
    מסילת ישריםמסילת ישריםמסילת ישריםמסילת ישרים
    ההקדמהההקדמהההקדמהההקדמהסיום סיום סיום סיום     ––––    שיעור שנישיעור שנישיעור שנישיעור שני

  

עד שמצא פת לאכול חרש וזרע וקצר ועמר ודש וזרה וברר  הוא היה אומר כמה יגיעות יגע אדם הראשון"

וטחן והרקיד ולש ואפה ואח"כ אכל ואני משכים ומוצא כל אלו מתוקנין לפני וכמה יגיעות יגע אדם הראשון 
עד שמצא בגד ללבוש גזז ולבן ונפץ וטוה וארג ואחר כך מצא בגד ללבוש ואני משכים ומוצא כל אלו מתוקנים 

שוקדות ובאות לפתח ביתי ואני משכים ומוצא כל אלו לפני הוא היה אומר אורח טוב מהו אומר לפני כל אומות 
כמה טרחות טרח בעל הבית בשבילי כמה בשר הביא לפני כמה יין הביא לפני כמה גלוסקאות הביא לפני וכל מה 

לתי חתיכה אחת אכלתי כוס אחד שטרח לא טרח אלא בשבילי אבל אורח רע מהו אומר מה טורח טרח בעל הבית זה פת אחת אכ

  "שתיתי כל טורח שטרח בעל הבית זה לא טרח אלא בשביל אשתו ובניו

  (ברכות נ"ח, ע"א)

  

כי כמו שאנו רואים במקרים הקטנים, שהאורח הטוב יצייר את טובו של בעה"ב ואין בזה מן השקר כלל, כי המסתכל ..."
וכיון שנפשו ם אותו להכיר טובה ולקנות אהבה וקורת רוח מבעה"ב. בעין טובה ימצא באמת את הצדדים הטובים שמחייבי

אם הרי הוא מוצא לפניו נכון לדון לכף זכות וכף צדק, שיודע בעצמו מדת טובו שאלמלא הי' הוא בעה"ב מכניס אורחים,  טובה

בשבילי, מפני שהתכונה היו מקבלם בסבר פנים יפות בשמחה ובעין יפה. א"כ גם בעה"ב זה ודאי טרח ג"כ הכל  יהי' בידו

הטובה של אהבת רעים הי' כדאי להכריעו לכל אלו המעשים. אבל האורח הרע, שאינו מצייר בנפשו עושה טוב באמת, לא יוכל 
  ואם ימצא צדדים ליחש לרע מיחשם. לצייר ציור הגון וטוב ומחפש צדדים להקטין את הרושם הטוב,

על ההשגחה האלהית בעין טובה, כי מנפשו יחזה שרצונו רק להיטיב. ומנין כן נפש צדיק הזכה המוכנת לעשות טוב, תשקיף 
נמצא בנפשו הכשרון הזה, אם לא מאור העליון הטוב והמטיב. ע"כ יהי' בטוח כי הכל נעשה לטוב, והרעות המתרגשות בעולם 

הרעה שלא תוכל לצייר כ"א רק יש להם אחרית טובה, וממילא ישמח בחייו ויהי' עובד ד' באמת ולבו טוב על הבריות. והנפש 

  רע, תשקף ג"כ על העולם בעין רעה, ותתיאש מכל צדדי החיים שתוכל לדון אותם לרעות ולהקטין את הטובות בקטנות ערך.

  ..."ונתנה הבחירה הזאת ביד האדם

  (הראי"ה קוק, עין אי"ה, שם) 

  

בן זומא אמר מצינו פסוק כולל יותר והוא "שמע ישראל" וכו'. בן ננס אומר מצינו פסוק כולל יותר הוא "ואהבת לרעך 

כמוך". שמעון בן פזי אומר מצינו פסוק כולל יותר והוא "את הכבש אחד תעשה בבוקר" וכו'. עמד ר' פלוני על רגליו ואמר 
  הלכה כבן פזי.

  (בהקדמה לספר "עין יעקב")

ומה שאמר בן פזי "את הכבש האחד תעשה בבקר הוא כלל גדול בתורה יותר" רצה לומר מה שהאדם עובד השם יתברך ...
בתמידות הגמור והוא עבדו, וכמו שהעבד לא סר עבודתו מן אדון שלו רק הוא עובדו תמידי, ולכך אמר "את הכבש האחד תעשה 

בתורה, שתכלית המכוון שיהיה האדם עבד להקב"ה וכל שאר  בבוקר" שזה נאמר על קרבן תמיד שחר וערב דבר זה הכלל
  התורה פירושא שעל ידי המצות הוא עובד את בוראו לגמרי.

   (המהר"ל / נתיב אהבת הרע , פרק א)

  
"ידוע שמי שהוא זך לבב לא יבחין כלל בערימת הבריות וחטאם, אך מי שהוא בעצמו מערים על אחרים ומלוכלך בחטאים, הוא שם לב 

  לחברו שעושה כמעשהו.מיד 

והכרת פשעי חברו היא כמו מראה מלוטשת שמראה לאדם צורה כצורתו, נקי או מפוחם, והרואה צורה מפוחמת במראה הרי יודע הוא כי 

  הוא עצמו וניקוי הוא צריך..

מה שהוא רואה בחברו, גם בו  - הצורה שהוא רואה במים היא צורת עצמו,  כך 'לב האדם לאדם'  - זה מה שאמר הפסוק 'כמים הפנים לפנים' 

  ישכון העוול הזה, ועל כן יפשפש במעשיו".

  (הגהה לספר 'רוח חיים', פרקי אבות, פרק ב' משנה א')

  

אדם לזהר מאד להיות בשמחה תמיד, ולהרחיק העצבות מאד מאד (כמבאר אצלנו וכן צריך האדם למצא גם בעצמו, כי זה ידוע שצריך ה

כמה פעמים). ואפילו כשמתחיל להסתכל בעצמו ורואה שאין בו שום טוב, והוא מלא חטאים, ורוצה הבעל דבר להפילו על ידי זה 

בעצמו איזה מעט טוב, כי איך אפשר שלא עשה כן אסור לו לפול מזה, רק צריך לחפש ולמצא - פי- על- בעצבות ומרה שחורה, חס ושלום, אף

מימיו איזה מצוה או דבר טוב, ואף שכשמתחיל להסתכל באותו הדבר הטוב, הוא רואה שהוא גם כן מלא פצעים ואין בו מתם, הינו שרואה 
שר שלא יהיה באותה שגם המצוה והדבר שבקדושה שזכה לעשות, הוא גם כן מלא פניות ומחשבות זרות ופגמים הרבה, עם כל זה איך אפ

פנים היה איזה נקודה טובה בהמצוה והדבר טוב שעשה, כי צריך - כל- המצוה והדבר שבקדושה איזה מעט טוב, כי על כל פנים איך שהוא, על

האדם לחפש ולבקש למצא בעצמו איזה מעט טוב, כדי להחיות את עצמו, ולבוא לידי שמחה כנ"ל, ועל ידי זה שמחפש ומוצא בעצמו עדין 

זה הוא יוצא באמת מכף חובה לכף זכות ויוכל לשוב בתשובה, בבחינות "ועוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו" -ידי- עט טוב. עלמ

זה מוציאין אותם באמת מכף - ידי- כנ"ל, הינו כמו שצריכין לדון אחרים לכף זכות אפלו את הרשעים ולמצא בהם איזה נקודות טובות. ועל
בבחינת ועוד מעט וכו' והתבוננת וכו' כנ"ל, כמו כן הוא אצל האדם בעצמו, שצריך לדון את עצמו לכף זכות, ולמצא בעצמו  חובה לכף זכות,

איזה נקדה טובה עדין, כדי לחזק את עצמו שלא יפול לגמרי, חס ושלום, רק אדרבא יחיה את עצמו, וישמח את נפשו במעט הטוב שמוצא 

מיו איזה מצוה או איזה דבר טוב, וכמו כן צריך לחפש עוד, למצא בעצמו עוד איזה דבר טוב, ואף שגם בעצמו, דהינו מה שזכה לעשות מי

  "כן איזה נקודה טובה.- כן מעורב בפסולת הרבה, עם כל זה יוציא משם גם-אותו הדבר הטוב הוא גם

 )(ליקוטי מוהר"ן, רפ"ב
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