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"מראות הצובאות"
מאת הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

קטעים מהספר (פרק א')
א .בפריצת גדרי הצניעות ראוי העולם לכליה

הֶ אֱ ַרכְ נּו בַ הַ ְק ָּדמָּ ה לְ בָּ אֵ ר ֶשַאחֲ ָּריּות מַ צַ ב
הָּ ע ֹולָּם מֻ טָּ ל עַ ל הַ נ ִָּׁשים ,וְ ֹלא עוֹד אֶ לָּא ַאף
גְ אֻ לָּתָּ ן שֶ ל יִׁ ְש ָּראֵ ל ְתלּויָּה בְ ִׁצ ְדקּותָּ ן
ּוצנִׁיעּותָּ ן שֶ ל הַ ָּנ ִׁשים ,וְ שֶ מָּ א נ ְִׁדמֶ ה לָּכֶ ן כִׁ י
ְ
מֻ גְ זָּ ם הּוא לְ הַ ִׁטיל עַ ל בַ ת יִׁ ְש ָּראֵ ל אֶ ת
ַאחֲ ָּריּות הַ גָּלּותּ ,ובְ וַ ַדאי מֻ ְקשֶ ה ָּלכֶם זֹאת,
ּובִׁ פְ ָּרט שֶ יֵש לָּכֶ ם גַם לִׁ ְטעֹן :הֲ ֹלא רֹב ִׁמ ְצוֹת
הַ תו ָֹּרה נִׁ ְתנּו לַגְ בָּ ִׁרים וְ ֹלא ַלנ ִָּׁשים ,וְ ִׁאם כֵן,
לָּמָּ ה עָּ לֵינּו ְתלּונ ְַתכֶם לִׁ ְתלִׁ יַת הַ ּק ֹולָּר
ארנּו?
בְ צַ ּוָּ ֵ
הָּ בָּ ה נְ נַסֶ ה לְ הַ ְסבִׁ יר לָּכֶ ן זֹאת בְ טּוב טַ עַ ם
בְ ִׁסיַעְ ָּתא ִׁד ְשמַ יָּא.
ּומפ ְֻרסָּ ם הַ נֶאֱ מַ ר בְ תו ָֹּרתֵ נּו הַ ְּקדו ָֹּשה
יָּדּועַ ְ
עַ ל ְרצוֹן בִׁ לְ עָּ ם הָּ ָּרשָּ ע לְ ַקלֵל אֶ ת יִׁ ְש ָּראֵ ל,
וְ ֹלא נְתָּ נ ֹו ה' יִׁ ְתבָּ ַרְך ,וְ כַ נֶאֱ מַ ר" :וַ יַהֲ פְֹך ה'
ֹלקיָך לְ ָך אֶ ת הַ ְּק ָּללָּה לִׁ בְ ָּרכָּ ה כִׁ י אֲ הֵ בְ ָך ה'
אֱ ֶ
ֹלקיָך"ּ .וכְ שֶ ָּרָאה בִׁ לְ עָּ ם שֶ תוֹחַ לְ ת ֹו נִׁכְ זְ בָּ ה
אֱ ֶ
ִׁמלְ ַקלֵל אֶ ת יִׁ ְש ָּראֵ לָּ ,ק ָּרא בִׁ לְ עָּ ם לְ בָּ לָּק
וְ ָאמַ ר לוֹ" :וְ עַ ָּתה ִׁהנְ נִׁי ה ֹולְֵך לְ עַ ִׁמי לְ ָּכה
ִׁאיעָּ ְצָך אֲ שֶ ר ַיעֲשֶ ה הָּ עָּ ם הַ זֶ ה לְ עַ ְמָך
ּומפָּ ֵרש
בְ ַאחֲ ִׁרית הַ י ִָּׁמים" (במדבר כד ,יב)ְ ,
ַר ִׁש"י :לְ כָּה ִׁאיעָּ ְצָך  -אֵ יזֶ ה עֵ צָּ ה נָּתַ ן ל ֹו כְ ֵדי
ֹלקיהֶ ם
לְ הַ ְש ִׁמיד אֶ ת יִׁ ְש ָּראֵ ל? ָאמַ ר לוֹ :אֱ ֵ
ידן ִׁמן
שֶ ל אֵ לּו ש ֹונֵא זִׁ מָּ ה ,וְ ֹלא תּוכַ ל לְ הַ אֲ בִׁ ָּ
הָּ ע ֹולָּם אֶ לָּא ִׁאם כֵן יִׁ כ ְָּשלּו בְ חֵ ְטא גִׁ לּוי
ע ֲָּריוֹת .וְ נָּתַ ן ל ֹו עֵ צָּ ה וְ ֶד ֶרְך פִׁ תּוי ,כַ ְמבָֹאר
בִׁ גְ מָּ ָּרא סַ נְהֶ ְד ִׁרין (קו) אֵ יז ֹו עֵ צָּ ה ְמתֻ ְחכֶמֶ ת
נָּתַ ן ל ֹו כְ ֵדי לִׁ ְמשְֹך אֶ ת בְ נֵי יִׁ ְש ָּראֵ ל
ּולְ הַ כְ ִׁשילָּן ,וַ עֲצָּ ת ֹו שֶ ל בִׁ לְ עָּ ם הָּ ָּרשָּ ע
ִׁה ְצלִׁ יחָּ הּ .ומַ ה שֶ ֹּלא ִׁה ְצלִׁ יחַ בִׁ ְקלָּלוֹתָּ יו הּוא
ּובָּ לָּק עִׁ ם כָּל ִׁה ְש ַת ְדלּותָּ םִׁ ,ה ְצלִׁ יחּו
בְ "גָּדוֹל"  -לְ אַ בֵ ד מֵ עַ ם יִׁ ְש ָּראֵ ל עֶ ְש ִׁרים
ַארבַ ע אֶ לֶף! וְ ִׁאלּולֵי פִׁ נְחָּ ס ֶש ִּׁק ֵנא ִׁק ְנַאת ה'
וְ ְ
בְ ָּד ְקר ֹו אֶ ת זִׁ ְמ ִׁרי בֶ ן סָּ לּוא וְ כָּזְ בִׁ י בַ ת צּור,
ֹלא הָּ יְ תָּ ה הַ מַ גֵפָּ ה ֶנעֱצֶ ֶרת ,וְ הָּ יְ תָּ ה כְ ָּליָּה
נֶחֱ ֶרצֶ ת עַ ל עַ ם יִׁ ְש ָּראֵ ל ,וְ ַכנֶאֱ מַ ר" :פִׁ ינְחָּ ס
בֶ ן אֶ לְ עָּ זָּ ר בֶ ן ַאהֲ רֹן הַ כֹהֵ ן הֵ ִׁשיב אֶ ת חֲ מָּ ִׁתי
יתי אֶ ת בְ נֵי
מֵ עַ ל בְ נֵי יִׁ ְש ָּראֵ ל ...וְ ֹלא כִׁ לִׁ ִׁ
ָאתי" (פנחס כה ,יא).
יִׁ ְש ָּראֵ ל בְ ִׁקנְ ִׁ
נִׁתב ֹונֵן! גוֹיָּ ,רשָּ ע ,בִׁ לְ עָּ ם הָּ ָּרשָּ ע י ַָּדע אֶ ת
ְ
סוֹד ַתכְ לִׁ ית ִׁשנְ ָאת ֹו שֶ ל הַ ָּּקדוֹש-בָּ רּוְך-הּוא
בְ ע ֹולָּמוֹ ,וְ הּוא ֲעוֹן הַ זְ נּות ,וְ י ַָּדע שֶ בָּ זֶ ה ָּתלּוי
ִׁקיּום יִׁ ְש ָּראֵ ל ,וְ עַ ד כִׁ לְ יוֹנ ֹו הַ מֻ ְחלָּט ,חַ ס
וְ חָּ לִׁ ילָּה ,לְ ֹלא ַרחֵ ם .גוֹי ָּר ָּשע נוֹסָּ ף מָּ ִׁצינּו
שֶ י ַָּדע גַם כֵן סוֹד זֶ ה ,וְ הּוא נְבּו ַכ ְדנֶצַ ר
הָּ ָּרשָּ ע .כַאֲ שֶ ר ִׁהגְ לָּה אֶ ת יִׁ ְש ָּראֵ ל בְ חֻ ְרבַ ן
בַ יִׁ ת ִׁראשוֹן וְ הָּ יּו כָּל יִׁ ְש ָּראֵ ל בְ צָּ ָּרה גְ ד ֹולָּה;
גוֹלִׁ ים מֵ אֶ ֶרץ אֲ בוֹתֵ יהֶ ם הֵ ם ּונְשֵ יהֶ ם וְ טַ פָּ ם
לְ אֶ ֶרץ זָּ ָּרה ,מובא במדרש ִׁצּוָּ ה נְבּו ַכ ְדנֶצַ ר
אדן שַ ר ְצבָּ א ֹו ּולְ ָּכל חַ ָּילָּיו :כְ ֵדי
לִׁ נְבּוזָּ ָּר ָּ
שֶ י ְֻצלַח בְ י ֵָּדינּו חֻ ְרבַ ן בֵ ית הַ ִׁמ ְק ָּדש ּולְ הַ גְ לוֹת
ַאדמָּ תָּ םִׁ ,הזָּ הֲ רּו ִׁמלִׁ נְ גֹעַ
אֶ ת עַ ם יִׁ ְש ָּראֵ ל מֵ ְ
בַ נְ שּואוֹת שֶ בָּ הֶ ם .כִׁ י ִׁאם ַת ְח ְטאּו בָּ הֶ םֹ ,לא
ֹלקיהֶ ם ש ֹונֵא זִׁ מָּ ה
יִׁ ְתנֵם ה' בְ י ֵָּדינּו ,כִׁ י אֱ ֵ
הּוא ,וְ ִׁאם ַת ְח ְטאּו בְ זִׁ מָּ הֹ ,לא יִׁ ְתנֵם ה'
בְ י ֵָּדינּו ,כִׁ י יִׁ ְקצֹף עָּ לֵינּו ְמאֹד .וְ לָּכֵ ן ִׁהזָּ הֲ רּו
מֵ חֵ ְטא זֶ ה לְ מַ עַ ן יִׁ ְתנֵם ה' בְ י ֵָּדינּו.

וַ הֲ ֵרי ִׁאם גוֹיִׁ ם אֵ לּו י ְָּדעּו מַ הּו סוֹד ִׁקיּומָּ ן
שֶ ל יִׁ ְש ָּראֵ לּ ,ולְ הֵ פֶ ְך  -מַ הּו כִׁ לְ יוֹן הָּ אֻ ָּמה -
שֶ כֻל ֹו ָּתלּוי בְ חֵ ְטא הַ זִׁ מָּ ה וְ גִׁ לּוי ע ֲָּריוֹת,
הֵ יאַ ְך ָאנּו ,עַ ם יִׁ ְש ָּראֵ לֹ ,לא נָּבִׁ ין זֹאת וְ ִׁנ ְהיֶה
ָאחֳ ָּר ִׁאים לְ כְָּך בִׁ ְמֹלא הָּ ַאחֲ ָּריּות.

בְ פֶ חָּ םּ ,וכְ ֶשהָּ יָּה הַ ִׁמ ְצ ִׁרי רוֹצֶ ה לְ ִׁה ְתעַ סֵ ק
עִׁ מָּ ן ,הָּ יָּה רוֹאֶ ה מַ ְר ֵאיהֶ ן הַ ְמכֹעָּ ר ּופו ֵֹרש
מֵ הֶ םּ .וכְ ֶשהָּ יּו בְ בָּ ֵתיהֶ ן הָּ יּו ְמ ַק ְשטוֹת עַ ְצמָּ ן
בְ יוֹתֵ ר לְ בַ עְ לֵיהֶ ןּ ,ובִׁ זְ כּותָּ ן פָּ רּו וְ ָּרבּו בְ נֵי
יִׁ ְש ָּראֵ ל לִׁ ְמאֹד ְמאֹד.

ב .עון הפריצות מסלק שכינה מישראל,
ולכך נחשפים לכל פרעניות שבעולם
ירתָּ ן ֶשל יִׁ ְש ָּראֵ ל ְתלּויָּה כְ ֶשיֵש
כָּ ל ְש ִׁמ ָּ
הַ ְש ָּרַאת ְשכִׁ ינָּה בְ יִׁ ְש ָּראֵ לּ .ולְ מַ ע ֲֶשה ,זֶ ה
כָּ ל ַתכְ לִׁ ית הָּ ָּרצוֹן ֶשל הַ בו ֵֹרא בִׁ בְ ִׁניַת
הַ ִׁמ ְשכָּ ן ּובֵ ית הַ ִׁמ ְק ָּדשּ ,וכְ מ ֹו ֶשנֶאֱ מַ ר:
"וְ עָּ שּו לִׁ י ִׁמ ְק ָּדש וְ ָּשכַ נ ְִׁתי בְ תוֹכָּ ם" (שמות
כה ,ח) ,וְ זֶ הּו כָּ ל ְרצוֹן ה' בְ תַ כְ לִׁ ית
הַ בְ ִׁריָאה  -לִׁ ְשכֹן בְ תוְֹך עַ ם י ְִׁש ָּראֵ ל .וַ חֲ זַ "ל
או ְֹמ ִׁרים ,כְ ֶש ְשכִׁ ינָּה בְ יִׁ ְש ָּר ֵאל ,הֲ ֵרי ֶשהֵ ם
ּומז ֹונֵי.
מֻ ְשפָּ עִׁ ים בְ ֶשפַ ע גָּדוֹל ֶשל בָּ נֵי חַ יֵי ְ
וְ אֵ ין לְ ָך שוֹמֵ ר גָּדוֹל לְ יִׁ ְש ָּראֵ ל כְ מ ֹו בִׁ זְ מַ ן
ֶשהַ ְשכִׁ ינָּה ְמסוֹכֶ כֶ ת ֲעלֵיהֶ ם כְ ִׁאמָּ א עַ ל
בָּ נֶיהָּ ּ ,ומַ ִׁצילָּתָּ ן ִׁמכָּ ל פ ְֻרעָּ נ ֻיוֹת ָּקשוֹת
וְ ָּרעוֹת.
אּולָּם אֵ ין לְ ָך ָּדבָּ ר הַ ְמסַ לֵק ְשכִׁ ינָּה
ִׁמיִׁ ְש ָּראֵ ל כַ ֲעוֹן הַ זִׁ מָּ ה ,וְ כַ נֶאֱ מַ ר בַ פָּ סּוק
(דברים כג ,טו) "וְ ֹלא יִׁ ְראֶ ה בְ ָך עֶ ְרוַ ת ָּדבָּ ר
וְ ָּשב מֵ ַאחֲ ֶריָך" ֶ -שבַ ֲעוֹן עֶ ְרוַת ָּדבָּ ר ָּ -שב
מֵ ַאחֲ ֶריָךִׁ ,סלּוק הַ ְשכִׁ ינָּהַ ,רחֲ מָּ נָּא לִׁ ְצלַן.
וְ ָאז ,הֲ ֵרי ֶשעַ ם יִׁ ְש ָּראֵ ל חָּ שּוף לְ כָּל
הַ פ ְֻרעָּ נ ֻיוֹת וְ הֶ חֳ ָּליִׁים ֶשבָּ ע ֹולָּםֶ ,שהֲ ֵרי
הַ חֲ ִׁסינּותֶ ,ש ִׁהיא הַ ְשכִׁ ינָּה הַ ְּקדו ָֹּשה,
נ ְִׁס ַתלְ ָּקה מֵ הֶ ם.
הֲ ֹלא ָּלכֶן ,בְ נוֹת יִׁ ְש ָּראֵ ל ,לְ הָּ בִׁ ין בְ ָּש ְמעֲכֶ ן
פְ לוֹנִׁ י נ ְִׁרצַ ח ,פְ ל ֹונִׁי נֶחֱ לָּה בְ מַ חֲ לָּה אֲ ֶשר ֹלא
יּוכַל לְ הֵ ָּרפֵ א ,אֶ זְ ָּר ִׁחים נ ְִׁספּו וְ נֶהֶ ְרגּו עַ ל יְ ֵדי
ְמחַ בְ לִׁ יםְ ,תאּונוֹת ְד ָּרכִׁ יםֲ ,ע ִׁניּות ,וְ עוֹד
כָּהֵ נָּה וְ כָּהֵ נָּהַ ,רחֲ מָּ נָּא לִׁ ְצלַןֵ ,תכֶף עַ ל כָּל בַ ת
יִׁ ְש ָּראֵ ל כְ שֵ ָּרה לִׁ בְ דֹק אֶ ת עַ ְצמָּ ּה ִׁאם אֵ ין
י ָָּּדּה בַ מַ עַ ל ּובַ פ ְֻרעָּ נּות הַ זוֹ ,שֶ הֲ ֵרי נֶאֱ מַ ר:
"חֶ ֶרב נ ֶֹקמֶ ת נ ְַקם בְ ִׁרית" (ויקרא כו ,כה),
ָּמּוסיָּה ּופ ְֻרעָּ נּות
ָאמרּו חַ זַ "ל  :אֵ ין ַאנ ְְד ָּרל ְ
וְ ְ
בָּ ָאה לָּע ֹולָּם אֶ לָּא כְ שֶ יֵש ַת ֲערֹבֶ ת אֲ נ ִָּׁשים
וְ נ ִָּׁשים .כְ לוֹמַ ר ,פִׁ ְרצָּ ה בְ גִׁ ְד ֵרי הַ ְצנִׁיעּות.
ּובַ ִׁמ ְשנָּה (פה מ"ב) בְ מַ סֶ ֶכת סֻ כָּה מּובָּ א:
ּומפָּ ֶר ֶשת
"ומתקנין שם תיקון גדולְ :
הַ גְ מָּ ָּרא ,מַ הּו הַ ִׁתּקּון הַ גָּדוֹל ֶשעָּ שּו בְ הַ ר
הַ בַ יִׁ ת  -עֶ זְ ַרת נ ִָּׁשיםְ ,מ ִׁחיצָּ ה נִׁפְ ֶר ֶדת לִׁ ְמנֹעַ
ַת ֲערֹבֶ ת אֲ נ ִָּׁשים וְ נ ִָּׁשים ,וְ קו ֵֹראת לָּזֶ ה
"תּקּון גָּדוֹל" ,לְ הַ ְראו ְֹתָך חֲ ִׁשיבּות
הַ גְ מָּ ָּרא ִׁ
הָּ עִׁ ְניָּן גַם בְ מָּ קוֹם נו ָֹּרא וְ ָּקדוֹש כְ הַ ר הַ בַ יִׁ ת,
שֶ כָּל הַ בָּ ִׁאים שָּ ם הֲ ֹלא בָּ ִׁאים בְ יִׁ ְרָאה וָּ פַ חַ ד,
וְ כֹחַ הַ יֵצֶ ר חַ לָּש לִׁ כְ או ָֹּרהַ ,אף עַ ל פִׁ י ֵכן
ִׁתּקּון גָּדוֹל הָּ יָּה גַם שָּ ם  -לִׁ בְ נוֹת עֶ זְ ַרת
נ ִָּׁשים ,וְ כָּל שֶ כֵן בְ מָּ קוֹם שֶ יֵש ְצחוֹק וְ ַקלּות
רֹאש ,כַמָּ ה שֶ הַ ַת ֲערֹבֶ ת גו ֶֹרמֶ ת חָּ לִׁ ילָּה חֻ ְרבָּ ן
וְ הֶ ֶרס.

ּובֶ אֱ מֶ ת יֵש ַל ֲעמֹד יוֹתֵ ר בְ עֹמֶ ק עַ ל ג ְַדלּותָּ ן
ֶשל נְשוֹת יִׁ ְש ָּר ֵאל בְ אוֹתָּ ּה ְתקּופָּ ה; עַ ם
יִׁ ְש ָּראֵ ל הָּ יּו בְ אוֹתָּ ּה ְתקּופָּ ה בִׁ זְ מַ ן ֶשל
הַ ְס ָּת ַרת פָּ נִׁיםִׁ ,שעְ בּוד גּוף וָּ נֶפֶ ש ָּק ֶשה,
ּומפ ְֻרסָּ ם
עֲבו ַֹדת פָּ ֶרְך לְ ֹלא לֵאּות ,וְ כַ יָּדּועַ ְ
ּוב ִׁמ ְד ְר ֵשי ַרזַ "ל.
בַ תו ָֹּרה ְ
ּוש ִׁאיפָּ ה הָּ יְ תָּ ה ָאז לְ בַ ת
אֵ יז ֹו ִׁת ְקוָּ ה ְ
יִׁ ְש ָּראֵ ל לְ הָּ ִׁקים בַ יִׁ ת נֶאֱ ָּמן וְ צָּ נּועַ ַאחֲ ֵרי
ְראוֹתָּ ּה אֶ ת בַ עְ לָּּה ָּשבּור וְ ָּרצּוץ ַאחַ ר יוֹם
ּוש ִׁאיפָּ ה הָּ יָּה
עֲבו ָֹּדה ְמפָּ ֵרְך? אֵ יז ֹו ִׁת ְקוָּ ה ְ
לָּהֶ ן לְ הָּ ִׁביא יְ ל ִָּׁדים לָּע ֹולָּם ַאחֲ ֵרי הַ גְ זֵ ָּרה ֶשל
"כָּל הַ בֵ ן הַ יִׁ לוֹד הַ יְ א ָֹּרה ַת ְשלִׁ יכֻהּו"? אֵ יזֶ ה
עִׁ ְניָּן בִׁ כְ לָּל נ ְִׁשַאר לְ אוֹתָּ ן נ ִָּׁשים לִׁ ְשמֹר
אֱ מּונִׁים לַבַ עַ ל כְ ֶשאֵ ין שּום תֹכֶן שֶ ל ִׁמ ְשפָּ חָּ ה
ְמסֻ ֶד ֶרת? הֲ ֹלא ָאנּו רו ִֹׁאים ֶשהַ ְרבֵ ה ג ְָּר ָּמה
הַ גָּלּות לְ יִׁ ְש ָּר ֵאל לִׁ ָּטמַ ע בֵ ין הַ גוֹיִׁ ם ,א ֹו כְ ֵדי
לְ הַ חֲ נִׁ יף לָּהֶ ם ,א ֹו ְסתָּ ם לְ הַ חֲ לִׁ יף ִׁסגְ נוֹן-
חַ יִׁ ים גוֹיִׁ י יוֹתֵ ר טוֹב וְ יוֹתֵ ר בָּ טּוחַ  ,לִׁ כְ או ָֹּרה.
ּובְ נוֹת יִׁ ְש ָּראֵ ל הַ כְ ֵשרוֹת וְ הַ ִׁצ ְד ָּקנִׁיוֹת שָּ ְמרּו
יעּותן וְ ֹלא הֵ פֵ רּו אֱ מּונָּתָּ ן לְ בַ עְ לֵיהֶ ן,
עַ ל ְצ ִׁנ ָּ
וְ ֹלא ַדי ֶשֹּלא הָּ לְ כּו לִׁ ְשדוֹת זָּ ִׁרים ,אֶ לָּא עָּ שּו
פְ עֻלוֹת הַ דוֹחוֹת אֶ ת הַ זָּ ִׁרים ִׁמלְ ִׁה ְת ָּק ֵרב
אֲ לֵיהֶ ן.
וְ עָּ לֵינּו ל ַָּדעַ תִׁ ,דכְ מ ֹו ֶשחָּ מּור לִׁ ְמאֹד גּופָּ ן
ֶשל ע ֲָּריוֹת ,הּוא הַ ִׁדין לַאֲ ִׁביזָּ ַריְ הּו שֶ ל ע ֲָּריוֹת
הַ כוֹלְ לִׁ ים פְ ָּר ִׁטים ַרבִׁ יםִׁ :שיחָּ ה עִׁ ם הָּ ִׁא ָּשה,
ִׁה ְס ַתכְ לּות ,לֵיצָּ נּות וְ ַקלּות רֹאשִׁ ,ה ְרהּור
וְ כַדוֹמֶ הּ .וכְ מ ֹו ֶש ָּשנְאּוי לִׁ פְ נֵי הַ שֵ ם יִׁ ְתבָּ ַרְך
נּואים לְ פָּ נָּיו תוֹלְ דוֹתָּ יו.
ַאב הַ טֻ ְמָאה  -כֵן ְש ִׁ

ג .מסירות נפש של נשים צדקניות במצרים

הָּ בָּ ה וְ נ ְִׁראֶ ה מֶ ה הָּ יְ תָּ ה ְצנִׁיעּותָּ ן ֶשל בְ נוֹת
יִׁ ְש ָּראֵ ל בַ ְתקּופָּ ה הַ ָּּקשָּ ה שֶ ל גָּלּות ִׁמ ְצ ַריִׁ ם,
שֶ כֹה מַ גְ ִׁד ִׁירים אוֹתָּ ן חֲ זַ "ל" :נ ִָּׁשים
ִׁצ ְד ָּקנִׁיוֹת" .וְ ֹלא עוֹד ,אֶ לָּא שֶ ְמיַחֲ ִׁסים אֶ ת
כָּל הַ גְ אֻ לָּה לִׁ זְ כּותָּ ןְ .מסַ פְ ִׁרים לָּנּו חֲ ָּכ ֵמינּו
זִׁ כְ ר ֹונָּם לִׁ בְ ָּרכָּה ,שֶ בְ נוֹת יִׁ ְש ָּראֵ ל הַ כְ ֵשרוֹת,
כְ שֶ הָּ יּו יו ְֹצאוֹת לַחּוץ ,הָּ יּו ְמ ַכעֲרוֹת עַ ְצ ָּמן

ד .אשה הפרוצה בגדרי הצניעות -
בכלל "מחטיאי הרבים"

בְּ נוֹת יִ ְּש ָראֵ ל! ַ -אחֲ ָריּות כְּ בֵ דָ ה מֻ ֶּטלֶּת
ֲעלֵי ֶּכם ,כִ י בְּ ח ֶֹּסר זְּ ִהירּות הֲ ֵרי ִמיָ ד אַ ֶּתן
נִ כְּ ָשלוֹת בֶּ עָ וֹן הֶּ חָ מּור בְּ יוֹתֵ ר הַ נִ ְּק ָרא
"מַ חֲ ִטיאֵ י הָ ַרבִ ים".
ּונְבָּ אֵ ר זֹאת  -יָּדּועַ חֹמֶ ר ֲעוֹן הַ מַ חֲ ִׁטיא אֶ ת
יקין
"שאֵ ין מַ ְספִׁ ִׁ
הָּ ַרבִׁ ים ,אֲ ֶשר נֶאֱ מַ ר עָּ לָּיוֶ :
ּותשּובָּ ת ֹו ָּקשָּ ה
בְ יָּד ֹו ַלעֲשוֹת ְתשּובָּ ה"ְ ,
ָאמרּו חֲ זַ "ל "אֵ ין
וַ אֲ ֻרכָּה .כִׁ י מַ ה ֶש ְ
יקין בְ יָּדוֹ" ,הַ יְ נּו ֶש ֵאין נו ְֹתנִׁ ין ל ֹו ִׁמן
מַ ְספִׁ ִׁ
הַ ָּשמַ יִׁ ם ִׁסיַעְ ָּתא ִׁד ְשמַ יָּא לָּשּוב ,אֲ בָּ ל יִׁ ָּת ֵכן
וְ יִׁ זְ כֶה עַ ל יְ ֵדי מַ אֲ מַ ִׁצים ַרבִׁ ים לָּשּובּ ,וזְ כֻיוֹת
ַרבוֹת צָּ ִׁריְך בִׁ ְשבִׁ יל ֶש ִׁת ְת ַקבֵ ל ְתשּובָּ תוֹ.
הָּ בָּ ה וְ נ ְִׁר ֶאה ִׁאם לִׁ ְהיוֹת ִׁממַ חֲ ִׁטיאֵ י הָּ ַרבִׁ ים,
חֵ ְטא מָּ צּוי הּוא א ֹו ֹלא.
בְ ִׁה ְתבוֹנְ נּות פְ שּוטָּ ה ְנִׁראֶ ה ֶשאֵ ין מָּ צּוי כְ לָּל
יאי
שּורה לִׁ ְהיוֹת ִׁמכְ לַל מַ חֲ ִׁט ֵ
ָאדם ִׁמן הַ ָּ
לְ ָּ
הָּ ַרבִׁ ים ,כִׁ י בְ ֶד ֶרְך כְ לָּל רֹב הַ חֲ טָּ ִׁאים הֵ ם בֵ ין
ָאדם לַחֲ בֵ רוֹ,
ָאדם עַ ְצמ ֹו לַמָּ קוֹם ,א ֹו בֵ ין ָּ
ָּ
אֲ בָּ ל לִׁ ְהיוֹת ְמפַ ֶתה ּומַ חֲ ִׁטיא ַרבִׁ ים זֶ ה מָּ צּוי
בּורי הַ סוֹחֵ ף ַרבִׁ ים
ָאדם ִׁצ ִׁ
ָאדם מַ ְנ ִׁהיגָּ ,
בְ ָּ
ַאחֲ ָּריו ּומַ חֲ ִׁטיָאם לִׁ ְדבַ ר עֲבֵ ָּרה ,אֲ בָּ ל בְ ֶד ֶרְך
בּורי
ָאדם ִׁצ ִׁ
כְ לָּל אֵ ין מָּ צּוי חֵ ְטא זֶ ה .וְ גַם בְ ָּ
צָּ ִׁריְך לִׁ פְ עֹל בְ ִׁשטוֹת ּופְ עֻלוֹת הַ ְסבָּ ָּרה,
וְ אֶ פְ ָּשר ַי ֲעלֶה בְ יָּד ֹו וְ ֶאפְ ָּשר ֶשֹּלא ,כִׁ י שֶ מָּ א
ֹלא יִׁ ְש ְמעּו לוֹ.

וְ הַ בִׁ יטּו ְּוראּו!!
ּומ ְסתוֹבֶ בֶ ת
ִׁאשָּ ה הַ ה ֹולֶכֶת בְ בֶ גֶד ֹלא צָּ נּועַ ִׁ
לָּּה כָּ ְך בָּ ְרחוֹב ,הֲ ֵרי ִׁהיא מַ כְ ִׁשילָּה אֶ ת
הָּ ַרבִׁ יםֶ ,רגַע ֶרגַע ,הַ כְ שָּ לָּה בְ טּוחָּ ה ,בְ ֹלא
ט ַֹרח שֶ ל ע ֲִׁשיָּה ,אֶ לָּא בַ הֲ לִׁ יכָּ ה בִׁ לְ בַ ד ,לְ ֹלא
שּום מַ אֲ מָּ ץ וַ אֲ פִׁ לּו בְ ֹלא יְ ִׁדיעָּ תָּ ּה ,כָּל ָּכְך
בְ ַקלּות  -וְ ַרבִׁ ים ַרבִׁ ים נִׁכְ ָּשלִׁ ים בָּ ּה .וַ הֲ ֵרי
צוֹבֶ ֶרת לְ עַ ְצמָּ ּה חֲ בִׁ ילוֹת חֲ בִׁ ילוֹת שֶ ל
חֲ טָּ ִׁאים ,וַ הֲ ֵרי ִׁהיא נִׁכְ ֶללֶת בִׁ כְ לַל "מַ חֲ ִׁטיאֵ י
יקין בְ י ָָּּדם ַלעֲשוֹת
הָּ ַרבִׁ ים" שֶ אֵ ין מַ ְספִׁ ִׁ
ְתשּובָּ ה.
בָּ חּור טָּ הוֹר בֶ ן תו ָֹּרה א ֹו בַ עַ ל הַ בַ יִׁ ת יְ ֵרא
שָּ מַ יִׁ ם ,הַ ִׁמ ְש ַת ֵדל לִׁ ְספֹג לְ עַ ְצמ ֹו תו ָֹּרה
וְ יִׁ ְרָאה בְ בֵ ית הַ ִׁמ ְד ָּרש ,יוֹצֵ א ל ְָּרחוֹב ַאחֲ ֵרי
כַמָּ ה שָּ עוֹת שֶ ל תו ָֹּרה וְ יִׁ ְרָאה ,הֲ ֹלא יָּכוֹל
לְ אַ בֵ ד הַ כֹל בִׁ ְר ִׁאיַת עַ יִׁ ן ַאחַ ת בִׁ גְ לַל לְ בּוש ֹלא
צָּ נּועַ א ֹו בִׁ גְ לַל ְשחוֹק וְ ַקלּות רֹאש בִׁ ְרשּות
הָּ ַרבִׁ ים .הֲ ֹלא ִׁאשָּ ה ז ֹו הֵ ִׁמיתָּ ה אוֹתוִֹׁ ,אבְ ָּדה
ל ֹו אֶ ת הַ נְ שָּ מָּ הִׁ ,אבְ ָּדה ל ֹו אֶ ת כָּל רּוחָּ ִׁניּותוֹ,
ּומי עָּ ֵרב ל ֹו שֶ יַחֲ זֹר לְ ע ֹולָּם לְ אוֹתָּ ּה יִׁ ְרַאת
ִׁ
שָּ מַ יִׁ ם שֶ הָּ יְ תָּ ה לוֹ? וְ ָא ְמרּו ַרזַ "ל (שבת לג):
חּורי יִׁ ְש ָּראֵ ל מֵ ִׁתים,
בַ ֲעוֹן נִׁבּול פֶ ה בַ ֵ
יְ תו ִֹׁמים וְ ַאלְ מָּ נוֹת צ ֹוע ֲִׁקים וְ אֵ ינָּם ַנעֲנִׁ ים,
וְ צָּ רוֹת ּוגְ זֵ רוֹת ִׁמ ְתחַ ְדשוֹת .וְ ִׁאם ֵכן כַמָּ ה
פִׁ ְרצָּ ה שֶ ל נִׁבְ לּות פֶ ה בִׁ לְ בַ ד גו ֶֹרמֶ ת  -עַ ל
ּושָאר
ַאחַ ת כַ מָּ ה וְ כַמָּ ה פִׁ ְרצַ ת הַ לְ בּוש ְ
חּורי יִׁ ְש ָּראֵ ל מֵ ִׁתים
אֲ בִׁ יזְ ֵרי ע ֲָּריוֹת ,כַ מָּ ה ִׁמבַ ֵ
בִׁ גְ ָּללָּּה בַ גּוף ּובַ נֶפֶ ש .וְ הָּ ַרב "פֶ לֶא יוֹעֵ ץ" כָּתַ ב
() עַ ל הַ ְמנַבֵ ל פִׁ יו בַ ע ֲָּריוֹתֶ ,ש 04-מַ לְ ָאכִׁ ים
ְמנ ִַׁדים אוֹת ֹו בְ אוֹתָּ ּה שָּ עָּ ה ,וְ כָּל שֶ ֵכן עַ ל
מּורים.
ְשָאר אֲ בִׁ יזְ ֵרי ע ֲָּריוֹת הַ חֲ ִׁ
ה .למדנו יראת חטא מבתולה...
וְ כַיוֹצֵ א בָּ זֶ ה מּובָּ א בִׁ גְ מָּ ָּרא (סוטה כבַ ).רבִׁ י
יוֹחָּ נָּן ָאמַ ר :לָּמַ ְדנּו יִׁ ְרַאת חֵ ְטא ִׁמבְ תּולָּה.
ּומסַ פֶ ֶרת הַ גְ מָּ ָּרא שֶ ַרבִׁ י יוֹחָּ נָּן שָּ מַ ע בְ תּולָּה
ְ
ַאחַ ת שֶ נָּפְ לָּה עַ ל פָּ נֶיהָּ וְ ִׁה ְתפַ לְ לָּהִׁ :רבוֹנ ֹו שֶ ל
יקים ּובָּ ָּראתָּ
ע ֹולָּם ,בָּ ָּראתָּ גַן עֵ ֶדן לַצַ ִׁד ִׁ
ֵיהנָּם ל ְָּרשָּ עִׁ ים ,יְ ִׁהי ָּרצוֹן ֶשֹּלא יִׁ כ ְָּשלּו בִׁ י
ג ִׁ
ָאדם וְ יַפְ ִׁסידּו חֶ לְ ָּקם בְ גַן עֵ ֶדן וְ יִׁ ְירשּו
בְ נֵי ָּ
ֵיהנָּם.
ג ִׁ
ּומפָּ ֵרש הַ מַ הַ ְרשָּ "אֶ ,ש ִׁה ְתפַ לְ לָּה ֶשֹּלא
ְ
ָאדם וְ יֵעָּ ְנשּוִׁ ,משּום שֶ עַ ל יְ ֵדי
יִׁ כָּ ְשלּו בָּ ּה בְ נֵי ָּ
ָאמרּו חֲ זַ "ל" :כֹל
זֶ ה גַם ִׁהיא ֵתעָּ נֵשּ ,וכְ מ ֹו שֶ ְ
ִׁיסין אוֹת ֹו
שֶ חֲ בֵ ר ֹו ֶנ ֱענָּש עַ ל יָּדוֹ ,אֵ ין מַ כְ נ ִׁ
בִׁ ְמ ִׁחיצָּ ת ֹו שֶ ל הַ ָּּקדוֹש־בָּ רּוְך־הּוא" (שבת
קמט).
ו .התבוננות  -להתיש את מרץ היצר לפריצות

בּושים הַ מו ְֹשכִׁ ים
כָּל הַ נ ִָּׁשים הַ ִׁמ ְתיַפוֹת בְ מַ לְ ִׁ
לּוקים
אֶ ת הָּ עַ יִׁ ןּ ,ובְ בֹשֶ ם ּובִׁ ְשסָּ עִׁ ים ּובַ חֲ ִׁ
מו ְֹשכִׁ יםּ ,ובְ ג ְַרבַ יִׁ ם מו ְֹשכִׁ ים  -אֶ פְ שָּ ר
לְ הו ִֹׁריד לָּהֶ ן ְקצָּ ת אֶ ת הַ מֶ ֶרץ לְ כָּל זֶ ה עַ ל יְ ֵדי
ִׁסיּור ַקל בְ "בֶ לִׁ ינְ סוֹן" ּובְ "תֵ ל הַ שוֹמֵ ר".
כַמָּ ה יְ ל ִָּׁדים ח ֹולֵי סַ ְרטָּ ןֹ ,לא עָּ לֵינּו,
מּודים אֲ לֵיהֶ ם יוֹם וָּ לַיְ לָּה?!
שֶ הַ הו ִֹׁרים ְצ ִׁ
כַמָּ ה נ ִָּׁשים חוֹלוֹת? וְ כַמָּ ה גְ בָּ ִׁרים חוֹלִׁ ים?!
וְ ָאז ,כְ שֶ שוֹכְ בִׁ ים בְ בֵ ית הַ חוֹלִׁ יםִׁ ,מי
ישהּו ְמ ַדבֵ ר עַ ל
ִׁמ ְס ַתכֵל בִׁ כְ לָּל בָּ ְר ִׁאי?! ִׁמ ֶ
א ֶֹדם וְ צֶ בַ ע בָּ עֵ ינַיִׁ ם ,בֹשֶ ם ּולְ ִׁה ְתלַבֵ ש?! ִׁמי
ְמ ַדבֵ ר עַ ל זֶ ה?! רו ִֹׁצים ַרק ָּדבָּ ר אֶ חָּ ד:
בְ ִׁריאּות .לָּצֵ את ִׁמבֵ ית הַ חוֹלִׁ יםֹ .לא
ִׁמ ְס ַתכְ לִׁ ים עַ ל ְדבָּ ִׁרים אֲ חֵ ִׁרים.
"כָּל יִׁ ְש ָּראֵ ל ע ֲֵרבִׁ ים זֶ ה לָּזֶ ה"  -מֵ חוֹבָּ תָּ ּה
שֶ ל כָּל ִׁאשָּ ה לְ הָּ עִׁ יר לַחֲ בֶ ְר ָּתּה עַ ל כָּל פִׁ ְרצָּ ה

בְ חֹסֶ ר ְצ ִׁניעּותַ ,כמּובָּ ן בְ שֶ ֶקט ,בְ נַחַ תִׁ ,מבְ לִׁ י
לְ בַ יֵש ,כְ ִׁדכְ ִׁתיב" :הוֹכֵ חַ תוֹכִׁ יחַ אֶ ת
ע ֲִׁמיתֶ ָך" אֲ בָּ ל "וְ ֹלא ִׁתשָּ א עָּ ָּליו חֵ ְטא" ֹ -לא
לְ בַ יֵש אוֹתָּ ּה ,אֶ לָּא לְ הַ ְסבִׁ יר לָּּה ֶש ִׁמ ְת ַכּוְ נִׁים
לְ טוֹבָּ תָּ ּה ,כִׁ י ,חַ ס וְ חָּ לִׁ ילָּה ,בְ חֹסֶ ר ְצנִׁיעּות
הַ ָּּקדוֹש־ בָּ רּוְך־הּוא בו ֵֹרחַ מֵ הַ בַ יִׁ ת ,כְ ִׁדכְ ִׁתיב:
"וְ ֹלא י ֵָּראֶ ה בְ ָך עֶ ְרוַ ת ָּדבָּ ר וְ שָּ ב מֵ ַאחֲ ֶריָך".
וְ ִׁאם ,חָּ לִׁ ילָּה ,הַ ָּּקדוֹש־בָּ רּוְך־ הּוא יָּשּוב
מֵ ַאחֲ ֵרינּו  -א ֹויָּה לָּנּו .וְ ָּכְך מּובָּ א בַ זֹהַ ר
פָּ ָּרשַ ת נָּשאִׁ :אם ִׁאשָּ ה ְצנּועָּ ה כ ָָּּראּוי וְ ֹלא
ִׁמ ְת ַגלֶה כְ לּום ִׁמשַ עֲרוֹתֶ יהָּ ִׁ ,היא גו ֶֹרמֶ ת
אשר
בְ ָּרכָּה לְ בַ עְ לָּּה ּולְ בָּ נֶיהָּ ָּ ,שלוֹם בַ בַ יִׁ תֶ ,
וְ עשֶ ר .אַ ְך ִׁאם אֵ ין ְצנִׁ יעּותִׁ ,היא גו ֶֹרמֶ ת,
חַ ס וְ חָּ לִׁ ילָּה ,הַ הֵ פֶ ְך.
ִׁא ָּשה הַ מַ חֲ ִׁטיָאה אֶ ת הָּ ַרבִׁ ים ְצ ִׁריכָּ ה
לְ ִׁה ְתב ֹונֵןִׁ :אם בְ כֹחַ פְ ִׁריצָּ תָּ ּה בְ גִׁ ְד ֵרי הַ ְצנִׁיעּות
יִׁש ָּראֵ לִׁ ,אם כֵ ן ,כָּ ל
לְ הָּ בִׁ יא פ ְֻרעָּ נּות עַ ל כְ לַל ְ
ֶשכֵ ן ֶש ִׁהיא עַ ְצמָּ ּה בַ "כַ ּוֶ נֶת" ֶשל הַ פ ְֻרעָּ נּות,
וְ ִׁאם ֹלא בָּ א הַ יוֹם פ ְֻרעָּ נּותָּ ּה ָּ -יבֹא מָּ חָּ ר.
ִׁת ְתב ֹונֵןֶ ,שהֲ ֹלא ִׁהיא בְ ִׁאיְ -שלִׁ יטָּ תָּ ּה עַ ל יֵצֶ ר
הַ ִׁה ְתבַ לְ טּותּ ,ובִׁ ְרצ ֹונָּּה לָּצֵ את ּולְ הֵ ָּראוֹת,
יְכ ֹולָּה בְ ִׁמ ָּדה כְ ֶנגֶד ִׁמ ָּדה לְ הֵ עָּ נֵשֶ ,שכָּ ל בִׁ גְ ֵדי
ִׁה ְתבַ לְ טּותָּ ּה יִׁ ְהיּו ַרק בָּ ָארוֹן לְ ֹלא יְ ֹכלֶת
ָאמנָּם בְ ג ֶָּדיהָּ
ְ
לְ לָּבְ ָּשםַ ,רחֲ מָּ נָּא לִׁ ְצלַן .כִׁ י
ירתוֹ.
מֻ בְ טָּ ִׁחים ,אֲ בָּ ל גּופָּ ּה אֵ ינ ֹו בָּ טּוחַ בִׁ ְש ִׁמ ָּ
ּולְ עֻמָּ תָּ ּה  -הַ ְצנּועָּ ה הַ ְמהַ לֶכֶת בִׁ לְ בּוש צָּ נּועַ
בּושּה
וְ כָּ ָּראּוי  -גּופָּ ּה מֻ בְ טָּ ח לִׁ בְ ִׁריאּות ַאף ֶשלְ ָּ
אֵ ינ ֹו כָּ ל כְָּך "בָּ טּוחַ ".
ָאדם מַ ה
"הגִׁ יד לְ ָך ָּ
הַ נָּבִׁ יא ִׁמיכָּ ה אוֹמֵ רִׁ :
טוֹב ּומָּ ה ה' דו ֵֹרש ִׁמ ְמָך כִׁ י ִׁאם עֲשוֹת ִׁמ ְשפָּ ט
וְ ַאהֲ בַ ת חֶ סֶ ד וְ הַ ְצנֵעַ לֶכֶ ת עִׁ ם אֱ ֹלהֶ יָך"  -זֶ הּו
"צנִׁיעּות" .וְ אַ ְש ֵרי ִׁמי
ְרצוֹנ ֹו ֶשל בו ְֹראֵ נּו ְ -
ֶש ִׁת ְש ַת ֵדל ַלעֲשוֹת ְרצוֹן בו ְֹראָּ ּהּ .ובִׁ זְ כּות
יקים
הַ ְצנִׁיעּות נִׁזְ כֶ ה לְ בָּ נִׁים ּולְ בָּ נוֹת צַ ִׁד ִׁ
וְ ִׁצ ְד ָּקנִׁיוֹת הָּ עו ְֹס ִׁקים בַ תו ָֹּרה ּובַ ִׁמ ְצוֹת.
ז .אשה המוסרת נפשה לצניעות  -עושה רעש
ושמחה גדולה בשמים

ֶשכְ כָּל
ֵידע!
וַ אֲ לֵיכֶן בְ נוֹת יִׁ ְש ָּראֵ ל ל ַ
ָאדםּ ,וכְ כָּל
ֶש ָּּק ֶשה ִׁקיּום הַ ִׁמ ְצוָּ ה עַ ל הָּ ָּ
ֶש ָּדרּוש לְ ִׁקיּומָּ ּה ְמ ִׁסירּות נֶפֶ ש ַרבָּ ה  -כֵן
ּומאֻ ָּשר הַ ְמ ַקיְ מָּ ּה בָּ ע ֹולָּם
גָּדוֹל ְשכ ָָּּרּהְ ,
הַ זֶ ה ּובָּ ע ֹולָּם הַ בָּ א.
משה וְ יִׁ ְש ָּראֵ ל,
ִׁא ָּשה הַ לוֹבֶ ֶשת צָּ נּועַ כְ ַדת ֶ
ּובְ לֵית בְ ֵר ָּרה יֵש לָּּה צ ֶֹרְך ַל ֲעבֹד בְ ִׁמ ְש ָּרד
א ֹו בַ חֲ נּות עִׁ ם צֶ וֶ ת עוֹבְ ִׁדים וְ עוֹבְ דוֹת
ֶשאֵ ינָּם חֲ ֵר ִׁדים ,כַמָּ ה ְמ ִׁסירּות נֶפֶ ש
ָּדרּוש לָּּה כְ ֵדי לִׁ ְהיוֹת יוֹצֵ את יְ ֵדי חוֹבַ ת
ידּה כְ בַ ת יִׁ ְש ָּראֵ ל כְ ֵש ָּרה.
ִׁמלּוי תַ פְ ִׁק ָּ
הֲ ֹלא ְצ ִׁריכָּה לִׁ ְשמֹר עַ ל ע ֲִׁדינּות בַ ִׁדבּור;
ּומ ְדבָּ ִׁרים בְ טֵ לִׁ ים
ִׁה ְת ַרחֲ קּות ִׁמ ְשחוֹק ִׁ
ִׁמצֶ וֶ ת הָּ עוֹבְ ִׁדים וְ ַאף מֵ הַ ְמנַהֵ ל ,וְ יֵצֶ ר
הָּ ָּרע מַ ֲעלֶה לָּּה ִׁמ ֵדי פַ עַ ם פַ חַ ד ֶשיֵש חֲ ָּשש
טּורּה ִׁאם ֹלא ִׁת ְתנַהֵ ג בְ הֶ ְתאֵ ם
לְ פִׁ ָּ
לְ חֶ בְ ָּרתָּ ּה .כַמָּ ה אַ ִׁמיצָּ ה ּובַ ֲעלַת ֵדעָּ ה
חּושה ְצ ִׁריכָּה לִׁ ְהיוֹת אוֹתָּ ּה ִׁא ָּשה ,וְ ֹלא
נְ ָּ
ַרק כְ ֵדי ֶשֹּלא לְ ִׁהכ ֵָּשל ּולְ הַ כְ ִׁשיל בִׁ לְ בַ ד,
אֶ לָּא חַ יֶבֶ ת ִׁהיא לִׁ ְהיוֹת גֵָאה בִׁ ְצנִׁ יעּותָּ ּה
וְ ֹלא לְ הַ ְראוֹת שּום נְ ִׁחיתּות .לְ הֵ פֶ ְך -
עָּ לֶיהָּ לִׁ ְראוֹת עַ ְצמָּ ּה כִׁ ְמיַצֶ גֶת אֶ ת בְ נוֹת
יִׁ ְש ָּראֵ ל הַ כְ ֵשרוֹת ,בְ נוֹת ָּש ָּרה ִׁרבְ ָּקה ָּרחֵ ל
וְ לֵָאה ,בְ גַאֲ וָּ ה וָּ עֹז ,אַ ִׁמיצָּ ה ֶשֹּלא סָּ ָּרה
ִׁמ ֶד ֶרְך ִׁאמוֹתֵ ינּו הַ ְּקדוֹשוֹת.

כַמָּ ה ַרעַ ש בַ ָּשמַ יִׁ ם וְ ִׁש ְמחָּ ה וְ נַחַ ת רּוחַ
ַנע ֲָּשה לִׁ פְ נֵי הַ ֵשם יִׁ ְתבָּ ַרְךּ ,ומַ לְ אֲ כֵי
הַ ָּש ֵרת בָּ ִׁאים לִׁ פְ נֵי הַ ָּּקדוֹש-בָּ רּוְך-הּוא
וְ או ְֹמ ִׁרים לוְֹ :ראֵ ה אֵ יזֶ ה בְ ִׁריָּה נִׁ פְ לָָּאה
יֵש לְ ָך בְ ע ֹול ְָּמָך ,בְ ִׁריָּה ַקלָּה ִׁמבָּ ָּשר וָּ ָּדם
עוֹמֶ ֶדתְ ,מיַצֶ גֶת אֶ ת ַדת ָּק ְד ְשָך לְ ֹלא
בּושה ,אֶ לָּא בְ גַאֲ וָּ ה .אֵ ינָּה נִׁ ְסחֶ פֶ ת בַ זֶ ֶרם
ָּ
הַ ְּקלו ֵֹקל ,שוֹמֶ ֶרת עַ ל ֶד ֶרְך ִׁאמוֹתֶ יהָּ
הַ ְּקדוֹשוֹת .כַמָּ ה ַרב ְשכ ָָּּרּה ֶשל ִׁא ָּשה זוֹ!
ּובְ יוֹתֵ ר וְ יוֹתֵ ר ,הַ חוֹזֶ ֶרת בִׁ ְתשּובָּ ה,
ֶשהָּ יְ תָּ ה עַ ד כֹה בְ חֶ בְ ָּרה ְקלו ֶֹקלֶת ,בִׁ לְ בּוש
ֶשֹּלא צָּ נּועַ ּופָּ רּוץ כְ חַ בְ רוֹתֶ יהָּ ּ ,ופִׁ ְתאוֹם
מַ חֲ לִׁ יטָּ ה :עַ ד כָּאן! אֲ נִׁ י ְמ ַשנָּה אֶ ת ַד ְרכִׁ י
ּומֵ הַ יוֹם מוֹפִׁ יעָּ ה בָּ ְרחוֹב ,בָּ עֲבו ָֹּדה,
בִׁ לְ בּוש צָּ נּועַ בִׁ לְ בַ ד .וְ אֵ ינָּּה ָּשמָּ ה לֵב
לְ לַעַ ג ,לְ ִׁקפּוחַ פַ ְרנָּסָּ ה ,לִׁ ְת ִׁמיהַ ת הָּ ע ֹולָּם
עַ ל ִׁשנּוי ַד ְרכָּּה ,וַ הֲ ֵרי מֵ הַ יוֹם הֲ ֵרי ִׁהיא
ִׁשיחָּ ה בְ פִׁ י הַ בְ ִׁריוֹת  -כַמָּ ה ַרעַ ש זֶ ה
עו ֶֹשה בַ ָּשמַ יִׁ ם ,אֵ ין לְ ַשעֵ ר וְ אֵ ין לְ תָּ אֵ ר.
ּומּובָּ א בַ סֵ פֶ ר הַ ָּּקדוֹש "חֶ סֶ ד לְ ַאבְ ָּרהָּ ם",
כְ ֶשָא ָּדם חוֹטֵ א ּומַ חֲ ִׁטיא ,בו ֵֹרא מַ לְ ָאכִׁ ים
ַרבִׁ ים וְ ָּרעִׁ ים ,וְ ֻכלָּם מַ לְ אֲ כֵי חַ בָּ לָּה
הָּ עו ְֹמ ִׁדים לִׁ פָּ ַרע ִׁממֶ נּו בְ חַ יָּיו ּובְ מוֹתוֹ,
ּושמֵ ִׁחים וְ ָּש ִׁשים עַ ל הַ ְצלָּחָּ תָּ ם לְ הַ כְ ִׁשיל ֹו
ְ
ּומחַ כִׁ ים ל ֶָּרגַע לִׁ פָּ ַרע ִׁממֶ נּוּ .ולְ עֻמָּ תָּ ם
ְ
מַ לְ אֲ ֵכי הַ ָּש ֵרת וְ כָּל כֹחוֹת הַ ְּקדֻ ָּשה בְ צַ עַ ר
ּובְ אֵ בֶ ל ּובְ יָּגוֹן וַ אֲ נָּחָּ ה עַ ל ֶשנֶאֶ בְ ָּדה נְ ָּשמָּ ה
ְקדו ָֹּשה וְ הָּ לְ כָּה ֶשבִׁ י לִׁ פְ נֵי כוֹחוֹת
הַ ִׁס ְט ָּרא ָאחֳ ָּרא.
ּומ ַשנֶה ַד ְרכוֹ,
ְ
ּוכְ ֶשחוֹזֵ ר בִׁ ְתשּובָּ ה
עו ֶֹשה הּוא ַרעַ ש ּומַ ְהפָּ ְך נו ָֹּרא לְ מַ עְ לָּה
בַ ָּשמַ יִׁ ם ,וְ אוֹתָּ ם מַ לְ אֲ כֵי חַ בָּ לָּה ֵתכֶף
מו ְֹר ִׁטים עַ ְצמָּ ם ,וְ נ ְֶהפַ ְך כָּל ְשש ֹונָּם לְ יָּגוֹן
וַ אֲ נָּחָּ ה עַ ל ֶשבָּ ְרחָּ ה מֵ הֶ ם הַ נְ ָּשמָּ ה
ֶשנִׁ ְשבְ תָּ ה וְ ִׁחכּו ְמאֹד לִׁ פָּ ַרע ִׁממֶ נָּה.
ּולְ עֻמָּ תָּ ם ִׁש ְמחָּ ה עֲצּומָּ ה  -אֵ בֶ ל וְ יָּגוֹן
הַ נ ְֶהפַ ְך לְ ָּששוֹן אֵ צֶ ל מַ לְ אֲ כֵי הַ ָּש ֵרת
וְ כוֹחוֹת הַ ְּקדֻ ָּשה עַ ל ֶש ָּשבָּ ה לָּּה הַ נְ ָּשמָּ ה
הַ יְ ָּק ָּרה לִׁ ְמקוֹר מַ חֲ צַ בְ ָּתּה.
ּובִׁ גְ לַל מַ ְהפָּ ְך גָּדוֹל זֶ ה הַ ַנע ֲָּשה אֵ צֶ ל
בַ ֲעלַת ְתשּובָּ ה ,נֶאֱ מַ ר :בְ מָּ קוֹם ֶשבַ ֲעלֵי
מּורים
יקים גְ ִׁ
ְתשּובָּ ה עו ְֹמ ִׁדים ,אֵ ין צַ ִׁד ִׁ
יְ כוֹלִׁ ים ַל ֲעמֹד ,כִׁ י הַ צַ ִׁדיק מֵ עִׁ ָּּקר ֹו הֲ ֵרי
ירת מַ ְהפָּ ְך
הּוא צַ ִׁדיק מֵ עִׁ ָּּקרוֹ ,אֲ בָּ ל יְ ִׁצ ַ
כָּזֶ ה הַ הוֹפֵ ְך אֶ ת הָּ אֲ בֵ לִׁ ים לִׁ ְשמֵ ִׁחים,
וְ אֶ ת הַ ְשמֵ ִׁחים  -כֹחוֹת הַ ִׁס ְט ָּרא ָאחֳ ָּרא -
לַאֲ בֵ לִׁ ים ,זֶ ה עו ֶֹשה ַרק בַ עַ ל ְתשּובָּ ה.
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