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�כמה�ַמ"ר ��ילעיגו,מ"וי�!ים�להתרברברִּבל �יתלוצצו, ."]� �לציםובמושב �תרגומו". �]ְמִמקֵניובסיעת�,

�,מ"וי".�ַאל�תדברו�גבוהה�גבוהה"כמו�.��בעזות�ובגאוה.ְיַדֵּברּו�–�לבם�ִמָּמרֹום��.ידברו�רעהעוד�ו

� �המדברים �נגד ,'� �לו�,הם�במרוםכאילו �.ָׁשוים �ט� ��ָנְתנּו.ַׁשּתּו). �ָׂשמּו, �י�.ְךֵלֵּת�.ְךַלֲהִּת�. .�ָלֵכן).

�הרשעים �הצלחת �העם �ַעּמֹו�,בראות ��ֲהֹלםָישּוב �ַעםשּוָי. �ה-ב �ְיֵרָאיו', �ומיוסר�, �מּוֶּכה להיות

�באמונתו �ָהלּום,ֲהֹלם. ��כמו �וָחבּול, �מוֶּכה ��כמו,מ"וי. �ֲהֹלם", �ִּתקַרב �ַאל �ג[". �ה,שמות ,�שפירושו]

�ֵהָּנה �ֹּפה, �ל"ר. �ַע, �הנה�ֹוּמישוב �עד �עוֵׂשי, �כלהיות ��רע �לוהלרשעים � �ָמֵלא. �ּוֵמי ,� �.ָלמֹוִיָּמצּו

����.ישתו�הכל,��ימצצו.ִיָּמצּו��.�כוס�מלא.�ָמֵלא���.דברי�הרשעים�את�בצמא�ושותים�

ובכל�,�!�הםיםִעָׁשה�ְרֶּל�ֵא,הֵּנִה!�?�ממעשינו,ֵאיָכה�ָיַדע�ֵאל�:)�העם,מ"וי(הרשעים��.ְוָאְמרּו).�יב-�יא

���.�םים�וקניינ�נכסיּורּב�ִה.ִהׂשּגּו�ָחִיל�כן�ו,ת�נצחלַוַׁש�ְּבעֹוָלם-�ַׁשלֵויהם�,�זאת

נקי�לחינם�שמרתי�עצמי�.�ַזְך'��ל.ִזִּכיִתי�.ַלָׁשְואַאְך��.ִריקַאְך�:�)העםדברי�מ�"וי(�המשוררדברי��).יג

�הנה.מעבירות ��כי �זאת, �יד�בכל �ופצוע�הייתי�.ָנגּוַע�יִהֱאָו). �ַהָּכ�מוכה �אלא�.םֹוּיל �עוד ,�ולא

�ַלְּבָקִרים �בוקרסּוי�וִי.ְותֹוַכחִּתי �מתחדשים�בכל �ַרי �יש�תוכחת�שהיא�בדברים[. ייסורי��בהיאויש�ש,

�ופסוקים�יג�ואילך�,�בלבדיב-�יאפסוקים�הם��]העםאו�[�דברי�הרשעיםשה�ָעֵדהלכנו�ְּכ[�]�וכמו�כאן,הגוף

�רַמֹואם�א�.מֹוה�ְכָרְּפַסֲא�ירִּתַמם�ָאִא).�טו��]�יד-�יגפסוקים��לא�הדגשנו�במזמור�לכן�,דברי�המשוררהם�

�שהואכמו�לספר�הכל� ��אזיי,כלפיך�להםשיש�טענות�האת�כל�, �ידִּתָג�ָביָךֶנר�ָּבה�דֹוֵּנִה, אשים�.

בפני�ואתמה��אם�אדבר�,מ"וי!�כפירה-�דבֵרימגיעים�לכי�דבריהם��,בוגדיםאותם�בגדר�פושעים�ו

�,מ"וי.�אחדל�ולא�אדברטוב�לי�כי��,לכןו�,להם�לכפור�בך�עוד�אגרום�,�בשאלה�זוהצדיקיםבניך�

������.בךאני�עוד�אבגוד�,�הנה�בגדתי�–�בניך�ראם�אמרתי�לספר�כמו�שמדברים�דו
��

��חלק�ב

יגיעה�'�ל�או�,צער'�ל�!ייָנֵעא�ְבהּול�ָמָע��כי�,מצליחה�מדוע�דרך�רשעים�.אתָלַדַעת�ֹזה�ָבְּׁשַחֲאָו�).טז

�אחשובר�אלא�רק�אסֵּפגם�אם�לא��,מ"וי.�תשובהא�וצלממ�תייגעכי�א�ורחוט ועמל� ֵחטאכבר�,

�הוא�בעיני �נראה�, �שכי ��סתפקמאני �.�וטובו'ה�דרֵכיבבלבי �יז� �אבֹוד�ָאַע). .� �עתיד�.שבאתיעד

�עבר �ֶא�.תחת ��.לֵא-�יֵׁשקְּדִמל �וכהֵניירושלים �הסנהדרין �שם �'ה-�והמקדש�אשר �ל(. �)�רבים'לכן

�סופםהבנתי�.�םיָתִרֲחַאה�ְליָנִבָא�.הבא�עולם�,מ"וי.�והנהגתו'�להבין�דרכי�ה;�בתי�המדרש�,מ"וי

,�מ"ויהחיים�אבין�לאחרית��,מ"וי�".דם�עדי�עדלהשמ...בפרוח�רשעים�".�שהם�לאבדון,של�הרשעים

�,'�שאתה�ה).יח:���והיא"]ָיַרד�לסופו�של�דבר"רך�דעל�[!�מצאתי�התשובה,�כאומר,�הענייןלאחרית�

�כדי�,צלחההוה שפעה�,תתן�להם�.מֹוית�ָלִׁשָּת�,בדרך�חלקה�,מ"וי�פיתוי,�ברי�חלקותבדת�קֹוָלֲחַּב

ן�ִמ��.תֹום�סֹוף�ְו'ל.��נשמדו.ּוּמ�ַתפּוָס�.�לשממה.�הָּמַׁשְל�).יט�.�לחוֶׁשך,��לֻחרָּבן.תאֹוּוּׁשַמם�ְליָלִּפַהְל

בלי� ,ַּבל�ֲהָות�=ַּבָּלהֹות�( .�מן�השדים�שנשלחו�להזיקם,מ"וי.��מן�הבהלות�והפגעים�הרעים.תהֹוָּלַּב

�ֲהָוָיה �בלאכן�הוא�הצלחתם�כאדם�המקיץ�מחלומו��.יץִקָהם�ֵמלֹוֲחַּכ�).כ��� )לפי�שאינן�בעלי�גוף,

�במצב�.ָּבִעיר��.�דמותם.םלָמַצ���]ח-�ו,�איוב�כ[�!".כחלום�יעוףו...�יאֹואם�יעלה�לשמים�ִׂש".�קיום�נצחי

�,מ"וי.�אותם,�דמותםֶּזה�ַבת�.הבֶזִּת�.��דמותם.םלָמַצ���.כללעיני�,�במקום�גלוי�,מ"וי�.של�עירנות

�אותם �!�ִּכבזֹות�חלום�מהקיץתבזה �למה�שחלם�שאדם �ומזלזל �בז �טרם�.ץֵּמתַחִי�).כא��. �ואני

.��חשתי�דקירות�בכליותי.ןָנֹוּתׁשי�ֶאַתליֹוִכְו.�כאילו�שתיתי�ֹחֶמץ,�בקרביי�ִּבִלהיה�ַמר�,�הבנתי�זאת

".�ולב�מבין,�ת�יועצותיֹוָלְּכ",�כאמרם,�למחשבות�שהיו�טורדות�אותוהן�ל�ָׁשָמ,�הלב�והכליות[]�חד=שנון[

�כב���]:]שבת�לג[ ��טיפש.רַעַב). �ּו"ו�כמ"�בהמה�,קרוב�למילת�ְּבִעיר[. �כ[�,"נויֵרבִעאנחנו וכמו��]ד,במדבר

�ָהמֹוֵהְּב�,שמסיים �ִעיִתִית �ִּכ-�חסר.ְךָּמי ��ב,הָמבֵהדעה �הנהגתךהבנת �דרכי �כ"אעפ�ו).כג. �,ַוֲאִני,

���בסוגיה�זוי�רגָליּוָט�בשעה�שָנ,יִניִמד�ְיַי�ְּבזָּתַחָא��.לא�נפלתי�באמונתי�!ְךָּמִע�ידִמָּת �רַחַאְו�).כד.

�,הגוף-כבודא�יהנפשי�שתקח��–�המיתה�רַחַאְו�,מ"וי!�רוממתני�בכבוד�,יִנֵחָּקד�ִּתבֹוָּכ�,כעבור�זמן

� �ךאצללהיות .� �חנוךוכן �אצל ,"� �אלהיםחַקָלכי �'�אותו �וכן". �ֱאֹלִהים-ַאְך", �ַנפִׁשי, �."ִיָּקֵחִֽני�ִּכי�...ִיפֶּדה

ה�ָלָּכ�).כו���]לתא�בטעמאעיין�מי[!��י�מלבדך�בשום�אלוהת�שלא�חפצ.יםָמָּׁשי�ַבי�ִלִמ).�כה���]טז,מט[

�ּוִרֵאְׁש �אליך.יִבלָבי �נכסף ��כי �ֵאְׁש[! �הוא �רָׂשָּבהר �הוא�הדעתּולָבִב, �(י �או. ;��איברים�חיצוניים,ְׁשֵאר,

�ָּכ,מ"וי�)]פנימייםה�,לבהו �אם �בייסוריםָל�אף �גופי �פ"עכ�,ה �יםִהֹלֱא", �ְל�צּוהוא, �ְוִבָבר ,�ילִקֶחי

��וחלקייִבָב�ְלרצּו�,מ"וי�."!םָלעֹוְל ��,היא�הנשמה. �עםהיא �כז��!לעולם�אלהים �ִהִּכ). �הֵּני ��.אכן.

לבקרים�"�/]�כג,צד[�"'יצמיתם�ה"�/�]מא,יח["�י�אצמיֵתםנַאּומַׂש"וכן�הרבה�בתהלים��.השמדת.�הָּתצַמִה

�ְזנּות�'ל[.�מדרכיךפרד�ונה�ֶטסֹו.�הֶנזֹו��]קלט,קיט[�."י�קנאתיתִנַתצַּמ"�/�]ח,קא[�,"רץָא-�כל�רשעיצמיתַא

� �יפול �רק �ז"עעל �]תאישּו�או �וסוטים�מדרכיךםותחת�שהם�מתרחקי�).כח��� ��ממך ת�רַב�ִק,יִנֲא,

.�הגתך�בעולםכלומר�דרכי�הנ,�ל"הנלספר�מעשיך�.�יָךֶתכֹולֲא���ַמ.ַׂשמִּתי.����ַׁשִּתי!בי�טֹוים�ִלִהֹלֱא

�רוח�הקודש�לומר�מזמור�זה,�שליחותיך�שהטלת�עלי�,מ"וי �,כמו,��שליחותבמובן�מלאכה.�היינו

"� ��היא�להמלאכהכי �כש,אלהים�צבאות' �יםד�בארץ �נ[". ��]כה,ירמיה �הוא�שליח�ְךלָאַמוכן עשות�ל,

כי�זה�כל��"!ודרישתך�ממני�יָךֶתכֹולֲאַמא�כל��הו–להודיע�ברבים�,�רֵּפַסְל�,מ"וי�.תוחוילמלאכת�ש

����".האדם

���� �

 

 

��� �
U ֵם"המלבי ּאורּב V  

��.ב-א����

�� �

�לדבר�מהשֵא�ט,�טובאך �החל �רשע�רם �הזאת�של �לווטובלה �ורע �וצדיק ��לו הקדים�,

�ול �באמת �כי �טוב,לישראלמר �אך �הוא �הזאת�"�ר,�אלהים �השאלה �מציע �שאינו ל

היותו�אך�'�כי�כל�ישראל�לבם�נכון�בה,��או�רעטוב�אם�הוא�עצמו'�הפק�בהנהגת�וכמס

,�לא�כן�אנכי,�ר�כןאַמ�מי�שלבם�בר�ונכון�וחזק�באמונתו�י,�לבבלבריאולם�זה�רק�,�טוב

הנה�',��והחלותי�להרהר�ולדרוש�ולחקור�אחר�הנהגת�ה,י�רגָליּוָט�כמעט�אשר�ָנואני,�כי

����.�כפירה�ומינותאלי�מדרך�האושר�כו�אשוָרְפ�היה�קרוב�שיָּׁש,�אשוריכּוְּפ�ֻּשכאין
� �

�.ה-ג ���.�רשעים�אראהושלום,�ז"�שהם�מצליחים�בעוה�קנאתי�בהולליםכי�

�אדם�בניכי�המון�,��שהם�משונים�בם�מכלל�בני�אדםיםדבר'�ע�גָׁשָרָהוחושב�בהצלחת�

��]בעט-�פגעי/נסתם��פר/ם�גופ�–מצד�[��:ולם�נכונים�המה�לשלש�רעות�כוללותכ

�רפה�וחלוש  )א �גופם�שהוא �מזג �מצד �ידי�, �על �האפיסה�וההעדר �בטבעו �שכרוך עד

�,ת�זארעהאבל�הרשעים�לא�ישיגם�,�ליחות�השרשי�שיחסר�תמיד�עד�יבא�המות

�חרצובות�למותםכי �ובסתריו��לא�נמצא�בטבע�מזגם�וגופם�שיתחבא�בחורי,�אין ו

 ��.�בריא�וחזק�מאדהואחם�ו�אולם�וכ,�אולםבריאכי�,�ותומחולשה�שיוביל�אותם�ל

�–�והם,�וצרכיהם�כי�אדם�לעמל�יולד�מלאים�עמל�ויגון�למצוא�מחיתם�א"בנל�שָּכ  )ב

 .נסתם�אינם�צריכים�לעמול�למצוא�פר,�אנוש�אינמובעמל

כמו�נגעי�,�מנגעים�המשמשים�בעולם,�שבני�אדם�ימצאו�רעות�מצד�הטבע�הכולל  )ג

 ��.�לא�ינגעואדם�עםוהם�.�התקופות�ושינויי�העתים�והמערכת�והמקומות�וכדומה
� �

�.���ו �שית�ויכסה�ויסתיר�את�יעטףאשר�,��יש�סביב�צוארם�ענק�של�גאוה,�ענקתמו�גאוהלכן�

�ל(��=הרָיית�וֶע�ִׁשהםלש�ל�שהגם�שי"�ר,חמס�אשר�למו �שהם�חמסה�מןבושת�)כינוי

�עושים �הענק�של�גאוה�שעליהם"�מתעטף�ומסתתר�ע,מ�השית�חמס"מ, �י י�"ל�שע"ר,

�וגדו �שעושיםגאותם �החמס �על �אותם �יגנו �לא �[=�.לתם �הפסוק �דבריםאיננו �שני �אלא.

��]!הגאוה�שברישא�היא�הסיבה�והגורם�שבושת�החמס�נעלמת�מהם�כי�לא�ְיגנום,�יחידה�אחת
� �

�.���ז �ית�חמס�מוסב�על�ִׁש,יצא� ��ובוקע�לחוץיצארוה�של�חמס�ֶעהית�והִׁש�–. �חלב�של�מן,

�,עינמו �שלהם �העינים �לבבעברו�אשר �.�משכיות �שעיני �הם�הרשעים�מצייר �האלה

� �בשר �זולתםשל�משונים�מעיני �הרשעים�הם�עוברים�משכיות�לבב, �עיני �כי שתחת�,

ה�ורואה�וחומד�יותר�ֶכֹו�שלבם�ׂשהיינו,�יםשכיות�לבבם�עוברים�את�העינא�ַמ"נל�בשָּכ

��,��מנה�מבקש�מאתיםולש�כי�מי�שי,�היינו�מאשר�נמצא�אתם,�מאשר�יראו�עיניהם

�הם �אבל �יותר �משיגים �מתאותםממה�עיניהם �יותר �ישיגו �כי �חומד ש�"וכמ(�.�שלבם

�י �,למעלה �"�–ג �על �הלל�רשע �גאוה��)"תאות�נפשוכי ושיעור�הכתוב�שהגם�שהענק�של

בכל�זה�חמסם�יוצא�ונראה�לכל�מן�החלב�והשומן�של�,��חמסםוערותשית�מכסה�את�

שכל�,�לחוץשמחלב�עיניהם�תבקע�החמס�שלהם�ויצא�,�)העוברים�משכיות�לב(עיניהם�

����.בלבבם�הם�חומסים�ועושקים�אותו�הגם�שלא�יחמדוהו�,מה�שיראו�בעיניהם
� �

��.י-�ח

��

��

����

� �

��� �

�ימיקו �ידברו, �ד,ממרום �שיוצא �שי�מצייר �ממרום �על�בור �אומר �ויגזרו �ידברו שם

�האלה �הרשעים ,� �,שימיקושראוי �עמיםרּוְּביַדִו[�רֶבֶדְּב�ושימותו �ַידֵּבר �"ע�]�כמו �של�רעי

����!פךיהל�,גזרת�עירין�שגזרו�במרוםאבל�הם�לא�יפחדו�מ,�כן�ידברו�במרום,�שלהם�עושק

�פיהםּוּתַׁש �שדברו�,�בשמים �ממה �להפך �כרוז �להכריז �בשמים �פיהם �את �יתנו �הם

,��אשר�דברו�במרוםהראשוןל�ובארץ�אין�שומעים�קול�"�ר,�תהלך�בארץולשונם,�במרום

��:�והם�שתו�בשמים�פיהם�ומכריזים�לאמר.ק�לשונם�היא�המהלכת�והנשמעת�בארץר

כי�גם�במרום�אין�שולטים�,��לא�בא�עלינו,ר�שמה�שהכריזו�במרום�עלינו�לרעה�אַח,לכן

�לנו �להרע �עלינו �עמולכן, �ה�(�ישוב �מרוםשל �,הלום) �לעצתנו�לשמוע �למצות�, לא

�ישיגו�ההשפעה�של�מים�,�מלא�ימצו�למויֵמואז�,�המרום�ופקודיו�רק�לעשות�כמעשינו

ל�"ר,�צו�את�התמציתצכי�גם�ימ,��המיםכלולא�לבד�שישתו�,�מלאים�ממעיני�הצלחה

�שוליו �עד �ההצלחה �כוס �שיריקו �ראוי�, �היה �המרום �הנהגת �שכפי �שהגם והמליצה

�הרש �ֶבֶדעים�ְּבשימותו ��קשיםוחולאיםר �שולטים�בשמים�עליהם�, �ואין הם�מצליחים

����.להרע�להם'�וכאלו�אין�ביכולת�הכי�ידם�רמה�,�להומם�ולאבדם
� �

��.יד-יא��

�� �

�איךויטענו�לאמר�,�טועים�להכחיש�את�ההשגחה�]אשר�רואים�זאת[ז�בני�האדם�"ועפ

�שהלא�הם�,רשעים�אלה�הנה�,הלא,��מכל�הנעשה�בעולם�השפל�אלשידעאפשר�לומר�

���.�ומצליחים�עולם�והשגו�חילשלוי�הם�ל�זאתובכ,�מפורסמים�ברשעם

,��שלא�לחטוא�במחשבה�ריק�זכיתי�לבביאך��,ל�זאתבכ,��הגם�שאני�צדיק!�אנכיבהפךו

��לא�הועיל�ליל�זהוכ,��שלא�חטאתי�שום�חטא�במעשה,כפי�–�בנקיון�וארחץ כי�הלא�,

ל�שהגם�"�ר,�לבקריםתוכחתיוהיא�,�טא�ועון�בלא�שום�ח�נגוע�כל�היוםואהי�,ל�זאתבכ

שאני�חושב�,�בקרז�הם�הנגעים�האלה�הם�לי�תוכחת�מוסר�בכל�"בכ,�שאני�נגוע�בחנם

הגם�שהרשעים�',�שאין�יסורים�בלא�עון�ואני�מפשפש�במעשי�ואוסיף�אומץ�ביראת�ה

��.עושים�עבירות�גדולות�ומצליחיםהגמורים�
� �

�.������טו �שאםראיתי�,�בבואי�לברר�השאלה�הזאת:�יאמר,�את�שהציע�השאלה�הגדולה�הזאחר�

�לסֵּפ �ראומר �הזאת �השאלה ��שהיאכמו�ולהציע �בגדתידור�הנה�הלא, �ןכ-י"�ע,�בניך �

�.את�הרביםואהיה�מחטיא�,�ויצאו�לידי�כפירה�'יבגדו�הדור�בה �

 



 
  

  

  

 

�� �ולש�י,�ל�נשמתו"ר,�ת�האדם�הזה�שהוא�עצמּוהאניימליץ�כי��–��ביד�ימיניאחזתואתה��

העולם�לחיות�חיים�-ע�בחיַב�שבו�יתגבר�על�בהמתו�וירים�ימינו�ויָּׁשיד�ימין,�םישתי�ידי

� �ותאוותיואלהייםמלאכיים �הגוף �מן ��נבדל �שמאל, �לאויד �שתשפילהו �היד כול��הוא

�אחבּובֵא �דס �בהמתו �קיח[�עם �פסחים ��.]עיין �הבהמה �כחיי �"כאומרו(ולחיות �כסיל�) ולב

���]ב,קהלת�י[".�לשמאלו

���!�ארכב�עליהאלא,�מהה�לבל�אחסה�תחת�הב,ימיני�ביד�אחזתואתה�]�אבל[
� �

�.כד� �הצל� �אבקש �המשתניםובל �האלה �המדומים �חות �ה,�תנחניבעצתך�,אלא, �עצת '��היא

���.'ת�הכל�לשמו�בלי�פניה�גופניית�רק�בעבור�מצות�הולעשו,�ק�בוֵבלהָּד

�תקחניואחר �הזאת,�כבוד �,�והעצה �תקח �הנפש�,�כבודאחר�אותי�היא �אחר �שהיא

שאלך�אחר�כבוד�לא�,�שנקראת�בשם�כבוד�בכתבי�הקדש�כי�היא�כבוד�האדם�האמתי

����.��ותאוותיוהחומראחר�הבזוי�והשפל�שהוא�
� �

�.כה� ,�םי�מי�הוא�מכם�השייך�לשמי,?םי�לי�בשמימי�:�להםראֹמי�ֵלחוַתועד�שאקרא�להמון�כ�

�והגש �הזמן �מן �הנעלה �הרוחני �השמיימי �הכח �?מיותשהיא �הכח �השמיימי�הזה�אל

�אשמע �אבקש!הנמצא�בי �עמך,לא�חפצתי�בארץ�–�ועמך�!�ואותו �שאני ��ועם�מה ק�ֵבָד,

,�ות�כלל�חפצתי�בארצילא,��ביהנמצאי�הנפש�הרוחניית�האלהית�"ת�ורוחניות�עהּוֹלֱאָּב

�וה �החומר �את �אני �הארציומואס �כולנהוצלחות �ת ,� �אל �אביט �שמיימיות�רק הצלחות

��.אושריות�רוחניות
�� �

�.כו������ �� �לבסוף�שארי�ולבביהָלָּכ�הלאכי �יכלו�ויתמו �הגוף�כולם ��גם,��הלא�כחות שהוא�שארי

�הנושא�לאלה�ההצלחות�המדומות �לבבי�וגם�,�בשר�הגוף�שהוא �ומתאוה�ץֵפהָחשהוא

�ועם�כליונם�יכלו�גם�ההצלחות�שהם�,ה�ובלתי�נצחיֶלהלא�הוא�ֹּכ,�צלחות�האלהאל�ה

הצור�שעליו�תום�לבבי�,��של�לבביהשרשי�הצור�העקרי�,�לבביצוראבל�,�נשואות�עליהם

�החלק�האלהי�הנמצא��אלהיםחלקיוכן�,�שהיא�הנפש�שהיא�צור�האדם�ושרשו,�יעמוד

כ�נצחי�"א�עליו�הוא�גכ�האושר�הניש"�וא,לעולם�–ד�ו�יעמאלא�כלהבי�הלא�הוא�אינו�

��.בלתי�נפסד
� �

�.�����כז ��,���הנה�הרשעים�אובדים�משתי�סבות,אומרו,�עתה�סיים�דברי�המזמור�בכלל�

�מה� )1 �רחוקים �שהם �מצד �מעצמם �שיאבדו �אמרשע', �זה �הנה�ל �כי�,�יאבדורחקיך�כי

 .ת�ומציאותיּומנו�אין�לו�קיום�וִח�מקֹוחּוי�וכפי�ר,'קיום�כל�נמצא�הוא�מה

�וכן� )2 �ע, �י�השגחה�ועונש"יאבדו ,� �אותו�בהשגחה�,�כל�זונה�ממךהצמתהכי �שתכרית

��.על�חטאיו
� �

�.כח����� ��:כי,��יש�לי�קיום�מצד�עצמי,ואני�

��.אושראמצא�טוב�ו,�י�קרבת�אלהים�לי"�שע,�אלהים�לי�טובקרבת� )1

�כל�לספר,��שמשגיח�עלי�בהשגחה�מיוחדת�ובזה�שמתי�מחסימחסי'�ה�ַּביִּתַׁששמצד�� )2

�,כותיךמלא �עניני �שהם �והרוחניות �המלאכיות �רק �ההנפש�שאספר �מלאך '��שהיא

��.�והוא�כאלהים�לדעת�טוב,ד�עבודתובארץ�לעבו
� �

� �
U ְּוַאָגָדה ִׁמדָרש ֶלֶקט – עג ִמזמֹור V  

  !בָבי ֵלֵרָבְל, יםִהלֹל ֱאֵאָרׂשִיב ְל טֹוְךַא  ]א[

�דוד�–�]ב,ד[�."!יִנֵנֲע�–�ירִאָקְּב"�� �ע"בש�ר,אמר �כשיב�אפילו �שבישראל �לקרוא�ורשע א

�ֲע �מידֵנלפניך �אותו �שוות,ה �הפנים �כל �העולם �אומות �יאמרו ��שלא �ש"אעש[. מצד�פ

� �שהאמת �לאמה ��נענה �זה �רישעתוהיה �מפני �"עכ, �הגויים �מזהאינםפ �כל��,�יודעים �לומר ויבואו

���])א,סומדרש�לקט��עיין,�וכך�אמר�מנשה(.��נענהלאיו�וָהאֹליהודי�זה�קרא�ֵל�שהנה�,ו"�חאלהים�שווים
��

��שנאמר,�עד�שלא�יקראני�עניתיו,חייָך�,ה"ב�הקו�לאמר �אחלצך�,י�ביום�צרהִנֵאקָרּו",

�"�ואני�אענה,והיו�טרם�יקראו"�,ואומר�]טו,צא[�"יקראני�ואענהו"�,�ואומר]טו,נ[�,"ותכבדני

�סה[ �כן]כד,ישעיה �פי �על �באמת�,�ואף �קריאתו �שתהא �ה"�,שנאמר�,צריך �קרוב לכל�'

��".ר�יקראוהו�באמתֶׁשֲאל�ֹכְל"�,למֹוד�לֹוַמרִּת�–�)?לכולם(=�?לֹּכַל�יכול�]יח,קמה[�,"קוראיו

��,�וכן�הוא�אומר

 �.�במצותאן�בריָּב�אלו�שִל,לבבלברי�ל�"ת� ?לֹּכיכול�ַל�–�.אך�טוב�לישראל�אלהים -�

���)ז,נחום�א(�.בֹוי�וֵס�ֽחַעֵדויֹו�,למֹוד�לֹוַמרִּת�?לֹּכַליכול��–�.יום�צרהז�ְּבעֹוָמְל�)ויהיה(�!'ב�הטֹו -�

 ���)איכה�ג(�).'את�ה(�.ּוּנֶׁשדְרִת�)אשר(�ׁשֶפֶנְל�,למֹוד�לֹוַמרִּת�?לֹּכַליכול��–�.וָוֹקְל'�ב�הטֹו -�

���)ד,קכה(�.ים�בלבותםִריָׁשִל�ְו,למֹוד�לֹוַמר�ִּת?לֹּכיכול�ַל�–�.יםִבֹוּטַל'�טיבה�הֵה -�

�בך -� �לו �עוז �אדם �ַל�–�.אשרי �לֹוַמר�ִּת?לֹּכיכול �בלבבםמס�,למֹוד �אלו�–�)ו,פד(�.לות

 ]א,ויקרא�רבה�יז/�ה�,מדרש�ד[��������������������������������������.דשבילין�דאורייתא�כבישין�בלבהון
��

�–�משלְּב�הסביר�הפסוק�חפץ�חיים�� �בדרך�והשלג�הפש�עגלון �בוצית�נסע יר�והיתה�הדרך

�בצידי �השלג-ואילו �נשאר �הדרכים �לה. �עיניו �נשא �ואמר' �ַנ: �בצדי�תַחמה �בשלג �לפניך

מעט�הטובה�,�שון�מיעוטאך�ל�,והנמשל.��על�הדרך�להקל�עלינוהיה�לּו�הנחתוטוב�?�הדרכים

��!עושי�רצונךל�,לבב-�ך�לתת�הטובה�לבריוטוב�ל,�לב-עין�וקשי-�נתת�לצרי,�שנתת�לישראל �

 

 

�.טז�� ב�ואעיין�ואחשני�עצמי�רק�אני�בפו�,�אם�לא�אספר�לרבים,�לדעת�זאתאחשבה,�וכן�אם�

אה�שנר,�ואון�גם�זאת�אחשב�לעמל�,�הוא�בעיניעמלגם�זאת�,�על�חקירה�זאת�לדעתה

����.כאילו�אני�מסתפק�בעקרי�האמונה
� �

�.��יז �יכ� �ולא �זאת �בשאלה �נבוך �לזולתיוובהיותי �לספרה �לא �בפני�,לתי �עליה �לחקור �ולא

�עצמי �באתי, �,�מקדשי�אלאל�בעיוני �מקומות �שהשכלתי �שבם�ֵא�ָלהמקודשים�היינו ל

�המות �אחר �ועונשה �גמולה �הנפש �תקבל �העוה, �חיי �כי �חיי�"והשכלתי �אחרית �אינם ז

�ומציאותו �האדם �תפש, �עת �וכי �הנפש �המשמלותיהט �בעת �אל�,תוו�החומריים �תבא

��,��טובים�מחיים�האלה,בים�נצחייםושם�תחיה�בחיים�עֵר,�מקדשי�אל

� �,�לאחריתםאבינהאז �מה �שהצליאחרית�ראיתי �האלה �הרשעים �ברשעם�חיי �חו אז�,

���:�והוא�כי.ראיתי�שהצלחתם�פה�הוא�העונש�היותר�גדול�להם
� �

�.יח�� �כמי�שכרה�בור��שזה�דומה,שואות�למהפלתם��זהי"ע�–��למותשית�אשר��בחלקותאך�

� �חיהושחת �בה �ללכוד ,� �הבור �אל �המוביל �הדרך �את �ההואוהחליק �שהחיה�, שהגם

י�"�יתגלה�שעבסוף,�הלכהבעת�תלך�על�הדרך�החלק�ידמה�לה�שהיא�לטובתה�להקל�מ

�למשואות �נפלה �החלקות �ע–. �"�כן �השלוה �בעוהוההצלחהי �לו �מיתת�"�שהיה �ימות ז

�לגיהנם �ויפול �נצח ,� �שבארתי �כמו �השלום"ב�יפִרִסְּבוהוא �"ארצות �שמחויב�, שאחר

� �כל �שכר �יקפח �שלא �האלהי �בריהמהיושר �מצוה�, �ועשה �ימיו �כל �שהרשיע �מי שגם

וכן�ראוי�שהצדיק�שעבר�עבירה�אחת�,�ר�המצוה�ההיאאחת�יחויב�שיתן�לו�שכרו�עבו

�ענשּה �את �יקבל ��ההָאָרְו, �מותו�' �אחרי �האדם �יחיה �שבה �הרוחני �הנצחי �העולם כי

�להצדיק �ועונש �להרשע �שכר �בה �משישלם �מאד �הוא �נכבד �השכר�, �יהיה �בהכרח כי

�הרשע�ועונש�הצ,הֶּמי�ומדּוִנַמְזלא�,��ההוא�נצחי�ואמתיוהעונש ,�דיק�ולכן�ישלם�שכר

�החומרי �בעולם �פה ,� �ויסורי �פה �הרשע �שיצליח �ההצלחה �להם�הצדיקאשר �אין

כי�העולם�הגשמי�בכלל�הוא�רק�עולם�המוחש�נתלה�בזמן�,�מציאות�בשכל�רק�בדמיון

�אינם�טובות�ורעות�נמצאים�בפועל�הגופיםשו�בו�יעד�שהטובות�והרעות�שירג,�ובמקום

ם�משיגים�את�החלק�הפחות�של�האדם�וכן�ה,�וכן�אינם�נצחיים�רק�זמנים,�רק�מדומים

כ�בחלקות�הזה�"וא,�לא�אל�האדם�העצמי�העקרי�שהיא�נשמתו,�שלושהוא�הבהמה�

���.�הפלתם�למשואות�לאבדן�נצחיהזי�"�ע–�ז"שהחליק�לו�בעוה
� �

�.יט������ �ר� �נאכי �כרגעאיך�,אה �לשמה �שימותו,�היו �ברגע �הצלחתם�ַל�ָח,�כי �כל �ונפסק ף

,�במותםל�שלא�נשאר�מהם�שארית�"ר,��ושדיםבלהותי�"�עתמו�וגם�ספוואז�,�המדומה

����:�ואז.ם�באבדן�גוייתם�ואז�יהיה�כלא�היהכי�תאבד�נפש
� �

�.כ�������� �בעת�יעירו�ויקיצו�ירִעָּב',�הכן�אתה�,�י�היקיצה"ם�החלום�עֹוּת�כאשר�ִי,�מהקיץכחלום�

ו�אינם��שירגיש�בהיסוריםז�וההצלחה�או�"ל�כי�חיי�העוה"�ר.�תבזהצלמםאז�,�משנתם

�מוחשים �זמנים �חיים �רק �נפשיים �אמתיים �חיים �האדם�, �יחלום �החלום �שבעת וכמו

� �מלך �שהוא �או �ומתיסר �מוכה ��ומצליחגויםשהוא �יש�, �השינה �שבמעמד והגם

�בדמיונו �מציאות �האלה �להרגשות �העונג, �או �הכאב �מרגיש �כי �יקיץ�, �בעת �זאת בכל

�ההרגשה�הזאת� �כי כמו�שהוא�במציאות�רק��בחלומו�לא�השיג�הדבר�שהרגישישכיל

�בדמיונו �שהוא �כמו �לדמיונו, �חוץ �מציאות �להם �היה �לא �היסורים �או �שהמלכות כן�,

� �אינם�אוההצלחה �הבלו �חיי �בימי �מתיסר �או �מצליח �שהוא �לאדם �שידמה �היסורים

,�במקרהכי�הם�נשואים�על�דברים�בלתי�נמצאים�בעצמם�רק�,�עלודברים�נמצאים�בפ

� �כי �העולם �המוחש �בכללו �הזמני �בעצם �מציאות �לו �אין �במקרהלחושנו �רק כמו�,

�ממיר�מצבו�בכל�הוא]�הרי[עם�המוחשים�המתראים�בו�והזמן��;שהתבאר�בפילוסופיא

�רגע �ועובר, �שוטף �רק �עומד �בלתי �רק�, �היסורים �או �ההצלחה �את �הנפש �תרגיש ולא

�הלז �בחומר �ישינה �שהיא �בעוד ,� �תחלום �אז �בושהגוףכי �לבושה ��שהיא �או�, מולך

��א.מתיסר �מחלומה,ירִעָּבבל �ותקיץ �משנתה �תעיר ��בעת �כל�, �את �רואה �אינה שאז

�העוה �מדברי �בידה �ז"מאומה ,� �ונפשם�,�תבזהצלמםואז �בצלמם �העונש �ישיגו �אז �כי

��.שתחת�שהנפש�נקראת�כבוד�תהיה�מבוזה�כי�תכרת�ותרד�לאבדון,�הרוחניית
� �

�,כי..�����כא �שיתחמץ�בעת �רעיונילבבי�ויזדכך ��ויטהרו �המח�אשתונןוכליותי, שבה��לבקש

����:אז�אראה�כי,�והעצה�הנכונה
� �

�.כב����� �,�בעראני� ��אדעשלא�במה �חיי�,עמך�הייתי�בהמות�כי �היא �בגוף�וגויה �הגשמים �שחיי

�הבהמה ,� �זאת �ולא �הבהמה �מגוף �משונה �אינו �האדם �גוף �והבדלו�-תעצמּוכי האדם

�המנמ �בעוה, �שישיג �והיסורים �"וההצלחה �ישיג �לא �ז �עצם �האדםאותם �הבהמה�, רק

�העצמי �,�או�לבושו�וכסותו,�ומשכן�אליוביתוהיא�אינו�האדם�רק�,�שבה�ישכון�האדם

��.�מלתו�לעורוִׂשְו
� �

�.כג������ ,�קר�האדםישהוא�נפשו�ושכלו�שהוא�ע,�שהוא�האדם,�עצמי-�אבל�אני,�תמיד�עמךואני�

�עמךאני ��עצמּו,�תמיד �ישתנה �לא �נשמתו �שהיא �האדם �הגוף�ולאת �ממקרי �יתפעל

�ְּבשהו �ורעותיו,ֹומּתֶהא ��טובותיו �הגוף, �שישתנה �השנויים �בכל �קיים�האני�,כי �הוא

�משתנה�בלתי ,� �תמידוהיא �על ��אחדמעמד�מתמדת ,� �נכבדיםעמךוהיא �בחיים ��חי �

��.'כי�היא�דבקה�בה,�מן�ותמורותיהםאמתיים�אלהיים�למעלה�ממקרי�הז

� �

 



 
  

  

  

 

י ֵאין ַחרֻצּבֹות ְלמֹוָתם  ]ד[   .ּכִ

�הקב �מאֵח"אין �ִצה �ָנביֹור �רצונם[=ם �רשעים] �[�,של �חרצבותדורש �אין ,�תבּוְצ�ֵחר�ְמַאאין,

�]ז,וכן�דברים�ז"./�יצִּתָפָחְוִעְּמָך�ֹלא��",עיין�תרגום�של�פסוק�כה.�/�קֶׁשֵח,�ןצֹוָרפירושו�ְצִבי�ארמית�שב

לחולה�משל��.��וכל�זה�לרעתם.�הוא�עושה�להםה"הקב�מבקשין�מן�שהםל�מה�אלא�כ

תנו��"–�)משפחתו�יבנל(אמר�להם�.�וראה�בה�שהוא�מת�ידו-ףשעלה�הרופא�לבקרו�נטל�כ

�וכן�אמר�משה�רבינו�.ת�מחולי�זהשהוא�ֵמלפי��?�למה".�לאכולרוצהלו�כל�מה�שהוא�

�ְלֵּלמַׁשּו"�,לרשעים �להאבידָאְנֹׂשם �פניו �אל �ז[�"ויו �יֵו�ֱה]י,דברים �אין", אין��–�חרצובות�כי

����������������������]מדרש�אות�א[���.��בריאים�ואין�יסורין�נוגעין�בהם�הםלפיכך��"!םָתמֹוְל�?הָּמ�ָל,מאחר�רצונם
  

��?"�ובריא�אולם,חרצובות�למותםכי�אין�"�,�מאי�דכתיב,דרש�רבא�בר�רב�עולא��

�ה �"קבאמר �ועצבין �חרדין �שאינן �לרשעים �דיין �לא �ועצבּות[ה �ָחָרה �חרצובות מיום��]דורש

זה�דרכם�כסל��מאי�דכתיב�,�והיינו�דאמר�רבה,�אלא�שלבם�בריא�להן�כאולם,המיתה

ה�ָחֻכ�שמא�תאמר�ְׁש.יודעין�רשעים�שדרכם�למיתה�ויש�להם�חלב�על�כסלם�]יד,מט[�למו

���:]שבת�לא[�����������������������������������������������������.ואחריהם�בפיהם�ירצו�סלהל�"�ת?היא�מהן
��

�ואינם�על�העבר�"בריא�אולם"�עוד�לבם�,העתידילא�דיין�לרשעים�שאינם�מתבוננין�על�יום�המיתה�

לשון�,�כסלוזהו�שנקט�.�שעשו"�מצוות"כי�לרוב�כסילותם�חושבים�שמגיע�להם�שכר�על�,�ים�עליוִבָׁש

��]פ�עיון�יעקב"ע�[.בכסילותםששמן�בשרם�ושוב�אין�מרגישים�בטעותם�וימותו�ומן�ש'�ל,�נופל�על�לשון

�����

יֶהם.. .מֹוס ָלָמית ָחׁשִ־ףָטֲעַי, הָוֲא ַגתמֹוַקָנן ֲעֵכָל  ]ט-ו[ ַמִים ּפִ תו ַבׁשָ ּׁשַ ּ ּ.  

� �מפני �הצלחתם �גאוהרוב �ענקתמו �הטויע, �ידיהםחמסוף �מעשי �בכל ��ויימצא �כבגד,

:�תניא�–�.]כ[היא�ששנויה�בנדרים�וכן�,�ורש�לכל�היא�הגאווהוהש.�העוטף�את�כל�גופם

�"בעבור�תהיה�יראתו�על�פניכם" מלמד�שהבושה�מביאה�,�"לבלתי�תחטאו�".זו�בושה,

כל�אדם�:�אחרים�אומרים.�סימן�יפה�באדם�שהוא�ביישן:�ן�אמרואכמ.�לידי�יראת�חטא

שלא�עמדו�אבותיו�בידוע�,�ומי�שאין�לו�בושת�פנים;�לא�במהרה�הוא�חוטא,�המתבייש

��".יעל�הר�סינ

��]כ,אבות�ה[�,"�ובשת�פנים�לגן�עדן,עז�פנים�לגהנם"�–��על�משנת"תפארת�ישראל"העיר�ו

�פנים�לגיהנם �"�ר.עז �להיות �שיעצתיך �אף �כנמרל �עז ,]� �משנההבתחילת �בפנימיותיך�] היינו

�עצמך�וקטנותך�וכדאמרן �נגד �ממך�אבל, �הגדול �נגד�אדם �השמר�לך�מלהתרגל�להעיז

להכחיש�,�ורתנו�הקדושהלבסוף�תעיז�גם�נגד�ת,�י�התרגלך�כן"שע,�נים�או�בחכמהבש

���.י�מדות�העזות"ונמצאת�יורש�גיהנם�ע,�אותה�או�את�פירוש�דבריה�המקובל�לנו

� ת�בו�בפניו�ֶרעד�שנֶּכ,�שחתת�כל�כך�הנפש�מפני�שהיא�ַמ,עז�פניםונקרא�בעל�מדה�זו

�הבטותיו �בכל �וכמ, �ֵעֵה"�,נאמרשו �רשע �איש �כ[�"בפניוז �משום,]ט�כ,אמשלי �שבפני��והוא

והריח�,�והשמיעה�באוזן,�דהיינו�הראיה�בעין,��חושים5-האדם�יש�שם�החלונות�של�ה

יפיה�או�,�ומאלה�החלונות�תשקף�הנפש�לחוץ,��בשפתיםוהמשוש,�והטעם�בלשון,�באף

�כעירותה �העזּו, �מדות �משם �בה �ישקיפו �בכל�וביותר �עמה �והתאחזה �שהשתרשה ת

��.עד�כאן�לשונו�."פעולותיה

שכן�[,�א"על�בנוליבם�גבה�מאוד�,�ברכה�ושפע'�תראה�אצל�אותם�שהשפיע�עליהם�הו

מידת�הגאוה�כי�יראים�ושלמים�'�קשה�להם�להיות�עובדי�ה�,שאחר�זאת]�טבע�האדם�כך

� �בליבם �ה"אענשתרשה �נגד �זו �מידה �כיוונו �שלא �'פ �גם�, �הוא �שלה �יוצא �שפועל רק

,�"את�יוסףאשר�לא�ידע�",�שנאמר�בפרעה�שתחילתו�וכמו�,שבין�אדם�למקוםבתחום�

�גאוותו �רום �מפני �שאמרו, �סופו ,"� �ידעתי �הלא �'את �ביאור". �וזהו �שמפני�–�הפסוקים

)�]ח'�פס[�עושק�]ו'�פס[,�חמס(,�בני�אדם�ולכן�עשו�מעשים�רעים�עם�,ענקתמו�גאוה�,עושרם

בוודאי�אמנם�!".�דאיונאה�עניותא�ליה"על�כך�ֹנאַמר�ו�.פיהםבשמים�ַׁשּתּו��,כ"אולם�אח

��".'מע�אל�אביונים�הוכי�ש�"לד,סט�עיין�לקט�מדרש��8.אשרי�העשיר�שעומד�בנסיונו

���  

יֶהם ּוּ֫תׁשַ  ]ט[ ַמִים ּפִ ָאֶרץ, ַּבׁשָ ְולׁשֹוָנם ִתֲהַלך ּבָ ּ ּ.  

,�רועל�עניין�זה�הוא�מזהיר�בתורה�ואוֵמ�"–�]סוף�פרק�טז,�הלכות�צרעת,�טהרה[�ם"הרמבכתב���

�בנגעה" �..�הצרעתשמר �רכֹוָז. �ה, �עשה �אשר �את �ְלִמרָים' �אלוהיך �בדרך, �כד(" �  )ט-ח,דברים

�אומר �הוא �ֵאהתבוננּו"�,הרי �הנביאהַר�מה �למרים �ע �גדולה�, �שהיא �באחיה שדיברה

�בשנים �ממנו �ברכיה, �על �אותו �וגידלה �לה, �בעצמה �היםוסיכנה �מן �צילו �לא�; והיא

�בגנותו �דיברה �טעת, �נביאיםה�שהשוותהאלא �לשאר �  .�אותו �היה��,)משה(�והוא לא

�הד �אלו �כל �על �בריםמקפיד �שנאמר, �משה", �והאיש �מא, �יב(�."דָעָנו ,�כ"ואעפ� )ג,במדבר

�צדקת[ �שהיתה �מוחל,ּוּתַבואֵה, �בצרעת�]�והוא �נענשה �הרשעים�קל�וחומר�–�מיד �אדם �לבני

�שיםהטיפ �ונפלאות, �גדולות �לדֵּבר �שר.שמרבים �למי �ראוי �לכ�לפיכך �ארחֵּווצה ,�יוותן

��.�םָתכלּו�ברשת�רשעים�וִסכדי�שלא�יָּתֵפס�אדם;�ומלדבר�עימהןלהתרחק�מישיבתן�

��המשך8 �

 

 

�קֵּנ"�,�אסףאמר�� �ַּבכי �"יםִלְלהֹואתי �הקב�ולא �שהביא �שהייסורין �יודע �על�"הייתי ה

�להםישראל �אומר!�לטוב �הוא �אינו�אך�טוב�אלהים�".�אלהיםלישראל�טוב�אך"�,�וכן

�–�]ישראלפרט�ובמיוחד�ל�טובה�במידת�הדין,�היינו[�".אלהים�לישראל�טוב�אך"�,�אלא,אומר

�הם �טובים �עליהם �שהביא �לבב"�?ולמי�!יסורין �".לברי �את �צדיקיםיל�לברר �של �,�בם

��]מדרש�אות�א[�����������������]ד-ג,כד[".�ובר�לבבנקי�כפים�...�'מי�יעלה�בהר�ה",�זהו�שכתוב
��

����]לד,ויקרא�יד[".�ְּבֵבית�ארץ�אחוזתכםֶנַגע�ָצַרַעת�י�ִּתַתָנְו�"]א��

ודאי�בלשון��שהכתוב�מבשרן(!�?�שנגעים�באים�עליהם,�וכי�בשורה�היא�להם,חייא'�תני�ר

���)?שמבשרן�בלשון�ודאי,�וכי�בשורה�טובה�היא�,כ�שואל"וע,��יהיהִאםְו�לו�לומר�ההי�!ונתתי

�דּוְמ�ָע,�שישראל�באים�עליהםכנעניםכיון�ששמעו��,כי!��היא�בשורה�טובה,כן�,י"רשבתני�

�אני�הבטחתי�לאבותיהם�שאני�מכניס�,ה"הקב�אמר�.תים�ובשדותָּב�ַּב�ממונםוהטמינּו

את�צונמ(�)יא,דברים�ו(�"בטּו�לָּכ�יםִאֵלְמ�יםִּתָבּו"�,�שנאמר,ב�טּוכלאת�בניהם�לארץ�מלאה�

�ְּבֵטָלה �עוֶׂש"�הקבמה�)ַהבָטָחתי �נגעים�בביתוֶרָג�ְמ?הה �ומ,ה �סותרו �ִסֵצו�והוא �בו .�איָמא

�ז,ויקרא�כז[י�"רש.�/�אוצר,�מטמון[= �הוא�ו."!�וסימנא�טבא,בביתאא�יָמִס�–א�בביתא�בָּתַס".]�עירובין�יט;

��]ו,ויקרא�רבה�יז[���]יט,רים�לגדב[�"לי�חֹוֵנמּוי�ְטֵנֻפׂשּו"ן�וכ/�]�כג,ראשית�מגב["�ןטמֹוַמן�לכם�ַתָנ�"שלתרגום�
 

�שָּכ�]יא,�ויםברד[�."בטּו�לָּכ�יםִאֵלְמ�יםִּתָבּו�"]ב �הימים �מטולטל �ישראל �ומחזירין�היו לין

�ים�לעלות�מידיהיו�ראוו,�במדבר�ארבעים�שנה י�מצרים�ִנֳעה�אתכם�ֵמֶלֲעַא",�שנאמר,

...� �ארץ �ודבשאל �חלב �"זבת �מיד�,]יז,�גותשמ[. �נכנסו �"ואע[�.ולא �שנענשו �בחטא�המרגליםפ

�,"יום�לשנה" ה�להמיתם�ביום�אחד�"�שהרי�יכול�היה�הקב,בזהדווקא��יש�לתת�טעם�מדוע�נענשו

�שהיו�מתים� ��שנה�בערב�ט40תחת �כמה�אלפים' �רש[�.באב �ל"עיין �תענית �שיצאו��],אלא�:]י שכיון

�ממצרים ,� �לירשַבעֶׁששמעו �באין �שהן ��אותם�אומות .� �האילנותצּוְּצ�ִק?עשומה ,��את

��.�!�כלוםאּומְצלא�ִי,��ישראל�שםכשיכנסוש,�הבתיםאת�צו�ְתוָנ,��את�המעינותמּוְתוָס

� �ה"הקבאמר �אכניֵס, �ָׁשאם �מידם �–�ם �שממהמוצאין�הן ��אותה �הבטחתים�, ואני

�אותה �טּו"�,שימצאו �כל �"במלאה �עשה. �י�ע?מה �במדבר ��שנה40כבם ונתיאשו�,

�מישראל �הכנענים ,� �האילנותו�,�באיםשאינםלומר �את �ונטעו �עמדו �הבורות�נּוְּקוִת,

��]תנחומא�ראה�ז[".�בטּו�לָּכ�יםִאֵלְמ�יםִּתָבּו"לקיים�,�כדי�שיבואו�ישראל�על�בנינּה,�והעיירות
��

מה�שנראה�ו!��טוב�לישראל�מידת�אלהיםְךומשני�מדרשים�אלו�עולה�ביאור�פסוקנו�שַא�8

�)'ה�(ִכי�ָאֹנ-ִּכי",�וכך�כותב�ירמיה�הנביא�בספר�ששלח�ַלּגֹולים�בבל!�הוא�טוב,�לנו�כדבר�רע

ֵתת�ָלֶכם��ָל,ְׁשבֹות�ָׁשלֹום�ְוֹלא�ְלָרָעהַמח�',�הִכי�ֹחֵׁשב�ֲעֵליֶכם�ְנֻאםַהַּמֲחָׁשבת�ֲאֶׁשר�ָאֹנ�ָיַדעִּתי�ֶאת

��]יא,ירמיה�כט[!".�ַאֲחִרית�ְוִתקָוה
���

�המ�ל�פיע הוא שהכונה,�ל"מפרש�האלשיך�ז!�לברי�לבב,�להיםאך�טוב�לישראל�א� 

�,לא�שכיב�איניש�בלא�זמניה�)י"בן�רשב(אלעזר�'�רשל� ריויסו ותשנכל�שב,�ל"רזמרו�שא

�ְׁשו �ֵנכולהו �דרביי �למיטרא�יסורי �עלמא �איצטריך �לא �פה"ב[, ��:]מ �חיה �מתה אשה�(ולא

��� .הדור על יםנמגי היוהם�וריסדי םמשו�]:ירושלמי�כתובות�סה[,��ולא�הפילה�עוברה)בלידתה

�מצנ �הרע זה אין ז"עוהב סוריםיבי הצדיקים את מייסר ה"שהקב הַמש ,מזה חמוכא �

�לישראל �ל טובה זהו אדרבא אלא, �לע מגינים הצדיקים ורייסי דבאמת משוםהם �

�ישרא �חלילה�מפורענותל �שא הווז. �אס השהי�כלומר לאסף מזמור�כאןמר �רמזֵּמף �

�,הצדיקים�ההמ�בבל ריבב שולט�]אלהים[=מידת�הדין� םשא פשךבנ תדמה�לַא ,ואמר �

�ר שזהו�כלומר לישראל טוב אך אדרבא אלא !כן אינו�– לישראל רעה זהוש �טובק �

�יהאל אם�– לבב לברי היםאלכש לישראל �הדיןמ שהואם �שיומענ מייסר ידת �

�הצדיקים יסורי הנה�שמשום לישראל טוב רק באמת זהו הצדיקים המה�לבב בריל �

��.ןכדאמר 'כוו לישראל טוב אך וממילא ל"נכ ישראל על מגינים�המה ז"והבע

�  

�לפרש �וכולי עניותא יאה" ל"שארז המ פי-לע,�עוד�יש �ט[ ".'הודאי �חגיגה �שזהו הוא והטעם:] �

�ֶהָל �שהוא מה באמת אמנם�.עונותם קלמֵר להם שזהו דהיינו ,חטאת םֵתלָהּו פשע תֹוּלַכְלם

�הדין צם�עבאמת אבל העשירות�העדר שהוא העניות כמו הטוב העדר רק הוא להם וטוב יפה �

�וטוב יפה ין�אזהו –�חלילה�ועונשים םסורייבי ידת�הדיןבמ ייסרם ה"שהקב דהיינו�- והרוגז �

�ואינם וריםייסב אסיםוומ�וקצים ,ברךית מדותיו אחר להרהר ו"ח באים י�זה"שע םמשו להם �

�כראוי הבבאה אותם מקבלים �כלל�להם טובו יפה אין זהו ולכך, �בלבד הטוב העדר רק,

�להצדיקים אבל,�ההמונים ישראל לכלל רק זהו באמת אך.�ל"כנ להם וטוב יפה זהו )העניות(= �

�ביסו ד"דהיבמ ייסרם ה"שהקב דהיינו והרוגז הדין עצם אף לאלו ,שבישראל �ועונשיםרים �

�,ברךית�תיומדו אחר להרהר הז�י"ע באים נםאי שאלו מפני להם וטוב יפה זהו אף,�חלילה �

�היסורים וממילא כראוי שלימה באהבה אותם מקבלים אך ביסורים אסיםוומ קצים ואינם

��.להם וטוב יפה והרוגז הדין םעצ אף להם ולכך םעונות למרק םלה המה והעונשים

�שאמר זהו נמצא �הוא,אך, �העדר דהיינו טוב מעט כלומר לישראל טוב אך ,�למיעוטא �

�לבא ,תטאת םולהת פשע לכלות להם שזהו�,ישראל לכלל וטוב יפה זהו ]עניות�[=הטוב �

י�"ע באים שאינם םמשו שבישראל צדיקיםל ,לבב�לברי�יפה והרוגז הדין עצם שהוא היםאל

�]ברית�אברהם[�����������������������������������������������������������������.���'דותיו�של�המ אחר להרהר זה �
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