עולָ ם'
סֵ פֶ ר 'ג ֶֶדר ֹ
בוֹ יְ בוֹ אַ ר ִענְ יָן הַ ג ֶֶדר ֶש ָג ְד ָרה הַ תוֹ ָרה לִ ְבנוֹ ת יִ ְש ָראֵ ל הַ ְנשואוֹ ת לִ ְהיוֹ ת ַשעֲ רוֹ ֵתיהֶ ן

ְמכוסוֹ ת ,וְ ָנהֲגו אֵ יזֶה נ ִָשים ְכהַ יוֹ ם ַק ל ו ת ר ֹאש

ָב ִענְ ָין הַ זֶה ִב ְפ ָרט ,ו ְב ִפ ְרצַ ת

ֶג ֶדר הַ ְצנִ יעות ִב ְכלָ ל ,וְ כָ ל זֶה גוֹ ֵרם לְ כַ ָמה ַת ָקלוֹ ת ְגדוֹ לוֹ ת ,וְ הַ כֹל הוא ִמ ַצד
יעה ֶש ְבנֵי ַע ֵמינו אֵ ינָם יוֹ ְד ִעים ֶשזֶה ָעוֹ ן ָגדוֹ לַ ,על ֵכן ָבאנו ְכהַ יוֹ ם
ִמיעוט הַ יְ ִד ָ
לְ הַ ְראוֹ ת לִ ְפנֵי הַ כֹל אֶ ת גוֹ ֶדל הֶ ָעוֹ ן וְ הָ עוֹ נֶש ֶשיֵש עֲ בור זֶה ,וְ גוֹ ֶדל הַ ָשכָ ר ֶשיֵש
לְ הַ ִנזְ הָ ִרים ָבזֶה ,אולַ י ַעל יְ ֵדי זֶה יְ תו ַקן ְקצָ ת ִפ ְרצַ ת הַ ג ֶֶדר ,וְ נִ זְ ֶכה לִ גְ דוֹ ר ִפ ְרצַ ת
יְ רו ָשלַ יִ ם ִב ְמהֵ ָרה ְבי ֵָמינו אָ ֵמן.

ספר 'גדר עולם' על חובת הצניעות בכללות ובפרט בענין כסוי ראש אשה נשואה יצא לאור
בראשונה [עם תרגום ללשון אידיש עבור נשות ישראל ,ובתוספת קיצור הלכות טהרה בלה"ק
ובאידיש] בווארשא בשנת תרמ"ט על ידי רבינו ישראל מאיר הכהן מראדין זצ"ל .וכעת נדפס
בסיעתא דשמיא בעריכה נאה ומאירת עינים עם ניקוד ופיסוק ,תרגום הזוה"ק והשלמת ציוני
מראי מקומות.
כמו כן נוספו כמה מאמרים בעניני הצניעות ושמירת גדרי הקדושה אשר נלקטו מכתבי
ומאמרי רבינו זצ"ל.

יוצא לאור עולם

על ידי ארגון 'קול הצניעות'

ירושלם עיה"ק

לחיזוק הצניעות והקדושה
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נדפס לזי כוי הר בים ברשותם האדיבה של בני משפ חת מ רן המחבר ז צ "ל ה' עלי הם י חיו *

תמונת שער ספר 'גדר עולם' כפי שנדפס בווארשא על ידי רבינו מרן החפץ חיים זצ"ל
בשנת "והיה מחניך קדוש ולא י(ר)אה (ב)ך (ער)ו(ת) דב(ר)"( .תרמ"ט)

ה סכ מה
הֵ ן הֵ ִביא ְלפָ נַי ְכבוֹ ד הָ ַרב ַמה ִר"י נ"י ִמפֹה
אֵ יזֶה ָע ִלים ִל ְתרופָ ה ִמ ֵספֶ ר "ג ֶֶדר עוֹ לָ ם"
יתי
הַ נַע ָשה ְלתוֹ ֶעלֶ ת המוֹ ן ְבנֵי יִ ְש ָראֵ ל ,וְ ָר ִא ִ
ִכי ְשמוֹ נָאֶ ה לוֹ ִ ,כי ְבלָ ְקחוֹ ומוסָ רוֹ הַ טוֹ ב
הוא גוֹ ֵדר ִפ ְרצָ תוֹ ֶשל עוֹ לָ ם ,א ֶשר ַבעווֹ נוֹ ֵתינו
הָ ַר ִבים ַר ָבה הַ ַמ ְכ ֵשלָ ה ָב ִע ִתים הַ ָללו ע"י הנֵי
נְ ֵשי ֶש ָמ ְשכו יְ ֵדיהֶ ן ִמן הַ ְצנִ יעות וְ אָ חזו ְב ֶד ֶר ְך
הַ ְפ ִריצות ,ו ְכבָ ר ָע ְברו וְ ָשנו ָבזֶהַ ,עד ֶשיֵש
יתר ָגמור ,וְ לֹא יַעלו
ֶשנַע ָשה לָ הֶ ם הַ ָדבָ ר ְכהֵ ֶ
ְכלָ ל ַעל ִל ָבן גוֹ ֶדל הָ ִאיסור וְ הַ ִפ ְרצָ ה ְב ַדת
הַ ִי ְש ָראֵ ל הַ ִנצְ ָמח ִמזֶהֵ .כן יֵש עוֹ ד ְבסוֹ ף
הַ ֵספֶ ר ַכ ָמה וְ כַ ָמה הלָ כוֹ ת ֵמ ִה ְלכוֹ ת נִ ָדה
הַ ְנחוצִ ים ו ְדרו ִשים לָ ַד ַעת ְלכָ ל ִאיש וְ ִא ָשה,
וְ הֵ ן הֵ ן ִמגופֵ י הַ הלָ כוֹ ת הַ ִנ ְמסָ ִרים ְל ִאיש
וְ ִא ָשה ,ו ְכלו ִלים ְב ִקיצור נִ ְמ ָרץ ,וְ הֶ ע ִתיקָ ם
ִב ְלשוֹ ן אַ ְש ְכ ַנזִ ית הַ ְמדו ָבר ֵבינֵינו ְל ַמ ַען י ִָבינו
אנ ִָשים וְ נ ִָשים וָ ָטף.
וְ אַ ח ֵרי רוֹ ִאי ִכי ָדבָ ר טוֹ ב וְ גָ דוֹ ל ָע ָשה הָ ַרב הַ ְמחַ ֵבר ְב ִס ְפרוֹ ֶג ֶדר עוֹ לָ ם וְ ִתיקֵ ן ַת ָקנָה ִמשום צְ נועוֹ ת ו ִמשום
יהי ה' ִעמוֹ ְלבַ ֵצ ַע א ֶשר ִעם ְלבָ בוֹ ְלזַכוֹ ת הָ ַר ִבים ,וזְ כות
ישר חֵ ילוֹ  ,וִ ִ
ְפרוצוֹ ת ,וְ ַעל ֵכן א ֵמינָא ְלפָ ָעלָ א ָטבָ א יִ ַ
הָ ַר ִבים יִ ְהיֶה ָתלוי בוֹ ִל ְהיוֹ ת ִד ְב ֵרי מוסָ רוֹ נִ ְש ָמ ִעין ו ִמ ְתקַ ְב ִלין ַעל הַ ֵלב .ו ֵמהָ ָראוי ְלכָ ל ִאיש יִ ְש ָראֵ ל ֶש ִי ָמצֵ א סֵ פֶ ר
הַ זֶה ְבתוֹ ְך ֵביתוֹ  ,וְ יִ ְהיֶה ָת ִמיד נֶגֶ ד ֵעינָיו וְ ֶנגֶד ֵעינֵי ְבנֵי בֵ יתוֹ לְ ַמ ַען ְלהֵ אָ חֵ ז ְב ֶד ֶר ְך הַ ְצנִ יעות .ו ִבזְ כות זֶה יִ גְ דוֹ ר ה'
ָמינו אָ ֵמן.
ִפ ְרצוֹ ֵתיהֶ ן ֶשל יִ ְש ָראֵ ל ,ו ִב ְשכַ ר נ ִָשים צִ ְדקָ נִ יוֹ ת נִ זְ ֶכה ְל ִביאַ ת הַ גוֹ אֵ ל ִב ְמהֵ ָרה ְבי ֵ
ואר ָשא,
הַ ְמ ַד ֵבר ִל ְכבוֹ ד הַ תוֹ ָרה הַ ָבא ַעל הֶ חָ תום יוֹ ם ג' ה' ַמ ְרחֶ ְשוָ ון תר"ן לפ"ק וַ ְ

פה ק"ק הַ ַנ"ל
מו"צ ְד ֹ
עפ ִפישֹ ,
ְשמואֵ ל זַ נְ וִ ויל ְקלֶ ְ

לוחַ הַ ַמ ְפ ֵתחַ


ֶפ ֶרק ִראשוֹ ן  -יְ בוֹ אַ ר בוֹ ֹג ֶדל הָ ִאסור לָ ִא ָשה לֵ ילֵ ְך ִב ְפרו ַע רֹאש לַ שוק.



ֶפ ֶרק ֵשנִ י  -יְ בוֹ אַ ר בוֹ ִדין ְד ֵש ָער ְב ִא ָשה ֶע ְרוָ ה וְ אָ סור לוֹ ַמר שום ְדבַ ר ְקדו ָשה נֶגְ ָדה.



ישי  -בוֹ יְ בוֹ אַ ר ַכ ָמה וְ כַ ָמה ִאסו ִרין ִהיא ְמכַ ֶנסֶ ת ְל ַעצְ ָמה ע"י ִמנְ הָ גָ ה הָ ָרע הַ זֶה וְ כַ ָמה
ֶפ ֶרק ְשלִ ִ
ִתצְ ָט ֵר ְך ְלבַ סוֹ ף ִל ְסבוֹ ל עבור זֶה.



יעי  -בוֹ יְ בוֹ אַ ר ִפתוי הַ יֵצֶ ר ֶשיֵש ְב ִענְ יַן זֶה.
ֶפ ֶרק ְר ִב ִ



ישי  -בוֹ יְ בוֹ אַ ר עוֹ ד ִפתוי הַ יֵצֶ ר ֶשיֵש ְב ִענְ יַן זֶה.
ֶפ ֶרק ח ֲִמ ִ



ֶפ ֶרק ִש ִשי  -בוֹ יְ בוֹ אַ ר גוֹ ֶדל הַ ִחיוב ְלהַ ַב ַעל ְלהוֹ ִכיחַ ְל ִא ְשתוֹ ָבזֶה.



יעי  -בוֹ יְ בוֹ אַ ר גוֹ ֶדל ִמ ַדת הַ ְצנִ יעות ו ְשכָ ָרה עבור זֶה ָבעוֹ לָ ם הַ זֶה ובָ עוֹ לָ ם הַ ָבא,
ֶפ ֶרק ְש ִב ִ
ו ְלהֵ יפֶ ְך ח"ו ְבהוֹ לֶ כֶ ת ְב ַד ְרכֵ י הַ ְפ ִריצות.



ֶפ ֶרק ְש ִמינִ י  -בוֹ יְ בוֹ אַ ר ִמצְ וַ ת ִחנו ְך אָ ב לַ ָבנִ ים ְבכַ ָמה ִענְ יָנִ ים נְ חו ִצים הַ נוֹ גְ ִעים ְל ַדת הַ תוֹ ָרה.



ימת הַ ֵספֶ ר
ח ֲִת ַ

לתשומת לב :ההערות המופיעות בסוגריים מרובעות ומסולסלות הן כולן מדברי רבינו,
וסוגיהן כדלהלן .אלו שבסוגריים מרובעות הן דברי הסבר [ובדרך כלל אף הועתקו
ותורגמו ללשון אידיש ע"י רבינו בדפוס ראשון ,מכיון שהם נחוצים לעצם הבנת הדברים],
ההערות שמופיעות בסוגרים מסולסלות הן הערות הלכתיות שכתב רבינו על פי דברי
הפוסקים ומו"מ בהם .ציוני מראי מקומות  -בסוגרים עגולות ,ובחלקם נוספו על ידינו.

הַ ְק ָד ָמה
ִהנֵה ַכא ֶשר נִ ְתבוֹ נֵן ְב ִד ְב ֵרי חזַ"ל נִ ְמצָ א ֶש ִמ ַדת הַ ְצנִ יעות ִהיא ִמ ָדה ְגדוֹ לָ ה ְמאֹ ד וְ זוֹ כָ ה עבור זֶה
ידי חכָ ִמיםִ ,כ ְדאַ ְמ ִרינָן ַב ְג ָמ ָרא (יומא דף מ"ז)ָ :תנו ַר ָב ָנןִ ,ש ְב ָעה ָבנִ ים ָהיו לָ ה וְ כֻ ָלם
ְלהוֹ ִליד ָבנִ ים ַת ְל ִמ ֵ
ִש ְמשו ִב ְכהונָה ְגדוֹ לָ ה ,אָ ְמרו לָ ה חכָ ִמיםֶ ,מה ָע ִשית ֶש ָז ִכית ְלכָ ְך ,אָ ְמ ָרה לָ הֶ ןִ ,מ ָי ַמי לֹא ָראו קוֹ רוֹ ת
יתי קַ ְל ֵעי ַשע ִרי .ו ְלהֵ יפֶ ְךִ ,מ ַדת הַ חצִ יפות גוֹ ֶר ֶמת ְלהוֹ ִליד ָבנִ ים ַעזֵי ָפנִ ים ח"ו .ובַ עוֹ נוֹ ֵתינו הָ ַר ִבים
ֵב ִ
נִ ְת ָפ ֵרץ ְכהַ יוֹ ם ִמ ַדת הַ ְצנִ יעות ְמאֹ ד ,ו ְביוֹ ֵתר ְב ִענְ יַן ִגלוי ְש ַער רֹאש ָה ִא ָשה הַ ְנשואָ הֶ ,שנַע ֶשה ְכהֶ ְפקֵ ר
ְלאֵ יזֶה נ ִָשים ֶשהוֹ ְלכוֹ ת ְבפַ ְרהֶ ְסיָא ְל ֵעינֵי הַ כֹל ְב ַשערוֹ ֵתיהֶ ן הַ ְמגולוֹ ת ,וְ גַ ם ַעל ִגלוי זְ רוֹ עוֹ ֵתיהֶ ן אֵ ינָן
ַמ ְק ִפידוֹ ת.
ו ִמזֶה יוֹ צְ ִאים עוֹ ד ַכ ָמה ִק ְלקו ִלים ְגדוֹ ִלים ְלכַ ָמה ֵמאוֹ ת וַ אלָ ִפים ְב ָרכוֹ ת ו ְשאָ ֵרי ִד ְב ֵרי ְקדו ָשה
ֶשנֶא ָמרוֹ ת ְבבָ ֵתי יִ ְש ָראֵ ל ְבכָ ל יוֹ ם ,וְ ִאי אֶ ְפ ָשר ִלזָהֵ ר ֶשלֹא יְ הֵ א ֶנגֶד ָה ִא ָשה ,ו ְכבָ ר אָ ְמרו חזַ"ל (ברכות
כ"ד)ְ :דטֶ פַ ח ְב ִא ָשה ְב ָמקוֹ ם ֶש ָצ ִר ְ
יך ִל ְהיוֹ ת ְמכוסֶ ה הוא ִב ְכלָ ל ֶע ְרוָ ה ,וְ כֵ ן ֵש ָער ְב ִא ָשה ֶע ְרוָ ה וְ אָ סור לֵ אמֹר
שום ִד ְב ֵרי ְקדו ָשה נֶגְ ָדה.
יאים ְב ָרכָ ה
וְ ִהנֵה יָדו ַע ֶש ָכל הַ ְב ָרכוֹ ת אוֹ ְשאָ ֵרי ִד ְב ֵרי תוֹ ָרה ִבזְ ַמן ֶשהֵ ם נֶא ָמ ִרים ַכהוֹ גֶן  -הֵ ם ְמ ִב ִ
יך ובֵ ַר ְכ ִת ָ
'בכָ ל הַ ָמקוֹ ם א ֶשר אַ זְ ִכיר אֶ ת ְש ִמי אָ בוֹ א אֵ לֶ ָ
יך'
ו ְקדו ָשה ְליִ ְש ָראֵ לְ ,כמוֹ ֶש ָכתוב (סו"פ יתרו)ְ :
{ופסוק זה בפשוטו קאי על כל דברי תורה ועל כל המקומות ,ולאו דוקא בזמן המקדש ,וכדמוכח בברכות דף ו'
'כי ה' אלֹקֶ ָ
יך
ירה ְליִ ְש ָראֵ ל ִמ ָכל צָ ָרה ופֶ גַ עְ ,כמוֹ ֶש ָכתוב (דברים כ"ג)ִ :
ע"א בגמרא ,ע"ש} ,וְ גַ ם הֵ ם ְש ִמ ָ
יל ָך וְ גוֹ ' וְ הָ יָה ַמחנ ָ
ֶיך קָ דוֹ ש וְ גוֹ ' .אבָ ל ִבזְ ַמן ֶשהֵ ם נֶא ָמ ִרים ֶנגֶד ֶע ְרוָ ה ח"ו ְכבָ ר
ִמ ְתהַ ֵל ְך ְבקֶ ֶרב ַמחנ ֶָך ְלהַ ִצ ְ
ְכ ִתיב 'וְ לֹא יִ ְראֶ ה ְב ָך ֶע ְרוַ ת ָדבָ ר וְ ָשב ֵמאַ ח ֶר ָ
יך' ,נִ ְמצָ א ָכל ִענְ יָנִ ים ָכאֵ לו גוֹ ְר ִמים ְליִ ְש ָראֵ ל ִל ְהיוֹ ת נְ תונִ ים
יתא ַבזוֹ הַ ר הַ ָקדוֹ ש ָפ ָר ַשת נָשֹא (דף קכ"ה ע"ב ,הובא לקמן בפרק שביעי) ֶש ָדבָ ר זֶה
ְבהֶ ְס ֵתר ָפנִ ים ח"ו .וְ גַ ם ִא ָ
יתא.
יתא ,וְ גוֹ ֵרם ִמ ְס ֵכינו ָתא ְלבֵ ָ
גוֹ ֵרם ִל ְשרוֹ ת ִס ְט ָרא אַ ח ָרא ְבבֵ ָ
ַעל ֵכן נ ַָדב ִל ִבי ְב ֶעזְ ַרת ה' לֶ אסוֹ ף אֶ ת ָכל ַמא ָמ ֵרי חזַ"ל הַ ַשי ִָכים ְל ִענְ יַן זֶה ,ו ְלהַ ְראוֹ ת ִל ְפנֵי הַ כֹל אֶ ת
יהֶ ,ש ַעל יְ ֵדי זֶה ִהיא זוֹ כָ ה ְלבָ נִ ים
גוֹ ֶדל הֶ ָעוֹ ן וְ ָהעוֹ נֶש ֶשיֵש ָבזֶה ,וְ גוֹ ֶדל הַ ַמעלָ ה ְלהָ ִא ָשה הַ ְצנו ָעה ִב ְד ָרכֶ ָ
יִ ְראֵ י הַ ֵשם וַ חשו ִבים ֶש ַבדוֹ ר ,אולַ י ַעל יְ ֵדי זֶה יִ ְראו וְ יִ ְקחו מוסָ ר ,וִ יתֻ ַקן ְקצָ ת הַ ִפ ְרצָ ה הַ ְגדוֹ לָ ה הַ זֹאת,
ֶיהִ ,ב ְמהֵ ָרה ְביָ ֵמינו אָ ֵמן.
ו ִבזְ כות זֶה נִ זְ ֶכה ִל ְראוֹ ת ְב ִבנְ ַין יְ רו ָשלַ יִ ם ְג ָד ֶריהָ וְ ִענְ ָינ ָ

* * * * * * * * * *

ֶפ ֶרק ִראש ֹון
יְ בוֹ אר ּבוֹ ּג ֶֹדל ה ִא ּסוּר ִמדִּ ינא ל ִא ּשה לֵ ילֵ ְך ִּב ְפ ִריעת רֹאש ל ּשוּק
ֹאשה ָפרו ַע
ִהנֵה ְמבוֹ אָ ר ְב ִד ְב ֵרי חכָ ֵמינו ז"ל ֹג ֶדל הָ ִאסור ֶשל הָ ִא ָשה ֶשיוֹ צְ אָ ה ַבשוק וְ ר ָ

ינוְ
[דְהַ י ְ

שיְהְעְםְאֲשר ְ ְֲאְַנחְ ְנו ְיוְֹשְ ְביםְבְ ְק ְרבְוְֹ ְגְַםְ ְכן ְנְזְהְרוְֹתְמזה ְמ ַצד ְהַ צניעותַ ְ,כידועְַ]ַ .עד
הְשנְ ְ
ש ַשעֲ רוֹ תיהְ ְמגולוֹ ת ְבְלְיְכְסְְויְ,מְַ ְ
ְ
ֶשאָ ְמרו ַעל זֶה ֶשהוא ִאסור ִמ ְדאוֹ ַריְ ָתא .וַ א ִפילו הָ יְ ָתה ְמכוסָ ה ַשערוֹ ֶתיהָ ְב ִמ ְקצָ ת אבָ ל לֹא ַכ ִדין
ה ְוכדל ַקמן]
שישְ ְ ַקלתהְ ְ ַעל ְרֹאש ְ
[כגוֹ ן ְ ְ

ַגם ֵכן יֵש ִאסור וְ יָכוֹ ל ְלגָ ְר ֶָשה עבור זֶה ְב ִלי ְכתו ָבה .ובַ עוֹ נוֹ ֵתינו

הָ ַר ִבים נַע ָשה הַ ָדבָ ר הַ זֶה ְכהֶ ְפקֵ ר ְב ֵעינֵי הַ ְר ֵבה נ ִָשים וַ אנ ִָשים ,וְ גַ ם ַעל ִגלוי זְ רוֹ עוֹ ֵתיהֶ ן אֵ ינָן
כל ֵמהַ ְג ָמ ָרא ו ֵמהַ פוֹ ְס ִקים אֶ ת גוֹ ֶדל הָ ִאסור ֶשיֵש ָבזֶה ,וְ גַם
ַמ ְק ִפידוֹ ת .לָ כֵ ן אָ ַמ ְר ִתי ְלהַ ְע ִתיק ִל ְפנֵי ֹ
ַכ ָמה ִק ְלקו ִלים אחֵ ִרים ֶשיוֹ צְ ִאים ִמ ֵמילָ א ַעל יְ ֵדי זֶה ,אולַ י יִ ְראו וְ יִ ְקחו מוסָ ר.
כלָ ,דבָ ר זֶה הוא ִמ ְשנָה ְמפוֹ ֶר ֶשת (כתובות דף ע"ב)" :וְ אֵ לו יוֹ ְצאוֹ ת ֶשלֹא ִב ְכתו ָבה ,הָ עוֹ בֶ ֶרת
ִראשוֹ ן לַ ֹ
ינו ְ ַמה ְשהוא ְמןְ
משה [הְְַי ְ
ֶ
משה וִ יהו ִדית" .וְ קָ חָ ִשיב ָשם ַב ִמ ְשנָה ְדבָ ִרים ֶשעוֹ בֶ ֶרת ָבזֶה ַעל ַדת
ֶ
ַעל ַדת

הַ תוֹ רה] ְכגוֹ ן ֶש ַמא ִכילָ תוֹ אֵ יזֶה ִאסור אוֹ ֶש ִהיא ְמ ַש ַמ ְשתוֹ ְכ ֶש ִהיא נִ ָדה ו ְכהַ אי ַגוְ נָא ,וְ אֵ יזוֹ ִהי עוֹ בֶ ֶרת ַעל
לו ְ ַעל ְ ַעצמן ְלזהרְבזה ְמשְום ְצניעותְ ,ודבר ְזה ְוכַ יוֹ צא ְבזהְ
יגו ְמעוֹ לם ְהאומה ְהַ ישראלית ְוקב ְ
שהְנְהְ ְ
ינו ְ ַמה ְ ְ
ַדת יְ הו ִדית [הַ י ְ

ֹאשה ָפרו ַע' .ו ַמ ִסיק ָשם ַב ְג ָמ ָרא
מךְ']' ,יוֹ צְ אָ ה ַבשוק וְ ר ָ
רתְאְ ְ
תוְֹ ְַ
תטְוְֹשְְ ְ
הואְבכללְ ַמהְשא ַמרְהַ כתובְ(משלי א')' :אְַלְ ְ
מדְיְַנת ְבבל ְ ַעל ְרֹאשןְ ,וישְ ְבהן ְחְלְלְ
שלוְֹבְשְין ְבְ ְ
הוא ְכלי ְ ְ
ֹאשה [ ְ
ירי הַ ִמ ְשנָה א ִפילו ְב ַמ ְל ֶב ֶשת קַ ָל ָתה ַעל ר ָ
ְדאַ יְ ֵ

תנְין ְשְם ְהַ נשים ְהַ כלְי ְטְוְיְה ְשלהן] ,א ִפילו הָ ִכי אָ סורֵ ,כיוָ ן ְדאֵ ינָה לוֹ בֶ ֶשת ִמ ְל ַמ ְעלָ ה ְר ִדיד ְכ ֶד ֶר ְך
מְלְמְַעְלְהְ ,וְנוְֹ ְ
משהְ ,דהָ א יֵש ָבזֶה ִאסור ִמ ְדאוֹ ַריְ ָתא,
ֶ
הַ נ ִָשיםְ .ד ִאם הָ יו ַשערוֹ ֶתיהָ ְמגולוֹ ת ַמ ָמש עוֹ בֶ ֶרת ָבזֶה ַעל ַדת
ִמ ִד ְכ ִתיב ְב ִא ָשה סוֹ ָטה (במדבר ה')' :ופָ ַרע אֶ ת רֹאש הָ ִא ָשה' ,וְ ָת ָנא ְדבֵ י ַר ִבי יִ ְש ָמ ֵעאלִ ,מ ָכאן אַ זְ הָ ָרה ִל ְבנוֹ ת
יעת רֹאשְ ,דהַ יְ ינו ִמ ְדכָ ַתב ְק ָרא ֶש ָהיָה הַ כֹהֵ ן ֵמ ִסיר הַ ִמ ְט ַפחַ ת ֵמ ַעל ַשערוֹ ת
יִ ְש ָראֵ ל ֶשלֹא ֵתצֶ א ָנה ִב ְפ ִר ַ
ֹאשה ְכ ֵדי ְל ַנ ְולָ ה ְל ֵעינֵי הַ כֹלִ ,מ ְכלָ ל ִד ְשאָ ֵרי ְבנוֹ ת יִ ְש ָראֵ ל נִ זְ הָ רוֹ ת לֵ ילֵ ְך ְבאוֹ פָ ן זֶה .וְ הֶ ְע ִתיק ָדבָ ר זֶה
ר ָ
הָ ַרב אַ ְלפָ ס וְ הָ ֹרא"ש ְב ִה ְלכוֹ ָתיו .וְ כֵ ן ָכ ַתב הָ ַר ְמ ַב"ם (בפכ"ד מהלכות אישות) וז"לִ ' :מי ֶש ִז ְנ ָתה ַתחַ ת ַב ְעלָ ה,
משה אוֹ ַעל ַדת
ֶ
אֵ ין לָ ה ְכתו ָבה לֹא ִע ָקר וְ לֹא תוֹ סֶ פֶ ת .וְ לֹא הַ ְמזַנָה ִב ְלבַ ד ,אֶ ָלא אַ ף ָהעוֹ בֶ ֶרת ַעל ַדת
ֹאשה ָגלוי,
משה ,יוֹ צְ אָ ה ַבשוק ו ְש ַער ר ָ
יְ הו ִדית .וְ אֵ לו הֵ ן הַ ְדבָ ִרים ֶש ִאם ָע ְש ָתה אַ חַ ת ֵמהֶ ן ָע ְב ָרה ַעל ַדת ֶ
אוֹ ֶשנוֹ ֶד ֶרת אוֹ ֶש ִנ ְש ַב ַעת וְ אֵ ינָה ְמקַ ֶי ֶמת ,אוֹ ֶש ִש ְמ ָשה ִמ ָט ָתה וְ ִהיא נִ ָדה ,אוֹ ֶשאֵ ינָה קוֹ צָ ה לָ ה חַ ָל ָתה ,אוֹ
ֶשהֶ א ִכילָ ה אֶ ת ַב ְעלָ ה ְדבָ ִרים ִאסו ִרים ,ע"ש עוֹ ד .וְ אֵ לו הֵ ן הַ ְדבָ ִרים ֶש ִאם ָע ְש ָתה אַ חַ ת ֵמהֶ ן ָע ְב ָרה ַעל
ֹאשה ָפרו ַע וְ אֵ ין לָ ה ְר ִדיד ְכ ֶד ֶר ְך הַ נ ִָשים ,אַ ף ַעל ִפי
ַדת יְ הו ִדית ,יוֹ צְ אָ ה לַ שוק אוֹ ְל ָמבוֹ י ְמפֻ ָלש וְ ר ָ
ֶש ְש ָע ָרה ְמכוסֶ ה ְב ִמ ְט ַפחַ ת אוֹ ֶשהָ יְ ָתה ְמ ַשחֶ קֶ ת ִעם ַבחו ִרים' ,וע"ש עוֹ ד ְדבָ ִרים (כל זה לקטתי בקצרה מלשונו

ימן קט"ו ס"ד הֶ ְע ִתיק ְלשוֹ ן
ימן קט"ו ,וְ כֵ ן בשו"ע אֶ בֶ ן ָה ֵעזֶר ִס ָ
ממש) .וְ כֵ ן ָכ ַתב ְבטור אֶ בֶ ן הָ ֵעזֶר ִס ָ
הָ ַר ְמ ַב"ם הנ"ל לַ הלָ כָ ה .וְ כֵ ן ָכל הַ פוֹ ְס ִקים ִראשוֹ נִ ים וְ אַ חרוֹ נִ ים ֻכ ָלם הֶ ְע ִתיקו ָדבָ ר זֶה ְל ִדינָאְ ,ד ִאם הָ ִא ָשה
יה ְמגו ִלין ִהיא עוֹ בֶ ֶרת ָבזֶה ַעל ִאסור
יוֹ צֵ את לַ שוק וְ ַשערוֹ ֶת ָ

תא :
ְדאוֹ ַריְ ָ

ֶפ ֶרק ֵשנִ י
שער ְּב ִא ּשה עֶ ְרוה וְ אסוּר לוֹ מר שוּם דְּ בר ְקדוּשה נֶגְ דּ ּה
ּבוֹ יְ בוֹ אר דִּ ין ְד ֵ
ַדע עוֹ ד ְד ִמ ְלבַ ד ִאסור ְפרו ַע רֹאש יֵש עוֹ ד ִענְ יָן אַ חֵ ר ֶש ֵמח ַמת זֶה צְ ִריכָ ה ִל ְהיוֹ ת ְש ָע ָרה ְמכוסֶ ה א ִפילו
ארו"ק]ְ ,ד ִאי לָ או ה ִכי אָ סור א ִפילו ְלבַ עלָ ה לוֹ ַמר
ריןְפְַ ְ
שקְוְֹ ְ
יתה ְבאֵ יזֶה ִכסוי אוֹ ְבפֵ אָ ה נ ְָכ ִרית [הוא ְ ַמה ְ ְ
ְבבֵ ָ
שום ְדבַ ר ְקדו ָשה נֶגְ ָדהְ ,דהַ ֵש ָער הוא ִב ְכלָ ל ֶע ְרוָ הְ ,כמוֹ ֶשאָ ְמרו ח ַז"ל (בברכות כ"ד)ֵ ' :ש ָער ְב ִא ָשה ֶע ְרוָ ה'
ֶשנֶא ַמר וכו' ע"ש ,וְ כֵ ן ָפסַ ק הָ אַ ְלפָ ס וְ הָ ַר ְמ ָב"ם וְ הָ רֹא"ש וְ הַ טור והשו"ע וְ כָ ל הַ פוֹ ְס ִקים ִראשוֹ נִ ים
וְ אַ חרוֹ נִ ים.
תירְ
שהזכיר ְ ַכמה ְפעמים ְב ַמאֲמר ְזה ְאת ְהַ פאה ְנכרית ְל ֹא ְהְ ְ
רן ְהח"ח ְ ְ
מְ
שְ
שים ְלב ְהיטב ְ ְ
[הערת ְהמו"לְ :הנה ְישְ ְלְ ְ
דובְרְבפאה ְנכרית ְשל ְיְמְיהְםְלפני ְכְמאה ְושל ֹשים ְשנהְ,
שמְ ְ
רשְות ְה ַרביםְ.וכַ מובן ְ ְ
רושְ ְ'פאה ְנכרית' ְאלא ְבביתהְ ְול ֹא ְב ְ
בְפְי ְ

שנראוֹ תְ ְַכשְעְרְ ַעצמוְְֹואַ ףְגרועְְַממנְְו].
ינוְ ְ
ול ֹאְכמוְְֹהַ פְאוְֹתְשלְימ ְ
וְ זֶה ְלשוֹ ן השו"ע אוֹ ַרח חַ ִיים (סימן ע"ה ס"ב)ֵ ' :ש ָער ֶשל ִא ָשה ֶש ַד ְר ָכה ְלכַ סוֹ תוֹ אָ סור ִל ְקרוֹ ת ְכנֶגְ דוֹ
א ִפילו ִא ְשתוֹ ' ,וַ א ִפילו ִאם נִ ְת ַג ָלה ַרק ְקצָ ת ֵמהֶ ן{ .כן כתב בספר שולחן שלמה ,והוא פשוט .ומה שכתוב
בשו"ע דשערות של נשים שרגילין לצאת חוץ לצמתן מותר לקרות כנגדן ,כתב בתשובת חתם סופר סימן ל"ו
דהיינו שמלבד כובע שעל ראשה יש לה צמת ,והוא בגד המצמצם השער שלא יצא לחוץ ,ואותו מעט שאי אפשר
לצמצם ויוצא מהצמת  -ע"ז מקיל השו"ע ,ועי' מה שכתבנו לקמן פרק ח' בשם הזוה"ק} וַ א ִפילו ִאם ֶד ֶר ְך
ִא ָשה זוֹ וַ חבֵ רוֹ ֶתיהָ ְבאוֹ תוֹ ָמקוֹ ם לֵ ילֵ ְך ְבגִ לוי ְש ָע ָרה ַבשוק ְכ ֶד ֶר ְך הַ ְפרוצוֹ ת אָ סור ִל ְקרוֹ ת ְכנֶגְ ָדה ,ו ְכמוֹ
ִאם ָהיו זְ רוֹ עוֹ ֶתיהָ וְ שוֹ קָ ה ְמגו ִלין ְדאָ סור ְבכָ ל ַגוְ נָא ִל ְקרוֹ ת ְכנֶגְ ָדן ו ְכמוֹ ֶש ָכ ַתב ְבסֵ פֶ ר ִת ְפאֶ ֶרת ְשמואֵ ל
וְ אֵ ִליָהו ַר ָבא וְ חַ ֵיי-אָ ָדם { .והטעם בזה ,כיון שצריכות לכסות השערות מצד הדין ויש בזה איסור תורה וכנ"ל
בפרק ראשון ,וגם כל בנות ישראל המחזיקות בדת משה נזהרות בזה מימות אבותינו מעולם ועד עתה  -בכלל
ערוה היא ,ואסור לקרות כנגדן ,ולא בא השו"ע למעט רק בתולות שדרכן לילך בפריעת ראש}.

ישי
ֶפ ֶרק ְש ִל ִ
ּבוֹ יְ בוֹ אר ּכ ּמה וְ כ ּמה ִא ּסו ִּרין ִהיא ְמכ ּ ֶנסֶ ת לְ ע ְצמ ּה על יְ ֵדי ִמנְ הג ּה הרע הזֶּה
וְ כ ּמה ִת ְצט ֵר ְך לְ ב ּסוֹ ף לִ ְס ּבוֹ ל עוֹ נ ִשים עֲבוּר זֶה
ִהנֵה ָידו ַע הוא ַמה ֶשהובָ א ְב ִד ְב ֵרי חכָ ֵמינו ז"ל הַ ִחילוק הַ ָגדוֹ ל ֶשיֵש ֵבין ָהעוֹ ֶשה אֵ יזֶה ִאסור ַפ ַעם
אַ חַ ת ִמ ְפנֵי ֶש ִנ ְתגַ ֵבר ָעלָ יו הַ יֵצֶ ר ובֵ ין ִמי ֶשהו ְפקַ ר אֶ צְ לוֹ הָ ִאסור ְלגַ ְמ ֵרי .וְ ַר ֵבינו יוֹ נָה ְב ַשע ֵרי ְתשובָ ה
(שער א' אות ו') הֶ א ִר ְ
יך ָבזֶה הַ ְר ֵבה ,וְ כָ ַתב ֶשזֶה הָ ִאיש ֶשהו ְפקַ ר אֶ צְ לוֹ אֵ יזֶה ָעוֹ ן ְלגַ ְמ ֵרי ִ -עם פוֹ ְש ִעים
נִ ְמ ָנה ,וְ גָ דוֹ ל עוֹ נוֹ ִמ ְנשוֹ א ,וְ הוא נִ ְק ָרא ְב ִפי חכָ ֵמינו ז"ל (חולין ד' ע"ב) ִב ְש ִביל זֶה ְב ֵשם 'מו ָמר ְל ָדבָ ר אֶ חָ ד'
עבור זֶה ֶשפוֹ ֵרק ֵמ ַעל ַעצְ מוֹ עוֹ ל ִמצְ וָ ה אַ חַ ת ִמ ִמצְ וֹ ת ה' .וְ ַעל זֶה וְ כַ יוֹ צֵ א ָבזֶה נֶא ַמר (דברים כ"ז)' :אָ רור
א ֶשר לֹא י ִָקים אֶ ת ִד ְב ֵרי הַ תוֹ ָרה הַ זֹאת לַ עשוֹ ת אוֹ ָתם'ֶ ,ש ֵפירושוֹ א ֶשר לֹא יְ קַ ֵבל ַעל ַע ְצמוֹ ְלקַ ֵים אֶ ת
אמר אֵ לַ י אֶ ע ֶשה זולַ ת
ת ַ
ֹאמר ָה ֶעבֶ ד ְל ַרבוֹ ָכל א ֶשר ֹ
מר י ַ
ָכל ִד ְב ֵרי הַ תוֹ ָרה ֵמרֹאש וְ ַעד סוֹ ףִ .כי ִאם אָ ֹ
ְב ָדבָ ר אֶ חָ דְ ,כבָ ר ָשבַ ר עוֹ ל אדוֹ נָיו ֵמ ָעלָ יו וְ הַ ָי ָשר ְב ֵעינָיו יַע ֶשה.
וְ ִהנֵה ִמ ָכל זֶה ִמ ֵמילָ א נ ִָבין אֶ ת גוֹ ֶדל הֶ ָעוֹ ן ֶשל ָה ִא ָשה ֶש ַמ ְרגֶלֶ ת ַע ְצ ָמה ָבזֶה הַ חֵ ְטא לֵ ילֵ ְך ַבשוק
ירה הַ זוֹ  ,וְ אָ ְמרו ח ַז"ל (במדרש שוחר
יה הַ ְמגולוֹ תִ ,כי הלֹא ַמ ְחלֶ ֶטת ַעצְ ָמה לַ עבֵ ָ
ְל ֵעינֵי הַ ְב ִריוֹ ת ְב ַשערוֹ ֶת ָ
ירה אֵ ין לוֹ ְמ ִחילָ ה עוֹ לָ ִמית .וְ יָדו ַע הוא ַמה ֶשאָ ַמר הַ ָכתוב (ישעיה ה')' :הוֹ י
טוב)ָ :כל הַ ַמח ִליט ַעצְ מוֹ לַ עבֵ ָ
מ ְשכֵ י הֶ ָעוֹ ן ְבחַ ְבלֵ י הַ ָשוְ א ,וְ כַ עבוֹ ת ָהעגָ לָ ה חַ ָטאָ ה'ְ ,דהַ יְ ינו ְב ֵעת ֶשהָ אָ ָדם ַמ ְת ִחיל לַ עשוֹ ת הֶ ָעוֹ ן נִ ְד ֶמה
ֹ
לוֹ ְב ֵעינָיו ֶשהוא ִאסור קָ ָטן ְמאֹ ד ו ַמ ִתיר ְל ַע ְצמוֹ לַ עשוֹ ת ָדבָ ר זֶה ,אבָ ל ְכ ֶשהוא כוֹ ְפלוֹ וְ חוֹ זֵר וְ כוֹ ְפלוֹ
נַע ָשה ְלבַ סוֹ ף ָעב ַכעבוֹ ת הָ עגָ לָ הִ ,כי א ִפילו חוט ֶמ ִשי ְכ ֶשכוֹ ְפלוֹ הַ ְר ֵבה ְמאֹ ד יָכוֹ ל לַ עשוֹ ת חֶ בֶ ל ָעב,
וְ כָ ל ֶש ֵכן ְכ ֶשיִ ְכפוֹ ל חֶ בֶ ל ָעב ְבאוֹ פָ ן זֶה ַ -כ ָמה הוא חָ זָ ק וְ כַ ָמה הוא ָעצוםֵ .כן הוא ְב ִענְ ָינֵנוִ ,כי א ִפילו
ִאם הָ יָה הָ ִאסור קָ ָטן הָ יָה נ ְֶח ָשב ְל ָעוֹ ן ָגדוֹ ל ע"י ְכ ִפילָ תוֹ ַכ ָמה ְפ ָע ִמים ,וְ כָ ל ֶש ֵכן ָבזֶהֶ ,שהָ ִאסור ִמ ַצד
ימי חַ יֶיהָ .
ַעצְ מוֹ הוא ַגם ֵכן ָגדוֹ לַ ,כ ָמה נִ ְכ ְפלָ ה ָר ָע ָתה ע"י ְכ ִפילָ ָתה ֶשכוֹ פֶ לֶ ת אֶ ת הֶ ָעוֹ ן לַ אלָ ִפים ִב ֵ
ירה ֶש ָהאָ ָדם עוֹ ֶשה ָבעוֹ לָ ם הַ זֶה נִ ְב ָרא
ַגם יָדו ַע הוא ַמה ֶשאָ ְמרו חכָ ֵמינו ז"ל (אבות ד' י"א)ֶ :ש ִמ ָכל עבֵ ָ
ַמ ְלאָ ְך חַ ָבלָ ה אֶ חָ ד הַ ְממֻ ֶנה אַ חַ ר ָכ ְך ִליטוֹ ל נִ ְק ָמתוֹ ִמ ֶמנו עבור זֶה הַ חֵ ְטא ,וְ הַ ְממֻ ִנים הָ אֵ לו הֵ ם ֻכ ָלם
ירתוֹ ְכ ֶשהוא הוֹ לֵ ְך ְלבֵ ית עוֹ לָ מוֹ ִ .אם ֵכן ַכ ָמה צְ ִריכָ ה הָ ִא ָשה ֶשמו ְרגֶלֶ ת ְבזֶה
הַ ְמלַ ִוים לוֹ לָ אָ ָדם ְב ֵעת ְפ ִט ָ
הַ חֵ ְטא ְל ִה ְתאוֹ ֵנן ָת ִמיד ַעל ָה ִענְ יָן הַ נוֹ ָרא הַ זֶהְ ,בזָ ְכ ָרה ֶש ִמ ָכל ה ִליכָ ה וַ ה ִליכָ ה ֶשיָצְ אָ ה לַ שוק ְל ֵעינֵי
הַ ְב ִריוֹ ת ְב ַשערוֹ ֶתיהָ הַ ְמגולוֹ תַ ,תחַ ת א ֶשר חָ ְשבָ ה ְל ִה ְתיַפוֹ ת ַעצְ ָמה ָבזֶה ,נִ ְב ָרא לָ ה ַמ ְלאָ ְך הַ ַמ ְש ִחית
יר ָתה
ִלטוֹ ל נִ ְק ָמתוֹ ִמ ֶמנָהִ ,אם ֵכן ַכ ָמה אלָ ִפים ַמ ְלאָ כֵ י חַ ָבלָ ה ַמזְ ִמינִ ים אֶ ת ַע ְצ ָמם ו ַמ ְמ ִתינִ ים ַעל ֵעת ְפ ִט ָ
יה הָ ָר ִעים וְ אֵ ין ִמי יוֹ ִעיל לָ ה.
ְללַ וֹ ָתה וְ ִלטוֹ ל נִ ְק ָמ ָתם ִמ ֶמנָה .וְ ָשם ִת ְצ ַעק וְ ִתנְ הַ ם 'אוֹ י וַ אבוֹ י' ַעל ַמע ֶש ָ
ית ָך ִב ְכלוֹ ת ְב ָש ְר ָך ו ְשאֵ ֶר ָך' .וְ ִהיא ְב ַעצְ ָמה ִת ְתוַ ֶדה ְלבַ סוֹ ף
ו ְכמוֹ ֶשאָ ַמר הַ ָכתוב (משלי ה')' :וְ נָהַ ְמ ָת ְבאַ ח ִר ֶ

ַעל ָכל הָ עוֹ נוֹ ת ֶש ָע ְש ָתה ָבעוֹ לָ ם הַ זֶהְ ,כמוֹ ֶשאָ ְמרו ח ַז"ל (מסכת גיהנום ,הובא בראשית חכמה שער היראה פרק י"ג,

ועי' עירובין י"טַ :).על הַ ָפסוק 'ע ְֹב ֵרי ְב ֵע ֶמק הַ ָבכָ א ַמ ְעיָן יְ ִשיתוהוַ ,גם ְב ָרכוֹ ת ַיע ֶטה מוֹ ֶרה'ְ ,מלַ ֵמד ֶשהָ ָר ָשע
ירה ְפלוֹ נִ ית ְב ָמקוֹ ם ְפלוֹ נִ י
ִמ ְתוַ ֶדה ְכ ֵשם ֶשהַ ְמצוֹ ָרע ִמ ְתוַ ֶדה ,וְ אוֹ ֵמר' :אנִ י ְפלוֹ נִ י ֶבן ְפלוֹ נִ י ָעבַ ְר ִתי עבֵ ָ
יקים עלֵ יהֶ ם אָ ז אֶ ת ִדי ָנם וְ אוֹ ְמ ִרים
ְביוֹ ם ְפלוֹ נִ י ִב ְפנֵי ְפלוֹ נִ י ְב ַמע ָמד ְפלוֹ נִ י ו ְפלוֹ נִ י' .וְ גַ ם ַמצְ ִד ִ

ְלפָ נָיו:

יקים .וְ כֵ ן
ֵיהנוֹ ם לָ ְר ָש ִעים וְ גַ ן ֵע ֶדן לַ ַצ ִד ִ
יתָ ,יפֶ ה ִח ַי ְב ָתָ .יפֶ ה ִת ַקנְ ָת ג ִ
' ִרבוֹ נוֹ ֶשל עוֹ לָ ם ,יָפֶ ה ַדנְ ָתָ .יפֶ ה זִ ִכ ָ
אָ ְמ ָרה הַ ְג ָמ ָרא ְב ַמ ֶסכֶ ת סוֹ ָטה( :ח' ע"ב)ְ ' :ב ִמ ָדה ֶשאָ ָדם מוֹ ֵדדָ ,בה מוֹ ְד ִדין לוֹ  .אַ ְב ָשלוֹ ם חָ ָטא ִב ְש ָערוֹ
וְ נִ ְתלָ ה ִב ְש ָערוֹ וכו' ע"ש .ו ְל ִפי ֶזה ְב ִענְ יָ נֵנו ֶשהַ חֵ ְטא הוא ִמ ַצד ַשערוֹ ֶתיהָ הַ ְמגולוֹ ת ְל ֵעינֵי הַ כֹלְ ,בוַ ַדאי
ֵיהנוֹ םַ .על ֵכן
יתים ֶש ִנ ְב ְראו ֵמהַ ְש ָערוֹ ת ַיענִ י ָשה אַ חַ ר ָכ ְך ְב ַשערוֹ ֶתיהָ גופָ א ַבג ִ
ָכל אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד ֵמהַ ַמ ְש ִח ִ
יִ ְתבוֹ נֵן הָ אָ ָדם ְבכָ ל זֶה ְבעוֹ דוֹ ְבחַ יָיו וְ ֵילֵ ְך ְב ַד ְר ֵכי השי"ת וְ יִ ָנצֵ ל ִמ ָכל

צָ ָרה:

יעי
ֶפ ֶרק ְר ִב ִ
ש ּיֵש ְּבענף זֶה
ּבוֹ יְ בוֹ אר ּ ִפ ּתוּי ה ּיֵצֶ ר ֶ
וְ אַ ל ַי ְט ֶעה אוֹ ָתה הַ יֵצֶ ר ֶש ִתנָצֵ ל ִמן הַ ִדין ִמ ְפנֵי ֶשהָ יְ ָתה צְ ִריכָ ה ְל ִה ְתקַ ֵשט ַע ְצ ָמה ְל ֵעינֵי ַב ְעלָ ה ֶשלֹא
יתה הָ יָה לָ ה
יתה ְלבַ ד וְ לֹא ַבשוק .וְ עוֹ ד ְדגַ ם ְבבֵ ָ
ִת ְתגַ ֶנה ָעלָ יוִ ,כי ֶבא ֶמת זוֹ ִהי ָטעותְ ,ד ֶזה ַש ָי ְך ַרק ְבבֵ ָ
ֹאשה וְ לֹא ְלגַ לוֹ ת ַשערוֹ ֶתיהָ .
ארו"ק] ַעל ר ָ
ֵעצָ ה לֵ ילֵ ְך ְבאֵ יזֶה ִכסוי נָאֶ ה אוֹ ְבפֵ אָ ה נ ְָכ ִרית [ ַפ ְ
וְ ִהנֵה ַכא ֶשר נִ ְתבוֹ נֵן נִ ְמצָ א ֶש ְש ֵתי ִסבוֹ ת גוֹ ְרמוֹ ת ְלזֶה הֶ ָעוֹ ן לָ בוֹ א ,אֶ חָ ד ִמ ְפנֵי ָה ַע ְצלות ֶש ִמ ְת ַע ֶצלֶ ת
יתה ְליַפוֹ ת אֶ ת ַע ְצ ָמה ִל ְפנֵי
ִל ְטרוֹ חַ ְבכָ ל יוֹ ם ִל ְלבוֹ ש אֵ יזֶה ִכסוי ַעל ְש ָע ָרה ,וְ עוֹ ד ִמ ְפנֵי ִפתוי הַ יֵצֶ ר ֶש ְמ ִס ָ
ידה ִל ֵתן ִדין וְ חֶ ְשבוֹ ן.
ְבנֵי אָ ָדם ו ְל ִה ְתקַ ֵשט ְב ַשערוֹ ֶתיהָ  ,וְ ַעל ְש ֵתיהֶ ן ִהיא ע ִת ָ
ובֶ א ֶמת ַכ ָמה צָ ִר ְ
ירא ו ְלפַ חֵ ד ְכ ֶשיִ ְתבוֹ ֵנן ְב ִענְ ָי ָניו ֶש ְלבַ סוֹ ף ְכ ֶש ַיעלֶ ה ְל ַמ ְעלָ ה ִל ְפנֵי ִכ ֵסא
יך ָהאָ ָדם ִל ָ
ְכבוֹ דוֹ יִ ְת ָב ַר ְך ִל ֵתן ִדין וְ חֶ ְשבוֹ ן וְ יִ ְראֶ ה אֶ ת ה ַדר ְכבוֹ ד אלֹקֵ ינו אֵ ְ
יך ֶשיֵש לוֹ ַכ ָמה אלָ ִפים ְרבָ בוֹ ת ִכתוֹ ת
ֶשל ַמ ְלאָ כֵ י הַ ָש ֵרת ֶשעוֹ ְמ ִדים ָת ִמיד ִל ְפנֵי ְכבוֹ דוֹ יִ ְת ָב ַר ְך ,ו ְכ ַמא ָמר הַ ָכתוב (דניאל ז')' :אֶ לֶ ף אַ ְל ִפין
ימה ְרצוֹ ן קוֹ נָםְ ,כ ֶשיִ ְראֶ ה
יְ ַש ְמשונֵה וְ ִרבוֹ ִר ְבבָ ן קָ ָדמוֹ ִהי יְ קומון' ,וְ כֻ ָלם זָ ִעים וְ חָ ִלים ִמ ָפנָיו ,וְ עוֹ ִשים ְבאֵ ָ
הָ אָ ָדם אֶ ת ָכל זֶה אֵ ְ
יך לֹא ֵיבוֹ ש אָ ז ֵמ ַע ְצמוֹ  ,א ֶשר ִב ְש ִביל אֵ יזֶה ַעצְ לות אוֹ ִב ְש ִביל אֵ יזֶה הנָאָ ה קַ ָלה
ָבעוֹ לָ ם הַ זֶה ְליַפוֹ ת אֶ ת ַעצְ מוֹ ִל ְפנֵי ְבנֵי אָ ָדם ו ְל ִה ְתקַ ֵשט ִל ְפנֵיהֶ ם ,א ֶשר הֵ ָמה ַגם ֵכן גו ֵשי ָעפָ ר ְכמוֹ תוֹ ,
ָעבַ ר ַכ ָמה ְפ ָע ִמים ַעל ְרצוֹ נוֹ ֶשל הַ ֶמלֶ ְך ה' יִ ְת ָב ַר ְך ,א ֶשר הוא אלֹקֵ י ָכל הַ ְצבָ אוֹ ת הָ אֵ לו .ו ִב ְפ ָרט
יך לֹא ָי ֵרא ָת ִל ְמרוֹ ד ְבבוֹ ְראֶ ָך ,עמוֹ ד ַב ִדין וְ הַ ֵכר ַמע ֶש ָ
ֹאמרו לוֹ ִ ' :ט ָפה ְסרוחָ ה! אֵ ְ
יך! [כי ְכלְ
ְכ ֶשיִ ְשאָ לוהו וְ י ְ
רו ְחֲ ְַז"ל] וְ ִאם אֵ ין אַ ָתה
עידְעליוְ ,כמוְֹ ְשאמ ְ
הְכלם ְבְאוְֹתְוְעוְֹמְדוְֹתְלפניו ְבעת ְהַ דין ְלְהְ ְ
יוְשעְשְהְבעוֹ לם ְהַ זְ ֻּ
עולוְֹתְ ְ
אַ חַ ת ְמְפְ ְ
יָכוֹ ל ְלהָ ִשיב ִ -מי יָכוֹ ל ְלהָ ִשיב עבו ְר ָך!' ַכ ָמה יְ כוסֶ ה אָ ז ְכ ִל ָמה ָפנָיו.

וְ ִהנֵה הַ ַתנָא אָ ַמר (אבות ג')ִ :ה ְס ַת ֵכל ִב ְשלֹ ָשה ְדבָ ִרים וכו' ו ְלאָ ן אַ ָתה הוֹ לֵ ְךִ ,ל ְמקוֹ ם ָעפָ ר וכו' וְ ִל ְפנֵי ִמי
אַ ָתה ָע ִתיד ִל ֵתן ִדין וכו'ַ ,מה ֶשאָ ַמר הַ כֹל ִב ְלשוֹ ן נוֹ כֵ חַ 'אַ ָתה הוֹ לֵ ְך ,אַ ָתה ָע ִתיד' וְ לֹא אָ ַמר ִב ְלשוֹ ן
נִ ְס ָתר' :יִ ְס ַת ֵכל הָ אָ ָדם ִב ְשלֹ ָשה ְדבָ ִריםֵ ,מאַ יִ ן ָבא ,ו ְלאָ ן יֵלֵ ְך ,וְ ִל ְפנֵי ִמי הוא ָע ִתיד ִל ֵתן ִדין וכו'ִ ,כי
ֶבא ֶמת אָ נו רוֹ ִאין ְבחוש ֶש ָכל אָ ָדם יוֹ ֵד ַע ְבבֵ ירור ְכ ֶשהוא הוֹ לֵ ְך ְללַ וֹת הַ ֵמת אוֹ ְלבֵ ית ָהאֵ בֶ ל ֶשהָ אָ ָדם
ָע ִתיד לָ מות ,וְ אַ ף ַעל ִפי ֵכן אֵ ין פוֹ ֵעל זֶה ְבנ ְַפשוֹ ְפעולָ ה ַר ָבה ,וְ ִל ְפ ָע ִמים אֵ ינוֹ פוֹ ֵעל ְכלָ ל ,וְ הַ כֹל ִמ ַט ַעם
ֶשהוא ְמצַ ֵיר ַרק ֶש ְפלוֹ נִ י ֵמת .אבָ ל הַ ַתנָא הוֹ ָרה לָ נו ֶש ָה ִע ָקר ֶש ָהאָ ָדם יְ צַ יֵר ְבנ ְַפשוֹ ָת ִמיד אֶ ת ַמ ָצבוֹ
הָ ע ִת ִידי ֶש ִי ָולֵ ד ִמ ֶמנוֶ ,שהוא הוא א ֶשר ֵי ָע ֶשה ְלבַ סוֹ ף ִר ָמה וְ תוֹ לֵ ָעה ,וְ הוא הוא א ֶשר יִ ְצ ָט ֵר ְך ִל ֵתן ִדין
וְ חֶ ְשבוֹ ן ִל ְפנֵי ֶמלֶ ְך הָ עוֹ לָ ִמים א ֶשר לֹא יִ ָשא ָפנִ ים וְ לֹא יִ ַקח שֹחַ ד ,וְ לָ זֶה אָ ַמר 'אַ ָתה הוֹ לֵ ְך ,אַ ָתה ָע ִתיד'.
ו ְכ ֶשיִ ְתבוֹ נֵן ָהאָ ָדם ָכל זֶה ְבעוֹ דוֹ ְבחַ יָיו ְבוַ ַדאי ֶשהַ ֵשם יִ ְת ָב ַר ְך ֵי ִטיב לוֹ ָבזֶה

ובָ בָ א:

ישי
ֶפ ֶרק ח ֲִמ ִ
ש ּיֵש ְּבעִ נְ ין זֶה
ּבוֹ יְ בוֹ אר עוֹ ד ּ ִפ ּתוּי ה ּיֵצֶ ר ֶ
ידה אנִ י ָב ִעיר ְב ָדבָ ר זֶה ,ו ְכמוֹ ֶש ִי ְהיֶה ָשם ִעם ְשאָ ר
ַגם אַ ל יְ פַ ֶתה אוֹ ָתה הַ יֵצֶ ר לֵ אמֹר הלֹא לֹא יְ ִח ָ
ְבנוֹ ת יִ ְש ָראֵ ל נְ ֵשי ָה ִעיר הַ יוֹ ְצאוֹ ת ְפרועוֹ ת-רֹאש לַ שוק ֵכן יִ ְהיֶה ִע ָמ ִדי.
אֶ ְמשוֹ ל ְל ָך ָמ ָשלְ ,ל ָמה הַ ָדבָ ר דוֹ ֶמהְ ,לאֶ חָ ד ֶש ִנ ְת ַפס וְ ֶנ ְח ַבש ְבבֵ ית הָ אסו ִרים ַעל אֵ יזוֹ ע ִלילָ ה וַ ֵי ַמר לוֹ
ירע ָדבָ ר
ָשם ,וַ יְ ִהי לוֹ ָשם יוֹ ם ְל ָש ָנה .וַ ָיבוֹ או אֵ לָ יו אָ ִחיו ובֵ ית אָ ִביו ְל ַנחמוֹ  ,וַ ְיסַ ְפרו לוֹ ִכי זֶה ִמ ָקרוֹ ב אֵ ַ
ֹאמר
ָכזֶה ִב ְמ ִדינָה אַ חֶ ֶרת ְלאָ ָדם אַ חֵ ר ְפלוֹ נִ י אַ ְלמוֹ נִ י ,וְ גַ ם הוא נ ְֶח ָבש ְבאוֹ פָ ן קָ ֶשה ָכזֶה ַמ ָמש .וַ י ַַען וַ י ֶ
יתם ְמסַ ְפ ִרים ִלי ֶש ְלבַ סוֹ ף נִ יצוֹ ל
לָ הֶ ם :הַ ִאם ַכ ָדבָ ר הַ זֶה נִ יחום הוא אֵ לַ י ,אבָ ל הוא נִ יחום אֵ לַ י ִאילו היִ ֶ
יתם ְמ ִפיגִ ים ִלי ַדאגוֹ ַתי ְב ִמ ְקצָ ת ַעל יְ ֵדי זֶה ,אוֹ ַעל ָכל ָפנִ ים ִאם
אוֹ תוֹ ְפלוֹ נִ י ִמזֶה הָ עוֹ נֶש ,אֶ ְפ ָשר ֶשהָ יִ ֶ
יתם ְמסַ ְפ ִרים ִלי ֶש ְפלוֹ נִ י אַ ְלמוֹ נִ י נִ ְת ָפס ַגם ֵכן ַעל ִענְ יָן זֶה וְ הַ יוֹ ם אוֹ ָמחָ ר יִ ְהיֶה ַגם ֵכן נ ְֶח ָבש ַע ִמי
היִ ֶ
ְבחַ ְד ִרי ,אֶ ְפ ָשר ֶשזֶה ָהיָה ַגם ֵכן ְקצָ ת נִ יחום אֵ לַ י ַכא ֶשר אֶ ְראֶ ה ֶשאֵ ינ ִֶני י ִָחיד ְב ָדבָ ר הַ זֶה ,אבָ ל ַע ָתה
ֶשהוא נ ְֶח ָבש ִב ְמ ִדינָה אַ חֶ ֶרת ַמה יוֹ ִסיף ִלי ִש ְמחָ ה ִמזֶה ִאם ַמ ִכים וְ חוֹ ְב ִשים עוֹ ד אָ ָדם.
ירה וְ גַ ם הוא
יע לוֹ לָ אָ ָדם ִאם יֵש עוֹ ד אָ ָדם ֶשעוֹ בֵ ר עבֵ ָ
וְ כֵ ן נ ֵָמי ָככָ ה ְב ִענְ ָינֵנו ַמ ָמשַ ,מה ִש ְמחָ ה י ִַג ַ
ֵיהנוֹ ם יָדו ַע הוא ֶשהוא ָגדוֹ ל ְמאֹ דֶ ,ש ָכל הָ עוֹ לָ ם
נ ְֶח ָבש ְבאוֹ פָ ן קָ ֶשה ָכזֶה ְב ָמקוֹ ם אַ חֵ ר ,הלֹא ְמקוֹ ם הַ ג ִ
ֵיהנוֹ םְ ,כמוֹ ֶשאָ ְמרו ח ַז"ל (בפסחים דף צ"ד ע"א ,עי' שם) ,וְ יֵש ְביָדוֹ ִל ְתפוֹ ס
הוא אֶ חָ ד ִמ ַכ ָמה אלָ ִפים ַבג ִ
ְל ֵמאוֹ ת וְ לַ אלָ ִפים אנ ִָשים א ֶשר ָכל אֶ חָ ד יִ ְהיֶה ָרחוֹ ק ֵמחבֵ רוֹ ַכ ָמה ֵמאוֹ ת ַפ ְרסָ אוֹ ת וְ לֹא יִ ְראֶ ה וְ לֹא יִ ְש ַמע
ֵמחבֵ רוֹ

ֵיהנוֹ ם אֵ ינֶנו ְכמוֹ אֵ ש ֶש ָלנו ֶשהוא ֵמ ִאיר אֶ ָלא ֶשהוא אֵ ש ֶשל ֹח ֶש ְך,
ְכלָ ל .ו ְביוֹ ֵתר ֶשאֵ ש ֶשל ג ִ

יתא ַב ִמ ְד ָרש ֶשהַ חוֹ ֶש ְך ֶשהָ יָה ִב ְת ִחילַ ת ְב ִריאַ ת הָ עוֹ לָ ם
מאְירְכלל] ,וְ ִכ ְד ִא ָ
ינוְשאיןְבוְְֹ ַרקְכֹחְְַהְַשְוְֹרְףְול ֹאְכֹחְְַהְַ ְ
[דהַ י ְ
ֵיהנוֹ םִ ,אם ֵכן אֵ ין ָכל אֶ חָ ד רוֹ אֶ ה אֶ ת חבֵ רוֹ
נִ ְשאַ ר ַבג ִ

וְ לֹא שוֹ ֵמ ַע ִמ ֶמנו ְכלָ ל ,אֶ ָלא ָכל אֶ חָ ד בוֹ כֶ ה

וְ צוֹ ֵעק 'אוֹ י וַ אבוֹ י' ִב ְמקוֹ מוֹ .
ֵיהנוֹ ם ,יֵש ָבה גֶחָ ִלים ְכ ָה ִרים,
ֵיהנוֹ םֶ ,שאָ ְמרו ח ַז"ל ֶש ַכ ָמה ִמינֵי אֵ ש יֵש ַבג ִ
וְ כַ ָמה ָגדוֹ ל הוא עוֹ ֶנש הַ ג ִ
וְ יֵש ָבה גֶחָ ִלים ִכגְ בָ עוֹ ת ,וְ יֵש ָבה גֶחָ ִלים ְכ ַים הַ ֶמלַ ח ,וְ יֵש ָבה ַכאבָ נִ ים ְגדוֹ לוֹ ת ,וְ יֵש ָבה נְ הָ רוֹ ת ֶשל ֶזפֶ ת
ֵיהנוֹ ם הוא מוֹ ִריד ְד ָמעוֹ ת ָכל ָכ ְך ַעד
ירד לַ ג ִ
וְ ֶשל ָג ְפ ִרית מוֹ ְש ִכין וְ רוֹ ְת ִחין .ו ְכ ֶשנִ גְ זַר ִדין ח"ו ַעל הָ ָר ָשע לֵ ֵ
ֶשנַע ֶשה ִמזֶה ְכמוֹ ַמ ְעיָ ן ,ו ְכמוֹ ֶשאָ ְמרו חכָ ֵמינו ז"ל (עירובין י"ח) ַעל הַ ָפסוק (תהלים פ"ד)' :עוֹ ְב ֵרי ְב ֵע ֶמק
ֵיהנוֹ ם נִ ְק ָרא ' ֵע ֶמק הַ ָבכָ א' .ו ְראֵ ה ִכי א ִפילו אדוֹ ֵננו ָדוִ ד הַ ֶמלֶ ְך ָעלָ יו הַ ָשלוֹ ם
הַ ָבכָ א ַמ ְעיָן יְ ִשיתוהו'ִ ,כי הַ ג ִ
ֵיהנוֹ ם ָהיָה ִמזְ ַד ְע ֵז ַע ְמאֹ ד ,ו ְכמוֹ ֶשאָ ַמר הַ ָכתוב (תהלים קי"ט)ָ ' :ס ַמר ִמ ַפ ְח ְד ָך ְב ָש ִרי
ְכ ֶשהָ יָה נִ זְ ָכר ֵמ ִענְ יָן ג ִ
ו ִמ ִמ ְש ָפ ֶט ָ
ֵיהנוֹ ם .וִ יבוֹ אַ ר הַ ָכתוב ַעל ִפי ַמה ֶש ָכ ַתב הַ ְג ָר"א ז"ל
אתי' ,וְ יָדו ַע ְדפַ חַ ד הוא ְמ ַר ֵמז ַעל הַ ג ִ
יך י ֵָר ִ
ֵיהנוֹ ם סוֹ בֵ ל ַגם ְב ַשר הָ אָ ָדם וְ הוא הַ חוֹ ֶמר ֶשלוֹ
ְב ִמ ְשלֵ י ְדכָ ל זְ ַמן ֶשהַ ֶנפֶ ש אֵ ינָה ְמטוֹ הָ ָרה ֵמעוֹ ֶנש הַ ג ִ
ֵיהנוֹ ם ַגם הַ ָב ָשר
'ס ַמר ִמ ַפ ְח ְד ָך ְב ָש ִרי'  -הַ יְ ינו ע"י הַ ַפחַ ד וְ הוא הַ ג ִ
יִ סו ִרים ַב ֶקבֶ ר ,וְ זֶהו ַכ ָו ַנת הַ ָכתוב ָ
ְמקַ ֵבל יִ סו ִרים ְכמוֹ ִאם הָ יו תוֹ ְק ִעין אוֹ תוֹ ְב ַמ ְס ֵמ ִרים' ,ו ִמ ִמ ְש ָפ ֶט ָ
אתי'  -הַ יְ ינו הַ נֶפֶ ש ִמ ְתיָ ֵראת ִמן
יך י ֵָר ִ
הַ ִמ ְש ָפט א ֶשר ִהיא נוֹ ֶת ֶנת ִל ְפנֵי ִכ ֵסא ְכבוֹ דוֹ יִ ְת ָב ַר ְך.
ירא ָרע ,ו ְכמוֹ ֶשאָ ַמר
הַ ָמקוֹ ם יְ ַז ֵכנו ִל ְהיוֹ ת ֵמהַ ָש ִבים אֵ לָ יו ֶבא ֶמת ,וְ יִ ְהיֶה הוא ִע ָמנו ְב ֶעזְ ָר ֵתנו ,וְ לֹא נִ ָ
הַ ָכתוב (תהלים כ"ג)ַ ' :גם ִכי אֵ לֵ ְך ְבגֵיא צַ ְל ָמוֶת לֹא ִאי ָרא ָרע ִכי אַ ָתה

מ ִדי':
ִע ָ

ֶפ ֶרק ִש ִשי
ְּבעִ נְ ין חוֹ בת ה ּבעל לְ הוֹ ִכיח לְ ִא ְש ּתוֹ ְּבעִ נְ ין זֶה
ית ָך
ִהנֵה יָדו ַע ְדהוֹ כָ חָ ה ִהיא ִמצְ וַ ת ע ֵשה ְדאוֹ ַריְ ָתאְ ,כמוֹ ִד ְכ ִתיב (ויקרא יט ,יז)' :הוֹ כֵ חַ תוֹ ִכיחַ אֶ ת ע ִמ ֶ
וְ לֹא ִת ָשא ָעלָ יו חֵ ְטא' ,וְ אָ ְמרו ח ַז"ל (שבת נ"ה)ָ :כל ִמי ֶשיֵש לוֹ ִל ְמחוֹ ת ְבאַ נְ ֵשי ֵביתוֹ וְ אֵ ינוֹ מוֹ חֶ ה נִ ְת ָפס
ְבאַ נְ ֵשי ֵביתוֹ ִ .אם ֵכן ְל ִפי זֶה ַכ ָמה ָגדוֹ ל הַ ִחיוב ַעל הַ ַב ַעל ִל ְמחוֹ ָתה ַבעוֹ ן זֶה ו ְלהַ ע ִר ְ
יך ְלפָ נֶיהָ גוֹ ֶדל
הָ ִאסור וכו'.
וְ אַ ל יַחשוֹ ב הָ אָ ָדם ְבנ ְַפשוֹ לֵ אמֹרְ ,כבָ ר אָ ַמ ְר ִתי לָ ה ַפע ַמיִ ם וְ ָשלֹש וְ אֵ ינֶנָה שוֹ ַמ ַעת ִלי ,ו ַמה ִלי ְל ַד ֵבר
עוֹ ד ְב ִענְ יַן זֶה .יִ ְתבוֹ נֵן הָ אָ ָדם ְב ַעצְ מוֹ הַ ִאם ָהיָה ִמ ְתנַהֵ ג ֵכן ְכ ֶש ָהיָה רוֹ אֶ ה ֶש ִא ְשתוֹ ְמקַ ְלקֶ לֶ ת ָכל עסָ קָ יו
ֶשהוא עוֹ ֶשה?! ְבוַ ַדאי הָ יָה צוֹ ֵעק ַמר ָעלֶ יהָ לֵ אמֹרַ ' :מה ַתע ִשי? ְלבַ ד ֶשאֵ ין אַ ְת ְמסַ ַי ַעת ִלי עוֹ ד ְתקַ ְל ְק ִלי
יתי? הַ ִאם ָנמות ִמ ְפנֵי ְשטו ֵת ְך?!' ,וְ ָהיָה ִמ ְתחַ ֵכם ְבכָ ל ִמינֵי ֵעצָ ה
ָכל ִמ ְח ָי ִתיַ ,ב ֶמה נִ ְח ֶיה אנִ י וְ כָ ל אַ נְ ֵשי ֵב ִ
ְלהַ ע ִר ְ
יך ְלפָ נֶיהָ גוֹ ֶדל ְשטו ָתהַ ,פ ַעם ְבלָ שוֹ ן ַר ָכה ופַ ַעם ְבלָ שוֹ ן קָ ָשה ַעד ֶשהָ יְ ָתה ִמ ְתבוֹ ֶנ ֶנת ְב ַעצְ ָמה

יך ָת ִמיד ְלהוֹ ִכיחָ ה ְב ִענְ יַן זֶה ,ו ְלהַ ע ִר ְ
ְל ָה ִסיר ִאיוַ ְל ָתה ֵמ ָעלֶ יהָ ֵ .כן ְב ִענְ ָינֵנו ,צָ ִר ְ
יך ְלפָ נֶיהָ גוֹ ֶדל הַ ִק ְלקו ִלים
הַ יוֹ ְצ ִאים ִמזֶהֶ ,ש ִי ְהיֶה ַעל יְ ֵדי זֶה ַמר ְבאַ ח ִרית ַגם לָ ה וְ גַ ם לוֹ ֶ ,ש ִי ָמצֵ א ַעל יְ ֵדי זֶה ַכ ָמה ֵמאוֹ ת וַ אלָ ִפים
ש ַעל יְ ֵדי זֶה ִת ְת ַר ֶצה ִהיא ְב ַעצְ ָמה לֵ ילֵ ְך ְב ִכסוי [איזה ְבגד ְאוֹ ְ
ְת ִפלוֹ ת ו ְב ָרכוֹ ת ֶש ָהיו ֶשלֹא ַכהוֹ גֶןַ ,עד ֶ

ַפארו"ק] ַעל ְש ָע ָרה.
וְ אֶ ְמשוֹ ל ְל ָך ָמ ָשלְ ,ל ָמה הַ ָדבָ ר דוֹ ֶמהְ ,לסוֹ חֵ ר אֶ חָ ד ָגדוֹ ל ֶשהָ יָה ָדר ְב ִעיר ְמלוכָ ה ,ו ִמ ְסחָ רוֹ הָ יָ ה
ַבאבָ נִ ים טוֹ בוֹ ת ו ַמ ְר ָג ִליוֹ ת ,וְ ִא ְשתוֹ ָהיְ ָתה נוֹ ֵשאת וְ נוֹ ֶת ֶנת ְבתוֹ ְך ָה ֵעסֶ ק הַ זֶה .וְ הַ ַב ַעל ָהיָה ַד ְרכוֹ ִל ַסע
ָת ִמיד ִל ְמ ִדינוֹ ת ְרחוֹ קוֹ ת ִל ְקנוֹ ָתם ו ְל ַש ְלחָ ם ֹפה ְלבֵ ית ִמ ְסחָ רוֹ .
אמרו ְלהָ ִא ָשהָ :ש ַמ ְענו ַעל ַבעלֵ ְך ִכי הוא סוֹ חֵ ר
וַ יְ ִהי הַ יוֹ ם ,וַ יָבוֹ או ָש ֵרי ְמלוכָ ה ְלבֵ ית הַ סוֹ חֵ ר הַ זֶה ,וַ יֹ ְ
יע הַ ְז ַמן ִל ְכתוֹ ר אֶ ת ַמ ְל ֵכנו ְבכֶ ֶתר הַ ְמלוכָ ה,
ָגדוֹ ל וְ הוא ֵמ ִבין ְבאבָ נִ ים טוֹ בוֹ ת ו ַמ ְר ָג ִליוֹ ת ,וְ ַע ָתה ִה ִג ַ
אמר :אבָ נִ ים ָכאֵ ֶלה ֶשהֵ ן יְ קָ רוֹ ת
ת ַ
וְ נִ צְ ָר ְך לָ נו אבָ נִ ים טוֹ בוֹ ת וִ יקָ רוֹ ת ,הַ ִאם יֵש ְבבֵ ית ִמ ְסחָ ֵר ְך? וַ ַת ַען וַ ֹ
ִל ְמאֹ ד ו ְראויוֹ ת ַרק ְל ִה ָנ ֵתן ְבכֶ ֶתר ֶשל הַ ֶמלֶ ְך אֵ ין ִלי ,וְ ַרק אֶ ְכתוֹ ב ְלבַ ע ִלי ֶשיִ ְש ַת ֵדל ְלהַ ִשיגָ ם ְל ַמ ַען ְכבוֹ ד
ַמ ְל ֵכנו.
אמרו לָ הְ :ד ִעי נָא ִכי ְתשו ָרה ְגדוֹ לָ ה ַת ִשיג ַעל זֶה ֵמאֵ ת הַ ֶמלֶ ְך ,אַ ְך ִה ָזה ִרי וְ ִה ָזה ִרי ֶשלֹא יִ ְהיו
וַ יַענו וַ יֹ ְ
ח"ו אבָ נִ ים ְמזֻיָפוֹ תִ ,כי ְב ֵעת הַ ְכ ָת ַרת הַ ֶכ ֶתר ִמ ְתקַ ְב ִצין ַכ ָמה וְ כַ ָמה ְמלָ ִכים ֶשהֵ ם ְמ ִבינִ ים ְגדוֹ ִלים ַעל
אבָ נִ ים ָכאֵ ֶלה ,וְ הָ יָה ִאם יִ ָמצֵ א ח"ו שום זִ יוף ָבהֶ ן יִ ְהיֶה ִב ָזיוֹ ן ָגדוֹ ל ְלהַ ֶמלֶ ְך ,וְ לָ נו הַ ִמ ְת ַע ְס ִקים ַב ָדבָ ר
ֹאמר :אֵ ין ַד ְר ִכי וְ ֶד ֶר ְך ַבע ִלי
הַ זֶה ,וְ גַ ם לָ ְך יְ בולַ ע ח"ו ַעל יְ ֵדי זֶהַ ,על ֵכן ִהזָה ִרי ַב ָדבָ ר הַ זֶה .וַ ַת ַען וַ ת ַ
ֵמעוֹ לָ ם ִל ְסחוֹ ר ְבאבָ נִ ים ְמזֻיָפוֹ ת ,ו ִב ְפ ָרט ְב ָדבָ ר הַ נוֹ ג ֵַע ְלכֶ ֶתר ַמ ְלכות .וְ ֵתכֶ ף ָכ ְתבָ ה ְלבַ עלָ ה ִמ ְכ ָתב ֶש ְיזָ ֵרז
ַעצְ מוֹ ִל ְקנוֹ ת אבָ נִ ים יְ קָ רוֹ ת ִל ְמאֹ ד ֶש ִת ְהיֶינָה ְראויוֹ ת ְל ִה ָנ ֵתן ְבכֶ ֶתר הַ ֶמלֶ ְך ,וְ יִ ְראֶ ה ְלהַ ְש ִגיחַ ֶשלֹא יִ ְהיֶה
שום זִ יוף ָבהֶ ן.
ית ֵנם ְלכֶ ֶתר הַ ֶמלֶ ְך הוא ִענְ ָין
וְ הֵ ִשיב הַ ַב ַעל :אבָ נִ ים יְ קָ רוֹ ת ָכאֵ ֶלה יֵש ִלי וַ אנִ י שוֹ ְלחָ ם אֵ לַ יִ ְך ,אַ ְך ִל ְ
נוֹ ָרא ְמאֹ דַ ,על ֵכן אַ ף ֶשאנִ י ָד ַר ְש ִתי ְקצָ ת אֵ צֶ ל ְמ ִבינִ ים וְ אָ ְמרו ֶשאֵ ינָן ְמזֻיָפוֹ תַ ,גם אַ ְת ְבבוֹ אָ ם ְל ָי ֵד ְך,
ִהזָה ִרי ֵמהַ ְתחָ לָ ה ְל ִה ְתבוֹ נֵן ָבהֶ ם ו ְלהַ ְראוֹ ָתם לַ ְמ ִבינִ ים ִאם אֵ ין ָבהֶ ם זִ יוף ,וְ אַ חַ ר ָכ ְך ְל ָמ ְס ָרם ְל ָש ֵרי
הַ ְמלוכָ ה .וַ יְ ִהי ְכבוֹ א הַ ִמ ְכ ָתב ִעם הָ אבָ נִ ים הַ ְיקָ רוֹ ת ְל ָי ָדה ,וְ ָרא ָתה ֶש ָכ ַתב ַב ְעלָ ה ֶש ְל ִפי ַד ְעתוֹ אֵ ינָן
ְמזֻיָפוֹ תֵ ,מרוֹ ב חֶ ְמ ָד ָתה ְלהַ ְרוָ חַ ת הַ ָממוֹ ן ו ְתשוקַ ת הַ ָכבוֹ ד ֶשתוכַ ל ְל ִה ְת ָפאֵ ר ְל ֵעינֵי הַ כֹל ו ְל ִה ְתקַ ֵשט
ִל ְפנֵיהֶ ם ְבאוֹ תוֹ ת הַ ָכבוֹ ד [ארדע"ר] ֶש ִי ָנ ֵתן לָ ה עבור זֶה ֵמאֵ ת הַ ֶמלֶ ְך ,לֹא חָ ְש ָשה ְלצִ ווי ַב ְעלָ ה לַ חקוֹ ר עוֹ ד
יתה ָש ֵרי הַ ְמלוכָ ה
אַ חַ ר זֶה ,וְ ֵתיכֶ ף גִ ְל ָתה ְלבֵ ית הַ ֶמלֶ ְך ִכי נִ ְש ְלחו לָ ה הָ אבָ נִ ים טוֹ בוֹ ת .וַ יָבוֹ או ְלבֵ ָ
וַ ִי ְטלום ,וַ ְי ַש ְלמו לָ ה ְבכֶ סֶ ף ָמלֵ א ו ִב ְתשו ָרה ְגדוֹ לָ ה לָ זֶה.

יע זְ ַמן הַ ְכ ָת ַרת הַ ֶמלֶ ְך ,וַ ִי ְתקַ ְבצו ַכ ָמה ְמלָ ִכים ,וַ ִי ְתהַ ֵלל הַ ֶמלֶ ְך ִל ְפנֵיהֶ ם ִכי נִ ְש ְלחו לוֹ
וַ יְ ִהי ְבהַ ִג ַ
ִמ ְמ ִדי ָנה ְרחוֹ קָ ה אבָ נִ ים יְ קָ רוֹ ת ְמאֹ ד עבור ִכ ְתרוֹ  .וַ יְ ִהי ִב ְראוֹ ָתם אֶ ת הָ אבָ נִ ים ִה ִכירו ֶשהֵ ם ְמזֻיָפוֹ ת וְ ַעל
יְ ֵדי זֶה הָ יָה הַ ֶמלֶ ְך לָ בוז .וְ ֵתיכֶ ף ָש ְלחו אַ חַ ר הָ ִא ָשה וַ ַי ְר ִעמו ָעלֶ יהָ ְבקוֹ ל ָגדוֹ ל לֵ אמֹר 'עוֹ ֶנש ָמ ֶות ָעלַ יִ ְ
יך,
יע ְלכֶ ֶתר הַ ֶמלֶ ְך ,ו ִב ִזית ָבזֶה
ִכי הלֹא ִה ְת ֵרינו ָב ְך ֶש ִת ָזה ִרי ֶשלֹא יִ ְהיֶה שום זִ יוף ָבהֶ ןִ ,כי ָדבָ ר זֶה ַמ ִג ַ
ֹאמר :אֵ ין ָעלַ י ָכל ָכ ְך הָ אַ ְש ָמהִ ,כי הלֹא אָ נ ִֹכי ָכ ַת ְב ִתי ְלבַ ע ִלי וְ ִהזְ הַ ְר ִתיו ֶשלֹא
ְכבוֹ ד הַ ֶמלֶ ְך' .וַ ַת ַען וַ ת ַ
אמרו לוֹ  :אַ ָתה ָשלַ ְח ָת אֶ ת
יִ ְהיֶה שום זִ יוף ָבהֶ ן ,ו ַמה ִפ ְש ִעי ָבזֶה .וַ ָי ִביאו ַגם אֶ ת הַ ַב ַעל ְלהַ ִמ ְש ָפט ,וַ יֹ ְ
הָ אבָ נִ ים הָ אֵ ֶלה הַ ְמזֻיָפוֹ ת א ֶשר הָ יו ִס ָבה ְלבַ זוֹ ת אֶ ת ְכבוֹ ד הַ ֶמלֶ ְך וְ ִכ ְתרוֹ .
ֹאמר :הֵ ן ,אבָ ל לֹא הָ יְ ָתה ַכ ָו ָנ ִתי ח"ו ְלבַ זוֹ ת אֶ ת ְכבוֹ ד הַ ֶמלֶ ְךַ ,רק ֶשהַ מוֹ ְכ ִרים ִרמונִ י .וְ גַ ם הלֹא אָ נ ִֹכי
וַ י ֶ
ָכ ַת ְב ִתי ְל ִא ְש ִתי ֶש ִהיא ַת ְראֶ ה עוֹ ד ְלהַ ְמ ִבינִ ים הַ ְגדוֹ ִלים ֵמהַ ְתחָ לָ ה ,וְ לֹא ְל ָמ ְס ָרם ֵת ֶכף ְלקָ ְב ָעם ְבכֶ ֶתר
יטב
הַ ְמלוכָ ה .וַ ִיצְ עקו ָעלָ יו לֵ אמֹרְ :ב ָדבָ ר הַ נוֹ ג ֵַע ְלכֶ ֶתר הַ ֶמלֶ ְך ָהיָה ְל ָך ְב ַע ְצ ְמ ָך לַ חקוֹ ר אַ ח ֵרי זֶה הֵ ֵ
יתם ְמקַ ְב ִלים ֵמ ִא ָתנו ִאם
ֵמהַ ְתחָ לָ ה וְ לֹא ִל ְסמוֹ ְך ַעל הָ ִא ָשה ְד ַד ְע ָתה קַ ָלה ָעלֶ יהָ ַ .על ֵכן ַתחַ ת הַ ָכבוֹ ד ֶשהָ יִ ֶ
ירשו .וַ יוֹ ִרידום ְשנֵיהֶ ם ְלבֵ ית הָ אסו ִרים ,וַ ְי ַי ְסרום
יתם הוֹ ְל ִכים ָב ֵעסֶ ק זֶה ֶבאמונָהַ ,ע ָתה ִמ ְש ֶנה קָ לוֹ ן ִת ָ
הָ יִ ֶ
ית ְבעוֹ ְכ ָרי ,וְ אַ ָתה הוא הַ ַמ ֵכנִ י
ֹאמר ְלבַ עלָ ה :אַ ָתה הָ יִ ָ
ָש ָמה ְביִ סו ִרים קָ ִשים .וַ ַת ַען ָה ִא ָשה ְבקוֹ ל ְב ִכי וַ ת ַ
ַמ ַכת ֶרצַ ח וְ לֹא הַ שוֹ טֵ ר הַ זֶהִ ,כי הַ ִאם לֹא י ַָד ְע ָת ֶשהָ אבָ נִ ים נִ ְקנוֹ ת ִל ְהיוֹ ת ְקבועוֹ ת ְבכֶ ֶתר הַ ֶמלֶ ְך ,וְ הָ יָה
ְל ָך ִלזָהֵ ר ָיפֶ ה ֶשלֹא יִ ְהיֶה שום זִ יוף ָבהֶ ן ,וְ ַעל יְ ֵדי זֶה הָ יָה טוֹ ב ַגם ִלי ַגם ְל ָך ְלעוֹ לָ ם ַעל יְ ֵדי הָ ֵעסֶ ק
את ָעלַ י ָכל הַ הַ ָכאוֹ ת וְ הַ ִיסו ִרין ,אוֹ י ִלי וְ אוֹ י ְלנ ְַפ ִשיַ ,מה
ית ְב ִמ ְסחָ ְר ָך ,הֵ בֵ ָ
הַ ֶזה ,אבָ ל ַע ָתהְ ,ראֵ ה ַמה ָע ִש ָ
ֹאמר :אוֹ י לָ ְך וְ אוֹ י ְלנ ְַפ ֵש ְך ֶש ָג ַר ְמ ְת לָ ְך
יִ ְהיֶה סוֹ ף וְ אַ ח ִרית ַעל יְ ֵדי יִ סו ִרין ָכאֵ ֶלה .וַ י ַַען הַ ַב ַעל ְבקוֹ ל ַמר וַ י ֶ
יתי ָב ְך ֶש ִל ְקנוֹ ת אבָ נִ ים טוֹ בוֹ ת ְלכֶ ֶתר ְמלוכָ ה הוא ִענְ יָ ן
ָכל הַ ָצרוֹ תִ ,כי הלֹא ָכ ַת ְב ִתי לָ ְך ִמ ְת ִח ָלה וְ ִה ְת ֵר ִ
נוֹ ָרא ְמאֹ דַ ,על ֵכן ִת ְר ִאי ִל ְדרוֹ ש ִמ ְת ִח ָלה הֵ יטֵ ב ִאם אֵ ין ָבהֶ ם שום זִ יוף ,וְ אַ חַ ר ָכ ְך ְל ָמ ְס ָרם לַ ַמ ְלכות,
וְ הָ יָה לָ ְך ְלקַ יֵם ְדבָ ַרי ,אַ ְך חֶ ְמ ָד ֵת ְך ְל ִה ְת ַע ֵשר ַעל יְ ֵדי זֶה ְבהוֹ ן ַרב וְ לֵ ילֵ ְך ְב ַמ ְלבו ֵשי ִר ְק ָמה ו ְל ִה ְת ָפאֵ ר
ִל ְפנֵי הַ כֹל ָג ַרם לָ ְך ֶש ִנ ְס ַתמו ֵעי ֵני ִש ְכלֵ ְך וְ ָנפַ ְל ְת ְבבוֹ ר שוחָ ה ,וְ גַ ם ִלי ִה ַפ ְל ְת ְבהַ נְ הָ גָ ֵת ְך .אוֹ י לָ נו
ו ְל ַנ ְפ ֵשנוַ ,מה ִי ְהיֶה ְבסוֹ פֵ נו.
ֵכן הַ ָדבָ ר ,אָ ִחיְ ,כ ֶשהָ אָ ָדם ְמסַ ֵגל תוֹ ָרה ו ַמע ִשים טוֹ ִבים ָבעוֹ לָ ם הַ זֶה נַע ָשה ִמזֶה ִתיקונִ ים ְגדוֹ ִלים
שם יִ ְת ָב ַר ְך ָבזֶה[ .הג"הְְ :ולבַ סוֹ ףְ
ְל ַמ ְעלָ ה ָבעוֹ לָ מוֹ ת ָה ֶע ְליוֹ נִ יםִ ,כי ַעל יְ ֵדי זֶה נִ ְב ְראו ְכ ָת ִרים ֶש ְמכַ ְת ִרין ְלהַ ֵ
מעֲ שיו ְנבראו ְעֲ טרוֹ ת ְשמ ַעטרין ְלוֹ ְ ,אוֹ תן ְעֲ טרוֹ ת ְגופא ְנוְֹתן ְלוֹ ְ
ְלהשי"תְשמְ ְַ
ְ
אְ,תחַ תְהַ כבוֹ ד ְשנ ַתן
ַ
כשהאדם ְבא ְלעוֹ לםְהַ ב
תיד ְלבוֹ אְ
עְ
ְכונַת ְחֲ זַ"ל ְ(ברכות דף י"ז)' :לְ ְ
בדְ .וזהו ַ
אכְַ ְ
הַ קב"ה ְוְמְַלְבְישְין ְאוֹ תן ְברֹאשוֹ ְ ,וזהו ְשכתוב ְ(שמואל א' ,ב') :כי ְמְכְַבְדְַי ְ ְֲ
וכעְין ְזהְ
קאְ ,של ֹא ְאמרו ְְַועְֲטְרוְֹת ְבראשיהםְ ְ .
הנְים ְמְזְיו ְהְַשְכְינְה'ְ ,ו ַעטרוֹ תיהם ְדְְַו ְ
אשיהְם ְוְנְ ְ
ר ְ
ַצדיקים ְיוֹ שבים ְוְעְַטְרוְֹתְיהְם ְבְ ְ
תונְתוְֹ ְְובְיוְֹםְ
ְבמלך ְשלֹמֹה ְבעֲ טרה ְשעטרה ְלוֹ ְאמוֹ ְביוֹ ם ְחְֲ ְ
היה ְמעוֹ לםְ,וכדכתיב ְ(שיר השירים ג')' :צאינה ְוראינה ְבנוֹ ת ְציוֹ ן ַ

יהֶ ,ש ַנע ֵשית ִב ְקדו ָשה ו ִב ְמקוֹ ם ְקדו ָשה,
שמחְַת ְלְבְוְֹ'] .אַ ְך ָכל זֶה ִאם נַע ָשה הַ ִמצְ וָ ה ַכהלָ כָ ה ְבכָ ל ְפ ָר ֶט ָ
ֶיך קָ דוֹ ש ,וְ לֹא יִ ְראֶ ה ְב ָך ֶע ְרוַ ת ָדבָ ר וְ ָשב ֵמאַ ח ֶר ָ
ו ְכ ִד ְכ ִתיב (דברים כ"ג)' :וְ ָהיָה ַמחנ ָ
יך' ,לַ אפוקֵ י [להוְֹציא] ִאם

נַע ֵשית ֶנגֶד ָה ֶע ְרוָ הְ ,כגוֹ ן ֶש ָק ָרא אֵ יזֶה ְדבַ ר תוֹ ָרה אוֹ ֶש ֵב ַר ְך שום ְב ָרכָ ה וְ ָהיָה ְל ֶנגֶד ֵש ָער ִא ָשה אוֹ
זְ רוֹ עוֹ ֶתיהָ וכו' הַ ְמגו ִלין ,וְ לֹא חָ ש ְל ִד ְב ֵרי חכָ ֵמינו ז"ל ֶשאָ ְסרו זֶהְ ,בוַ ַדאי אֵ ין חָ ל שום ְקדו ָשה ַעל הַ ִדבור
הַ הוא ,ו ִב ְמקוֹ ם הָ אוֹ ר נַע ָשה ֹח ֶש ְך ח"ו .וַ א ִפילו ִאם ַרק אֵ יזֶה ֵתיבוֹ ת ֵמהַ ְב ָרכָ ה הָ יָה ֶנגֶד ָכל הנ"ל ,נֶחסַ ר
אוֹ ר הַ ְקדו ָשה ַב ָמקוֹ ם הַ הוא ֶשל הַ ֶכ ֶתר הַ ְמכֻ ָו ָנה ֶנגֶד אֵ לו הַ ֵתיבוֹ ת ,ו ְכ ִד ְכ ִתיב 'וְ הָ יָ ה ַמחנ ָ
ֶיך קָ דוֹ ש ,וְ לֹא
יִ ְראֶ ה ְב ָך ֶע ְרוַ ת ָדבָ ר וְ ָשב ֵמאַ ח ֶר ָ
יך' ,ו ְתמו ָרתוֹ נִ ְכנָס ֹח ֶש ְך.
וְ יָדו ַע ֶשהַ ָק ָב"ה ִמ ְת ָפאֵ ר ְב ַעמוֹ יִ ְש ָראֵ ל ִל ְפנֵי הַ ָפ ַמ ְל ָיא ֶשל ַמ ְעלָ ה ָבע ָטרוֹ ת ֶש ְמ ַע ְט ִרין לוֹ ָת ִמיד
כתְמְים]
אנה ֶבהָ רוֹ ת [ ְ
ְבתוֹ ָר ָתם ו ְב ִמצְ וֹ ָתם ,ו ְכ ִד ְכ ִתיב (ישעיה מ"ט)' :יִ ְש ָראֵ ל א ֶשר ְב ָך אֶ ְת ָפאָ ר' .וְ הָ יָה ִאם ִת ָמצֶ ָ

ֶשל ֹח ֶש ְך ַעל אֵ יזֶה ֵמהַ ְכ ָת ִריםִ ,ב ָזיוֹ ן ָגדוֹ ל הוא ְלהַ ֵשם הַ ִנ ְכ ָבד וְ הַ נוֹ ָרא ֶש ִי ָמצֵ א ִב ְכ ָת ָריו ֶבהָ רוֹ ת ָכאֵ ֶלה.
וְ הָ יָה ְכ ֶש ַתעלֶ י ָנה אַ חַ ר ָכ ְך נֶפֶ ש הָ ִאיש וְ הָ ִא ָשה ְל ַמ ְעלָ ה לָ ֵתת ִדין וְ חֶ ְשבוֹ ן ִל ְפנֵי ֶמלֶ ְך ַמ ְלכֵ י הַ ְמלָ ִכים
ֵיהנוֹ ם ָעלַ יִ ְ
יך,
יה הַ ַמ ְלאָ ִכים ְבקוֹ ל ָגדוֹ ל לוֹ ַמרִ :מ ְש ָפט נוֹ ָרא ֶשל אֵ ש הַ ג ִ
הַ ָקדוֹ ש ָברו ְך הוא ,יִ ְת ַרעמו ָעלֶ ָ
ִכי ְלבַ ד ֶשלֹא ָנ ַת ְת ָכבוֹ ד ְל ֶמלֶ ְך ַמ ְלכֵ י הַ ְמלָ ִכים עבור הַ חַ ִיים וְ הַ ָמזוֹ ן וְ הַ ְב ִריאות ֶשנ ַָתן לָ ְך ָת ִמיד ,עוֹ ד
ִק ְלקַ ְל ְת אֶ ת ֶכ ֶתר הַ ֶמלֶ ְך ,וְ חָ ַש ְכ ְת אֶ ת אוֹ רוֹ  ,ו ִב ִזית אֶ ת ְכבוֹ דוֹ ַעל יְ ֵדי ַשערוֹ ַתיִ ְך אוֹ זְ רוֹ עוֹ ַתיִ ְך וכו' ֶשהָ יו
ֹאמר ְבקוֹ ל
ְמגולוֹ ת ָת ִמיד אַ ף ְב ֵעת ֶש ֵב ַר ְך ַבעלֵ ְך אֵ יזֶה ְב ָרכָ ה אוֹ לָ ַמד שום ִד ְב ֵרי תוֹ ָרה .וַ ַת ַען וַ ת ַ

מר:
ַ

לְעצמוֹ ְהעוֹ נשְ,כיְאֲפילוְ
תיְ,כיְבעתְהְַדיןְהַ נוֹ ראְכלְאחדְרוְֹצְהְלְדְחוְֹתְמ ַע ַ
אמְ ְ
אֵ ין ָעלַ י ָכל ָכ ְך הָ אַ ְש ָמה [הג"הְ:וזהוְעניןְ ְֲ
הְלהְַטְילְהעוְֹןְ
רהְכלְימיְהַ חַ ייםְ,מכלְמקוֹ םְמפניְ ֲח ַמתְהַ משפטְהַ נוֹ ראְכלְאחדְרוְֹצְ ְ
מו ְ
דותְגְ ְ
תאְַחְֲ ְ
הְַגְְוףְוְהְַנְפְשְְשהיוְבו ַַדאיְבְהְ ְ

ַעל ְחֲ ברוְְֹ ,וכדאיתא ְבְסְַנְהְדְ ְרין ְַדף ְצ"א ְע"ש] ַבע ִלי הָ יָה הַ ִס ָבה לַ ִק ְלקול הַ זֶה ֶשל הַ ְכ ָת ִרים הַ ְקדוֹ ִשים הָ אֵ ֶלה,
ֶש ֵב ַר ְך ָכל אֵ לו הַ ְב ָרכוֹ ת נֶגְ ִדי .וַ ָי ִביאו ַגם אוֹ תוֹ ְלהַ ִמ ְש ָפט ,וַ ַי ְראום אֶ ת חֶ ְשכַ ת הַ ְכ ָת ִרים ֶש ְל ַמ ְעלָ ה ֶש ִנ ְס ַבב
אמרו לוֹ  :אַ ָתה בֵ ַר ְכ ָת אֶ ת הַ ְב ָרכוֹ ת הָ אֵ ֶלהֶ ,שהָ יָה ִס ָבה
תאחַ ז אוֹ ָתם ִחיל ו ְר ָע ָדה ,וַ יֹ ְ
ַעל יְ ֵדי ְשנֵיהֶ ם ,וַ ֹ
ֹאמר :הֵ ן ,אבָ ל אֵ ין אנִ י ִעיקָ ר הַ ִס ָבהַ ,רק ִהיא ַבא ֶשר י ְָשבָ ה
ְלבַ זוֹ ת אֶ ת ְכבוֹ ד השי"ת וְ ִכ ְתרוֹ  .וַ י ַַען וַ י ֶ
ְלנֶגְ ִדי ְב ַשערוֹ ֶתיהָ ו ִבזְ רוֹ עוֹ ֶתיהָ וכו' הַ ְמגולוֹ ת ְב ֵעת ֶש ֵב ַר ְכ ִתי אֵ יזֶה ְב ָרכָ ה ,וְ גַ ם הוֹ ַד ְע ִתי לָ ה ֶשאֵ ין נָכוֹ ן
ית חוֹ ֵשש ֶבא ֶמת ִל ְכבוֹ ד השי"ת הָ יָה ְל ָך
אמרוִ :אם ָהיִ ָ
לַ עשוֹ ת ֵכן ,וְ לֹא ָש ְמ ָעה ִל ְדבָ ַרי .וַ יַענו כֻ ָלם וַ יֹ ְ
לֵ ילֵ ְך ְל ָמקוֹ ם אַ חֵ ר אוֹ ַעל ָכל ָפנִ ים ְלהַ חזִ יר ָפנ ָ
ֶיך ִמ ֶנגְ ָדה וְ ִלגְ מוֹ ר הַ ְב ָרכָ הַ .על ֵכן ַעל ְש ֵניכֶ ם ִל ָשא עוֹ ֶנש
ירשו .וַ ִי ְת ְפשום
יתם עוֹ ְב ִדים לַ ה' ַכהוֹ גֶןַ ,ע ָתה ִמ ְש ֶנה קָ לוֹ ן ִת ָ
יתן נוֹ ח ִלין ִאם היִ ֶ
הֶ ָעוֹ ן ,וְ ַתחַ ת הַ ָכבוֹ ד ֶש ָהיִ ֶ
שתְוְֹ ְליםְשםְ
ֵיהנוֹ ם ְל ַי ְס ָרם ְביִ סו ִרים קָ ִשים [וכדאיתא ְב ַמסכת ְגיהנוֹ ם ְשישְ ְנשים ְ ְ
ַמ ְלאָ ִכים אַ ְכזָ ִרים וַ יוֹ ִרידום לַ ג ִ

הְ,עי"שְשמְְוכְַחְכן] .וַ ַת ַען הָ ִא ָשה ְבקוֹ ל
ְ
תלְ
בְדְַדְיהְןְ,והוא ְמדהְבמדהְ.וכן ְבְהְַשְעְרוֹ ת ְובכל ְאְבְרְשהאדם ְחוֹ טא ְבוְֹ ְהוא ְנְ ְ
ֹאמר ְלבַ עלָ ה :אַ ָתה הוא הַ ַמ ֵכנִ י ְבאַ ְכזָ ִריות וְ לֹא הַ שוֹ טֵ ר הַ זֶה ,הַ ִאם לֹא י ַָד ְע ָת ֵמאָ ז ְבעוֹ ְד ָך ָבעוֹ לָ ם
ְב ִכי וַ ת ַ
ות ָ
יך ו ִמתוֹ ָר ְת ָך נִ ְב ָרא ֶכ ֶתר הַ ֶמלֶ ְך ָה ֶע ְליוֹ ן ,וְ ָהיָה ְל ָך ִל ָזהֵ ר יָפֶ ה ֶשלֹא יִ ְהיֶה ָבהֶ ן
הַ זֶה ֶש ְל ַמ ָטה ֶש ִמ ִב ְרכ ֶ
יענִ י אֶ ת גוֹ ֶדל ָהעוֹ נֶש ֶשיֵש עבור זֶה ,ו ְלהַ זְ ִהיר אוֹ ִתי ָת ִמיד ְבאַ זְ הָ ָרה ְגדוֹ לָ ה,
שום ִק ְלקול ,וְ הָ יָה ְל ָך ְלהוֹ ִד ֵ
את ָעלַ י אֶ ת ָכל
וְ ַעל יְ ֵדי זֶה הָ יָ ה טוֹ ב ַגם ְל ָך ַגם ִלי ,אבָ ל ַע ָתהְ ,ראֵ ה ַמה ָג ַר ְמ ָת ִלי ְבהַ נְ הָ גָ ְת ָך ,הֵ בֵ ָ
ֹאמר ְלהָ ִא ָשה :אוֹ י לָ ְך וְ אוֹ י
הַ הַ ָכאוֹ ת וְ הַ ִיסו ִרין הַ ָק ִשים הָ אֵ לו ,אוֹ י ִליַ ,מה יִ ְהיֶה סוֹ ִפי .וַ י ַַען הַ ַב ַעל וַ י ֶ

ְלנ ְַפ ֵש ְך ֶש ָג ַר ְמ ְת לָ ְך ָכל הַ ָצרוֹ ת הָ אֵ ֶלה וְ גַ ם ִלי ,וְ אַ ְת חוֹ ֶשבֶ ת ֶשהָ א ֶמת והַ ֶצ ֶדק ִא ֵת ְך ,הַ ִאם לֹא אָ ַמ ְר ִתי לָ ְך
ַכ ָמה ְפ ָע ִמים ֶשזֶה אָ סור ִמ ִדינָא ,וְ הָ יָה לָ ְך ְב ַע ְצ ֵמ ְך ִלזָהֵ ר ְבכָ ל הָ אוֹ פַ ִנים ֶשלֹא לֵ ילֵ ְך ְב ַשערוֹ ת ְמגולוֹ ת
שט ִל ְפנֵי הַ כֹל וְ לֵ ילֵ ְך ְב ַד ְרכֵ י חַ ְברוֹ ַת ִי ְך הַ ְפרוצוֹ ת [אֲשר ְ ַגם ְהמהְ
ובַ ְזרוֹ עוֹ ת הַ ְמגולוֹ ת ,אַ ְך חֶ ְמ ָד ֵת ְך ְל ִה ְתקַ ֵ

ֹאוְלפֹ הְויוסרוְביסוריםְקשים] ָג ְר ָמה לָ ְך ֶשנָפַ ְל ְת ְבבוֹ ר שוחָ ה ,וְ גַ ם ִלי ִה ַפ ְל ְת ְבהַ נְ הָ גָ ֵת ְך.
יב ְ
יע ָנה אֶ ת גוֹ ֶדל הַ ִק ְלקול,
ַעל ֵכן הֶ חָ כָ ם ֵעינָיו ְברֹאשוֹ ְבעוֹ דוֹ ַבחַ ִייםֶ ,שיוֹ ִכיחַ ָת ִמיד ְב ִענְ יַן זֶה וְ יוֹ ִד ֶ
וְ ֶש ִהיא ְב ַע ְצ ָמה ִת ְצ ַעק ְלבַ סוֹ ף אוֹ י וַ אבוֹ י ַעל הָ ִענְ יָן הַ זֶה ,ו ְבוַ ַדאי יוֹ ִעילו ְדבָ ָריו ְב ִמ ְקצָ ת ,וְ יִ ָנצֵ ל ִמיוֹ ם
הַ ִדין הֶ ָע ִתיד.

יעי
ֶפ ֶרק ְש ִב ִ
ּשכר ּה עֲבוּר זֶה ּבעוֹ לם הזֶּה וּבעוֹ לם ה ּבא,
ּבוֹ יְ בוֹ אר גּ וֹ ֶדל ִמדּ ת ה ְּצנִ יעוּת ו ְ
וּלְ הֵ יפֶ ְך ח"ו ְּבהוֹ לֶ כֶ ת ְּבד ְרכֵ י ּ ְפ ִריצוּת
ַגם צְ ִריכָ ה הָ ִא ָשה ְל ִה ְתבוֹ נֵן ָת ִמידְ ,ל ִפי ַמה ֶשיָדו ַע ִד ְכ ֶשהָ ִא ָשה הוֹ לֶ כֶ ת ְב ַד ְרכֵ י הַ ְצנִ יעות אָ ז ִהיא זוֹ כָ ה
יתא ְב ַת ְלמוד
ידי חכָ ִמים ,הַ ְמ ִא ִירים לָ עוֹ לָ ם ְבתוֹ ָר ָתם ו ְבצִ ְדקָ ָתם .וְ ִכ ְד ִא ָ
יקיםָ ,בנִ ים ַת ְל ִמ ֵ
ְלהוֹ ִליד ָבנִ ים צַ ִד ִ
ימה ִמ ִמ ְש ְבצוֹ ת זָ הָ ב ְלבו ָשה' (תהלים מ"ה)ִ ,א ָשה
יְ רו ַש ְל ִמי (סוף מסכת הוריות)ָ ' :כל ְכבו ָדה ַבת ֶמלֶ ְך ְפנִ ָ
צְ נו ָעה ְ -ראו ָיה לָ צֵ את ִמ ֶמנָה כֹהנִ ים ְגדוֹ ִלים הַ ְמלו ָב ִשים ִמ ְש ְבצוֹ ת זָ ָהב .וְ אָ ְמרו ִב ְמגִ ילָ ה (דף י"ג)ִ ' :ב ְשכַ ר
צְ נִ יעות ֶש ָהיְ ָתה ָבה ְב ָרחֵ ל זָ ְכ ָתה ֶשיֵצֵ א ִמ ֶמנָה ָשאול ,ו ִב ְשכַ ר צְ נִ יעות ֶשהָ יְ ָתה ְב ָשאול זָ כָ ה וְ ָיצְ אָ ה ִמ ֶמנו
ישב ָבעוֹ לָ ם ָה ֶע ְליוֹ ן ְבהֵ יכַ ל ה'
יתה ִתזְ ֶכה לֵ ֵ
יטב לָ ה ָבעוֹ לָ ם הַ זֶה ,וְ גַ ם ְבאַ ח ִר ָ
אֶ ְס ֵתר' ע"ש .וְ ַעל יְ ֵדי זֶה יִ ַ
יתא ַבזוֹ הַ ר הַ ָקדוֹ ש סוֹ ף ָפ ָר ַשת ְבחֻ קֹ ַתי (דף קט"ו ע"ב) ַעל הַ ָפסוק (שמות כ')ַ ' :כ ֵבד
ְברוֹ ב הוֹ ד וְ הָ ָדר .וְ ִכ ְד ִא ָ
אֶ ת אָ ִב ָ
ישר ,וְ ָת ִקין עוֹ בָ דוֹ י ,וַ ַדאי ָדא
יתה ,וְ ִאי הַ הוא ְב ָרא אָ זִ יל ְבאֹ ַרח ֵמ ָ
יך וְ אֶ ת ִא ֶמ ָך' ְדקָ ִאי אַ ף ְלאַ חַ ר ִמ ָ
ָשא ,אוֹ ִקיר לֵ יה ְבהַ הוא ָע ְל ָמא ַג ֵבי קו ְד ָשא ְב ִר ְ
יך הוא.
אוֹ ִקיר לַ אבוי ,אוֹ ִקיר לֵ יה ְבהַ אי ָע ְל ָמא ַג ֵבי ְבנֵי נ ָ
וְ קו ְד ָשא ְב ִר ְ
יך הוא חָ יִ יס ַעלֵ יה ,וְ אוֹ ִתיב לֵ יה ְבכו ְר ְסיָיא ִדיקָ ֵריהְ ...ב ַרם ז ַָכ ִאין ִאינון צַ ִדיקַ יָיאְ ,דזָ כָ אן
ישיןָ ,עלַ יְ יהו ִא ְת ְק ֵרי (ישעיה ס"א)ָ :כל רֹאֵ יהֶ ם י ִַכירום ִכי הֵ ם ז ֶַרע ֵב ַר ְך ה'.
ישיןְ ,לגִ זְ ִעין קַ ִד ִ
ִל ְבנִ ין קַ ִד ִ
עולָׁ ם
תו הָׁ ֹ
או ֹ
תו ְ ּב ֹ
או ֹ
ֲשיו ,וַ ַ ּדאי שזּה ְמכַ ֵּּבד את אָׁ ִביוְ .מכַ ֵּּבד ֹ
הולֵּ ְך ְ ּבדר ְך יְ ָׁש ָׁרה ,ו ְּמ ַת ֵּּקן את מַ ע ָׁ
תו הַ ֵּּבן ֹ
או ֹ
תרגום :ש ִאם ֹ
תו ְ ּבכִ ּ ֵּסא
או ֹ
ּמו ִשיב ֹ
דוש ָּׁברו ְּך ה ּוא חָׁ ס עָׁ לָׁ יו ו ֹ
דוש ָּׁברו ְּך הוּא ,וְ הַ ָּׁק ֹ
עולָׁ ם אֵּ צל הַ ָּׁק ֹ
תו הָׁ ֹ
או ֹ
תו ְ ּב ֹ
או ֹ
אֵּ צל ְ ּבנֵּי אָׁ ָׁדםְ ,מכַ ֵּּבד ֹ
'כל רֹאֵּ יהם י ִַּכירוּם ִּכי הֵּ ם ז ַרע ֵּּב ַר ְך
דו ִשים ,ש ֲעלֵּ יהם נאמַ רָׁ ּ :
דו ִשיםִ ,לגְ זָׁעִ ים ְק ֹ
יקים שז ּ ֹוכִ ים ְלבָׁ נִ ים ְק ֹ
דו ...אַ ְש ֵּרי הַ ַ ּצדִּ ִ
בו ֹ
כְ ֹ
ה '.

ו ְלהֵ יפֶ ְך ח"וִ ,אם ִהיא הוֹ לֶ כֶ ת ְב ַד ְר ֵכי ְפ ִריצות אָ ז ֵתלֵ ד ָבנִ ים א ֶשר לֹא טוֹ ִבים ,וְ יִ ְהיֶה לָ ה ע"י זֶה
ְלבַ סוֹ ף קָ לוֹ ן ו ְכ ִל ָמה ָבעוֹ לָ ם הַ זֶה ,ו ְכמוֹ ִד ְכ ִתיב (משלי י')' :ובֵ ן ְכ ִסיל תוגַ ת ִאמוֹ ' ,וְ גַ ם ָבעוֹ לָ ם הַ ָבא הוא

ִבזָיוֹ ן ָגדוֹ ל ְלאָ ִביו וְ ִאמוֹ ְכ ֶשיוֹ צֵ א ֵמהֶ ם ֵבן ַמ ְכ ִעיס ְלהַ קָ ָב"ה .ו ְכמוֹ ֶש ָכ ַתב הַ ְג ָר"א ְב ִא ַג ְרתוֹ ' ָע ִלים
ִל ְתרופָ ה'ֶ ,שאַ ף ִאם ַי ְד ִר ְ
יך ָת ִמיד ְבנוֹ ְבמוסָ ר וְ לֹא יְ קַ ֵבל  -אוֹ י ְלאוֹ ָתה בו ָשה וְ הַ ַצ ַער וְ הַ ִב ָזיוֹ ן ָבעוֹ לָ ם
יטב לָ ה ַעל יְ ֵדי זֶה ָבזֶה ובָ בָ א.
הַ ָבאַ .על ֵכן צְ ִריכָ ה הָ ִא ָשה ְלהַ ְר ִגיל ַעצְ ָמה ְב ִמ ַדת הַ ְצנִ יעות ,וְ ֵי ַ
יה
ירה ְב ִענְ יַן ַשערוֹ ֶתיהָ אוֹ זְ רוֹ עוֹ ֶתיהָ וְ ַד ֶד ָ
וְ ִהנֵה ִמ ָכל זֶה נוכַ ל ְל ִה ְתבוֹ נֵן ַכ ָמה צְ ִריכָ ה ָה ִא ָשה ִל ְהיוֹ ת זְ ִה ָ
ֶשלֹא ֵי ָראו הַ חוצָ הַ .גם ַבזוֹ הַ ר ָפ ָר ַשת נָשֹא הֶ ח ִמיר ְמאֹ ד ֶשלֹא יִ ְת ָראֶ ה שום ֵש ָער ֵמ ִא ָשה ,וז"ל (שם דף
יתי ַעל הַ הוא ַבר נָש ְד ָשבַ ק ְל ִאנְ ְת ֵתיה ְד ִת ְתחַ זֵי
מום] לֵ ֵ
קכ"ה)' :אָ ַמר ַר ִבי ִחזְ ִקיָה ,תונְ בָ א [הוא ְענין ְשְיעְֲ ְ
ישה ְלבַ ר
יתה .וְ ִא ְת ָתא ַדא ִפיקַ ת ִמ ַשע ָרא ְד ֵר ָ
ישה ְלבַ ר .וְ ָדא הוא חַ ד ֵמ ִאינון ְצנִ יעו ָתא ְדבֵ ָ
ִמ ַשע ָרא ְד ֵר ָ
יתא ,וְ גָ ִרים ִל ְבנָהָ א ְדלָ א יִ ְתחַ ְשבון ְב ָד ָרא ,וְ גָ ִרים ִמ ָלה אַ ח ָרא ְד ַש ְריָא
ְל ִא ְת ַת ְקנָא ֵביהָ ,ג ִרים ִמ ְס ְכנו ָתא ְלבֵ ָ
יתא הַ איָ ,כל ֶש ֵכן ְבשוקָ א ,וְ ָכל
ישה ְלבַ ר .ו ַמה ְבבֵ ָ
יתאַ .מאן ָג ִרים ָדא ,הַ הוא ַשע ָרא ְד ִא ְתחזֵי ֵמ ֵר ָ
ְבבֵ ָ
ית ָךְ ...בגִ ין ָכ ְךַ ,ב ְעיָא ִא ְת ָתא
ֶש ֵכן חצִ יפו ָתא אַ ח ָרא .ו ְבגִ ין ָכ ְך (תהלים קכ"ח)' :אֶ ְש ְת ָך ְכגֶפֶ ן פוֹ ִריָה ְבי ְַר ְכ ֵתי בֵ ֶ
ישאָ ,כל ֶש ֵכן ְלבַ ר ...פוק חָ ֵמיַ ,כ ָמה ְפגִ ימו
יתא [קוֹ רוֹ תְהַ ַבית] לֹא יֶחֶ מון ַשע ָרא חַ ד ֵמ ֵר ָ
ירי ְדבֵ ָ
ְדאַ ִפילו ְט ִס ֵ
ילאָ ,ג ִרים ְל ַת ָתאָ ,ג ִרים ְלבַ עלָ ה ְד ִא ְתלַ ְטיָיאָ ,ג ִרים ִמ ְס ְכנו ָתא,
ָג ִרים הַ הוא ַשע ָרא ְד ִא ְת ָתאָ ,ג ִרים ְל ֵע ָ
ישזְ בון ֵמח ִציפו ִד ְלהוֹ ן .וְ ַעל ָדא
יתאָ ,ג ִרים ְדיִ ְס ְתלַ ק ח ִשיבו ָתא ִמ ְבנָהָ אַ ,רח ָמנָא ִל ֵ
ָג ִרים ִמ ָלה אַ ח ָרא ְבבֵ ָ
יתא .וְ ִאי ַע ְב ַדת ֵכן ַמה ְכ ִתיב (שם)ָ ' :בנ ָ
ֵיתים'ַ .מהו
ֶיך ִכ ְש ִתילֵ י ז ִ
ַב ְעיָ א ִא ְת ָתא ְל ִא ְת ַכ ְסיָ יא ְבזִ יוֹ ֵתי ְדבֵ ָ
יטא לֹא ִא ְתא ִבידו ַט ְרפוֹ י ,וְ ָת ִדיר ִא ְש ְתכַ ח ֵביה
ֵיתים'ַ ,מה זַיִ ת ָדאֵ ,בין ְב ִס ְתוָ וא ֵבין ְבקַ יְ ָ
' ִכ ְש ִתילֵ י ז ִ
ח ִשיבות י ִַתיר ַעל ְשאַ ר ִאילָ נִ יןַ ,כ ְך ְבנָהָ א יִ ְס ַת ְלקון ַבח ִשיבו ַעל ְשאַ ר ְבנֵי ָע ְל ָמא .וְ לֹא עוֹ ד אֶ ָלא ְדבַ ְעלָ ה
ילאְ ,ב ִב ְרכָ אן ִד ְל ַת ָתאְ ,בעו ְת ָראִ ,ב ְבנִ יןִ ,ב ְבנֵי ְבנִ ין .ה ָדא הוא ִד ְכ ִתיב
ִמ ְת ָב ֵר ְך ְבכ ָֹלאְ ,ב ִב ְרכָ אן ִד ְל ֵע ָ

(שם):

ִהנֵה ִכי כֵ ן יְ בוֹ ַר ְך ָגבֶ ר יְ ֵרא ה'.
תרגום :אָׁ מַ ר ַר ִ ּבי ִחז ְִק ּיָׁהְ ,קלָׁ לָׁ ה ּ ָׁתבֹא (וְ ֵּיש ְמפָׁ ְר ִשים ש ּ'תוּנְ ָּׁבא' הַ ִ ּנזְ ּ ָׁכר ּ ָׁכאן ְ ּב ִד ְב ֵּרי הַ זּ ֹוהַ "ק ה ּוא מֵּ ִענְ ָׁין ִשעֲמוּםְּ ,כ ֹלומַ ר ִש ָּׁג ֹעון) עַ ל
או ָׁתם ְצנִ י ֻע ּי ֹות של הַ ַּביִ ת .וְ ִא ּ ָׁשה ש ּמ ֹו ִציאָׁ ה
ֹאש ּה ַּבחוּץ .וְ זה אחָׁ ד מֵּ ֹ
ֲרות ר ָׁ
אות עִ ם ַשע ֹ
תו ִאיש ש ּ ַמ ִ ּניחַ ְל ִא ְש ּת ֹו ְלהֵּ ָׁר ֹ
או ֹ
ֹ
גורמת דָּׁ בָׁ ר אַ חֵּ ר ש ּש ֹורה
גורמת ְלבָׁ ניהָׁ שלּ ֹא יֵּחָׁ ְשב ּו ַּבדּ ֹור ,וְ ֹ
ֹאש ּה הַ חוּצָׁ ה ְל ִה ְת ּ ַת ֵּּקן בּ ֹו ג ֹּורמת עֹנִ י לַ ַּביִ ת ,וְ ֹ
ֲרות ר ָׁ
ִמ ּ ַשע ֹ
ֹאש ּה הַ חוּצָׁ ה .וּמַ ה ַּב ַּביִ ת ּ ָׁכ ְך ָׁ ּ -כל ש ּכֵּן ַּב ּשוּק ,וְ כָׁ ל ש ּכֵּן ח ֲִציפוּת אַ חרת.
תו ֵּשעָׁ ר ש ִ ּנ ְראה מֵּ ר ָׁ
או ֹ
ַּב ַּביִ תִ .מי גָׁ ַרם זה? ֹ
ית ּה לֹא יִ ְרא ּו ְשעָׁ ָׁר ּה אַ חַ ת
רות ֵּּב ָׁ
קו ֹ
ו ִּמ ּשוּם זה 'א ְש ְּת ְך ְּכגפן ּפ ִֹר ּיָׁה ְ ּבי ְַר ְּכ ֵּתי בֵּ ית ָׁךִ .'...מ ּשוּם ּ ָׁכ ְך ְצ ִריכָׁ ה ִא ּ ָׁשה שאֲפִ ּל ּו ֹ
גו ֵּרם ְלמַ ּ ָׁטה ,ג ֹּו ֵּרם ְלבַ עֲלָׁ ּה
תו ֵּשעָׁ ר הָׁ ִא ּ ָׁשה :ג ֹּו ֵּרם ְלמַ ְעלָׁ ה ,וְ ֹ
או ֹ
ֹאש ּה ,וְ כָׁ ל ש ּכֵּן ַּבחוּץ ...צֵּ א ו ְּראֵּ ה ּ ַכ ּ ָׁמה פְ גָׁ ם ג ֹּו ֵּרם ֹ
מֵּ ר ָׁ
גו ֵּרם דָּׁ בָׁ ר אַ חֵּ ר ַּב ַּביִ תּ ,ג ֹו ֵּרם ש ִּת ְס ּ ַת ּ ֵּלק ח ֲִשיבוּת ִמ ָּׁבניהָׁ  .הָׁ ַרחֲמָׁ ן ַי ִ ּצילֵּ נ ּו מֵּ ח ֲִציפו ָּׁתם.
ְל ִה ְתקַ ּ ֵּלל ,ג ֹּו ֵּרם עֹנִ י ,וְ ֹ
עו ָׁשה ּ ָׁכ ְך ,מַ ה ּ ָׁכתוּב? ' ָּׁבנ ָׁ
ֵּיתים' ,מַ ה ּו זה ' ִּכ ְש ִתלֵּ י
יך ִּכ ְש ִתלֵּ י ז ִ
ית ּה .וְ ִאם ֹ
וְ עַ ל ּ ָׁכ ְך ְצ ִריכָׁ ה ִא ּ ָׁשה ְל ִה ְת ּ ַכ ּס ֹות ְ ּבזָׁוִ ּי ֹות ֵּּב ָׁ
או ְב ִדים עָׁ לָׁ יו ,וְ ָׁת ִמיד נִ ְמצֵּ את בּ ֹו ח ֲִשיבוּת יְ ֵּת ָׁרה עַ ל ְשאָׁ ר הָׁ ִאילָׁ ֹנות -
ֵּיתים'? א ּ ָׁלא מַ ה זַּיִ ת זהֵּּ ,בין ַּב ְּס ָׁתו ֵּּבין ַּב ַּקיִ ץ לֹא ֹ
ז ִ
כות
כות ש ְּלמַ עְ לָׁ הַּ ,ב ְ ּב ָׁר ֹ
עוד ,א ּ ָׁלא ש ַּב ְעלָׁ ּה ִמ ְת ָּׁב ֵּר ְך ַּבכּ ֹלַּ :ב ְ ּב ָׁר ֹ
עולָׁ ם .וְ לֹא ֹ
ּ ָׁכ ְך ָּׁבניהָׁ ַיעֲל ּו בַ ח ֲִשיבוּת עַ ל ְשאָׁ ר ְ ּבנֵּי הָׁ ֹ
'ה ּנֵּה ִּכי כֵּן יְ ב ַֹר ְך ָׁ ּגבר יְ ֵּרא ה''...
ש ְּלמַ ּ ָׁטהּ ְ ,בעֹשרּ ְ ,בבָׁ נִ ים ו ִּב ְבנֵּי בָׁ נִ ים .זה ּו ש ּ ָׁכתוּב ִ

ֶפ ֶרק ְש ִמינִ י
ּבוֹ יְ בוֹ אר ִמ ְצות ִח ּנו ְּך אב ל ּבנִ ים ְּבכ ּמה עִ נְ ינִ ים נְ חו ִּצים הנּוֹ גְ עִ ים לְ דת ה ּתוֹ רה
ידי ענִ יות ר"ל ו ְלכַ ָמה ַת ָקלוֹ ת ְגדוֹ לוֹ ת ַ -כ ָמה צָ ִר ְ
יך ָכל ִאיש
וְ ִהנֵה ְל ִפי הָ אָ מור ְד ִענְ יָ ן ָכזֶה גוֹ ֵרם ִל ֵ
וְ ִא ָשה ִל ְשמוֹ ר ַעצְ מוֹ ְב ֶד ֶר ְך הַ ְצנִ יעות ,וְ גַ ם ְלזָ ֵרז אֶ ת ְבנוֹ ָתיו ֶש ִת ְהיֶינָה מו ְר ָגלוֹ ת ִמ ַי ְלדו ָתן ֶשלֹא לֵ ילֵ ְך
ְב ַד ְרכֵ י הַ ְפ ִריצות ח"וְ .כגוֹ ן ַמה ֶש ַבעוֹ נוֹ ֵתינו הָ ַר ִבים נַע ָשה ְבכַ ָמה ְמקוֹ מוֹ ת ְלהֶ ֵתר ֶשעוֹ ִשין ְכתוֹ ֶנת ְבלֹא
ידי ִה ְרהור ַעל יְ ֵדי זֶה .וְ גַ ם
יאין ַכ ָמה אנ ִָשים ִל ֵ
ילי יֵש ָבזֶהֶ ,ש ַמ ִש ִ
ָב ֵתי י ַָדיִ ם ְכלָ ל ,אוֹ י וַ אבוֹ י ַכ ָמה ָעוֹ ן ְפ ִל ִ
ַכ ָמה ֵמאוֹ ת ְב ָרכוֹ ת ְלבַ ָטלָ ה נַע ִשין ַעל יְ ֵדי זֶה ְב ֵעת ֶש ְמבָ ְר ִכין נֶגְ ָדה .וַ הלֹא יָדו ַע ֶש ִנ ְפסַ ק ַב ְג ָמ ָרא (ברכות

ימן ע"ה ְד ֶטפַ ח ְמגולֶ ה ְב ִא ָשה ְב ָמקוֹ ם ֶשהַ ֶד ֶר ְך ִל ְהיוֹ ת ְמכוסֶ ה הוא
כ"ד) ובַ ֻש ְלחָ ן ָערו ְך אוֹ ַרח חַ ִיים ְב ִס ָ
ִב ְכלָ ל ֶע ְרוָ ה ,וְ אָ סור לוֹ ַמר שום ְדבַ ר ְקדו ָשה נֶגְ ָדה .וְ אֵ ין ִחילוק ֵבין ְבתולָ ה ִלנְ שואָ ה ,וְ לֹא הו ַתר
יעת רֹאש ,אבָ ל ְל ִענְ יַן ְשאָ ר ְדבָ ִרים הַ ְמכו ִסים אֵ ין ַנ ְפקָ א ִמי ָנה [חילוק] ְכלָ ל.
ִל ְבתולָ ה ַרק לֵ ילֵ ְך ִב ְפ ִר ַ
וַ א ִפילו ְב ָמקוֹ ם ֶש ֶד ֶר ְך ָכל הַ נ ִָשים וְ הַ ְבתולוֹ ת לֵ ילֵ ְך ָככָ ה ,א ִפילו ה ִכי אֵ ין שום הֶ ֵתר לַ עשוֹ ת ַכ ִמנְ הָ ג
הַ ָפרוץ הָ ָרע הַ זֶה ,ו ְכמוֹ ֶש ָכ ְתבו ָכל הַ פוֹ ְס ִקים {הלא המה האליהו רבא בשם הרוקח ,ובספר תפארת שמואל
ובספר חיי אדם}ַ .גם אֵ ין שום ִחילוק ְב ִענְ יַן ַמה ֶשאָ סור לוֹ ַמר שום ְדבַ ר ְקדו ָשה נֶגְ ָדהֵ ,בין ִאיש אַ חֵ ר
יה ,הַ כֹל ִדין אֶ חָ ד לָ הֶ םְ ,דהַ יְ ינו ֶשא ִפילו הָ אָ ב יִ ָזהֵ ר לוֹ ַמר ְדבַ ר ְקדו ָשה
ֶשאֵ ינָה ְקרוֹ בָ ה לוֹ ובֵ ין אָ ִביָ ה וַ אחֶ ָ
ֶנגֶד טֶ פַ ח הַ ְמגולֶ ה ֶשל ִבתוֹ ְכ ֶש ִהיא ִמ ַבת י"א וָ אֵ ילָ ְך {ולאחר א ֲִפילו בפחות ִמזה .עי' בספר שולחן שלמה}.
ו ְכ ֶש ַי ְר ִגיל אֶ ת ְבנוֹ ָתיו ִמ ַנערו ָתן ִל ְהיוֹ ת ְב ַד ְרכֵ י הַ ְצנִ יעות ַ -גם ִכי ִתגְ ַדל לֹא ָתסור ִמ ֶד ֶר ְך הַ טוֹ ב הַ הוא,
וְ יִ זְ ֶכה ִל ְראוֹ ת ִמ ֶמנָה ָבנִ ים הגונִ ים וַ חשו ִבים .ו ְכמוֹ ֶשהֵ בֵ אנו ְל ַמ ְעלָ ה (פרק ז') ַכ ָמה ַמא ָמ ֵרי ח ַז"ל ַעל זֶה.
וְ ִהנֵה ִענְ יָן הַ ְצנִ יעות ָרפָ ה ְמאֹ ד ְכהַ יוֹ ם ַבעוֹ נוֹ ֵתינו הָ ַר ִביםֶ ,ש ְבאֵ יזֶה ְמקוֹ מוֹ ת הוֹ ְל ִכין ְל ַט ֵיל ַבחו ִרים
ו ְבתולוֹ ת ַי ְח ָדיו ,ו ִמי יוכַ ל ְל ַש ֵער גוֹ ֶדל הָ ִאסורים וְ הַ ִק ְלקו ִלים הַ יוֹ ְצ ִאים ִמזֶה .ו ִמי ָראָ ה ָכזֹאת ו ִמי ָש ַמע
ידי ִאסור ַמ ָמש הלֹא ִה ְרהו ֵרי
ָכאֵ ֶלה ַבדוֹ רוֹ ת ֶש ְלפָ ֵנינו הַ נְ הָ גַ ת ְפ ִריצות ֶש ָכזֶהִ ,כי א ִפילו ִאם לֹא ָי ֹבא ִל ֵ
ירה ,וְ עוֹ בֵ ר ַעל ַמה ֶשאָ ְמרו ח ַז"ל (עבודה זרה כ' ב')ַ :על ַמה ִד ְכ ִתיב (דברים כ"ג)' :וְ נִ ְש ַמ ְר ָת
ירה קָ ִשין ֵמעבֵ ָ
עבֵ ָ
ידי טו ְמאָ ה
ִמ ָכל ָדבָ ר ַרע'ִ ,מ ָכאן אָ ַמר ַר ִבי ִפנְ חָ ס ֶבן ָי ִאיר אַ זְ הָ ָרה ֶשלֹא יְ הַ ְרהֵ ר אָ ָדם ַביוֹ ם וְ יָ בֹא ִל ֵ
ַב ַליְ לָ ה ,וְ ָעוֹ ן זֶה הוא חָ מור ְמאֹ ד ו ְמאֹ ד ַכיָדו ַע ְב ַמא ָמ ֵרי ח ַז"ל.
ידי יִ חוד ע"י הַ ִטיול ,וְ ִאסור יִ חוד ִעם ָהע ָריוֹ ת ְלבַ ד
ו ִמ ְלבַ ד ָכל זֶה ָמצוי ֶשהוֹ לֵ ְך חוץ לָ ִעיר ,ובָ ִאים ִל ֵ
הוא ַגם ֵכן ִאסור ָגדוֹ ל ְמאֹ ד .ו ִבזְ ַמ ֵנינו הַ ְפנויוֹ ת הֵ ם ע ָריוֹ ת ִכי הֵ ם ְבחֶ זְ קַ ת נִ דוֹ ת[ .ו ַדע ְעוֹ דְ ,דאַ פילוְ ְאם ְהיאְ
עֲ תידה ְלהיוֹ ת ְאשתוְְֹ ,כגוֹ ן ְשהיא ְאַ חַ ר ְכתיבַ ת ְהַ תנאיםְ ,אַ ף ְאם ְיְקְלְל ַעצמוְֹ ְל ַטיל ְעמהְ ְ[עי' ְברכות ְמ"ג]ַ ְ,על ְכל ְפנים ְיזהרְ
ילו ְאםְ
ה ְשל ֹא ְבפני ְאדםְ ,כי ְהיא ְשְוְה ְלכל ְהַ נשים ְבעניַן ְזהְ .ואין ְשום ְהתר ְבזה ְמחֲ ַמת ְכתיבַ ת ְהַ תנאים ְאֲפ ְ
תְַיחְדְעמ ְ
מְלְהְ ְ
מקוְֹמוְֹ ְעוֹ מד{ְ .ואין להק' מכתובות י"ב
כדיןַ ְ ,על ְכן ְאסור ְיחוד ְבְ ְ
בלְהְ ְַ
היתה ְטהוֹ רהְ ,וכל ְשכן ְשהיא ְבו ַַדאי ְנדה ְכל ְזְ ַמן ְשל ֹא ְטְ ְ

חבְְוקְוְנְשְְוקְ
ע"א א"ר יהודה וכו' ,כי הלא שם איירי אחר אירוסין שהיא מן התורה אשתו גמורה ,משא"כ אחר כתיבת התנאים} וכל ְשכן ְבְ ְ

בו ְלגַ לוֹ ת ְערוה'ְ ,כמוְֹ ְשכ ַתב ְה ַרמבְַ"ם ְפכ"אְמְהְ ְלכוְֹתְאסורְיְ
[שאסור]ְמן ְהַ תוֹ רהְ ,ש ַעל ְזה ְבא ְהַ כתוב ְ(ויקרא י"ח)' :ל ֹא ְתקר ְ
תידְיןְלתןְאתְהַ דיןְ ַעלְזהְ
קילְיןְבזהְעְֲ ְ
בוְלגַ לוֹ תְערוהְְ,והְַמְ ְ
בקְאוְְֹהְַמְְַנשְקְאַ חַ תְמכלְהעֲ ריוֹ תְעוֹ ברְבְלְאוְדְל ֹאְתקר ְ
מחְַ ְ
בְיאְהְ,דְהְַ ְ

אוְטוֹ בְבעוֹ לםְהַ זה].
בעוֹ לםְהַ באְ,וגַ םְל ֹאְיר ְ
וְ כַ ָמה ְמחויָב ָכל ִאיש ְלהָ ִשית ֵעצוֹ ת ְבנ ְַפשוֹ ו ְלפַ ֵקחַ ְב ִענְ יַן זֶה ַעל ָבנָיו ו ְבנוֹ ָתיו ֶשלֹא ֵי ְלכו ַב ֶד ֶר ְך הָ ַרע
הַ זֶה ,וְ לַ ערוֹ ְך ִל ְפנֵיהֶ ם ָת ִמיד אֶ ת גוֹ ֶדל הֶ ָעוֹ ן ֶשיֵש ָבזֶה ,וְ גוֹ ֶדל הַ ְזכות ֶש ִי ְהיֶה לָ הֶ ם ְכ ֶשיִ ְהיו זְ ִה ִירין ִמזֶה,
ירה וְ ָדבָ ר ְמכוֹ ָער ,ו ְבוַ ַדאי ַי ַעזְ ֵרהו ה'
ידי עבֵ ָ
וְ גַ ם ְלבַ ֵקש ַרח ִמים ָת ִמיד ֵמהַ ֵשם ית' עלֵ יהֶ ם ֶשלֹא ָי ֹבאו ִל ֵ
יתא ְב ָתנָא ְדבֵ י אֵ ִליָהו (רבה פרק י"ח)ַ :מע ֶשה ְבכֹהֵ ן אֶ חָ ד ֶשהָ יָה יְ ֵרא ָש ַמיִ ם ַב ֵס ֶתר,
וִ יקֻ ַבל ְת ִפ ָלתוֹ  .וְ ִכ ְד ִא ָ
וְ כָ ל ַמע ָשיו הַ טוֹ ִבים ֶשהָ יָה עוֹ ֶשה הָ יָה עוֹ ֶשה ַב ֵס ֶתר ,וְ הָ יָה לוֹ ע ָש ָרה ָבנִ ים ֵמ ִא ָשה אַ חַ תִ ,ש ָשה זְ כָ ִרים
וְ אַ ְר ַבע נְ קֵ בוֹ ת .ו ְבכָ ל יוֹ ם וָ יוֹ ם הָ יָה ִמ ְת ַפ ֵלל ,ו ִמ ְש ַת ֵטחַ  ,ו ְמבַ ֵקש ַרח ִמים ,ו ְמלַ חֵ ְך ִב ְלשוֹ נוֹ ָעפָ רְ ,כ ֵדי ֶשלֹא
ישית
ידי ָדבָ ר ְמכוֹ ָער .וְ אָ ְמרו לֹא ָיצְ ָתה אוֹ ָתה ָשנָה וְ לֹא ְשנִ ָיה וְ לֹא ְש ִל ִ
ירה וְ ִל ֵ
ידי עבֵ ָ
ָיבֹא אֶ חָ ד ֵמהֶ ן ִל ֵ
ַעד ֶש ָבא ֶעזְ ָרא ,וְ הֶ עלָ ה הַ ָקדוֹ ש ָברו ְך הוא ַעל יָדוֹ אֶ ת יִ ְש ָראֵ ל ִמ ָבבֶ ל וְ אוֹ תוֹ הַ כֹהֵ ן ִע ָמהֶ ם .וְ לֹא נִ ְכנָס
הַ כֹהֵ ן הַ הוא ְלעוֹ לָ מוֹ ַעד ֶש ָראָ ה כֹהנִ ים ְגדוֹ ִלים ו ִפ ְרחֵ י ְכהונָה ִמ ָבנָיו ו ִמ ְב ֵני ָבנָיו ַעד ח ִמ ִשים ָשנָה ,וְ אַ חַ ר
ָכ ְך נִ ְכנָס אוֹ תוֹ הַ כֹהֵ ן ְלבֵ ית עוֹ לָ מוֹ ָ .עלָ יו הַ ָכתוב אוֹ ֵמר (תהלים ל"ז)ְ ' :ב ַטח ַבה' וַ ע ֵשה טוֹ ב וְ גוֹ ' ,וְ ִה ְת ַע ַנג
ַעל ה' וְ יִ ֶתן ְל ָך ִמ ְשאלוֹ ת ִל ֶב ָך וְ גוֹ ' .ו ְכ ִתיב ' ִב ְטחו ַבה' ע ֵדי ַעד' ֶש ְשנֵי עוֹ לָ מוֹ ת ֶשלוֹ ֶ ,שנֶא ַמר ' ִכי ְבקָ 'ה
ה' צור עוֹ לָ ִמים' ,ע"ש .וְ הַ ַכ ָו ָנה ֶש ִמי ֶש ִמ ְש ַת ֵטחַ לַ ה' ו ַמ ְש ִל ְ
יך ָכל ִב ְטחוֹ נוֹ ָעלָ יו ,ו ְמבַ ֵקש ַרח ִמים ֶש ִי ְהיו
ָבנָיו הוֹ ְל ִכים ְב ֶד ֶר ְך הַ תוֹ ָרה וְ הַ ִי ְראָ ה ,הַ ָק ָב"ה עוֹ זְ רוֹ ֶש ִי ְהיֶה לוֹ ֵמהֶ ם ַגם ָכבוֹ ד וגְ דו ָלה ָבעוֹ לָ ם הַ זֶה,
ִמ ְלבַ ד ְשכָ רוֹ הַ ָגדוֹ ל הַ ָצפון לוֹ ְלעוֹ לָ ם

הַ ָבא:

ימת הַ ֵספֶ ר
ֲח ִת ַ
ְתרבות] ְמ ַר ְק ִדים ִעם
שהַ ַבחו ִרים [פוֹ רעי ְמוסר ְובני ְבלי ַ
וְ ַדע עוֹ ד ְד ַמה ֶש ִנ ְת ָפ ֵרץ ְבאֵ יזֶה ְמקוֹ מוֹ ת ְכהַ יוֹ ם ֶ
ילי הוא ,וְ עוֹ ְב ִרים ָבזֶה ַעל ַכ ָמה וְ כַ ָמה ִאסו ִרים .ו ְכבָ ר אָ ְמרו ח ַז"ל
הַ ְבתולוֹ ת ַעל הַ חתונוֹ ת ָ -עוֹ ן ְפ ִל ִ
יהנוֹ ת ,א ִפילו יֵש
(ברכות סא' :).הַ ִמ ְס ַת ֵכל ְב ִא ָשה ,א ִפילו ְבאֶ צְ ַבע ְק ַטנָה ֶשל ִא ָשהֵ ,כיוָ ן ֶש ִמ ְס ַת ֵכל ָבה ְכ ֵדי לֵ ָ
ֵיהנוֹ ם' .וְ זֶהו א ִפילו ְב ִה ְס ַת ְכלות ְב ָע ְל ָמא ,וְ כָ ל ֶש ֵכן
ְביָדוֹ תוֹ ָרה ו ַמע ִשים טוֹ ִבים  -לֹא יִ ָנ ֶקה ִמ ִדי ָנה ֶשל ג ִ
ָבזֶה ֶשהוא ְמ ַר ֵקד ִע ָמה ,וְ עוֹ בֵ ר ַעל זֶה ַב ֶמה ִד ְכ ִתיב (במדבר ט"ו)' :וְ לֹא ָתתורו אַ ח ֵרי ְלבַ ְבכֶ ם וְ אַ ח ֵרי
ֵעי ֵניכֶ ם' [וכמוֹ ְשמפרש ְבספרְהַ חנְוךְְ ,ע"ש] ,וְ גַ ם ַעל ַמה ִד ְכ ִתיב (דברים כ"ג)' :וְ נִ ְש ַמ ְר ָת ִמ ָכל ָדבָ ר ָרע' ,וְ אָ ְמרו
ידי טו ְמאָ ה ַב ַליְ לָ ה ,ה ֵרי ְדאַ ִפילו ִה ְרהור
ח ַז"ל (כתובות מ"ו) ֶשהוא אַ זְ הָ ָרה ֶשלֹא יְ הַ ְרהֵ ר אָ ָדם ַביוֹ ם וְ יָ בֹא ִל ֵ
ידי טו ְמאָ ה ,וְ כָ ל ֶש ֵכן ָבזֶה ֶשהוא עוֹ ֶשה
ְב ָע ְל ָמא ֶשהוא ֶשלֹא ַכהוֹ גֶן אָ ְס ָרה הַ תוֹ ָרה ְכ ֵדי ֶשלֹא לָ בוֹ א ִל ֵ

ידי טו ְמאָ ה ַב ַליְ לָ ה ַגם ֵכן
ידי ִה ְס ַת ְכלות ,וְ גַ ם ְבוַ ַדאי ִל ֵ
ידי ִה ְרהור וְ ִל ֵ
ַמע ֶשה ְבפַ ְרהֶ ְסיָא ְלהָ ִביא ַעצְ מוֹ ִל ֵ
ְלבַ סוֹ ף.
וְ ַעל כֻ ָלם ָמצוי ֶשעוֹ בֵ ר ע"י הָ ִרקוד ַגם ַעל הַ ָלאו ְדלֹא ִת ְק ְרבו ְלגַ לוֹ ת ֶע ְרוָ ה ,ו ְכ ִפי ַמה ֶש ָידו ַע ֶש ָכ ְתבו
ידן ִב ְכלָ ל נִ דוֹ ת הֵ ם ִמ ֶש ַי ִגיעו ִלזְ ַמן וֶ סֶ ת ,ו ִב ְכלָ ל ע ָריוֹ ת הֵ ם ,וְ ִל ְפ ָע ִמים ְמחַ ְב ִקין
הַ פוֹ ְס ִקים ְדהַ ְבתולוֹ ת ִד ָ
ו ְמ ַנ ְש ִקין ִאיש אֶ ת ֵר ֵעהו ְב ֵעת הָ ִריקוד ֶשהַ יֵצֶ ר הָ ָרע בוֹ ֵער ְב ִק ְרבוֹ וְ עוֹ בֵ ר ָבזֶה ַעל לָ או זֶה ,ו ְכמוֹ ֶש ָכ ַת ְבנו
ילי הוא ְמאֹ ד ,וְ הוא ֵמא ִביזָ ַריְ הו ַדע ָריוֹ ת ֶש ָצ ִר ְ
יך לֵ יהָ ֵרג וְ לֹא לַ עבוֹ ר
ְבפֶ ֶרק ח' ְב ֵשם הָ ַר ְמ ַב"ם ,וְ ָעוֹ ן ְפ ִל ִ
ַעל זֶה א ִפילו ִאם הָ יו כוֹ ִפין אוֹ תוֹ ַעל זֶה ,וְ אוֹ י וַ אבוֹ י יִ ְהיֶה ְלהָ עוֹ ִשים ֵכן ִב ְשאָ ט נֶפֶ ש.
ידה ִל ְהיוֹ ת ִא ְשתוֹ ְכגוֹ ן ֶשהוא אַ חַ ר ְכ ִתיבַ ת הַ ְתנ ִָאים ַגם ֵכן אָ סור ְבכָ ל הַ ְדבָ ִרים
וַ א ִפילו ִאם ִהיא ע ִת ָ
הנ"ל ,וְ אֵ ין שום הֶ ֵתר ָבזֶה ֵמח ַמת ֶש ִנ ְתקַ ֵשר ִע ָמה ִב ְתנ ִָאים.
ַגם יָכוֹ ל לָ בוֹ א ֵמ ִענְ ָין ָה ָרע הַ זֶה ֶשל ִה ְתקָ ְרבות אַ ה ַד ֵדי ְלכַ ָמה ִאסו ִרים ְגדוֹ ִלים ֶשל ָעוֹ ן ָכ ֵרת ַרח ָמנָא
ִליצְ לָ ן ,ו ְכבָ ר אָ ְמרו ח ַז"ל (שבת י"גְ :).ב ָנזִ יר ְסחוֹ ר ְסחוֹ ר ְלכַ ְר ָמא לֹא ִת ְק ַרב'.
יתא ְבסֵ פֶ ר ח ִס ִידים (סימן קס"ח) וז"ל :אַ ל ְת ָע ֵרב ָבנִ ים ובָ נוֹ ת ֶפן ֶיחֶ ְטאו ,ו ְכ ִד ְכ ִתיב (ירמיה ל"א)' :אָ ז
וְ ִא ָ
ִת ְש ַמח ְבתולָ ה ְב ָמחוֹ ל' ,וְ הַ יְ ינו ְלבַ ָדה ,אבָ ל ' ַבחו ִרים וזְ קֵ נִ ים ַי ְח ָדו' ,וְ כֵ ן ְבסוֹ ף סֵ פֶ ר ְת ִה ִלים (מזמור

קמ"ח):

' ַבחו ִרים וְ גַ ם ְבתולוֹ ת' ,וְ לֹא אָ ַמר ' ַבחו ִרים ִעם ְבתולוֹ ת' ְכמוֹ ֶשאָ ַמר 'זְ קֵ נִ ים ִעם נְ ָע ִרים' .ו ַמע ֶשה ְבאָ ָדם
ֶשהָ יָה רוֹ כֵ ב יְ ִח ִידי ַב ַליְ לָ ה ,וְ הַ ְלבָ ָנה זוֹ ַרחַ ת ְבאוֹ תוֹ לַ יְ לָ ה ,וְ ָה ָיה רוֹ כֵ ב ַב ִמ ְד ָבר ,וְ הָ יָ ה רוֹ אֶ ה חַ יִ ל ָגדוֹ ל
וַ עגָ לוֹ ת ְגדוֹ לוֹ ת ,וְ ַעל הָ עגָ לוֹ ת יוֹ ְש ִבים ְבנֵי אָ ָדם ,וְ הַ מוֹ ְש ִכים הָ עגָ לוֹ ת ְ -בנֵי אָ ָדם ,וְ ָת ַמה ֶמה ָהיו
עוֹ ִשיםְ .כ ֶש ִנ ְתקָ ֵרב אֶ ְצלָ ם ִה ִכיר ִמ ְקצָ ָתם ֶש ְכבָ ר ֵמתו ,אָ ַמר לָ הֶ םַ :מה זֶה ֶשאַ ֶתם מוֹ ְש ִכים ָכל הַ ַליְ לָ ה
הָ עגָ לוֹ ת ,ו ִמ ְקצַ ְתכֶ ם ַעל הָ עגָ לוֹ ת .אָ ְמרו לוֹ ִ :ב ְש ִביל עוֹ ֵנינוֶ ,ש ְכ ֶש ָהיִ ינו חַ ִיים ְבאוֹ תוֹ עוֹ לָ ם  -הָ יִ ינו
ְמ ַשח ִקים ִעם נ ִָשים ו ְבתולוֹ ת ,וְ ַע ָתה אָ נו מוֹ ְש ִכים ָהעגָ לָ ה ַעד ֶש ָכל ָכ ְך אָ נו ע ֵי ִפים וִ י ֵג ִעים ֶשלֹא נוכַ ל
ִלנְ הוֹ ג יוֹ ֵתר ,וְ אָ ז יוֹ ְר ִדים אוֹ ָתם ֶש ַעל ָהעגָ לָ ה וְ אָ נו עוֹ ִלים וְ נ ִָחים ,וְ נוֹ הגִ ים אוֹ ָתנו ַעד ֶשיְ ֵג ִעים וַ ע ֵי ִפים
'הנֵה אָ נ ִֹכי ֵמ ִעיק ַת ְח ֵתיכֶ ם ַכא ֶשר ָת ִעיק הָ עגָ לָ ה',
וְ אַ חַ ר ָכ ְך הֵ ם עוֹ ִלים וְ נ ִָחים .וְ זֶהו ֶשנֶא ַמר (עמוס ב')ִ :
חיתְ,והואְ
משְ ְ
ינוְשמכלְעוֹ ןְנבראְ ְַ
שוְ א וְ כַ עבוֹ ת ָהעגָ לָ ה חַ ָטאָ ה'[ .הַ י ְ
מ ְשכֵ י הֶ ָעוֹ ן ְבחַ ְבלֵ י הַ ָ
ו ְכ ִתיב (ישעיה ה')' :הוֹ י ֹ
רחוְֹ ְצריךְ ְהאדם ְלמֹשכוְֹ ְמפני ְאְימְתוְְֹ,וְהענין ְהַ זהְ
בעְַלְכְ ְ
ְ,ו ְ
עונְהְשצריךְ ְלְמֹשְכוְֹ ְבְַעְֲבוְֹתוְֹתְגדוֹ לוֹ ת ְ
כעְֲגְלְהְטְ ְ
ַנעֲ שה ְכְבְדְמאֹד ְ ְַ
תְַיגְעְְַוְשְוְֹבְתְְ,וחוֹ זרְהְַשְנְיְומ ַרקדְלפניוְ ַעדְשהואְ
ְעדְשהיהְמְ ְ
הואְהַ כֹלְמדהְבמדהְ,כמוְְֹשהיהְפֹהְמ ַרקדְכלְאחדְלפניְחֲ ברוֹ ַ
שהוֹ לכיםְ
לוחְיְהַ דיןְ ְ
יכים [קוְֹרְאְישרים ְלְשְ ְ
מתיַגעְְַוחוֹ זר ְחלילהְ,וכן ְנַעֲ שה ְאַ חַ ר ְכךְ ְהעוֹ נשְ] .וְ הַ יְ ָש ִרים ַמ ִכים אֶ ת הַ מוֹ ִל ִ

תובְשנא ַמרְשםְישרים] ַכ ַמנְ ִהיג אֶ ת הַ ְבהֵ ָמה וְ ָהעגָ לָ הֶ ,שנֶא ַמר
מהְַכְ ְ
מזְשמביאְ ַעלְזהְ ְ
אְ,ומְפְנְיְהְרְ ְ
עמהםְבְצְַוְתְאְחְדְ ְ
בקֶ ר' [רוֹ צה ְלוֹ ַמרְ ,שְ ַמע ְמינהְְ
(תהלים מ"ט)' :נִ ְמ ַשל ַכ ְבהֵ מוֹ ת נִ ְדמו' ,ו ְכ ִתיב ַב ְת ֵריה' :וַ יִ ְרדו ָבם יְ ָש ִרים לַ ֹ

שהַ ישְריםְרוְֹדְיםְבְהַ מוֹ ליכיםְ ַכ ַמנהיגְאתְהַ בהמה] .ו ִמי ֶשעוֹ ֶשה ַמע ֶשה ְבהֵ ָמה ְבחַ יָיו יֵש לוֹ לַ עבוֹ ד ְבאוֹ תוֹ עוֹ לָ ם
ְ
ִכ ְבהֵ ָמה ,עכ"ל סֵ פֶ ר ח ִס ִידים .וְ ַעל ֵכן צָ ִר ְ
יך הָ אָ ָדם ִל ָזהֵ ר ָבזֶה ְמאֹ ד

ְמאֹ ד:

מות ִמ ִכ ְתבֵ י ַר ֵבינו זַ צַ "ל
הַ ְשלָ ֹ
*******

ִמ ְכ ּתב גּ לוּי מֵ ֵאת הֶ חפֵ ץ ח ִ ּיים זצ"ל ִּב ְדבר גּ וֹ ֶדל ה ִח ּיוּב על ּכל ֶאחד וְ ֶאחד
שי ה ּנ ִשים
ו ִּב ְפרט על הר ּבנִ ים וְ ה ּמנְ ִהיגִ ים לְ ת ֵּקן ֶאת ה ּ ְפרצוֹ ת ִּב ְצנִ יעוּת מלְ ּב ּו ֵ
בעזה"י ,ר"ח תמוז ,תרפ"ד ,ראדין.
אֲתר וַ אֲ ַתר.
מו ִרי"ם ִדי ְבכָ ל ַ
בוד הָ ַר ָבנִ ים וְ הָ אַ ְד ֹ
אֶ ל ְכ ֹ
אולַ י יֵש ְב ָי ָדם ְל ַת ֵקן ָדבָ ר ָמה ,יִ ְהיֶה ְשכָ ָרם ַרב ֵמה'.
ִהנֵה יֵש ִלי צַ ַער ָגדוֹ ל ִמ ְפנֵי ֶעצֶ ם הָ ִענְ יָן וְ גַ ם ִמ ְת ִמיהַ ת ַר ִבים ,אַ ף ֶש ֻכ ָלם ַמא ִמינִ ים ֶש ָכל ַמה ֶש ִמ ְתהַ ָוה
ְל ַמ ָטה ֵבין ְלטוֹ ב ֵבין ְלמו ָטב הַ כֹל הוא ֵמאֵ ת הַ ָק ָב"הִ ,מ ָכל ָמקוֹ ם ָכל אֶ חָ ד עוֹ ֵמד ו ִמ ְשתוֹ ֵמם ופֶ לֶ א הוא
ְב ֵעינָיו ִמ ְפנֵי ַמה נִ ְש ַתנו הָ ִע ִתים ָכל ָכ ְך ְל ָר ָעה ,הלֹא ִמ ְלבַ ד זֶה ֶש ָכל יִ ְש ָראֵ ל ְבכָ ל ְמקוֹ ם ְפזו ֵריהֶ ם ֵבין
הָ ַע ִמים ֻכ ָלם ַנעשו ְמשוע ָב ִדים ,וְ הַ יוֹ קֶ ר הוֹ לֵ ְך וְ גָ דוֹ ל ִמיוֹ ם ְליוֹ ם ,וְ הַ ִמ ִסים וְ הָ אַ ְרנוֹ נִ יוֹ ת ַגם ֵכן ִמ ְת ַג ְד ִלים
ְמאֹ ד ,וְ ַעל ֻכ ָלם עוֹ ד הַ ְג ֵזירוֹ ת ֶשנִ ְס ְבבו ַעל הַ תוֹ ָרה ו ִמצְ וֹ ֶתיהָ נוֹ ָרא ְמאֹ דֶ ,שהַ ִתנוֹ קוֹ ת ֶשל ֵבית ַר ָבן
ְבטֵ ִלים ְב ֵמאוֹ ת ע ָירוֹ תַ ,גם ַמ ָצב הַ ַפ ְרנ ָָסה ְבכָ ל ָמקוֹ ם הוא ַרע ְמאֹ דְ .כלָ ל הַ ָדבָ רַ ,עם יִ ְש ָראֵ ל הוֹ ְל ִכים
ו ִמ ְתאוֹ נְ נִ ים ָכל אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד ַעל רוֹ ַע ַמ ָצבוֹ .
ימי
וְ ִהנֵה ַב ָשנִ ים ֶש ְלפָ נֵינו אַ ף ֶשהָ יו ַגם ֵכן ְמצויוֹ ת צָ רוֹ ת וגְ ֵזירוֹ תִ ,מ ָכל ָמקוֹ ם ִמי ֶשהָ יָה ִב ְכלָ ל ְת ִמ ֵ
לֵ ב ָהיָה יָכוֹ ל ְל ִה ְת ַנחֵ ם ְבנ ְַפשוֹ וְ לוֹ ַמר הגַ ם ֶש ָב ִענְ ָינִ ים הַ ִחיצוֹ נִ ים אֵ ינוֹ ִמ ְתנַהֵ ג ִכ ְרצוֹ נוֹ אבָ ל ְב ִענְ יְ נֵי הַ נֶפֶ ש
ימינוֹ  ,ו ְכמוֹ ֶשנֶא ַמר (תהלים ק"ט)ִ ' :כי
הוא בוֹ טֵ חַ ֶשאֵ ינוֹ ְמרוחָ ק ֵמהַ ָק ָב"ה ,ו ְבוַ ַדאי ַיעמוֹ ד הַ ָק ָב"ה ְלבַ סוֹ ף ִל ִ
יע ִמש ְֹפטֵ י נ ְַפשוֹ ' .אבָ ל ְכהַ יוֹ ם ַבעוֹ נוֹ ֵתינו הָ ַר ִבים ַמר לָ נו ְמאֹ ד ִמ ָכל צַ דִ ,כי
ימין אֶ ְביוֹ ן ְלהוֹ ִש ַ
יַעמֹד ִל ִ
ְכ ֶשהוא ַמ ִביט ְב ַעצְ מוֹ ְב ִענְ יְ נֵי עוֹ לָ ם הַ זֶה  -אֵ ין ְל ָך יוֹ ם ֶשאֵ ין ִק ְללָ תוֹ ְמרו ָבה ֵמחבֵ רוֹ  ,ו ְכ ֶשהוא ִמ ְתבוֹ ֵנן
ְלאַ ח ִריתוֹ ְב ִענְ יְ נֵי תוֹ ָרה ו ִמצְ וֹ ת ַ -גם ֵכן אֵ ין לוֹ שום הַ צְ לָ חָ ה ,וַ הגַ ם ֶש ָכל אֶ חָ ד ִמ ִי ְש ָראֵ ל ְמבַ ֵקש ֵמהַ ָק ָב"ה
ֶש ִי ְש ַמע ְלבַ ָקשוֹ ָתיו וְ ֵי ִטיב לוֹ ִכ ְרצוֹ נוֹ  -אֵ ין שוֹ ֵמ ַע לוֹ  ,הלֹא ָדבָ ר הוא!
יקים ְב ַעצְ ֵמנו אֶ ת הַ ָק ָב"ה ֵמ ִא ָתנו .הוא צִ ָוה לָ נו
יבת הַ ָדבָ ר הוא ֶשאָ נו ַמ ְר ִח ִ
וְ אָ ַמ ְר ִתי ֶש ִעיקָ ר ִס ַ
'וְ ִה ְתקַ ִד ְש ֶתם וִ ְהיִ י ֶתם ְקדוֹ ִשים' ,וְ אָ ְמרו ח ַז"ל (יומא לטָ :).כל הַ ְמקַ ֵדש ַעצְ מוֹ ִמ ְל ַמ ָטהְ ,מקַ ְד ִשין אוֹ תוֹ
ִמ ְל ַמ ְעלָ הְ ,מ ַעטְ ,מקַ ְד ִשין אוֹ תוֹ הַ ְר ֵבהָ ,בעוֹ לָ ם הַ זֶהְ ,מקַ ְד ִשין אוֹ תוֹ ְלעוֹ לָ ם הַ ָבא .וְ כָ תוב אַ חֵ ר אוֹ ֵמר

יך ִמ ְתהַ ֵל ְך ְבקֶ ֶרב ַמחנ ָ
(דברים כ"ג)ִ ' :כי ה' אלֹקֶ ָ
יל ָך וְ גוֹ ' [והַ ַמאֲמרְ'להַ צילךְ'ְְ-כְוְֹלְלְהַ רבהְעניניםְ,להַ צילךְְמןְ
ֶיך ְלהַ ִצ ְ
ֶיך קָ דוֹ ש ,וְ לֹא יִ ְראֶ ה ְב ָך ֶע ְרוַ ת ָדבָ ר וְ ָשב ֵמאַ ח ֶר ָ
הַ חרבְ ,ומן ְהְ ְרעְבְ ,ומן ְהְַשְ ְביְ ,ומן ְהְַבְיזְה]' ,וְ הָ יָה ַמחנ ָ
יך' .ה ֵרי
ִביאֵ ר לָ נו הַ ָכתוב ְמפוֹ ָרש ֶש ַכא ֶשר נִ ְה ֶיה ְקדוֹ ִשים הוא ִמ ְתהַ ֵל ְך ֵבינֵינו ְלהַ ִצילֵ נו ִמ ָכל ָרע .אבָ ל ִאם יִ ְראֶ ה
ָבנו ֶע ְרוַ ת ָדבָ ר הוא ָשב ֵמאַ ח ֵרינו ,ו ִמ ֵמילָ א ָיחולו ָעלֵ ינו ָכל הַ ִסבוֹ ת ח"ו.
וְ ִהנֵה אָ ְמרו ח ַז"ל (ברכות כ"ד) :טֶ פַ ח ְב ִא ָשה ְב ָמקוֹ ם ֶשהַ ֶד ֶר ְך ִל ְהיוֹ ת ְמכוסֶ ה הוא ִב ְכלָ ל ֶע ְרוָ ה .ו ְכהַ יוֹ ם
ַבעוֹ נוֹ ֵתינו הָ ַר ִבים נִ ְת ָפ ֵרץ הַ ָדבָ ר ְמאֹ ד ְמאֹ ד ,וְ הַ יֵצֶ ר הָ ָרע ְמפַ ֶתה לַ ָנ ִשים לֵ ילֵ ְך ְפרו ֵעי רֹאש ְב ִלי שום
ִכסוי ,וְ גַ ם לֵ ילֵ ְך ִבזְ רוֹ עוֹ ת ְמגולוֹ ת ,וַ חלוקוֹ ֵתיהֶ ן עשויוֹ ת ְבלֹא ָב ֵתי זְ רוֹ עוֹ ת ,וְ עוֹ ד חֵ לֶ ק ָגדוֹ ל ִמ ְלבו ֵשיהֶ ן
ְכ ֶנגֶד הַ ֵלב ו ְכהַ אי ַגוְ נָא הַ כֹל ְמגולֶ הְ ,כ ֵדי ֶש ְבכָ ל ָמקוֹ ם ֶש ַי ִביט ָשם הָ ִאיש יִ ְהיֶה ֶנגֶד ָה ֶע ְרוָ ה .ו ִמ ֵמילָ א ָכל
הַ ְב ָרכוֹ ת ֶש ְמבָ ֵר ְך ָה ִאיש ְבבֵ יתוֹ אוֹ ְכ ֶשהוא ִמ ְת ַפ ֵלל ְבבֵ יתוֹ ֶנגֶד ִא ְשתוֹ אוֹ ִבתוֹ הַ ְגדוֹ לָ ה  -הֵ ם ְכ ֶנגֶד
ֶע ְרוָ ה .וְ יָדו ַע ֶש ְבכָ ל ְב ָרכָ ה יֵש ָבה ֵשם הַ קוֹ ֶדש ,וְ ִאם ֵכן ְכ ֵשם ֶשהַ ְמבָ ֵר ְך ַכהוֹ גֶן ַמ ְמ ִש ְ
יך ַעל ַעצְ מוֹ ְב ָרכָ ה,
יך ובֵ ַר ְכ ִת ָ
ְכמוֹ ֶש ָכתוב (סו"פ יתרו)ְ ' :בכָ ל הַ ָמקוֹ ם א ֶשר אַ זְ ִכיר אֶ ת ְש ִמי אָ בוֹ א אֵ לֶ ָ
יך'ֵ ,כן הַ ָדבָ ר ְלהֵ יפֶ ְך ח"ו,
ִאם ְמבָ ֵר ְך ֶנגֶד ָה ֶע ְרוָ ה ַמ ְמ ִש ְ
יתא ִבנְ ָד ִרים (ז' ע"ב)ְ " :בכָ ל ָמקוֹ ם ֶשהַ זְ ָכ ַרת
יך ח"ו ענִ יות ַעל ַעצְ מוֹ ִ ,כ ְד ִא ָ
הַ ֵשם [של ֹאְכַ הוֹ גן] ְמצויָ ה ָ -שם ענִ יות ְמצויָה" {וע"ש בר"ן ורא"ש}.
וְ ִהנֵה יָדו ַע ְדסוֹ ף הָ אָ ָדם ,אַ ף ִאם יִ ְחיֶה אֶ לֶ ף ָשנִ ים ,הוא מו ְכ ָרח ְלהָ ִשיב נִ ְש ָמתוֹ אֶ ל ָהאל ִֹקים וְ לָ ֵתת ִדין
וְ חֶ ְשבוֹ ן ַעל ַמע ָשיו וְ ַעל ִדבו ָריו .וַ א ַזי יִ ָמ ְצאו אַ ְלפֵ י אלָ ִפים ְב ָרכוֹ ת וְ ֵשמוֹ ת הַ ְקדוֹ ִשים ֶשלֹא ָהיָה עלֵ יהֶ ם
ְקדו ָשה וְ לֹא ָעלו ְל ַמ ְעלָ ה ְכלָ ל ,וְ ַעל הַ כֹל יִ ְת ְבעו ִמ ֶמנו ִב ְש ַעת הַ ִדין .וגְ דוֹ לָ ה ִמזֶה ָמ ִצינו ְבחַ ַז"ל (חגיגה ה'

ע"ב) ַעל הַ ָפסוק (עמוס ד')' :ו ַמ ִגיד לָ אָ ָדם ַמה ֵשחוֹ ' ,א ִפילו ִשיחָ ה קַ ָלה ַמ ִג ִידין לוֹ לָ אָ ָדם ִב ְש ַעת הַ ִדין.
ידי ִה ְרהו ִרים ָר ִעים ,וְ ִל ְפ ָע ִמים ַגם לז"ל
אדע [האוֹ פנה] הַ ְגרו ָעה הַ זוֹ ְמ ִביאָ ה לָ אָ ָדם ִל ֵ
ְכלָ ל הַ ָדבָ ר ,הַ ָמ ֶ
אדע הַ ְגרו ָעה הַ זוֹ ְמבַ ְט ִלים
ח"ו [ְומְסְַ ְכן ְבזה ְבניו ְהַ ק ַטניםְ ,כמוְֹ ְשכ ַתב ְהַ גאוֹ ן ְיַעְֲ ְב"ץ ְבְסְדְְורוְֹ] ,וְ ִכ ְמ ַעט ע"י הַ ָמ ֶ
ְב ָי ַדיִ ם ַמא ָמרוֹ ֶשל הַ ָק ָב"הֶ ,שאָ ַמר 'וְ ָהיָה ַמחנ ָ
ֶיך קָ דוֹ ש וְ לֹא יִ ְראֶ ה ְב ָך ֶע ְרוַ ת ָדבָ ר'.
וְ ִהנֵה יָדו ַע לַ כֹלְ ,כ ֶש ָפ ְרצָ ה ַת ְב ֵע ָרה ְבכֶ ֶרם הַ ֶמלֶ ְך וְ הַ ַלהַ ב ָגדוֹ ל ְמאֹ ד ,הַ ָכרוֹ ז יוֹ צֵ א ִמ ְגדוֹ לֵ י הַ ֶמלֶ ְך
ְלאַ נְ ֵשי הָ ִעירִ " :ה ְתחַ ְזקוִ ,ה ְתחַ ְזקו כו ְלכֶ ם ְלכַ בוֹ ת הָ אֵ ש ְבאֵ יזוֹ ֵעצָ ה ֶשתו ְכלוִ ,כי כֶ ֶרם הַ ֶמלֶ ְך בוֹ ֵער ָבאֵ ש,
וְ ִאם ִת ְת ַע ְצלו ַב ָדבָ ר ֵת ְדעו ִכי ְב ַנ ְפ ְשכֶ ם הוא ח"ו ,ומוֹ ְר ִדים ִת ָק ֵראוִ ,כי אֵ ינְ כֶ ם חוֹ ְש ִשים ִל ְכבוֹ דוֹ  .וְ ִאם
ִת ְתחַ ְזקו ָכ ָראוי ו ְתכַ בו הָ אֵ ש יְ קַ ֵבל ָכל אֶ חָ ד ְשכָ רוֹ וְ רוֹ ב ָכבוֹ ד ְל ִפי ֶע ֶר ְך ִה ְתחַ ְזקותוֹ "ֵ .כן הַ ָדבָ ר ְב ִענְ ָינֵנו,
'כי ֶכ ֶרם ה' צְ בָ ק'וֹ ת ֵבית יִ ְש ָראֵ ל'.
ִכי ִהנֵה יָדו ַע ֶש ָכל יִ ְש ָראֵ ל נִ ְק ָר ִאים ֶכ ֶרם ה'ְ ,כמוֹ ֶש ָכתוב (ישעיהו ה')ִ :
אדע הַ ְגרו ָעה הַ זוֹ ִ ,כי ִמ ְת ַג ֵבר
ובַ עוֹ נוֹ ֵתינו הָ ַר ִבים ַת ְב ֵע ָרה ְגדוֹ לָ ה נ ְָפלָ ה ְבכַ ְרמוֹ ְבכַ ָמה ְמקוֹ מוֹ ת ע"י הַ ָמ ֶ
כֹחַ הַ טו ְמאָ ה ְמאֹ ד ַעל יְ ֵדי זֶהְ ,כ ַמא ָמ ָרם ז"ל (ע"ז כַ ):על הַ ָפסוק" :וְ נִ ְש ַמ ְר ָת ִמ ָכל ָדבָ ר ַרע" ,אַ זְ הָ ָרה ֶשלֹא
ידי טו ְמאָ ה ַב ַליְ לָ ה ,ו ִמ ֵמילָ א נִ ְפ ְסקָ ה הַ הַ ְש ָפ ָעה וְ הַ ְב ָרכָ ה ִמ ָכל אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד
יְ הַ ְרהֵ ר אָ ָדם ַביוֹ ם וְ ָיבֹא ִל ֵ
ַבעסָ קָ יו ,וְ נִ ְס ְבבו ַעל יְ ֵדי זֶה ָכל הַ ָצרוֹ ת הָ ָרעוֹ תְ ,כמוֹ ֶש ָכ ְתבו ַב ְספָ ִרים הַ ְקדוֹ ִשים.

ַעל ֵכן הַ חוֹ ב מו ָטל ַעל ָכל ִאיש וְ ִאיש ְלכַ בוֹ ת אֶ ת הָ אֵ ש הַ נוֹ ָרא הַ זֶה ,ו ְל ַת ֵקן ְבבֵ יתוֹ ֶש ִי ְהיֶה הַ כֹל ָעשוי
ַכ ִדין ,וְ לֹא יִ ְת ַנהגו ִב ְפ ִריצות ח"ו ,וְ יִ זְ ֶכה עבור זֶה לָ צֵ את ִמ ֶמנו ָבנִ ים יְ ָש ִרים ו ְקדוֹ ֵשי ֶע ְליוֹ ן.
רוש ָב ַר ִבים ִמג ֹו ֶדל הָ ִענְ יָן
חוב ַעל הָ ַר ָבנִ ים וְ ַעל ָכל הַ ֲח ֵר ִדים ִל ְדבַ ר ה' ֶש ְבכָ ל ִעיר וָ ִעירִ ,ל ְד ֹ
ו ְב ֹיו ֵתר הַ ֹ
אֲמר הַ ָכתוב "וְ הָ יָה ַמ ֲחנ ָ
ֶיך
הַ זֶה הַ נ ֹוגֵ ַע ְל ִקיו ֵמנו ו ְלהַ ְצלָ חָ ֵתנו ַבגוף ובַ ֶנפֶ ש ָבזֶה ובָ בָ א ,וְ יִ ְת ַק ֵים ָבזֶה ַמ ָ
דוש".
ָק ֹ
ִד ְב ֵרי הַ כוֹ ֵתב ִל ְכבוֹ ד ה' וְ תוֹ ָרתוֹ ו ֵמיצֵ ר ְבצָ ַרת ַעמוֹ יִ ְש ָראֵ ל ,הַ ְמצַ ֶפה ִלגְ אולָ ה ִב ְמהֵ ָרה ְב ָי ֵמינו אָ ֵמן

יִ ְש ָראֵ ל ֵמ ִאיר ב"ר אַ ְר ֵיה זְ אֵ ב הַ כֹהֵ ן

הערה :וְ ִהנֵה אַ ף ֶשאָ נו צוֹ ע ִקים (סליחות)' :אַ ל ַת ְש ִליכֵ נו ִמ ְלפָ ֶנ ָ
יך וְ רוחַ קָ ְד ְש ָך אַ ל ִת ַקח ִמ ֶמנו' ,הַ ָשטָ ן ִמ ְתחַ ֵכם
ִלטוֹ ל ִמ ִי ְש ָראֵ ל כֹחַ ְקדו ָש ָתם .ו ַמה ָע ָשהִ ,הגְ ָרה יִ צְ ָרא ְד ַתאוָ ה ְבנ ְַפ ָשם ֶש ֵי ְלכו ִבפְ ִריצות ְכ ֵדי ֶש ְבכָ ל ָמקוֹ ם ֶש ַי ִביט
ָשם הָ אָ ָדם יִ ְהיֶה ְכנֶגֶד עֶ ְרוָ ה .וְ זֶה הָ יָה עצַ ת ִב ְל ָעם הָ ָר ָשע ֶשהֵ ִסית אֶ ת ְבנוֹ ת מוֹ אָ ב לֵ ילֵ ְך ְפרוצוֹ ת ְכ ֵדי ְלהַ ח ִטיא
אֶ ת יִ ְש ָראֵ ל ,וכְ מוֹ ֶשאָ ְמרו ח ַז"ל (בכורות דף ח') ַעל הַ ָפסוק (סו"פ בלק) 'וַ ִת ְק ֶראנָה לָ ָעם ְלזִ בְ חֵ י אלֹהֵ יהֶ ן'  -ע ֻרמוֹ ת
ָפגְ עו ָבהֶ ן .וְ הַ ָכתוב ֹצ ֵוחַ וְ אוֹ מֵ ר' :וְ הָ יָה ַמחנ ָ
ֶיך קָ דוֹ ש ,וְ לֹא יִ ְראֶ ה ְב ָך עֶ ְרוַ ת ָדבָ ר' ,ה ֵרי ֶש ָתלָ ה הַ ָכתוב ְק ֻד ָשתֵ נו
ְבזֶה הָ ִענְ יָן .ו ַמה ֶשהָ יָה צָ ִר ְיך הַ יֵצֶ ר הָ ָרע ִמ ְל ַָפנִ ים לַ עמוֹ ל ַכ ָמה ָשנִ ים ִה ְתחַ ֵכם הַ יוֹ ם וְ עוֹ ֶשה זֹאת ִבזְ ַמן קָ צָ ר.
וְ ִהנֵה אַ ף ֶשאֵ ין אָ נו ְב ַמ ְד ֵרגָ ה ְגדוֹ לָ ה ֶש ִת ְהיֶינָה ַמ ְח ְשבוֹ תֵ ינו זַ כוֹ ת ו ְטהוֹ רוֹ תַ ,על ָכל ָפנִ ים יִ ְהיֶה הָ אָ ָדם זָ ִהיר ְמאֹ ד
ידי
ידי ִה ְרהו ִרים .וכְ בָ ר אָ ְמרו ח ַז"ל (נדה י"ג ע"ב)ָ " :כל הַ ֵמבִ יא ַעצְ מוֹ ִל ֵ
ֶשלֹא ְלהָ בִ יא אֶ ת ַעצְ מוֹ ְלכַ ְתחִ י ָלה ִל ֵ
יסין אוֹ תוֹ ִב ְמחִ יצָ תוֹ ֶשל הַ ָק ָב"ה".
ִה ְרהו ִרים אֵ ין ַמכְ נִ ִ
ַעל ֵכן ְמחויָב ָכל ִאיש ְל ַת ֵקן ְבבֵ יתוֹ ֶשלֹא י ְֵלכו ְבנֵי ֵביתוֹ ִבזְ רוֹ עוֹ ת ְמגולוֹ ת ,וְ כֵ ן ָכל ְלבו ֵשיהֶ ן יִ ְהיו עשויוֹ ת ַכ ִדין,
ידי ִה ְרהור .וְ אַ ף ִאם יִ ְלעגו ָעלָ יו אַ ל יָחוש לָ זֶה ,וכְ בָ ר אָ ְמרו ח ַז"ל (עדיות פ"ה)' :מוטָ ב לוֹ
ְכ ֵדי ֶשלֹא ָיבִ יא ַעצְ מוֹ ִל ֵ
לָ אָ ָדם ְל ִה ָק ֵרא שוֹ טֶ ה ָכל י ָָמיו ,וְ אַ ל יִ ְהיֶה ָר ָשע ָש ָעה אַ חַ ת ִל ְפנֵי הַ ָמקוֹ ם' .ובִ זְ כות זֶה יִ ֵתן ה' לוֹ ִל ְהיוֹ ת ָבנָיו
ידי חכָ ִמים.
ַת ְל ִמ ֵ

קוםְפריצות]
תוְֹכְחְהְבְמְ ֹ
ינוְזַצְַ"לְבעניַןְ ְֹגדלְחוֹ בַ תְהְַ ְ
[דבריםְשכ ַתבְ ַרב ְ

וְ ִהנֵה יָדו ַע ִכי יֵש ַעל ָכל ִאיש ִמ ִי ְש ָראֵ ל ִמצְ וַ ת ע ֵשה ִמן הַ תוֹ ָרה ְלהוֹ ִכיחַ ַבע ִמיתוֹ ְכ ֶש ִנ ְכ ָש ִלין ְבאֵ יזֶה
ִאסורְ ,כמוֹ ֶשנֶא ַמר (קדושים י"ט) :הֹוכֵ חַ תוֹ ִכיחַ וְ גוֹ ' .וְ ַעל יְ ֵדי זֶה ֶשמוֹ ִכיחוֹ הוא ַמ ִציל אֶ ת ַעצְ מוֹ ֶשלֹא
יִ ָתפֵ ס ְבאוֹ תוֹ חֵ ְטאִ ,ד ְכ ֵשם ֶש ִנ ְפ ַרע הַ ָק ָב"ה ֵמעוֹ ֵשי הֶ ָעוֹ ן ָכ ְך נִ ְפ ַרע ֵמאֵ ֶלה ֶשהָ יָה ְביָדוֹ ִל ְמחוֹ ת וְ לֹא ִמיחו,
ו ְכמוֹ ֶשאָ ְמרו ח ַז"ל (שבת נ"ה)ִ :מי ֶשיֵש ְביָדוֹ ִל ְמחוֹ ת ְבאַ נְ ֵשי ִעירוֹ וְ לֹא ִמיחָ ה נִ ְת ָפס עבו ָרם ,ו ִמי ֶשהָ יָ ה
ְביָדוֹ ִל ְמחוֹ ת ְבאַ נְ ֵשי ֵביתוֹ וְ לֹא ִמיחָ ה נִ ְת ָפס ַבעוֹ ן אַ נְ ֵשי ֵביתוֹ  .וְ גַ ם יָדו ַע ְדכָ ל ִאסור ֶשנַע ֶשה ְבפַ ְרהֶ ְס ָיא
הוא חָ מור הַ ְר ֵבה יוֹ ֵתר ִמ ְבצִ נְ ָעאֶ ,ש ִנ ְק ָרא ַעל יְ ֵדי זֶה ְמחַ ֵלל ֵשם ָש ַמיִ ם ְבפַ ְרהֶ ְסיָ א ,וְ אָ ז ַגם ִחיוב הַ הוֹ כָ חָ ה
ֹאמרו הֻ ְתרו ִמצְ וֹ ָתיו ֶשל הַ ָק ָב"ה.
ָגדוֹ ל ְביוֹ ֵתרֶ ,שלֹא י ְ
ירה
וְ ַעל ֵכן ַגם ַב ִמנְ הָ ג הָ ָרע הַ זֶה ֶשעוֹ ְב ִרים ְבפַ ְרהֶ ְסיָ א ַעל ָעוֹ ן חָ מור ֶשל ְק ֵריבַ ת ע ָריוֹ ת וְ ִה ְרהו ַרי עבֵ ָ
וכנ"לָ ,כל ִאיש ֶש ִי ְראַ ת הַ ֵשם ָנגַ ע ִב ְלבָ בוֹ חָ ִלילָ ה לוֹ ִל ְשתוֹ ק וְ ֶשלֹא ִל ְמחוֹ ת ָבזֶה ,ו ִמי ֶשיְ כוֹ לֶ ת ְביָדוֹ
יתא ְכ ֵעין זֶה ַגם ֵכן ְבוַ ִי ְק ָרא ַר ָבה (ד' ו')
ִל ְמנוֹ ַע וְ לֹא ָמ ַנע הלֹא יִ ָתפֵ ס ַגם הוא ְבחוֹ ֶמר הֶ ָעוֹ ן וכנ"ל .וְ ִכ ְד ִא ָ

'שה ְפזו ָרה יִ ְש ָראֵ ל' ,יִ ְש ָראֵ ל נִ ְמ ְשלו ְל ֶשהַ ,מה ַד ְרכוֹ ֶשל ֶשה לוֹ קֶ ה ְבאֶ חָ ד ֵמאֵ יבָ ָריו
ַעל הַ ָפסוק (ירמיה נ')ֶ :
דו ְבאוֹ תוְְֹ
כלם ְְַיעְַמְ ְ
הְמלְילְךְ ְעוֹ ד ְ ְֻּ
ק ְ
סְ
קהְבְאְבְרְיהְ ְְופְ ְ
שאְַחְַתְלוְֹ ְ
שךְ ְזה ְאַ חַ ר ְזהְְ ,וכְ ְ
מ ְ
רכְןְלְהְ ְ
ינו ְכל ְהְַצֹאןְדְדְַ ְ
וְ כֻ ָלם ַמ ְר ִגי ִשין [הי ְ

מקוֹ ם] ,אַ ף יִ ְש ָראֵ ל ,אֶ חָ ד חוֹ טֵ א וְ כֻ ָלם ֶנע ָנ ִשיםָ .ת ֵני ַר ִבי ִש ְמעוֹ ן ַבר יוֹ חַ איָ ,מ ָשל ִל ְבנֵי אָ ָדם ֶש ָהיו ָב ִאים
ַב ְס ִפינָה ,נֵטֶ ל אֶ חָ ד ֵמהֶ ם ַמ ְק ֵדחַ וְ ִה ְת ִחיל קוֹ ֵדחַ ַת ְח ָתיו ,אָ ְמרו לוֹ חבֵ ָריו :לָ ָמה אַ ָתה עוֹ ֶשה ֵכן ,אָ ַמר

לָ הֶ ם:

' ַמה ִא ְכ ַפת לָ כֶ ם ,וְ ִכי לֹא ַת ְח ָתי אנִ י קוֹ ֵדחַ ?!' אָ ְמרו לוֹ ִ :מ ְפנֵי ֶשאַ ָתה ֵמ ִציף ָעלֵ ינו אֶ ת הַ ְס ִפי ָנה ,ע"ש.
וְ יֵש לוֹ ְל ִה ְש ַת ֵדל ו ְלהַ ע ִר ְ
יך ִל ְפנֵיהֶ ם ְבנַחַ ת חוֹ ֶמר הֶ ָעוֹ ן וגְ נות הַ ָדבָ רֶ ,שאָ ְמנָם ִמ ְלבַ ד חוֹ ֶמר הֶ ָעוֹ ן חֶ ְר ָפה
הוא ִל ְבנֵי יִ ְש ָראֵ ל ֶש ִנ ְש ַת ְבחו ֵמעוֹ לָ ם ְב ִמ ַדת הַ ְצנִ יעות ,ו ְפ ִריצות ָגדוֹ ל ָכזֶה ְמגו ֶנה ְמאֹ ד לָ הֶ ם ,וְ ַרק ִמ ִפתוי
הַ יֵצֶ ר נַע ָשה הַ ָדבָ ר ְכהֶ ֵתר אֵ צֶ ל הַ ְצ ִע ִירים ,וְ אֵ ינָם ִמ ְתבוֹ נְ נִ ים חוֹ ֶמר הֶ ָעוֹ ן וגְ נות הַ ָדבָ ר .וְ אַ ף ִאם לֹא
יִ ְש ְמעו לוֹ  -הלֹא ִק ֵים ִמצְ וַ ת הוֹ כָ חָ ה ,וְ אֶ ת נ ְַפשוֹ ִה ִציל .וְ גַ ם ֶבא ֶמת ְבוַ ַדאי ִאם לֹא יִ ְש ְמעו לוֹ כֻ ָלם,
הלֹא יֵש הַ ְר ֵבה ַבחו ִרים יְ ָש ִרים ֶש ִנ ְכ ָש ִלין ָבזֶה ִמ ְפנֵי ֶשאֵ ינָם ִמ ְתבוֹ נְ נִ ים ְבחוֹ ֶמר הָ ִאסור ,ו ְכ ֶש ַיע ִר ְ
יך זֶה
לָ הֶ ם ְבוַ ַדאי יִ ְפ ְרשו ִמזֶה.
וְ אָ ְמנָם ָגדוֹ ל זְ כות הַ מוֹ ִכיחַ הַ מוֹ נ ֵַע ָבזֶה הַ ִק ְטרוגֶ ,ש ַכא ֶשר נַע ָשה ִאסור חָ מור ְבפַ ְרהֶ ְסיָא וְ לֹא נִ ְמצָ א
אַ ף אֶ חָ ד ֶש ִי ְמחֶ ה ַב ָדבָ ר  -יֵש חרוֹ ן אַ ף ר"ל ַעל ֻכ ָלםֵ ,מח ַמת ֶשעוֹ ְב ִרים ַעל ְרצוֹ ן הַ ֶמלֶ ְך ְבפַ ְרהֶ ְסיָ א וְ אֵ ין
ִאיש ָשם ַעל לֵ ב לָ חוֹ ס ַעל ְכבוֹ דוֹ ֶשל ֶמלֶ ְך ו ְלקַ ֵנא אֶ ת ִקנְ אָ תוֹ  .וְ הֶ חָ ס ִל ְכבוֹ דוֹ וְ עוֹ ֵמד ְלקַ ֵנא ַעל זֶה
ִקנְ אָ תוֹ  -ה ֵרי זְ כותוֹ גָ דוֹ לְ ,ל ִפי ֶש ַעל יְ ֵדי זֶה ְמ ַש ֵכך ח ָמתוֹ ֶשל הַ ָק ָב"ה .ו ְכמוֹ ֶש ָמ ִצינו אֵ צֶ ל הַ ַמע ֶשה
יתי ָשלוֹ ם'ֵ ,מח ַמת ֶשהֵ ִשיב ח ַמת ה' ִמ ִי ְש ָראֵ ל
ְד ִפנְ חָ ס ֶשאָ ַמר הַ ָכתוב (במדבר כ"ה)ִ ' :הנְ נִ י נוֹ ֵתן לוֹ אֶ ת ְב ִר ִ
ע"י ֶש ִק ֵנא ִקנְ אָ תוֹ .

יעה ֶשל נְ ָע ִרים עוֹ ְמ ִדים ,וְ ִק ֵלל אֶ חָ ד
וְ אָ ְמרו ַב ִמ ְד ָרש (תנחומא סו"פ בלק)ָ ,:,מ ָשל ְל ֶמלֶ ְך ֶשהָ יָה עוֹ בֵ ר וְ ִס ָ
ינוְ
שהָ יָ ה ֵבי ֵניהֶ ן וְ ָנ ַתן ַמ ְס ָטר אֶ חָ ד [הַ י ְ
ֵמהֶ ן אֶ ת הַ ֶמלֶ ְך ,נִ ְת ַמ ֵלא הַ ֶמלֶ ְך עלֵ יהֶ ם חֵ י ָמהָ ,בא תוֹ ָשב אֶ חָ ד ֶ

מלשוֹ ןְסְטְרוְְֹ ַעלְפניו] ְלאוֹ תוֹ ֶש ִק ֵלל אֶ ת הַ ֶמלֶ ְך ִ -מ ָיד ָש ְככָ ה ח ָמתוֹ ֶשל ֶמלֶ ְךַ ,ע ֵין ָשם.

ריְהַ צניעותְבשמחַ תְהַ נשואְין]
ינוְזַצְַ"לְל ַדברְ ַעלְחֲ שיבותְשמ ַירתְגְדְ ְ
[כאןְעוֹ ברְ ַרב ְ

וְ ִהנֵה ַעל ָכל אֵ ֶלה ְלפֶ לֶ א ְב ֵעי ַני ַעל הַ ְמחֻ ָתנִ ים ,אבוֹ ת הֶ חָ ָתן וְ הַ ַכ ָלהֶ ,ש ָכל יִ ְש ָעם וְ חֶ ְפצָ ם ִל ְראוֹ ת טוֹ ב
ַעל ְבנֵיהֶ ם ֶש ִה ְכנִ יסום לַ חֻ ָפה ֶש ִי ְחיו חַ ֵיי ָשלוֹ ם וְ יֵצֵ א ֵמהֶ ם דוֹ ר יְ ָש ִרים וְ יִ זְ כו ְלעוֹ ֶשר ו ְב ָרכָ ה ֵמה' ,וְ כֵ ן
ִת ְקנו ח ַז"ל ֶשבַ ע ְב ָרכוֹ ת ְלהַ זוג ֶש ָתחול עלֵ יהֶ ם ִב ְר ַכת ה' ע"י ֶש ִי ְהיֶה ְכבוֹ דוֹ יִ ְת ָב ַר ְך שוֹ כֵ ן ְב ִק ְר ָבם,
שם ה' [וכמוְֹ ְשא ַמר ְהַ כתובְ
ו ְבוַ ַדאי ֵמאָ ז ָתחול עלֵ יהֶ ם הַ ְב ָרכָ ה ָכל יְ ֵמי חַ יֵיהֶ ם ִמ ְפנֵי ֶש ְמבָ ְר ִכין אוֹ ָתם ְב ֵ

(שמות כ')' :בכל ְהַ מקוֹ ם ְאֲשר ְאְַזְכְיר ְאת ְשְמי ְאבוֹ א ְאליךְ ְוב ַרכתיך'] .וְ כָ ל זֶה ִאם נַע ָשה הַ חֻ ָפה וְ הַ ִש ְמחָ ה ְכ ִדין
וְ ִכ ְרצוֹ ן השי"ת ,אבָ ל ִאם ְבהַ ִש ְמחָ ה ְמעוֹ ָרב תוגָ הֶ ,ש ְמ ַש ְמ ִחים ָשם ְבאוֹ פַ ן ְפ ִריצות הַ ָשנְ אוי ו ְמתוֹ ָעב
מה] ְ(סנהדרין ק"ו ).הַ ִאם יוכַ ל ִל ְשרוֹ ת ָשם ִב ְר ַכת ה' ,הַ ִאם יוֹ ִעילו הַ ְב ָרכוֹ ת
אְז ְ
ְב ֵעינֵי הַ ָק ָב"ה [כי ְהַ קבְ"ה ְשוְֹנְ ְ
ֶש ְמבָ ְר ִכין ִב ְשמוֹ ִבזְ ַמן ֶשעוֹ ְב ִרין ַעל ְרצוֹ נוֹ ִב ְשאָ ט נֶפֶ ש ,ו ְכמוֹ ֶשאָ ַמר הַ ָכתוב 'יִ ְראֶ ה ְב ָך ֶע ְרוַ ת ָדבָ ר וְ ָשב
ֵמאַ ח ֶר ָ
יך'.
'שהַ ִש ְמחָ ה ִב ְמעוֹ נוֹ ' ִבזְ ַמן
ובֶ א ֶמת ְמבוֹ אָ ר ֵכן בשו"ע אֶ בֶ ן ָה ֵעזֶר ְבבֵ ית ְשמואֵ ל (בסימן ס"ב) ֶשאֵ ין ְלבָ ֵר ְך ֶ
ידי ִה ְרהור .וְ כָ ל ֶש ֵכן ְב ִענְ יַן זֶה ֶש ְמ ַר ְק ִדין יַחַ ד ֶשלֹא ָעלָ ה ַעל ַד ַעת
ֶשיוֹ ְש ִבין אנ ִָשים וְ נ ִָשים ַיחַ ד ובָ ִאין ִל ֵ
הָ ִראשוֹ נִ ים ְכלָ ל ֶש ִי ָמצֵ א ָכזֹאת ְביִ ְש ָראֵ ל .וְ כֵ יוָ ן ֶשהַ זוג נִ ְשאַ ר ְבלֹא ִב ְר ַכת ה' ַמה ִת ְקוָ ה יֵש ְלקַ וֹ ת
יתם ִמ ְשלוֹ ָמם וְ טוֹ בָ ָתם .וְ ַעל ֵכן ָכל ִאיש ו ִא ָשה ֶשרוֹ צִ ים ֶבא ֶמת ְבטוֹ בַ ת ְבנֵיהֶ םֶ ,ש ָיחול עלֵ יהֶ ם ָכל
ְבאַ ח ִר ָ
הַ ְב ָרכוֹ ת ֶש ְמבָ ְר ִכין אוֹ ָתן ְב ֵשם ה' ,יִ ְש ַת ְדלו ְבכָ ל נ ְַפ ָשם ֶש ִי ְהיֶה ִש ְמחָ ָתם ִש ְמחַ ת א ֶמת ְכ ַדת הַ תוֹ ָרה,
ֶש ִי ְהיֶה ְל ַנחַ ת רוחַ ִל ְפנֵי ה'ֶ ,שלֹא יִ ָמצֵ א ְב ִש ְמחָ ָתן ִענְ יְ נֵי ְפ ִריצות ָכאֵ לו הַ ְמתוֹ ָעב ְב ֵעינֵי השי"ת ,וִ יבַ ְקשו
ֵעצוֹ ת וְ ַת ְחבולוֹ ת ֶשלֹא יָ בוֹ א לָ זֶה .ו ִבזְ כות ֶש ִמ ְש ַת ְד ִלים ְלקַ יֵם ְרצוֹ ן השי"ת יְ ַז ֵכם ה' ִל ְראוֹ ת ִמ ְב ֵניהֶ ם דוֹ ר
יְ ָש ִרים ז ֶַרע ֵב ַר ְך ה' ,ו ְכמוֹ ֶשאוֹ ֵמר הַ ָכתוב (תהלים קי"ב)' :אַ ְש ֵרי ִאיש ָי ֵרא אֶ ת ה' וגו' ִגבוֹ ר ָבאָ ֶרץ יִ ְהיֶה
ַז ְר ֹעו ,דוֹ ר יְ ָש ִרים יְ בוֹ ָר ְך' ,ו ִמ ֶמנו יִ ְראו וְ ַיעשו ַגם אחֵ ִרים ,וזְ כות הָ ַר ִבים ָתלוי

בוֹ :

ירותְם]
שדְךְְאתְבניוְוב ֹנותיוְבְצְעְ ְ
ינוְזַצְַ"לְ ַעלְהְַחֲ שיבותְלְ ְַ
[דבריְ ַרב ְ

וְ ִהנֵה ִע ָקר הַ שוֹ ֶרש ֶש ֵמ ִביא ְלכָ ל ִענְ יְ נֵי הַ ְפ ִריצות הוא ִמ ְפנֵי ִאיחור הַ ִנשו ִאין ֶש ִנ ְתהַ וו ִבזְ ַמ ֵננו
ַבעוֹ נוֹ ֵתינו הָ ַר ִבים ֶשהוא ֶנגֶד טֶ בַ ע הַ ְב ִריאָ ה ,וְ ַעל יְ ֵדי זֶה נִ ְת ַג ֵבר הַ יֵצֶ ר הָ ָרע ְמאֹ ד ובָ ִאים ַעל יְ ֵדי זֶה
ְלכַ ָמה וְ כַ ָמה עוֹ נוֹ ת .ו ְכבָ ר אָ ְמרו ח ַז"ל (יבמות ס"ב ע"ב) :הַ ַמ ִשיא ָבנָיו ו ְבנוֹ ָתיו סָ מו ְך ְל ִפ ְרקָ ן ָעלָ יו הַ ָכתוב
אוֹ ֵמר (איוב ה')' :וְ ָי ַד ְע ָת ִכי ָשלוֹ ם אָ ה ְל ָך ,ופָ קַ ְד ָת ָנוְ ָך וְ לֹא ֶתח ָטא' .ו ִב ְמ ִדינוֹ ת ָבבֶ ל וַ חבֵ רוֹ ֶתיהָ נוֹ הגִ ים ַעד
ימי נְ עו ֵריהֶ ן ,ו ַמה טוֹ ב הוא זֶה לַ א ִביהֶ ן ִכי ִמ ְלבַ ד ֶש ְמ ַש ְמ ָרן ֶשלֹא יָ ֹבאו ַעל
הַ יוֹ ם ֶש ַמ ִשי ִאין ְבנוֹ ֵתיהֶ ן ִב ֵ
כבֶ ד הַ ַמ ָשא וְ לֹא יִ ְצ ָט ֵר ְך ִל ָשא אוֹ ָתן
ידי חֵ ְטא ,ו ְכמוֹ ֶשאָ ַמר ַב ְג ָמ ָרא ,עוֹ ד ִמ ֵמילָ א נִ ַטל ֵמ ָעלָ יו ֹ
יְ ֵדי זֶה ִל ֵ
ַעד זִ ְק ָנה וְ ֵשיבָ ה.

אשית ִס ַבת ָה ִאיחור ְברוֹ ב ְפ ָע ִמים הוא ִמ ְפנֵי ֶש ְמבַ ְק ִשים ִאיש חָ ְפ ִשי
וְ ִהנֵה ֵר ִ

מחוְֹבְַתְהַ צבא] ,וְ ֶש ִי ְהיֶה בוֹ ָכל הַ ַמעלוֹ ת .אבָ ל ְל ִפי הָ א ֶמת אֵ ין נָכוֹ ן הַ ָדבָ רְ ,דאַ ִפילו
ֵמעבוֹ ָדה [שכְבְרְנפ ַטר ְ ְ
ִאם לֹא יִ זְ ַד ֵמן לָ הֶ ם ִאיש ְבכָ ל הַ ַמעלוֹ ת ִכ ְרצוֹ ָנם אוֹ ֶשאֵ ינוֹ נ ִָקי ע ַדיִ ן ֵמעבוֹ ַדת הַ ָצבָ א ַגם ֵכן יִ ְתקַ ְשרו ִעמוֹ
ֵכיוָ ן ֶש ִה ִגיעו ְבנוֹ ָתיו ְל ִפ ְרקָ ן ,ו ְכ ַמא ַמר הַ ָכתוב (ישעיה מ"ה)' :לֹא תֹ הו ְב ָראָ ה ,לָ ֶשבֶ ת יְ צָ ָרה' .ו ְכבָ ר אָ ְמרו
ח ַז"ל (פסחים קי"גִ :).ב ְת ָך בָ גְ ָרה ַ -ש ְח ֵרר ַע ְב ְד ָך וְ ֵתן לָ ה .וְ לֹא יִ ְט ֶעה הָ אָ ָדם ְבנ ְַפשוֹ לוֹ ַמר ֶש ְבהָ ַע ָכבָ ה הַ ִהיא
ידי ְפ ִריצות ,וְ תוכַ ל לָ בוֹ א ח"ו ֵמח ַמת זֶה
עוֹ ֶשה טוֹ בָ ה ְל ִבתוֹ  ,לֹא כֵ ן הַ ָדבָ רִ ,כי ַעל יְ ֵדי זֶה ַמ ְר ִגילָ ה ִל ֵ
ידי זִ ָמה וְ ַת ָקלוֹ ת אחֵ רוֹ תֶ ,ש ָנ ִשים ַד ְע ָתן קַ לוֹ ת ,וְ יִ ְתחָ ֵרט הָ אָ ב ְב ַעצְ מוֹ אַ חַ ר ָכ ְך ,וְ לֹא יִ ְהיֶה יוכַ ל ְלהֵ ָעזֵר
ִל ֵ
ידי ַמחלוֹ ת .ו ַמה ֶשהָ אָ ב חוֹ ֵשב ֶש ַעל יְ ֵדי
ֵמ ֶע ְלבוֹ נוֹ הָ ַרב .וְ גַ ם יָדו ַע ֶש ִאיחור הַ ִנשו ִאין הַ ְר ֵבה ֵמ ִביא ִל ֵ
הַ ִחפוש ֶש ְמחַ ֵפש הַ ְר ֵבה ִב ְש ִבילָ ה לָ קַ חַ ת לָ ה ִאיש ְבהַ ְר ֵבה ַמעלוֹ ת ַעל יְ ֵדי זֶה יִ ֵתן לָ ה עוֹ ֶשר וְ אוֹ ֶשר  -לֹא
כֵ ן הואִ ,כי הַ כֹל ָתלוי ְב ַמ ָזל ,ו ְכמוֹ ֶש ָכ ַתב הַ ְג ָר"א ְב ִא ַג ְרתוֹ הַ ְקדוֹ ָשה ֶש ָכל אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד נוֹ לָ ד ְב ַמ ָזלוֹ
ו ְבהַ ְש ָגחַ ת אֵ 'ל ֶע ְליוֹ ן ָברו ְך הוא .וְ גַ ם יָדו ַע ֶש ְכ ֶש ִמ ְת ַג ְד ִלין הַ ְר ֵבה אֵ ין שוֹ ְמ ִעין ְכלָ ל ְל ִד ְב ֵרי אבוֹ ֵתיהֶ ן,
ובוֹ ח ִרין ִאיש ְכחֶ ְפצָ ם ַכטוֹ ב ְב ֵעינֵיהֶ ם ,אַ ף ֶשהוא ְלמוֹ ַרת רוחַ ָכל ִמ ְש ַפ ְח ָתם.

וְ ַעל ֵכן הֶ חָ כָ ם ֵעינָיו

ְברֹאשוֹ ֶ ,שלֹא ְלאַ חֵ ר נִ שואֵ י ִבתוֹ ִאם נִ זְ ַד ֵמן לוֹ ִאיש הָ גון הַ הוֹ לֵ ְך ְב ֶד ֶר ְך ה'ְ ,כ ֵדי ֶשלֹא יִ ְהיֶה לוֹ הַ ָדבָ ר
למ ְכשוֹ ל ו ְלפוקָ ה .וַ א ִפילו ִאם ָה ִאיש הַ הוא ע ַדיִ ן אֵ ינוֹ נ ִָקי ְלבֵ יתוֹ ֵמעבוֹ ַדת הַ ָצבָ א ַגם ֵכן אַ ל
אַ חַ ר ָכ ְך ִ
יִ ָמנַע ִמ ְלהַ ִשיא לוֹ ִבתוֹ  .וְ ַע ֵין ְבסֵ פֶ ר ' ַמחנֵה יִ ְש ָראֵ ל' ְבסוֹ פוֹ ְ ,בקונְ ְט ֵרס ' ָדבָ ר ְב ִעתוֹ 'ֶ ,ש ְמבוֹ אָ ר ָשם ְבאוֹ ֶר ְך
ְל ָה ִסיר ָכל הַ ְט ָענוֹ ת וְ הַ ִפ ְקפו ִקים ֶשיֵש ָבזֶה.

תדְךְ] ִעם
שטוֹ ב הַ ְר ֵבה יוֹ ֵתר ְל ִה ְת ַד ֵבק [ ְלהְשְ ְַ
וְ גַ ם ֵי ַדע ֶ

ִאיש הָ גון אַ ף ֶשאֵ ינוֹ נ ִָקי ע ַדיִ ן ֵמא ֶשר ְל ִה ְת ַד ֵבק ִעם ִאיש ֶשאֵ ינוֹ הָ גון וְ נ ִָקיִ ,כי זֶהו ְלעוֹ לָ ם ,וְ זֶהו ַרק ִלזְ ַמן
קָ צָ ר .וְ אָ בוֹ ת הַ ְמ ַע ְכ ִבין ֶשלֹא ְלהַ ִשיא ְבנוֹ ֵתיהֶ ן לָ הֶ ם אַ ף ֶש ִה ִגיעו ְל ִפ ְרקָ ן ְבאָ ְמ ָרם ֶשאֵ ין זֶה ְל ִפי ְכבוֹ ָדם -
ידי חֵ ְטא וכנ"ל .ובַ עוֹ נוֹ ֵתינו הָ ַר ִבים ְכבָ ר נִ ְבחָ ן זֶה ְבכור
יאין אוֹ ָתן ִל ֵ
ע ִת ִידים ִל ֵתן אֶ ת הַ ִדיןִ ,כי הֵ ם ְמ ִב ִ
ידי
ידי ַת ָקלוֹ ת ַרבוֹ ת וְ גַ ם ִל ֵ
הַ ִנ ָסיוֹ ן ִב ְמ ִדינוֹ ת אחֵ רוֹ ת ֶש ִה ְת ַנהגו גַ ם ֵכן ְב ִאיחור הַ ִנשו ִאין ובָ או ְבנוֹ ֵתיהֶ ן ִל ֵ
ַמחלוֹ ת ,הַ ֵשם יִ ְש ְמ ֵרנו .וְ אַ ְש ֵרי הַ ָשם ִב ְטחוֹ נוֹ ַבה' ו ִמ ְת ַנהֵ ג ְכ ֶד ֶר ְך ֶשנָהגו אבוֹ ֵתינו ֵמעוֹ לָ ם ,ו ְבוַ ַדאי לֹא
יִ ְמנַע טוֹ ב לַ הוֹ ְל ִכים

ְב ָת ִמים:

