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ָרּפ ׁשָ נ ָת ִ ּצ ָב ָ םש

ֹוֵכָחה ֲעָנָּדּנ נש

ַהּדֹורֹות  ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלַעם  ֲעִתיִדית  ּתֹוֵכָחה  ְמֵלָאה  נּו  ּלָ ׁשֶ ה  ָרׁשָ ַהּפָ
ִרית  ָרֵאל ֶאת ַהּבְ רּוְך הּוא ּכֹוֵרת ִעם ַעם ִיׂשְ דֹוׁש ּבָ ָיבֹואּו ַלֲחטֹא, ְוָלֵכן ַהּקָ
ֲעִתיִדים  ְוׁשֶ ָהיּו  ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ מֹות  ִנׁשְ ל  ּכָ ִעם  ִהיא  ִרית  ְוַהּבְ יא(,  כט,  ָבִרים  )ּדְ

אֹוֵמר  ּוְכִפי ׁשֶ ָבִרים כט, יד(,  ּדְ יֵאל  ֻעּזִ ן  ּבֶ יֹוָנָתן  ן  )ַעּיֵ ַהּדֹורֹות  ל  ּכָ ִלְהיֹות ַעד סֹוף 
ָהָאָלה  ְוֶאת  ַהּזֹאת  ִרית  ַהּבְ ֶאת  ּכֵֹרת  ָאנִֹכי  ֶכם  ְלַבּדְ ֶכם  ִאּתְ "ְולֹא  תּוב  ַהּכָ
ר  נּו עֵֹמד ַהּיֹום ִלְפֵני ה' ֱאלֵֹקינּו ְוֵאת ֲאׁשֶ נֹו ּפֹה ִעּמָ ר ֶיׁשְ י ֶאת ֲאׁשֶ ַהּזֹאת. ּכִ

ָבִרים כט יג - יד(. נּו ַהּיֹום" )ּדְ ֵאיֶנּנּו ּפֹה ִעּמָ

ָתה ָ ּשצ ּצ ִה ֶֹבנ ְלבֹא ְזכש נשָ

אֹוִנים ַהֲחָדׁשֹות  ׁשּובֹות ַהּגְ ן ּתְ ָנה )ַעּיֵ ָ ִבים ִהיא ִלְפֵני רֹאׁש ַהּשׁ ת ִנּצָ ָרׁשַ לֹא ְסָתם ּפָ
ָעֵלינּו  ְבנּו ָאז, ְוׁשֶ ִהְתַחּיַ ִרית ׁשֶ יר ָלנּו ֶאת ַהּבְ ֵדי ְלַהְזּכִ - אֶֹפק ִסיָמן כה תשמו(, ּכְ

רֹאׁש  יֹום   – ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ יֹום  ּבֹא  ִלְפֵני  ַמֵהר  ְתׁשּוָבה  ּבִ ְוַלֲחזֹר  אֹוָתּה  מֹר  ִלׁשְ
ף ח ַעּמּוד א(. ָנה ּדַ ָ רֹאׁש ַהּשׁ ן ּבְ ָנה )ַעּיֵ ָ ַהּשׁ

ָבֵאל ְּׂ ָּ נ ִעפ  ִּ ָהְסטֹוְב

ִדְבֵרי ְנבּוָאה ַעל ַמה  ׁש ּכְ ַהּכֹל ַמּמָ ה רֹוֶאה ׁשֶ ָרׁשָ ּקֹוֵרא ֶאת ַהּפָ ּוֶבֱאֶמת ִמי ׁשֶ
דּוַע ְלָכל ִמי  ִפי ַהּיָ לּו ּכְ ַקּבְ ּיְ ְך ַהּדֹורֹות, ְוָהעֶֹנׁש ׁשֶ ֶמׁשֶ ָרֵאל ֶיֶחְטאּו ּבְ ַעם ִיׂשְ ֶ ּשׁ

נּו. ִעיף ִעּיּון ָקָצר ַעל ּתֹוְלדֹות ַעּמֵ ּיָ ׁשֶ
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ֶבט  ָחה אֹו ׁשֵ ּפָ ה אֹו ִמׁשְ ָ ֶכם ִאיׁש אֹו ִאּשׁ ן ֵיׁש ּבָ תּוב ַמְזִהיר ְואֹוֵמר "ּפֶ ְוַהּכָ
ר ְלָבבֹו פֶֹנה ַהּיֹום ֵמִעם ה' ֱאלֵֹקינּו ָלֶלֶכת ַלֲעבֹד ֶאת ֱאלֵֹהי ַהּגֹוִים ָהֵהם,  ֲאׁשֶ
ֵני  ָבִרים כט, יז(, ָהַאְזָהָרה ִהיא ַעל ׁשְ ֶכם ׁשֶֹרׁש ּפֶֹרה רֹאׁש ְוַלֲעָנה" )ּדְ ן ֵיׁש ּבָ ּפֶ
ים ְוָלֶלֶכת ַלְחצֹב  ֶרְך ַהַחּיִ ּבֹוֵחר ַלֲעזֹב ֶאת ּדֶ ים, ָהֶאָחד הּוא ָאָדם ׁשֶ סּוֵגי ֲאָנׁשִ
ן ִיְרְמָיה ב, יג( ְוַלֲעבֹד ֲעבֹוָדה ָזָרה,  ִים )ַעּיֵ ר לֹא ָיִכלּו ַהּמָ ִרים ֲאׁשֶ ּבָ ּבֹורֹות ִנׁשְ
סּוק יז(,  ֶרק כט ּפָ ָבִרים ּפֶ ן ִחְזקּוִני ּדְ ר )ַעּיֵ ִלּבֹו ַרק ׁשֶֹרׁש ָקָטן ְוִנְסּתָ ׁש ּבְ ּיֵ ִני ׁשֶ ֵ ְוַהּשׁ
ּיֹוִרידּו ֶאת ָהָאָדם ְלִדְראֹון  ִבים ָמִרים, ׁשֶ ל ֲעׂשָ ה ְלַגּדֵ ֶֹרׁש ַהּזֶ ל ַהּשׁ ּסֹופֹו ׁשֶ ׁשֶ
ְמלֹא ַהֻחְמָרה  ֶצר ָהָרע, ִמְתַיֶחֶסת ּבִ ל ַהּיֵ ּיֹוַדַעת ֶאת ּכֹחֹו ׁשֶ עֹוָלם. ְוַהּתֹוָרה ׁשֶ

ִלּבֹו 'ַרק' ׁשֶֹרׁש. ׁש ּבְ ּיֵ ם ְלאֹותֹו ָאָדם ׁשֶ ּגַ

א ָלֶכפ! רשָ ֶ ּשצ וש ִמה  ּׂ ֲע ִאל נשִ

ָהָאָדם  ֵלב  ֵיֶצר  י  "ּכִ יֹוֵדַע  הּוא  ָוֵלב,  ָליֹות  ּכְ ַהחֹוֵקר  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ְוַהּקָ
ֵלְך  ּיֵ ֶצר ֵמִסית ֶאת ָהָאָדם ִלְדַבר ֲעֵבָרה ׁשֶ ית ח, כא(, ְוַהּיֵ ֵראׁשִ ֻעָריו" )ּבְ ַרע ִמּנְ
הּוא  הּוא רֹוֶצה, ֵאיפֹה ׁשֶ הּוא רֹוֶצה ָמַתי ׁשֶ ֶ ִרירּות ִלּבֹו, ַלֲעׂשֹות ַמה ּשׁ ׁשְ ּבִ
ֵרְך  ְבֵרי ָהָאָלה ַהּזֹאת ְוִהְתּבָ ְמעֹו ֶאת ּדִ ׁשָ ַלת ָמרּות, "ְוָהָיה ּבְ רֹוֶצה, ְללֹא ַקּבָ
ֶצר  ָבִרים כט, יח(, ְוַהּיֵ י ֵאֵלְך" )ּדְ ִררּות ִלּבִ ׁשְ י ּבִ י ּכִ לֹום ִיְהֶיה ּלִ ְלָבבֹו ֵלאמֹר ׁשָ ּבִ
א לֹו', עֹוד ֵמִסית ֶאת  ּבָ ֶ ּשׁ ֶזה ִלְגרֹם ָלָאָדם ַלֲעׂשֹות 'ַמה  ּבָ ק  ּפֵ ּלֹא ִמְסּתַ ׁשֶ
ד ַעְצָמּה,  ה ֲאֵליֶהם ִמּצַ ֶפׁש לֹא ִמְתַאּוָ ַהּנֶ ם ִלְדָבִרים ׁשֶ ָהָאָדם ְלִהְתַאּוֹות ּגַ
ָהֵאּלּו  ָבִרים  ַלּדְ ְלִהְתַאּוֹות  ׁש  ּבֵ ּתַ ִמׁשְ הּוא  ְוַהֲחָטִאים  ְמָאה  ַהּטֻ ִרּבּוי  ּבְ ַרק 
תּוב ְואֹוֵמר "ְלַמַען  יְך ַהּכָ ְמׁשִ ּמַ ֶ סּוק יח(, ְוֶזה ַמה ּשׁ ֶרק כט ּפָ ָבִרים ּפֶ "ן ּדְ ן ַרְמּבָ )ַעּיֵ

ֶזה "לֹא יֹאֶבה ה' ְסלַֹח לֹו  ָבִרים כט, יח(, ָאָדם ּכָ ֵמָאה" )ּדְ ְספֹות ָהָרָוה ֶאת ַהּצְ
תּוָבה  ַהּכְ ל ָהָאָלה  ּכָ ּבֹו  ְוָרְבָצה  ִאיׁש ַההּוא  ּבָ ְוִקְנָאתֹו  ן ַאף ה'  ֶיְעׁשַ י ָאז  ּכִ
ילֹו ה' ְלָרָעה ִמּכֹל  ְוִהְבּדִ ָמִים.  ָ ַהּשׁ ַחת  מֹו ִמּתַ ּוָמָחה ה' ֶאת ׁשְ ה  ַהּזֶ ֶפר  ּסֵ ּבַ
ָבִרים כט,  ה" )ּדְ ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהּזֶ תּוָבה ּבְ ִרית ַהּכְ כֹל ָאלֹות ַהּבְ ָרֵאל ּכְ ְבֵטי ִיׂשְ ׁשִ
ל  ְלַקּבֵ מּוָכן  ּלֹא  ׁשֶ ָיִחיד  ְלָאָדם  ּתֹוָרה  ּבַ נֹוָרָאה  ֲהִכי  ָלָלה  ַהּקְ זֹאת  כ(.   – יט 

רּוְך הּוא ְלַעם  דֹוׁש ּבָ ין ַהּקָ ְכֶרֶתת ּבֵ ִרית ַהּנִ ים ַלּבְ ֶאת ָמרּות ַהּבֹוֵרא, ּוְלַהְסּכִ
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תּובֹות  ַהּכְ ָללֹות  ַהּקְ ל  ּכָ ׁשֶ נֹוָרא  י  ִאיׁשִ ְוִטּפּול  עֶֹנׁש  ל  ְמַקּבֵ הּוא  ָרֵאל,  ִיׂשְ
ּלֹא  ׁשֶ ּדֹוֶאֶגת  ַהּתֹוָרה  ִמיד  ּתָ ׁשֶ ְוַלְמרֹות  רֹאׁשֹו,  ַעל  ָיחּולּו  ַהּתֹוָרה  ֵסֶפר  ּבְ
מֹו  ׁשְ ֶחה  ּמָ ּיִ ׁשֶ ַמְבִטיָחה  ַהּתֹוָרה  אן  ּכָ ו(,  ָבִרים כה,  ּדְ ן  )ַעּיֵ ָרֵאל  ִיׂשְ ם  ׁשֵ ֶחה  ִיּמָ

ָרֵאל. ׂשְ ִמּיִ

לֹא לֹוְמָדּפ ֶלִקח

ֶאת  לֹוְמִדים  ם  ּלָ ּכֻ לֹא  ֲעַדִין  נּו,  ַעּמֵ ַעל  ָעַבר  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ַלְמרֹות  ְלַצֲעֵרנּו 
ֶזה  ִאם  ּוִמְתּבֹוְלִלים,  הֹוְלִכים  ׁשֶ ִויהּוִדּיֹות  ְיהּוִדים  ה  ַהְרּבֵ ֵיׁש  ַקח,  ַהּלֶ
מֹו ְוִזְכרֹו ִנְתָלה ָעָליו  ח ׁשְ ּמַ ּיִ ָלב ׁשֶ ֶהם הּוא ָהֵעץ – ַהּצְ ּלָ ֶמל ׁשֶ ַהּסֵ ְצרּות ׁשֶ ַלּנַ
ֶהם ִהיא ָהֶאֶבן  ּלָ ֶמל ׁשֶ ַהּסֵ ף מג ַעּמּוד א(, ְוִאם ֶזה ָהִאְסָלאם ׁשֶ ן ַסְנֶהְדִרין ּדַ )ַעּיֵ

ַהְבָטחֹות,  ְגַלל  ּבִ ְכְנִעים  ּתַ ּוִמׁשְ ּוִמְתּבֹוְלִלים  ְוֵהם הֹוְלִכים  ה,  ֶמּכָ ּבְ חָֹרה  ְ ַהּשׁ
ֶכת  ּיֶ ֲהדּות, ְוַגם ֲעֵליֶהם ׁשַ ים ַלֲעזֹב ֶאת ַהּיַ ּתִ ֶסף אֹו ָזָהב, ּוִמְתּפַ ָקִרים, ּכֶ ׁשְ
ֶאת  הֹוִכיַח  ׁשֶ ִביא  ַהּנָ ְיֶחְזֵקאל  ְבֵרי  ּדִ ְוַגם  נּו.  ּלָ ׁשֶ ה  ָרׁשָ ּפָ ּבַ ׁשֶ ַהּזֹו  ָהַאְזָהָרה 
ם:  ֵ ַהּשׁ ם  ׁשֵ ּבְ ָלֶהם  ְואֹוֵמר  ְוָהֶאֶבן,  ָהֵעץ  ִסיֵלי  ּפְ ָעְבדּו ֶאת  ׁשֶ ּכְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם 
ַכּגֹוִים  ִנְהֶיה  אְֹמִרים  ם  ַאּתֶ ר  ֲאׁשֶ ִתְהֶיה  לֹא  ָהיֹו  רּוֲחֶכם  ַעל  "ְוָהעָֹלה 
ָיד  ֵרת ֵעץ ָוָאֶבן. ַחי ָאִני ְנֻאם ה' ֱאלִֹקים ִאם לֹא ּבְ חֹות ָהֲאָרצֹות ְלׁשָ ּפְ ִמׁשְ ּכְ

פּוָכה ֶאְמלֹוְך ֲעֵליֶכם" )ְיֶחְזֵקאל כ, לב - לג( ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה ּוְבֵחָמה ׁשְ

בושנ ְׁ ְזָהּבושנ ִת

ָעָיה  ַהּבְ ף  ֶהּקֵ ֶאת  ְמִביִנים  לֹא   – ּוִמְצֹות  ּתֹוָרה  ׁשֹוְמֵרי  ַוֲאִפּלּו   – ים  ֲאָנׁשִ
ֲארּוִרים  ִמְסיֹוֵנִרים  ל  ׁשֶ ַמןְקבּוָצה  ִמּזְ לֹא  ָאֶרץ.  ּבָ ֲאִפּלּו  ַהִהְתּבֹוְללּות  ל  ׁשֶ
ים ֶאֶלף  לֹׁשִ ְ הּוִדי ַהּשׁ ים׳ ָחְגגּו ֶאת ַהּיְ יִחּיִ ּקֹוְרִאים ְלַעְצָמם ‘ְיהּוִדים ְמׁשִ ׁשֶ
ָאֶרץ, ּוִבְמקֹום  ֶהם ִהיא ּבָ ּלָ ִעילּות ׁשֶ ְצרּות. רֹב ַהּפְ יל ַלּנַ ֵהם ִהְצִליחּו ְלַהְטּבִ ׁשֶ
ָלֶהם  עֹוְזִרים  עֹוד  ׁשֶ ָלה  ְמׁשָ ּמֶ ּבַ ים  ֲאָנׁשִ ֵיׁש   - אֹוָתם  ֲעצֹר  ּתַ ָלה  ְמׁשָ ַהּמֶ ׁשֶ
ְסיֹוֵנִרים  ל ַהּמִ ִעילּות ׁשֶ ְלָוה. ַהּפְ ַ ים, ָהַאְחּדּות ְוַהּשׁ ין ָהַעּמִ ם ָהַאֲהָבה ּבֵ ׁשֵ ּבְ
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ָרֵאל לֹא  ִיׂשְ ֶזה רֹב ַעם  ְוֶאת  ים,  ַהֲחֵרִדּיִ ִרּכּוִזים  ּבָ ַוֲאִפּלּו  ָהָאֶרץ  ָכל  ּבְ ִהיא 
ִתי. לֹא  ּבּור ַהּדָ ָרֵאל ּוַבּצִ ַעם ִיׂשְ ה ּבְ ִקיִעים ֲהִכי ַהְרּבֵ ַהּנֹוְצִרים ַמׁשְ ֵמִבין, ׁשֶ
ַאְלֵפי  ּבְ ם  ִחּנָ ּבְ קּו  ְוִחּלְ ִייִדיׁש,  ּבְ ה  ַהֲחָדׁשָ ִרית  ַהּבְ ֶאת  יסּו  ִהְדּפִ ֵהם  ַמן  ִמּזְ
ֶטְקָסס?  ִייִדיׁש, ְלגֹוי ּבְ מּו ֶאת ֶזה ּבְ ְרּגְ ים, ְלִמי ֵהם ּתִ ִרּכּוִזים ֲחֵרִדּיִ ֳעָתִקים ּבְ
ה  ּבּור ַהֲחֵרִדי. ְוחּוץ ִמּזֶ ִביל ַהּצִ ׁשְ ר ִייִדיׁש! ֵהם ָעׂשּו ֶאת ֶזה ּבִ ַהּגֹוי לֹא ְמַדּבֵ
ֶנֶסת,  ּכְ י  ּתֵ ּבָ אֹו  ְלִנְזָקִקים,  ֶהם  ּבָ עֹוְזִרים  ֵהם  ׁשֶ ְמקֹומֹות  ה  ּמָ ּכַ ְתחּו  ּפָ ֵהם 
ֶהם  ּלָ ׁשֶ ים  ָהֲאָנׁשִ ֶאת  ׁשֹוְתִלים  ֵהם  ם  ׁשָ ָאֶרץ,  ּבָ ם  ּגַ ֲאֶמִריָקה,  ּבַ ַרק  ְולֹא 
ֵמֶהם[  ה  ּמָ ּכַ ּלֹות  ְלִהְתּגַ ִהְתִחילּו  ׁשֶ ם  ֵ ַהּשׁ רּוְך  ]ּבָ ִנים  ְלַרּבָ ים  ׂשִ ְתַחּפְ ּמִ ׁשֶ
ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ ֶרם  ּכֶ ֶאת  ַלֲהרֹס  ִאים  ּבָ ׁשֶ מּוִרים,  ּגְ ִמְסיֹוֵנִרים  נֹוְצִרים  ְוֵהם 
הּוא ּכֵֹהן  יג ֶאת ַעְצמֹו ׁשֶ ִהּצִ ה ְזַמן, ׁשֶ ּמָ ה ִלְפֵני ּכַ ּלָ ִהְתּגַ ה ׁשֶ מֹו ָהָארּור ַהּזֶ ּכְ
ין,  ה ְוִקּדּוׁשִ ִריתֹות, ְוֻחּפָ ה ּבְ ן ִאיׁש ַחי, ְוָהָיה סֹוֵפר ְסָת״ם ְועֹוׂשֶ ֱאָצֵאי ַהּבֶ ִמּצֶ
ִנים ַרּבֹות  ָ ּשׁ גֹוי נֹוְצִרי ָאדּוק ּוִמְסיֹוֵנר ָארּור, ׁשֶ ם ּכְ ֵ ַחְסֵדי ַהּשׁ ה ּבְ ּלָ ְוהּוא ִהְתּגַ

ּבּור ַהֲחֵרִדי. תֹוְך ַהּצִ ַעל ּבְ ּפָ

ְזָהּבושנ ָאְסָלאפ

ְרֵאִלי,  ׂשְ ַהּיִ ּבּור  ֵמַהּצִ ְך ְרחֹוָקה  ּכָ ל  ּכָ ִנְרֵאית  ְפָעִמים  ּלִ ׁשֶ ת ָהִאְסָלאם  ּדָ ם  ּגַ
ים ֶאת  ּיִ ְמַלְכּתִ ֶפר ַהּמַ י ַהּסֵ ָבּתֵ ִדים ּבְ ּבּור. ְמַלּמְ ִנְכֶנֶסת ָעמֹק ָעמֹק ְלֵלב ַהּצִ
לֹוְקִחים  ְוַגם  ֶזה,  ַעל  ִנְבָחִנים  ָהִאְסָלאם,  ֶעְקרֹונֹות  ֶאת  ָהִאְסָלאם,  ת  ּדָ
ירֹות  ַמּכִ נֹות  ַהּבָ ָלִאְסָלאם.  ים׳  ׁשִ ‘ַהְמֻקּדָ קֹומֹות  ּמְ ּבַ ִלּמּוִדי  ְלִסּיּור  אֹוָתם 
ַמן  ם. לֹא ִמּזְ ּתָ ִרׁשְ ִרים ַאֲחֵריֶהן ְותֹוְך ְזַמן ָקָצר ֵהן נֹוְפלֹות ּבְ ַחּזְ ּמְ ֲעָרִבים ׁשֶ
ָבר  נֹות ְיהּוִדּיֹות ּכְ ים ֶאֶלף ּבָ ִ ּשׁ רֹוב ְלׁשִ ּקָ תּוִנים ַהְמַזְעְזִעים, ׁשֶ ְרְסמּו ַהּנְ ִהְתּפַ
ֶהם, ּוְמִביאֹות ָלֶהם ְיָלִדים,  ּלָ ָפִרים ׁשֶ ּכְ ם ּבַ נּו ִעם ֲעָרִבים ְוַחּיֹות ִאּתָ ִהְתַחּתְ
הּוִדים ְוִלְרצַֹח אֹוָתם. נֹא ֶאת ַהּיְ ִלים ִחּנּוְך ְמֻיָחד ֵאיְך ִלׂשְ ְואֹוָתם ְיָלִדים ְמַקּבְ

ינֹוק  ‘ּתִ ל  ׁשֶ ָרה  ַהַהְגּדָ ַעל  עֹוִנים  ׁש  ַמּמָ ֵהם  ׁשֶ ִנים  ִמְסּכֵ ְיָלִדים  ְואֹוָתם 
י  ּכִ מּוִרים,  ּגְ ְיהּוִדים  ֵהם  ׁשֶ ַלְמרֹות   – א(  ַעּמּוד  סח  ף  ּדַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ן  )ַעּיֵ ה׳  ּבָ ׁשְ ּנִ ׁשֶ
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ֲעָרִבים  ֵדִלים ּכַ ף סח ַעּמּוד ב(, ֵהם ּגְ ין ּדַ ן ִקּדּוׁשִ א )ַעּיֵ ַעת ְלִפי ָהִאּמָ ֲהדּות ִנְקּבַ ַהּיַ
יל אֹוָתם. ר ְלַהּצִ ָבר, ּוְכָבר ִאי ֶאְפׁשָ ָרֵאל ְלָכל ּדָ ׂשֹוְנֵאי ִיׂשְ

ִים״ )ֵאיָכה א, טז(. ה ֵעיִני ֵעיִני יְֹרָדה ּמַ ה ֲאִני בֹוִכּיָ “ַעל ֵאּלֶ

ֹוֵאר ְלָך ֹּוֵנב? ָמה כש

ִביל ִלְמנַֹע ֶאת  ׁשְ ים ּבִ ר ִמּיֹום ְליֹום, ּוָמה ֲאַנְחנּו עֹוׂשִ ְרּדֵ ב הֹוֵלְך ּוִמּדַ ּצָ ְוַהּמַ
ֶזה?

ָהָיה ּכֹוֵאב ָלנּו ִאם  ֶ ַהִאם ּכֹוֵאב ָלנּו ַעל אֹוָתם ְיהּוִדים ִמְתּבֹוְלִלים, יֹוֵתר ִמּשׁ
ה. ֶסף, אֹו ֵאיזֹו ְמִסּבָ ָהִיינּו ַמְפִסיִדים ּכֶ

ָכל  ּבְ ָהרּוָחִנית  ָמָמה  ְ ְוַהּשׁ ִחי  ּדֶ ֶאל  ִחי  ִמּדֶ יֹוֵרד  ת  ְוַהּדָ ַהּתֹוָרה  ל  ׁשֶ ב  ּצָ ַהּמַ
נּו ַמֲאַמר  ם ּבָ ם ַעל ֵלב, ּוְלַצֲעֵרנּו ִמְתַקּיֵ הּוִדי ּפֹוַרַחת ְוֵאין ִאיׁש ׂשָ ָהעֹוָלם ַהּיְ
י  ּכִ ל ָהָאֶרץ  ה ּכָ ּמָ ָנׁשַ ֵמָמה  ָמָמה ָאְבָלה ָעַלי ׁשְ ָמּה ִלׁשְ ִביא: "ׂשָ ִיְרְמָיהּו ַהּנָ
ּמּוָכִנים ִלְמסֹר  ים ׁשֶ יק ֲאָנׁשִ ם ַעל ֵלב" )ִיְרְמָיהּו יב, יא(. ֵאין ַמְסּפִ ֵאין ִאיׁש ׂשָ
ם  ּלָ ה, ּכֻ ֵאּלֶ ה ּכָ ה, ֵאין ַהְרּבֵ יִנים ָהֵאּלֶ יקֹוְרִסים ּוַבּמִ ֶאּפִ ֵחם ּבָ ֶפׁש, ְלִהּלָ ֶאת ַהּנֶ
ֵחם  ָבִרים כט, יח(, ֵאין ָלֶהם ּכַֹח ְוָרצֹון ְלִהּלָ י״ )ּדְ לֹום ִיְהֶיה ּלִ רֹוִצים ַנַחת, “ׁשָ

ם. ֵ ִמְלֶחֶמת ַהּשׁ

ושָרה ּצ ִונ ִהנשְ ְׁ ָמ

ׁשּוָבה: "ְוָהָיה ִכי  ה ִמְצַות ַהּתְ ָרׁשָ ּפָ תּוָבה ּבַ ְוֵתֶכף ַאֲחֵרי ָהַאְזָהרֹות ָהֵאּלּו, ּכְ
בָֹת  י ְלָפֶניָך ַוֲהׁשֵ ר ָנַתּתִ ָלָלה ֲאׁשֶ ָרָכה ְוַהּקְ ה ַהּבְ ָבִרים ָהֵאּלֶ ל ַהּדְ ָיבֹאּו ָעֶליָך ּכָ
ְבּתָ ַעד ה' ֱאלֶֹקיָך  ה. ְוׁשַ ּמָ יֲחָך ה' ֱאלֶֹקיָך ׁשָ ר ִהּדִ ָכלַהּגֹוִים ֲאׁשֶ ֶאל ְלָבֶבָך ּבְ
ּוְבָכל  ְלָבְבָך  ָכל  ּבְ ּוָבֶניָך  ה  ָך ַהּיֹום ַאּתָ ר ָאנִֹכי ְמַצּוְ כֹל ֲאׁשֶ ּכְ ַמְעּתָ ְבקֹלֹו  ְוׁשָ
ֵאיְך  יֹום  ל  ּכָ ְוׁשֹוְמִעים  ֲאַנְחנּו רֹוִאים  ם  ֵ ַהּשׁ רּוְך  ּבָ ָבִרים ל, א - ב(,  )ּדְ ָך"  ַנְפׁשֶ
ְתׁשּוָבה,  ּבִ ְוחֹוְזִרים  ׁשּוָבה  ַהּתְ ל  ׁשֶ ה  ֲעׂשֵ ִמְצַות  ֲעֵליֶהם  ִלים  ְמַקּבְ ים  ֲאָנׁשִ
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ף צז  ן ַסְנֶהְדִרין ּדַ ׁשּוָבה )ַעּיֵ ּתְ לּוָיה ּבַ ה ּתְ ֻאּלָ ל ַהּגְ ּכָ יק. ְוֵכיָון ׁשֶ ֲאָבל ֶזה לֹא ַמְסּפִ
ֵהם ְיכֹוִלים  ֶ ל ַמה ּשׁ ל ֶאָחד ְוַאַחת ַלֲעׂשֹות ּכָ ַעּמּוד ב(, מּוֶטֶלת ַהחֹוָבה ַעל ּכָ

ְצֹות. ְתׁשּוָבה, ְוִיְתָקְרבּו ַלּתֹוָרה ְוַלּמִ ְחְזרּו ּבִ ּיַ ים ׁשֶ ִלְגרֹם ַלֲאָנׁשִ

פ ָּ ִמ ָ ּצ פ  ֵ ּצ ּפ ְל ֹונ ֶאנ ָהִברשָ ְלִזכש

הּוא  ִאם  ים,  ָהַרּבִ ֶאת  ְלַזּכֹות  ָלבֹא  ַעְצמֹו  ַעל  ל  ְלַקּבֵ ּמּוָכן  ׁשֶ ָאָדם  ְוָכל 
ם  ָבִרים ְלׁשֵ ב ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהּדְ ה ָיָדיו, הּוא ַחּיָ ַמֲעׂשֵ רֹוֶצה ִלְראֹות ַהְצָלָחה ּבְ
ּוְכִפי  ְרָנָסה,  ּפַ ם  ְלׁשֵ ְולֹא  בֹוד  ּכָ ם  ְלׁשֵ ף סב ַעּמּוד א(, לֹא  ּדַ ְנָדִרים  ן  )ַעּיֵ ּפֹוֲעָלם 
סּוק  ף סב ַעּמּוד א( לֹוְמִדים ֵמַהּפָ ְנָדִרים )ּדַ ָמָרא ּבִ ּגְ ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ּבַ ׁשֶ
ל "ְלַאֲהָבה ֶאת ה'  ּוּוי ׁשֶ ַהּצִ ׁשּוָבה, ׁשֶ מּוְך ְלִמְצַות ַהּתְ נּו ַהּסָ ּלָ ה ׁשֶ ָרׁשָ ּפָ ּבַ ׁשֶ
ָאָדם:  יֹאַמר  ּלֹא  ׁשֶ  - ל, כ( הּוא  ָבִרים  )ּדְ בֹו"  ּוְלָדְבָקה  קֹלֹו  ּבְ מַֹע  ִלׁשְ ֱאלֶֹהיָך 
ב  ֶאְהֶיה ָזֵקן ְוֵאׁשֵ ן ׁשֶ ּנֵ י, ֲאׁשַ ְקָראּוִני ַרּבִ ּיִ ֶנה ׁשֶ ְקָראּוִני ָחָכם, ֶאׁשְ ּיִ ֶאְקָרא ׁשֶ
ה  ָאָדם עֹוׂשֶ ׁשֶ ּכְ ָנה ׁשֶ ּוָ בֹוד ָלבֹא. ְוַהּכַ א ְלַמד ֵמַאֲהָבה ְוסֹוף ַהּכָ יָבה, ֶאּלָ יׁשִ ּבִ
ִריָכה  ּצְ ׁשֶ ִחיָדה  ַהּיְ ְכִלית  ַהּתַ ים,  ָהַרּבִ ִזּכּוי  ּבְ ּתֹוָרה אֹו עֹוֵסק  ְולֹוֵמד  ִמְצֹות 
הּוא אֹוֵהב  ִביל ָהַאֲהָבה ׁשֶ ׁשְ ה ֶזה ַאְך ְוַרק ּבִ הּוא עֹוׂשֶ ֶ ל ַמה ּשׁ ּכָ ִלְהיֹות לֹו, ׁשֶ

ַרְך. ק ּבֹו ִיְתּבָ ּבֵ ִחיִדי ְלִהּדַ ּלֹו ַהּיְ ם, ְוָהָרצֹון ׁשֶ ֵ ֶאת ַהּשׁ

ֵעץ  ֶפר  ַלּסֵ ָמתֹו  ַהְקּדָ )ּבְ ָהֲאִריַז"ל  נּו  ַרּבֵ ְלִמיד  ּתַ ִויַטאל  ים  ַחּיִ י  ַרּבִ ִהְזִהיר  ּוְכָבר 
ִדים  ּוְמַלּמְ לֹוְמִדים  ַוֲאִפּלּו  ּוִמְצֹות  ּתֹוָרה  ׁשֹוְמֵרי  ָהיּו  ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ ַעל  ים(  ַחּיִ

ָאְמרּו  ָגה ׁשֶ ּלָ יֶהם ּדֹוִמים ְלדֹור ַהּפַ ָכל ַמֲעׂשֵ ּבְ יבֹות, ׁשֶ ִמים ְיׁשִ ּתֹוָרה, ּוְמַקּיְ
ית יא,  ֵראׁשִ ם" )ּבְ נּו ׁשֵ ה ּלָ ַמִים ְוַנֲעׂשֶ ָ ל ְורֹאׁשֹו ַבּשׁ נּו ִעיר ּוִמְגּדָ "ָהָבה ִנְבֶנה ּלָ

יֵלנּו. ה. ַוה' ַיּצִ ֵהר ִמּזֶ ה ָצִריְך ְלִהּזָ ּמָ ד(. ּכַ

ָמהש ְ ּצ א ָל ָמהש רשָ ְ ּצ ֹא ָל לש ֶ ּצ ֹוְך  ָמנש

ם  ְלׁשֵ ַהּכֹל  ַלֲעׂשֹות  ַהַהְתָחָלה  ַעל  ָיכֹול  ֶאָחד  ל  ּכָ ּלֹא  ׁשֶ ַלְמרֹות  ּוֶבֱאֶמת 
סֹוָטה  ּבְ ָמָרא  ּגְ ּבַ ּוְכָבר ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו  ּלֹא ַלֲעׂשֹות,  ה ׁשֶ ְוזֹו לֹא ִסּבָ ַמִים,  ׁשָ
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ּתֹוְך  ּמִ ָמּה ׁשֶ ּלֹא ִלׁשְ ְצֹות ׁשֶ ּתֹוָרה ּוַבּמִ ף כב ַעּמּוד ב( ְלעֹוָלם ַיֲעסֹק ָאָדם ּבַ )ּדַ

ָמּה  ּלֹא ִלׁשְ ם ּבַ ל ָמקֹום הּוא ָצִריְך ְלַהְכִניס ּגַ ָמּה, ִמּכָ א ִלׁשְ ָמּה ּבָ ּלֹא ִלׁשְ ׁשֶ
ּזֹו  ׁשֶ ַער ד(  )ׁשַ ים  ַהַחּיִ ֶנֶפׁש  ּבְ ִמּוֹולֹוִז'ין  ים  ַחּיִ י  ַרּבִ ֵאר  ּבֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָמּה  ׁשְ ַהּלִ ֶאת 
ן  ְיַכּוֵ הּוא  ָמּה  ִלׁשְ ַהּלֹא  תֹוְך  ּבְ ׁשֶ ָמּה,  ִלׁשְ א  ּבָ ָמּה  ִלׁשְ ּלֹא  ׁשֶ ִמּתֹוְך  ָנה  ּוָ ַהּכַ

נּו. ַמִים. ַוה' ְיַזּכֵ ם ׁשָ יו ִיְהיּו ְלׁשֵ ל ַמֲעׂשָ ּכָ ה ׁשֶ ְזּכֶ ּיִ ָמּה, ַעד ׁשֶ ִלׁשְ


