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ָּפ ָר ׁש ִצנפתר ָש ִש
ה ָש ְּכָֹודפִהּתֹו

ִחנפִהּדֹוָֹונ טש ְָ ִה

ֲאַנְחנּו ֲעַדִין ְּבֶהָאָרה ֶׁשָּזִכינּו ַלֲעׂשֹות ִסּיּום ַהַּׁש"ס, ְוָהָיה ַמֲעָמד ָּגדֹול 
ִלְכבֹוָדּה ֶׁשל ּתֹוָרה. ְנַקֶּוה ֶׁשַהֶהָאָרה ַהֹּזאת ָּתִביא ִחּדּוִׁשים ָיִפים ַעל 

ַהָּפָרָׁשה ְּבֶעְזַרת ַהֵּׁשם.

ִׁשְבֵטיֶכם  ָראֵׁשיֶכם  ֱאֹלֵהיֶכם  ה'  ִלְפֵני  ֻּכְּלֶכם  ַהּיֹום  ִנָּצִבים  "ַאֶּתם 
ֲאֶׁשר  ְוֵגְרָך  ְנֵׁשיֶכם  ַטְּפֶכם  ִיְׂשָרֵאל.  ִאיׁש  ֹּכל  ְוׁשְֹטֵריֶכם  ִזְקֵניֶכם 
ה'  ִּבְבִרית  ְלָעְבְרָך  ֵמיֶמיָך.  ֹׁשֵאב  ַעד  ֵעֶציָך  ֵמחֵֹטב  ַמֲחֶניָך  ְּבֶקֶרב 
ֱאֹלֶהיָך ּוְבָאָלתֹו ֲאֶׁשר ה' ֱאֹלֶהיָך ֹּכֵרת ִעְּמָך ַהּיֹום" )דברים כט, ט – יא( 
ְוָכל ֶזה "ְלַמַען ָהִקים ֹאְתָך ַהּיֹום לֹו ְלָעם ְוהּוא ִיְהֶיה ְּלָך ֵלאֹלִהים 
ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלְך ְוַכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאֹבֶתיָך ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעקֹב" 

)שם פסוק יב(. 

ַּכּמּוָבן  הּוא  ְוַהְמַתֵּוְך  ַהְּבִרית  ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ִעם  ּכֹוֵרת  הקב"ה 
ְוָלֵכן הּוא  ַרֵּבנּו,  ַחָּייו ֶׁשל מֶֹׁשה  ַמָּמׁש ְּבסֹוף  ָהָיה  ֶזה  ַרֵּבנּו.  מֶֹׁשה 
ָחַׁשׁש ֶׁשַעם ִיְׂשָרֵאל ַאֲחֵרי ְּפִטיָרתֹו ַיַעְזבּו ֶאת ֶּדֶרְך ַהֵּׁשם. ְוָלֵכן הּוא 
ַמְׁשִּביַע ֹלא ַרק אֹוָתם: "ְוֹלא ִאְּתֶכם ְלַבְּדֶכם ָאנִֹכי ֹּכֵרת ֶאת ַהְּבִרית 
ַהֹּזאת ְוֶאת  ָהָאָלה ַהֹּזאת. ִּכי ֶאת ֲאֶׁשר ֶיְׁשנֹו ֹּפה ִעָּמנּו ֹעֵמד ַהּיֹום 
ִלְפֵני ה' ֱאֹלֵהינּו ְוֵאת ֲאֶׁשר ֵאיֶנּנּו ֹּפה ִעָּמנּו ַהּיֹום" )דברים כט, יג – יד( 
ַמה ֹּזאת אֹוֶמֶרת? ַרִׁש"י ְמָבֵאר: ַאף ִעם ַהּדֹורֹות ָהֲעִתיִדים ִלְהיֹות. 
מֶֹׁשה ַרֵּבנּו הֹוִריד ֶאת ָּכל ַהְּנָׁשמֹות, הֹוִריד אֹוִתי ְואֹוְתָך ְוֶאת ֻּכָּלם, 
מֶֹׁשה  ָחַׁשׁש  ָּכְך  ְּכֵדי  ַעד  ַהּתֹוָרה.  ֶאת  ַעְצמֹו  ַעל  ְיַקֵּבל  ֶאָחד  ֶׁשָּכל 
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ַרֵּבנּו ֶׁשִּיְהֶיה ֵאיֶזה ּדֹור ֶׁשַּיַעְזבּו ֶאת ֶּדֶרְך ַהֵּׁשם, ְוָדַאג ְלַקֵּבל ַהְבָטָחה 
ִמָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ַעד סֹוף ַהּדֹורֹות. 



ֵּבתּו ִָ ִאֲחָֹוןפֶצלפֹמֶצהפ ָֹומֹופהש

ֶּׁשּמֶֹׁשה  ַמה  ָּכל   )335 עמוד  משה  ערך  המדרשים  )אוצר  ַּבִּמְדָרׁש  מּוָבא 
ַרֵּבנּו ָעָׂשה ַּבּיֹום ָהַאֲחרֹון ֶׁשל ַהַחִּיים ֶׁשּלֹו, ָּכַתב ְׁשֹלָׁשה ָעָׂשר ִסְפֵרי 
ּתֹוָרה, ְוָיַׁשב ִעם ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמַעם ִיְׂשָרֵאל ֲאָנִׁשים ְוָנִׁשים, ָּכל 
ַהּתֹוָרה  ִּבְכבֹוד  ִהָּזֲהרּו  ָלֶהם:  ְוָאַמר  אֹוָתם  ְוהֹוִכיַח  ְּבִנְפָרד,  ֶאָחד 

ְוַהִּמְצֹות. ִּתָּזֲהרּו ַּבָּכבֹוד ֶׁשל ַהּתֹוָרה ְוֶׁשל ַהִּמְצֹות. 

ַהִּמְצֹות,  ְוֶאת  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ְיַקְּימּו  ֶׁשֵהם  ָּדַאג  ַרק  ֹלא  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה 
ֶאָּלא ֶׁשִּיָּזֲהרּו ַּגם ִּבְכבֹוד ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצֹות. ּוְכֵדי ְלָהִבין ֶאת ֲחִׁשיבּות 
ָהִעְנָין ְצִריִכים ִלְלֹמד ֶאת ַהְּפסּוִקים ַהָּבִאים: "ִּכי ַאֶּתם ְיַדְעֶּתם ֵאת 
ֲאֶׁשר  ַהּגֹוִים  ְּבֶקֶרב  ָעַבְרנּו  ֲאֶׁשר  ְוֵאת  ִמְצָרִים  ְּבֶאֶרץ  ָיַׁשְבנּו  ֲאֶׁשר 
ְוָזָהב  ֶּכֶסף  ָוֶאֶבן  ֵעץ  ִּגֻּלֵליֶהם  ְוֵאת  ַוִּתְראּו ֶאת ִׁשּקּוֵציֶהם  ֲעַבְרֶּתם 
ִיְׂשָרֵאל:  ְלַעם  ַרֵּבנּו אֹוֵמר  מֶֹׁשה  - טז(.  )שם פסוק טו  ִעָּמֶהם"  ֲאֶׁשר 
ַאֶּתם הֹוְלִכים ְורֹוִאים ְּפָסִלים, ֵעץ, ֶאֶבן, ֶּכֶסף ְוָזָהב, ָּכל ֶאָחד ָעָׂשה 
ֱאֹלִהים ִמַּמה ֶּׁשהּוא ָאַהב, ְוַגם ַאֶּתם ִּתְרצּו. "ֶּפן ֵיׁש ָּבֶכם ִאיׁש אֹו 
ִאָּׁשה אֹו ִמְׁשָּפָחה אֹו ֵׁשֶבט ֲאֶׁשר ְלָבבֹו ֹפֶנה ַהּיֹום ֵמִעם ה' ֱאֹלֵקינּו 
ָלֶלֶכת ַלֲעֹבד ֶאת ֱאֹלֵהי ַהּגֹוִים ָהֵהם ֶּפן ֵיׁש ָּבֶכם ֹׁשֶרׁש ֹּפֶרה ֹראׁש 
"ְוָהָיה  ִּתְרצּו.  ַאֶּתם  ַּגם  ְּתַקְּנאּו,  ַאֶּתם  ַּגם  יז(.  פסוק  )שם  ְוַלֲעָנה" 
ְּבָׁשְמעֹו ֶאת ִּדְבֵרי ָהָאָלה ַהֹּזאת ְוִהְתָּבֵרְך ִּבְלָבבֹו ֵלאֹמר ָׁשלֹום ִיְהֶיה 
ִּלי ִּכי ִּבְׁשִררּות ִלִּבי ֵאֵלְך ְלַמַען ְספֹות ָהָרָוה ֶאת ַהְּצֵמָאה. ֹלא יֹאֶבה 
ּבֹו  ְוָרְבָצה  ַההּוא  ָּבִאיׁש  ְוִקְנָאתֹו  ה'  ַאף  ֶיְעַׁשן  ָאז  ִּכי  לֹו  ְסֹלַח  ה' 
ָּכל ָהָאָלה ַהְּכתּוָבה ַּבֵּסֶפר ַהֶּזה ּוָמָחה ה' ֶאת ְׁשמֹו ִמַּתַחת ַהָּׁשָמִים. 
ְוִהְבִּדילֹו ה' ְלָרָעה ִמֹּכל ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ְּכֹכל ָאלֹות ַהְּבִרית ַהְּכתּוָבה 
ְּבֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהֶּזה " )שם פסוק יח – כ(. ַמה הּוא ְּבֶעֶצם אֹוֵמר? ָאָדם 
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ִלְהיֹות  רֹוֶצה  ְסָתם  ֹלא  ְוהּוא  ַהּגֹוִים,  ְּכמֹו  ְוִלְהיֹות  ָלֶלֶכת  ֶׁשִּיְרֶצה 
ְּכמֹו ַהּגֹוִים, הּוא רֹוֶאה ֶאת ַהְּפֵאר ְוֶהָהָדר ֵאיְך ֵיׁש ָלֶהם ְּדָרגֹות ֶׁשל 
ֲחִׁשיבּות ְּבַהְבֵליֶהם ּוְבִׁשּקּוֵציֶהם ְוִגּלּוֵליֶהם, ַּבְּתִחָּלה ֵעץ ָוֶאֶבן, ַאַחר 

ָּכְך ֶּכֶסף ְוָזָהב. 



"ָ הש "ֱאֹלֵהָפֶכֶסףפֵואֹלֵהָפזש
ְוָאְמרּו ַּבִּמְדָרׁש )רבה ליברמן פרשת ואתחנן דיבור המתחיל ועשיתם פסל(: 
ִאם ָהיּו ַהְּפָסִלים ֶׁשל ֵעץ אֹו ֶׁשל ֶאֶבן ָהיּו ַמְׁשִליִכין אֹוָתם ַּבחּוץ, 
ָּבֵּתיֶהם,  ְּבתֹוְך  אֹוָתם  נֹוְתִנין  ָהיּו  ָזָהב  ֶׁשל  אֹו  ֶּכֶסף  ֶׁשל  ָהיּו  ְוִאם 
ַמְכִניִסין  ֶׁשֵהם  טז(,  )דברים כט,  ִעָּמֶהם"  ֲאֶׁשר  ְוָזָהב  "ֶּכֶסף  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ֶׁשִּיְׁשְמרּו  ׁשֹוְמִרים  ֲעֵליֶהם  ַמֲעִמיִדין  ֶׁשֵהן  ְועֹוד  ְלָבֵּתיֶהם,  אֹוָתם 
אֹוָתם ֶׁשֹּלא ִיָּגְנבּו. אֹוי ָלֶהם ִלְבֵני ָאָדם ֶׁשֱאֹלֵהיֶהם ְצִריִכין ִׁשּמּור. 

ּוְכָבר ָהָיה ֵּכן ְלעֹוָלִמים, ְּכֶׁשָּלָבן ִחֵּפׂש ֶאת ַהְּתָרִפים ֶׁשִּנְגְנבּו הּוא 
ָּבא ְוָאַמר ְלַיֲעקֹב "ָלָּמה ָגַנְבָּת ֶאת ֱאֹלָהי" )בראשית לא, לא(. ַּכִּנְרֶאה 
ֶׁשּלֹו  ְוַהְּנָכִדים  ֵמַהֶּפה.  ֶּׁשהּוא מֹוִציא  ְלַמה  ֵלב  ָׂשם  ַעְצמֹו ֹלא  ָלָבן 
ּבֹו  ִמְתַּבְּיִׁשים  ֶׁשֵהם  לֹו  ְוָאְמרּו  ָעָליו  ָצֲחקּו  ַהְּקדֹוִׁשים  ַהְּׁשָבִטים 

)מדרש רבה פרשת ויצא פרשה עד(.

ּוְבֶדֶרְך ַהְּפָׁשט, ַעם ִיְׂשָרֵאל ָראּו ֶּבֱאֶמת ֶאת ָּכל סּוֵגי ָהֲעבֹוָדה ָזָרה, 
ַתֲעׂשּו  ֹלא  ָזָהב  ֵואֹלֵהי  ֶכֶסף  "ֱאֹלֵהי  אֹוָתם  ְמַצֶּוה  ֶׁשַהָּכתּוב  ּוְכמֹו 
ְוִלְגרֹם ְלַעם  ְלַבְלֵּבל  ַהֶּזה ָיכֹול  ְוֶהָהָדר  ְוַהְּפֵאר  ָלֶכם" )שמות כ, כ(, 

ִיְׂשָרֵאל ֶׁשַּגם ֵהם ִיְרצּו ַלֲעׂשֹות ְּכַמֲעֵׂשה ֶּכֶסף ְוָזָהב ֲאֶׁשר ִעָּמֶהם. 



ֶהּ" ּמש "ֲאֶצָפער
ַּבֲעבֹוָדה  ֲאדּוִקים  ָהיּו  ֶׁשַהּגֹוִים   – ִעָּמֶהם"  "ֲאֶׁשר  ַהָּכתּוב  ּוַמְדִּגיׁש 
ָזָרה, ְוָכל ֶאָחד ָהָיה נֹוֵׂשא אֹוָתּה ִאּתֹו 'ִלְסֻגָּלה'. ּוְכָבר ִסְּפרּו ֲחַז"ל 
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ָהָרָעב  ִּבְזַמן  ֶיֶלד  ַּפַעם  ָרָאה  ַהָּנִביא  ֶׁשֵאִלָּיהּו  )סנהדרין דף סג ע"ב(, 

ה'  ִיְׂשָרֵאל  "ְׁשַמע  אֹוֵמר  ַאָּתה  "ִאם  ֵאִלָּיהּו:  לֹו  ָאַמר  ָּכָפן.  ְנפּוַח 
ֱאֹלֵקינּו ה' ֶאָחד )דברים ו, ד( ֲאִני ַמִּציל אֹוְתָך ֵמָהָרָעב". אֹותֹו ֶיֶלד 
ַרק  ַמֲאִמין  ֲאִני  ה','  ֵׁשם  ֶאת  ְלַהְזִּכיר  ְוָׁשלֹום  "ָחס  לֹו:  ָאַמר  ָקָטן 
ָּבֲעבֹוָדה ָזָרה". הֹוִציא ֶאת ָהֲעבֹוָדה ָזָרה ֵמֵחיקֹו ְוִנֵּׁשק ְוִחֵּבק אֹוָתּה, 
ְוָנַפח ֶאת ִנְׁשָמתֹו. ַוֲעֵליֶהם אֹוֵמר ַהָּכתּוב "ְוָנַתִּתי ֶאת ִּפְגֵריֶכם ַעל 
ִּפְגֵרי ִּגּלּוֵליֶכם" )ויקרא כו, ל(, ַהֶּיֶלד ֵמת ֹלא ַעל ְקֻדַּׁשת ַהֵּׁשם ֶאָּלא 

ַעל ֻטְמַאת ָהֲעבֹוָדה ָזָרה. 



ֱאֶמנפֶּבֱאֶמנ ָֹדפֶאנפהש ִלֲע
ַעם  ֶאת  ְלַהְלִהיב  ָחִליָלה  ְיכֹוָלה  ָזָרה  ַּבֲעבֹוָדה  ַהּזֹו  ָהֲאִדיקּות  ְוַגם 
ְואֹוֵמר:  ִמְסַּתֵּכל  ֶׁשַהְּיהּוִדי  ְּכַמֲעֵׂשיֶהם.  ַלֲעׂשֹות  ִלְרצֹות  ִיְׂשָרֵאל 
"ֲאֶׁשר  ָּכֹזאת  ְּבָרָמה  ָזָרה  ָהֲעבֹוָדה  ֶאת  עֹוְבִדים  ֵהם  ֵאיְך  "ִּתְרֶאה 
ִעָּמֶהם", ָהֲעבֹוָדה ָזָרה ַמָּמׁש ִנְמֵצאת ִאָּתם ָּכל ַהְּזַמן, הֹוְלִכים ִאָּתּה, 
אֹוֵמר  ָהָיה  ֶזה  ַעל  ָעֶליָה".  "ֵמִתים  אֹוָתּה,  נֹוְׁשִמים  ִאָּתּה,  ַחִּיים 
"ָלָּמה  ַזַצ"ל:  ִמּקֹוְצק  ֶמְנְּדל  ְמַנֵחם  ַרִּבי  ַהַּצִּדיק  ַהָּגאֹון  ָהַאְדמֹו"ר 
ַמְצִליִחים  ֶּׁשַהְּיהּוִדים  ִמַּמה  ְיהּוִדים  ְלַנֵּצר  ַמְצִליִחים  יֹוֵתר  ַהּגֹוִים 
ְלַהְחִזיר ִּבְתׁשּוָבה? ִּכי ַהּנֹוְצִרים עֹוְבִדים ֶאת ַהֶּׁשֶקר ֶּבֱאֶמת, ֲאָבל 
ֲאַנְחנּו עֹוְבִדים ֶאת ָהֱאֶמת ְּבֶׁשֶקר..." )ספר מעשה חושב – ביטון פרשת 
אמור עמוד רלא, ועיין בדברי יואל טייטלבוים פורים אופן מח(. עֹוִׂשים טֹוָבה 

ֶׁשֲאַנְחנּו לֹוְמִדים ּתֹוָרה אֹו ְמַקְּיִמים ִמְצֹות, ֵהם עֹוְבִדים ֶאת ָהֲעבֹוָדה 
ָזָרה ֶׁשָּלֶהם "ֲאֶׁשר ִעָּמֶהם" – לֹוְקִחים אֹוָתּה ִאָּתם ְלָכל ָמקֹום ְוֹלא 
ִמְתַּבְּיִׁשים. ָּבטּוַח ֶׁשְרִאיֶתם ֲעָרִבים ִמְתַּפְּלִלים ְּבֶאְמַצע ָהְרחֹוב, ֹלא 

ִאְכַּפת לֹו ִמי רֹוֶאה אֹותֹו, הּוא ֹלא ִמְתַּבֵּיׁש. 



ָּ ָר הפְצעש ָּפְּבֵמאש ָר ְסָֹוֵת מר
ְׁשָעִרים,  ְּבֵמָאה  ְּכֵנִסּיֹות  ָּבֵּתי  ִמיֵני  ְלָכל  ֶׁשהֹוְלִכים  ִמְסיֹוֵנִרים  ֵיׁש 
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ֶׁשָּלֶהם,  ְו'ִזְכרֹו  ְׁש'מֹו  ְלִי'ַּמח  הֹוָכחֹות  ְיָׁשִנים  ִּבְסָפִרים  ּוְמַחְּפִׂשים 
ּבּוָׁשה  ְקָצת  ֲאִפּלּו  ֶׁשָּלֶהם.  ַהֶּׁשֶקר  ֶאת  ִלְמֹּכר  ְלִמי  ְמַחְּפִׂשים  ְוֵהם 
אֹו ַּפַחד ֵאין ָלֶהם. ֵהם ֲהֵרי יֹוְדִעים ֶׁשִאם ֵהם ִיָּתְפסּו, ַיֲעׂשּו ֵמֶהם 
ִכֵּסא  ִלְפֵני  ַיִּגיעּו  ְמֹאד  ּוַמֵהר  ֲחלּוִלים,  ֲחלּוִלים  ְנָקִבים  ְנָקִבים 
ֶּבֱאֶמת.  ֶׁשָּלֶהם  ַּבֶּׁשֶקר  ְּדֵבִקים  ֵהם  ָלֶהם,  ִאְכַּפת  ֹלא  ְוֶזה  ְכבֹוֶדָך. 
ַמְרִּגיׁש  ִלְפָעִמים  ְיהּוִדי  ָּכָכה.  ִמְתַנֲהִגים  ִיְׂשָרֵאל ֹלא  ַעם  ּוְלַצֲעֵרנּו 
ֹלא  ְיהּוִדי,  ְּכמֹו  ְלִהְתַלֵּבׁש  ְיהּוִדי,  ְּכמֹו  ִלְנֹהג  ָנִעים  ֹלא  ְקָצת 
ִּכָּפה,  ִעם  ָלֶלֶכת  לֹו  ָנִעים  ֹלא  ַּבחּוץ,  ִציִצּיֹות  ְלהֹוִציא  לֹו  ָנִעים 
"ָמה  לֹו:  ַיִּגידּו  ֶׁשֹּלא  ְּבִמְנָחה  ְלִהְתַּפֵּלל  הֹוֵלְך  ֶׁשהּוא  ַמְסִּתיר  הּוא 

ִנְהֵייָת ָּדִתי?"



ָופִּבֲעָֹוִדנפִהֵּׁשּ לש ָּפעש ָגר ֵתָפִהִּמְלער ְִ ָֹוצפמר ֵָ ְוִאלפ
)אורח חיים סימן  ָׁשָנה  ֵמאֹות  ְׁשַבע  ִלְפֵני  ַהּטּוִרים  ַּבַעל  ַיֲעקֹב  ְוַרִּבי 
ַהַּמְלִעיִגים  ִמְּפֵני  ֵיבֹוׁש  ְוַאל  ְּבִסְפרֹו:  ָהִראׁשֹוָנה  ַּבֲהָלָכה  ּפֹוֵסק  א( 
ֲעבֹוַדת  ֶאת  ְוַלֲעׂשֹות  ָלבֹוא  ִּתְתַּבֵּיׁש  ַאל   - ַהֵּׁשם  ַּבֲעבֹוַדת  ָעָליו 
ּתֹוָרה'  ֶׁשל  'ְּכבֹוָדּה  ִנְקָרא  ֶזה  ְּבַיֲהדּוְתָך.  ִּתְתַּבֵּיׁש  ַאל  ַהֵּׁשם. 
ִמְתַּבֵּיׁש  ַהִּדיִנים ֶׁשל הקב"ה ְוֹלא  ֻחֵּקי  ַמִּגיַע ּוְמַפְרֵסם ֶאת  ֶׁשָאָדם 

ָּבֶהם ָחִליָלה. 

ְוָאָדם ֶׁשַּמִּכיר ְּבֵעֶרְך ַהּתֹוָרה ְוׁשֹוֵמר ַעל ְּכבֹוָדּה, ְוֹלא ִמְתַּבֵּיׁש ְּבִצּוּוי 
ה', ְּבַוַּדאי ֶׁשִּיְהֶיה ָׁשמּור ֶׁשֹּלא ְלַקֵּבל ַהְׁשָּפעֹות ִמְּמקֹורֹות ְטֵמִאים. 
ְוזֹו ַהִּסָּבה ֶׁשּמֶֹׁשה ַרֵּבנּו ַמְזִהיר ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ַעל ְּכבֹוד ַהּתֹוָרה, ִּכי 
ְּכבֹוד ַהּתֹוָרה ֶזה ִּפְרסּום ְׁשמֹו ֶׁשל הקב"ה ָּבעֹוָלם. ְּכֹכל ֶׁשְּתַפְרֵסם 
ִלּמּוד  ָׁשַמִים,  ִיְרַאת  ִעְנְיֵני  ָּבעֹוָלם,  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ָּבעֹוָלם,  ה'  ֵׁשם 

ַהּמּוָסר, ָּכָכה ִמְתַרֶּבה ַעל ָיְדָך יֹוֵתר ְּכבֹוד ָׁשַמִים. 

ִעם  ַמָּמׁש  ִיְהֶיה  ג( – הּוא  )עזרא א,  ִעּמֹו"  ֱאֹלָקיו  "ְיִהי  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל 
ִיְהֶיה ִאּתֹו,  ִּבְבִחיַנת "ּוְלָדְבָקה בֹו" )דברים ל, כ(, ְוהקב"ה  הקב"ה 
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"ֲאִני ְלדֹוִדי ְודֹוִדי ִלי" )שיר השירים ו, ג(. 



ָפִגֶּוָך" ֵָ פִאֲח ְצִלְכּתש ָפהר "ֹאנר

ְלַצֲעֵרנּו ַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים ֹלא ָׂשִמים ֵלב ֵאיְך ֵהם ְמַבִּזים ֶאת ה' ְוֶאת 
)מלכים  ַגֶּוָך"  ַאֲחֵרי  ִהְׁשַלְכָּת  "ֹאִתי  ְואֹוֵמר  צֹוֵוַח  ְוַהָּכתּוב  ּתֹוָרתֹו, 
א, יד, ט(, הקב"ה ִמְצָטֵער ַעל ֶזה ֶׁשָהָאָדם ִהְׁשִליְך אֹותֹו ְוֶאת ִצּוּוי 

ַהּתֹוָרה ַאֲחֵרי ַּגּבֹו ְוהּוא ֹלא ִמְתַיֵחס ֲאֵליֶהם. 

ֵיׁש ַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים ֶׁשאֹוְמִרים ֶׁשֵהם ַמֲאִמיִנים ְּבַהֵּׁשם, ֲאָבל ֵהם ֹלא 
ַמֲאִמין  ַאָּתה  ָּבֶזה,  ֵיׁש  ָׁשַמִים  ְלַמְלכּות  ִּבָּזיֹון  ַּכָּמה  לֹו.  ׁשֹוְמִעים 
ְויֹוֵדַע ֶׁשֵּיׁש ֱאֹלִקים ְוַאָּתה ַמְחִליט ֹלא 'ִלְסֹּפר' אֹותֹו. ַהּתֹוָרה ּכֹוֶתֶבת 
ְוָהָאָדם הֹוֵלְך  ַהּתֹוָרה,  ֶאת  'סֹוֵפר'  ְוַאָּתה ֹלא  ֲעֵברֹות,  ַעל  ֳעָנִׁשים 

ָרגּוַע ְוהּוא ָּבטּוַח ֶׁשָּׁשלֹום ִיְהֶיה לֹו, ִּכי הּוא ֹלא ַמֲאִמין ַּבּתֹוָרה...

ַעל ֶזה הקב"ה ֹלא מּוָכן ִלְסֹלַח. ְוֶזה ַמה ֶּׁשאֹוֵמר ַהָּכתּוב ַעל ָאָדם 
ָׁשלֹום  ֵלאֹמר  ִּבְלָבבֹו  ִמְתָּבֵרְך  ַהֹּזאת,  ָהָאָלה  ִּדְבֵרי  ֶאת  ֶׁשְּבָׁשְמעֹו 
ִיְהֶיה ִּלי – "ַהֹּכל ִיְהֶיה ְּבֵסֶדר, ֲאִני ֹלא ַמֲאִמין ְּבָאלֹות ּוְבתֹוָכחֹות, 
ֵאין ֳעָנִׁשים, ֵיׁש ַרק ַאֲהָבה" ְוהּוא אֹוֵמר ֶאת ֶזה ְּכֵדי ְלַהְמִׁשיְך ְּבַדְרּכֹו 
ַלֲעׂשֹות ַמה ֶּׁשהּוא רֹוֶצה, ֶזה ַמה ֶּׁשִּנְקָרא "ִּכי ִּבְׁשִררּות ִלִּבי ֵאֵלְך". 
"ֹלא יֹאֶבה ה' ְסֹלַח לֹו" – ְלָכֶזה ָאָדם ֵאין ְמִחיָלה, ְוַהַּכַעס ְוַהֵחָמה 
ִּתְרֶּבה ָעָליו "ִּכי ָאז ֶיְעַׁשן ַאף ה' ְוִקְנָאתֹו ָּבִאיׁש ַההּוא ְוָרְבָצה ּבֹו 
ָּכל ָהָאָלה ַהְּכתּוָבה ַּבֵּסֶפר ַהֶּזה ּוָמָחה ה' ֶאת ְׁשמֹו ִמַּתַחת ַהָּׁשָמִים". 

ַוְּתָרן  ַּבְּגָמָרא )בבא קמא דף נ ע"א( ָּכל ָהאֹוֵמר הקב"ה  ּוְכָבר ָאְמרּו 
ַאַּפִים  ַמֲאִריְך  ֶאָּלא  ָהֳעָנִׁשים  ַעל  ְמַוֵּתר  ַחָּייו. הקב"ה ֹלא  ֻיְּתרּו   -
ּוְלַבּסֹוף ַמֲעִניׁש )ילקוט שמעוני תורה פרשת תולדות רמז קטו(, ַוֲאָנִׁשים 
ְמַנְּצִלים ֶאת ָהֶאֶרְך ַאַּפִים ֶׁשל הקב"ה ְלהֹוִכיַח ֶׁשֵּיׁש ַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים 
ֶׁשְּמַחְּלִלים ַׁשָּבת ְוֹלא קֹוֶרה ָלֶהם ְּכלּום. ַּכָּמה ְּכִפּיּות טֹוָבה, ַּכָּמה 
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ִּבָּזיֹון ֶזה ַלקב"ה ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבֶאֶרְך ַאַּפִים ֶׁשּלֹו ְּכהֹוָכָחה ֶנֶגד ַהּתֹוָרה, 
ֶנֶגד ַהִּצּוּוִים ֶׁשהּוא ִצָּוה. 



ו? תש ְהָֹונפעש סּוָפלר הפאש ְּבמש
ְוֶאת  ָׁשַמִים,  ֵׁשם  ַהְמַבִּזים  ֶׁשַרִּבים  ֶׁשָּכֶזה,  ְּבדֹור  ֶׁשֲאַנְחנּו  ּוִמֵּכיָון 
ַהּתֹוָרה ְולֹוְמֶדיָה, ַחָּיִבים ֲאַנְחנּו ַלֲעׂשֹות ָּכל ַמה ֶּׁשְּבֹכֵחנּו ְלַהְרּבֹות 
ְּכבֹוָדּה ֶׁשל ּתֹוָרה, ְוָלֵכן ָּכַתְבִּתי ְּבׁשּו"ת ַאְך טֹוב ְלִיְׂשָרֵאל )חלק ב 
ְּבִעְנְיֵני  ִיְנַהג  ֹלא  ָאָדם  ְּבָיֵמינּו  ֶׁשַּכּיֹום  ּוְלַמֲעֶׂשה,  ַלֲהָלָכה  יג(  סימן 

ִסּיּום ַמֶּסֶכת ְוַקל ָוֹחֶמר ִסּיּום ַהַּׁש"ס ַּבֲעָנָוה ְיֵתָרה, ֶאָּלא ַאְּדַרָּבה, 
"ַוִּיְגַּבּה ִלּבֹו ְּבַדְרֵכי ה'" )דברי הימים ב, יז, ו(. ֲאָנִׁשים עֹוִׂשים ְמִסּבֹות 
ַהָּגדֹול  ַהִּנָּצחֹון  ַעל  ְוִכי  ַוֲהָבִלים.  ְׁשֻטּיֹות  ַעל  ַּבִּמְׂשָחק,  ִנָּצחֹון  ַעל 
ַּבֲעָמָלּה ֶׁשל ּתֹוָרה ֹלא ַיֲעׂשּו ְלָפחֹות ְּכמֹו ֶׁשּנֹוֲהִגים אֹוָתם ָהֲאָנִׁשים 

ְּבַהְבֵליֶהם? ְוֹלא ְּתֵהא ֹּכֶהֶנת ַּכֻּפְנָּדִקית? )יבמות דף קכב ע"א(.

ְוַגם ִאם ָהָאָדם חֹוֵׁשׁש אּוַלי ֵאין ַּכָּוָנתֹו ַלָּׁשַמִים, אּוַלי הּוא ִמְתַּכֵּון 
ֶׁשל  ְּכבֹוָדּה  ֶאת  ְלַהְפִסיד  ָצִריְך  ֹלא  הּוא  ֶזה  ִּבְגַלל  ַעְצמֹו,  ִלְכבֹוד 
ַלה'  "ְוַהִּנְסָּתרֹות  הקב"ה  ְלֵבין  ֵּבינֹו  ַיְׁשִאיר  ֶּׁשְּבִלּבֹו  ּוַמה  ּתֹוָרה, 
ֱאֹלֵקינּו" )דברים כט, כח(, ַאְך ִעְנְיֵני ְּכבֹוָדּה ֶׁשל ּתֹוָרה ְּבִׁשיר ְוִזְמָרה 

הּוא ִּבְבִחיַנת "ְוַהִּנְגֹלת ָלנּו ּוְלָבֵנינּו ַעד עֹוָלם" )שם פסוק כח(. 



"ִּכֵּבדפֶאנפה'פֵמהֹוֶתָך"
ּוְכבֹוד  ה'  ְּכבֹוד  ְלַמַען  ְוִלְפֹעל  ַלֲעׂשֹות  ַחָּיב  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל  ְוָלֵכן 
ַהּתֹוָרה, "ַּכֵּבד ֶאת ה' ֵמהֹוֶנָך" )משלי ג, ט( – ִמַּמה ֶּׁשֲחָנְנָך )ירושלמי 
ּוְתַזֶּכה  ְּתַדֵּבר  ַמֲעֵנה ָלׁשֹון –  ָנַתן ְלָך  פאה פרק א הלכה א(. הקב"ה 

ֶאת ָהַרִּבים. ָנַתן ְלָך ּכֶֹׁשר ַהְסָּבָרה - ִּתְמֹסר ִׁשעּוֵרי ּתֹוָרה. ָנַתן ְלָך 
ֶּכֶסף - ִּתְתמְֹך ַּבֲעֵמֵלי ּתֹוָרה ּוְבִמי ֶׁשְּמַפְרֵסם ֶאת ְׁשמֹו ִיְתָּבַרְך, "ֵעץ 

ַחִּיים ִהיא ַלַּמֲחִזיִקים ָּבּה ְוֹתְמֶכיָה ְמֻאָּׁשר".



ה ָש ְּכָֹודפִהּתֹו
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ִמֵּמיָלא ִמְתרֹוֵמם ְּכבֹוד ַעם  ּוְכֶׁשִּמְתרֹוֵמם ְּכבֹוד ה' ּוְכבֹוד ַהּתֹוָרה 
ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשֲהֵרי קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא אֹוַרְיָתא ְוִיְׂשָרֵאל ַחד )זוהר הקדוש 
פרשת אחרי מות דף עג ע"א(, הקב"ה ְוַהּתֹוָרה ְוַעם ִיְׂשָרֵאל ֵהם ֶאָחד. 

ּוְכָבר ָאַמר ַהָּכתּוב "ִּכי ְמַכְּבַדי ֲאַכֵּבד ּוֹבַזי ֵיָקּלּו" )שמואל א, ב, ל(. 
ְיִהי ָרצֹון ֶׁשִּנְזֶּכה ְלָהִרים ֶקֶרן ַהּתֹוָרה ָּבֶזה ּוַבָּבא ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם, 

ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון. 


