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פ ָּ ָשר ַׁ ַיׁ ת ָּ ָאּ

ִפשִ ש ָּ ְךת ַָ ּלםתּהא ַֹ ע

ה ְמַעְנֶיֶנת  ְנֻקּדָ ִסּפּוִרים, ֲאָבל ֲאִני רֹוֶצה ְלִהְתּבֹוֵנן ּבִ נּו ְמֵלָאה ּבְ ּלָ ה ׁשֶ ָרׁשָ ַהּפָ
ל ָהָאָדם.  י ַהּיֹום יֹום ׁשֶ ר אֹוָתּה ְלַחּיֵ ֵ ר ְלַקׁשּ ֶאְפׁשָ ׁשֶ

ַהּתֹוָרה  ֶ ה ּשׁ ים ַהֵהֶפְך ִמּמַ עֹוׂשִ ים ׁשֶ ל ַעל ֲאָנׁשִ ּכֵ עֹוָלם ּוִמְסּתַ ָאָדם ַחי ּבָ ׁשֶ ּכְ
ר.  ׁשֵ ּכָ לֹא  אֹוְכִלים  ְוָקא  ּדַ ים  ַוֲאָנׁשִ ר  ׁשֵ ּכָ ֶלֱאכֹל  אֹוֶמֶרת  ַהּתֹוָרה  אֹוֶמֶרת, 
מֹות  יִני ּוֵביֵניֶכם ְלדֹרֵֹתיֶכם" )ׁשְ י אֹות ִהיא ּבֵ ת "ּכִ ּבָ מֹר ׁשַ ַהּתֹוָרה אֹוֶמֶרת ִלׁשְ
ים  ָהֲאָנׁשִ ל  ׁשֶ עֹות  ַהּדֵ ת.  ּבָ ׁשַ ִלים  ּוְמַחּלְ ָהאֹות,  ֶאת  ִלים  ְמַחּלְ ְוֵהם  יג(  לא, 

ר  ֲאׁשֶ ּפּור – ֶאת  ּכִ יֹום  ּבְ ּדּוי  ּוִ ּבַ אֹוְמִרים  ׁשֶ ּוְכִפי  ָהֱאלִֹקי,  ֵמָהָרצֹון  ֲהפּוכֹות 
ף  ָסִחים ּדַ י. עֹוָלם ָהפּוְך ָרִאיִתי )ּפְ ְרּתָ ָאַסְרּתִ ר ִהּתַ י, ְוֶאת ֲאׁשֶ ְרּתִ ָאַסְרּתָ ִהּתַ

נ ַעּמּוד א(.

ֶזה  הּוא  ָקר"  "ַהּיָ ֲעָלּה  ּבַ ֲאָבל  ְצִניעּות  ּבִ ָלֶלֶכת  רֹוָצה  ה  ָ ִאּשׁ ִלְפָעִמים 
ֶזה?  ָבר ּכָ ר ְלִהְתמֹוֵדד ִעם ּדָ ְצִניעּות. ֵאיְך ֶאְפׁשָ ה לֹא ָלֶלֶכת ּבִ ּנָ ׁש ִמּמֶ ַבּקֵ ּמְ ׁשֶ
ֶגד ָצנּוַע ְוצֹוֲחקֹות ָעֶליָה: "ָמה ַאּתְ  ּה רֹואֹות אֹוָתּה ִעם ּבֶ ּלָ ַהֲחֵברֹות ׁשֶ אֹו ׁשֶ

ָתה. נּו ּוָמה ִהיא ָעׂשְ ּלָ א ׁשֶ א"? ָאז ּבֹואּו ִנְרֶאה ִמי זֹאת ָהְיָתה ַסְבּתָ ַסְבּתָ

ת ַָ ּהםתּפִבשנ ָּ לתׁפְב ִחשםתַיֶ ְָ ַֹ תׁהְכּנׁס תפ

ְלָאִכים ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו  יעּו ַהּמַ ִהּגִ ׁשֶ ּכְ ֶרת ָלנּו ׁשֶ ָרא ְמַסּפֶ ת ַוּיֵ ָפָרׁשַ ַהּתֹוָרה ּבְ
ַעל  ׁשֶ ָלָאָבק  ֲחִוים  ּתַ ּוִמׁשְ ָזָרה  ֲעבֹוָדה  עֹוְבֵדי  ֲעָרִבים  ֵהם  ׁשֶ ב  ָחׁשַ הּוא 
סּוק ד(, הּוא לֹא ָיַדע  ֶרק יח ּפָ ית ּפֶ ֵראׁשִ "י ּבְ ף פו ַעּמּוד ב, ְוַרׁשִ ָבא ְמִציָעא ּדַ ַרְגֵליֶהם )ּבָ
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ָרָצה  ְולֹא  ְלִמיָלתֹו,  י  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ּיֹום  ּבַ ָהָיה  ְוַאְבָרָהם  ַמְלָאִכים.  ֵהם  ׁשֶ ְכָלל  ּבִ
ֵדי  ּכְ יָקּה  ְרּתִ ִמּנַ ה  ַחּמָ הֹוִציא  ְוָלֵכן הּוא  אֹוְרִחים,  ְטִריחּו אֹותֹו  ּיַ ׁשֶ הקב"ה 
ְטִריחּו אֹותֹו  ּיַ יעּו ֶאל ַאְבָרָהם אֹוְרִחים ׁשֶ ֶרְך, ְולֹא ַיּגִ ים ַלּדֶ ּלֹא ֵיְצאּו ֲאָנׁשִ ׁשֶ

ף פו ַעּמּוד ב(. ָבא ְמִציָעא ּדַ )ּבָ

ל  ּלֵ הּוא ִהְתּפַ ְך ָאַהב ַלֲעׂשֹות ַהְכָנַסת אֹוְרִחים, ׁשֶ ל ּכָ ֲאָבל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ּכָ
ֶזה.  ּכָ יֹום ַחם ְוכֹוֵאב ׁשֶ ם ּבְ ן לֹו אֹוְרִחים ּגַ ּתֵ ּיִ ַלה' ׁשֶ

שאֹה? תפר ׁפָ ְ ְַ פֶֹהלת תָבּ ַָ נ התִפָמר ָּ ׂיּ

ׁשֹוֲאִלים אֹותֹו  ְואֹוְכִלים, ֵהם  ֶאְצלֹו  ִבים  ְויֹוׁשְ ְלָאִכים,  ַהּמַ ֵאָליו  יעּו  ִהּגִ ׁשֶ ּכְ
נּו  ִאּמֵ ָרה  ׂשָ ט(.  יח,  ית  ֵראׁשִ )ּבְ ָבאֶֹהל"  ה  ִהּנֵ ַוּיֹאֶמר  ָך?  ּתֶ ִאׁשְ ָרה  ׂשָ ה  "ַאּיֵ
ַעְצָמּה  ֶאת  יָגה  ַמּצִ לֹא  ְלָאֵרַח אֹוָתם,  ְרָחה  ּטָ ׁשֶ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ נּו  ּלָ ׁשֶ א  ְבּתָ ַהּסַ
לֹום ָהְיָתה  ִהיא ָחס ְוׁשָ ְפֵני ָזִרים, ְולֹא ׁשֶ ְפֵני ָהאֹוְרִחים, ִהיא לֹא ִמְתָרָאה ּבִ ּבִ
ָבא  )ּבָ ָמָרא אֹוֶמֶרת  ַהּגְ ְלֵהֶפְך!  ְראּו אֹוָתּה,  ּיִ ׁשֶ ה  ׁשָ ּיְ ִהְתּבַ ְוָלֵכן ִהיא  ְמכֶֹעֶרת 
ה ֲהִכי  ָ ָהִאּשׁ ָנה ׁשֶ ּוָ ְפֵני ָאָדם, ְוַהּכַ קֹוף ּבִ ָרה ּכְ ְפֵני ׂשָ ף נח ַעּמּוד א( ַהּכֹל ּבִ ְתָרא ּדַ ּבָ

קֹוף ְלַיד ָאָדם  ּכְ ָרֶאה  ּתֵ ָרה ִהיא  עֹוָלם – ִאם ַנֲעִמיד אֹוָתּה ִלְפֵני ׂשָ ּבָ ָיָפה 
ִעים  ׁשְ ּתִ ת  ּבַ ָהְיָתה  ִהיא  ׁשֶ ְוַלְמרֹות  נּו.  ִאּמֵ ָרה  ׂשָ ל  ׁשֶ ַהְמֻיָחד  ָיְפָיּה  ֵמרֹב 
ה  ָ ִאּשׁ ִעם  ָלֵצאת  ָיכֹול  ָבר  ּכְ לֹון  ָ ׁשּ ּכִ ְוֵאיֶזה  יז(  יז,  ית  ֵראׁשִ )ּבְ תּוב  ּכָ ּבַ ְמבָֹאר  ּכַ

ְמָרה ַעל ַעְצָמּה. זֹו, ִהיא ׁשָ ּכָ ֶרת ׁשֶ ְמֻבּגֶ

נּו. ּלָ ה ׁשֶ דֹוׁשָ א ַהּקְ ְבּתָ ָכה ִהְתַנֲהָגה ַהּסַ ּכָ

ִעם  ַיַחד  בֹות  יֹוׁשְ ים  ׁשִ ַהּנָ ַהּיֹום  מּוָזר,  ִנְרֶאה  ָבר  ּכְ ֶזה  ְלַהּיֹום  ָוָאה  ּוְבַהׁשְ
חֹוק  ְואֹוֵמר: ׂשְ י ֲעִקיָבא זֹוֵעק  ַרּבִ א  ּנָ ְוַהּתַ ְוצֹוֲחקֹות,  טֹות  ּוְמַפְטּפְ ָבִרים  ַהּגְ
ְועֹוד  יג(.  ָנה  ִמׁשְ ג  ֶרק  ּפֶ )ָאבֹות  ָלֶעְרָוה  ָהָאָדם  ֶאת  יִלים  ַמְרּגִ רֹאׁש  ְוַקּלּות 
ָנה ה(,  ֶרק א ִמׁשְ ה )ָאבֹות ּפֶ ָ יָחה ִעם ָהִאּשׁ ה ׂשִ ְרּבֶ ִהְזִהירּו ַרּבֹוֵתינּו ְוָאְמרּו: ַאל ּתַ
ִגידֹות,  יַע, ּבְ לֹון ַמּגִ ָ ׁשּ ָנה ב(, ְוַהּכִ ֶרק ד ִמׁשְ ּוְלַצֲעֵרנּו ֲעֵבָרה ּגֹוֶרֶרת ֲעֵבָרה )ָאבֹות ּפֶ
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ְגַרם  ּנִ ל ֵחְטא, ׁשֶ ְגַלל ֶרַגע ֶאָחד ׁשֶ ְגַלל ָמה? ּבִ חֹות ְועֹוד ְזָועֹות, ּבִ ּפָ רּוק ִמׁשְ ּפֵ
נּו.  ּלָ ל ַהּדֹור ׁשֶ לֹוֶקֶלת ׁשֶ בֹות ַהִהְתַנֲהלּות ְוַהִהְתַנֲהגּות ַהּקְ ִעּקְ ּבְ

ּלִלש  ַָ תָכְ ְצִנשע

ָגִדים,  ּבְ ִניעּות ֶזה ַרק ּבַ ּצְ ִבים ׁשֶ ים לֹא יֹוְדִעים ַמה ּזֹו ְצִניעּות, ֵהם חֹוׁשְ ֲאָנׁשִ
ָרה  ֲהֵרי ׂשָ ָגִדים, ׁשֶ ִניעּות ֶזה לֹא ַרק ּבְ ּצְ ר ִלְלמֹד ׁשֶ נּו ֶאְפׁשָ ָרה ִאּמֵ ֲאָבל ִמּשָׂ
ֶבת  ֵאין ָלּה ָמה ָלׁשֶ ל ֶזה ִהיא ֵהִביָנה ׁשֶ ה, ְוִעם ּכָ נּו ָהְיָתה ְצנּוָעה ּוְקדֹוׁשָ ִאּמֵ

יעּו.  ִהּגִ ִרים ׁשֶ ָבִרים ַהּזָ ְוִלְהיֹות ִעם ַהּגְ

ים ָלנּו ֶמה ָהְיָתה ַההֹוָרָאה  ה יח ִסיָמן ב(, ֲחַז"ל ְמַגּלִ ָרׁשָ ית ּפָ ֵראׁשִ ה ּבְ ְדָרׁש )ַרּבָ ּמִ ּבַ
ּה ָהָיה אֹוֵמר  ָהָיה ּבֹוֵרא ּבָ ָכל ֵאָבר ְוֵאָבר ׁשֶ ל ַחי, ּבְ ה ֵאם ּכָ ל הקב"ה ְלַחּוָ ׁשֶ

ה ְצנּוָעה!  ָ י ִאּשׁ ְהִ ה ְצנּוָעה, ּתִ ָ ִהי ִאּשׁ ָלּה: ּתְ

ב ֶַָמ תלר ׂי שׁכ תָ ְ ְמַיִ

ָראִתי אֹוָתּה ֵמָהרֹאׁש ַוֲהֵרי ִהיא  ְדָרׁש, ָאַמר הקב"ה לֹא ּבָ ְועֹוד אֹוֵמר ַהּמִ
הקב"ה  טז(  ג,  ְעָיה  )ְיׁשַ רֹון"  ּגָ ְנטּויֹות  ַלְכָנה  "ַוּתֵ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ּה,  רֹאׁשָ ֶמת  ְמַעּקֶ
ֵלְך  ּתֵ ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָהָאָדם,  ל  ׁשֶ ֵמָהרֹאׁש  ה  ָ ָהִאּשׁ ֶאת  ָראִתי  ּבָ לֹא  אֹוֵמר: 
אֹוָתּה,  ְמעּו  ְוִיׁשְ ָעֶליָה  לּו  ּכְ ִיְסּתַ ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ רֹוָצה  ׁשֶ ה  ָ ִאּשׁ מֹו  ּכְ רֹון,  ּגָ ְנטּוַית 
ּה, ְוֶזה לֹא ָצנּוַע! ְולֹא ִמן ָהַעִין ַוֲהֵרי  ּלָ אר ׁשֶ ּוָ יָהה ֶאת ָהרֹאׁש ְוַהּצַ ִהיא ַמְגּבִ
ם  ְעָיה ג, טז( הקב"ה אֹוֵמר: ּגַ רֹות ֵעיָנִים" )ְיׁשַ ּקְ ֱאַמר "ּוְמׂשַ ּנֶ ִהיא ַסְקָרִנית, ׁשֶ
ים  ׁשִ מֹו ַהּנָ ְהֶיה ּכְ ּלֹא ּתִ ל ָאָדם ָהִראׁשֹון, ׁשֶ ה ֵמָהַעִין ׁשֶ ָראִתי ֶאת ַחּוָ לֹא ּבָ
ֵעיַנִים  ּבָ רֹוְמזֹות  ָהיּו  ׁשֶ ִראׁשֹון  ִית  ּבַ ן  ֻחְרּבַ ּבְ ֲעֵליֶהן  ִמְתַמְרֵמר  תּוב  ַהּכָ ׁשֶ
יַע ִליֵדי ֲעֵבָרה. ְולֹא ִמן ָהאֶֹזן  ה ָהָיה ַמּגִ ָבר ַהּזֶ ַהּדָ ָבִרים ְוקֹוְרצֹות ָלֶהם, ׁשֶ ַלּגְ
יר ִצּתּות ְוַהְקָלָטה',  ל 'ַמְכׁשִ כּוָנה ׁשֶ ּה ּתְ ְהֶיה ּבָ ּלֹא ּתִ ָתִנית, ׁשֶ ַוֲהֵרי ִהיא ַצּיְ
ֲאֵליֶהם. חּוץ  כֹות  ּיָ ׁשַ ּלֹא  ׁשֶ יחֹות  ׂשִ מַֹע  ִלׁשְ אֹוֲהִבים  ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ ה  ַהְרּבֵ ֵיׁש 

ִבין ָיִבין.  לֹות ְוַהּמֵ ּקָ ה ּתַ ֶזה, ֶזה ּגֹוֵרם ְלַהְרּבֵ ׁש ּבָ ּיֵ ַמן ׁשֶ ְזּבּוז ַהּזְ ִמּבִ
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ִַָטשם ִאְטָא ַָ שםת ִָ ַָ ָב ָדִ

ה  ָראִתי אֹוָתּה ֵמַהּפֶ ָרִנית, אֹוֵמר הקב"ה: לֹא ּבָ ּבְ ה ַוֲהֵרי ִהיא ּדַ ְולֹא ִמן ַהּפֶ
ה ֵמִביא  ר, ְוִדּבּור ְמֻרּבֶ רּות ְלַדּבֵ ה ֵיׁש ֶאת ָהֶאְפׁשָ ּפֶ י ּבַ ל ָאָדם ָהִראׁשֹון, ּכִ ׁשֶ
ָלׁשֹון ָהָרע  ִלים ּבְ ֵלי י, יט(, ְוִנְכׁשָ ע" )ִמׁשְ ׁשַ ל ּפָ ָבִרים לֹא ֶיְחּדַ רֹב ּדְ לֹות, "ּבְ ּקָ ּתַ
ֲאסּוִרים, הקב"ה  ּבּוִרים  ִמּדִ ִנְזָהִרים  ִאם  ְוַגם  ֲאסּוִרים.  ְוִדּבּוִרים  ּוְרִכילּות 
ה  ָ ָלִאּשׁ ם  ּגַ ן  ּכֵ ׁשֶ ין,  ֻחּלִ ּבּוֵרי  ּדִ ַעל  ְזַמן  ה  ַהְרּבֵ ז  ַבְזּבֵ ּתְ ה  ָ ָהִאּשׁ ׁשֶ רֹוֶצה  לֹא 
ֵדי  ִהיא ְצִריָכה ָלַדַעת ּכְ ָבִרים ׁשֶ יִנים ְוַהּדְ ֵיׁש ִחּיּוב ִלְלמֹד ֶאת ַהֲהָלכֹות ְוַהּדִ
ַעת ּתֹוָרה ּוִמְצֹות,  י ּדַ ים ַעל ּפִ ּלֹא ַחּיִ ׁשֶ ה טֹוָבה', ּוְלַצֲעֵרנּו ּכְ ִלְהיֹות 'ְיהּוִדּיָ
ה ֲחָלִקים  הּו. ּוֶבֱאֶמת ֵיׁש ַהְרּבֵ ֶ ִהיא ְצִריָכה ִלְלמֹד ַמּשׁ ֶבת ׁשֶ ה לֹא חֹוׁשֶ ָ ָהִאּשׁ
ת,  ּבָ מֹו ִהְלכֹות ְצִניעּות, ִהְלכֹות ׁשַ ֶבת ִלְלֹמד אֹוָתם ּכְ ה ַחּיֶ ָ ָהִאּשׁ ּתֹוָרה ׁשֶ ּבַ
ֲחָכִמים  ְלִמיֵדי  ּתַ ְיָלִדים  ל  ּוְלַגּדֵ ִית  ַהּבַ ֶאת  ְלַנֵהל  ֵאיְך  ח,  ְטּבָ ַהּמִ רּות  ׁשְ ּכַ
ֻטּיֹות ִעם ֲחֵברֹות ֵאיְך  ר ׁשְ ְלַדּבֵ ל ַהּיֹום ּבִ ה 'ֲעסּוָקה' ּכָ ָ יִקים. ְוִאם ָהִאּשׁ ְוַצּדִ
ה,  ֵמַהּפֶ ה  ָ ָהִאּשׁ ֶאת  ָרא  ּבָ לֹא  הקב"ה  ׁשֶ ה  ּבָ ַהּסִ ְוזֹו  ִלְלמֹד?  ְזַמן  ָלּה  ִיְהֶיה 

דֹוָלה.   ְך ּגְ ל ּכָ ָרִנית ּכָ ּבְ ְהֶיה ּדַ ּלֹא ּתִ ׁשֶ

ִַָזשם ִבְזָב ַָ ַֹ ת ְקִנָש

ִאית  ְהֶיה ַקּנָ ּלֹא ּתִ ב, ׁשֶ ם לֹא ִנְבְרָאה ֵמַהּלֵ ה ּגַ ָ ָהִאּשׁ ְדָרׁש ׁשֶ עֹוד אֹוֵמר ַהּמִ
ּה.  ּלָ ׁשֶ ּלֹא  ׁשֶ ָבִרים  ּדְ ח  ּקַ ּתִ ּלֹא  ׁשֶ ד  ַהּיָ ִמן  ְולֹא  ֲאֵחִרים.  ים  ֲאָנׁשִ ּבַ א  ּוְתַקּנֵ
ֶמת  ּלֶ ּוְמׁשַ ְלַעְצָמּה מֹוָתרֹות  ְוקֹוָנה  ָאה  ּבָ ה  ָ ִאּשׁ ׁשֶ ּכְ ִלְגנֹב,  ֶהְכֵרַח  ּבְ ְוֶזה לֹא 
ֶזה,  ֶאת  ם  ּלֵ ׁשַ ּתְ ֱאֶמת  ּבֶ ִהיא  ֵמֵאיפֹה  יֹוַדַעת  לֹא  ְוִהיא  ַראי,  ַאׁשְ ַכְרִטיס  ּבְ
ִית ּוַמְכִניס ֶאת ַהּזּוג ְלִמְלֶחֶמת ִקּיּום  לֹום ַהּבַ ָבר ָאסּור, ֶזה הֹוֵרס ֶאת ׁשְ ַהּדָ

ר ַלֲעֹבד ֶאת ה'.  זֹו ִאי ֶאְפׁשָ ּוְטָרדֹות ּוְבצּוָרה ּכָ

ֶבת'  י ִהיא 'ַחּיֶ ו ִהיא קֹוָנה עֹוד זּוג, ּכִ ֵיׁש ָלּה 10 אֹו 20 זּוגֹות ַנֲעַלִים, ְוַעְכׁשָ
ֶצר ָהָרע.  – זֹו ֲעַצת ַהּיֵ
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ִש  ׁהָבׁ ְשִצשּפהתמר

ל ְסָתם  אֹוֶהֶבת ָלֵצאת ּוְלַטּיֵ ְהֶיה ַיְצָאִנית – ַאַחת ׁשֶ ּלֹא ּתִ ְולֹא ִמן ָהֶרֶגל ׁשֶ
יד(.  מה,  ים  ִהּלִ )ּתְ ִניָמה"  ּפְ ֶמֶלְך  ַבת  ה  בּוּדָ "ּכְ ל  ּכָ ֲהֵרי  ׁשֶ ְמקֹומֹות,  ִמיֵני  ָכל  ּבְ
יָקה  ַצּדִ ָהְיָתה  ְוִהיא  ָהָאֶרץ,  ְבנֹות  ּבִ ִלְראֹות  ָיְצָאה  ַיֲעקֹב  ת  ּבַ יָנה  ּדִ ׁשֶ ּכְ
ן  ּבֶ ֶכם  ׁשְ ַפס אֹוָתּה  ּתָ לֹום,  ָ ַהּשׁ ַיֲעקֹב ָאִבינּו ָעָליו  ל  ת ׁשֶ ַהּבַ ּוְצנּוָעה, ִהיא 
ִרים אֹוָתּה ַעל  יֵלנּו, ַוֲחַז"ל ְמַבּקְ ית לד, א - ב( ה' ַיּצִ ֵראׁשִ ֲחמֹור ְוָאַנס אֹוָתּה )ּבְ
ל ְיִציָאה  סּוק א(. ִלְפֵני ּכָ ֶרק לד ּפָ ית ּפֶ ֵראׁשִ "י ּבְ ּלֹא ְלצֶֹרְך )ַרׁשִ ֶעֶצם ַהְיִציָאה ׁשֶ
ר  ֶאְפׁשָ ַהִאם  ֲחׁשּוָבה?  ַהּזֹו  ַהְיִציָאה  ַהִאם  ַלְחׁשֹב  ָצִריְך  ָלְרחֹוב  ִית  ֵמַהּבַ

ְלָעֶדיָה!!! ר ּבִ ּדֵ ִלְמנַֹע אֹוָתּה ּוְלִהְסּתַ

ית ב,  ֵראׁשִ )ּבְ תּוב  ּכָ ּבַ ְמבָֹאר  ּכַ ַלע  ֵמַהּצֶ ִלְברֹא אֹוָתּה  ֶהְחִליט הקב"ה  ּוַבּסֹוף 
ל  ׁשֶ כּונֹות  ּתְ ָלּה  ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָאָדם,  ּבָ נּוַע  ְוַהּצָ ה  ַהְמֻכּסֶ ַהֵחֶלק  הּוא  ׁשֶ כא(, 

ה יח ִסיָמן ב(.  ָרׁשָ ה ּפָ ית ַרּבָ ֵראׁשִ ְצִניעּות )ּבְ

ֲחּמן ָׁ ַָתּפבתּה ּפִבשנ

ין  ַלל ַהּמִ ָרֵאל, ְוֶאת ּכְ ְוִאם ָאִבינּו ָאב ָהַרֲחָמן, ַהּבֹוֵרא ָהאֹוֵהב ֶאת ַעּמֹו ִיׂשְ
ָבר  ה ָחׁשּוב לֹו ַהּדָ ּמָ צּוָרה ְמֻיֶחֶדת, ָנִבין ַעד ּכַ ֲעָלה ַהּזֹו ּבְ ּמַ ַחר ּבַ י, ּבָ ָהֱאנֹוׁשִ

ֶזה. ה ַלֲעמֹד ּבָ ָ ה ְוִאּשׁ ָ ל ִאּשׁ ה ַאְחָריּות מּוֶטֶלת ַעל ּכָ ה, ְוַכּמָ ַהּזֶ

ָבא ְמִציָעא  ְמָרה ַעל ְצִניעּוָתּה, ִהיא ָחְזָרה ִליֵמי ַנֲערּוָתּה )ּבָ ָרה ׁשָ ּשָׂ ּוִבְזכּות ׁשֶ
ל  ים, ְוָיְפָיּה ׁשֶ ָהָיה קֶֹדׁש ָקָדׁשִ ף פז ַעּמּוד א(, ְוִהיא ָיְלָדה ֶאת ִיְצָחק ָאִבינּו ׁשֶ ּדַ

ַבת כ' ְלֵחְטא, ּוַבת  ּכְ ת ק'  ְוִכְלׁשֹון ֲחַז"ל ּבַ ה ְלעֹוָלם,  ּנָ ַסק ִמּמֶ ּפָ ָרה לֹא  ׂשָ
ֶזה, ִהיא  לּוי ּבָ ה ּתָ ּזֶ ה נח ִסיָמן א(, ְלהֹורֹות ׁשֶ ָרׁשָ ה ּפָ ית ַרּבָ ֵראׁשִ ַבת ז' ְליִֹפי )ּבְ כ' ּכְ
ִהיא ָהְיָתה  ׁשֶ ם ּכְ ּגַ ִמיִדי ׁשֶ ְמָרה ֶאת ַעְצָמּה ִמן ַהֵחְטא, ְוִהיא ָזְכָתה ְליִֹפי ּתְ ׁשָ

הֹור.   דֹוׁש ְוַהּטָ ָיְפָיּה ַהּקָ ֲאָרה ּבְ ֶרת ִהיא ִנׁשְ ְמֻבּגֶ
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תֶזֶבל? ַֹ םתפ ַֹ ׁשֲהל

ּה  ּלָ ׁשֶ ִניעּות  ַהּצְ ַעל  מֹר  ׁשְ ּתִ ִהיא  ׁשֶ כֹל  ּכְ ׁשֶ ִמיד,  ּתָ ִלְזּכֹר  ְצִריָכה  ה  ָ ִאּשׁ ל  ּכָ
יֹוֵתר  ְהֶיה  ּתִ ִהיא  ּה,  ּלָ ׁשֶ ים  ַהַחּיִ ֶרְך  ּדֶ ּוְבָכל  ה  ֲעׂשֶ ּמַ ּבַ ּבּור,  ּדִ ּבַ בּוׁש,  ּלְ ּבַ
ם  ים ׁשָ רֹוֶצה ָיכֹול ָלבֹוא ְוָלׂשִ ל ִמי ׁשֶ ח ֶזֶבל לֹא ׁשֹוְמִרים, ּכָ ֶדת. ַעל ּפַ ְמֻכּבֶ
ֶוה ֵמאֹות  ָ ּשׁ ה ְולֹא מּוָגן, ְוִאּלּו ַעל ַיֲהלֹום ׁשֶ ּלֹו, הּוא לֹא ְמֻכּסֶ סֶֹלת ׁשֶ ֶאת ַהּפְ
ִהיא  ְוִאם  נֹוֵצץ,  ַיֲהלֹום  ִהיא  ָרֵאל  ִיׂשְ ת  ּבַ ַהּכַֹח.  ָכל  ּבְ ׁשֹוְמִרים  ִמְליֹוִנים, 
ְוָטֳהָרה,  ה  ָ ְקֻדׁשּ ּבִ ָמָתּה  ְוִנׁשְ ּגּוָפּה  ַעל  ה,  ַהּזֶ ֲהלֹום  ַהּיַ ַעל  מֹר  ִלׁשְ יָלה  ּכִ ַמׂשְ
יָלה ְלָהִבין ֶאת  ּכִ ה. ֲאָבל ִאם ִהיא לֹא ַמׂשְ ּנָ ד ִמּמֶ ה, ְוֵאין ְמֻכּבָ ּנָ ֵאין ָחׁשּוב ִמּמֶ
הּוא  ׁש ְלַפח ֶזֶבל, ׁשֶ ֶזה ַמּמָ ֶזה ְוִהיא לֹא ׁשֹוֶמֶרת ַעל ַעְצָמּה, ִהיא ּדֹוָמה ּבָ

ׁש ּבֹו.  ּמֵ ּתַ רֹוֶצה ִמׁשְ ִמיָרה ְוָכל ִמי ׁשֶ לֹא ָצִריְך ׁשְ

שם ִנָשִ ַֹ שםתִקשצ ִָ ַָ ָב ָדִ

ָבה  ְחׁשָ ַהּמַ זֹו  ֲאָבל  ים,  ִקיצֹוִנּיִ ָמִעים  ִנׁשְ אּוַלי  ֲעֵליֶהם  ְרנּו  ּבַ ּדִ ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ
ּתֹוָרה  ּבַ ִמְתּבֹוֵנן  ָהָאָדם  ׁשֶ ּוְככֹל  ה.  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  ֶרְך  ּדֶ ְוזֹו  ָהֱאלִֹקית, 
ְכָרִחים  יֹוֵתר ְוַהּמֻ ים ַהּטֹוִבים ּבְ ַהּתֹוָרה ִהיא ֵסֶפר ַהֻחּקִ ה הּוא ֵמִבין ׁשֶ דֹוׁשָ ַהּקְ
ַתב ֶאת ַהּתֹוָרה  הּוא טֹוב ּוֵמיִטיב הּוא ּכָ י הקב"ה ׁשֶ עֹוָלם, ּכִ ׁש ּבָ ּיֵ יֹוֵתר ׁשֶ ּבְ
ְמרּו  ׁשְ ֶכם ַיֲהלֹוִמים, ּתִ ּלְ ם ּכֻ הּוא רֹוֶצה ַרק ֶאת טֹוָבֵתנּו. ִזְכרּו, ַאּתֶ ּוָברּור ׁשֶ

ַעל ַעְצְמֶכם, ְוַעל ַעְצְמֶכן! 


