בס"ד

מה חובתו בעולמו
ספורנו עה"ת ספר בראשית פרק ג פסוק א
(א) והנחש .הוא שטן הוא יצר הרע....וכבר אמרו ז"ל שהיה סמאל רוכב עליו והוא שהכח המתאוה המחטיא יעשה זה
באמצעות הכח המדמה המוביל אליו דמיוני התענוגים החומריים המטים מדרך השלמות המכוון מאת האל ית' כי אמנם
הכח המתאוה עם דמיוני התענוגים המובילים אליו הם מצוים לכחות הגשמיו' הפועלו' ומחטיאים כונת ורצון האל ית'
כשלא יתקומם עליהם הכח השכלי וימחה בהם כאמרם ז"ל עינא ולבא סרסורי דחטאה אשר על זה הזהיר באמרו ולא
תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם:
היה ערום מכל חית השדה .כי הכח הדמיוני המוביל תמונות התענוגים אל הכח המתאוה היה חזק בהם...ובכן אמר
שכשהנחש והוא הדמיון התחיל לשום ספק בזה...אמנם הדמיון התחזק ליחס קנאה ושקר ח"ו לאל ית' וצייר שאמר אותו
הפרי כדי שלא ישיגו בו התועלת להיות כאלהים ושלא יסבב מות כלל.
אגרות מוסר  -אגרת המוסר לרבי ישראל סלנטר ז"ל
האדם חפשי בדמיונו ואסור במושכלו :דמיונו מוליכו שובב בדרך לב רצונו...אוי לדמיון ,אויב הרע הלזה!:מידינו הוא,
בכחנו להרחיקו:בתתו אזן קשבת אל השכל:
רמב"ם יד החזקה  -הלכות דעות פרק ו
(א) דרך ברייתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר ריעיו וחביריו נווהג נוהג כמנהג אנשי מדינתו לפיכך צריך
אדם להתחבר לצדיקים ולישב אצל החכמים תמיד כדי שילמוד ממעשיהם ויתרחק מן הרשעים ההולכים בחשך כדי שלא
ילמוד ממעשיהם....
וכן אם היה במדינה שמנהגותיה רעים ואין אנשיה הולכים בדרך ישרה ילך למקום שאנשיה צדיקים ונוהגים בדרך טובים
ואם היו כל המדינות שהוא יודעם ושומע שמועתן נוהגים בדרך לא טובה כמו זמנינו או שאינו יכול ללכת למדינה
שמנהגותיה טובים מפני הגייסות או מפני החולי ישב לבדו יחידי כענין שנאמר ישב בדד וידום.
ואם היו רעים וחטאים שאין מניחים אותו לישב במדינה אלא אם כן נתערב עמהן ונוהג במנהגם הרע יצא למערות ולחוחים
ולמדברות ואל ינהיג עצמו בדרך חטאים כענין שנאמר מי יתנני במדבר מלון אורחים:
(ב) מצות עשה להדבק בחכמים ותלמידיהם כדי ללמוד ממעשיהם כענין שנאמר ובו תדבק וכי אפשר לאדם להדבק בשכינה
אלא כך אמרו חכמים בפירוש מצוה זו הדבק בחכמים ותלמידיהם לפיכך צריך אדם להשתדל שישא בת תלמיד חכם וישיא
בתו לתלמיד חכם ולאכול ולשתות עם תלמידי חכמים ולעשות פרקמטיא לתלמיד חכם ולהתחבר להן בכל מיני חבור שנאמר
ולדבקה בו וכן צוו חכמים ואמרו והוי מתאבק בעפר רגליהם ושותה בצמא את דבריהם:

צו וזירוז אות ז'
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תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף קו/ב
אמר רבי אמי אין תורתו של דואג אלא משפה ולחוץ
ספר במדבר פרק טו
(לט) וְ הָ יָה ָלכֶם לְ צִ יצִ ת ְּור ִאיתֶ ם אֹ תֹו ּו ְזכ ְַרתֶ ם אֶ ת כָל ִמצְ ֹות יְדֹ וָד ַוע ֲִשיתֶ ם אֹ תָ ם וְ ל ֹא תָ תּורּו אַ ח ֲֵרי לְ בַ ְבכֶם וְ אַ ח ֲֵרי עֵינֵיכֶם
אֲ שֶ ר אַ תֶ ם זֹ נִים אַ ח ֲֵריהֶ ם:
רש"י על במדבר פרק טו פסוק לט
ולא תתורו אחרי לבבכם  -כמו (במדבר יג) מתור הארץ .הלב והעינים הם מרגלים לגוף ומסרסרים לו את העבירות
העין רואה והלב חומד והגוף עושה את העבירות:
תורה תמימה על במדבר פרק טו פסוק לט
אחרי לבבכם ואחרי עיניכם .מגיד שהעינים הולכים אחר הלב ,או אינו אלא הלב הולך אחר העינים ,אמרת ,וכי לא יש
סומא שעו שה כל תועבות שבעולם <קלו> [ספרי]:
תורה תמימה <חלק הביאורים> במדבר פרק טו פסוק לט
<קלו> מדייק מדכתיב מקודם אחרי לבבכם והדר ואחרי עיניכם ,ונראה דאינו בא להוציא שאין הלב נגרר אחר העינים,
דהלא מפורש אמרו חז"ל (סוטה ח' א') אין יצה"ר שולט אלא במה שעיניו רואות ,וכן אמרו העין רואה והלב חומד,
אלא הענין הוא דחד בתר חד גריר ,העינים אחר הלב והלב אחר העינים ,ומפני שגרירת הלב אחר העינים הוא דבר
פשוט ומוחשי ,לכן אשמעינן כאן הכתוב בהקדימו לב לעין דלפעמים גם העין נגרר אחר הלב ,והיינו מי שהוא בעל
מחשבות רעות ומגרה יצה"ר אנפשיה ע"י הרהורים ומזמות רעות ,ומביא ראיה מסומא:
ספר חכמה ומוסר ח"ג סי' קיג

ספר מסילת ישרים  -פרק טז  -בביאור מדת הטהרה

מלבי"ם על תהילים פרק קיט פסוק צז  -חלק באור הענין
(צז) מה אהבתי תורתך  -כבר אמר כ"פ שהתורה היא לו לשעשועים ,ויש שישתעשע בדבר חמדה שלא מחמת אהבה,
לכן אמר ששעשועי התורה היא מחמת אהבתי לה ,עד שכל היום היא שיחתי  -שאפי' השיחה שהיא שלא מדעתי וכן
השיחת חולין היא רק בתורה:
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מלבי"ם לספר תהילים פרק קיט פסוק צז  -חלק באור המלים
(צז) שיחתי  -השיחה הוא מה שידבר מבלי כונה ובהסח הדעת:
ספר אלף בינה  -אות מ
מה אהבתי תורתך ,כל היום היא שיחתי:
בזה בא לדבר על ענין אהבתו בתורה שאינו נפרד ממנה כלל ,ואינו מחשב בהבלי העולם כלל ,כי אם בדברי תורה.
רבנו יונה  -משלי פרק כז פסוק כא
מצרף לכסף וכור לזהב ואיש לפי מהללו .פירושו ,מעלות האדם לפי מה שיהלל ,אם הוא משבח המעשים הטובים
והחכמים והצדיקים ,תדע ובחנת כי איש טוב הוא ושרש הצדק נמצא בו ,כי לא ימצא את לבו לשבח את הטוב והטובים
תמיד בכל דבריו ,ולגנות העבירות ולהבזות בעליהן מבלי מאוס ברע ובחור בטוב .ואם יתכן כי יש בידו עונות נסתרים
אבל מאוהבי הצדק הוא ,ולו שרש בבחירה והוא מעדת מכבדי ה' .והמשבח מעשים מגונים או מהלל רשעים ,הוא הרשע
הגמור והמחלל את עבודת השי"ת (שם שם קמח).
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ו/ב
אמר רבי חלבו אמר רב הונא כל הקובע מקום לתפלתו אלהי אברהם בעזרו וכשמת אומרים לו אי עניו אי חסיד
מתלמידיו של אברהם אבינו
תלמידי רבנו יונה על מס' ברכות
ויש מקשים וכי מפני זה בלבד מספרים אחר מטתו שבח גדול כזה והלא שמואל הקטן (דנהירין ליה שבילין דשמיא
כשבילי דנהרדעי) ושאמרו עליו שראוי שתשרה שכינה עליו כמשה רבינו אלא שאין דורו ראוי לכך אמרו זה עליו
לשבח גדול והיאך אמרו בכאן שאומרים אותו על כל אדם שקובע מקום מיוחד בביתו להתפלל.
ויש לומר שלא אמרו בעבור קביעות המקום בלבד אלא רוצה לומר שכל כך מדקדק בתפלתו שגם בזה הוא נזהר
שרוצה שתהיה תפלתו במקום מיוחד וכיון שכל כך הוא אוהב התפלה ודאי מדת ענוה יש בו כדי שתהיה תפלתו מקובלת
לפני המקום כענין שנאמר זבחי אלהים רוח נש ברה וגו' שאם לא יהיה לו הענוה לא יוכל לעולם להתפלל בכונה ולא
תהיה מקובלת לפני המקום ב"ה .וכיון שזכה לענוה יהיה זוכה למדת החסידות שהיא גדולה יותר שהאחת גורמת
לחבירתה כדאמרינן (בע"ז דף כ' ע"ב ע"ש) ענוה מביאה לידי חסידות נמצא שבעבור דקדוק התפלה זוכה לאלו
המעלות ויאמרו אותם עליו כשנפטר מן העולם .מפי מורי הרב נר"ו
ספורנו הקדמה לספר ויקרא

ספר הכוזרי  -מאמר שלישי
 ...אחרי זה מכון החסיד את כלי המחשבה ומפנה אותם מכל הרעיונות על העולם הזה שהיו בהם קדם לכן אחרי כן מטיל
החסיד על כח הדמיון להעביר לנגד עיניו כחקוי לענין האלוהי המבוקש את המחזות הנהדרים ביותר השמורים בנפשו
על ידי הכח המשמר כגון מעמד הר סיני ומעמד אברהם ויצחק בהר המוריה וכגון משכן משה ע"ה וסדר העבודה ושכן
הכבוד בבית ורבים כיוצא באלה אותה שעה הוא מצוה על הכח המשמר שיאצר את כל אלה למען לא ישכחם ואחרי זה
הוא גוער בסברה ובשטניה לבל יבלבלו עליו את האמת ולבל יכניסו אל לבו ספק בה...
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ספר מכתב מאליהו ח"ד דף ( 252עיין שם)

ספר המספיק לעובדי ה'
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