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לֹות    .ה סּוק ְבֻמְשכָּ ם, ֶׁשִיְהֶיה עָּ דָּ אָּ ֶעְליֹון ֶׁשבָּ ִני הָּ רּוחָּ ה, ְלעֹוֵרר ֶאת ַהַצד הָּ ה ַאַחת ַלּתֹורָּ ֵיׁש ְמַגמָּ

ַח ַעְצִמיּותֹו. ִני, ֶׁשְמַדְלֵדל ֶאת כֹּ ר ִמִשּקּוַע ֶבֱהִמי ּגּופָּ ה ַהְשִליִלית  *ְקדֹוׁשֹות, ְוִיְהֶיה סָּ ּוִמַצד ַהְמַגמָּ

ֱאֹלִהית, ׁשֶ  ה הָּ אֹורָּ ַעְצִמית ֶׁשל הָּ ְמנָּם ִמַצד ַהִהְתַּגּלּות הָּ ִוים ֵהם, אָּ ה ׁשָּ ל ִעְנְיֵני תֹורָּ ע כָּ ה ֵמרָּ רָּ ל ֲהסָּ

ן. טָּ ר קָּ בָּ דֹול ְלדָּ ר ּגָּ בָּ דֹול ֵבין דָּ ה, ֵיׁש ֶהְבֵדל ּגָּ מָּ  ֶׁשַמְרוָּה ֶאת ַהְנׁשָּ

 

 .בבאור מפסידי הזהירות וההרחקה מהם –פרק ה' *

 :מפסידי המידה הזאת ומרחיקיה הם שלשההנה 

 האחד הוא הטיפול והטרדה העולמית. 

  השחוק והלצון -השני. 

  החברה הרעה -השלישי. 

 .ונדבר בהם אחד לאחד

 

עולמו, הנה  כבר דברנו מהם למעלה, כי בהיות האדם טרוד בעניני הטפול והטרדה ,הנה

מחשבותיו אסורות בזיקי המשא אשר עליהם, ואי אפשר להם לתת לב אל המעשה. והחכמים 

הוי ממעט בעסק ועסוק בתורה. כי הנה העסק  אבות ד, י עליהם השלום, בראותם זה אמרו

העסק אינו מוכרח שיהיה כל כך גדול עד שלא  ריבוימוכרח הוא לאדם לצורך פרנסתו, אך 

יניח לו מקום אל עבודתו, על כן נצטוינו לקבוע עתים לתורה, וכבר זכרנו שהיא המצטרכת 

תורה מביאה לידי   עבודה זרה כ, ב  יותר לאדם לשיגיע אל הזהירות, וכמאמר רבי פינחס

ולא עם הארץ חסיד. וזה,   אבות ב, ה  זהירות, וזולתה לא יגיע אליו כלל, והוא מה שאמרו ז"ל

כי הבורא יתברך שמו שברא היצר הרע באדם, הוא שברא התורה תבלין לו, וכמו שאמרו 

 .בראתי יצר הרע בראתי לו תורה תבלין  קידושין ל, ב  ז"ל

והנה פשוט הוא, שאם הבורא לא ברא למכה זו אלא רפואה זו, אי אפשר בשום פנים שירפא 

המכה בלתי זאת הרפואה, ומי שיחשבו להנצל זולתה, אינו אלא טועה, ויראה האדם מזאת 

טעותו לבסוף כשימות בחטאו. כי הנה היצר הרע באמת חזק הוא באדם מאד, ומבלי ידיעתו 

של האדם הולך הוא ומתגבר בו ושולט עליו. ואם יעשה כל התחבולות שבעולם ולא יקח 

בתי, לא ידע ולא ירגיש בתגבורת חליו אלא הרפואה שנבראה לו שהיא התורה, כמו שכת

 .כשימות בחטאו ותאבד נשמתו. הא, למה זה דומה

לחולה שדרש ברופאים והכירו חליו ואמרו לו שיקח סם זה. והוא, מבלתי שתקדם לו ידיעה 

במלאכת הרפואה, יניח הסם ההוא ויקח מה שיעלה במחשבתו מן הסמים, הלא ימות החולה 

הזה. כי אין מי שמכיר בחלי היצר הרע ובכחו המוטבע בו אלא בוראו ההוא ודאי, כן הדבר 

שבראו, והוא הזהירנו שהרפואה לו היא התורה. מי איפוא יניחה ויקח מה שיקח זולתה 

ויחיה, ודאי שחושך החומריות ילך ויגבר עליו מדרגה אחר מדרגה והוא לא יבין עד שימצא 

ו הרהורי דברים לא יעלו על לבו לבקש שקוע ברעה ורחוק מן האמת הרחק גדול שאפיל

האמת. אך אם הוא עוסק בתורה בראותו דרכיה, ציוויה ואזהרותיה, הנה סוף סוף מאליו 
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    איכה רבה פתיחתא, ב יתחדש בו התעוררות שיביאהו אל הדרך הטוב. והוא מה שאמרו ז"ל

 .הלואי, אותי עזבו ותורתי שמרו, שהמאור שבה מחזירו למוטב

והנה בכלל זה גם כן קביעות העתים אל חשבון המעשה ותקונו כמו שכתבתי למעלה. ומלבד 

, אם חכם הוא ודאי שלא יאבדהו, אלא יאחז בו מיד ולא כל זה מה שישאר לו פנאי מעסקיו

 .ירפהו, לעסוק בו בעסק נפשו ותקון עבודתו

וזה המפסיד, אף על פי שהוא היותר כללי, הנה הוא היותר קל למי שרוצה להמלט שימלט 

 .ממנו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ה ֶׁשִהיא     .ו ּה ַהצּורָּ ֶקיהָּ ְבאֹותָּ ּה ַבֲחלָּ ה, בֹוִנים אֹותָּ מָּ ַהִּלמּוִדים ַהַמֲעִשִיים ֵהם ְמזֹונָּּה ֶׁשל ַהְנׁשָּ

ֶעְליֹוִנים,  ִעיּוִנים הָּ ּה, ְכֶדֶרְך ֶׁשַהְמזֹונֹות ַהַּגְׁשִמִיים בֹוִנים ֶאת ַהְּגִויָּה, ְוהָּ ה ֵמֶעֶצם ִטְבעָּ ֶהְגיֹון ְקבּועָּ

אֹוְר הַ  ל ַמה ֶשִיְהֶיה הָּ ה. כָּ מָּ ה ֲאֶׁשר ַלְנׁשָּ ּה ֶׁשל ַהְנִׁשימָּ רּוַח, ֵהם ֲאִוירָּ ה, ְוִהְתַעּלּות הָּ ן ֵדעֹות, ַהִשירָּ ּגָּ

י לָּ הֹור ַמְׁשִפיַע עָּ ֲאִויר ַהּטָּ זֹון יֹוֵתר ַמְבִריא, ְיַקֵבל יֹוֵתר ְויֹוֵתר ֶאת ַהֶשַפע ַהּטֹוב, ֶׁשהָּ ל ְבמָּ  ו.ְמֻכְלכָּ
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