
 
 
 

 בפריצת גדרי הצניעות ראוי העולם לכליה .א
יּות ַמַצב  ֵאר ֶשַאֲחרָּ ה ְלבָּ מָּ ֶהֱאַרְכנּו ַבַהְקדָּ
ים, ְוֹלא עֹוד ֶאלָּא ַאף  ל ַעל ַהנָּשִׁ עֹולָּם ֻמטָּ הָּ
ן  ְדקּותָּ ֵאל ְתלּויָּה ְבצִׁ ְשרָּ ן ֶשל יִׁ תָּ ְגֻאלָּ

ן ֶשל ַהנָּ  יעּותָּ י ּוְצנִׁ ֶכן כִׁ ְדֶמה לָּ א נִׁ ים, ְוֶשמָּ שִׁ
ֵאל ֶאת  ְשרָּ יל ַעל ַבת יִׁ ם הּוא ְלַהטִׁ ֻמְגזָּ
ֶכם ֹזאת,  לּות, ּוְבַוַדאי ֻמְקֶשה לָּ יּות ַהגָּ ַאֲחרָּ
ְצֹות  ְטֹען: ֲהֹלא ֹרב מִׁ ֶכם ַגם לִׁ ט ֶשֵיש לָּ ְפרָּ ּובִׁ

ם ֵכן ים, ְואִׁ ים ְוֹלא ַלנָּשִׁ רִׁ ְתנּו ַלְגבָּ ה נִׁ , ַהתֹורָּ
ר  ַית ַהּקֹולָּ ְתלִׁ ֵלינּו ְתלּוַנְתֶכם לִׁ ה עָּ לָּמָּ

אֵרנּו?   ְבַצּוָּ
ֶכן ֹזאת ְבטּוב ַטַעם     יר לָּ ה ְנַנֶסה ְלַהְסבִׁ בָּ הָּ

ְשַמיָּא.  א דִׁ ַיְעתָּ  ְבסִׁ
ה  ֵתנּו ַהְּקדֹושָּ ם ַהֶנֱאַמר ְבתֹורָּ יָּדּוַע ּוְמֻפְרסָּ

ע ְלַקֵלל ֶאת יִׁ  שָּ רָּ ם הָּ ְלעָּ ֵאל, ַעל ְרצֹון בִׁ ְשרָּ
ַרְך, ְוַכֶנֱאַמר: "ַוַיֲהֹפְך ה'  ְתבָּ נֹו ה' יִׁ ְוֹלא ְנתָּ
י ֲאֵהְבָך ה'  ה כִׁ כָּ ְברָּ לָּה לִׁ ֱאֹלֶקיָך ְלָך ֶאת ַהְּקלָּ
ה  ְכְזבָּ ם ֶשתֹוַחְלתֹו נִׁ ְלעָּ ָאה בִׁ ֱאֹלֶקיָך". ּוְכֶשרָּ
ק  לָּ ם ְלבָּ ְלעָּ א בִׁ רָּ ֵאל, קָּ ְשרָּ ְלַקֵלל ֶאת יִׁ מִׁ

ה ְוָאַמר לֹו: "ְועַ  י ְלכָּ י הֹוֵלְך ְלַעמִׁ ְננִׁ ה הִׁ תָּ
ם ַהֶזה ְלַעְמָך  עָּ ְצָך ֲאֶשר ַיֲעֶשה הָּ יעָּ אִׁ
ֵרש  ים" )במדבר כד, יב(, ּוְמפָּ ית ַהיָּמִׁ ְבַאֲחרִׁ

ְצָך  יעָּ ה אִׁ "י: ְלכָּ ה נַָּתן לֹו ְכֵדי  -ַרשִׁ ֵאיֶזה ֵעצָּ
ֵאל? ָאַמר לֹו: ֱאֹלֵקיֶהם  ְשרָּ יד ֶאת יִׁ ְלַהְשמִׁ

ן ֶשל ֵאלּו ש ן מִׁ ידָּ ה, ְוֹלא תּוַכל ְלַהֲאבִׁ מָּ ֹוֵנא זִׁ
לּוי  ְשלּו ְבֵחְטא גִׁ כָּ ם ֵכן יִׁ א אִׁ עֹולָּם ֶאלָּ הָּ
תּוי, ַכְמֹבָאר  ה ְוֶדֶרְך פִׁ ַתן לֹו ֵעצָּ יֹות. ְונָּ ֲערָּ
ה ְמֻתְחֶכֶמת  ין )קו( ֵאיזֹו ֵעצָּ א ַסְנֶהְדרִׁ רָּ ְגמָּ בִׁ

ְש  ְמֹשְך ֶאת ְבֵני יִׁ ֵאל נַָּתן לֹו ְכֵדי לִׁ רָּ
ע  שָּ רָּ ם הָּ ְלעָּ תֹו ֶשל בִׁ ן, ַוֲעצָּ ילָּ ּוְלַהְכשִׁ
יו הּוא  לֹותָּ ְקלָּ יַח בִׁ ְצלִׁ ה. ּוַמה ֶשֹּלא הִׁ יחָּ ְצלִׁ הִׁ
יחּו  ְצלִׁ ם, הִׁ ְשַתְדלּותָּ ל הִׁ ם כָּ לָּק עִׁ ּובָּ

דֹול"  ים  -ְב"גָּ ֵאל ֶעְשרִׁ ְשרָּ ְלַאֵבד ֵמַעם יִׁ
נֵ  ס ֶשּקִׁ ְנחָּ לּוֵלי פִׁ ְנַאת ה' ְוַאְרַבע ֶאֶלף! ְואִׁ א קִׁ

י ַבת צּור,  ְזבִׁ לּוא ְוכָּ י ֶבן סָּ ְמרִׁ ְקרֹו ֶאת זִׁ ְבדָּ
יָּה  ה ְכלָּ ְיתָּ ה ֶנֱעֶצֶרת, ְוהָּ ה ַהַמֵגפָּ ְיתָּ ֹלא הָּ
ס  יְנחָּ ֵאל, ְוַכֶנֱאַמר: "פִׁ ְשרָּ ֶנֱחֶרֶצת ַעל ַעם יִׁ
י  תִׁ יב ֶאת ֲחמָּ ר ֶבן ַאֲהֹרן ַהֹכֵהן ֵהשִׁ זָּ ֶבן ֶאְלעָּ

ְשרָּ  י ֶאת ְבֵני ֵמַעל ְבֵני יִׁ יתִׁ לִׁ ֵאל... ְוֹלא כִׁ
י" )פנחס כה, יא(.  ְנָאתִׁ ֵאל ְבקִׁ ְשרָּ  יִׁ

 

ַדע ֶאת     ע יָּ שָּ רָּ ם הָּ ְלעָּ ע, בִׁ שָּ ְתבֹוֵנן! גֹוי, רָּ נִׁ
דֹוש ְנָאתֹו ֶשל ַהּקָּ ית שִׁ רּוְך-סֹוד ַתְכלִׁ הּוא -בָּ

לּוי  ֶזה תָּ ַדע ֶשבָּ מֹו, ְוהּוא ֲעֹון ַהְזנּות, ְויָּ ְבעֹולָּ
ְליֹונֹו ַהֻמְחלָּט, ַחס קִׁ  ֵאל, ְוַעד כִׁ ְשרָּ יּום יִׁ

ילָּה, ְלֹלא ַרֵחם.  לִׁ ינּו  ְוחָּ צִׁ ף מָּ ע נֹוסָּ שָּ גֹוי רָּ
ַדע ַגם ֵכן סֹוד ֶזה, ְוהּוא ְנבּוַכְדֶנַצר  ֶשיָּ
ֵאל ְבֻחְרַבן  ְשרָּ ה ֶאת יִׁ ְגלָּ ע. ַכֲאֶשר הִׁ שָּ רָּ הָּ

ֵאל  ְשרָּ ל יִׁ יּו כָּ אשֹון ְוהָּ ת רִׁ ה ְגדֹולָּה; ַביִׁ רָּ ְבצָּ
ם  ים ֵמֶאֶרץ ֲאבֹוֵתיֶהם ֵהם ּוְנֵשיֶהם ְוַטפָּ גֹולִׁ
ה ְנבּוַכְדֶנַצר  ּוָּ ה, מובא במדרש צִׁ רָּ ְלֶאֶרץ זָּ
יו: ְכֵדי  לָּ ל ַחיָּ אֹו ּוְלכָּ ן ַשר ְצבָּ אדָּ רָּ ְנבּוזָּ לִׁ
ש ּוְלַהְגלֹות  ְקדָּ ֵדינּו ֻחְרַבן ֵבית ַהמִׁ ֶשיְֻצַלח ְביָּ

ְש  ְנֹגַע ֶאת ַעם יִׁ לִׁ ֲהרּו מִׁ זָּ ם, הִׁ תָּ ֵאל ֵמַאְדמָּ רָּ
ֶהם, ֹלא  ם ַתְחְטאּו בָּ י אִׁ ֶהם. כִׁ ַבְנשּואֹות ֶשבָּ
ה  מָּ י ֱאֹלֵקיֶהם שֹוֵנא זִׁ ֵדינּו, כִׁ ְתֵנם ה' ְביָּ יִׁ
ְתֵנם ה'  ה, ֹלא יִׁ מָּ ם ַתְחְטאּו ְבזִׁ הּוא, ְואִׁ

ֵכן ֵלינּו ְמֹאד. ְולָּ ְקֹצף עָּ י יִׁ ֵדינּו, כִׁ ֲהרּו  ְביָּ זָּ הִׁ
ֵדינּו.  ְתֵנם ה' ְביָּ  ֵמֵחְטא ֶזה ְלַמַען יִׁ

ן     יּומָּ ְדעּו ַמהּו סֹוד קִׁ ם ֵאלּו יָּ ם גֹויִׁ ַוֲהֵרי אִׁ
ֵאל, ּוְלֵהֶפְך  ְשרָּ ה  -ֶשל יִׁ ֻאמָּ ְליֹון הָּ  -ַמהּו כִׁ

יֹות,  לּוי ֲערָּ ה ְוגִׁ מָּ לּוי ְבֵחְטא ַהזִׁ ֶשֻכלֹו תָּ
ְש  ְהֶיה ֵהיַאְך ָאנּו, ַעם יִׁ ין ֹזאת ְונִׁ בִׁ ֵאל, ֹלא נָּ רָּ

יּות.  ַאֲחרָּ ְמֹלא הָּ ְך בִׁ ים ְלכָּ אִׁ  ָאֳחרָּ
 

 עון הפריצות מסלק שכינה מישראל,   .ב
 לכך נחשפים לכל פרעניות שבעולםו    

ֵאל ְתלּויָּה ְכֶשֵיש  ְשרָּ ן ֶשל יִׁ תָּ ירָּ ל ְשמִׁ כָּ
ֵאל. ּוְלַמֲעֶשה, ֶזה  ְשרָּ ינָּה ְביִׁ ַאת ְשכִׁ ַהְשרָּ
ַית  ְבנִׁ צֹון ֶשל ַהבֹוֵרא בִׁ רָּ ית הָּ ל ַתְכלִׁ כָּ
ש, ּוְכמֹו ֶשֶנֱאַמר:  ְקדָּ ן ּוֵבית ַהמִׁ ְשכָּ ַהמִׁ
ם" )שמות  י ְבתֹוכָּ ַכְנתִׁ ש ְושָּ ְקדָּ י מִׁ שּו לִׁ "ְועָּ
ית  ל ְרצֹון ה' ְבַתְכלִׁ כה, ח(, ְוֶזהּו כָּ

יָאה  ֵאל. ַוחֲ  -ַהְברִׁ ְשרָּ ְשֹכן ְבתֹוְך ַעם יִׁ ַז"ל לִׁ
ֵאל, ֲהֵרי ֶשֵהם  ְשרָּ ינָּה ְביִׁ ים, ְכֶשְשכִׁ אֹוְמרִׁ
ֵני ַחֵיי ּוְמזֹוֵני.  דֹול ֶשל בָּ ים ְבֶשַפע גָּ עִׁ ֻמְשפָּ
ְזַמן  ֵאל ְכמֹו בִׁ ְשרָּ דֹול ְליִׁ ְוֵאין ְלָך שֹוֵמר גָּ
א ַעל  מָּ ינָּה ְמסֹוֶכֶכת ֲעֵליֶהם ְכאִׁ ֶשַהְשכִׁ

ן מִׁ  ילָּתָּ , ּוַמצִׁ ֶניהָּ שֹות בָּ נֻיֹות קָּ ל ֻפְרעָּ כָּ
עֹות.   ְורָּ

ינָּה    ר ַהְמַסֵלק ְשכִׁ בָּ אּולָּם ֵאין ְלָך דָּ
סּוק  ה, ְוַכֶנֱאַמר ַבפָּ מָּ ֵאל ַכֲעֹון ַהזִׁ ְשרָּ יִׁ מִׁ
ר  בָּ ְרֶאה ְבָך ֶעְרַות דָּ )דברים כג, טו( "ְוֹלא יִׁ

ב ֵמַאֲחֶריָך"  ר  -ְושָּ בָּ ב  -ֶשַבֲעֹון ֶעְרַות דָּ שָּ
ְצַלן. ֵמַאחֲ  נָּא לִׁ ינָּה, ַרֲחמָּ לּוק ַהְשכִׁ ֶריָך, סִׁ

ל  שּוף ְלכָּ ֵאל חָּ ְשרָּ ְוָאז, ֲהֵרי ֶשַעם יִׁ
עֹולָּם, ֶשֲהֵרי  ים ֶשבָּ יִׁ נֻיֹות ְוֶהֳחלָּ ַהֻפְרעָּ
ה,  ינָּה ַהְּקדֹושָּ יא ַהְשכִׁ ינּות, ֶשהִׁ ַהֲחסִׁ

ה ֵמֶהם.  ְסַתְלקָּ  נִׁ
בִׁ  ֵאל, ְלהָּ ְשרָּ ֶכן, ְבנֹות יִׁ ְמֲעֶכן ֲהֹלא לָּ ין ְבשָּ

ה ְבַמֲחלָּה ֲאֶשר ֹלא  י ֶנֱחלָּ ְרַצח, ְפלֹונִׁ י נִׁ ְפלֹונִׁ
ְספּו ְוֶנֶהְרגּו ַעל ְיֵדי  ים נִׁ חִׁ ֵפא, ֶאְזרָּ יּוַכל ְלֵהרָּ
יּות, ְועֹוד  ים, ֲענִׁ כִׁ ים, ְתאּונֹות ְדרָּ ְמַחְבלִׁ
ל ַבת  ְצַלן, ֵתֶכף ַעל כָּ נָּא לִׁ ֵהנָּה, ַרֲחמָּ ֵהנָּה ְוכָּ כָּ

ְש  ם ֵאין יִׁ ּה אִׁ ְבֹדק ֶאת ַעְצמָּ ה לִׁ ֵאל ְכֵשרָּ רָּ
נּות ַהזֹו, ֶשֲהֵרי ֶנֱאַמר:  ּה ַבַמַעל ּוַבֻפְרעָּ יָּדָּ
ית" )ויקרא כו, כה(,  "ֶחֶרב ֹנֶקֶמת ְנַקם ְברִׁ
נּות  מּוְסיָּה ּוֻפְרעָּ לָּ ְוָאְמרּו ַחַז"ל : ֵאין ַאְנְדרָּ

עֹולָּם ֶאלָּא ְכֶשֵיש ַתֲעֹרֶבת אֲ  ָאה לָּ ים בָּ נָּשִׁ
יעּות.  ְדֵרי ַהְצנִׁ ה ְבגִׁ ְרצָּ ים. ְכלֹוַמר, פִׁ  ְונָּשִׁ

א:     ה מּובָּ ְשנָּה )פה מ"ב( ְבַמֶסֶכת ֻסכָּ ּוַבמִׁ
ֶרֶשת  "ומתקנין שם תיקון גדול: ּוְמפָּ
שּו ְבַהר  דֹול ֶשעָּ ּקּון ַהגָּ א, ַמהּו ַהתִׁ רָּ ַהְגמָּ

ת  ְפֶרֶד  -ַהַביִׁ ה נִׁ יצָּ ים, ְמחִׁ ְמֹנַע ֶעְזַרת נָּשִׁ ת לִׁ
ֶזה  ים, ְוקֹוֵראת לָּ ים ְונָּשִׁ ַתֲעֹרֶבת ֲאנָּשִׁ
יבּות  דֹול", ְלַהְראֹוְתָך ֲחשִׁ ּקּון גָּ א "תִׁ רָּ ַהְגמָּ
ת,  דֹוש ְכַהר ַהַביִׁ א ְוקָּ קֹום נֹורָּ ן ַגם ְבמָּ ְניָּ עִׁ הָּ
ַפַחד,  ְרָאה וָּ ים ְביִׁ אִׁ ם ֲהֹלא בָּ ים שָּ אִׁ ל ַהבָּ ֶשכָּ

י ֵכן ְוֹכַח ַהֵיֶצר ַחלָּש  ה, ַאף ַעל פִׁ ְכאֹורָּ לִׁ
ם  יָּה ַגם שָּ דֹול הָּ ּקּון גָּ ְבנֹות ֶעְזַרת  -תִׁ לִׁ

קֹום ֶשֵיש ְצחֹוק ְוַקלּות  ל ֶשֵכן ְבמָּ ים, ְוכָּ נָּשִׁ
ן  ה ֻחְרבָּ ילָּ לִׁ ה ֶשַהַתֲעֹרֶבת גֹוֶרֶמת חָּ ֹראש, ַכמָּ

 ְוֶהֶרס. 
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ה וְ  בָּ ן ֶשל ְבנֹות הָּ יעּותָּ ה ְצנִׁ ְיתָּ ְרֶאה ֶמה הָּ נִׁ
ם,  ְצַריִׁ לּות מִׁ ה ֶשל גָּ שָּ ה ַהּקָּ ֵאל ַבְתקּופָּ ְשרָּ יִׁ
ים  ן ֲחַז"ל: "נָּשִׁ ים אֹותָּ ירִׁ ֶשֹכה ַמְגדִׁ
ים ֶאת  יֹות". ְוֹלא עֹוד, ֶאלָּא ֶשְמַיֲחסִׁ נִׁ ְדקָּ צִׁ

ן.  ְזכּותָּ ל ַהְגֻאלָּה לִׁ מֵ  כָּ נּו ֲחכָּ ים לָּ ינּו ְמַסְפרִׁ
ֵאל ַהְכֵשרֹות,  ְשרָּ ה, ֶשְבנֹות יִׁ כָּ ְברָּ ְכרֹונָּם לִׁ זִׁ
ן  יּו ְמַכֲערֹות ַעְצמָּ יּו יֹוְצאֹות ַלחּוץ, הָּ ְכֶשהָּ

ְתַעֵסק  י רֹוֶצה ְלהִׁ ְצרִׁ יָּה ַהמִׁ ם, ּוְכֶשהָּ ְבֶפחָּ
ר ּופֹוֵרש  יָּה רֹוֶאה ַמְרֵאיֶהן ַהְמֹכעָּ ן, הָּ מָּ עִׁ

ֵתיֶהן יּו ְבבָּ ן  ֵמֶהם. ּוְכֶשהָּ יּו ְמַקְשטֹות ַעְצמָּ הָּ
בּו ְבֵני  רּו ְורָּ ן פָּ ְזכּותָּ ְביֹוֵתר ְלַבְעֵליֶהן, ּובִׁ

ְמֹאד ְמֹאד.  ֵאל לִׁ ְשרָּ  יִׁ
 
ן     ּוֶבֱאֶמת ֵיש ַלֲעֹמד יֹוֵתר ְבֹעֶמק ַעל ַגְדלּותָּ

ה; ַעם  ּה ְתקּופָּ ֵאל ְבאֹותָּ ְשרָּ ֶשל ְנשֹות יִׁ
ּה ְתקּו יּו ְבאֹותָּ ֵאל הָּ ְשרָּ ְזַמן ֶשל יִׁ ה בִׁ פָּ

ֶשה,  ֶנֶפש קָּ ְעבּוד גּוף וָּ ים, שִׁ נִׁ ַרת פָּ ַהְסתָּ
ם  דּוַע ּוְמֻפְרסָּ ֶרְך ְלֹלא ֵלאּות, ְוַכיָּ ֲעבֹוַדת פָּ

ְדְרֵשי ַרַז"ל.  ה ּוְבמִׁ  ַבתֹורָּ
ה ָאז ְלַבת     ְיתָּ ה הָּ יפָּ ה ּוְשאִׁ ְקוָּ ֵאיזֹו תִׁ

נּועַ  ן ְוצָּ ת ֶנֱאמָּ ים ַביִׁ קִׁ ֵאל ְלהָּ ְשרָּ ַאֲחֵרי  יִׁ
צּוץ ַאַחר יֹום  בּור ְורָּ ּה שָּ ּה ֶאת ַבְעלָּ ְראֹותָּ
יָּה  ה הָּ יפָּ ה ּוְשאִׁ ְקוָּ ֵרְך? ֵאיזֹו תִׁ ה ְמפָּ ֲעבֹודָּ
ה ֶשל  עֹולָּם ַאֲחֵרי ַהְגֵזרָּ ים לָּ דִׁ יא ְילָּ בִׁ ֶהן ְלהָּ לָּ
יֻכהּו"? ֵאיֶזה  ה ַתְשלִׁ לֹוד ַהְיֹארָּ ל ַהֵבן ַהיִׁ "כָּ

ְשַאר  ל נִׁ ְכלָּ ן בִׁ ְניָּ ְשֹמר עִׁ ים לִׁ ן נָּשִׁ ְלאֹותָּ
ה  חָּ ְשפָּ ים ַלַבַעל ְכֶשֵאין שּום ֹתֶכן ֶשל מִׁ ֱאמּונִׁ
ה  ְרמָּ ים ֶשַהְרֵבה גָּ ְמֻסֶדֶרת? ֲהֹלא ָאנּו רֹואִׁ
ם, אֹו ְכֵדי  ַמע ֵבין ַהגֹויִׁ טָּ ֵאל לִׁ ְשרָּ לּות ְליִׁ ַהגָּ

ְגנֹון יף סִׁ ם ְלַהֲחלִׁ ֶהם, אֹו ְסתָּ יף לָּ -ְלַהֲחנִׁ
ים ג ה. ַחיִׁ ְכאֹורָּ טּוַח, לִׁ י יֹוֵתר טֹוב ְויֹוֵתר בָּ  ֹויִׁ

ְמרּו     יֹות שָּ נִׁ ְדקָּ ֵאל ַהְכֵשרֹות ְוַהצִׁ ְשרָּ ּוְבנֹות יִׁ
ן ְלַבְעֵליֶהן,  ן ְוֹלא ֵהֵפרּו ֱאמּונָּתָּ יעּותָּ ַעל ְצנִׁ
שּו  א עָּ ים, ֶאלָּ רִׁ ְשדֹות זָּ ְלכּו לִׁ ְוֹלא ַדי ֶשֹּלא הָּ

ֵרב ְפֻעלֹות ַהדֹוחֹות ֶאת הַ  ְתקָּ ְלהִׁ ים מִׁ רִׁ זָּ
 ֲאֵליֶהן. 

ן     ְמֹאד גּופָּ מּור לִׁ ְכמֹו ֶשחָּ ַדַעת, דִׁ ֵלינּו לָּ ְועָּ
יֹות  ַרְיהּו ֶשל ֲערָּ יזָּ ין ַלֲאבִׁ יֹות, הּוא ַהדִׁ ֶשל ֲערָּ
ה,  שָּ אִׁ ם הָּ ה עִׁ יחָּ ים: שִׁ ים ַרבִׁ טִׁ ים ְפרָּ ַהכֹוְללִׁ

ְרהּו נּות ְוַקלּות ֹראש, הִׁ ְסַתְכלּות, ֵליצָּ ר הִׁ
ַרְך  ְתבָּ ְפֵני ַהֵשם יִׁ ְנאּוי לִׁ ְוַכדֹוֶמה. ּוְכמֹו ֶששָּ

יו.  -ַאב ַהֻטְמָאה  נָּיו תֹוְלדֹותָּ ים ְלפָּ  ֵכן ְשנּואִׁ
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ָרֵאל!     נוֹת ִישְּ לֶּת  -בְּ ֵבָדה ֻמטֶּ ַאֲחָריּות כְּ
ֹחסֶּ  ם, ִכי בְּ ן ֲעֵליכֶּ ִהירּות ֲהֵרי ִמָיד ַאתֶּ ר זְּ

ָרא  יוֵֹתר ַהִנקְּ ָחמּור בְּ ָעוֹן הֶּ ָשלוֹת בֶּ ִנכְּ
 "ַמֲחִטיֵאי ָהַרִבים". 

ֵאר ֹזאת יא ֶאת  - ּוְנבָּ יָּדּוַע ֹחֶמר ֲעֹון ַהַמֲחטִׁ
ין  יקִׁ יו: "ֶשֵאין ַמְספִׁ לָּ ים, ֲאֶשר ֶנֱאַמר עָּ ַרבִׁ הָּ

ה", ּוְתשּו ה ְביָּדֹו ַלֲעשֹות ְתשּובָּ שָּ תֹו קָּ בָּ
י ַמה ֶשָאְמרּו ֲחַז"ל "ֵאין  ה. כִׁ ַוֲאֻרכָּ
ן  ין לֹו מִׁ דֹו", ַהְינּו ֶשֵאין נֹוְתנִׁ ין ְביָּ יקִׁ ַמְספִׁ
ֵכן  תָּ ל יִׁ ְשַמיָּא לָּשּוב, ֲאבָּ א דִׁ ַיְעתָּ ם סִׁ ַמיִׁ ַהשָּ
ים לָּשּוב, ּוְזֻכיֹות  ים ַרבִׁ ְזֶכה ַעל ְיֵדי ַמֲאַמצִׁ ְויִׁ

יְך  רִׁ תֹו. ַרבֹות צָּ ְתַקֵבל ְתשּובָּ יל ֶשתִׁ ְשבִׁ  בִׁ
ים,  ַרבִׁ יֵאי הָּ ַמֲחטִׁ ְהיֹות מִׁ ם לִׁ ְרֶאה אִׁ ה ְונִׁ בָּ הָּ

צּוי הּוא אֹו ֹלא.  ֵחְטא מָּ
 

ל  צּוי ְכלָּ ְרֶאה ֶשֵאין מָּ ה נִׁ ְתבֹוְננּות ְפשּוטָּ ְבהִׁ
יֵאי  ְכַלל ַמֲחטִׁ ְהיֹות מִׁ ה לִׁ ן ַהשּורָּ ם מִׁ ְלָאדָּ

י ְבֶדֶר  ים, כִׁ ַרבִׁ ים ֵהם ֵבין הָּ אִׁ ל ֹרב ַהֲחטָּ ְך ְכלָּ
ם ַלֲחֵברֹו,  קֹום, אֹו ֵבין ָאדָּ ם ַעְצמֹו ַלמָּ ָאדָּ
צּוי  ים ֶזה מָּ יא ַרבִׁ ְהיֹות ְמַפֶתה ּוַמֲחטִׁ ל לִׁ ֲאבָּ
ים  י ַהסֹוֵחף ַרבִׁ בּורִׁ ם צִׁ יג, ָאדָּ ם ַמְנהִׁ ְבָאדָּ
ל ְבֶדֶרְך  ה, ֲאבָּ ְדַבר ֲעֵברָּ יָאם לִׁ יו ּוַמֲחטִׁ ַאֲחרָּ

י  ְכלָּל בּורִׁ ם צִׁ צּוי ֵחְטא ֶזה. ְוַגם ְבָאדָּ ֵאין מָּ
ה,  רָּ טֹות ּוְפֻעלֹות ַהְסבָּ ְפֹעל ְבשִׁ יְך לִׁ רִׁ צָּ
א  י ֶשמָּ ר ֶשֹּלא, כִׁ ר ַיֲעֶלה ְביָּדֹו ְוֶאְפשָּ ְוֶאְפשָּ

ְשְמעּו לֹו.  ֹלא יִׁ
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יטּו ּוְראּו!!  ְוַהבִׁ
ְסתֹוֶבֶבת  נּוַע ּומִׁ ה ַההֹוֶלֶכת ְבֶבֶגד ֹלא צָּ שָּ אִׁ
ה ֶאת  ילָּ יא ַמְכשִׁ ְרחֹוב, ֲהֵרי הִׁ ְך בָּ לָּּה כָּ
ה, ְבֹלא  לָּה ְבטּוחָּ ים, ֶרַגע ֶרַגע, ַהְכשָּ ַרבִׁ הָּ
ְלַבד, ְלֹלא  ה בִׁ יכָּ א ַבֲהלִׁ יָּה, ֶאלָּ ֹטַרח ֶשל ֲעשִׁ

תָּ  יעָּ לּו ְבֹלא ְידִׁ ץ ַוֲאפִׁ ְך שּום ַמֲאמָּ ל כָּ ּה, כָּ
ּה. ַוֲהֵרי  -ְבַקלּות  ים בָּ לִׁ ְכשָּ ים נִׁ ים ַרבִׁ ְוַרבִׁ

ילֹות ֶשל  ילֹות ֲחבִׁ ּה ֲחבִׁ צֹוֶבֶרת ְלַעְצמָּ
יֵאי  ְכַלל "ַמֲחטִׁ ְכֶלֶלת בִׁ יא נִׁ ים, ַוֲהֵרי הִׁ אִׁ ֲחטָּ
ם ַלֲעשֹות  ין ְביָּדָּ יקִׁ ים" ֶשֵאין ַמְספִׁ ַרבִׁ הָּ

ה.   ְתשּובָּ
הֹור בֶ     חּור טָּ ת ְיֵרא בָּ ה אֹו ַבַעל ַהַביִׁ ן תֹורָּ

ה  ְסֹפג ְלַעְצמֹו תֹורָּ ְשַתֵדל לִׁ ם, ַהמִׁ ַמיִׁ שָּ
ְרחֹוב ַאֲחֵרי  ש, יֹוֵצא לָּ ְדרָּ ְרָאה ְבֵבית ַהמִׁ ְויִׁ
כֹול  ְרָאה, ֲהֹלא יָּ ה ְויִׁ עֹות ֶשל תֹורָּ ה שָּ ַכמָּ

ְגַלל ְלבּוש ֹל ן ַאַחת בִׁ ַית ַעיִׁ ְראִׁ א ְלַאֵבד ַהֹכל בִׁ
ְרשּות  ְגַלל ְשחֹוק ְוַקלּות ֹראש בִׁ נּוַע אֹו בִׁ צָּ
ה  ְבדָּ ה אֹותֹו, אִׁ יתָּ ה זֹו ֵהמִׁ שָּ ים. ֲהֹלא אִׁ ַרבִׁ הָּ
יּותֹו,  נִׁ ל רּוחָּ ה לֹו ֶאת כָּ ְבדָּ ה, אִׁ מָּ לֹו ֶאת ַהְנשָּ
ְרַאת  ּה יִׁ ֵרב לֹו ֶשַיֲחֹזר ְלעֹולָּם ְלאֹותָּ י עָּ ּומִׁ

ה לֹו? ְוָא ְיתָּ ם ֶשהָּ ַמיִׁ ְמרּו ַרַז"ל )שבת לג(: שָּ
ים,  ֵאל ֵמתִׁ ְשרָּ בּול ֶפה ַבחּוֵרי יִׁ ַבֲעֹון נִׁ
ים,  ים ְוֵאינָּם ַנֲענִׁ נֹות צֹוֲעקִׁ ים ְוַאְלמָּ ְיתֹומִׁ
ה  ם ֵכן ַכמָּ ְתַחְדשֹות. ְואִׁ רֹות ּוְגֵזרֹות מִׁ ְוצָּ

ְלַבד גֹוֶרֶמת  ְבלּות ֶפה בִׁ ה ֶשל נִׁ ְרצָּ ַעל  -פִׁ
ה ְוַכמָּ  ְרַצת ַהְלבּוש ּוְשָאר ַאַחת ַכמָּ ה פִׁ

ים  ֵאל ֵמתִׁ ְשרָּ ַבחּוֵרי יִׁ ה מִׁ יֹות, ַכמָּ יְזֵרי ֲערָּ ֲאבִׁ
ַתב  ַרב "ֶפֶלא יֹוֵעץ" כָּ לָּּה ַבגּוף ּוַבֶנֶפש. ְוהָּ ְגלָּ בִׁ

יֹות, שֶ  יו ַבֲערָּ ים  04-)( ַעל ַהְמַנֵבל פִׁ ַמְלָאכִׁ
ל ֶשכֵ  ה, ְוכָּ עָּ ּה שָּ ים אֹותֹו ְבאֹותָּ ן ַעל ְמַנדִׁ

ים.  יֹות ַהֲחמּורִׁ יְזֵרי ֲערָּ  ְשָאר ֲאבִׁ
 

 למדנו יראת חטא מבתולה....  ה
י  א )סוטה כב.( ַרבִׁ רָּ ְגמָּ א בִׁ ֶזה מּובָּ ְוַכיֹוֵצא בָּ
ְבתּולָּה.  ְרַאת ֵחְטא מִׁ ַמְדנּו יִׁ נָּן ָאַמר: לָּ יֹוחָּ
ה  ַמע ְבתּולָּ ן שָּ נָּ י יֹוחָּ א ֶשַרבִׁ רָּ ּוְמַסֶפֶרת ַהְגמָּ

ְתַפְללָּהַאַחת שֶ  ֶניהָּ ְוהִׁ ְפלָּה ַעל פָּ בֹונֹו ֶשל  : נָּ רִׁ
אתָּ  רָּ ים ּובָּ יקִׁ אתָּ ַגן ֵעֶדן ַלַצדִׁ רָּ עֹולָּם, בָּ
י  ְשלּו בִׁ כָּ צֹון ֶשֹּלא יִׁ י רָּ ים, ְיהִׁ עִׁ ְרשָּ נָּם לָּ ֵגיהִׁ
יְרשּו  ם ְבַגן ֵעֶדן ְויִׁ ידּו ֶחְלקָּ ם ְוַיְפסִׁ ְבֵני ָאדָּ

נָּם.   ֵגיהִׁ
ֵרש ַהמַ    ְתַפְללָּה ֶשֹּלא ּוְמפָּ "א, ֶשהִׁ ַהְרשָּ

שּום ֶשַעל ְיֵדי  ְנשּו, מִׁ ם ְוֵיעָּ ּה ְבֵני ָאדָּ ְשלּו בָּ כָּ יִׁ
ֵנש,  יא ֵתעָּ ּוְכמֹו ֶשָאְמרּו ֲחַז"ל: "ֹכל ֶזה ַגם הִׁ

ין אֹותֹו  יסִׁ ֶשֲחֵברֹו ֶנֱענָּש ַעל יָּדֹו, ֵאין ַמְכנִׁ
רּוְך דֹוש־בָּ תֹו ֶשל ַהּקָּ יצָּ ְמחִׁ ־הּוא" )שבת בִׁ

 קמט(. 
 

 להתיש את מרץ היצר לפריצות -התבוננות . ו
ים  ים ַהמֹוְשכִׁ ְתַיפֹות ְבַמְלבּושִׁ ים ַהמִׁ ל ַהנָּשִׁ כָּ
ים  ים ּוַבֲחלּוקִׁ עִׁ ְשסָּ ן, ּוְבֹבֶשם ּובִׁ ַעיִׁ ֶאת הָּ

ים  ם מֹוְשכִׁ ים, ּוְבַגְרַביִׁ ר  -מֹוְשכִׁ ֶאְפשָּ
ת ֶאת ַהֶמֶר  ֶהן ְקצָּ יד לָּ ל ֶזה ַעל ְיֵדי ְלהֹורִׁ ץ ְלכָּ

יְנסֹון" ּוְב"ֵתל ַהשֹוֵמר".  יּור ַקל ְב"ֶבלִׁ סִׁ
ֵלינּו,  ן, ֹלא עָּ ים חֹוֵלי ַסְרטָּ דִׁ ה ְילָּ ַכמָּ
ה?!  ַלְילָּ ים ֲאֵליֶהם יֹום וָּ ים ְצמּודִׁ ֶשַההֹורִׁ
ים?!  ים חֹולִׁ רִׁ ה ְגבָּ ים חֹולֹות? ְוַכמָּ ה נָּשִׁ ַכמָּ

ים ְבֵבית י  ְוָאז, ְכֶששֹוְכבִׁ ים, מִׁ ַהחֹולִׁ
יֶשהּו ְמַדֵבר ַעל  י?! מִׁ ְראִׁ ל בָּ ְכלָּ ְסַתֵכל בִׁ מִׁ
י  ְתַלֵבש?! מִׁ ם, ֹבֶשם ּוְלהִׁ ֵעיַניִׁ ֹאֶדם ְוֶצַבע בָּ
ד:  ר ֶאחָּ בָּ ים ַרק דָּ ְמַדֵבר ַעל ֶזה?! רֹוצִׁ
ים. ֹלא  ֵבית ַהחֹולִׁ ֵצאת מִׁ יאּות. לָּ ְברִׁ

ים.  ים ֲאֵחרִׁ רִׁ ים ַעל ְדבָּ ְסַתְכלִׁ  מִׁ
ֶזה"     ים ֶזה לָּ ֵאל ֲעֵרבִׁ ְשרָּ ל יִׁ ּה  -"כָּ תָּ ֵמחֹובָּ

ה  ְרצָּ ל פִׁ ּה ַעל כָּ יר ַלֲחֶבְרתָּ עִׁ ה ְלהָּ שָּ ל אִׁ ֶשל כָּ

י  ְבלִׁ ן ְבֶשֶקט, ְבַנַחת, מִׁ יעּות, ַכמּובָּ ְבֹחֶסר ְצנִׁ
יַח ֶאת  יב: "הֹוֵכַח תֹוכִׁ ְכתִׁ ְלַבֵיש, ְכדִׁ

לָּ  א עָּ שָּ ל "ְוֹלא תִׁ יֶתָך" ֲאבָּ ֹלא  -יו ֵחְטא" ֲעמִׁ
ים  ְתַכְּונִׁ ּה ֶשמִׁ יר לָּ א ְלַהְסבִׁ ּה, ֶאלָּ ְלַבֵיש אֹותָּ
יעּות  ה, ְבֹחֶסר ְצנִׁ ילָּ לִׁ י, ַחס ְוחָּ ּה, כִׁ תָּ ְלטֹובָּ
יב:  ְכתִׁ ת, ְכדִׁ רּוְך־הּוא בֹוֵרַח ֵמַהַביִׁ דֹוש־ בָּ ַהּקָּ
ב ֵמַאֲחֶריָך".  ר ְושָּ בָּ ֶאה ְבָך ֶעְרַות דָּ "ְוֹלא ֵירָּ

ם,  רּוְך־ הּוא יָּשּוב ְואִׁ דֹוש־בָּ ילָּה, ַהּקָּ לִׁ חָּ
א ַבֹזַהר  -ֵמַאֲחֵרינּו  ְך מּובָּ נּו. ְוכָּ אֹויָּה לָּ

אּוי ְוֹלא  רָּ ה כָּ ה ְצנּועָּ שָּ ם אִׁ ַשת נָּשא: אִׁ רָּ פָּ
יא גֹוֶרֶמת  , הִׁ ַשֲערֹוֶתיהָּ ְתַגֶלה ְכלּום מִׁ מִׁ

ת,  לֹום ַבַביִׁ , שָּ ֶניהָּ ּה ּוְלבָּ ה ְלַבְעלָּ כָּ אֶשר ְברָּ
יא גֹוֶרֶמת,  יעּות, הִׁ ם ֵאין ְצנִׁ ְועֶשר. ַאְך אִׁ

ה, ַהֵהֶפְך.  ילָּ לִׁ  ַחס ְוחָּ
ה     יכָּ ים ְצרִׁ ַרבִׁ יָאה ֶאת הָּ ה ַהַמֲחטִׁ שָּ אִׁ

יעּות  ְדֵרי ַהְצנִׁ ּה ְבגִׁ תָּ יצָּ ם ְבֹכַח ְפרִׁ ְתבֹוֵנן: אִׁ ְלהִׁ
ל  ם ֵכן, כָּ ֵאל, אִׁ ְשרָּ נּות ַעל ְכַלל יִׁ יא ֻפְרעָּ בִׁ ְלהָּ

נּות, שֶ  ּה ַב"ַכֶּוֶנת" ֶשל ַהֻפְרעָּ יא ַעְצמָּ ֵכן ֶשהִׁ
ּה  נּותָּ א ַהיֹום ֻפְרעָּ ם ֹלא בָּ ר.  -ְואִׁ חָּ יָֹּבא מָּ

י יא ְבאִׁ ְתבֹוֵנן, ֶשֲהֹלא הִׁ ּה ַעל ֵיֶצר -תִׁ תָּ יטָּ ְשלִׁ
אֹות,  ֵצאת ּוְלֵהרָּ ְרצֹונָּּה לָּ ְתַבְלטּות, ּובִׁ ַההִׁ

ה  דָּ ה ְכֶנֶגד מִׁ דָּ ְגֵדי ְיכֹולָּה ְבמִׁ ל בִׁ ֵנש, ֶשכָּ ְלֵהעָּ
ָארֹון ְלֹלא ְיֹכֶלת  ְהיּו ַרק בָּ ּה יִׁ ְתַבְלטּותָּ הִׁ
ֶדיהָּ  י ָאְמנָּם ְבגָּ ְצַלן. כִׁ נָּא לִׁ ם, ַרֲחמָּ ְבשָּ ְללָּ
תֹו.  ירָּ ְשמִׁ טּוַח בִׁ ּה ֵאינֹו בָּ ל גּופָּ ים, ֲאבָּ חִׁ ֻמְבטָּ

ּה  תָּ נּועַ  -ּוְלֻעמָּ ְלבּוש צָּ ה ַהְמַהֶלֶכת בִׁ  ַהְצנּועָּ
אּוי  רָּ ּה  -ְוכָּ יאּות ַאף ֶשְלבּושָּ ְברִׁ ח לִׁ ּה ֻמְבטָּ גּופָּ

טּוַח".  ְך "בָּ ל כָּ  ֵאינֹו כָּ
ם ַמה     יד ְלָך ָאדָּ גִׁ ה אֹוֵמר: "הִׁ יכָּ יא מִׁ ַהנָּבִׁ

ט  ְשפָּ ם ֲעשֹות מִׁ י אִׁ ְמָך כִׁ ה ה' דֹוֵרש מִׁ טֹוב ּומָּ
ם ֱאֹלֶהיָך"  הּו זֶ  -ְוַאֲהַבת ֶחֶסד ְוַהְצֵנַע ֶלֶכת עִׁ

י  -ְרצֹונֹו ֶשל בֹוְרֵאנּו  יעּות". ְוַאְשֵרי מִׁ "ְצנִׁ
ְזכּות  ּה. ּובִׁ ְשַתֵדל ַלֲעשֹות ְרצֹון בֹוְראָּ ֶשתִׁ
ים  יקִׁ נֹות ַצדִׁ ים ּוְלבָּ נִׁ ְזֶכה ְלבָּ יעּות נִׁ ַהְצנִׁ

ְצֹות ה ּוַבמִׁ ים ַבתֹורָּ עֹוְסקִׁ יֹות הָּ נִׁ ְדקָּ  .ְוצִׁ
 
 שה רעשעו -אשה המוסרת נפשה לצניעות . ז

 ושמחה גדולה בשמים   

ֵאל ֵליַדע!  ְשרָּ ל  ַוֲאֵליֶכן ְבנֹות יִׁ ֶשְככָּ
ל  ם, ּוְככָּ ָאדָּ ה ַעל הָּ ְצוָּ יּום ַהמִׁ ֶשה קִׁ ֶשּקָּ

ה  ירּות ֶנֶפש ַרבָּ ּה ְמסִׁ יּומָּ רּוש ְלקִׁ ֵכן  -ֶשדָּ
עֹולָּם  ּה בָּ ר ַהְמַקְימָּ ּה, ּוְמֻאשָּ רָּ דֹול ְשכָּ גָּ

עֹולָּם א.  ַהֶזה ּובָּ  ַהבָּ
ֵאל,  ְשרָּ נּוַע ְכַדת מֶשה ְויִׁ ה ַהלֹוֶבֶשת צָּ שָּ אִׁ
ד  ְשרָּ ה ֵיש לָּּה ֹצֶרְך ַלֲעֹבד ְבמִׁ ּוְבֵלית ְבֵררָּ
ים ְועֹוְבדֹות  ם ֶצֶות עֹוְבדִׁ אֹו ַבֲחנּות עִׁ
ירּות ֶנֶפש  ה ְמסִׁ ים, ַכמָּ ֶשֵאינָּם ֲחֵרדִׁ

ְהיֹות יֹוֵצאת ְיֵדי  רּוש לָּּה ְכֵדי לִׁ חֹוַבת דָּ
ה.  ֵאל ְכֵשרָּ ְשרָּ ּה ְכַבת יִׁ ידָּ לּוי ַתְפקִׁ  מִׁ

בּור;     ינּות ַבדִׁ ְשֹמר ַעל ֲעדִׁ ה לִׁ יכָּ ֲהֹלא ְצרִׁ
ים  ים ְבֵטלִׁ רִׁ ְדבָּ ְשחֹוק ּומִׁ ְתַרֲחקּות מִׁ הִׁ
ים ְוַאף ֵמַהְמַנֵהל, ְוֵיֶצר  עֹוְבדִׁ ֶצֶות הָּ מִׁ

ֵדי ַפַעם ַפַחד ֶשֵיש חֲ  ע ַמֲעֶלה לָּּה מִׁ רָּ ש הָּ שָּ
ְתַנֵהג ְבֶהְתֵאם  ם ֹלא תִׁ ּה אִׁ טּורָּ ְלפִׁ
ה  ה ּוַבֲעַלת ֵדעָּ יצָּ ה ַאמִׁ ּה. ַכמָּ תָּ ְלֶחְברָּ
ה, ְוֹלא  שָּ ּה אִׁ ְהיֹות אֹותָּ ה לִׁ יכָּ ה ְצרִׁ ְנחּושָּ
ְלַבד,  יל בִׁ ֵשל ּוְלַהְכשִׁ כָּ ַרק ְכֵדי ֶשֹּלא ְלהִׁ
ּה יעּותָּ ְצנִׁ ְהיֹות ֵגָאה בִׁ יא לִׁ  ֶאלָּא ַחֶיֶבת הִׁ
יתּות. ְלֵהֶפְך   -ְוֹלא ְלַהְראֹות שּום ְנחִׁ

ְמַיֶצֶגת ֶאת ְבנֹות  ּה כִׁ ְראֹות ַעְצמָּ ֶליהָּ לִׁ עָּ
ֵחל  ה רָּ ְבקָּ ה רִׁ רָּ ֵאל ַהְכֵשרֹות, ְבנֹות שָּ ְשרָּ יִׁ
ה  רָּ ה ֶשֹּלא סָּ יצָּ ֹעז, ַאמִׁ ה וָּ ְוֵלָאה, ְבַגֲאוָּ

מֹוֵתינּו ַהְּקדֹושֹות.  ֶדֶרְך אִׁ  מִׁ

ה ַרַעש ה ְוַנַחת רּוַח  ַכמָּ ְמחָּ ם ְושִׁ ַמיִׁ ַבשָּ
ַרְך, ּוַמְלֲאֵכי  ְתבָּ ְפֵני ַהֵשם יִׁ ה לִׁ ַנֲעשָּ

דֹוש ְפֵני ַהּקָּ ים לִׁ אִׁ ֵרת בָּ רּוְך-ַהשָּ הּוא -בָּ
ְפלָָּאה  יָּה נִׁ ים לֹו: ְרֵאה ֵאיֶזה ְברִׁ ְואֹוְמרִׁ
ם  דָּ ר וָּ שָּ בָּ יָּה ַקלָּה מִׁ ְמָך, ְברִׁ ֵיש ְלָך ְבעֹולָּ

ְדְשָך ְלֹלא  עֹוֶמֶדת, ְמַיֶצֶגת ֶאת ַדת קָּ
ְסֶחֶפת ַבֶזֶרם  ה. ֵאינָּה נִׁ ה, ֶאלָּא ְבַגֲאוָּ בּושָּ
מֹוֶתיהָּ  ַהְּקלֹוֵקל, שֹוֶמֶרת ַעל ֶדֶרְך אִׁ
ה זֹו!  שָּ ּה ֶשל אִׁ רָּ ה ַרב ְשכָּ  ַהְּקדֹושֹות. ַכמָּ

ה,     ְתשּובָּ ּוְביֹוֵתר ְויֹוֵתר, ַהחֹוֶזֶרת בִׁ
ה  ְיתָּ ְלבּוש ֶשהָּ ה ְקלֹוֶקֶלת, בִׁ ַעד ֹכה ְבֶחְברָּ

ְתאֹום  , ּופִׁ רּוץ ְכַחְברֹוֶתיהָּ נּוַע ּופָּ ֶשֹּלא צָּ
י  י ְמַשנָּה ֶאת ַדְרכִׁ אן! ֲאנִׁ ה: ַעד כָּ יטָּ ַמֲחלִׁ
ה,  ֲעבֹודָּ ְרחֹוב, בָּ ה בָּ יעָּ ּוֵמַהיֹום מֹופִׁ
ה ֵלב  מָּ ְלַבד. ְוֵאינָּּה שָּ נּוַע בִׁ ְלבּוש צָּ בִׁ

עֹולָּם ְלַלַעג, לְ  יַהת הָּ ְתמִׁ ה, לִׁ פּוַח ַפְרנָּסָּ קִׁ
יא  ּה, ַוֲהֵרי ֵמַהיֹום ֲהֵרי הִׁ נּוי ַדְרכָּ ַעל שִׁ

יֹות  י ַהְברִׁ ה ְבפִׁ יחָּ ה ַרַעש ֶזה  -שִׁ ַכמָּ
ֵאר.  ם, ֵאין ְלַשֵער ְוֵאין ְלתָּ ַמיִׁ  עֹוֶשה ַבשָּ

 

ם",  הָּ דֹוש "ֶחֶסד ְלַאְברָּ א ַבֵסֶפר ַהּקָּ ּומּובָּ
ים ְכֶשָא יא, בֹוֵרא ַמְלָאכִׁ ם חֹוֵטא ּוַמֲחטִׁ דָּ

לָּה  ים, ְוֻכלָּם ַמְלֲאֵכי ַחבָּ עִׁ ים ְורָּ ַרבִׁ
יו ּוְבמֹותֹו,  ֶמנּו ְבַחיָּ ַרע מִׁ פָּ ים לִׁ עֹוְמדִׁ הָּ
ילֹו  ם ְלַהְכשִׁ תָּ חָּ ים ַעל ַהְצלָּ שִׁ ים ְושָּ ּוְשֵמחִׁ
ם  תָּ ֶמנּו. ּוְלֻעמָּ ַרע מִׁ פָּ ֶרַגע לִׁ ים לָּ ּוְמַחכִׁ

ה ְבַצַער ַמְלֲאכֵ  ל ֹכחֹות ַהְּקֻדשָּ ֵרת ְוכָּ י ַהשָּ
ה  מָּ ה ְנשָּ ה ַעל ֶשֶנֶאְבדָּ גֹון ַוֲאנָּחָּ ּוְבֵאֶבל ּוְביָּ
ְפֵני כֹוחֹות  י לִׁ ה ֶשבִׁ ְלכָּ ה ְוהָּ ְקדֹושָּ

א.  א ָאֳחרָּ ְטרָּ  ַהסִׁ
ה ּוְמַשֶנה ַדְרכֹו,     ְתשּובָּ ּוְכֶשחֹוֵזר בִׁ

ְך  א ְלַמְעלָּה עֹוֶשה הּוא ַרַעש ּוַמְהפָּ נֹורָּ
לָּה ֵתֶכף  ם ַמְלֲאֵכי ַחבָּ ם, ְואֹותָּ ַמיִׁ ַבשָּ
גֹון  ל ְששֹונָּם ְליָּ ם, ְוֶנְהַפְך כָּ ים ַעְצמָּ מֹוְרטִׁ
ה  מָּ ה ֵמֶהם ַהְנשָּ ְרחָּ ה ַעל ֶשבָּ ַוֲאנָּחָּ
ֶמנָּה.  ַרע מִׁ פָּ כּו ְמֹאד לִׁ ה ְוחִׁ ְשְבתָּ ֶשנִׁ

ה  ה ֲעצּומָּ ְמחָּ ם שִׁ תָּ גֹון ֵאֶבל  -ּוְלֻעמָּ ְויָּ
ֵרת  שֹון ֵאֶצל ַמְלֲאֵכי ַהשָּ ַהֶנְהַפְך ְלשָּ
ה  מָּ ה לָּּה ַהְנשָּ בָּ ה ַעל ֶששָּ ְוכֹוחֹות ַהְּקֻדשָּ

ּה.  ְמקֹור ַמֲחַצְבתָּ ה לִׁ רָּ  ַהְיקָּ
ה ֵאֶצל     דֹול ֶזה ַהַנֲעשָּ ְך גָּ ְגַלל ַמְהפָּ ּובִׁ

קֹום ֶשַבֲעֵלי  ה, ֶנֱאַמר: ְבמָּ ַבֲעַלת ְתשּובָּ
ים ְת  ים ְגמּורִׁ יקִׁ ים, ֵאין ַצדִׁ ה עֹוְמדִׁ שּובָּ

רֹו ֲהֵרי  ּקָּ יק ֵמעִׁ י ַהַצדִׁ ים ַלֲעֹמד, כִׁ ְיכֹולִׁ
ְך  יַרת ַמְהפָּ ל ְיצִׁ רֹו, ֲאבָּ ּקָּ יק ֵמעִׁ הּוא ַצדִׁ
ים,  ְשֵמחִׁ ים לִׁ ֲאֵבלִׁ ֶזה ַההֹוֵפְך ֶאת הָּ כָּ

ים  א  -ְוֶאת ַהְשֵמחִׁ א ָאֳחרָּ ְטרָּ  -ֹכחֹות ַהסִׁ
ים, זֶ  ה. ַלֲאֵבלִׁ  ה עֹוֶשה ַרק ַבַעל ְתשּובָּ
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