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פ ָּ ָּ ׁש ָש תַ ִ ֵת י ת את

ִֹפֵ ָת ִאָש ְׁ ָש ִ ֵת י ת את

ְלָחָמה  י ֵתֵצא ַלּמִ ְקֵראת 'ְיַפת ּתַֹאר", "ּכִ ּנִ ה ׁשֶ ָפָרׁשָ נּו ַמְתִחיָלה ּבְ ּלָ ה ׁשֶ ָרׁשָ ַהּפָ
ה  ָבִרים כא, י(, ַהּתֹוָרה ְמַגּלָ ְביֹו" )ּדְ ִביָת ׁשִ ָיֶדָך ְוׁשָ ַעל אְֹיֶביָך ּוְנָתנֹו ה' ֱאלֶֹקיָך ּבְ
ה'  יָון "ׁשֶ ה ִמְלָחמֹות, ֲאָבל ֵאין ָמה ִלְדאֹג ִמּכֵ ָרֵאל עֹוד ַהְרּבֵ ְהיּו ְלַעם ִיׂשְ ּיִ ׁשֶ
ָנה  ַמּתָ חֹון ִיְהֶיה ּבְ ּצָ מֹות יד, יד(, ְוַהּנִ יַע ֶאְתֶכם" )ׁשְ ֵחם ָלֶכם ְלהֹוׁשִ ֱאלֵֹקיֶכם ִיּלָ

חֹון. ּצָ ּנִ ֵדי ִלְזּכֹות ּבַ ה ּכְ ם, "ּוְנָתנֹו ה' ֱאלֶֹקיָך" – לֹא ִנְצָטֵרְך ַלֲעבֹד ָקׁשֶ ֵ ֵמַהּשׁ

ה? מת ַמְלחת ַחׁםשבתְ ָתְ ּפְׁךשְמִנ

ֲהֵרי  ְלָחָמה, ׁשֶ ֵעת ַהּמִ ם ּבְ יֵני ַהּתֹוָרה ּגַ ּמּוָבן ָצִריְך ָלֶלֶכת ְלִפי ּדִ ַח ּכַ ּוְכֵדי ְלַנּצֵ
ְוָלֵכן  טו(,  כג,  ָבִרים  )ּדְ ֵמַאֲחֶריָך"  ב  ְוׁשָ ָבר  ּדָ ֶעְרַות  ְבָך  ִיְרֶאה  "ְולֹא  ֻהְזַהְרנּו 
ֵרא  רֹוז יֹוֵצא ְואֹוֵמר "ַהּיָ ְלָחָמה ָהָיה ַהּכָ ִציָאה ַלּמִ ּקֶֹדם ַהּיְ ה ַהּתֹוָרה ׁשֶ ְמַצּוָ
ָבב? ֲחַז"ל  ֵרא ְוַרְך ַהּלֵ ָבִרים כ, ח(, ָמה ֶזה ַהּיָ ָבב ֵיֵלְך ְוָיׁשֹב ְלֵביתֹו" )ּדְ ְוַרְך ַהּלֵ
ָידֹו. ַוֲאִפּלּו  ּבְ ֵרא ֵמָהֲעֵברֹות ׁשֶ הּוא ַהּיָ ף מד ַעּמּוד א(, ׁשֶ ְמָבֲאִרים ָלנּו )סֹוָטה ּדַ
ְלָחָמה  ַהּמִ ֵמעֹוְרֵכי  חֹוֵזר  רֹאׁש,  ל  ְלׁשֶ ָיד  ל  ׁשֶ ין  ִפּלִ ּתְ ַחת  ַהּנָ ין  ּבֵ ר  ּבֵ ּדִ ִאם 
רּור  חֹון ּבָ ּצָ ְלָחָמה, ַהּנִ יִקים ַלּמִ ה ַצּדִ ֵאּלֶ ּיֹוְצִאים ּכָ ף מד ַעּמּוד ב(. ּוְכׁשֶ )סֹוָטה ּדַ

ְביֹו". ִביָת ׁשִ ָיֶדָך ְוׁשָ ּוַמְזִהיר – "ּוְנָתנֹו ה' ֱאלֶֹקיָך ּבְ

ה" ׁת ְב ַ שבתִ תי ָת ַפׁ ֵת "ְו

ְקּתָ  ְוָחׁשַ ת ְיַפת ּתַֹאר  ְבָיה ֵאׁשֶ ִ ּשׁ ּבַ ּפּור ַרק ַמְתִחיל. "ְוָרִאיָת  אן ַהּסִ ֲאָבל ּכָ
ְבָיה"  ִ ּשׁ ּבַ ָרִאיָת  ִמ"ּוְ ַמְתִחיל  ַהּכֹל  יא(,  כא,  ָבִרים  )ּדְ ה"  ָ ְלִאּשׁ ְלָך  ְוָלַקְחּתָ  ָבּה 
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"י  ַרׁשִ ן  )ַעּיֵ ּגֹוְמִרים  ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ּוְכֵלי  חֹוֵמד  ְוֵלב  רֹוָאה  ַעִין  ׁשֶ  – יא(  כא,  ָבִרים  )ּדְ

ֵחם ֵהם  ְצאּו ְלִהּלָ ּיָ ֵאּלּו ׁשֶ ֲאִפּלּו ׁשֶ סּוק לט(, ְוַהּתֹוָרה יֹוַדַעת ׁשֶ ֶרק טו ּפָ ר ּפֶ ְדּבָ ּמִ ּבַ

יעּו  ַיּגִ ֵהם  ְוִאם  ָלֲעָריֹות,  ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס  ֵאין  ָמקֹום  ל  ִמּכָ מּוִרים,  ּגְ יִקים  ַצּדִ
א ִיְהֶיה "ְוָלַקְחּתָ  ָלב ַהּבָ ָ ת ְיַפת ּתַֹאר" – ַהּשׁ ְבָיה ֵאׁשֶ ִ ּשׁ ל "ְוָרִאיָת ּבַ ב ׁשֶ ְלַמּצָ
יטּוַאְצָיה  ּסִ ל ָהָאָדם, ּבַ יָרה ֶאת ַהּכֹחֹות ׁשֶ ַהּתֹוָרה ַמּכִ יָון ׁשֶ ה", ּוִמּכֵ ָ ְלָך ְלִאּשׁ
סּוק יא(, "ְוָלַקְחּתָ  ֶרק כא ּפָ ָבִרים ּפֶ "י )ּדְ ָבֵאר ַרׁשִ ּמְ יָרה לֹו. ּוְכִפי ׁשֶ ְלַבד ִהּתִ ַהּזֹו ּבִ
דֹוׁש  ַהּקָ ֵאין  ִאם  ׁשֶ ָהָרע.  ֵיֶצר  ֶנֶגד  ּכְ א  ֶאּלָ ּתֹוָרה  ָרה  ּבְ ּדִ לֹא   - ה"  ָ ְלִאּשׁ ְלָך 

ִאּסּור. ה ּבְ ֶאּנָ ָ יָרּה ִיׂשּ רּוְך הּוא ַמּתִ ּבָ

ה פת ָת ֹו ָת השְוִה ֲעׂ ֶ ִ ִהמת

ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ׂשֹוְנָאּה,  ִלְהיֹות  סֹופֹו  ָאּה,  ְנׂשָ ִאם  ֲאָבל  ְואֹוֵמר:  "י  ַרׁשִ יְך  ּוַמְמׁשִ
ן סֹוֵרר  ה ּבֵ ּנָ ָבִרים כא, טו(, ְוסֹופֹו ְלהֹוִליד ִמּמֶ י ִתְהֶייןָ ְלִאיׁש ְוגֹו'" )ּדְ ַאֲחָריו "ּכִ

לּו. ּיֹות ַהּלָ ָרׁשִ ּומֹוֶרה, ְלָכְך ִנְסְמכּו ּפָ

ְיַפת  ת  ֵאׁשֶ ֶאת  ָלָאָדם  יָרה  ִהּתִ ַהּתֹוָרה  ׁשֶ ְמרֹות  ּלַ ׁשֶ רֹוִאים  "י  ַרׁשִ ְבֵרי  ִמּדִ
יד(,   - יב  ָבִרים כא,  )ּדְ ִאים  ַהּבָ סּוִקים  ּפְ ּבַ ים  ַהְמפָֹרׁשִ ִמים  ְמֻסּיָ ְתָנִאים  ּבִ ּתַֹאר 
ָנא  ַמן ְוִיׂשְ יַע ַהּזְ ּגִ ּיַ ּסֹוף ִיְתָחֵרט, ׁשֶ ה, ּבַ ר ַהּזֶ ֶהּתֵ ׁש ּבַ ּמֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ל ָמקֹום ִמי ׁשֶ ִמּכָ
ָבִרים  ן ּדְ ְסִקיָלה )ַעּיֵ ָעְנׁשֹו ָמֶות ּבִ ן סֹוֵרר ּומֹוֶרה ׁשֶ ה ּבֵ ּנָ ּתֹו, ְויֹוִליד ִמּמֶ ֶאת ִאׁשְ

ף מט ַעּמּוד ב(. ן ַסְנֶהְדִרין ּדַ יָתה ֲהִכי ֲחמּוָרה )ַעּיֵ ִהיא ַהּמִ כא, כא( ׁשֶ

ע ִֵ קש ִֵ עש–ש ֵת ֵשהת ֶָ ּׁ

הּוא לֹא  ֲאִפּלּו ׁשֶ ה, ׁשֶ ה ַהּזֶ ֲעׂשֶ ל ַהּמַ רֹוִאים ֶאת ַהּתֹוָצָאה ַהֲחמּוָרה ׁשֶ ּוְכׁשֶ
ים  ִלְזַמּנִ יַע  ַמּגִ הּוא   – לֹו  אֹוָתּה  יָרה  ִהּתִ ַהּתֹוָרה  ֲהֵרי  ׁשֶ  – ֲעֵבָרה  ה  ַמֲעׂשֵ
ְוִלּבֹו,  ֵעיָניו  ֲאַות  ּתַ ַאֲחֵרי  ָלֶלֶכת  ֶרַגע  ל  ׁשֶ ַהְחָלָטה  ְגַלל  ּבִ ים  ַחּיִ ּבַ ים  ָקׁשִ
ֶצר ָהָרע "אֹוְיֶבָך",  אן ֶאת ַהּיֵ ים ּכָ ה ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ְמַכּנִ ְמִביִנים ָלּמָ
י ֵתֵצא  ת ּכִ ָרׁשַ זַֹהר ָחָדׁש ּפָ ן ּבְ ֶצר ָהָרע )ַעּיֵ ְלָחָמה ַעל אְֹיֶביָך" – ֶזה ַהּיֵ י ֵתֵצא ַלּמִ "ּכִ
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ף ל ַעּמּוד  ין ּדַ ֲאִפּלּו יֹוְצרֹו ְקָראֹו ָרע )ִקּדּוׁשִ ה ֵיֶצר ָהָרע, ׁשֶ ף צו ַעּמּוד א(, ְוָקׁשֶ ּדַ

ה  ִמּזֶ ֵיֵצא  ִלְדָבָריו  ָהָאָדם  ַמע  ִיׁשְ ִאם  ׁשֶ ֵכן  ִיּתָ ָרע, לֹא  ְרׁשֹו  ָ ּשׁ ׁשֶ יָון  ּוִמּכֵ ב(, 
הּו טֹוב. ֶ ַמּשׁ

ֶצר ָהָרע ְוהּוא  הּוא ַהּיֵ ף טז ַעּמּוד א( ׁשֶ )ּדַ ְתָרא  ּבַ ָבָבא  ּבְ ָמָרא  ּגְ ּבַ ּוְכָבר ָאְמרּו 
ֲעֵבָרה  ִלְדַבר  ָהָאָדם  ֶאת  ֵמִסית  ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ ׁשֶ ֶות,  ַהּמָ ַמְלַאְך  ְוהּוא  ָטן  ַהּשָׂ
ֵדי ְלַהֲעִניׁשֹו, ּוְלַבּסֹוף  ִטין ּוְמַקְטֵרג ַעל ָהָאָדם ּכְ ְך ַמׂשְ ְוַלֲעׂשֹות ָרע, ַאַחר ּכָ
ִמן  ָהָאָדם  ֶאת  ְלהֹוִציא  ּלֹו  ׁשֶ ְכִלית  ַהּתַ ּזֹו  ׁשֶ ָמה,  ְנׁשָ ְונֹוֵטל  ְרׁשּות  נֹוֵטל 

ָהעֹוָלם.

ה ֵֶ ֵשותמֹו ֵּ ןשסֹו בתּ

ן סֹוֵרר ּומֹוֶרה  ֶרת ַעל ּבֵ ִהיא ְמַסּפֶ ׁשֶ ה ּכְ ָרׁשָ ְך ַהּפָ ּובֹואּו ִנְתּבֹוֵנן ֶרַגע ַעל ֶהְמׁשֵ
י  ת ְיַפת ּתַֹאר, "ּכִ יק ְוֵאׁשֶ ּדִ ל ַהּצַ ל ַהַחּיָ ק' ׁשֶ ּדּוְך ַהְמֻפְקּפָ ִ ּנֹוָלד ֵמאֹותֹו 'ַהּשׁ ׁשֶ
רּו אֹתֹו  קֹול ָאִביו ּוְבקֹול ִאּמֹו ְוִיּסְ ן סֹוֵרר ּומֹוֶרה ֵאיֶנּנּו ׁשֵֹמַע ּבְ ִיְהֶיה ְלִאיׁש ּבֵ
ַאְוָתִנית,  ּתַ צּוָרה  ּבְ ִמְתַנֵהג  ה  ַהּזֶ ן  ַהּבֵ יח(,  כא,  ָבִרים  )ּדְ ֲאֵליֶהם"  ַמע  ִיׁשְ ְולֹא 
ן ַסְנֶהְדִרין  ל ַיִין )ַעּיֵ דֹולֹות ׁשֶ ּיֹות ּגְ ּמֻ ר ְוׁשֹוֶתה ּכַ ׂשָ ל ּבָ דֹולֹות ׁשֶ ּיֹות ּגְ ּמֻ אֹוֵכל ּכַ
יָרה  ּכִ ּמַ ֶרא ָאָדם'. ְוַהּתֹוָרה ׁשֶ ִקּצּור 'ּפֶ ּלֹו, ּבְ ף ַלהֹוִרים ׁשֶ ף ע ַעּמּוד א(, ּוִמְתַחּצֵ ּדַ

ִרּיֹות,  ַהּבְ ִויַלְסֵטם ֶאת  ְלׁשֹוֵדד  ֵיָהֵפְך   - ל  ִיְגּדַ הּוא  ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ָיְדָעה  ָהָאָדם  ֶאת 
ּוּוי  ַהּצִ ְוָלֵכן  א(.  ַעּמּוד  עב  ף  ּדַ )ַסְנֶהְדִרין  ב  ַחּיָ ָימּות  ְוַאל  אי  ַזּכַ מּות  ּיָ ׁשֶ ְוָעִדיף 
ַער ְמקֹמֹו.  הּוא "ְוָתְפׂשּו בֹו ָאִביו ְוִאּמֹו ְוהֹוִציאּו אֹתֹו ֶאל ִזְקֵני ִעירֹו ְוֶאל ׁשַ
קֵֹלנּו זֹוֵלל ְוסֵֹבא.  ֵננּו ֶזה סֹוֵרר ּומֶֹרה ֵאיֶנּנּו ׁשֵֹמַע ּבְ ְוָאְמרּו ֶאל ִזְקֵני ִעירֹו ּבְ
ָרֵאל  ִיׂשְ ְוָכל  ָך  ְרּבֶ ִמּקִ ָהָרע  ּוִבַעְרּתָ  ָוֵמת  ָבֲאָבִנים  ִעירֹו  י  ַאְנׁשֵ ל  ּכָ ּוְרָגֻמהּו 

ָבִרים כא, יט – כא(. ְמעּו ְוִיָראּו" )ּדְ ִיׁשְ

ן  ת לֹו ּבֵ ּמֵ ל ִמי ׁשֶ ּכָ ּקֹוְבִרים ֶיֶלד? ׁשֶ ה ַצַער ְוָעְגַמת ֶנֶפׁש ֵיׁש ְלהֹוִרים ׁשֶ ּמָ ּכַ
י  ִנים אֹות כח(, ּכִ ּדּול ּבָ ֶרק ּגִ ֶרְך ג ּפֶ ית ָחְכָמה ּכֶ ֵסֶפר ֵראׁשִ ן ּבְ יִהּנֹם )ַעּיֵ ֵני ּגֵ יו לֹא רֹוֶאה ּפְ ַחּיָ ּבְ
ה ֲעֵברֹות  עֹוׂשֶ ָאָדם ׁשֶ ר ּבְ ר. ]ְוַכּמּוָבן לֹא ְמֻדּבָ ה ְמַכּפֵ עֹוָלם ַהּזֶ ַער ַהּנֹוָרא ּבָ ַהּצַ
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ֲאַות ִלּבֹו ְללֹא ַהְבָחָנה[, ְוָכֶזה ַצַער ְויֹוֵתר ֵיׁש ְלאֹוָתם  ֵמִזיד ְוהֹוֵלְך ַאֲחֵרי ּתַ ּבְ
ה. ֶדֶרְך ְקדֹוׁשָ ּדּוְך' לֹא ּבְ ִ ם, ְוִהְתִחילּו ֶאת 'ַהּשׁ ֲאַות ִלּבָ ָהְלכּו ַאַחר ּתַ הֹוִרים ׁשֶ

ַדׁם לת ְׁ ִפָשִה ֲהבת השבתִ ת ת ְקֻד י

יִקים  ִנים ַצּדִ ְצאּו ְלָך ּבָ ּיֵ ֵכן ׁשֶ ל ֶאָחד ָצִריְך ָלַדַעת, לֹא ִיּתָ ה ּכָ ָבר ַהּזֶ ֶאת ַהּדָ
ה, ַוֲאִפּלּו ִאם  ָ ֻדׁשּ ֶדֶרְך ַהּקְ ה ֵהֵבאָת אֹוָתם ָלעֹוָלם לֹא ּבְ ים, ִאם ַאּתָ ּוְקדֹוׁשִ
יַע ַעל ַהְיָלִדים, ּוְכמֹו  ּפִ ה ֶזה ַמׁשְ ּמָ ָעה ּכַ אֹוָתּה ׁשָ בֹות לֹא ְקדֹוׁשֹות ּבְ ְחׁשָ ַהּמַ
ָאְמרּו  ַהַהְזָרָעה  ֵעת  ּבְ ה  ְוִהּנֵ  : ב(  סּוק  ּפָ יב  ֶרק  ּפֶ ְקָרא  )ַוּיִ ים  ַהַחּיִ ָהאֹור  ַתב  ּכָ ׁשֶ
ן  ְיַכּוֵ ר  ֲאׁשֶ ָנה  ּוָ ַהּכַ ִפי  ּכְ י  ּכִ ַעּמּוד א(  ף פ  ּדַ ים  ְקדֹוׁשִ ת  ָרׁשַ ּפָ )זַֹהר  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם 
יְך  בֹות ָרעֹות ּוְמזָֹהמֹות ַיְמׁשִ ֶפׁש, ִאם ַיְחׁשֹב ַמֲחׁשָ ַרע ַהּנֶ יְך ַלּזֶ ְזִריַע ַיְמׁשִ ַהּמַ
ה, ְוֵצא ּוְלַמד  יְך ֶנֶפׁש ְקדֹוׁשָ ָטֳהָרה ַיְמׁשִ ה ֶנֶפׁש ְטֵמָאה ְוִאם ַיְחׁשֹב ּבְ ּפָ ַלּטִ
ת  ּבַ א  ָנׂשָ ר  ֲאׁשֶ לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  ֶלְך  ַהּמֶ ה  ִחְזִקּיָ ְפָלא  ַהּמֻ יק  ּדִ ַהּצַ ל  ׁשֶ ָניו  ִמּבָ
ְלֲאָדן  ַעְבֵדי ְמרַֹדְך ּבַ ה ּבְ ָ ָבה ָהִאּשׁ ָחׁשְ ף י ַעּמּוד א( ּוְלַצד ׁשֶ ְבָרכֹות ּדַ ן ּבִ ָנִביא )ַעּיֵ
ר  ִעּקַ ן  ּכֵ ִאם  א(.  ַעּמּוד  קד  ף  ּדַ ַסְנֶהְדִרין  ן  )ַעּיֵ ֶניָה  ּבָ ֵני  ִלׁשְ ָרָעה  ֶנֶפׁש  יָכה  ִהְמׁשִ

ַעת ַהַהְזָרָעה. ׁשְ ר ִהיא ּבִ ֶפׁש ָלֻעּבָ ַכת ַהּנֶ ִהיא ַהְמׁשָ ָדה ׁשֶ ַהּלֵ

ְכָלל ּגֹוָיה ְטֵמָאה ַוֲאִפּלּו  ִהיא ּבִ ת ְיַפת ּתַֹאר, ׁשֶ ָאָדם לֹוֵקַח ֶאת ָהֵאׁשֶ ׁשֶ ְוָלֵכן ּכְ
ין כא  ן ּתֹוָספֹות ִקּדּוׁשִ ה ֵמָהִראׁשֹוִנים ַעּיֵ ּמָ ְרָחּה )ְלַדַעת ּכַ ַעל ּכָ ר אֹוָתּה ּבְ הּוא ְמַגּיֵ ׁשֶ
ֶרְך כה, ְיַפת ּתַֹאר, טּור נא ֶהָעָרה 601,  ְלמּוִדית ֶהָערֹות ּכֶ ְדָיה ּתַ ִביָאה, ּוְבֶאְנִציְקלֹוּפֶ ב ד"ה ּבְ

ם  ְלמּוִדית ׁשָ ְדָיה ּתַ ֶרק ח ֲהָלָכה ה ּוְבֶאְנִציְקלֹוּפֶ "ם ִהְלכֹות ְמָלִכים ּפֶ ַרְמּבָ ן ּבָ ְוֵיׁש חֹוְלִקים ַעּיֵ

ָאר  ְוִנׁשְ ם(  ׁשָ ן  ַעּיֵ ַגּיּוָתּה  ּבְ ִהיא  ָהִראׁשֹוָנה  יָאה  ּבִ ּבַ ֲהלֹא  "ם  ָהַרְמּבָ ְלַדַעת  ְוַגם   ,604 ֶהָעָרה 

יעֹות ַעל ַהּתֹוָלדֹות  ּפִ ּה ַמׁשְ ּלָ ֵמאֹות ׁשֶ בֹות ַהּטְ ְחׁשָ ְמָאה, ְוַהּמַ ָעֶליָה רּוַח ַהּטֻ
ּפּוִחים. ּזֹוֵרַע קֹוִצים לֹא ִיְצְמחּו לֹו ּתַ ּיֹוְצִאים ֵמֶהם. ְוָאָדם ׁשֶ ׁשֶ

ּמׁנות ׁת לש ֶ ִֹעֵש י ִהנת

ְוִעם  ֻטְמָאה,  ל  ׁשֶ נֹוָרָאה  ְך  ּכָ ל  ּכָ ָרָמה  ּבְ ַהּנַֹער  ּיֹום  ּכַ ׁשֶ ִרית  ָהִעּקָ ה  ּבָ ַהּסִ זֹו 
י ִאם ַההֹוִרים לֹא ׁשֹוְמִרים ַעל ַעְצָמם  ּכִ ה,  ְוֻחְצּפָ ְגעֹונֹות  ה ׁשִ ְך ַהְרּבֵ ּכָ ל  ּכָ
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ַאֲחִריָתם ֲעֵדי אֹוֵבד. ים, ׁשֶ אּוׁשִ רֹות ּבִ ִרים ּפֵ ה ּוִבְצִניעּות, ֵהם ְמַיּצְ ָ ְקֻדׁשּ ּבִ

ׁש  ּיֵ ִית, ְוָרִאיִתי ׁשֶ ָאה ֵאֵלינּו ַלּבַ ּבָ ָנה ׁשֶ ים ׁשָ לֹׁשִ ה ַאַחת ִלְפֵני ׁשְ ָ ָהְיָתה ִאּשׁ
ֵרר  ְוִהְתּבָ ַהּזֹאת?  ה  ָ ָלִאּשׁ ָקָרה  ָמה  י  ַאְלּתִ ׁשָ ִנים,  ּפָ ּבַ קֹות  ַצּלָ ִמיֵני  ל  ּכָ ָלּה 
ָכה ֶזה  מֹר, ְוִאם ּכָ יץ ָלּה ה׳ ִיׁשְ ּה ַמְרּבִ ּלָ ן ׁשֶ ן סֹוֵרר ּומֹוֶרה! ַהּבֵ ָהָיה ָלּה ּבֵ ׁשֶ
יַע ֵאַלי ָלַאֲחרֹוָנה  ִהּגִ ָנה ָאז ָמה ַהּיֹום? עֹוד ִמְקֶרה ׁשֶ ים ׁשָ לֹׁשִ ָהָיה ִלְפֵני ׁשְ
ָנה, ָאְמָנם  ַמּתָ ָעה ְוָקנּו לֹו ֶרֶכב ּבְ ּלֹו ָעׂשּו לֹו ַהְפּתָ ַההֹוִרים ׁשֶ חּור ֶאָחד ׁשֶ – ּבָ
ק  ֵ ְמקֹום לֹוַמר ּתֹוָדה ּוְלַנׁשּ ב טֹוב ְוִנְרֶאה ָחָדׁש. ּבִ ַמּצָ ה, ֲאָבל ָהֶרֶכב ּבְ ִנּיָ ָיד ׁשְ
ל  ייְסּבֹול ְוִהְתִחיל ַלֲהרֹס ֶאת ּכָ ט ּבֵ ל ַההֹוִרים, הּוא ָלַקח ַמְחּבֵ ד ׁשֶ ֶאת ַהּיָ
ּלֹו, ְוִלְצעֹק ֲעֵליֶהם: “ַקְמָצִנים, ֶזה לֹא ֶרֶכב  ל ֶאת ַההֹוִרים ׁשֶ ָהאֹוטֹו ּוְלַקּלֵ
ּלֹו  ים ׁשֶ ל ַהַחּיִ ֶזה ּכָ ִביִלי, ֶזה לֹא טֹוב.. “ ֶיֶלד ּכָ ׁשְ ֶכם, ֶזה לֹא ּבִ ּלָ מֹו ׁשֶ ָחָדׁש ּכְ
ֵאיֶזה  ּלֹו ּבְ ים ׁשֶ הּוא ִיְגמֹר ֶאת ַהַחּיִ ר ְמאֹד ׁשֶ ּבֵ ָבר ֲהרּוִסים ֵמרֹאׁש, ּוִמְסּתַ ּכְ

ִתְגַרת ְרחֹוב. ֶלא, אֹו ָימּות ּבְ ית ּכֶ ּבֵ

ה,  ָ ְקֻדׁשּ ּבִ ֶלד לֹא  ַהּיֶ ֵהִביאּו ֶאת  ׁשֶ ל ַההֹוִרים  ׁשֶ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ל  ׁשֶ ַהּתֹוָצָאה  זֹו 
ַעְצָמם, אֹו  י ּבְ י ֵהם ָהיּו ֲעסּוִקים יֹוֵתר ִמּדַ ְך אֹותֹו, ּכִ ְולֹא ָהָיה ָלֶהם ְזַמן ְלַחּנֵ

ֶסף. ַלֲעׂשֹות ּכֶ

קֹוָ' ֵת ְׁ ֵש פת ְ ׁתֹוָש'ות י ְנַט

ׁש  ה ְולֹא ִיְלּבַ ָ סּוק "לֹא ִיְהֶיה ְכִלי ֶגֶבר ַעל ִאּשׁ ר ִלְסִמיכּות ַהּפָ ם ַהֶהְסּבֵ ֶזהּו ּגַ
ה(  כב,  ָבִרים  )ּדְ ה"  ֵאּלֶ ה  עֹׂשֵ ל  ּכָ ֱאלֶֹהיָך  ה'  תֹוֲעַבת  י  ּכִ ה  ָ ִאּשׁ ְמַלת  ׂשִ ֶבר  ּגֶ
ִציאּות ַהּיֹום  ן סֹוֵרר ּומֹוֶרה. ְוַהּמְ ת ּבֵ ָרׁשַ סּוִקים ְלַאַחר ּפָ ה ּפְ ָ ב ֲחִמּשׁ ְכּתַ ּנִ ׁשֶ
ה  ֵאּלֶ ּכָ תֹוֵעבֹות ׁשֶ ים ּבְ ֵני נַֹער ַחּיִ ה ּבְ ּמָ יֹוֵתר ָלֶזה, ּכַ ִהיא ַההֹוָכָחה ַהּטֹוָבה ּבְ
ָבִרים, ַוֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר  ה ּגְ ים עֹוׂשֹות ַמֲעׂשֵ ה ָנׁשִ ים, ְוַכּמָ ה ָנׁשִ ים ַמֲעׂשֵ ְועֹוׂשִ
ל  ָבִרים לב, כ(. ְוַגם זֹו ַהּתֹוָצָאה ׁשֶ ם" )ּדְ ִנים לֹא ֵאֻמן ּבָ ה ּבָ כֹת ֵהּמָ ְהּפֻ י דֹור ּתַ "ּכִ

ה. ֵאּלֶ ּכָ ִנים סֹוְרִרים ּומֹוִרים ׁשֶ ּלֹא ִיְהיּו ּבָ ֲאגּו ָלֶהם ׁשֶ ּלֹא ּדָ הֹוִרים ׁשֶ
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שִמֲעֶק"ה" ָת ׁ ַ ׂ "ְועת

ָחָדׁש  ִית  ּבַ ִתְבֶנה  י  "ּכִ סּוק  ּפָ ּבַ ה  ָרׁשָ ַהּפָ ְך  ֶהְמׁשֵ ּבְ רֹוֶמֶזת  ַהּתֹוָרה  ֶזה  ְוֶאת 
ָבִרים  ּנּו" )ּדְ י ִיּפֹל ַהּנֵֹפל ִמּמֶ ֵביֶתָך ּכִ ִמים ּבְ ים ּדָ ָך ְולֹא ָתׂשִ יָת ַמֲעֶקה ְלַגּגֶ ְוָעׂשִ
ים  לּו ֲאָנׁשִ ִיּפְ ּלֹא  ֵדי ׁשֶ ּכְ ר ַעל ַאְזָהָרה ַלֲעׂשֹות ַמֲעֶקה  ט ְמַדּבֵ ׁשָ כב, ח(. ַהּפְ

י  ָראׁשֵ ַמֲעֶק"ה   – ָך"  ְלַגּגֶ ַמֲעֶקה  יָת  "ְוָעׂשִ ֶזה  ּבָ ָרְמזּו  ַרּבֹוֵתינּו  ֲאָבל  ג.  ֵמַהּגַ
ר ֲעָטרֹות ַמֲעֶרֶכת ג אֹות  ֵסֶפר ֶעׂשֶ ן ּבְ ים ֵמ'ֲעֵבָרה )ַעּיֵ בֹות ִה'ְרהּוֵרי ֲע'ֵבָרה ָק'ׁשִ ּתֵ
מֹר ֶאת  ִאם ָהָאָדם לֹא ִיׁשְ ָנא ַזַצ"ל(, ׁשֶ ְנְטׁשְ לֹמֹה ֵליּב ִמּלֶ י ׁשְ דֹוׁש ַרּבִ ם ָהַרב ַהּקָ ׁשֵ נב ּבְ

ּנּו" –  י ִיּפֹל ַהּנֵֹפל ִמּמֶ א "ּכִ ָלב ַהּבָ ָ ּלֹא ִיְהיּו לֹו ִהְרהּוֵרי ֲעֵבָרה, ַהּשׁ ַעְצמֹו ׁשֶ
נֹו ִיְהֶיה  ּבְ ֲעֹונֹו, אֹו ׁשֶ הּוא ִיּפֹל ּבַ ה, אֹו ׁשֶ ֵצא לֹו ִמּזֶ ּתֵ ָלה ׁשֶ ּקָ ְהֶיה ּתַ ּתִ אי ׁשֶ ַוּדַ ּבְ
תּוב ְקָראֹו  ָבִרים כב, ח(, ַהּכָ י ִיּפֹל ַהּנֵֹפל" )ּדְ תּוב "ּכִ סֹוֵרר ּומֹוֶרה. ְוָלֵכן ָאַמר ַהּכָ
לֹא  ַההֹוִרים  ִאם  ׁשֶ יָון  ִמּכֵ א(,  ַעּמּוד  לב  ף  ּדַ ת  ּבָ ׁשַ ן  )ַעּיֵ ַפל  ּנָ ׁשֶ ִלְפֵני  עֹוד  נֹוֵפל 

ָבר מּוָכָנה ֵמרֹאׁש. ִפיָלה ּכְ בֹוֵתיֶהם ְוגּוָפם – ַהּנְ ת ַמְחׁשְ ַ ׁשֹוְמִרים ַעל ְקֻדׁשּ

השלֹפשַנְנֲעלות ותבת ָתְ י ׁש ֵּ ֲע ִ  י

ָבר ֵיׁש  ם ִאם ְלָאָדם ּכְ ׁשּוָבה. ּגַ ֶרְך ּתְ ׁש ּדֶ ּיֵ ל ֶזה ְצִריִכים ָלַדַעת ׁשֶ ְוַלְמרֹות ּכָ
ְך אֹוָתם ּוְלַהְדִריְך אֹוָתם  ה, הּוא ָיכֹול ְלַחּנֵ ָ ְקֻדׁשּ הּוא ֵהִביא לֹא ּבִ ְיָלִדים ׁשֶ
דֹול ִמּכֵֹהן  ְלִמיד ָחָכם, ּגָ ֲהֵרי ֲאִפּלּו ַמְמֵזר ּתַ ה ְוָטֳהָרה, ׁשֶ ָ ְקֻדׁשּ ֶרְך ַהּטֹוָבה ּבִ ַלּדֶ
ף יג ַעּמּוד א(. ְוָאסּור ָלָאָדם ְלִהְתָיֵאׁש ֵמַהְיָלִדים  ן הֹוָריֹות ּדַ דֹול ַעם ָהָאֶרץ )ַעּיֵ ּגָ
ה, ֵאין ָמה ַלֲעׂשֹות, ֶזה לֹא  ֶדֶרְך לֹא ְקדֹוׁשָ אּו ּבְ ֵהם ּבָ יָון ׁשֶ ּכֵ ּלֹו ְולֹוַמר ׁשֶ ׁשֶ
ַלח אֹותֹו  ֶנֶסת, ִיׁשְ ח אֹותֹו ְלֵבית ַהּכְ ן אֹותֹו, ִיּקַ יל ָקָטן ְיַתּקֵ ָנכֹון. ּוְכָבר ִמּגִ
ן  ַהּבֵ ׁשֶ ִרים ּכְ ִגיל ֶעׂשְ ֵכר ּבֹו ַרק ּבְ ים ּוְטהֹוִרים, ְולֹא ִיּזָ ְמקֹומֹות ְקדֹוׁשִ ִלְלֹמד ּבִ

ּלֹו. ת לֹו ֵמַההֹוִרים ׁשֶ ַעְצָמִאי, ְולֹא ִאְכּפַ

ה  ַצּוֶ ּמְ ׁשֶ ְרנּו  ִהְזּכַ ׁשֶ סּוק  ַהּפָ ְלֵבין  ּומֹוֶרה,  סֹוֵרר  ן  ּבֵ ל  ׁשֶ ה  ָרׁשָ ַהּפָ ין  ּבֵ ְוָלֵכן 
ל  ׁשֶ ֲאֵבָדה  ַבת  ֲהׁשָ ת  ָרׁשַ ּפָ ָנּה  ֶיׁשְ ּוְלֵהֶפְך,  ה  ָ ִאּשׁ ַעל  ֶגֶבר  ִלי  ּכְ ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ
ָבִרים כב, א – ד(,  )ּדְ ְלַבֲעֵליֶהם  ֶאְבדּו  ּנֶ ׁשֶ ֲחָפִצים  ָאר  ׁשְ ה אֹו  ָוׂשֶ ׁשֹור  ַבת  ֲהׁשָ
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ַמִים.  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ַלֲאִביֶהם  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ֶאת  יב  ְלָהׁשִ נּו  ּלָ ׁשֶ ַהִחּיּוב  ַעל  רֹוֶמֶזת  ׁשֶ
סּוק א( "לֹא ִתְרֶאה ֶאת ׁשֹור ָאִחיָך  ֶרק כב ּפָ ָבִרים ּפֶ ים )ּדְ ַתב ָהאֹור ַהַחּיִ ּכָ ּוְכִפי ׁשֶ
ִלְרמֹז  ָאה  ּבָ זֹו  ה  ָרׁשָ ּפָ ׁשֶ  - א(  כב,  ָבִרים  )ּדְ  " ְמּתָ ְוִהְתַעּלַ ִחים  ִנּדָ יֹו  ׂשֵ ֶאת  אֹו 
יֵקי עֹוָלם ַלֲעׂשֹות ְלַעם  ֵני ֵאל ַחי ַצּדִ ִריִכין ּבְ ּצְ ְפָרטּות ִחּיּוב ַהּתֹוָכחֹות ׁשֶ ּבִ
לּו  ְמׁשְ ּנִ ׁשֶ ֵני ָאָדם  ּבְ ה ֵהם  ֵאּלֶ ִתְרֶאה ֶאת ׁשֹור" -  י  "ּכִ ה ה'  ִצּוָ ְואֹוָתם  ה', 
יֵבם  ְיׁשִ א  ֶאּלָ ם  ִיְתַעּלֵ ְלַבל  ה'  ה  ְיַצּוֶ ִחים,  ִנּדָ ֵהם  ׁשֶ יֶהם,  ַמֲעׂשֵ ּבְ ֵהמֹות  ּבְ ּכַ
כַֹח ַהּתֹוָרה  ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ ל ִעם ּבְ ּדֵ ּתַ ִריְך ֶהָחָכם ְלִהׁשְ ּצָ רּוְך הּוא. ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ַלּקָ

ָמתֹו. ְדרֹׁש ה' ִנׁשְ ּיִ ה ׁשֶ ֻקּדָ ְוַהּמּוָסר ַעד יֹום ּפְ

ִפֲחֵֹון ֹוֵשהת דת השבתִ ותבת ָתְ י ִה

ִכים ַרק  ּיָ דֹוׁש לֹא ׁשַ ים ַהּקָ ַתב ָהאֹור ַהַחּיִ ּכָ ה ׁשֶ ים ָהֵאּלֶ דֹוׁשִ ָבִרים ַהּקְ ְוַהּדְ
ם  ּגַ א  ֶאּלָ ָנה,  ׁשָ ֵמאֹות  לֹׁש  ׁשְ ּכִ ִלְפֵני  דֹוׁש  ַהּקָ ים  ַהַחּיִ ָהאֹור  ל  ׁשֶ ְזַמּנֹו  ַעל 
ָאנּו  ּיֹוֵדַע ׁשֶ ֶצר ָהָרע ׁשֶ ְך, ְוַהּיֵ חֹׁשֶ ב ּבַ אֹורֹות ְוָהָעם יֹוׁשֵ בּו ַהּמְ ּכָ ְלָיֵמינּו ָאנּו, ׁשֶ
ים  ֲאָנׁשִ ָועֹוד  עֹוד  ד  ְלַאּבֵ ְוַתֲעצּומֹות  עֹז  ָכל  ּבְ ם  ִמְתַעּצֵ ה  ֻאּלָ ַלּגְ ְקרֹוִבים 
ל  בֹוּהַ ׁשֶ ַער ַהּגָ ַ ְמָאה ַעד ַלּשׁ ל ּכֹחֹות ַהּטֻ יר ֶאת ּכָ ֵלָמה, ּוַמְגּבִ ְ ה ַהּשׁ ֻאּלָ ֵמַהּגְ
ב ֶאת  ֵדי ְלַעּכֵ סּוק ח(, ּכְ ֶרק ג ּפָ מֹות ּפֶ ים ׁשְ ן אֹור ַהַחּיִ ים )ַעּיֵ ִ ַער ַהֲחִמּשׁ ְמָאה ׁשַ ַהּטֻ
זֹו.  ה  ִלְגֻאּלָ ִיְזּכּו  ּלֹא  ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ֵמַאֵחינּו  ּיֹוֵתר  ׁשֶ ה  ּמָ ּכַ ד  ּוְלַאּבֵ ה,  ֻאּלָ ַהּגְ
ַעְצמֹו  דֹוׁש ּבְ ים ַהּקָ ָהאֹור ַהַחּיִ ָנה ַהּתֹוָרה, ּוְכִפי ׁשֶ ּוְ ה ִהְתּכַ ַמן ַהּזֶ ְוַגם ַעל ַהּזְ
יְך ְלָפֵרׁש ְואֹוֵמר: ְוָאְמרֹו "ְוִאם לֹא ָקרֹוב ָאִחיָך ֵאֶליָך ְולֹא ְיַדְעּתֹו  ם ַמְמׁשִ ׁשָ
ָבִרים  בֹתֹו לֹו" )ּדְ רֹׁש ָאִחיָך אֹתֹו ַוֲהׁשֵ ָך ַעד ּדְ יֶתָך ְוָהָיה ִעּמְ ַוֲאַסְפּתֹו ֶאל ּתֹוְך ּבֵ
י לֹא ָקרֹוב, ְוֶזה ְיסֹוֵבב ַהְרָחַקת  לּות ָהַאֲחרֹון ּכִ ר ַעל ְזַמן ּגָ כב, ב( הּוא ְמַדּבֵ

ְיַצו  ֶזה  ל  ּכָ ִעם  לּו,  ַהּלָ ּדֹורֹות  ּבַ רֹואֹות  ֵעיֵנינּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֵמָהֱאמּוָנה  ָבבֹות  ַהּלְ
ים  ַחּיִ ֵדהּו אֹוְרחֹות  ִויַלּמְ ְדָרׁש  ית ַהּמִ ּבֵ יֶתָך" - ֶזה  ּבֵ ה' "ַוֲאַסְפּתֹו ֶאל ּתֹוְך 
ָהָרע – ֶצר  ַהּיֵ  – ִיְמָצֵאהּו אֹוְיבֹו  ְולֹא  י אַֹרח  ִמּנֵ ה  ִיּטֶ ְלַבל  ן אֹור  ּכָ ִיׁשְ ְוֶדֶרְך 
ה  ְתַרּצֶ ּיִ יֵלהּו, ְוֶזה ִיְהֶיה ַעד ׁשֶ ּצִ י אֹור ּתֹוָרה ּתַ בֹות ּוְטָענֹות ּכֹוְזבֹות ּכִ ַמֲחׁשָ ּבְ

ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו ָאֵמן. ֵלָמה ּבִ ְ ה ַהּשׁ ֻאּלָ ּגְ הּו, ּבַ ה' ְוִיְדְרׁשֵ


