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 פינחס רבי שאמר מה והוא. התורה לימוד הוא, הזהירות אל כלל דרך על האדם את שמביא מה הנה
, לזה המביא פרט דרך על אמנם). ב, כ זרה עבודה( זהירות לידי מביאה תורה, הברייתא בתחלת

 העיון מן, זה לו ויצא. עליה הדין ועומק, האדם בה חייב אשר העבודה חומר על ההתבוננות הוא
  .זה על המעוררים לברכה זכרונם החכמים במאמרי הלימוד ומן הקודש בספרי הכתובים במעשים

  .כולו ההמון ולכל, מהם ולפחותים, הדעת לשלמי: בהדרגה הערות הערות הזה בהתבוננות יש והנה

, זה זולת ולא מהם שיחמד הראוי הדבר הוא השלימות רק כי להם שיתברר במה ההערה להם תהיה, הדעת לשלמי
 היות כן כמו להם ויתבאר אצלם זה שיתבאר אחר הנה כי. ממנו וההרחקה השלמות מחסרון גדול רע ושאין

 להקל או האמצעים מאלה להמעיט מעולם יתרצו שלא הוא ודאי, הטובות והמדות הטובים המעשים אליו האמצעים
 המצטרך החוזק בכל ולא חלשים יהיו האמצעים אם או, להם ימעטו אלה אמצעים שאם אצלם נתבאר כבר כי. בהם
, השלימות חסרי ונמצאים, בהשתדלותם הם שגרעו מה כפי מהם יגרע אלא אמיתי שלמות בהם ישיגו לא הנה, בהם
 ולא ינוחו ולא, תנאיהם בכל ולהחמיר בהם להרבות אלא יבחרו לא כן על. רבה ורעה להגדו צרה להם שהוא מה

 המלך שלמה שאמר מה והוא. חפצים הם אשר השלימות אל אותם שיגיע מה מהם יחסר פן מדבר מדאגה ישקטו
 תורה בדברי ההוא): א, ס ברכות( לברכה זכרונם ופירשו, תמיד מפחד אדם אשרי): יד, כח משלי( השלום עליו
  .כתיב

 תמיד ירא האדם שיהיה והוא, שבמדרגות המשובחות מן שהיא, חטא יראת הנקראת היא, המדרגה זאת סוף והנה
 ל"ז אמרו זה ועל. בעבורו להשתדל חייב הוא אשר השלימות מן שיעכבהו חטא שמץ איזה בידו ימצא פן ודואג

 אשר הקנאה מטעם זה אין כי. חבירו של מחופתו נכוה אחד שכל מלמד, המשל דרך על): א, עה בתרא בבא(
 שהיה מדריגה השלימות מן חסר עצמו ראותו מפני אלא, דשמיא בסיעתא עוד שאכתוב כמו הדעת בחסירי רק תפול
  .במעשיו זהיר להיות בדעתו השלם ימנע שלא ודאי הזה ההתבוננות פי על והנה. חבירו שהשיגה כמו להשיגה יכול

 אצל פשוט זה כי וזה. לו מתאוים הם אשר הכבוד ענין לפי, והוא, הבחנתם לפי ההערה תהיה, מאלה לפחותים אך
 שם יתרומם ושלא. המעשים לפי אלא, הבא העולם שהוא האמיתי בעולם מתחלקות המדריגות שאין, דעת בעל כל

 האדם יוכל איך, איפוא, כן אם. השפל יהיה הוא המעשים מעט הוא ואשר. מחבירו המעשים רב שהוא מי אלא
  .עותו אשר את לתקן יוכל שלא בזמן לו יצר ודאי כך אחר אם בזה השתדלותו למעט או ממעשיו עיניו להעלים

 די הלא, ופרישות חסידות כך בכל עצמנו נייגע למה, שיאמרו, מעליהם להקל רק המבקשים מהפתאים יש והנה
 לנו יהיה לא אם. ולפנים לפני עדן בגן ליכנס עצמנו נדחוק לא אנחנו. בגיהנם הנידונים מהרשעים נהיה שלא לנו
: מהם נשאל אחת שאלה אמנם. זאת בעבור משאנו על נכביד ולא, בזה לנו די אנו. קטן חלק לנו יהיה, גדול חלק

 עליהם ומושל מהם יותר ומנושא מכובד מחבריהם אחד לראות, החולף הזה בעולם לסבול נקלה על כך כל היוכלו
, לא? בקרבם רותח דמם יהיה ולא יצטערו ולא בעיניהם ושפלים הנבזים העניים מן או מעבדיהם אחד שכן וכל
 היא כי, יותר הרמים בין מקומו ולשים שיוכל מי כל על להנשא, האדם עמל כל: הרואות עינינו הנה כי! ודאי
 לא כי, לסבלו שיוכרח מה הוא שיסבול שמה ודאי, שפל נשאר והוא מתרומם חברו יראה ואם. מרעהו איש קנאת
  .בקרבו יתעשש ולבבו, למנוע יוכל

 ולא, לפנים אלא בם השפלות שאין, והכוזבות המדומות במעלות מזולתם שפלים להיות עליהם קשה כך אם, מעתה
 שפלים עתה הם אשר עצמם האנשים מאותם יותר שפלים עצמם שיראו לסבול יוכלו איך, ושקר שוא אלא ההנשא

 לא כן על, ערכו ואת אותו מכירים אין שעכשו פי על שאף, הנצחי והיקר האמיתית המעלה במקום וזה. מהם
  .ונצחי גדול צער אלא זה להם יהיה שלא ודאי, ולבשתם לצערם לאמיתו שיכירוהו ודאי, בזמנו אבל, אליו יחושו

 יצרם שמפתה כוזב פיתוי אלא, העבודה חומר מהם להקל לעצמם דורשים הם אשר הזה הסבלנות שאין, לך הרי
 שאין לפי אבל. הענין אמיתת רואים היו לולי להם זה לפיתוי מקום היה לא וכבר. כלל אמיתי דבר ולא, אותם

 עוד יהיה לא כי, להם יועיל לא אשר הזמן עד פתויים מהם יוסר לא הנה, לרצונם ושוגים והולכים אותו מבקשים
  .שחתו אשר את לתקן בידם

 מעשה אין כי עשה בכחך לעשות ידך תמצא אשר כל): י, ט קהלת( השלום עליו המלך שלמה שאמר מה והוא
 מבוראו בידו מסור שהכח עד עושה האדם שאין מה כי, והיינו. שמה הולך אתה אשר בשאול וחכמה ודעת וחשבון



 בקבר עוד לעשותו יוכל לא הנה, לעשות ומצוה בחיריי בהם שהוא חייו ימי כל לו המסור הבחיריי הכח הוא
 ומי. כן אחרי לעשותם לו אפשר אי, בחייו טובים מעשים הרבה שלא מי כי, בידו עוד הזה הכח שאין, ובשאול

 שאמר וזהו. בקבר יתחכם לא, הזה בעולם התחכם שלא ומי. אז לחשבו זמן לו יהיה לא, מעשיו חשבון חשב שלא
  .שמה הולך אתה אשר בשאול וחכמה ודעת וחשבון מעשה אין כי): י, ט קהלת(

 ')דפרק , תחילת (מסילת ישרים

ָאֳהֶלךָ  ָיגּור-ִמי', ה: ְלָדִוד ִמְזמֹור ּכֹן-ִמי; ּבְ ַהר, ִיׁשְ ךָ  ּבְ ִמים הֹוֵלךְ : ָקְדׁשֶ ְלָבבוֹ , ֱאֶמת ְוֹדֵבר; ֶצֶדק ּוֹפֵעל, ּתָ , ָרַגל-ֹלא: ּבִ
ה-ֹלא--ְלׁשֹנוֹ -ַעל ה; ָרָעה ְלֵרֵעהוּ  ָעׂשָ א-ֹלא, ְוֶחְרּפָ ֵעיָניו - ִנְבֶזה: ְקֹרבוֹ -ַעל ָנׂשָ ד' ה ִיְרֵאי-ְוֶאת, ִנְמָאס ּבְ ע: ְיַכּבֵ ּבַ  ִנׁשְ
ְסּפוֹ : ָיִמר ְוֹלא, עְלָהרַ  ךְ  ָנַתן-ֹלא, ּכַ ֶנׁשֶ ה: ָלָקח ֹלא, ָנִקי-ַעל ְוׁשַֹחד - ּבְ ה-ֹעׂשֵ   .ְלעֹוָלם ִיּמֹוט ֹלא - ֵאּלֶ

  (תהילים ט"ו)

 כמספר, תעשה לא מצות ה"שס; בסיני למשה נאמרו מצות ג"תרי, שמלאי רבי דרש), ב כג( דמכות בתרא בפרק
) ה - א, טו תהלים( שנאמר, א"י על והעמידם דוד בא... אדם של אבריו כמספר, עשה מצות ח"ורמ. החמה ימות

  ....'".וגו בלבבו אמת ודובר צדק ופועל תמים הולך קדשך בהר ישכון ומי באהלך יגור מי"

 ולפיכך. בכל שלם שהוא עד, מחולקים פעולות בהרבה רק, אחד בפעל נקנה לא יתברך בו הדבוק כי אמרנו וכבר
. שלו הגוף מצד חסרון לו יהיה שלא ראוי האדם כי, זה ביאור. אברהם זה" תמים הולך) "ב, טו תהלים( אמר

 חסרון שהיתה הערלה שיסיר זה אצל שנאמר", תמים והיה לפני התהלך) "א, יז בראשית( הזה המקרא מביא ולפיכך
 וכנגד. יפעל אשר נפשו מצד הוא הפעל כי", צדק פועל) "ב, טו תהלים( וזהו. נפשו מצד שלם עוד ויהיה. גופו

, הגוף; האדם חלקי הם אשר דברים שלשה לך הרי". בלבבו אמת ודובר) "שם( אמר ושכלו בדעתו שלם שיהיה
 הוא, הדבור שהוא שהלשון. הלשון נגד", לשונו על רגל לא) "ג פסוק שם, (רביעי דבר כך ואחר. והדעת, והנפש
'. מדבר חי' הוא אדם כי. האדם כל הוא, הדבור שהוא, והלשון, אדם חלקי הם דברים שלשה שאלו. רביעי דבר
  .באריכות אחר במקום מבואר זה ודבר

, בעצמו שלם האדם שיהיה שראוי שכשם. דברים ארבעה זכר עוד, עצמו האדם הם אשר דברים אלו שזכר ואחר
 הן; חלקיו כל עם, זולתו עם שלם שיהיה, דברים ארבעה עוד זה אחר זכר לכן. זולתו עם שלם שיהיה ראוי כן

 אדם בני והן. במעלה מיוחדים שהם האנשים והן. עצמם בפני הם אשר, קרוביו הן. עצמו בפני חלק שהוא, חבירו
 עשה לא) "ד, טו תהלים( אמר ולכך. כראוי עמהם נוהג יהיה אחד כל ועם. וחטאים רעים שהם, זה הפך שהם

 לא וחרפה) "שם( אמר, עצמו בפני משפט להם יש אשר, הקרובים וכנגד. חבריו שהם זולתו נגד] "רעה[ לרעהו
 יראי ואת) "שם( אמר הטובים ולכבד". נמאס בעיניו נבזה) "שם( אמר, הרע את ולבזות ולהרחיק". קרובו על נשא

  .אחד כל עם שלם ולהיות, חוקו אחד לכל לתת, החלקים כל הרי". יכבד' ה

, עצמו מצד שלם שיהיה שראוי כשם, לומר ורוצה". ימיר ולא להרע נשבע) "ה, טו תהלים( עוד זכר כך ואחר
", ימיר ולא להרע נשבע" אמר זה ועל. יתברך השם עם שלם שיהיה שצריך אמר, שנתבאר כמו, זולתו מצד ושלם

". בנשך נתן לא כספו) "שם( שמים יראת עוד זכר, שמים יראת מן שזכר ואחר. לו ישנה ולא, יתברך בשמו שנשבע
 לא נקי על ושוחד) "שם תהלים( שלישי דבר זכר ועוד". מאלקיך ויראת) "לו, כה ויקרא( בקרא כתיב בריבית כי

 כמו שמים יראת בו שיש יותר דבר ואין), יז, א דברים" (לאלקים המשפט" כי. שמים יראת כן גם וזה", לקח
  .שמים יראת בו שיש, המשפט

, לעצמו רע שעושה אף, להרע שנשבע השבועה: מיוחד שמים יראת בו יש אחד בכל אשר, זכר דברים ושלשה
 ירא זה כל עם, דלוה ולחיותא לטובת שהוא אף", בנשך נתן לא כספו". "ימיר ולא, "בזה וכיוצא, מתענה שיהיה
 היה שאם, השוחד שנתן מי יגלה לא כי, לגמרי סתר דבר שהוא", נקי על ושוחד" השלישי. ריבית לקח ולא, השם
 היו שלו מעות כי אף", בנשך נתן לא כספו, "ועוד. לקח ולא שמים ירא הוא זה כל ועם, הדין מחזיר מגלה
 רוצים כי אף, זה הפך הוא" נקי על ושוחד. "ריבית לקח ולא', ה את ירא, ממונו מן מחסר והיה, אצלו בטלות
 על ושוחד" אמר זה ועל', ה יראת דוחה הזאת הנאה ובשביל, הממון אחר רודף שהוא מי יש כי, ממון לו לתת
 זה אבל. מהם וירא, לאחרים רע שהוא בשביל מלעשות מונע שנים אלו כי'", וגו להרע ונשבע". "לקח לא נקי

  .השם ירא הוא זה כל ועם, לעצמו רק, לאדם רע עושה אינו, להרע שנשבע

  (תפארת ישראל / מהר"ל מפראג, פרק נ"ד) 


