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ּפ שָָר ַתפ נ  ַח 

וחל בח פ מח הפ

ם  ּלָ ית ו, ט( ּכֻ ֵראׁשִ דֹרָֹתיו" )ּבְ ִמים ָהָיה ּבְ יק ּתָ ת נַֹח. "נַֹח ִאיׁש ַצּדִ ָפָרׁשַ ֲאַנְחנּו ּבְ
ל  ּכָ ַאֲחֵרי  ָהעֹוָלם  ֶאת  ְלַהֲחִריב  ֶהְחִליט  הקב"ה  ׁשֶ ּפּור  ַהּסִ ֶאת  יִרים  ַמּכִ

ית ו, יא - יג(.  ֵראׁשִ ֵני ָהָאָדם )ּבְ ָעׂשּו ּבְ ָהֲעֵברֹות ְוַהּתֹוֵעבֹות ׁשֶ

וחלְָודָוֵנרוח בח פ מח ָונָהפ דח

ָנה?  ַבד 4,000 ׁשָ ין ְיֵמי נַֹח ְלָיֵמינּו ִמּלְ ל ּבֵ ּוֶבֱאֶמת ָצִריְך ְלִהְתּבֹוֵנן ִאם ֵיׁש ֶהְבּדֵ

ָהָאָדם  ָרַעת  ה  ַרּבָ י  ּכִ ה'  ְרא  "ַוּיַ הקב"ה  אֹוֵמר  ית  ֵראׁשִ ּבְ ת  ָרׁשַ ּפָ סֹוף  ּבְ
ית ו, ה( זֹאת אֹוֶמֶרת  ֵראׁשִ ל ַהּיֹום" )ּבְ בֹת ִלּבֹו ַרק ַרע ּכָ ָאֶרץ ְוָכל ֵיֶצר ַמְחׁשְ ּבָ
ּתֹוָרה  תּוב ּבַ בּו ַרע! ְוִאם ֶזה ּכָ ל ַהּיֹום ָחׁשְ ים ּכָ ֲאָנׁשִ ב ׁשֶ ּצָ יַע ַלּמַ ָהעֹוָלם ִהּגִ ׁשֶ

א ְמִציאּות ּכֹוֶאֶבת!  זֹאת לֹא ַהְגָזָמה ֶאּלָ

ב ַרע,  ל ַהּיֹום חֹוׁשֵ ָאָדם ּכָ ת ִהיא, ֵאיְך ָיכֹול ִלְהיֹות ׁשֶ ׁשֶ ּקֶ ְתּבַ ֵאָלה ַהּמִ ְ ְוַהּשׁ
ָרִכים ֵאיְך ָלֶלֶכת ֶנֶגד ה'?  ל ִמיֵני ּדְ ב ַעל ּכָ ב ַעל ִטּנֶֹפת, חֹוׁשֵ חֹוׁשֵ

ְלקוחל קחִ יָהפ בחֵ לפ ַתְ

ָחִתים.  ְלֻמׁשְ ִכים  ֶנְהּפָ ַאַחת  ַבת  ּבְ לֹא  ים,  ַלּבִ ׁשְ ּבִ הֹוֶלֶכת  ְלִקְלקּול  ֶרְך  ַהּדֶ
ְך ַעד  ה ּכָ ְך ּוָמָחר אֹוֵמר לֹו ֲעׂשֵ ה ּכָ ֶצר ָהָרע: ַהּיֹום אֹוֵמר לֹו ֲעׂשֵ ל ַהּיֵ ְרּכֹו ׁשֶ ּדַ
ָהָיה ֵאֶצל  ֶ ף קה ַעּמּוד ב(. ְוֶזה ַמה ּשׁ ת ּדַ ּבָ אֹוֵמר לֹו ֵלְך ַלֲעֹבד ֲעבֹוָדה ָזָרה )ׁשַ ׁשֶ
בּו  ָחׁשְ ַהְתָחָלה  ּבַ ֶהם.  ּלָ ׁשֶ ֲאוֹות  ַלּתַ ּיּות  ְוָחְפׁשִ רֹור  ּדְ ָנְתנּו  ּבּול, ֵהם  ַהּמַ ּדֹור 
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ה  ּזֶ ה ִעם 'ֲחֵבָרה', ּוְכׁשֶ ם ְללֹא ֲחֻתּנָ ר ִלְחיֹות ּגַ ן? ֶאְפׁשַ ה ָצִריְך ְלִהְתַחּתֵ ָלּמָ
יק  לֹׁש, ְוֶזה לֹא ַמְסּפִ ְך ׁשָ י ֲחֵברֹות ְוַאַחר ּכָ ּתֵ יק ָאז ֵהם ָעְברּו ִלׁשְ לֹא ִהְסּפִ
ָהָאָדם  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ י  ּכִ ה?  ָלּמָ 'ָחֵבר'...  רֹוֶצה  ָבר  ּכְ הּוא  ָאז  ַאְוָתן  ַהּתַ ָלָאָדם 
ּלֹו ָצִריְך, ֶזה  ַהּגּוף ׁשֶ ב ׁשֶ הּוא חֹוׁשֵ ֶ ל ַמה ּשׁ ל ֶאת ּכָ הּו ּוְמַקּבֵ ֶ ל ְלַמּשׁ ִמְתַרּגֵ

ׁש, יֹוֵתר ְמַעְנֵין. הּו יֹוֵתר ְמַרּגֵ ֶ יק לֹו ְוהּוא רֹוֶצה ַמּשׁ לֹא ַמְסּפִ

ַתָוש בח  ֲאוָושְָמַתֻ שחפ

ת  ּבָ )ׁשַ ָזכּור  ב  ּכַ ִמׁשְ ּבְ חֹוֵטא  ָהָיה  ׁשֶ ר  ְנבּוַכְדֶנאּצַ ַעל  ָלנּו,  ֶרת  ְמַסּפֶ ָמָרא  ַהּגְ
)רֹאׁש  חֹוֵטא  ָהָיה  ּה  ִאּתָ ׁשֶ ה  ְלּבָ ּכַ לֹו  ָהְיָתה  ׁשֶ ְרָיֶוׁש  ּדָ ְוַעל  ב(,  ַעּמּוד  ף קמט  ּדַ

ֲאתֹונֹו  ִעם  ִאיׁשּות  ַיֲחֵסי  ם  ְמַקּיֵ ָהָיה  ׁשֶ ְלָעם  ּבִ ְוַעל  א(,  ַעּמּוד  ד  ף  ּדַ ָנה  ָ ַהּשׁ

ָיְכלּו  ֵהם  ֲהלֹא  ַהּזֹו?  ּנֶֹפת  ַלּטִ יעּו  ִהּגִ ֵהם  ֵאיְך  ב(,  ַעּמּוד  קה  ף  ּדַ )ַסְנֶהְדִרין 

ָלֶזה,  ׁשּוָבה  ְוַהּתְ ְוָאתֹון?  ֶכֶלב  ּבְ ֲחרּו  ּבָ ֵהם  ה  ָלּמָ עֹוָלם,  ּבָ ה  ָ ִאּשׁ ל  ּכָ יג  ְלַהּשִׂ
ַצד  ָעְברּו  יק  ִהְסּפִ לֹא  ה  ּזֶ ּוְכׁשֶ ָלה,  ַהְגּבָ ִלי  ּבְ ים  ָנׁשִ ִעם  ָהיּו  ֵהם  ַהְתָחָלה  ּבַ
ְך  ּכָ ׁשֶ ֶדה.  ַהּשָׂ ְוַחּיֹות  ֵהמֹות  ַלּבְ נּו  ּפָ ָלֶהם  יק  ִהְסּפִ לֹא  ֶזה  ם  ּגַ ּוְכׁשֶ ָבִרים,  ַלּגְ
ְך  ּכָ ְוַאַחר  ים  ֶהְגיֹוִנּיִ ִעְנָיִנים  ּבְ ִהיא  ַהְתָחָלה  ּבַ ֲאָוה',  ַהּתַ 'ִרּבּוי  ל  ׁשֶ ּה  ְרּכָ ּדַ
"ן  )ַרְמּבָ ָהָאָדם  מַֹח  ֶאת  ת  ׁשֶ ּבֶ ּוְמׁשַ ּוְמאּוִסים  נֹוָרִאים  ִלְדָבִרים  עֹוֶבֶרת 

ָבִרים כט, יח(. ּדְ

ְהיוח" יםָשחִ "ְקדָוַתִ

ים  ל "ְקדֹוׁשִ ּתֹוָרה ׁשֶ ׁש ִצּוּוי ּבַ ּיֵ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ָצִריְך ָלַדַעת, ׁשֶ ה ּכָ ָבר ַהּזֶ ֶאת ַהּדָ
ִאם  ן  ּכֵ ׁשֶ ַעּמּוד א(,  כ  ף  ּדַ )ְיָבמֹות  ָלְך  ר  ּתָ ּמֻ ּבַ ַעְצְמָך  ׁש  ַקּדֵ יט, ב(  ְקָרא  )ַוּיִ ְהיּו"  ּתִ
ַעד  ָהִאּסּור,  ֶאל  ל  ְלּגֵ ִיְתּגַ ר  ֵמַהֶהּתֵ רֹות,  ֻמּתָ ֲאִפּלּו  ַתֲאוֹות  ּבְ ה  ַיְרּבֶ ָהָאָדם 
דֹור  ָהָיה ּבְ ב ָזָכר ׁשֶ ּכַ מֹו ִמׁשְ ר ּכְ ׁשָ ֶכל ַהּיָ ם ֶנֶגד ַהּשֵׂ ֵהם ּגַ ֲעבֹר ְלִאּסּוִרים ׁשֶ ּיַ ׁשֶ
ב ָזכּור(, ְועֹוד  ּכַ ְתִחיל ְוַעל ִמׁשְ ּבּור ַהּמַ ף כט ַעּמּוד א ּדִ ה ּדַ ֶכת ֻסּכָ ר ַמּסֶ ּבּול )ָערּוְך ַלּנֵ ַהּמַ

י.  מַֹח ֱאנֹוׁשִ ר ֲאִפּלּו ַלְחׁשֹב ֲעֵליֶהן ּבְ ִאי ֶאְפׁשָ ֲאוֹות ְוִטּנֹופֹות ׁשֶ ּתַ
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ְך ִלְהיֹות יֹוֵתר  ת, ְוהּוא ֶנְהּפָ ּלֹו ִמְתַעּוֵ ל ַהּמַֹח ׁשֶ ֶזה ּכָ ב ּכָ ַמּצָ ָאָדם ִנְמָצא ּבְ ׁשֶ ּכְ
ַמן - "ַרק ַרע  ל ַהּזְ ּלֹו ּכָ ֲאוֹות ׁשֶ ׂש ַרק ֶאת ַהּתַ ֶדה, ּוְמַחּפֵ רּוַע ֵמַחּיֹות ַהּשָׂ ּגָ

ל ַהּיֹום".   ּכָ

ִרים עָ-ָבח  נפ

ִנְתָקִלים  ֲאַנְחנּו  בּוַע  ׁשָ ל  ּכָ ה,  ֵאּלֶ ּכָ ים  ֲאָנׁשִ ה  ַהְרּבֵ ֵיׁש  ַהּיֹום  ָהַרב  ְלַצֲעֵרנּו 
ם  ׁשֵ ּבְ ָארּור  'ַרב'  ֵאיֶזה  ָיָצא  ֵהם.  ִמי  ָלַדַעת  ּוְצִריִכים  ים,  ֲחָדׁשִ ִעים  ְרׁשָ ּבִ
ְך ַרע,  ל ּכָ ב ָזכּור ֶזה לֹא ּכָ ּכַ ל ִמׁשְ ל ַהּתֹוֵעבֹות ׁשֶ ּכָ אֹוֵמר ׁשֶ ְנָיִמין ָלאו, ׁשֶ ּבִ
ּוְלָקֵרב  אֹוָתם  ְלָהִכיל  ְוָצִריְך  מֹוָך",  ּכָ ְלֵרֲעָך  "ְוָאַהְבּתָ  ִמְצַות  ֲעֵליֶהם  ְוֵיׁש 
ל  ְקָרא יח, כב( ְוהּוא ְמַקּבֵ ֵהם "ּתֹוֵעָבה" )ַוּיִ אֹוָתם. ַהּתֹוָרה זֹוֶעֶקת ֲעֵליֶהם ׁשֶ
ְוהּוא  ְקָרא כ, יג(,  )ַוּיִ ָמֶות  ֶבת אֹוָתם  ְמַחּיֶ ַהּתֹוָרה  ְוִחּבּוִקים.  ִחּיּוִכים  ּבְ אֹוָתם 
ָארּור  לֹו  ַהּתֹוָרה קֹוֵראת  ָארּור,  לֹו  ֲאִני קֹוֵרא  ָלֶהם. לֹא  ן  ּוְמַפְרּגֵ ַמְחִמיא 
כו(.  כז,  ָבִרים  )ּדְ ַהּזֹאת"  ַהּתֹוָרה  ְבֵרי  ּדִ ֶאת  ָיִקים  לֹא  ר  ֲאׁשֶ "ָארּור  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ
יֹוְדִעים  ּלֹא  ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ ֵיׁש  ֶהם  ּבָ י  ּכִ ַעְצָמם,  ּבְ רּוַע ֵמַהחֹוְטִאים  ּגָ יֹוֵתר  הּוא 
ה  ּמָ ם ַהּתֹוָרה. ּכַ ׁשֵ ר ּבְ ִאּלּו 'ַרב', ּוְמַדּבֵ ל ָהִאּסּור, ֲאָבל הּוא ּכְ ֶאת ַהֻחְמָרה ׁשֶ

ה... ם יֹוֵצא ִמּזֶ ֵ ִחּלּול ַהּשׁ

ׁש, ָקַדם לֹו עֹוד 'ֵעֶרב ַרב' ֶאָחד ֶאְפַרִים ִמְרִוויס  ּבֵ ּתַ ִהׁשְ ְוהּוא לֹא ָהִראׁשֹון ׁשֶ
ַתב ַעל ַהּתֹוֵעָבה ַהּזֹו  ּכָ ה, ׁשֶ ִלּיָ י ְלַאְנּגְ הּוא ָהַרב ָהָראׁשִ ִעים ִיְרָקב ׁשֶ ם ְרׁשָ ׁשֵ
ֶזה  ּבָ ֵאין  י  ּכִ אֹוָתם  ל  ּוְלַקּבֵ אֹוָתם  ּוְלָקֵרב  אֹוָתם  ֶלֱאהֹב  ָצִריְך  ֵאיְך  ֵסֶפר, 
ֵרי  ִעּקָ ִמי"ג  ֶאָחד  ּבְ ּכֹוֵפר  ְוהּוא  ָעָיה?  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָאַמר  דֹוֵרנּו. הקב"ה  ּבְ ָעָיה  ּבְ
י  ָעָיה, ּכִ ַהּיֹום ֵאין ּבְ ְהֶיה ֻמְחֶלֶפת, ְואֹוֵמר ׁשֶ ּזֹאת ַהּתֹוָרה לֹא ּתִ ָהֱאמּוָנה ׁשֶ

ָתה.  ּנְ ּתַ ִציאּות ִהׁשְ ים, ְוַהּמְ ּנִ ּתַ ַהּדֹורֹות ִמׁשְ

ִהְכִניס  ָהָאָדם  ׁשֶ ּבּוׁש  ִ ֵמַהּשׁ יעֹות  ַמּגִ ׁשֹות  ּבָ ׁשֻ ַהּמְ לּו  ַהּלָ בֹות  ְחׁשָ ַהּמַ ל  ּכָ
ֲאוֹות. ְרִדיָפה ַאֲחֵרי ַהּתַ ְלַעְצמֹו ּבִ
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הְָלִראוחף הְָמִביא  ֲאו  גחפ

ָהָאָדם  ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן )ּתֹוָרה יא אֹות ג( מֹוִסיף ְואֹוֵמר ׁשֶ ֶרְסֶלב ּבְ י ַנְחָמן ִמּבְ ְוַרּבִ
ֲאָוה  ן ַהּגַ ּכֵ ֲאָוה ַהּזֹו ְמִביָאה אֹותֹו ִליֵדי ִנאּוף, ׁשֶ ַגֲאָוה, ְוַהּתַ ל ּבְ ַהְתָחָלה ִנְכׁשָ ּבַ
ל ַהּיֹום  הּוא ּכָ ל ָהָאָדם ַעד ׁשֶ ת ֶאת ַהּמַֹח ׁשֶ ׁשֶ ּבֶ ָבה ְוִהיא ְמׁשַ ֲחׁשָ ּמַ ִהיא ּבַ

ֲאוֹות ְוִטּנֹופֹות.  ׂש ּתַ ְמַחּפֵ

ֲאוָוש שחפ ֲעֵליָהפ ֶקשִָמבחפ לחֶ הִָמְסשחפ ְכמ   ּ הפ

ֶהם  ּלָ ׁשֶ ַהּמַֹח  ַתֲאוֹות,  ּבְ טּוִפים  שׁשְ לּו  ַהּלָ ים  ָהֲאָנׁשִ ל  ּכָ ׁשֶ ָלַדַעת  ָצִריְך 
ל  ּכָ ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ "ם  ָהַרְמּבָ א  ֶאּלָ אֹוֵמר  ֲאִני  לֹא  ֶזה  ֶאת  ָחְכָמה.  ל  ִמּכָ ֵריק 
ֶסל  טֹון ֵיׁש ּפֶ יְנּגְ וֹוׁשִ ָהעֹוָלם, ֲאִפּלּו ַהּגֹוִים, ַמֲעִריִכים ֶאת ָחְכָמתֹו – אֹוֵמר. ּבְ
ֲחׁשּוִבים  ָהִכי  ים  ָהֲאָנׁשִ מ-18  ֶאָחד  הּוא  ׁשֶ אֹוְמִרים  ְוֵהם  "ם,  ָהַרְמּבָ ל  ׁשֶ
ָנה  אֹוֵמר  –850 ׁשָ ה ִלְפֵני ּכְ דֹוׁש ַהּזֶ "ם ַהּקָ ֵני ָהָאָדם. ְוָהַרְמּבָ ִהיְסטֹוְרַית ּבְ ּבְ
א  ֶרת ֶאּלָ ּבֶ ֶבת ֲעָריֹות ִמְתּגַ ֵאין ַמֲחׁשֶ ֶרק כב ֲהָלָכה כא(, ׁשֶ יָאה ּפֶ )ִהְלכֹות ִאּסּוֵרי ּבִ

ׁש  ּיֵ ֶ ל ַמה ּשׁ יָלא ּכָ ֵאין לֹו ׁשּום ָחְכָמה, ִמּמֵ ָאָדם ׁשֶ נּוי ִמן ַהָחְכָמה. ׁשֶ ֵלב ַהּפָ ּבְ
אֹו  ָחָכם,  ִנְרֶאה  ה  ַהּזֶ ָהָאָדם  ׁשֶ ַוֲאִפּלּו  ְותֹוֵעבֹות,  ֲאֹות  ּתַ ַרק  ֶזה  מֹחֹו  ּבְ לֹו 

נּוי ִמן ַהָחְכָמה.  ּלֹו ּפָ ב ׁשֶ ָחָכם, ֲאָבל ַהּלֵ ְמֻפְרָסם ּכְ

ֲעֵבנָוש ִשיםָבחפ  ּ ֻמַתְ

ִלְפֵני  ָהָאֶרץ  ֵחת  ָ ּשׁ "ַוּתִ ְמִעיָדה:  ַהּתֹוָרה  ׁשֶ ְוִנְרֶאה  ּבּול  ַהּמַ ְלדֹור  ַנֲחזֹר 
ָחִתים, לֹא  ים ִנְהיּו ֻמׁשְ ית ו, יא(, ֲאָנׁשִ ֵראׁשִ ֵלא ָהָאֶרץ ָחָמס" )ּבְ ּמָ ָהֱאלִֹקים ַוּתִ
ין ָאָדם ַלֲחֵברֹו.  ל ּבֵ ֲעֵברֹות ׁשֶ ם ּבַ א ּגַ קֹום ֶאּלָ ין ָאָדם ַלּמָ ל ּבֵ ֲעֵברֹות ׁשֶ ַרק ּבַ

ֵנָבה  ַהּגְ ֶדֶרְך  ּבְ ם  ּגַ ׁשֶ ה(  אֹות  לא  ה  ָרׁשָ ּפָ נַֹח  ת  ָרׁשַ ּפָ ה  ַרּבָ )ִמְדַרׁש  ְמָבֲאִרים  ֲחַז"ל 
ִני  ֵ ן ֵהם לֹא ָהיּו ּגֹוְנִבים ֶאָחד ֶאת ַהּשׁ ּכֵ ֶצר ָהַרע, ׁשֶ ׁש אֹוָתם ַהּיֵ ּבֵ ֶהם ׁשִ ּלָ ׁשֶ
ֲחנּות,  ּפֹוֵתַח  ָהָיה  ֶאָחד  ׁשֶ ּכְ ְמֻיֶחֶדת.  ֶדֶרְך  ּבְ א  ֶאּלָ ּגֹוְנִבים,  ֹוְדִדים  ּשׁ ׁשֶ מֹו  ּכְ
ִלְטִעיָמה,  ָקָטן  ֶאָחד  ָבר  ּדָ לֹוֵקַח  ַרק  ֶאָחד  ְוָכל  ַלֲחנּות  ֵאָליו  ִנְכָנִסים  ָהיּו 
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ם הֹוֵלְך  ָ ְך ֵמָהֲעָנִבים, ּוִמּשׁ ִאּלּו הּוא רֹוֶצה ִלְקנֹות. ַאַחר ּכָ יִתים, ּכְ טֹוֵעם ֵמַהּזֵ
ה  ָבר ַהּזֶ חֹוָרה. ְוַהּדָ ל ַהּסְ ּפּוַח ֶאָחד, ְוָכָכה ָהיּו ּגֹוְמִרים לֹו ֶאת ּכָ ִלְטעֹם ַרק ּתַ
ר  ַלּסּוּפֶ ִנְכָנִסים  ְוֵהם  ְרֵעִבים,  ֵהם  ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ ֵיׁש  מּור.  ּגָ ֶזל  ּגֶ הּוא  ַהּיֹום  ם  ּגַ
ֶזל!  לּום, ֶזה ּגֶ ד, ְולֹא קֹוִנים ּכְ א ַלּיָ ל ַהּבָ ַלֲעׂשֹות 'ְקִנּיֹות' ְוֵהם טֹוֲעִמים ִמּכָ
ה לֹא קֹוֶנה.  ַאּתָ ֵברּור ׁשֶ ַאף ֶאָחד לֹא ָהָיה נֹוֵתן ְלָך ִלְטעֹם ִאם ָהיּו יֹוְדִעים ּבְ
ֶחֶתת  ִאים ֻמׁשְ ֶרְך ַחּטָ ְהֶיה ּדֶ ּלֹו לֹא ּתִ ים ׁשֶ ֶרְך ַהַחּיִ ּדֶ ֵהר ׁשֶ ָהָאָדם ָצִריְך ְלִהּזָ

ּבּול.  י ּדֹור ַהּמַ מֹו ַאְנׁשֵ ּכְ

ה ג  לח  פ ַח ָונָהפ דח

ת נַֹח ַאֲחֵרי שהקב"ה ֶהֱחִריב ֶאת ָהעֹוָלם,  ָרׁשַ סֹוף ּפָ ָבר ְמַעְנֵין, ּבְ ֵיׁש עֹוד ּדָ
ַנת  ִני ׁשְ ֵ ֶבל )ֵסֶדר ַהּדֹורֹות ֵחֶלק א ָהֶאֶלף ַהּשׁ ל ּבָ ְענּו ְלִמְגּדַ ָנה ְוִהּגַ לֹא ָעְברּו 135 ׁשָ
ִלְבנֹות,  ְרִגיִלים,  ְדָבִרים  ּבִ ֲחָכִמים  ים  ֲאָנׁשִ ָהיּו  ָגה,  ּלָ ַהּפַ ּדֹור  תשפ"ח(,  ֶאֶלף 

רּוָחִנּיּות, ֶמה ָעׂשּו? ָאְמרּו: ִאם הקב"ה ֶהֱחִריב ֶאת  ים ּבְ ׁשִ ִלְמּכֹר, ֲאָבל ִטּפְ
ן ֵסֶדר  סּוק א, ְוַעּיֵ ֶרק יא ּפָ ית ּפֶ ֵראׁשִ "י ּבְ ִנים )ַרׁשִ ִים ַאֲחֵרי 1656 ׁשָ ָהעֹוָלם ִעם ַהּמַ
הּוא ַמֲחִריב ֶאת ָהעֹוָלם  ְרֶאה ׁשֶ ּנִ ַנת ֶאֶלף תרנ"ו(, ּכַ ִני ׁשְ ֵ ַהּדֹורֹות ֵחֶלק א ָהֶאֶלף ַהּשׁ

ית  ֵראׁשִ "י ּבְ ֵחם ִאּתֹו )ַרׁשִ ַמִים ְוִנּלָ ָ יַע ַעד ַהּשׁ ּגִ ּיַ ל ׁשֶ ֶזה. ְוָלֵכן ִנְבֶנה ִמְגּדָ ל ְזַמן ּכָ ּכָ
ֵמָאה  ְך  ֶמׁשֶ ּבְ הֹוִכיַח  ׁשֶ נַֹח  ּתֹוְכחֹות  ֶאת  ִלְזּכֹר  ְמקֹום  ּבִ א(.  סּוק  ּפָ יא  ֶרק  ּפֶ

ְגַלל ֲעֹונֹוֵתיֶהם   בֹא ַמּבּול ְוִיְמֶחה אֹוָתם ּבִ ּיָ י ּדֹורֹו ׁשֶ ָנה ֶאת ַאְנׁשֵ ִרים ׁשָ ְוֶעׂשְ
ּלֹא  ֵדי ׁשֶ ֵחם ִעם הקב"ה ּכְ ֲחרּו ְלִהּלָ ה ל ִסיָמן ז(, ֵהם ּבָ ָרׁשָ ת נַֹח ּפָ ָרׁשַ ה ּפָ )ִמְדַרׁש ַרּבָ

ה ַמּבּול.  ַיֲחזֹר ְוַיֲעׂשֶ

ל? הָיָוֵשנָקפ מ 

ים  ַחּיִ ְוִלְחיֹות  ם  ֵ ַהּשׁ ְרצֹון  ֶאת  מֹר  ִלׁשְ ַקל  יֹוֵתר  ֲהֵרי  ֵאָלה,  ׁשְ ַאל  ְוִנׁשְ
ל  ים ׁשֶ ים ָקׁשִ ַחּיִ ּבְ ה ִלְבחֹר  ּבּול ׁשּוב, ָלּמָ יָלא לֹא ָיבֹא ַהּמַ ים, ּוִמּמֵ נֹוְרָמִלּיִ
ית  ֵראׁשִ ַמִים" )ּבְ ָ ל "ְורֹאׁשֹו ַבּשׁ ֲעבֹוָדה ִאיְנֶטְנִסיִבית ֵאין סֹוִפית ִלְבנֹות ִמְגּדָ



ּפ שָָר ַתפ נ  ַח 

6

ֵהם ֶהֱעִדיפּו  ׁשּוָטה ָלֶזה, ׁשֶ ׁשּוָבה ַהּפְ ֵחם ִעם ֱאלִֹקים? ְוַהּתְ ֵדי ְלִהּלָ יא, ד( ּכְ

יַע!  ַרְך. ְוָהעֶֹנׁש ִהּגִ י ְרצֹונֹו ִיְתּבָ ְבֵני ָאָדם ַעל ּפִ ְחיֹות ּכִ אלִֹקים ִמּלִ ֵחם ּבֵ ְלִהּלָ
ֶאֶלף  ַנת  ׁשְ א  ֵחֶלק  ַהּדֹורֹות  ּוְבֵסֶדר  א  ַעּמּוד  קט  ף  ּדַ )ַסְנֶהְדִרין  ָלנּו  ִרים  ְמַסּפְ ֲחַז"ל 
ּוְלִפיִלים,  ְלקֹוִפים  אֹוָתם  ָהַפְך  הקב"ה  ׁשֶ נַֹח(  ת  ָרׁשַ ּפָ ר  ׁשָ ַהּיָ ּוְבֵסֶפר  תתקע"ג, 

ַעם  ּפַ אֹוָתן  רֹוִאים  ׁשֶ ּכְ ְמָבְרִכים  ֵאּלּו  ַחּיֹות  ַעל  ַרק  ׁשֶ ּבֹות  ַהּסִ ַאַחת  ]ְוזֹו 
ִרּיֹות ּוְכמֹו  ה ַהּבְ ּנֶ ה ה' ֱאלֵֹקינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ְמׁשַ רּוְך ַאּתָ ים יֹום "ּבָ לֹׁשִ ׁשְ ּבִ
ים ִסיָמן רכה ְסִעיף  ְלָחן ָערּוְך )אַֹרח ַחּיִ ֻ ף נח ַעּמּוד ב( ּוַבּשׁ ָרכֹות ּדַ ָמָרא )ּבְ ּגְ ְפַסק ּבַ ּנִ ׁשֶ
ָנה ו([, ִאם  ֶרק ח ִמׁשְ ְלַאִים ּפֶ לֹמֹה ּכִ ֶהם ֵמֵעין ָחְכַמת ָהָאָדם )ְמֶלאֶכת ׁשְ ׁש ּבָ ּיֵ ח(, ׁשֶ
ַהֵהֶפְך  ׁש  ַמּמָ ְך ְלקֹוף,  ֶנְהּפַ ְוָהָאָדם  ַחּיֹות.  ְהיּו  ּתִ ַחּיֹות  מֹו  ּכְ ִלְחיֹות  ְרִציֶתם 

ְרִוין.  ל ַצ'אְרְלס ּדַ טּוִתית ׁשֶ ְ אֹוְרָיה ַהּשׁ ֵמַהּתֵ

קוחִָעםֱָאלִָקים! ֲּ ׂתפ לָשחְ אפ

ה',  ִעם  ֵחק  ְלׂשַ ּלֹא  ׁשֶ ַהּזֹו  ה  ָרׁשָ ֵמַהּפָ ִלְלמֹד  ְצִריִכים  ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ְסָקָנה  ַהּמַ
א  ֶאּלָ ה,  ַקּלָ יֹוֵתר  ה  ַהְרּבֵ ֶרְך  ּדֶ ֱאֶמת  ּבֶ ְוזֹו  ְרצֹונֹו,  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ִבים  ַחּיָ ְוׁשֶ
ֶות  ָטן ְוהּוא ַמְלַאְך ַהּמָ הּוא ַהּשָׂ ֶצר ָהַרע ׁשֶ ַהּיֵ יָון ׁשֶ ה ּכֵ ה ַרק ִנְרֶאה ָקׁשֶ ּזֶ ׁשֶ
ה  ית, הּוא ְמַנּסֶ ֵראׁשִ ת ּבְ ָפָרׁשַ ַמְדנּו ָעָליו ּבְ ּלָ ף טז ַעּמּוד א(, ֶזה ׁשֶ ְתָרא ּדַ ָבא ּבָ )ּבָ

ֻטּיֹות,  בֹות ָרעֹות ּוׁשְ ַמֲחׁשָ ל ֶאת מֹוחֹו ּבְ יַח ֶאת ָהָאָדם, ּוְלַבְלּבֵ ְלָהִסית ּוְלַהּדִ
ֵבי  א ּדְ ַתּנָ ּמּוָבא ּבְ רֹאׁש. ּוְכמֹו ׁשֶ ּיֹוֵתר ּתֹוָרה ּבָ ה ׁשֶ ּמָ ְתרֹון הּוא ְלַהְכִניס ּכַ ְוַהּפִ
ל ַהּנֹוֵתן ִדְבֵרי תֹוָרה ַעל  ן יֹוַחאי ּכָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ה טז(, ָאַמר ַרּבִ ָרׁשָ הּו )זּוָטא ּפָ ֵאִלּיָ
ּנּו ִהְרהּוֵרי ֲעֵבָרה, ִהְרהּוֵרי ֶחֶרב, ִהְרהּוֵרי ַמְלכּות, ִהְרהּוֵרי  ִלּבֹו, ַמֲעִביִרין ִמּמֶ
ִהְרהּוֵרי  ָרָעה,  ה  ָ ִאּשׁ ִהְרהּוֵרי  ְזנּות,  ִהְרהּוֵרי  ָהַרע,  ֵיֶצר  ִהְרהּוֵרי  טּות,  ׁשְ

ֵטִלים.  ָבִרים ּבְ ר ָוָדם, ִהְרהּוֵרי ּדְ ׂשָ ֲעבֹוָדה ָזָרה, ִהְרהּוֵרי עֹל ּבָ

ְוַלֲעׂשֹות  ם,  ֵ ַהּשׁ ְרצֹון  ּבִ ק  ּבֵ ּוְלִהּדַ ֲאוֹות  ַהּתַ ר ַעל  ּבֵ ְלִהְתּגַ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ִויִהי ָרצֹון 
ֵעיֵני ה'. ר ּבְ ׁשָ ֶאת ַהּטֹוב ְוַהּיָ


