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ì"åîä úîã÷ä
ïåîã÷ ìù øôñì øéàäìå óéñåäì øùôà íéîòôìù éúéàøù ,éøôñ ìëë äæ øôñ
,åéøáãì úåøå÷î óéñåäìå ,øáçîä ìù äæ úà øéàùäì àìà ,éìù øôñì äæ úà êåôäì àìå
,àéáîë àìà åéøáãá òéøëî éðàù åìéàë àì äæå ,åéøáã åãîì øñåî éìåãâä êéà óéñåäìå
äöøé àåäù êéà íéøáãä úà ç÷é ãîåì ìëå
øåòéá ìù äæ ãåñéä ìò éåðá åôåñ ãòå åúìéçúî é"ñî ìë (èîø à"ç) î"åçã 'éò
àâøã øçà àâøã ïä úåéåðîä úåâøãîä ìëå òøäî åäã ìë õîù íåù øàùé àìù òøä
íéøôñä ìëî ììåë øôñ àåä é"ñî øôñù äàøé åéøôñá ìéëùîäå ,òø õîùî êåëéæá
ïåùìá åøôñ áúåë äéä åìå é"ñîá úåøåôñ úåøåùá íéìåìë íéîìù íéøôñù ïëúéå øáéçù
é"îä ìù åúåìãâ äìá÷ éðéðò íä åéðéðòå øôñä ìëù åðìåë íéèéìçî åðééä äìá÷ ìù
äæá úåëééù åðì ùéù íéîãî åðà åúåà åðãîìáù ãò åððåùìì ïáø÷å íéðéðòä ãéøåäì
øáçì åúìëéá ïéà ìáà øåòéù éìá äãåäéá òãåð éøôñ øáçì [ñ"éøâä ìù] åúìëéá
(è÷ à"ç î"åçã) íéøùé úìéñî øôñî ãçà óã óà
çåø íä åéøáã ìëù é"ñîä ìòá éøáã úåàøì áåè :(áî ìåìà) ìà÷æçé øåà 'éò
'åëå áì ìë òåø÷ì íä íéáééçå åììî øåøá åéøáãå ùãå÷ä
éøáãî øøåòúäì øùôà äîë úåàøì àìôð :çì øñåîå äàøé àì÷æçé øåà 'éò
àåöîìå äìéçú øøåòúäì íòô ìëå úåáø íéîòô íéåñî òè÷ ãåîìì ïëúé åèàöåìä
.íé÷åîòå íéáø íéðéðò úåìâì øùôà äìî ìëáå åéøáãá íéø÷é íéðéðôå íéùãç íéùâøä
íãàä øùàë íðîà úåáø íéîòô äæ òè÷ éúãîì :âî úòãå äøåú ìà÷æçé øåà 'éò
.ùãçî øøåòúî éàîùã àúòééñì äëåæ
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ì"öæ øáçîä áøä úîã÷ä
àìà ,åòãé àì øùà úà íãàä éðáì ãîìì åéúøáç àì äæä øåáéçä ,øáçîä øîà
,éøáã áåøá àöîú àì éë .ìåãâ íåñøéô íìöà íñøåôîå øáë íäì òåãéä úà íøéëæäì
áåø éôëù àìà ,1ììë íäá íé÷ôúñî àìå íúåà íéòãåé íãàä éðá áåøù íéøáã àìà
ïë ìò .2äáø äçëùäå ãàî éåöî íäî íìòää êë ,ìëì äéåìâ íúúîàù äî ãâðëå íîåñøô
àöîé àìù øùôà øáë éë ,úçà íòô åá äàéø÷ä ïî àöåé øôñä äæî è÷ìðä úìòåúä ïéà
úìòåúä ìáà ,èòî àìà åúàéø÷ éðôì åá åéä àìù åúàéø÷ øçà íéùåãç åìëùá àøå÷ä
,4òáèá íãàä éðáî íéçëùðä äìàä íéøáãä åì åøëæé éë .3äãîúääå åéìò äøæçä ïî àöåé
.äðîî íìòúî àåä øùà åúáåç åáì ìà íéùéå
íéç÷ôäå øéäîä ìëùä éùðà áåø éë ,íìåòä áåøá äåäá ïðåáúú íà ,äàøúå
éôë ùéà ùéà ,íéðåéòä ÷îåòå úåîëçä úå÷ãá íúåìëúñäå íððåáúä áåø åîéùé íéôéøçä
ìë åðúé íéøçàå ,òáèäå äàéøáä ø÷çîá ãàî åçøèéù ùé éë .éòáèä å÷ùçå åìëù úéèð
ãåîì ,åðééäã ,ùã÷ä ìà øúåé åñðëé íéøçàå .úåëàìîì íéøçàå ,äñãðäìå äðåëúì íðåéò
íéèòî êà .íéðéãä é÷ñôá íäî ,íéùøãîá íäî ,úåëìää éìåôìôá íäî .äùåã÷ä äøåúä
,äàøéä ìò ,äáäàä ìò ,äãåáòä úåîìù éðéðò ìò ãåîìå ïåéò åòá÷é øùà äæä ïéîä ïî åéäé
éë ,íìöà íéø÷ò äìà íéøáã ïéàù éðôî àìå .úåãéñçä é÷ìç øàù ìë ìòå ,5úå÷áãä ìò
íëç äéäéù ,íëç äîåãé àìùå .ìåãâä ø÷éòä åäæù øîàé ãçà ìë ,íäì ìàùú íà
áåø éðôî àåä åéìò ïééòì åáøé àìù äî êà .äìàä íéøáãä ìë åìöà åøøáúé àìù ,úîàá

 מאיר המסילה - 1עי' דעת תורה )ח"ב ריח( שזה אחרי כל הש"ס.
 2עי' עלי שור )ח"א עמוד פט( :הנה ידיעות מפורסמות ,כפי מדת פרסומן חסרה ההתבוננות
בהן ,ולכן אינן עוד בגדר אור אלא בגדר חכמה ,והשפעה אינה נודעת להן עוד והשכחה רבה .וזה
בנוי על דברי הדרך עץ חיים וז"ל :וזה תראה ,כי ְש ַנים הם בתכונה אחת נבראו .שכל האדם,
והתורה המשכלת אותו וכו' ,והוא דבר החכם )משלי ו כג( ותורה אור  -אור ממש ,ולא חכמה לבד
וכו' ,ואף גם זאת ,הנה בדקדוק גדול נמשלה לאש וכו' ,כי כל מלותיה ואותיותיה כמו גחלת הן,
אשר בהנית אותן כן כאשר הן ,לא ייראו כי אם גחלים וגם כמעט עמומות .ומי שישתדל לעסוק
בה ,אז תתלהב וכו' וכנגדה שכל האדם עשוי כן ,כי גם כן יש לו כח השגה רבה ,אך כאשר יתלהט
בכח התבוננות וכו' ,הנה על כן חוב הוא מוטל על האדם לשים עצמו להתבונן וכו' ,ואם היתה
הידיעה רחבה ועומדת על לב בני האדם לא היו חוטאים לעולם ,אך לא היה אפילו היצר קרוב
אליהם ושולט עליהם וכו' ,ולהיות שהקדוש ברוך הוא רצה שהאדם יהיה בעל יצר ,שיוכל להיות
מנוצח או נוצח בשיקול אחד ,לכן שם בהם הידיעה ,אך סגורה כגחלת ,ושתוכל להתפשט
כשלהבת ,והבחירה ביד האדם.
 3עי' שפתי חיים )מידות ועבודת ה' ח"ב תקמה( :עיקר יסוד הלימוד הוא להפנים הדברים
תוככי הלב ,שהלב לא יתכחש למציאת של ידיעותיו.
 4עי' שפתי חיים )מידות ועבודת ה' ח"ב תקמה( :הטבע שהם המידות הרעות של האדם ,הם
משכיחים ממנו הדברים המפורסמים מלבו.
 5נמנה כאן ג' דברים אהבה יראה ודביקות ,וצ"ע אם זה ג' קוים של חסד דין רחמים ,והדביקות
היא רחמים .ועי' השל"ה )עשרה מאמרות מאמר שלישי ומאמר רביעי אות מב( :וזה כוונתם ז"ל
במסכת סוטה סוף פרק כשם )לא ,א( ,ירא אלהים האמור באברהם מאהבה ,עד כאן .וקשה הלא
ירא כתיב ,ואיך מפרשים הם מאהבה .אלא הכי פירושו ,יראה הכתוב באברהם זו היראה היא
מאהבה ,כי מקודם העקידה לא זכה רק נגד אהבה פנימית ,ועתה זכה ליראה פנימית דפנימית
הבאה לאחר האהבה הפנימית .והא דאיתא שם גדול העושה מאהבה מהעושה מיראה ,שזה תלוי
לאלף דור וזה לאלפים ,היינו מיראה ראשונה שלפני האהבה ,והיראה של אחר האהבה היא
הדביקות ממש בה' שנעשה מרכבה .והתחלת הדביקות מאהבה ,על כן לא תמצא אהבה רק אצל
שם יהו"ה.
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àìå .6áø ïîæ íðåéòá àéöåäì êøåö íäì äàøé àìù íìöà íúåèéùôå íéøáãä íåñøô
ìë íìëù ïéàù íúåà ìöà íà éë ,ïéîä äæî íéøôñä úàéø÷å äìàä íéøáãä ãåîéì øàùé
éôìù ãò ,åðîî åæåæé àìå äæ ìë ìò íéã÷åù íúåà äàøú äìàù ,7ñâ úåéäì áåø÷å ÷ã êë
.ìëùä ñâì åúåà ãåùçìî òðîéì ìëåú àì ãñçúî ãçà äàøúùë íìåòá âäåðä âäðîä
äìàîù íøåâ éë ,íéîëç éúìáìå íéîëçì ãàî úåòø äæä âäðîä úåãìåú íìåàå
íéîëçä ïî øñçé éë .íìåòá åúåà àåöîì ãàî ø÷é äéäéå éúéîàä úåãéñçä øñçé äìàîå
éðá áåø åîãéù ãò ,åúåà íúâùä èåòéîì íéîëç éúìáä ïî øñçéå ,åá íðåéò èåòéîì
,íéù÷ úåîåö ,ãàî íéëåøà íééåãéåå äáøä íéøåîæî úøéîàá éåìú úåãéñçäù íãàä
.äè÷åù úòãä ïéàå íäá çð ìëùä ïéà øùà íéøáã íìåë ,âìùå çø÷ úåìéáèå
àúìéî ,èåùô øáã äæ éë .åðìëù øåéöî ÷åçø ,ãîçðäå äöøðä éúéîàä úåãéñçäå
áìá íéòåá÷ øáëù éô ìò óàå ,8(à"ò áî úåòåáù) äéúòãà åàì ,ùðéàã äéìò àéîø àìã
øåáòé ,íøéëé àìå åéèøô äàøé ,íäá ÷åñòé àì íà ,åéúåãåñéå åéúåìçúä øùéä íãàä ìë
9
áìä úøäèå äáäàäå äàøéä éðéðòå úåãéñçä éøáã ïéà éë äàø .íá ùéâøé àìå íäéìò
íãàä éðá íúåà åàöîé àìà íúåð÷ì íéòöîà åëøèöé àìù ãò íãàá íéòáèåî íéøáã
øàù ìëå ,òáùäå áòøä ,äöé÷äå äðéùë ,úåéòáèä íäéúåòåðú ìë åàöîéù åîë íîöòá
,íúåà úåð÷ì úåìåáçúìå íéòöîàì íä íéëéøöù éàãå àìà ,åðòáèá úå÷å÷çä úåòåðúä
÷éçøäì íéëøã åøñçé àìå ,íãàä ïî íå÷éçøéù íäì íéãéñôî ïë íâ åøöáé àìå
íéøáãä úúéîà úòãì äæä ïåéòä ìò ïîæ àéöåäì êøèöé àì êéà ,àåôà ïë íà .íäéãéñôî
.äðù÷áé àì íà íãàä áìá úàæä äîëçä àåáú ïéàî .íîé÷ìå íúåð÷ì êøãä úòãìå
10
äðåé÷ðå äúøäè úáåçå äãåáòä úåîéîú êøåö íëç ìë ìöà úîàúä øáëù ïåéëå
ìëå 'ä ùøåã úåááì ìë éë ,úáòåúîå úñàîð àìà ,ììë éàãå úéöøð äðéà äìà úìåæù
ïåéòä ïî åðìùøúä íà äçëåú íåéá äðòð äî ,11(è çë 'à é"äã) ïéáî àåä úåáùçî øöé
.1312åðîòî ìàåù åðéäìà 'ä äî ø÷éò àåäù åðéìò ìèåî êë ìë àåäù øáã åðçðäå äæä

-  מאיר המסילה' מה שמצטרך לך לענין זה מצד לבך ומחשבותיך הידעת? ועי: עי' מס"י סדר ויכוח עמוד כב6
 מצוה שכל מעשיך יהיו לשם שמים הוא כלל שאין לו פרטים כלל שאין צריך ביאור כלל:עמוד כה
.שהכל יורדים לעמקו מיד בלי עיון ובלי לימדו כלל ועיקר
. גסי השכל הם אלה שלא מבינים עמקות7
. דבר שלא מוטל על אדם לא חושב עליו: תרגום8
 ועי' לקמן,10  ועי' לקמן הערה, כאן אחרי אהבה ויראה בא טהרה ולא דביקות וצ"ע למה9
. ששם איתא טהרה וגם דביקות16 הערה
 וצ"ע, ודביקות כלפי מעשה מצות, שמשמע שטהרה היא כלפי מידות רעות17 16 עי' הערות
. עי' עלי שור )ח"ב עמוד תרפה( שזה ה"לשמה" שבה10
 ואתה שלמה בני דע את אלהי אביך ועבדהו בלב שלם ובנפש חפצה כי כל: ז"ל הפסוק11
.לבבות דורש ה' וכל יצר מחשבות מבין אם תדרשנו ימצא לך ואם תעזבנו יזניחך לעד
, כל פעם שאני מזכיר דבריו כאן חוששני מאוד מחומרת הדברים:( עי' אור יחזקאל )אלול מב12
, אך טוב לראות דברי בעל המס"י, שאין הקב"ה מקפח שכר כל בריה,ולכן הנני מוסיף ומתקן מעט
 דכל עבודה שאינה, וחייבים הם לקרוע כל לב,שכל דבריו הם רוח הקודש ודבריו ברור מללו
.'תמימה וטהורה ונקיה אינה רצויה כלל לפי ה' ית' אלא להיפך נמאסת ומתועבת וכו
 עי' שערי קדושה )חלק א שער ב( והנה ענין המדות הן מוטבעות באדם בנפש השפלה13
 כי גם הן. הדומם והצומחת והבהמית והמדברת,הנקראת יסודית הכלולה מארבע בחינות
 והנה בנפש הזה תלויות המדות הטובות והרעות והן כסא ויסוד ושורש אל,מורכבות מטוב ורע
 ולפיכך אין.הנפש העליונה השכלית אשר בה תלויין תרי"ג מצות התורה כנזכר לעיל בשער ראשון
 יען, ואמנם הן הכנות עקריות אל תרי"ג המצות בקיומן או בביטולם,המדות מכלל התרי"ג מצות
כי אין כח בנפש השכלית לקיים המצות על ידי תרי"ג איברי הגוף אלא באמצעות נפש היסודית
 ולפיכך ענין המדות,המחוברת אל הגוף עצמו בסוד )ויקרא יז יד( כי נפש כל בשר דמו בנפשו הוא
 האל:( ועי' משנה תורה )הלכות יסודי התורה פ"ב ה"א.הרעות קשים מן העברות עצמן מאד מאד
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åðì àöé àì øùà íéìåôìôá ,íá åðáééçúð àì øùà úåøé÷çá åðìëù ìåîòéå òâééù ïëúéä
,äáø äáåç åðàøåáì åðà íéáééçù äîå ,åðì íéëééù íðéà øùà íéðéãå íäî éøô íåù
àéä äî åððééò àìå åðìëúñð àì íà .14äãîåìî íéùðà úåöîì åäçéððå ìâøäì åäáæòð
äúåà çëùîä éîìåòä ìáää ïî èìîð êéàå äúåà äð÷ð êéà ,äéôðò äîå úéúéîàä äàøéä
òåá÷ì ìãúùð àì íà ,ïë åîë ,äáäàä .äúáåç åðòãéù ô"òà êìúå çëùú àìä .15åðáìî
àåáé ïéàî .åðá äàöîð êéà ,äæì åðúåà íéòéâîä íéòöîàä ìë çëá åðááìá äúåà
ìàå åúìåãâ ìà äòùð àì íà åúøåú íòå êøáúé åîò åðéúåùôðá úåèäìúääå 16úå÷áãä
ìãúùð àì íà åðéúåáùçî 17øäèú êéà .äæä úå÷éáãä åðáìá ãéìåé øùà åúåîîåø
ïå÷éú ïë åîë úåëéøöä 18íìåë úåãîäå .éðôåâä òáèä äá ìéèîù ïéîåîä ïî äúå÷ðì
.ìåãâ ÷åã÷ã øáãá ÷ã÷ãð àìå íäéìò áì íéùð àì íà íð÷úé éîå íøùéé éî .äøùéäå
íéáéèîå åúéîà ìò åúåà íéàöåî åðééä ,éúéîà ïåéò øáãä ìò åððééò íà àìä
(ã á éìùî) äîìù øîàù äî àåä .ïë íâ íäì íéáéèîå íéøçàì åúåà íéãîìîå ,åðîöòì
ïéáú æà øîåà åðéà .2019'ä úàøé ïéáú æà ,äðùôçú íéðåîèîëå óñëë äðù÷áú íà
æà àìà ,úåëìä ïéáú æà ,íéðéã ïéáú æà ,äàåôø ïéáú æà ,äðåëú ïéáú æà ,äéôåñåìéô
.íéðåîèîë äúåà ùôçìå óñëë äúåà ù÷áì êéøö äàøéä ïéáäìù ,êì éøä .'ä úàøé ïéáú
,åà ,ììë êøã úòã ïá ìë ìöà íñøåôîù äîáå åðéúåáàî åðì ãîåìîù äîá àåôéà éøä
íéúò åîöòì íãà òá÷é àì äîì .ïîæ äéäé àì äæä ïåéòìå ïåéòä é÷ìç øàù ìëì ïîæ àöîðä
íé÷ñò ìà åà íéðåéò ìà úåðôì åðîæ úéøàùá àåä çøëåî íà ,äæä úåìëúñäì úåçôì
.íéøçà

הנכבד והנורא הזה מצוה לאהבו וליראה אותו שנאמר ואהבת את ה' אלהיך ונאמר את ה' אלהיך
תירא.
 14עי' ישעיה )כט יג( ויאמר אדנ"י יען כי נגש העם הזה בפיו ובשפתיו כבדוני ולבו רחק ממני
ותהי יראתם אתי מצות אנשים מלמדה.
 15עי' אור יחזקאל )אלול סב( :היראה היא השגה רוחנית והרוחניות הם הרגשים דקים שאין
בהם ממשות ולכן מטבעם יכולים לחלוף כשם שבאו אם לא ילחם תמיד למען ישארו הרגשים
אלה בלבבו.
 16עי' לעיל הערה  ,10 9והערה .5
 17עי' לעיל הערה .10
 18עי' לעיל הערה  5ששם שורש כל המדות ,וכאן כל המדות.
 19עי' מדרש משלי )פרשה ב( :אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה .אמר ריש לקיש ,אם
אין אדם הולך אחר ד"ת ,הם אינן הולכין אחריו .משל לאדם שיש לו פרקמטיאות ,אם אין אדם
הולך אחריהן אינן באים אחריו .לפיכך אמר שלמה ,אם תבקשנה ככסף וגו' ,אלו דברי תורה שהן
מחפשין ויורדין עד התהום .כך ,אם אדם מחפש אחריהן ימצאם ,שלכך נאמר ,ודעת אלהים תמצא.
דאמר ר' ירמיה ,והלא כבר נאמר )דניאל ד ,כב( ולמן די יצבא יתננה .אם צבא בדברי תורה ,הקב"ה
נותנה לו .דכתיב ,כי ה' יתן חכמה וגו'.
 20עי' אור יחזקאל )דרכי העבודה נב( :להשיג יראת שמים צריך עבודה מתמדת ורצופה.
עיי"ש )עמוד מב( :כל שאינו מעמיק בבקשת יראת שמים אלא ניגש ליראה בהבנה פשוטה לא
ישיגנה ,וכולנו עמי הארצות בענינים אלו.
עי' אור יחזקאל )אמונה קנג( :רק אחר שיטרח בזה כשם שטורחים מבקשי הממון והכסף יוכל
להבין ולהכיר יראת ה' ,וזה מעיקרי עבודת האדם להשיג הרגש ביראת שמים ,ואין זה מן הקלות,
וחייב כל א' לטכס עצות היאך יוכל להגיע למדריגה שיהיה לו המשכה ליראת שמים.
עי' אור יחזקאל )יראה כ( :כל החכמות שבעולם אפשר לרכוש בדרך אחרת ,אבל יראת שמים
היא הדבר היחידה שדרוש לכך יגיעה מרובה וחיפוש מעמיק כהשגת מטמונים וכסף.
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ì"æ åðéúåáø åøîàå ,21äîëç àéä 'ä úàøé ïä (çë çë áåéà) øîåà áåúëä äðäå
àéäå äîëç àéä äàøéäù éøä .ïä "úçà"ì ïéøå÷ éðåé ïåùìá ïëù ,úçà "ïä" (á"ò àì úáù)
ìåãâ ïåéò éë ,àéä úîàä êà .ïåéò åá ïéàù äî äîëç àø÷ð ïéàù éàãåå ,22äîëç äãáì
ìë ,23úáæåëä äøáñäå ïåéîãä ãö ìò àìå ,úîàá íúåà úòãì äìàä íéøáãä ìë ìò êéøö
.24íâéùäìå íúåà úåð÷ì ïëù
íéãñçúîä åáùçéù íéøáãä íúåàá éåìú úåãéñçä ïéàù äàøé íá ïðåáúéù éîå
íåìùä åéìò åðáø äùîù äî àåä ,äáø äîëçå éúéîà úåîìù éøáãá àìà ,íéùôèä
úà äàøéì íà éë ,êîòî ìàåù êé÷ìà 'ä äî ìàøùé äúòå ,(áé é íéøáã) åøîàá åðãîìî
,êùôð ìëáå êááì ìëá êé÷ìà 'ä úà ãåáòìå åúåà äáäàìå åéëøã ìëá úëìì êé÷ìà 'ä
åîùì úéöøðä 25äãåáòä úåîìù é÷ìç ìë ììë ïàë .åéú÷ç úàå 'ä úåöî úà øåîùì
.úåöîä ìë úøéîùå ,áìä úåîìù ,äáäàä ,åéëøãá äëéìää ,äàøéä :íäå ,êøáúé
ìåãâ êìî éðôìî àøééù åîë åéðôìî àøééù êøáúé åúåîîåø úàøé àéä ,äàøéä
åà äìôúá åéðôì åøáãá ïëù ìë ,òòåðúäì àá àåäù äòåðú ìë ìò åúìåãâî ùåáéå ,àøåðå
.åúøåúá å÷ñòá
úáù) ì"æ åøàéáù äî àåäå .íðå÷úå úåãîä øùåé ïéðò ìë ììåë åéëøãá äëéìää
éðéî ìëå åéúåãî ìë íãàä âäðéù äæ ìë ììëå .'åëå íåçø äúà óà íåçø àåä äî ,(&"ò âì÷
úøàôú àéäù ìë ,(& á"ô úåáà) ì"æ åðéîëç åììëå .øñåîäå øùåéä éô ìò åéúåìåòô
,åðééäã ,úéúéîàä äáèää úéìëú ìà êìåää ìë åðééäã ,íãàä ïî åì úøàôúå äéùåòì
.úåðéãîä úååçà ïå÷úå äøåúä ÷åæç äúãìåúù
úåùòì åùôð øøåòúúù ãò êøáúé åéìà äáäà íãàä áìá òá÷ð äéäéù ,äáäàä
äæ øñç íà øòèöéå ,åîàìå åéáàì çåø úçð úåùòì øøåòúî åáìù åîë ,åéðôì çåø úçð
.äæî øáã åúåùòá äáø äçîù çîùéå äæ ìò àð÷éå ,íéøçàî åà åãöî
úéìëúì ,åðééäã ,äðååëä øäåèá êøáúé åéðôì äãåáòä äéäúù àåä ,áìä úåîìù
ìò çñåôë àìå äãåáòá íìù äéäéù äæá ììëðå .úøçà äééðô íåùì àìå ãáìá åúãåáò
.äæì ïåúð åáì ìë äéäéù àìà ,äãîåìî íéùðà úåöî äùåòë åà íéôéòñä éúù
ïäé÷åã÷ã ìëá ïìë úåöîä ìë úøéîù åðééäã ,åòîùîë ,úåöîä ìë úøéîù
.ïäéàðúå
íé÷ìçä åììëù ì"æ åðéîëçì éúàöîå ,ìåãâ ùåøéô íéëéøö íéììë äìà ìë äðäå
íúåà úåð÷ì íäá úëøèöîä äâøãää éôì øãåñîå éèøô øúåé øçà ÷åìéçå øãñá äìàä

-  מאיר המסילה עיקר החכמה נקראת על צורת החכמה כי החכמה יוצאת ע"ד:( אור יחזקאל )מכתבים שכג21
השכל וע"י המשכיל והמושכל הוא צורת החכמה והמושכל של יראה הוא באמת החכמה
. כי עיקר הכל אשר ה' שואל מהאדם הוא היראה,האמיתית
 בגלל שמטרת כל החכמות היא להביא את האדם:( עי' שפתי חיים )מועדים ח"ב דף סח22
 וכל,ליראת שמים חשיבות כל חכמה נמדדת לפי מדריגת היראה שמים שהיא מביאה את האדם
.חכמה שאינה מביאה לשלימות וליראת שמים אינה נכללת בגדר של חכמה
 לפי זה מובן למה איננו מבינים מוסר ויראת שמים כי ללא עיון:( עי' אור יחזקאל )יראה כ23
.גדול כל מושגינו והבנתנו רק בגדרי דמיון וסברא כוזבת
, וכן מי שאינו עוסק בתורה נח לו להתפתות בעצת יצרו:( עי' אור תורה )להגריא"ח אות מ24
 שבאמת, וכן בעונות,שמראה לו על טוב רע ועל רע טוב שאין ידוע לו כל דבר מצוה בכל פרטיו
 כמו שהאריך בזה החסיד,( כח, הן יראת ה' היא חכמה )איוב כח,הוא חכמה עמוקה כמו שנאמר
 שבלתי אפשר לו לעמוד על עומק תחבולות רמיה של היצר,בספר מסילת ישרים בדברים נפלאים
 ולשקול הכל בכל עת ובכל רגע על פי, אם לא על ידי התורה לכוון כל תנועותיו וכל דבוריו,הרע
.התורה
 יש לשים לב שראש לכולם הוא יראת שמים כי מהיראה חייב:( עי' אור יחזקאל )אלול קנא25
.לנבוע כל שלימות העבודה
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éðôì ÷øôá íäî ãçàå ñ"ùá íéðåù úåîå÷îá äàáåä ,àúééøáá åøîàù äî àåäå ,ïåëð ìò
,úåøéäæ éãéì äàéáî äøåú ,øéàé ïá ñçðéô éáø øîà ïàëî ,åðåùì äæ ,(&"ò ë óã) ïäéãéà
,úåùéøô éãéì äàéáî úåé÷ð ,úåé÷ð éãéì äàéáî úåæéøæ ,úåæéøæ éãéì äàéáî úåøéäæ
äåðò ,äåðò éãéì äàéáî úåãéñç ,úåãéñç éãéì äàéáî äøäè ,äøäè éãéì äàéáî úåùéøô
,ùã÷ä çåø éãéì äàéáî äùåã÷ ,äùåã÷ éãéì äàéáî àèç úàøé ,àèç úàøé éãéì äàéáî
.íéúîä úéçú éãéì äàéáî ùã÷ä çåø
øéëæäìå éîöòì ãîìì äæ éøåáç øáçì éúîëñä úàæä àúééøáä éô ìò äðäå
åà åé÷ìçå åéðéðò íäî ãçà ìëá øàáàå .íäéúåâøãîì äîìùä äãåáòä éàðú íéøçàì
éî ìëå éðà åá àø÷à éë .íäî øîùéì êøãäå ,åéãéñôî íä äîå åúåà úåð÷ì êøãä ,åéèøô
øùàå ,åéðôì åðúáåç åðîî çëùú àìå åðé÷ìà 'ä úà äàøéì ãîìð ïòîì ,úçð åá àöîéù
ìà åðøéòéå åððåøëæ ìò äìòé úåìëúñääå äàéø÷ä åðáìî øéñäì ìãúùî òáèä úåéøîç
áåäàä øøåùîä úù÷á åðá íéé÷úúå .ãëìî åðìâø øåîùéå åðìñëá äéäé 'äå åðéìò äåöîä
éäé ïë ïîà ,êîù äàøéì éááì ãçé êúîàá êìäà êëøã 'ä éðøåä ,(& åô íéìäú) åé÷ìàì
.ïåöø
åîìåòá íãàä úáåç ììë øåàáá - à ÷øô
íãàä ìöà 28úîàúéå øøáúéù àåä äîéîúä 27äãåáòä ùøùå 26úåãéñçä ãåñé
.30åééç éîé ìë ìîò àåä øùà ìëá åúîâîå åèáî íéùéù êéøö äîìå
À 29åîìåòá åúáåç äî

 -מאיר המסילה -

 26עי' שפתי חיים )אמונה ובחירה ח"ב רלב( :על אף שחסידות היא קרוב לסוף המדריגות של
סולם ר' פנחס בן יאיר ,עכ"ז בהתחלה צריך להציב בראש את המטרה לדעת ולהבהיר כי דרכי
העבודה מגיעים אל החסידות והעבודה התמימה.
 27אם לא נדע מה הם היסוד והשורש של עבודתינו ברור שלא התעסקנו בהם וממילא אינם
בלבנו כלל )מכתב מאליהו ח"א עמוד .(78
עי' עלי שור )ח"ב עמוד שלח( ,שיש כאן ב' מהלכים בבנין האדם :א' ,יסוד החסידות ,והוא
שהחסידות הוא מהקומות העליונות בבנין האדם ,וזה מושתת על יסוד חזק הנושא כל בנין .אבל
העבודה התמימה יש לה שורש ,שממנו יצמיחה אורגנית ,אך מכוונות ברוחניותו של האדם ,וכל
צמיחה מתחילה עם שורש ,כי רק מהשורש יונק הצמח את חיותו עד כדי הבשלת הפרי ,הרי
עבודה היא תהליך של צמיחה איטית ואורגנית באדם וקנין מעלות הוא ענין של לימוד וקנין
הנהגות קבועות .וקנית מעלות הוא גדר של בנין לפי תכנית.
ולהבין שהעבודה תהיה בגדר צמיחה עי' רמב"ן דברים ו יג ,ויהיה פירוש "ואותו תעבוד"
לדעתם ,שתהיה לו בכל עת כעבד הקנוי המשרת לפני אדוניו תמיד שעושה מלאכת רבו עיקר
וצרכי עצמו עראי ,עד שיבא מזה מה שאמרו )אבות ב יב( וכל מעשיך יהיו לשם שמים ,שאפילו
צרכי גופו לשם עבודת האל יהיו ,יאכל ויישן ויעשה צרכיו כדי קיום הגוף לעבוד ה' כענין שאמרו
)בראשית רבה ט ו( ,והנה טוב מאד ,זו שינה ,וכי שינה טובה היא ,מתוך שהוא ישן קמעא הוא
עומד ועוסק בתורה ויתכוין בכל צרכי הגוף למקרא שכתוב )תהלים קמו ב( אהללה ה' בחיי אזמרה
לאלהי וגו' .היינו שהעבודה היא תהליך פנימי המתחיל בעבדות כעבד הקנוי ומגיע במשך הזמן
להצמיחה עד לשם שמים .ומרמז הרמב"ן שאת העבודה צריך להתפיס בעצם החיות בגדר אהללה
ה' בחיי ותצמח העבודה ביחד עם החיים וכחלק אורגני מהחיים.
עי' אור יחזקאל )אמונה קצד( :ללא היסוד והשורש הנכונים כל תורתו פורחת באויר וכל
מעשיו בגדר מלומדה ולכן סופו לריק ולבהלה.
 28עי' אור יחזקאל )אמונה מו( :ידיעה גרידא עדיין איננה מספקת לבנות עליה את עבודתו ,על
אף שהידיעה עצמה אינה נקנית בנקל ,עכ"ז לא נשמת חובת עבודת ללא הוספה בירור ואימות,
והוא לקרב הדברים בקרב לבו שיהיה פיו ולבו שוין וללא עמל וטורח השגת הבירור והאימות אין
תקוה לאדם שיזכה להשיג הצלחתו בדרכי העבודה .ועיי"ש )עמוד נב( שירגיש בעצמותיו את
יסודות חיוב עבודתו ,ובירור זה דרוש שיהיה במנוחה אמיתית ויתבונן ויחזור ויתבונן ביסודות
אלוורק כך יוכל לרכוש עצמו את יסודות האמונה.
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31

'ä ìò âðòúäì àìà àøáð àì íãàäù ,àåä äëøáì íðåøëæ åðéîëç åðåøåäù äî äðäå
íéìåëéù íéðåãéòä ìëî ìåãâä ïåãéòäå éúéîàä âåðòúä åäæù 3332åúðéëù åéæî úåðäìå
 29עי' מכתב מאליהו )ח"א  :(316כל אדם יודע שיש לו עולם ותכלית היותו בו ושמחוייב
למלאות כל תכליתו .עי' שבת דף קנב ע"א ,כי הלך האדם אל בית עלמו ,אמר רבי יצחק מלמד
שכל צדיק וצדיק נותנין לו מדור לפי כבודו.
עי' אור יחזקאל )אלול קנט( :ההכרה ביסוד זה היא תחילת עבודתו הרוחנית של האדם שכל מי
שאניו מבורר ומאומת אצלו מה חובתו בעולמו נמצא תחת אחיזת עיניים של העולם הזה ,וענין זו
מטעה את עיניו .ועיי"ש )דף רצא( :שלזכות לעולם הבא לא יזכו אלא לאחר הבירור והאימות
ומבלעדי זאת לא תתיכן זכיה בעולם הבא.
אור יחזקאל )תורה ודעת קכה( :כדי לעקור את ההשרשה הראשונה לא מספיק לאדם שיעסוק
בתורה ובמצוות אלא חייב לעשות פעולות מיוחדות לעקור את ההשרשות הקדומות וליצור
בקרבו השרשות חדשות המנוגדות להבנות הקודמות ,שחייב ליצור ידיעות ושרשים חדשים שכל
תכלית חייו הם רק למען עולם הבא ,וללא הכרה עמוקה זו אין מקום כלל שיזכה לחיי העולם
הבא.
עיי"ש )עמוד קפז( :רק על ידי הכרה ,שהאדם נברא למען עולם הבא ,יוכל להתגבר על תאות
העולם הזה ומבלעדיה לא יוותר האדם בשום אופן על משיכתו ותאותו לעולם הזה.
עיי"ש )עמוד רט( :אף לאחר שהבין שכל מהותו חיי עולם הבא ,עדיין לא תושלם עבודתו שכיון
שאין לו מושגים והבנות בחיי עולם הבא אף שיודע שזו עיקר מטרתו לא יטרח כ"כ להשיגה כי
אינו יודע במה יזכה ומה יאבד כאשר לא ישיגנה וכדוגמת בן הכפר שלא הכיר בהנאות הנמצאות
בכרכים אף שיאמרו לו שעיקר העונג נמצא בכרך אך כיון שלא הבינם והכירם לא ידאג שמא לא
ישיגם ולכן צריך לצייר לעצמו חושית מה הם הנאות העולם הבא.
עי' אור יחזקאל )יראה ומוסר צה( :הדרך הראשית לזכות לחסידות ושלימות היא בירור ואימות
יסודות העולם הבא וההרחקה מחשיבות עולם הזה כל זמן שתאות ורצון עולם הזה מושרשת בו
יתכן ויעשה פעולות ויחשוב שמעשיו טובים ומביאים אותו לשלימות וחסידות ובאמת רק תאות
עולם הזה מדריכה אותו בכל מעשיו.
עיי"ש )עמוד קסו( :עיקר החסידות הנתבעת מאתנו היא שיושרשו החסידות בקרבנו
עיי"ש )עמוד רצא( :זה לא רק למתחילים אלא אף העוסקים בחסידות ובעבודה השלימה
מחויבים תמיד להשריש הכרה זו ולפעול על פיה ,וכל זמן שלא מושרש בקרבו יסודות אלו הוא חי
על פי טבעו וטבע של האדם מבקש רק חיי עולם הזה.
 30עי' דעת תורה )ח"ב עמוד ג( :שעובד צריך שיהיה מבטו תיכף עם הפסיעה הראשונה לתכלית
השלימות .ועי' שם )עמוד ריח( :שמשמע שאם מבטו כך אפילו אם לא יבא לידי כל מעשה גם כן
מקבל שכר כאילו הכל נעשה כי מבטו ומגמתו של האדם היא עיקר הכל .עי' אור יחזקאל )אמונה
קפ( :כאשר נרגיל עצמו בעבודת החונך באמונה נזכה להתקרב אל ה' ית'.
 31מלה"פ ישעיה נח יד .ועי' זהר ח"א כו ע"א :ומיד דיפקון ישראל מן גלותא עמא קדישא לחוד
מיד נהר דהוה חרב ויבש אתמר ביה )בראשית ב י( ונהר יוצא מעדן דא ו' להשקות את הגן ונהר
דא עמודא דאמצעיתא יוצא מעדן דא אמא עלאה להשקות את הגן דא שכינתא תתאה דבההוא
זמנא אתמר במשה ובישראל )שם נח יד( אז תתענג על יהו"ה בענג דאיהו ע' עדן נ' נהר ג' גן
ואתקיים קרא )שמות טו א( אז ישיר משה וגו' שר לא נאמר אלא ישיר ואתהפך לערב רב ענ"ג
לנג"ע ולאומין דעלמא עעכו"ם כגוונא דפרעה ומצראי דפרח בהון שחין אבעבועות אבל לישראל
יהא ענ"ג.
תרגום :ומיד כשיצאו ישראל מהגלות ,העם הקדוש לחוד ,מיד נהר שהיה חרב ויבש נאמר בו
"ונהר יוצא מעדן" ,זה ו'" ,להשקות את הגן"" .ונהר" זה העמוד האמצעי" .יוצא מעדן" זו אמא
העליונה" .להשקות את הגן" זו שכינה תחתונה ,שבאותו זמן נאמר במשה ובישראל "אז תתענג על
ה'" ,בענג ,שהוא ע' עדן ,נ' נהר ,ג' גן .ויתקיים הכתוב "אז ישיר משה וגו'" ,שר לא נאמר אלא
"ישיר" ,ויתהפך לערב רב ענ"ג לנג"ע ולאומות העולם עובדי עכו"ם ,כמו שפרעה והמצרים שפרח
בהם שחין אבעבועות ,אבל לישראל יהיה ענ"ג.
 32עי' ע"ח שער הכללים פרק ראשון :כשעלה ברצונו יתברך שמו לברוא את העולם כדי להיטיב
לברואיו ,ויכירו גדולתו ויזכו להיות מרכבה למעלה להדבק בו ית'.
עי' ע"ח שער ו פרק ח :מטבע החסד והרחמים הוא להיות מטיבים בעולם .אמנם עי' ביאורים
של הלש"ו שלומד את הע"ח ש"א פ"א שתכלית בריאת העולם היא גילויו שמותיו ,וזה מתקיים על
ידי השפע של תענוג לצדיקים.
עי' ברכות יז ע"א :מרגלא בפומיה דרב ]לא כעולם הזה העולם הבא[ העולם הבא אין בו לא
אכילה ולא שתיה ולא פריה ורביה ולא משא ומתן ולא קנאה ולא שנאה ולא תחרות אלא צדיקים
יושבין ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה שנאמר ויחזו את האלהים ויאכלו וישתו.
ועי' שבת ל ע"א :שמחים ]חזרו מקבלת התורה[ שנהנו מזיו השכינה.
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ע'י זהר ח"א קלז ע"א :החזרת הנשמה לגוף בשנת הארבעים שהמתינה לו בארץ ישראל הדא
הוא דכתיב ויהי יצחק בן ארבעים שנה )בראשית כה כ( שהמתין לגוף בקחתו את רבקה בהכנסתה
בגוף המזומן לו באותה שעה בהכנסתה בו אין תאותם וכסופם אלא ליהנות מזיו השכינה וליזון
מזיוה הדא הוא דכתיב )שיר א ב( ישקני מנשיקות פיהו אמר רבי אבא ישקני יפרנסני שאין
פרנסתן אלא ליהנות וליזון מזיוה של מעלה אמר רבי יוסי סופיה דקרא מוכח דכתיב )שם( כי
טובים דודיך מיין:
תרגום :החזרת הנשמה לגוף בשנת הארבעים שהמתינה לו בארץ ישראל .זהו שכתוב "ויהי
יצחק בן ארבעים שנה" ,שהמתין לגוף" .בקחתו את רבקה" ,בהכנסתה בגוף המזומן לו ,באותה
שעה בהכנסתה בו ,אין תאוותם וכסופם אלא להנות מזיו השכינה ולזון מזיוה .זהו שכתוב "ישקני
מנשיקות פיהו" .אמר רבי אבא" ,ישקני" ,יפרנסני .שאין פרנסתם אלא להנות ולזון מזיוה של
מעלה .אמר רבי יוסי ,סוף הפסוק מוכיח ,שכתוב "כי טובים דודיך מיין".
 33עי' דעת תורה )ח"ד קע( :כל יתרון עולם הבא ותקונו הוא דווקא מן העולם הזה כיתרון
האור מן החושך הנאת האור הנהו דווקא מן החושך??.
ועי' עלי שור )ח"א קנד( :רבותינו בעלי המוסר מצאו כי כל שאיפת האדם מיומו הראשון ממש
היא ליהנות בראשיתו הוא מתענג על דברים גופניים במשך התפתחותו מתרחבת השגתו
בתענוגים .משחקים כבוד ,רכוש ,ואם בן עליה הוא הוא שואף יותר ויותר לתענוגים רוחנים עד
המטרה האחרונה להתענג על ה'.
עי' עלי שור )ח"ב שב( :שמקשה שהרי כתוב לקמן בפרק יט אמנם ודאי שמי שמתכוון בעבודתו
לטהר נפשו לפני בוראו למען תזכה לשבת את פניו בכלל הישרים והחסידים לחזות בנועם ה'
לבקר בהיכלו ולקבל הגמול אשר בעולם הבא לא נוכל לומר שתהיה כונה זו רעה ,אכן לא נוכל
לומר גם כן שתהיה היותר טובה ,כי עד שהאדם מתכוין לטובת עצמו ,סוף סוף עבודתו לצורך
עצמו .אך הכונה האמתית המצויה בחסידים אשר טרחו והשתדלו להשיגה ,הוא שיהיה האדם
עובד רק למען אשר כבודו של האדון ב"ה יגדל וירבה ,ע"כ.ואם דווקא זוהי הכוונה הנכונה למה
הציב הרמח"ל בתחילת הספר את היסוד שהאדם לא נברא אלא להתענג על ה' וכי מקום העדין
הזה הוא העוה"ב והלא זוהי הכוונה שלא לשמה? אלא הרמח"ל לא נכנס כלל לענין הלשמה ושלא
לשמה בתחילת הספר רק הוא קובע כי תכלית יצירת האדם הוא לעולם הבא וזאת עלינו לדעת
מיד עם התחלת העבודה .ואם האדם היה בונה כל עבודתו על שלימותו בעולם הזה היתה נעלמת
ממנו כליל נצחיות האדם והעבודה וזה העיקר הגדול .הגע בעצמך כל מחשבה דיבור ומעשה שלך
נצחיים הם ,הכל קיים לחסד או לשבט לעולם הבא .חלקו של אדם בעולם הבא נבנה מכל מה
שחשב דיבר ועשה בעולם הזה.
עי' שפתי חיים )מועדים ח"ב קסט( :אדם שהכין את עצמו לקבלת אותו השפע שואף מאו
דלקבלו בהשתוקקות והנאה ללא גבול .השתוקקות זו מצויה רק באדם שאכן מבין את ערך
הקדושה וסגולותיה הגדולות ועושה פעולות בימי חייו כדי לזכות בה ,ובעולם הבא תצמיח
שאיפתו זו את התוצאה בדיוק על פי מידת ההתוקקות שהרגיל את עצמו בה.
עי' שפתי חיים )אמונה ובחירה ח"ב עו( :שמקשה איך זה חובתו אלא זכותו ,אלא קמ"ל שכל
תכלית חובת האדם היא להגיע לשכר ותענוג.
עי' אור יחזקאל )אלול רפא( :יסוד וראשית העבודה ליצור בקרבו הרגשים של עולם הבא
והנאה מזיו השכיה וכל זמן שלא יצר בקרבו הרגשים וטעם בעולם הבא ממילא תאותו היא רק
חיי העולם הזה והרי נחשב בכלל מתיצב על דרך לא טוב ואינו בכלל המרוצים אליו ית' ואין לו כל
תקוה לזכות לשלימות ,ומשום הכי הכרחית היא השרשת תאות העולם הבא כדי שתשכח מאתו
תאות העולם הזה כי אין נמצא אצל האדם ב' תאוות נפרדות ומשום הכי בשעה שהכניס תאות
העולם הבא בלבו אבד תאות העולם הזה וכל עת שלא ישרשי זאת בקרבו ממילא תפעל תאות
העולם הזה ,ותאוה זו כאשר תתמיד ללא תאוה מנוגדת לה כל מעשיו ינבעו מכח תאות העולם
הזה כי הרי הולך בעולמו וחשיב דיליה הוא לדור דור.
עי' אור יחזקאל )אלול רמה( :ידיעה בעלמא לא מספיקא אלא דרוש לכך בירור ואימות ובירור
ביאורו שמנתח את הדברים זה כנגד זה ומברר אצלו את האמת ,ואף בירור אין בו די אלא חייב
לאמת את הדברים עד שיהיו פיו ולבו שוין.
עי' אור יחזקאל )יראה ומוסר רו( :כל מבטו ומגמתו חייבת לזכות לרצון ה' ית'.
עיי"ש )עמוד רנא( :כפי שיש לו לאדם קשר להתקרבות אל ה' ית' כן יזכה בעולם הבא.
אור יחזקאל )מדות נב( :כאשר יכיר האדם שכל חייו עבור עולם הבא אזי כל מדות הקנאה
ותאוה וכבוד הממלאים את כל שאיפותיו ותקוותיו יתמעטו ,שהסיבה לכל המדות נובעת מחמת
שאיפת העולם הזה הממלא את חיינו .עיי"ש )עמוד עו( :הדרך לעקירת המדות הרעות היא על ידי
השרשת אהבת העולם הבא בקרבו ומאיסותו בחיי העולם הזה .עיי"ש )עמוד קנה( :ההנאה מזיו
השכינה אינה רק בולם הבא שצדיקים זוכים ליהנות מזיו השכינה אף בעולם הזה שבשעה שזכוים
הצדיקים למדת החסד בשלימותה שהיא מדה ממידותיו של הקב"ה הרי הם נהנים מזיו השכינה
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úëøèöîä äðëäá àøáðä àåä éë ,34àáä íìåòä àåä úîàá äæä ïåãéòä íå÷îå .àöîäì
åøîàù äî àåäå .36íìåòä äæ àåä ,äæ åðöôç æåçî ìà òéâäì éãë êøãä êà .35äæä øáãì
íéòöîàäå .37àáä íìåòä éðôá øåãæåøôì äîåã äæä íìåòä (& ã"ô úåáà) äëøáì íðåøëæ
íå÷îå .åîù êøáúé ìàä ïäéìò åðåö øùà úååöîä íä ,äæä úéìëúì íãàä úà íéòéâîä
éãé ìòù éãë äìçúá íìåòä äæá íãàä íùåä ïë ìò .äæä íìåòä ÷ø àåä úååöîä úééùò
íìåòä àåäù ,38åì ïëåä øùà íå÷îä ìà òéâäì ìëåé ïàë åì íéðîãæîä äìàä íéòöîàä
äëøáì íðåøëæ ,åøîàù äî àåäå .äìà íéòöîà éãé ìò åì äð÷ øùà áåèá íù úååøì ,àáä
).39íøëù ìá÷ì øçîå íúåùòì íåéä ,(à"ò áë ïéáåøéò

בעולם הזהבזה שזוכים למדותיו של הקב"ה .עיי"ש )עמוד רנב( :להגיע ליסודז העל ידי עשיית
המצות צריך לירד לעומק עשיית הצוות ושיהיה לו שייכות לפנימיות הדברים.
 34עי' עלי שור )ח"ב עמוד תקסו( :שמקום של התענוג על ה' הוא העולם הזה .כל מערכת
האמת בנוי על היסוד כי תכלית האדם היא להיות איש אמת אף שמצד טבעו הוא כולו שקרים
איפה נעוץ השקר שלו הוי אומר בגוף הנמשך להנאות גשמיות ועיקר שאיפת האדם בחייו הוא
ליהנות ככל האפשר אם כן מבינים כי הפיכת ה"כולו שקרים" לאיש אמת מתחיל בזה שיתלמד
בתענוגים להבחין איזה תענוג הוא אמיתי ואיזהו אינו אמיתי ,וכנ"ל רק התענוג על ה' הוא
התענוג האמיתי .וזה העבודה לעולם הזה לבחין בתענוגים להתאוות להתענג על ה'.
והוא מקשר לזה ב' דברים מהרמב"ם :א' ,הלכות תשובה )פ"י ה"ב( העובד מאהבה עוסק בתורה
ובמצות והולך בנתיבות החכמה לא מפני דבר בעולם ולא מפני יראת הרעה ולא כדי לירש הטובה
אלא עושה האמת מפני שהוא אמת וסוף הטובה לבא בגללה ומעלה זו היא מעלה גדולה מאד ואין
כל חכם זוכה לה והיא מעלת אברהם אבינו שקראו הקב"ה אוהבו לפי שלא עבד אלא מאהבה
והיא המעלה שצונו בה הקב"ה על ידי משה שנאמר ואהבת את ה' אלהיך ובזמן שיאהוב אדם את
ה' אהבה הראויה מיד יעשה כל המצות מאהבה.
ב' ,ספר המצות להרמב"ם )מצות עשה מצוה ג( :היא שצונו לאהבו יתעלה וזה שנתבונן ונשכיל
מצותיו ופעולותיו עד שנשיגהו ונתענג בהשגתו תכלית התענוג וזאת היא האהבה המחוייבת.
]המשך לשון הרמב"ם .ולשון ספרי לפי שנאמר ואהבת את ה' אלהיך איני יודע כיצד אוהב את
המקום תלמוד לומר והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך שמתוך כך אתה מכיר את
מי שאמר והיה העולם כבר בארו לך כי בהשתכלות תתאמת לך ההשגה ויגיע התענוג ותבא
האהבה בהכרח וכבר אמרו שמצוה זו כוללת גם כן שנדרש ונקרא האנשים כלם לעבודתו ית'
ולהאמין בו וזה כשתאהב אדם תשים לבך עליו ותשבחהו ותבקש האנשים לאהב אותו וזה על צד
המשל כן כשתאהב האל באמת כמה שהגיעה לך מהשגת אמיתתו הנה אתה בלי ספק תדרש
ותקרא הכופרים והסכלים לידיעת האמת אשר ידעת אותה ולשון ספרי ואהבת את ה' אהבהו על
הבריות כאברהם אביך שנאמר ואת הנפש אשר עשו בחרן ר"ל כמו שאברהם בעבור שהיה אוהב
השם כמו שהעיד הכתוב אברהם אוהבי שהיה גם כן לגודל השגתו דרש האנשים אל האמונה
מחוזק אהבתו כן אתה אהוב אותו עד שתדרש האנשים אליו[.
עי' שפתי חיים )אמונה ובחירה ח"ב רלג( :שכר עולם הבא הוא תוצאה מעצם עבודת האדם
והמשך עבודתו שהעבודה עצמה היא השכר והעבודה מסלק את המונעים והמפריעים לדביקות
בה' ית'.
 35עי' אור יחזקאל )מכתבים רכא( :כוונתו כי העולם הזה הוא חוצץ ומפסקת לאדם להרגיש
את נועם מעשיו ליהנות מזיו שכינתו ית' ,אבל העולם הבא מוכנת בלי שום מפסיק לקבל הארת
פניו ית'.
 36עי' שפתי חיים )מידות ועבודת ה' ח"א נח( :השלימות הוא הדביקות והוא להנאות מזיו
שכינתו.
 37עי' דחו"מ )ח"ג ט( :כל הנסיונות הם איך שהוא מכוון כמדת הדפוס אשר ברא ה' בשבילו.
עיי"ש )שם קמה( :כל סוד עולם הזה כולו נסיון היינו שכולו בנוי על חלות הטעות של שליטת
הטבע
 38עי' שפתי חיים )אמונה ובחירה ח"א תמה( :כל א' צריך להסתכל על כל מה שקורה לו בעולם
הזה איך זה מתייחס לעבודת ה' ית'.
 39עי' דעת תבונות שהוסיף ענין שזה מעשי ידי האדם עצמו ,ויש על זה כמה דברי האריז"ל האם
כדאי להביא?
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,4140êøáúé åá úå÷éáãä ÷ø àåä éúéîàä úåîìùä éë äàøú øáãá ìëúñúùëå
íù) øîåàå .4342áåè éì íé÷ìà úáø÷ éðàå ,(& âò íéìäú) øîåà êìîä ãåã äéäù äî àåäå

 מאיר המסילה - 40עי' שערי קדושה )חלק א שער א( :וכמו שלבוש גוף האדם יעשהו האומן בתבנית איברי
הגוף כן עשה הוא יתברך את הגוף שהוא לבוש הנפש בתבנית דיוקן הנפש ברמ"ח אברים ולהם
שס"ה גידים המקשרים את האברים ,ולהמשיך על ידם הדם והחיות מאבר אל אבר כדמיון צנורות,
ואחר יצירת הגוף נפח בו נפש חיה כלולה מרמ"ח איברים רוחנים ושס"ה גידים ,ויתלבשו תוך
רמ"ח איברים ושס"ה גידים ,של הגוף ואז פועלים איברי הנפש פעולתן על ידי הכלים שהם איברי
הגוף כגרזן ביד החוצב בו ,והראיה לזה כי לא יפעלו איברי הגוף פעולתם אלא בעוד הנפש בהם
עין רואה ואוזן שומעת וכו' ,ובהסתלק הנפש חשכו הרואות בארובות ונתבטלו כל החושים
מרמ"ח אברים ,ע"כ .היינו שהמקיים מצוה משלים האיבר הרוחני ,והמבטל מצוה יחסר לו איבר
הרוחני והוא בעל מום ,היינו שקיום התורה והמצוות משלימים את נשמתו של האדם ועי"כ דבק
בהקב"ה.
 41עי' מכתב מאליהו )ח"ג  :(144הדבקות הגמורה הרי היא ה"לשמה" השלם שאינה אלא ראיית
האמת בפנים הלב ללא כל פנייות חיצוניות.
עי' אור יחזקאל )אמונה קכא( :כל המצוות כולם הם עצות כדי להתחזק באמונ הולהגיע
לשלימות .ועיי"ש )עמוד רלג( :היינו התענוג על ה' וליהנות מזיו שכינתו .ועיי"ש )עמוד רלט( :עיקר
ההנאה הוא רק הנאה הרוחנית וכמ"ש החובות הלבבות שלנביאים גילה ה' שכר עולם הבא שכיון
שיש להם טעם בחכמה יודעים ומבינים עונג רוחני.
עי' שפתי חיים )מועדים ח"א דף צ( :רק אם יודעים את המטרה אפילו בתחילת הדרך אפשר
להגיע לזה .ועיי"ש )דף שז( ,שמביא לצרף לזה :קיום התורה והמצוות משלים את נשמתו של
האדם ועי"כ דבק בהקב"ה נמאצ כי מי שחסרה לו מצוה נחסר הוא מהדביקות בה' ,ועי' שערי
קדושה )ח"א ש"א( וכמו שלבוש גוף האדם יעשהו האומן בתבנית איברי הגוף כן עשה הוא יתברך
את הגוף שהוא לבוש הנפש בתבנית דיוקן הנפש ברמ"ח אברים ולהם שס"ה גידים המקשרים את
האברים ,ולהמשיך על ידם הדם והחיות מאבר אל אבר כדמיון צנורות ,ואחר יצירת הגוף נפח בו
נפש חיה כלולה מרמ"ח איברים רוחנים ושס"ה גידים ,ויתלבשו תוך רמ"ח איברים ושס"ה גידים,
של הגוף ואז פועלים איברי הנפש פעולתן על ידי הכלים שהם איברי הגוף כגרזן ביד החוצב בו,
והראיה לזה כי לא יפעלו איברי הגוף פעולתם אלא בעוד הנפש בהם עין רואה ואוזן שומעת וכו',
ובהסתלק הנפש חשכו הרואות בארובות ונתבטלו כל החושים מרמ"ח אברים.
עי' שפתי חיים )מידות ועבודת ה' ח"א נח( :תחילה דיבר על חובת האדם בעולמו שהוא
התכלית שהוא עולם הבא ,ואח"כ מוסיף עוד נקודה בחובת האדם חוץ מהנ"ל והוא להגיע אל
מדרגת השלימות ,והיא הדיבקות בו ית' שעד כמה שהוא קרוב יורת אל ה' ית' באותה המדה הוא
זוכה בשלימות וממלא בכך את חובתו בעולמו .ועיי"ש )עמוד תנב( :הדביקות הוא השלימות מכיון
שכמידת הדביקות והפנייה אל ה' ית' כך מידת הארת פניו ית' אליו אשר משפיעה בו את שפעו
ויוצרת בקרבו את השלימות.
עי' אור יחזקאל )תורה ודעת קה( :מחשבת הדביקות בו ית' חייבת להיות המניע ללכ פעולות
המצוות ולזה ודאי שנדרשת הכנה מיוחדת ומבלעדיה אינו חושב כלל אודות הדביקות וכל
מצוותיו הם בגדר מלומדה
עיי"ש )עמוד רנ( :חייבים לעשות מעשים שתכליתן יהיו הדביקות וכל שמעשיו אינם מביאים
לדביקות הרי הם מביאים אותו לר"ל להתרחקות מהקב"ה.
 42עי' אור יחזקאל )דרכי עבודה רפא( :אין המצוות והמעשים עיקר עבודתנו כי אלו מוגבלים
בזמן ובמקום אבל האמת כי עבודתנו היא הדביקות בה' ית' וזו עבודת הלב ואינ המוגבלת כלל
ולכן לעולם אסור לו להרפות מעבודתו .ועיי"ש )עמוד רעח( :אמת אין הקב"ה מקפח שכר כל מצוה
ומצוה אך הפעולות והמעשים שמביאים קורבה לקיום רצונו ית' הם העיקר.
עי' שפתי חיים )מידות ועבודת ה' ח"א תפז( :ככל שנזכה בזמנים הקדושים )שבת ימים טובים
ובעת התפילות שבכל יום( האלו להרגיש שאנו מתקרבים אל ה' ית' ודבקים בו כך יהיה לנו מושג
גדול יורת בצורך ובחשיבות של העמל התמידי להתקרב אל ה' על ידי כל מעשה מצוה כי רק זהו
הטוב האמיתי.
 43ע'י זו"ח )&(:פתח ההוא יודאי ואמר ואני קרבת אלקים לי טוב וגו' ת"ח כד ב"נ אתקריב
לאורייתא דאקרי טוב דכתיב טוב לי תורת פיך כדין אתקריב לקב"ה דאקרי טוב דכתיב טוב ה' לכל
וכדין אתקריב למהוי זכאה כמד"א אמרו צדיק כי טוב וכד איהו זכאה שכינתא שריא עליה
ואוליפת ליה רזין עילאין באורייתא בגין דשכינתא לא אזדווגא אלא בטוב דהא צדיק וצדק כחדא
אזלין
תרגום :פתח אותו היהודי ואמר )שם עג( ואני קרבת אלהים לי טוב וגו' בא וראה כשבן אדם
מתקרב לתורה שנקראת טוב נאמר )שם קיט( טוב לי תורת פיך אזי מתקרב לקדוש ברוך הוא
שנקרא טוב נאמר )שם קמה( טוב ה' לכל ואז מתקרב להיות צדיק כמו שנאמר )ישעיה ג( אמרו
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àåä äæ ÷ø éë ,44'åâå ééç éîé ìë 'ä úéáá éúáù ù÷áà äúåà 'ä úàî éúìàù úçà ,(æë
íðîà .äòúð àåùå ìáä àìà åðéà ,áåèì íãàä éðá åäåáùçéù äæ úìåæ ìëå ,áåèä
åðééäå ,äúåð÷ì åòéâéá ìãúùéå äðåùàø ìåîòéù éåàø ,úàæä äáåèì íãàä äëæéùëì
.45úåöîä íä íäå ïéðòä äæ íúãìåúù íéùòî çëá êøáúé åá ÷áãéì ìãúùéù
åðîî åúåà íé÷éçøîä åá íéáøù íå÷îá íãàì àåä êåøá ùåã÷ä åîNÈ äðäå
ïî êìåäå ÷çøúî àåä äðä ïäéøçà êùîé íà øùà úåéøîçä úååàúä íä íäå ,46êøáúé
íìåòä éðéðò ìë éë ,47ä÷æçä äîçìîä êåúá úîàá íùåî àåäù àöîðå ,éúéîàä áåèä
ïéðòë ãçà ãöî øùåòäå ãçà ãöî éðåòä ,48íãàì úåðåéñð íä äðä áèåîì ïéá áåèì ïéá
äåìùä .'åëå éúáðâå ùøåà ïôå ,'ä éî éúøîàå éúùçëå òáùà ïô ,(è ì éìùî) äîìù øîàù
צדיק כי טוב וכשהוא צדיק שכינה שורה עליו ומלמדת אותו סודות עליונים בתורה משום שאין
מתחברת שכינה אלא עם טוב שהרי צדיק וצדק הולכים יחד
 44עי' שער הגלגולים )הקדמה כב( :והנה הצדיקים גמורים כדוד המלך ע"ה ודניאל ,הוצרכו
להתבשר מאתו יתברך ,שינוחו בעה"ב ולא יצטרכו לעונשים ולגלגולים האלה ,וכמ"ש דוד המלך
ע"ה לולי האמנתי לראות בטוב ה' בארץ החיים וגו' .וכתיב אחת שאלתי מאת ה' אותה אבקש
שבתי בבית ה' כל ימי חיי וגו' .ונתבשר ע"י אביגיל הנבואה ,באמרה והיתה נפש אדוני צרורה
בצרור החיים וגו'.
 45עי' שפתי חיים )מידות ועבודת ה' ח"א תקעג( :כל מצוה שאדם עושה היא בחינה שונה
ונוספת של פנייה אל ה' ית' שעל ידה זוכה להתקרבות מסוימת ומיוחדת אל ה' ית' ולדביקות בו.
 46דחו"מ )ח"ג ריט( :דווקא מהרע יצא הטוב ,ודווקא מתוך הנסיון יבא השכר.
עי' מעלות התורה )&( וזה מרומז בפסוק ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך דלכאורה
נראה מיותר שהיה לו לומר ודברת בם בכל עת אלא שקאי על כל פרטי המניעות שיש לו לאדם
כמ,ש בספר מסילת ישרים ,יראה בכולם לעסוק בתורה ככל מה דאפשר
עי' דע"ת )ח"ג דף צב( :המקום להתהוות גדול ,המקום להתפשט ,הנה זה רק על רפסודת]כך
כתוב ולא הבנתי המילה[ הרע ,אם זה מקום להתגדל בו ולולא מציאות הרע לא היה לאדם מקום
להתהוות גדול
 47עי' שפתי חיים )מועדים ח"ג דף קכ( :שזה מאבק תמידי הנמשך כל ימי חיי האדם עד יומו
האחרון ובכל שעות היממה.
 48עי' דחו"מ )ח"ב קכה( :רק דרך הנסיונות שהוא מידת הדין אפשר לזכות לעולם הבא ,ואם
רוצםי לזכות בכל סוד עולם הבא בכל השלימות מוכרחים לעבור דרך כל סוד עולם הזה שהוא
בכל סוד מדת הדין הגמור כולו רק יסורין קושי ועמל בתכלית ומזה זוכה לכל סוד העולם הבא.
עיי"ש )שם רא( :כל בחינה וניסון הוא אם הוא מהמציאות האמיתית והראיה ע"ז אם עומד בפני
הנסיונות.
עי' דעת תורה )ח"א דף קמה( ,שמש"כ )מלאכי ג ו( אני ה' לא שניתי טמון בו שה' הוא המצוי
הראושן והמצאיות באמת ,ואנו צריכים להדבק במציאות האמיתית וצריכים הרבה סממנים
לתקנו ,ועל זה נתנו תורה ומצוות שכולם הם דרכים כיצד להכנס ולהתהוות מציאות מסוד
המציאות האמיתיתי ,והוא הכתוב כאן שכל העולם כולו נסיונות לאדם ,ואם יעמוד על עמדו ולא
יזוז ממקומו אז הוא בחינת אדם הוא אדם הקשור למציאות ,ואז אין שום דבר בעולם הזה יכול
לשלוט עליו וזה בן עולם הבא .ועיי"ש )ח"ב דף קיא( :שמביא פירוש היעב"ץ לאבות )פרק ג משנה
כג( שדרך ארץ בכאן כפשוטו מנהגו של עולם ,זריעה קצירה שכיבה קימה בנין בתים אכילה שתיה
ויתר מנהגו של עולם ,יאמר כי לא ברא הש"י אלה הדברים כולם על מה שהם עליו ,זולתי שיהיו
נושאי התורה כי היא קדמה לעולם ,כאומרו )משלי ח( ה' קנני ראשית דרכו .ואמרו במס' שבת )פט
ע"א( במשה רבינו ע"ה שאמר למלאכים כתיב בתורה )שמות כ( כבד את אביך ,כלום אב יש לכם
תורה מה לכם .והוא מאמר התנא אם אין דרך ארץ אין תורה.
המצות לא באו לסדר מנהגו של עולם אלא כל הבריאה כולה נבראה בעיקר לשאת את התורה,
היינו אחרי שיש מצות של כבוד אב ואם נחקק בבריאה מציאות של אב ואם כדי לקיים התורה,
וכל הבריא הטפלה לתורה ומצוות .ועי' במן שנאמר )שמות טז ד( למען אנסנו הילך בתורתי אם
לא ,ופי' רש"י אם ישמרו מצות התלויות בו של איותירו ממנו ולא יצאו בשבט ללקוט .היינו
שתכלית המצוות הוא ענין הנסיון שיש בקיום המצוות .לפני היעב"ץ מובנים שכל הבריא ההיא
נסיונות שמתנסה האדם תמיד בשמירת המצות ,ולכן אפשר לקרא לעולם הזה עולם הנסיונות.
ועי' מדרש )שמות רבה לא ג( אשרי אדם שהוא עומד בנסיונו שאין בריה שאין הקב"ה מנסה אותה
העשיר מנסהו אם תהא ידו פתוחה לעניים ומנסה העני אם יכול לקבל יסורין ואינו כועס.
עי' דע"ת )ח"ה א' דף רי( :סוד כל הבריאה הכולה היא רק כדי לעמוד בנסיון .עי' דע"ת )ח"ה ב'
דף קיא( :היינו שכל עניני העולם טעות וכולם בגדר הסתר פנים.
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ïáì äéäé íàå .49øåçàå íéðô åéìà äîçìîä úàöîðù ãò ,ãçà ãöî ïéøåñéäå ãçà ãöî
52
åàøåáá ÷áãéì äëæé øùà íìùä íãàä äéäé àåä ,51ïéããöä ìëî äîçìîä 50çöðéå ìéç
úà ùáë øùà øåòéùä éôëå .íééçä øåàá øåàì ïéì÷øèá ñðëéå äæä øåãæåøôä ïî àöéå
çîùéå åäâéùé ïë ,åá ÷áãì ìãúùðå áåèäî åúåà íé÷éçøîä ïî ÷çøúðå åéúååàúå åøöé
.53åá
àåä äðä íðîà .54íãàä ùåîéùì àøáð íìåòä éë äàøú ïéðòá ãåò ÷éîòú íàå
,ì÷ì÷úî àåä äðä ,åàøåáî ÷çøúîå íìåòä øçà êùîð íãàä íà éë ,ìåãâ ìå÷éùá ãîåò
úåéäì ÷ø íìåòä ïî ùîúùîå åàøåáá ÷áãðå åîöòá èìåù àåä íàå .55åîò íìåòä ì÷ì÷îå
ìåãâ éåìéò äðä éë .57åîò äìòúî åîöò íìåòäå äìòúî àåä ,56åàøåá úãåáòì òåéñì åì
ïéðòë àåäå ,êøáúé åúùåã÷á ùãå÷îä íìùä íãàä éùîùî íúåéäá íìåë 58úåéøáì àåä
äæå íé÷éãöì àåä êåøá ùåã÷ä åæðâù øåàä ïéðòá äëøáì íðåøëæ åðéîëç åøîàù äî
øîàðù ,çîù ,íé÷éãöì åæðâù øåà àåä êåøá ùåã÷ä äàøù ïåéë ,(à"ò áé äâéâç) íðåùì
)åøîà åéúåùàøî íùå á÷òé ç÷ìù íå÷îä éðáà ïéðòáå .çîùé íé÷éãö øåà (è âé éìùî
)úçà ìë äúéäå ãçà íå÷îì ïìåë åöá÷úðù ãîìî ,÷çöé éáø øîà ,(&á"ò áö ïéìåç
.6059åùàø ÷éãö çéðé éìò ,úøîåà

 מאיר המסילה - 49עי' אור יחזקאל )יראה ומוסר קמג( :רק אפשר לזכות להנאות מזיו שכינתו כאשר הוא עומד
בנסיונות.
 50עי' אור יחזקאל )דרכי העבודה קלד( :השגת ה' והדביקות בו היא רק כפי יכולתו להתגבר על
הנסיונות.
 51עי' עלי שור )ח"ב רלד( :היינו כאשר אדם מברך ברכה בפני חילונים הוא מתבייש ולכן אומר
בשקט ,וכאשר מברך בפני צדיקים מברך בקול רם כדי שיחשיבוהו לצדיק???
עי' אור יחזקאל )מכתבים מה( :הביא על זה ר' יונה על אבות פ"ד מכ"ד :בנפול אויביך אל
תשמח שגם לצד השני הסכנה להכשל בפח החנופה.
 52עי' דע"ת )ח"ב דף קצג( :שמביא מדעת תבונות שכל זה אפשר לתקן הכל על ידי חכמה,
אפילו אדה"ר היה יחודו ית' מתגלה עליהם מצד עצמם .ועי' עלי שור )ח"ב עמוד נח( :תמימות
בהתמסרות לתורה ומצוות כלי מלא ביראה ועמידה בנסיונות זוהי שלימות.
 53עי' אור יחזקאל )יראה ומוסר קעג( :עיקר הגדלות תלויה רק במדת עמידתו בנסיונות ואין
הגדלות קשורה וכרוכה בכמות המעשים ואיכותם.
עי' אור יחזקאל )מדות כד( :יסוד עבודת האדם להיות תמיד במצב מלחמה עם יצו כי זו כל
הצלחתנו בעולמנו לעמוד במלחמה.
 54עי' דעת חכמה ומוסר )ח"ד עמוד ש( :מוסכם בפי כל שהוא ענין של קבלה אמנם כן הוא
שכל הקבלה בנויה על יסוד זה ,אבל מי לא יראה סוד גדול זה בחוש אם רק יתבונן בעינא פקיחא
בהטבעת הבריאה כיך שכלה משועבדת לאדם.
עי' אור יחזקאל )תורה ודעת רד( :היינו כאשר האדם מתבונן בבריאה וממנה לודמ להכיר את
בוראו ,הרי הבריאה משמשת אמצעי לאדם להתעלות ועי"ז אף כל העולם כולו מתעלה.
 55עי' מכתב מאליהו )ח"ג  :(313כל אדם ואדם אחראי בעד חרבן כל העולם כולו.
ועי' דחו"מ )ח"ב לז( :האדם הוא המניע והמנהיג את כל הבריאה כולה משום שזהו הסוד הגדול
של עצלם אלקים.
 56עי' שפתי חיים )מועדים ח"א דף צח( :שמביא על זה )בראשית ג יז( ולאדם אמר כי שמעת
לקול אשתך ותאכל מן העץ אשר צויתיך לאמר לא תאכל ממנו ארורה האדמה בעבורך בעצבון
תאכלנה כל ימי חייך ,ועיי"ש )דף קנה( שהביא סנהדרין לז ע"א :נברא אדם יחידי ללמדך שכל
המאבד נפש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו איבד עולם מלא וכל המקיים נפש אחת
מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלא.
 57עי' אור יחזקאל )דרכי העבודה רעג( :היינו מאחר שעולם הזה הוא בריאה רוחנית ורק נתון
תחת מלבוש גשמי ולכן שייך להתעלות רוחנית בו.
 58מכתב מאליהו )ח"ד  :(206כשם שזה עילוי גדול לנברא כשאדם מגלה כבוד שמים על ידו כך
חסרון הוא לנברא כשנגרם על ידו תרעומת והסתר פנים.
 59עי' חדושי אגדות למהר"ל )ח"ד עמוד קו( דבר זה דבר מופלא בענין האבנים ,מצד שיעקב
הוא מאחד את כל ישראל ועל ידו הם גוי אחד בארץ ,שעל ידו נקראו ישראל והם עם אחד ,וזה
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(èé æ äáø úìä÷) úìä÷ ùøãîá äëøáì íðåøëæ åðåøéòä äæä ø÷éòä ìò äðäå
êåøá ùåã÷ä àøáù äòùá ,(& æ úìä÷) 'åâå íéäìàä äùòî úà äàø ,íðåùì äæ ,åøîàù
íéàð äîë éùòî äàø ,åì øîàå ïãò ïâ éðìéà ìë ìò åøéæçäå åìèð ,ïåùàøä íãà úà àåä
úà áéøçúå ì÷ì÷ú àìù êúòã ïú ,éúàøá êìéáùá éúàøáù äî ìëå ,ïä íéçáåùîå
.éîìåò
íìåòá åáöî øåáòá àìà äæä íìåòá åáöî øåáòá àøáð àì íãàä ,øáã ìù åììë
ïë ìò .åúéìëú àåäù àáä íìåòá åáöîì éòöîà àåä äæä íìåòá åáöîù àìà ,àáä
,äðëää ïîæå íå÷îì äæä íìåòä íéîãî ãçà ïåðâñá íìåë íéáø ì"æ åðéîëç éøîàî àöîú
äîåã äæä íìåòä ,åøîàù äî àåäå ,øáë ïëåîä úìéëàå äçåðîä íå÷îì àáä íìåòäå
áøòá çøèù éî ,(&"ò á æ"ò) íøëù ìá÷ì øçîå íúåùòì íåéä ,ì"æ åøîàù åîë ,øåãæåøôì
,(& à ø"ä÷) 'åëå íéì àáä íìåòäå ,äùáéì äîåã äæä íìåòä .(&) úáùá ìëàé ,úáù
.êøãä äæ ìò íéáø äìàëå
àåä íãàä úàéøá úéìëúù ïéîàäì ìëù ìòá íåù ìëåé àì øáëù úîàá äàøúå
ùîî åéìùå çîùù àåä éî åà ,62äæä íìåòá íãàä ééç íä äî éë ,61äæä íìåòá åáöîì
ïåàå ìîò íáäøå äðù íéðåîù úåøåáâá íàå äðù íéòáù íäá åðéúåðù éîé .äæä íìåòá
)éðî ãçà .úåîä úàæ ìë øçàå ,úåãøèå íéáåàëîå íéàìçå øòö éðéî äîëá .(& ö íéìäú

מורה כי יעקב ראוי לאחדות .ודבר זה מצד מעלת יעקב אשר היה נבדל מן הגשמי ,וכל דבר שהוא
נבדל הוא אחד .ולפיכך ישראל שהם עם אחד בלתי מחולקים אינם אחודים רק מצד שיצאו מן
יעקב ,ולפיכך נקראו על שמו שהוא אחד .ועוד מצד כי יעקב בפרט ]מיוחד[ לאחד ולקשר הכל ,כי
אברהם הוא האב הראשון ויצחק הוא האב השני ויעקב השלישי ,ואין הראשון גם השני מיוחד
לאחד ולקשר הכל רק השלישי ,כי הוא מכריע בין השנים המחולקים והוא מכריע ביניהם ומאחד
את המחולקים .לכך יעקב בפרט הוא מאחד ישראל לעם אחד ,לכך נקראו על שמו ישראל .וכאשר
בלילה ההוא הגיע יעקב אל מעלתו הגדולה הזאת ,ולפיכך אמר כל אחד עלי יניח צדיק את ראשו,
כי כל אחד מצורף אל אותו שהוא אחד שהרי הוא מאחד הכל אליו ולכך אמר כל אחד ]עלי[ יניח
צדיק את ראשו ,ולכך כולם נעשו אחד .וכמו שכל ישראל מצטרפים אל יעקב שנקרא ראשית
כאשר כולם אחד לגמרי ,היה מריבה ]ביניהם[ שכל אחד אמר עלי יניח צדיק את ראשו ,כי מצד
שכלם שייכים אליו ולא היחיד בלבד היה אומר כל אחד עלי יניח צדיק את ראשו ,ולפיכך מסיק
רבי יצחק שכולם נבלעו באחד שהם מצטרפים אל הדבר שהוא אחד ,כי ישראל הם אחד ומצד
הזה מצטרפים כולם אל יעקב מצד כי ישראל הם עם אחד לכך נבלעו באחד ובצד הזה מצטרפים
אליו:
כלל הדבר כי יעקב היה מעלתו ומדריגתו שהוא נבדל מן הגשמי ,ודבר כזה לא יתואר אליו שום
חלוק כי הנבדל לא יתכן בו חלוק והחלוק הוא לגשם .ולפיכך לא יצטרף ולא יתקשר בו דבר רבוי
שאיך יתקשר רבוי באחדות אם לא שהם אחד מצד עצמם ,ולפיכך אמר כאשר היו האבנים תחת
מראשותיו כל אחד אמר עלי יניח צדיק ראשו בעבור כי הכל מצטרף אל יעקב אביהם והם הכל
מצטרף אליו ,לכך כל אחד אמר עלי יניח צדיק את ראשו ,כי הראש שבו השכל הוא אחד .וראוי
שיהיה הראש אחד ,כי הוא נושא אל הנשמה שהוא אחת בלתי מחולק .וכל אחד אמר עלי יניח
צדיק את ראשו ,ולפיכך היה כאן מריבה עד שנבלעו כולם באחד ואז היה מצטרפים אליו מצד
שהם אחד ,ולפיכך האבנים נבלעו באחד ובמה שהם אחד הם שייכים ליעקב כמו שביארנו זה
במקום אחר .וזה שאמר שהיו אחד תחת ראשו כי בראש דוקא הנשמה הקדושה הנבדלת ושם
נעשה הכל אחד והדברים גדולים מאוד:
 60עי' דחו"מ )ח"א דף שא( :אחרי שנתבאר שהאדם הוא מרכבה עליונה חביב האדם שנברא
בצלם אז הרי כל הבריאה הוא כסא הכבוד.
 61עי' אור יחזקאל )אמונה מז( :אפילו לאחר שנתברר אצלו ביקום העולם הבא לא נשלמה
עדיין עבודתו שחייב להוסיף לצייר לעצמו מהותו לש עולם הבא ולרכוש לעצמו הבנות היאך יהיה
גודל השכר בעולם הבא ,וישיגה רק על ידי שישתמש בכח המחשבה והציור שיש באדם ,והוא
החשבון הפסד מצוה כנגד שכרה וכו'.
 62עי' אור יחזקאל )אמונה קסו( :חוץ מההכרה בתכלית העולם הבא ובגודל הענוש והעידון
הננמצאים בעולם הבא מ"מ צריך לחשוב לבטל את הרע וכן בכל עבודת ה' צריך להשביח את
המידות טובות ,ולהשפיל הרעות.
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äðù äàîì òéâé åìéà àåä íâå ,úéúéîà äåìùå úåàðä åì íìåòä äáøéù àöîé àì óìà
.íìåòä ïî ìèáå øáò øáë
êéøö äéä àì ,äæä íìåòä êøåöì äéä íãàä úàéøá úéìëú íàù àìà ãåò àìå
íéëàìîä ïî øúåé äìåãâ äéäúù ,äðåéìòå äáåùç êë ìë äîùð åá çôåðúù äæ éðôî
äî àåäå .63íìåòä äæ éâåðéò ìëá çåø úçð íåù äàöåî äðéà àéäù ïëù ìë ,íîöò
64
àìîú àì ùôðä íâå (å å äáø úìä÷) íðåùì åæ úìä÷ ùøãîá äëøáì íðåøëæ åðåãîìù
íéáåùç íðéà íìåòáù äî ìë äì àéáé íà êìî úá àùðù éðåøéòì äîåã øáãä äîì ìùî
äîì .äì íåìë íðéà ,íìåò éðãòî ìë äì úàáä åìéà ùôðä êë .êìî úá àéäù ,íåìë äì
.6665íéðåéìòä ïî àéäù
äúà êçøë ìòå øöåð äúà êçøë ìò (& ã úåáà) äëøáì íðåøëæ åðéúåáø åøîà ïëå
àì éàãå ïë íà .åá úñàåî àáøãà àìà ,ììë äæä íìåòä úáäåà äîùðä ïéà éë ,67ãìåð
ìù åúàéøá àìà ,äðîî ñàîðå ä÷åç ãâð àåäù úéìëúì äàéøá êøáúé àøåáä àøåá äéä
ìëåé äáå ãåáòì éåàø äì éë ,úàæ äîùð åá äðúéð ïë ìòå ,àéä àáä íìåòá åáöîì íãàä
àìà ,äæä íìåòá åúîùð ìà ñàîð øáã äéäé àìù ,åðîæå åîå÷îá øëùä ìá÷ì íãàä
.èåùô äæå äðîî ãîçðå áäàð àáøãà
øùà äãåáòä ø÷éå åðéìò øùà úååöîä øîåç ãéî ïéáð äæ åðòãéù øçà äðäå
àì íãòìá øùà ,éúéîàä úåîìùä ìà åðúåà íéàéáîä íéòöîàä íä äìà äðä éë .åðéãéá
åàöîð øùà íéòöîàä ìë õåáé÷ çëî àìà òéâî úéìëúä ïéà éë òåãé íìåàå .ììë âùåé

 מאיר המסילה - 63היינו מעצם מציאותו של אדם הוא רואה באמת תכליתו כי עצם מציאות האדם מחייב
לתפקידו לעבדה ולשמרה )דע"ת ח"ד פז(,
 64עי' שפתי חיים )מידות ועבודת ה' ח"ב ל( :כאשר הנפש מתאכזבת וחשבה ריקנות שהרי לא
קבלה משהו רוחני שוב מפתה היצר הרע שיוסיף כבוד גאוה תאוה ממון ובזה תתרצה הנפש ואילו
הנפש מרגישה שלא קבלה כלום ,אבל ברוחניות כל הישג רוחני הוא קנין לנפש המביא לסיפוק
ולאושר שעליו יבנה המשך עלייתו והתקדמותו הרוחנית.
 65עי' מכתב מאליהו )ח"א  (100כל עיקר מה שאדם מתאוה לכל מיני תענוגי עולם הזה הוא רק
משום שהוא רוצה להשתיק בדרך תחילף ודמיון הרגשת החסרון שהוא מוצא בעצמו אשר באמת
אינה אלא רעב רוחני געגועי הנשמה למצב שלימותה.
עי' שפתי חיים )מועדים ח"א רנח( :כיון שהנשמה גזורה מכסא הכבוד ותפקידה שהוא לשוב
למקורה ע"י מעשיה הטובים ,לכן הוטבע בנשמה הכח של השאיפה לעליה והתקרבות לה' ית',
אלא שהיצר הרע מטעה את האדם ומפנה את כח השאיפה לדרך לא נכונה לתאוות העולם הזה
ותשוקותיו.
 66ז"ל המדרש :ואלו חיה אלף שנים וגו' כל עמל האדם לפיהו א"ר שמואל כל מה שיעמול אדם
ויסגל מצות ומעשים טובים בעוה"ז אינו מספיק להבל היוצא מתוך פיהו וגם הנפש לא תמלא
אפילו הוצאתה אינה ממלא את הגומא כיצד הוצאת הנפש ר' יוחנן אמר כקפיטורין מתוך הושט ר'
חנינא אמר כציפורן מתוך הושט רבי שמואל ברבי אמר כסילון רטוב והפוך מן הושט א"ר חנינא בן
יצחק כל מה שיעמול אדם מצות ומעשים טובים לפיו ולא לפי בנו ולא לפי בתו וגם הנפש לא
תמלא שהנפש יודעת כל מה שהיא עמלה לעצמה היא עמלה לכך אינה שבעה לא תורה ולא
מעשים טובים משל למה"ד לעירוני שנשא בת מלכים אם יביא לה כל מה שבעולם אינן חשובין
לה כלום למה שהיא בת מלך כך הנפש אילו הבאת לה כל מעדני עולם אינם כלום לה למה שהיא
מן העליונים ,ע"כ .משמע שמצות ומעשים טובים אף פעם לא שבעה ,ולא עולם הזה.
ועי' דרך חיים )פ"א מי"ד( :מביא רבי לוי משל זה לעירני שהוא בן כפר שהיה נשוי בת מלכים
שאי אפשר להעירני הזה שיוצא ידי חובתו עם בת מלכים ,כך הנשמה שהיא מלמעלה והיא נשאת
לאדם בעל גוף ואף אם האדם עושה כמה מצות ומעשים טובים והם השלמה לנפש ,מ"מ לא
תמלא הנפש שתהא מושלמת בשלימות לגמרי ,שהיא בעצמה מן הש"י כפי מה שראוי אל הנפש
ומפני כך אינה שביעה ממה שעושה האדם בגופו תורה ומצות ומעשים טובים ,לפי חשיבת ומעלת
הנפש שהיא מן למעלה והאדם היא מלמטה בעל גוף אין הנפש שהיא מלמעלה שביעה מזה לגמרי
כאשר ראוי לנפש שהיא מן השמים.
 67ספר הפליאה )&( :העטרה משלחת הנפשות אלינו ע"י דין שדן אותה לשלוח זהו על כרחך
אתה נוצר ועל כרחך אתה נולד ועל כרחך אתה חי ועל כרחך אתה מת.
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ìëå ,íäî ãìåðä úéìëúä äéäé ïë íùåîéùå íéòöîàä çë éôëå ,68åòéâäì åùîéù øùàå
ãìåðä úéìëúä ïîæ òéâäá éàãå øåøéáá åúãìåú ïçáú íéòöîàá àöîéù ïè÷ ùøôä
úåöîä ïéðò ìò ÷ã÷ãéù ÷åã÷ãäù àåä éàãå äúòî .øåøá äæå ,éúáúëù åîë íìåë õåáé÷î
áåøì íéðéðôäå áäæä éì÷åù å÷ã÷ãé øùàë ,÷åã÷ãä úéìëúá äéäéù çøëåî äãåáòäå
.åðîî äìòîì ø÷é ïéàù éçöðä ø÷éäå éúéîàä úåîìùá úãìåð íúãìåú éë ,íø÷é
ãåáòìå úååöî íéé÷ì ÷ø àåä äæä íìåòá íãàä úåàéöî ø÷éò éë íéãîì åðéöîð
åì äéäéùì ,70ãáìá òåéñìå øæòì àìà åì åéäéù éåàø ïéà íìåòä úåàðäå .69ïåéñðá ãåîòìå
éåàø íðîàå .71åéìò úìèåîä úàæä äãåáòä ìà åáì úåðôì ìëåé ïòîì úòã áåùéå çåø úçð

 -מאיר המסילה -

 68עי' עלי שור )ח"א פ( :כל תרי"ג המצות מצוה אחת הן ,כי הם חיינו והחיים אינם מתחלקים
לאברים ,אלא כל הגוף הוא אורגניזם אחד הנושא את החיים ,כך כל המצוות ביחד הן חיינו .אם
ישאלו אדם מה כואב לו יותר כשיורידו לו צפורן או כשיוציאו לו עין או כשיתחוהו בבטנו ,לא
ירצה בשום אופן לשער איזה כאב יותר נוח לו .הנה העין אינו אבר שהנשמה תלוי בה ,וכ"ש לא
הצפורן ,ובכ"ז כאב נטילת גדול מנשוא ,כי הגוף חי מרגיש כאב ,לא ישוער בהעדר ממנו אפשר
דבר טפל .כך התורה אינה מבדילה בין המצות קלות וחמורות ,ובין סוגי המצות השונות כל
המצוות ביחד הם אורגניזם רוחני חי ,ובהעדר מצוה קלה אחת חסרון ומום הוא בצורתו הרוחנית
של האדם.
 69עי' אור יחזקאל )יראה ומוסר קלז( :אין גבול לגודל הנסיונות בו אנו מחויבים לעמוד.
אור יחזקאל )דרכי העבודה רפג( :מטרת הנסיון להוציא את הכח אל הפועל וכמ"ש הרמב"ן
)בראשית כד א( לגבי אברהם אבינו ע"ה שהיו הכוחות בפועל ורצה הקב"ה לוהציאם אל הפועל כי
האדם דומה לבאר עמוק וריך להוציא ת המים וע"י הנסיון יוציא וישאב את המים.
עי' אור יחזקאל )אמונה רצה( :כן אף עיקר ותכלית כל הביראה כולה להעמיד את האדם בנסיון
ולראות האם יתחזק מזה באמונתו או להיפך יכשל בה ,ודךר העליה וההצלחה היא כשיראה את
הקשיים שלכאורה ניצבים בפניו ומ"מ יתחזק ולא יפול בפח הטמון לרגלו.
אור יחזקאל )מכתבים ריא( :לא כהבנת העולם כי הנסיונות הוא רק לצדייקם ,יכ כל עניני
העולם הם רק נסיונות ,וכל עבודתו והצלחמתו הוא להיות מושל על חומרו.
אור יחזקאל )מדות רצט( :הנהגת ה' ית' שיתכן שאף במעשיו הטובים יש מקום ליצר הרע.
אור יחזקאל תורה ודעת שכ :העמידה בנסיונות הכרחית לבנין האדם ותחילת בנינו של עם
ישראל היה ע"י נסיונות העשרה נסיונות שנתנסה אברהם אבינו ,וכיון שעמד בכולם נוצר כלל
ישראל ,וזה מקיל עלינו להתגבר על עיכובים המונעים מאתנו עבודתנו ע"ז ביודענו שזהו מטרת
הבריאה.
 70עי' דחו"מ )ח"ב קכז( :שהרי כל מציאות עולם הזה היא בכלל אך ורק היום לעשותם ,ואין
שום למחר לקבל שכרם כאן.
 71עי' שו"ע אורח חיים )סימן רלא( אם אי אפשר לו ללמוד בלא שינת צהרים יישן ובלבד שלא
יאריך בה שאסור לישן ביום יותר משינת הסוס שהוא שתין נשמי ואף בזה המעט לא תהא כוונתו
להנאת גופו אלא להחזיק גופו לעבודת השי"ת וכן בכל מה שיהנה בעולם הזה לא יכוין להנאתו
אלא לעבודת הבורא יתברך כדכתיב בכל דרכיך דעהו ואמרו חכמים כל מעשיך יהיו לשם שמים
שאפילו דברים של רשות כגון האכילה והשתיה וההליכה והישיבה והקימה והתשמיש והשיחה וכל
צרכי גופך יהיו כולם לעבודת בוראך או לדבר הגורם עבודתו שאפילו היה צמא ורעב אם אכל
ושתה להנאתו אינו משובח אלא יתכוין שיאכל וישתה כפי חיותו לעבוד את בוראו וכן אפילו
לישב בסוד ישרים ולעמוד במקום צדיקים ולילך בעצת תמימים אם עשה להנאת עצמו להשלים
חפצו ותאותו אינו משובח אלא א"כ עשה לשם שמים .וכן בשכיבה א"צ לומר שבזמן שיכול
לעסוק בתורה ובמצות לא יתגרה בשינה לענג עצמו אלא אפילו בזמן שהוא יגע וצריך לישן כדי
לנוח מיגיעתו אם עשה להנאת גופו אינו משובח אלא יתכוין לתת שינה לעיניו ולגופו מנוחה
לצורך הבריאות שלא תטרף דעתו בתורה מחמת מניעת השינה וכן בתשמיש אפי' בעונה האמורה
בתורה אם עשה להשלים תאותו או להנאת גופו ה"ז מגונה ואפילו אם נתכוין כדי שיהיו לו בנים
שישמשו אותו וימלאו מקומו אינו משובח אלא יתכוין שיהיו לו בנים לעבודת בוראו או שיתכוין
לקיים מצות עונה כאדם הפורע חובו וכן בשיחה אפילו לספר בדברי חכמה צריך שתהיה כונתו
לעבודת הבורא או לדבר המביא לעבודתו .כללו של דבר חייב אדם לשום עיניו ולבו על דרכיו
ולשקול כל מעשיו במאזני שכלו וכשרואה דבר שיביא לידי עבודת הבורא יתברך יעשהו ואם לאו
לא יעשהו ומי שנוהג כן עובד את בוראו תמיד.
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äùòî ìëá øçà úéìëú íåù åì äéäé àìùå ,72êøáúé àøåáì ÷ø åúééðô ìë äéäúù åì
úå÷éñôîä úåöéçîä ìë øåáùìå ,73êøáúé åéìà áø÷úäì àìà ,ìåãâ íàå ïè÷ íà äùòéù
ùîî êøáúé åéøçà êùîéù ãò ,íäá éåìúäå úåéøîåçä éðéðò ìë äðä ïä ,åðå÷ ïéáì åðéá
óåãøé ,úàæä äáøå÷ì éòöîà àåäù áåùçì ìëåéù äî ìëå .74úáàåùä ïáà øçà ìæøáë
ïî çøåáë åðîî çøáé ,äæì äòéðî àåäù áåùçì ìëåéù äî ìëå ,åäôøé àìå åá æçàéå åéøçà
åúàéáù ïåéë .êðéîé äëîú éá êéøçà éùôð ä÷áã (& âñ íéìäú) øîàðù ïéðòëå .ùàä
ìëî åùôð åèìîá úàæä äáøé÷ä úà âéùäì åðééäã ,äæä úéìëúì àìà äðéà íìåòì
ìò øå÷çì åðì ùé ,äæä ììëä úúéîà åðìöà øøáúäå åðòãéù øçà äðäå .äéãéñôîå äéòðåî
øîàîá øéàé ïá ñçðéô éáø íøãñù åîë ,åôåñ ãòå øáãä úìçúî íäéúåâøãî éôì åéèøô
úåãéñçä äøäèä úåùéøôä úåé÷ðä úåæéøæä úåøéäæä :íäå ,åðúîã÷äá øáë åðàáäù åìù
.àéîùã àúòéñá ãçà ãçà íøàáð äúòå ,äùåã÷äå àèçä úàøé äåðòä
úåøéäæä úãî øåàéáá - á ÷øô
ïðåáúî øîåìë ,åéðéðòáå åéùòîá øäæð íãàä äéäéù àåä úåøéäæä ïéðò äðä
ñç ïåãáàä úðëñì åùôð áåæò éúìáì ,àì íà íä íéáåèä 76åéëøãå åéùòî ìò 75ç÷ôîå

 מאיר המסילה - 72עי' אור יחזקאל )דרכי העבודה שכא( :חובתנו אינה מסתכמת בעשיית מצוות בעלמא אלא
מחובתו לבקש דרכים המקרבים אותו להקב"ה וכל אשר יראה שמקרב אותו להקב"ה יחפש וירדוף
אחריו והדברים אשר מונעים אותו מהשגת רוחנית יברח מהם.
עי' שפתי חיים )מועדים ח"א דף קנג( :הכנתינו לראש השנה הן כדי חזק כל ערך של עבודת ה'
ולגנות ולמאוס כל ערך שאינו דרוש לכלל עבודת ה'.
 73עי' שפתי חיים )מידות ועבודת ה' ח"א תנ( :שהביא דברי הדרך ה' ח"א פרק ד אות ו' :והנה
שורש כל ענין העבודה הוא היות האדם פונה תמיד לבוראו ,והוא שידע ויבין שהוא לא נברא אלא
להיות מתדבק בבוראו ,ולא הושם בזה העולם אלא להיות כובש את יצרו ,ומשעבד עצמו לבוראו
בכח השכל ,הפך תאות החומר ונטיתו ,ויהיה מנהיג את כל פעולותיו להשגת התכלית הזה ,ולא
יטה ממנו.
 74עי' עלי שור )ח"ב מד( :ההבדל בין מצוה ועבירה במצוה יש תענוג של ממש ומי שטעם טעמו
נמשך אחיו כברזל אחרי מגנט אבל כח המשיכה של הדמיון )לעבירות( הפקיע הקב,ה ממנו.
לעבירה יש משיכה חזקה מצד הדמיון אבל תענוג של ממש אין בה וכו' בצד הקדושה יש תענוגים
של ממש ומילוי אמיתי תענוג אמיתי ועדון גדול בצד הטואמה אין כל אלה והנה מי שהתחיל
לטעום טעמה של קדושה נמשך באמת אחריה כברזל אחרי מגנט ,אבל לפני שטעם אותו אין דמיון
קוסם לו ואין משיכ המגנטית אל הקדושה מורגשת.
ועיי"ש )עמוד רנ( :עי' חוה"ל )שער הפרישות ב( כוונת התורה להמשיל את השכל בכל תאוות
הנפש ולהגבירו עליהן .וצ"ע האם כוונת התורה והמצוות כולן להביאנו למלחמה תמידית נגד
התאוות עד שננצח אותן? יש לנשמה ולכן יש משיכה אבל היא אינה מגיעה בעצמתה לזו של הצד
שכנגד .כל רצון הנובע מאיזו מידה או תאוה דורש את שלו בתקיפות כזאת עד שנדמה לנו כאילו
אנחנו מוכרחים למלאותו אולם תקיפות זאת מורגשת רק כל עוד שאנחנו נמצאים בתוך השטח
המגנטי של הרצונות .כשאנו מתרחקים מהשטח הזה אין המשכיה המגנטית פועלת עוד .בזה אונ
עומדים על המשמעות העמוקה של ההליכה נגד רצונות ,כל עוד שהרצונות שולטים בנו אנו
נמצאים בתוך השטח המגנטי שלהם והם מושכים אותנו בעוז .כשאנו מתלמדים לעשות מעשים
נגד הרצונות אנו יוצאים מהשטח ההוא .אז נפתח לנפינו השער להיכנס לשטח המגנטי של
הקדושה הנשמה והשכל עליו נאמר משכני אחריך נרוצה נגילה ונמשחה בך נזכירה דודיך מיין
מישרים אהבוך.כשאר משכיה זאת מחתחילה לפעול באדם אין עוד צורך להמשוך אותו לעבודת ה'
בשלשלאות של ברזל הוא בעצמו משתוקק אליה כי מעתה הוא טועם עטמה של העבודה.
 75עי' עלי שור )ח"א דף צ( :יש לחלק בין התבוננות לפיקוח ,וצריך לברר לעצמו מה ההבדל
ביניהם .עי' הערה  .82ועי' דע"ת )ח"ג יא( :הזהירות הוא להיות מושל ב"דעה" ,ואם אינו זהיר היינו
אינו מושל על עצמו ,היינו אין בו דעה.
 76עי' עלי שור )ח"א דף צ( :מעשים שהם פרטים לדרכים שהם מידות.
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éë ,éàãå åäáééçé ìëùäù øáã äæ äðäå .78äìôàá øåòë åìâøä êìäîá êìé àìå ,77äìéìçå
äöøéù ïëúé êéà ,åúîùð ïåãáàî çåøáìå åîöò úà ìéöäì ìëùäå äòã íãàì ùéù éøçà
úåçô àåä äðä ïë äùåòäå .éàãå äæî òø úåììåäå úåúéçô êì ïéà ,åúìöäî åéðéò íéìòäì
äàøéù äî ìëî åñåðéå åçøáé ïë ìòå ,íîöò úà øåîùì íòáèá øùà úåéçäîå úåîäáäî
.íäì ÷éæî åúåéä íäì
ìò êìåää àîåñë àåä äðä ,äòø åà åëøã äáåè íà úåððåáúä éìá åîìåòá êìåääå
äøéîùä ïåøñç íìåà éë ,åúìöäî äáåø÷ åúòøå äîåöò éàãå åúðëñ øùà ,79øäðä úôù
ãçà õôçå äøéçáá íéðéòä úîéúñ åðééäã ,éðåöøä ïåøåòä éðôî åà éòáèä ïåøåòä éðôî
.àåä
,úàæä äãîä òâðá íéòåâð íúåéä éðôî åøåã éðá òåø ìò ïðåàúî äéä åäéîøé äðäå
.áæòäì íà úåùòäìä íä äî úåàøì áì åîéùéù éìá íäéùòîî íäéðéò íéîéìòî åéäù
ñåñë íúöåøîá áù äìë ,'åâå øîàì åúòø ìò íçð ùéà ïéà (& ç äéîøé) íäéìò øîàå
åçéðéù éìáî 81íäéëøãå íìâøä úöåøîá íéëìåäå íéôãåø åéäù åðééäå .80äîçìîá óèåù
.82äúåà úåàø éìá äòøá íéìôåð íäù àöîðå ,íéëøãäå íéùòîä ìò ÷ã÷ãì íîöòì ïîæ
åúãåáò ãéáëäì åúîøòå òøä øöéä úåìåáçúî úçà úîàá úàæ äðä íìåàå
êøã äæéàá ìëúñäìå ïðåáúäì çåéø íäì øàùé àìù ãò ,83íãàä éðá úåáì ìò úåãéîúá
åéä ãéîù éàãå ,84íäéëøã ìò è÷ èòîë íáì íéîù åéä éìåìàù àåä òãåé éë ,íéëìåä íä

 מאיר המסילה - 77עי' אור יחזקאל )מדות פה( :אפילו מעשה א' של כשלון יכול להביאו עד שאול תחתית.
 78עי' עלי שור )ח"ב קסט( :לא לחטט בעבר ולא לחפש חוויות קדומות שאפשר לתלות בהם
את התהוות המידה או ההרגל אל מבט אחורנית יתקן את האדם אלא המטב קדימה ,שאין דבר
בנפש שאין לו תקנה .גם לימוד מוסר לבד רב כחו לשנות הרגלים ומידות ,ומידות הם ציורים כיצד
לפעול או להגיב במצב מסוים ציורים אלה נתנו להחליפם לציורים אחרים יותר מתאימים במערת
העבודה .מלימוד הזהירות למיין כל ההרגלים שלנו לחזק את הטובים ולבטל הרעים שבהם.
 79עי' דחו"מ )ח"א רמב( :כל החיים בעולם הזה הוא על שפת הנהר ,וכל התורה היא מהות של
על שפת הנהר שאין בין גהנם לג"ע אלא כחוט השערה.
 80עי' אור יחזקאל )דרכי העבודה קכח( :הסיבה העיקרית לחטאת בני אדם אינה תלוי בחסרון
אמונה אלא מחמת אי התבוננות .ועיי"ש )רלב( :רק הבלבול וההרגל מונע אותנו מלחשוב ולבחון
דרכינו .ועיי"ש )עמוד שמה( :שאף העוסקים בתורה מתוך עיון ויגיעה מכל מקום כ"ז רק במה
שהורגלו בתורתם אבל בענינים הקשורים לידיעת ה' ית' אף הם שרוים בתרדימה .הכלל הוא כולם
שרויים בתרדימה ויש שתרדימתם כללית ואין להם קשר לרוחניות ,ויש שתרדימתם חלקית ורק
עניני אמונה או תקון מדותיהם הרעות רחוקים מהם.
 81עי' שפתי חיים )מידות ועבודת ה' ח"ב לו( :לכן אלה שחסרי מנוחת הנפש נשארים עם
חסרונותיהם וכל זמן שלא עמלים לתקנם הם רק גדלים והולכים ,אור יחזקאל )אלול קפט( :בשעה
שאדם מבולבל ומוטרד בעניני עולמו לא גייע אדם להכרת עצמו ומצבו כי המבולבל אינו בגדר
אדם כלל ,שהרי יסודו של אדם היא מעלת המחשבה ובעת הבלבול והטרדה אין לו אפשרות
למחשבה והתבוננות ולכן אינו אדם כלל ובעת טרדה והבלבול יתכן שאםד רץ ועושה פעולות
שונות ואינו יודע לאן רץ ומה מטרידו ודוחקו ואין לו זמן לחשוב כלל אודות סיבת מרוצתו .עי'
אור יחזקאל )אמונה נא( :ההרגלים והטבעים שבהם שקוע האדם ומעסיקים את לבו מונעים ממנו
מנוחת והתבוננות והרגליו וטבעיו הם תאוות העולם הזה.
 82ע' דעת תורה )ח"ג קנז( :שהזהירות לא יתכן להיות כי אם ע"י מושלים ביצרם וזה למעלה מן
הטבע אם כן מאחר שזה התחלת הסולם זה התחלת האדם וזה להיות למעלה מן הטבע}ע"כ
מקומו עולי למעלה{ .ומש"כ כאן שהיו נגועים מידה הזאת היינו זה לא סתם עבירה בעלמא של
אי שימת לבהגורם למכשולים אלא אי שימת לב הוא מדה כזאת???.
 83עי' שפתי חיים )מועדים ח"ג דף יג( :שציין לקמן פרק כא :כי בהיות השכל טרוד ונחפז
בדאגותיו ובעסקיו אי אפשר לו לפנות אל ההתבוננות הזה
 84עי' אור יחזקאל )אמונה רעב( :קשה שהרי כל א' לפעמים לומד מוסר מתוך התבוננות ומ"מ
אין הדברים משפיעים עלינו לעזוב החטא לגמרי ומיד בעוזבנו את לימוד המוסר שוב אנו חוזרים
לדרכינו הרעה ,וכאן אומר שבהתבוננות מועטת יעזוב החטא אלא נראה שבעת שמצב האדם
ששואף להשיג עולם הזה אף בעת שישים לבו על דרכיו לא יעזרהו כי הבלבול וחוסר המנוחה
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àèçä íéáæåò åéäù ãò íäá úøáâúîå úëìåä äèøçä äúéäå ,íäéùòîî íçðäì íéìéçúî
íéùðàä ìò äãåáòä ãáëú (& ä úåîù) øîàù ,òùøä äòøô úöò ïéòî åæ éøäå .85éøîâì
àìà ,åãâð äöò åîéùé åà áì åðúé éúìáì ììë çåéø íäì çéðäì àìù ïéåëúî äéäù ,'åâå
àéä ïë ,ú÷ñôî éúìáä äãåáòä úãîúä çëá úåððåáúä ìëî íáì òéøôäì ìãúùî äéä
øùôà éàå ,úåîéîøòá ãîåìîå àåä äîçìî ùéà éë ,íãàä éðá ìò ùîî òøä øöéä úöò
.äìåãâ äô÷ùäå äáø äîëçá àìà åðîî èìîì
øîà äîìùå ,íëéëøã ìò íëááì åîéù (& à éâç) øîåàå çååö àéáðäù äî àåä
åðéîëçå .'åâå ãéî éáöë ìöðä êéôòôòì äîåðúå êéðéòì äðù ïúú ìà (& å éìùî) åúîëçá
ìù åúòåùéá äàåøå äëåæ äæä íìåòá åéúåçøà íùä ìë (&"ò ä ïè÷ ãòåî) åøîà ì"æ
éìåìà ìöðéì åçëá ïéà ,åîöò ìò íãàä ç÷ôé íà åìéôàù ,àåä èåùôå .àåä êåøá ùåã÷ä
äôåö (áì æì íéìäú) áåúëä øîàîëå ,ãàî óé÷ú òøä øöéä éë ,86åøæåò àåä êåøá ùåã÷ä
ùåã÷ä æà ,åîöò ìò ç÷ôî íãàä íà êà .'åâå åðáæòé àì 'ä åúéîäì ù÷áîå ÷éãöì òùø
ùåã÷äù éàãå ,åîöò ìò àåä ç÷ôî åðéà íà ìáà ,87òøä øöéä ïî ìåöéðå åøæåò àåä êåøá
åøîàù äî ïéðòë àåäå .åéìò ñåçé éî ,ñç åðéà àåä íà éë .åéìò ç÷ôé àì àåä êåøá
äî àåäå ,88åéìò íçøì øåñà äòã åá ïéàù éî ìë (&"ò âì úåëøá) äëøáì íðåøëæ åðéúåáø
.éì éî éì éðà ïéà íà (&"î â"ô úåáà) åøîàù
úåøéäæä é÷ìç øåàáá - â ÷øô
ïðåáúéù ,úçàä :åì úåëéøöä úåô÷ùää äðä íéúù åîöò ìò ç÷ôì äöåøä äðä
íéùòîä ìò ,äéðùäå .åðîî ñåðéù éúéîàä òøäå íãàä åá øçáéù éúéîàä áåèä åäî
àìùå äùòî úòùá äæå .89òøä ììëî åà áåèä ììëî íä íà úåàøì äùåò àåä øùà
úàæ éðæàîá åúåà ìå÷ùéù éìáî äùòî íåù äùòé àìù ,äùòî úòùá .90äùòî úòùá
ïë åîë íúåà ìå÷ùéå ,åéùòî ììë ïåøëæ åéðôì äìòéù ,äùòî úòùá àìùå .äòéãéä
åá ãéîúäì áåèä ïî äîå ,åúåà äçãé ïòîì òøäî íá ùé äî úåàøì ,äæä ì÷ùîä éðæàîá
øåñì äùòé äìåáçú äæéà åìëùá øå÷çéå ïðåáúé æà ,òøä ïî íäá àöîé íàå .åá ÷æçúäìå
.åðîî øäèéìå àåää òøä ïî
 וכל דברי הרמח"ל הם בעת שאינו שרוי בבלבול אזי יועילו המחשבה,יטרידוהו עד אין סוף
.והתבוננות
 היינו שבעת שאדם ניחם על הרעה כבר עזב דרך הרעה ועבר לדרך:( אור יחזקאל )אלול קצד85
.הטוב
. בפשטות זו נובעת מגודל כח היצר:( עי' אור יחזקאל )תורה ודעת רסז86
 מכיון שאדם מכל חלקיו שרוי בתוך הרע לכן להנצל:( עי' אור יחזקאל )יראה ומוסר קט87
 אמנם אין לו לבטוח על סייעתא דשמיא אלא, ממנו מוכרח לעזר ה' ומבלעדיה אין לו שום תקוה
.צריך לעשות השתדלות
 אלא ענין הזהירות היא. השואל מה ענין שאין בו דעה לזהירות:( עי' דעת תורה )ח"ג עמוד א88
להיות מושל על עצמו להיות עומד למעלה מהרגליו וטבעיו וזהו סוד הדעת שהו אלמעלה מכל
 והוא מאמר חז"ל,המדות סוד הקדושה ודאי וזהו אשר העמיד המס"י ענין הדעה במדת הזהירות
כל ת"ח שאין בו דעה נבילה טובה הימנו כי לו לא היה עוצר רוחו להכנס ללא קריאה שאין בו
דעה להיות מושל ברוחו אז כל ריבוי מעלותיו היו בטלים כי סוד כל עצמות האדם הוא המושלל
.וזה סוד הדעת
 החשבון הראשון קלה שהרי זה לא נוגע לנו:( עי' שפתי חיים )מידות ועבודת ה' ח"א פה89
. וקשה ביותר, אבל החשבון השני היא מלא נגיעות,אישי
 וכן לאחר עשיית המעשים יוסיף עוד לבדוק את המעשה: ע'י אור יחזקאל דרכי העבודה רסז90
. וכ"ז נכלל בגדר יראת שמים,שנעשה מאין נבע
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íãàì åì çåð (&"ò âé ïéáåøéò) íøîàá äëøáì íðåøëæ åðéîëç åðåòéãåä äæ øáãå
ùîùîé éøîàã àëéàå ,åéùòîá ùôùôé àøáðù åéùëòå ,àøáðùî øúåé àøáð àìù
äðä éë ,ãàî úåìéòåîå úåáåè úåøäæà éúù íä úåðåùìä éðùù äàøúå .9291åéùòîá
íéùòî íäá àöîðä ,94åá ïðåáúäìå íéùòîä ììë ìò øå÷çì àåä 93íéùòîá ùåôùôä
ïî íøòáé äìàî àöîé øùà ìë éë ,åé÷çå 'ä úåöî éô ìò íéëìåä íðéà øùà åùòé àì øùà
ùéä úåàøìå øå÷çì ,íîöò íéáåèä íéùòîá åìéôà äøé÷çä àéä ùåîùîä êà .íìåòä
äæ éøäå ,åøòáìå åøéñäì êøèöéù òø ÷ìç äæéà åà äáåè àì øùà äéðô äæéà íðéðòá
íúðåëú ïåçáì åéùòîá ùîùîé ïë ,éåìáå ùìç åà àåä ÷æçå áåèä ïåçáì ãâáá ùîùîîë
íìåë åéùòî ìò ïééòî íãàä äéäé øáãä ììë .é÷ðå êæ øàùéù ãò ,äðçáää úéìëúá
.òùôå äøéáò ïëù ìë ,95äòø äãîå òø ìâøä åîöòì çéðäì àìù åéëøã ìë ìò ç÷ôîå
íéøçåñë ,96åîåéá íåé øáã åéëøã ì÷åùå ÷ã÷ãî äéäéù íãàì êøåö äàåø éððäå
àìù ,äæì úåòùå íéúò òá÷éå ,åì÷ì÷úé àì ïòîì íäé÷ñò ìë ãéîú åñìôé øùà íéìåãâä
äëøáì íðåøëæ íéîëçå .àåä äãìåúä áø éë ,ìåãâ úåòéá÷á àìà éàøò åì÷ùî äéäé
åøîàé ïë ìò (&"ò çò àøúá àáá) ì"æ åøîàù äî àåäå ,äæä ïåáùçä êøåö ùåøéôá åðåøåä
,íìåò ìù åðåáùç áùçðå åàåá íøöéá íéìùåîä åøîàé ïë ìò ,ïåáùç åàåá íéìùåîä
úàæä úéúéîàä äöòä éë äæå .97'åëå äãñôä ãâðë äøáò øëùå äøëù ãâðë äåöî ãñôä
åìùîå íøöé ãé úçúî åàöé øáëù íúåà àìà äúéîà úåàøì àìå äúåà úúì åìëåé àì

 מאיר המסילה - 91עשה טוב יתכן ויעשה אף ללא לימדו מוסר אמנם סור מרע לא יתכן ללא מוסר כי ללא
מוסר ועול יראת שמים אינו מבחין כלל במהות הרע ויכול לחשוב על מעשים ופעולות רעות
כאילו וצדקות הם )אור יחזקאל יראה ומוסר פה(
עי' אור יחזקאל )מדות כה( :בכל פעולה טמונה סכנה רבה לאין שיעור כי בקטנות יכול אדם
ליפול עד לשאול תחתית וכמאמר חז"ל אין בין גיהנם לגן עדן אלא כחוט השערה ,ועיי"ש )דף מח(:
שאף במעשיו הטובים לא יתערב מחשבה רעה.
 92עי' עבודת הקודש )חלק ב פרק כ( :תורה תבלין והיא תיעצהו לשמור בריאותו לבלתי יחלה
ותדריכהו בדרך הישרה למצא דברי חפץ להשלים התכלית המכוון בו שהוא הייחוד ושלמות
הכבוד ,נמנו וגמרו נוח לו שלא נברא ,לפי שאפשרות נטותו מן הדרך קרוב מאד מצד חמרו ויצרו
הרע ,ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו ,יבדוק עצמו מעברות שעשה כבר ויבערם ,כלומר יתודה
וישוב בתשובה ובזה יתוקן ,והתורה והמצות ישיבוהו אל הבריאות אחר שסר מעליו וחלה ,ואמרי
לה ימשמש במעשיו שיתן עיניו על דרכיו ולא יסיח דעתו כלל ,ויזהר במעשיו ויזכיר ויתן אל לבו
הכוונה בבריאתו שהוא הייחוד והעבודה וישלימנה .ומזה הענין אמרם חייב אדם למשמש בתפליו
בכל שעה והטעם שלא יסיח דעתו מהם כלל כדי שיתן אל לבו שהוא כסא כבוד ומעון לשכינה
ויתקדש במעשיו ויטהר במחשביו ,והוא אמרם ימשמש במעשיו ,ומצד משמושו במעשיו יצדק בו
נוח לו שנברא:
ועי' ברכות ה ע"א :אמר רבא ואיתימא רב חסדא אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש
במעשיו שנאמר נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה עד ה'.
 93דחו"מ )ח"ג קמד( :זה הוצאת יצר הרע ,ואז נעשה חלק של הקב"ה ושזה ענין גילוי יחודו.
 94דחו"מ )ח"א רנד( :זהירות היא יבטול הרע וזה דרגא להיות מושלים ביצרם ,שכל יסוד ספר
זו היא ביעור הרע.
 95עי' אור יחזקאל )אמונה קעח( :בעת שאדם לא תיקן מודה אחת וטמונה בו הרי הוא בסכנה
גדולה שכאשר המדה בו אינה רוגעת אלא פועלת בהתמדה כי עלינו להבין שכל מדה וחסרון
הנמצאת באדם אין המדה מסתפקת באיזה פרט אלא מקפת המדה כל חיי האדם.
עי' אור יחזקאל תורה ודעת שא :בעת שנמאצ בו הרגל ומדה רעה כל מעשיו מודרכים לא ע"י
מחשבתו אלא הרגליו הם המנחים אותו.
 96עי' דחו"מ )ח"ב עז( :כאן רואים חיוב לצףר ולחזור ולצרף את כל מעשה ומעשה
 97עי' דעת תורה )ח"ג עמוד יג( :וקשה למה צריכים המושלים ביצרם להורות לנו את זה וזה
לא דבר פשוט .אלא החשבון המעשים אין זה רק ענין של יתרון רווחים אשר יגיעו לו על ידי
חשבון עסקיו ,אלא הענין האמיתי הוא שעכשיו שנברא יפשפש וימשמש ,זה נחיצות ,והוא גופי
תורה ,וללא זה יכלו מעטם? הכח שלהם ככח גולם אוטומטי ללא כל מעצור.
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ìåëé åðéàå ,úàæä úîàä úåàåø åéðéò ïéà ,åøöé øñàîá ùåáç ïééãò àåäù éî éë ,98åá
úåìåùëî åéðôì ùéù ,êùåçá êìåäë àåä äðäå .99ùîî åéðéò úà àîñî øöéä éë ,äøéëäì
äìéì éäéå êùåç úùú (&"ò âô àòéöî àáá) ì"æ åøîàù äî àåäå ,íúåà úåàåø åéðéò ïéàå
.100äìéìì äîåãù äæä íìåòä äæ (& ã÷ íéìäú)
êùåç äðä éë ,åá ïéáäì ÷éîòîù éîì äæä éúéîàä øîàîä àìôð äîë ïáäå
äàøé àìù ãò ïéòä úà äñëé åà ,íãàä ïéòì íåøâéù åì øùôà úåéåòè éðéî éðù äìéìä
àåä åìéàë íãàå íãà àåä åìéàë ãåîò äàøéù ãò åúåà äòèéù åà ,ììë åéðôìù äî
åì íøåâå ,ìëùä ïéòì äìéìä êùåç àåä äðä ,äæä íìåòä úåéîùâå úåéøîåç ïë .101ãåîò
íéàúôä íéàöîðå ,íìåòä éëøãáù úåìåùëîä äàøéù åì çéðî åðéà ,úçàä :úåéåòè éúù
éìùî) áåúëä øîàù äî àåäå .äìçú ãçô íòéâäù éìáî íéãáåàå íéìôåðå çèáì íéëìåä
øúñðå äòø äàø íåøò (â áë íù) øîåàå ,102åìùëé äîá åòãé àì äìôàë íéòùø êøã (& ã
íìåàë íäì àéøá íáì éë ,çèåáå øáòúî ìéñëå (æè ãé íù) øîåàå ,åùðòðå åøáò íééúôå
.ììë ìåùëîäî åòãé íøè íéìôåðå
òøä íéàåøù ãò íúééàø äòèîù àéä ,äðåùàøä ïî äù÷ àéäå äéðùä úåòèäå
íäéùòî íé÷éæçîå íé÷æçúî êë êåúîå ,òø àåä åìéàë áåèäå ,áåè ùîî àåä åìàë
äàøðù àìà ,íäéðô ãâð øùà äòøä úåàøì úîàä úééàø íäî äøñçù éã ïéà éë ,íéòøä
,úåáæåëä íäéúåòãìå úåòøä íäéúåøáñì íéçéëåî úåðåéñðå úåìåãâ úåéàø àåöîì íäì
áåúëä øîàù äî àåäå ,úçù øàá ìà íúàéáîå íúôôìîä äìåãâä äòøä àéä úàæå
úçú íúåéä éðôî äæ ìëå .'åâå ïô òùä åéðéòå ãáëä åéðæàå äæä íòä áì ïîùä (& å äéòùé)
íä ,äæä øñàîä ïî åàöé øáëù íúåà êà .íøöé úìùîî úçú äîä íéùåáëå êùåçä
.åéìò íãà éðá øàù õòéì íéìåëéå åúéîàì úîàä íéàåø
,íéøùä ìöà òåãéä ÷åçöì òåèðä ïâä àåä äëåáîä ïâì ,äîåã äæ äîì àä
íéîåã íìåë ,íéáøåòîå íéëåáð íéáø íéìéáù íäéðéáå ,íéìúë íéìúë úåéåùò úåòéèðäù
äìàä íéìéáùä íðîàå .íòöîàáù úçà äøãñëà ìà òéâäì àåä íá úéìëúäå ,äæì äæ
.äðîî åúåà íé÷éçøîå íãàä úà íéâùî íäîå ,äøãñëàä ìà úîàá íéòéâîå íéøùé íäî
åà éúéîàä ìéáùá àåä íà ììë úòãìå úåàøì ìëåé àì àåä íéìéáùä ïéá êìåää íðîàå

-  מאיר המסילה אלו המושלים ביצרם יכולים לתת עצה כיצד:( עי' שפתי חיים )מידות ועבודת ה' ח"א פב98
.הם עצמם הגיעו למדרגתם והצליחו להיות מושלם ביצרם
 התורה הראה לנו בהתחלת התורה הזאת כי חטא של אדם:( אור יחזקאל )מכתבים שלג99
הראשון היה על דרך זה כי חשב כי מצוה הוא עושה כי אמר האשה אשר נתתה לי עלזר היא נתנה
.'לי וכו
 על זה בא התורה להאיר את העולם והגוף ולהורות אורח חיים ברור:( עי' עלי שור )ח"ב פו100
 שטעויות כאלו מצויות בכל שטחי המחשבה והעצה:( ועיי"ש )דף תקלז.בכל מצבי העולם והגוף
להימלט מטעויות היא רק שהאדם לא יסמוך על חכמתו ויציע מסקנותיו לחכמים וישמח על כל
 כי ע"י הקושיא הוא עומד, והחזו"א כתב כי חכם אמיתי יהנה ממיתבי יותר מתנא דמסייע,ביקורת
.יותר על האמת וניצול משקר
.עי' דחו"מ )ח"ג קסא( שעולם הבא היא בעצם אור
 רק החכמה והריאה מאירה את עיני האדם לראות בחושך כי:עי' אור יחזקאל תורה והדעת נב
.בחשיכה אינו מבחין כלל במהות החטא
 אם מסתכלים על עולם הזה ממבט האמת:( עי' שפתי חיים )מידות ועבודת ה' ח"א קא101
אפשר לראות גם עכשיו את השקר בממשלת זדון אפשר להיווכח שהיא רק כעשן מעט מן האמת
.דוחה הרבה מן השקר כפי שמעט מהאור דוחה הרבה מהחושך
 השבילים נראים ישרים וכולם שוים אין הפרש ביניהם לעין:(עי' אור יחזקאל )מדות רמח
הרואה
. כלומר לא ידעין ולא בעאן למנדע במה יכשלו: עי' זהר ח"ג רצג ע"א102
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êøãä òãéù àì íà ,íúåà äàåøä ïéòì íäéðéá ùøôä ïéàå ,íéåù íìåë éë ,áæåëá
ãîåòä äðäå .äøãñëàä àåäù úéìëúä ìà òéâäå íá ñðëð øáëù ,ïéò úåòéáèå úåàé÷áá
àåäå ,íéáæåëäå íééúîàä ïéá ïéçáîå ,åéðôì íéëøãä ìë äàåø àåä ,äøãñëàä ìò øáë
òéâé ,åì ïéîàäì äöøéù éî äðäå .åá åëì êøãä äæ øîåì íá íéëìåää úà øéäæäì ìëåé
àìå ãáåà øàùéù éàãå ,åéðéò øçà úëìì äöøéå ïéîàäì äöøé àìù éîå ,ãòåéîä íå÷îì
.åéìà òéâé
ïéçáäì ìëåé àì ,íéìéáùä êåúá àåä ,åøöéá ìùî àì ïééãòù éî ,äæä øáãä ïë
åàøå íéìéáùä ïî åàöé øáëù ,äøãñëàä ìà åòéâä øáëù ,íøöéá íéìùåîä êà .íäéðéá
åðà íéëéøö íäéìàå ,òåîùì äöøéù éîì õòéì íéìåëé íä ,øåøáá íäéðéòì íéëøãä ìë
ìù åðåáùç áùçðå åàåá ,ïåáùç åàåá ,åðì íéðúåð íäù äöòä àéä äî íðîàå .ïéîàäì
äáåèä ìà íãàä òéâäì éúéîàä êøãä àåä åãáì äæù åòãéå åàøå åñéð íä øáë éë .íìåò
.äæ úìåæ àìå ù÷áî àåä øùà
åì òåá÷ ïîæáå ïîæ ìëá ãéîú åìëùá ïðåáúî úåéäì íãàä êéøö øáã ìù åììë
àåáé êë øçàå .åá êìéì êéøö íãàäù äøåúä ÷ç éôì éúéîàä êøãä àåä äî ,åããåáúäá
øäèì ì÷ð åì äéäéù éàãå ,äæ éãé ìò éë .àì íà äæä êøãä ìò íä íà åéùòî ìò ïðåáúäì
êéëøã ìëå êéìâø ìâòî ñìô (& ã éìùî) øîåà áåúëäù åîëå ,åéëøã ìë øùééìå òø ìëî
.'ä ãò äáåùðå äøå÷çðå åðéëøã äùôçð (& â äëéà) øîåàå ,åðåëé
úåøéäæä úéð÷ êøãá - ã ÷øô
àåäå ,103äøåúä ãåîéì àåä úåøéäæä ìà ììë êøã ìò íãàä úà àéáîù äî äðä
êøã ìò íðîà .104úåøéäæ éãéì äàéáî äøåú ,àúééøáä úìçúá ñçðéô éáø øîàù äî
ïéãä ÷îåòå ,íãàä äá áééç øùà äãåáòä øîåç ìò úåððåáúää àåä äæì àéáîä èøô
éøîàîá ãåîéìä ïîå ,ùãå÷ä éøôñá íéáåúëä íéùòîá ïåéòä ïî äæ åì àöéå .äéìò
.äæ ìò íéøøåòîä äëøáì íðåøëæ íéîëçä
íäî íéúåçôìå úòãä éîìùì äâøãäá úåøòä úåøòä äæä úåððåáúäá ùé äðäå
úåîéìùä ÷ø éë íäì øøáúéù äîá äøòää íäì äéäú ,úòãä éîìùì .åìåë ïåîää ìëìå
ä÷çøääå úåîìùä ïåøñçî ìåãâ òø ïéàùå ,äæ úìåæ àìå íäî ãîçéù éåàøä øáãä àåä
åéìà íéòöîàä úåéä ïë åîë ,íäì øàáúéå íìöà äæ øàáúéù øçà äðä éë .105åðîî
íéòöîàä äìàî èéòîäì íìåòî åöøúé àìù àåä éàãå ,úåáåèä úåãîäå íéáåèä íéùòîä
íéòöîàä íà åà ,106íäì åèòîé äìà íéòöîà íàù íìöà øàáúð øáë éë ,íäá ì÷äì åà
àìà ,éúéîà úåîìù íäá åâéùé àì äðä ,íäá êøèöîä ÷æåçä ìëá àìå 107íéùìç åéäé

-  מאיר המסילה ועי' דעת תורה. עי' דחו"מ )ח"א רמ( שהלומד תור הווראה חורמ הדין בא מזה לידי זהירות103
 בלתי לימוד תורה לא יתכן בשום אופן להגיע אל הזהירות שכשהו אלודמ תורה בראותו:()ח"ד סד
שעל מעשה אחת יש מסכתות שלמות ועיונים בלתי סוף ואף בכמות ר"ל ברבוי יתחיל להתבונן
.מהו מעשה עד היכל מגיעה ההסתעפות
 התוצאות של תורה הצריכה להיות זהירות )דחו"מ ח"א קנה( מהותה ומציאות של תורה104
 ואם לאו אין זה לימוד התורה )דחו"מ,שכל דבר הלכה שלומד מוכרח שיבוא לידי יראה וזהירות
.(ח"א רמד
 לו היה יסוד זה ברור לנו לא היה שייך כלל למצוא:( עי' אור יחזקאל )תורה ודעת קסא105
 כי הסיבה להסתפקות הי אמשום שאינו מרגיש את ההבדל בין,אצלנו מדת ההסתפקות ברוחניות
.חלק רב למועט ודומה בעיניו שכל החלקים שוים
.( היינו בכמות )שפתי חיים מידות ועבודת ה' ח"א נט106
.( באיכות )שפתי חיים מידות ועבודת ה' ח"א נט107
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äøö íäì àåäù äî úåîéìùä éøñç íéàöîðå .íúåìãúùäá íä åòøâù äî éôë íäî òøâé
åçåðé àìå ,íäéàðú ìëá øéîçäìå íäá úåáøäì àìà åøçáé àì ïë ìò ,äáø äòøå äìåãâ
.íéöôç íä øùà úåîéìùä ìà íúåà òéâéù äî íäî øñçé ïô ,øáãî äâàãî åè÷ùé àìå
åùøéôå ,ãéîú ãçôî íãà éøùà (& çë éìùî) íåìùä åéìò êìîä äîìù øîàù äî àåäå
.áéúë äøåú éøáãá àåää (&"ò ñ úåëøá) äëøáì íðåøëæ
úåçáåùîä ïî àéäù ,àèç úàøé úàø÷ðä àéä äâøãîä úàæ óåñ äðäå
åäáëòéù àèç õîù äæéà åãéá àöîé ïô âàåãå ãéîú àøé íãàä äéäéù àåäå .úåâøãîáù
êøã ìò (à"ò äò á"á) ì"æ åøîà äæ ìòå .åøåáòá ìãúùäì áééç àåä øùà ,úåîéìùä ïî
ìåôú øùà äàð÷ä íòèî äæ ïéà éë ,108åøéáç ìù åúôåçî äåëð ãçà ìëù ãîìî ìùîä
ïî øñç åîöò åúåàø éðôî àìà ,àéîùã àúòéñá ãåò áåúëàù åîë úòãä éøéñçá ÷ø
,äæä úåððåáúää éô ìò äðäå .åøéáç äâéùäù åîë äâéùäì ìåëé äéäù äâéøãî úåîéìùä
.åéùòîá øéäæ úåéäì åúòãá íìùä òðîé àìù éàãå
íä øùà ãåáëä ïéðò éôì àåäå .íúðçáä éôì äøòää äéäú ,äìàî íéúåçôì êà
íìåòá úå÷ìçúî úåâéøãîä ïéàù ,úòã ìòá ìë ìöà èåùô äæ éë ,äæå .åì íéåàúî
áø àåäù éî àìà íù íîåøúé àìùå ,íéùòîä éôì àìà àáä íìåòä àåäù éúéîàä
ìëåé êéà àåôéà ïë íà .ìôùä äéäé àåä íéùòîä èòî àåä øùàå ,åøéáçî íéùòîä
ïîæá åì øöé éàãå êë øçà íà ,äæá åúåìãúùä èòîì åà åéùòîî åéðéò íéìòäì íãàä
.åúååò øùà úà ï÷úì ìëåé àìù
åðîöò òâééð äîì åøîàéù ,íäéìòî ì÷äì ÷ø íéù÷áîä 109íéàúôäî ùé äðäå
àì åðçðà ,íðäéâá íéðåãéðä íéòùøäî äéäð àìù åðì éã àìä ,úåùéøôå úåãéñç êë ìëá
,ïè÷ ÷ìç åðì äéäé ìåãâ ÷ìç åðì äéäé àì íà ,íéðôìå éðôì ïãò ïâá ñðëéì åðîöò ÷åçãð
.110úàæ øåáòá åðàùî ìò ãéáëð àìå ,äæá åðì éã åðà
óìåçä äæä íìåòá ìåáñì äì÷ð ìò êë ìë åìëåéä ,íäî ìàùð úçà äìàù íðîà
íäéãáòî ãçà ïëù ìëå ,íäéìò ìùåîå íäî øúåé àùåðîå ãáåëî íäéøáçî ãçà úåàøì
àì ,íáø÷á çúåø íîã äéäé àìå åøòèöé àìå ,íäéðéòá íéìôùå íéæáðä íééðòä ïî åà
ïéá åîå÷î íéùìå ,ìëåéù éî ìë ìò àùðäì íãàä ìîò ìë úåàåøä åðéðéò äðä éë .éàãå
éàãå ,ìôù øàùð àåäå íîåøúî åøáç äàøé íàå .åäòøî ùéà úàð÷ àéä éë ,øúåé íéîøä
.åáø÷á úùòúé åááìå òåðîì ìëåé àì éë ,åìáñì çøëåéù äî àåä ìåáñéù äîù
,úåáæåëäå úåîåãîä úåìòîá íúìåæî íéìôù úåéäì íäéìò äù÷ êë íà äúòî
åàøéù ìåáñì åìëåé êéà ,ø÷ùå àåù àìà àùðää àìå íéðôì àìà íá úåìôùä ïéàù
äìòîä íå÷îá äæå ,íäî íéìôù äúò íä øùà íîöò íéùðàä íúåàî øúåé íéìôù íîöò
åùåçé àì ïë ìò ,åëøò úàå åúåà íéøéëî ïéà åùëòù éô ìò óàù ,éçöðä ø÷éäå úéúéîàä

-  מאיר המסילה-

 שנאמר וברא, ואמר רבה א"ר יוחנן עתיד הקב"ה לעשות שבע חופות לכל צדיק וצדיק: ז"ל108
,ה' על כל מכון הר ציון ועל מקראיה ענן יומם ועשן ונוגה אש להבה לילה כי על כל כבוד חופה
 ואש בחופה למה אמר רבי,'מלמד שכל אחד ואחד עושה לו הקדוש ברוך הוא חופה לפי כבודו וכו
. אוי לה לאותה בושה אוי לה לאותה כלימה,חנינא מלמד שכל אחד ואחד נכוה מחופתו של חבירו
 טעותם נובעת מכח שלא ציירו לעצמם מהות עולם הבא:( עי' אור יחזקאל )אמונה מז109
דהמצייר עולם הבא מה הוא לא יסתפק בחלק קטן אלא ישאף להגביר חלקו בכל מה שיוכל
.להשיג
 בהתבונן האדם יראה בעצמו כי מקנא הוא לגוים ומהחילוינם:( עי' דעת תורה )ח"א קסט110
 אמנם כאשר רואים סוס וכל בהמה גם כן יקנא בהם על חפשיותם באמת כי,שהם פטורי םמכל
.אין להם שום עול
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àìà äæ íäì äéäé àìù éàãå ,íúùáìå íøòöì åúéîàì åäåøéëéù éàãå åðîæá ìáà ,åéìà
.éçöðå ìåãâ øòö
,äãåáòä øîåç íäî ì÷äì íîöòì íéùøåã íä øùà ,äæä úåðìáñä ïéàù êì éøä
äæ éåúéôì íå÷î äéä àì øáëå .ììë éúéîà øáã àìå íúåà íøöé äúôîù áæåë éåúéô àìà
,íðåöøì íéâåùå íéëìåäå åúåà íéù÷áî ïéàù éôì ìáà .ïéðòä úúéîà íéàåø åéä éìåì íäì
úà ï÷úì íãéá ãåò äéäé àì éë ,íäì ìéòåé àì øùà ïîæä ãò íééåúô íäî øñåé àì äðä
.åúçù øùà
êãé àöîú øùà ìë (& è úìä÷) íåìùä åéìò êìîä äîìù øîàù äî àåäå
.äîù êìåä äúà øùà ìåàùá äîëçå úòãå ïåáùçå äùòî ïéà éë ,äùò êçëá úåùòì
øåñîä ééøéçáä çëä àåä ,åàøåáî åãéá øåñî çëäù ãò äùåò íãàä ïéàù äî éë åðééäå
øá÷á ãåò åúåùòì ìëåé àì äðä ,úåùòì äåöîå ééøéçá íäá àåäù åééç éîé ìë åì
åì øùôà éà ,åééçá íéáåè íéùòî äáøä àìù éî éë ,åãéá ãåò äæä çëä ïéàù ,ìåàùáå
àìù éîå .æà åáùçì ïîæ åì äéäé àì ,åéùòî ïåáùç áùç àìù éîå .ïë éøçà íúåùòì
äîëçå úòãå ïåáùçå äùòî ïéà éë ,øîàù åäæå ,øá÷á íëçúé àì äæä íìåòá íëçúä
.äîù êìåä äúà øùà ìåàùá
ãò ïéãä ÷îåò úåàøá ,íîöò ùðåòå øëùä ïéðòá àåä äðä ïåîää ìëì äøòää êà
÷ãöé éîå ïéãä íåéá ãåîòé éî éë ,ãéîú ãøçúäìå òæòãæäì éåàø úîàá øùà ,òéâî ïëéä
ì"æ åðéúåáø åøîà ïëå .111ìåãâ åà ïè÷ øáã ìë ìò ú÷ã÷ãî åúô÷ùä øùàá åàøåá éðôì
åì íéãéâî åúùàì ùéà ïéáù äì÷ äçéù åìéôà ,åçéù äî íãàì ãéâîå (&"ò ä äâéâç)
ùåã÷äù ãîìî ,ãàî äøòùð åéáéáñå (&"ò àë÷ úåîáé) åøîà ãåò .ïéãä úòùá íãàì
.äøòùä èåçë åéãéñç íò ÷ã÷ãî àåä êåøá
(&"ò àî äéòùé) åéìò øîà áåúëäù ãò ,åðå÷ì áåäàä íäøáà àåä íäøáà
äîá ,øîàù ìò ,íäá ÷ã÷ã àìù íéì÷ íéøáã éðôî ïéãä ïî 112èìô àì ,éáäåà íäøáà
÷øô øæòéìà éáøã é÷øô) êòøæ äéäé øâ éë òãú òåãé êééç àåä êåøá ùåã÷ä åì øîà ,òãà
êééç ä"á÷ä åì øîà (& ãð ø"á) íå÷î ìù åéååéö àìá êìîéáà íò úéøá úøëù ìò .(& çî
.úåøåã äòáù êéðá úçîùá àäùî éðàù
äæ ùøãîá åøîà ,íéðá éì äáä åì äøîàù ìçøá åôà äøçù ìò á÷òé (& èô íù)
äðá éðôì íéãîåò êéðáù êééç ,úå÷åòîä úà íéðåò êë àåä êåøá ùåã÷ä åì øîà ,åðåùì
äúéä åúðåëù éô ìò óà ,åùò äç÷é àìù éãë äáéúá äðéã úà ïúðù éôìå .(& àò íù)
êåøá ùåã÷ä åì øîà (& åò íù) ùøãîá åøîà ,åéçàî ãñç òðîù éôì êà ,äáåèì éàãå
àì ,ìøòì úàùð àéä éøä ,ìåäîì äàéùäì úù÷á àì (& å áåéà) ãñç åäòøî ñîì àåä
.øåñéà êøã úàùð àéä éøä øúéä êøã äàéùäì úù÷á
,íéðù éúù åì åôñåúð êúà éðúøëæ íà éë íé÷ùîä øùì øîàù éôì óñåé
ìù åúåùø éìá åéáà úà èðçù ìò åîöò óñåé .(& è"ô íù) äëøáì íðåøëæ íøîàîë
åéçà éðôì úî ,äì úéàãë øîìå äì úéàãë øîì ,÷úùå åðéáà êãáò òîùù éôì åà ,íå÷î
.(& ÷ íù)

-  מאיר המסילה אם חוט השערה אין להשיג גדולתו שגם אפילו חסידיו והם נענשים עליו בעונשים כה111
 אל נבין הדברים. ומזה יוצא ודאי חיוב הזהירות,גדולים מעתה כבר מה עמוק הוא עבירה עצמה
.( אלא מתוך סוד של גדולת הענינים )דע"ת ח"ג רלו,מצד איזה ענין של חומר הדברים
 אנו רחוקים מההבנה במשפט כי אין אנו רואים קיום המשפט:( אור יחזקאל )אלול רצז112
תיכף לעשיית העבירו תוחסירה לנו האמונה בה' ית' כדי שנבין צורת ואופני המשפט ונתן לנו
 לפי ר"ה מחויבים: עיי"ש שט.הקב"ה חודש אלול כדי שנוכל ע"י התבוננות לחזק יסודות המשפט
.אונ לרכוש הרגשים בהבנת המשפט
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מסילת ישרים
äááøòúðå ,àæåò øáãá ìùëðù ùðòð ,úåøéîæ äøåú éøáãì àø÷ù éôì ãåã
.(&"ò äì äèåñ) åúçîù
äì äéä àìù äùðòð ,ïåøàä éðôì õåçá ã÷øù äîá ãåã úà äçéëåäù éôì ìëéî
.(& å 'á ìàåîù) äúåîá àìà ãìå
íéñéøñ úåéäì åéðá ìò øæâð ,äúëð úéá úà ìáá êìî éøù ìà äàøäù éôì åäé÷æç
.ãàî äìàë íéáøå (& ë 'á íéëìî) ìáá êìî ìëéäá
äåä àø÷ éàäì éèî äåä ãë ïðçåé éáø (&"ò ä äâéâç) åøîà íéáéç ìëä ÷øôáå
úåøåîçë úåì÷ åéìò íéì÷åùù ãáò ,'åâå øäîî ãò éúééäå èôùîì íëéìà éúáø÷å ,éëá
êåøá ùåã÷ä éë ,ãçà :ïäéúù ìò ùðåòä äéäéù øîàîä úðåë ïéàù éàãåáå .åì ùé äð÷ú
úåìåò êë ,íéùòîä ì÷ùî ïéðòìù ,àåä ïéðòä íðîà .äãî ãâðë äãî àìà íìùî åðéà àåä
íäî åðéò ïééãä íéìòé àìå ,úåì÷ä úà úåøåîçä åçéëùé àì éë ,úåøåîçä åîë úåì÷ä óëá
ìë ,ïåãì úçà äàåùäá ç÷ôéå çéâùé íìåë ìò àìà .úåøåîçäî íéìòé àì øùàë ,ììë
åéìò êìîä äîìùù äî àåäå .àåäù äî éôë ãçà ìë ìò êë øçà ùéðòäìå ,íäî ãçà
ïéà øùàë éë .'åâå èôùîá àéáé íé÷ìàä äùòî ìë úà éë (& áé úìä÷) øîåà íåìùä
èåôùìî çéðé àì ïë ,àåäù úåîë ïè÷ áåè äùòî ìë çåëùìî çéðî àåä êåøá ùåã÷ä
àìù áåùçìå úåúôúäì íéöåøä áìî àéöåäìå ,àåäù úåîë ïè÷ òø äùòî ìë çéëåäìå
àåä àììë àìà .íäéìò ïåáùç ç÷é àìå ,íéì÷ä íéøáãä åéðéãá àåä êåøá ïåãàä äìòé
íà ,åøîà ïëå .113éäåòî åøúåúé àåä ïøúå àåä êåøá ùåã÷ä øîåàä ìë (&"ò ð àî÷ àáá)
äæå ,(&à"ò æè äâéâç) åì òîùú ìà ,êì ìçåî àåä êåøá ùåã÷äå àèç òøä øöé êì øîåà
.'ä úîà ìà äðä éë øøåáîå èåùô øáã
ìë éë åìòô íéîú øåöä (& áì íéøáã) íåìùä åéìò åðáø äùî øîàù äî àåäå
êë äðä ,èôùîá äöåø àåä êåøá ùåã÷äù ïåéë éë .'åâå ìåò ïéàå äðåîà ìà èôùî åéëøã
àåä èôùî íà ïë ìò .äáåçä ïî åîë úåëæä ïî ïéòä úà íéìòä ,èôùîä ìò øåáò àåä
.áèåîì ïéá áåèì ïéá ,÷åã÷ãä úéìëúá åéììòî éøôëå åéëøãë ùéà ìëì ïúéù êéøö ,äöåø
éë ,íéòùøìå íé÷éãöì (& éøôñ) ì"æ åùøéôù ,àåä øùéå ÷éãö ,ìåò ïéàå äðåîà ìà åðééäå
.èìîäì ïéàå ùéðòî àåä àèç ìë ìòå ïã àåä ìëä ìòå ,äãîä àéä êë
êéøö íéðô ìë ìòù ïåéë ,úãîåò àéä äîì 114íéîçøä úãî ïë íà øîàú íàå
.øáã ìë ìò ïéãá ÷ã÷ãì
ììë åúìåæ ãîåò äéä àìù ,íìåò ìù åîåé÷ àéä íéîçøä úãî éàãå ,äáåùúä
éåàø äéä ùîî ïéãä úøåù éôì éë äæå ,115ä÷åì ïéãä úãî ïéà ïë éô ìò óàå ,ììëå
óà ïåøçá äéäé åîöò ùðåòäù íâå ,ììë äðúîä éìá åàèçì óëéú ãéî ùðòé àèåçäù
úîàá äðä éë ,ììë àèçì ïå÷éú äéäé àìùå ,åîù êøáúé àøåáä éô äøîîù éîì éåàøë
éøä ,åøáç úà íãàä çöøù éøä ,äùòð øáë àèçäå úåéò øùà úà íãàä ï÷úé êéà
.116úåàéöîä ïî éåùòä äùòîä øéñäì ìëåéä ,äæä øáãä ï÷úì ìëåé êéà óàðù
ïîæ ïúéù åðééäã ,åðøëæù íéøáã äùìùä êôä úðúåðä àéä íéîçøä úãî íðîà
äáåùúäùå ,äìëì ãò äéäé àì åîöò ùðåòäùå ,àèçùë ãéî õøàä ïî ãçëé àìå àèåçì

-  מאיר המסילה& לשון הגמ' אצלנו חיווי113
. ובזה יתקיים המשפט, עי' דחו"מ )ח"א שסט( שכביכול הקב"ה דורש שהחוטא יפייסו114
.( הדין היא האמת )אור יחזקאל תורה ודעת שמא115
 בכל חטא אפילו חטאי מחשבה כל חטא יוצר מציאות:( עי' שפתי חיים )מועדים ח"א רכא116
 ורק,רוחנית של טומאה ולכן באמת לפי מבט החכמה הנובא והתורה תשובה אינ המועילה כלל
.הקב"ה חידש ענין התשובה
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מסילת ישרים
úåéäáù åðééäã ,äùòîä úøé÷òë ïåöøä úøé÷ò áùçúù ,øåîâ ãñçá íéàèåçì ïúðú
äøåîâ äèøç åéìò èøçúîå áùå ,åúòø ìò ïðåáúîå åá äãåîå åàèç úà øéëî áùä
àì íìåòîù ÷÷åúùîå õôç äéäå ,éøîâì íçðúî àåäù ,ùîî øãðä úèøçë ,àø÷éòîã
åúåà áæåòå ,øáãä äùòð øáëù ìò ÷æç øòö åáìá øòèöîå ,àåää øáãä äùòð äéä
àåäå .åì øôëúîå ,øãðä úøé÷òë åì áùçé åðåöøî øáãä úøé÷ò äðä ,åðîî çøåáå ,àáäì
úåàéöîäî ùîî øñ ïåòäù ,117øôëú êúàèçå êðåò øñå (& å äéòùé) áåúëä øîàù äî
.118òøôîì äéäù äî ìò íçðúîå øòèöî åéùëòù äîá ø÷òðå
ùéçëî åðéàù ãñç àåä äðä íéðô ìë ìò êà ,ïéãä úøåùî äðéàù éàãå ãñç äæå
,åðîî äðäðù äàðääå àèçá äöøúðù ïåöøä úçúù åá úåìúì ãö ùé éøäù ,éøîâì ïéãä
úö÷ úåðìáñ àìà ,àèçä ìò ïåøúéå åððéà ïîæä úåëéøà ïëå .øòöäå äîçðä äúò àá
,(&"ò ã÷ ïéøãäðñ) àáà äëæî àøá ïéðòë ,ãñç éëøã øàù ìë ïëå ,ïå÷ú çúô åì çåúôì
éëøã íéîëçä éøáãá íéøëæåîä ,(119èì 'éñ æ"ô äáø úìä÷) ùôðä ìëë ùôð úö÷î åà
øáë éë ,ïéãä úãî ùîî íéùéçëîå íéãâðúî àì êà .äáåøîë èòîä úà ìá÷ì íä ãñç
,íäéìò çéâùé àìù åà ,íåìë àìá úåøéáò åøúåéù êà .íúåà áéùçäì ïåâä íòè íäá ùé
øùôà éà äæ ïë ìò ,íéøáãá éúéîà ïéãå èôùî äéä àì øáë éë ,éøîâì ïéãä ãâð äéä äæ
.ììë àöîäì
àì ïéãä úãîù éàãå ,èìîäì àèåçì àöîé àì åðøëæù íéëøãä ïî ãçà íàå
íãàì ïéàù àöîð .äìéã éáâå äéôà êéøàî (ã 'éñ æ"ñô ø"á) ì"æ åøîà ïëå ,í÷éø áåùú
úåøéäæä úéìëúá åéùòîá øäæä éúìáì ,åá úåúôúäì ìëåéù éåúéô åéðéò çå÷ôì äöåøä
úãî íá äð÷éå íãàä ïäéìò óé÷ùéù úåô÷ùää äìà ìë ïä ,÷åã÷ãä úéìëú íäá ÷ã÷ãìå
.àåä ùôð ìòá íà éàãå úåøéäæä
íäî ä÷çøääå úåøéäæä éãéñôî øåàáá - ä ÷øô
äãøèäå ìåôéèä àåä ,ãçàä :äùìù íä äé÷éçøîå úàæä äãéîä éãéñôî äðä
.ãçàì ãçà íäá øáãðå .äòøä äøáçä ,éùéìùä .120ïåöìäå ÷åçùä ,éðùä .úéîìåòä

-  מאיר המסילה כל המתפלל בערב שבת ואומר ויכולו שני מלאכי השרת המלוין לו: עי' שבת קיט ע"ב117
 פי' ]כי: ועי' שם ח"א למהר"ל,לאדם מניחין ידיהן על ראשו ואומרים לו וסר עונך וחטאתך תכופר
 כי, והשלם ראוי שיהיה מבלי חסרון, אשרה שבת הוא השלמה,בערב שבת כאשר נכנס השבת
 ולפיכך המלאכים שהם מלוין לאדם.החטא הוא חסרון בודאי לאדם כאשר בארנו פעמי' הרבה
 כי הסרת חטא הוא מצד העליונים דוקא שהם בלא חטא ויום,אומרים וסר עונך וחטאתך תכפר
 ומצד כי אל האדם משמשים שני מלאכים,הכפורים שהוא סלוק חטא אז האדם במדריגת המלאך
[מביאים אליו סילוק החטא
 החרטה באה כדי לתקן גם את העבר עצמו שצער החרטה מנקה:(79  מכתב מאליהו )ח"ב118
.את טמטום החטא
 כ"ז ראה זה מצאתי אמרה קהלת ולהלן הוא אומר אמר קהלת א"ר ירמיה זה רוח: ז"ל119
הקדש פעמים משיח בלשון זכר ופעמים משיח בלשון נקבה אחת לאחת למצוא חשבון א"ר יצחק
בנוהג שבעולם אדם נכשל בעבירה והוא חייב עליה מיתה לשמים במה נתכפר לו מת שורו אבדה
תרנגולתו נשברה צלוחיתו נכשל באצבעו הקטנה ויצא ממנה טיפת דם מקצת הנפש ככל הנפש
'שנאמר אחת לאחת למצא חשבון חדא מערערא חדא והחשבון מתמצה כמה הוא מיצוי החשבון ר
:פנחס אמר עד אחת
, מידת הליצנות יש עדיין מושג על שהוא אולם השחוק:( עי' אור יחזקאל )יראה ומוסר רעו120
 עיקר עבדת האדם. וריבנו כולל שניהם יחד,שהאדם מעלה שחוק על שפתיו אין לנו הבנה כלל
בעולמו אינה עשיית מעשים כפשוטם אלא העיקר הנדרש מאתנו היא עבודת הלב וקניית הרגשים
 השחוק דוחה הרוחניות והאדם נשאר. והשחוק מאבד את הרגשות הלב,בקבלת מלכות שמים
.גשמי וחומרי ואין החכמה יכולה להתדבק בחומר
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מסילת ישרים
éðéðòá ãåøè íãàä úåéäá éë ,äìòîì íäî åðøáã øáë ,äãøèäå ìåôèä äðä
ìà áì úúì íäì øùôà éàå ,íäéìò øùà àùîä é÷éæá úåøåñà åéúåáùçî äðä ,åîìåò
÷ñòá èòîî éåä (&"î ã"ô úåáà) åøîà äæ íúåàøá íåìùä íäéìò íéîëçäå ,äùòîä
åðéà ÷ñòä éåáéø êà ,åúñðøô êøåöì íãàì àåä çøëåî ÷ñòä äðä éë .äøåúá ÷åñòå
íéúò òåá÷ì åðéåèöð ïë ìò ,åúãåáò ìà íå÷î åì çéðé àìù ãò ,ìåãâ êë ìë äéäéù çøëåî
éáø øîàîëå ,úåøéäæä ìà òéâéùì íãàì øúåé úëøèöîä àéäù åðøëæ øáëå .äøåúì
íù) ì"æ åøîàù äî àåäå .ììë åéìà òéâé àì äúìåæå ,úåøéäæ éãéì äàéáî äøåú ñçðéô
íãàá òøä øöéä àøáù åîù êøáúé àøåáä éë äæå ,121ãéñç õøàä íò àìå (&"î á ÷øô
åì éúàøá òøä øöé éúàøá (&"ò ì ïéùåãé÷) ì"æ åøîàù åîëå ,åì ïéìáú äøåúä àøáù àåä
øùôà éà ,åæ äàåôø àìà åæ äëîì àøá àì àøåáä íàù ,àåä èåùô äðäå .122ïéìáú äøåú
äúìåæ ìöðäì åáùçéù éîå .äàåôøä úàæ éúìá äëîä úàæî íãàä àôøéù íéðô íåùá
÷æç úîàá òøä øöéä äðä éë .123åàèçá úåîéùë óåñáì åúåòè äàøéå ,äòåè àìà åðéà
äùòé íàå ,åéìò èìåùå åá øáâúîå àåä êìåä íãàä ìù åúòéãé éìáîå ,ãàî íãàá àåä
àì ,éúáúëù åîë äøåúä àéäù ,åì äàøáðù äàåôøä ç÷é àìå íìåòáù úåìåáçúä ìë
.åúîùð ãáàúå åàèçá úåîéùë àìà ,åéìç úøåáâúá ùéâøé àìå òãé
,äæ íñ ç÷éù åì åøîàå åéìç åøéëäå íéàôåøá ùøãù äìåçì äîåã äæ äîì àä
äìòéù äî ç÷éå àåää íñä çéðé äàåôøä úëàìîá äòéãé åì íã÷úù éúìáî àåäå
éìçá øéëîù éî ïéà éë äæä øáãä ïë .éàãå àåää äìåçä úåîé àìä ,íéîñä ïî åúáùçîá
,äøåúä àéä åì äàåôøäù åðøéäæä àåäå ,åàøáù åàøåá àìà åá òáèåîä åçëáå òøä øöéä
åéìò øáâéå êìé úåéøîåçä êùåçù éàãå ,äéçéå äúìåæ ç÷éù äî ç÷éå äçéðé àåôéà éî
,ìåãâ ÷çøä úîàä ïî ÷åçøå äòøá òå÷ù àöîéù ãò ïéáé àì àåäå ,äâøãî øçà äâøãî
åúåàøá ,äøåúá ÷ñåò àåä íà êà .úîàä ù÷áì åáì ìò åìòé àì íéøáã éøåäøä åìéôàù
êøãä ìà åäàéáéù úåøøåòúä åá ùãçúé åéìàî óåñ óåñ äðä ,äéúåøäæàå äéååéö äéëøã
åøîù éúøåúå åáæò éúåà éàåìä (& éúáø äëéàã àúçéúô) ì"æ åøîàù äî àåäå ,124áåèä
.áèåîì åøéæçî 125äáù øåàîäù

-  מאיר המסילה חוץ מזה שהמצות מלמד אותנו איך לקיים:( עי' שפתי חיים )מידות ועבודת ה' ח"ב תיא121
 אלא עוד שהלימוד מקרב את הדברים ללבו של האדם והוא חש,המצוות ואיך לברוח מהעבירות
.את חשיבותם ורום ערכם ותשוקתו לקיים אותם
 וכל זמן שלומד על, עי' דחו"מ )ח"א רלב( כל התורה כולה אין תג כל דהו שלא יהיה תבלין122
 הינו כאשר התורה היא. ולימוד סתם אינו תורה תבלין,דרך שכר ועונש הוה התורה תבלין
.בשלמותה שמהתורה יוצא לאדם חיבור בתורה בשלימותו
 מכתביך הפרודות באו לידי בטח ניכר עליך מאד בלבול הדעת אין זה רק מסיבת ביטול123
 אוי ואבוי לנו ח"ו מעון ביטול תורה כי מי,תורה כי אין דבר המועיל להניח דעתו כעסק התורה
 פי' נזוף כדמיון אדם המגרש את העומד לפניו ואומר אין לי עסק.שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף
בך כי אתה שוטה גדול וחרפה לעסוק עמך ככה מי שאינו עוסק בתורה הוא בהכרח שוטה גדול כי
אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטות וא"כ הלא ידוע לנו בראתי יצר הרע ברתי לו תורה
תבלין )דווקא כמובא רב מס"י כאן( ואחרי שאינו עוסק בתורה הוא בהכרח ח"ו בכל שעה ושעה
,(ברוח שטות )חו"מ ח"א רעז
 העמל בדברי התורה מעורר את פנמיותו והוא:( עי' שפתי חיים )מידות ועבודת ה' ח"ב תיא124
קונה בנפשו קשר עמוק איתם והם נהפכים מדברים מופשטים ורחוקים למצות ומעישם מורגשים
.וקרובים להוייתו אשר הוא חש בצורך לקיימם
 מאור ולא הידיעות כי יש בתורה כח רוחני:( עי' שפתי חיים )מידות ועבודת ה' ח"ב תיא125
.'שמשפיע על האדם ומשיבו אל ה' ית
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מסילת ישרים
éúáúëù åîë åðå÷úå 126äùòîä ïåáùç ìà íéúòä úåòéá÷ ïë íâ äæ ììëá äðäå
àìà ,åäãáàé àìù éàãå àåä íëç íà ,åé÷ñòî éàðô åì øàùéù äî ,äæ ìë ãáìîå .äìòîì
àåäù éô ìò óà ãéñôîä äæå ,åúãåáò ïå÷úå åùôð ÷ñòá åá ÷åñòì åäôøé àìå ãéî åá æçàé
.åðîî èìîéù èìîäì äöåøù éîì ì÷ øúåéä àåä äðä ,éììë øúåéä
éîë àåä íá òáåèù éî éë .ïåöìäå ÷åçùä àåäå ,ãàî äù÷ àåä äðä éðùä êà
,127íãàä áì úà ãáàî àåä ÷åçùä äðä éë .åðîî èìîäì ãàî äù÷ù ìåãâä íéá òáåèù
íäì úúì øùôà éà øùà äèåù åà øåëùë àåä éøäå ,åá úìùåî äòéãäå íòèä ïéà øáëù
.äâäðä íéìá÷î íðéà éë íâéäðäì åà äîøò
ììåäî éúøîà ÷åçùì (& á úìä÷) íåìùä åéìò êìîä äîìù øîàù äî àåäå
ùàø úåì÷å ÷åçù (& â ÷øô úåáà) åøîà äëøáì íðåøëæ íéîëçå .äùåò åæ äî äçîùìå
àøé åáìå ,úòã ïá ìë ìöà äåøòä àéä äøåîçù éô ìò óà éë ,äåøòì íãàä úà íéìéâøî
äðä ,äùðåò áåøå äòùô ìãåâ úúéîàî åìëùá øééèöð øáëù øåéöä çëî äéìà áø÷î
äàøéä äéäúù áø÷å êåìä åúåà íéáéø÷îå èòî èòî åúåà íéëéùîî ùàø ,úåì÷å ÷åçùä
,äîì êë ìëå ,åäùòéå åîöò ïåòä ìò òéâéù ãò äâéøãî øçà äâéøãî ,èòî èòî åéìòî äøñ
÷åçùä ìù åîöò ìë ïë ,øáãä ìò áìä úîéùá éåìú úåøéäæä úåàéöî ìëù åîëù éôì
äàøéä éøåäøä åàåáé àìù àöîðå ,úåéðåéòäå úåøùéä úåáùçîä ïî áìä øéñî àìà åðéà
.ììë åáìá
èéîùé øùà ïîùá çåùîä ïâîä åîë éë ,äáøä åúúçùäå ïåöìä éùå÷ äàøúå
éðôî ïåöìä ïë ,íãàä óåâ ìà åòéâéù íúåà çéðé àìå ,õøàì íëéìùîå íéöçä åéìòî ìéôéå
ïî ìåãâ éåáéø åéìòî íãàä ìéôé ïè÷ ÷åçùáå ãçà úåðöéìá éë ,úåãøîäå äçëåúä
íéðéðò åòîåù åà åúåàø éãî åîöòá ìòôúîå øøåòúî áìäù äî ,úåìòôúääå úåøøåòúää
åá äùòé àìå õøàì ìëä ìéôé úåðöéìä çëáå ,íéùòîá ùåôùôäå ïåáùçä ìà åäåøéòéù
ïåöìä çë éðôî àìà ,áìä úðáä ïåøñç éðôî àìå íéðéðòä úùìåç éðôî àìå ,ììë íùåø
.äàøéäå øñåîä éðéðò ìë ñøåää
äéä àìù äî äéä äæù äàåø äéä éë ,àéëåøëë äæ ìò çååö äéä äéòùé àéáðä äðäå
øîàù äî àåäå ,íéàèåçä ìù íúå÷ú ãáàî äéäå ,íùåø åùòéù åéúåçëåúì íå÷î çéðî
íðåøëæ íéîëç øîà åøæâ øáëå .íëéøñåî å÷æçé ïô åööåìúú ìà äúòå (& çë äéòùé)
ùåøéôá øàáî åîöò áåúëäù äî àåäå ,åéìò ïéøåñéä àéáî õìäù (á"ò çé æ"ò) äëøáì
ïî ìòôúîù éî éë ,åúåà ïúåð ïéãäù øáã àåä äæ éë .íéèôù íéöìì åðåëð (& èé éìùî)
çëî äæ éìá åéúåàèçî áåùé øáë éë ,åôåâá øñéúéù êéøö åðéà ,íéãåîéìä ïîå úåððåáúää
êà .úåçëåúäå íéøñåîä ïî òîùéù åà àø÷éù äî éãé ìò åááìá åãìåéù äáåùú éøåäøä
,íéèôùä àìà ïå÷éú íäì ïéà ,íúåðöéì çë éðôî úåçëåúä ïî íéìòôúî íðéàù íéöìä
øîåç éôë äðäå .íéøñåîä åçãé øùàë íäéìòî íúåçãì íúåðöéìá çë äéäé àì äìàù
(á"ò çé æ"ò) ì"æ åðåãîìù äî àåäå .åùðåòá éúéîàä èôåùä øéîçä ,åéúåãìåúå àèçä

-  מאיר המסילהעי' דחו"מ )ח"א רנא( שהוא משוה את זה לתורה משום שבאמת ענין זה הוא יסוד כל

126

.התורה
 תורה צריכה להיות באימה, קלות ראש הו אהיפך של אימה ויראה:( עי' דע"ת )ח"ג קטז127
ויראה ויראה היא יראת שמים וקלות ראש הוא היפך יראת שמים וקלות ראש מפשיט את האדם
ומסלקו לגמרי מיראת שמים כי קלות ראש זה מצב של פריקת עול מלכות שמים כי השחוק ולקות
.ראש מאבד כל לבו ומדחהו מכל מחשבת מוסר ויראה
 הלב הוא מקום ההרגשות של האדם ומקורם:(עי' שפתי חיים )מידות ועבודת ה' ח"ב תיא
וכאשר נמצאבים במצב של שחוק וקלות ראש אין הלב – ההרגשה של האדם שופטת ושוקלת
.נכון את מעשיו האם הם טובים או רעים
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מסילת ישרים
äöøçðå äìë éë íëéøñåî å÷æçé ïô øîàðù ,äéìë åôåñå ïéøåñé åúìçúù úåðöéìä äù÷
.'åâå éúòîù
äî àåäå ,íéàèåçäå íéùôèä úøáç åðééäã ,äøáçä àåä éùéìùä ãéñôîäå
,úåáø íéîòô íéàåø åðçðà äðä éë .128òåøé íéìéñë äòåøå (& âé éìùî) øîåà áåúëäù
ìò øåáòé åà äðîî äôøúé ,äá úåøéäæäå äãåáòä úáåç íãàä ìöà úîàúðù øçà åìéôà
äîìùù äî àåäå ,íäîò áøòúäì éãë åà ,åéøáç åéìò åâòìé àìù éãë äðîî íéøáã äæéà
(&"ò æé úåáåúë) íãà êì øîàé íà éë .áøòúú ìà íéðåù íòå (ãë íù) øîåàå øéäæî
,íéøåîà íéøáã äîá åì øåîà äúà óà ,úåéøáä íò úáøåòî íãà ìù åúòã àäú íìåòì
.äîäá éùòî íéùåòù íãà éðáá àì êà ,íãà éùòî íéùåòù íãà éðáá
à íéìäú) øîà êìîä ãåãå .ìéñë ùéàì ãâðî êì (& ãé éìùî) ãåò øéäæî äîìùå
êìä íà (&"ò çé æ"ò) äëøáì íðåøëæ åùøéô øáëå .129'åâå êìä àì øùà ùéàä éøùà (à
'åâå àåù éúî íò éúáùé àì (& åë íéìäú) øîåàå .áùéì åôåñ ãîò íàå ,ãåîòì åôåñ
éëøãî åéìâø òåðîìå åîöò úå÷ðìå øäèäì àìà íãàì åì ïéà .130'åâå íéòøî ìä÷ éúàðù
åîöò ãåãù àåä .åéúåðëùî ìàå 'ä úåøöç ìà åéìâø áéùéå ,ïîæä éìáäá íéòå÷ùä ïåîää
.'ä êçáæî úà äááåñàå éôë ïåé÷ðá õçøà (& íù) øîåàå íééñî
,àåää âòìä ìà åáì úéùé àì ,åéìò âòìéù éî úøáçá àöîéù åì òøàé íàå
äéää äáøä ïåîî çéåøäì åì äéä éìåì éë åúòãá áåùçéå ,íæáéå åéâéòìî ìò âòìé àáøãà
éðôî åúîùð ãáàì äöøé àìù ïëù ìë ,åâòìé àìù åéøáç éðôî äæì êéøö äéäù äî çéðî
.âòì
êéáà ïåöø úåùòì 'åëå øîðë æò éåä (&"î ã"ô úåáà) ì"æ åøéäæä äæ êøã ìòå
éô ìò óàù ,ùåáà àìå íéëìî ãâð êéúåãòá äøáãàå (& èé÷ íéìäú) øîà ãåãå .íéîùáù
äøåàëì ,êìî ïë íâ äéäù ãåãå ,úåàðäå úåìåãâ éøáãá íøåáãå í÷ñò íéëìîä áåøù
ïî åøôñ úçú ,äøåúå øñåî éøáãá øáãî àåä äéäé íúøáçá åúåéäá íà äôøçì åì äéäú
äúôð åáì äéä àìå ,ììë äæì ùç äéä àì äðä .íäåîë íãà éðá úåâåðòúîå úåìåãâä
ãâð êéúåãòá äøáãàå ,øîåàå ùøôî àìà ,úîàä âéùä øáëù éøçà äìàä íéìáäá
àì éë òãàå ùéîìçë éðô éúîù ïë ìò (& ð äéòùé) øîà ïë åîë äéòùéå .ùåáà àìå íéëìî
.ùåáà
úåæéøæä úãî øåàáá - å ÷øô
ìò úåæéøæäå ,"äùòú àì"ä ìò ááåñ úåøéäæä éë ,úåæéøæä àåáé úåøéäæä øçà
àåäù øàåáî úåæéøæä ìù åðéðòå ,áåè äùòå òøî øåñ (åè ãì íéìéäú) åðééäå ."äùò"ä
íéæéøæ (&"ò ã íéçñô) ì"æ åøîà äæä ïåùìëå ,131íðéðò úîìùäìå úåöîì äîã÷ää
øöéä éù÷åîî ìöðéì äáø äô÷ùäå ìåãâ úåç÷ô êéøöù åîë éë äæå .úåöîì íéîéã÷î
æåçàì äô÷ùäå ìåãâ úåç÷ô êéøö ïë ,åðéùòîá áøòúäì åðá èåìùé àìù òøä ïî èìîäìå

-  מאיר המסילה: משלי )יג כ( הלוך }הולך{ את חכמים וחכם }יחכם{ ורעה כסילים ירוע128
 תהילים )א א( אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב129
.לצים לא ישב
: ז"ל130
 עיקר כל מעשה תלוי ב"התחלה" שלו שהמעשה מוכרח לצאת כפי,( עי' דע"ת )ח"ה א' פא131
 כי כמו שישנה התחלה כללית לכל אדם כולו כמו כן ישנה, ולכן מובן ענין הזריזות,ההתחלה שלה
.התחלה לכל מצהו ומצוה בפרט
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מסילת ישרים
òøä øöéä ìãúùîå ááñîù åîë éë .åðîî äðãáàú àìå íäá úåëæìå 132úåöîá
úåöîä úéùò åðîî òåðîì ìãúùî ïë ,àèçä úåøåîëîá íãàä úà ìéôäì åéúåìåáçúá
øåòð øàùé ,íá êåîúìå íäéøçà óåãøì ÷æçúé àìå ìöòúéå äôøúé íàå ,åðîî íãáàìå
.éàãåá íäî ÷éøå
134
133
õåôçé àì ïë ìò , ñâ úåéøîçä úåéøôò éë , ãàî ãáë íãàä òáè éë ,äàøúå
ãâð øáâúéù êéøö ,135êøáúé àøåáä úãåáòì úåëæì äöåøù éîå ,äëàìîå çøåèá íãàä
àåäå .çéìöé àìù àåä éàãå åúåãáë ãéá åîöò çéðî àåä íàù ,æøãæéå øáâúéå ,åîöò åòáè
úåùòì éøàë øåáâå éáöë õøå øùðë ì÷å øîðë æò éåä (&"î ã ÷øô úåáà) àðúä øîàù äî
äøåú :÷åæéç íéëéøöä íéøáãá (&"ò áì úåëøá) ì"æ íéîëç åðî ïëå .íéîùáù êéáà ïåöø
ìëë úåùòì øîùì ãàî õîàå ÷æç (&"ò à òùåäé) àåä àìî àø÷îå .íéáåè íéùòîå
.åëôä ìà òáèä úåôëì äöåøù éîì êéøö ìåãâ ÷åæéç éë ,éãáò äùî êåö øùà äøåúä
ìåãâä ãñôääå äìöòä òåø úà åúåàøá äæ ìò åúøäæàá ãàî äðù äîìù äðäå
àáå áëùì íéãé ÷áç èòî úåîåðú èòî úåðù èòî (& å éìùî) øîàå ,äðîî êùîðä
,äùò íå÷á òø äùåò åðéàù éô ìò óà ìöòä äðä éë .ïâî ùéàë êøñçîå êùàø êìäîë
äôøúî íâ (è çé íù) øîàå .åìù äùòú ìàå áùá åéìò äòøä úà àéáî àåä äðä
,åéãéá äòøä úà äùåòä úéçùîä åððéàù éô ìò óà éë ,úéçùî ìòáì àåä çà åúëàìîá
.àåä åìéâ ïáå àåä åéçà àìà ,åðîî ÷åçø àåäù áåùçú àì
ãë íù) ,íåé íåé åðéðéòì ãìåéå äø÷éù äî ,éøåéö øåàá ìöòä úòø øàáì ãåò øîàå
åñë íéðåùî÷ åìåë äìò äðäå ,áì øñç íãà íøë ìòå ,éúøáò ìöò ùéà äãù ìò (&-&
'åâå úåîåðú èòî úåðù èòî øñåî éúç÷ì éúéàø éáì úéùà éëðà äæçàå ,'åâå íéìøç åéðô
.'åâå êùéø êìäúî àáå
ìöòä äãù ìà äøå÷ù äî àåäù ,åòîùîë éúéîà àåä øùà åèåùô ãáìî äðäå
,íéðåùî÷ åìåë äìò äðäå (& èå÷ìé) íðåùì äæ äàð ùøãî ì"æ íéîëç åá åùøã äðä ,ùîî
áùåé àåä íäá ìîò àìù êåúî ,'åâå åéðô åñë ,àöåî åðéàå äùøô ìù ùåøéô ù÷áîù
,äæ ìù åùðò äî .íéîëç éãéîìú ìù ïøãâ õøåôå àîèä úà øäèîå øåäèä úà àîèîå
úáá äàá äðéà ìöòä úòø éë åðééäå .ùçð åðëùé øãâ õøåôå (& é úìä÷) åùøéô äîìù
ãò ,äòø ìà äòøî êùîð àåä äðä éë ,äá ùéâøéå òãéù àìá èòî èòî àìà ,úçà
,åì éåàø äéä øùà çøåèä øéñçî àìà åðéà äìçúá äðä .äòøä úéìëúá òåáè àöîéù
ãåîìì êë øçà àåáéùë ãåîéìä ïåøñç éðôîå ,êøåöä ìëë äøåúá ãåîìé àìù êùîð äæîå
äáøúî ãåò êà ,äáø äúéä øáë ,äá åúòø úøîåâ äúéä éìåìà äðäå .äðáää åì øñçú
àìù íéðô äá äìâé äðä ,àåää ÷øôäå äùøôä áùéì íéðô ìë ìò åúåöøáù äîá úëìåäå

-  מאיר המסילה היינו כמו שהסור מרע הוא הרחק ללא לעצור כן העשה טוב צריך להיות עשה והמשך132
 כדאי לראות שיהיה זמן קבוע בכל יום ללימדו:( אור יחזקאל )מכתבים רעו,(תמידי )דע"ת ח"ג רצג
מוסר ולא יאמר האדם הלא כל עניניו הוא בתורה ובמצות ובזיכוי הרבים ואין מקום לשלוט הרע
.במעשיו
 טבע האדם כולו עצלות ואין לו חשק ורצון לעשות:( עי' אור יחזקאל )דרכי העבודה ס133
מאמץ כל שהוא וזו הסיבה שעבודת המדות רחוקה מאתנו כי נצרכת לזה עבודה מרובה וטבעו
.להיות מונח ביד כבדותו ולכן אינו מצליח
 אדם אשר כחות גופו שולטים עליו ואינו מצליח להתחרר מהם:( עי' עלי שור )ח"א דף קעב134
.נמצא במצב של שפלות
 לא כתוב ומי שרוצה לעושת יורת מצוות אלא מי שרוצה:( עי' שפתי חיים )מועדים ח"ב מו135
 כי מי שנשאר בטבע הכבד של העפריות והעצלות אפילו אם הוא עושה,לזכות לעבודת הבורא
 ואת זה רק אפשר אם הוא מתגבר,'מצוות מדי פעם בפעם בכך עדיין אינו נכלל בגדר עובד ה
.ומזדרז נגד טבעו
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מסילת ישרים
äéìë åôåñå ,íéøãâä úà õåøôéå úåð÷úä ìò øåáòéå äëôäéå úîàä úéçùéå ,äëìäë
äæä øáãä ìò éúððåáúä ,"éáì úéùà éëðà äæçàå" äîìù øîà ,øãâ õøåô ìë èôùîë
ãò úøëéð åúìåòô ïéàå ,èòî èòî èùôúîå êìåää ñøàë àåäù ,åáù òøä ìãåâ éúéàøå
.(&) "ïâî ùéàë êøñçîå êùéø êìäîë àáå 'åâå úåðù èòî" åäæå ,äúéîä
,åúáåç òãåé íãàä ìù åáì øáëù íéîòô äîëå äîë åðéðéòá íéàåø åðçðà äðäå
ïë éô ìò óàå ,åàøåá ãöî åéìò äáåçù äîå ,136åùôð úìöäì åì éåàøù äî åìöà úîàúðå
äìöòä úåãáëù éðôî àìà ,øçà íòè íåùì àìå àéää äáåçä úøëä ïåøñçî àì åäçéðé
,éúéáî úàöì éìò äù÷ åà ,137àòî÷ ïùéà åà àòî÷ ìëåà ,øîåà àåä éøäå ,åéìò úøáâúî
åà ,äáø äø÷ä íìåòá äæò äîç ,(â ä ù"äéù) äðùáìà äëëéà éúðúë úà éúèùô
êë ïéáå êë ïéáå ,íäî àìî íéìöòä éô øùà ,úåðàåúäå úåàìúîàä øàù ìëå íéîùâä
úìä÷) øîåà äîìùù äî àåä ,åàøåá úà áæåò íãàäå ,úìèåáî äãåáòäå úçðåî äøåúä
.úéáä óåìãé íéãé úåìôùáå äø÷îä êîé íéúìöòá (é
íéîëçä éøîàîî íéáø íéøîàîá êì àåáé ,ìöòä éô úà ìàùú íà íìåàå
ì÷äì úùáåùîä åúòã éôì åì åøåé íìåë øùà ,ìëùä ïî úåðòèäå íéáåúëä ïî úåàø÷îäå
íéãìåð íää íéîòèäå íää úåðòèä ïéàù äàåø åððéà àåäå ,åúåìöò úçåðîá åçéðäìå åéìò
äèî åá úøáåâ àéä äúåéäá øùà ,íéòáåð íä åúåìöò øå÷îî àìà ,åúòã ìå÷éù éðôî åì
àåä .äðåëðä äòãä éùðàå íéîëçä ìå÷ì òîùé àì øùà ,äìàä úåðòèä ìà åìëùå åúòã
äìöòä éë ,íòè éáéùî äòáùî 138åéðéòá ìöò íëç (æè åë éìùî) øîåàå çååö äîìùù äî
íéèåùå íéòåúì ìëä áåùçé àìà ,åúåà íéçéëåîä éøáãì ùç åìôà äéäéù åì úçðî äððéà
.íëç åãáì àåäå
,ä÷éãá äëéøö àìå÷ ìëù ,úåùéøôä úëàìîá äñåðî ìåãâ ììë äæ éë òãú äðäå
øöéä úåöòî äéäúù øáãä áåø÷ íðîà ,äçåëðå äøùé úåéäì äìåëéù éô ìò óà éë
÷ãöú äìà ìë øçà íà ,úåáø úåùéøãå úåøé÷çá äéøçà ÷åãáì êéøö ïë ìò ,åéúåîøîå
.äáåè àéäù éàãå
,úåöîä úåùòì úåæéøæá øáâúäìå ÷æçúäì íãàä êéøö ìåãâ ÷åæéç øáã ìù åììë
äãîá åçáúùð íéëàìîäù äàøúå .åãé ìò úáëòîä äìöòä ãáåë åéìòî åëéìùäá
,139åøáã ìå÷á òåîùì åøáã éùåò çë éøåáâ (& â÷ íéìäú) íäá øîàðù ,úàæä äáåèä
ìò ,êàìî àìå íãà àåä íãà äðäå .÷æáä äàøîë áåùå àåöø úåéçäå (& à ìà÷æçé) øîåàå
åúâøãîá áø÷úäì ìëåéù äî ìëù ,éàãå êà .êàìîä ìù åúøåáâì òéâéù åì øùôà éà ïë
àìå éúùç (& èé÷ íéìäú) øîåàå å÷ìç ìò çáùî äéä êìîä ãåãå ,áø÷úéù éåàø åéìà
.êéúåöî øîùì éúäîäîúä

-  מאיר המסילה לא רק בשכלו מבין את המוטל עליו אלא גם:( עי' שפתי חיים )מידות ועבודת ה' ח"ב שנט136
.בלבו פנימיותו ברור לו והוא מכיר ומרגיש
 מלשון הגמ' )ברכות ד ע"ב( והא דקא אמרי ]זמן ק"ש[ עד חצות כדי להרחיק את האדם מן137
העבירה כדתניא חכמים עשו סייג לדבריהם כדי שלא יהא אדם בא מן השדה בערב ואומר אלך
לביתי ואוכל קימעא ואשתה קימעא ואישן קימעא ואחר כך אקרא קריאת שמע ואתפלל וחוטפתו
.שינה ונמצא ישן כל הלילה
 זה חסרון גדול ביורת שהעצל מחשיב את:( עי' שפתי חיים )מידות ועבודת ה' ח"ב שמז138
עצמו יותר חכם משבעה אנשים שמסיבירם לו בטוב את הגנוב העצלות ונזקיה והוא לועג עליהם
.מתוך מחשבה שהוא החכם והם הטיפשים
 כל אשר דבר יהו"ה נעשה ונשמע והוו במתקלא חדא כמלאכין עלאין: עי' זהר ח"ב ג ע"א139
.דהכי כתיב בהו )תהלים קג כ( ברכו יהו"ה מלאכיו גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו
 כל אשר דיבר ה' נעשה ונשמע והיו במשקולת אחד כמלאכים עליונים שכך כתוב בהם:תרגום
.ברכו ה' מלאכיו גיבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו
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מסילת ישרים
úåæéøæä é÷ìç øåàáá - æ ÷øô
äùòîä úìçúä íãå÷ .ïë éøçà ,ãçàå .äùòîä íãå÷ ,ãçà :íéðù úåæéøæä é÷ìç
äúåìòá åà ,åéðôì äðîãæäá åà äðîæ òéâäá àìà ,äåöîä úà íãàä õéîçé àìù àåä
äáøúéù ïîæì ïîæ çéðé àìå ,äúåà úåùòìå äá æåçàì åäùòî ùéçé øäîé ,åúáùçîá
áåëò äæéà ùãçúäì ìëåé ùãçúîù òâø ìë äðä øùà .åúðëñë äðëñ ïéà éë ,íéúðéá
úëìîä ïéðòá (& å"òô äáø úéùàøá) ì"æ åðåøéòä øáãä äæ úúéîà ìòå ,áåèä äùòîì
ïë ïîà åäéðá äðòå ,ïåçéâ ìà åúåà íúãøåäå (& à 'à íéëìî) åäéðáì ãåã øîàù äîìù
àìäå éøåôöã ïðç éáø íùá ñçðéô éáø (& å"òô äáø úéùàøá) íðåùì äæ åøîà .'ä øîàé
ïéøåâè÷ äáøä àìà ,äçåðî ùéà äéäé àåä êì ãìåð ïá äðä (& áë à"äáã) øîàð øáë
úà íúøîùå (áé úåîù àúìéëî) äëøáì íðåøëæ åøéäæä ïë ìò .ïåçéâ ãòå ïàëî åãîòé
øáãì íãà íéã÷é íìåòì (&"ò â øéæð) åøîàå .äðöéîçú ìà êãéì äàáä äåöî ,úåöîä
.úåëìîì ìàøùéá úåøåã äòáøà äîã÷å äúëæ äøéòöì äøéëá äîéã÷äù éôìù ,äåöî
íãà õåøé íìåòì (&"ò å úåëøá) åøîà ïëå .úååöîì íéîéã÷î íéæéøæ (&"ò ã íéçñô) åøîàå
úåæéøæá úåî ìò åðâäðé àåä (è 'éñ à"éô ø"÷éå) åøîà ùøãîáå .úáùá åìéôàå äåöî øáãì
àéä úåæéøæä éë .úåôôåú úåîìò êåúá (& åñ íéìäú) øîà úàã äîë ,140àúîìåò ïéìàë
ìë äá ùôåúå øáâúîù éîå ,äúò åðîî äòðåî íãàä ìù åòáè øùà ìåãâ úåîéìù úãî
äî óìç åøëù åì äðúé êøáúé àøåáä øùà ,úîàá äì äëæé àåáì ãéúòì äðä ,ìëåéù äî
.141åúãåáò ïîæá äéøçà ìãúùäù
,äúåà íéìùäì øäîé äåöîá æçàù ïåéëù àåä ,äùòîä úìçúä øçà úåæéøæä êà
øåîâì äëæé àì ïô åúàøéî àìà ,åàùî åéìòî êéìùäì äåàúîù éîë åéìòî ì÷äì àìå
äåöîá ìéçúîä ìë (å á÷ò àîåçðú) åøîàå ,äëøáì íðåøëæ øéäæäì åáøä äæ ìòå .äúåà
.äøîåâ íù ìò àìà úàø÷ð äåöîä ïéà (íù) åøîàå ,åéðáå åúùà øáå÷ äúåà øîåâ åðéàå
íéëìî éðôì åúëàìîá øéäî ùéà úéæç (& áë éìùî) íåìùä åéìò êìîä äîìù øîàå
çáùä åì åñçé (&"ò ã÷ ïéøãäðñ) äëøáì íðåøëæ íéîëçå .íéëåùç éðôì áöéúé ìá áöéúé
äùî ìò åäåùøã ïëå .äúåà øçàì äá ìöòúð àìå úéáä ïéðá úëàìîá øäéîù ìò äæä
.ïëùîä úëàìîá øäéîù ìò íåìùä åéìò
úéùàøá) åá áåúë ,íäøáà .úåøéäîá ãéîú íé÷éãö ìù íäéùòî ìë àöîú ïëå
íù) ,ä÷áø .øäîéå øòðä ìà ïúéå ,'åâå éøäî øîàéå äøù ìà äìäàä íäøáà øäîéå (& çé
äùàä øäîúå (& é äùøô äáø øáãîá) ùøãîá åøîà ïëå .'åâå äãë øòúå øäîúå (& ãë
,ïîæ ÷ñôä åðúé àì øùà .úåøéäîá íé÷éãö ìù íäéùòî ìëù ãîìî (& âé íéèôåù) 'åâå
úãåáòá åùôð èäìú øùà íãàäù äàøúå .äúîìùä ìà àìå äåöîä úìçúä ìà àì

-  מאיר המסילה בעולמות בזריזות עלמות כאלין עולמתא כדכתיב בתוך עלמות תופפות תרגם עקילס140
:אתניסאה עולם שאין בו מות עלמות בשני עולמות ינהגנו בעוה"ז וינהגנו בעולם הבא
 המס"י סתם ולא פירש מהי פנימיותה של המדה הזאת אך הגר"י:( עי' עלי שור )ח"ב רנג141
ליבוביץ ביא במאמריו האחרונים שזכינו לשמוע מפיו כי עשיית האדם מעשה מצוה בזריזות היא
מעשה שהשכינה שורה עליו וכל עיכוב זמן שחל בהמעשה אינה רק סכנה שיכול להיות שם חלות
היצראלא העיכוב עצמו הוא כבר חלות היצר והשכינה כבר הסתלקה מהמעשה ההוא – עי' דחו"מ
.תיז-קלג עמודים תז-ח"א סי' קל
 מהיר השכל אשר לא יזרדז ויעמול ללמדו יהיה חלש ההשגה:(20 עי' מכתב מאליהו )ח"ג
.לעולם הבא אבל הזריז בעמלו הוא אשר יהיה מהיר בהשגתו בעולם הבא וזה שכרו חלף זריזותו
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מסילת ישרים
éë ,äøéäîä ùàä úòåðúë åúòåðú äéäú àìà ,åéúåöî úéùòá ìöòúé àìù éàãå ,åàøåá
.142åîéìùäì øáãä äìë íà ãò ,èå÷ùé àìå çåðé àì
ïî ïë ,éîéðôä úåèäìúää úãìåú àåä úåæéøæäù åîëù ãåò ïðåáúä íðîàå
øäîî àåäù åîë äåöîä äùòîá åîöò ùéâøîù éî éë ,åðééäå .143úåèäìúää ãìåé úåæéøæä
õôçäå ÷ùçäå ,ïë åîë úéîéðôä åúòåðú åá øòáúù íøåâ àåä äðä ïë ,äðåöéçä åúòåðú
äæå ,äáëúå ò÷ùú åçåø úòåðú íâ ,åéøáéà úòåðúá úåãáëá âäðúé íà êà .êìéå åá øáâúé
.åäãéòé ïåéñðäù øáã
áìä õôç àåä åîù êøáúé àøåáä úãåáòá øúåé äöøðäù úòãé øáë íðîàå
(â ,á áî íéìäú) øîåàå ,áåèä å÷ìçá ììäúî êìîä ãåãù äî àåäå ,äîùðä ú÷åùúå
ãô íù) ,'åâå íé÷ìàì éùôð äàîö íé÷ìà êéìà âåøòú éùôð ïë íéî é÷éôà ìò âøòú ìéàë
&( íìåàå .éøùá êì äîë éùôð êì äàîö (& âñ íù) ,'ä úåøöçì éùôð äúìë íâå äôñëð
éãë åðåöøá æøãæéù åì àéä äáåè äöò ,144éåàøë åá úèäåì úàæä äãîçä ïéà øùà íãàä
éàãåáå .145úéîéðôä úøøåòî äðåöéçä äòåðúä éë ,òáèá äãîçä åá ãìåúù äæî êùîéù
äî íâ äð÷é ,åãéáù äîî ùîúùé íà êà ,úéîéðôäî äðåöéçä àéä åãéá äøåñî øúåéù
àåäù äî çëî äãîçäå õôçäå úéîéðôä äçîùä åá ãìåú éë ,êùîäá åãéá åðéàù

 -מאיר המסילה -

 142שפתי חיים )מדות ח"ב ח עו( :נמאצ שאהבת ה' המביאה להתלהבות והתלהטות פנימית
לעשות רצון הוברא שתוצאותיה הן קודם המעשה מחשבה שקולה ומתונה איך ומה לעשות ואח"כ
במעשה עצמו קיום המצוות והשלמתן במהיות ואותה אהבת ה' מביאה לזהירות והתרחקות מכל
חשש איסור.
 143ע'י דע"ת )ח"ד ריד( :כאן א' מדברי הקבלה שנכתבים בלבוש פשוט ,וכאן ראוים ששכל
תנועה ברגל אפילו ההכי קלה פועלת גדולות בנפשו של אדם ,לכן אדם יכול ללמוד יום שלם,
אמנם אם רץ לבית המדרש בתחילת היום זה אחרת מאשר אם הלך לאט ,ובזה תלוי שמחת
הלימוד או הכבידות שבו.
 144עי' עלי שור )ח"א קנה( :התנוע החיצונה היא הצרון שהוא לגמרי ברשותנו אבל עדיין אין
בו הרגשת עונג ,התנועה הפנימית היא הרגשת הנועם והעונג הרוחני ,וההתחלה היא הצרון
והעקבותיו יבוא העונג הרוחני.
 145עי' עלי שור )ח"ב רנח( שמדגיש מהמשנה )אבות ה כ( יהודה בן תימא אומר ,הוי עז כנמר,
וקל כנשר ,ורץ כצבי ,וגבור כארי לעשות רצון אביך שבשמים .שזה לא מספיק להיות רץ אלא
כצבי כהחיה המהירה ביותר וגיבור כחיה הכי גיבור בכל החיות וכו'.
עי' מכתב מאליהו )ח"ג  :(127שמביא מהספר החינוך )מצוה טז( :דע כי האדם נפעל כפי פעולותיו ,ולבו
וכל מחשבותיו תמיד אחר מעשיו שהוא עושה בהם ,אם טוב ואם רע ,ואפילו רשע גמור בלבבו וכל יצר מחשבות לבו רק רע כל היום,
אם יערה רוחו וישים השתדלותו ועסקו בהתמדה בתורה ובמצוות ,ואפילו שלא לשם שמים ,מיד ינטה אל הטוב ,ובכח מעשיו ימית
היצר הרע ,כי אחרי הפעולות נמשכים הלבבות ,ע,כ .אף מעשים הנעשים בלי כוונה פנימית אם אנו מתמידים בהם ומדקדקים
ומתאמצים בקיומם יפעלו על לבותינו ולבסוף יחדרו אל תוך פנימיותנו.

עי' שפתי חיים )מועדים ח"ג שיג( :חז"ל אל חייבו לקיים דברים החיצונים שבעצם פנימיותנו
אין לנו זיקה אליהם אלא כל הסממנים החיצוניים של האבילות הם כדי לעורר את פנימיותנו.
עי' שפתי חיים )מועדים ח"ב שנח( שמצרף לזה כל עניני ליל הסדר להרגיש את הגאולה ,וכן
שם )ח"ג ערה( לענין לטעון לשונא שבזה כופה את יצרו ,וכן שם )עמוד רצט( לענין מנהיג ט'
הימים של חודש אב.
עי' דע"ת )ח"ה א' קפב( :ענין המהירות במעשה המצוה אינו רק כהקדמה בעלמא למעשה מצד
חביבותא אלא הו אתכלית השלמות כדמצינו זאת במלאכים )יחזקאל א יד( והחיות רצוא ושוב
כמראה הבזק ,וכן הנפש הוא מהירות בעצם ,ועי' חובת הלבבות )שער שני שער הבחינה  -פרק ה(
וממה שראוי לך להבין מכל הבריות העליונים והתחתונים מקטנם ועד גדולם העניןן הנעלם אשר
בו סודר הכל והשלמתו ואיננו מושג בחושים הגשמים והיא התנועה הדבקה לכל מחובר ואין חוש
מהחושים הגשמיים משיג אותה אך השכל משיג אותה באמצעות הנע אשר ישיגוהו החושים ולולי
התנועה לא היתה נגמרת הוית שום דבר מן הנמצאות ולא ההפסדם ואמר אחר מן הפילוסופים
רוב הטבעים עם התנועה .וכשתבין סוד התנועה ותשכיל ענין אמתתה ורוחניותה ותדע כי הוא
מפלאי החכמה האלהית ותכיר רוב חמלת הבורא על ברואיו אז יתברר לך כי כל תנועותיך נקשרות
בחפץ הבורא יתעלה והנהגתו ורצונו הקטנה והגדולה שבהם והגלויה והנסתרת.
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מסילת ישרים
úà úòãì äôãøð äòãðå (& å òùåä) øîåà àéáðä äéäù äî àåäå ,ïåöøá åúòåðúá èäìúî
.âàùé äéøàë åëìé 'ä éøçà (& àé íù) áåúëå ,'ä
úåæéøæä úéð÷ êøãá - ç ÷øô
úåøéäæä íá äð÷ð øùà íúåà íä íä ,úåæéøæä íá äð÷ð øùà íéòöîàä äðä
ïéàå .ãàî äæì äæ áåø÷ íðéðò éë ,äìòîì éúáúëù åîëå ,íäéúåâøãîë íäéúåâøãîå
úåöîä êøò ìãåâ íãàä ìöà úîàúé øùàëå .ïéåàìá äæå ïéùòá äæù àìà ,íäéðéá ùøôä
.äðîî äôøúé àìå äãåáòä ìà åáì øøåòúéù éàãå ,íäá åúáåç áåøå
úåáåèä áåøá úåìëúñää àåä äæä úåøøåòúää øéáâäì ìëåéù äî íðîàå
åîò äùåòù úåìåãâä úåàìôðäå ,äòù ìëáå úò ìëá íãàä íò äùåò àåä êåøá ùåã÷äù
äðä ,äìà íéøáãá ïðåáúäìå ìëúñäì äáøéù äî ìë éë ,ïåøçàä íåéä ãò äãéìä úòî
ìöòúé àìùì íéòöîà äìà åéäéå ,åì áéèîä ìàä ìà äáø äáåç åîöòì øéëäì äáøé
äãåé úåçôì ,êøáúé åúáåè åì ìåîâì éàãå ìåëé åðéàå ìéàåä éøä éë .åúãåáòî äôøúéå
.åéúåöî íéé÷éå åîùì
àìù ,äìåç íàå àéøá íà øéùò íàå éðò íà àöîéù áöî äæéàá íãà êì ïéà äðäå
ìò êøáúé åì áééç àåä øáë ,àéøáäå øéùòä éë .åáöîá úåáø úåáåèå úåàìôð äàøé
,146àìôå ñð êøã åúñðøô åì àéöîî åéðåòá åìéôàù åì áééç éðòä ,åúåàéøá ìòå åøùåò
úãøì åçéðî åðéàå ,åéúåëîå åéìåç ãáåëá å÷éæçîù ìò äìåçä .áòøá úåîì åçéðî åðéàå
åìëúñäáå ,åàøåáì áééç åîöò øéëé àìù íãà êì ïéàù ãò ,äæá àöåéë ìë ïëå .úçù
.äìòîì éúáúëù åîë åúãåáòì æøãæäì øøåòúéù éàãå ,åðîî ìá÷î àåäù äìà úåáåèá
åéìà çøëåîù äîå åì êøèöîù äîå ,êøáúé åãéá éåìú åáåè ìë úåéä ïðåáúé íà ïëù ìë
àìå êøáúé åúãåáò ãåáòî ìöòúé àìù éàãå ïë ìò øùà ,øçàî àìå àåä êøáúé åðîî
.åéìà çøëåî àåäù äî åì øñçé
øáë éë ,úåøéäæá íéú÷ìç øùà úåâøãîä úùìù éøáãá äô éúììëù äàåø êðäå
êøò ãöîå äáåçä ãöî äøòää äéäú úòãä éîéìùìù ,åðéðòî ãîì øáãäå ,ãçà íðéðò
íåéì äùåá åäâéùú àìù åãåáëå àáä íìåòä ãöî íäî íéúåçôì ,íúåáéùçå íéùòîä
ïéðòë åéëøöå äæä íìåòä ãöî ïåîäìå äãáàå âéùäì ìåëé äéäù äáåèä åúåàøá ìåîâä
.äìòîì íù éúùøôù
íäî ä÷çøääå úåæéøæä éãéñôî øåàéáá - è ÷øô

-  מאיר המסילה אל ידאג בעד מצבו הגשמי כי ה' ית' בטח ישלח לו הצטרכותו:( אור יחזקאל )מכתבים קמ146
כי בטוח הוא בהכרח שלו וכן ב"ב תחי' ויתכן רק שיהיה מוכרח לראות הניסים ע"ד השגתו את כל
 עי ברכות ד ע"ב כל האומר תהלה לדוד שלשה פעמים בכל:( ועיי"ש )עמוד קפו,אלה כמש"כ כאן
 והובא בר"י בפרק אין עומדין מפני הפסוק פותח את ידיך,יום מובטח שלו שהוא בן עולם הבא
וכו' להודיע גבורותיו של הקב"ה שהוא זן מקרני ראמים עד ביצי כינים ואומרים הגאונים שצריך
 מה גודל השכר מי שהו אמכיר בכל,לכוין באמירתו ואם לא כוון צריך לחזור לאמרו פעם אחרת
עת ובכל רגע השגחה הזו כמה גודל למוסר אנו רואים ומבינים מהמאמר הנ"ל אשר ע"י לימוד הזה
הנה האדם מכשיר את עצמו להיות מסוגל ומוכשר לראות זאת בלב אמיתי תמיד השגחתו ית' ע"ד
 וכמה מסוכן הוא האדם בלי התבוננות ליחס הכל ע"ד מקרה או כחי ועוצם ידי עשה לי כל,פלא
' והעניים עמו של הקב"ה שנא:( עי' מדרש תנחומא )משפטים פרק ט:( ועיי"ש )עמוד רי,אלו
, היינו שהעני רואה תמדי יורת השגחה במעשיר, ע"כ,)ישעיה מט( כי נחם ה' עמו וענייו ירחם
.והעשיר צריך יותר לחפש ההשגחה הנסתרת אשר עמו
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מסילת ישרים
äçåðîä úù÷á àåä íìåëáù ìåãâäå ,äìöòä éìéãâî íä íä úåæéøæä éãéñôî äðä
éàãå äæë íãà äðä éë ,íäéàðú ìë íåìùúá íéðåãéòä úáäàå çøåèä úàðùå úéðôåâä
áåùéä ìëá åéúåìéëà ìåëàì äöøéù éî éë ,ìåãâ ãáåë åàøåá éðôì äãåáòä åéìò ãáëúù
äðä ,äìàë íéøáãá àöåéëå ,åèàì àì íà úëìì ïàîéå ,ãøåè àìá åúðù ïåùéìå ,äçåðîäå
ïéá äçðîä úìôú éðôî åúãåòñá øö÷ì åà ø÷åáá úåéñðë éúáì íéëùäì åéìò äù÷é
äåöî éøáãì åîöò øäîì ïëù ìë .øåøá úòä äéäé àì íà äåöî øáãì úàöì åà ,íéáøòä
äæ êôéä úåùòì ,åîöòá ïåãà åððéà ,äìàä úåâäðîì åîöò ìéâøîù éîå .äøåú ãåîìúì åà
.éðù òáè äùòðä ìâøää øñàîá åðåöø øñàð øáë éë ,äöøéùë
147
, çøåèå ìîòì àìà äæä íìåòá àåä äçåðîì àì éë ,íãàä òãéù êéøö íðîàå
äéäù äî ïéðòëå ,íäéøéëùî ìöà äëàìî íéùåòä ,íéìòåôä âäðî àìà åîöòá âäðé àìå
øùà ,íäéúåëøòîá àáöä éàöåé êøãëå .ïðà àîåéã éøéâà (&"ò äñ ïéáåøéò) øîåà
ä áåéà) øîàð äæ ìòå .áø÷ úòì íéðëåî ãéîú íéãîåòå ,éàøò íúðéùå ,ïåæôéçá íúìéëà
ïåéë ,éàãå åéìò äì÷ äãåáòä àöîé ,êøãä äæ ìò åîöò ìéâøéùëå .ãìåé ìîòì íãà éë (&
å"ô úåáà) äëøáì íðåøëæ åøîà êøãä äæ ìòå .äéìà äðëääå äðîæää åîöòá øñçé àìù
,ïùéú õøàä ìòå äúùú äøåùîá íéîå ìëàú çìîá úô ,äøåú ìù äëøã àéä êë (&"î
.íéðåãéòäå úåçåðîä ïî úéìëúá ä÷çøää ììë àåäù
íòô éë ,åéúåãìåúå ïîæä ïî àøåîä ìãåâå ãçôä áåø àåä úåæéøæä éãéñôîî ãåò
àöåéë ìë ïëå ,çåøä ïî íòôå ,íéàìçä ïî íòôå ,íéòâôäî íòôå ,íåçäî åà øå÷äî àøéé
ïéá éøà êøãá ìçù ìöò øîà (& åë éìùî) íåìùä åéìò äîìù øîàù ïéðòä àåä .äæá
àø÷îå .íéàèçä ìà äåñçéå ,úàæä äãîä äëøáì íðåøëæ íéîëç åðéâ øáëå .úåáåçøä
ïî ãçà øîàù ãò ,íéôðç äãòø äæçà íéàèç ïåéöá åãçô (& âì äéòùé) áéúëã íòééñî
øîàð äæ ìò àìà ,(&"ò ñ úåëøá) úà äàèç ,ãçôúî åúåà åúåàøá åãéîìú ìà íéìåãâä
.äðåîà äòøå õøà ïëù áåè äùòå 'äá çèá (& æì íéìäú)
äöøúé ,äãåáòá òåá÷å íìåòá éàøò åîöò úà íãàä íéùéù êéøö ,øáã ìù åììë
äçåðîä ïî ÷åçø äéäéå ,åãéá àáä ïî ç÷éå ,åì ïîãæîù äîá íìåòä éðéðò ìëá ÷ôúñéå
àîù ,åéòâôå ïîæä úåãìåúî àøéé àìå ,'äá çåèá åáì ïåëð äéäéå ,ìîòìå äëàìîì áåø÷å
àìå ,äìåòî äøéîù åîöò úà íãàä øåîùéù íå÷î ìëá íéîëç åáééçù åðéöî éøä øîàú
éãéá ìëä (&"ò ì úåáåúë) åøîàå .íéùòî ìòáå ÷éãö àåä åìéôà ,äðëñá åîöò íéùé
éøä .íëéúåùôðì ãàî íúøîùðå (& ã íéøáã) áåúë àø÷îå ,íéçô íéðéöî õåç íéîù
.äåöî øáãì åìéôàå åøîà íúäå ,íéðô ìë ìò äæä ïåçèáä èéìçäì ïéàù
.úåììåä ùéå ïåçèá ùé ,äèåù äàøé ùéå äéåàø äàøé ùé ,äàøé ùéå äàøé ùé éë òã
ìò åîöò âäðéùì ,äçåëð àøáñå ïåëð ìëù ìòá íãàä úà äùò àåä êåøá ïåãàä äðä éë
àìù äöøéù éîå ,íéòùøä úà ùåðòì åàøáð øùà íé÷éæîä íéøáãä ïî øîùéå áåè êøã
àåä äðäå .úåììåä àìà ïåçèá äæ ïéà äðä ,úåðëñì åîöò øé÷ôéå äîëçä êøãá åîöò âäðé
àöîðå ,åîöò úà íãàä øåîùéù äöåøù ,åîù êøáúé àøåáä ïåöø ãâð àåäù äîá àèåç
àåä ãåò äðä ,åúøéîù ïåøñç éðôî äéìà ìåìò àåä øùà øáãá úòáèåîä äðëñä ãáìîù
.ùðòéì åàéáî åîöò àèçä àöîðå ,àèåç àåä øùà àèçá äùò íå÷á åùôðá áééçúî
äéåàøä àéä ,ìëùäå äîëçä úâäðä ìò úãñåéîä äàøéä úàæå úàæä äøéîùä íìåàå
äàøéä êà .åùðòðå åøáò íééúôå øúñðå äòø äàø íåøò (& áë éìùî) øîàð äéìòù

-  מאיר המסילה כדי לזכות למעלת הזריזות צריך אדם לבטל ולהפוך את:( שפתי חיים )מועדים ח"ב מז147
.טבעו כי הטבע מתנגד לזריזות
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מסילת ישרים
äùåòå ,äàøé ìò äàøéå úåøéîù ìò úåøéîù óéñåäì äöåø íãàä äéäéù àéä ,äèåùä
.äãåáòìå äøåúì ìåèéá äæî òéâéù ïôåàá åúøîùîì úøîùî
íøîàá äëøáì íðåøëæ íéîëç å÷ìçù äî ,àåä úåàøéä éúù ïéá ïéçáäì ììëäå
êà .øîùäì ùé ,òãåðå éåöî ÷æéääù íå÷î éë .éðàù à÷éæéä çéëùã àëéä (&"ò ç íéçñô)
ïðéæç àìã àúåòéø (&"ò åî ïéìåç) øîàð äæá àöåéë ìòå ,àøéì ïéà òãåð ÷æéää ïéàù íå÷î
,äìòîì åðàáäù ÷åñôä ïéðò åîöò àåä ,úåàåø åéðéòù äî àìà íëçì åì ïéàå ,ïðé÷æçî àì
ìëåéù äîî àì ,äàåø øùà äòøä ïî øúñðá àìà øáãî åðéà àä ,øúñðå äòø äàø íåøò
ìçù ìöò øîà ,äìòîì éúøëæäù ÷åñôä ïéðò ùîî àåäå ,àåáéù éøùôà äéäéù úåéäì
.'åâå êøãá
148
úàøé úòâî ïëéä ãò úåàøäì , øîåç ïéîë ïéðòä åùøô äëøáì íðåøëæ íéîëçå
øîà íéøáã äòáù (& ç"ô äáø íéøáã) åøîàå ,áåèä äùòîä ïî íãàä ùéøôäì ìáää
,íúåà áéùî àåäå .åðîî äøåú ãîìå êì øéòá êáø éøä ,ìöòì åøîà ãöéë ,ìöòá äîìù
éøà äéäé àìù éðà àøééúî íäì øîåà ,äðéãîä êåúá êáø .êøãáù éøàä ïî éðà àøéúî
àöåî éðà åìöà êìåä éðà íà íäì øîåà ,êúéá êåúá àåä éøä åì íéøîåà .úåáåçøä ïéá
úîøåâ äìöò àìà ,ìöòúéù úîøåâ äàøéä ïéàù úãîì àä .149íù ïééò ,'åëå äìåòð çúôä
ìéâøå àåä èåùô øáëù äîî ,íäéìò ãéòé éîåéä ïåéñðä ,äìàä íéøáãä ìëå .àøééúéù åì
úòãå ,åúîàì úîà àöîé øáã ìò ìéëùîå ,åîì ìñë íëøã äæ øùà ,íãàä éðá ïåîä áåøá
íëçäå áìä úøòäì ÷éôñî åúåéä áåùçàù øåàéá úåæéøæä ïéðò øàáúð øáëå .ì÷ð ïåáðì
.ç÷ì óéñåéå íëçé
äéäé àì áåøä ìò éë ,úåøéäæä øçà äâøãîá úåéäì úåæéøæì éåàø éë äàåø êðäå
ïðåáúäìå åéùòîá øäæäì åáì íéùé àìù éî éë ,äìçúá øéäæ äéäé àì íà æéøæ íãàä
äãîçå äáäà ùáìéù äù÷ ,éúáúëù åîë úåøéäæä úãî àéä åæù ,äéèôùîå äãåáòá
úöåøî õøå úåéðôåâä úååàúá òáåè åðãåò àåä äðä éë ,åàøåá éðôì ä÷åùúá æøãæéå äéìà
áùçå ,íá øäæäìå åéùòî úåàøì åéðéò ç÷ô øáëù øçà íðîà .äæ ìëî å÷éçøîä åìâøä
æøãæéå áåèä ìà ÷÷åúùéå òøä ïî øåñéù åì àåä ì÷ð ,åðøëæ øùàë úåøáòäå úåöîä ïåáùç
.èåùô äæå åá
úåé÷ðä úãî øåàéáá - é ÷øô
äîî éã àì ,àèç ìëîå äòø äãî ìëî éøîâì 150é÷ð íãàä úåéä àéä úåé÷ðä úãî
øùàëù ,øáãá øúéä úåøåäì åá äúôð áìäù äîî ïë íâ àìà ,éåìâå íñøåôî åá àèçäù
òåâð ïééãò áìä úåéä éðôî àìà ,åì äàøð àåää øúéää äéä àìù àöîð úîàá åéìò øå÷çð
øùà íãàä êà .åì ì÷äì åäëùîú ïë ìò ,ìëå ìëî äðîî øäè àì éë ,äåàúä ïî úö÷
äéäú åúééàø äðä ,äéøçà äåàúä úøàùîù òø íùåø ìëî é÷ðå ,éøîâì òâðä äæî øäè
àèç àåäù äî ìë àìà ,øáã íåùì äãîçä åäèú àìå ,äëæ åúðçáäå ,éøîâì äøåøá
åøîà äæä ïåùìëå .åðîî åä÷éçøúå òø àåäù åäøéëú ,íéàèçä éì÷áù ì÷ äéäéù åìéôà
òø øáã ãåðãð åìéôà íäá äéäé àìù ,äáø äøäè íäéùòî íéøäèîä íéîìùä ìò íéîëç
.íéìùåøéáù úòãä éé÷ð (ãåòå à"ò âë ïéøãäðñ)

-  מאיר המסילה-

. אמנם בתוס' שם מפרש שזה לשון כמו מעשה, שזה כמין בשמים, עי' רש"י קידושין כב ע"ב148
: המשך לשונו149
. עי' דחו"מ )ח"א שעט( היינו שכל מעשיו יהיו רק נדבה ללא שום פני הונגיעה כל דהו שלו150
36

מסילת ישרים
äæì äæ íä íéáåø÷ù éô ìò óà ,é÷ðäå øéäæä ïéáù ùøôää äúò äàåø êðäå
ìöà íñøåôîå åì òãåð øáëù äîá àèçé àìù äàåøå åéùòîá øäæðä àåä øéäæä .íðéðòá
,úéòáèä äåàúä ïî åáì êåùîé àìù åîöòá ïåãà åððéà ïééãò íðîà ,àèç åúåéä ìëä
éô ìò óà éë äæå .úîñøåôî íúòø ïéàù íéøáã äæéàá íéøéúä åì úåàøäì åäèú àìù
,152åòáè úà äðùé äæ éðôî àì ,151åéúååàú úà úåôëìå åøöé úà ùåáëì ìãúùî àåäù
àìå äîëçä øçà êìéå äúåà ùåáëéù àìà ,úéðôåâä äåàúä åáìî øéñäì ìëåé àìå
øçà íðîà .åúåúôìå åúéñäì åìù úà äùåò úåéøîåçä ÷ùç íéðô ìë ìò êà ,153äéøçà
,íéîñøåôîä íéàèçä ïî ïåùàø ïåé÷ð ä÷ðéù ãò ,äæä úåøéäæá ìåãâ ìâøä íãàä ìâøúéù
çë äðä ,åéìà äãîçäå åàøåá ìà äáäàä åá øáâúå äúåæéøæáå äãåáòá åîöò ìéâøéå
óåñ óåñù ãò ,ééùôðä úåîéìùä ìà åúòã ÷éáãéå ,øîåçä éðéðòî åúåà ÷éçøé äæä ìâøää
åá øáâúäá ,åáìî úéðôåâä äåàúä ùà äáëé øáëù ,íìùä ïåé÷ðä ìà òéâäì ìåëé
àìå äúôé àìù ,äìòîì éúáúëù åîë äøáå äëæ åúééàø øàùú æàå ,úéäìàä äãîçä
.ìëå ìëî åéùòîá ä÷ðéå åúåéøîåç ÷ùç åäâéùé
éôë ïåé÷ðá õçøà (& åë íéìäú) øîåàå åîöòá çîù ãåã äéä åæ äãî ìò äðäå
éåàøä àåä ,ïåòå àèç ãåðãð ìëî éøîâì ä÷ðéù éî ÷ø úîàá éë ,'ä êçáæî úà äááåñàå
àøæò øîàîëå ,åéðôìî íìëäìå ùåáì àìà åì ïéà äæ úìåæ éë ,'ä êìîä éðô úà úåàøì
.êéìà éðô éäìà íéøäì éúîìëðå éúùåá éäìà (& è àøæò) øôåñä
éë ,úàæä äãîä úåîéìù ìà òéâäì íãàì àéä äáø äëàìî éë éàãå äðäå
äæä ÷åã÷ãä êà ,äéåìâ íúòøù ïåéë íäî øîùäì íä úåì÷ úåòåãéå úåøëéðä úåøéáòä
.éúáúëù åîëå àèçä ìò äñëî øúéää úàøåä éë ,øúåé äù÷ä àåä úåé÷ðì êøèöîä
úåááåñ åéá÷òá ùã íãàù úåøéáò (&"ò çé æ"ò) äëøá íðåøëæ åøîàù äî ïéðòë àåäå
ìæâá íáåø (&"ò äñ÷ àøúá àáá) äëøáì íðåøëæ åøîà äæ êøã ìòå ,ïéãä úòùá åúåà
äîá åá íéìùëð íãà éðá ìë åúå÷ã áåø éðôî éë ,òøä ïåùì ÷áàá íìåëå úåéøòá íèåòéîå
.åúåà íéøéëî ïéàù
øåîâ ïåé÷ð åîöò ä÷ðîå øäæð äéä ãåãù (& åè éúáø äëéà) äëøáì íðåøëæ åøîàå
óåãøà (&"ò çé íéìäú) ìàåù äéäå ÷æç ïåçèáá äîçìîì êìåä äéä ïë ìòå ,äìà ìëî
åéä àìù éôì ,äé÷æçå àñà èôùåäé åìàù àìù äî ,íúåìë ãò áåùà àìå íâéùàå éáéåà
éãé øåáë é÷ãöë 'ä éðìîâé (& íù) åéøáã êåúá åîöò àåä øîàù äî àåäå .êë ìë íé÷åðî

-  מאיר המסילה-

,( שנאמר )תהלים קיט, הלומד מכל אדם, איזהו חכם, עי' אבות )פ"ד מ"א( בן זומא אומר151
 טוב,( שנאמר )משלי טז, הכובש את יצרו, איזהו גבור.מכל מלמדי השכלתי כי עדותיך שיחה לי
.ארך אפים מגבור ומשל ברוחו מלכד עיר
. וזכור לי משהו על זה בפחד יצחק. זה ההבדל שבין תיקון המדות לכבישת המדות152
 עי' ספורנו )בראשית ג א( הכח המתאוה המחטיא, כאן רואים שההבדל בין תאוה לחכמה153
 המטים מדרך השלמות,יעשה זה באמצעות הכח המדמה המוביל אליו דמיוני התענוגים החומריים
 כי אמנם הכח המתאוה עם דמיוני התענוגים המובילים אליו הם מצוים.המכוון מאת האל יתברך
 כשלא יתקומם עליהם הכח השכלי, ומחטיאים כונת ורצון האל יתברך,לכחות הגשמיות הפועלות
 אשר,( כאמרם זכרונם לברכה עינא ולבא סרסורי דחטאה )ירושלמי ברכות פ"א ה"ח,וימחה בהם
.(על זה הזהיר באמרו "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם" )במדבר טו לט
 ודמיוניו הם, ומושכלותיו הם פנימיות,עיקר בחירת האדם היא בין פנימיות לחיצוניות
.(חיצוניות )דעת חו"מ ח"ג קעג
 אם כן חלל גדול יש בנפש האדם פנוי העומד בין הידיעה,כתוב וידעת היום והשבות אל לבבך
 ושמה נכנסות כל השאיפות והדמיונות העולם, ושם בונה היצר הרע את משכנו,לאימותה בלב
 והדמיונות העולם הזה בנקל. ושמה הן כל מחשבות המדות ומשם הן כובשות את הלב,הזה
 בחלל הזה שבין ידיעה ללב הוא מקום.יתפתחו מעצמם מידיעה לחמדת הלב משא"כ המושכל
.(212 מלחמת היצר ומקום הבחירה )מכתב מאליהו ח"א
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מסילת ישרים
äæä ïåé÷ðäå øåáä àåäå ,åéðéò ãâðì éãé øåáë é÷ãöë éì 'ä áùéå (& íù) ãåò øîàå ,éì áéùé
åîöò àåäå ,íâéùàå éáéåà óåãøà 'åâå ãåãâ õåøà êá éë (& íù) øîàå øæç æàå .åðøëæù
.ááì øáå íéôë é÷ð åùã÷ íå÷îá íå÷é éîå 'ä øäá äìòé éî (& ãë íù) ãåò øîà
øéúîå ,äì÷ð ìò äúôð åáìå ùìç íãàä òáè éë ,äù÷ úàæä äãîäù éàãå íðîàå
øáë äãîä úàæì òéâäù éîù éàãåáå .äàòèä éãë íäá àöîì ìëåéù íéøáãä åîöòì
.çöðå ãîò ä÷æç äîçìî éðôá éë ,äìåãâ äâéøãîì òéâä
.úàæä äãîä éèøô øàáì äúò àåáðå
úåé÷ðä úãî éèøôá - àé ÷øô
àì úåöî ä"ñùä ìëáù íéèøôä ìëë íðäå ,ãàî íä íéáø úåé÷ðä úãî éèøô
óà íìåàå ,úåøéáòä éôðò ìëî é÷ð úåéäì àåäù éúøîà øáë äãîä ïéðò íðîà éë ,äùòú
òáèäù íäî ùé øáë ,íãàä úà àéèçäì òøä øöéä ìãúùî úåøéáòä ìëáù éô ìò
úà çöðì ÷åæéç øúåé ïäá êøèöé ïë ìò øùà ,íéøúéä øúåé åì äàøî ïäáå ,øúåé ïãîçî
ïúãîçî íãà ìù åùôð úåéøòå ìæâ (&"ò àé äâéâç) ì"æ åøîà ïëå .àèçä ïî úå÷ðäìå åøöé
.ïäì äåàúîå
åðééäã ,íä éåìâá íéáðâ íãàä éðá áåø àìù éô ìò óàù íéàåø åðçðà äðäå
íòè íéîòåè íáåø ïë éô ìò óà ,íäéìëá íåùìå úç÷ì íäéøáç ïåîîá ùîî ãé åçìùéù
,åøéáç ìù åãéñôäá ùéà øëúùäì íîöòì øúéä åøåéù äîá ,íðúîå íàùîá äáéðâ
àì ,(&) ìåæâú àì ,(&) ÷åùòú àì ,ìæâá åøîàð äáøä íéåàì íìåàå .éðàù çéåøäì åøîàéå
àì ,(&) åéçà úà ùéà åðåú àì ,(&) åúéîòá ùéà åø÷ùú àìå ,(&) åùçëú àìå ,(&) åáðâú
íéùòîä ïî íéáø íéùòî íéììåë ìæâáù íéðéã é÷åìéç äìà ìë ïä .(&) êòø ìåáâ âéùú
øëéðä äùòîä àì éë ,íéáø íéøåñéà íìåëáå ,éðéãîä ïúîäå àùîä ììëá íéùòðä
øáë åúåà íåøâéå åéìà òéâé óåñ óåñù ìë àìà ,øåñàä åãáì àåä ìæâáå ÷ùåòá íñøåôîå
àîéè àì åäòø úùà úàå (&"ò àô ïéøãäðñ) ì"æ åøîà äæ ïéðò ìòå .øåñéàä ììëá àåä
÷ìçé àìù éðåðçì øñåà äãåäé éáø äéä øáëå .åøéáç úåðîåàì ãøé àìù (& çé ìà÷æçé)
åøéáç íâù éðôî àìà íéîëç åøéúä àìå ,åìöà åàåáéù ïìéâøäì úå÷åðéúì íéæåâàå úåéì÷
.(&"ò ñ àòéöî àáá) ïë úåùòì ìåëé
154
àèç íéã÷ä äæù äåáâ ìæâî èåéãä ìæâ äù÷ (&"ò çô àøúá àáá) ì"æ åøîàå
úåëøáîå àéöåîä úëøáî úéáä ìòá ìöà íéùåòä íéìòåôä úà åøèô øáëå .'åëå äìéòîì
äùøôá àìà ïúëàìîî ìèáì íåáééç àì òîù úàéø÷á åìéôàå ,ïåæîä úëøáã úåðåøçà
ìëù ,úåùøä éøáãì øîåçå ì÷ ìù åðá ïá øîåçå ì÷ ,(&"ò æè úåëøá) ãáìá äðåùàø
.ïìæâ äæ éøä øáò íàå .úéáä ìòá ìù åúëàìî ìèáì àìù ïäá øåñà íåé øéëù
àìù íåìù åì åðúðù íéîëç éãéîìúì áéùä àì íåìù åìéôà ,äé÷ìç àáà äðä
øîåàå åéôá øàáî íåìùä åéìò åðéáà á÷òéå .(&"ò âë úéðòú) åäòø úëàìîî ìèáéì
åðòé äî ,éðéòî éúðù ããúå äìéìá çø÷å áøåç éðìëà íåéá éúééä (&"ò àì úéùàøá)
ùéà íäéöôçá å÷ñòé éë åà ,äðîî íéìèáå äëàìî úòùá íäéúåàðäá íé÷ñåòä àåôéà
.åòöáì

-  מאיר המסילה הרבה התורה לאוין בגזילה זה נותן לדעת כמה מסוכן האדם,( אור יחזקאל )מכתבים רכב154
.לאמר כי זאת אינו בכלל גזל
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מסילת ישרים
úåøåëî åéúåòù ìë äðä ,äéäúù äëàìî äæéàì åøéáç ìöà øåëùä ,øáã ìù åììë
ïäî ç÷éù äî ìëå ,äéîåéì äøéëî úåøéëù (&"ò åð î"á) ì"æ åøîàù ïéðòë ,åîåéì åì ïä
øáëù ,ìåçî åðéà åìçî àì íàå .øåîâ ìæâ àìà åðéà äéäéù ïôåà äæéàá åîöò úàðäì
ãò øôëî íéøåôëä íåé ïéà åøáçì íãà ïéáù úåøéáò (&"ò åô àîåé) ì"æ åðéúåáø åøîà
.åøáç úà äöøéù
àìà åì áùçú ä÷ãöì àì ,åúëàìî ïîæá äåöî äùò íà åìéôàù àìà ãåò àìå
ïéðòëå ,äìåòá ìæâ àðåù (& àñ äéòùé) áéúë àø÷å .äåöî äøéáò ïéàù ,åãéá àéä äøéáò
êøáî äæ ïéà êøáîå äàôàå äðçèå íéèç äàñ ìæâù éøä (&"ò ãö àî÷ àáá) ì"æ åøîà äæ
(& äáø àø÷éå) øîàð äæá àöåéë ìòå ,'ä õàð êøá òöåáå (& é íéìäú) áéúëã õàðî àìà
áìåì ïéðòá (&"ä â"ô äëåñ éîìùåøé) ì"æ íøîàîëå ,åøåâéè÷ åøåâéðñ äùòðù äæì åì éåà
äåöî åá äùåòå õôçä úà ìæåâ äî ,ìæâ ïîæ ìæâå ,ìæâ õôç ìæâ éøä éë ,ïúåð ïéãäå .ìåæâä
ïéàå ,åøåâéè÷ åøåâéðñ äùòð äåöî åá äùåòå ïîæä úà ìæåâ óà ,åøåâéè÷ åøåâéðñ äùòð
øîåàå ,'ä øöåð íéðåîà (& àì íéìäú) øîåà àåä ïëå .äðåîàá àìà õôç àåä êåøá ùåã÷ä
éðéò (& à÷ íéìäú) øîåàå ,íéðåîà øîåù ÷éãö éåâ àåáéå íéøòù åçúô (& åë äéòùé)
.äðåîàì àìä êéðéò (& ä äéîøé) øîåàå ,éãîò úáùì õøà éðîàðá
éðéò øçàå êøãä éðî éøåùà äèú íà (& àì áåéà) øîàå åîöò ìò ãéòä áåéà óàå
øáãë äìâð éúìáä ìæâä äîéã éë ,äæä ìùîä éôåé èáäå .íåàî ÷áã éôëáå éáì êìä
÷áã øàùðå åúåà ìåèì äìéçúëì êìåä íãàä ïéàù éô ìò óàù ,íãàä ãéá ÷áãúîä
äù÷ ,ùîî ìæåâå êìåä íãàä äéäé àìù óàù ,äæä øáãä ïë .àåä åãéá óåñ óåñ ,åéìàî
áìä úåéä úçúù äîî êùîð äæ ìë úîàá íðîà .éøîâì åðîî úåéð÷éø åéãé åéäéù àåä
ù÷áì áìä úà íéëùåî íéðéòä íéøçà ìù úà íäì íéòð úåéäì çéðé àìù ,íéðéòá ìùåî
åáì êìä àìå ,äùò ïë àì àåäù áåéà øîà ïë ìò ,ãîçðå äôé íäì äàøðù äî ìò íéøúéä
.íåàî åéôëá ÷áã àì ïë ìò ,åéðéò øçà
äøåàëì øùàë ,ìùëéìå úåúôúäì íãàì àåä ì÷ð äîë äàðåää ïéðòá àð äàø
øáãì ,åéôë òéâéá øëúùäìå íéùðàä éðéòá åúøåçñ úåôéì ìãúùäì àåä éåàøù åì äàøé
íéöåøç ãéå ,(á"ò ð íéçñô) øëùðå æéøæ ùé ,äæ ìë ìò åøîàéå .åì äöøúé ïòîì äðå÷ä áì ìò
çåç àöé äèç úçú äðä ,äáøä åéùòî ìå÷ùéå ÷ã÷ãé àì íà íðîà .(ã é éìùî) øéùòú
úà ùéà åðåú àìå (& äë àø÷éå) äéìò åðøäæåä øùà äàðåää ïåòá øåáòé éë ,(àì áåéà)
(& â äéðôö) áéúë àø÷å øåñà éåâä úà úåîøì åìéôà (&"ò ãö ïéìåç) ì"æ åøîàå ,åúéîò
åøîà ïëå .úéîøú ïåùì íäéôá àöîé àìå áæë åøáãé àìå äìåò åùòé àì ìàøùé úéøàù
úåøéô íéáøòî ïéà ,íéùãçë åàøéù íéðùéä íéìëä úà ïéñëøôî ïéà (&"ò ñ àòéöî àáá)
áøòé àì úéñéøèå øðéã äôé åìéôàå ,øðéãá äàñ åìéôà ,íéùãçá íéùãç åìéôà ,úåøéôá
ìåò úåîù äùîç éåø÷å .(& äë íéøáã) ìåò äùåò ìë äìà äùåò ìë ,øðéãá äàñ íøëîéå
.äáòåú íøç (áòåúî) õ÷åùî éåàðù
åìéàë äèåøô äåù åìéôà åøéáç úà ìæåâä ìë (&"ò èé÷ àî÷ àáá) ì"æ åøîà ãåò
(&"ò æ úéðòú) ãåò åøîàå .èòåî øåòéùá åìéôà äæä ïåòä øîåç êì éøä .åðîî åùôð ìèåð
éî úåðåò äàìî äôå÷ (& âì äáø àø÷éå) åøîà ãåòå .ìæâ ïåòá àìà íéøöòð íéîùâä ïéà
.(&"ò ç÷ ïéøãäðñ) ìæâä ìò àìà íðéã øæâ íúçð àì ìåáîä øåãå .ìæâ íìåë ùàøá âøè÷î
úà úåöøì åððúîáå åðàùîá ìãúùäì àìù åðì øùôà êéàå ,êááìá øîàú íàå
íéðå÷ä úà úåàøäì àåäù äî ìë éë ,øáãá ùé ìåãâ ÷åìéç .åéååù ìòå ç÷îä ìò åðøéáç
éîåî úåñëì àåäù äî êà .øùéå áåè àåää úåìãúùää äðä ,åéôéå õôçä áåè úúéîà
ïéðòî øîåà àì ,ïúîäå àùîä úðåîàá ìåãâ ììë äæå ,øåñàå äàðåà àìà åðéà ,åöôç
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מסילת ישרים
àáá) ì"æ åøîàå .(&) äìà äùåò ìë êéäìà 'ä úáòåú ,íäá áåúë ùåøéôá éøäù ,úåãîä
çð÷î ïåèéñä (íù) åøîàå ,'åëå úåéøò ìù ïùðåòî úåãî ìù ïùðåò äù÷ (&"ò çô àøúá
ïåò ïëù ìë .ùðòé àìå úòã àìá åøñçé àìù éãë ,äîì êë ìëå ,íåé íéùìùì úçà åéúåãî
àì ø"åîù) ì"æ åøîàå (&"ò àò î"á) äìéìçå ñç ìàøùé é÷ìàá øôåëë àåä ìåãâù úéáéøä
úéçúì éç åðéàù ,(& çé ìà÷æçé) äéçé àì äéç ç÷ì úéáøúå ïúð êùðá ÷åñôä ìò (&
øáëù äæá êéøàäì êøåö äàåø éðéàå .'ä éðéòá áòåúîå õ÷åùî åìù ÷áàå àåä éë ,íéúîä
.ìàøùé ùéà ìë ìò úìèåî åúîéà
äéäéù éãëå .íéáø åéúåìùëî ïë ,äáø ïåîîä úãîçù åîë ,øáã ìù åììë íðîà
øáë òéâäù òãé ,åðîî ä÷ð íàå .åì êéøö áø ÷åã÷ãå ìåãâ ïåéò úîàá íäî é÷ð íãàä
àì ,òöáä úàðù ïéðòáå .úåãéñçä éôðòî íéáø íéôðòá åãñçúé íéáø éë ,äìåãâ äâéøãîì
ïåà íà (& àé áåéà) áåéàì éúîòðä øôåö øîàù äî àåä ,úåîéìùä æåçî ìà òéâäì åìëé
.àøéú àìå ÷öåî úééäå íåîî êéðô àùú æà éë ,äìåò êéìäàá ïëùú ìàå åä÷éçøä êãéá
éàãå äìà íé÷åìç éèøôëå ,úåöîä ïî úçà äåöî éèøôî äðä ãò éúøáã äðäå
íãàä éðá áåø íéìéâøù íúåà àìà øéëæî éððéà íðîà .äåöîå äåöî ìëá íéàöîðù
ìæâä ìà äâéøãîá íééðù íäå ,íéøåîçä ïî íä íâù úåéøòä ïî äúò øáãðå .íäá ìùëäì
äöøéù éî äðäå .úåéøòá íèåòéîå ìæâá íáåø (&"ò äñ÷ á"á) íðåùì åæå ì"æ íøîàîë
åôåâ øåñàä ììëá ïéà éë ,úèòåî àì äëàìî êøèöú åì íâ ,àèçä äæî éøîâì úå÷ðäì
úåìâì åáø÷ú àì (& çé àø÷éå) àåä àìî àø÷îå .åéìà áåø÷ä ìë àìà ,ãáìá äùòî ìù
éì øåñàå ìéàåä øîàú ìà àåä êåøá ùåã÷ä øîà (& 'éñ æ"èô ø"ù) ì"æ åøîàå ,äåøò
ïéàå ä÷ùåð éðàù åà ,ïåò éì ïéàå äôôâî éðéøä ,ïåò éì ïéàå äùôåú éðéøä äùàá ùîúùäì
íéáðò ìåëàì øåñà ,ïéé úåúùì àìù øéæð øãð íàù íùë àåä êåøá ùåã÷ä øîà ,ïåò éì
äá òâéì øåñà ,êìù äðéàù äùà óà ,ïééä ïôâî àöåéä ìëå íéáðò úøùîå íéùáéå íéçì
.'åëå åîöòì äúéî àéáî åìù äðéàù äùàá òâåðù éî ìëå ,ø÷éò ìë
ìò óà øùà ,øéæðì äæä øåñéàä úà ìéùîä éë ,äæä øîàîä éøáã åàìôð äî èáäå
íò úåëééù åì ùéù äî ìë äøåú åì äøñà äðä ,ïéé úééúù àìà åðéà øåñàä ø÷éòù éô
øñîðù úøîùîá äøåúì âééñä íä åùòé êéà ,íéîëçì äøåú äãîéìù ãåîéì äæ äéäå .ïééä
àöîðå .äì éîãã ìë íâ ø÷éòä øåáòá øåñàì øéæðä ïî åãîìé éë ,äúøîùîì úåùòì íãéá
,úåöîä ìë øàùá åùòéù íéîëçì äøñîù äî ,øéæð ìù úàæ äåöîá äøåúä äúùòù
,ùøåôîä ïî íåúñ ãîìé ,ïéøåñàä ïî ãçà åðì øñåàùëå .íå÷î ìù åðåöø äæù úòã ïòîì
ìù åðéîî àåäù äî ìë úåéøòä ìù äæ ïéðòá åøñà êøãä äæ ìòå .åì áåø÷ä ìë øåñàì
øåáãá ïéá äéàøá ïéá äùòîá ïéá åðééäã ,äéäéù ùåç äæéàá äéäé ,åéìà áåø÷ä åà úåðæä
.äáùçîá åìéôàå äòéîùá ïéá
åà äòéâðä åðééäã ,äùòîá .ì"æ íäéøáãî äìà ìë ìò úåéàø êì àéáà äúòå
ì"æ åøîà ,äéàøá êéøàäì êéøö ïéàå åðøëæù øîàîá äìòîì øàáúð øáë ,àöåéëå ÷åáçä
àì äá ìëúñäì éãë äãéì åãéî úåòî äöøîä ìë ,òø ä÷ðé àì ãéì ãé (&"ò çé úåëøá)
øåãä åúåàáù ìàøùé åëøöåä äî éðôî (&"ò ãñ úáù) ãåò åøîàå .íðäéâ ìù äðéãî ä÷ðé
ïéèéùëú áåúëä äðî äî éðôî @,úùù áø øîà .'åëå äåøòä ïî íäéðéò åðæù éðôî ,äøôë
åìàë äùà ìù äðè÷ òáöàá ìëúñîä ìëù êì øîåì íéðôáù ïéèéùëú íò õåçáù
àìù (âë íéøáã) òø øáã ìëî úøîùðå ãåò åøîàå (ãë úåëøá) óøåúä íå÷îá ìëúñî
(ë æ"ò) úøòåëî àéä åìéôàå ùéà úùàá äéåðô àéä åìéôàå äàð äùàá íãà ìëúñé
äùàä íò äçéù äáøîä ìë (à"ô úåáà) åðéðù àéãäá äùàä íò øåáãä ïéðòá
(ãë úåëøá) åøîà äòéîùáå åîöòì äòø íøåâ

40

מסילת ישרים
åà úåðæä éøáãá øåáéãä åðééäã ïæåàäå äôä úåðæ ïéðòá ãåò äåøò äùàá ìå÷
àéëåøëë åçååö øáë äìàä íéøáãì äòéîùä
äæ øåáéã úåøò (âë íéøáã) øáã úåøò êá äàøé àìå (à"ô úåîåøú éîìùåøé) åøîàå
ìàøùé ìù íäéàðåù éøåçáå úåùãçúî úåøö äô úåìáð ïåòá (âì úáù) åøîàå äô ìåáéð
(íù) ãåò åøîàå íðäéâ åì íé÷éîòî åéô ìáðîä ìë (íù) ãåò åøîàå íéúî
ìù ïéã øæâ åìéôà 'åë åéô ìáðîä ìë àìà äôåçì úñðëð äîì äìë íéòãåé ìëä
(ä äâéâç) ãåò åøîàå äòøì åì íéëôåä äáåèì äðù íéòáù
äòéîùä ïéðòáå ïéãä úòùá íãàì åì íéãéâî åúùàì ùéà ïéáù äì÷ äçéù åìéôà
íù ìåôé 'ä íåòæ (áë éìùî) øîàðù ÷úåùå òîåùä óà (âì úáù) åøîà ïë íâ úàæä äòøä
åðééðòîå úåðæä ïî íéé÷ð úåéäì íéëéøö íéùåçä ìëù êì éøä
÷éçøäìå íééàì éãë àìà åðéà äô ìåáð ìò åøîàù äîù øîåì íãà êùçì íàå
éî ìáà äåàú éãéì àá åøáã éãîù íéøåîà íéøáãä çúåø åîãù éîáå äøéáòä ïî íãà
ïàë ãò åì øåîà äúà óà åéìò ùåçì ïéàå àåä àúìéî åàì àîìòá ÷åçù êøã åøîàù
àì åéøåçá ìò ïë ìò (è äéòùé) íúéàøì ì"æ åäåàéáäù àìî àø÷î éë òøä øöé éøáã
äãåáò àì äæä áåúëä øéëæä àì äðä äìáð øáåã äô ìëå òøîå óðç åìë éë 'åâå 'ä çîùé
úàèçî íìåë äô ìåáéðå òøä ïåùìå äôåðç àìà íéîã úëéôù àìå úåéøò éåìâ àìå äøæ
àì åéúåðîìà úàå åéîåúé úàå 'ä çîùé àì åéøåçá ìò äøéæâä äàöé íäéìòå øåáéãá äôä
øåáéãä ìù åúåøò àåä äô ìåáðù äëøáì íðåøëæ åðéúåáø éøáãë àåä úîàä àìà íçøé
éô ìò óàù äùòî ìù åôåâî õåç úåðæä éðéðò øàù ìëë øñàðù àåä úåðæ íåùîå ùîî
íéîøåâ ïë íâ íúåéä ãáìî íîöò øåñéà íä íéøåñà ïéã úéá úúéî åà úøë íäá ïéàù
äìòîì åðàáäù ùøãîá åøëæù øéæðä ïéðòëå åîöò ééùàøä øåñéàä ìà íéàéáîå
òø øáã ìëî úøîùðå (ë æ"ò) åðìù àúééøáä úìçúá åøîà øáë äáùçîä ïéðòá
àø÷îå äøéáòî íéù÷ äøáò éøåäøä (èë àîåé) ãåò åøîàå 'åëå íåéá íãà øäøäé àìù
úåøéáò éôåâ éðùî åðøáã äðäå òø úåáùçî 'ä úáòåú (åè éìùî) àåä àìî
úééèð áåøå íéôðòä ìù íáåø éðôî íäéôðòá ìùëéì íéáåø÷ íãà éðáù úåøåîç
íäéìà åúåàúá íãà ìù åáì
úåìëàîä øåñéà àåä äðä äãîçä ïéðòì úåéøòäå ìæâä øçà úéùéìùä äâéøãîäå
ïéðòå íãå áìç åà áìçá øùá ïéðòá ïéá ïäéúåáåøòú ïéðòá ïéá íîöò úåôéøèä ïéðòá ïéá
ìåãâ ÷åã÷ã êéøö íäá úåé÷ðä äìà ìë íðéé íúñå íëñð ïéé íééåâ éìåòâ ïéðòå íéåâ éìåùéá
éøåñéàá ñéëä ïåøñçå íéáåèä íéìëàîá äåàúîä áìä úåàú ùé éë ÷åæéç êéøöå
íé÷ñåôä éøôñá íéøàåáîäå íéòåãéä íäéðéã ìëë íéáø íäéèøôå äæá àöåéëå úåáåøòúä
(éðéîù àøôñá) åøîà êëå åùôðì úéçùî àìà åðéà øéîçäì åøîàù íå÷îá íäá ìé÷îäå
åðééäå íá àîèì íëôåñ íá íúà íéàîèî íà (àé àø÷éå) íá íúàîèðå íäá åàîèú àì
íå÷îä ìù åúùåã÷ù ãò íãà ìù åùôðáå åáìá äàîåè íéñéðëî úåøåñàä úåìëàîä éë
íúàîèðå (èì àîåé) ïë íâ ñ"ùá åøîàù äî àåäå åðîî ú÷çøúîå ú÷ìúñî àåä êåøá
åðîî ú÷ìñî éë íãà ìù åáì úîèîèî äøéáòäù íúîèðå àìà íúàîèðå éø÷éú ìà íá
éìùî) áåúëä øîàù åîë íéãéñçì ïúåð àåä êåøá ùåã÷äù ìëùä çåøå úéúéîàä äòéãä
úåìëàîäå äæä íìåòä úåñâá ò÷åùî éøîåçå ééîäá øàùð àåä äðäå äîëç ïúé 'ä éë (á
íéùòðå ùîî íãàä ìù åôåâá íéñðëð íäù ïååéë ïéøåñéàä ìë ìò äæá úåøéúé úåøåñàä
åøùáî øùá
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íâ àìà íéàîèä íä ãáìá íéö÷ùä åà úåàîèä úåîäáä àìù åðòéãåäì éãëå
ïéá ìéãáäì (àé àø÷éå) áåúëä øîà äàîåè ììëá íä åîöò øùëä ïéîáù úåôéøèä
øåîç ïéá øîåì êéøö ïéà (íéðäë úøåú) ì"æ åðéúåáøì ùåøéôä àáå øåäèä ïéáå àîèä
ìù åáåø èçùð ïéá êì äøåäè ïéáå êì äàîè ïéá øåäèä ïéáå àîèä ïéá øîàð äîì äøôì
íåéñá äæ ïåùì åøîàå íðåùì ïàë ãò äøòùä àìî åéöçì åáåø ïéá äîëå åéöç èçùðì äð÷
çë àìôð äîë úåàøäì 'åëå åáåø ïéá äîëå íøîàî
155

ùîî äøäèì äàîåè ïéá ìéãáî äøòùä èåçù äåöîä
åà íééñøàä íéìëàîë ìëàîä éøåñéà áåùçé åã÷ã÷á çåî åì ùéù éî äðäå
ìåëàì åîöò ìò íãà ì÷éä òøàé äæ øáã íà äðä éë éñøà øáã äæéà åá áøòúðù ìëàîë
àì ì÷é íàå ì÷é àìù éàãå äðè÷ àùùç åìéôàå ùåçéî úéá äæéà åá åì øàùé íà åðîî
ùôðìå áìì ùîî ñøà àåäù åðøàá øáë ìëàîä øåñéà óà øåîâ äèåùì àìà áùçð äéäé
äæ øáã ìòå àåä ìëù ìòá íà øåñéà ìù àùùç íå÷îá ì÷éîä äéäé àåôéà éî ïë íà
äúà ùôð ìòá íà êéòåìá ïéëñ úîùå (âë éìùî) øîàð
úàðåä ïåâë íöåáé÷å íãàä éðá úøáçî íéãìåðä íééåöîä íéàèçä ìò äúò øáãðå
ø÷ù øáã úåòåáù äîé÷ðå äàðù úåìéëø äöòá øåòä úìùëä íéðôä úðáìä íéøáã
ãàî ãò íé÷ãå íéáø íäéôðò éë íá äîùàî éúøäè íäî éúé÷ð øîàé éî éë íùä ìåìéçå
ìåãâ çøè íá øäæää øùà
äøéîàä ïëù ìë åðîî ùåáéù ãáì åøéáç éðôá øáãì àåä äììëá íéøáãä úàðåä
÷øôá åøîàù äî àåäå ùåáéù åì íåøâéù äùòî åì úåùòì åà åá ùåáéù øáã íéáø éðôá
åéä íà 'åëå íéðåùàøä êéùòî øåëæ åì øîàé àì äáåùú ìòá äéä íà (çð î"á) áäæä
(ã áåéà) áåéàì åéøáç åøîàù êøãë åì øîàé àì åéìò íéàá íéàìç
íäì øîàé àì äàåáú åðîéä íéù÷áî íéøîç åéä íà 'åâå ãáà é÷ð àåä éî àð øëæ
(íù) ì"æ åøîà øáëå åéîéî äàåáú øëî àìù åá òãåéå äàåáú øëåî àåäù éðåìô ìöà åëì
(â"ô úåáà) åðéðù àéãäáù íéáøá àåä íà ïëù ìëå 'åëå ïåîî úàðåàî íéøáã úàðåà ìåãâ
íéøòùä ìë (èð î"á) àãñç éáø øîàå àáä íìåòì ÷ìç åì ïéà íéáøá åøéáç éðô ïéáìîä
õåç çéìù éãé ìò òøôð àåä êåøá ùåã÷ä ìëä øæòìà éáø øîàå äàðåà éøòùî õåç åìòðð
äåöî øáãì åìéôàå äàðåà íäî ãçàå íäéðôá ìòðð ãåâøôä ïéà äùìù åøîàå äàðåàî
(æè ïéëøò) ì"æ åøîàå êúéîò úà çéëåú çëåä (èé àø÷éå) áåúëä øîà
íéøîàîä äìà ìëî àèç åéìò àùú àìå øîåì ãåîìú úåðúùî åéðô åìéôà ìåëé
äù÷ äùðåò äîëå úàæä äøäæàä éôðò íéèùôúî ïëéä ãò äàøú
éðôì ìåùëî ïúú àì øåò éðôìå (èé àø÷éå) íéðäë úøåúá åðéðù äöòä úðéúð ïéðòá
äìåñô àìà äðéà àéäå äøùë åì øîàú ìà äðåäëì éäî éðåìô úá êì øîà øáãá àîåñ
êì ç÷å êãù øåëî åì øîàú ìàå 'åëå åì úðâåä äðéàù äöò åì ïúú ìà äöò êá ìèåð äéä
øåñî øáãä éøä åì ïúåð éðà äôé äöò øîàú àîù åðîî äìèåðå åéìò ó÷åò äúàå øåîç
øáãá ïéá åá òâåð úåéäì ìåëéù øáãä ïéáù íéãîì åðàöîð êé÷ìàî úàøéå øîàðù áìì
äàøúå øåøáäå êæä úîàä ìò åá õòéúäì àáä úà ãéîòäì íãà áééç ììë åá òâåð åðéàù
äúòøù äöò åöòééù ïðé÷ñò éðèôåùá åàìã íéàîø ìù íúòã óåñ ìò äøåú äãîòù

-  מאיר המסילה חוט השערה מבדיל ועושה, כן הדבר בכל הענינים הרוחנים:( עי' אור יחזקאל )מדות רנה155
.את האדם למציאות אחרת
42

מסילת ישרים
äá ùé äá äìâðä éôìù íäéøáçì äöò åðúé øùà òøäì íéîëçá àìà úéìâðå úîñøåôî
åúàðäìå åúòøì íà éë åøéáç ìù åúáåèì åðéà ïéðòä óåñ êà úîàá åøéáç ìà çåéøä ïî
éðá íéìùëð äîëå 'åëå áìì øåñî øáãä éøäå 'åëå äôé äöò àîù åøîà ïë ìò õòéîä ìù
øàáúä øáëå òöáä úãîç ó÷åúì íéëìåäå íéàåø÷ íúåéäá íåé íåé íéàèçä äìàá íãàä
êøãá øåò äâùî øåøà (æë íéøáã) áåúëá íùðåò ìãâ
äéäù äöòä åäöòéé åá õòéúäì ùéà àåáé øùàë øùéä íãàä úáåç àéä úàæ êà
øçà úéìëú íåùì àì õòéúîä ìù åúáåèì àìà äá óé÷ùéù éìáî ùîî åîöòì ìèåð àåä
çéëåäì ìåëé íà àéää äöòá åîöòì ÷æéä àåä äàøéù òøàé íàå äéäéù ÷åçø åà áåø÷
íéðô ìë ìò êà åäöòéé àìå øáãä ïî ÷ìúñé åàì íàå åäçéëåé õòéúîä ìù åéðô ìò äúåà
äòøì õòéúîä úðåëù àì íà õòéúîä ìù åúáåè úìåæ øáã äúéìëúù äöò åäöòéé ìà
çéëåé éëøàä éùåçå ìúôúú ù÷ò íòå (çé íéìäú) øîàð øáëå åúåîøì äåöî éàãå æàù
øîà åøæâ øáëù ãò ãàî åáø éë åéôðò ìãåâå òãåð åøîåç øáë òøä ïåùìå úåìéëøä
á"á) éúøëæä øáëù øîàîá ì"æ íéîëç
ïåâë òøä ïåùì ÷áà éîã éëéä (åè ïéëøò) åøîàå "òøä ïåùì ÷áàá íìåëå" (äñ÷
äæá àöåéë ìëå åéàðåù éðôì åúáåè øôñéù åà àéðìô éá àìà àøåð çëúùî àëéä øîàã
ìù åììë íä åìù ÷áàî úîàá äðä úåìéëøä ïî íé÷åçøå íéì÷ íéøáã íéàøðù éô ìò óà
åéðôá ïéá åøáçì ïåéæá åà ÷æð åðîî ãìåäì ìëåéù øáã ìë ìáà øöéì íéëøã äáøä øáã
ìë (íù) åéìò åøîàù íå÷îä éðôì áòåúîå éåàðùä òøä ïåùì ììëá äæ éøä åéðôá àìù ïéá
(à÷ íéìäú) áéúë àø÷å ø÷éòá øôåë åìéàë òøä ïåùì øôñîä
úéîöà åúåà åäòø øúñá éðùìî
156
éë íãàä éðáì øùà ìúåä áì äðîî èìîéùì ãàî äù÷ äîé÷ðäå äàðùä íâ
àéä éë ùáãî ä÷åúî åì äî÷ðäå ìåãâ øòö øòèöîå åéúåðåáìòá ãàî ùéâøî íãàä
åéúåãî ìò øåáòéå åúåà çéøëî åòáèù äî áåæòì åçëá äéäéùì ïë ìò 157äãáì åúçåðî
àìà åì øåèé àìå í÷ðäì ìëåéù åì ïîãæäá åðîî íå÷é àìå äàðùä åá øéòäù éî àðùé àìå
úøùä éëàìîì ÷ø ì÷ àåäå àåä õéîàå ÷æç äéä àì åìéàë åáìî øéñéå çëùé ìëä úà
êìî úøæâ íðîà íãåñé øôòá øùà øîåç éúá éðëåù ìà àì åììä úåãîä íäéðéá ïéàù
êéçà úà àðùú àì (èé àø÷éå) ùåøéô íéëéøö íðéà áèéä øàá íééåìâ úåàø÷îäå àéä
äîé÷ð åðééäã òåãé äøéèðäå äîé÷ðä ïéðòå (íù) êîò éðá úà øåèú àìå íå÷ú àì êááìá
àåäù úòá øéëæäì äøéèðå øáë åì òøäù åà åì áéèäì äöø àìù éîì áéèéäî òðîéì
åì äùòù äòøä ïî ïåøëæ äæéà åì òøäù éîì áéèî
åà íùåø äæéà úåçôì çéðäì ãéîú ù÷áîå áìä úà çéúøîå êìåä øöéäù éôìå
øîàé èòåî ïåøëæ øéàùäì ìãúùé ìåãâ ïåøëæ øéàùäì ìëåé àì íàå øáãä ïî ïåøëæ äæéà
úëøöðùë êì úúì àåä äöø àì øùà úà äæä ùéàì ïúéì äöøú íà íãàì ìùî êøã
äáåè åì áéèú àì úåçôì åì òøäì äöåø êðéà íà åà úåôé íéðô øáñá åäðúú àì úåçôì

-  מאיר המסילה:( עי' אור יחזקאל )יראה ומוסר קיח156
האמונה היא סיבה שלא יגיע למדות אלו כי יאמין שאין אחד נוגע בחבירו אפילו כמלא נימא
.אם כן אין לו מקום לכל המדות הרעות
 על כל אלה ניתן להתגבר רק כאשר ספוגים:( עי' שפתי חיים )מידות ועבודת ה' ח"ב ה157
ביראת שמים וברצון לעשות רצון ה' כאשר אנו פסוגים במידות טובות של ענוה מוחלטת והיכולת
של שתיקה ושמירת הדיבור ואנו יודעים להיות שמחים בחלקנו או אז הופכים כל המעשים הרעים
.לטפלים ובלתי נחשבים
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מסילת ישרים
åà åéðôá åäùòú àì úåçôì äáøä åòééñì íâ äöøú íà åà ìåãâ òåéñ åäòééñú àìå äìåãâ
àìù åì úìçî íà òéøì åì úåéäìå åîò øáçúäì áåùú àì
äáéç êë ìë åì äàøú àì êà äöøú åîò øáçúäì íâ íàå äæá éã áéåàì åì äàøú
úåúôì ìãúùî àåäù äî øöéáù úåöéøçä éðéîî äæá àöåéë ìë ïëå äðåùàøáë äìåãâ
(èé àø÷éå) åá ììëð ìëäù ììë äììëå äøåúä äàá ïë ìò íãàä éðá úåáì úà
úåìåáçú éìá íé÷åìéç éìá 158êåîë ùøôä íåù éìá êåîë êåîë êòøì úáäàå
ùîî êåîë úåîéæîå
íù àéöåäî øîùð úåèåéãää ïî åðéàù ìë íúñä ïîù éô ìò óà úåòåáùä íìåà
ïî íðéàù éô ìò óàù íéðè÷ íéôðò äæéà ãåò ùé äòåáùá ïëù ìë äìèáì åéôî íéîù
åøîàù äî àåäå íäî øîùéì é÷ð úåéäì äöåøù éîì éåàø íéðô ìë ìò øúåé íéøåîçä
éøú åàì åàì øîàã àåäå àáø øîà äòåáù ïäå äòåáù åàì øæòìà éáø øîà (åì úåòåáù)
÷ãö êìù åàì àäéù ÷ãö ïéäå (èî àòéöî àáá) åøîà ïëå éðîæ éøú ïä ïä øîàã àåäå éðîæ
÷ãö êìù ïäå
úåâéøãî íìåàå íãàä éðáá ãàî èùôúð òø éìåç àåä íâ ø÷ùä øáã äðäå
íáìî íéãåáå íéëìåä íä 159úåðø÷ùä àåä ùîî íúåðîåàù íãà éðá ùé åá ùé úåâéøãî
äáøä íéøáã éòãåéå íéîëçä ïî áùçäì åà úåéøáä ïéá äçéù úåáøä ïòîì íéøåîâ íéáæë
ø÷ù åøáã íëéúåúôù (èð äéòùé) øîåàå ø÷ù éúôù 'ä úáòåú (áé éìùî) øîàð íäéìòå
éðô úåìá÷î ïðéà úåúë òáøà (áî äèåñ) ì"æ íéîëç åøæâ øáëå äâäú äìååò íëðåùì
íéðø÷ù úë íäî úçàå äðéëùä
íéáæëîä íäå ùîî íäåîë íðéàù éô ìò óà äâéøãîá íäì íéáåø÷ íéøçà ùéå
àì øùà íéùòîå íéøåôñ úåãáìå úëìì êëá íúåðîà ïéàù åðééäå íäéøáãå íäéøåôñá
íçåø ìò äìòéù åîë íéø÷ùä ïî íäá åáøòé äî øáã øôñì íàåáá ìáà åéäé àìå åàøáð
íäéøáãì ïéîàäì øùôà éà øùà íéàãáä íä íäå òáè åîë íäì áùù ãò äæá åìâøúéå
åì ïéòîåù ïéà úîà øîåà åìéôàù éàãá ìù åùðåò àåä êë (èô ïéøãäðñ) ì"æ íøîàîëå
íäéøáã úàöì åìëåé àìù úàæä äòøä íäá åòéáèä øáëù
íðåùì åãîì (è äéîøé) øîåàå øòèöî àéáðäù äî àåä íäéô êåúî áæëä ïî íéé÷ð
åàìð äåòä ø÷ù øáã
êë ìë íéòåá÷ íðéàù íúåà íäå íéðåùàøä éìåçî ì÷ íééìçù íéøçà ãåò ùéå
åäåøîàé úåáø íéîòôå åäåøîàé íäì ïîãæé íàå åðîî ÷çøúäì åùåçé àìù àìà ø÷ùá
ïåöø êôéä àåä äæ ìëù åðòéãåä íëçä íðîàå äòø äðååë àìá äæá àöåéë åà ÷åçù êøã
äî àåäå ÷éãö àðùé ø÷ù øáã (âé éìùî) áåúëù äî àåä åéãéñç úãîå àåä êåøá àøåáä
àìà øîùú ø÷ùî øîà àìù äàøúå ÷çøú ø÷ù øáãî (âë úåîù) äøäæàä åéìò äàáù
äæî çåøáì êéøöù äáøä äçéøáäå ìåãâä ÷çøää ìò åðúåà øéòäì ÷çøú ø÷ù øáãî

-  מאיר המסילה בעל חסד שאיפתו היא לתת את עצמו לאחרים היינו לבטל:(118  עי' מכתב מאליהו )ח"א158
 זה ירגיש כי כל הכלל כולו הוא כמו גוף א' וירגיש את עצמו כמו צפורן של אצבע,את עצמו בהם
,קטנה מגוף הכללי ולא ירגיש את האחרים בבחי' נפרדת ממנו אלא בהתאחדות כחדא ממש
. אם ירבה מאד חסדו עם רעהו ימצא את כל עצמו כלול בו:(89 ועיי"ש )ח"ג
 שזה יכול להיות גם לבני תורה הרוקדים עם ספר תורה:( עי' אור יחזקאל )מכתבים רלא159
.ושרים "טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף" אם לא חיים כך
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מסילת ישרים
íäéôá àöîé àìå áæë åøáãé àìå äìåò åùòé àì ìàøùé úéøàù (â äéðôö) øîàð øáëå
úéîøú ïåùì
éàãåáå úîà àåä êåøá ùåã÷ä ìù åîúåç (äð úáù) åøîà äëøáì íðåøëæ íéîëçå
åëôä äéäé äîë åì íúåçì åúç÷ì àåä êåøá ùåã÷ä åá øçáù äî àåä úîàä íàù
(ç äéøëæ) øîàå äáø äøäæà úîàä ìò àåä êåøá ùåã÷ä øéäæäå åéðôì áòåúî
úîàá åéìò áùéå àñë ãñçá ïëåäå (æè äéòùé) øîàå åäòø úà ùéà úîà åøáã
(âñ íù) øîàå
(ç äéøëæ) øîàå äæá éåìú äæù úãîì àä åø÷ùé àì íéðá äîä éîò êà øîàéå
øáåãå (ãë úåëî) ì"æ åøîà øáëå äúåáéùç ìéãâäì úîàä øéò íéìùåøé äàø÷ðå
ãéîìúì åøñà øáëå úòâî úîàä úáåç ïëéä ãò êòéãåäì 'åëå àøôñ áø ïåâë åááìá úîà
àåä åéìò ãîåò íìåòäù íéãåîòä ïî ãçàå íéøáã äùìùî õåç åøåáãá úåðùì íëç
úîàá øéäæù éî äæî êôääå íìåò ìù åãåñé ìèåð åìàë ø÷ù øáåãù éî ïë íà úîàä
åéäù íå÷îä åúåàî (æö ïéøãäðñ) ì"æ íéîëç åøôñ øáëå íìåò ìù åãåñé íéé÷î åìéàë
äúðéù éðåìô éáø ìù åúùàù éôìå íù èìåù úåîä êàìî äéä àìù úîàá íéøéäæ
øåáòá íùî äåùøéâù ãò úåîä êàìî íäá äúøéâ äáåè äðåëì äéäù éô ìò óà äéøáãá
åøæçå äæ
åçéøëî úòãäå åáééçî ìëùäù äæä øáãá êéøàäì êéøö ïéàå íúåìùì
ãåáë ìò ñç úåéäì íãàä êéøö äáøä éë íéìåãâå íéáø íä ïë íâ íùä ìåìéç éôðò
ìåìéç úåéäì ìëåéù äî íùî àöé àìù ãàî ïðåáúéå ìëúñéù êéøö äùòéù äî ìëáå åðå÷
àîåé) ì"æ åøîàå íùä ìåìéçá ãéæî ãçàå ââåù ãçà åðéðù øáëå äìéìçå ñç íéîù ãåáëì
øúìàì éîã àðáéäé àìå àøùéá àðìé÷ùã àðà ïåâë áø øîà íùä ìåìéç éîã éëéä (åô
øîà ïðçåé éáøå
éôì íãà ìëù ïéðòäå ïéìôú àìáå äøåú àìá úåîà òáøà àðéâñîã àðà ïåâë
ïåâä éúìá øáã úåùò éúìáì ïðåáúéù êéøö øåãä éðéòá áùçð àåäù äî éôìå åúâéøãî
äãåáòä éøáãá åúåøéäæ äáøéù éåàø ïë åúîëçå åúåáéùç úåáø éôë éë åúåîë ùéàì
àåä äøåúä ãåáë éë äìéìçå ñç åá ììçúî íéîù íù éøä ïë äùåò åððéà íàå äá å÷åã÷ãå
éîì äæî øñçéù äî ìëå úåãîä ïå÷éúáå øùåéá ïë åîë äáøé äá ãåîéìä äáøîù éîù
åðì ïúðù êøáúé åîùì ìåìéç äìéìçå ñç äæå åîöò ãåîéìì ïåéæéá íøåâ ãåîéìá äáøîù
åðúåîéìù äãé ìò âéùäì äá ÷åñòì åðåöå äùåã÷ä åúøåú úà
åøîà ïëå íéáø íéèôùîä éë àéä äáø íéáåè íéîéå úåúáùä úøéîù íâ äðäå
íä íéîëç éøáãîù éô ìò óà úåáùä éøáã åìéôàå àúáùì àúáø àúëìä (áé úáù)
úåáù äëéîñ éøäù êéðéòá äì÷ úåáù éäú ìà íìåòì (æè äâéâç) åøîà ïëå íä íéø÷éò
íé÷ñåôä ìöà íä íéøàåáî íúå÷ìçîì íéðéãä éèøô íìåàå øåãä éìåãâ äá å÷ìçðå àéä
àåä åúøéîù ïåîää ìò äù÷ù äîå êøèöîä úåøéäæìå íá åðúáåçì íéåù íìåëå íäéøôñá
àéáðä éøáãá øàåáî äæä øåñéàä íìåàå íðúîáå íàùîá øáãîå ÷ñòä ïî äúéáùä
ìëù àåä ììëäå (ð÷ úáù) øáã øáãå êöôç àåöîî êéëøã úåùòî åúãáëå (çð äéòùé)
ïééòì åøñà ïëìå åéôá åøéëæäì åà åøåáòá ìãúùäì øåñà åúåùòì úáùá øåñàù äî
(çì ïéáåøéò) øçîì êéøöù äî úåàøì åéñëðá
éðåìô øáã øîåì åøñàå ÷çøîì äøäî äìéìá úàöì äðéãîä çúôì êìéì åà
äæá àöåéë ìë ïëå (éîìùåøé íùá øåè) øçîì äð÷à úéðåìô äøåçñ åà øçîì äùòà
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מסילת ישרים
íäá íéìùëð íãàä éðáù íéàåø åðàù äî úåöîä úö÷ ïî éúøáã äðä ãò äðäå
íäî íéèøôå íéôðò åì ïéàù øåñéà êì ïéàù ïéåàìä øàù ìëì ãîìð äìàîå áåøä ìò
øáëå íìåëî øåäèå íìåëî é÷ð äéäéù êéøö é÷ð úåéäì äöåøù éîå íéì÷ íäîå íéøåîç
ìàøùé åéä êë äòåðö åæ ìçø äî "íéìçøä øãòë êéðù" (å äáø íéøéùä øéù) ì"æ åøîà
íäî ãçà íéã÷ä àìù øîà àçà áø íùá àðåä áø ïéãî úîçìîá íéøùëå íéòåðö
íéàöåé åéä àìå ïçáùî äùî äéä àì ãçà íéã÷ä åìéàù ãé ìù ïéìéôúì ùàø ìù ïéìéôú
äéìò øæåçå åãéá àéä äøéáò øöåéì çáúùé ïéá øôñîä éîìùåøéá åøîà ïëå íåìùá íùî
íéùòîá éúéîàä úåé÷ðäå ÷åã÷ãä òéâäì êéøö ïëéä ãò êì éøä äîçìîä éëøåòî
àåä äù÷ øúåéù èòîëå úåãîá úåé÷ð êéøö êë íéùòîá úåé÷ð êéøöù åîë äðä
ìòåô àåäù äîî øúåé úåãîá ìòåô òáèä éë íéùòîá àåäù äîî úåãîá úåé÷ðä
àéäù äîçìî ìëå íäì íéìåãâ íéãâðúî åà íéòééñî åà íä äðåëúäå âæîä ïòé íéùòîá
øåáâ åäæéà (ã"ô úåáà) ì"æ íøîàîá åùøôù äî àåäå àéä ä÷æç äîçìî òáèä úééèð ãâð
åøöé úà ùáåëä
ïäéúåãî ïë åîë íìåòá íãàì íéëééùù úåìåòôä ìë éôë éë úåáø ïä úåãîä äðäå
øúåé íá úå÷ðäì êøåöä äéäù úåöîá åðøáãù åîë íðîà åéúåìåòôá êùîð àåä ïäéøçàù
øúåé ïåéò úåëéøàá úåéùàøä úåãîá øáãð ïë ìùëéì íãàä éðá úåìéâøù äîî åðééäã
íúòø øùà úåòø úåãî äìà ìë ïä äåàúäå äàð÷ä ñòëä äåàâä íäå íá åðúåìéâø éðôî
ïìåë éë ïäéúåãìåúá úåòøå ïîöòá úåòø äðä éë úåéàø äì êéøö ïéà úîñøåôîå úøëéð
úåøåîç úåøéáò ìà íãàä úà àéáäì äîöòì éàãë úçà ìëå äîëçäå ìëùä úøåùî õåç
êé÷ìà 'ä úà úçëùå êááì íøå (ç íéøáã) øîåàå øéäæî àìî àø÷î äåàâä ìò
êéðéòá äéäé ñòåëä ìë ì"æ åøîà ñòëä ìò
äàð÷ä (ã"ô úåáà) àéãäá åðéðù äåàúäå äàð÷ä ìò äøæ äãåáò ãáåò åìàë
íäî èìîäì àåä íá êøèöîä ïåéòä íðîà íìåòä ïî íãàä úà íéàéöåî ãåáëäå äåàúäå
ïåùàø ïåùàø íá øáãì ìéçúðå äéøëð ïôâä éøåñ ãçàë íìåë éë íäéôðò ìëîå
åì éë äîãé åááìáå 160åîöòá åîöò áéùçî íãàäù äæ àåä äåàâä ïéðò ììë äðä
ìòá åîöò áéùçéù éî ùé éë úåôìçúî úåáø úåøáñî êùîéì ìåëé äæ íðîàå äìäú äåàð
ùéå ìåãâ åîöò áéùçéù ùéå ãáëð åîöò áéùçéù ùéå äàð åîöò áéùçéù éî ùéå ìëù
íãàä áåùçé íà íìåòáù íéáåèä íéøáãä ïî ãçà ìë øáã ìù åììë íëç åîöò áéùçéù
åáìá íãàä òá÷ù éøçà êà äåàâ ìù äæ úçùá ìåôéì ãéî ïëåñî àåä éøä åá äðùéù
ãáìá úçà úàæä äáùçîä ïî úàöåéä äãìåúä äéäú àì äìäúì éåàøå áåùç åúåéä
úçà äáñî úåãìåðå ïäá àöîð úåéëôä åìéôàå äðîî äðàöú úåðåùîå úåáø úåãìåú àìà
úåðåëúî ãçà øáãì ïäéúùå
íåùøå ãçåéî àåäå äìäúì éåàø àåäù ïåéëù åáìá áåùçéù ãçà äàâ àöîé äðä
åúëìá ïéá áø ãåáëá íåùøå ãçåéî êøãá âäðúéù ïë íâ åì éåàø åúáùçî éôë åúìòîá
àì åìãåâ ãöá åá÷ò ìåãâ úçðá àìà êìé àì åéùòî ìëáå åøåáéãá åîå÷á ïéá åúáùá ïéá
íòä éãáëð íò àìà ìëä íò øáãé àì ùçðë èòî èòî àìà íå÷é àì ïã÷øôà àìà áùé
åéùòî øàù ìëå íéôøúä éøîàîë íéøö÷ íéøîàî àìà øáãé àì íäéðéá íâå

-  מאיר המסילה ועיי' )שם דרכי העבודה ריד( דווקא, עי' אור יחזקאל )תורה ודעת רכו( היינו שיש בו משהו160
.כאשר יש לו את המעלה הזאת באמת
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מסילת ישרים
úåãáëá âäðúé åéëøã ìëáå åéùåáìîá åéúùîáå åìëàîá åéúåìåòôá åéúåòåðúá
ìåç åà ïáà åéîöò ìëå úøôåò åøùá ìë åìéàë ìåãâ
äéäéù êéøö úåìòîä áøå äìäúì éåàø àåäù éôìù áåùçéù øçà äàâ àöîéå
åðîî ù÷áìå åîò øáãì íãàä éðá åñøäéù úåàé àì éë åéðôî åùòøé ìëäùå õøàä æéâøî
åéðôå úåæò íäì úåðòá íîåäé åéúôù çåøáå åìå÷á íìäáé åéìà úåìòì åìéôòé íàå øáã
ãáåëîå ìåãâ êë ìë àåä øáëù åáìá áåùçéù øçà äàâ ùéå äòù ìëáå úò ìëá úåôòåæ
ùøôúéù ãåáëì øùôà éàù ìò
æéøôéå åéðòä äùòîë íéùòî äùòé äæä øáãä úåàøäìå ììë åì êéøö åðéàå åðîî
êë ìë éðà øîàì åáø÷á àùðúî åáìå ø÷ç ïéà ãò äåðòå ìåãâ úåìôù úåàøäì åéúåãî ìò
éìöà àåä áø øáëù åéìò øúååì àìà éì ïéàå ãåáëì êéøö éðéà øáëù ãáëð êë ìëå íø
àìù ãò åéëøãá ãçéúäìå åéúåìòîá äáøä íùøð úåéäì äöåøù øçà äàâ àöîéå
åáøé ãåòù äöåøù àìà åá ùéù áùåç àåä øùà úåìòîä ìò íìåòä ìë åäåììäéù åì éã
äî ìò ãåáëá äöåøå åúååðòá äàâúî äæ àöîðå íéåðòáù åéðòä àåäù åúìäúá óéñåäì
úçú åà äáøä åðîî íéðè÷ úçú åîöò íéùé äæë äàâ äðäå åðîî çøåá åîöò äàøîù
éøàåúî øàåú íåùá äöøé àì øáëå äåðòä úéìëú äæá úåàøäì áåùçéù íòáù íéæáð
õøàä ìëá éðåîë åéðòå íëç ïéà åáø÷á øîåà åáìå íééåìéòä ìëá ïàîéå äìåãâä
úåìåùëî åøöáé àì íéåðò íîöò íéàøî äøåàëìù éô ìò óà äìàë íéàâ íðîàå
åìùî øáëå íéñøçä ïéáî úàöåéä äáäìë íúåàâ úéìâúî äéäú íúòéãé éìáù íäì
ñðëð ïáúä äéäå ïéøåç úéáá äéäå ïáú àìî úéáì ìùî (çø÷ àáø ùøãî) ì"æ íéîëç
äéä éë ìëä åòãé àöåé ïéøåçä íúåà êåúá äéäù ïáúä åúåà ìéçúä íéîé øçàì íäá
äòøä íúáùçîå íîöò úà øéúñäì ãéîú åìëåé àìù äæä øáãä ïë ïáú ìù úéáä åúåà
äîåøî úåìôùå äìåñô äåðòá íä íäéëøã êà íäéùòî êåúî úøëéð äéäú
ìáà äùòîä ìà äåàéöåé àì íáìá äøåá÷ íúåàâ øàùúù íéøçà íéàâ åàöîéå
åîëçé íéáø àìùå íúéîàì íéøáãä éòãåé íéìåãâ íéîëç íä øáëù íááìá åáùçé
ì÷ð äéäé àì íäéìò äù÷ù äî éë íáùçá íúìåæ éøáã ìà áì åúéùé àì ïë ìò íäåîë
éøáãì åùåçé àìù ãò èåùô êë ìëå àåä øåøá êë ìë íäì äàøî íìëùù äîå íéøçàì
úåãìåú äìà ìë íúøáñ ìò íìöà ïéà ÷ôñå íéðåøçà íàå íéðåùàø íà íäéìò íé÷ìåçä
íéãéîìú éë óàå äîëçä éùàø áì äøéñî úìëñî íúòãå øåçà íéîëçä äáéùîä äåàâä
ìòå íáìá íäì íéåù íéîëçä éîëç øáë íäéðéò åç÷ôðù èòîëù íëøö ìë åùîù àìù
øîàð íìåë
òãéå úåé÷ðä úãîá äöåøä ä÷ðéù êéøö íìåëîå áì äáâ ìë 'ä úáòåú (æè éìùî)
åúåúéçô øéëîå åéúåðåøñç äàåø íãàä ìëù ïéà øùà ùîî ïåøåò àìà äåàâä ïéà éë ïéáéå
íéòøä íéëøãä ìëî ÷çøúîå øñ äéä úîàä øéëî äéäå úåàøì ìåëé äéä åìàù
äåðòä úãî ìà åðàåáá àéîùã àúòéñá äæî øáãð ãåòå ìåãâ ÷çøä äìàä íéì÷ìå÷îäå
úåðåøçàä ïî ñçðô éáø éøáãá äîùåä äúâùäá ùéù ìåãâä éùå÷ä éðôî øùà
äøæ äãåáò ãáåò åìàë ñòåëä ìë åéìò åøîàù ïæâøä ùé äðä ñòëä ïî äúò øáãðå
åáì øáëù ãò äîéç 161àìîúîå åðåöø ãâð åùòéù øáã ìë ìò ñòëðä àåäå (úéùàøá øäæ)

-  מאיר המסילה הכעסן אינו נתון לשליטת השכל והוא מוציא חוצה את מדותיו הרעות ממילא הוא גם161
.(מסוגל לעשות דברים גרועים ביותר )שפתי חיים מדות ועבודת ה' ח"א ריט
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מסילת ישרים
ïéà éë åãéá úìåëé äéäé íà àìî íìåò áéøçäì éàãë äæë ùéà äðäå äøòáð åúöòå åîò ìá
óøåè (çé áåéà) øîàð åéìòå úåôøåèä úåéçä ìëë ùîî íòè øñ àåäå ììë åá èìåù ìëùä
åúîç íà íìåòáù úåøéáò éðéî ìò øåáòì éàãå ì÷ àåäå õøà áæòú êðòîìä åôàá åùôð
÷åçø ïñòë ùéå êìé åäàéáé øùà ìàå åñòë àìà øçà òéðî åì ïéà øáë éë íäì åäàéáú
êà åôà øòáé ìåãâ íàå ïè÷ íà åðåöøë àìù åäàåáé øùà øáã ìë ìò àìù àåäå äæî
ñåòëì äù÷" (ä"ô úåáà) ì"æ íéîëç åäåàø÷ù àåäå ìåãâ ñòë ñòëéå æâøé æéâøäì åòéâäá
ñòëä ïîæá åãé úçúî äáø äì÷ú úàöì äìåëé øáë éë éàãå òø äæ íâå "úåöøì äù÷å
åìéôàå äì÷ð ìò ñòëé àìù äæî úåçô ïñòë ùéå åúååò øùà úà ï÷úì ìëåé àì ïë éøçàå
äðäå åúøáò øåîùé åðãåò êà ìëùä éëøãî øåñé àìå ïè÷ ñòë åñòë äéäé ñòëì òéâéùë
éë é÷ð úåéäì òéâä àìù éàãå úàæ íâ óàå åðøëæù íéðåùàøä ïî øúåé ãñôää ïî ÷åçø äæ
ïñòë ììëî àöé àì íùåø åá äùåò ñòëäù ãò éë ïéãò åððéà øéäæ åìéôà
ñòë àìà äìëì àìå úéçùäì àì åñòëå ñåòëì äù÷ù àåäå äæî úåçô ãåò ùéå
äðåáúä íâù ãò òáèá åá øøåòúî ñòëäù äòùî åðééäã øúåé àìå òâø åîòæ äîëå èòî
äæ äðä úåöøì çåðå ñåòëì äù÷ (íù) ì"æ íéîëç åøîàù äî àåäå åãâðë øøåòúú
úòùá åìéôàù åéìò øáâúî àåä íàå ñòëì øøåòúî íãàä òáè éë éàãå áåè ÷ìç
ìåãâ ïîæ åá ãåîòé àì ì÷ä ñòëä åúåà åìéôàù åéìò øáâúîå äáøä øòáé àì åîöò ñòëä
ïéà äîéìá ìò õøà äìåú (èô ïéìåç) ì"æ åøîàå àåä çáùì éåàøù éàãå êìéå øåáòé àìà
åòáè øøåòúð øáëù åðééäå äáéøî úòùá åéô íìåáù éî ìéáùá àìà íéé÷úî íìåòä
àì øáëù äìà ìë ìò äìåò ï÷æä ììä ìù åúãî íðîà åéô íìåá åúåøáâúäá àåäå ñòëá
éàãå àåä äæ (àì úáù) åá äùòð àì ñòë ìù úåøøåòúä åìéôàå øáã íåù ìò ãéô÷î äéä
ñåòëì àìù (ãì úáù) ì"æ åðåøéäæä äåöî øáãì åìéôà äðäå ìëå ìëî ñòëä ïî é÷ðä
ñòë éìáî êà íøñééå íøñéé àìà íøñéé àìù àìå åðá ìò áàäå åãéîìú ìò áøä åìéôàå
162
áìä ñòë àì íéðôä ñòë äéäé íäì äàøéù ñòëäå äøùéä êøãá íúåà êéøãäì íà éë
ñòë âøäé ìéåàì éë (ä áåéà) øîåàå 'åâå ñåòëì êçåøá ìäáú ìà (æ úìä÷) äîìù øîàå
åñòëáå åñéëá åñåëá øëéð íãàä íéøáã äùìùá (äñ 'åøéò) ì"æ åøîàå
åîöòì íåìë çéåøî àð÷îä ïéà éë úåìëñå äòéãé ïåøñç àìà äðéà àéä íâ äàð÷ä
éúøëæù áåúëä øîàîëå åîöòì ãéñôî àìà åðéàå åá àð÷úî àåäù éîì ãéñôî àì íâå
åøéáçì äàøé íàù ãò êë ìë äáø åúåìëñù éî ùé íðîàå äàð÷ úéîú äúåôå (ä áåéà)
äî øòöî åäåðäé àì åãéáù úåáåèä åìéôàù ãò øòèöéå âàãéå åîöòá ùùòúé äáåè äæéà
ùé íðîà äàð÷ úåîöò á÷øå (ãé éìùî) íëçä åéìò øîàù äî àåäå åøáç ãéá äàåø àåäù
úåçôìå øòö äæéà íîöòá åùéâøé ïë éô ìò óà êë ìë íéáàåëå íéøòèöî íðéàù íéøçà
íé÷áã øúåéä åéáäåàî äéäé àì íà äøéúé äìòî äæéà äìåò ãçà íúåàøá íçåø øø÷úé
úøçà õøàî øâ äéäé íà ïëù ìë àåä åîò äáø äáäà åì ïéà øùà íúåàî íà ïëù ìë åì
äòø íáì êà åúáåè ìò íéãåî åà íéçîùë íéøáã åøîàéù øùôà íäéôáù äàøúå
äàð÷ éìòá åéäé àìù éô ìò óà éë íãàä éðá áåøá áåøä ìò òøàé øáã àåäå íáø÷á
éðñ ïîåà ìë øáëù äá çéìöî åúåðîåà ìòá íà ïëù ìë éøîâì äðîî å÷éð àì íðîà ùîî
íãà ïéà éë åðéáé åìå åòãé åì íðîàå åðîî øúåé äá çéìöî íà ïëù ìëå (èé ø"ñ) äéøáçì

-  מאיר המסילה עי' עלי שור ח"ב רכג שהרש"ז מקלם היה בגד מיוחד שלבש אותו רק בשעה שהיה צריך162
. והר' ישראל סלאנטר היתה קבלה להמתין שעה אחת עד שיראה את הכעס,להראות כעס
48

מסילת ישרים
åúöò éôë àåä 'äî ìëì øùàë ìëäå (çì àîåé) àîéð àìîë åìéôà åøéáçì ïëåîá òâåð
ììë íäéòø úáåèá øòèöäì íòè íäì äéä àì äðä úòãåð éúìáä åúîëçå äàìôðä
äîìù ìàøùé úáåè äéäú ïòîìù ãéúòä ïîæä ìò àéáðä åðì ãòééù äî àåäå
ãçàì øòö äéäé àì æàå úàæä äðåâîä äãîä åðááìî øéñäì àåä êåøá ùåã÷ä íéã÷é
áåúëù äî àåäå äàð÷ä éðôî åéøáãå åîöò øéúñäì çéìöîä êøèöé àì íâå øçàä úáåèá
àåä 'åâå äãåäé úà àð÷é àì íéøôà åúøëé äãåäé éøøåöå íéøôà úàð÷ äøñå (àé äéòùé)
åîå÷î ìò ùéà ùéà íúãåáòá íéçîù íìåë øùà úøùä éëàìîì øùà äåìùäå íåìùä
íãéá øùà áåèä ìò íéæìòå åúéîàì úîàä íéòãåé íìåë éë ììë åøáçá àð÷úî ãçà ïéàå
í÷ìçá íéçîùå
íåé ãò íãàä áì úòâéîä àéä àìä äåàúäå äãîçä àéä äàð÷ä úåçà éë äàøúå
äåàúä ø÷éò íðîàå åãéá åúåàú éöçå úî íãà ïéà (à äáø úìä÷) ì"æ íøîàîëå åúåî
íéîøåâå ãàî íéòø ãçàë íäéðù ãåáëä àåä éðùäå ïåîîä àåä ãçàä íéùàø éðùì äðåô
úåúåáò úðúåðå íìåòä øñàîá åúåà úøñåàä àéä ïåîîä úãîç äðä úåáø úåòø íãàì
äøéñîä àéä óñë òáùé àì óñë áäåà (ä úìä÷) áåúëä ïéðòë åéúåòåøæ ìò ÷ñòäå ìîòä
÷ñòä áåø éðôî úåçëùð úåöî äîëå úåãáàð úåìôú äîë äðä éë äãåáòä ïî åúåà
àéä íéì øáòî àì (äð ïéáåøéò) ì"æ åøîà øáëå äøåú ãåîìú ïëù ìë äøåçñä ïåîä úòéâéå
(á"ô úåáà) åðéðù ïëå äøåçñá íéì øáòî íéëìåäù íúåàá
åçë úà úùúîå úåáø úåðëñì åúåà úøñåîä àéä íéëçî äøåçñá äáøîä ìë àì
àéä äâàã äáøî íéñëð äáøî (íù) åðéðù ïëå äáøä åâéùä éøçà åìéôà äâàãä áåøá
íééòáèä ìëùä úå÷åç ìò åìéôàå äøåúä úåöî ìò úåáø íéîòô úøáòîä
ïåîîä ìò åøöé úà íãàä ùåáëéù øùôà äéä øáë éë ãåáëä úãîç äéìò äøúé
åîöò úà úåàøìå ìåáñì åì øùôà éà éë 163÷çåãä àåä ãåáëä êà úåàðää øàù ìòå
àáä íìåòäî ãøèð àì èáð ïá íòáøé äðä åãáàðå íéáø åìùëð äæ øáã ìòå åéøáçî úåçô
åãâáá àåä êåøá ùåã÷ä åñôú (á÷ ïéøãäðñ) ì"æ åøîàù äî àåä ãåáëä øåáòá àìà
éùé ïá åì øîà ùàøá éî åì øîà ïãò ïâá ìééèð éùé ïáå äúàå éðàå êá øåæç åì øîàå
éðôî àìà åîò åúãò ìëå àåä ãáàéù çø÷ì íøâ éî àðéòá àì éëä éà åì øîà ùàøá
(çé àáø øáãîá) ì"æ íéîëçå äðåäë íâ íúù÷áå (æè øáãîá) àåä àìî àø÷îå ãåáëä
àåä úåéäì äöåø äéäå àéùð ìàéæåò ïá ïôöéìà äàøù éðôî êùîð äæ ìë éë åðì åãéâä
åîå÷îá àéùð
äúéî åîøâå õøàä ìò äáã åàéöåéù íéìâøîä ìà ì"æ åðéîëç úòã éôì íøâù àåä
ìàøùéì íéàéùð íä åéäé àìù õøàä úñéðëá íãåáë èòîé ïô íúàøéî íøåã ìëìå íäì
165
ãåáëä éðôî àìà ãåã ìà áåøàì ìåàù ìéçúä äî ìò 164íîå÷îá íéøçà åãîòéå

-  מאיר המסילה-

 כל חיי העולם הזה והנהגתו הוא רק בשביל רדיפת הכבוד וללא:( עי' אור יחזקאל )אלול קה163
הכבוד היה מסתפק במועט וכו' וכ"ז הוא עוד בהעולם הזה מ"מ כיון שהכבוד הוא הנאה רוחנית
עדיפה היא מכל העונגים על אחת כמה וכמה בעילם הבא עולם הנצח שכולו רוחניות כמה מעולה
.תהא התענוג הרוחני
על אף שמחשבה זו היא מחשבת שטות היא ומה יעזור לו אי יגדל יורת מחבירו או לאו )אור
.(יחזקאל מדות כה
 כאן רואים כחן של מדות שאין לה חשבונות ומעקמת את:( עי' אור יחזקאל )מדות לד164
 בעת שהקב"ה נותן מקום לטעות אז כביכול נסתמים מעיני:( ועי' שם )עמוד רעב.השכל הישר
.חכמה ואף דברים הנראים כפשוטים ומובנים אין בכח האדם להתמודד כנגדם
 וישלח אותם משה וגו' )&( כלם אנשים כלהו זכאין הוו ורישי דישראל: ע'י זהר ח"ג קנח ע"א165
הוו אבל אינון דברו לגרמייהו עיטא בישא אמאי נטלי עיטא דא אלא אמרו אי ייעלון ישראל
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מסילת ישרים
éäéå 'åâå ìåàù äëä äðøîàúå úå÷çùîä íéùðä äðéðòúå (çé à ìàåîù) øîàðù
ãåáëä àìà àùîò úà úéîéù áàåéì åì íøâ éî äàìäå àåää íåéäî ãåã úà ïéåò ìåàù
ãåáëä øáã ìù åììë íéîéä ìë éðôì äéäú àáö øù àì íà (èé á ìàåîù) ãåã åì øîàù
íìåòáù úåãîçäå úå÷åùúä ìëî øúåé íãàä áì úà ÷çåãä àåä
åúåøò äñëéù äî ùåáìì ìëåéù äî ìåëàì äöøúî íãàä äéä øáë äæ éìåìå
òâéúäì êéøö äéä àìå åéìò äì÷ åúñðøô äúéäå íéòâôä ïî åäøéúñúù úéáá ïåëùìå
äøå÷ä éáåòá åîöò ñéðëî åéòøî úåçôå ìôù åîöò úåàø éúìáìù àìà ììë øéùòäì
ãåáëäå äåàúäå äàð÷ä (ã"ô úåáà) ì"æ åðéúåáø åøîà ïë ìò åìîò ìëì õ÷ ïéàå úàæä
ãåáë ãåîçú ìàå äìåãâ ù÷áú ìà (å"ô íù) åðåøéäæäå 166íìåòä ïî íãàä úà ïéàéöåî
äëàìîá å÷ñòúé àìå ä÷ãöä ïî ñðøôúäì íîöò úà åìéôùéå áòøá íéðòúîù íä äîë
øúåéå äæî ìåãâ úåììåä êì ùéä íãåáë èòîé ïô íúàøéî íäéðéòá úãáåëî äéäú àìù
àìù úåøáò éôåâ ìë éãéìå ìæâ éãéìå äîéæ éãéìå íåîòù éãéì äàéáîä äìèáá åöøé
ãéîú åðåëéøãäå åðåøåä øùà ì"æ åðéîëç íðîàå äîåãîä íãåáë úåæáäìå íúìòî ìéôùäì
ãåò åøîàå úåðáøä úà àðùå äëàìîä úà áåäà (à ÷øô úåáà) åøîà úîàä éëøãá
ãåò åøîàå àðà àðäë àðà àáø àøáâ øîéú àìå à÷åùá àúìéáð èåùô (âé÷ íéçñô)
úåéøáì êøèöé ìàå åì äøæ àéäù äãåáò íãà ãåáòé íìåòì (é÷ àøúá àáá)
øùôà éàå íãàì øùà íéìåãâ øúåéä úåìåùëîä ïî àåä ãåáëä íéøáãä ììë50%
èòîì êøèöé íéðô ìë ìò éë 167åîöò ãåáë ìò ñç àåäù ïîæ ìë åðå÷ì ïîàð ãáò úåéäì åì
(å á ìàåîù) íåìùä åéìò êìîä ãåã øîàù äî àåä äæ åúåìëñ éðôî íéîù ãåáëá
äøåúä úòéãé àìà åðéà éúéîàä ãåáëäå éðéòá ìôù éúééäå úàæî ãåò éúì÷ðå
íéîëç ãåáë" (â éìùî) øîàðù äøåú àìà ãåáë ïéà (å"ô úåáà) ì"æ åøîà ïëå úîàá
úå÷ðäì é÷ðä éåàøå ìéòåî åá ïéàå ìáä áæåëå äîåãî ãåáë àìà åðéà äúìåæå "åìçðé
ïéðá äæå úåé÷ðä éèøôî íéáø äðä ãò éúììë äðäå çéìöé æà äøåîâ äøäè åðîî øäèäìå
äð÷é úåìåáçú ïåáðå ç÷ì óéñåéå íëç òîùé (à éìùî) íìåë úåãîäå úåöîä øàù ìëì áà
éô ìò óà äæä úåé÷ðä ìà òéâäì íãàì çøåè úö÷ ùéù ùéçëäì ìåëé éððéà äðäå
ïî äù÷ äæä øáãá äáùçîäå äøåàëì äàøðù åîë êë ìë êéøö ïéàù éðà øîåà ïë
äáåèä äãîä éìòáî úåéäì úåòéá÷á åðåöøá òá÷éå åáìá íãàä íéùé øùàë éë äùòîä
ìåëé äéäù äîî øúåé äáøä äì÷ åì áåùú äæá åîöò ìéâøéù ìâøä èòîá äðä úàæä
åúéîà çéëåé ïåéñðäù øáã äæ áåùçì
úåé÷ðä úéð÷ éëøãá - áé ÷øô
לארעא נתעבר אנן מלמהוי רישין וימני משה רישין אחרנין דהא אנן זכינן במדברא למהוי רישין
אבל בארעא לא נזכי ועל דנטלי עיטא בישא לגרמייהו מיתו אינון וכל אינון דנטלן מלייהו
 אבל הם, וראשי ישראל היו, כולם צדיקים היו," "וישלח אותם משה וגו' כולם אנשים:תרגום
 יעבירו אותנו, אלא אמרו אם יכנסו ישראל לארץ, מדוע נטלו עצה זו.לקחו לעצמם עצה רעה
 אבל בארץ לא, שהרי אנו זכינו במדבר להיות ראשים, וימנה משה ראשים אחרים,מלהיות ראשים
. ועל שלקחו עצה רעה לעצמם מתו הם וכל אותם שלקחו דבריהם.נזכה
 זה אינו רצון עצמי כי אין תאותו דוחקת אותו לכך נמצא שכל: עי' אור יחזקאל מדות רמג166
מעשיו מודרכים על ידי אחרים והרי זה מתפאר במה שאין בו שמחמת עצמו אינו זקוק לכך ורק
.מחמת אחרים וענין זה מוצי אאת האדם מן העולם
 עי' עלי שור ח"ב רלג – בכל עניני עבודת ה' יש לנו עסק עם חיפוש כבוד או עם רגישות167
כל יתרת כבדו עצמו מגרעת. ואין זה שלא לשמה צדדי אלא זוהי הפרעה בעצםה עבודה.לכבוד
. וממש כל ענין עבודת ה' קשור בויתור האדם על כבוד עצמו,בהכרח בכבדו שמים ואין מנוס מזה
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מסילת ישרים
íà ì"æ íéîëç éøáãá äàéø÷ä úãîúä àåä úåé÷ðä úåð÷ì éúéîàä éòöîàä äðä
úáåç íãàä ìöà úîàúä øáëù øçà äðä éë íéøñåîä éðéðòá íàå úåëìää éðéðòá
íúééð÷ éëøãá ÷ñòúðù äîá úåæéøæäå úåøéäæä âéùä øáëù øçà åá êøåöäå úåé÷ðä
úòéãé àìà úåé÷ðä úåð÷ì íéáåëò äúò åì åøàùé àì äðä íäéãéñôîî ÷çøúäå
úòéãé çøëäá åì êéøö äðä ïë ìòå íìåëá øäæäì ìëåéù éãë úåöîá øùà íé÷åã÷ãä
äéåöî äçëùäù éôì íâå íéòéâî íä ïëéä ãò úåöîä éôðò úòãì íéøåá ìò úåëìää
äìà íéøàáîä íéøôñá äàéø÷ä úãîúä åì êøèöú äðä äìàä íé÷ãä íéøáãá
íîéé÷ì øøåòúéù éàãå æàå íúøéëæ åìëùá ùãç ïòîì íé÷åã÷ãä
éë íéðåøçàì åà íéðåîã÷ì øñåîä éøîàî úàéø÷ åì úçøëåî úåãîä ïéðòá ïëå
åì øùôà íéé÷ðä íé÷ã÷ãîä ïî úåéäì åîöòá íãàä òá÷éù øçà åìéôà úåáø íéîòô
úòãì åì øùôà éàå íëç ãìåð íãà ïéà éë íäá åúòéãé äòéâä àìù éðôî íéèøôá íùàéù
äìçúî ìéëùä àìù äîá ïðåáúéå òãé àìù äîá øøåòúé íéøáãä úàéø÷á êà ìëä úà
àåä çéâùîå êìåä øáãä ìò øåòð åìëù úåéäá éë íîöò íéøôñá àöîé àìù äîá åìéôàå
íä äðä úàæä äãîä éãéñôî íðîàå úîàä øå÷îî íéùãç íéðéðò àéöîîå ïéããöä ìë ìò
åîë íéøñåîä åà íéðéãä úòéãéá úåàé÷áä ïåøñç íäéìò óñåðå úåøéäæä éãéñôî ìë
øùôà éà òãé àìù éî éë "ãéñç õøàä íò àìå" (á ÷øô úåáà) ì"æ åøîà øáëå éúáúëù
(î ïéùåã÷) åøîà ïëå úåùòì åì
äùòî éãéì àéáîù ìåãâ ãåîìú
úåùéøôä úãî øåàéáá - âé ÷øô
äî àåä äúò ãò åðøàéáù äî ìëù äàøúå úåãéñçä úìçú àéä úåùéøôä
íò úåùéøôä àöîðå ãéñç äéäéùì àåä äàìäìå ïàëîå ÷éãö äéäéùì íãàä ìà êøèöîù
ììë äðäå áåè äùòá äæå òøî øåñá äæù úåæéøæä íò úåøéäæä åîë àåä úåãéñçä
ìù äúàøåä àéä úàæå êì øúåîá êîöò ùã÷ (ë úåîáé) ì"æ åøîàù äî àåä úåùéøôä
ìò øñåàù åðééäå øáãä ïî åîöò ÷éçøîå ùøåô úåéäì øîåì äöåø úåùéøô äîöò äìîä
ãìåäì ìëåéù øáã ìëù ïéðòäå åîöò øåñéàá òâôé àìùì äæá äðåëäå øúéä øáã åîöò
ùåøôéå ÷çøé ùîî òø åððéàù ïëù ìëå åì íøåâ åðéà åéùëòù éô ìò óà òø úîøâ åðîî
íäå íäéúåâééñ ùéå íîöò íéøåñéàä ùé úåâøãî ùìù ïàë ùéù äàøúå ïðåáúäå åðîî
ùåøô ìë ìò ìèåîù íé÷çøää ùéå ìàøùé ìë ìò ì"æ åðéîëç åøæâù úåøîùîäå úåøæâä
íéøúéää ïî çéðäì åðééäã åîöòì íéøãâ äðåáå åìù êåúá ñðåë úåéäì úåùòì ùåøôå
ìåãâ ÷çøä òøä ïî ÷çåøî äéäéù éãë íäî ùåøôìå ìàøùé ìëì åøñàð àìù íîöò
éîìùåøé) åøîà ì"æ åðéîëç éøäå íéøåñéàá íéëìåäå íéôéñåî úåéäì åðì ïéðî ú"àå
äî éøäå íéøçà íéøáã êéìò øåñàì àá äúàù äøåú äøñàù äî êééã àì (èô íéøãð
åçéðäù äîå åäåùò øáëå úøîùî úåùòìå øåñàì êéøöù íúîëçá ì"æ åðéîëç åàøù
àì øùà úåøéæâ äúò ùãçð äîìå øåñéàì àìå øúéäì éåàø åúåéä åàøù éðôî àåä øúéäì
àìå äðåòîå íîåù íãàä ïë íà àöîðå äæä øáãì ìåáâ ïéàù ãåòå íúåà øåæâì íä åàø
(ãô ïéùåã÷ éîìùåøé) åøîà ì"æ åðéîëçå ììë íìåòä ïî äðäð
óà åðîî ìåëàì äöø àìå åéðéò åàøù äî ìë ìò íå÷îä éðôì ïéã ïúéì íãà ãéúòù
éúìöà àì éðéò åìàù øùà ìëå (á úìä÷) àø÷à äåëîñàå ìåëé äéäå åì øúåî äéäù éô ìò
íäî
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äî àåä ì"æ åðéîëç åéìò åøéäæäå çøëåîå êéøö éàãå úåùéøôä éë àéä äáåùúä
áùåéä ìë (àé úéðòú) åøîà ãåò åéäú íéùåøô "åéäú íéùåã÷" (íéðäë úøåú) åøîàù
ìëåà ÷éãö" (àú÷éñô) åøîà ãåò øéæðî øîåçå ì÷ ùåã÷ àø÷ð úéðòúá
ìù àøèéìå ÷øé ìù úåãåâà éúùù åéìò åøîà äãåäé êìî åäé÷æç äæ "åùôð òáùì
úåáåúë) åøîà ãåò 168êìî äæ íéøîåàå ïéâéòìî ìàøùé åéäå íåé ìëá åéðôì ïéìòî åéä øùá
àìù êéðôì òåãéå éåìâ øîàå åéúåòáöà øùò ó÷æù åúúéî úòùáù ùåã÷ä åðéáøá (ã÷
ììôúî íãàù ãò (åë à"ãðú) åøîà ãåò éìù äðè÷ òáöàá åìéôà äæä íìåòä ïî éúéðäð
ìë ïä åéòî êåúá åñðëé àìù äéúùå äìéëà ìò ììôúé åéòî êåúá åñðëéù äøåú éøáã ìò
åá äáåçäå úåùéøôä êøåö ùåøéôá íéøåî íéøîàî äìà
éë àåä ïéðòä êà äæ êôä íéøåîä íéøîàîä õøúì åðà íéëéøö íéðô ìë ìò íðîà
øáãá ùé íéø÷éòå íéáø íé÷åìéç éàãå
äî àåäå åá ìùëä éúìáì åéìò åðøäæåäù úåùéøô ùéå åá åðéåèöðù úåùéøô ùé
(æ úìä÷) íåìùä åéìò êìîä äîìù øîàù
øàáúäù øçà äðä éë øîàðå áåèä úåùéøôä äúò øàáðå äáøä ÷éãö éäú ìà
úåéàøá åäåðçëåäå äìòîì øáë åðáúëù åîëå íãàì úåðåéñð íìåòä éðéðò ìë úåéä åðì
äî ìëù çøëäá øøáúé úåòøä ìà åúòã úáø÷å íãàä úùìåç áåø ïë íâ åðì úîàúäå
äòøä ïî øúåé øîùð äéäéù éãë åäùòéù éåàø äìàä íéðéðòä ïî èìîäì íãàä ìëåéù
íäéìâøá øùà
ìùî êøã åá÷òá àèç äæéà åéøçà êåùîé àì øùà éîìåò âåðòú êì ïéà äðä éë
ñøëä éåìî íðîà íä íéøúåî äðä äìéëàä éøåñà ìëî å÷éðùë äúùîäå ìëàîä
ïëù ìë íéòø íéøáã øàùå úåðæä åéøçà êùåî ïééä äúùîå ìåòä ú÷éøô åéøçà êùåî
åúåìéâø åì øñçé úçà íòô íà äðä äéúùå äìéëàî òåáùì åîöò ìéâøî íãàä úåéäáù
ïéð÷ä úòéâéå äøåçñä ìîò ó÷åúá åîöò ñéðëî àåä àöîð äæ éðôîå ãàî ùéâøéå åì áàëé
ìëå úåòåáùä ìà íùîå ìæâäå ìååòä ìà êùîð íùîå åðåöøë äëåøò åðçìåù äéäúùì
äéäù äî äìôúä ïîå äøåúä ïîå äãåáòä ïî åîöò øéñîå äæ øçà íéàáä íéàèçä øàù
äìà úåàðäá åîöò êùî àì åúìçúî íà äæ ìëî øèôð
'åëå åúòã óåñ ìò äøåú äãîò (áò ïéøãäðñ) äøåîå øøåñ ïá ïéðòá åøîà äæ ïéðòëå
ìë (á äèåñ) åøîà úåðæä ïéðò ìò ïëå
äìåãâ äìåáçú àéä úàæ éë äàøúå ïééä ïî åîöò øéæé äìå÷ì÷á äèåñ äàåøä
åúåà ùåáëìå åçöðì åéìò äù÷ äøéáòä ÷ñòá åúåéäáù ïåéë éë åøöéî ìöðä ïòîì íãàì
äéìà åáø÷ì øöéì äù÷ äéäé æà éë ÷åçø åîöò øéàùé äðîî ÷åçø åðãåòáù êéøö ïë ìò
àìù ïééø÷ éìòáì äìéáè åð÷ú øáë íðîà øåîâ øúéä àéä úøúåî åúùà íò äìéòáä äðä
øúåî åîöò äùòîäù éô ìò óàù éôì íéìåâðøúë íäéùð ìöà íééåöî íéîëç éãéîìú åéäé
øåñàä ìà êùîäì ìåëé íùîå úàæä äåàúä íãà ìù åîöòá òéáèî àåä øáë íðîà
ãåò àìå òáù åáéòøî áòø åòéáùî íãàá ùé ïè÷ øáà (æ÷ ïéøãäðñ) ì"æ åðéúåáø øîàîëå
äìâî äéäù (ë íéøãð) øæòéìà éáø ìò åøîà ïåâää úòäå äéåàøä äòùá åìéôàù àìà
åúàðä úòùá åìôà úåðäéì àìù éãë ãù åàôëù éîì äîåãå íéçôè äñëîå çôè
äéäé àìù àìà íúéðáú ìò åà íééôé ìò äøåúä äøéäæä àì íéèåù÷äå íéùåáìîä
øàôä úùéáìîù òãé àì éî íðîà íéøúåî íìåë æàå úéöéö íäá äéäéå íéàìë íäá

-  מאיר המסילה אמרו עליו ששתי אגודות של ירק וליטרא של בשר היו מעלין לפניו בכל יום והיו ישראל168
 שהיו מעלין לו על שלחנו שני לטרין של,מלעיגין ואומרים זה מלך נמקח בספינר ובמקומו איתא
.'ירק וכו
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ìëî íéëùîðä ÷ùåòäå äåàúäå äàð÷ä ãáìî äá ìáâé úåðæä íâå äåàâä êùîú äî÷øäå
íãà øöéä äàåøù ïåéë (áë äáø úéùàøá) ì"æ åøîà øáëå åâéùäì íãà ìò ø÷é àåäù äî
øáãá åðéà íà øåáãäå ìåéèä éìù äæ øîåà åøòùá ìñìñîå åéãâá ùîùîî åá÷òá äìåúù
òøä ïåùìä ïî äîë åðîî êùîð äøåú ìåèá äîë íðîà àåä øúåî äøåú ïéã éàãå øåñà
òùô ìãçé àì íéøáã áåøá (é éìùî) øîåàå úåðöéìä ïî äîë íéø÷ùä ïî äîë
éî çáåùé àì êéà úåîåöò úåðëñ àìà íðéà íìåòä éðéðò ìëù ïåéë øáãä ììë
íìåòä ïî ç÷é àìù áåèä úåùéøôä ïéðò åäæ íäî ÷éçøäì äáøéù éîå íäî èìîéì äöøéù
åòáèá åì øùà êøåöä éðôî åá çøëåî àåäù äî àìà åðîî ùîúùî àåäù ùåîéù íåùá
òáöàá åìéôà äæä íìåòä ïî äðäð àìù éúøëæù øîàîá éáø çáúùäù äî àåä åéìà
ì"æ íøîàîëå åúåàéùð ø÷éì çøëäá íéëìî ïçìåù åðçìåùå ìàøùé àéùð åúåéä íò äðè÷
úåù÷ àìå úøæç àì íðçìù ìòî ÷ñô àìù ñåðéðåèðàå éáø äæ "êðèáá íéåâ éðù" (àé æ"ò)
øàùå ïë åîë äãåäé êìî åäé÷æçå "169íéîùâä úåîéá àìå äîçä úåîéá àì ïåðö àìå
éîìåò âåðòú àåäù äî ìëî ùåøôì íãàì ùéù íéøåîå íéîéé÷î íìåë éúøëæù íéøîàîä
åúðëñá ìåôé àì ïòîì
åéìò åøæâ àì äîì çøëåîå êøèöî øáã äæù àåôéà ïë íà øîàúå ìàùú íàå
åøæâ àì éë äèåùôå úøàåáî äáåùúä äðä åøæâù úåð÷úå úåâééñä ìò åøæâù åîë íéîëçä
úåéäì íéìåëé øåáöä áåø ïéàå äá ãåîòì íéìåëé øåáéöä áåø ïë íà àìà äøæâ íéîëç
íé÷éãö åéäéù íäì éã ìáà íéãéñç
øàù ìëì íúåëæá úåëæìå êøáúé åúáø÷ì úåëæì íéöôçä íòá øùà íéãéøùä êà
íä íä íéøçàä íéé÷ì åìëåé àì øùà íéãéñç úðùî íéé÷ì òéâî íäì íá äìúðä ïåîää
äìòîá äåù äìåë äéäúù äîåàì øùôà éàù ïåéëù 'ä øçá äæá éë äìàä úåùéøôä éøãñ
øùà åàöîé äìåâñ éãéçé úåçôì äðä åìëù éôì ùéà úåâøãî úåâøãî íòá ùé éë úçà
êøáúé åúáäà ìà íéðëåî éúìáä íâ åëæé íéðëåîä éãé ìòå äøåîâ äðëä íîöò úà åðéëé
äìà åàåáé (ì 'ô äáø àø÷éå) áìåìáù íéðéî äòáøàá ì"æ åùøãù ïéðòëå åúðéëù úàøùäå
àìåòã äùòîá éåì ïá òùåäé éáøì øîàù áåèì øåëæ åäéìàì åðàöî øáëå äìà ìò åøôëéå
úðùî éëå åì øîà àåä óà àéä äðùî àìå åáéùäùë (ç"ô úåîåøú éîìùåøé) áùå÷ øá
àéä íéãéñç
äî íìåòä ïî íéç÷åì íðéàù éã àì øùà íéìëñä êøãë àåä òøä úåùéøôä êà
ïéøåñéá íôåâ åøñééå çøëåîä úà íâ íîöòî åòðîé øáëù àìà åá çøëä íäì ïéàù
(áë úéðòú) åøîà íéîëç àáøãà àìà ììë 'ä íäá õôç àì øùà íéøæ íéøáãå
êéøöù éî ìë (äàô óåñ éîìùåøé) åøîà ä÷ãöä ïéðòáå åîöò óâñéù íãàì øåñà
êá éúúðù äîùð "äéç ùôðì" (áë úéðòú) åøîà ïëå íéîã êôåù äæ éøä ìèåð åðéàå ìåèì
øòöî éöî àìãá äåãéîòäå àèåç àø÷ð úéðòúá áùåéä ìë (àé íù) åøîàå äúåà äéçä
åéðô õçåø äéäå ø÷åáä úìéëà ìò "ãñç ùéà åùôð ìîåâ" (àé éìùî) øîåà äéä ììäå äùôð
éúéîàä ììëä êì éøä (ãì äáø àø÷éå) íéëìîä úåàð÷åéãî øîåçå ì÷ åðå÷ ãåáëì åéãéå
àåäù äî ìëå íäî ùåøôéù åì éåàø äæä íìåòä éðéðòá íãàì çøëåî åðéàù äî ìëù
äðä àèåç äæ éøä åðîî ùøåô àåä íà åì çøëåî àåäù ïåéë äéäéù íòè äæéàî åì çøëåî
äæ

-  מאיר המסילה לא חזרת ולא קשות ולא צנון לא בימות החמה ולא בימות הגשמים נמחק בספינר ובמקומו169
.'איתא וכו
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מסילת ישרים
úòãä ìå÷ù ìà àìà øåñî åðéà äæä ììëä éô ìò íéèøôä èôùî êà ïîàð ììë
ìåëé íãàä ìëù ïéàå íä íéáø éë íéèøôä ìë õá÷ì øùôà éà éë ùéà ììåäé åìëù éôìå
åúòá øáã øáã àìà íìåë ìò óé÷äì
úåùéøôä é÷ìçá - ãé ÷øô
íéðéãá úåùéøô úåàðäá úåùéøô ùé äðä éë äùìù íééùàøä úåùéøôä é÷ìç
úç÷ì àìù åðééäã íãå÷ä ÷øôá åðøëæäù äî àåä úåàðäá úåùéøôä íéâäðîá úåùéøô
ïî ãçàì âåðòú àåäù äî ìë ìò óé÷é äæ øáãå çéøëé êøåöäù äî àìà íìåòä éøáãî
÷ø äæá àöåéë ìëå úåòåîùá íéìåéèá íéùåáìîá úåìéòáá úåìëàîá åðééäå íéùåçä
äåöî íäá âðåòäù íéîéá
ú÷åìçîá ãéçé éøáãì åìéôà ùåçì ãéîú íäá øéîçäì àåä íéðéãá úåùéøôäå
øéîçäìå åìå÷ åøîåç äéäé àìù éàðúáå åúåîë äëìä ïéàù åìéôà äàøð åîòè íà
ìà÷æçé øîàî ì"æ åðéîëç åðì åøàéá øáëå íäá ì÷äì øùôàù íå÷îá åìéôà úå÷éôñá
éúìëà àìå íëç äá äøåäù äîäáî éúìëà àìù "äàîåèî àì éùôð äðä" (æì ïéìåç)
øáëå äéùôðà øéîçàã åäéà àìà éàãå ïéãä ïî àåä øúåî äæ ìë äðäå ñåë ñåë øùáî
ïî ÷éçøäì íäì ùéù íéùåøôì ìàøùé ìë ìò øúåäù äîî ãåîìì ïéàù äìòîì éúøëæ
äîåãì äîåãä ïîå åì äîåãä ïîå øåòéëä
åìéàã àáà éáâì àøîç øá àìç àúìéî éàäá àðà (ä÷ íù) àá÷åò øî øîà ïëå
éàäá àðàå àúùä éë øçîì ãò äðéáâ ìëà äåä àì àðãéàä àøùá ìëà ãë àáà
äéäù åîë äëìää ÷ñô ïéàù éàãåáå àðìéëà éúéøçà àúãåòñá àðìéëà àì àúãåòñ
äéä øéîçî åéáàù àìà äæ ãâð äùåò àá÷åò øî äéä àì ïë àì íàù äùåò åéáà
êë ìë ùåøô äéä àìù éôì "àøîç øá àìç" åîöò àøå÷ àá÷åò øî äéä êëìå åúåùéøôá
åäåîë
ìà åáì úåðôì úéðéãîä äøáçä ïî ìãáääå úåããåáúä àåä íéâäðîá úåùéøôäå
åøîà øáëù øçàä äö÷ä ìà äæá íâ äèé àìù éàðúáå éåàøë äá úåððåáúääå äãåáòä
áøç" (é úåëî) åøîà ïëå úåéøáä íò úáøåòî íãà ìù åúòã àäú íìåòì (æé úåáåúë) ì"æ
íé÷ñåòå ãáá ãá íéáùåéù íéîëç éãéîìú ìù íäéàðåù ìò áøç "åìàåðå íéãáä ìà
ããåáúéå åúñðøôì åà åãåîìì åì êøèöîù äî ïîæ íéáåèä íò íãàä øáçúé àìà äøåúá
èòîì äæ ììëáå úéúéîàä äãåáòäå øùåéä éëøã âéùäìå åéäìàá ÷áãäì êë øçà
ïî äæá àöåéë ìëå åéúåîà òáøàî õåç ìëúñäì àìùå äìèá äçéùä ïî øäæéìå åøåáéãá
úùìù äðäå åéúåòåðú ìà òáèá åì íéøàùðù ãò íäá åîöò úà ìéâøî íãàäù íéðéðòä
úåìåòô íéììåë íäù äàåø êðä íéøö÷ íéììëá êì íéúøîàù éô ìò óà äìàä íé÷ìçä
úòãä ìå÷éùì íà éë øåñîì øùôà éà íéèøôäù êì éúøîà øáëå íãàä úåìåòôî úåáø
åúéîàå ììëä øùåé ìò íúåà øéùééäì

úåùéøôä úéð÷ éëøãá - åè ÷øô
úåâåðòú úåòéøâá íãàä ìëúñéù àåä úåùéøôä úà úåð÷ì øçáåîä êøãä äðä
äî äðä éë íäî ãìåäì úåáåø÷ù úåìåãâä úåòøäå íîöò ãöî íúåúéçôå äæä íìåòä
àåä íäî åùéøôäì úåìåáçúå çë êë ìë êøèöéù ãò äìàä úåâåðòúä ìà òáèä äèîù
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מסילת ישרים
íøâù éåúéôä àåä äøåàëì áøòå áåè àåä øùà íéøáãä äàøîá íéúôðä íéðéòä éåúéô
éëå ìëàîì õòä áåè éë äùàä àøúå (â úéùàøá) áåúëä úåãòë äùòéù ïåùàøä àèçì
àåää áåèä úåéä íãàä ìà øøáúéùë ìáà ìëàúå åéøôî ç÷úå 'åâå íéðéòì àåä äåàú
úîàá åðîî ãìåäì áåø÷ åà éúéîà åá òøäå äðåëð äãîúä íåù éìáå äîåãî éøîâì áæåë
åìëù úà íãàä ãîìéù êéøöù ãåîéìä ìë åäæ ïë ìò ììë åäöøé àìå åá ñàîéù éàãå
åéðéòá äù÷é àìå íá ñàîé åéìàîù ãò 170íø÷ùå äìàä íéâåðòúä úùìåçá øéëäì
åúàî íçìùì
åðîî øúåé ãñôðå ãáà øáã ùéä ùâøåîå ùçåî øúåéä àåä ìëàîä âåðòú äðä
åøëæ ãáà íéòîä éðáá ãøéå äðîî àöéù ïåéë äòéìáä úéá øåòéùë àìà åøåòéù ïéà éøäù
øáé÷ íçì ìëà íà åîë íéñåáà íéøåáøá ìëà íà òáù äéäé êëå äéä àì åìéàë çëùðå
åéìò àåáì íéìåëéù íéáøä íéàìçä åáì ìà íéùé íà ïëù ìë äòéáù éãë åðîî ìëà íà
äðä åìëù úà íéìéáäîä íéðùòäå äìéëàä øçà åäòéâîù ãáåëä úåçôìå åúìéëà úîçî
äòø åúòøå äáåè äðéà åúáåèù ïåéë äæä øáãá íãà õåôçé àìù éàãå äìà ìë ìò
äîåãîä áåèä åìéôàù äàøé íäá ïðåáúé åìéà ïë åîë íìåòáù úåàðää ìë øàùå
íåùì úåàé àìù ãò êåøàå äù÷ íäî ãìåäì ìåëéù òøäå èòåî ïîæì àìà åððéà íäáù
úà ìéâøéùëå èåùô äæå àåää èòåîä áåèä çåø ìò úåòøä úåðëñá åîöò íåùì ìëù ìòá
øùà úåìëñä øñàîî éùôç àöé èòî èòî äðä úàæä úîàä ìò åðåéòá ãéîúéå åîöò
ïéàù òãéå ïäá ñàîé æà ììë úåáæåëä úåàðää ééåúôî äúôúé àìå åá åúåà øñåà øîåçä
éúáúëù åîëå éçøëää àìà íìåòä ïî úç÷ì åì
åúåà ãéñôî åúåìëñ êë úåùéøôä úéð÷ íøåâ øáãä äæ ìò ïðåáúääù åîë äðäå
úà åúåàøá éë ìáää íéáøîå ãåáëä øçà íéôãåøä úåìåãâä éùðàå íéøùä ïéá äãîúääå
àì åìéôàå íúåà ãåîçì åá åúåàú øøåòúú àìù øùôà éà àéää äìåãâäå àåää ø÷éä
äæ ïéðòëå äðëñá àåä äðäå èìîé àì äîçìî éãéî íéðô ìë ìò åúåà çöðéù åøöé úà çéðé
àåä ìëä ïî ø÷éå äúùî úéá ìà úëìî ìáà úéá ìà úëìì áåè (æ úìä÷) äîìù øîà
ãåã øéëæä øáëå åáìî íúãîç øéáòî ïë íìåòä éðéðò åéðéòî øéñîù åîë éë úåããåáúää
äðä 'åâå äðåéë øáà éì ïúé éî (äð íéìäú) øîàå úåããåáúää çáùá íåìùä åéìò êìîä
ìà íîå÷î íéãçéî íúåéä åðàöî òùéìàå åäéìà íéàéáðäå äìñ øáãîá ïéìà ãåãð ÷éçøà
åàöî éë íäéúåá÷òá åëìä ì"æ íéðåùàøä íéãéñçä íéîëçäå íúåããåáúä éðôî íéøää
éìáä íåàéáé àì øùà ïòîì úåùéøôä úåîéìù úåð÷ì ïëåî øúåéä éòöîàä äæ íäì
äöøé àìù àåä úåùéøôä úééð÷á øäæéì êéøöù äîîå íúåîë íä íâ ìéáääì íäéøéáç
äéäé àìà åãéá äìòé àì éàãå äæ éë ãçà òâø åáù ïåøçàä äö÷ä ìà õåô÷ìå âìãì íãàä
åá ìâøúéù ãò øúåé èòî åéìò óéñåé øçîå åðîî úö÷ äð÷é íåéä èòî èòî êìåäå ùøåô
ùîî òáè åîë åì áåùé éë éøîâì
äøäèä úãî øåàéáá - æè ÷øô
íéìäú) øîàù ãåã ìöà åäåðàöî ïåùìä äæå úåáùçîäå áìä ïå÷éú àéä äøäèä
ìë åéäé àìà åéùòîá øöéì íå÷î íãàä çéðé àìù äðéðòå íé÷ìà éì àøá øåäè áì (àð
íééðôåâä íéùòîá åìéôà äæå äåàúäå àèçä ãö ìò àìå äàøéäå äîëçä ãö ìò åéùòî

-  מאיר המסילה אמת הוא סכין חדה, בשם הסבא מקלם:( עי' שפתי חיים )מידות ועבודת ה' ח"א קג170
שחותכת את הרצונות כלומר כל רצונות האדם בנויים על שקר ואשליות ללא טעם וערך אמיתי
.ואמת היא הסכין שחותכת רצונו אלו וזאת ע"י ההתבוננות מה הם הערכים האמיתיים
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מסילת ישרים
éçøëää àìà íìåòä ïî ç÷é àìù åðééäã úåùéøôá åâäðúä éøçà åìéôàù íééøîåçäå
äàðää ìà ïåëé àì ç÷åì àåä øùà èòîä åúåàá íâù åúáùçîå åááì øäèì êøèöé ïééãò
äãåáòäå äîëçä ãö ìò àåää äùòîä ïî àöåéä áåèä ìà åúðåë äéäú àìà ììë äåàúäå
åàôëù éîì äîåãå íéçôè äñëîå çôè äìâî äéäù (ë íéøãð) øæòéìà éáøá åøîàù ïéðòëå
ìòå äãåáòäå äåöîä éðôî àìà àåää äùòîä äùåò äéä àìå ììë äðäð äéä àìù ãù
êéúåçøåà øùéé àåäå åäòã êéëøã ìëá (â éìùî) äîìù øîà äæ êøã
íä øùà íééðôåâä íéùòîá äáùçîä úøäè êééùù åîëù òãúù êéøö íðîàå
äáùçîä úøäè êééù ïë åìùî åéäé àìå åðîî å÷çøúéùì øöéì íéáåø÷ íîöò ãöî
øöéä ìùî åéäé àìå åðîî å÷çøúé àìùì åîù êøáúé àøåáì íéáåø÷ä íéáåèä íéùòîá
úåáø íéîòô ì"æ åðéúåáø éøáãá øëæåîä 171äîùì àìù ïéðò àåäå

-  מאיר המסילה אבל לכל הפחות, תורה שלא לשמה כוונתו לקבל שכר:( עי' אור יחזקאל )אלול רעא171
עבודתנו נעשית לשם עבדות ואילו כאשר חסר לו עבודה לשם עבדות אין זה אף בגדר עבודה שלא
.Error! Bookmark not defined.  אולי צריך להיות במקום הערה.לשמה
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