
 

 תאסורוהמדות ה

שקשה מעבודה זרה גלוי עריות )ערכין דף י"ד ע"ב( לשון הרע אמרו רבותינו ז"ל 

אמרו רבותינו ז"ל )שם ט"ו ע"ב( כל ושפיכות דמים שהן החמורות מכל העברות, ו

אשר אמרו ללשוננו נגביר )תהלים י"ב ה'( המספר לשון הרע כופר בעיקר כמו שכתוב 

 שפתינו אתנו מי אדון לנו:

)תהלים רכילות הורג שלשה ושקול כשפיכות דמים ואינו נכנס בגן עדן, כמו שכתוב 

דואג האדומי אביר הרועים מי יגור באהליך וגו' לא רגל על לשונו. והנה ט"ו א'( 

ראש הסנהדרין, מפני הרכילות נטרד מן העולם הבא ונכרת בחצי ימיו וגרם הריגת 

 אנשי נוב עיר הכהנים ומיתת שאול ובניו ובני ביתו:

הלבנת פנים, ומכנה שם רע לחבירו, והמתכבד בקלון חבירו, יורדין לגיהנם ואינם 

 עולים ואין להם חלק לעולם הבא:

)ב"מ דף נ"ח ע"ב( ל לא תרצח, כמו שאמרו רבותינו ז"ל בפרק הזהב והם בכל

 במערבא במאי זהירי טפי, באזיל סומקא ואתי חורא:

ליצנות היא אחת מארבע כתות שאינם מקבלות פני שכינה, ואמרו רבותינו ז"ל 

כל המתלוצץ נופל בגיהנם, ואמרו רבותינו ז"ל )אבות פ"ג )עבודה זרה דף י"ח ע"ב( 

אשרי )תהלים א' א'( '( אפילו ישב בטל הרי זה מושב לצים וכמו שכתוב משנה ב

האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובמושב לצים לא ישב וסמיך ליה כי אם בתורת 

ה' חפצו וגו', מה כתיב בתריה והיה כעץ שתול על פלגי מים וגו' לא כן הרשעים 

ת קול יוצאת ואומרת אוי להם בכל יום ב)אבות פ"ו משנה ב'( וגו', ואמרו רבותינו ז"ל 

לבריות מעלבונה של תורה שכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף, רצונו לומר 

כי דבר ה' בזה וגו' )במדבר )סנהדרין דף ל"ט ע"ב( מנודה לשמים. ואמרו רבותינו ז"ל 

ט"ו ל"א( הכרת תכרת הנפש ההיא וגו', רבי נחמיה אומר זה כל מי שאפשר לו 



ינו עוסק, ואמר רב כל הפורש מדברי תורה ועוסק בדברי שיחה לעסוק בתורה וא

אש אוכלתו, וכל מי שמרפה עצמו מדברי תורה נופל בגיהנם ומאכילים אותו גחלי 

)אבות פ"ג הקוטפים מלוח עלי שיח, ואמרו רבותינו ז"ל )איוב פרקל' ד'( רתמים שנאמר 

רק השמר לך ד' ט'(  )דבריםהמפנה לבו לבטלה הרי זה מתחיב בנפשו שנאמר מ"ה( 

 וגו':

אין תחלת דינו של אדם אלא על דברי תורה  )סנהדרין דף ז' ע"א(ואמרו רבותינו ז"ל 

והגית בו יומם )יהושע א' ח'( שנאמר )משלי י"ז י"ד( פוטר מים ראשית מדון, וכתיב 

ולילה כי אז תצליח את דרכך ואז תשכיל, וכל רגע, שעה, ויום שאדם בטל מדברי 

)פאה פ"א ון לא יוכל להמנות, ואמרו רבותינו ז"ל וחסר)קהלת א' ט"ו( תורה עליו נאמר 

אלו דברים שאדם עושה אותם אוכל מפירותיהם בעולם הזה והקרן קימת  משנה א'(

לו לעולם הבא וכו' ותלמוד תורה כנגד כולם, ולא עוד אלא שהעוסק בתלמוד 

 :תורה פטור מכל המצות שהיא שקולה ככל המצות:

 הרב חיים ויטאל זצוק"ל--
 ספר שערי קדושה, חלק א' שער ב'


