
 אריחות צדיקיט

 וכיצד מתוודה? יאמר: אנא חשם, חטאתי עויתי פשעתי לפניך,
 ועשיתי כך וכך, והרי ניחמתי ובושתי במעשי, ולעולם איני
 חוזר לדבר זח! וזהו עיקרו של הוידוי. וכל המרבה להתוודות
 ומאריך בענין זה — הרי זה משובח! גם זח עיקר הוידוי*
 ,אבל אנחנו חטאנו׳. וטוב טאד לפרט החטא שלו בתוך הוידוי,
 כגון אס אכל נבילות וטריפוח או שאר דבר איטור, כשיאמר
 ״אשםחי׳, יאטר ,אכלתי דבר איטור״. ואם חטא בזגות, כשיאמר
 ״בגדתי״, יאטר ,בעלתי בעילת זנות״, ויפרש בת אם בעל גוית
 או גדת. ואש גנב, כשיאמר ,גזלתי״, אז יאמר ,מפלוגי וטפלוגי
 גנבתי וגזלתי׳. ואש הוציא שכבת־זרע לכטלח, כשיגיע ל״העויתי׳,
 אז יאמר ,הוצאתי שכבת־זרע לבטלה׳. ואש זנת עם עריות,
 כשיגיע ל,זדתיי, יאטר ,זניתי׳. ואש חילל שבתות, כשיגיע
 ל״חמםתי׳, אז יאמר ,חיללתי שבתוח״; ואם חמד, יאמר ,חמדתי״
 וכן לכל אלפא־ביתא, לכל אות ואות שבוידוי, יאמר מעין
 אותה עבירה שעשה. ויאמר בבכי(ישעיה נ ה ז): ״יעזוב רשע דרכו
 ואיש און מחשבותיו וישוב אל ה, וירחמהו ואל אלהיגו כי ירבת
 למלוח״, ואז יועיל לו. וכמוף הוידוי יאמר: עברחי על מצוות עשח
 ועל מצוות לא־תעשה, עכרתי על חייבי כריתות ומיתות ביח דין,
 עברתי על התורה שבכתב ועל התורה שבעל פה, שכחתי שמך הגדול,
 שכחתי עול מלכותך ויראתך, ואתה צדיק על כל הבא עליגו!
: כיצד מתוודה? רכון העולמימ! ( B  ואטרינן בירושלמי(יומא פיח n׳
 הרע בעיניך עשיתי, ובדרך רעה הייתי עומד, ושוב איני עושה כן;
 יחי רצון מלפניך, ה, אלהי ואלתי אכותי, שתכפר לי על כל

 פשעי, ותטתול לי על כל עוונותי, ותמלח לי על כל חטאותי!
 כללו של דבר: ישוב ארם מכל הטירות הרעות; [והשב טןהטירות
 הרעות צריך חיזוק גדול מאד, כי כבר האדם מורנל בחן וקשה
 לו לפרוש טהן, ועל זה גאמר (ישעיה נה ז): ,יעזוב רשע דרכו
 ואיש און טחשבותיו׳ ואל יחשוב בעל חשובה שחוא טרוחק
 ממעלת חצדיקיט מפני החטאים והעוונות שעשה — אין הדבר
 כן, אלא אהוב ונחמד הוא לפני הבורא, יתברך, כאילו לא חטא
 מעולם; ולא עור, אלא ששכרו הרבה, שהרי טעט טעט החטא
 ופרש טטנו וכבש יצרו. אמרו חכמים (ברכות לד ב): מקום
 שבעלי תשובה עוטרים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד בו,
 כלומר: למעלתם גדולה ממעלתם של אלו שלא חטאו טעולט,
י שהם כובשים את יצרם יותר מהם. כל הנכיאיש כולב ציו.׳ #  ב
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׳ ואין ישראל נגאלים אלא כתשובה (-יין (  על התשובה (כרכות לד נ
 יומאםוב״םנחדריןצזב); וכבר הבטיחה תורה, שסוף ישראל לעשות
:  תשובה כסוף גלותם ומיד הם נגאלים, שנאטר (דבריסלא־ג)
 ״והיה כי יבאו עליך כל הדברים האלה הברכה והקללה אשר
 נתתי לפניך ותשבות אל לבבך— ושבח עד ה, אלהיך—ושב
 ה׳ אלתיך את שבותך ורחמך ושב וקבצך מכל העמים׳/ גדולה
 תשובה שםקרבח את האדם לשכינה, שנאמר (הושע יד ב): ,שובה
 ישראל עד ה׳ אלהיך (עיין יוסא פו א), ונאבד (עםוס ד ו): ,ולא
/ ונאמר (ירמיה ד א): ״אם תשוב ישראל נאם ,  שבתם עדי נאם ח
 ה, אלי תשוב״, כלומר אם תחזור בתשובה בי תדבק. התשובה
 מקרבת את הרחוקים: אטש היה זה שנאוי לפני חםקום, ברוך
 הוא, משוקץ ומרותק ותועבה, והיום הוא אחוב ונחטד קרוב
 וידיד. וכן אתה מוצא, בלשון שהקדוש־ברוך־הוא מרחיק את
 החוטאים בה מקרב אח השביט, בין יחיד בין רבימ, שנאמר
 (הושע כ א): ״וחיח בטקוט אשר יאטר לחם לא עטי אחט יאמר
 לחם כני אל חי״. על יכניח ברשעחו נאטר (ירמיה כב ל): ״כתבו
 את האיש הזח ערירי גבר לא יצלח בימיו״, (ירמיה ככ כד): ,אם
 יהיה כניהו בן יהויקיט מלך יהודה חותט על יד ימיגי כי משם
 אתקנך״ן וכיון ששב בגלותו נאטר בזרובבל כנו(חגי ב כג): ,כיוט
 חחוא נאם ה׳ צבאות אקחך זרובבל בן שאלתיאל עבדי נאם ה׳
 ושמתיך כחותט״. כטח טעולח טעלח התשובה! אםש חיח זח
 טובדל מהשם אלחי ישראל, יחברך, שנאמר (ישעיח נם ב):
 ,עוונותיכם היו טבדיליט ביניכט לבין אלחיכט״, צועק ואינו נענה,
 שנאמר (ישעיח א מו): ,נט כי חרבו חפלח אינני שוטע״, ועושה
 כצוות וטורפיט אוחן בפניו, שנאטר(ישעיחאיג): ,טי בקש זאח
 מידכם רטוס חצרי״, (מלאכי א י): ,טי נט בכט ויטנור דלתיט״,
 (ירמיה ז כא): ,עולותיכט טפו על זבחיכט ואכלו כשר״ן והיומ הוא
 מודבק בשכינה, שנאמר (דברים ד ד): ״ואתם חדבקיט בחי
 אלחיכם׳, צועק ונענה מיד, שנאמר (ישעיה סח כד): ״והיה טרמ
 יקראו ואני אענח״, ועושת מצוות ובקבליס אותן בנחת ובשמחה,
 שנאמר (קהלת ם ז): ״כי כבר רצח חאלחים את מעשיך, ולא
 עוד אלא שמתאווים לחן, שנאמר (מלאכי ג ד): ,וערבה לח, םנחח

 יהודה וירושלם כימי עולם וכשנים קדמוניות״.
 בעלי. תשובח דרכם לחיות שפלים וענוים ביותר, ואם יחרפו
 אוחם הכסילים כמעשיהם הראשונים, ויאברו להם: אםש היית
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 עושת כך וכך, ואמש חיית אוכר כך וכך: אל ירגישו לחכי, אלא
 שומעים ושמחים ויודעים שזוהי זכות לחם, שכל זמן שהם כושים
 ממעשיהם שעברו ונכלםים מהם, זכותם מרובח ומעלחם םתגדלח.
 וחטא גדול הוא לומר לבעל תשובח ״זכור מעשיך הראשונים•
ה יז): .ולא א כ ר ק י ו  או להזכירם לפניו כדי לביישו, ועל זה נאמר (

 חונו איש את עמיתו׳׳.
 וטי שחוא בעל חשובה יש לו לדרוש בםעשים טובימ, ולהחרחק
 םן עשתונות העולם הזה, ולהתחזק כעצת השם, כרוך הוא, ולהטות
 בצלו, ולשאת עול תורת השם, ברוך הוא, וחרפת אוילים ובזיון,
 ולהיות כחרש וכעיור וכטת, כענץ שנאטר (תחליס 0« ח-יד):
 ,כי עליך נשאתי חרפה—ואתנה לכושי שק—ואני תפלתי

 לך ח, עת רצוף.

 סליק שער התשובה



ר התורה ע ש - ה ע ב ש  השער העשרים ו
 בשלשה כתרים נכחת ישראל (אבות פ״ד מי״ג, יומא עב ב, קהלת רבה
 ז א): כתר תורה וכתר כהונה וכתר מלכות. כתר כהונה זכה בז
 אחרן, שנאמר (במדבר כת יג): ,והיתח לו ולזרעו אחריו ברית
 כהנת עולם״; כתר בלכות זכה בו דוד, שנאמר (תהלים שט לז):
 ״זרעו לעולם יחיה וכםאו כשמש ננדי״; כתר תורה הרי מונח
 ועומד ומוכן לכל ישראל, שנאמר (דבריםלגד): ,חורה צוד. לנו
 משה מורשה קחלח יעקכ׳ — כל מי שירצח יבוא ויטול. שמא
 חאםר, שאוחם כהרים נדוליט מכחר חורה? חרי הוא אומר (משלי
 ח טו־טז): ״כי טלכיט יםלוכו ורוזנים יחוקקו צדק, בי שריט
 ישורו״, הא לטדת שכתר חורה נדול בכתר כחונח וטכחר טלכות.
 ואטרו חכםים, זכרונם לברכה (הוריות יג א): טטזר תלטיד חכט
 קודם לכהן נדול עם הארץ, שנאטר (משלי ג טו): ,יקרה היא

 בפנינים״ — בכהן גדול הנכנס לפני ולפנים.
 אין לך טצוח בכל חבצווח שחיא שקולח כננד חלטור־חורה, רק
 תלטוד־חורח שקולה כננד כל הטצווח, לפי שחחלטוד טביא לידי
 טעשה. וטח שאטרו(םאחטיאט״א): חלטוד־חורה כננד כולם—זה
 הלוטד על טנת ללטוד וללטד ולשטור ולעשות ולקיים, וטפני קביעתו
 של חורה אינו יכול לקייט כל חטצוות, וכשעה שאינו לוטד
 עושה כל מח שיוכל לעשוח, ובזה מראה דעחו שחפץ בעשיית
 הבצווח, ואז,חלבוד־חורח כננד כולם״, כי כשהוא לומד המצוד.
 וחפץ לקיימה, אז יש לו שכר כאילו קייבח, כיון שנתעכב
 מחמת קביעתו, ונמצא ששכר עשייה ולימוד בידו! אבל מי
 שהולך בטל פעמים רבות, והיח יכול לקשות מצוד. בעת הביטול,
 ואינו חושש לעשותה, או בשעה שעושה שום טצוח אינו טדקדק

 כה כראוי, על זח לא נאטר ,חלםוד חורה כננד כולם״.
 מי שנשאו לבו לעשוח טצוח זו ולקייטח כראוי לה, ולהיות
 מוכתר בכתרה של תורה, לא יביח דעתו לדברים בטלים, ולא
 ישים אל לבו שיקנה תורח עם עושר וכבוד כאחד, אלא כך
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 היא דרכה של תורה: פת כמלח תאכל ומים כמשורה תשתה
ו ״ ת • ו ב א  ועל הארץ תישן וחיי צער תחיה וכתורה אתה קמל (
! ואם חאמר: עד שאקכוץ ממון וכשאפנח םעסקי, אז אחזור ( ד י  מ
 ואקרא ואשנה — אם חעלח מחשבה זו בלבך, אז אין אתח זוכה
 לכתרח של תורת לעולם; אלא: עשת תורתך קבע וםלאכחך עראי
, ואל תאמר לכשאפנה אשנה שםא לא תפנה ( ו י ם א מ ״ ת פ ו כ א ) 

: ,לא בשמים חיאי, ( ג י - ב ם ל י י ר ב ד . כתוב בתורה ( ( ד ׳ ב מ ״ ת ם ו ב א ) 

 פירוש — בגסי הרוח, ,ולא מעבר לים חיא׳, פירוש — באותם
. לפיכך אמרו חכםיגו, זכרונם ה א) ! נ י ב ו ר עי  שהולכימ מעבר לימ (
: ולא כל המרבה בסחורה מחכים; ואמרו ( ה ״ ב ט ״ ת ם ו ב א  לברכה (
: הוי ססעט בעסק ועסוק בתורת. ומתוך שאדם ( י י ד מ ״ ת ם ו ב א ) 

 עוסק בתורה לשמה, וטרח ויגע לשם שםים, אז נעשו שתי
 כליותיו כשני מעינות, ומוציא טעם והלכות מעצסו טח שלא
 לכד םעולם וטח שלא ניתן אפילו למשה בסיני; כאשר מצינו
, שלא לטר טעולמ ( ח ג ח צ ב  באברהם אבינו, זכרונו לברכה(בראשיח ד
 כפני שוט אדט, אך טעצםו היה יושב ומחשב אחר המצוות, ולםד
: ( ו ח ת ב ב(כראשי  מלבו כל התורה והמצוות, עד שהעיד עליו הכתו
 ״וישטר טשטרתי םצותי חקותי ותורותיי, ואמרו חכםים, זכרונם
 לברכה, שאפילו עירובי תבשילין היה יודע. וגם אמרו חכסיס,
 זכרונם לברכה: אברהם אבינו, עליו חשלום, לטד ארבע טאות
 פרקיט, ומי ליםד לו כל זח? אלא נעשו שתי כליותיו כשני
 מעינית ונובעות לו חכמה ותורה. וכן מצינו ברבי אליעזר חנדול
ר פ״ב<, מתוך שעסק בתורה הרבה, העידו עליו ז ע י ל י א ב ר י ד ק ר ם ) 

 רבותינו, זכרונם לברכה, שנתנלה לו טה שלא נתגלח לטשה
 טטיני. וכן אטרו רבותינו, זכרונם לברכה: טדורו של טשח רבינו,
 עליו חשלוט, עד דורו של יהושע, וטיהושע לזקניט, ולנביאיט,
 ולאנשי כגםח הגדולה, ולתנאים, ולאטוראיט, ולנאוניט, ולכל
 חכסי חדור שעסקו כתורה הרכה ונתנו נפשם עליה, נתגלו
 להם רזי תורה וסודי חכטח טה שאין אדט יכול לטצוא סעצםו.
 וכבר טנו הכבים, זכרונם לברכה, ארבעים ושםונח טידות
; וטי שיעלה על לבו לחיות ( ו י ת •״ו מ ו ב א  שנקנית התורה בחן (
 זוכה לדרך התורה, יטריח לקיים אוחט ארבעימ ושמונה דבריט,

 ואז יעלה לכל טוב.
 וצריך חלוטד לחיות זריז חחיר ללטור, כי טלאכת התורה אינה
 דומה לשאר מלאכות. כי אמ הלומד שאר מלאכות אפילו יבטל



 ממנה כמה שנים, לא ישכחנח; אכל כשלומד תורה ואינו
 חוזר— מיד שוכח5 ואפילו אס יחזור מאה פעמים, אם ימיה
 דעתו ממנה— ישכח הכל. והדין נותן, כי כל המלאכות אינן
 צריכות לב כי אם כשלומד המלאכה בתחילה, אכל בעשייתן
 אינן צריכות לב, אך עושח כלאכחו וחושב הנה והנר.; אבל
 הלימוד אינו כן, כי כל פעם ופעם צריך לכו לכוין שמועתו,
 ולא לחשוב בשום דבר אחר כי אש בשמועחו. לכן מי שיפנה
 לבו לבט״ח, מיד הוא שוכח מה שטרח כל ימיו. וגם אמרו
 חכמים, זכרוגם לברכה: אם אין ארם היה שוכח מה שלמד, אם כן
 חיח לוטד כל חחורח כולח, ואחר כך חיח הולך בטל, והבטלה
 טביאה לידי שעטוט ולידי עבירח (כתובות ם״ה טיה, אבות דרבי נחן
ן לכך גגזרח גזירת השכחה, שיהא אדם עוסק בתורה כל ייא)  פ

 ימיו, וטתוך כך איגו בא לידי חטא. והתורה םביאח לידי מעשים
 טובים, כי כאשר הוא עוסק כתורה, וחוגד לו עוגש העכירות
 וזכות חטצווח, אז גותן אל לבו לעשות הטוב. ויגיעת התורה
 טשכחת ומוגעת אותו מן העין, אבל הבטלה גוררת את חעון
 וטורירתו לשאול. לכן יהא זריז לעטוק בתורח תטיד יוטט
 ולילה, ואף כשהוא הולך כדרך או שוכב בטטתו; ואם אינו
 יכול ללטוד בפה, יחשוב בלבו על שטועחו, ותהא דעתו על
 ליטורו, שלא יטיח דעחו טלכו, ואז קיים (יהושע א ח): ״והגיח
 בו יוטט ולילה״, כי אינו אוטר ״ודברה בו יוטם ולילה״, אלא
 ״והגית בו״ — וחניון אינו אלא בלב. ועל זח נאטר (דברים ו ז,
 יא י•): ״בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקוטך, וזחו
 שנשתכחו רבותינו, זכרונט לברכה, שלא הלכו ארבע אטות
 כלא תורה, או חיו לוטדיט וגורטיט, או חיו טחשביט בלבט

 כשטועתס או כליטורט.
 לכן תן לבך וכל דעתך על התורה בכל עת. כי אדם לוטד
 כתורח חכטה זררך-ארץ וענוה וצניעות וכל טעשיט טובים, וסן
 חשטיט עושיט לו צרכיו, וחחורח טשטרחו וטגדלחו וטרוטטחו.
: אבר רבי טאיר: כל חעוטק ״א)  כטו ששנו חכטים (אבות פ״ו 0
 כתורה לשטר. זוכה לדבריט חרבח, ולא עוד אלא שכל העולט
 כולו כדאי הוא לו, נקרא ריע אהוב — וטנדלחו וטרוטטתו על
 כל חםעשים; חדי שכר פריח בעולם חזה, אכל לעולם הבא ״עין
), ואין לטעלח היםנח לעולט ד ג  לא ראחח אלהיט זולחך״(ישעיה ס
 חבא. אטרו בטדרש(רות רבת א א אות כ): רבי שאל לרבי בצלאל:



 •*וחוח צדיקי•

 מהו רכתיכ (חושעכז): ,כי זנתח אממי? אמר לו: אימתי נעשק
רה כזונות? בזמן שבעליהן מבזים אותם! כיצד? חכם  דברי תו
 יושב ודורש (דניים עז י«),לא תטה משפטיי — והוא מטה משמט,
 ,לא תכירו פנים״—והוא טכיר פנים, ,לא חקה שוחד*—והוא
 לוקח שוחד! וכן דרשו רבוחינו, זכרונם לברכה: ,וחכםת הםסכן
 בזויח* (קחלת ם םז)׳ איזו חכטת טםכן בזויה? זח שהוא עני
 בטעשים טוכיט, אז חכטתו בזויה! וכשטורה הוראות לעשות
 טוב והוא אינו עושה, אז אין דבריו מקובלים. ולא המדרש עיקר
 אלא המעשה (אנות ם״א מייז), לכן יש לכל אדט לכזין טעשיו לשם
 שטימ. וראה והבן באלישע בן אבויה, בשביל שלמדו אביו שלא
 לשטח, לטוף נהפך לטינוח, דאטרינן בירושלטי (חגיגה פיב ח״א)
 ובטררש (קהלת רבח ז ח אוח יח): כשניטול עשה אביו טעודה
 לחכמים, והזמין רבי אליעזר ורבי יחושע ושאר חכטיט, וחיו
 יושבים בטעודה ומדברים דברי חורח, עד שבאה האש סביבם!
 בא אביו של אלישע, ואטר לחם: רבותיי. וכי באתם לשרוף
 את הכית? אטרו לו: אינו אלא שטפני שאנו חוזרים כדברי
 תורח ונכיאיט וכחוכיט, והדבריט (טעידיט בינותינו) ןשםתיס
 כנתינתן מסיני], שמהר טיני ניתנו וטתוך האש ניתנו! אטד:
 כיון שאני רואה שכך כח התורה, אם נתקיים לי בן זה אני
 נותנו לתורה. ובשביל שהיח מתכוין שלא לשםח אלא לכבוד,
 נהפך כנו לסינות. ואף על פי כן לעולם ילמוד אדם אפילו שלא

 לשמח, שמתוך שלא לשמח בא לשםח (פסחים נ ב).
 ועתה יש לי לכתוב עניני התלמוד והמצוות. כל המצוות שניתנו
 למשח בכיני כפירושן ניתנו, שנאמר (שמוח כד יב): ,ואחנה לך
 אח לוחוח האבן והתורה והמצור.״, תורה — זו תורה שבכחב,
 והמצוה — זו פירושה (ברכות ח א). וציונו לעשות חתורח על פי
 חמצוה, ומצוח זו היא הנקראת תורה־שבעל־פח. כל התורה כתבה
 םשח רבינו, עליו חשלום, קורמ שבת ככתב ידו, ונתן ספר לכל
 שבט ושבט, ומפר אחד נתנהו בארון לעד, שנאמר (דברים לא כו):
 ״לקוח את ספר התורה הזח ושמתם אותו מצד ארון ברית ה׳
 אלהיכם והיה שם בך לעד״. והמצוה, שהיא פירוש החורח, לא
 כתבה, אלא ציוה בה לזקנים וליהושע ולשאר כל ישראל, שנאסר
 (דברים יג א): ״את כל הדבר אשר אנכי מצוה אתכם אותו תשםרו
 לעשות לא תוסף עליו ולא תגרע בבנו״, ובפני זח נקראת תורה
 שבעל פה. ומימות משה רבינו, עליו השלום, וער רבינו הקדוש




