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מסע שורשים מעמיק בספרי היסוד של גדולי הדורות,
שבסופו תדע את עיקרי האמונה של עם ישראל!

פרטים על התכנית בגוף החוברת

"חובות הלבבות", היה מבין  רבנו בחיי אבן פקודה, מחבר הספר הנפלא 
חדש  יצר מקצוע  הדרך  פורץ  בספרו  בישראל.  ביותר  המקוריים  ההוגים 
בספרות העברית – לימוד המוסר.  תורת המוסר שלו מעמידה במרכז את 

אהבת אלוהים, אהבה הנובעת מדעת אלוהים. 

הנושא המרכזי בו עוסק הספר הוא החובות המוטלות על לב האדם בכלל 
וליבם של ישראל בפרט מלבד המצוות המעשיות המוטלות על האיברים. 

חובות אלה, לדבריו, הם גולת הכותרת של היהדות. 

מבקש  הוא  וההיגיון,  השכל  אל  המחבר  פונה  הייחודית  הסברתו  בדרך 
לעבודת  המובילה  דרך  סולל  הוא  בכך  לדכא.  ולא  לאיים  לא  לשכנע, 
אלוהים שלמה – בתיקון מידות הלב והמעשים כאחד. ספר זה שנכתב לפני 

כמעט אלף שנים הינו רלוונטי וחיוני גם לאדם המאמין בן זמננו.  

זו היא החוברת העשירית בסדרת ‘לימוד יומי באמונה’. באמצעות הלימוד 
ספרי  את  ומגוון,  שיטתי  קבוע,  באופן  ונקיף  הרוחני  עולמנו  את  נעשיר 

היסוד של אמונת ישראל.

ללמוד-להעמיק-להתחבר

עמותת ‘בשביל הנשמה’ הוקמה על ידי תלמידים מישיבת מרכז 
לעודד  למטרה  לה  שמה  העמותה  בישיבה.  הפיגוע  לאחר  הרב 
הוציאה  האחרונות  בשנים  האמונה.  בנושא  לימוד  ולהרבות 

העמותה מאות אלפי חוברות לימוד יומי לבני נוער. תלמידי ישיבת 
מרכז הרב

בשיתוף :

אתר ערוץ מאיר אתר ישיבה

בשביל
הנשמה

בשביל
חובות הלבבותהנשמה
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לעילוי נשמת

 הרב פנחס יהודה ליברמן ז"ל 

בן הרב ר' טוביה ז"ל

 בעל מחבר ספר 

"פירוש לב טוב - לחובות הלבבות"

ואשתו

 חנה הינדה ז"ל 
בת ר' אברהם מרדכי ע"ה

ת.נ.צ.ב.ה.

יוצא לאור על ידי ארגון 'בשביל הנשמה'

מערכת: דוד גלילי, הרב יהושע וייסינגר, משה שטרנברג.

אמציה  ברגמן,  יהודה  בורשטין,  אברהם  אליהו,  אריאל  אבינר,  אוריאל   - הרבנים  כתיבה: 

ברקוביץ, מרדכי ברקוביץ, דודי גרינפלד, איתי טוכפלד, אלחנן כהן, ליאור לביא, ש"י לוי, 

שלמה ליפשיץ, יהונתן לנגה, מאיר שמחה מונדשיין, לירן עוקשי, אפרים צימרמן, שלמה 

קורץ, חיים קטן, ירדן נתן קליינמן, יחזקאל קרנץ, נתנאל רוזן ויאיר רוזנבלום.

ליאור לביא, הרב  זומר, הרב  ויינגוט, הרב אבינועם  יהודה  גרופמן, הרב  ירון  ביקורת: הרב 

מיכאל לוצקי.

עורך ראשי: עזריאל שפנגנטל.

סדר ועימוד: עמירם יוסף קדוש 0548-408676, 0556-684412.

עיצוב כריכה: יסכה אהרוני 0527-203819, צוריאל גביזון 0524-435256.

עריכת לשון: אלעד ברנד 0524-895436, אליהו כהן 0527-808918.

שיווק והפצה: דוד נהרי 0549-434934

על הטקסט  הזכויות  וכל  ליברמן  באדיבות משפחת  הודפס  הלבבות  חובות  טקסט: ספר 

שמורות להם.

תודה לרב יצחק שילת והרב אלישע אבינר על הליווי והייעוץ.

תודה למסייעים במלאכת הקודש – יונתן אדלר, דוד אורליאן, אריאל ביגל,  ניסים בן שמחון, 

מדמון,  יניב  לובין,  יוחנן  האיתן,  מאיר  יצחק  גוטמן,  נחמה  ברין,  יעקב  ברגשטיין,  מיכאל 

דוד מלכיאל, איתי מרקוביץ, אריאל פישר, אלירן פרארי, עומר פרארי, יהודה פרנקו, ענבל 

קסטנבאום, רבקה קרנץ, ישי רקנטי, ידידיה שנדורפי, מרדכי שנדורפי, יהודה שרעבי ולכל 

השותפים במלאכה.

החוברת יוצאת בשיתוף פעולה עם ישיבת רעותא ואתרי האינטרנט 'ישיבה' ו'מכון מאיר'.

הלימוד מוקדש לעילוי נשמת ההרוגים בפיגוע במרכז הרב.

© כל הזכויות שמורות ל: 'בשביל הנשמה' )ע.ר.(. מותר להעתיק ולצלם לצרכי לימוד פרטי בלבד.
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תלמידי ישיבת מרכז הרב



משיבים את האמונה אל הלב

כולנו מצטרפים ללימוד יומי באמונה
כדי להקיף

מסע שורשים מעמיק בספרי היסוד של גדולי הדורות

כדי לדעת
לימוד קבוע שיטתי ומגוון שבסופו תדע את עיקרי האמונה של עם ישראל

כדי להתחבר
לבורא עולם

מה המטרה? להקיף ספרי ראשונים ואחרונים העוסקים בנושאי אמונה ולבנות בתוכנו עולם 
אמוני עשיר ומסודר.

מתי מסיימים? המחזור הראשון יימשך עד לסוף שנת תשע"ה - שנת השמיטה.

כמה זמן לומדים? מספר דקות מדי יום.

< מהבסיס: חומרי הלימוד יופצו בחוברות ובמייל. איך לומדים?  

< להבין: ביאורים להרחבה ולהעמקה.

< יחד: שיעורי אמונה בפריסה ארצית.

תוכנית השנה השנייה
תשרי-כסלו: הקדמות הרמב"ם

טבת–אדר א': מהר"ל
אדר ב'–ניסן: דרשות הר"ן

אייר-תמוז: הרב קוק
אב-תשרי תשע"ה: חובות הלבבות

בהמשך
יסוד  פרקי  )אגרות,  הרמב"ם  משנת 
במשנה תורה(, ספר העיקרים, אמונות 

ודעות, מהר"ל, חסידות, הרב קוק
ועוד מספריהם של רבותינו הראשונים 

והאחרונים

 לצפייה בלימוד באינטרנט או לקבלת הלימוד במייל 
היכנסו עכשיו לאתר ישיבה או מכון מאיר:

www.yeshiva.org.il www.meirtv.co.il

חובות הלבבות

ניתן לומר שחוללו מהפכה בעם ישראל. רבנו בחיי אבן  מעטים הם גדולי ישראל עליהם 
פקודה הוא ללא ספק אחד מהם, מחבר הספר הנפלא "חובות הלבבות", שהיה מבין ההוגים 

המקוריים ביותר בישראל. הוא חי לפני כ-900 שנים בספרד וכיהן כדיין. 

חידושו העיקרי בספרו הוא למעשה המצאת מקצוע חדש בספרות העברית – לימוד המוסר. 
אלוהים.  מדעת  הנובעת  אהבה  אלוהים,  אהבת  את  במרכז  מעמידה  שלו  המוסר  תורת 
ולא  לאיים  לא  לשכנע,  מבקש  הוא  וההיגיון,  השכל  אל  ובראשונה  בראש  פונה  המחבר 
לדכא. בדרכו הוא סולל דרך המובילה את האדם בכלל ואת האדם מישראל בפרט להתקרב 

לאלוהים ולתקן את מידותיו.

ישראל  של  ליבם  ועל  ככלל  האדם  לב  על  המוטלות  הדתיות  במצוות  עוסק   הספר 
בפרט - 'חובות הלבבות'. חובות אלו שייכות למסגרת המצוות השכליות התלויות בשיקול 
דעת ובהיגיון. הסולם בו מוביל המחבר את הקורא מציב בהתחלה את דעת אלוהים ובסיום 
את הדבקות בו. בכך, 'חובות הלבבות' הוא למעשה הספר הראשון בתולדות עם ישראל 

המפרט בצורה יסודית ושיטתית את עבודת ה' של האדם מישראל.

***

חמישה  בחרנו  השערים  עשרת  מתוך  כולו.  הספר  שערי  את  להקיף  נוכל  לא  זו  בחוברת 
חלקים מרכזיים בהם מתבלטת במיוחד שיטתו של המחבר ויש בהם כדי ללמד על מגמתו 

העיקרית בספר זה. אנו תקווה שלימוד חלקים אלו יעורר את הרצון ללימוד הספר כולו.

 פרקי הספר הנלמדים במהדורה זו:

הקדמת הספר – חשיבותם ומרכזיותם של חובות הלבבות על פי התורה..................................7 
שער עבודת האלוהים – יצירת הזיקה והקשר בינינו לבין אלוהים............................................75
שער הביטחון – השלכת יהבנו על אלוהים וביטחוננו בו........................................................143
שער הכניעה – ההבנה שכל ערכו וכוחותיו של האדם תלויים באלוהיו..................................175 

שער התשובה – התשובה לדרך ה' אחרי הסטייה ממנה........................................................209  
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הקדמה
הקדמת חובות הלבבות היא מפתח לספר כולו. בהקדמה זו משרטט רבנו בחיי את הסיבות 
שהניעו אותו לחבר את ספרו. מתוך התבוננות שכלית ומתוך לימוד דברי התורה וחז"ל, 
אך  ה'.  בעבודת  וחשוב  משמעותי  מקום  תופסות  הלב  על  המוטלות  שהמצוות  נראה 
למרות חשיבות התחום הרחב של חובות הלבבות, כלל לא עוסקים בו. כל סוגיית המצוות 
המוטלות על הלב אינו נושא שנלמד ומדובר דיו בקרב לומדי התורה. הלב נזנח. כשהלב 
אינו מתפקד כראוי אז הבריאות הרוחנית של האדם לוקה בחסר. כשלומדי התורה עסוקים 
בצד המעשי והנגלה של התורה, מתוך כוונות נמוכות ולא מטהרים את ליבם. ממילא גם 
המון העם מושפע מכך ועבודת ה' שלו חסרה וחלקית. רבנו בחיי הניף את הדגל של עבודת 
שעיקר  התורה,  של  העיקר  שזהו  ברור  באופן  מוכיח  הוא  שבלב.  העבודה  הפנימית,  ה' 
תשומת הלב וההשקעה הנפשית של עובד ה' האמיתי צריכים להיות בטהרת הלב ובחובות 
המוטלות עליו. לאותם עובדי ה' וכן גם לעצמו, חיבר רבנו בחיי ספר המבאר מצוות אלו. 
הספר כולל עשרה שערים הכוללים בתוכם את כל החובות המוטלות על הלב בעבודת ה'. 
הלומד אותם יזכך את ליבו ויגיע למדרגה הרמה של עבודת ה' בשלמות ובתמימות, באופן 

שפיו וליבו יהיו שווים בעשיית רצון ה'.

ביאורים
להגיע  יכול  אחד  כל  איך  הקב"ה.  מול  האדם  של  בעמידה  עוסק  הלבבות'  'חובות  ספר 
לעבודת ה' שלמה וזכה. לכן אין מתאים מלפתוח את הספר בשבח והודאה למי שאותו אנו 

עובדים, הקב"ה. 

השבח מתחלק לשני חלקים. החלק הראשון הוא שבח על ייחודו של הקב"ה. ה' הוא היחידי 
שניתן לומר עליו שהוא אחד ואינו מורכב מכמה גורמים. היחיד שניתן לומר עליו שהוא 
קדמון. וכן היחיד שמתמיד ללא סוף בטובתו. החלק השני הוא הודאה על בריאת העולם 
ועל בריאתנו אנו. דרך בריאה זו ניתן לראות את גבורת ה', חכמתו העמוקה וטובו הבלתי 

פוסק.

ה' לא רק ברא אותנו, אלא גם נתן לנו כלים איך לחיות בצורה נכונה ולימד אותנו מהי הדרך 
בה נצעד. ולכן הטובה הגדולה ביותר שה' השפיע עלינו היא החכמה. רק על ידי החכמה 
אנו יכולים לעבוד את ה', ולעשות את רצונו. החכמה יכולה להציל אותנו מכעסו של ה' 

בעולם הזה ובעולם הבא אם נעבוד אותו בלב שלם. 

ישנם שלושה סוגים של חכמות:

חכמת היצירות היא החכמה שכוללת את משפחת חכמות הטבע. בחכמה זו אנו למדים על 
המתרחש בעולמנו. הביולוגיה, הפיסיקה והבוטניקה הם חלק מאותה משפחה.

חכמת השימוש שהיא כל אותם החכמות שעוזרות לנו להשתמש בעולמנו על מנת להפיק 
ממנו את המירב להצלחתנו. מתמטיקה ונגינה הם חלק מחכמות אלו העוזרות לנו לחשב 

דברים או להגיע להרפיה נפשית ולשמחה.

שני סוגי חכמות אלו נמוכים מכיוון שהם עוזרים לאדם לחיות את חייו הגשמיים כאן בארץ. 
אין בהם הכרה בייחודו של האדם ובחלק הרוחני שקיים בו. חלקים אלו רק עוזרים להפיק 

מהעולם בו אנו חיים את מירב התועלת וההנאה הגופנית.

היא  מכולם.  המיוחדת  החכמה  היא  זו  חכמה  השלישית.  החכמה  היא  האלוהות  חכמת 
החכמה שאינה עוסקת בחיי השעה ובעולם הזה, אלא עוסקת במושגים רוחניים: באמונה, 
בהכרה במציאותו של ה' ובמושגים כמו נשמה, מלאכים ועוד, והיא השער להבין את תורת 

ה'.

להצלחת בני ואורה שמאי וכל יוצאי חלציהם הי"ו
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ַהְקָדָמה

ְמִציאּותֹו,  ְדמֹון ּבִ י, ַהּקַ ר לֹו ֵיאֹות� ִעְנַין ָהֶאָחד ָהֲאִמּתִ ָרֵאל, ֲאׁשֶ רּוְך ְיָי ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ר: ּבָ ָאַמר ַהְמַחּבֵ
ְמָצאֹות ְלאֹות� ַעל ַאְחדּותֹו, ְוָיַצר ְיִצירֹות ְלֵעד ַעל ְגבּוָרתֹו,  ל ַהּנִ ָרא ּכָ ר ּבָ ְתִמיד טֹוָבתֹו�, ֲאׁשֶ ַהּמַ
ח  ּבַ ְיׁשַ ְלדֹור  "ּדֹור  ד(:  קמה,  ים  ִהּלִ )ּתְ ִדְכִתיב  ּכְ טּובֹו,  ְוֹגֶדל  ָחְכָמתֹו  ַעל  ְלָהִעיד  ֲחָדׁשֹות�  ְוֵהֵחל 
ְיָבְרכּוָכה,  ַוֲחִסיֶדיָך  יָך  ַמֲעׂשֶ ל  ּכָ ְיָי  "יֹודּוָך  י־יב(:  ים קמה,  ִהּלִ )ּתְ ּוְכִתיב  ידּו",  ַיּגִ ּוְגבּוֹרֶתיָך  יָך  ַמֲעׂשֶ

בּוֹרָתיו ּוְכבֹוד ֲהַדר ַמְלכּותֹו".  רּו, ְלהֹוִדיַע ִלְבֵני ָהָאָדם ּגְ בֹוד ַמְלכּוְתָך ֹיאֵמרּו ּוְגבּוָרְתָך ְיַדּבֵ ּכְ

ַהְמִציאֹו  ַאֲחֵרי  ִרים�,  ַהְמַדּבְ ַלֲעָבָדיו  ַהּבֹוֵרא  ֶהם  ּבָ ֵהיִטיב  ר  ֲאׁשֶ ּטֹובֹות,  ּבַ ׁשֶ דֹוָלה  ְוַהּגְ
י רּוָחם  ר ִהיא ַחּיֵ ֵלָמה, ִהיא ַהָחְכָמה, ֲאׁשֶ מּוָרה ַוֲהָבָנָתם ׁשְ ֶהן ּגְ ָרָתם ּבָ כּונֹות ַהּכָ אֹוָתם� ַעל� ּתְ
ה ּוָבעֹוָלם  עֹוָלם ַהּזֶ ְצּפֹו ּבָ ֶלת אֹוָתם ִמּקִ ּצֶ ְכָלם, ְוַהְמִביָאה אֹוָתם ֶאל ְרצֹון ָהֱאלִֹהים, ְוַהּמַ ְוֵנר ׂשִ
ַעת ּוְתבּוָנה", ְוָאַמר ֱאִליהּוא  יו ּדַ ן ָחְכָמה ִמּפִ י ְיָי ִיּתֵ ֵלי ב, ו(: "ּכִ תּוב )ִמׁשְ ר ָאַמר ַהּכָ ֲאׁשֶ א, ּכַ ַהּבָ
"ָיֵהב  כא(:  ב,  אל  ִנּיֵ )ּדָ ָאַמר  אל  ְוָדִנּיֵ ִביֵנם",  ּתְ י  ּדַ ׁשַ ַמת  ְוִנׁשְ ֶבֱאנֹוׁש  ִהיא  רּוַח  "ָאֵכן  ח(:  לב,  )ִאּיֹוב 

ְדָך  ְעָיה מח, יז(: "ֲאִני ְיָי ֱאלֶֹהיָך ְמַלּמֶ תּוב )ְיׁשַ ָעא ְלָיְדֵעי ִביָנה", ְוָאַמר ַהּכָ יִמין ּוַמְנּדְ ָחְכְמָתא� ְלַחּכִ
ֵלְך".  ֶדֶרְך ּתֵ ְלהֹוִעיל ַמְדִריְכָך ּבְ

ְלׁשֹון  קֹוִרין ָלּה ּבִ ה ֲחָלִקים. ַהֵחֶלק ָהִראׁשֹון ָחְכַמת ַהְיִצירֹות�, ׁשֶ לׁשָ ֶקת ִלׁשְ ְוַהָחְכָמה ִמְתַחּלֶ
ָחְכַמת  ִהיא  ִני  ֵ ַהּשׁ ְוַהֵחֶלק  ּוִמְקֵריֶהן.  ַהּגּופֹות�  ִטְבֵעי  ָחְכַמת  ְוִהיא  ִעי',  ַאְלִטּבְ 'ַאְלִעְלם  ֲעָרב 
עּוִרים�, ְוָחְכַמת  ִ ְנָין ְוַהּשׁ אִצ'י', ְוִהיא ָחְכַמת ַהּמִ ְלׁשֹון ַעְרִבי 'ַאְלִעְלם ִרּיָ ּקֹוִרין ָלּה ּבִ ּמּוׁש�, ׁשֶ ִ ַהּשׁ
ְלׁשֹון ַעְרִבי 'ַאְלִעְלם  י קֹוִרין ָלּה ּבִ ִליׁשִ ְ ְקֵראת מּוִזיָקא. ְוַהֵחֶלק ַהּשׁ גּון ַהּנִ ַהּכֹוָכִבים, ְוָחְכַמת ַהּנִ
לֹות,  ּכָ ׂשְ ַהּמֻ ָאר  ּוׁשְ ּתֹוָרתֹו  ְוַדַעת  ַרְך  ִיְתּבָ ָהֵאל  ַעת  ּדַ ְוהּוא  ָהֱאלֹהּות,  ָחְכַמת  ְוִהיא  ֱאָלאִהי', 

ים�.  ים ָהרּוָחִנּיִ ֶכל ְוָכִאיׁשִ ֶפׁש ְוַכּשֵׂ ּנֶ ּכַ

ַרְך  ִיְתּבָ ַהּבֹוֵרא  ָתָחם  ּפְ ָעִרים,  ׁשְ ה  ֵהּמָ ִעְנְיֶניָה  ַמֲחלֶֹקת  ְלִפי  ַהָחְכָמה  ֶחְלֵקי  ְוָכל 
ְקָצת ַהָחְכמֹות ַהּצֶֹרְך ֲאֵליֶהם יֹוֵתר ְלִעְנַין  ּמִ א ׁשֶ ֶהם ַהּתֹוָרה ְוָהעֹוָלם, ֶאּלָ יג ּבָ ִרים� ְלַהּשִׂ ַלְמַדּבְ

ַהּתֹוָרה, ּוִמְקָצָתם ַהּצֶֹרְך ֲעֵליֶהם יֹוֵתר ְלתֹוֶעֶלת ָהעֹוָלם. 

ִטְבֵעי  ָחְכַמת  ִהיא  ר  ֲאׁשֶ ְחּתֹוָנה,  ַהּתַ ַהָחְכָמה  ִהיא  ָהעֹוָלם  ְלִעְנַין  יֹוֵתר  ֲאֵליֶהם  ַהּצֶֹרְך  ר  ַוֲאׁשֶ
ה מֹורֹות  י ַהָחְכמֹות ָהֵאּלֶ ּתֵ ּמּוׁש. ּוׁשְ ִ ִהיא ָחְכַמת ַהּשׁ יכֹוָנה ׁשֶ ַהּגּופֹות ּוִמְקֵריֶהן, ְוַהָחְכָמה ַהּתִ
ָלאכֹות ּוִמיֵני  ל ִעְנְיֵני ַהּמְ ּנּו, ּומֹורֹות ַעל ּכָ ה ְותֹוֲעלֹוָתיו ַוֲהָנאֹוֵתינּו ִמּמֶ ל סֹודֹות ָהעֹוָלם ַהּזֶ ַעל ּכָ

ְחּבּולֹות ְלָצְרֵכי ַהּגּופֹות ּוְלִעְנְיֵני ִקְנְיֵני ָהעֹוָלם.  ַהּתַ

ְוֵהֵחל  ְלאֹות – לראיה.  בתמידות.  הבריות  על  טובה  טֹוָבתֹו – המשפיע  ַהַּמְתִמיד  ֵיאֹות – ראוי. 
שיצירתם.  אֹוָתם – בכך  ַהְמִציאֹו  ַאֲחֵרי  האדם.  ַהְמַדְּבִרים – בני  העולם.  את  וברא  ֲחָדׁשֹות – חידש 
הטבע.  ַהְיִצירֹות – מדעי  בינה.  ליודעי  ומדע  לחכמים  חכמה  וכו' – נותן  ָחְכְמָתא  ָיֵהב  ַעל – עם. 
ְוַהִּׁשעּוִרים – חשבון והנדסה.  ַהִּמְנָין  ַהּגּופֹות – מיני הברואים. ַהִּׁשּמּוׁש – שהאדם נעזר בהם לצרכיו. 

ַּכֶּנֶפׁש ְוַכֵּׂשֶכל ְוָכִאיִׁשים ָהרּוָחִנִּיים – הכרת הנשמה והמלאכים. ַלְמַדְּבִרים – לבני האדם.

שבח לה'

החכמה 

היא הגדולה 

שבטובות

חלקי החכמה

חלקי החכמה הם 

שערים

החכמות שלצורך 

העולם
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ביאורים
בה  יש  ומופשטים,  רוחניים  בעניינים  עוסקת  שהיא  האלוהות  חכמת  של  מעלתה  מלבד 
נוספת. שלא כמו שאר החכמות, החכמה האלוהית מחייבת את העוסק בה שלא  מעלה 
היא שונה במהותה  רוחניים.  ובין  בין חומריים  הישגים כלשהם,  לרצות להשיג מלימודה 
האלוהות  חכמת  אותם.  הלומד  לאדם  תועלת  השגת  היא  מטרתן  אשר  החכמות  משאר 
את  הלומד  כלשהם.  הישגים  להשגת  לאמצעי  אותה  להפוך  ואסור  עצמה  בפני  עומדת 
החכמה הזו על מנת להרוויח משהו - מחלל אותה. הוא מתייחס אליה כאל חכמת חול כמו 

יתר החוכמות הבאות לשרת אותו, ולא כחכמה אלוהית קדושה. 

ישנם שלושה כלים כדי להתחבר אל תורת ה' ולעובדו בשלמות:

ברעיונות  התעקם  ולא  הזה  העולם  תאוות  אחרי  נגרר  שאינו  והבריא  הישר  השכל  א. 
משובשים.

ב. התורה שבכתב.

ג. התורה שבעל פה - כל המסורת והידיעות שעברו אלינו מדור לדור על ידי חז"ל.

על ידי כלים אלה ניתן להבין מהי עבודת ה' הנכונה והראויה. עבודת ה' מתחלקת לשני 
חלקים:

חובות האברים: אלו אותן המצוות הדורשות מהאדם לבצע פעולות על ידי גופו. חלק זה 
מאופיין בכך שניתן לראות בגלוי מי מבצע את חובות האיברים הללו ומי אינו מבצע אותן. 
בנוסף לכך, חובות אלו מחולקות לשתי קבוצות; מצוות שטעמן גלוי וידוע, והשכל מבין 
מדוע יש לעשותן או להימנע מהן, כמו כיבוד הורים או האיסור לגנוב ולרצוח. בקבוצה 
השנייה נמצאות מצוות שאין השכל מורה לקיימן, כמו איסור שעטנז ואיסור אכילת בשר 

בחלב. 

דורשות מעשה  ואינם  ליבו של האדם,  על  אותן המצוות המוטלות  אלו  חובות הלבבות: 
ממשי. גם במצוות אלו יש מצוות עשה כמו האמונה בה' ואהבתו וגם מצוות לא תעשה 
כמו האיסור לחמוד ולא להרהר בעבירות. במצוות אלו לא ניתן לדעת מי מקיימם ומי לא, 
מכיוון שהם צפונים וחבויים בתוך נפשו של האדם. חלק זה של מצוות מאופיין בכך שכל 

המצוות הללו מתיישבות על השכל ומובנות לכל מעמיק מדוע אנו חייבים לקיימן. 

הרחבות
• תורה שלא לשמה

הרצוי  בחיי,  רבנו  שמדגיש  כמו  ָלנּו.  ָאסּור  ָהעֹוָלם  ֲהָנאֹות  ֶאל  ְלַהִּגיַע  ְּכֵדי  אֹוָתּה  ִלְלֹמד  ַאְך 
אדם  יעסוק  לעולם  רב:  בשם  יהודה  רב  "אמר  למעשה:  אך  לשמה.  הלימוד  הוא  ביותר 
בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה" ]סוטה כב:[. הסביר 
רבי חיים מוולוז'ין: "באמת כמעט בלתי אפשר לבא תיכף בתחילת קביעת לימודו למדרגת 
לשמה כראוי, כי העסק בתורה שלא לשמה הוא שמתוך כך יוכל לבא למדרגת לשמה, ולכן 
גם הוא אהוב לפניו יתברך, כמו שבלתי אפשר לעלות מהארץ לעליה )לקומה העליונה( 
אם לא דרך מדרגות הסולם. ולזה אמרו: לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא 
לשמה, אמרם לעולם רוצה לומר בקביעות, היינו שבתחלת למודו אינו מחוייב רק שילמוד 
יפול במחשבתו איזה פניה לגרמיה  ודאי  ואף אם לפעמים  ולילה,  יומם  בקביעות, תמיד, 
)לצורך עצמו, שלא לשמה( לשום גאות וכבוד וכיוצא, עם כל זה אל ישים לב לפרוש או 
להתרפות ממנה בעבור זה חס ושלום, אלא אדרבה יתחזק מאד בעסק התורה, ויהא נכון 
ליבו בטוח שודאי יבוא מתוך כך למדרגת לשמה, וכן הוא גם כן בענין המצוות על דרך זה" 

]נפש החיים שער ג, ג[.

כך ניתן להסביר את הלשון 'אסור', בה השתמש רבנו בחיי: אסור ללמוד שלא לשמה, אבל 
כשרצונו להתקדם ולהגיע לבסוף לדרגת 'לשמה' - זהו לימוד 'לשמה'.

לעילוי נשמת שאול בן חיים ומזל ז"ל נכד הרב אפרים טייאר זצ"ל
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ַוֲאַנְחנּו  ְוִהיא ַהָחְכָמה ָהֱאלִֹהית�,  ָהֶעְליֹוָנה,  יֹוֵתר ֶאל ַהּתֹוָרה ִהיא ַהָחְכָמה  ַהּצֶֹרְך ֵאֶליָה�  ׁשֶ ַהָחְכָמה  ַאְך 
יַע ֶאל ֲהָנאֹות ָהעֹוָלם� ָאסּור  ֵדי ְלַהּגִ יַע ֶאל ּתֹוָרֵתנּו, ַאְך ִלְלמֹד אֹוָתּה ּכְ ֵדי ְלָהִבין ּוְלַהּגִ ִבין ִלְלמֹד אֹוָתּה ּכְ ַחּיָ
ָבִרים ל, כ(,  קֹולֹו ּוְלָדְבָקה בֹו" )ּדְ מַֹע ּבְ ְנָיא, "ְלַאֲהָבה ֶאת ְיָי ֱאלֶֹהיָך ִלׁשְ ָלנּו•. ְוָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו )ְנָדִרים סב, א(: "ּתַ
ב  ֶאְהֶיה ָזֵקן ְוֵאׁשֵ ֵדי ׁשֶ ֶנה ּכְ י, ֶאׁשְ ְקָראּוִני ַרּבִ ּיִ ֵדי ׁשֶ ֶנה� ּכְ ְקְראּוִני ָחָכם, ֶאׁשְ ּיִ ֵדי ׁשֶ ּלֹא יֹאַמר ָאָדם ֶאְקָרא ּכְ ׁשֶ
ֶהם  ר ּבָ ֳעָלם�, ְוַדּבֵ ם ּפָ ה ְדָבִרים ְלׁשֵ ם(: "ֲעׂשֵ בֹוד ָלבֹא". ְוָאְמרּו )ׁשָ א ְלַמד ֵמַאֲהָבה, ְוסֹוף ַהּכָ יָבה, ֶאּלָ ְיׁשִ ּבַ
ֵרי  "ַאׁשְ יט, א(:  ָזָרה  )ֲעבֹוָדה  ְוָאְמרּו  ֶהם".  ּבָ ַלְחּתְֹך  ַקְרּדֹם  ְולֹא  ֶהם�  ּבָ ל  ּדֵ ְלִהְתּגַ ֲעָטָרה  ם  ֲעׂשֵ ּתַ ְוַאל  ָמם,  ִלׁשְ
ַכר ִמְצֹוָתיו',  ׂשְ ִמְצֹוָתיו�' ְולֹא 'ּבִ י ֶאְלָעָזר 'ּבְ ים קיב, א( ָאַמר ַרּבִ ִהּלִ ִמְצֹוָתיו ָחֵפץ ְמאֹד" )ּתְ ִאיׁש ָיֵרא ֶאת ְיָי ּבְ
א ֱהוּו ַכֲעָבִדים  ָרס, ֶאּלָ ל ּפְ ים ֶאת ָהַרב ַעל ְמָנת ְלַקּבֵ ׁשִ ּמְ ְהיּו ַכֲעָבִדים ַהְמׁשַ ִדְתַנן )ָאבֹות פ"א, מ"ג(: "ַאל ּתִ ּכְ

ַמִים ֲעֵליֶכם".  ָרס, ִויִהי מֹוָרא ׁשָ ל ּפְ ּלֹא ַעל ְמָנת ְלַקּבֵ ים ֶאת ָהַרב ׁשֶ ׁשִ ּמְ ַהְמׁשַ
ַגע�,  ּפֶ ל  ִמּכָ ל  ּצָ ַהּנִ ֶכל  ַהּשֵׂ ֵמֶהם,  ָהֶאָחד  ה.  לׁשָ ׁשְ ֵהם  ְוָדתֹו  ּתֹוָרתֹו  ָלַדַעת  ַהּבֹוֵרא  ָתָחם  ּפְ ׁשֶ ָעִרים�  ְ ְוַהּשׁ
ִביִאים  לּו ִמן ַהּנְ ּבְ ּקִ ְדמֹוֵנינּו ׁשֶ ְלנּו ִמּקַ ּבַ ּקִ לֹות� ׁשֶ ּבָ י, ַהּקַ ִליׁשִ ְ ה ְנִביאֹו, ְוַהּשׁ תּוָנה ְלמׁשֶ ִני, ֵסֶפר ּתֹוָרתֹו ַהּנְ ֵ ְוַהּשׁ

ׁש ּבֹו ַדי.  ּיֶ ַמה ׁשֶ נּו ְסַעְדָיה ַז"ל ּבְ דֹול ַרּבֵ ים ְלָבֲאָרם ָהַרב ַהּגָ לֹום. ּוְכָבר ִהְקּדִ ָ ֲעֵליֶהם ַהּשׁ
ְרֵאית,  ֵני ֲחָלִקים. ָהֶאָחד ֵמֶהם, ָלַדַעת חֹובֹות ָהֵאָבִרים�, ְוִהיא ַהָחְכָמה ַהּנִ ֶקת ִלׁשְ ַאְך ָחְכַמת ַהּתֹוָרה ִמְתַחּלֶ

פּוָנה�.  ְצּפּוִנים, ְוִהיא ַהָחְכָמה ַהּצְ ָבבֹות�, ְוֵהם ַהּמַ ִני, ָלַדַעת חֹובֹות ַהּלְ ֵ ְוַהּשׁ
ֶהן  ָבה ּבָ ֶכל ֲאִפלּו ִאם לֹא ִחּיְ ֶהן ַהּשֵׂ ב ּבָ ַחּיֵ ּמְ ֵני ֲחָלִקים. ָהֶאָחד ֵמֶהם, ִמְצֹות ׁשֶ חֹובֹות ָהֵאָבִרים ֵיָחְלקּו ִלׁשְ
ָחָלב  ּבֶ ר  ׂשָ ּבָ ִאּסּור  ּכְ ֶהן ְולֹא דֹוֶחה אֹוָתן�,  ּבָ ב  ֶכל ְמַחּיֵ ֵאין ַהּשֵׂ ַמע�, ׁשֶ ֵ ִני, ִמְצֹות ַהּשׁ ֵ ַהּתֹוָרה. ְוַהֵחֶלק ַהּשׁ
ְבנּו ֵמֶהן. ַאְך  ְתַחּיַ ּנִ ת ִחּיּוב ַמה ׁשֶ ת� ִאּסּוָרם ְוִעּלַ ּנּו ִעּלַ ֶעְלָמה ִמּמֶ ּנֶ ֶ ה ּשׁ ַעְטֵנז ְוִכְלַאִים ְוַהּדֹוֶמה ָלֶהם ִמּמַ ְוׁשַ

ם. ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ר ֲאָבֵאר ּבְ ֲאׁשֶ ֶכל, ּכַ יֶהן� ֵהן ִמן ַהּשֵׂ ְרׁשֵ ל ׁשָ ָבבֹות ּכָ חֹובֹות ַהּלְ
ִמְצֹות  ּבְ ֶזה  ֶאת  ְלָבֵאר  ְצִריִכין  ָאנּו  ְוֵאין  ה.  ַתֲעׂשֶ לֹא  ּוְלִמְצֹות  ה  ֲעׂשֵ ְלִמְצֹות  ֶנֱחָלקֹות  ֵהן  ְצֹות  ַהּמִ ְוָכל 
ָבבֹות  חֹובֹות ַהּלְ ּבְ ה ׁשֶ ְצֹות לֹא ַתֲעׂשֶ ה ּוִמּמִ ְצֹות ֲעׂשֵ ֵהן ְידּועֹות ַלּכֹל. ֲאָבל ֲאִני זֹוֵכר� ִמּמִ ֵני ׁשֶ ָהֵאָבִרים, ִמּפְ

ַרְך. ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּלֹא ֶאְזּכֹר ֵמֶהם ּבְ ֶ ְהֶיה ִדְמיֹון� ְלַמה ּשׁ ּיִ ֵדי ׁשֶ ן ִלי, ּכְ ּמֵ ְזּדַ ּיִ ַמה ׁשֶ
ל  ַקּבֵ ּנְ ְוׁשֶ מֹוהּו,  ּכָ ֵאין  ְוׁשֶ ֵמַאִין,  ָראֹו  ּבְ ּבֹוֵרא  ָלעֹוָלם  ֵיׁש  י  ּכִ ֲאִמין  ּנַ ׁשֶ ָבבֹות,  ַהּלְ חֹובֹות  ּבְ ׁשֶ ה  ֲעׂשֵ ְצֹות  ּוִמּמִ
ְבַטח  ּנִ ְוׁשֶ ָעָליו�,  ְלאֹות  ָלנּו  ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְיִצירֹוָתיו  ִפְלֵאי  ּבְ ְתּבֹוֵנן  ּנִ ְוׁשֶ נּו,  ִלּבֵ ּבְ ַעְבֵדהּו  ּנַ ְוׁשֶ ִיחּודֹו,  ָעֵלינּו 
ְכסֹף  ּנִ ְוׁשֶ רֹוֵתינּו,  ְוִנְסּתְ ִנְגלֹוֵתינּו  ַעל  ִקיפֹו  ֵמַהׁשְ ְוֵנבֹוׁש  ְוִנְפַחד  אֹותֹו,  יָרא  ּנִ ְוׁשֶ ָניו,  ִמּפָ ַנע  ּכָ ּנִ ְוׁשֶ  ּבֹו, 
ָנא ֶאת ׂשֹוְנָאיו,  ֵדי ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו, ְוִנׂשְ ֱאַהב אֹותֹו ְוֶאת אֹוֲהָביו� ּכְ ּנֶ מֹו, ְוׁשֶ ינּו ִלׁשְ ִלְרצֹונֹו�, ּוְנַיֵחד� ַמֲעׂשֵ

ֵאינֹו ִנְרֶאה ִמן ָהֵאָבִרים.  ֶ ה ּשׁ ְוַהּדֹוֶמה ָלֶזה, ִמּמַ
נּו,  ֵני ַעּמֵ ּבְ ּלֹא ַנְחמֹד ְולֹא ִנּקֹם ְולֹא ִנּטֹר ֶאת  ל ֵאּלּו�, ְוַגם ֵמֶהם: ׁשֶ ָבבֹות, ֵהֶפְך ּכָ חֹובֹות ַהּלְ ּבְ אִוין ׁשֶ אְַך ַהּלָ
ם, ְולֹא  ֲעֵברֹות, ְולֹא ִנְתַאּוֵ ּלֹא ְנַהְרֵהר ּבָ ָך", ּוֵמֶהם ׁשֶ ֵני ַעּמֶ ְקָרא יט, יח(: "לֹא ִתּקֹם ְולֹא ִתּטֹר ֶאת ּבְ ִדְכִתיב )ַוּיִ ּכְ
ִדְכִתיב  ִקיף� ָעָליו זּוָלִתי ַהּבֹוֵרא, ּכְ ַמְצּפּון ָהָאָדם ְולֹא ַיׁשְ הּוא ּבְ ֶ ַמה ּשׁ ּדֹוֶמה ָלֶזה, ּבְ ים� ַלֲעׂשֹוָתם, ּוַמה ׁשֶ ַנְסּכִ

ל ַחְדֵרי ָבֶטן".  ַמת ָאָדם חֵֹפׂש ּכָ ֵלי כ, כז(: "ֵנר ְיָי ִנׁשְ ָליֹות", ּוְכִתיב )ִמׁשְ )ִיְרְמָיה יז, י(: "ֲאִני ְיָי חֹוֵקר ֵלב ּבֵֹחן ּכְ

ֶׁשַהֹּצֶרְך ֵאֶליָה וכו' – הנצרכת ביותר להסתייע בה להבנת התורה. ַהָחְכָמה ָהֱאֹלִהית – העוסקת בענייני אמונה 
ויראת ה'. ֲהָנאֹות ָהעֹוָלם – למשל: כדי שיכבדוהו. ֶאְׁשֶנה – אלמד משניות. ֲעֵׂשה ְדָבִרים ְלֵׁשם ָּפֳעָלם – עשה 
ְּבִמְצֹוָתיו – מטרת  ָּבֶהם וכו' – שמטרת העשייה היא כדי שיכבדוהו.  ְלִהְתַּגֵּדל  ֲעָטָרה  מצוות לשם רצון ה'. 
וישר  נקי  ֶּפַגע – שכל  ִמָּכל  ַהִּנָּצל  ַהֵּׂשֶכל  האמצעיים.  ְוַהְּׁשָעִרים – הדרכים,  עצמה.  המצווה  היא  עשייתו 
הגוף.  איברי  ידי  על  הנעשות  ָהֵאָבִרים – מצוות  חֹובֹות  שבעל–פה.  ַהַּקָּבלֹות – תורה  טעות.  חשש  ללא 
האם  לאחרים  ניכרת  שאינה  ַהְּצפּוָנה – הנסתרת,  ובלב.  במחשבה  הנעשות  וכו' – מצוות  ַהְּלָבבֹות  חֹובֹות 
קיים מצוות אלו או לא. ַהֵּׁשַמע – שנעשות רק מחמת הציווי )שמיעה בקול ה'(. ְוֹלא דֹוֶחה אֹוָתן – אין סתירה 
ְלאֹות  וכו' – דוגמה.  ִדְמיֹון  זֹוֵכר – מזכיר.  ומיוסדות.  ָׁשְרֵׁשיֶהן – מבוססות  ִעַּלת – סיבת.  לקיומן.  שכלית 
ִלְרצֹונֹו – נשתוקק  ְוֶׁשִּנְכֹסף  המופלאה.  האלקית  החכמה  את  אותנו  מלמדת  בבריאה  ָעָליו – ההתבוננות 
לעשות רצון ה'. ּוְנַיֵחד וכו' – שמעשינו יהיו רק לשם ה' ללא פניות זרות. אֹוֲהָביו – תלמידי חכמים, יראי ה'. 
ֵהֶפְך ָּכל ֵאּלּו – הפוך מהמצוות עשה שנמנו לעיל. ַנְסִּכים – נחליט. ְוֹלא ַיְׁשִקיף וכו' – רק הקב"ה רואה את 

קיום מצוות חובות הלבבות.
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