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האמונות והדעות

עידן חדש נפתח בתולדות ישראל עם הופעתו של רבנו סעדיה גאון. רס"ג חי בסוף תקופת הגאונים, 
לפני כ- 1100 שנה, במצרים. עוד בהיותו נער עסק בכל תחומי התורה, והחל לחבר פיוטים ושירים. 
התעלותו בתורה העמידה אותו בכותל המזרח של גדולי ישראל באותה התקופה, והיה זה מתבקש 
לראש  מינויו  התקופה.  באותה  והמשפיעות  הגדולות  מהישיבות  סורא,  ישיבת  לראש  שימונה 
וללמוד תורה מפיו. רס"ג היה איש  והמוני תלמידים החלו לנהור אליה  הישיבה הרים את קרנה, 
אשכולות, והוא היה החלוץ בתחומים רבים בתורה. הוא היה הראשון שחיבר פירוש לתנ"ך, ספרי 
לספר  פירוש  הסידור(,  בהוצאת  קדמו  גאון  עמרם  )רב  תפילה  סידור  רבים,  הלכה  ספרי  דקדוק, 

היצירה הקבלי ועוד. נראה שאין תחום שלא עסק בו והתווה בו דרך לבאים אחריו.

זה, אשר  גאון. ספר  רב סעדיה  והדעות, הוא אחד מיצירות המופת של  האמונות  הספר שלפנינו, 
מקיף ומברר את יסודות אמונת ישראל, הוא ספר הבירור האמוני הראשון שנכתב בישראל. יסודות 
אמוניים רבים ניסח רס"ג, כמו התשובה לשאלת הידיעה והבחירה, או בירור מטרת בריאת העולם 

והאדם, והם עומדים במרכז השיח האמוני עד היום. 

החידוש המרכזי בספר הוא עצם חובת הבירור והלימוד בענייני אמונה. רס"ג לא הסתפק באמונה 
ולבסס את  לברר  כל אדם מישראל  על  תורנית  כחובה  ראה  לבן, אלא  המסורתית העוברת מאב 

יסודות האמונה היהודית על ִלבו ושכלו. 

רס"ג גם ראה את עוני עמו ואת הדעות הזרות השונות המתהלכות בקרב ישראל. באותם ימים עם 
ישראל התמודד מול תפיסות מוסלמיות, נוצריות ותפיסות אחרות של עבודה זרה - מבחוץ, ומול 
תפיסות של היהודים הקראים – מבפנים. תשובות מסודרות וניצחות כנגדם הכניס רבנו בספר זה, 

וכך הרים את קרנה של האומה.

חלקים  כחמישה  בחרנו  המאמרים  עשרת  מתוך  כולו.  הספר  מאמרי  את  להקיף  נוכל  לא  זו  בחוברת 
מרכזיים שבהם מתבלטת במיוחד שיטתו של המחבר ויש בהם כדי ללמד על כלל מגמת הספר. אנו 

תקווה שלימוד חלקים אלה יעורר את הרצון ללימוד הספר כולו. 

מאמרי הספר הנלמדים במהדורה זו:

הקדמת הספר )עמ' 7( – בירור מהם הדברים שגורמים לאדם לטעות ביסודות האמונה, ומהם עמודי 
היסוד שעל גביהם האמונה מתבססת.

מאמר  שלישי )עמ' 43( – בירור מטרת המצוות, והוכחת אמיתת התורה.

מאמר רביעי )עמ' 87( – הצבת האדם כמטרת הבריאה, ומהותה של הבחירה החופשית.

מאמר חמישי )עמ' 109( – בירור הזכויות והחובות של האדם, וסוגי האנשים הקיימים בעולם לפי יחסם 
לעבודת ה'.

מאמר שביעי )עמ' 141( – בירור אמיתת תחיית המתים, זמנה ומהלכה.

מאמר תשיעי )עמ' 165( – בירור השכר והעונש בעולם הבא.
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מהדורת אור עציון ביאורים  
1 -א- פתיחת הספר

רבנו פותח בדברי שבח לקדוש ברוך הוא. אין דבר בעולם שהוא אמת מוחלטת חוץ מאשר 
הקדוש ברוך הוא בעצמו, אולם בטובו הגדול הוא נתן לנו, בני האדם, יכולת לדעת על ידי 
השכל מהי האמת ומהו השקר. על ידו יכולים בני האדם להבחין בין חושיהם השונים ולהגיע 
לידיעות אמיתיות על העולם, ואז נעלמים כל הספקות והשאלות על הקורה בעולם. בתשובה 
לשאלה מה הפסיד האדם הראשון לאחר שאכל מעץ הדעת, שהרי נראה שהוא הרוויח מן 
ב( ובעקבותיו גם  נבוכים חלק א פרק  )מורה  ידיעת הטוב והרע, כותב הרמב"ם  החטא את 
אחרים, שלפני החטא ידע האדם הראשון להבחין בין האמת והשקר ולא היו לו ספקות כמו 
שיש לנו, ולאחר החטא נכנס בו יצר הרע נעלמה ממנו יכולת הידיעה של האמת האבסולוטית 
ומונחי האמת והשקר שלו נהיו מונחים יחסיים. רבי חיים מוולוז'ין )נפש החיים שער א פרק 
ו( מסביר שלפני החטא היצר הרע היה מחוץ לאדם, וזה היה הנחש, אולם לאחר החטא יצר 

הרע נכנס לתוך האדם.

2 -ב- גורמי הספקות והטעויות

כדי  האדם,  בני  בקרב  המצויים  והטעויות  הספקות  גורמי  את  למנות  רבנו  מעוניין  תחילה 
ובגלל הטעויות הללו הם  וטועים אחר הבלים,  להסביר מדוע אנשים לא רואים את האמת 
טועים בשאלות הבסיסיות של החיים ומנווטים את חייהם על פי מסקנותיהם המוטעות. על 
כן ברצונו ללמד איך אפשר להימנע מאותן הטעויות וכך יגיעו בני האדם אל האמת שאותה 
הם חפשו תמיד, כפי שבקש דוד המלך )תהלים קיט, יח(: "גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך". 
רבנו בפירושו לתהלים שם מסביר פסוק זה כך: "הסר את מסך הסכלות והטמטום מעל עיני 

ליבי ובכך אוכל להגיע אל האמת".

3 ספר זה יהיה כתוב בשפה פשוטה על מנת לקרב את הדברים אל אנשים רגילים, והוא יעסוק 

יהיו פשוטים  יגיע אל הצדק והאמת, ולאחר שהדברים  בכללים ולא בפרטים, כדי שהלומד 
וקרובים יתקיים הפסוק )משלי ב, ט(: "אז תבין צדק ומשפט ומישרים כל מעגל טוב".

מחפש.  הוא  מה  יודע  אינו  האדם  א.  בעיות:  משתי  נובעות  האדם  בני  של  טעויותיהם   4 

מגיע  לא  הוא  הדבר,  בחקירת  הוא מתעצל  אם  מחפש,  הוא  מה  יודע  הוא  כאשר  אפילו  ב. 
לתכלית החקירה ובא לכדי טעות. למשל, המחפש אדם ששמו ראובן, יכול לטעות בזיהוי שלו 
בשני אופנים: א. כאשר הוא אינו מכיר את ראובן, מבחינתו כל אדם יכול להיות ראובן, וגם 
אם ראובן יהיה לפניו מן הסתם הוא לא יזהה אותו. ב. כאשר המחפש מכיר את ראובן אך הוא 

מזלזל בחיפוש אחריו, הוא לא יגיע אליו אף פעם.

אינו  א. כאשר האדם  לעיל:  יכול לטעות בשני האופנים  גם אדם החוקר בדברים שכליים   5

יודע את דרכי ההוכחה, הוא מחליט שדבר שקרי הוא הוכחה טובה, ואת ההוכחה האמיתית 
ואיזה הוכחות  יודע איך להוכיח כראוי  הוא שולל וחושב שאינה אלא שקר. ב. כאשר אדם 
ומפסיק לחקור באמצע החקירה, הוא מגיע למסקנה  הן הוכחות טובות, אך מזלזל בעניין 

מוטעית וחושב שמיצה את החקירה עד תום.

6 כל שכן כאשר שתי הלקויות הללו משולבות באדם אחד –  הוא אינו בקי במלאכת העיון, 

ובנוסף לכך הוא גם מפסיק את העיון באמצע ואינו ממצה את בירור השאלה בכל כוחותיו, 
ויהיה רחוק מלהשיג את מבוקשו. על אדם הלוקה בלקות  יתייאש מן הבירור  פשוט שהוא 
הראשונה –  שאינו יודע איך לחקור, אמר נחמיה )י, כט(: "כל יודע מבין" ואילו אדם שאינו 
יודע –  אינו מבין, ועל אדם שאינו יודע לחקור וגם מתעצל בחקירתו נאמר בספר תהלים )פב, 
ה(: "לא ידעו ולא יבינו". הטעויות מתגברות כאשר בנוסף לשתי הלקויות האדם אינו יודע מה 
הוא מבקש, ואז אפילו אם במקרה תגיע לידו התשובה, הוא לא ישים לב ולא ידע שזו התשובה 
שהוא מחפש. אם כן יש שלושה סוגי דברים המביאים את האדם לכלל טעות: א. אי ידיעת 

דרכי ההוכחה. ב. זלזול בחקירה. ג. אי ידיעת המבקש את מבוקשו. 

לרפואת מרדכי בן ישראל הי"ו 
לזכות יונה טובה בת יוסף מנחם הי"ו

ַהְקָּדָמה

ֵיאֹות  לֹו  ר  ֲאׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ֱאלֵֹהי  ה'  רּוְך  ּבָ ְוָאַמר:  רֹו  ְמַחּבְ ַתח  ּפָ אּול�,  ׁשָ ן  ּבֶ ְיהּוָדה  ָאַמר  -1א- 
ּוָמְצאּו  רּוָרה,  ּבְ ֱאֶמת  ַנְפׁשֹוָתם  ְמִציאּות  ִרים�  ַלְמַדּבְ ת�  ַהְמַאּמֵ רּוָרה,  ַהּבְ ָהֱאֶמת   ֵעין 
ֵמֲעֵליֶהם  ּה  ּבָ קּו  ּלְ ִנְסּתַ ֶצֶדק,  ְיִדיַעת  ְיִדיעֹוָתם  ּה  ּבָ ְוָיְדעּו  רּוָרה,  ּבְ ְמִציָאה  יֶהם  מּוֲחׁשֵ ּה�  ּבָ
ח  ּבַ ּתַ ּכּו ָלֶהם ַהּמֹוְפִתים�, ְוִיׁשְ ֵפקֹות, ְוִנְצְללּו ָלֶהם ָהְרָאיֹות, ְוִהְזּדַ ּה ַהּסְ ים, ְוָסרּו ִעּמָ ּבּוׁשִ ִ ַהּשׁ

ה.  ל ִסּפּור ַנֲעֶלה ִלְתִהּלָ ַעל ּכָ

ה  ֶפר ַהּזֶ ים ַלּסֵ ַמֲאָמר ָקָצר, ֲאִני ַמְקּדִ ְבחֹו ּבְ ת ֱאלֵֹהינּו ְוׁשִ ִהּלַ ַתְחנּו ּבֹו ִמּתְ ּפָ ֶ -2ב- ְוַאַחר ַמה ּשׁ
י ֲהָסָרָתם,  יֶהם� ְואֹוַפּנֵ ְדרּוׁשֵ ֵפקֹות ִלְבֵני ָאָדם ּבִ ת ְנִפיַלת ַהּסְ רֹו, הֹוָדַעת ִסּבַ י ְלַחּבְ ְנּתִ ּוַ ר ּכִ ֲאׁשֶ
מּו אֹותֹו ֲאִמּתֹות  ר ִקּיְ לֹט ְקָצָתם ַעל ְקָצָתם�, ַעד ֲאׁשֶ רּוׁש ְוִיׁשְ ָעָתם ֶאל ַהּדָ ַלם ַהּגָ ׁשְ ּתִ ַעד ׁשֶ
יַע  ַאּגִ ֶ ּשׁ ַמה  ִלי  ַלם  ִיׁשְ ר  ֲאׁשֶ ַעד  ֵמָעַלי  ְלַגּלֹוָתם  ֵאָעֵזר  ּוֵבאלִֹהים  ּוְסָבָרָתם.  ם  ְבּתָ ַמֲחׁשַ ִפי  ּכְ
יָטה ִנְפָלאֹות  ל ֵעיַני ְוַאּבִ ָאְמרֹו )תהלים קיט, יח(: ּגַ ַאל אֹותֹו ֲחִסיד� ּבְ ר ׁשָ ֲאׁשֶ ּבֹו ֶאל ֲעבֹוָדתֹו, ּכַ

ִמּתֹוָרֶתָך. 

ים ְולֹא  ּלִ ָבִרים ַהּקַ ּלֹו ַמֲאָמר ָקרֹוב� ְולֹא ָרחֹוק, ֵמַהּדְ ֶפר ּכֻ ְבֵרי ַהּסֵ 3ּוְרצֹוִני ָלׂשּום ֶאת ֶזה ִעם ּדִ

ר  ְוִייׁשַ ְרּכֹו ְוֵיַקל ָטְרחֹו  ּדַ ֲעפֹוָתם, ְלַבֲעבּור ִיְקַרב  ַעם ְולֹא ִמּסַ י ָהְרָאיֹות ְוַהּטַ ְרׁשֵ ָ ים, ִמּשׁ ׁשִ ַהּקָ
ִהיא ְקרֹוָבה  ׁשֶ ָאַמר ֶהָחָכם ַעל ַהָחְכָמה ּכְ מֹו ׁשֶ ֶדק ְוָהֱאֶמת, ּכְ יַע ּבֹו ְמַבְקׁשֹו ֶאל ַהּצֶ ִלּמּודֹו ְוַיּגִ

ל טֹוב.  ל ַמְעּגַ ִרים ּכָ ט ּוֵמיׁשָ ּפָ ִבין ֶצֶדק ּוִמׁשְ )משלי ב, ט(: ָאז ּתָ

ָהיּו ְיסֹודֹוָתם  ֵני ׁשֶ לֹות ִמּפְ ּכָ ׂשְ י ַהּמֻ ֵפקֹות ִלְבֵני ָאָדם. ְואַֹמר ּכִ ת ְנִפיַלת ַהּסְ ה ִסּבַ ִחּלָ 4ְואֹוִדיַע ּתְ

ֵני  ְ ֶאָחד ִמּשׁ ֵפקֹות ּבְ ֶהם ַהּסְ חּוׁש נֹוְפִלים� ּבָ שִָּׂגים ּבְ ָבִרים ַהּמֻ ים�, ְוָהיּו ַהּדְ ִמים ַעל ַהּמּוָחׁשִ מּוׂשָ
יַח  ּוַמּנִ הּוא ֵמֵקל ַעל ַעְצמו�  ֵני ׁשֶ ִמּפְ ְדרּוׁשֹו, אֹו  ּבִ ַהּדֹוֵרׁש  ְיִדיַעת�  ֵני קֶֹצר  ִמּפְ ְוֶזה ִאם  ִסּבֹות; 
ֲעבּור  ֵני ְדָבִרים, ִאם ּבַ ְ ֶאָחד ִמּשׁ ק לֹו ּבְ ּפֵ ׁש ֶאת ְראּוֵבן, ְוִנְסּתַ ַבּקֵ ּמְ ָאָדם ׁשֶ לּות, ּכְ ּכְ ּתַ ָהִעּיּון ְוַהִהׂשְ
הּוא הּוא, אֹו  ְהֶיה זּוָלתֹו ְוַיְחׁשֹב ׁשֶ ּיִ יֶרּנּו אֹו ׁשֶ ְהֶיה ְלָפָניו ְולֹא ַיּכִ ּיִ ר ׁשֶ ֵאין יֹוֵדַע אֹותֹו, ְוֶאְפׁשָ ׁשֶ
ם  ֵרר לֹו ּגַ ַקּלּות ְוִרְפיֹון ֵלב. 5ּוַבֲעבּור ֶזה לֹא ִיְתּבָ ׁש אֹותֹו ּבְ הּוא ֵמֵקל ַעל ַעְצמֹו ּוְמַבּקֵ ֵני ׁשֶ ִמּפְ
ׁש  ַבּקֵ ּמְ ֵני ׁשֶ י ִסּבֹות ָהֵאל�. ִאם� ִמּפְ ּתֵ ֵפק ְלֶאָחד ִמׁשְ ֶהם ַהּסָ ּבָ ִיּפֹל  ִלים,  ּכָ ׂשְ ָבִרים ַהּמֻ ַהּדְ ן  ּכֵ
ַמה  ן  ּכֵ ם  ּגַ ים  ּוֵמׂשִ ְרָאָיה�,  לֹא  ָהְרָאָיה  ים  ּוֵמׂשִ ָהְרָאיֹות,  י  אֹוַפּנֵ יֹוֵדַע  ֵאינֹו  ְכִלי  ַהּשִׂ ע  ּדָ ַהּמַ
ֶרְך ָהִעּיּון, ַאְך הּוא ֵמֵקל ַעל ַעְצמֹו ּוְמַמֵהר ִלְגזֹר ַעל  הּוא יֹוֵדַע ּדֶ ה ְרָאָיה ְרָאָיה. אֹו ׁשֶ ֵאיֶנּנָ ֶ ּשׁ
ָבִרים ַיַחד,  ֵני ַהּדְ ָאָדם ׁשְ צּו ּבָ ן ִאם ִיְתַקּבְ ּכֵ ָלַמת ְמֶלאֶכת ָהִעּיּון ּבֹו. 6ְוָכל ׁשֶ דּוַע� קֶֹדם ַהׁשְ ַהּיָ
הּוא  ֶ ִלים ַמה ּשׁ ׁשְ ּיַ ין ַעד ׁשֶ ְמֶלאֶכת ָהִעּיּון ְוִעם ֶזה ֵאיֶנּנּו ַמְמּתִ ִקי ּבִ ּלֹא ִיְהֶיה ּבָ ְרצֹוִני לֹוַמר ׁשֶ
ִראׁשֹוִנים� ִמן  ִעְנַין ֵיאּוׁש�. ְוָאַמר ֶהָחָכם ּבָ תֹו ָאז ּבְ ׁשָ ּקָ ט, ְוִיְהֶיה ָרחֹוק ִמּבַ ּפָ ׁשְ ּמִ ה ּכַ ּנָ נֹוָדע ִמּמֶ

ִרים )נחמיה י, כט(: יֹוֵדַע ֵמִבין�, ּוָבַאֲחרֹוִנים ֵמֶהם )תהלים פב, ה(: לֹא ָיְדעּו ְולֹא ָיִבינּו. ְזּכָ ַהּנִ

ְיהּוָדה ֶּבן ָׁשאּול – הוא המתרגם של ספרנו מערבית ללשון הקודש. ַהְמַאֵּמת וכו' – הנותן לבני אדם את 
– לבני אדם )האדם נקרא "מדבר" בלשון הקדמונים בגלל  השכל, ובעזרתו יש ביכולתם להשיג האמת. ַלְמַדְּבִרים 
ִּבְדרּוֵׁשיֶהם  – התבררו ההוכחות.  ָלֶהם ַהּמֹוְפִתים  ְוִהְזַּדּכּו  – בנפש.  מעלתו השכלית, שניכרת בעיקר בדיבור(. ָּבּה 

ולא  יכריע בשכלו כצד מסוים   – ְקָצָתם  ַעל  ְקָצָתם  ְוִיְׁשֹלט  – בנושאים הנדרשים והנצרכים לידיעתם. 
כצד שכנגדו. ָׁשַאל אֹותֹו ֲחִסיד – ביקש דוד המלך. ַמֲאָמר ָקרֹוב – בדרך פשוטה וברורה. מּוָׂשִמים ַעל 
ַהּמּוָחִׁשים – מבוססים על הכרת המציאות כפי שנקלטת באמצעות החושים. נֹוְפִלים – חלים. ֹקֶצר 
ְיִדיַעת וכו' – חוסר ידיעה כיצד לברר את העניין. ֵמֵקל ַעל ַעְצמֹו – מתרפה. ָהֵאל – האלו. ִאם – או. 
ָהְרָאָיה ֹלא ְרָאָיה – חושב על הוכחה נכונה שהיא אינה נכונה. ִלְגֹזר ַעל ַהָּידּוַע – להסיק מסקנות. ְּבִעְנַין 
ֵיאּוׁש – באופן שיש להתייאש מיכולתו לכוון לאמת. ָּבִראׁשֹוִנים – אותם שאין ביכולתם להבין )הסיבה 

הראשונה לטעות(. יֹוֵדַע ֵמִבין – מכאן למדנו שהידיעה היא תוצאת התבונה.
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מהדורת אור עציון ביאורים  
7 בכדי להבין את העניין מביא רבנו משל –  מוכר בחנות חייב לדעת כמה דברים בסיסיים על 

מנת שלא ירמו אותו –  א. מלאכת השקילה –  איך משתמשים במשקולת. ב. צורת המאזניים 
גם  הללו,  הנתונים  כל  את  יודע  אינו  אדם  אם  לו.  חייב  הקונה  דינרים  כמה  ג.  והמשקולת. 
אם הקונה יבא וישלם לו את כל החוב, הוא יחשוב שהקונה הונה אותו ולא שילם לו את כל 
התשלום. גם הקונה צריך לדעת כמה המוכר צריך להחזיר לו, כדי שאם המוכר יחזיר לו פחות, 

הוא ידע שהמוכר רימה אותו.

גם אצל אדם הרוצה לשקול לעצמו דבר כל שהוא, אם הוא אינו מכיר  8 אותה בעיה קיימת 

את כלי השקילה ולא את הכמות שצריך לשקול –  פשוט שהוא יטעה כל הזמן בשקילה, ואם 
אחר כך הוא ירצה למכור לאחרים את הסחורה שלו הוא יפסיד הרבה כסף. כך גם אדם הרוצה 
לעיין בדברים מורכבים, הוא צריך להיות רציני ולדעת מה בדיוק הוא רוצה לחקור ולא לעצור 

באמצע החקירה ולחשוב שהיא הסתיימה.

9 רבנו מביא משל נוסף –  אדם המחליף מטבעות, ואינו בקי במלאכה זו –  הוא אינו יודע את 

שער החליפין, ולא את המטבעות השונים שיש בשוק, ברור שהוא יטעה הרבה פעמים ויקח 
פחות כסף ממה שהיה צריך לקבל. כך יקרה גם לאדם המכיר את מלאכת החליפין אך הוא לא 
מרוכז ומזלזל בהחלפת הכספים –  הוא לא ישים לב לסוגי המטבעות ויכול להיות שיתנו לו 

מטבעות מזויפים או מטבעות שפג תקפם.

10 ההשוואה בין אמירת דברים נכונים להעברת כסף מאדם לחברו מופיעה בתנ"ך –  "כסף רשע 

י, כ(. רבנו שם מפרש את הפסוק: "הצדיק –  ליבו בטוח  לשון צדיק, לב רשע כמעט" )משלי 
ואף כמזוקק ביותר  'אמרות ה' אמרות צרופות',  בדבריו שהם מדויקים ככסף צרוף, שנאמר: 
ככתוב: 'צרופה אמרתך מאוד', אבל אצל הרשע ליבו קטן מפני שהוא יודע מצבו שהוא מועל 
ועושק". שלמה המלך דימה אנשים שאינם מבינים מספיק בחליפין או אנשים המחליפים כסף 
כמעט",  רשעים  "לב  ככתוב:  האמת,  את  פעמים  הרבה  משנים  שהם  מפני  לרשעים,  בפזיזות 
ואילו את האנשים הבקיאים במקצועם וחוקרים דברים עד הסוף דימה לצדיקים, מפני שהם 

עושים דברים על פי שיקול דעת וסבלנות, ככתוב:"כסף נבחר לשון צדיק".

11 החכמים משתבחים בזה שאין להם ספקות ושאלות בגלל שהם מכירים את המלאכה בה הם 

עוסקים ויש להם סבלנות בחקירתם, וכמו שכתוב באיוב )לב, יא(: "הן הוחלתי לדבריכם, אזין 
עד תבונותיכם, עד תחקרון מלין"- אליהוא משתבח בכך שהוא שמע את הדברים עד הסוף 
והגיב עליהם רק לאחר שהבין אותם כראוי. וכן ביקש דוד מה' להגיע אל האמת ואמר )תהלים 

קיט, מג(: "ואל תצל מפי דבר אמת עד מאוד".

לב הדברים
המשלים שמביא רס"ג כדי להסביר על חשיבות חקירת האמת עוסקים בכסף, ולא בכדי. הכסף 
מבטא את כוחו של האדם לפעול בעולם – 'בעל המאה הוא בעל הדעה'. חקירת האמת ִהינה 
אבן יסוד בחיי האדם. כאשר אדם לא מסוגל להבחין בין טעות לבין דבר נכון, הוא אינו מסוגל 
להתנהל. הוא לא יודע לאן לצעוד, כיצד לנתב את חייו. ממילא – אין בכוחו להשפיע ולקדם, 
ליצור ולעשות. האדם הוא יצור רב-עצמה, בעל כוחות רבים, אך בלא כוח האמת שבו – לא יצאו 

הכוחות אל הפועל אלא יתמסמסו בפעולות חסרות תועלת. 

בירור האמונה, החקירה השכלית וחשיפת  זו המובילה לצדק.  גם בעולם הרוחני האמת היא 
האמיתות מפתחים את האמונה הטבועה בלב. אותה אמונה ילדותית שִעמה נולדנו, מתפתחת 
ומתעצמת – ויוצאת לפועל. כאשר אדם מתעצל מלחקור ולפתח אמונה זו, הוא נקרא רשע. 

הוא חומס את האמת, האמונה נשארת כמוסה וחייו אינם ממצים את ייעודם.

נולדו  לא  הגדולים  הצדיקים  גם  בהמשך.  גם  שנראה  כפי  רב,  עמל  נדרש  לאמת  להגיע  כדי 
צדיקים ומכירי אמת. הם עמלו ופיתחו את האמונה שבהם, ומכוח אהבת האמת העזה שהייתה 

בקרבם וממסירות נפשם כדי להגיע לדברי צדק – זכו למעלתם.

לעילוי נשמת לאה גליק בת אברהם ז"ל

ֵיַדע  ׁש לֹא  ְהֶיה ַהְמַבּקֵ ּיִ ׁשֶ י, ְוהּוא  ִליׁשִ ׁשְ ָבר  ּדָ ה  ָבִרים ָהֵאּלֶ ַהּדְ ֵני  ׁשְ ִיְצָטֵרף ֶאל  ן ִאם  ּכֵ ׁשֶ ְוָכל 
יׁש  ְקֶרה לֹו� ָהֱאֶמת אֹו ִיְמָצֵאהּו ְולֹא ַיְרּגִ ּיִ ָבר, ַעד ׁשֶ י ָאז ִיְהֶיה יֹוֵתר ָרחֹוק ִמן ַהּדָ ׁש, ּכִ ַמה ְיַבּקֵ
ה  ּמָ ּכַ ְולֹא  ְוָהֲאָבִנים,  ַהּמֹאְזַנִים  מּות  ּדְ ְולֹא  ָקל  ׁשְ ַהּמִ ְמֶלאֶכת  ּבִ ִקי  ּבָ ֵאינֹו  ׁשֶ ִמי  ּכְ 7ְוהּוא  ּבֹו. 
לֹו  ֵרר  ִמְתּבָ ָהָיה  לֹא  ֵלם�,  ָ ִמּשׁ ּפֹוְרעֹו  לֹו  ב  ַהְמֻחּיָ ָהָיה  ֲאִפּלּו  לֹו  ב  ַהְמֻחּיָ ֵאֶצל  לֹו  ֵיׁש  זּוִזים 
הֹוָנה  ב ׁשֶ ב לֹו, הּוא� חֹוׁשֵ הּוא ַחּיָ ֶ ה ּשׁ חֹות ִמּמַ ּנּו ּפָ ח ִמּמֶ ב לֹו, ְוִאם ִיּקַ ָהָיה ַחּיָ ֶ ָרעֹו ַמה ּשׁ ּפְ ׁשֶ
קֹל  ן ִעְנַין ַהּדֹוֵרׁש ִלׁשְ ַנִים ַהּתֹוֵבַע ֶאָחד ֵמֶהם ֶאת ֲחֵברֹו, ּכֵ ׁשְ ְהֶיה ֶזה ָהִעְנָין ּבִ ּיִ אֹותֹו. 8ּוְכמֹו ׁשֶ
ל  ְמַקּבֵ הּוא  ׁשֶ ִמי  ּבְ עֹוד  לּו  9ּוָמׁשְ קּוָלה.  ְ ַהּשׁ ּמּות  ַהּכַ ְולֹא  ִקיָלה  ְ ַהּשׁ ֵלי  ּכְ יֹוֵדַע  ְוֵאיֶנּנּו  ְלַעְצמֹו 
ָעִמים ַרּבֹות  ח ּפְ ְמֶלאֶכת ָהִרּצּוי, ְוִיּקַ ִקי ּבִ ִרּצּוי� ַעְצמֹו, ְוהּוא ֵאינֹו ּבָ ָממֹון ְלַעְצמֹו אֹו ְלזּוָלתֹו ּבְ
10ּוְכָבר  ּטֹוב.  ּבַ ל  ּכֵ ִיְסּתַ לֹא  ִאם  ְמָלאָכה  ּבִ ִקי  ּבָ ִיְהֶיה  ִאם  ְוֵכן  ַהּטֹובֹות.  יַח  ְוַיּנִ ָהָרעֹות  עֹות  ַהּמָ
יק ֵלב  ֶסף ִנְבָחר� ְלׁשֹון ַצּדִ ָאְמרֹו )משלי י, כ(: ּכֶ מֹון ּבְ ִרּצּוי ַהּמָ ֶדק ּבְ ְבֵרי ַהּצֶ תּוב ִרּצּוי ּדִ ה ַהּכָ ּמָ ּדִ
ֵני  ִעים, ִמּפְ ה אֹו ִסְבָלם ְמַעט� ְרׁשָ ְמֶלאֶכת ָהִרּצּוי ְמַעּטָ ר ְיִדיָעָתם ּבִ ם ֲאׁשֶ ְמָעט. ְוׂשָ ִעים ּכִ ְרׁשָ
יִקים  ַצּדִ ים  ַהְמַרּצִ ם  ְוׂשָ ְמָעט.  ּכִ ִעים  ְרׁשָ ר ָאַמר )משלי שם(: ֵלב  ֲאׁשֶ ּכַ ֵהם חֹוְמִסים ָהֱאֶמת,  ׁשֶ
ִחים  ּבָ ְמׁשֻ ַהֲחָכִמים  11ְוֵאין  יק.  ַצּדִ ְלׁשֹון  ִנְבָחר  ֶסף  ּכֶ ָמתֹו:  ַהְקּדָ ּבְ ִויִדיָעָתם,  ִסְבָלם�  ֲעבּור  ּבַ
ַאַחר  ָלאָכה�  ַהּמְ ֶחְלֵקי  ְכִלית  ּתַ ְיִדיַעת  עֹל  ִסְבָלם  ּבְ ִאם  י  ּכִ ֵמֲעֵליֶהם,  קֹות  ּלְ ִמְסּתַ ֵפקֹות  ְוַהּסְ
בּונֵֹתיֶכם ַעד  י ְלִדְבֵריֶכם ָאִזין ַעד ּתְ ָאַמר ֶהָחָכם )איוב לב, יא(: ֵהן הֹוַחְלּתִ מֹו ׁשֶ ְיִדיָעָתם אֹוָתּה, ּכְ
י ְדַבר ֱאֶמת ַעד ְמאֹד:  ל ִמּפִ ּצֵ יק ָהַאֵחר )תהלים קיט, מג(: ְוַאל ּתַ ּדִ ִוד[ ַהּצַ ין, ְוָאַמר ]ּדָ ְחְקרּון ִמּלִ ּתַ

– בחלפנות  ְּבִרּצּוי  – המשלם.  הּוא  – במלוא הסכום.  ִמָּׁשֵלם  לפניו.  – אף אם תזדמן  לֹו  ֶׁשִּיְקֶרה  ַעד 
מטבעות. ִנְבָחר – מזוקק. ִסְבָלם ְמַעט– אלה שהשקעתם בבירור האמת מועטת. ִסְבָלם – השתדלותם 

ומאמציהם לבירור האמת. ַּתְכִלית ֶחְלֵקי ַהְּמָלאָכה – שלבי הבירור הנדרשים בשלמותם.

האנשים לא 

יודעים מה הם 

מחפשים

א
ר 

אד
ב 

   
ה

מ
קד

ה



ת
עו

הד
ת ו

נו
מו

א
ה

 -
   

   
   

   
   

   

11 10

מהדורת אור עציון ביאורים  
הנמצאים  אנשים  רואה  שהוא  מפני  זה  נושא  על  הדיבור  את  להרחיב  לנכון  רואה  רבנו   12

במצבים שונים: ישנם אנשים שהגיעו כבר אל האמת ואין להם ספקות ומשום כך הם מרגישים 
דבריך  "נמצאו  טז(:  )טו,  הנביא  ירמיה  שאמר  כפי  הנפשית,  והשלמות  אל התכלית  שהגיעו 

ואוכלם, ויהיו דבריך לי לששון לשמחת ליבי".

13 ישנם אחרים שהגיעו כבר אל האמת אך עדיין יש להם ספקות, ולכן הם זונחים את דעותיהם, 

ועליהם אמר הנביא הושע )ח, יב(: "אכתב לו רבי תורתי, כמו זר נחשבו", ופרוש הפסוק הוא 
)ע"פ הרד"ק ומצודת דוד( שה' שולח לישראל נביאים על מנת לכוון אותם, אך דברי הנביאים 

נראה לישראל כדברים זרים ועל כן הם לא מקיימים את שה' מצווה.

14 אנשים אחרים מאמינים שהשקר הוא האמת ולכן הם עוזבים את דרך האמת, ועליהם נאמר 

באיוב )טו, לא(: "אל יאמין בשו נתעה, כי שוא תהיה תמורתו". רבנו שם מפרש פסוק זה כך: 
"אין פירושו שוא ובטל לפי שהיא בלי א', אלא פירושו דבר הישר, נגזר ממה שנאמר )משלי כו, 
ד(: 'פן תשוה לו גם אתה', 'וכל חפציך לא ישוו בה' )משלי ח, יא(, ונאמר עוד: 'ואשת מדינים 
ועושהו  בשוא  יאמין  אלא  ובישר,  באמת  יאמין  לא  התועה  כי  אמר  טו(,  כז,  )משלי  נשתוה' 

במקום האמת ומקבלו, ולפיכך נכתב בשו בלי א' ".

15 ויש כאלה שאין להם דרך מסוימת, אלא הולכים בדרך אחת זמן מסוים, ודוחים אותה משום 

שהם מוצאים בה סתירה כלשהיא, ופונים לדרך אחרת, וגם בה הם אינם מתמידים משום שגם 
בה הם מוצאים משהו מוזר, ואז הם עוברים לאחרת וגם אותה עוזבים מפני שהם רואים בה 
משהו שאינו מוצא בעיניהם חן. הם כל הזמן מחליפים את אמונתם ולא מאמצים לעצמם שום 

אמונה רצינית למשך חייהם. 

16 אותם אנשים דומים לאדם שרוצה ללכת לעיר מסוימת אך הוא לא מכיר את הדרך, לכן הוא 

הולך פרסה בדרך אחת וחוזר, ומנסה דרך אחרת וגם היא לא מתאימה, ואז הוא חוזר והולך 
בדרך אחרת. ועל אנשים כאלה אומר קהלת )י, טו(: "עמל הכסיל תיגענו, אשר לא ידע ללכת 
אל עיר", וכך מפרש רבנו את הפסוק בפירושו השני שם –  הכסיל מתייגע כאדם שלא יודע 

היכן נמצאת העיר.

ישנם אנשים    – כן  ישראל את כל הסוגים של האנשים שהוא מנה לפני  17 רבנו מוצא בעם 

שהאמונה שלהם אינה צרופה, ואחרים המתגאים בדעות מוטעות, יש שמחזיקים בידם דעות 
מי שיעזור  ואין  ויהודים אחרים מלאים בספקות  איתם,  נמצאת  וחושבים שהאמת  שקריות 

להם לפתור את אותם הספקות. על כן רבנו החליט לכתוב את הספר הזה. 

ולכן כתב את  ישראל  כלפי עם  רבנו אחריות  צעיר חש  מגיל  כבר  כפי שהובא בהקדמה,   18

הספר 'אגרון' –  ספר דקדוק על השפה העברית שעל ידו יוכלו בני ישראל לדעת איך לדבר 
בצורה נכונה. כך פועל רבנו גם בספר הזה –  הוא רוצה לתת לאנשים תשובות בנוגע לשאלות 
האמוניות שלהם. ישעיהו )נ, ד( אומר: "ה' אלקים נתן לי לשון למודים לדעת לעות את יעף 
דבר, יעיר בבקר בבקר יעיר לי אזן לשמוע כלמודים" –  ישעיהו הנביא אומר שה' נתן לו את 
דברי  בוקר לשמוע את  בכל  הוא מזדרז  ולכן  לגלות,  ולעודד את העם שיצא  לחזק  הכשרון 
הנבואה ולהעביר אותם לעם בכדי לעודד אותו. גם רבנו מרגיש שה' נתן לו כוח לעזור לאחרים 

ולכן מוטלת עליו החובה לעשות זאת.

19 רבנו אומר בענוותנותו שהוא יודע שאין לו יכולת גדולה יותר מכל אנשי הדור והוא מכיר 

יכולתו  את הגבלת חכמתו, אבל בכל זאת הוא רוצה לעזור לבני דורו בנושאי האמונה כפי 
והשגת שכלו, וכמו שכתוב בדניאל )ב, ל(: "ואנא לא בחכמה די איתי בי מן כל חייא רזא דנא 
גלי לי, להן על דברת די פשרא למלכא יהודעון ורעיוני לבבך תנדע" –  דניאל אומר שהוא יודע 
את פתרון החלום לא בזכות החכמה שיש בו, אלא משום שמן השמים רצו שהמלך נבוכדנצר 
ידע את פתרון החלום שחלם. משום כך מבקש רבנו מאת ה' שינחה ויחונן אותו על מנת שהוא 
יוכל להצליח להשיג את מטרתו, וכפי שאומר דוד )דברי הימים א כט, יז(: "וידעתי אלהי כי 

אתה בחן לב ומישרים תרצה, אני ביושר לבבי התנדבתי כל אלה...".

לעילוי נשמת שלמה בן יהודה שוסטר ז"ל

ֱאמּוָנָתם ְוֵדעֹוָתם, ֵמֶהם  ֵני ָאָדם ּבֶ ים ִמּבְ ָרִאיִתי ַרּבִ ֶ ה הּוא ַמה ּשׁ ָבר ַהּזֶ ר ֱהִביַאִני ֶאל ַהּדָ 12ַוֲאׁשֶ

ִנְמְצאּו  טז(:  טו,  )ירמיה  ִביא  ַהּנָ ָאַמר  ְוֵכן  ּה,  ּבָ ֵמַח  ְוׂשָ אֹוָתּה  יֹוֵדַע  ְוהּוא  ָהֱאֶמת  ֶאל  יַע  ִהּגִ ׁשֶ ִמי 
יַע ֶאל ָהֱאֶמת� ְוהּוא  ִהּגִ ְמַחת ְלָבִבי, 13ּוֵמֶהם ִמי ׁשֶ ׂשֹון ּוְלׂשִ ְדָבֶריָך ָואְֹכֵלם ַוְיִהי ְדָבְרָך ִלי ְלׂשָ
ב  תּוב )הושע ח, יב(: ֶאְכּתָ ְוֵכן ָאַמר ַהּכָ ּה,  ּבָ ֶתת ֶאְצלֹו ְולֹא ַמֲחִזיק  ה ִמְתַאּמֶ ְוֵאיֶנּנָ ּה  ּבָ ק  ּפֵ ִמְסּתַ
ְוהּוא אֹוֵמר  ּה�,  ּבָ ּוַמֲחִזיק  ֶאְצלֹו  ת  ִמְתַאּמֵ ּלֹא  ׁשֶ ִמי  14ּוֵמֶהם  בּו.  ֶנְחׁשָ ָזר  מֹו  ּכְ ּתֹוָרִתי  י  ֻרּבֵ לֹו 
ְוא�, ְוָעָליו ֶנֱאַמר )איוב טו, לא(: ַאל  ָ יַח ַהּשׁ ְוא ּוַמּנִ ָ ּשׁ הּוא ֱאֶמת, ְוהּוא ַמֲחִזיק ּבַ ב ׁשֶ ֶקר ְוחֹוׁשֵ ֶ ַהּשׁ
עֹות  ַדַעת ִמן ַהּדֵ ְנִהיג ֶאת ַעְצמֹו ּבְ ּמַ ְהֶיה ְתמּוָרתֹו. 15ּוֵמֶהם ִמי ׁשֶ ְוא ּתִ י ׁשָ ו� ִנְתָעה ּכִ ָ ּשׁ  ַיֲאֵמן ּבַ
ְזַמן,  ַאַחר  ַאֶחֶרת  ַעת  ּדַ ֶאל  ּנּו  ִמּמֶ יק  ְוֶהְעּתִ ּבֹו,  ָרָאה  ׁשֶ ָבר  ּדָ ֲעבּור  ּבַ ְמָאסֹו  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ְזַמן�, 
ַעת ַאַחת ַאַחר ְזַמן,  ּנּו ֶאל ּדַ יק� ִמּמֶ ְך ֶהְעּתִ ֵעיָניו ּבֹו, ְוַאַחר ּכָ ה ּבְ ָהָיה ְמֻגּנֶ ָבר ׁשֶ ֲעבּור ּדָ ּוְמָאסֹו ּבַ
רֹוֶצה  ִמי ׁשֶ לֹו ּבְ ל ָיָמיו. 16ּוְמׁשָ כּות� ּכָ ִהְתַהּפְ ֵעיָניו, ְוֶזה ּבְ ִהְפִסיד אֹותֹו ּבְ ֲעבּור ִעְנָין ׁשֶ ַוֲעָזבֹו ּבַ
ֶדֶרְך  ֶרְך ְוָיׁשּוב ְוֵיֵלְך ּבְ ּדֶ ְך ָנבֹוְך ּבַ ְרָסה ְוַאַחר ּכָ ֶרְך ֵאֶליָה, ְוהּוא הֹוֵלְך ּפַ ָלֶלֶכת ֶאל ִעיר ְולֹא ָיַדע ַהּדֶ
תּוב )קהלת י, טו(:  ית ּוָבְרִביִעית. ְוֵכן ָאַמר ַהּכָ ִליׁשִ ְ ּשׁ ּה ְוָיׁשּוב, ְוֵכן ּבַ ְרָסה, ְוִיְהֶיה ָנבֹוְך ּבָ ַאֶחֶרת ּפַ

י לֹא ָיַדע ָלֶלֶכת ֶאל ִעיר.  ֶעּנּו ּכִ ַיּגְ ִסיל ּתְ ֲעַמל ַהּכְ

ִרים�  ַהְמַדּבְ ִמן  ִמיַני  ַעל  י  ִלּבִ ַאב  ּכָ ַסֲעפֹוָתם,  ְורַֹע  ה  ָהֵאּלֶ ים  ָרׁשִ ֳ ַהּשׁ ַעל  י  ָעַמְדּתִ ר  17ְוַכֲאׁשֶ

ֲאִמיִנים,  ִרים ַהּמַ ים ִמן ַהְמַדּבְ ְזָמִני ֵמַרּבִ ָרִאיִתי ּבִ ֶ ה ּשׁ ָרֵאל, ִמּמַ ֵני ִיׂשְ נּו ּבְ י ְלַעּמֵ ְוִהְתעֹוְרָרה ַנְפׁשִ
ֶהְפֵסד�  ּבַ ִלים  ּדְ ִמְתּגַ ים  ְכִחיׁשִ ֵמַהּמַ ה  ְוַהְרּבֵ רּוִרים,  ּבְ ֵאיָנם  ְוֵדעֹוָתם  ה  ַזּכָ י  ְלּתִ ּבִ ֱאמּוָנָתם 

י ָהֱאֶמת ְוֵהם ַהּתֹוִעים.  ֲאִרים ַעל ַאְנׁשֵ ּוִמְתּפָ

ים, ְוֵאין צֹוֵלל  ּבּוׁשִ ִ ּסּו אֹוָתם ֵמיֵמי ַהּשׁ ֵפקֹות, ּוְכָבר ּכִ י ַהּסְ ַיּמֵ ֵאּלּו ָטְבעּו ּבְ ֵני ָאָדם ּכָ ְוָרִאיִתי ּבְ
ַדִני  ּמְ ּלִ ֶ ה ּשׁ ם�. 18ְוָהָיה ֶאְצִלי ִמּמַ ָיָדם ּוָמׁשָ ֲחִזיק ּבְ ּיַ יֶהם ְולֹא ׂשֹוֶחה ׁשֶ ֲעַמּקֵ ֲעֶלה אֹוָתם ִמּמַ ּיַ ׁשֶ
ְלִמְסָעד.  ָלֶהם  יֵמהּו  ֲאׂשִ ֶ ּשׁ ַמה  ֲחָנַנִני  ֶ ּשׁ ה  ִמּמַ י  ּוִביָכְלּתִ ּבֹו,  אֹוָתם  ִלְסמְֹך  אּוַכל  ֶ ּשׁ ַמה  ֱאלַֹהי 
ִביא )ישעיה  ָאַמר ַהּנָ ין ָעַלי�, ּוְכמֹו ׁשֶ יָרם ֵאָליו ִמן ַהּדִ י הֹוִעיָלם� ּבֹו חֹוָבה ָעַלי ְוֵהיׁשִ ְוָרִאיִתי ּכִ
ה  ֲאִני ִמְתַוּדֶ ֶ ָבר. 19ְוַגם ַמה ּשׁ נ, ד(: ה' ֱאלִֹהים ָנַתן ִלי ְלׁשֹון ִלּמּוִדים ָלַדַעת ָלעּות� ֶאת ָיֵעף ּדָ

ֵני דֹוִרי,  ל ּבְ י ָחָכם ִמּכָ ֵלָמה, ְוֵאיֶנּנִ ה ׁשְ ֵאיֶנּנָ ִמיָמה, ּוְבחֶֹסר ְיִדיָעִתי ׁשֶ ה ּתְ ֵאיֶנּנָ ִקּצּור� ָחְכָמִתי ׁשֶ ּבְ
י  ִאיַתי ּבִ ִביא )דניאל ב, ל(: ַוֲאָנה� ָלא ְבָחְכָמה ּדְ ָאַמר ַהּנָ ְכִלי, ּוְכמֹו ׁשֶ ַגת ׂשִ י ְוַהּשָׂ ִפי ְיָכְלּתִ ַאְך ּכְ
ָנִתי  ּוָ ַדע ִמּכַ ּיָ ֶ ַמה ּשׁ ִני ּבְ יֵלִני ִויָחּנֵ ְצִליֵחִני ֱאלַֹהי ְוַיּצִ ּיַ י ִמְתָיֵאׁש ׁשֶ א ְוגֹוֵמר. ְוִעם ֶזה ֵאיֶנּנִ ּיָ ל ַחּיַ ִמּכָ
י  ָאַמר ֲחִסידֹו )דברי הימים א כט, יז(: ָיַדְעּתִ י, ּוְכמֹו ׁשֶ ֳעִלי ִויָכְלּתִ ִפי ּפָ י לֹא ּכְ ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ ֶ ַמה ּשׁ ּוַמְצּפּוִני ּבְ

ְרֶצה:  ִרים ּתִ ה ּבֵֹחן ֵלָבב ּוֵמיׁשָ י ַאּתָ ֱאלַֹהי ּכִ

שקר  מחליף   – ַהָּׁשְוא  ּוַמִּניַח  האמת.  בחוסר   – ָּבּה  האמת.  לו  נאמרה   – ָהֱאֶמת  ֶאל  ֶׁשִהגִּיַע 
דעתו.  שינה   – ֶהְעִּתיק  מסוים.  זמן  במשך   – ְזַמן  ביאורים(.  )ראה  וביושר  באמת   – ַּבָּׁשו   בשקר. 
ִמְתַּגְּדִלים  ֵמַהַּמְכִחיִׁשים  האדם.  בני   – ַהְמַדְּבִרים  להשקפה.  מהשקפה   –  ְּבִהְתַהְּפכּות 
ַּבֶהְפֵסד – מהאפיקורסים משתבחים בטעותם. ּוָמָׁשם – ויוציאם מהמים. הֹוִעיָלם – להועיל להם. 
ואני,   – וכו'  ַוֲאָנה  בחיסרון.   – ְּבִקּצּור  )מלבי"ם(.  לדבר   – ָלעּות  לכך.  מחויב  אני   – ָעַלי  ַהִּדין  ִמן 
)זכיתי לפתור את החלום(, אלא בזכות העזרה שקיבלתי  יותר מכל חי  בי  לא באמצעות חכמה שיש 

משמים.

סוגי הדעות שיש 

לאנשים
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מהדורת אור עציון ביאורים  
אדם  וכן  יחשוש,  ולא  אותה  יתקן  בספר,  טעות  שהיא  איזו  שמצא  אחד  שכל  מבקש  רבנו   20

שמסתפק איך לפרש איזו שהיא מילה יפרש אותה לפי הפירוש המתאים ביותר, ולא יחשוש 
שהחכמה  מפני  ספרו  את  יתקנו  שהקוראים  מעוניין  רבנו  הספר.  את  כתב  הוא  שלא  מפני 
והרשעים חסים  יג( כתוב שהטיפשים  )כ,  באיוב  אותו.  צריך לתקן  הוא טעה  ואם  לו,  חשובה 
זה נאמר על הרשעים  ופסוק  וימנענה בתוך חיכו"-  יעזבנה  ולא  "יחמול עליה  על הטיפשות- 
מפני שבפסוק הקודם נאמר: "אם תמתיק בפיו רעה, יכחידנה תחת לשונו", ואם הרשעים חסים 
וייחודם,  כישרונם  שזהו  שהחכמים  כ"ש  אותו,  ולשמור  לחוס  שאין  דבר  שזהו  הטיפשות,  על 
 יחוסו על החכמה ולא ירצו שתראה כטפשות, כמו שנאמר במשלי )ז, ד(: "אמור לחכמה אחותי 
את" –  החכם מרגיש שהחכמה היא כמו האחות בשבילו, וכמו שאדם חס על בני משפחתו כך 

החכם חס על החכמה.

21 ממשיך רבנו ומבקש מהקורא שלא ילמד את הספר מתוך דעות קדומות ויחפש היכן יש בספר 

טעות, אלא יחפש את האמת, כמו שרבנו בעצמו ניסה לעשות כשכתב את הספר. על ידי בקשת 
האמת יפיק הקורא מהספר הזה את כל הטוב והתועלת שניתן להפיק ממנו, בעזרת ה' החונן 
לאדם דעת כמו שאמר ישעיהו )מח, יז(: "אני ה' אלוקיך מלמדך להועיל מדריכך בדרך תלך" –  ה' 

אומר לגולים שאם ילכו בדרך התורה הוא יוביל אותם למקום טוב. 

וייעלמו ספקותיו של  ינהגו בו, תתחזק אמונתו של המאמין,  22 מכוחו של הספר הזה אם כך 

בעל הספקות, ומי שמחזיק באמונתו רק בגלל מסורת אבותיו –  יוסיף לאמונתו עיון והבנה, 
טענותיהם השקריות של הרשעים יסתרו והם ישתתקו ויתאבלו, והצדיקים ישמחו כמו שנאמר: 
"יראו ישרים וישמחו וכל עולה קפצה פיה מי חכם וישמור אלה ויתבוננו חסדי ה'" )תהלים קז, 
מב-מג(. ואז יטהר ליבם של בני האדם ותפילתם תהיה זכה ותשקף את הרצון שבליבם שינחה 
אותם להישמר מחטאים וללכת בדרך הנכונה, כמו שאמר דוד המלך )תהלים קיט, יא(: "בלבי 
צפנתי אמרתך, למען לא אחטא לך", ולאחר מכן האדם יתנהג בכל ענייני העולם כיאות: הוא 
יתנהג ביושר במשא ומתן משום שידע שה' נותן לכל אדם את פרנסתו הקצובה לו, הקנאה בין 
אדם לחברו תקטן מפני שכל אחד ידע את מקומו, ואנשים ייחסו לחכמה חשיבות גדולה וילכו 
לחפש את דבר ה', כמו שאמר ישעיה )מה, כב(: "פנו אלי והושעו כל אפסי ארץ, כי אני אל ואין 
ה' תתפשט בעולם כמו שהמים ממלאים את הים, כמו  ידיעת  ייעלמו,  עוד". אחר שהספקות 

שנאמר )ישעיה יב, ח(: "כי מלאה הארץ דעה את ה', כמים לים מכסים".

לב הדברים
הענווה היא המידה החשובה ביותר בבירור האמת ובבניית האמונה. 'משה אמת ותורתו אמת' 
– משה רֵבּנו מסר את התורה בלי התערבות אישית, מתוך ענווה מוחלטת, כפי שמעידה התורה. 

על כן היא אמת נקייה וזכה מסיגים. 

עיניו מחפשות את הצד  נוספים בראיית המציאות.  כאשר אדם מתגאה הוא מכניס שיקולים 
האישי שלו במציאות, ולא מצליחות לראות את המציאות כפי שהיא באמת. אדם שאוהב את 
האמת מסיר את ענייניו האישיים, ומתרכז רק בחיפוש האמת. על כן, אומר לנו רס"ג, לא אכפת 
לו כלל אם ישנו את ספרו. הדבר היחיד שעומד נגד עיניו זוהי האמת. בה הוא חפץ ואין לו שום 
עניין אישי בדבר. גם אל הקורא פונה רס"ג ומבקש ממנו להתמלא בענווה ולכוון ִלּבֹו לדברי 

הספר. להיפתח, להקשיב. בענווה.

לאחר הענווה – תופיע גם האמונה. הקב"ה לא יכול לדור במחיצה אחת עם הגאוותן. לעומתו, 
העניו זוכה לקרבת ה'. צדדיו האישיים זזים הצידה ומפנים מקום לגודל האלוהי. הלימוד בספרו 
של רס"ג מתוך ענווה יוביל לגילוי אמונה אדיר. גילוי נפלא זה של האמונה הרי הוא גילוי אלוהי 
במציאות. כאשר ה' נגלה במציאות, כל המציאות מתיישרת ומאירה. הרשעות מאבדת מכוחה, 
ואמונה  יושר  חיי  ומקיים  דרכיו  מיטיב  הוא  וממילא  אדם  כל  בלב  שורה  ה'  רוח  גובר.  והטוב 
בלא פגיעה בזולת. דעת ה' והשגות גבוהות ומרוממות מתפשטות בקרב כל איש ואיש, וחייו 

מתמלאים ברוממות נישאה.

זהו כוחם של הענווה וחיפוש האמת בלא צדדים אישיים – לחשוף את האמונה בה' בשיא כוחה 
ולהאיר את העולם באור ה'.

לעילוי נשמת לאון יהודה בן דוד וחנינה ז"ל

ּבֹו ׁשּום ָטעּות  ְוִיְרֶאה  ה,  ַהּזֶ ֶפר  ּסֵ ּבַ ן  ַעּיֵ ּיְ ׁשֶ ֵלב  ֲחַכם  ל  ּכָ ַהּכֹל,  ּבֹוֵרא  אלִֹהים  ּבֵ יַע  ּבִ ַמׁשְ 20ַוֲאִני 

ֶפר  ַהּסֵ ֵאין  ׁשֶ ִעְנָין  ה  ִמּזֶ ֵבהּו  ְיַעּכְ ְוַאל  ָרּה,  ֵהיׁשְ ֶאל  ה  יֶבּנָ ׁשִ ּיְ ׁשֶ ֶקת�  ְמֻסּפֶ ה  ִמּלָ אֹו  ָנּה,  ַתּקְ ּיְ ׁשֶ
י ַלֲחָכִמים ֶחְמָלה� ַעל ַהָחְכָמה, ְוֵהם  ן לֹו. ּכִ ּמֵ ּלֹא ִנְזּדַ ֶ יו ְלַגּלֹות ַמה ּשׁ ְמּתִ ֲאִני ִהְקּדַ ּלֹו, אֹו ׁשֶ ׁשֶ
 . ר ָאַמר )משלי ז, ד(: ֱאמֹר ַלָחְכָמה ֲאחִֹתי ָאּתְ ְרָבה. ְוַכֲאׁשֶ י ַהּקִ ֲחִניַנת ַאְנׁשֵ מֹוִציִאים ָלּה ֲחִניָנה, ּכַ
ָאַמר )איוב כ, יג(:  מֹו ׁשֶ יִחים� אֹוָתּה, ּכְ ִסיִלים חֹוְמִלים ַעל ִסְכלּוָתם ְוֵאיָנם ַמּנִ ַהּכְ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ

ה:  ַיְחמֹל ָעֶליָה ְולֹא ַיַעְזֶבּנָ

ִלּבֹו  ן ֶאת  ַכּוֵ ּיְ ׁשֶ ַרְך,  ִיְתּבָ ם ַהּבֹוֵרא  ׁשֵ ּבְ ּבֹו,  ן  ַעּיֵ ּמְ ׁשֶ ׁש ָחְכָמה  ל ְמַבּקֵ ּכָ יַע ַעל  ּבִ ֵכן ַאׁשְ 21ְוַאֲחֵרי 

ְוִתּתֹם  ַהּטֹוָבה  לֹו  ַלם  ׁשְ ּתִ ׁשֶ ַעד  ְוָהִעְרּבּוב,  ַהּתֹוֲאָנה�  ְוַיֲעזֹב  ָנִתי  ּוָ ּכַ ּבֹו  ן  ִויַכּוֵ ְקָרֵאהּו  ּיִ ׁשֶ ֵעת  ּבְ
ֱאלֶֹהיָך  ה'  ֲאִני  יז(:  מח,  )ישעיה  ָאְמרֹו  ּכְ ָלנּו,  ּמֹוִעיל  ֶ ּשׁ ַמה  ָדנּו  ּמְ ּלִ ׁשֶ ִמי  אֶֹמץ  ּבְ ַהּתֹוֶעֶלת  לֹו 
ֲאִמין  ה� יֹוִסיף ּבֹו ַהּמַ ְנָהג ַהּזֶ ֶפר ַהּמִ ּסֵ ְלִמיד ּבַ ר ִיְנַהג ֶהָחָכם ְוַהּתַ ְדָך ְלהֹוִעיל וגו'. 22ְוַכֲאׁשֶ ְמַלּמֶ
ּוַבֲהָבָנה,  ִעּיּון  ּבְ ָלה� ְלַהֲאִמין  ַקּבָ ּבְ ֲאִמין  ְוָיׁשּוב ַהּמַ ק,  ּפֵ ְסּתַ ֵפק ֵמַעל ַהּמִ ק ַהּסָ ּלֵ ְוִיְסּתַ  ֱאמּוָנה, 
ָאְמרֹו  ּכְ ִרים,  ַהְיׁשָ יִקים  ּדִ ַהּצַ ְמחּו  ְוִיׂשְ ה,  ְתַאּנֶ ַהּמִ ׁש  ְתַעּקֵ ַהּמִ ר  ְוִיְתַיּסֵ ֶקר,  ֶ ּשׁ ּבַ ַהּטֹוֵען  ְוַיֲעֹמד� 
ה ְוִיְתּבֹוְננּו  ָמר ֵאּלֶ יָה, ִמי ָחָכם ְוִיׁשְ ָמחּו ְוָכל ַעְוָלה ָקְפָצה ּפִ ִרים ְוִיׂשְ )תהלים קז, מב-מג(: ִיְראּו ְיׁשָ

ם ַעל  ם, ּגֹוֵער ּבָ ִלּבָ ם ּבְ ר ִיְהֶיה ִעּמָ ֲאׁשֶ ָתם ּכַ ִפּלָ ְך ּתְ ֵני ָאָדם ְוִתּזַ ַחְסֵדי ה'. ּוָבֶזה ֵייִטיבּו ַמְצּפּוֵני ּבְ
י ִאְמָרֶתָך  י ָצַפְנּתִ ִלּבִ ר ָאַמר ֶהָחִסיד )תהלים קיט, יא(: ּבְ כֹוָנה, ְוַכֲאׁשֶ עּות� ּוֵמִעיר אֹוָתם ַעל ַהּנְ ַהּתָ
ְקָצָתם� ַעל ִעְנְיֵני  ִעְסֵקיֶהם ְוִתְמַעט ִקְנַאת ְקָצָתם ּבִ ם ֱאמּוָנָתם ּבְ ְלַמַען לֹא ֶאֱחָטא ָלְך. ְוִתְתַקּיֵ
ׁשּוָעה ְוטֹוָבה  ָבר ַאֵחר, ְוִתְהֶיה ָלֶהם ּתְ י ַהָחְכָמה ְולֹא ִיּטּו ֶאל ּדָ ם ִלְפֵני ַאְנׁשֵ ּלָ ָהעֹוָלם, ּוָבאּו ּכֻ
ל ֶזה  י ֲאִני ֵאל ְוֵאין עֹוד. ּכָ ל ַאְפֵסי ָאֶרץ ּכִ עּו ּכָ ׁשְ נּו ֵאַלי ְוִהּוָ ָאְמרֹו )ישעיה מה, כב(: ּפְ ְוַרֲחִמים, ּכְ
ּוְבתֹוָרתֹו  ֱאלִֹהים  ּבָ ַהְיִדיָעה  ט  ֵ ּשׁ ְוִתְתּפַ ים,  ּבּוׁשִ ִ ַהּשׁ ַוֲהָסַרת  ֵפקֹות  ַהּסְ קּות  ּלְ ִהְסּתַ ִעם  ִיְהֶיה 
בֹוד ה'  ֵלא ָהָאֶרץ ָלַדַעת ֶאת ּכָ ּמָ י ּתִ ָאַמר )חבקוק ב, יד(: ּכִ מֹו ׁשֶ ם, ּכְ ֶחְלֵקי ַהּיָ ִים ּבְ ט ַהּמַ ֵ ּשׁ ִהְתּפַ ּכְ

ִים ְיַכּסּו ַעל ָים.  ּמַ ּכַ

ִמָּלה ְמֻסֶּפֶקת – מילה בעלת כמה משמעויות. ֶחְמָלה – חביבות. ַמִּניִחים – עוזבים. ַהּתֹוֲאָנה – חיפוש 
אחר פגמים בספר. ַהִּמְנָהג ַהֶּזה – לימוד רציני. ְוָיׁשּוב ַהַּמֲאִמין ְּבַקָּבָלה וכו' – מי שאמונתו התבססה על 
מסורת אבותיו יתעלה לאמונה שכלית ומבוררת. ְוַיֲעֹמד – יבחין בטעותו. ַהָּתעּות – התעיה, טעויות. 

ְקָצָתם ִּבְקָצָתם – קנאת אדם לחברו.

תיקון טעויות 

בספר

הספר יוסיף 

אמונה

א
ר 

אד
ד 

   
ה

מ
קד

ה



ת
עו

הד
ת ו

נו
מו

א
ה

 -
   

   
   

   
   

   

15 14

מהדורת אור עציון ביאורים  
23 -ג- אופן איסוף הנתונים אצל האדם בניגוד לבורא יתברך

מדוע נטע ה' בתוכנו אפשרות של ספקות שעל ידם מגיע האדם לטעויות רבות, הרי הוא יכל 
שעצם  לדעת  צריך  והשקר?  האמת  היכן  יודע  היה  אדם  וכל  ובהיר,  ברור  העולם  את  לברוא 
העובדה שבני האדם הם ברואים, מחייבת את מציאות הספקות. הסיבה לכך היא שהאדם רוכש 
את ידיעותיו במשך הזמן על ידי התבוננות והסקת מסקנות מהסובב אותו, ורכישת הידע נבנית 
נדבך על גבי נדבך. בתחילה קולט האדם ידע רחב והוא צריך לברור את העיקר מן הטפל –  דבר 

הלוקח זמן רב, ובינתיים נצברות אצלו הרבה מאוד שאלות.

24 ידיעת האדם דומה לעשיית מלאכה –  כל מלאכה לוקחת זמן, ואם העושים יעצרו באמצע 

מלאכתו  את  ומפסיק  בגד  לארוג  שמתחיל  אדם  למשל,  דבר.  שום  ממנה  יצא  לא  המלאכה 
–  אדם  יסיים את הבגד אותו רצה לארוג. כך קורה גם במלאכת החכמה  באמצע, לעולם לא 
צריך  הוא  מושלמת.  בצורה  להחכים  שיוכל  מנת  על  בסבלנות  להתאזר  צריך  חכמה  שלומד 
להתחיל מן ההתחלה ולבנות את ידיעותיו לאט לאט. למשל, אם כשאדם התחיל ללמוד נושא 
מסוים היו לו בו עשרה ספקות, כאשר הוא ימשיך ללמוד וללבן את הנושא יישארו לו רק תשעה 

ספקות וכך הלאה, עד שבסוף תישאר לו מסקנה אחת שאותה הוא חיפש ולה הוא ייחל.

יודע שההוכחה תתקבל על  והוא  זאת לאדם שמחפש הוכחה לדבר כלשהוא  25 רבנו ממשיל 

ידי דיבור. הוא יודע שיש הרבה סוגים של קולות ורק אחד מהם הוא הדיבור ולכן הוא מתחיל 
להבחין בין הקולות. 

בשלב הראשון הוא שומע הרבה מאוד קולות, ומבין שיש קולות של הקשה כמו נפילת אבן על 
יודע שמהקולות האלו הוא  אבן, וקולות של חפצים שמתבקעים, וקול הרעם והמפולת, הוא 
לא ישיג את ההוכחה שהוא מבקש, על כן מכאן ואילך הוא אינו מחפש את ההוכחה בקולות 
בעלי  קולות  את  מתוכם  מפריד  והוא  החיים,  בעלי  בקולות  מתמקד  הוא  השני  בשלב  כאלה. 
החיים שאינם מדברים כצהלת הסוס, נעירת החמור ועריגת האיל, שהוא בטוח שמהם לא תגיע 

ההוכחה.

26 בשלב השלישי הוא עוסק בקולות בני האדם, והוא מבחין שיש קולות של בכי, שאין לו בהם 

שום תועלת והוא לא יוכל להשתמש בהם על מנת למצוא את ההוכחה שהוא מחפש. בשלב 
הרביעי הוא מתבונן בקולות המבטאים אותיות והוא מבין שכל אות בפני עצמה לא תועיל לו 

כלום, על כן הוא צריך לחפש מילים המורכבות מכמה אותיות.

27 בשלב החמישי אותו אדם מתמקד במילים בעלות משמעות כמו: שמים, כוכב, אדם. אך גם 

למילים אלו עדיין אין שום תועלת כשהן עומדות בפני עצמן משום שהן אינן מלמדות מאומה. 
בשלב השישי הוא מצרף אל השמות הללו פעולות, כגון: כוכב מאיר, אדם כותב וכדו', ואז הוא 

מחפש היגדים –  צירופים של מילים המלמדים דבר חדש כגון: השמש עלתה, הגשם ירד. 

28 בשלב השביעי הוא לוקח את כל ההגדות ומבחין בין שלושה סוגים של משפטים –  משפט 

כגון:  אפשרי  ומשפט  כגון: האש קרה,  נמנע  כגון: האש חמה, משפט  וחייב המציאות  מוכרח 
פלוני נמצא כעת בבבל. בשלב השמיני הוא מפריד את הדברים הנמנעים שאינם יכולים להיות 
אמת, ואת הדברים המוכרחים שאותם אין צורך להוכיח, ובודק האם הדברים האפשריים הם 

אמת, למשל אם אומרים לו שפלוני נמצא בבבל, הוא בודק אם זה נכון. 

לב הדברים
מציאות האדם בעולם הזה אינה פשוטה. מוטל עליו לעמול כדי להשלים את מלאכתו. כך קולל 

אדם הראשון – "ְּבֵזַעת ַאֶּפיָך ֹּתאַכל ֶלֶחם" ]בראשית ג, יט[. כדי ליצור – על האדם לעמול. 

חלק ניכר מהעמל הוא עבודת הבירור – לברר את הטוב מהרע ולהוציא את הסיגים. אף דבר זה 
ִהינו חלק מקללת אדם הראשון – "ְוקֹוץ ְוַדְרַּדר ַּתְצִמיַח ָלְך" ]בראשית ג, יח[ – האדמה מצמיחה 
יחד עם החיטה גם קוצים ודברים רעים. כך גם בעולם בכללו – הטוב והרע מעורבבים זה בזה, 

ועל האדם לעמול ולברר מהו החלק הטוב.

עמל זה מקנה לאדם מדרגה מיוחדת – הוא בוחר בטוב אף שיכול היה לבחור ברע, והדבר דרש 
ממנו עמל ומאמץ. בכך זוכה האדם לשכרו, והטוב נעשה חלק ממנו בזכות שעמל וקנה אותו.

בשבח והודיה לה' יתברך על ההצלה הגדולה

ֵפקֹות  ְוַהּסְ ים  ּבּוׁשִ ִ ַהּשׁ ה  ֵאּלֶ ם  ַרְך ׂשָ ִיְתּבָ ַהּבֹוֵרא  ׁשֶ ִעְנַין ַהָחְכָמה  23ְואּוַלי יֹאַמר אֹוֵמר ָמה  -ג- 
ָלֶהם�  ב  ִחּיֵ ַעְצמֹו  רּוִאים הּוא  ּבְ ֱהיֹוָתם  ְונֹאַמר  ֶזה  ַעל  ׁשּוָבה  ַהּתְ ה  ֵהּנָ ים  ְוַנְקּדִ רּוִאים?  ַהּבְ ין  ּבֵ
ה  ְפָעלּוהּו ֶאל ִמּדָ ּיִ ָכל ּפַֹעל ׁשֶ ִריָאה ּבְ ֵחֶלק ַהּבְ ר ָהיּו ְצִריִכים ּבְ ֲאׁשֶ י ּכַ ּבּוׁש. ְוהּוא, ּכִ ִ ֵפק ְוַהּשׁ ַהּסָ
ָעִלים ָצִריְך  ר הּוא ֶאָחד ֵמַהּפְ ע� ֲאׁשֶ ּדָ ְוָהָיה ַהּמַ ֳעָלם ֵחֶלק ַאַחר ֵחֶלק,  ּפָ ּה  ּבָ ַלם  ִיׁשְ ַמן�  ֵמַהּזְ
ִצים  ָבִרים ְמֻקּבָ יָנה ִמּדְ ִחּלֶ ּתְ ְיִדיעֹוָתם ָלֶהם,  יָנה  ִחּלֶ ּתְ ֶ ּשׁ ת ַמה  ּוְתִחּלַ מֹו ֶזה,  ּכְ לֹא ָסֵפק ֶאל  ּבְ
ַמן ַעד סּור  ה ֵמַהּזְ ִמּדָ ק אֹוָתם ּוְלָצְרָפם ּבְ יִחים ְלַזּקֵ ם ֵאיָנם ַמּנִ ר ּבָ ֶכל ֲאׁשֶ ים, ּוְבכַֹח ַהּשֵׂ ׁשִ ּבָ ּוְמׁשֻ
ר ֵיׁש ְלָכל ְמָלאָכה  י ְמעָֹרב ִעם ׁשּום ָסֵפק, 24ְוַכֲאׁשֶ ְלּתִ ק ָלֶהם ַהּזְֹך ּבִ ּקֵ ֵפקֹות ְוִיְזּדַ ֵמֲעֵליֶהם ַהּסְ
ָלאָכה ָלֶהם,  ָלָמָתם לֹא ִתּתֹם ַהּמְ יֶהם קֶֹדם ַהׁשְ ם ֲחָלִקים, ִאם ֵהם ּפֹוְסִקים� ַמֲעׂשֵ ַלאְכּתָ ִמּמְ
יֶהם  עֹוׂשֵ ין  ַהְמּתִ ּבְ ִאם  י  ּכִ ְלמּו  ִיׁשְ לֹא  ר  ֲאׁשֶ ָלאכֹות  ַהּמְ ָאר  ּוׁשְ ְוָהֲאִריָגה  ְנָין  ְוַהּבִ ִריָעה  ַהּזְ מֹו  ּכְ
ֶרק  ּפֶ ַאֲחֵרי  ֶרק  ּפֶ ּה  ִעּמָ ְוהֹוְלִכים  ָתּה  ִחּלָ ִמּתְ ּתּוַחל  ׁשֶ ְצִריָכה  ע  ּדָ ַהּמַ ְמֶלאֶכת  ן  ּכֵ ַאֲחִריָתם,  ַעד 
ִני� ָיׁשּובּו  ֵ ָרה, ּוָבִעְנָין ַהּשׁ ְמיֹון ֲעׂשָ ֶרְך ַהּדִ ֵפקֹות ַעל ּדֶ ַעד ַאֲחִריָתּה. ּוְבִעְנַין� ַהַהְתָחָלה ִיְהיּו ַהּסְ
ֵפקֹות ַעד  ל ֶיְחְסרּו ַהּסְ ּכֵ ן ָהָאָדם ְוִיְסּתַ ר ְיַעּיֵ ל ֲאׁשֶ מֹוָנה. ְוֵכן ּכָ י ָיׁשּובּו ׁשְ ִליׁשִ ְ ָעה, ּוָבִעְנָין ַהּשׁ ׁשְ ּתִ

ּבּוׁש ּבֹו. ִלי ָסֵפק ִעּמֹו ְולֹא ׁשִ ֵאר ְלַבּדֹו ּבְ ָ ׁש ְוִיּשׁ סֹוף ָהִעְנָיִנים ָהֶאָחד הּוא ַהְמֻבּקָ ק ּבְ ּקֵ ר ִיְזּדַ ֲאׁשֶ

ּבּור�,  י ַהּמֹוֵפת ּדִ ֲעמֹד ּבֹו ַעל ָהֱאֶמת, ַוֲאַנְחנּו� יֹוְדִעים ּכִ ּיַ ׁש מֹוֵפת� ׁשֶ ַבּקֵ ּמְ ִמי ׁשֶ 25ּוֵבאּור ֶזה ּכְ

ׁשֹו  ק ְמֻבּקָ ְלַזּקֵ ׁש  ר ָיבֹא ַהְמַבּקֵ ְוַכֲאׁשֶ ים,  ַרּבִ ָרִכים  ּדְ ְוַהּקֹולֹות ַעל  ּבּור ִמין ִמן ִמיֵני ַהּקֹול,  ְוַהּדִ
ת  ׁשַ ַהּקָ ה קֹול  ִחּלָ ּתְ ֵמֶהם  ְוִהְפִריׁש  ִחּלּוָקם,  ּבְ ְוֵהֵחל  ִקים  ְמֻסּפָ ים  ׁשִ ּבָ ְמׁשֻ ַהּקֹולֹות  ָמָצא  ּוְכָבר 
ִמים, ּוְכקֹול ָהַרַעׁש ְוָהַרַעם, ְוַהּדֹוֶמה ָלֶהם,  ׁשָ ַקע ְקָצת ַהּגְ ְנפֹול ֶאֶבן ַעל ֶאֶבן, ּוְכִהּבָ ָרִמים�, ּכִ ַהּגְ
ְלַבד  ים ּבִ ִני ֶאל קֹולֹות ַהַחּיִ ֵ יִנים לֹא יֹוִעילּו לֹו ְלָהִביא מֹוֵפת, ְוַיֲעֶלה ֶאל ִעְנָין ַהּשׁ ה ַהּמִ י ֵאּלֶ ְוֵיַדע ּכִ
ִרים  ֵאיָנם ְמַדּבְ ים ׁשֶ ן ַיְפִריׁש ֵמֶהם קֹולֹות ַהַחּיִ ֶהם. ְוַאַחר ּכֵ ה ְלמֹוֵפת ִלְהיֹות ּבָ ר ְיַקּוֶ ְוהּוא ֲאׁשֶ
ִעְנָין  ֶהם ׁשּום ָחְכָמה, 26ְוַיֲעֶלה ּבְ ֵאין ּבָ ֵני ׁשֶ ִעיָרה ְוַהּדֹוֶמה ָלֶהם, ִמּפְ ה ְוַהּנְ ִעּיָ ִהיָקה ְוַהּגְ ֳהָלה ְוַהּנְ ּצָ ּכַ
ְבִעי�  ְפִריׁש ֵמֶהם ַהּקֹול ַהּטִ ּיַ ע, ַעד ׁשֶ ל ַמּדָ ִמיָנם ּכָ ר ּבְ ְלַבד ֲאׁשֶ ֵני ָאָדם ּבִ י ֶאל קֹולֹות ּבְ ִליׁשִ ׁשְ
ִעְנָין ְרִביִעי ֶאל קֹול  ֵאין ּבֹו ּתֹוֶעֶלת, ְוַיֲעֶלה ּבְ ֲעבּור ׁשֶ ר הּוא קֹוֵלנּו )צ"ל קֹול ְנִהי( ְוַהּדֹוֶמה לֹו, ּבַ ֲאׁשֶ
ֵני  ְפָרדֹות, ִמּפְ ּנּו ָהאֹוִתּיֹות ַהּנִ ר הּוא ִמכ"ב אֹוִתּיֹות, ְוַיְפִריׁש ִמּמֶ ּמּוִדי, ְרצֹונֹו לֹוַמר ֲאׁשֶ ָהָאָדם ַהּלִ
ל ֶאָחד ְלַבּדֹו, 27ְוַיֲעֶלה ֶאל ָהִעְנָין  ֱאָמְרָך א ב ג ד ּכָ ָבר, ּכֶ ל אֹות ִנְפֶרֶדת ֵמֶהם לֹא יֹוִעיל ַעל ּדָ ּכָ ׁשֶ
י אֹוִתּיֹות אֹו ג' אֹו  ּתֵ ל ֶאָחד ֵמֶהם ִמׁשְ מֹות ּכָ ְהיּו ׁשְ ּיִ בֹות, ַעד ׁשֶ ְרּכָ י ֶאל ָהאֹוִתּיֹות ַהּמֻ ַהֲחִמיׁשִ
י ֵאין  ּכִ ַמִים ּכֹוָכב ָאָדם,  ֱאָמְרָך ׁשָ ּכֶ ּיֹאַמר ְלַבּדֹו,  ם ִנְפָרד ׁשֶ ל ׁשֵ ּכָ ַיְפִריׁש ֵמֶהם  ן  ּכֵ יֹוֵתר. ְוַאַחר 
ּבּור  י ֶאל ַהּדִ ִ ּשׁ ִ ּשׁ ֶהם, ְוַיֲעֶלה ּבַ ְקָרא ּבָ ּיֹורּו ַעל יֹוֵתר ֵמַהּנִ ֵהם ִנְפָרִדים ׁשֶ ׁשֶ ה ּכְ מֹות ָהֵאּלֶ ֵ ֶטַבע ַהּשׁ ּבְ
רֹות אֹו  י ִמּלֹות ְמֻחּבָ ּתֵ ְהיּו ׁשְ ּיִ ֶ ֱאָמְרָך ּכֹוָכב ַמְזִהיר, ָאָדם ּכֹוֵתב, ְוַהּדֹוֶמה ָלֶזה ַמה ּשׁ ר, ּכֶ ַהְמֻחּבָ
ְך ַיְפִריׁש  ׁשֹו. ְוַאַחר ּכָ ה ֶאל ְמֻבּקָ ִרים ָהֵאּלֶ ְמֻחּבָ יַע ּבַ ּגִ ּיַ י הּוא ָמקֹום ׁשֶ ה, ּכִ ם אֹו יֹוֵתר ִמּזֶ ה ְוׁשֵ ִמּלָ
ֲעָלה  ּמַ ּבַ ַיֲעֶלה  ְך  ּכָ 28ְוַאַחר  ָדה�.  ַהּגָ ֵאיֶנּנּו  ׁשֶ ל ֵחֶלק  ּכָ יֹוֵתר  רֹות אֹו  ַהְמֻחּבָ ִמּלֹות  י  ּתֵ ַהׁשְ ה  ֵמֵאּלֶ
ָטר ְוַהּדֹוֶמה ָלֶזה. ְוַאַחר  ֶמׁש ּוְכָבר ָיַרד ַהּמָ ֶ ָבר ָזְרָחה ַהּשׁ ר יֹאַמר ּכְ ֲאׁשֶ דֹות, ּכַ ִביִעית ֶאל ַהַהּגָ ְ ַהּשׁ
ָקָרה.  ָהֵאׁש  ֱאָמְרָך  ּכֶ ְוִנְמָנע,  ה.  ַחּמָ ָהֵאׁש  ֱאָמְרָך  ּכֶ ָראּוי,  ָרִכים�,  ּדְ ג'  ַעל  דֹות  ַהַהּגָ י  ּכִ ֵיַדע  ן  ּכֵ

ד�. ְמָנע ַלּצַ ֵני ֶחְלֵקי ָהָראּוי ְוַהּנִ ים ׁשְ ְך ָיׂשִ ָבֶבל. ְוַאַחר ּכָ ַנז אֹו ּבְ ּכְ ַאׁשְ ֱאָמְרָך ְראּוֵבן ּבְ ר, ּכֶ ְוֶאְפׁשָ

ִחֵּיב ָלֶהם – מכריח. ִמָּדה ֵמַהְּזַמן וכו' – נדרש זמן )בכל תחום שהוא( כדי שהדבר יתפתח וישתלב שלב אחר 
שלב. ַהַּמָּדע – החכמה. ּפֹוְסִקים – מפסיקים. ּוְבִעְנַין – ובזמן. ּוָבִעְנָין ַהֵּׁשִני – בשלב הבא. מֹוֵפת – הוכחה. 
ַוֲאַנְחנּו וכו' – זהו משל. ַהּמֹוֵפת ִּדּבּור – ההוכחה היא מדיבור מסוים. ַהְּגָרִמים – העצמים. ַהּקֹול ַהִּטְבִעי – 
שאינו דיבור. ֶׁשֵאיֶנּנּו ַהָּגָדה – שאין בו תוכן מהותי. ַהַהָּגדֹות ַעל ג' ְּדָרִכים – ישנם שלושה סוגי משפטים: 
ראוי )ודאי נכון(, נמנע )בלתי אפשרי, שקר(, אפשרי )ייתכן, צריך לבדוק את נכונותו(. ַלַּצד – לפי שאין מה לחקור בזה.
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מהדורת אור עציון ביאורים  
29 בשלב התשיעי הוא ינסה להוכיח את אותו המשפט ויבחן האם הוא דבר מחויב המציאות, 

ואז הוא יוכל ללמוד ממנו דברים נוספים, או שהוא דבר מן הנמנע, ואז הוא ישלול אותו 
ואת כל הדומים לו. לאחר שהוא שלל את הדברים הנמנעים, יישאר לו הדבר המסוים לו 
והלא  המסופקים  הדברים  כל  את  סינן  שהוא  לאחר  שבו  העשירי  השלב  וזהו  ייחל,  הוא 

הגיוניים, נשאר בידו רק אותו הדבר שלו ציפה.

30 אותו אדם חקר עשר חקירות ולא הרפה. ואילו הוא היה נעצר בעודו בחקירה הרביעית 

החקירה  לאחר  להגיע  הצליח  הוא  שאליה  למסקנה  מגיע  היה  לא  פעם  אף  הוא  למשל, 
המרובה של עשרת השלבים אלא היה נשאר עם כל הספקות שהתלבנו בששת השלבים 
את  הפסיק  הוא  נקודה  באיזו  זוכר  הוא  אם  החקירה,  באמצע  עוצר  אדם  אם  גם  הבאים. 
החקירה הוא יוכל להמשיך את החקירה מאותה נקודה בה עצר, אבל אם הוא אינו זוכר 
היכן עצר הוא יצטרך להתחיל את החקירה שלו מחדש ומה שחקר עד עתה לא יועיל כלום.

31 כמו שאמרנו לעיל, בתחילת המאמר, ישנם שני סוגים של אנשים המואסים בחכמה: א. 

אנשים שאינם יודעים את הדרך אל החכמה וחושבים שדבר שקרי הוא האמת וכן ההיפך. 
ב. אנשים שמכירים את הדרך של החכמה ואת החקירה, אך הם נוטשים את אותה הדרך 
ועליהם  נוצרים אצלם הרבה מאוד ספקות,  ולכן  ואינם מסיימים את החקירה עד הסוף, 
אמר שלמה המלך )משלי כא, טז(: "אדם תועה מדרך השכל, בקהל רפאים ינוח". וכתב רבנו 
בפירושו לפסוק: "בעולם הזה כפי שאתה רואה מי שאין לו דעה יאבד ללא תבונה וללא 
הבחנה וייפול בכל רע. ולעולם הבא לא יגיע אל האושר, כי אין להגיע אליו אלא במשמעת 

לה', ואין דרך למשמעת כי אם בידיעה".

רבתה  צרכן  כל  שמשו  שלא  והלל  שמאי  תלמידי  "משרבו  אמרו:  פח:(  )סנהדרין  חז"ל   32

מחלוקת". רבנו לומד מכאן )כמו שכתב הרמב"ם בהקדמות למשנה( שכאשר שני אנשים 
יגיעו  שהם  מפני  מחלוקת  ביניהם  תהיה  לא  לבסוף  מתווכחים,  שכלי  כח  אותו  בעלי 
להכרעה, אך כאשר הלימוד נעשה שטחי נוצרות מחלוקות רבות מפני שהנחלקים אינם 
יורדים לסוף העניין ואף שהם עדיין רחוקים מלסיים את הלימוד הם חושבים שכבר ניתחו 

את העניין עד תומו. 

33 מכאן לומד רבנו שאדם שיש לו ספקות רבים אינו יכול להתלונן כלפי הקדוש ברוך הוא, 

מפני שהספקות באים בגלל חוסר החכמה שיש בו או קוצר החקירה שלו, ואם הוא היה 
יותר משכיל או שהיה מסיים את החקירה אולי לא היו לו ספקות ושאלות. 

34 לא ניתן לדעת דבר בשלמות ללא שלב של ספקות. אדם הרוצה לדעת דברים ללא שלבים 

של ספק, רוצה בעצם להיות בדרגת בורא ולא בדרגת נברא, מפני שכל הנבראים מגיעים 
לידיעות ברורות על ידי עיון וחקירה ועוברים שלבים רבים של ספקות ושאלות וניתוחים 

הלוקחים זמן רב. 

35 על אלו הטורחים בסבלנות עד שהם מצליחים לפתור את כל הספקות ולהגיע אל האמת 

חיבר  למשלי  בפירושו  כלי".  לצורף  ויצא  מכסף  סיגים  "הגו  ד(:  כה,  )משלי  שלמה  אמר 
רבנו את הפסוק הזה עם הפסוק הבא –  "הגו רשע לפני המלך ויכון בצדק כסאו" והסביר 
שכמו שכשהצורף מוציא את הפסולת מהכסף הוא מצליח ליצור כלי טוב, כך גם מלך צריך 

להוציא את הרשעה ממדינתו על מנת שיוכל לשלוט כראוי. 

36 וכן נאמר עליהם הפסוק )משלי ל, לג(: "כי מיץ חלב יוציא חמאה, ומיץ אף יוציא דם", 

שפירושו הוא –  אדם שסוחט חלב יוציא חמאה –  שמנת משובחת, אך אדם שסוחט את אפו 
יותר מידי יוציא דם, זאת אומרת שאל לו לאדם לכעוס יותר מדי מפני שיצא מכך רק רע, 
אלא עליו לעסוק בדברים טובים ואז יצמחו לו תוצאות טובות כמו שאומר הנביא הושע 
)י, יב(: "זרעו לכם לצדקה, קצרו לפי חסד" ופירות עמלו יבשילו ככתוב )משלי ג, יח(: "עץ 

חיים היא למחזיקים בה".

לעילוי נשמת משפ' פוגל מהישוב איתמר הי"ד

ָעֶליָה  יד  ּגִ ַהּמַ יד  ִהּגִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָהָיה  ִאם  ָעֶליָה  ְוַיְחקֹר  ית  ִרּיִ ָהֶאְפׁשָ ָדה  ַהַהּגָ ֶאל  ִמיִנית  ְ ּשׁ ּבַ ְוַיֲעֶלה 
ִמן  הּוא  ִאם  ַההּוא,  ָבר  ּדָ ּבַ ָהְרָאָיה  ֲהָבַאת  ֶאל  יִעי  ׁשִ ַהּתְ ִעְנָין  ּבָ ַיֲעֶלה  ְך  ּכָ 29ְוַאַחר  לֹא.   ִאם 
ְמָנע ִיְמַנע  ר ֲאִני ָעִתיד ְלָבֲאָרּה. ֲאָבל ַהּנִ ֶרְך ֲאׁשֶ ְקָצת ַהּדֶ בֹו ּבִ ַחּיְ ּמְ ֶ ּנּו ַמה ּשׁ ָהָראּוי�, יֹוִציא ִמּמֶ
ר  י ִאם ָהֶאָחד ַההּוא ֲאׁשֶ ַאר ּכִ ם ְולֹא ִנׁשְ ּלָ ְטלּו ּכֻ ר ִיּבָ ַזר ּבֹו. ְוַכֲאׁשֶ ר ּגָ ָבר ֲאׁשֶ ּדָ ל ַהּדֹוֶמה ּבַ ּבֹו ּכָ
ר  ֲאׁשֶ ּבֹו  ִמּלִ ָהִראׁשֹוִנים  ָעִרים  ְ ַהּשׁ ל  ּכָ יל  ַיּפִ ְך,  ּכֵ ְוִהְזּדַ לֹו  ק  ּקֵ ְוִהְזּדַ יִרי  ָהֲעׂשִ ִעְנָין  ּבָ ָידֹו  ּבְ ָעָלה 
ל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמֶהם. 30ּוְכָבר  ים אֹותֹו קֶֹדם ָהִעּיּון ּבֹו, ְוֵהִסיר ּכָ ׁשִ ּבְ ׁשֹו ּוְמׁשַ ִקים ְמֻבּקָ ָהיּו ְמַסּפְ
ָרה, ְוַאַחר  ָעה ֵמֲעׂשָ ׁשְ ק אֹוָתם ּתִ ָבִרים ְמעָֹרִבים, ְולֹא ָזז ְלַזּקֵ ִעּיּון ִמּדְ ן ֵהֵחל ּבְ י ַהְמַעּיֵ ֵאר, ּכִ ִהְתּבָ
ַאר לֹו  ל ָהִעְרּבּוִבים, ִנׁשְ קּו ֵמָעָליו ּכָ ּלְ ְסּתַ ּיִ מָֹנה, ַעד ׁשֶ ְ ְבָעה ִמּשׁ ן ׁשִ ָעה, ְוַאַחר ּכֵ ׁשְ מָֹנה ִמּתִ ן ׁשְ ּכֵ
י אֹו ֵאיֶזה ַמֲעָלה  יעֹו ֶאל ָהִעְנָין ָהְרִביִעי אֹו ַהֲחִמיׁשִ ַהּגִ רּוף. ְוִאם הּוא ּפֹוֵסק ָהִעּיּון ּבְ ק ַהּצָ ַהְמֻזּקָ
ֲארּו ָעָליו ֵמֶהם  יַח ַאֲחָריו, ְוִנׁשְ ר ִהּנִ ֲעלֹות ֲאׁשֶ ִפי ַהּמַ ֵפקֹות ּכְ ָבר ָסרּו ֵמָעָליו ִמן ַהּסְ ְהֶיה, ּכְ ּתִ ׁשֶ
ׁשּוב  ּיָ ה לֹו ׁשֶ יַע ֵאָליו�, ְיַקּוֶ ִהּגִ ֲעלֹות ְלָפָניו. ְוִאם הּוא ַמֲחִזיק ָהִעְנָין ׁשֶ יַח ִמן ַהּמַ ר ִהּנִ ִפי ֲאׁשֶ ּכְ
ה ָטעּו  ָבר ַהּזֶ יתֹו. 31ּוַבֲעבּור ַהּדָ ִליֶמּנּו, ְוִאם ֵאיֶנּנּו ַמֲחִזיק ָצִריְך ָלׁשּוב ֶאל ָהִעְנָין ֵמֵראׁשִ ָעָליו ְוַיׁשְ
ְוִנְכְנסּו  ֶרְך ֵאֶליָה, ּוְקָצָתם, ָיְדעּו  ּלֹא ָיְדעּו ַהּדֶ ֵני ׁשֶ ָחְכָמה, ְקָצָתם, ִמּפְ ים ּוָמֲאסּו ּבַ ים ַרּבִ ֲאָנׁשִ
תּוב )משלי כא, טז(: ָאָדם ּתֹוֶעה  ַהּכָ ָאַמר  ׁשֶ ּוְכמֹו  ְוָהיּו ֵמָהאֹוְבִדים,  ִלימּוָה  ּה, ַאְך לֹא ִהׁשְ ַדְרּכָ ּבְ

ְקַהל ְרָפִאים ָינּוַח.  ל ּבִ ּכֵ ֶרְך ַהׂשְ ִמּדֶ

ּלֹא  ל ׁשֶ אי ְוִהּלֵ ּמַ ְלִמיֵדי ׁשַ ַרּבּו ּתַ ֶ ִלים ִעְנְיֵני ַהָחְכָמה, ִמּשׁ ּלֹא ִהׁשְ ִמי ׁשֶ ָרֵאל ּבְ 32ְוָאְמרּו ַחְכֵמי ִיׂשְ

ִליִמים  ֵהם ַמׁשְ ׁשֶ ְלִמיִדים ּכְ י ַהּתַ ה ּכִ ְחלֹוקֹות )סנהדרין פח:(. ְוָלַמְדנּו ִמּזֶ ן ַרּבּו ַהּמַ ל ָצְרּכָ ׁשּו ּכָ ּמְ ׁשִ
ץ�,  ַהּקָ אֹו  ִסיל�  ַהּכְ יב�  ָיׁשִ ַאל  ן  ּכֵ 33ַעל  ִעְרּבּוב,  ְולֹא  ַמֲחלֹוקֹות  יֵניֶהם  ּבֵ ִתְהֶיה  לֹא  ּמּוד,  ַהּלִ
ר  ֲאׁשֶ ֶהם ּכַ ֵפקֹות ִסְכלּותֹו ְוקּוצֹו ְוַעְצלּותֹו ּבָ ה ַהּסְ ַרְך הּוא ַהּטֹוב, ֵאּלֶ ֶחְטאֹו� ַעל ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ
י ָאז ָהָיה  ֵפקֹות, ּכִ קּות ַהּסְ ּלְ ִהְסּתַ ֶרַגע ֶאָחד ּבְ יו ּבְ ֲעׂשָ ה ִמּמַ ְהֶיה ַמֲעׂשֶ ּיִ ֵכן ׁשֶ י לֹא ִיּתָ ַאְרנּו, 34ּכִ ּבֵ
יֵמהּו  ׂשִ ּיְ ה ׁשֶ ַעְצמֹו, ַאְך ִהְתַאּוָ ֶזה ּבְ ָלה ַהֵחְטא ּבָ ּלֹא ּתָ רּוִאים ְוהּוא ִנְבָרא. ּוִמי ׁשֶ יֹוֵצא ֵמחֹק ַהּבְ
ה  לֹא ִסּבָ י ַהּיֹוֵדַע ּבְ יֵמהּו ֱאלָֹהיו ּדֹוֶמה לֹו, ּכִ ׂשִ ּיְ ַאל ׁשֶ ָבר ׁשָ ֵאין ּבֹו ָסֵפק, ּכְ ע ׁשֶ ַהּבֹוֵרא יֹוֵדַע ַמּדָ
לֹא  ָעם ּבְ ְהֶיה ַמּדָ ּיִ ֵכן ׁשֶ רּוִאים לֹא ִיּתָ ל ַהּבְ ר ֲאִני ָעִתיד ְלָבֵאר. ֲאָבל ּכָ ַרְך, ְוַכֲאׁשֶ הּוא ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ
ַמן  ת ִרְגֵעי ַהּזְ ִחּלַ ְרנּו, ְוֵהם ִמּתְ ר ִסּפַ ֲאׁשֶ ַמן ּכַ ה ֵמַהּזְ ִריִכים ְלִמּדָ ה ְוָהִעּיּון ַהּצְ ִריׁשָ ה, ְוִהיא ַהּדְ ִסּבָ
ר ְיָצְרפּו  יִנים ַעד ֲאׁשֶ ְמּתִ ִחים ֵהם ַהּמַ ּבָ ַאְרנּו. 35ְוַהְמׁשֻ ר ּבֵ ֲאׁשֶ ֵפקֹות ּכַ ּסְ ַההּוא ַעד ַאֲחִריָתם ּבַ
ר  ָלאָכה ַעד ֲאׁשֶ ֶסף, ְוִיְמצּו ֲחֵלב ַהּמְ ר ָאַמר )משלי כה, ד(: ָהגֹו ִסיִגים ִמּכָ יג�, ְוַכֲאׁשֶ ֶסף ִמן ַהּסִ ַהּכֶ
ִיְצַמח  ר  ְוַעד ֲאׁשֶ י ִמיץ ָחָלב יֹוִציא ֶחְמָאה וגו',  ּכִ ָאַמר )שם ל, לג(:  יֹוִציאּו ֶחְמָאָתּה, 36ּוְכמֹו ׁשֶ
ל  ֵ ּשׁ ְתּבַ ּיִ ָאַמר )הושע י, יב(: ִזְרעּו ָלֶכם ִלְצָדָקה ִקְצרּו ְלִפי ֶחֶסד, ְוַעד ׁשֶ מֹו ׁשֶ רּוהּו, ּכְ ְזרֹוָעם ִויַקּצְ

ּה. ֲחִזיִקים ּבָ ים ִהיא ַלּמַ ָאַמר )משלי ג, יח(: ֵעץ ַחּיִ ִרי ֵעָצם ְוָיׁשּוב� ְלָמזֹון, ּוְכמֹו ׁשֶ ּפְ

ִמן ָהָראּוי וכו' – )ראה פירוש אור עציון.( ַמֲחִזיק ָהִעְנָין ֶׁשִהִּגיַע ֵאָליו – זוכר את השלב בבירור שאליו הגיע. 
הבירור  – המתרפה מלהשלים את  ַהָּקץ  דרכי החכמה.  יודע  – שאינו  ַהְּכִסיל  ויאשים.  יטען   – ָיִׁשיב 

בשלמות. ֶחְטאֹו – חסרון ידיעתו. ַהִּסיג – פסולת. ְוָיׁשּוב – יהפוך לראוי לאכילה.
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מהדורת אור עציון ביאורים  
37 -ד- אמונה אמיתית ושקרית 

 לאחר שבארנו את מקור הספקות נבאר מהי האמונה. כאשר האדם נפגש עם דבר מסוים 
בעולם והוא מתבונן בו וחושב עליו עד שהוא מגיע למסקנה שהשכל מקבל אותה ושומר 
אותה עד שיזדקק לה בבא העת, כמו שאמר שלמה: "חכמים יצפונו דעת, ופי אויל מחיתה 
"הון    – הבא  הפסוק  עם  הזה  הפסוק  את  חיבר  שם  בפירושו  רבנו  יד(.  י,  )משלי  קרובה" 
עשיר קרית עוזו, מחיתת דלים ִרישם" והסביר אותם כך –  "לשני פסוקים אלו שני עניינים, 
הראשון שראוי לחכם לשמור את חכמתו ולנצרה כמו ששומר העשיר את הונו, שאם לא 
ישמרנו יהיה כעני בלי הון, והשני שטבע החכמה לשגב את בעליה ולהגן עליו כמו שמגינים 
המבצר וההון על בעליהם, ואף יותר מכך". וכן כתוב באיוב )כב, כב(: "קח נא מפיו תורה, 

ושים אמריו בלבבך".

38 באמונה ישנן שתי פנים –  אמת ושקר. האמונה האמתית היא כשאדם מכיר ויודע את 

העניין כמו שהוא –  הדבר המרובה הוא מרובה והמועט מועט, השחור שחור והלבן לבן, 
המצוי מצוי והנעדר נעדר, ואילו האמונה השקרית היא כשהאדם לא יודע את העניין כמו 
שהוא, למשל הוא חושב שהמרובה הוא מועט והמועט מרובה, הלבן שחור והשחור לבן, 
המצוי נעדר והנעדר מצוי. כאן רומז רבנו למותכלמין, שכפי שנאמר בהקדמה לא קבלו את 
המציאות כמו שהיא וטענו שאי אפשר לסמוך על החושים, אלא אפילו דברים שקיימים 
בדמיון יכולים להיות במציאות, ולכן יכולים להיות למשל פיל בגודל כינה וכינה בגודל פיל. 

הרמב"ם מביא דברים אלו בכמה מקומות, ובעיקר במורה נבוכים חלק א פרק עג.

ועל  כבסיס,  האמיתיים  הדברים  את  מניח  החכם    – לטיפש  חכם  אדם  בין  הבדל  ישנו   39

הבסיס הזה הוא בונה את דעותיו וחי על פי אותה אמת. אדם כזה אינו מדבר משהו אחד 
ומתנהג בצורה ההפוכה. הטיפש שם את דעותיו לבסיס, וחושב שהן אמיתיות, ולכן הוא 
צורך  שאין  מדבר  מפחד  לעשות,  שצריך  מה  עושה  ואינו  לעשות  צריך  שלא  מה  עושה 
לחשוש ממנו ובוטח בדבר שצריך לחשוש ממנו, כמו שנאמר במשלי )יד, טז(: "חכם ירא 
וסר מרע, וכסיל מתעבר ובוטח". בפירושו לפסוק זה כתב רבנו כך: "ראשון הכסילים הוא 
אדם שסומך על ההקלה, שחבריו מקילים ולא אומרים לו כלום על התנהגותו הרעה, וחושב 
ויותר סכל  ויותר סכל ממנו הוא אדם שסומך על מקצת צדקותיו,  ה',  גם עם  יהיה  שכך 
ממנו הוא אדם הסומך על רחמי ה', ויותר סכל ממנו מי שסומך על הכפירה –  הוא חושב 
שאם הוא יכפור הוא יצא מתחת ידי ה', כמו שאמרו חז"ל )סנהדרין סח:(: 'לא עבדו ישראל 
עבודה זרה אלא להתיר להם עריות'. על הסכל הראשון אמר הפסוק )ישעיה ל, י(: 'דברו לנו 
חלקות, חזו מהתלות'" –  בפסוק זה הנביא מתלונן על ישראל שהם פונים לנביאי האמת 
ומבקשים מהם שלא יתנבאו מה שהם רואים, אלא יאמרו מה שהעם רוצה לשמוע, כמו 
נביאי הבעל. )מה הבעיה עם זה?( "על הסכל השני נאמר )ירמיה ז, ט-י(: 'הגנב ורצוח ונאוף 
והשבע לשקר וקטר לבעל ובאתם ועמדתם לפני בבית הזה אשר נקרא שמי עליו'", זאת 
"ועל  אומרת שאנשים חוטאים וחושבים שאם הם נמצאים בבית המקדש ה' ימחל להם. 
הסכל השלישי נאמר )תהלים עח, לה-לו(: 'ויזכרו כי אלוקים צורם ויפתוהו בפיהם וליבם 
לא נכון עימו, והוא רחום', ועל הסכל הרביעי נאמר )תהלים צד, ז(: 'ויאמרו לא יראה יה...' 

והחכם נשמר מכולם".

ֵפקֹות, ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ְלָבֵאר  ים ְוַהּסְ ּבּוׁשִ ִ ָרִצינּו ְלָזְכרֹו ֵמִעְנַין ַהּשׁ ֶ ַלְמנּו ַמה ּשׁ ִהׁשְ 37 -ד- ְוֵכיָון ׁשֶ

ר הּוא ָעֶליָה,  כּוָנה ֲאׁשֶ ּתְ ָבר ָידּוַע ּבַ ב ְלָכל ּדָ ּלֵ י ִהיא ִעְנָין עֹוֶלה ּבַ ַמה ִהיא ָהֱאמּוָנה. ְונֹאַמר ּכִ
ֶהם, ְוִיְהֶיה  ֵזג� ּבָ ָבבֹות ְוִתּמָ ּלְ ה ּבַ ה ְוַיְכִניֶסּנָ ֶכל ִויִקיֶפּנָ ה ַהּשֵׂ ֶלּנָ ֵצא ֶחְמַאת ָהִעּיּון� ְיַקּבְ ר ּתֵ ְוַכֲאׁשֶ
ָאַמר  ים, ּוְכמֹו ׁשֶ יַע ֵאָליו, ְוַיְצִניֵעהּו ְלֵעת ַאֶחֶרת אֹו ְלִעּתִ ר ִהּגִ ִעְנָין ֲאׁשֶ ֶהם ָהָאָדם ַמֲאִמין ּבָ ּבָ

יו ּתֹוָרה.  ָאַמר )איוב כב, כב(: ַקח ָנא ִמּפִ נּו ָדַעת, ּוְכמֹו ׁשֶ )שם י, יד(: ֲחָכִמים ִיְצּפְ

ר הּוא,  ֲאׁשֶ ָבר ּכַ ַדע ַהּדָ ּיֵ ית הּוא ׁשֶ ֶקר. ְוָהֱאמּוָנה ָהֲאִמּתִ ֵני ְדָרִכים, ֱאֶמת ְוׁשֶ 38ְוָהֱאמּוָנה ַעל ׁשְ

ְוָהֱאמּוָנה  ר.  ֶנְעּדָ ר  ְעּדָ ְוַהּנֶ ִנְמָצא  ְמָצא  ְוַהּנִ חֹר,  ׁשָ חֹר  ָ ְוַהּשׁ ָלָבן  ָבן  ְוַהּלָ ְמַעט,  ַעט  ְוַהּמְ ַרב  ָהַרב 
חֹר ָלָבן,  ָ חֹר ְוַהּשׁ ָבן ׁשָ ַעט ַרב, ְוַהּלָ ֶהֶפְך ַמה הּוא, ָהַרב ְמַעט ְוַהּמְ ָבר ּבְ ַדע ַהּדָ ּיֵ ְקִרית ִהיא ׁשֶ ִ ַהּשׁ
ָבִרים ׁשֶֹרׁש ּוַמְנִהיג  ם ֲאִמּתּות ַהּדְ ּשָׂ ח ִמי ׁשֶ ּבָ ר ִנְמָצא. 39ְוֶהָחָכם ַהְמׁשֻ ְעּדָ ר ְוַהּנֶ ְמָצא ֶנְעּדָ ְוַהּנִ
ִסיל  ּנּו. ְוַהּכְ ֵהר ִמּמֶ ִריְך ְלִהּזָ ּצָ ֶ ה ּשׁ ְבָטח ּבֹו�, ְוִנְזָהר ִמּמַ ְעּתֹו, ְוִעם ָחְכָמתֹו ּבֹוֵטַח ֶאל ַהּמֻ ֲעֵליֶהם ּדַ
ְוִעם  ְעּתֹו,  ּדַ ַאַחר  הֹוְלכֹות  ָבִרים  ַהּדְ ֲאִמּתּות  י  ּכִ ב  ְוחֹוׁשֵ ְלׁשֶֹרׁש,  ְעּתֹו�  ּדַ ם  ּשָׂ ׁשֶ ִמי  ה,  ַהְמֻגּנֶ
ר ָאַמר ֶהָחָכם )משלי יד,  טּוַח ּבֹו, ְוַכֲאׁשֶ ּנּו, ְוִנְזָהר ֵמַהּבָ ֵהר ִמּמֶ ִריְך ְלִהּזָ ּצָ ֶ ַמה ּשׁ ִסְכלּותֹו ּבֹוֵטַח ּבְ

ר ּובֹוֵטַח:  טז(: ָחָכם ָיֵרא ְוָסר ֵמָרע ּוְכִסיל ִמְתַעּבֵ

– סומך על  – הידיעה מופנמת באדם. ּבֹוֵטַח ֶאל ַהֻּמְבָטח ּבֹו  ְוִתָּמֵזג  – העיון המשובח.  ֶחְמַאת ָהִעּיּון 
השקפתו והמעשים שראוי לעשותם. ַּדְעּתֹו – דעותיו המשובשות.
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מהדורת אור עציון ביאורים  
40 רבנו מביא לכך דוגמא –  ישנם אנשים שחושבים שכל מה שהם מאמינים בו, אכן קיים 

במציאות ומה שהם אינם מאמינים בו חייב להתבטל מן העולם, למשל, עבדים החושבים 
שאם הם יאמינו שאין להם אדון הם יהיו באמת משוחררים, וכשהם רואים ששום דבר לא 
משתנה הם שוקעים בדיכאון ואינם מבינים למה זה קורה להם. אילו דבר זה היה נכון, כל 
אדם ללא כסף היה חושב שיש לו ואז הוא לא היה צריך לקבץ נדבות ולרדוף אחר עבודה 
וכן אדם בן ארבעים היה  וזהב.  על מנת להתפרנס, משום שכל ביתו היה מתמלא בכסף 
חושב שהוא בן שבעים וכך הוא יזקין פתאום בשלושים שנה ויתייחסו אליו ביתר כבוד, או 
שאדם היה חושב שהוא שבע בזמן שהוא רעב, ורווי בזמן שהוא צמא, ולבוש כשהוא ערום.

לחשוב  יכול  שלכאורה  אויבים,  לו  שיש  אדם  הוא  זה  בעניין  ביותר  הבולט  האבסורד   41

מפני  יתגונן  ולא  כך  יעשה  הוא  אם  אך  ובשלום,  באושר  לחיות  יוכל  ואז  נעלמו  שאויביו 
אויביו עד מהרה הוא יגלה את הנזקים שאויביו עשו לו. 

פטורים  הם  ד'  במציאות  מאמינים  אינם  הם  שאם  אנשים  חושבים  הזה  השקר  ידי  על   42

מללכת בדרך התורה ולקיים מצוות, ועל כך אומר דוד המלך )תהלים ב, ג-ד(: "ננתקה את 
מוסרותימו ונשליכה ממנו עבותימו, יושב בשמים ישחק ה' ילעג למו".

ולכן הם מנסים לסבול את  חזקים  להיראות  בהודו שרוצים  ישנם אנשים  לכך,  בדומה   43

האש אף שבאמת הם אינם מסוגלים לכך. וכן ישנם אנשים המקבלים מכות שוט ומתנהגים 
כאילו הם אינם מתרגשים מכך כדי להוכיח שהם חזקים ושום דבר לא יכול לשבור אותם, 
אך באמת כל מכה שוברת את גופם. כל שכן שאנשים המתחצפים ומתלוננים כלפי הקדוש 
ברוך הוא, הרי הם לא ינצלו מגזרת הקדוש ברוך הוא, אך הם אינם מבינים זאת, ועליהם 

נאמר באיוב )ט, ד(: "חכם לב ואמיץ כוח, מי הקשה אליו וישלם".

הרחבות
דמיון יוצר מציאות	 

ְוָסְמכּו ַעל ָּכל ַמה ֶּׁשִהְרִחיקּו ֶׁשהּוא ָּבֵטל. רס"ג כותב כנגד השיטה הטוענת כי מה שהאדם 
מדמיין הוא המציאות האִמתית. בוודאי, הוא כותב, שאף אם העני יחשוב שהוא עשיר – 

הוא יישאר עני. 

רבי נחמן מברסלב כותב כי אכן יש לדמיון כוח רב, ואם אדם עני ידמיין ויאמין בלב שלם 
שהוא עשיר, הוא באמת יהפוך לכזה. הסיבה שבדרך כלל אנו לא רואים מקרים כאלו הוא 
בגלל שהאדם לא מאמין בשינוי מספיק: "ַדּע ֶשַׁהַמֲּחָשָׁבה ֵיׁש ָלּה ּתֶקף ָגּדֹול ְוִאם ְיַחֵזּק ִויַגֵבּר 
ְמאד  ַמֲחַשְׁבּתֹו  ְיַחֵזּק  ִאם  ַוֲאִפיּלּו  ָכך  ֶשִׁיְּהֶיה  ִלְפעל  יּוַכל  ֶשָׁבּעֹוָלם  ָדָּבר  ֵאיֶזה  ַעל  ַמֲחַשְׁבּתֹו 
ֶשִׁיְּהֶיה לֹו ָממֹון, ְבַּוַדּאי ִיְהֶיה לֹו. ְוֵכן, ְבָּכל ָדָּבר ַרק ֶשַׁהַמֲּחָשָׁבה ִתְּהֶיה ְבִּבּיּטּול ָכּל ַהַהְרָגּׁשֹות 

ְוַהַמֲּחָשָׁבה ַתִּקּיָפה ָכּל ָכּך" ]ליקוטי מוהר"ן קצג[. 

ולצפות  "]...[שכל מה שמוסיפים לקוות  לישועה:  ביחס  דומים  כותב דברים  הרב חרל"פ 
לראות בטובתו של ישראל מקרבים את הגאולה]...[ ולא עוד אלא שכל יסודה של הגאולה 
היא צפית הישועה האמיתית]...[ ואם לפעמים מתחילים אורות הגאולה להתנוצץ ולהתגלות 
ובדרך פתאומית נעלמים, אין זה אלא מפני שהצפיה לישועה לא הייתה שלמה]...[" ]מעייני 

הישועה ב[. לפי דבריו, ככל שנצפה יותר לישועה – כך הדבר יקרב אותה.

לעילוי נשמת משה אריה בן שמואל ז"ל

י ֵאין ָאדֹון  ִבים ּכִ ה ֲעָבִדים ְוחֹוׁשְ י ֲעֵליֶהם, ֵהּמָ ַמְהּתִ ים ּתָ ה ִזְכרֹון ֲאָנׁשִ ֲאָמר ַהּזֶ ר ֶאל ַהּמַ 40ַוֲאַחּבֵ

ה  ֵאּלֶ ם,  ְמֻקּיָ הּוא  ׁשֶ מּוהּו  ַקּיְ ּיְ ֶ ּשׁ ַמה  ְוָכל  ֵטל•,  ּבָ הּוא  ׁשֶ ִהְרִחיקּו  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ַעל  ְוָסְמכּו�  ָלֶהם, 
ֵאין  ם, ִמי ׁשֶ הֹומֹות ָהֲאַבּדֹון. ְוִאם ָהֱאֶמת ִאּתָ יעּו ֶאל ּתְ ֶלת, ּוְכָבר ִהּגִ ְתהֹומֹות ָהִאּוֶ ר ָצְללּו ּבִ ֲאׁשֶ
ָזיו ְמֵלִאים ָממֹון ְוִיְרֶאה ַמה ּיֹוִעיל לֹו. אֹו ַיֲעֶלה  בֹוָתיו ְוַאְרּגָ ּתֵ ְעּתֹו ׁשֶ לֹו ֵמֶהם ָממֹון ַיֲעֶלה ַעל ּדַ
ַדְעּתֹו  ּבְ ַיֲעֶלה  ּיֹוִעיל לֹו. אֹו  ְוִיְרֶאה ַמה  ִעים  ַאְרּבָ ן  ּבֶ ְוהּוא  ָנה  ׁשָ ְבִעים  ׁשִ ן  ּבֶ הּוא  ׁשֶ ְעּתֹו  ּדַ ַעל 
הּוא ָערֹם ְוִיְרֶאה  ׁשֶ ה ּכְ הּוא ְמֻכּסֶ הּוא ָצֵמא, אֹו ׁשֶ ׁשֶ הּוא ָרֶוה ּכְ הּוא ָרֵעב, אֹו ׁשֶ ׁשֶ ֵבַע ּכְ הּוא ׂשָ ׁשֶ
ָבר ֵמת ְוָאַבד ְוֵאיֶנּנּו  אֹוְיבֹו ּכְ ַדְעּתֹו ׁשֶ יק ַיֲעֶלה ּבְ ׁש לֹו ֵמֶהם אֹוֵיב ַמּזִ ּיֵ ְהֶיה. 41ּוִמי ׁשֶ ִעְנָינֹו ַמה ּיִ
ים  מּוָרה ֵמֲאָנׁשִ ֶלת ַהּגְ ה. 42ְוֹזאת ִהיא ָהִאּוֶ ּנָ ּלֹא ָיגּור ִמּמֶ בֹוֵאהּו ָרָעה ׁשֶ ֵהָרה ּתְ ּנּו, ּוַמה ּמְ ָיֵרא ִמּמֶ
ָאר ַמה  ְצוֹוָתיו ְוַאְזָהרֹוָתיו ּוְגמּולֹו ְוָעְנׁשֹו ּוׁשְ ֱאלֹהּותֹו ָינּוחּו� ִמּמִ ר לֹא ַיֲאִמינּו ּבֶ ֲאׁשֶ י ּכַ בּו ּכִ ָחׁשְ
ּנּו  ִמּמֶ ִליָכה  ְוַנׁשְ ָקה ֶאת מֹוְסרֹוֵתימֹו�  ְנַנּתְ ג(:  )תהלים ב,  תּוב  ַהּכָ ָאַמר  ּוִבְכמֹוֶהם  ָלֶזה,  ּדֹוֶמה  ֶ ּשׁ

ֲעֹבֵתימֹו: 

ְקְרבּו ֵאֶליָה.  ּיִ ָכל ֵעת ׁשֶ רּו ִלְסּבֹל ָהֵאׁש ְוִהיא ׂשֹוֶרֶפת אֹוָתם ּבְ ּבְ י הֹּדּו ִהְתּגַ ה ְקָצת ַאְנׁשֵ 43ְוִהּנֵ

ְוֵהם  ְקלֹות  ְוַהּמַ ּטֹות  ַהּמַ ַמּכֹות  ִלְסּבֹל  ִרים  ִמְתַגּבְ ֲחרּות  ַהּבַ ִעְנְיֵני  ּבְ ִרים�  ּקְ ְתּפַ ֵמַהּמִ ּוְקָצת 
ִרים  ְתַגּבְ יַע ֶאל ַהּמִ ּגִ ּיַ ֶ ּיֹוֵתר ִיְהֶיה ָחָזק ַמה ּשׁ ן ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ם, ּכָ ְגעּו ּבָ ּפָ ּיִ ָכל ֵעת ׁשֶ ַמְכִאיִבים אֹוָתם ּבְ
ָאַמר  ָבה ָחְכָמתֹו, ּוְכמֹו ׁשֶ ִחּיְ ֶ ה ּשׁ ם ֵאיָנם ִנְמָלִטים ִמּמַ ְלּתָ ה, ְוֵהם ִעם ִאּוַ ִעְנָין ַהּזֶ ַעל ּבֹוֵרא ַהּכֹל ּכָ

ָלם. ׁשְ ה ֵאָליו ַוּיִ יץ ּכַֹח ִמי ִהְקׁשָ ֶהָחָכם )איוב ט, ד(: ֲחַכם ֵלָבב ְוַאּמִ

יהיו פטורים.   – ָינּוחּו  – אינו קיים.  – סומכים על מחשבתם שכל דבר שאינו נראה להם  וכו'  ְוָסְמכּו 
מֹוְסרֹוֵתימֹו – המצוות והאיסורים שמצווה ה'. ֵמַהִּמְתַּפְּקִרים – )ראה פירוש אור עציון(. 
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