
ֵּמַהֵסֶפר ַהָקדֹוׁש  ּ 

ְמׁשֹון"""" ְמׁשֹוןֶזַרע ׁשִ ְמׁשֹוןֶזַרע ׁשִ ְמׁשֹוןֶזַרע ׁשִ      """"ֶזַרע ׁשִ
ְמׁשֹון ים ַנֲחָמִני ִזיע ְּלַרִבי ׁשִ  א"ַָחּיִ

ָּפסוק   ְּוהוָבא  ֶאל  ַהֹכֵהן"ּ יו ּוְכִתיב  ַאֲחָר"  ּ
ְּוָיָצא  ַהֹכֵהן  ֶאל  ִמחוץ  ַלַמֲחֶנה" ּ ּחוץ י  "ּוֵפַרִשׁ"  ּ
ה  ְדֵאיך  ָקָאַמר כ  "וא'ַּמֲחנֹות  ְוכו'  ְלג ְָקׁשֶ ּ
ְּוהוָבא  ֶאל  ַהֹכֵהן" ִּאם  עַדִין  הוא  ָאסור "  ּ ּ ֲ

ַהֹכֵהן  ֵיֵצא  ַלחוץ  ְכֵדי  ִּלָכֵנס  ְוַאְדַרָבא  ָצִריך  ׁשֶ ּ ּ ּ ּּ ְ

ִדין  ַהְמצל  "ְוי.  ִלְראֹותֹו ּׁשֶ ב  חוץ ּ ֹּוָרע  הוא  ֵליׁשֵ ּ
פֹות  ַּלַמֲחֶנה  ְדַהְינו  חוץ  ִמָכל  ָהעָירֹות  ַהֻמּקָ ֲּ ּ ּּ ּ
ִיְקַבע  ִדיָרתֹו  ר  ׁשֶ ּחֹוָמה  ֲאָבל  ִלְפעִמים  ֶאְפׁשָ ּ ּ ָ
ּחוץ  ֵמָהעיר  ְבָמקֹום  ָרחֹוק  ְוִלְפעִמים  ְבָמקֹום  ָּ ִ ּ
ִיְקְראוהו  ִלְראֹות  ָּקרֹוב  ְוַהֹכֵהן  הוא  ְמֻחַיב  ְכׁשֶ ּ ּּ ּּ ּ

ק  לֹו  ֵתֶכף  וִמָידֶאת ּ  ַהְמצֹוָרע  ְלִהְזַדּקֵ ּ ּ ּ ְּכמֹו ,  ּ
ָפַסק  ָהַרְמָב ּׁשֶ , ַֻטְמַאת ָצַרעתל "ֵמהט "ְּבֵפם "ּ

ַבע  ִדיָרתֹו כ  "וא ּקָ ַאף  ְכׁשֶ ָּהִייִתי  אֹוֵמר  ׁשֶ ּ
ְָרחֹוק  ֵמָהעיר  ִיְהֶיה  ְמֻחַיב  ַהֹכֵהן  ֵליֵלך  ַאֲחָריו  ּ ּ ִ

ם ר  הוא  ׁשָ ּעד  ַהָמקֹום  ֲאׁשֶ ּ ִּמׁשו,  ַ ם  ֲהִכי ּ
ִמְתִחָלה  ָיִביאו  ֶאת  ַהְמצֹוָרע ן  "ָקַמל ָּקָרא  ׁשֶ ּּ ּ

ַהֹכֵהן  ֵאין  לֹו  ִחיוב  ֶאָלא  ּעד  ָסמוך  ָלעיר  ׁשֶ ּ ּּ ּ ִ ְַ

ָּלֵצאת חוץ ַלַמֲחֶנה ְולֹא יֹוֵתר ּ. 

 י"בעזה

 

  

יבוָתם  יבוָתם ֲחׁשִ יבוָתם ֲחׁשִ יבוָתם ֲחׁשִ ֲּּחׁשִ ַחֵיינו ּּ ים ּבְ ל ְמֹאָרעֹות ְקַטּנִ ַחֵיינו ׁשֶ ים ּבְ ל ְמֹאָרעֹות ְקַטּנִ ַחֵיינו ׁשֶ ים ּבְ ל ְמֹאָרעֹות ְקַטּנִ ַחֵיינו ׁשֶ ים ּבְ ל ְמֹאָרעֹות ְקַטּנִ ּּׁשֶ ּּ ּּ ּּ 

ין   ֶאְמרו  ַהֲהָלכֹות  ִמּבֵ ּנֶ ֵתנו  ּׁשֶ ָפָרׁשָ ָּהִאּסור ִהיא  ּּבְ
ֵּמַהגוף  ְלָהִסיר  ָצָרַעת   ָקְבָעה ּ ַתֲהִליך  ׁשֶ ֶּאָלא  ִלְנהֹג  ּכְ ְ ּ

ֱאַמר  ַּהתֹוָרה   ּנֶ ֶתק  לֹא "  )  לג,יגַּוִיְקָרא  (ׁשֶ ְוֶאת  ַהּנֶ
ָבִרים  (ְוֵכן  ,  "ְּיַגֵלַח ֶנַגע    ")ח,  כדּדְ ֶמר  ּבְ ָ ַּהָצַרַעת ִהּשׁ

ר  יֹורו  ֶאְתֶכם  כֹל  ֲאׁשֶ מֹר  ְמאֹד  ְוַלֲעׂשֹות  ּכְ ִּלׁשְ
ְמרו ַלֲעׂשֹות ר ִצִויִתם ִתׁשְ ֲאׁשֶ ַּהּכֲֹהִנים ַהְלִוִים ּכַ ּ ּ ּ." 

ת  ִאּסור   ת    הֹוָצַאתְּלִסּבַ ְמָבֵאר ,  ַּהָצַרַעתּוְתִליׁשַ
ְַהִחּנוך   ְצָוה)  קעִמְצָוה  (ּ י  ַהּמִ ְרׁשֵ ָ ִיְסּבֹל .  ִמּשׁ ִּלְרֹמז  ׁשֶ

ל  ָאָדם  ֵאיֶזה  ַצַער  ְוֵאי הו ּכָ ַיֲעִניׁשֵ ּ  ֶזה  ֹעֶנׁש  ׁשֶ ּ
ֶהם רוך  הוא  ְולֹא  ִיְבַעט  ּבָ ַּהָקדֹוׁש  ּבָ ְּ ְוַאל  ַיְחׁשֹב .  ּ

ָידֹו  ְלַבֵטל  אֹוָתם  וְלַהְעִליָמם  ִמן  ִיְהֶיה  ְיכֶֹלת  ּבְ ּׁשֶ ּ ּ
ִריֹות ַּרק  ֵיׁש  לֹו  ְלַבֵקׁש  ְתִחיָנה  ֵמֵאת  ָהֵא,  ַּהּבְ ל 'ּ

ִיְרָפא ַמַחץ ַמּכֹוָת רוך הוא ׁשֶ ּּבָ ּ ּ  ".יוְּ
ִדים ים  ְמַלּמְ ָבָריו  ַהְקדֹוׁשִ ִאים  ָלָאָדם ,  ּּדְ ּבָ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ

ַחָייוְמַצֲערֹות  ְמאָֹרעֹות   ֵּמֶהם  ֶאָלא ּלֹא  ִיְתַעֵלם    ,ּּבְ
ֵהם  ָעָליו   ּנֹוָעדו  ְלַכֵפר  ֶאת  ֲעוֹונֹוָתיו  ָיִבין  ׁשֶ ֶרך ּ ְְוַהּדֶ

ְתִפָלה  ְּלַבְטָלם ִהיא ּבִ ם ּ ֵ ּקון ִתְבּוְלַהּשׁ יוּ  .ַמֲעׂשָ
ְּוָכְתבו  ַרּבֹוֵתינו  ַז ֶרֶרת ל  "ּ ֶרך  ַהִיּסוִרים  ִמְתּבָ ּדֶ ּׁשֶ ּ ְ

ַאֲהָבה,  ה"ַּאֲהַבת  ָהָאָדם  ַלָקּבָ ָלם  ּבְ ַקּבְ ּמְ ָכל  ׁשֶ ּכְ , ׁשֶ
ך  מֹוִכיַח  ֶאת  ַאֲהָבתֹו  ְלַהָקּבָ ָעַבר .  ה"ְּכָ בוַע  ׁשֶ ָ ּוַבּשׁ ּ

ְרנו   ֲעַלת  ָהִעְנָיןי  "בעזהִּהְזּכַ ּנו ְוֵהֵבא,  ְמַעט  ִמּמַ
ַאֲהָבה  ַלת  ִיּסוִרים  ּבְ ֹכַח  ַקּבָ ּבְ ֶ ינו  יֹוָנה  ּשׁ ְבֵרי  ַרּבֵ ִּמּדִ ּ

ֵאב ּנו ַהִיּסוִרים ְוַהּכְ ָיסורו ִמּמֶ ֶ ּזֹוֶכה ּשׁ ּ ּ ּּ ּ  . 
ֵדי  ֵיׁש  ַלֲעמֹל  ָעֶליָה  ּכְ ה  טֹוָבה  ׁשֶ ָכל  ִמּדָ ה  ּכְ ְּוִהּנֵ

ַלת  ִיּסוִרים,  ִּלְקנֹוָתה ל  ַקּבָ ה  טֹוָבה  זֹו  ׁשֶ ַּגם  ִמּדָ ּ 
ַאֲהָבה ה,  ּבְ ֵדי  ִלְקנֹוָתה  ֵּיׁש  ְלִהְתּבֹוֵנן  ּבָ ּוְבִעְנָיָנה  ּכְ ּ ּ ,

ה יר  ֶאת  ַהֶחֶסד  ַהָטמון  ּבָ ְּלַהּכִ ּ ְיֹבַאר ,  ּ ּוְכִפי  ׁשֶ ּ
ןי  "בעזה ָכל  ַמֲעָמד  ֵיׁש  לֹו ,  ְלַקּמָ ל  ָאָדם  ּבְ ּכָ ׁשֶ

ִיּסוִרים מֹוַח  ּבְ רות  ִלׂשְ ֶּאְפׁשָ ׁשו.  ּ ּנָ ם  ַיִציֵלנו ׁשֶ ֵ ְּוַהּשׁ ּ ב ּ
ָללֵאָליו  ְבִריאות וְבלֹא ַצַער ּכְ ּּבִ ּ. 

ָכל ה "ַּהָקּבָ ב ּבְ ֵ ּשׁ ַח ְת ְּפֻעָלהִמ ּ 
ֵאירֹוָפה ְּמֻסָפר  ַעל  ְמחֹוֵלל  ְתנוַעת  ַהּמוָסר  ּבְ ּּ ּ ּ ,

ַלְנט  ִזיָעַּהָגאֹון   ָרֵאל  ִמּסַ י  ִיׂשְ ַמע  ַעל א  "ַּרּבִ ָ ּשׁ ׁשֶ
ָנה  ְיִחיָדה  ְוָכל  עֹוָלָמה  אֹוֶהֶבת  ֶאת  ּבְ ה  ׁשֶ ַּמְלּכָ ּ

ֵלמותֹו  וְלַרְוָחתֹוְו ַּדֲאגֹוֶתיָה  ְנתונֹות  ִלׁשְ ּ לֹא ,  ּ ּׁשֶ
ר תֹאֶבה ַנְפׁשֹו ִּיְצַטֵער ְולֹא ֶיְחַסר לֹו ְמאוָמה ֵמֲאׁשֶ ּ.   

ה  ִמְסָפר  א  ָלַאְרמֹון  ְוׂשֹוַחח  ִעּמָ ָרֵאל  ּבָ י  ִיׂשְ ַּרּבִ ּ
ָיָצא  ָאַמר  ְלַתְלִמיָדיו.  ְרָגִעים ׁשֶ ֵּאין  ָאנו :  ּּכְ

ִריך ְמָתֲאִרים  ְל א  ּבְ ה  אֹוֵהב  קוְדׁשָ ּמָ ְַעְצֵמנו  ַעד  ּכַ ּ ּ
ָניו ל  ֵסֶבל  ָקָטן ,  ּהוא  ֶאת  ּבָ ה  ִאְכַפת  לֹו  ִמּכָ ְּוַכּמָ
פֹוֵקד אֹוָתנו ֶ ּּשׁ ּ . 

יר ֲאָגָתה  ְלַצֲערֹו ,  ְוִהְסּבִ ֵקׁש  ִלְבֹחן  ֶאת  ָרַמת  ּדַ ּבִ ּׁשֶ ּ
ַאל  אֹוָתה ָנה  ְוׁשָ ל  ּבְ ּׁשֶ ַהּבֵ:  ּ ֵעת  ׁשֶ ּבְ ן ּלו  ִיְקֶרה  ׁשֶ

ְגדֹו ׁש  ֶאת  ּבִ ָטעות  ִיְתַחֵלף  לֹו  ַהַצד  ַהְפִניִמי,  ִיְלּבַ ּּבְ ּּ ּ .
ָנה  ָצִריך  ִלְפׁשֹט  ֵעת  ּבְ ּכָ ָבר  ְיַצֵער  אֹוָתה  ׁשֶ ְַהִאם  ַהּדָ ּ ּ

ֶּאת ַהְלבוׁש  ?ְַלֲהפֹך אֹותֹו ְוִלְלּבֹׁש אֹותֹו ֵמָחָדׁש, ּ
ֵאָלה ְ ה  ָתְמָהה  ַעל  ֶעֶצם  ַהּשׁ ְלּכָ ָכ:  ַּהּמַ , ְךְוִכי  ַמה  ּבְ

ׁש  אֹותֹו  ׁשוב ֶגד  ַוִיְלּבַ ִּאם  ִיְפׁשֹט  ֶאת  ַהּבֶ ָבר ?  ּ ֶזה  ּדָ
ָעלול  ִלְקֹרא  ְלָכל  ֶאָחד ַאל  .ּׁשֶ יק  ְוׁשָ , ּהֹוִסיף  ַהַצּדִ

יסֹו  ֶקל  ִמּכִ ן  ַיִקיר  ְיַבֵקׁש  ְלהֹוִציא  ׁשֶ ַהּבֵ ּלו  ְיֻצַיר  ׁשֶ ּ ּ ּ
ֶקל  ַהִאם  ַה ּוְבָטעות  ֵיֵצא  לֹו  ֲחִצי  ׁשֶ אָֹרע'ּ  ִּיַגע'  ּמְ

ה  ִויַצֵער  אֹוָתה ְּלִלּבָ ְּתִמיָהָתה  ָגְבָרה  ?  ּ ּ ָכך:  ּ ? ְַמה  ּבְ
ֶקל  ?ַּיְכִניס ׁשוב ֶאת ָידֹו ְלִכיסֹו ְויֹוִציא עֹוד ֲחִצי ׁשֶ

ֵאלֹוָתיו  –ּוַמה  ִיְקֶרה   ׁשְ יק  ּבִ , ּהֹוִסיף  ַהַצּדִ
ה  לֹא  ה  ֵתָאֵלץ  ְלַהֲעִניׁש  אֹותֹו  ַעל  ַמֲעׂשֶ ְלּכָ ַהּמַ ּׁשֶ

ֵדי  ,  ָּראוי ָעִתידּכְ ֶנה  ּבֶ ָבר  לֹא  ִיׁשְ ַהּדָ כֹו  ׁשֶ ַהִאם ,  ְלַחּנְ
ֵּעֶקב  ְמאָֹרעֹות  ֵאלו ל  ֲהִפיַכת  ַהְלבוׁש  ְוהֹוָצַאת ,  ּ ּׁשֶ ּ

ֶקל ְמקֹום ׁשֶ ֶקל ּבִ עֹוְנׁשֹו, ֲחִצי ׁשֶ   ?ַּתְמִעיט ּבְ
לֹא אי  ׁשֶ ּוַוּדַ ה!  ּ ְלּכָ ין ,  ָאְמָרה  ַהּמַ ר  ּבֵ ַּמה  ַהֶקׁשֶ

ְִמְקֶרה ָפעוט ְלִחּנוך  ּ ּ הּ  ? ְוַהֲעָנׁשָ
ָרֵאל י  ִיׂשְ ָכך :  ָאַמר  ַרּבִ ה  ֵאין  ּבְ ְלּכָ ְָאְמָנם  ֵאֶצל  ַהּמַ

לום ִריך  הוא  ִאְכַפת  ַגם  ַצַער ,  ּּכְ א  ּבְ ֲּאָבל  ְלקוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ֶזה  ְוִיּסוִרים  ֵאלו  ַגם  ֵהם  ִנְלָקִחים  ּכָ ָּזִעיר  ׁשֶ ּּ ּ
ּבֹון ֶחׁשְ ין(ל  "ּוְכַמֲאַמר  ֲחַז...  ּבְ ד ַע",  )ב"  טז  עֶעְרּכִ

ֵּהיָכן  ַתְכִלית  ִיּסוִרין   לֹוַמר  –ּ ֶגֶדר ,  ּכְ ב  ּבְ ַמה  ֶנֶחׁשָ
ֵאין  ָפחות  ֵמֶהם,  ִּיּסוִרים ֶ ּּשׁ י  ֶאְלָעָזר?ּ ל :  ָאַמר  ַרּבִ   ּכָ

ל  ָעָליו ֶגד  ִלְלּבֹׁש  ְוֵאין  ִמְתַקּבֵ ָאְרגו  לֹו  ּבֶ . ּׁשֶ
י  ְבֵרי  ָרָבא  ְזֵעיָרא  אֹו  ַרּבִ ְּוַהַתְלמוד  ֵמִביא  ֶאת  ּדִ ּ

מוֵא ר  ַנֲחָמִניּׁשְ ָבר  ֶזה,  ל  ּבַ ּדָ ֵאינֹו  ְמֻרֶצה ,  ׁשֶ ּׁשֶ
ָקָנה ֶגד  ׁשֶ ב  ְלִיּסוִרים  ְגדֹוִלים  ְוַהָקּבָ,  ֵּמַהּבֶ ֶּנְחׁשָ ּ ה "ּ

יב  ְלִיּסוִרים  ֲאִפילו  ַמָצִבים  ְפחוִתים  ִמֶזה ַּמְחׁשִ ּ ּ ּּ ּ ,
ֵקהו  ים  ְלַמׁשְ ֵקׁש  ְלהֹוִסיף  ַמִים  ַחּמִ ּבִ גֹון  ׁשֶ ּּכְ ּ

ּוְבָטעות  הֹוִסי ַּגם  ֶזה .  ְף  ַמִים  ָקִרים  אֹו  ַהֶהֶפךּ
ֶגֶדר  ִיּסוִרים ב  ּבְ ל  ָרִביָנא  ָאַמר.  ֶּנְחׁשָ נֹו  ׁשֶ  :ּוַמר  ּבְ

ֲּאִפילו  ֶנְהַפך  לֹו  ֲחלוקֹו" ְּ ֶגד "!ּ לֹוַמר  ָלַבׁש  ֶאת  ַהּבֶ   ּכְ
ְָהפוך ּ  וְללֹוְבׁשֹו  ׁשוב'ִלְטֹרַח'ְוָכֵעת  ָעָליו  ,  ּ ַּגם  ֶזה ,  ּ

ֵעיֵני  ַהָק ב  ּבְ ְוֵיׁש  אֹוְמִרים (ָרָבא  .  ְּלִיּסוִריםה  "ּבֶָּנְחׁשָ

י  ִיְצָחק א  ְוֵיׁש  אֹוְמִרים  ַרּבִ ָנה ,  ַרב  ִחְסּדָ ִמׁשְ ּבְ ְּוָאְמרו  ׁשֶ
ְנָתה ֲאִפילו  ִטְרָחה  מוֶעֶטת  יֹוֵתר,  )ִנׁשְ ּטֹוֵען  ׁשֶ גֹון ,  ּ ּכְ

ָידֹו " לֹׁש  ְוָעלו  ּבְ יס  ִלטֹול  ׁשָ יט  ָידֹו  ַלּכִ ּהֹוׁשִ ּ
ַתִים ָידֹו ְוַדְו(  !"ּׁשְ לֹׁש  ְוָעלו  ּבְ א  ָלַקַחת  ׁשָ ּבָ ׁשֶ ָּקא  ּכְ
ַתִים לֹׁש  לֹא,ּׁשְ ָידֹו  ׁשָ ַתִים  ְוָעלו  ּבְ ּ  ֲאָבל  ׁשְ ֵאין  טַֹרח .  ּ ֶ ּשׁ

יס ַע  ַלּכִ ּוְמָבֵאר  ַהַתְלמוד  ...)ָּגדֹול  ְלַהְחִזיר  ַמְטּבֵ ּ ּ :
ה" ך  ָלּמָ לֹוַמר"  ?ְְוָכל  ּכָ ם  ַמה  ָעֵלינו  ָלַדַעת ,  ּכְ ְּלׁשֵ

ִיּסוִריםה "ּב ִלְפֵני ַהָקּבַָמה ֶנְחׁשָ  ?ּּכְ
אור ָמֵעאל:  ְּוַהּבֵ י  ִיׁשְ ֵבי  ַרּבִ ַתְנָיא  ּדְ ָעְברו ,ּדְ ל  ׁשֶ ּ  ּכָ

ל  עֹוָלמֹו לֹא  ִיּסוִרין  ִקּבֵ ִעים  יֹום  ּבְ  .ָּעָליו  ַאְרּבָ
ַמֲעָרָבא  ָאְמֵרי ֶנת  לֹו,  ּבְ ּמֶ ֻּפְרָענות  ִמְזּדַ לֹוַמר.  ּ , ּכְ

ָעְברו  ָעָליו  ַאְרּבָ ֶ ִלי  ִיּסוִרים ָּאָדם  ּשׁ ִּעים  יֹום  ִמּבְ
ים  ֵמֵעין  ֵאלו ְּקַטּנִ ָכרֹו ,  ּ ל  ׂשְ ל  ֶאת  ּכָ ִקּבֵ ִּסיָמן  ׁשֶ

עֹוָלם ַהֶזה  .ּּבָ

ה  ַהָקּבָ ּמָ ֲּהֵרי  ָלנו  ּכַ ָלנוה  "ּ ָכל  ְפֻעָלה  ׁשֶ ב  ּבְ ֵ ִּמְתַחּשׁ ּ ּ ּ ,
ָלל ב ּכְ ֵעיֵננו לֹא ֶנְחׁשָ ּבְ ה ׁשֶ ָכל ַמֲעׂשֵ  . ּּבְ

ם י ם ַהְקַטּנִ ִיּסוִרי ַח ּבַ מֹו ׂשְ ִּל ּ ּ 
ַגם    ,ָּהָאמורְלאֹור   ְּפֻעלֹות  ּׁשֶ ֵאין  ָלֶהם ּ ֶ ַּקלֹות  ּשׁ

ֵעיֵני  ָהָאָדם   יבות  ּבְ בֹות  ִיּסוִריםֲּחׁשִ ַמֲאָמץ   ,ֶּנְחׁשָ ּכְ
ָּפעוט   ֶגד  ּ ֲהָסַרת  ַהּבֶ רוך  ּבַ ְַהּכָ ל ּ ׁשֶ תֹו  ׁשוב  ּבְ ּוְלִביׁשָ ּ
ִּאלוץ  ְכּו,  ָּטעותֹו ַהְכָנַסת  ַהָיד  ּ ְגַלל ּּבְ יס  ׁשוב  ּבִ ַּלּכִ

ָטעות   הֹוִציא  ּבְ ֶקל  ּׁשֶ ְמקֹום  ׁשֶ ֶקל  ּבִ ְוַכּדֹוֶמה ֲחִצי  ׁשֶ
ר ְזּכַ ל    ,ְוַכּנִ ים  ּכָ ַתן  ָאָדם  ַיְסּכִ ּנִ מֹוַח  ּׁשֶ ִיּסוִריםִלׂשְ , ּּבְ

רוִכים   ִיּסוִרים  ַהּכְ ְּלָפחֹות  ּבְ ִאי  ְנִעימויֹות  ּ ְּפׁשוטֹות ּּבְ ּ
ַחֵיינו ְללֹא  עֹוְבִרים ּבְ ּׁשֶ ַתן ָלֶהם ַיַחס ְמֻיָחדּ ּנִ  . ּׁשֶ

ַהָקּבֶָעֶצם  ֲהֵרי    ,ּוִבְכָלל ַּהְיִדיָעה  ׁשֶ ִמְתַיֵחס ה  "ּ
ְרִצינות   ְגָרִתִיים  ַּוֲאִפילו  ְזִניִחים  ְּלַמָצִבים  ּּבִ ֵּאלוּׁשִ ּ, 

ֶהם   ה  ֲאַנְחנו   ,ִּיּסוִריםְורֹוֶאה  ּבָ ּמָ ּמֹוִכיָחה  ַעד  ּכַ
ם  וֵמֶעֶצם   ֵ ֲּחׁשוִבים  ִלְפֵני  ַהּשׁ ַתן  ִלי  ִיּסוִרים ּ ּנָ ֶּזה  ׁשֶ

ים ָהיו  ַמִגיִעים  ִליַּהְגדֹוִלים  ַּעל  ְפֵני  ,  ְקַטּנִ ּׁשֶ ל ,  ּ ׁשֶ ּבְ
י   ַמע  ,  ֲהלֹא  טֹוִביםַמֲעׂשַ ֶבןֲאִני  ַמׁשְ , ָּחׁשוב  ֶאְצלֹו  ּכְ

בֹות  ֵאלו  ַמֲעִציִמים  ֶאת    – ַּמֲחׁשָ ְמָחה  ְוָהָאָדם ּ ַהּשִׂ
ם  ֵמִבין   ֵ ַהּשׁ נות  ׁשֶ ּמְ ַרֲחָמיו  ָנַתן  לֹו  ִהְזּדַ ַּגם  ְלַתֵקן ּּבְ ּ

יו  ְוַגם   ִיּסוִריםֶאת  ַמֲעׂשָ ֵמַח  ּבְ ה ,  ִּלְהיֹות  ׂשָ ַזּכֶ ּמְ ׁשֶ
ֲהָסַרת ִיּסוִרים ּאֹוָתנו  ים ְוַגם ּּבַ ךָקׁשִ ָכר ַעל ּכָ ׂשָ   .ְּבְ

ה  זֹו ֻקּדָ ָבה  ְוִהְתּבֹוְננות  ָנכֹוָנה  ַעל ,  ִמּנְ ל  ַמְחׁשָ ּׁשֶ
ּנֹוֵתן   ְּלָכל  ְתנוָעה  ת  "היַּהַיַחס  ׁשֶ ִּמְתנועֹוֵתינוּ ּ ּ ,

ַלת  ִיּסוִרים   ל  ִיּסוִרים ֵּמֲעבֹוַדת  ַקּבָ ַאֲהָבה  ׁשֶ ּּבְ
ים ל  ,  ְקַטּנִ ם  ַעד  ְלַדְרָגה  ׁשֶ ּנוַכל  ְלִהְתַקּדֵ ְמָחה ּ ׂשִ

ית ַהִמְדָרׁש  יֹוֵצא ָלאֹור לֹום"ַּעל ְיֵדי ּבֵ ים ְוַהׁשָ ת  .יֹוְרק־ְּניו "ַּהַחּיִ ְזִריַעָּפָרׁשַ ָליֹון    •ּתַ ת ְוֹראׁש    •6ּּגִ ּבָ ת  ֹחֶדׁשׁשַ ּבָ  ַהֹחֶדׁש ְוׁשַ

ָליֹון ת ַהּגִ מֹור ַעל ְקֻדּשַׁ  .ָּנא ִלׁשְ
ִפָלה ּוְקִריַאת ַעת ַהּתְ ׁשְ ְוִלּמּוד  ֵּאין ִלְקרֹא ּבִ

ּבֹון ֲעבֹוָדה ַהּתֹוָרה ְוַעל ֶחׁשְ ֲעִסיק ּבַ  ַהּמַ



ִים ּנַ  שששש""""יתיתיתיתִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא  ּתֹוָדה ִעם ׁשִ
ִנים  ֶנֱהָנה  ָהָאָדם  ֵמאֹוָת י  ׁשָ ִנים  ַעל  ַגּבֵ יו  ּׁשָ ָחָלל  ּפִ בֹות  ּבֶ ִים  –ּם  ֲאָבִנים  ְקַטּנֹות  ַהיֹוׁשְ ּנַ ּוְלַצֲעֵרנו.  ֵּמַהׁשִ ִקיוָמם,  ּ ר  ּבְ ָּמַתי  ָהָאָדם  ִנְזּכַ ֵהם ?  ּ ׁשֶ ּכְ

הואּוִבְפָרט . ַרֲחָמָנא ִליְצָלן, ּכֹוֲאבֹות ׁשֶ ֶזה, ׁשֶֹרׁש, ְסִתיָמה, ּ ִנְזַקק ְלִטּפולּּכְ יֹוֵצא ּבָ ֶתר ְוָכל ּכַ ָּידוַעְוַכ. ּּכֶ יס, ּ ּכִ ן ֵיׁש ַגם חֹור ּבַ ׁשֵ ֵיׁש חֹור ּבַ ׁשֶ ּּכְ ּ ... 

קֹוֵדם  ּכֹל  ,  ָאז  ִלְפֵני  ַהּכֹל ִּמן  ָהָראוי  ְוֶהָהגון  ׁשֶ ּ ִיםַעלש  "יתַלּבֹוֵרא    נֹוֶדהּ ּנַ ֱהֵנינו  ֵמַהׁשִ ּנֶ ים  ׁשֶ ל  ַהְזַמּנִ ּ  ּכָ ּ ֲאבו  ֶאָלא(,  ּ לֹא  ּכָ לֹא  ַרק  ׁשֶ ּׁשֶ ּ ִהוו )  ּּ ּׁשֶ ּ
ֲּעבוֵרנו ֲאָכִלים  ,ֲּהָנָאה  ְצרוָפה  ּ ִחּתוך  ַהּמַ ְּבְ ר'ְּטִחיָנָתם  ְוכו,  ּ ל  ֹאֶכל  ,  ּוְמֻדּבָ ַכֻמיֹות  ַאִדירֹות  ׁשֶ ּּבְ רֹות  טֹונֹות  –ּ ִאיֹות  ָמזֹון    –  ַעׂשְ ַּמׁשָ ְוַגם !  ֳּאִנָיה  –ּ

ֻדּיָקַעל   ֶדר  ַהּמְ ִמיָרָתםַהּסֵ י,    ַהּתֹוֵאם  ִלׁשְ כֹון  ּבֵ ְרָחק  ַהּנָ מֹו  ַהּמֶ ן,  ֵניֶהםּכְ ן ְלׁשֵ ין ׁשֵ ּלֹא  ְמֻרָחִקים  ִמַדאי  ֶאָלא  ִעם  ִקְרָבה ְמֻסֶיֶמת ַהּתֹוֶמֶכת ּבֵ ּ מֹו , ּ ּכְ
ן  ַגם  לֹא  ְקרֹוִבים ֵזק  ַאַחת  ָחִליָלה  ּּכֵ ּנָ ִאם  ּתִ ֵדי  ׁשֶ ַגע  ַהְסמוָכה  ָלּה  ִמָיד,  ִּמַדאי  ּכְ ּפָ ּלֹא  ּתִ ּ כֹוןְוַגם  .  ּ ְרֶאה  ַהּנָ ּמֹוִסיִפים  ַהׁשִַהּמַ ָלנו ּ  ׁשֶ ִים  ְלַפְרצוף  ׁשֶ ּּנַ ּּ

ִנים ֵתאום  ֶאְסֶטִטי  ִעם  ִמְבֶנה  ַהּפָ ן.  ּּבְ מֹו  ּכֵ נו,  ּכְ ל  ֶאָחד  ְוַאַחד  ֵמִאּתָ ל  ּכָ ה  ׁשֶ ּפֶ ח  ּבַ ֶסף  ֻמּנָ ה  ּכֶ ּמָ ים  ֵלב  ְוָנִבין  ּכַ ן,  ָּנׂשִ ל  ׁשֵ ֶוה  ּכָ ה  ׁשָ ּמָ ִריָאה ּכַ   ּבְ
ִנ ך ׁשָ ֶמׁשֶ ָלנו ּבְ ה ׁשֶ ּפֶ ְמָרה ּבַ ׁשְ ּנִ ְׁשֶ ּ ַרך ִהיא ְזכות ֲעבוֵרנו. יםּ ַּהחֹוָבה ְלהֹודֹות לֹו ִיְתּבָ ּ ּ ַפע, ַּמה ַגם, ְ ַהּמֹוֶדה ֵמִביא ְוגֹוֵרם ְלַעְצמֹו ׁשֶ  .ׁשֶ

ַאֲהָבה  ַלת ִיּסוִרים ּבְ ים ֵמֵאלוְּוַקּבָ ַמָצִבים ָקׁשִ ַּגם ּבְ ּ ּּ . 
ְמאֹוָרעֹות  ֵמֵעין  ,  ְוָלֵכן ָאָדם  ִנְתַקל  ּבִ ׁשֶ ֵּאלוּכְ ּ ,

ָטֻעיֹות   ַמֲהַלך  ַהַחִיים  'ְּגָרִתיֹות'ׁשִּּכְ ּּבְ ר ,  ְ ֲאׁשֶ ּכַ
ר  נֹוֵפל    ,ֵמַאֵחר  ָּהאֹוטֹוּבוס ֲאׁשֶ ֵּחֶפץ  ֵמַהָיד  אֹו ּכַ

ֵאלו   ּּכָ ים  ּ ֻכּנִ ְּוִעְנָיִנים  ּדֹוִמים  ְלֵאלו '  יִפֵמְרֻּחֵקי  'ַהּמְ ּ
ּבֹות   ֵאיָנם  ִמְקִרִיים  וְמסֹוֵבב  ַהּסִ ָּיִבין  ׁשֶ ָּגַרם ש  "יתּ

ה ,  ֲעוֹונֹוָתיוְּלַכֵפר  ַעל  ,  ְְלָכך  ְלטֹוָבתֹו ּוָבֶזה  ִיְזּכֶ ּ
ֵלל   ין  ַהְלִהּכָ ִיּסוִרים"ּבֵ ֵמִחים  ּבְ ֲעָלָתם   ,"ּׂשְ ּמַ ׁשֶ

ָכָרם  ְגדֹוָלה ּוׂשְ ִפי  ַמְדֵרָגתֹו  ,ּ י ,  ּכְ ֶהְתֵאם  ְלקֹׁשִ ּבְ
ַּהִיּסוִרים וְלָרַמת  ּ ְמָחהּ  . ַהּשִׂ

ֶרך  זֹו  ְמִביָאה  ֶאת   םְּדֶ ֵ , ָּהָאָדם  ַגם  ְלַאֲהַבת  ַהּשׁ
ך   ב  ַעל  ּכָ ָאָדם  חֹוׁשֵ ְוְכׁשֶ ַחָייוּ ָכל  ְמאָֹרע  ּבְ ַּגם ,  ּּבְ

ַקל  ָגדֹול  ִמְצוֹוָתיו   לֹות  ִמׁשְ ֵאיכות ְּמַקּבְ ּיֹוֵתר  ּבְ
ְצָוה ִמְצָוה  ,  ַהּמִ ית  ּכְ ֲעׂשֵ םַהּנַ ֵ ְִמתֹוך  ַאֲהַבת  ַהּשׁ ּ ,

ָכרֹו ָגֵדלּוְבֶהְתֵאם  ְּלָכך ַגם ׂשְ ּ ְ. 

ת ֵמַהקֹוָרה  ׁש ָהֶעֶצר לֹא ֵמ ָדה ּיֹוֵר ֵב ַהּכְ
ׁשֹו ֹרא ְזְרָקה ּבְ ּנִ  ! ׁשֶ

ֶלך  ל ַהּמֶ ְבנֹו  ְיִחידֹו  ׁשֶ ה  ּבִ ֵבד ְַמֲעׂשֶ ֵחְטא ּכָ ָחָטא ּבְ ֶ ּשׁ
ָהֹעֶנׁש   ֵבָדה  ַעל ָּעָליו  הוא  ְזִריַקת  קֹוַרת  ֵעץ  ׁשֶ ּכְ

ְמבוָכה  .ֹראׁשֹו א  ּבִ ֶלך  ּבָ ַהּמֶ ּמוָבן  ׁשֶ ּּכַ ְֲהֵרי  ֶמֶלך ,  ְּ

ָפט ַיֲעִמיד  ִמׁשְ ל ּּבְ ִדין ּכָ נֹו ּכְ  . ָאָדםֶאֶרץ ְוִדין ּבְ
יֹות   ֲעׂשִ ָכל  ַהּמַ ּוְכמֹו  ּבְ ֵּמֵעין  ֵאלוּ ֶלך ,  ּ ְָפָנה  ַהּמֶ ּ
ַּלֲחַכם  ַהְיהוִדי  ְוִסֵפר  לֹו   ּ ָצבּ א.  ֶּאת  ַהּמַ ֵּתן  ָלי   ,ָאּנָ ּ

ֵּעָצה ֵאיך ְלַקֵים ֶאת  ִני ָימותְ ּבְ ִלי ׁשֶ  . ַּהֹחק ִמּבְ
ֵקׁש  ֶהָחָכם  ָלבֹוא  ִלְמקֹום   יֹום ּּבִ ין  ּבַ צוַע  ְגַזר  ַהּדִ ּּבִ ּ ּ ּ

ֹיָעד ָבר  ֵהִביאו  ַהַתְלָיִנים    .ַהּמְ בֹואֹו  ּכְ ּּבְ ֶּאת  ַהקֹוָרה ּ
קֹום ְוִהְמִתינו  ַּלּמָ ֹוֵפטּ ֵתן ַעל ְיֵדי ַהּשׁ ִתּנָ   .ְּלאֹות ׁשֶ

ֶּהָחָכם  ָקָרא  ִמָיד  ְלַנָגִרים   ר  ֶאת ּ ְוהֹוָרה  ָלֶהם  ְלַנּסֵ
ַהִגיַע  .  ַּהקֹוֶרה  ַלֲחִתיכֹות  ְקַטּנֹות ָעה  ַהְיעוָדהּּבְ ָ ַּהּשׁ ּ ,

ֹוֵפט  אֹות   ִליכו  ֶאת  ֲחִתיכֹות ָנַתן  ַהּשׁ ְּוַהַתְלָיִנים  ִהׁשְ ּ
ֶלך ן  ַהּמֶ ַאב  ֶזה  ָאְמָנם    .ֻּקַיםַהֹחק    .ְָהֵעץ  ַעל  ּבֶ ְלֶבן ּכָ

ֶלך ַחִייםְַאך , ְַהּמֶ ּהוא נֹוַתר ּבַ ּ. 
ן   ָבר  ְלִעְנָיֵננוּכֵ ַמִים    .ַּהּדָ ָ ּשׁ ּבַ ַבֵקׁש ָּאִבינו  ׁשֶ ּמְ ּׁשֶ

נו   הָּנַתן  ָלנו  ְּלֵהיִטיב  ִעּמָ תֹוָרתֹו  ַהְקדֹוׁשָ ֻּחִקים   ּּבְ
ָפִטים ּוִמׁשְ ָאָדם  עֹוֵבר  .  ּ ֲעֵליֶהם  ִנְבָרִאים ּוְכׁשֶ
ִטיִנים   ים  ַלֲהִמיתֹוּוְמַקְטְרִגים  ֵמֲחָטָאיו  ַמׂשְ ּדֹוְרׁשִ , ׁשֶ
ַבר  ְּולו  ַרק   ִהְמָרה  ֶאת  ּדְ ל  עֹוָלםִּמְפֵני  ׁשֶ . ַמְלּכֹו  ׁשֶ

ִריּעֶֹנׁש  ּנֹוָרא  ַעל  ִפי   ל  ִהָגיֹון  ֶאְפׁשָ ְדָרׁש (,  ּּכָ ּמִ ּמוָבא ּבַ ּּכַ
ֲאלו  ֶאת    () ָ ּשׁ ֶ חֹוֵטא  ַמה  עֹוְנׁשֹו  ָאְמָרה ,  ַהָחְכָמהּּשׁ

ַּחָטִאים  ִתְרּדֹף  ָרָעה" ֲאלו  ,  "ּ בוָאהּׁשָ : ָאְמָרה,  ֶּאת  ַהּנְ

ַּהחֹוֵטאת  ִהיא  ָתמותֶנֶפׁש  " ַּאך  ָאִבינו  ַאב  ָהַרֲחָמן '  ְּוכו"  ּ ְ

ר טֹוב  – לּהֹוָרה ֶאת ַהַחָטִאים ְוָיׁשָ ֶדֶרך ׁשֶ ְּתׁשוָבה ְּבְ ּ(. 
ַהָקּבָ יָון  ׁשֶ ּוִמּכֵ י  ִאם לֹא  ָחֵפץ  ה  "ּ ת  ּכִ מֹות  ַהּמֵ ּבְ

ׁשובֹו   ְרּכֹו  ּּבְ הוא  ֵמִכיל ,  ְוָלֵכן.  ְוָחָיהִמּדַ ִּלְפֵני  ׁשֶ
י  ַעל  ָעָליו  ֶאת   ַרּבִ ה  ָהֲעֵבָרהָהֹעֶנׁש  ַהּמֵ , ַמֲעׂשֵ
יםה  "ַּהָקּבְָמאֹוֵתת  לֹו   ֶאְמָצעות  ִיּסוִרים  ְקַטּנִ ּּבְ ּ .

ים ִאם  לֹא  ִמְתעֹוֵרר  ַהחֹוֵטא  ְוַרק   ִּמִיּסוָריו  ַהְקַטּנִ ּ ּ

ֶהם   ְגָרִתית'ִּמְקֶרה  ְוָטעות  ְורֹוֶאה  ּבָ ִאים ',  ׁשִ ּבָ
ַּהִיּסוִרים  ִפי ּ ים ּכְ ֹחקַּהָקׁשִ עו ּבַ ְקּבְ ּנִ  .  ּׁשֶ

ָאָדם  ְמַהְרֵהר   ְתׁשוָבה  וִמְתָחֵרט  ּוְכׁשֶ ּּבִ ָעַבר  ּ ַעל ׁשֶ
ה "ֵּמִמיר  ַהָקּבָ',  יתֶאת  ְרצֹונֹו  ְוִהְמָרה  '  הִמְצוֹות  

ְגַזר  ָעָליוֶאת   ּנִ ה  ׁשֶ ים,  ָּהֹעֶנׁש  ַהָקׁשֶ ִיּסוִרים  ְקַטּנִ , ּּבְ
ר ְזּכָ ּנִ ָכך  הוא  .  ּכַ ּּבְ ר  'ְ ֶותְמַנּסֵ לֹוַמר '  ֶאת  קֹוַרת  ַהּמָ ּכְ

אֹותֹו  ַלֲחָלִקים ְוׁשֹוֵבר  ,  ּלֹוֵקַח  ֶאת  ָהֹעֶנׁש  ַהָגדֹול
ים מֹו , ְקַטּנִ ֶּנְהַפך ָעָליו ֲחלוקֹו"ּכְ ְ ר "ּ ְזּכַ    .ְוַכּנִ
ים  ְוָלֵכן   ַהִיּסוִרים  ַהְקַטּנִ ִּיְזּכֹור  ָהָאָדם  ׁשֶ ּ ַּהָללו  ֵהם ּ ּ

ַעת  ִמְבָחן  ֲעבורֹו לֹא  ִיְכַעס    ,ּׁשְ ְזַמן  ֶזה ּׁשֶ ַּוִיְבָעט  ּבִ
ֵהם  ְלטֹוָבתֹוֶּאָלא  ִיְזּכֹור   ִאים  ,  ׁשֶ ְּלַכָפַרת ְוֵהם  ּבָ

ֲּעוֹונֹוָתיו  ֵהן  ִמִגְלגול   ּ ֶּזה  ְוֵהן  ִמִגְלגוִלים  ֲאֵחִרים ּ ּ ּ
ֶרך  ִלְבֹרַח  ֵמֶהם י  ,  ְְוֵאין  ּדֶ ָּאז  ֵהם  ִיְתַעְצמו  ּכִ וון ּ ִּמּכִ ּ

ר  ְלֵעיל  (ַאֵחר   ְזּכָ ּנִ ֲהָסַרת  ַהָצַרַעתּכַ ֱאַמר  ּבַ ּנֶ ּוְכֶדֶרך  ׁשֶ ְ ּ( 

ָרִכים  ּדְ ּבֹוֵרא עֹוָלם ָקַבעְּוַהַהָצָלה ִהיא ַרק ּבַ   . ׁשֶ

דֹוָלה ָפָרה ְג ם ּכַ ם ִע י ם ְקַטּנִ ִּיּסוִרי ּ ּ 
ֶמת   ְתׁשוָבה ָּלׁשוב  ָהָאָדם  ֶאת  ִּהְתּבֹוְננות  זֹו  ְמַקּדֶ ּּבִ

י  ִיְצָחק  ַאְייִזיק   ר"ָהַאְדמֹוּוְכִדְבֵרי  ,  ַעל  ֲחָטָאיו ַרּבִ
ִסְפרֹו    אָּקאַמְרֶנִמַסאְפִרין  ְיִחיֵאל  ְּיהוָדה   נֹוֵצר "ּבְ

ֵּפרוׁש  ְלִפְרֵקי  ("  ֶחֶסד ִדְבֵרי  ַהְגָמָרא     )ָאבֹותּ ֵאר  ּבְ ּבֵ ֶ ּּשׁ
ֲעָרִכין ר  ְלֵעיל,  ּבַ ְזּכַ ה,  ַהּנִ ֵדנו   ,ְוִהְקׁשָ ֲהֵרי  ַלּמְ ּׁשֶ
ֵאין   ֶ לֹא  ָעֹוןּשׁ ַּקִלים  ֵאלו ַּוֲהֵכיַצד  ִיּסוִרים  ,  ִּיּסוִרין  ּבְ ּ ּ

בו  ְלַכָפַרת   ְ ְּיַחּשׁ ָוַנת  ַהָלׁשֹון ַמה  ,  ְוֵכן  ?ֲעוֹונֹותּ ּּכַ ּ
ַּתְכִלית ִיּסוִריןַעד ֵהיָכן " ּ"? 

ֲאִמין  ",  ּוְמָבֵאר י  ַהּמַ ם ּכִ ֵ ל  ַהּשׁ ָגָחה  ְפָרִטית  ׁשֶ ַהׁשְ ּּבְ ּ
ַרך ָכל  ֵעת  ,  ְִיְתּבָ ל  ַהְמאָֹרעֹות ְויֹוֵדַע  ּבְ י  ּכָ ְוֶרַגע  ּכִ

ּנו  ָהעֹוְבִרים   ַרךַּעל  ָהָאָדם  ֵהם  ִמּמֶ ָבר ,  ְִיְתּבָ ְוֵהן  ּדָ
ִדין    –ּאֹו  ָגדֹול  ָקָטן   ּוְמַעֵין  ובֹוֵדק ,  ֶצֶדקַהּכֹל  ּבְ ּּ

ת   הוא  ְלִסּבַ ָחָטאּׁשֶ ֶ ּוִמָיד    ,ֵאיֶזה  ֵחְטא  ּשׁ ִנְתָחֵרט ּ
ּוִמְתַמֵלא  ַפַחד   ּ ה  '  הּ ל  ַעל ְועֹוׂשֶ ְּתׁשוָבה  וְמַקּבֵ ּ ּ

ֶזה  ַעְצמֹו   ָבר  ּכָ ה  עֹוד  ּדָ לֹא  ַיֲעׂשֶ ְּלעֹוָלם  וְמַבֵקׁש ּׁשֶ ּ
ַעל  ָהָרצֹון   ְיַגֶלה  ֵעינֹו  ֵאיֶזה  ֵחְטא  ִמּבַ ּׁשֶ ָחָטא  ּ ֶ  –ּשׁ
ָבר   ּנו  ִּאם  הוא  ּדָ ֱעַלם  ִמּמֶ ּנֶ ַּתְכִלית "ֲּאַזי  ֶזהו    –ּׁשֶ

ַּהִיּסוִרין ַתְכִליָתן  ַלֲעׂשֹות  ְתׁשוָבה,  "ּ ּׁשֶ ּ ֶזה .  ּ ְּוֵכיָון  ׁשֶ
ִיּסוִרין   ַּמְרִגיׁש  ּבְ ְתׁשוָבהּ ב  ּבִ ַּקִלים  ְוׁשָ ר ,  ּ לֹא  ִיְתַיּסֵ

ִיּסוִרים   ּוְמחוִלים  ,  ֲּחמוִריםּעֹוד  ּבְ , ַהּכֹלִּמָיד  ַעל  לֹו  ּ
הוא  ַמֲאִמין   ְבתֹו ,  ְוחֹוֵזר  ּבֹוֵּמַאַחר  ׁשֶ ק  ַמְחׁשַ ּוְמַדּבֵ ּ

ַרך  ַעל  ִיּסוִרין  ַקִליםּבֹו   ִּיְתּבָ ּ ּהוא  ַתְכִלית  ַהִיּסוִרין ,  ְ ּ ּּ
ֲהֵרי   ָיׁשוב  ָהָאָדם  ׁשֶ ִּעָקָרן  ֵהן  ׁשֶ ּ ֵלָמה ּ ְתׁשוָבה  ׁשְ ּּבִ
ַרך' הִלְפֵני   "... ְִיְתּבָ

ָבָריו   ֶרך  ּדְ ים  ָנִבין  ֶאת  ַהַתֲהִליִכים ְְוַעל  ּדֶ ַּהְקדֹוׁשִ ּ
צָֹרע ִעים  ִמָיד   .ָהעֹוְבִרים  ַעל  ַהּמְ ְקּבָ ּנִ ָנם  ְנָגִעים  ׁשֶ ֶּיׁשְ

ַגע  ִנְרָאה  ׁשֹוֵקַע  ,  ְלָצַרַעת ַהּנֶ ׁשֶ גֹון  ּכְ עֹור  ּכְ ֵעין (ּבָ ּכְ

ָעֶליָה    )יּדְִמַמְּתַלת   ָער  ׁשֶ ַמַצב  ָכֶזה  ִנְטָמא   ,ָלָבןְוַהּשֵׂ ּּבְ
ֵני    ָּהִאיׁש  ִמָיד ָרֵאלּוְמֻרָחק  ִמּבְ ִּתְתַרֵפא ַעד  ,  ִיׂשְ ּ

גופֹו  ַּהָצַרַעת ַּאך  ֵיׁש  ַגם      .ּּבְ ַהָקּבָ  ַּמָצִביםְ ה "ּׁשֶ
ֶנַגע   ֵאינֹו  ֻמְכָרז  ָקָטן  ְמאֹוֵתת  ָלָאָדם  ּבְ ֻטְמָאה ׁשֶ ּכְ

ֵאַרע  ,  ִּמָיד ֶ מֹו  ּשׁ ם    ַאְלמֹוִניִלְפלֹוִני  ּכְ ּשָׂ ֵלב  ְלֶכֶתם ׁשֶ
ה  ָלָבן   ּנֶ ְזרֹועֹוְמׁשֻ ים  .  ּבִ ִיָתֵכן ,  לֹוֲחֵבָריו  לֹוֲחׁשִ ֶ ּּשׁ ּ

ֶתם   ַּהֶזה  הוא  ָצַרַעת  ְוָעָליו  ְוַהּכֶ ִפי ּ ָלֶלֶכת  ַלּכֵֹהן  ּכְ
ִצְוָתה   ּׁשֶ ָאְמָנם   ַהּכֵֹהן  ִמְתּבֹוֵנן  ְורֹוֶאה  .ַּהתֹוָרהּ ׁשֶ

ֶתם  ָלָבן  ַאך   עֹור  ַּמְרֵאהו  ְַהּכֶ ְוַגם לֹא  ׁשֹוֵקַע  ּבָ
ָעֶליָה  לֹא   ָער  ׁשֶ ַמָצב  ,  ְלָלָבןְָהַפך  ַהּשֵׂ ָכֶזה  ָעָליו ּּבְ
ְבַעת ָיִמיםְּלַהְסִגיר ֶאת ָהִאיׁש   .ׁשִ

ֵעת   ִחיָרהּכָ ַיד  ָהִאיׁש  ַהּבְ יו ִיְתּבֹוֵנן  ִאם    :ּבְ ַמֲעׂשָ ּבְ
ַּוְיַבֵקׁש  ֵמַהָקּבָ ה  ָטָעה  ה  "ּ ּמֶ יֹוֶרה  לֹו  ּבַ ֶ ּוַמה  ָעָליו ּּשׁ

ּנו  ַהָצַרַעתָּיסור  ,  ְּלַתֵקן ִּמּמֶ ְבַעת  ָיִמיםּוְלַאַחר  .  ּ , ׁשִ
ר   לֹא  ְמֻדּבָ ֵרר  ׁשֶ ָצַרַעתִּיְתּבָ ה  .  ּבְ ָּעְרפֹו ְַאך  ִאם  ַיְקׁשֶ

ט ֲאַזי  ,  ִּמְקֶרה  הוא,  ְוֹיאַמר ֵ ַגע  ְלִהְתַפּשׁ ָּעלול  ַהּנֶ ּ
ְתׁשוָבהְולֹא  ָיׁשוב ּבִ ָּלסור ַעד ׁשֶ ּ ּּ . 

ְמאֹוָרעֹות   ָבר  ּבַ ן  ַהּדָ ים  ַהפֹוְקִדים  ֶאת ּכֵ ַּהְקַטּנִ ּ
ַחָייו יב  ֶאת  .  ָּהָאָדם  ּבְ אָֹרע ִאם  ָאָדם  ַמְחׁשִ ַהּמְ

ֲּעלוִלים  ַהִיּסוִרים    ,ְלִמְקֶרה ים  ּּ ְלֵהָעֵלם ַּהְקַטּנִ
ּוִבְמקֹוָמם  ָיבֹואו  ִיּסוִרים   ּ ָיִביןּ ְּגדֹוִלים  יֹוֵתר  ַעד  ׁשֶ ּ .

ַּאך  ִאם  הוא  ִנְכַנע   ים ְ ִיּסוִרים  ַהְקַטּנִ ָבר  ּבַ ין  ּכְ ּוִמּבֵ ּ ּּ
ְתׁשוָבה  ֲאַזי  ָסִרים   ָעָליו  ָלׁשוב  ּבִ ּׁשֶ ּנו  ִיּסוָריו ּ ִּמּמֶ ּ

  .ַּהְיׁשוָעהּוָבָאה לֹו 
ל  ִיּסוִרים ה  "ַּהָקּבָָּרצֹון  ִמִלְפֵני  ִויִהי   ַיִציֵלנו  ִמּכָ ּׁשֶ ּ ּ ּ

ים  וָמִרים  וִמּכֹל  ָצָרה   ָּקׁשִ ְְוצוָקה  ְוֶנַגע  וַמֲחָלה  ְוַאך ּ ּ ּ
פו אֹוָתנו  ּטֹוב ָוֶחֶסד ִיְרּדְ ל ְיֵמי ַחֵיינוּ ּּכָ ּ  . 
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לֹום ת ׁשָ ּבָ ב  ׁשַ טֹו ֶדׁש  ֹח ךְו ָר ֹב ְוְמ ּ  

ַּהָזקוק  :ִנְפָל	ה ְסג�ָלה ִּליׁשוָעה ְיַבֵקׁש ֵמַהָקּבָּ ּ יַע ה "ּ יֹוׁשִ אּׁשֶ  : ִניָסן' ּאֹותֹו ִמָצרֹוָתיו ְויֹוִסיף ּבְ

ְצִרי                                  ים ַהּמִ ְזכות ִנּסִ ּלֹא ִיְהיו ָלנו חֹובֹות ּּבִ ּׁשֶ ַלח ' ַוהּ ַרך ִיׁשְ ְמֵהָרהְִיְתּבָ ָָלנו ְיׁשועה ּבִ ּ ּ 
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