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פ ָּ ַָׁשר שׁכ ת י ָבת  ָ א 

ַם ָ בת כ  שׁר ת ָי ְצ מת

ָתבֹוא  י  ּכִ “ְוָהָיה  ּכּוִרים:  ּבִ ִמְצַות  ִהיא  נּו  ּלָ ׁשֶ ה  ָרׁשָ ּפָ ּבַ ָהִראׁשֹוָנה  ְצָוה  ַהּמִ
ְוָלַקְחּתָ  ּה.  ּבָ ְבּתָ  ְוָיׁשַ ּה  ּתָ ִויִרׁשְ ַנֲחָלה  ְלָך  נֵֹתן  ֱאלֶֹקיָך  ה'  ר  ֲאׁשֶ ָהָאֶרץ  ֶאל 
ר ה' ֱאלֶֹקיָך נֵֹתן ָלְך  ִביא ֵמַאְרְצָך ֲאׁשֶ ּתָ ר  ִרי ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ ּפְ ל  ּכָ ית  ֵמֵראׁשִ
ם"  מֹו ׁשָ ן ׁשְ ּכֵ ר ִיְבַחר ה' ֱאלֶֹקיָך ְלׁשַ קֹום ֲאׁשֶ ֶנא ְוָהַלְכּתָ ֶאל ַהּמָ ְמּתָ ַבּטֶ ְוׂשַ
ִרי ָהִראׁשֹון  ּכּוִרים', ְלָהִביא ֶאת ַהּפְ ָמּה 'ּבִ ׁשְ ְצָוה ַהּזֹו ּכִ ָבִרים כו, א - ב(. ַהּמִ )ּדְ

ַדל ֶאל ַהּכֵֹהן, ּוִבְלׁשֹון ַרּבֹוֵתינּו  ּגָ ָנה ג( ׁשֶ ֶרק א ִמׁשְ ּכּוִרים ּפֶ יִנים )ּבִ ְבַעת ַהּמִ ִ ִמּשׁ
ּכּוִרים?  ַהּבִ ין ֶאת  ַמְפִריׁשִ יַצד  ּכֵ ָנה א(,  ִמׁשְ ג  ֶרק  )ּפֶ ּכּוִרים  ּבִ ֶכת  ַמּסֶ ּבְ ָנה  ׁשְ ּמִ ּבַ
ר,  ּכֵ ּבִ ר, ִרּמֹון ׁשֶ ּכֵ ּבִ ּכֹול ׁשֶ ָרה, ֶאׁשְ ּכְ ּבִ ֵאָנה ׁשֶ ֵדהּו ְורֹוֶאה ּתְ תֹוְך ׂשָ יֹוֵרד ָאָדם ּבְ

ּכּוִרים. ֶגִמי ְואֹוֵמר: ֲהֵרי ֵאּלּו ּבִ רֹו ּבְ קֹוׁשְ

ה ָָ ְצ ת מ  ר י ֶ ָ שׁת   ַ ְמלת ס ת הי

ַעל  ּבַ ׁשֶ ֶלת ֶאת ַהֲהָבָנה  ִרי ָהִראׁשֹון ְמַסּמֶ ַהּפְ ל  ַהּזֹו ׁשֶ ִתיָנה ָהִראׁשֹוִנית  ַהּנְ
ּלֹו ִהיא ֵמַהּבֹוֵרא  רֹות ָהֵאּלּו ְוָכל ַהַהְצָלָחה ׁשֶ ל ַהּפֵ ּכָ רֹות יֹוֵדַע, ׁשֶ ָהֵעץ ְוַהּפֵ
רֹות ַמְתִחיִלים ִלְגּדֹל, ְוָהְרָוִחים ְקרֹוִבים, ְוֵיׁש  ַהּפֵ ָעה ׁשֶ ׁשָ ַרְך, ְוַדְוָקא ּבְ ִיְתּבָ
ְזּכֶֹרת  ה ּתִ ָבִרים לב, טו(, ַהּתֹוָרה עֹוׂשָ ְבָעט" )ּדְ רּון ַוּיִ ַמן ְיׁשֻ ׁשְ דֹול ְל"ַוּיִ ׁש ּגָ ֲחׁשָ
ַיְחׁשֹב  ּלֹא  ׁשֶ ְלהֹודֹות,  ָעָליו  ְלִמי  מֹוָה,  ּכָ ֵמֵאין  ֲחׁשּוָבה  ְזּכֶֹרת  ּתִ ָלָאָדם, 

ָבִרים ח, יז(. ה" )ּדְ ה ִלי ֶאת ַהַחִיל ַהּזֶ "ּכִֹחי ְועֶֹצם ָיִדי ָעׂשָ ָחִליָלה ׁשֶ

ַם ָ בת כ  ָ ַׁר ת ד  ָת

ה  ְמַצּוָ ַהּתֹוָרה  ַלּכֵֹהן,  ּכּוִרים  ַהּבִ ְונֹוֵתן ֶאת  ַהּקֶֹדׁש,  יַע ֶאל  ַמּגִ ר הּוא  ְוַכֲאׁשֶ
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ּכּוִרים  ֶכת ּבִ ן ַמּסֶ ָבִרים כו, יג – טו. ְוַעּיֵ ן ּדְ ּכּוִרים )ַעּיֵ ַעל ִמְצָוה נֹוֶסֶפת: ִמְצַות ִוּדּוי ּבִ
סּוק ו(, ָהָאָדם  ֶרק יב ּפָ ָבִרים ּפֶ ָלה ּדְ ּבָ ָתב ְוַהּקַ ֵסֶפר ַהּכְ ֶרק ג משנה ו ְוּבְ ָנה ב ְוּפֶ ֶרק ב ִמׁשְ ּפֶ

ה ׁשּום ֲעֵבָרה  רֹות ָהֵאּלּו, ְולֹא ָעׂשָ ּפֵ ְזַהר ּבַ ּנִ ם ׁשֶ ֵ ָצִריְך ָלבֹא ְולֹוַמר ִלְפֵני ַהּשׁ
יָתִני"  ר ִצּוִ כֹל ֲאׁשֶ יִתי ּכְ קֹול ה' ֱאלָֹקי ָעׂשִ י ּבְ ַמְעּתִ ט "ׁשָ ּפָ ׁשְ ּמִ ם ּבַ ֶהם, ּוְמַסּיֵ ּבָ

ָבִרים כו, יד(. )ּדְ

ֵבפ ָּ ר  ָ שׁלי ל ְ ט  ְשר י הת

ָרה  ְוַהּכָ ּבֹוְראֹו,  י  ַלּפֵ ּכְ ָהָאָדם  ל  ׁשֶ לּות  ּטְ ִהְתּבַ ַעל  מֹוֶרה  ה  ַהּזֶ ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ
אֹוָתנּו,  ה  ְמַצּוֶ הּוא  ֶ ּשׁ ַמה  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ּוְצִריִכים  ֲעָבָדיו  ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ֻמְחֶלֶטת 
ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ דֹוָלה  ּגְ ה אֹוָתנּו, ּגֹוֶרֶמת ְלַנַחת רּוַח  הּוא ְמַצּוֶ ה ׁשֶ ּבָ ְגַלל ַהּסִ ּבִ ַרק 
דֹוָלה, ְוָלֵכן  ה הּוא ֵעת ָרצֹון ּגְ ַמן ַהּזֶ ְסָקא קז(, ְוַהּזְ ַלח ּפִ ת ׁשְ ָרׁשַ ר ּפָ ְדּבָ ּמִ ן ִסְפִרי ּבַ )ַעּיֵ

ַמִים  ָ ָך ִמן ַהּשׁ עֹון ָקְדׁשְ ִקיָפה ִמּמְ ל ְואֹוֵמר: "ַהׁשְ ּלֵ ּכּוִרים ִמְתּפַ ד ֵמִביא ַהּבִ ִמּיָ
ְעּתָ  ּבַ ר ִנׁשְ ֲאׁשֶ ה ָלנּו ּכַ ר ָנַתּתָ ָרֵאל ְוֵאת ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ ָך ֶאת ִיׂשְ ּוָבֵרְך ֶאת ַעּמְ

ָבִרים כו, טו(. ַלֲאבֵֹתינּו ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש" )ּדְ

ה ָָ ְצ ַׁמת ׂתֵ ָּ ׁע ּחי כ 

הּו  ַאּבָ ָאַמר  ֻמְפָלא:  ָבר  ּדָ ִסיָמן א(  ָתבֹוא  י  ּכִ ת  ָרׁשַ )ּפָ ְנחּוָמא  ּתַ ִמְדַרׁש  ּבְ ּומּוָבא 
ְתחֹון  ה ֵיׁש ָלֶהן ּפִ ִאין ְוַכּמָ ה ִמְתַחּטְ ּמָ ר ֲחִניָנא, ּבֹא ּוְרֵאה ּכַ י יֹוֵסי ּבַ ם ַרּבִ ׁשֵ ּבְ
נֹוֵתן  הּוא  ׁשֶ ָעִמים  ּפְ ַמְלכּות,  ֵאֶצל  ֵעֶסק  לֹו  ֵיׁש  ָאָדם  ִמְצֹות,  י  ְלעֹוׂשֵ ה  ּפֶ
ים ַעד  ֵחד ֲאָנׁשִ ֶלְך – הּוא ָצִריְך ְלׁשַ יִעין אֹותֹו ֵאֶצל ַהּמֶ ּגִ ּמַ ה ָממֹון ַעד ׁשֶ ּמָ ּכַ
ֵאָלתֹו ָסֵפק  ה ׁשְ ֶלְך ָסֵפק עֹוׂשֶ יַע ֵאֶצל ַהּמֶ ִהּגִ יָון ׁשֶ ֶלְך. ּכֵ יַע ֶאל ַהּמֶ הּוא ַמּגִ ׁשֶ
ֵדהּו,  א יֹוֵרד ָאָדם ְלתֹוְך ׂשָ רּוְך הּוא ֵאינֹו ֵכן, ֶאּלָ דֹוׁש ּבָ ה. ֲאָבל ַהּקָ לֹא ָעׂשָ
ְוהֹוֵלְך  ל  ּסַ ּבַ יחֹו  ַמּנִ ר,  ּכֵ ּבִ ׁשֶ ִרּמֹון  ָרה,  ּכְ ּבִ ׁשֶ ֵאָנה  ּתְ ר,  ּכֵ ּבִ ׁשֶ ּכֹול  ֶאׁשְ רֹוֶאה 
ְוַעל  ַעְצמֹו  ַרֲחִמים ַעל  ׁש  ּוְמַבּקֵ ָהֲעָזָרה  ֶאְמַצע  ּבְ ְועֹוֵמד  ּוָבא  ַלִים,  ִלירּוׁשָ
ָבִרים  ָך ְוגֹו'" )ּדְ עֹון ָקְדׁשְ ִקיָפה ִמּמְ ֱאַמר "ַהׁשְ ּנֶ ָרֵאל, ׁשֶ ָרֵאל ְוַעל ֶאֶרץ ִיׂשְ ִיׂשְ
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ה ְצָרַכי ַהּיֹום  ֲעׂשֶ ּתַ אן ַעד ׁשֶ ָהָיה אֹוֵמר ֵאיִני ָזז ִמּכָ א ׁשֶ כו, טו(, ְולֹא עֹוד ֶאּלָ

ָבִרים כו, טז(.  ָך ַלֲעׂשֹות" )ּדְ ה ה' ֱאלֶֹהיָך ְמַצּוְ תּוב ַאֲחָריו "ַהּיֹום ַהּזֶ ּכָ ה, ׁשֶ ַהּזֶ
ָאה  ָנה ַהּבָ ָ ה ַלּשׁ ְזּכֶ ת קֹול ְוָאְמָרה לֹו ּתִ ן ָלִקיׁש, ָיְצָתה ּבַ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ
ְיִהי  לֹו  ְואֹוֵמר  ַלֲחֵברֹו  ָחָדׁש  ִרי  ּפְ נֹוֵתן  הּוא  ׁשֶ ָאָדם  ּכְ ה,  ַהּזֶ ַהּיֹום  ּכְ ְוָתִביא 

ָנה ָהַאֶחֶרת. ָ ן ִלי ַלּשׁ ֶנה ְוִתּתֵ ׁשְ ּתִ ָרצֹון ׁשֶ

ה ָָ ְצ ת מ  בׁהי כי ׂתְ

ִרי ָהִראׁשֹון  ה, הּוא ֵהִביא ֶאת ַהּפְ ָהָאָדם ָעׂשָ ְצָוה ׁשֶ מּוָרה ַלּמִ ּתְ ִנְתּבֹוֵנן ַיַחד ּבַ
ִריאּות  ְרָנָסה, ּבְ ים, ּפַ ָמה הּוא זֹוֶכה? ְלַהְבָטָחה ְלַחּיִ ַלּכֵֹהן, ּוִבְתמּוָרה ָלֶזה ּבְ

ִדי. ָרֵאל ּוְבאֶֹפן ִמּיָ ְוָכל טּוב, לֹו ְוִלְכַלל ִיׂשְ

ָחְכמּו  ְולּו  ֶסף,  ּכֶ ָלֶהם  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ר  ָהִעּקָ ׁשֶ ַהּיֹום  ִבים  חֹוׁשְ ים  ֲאָנׁשִ ה  ַהְרּבֵ
ים? ַמה  ֶסף ְללֹא ַחּיִ ָבִרים לב, כט(, ַמה ּיֹוִעיל ַהּכֶ ילּו ָיִבינּו ְלַאֲחִריָתם )ּדְ ּכִ ַיׂשְ
ֲהלֹוִמים ִאם ָהָאָדם ִיְהֶיה  ִריאּות? ּוַמה ּיֹוִעילּו ַהּיַ ָטרֹות ְללֹא ּבְ ְ ּיֹוִעילּו ַהּשׁ

ִית ּוִמחּוץ? ָצרֹות ִמּבַ ָאפּוף ּבְ

ש? ָּ ָבכ ר ְ ַםְׁלָכלׁהי כת ָּ ֵפְַךׁז

ֵאיְך זֹוִכים ְלָכל ֶזה?

יק  ַמְסּפִ לֹא   - יָתִני״  ִצּוִ ר  ֲאׁשֶ כֹל  ּכְ יִתי  ָעׂשִ ֱאלָֹקי  ה׳  קֹול  ּבְ י  ַמְעּתִ “ׁשָ
ָנה ֶאת  ּוָ ה, ַהּכַ הּוא ְמַצּוֶ ֶ ל ַמה ּשׁ ם ַלֲעׂשֹות ֶאת ּכָ קֹול ה׳, ‘ ָצִריְך ּגַ מַֹע ּבְ ִלׁשְ
ָרֵאל״,  ִיׂשְ ֶאת  ָך  ַעּמְ ֶאת  ְל״ּוָבֵרְך  זֹוִכים  ָאז  ִמְצָוה,  ָכל  ּבְ ְכִלית  ְוַהּתַ ָהָרצֹון 
ים  ַחּיִ ָלֶכם  ִיְהיּו  טֹוב.  ַעל  ּבַ טֹוָבה,  ה  ָ ִאּשׁ ָרָכה,  ּבְ ַפע,  ׁשֶ ּבְ הְלַפְרָנָסה  ְזּכֶ ּתִ

ָחִדים אֹו ֲחָרדֹות. טֹוִבים ְללֹא ּפְ

ש ָּ ֲפָ ש י שׁהי ַאי ְבדת

ֲאַות  ֶהם, ּתַ ּלָ ֲאוֹות ׁשֶ ם רֹוְדִפים ַרק ַאֲחֵרי ַהּתַ ּלָ עֹוָלם? ּכֻ ַמה ּקֹוֶרה ַהּיֹום ּבָ
ָבר  י ּכְ ין ָהֱאנֹוׁשִ ָכל ַהּמִ ִניַע ֶאת רֹב ּכְ ּמֵ ֶ בֹוד, אֶֹכל, ֶזה ַמה ּשׁ ים, ּכָ ָממֹון, ָנׁשִ
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ַלֲאסֹונֹות,  ָהעֹוָלם?  ֶאת  הֹוִביל  ה  ַהּזֶ ַהּסּוִסי  רֹוץ  ַהּמֵ ְלָאן  ִנים.  ׁשָ ַאְלֵפי 
ִדים, ּוְמִריבֹות ֵאין סֹוִפּיֹות. ְרִציחֹות, ִמְלָחמֹות, ִחּסּוִלים ְמֻמּקָ

ש? ְלָחמָּ ׁמת ת  ֵַ הׁ ָ ָלמ 

ֶאת  ְלָחָמה  ַהּמִ ִמּמֹוִביֵלי  נֹוִציא  ִאם  ֵסק  ּפָ ּתִ ּלֹא  ׁשֶ עֹוָלם  ּבָ ִמְלָחָמה  ֵאין 
ֲאָוה ְוָכבֹוד  ּמֹוִציִאים ֶאת ָהָאָדם ִמן ָהעֹוָלם: ִקְנָאה, ּתַ ָבִרים ׁשֶ ת ַהּדְ לֹׁשֶ ׁשְ
ּה הֹוָראֹות ֵאיְך ָצִריְך  ֵסֶפר ֱאלִֹקי – ֵיׁש ּבָ ָנה כא(. ְוַהּתֹוָרה ּכְ ֶרק ד ִמׁשְ )ָאבֹות ּפֶ

נּו "ְוָכַתְבּתָ ַעל ָהֲאָבִנים  ּלָ ׁשֶ ה  ָרׁשָ ּפָ ּבַ ִצּוּוי ה׳  ְוָלֵכן ָהָיה  ְלִהְתַנֵהל ָהעֹוָלם, 
ָמָרא  ּגְ ָבִרים כז, ח(, ּוֵפְרׁשּו ֲחַז״ל ּבַ ֵאר ֵהיֵטב" )ּדְ ְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ּבַ ל ּדִ ֶאת ּכָ
ְבִעים  ְלׁשִ ַהּתֹוָרה  ֶאת  ם  ְלַתְרּגֵ ָהָיה  ה  ַהּזֶ ּוּוי  ַהּצִ ׁשֶ א(,  ַעּמּוד  לב  ף  )ּדַ סֹוָטה  ּבְ
ְוִיְראּו ֵאיְך ָצִריְך ְלִהְתַנֵהג  ְוִיְקְראּו  ם ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ָיבֹואּו  ּגַ ֵדי ׁשֶ ּכְ פֹות,  ׂשָ

ַהְנָהַגת ָהעֹוָלם. ּבְ

ַר ֲחבת ּפׁש י ל  ֶ ָךׁת  ְעש ְ ןׁד י ש ֵ

רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ׁשֶ ּכְ ה ז אֹות א( ׁשֶ ָרׁשָ ה ּפָ ן קֶֹהֶלת ַרּבָ ְדָרׁש )ַעּיֵ ּמִ ּוְכָבר ְמבָֹאר ּבַ
ְרֵאה  לֹו:  ְוָאַמר  ן,  ַהּגָ ִאיָלנֹות  ל  ּכָ ֶאת  לֹו  ֶהְרָאה  ָהִראׁשֹון,  ָאָדם  ֶאת  ָרא  ּבָ
ֲחִריב  ּלֹא ּתַ ָך ׁשֶ ְעּתְ ן ּדַ ִנים. ּתֵ ָך ְמֻזּמָ ּמּוׁשְ ִנים, ַהּכֹל ְלׁשִ ה ְמֻתּקָ ּמָ י ַעד ּכַ ַמֲעׂשַ

ן ַאֲחֶריָך. ַתּקֵ ּיְ ִאם ִקְלַקְלּתָ ֵאין ִמי ׁשֶ ֶאת עֹוָלִמי, ׁשֶ

ֵדי לֹא ְלַהֲחִריב ֶאת ָהעֹוָלם ִהיא, ֵאיְך ְלִהְתמֹוֵדד ִעם  ִריְך ָלֵתת ּכְ ּצָ ַעת ׁשֶ ַהּדַ
ֲאָוה ְוָכבֹוד ַהּמֹוִציִאין ֶאת ָהָאָדם  רֹות: ִקְנָאה, ּתַ ְזּכָ ּדֹות ָהָרעֹות ַהּנִ לֹׁש ַהּמִ ׁשְ
ְך, ּוֵבין  ין אֹור ְלחֹׁשֶ יל ּבֵ ַעת ּגֹוֶרֶמת ָלָאָדם ְלִהְתּבֹוֵנן ּוְלַהְבּדִ ִמן ָהעֹוָלם. ַהּדַ
ה  ֶרק  ּפֶ ָרכֹות  ּבְ ְלִמי  רּוׁשַ ּיְ ּבַ ן  )ַעּיֵ ִין  ִמּנַ ָלה  ַהְבּדָ ַעת  ּדַ ֵאין  ִאם  ֲהֵרי  ׁשֶ ְלָרע.  טֹוב 

ֲהָלָכה ב( ?

ש עי ד י ןׁהי ָּ ְלט ת ת 

ף מא  ה א ִסיָמן ו, ּוִבְנָדִרים ּדַ ָרׁשָ ְקָרא ּפָ ת ַוּיִ ָרׁשַ ה ּפָ ָאְמרּו ֲחַז״ל )ִמְדַרׁש ַרּבָ ֶ ְוֶזה ַמה ּשׁ
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ַעת לֹא  ִניָת. ִאם ֵיׁש ְלָך ּדַ ָעה ָחַסְרּתָ ַמה ּקָ , ּדֵ ָעה ָקִניָת ֶמה ָחַסְרּתָ ַעּמּוד א(, ּדֵ

ַעת  ִעיִמים. ֲאָבל ִאם ֲחֵסָרה ְלָך ַהּדַ ּטֹוב ּוַבּנְ ה ּתּוַכל ִלְחיֹות ּבַ ָבר, ַאּתָ ָחַסְרּתָ ּדָ
ְהֶיה ָחֵסר,  ִמיד ּתִ ה ֻמְצָלח, ּתָ ה ַאּתָ ּמָ ֶסף ְוִקְנָיִנים ֵיׁש ְלָך, ּכַ ה ּכֶ ּמָ ה ּכַ ּנֶ לֹא ְמׁשַ
ַמן.  ל ַהּזְ ּיֹאְכלּו אֹוְתָך ּכָ ְנָאה ׁשֶ ֲאוֹות ְוִרְגׁשֹות ַהּקִ ְגַלל ָהְרִדיָפה ַאֲחֵרי ַהּתַ ּבִ
ִאּלּו ִנְבָנה  ַעת ּכְ ׁש לֹו ּדַ ּיֵ ל ִמי ׁשֶ ּכָ ף לג ַעּמּוד א( ׁשֶ ְבָרכֹות )ּדַ ם ָאְמרּו ּבִ ְוָלֵכן ּגַ
ַתֲאֹוָתיו,  לֹט ּבְ ּבֹו הּוא יֹוֵדַע ִלׁשְ ַעת ׁשֶ י ַעל ְיֵדי ַהּדַ ָיָמיו - ּכִ ׁש ּבְ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ

ׁש. ְקּדָ ית ַהּמִ ה, ְוִלְבנֹות ֶאת ּבֵ ֻאּלָ ְוזֹוֶכה ְלָקֵרב ֶאת ַהּגְ

ָלָלה ק ְ הי ְָ ָבָכהׁ ר ְ דׁהי ֲעמי מי

ִדּיּוק ַעל  ֵלד״ )ִאּיֹוב יא, יב(, ַמְזִהיָרה ּבְ ֶרא ָאָדם ִיּוָ ״ַעִיר ּפֶ ּיֹוַדַעת ׁשֶ ְוַהּתֹוָרה ׁשֶ
ּקֹוִרים  ֲאַנְחנּו ְלַצֲעֵרנּו ׁשֹוְמִעים ְורֹוִאים ַהּיֹום ׁשֶ ָבִרים ַהּנֹוָרִאים ׁשֶ אֹוָתם ַהּדְ
ה  ּמֹׁשֶ נּו ׁשֶ ּלָ ה ׁשֶ ָרׁשָ ּפָ ר ּבַ ֻסּפָ ּמְ ַחר ִלְחיֹות ְללֹא ַצו ֱאלִֹקי. ּוְכִפי ׁשֶ ּבָ עֹוָלם ׁשֶ ּבְ
ָרֵאל ַעל ֶהָהִרים ְלָבֵרְך ֶאת ׁשֹוְמֵרי ִצּוּוי ַהּתֹוָרה,  נּו ַמֲעִמיד ֶאת ַעם ִיׂשְ ַרּבֵ

ָבִרים כז, יב - יג(. ל ֶאת עֹוְבֵרי ָהֲעֵבָרה )ּדְ ֶגד ְלַקּלֵ ּוִמּנֶ

 ָ ֵבנ ָּ ד ָדהָׁזָבהׁר ְ ָּ ֲער

ֲעָמד ַהּנֹוָרא  ּמַ ּבַ ָבִרים כז, יד(  )ּדְ ם  י ַהְלִוּיִ ֱאָמִרים ִמּפִ ּנֶ ׁשֶ ֲארּוִרים  ּבָ ִנְתּבֹוֵנן ָנא 
נּו: ּלָ ב ַהּדֹור ׁשֶ ב ַעל ַמּצַ ַבד ַנְחשֹׁ ָרֵאל, ּוַבד ּבְ ל ַעם ִיׂשְ ִלְפֵני ּכָ

ם  ה ְיֵדי ָחָרׁש ְוׂשָ ָכה ּתֹוֲעַבת ה׳ ַמֲעׂשֵ ה ֶפֶסל ּוַמּסֵ ר ַיֲעׂשֶ “ָארּור ָהִאיׁש ֲאׁשֶ
ָבִרים כז, טו(, ֲעֹון ֲעבֹוָדה ָזָרה ְרִגיִלים  ֶתר ְוָענּו ָכל ָהָעם ְוָאְמרּו ָאֵמן״ )ּדְ ּסָ ּבַ
ְקׁשּו ַרֲחִמים  ְנֶהְדִרין ּבִ ַהּסַ ם ׁשֶ ֵ רּוְך ַהּשׁ דֹוֵרנּו, ּוֶבֱאֶמת ּבָ ְך ּבְ ּיָ ֵאינֹו ׁשַ ַלְחׁשֹב ׁשֶ
ף סט ַעּמּוד ב,  יֹוָמא ּדַ ןּבְ ן ָלֶהם )ַעּיֵ ל ֲעבֹוָדה ָזָרה ְוִנּתַ ֵתן ָלֶהם ֵיֶצר ָהָרע ׁשֶ ּנָ ּיִ ׁשֶ
ִאם לֹא ֵכן ַעד ַהּיֹום ָהיּו ָרִצים ַלֲעבֹד ֱאִליִלים  ף סד ַעּמּוד א(, ׁשֶ ּדַ ּוְבַסְנֶהְדִרין 

ּיֹום, אֹוָתם נֹוְצִרים  ְך ְלַצֲעֵרנּו ּכַ ּיָ ם ֶזה ׁשַ ף קב ַעּמּוד ב(, ּוֶבֱאֶמת ּגַ ן ַסְנֶהְדִרין ּדַ )ַעּיֵ

ָהֱאמּוָנה  ֶאת  ְלַהְכִניס  ֵדי  ּכְ ָנה  ׁשָ ל  ּכָ ּדֹוָלִרים  ִמְליֹוֵני  ֵמאֹות  ִקיִעים  ַמׁשְ
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ַאֲחֵרי  ִבי  ׁשֶ הֹוְלִכים  ׁשֶ נּו  ּלָ ׁשֶ ַהּנַֹער  ֵני  ִמּבְ ה  ַהְרּבֵ ֵיׁש  ָרֵאל.  ִיׂשְ ֶהם ְלַעם  ּלָ ׁשֶ
ָבר  ּכְ ים ]ׁשֶ יִחּיִ ׁשִ הּוִדים ַהּמְ ל ַהּיְ ְצרּות ְוַהֲהָבִלים ׁשֶ ל ַהּנַ ָהֲעבֹוָדה ָזָרה ַהּזֹו ׁשֶ
ֶהם[.  ּלָ ָקִרים ְוַהּבּורּות ׁשֶ ְ ל ְסָרִטים ְלהֹוִכיַח ֶאת ַהּשׁ ינּו ֲעֵליֶהם ִסְדָרה ׁשֶ ָעׂשִ
ל  ת ׁשֶ ם ְלֵאיזֹו ּכַ ִרים ׁשָ ֵני ַהּנַֹער ַהִחּלֹוִני, הֹוְלִכים ְלהֹּדּו ּוִמְתַחּבְ ה ִמּבְ ַהְרּבֵ
ים׳. זֹאת לֹא ‘רּוָחִנּיּות׳, זֹו  ֵהם ‘רּוָחִנּיִ ים ׁשֶ יׁשִ עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה, ְוֵהם ַמְרּגִ

ֻטְמָאה ּוְקָלָלה!

ן ָ ֶלדֻׁחְצא  ֶַ

ָבִרים כז, טז(, ִקְלַלת ָהָארּור  ל ָהָעם ָאֵמן" )ּדְ "ָארּור ַמְקֶלה ָאִביו ְוִאּמֹו ְוָאַמר ּכָ
ה ֶאת ָאִביו ְוֶאת ִאּמֹו, "ַמְקֶלה" –  ַבּזֶ ּמְ ן ׁשֶ ם ַעל אֹותֹו ּבֵ י ַהְלִוּיִ יֹוֵצאת ִמּפִ
טז,  סּוק  ּפָ כז  ֶרק  ּפֶ ָבִרים  ּדְ "י  ַרׁשִ ֵפרּוׁש  ּבְ ן  )ַעּיֵ ְכבֹוָדם  ּבִ ְמַזְלֵזל  הּוא  ׁשֶ ָקלֹון  ְלׁשֹון 

ם(. ן ֶעְזָרא ׁשָ ּוְבֵפרּוׁש ָהִאּבְ

ֵדל ְולֹא ַרק  ּגָ ה ְיָלִדים ֲאֵחִרים ׁשֶ ּלֹא ׁשֹוֶנה ֵמַהְרּבֵ ָמה נֹאַמר ַעל אֹותֹו ֶיֶלד ׁשֶ
ֶהם, ּוִמְתַיֵחס  ה אֹוָתם ּופֹוֵגַע ּבָ ם ְמַבּזֶ א ּגַ ד ֶאת ָאִביו ְוִאּמֹו, ֶאּלָ ּלֹא ְמַכּבֵ ׁשֶ
ים... "ָארּור –  ֶאְמַצע ַהַחּיִ קּוִעים לֹו ּבְ ּתְ ים ֲחׁשּוִכים ׁשֶ ְפִריִמיִטיִבּיִ ֲאֵליֶהם ּכִ

ל ָהָעם ָאֵמן". ְוָאַמר ּכָ

ָנה,  ׁשְ ּמִ ּבַ ָנה  ׁשָ ֵמאֹות  ַבע  ּוׁשְ ֶאֶלף  ּכְ ִלְפֵני  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ּוְכָבר 
ְהֶיה  ה ּתִ יַח ַהֻחְצּפָ ׁשִ בֹא ַהּמָ ּיָ יָחא׳ – קֶֹדם ׁשֶ ְמׁשִ ְזַמן ‘ִעְקְבָתא ּדִ ּבִ ּכֹוְתִבים ׁשֶ

ֲחמֹוָתּה. ה ּבַ ּה ְוַכּלָ ִאּמָ ת ּבְ ד לֹו, ְוֵכן ּבַ ָאִביו ְוִיְתַנּגֵ דֹוָלה ּוֵבן ָיקּום ּבְ ּגְ

ב ַָנטָּ ְמר ת ָּ ק  הי

ָהָעם  ל  ּכָ ְוָאַמר  ֵרֵעהּו  בּול  ּגְ יג  ַמּסִ "ָארּור  ְואֹוְמִרים:  ם  ַהְלִוּיִ יִכים  ּוַמְמׁשִ
ְצִליַח  ּמַ ׁשֶ ְלִמי  קֹוְרִאים  נּו  ּלָ ׁשֶ ֲחרּוִתי  ַהּתַ עֹוָלם  ּבָ יז(  כז,  ָבִרים  )ּדְ ָאֵמן" 
ל'...  ַמּזָ 'ֵיׁש לֹו  אֹון',  'ּגָ ח',  ּלֹו ִלְפׁשֹט ֶרֶגל 'ָחִריף', 'ְמֻמּלָ ׁשֶ ְתָחֶרה  ַלּמִ ִלְגרֹם 
ר ִלְמצֹא ָאָדם  ְמַעט ְוִאי ֶאְפׁשָ עֹוָלם ַהּיֹום הּוא ִלְהיֹות נֹוֵכל, ּכִ ְרט ּבָ ַטְנּדַ ַהּסְ
ִבים  ים חֹוׁשְ ה? ֲאָנׁשִ ר ִלְסמְֹך ָעָליו, ָלּמָ ֶסף ְוֶאְפׁשָ ל ּכֶ ִעְנָין ׁשֶ ר ּבְ הּוא ָיׁשָ ׁשֶ
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ּוְבעֹוַלם  יָנה,  ַלֲעׂשֹות קֹוְמּבִ ֶזה  ְלַהְצִליַח  ֲהִכי טֹוָבה  ֶרְך  ַהּדֶ ִטְבִעי  אֶֹפן  ּבְ ׁשֶ
אֹוֶמֶרת  ְוַהּתֹוָרה  ים,  ַחּיִ ּבַ ר׳  ּדֵ ‘ְלִהְסּתַ ּיֹוֵדַע  ׁשֶ ֶזה  ּכָ ִאיׁש  ַמֲעִריִצים  ֶקר  ֶ ַהּשׁ

ׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ִאיׁש. ׁשֵ י  ִמּפִ ל  ְמֻקּלָ ה ַאַחת, "ָארּור" – הּוא  ִמּלָ ָעָליו 

ָ ש,ֵׁעָצהָׁבָעה ַב ְזהת

ּתֹוָרה "ִלְפֵני  ר ּבַ ָבר ֻמְזּכָ ּכְ ָבִרים כז, יח( – ׁשֶ ֶרְך )ּדְ ּדָ ר ּבַ ה ִעּוֵ ּגֶ ׁשְ ם ַהּמַ ְוָכמֹוהּו ּגַ
ֵאיָנּה  ְקָרא יט, יד( ּוִבְכַלל ֶזה ַהּנֹוֵתן ַלֲחֵברֹו ֵעָצה ׁשֶ ן ִמְכׁשֹל" )ַוּיִ ר לֹא ִתּתֵ ִעּוֵ
ַרב, ְוגֹוֵרם  ן ִאם הּוא ִנְרֶאה ּכְ ּכֵ ה ב אֹות יד(, ְוָכל ׁשֶ ָרׁשָ ים ּפָ הֹוֶגֶנת )ִסְפָרא ְקדֹוׁשִ
ֶזה הּוא  ְתׁשּוָבה. ָאָדם ּכָ ּלֹא ַיְחְזרּו ּבִ ֶהם ְוׁשֶ ּלָ ֲחָטִאים ׁשֶ ֵאר ּבַ ָ ים ְלִהׁשּ ַלֲאָנׁשִ
ף  ית ּדַ ֵראׁשִ ת ּבְ ָרׁשַ ּזַֹהר ּפָ ן ּבַ ה )ַעּיֵ ֻאּלָ לֹא ַרב, הּוא ֵעֶרב ַרב, ְוהּוא ּגֹוֵרם ְלִעּכּוב ַהּגְ
ַלל  ל ּכְ ְתׁשּוָבה ׁשֶ ֲחָזָרה ּבִ לּוָיה ּבַ ָרֵאל ּתְ ת ַעם ִיׂשְ ֻאּלַ ל ּגְ ֲהֵרי ּכָ כז ַעּמּוד ב(, ׁשֶ

ף פו ַעּמּוד ב(. ן יֹוָמא ּדַ ָרֵאל )ַעּיֵ ִיׂשְ

ַם ְאטת ָּ ת   ָלָלהׁלי ק ְ הי

ְכַלל ָהֲארּוִרים.  ּבִ ָבִרים כז, יט(, הּוא  )ּדְ ְוַאְלָמָנה  ר ָיתֹום  ּגֵ ט  ּפַ ה ִמׁשְ ּטֶ ַהּמַ ם  ּגַ
יִרים,  ָהֲעׁשִ ְלטֹוַבת  ּופֹוֵסק  ָדִאּיּות,  ּכְ ל  ׁשֶ ּקּוִלים  ׁשִ ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ ׁשֹוֵפט  ל  ּכָ
ר  ַהּגֵ ֶהָעִני  ֶנֶגד  ּכְ ין  ַהּדִ ֶאת  ה  ּוַמּטֶ ַהּפֹוִליִטיָקִאים,  ִרים,  ָ ַהְמֻקׁשּ ָהֵאִליטֹות, 
ִנים,  ָ ַהּשׁ עֹוְברֹות  ׁשֶ ּוְככֹל  ָיָמיו.  סֹוף  ַעד  ל  ְמֻקּלָ הּוא  ְוָהַאְלָמָנה,  תֹום  ַהּיָ
מֹו  ּכְ ה  ַהּזֶ ָבר  ּדָ ּבַ ְנגּוָעה  ְרֵאִלית'  ׂשְ 'ַהּיִ ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ֲעֶרֶכת  ּמַ ׁשֶ רֹוִאים  ֲאַנְחנּו 

ָכל ַהּגּוף. ְמִהירּות ּבְ ֶטת ּבִ ֶ ׁשּ ְתּפַ ָצַרַעת ַמְמֶאֶרת ַהּמִ

ש ָּ ָ ל ר ג ְ בׁהי ָ ףֲׁחסי פ נ ת הי

יִנים  ל ַהּסּוִגים ְוַהּמִ ָקִרים ֲאַנְחנּו ׁשֹוְמִעים ַעל ֲעֵברֹות ִנאּוף ִמּכָ ים ַלּבְ ֲחָדׁשִ
ו  יח,  ְקָרא  ַוּיִ יג,  כ,  מֹות  ׁשְ ן  )ַעּיֵ ָעִמים  ּפְ ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ַהּתֹוָרה  ִהְזִהיָרה  ֲעֵליֶהם  ׁשַ
כ  כז,  ָבִרים  ּדְ ן  )ַעּיֵ ִלים  ּוְמֻקּלָ ִרים  ֻמְזּכָ נּו  ּלָ ׁשֶ ה  ָרׁשָ ּפָ ּבַ ְוַגם  יז(,  ה,  ָבִרים  ּדְ ָוַהְלָאה, 

ַמְגִעיִלים  ָבִרים  ּדְ ֲאוֹות,  ּתַ ִמיֵני  ל  ּכָ ֶזה  ה?  ָהֵאּלֶ ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ ה  ּזֶ ַמה  - כג(. 
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ֶבל  ַהּזֶ ָכל  ּבְ ֵבִקים  ּדְ ׁשֶ ַהּיֹום  ים  ֲאָנׁשִ ה  ַהְרּבֵ ל  ׁשֶ רֹאׁש  ּבָ ֵהם  ַצֲעֵרנּו  ּלְ ׁשֶ
ּקּון  נּו ַעל ‘ּתִ ּלָ ֶרט ׁשֶ ָחַקר ֶאת ָהִעְנָין אֹו ָרָאה ֶאת ַהּסֶ ל ָאָדם ׁשֶ עֹוָלם. ּכָ ּבָ ׁשֶ
ם  א ּגַ ִחיָנה ּתֹוָרִנית ֶאּלָ ה לֹא ַרק ִמּבְ ָחַקְרנּו ֶאת ָהִעְנָין ַהּזֶ ִרית׳ - ָרָאה ׁשֶ ַהּבְ
לּו  ְמיֹונֹות ַהּלָ לּו ְוַהּדִ ֲאוֹות ַהּלָ ל ַהּתַ ן ּכָ ִעית, ְוֶהְרֵאינּו ֵאיֶזה ֻחְרּבָ ִחיָנה ַמּדָ ִמּבְ
ף  ה )ּדַ ֻסּכָ ָמָרא ּבְ ּגְ ָאְמרּו ּבַ ְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו ׁשֶ ים ּדִ ּיִ ה ֲאִמּתִ ְמִביִאים ָלעֹוָלם. ְוַכּמָ
יעֹו ָרֵעב,  ּבִ ף קז ַעּמּוד א(, ֵאֶבר ָקָטן ֵיׁש לֹו ָלָאָדם, ַמׂשְ נב ַעּמּוד ב( ּוְבַסְנֶהְדִרין )ּדַ

ֲהִכי  ָבִרים  ַלּדְ ַעְצמֹו  ֶאת  ר  ְמַדְרּדֵ הּוא  יעֹו  ּבִ ַמׂשְ הּוא  ּוְכׁשֶ ֵבַע.  ׂשָ ַמְרִעיבֹו 
ָבִרים  "ן ּדְ ן ַרְמּבָ ֵאב ֲאֵליֶהם )ַעּיֵ י ֲאִפּלּו לֹא ּתָ ַהּמַֹח ָהֱאנֹוׁשִ ר, ׁשֶ ֶאְפׁשָ ָפִלים ׁשֶ ׁשְ
“ָארּור  ְואֹוֶמֶרת  ַמְזִהיָרה  ַהּתֹוָרה  ָבִרים  ַהּדְ ֵאּלּו  ַעל  ְוַגם  יח(,  סּוק  ּפָ ֶרק כט  ּפֶ

ָבִרים כז,  ֵהָמה" )ּדְ ל ּבְ ָבִרים כז, כ(, "ָארּור ׁשֵֹכב ִעם ּכָ ת ָאִביו" )ּדְ ׁשֵֹכב ִעם ֵאׁשֶ
ָבִרים  ָבִריםכז, כב(, "ָארּור ׁשֵֹכב ִעם חַֹתְנּתֹו" )ּדְ כא(, "ָארּור ׁשֵֹכב ִעם ֲאחֹתֹו" )ּדְ

ֵהָמה,  רּוַע ִמּבְ כז, כג(. ִאם ָאָדם לֹא ׁשֹוֵמר ַעל ַעְצמֹו הּוא ָיכֹול ִלְהיֹות יֹוֵתר ּגָ

ף קה ַעּמּוד  ַסְנֶהְדִרין ּדַ ן ּבְ ּתֹו )ַעּיֵ ָהָאתֹון ָהְיָתה ִאׁשְ ע, ׁשֶ ְלָעם ָהָרׁשָ מֹו ּבִ ְוִלְהיֹות ּכְ
יִעים. ים ַמּגִ ְחּתֹוָנה ֲאָנׁשִ יֹוָטא ּתַ נּו, ְלֵאיזֹו ּדְ ּלָ ּדֹור ׁשֶ רֹוִאים ּבַ ֶ ב(. ְוֶזה ַמה ּשׁ

ד ֵ ׁת  ָּ ְלָפְךׁפ מי

ֶרת יג( ּכֹוֵתב: ְוָאְמָנם ָהִאיׁש ַהּזֹוֶכה ִליִדיַעת  רֹוָתיו )ֵחֶלק א ִאּגֶ ִאּגְ ַהֲחזֹון ִאיׁש ּבְ
ֱאֶמת הּוא ַמְלָאְך.  ְבֵני ָאָדם, ֲאָבל ּבֶ ים ְוִנְדֶמה ּכִ ין ֲאָנׁשִ ַהּתֹוָרה הּוא הֹוֵלְך ּבֵ
ֵאין לֹו ְיִדיַעת  ּלֹא הֹוֵלְך ְלִפי ַהּתֹוָרה ְוׁשֶ ב ָאָדם ׁשֶ הּוא לֹא ּכֹוֵתב ֵאיְך ֶנְחׁשָ
ה  ֱאֶמת הּוא ַחּיָ ְבֵני ָאָדם ֲאָבל ּבֶ ים ְוִנְדֶמה ּכִ ין ֲאָנׁשִ ם הֹוֵלְך ּבֵ ַהּתֹוָרה, הּוא ּגַ

יק. ד ַמּזִ ָרָעה ְוׁשֵ

ַם" קת ַָ בׁלּפׁ ֶ ָ בֲׁפת  "ָפב

ְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ַלֲעׂשֹות  ר לֹא ָיִקים ֶאת ּדִ ם "ָארּור ֲאׁשֶ ִמים ַהְלִוּיִ ּוְמַסּיְ
ֲארּו  ה ְלָהִקים ֶאת ַהּתֹוָרה? ּבֵ ָבִרים כז, כו(, ַמה ּזֶ ל ָהָעם ָאֵמן" )ּדְ אֹוָתם ְוָאַמר ּכָ
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ָבר  ּדָ ל  ּכָ – הּוא  ַהּתֹוָרה  ֲהָקַמת  ׁשֶ ֲהָלָכה ד(,  ז  ֶרק  )ּפֶ ְלִמי סֹוָטה  רּוׁשַ ּיְ ּבַ ֲחַז"ל 
ים ֵמֲחָטִאים  ָהָאָדם ָהָיה ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ְלַמַען ַהּתֹוָרה, ִאם ֶזה ִלְמנַֹע ֲאָנׁשִ ׁשֶ
ָהָיה  ְוִאם  ּתֹוָרה,  ִלְמקֹומֹות  ְסּפֹו  ִמּכַ ִלְתמְֹך  אֹו  ים,  ָהַרּבִ ֶאת  ְלַזּכֹות  אֹו 
ָללֹות  ָכל ַהּקְ ל ּבְ ְכַלל ָארּור – ְמֻקּלָ ה, ֲהֵרי הּוא ּבִ ן ְולֹא ָעׂשָ ָידֹו ַלֲעׂשֹות ּכֵ ּבְ
ַחר ַלֲעזֹב  ּבָ ל ִמי ׁשֶ פּו ֶאת ּכָ ָללֹות ָהֵאּלּו ָרְדפּו ְוִיְרּדְ ּתֹוָרה. ְוַהּקְ תּובֹות ּבַ ַהּכְ
ּכֹוֶתֶבת  ַהּתֹוָרה  ׁשֶ ּוְכִפי  ִלּבֹו,  ֲאַות  ּתַ ַאֲחֵרי  ָלֶלֶכת  ּוָבַחר  ַהּתֹוָרה,  ֶרְך  ּדֶ ֶאת 
מֹר ַלֲעׂשֹות  קֹול ה' ֱאלֶֹקיָך ִלׁשְ ַמע ּבְ ה"ְוָהָיה ִאם לֹא ִתׁשְ ָרׁשָ ְך ַהּפָ ֶהְמׁשֵ ּבְ
ָללֹות  ל ַהּקְ ָך ַהּיֹום ּוָבאּו ָעֶליָך ּכָ ר ָאנִֹכי ְמַצּוְ ל ִמְצֹוָתיו ְוֻחּקָֹתיו ֲאׁשֶ ֶאת ּכָ
ְקָללֹות  ַהּתֹוָרה צ"ח  ְך מֹוָנה  ּוַבֶהְמׁשֵ ָבִרים כח, טו - טז(  )ּדְ יגּוָך"  ְוִהּשִׂ ה  ָהֵאּלֶ

יַע ֶאל אֹוָתם ַהחֹוְטִאים. דֹות ְלַהּגִ ְתַעּתְ ַהּמִ

ש ָּ ָבכ ר ְ הי

ָכר  ַהּשָׂ ֶאת  לֹוַמר  ם  ּגַ ׁשֹוַכַחת׳  ‘לֹא  ַהּתֹוָרה  ה  ָהֵאּלֶ ָללֹות  ַהּקְ ל  ּכָ ְוַאֲחֵרי 
ָבִרים כח, א  ּדְ ן  )ַעּיֵ ִמי  ְוַגׁשְ ַפע ֵאין סֹוִפי רּוָחִני  ׁשֶ ּבְ ְזּכּו  ּיִ ׁשֶ ם  ֵ י ְרצֹון ַהּשׁ ְלעֹוׂשֵ
ָכל  ּבְ ּוְבָרָכה  ְוִיְזּכּו ְלַהְצָלָחה  ְקָרא כו, ו(,  ַוּיִ ן  )ַעּיֵ ָחִדים ַוֲחָרדֹות  ּפְ ָוַהְלָאה(, ְללֹא 

ָבִרים כח, יב - יג(. ְוַהּבֹוֵחר ִיְבַחר. ה ְיֵדיֶהם )ּדְ ַמֲעׂשֵ


