלי ד׳27
הושע ב׳, ט׳28
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״אמר הקדוש ברוך הוא אם חוזר בו אני29שאמרו במנחות   

 קושר לו [כתר]״ ומצד השני כך מי שלא חוזר מענישים אותו
 על מה שלא חזר בתשובה בנוסף עונש על חטאיו שחטא:
לקבל שכר על התשובה שהקב״ה מזהיר  באזהרה   וחידוש 
 והחידוש הוא כל כך גדול שבלעדיו הייתי חושב שמזהיר כן
 שיבינו טובתו ומי שיזכה ויבין מזה עומק טובו ויחזור אליו
מחמת מפחד  כבר  שחוזר  מי  אבל  אותו  מקבלין   יתברך 
 המכות שספג בדרך הרעה ולא נכנס בו עוד את האור שיהיה
 רצונו ללכת בדרך טובה ורק מפחד מהדרך הרעה ללכת בה
 ואז הייתי אומר שהיות ולא נכנס בו האור, וגם לא יועיל לו
 את התשובה כזאת וממילא מפסיד את כל הטובה שאותה
לשוב התזכורת  באה  והנה  ישרה;  דרך  בלכת   משיגים 
 בתשובה ואומרת שגם אז היות וקיבלה, תועיל לו התשובה.
 והסיבה היא שאף שחוזר רק מתוך פחד בתוך תוכו הוא יודע
 שדרך רעה היא ולא נכונה, היינו שעוד לא קיבל את הרע

מתוך לבו ומבין שהוא רע ונבדל ממנו:

רבינו שהאזהרה על התשובה באה בכמה כך מביא   ואחר 
 מקומות בתורה והוא לדברי חיזוק להודיענו שחזרה תורה
 כמה פעמים לחזק אותנו בתשובה שיהיה לנו ברור כבעיא
 בכותחא [כמו שיש ביצה בכותח] שהיא אחד מעיקרי התורה,
 כי לפני ששב חלש דעתיה ולא יתפוס גדולת התשובה שהיא
 מעיקרי התורה אם לא שיחזור על זה כמה פעמים לחיזוק
 הענין, ועל כן התורה חזרה על זה בכמה מקומות לשרש בלב
ים מונ� ש� הספרים  בכל  שכן  והיות  התשובה.  את  אחד   כל 
 מספר של תרי״ג מצוות לא מצאנו מצות עשה דאורייתא
 לחזור בתשובה יותר מפעם אחת כמו שכתב גם הרמב״ם,
 ומזה הוכחה שלא באה תורה בריבוי אזהרות על התשובה
 לרבות מצות עשה לשוב אליו יתברך אלא באה לחזק את
 הדבר. ואף שלא קרא את התורה יהיה לו מריבוי האזכרות
 תועלת כי בתורה נברא העולם ובזה נשרש עיקר התשובה

דף כט:29



21
בנשמה ובלב של כל הבריאה:

 וכתב רבינו בפירוש שתשובה מועילה גם לזה ששב מרוב
 צרותיו ואפילו לא כתב בזה ומשלא לשמה שיבא לשמה כמו

  על למוד תורה, כי למוד תורה30שאמרו חז״ל במסכת ברכות
 כזה שנעשה שלא לשמה לא מועיל לו, אבל הכא תשובה
לו כמו שכתב  שלו היא תשובה מעלייתא שוודאי שעולה 
 רבינו ומכל מקום לא דומה תשובה של שב מאהבה להשי״ת
 לשב מפחד מעונש ומרוב צרות הבאות עליו. ולענין תשובה
 מהפחד הביא לזה רבינו פסוק מספר דברים שכתב שב בצר
 לך ומצאוך כל הדברים האלה היינו הקללות הנאמרות שם
 ובכל זאת תועיל לו התשובה ולא זו בלבד אלא שישוב עד ה׳
 היינו תשובה שלימה, אך כמו שכבר כתבתי לא דומה שב
 מאהבה לשב מפני הצרות, ובעיקר הפסוק מדבר על צרות
 הגלות שנאמר ומצאוך באחרית הימים, היינו שלא נחשוב
 שרק שב משום צרות פרטיות שהביא על עצמו מחטאיו כמו
 חולי, או נפגע בפרנסה, צער גידול ילדים או מגרש אשתו
 ועוד הרבה כאלה מקרים מדכאים את האדם והיינו חושבים
 שצרותיו כפרו עליו, אלא אפילו את צרות של כל העם כמו
 שהיה בימי גלות חרב והרג שבע ורעב וגלות שכינה או כמו
 שרואים היום שהשלטון הכופרני מחטיא את העם מאת ה׳
 והורס תורת ישראל וארץ ישראל ורודף לומדי התורה ובאו
 על זה מלחמות ופיגועים ונתקשה הפרנסה ואין מנוס ומי
 יודע איפה יאכל חרב למחר ח"ו וה' ירחם עלינו, ואף שעוד
 לא פגע בו וחזר מתוך הפחד מכל מקום תשובתו תשובה.
כל היום  שיש  כמו  הציבור  שבצרות  חושבים  היינו   ועוד 
איך לראות  הוא  והיינו חושבים שנס מפורש  יבין   הרואה 
 מתקיימים דברי ה׳, ואיך נותנים לאויבינו נשק להרוג בנו
 וכל המאורעות שנעשו עד שהיינו אומרים שמי שמשום כן
 ומשום הפחד מפיגועים חוזר בתשובה לא מעלי ליה כי לא
 רק שלא היתה לו ברירה מרוב צרות האלה אלא הוא רואה

דף יז.30



22
 ברור את העונש ואת השכר, בלא השגחה פרטית של צרותיו
איך בהן  להבחין  ושצריך  במקצת  עליו  שמכפרות   אשיות 
 ולמה הן באות, אבל פה רואה הכל ברור ומבין כל המעיין
 שאין צרות כמו לעם ישראל ובכל זאת עם ישראל הוא עם
 היחיד מעמי הקדם והוא ותורתו קיימים לנצח, ואיפה מואב

עמלק שכן  ואיפה  עמון  עם  הגוים״?31ואדום,  ״ראשית    
 והרואה כל זה רוצה לחיות ולבקש על חייו אך ורק מתוך
 הפחד, כי מי שלמשל הפסיד ממון מה שהפסיד הפסיד, ויש
אבל הזמן,  באותו  רק  בתשובה  זה  בגלל  לחזור  סיבה   לו 
 הפיגוע היה אתמול אבל הוא מפחד גם מה יהיה מחר? ובכל
ישוב עד ה׳ אף ששב רק מתוך  זאת אומר הפסוק שהוא 
 הצרות הבאות עלינו ח״ו בעונותינו הרבים וה׳ הוא אחרי כן

יוסיף לב טוב כמו שהבטיחו הנביאים:

 וסיום הפסוק הוא ״ושמעת בקולו״, והבטחה גדולה היא כי
 מי ששב עד ה׳ ודאי שחייב לשמוע בקול ה׳ אלא כוונה שגם
ויתברר לו דרכו המיוחדת לו מה׳ בדרך השגחה  יזכה לזה 
 פרטית וילך בה ולא ירדוף הגיון לב ואשליות ששבע בהם כי
 מי ששב עד ה׳, ה׳ מתגלה אליו ובהדבקותו אליו מעלה אותו
 יותר ויותר עד לדרגה שהיו בה הנביאים למי שזוכה לזה.
 ואין אדם שמתפלל לה׳ ותפילותיו באות בשוא למקום אחר
 כי ה׳ שומע תפלת כל ישראל ודרך ישרה ופשוטה אליו, אך

גם בזה יש דרגות כידוע:

ר א�ין �ב�ים כ�א%ש  ו�ה�ת�ב�א�ר ב�תור�ה, כ�י י�ע%זור ה׳ ל�ש�
ט�הור�ה רוח�  ב�ק�ר�ב�ם  ו�יח�ד�ש  ג�ת  �מ�ש ט�ב�ע�ם   י�ד 

יג מ�ע%ל�ת אה%ב�תו, ל�ה�ש�

 וכתב רבינו ״כי יעזור ה׳ לשבים״, ואין כאן כוונתו בזה למה

במדבר כ״ד, כ׳31
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  ״בא לטהר מסייעין אותו״ שהם כוונו32שאמרו חז״ל במנחות

 לשני דברים א׳ שכל מי ששב בתשובה לא ימצא מכשול
 ממעשיו הרעים שלא יוכל לעברו ושלא יכתפוהו החיצונים
נסים לו  שיעשה  תשובה  כח  שיקבל  ב׳  עוד.  תקום   בל 
 ויתעלה ויתגבר על הכל וישוב לכל הטובה ויעשה כלי לקבל
גבוהות שהם דרגות מאד  יכול להשיג  ובכח הזה   כל טוב 
 בדרך כלל סתומים ובזה יצליח מאד ושני הדברים מקבל כל
 בעל תשובה אבל רבינו פה נקט ריבותא שיש עוד עזרה אחת
 מיותרת בשביל נחשלים ממה שכתב ״יעזור ה׳ לשבים כאשר
 אין יד טבעם משגת״ ומשמע שאם ידם משגת לא יעזור אבל
ולא לו היינו לכל אחד ואחד   מה שאמרו חז״ל שמסייעין 
 שאם יכול לחזור לבד במאמץ וצער גדול יתנו לו להגיע לבד
 אלא לעולם מסייעין לכל אחד ותשובה היא מהפכת טבעים
 היינו שכמה דברים בלתי טבעים נעשים טבעים אבל אצל
 נחשלים וקטני אמונה קשה להם להשתמש עם הטבע החדש
 שחשובה לתשובתו ואז אם צריך גם אז עוזר לו ה׳ לשרש
 טבע חדש ומנכה אותו שלא יפול מן הדרך הטובה אבל ודאי
 יותר טוב אם לא יצטרך לזה ואז לא יצטרך אותה עזרה וכל
 זה חוץ מאותה עזרה שמקבל כל אחד שחוזר בתשובה, וזהו
דבר שמקבל כל אחד.  ״שחידש בקרבם רוח טהורה״ שזה 
״רוח״ כי נשמה לעולם לא נפגמת ונפש צריך  ונקט דוקא 
מהבהמיות בהתרחקות  תשובתו  ידי  על  לבד  הוא   לתקן 
ורוח ולמצוותיו,  לתורתו  לה׳  ובקרבה   ומאכלות האסורים 
 לפעמים עם רבה עליה נפש בהמית מתקלקלת צורתה שאף
אדם בן  אותו  לראות  שראוי  כמו  נראת  תמיד   שהיא 
שלה אחד  חלק  אבריו  ובכל  ובזיוו,  ביופיו   בשלימותו 
 מתקלקל ומראה את הרוח של אותו אדם גם בצורת פנים
מסך גם  והוא  לתקן  קשה  זה  וקלקול  מקולקלים   ואבריו 
 שמחשיך את האור לאדם שלא מבין גודל טובו של העולם
 כמו כלפי מעלה כך גם פה במטה שאף שיודע בידיעה שכלית
 שיש טובה גדולה שיכול לזכות בה לא משתדל להשיגה וזה
ופגימה ברגש שבסוף לא משיג ברגש גדולת יאוש   מחמת 

מנחות כט:32
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 הטובה שהכין לו ה׳ אף שיודע עליה וקרוב לכפור בה חס
וה׳ אלהים.  צלם  איבוד  נקרא  הוא  הזה  וקלקול   ושלום, 
 מטהר את הפגם ופתאום מביא אור המאיר לו אורות של
 עולם הבא וזה ממלא אותו שמחה פנימית המתגברת תמיד
 ומביא לידו הצלחה ויכול לעלות יותר ויותר. וכל זה בשביל
 ״להשיג מעלת אהבתו״ כי ממנו יתברך נובע כל אהבה וטובה
 וטהרה ורק על ידי השגת אהבת ה׳ אפשר להשיגם ובלי זה
 ישאר עולם חשך כי בזה יש הסתרה גדולה, שאהבה שלו
יותר תקפה  אלינו היא אפילו בכל אחד מפרטיה הקטנים 
 מכל העולם כולו ועל כן יכול גם לשנות הכל וגם שלא בדרך
 הטבע כי בזה שאוהב אותו יתברך משיג ומשפיע גם חלק
העולם. את  המוביל  כח  וזה  אותנו  אוהב  שהוא   מאהבה 
 והגדולה הזאת היא כל האור שבא לכל העולמות ובלעדיו
 אין שום טובה ואין קיום ולא כלום כי בו יתברך הכל מתחיל
 והכל מסתיים על כן בזה שאוהבים אותו יכולים להשיג כל

אהבה כי לאהוב אותו זה מפתח לכל האהבה:

נ�א)מ�ר �מ�ע�ת�33ש ו�ש� א)ל'ה�יך�  י�הו�'ה  ע�ד־  ב�ת�  ״ו�ש�   
ר־אנ'כ�י מ�צ�ו�ך� ה�יום את�ה וב�נ�יך� � ב�ק'לו כ�כ'ל א%ש

ה�ע�נ�י�ן ב�גוף  ו�אומ�ר  ך�״,  �וב�כ�ל־נ�פ�ש  34ב�כ�ל־ל�ב�ב�ך� 

 ״ומ�ל י�הו�'ה א)ל'ה�יך� א�ת־ ל�ב�ב�ך� ו�א�ת־ל�ב�ב ז�ר�ע�ך�״
– ל�ה�ש�יג אה%ב�תו.

 ומביא רבינו ראייה מהפסוק ששם נאמר למי ששב שסוף
 סוף יהיה תשובתו ״בכל לבבך ובכל נפשך״ ואפילו זה ששב
 מרוב צרותיו בסוף תשובה שלו יהיה לו אהבת השם יתברך
 כי בלא זה איננו תשובה אלא רק מתחזה. ודברי הפסוק הם

דברים ל׳, ב׳33
דברים ל׳, ו׳34
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 פלא גדול שאיך שהאדם גשמי מלא כל ביטולים והפרעות
 של העולם יעשה דבר מה בכל הלב ובכל הנפש שכל כוונת
 האדם מתבטלת ברוב מעשיו כאילו איננה, כמו אהבת בנו,
 ומכל טרדות משתכח מלבו, למשל כשהולך להביא לו פרנסה
 או לתקן לו איזה דבר  או לבשל לו אוכל וכו׳ והילד יושב
 לבד ולב האב גם כן אף שעושה כל זה אך ורק לבנו מתמלא
 מחשבות אחרות תלויות במעשיו ואין דעתו צלולה להרגיש
 תמיד שלבנו עושה זאת, ומשכחת מלבו מחשבת בנו בגלל
ופה שלו.  למטרה  אמצעי  רק  שהוא  למעשה   מחשבות 
 הבטיחה לנו תורה שיש אפשרות אפילו בעולם הזה לעשות
מאד גדולה  אלקים  מתנת  וזה  הנפש  ובכל  לב  בכל   דבר 
 מאהבתו אותנו. ופסוק עוד מחדש ואומר ״אתה ובניך״ היינו
 כשאתה תמלא את לבך באהבת השם תוכל למלאות לבך
 בעוד אהבה אמיתית ולא חלקית ולאהוב גם את בנך מכל
 הלב כראוי ואז בודאי בנך באהבתך יעמוד על ידך לעבודת
 השם ובזה תזכהו לרכוש כל המדות טובות ושמחת בלבך
 לפני בוראך. וכן לכל דבר שאף שלכאורה היה נראה הפוך
 שאם ימלא כל הלב במשהו לא ישאר כבר יותר מקום לשום
זה בהבלי עולם אבל אהבת אלקים שהיא וכך   דבר אחר, 
לבו יכול  כך  בלבו  אותה  שמרבה  כל  האהבה  לכל   מקור 
 לאהוב יותר את כל אחד. ואין אהבה אמיתית בלא אהבה
 לבורא עולם בהתחלה כי ממנו כל האהבה נובעת ונשפעת
 ורק בכח מיוחד גם אפשר לשרש ולכוין את האהבה בכל
 הלב ובכל הנפש וכח זה אפשר להשפיע רק ממקור אהבת
 הבורא ורק מי שאוהבו מכל לב ומכל הנפש יזכה לזה. וזה

  ״כל שרוח הבריות נוחה הימנו35כוונת חז״ל שאמרו באבות
 רוח המקום נוחה הימנו וכל שאין רוח הבריות נוחה הימנו
נשפעת המקום  מלפני  כי  הימנו״  נוחה  המקום  רוח   אין 
 האהבה הזאת משורש אהבתו יתברך. ובזה הוא משיג אהבה

שם שאמרו  כמו  בדבר  תלויה  שהיא36שאינה  אהבה  ״כל    
ושאינה תלויה בדבר דבר בטלה אהבה   תלויה בדבר בטל 

אבות ג׳, י״ג35
אבות ה׳, י״ט36
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אינה בורא  באהבת  שתלויה  ואהבה  לעולם״  בטלה   אינה 
 תלויה בדבר אלא הפוך היא תלויה במעין שממנו כל האהבה

כן ועל  לכבות את האהבה37נובעת  יוכלו  לא  רבים  ״מים    
ונהרות לא ישטפוה״:

שמבטיח פסוק  והביא  הענין  לגוף  יונה  רבינו  עוד   וחזר 
 למלאות את הלב שלא יהיה לו גם מאחרי התשובה לב ערל,
 וצורך גדול הוא, כי מתוך העוצם החידוש למלאות באהבה
אבל ״כן״,  אומר  הייתי  הנפש  וכל  הלב  כל  פוסקת   בלתי 
 יתמלא באהבה אותו לב פגום ולא תהיה על ידי זה האהבה
כן מביא רבינו הפסוק שאינו כן ושבלב מהול  שלימה על 
 המתוקן והנקי תכנס האהבה ומה יש דבר יותר גדול מזה

מצרכי העולם כי דבר זה גם משנה טבעים:

ד�ב�ר ע�ל  ת�מ�יד  ד�ב�רו  ו�ה�כ�תוב�ים   ו�ה�נ�ב�יא�ים 
כLל�ם ה�ת�שוב�ה  ע�ק�ר�י  ב�או  כ�י  ע�ד   ה�ת�שוב�ה, 

ר י�ת�ב�א�ר: �ים ב�ד�ב�ר�יה�ם, כ�א%ש מ�פור�ש�

 ומה שכתב רבינו שתשובה מפורשת בנביאים ובכתובים הוא
על התשובה בכמה ״והוזהרנו   מסובב למה שכתב במעלה 
כי  מקומות בתורה״ והוא דברי חיזוק מורה על החשיבות 
 תשובה ודאי צריכה חיזוק כי היא ודאי מביאה לידי תפלה
ואמרו טובים  ומעשים  ארץ  דרך  לידי  וגם  תורה   ולידי 

תורה38בברכות הן  ואלו  חזוק  צריכין  ארבעה  רבנן  ״תנו    
 ומעשים טובים תפלה ודרך ארץ״ ואם כן קל וחומר תשובה
 צריכה חיזוק הכוללת את ארבעתם, ודלא מנו אותה חכמים
לחזור יצטרך  ולא  בהם  קלקל  שלא  צדיק  באדם  יכול   כי 

באלה בתשובה:

שיר השירים ה׳, ז׳37
ברכות לב:38
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ר י�ת�אח�ר ל�שוב מ�ח�ט�אתו � [ב׳] ו�ד�ע כ�י ה�חוט�א כ�א%ש
י�כ�ב�ד ע�ל�יו מ�א'ד ע�נ�שו ב�כ�ל יום,

 מה זה שאמר רבינו ״כאשר החוטא יתאחר לשוב״ שיכתוב
זה אומר שבחסדי השם בן  ״כאשר החוטא לא שב מיד״! 
 אדם לא נענש אם לא חזר מיד ממש אלא השם שולח לכל
 אחד הזדמנות בזמנים מיוחדים. ואם בזמן הזה שיעבור עליו
 הזמן שהשפיע עליו הזדמנות לחזור לא שב נענש אומנם יש
 לציין שההזדמנות הזאת באה לידו תמיד עוד באותו היום
גם לשוב״  יתאחר  ״לא  רבינו  ודברי  החטא.  מאחרי   קצת 
 מרמזים לזה שאם אדם שהה הרבה זמן נענש כי היה לו עת
 להרגיש בתוך סרחונו השפעת הרעה ולהתרחק ממנו מרצון

  ״וידעו כי עירמם39לטוב כמו שמצאנו באדם הראשון שנאמר
 הם״ וכתב רש״י ״אף הסומא יודע כשהוא ערום אלא מהו
ונתערטלו בידם  היתה  עירומים הם מצוה אחת  כי   וידעו 
באומרו ירמוז  ״עוד  חיים  אורח  זה  על  וכתב   הימנה״ 

אין אדם עובר40ותפקחנה עיני שניהם על דרך אומרם ז״ל   
 עבירה אלא אם כן נסתמו עיני שכלו, והוא שמיחס הכתוב

כאומרו עינים לרשעים  לראות״,41הסמוי  ״והעורים הביטו    
 והוא שהודיע הכתוב כאן באומרו ותפקחנה פירוש שאחר
 שעברו העבירה ועבר המסית המכונה במדת חשך שמחשיך
 עיני האדם תיכף ומיד נפקחו עיניהם והרגישו כי ערומים הם
 פירוש שנפשטו מזיוה דקדושה. וכן יקרה לכל רשע שבגמר
עיני ויאורו  במעשיו  ויכלם  תיעב  כי  ירגיש  הרע   מעשה 
 שכלו״: והיצר הרע אחרי שמשיאו לעשות עבירה לא זו בלבד
 שיפתח שכלו שיראה במעשיו אלא יצר הרע בעצמו גם כן
 מראה לו שהוא ערום ומגונה ומשאיר אותו בהרגשה רעה

בראשית ג׳, ז׳39
זוהר ח״א קכ״א40
ישעיה מ״ב, י״ח41
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 ממעשיו כי הוא לא רוצה שאדם יהנה מעולם הזה תמורת
 הפסידו בעולם הבא, רוצה רק שיעשה עבירה, אבל בכל זאת
הרעה גודל  יראו  פן  בו  שבחרו  לאלו  קצת  מסך   הוא 
 והתרחקות מטובה רבה כי בראות אדם בטובות השם לא
וגנותו יצר הרע ערומתו  לו   יחטא לעולם. ואחרי שהראה 
שיחזור לו  ונח  ונכון  ראוי  זמן  הוא  ברוך  הקדוש   מביא 
 בתשובה [ואמנם היה עדיף אם היה חוזר מיד ממש] ולא
 יאחר להשאיר החוטא בתוך נפילתו הרבה זמן שלא יבלע
ל של אור המחשיך שיוצא במקום עון ויזיק לו כמו ב�  בתוכו ה�

להשיבו ״וישמעו את42שנאמר באדם הראשון שבא השם    
 קול ה׳ אלהים מתהלך בגן… ויקרא יהוה אלהים אל האדם
ויגיד חטאתי  ויאמר לו איכה״ שרצה שישוב אליו מחטאו 

ויתודה:

 ומה שכתב רבינו ״שנענש בכל יום״ והוא כמו לדוגמא מי
מצות כי  דמי,  היכי  תימא  וממילא  מילה,  מצות   שמבטל 
 אהבת השם כמו חמשה מצות שיש כלפי בורא כמו שהם
״וחיובן תמדיות  מצות  והן  החינוך  בספר  באגרת   מנויות 
 תמיד, לא יפסק מעל האדם אפילו רגע בכל ימיו״ ואם חוטא
 בהם כשלא שב בתשובה חוטא נגדם בכל רגע ורגע והיה
 ראוי לעונשו בכל רגע ורגע. ויש לתרץ כי באמת זה דומה
 למצות מילה כי אף שהיא מצוה חד פעמית כאשר עבר זמן
 שנתחייב בה [הוא בעצמו אם לא מלו אותו שהוא בכרת או
ורגע מבטל מצות רגע   אביו מיום התשיעי במלקות] בכל 
 עשה שלא מל כמו הכא. אם כן למה עובר רק בכל יום ולא
 בכל רגע ורגע? מפני שיהיה לו הזדמנות לעשות מה שמוטל
 עליו ושלא יענש רק משום הפזיזות שלו כי תוך כדי יום היה
 לו זמן לשקול ולהחליט ולא עשה בכל זאת כן ואז כאשר
 עברה כל רגע ורגע שהיה ראוי לעונש בה עד שנגמר היום,
 באותו סוף היום הוא נענש על כל רגע ורגע שעבר בה אבל
 אם שב אל השם מבטל כל אותם רגעים שעברו עליו בביטול

בראשית ג׳, ח׳־ ט׳ וי׳42
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 עשה ולא יענש עליהם על אותו יום כלל. ואל תקשה שמי

״ואהבת את43שלא שב בתשובה לא עובר ממש נגד מצות   
 יהוה אלהיך״, כי בחטאו שעשה ביטל רק חלק מסוים מאותה
 מצוה ואיך יקבל עונש על חצי שיעור? ושני תירוצים יש
 לדבר א׳ זהו בדין שמים שמענישים על הכל וגם על חצי
 שיעור ב׳ כאן אפילו לא צריכים לתירוץ הראשון כי ביטול
 הזה ממצוה ״ואהבת את ה׳״ לא דומה לחצי שיעור כי בזה
 שהיה מסוגל לחטוא ולא שב אליו יתברך פגע לגמרי באהבת
לאוכל דומה  והוא  מצות  הרבה  בידו  עוד  שיש  אף   השם 
 שיעור כזית של בשר חזיר ר״ל אף שיש עוד אוכל חזיר שלם
 שיש בו הרבה כזיתות וגם הוא בריה שלימה שלא בטילה
יותר גרוע מהראשון, מכל מקום ודאי הרבה   לעולם והוא 

הראשון חייב:

 כ�י הוא יוד�ע� כ�י י�צ�א ה�ק�צ�ף ע�ל�יו ו�י�ש לו מ�נוס ל�נוס
מ�ה, ו�ה�מ�נוס הוא ה�ת�שוב�ה, ו�הוא עומ�ד ב�מ�ר�דו  ש�
ו�ל'א ה�ה%פ�כ�ה,  מ�תוך�  ל�צ�את  וב�י�דו  ב�ר�ע�תו,   ו�ה�נו 

י�גור מ�פ�נ�י ה�אף ו�ה�ח�מ�ה, ע�ל כ�ן ר�ע�תו ר�ב�ה.

 וזה שהוא יודע שיבא קצף זה בודאי חטא גדול, כי אחרי
 שפגע בטובה מהשי״ת ובשפע הנשפע למטה לא די לו בזה
לו ולא מספיק  לעצמו  ולטומאה שהדביק  פגע,   מה שכבר 
 הרע שגרם ובא להוסיף עליהם. כי הנה הוא יודע שבזה שלא
 ישוב יביא לעולם תוקף הדין ויהפוך מדת הרחמים לדין כמו

  ״וינחם יהוה כי עשה את44שראינו בדור המבול שנאמר בהם
 האדם בארץ ויתעצב אל לבו: ויאמר יהוה אמחה את האדם
 אשר בראתי מעל פני האדמה מאדם עד בהמה עד רמש ועד
 עוף השמים כי נחמתי כי עשיתים״ ושם השם האמור כאן
 הוא מדת רחמים אלא שהפכו מדת הרחמים לדין. כך גם

דברים ו׳, ה׳43
בראשית ו׳, ו׳־ז׳44
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 הוא מוסיף בזה מעשה הרס וודאי מזיד הוא כי יודע שיש
ותוקף הדין יבא תוקף הדין.  ולא   מנוס כשיחזור בתשובה 
 הזה הוא באמת סגי כי זה רוגזו של מלך כי הוא בזה מזלזל
 במלך, שלא איכפת לו מה עשה כלפיו ולא איכפת לו מעונשו

שיגזור עליו:

הנה כי  הוא תשובה,  לכתוב שהמנוס  רבינו  נצטרך   ולמה 
 בספר הזה כל הענין שמדבר עליו הוא תשובה. אלא שמאחרי
 שהזכיר קצף היינו דין שלא יעלה על לב שמי שיחטא ולא
 יחזור אליו יתברך ורק יגיד לפני המלך חטאתי וטוב שעשיתי
 כן רק בבקשה לפניך אל תענישני על העבירות שאני עושה,
 שאף שלא יועיל לו שלא יענש על העבירה אבל הייתי חושב
 שכאשר ביקש לפני המלך מלכי המלכים הקב״ה שלא יהפוך
 רחמים לדין אז לפחות לא יענש על זה שלא שב בתשובה כי
 לא מזלזל בדין המלך אלא ודאי שגם זה חוצפה וזילזול גדול
 שלא יענה כן לפני בשר ודם קל וחומר מלפני השם יתברך
יום שלא שב כל  ויענש גם על   שהוא מלך מלכי המלכים 

בתשובה קמ״ל: 

 ומה שכתב רבינו שהוא עומד במרדו הכוונה בזה שאף שהוא
וזה מרדו,  ממשיך  הוא  במחשבה  במעשה,  המרד   הפסיק 
 דומה למי שמרד במלך ובאו בני בליעל להצטרף אתו לצבאו
 [החיצונים] והוא הלך לישון. האם משום שלא לחם באותה
 לילה נגד המלך לא היה נקרא מורד במלך? קל וחומר כאן
ופוגם רושם  שמשאיר  מעשה  עושה  באמת   שבמחשבה 
 בטובה הנשפע מלמעלה ומביא זעקה רבה ועצב על כן ״הנו
כמו בשעה שעשה החטא היינו ברעתו הראשונה   ברעתו״ 

ולא איכפת לו מהרעה שגרם ולא חש לתקנו רחמנא ליצלן:

 ״ורעתו״ היא רעה שעושה בעיקר לעצמו וכל שהוא במרדו
 נשאר הרע שגרם לעצמו ולא יכול לבטלו רק להפוך מרע פה
 לרע כאן היינו שבהשתדלותו שיסדר דבר פלוני ומשהו חדש
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 יפגע בו כל עוד שלא יתקן את הסיבה האמיתית למה הגיעה
 עליו רעה והסיבה היא החטא. והכל נהפך בידו ובאה רעה
 והוא נמצא באמת בעולם הפוך כי נפשו תועה בין החיצונים
 בין ארצות יבשות ומביטה לדרך לנוס משם לעולם הטוב וכל
מגיע כמעט  היא  כאשר  בדרך תמיד  להנצל  הולכת   שהיא 
 נהפך העולם לאחורה ותמיד נשארת שמה ואין מנוס ואין
 תקוה כי נקשרה שמה על ידי החטא באתרא דסטרא אחרא.
 והנה בידו לצאת מזה ולבטל את כל זה ואף שאמרו רבותינו

  ״אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים״ כי כאן איננו45ז״ל
 בבית האסורים ממש רק נהפך לו העולם ועכשיו זורח לו
 בחזרה כמו שהוא באמת ובזה באה לו הצלה מן הרעה ואף
 שיש דימוי לומר שזה כמו בית האסורים והשם קורא לצאת
 משם כי איננו לבד כי מסעיים לו בתשובה ומצילים אותו
 מלמעלה והם מתירים אותו משם ולא הוא בעצמו כלל. וכל
 זה משום דיש לחלק בין תוצאת החטא היינו העונש שהוא
 שאדם יושב בבית האסורים כמו מחלה שקבל משום מעשיו
שגנב כגון  בעצמו  החטא  היינו  הדבר  סיבת  ובין   הרעים 
וכן העונש.  למנוע מעצמו  ובזה  להחזיר  יוכל  גם   דעכשיו 
 באמת דימה את התשובה מדרש שהביאו רבינו כאן באות ב׳
בבית שהושם  למי  משל  הוא  ששם  בסמוך  הזה   בשער 
 האסורים ועליו לעשות מחתרת, אבל תשובתו נמצא בצדו
 מתוך עינינו כי שם מדובר שבית הסוהר היה בכוונה מוכן
 כדי לצאת ממנו ובשביל לפרוץ לא היה צריך לפרצו ממש כי
 הכל היה מוכן ולא היה בית הסוהר ממש אלא דמיון בית

הסוהר והכל מוכן כדי לצאת וכמו שמבואר בסמוך:

 ורעתו רבה בזה מאד אין סוף כי אם אף וחמה מאבד יותר
מטוב ואמת ומתרחק תמיד מהם ומרבה רעתו:

ברכות ה:45
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 46ו�אמ�רו ר�בות�ינו ז�כ�רונ�ם ל�ב�ר�כ�ה ע�ל ה�ע�נ�י�ן ה�ז�ה

ב�ב�ית ה�מ�ל�ך�  ם  ח%ב�ש� �ש ל�ס�ט�ים  ל  �ש ל�כ�ת  ל   מ�ש�
אר  ה�א%סור�ים, ו�ח�ת�רו מ�ח�ת�ר�ת, פ�ר�צו ו�י�ע%בורו ו�נ�ש�
מ�ח�ת�ר�ת ו�ר�אה  ה�סוה�ר  ב�ית  ר  ש� ב�א  מ�ה�ם,   א�ח�ד 
אותו ו�י�ך�  ע�צור  עוד�נו  ה�הוא  ו�ה�א�יש   ח%תור�ה 
ה יום ה%ל'א ה�מ�ח�ת�ר�ת ח%תור�ה  ב�מ�ט�הו, אמ�ר לו ק�ש�

ך�? �ל�פ�נ�יך� ו�א�יך� ל'א מ�ה�ר�ת� ה�מ�ל�ט ע�ל נ�פ�ש

 וסיפור זה צריך פירוש שלם כי היה צריך לקבל פרס שלא
קתני הכי  אלא  המלך.  עונש  מפני  עצמו  את  וכפה   ברח 
 ליסטים האלה היו ידידי המלך והוא הכין בשביל כל אחד
 מהם אוצרות כיד המלך וכל אחד מהם גנב מנה ולא ידעו
 שמה שגונבים מתוך האוצר הגדול מונח פה להם, ובמקום
 להתעשר עזבו כל האוצרות האלה הגדולים בשביל מנה אחד
 וברחו. בכל זאת כשתפשם המלך לא רצה להרגם אבל גם לא
 היה יכול לתת להם את האוצרות שהכין להם וחבשם לבית
 הסוהר וקודם שנסגרו הראה להם האוצרות ואמר שלך אוצר
כך ואחר  להם  ונתנם  לכולם  וכן  פלוני  אוצר  ושלך   פלוני 
בית של  בבור  לשבת  הגדול  העונש  תוקף  להם   השמיע 
היה אחד  שלכל  אף  ושם  הסוהר  לבית  והביאום   הסוהר. 
ולכלוך לחשך  נזרקו  מושב המלך  בית  בקרבת  גדול   אוצר 
 לאכול פת לחם יבש עם מים. אבל לא שמו אותם במבצר
 גדול שיגרום למקום הזה ששם היה להם לחכות עונש אולי
 עוד יותר גדול ראו שבקלות ניתן לצאת ושאין שם שומרים
 [כי לא מצינו שרדפו אותם וכו' כמו שיש כשבורחים מבית
 הסוהר אלא לא נודע שם הדבר עד שלא בא שר בית הסוהר
ודרך קלה  בעצמו היינו שכל משרתיו וחיליו לא היו שם] 

קהלת רבה ז׳, ט״ו46
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 לעשות מחתרת כי הכינו כל הכלים לפרוץ את הקיר בשביל
 להמלט משם וברחו כל אחד לאוצרו ואחר כך עמדו שנית
 מלפני המלך והוא סלח להם. אבל זה שלא ברח ביזה בלבו
ולעג בטובתו  וכפר  מעונשו  פחד  ולא  המלך   באוצרות 
 לגדולתו שעונש שלו לא תקיף עליו ולא מאמין בעונש על
 החטא היות שכל דין ראשון היה בחשאי ועכשיו ההוא שלא
התבייש לא  מלך  יענישנו  לא  שבסוף  בשביל שבטח   ברח 
 מאחרי שראה שבמקום טובה שילם למלך רעה הפוך הוסיף
 עוד רעה לרעתו כי כאשר יראנו בני אדם יאמרו זהו ידיד
בו, והוא מרד  לו כל האוצרות האלה   המלך שהמלך הכין 
 ובזה הוא עוד יותר מבזה המלך שכאילו מתגאה שמרד בו
 ומשום שלא מאמין שיקבל עונש לא טורח עצמו לברוח כדי
ולא נתן ויתחלל שם המלך ברבים.  יראו בני האדם   שלא 
בבית והיותו  כל המעשה  בגלל  ושהוא  טובת המלך   בלבו 
כל לו  שהכין  אוהבו  כי  ומתבייש  עליו  מצטער   הסוהר 
וגם כשראה איזה גנב של מנה אחד.   הטובות נעשה עליו 
 טובה הכין להם המלך ואיך גמל לו לא חש לבקש סליחה
 מהמלך ולא התבייש ועל כן היה ראוי להכותו ולא לשחררו

כמו שהוא חשב בהתחלה ונשאר שם לאסיר:

ב�ע�מ�י זול�ת�י  ה�ת�שוב�ה  א�יחור  י�מ�צ�א  ו�ל'א   [ג׳] 
יבו א�ל נ�ים שוכ�ב�ים ו�ל'א י�ש� ר ה�ם י�ש� � ה�אר�ץ, א%ש
 ל�ב�ב�ם, ו�ל'א ד�ע�ת ו�ל'א ת�בונ�ה ל�ה�ם ל�מ�ה�ר ל�ה�מ�ל�ט
ם ב�רוך� הוא ם. ו�י�ש מ�ה�ם נ�ד�ח�ים מ�ע�ל ה�ש�  ע�ל נ�פ�ש�

ו�ל'א י�א%מ�ינו ל�עונ�ש ה�ח�ט�א.

הארכת רק  אינו  בעמי הארץ  רק  הוא   ושאיחור התשובה 
 המצב אלא זה גם רעה נוספת כי עם הארץ אינו נמדד רק
 לפי אי ידיעותיו בתורה אלא גם בזה הדבר רואים מי הוא
ר התשובה נפלה 
אח 
 עם הארץ ומי הוא תלמיד חכם. ועל מ
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 מדריגה שפילה הזאת, היינו שרואים שבן אדם הזה הוא עם
מכל ועונש  בשכר  ומתן  במעשה  מבין  שהוא  שאף   הארץ 
 מקום נמצא אצלו בקלות איחור תשובה, ומשום זה רבינו
 לא נקט בור אלא רק עם הארץ כי בור לא מבין אפילו בזה
שאדם היא  בזאת  גדולה  רעה  רוחני.  וחשך  בשכלות   וחי 
 שנמצא אצלו איחור תשובה נקרא עם הארץ אף שלא היה
 נקרא כן קודם לכן, שמי שלא סר מעבירה שעשה ולא שב
 ממנה נקרא עם הארץ ורעה זו היא לא רק מן השם המגונה
 ״עם הארץ״ אלא יש בזה השפעת טמטום וסתימת סייעתא
 דשמיא בכלל ובלימוד תורה ועל כן יפול המאחר תשובה עוד
 יותר ויתקרב יותר לבהמיות ויתרחק מן השכל וזוהי קללה

גדולה מאד:

כיון לא  שוכבים  ישנים  רבינו שעמי הארצות   ומה שכתב 
 שהישנים בשכיבה נעשים עמי הארצות כי אורח ארעא בהכי
 אלא ישנים מבחינה רוחנית והוא נאמר לחיזוק הענין, ואמרו

״שינה אחד מששים למיתה״ ומצב שינה היינו שלא47חז״ל   
 יודע אדם מה קורה סביבו ולא רואה מאומה ועל כן אין לו
ולא מבחין בסכנת החטא  מה לשים ללבו כי הוא בשנתו 
 ורעת הרעה וגדולת הטוב, ובשינה לא יעשה שום דבר ולא
 יזיז אחד מאבריו לתקן זאת כמו אדם היושן. ושהם שוכבים
 הכוונה שהם ערים כמו אדם עצל שוכב תמיד במיטה ואף
 שהוא יודע שהוא למשל רעב לא יקום לאכול וגם מתאפק
 מללכת לבית הכסא שאפילו שיודע על החטא ומרגיש ברעתו

לא ממהר לעשות כלום עד שעת ההכרח:

 ״ושלא ישיבו אל לבבם״ זה דבר שלישי אצל עם הארץ וזה
את יודע  לא  ועונש  שכר  שיודע  שאף  התבוננות   חיסרון 
 עמקם ועוד שבקלות ישכחם שכמו שנכנסו הדברים אליו כך

יוצאים ממנו ומשום כך גם לא טורח להתבונן כל כך:

ברכות נז:47
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 ״ולא דעת ולא תבונה״, דעת הוא רוב ועומק הידע ובינה היא
 ידיעת דבר מתוך דבר, וזה מצבו בהיותו עם הארץ שהוא עני
 משניהם. ואם אין לו דעת איך יהיה לו בינה? אלא היינו
 שדעת הוא רוב הידיעה שעל ידעה ידיעה מרובה היה מנצל
 עצמו מן החטא ובינה שאפילו לו היה לא ידע רבה אלא מן
ועכשיו החסירה  הידיעה  לעצמו  בונה  היה  שבידו   הקצת 
 שאין לו שניהם רעתו מרובה. ועם כל זה הוא לא ממהר
 להמלט מן החטא אבל בתשובה הוא בכל זאת מהרהר וקרוב
 הוא לשוב רק שיעשה כן וישוב רק מאחרי פרק הזמן עד
 שהכרח הנוכחי ידחנו לעשות כן או סיבה אחרת כל שהיא
 הדוחה או המחזקת אותו לעשות התשובה. ובכל זאת ״יש
 מהם נדחים מעל ה׳ ברוך הוא״ וזה דבר קשה מאד שמתוך
חזקה, בלבם  עוד  טובה  הגחלת  שברובם  האלה   אנשים 
 נדחים על ידי דברים המגונים שהזכרנו שלא דבקו בלימוד
 תורה ובהתבוננות לב לפני ה׳ על כן הם תמיד קרובים לזה
 להיות נדחים מנחלת השם רחמנא ליצלן. וכל נשמה הנופלת
 כן, זה אבידה גדולה מאד וככה נאבדות הנשמות בתחבולות
בא מעצמו  פתאום  לא  אמנם  מכה.  רודפת  ומכה   העולם 
 שנדחקו ולא על כלום בחנם נפלו לתוך התהום כי קודם ״לא
 האמינו לעונש החטא״ ועשו לעצמם דרך רעה כהיתר שילכו
שהורסים הטובה  כל  להרוס  גמרו  לא  שעוד  אף   בה 
 במעשיהם כי כמו שאמרנו עם הארץ יודע שיש טוב ויש רע
שעשאו ועוד  הרע  מן  להתרחק  דרך  לעצמו  שאיבד   ובזה 

לעצמו כהיתר לא ידבק עוד בטוב אלא יחטא ויבא עונש:

ל�ב�ר�כ�ה ז�כ�רונ�ם  ר�בות�ינו  ר�א�ית�48ו�אמ�רו  א�ם    
ת�ה�ר�ה�ר אל  ב�ל�י�ל�ה  ע%ב�יר�ה  ע�ב�ר  �ש ח�כ�ם   ת�ל�מ�יד 

ה ת�שוב�ה: אח%ר�יו ב�יום, כ�י ב�א)מ�ת ע�ש�

 ושפיר אתי ראיה שמי שמתעכב בתשובה הוי עם הארץ כי

ברכות יט.48
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  ״תנא דבי רבי ישמעאל אם ראית תלמיד חכם49אמרו בגמרא

עשה שמא  ביום  אחריו  תהרהר  אל  בלילה  עבירה   שעבר 
 תשובה, שמא סלקא דעתך אלא ודאי עשה תשובה״: ומזה
 שחזרה בה גמרא ואמרה שלא להרהר בתלמיד חכם משום
חזר אם  ספק  יש  אם  משמע  מזה  בתשובה  חזר   שודאי 
 בתשובה הוי עם הארץ ולא בן אדם בינוני דהיינו אדם כשר
 אף שהוא לא גדול בתורה, כי גמרא גילתא שמותר להרהר
 אחריו ואסור רק אם ודאי חזר בתשובה וגם נאמר שחושד
 בכשרים לוקה על כן להרהר אחרי בן אדם כשר מי התיר
 להרהר כי ודאי שמי שמהרהר אם חזר בתשובה או אם לאו
לאדם מצינו אצל תלמיד חכם שראוי  כי  הוא  גדול   חשד 
 לחזור בתשובה מיד עד שהוי פשיטא שחזר ודאי באותו יום
 ועל כן אין להעמידו בחזקת מעשה החטא. ועל כן צריך לומר
 שבן אדם בינוני וכשר אף שהוא לא גדול בתורה אם חטא
ואיבד למדריגת עם הארץ  נפל  לאו  ואם   וחזר מיד מוטב 
שיחזור, אבל תלמיד חכם אף שחטא עד  לפחות   כשרותו 
ועוד הבטחה חוזר בתשובה שלימה.  ומיד   תורתו מצילתו 
 גדולה היא לתלמידי חכמים שמי שלומד תורה לא יתן השם
יחזור יחטא  אם  ואף  העולם  בתחבולות  שיפול   יתברך 
בתשובה. וכל זה לכל דבר חוץ ממון דהתם עד דמהדר למרי:

 [ד׳] ו�עוד ה�ת�בונ�ן ב�ר�ע�ת ה�מ�ת�אח�ר מ�ן ה�ת�שוב�ה כ�י
ר�ב�ה ה�יא,

 ואחרי שכתב רבינו שהמתאחר בתשובה מכביד עליו החטא
 ויורד יותר ויותר למטה ושנמצא במדרגה שפילה ונקרא עם
 הארץ שזה דברים ברורים בהתבוננות ראשונה אומר ״ועוד
 התבונן״ רצונו לומר שמה שאמר עד עכשיו זה לא כל הרעה
 שמביא לעצמו כי כאשר מתבוננים בזה מוציאים עוד רעה

ברכות יט.49
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נוספת ואם כל זה באמת רעה שלו ״רבה היא״: ואומר-

ב נ�א)נ�ח ב�מ�ר�ירות ל�ב  כ�י לול�א ה�ת�מ�ה�מ�ה� כ�י ע�ת�ה ש�
ב�ר�ג�ז�ה וב�ד�אג�ה, ו�ד�ל�פ�ה ע�ינו מ�תוג�ה,

ידי על   הכי קאמר שברור שהתשובה נעשית כמעט תמיד 
 דאגה וצער על החטא, וכמו שכתבתי בשם אור החיים יצר
בו רוצה שיפסיד  יהנה מהחטא רק  לא רוצה שאדם   הרע 
לו לפקוח ונותן  ובשפילות  כן עוזבו ערום   עולם הבא על 
 עינים שיהיה במרירות וצער [ולא כמו שטועים כמה אנשים
 וחושבים שתמורת עולם הבא נותן יצר הרע עולם הזה אלא
 רשעים אין להם הנאה אמיתית גם בעולם הזה שכן כוונת
ולהרגם גם בעולם הזה].  יצר הרע להפסידם הכל לבטלם 
לולא ״כי  רעתן  שרבה  קאמר  דהכי  רבינו  כאן  כיון   ולזה 
 התמהמה״ בתשובה שהיא בתחילתה נראת לאדם קשה ״כי
 אם עתה היה שב״ ממילא הוא עכשיו ״נאנח במרירות לב
הרע יצרו  עזבו  שכך  מתוגה״  עינו  ודלפה  ובדאגה,   ברגזה 
 ומעליג עליו, אז אם באותו זמן יחזור בתשובה לא יהיה לו
 צער וקושי אחר פעם הבא על ידי התשובה חוץ מן הצער
עליו המלעיג  הרע  יצר  לו  גרם  שכן  סובלו,   שממילא 
כן יצטער פעמים, על   שהכשילו. ואם לא שב עכשיו הוא 
בה שהיה  לאנחה  שב  היינו  נאנח״  שב  כשהוא   ״עתה 
 בהתחלה. פעם ראשונה על ידי יצר הרע ופעם שניה על ידי
 התשובה שצריך לתקן גם את הצער הראשון שהיה לו על ידי
 יצר הרע ועל כן צריך לתקן אותו ומשום זה הוא חוזר לאותו
 מעמד ומביט להרס ידיו וללעג וצער שהיה אחרי כן ואז יצר
מהחטא לו  היתה  שכביכול  הנאה  לו  להזכיר  רוצה   הרע 
 ולהפליא בעיניו קושי דרך התשובה כדי שלא יחזור בתשובה
 וזה מתבלבל ומתערב ביחד ומזה הוא מגיע לאותו מעמד
גדול כך   שהיה בו בשעת צערו רק צער השני הוא משום 
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בא מזה השני  וקושי  חוזר בתשובה:  כן  ואחרי   מהראשון 
שיראה הרע  יצרו  עזבו  חטא  אחרי  ראשונה  פעם   שכמו 
ויצטער, עכשיו חוזר ועומד עליו ותוקפו להשיאו  שפלותו 
החטא אחרי  היינו  הרעה,  מדרכו  יחזור  שלא  חוזק   בכל 
 שעזבו נפקחו עיניו ורואה אמת וקל לחזור בתשובה והוא
 פקח עיניו כדי שיצטער ולא יהנה אבל אם מאחר תשובתו
עיניו לסתום  שוב  היצר  חוזר  בתשובה  לשוב  בדרכו   אז 
 ועכשיו אחרי איחור תשובה צריך לחזור עם עינים סתומות
אותה יעשה  לא שב  ואם  נוסף:  קושי  עוד  הוא  זה   ודבר 
 עבירה עוד פעם וזה דבר גרוע אין סוף כמו שיתבאר לקמן:
יצטרך להצטער  הפוך אם חזר בתשובה מיד לא רק שלא 
 פעם שנית אלא תבא אליו שמחה חדשה מהמצוה שיגרור
 אליה והרוגז וצער הראשון יהיו לו לאזהרה בל תפול שוב.
בתשובה למי שאיחר  כמו  והצער  בו המרירות  ידבק   ולא 
 שהמאחר בתשובה נשאר במרירות החטא הרבה זמן ומזה
 הוא נתקף מהחיצונים עד שנחלש וניזק וגם אחרי התשובה
 הוא עוד הרבה זמן חלש ובזה גם לא מסוגל במלאו לקבל
 את השפע ומי ששב מיד גם השפע מיד חוזרת אליו: ושאר
 דברים אם התשובה על ידי צער או ללא צער עיין עוד באות

ט׳:

נ�ית ו�י�ז�ד�מ�ן ה�ח�ט�א ל�י�דו י�כ�בוש הו י�צ�רו ש�  כ�י י�פ�ג�ש�
ר ע�ב�ר ע�ל�יו כוס ה�מ�ר�ירות �ו�י�ז�כור א%ש י�צ�רו   א�ת 

נ�א)מ�ר �כ�מו ש עוד,  תותו  ל�ש� יוס�יף  ״ר�ג�זו50ו�ל'א    
ו�אל ת�ח)ט�או״

 ״כי״ שכתב כאן רבינו משמש כאן בלשון ״כאשר״, ומלת כי

תהלים ד׳, ה׳50
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רש״י גם  כתב  כך  אשר  בלשון  משתמש  והיינו51לפעמים    

 . ובא בזה להשמיענו53 ובפסחים52״דהא״ כמו שנאמר בתענית
 שכאשר יפגשהו יצרו ואפילו כשיזדמן לו החטא אז עוד פעם
 יתרחק ממנו. וכתב רבינו לשון ״כי״ ולא כאשר ורצונו לומר
לו שיהיה  טוב  איך  כן  ואם  שנית  שיפגשהו  שודאי   בזה 
לו שהזדמן  מי  שאף  היא  גדולה  ושמירה  כנגדו!   שמירה 
במסכת רז״ל  ואמרו  שוב  יפול  לא  לעשות,  לידו   החטא 

  ״אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן משל לאדם54ברכות
 אחד שהיה לו בן הרחיצו וסכו והאכילו והשקהו ותלה לו
 כיס על צוארו והושיבו על פתח של זונות מה יעשה אותו
 הבן שלא יחטא?״ ובדבריהם ז״ל מרומז קושי כשיזדמן חטא
 לידי האדם וקל וחומר כאן שהוא כבר חטא וחזר בתשובה
 ופתאום החטא חזר להיות מזומן על ידו ובכל זאת השמירה
 הזאת שכתב רבינו מצילתו. וגם יש לדייק מזה מה שכתב
 רבינו ״כי יפגשהו יצרו שנית״ ולא כתב סתם כי יפגשהו יצרו
 בכל פעם שהוא, שכאשר יש לאדם שמירה ומפיל את היצר
כן אצל האדם ורביעית. לא   הרע לא חוזר היצר שלישית 
 שאין לו שמירה שאף שלא נפל מיד לידי החטא שנזדמן לידו
 יבא גם פעם שלישית ורביעית וכל זה שכבר חזר בתשובה

אף שמאוחר אבל אם עוד לא חזר אוי לו ואוי לחלקו:

יוסיף לשתותו ולא  כוס המרירות  עליו   ״ויזכור אשר עבר 
 עוד״ ואף שהמלים האלה פשוטים מאד צריכים בירור גדול.
זה שאיחר בתשובה למה יזכור מה שהיה,   כי כאשר הוא 
 שלא יזכור גם כן ועוד קל וחומר כמו שבירר רבינו צרותיו
 רבו ממי ששב בתשובה מיד ועוד יותר סובל זה שעוד לו שב
 בכלל, ועל כן שהאלה יזכרו ולא יחטאו בידוע להם מרירות
 גורל החטא. ובאמת זה אינו נכון בכלל. ופירוש הוא שהנה
ששם יבשים  במקומות  משתוממת  שחטא  זה  של   הנפש 

במדבר י״ד, י״ג 51
תענית ט.52
פסחים צג:53
ברכות לב.54
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 שעירים רקדו ופחד ובהלה נופלים עליה. ונפש ההיא שאף
 שתכונותיה להקטין את עצמה ולהיכנס לתוך האטום הקטן
 או להגדיל את עצמה מן הארץ עד השמים כך היא ברגע
 מחשבת אדם על חבירו או על מקום פלוני נמצאת שם מיד
 עוד אותו רגע אפילו שזה כוכב או מזל מרוחקים במאד מאד
 אבל ממקום החטא עד שפונה לאן שפונה אין לה מנוס. וזה
מטהר ישראל  ארץ  שאויר  שכמו  האויר  קלקול   משום 
 ומשפיע קדושה שאף בחתימת תלמוד בבלי נחתו עננים של
ם בקדושת הארץ כך החוטא נמצא בתוך 
ת ח� י�  ארץ ישראל ש�
ואף הולך,  שהוא  ולאן  ממנו  זזים  שלא  הטומאה   ענני 
 במחשבה תמיד מסתירים לו הכל עד שאין לו שמחה ולא
 יראה דבר טוב, וטעם שלו ורגש מתקלקלים ורואה דמיונות
 נפשו ועולם חשך ושקר שהכל יש לו דמות אחרת ושמות
 הדברים מתבלבלים ולא יודע להבחין ועל כן אף שהוא זוכר
 הכל ויודע שדרך היא לא טובה לא יודע להבחין לאן לפנות
 עד שלא יחזור בתשובה ואף מי שפשע באיחור התשובה כבר
 ספג הרבה מעולם חשוך ההוא וחושי הבחנה שלו יושנים
 ולא ערים מספיק. שלא כן אצל חוזר בתשובה מיד, שהוא
ומזיקים השדים  כל  שזוכר  רוחנית  זכירה  לו  ויש   חוזר 
 ושמותם אמיתים ויודע להבחין בהם ולהשביע אותם שלא
 יתקרבו אליו אף שהם מתחלפים בשמות שונים לא יתן להם

לעבור ולהפילו לחטא:

 ״וכוס המרירות״ הוא ענין שביררו אותו הנביאים שהחוטא
 מקבל לשתות כוס המרירות והוא כוס השכחה [שיתבלבל לו
 הכל] והוא כוס הזוועות ואם הוא היה יודע מהוא כוס הזה
יוסיף לשתותו עוד כי שתייתו הוא תנאי לחטא  בטח לא 

שישאר:

ובברכות55״ונאמר ואל תחטאו״  ״רגזו  פירשו את הפסוק56    

תהלים ד׳, ה׳55
ברכות ה.56
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 חז״ל ״לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע״ ועל זה כתוב
 במהרש״א ״דלפי משמעו רוגז מלשון כעס; הוא היפך הדבר
לידי חטא כמו וכעס ממדות הרעות הוא ומביא   כי הרוגז 
 שכתבתי בכמה מקומות ועל כן אמר כי במקום הזה מדת
 הרוגז טוב דהיינו להרגיז יצר טוב על יצר הרע להלחם בו
כמו בתורה  יעסוק  לו  יוכל  לא  ואם  יחטא  שלא   וינצחו 
 שאמרו אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש שיסכים
מאמרו הכא  ליה  ומייתי  אמן  שם  לומר  טוב  היצר   עם 
 בלבבכם כדאמרינן בכל לבבך בשני ביתין על שם שני יצריך״
כאן יש  כן  ואם  מידי פשוטו  יצא מקרא  לא  לעולם   אבל 
 קושית מהרש״א שכעס ורוגז מביאים רק לחטא ולא הפוך
זה וכעס  שרוגז  הפסוק  פשט  את  רבינו  הסביר  כן   ועל 
 המרירות שעברו עליו בהיותו חוטא ועכשיו ירגז להזכיר את
דייק גם  ורבינו  יפילו.  שלא  החטא  אם  ברוגז  שיהיה   זה 
 להבדיל את פירושו מהדרש של חז״ל שהם אמרו ״לעולם
טוב לעולם  כי באמת  הרע״  יצר  על  טוב  יצר   ירגיז אדם 
 שתמיד ירגיז יצרו הטוב ושאחרי כן יצר הרע יצטרך לענות
מידיעה נובע  רוגז  על  לפי הפשט מדברים  כאן   אמן אבל 

שהיתה, שכבר חטא וודאי יותר טוב שלא יחטא בכלל:
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ו�אל ח%ט�את�ם  ר  �א%ש ע�ל  ו�ה�צ�ט�ע%רו  ר�ג�זו   ב�יאורו 
ב�אמ�רו ל�מ�ע%ל�ה  ח�ט�אם  ה�ז�כ�יר  כ�י  עוד   57ת�ח�ט�או 

 ״ת�ב�ק�שו כ�ז�ב ס�ל�ה״. ו�י�ע�יד ע�ל ז�ה ה�פ�ירוש אמ�רו
ב�ד�ר�ך�״ ת�ר�ג�זו  ״אל  מ�ל�שון  ״ו�ת�ח�ת�י58״ר�ג�זו״    

ו�ע�ל59א�ר�ג�ז״ ע�ב�ר  �ש ה�ד�ב�ר  ע�ל  ה�צ�ע�ר  ו�ע�נ�י�נ�ם    
ה�הוו�ה, ו�ל'א אמ�ר ״י�ראו״ או ״גורו״.

 ומסביר רבינו לשיטתו שרוגז זה צער על החטא וזה יגרום
ויחיה בצער כי  שלא יחטאו עוד, אבל לא שיצטער תמיד 
 מדת השמחה היא גדולה מאד עד שכתוב על ביאת הקללות

  ״תחת אשר לא עבדת את ה׳ אלהיך בשמחה״.60ח״ו כסיבתם
 אלא רוגז והצער שמתכוון כאן רבינו הוא שמצטער על מה
 שהיה והבין את רועה החטא ולא רק שעזב את החטא אבל
 הצטער עליו וגם בעתיד שיזדמן החטא לידו או שחושב עליו
 או רואה אחרים שעשו כן לא ישמח בזה אלא הרוגז והצער
 ששומר בפנים יתנו לא להצטער על החטא שהזדמן לו והוא
 לא יחטא עוד אבל לא שיצטער כל הזמן כמו שכתבתי רק כל
 הזמן הוא מודה על רעת החטא, וכשיזכור החטא או יראה

אחרים שעשאוהו לא ישמח אלא יצטער:

 וחוזר רבינו ומסביר כל הפרק בתהלים לברר שפשט הוא
באמרו למעלה  חטאם  המלך  דוד  שהזכיר  ואומר   כדבריו 
אותו מבזים  היו  רש״י  כזב סלה.״ שכמו שאומר   ״תבקשו 
 ובקשו כזב שרדפו למצוא כזבים כגון הזיפים שמלשינים עלי
 ולי היו מראים שלום וכיוצא בהם דילטורין שהיו בימי שאול

תהלים ד׳, ג׳57
בראשית מ״ה, כ״ד58
חבקוק ג׳, ט״ו59
דברים כ״ח, מ״ז60
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 ועל כן אמר להם דוד רגזו חרדו מלפני הקדוש ברוך הוא ואל
רועה את  שידעו  צריך  כזב  בקשו  וכבר  שהיות   תחטאו. 
 מעשיהם ויודו ולא יחטאו עוד ומוכיחם דוד משום שיחזרו

מהר שלא יהיה בידם איחור התשובה:

 ומביא רבינו ראייה לפירושו שרוגז הוא לשון רתת מספר
 בראשית ששם כשיוסף נתודע לאחיו ושלחם לארצם להביא
 אביהם וכל בתיהם ולבוא כולם אליו אמר להם ״אל תרגזו
 בדרך״ מסביר רש״י ״לפי שהיו נכלמים היה דואג שמא יריבו
ידך על  ולומר  זה  עם  זה  להתוכח  דבר מכירתו  על   בדרך 
לשנאתו״: לנו  וגרמת  עליו  הרע  לשון  ספרת  אתה   נמכר, 
 רמב״ן מוסיף חקירה ״רגז לשון רתת ותנועה ויאמר בבאו מן

רגז״ ״לב  וחלו״61הפחד על הרוב  ״ורגזו  ״ותחתי ארגז״62   63 

״:64״ומימיך ברגזה ובדאגה תשצה״

ה לחבקוק הנביא ל� פ� ת�  ופסוק מחבקוק שהביאו רבינו הוא מ�
 על שגיונות ומסביר שם רש״י ״ותחתי ארגז״ במקומי אני
 מזדעזע: ולפיכך כתוב ״רגזו״ ולא ״יראו״ או ״גורו״ [מלשון
 הפחד] שכוונתם על העתיד שברגע שיבא חטא יראו ויגורו
 ואז שימו עליכם יראה ״ואל תחטאו״ אל תעשו את החטא,
 אבל לא כן נאמר אלא ״רגזו״ עכשיו על העבר ועל ההוה
 שיהיה תמיד הרוגז ומפני כן אל תחטאו שלא יבוא המציאות

שתפלו לידי החטא ומשום הכי אל תחטאו:

דברים כ״ח, ס״ה61
דברים ב׳, כ״ה62
חבקוק ג׳, ט״ז63
יחזקאל י״ב, י״ח64
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י�פול ל�י�דו  ה�ח�ט�א  ב�ב'א  ל�שוב  י�אח�ר  ר  � ו�כ�א%ש
ה�אח%רון ע%ונו  ו�י�ג�ד�ל  ב�ת�ח�ל�ה,  כ�נ�פול   ב�מוק�שו 
ית ל'א ם, כ�י מ�ר�אש�  מ�א'ד, ו�ת�ע%ל�ה ר�ע�תו ל�פ�נ�י ה�ש�
אך� ע�ל�יו,  ה�שור�ר  ה�י�צ�ר  י�ב'א  פ�ת�אום  כ�י  ב   ח�ש�
ר ג�ב�ר�ה י�ד י�צ�רו �ר ר�אה ד�לות כ'חו ו�א%ש � אח%ר�י א%ש
 ע�ל�יו ו�כ�י ע�צום הוא מ�מ�נו, ה�י�ה ע�ל�יו ל�ר�אות כ�י
ית ע�צות ב�נ�פ�שו ל�הוס�יף ב�ה י�ר�את  פ�רוע� הוא ו�ל�ש�
י�צ�רו מ�מ�א%ר�ב  ול�ה�צ�יל�ה  ע�ל�יה�  פ�ח�דו  ול�ה�פ�יל   ה׳ 

ת�מ�ר מ�ע%ונו. ול�ה�ש�

 וגם מי שיקום בעתיד וישוב מן החטא ויחזור בתשובה אם
 מאחר התשובה כל אותו הזמן שיש בידו איחור התשובה אם
 יבוא החטא לידו יפול למוקשו ולא יעזור לו אף שאלמלא
את לו  שיש  מפני  בתשובה  חוזר  היה  עכשיו  החטא   בא 
 הפנימיות לחזור בעתיד כי כל עוד שלא שב, נפשו באתרא
 דסטרא אחרא וזה משפיע אליו חולשת עצבות ועצלות על
 כן ודאי הוא יפול. כי הנה בהתחלה הוא נמצא חלש יותר
 מיצרו הרע ונפל וחטא, ועכשיו על אחת כמה וכמה שנמצא
 ירוד ותמיד הוא בהשפעת חולשה של עצבות ועצלות איך
גדול מאד מעון יהיה  הזה השני  ועון  יתגבר?  הזאת   פעם 
 הראשון כי בפעם ראשון כפר בכל טובות שהכין ה׳ ומרד בו
 ובטובתו להבל הבלים ועשה כך הדברים לא מובנים בכלל
 אבל שעזבו יצר הרע ערום וידע רעתו ונפשו גולה לאתרא
יודע שרע  דסטרא אחרא משפיע אליו פחד וחולשה והוא 
 הוא ובכל זאת עוד פעם כופר בכל הטובות האלה משום דבר
לפני השם״ רעתו  ״ותעלה  יודע שהוא רע.   שבודאות הוא 
 שבפעם ראשון היה נקרא רק רע ועכשיו הוא רע מלפני ה׳
 [אך לעולם לא יכנס הרע לפני כסאו ממש]. ומסביר רבינו
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 שבפעם ראשון לא ידע שיבא עליו היצר והיה כרועה צאן
 שפשע ועזב עדרו ולא ידע שיבוא הזאב ויטרפם, שככה הגיע
 עליו היצר הרע כשודד ותקפו פתאום אף שכנגד כל הטובות
 שיש אצל ה׳ היה צריך להיות לו כל זה למאומה והיה לו
 לעמוד בנסיון, כשנפל וחטא בכל זאת שזה פגם גדול יכול
 להגיד לא ידעתי ולחפש כפרה. פעם שניה מה יגיד? שלא
לא לו  מוכנים  כבשים  ומצא  זאב שבא   ידע שיפול? הלא 
 יחזור? מכל הרע שעבר עליו לא ידע מאומה, לא הרגיש איך
 כפר בטובת השם? ובכל זאת השאיר עצמו כן במצב הזה
 שיפול עוד בקלקול נשמתו כי לא מפריע לו רע מכח העצלות
ואוי לעולם. לו  רודף אחרי הטוב מכח העצבות, אוי   ולא 
 ומאחרי שנפל רואה שהוא חלש מיצרו כי הפסיד במלחמה
רואה נפילתו  לכלום עכשיו אחרי  לא צפה   ואף שבתחלה 
ה מה ל� 
א  דלות כחו וגם שהיצר עצום ממנו. וממילא נראה ש�
 מועיל שעכשיו יודע זאת כי אף שכבר מבין גודל המלחמה
 הוא חלש ויצר הרע עצום ואיך יתחזק החלש לנצח העצום
 הזה, האם דבר זה בכח של איש? אמנם אין מקום לשאלה
 כזאת כי האם שאפילו שבן אדם חלש זה לא מביא אותו
ולעשות מעשה ולרמוס בטובות השם  להרוס  רע,   לעשות 
 רשע, מה בכלל קשר לחולשת האדם? לעולם צריך להגיד
 לרע לא ולטוב כן וכך גם בנויה נשמת האדם. גם חולשתו
נפשו גולה  אלא שהחטא  חלש  שבן אדם  משום  לא   היא 
 לאתרא דסטרא אחרא וזה סותם צינוריות של גבורתו ומשם
 בהפך נשפע לאדם את החולשה ומשום זה הוא חלש על כן
 אין אדם חלש עד שלא בא נפשו [תשוקת נפשו] לאתרא
 דסטרא אחרא כי רק מזה באה עליו החולשה ואם כן בידו
ולא כתב דייק רבינו  יצר הרע  גבור. גם בענין של   להיות 
 שהוא ״עצום״ אלא שהוא ״עצום ממנו״ ממנו הוא כן עצום
 אבל עוצמה אמיתית אין לו כי מי שעומד מאחרי הקו שמצד
 אחד מאחרי הגשר העומד באחור של גן עדן ומצד השני של
 הגשר מאחרי השממה יש עולם שלנו ובאמצע אתרא דסטרא
 אחרא [כי משני הצדדים של גן עדן יש עולם שלנו], העומד
 מבחוץ רואה אמת ובמה נחשב יצר הרע מאחרי הקו הזה
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רק כי  ליצלן  רחמנא  ידינו  על  אלא  מאומה  מעלה   שלא 
 מעשים רעים יכולים להכניס את הקו לתוך העולם שלנו.
 אבל בתוך הקו נמצא היצר עצום ותקיף מאד וקשה לאדם
 להיות גבור ממנו. עוד יש לדעת שהקב״ה לא נותן ליצר הרע
אמיתי כחו  ואת  במקצת  אלא  כחו  בכל  האדם   לתקוף 
 ומלחמה אמיתית מרגישים רק הצדיקים וזה אמרו חכמינו
 ז״ל שכשישחוט הקב״ה את יצר הרע יראו אותו הצדיקים
 כהר גדול כי עליהם היה להלחם בכל כחו אבל הרשעים יראו
 אותו כחוט השערה כי היה להם להלחם רק בכח שהוא כמו
עובר אותו כל אחד   חוזק של חוט השערה שבקלי קלות 

וקורע אותו:

 ולזה מוסיף רבינו ״שהיה עליו לראות כי פרוע הוא״ היינו
עליו והיה  חומותיה  שנבקעו  עיר  כמו  והוא  בעצמו   הוא 
ולבנות גבור  להיות  חלש  ובמקום  הפרעות  את   להסגיר 
 חומות שלא יהרס אותם חוט השערה מי לא יכול? ולשון

״וירא משה את העם כי פרע הוא כי65פרוע הוא מהכתוב   
כי פרוע  פרעה אהרן לשמצה בקמיהם״ ומסביר שם רש״י 
 הוא לשון מגולה, שלא נבקעו חומות הקדושה כמו באותו
לרע בין טוב  ונמחקו כל גבולות  עגל הזהב   הזמן שנעשה 

רחמנא ליצלן:

 וצריך ״לשית עצות בנפשו להוסיף בה יראת ה׳״ ועצה גדולה
 כתב כאן רבינו בזה שלא כתב רק שצריך להוסיף יראת ה׳
 אלא שכתב גם שצריך משום זה לשית עצות בנפשו כי לא
 לחנם אומרים בבקר אלהי נשמה שנתת בי טהורה היא אתה
 בראתה אתה יצרתה אתה נפחתה בי ואתה משמרה בקרבי.
 והאדם שרוצה לצאת מהרוע שנפשו נמצאת שם באתרא
אל עצות  לשית  ומתוך חטאו הוא מתחיל   דסטרא אחרא 
וזה בעצמו  נפשו ממילא הוא פונה משם אל צד הטהורה 
 מנקה ומטהר אותו ומוסיף בו גבורה ומוריד החולשה, וכל

שמות ל״ב, כ״ה65
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היחידה לדרך  יביאו  וזה  עצה,  לחפש  רצון  משום  רק   זה 
 שישמרנו וזה יראת ה׳. כי בזה שמוסיף לנפשו יראת ה׳ בזה
תתרחק ויותר  בטוב  תדבק  ושיותר  מקלקול  אותה   מתקן 
יקרה שוב שיפול לתחבולות הבל לאבד כן לא   מרע ואם 
 אוצרות רבים. אך הוא גם צריך ״להפיל פחדו עליה״ שלא
 תחזור למרד ותתן לישב בה מדות טובות שאיפה שיש מרד
 בהקב״ה לא מתישבות מדות טובות ובהיפך איפה שיש מדות
 טובות נדחים מדות רעות על כן בהתחלה ודאי צריך להפיל
 על נפשו גם פחד שפעולות טובות שהתחיל יקנו לו למדות

וישארו בו:

 וכתב לזה רבינו ״ולהצילה ממארב יצרו ולהשתמר מעונו״ כי
 מאחרי שהציל נפשו מיצר הרע מאתרא דסטרא אחרא צריך
 גם שישתמר מעונו כי בלעדי זה יחזור איפה שהיה ויפול עוד
 יותר. ורואים מזה גם שלא מציל את עצמו מן העון אלא מן
 היצר הרע ורק שומר שלא יהיה עון בידו כי מי שעושה עון
 הורס לא רק חלק הטובה שמוכנה לרדת לעולם אבל היות
 שכל הטוב ממנו יתברך הוא צריך גם בפגימה קטנה לסור מן
 הטובה לרעה לצד של אותו סטרא אחרא ובזה הוא נופל
 כולו ולא רק חלק למארב נפשו כמו מי שרגלו או ידו נתפסה
 בפח נמצא תפוס כולו באותו המקום ולא רק אותו האבר,
 היינו שלא נופל רק לאותו העון אלא לידי יצר הרע ממש
 וקשה לו מאד על כן צריך להנצל ממארב נפשו ומשום שלא

יפול לידיו שוב צריך לשמור עצמו מעון:
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לום ל'מ'ה ע�ל�יו ה�ש� ב ע�ל ק�או66ו�אמ�ר ש�   ״כ�כ�ל�ב ש�
אוכ�ל ה�כ�ל�ב  כ�י  ב�יאורו  ב�א�ו�ל�תו״  שונ�ה   כ�ס�יל 
יות�ר נ�מ�אס�ים  י�ק�יא�ם  ר  �ו�כ�א%ש נ�מ�אס�ים,   ד�ב�ר�ים 
כ�י ה�כ�ס�יל,  ע�נ�י�ן  כ�ן  ל�אכ�ל�ם,  ע%ל�יה�ם  ב  ש�  ו�הוא 
נ�ה בו מ�גונ�ה יות�ר, ר י�ש� �ה מ�גונ�ה ו�כ�א%ש �ה מ�ע%ש � י�ע%ש

ר ב�אר�נו: �כ�א%ש

שונה כסיל  כך  שלו  הקיא  את  ואוכל  חוזר  שהכלב   כמו 
 באולתו, ביאר רבינו ״כי הכלב אוכל דברים נמאסים״ כמו

  ״לכלב תשלכון אתו״ וזה ודאי דבר מאוס כי67שנאמר בטרפה
  ״ולא תשקצו68אפילו הנפש היא משוקצת ממנה כמו שכתוב

 את נפשותיכם״: וכאשר כלב מקיא את הטרפה הזאת היא
הכלב כי  לאכלה״.  עליה  שב  ״והוא  יותר  עוד   מאוסה 
 כשזורקים לו טרפה לא אוכל רק לשובע נפשו אלא אוכל
יכול להכניס כי לא  כך הוא מקיא   עוד כמה שיש ומשום 
 לבטנו את כל זאת ואחר כך חוזר ואוכל את קאו כי תאבון
 שלו הוא נמשך אצלו. ״כן ענין הכסיל, כי יעשה מעשה מגונה
 וכאשר ישנה בו הוא מגונה עוד יותר״ ויש לבאר הקשר כי
ועוד פעם והקיא  הייתי אומר שהכלב מה שאכל   לכאורה 
 אכל זאת אותה טרפה הראשונה שנמאסה יותר בתוך מעיו
 אבל הכסיל שעשה מעשה מגונה אם עשה עוד מעשה מגונה
 הוא מעשה אחר למשל שגנב כסף וחזר וגנב עוד כסף זה
 כבר כסף אחר ואין במעשה השני גנות אלא מצד עצמו כי
 הוא לא אותו מעשה הראשון, ולא היא. וצריך לבאר מה הוא
 האיסור אם המעשה או התוצאה. למשל מי שמבשל לצורך

י לזכות בה וכן פסק ש״ע שיעשה69שבת עושה מצוה שכד�   
משלי כ״ו, י״א66
שמות כ״ב, ל׳67
ויקרא כ׳, כ׳68
א״ח ר״נ, א׳69
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עצמה בשבת  שמבשל  מי  שבת,  לצרכי  דבר  שום   בעצמו 
 לצרכי החולה זה גם מצוה רק לא כדי ליכנס בה והמבשל
סקילה. ובהתראה  כרת  במזיד  חטאת  חייב  בשוגג   בשבת 
 ובכל פעם עשה אותה פעולה שבישל ביצה אחת ודינו שונה
 בכל פעם מאד כמו כן המכה בקרדום באויר לא עשה ולא
 כלום בעץ עושה מלאכתו כריתת העץ ובאותה פעולה יכול
 חס ושלום להרוג בן אדם. אף שרואים שתורה חייבה רק על
 התוצאה שבישל בהכרח הוא כך שאם לא כן על מה לחייב?
נכלה והתוצאה  דאמר שהמבשל בשבת  למאן  ניחא   [ולזה 
 ואיננו פטור. ואז מחמם בגד בשבת לייבשו חייב משום מלבן
 ולא משום מבשל כי המים התאדו ואין כאן מקום להאריך]
 אבל גם כשבישל בפחות כמאכל בן דרוסי אף שאין פה חיוב
 יש פה איסור לא לבשל [וכן מלאכה שאינה צריכה לגופא
הכח על  חייבה  שתורה  ראיה  ומזה  אסור]  אבל   שפטור 
 הפעולה המוציאה את הדבר לפועל היינו רצון ומחשבה ועל
 כן חייבה גם את המבשל בשוגג שאף שהוא לא ידע בידיעה
וזה לו לחלל שבת  לא איזה קלקול שגרם   בפנימיות היה 
 מתקן בקרבן חטאת היינו שחטא, והעושה במזיד הוא כאשר
פנימיות עצמו לא נמצא בפנים אלא הוא נעשה   הקלקול 
בשבת שדוקא  לומר  ואין  מקולקל  כולו  האדם   היותו 
 שצריכים מלאכה מחשבת כי הוא הדין בבשר בחלב ודוק.
בה שיהיה  עד  אלא  הפעולה  על  רק  התורה  חייבה   ולא 
 תוצאה שעוד יוכל לתקן כמו המבשל שקודם שיתבשל יסיר
ענין הכסיל שעשה מעשה ובזה נתפרש   המאכל מן האש. 
 מגונה ובזה קלקול הנסתר בתוכו נהפך להיות אותו הקלקול
 פנימיות שלו והוא עוד מוציא אותו לפועל לעשות עוד פעם
אותו שמוציא  המקולקל  כח  באותו  היינו  מגונה   מעשה 

לפעול ומחזירו לפנימיותו וזה ודאי מגונה במאד מאד:
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ה כ�י נ�ית – כ�י ה�שונ�ה ב�ח�ט�או ת�שוב�תו ק�ש�  [ה׳] ה�ש�
מ�א'ד כ�ב�ד�ה  וב�ז�ה  כ�ה�ית�ר,  ה�ח�ט�א  לו  ה   נ�ע%ש�

נ�א)מ�ר �ש כ�מו  כ�ת�יב]70ח�ט�אתו,  [ד�ב�ר�ת�י  ״ד�ב�ר�ת�    
כ�י ״ו�תוכ�ל״  ב�יאור,   – ו�תוכ�ל״  ה�ר�עות  י   ו�ת�ע%ש�
הוא ב�יכ�ל�ת�ך� � ה�ר�עות נ�ע%שות ל�ך� כ�ה�ית�ר וכ�ד�ב�ר ש

ע�ר�יך�״,71וב�ר�שות�ך�, מ�ל�שון   ״ל'א תוכ�ל ל�א)כ'ל ב�ש�
ת�ר�גומו ל�ית ל�ך� ר�שו. ו�אמ�רו ר�בות�ינו ז�כ�רונ�ם � ש

ב�ה72ל�ב�ר�כ�ה נ�ה  ו�ש� ע%ב�יר�ה  אד�ם  ע�ב�ר  �ש כ�יו�ן    
ית לו כ�ה�ית�ר. נ�ע%ש�

 ״השנית״ היינו שמה שאמר רבינו עד עכשיו על קושי של
שעשיית להגיד  שבא  אחד  דבר  רק  היה  תשובה   איחור 
בא עכשיו  אבל  יותר,  תשובה  למאחר  קשה   התשובה 
 להודיענו שאפילו מציאות התשובה יותר רחוק ממנו ושלא
 יבואו עליו כל כך הרהורי תשובה משום שהתרחקה ממנו
הגמרא ממסקנת  הם  האלה  ודברים  התשובה.   מציאות 

כסיל שונה73ביומא על קאו  ״ככלב שב  ששם שאלו מהו    
דכיון רב הונא  ואמרה הגמרא שהוא מה שאמר   באולתו״ 
 שעבר האדם עבירה ושנה בה נעשית לו כהיתר ולזה הסביר
 מהרש״א שמי שעבר עבירה וחוזר בה היינו שלא מואס בה
 אף שהוא דבר מגונה כמו כן כלב חוזר על קאו ולא מרגיש
 שזהו דבר מגונה: ואין לי עט לכתוב כל רוע הדבר כי מפני

על עולם במעלה ״עולם הפוך ראיתי״ כי עולם74זה אמרו   

ירמיה ג׳, ה׳70
דברים י״ב, י״ז71
יומא פו:72
יומא פו:73
בבא בתרא י:74
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 שלנו בעון זה נהפך כנגד עולם העליון טוב ורע הנאה ומגונה
 ורק תלמידי חכמים הם מכובדים גם במעלה וגם במטה שגם
בחיים אבל  גדולת התורה  קצת  מורגשת  הזה  בעולם   פה 
 רגילים נעלמה ההרגשה הזאת כי עבירה נדמית כהיתר ולא
 יודע האדם מה עוד דמיון ומה עוד האמת ואין כח באף בן
 אדם לברר האמת ודרך ילך בה כי העולם נהפך ולא יודע מה
 במעלה ומה במטה מה טוב ומה רע ובכל חכמה ובהשתדלות
 ויגיע לא ימצא דרך לדעת זאת בלעדי התורה שממנה יש לנו
 ללמוד על ערך החיים ולהעמיד הגבולות על ידי המציאות
ונדע לעשות ונראה את העולם כפשוטו   והרחקה מעבירה 
 צדק וטוב ואמת כי מי שלא יודע זאת לא יכול לעשות טוב
 עם הבריות ועם בוראו כי לפעמים יעזור לרשע ובזה ילחוץ
 את הצדיק כי כל מי שעוזר לרשע נותן לו כח לרדוף צדיקים
ירצה כי  מוסר  לרשע  שילמד  הצדיק  מן  ימנע   ולפעמים 
 להצילו, וכל זה יעשה באהבת בריות וצדק ויעשה רק רע
 בלעדי התורה משום שלא ידע את האמת. ובזה ששונה אדם
אף לישרו  וחייבים  מאד  הפוך  שלנו  עולם  נעשה   בחטאו 
 ״שתשובתו קשה״ מפני ״שכבדה מאד חטאתו״. וכבר חטא
שנברא העולם  את  ולהפוך  להרוס  מאד  גדול  הוא   הזה 

בעשרה מאמרות: 

 ״ ומפסוק זה מוכח מה שכתבתי על הפיכת75״כמו שנאמר
 העולם כי עניינו הוא שמה שכתב הפסוק ״הנה דברת״ כוונה
 שבדיבור בתפלה עשו טוב וכל אחד הבטיח לחזור בתשובה
 וכל דיבורם היה לטובה אך ״ותעשי רעות״ בהיפוך לדיבור
 ״ותוכל״ שיש בדבר יכולת והיתר כי בהיפוך העולם נימחק
והכל שנעשו  הרעות  ובין  בדיבורם  שהיה  טוב  בין   הגבול 
ולא כן  ״ויוכל״ לעשות  וישר  כן טוב  לחוטא שהוא   נראה 

מרגיש כבר בהיפוכו של העולם ובנוראות החטא:

ויכולת והיתר מוכיח  ושהמלה ״ותוכל״ באמת לשון רשות 

ירמיה ג׳, ה׳75
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 רבינו מתרגום אונקלוס שמתרגם בספר דברים את המלה
 ״תוכל״ כמו ״רשו״ היינו רשות ומזה מוכח הכל מה שכתב
החוטאים אותם  של  כוונה  ירמיה  שבספר  במעלה   רבינו 
ברשותם שיש  וכדבר  היתר  כמו  החטא  של  הדבר   נעשה 

לעשות:

 ומה שרבינו חזר וכתב ״ואמרו רבותינו ז״ל כיון שעבר אדם
 עבירה ושנה בה נעשית לו כהיתר״ שמה שאמר עד עכשיו
 על אותו ענין ומה שכתב ״כי השונה בחטאו תשובתו קשה
ופלפולו למודו  מכח  היה  זה  כהיתר״  לו החטא  נעשה   כי 
ראייה הוא  כן  האומרים  רבותינו  דברי  שהעתיק   ועכשיו 

לדבריו:

ע�ב�ר �ז�כ�רונ�ם ל�ב�ר�כ�ה ע�ל א�יש ש  ו�אמ�רו ר�בות�ינו 
י�ח�שוב א�ם  ו�א�יל�ך�  מ�כ�אן  כ�י  ב�ה,  נ�ה  ו�ש�  ע%ב�יר�ה 
ב�תו מ�ח%ש� אה,  ע%ש� ו�ל'א  ו�נ�א)נ�ס  ה�ע%ב�יר�ה   ל�ע%שות 

נ�א)מ�ר ו�ע�ל�יו  ה,  �ל�מ�ע%ש מ�צ�ט�ר�פ�ת  ״ה�נ�ה76ה�ר�ע�ה    
בות�ם״: אנ'כ�י מ�ב�יא ר�ע�ה א�ל ה�ע�ם ה�ז�ה פ�ר�י מ�ח�ש�

 ואומר רבינו שחז״ל חידשו עוד דבר על אותו ענין של ״איש
 שעבר עבירה ושנה בה״ והחידוש הוא ״כי מכאן ואילך אם
 יחשוב לעשות העבירה ונאנס ולא עשאה, מחשבתו הרעה
בשביל אמרו,  מה  גדול  עיון  וצריך  למעשה״.   מצטרפת 
לאו כולה  התורה  בכל  מצאנו  לא  כי  הוא,  גדול   שחידוש 

  ״דרש77שעוברים אותו במחשבה וכן גם מפורש בדבריהם ז״ל
״טוב וישר ה׳ על כן יורה חטאים בדרך״78רבא מאי דכתיב   

לעשות בלבו  המעלה  שכל  הקב״ה  של  צדקתו  וראה   בוא 

ירמיה ו׳, י״ט76
כלה רבתי א׳77
תהלים כ״ה, ח׳78
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 מצוה ונאנס ולא עשאו מעלה עליו הכתוב כאילו עשאו וכל
מחייב לא  מעשה  שעת  עד  חטא  לעשות  בלבו   המעלה 

״און אם ראיתי בלבי לא ישמע אדני״״. ואפילו גם79דכתיב   
 על לאו ״לא תחמוד״ לא עובר האדם אלא עד שעשה מעשה
ז״ל הוכיחו  ״וכבר  לשונו  וזהו  החינוך  ספר  שכתב   כמו 

  לא תחמד וגו׳ ולקחת לך, שאיסור לאו דלא תחמוד80מפסוק
נגמר עד שיעשה בו מעשה״ היינו שלא עבר על לא  אינו 
בא תחמוד  לא  ולאו  במעשה.  לעצמו  שלקח  עד   תחמוד 
[אם לאוין   להודיענו שהחומד שעשה מעשה עבר על שני 
 גנב] וחומד בלא מעשה אף שאינו מן הדרך החסידות לא
 עבר על לאו משמע שבעבירה אחרת אם חשב לעשות עבירה
 ועשאה חייב רק על המעשה ואם כן לעולם חשב לעשות
והאדם יצר הרע  נגד  כחלק מלחמה  כי הוא   עבירה פטור 
 התגבר וניצח ולמה להעניש אותו, כי בזה שלא עשה מעשה
 מוכיח שמחשבת עבירה היתה זרה בשבילו והכניס לו אותה
 אותו יצר הרע כחלק ממלחמתו על האדם ואם נפל ועשה
 עבירה שחשב עליה די בזה שיענישו אותו על המעשה למה
 שיענישו אותו גם על זה שהיצר הרע לחם נגדו? ואיך יעלה
 על דעת שיתחייב האדם על המחשבה גופיה כי הנה יש כח
 בידי יצר הרע לעלות לדיון במחשבת האדם כל דבר ולפי
 חולשת האדם הוא דן אתו בתאות נשים או תאות אכילה
 אף שהוא בעצמו לא היה חושב לכך או לפי צדקתו הוא
 דוחה. אך אם המחשבה זרה לו לגמריה כמו שכשרואה את
 הכסף חבירו בלא שמירה ואומר לו יצר הרע ״גנוב!״ הנפשו
 תשנה את הענין ובמחשבתו יעלה הנה מישהו יכול לגנוב פה
 בצורה כזאת וכזאת את הכסף ובכלל אפילו בצד לא יהרהר
 לגנבו בעצמו אף האדם אחר כשיאמר לו יצר הרע כן אף
וגונב. גונב מיד מתלהב מהרעיון הזה   שבהתחלה לא היה 
 אבל גם הראשון לא מוגן מפני שיזרוק לו יצר הרע מחשבות
ועוד שבכל מקום בתורה יענש אותו הצדיק?  ולמה   זרות 
שבת בחילול  ואפילו  המעשה  על  רק  חייב  שאדם   ראינו 

תהלים ס״ו, 79
דברים ז׳, כ״ה80
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 שחייב מיתה הוא רק בהתראה בזמן המעשה וכשרצה שלמה
 המלך ברוח קדשו להחליט מי חילל שבת בזדון שכן היה
 במחשבתו לעשות רק שלא היתה התראה המוכיחה את זאת
 או אם באמת היה שוגג ומיחו בו בידי שמים ואמרו לו שעל
 פי שני עדים יקום דבר היות שיהיה מעשה התראה. וכאן
כי כך  זה משום  בה  ושנה  עבירה  לומר שמי שעבר   צריך 
לו ומחשבה הרעה היא מחשבה שלו ולא  העבירה חביבה 
 מצד סטרא אחרא שלוחם בה נגדו אלא הוא מחפש אחרי
 היצר הרע לחזק את מחשבתו הרעה על כן גם כשאנוס ולא
 עשה כפי רעת לבו היה פה קלקול גמור של הכנת הרועה
 והרס אמיתי רוחני ובכל זאת לא מענישים אותו על מחשבה
 בפני עצמה אלא רק בצירוף למפרע עם העבירה שכבר עבר
 אותה ״וכן מחשבתו הרעה מצטרפת למעשה״ שאם היה גנב
 ושוב חשב לגנוב ונאנס ולא גנב מחשבתו מצטרפת למעשה
 גניבה שכבר עשה מקודם ונידון על הקלקול במחשבה לפי
מצטרפת כוונה שכשהמחשבה  ואין  לבו.  רעת  חומרת   כל 
 למעשה שנעשה כאילו עשה המעשה ממש שאם חשב לגנוב
 למי יחזיר ואין חפץ בידו? ואם חשב לנאוף עם אשת איש
 איזו אשה פסל לבעלה ואם חשב לרצוח האם יתחייב מיתה?
 אלא מחשבתו מצטרפת לאותו מעשה שכבר עשה מקודם,
 וכן נמצא לפי הכלל שלא מענישים על המחשבה ללא מעשה
שהיה וכמה  המחשבה  מצטרפת  ואליו  מעשה  פה  יש   כי 
 מסוגל לחשוב ברעת לבו ככה יענישו אותו וזה מדרגה אחת
 פחות ממעשה כי במעשה היה צריך להגיס לבו עוד יותר
 בשביל לחטוא בפועל, אבל אם לא היה שונה באותה עבירה
אפילו לגמריה  פטור  כזאת  על מחשבה  היה  עליה   שחשב 
 שהיה חושב לחטוא ממש, ואפילו אם אחרי זה חטא מתחייב
 רק על המעשה ולא על המחשבה. ובעבירות שלב רע נדבק
גם צריך  עיקר מלחמה עם היצר  יותר שהם   בהם בקלות 
 להזהר יותר שהוא חטא שטבע רע מרגיל את האדם בזה כמו
 גניבה וניאוף. על כן הזהירה התורה על כזאת עבירה מיד
 בלאו אל תחמוד שכבר פעם ראשונה שיעשה מעשה יתחייב
 גם על המחשבה כי בדברים האלה יש עיקר מלחמה של יצר
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 הרע וכל אחד מכירם מתוך לבו על כן אם עמד בנסיון הוכיח
 שלא הקלקול שלו הוא אלא מיצר הרע נזרקה בו מחשבה
 רעה ואם לא עמד בזה זה משום כך שהוא מעיקרא רצה לכך
 והתחחייב כבר פעם ראשונה על המחשבה אם אחריה עשה
 מעשה [שלעולם מחייבים על המחשבה רק בצירוף המעשה]
 ומשום הרגל בעבירות האלו היתה לו גם התראה גדולה כי
 בנפשו ראה והבין עומק הדבר ולא צריך התראה נוספת. אבל
 בשאר העבירות לא היתה התראה כל כך גדולה שבעבירות
 כמו ניאוף וגזילה יש ענינם רוחני כל כך מוטבע ביצר האדם
אומנם וכלל,  כלל  תורה  מכיר  שלא  למי  גם  ידוע   שהוא 
 בעבירות אחרות צריך ידיעה או מעלה רוחנית יותר גדולה
וחוזר בזה  חטא  כבר  אם  כן  על  לעומק  להבינם   בשביל 
 למחשבה היתה בו התראה שראה שחטא ורעת החטא נפלה
 עליו והוא בכל זאת מרצונו חוזר לזה ונענש על מחשבתו
 הרעה. וכל זה מדובר באותה עבירה כי מי שהיה גונב וחשב
 לאכול בשר חזיר שעד עכשיו נזהר בזה לא יענש על מחשבה
לעשות יחשוב  ״אם  רבינו  לדייק ממה שכתב  יש  וכן   הזו 
 העבירה״ עבירה עם הא הידיעה היינו אותה העבירה שהוא
 רגיל בה. וכל זה מדוייק בדברי רבינו שכתב שנענש אף אם
 ״נאנס״ ולא עשה את העבירה היינו אם בסופו התגבר הוא
 ולא עשה את העבירה מרצונו גם לא יענש על המחשבה כי
ם נגדה והוכיח שברצונו היה להלחם נגד הרע, ואם ח�  הנה ל�
 עשה את העבירה אין לומר שמא נפל במלחמה אבל רצה
 להתגבר שכל הרוצה להתגבר מסייעין לו ומתגבר ממש ואם

לאו – משום שלא רצה:

 עוד יש לדעת שבעיקר מקור הרעה שהוא עבודה זרה יש גם
וזה81כן עונש גם רק על המחשבה כמו שכתוב בקידושין   

ללמדו צריך  ולא  ברגש  ידוע  אדם  לכל  זה  שדבר   מסיבה 
 ומסיבה זאת נענש גוי תמיד על כל מחשבה רעה כי הוא
 תחת עול עבודה זרה, אך משמע מכאן שגוי שקיבל שבע

מט.קידושין 81
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 מצוות בני נח וריחק את עצמו מן עבודת גלולים גם כן לא

נענש על המחשבה ובענין זה הוא כמו ישראל:

פרי הזה  העם  אל  רעה  מביא  אנכי  ״הנה  נאמר  זה   ועל 
 מחשבותם״ שהקב״ה מביא רעה היינו עונש על המחשבה
 וזה מהסיבה שהרעה הזאת היא פרי של המחשבות האלה
כן על  המקולקלת  ונפשם  לבם  מתוך  ברעה  שרצו   היינו 
 הקב״ה החזיר להם את רעתם על ראשם כמו שנאמר שאם

ולא נשמע בקול ה׳ אז אני82לא נעשה את המצוות  ״אף    
זה ומתוך  וכו׳״  בהלה  עליכם  והפקדתי  לכם  זאת   אעשה 
 רואים שרחמנא מעניש גם על המחשבה אם היא באה מרצון
ומרצון לב היא רק במקרה שעשה כבר את העבירה  הלב 
 במעשה כי כן סדר העולם שכך פועל יצר הרע כמו שפירשתי
 לעיל. ומהפסוק יש עוד לדייק שמה שאמר ה׳ ״אף אני אעשה
זאת אמר ובכל  כנגד מדה  היינו שיעשה מדה  לכם״   זאת 
ראיה ומכאן   ״אעשה״ מלשון המעשה שכבר נעשה החטא 
 שמדובר גם כן בצירוף מחשבה למעשה ושהוא מעניש גם על

המחשבה שהיא למפרע מצטרפת למעשה שקדם לה:

מ�ע�ה ז'את, כ�י הוא ע�יק�ר ג�דול.  [ו] ו�ע�ת�ה ב�ינ�ה ש�
ל�ים ב�ח�ט�א נ�כ�ש� � א)מ�ת ה�ד�ב�ר כ�י י�ש מ�ן ה�צ�ד�יק�ים ש

נ�א)מ�ר �ש כ�ע�נ�י�ן  צ�ד�יק83ל�פ�ע�מ�ים,  א�ין  אד�ם  ״כ�י    
ה �ר י�ע%ש �ים־ב�אר�ץ א%ש   טוב ו�ל'א י�ח)ט�א אכ�ן כוב�ש�

  פ�ע�ם ו�א�ם י�פ�לו ב�ח�ט�א פ�ע�ם אח�ת־א�ת י�צ�ר�ם מ�את
נו לו ו�נ�קוטו ב�פ�נ�יה�ם ו�חוז�ר�ים ב�ת�שוב�ה. ל'א י�ש�

 ״ועתה בינה שמעה זאת כי הוא עיקר גדול״ וכתב כן הרבינו

ויקרא כ״ו, ט״ז82
קהלת ז׳, כ׳83
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 כי עד עכשיו הכל נכתב ממבט השלימות הטובה הנובעת
 מאתו יתברך וכנגדה גודל ועומק של החטא הקטן ואם כן מי
 יעמוד וחס ושלום יחשוב לו האדם שאין לו תקנה שיכול
לא ואפר  ועפר  מאד  עד  נשגבים  הדברים  כי  בה   לעמוד 
זה אל הרוחניות שאף שרבינו כתב דברי  יתעלה מעל כל 
זאת בכל  ומועילה  קלה  בעצם  תשובה  איך  לכולם   חיזוק 
 מקושי החיים יכול להיות ויתייאש האדם באומרו שקלות
בשלימות אדם  בבן  ורק  אך  שייכת  דרכיו  לתקן   כזאת 
ובא בתשובה.  מלשוב  יתיאש  כן  ואם  הנשגבות   המעלות 
 רבינו ומביא שיש עיקר גדול בעולם הזה ובתוך עיקר הזה
 נשארת קיימת המציאות ״שיש מן הצדיקים שנכשלים בחטא
 לפעמים״ כלומר שאין להגיד שנגד כל אותם המעלות של
 טוב וגריעותא של הרע אי אפשר לעמוד בהיות האדם שפל
 כי אפילו צדיקים נכשלים לפעמים ואם כן ודאי יש תקומה
 ולא עוד אלא בכל זאת שלפעמים נכשלים נשארים להיות

צדיקים. וברור מזה שיש בעולם השפל הזה דרך ותקוה:

 וכדברים האלה באמת כתוב בספר קהלת ״כי אדם אין צדיק
 בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא״ ונפילה הזאת של הצדיק

מהר״ל שכשהארץ84תולה  הבריאה  בימי  שנעשה  בחסרון    
לא ופריו שוה  עציו  להוציא עץ פרי שיהיה טעם   נצטווה 
 עשתה הארץ כן וכתב לזה המהר״ל שאין הפירוש שהאדמה
 עברה במזיד על צווי הקב״ה שאין בה יצר הרע אלא שהארץ
מן מחסרת  היא  חסרונה  ובעבור  התחתונים  מן   היותה 
אשר בארץ  צדיק  אדם  אין  שנאמר  וזהו  תמיד   השלימות 
 יעשה טוב ולא יחטא פירוש כי אי אפשר להיות האדם צדיק
כי הארץ  בארץ אשר יעשה תמיד הטוב והשלימות בארץ 
לא גם  ולכן   מוכנה תמיד אל החסרון בעבור חסרון שלה 
 עשתה הצווי וחסרה מן השלימות וכאשר חטא האדם בא לו
כן מזה לפי שהוא נברא מן  פחיתת חטאו אשר חטא גם 
 האדמה אשר יש בה מן חסרון ולפיכך נמצא חסר גם כן שלא

גור אריה פרשת בראשית84
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היה מקיים מצות בוראו על השלימות עד כאן תוכן דבריו:

ודייק פעם״  מאת  יצרם  את  כובשים  ״אכן  רבינו   וכתב 
בחטא שנכשלים  הצדיקים  מן  ״יש  שכתב  דבריו   בתחלת 
 לפעמים״ רצונו לומר שיש גם כאלה, אבל יש כאלה שלא
 נכשלים לפעמים ואף שאומר פסוק בקהלת שאין צדיק ולא
 יחטא יש כאלה שיחטאו פעם או פעמים אבל לא לפעמים
 היינו כמה פעמים וידוע שמשה רבינו חטא רק פעם אחד
 במי מריבה והחטא שלו היה דק על דק שהקב״ה מדקדק עם
שנופלים צדיקים  יש  זאת  ובכל  השערה.  כחוט   חסידיו 
יצרם את  כובשים  פעמים  מאה  האלה  גם  אבל   לפעמים 
כאריות עצמם  את  ועושים  התורה  מלחמת  את   ולוחמים 
 במלחמת ה׳ ולוחמים על כל מצות ה׳ ונגד כל עבירה ״ואם
לו״ שאף על אותו חטא ישנו  לא   יפלו בחטא פעם אחת 
כל ממשיכים  אלא  בו  להלחם  מתייאשים  לא  בו   שנפלו 
כאזהרה נפילתם  ולוקחים  בפניהם״  ״ונקוטו   המלחמה 
 שמביאה אותם להמשיך ולנצח עוד יותר חזק משום נקמה
ה׳ צבא  צדיקים  להיות  נשארים  ובזה   ״וחוזרים בתשובה״ 

ונקראו בנים ומעלתם מעל המלאכים:
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ר א�ינו נ�ז�ה�ר מ�ח�ט�א י�דוע� ו�א�ינו מ�ק�ב�ל � אך� כ'ל א%ש
מ�ה�ע%ונות הוא  א�ם  ג�ם  מ�מ�נו,  מ�ר  ל�ה�ש� נ�פ�שו   ע�ל 
ה�ע%ב�ירות מ�כ�ל  נ�ז�ה�ר  הוא  �ש פ�י  ע�ל  אף   ה�ק�ל�ים, 

ר�א�ל י�ש� ח�כ�מ�י  ק�ר�אוהו  ב�תור�ה  �ל�ד�ב�ר85ש מומ�ר    
ע�ים נ�מ�נ�ה, ו�ג�דול ע%ונו מ�נ�שוא. כ�י  א�ח�ד ו�א�ת פוש�
ר ת'אמ�ר � א�ם אמור י'אמ�ר ה�ע�ב�ד ל�ר�בו כ'ל א%ש
ב�ר עול א%דונ�יו ה זול�ת�י ד�ב�ר א�ח�ד כ�ב�ר ש� � א�ל�י א�ע)ש

ה, �ר ב�ע�ינ�יו י�ע%ש מ�ע�ל�יו, ו�ה�י�ש�

 ״אינו נזהר מהחטא ואינו מקבל להשמר ממנו״ ויש לשאול
 מאי קאמר בכפילות לשון הזאת כי אם לא נזהר מרצון ודאי
 לא קיבל על עצמו ואם לא קיבל משום זה ממילא גם לא
שלא משום  וזה  נזהר  לא  במעשיו  קאמר  הכי  אלא   נזהר 
 קיבל. ויש לדרוש מה זה חטא ידוע. אף שחטא ידוע פירושו
 חטא מסויים, הנה אמת הוא שכל המצות הידועות הן, כי

  לא בשמים היא87 ״משה קבל תורה מסיני״ ועוד נאמר86נאמר
נתחייבנו כי  לכולם  היא  ומפורסמת  היא  לים  מעבר   ולא 

שנאמר שנכנס88ללמדה  הוא  ידוע  לא  וחטא  ״ושננתם״.    
 תולעת במאכל שלא צריך לבדקו ולא ראה אותו ואכלו או
ועשה מלאכה  איזו  איסור  או  שבת  שהיום  ממנו   שנעלם 
איסור דבר  והאכילוהו  אותו  שהטעו  או  בשבת   מלאכה 
לצדיק זאת  ובכל  לדעת  איך  לו  היה  לא  האלה   ובדברים 

שנאמר כזה  דבר  יקרה  לא  ישמר״89מושלם  חסידו  ״ודרך    
שהוא אומרים  [ויש  יכשל״  ״שלא  שישמרהו  רש״י   ופירש 

חולין ד:85
אבות א׳, א׳86
דברים ל׳, י״ב–י״ג87
דברים ו׳, ז׳88
משלי ב׳, ח׳89
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הכוונה שישמרהו מדבר שהוא וודאי  אכילה]  בדבר   דוקא 
 שוגג כי אם במזיד מדעת חסיד בעצמו צריך לשמור עצמו
 ואם לאו אינו חסיד. יוצא מן הדבר שצריך לקבל שמירת כל
 המצוות ולהזהר בהם ללא יוצא מן הכלל. ובכל זאת שלענין
ומצוה בין מצוה מפורסמת  עושים חלוקה  לעדות   פסילה 
 אשר איננה ידועה [עיין ש״ע חו״מ סימן ל״ד סעיף ד׳ וכ״ד
 ובפוסקים שם], שם יש לזה שתי טעמים א׳ כי לא רואים
 בלב האדם ב׳ שעושים אותו רשע וחשוד לשקר אם הוא
 עובר עבירה וידע עליה, אבל כאן ודאי היה לו ללמוד ולדעת
 כל המצות ולקבלם ואף שמקבל המצוות אך לא עשה המוטל
 עליו ולא למדם מחסר הוא חסרון גדול אך אינו רשע וחשוד
״מהעונות אפילו  נזהר  שלא  רבינו  ומשכתב  ודוק.   לשקר 
 הקלים״ כוונתו שאם נזהר מכל העבירות שבתורה ועובר על
כאלו הזה  בעינן  דינו  ואפילו הקלה שבהם   תקנת חכמים 
 עובר על איסור תורה עצמו. ואם לא מקבל על עצמו להשמר
 מכל החטא ולא נזהר ממנו נקרא מומר לדבר אחד, וכבר
 90הבאתי שיש מחלוקת בין מהר״ם מרוטנבורק ורבינו יונה

 אם מתאבלין על מומר לתיאבון ואם הוא נכלל בכלל ישראל
כמו כוותיה  הלכתא  ולית  החמיר  יונה  רבינו  ששם   ואף 
 שפירשתי לעיל, כאן כשאומר ״ואת הפושעים נמנה״ אין מי

בגמרא שם  מבואר  כי  עליו  שלא91שיחלוק  ככותי  שדינו    
משום חתנות  דבר,  לכל  לבדקו  וצריך  עמהם   מתחתנים 
 איסור נדה ולבדקו שחוששים שלא טרח לעשות בהכשר או
 שחסר לו בקיאות וכל זה ״כשנזהר מכל העבירות שבתורה״
 שאף שהוציא את עצמו מן הכלל להיות חשוד ולהיות נמנה
אף אלהים  צלם  של  צד  לעצמו  החזיק  הפושעים   עם 
 שמקולקל מחסרון המצוה ובהשפעת נפש בהמית אבל אם
 גם בשאר מצות לא נזהר כמו שמירת שבת נשארה רק נפש
 בהמית והוא כעכו״ם גמור לנסך היין ושחיטתו נבילה ולא
 נקרא בר זביחה להקריב קרבן בבית המקדש רחמנא ליצלן.
כלומר ידועה  דהיינו  הלשון  מפשטות  גם  משמע   וכן 

מובא יו״ד ש״מ90
חולין ד91
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מסויימת: 

 ״וגדול עונו מנשוא״ כי הוא כופר נגד מקור של אותה מצוה
בכל וכופר  התורה  לנו את  בוראו שנתן  ונגד  תורה   והיא 

״אם עונות92הטובה שניתנה לעולם ומחפש החטא ונאמר   
ולמה הדבר דומה? לעבד אצל יעמד״.  יה אדני מי   תשמר 
 האדון ויש לדעת שתורתנו אסרה לרדות בעבד בפרך ואפילו
 עבד כנעני שהוא איש גס ואכזר וקשה להישתלט עליו לכל
 דבר אם רודה בו יותר מדי מגינה עליו תורה ולא עוד אבל
 כשאין לאדון אלא מטה אחת עבד יושן על המטה והאדון על
יש הרבה ועוד  גם שישמע טענותיו  ורמב״ם כתב   הרצפה 
 כיוצא באלו אם כן עיקר העבדות הוא במעשה עבדות היינו
 שהוא כפוף לאדון שלמשל נושא אחריו בגדיו לבית המרחץ.
 ואז בודאי אם כל העבדות תלוי בכפיפות לאדון אם פורק
 מעצמו את הכפיפות אף שעובד את כל העבודות המוטלות
כן כבר משום עבדות היינו בשביל האדון  עליו לא עושה 
 אלא רק להשלים המוטל עליו ללא לב והיות שפרק חובה
 אחת ונעשה בעיניו אדון לעצמו יעשה הכל לפי רצונו ולא
ולמחות ויכפור בכל שיהיה בכוחו לכפור   לפי רצון האדון 
 ומה שיעשה רק משום שהוא אנוס היות אצל אדונו ״והישר
לידו. הבא  בכל  אדונו  ברצון  יכפור  ובמזיד  יעשה״   בעיניו 
 [ובזה היתה מחלוקת בין שרה אמנו ובין הגר שהגר פרקה
 ממנה עול עבדות להוליך בגדי גבירתה אחריה, כך שמעתי
כבר הכל  נגד  כופר  אחד  דבר  ושהפורק  אדלער].   מרבי 
ועוד בעוד  יכפור  ודאי  הוא  זה  ומכח  באריכות,   הסברתי 
 מצוה עד שיכפור אף בכולם ומה לי זה ומה לי זה כי כאשר
 כפר בדבר אחד נגד הקדוש ברוך הוא מה משנה במה כפר בו,

מעשה רע בא לעולם:

תהלים ק״ל, ג׳92
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נ�א)מ�ר ל'א־י�ק�ים93ו�ע�ל ה�ע�נ�י�ן ה�ז�ה  ר  �״ארור א%ש   
– אות�ם״  ל�ע%שות   א�ת־ד�ב�ר�י־ה�תור�ה־ה�ז'את 
ר ל'א י�ק�ב�ל ע�ל נ�פ�שו ל�ק�י�ים כ�ל ד�ב�ר�י � ב�יאורו, א%ש
אמ�רו ז�ה  ע�ל  ו�יור�ה  סוף,  ו�ע�ד  מ�ר'אש   ה�תור�ה 
ר ל'א �ר ל'א י�ק�ים ל�ע%שות״, ו�ל'א אמ�ר ״א%ש � ״א%ש

ה אות�ם״: �י�ע%ש

 ״ועל הענין הזה נאמר ארור אשר לא יקים את דברי התורה
 הזאת לעשות אותם״ שמי שמקים מקצת דברי תורה ואפילו
דברי נקרא ״מקים את  לא  לא מקים, הוא   רק אחד הוא 
 התורה״ כי דברי התורה הם רק בשלימות כשכולם ביחד ומי
 שלא מקים את כולם נקרא ארור שאפילו גם בכתיבת תורה
 מי שמחסר אפילו אות אחד אין המגילה שכתב נחשב לתורה

ממש:

דברי כל  לקיים  נפשו  על  יקבל  לא  ״אשר  רבינו   ומסביר 
כן לומר  צריך  וכבר מתוך סברא  ועד סוף״   התורה מראש 
 שמדובר בקבלת מצות כי יש מצוות שלא צריך שיבואו אף
 פעם בידו של בן אדם כי אין מצוה להתחתן משום לקיים
 מצוה נתינת הגט ומי שלא מתגרש לא קיים מצוה זאת אלא
 צריך הוא שיקבל דרכה של תורה שאם הוא יתגרש יתן גט
ידי על  יודה שבדרכי התורה מתגרשים   או שיתגרש אחר 
 נתינת הגט רחמנא ליצלן, וודאי שאין מצוה לאנוס אשה או
לגרש לא  במצוה  להתחייב  בשביל  רע  שם  עליה   להוציא 
 אותה כל הימים. או שלעולם לא יזדמן לו קן עם הביצים או
 אפרחים כשאמה רובצת עליהם ולא יקיים מצות שילוח הקן
 כשירצה לבנים [ולפי המהר״ל לעולם ישלח אף שאין לו בהם
 צורך], או אם הוא אנוס מלקיים מצוה ודאי הוא פטור אלא

דברים כ״ז, כ״ו93
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לידו כשיבואו  ולקיים  תורה  דברי  עצמו  על  שקיבל   בזה 
רבינו ומביא  דברי התורה.  נקרא מקים את  לזה   ומשתדל 
יקים לא  ״אשר  שנאמר  עצמו  מפסוק  לפירושו   ראייה 
 לעשות״ ״ולא נאמר אשר לא יעשה אותם״ היינו שלא צריך

שיעשם בפועל וכמו שפירשתי ודוק:

ר �ע�ש אח�ת  ע%ב�יר�ה  ה�שונ�ה  כ�י  ת�ד�ע,  ו�עוד   [ז] 
מ�כ�ל ה�ע%ב�ירות, ה�נ�ה נ�ז�ה�ר  �פ�י ש ע�ל   פ�ע�מ�ים, אף 

ב כ�עוב�ר ע�ל ע%ב�ירות ח%לוקות. הוא נ�ח�ש�

כי השונה עבירה אחת עשר פעמים הנה הוא  ״ועוד תדע 
רבינו להגיד  בזה  ובא  כעובר על עבירות חלוקות״.   נחשב 
 שמה שכתב במעלה שעובר פעמים אפילו אותה עבירה הוא
וקראוהו מומר לדבר אחד,  נקרא פורק עול מלכות שמים 
רק מומר  בזה שהוא  קטנה  לראות הנחמה  סבורים   היינו 
 לדבר אחד ושומר שאר החלק מצלם אלהים, אז נחמה הזאת
 אינה קיימת כלל, כי הרבה דברים שונים הוא הורס. והנה
בגוף רמ״ח אברים  כנגד  רמ״ח מצות עשה הם   ידוע שכל 
 ובקיום המצוה של אותו אבר הוא מחזק את האבר ובביטול
 עשה של המצוה הוא מחליש את האבר עד שמתייבש וחסר
 לגמרי ומתלבשת במקומו נפש בהמית ולא שייך כבר לאותו
 אדם ובנפשו אותו האבר או מקולקל או חסר וכך גם יקום
 ביום הדין בלי אותו האבר. וכן הוא בשס״ה מצות לא תעשה
 שהם כנגד שס״ה גידים ובהם נשפע שפע מלמעלה ובהזהרה
 מלאו הוא מוריד אותה שפע ובעבירה על הלאו הוא סותם
 את הצינור וגם מוריד הבלא מן סטרא אחרא ודבר רע הוא
 עד מאד. ולפי דבר זה היה לחשוב שעובר על עבירה אחת
גיד הרוחני  הוא תמיד פוגם ומחליש אותו אבר או אותו 
 ושאר האברים והגידים נשארים בלא שום פגם אבל זה אינו,
 כי בכל עבירה נוספת אף שהיא אותה עבירה נעשה הרס
 גדול לעולמות הרוחניים ועוד שנפש האדם גולה על ידי זה
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 יותר ויותר לאתרא דסטרא אחרא ושם סובל כל הגוף גם
 החלקים הבריאים ולא עוד אלא שמתוך הסבל וחולשה יכול
 לקבל מחלה עוד חלק נוסף של הגוף שעד עכשיו היה בריא.
על כעובר  נחשב  הוא  אחת  עבירה  אפילו  העובר  כן   ועל 
 עבירות חלוקות כי בכל פעם הוא הורס דברים שונים ולא
משום כלום  ואינו  הורס  הוא  הרוס  שדבר  לעצמו   ידמה 
 שממילא כבר עבר את אותה העבירה ועשה על ידיה את
 הפגם השייך אליה. אלא הפוך מזה הרס חדש גדול ונורא
 נעשה על ידו. וכתב רבינו שכל זה שייך באדם ״שנזהר מכל
והיה  העבירות״ חוץ מאותה עבירה היחידה שעובר עליה. 
 צריך לכתוב זה כי במעלה לענין מחשבה התברר ענין שאי
 אפשר לחייב על המחשבה אם לא שמצרפים אותה למעשה,
 אז כאן היה יכול מישהו לטעות ולהגיד שאף מעשה עצמו
לעבירות נחשבת  שיהיה  מנת  על  עבירה  אותה  היא   אם 
 שונות צריך לצרף אותה למעשה אחר ומסביר רבינו שאף
 במקום כשאין למה לצרף את העבירה היינו כשהאדם שומר
 שאר המצות הוא בעבירה אחת חוזרת על עצמה כאילו עובר

על עבירות שונות:

ל�ב�ר�כ�ה ז�כ�רונ�ם  ר�בות�ינו  אמ�רו  א�ם94ו�כ�ן  כ�י    
״אל שות�ה,  ו�הוא  ת�ה״  ת�ש� ״אל  ל�נ�ז�יר   י'אמ�רו 
ת�ה״ ו�הוא שות�ה, לוק�ה ב�אח%רונ�ה ע�ל כ�ל א�ח�ד  ת�ש�
פ�ט ה�אוכ�ל ט�ר�פ�ה וב�ה�מ�ה ט�מ�אה, ו�ח�ל�ב  ו�א�ח�ד, כ�מ�ש�

ו�ד�ם:

 ויפה הביא רבינו ראיה מאותה מתניתין והנה ככה כתוב שם
 ״נזיר שהיה שותה יין כל היום אין חייב אלא אחת אמרו לו
 אל תשתה אל תשתה והוא שותה חייב על כל אחת ואחת״
הנזיר, לגבי  דוגמאות  כמה  משנה  באותה  נמצאים   ועוד 

מכות כ״א.94
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 והוסיף כאן רבינו שהוא הדין ״משפט האוכל טרפה ובהמה
 טמאה וחלב ודם״. אומנם הוא הדין לכל העבירות שבעולם
דין ושם אי אפשר ללא  רק שהמשנה מדברת בעונש בית 
 התראה אבל בידי שמים לא צריך התראה כי הכל גלוי לפניו
ם ט� ק� ל� ודוגמאות שנמצאים פה   על כל דבר כמו שמבואר, 
 לכאן משום שהם ברורים אלא למשל באיסור שבת שעונשו
 בסקילה איך נקיים בו סקילה פעמים או שלש? [אבל בידי
 שמים גם עונש מיתה כפול איכא כמו שראינו לגבי טיטוס
יום.] אלא לפי הכלל הזה מחולקות כל  הרשע שנשרף כל 
 המצות כמו הנזיר השותה כל היום אינו חייב אלא אחת כי
 כל העבירה אחת ממושכת היא ואין לה שיעור, ומה שאמר
ומסתמא הכל נעשה שוב כי הוא בחינה חדשה   כל היום 
 מחדש, אבל התראה עושה אותו שינוי וחידוש כמו יום חדש
על כל ונענש  ושיעור הוא מעשה אחר  כן כל שיעור   ועל 
 מעשה ומעשה ולא צריך שיגמור עליו גם שיעור היום ויענש
שצריך אדם  בידי  זה  וכל  אחד  ביום  פעמים  אלף   אפילו 
 התראה כמו שפירשתי אבל בידי שמים לעולם מענישים על
 כל שיעור ושיעור יין ששתה. ובאים עליו עונשים הרבה אף
 על פי שלא עשה אלא עבירה אחת ואפילו היה נזהר משאר
 עבירות כל מעשה ומעשה של אותה עבירה היא כמו חטא
 אחר שנענש על כל אחד ואחד אף על פי שבכל פעם עשה

אותו דבר ששתה כוס יין:

 ועוד הוסיף רבינו על דברי המשנה מלה ״באחרונה״ באומרו
 ״לוקה באחרונה על כל אחת ואחת״. ודבר הזה הוא לצורך
במקרה שאחרי ויחשוב שמדובר  יטעה  לא   גדול שמישהו 
 העבירה כבר לקה ועכשיו חזר ושתה עוד פעם והיות שכבר
 לקה ודאי לא נאמר שכשכבר נענש אז ישתה ללא עונש,
 והנה תורה כתבה בפירוש שיענש והיאך נעשה. על כן היות
 שאי אפשר אחרת לוקים אותו פעם שנית אבל אם שתה
כי אחד  אלא  לוקה  אינו  פעמים  הרבה  אפילו  בו   והתרו 
 עבירה אחת היא. וזה אינו כידוע ומפורש אלא אפילו לא
 לקה בינתיים לוקה באחרונה על כל אחת ואחת אף שעבירה
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אחת היא, וראיה טובה היא ודוק:

 [ח׳] ו�ר�א'ה ר�א�ינו כ�י ר�בו ע%ונות ה�דור ע�ל ז'את,
ם ל�ה�ז�ה�ר נ�פ�ש� ים ר�ב�ים מ�ק�ב�ל�ים ע�ל  י�ש א%נ�ש�  כ�י 
נ�ז�ה�ר�ים י�מ�י ח�י�יה�ם א�ינ�ם  ו�כ�ל  י�דועות,   מ�ע%ב�ירות 

ב�ה�ן, א%ב�ל ה�ן א�צ�ל�ם כ�ה�ית�ר,

עוינו שחטאנו  בזה  די  שלא  זאת״  על  הדור  עונות   ״ורבו 
 ופשענו אלא על דבר הזאת, על אותו שינון בחטא רבו כל
פעם בכל  לעיל שכופל חטאו  בדברים המבוארים   העונות 
העונות מלבד  וכן  דבר  בעוד  לחטוא  פירצה  פורץ   ועוד 
 שממילא קיימים עוד נתרבו העונות. וזה כתב רבינו בדורו
 שצדיקים היו ודבוקים בה׳ אלהינו וכולם היו עובדי ה׳ בכל
פגמים כמה  היו  ולבו  אנוש  שפילות  מתוך  אך   לבבם 
 בעבודתם ובזה נתרבו העונות כמו שכתב רבינו ואנחנו מה
 נדבר מה נאמר ומה נצטדק ואם לא נעצור אנחנו את האון

הזה איך נעמוד איפה שנפלו גבורים וטהורים:

 ואין להגיה ולכתוב ״רבו עונות הדור על זאת כי יש אנשים
 רבים שלא מקבלים על נפשם להזהר מעבירות ידועות וכל
הוא סופר  שטעות  ולומר  בהן״  נזהרים  אינם  חייהם   ימי 
 ונעלמה מלה ״שלא״. ואין לתמוה במקצת על מה שכתוב אף
 שראינו במעלה חשיבות של קבלת מצוות וזהירות מהחטא.
על כשאדם מקבל  היא  אחת  קבלות  סוגי  שני  יש   באמת 
 עצמו לעשות דבר שמוטל עליו, סוג שני הוא למשל אצל בני
שאם מצווים  רק  מצוות  בתרי״ג  מחוייבים  לא  שהם   נח 
 ישמעו על ענינם של המצוות שיודו בהם אך גם אז שישמעו
ויודו בגדולתה וטובתה מבורא העולם לא  על מצות שבת 
 יצטוו בהודאה הזאת לשמור את השבת וימצאו את עצמם
 בתוך השבת בתוך סתירה שהם מודים בחשיבותו ומחללים
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 אותו ואפילו בעל כורחם מחוייבים לחללו. וכן שמעתי מרבי
והעולם נברא ״לעשות״  95שוורץ בשם רבי הורוויץ שהיות 

עבודה לעשות  שתוכל  איפה  במעמד  אינה  הגוי   ונשמת 
 רוחנית ועל כן אם הגוי ינוח גם מל״ט מלאכות גשמיות חייב
 מיתה בידי שמים רצונו לומר שמבטל את עצמו מן הקיום
בידו ויש  רוחנית  יהודי שעובד עבודה  כן  כאן], שלא   [עד 
 לקיים את העולם בעבודה רוחנית וגם לשמור שבת שהוא
גדולה נמצא בסתירה  הגוי  ואף שבזה  הבא.   מעין העולם 
 ניחא כי אינו מצווה אבל המצווה העומד בסתירה הזאת אין
ובזה היתה ואת חלקו.  לפנות ומאבד את העולם   לו לאן 
 כוונת רבינו על האנשים שמקבלים על עצמם הלכות נדה
 ונשותיהם אינם טובלות אך ידברו על חשיבות המצוה ויגנו
 הפורצי גדר ולא ישימו לב שהם בעצמם עוברים עבירה שבין
 החמורות כי ברוב דיבורם על המצוה נראים לעצמם מספיק
 מחזיקים בה והמעשים שלהם נראים להם כמו בעיה דקה
 שבדקה עד שאינה ועד שהיא בעצם היתר היותם אנוסים או
הלובש בעצמי  אני  מסויימים.  ״והיתרים״   ״בקשיים״ 
 הבעטשיקעס וכובע ראיתי יהודי שבהתלהבות גדולה סיפר
הבורא לפני  הראש  כיסוי  מצות  וגדולת  חשיבות  על   לי 
זה סיפורי מעשיות על  וסיפר  לרגע  ראש  לחלוץ   ושאסור 
 רבים ונפלאים ועוד הוסיף מעצמו והתלהב מאד רק שהוא
 בעצמו היה ללא כפה על הראש אך באמצע דבריו בעצמו
 קצת הרגיש בזה באמת חיפש ומצא כיפה לבש אותה ואחרי
 זה עוד פעם חלצה. וקבלה הזאת שמדבר פה עליה רבינו
שאנשים מה  קבלה  אלא  כמשמע  המצוות  קבלת   אינה 
 מקבלים שמסכימים או שלא יתנגדו וכל מצוות האלה מכין
 להם יצר הרע שירגישו בסדר ויהיה להם פנאי לחטוא אך
רחמנא חטא  יקרא  לא  כזה  קטן  דבר  המדומה   בצדקתם 
 ליצלן. וחשוב מאד לציין שלא יכול לטעות האדם ולחשוב
ובאמת לא  שקיבל מצוה באמת אבל היצר הביאו לחושך 
 קיבל אלא כל מי שמקבל מצוה אלהי אברהם בעזרו ולא
 ידאג מאומה ולא צריך לפשפש אם הוא חושב אמת או שקר

בראשית ב׳, ג׳95
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 ולדאוג מה הוא חושב כי אחרי הלב הם הם הדברים וילך
 באמונה פשוטה ולא ירא רע. וכל מי שעשה קבלה מזוייפת
הענין, כל  לגמרי  ממנו  נסתר  ולא  בזה  יודע  הוא   בעצמו 
 ונמצא שבאמת לא קיבלו את המצוה [אף שיותר טוב ממי
 שבא להכעיס] ועל כן ״כל ימי חייהם אינם נזהרים בהן, אבל

הן אצלם כהיתר״:

נוה%ג�ים כ�ן ר�ק ע�ל ע%ב�יר�ה אח�ת,  ו�א�ילו ל'א ה�יו 
כ�י אף  ב�אר�נו,  ר  �כ�א%ש ם  ב�נ�פ�ש� הוא  ר�ע   ח'ל�י 
נוה%ג�ים כ�ן ע�ל אז�ה�רות ר�בות, ו�כ�ה�נ�ה מ�ן ה�ח%מורות,

רע הוא מאד כן על עבירה אחת״ דבר  נוהגין   ״ואילו היו 
נוראים שנאמרו לומר שכל הדברים  ואין  ביארנו״   ״כאשר 
 בזאת קיימים רק באדם שהוא עומד במקומו ולא מתעלה
 ועל כן דבר הזה לאט לאט מושכו למטה לבאר שחת, אבל
 היות ורק דבר אחד מתקלקל אצלו כל כך יש לו כח על ידי
 שאר מצות שהם בידו להתעלות אף שמחזיק באותה עבירה
 האחת ואינו. אלא כל מי שיש בו עבירה זאת אף שהיא רק
 אחת נגד כל המצוות ומעשים טובים הקיימים בידו מקלקלת
רבינו כתב  כן  ועל  ולהתעלות.  להתרומם  בכחו  ואין   הכל 
 שהוא ״חולי רע בנפשם״ כי כמו המחלה אחת נוגפת כל הגוף
ילקה לא  בעוד מחלה אחרת אף אם  ילקה  בקלות   ויותר 
 במחלה אחרת גופו חלש ואף שחוץ מהמחלה הרעה הזאת
 כולו בריא אין בו כח לצורכי עצמו קל וחומר לא לעלות
 ולהתעלות יותר ויותר שכל עוד שלא לקח תרופה ולא הסיר

המחלה אין בכחו כמעט מאומה:

 וכאשר ״נוהגים כן על אזהרות רבות״ מי ימלל הרועה של
נכנסה וזוהמא  החומות  ונבקעו  הגדרים  נפרצו  כי   הדבר 
 במקום הטהור ואוי לנו על צרותינו ועל צער וגלות השכינה

ותיקון וגאולה שיבאו במהרה בימינו:
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שאמרו ואף  חמורות״  ״מן  במצות  גם  הזה  בעון   ונוהגים 

״והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע96באבות   
 מתן שכרן של מצות״ לא בא חילוק הזה להבחין בין מצות
 קלות וחמורות  אפילו על דעת שכבר עוברים בעון הזה גם

על מצות חמורות וצריך לחשוב איך ננקה את עצמינו:

בוע�ת ח�נ�ם, כ�מו ש�

למנות העונות הנפוצות בזמנו שבהם לקה  ומתחיל רבינו 
 הדור ביותר ואלו הן. ״שבועת חנם״ זה הנשבע אפילו על
 אמת אלא שנשבע על דבר שידוע לכולם או שגם בלי שבועה
 כולם יאמינו בו ובכל אלה מביא שם שמים לידי זילותא. כמו

  שכתב ״שבועת שוא על העמוד של97כן פירש רש״י בסנהדרין
 אבן שהוא של אבן שבועת שקר על העמוד של אבן שהוא
 של זהב״. וגם סכנה נוספת יש בשבועת חינם שקרוב לאומר
לא היה שפעם  נשבע שכך  אני   לכל אחד מעשה שנעשה 
 ידייק וגם שבועותיו שאמר בשם השם נמצאות לא מדוייקות
 ואיך ינקה את עצמו מבזיון השם ומזה שהביא שמו איפה
 שאין רק אמת נקיה אלא בעירבוב עם דברים בטלים ולא
 אמיתיים על אחת כמה וכמה. על כן יש אנשים שגם שבועה
שהם אף  לשלם  ומעדיפים  לישבע  מוכנים  לא  אמת   על 
ודבר הזה המפורסם בישיבות הנמצא  פטורים מתשלומים 

במשנה שאומרת ״שילם ולא רצה לישבע״98בפרק המפקיד   
באמת וגם  ורע  מטוב  מעורב  שלנו  שעולם  משום   טעמו 
של מזוכך  לא  עירבוב  עליונים  עולמות  קלפי  יש   מוחלט 
 דברים בטלים ולא רוצים להביא שם שמים למקום שנמצא
 עירבוב כזה אלא שיהיה תמיד רק בטהורה מוחלטת. ושבועה
 שייכת רק איפה שצורך אליה יביא להאמנת ברעהו ותיקון

עולם ועל ידי זה לקידוש השם. וקל וחומר הנשבע לשקר:

ב׳, א׳אבות 96
סנהדרין כז.97
לד:98
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ם, ומ�ק�ל�ל א�ת ח%ב�ירו או א�ת ע�צ�מו ב�ש�

 ועוד דבר הוא ״המקלל את חבירו או את עצמו בשם״ ודבר
 נורא הוא ואין כאן מקומו אך צריך לזה לומר יש גם היום
בשביל ואפילו  הכעס  בזמן  אלהים  בשם  שיקללו   אנשים 
 דברים פשוטים ולא ינקטו פחד לפני מעשיהם לקלל בשם.
 או לפעמים מקללים דרך שבועה שהשם יעשה לי או לפלוני
 בן משפחתי כך וכך רע אם לא צדק ואמיתות בדברי ודרך
 עמי הארצות הוא. ויש להזהר מזה מאד כי ניתן להזהר מזה
 בקלות; וקלקול היוצא מזה הוא גדול שגם מנאו רבינו בין
לאו לעזאזל  שמקללים  האנשים  וגם  החמורות.   העבירות 
 שפיר עבדי כי אף שאינו בכלל מקלל בשם כידוע להר עזאזל
 היו מביאים את השעיר של יום הכיפורים והיו זורקים אותו
 מן ההר והיה מת לכפר על עונות בני ישראל ומשום כך גם
 חילול שם שמים איכא כי דבר העשוי לכפר נעשה לפתגם

הגסות ובקשת הריגת עמיתו:

מ�י�ם ל�ב�ט�ל�ה ם ש� ו�ה�ז�כ�ר�ת ש�

 והזכרת שם שמים לבטלה היינו אפילו ללא שבועה. והידוע
 הוא שבכלל איסור הזה בא ברכה לבטלה אף שיש מחלוקת
 בין רש״י לתוספות אם האיסור הזה הוא דאורייתא או דרבנן
 מכל מקום זה איסור בין החמורים וגם לא צריך לעבור עליו
 כי יש להזהר מזה על ידי עצת הגמרא במסכת ברכות [לה.]
 ״וללכת לחכם וללמוד את הלכות ברכות״. ולכלל הזה שייך
 גם ענין דרך איזה אנשים שכשמספרים יגידו כך וכך עשה לי
 ה׳ ומתחילים הסיפור והיות שהכל בדברי בעלמא יש סכנה
וכך להמשיך  יתנום  ולא  באמצע  אנשים  אותם   שיפסיקו 
נכון שלא כן   נמצא שם שמים לבטלה ואם מישהו שומע 
 יפסיקוהו ויניחיהו להגיד הסיפור ולא יתנו לשם שמים לבוא
 לבטלה. וקל וחומר מזה שלבטלה הוא אם הזכיר שם שמים
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כשסתם שוה  שלא  פתגם  כדרך  לגמרי  בטלים   בדברים 
 מזכירים אותו ומפקיעים קדושת השם. ואף שאמרו בברכות
ם  [ט׳, ה׳] ״התקינו שיהא אדם שואל את חבירו בשם״ ,כי ש�
 לא נאמר אלא משום ״הפרו תורתך עת לעשות לה׳״, שיהיה
ולא ויראתו  לעבודתו  חיזוק  כמו  כולם  בפי  שמים   שם 

שיזכירום בזילזול ולבטלה:

א�ינו ט�הור �או ב�מ�קום ש

ישנם באמת  כי  טהור.  שאינו  במקום  שמים  שם   הזכרת 
ולא וכו׳  קרבנות  קוראים  הכנסת  לבית  שבדרכם   אנשים 
או כאלה שלומדים  יש  או  כנגד הצואה.  אפילו   מפסיקים 
 אפילו מלמדים בדרך ההליכה ואינם נזהרים בזה אף שיש
קדושה בו  לדבר  מקום  לבדוק  המצריכות  רבות   הלכות 
 ושמובא בגמרא איך היו נזהרים במבואות המטונפים וכן גם
 נפסקה ההלכה ונמצא שאותם האנשים שלא נזהרים בזה
רק באים  על ההלכה מראים שבתפילתם   מלבד שעוברים 
 לפרוק עול התפלה מאליהם ולומר כל נוסח קבוע וכבר לא
 איכפת להם מהקדושה הנובעת מזה שמביאים אותה לידי
ולא מפסיקים שרוצים להפליג וכל האלה המלמדים   בזיון 
 את אחרים בדבריהם או לפחות את עצמם האלה שלומדים
 לבד ורוצים להרגיש צדיקים שתמיד לומדים ולהרגשה הזאת
 לא יפריע להם אפילו כבוד ה׳ כי רואים רק כבודם ותורתם
 היא ודאי שלא לשמה ולא מעורר אותם כבוד ה׳ להפסיק אף
 שכבוד שמים הוא עיקר הענין שראוי לבטא אותו בתפלה
 ובלימוד. ותלמידי חכמים שקשה להם לא להרהר דברי תורה
 בכל זאת מאד נזהרים בזה ואם יקרה להם דבר זה דואגים
 מיד לכבוד שמים ומפסיקים ועושים תשובה ולפיכך עושים
 גם כל מיני סגולות למען אפילו לא לחשוב במקום טמא או
 מטונף דברים שבקדושה ועל כן מלכתחלה משתדלים לחשוב
ולפני כזה  לידי הרהור  יבוא  ענינים אחרים שלא  על   שם 
 כניסה לבית הכסא יש סגולה גדולה לא להרהר שם דברי
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 תורה והיא להגיד ״התכבדו״ עיין בטור אורח חיים סימן ג׳
עליון שמרוני שמרוני מכובדים קדושים משרתי   ״התכבדו 
 עזרוני עזרוני המתינו לי עד שאכנס ואצא שכן דרכן של בני

אדם״:

או ב�י�ד�י�ם ל'א נ�ק�יות,

 הזכרת שם שמים בידים לא נקיות. והפוך הוא מענין הקודם
 שמה ששם מדובר על אדם שהוא בעצמו טהור להזכיר שם
 שמים והמקום הוא טמא כאן מדובר שהוא בידים טמאות
 והמקום הוא טהור והוא לא מקפיד על נטילת ידים מאחרי
שם ומזכיר  ערוך  בשלחן  המובאים  האלו  מהדברים   אחד 

הקם מהמטה,99השם. ואלו הם הדברים המצריכים נטילה   
 והיוצא מבית הכסא ומבית המרחץ, והנוטל צפרניו, והחולץ
אף אומרים  ויש  ראשו,  והחופף  ברגליו,  והנוגע   מנעליו, 
כליו, שמפליא  ומי  במת,  שנגע  ומי  המתים,  בין   ההולך 
 והמשמש מטתו, והנוגע בכנה, והנוגע בגופו בידו ומי שעשה
תלמודו הוא  חכם  תלמיד  אם  נטל  ולא  אלו  מכל   אחת 
 משתכח ואם אינו תלמיד חכם יוצא מדעתו. ומה שבמקרה
 האמור לעיל שמישהו טהור אומר דברי קדושה במקום טמא
 הסיבה היא משום גסות הרוח וגאוה כאן שמזכיר את השם
 בידים טמאות הסיבה היא שמביא את עצמו ואתו כביכול
אם רעה  ומה  הוא  זילזול  ומין  לידי תחתוניות   את השם 
 עושה שתיהם ביחד שיהיו ידיו טמאות וגם הוא יהיה במקום
 טמא ובכל זאת מזכיר שם השם שיש בזה גם גאוה וגסות
 הרוח כלפי עצמו וגם זילזול כלפי מעלה היינו שלעצמו נותן
 כבוד מתוך גאותו ובקדושה הוא מזלזל גם ביחד ובזה מעלה

את עצמו מעל כבוד שמים:

ש״ע א״ח ד׳, י״ח99
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ו�ה�ע%ל�מ�ת ע�י�ן מ�ן ה�ע�נ�י,

 ובהרבה מקומות הזהירה על זה התורה וגם אמרה שהקב״ה
גדול וחלק  ממנו  שהתעלם  מי  את  ויעניש  צעקתו   ישמע 
 מוסרי של תורה נבנה על ענין הזה ובכל זאת יש אנשים
מרגישים לא  ובכלל  ״בלבד״  מוסר  לדברי  זה   שחושבים 
 שהעלמת העין מלעזור למישהוא במצוקה הוא הוא האיסור
 שדיברה בו תורה ולא זאת בלבד אלא אפילו איסור חמור.
 וחושבים שיפה קימו או יקיימו פעם אחרת ומתעלמים מבן
והם עולם  לבורא  ולבו בבקשה  בהם  תלוים  שעיניו   אדם 
 עוברים ללא לעזור ללא לרחם ומשאירים בקשתו ותפלתו
 לבטלה. והיום שבדרך כלל נותנים שקל אחד או לפעמים רק
 עשר אגורות מי לא בר הכי לתת כי אפילו עני המתפרנס מן
 הצדקה צריך לתת צדקה וכל אחד לפי כל מה שהוא. ואין רק
 עזרה כספית אלא אפשר לתת כל מה שמשהוא צריך או
 לעשות לו איזו שהיא עבודה או אפילו רק לשמוע דבריו וכל
 זה חסד וכל אחד צריך להשתדל לזה בכל כחו. וכל מי שעוזב
 איש עייף ורעב או אפילו חולה ליפול בדרך נקרא רשע. והנה
 באזורים חרדים אנחנו רואים כמה התרבו גמחי״ם ומצות
 צדקה שכל הציבור היקר שלנו שרבים יש להם לחם להיום
פרנסתם להם  שיביא  בה׳  ביטחון  רק  להם  יש   ולמחר 

  ״נער הייתי גם זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו100שנאמר
 מבקש לחם״, וכל האלה משתדלים מזה עוד בכל כחם לתת

״ועמך כלם101כל אחד מה שהוא יכול ועל זה בודאי נאמר   
ידי מעשה  [מטעו]  מטעי  נצר  ארץ  יירשו  לעולם   צדיקים 
 להתפאר״. ומכל מקום אין מצוה להחזיק יד במישהו לקנות
 סמים וכו׳ ושאר דברים האסורים אבל לא יורה איש היתר

לעצמו אלא ישאל רב על מקרים כאלה איך לנהוג:

תהלים ל״ז, כ״ה100
ישעיה ס׳, כ״א101
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ו�ל�שון ה�ר�ע,

 ואחרי שהגאון הצדיק חפץ חיים הדפיס ספרו דבר זה ידוע
 מהו לשון הרע ומה חומרתו ועונשו והלואי בזכותו יעקר עון
 הרע הזה מעם ישראל ויבנה על ידי תיקון הזה בית המקדש
 במהרה בימינו אמן. אך גם אני רוצה לומר בזה את חלקי.
 מדברי רבינו נראה שדייק כשסמך בחטא העלמת העין מן
 העני וחטא לשון הרע כי מי שלא מתעלם העין מהעני היינו
 שהוא איש חסד וחושב על רעהו דואג לו ואוהב אותו לא
 ילך ויספר עליו לשון הרע באהבתו אותו אלא יגן עליו גם
כן כל מי שידאג גם יחשוב עליו רע. על  לא  וגם   במלים 

לאחרים ינצל גם מעון לשון הרע:

נ�את ח�נ�ם, ו�ש�

 ודבר הזה צריך בירור גדול כי הרבה אנשים טועים בזה אך
לא זה  להזכיר ששינאת חינם  רציתי  רק  כאן מקומו.   אין 
 בלבד שנאה כמו שנאת אומות העולם לעם ישראל שרודפים
 אותנו הורגים ומשפילים ללא סיבה כי שינאת חינם זה לא
 בלבד המעשה רע לרעהו אלא זה גם מנית המעשה שמלבד
 השינאה היה עושה לו כך וכך ועכשיו לא עושה כמו שהיה
 רגיל להתנהג לכל בן אדם אחר ולא זו בלבד אלא אפילו אם
 מחביא שנאתו ומתנהג עמו טוב רק בז בו בלבו או שמח
 מקלונו ועושה עצמו כאלו מצטער גם כן בכלל איסור החמור
 הזה הוא כי זה שורש של שינאת חינם: ומזה ששינאת חינם
 היא כבר שבז בו בלבו ללא סיבה קל וחומר כשעושה מעשה
עליו או שמספר  ואפילו מעשה קטן שבקטנים  בו   לנקום 
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״לא תלך רכיל בעמך״: ופירוש מלת102לשון הרע ונאמר בו   

 חינם הוא שהשינאה האמורה הוא מרגיש אליו ללא הצדקה
 היות שהלה לא עשה לו דבר רע בכלל או לא כל כך גדול
 שיוכל להתייחס אליו בתכלית שנאה והרבה פעמים האדם
אינה הסיבה  אך  סיבה  לו  שיש  חושב  שנאה   כשמרגיש 
 מוצדקת אלא הסיבה המזויפת באה כבר כמו תוצאה מתוך
זה שכביכול ובגלל  וגנאי  פגם  בו  חינם שמחפש   השינאת 
 מצא בו שמץ שונא אותו. אבל סיבה שהוא חטא בו או פגע
 בו קשה איננה. ומקור של שינאה כזאת הוא בפגם בנפש של
לא הגאוה  ומדת  פגם  בו  ויש  שהיות  וגאוה  עצמו   שונא 
 נותנת לו להכיר במידותיו המקולקלות ולהודות בפגם ולתקן
יש כי  נח  זאת  ושירגיש בכל  לעצמו   מידותיו אלא משקר 
 באדם צורך פנימי לתיקון אז הולך לתקן את הרע במקום
 אחר שכביכול בזה שיש רע במקום אחר יתבטל פגמו והוא
 ישאר מושלם, ואמנם אפילו באמת רצה לתקן יכול להיות
היות אך  לאחרים  ויעזור  יתקן  בעצמו  לא מושלם   שאדם 
כולו יצא מהנקודה המקולקלת שבו הוא נתון בזה   שהכל 
 לתהום של יצר הרע ותוצאה מזה היא ששונא חבירו שינאת
 חינם. ובאמת מה שמפריע לו זה הרע שבקרב לבו ולא אצל
והוא בסרחונו  ראה  כשחבירו  הדברים  וחומר  וקל   חבירו 
 נוקם בו וכל זה נעשה מרגש פנימי אפילו ללא דעת ברורה
חינם ואהבת  בריות  אהבת  היא  ותקנה  עושה  הוא   מה 

ושפילות הרוח ומקור כל אלה באהבת אלהים:

ו�ג�ב�הות ה�ל�ב,

 אחד המגביה לבו נגד ה׳ ואחד נגד תורתו ואחד נגד בריותיו
 כל זה גבהות הלב כי הכל בא ממקור אחד. אף שגם בזה יש
 דרגות כמו שיש דרגות במעשה שאחד מגביה לבו בהשפלת
ושלישי יוהרא  דברי  ושאר  בלבוש  לבו  מגביה  שני   רעהו, 
 מתגאה רק בלבו, אך מקור אחד לכולם. ויזהר האדם ממדה

ויקרא י״ט, ט״ז102
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מקולקלות מדות  עוד  אותה  מלוים  כי  מאד  הזאת   רעה 
לא יש במישהו מדה  כולם שאם  והיא מלוה את   נוספות 
 טובה גבהות הלב ודאי גם כן נמצא אתה ויעבירם על ידי

ענוה ועבודת הבורא יתברך שמו:

ונ�ת�ינ�ת ח�ת�תו,

 וכוונת רבינו הוא על אימה יתירה ולא כוונתו על רשעים
 שרק מטילים פחד וזה כל תכלית מעשם פחד ורועה לשמם
ואף יתירה.  אימה  שמטיל  ציבור  מנהיג  למשל  כמו   אלא 

  שום תשים עליך מלך שתהא אימתו104 ״103שאמרו בסנהדרין
וכן אמרו  באבות כל מערכת השילטון105עליך״  לגבי  גם    

 אפילו של הגוים ״רבי חנינא סגן הכהנים אומר הוי מתפלל
 בשלומה של מלכות שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים
 בלעו״, שהתפלה הזאת היא רק מזהירה מהמציאות עוד יותר
 גרוע ולא כוונה שטוב שלטון כזה ומה שכתבה תורה לגבי
ידי על  בא  הזה  ושכבוד  ישראל  של  כבודם  משום   המלך 
 מוראה פירושו הוא כמו שכתוב בספר החינוך לגבי איסור
 לקלל את הנשיא שטעם הוא ״לפי שאי אפשר לישוב בני
 אדם מבלי שיעשו אחד מביניהם ראש על האחרים לעשות
 מצותו ולקים גזרותיו מפני שדעות בני אדם חלוקין זה מזה
מכל דבר  לעשות  אחת  לדעת  לעולם  כלם  יסכימו   ולא 
 הדברים מתוך כך יצא מביניהם הביטול והאסיפה בפעולות
 ועל כן צריכין לקבל דעת אחד מהם אם טוב ואם רע למען
ויעסקו בעסקי של עולם פעם ימצא בעצתו וחפצו  יצלחו 
 תועלת רבה ופעם ההפך וכל זה טוב מן המחלוקת שגורם
להתפלל באבות  שאמרו  שמה  מכאן  יוצא  גמור״.   ביטול 
 אפילו על שילטון של גוים הוא פן יהיה רע גדול מזה וזה
 ביטול גמור אבל מה שאמרו על אימה של מלך זה משום
 שכבודו הוא כבודן של ישראל ועל כן מלך המוחה על כבודו

סנהדרין כ:103
דברים י״ז, ט״ו104
אבות ג׳, ב׳105
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 אין כבודו מחול כי אי אפשר למחול על כבודם של ישראל
ונמצא מכאן יתירא  לו להטיל אימה  גם  זאת אסרו   ובכל 
 ברור שאימה יתירא היא כל אימה שהיא לא לענין להשאיר
 השילטון מתוקן שיוכל לפעול שבלעדי זה יבוא ביטול גמור
חז״ל שדרשוהו  לדין  שייכת  לא  שהוא,  כל  יתירה   ואימה 
שהיא כל  אפילו  יתירה  אימה  אלא  עליו״  אימתו   ״שיהיה 
זה מצד דבר  לדין השני להתפלל על מלכות שאין   שייכת 
 קדושה אלא מצד רשעות גדולה עוד יותר ומשום כך שלא
רגע ביחד נעשה באותו  להיות   יסבלו שני הדברים האלה 
 השילטון שלו רע עד שיתקן. וכן כל מושל ואפילו פקיד או
 איש בתוך ביתו כל אימה שהיא לא משום הכרח הנוכחי היא
 אימה יתירה וחטא גדול הוא. ומזה יוצא שאפילו אם מתכוין
 לדבר טוב רק שמטיל אימה יתירה ומשתמש עמה בנוסף על

האימה שנצרכת לדבר זהו האיסור שעליו דיבר רבינו:

ו�ה�ס�ת�כ�ל ב�ע%ר�יות,

על אתבונן  ומה  לעיני  כרתי  ״ברית  א׳  ל״א,  איוב   אמר 
לא משום  הפנויה  על  אפילו  מסתכל  היה  שלא   בתולה״ 
וידוע איש.  אשת  תהיה  זה  ומאחרי  בלב  אליה   להתקשר 
 אומרם ז״ל עין רואה והלב חומד וכלי מעשה גומרין. ודבר
למטרה לעולם  יופי  הקב״ה  שנתן  טוב  ומדבר  הוא   חמור 
 מסויימת הופכים את זה ועושים הרס גמור כי הוא כעבודה
 זרה שמוציא את עצמו מעול מלכות שמים לעול היצר הרע

ליצלן לרצח106רחמנא  תורה  מדמה  עצמם  {ועריות   107.{ 
 ועולמות נחרבים על כך אף שלא נמשך אחרי עינו ולא עשה
 עבירה אחרת ח״ו מבלעדי זה שהסתכל. רק יש עוד לומר
מראיית תאותו  להשביע  משום  מסתכל  היינו   שמסתכל 
 עריות אבל הולך ורואה ולא מתגרה ביצרו לראות מעצמו,
 אלא כל מה שרואה מאליו לית לן בה [היינו לא עבר על

כן משמע בכלה רבתי106
דברים כ״ב, כ״ו107
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כדי שיראה לאותו מקום  לא שבכוונה הגיע   האיסור] אם 
 ״מאליו״ כי בכהאי גוונא כמו בכוונה דמי [במקרה כזה זה
י להתחסד אך ד�  נחשב כמו בכוונה]. והיות שהוא עון חמור כ�
ישא לא  אומרת  גם הלכה  כי  שידוך  לצורך  להתחסד   אין 

סוטה במסכת  אמרו  ועוד  שיראנה,  עד  במשנה108אישה    
 שחסיד שוטה הוא אחד ממבלי עולם ומי הוא זה מפורש

  ״חסיד שוטה כגון דקא טבעה איתתא בנהרא ואמר109בגמרא
 לאו אורח ארעא לאיסתכולי בה ואצולה [כגון שטובעת אשה
 בנהר ואומר אין דרך ארץ להסתכל עליה אם אציל אותה]״
 ומשום טהרות לא חושש כי היא כשטובעת כאילו טבלה רק
 משום שהיא ערומה והוא רוצה להראות עצמו חסיד עדיף
 לא שהיא תמות ועל כן ראיתי שיש מפרש שהאלה הם מכלי

עולם שהורסים אותו ומבטלים אותו:

וב�יטול ת�ל�מוד תור�ה כ�נ�ג�ד כLל�ן

 ידוע אומרם ז״ל בתחילת מסכת פאה ״אלו דברים שאין להם
ותלמוד חסדים  וגמילות  והראיון  והבכורים  הפאה   שיעור 
 תורה אלו דברים שאדם אוכל פירותיהן בעולם הזה והקרן
 קיימת לעולם הבא כיבוד אב ואם וגמילות חסדים והבאת
ואותו כולם״  כנגד  תורה  ותלמוד  לחבירו  אדם  בין   שלום 

 . ומחדש110מאמר נמצא בגירסא יותר מורכבת במסכת שבת
 כאן רבינו שמה שאמרו בתלמוד תורה למעליותא קיים גם

בגריעותא בביטולה שהוא עון מעל לכולם:

 ויש להבין מעלת התורה שכל שכרה עולם שלנו לא יכול
 לכלול ומקצת הדברים שכן יש לנו השגה לימוד התורה מציל
חולי וכל  צער  כל  ומוציא  המתים  לתחיית  ומביא   ממות 
מאד מאד האדם  כל  צריך  ולכן  ועוד.  המן  ומוריד   ומדוה 

סוטה כ.108
כא:109
קכז.שבת 110
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 להשתדל בלימודה שבזה מתקן את העולם לאבינו שבשמים
 ומחזירו למוטב ושלום וענין ביטול תורה הוא שמשליך דבר
לו שמישהו ולא איכפת  ומרחיק נשמתו מתיקון   יקר הזה 
 במצוקה מחכה עד שבעולם יכריעו זכויות סוף סבלו והוא
 בביטול תורה מביא כולם יותר קרוב לצער וליחידים מביא
 אסון גדול ובודאי מביא רע לעצמו שבזה מתרחק מהבורא.
 ומתי זה ביטול תורה ישאל כל אחד את רבו ואין כאן מקום

להאריך:

 ובאמת לא פשוט מה שחידש רבינו יונה בזה כי יש הרבה
 עונות נוראים וחלק מהם נזכרים כאן ובביטול תלמוד תורה
לא התעסק באותו הזמן רק  בידים   לא עשה שום עבירה 
גרוע יהיה  זה  ולמה  בטלים  בדברים  אלא  העולם   בתיקון 
 ביותר? יוצא שעדיף לתקן חטא ביטול תורה ולהיות רע בלב
 עם שאר המידות לא מתוקנות משלתקן קודם אותם ואחר
 כך ללמוד את התורה. ובאמת הוא כן כי בתורה ודאי גם
 מתקן גם את המדות שלו אבל תיקון המידות ללא תורה לא
 יכול להיות שלם וגם לא יתקיים ועוד שבלב מה שלא לשמה
 הוא שקר ורע נוסף אבל בתלמוד תורה שלא לשמה מביא

  ואם מישהו רואה מדה לא מתוקנת בתלמיד הלומד111לשמה.
 תורה, שיתאר לעצמו קל וחומר כמה רע היה בו אם לא היה

לומד:

ה�דור ב�נ�י  א�צ�ל  מ�ק�צ�ת�ן  כ�ת�ב�נו  כ�א�ל�ה.   ו�ר�בות 
ל�ה�ז�כ�יר�ם ול�ה�ז�ה�יר�ם.

 ושרבינו כתב ״ורבות כאלה״ כוונתו שליקט כמה בעד כולם
 ושלא יתמה עליו הקורא אם ימצא עוד חמורים כיוצא בהם
 למה אלה חישב רבינו ואלה כבר לא אבל אי הכי נמי יש עוד
 רבים. ולא כתב מספר כולם מפני שהיא רשימה ערוכה ואין

ברכות יז.111
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כאן מקומה:

 ודברים האלה כתב אצל בני דורו שהיו כולם במדרגה גדולה
 שאף עם הארץ של אז היה לנו איש לא פשוט ורצוני לומר
 כמה מלים לדור שלנו אף שאין ביכולתי לתקן ואפילו לא
 למנות את כולם. איני מדבר על הרשעים אלא על צאן נאמן
 לה׳ אלקינו, ידוע שאנו דור חלש וכל זה מסבה שעזבנו את
 עומק התורה ואת עמלה ומתוך נוחיות ירדה חולשה. ויש
 חסרונות במידות שקיימות בתוך הכלל ציבור הנאמן והוא
לקנטר לימוד  והוא  הנפש  וחשבון  לזולת  דאגה   חסרון 
ברכות כמו  יומיים  יום  בדברים  הנפש  מסירות   וחיסרון 
 בכוונה לימוד ומצוות בין אדם לחבירו שכל זה צריך לעשות
הבלים של  תוספת  ללא  התורה  לדרך  ולידבק  הלב   מכל 
 ולימוד שטחי וללא עומק ולפעמים גם ללא עמל. ואני תקוה
 שעם ישראל בקלות יתקן פגימותיו שנהיה כלנו זכאים ביום

בא הגואל:

 ו�כ�ן ר�אוי ל�כ�ל ב�ע%ל�י ת�שוב�ה ל�כ�תוב ב�מ�ג�ל�ת ס�פ�ר
ר ק�צ�רו �ו�ה�מ�צ�ות א%ש לו ב�ה�ם  נ�כ�ש� ר  � ה�ד�ב�ר�ים א%ש

ב�ק�יומ�ן, ו�ל�ק�רוא ב�ס�פ�ר ז�כ�רונות�ם ב�כ�ל יום:

 וכתב רבינו עצה נפלאה כי היות ותשובה אמיתית צריכה גם
 תיקון מידות ברוב המקרים היא דרך ארוכה ואף העושה מכל
אך קטנים  דברים  לכמה  לבו  מטרדות  לב  ישים  לא   לב 
 כשיראם על הכתב אחד ליד השני שבתוך יום העלו על הדף
 כמה כשלונות ולפעמים חמורות ושחוזרות על עצמם במדה
לתקן את הדבר איך  ויחשוב  עיניו  יבהל מראות  אז   רבה 
יום  ולאט לאט הוא יצליח. וכתב רבינו שיקרא בהם בכל 
ידוע כי  מספיקה  בעצמה  שהכתיבה  האדם  יחשוב   שלא 
ועצם הדבר שהעלה דבר על הכתב  שכתיבה עושה רושם 
 מרצון לתקן ודאי יעזור לו אבל בשביל להיות תועלת שלימה
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ומתוך כך שהכל חתם בכתב עם רציפות בדברים   שיראה 
 כוונה לתקן משפיעים אליו סייעתא דשמיא ומגלים לו דרך
 אמת ילך בה. אך יעשה כל זה בסתר באופן שלא יהיה בזה
 משום חציף עלי מאן דמפרש חטאי כי מי שמפרש בציבור

את החטאים שלו זה יותר חוצפה מאשר הרהורי תשובה:

 [ט׳] ו�ה�נ�ה מ�ד�ר�גות ר�בות ל�ת�שוב�ה, ול�פ�י ה�מ�ד�ר�גות
  הוא. ו�אמ�נ�ם ל�כ�לך�י�ת�ק�ר�ב ה�אד�ם א�ל ה�ק�דוש ב�רו

ה�נ�פ�ש ת�ט�ה�ר  ל'א  אך�  ס�ל�יח�ה,  ת�מ�צ�א   ת�שוב�ה 
ר �ל�ם ל�ה�יות ה�ע%ונות כ�ל'א ה�יו, זול�ת�י כ�א%ש  טוה�ר ש�
ר �כ�א%ש רוחו  א�ת  ו�י�כ�ין  ל�בו  א�ת  ה�אד�ם   י�ט�ה�ר 

י�ת�ב�א�ר.

לכאורה לתשובה  רבות  מדרגות  שיש  רבינו  שכתב   ומה 
 פשיטא כי בכל דבר יש מדרגות ומעלות. אך מאחר שנצרך
מהצרות מפחד  רק  ואפילו  מועילה  תשובה  שכל   להזכיר 
 הייתי אומר שמכל מקום היות שהאדם משיג את המטרה
 מוטב, ואינו כי מכל מקום כמה שיחזור בתשובה יותר טוב,
 כך יהיה בדרגה יותר נעלה ובזה יותר יתקרב להקדוש ברוך
 הוא שזה היה מטרתו האמיתית ועל כן לא די בזה לעשות
 תשובה כל שהיא כי מאד ראוי לחזור בתשובה שלימה כדי
וכן שאפשר.  כמה  הוא  ברוך  להקדוש  בשלימות   להתקרב 
 רואים גם במציאות שאף שרבים חוזרים בתשובה וכל אחד
 מהם משיג דרגות נעלות גם בעולם הבא וגם בעולם הזה
 הוא נהנה מהשפעה מהתיקון שנעשה על ידי תשובתו, תיקון
 העולם עוד לא נגמר כי עוד לא נשלמו הדרגות לאן להגיע
 עד ה׳ ממש. כי בוודאי מי שיגיע עד ה׳ בכל הדרגות הראויות
רק זוכים  שלזה  ואף  הנביאים,  בה  שהיו  במדרגה   יעמוד 
 היחידים, דרך פתוח לכולם, וכן הבטיחנו הנביאים שלעתיד

כל העם יזכה לדרגה הנעלה הזאת:
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 ובכל מדרגה של התשובה יותר יתקרב אל הקדוש ברוך הוא
עונותינו הם כלום אלא  לא מפריד אותנו ממנו מצדו   כי 
 מפרידים בינינו ובין אבינו שבשמים ועל כן גם כתוב בישעיה
 [נ״ט, א׳] ״לא קצרה יד יהוה מהושיע ולא כבדה אזנו משמוע
אותנו מבדילים  העונות  שרק  והיות  עונתיכם״  אם   כי 
 מהקדוש ברוך הוא בכל כמה שמסיר אותם בעל התשובה
 ממנו ככה יותר מתקרב אל הקדוש ברוך הוא בעצמו וכן גם

מועיל לכל הכלל:

סליחה״ תמצא  תשובה  לכל  ״אמנם  רבינו  הוסיף   ומיד 
 שבאמת גם התשובה הכי פחותה מועילה להודיענו שכל מה
 שאמר הוא בתוך מעלות הנעלות היינו שגם תשובה פחותה
במעלה ומישזכה  הימנה  גדולה  יש  אך  גדולה  מעלה   היא 
 ראשונה בקלות יזכה גם במעלה השניה וטוב מאד להשתדל
 בזה. אבל להיות בדרגה פחותה של התשובה לא מוריד שום
 דבר ממעלה זו שגם זה מעלה, ורבינו כתב זה שלא ידאג
וישיג מעלות הנעלות  האדם בחשבו שאיך יחזור בתשובה 
 כאלה שאולי אינם בהשגתו אלא מאחר שכתב שיש בזה
 כמה מעלות יבין האדם שבתשובתו ודאי ישיג לפחות את
 המעלה הפחותה ומאחרי כן יגלה שאפילו המעלה הפחותה
ישיג כלל  זו בלבד אלא שבדרך  ולא  גדולה עד מאד   היא 
 מעלה יותר גדולה מהמעלה הפחותה. ועינן זה של המעלות
שב בכוונה  יתאצל  שלא  משום  אלא  הזכיר  לא   בתשובה 
 בתשובה ולא יפסיד דרגות יותר עליונות בזה שיתייאש. ועוד
 יש לדעת שכל מעלה נחשבת לפי סופה הראוי היינו שכששב
 מישהו בתשובה שלמשל לא למד תורה המעלה של התשובה
 שלו נמדדת לפי לימוד שילמד מכח של אותה תשובה בכל
 חייו אף שבאותה רגע עוד אפילו עם הארץ גמור הוא אלא
 שרצונו לעבוד הבורא וללמוד תורה יעשה אותו תלמיד חכם
 יש לו אותה דרגה במדרגות התשובה ולא מדקדקים אתו
 מלמעלה להיות נחשב כאילו עוד לא למד כלום ובזה בעצם
 עוד לא התחיל את תשובתו. מכל מקום עם משהוא מכח
 תשובתו התחיל ללמוד שעה ובהכירו את תורתנו הקדושה
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נחשבת ולא  חדשה  תשובה  כבר  זה  יותר  ללמוד   החליט 
 למעלה ראשונה אלא היא כבר מעלה שניה של תשובתו. [וכן
 אם נאנס ולא למד נחשב לו בדרגות התשובה כמה אילו היה

לומד מכח אותה תשובה]:

 והוסיף רבינו וכתב ״אך לא תטהר הנפש טוהר שלם להיות
 העונות כלא היו״ ובזה גילה סוד גדול של התשובה. קודם
 הכל גילה שיש שני סוגים של התשובה ושני סוגים של בעלי
ה הדבר מ� ל�  תשובה. סוג ראשון הוא הידוע מידיעה שיכלית ש�
ויקנה אחר ילך   דומה לאדם ששבר כלי חרס, ואיך יתקן? 
בעניני גם  פשוט  דרך  הוא  כך  החסרון.  וימלא  בו   כיוצא 
 התשובה שמי שקלקל יעשה תשובה שמהוה מעשה תמורה
ידי ועל  מהחטא  שנעשה  חסרון  יתקן  ובזה  הראשון   זה 
בתשובה. חוזר  של  והנפש  לב  גם  ויתוקן  הקיים   התיקון 
 אמנם יש עוד סוג שני של התשובה והוא דומה לאדם ששבר
כלי השבור ואותו  כבראשונה  וחיבר אותו  וחזר   כלי חרס 
 נמצא ללא פגם. הבדל בין שני סוגי התשובה האלה תלויים
 ביאוש של האדם כי בשני המקרים אדם מצטער על החטא
 ועושה מעשה לתקן אך במקרה הראשון בראות האדם צרות
 העולם לא בא לתקן אלא רק משום לא לפגוע יותר להבא
 ולעצור השפעת הרע מעבר בחושבו שאין אפשרות לתקן
ה׳. אבל יצילנו  ומי  באות  רבות  צרות   הנעשה ממש שכן 
כל עם  לגמרי  העולם  לתקן  מנסה  האדם  השני   במקרה 
 הפגמים ועם כל הצרות ועל כן נכנס לשורש ענין התיקון ויש
 בידו לתקן את הנעשה מכבר על ידי תשובתו כי כל דרך לכך
 לפניו פתוחה [כמו במקרה הראשון, רק שאותו האדם מחמת
 היאוש לא מתקרב עד לשם שימצא הדרך איך לתקן גם את
 הנעשה]. ובתיקון של הנעשה יש לציין שיש בו גם כן שני
מדרגת בתשובה  ששב  שאדם  במעלה  אמרנו  כבר   סוגים. 
 תשובתו נמדדת לא על ידי מדרגה שלו מידית אלא מאותו
צריך לא  פה,  כן  גם  להגיע.  ראוי  לאן שהיה   כח הראשון 
כח יפעיל  ידי תשובתו  בפועל אלא שעל  יתוקנו   שדברים 
 רוחני שהוא ראוי לתקן את הדברים בפועל והכח הזה יתקן
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 את הדברים על ידי הנס. ופה יש לחלק בין שני הסוגים שיש
דברים ויש  הבא  בעולם  אלא  בפועל  יתוקנו  שלא   דברים 
רצוי מאד אך וזה  בעולם הזה  ויתקנו ממש   שיעשה הנס 
 לפעמים הדבר תלוי לא רק בבעל תשובה עצמו אלא גם אם
 הדור זכאי לכך. כמו כן יש שני סוגים של בעלי תשובה סוג
 ראשון הוא אדם ששב מעבירה מסוימת משום שרוצה לבטל
 את הרועה שלה ורוצה לתקנה ומאידך יש בידו עוד כמה
 עבירות שמהם לא זז מאומה או רק במקצת אף שמועילה לו
 תשובה בדבר אחד לגבי שאר דברים נשאר רשע ודינו כמו
 שמבואר במעלה אצל מומר אפילו לדבר אחד רחמנא ליצלן.
 וסוג שני של בעל תשובה הוא בעל תשובה אמיתי שרוצה
 לעזוב את כל הרע להעיק אותו ולתקן הכל. ובין שני דרכים
 התשובה ובין שני הסוגים של בעלי תשובה יתכנו כל מיני
 מיזוגים ועירבובים. וירא ה׳ לא ירא רע, ולא ירא שכל מיני
בחטא להשאר  לו  יגרמו  השפל  הזה  עולם  של   טעויות 
 בחושבו שחזר בתשובה שאם יודע דין וטעה במציאות סופו
לדרך יגיע  וכך  לפרוש  או  כביכול  טעותו  באמצע   לטעות 
 האמת כמו אדם שידע שצריך ללכת דרך שמונה ימים אך
שיטעה לו  יקרה  בדרך  פחות  לא  ואמרו  במרחק   הטעוהו 
יום יצא ובזה ילך המהלך הנכון או כיוצא בזה או  באיזה 
בסייעתא הסוף  עד  דרכו  ימשיך  אחרת  שהיא  כל   מסבה 
 דשמיא עליו. ואם הטעוהו בדין כמו שאמרו על האסור מותר
 גם מסבה כל שהיא יפריש את עצמו מזה אף שלא יהיה לו
 בזה רצון כי יאמין שדבר הזה הוא מותר. וכל זה משום שכל
לו מה היה יתבאר  וכמה שיותר   אדם מרגיש את האמת, 
 טעות ומה אמת על ידי תלמוד תורה שמישרת עולם כמו
וברור שבלבולים יותר שלם,  תיקון שלו  יהיה  ככה   דורבן 
בציבור יש  בלעדם  כי  הגאולה  את  שמעכבים  הם   האלה 
 החרדי מספיק תורה ואהבת ה׳ ואהבת זולת בשביל לתקן
 את העולם אלא דברים האלה מחשיכים את הכל וכיוצא בזה
 כתוב גם בהקדמת ספר עוללות אפרים והוסיף שם שבלבול
 הזה הוא אולי בעיקר לגבי ארץ ישראל ויכול ליפול גם אצל
הסוף. שמתקרב  המקטרג  מרגיש  בזה  כי  גדולים   רבנים 
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היו כלא  כוונה  היו״  כלא  העונות  ״שלהיות  הענין   לסכום 
 ממש ולא רק לעשות מעשה אחר תמורתם אלא לעשות כל
 דבר כמו שהיה מקודם ללא פגם, וכשיבא אליהו ויהיה תחית

המתים ודאי יתוקן הכל אך כמה טוב לתקן מיד ועכשיו:

 ואחר כך כתב רבינו ״זולתי כאשר יטהר האדם את לבו ויכין
שער סוף  עד  הוא  רחב  וביאור  יתבאר״  כאשר  רוחו   את 
 ראשון שממנו כל הדברים עד כאן נמצאים רק כמו הקדמה
 ובגודל הם רק כמו חומש של השער. ומזה צריך לדון כמה
 הכנות צריך בעל תשובה לעשות וכמה קשה לעשות תשובה
 כי עד כאן היה בביאור דבריו נראה שתשובה הוא דבר קל.
עניני כל  על  לדבר  פתח  רבינו  למה  לדייק  יש   בראשונה 
 תשובה ופרטיה ולא אמר בראש את התנאים המביאים אל
 התשובה. כוונתו בזה היתה פשותה כי לא דיבר אלא כנגד
 הלב וכנגד הנשמה ולהם הכל דבר אחד היא שהם נמשכים
 רק אחרי כוונה טהורה ובתוכם טמונים כל מפתחות לשערי
 השמים ובתוכם דרכי תשובה ולא צריך להסבירם ולפרטם
 בשבילם כי בכל מקום הם לבד מכירים את הדרך ולבד יעשו
 הכל מה שכתוב באלה הדרכים המובאים לקמן וללא טורח
 וללא צער אך לפעמים כשיהיה להם הרחק לכוון איזה ענין
 שיעשה על ידם לבד יצטרך האדם לעבור אותו וזה לא יצלח
 בידו אלא על ידי צער גדול עד שיעשה תיקון שיפתח לו את
 הדרך ועל כן סידר רבינו כל הדרכים אחד ליד השניה שיעבור
יפול חס ושלום ולא   בהם האדם לפי סדר בידיעה גמורה 
 ליסורים. ועוד שיכול להיות שלפעמים לא ידקדקו עליו מן
ויתנו לא לדלק איזה חלק מן הדרכי תשובה ואף  השמים 
 שיגיע עד ה׳ מכל מקום יהיה איזה שהוא פגם והנה עכשיו
לדלק על קלה כבחמורה לא   מונח למדקדקים מפתח איך 
 ולקיים הכל מה שמוטל עליהם. אומנם כוונה עיקרית בזה
 היא שייכת למה שאמור למעלה שיש שני סוגי תשובה אחד
כאלו מתקן  הוא  השני  אבל  הקילקול  תמורת  הכל   מתקן 
 קלקול לעולם לא היה ולזה ודאי צריך לבוא לדרכי תשובה

לפי מפתחות המובאים להלן:
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ר�י אד�ם ל'א י�ח�ש'ב י�הו�'ה לו112ו�כ�ן כ�תוב ״אש�   
ה�צ�ר�י ה�ב�ג�ד  וכ�ע�נ�י�ן  ר�מ�י�ה״,  ב�רוחו  ו�א�ין   ך�ע�ון 

ל�ה�ע%ב�יר בו  יוע�יל  ה�כ�בוס  מ�ן  ה�מ�ע�ט  כ�י   כ�בוס, 
א מ�מ�נו,  ו�כ�ןך�ה�גוע�ל  י�ת�ל�ב�ן.  ה�כ�בוס  רוב  ל�פ�י    

מ�ע%ונ�י״,113כ�תוב כ�ב�ס�נ�י  כתיב]  [הרבה  ״ה�ר�ב    
ר ת�כ�ב�ס א�ת ל�ב�ה, � ות�כLב�ס ה�נ�פ�ש מ�ן ה�ע�ון כ�פ�י א%ש

נ�א)מ�ר �ל��ם״.ך� ״כ�ב�ס�י מ�ר�ע�ה ל�ב�114ש  י�רוש�

 והיות שכאשר כתב רבינו שיש תשובה שבה ״תטהר הנפש
חרס לכלי  שדומה  היו״  כלא  העונות  להיות  שלם   טוהר 
 שנשבר ועכשיו עומד ללא פגם שאינו אפשר אלא על דרך
 הנס וקשה לתאר בשכל האדם איך יתוקנו כל דברים שאי
 פעם היו תחת השמים על כן מביא לזה ראיה מפסוק שנאמר
 ״אשרי אדם לא יחשוב ה׳ לו עון״ שבמפורש כתוב שעון לא
אותו יחשב  לא  ה׳  רק  יהיה  כוונה שעון  אין  וודאי   יהיה 
 ומשום כך ממשיך הפסוק ״ואין ברוחו רמיה״ היות שהוא נקי
 מכל דבר שמתוקן לגמרי ולא שחטא אף שלא נחשב עוד
גמור תיקון  נעשה  שלא  עוד  כל  כי  לשטנו  לידו   עומד 

כשפירשתי לא נתבטל המקטרג ממנו לגמרי:

 ומביא רבינו משל ״וכענין הבגד הצריך כבוס״ ומשל הוא על
נדבקת הטנופת  וכל  לנשמה  לבוש  כמו  שהוא  הגוף   דרך 
 בחומריות היינו בגוף שמשול לבגד ונשמה היא שתענש אתו
שלמשל [אף  החטא  בזמן  ביחד  אתו  שהיתה  כמו   ביחד 
אמות משום נפש מתרחקת ממנו ארבע  שיכור   כשהאדם 
 בושה לא ישתכר אדם ללא נפש כי כשהוא באקראי אז דומה

תהלים ל״ב, ב׳112
תהלים נ״א, ד׳113
ירמיה ד׳, י״ד114
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 לאנוס ואין בזה לנפש שותפות מלאה]. וכל זמן שאדם חי
כמו מעונש  הנשמה  את  גם  כך  ולנצל  הבגד  לכבס   יכול 
 שמציל הגוף מטינופת של ליכלוך של סיטרא אחרא. ומביא
 רבינו חילוקים שיש בכיבוס כי יש רק שפשוף או כיבוס רק
 במים ויש שמוסיפים קצת נתר ויש שעושים כיבוס ראוי רק
 לא מספיק זמן ובכל זאת כל דברים האלה ודאי יועילו לבגד
 אך יתלבן הבגד רק בכיבוס הראוי במים ונתר ובזמן הראוי
 לזה. ובאמת המשל הזה הוא מדברי דוד המלך ״שכתב ״הרב

כבסני מעוני״״:

 ״ותכבס הנפש מן העון כפי אשר תכבס את לבה״ והוא על פי
 המשל שגוף הוא כמו בגד לנפש על כן הנפש צריכה לכבס
 את לבה היינו כל כח של הגוף בינה, הרגשה ומחשבה ולפי
פגם כן  גם  יש  עצמה  בנפש  כי  בעצמה  היא  תתכבס   זה 
 וצריכה תיקון והוא בא רק על ידי כיבוס הבגד. אבל נשמה
 אין בה פגם, יש בה רק צער שעל ידי זה גולה ומתרחקת מן
שיתקן לא  אם  עונש  אתו  תקבל  וגם  גמור  בניתוק   הגוף 
 חטאיו. וגם דברים האלה כתב רבינו על פי הפסוק ״שנאמר
ירושלים״״ שאף שהירושלים היא מרכז לבך   ״כבסי מרעה 
 רוחני של ארץ ישראל כמו נפש לגוף בשביל תיקונה צריכה
 לכבס קודם את לבה שהוא כח שכלי של בינה המביא חומר
 אל הפועל שבזה יש עיקר תיקון הגוף במעשים ומחשבה וזה

ענין התשובה:
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ו�אמ�רו ר�בות�ינו ז�כ�רונ�ם ל�ב�ר�כ�ה ר�י־א�יש115  ״אש�   
י�הו�'ה״ כ�י116י�ר�א א�ת  לומ�ר,  ב�עודו א�יש, ר�צ�ה    

 ת�שוב�ת ה�אד�ם ה�מ�עול�ה ב�ימ�י ב�חורות�יו ב�עוד כ'חו
ע�ל�יו ו�י�ת�ג�ב�ר ע�ל י�צ�רו.

עוד אזהרה אחת מדברי חז״ל שכמה שרוצה  ונמצאת פה 
בימי לחזור  צריך  מועילה  יותר  תשובה  לעשות   האדם 
 בחורותיו בעודו כוחו עליו שיש לו כח לחטוא ומתגבר עליו
 ולא יחכה לעשות תשובה עד שלא יחטא משום שאין לא
 יכולת שכבר לא נשאר לו כח. ומכל מקום אין כוונה רק לא
 לחכות לימי זיקנה או חולי ממש אלא כל זה הוא בדרך משל
 והכוונה בזה היא על עיקר ענין כח היצר הרע שבא עליו בכל
 תוקף בזמן החטא ואז הוא זמן הראוי להפילו לא מאחרי
נגדו בכל הכח. ולא נמצא  עוזבו היצר הרע   החטא שכבר 
 והוא כמו במלחמה שבעוד שכל הלגיונות ביחד מי שמנצח
 אותם הוא עושה ניצחון גדול ואמיתי אבל אם מחכה עד
 שיתפזרו אף שגם אז הוא ניצחון תמיד צריך לפחד שיחזרו
התשובה מאחר  של  צרה  והיא  כבראשונה  נגדו   להלחם 
 שהביא רבינו למעלה. ובהכרח צריך לומר שדברים האלה הם
 על דרך משל כדאמרינן כי מי שכבר איחר עד ימי זיקנה ודאי
ועוד ברצון  תתקבל  והיא  תשובה  יעשה  עכשיו   שלפחות 
 שאם לא כן אם יחטא אדם זקן אין לא כבר תקנה כי לא

״ושוב יום אחד לפני117יכול לחזור בתשובה וכתבו באבות   
 מיתתך״ כוונה בכל יום שחי האדם על פני האדמה יהיו חייו

בתשובה:

 ותשובה מידית היא מאד מועילה אם היא באמצע החטא

עבודה זרה יט.115
תהלים קי״ב, א׳116
אבות ב׳, ט״ו117
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 ושמעתי בשם הגר״א שמי שגמר בלבו לחטוא שום כח לא
ומזה יש לחשוב  יעצור אותו אם לא בושה מפני הבריות 

  כשחלה רבי יוחנן118גודל כח תשובתו וכן גם מפורש בגמרא
 בן זכאי ״אמרו לו רבינו ברכנו אמר להם יהי רצון שתהא
 מורה שמים עליכם כמורא בשר ודם אמרו לו תלמידיו עד
 כאן אמר להם ולואי תדעו כשאדם עובר עבירה אומר שלא
כאן ואין  ענין  גמרות באותו  עוד הרבה  ויש   יראני אדם״. 

מקום להאריך:

  ״איכה119וכיוצא בדברים האלה כתבו עוד חז״ל בזוהר איכה
״וזכר את בוראיך בימי120ישבה בדד רבנן פתחי האי קרא   

 בחורתיך עד אשר לא יבואו ימי הרעה״ ושם דורשים את
 הפסוק בישראל בארץ הקודש וימי הרעה הם ימי החורבן.
״וזכר את בוראיך בימי בחורתיך עד  ופסוק במלואו אומר 
 אשר לא יבאו ימי הרעה והגיעו שנים אשר תאמר אין לי
בימי התשובה  לעשות  הוא  הפסוק  ופירוש  חפץ״   בהם 
 הנעורין היינו מיד שעוד מבטל כח היצר הרע אף שיש בידו
 לעשות כח לחטוא ובכל זאת מתגבר על יצר הרע ומפילו
 כבמלחמה, ולא יחכה לעשות כן עד שיבואו ימי הרעה היינו
וחולי שאז מוריד כמה מעלות במעלת תשובתו זקנה   ימי 
 שאם היה רץ לדבר עבירה ועכשיו לא יכול לרוץ בכלל אז
 מה שייך בזה תשובה שלא רץ? ומכל מקום שגם אז אם גם
זאת בכל  יכול  לא  שמימלא  אף  מלרוץ  מתבטל   בכוונה 
 בדיעבד תשובתו מועילה אף במצב שאין לא אפשרות אחרת

מרוב מכות שבאו עליו וכמו שמבואר לקמן:

ברכות כח:118
י״ד לפי סדר הרמ״ק119
קהלת י״ב, א׳120
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נ�א)מ�ר �״א)נוש121אכ�ן כ�ל ת�שוב�ה מוע�יל�ה, כ�מו ש   
 ע�ד־ד�כ�א ו�ת'אמ�ר שובו ב�נ�י־אד�ם״, ו�אמ�רו ר�בות�ינו

ל נ�פ�ש:122ז�כ�רונ�ם ל�ב�ר�כ�ה � ע�ד ד�כ�דוכ�ה ש

 ״אכן כל התשובה מועילה״ הוא מוסב על מה שכתוב במעלה
 שראוי לחזור בתשובה בימי בחורותיו בעודו איש אבל נראה
ראיה וזה  מועילה  מאוחרת  תשובה  גם  שבדיעבד   משם 
ברור נראה  דבר  ואותו  התשובה.  סוג  כל  מועיל   שבעצם 
 מדברי דוד המלך שכתב על תשובה משל לכיבוס כי בכיבוס

ודאי מועיל כיבוס כל שהוא וכמו שכתב רבינו למעלה:

לזה הוסיף פסוק  ועוד בנוסף על הראיות הנמצאות לעיל 
 מתהלים ופירושו מדברי חז״ל בירושלמי והוא ממעשה של
 אלישע בן אבויה שהיה תלמיד חכם מובהק וגם נכנס לפרדס
בהקב״ה ומרד  לשמצה  סמל  ונעשה  התקלקל  זאת   ובכל 
כלאחר חומה.  ומביאה גמרא כמה פגמים שהרחיקו אותו 
 ותלמידו רבי מאיר בעל הנס נשאר לו נאמן וניסה להחזירו
 בתשובה ״אמר ליה וכל הדא חכמתא אית בך ולית את חזר
 בך אמר ליה לית אנא יכיל אמר ליה למה? [אמר לו כל אותה
 חכמה יש בך ואין אתה חוזר בך אמר לו אני לא יכול אמר
 לא למה?] אמר ליה שפעם אחת הייתי עובר לפני בית קודש
להיות בשבת הכיפור שחל  ביום  סוסי  על  רכוב   הקדשים 
 ושמעתי בת קול יצא מבית קודש הקדשים ואומרת שובו
וכתוב בי״  ומרד  כחי  בן אבויה שידע   בנים חוץ מאלישע 
 אחרי זה ״לאחר ימים חלה אלישע אתון ואמרון לרבי מאיר
 הא רבך באיש אזל בעי מבקרתיה ואשכחיה באיש אמר ליה
 לית את חזר בך אמר ליה ואין חזרין מתקבלין [לאחר ימים
 חלה אלישע הלכו ואמרו לרבי מאיר הנה רבך חולה הלך
 לבקרו ומצאו חולה אמר לו אין אתה חוזר בך? אמר לו ואין

תהלים צ׳, ג׳121
ירושלמי חגיגה ב׳, א׳122
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מזה גדולה  יותר  דחייה מתשובה  ואין   חוזרין מתקבלין]״. 
 כשמיחו בו מן השמים ובכל זאת שוב אמר לו לחזור גם
 מאחרי זה כי ברור שאין הלכה כבת קול ועוד שאפילו על
 ידה יתקבל כל מי ששב בתשובה באמת אף שהיה מקודם
 דחוי על ידה לגמרי. וגם אלישע בן אבויה הבין את זאת על
 כן טען טענה אחרת [קרבן העדה] ״אם חוזר הוא בעת חליו
 מי מקבלין אותו״ וכמו שמבואר לעיל, שחשש שאם אחרי כל
מלחזור אפילו  אותו  דחה  קול  ת  ב� ש� חטאים  הרבה   כך 
 בתשובה וגם הוא ביטל את התשובה ולא ישוב אלא לפני
כלום חוץ מקבלת עונש על לפניו כבר   מיתה ממש שאין 
 מעשיו הרעים ונראה כאלו לא עושה אלא משום לנצל מן
 העונש שיש כאן תרתי לריעותא [כמה תנאים שמרעים את

 123כח ובסיס תשובתו] ולזה אמר לו רבי מאיר ״ולא כן כתיב

ופירוש מקבלין״.  נפש  של  דיכדוכה  עד  דכא״,  עד   ״אנוש 
 הפסוק מה שהסביר רבי מאיר ״עד דיכדוכה של נפש״ היינו
 שהנפש מדוכה ואין לה שום מנוס לא למעלה ולא למטה
אותה״ ״מקבלין  לה אפשרות אחרת  ואין  הכל  מן   ודחויה 

שבכל זאת תשובתו תשובה וה׳ מקבל שבים אליו:

 ומביא רבינו את הפסוק שהביאוהו חז״ל בירושלמי במלואו
 ״תשב אנוש עד דכא ותאמר שובו בני אדם״ ובאמת ברור מן
ליסורין נותן  כל המבואר למעלה שהקב״ה   הפשט הפסוק 
 שיבואו לבן אדם משום שהוא בעצמו לא שומע לו ולא נותן
 אפשרות בדרך אחרת. ואפילו אחרי שבאים עליו יסורים ״עד
 שתשש כח וקרוב למות״ [רש״י]  קורא עוד הקב״ה ״שובו בני
קורא ובעצמו  בכבודו  הקב״ה  כזה  במצב  גם  ואם   אדם״. 

לאדם לשוב אליו ודאי שתשובתו מועילה:

ע�ת�ה נ�ב�א�ר ע�יק�ר�י ה�ת�שוב�ה

 ועכשיו באים כל הסודות של מעלות הגדולות של התשובה

תהלים צ׳, ג׳123
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 לפי הסדר והם עוד מ״ג סימנים וכל מבקשי תיקונם ותיקון

העולם כל המחפשי דרכי ה׳ ילכו בהם:

ויבואר אם ירצה ה׳ בחלק ב׳


