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ַפָשָרּפ ָָ ת ָׂ
ִּבְזיֹושֹוַפ ַפהת ֲעלת מת

ָּׁשהפסֹוָטה ִּ
ַהָּפָרָׁשה ֶׁשָּלנּו ִהיא ַהָּפָרָׁשה ָהֲאֻרָּכה ַּבּתֹוָרה, קע"ו ְּפסּוִקים. ָּבַחְרנּו 

ְלַדֵּבר ְּבֶעְזַרת ַהֵּׁשם ַעל ָהִאָּׁשה ַהּסֹוָטה ַהֻּמְזֶּכֶרת ַּבָּפָרָׁשה.

ִמֶּפֶרק ה ָּפסּוק יא - ַעד ָּפסּוק לא, ֶעְׂשִרים ְּפסּוִקים ֶׁשָּבֶהם ַהּתֹוָרה 
ְמָתֶאֶרת ֶאת ָּכל ָּפָרַׁשת ַהּסֹוָטה. 

ָּכל ַהִּסּפּור ַמְתִחיל ְּכֶׁשָאָדם רֹוֶאה ֶׁשִאְׁשּתֹו ִנְסֶּתֶרת ִעם ָאָדם ְמֻסָּים, 
ִנְכֶנֶסת ִאּתֹו ִלְמקֹומֹות ְסגּוִרים ְלַבד. ַאֲחֵרי ֶׁשהּוא ִקֵּנא ָלּה, ִּבְׁשֵני 
אֹוָתּה  לֹוֵקַח  ִנְסְּתָרה, הּוא  ְוִהיא ׁשּוב  )עיין סוטה דף ב ע"א(,  ֵעִדים 
ַלֹּכֵהן ְוִהיא ָּבָאה ְוׁשֹוָתה ֵמַהַּמִים ַהְמָאְרִרים ֶׁשָּבֶהם מֹוִחים ֶאת ֵׁשם 
ַהֵּׁשם, ֵׁשם ַהֵּׁשם ִנְמֶחה ִּבְׁשִביל ְׁשלֹום ַּבִית )שבת דף קטז ע"א(, ְּכֵדי 
ְלַהְׁשִּכין ָׁשלֹום. ַּבַּמָּסע ֶׁשִהיא ָהְיָתה עֹוֶבֶרת ָהיּו ִּבְזיֹונֹות נֹוָרִאים, 
ּוְמַעְּיִפים אֹוָתּה ּוְמַיְּגִעים אֹוָתּה, ּוַמְפִחיִדים אֹוָתּה, ְּכֵדי ֶׁשִאם ִהיא 
ָחְטָאה - ּתֹוֶדה ְוֹלא ִיְצָטְרכּו ִלְמחֹות ֶאת ֵׁשם ַהֵּׁשם ַּבַּמִים )עיין סוטה 

דף ח ע"א דף יד ע"א(. 

ּוֶמה ָהָיה קֹוֶרה ִאם ַהַּבַעל ְסָתם ָחַׁשד ָּבּה?

אֹוֶמֶרת ַהּתֹוָרה “ְוִאם ֹלא ִנְטְמָאה ָהִאָּׁשה ּוְטֹהָרה ִהוא ְוִנְּקָתה ְוִנְזְרָעה 
ָזַרע" )במדבר ה, כח(, ּוְמָפֶרֶׁשת ַהְּגָמָרא )סוטה דף כו ע"א( ֶׁשִאם ָהְיָתה 
ֲעָקָרה זֹוָכה ֶׁשּיֹוֶלֶדת ְיָלִדים, ְוִאם ָהְיָתה ְּכָבר יֹוֶלֶדת ְיָלִדים זֹוָכה 

ִליָלִדים יֹוֵתר טֹוִבים ְוָיִפים.
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ֵּבלפְיָלִדים ָּנהפְלקת ְכִסיספחת טת
ַהָּנִביא,  ְׁשמּוֵאל  ֵאם  ַחָּנה,  ַעל  ְמַסֶּפֶרת  )ברכות דף לא ע"ב(  ַהְּגָמָרא 
ֶׁשָּׁשִנים ַרּבֹות ֹלא ָהיּו ָלּה ְיָלִדים. ְוִהיא ָאְמָרה ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: 
“ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ִּתֵּתן ִלי ְיָלִדים, ְוִאם ֹלא ִּתֵּתן ִלי ֲאִני ֵאֵלְך ְוֶאָּסֵתר 
ּוִמֵּכיָון  ַהֹּכֵהן,  ֶאל  אֹוִתי  ְוִיַּקח  ִלי,  ְיַקֵּנא  ַּבֲעִלי  ְוֶאְלָקָנה  ֶּגֶבר,  ִעם 
ְלַהְבָטַחת  ֶאְזֶּכה  ַהָּללּו,  ַהִּבְזיֹונֹות  ָּכל  ֶאת  ְוָעַבְרִּתי  ָחָטאִתי  ֶׁשֹּלא 

ַהּתֹוָרה – ְוִנְּקָתה ְוִנְזְרָעה ָזַרע"

ׁשֹוֲאִלים ַהְמָפְרִׁשים )עיין פני יהושע ברכות שם דיבור המתחיל אם ראה, 
אֹוֶמֶרת  ַחָּנה  ָמה  ְּפׁשּוָטה,  ְׁשֵאָלה  רסג(  אות  כתובות  שיעורים  ובקובץ 

ְּבַעְצמֹו  ֶזה  ְוִתְתַיֵחד ִעם ִמיֶׁשהּו, ֲהֹלא  ְוִתָּסֵתר  ְלַהֵּׁשם ֶׁשִהיא ֵּתֵלְך 
ֲעֵבָרה, ְּכמֹו ֶׁשָאָדם ִיְתַּפֵּלל ְלַהֵּׁשם ְוֹיאַמר: “ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ִאם 
ִהיא  ָמה  ֶהְגיֹוִני?  ֶזה  ַׁשָּבת",  ְמַחֵּלל  ֲאִני  ְיָלִדים  ִלי  נֹוֵתן  ַאָּתה ֹלא 

אֹוֶמֶרת ִּבְכָלל? 



פֲהִכיפָ ֶוה ְטֵּבעת ּמת ִּבְזיֹושֹוַפ-פהת הת
ָחַׁשְבִּתי ְּבִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא ְלָבֵאר ָּבֶזה, ְוַאַחר ָּכְך ָרִאיִתי ֶׁשֵּיׁש ָלֶזה 
דיבור  שם  )ברכות  ֵעיַנִים  ֶּפַתח  ְּבִסְפרֹו  ַהִחיָד"א  ְּבִדְבֵרי  ָמקֹור  ַּגם 
המתחיל אם ראה(, ֶׁשַהִּבְזיֹונֹות ֶׁשִהיא ָהְיָתה עֹוֶבֶרת ִּבְגַלל ַמה ֶּׁשִהיא 

ִנְסְּתָרה, ְוֶׁשֻּכָּלם ָהיּו ְמַדְּבִרים ָעֶליָה, ּוַבְּבִדיָקה ַעְצָמּה ָהיּו ְמַיְּגִעים 
ָלּה  מֹוִעיל  ָהָיה  ֶזה  ָּכל  אֹוָתּה,  ּוְמַבְּיִׁשים  אֹוָתּה  ּוַמְטִריִחים  אֹוָתּה 
ַהְבָטַחת  ִנְׁשֶאֶרת  ֶזה  ָּכל  ּוְלַאַחר  ִנְסְּתָרה,  ֶׁשִהיא  ֶהָעֹון  ְלַכָּפַרת 
ַהּתֹוָרה "ְוִנְּקָתה ְוִנְזְרָעה ָזַרע". ְוָלֵכן ֵמרֹב ַצֲעָרּה ָאְמָרה ַחָּנה: ֲאִני 
ֵאֵלְך ְוֶאֱעֶׂשה ַמֶּׁשהּו ֶׁשהּוא ֹלא ָראּוי, ְוַהִּבְזיֹונֹות ֶׁשֲאִני ֶאֱעֹבר ְיַכְּפרּו 

ַעל ֶזה, ְועֹוד ִיָּׁשֵאר ֹעֶדף ֶׁשל ִיּסּוִרים ֶׁשִּבְזכּוָתם ֶאְזֶּכה ְלֵבן.

ְלַהְׁשָלַמת יִֹפי ָהִעְנָין ָנִביא ֶאת ִּדְבֵרי ַהִחיָד"א ַהִּנְזָּכִרים ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: 
ֵאיְך ַחָּנה ְנִביָאה ְמַדֶּבֶרת ְּכַלֵּפי ַמְעָלה ְּבִסְגנֹון ֶזה ֶׁשאֹוֶמֶרת ַלָּקדֹוׁש 
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ַהּסֹוָטה  ִּכי  ְוֶאְפָׁשר,  ָּכְך?  ֶאֱעֶׂשה  ָּכְך  ַּתֲעֶׂשה  ֹלא  ִאם  הּוא  ָּברּוְך 
סֹוֶבֶלת ִיּסּוִרים ָקִׁשים ֶׁשַהֹּכֵהן עֹוֶׂשה ָּבּה ִמְׁשָּפִטים ְלָטֵרף ַּדְעָּתּה, 
ּוַמְׁשִּביָעּה ּוְמַקְּלָלּה ִלְפֵני ָהֲאָנִׁשים ְּכָכל ַהָּׁשנּוי ְּבִמְׁשָנֵתנּו. ְוִאם ִהיא 
ְטהֹוָרה ִיְהֶיה ְׂשָכָרּה ְּכֶנֶגד ָּכל ַהִּבּזּוי ְוַהַּצַער ֶׁשִּתְזֶּכה ְלִהָּפֵקד. ְוֶזה 
ֶׁשָאְמָרה ַחָּנה "ִאם ָרֹאה מּוָטב" - ְּכלֹוַמר ִאם ֵיׁש ִלי ְזכּות ְוִתְרֶאה 
ְיֵדי  ְוַעל  ֵמי סֹוָטה,  ַיְׁשֵקִני  ּוַבֲעִלי  ֶאְסַּתֵּתר  ְוִאם ֹלא  ְּבָעְנִיי מּוָטב, 
אֹותֹו ַהִּבּזּוי ְוַהַּצַער ַהָּגדֹול ְּבַפְרֶהְסָיא ִיְרֶאה ה’ ְּבָעְנִיי ְוִיְפְקֵדִני ְּכִדין 

ַהּסֹוָטה, ֶׁשֵאיְנָך עֹוֶׂשה ּתֹוָרְתָך ְּפַלְסֵּתר. ַעד ָּכאן ִּדְבֵרי ַהִחיָד"א. 

ִנְמֵצאנּו ְלֵמִדים ֶׁשַהִּבְזיֹונֹות ֵהם ַהַּמָּתָנה ֲהִכי ְּגדֹוָלה.



ֵּלָדהפֹּופִּבְזיֹושֹוַ? יםפּבת ִּ ָָ ִביםפשֹו ֵּ ְּכ

ְוַרִּבי  ֲעִקיָבא  ַרִּבי  ַמֲחֹלֶקת  ֶאת  ְמִביָאה  ע"א(  כו  דף  )סוטה  ַהְּגָמָרא 
ֶׁשִהיא  ְוָיָצא  ֶׁשִּנְבְּדָקה  ָהִאָּׁשה  ֶׁשּזֹוָכה  ַהַהְבָטָחה  ַמִהי  ִיְׁשָמֵעאל 
ְטהֹוָרה, ּוִבְלׁשֹון ַהּתֹוָרה "ְוִנְּקָתה ְוִנְזְרָעה ָזַרע", ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר: 
ִאם ָהְיָתה ֲעָקָרה זֹוָכה ִליָלִדים. ָאַמר לֹו ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל: ִאם ֵּכן ֵיְלכּו 
ָּכל ָהֲעָקרֹות ְוִיְסַּתְּתרּו ְּכֵדי ְלַקֵּבל ְיָלִדים? ֶאָּלא ַמה ַהַּכָּוָנה "ְוִנְּקָתה 
ְוִציִרים  ְּכֵאִבים  ִעם  ְּבַצַער,  יֹוֶלֶדת  ָהְיָתה  ֶׁשִאם  ָזַרע",  ְוִנְזְרָעה 
ֲחָזִקים, ֵּתֵלד ְּבֶרַוח! ִאם ָהְיָתה יֹוֶלֶדת ְמֹכָעִרים ֵּתֵלד ְיָלִדים ָיִפים, 

ִאם ָהְיָתה יֹוֶלֶדת ַּבֲעֵלי מּוִמים, יֹוֶלֶדת ְּבִריִאים. 

ְוַהּתֹוָספֹות )שם דיבור המתחיל אמר לו( ׁשֹוֲאִלים ְׁשֵאָלה ְּפׁשּוָטה, ֶׁשַּגם 
ְלִפי ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל ֻיְקֶׁשה ֶׁשֵּיְלכּו ָּכל ַהָּנִׁשים ְוִיְסַּתְּתרּו ְּכֵדי ֶׁשִּיְזּכּו 
ְלֵלָדה ַקָּלה? ּוַמה ֶּׁשִהְקָׁשה ַעל ַרִּבי ֲעִקיָבא ֻיְקֶׁשה ַּגם ַעל ְּדָבָריו. 

ַהּתֹוָספֹות ֹלא עֹוִנים ְּתׁשּוָבה. 

ֵהִביא  ויסתתרו(  דיבור המתחיל  אגדות  )ברכות שם בחידושי  ְוַהַּמַהְרָׁש"א 
ֶאת ְׁשֵאָלָתם ְוָעָנה ְּתׁשּוָבה ְּפׁשּוָטה, ִּבְׁשִביל ְּכֵאִבים ֶׁשל ֵלָדה ָהִאָּׁשה 
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ֹלא ֵּתֵלְך ְלִהָּסֵתר ִעם ֶּגֶבר, ְוָלֵכן ֵאין ַמה ַּלְחשֹׁׁש ִמֶּזה.

ֶׁשל  ְּכֵאִבים  אֹוֶמֶרת  ֹּזאת  ַמה  ַהַּמַהְרָׁש"א,  ְּבִדְבֵרי  ִנְתּבֹוֵנן  ּבֹואּו 
ֵלָדה? ַהְּגָמָרא אֹוֶמֶרת )נדה דף לא ע"ב(, ֶׁשִּבְזַמן ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה 
ַקָּים ַאֲחֵרי ַהֵּלָדה ָהִאָּׁשה ָהְיָתה ְצִריָכה ְלָהִביא ָקְרַּבן ַּכָּפָרה. ִמֵּכיָון 
ֶׁשְּבָׁשָעה ֶׁשּכֹוַרַעת ָלֶלֶדת ִנְׁשַּבַעת ֶׁשֹּלא ָּתִביא עֹוד ְיָלִדים ָלעֹוָלם. 
ְוַעל ֶזה ִהיא ְצִריָכה ַּכָּפָרה. ְוֶזה ְּבָכל ִאָּׁשה. ּוְבִאָּׁשה ֶׁשּיֹוֶלֶדת ְּבַצַער 
ַנְחשֹׁב ַּכָּמה ְּכֵאִבים ְוִיּסּוִרים ֵיׁש ָלּה, ְוִהיא ְיכֹוָלה ְלִהָּמֵלט ִמָּכל ֶזה, 
ִאם ִהיא ַּתֲעֹבר ַּכָּמה ִּבְזיֹונֹות, ְוַלְמרֹות ֶזה ִהיא ֹלא ִּתְהֶיה מּוָכָנה, 

ְוֵאין ַמה ַּלְחשֹׁׁש ֶׁשִהיא ִּתָּסֵתר ְּכֵדי ְלִהָּנֵצל ֵמַהְּכֵאִבים ַהּנֹוָרִאים. 

ִמָּכאן ֲאַנְחנּו לֹוְמִדים, ַמה ַּכָּפַרת ָהֲעֹונֹות ֲהִכי ְּגדֹוָלה? ִּבְזיֹונֹות! 



ָפֻמֲעָדִפים ֵַ ּיֹו יםפהת ִָ ִּיּסּו הת

ִאם  ִּכי  ַקִּלים,  ֲהִכי  ְּבֶעֶצם  ֵהם  נֹוָרִאים  ֵהם  ֶׁשַהִּבְזיֹונֹות  ַּכָּמה  ַעד 
ָיֹבאּו ְלָאָדם ְוַיִּגידּו לֹו: ָמה ַאָּתה רֹוֶצה, ַּכָּפָרה ַעל ֲעֹונֹוֶתיָך? ֶׁשָחס 
ֶׁשִּתְהֶיה  אֹו  ֶׁשִּתְתָּגֵרׁש  ְוָׁשלֹום  ָחס  אֹו  ָימּות,  ַהָּבִנים  ַאַחד  ְוָׁשלֹום 
ַיְעִּדיף?  ִיְבַחר? ָמה הּוא  ְיַבֶּזה אֹוְתָך? ָמה הּוא  ֶׁשִּמיֶׁשהּו  ָעִני? אֹו 
ִּבְזיֹונֹות. ָּכְך ּכֹוֵתב ַרִּבי ַאְבָרָהם ַּגאַלְנִטי )קול בוכים פרק ג סעיף ל( 
ַהְמֻעָּלה  ַהְּתׁשּוָבה  ַּדְרֵכי  ָּכל  ָׁשָנה:  ֵמאֹות  ֵמַאְרַּבע  ְלַמְעָלה  ִלְפֵני 
ְוַהֵחרּוִפים  ָהֶעְלּבֹונֹות  ְסִביַלת  ִהיא  ַהַחָּטאֹות  ְלָמֵרק  ֶׁשְּבֻכָּלם 
ֶהְפֵסד  ְלָך  ֶׁשָּיבֹוא  ִּתְרֶצה  ְלָך,  ֶׁשֹּיאְמרּו  ְּבַדְעְּתָך  ְוַהַּגע  ְוַהִּגּדּוִפים. 
ָממֹון? אֹו ְנִפיַלת ָּבִּתים? אֹו ִמיַתת ָּבִנים?, ִּתְרֶצה ֶׁשַּיְּכָך ה’ ַּבַּׁשֶחֶפת 
אֹו  ִמיָתה  ִּתְרֶצה  ְלָך  ֹיאְמרּו  ְוִאם  ְוַכּדֹוֶמה?  ַּבַחְרחּור  ַּבַּקַּדַחת  אֹו 
ַהֲחָטִאים  ִלי,  ֹּתאַמר  ֵּכן  ִאם  ֶׁשֹּלא!  ְּבַוַּדאי  ִּגְלּגּוִלים?  אֹו  ֵּגיִהֹּנם? 
ְוָהֲעֹונֹות ֶׁשָחָטאָת, ָעִויָת ּוָפַׁשְעָּת, ַּבֶּמה ְיֻכַּפר? ָלֵכן ָהֵעָצה ַהְיעּוָצה 

ִיֵּתן ְלַמֵּכהּו ֶלִחי ִיְׂשַּבע ְּבֶחְרָּפה. 
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ְמַלֵּמד אֹוָתנּו ַרִּבי ַאְבָרָהם ַּגאַלְנִטי: ְּכֶׁשִּמיֶׁשהּו ְמַבֶּזה אֹוְתָך ִּתְׁשּתֹק, 
ֶזה ַהִּפְתרֹון ֲהִכי טֹוב ְלַכָּפַרת ֲעֹונֹות.



ְּנָ ָמהפ ּגּוףפְולת יָקהפטֹוָבהפלת ִַ יזֹופְ  ֵּ
ֵמֵעין ֶזה ָּכַתב ַהִחיָד"א ְּבִסְפרֹו ֶּפַתח ֵעיַנִים ַעל ַמֶּסֶכת ָאבֹות )פרק א 
משנה יז( ַעל ִּדְבֵרי ַהִּמְׁשָנה: ִׁשְמעֹון ְּבנֹו אֹוֵמר, ָּכל ָיַמי ָּגַדְלִּתי ֵּבין 

ַהֲחָכִמים ְוֹלא ָמָצאִתי ַלּגּוף טֹוב ֶאָּלא ְׁשִתיָקה, הּוא ְמָבֵאר: ַמהּו ֹלא 
ָלֵתת  רֹוֶצה  ָּברּוְך הּוא  ַהָּקדֹוׁש  ִאם  ִמְּׁשִתיָקה?  ַלּגּוף טֹוב  ָמָצאִתי 
ִיּסּוִרים ָלָאָדם, ָאז ִאם ִיֵּתן לֹו ְּכֵאֵבי ֹראׁש, ְּכֵאֵבי ַּגב, ְּכֵאֵבי ֶּבֶטן, ָּכל 
ֶזה ֶזה ֹלא טֹוב ַלּגּוף, ַהְּנָׁשָמה ֶנֱהֵנית ִמֶּזה, ִהיא ִנְטֶהֶרת ִמֶּזה ּוַמִּגיָעה 
ְלַגן ֵעֶדן, ֲאָבל ַהּגּוף סֹוֵבל, ֲאָבל ַהִּיּסּוִרים ֶׁשָּמָצאִתי ֶׁשֵהם טֹוִבים 
ַּגם ַלּגּוף ְוַגם ַלְּנָׁשָמה ֶׁשִּיְתַּכְּפרּו ֲעֹונֹוָתיו - ִהיא ַהְּׁשִתיָקה, ְּכֶׁשְּיַבּזּו 

ְוַיְׁשִּפילּו אֹותֹו ְוִיְׁשּתֹק. 



ָּכָבהפ ְָ ֶּמ ִביִעיַפּבת ְָ ֶגלפָה ֶָ ָּדִודפָה
ָהֶרֶגל  ְוִנְהָיה  ָזָכה  ֶׁשָּדִוד  ע"ב(,  רסב  דף  ואתחנן  )פרשת  ַּבֹּזַהר  ָּכתּוב 
ָהְרִביִעית ַּבֶּמְרָּכָבה ָהֶעְליֹוָנה – ְּבִכֵּסא ַהָּכבֹוד. ֲאָבל ֹלא מּוָבא ָׁשם 

ָלָמה הּוא ָזָכה? 

ִמִּדְבֵרי  ֵמִביא  ח(,  )פרק  ַהָּלׁשֹון  ְׁשִמיַרת  ְּבִסְפרֹו  ַחִּיים  ֶהָחֵפץ 
ָׁשַתק  ֶׁשהּוא  ִמֵּכיָון  ָלֶזה,  ָזָכה  ַהֶּמֶלְך  ֶׁשָּדִוד  ֶׁשַהִּסָּבה  ַהַּקְדמֹוִנים, 
ְּכֶׁשִּקֵּלל אֹותֹו ִׁשְמִעי ֶּבן ֵּגָרא ְּכֶׁשָּבַרח ֵמַאְבָׁשלֹום )שמואל ב טז, ה - יג(, 
ְוַרק ִּבְזכּות ֶזה ֶׁשֹּלא ָעָנה לֹו, ָזָכה ִלְהיֹות ֶרֶגל ְרִביִעית ַּבֶּמְרָּכָבה 

ַיַחד ִעם ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב.

ַּכָּמה  ִיְרֶאה  ִיְׂשָרֵאל,  ֶמֶלְך  ָּדִוד  ֶׁשל  ַחָּייו  ַמֶּסֶכת  ֶאת  ֶׁשִּיְקָרא  ִמי 
ָעַמד  ּוְבֻכָּלם  ַחָּייו.  ְיֵמי  ָּכל  ְלֹאֶרְך  ָעַבר  הּוא  ּוְקָׁשִיים  ִנְסיֹונֹות 
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ֶרֶגל  ִלְהיֹות  ַהּזֹו  ַלַּדְרָּגה  ְלַהִּגיַע  ָזָכה  ֹלא  ֶזה  ְוַלְמרֹות  ִּבְגבּוָרה, 
ְרִביִעית ַּבֶּמְרָּכָבה ָהֶעְליֹוָנה  ַרק ִּבְגַלל ַהַּמֲעֶׂשה ָהֲאִציִלי ַהֶּזה ֶׁשֹּלא 

ָעָנה ִלְמָחְרפֹו - ִׁשְמִעי ֶּבן ֵּגָרא - ָּדָבר. 



ִּבְזיֹושֹוַפ ָהֲעֵבָֹוַפמּולפהת
ד(  פרק  בארץ  התלויות  )מצוות  ַאִּזְּכִרי  ֱאִליֶעֶזר  ְלַרִּבי  ֲחֵרִדים  ְּבֵסֶפר 
ֶׁשָהָיה ִלְפֵני ְלַמְעָלה ֵמַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה, ּכֹוֵתב: ְּבָׁשְמִעי ָּכל ְמָחְרַפי 
ָּכל  ֶאת  ָאִׂשים  ָּבַאַחת  ֹמאְזַנִים,  ַּכף  ֶנְגִּדי  ָאִׂשים  ָּבַרִּבים,  ּוְמַגְּדַפי 
ָהֲעֵברֹות ְוָהֲאָׁשמֹות ּוְבַכף ְׁשִנָּיה ַהֵחרּוִפים ְוַהִּגּדּוִפים, ְוַאִּביט ֶׁשַּכף 
ָהֲאָׁשמֹות, ִּבְזיֹונֹות ֵחרּוִפים ַמָּטה ָמָּטה, ְוֶאְׁשּתֹק ְוַאְצִּדיק ִּדיִני, ְוֵכן 

ֶאֱעֶׂשה ְלָכל ִמיֵני ַצַער ְוִדּבּור ּוַמֲעֶׂשה. 



יכּוַפָיִמים? ִָ ֲּ יְךפזֹוִכיםפלת ֵּ
ֶהָחֵפץ ַחִּיים ִּבְׁשִמיַרת ַהָּלׁשֹון )פרק ח שער התבונה( ַמֲאִריְך ּוְמַׁשֵּבַח 
ֶאת ַהַּמֲעָלה ַהּזֹו ֶׁשָאָדם ַמֲעִביר ַעל ִמּדֹוָתיו, ְוכֹוֵתב, ֶׁשִהיא מֹוִעיָלה 
ָלָאָדם ְלהֹוִסיף לֹו ָיִמים ַוֲאִפּלּו ֶׁשְּכָבר ִנְגַזר ָעָליו ֶׁשָּימּות. ּומֹוִכיַח ֵּכן 
ִמִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא )ראש השנה דף יז ע"א( ֶׁשַרב הּוָנא ֶּבן ַרִּבי ְיהֹושַֻׁע ָּגַסס 
ְוָנָטה ָלמּות, ְוַרב ַּפָּפא ָּבא ְלַבֵּקר אֹותֹו ְוָרָאה ֶׁשהּוא ִלְפֵני ִמיָתה, 
הּוָנא  ַרב  ּוִפְתאֹום  ַּתְכִריִכים,  לֹו  ֶׁשָּיִכינּו  ֵּביתֹו  ִלְבֵני  ָאַמר  ְוָלֵכן 
ִּתְתַּבֵּיׁש,  “ַאל  הּוָנא:  ַרב  לֹו  ָאַמר  ִהְתַּבֵּיׁש,  ַּפָּפא  ַרב  ִלְתִחָּיה.  ָקם 
ֶּבֱאֶמת ִנְגַזר ָעַלי ָלמּות, ַרק ָאְמרּו ַּבָּׁשַמִים: ֵּכיָון ֶׁשֲאִני ַמֲעִביר ַעל 
ִמּדֹוַתי ְוַגם ְּכֶׁשְּמַדְּבִרים ָעַלי ֲאִני ֹלא עֹוֶנה, ְוֹלא ַמֲעִמיד ֶאת ַעְצִמי 
ַעל ַהְּדָבִרים, ָלֵכן ָנְתנּו ִלי יֹוֵתר ִמַּמה ֶּׁשַּמִּגיַע ִלי, ִקַּבְלִּתי ַחִּיים". 
זֹו ַהְּנֻקָּדה ֶׁשָהָאָדם ָיכֹול ְלַקֵּבל ֶׁשַפע ֶׁשל ַמָּתנֹות ִּבְזכּות ַהְּׁשִתיָקה 

ַעל ַהִּבְזיֹונֹות.
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יפֹּוֵהבפִּבְזיֹושֹוַפ ִָ ּדּו בפּכת ָת ָה

ָׁשַמְעִּתי ֵמָהַרב ַהָּגאֹון ַרִּבי ָּדִוד יֹוֵסף ֶׁשִּיְחֶיה ֶׁשַּפַעם ַאַחד ַהַּׁשְּדָרִנים 
ָּבַרְדיֹו ַהִחּלֹוִני ִהְתִחיל ִלְצחֹק ֵמָהַרב ִיְצָחק ַּכּדּוִרי ַזַצ"ל ְּגדֹול ּוְזַקן 
ַהְמֻקָּבִלים. הּוא ֶהְחִליט ַיַחד ִעם ְּבנֹו ֶׁשל ָהַרב ַּכּדּוִרי ַלֲעׂשֹות ֶמָחָאה 
ֶׁשְּיַנֶּדה  ַזַצ"ל  עֹוַבְדָיה  ָהַרב  ָמָרן  ְלָאִביו  ֶזה  ֶאת  ּוְלַסֵּפר  ְּגדֹוָלה, 

ְוַיֲחִרים ֶאת אֹותֹו ַׁשְּדָרן ֵליָצן ָרָׁשע. 

ֵהם ֶהְחִליטּו ָלֶלֶכת ְלַיֵּדַע ֹקֶדם ֶאת ָהַרב ַּכּדּוִרי ְּבַעְצמֹו ַעל ַהִּבּזּוי 
ַהָּגדֹול ְוַעל ְּפֻעּלֹות ֶׁשֵהם ְמַתְכְנִנים ַלֲעׂשֹות.

ֵהם ִהִּגיעּו ָלַרב ַּכּדּוִרי ְלֵביתֹו. ִחּכּו ֶׁשָהַרב ְיַסֵּים ִלְלֹמד, ְוַהֵּבן ֶׁשל 
ָהַרב ַּכּדּוִרי ָאַמר ָלַאָּבא ֶׁשּלֹו ֶׁשָהַרב ָּדִוד יֹוֵסף ִהִּגיַע ְורֹוֶצה ְלַדֵּבר 
ִעם ָהַרב. ָהַרב ַּכּדּוִרי ִקֵּבל אֹוָתם ְּבֵסֶבר ָּפִנים ָיפֹות, ְוָהַרב ָּדִוד יֹוֵסף 
ָאַמר לֹו: “ִּבּזּו ֶאת ָהַרב ָּבַרְדיֹו ְוָרִצינּו ַלֲעׂשֹות ְמָחָאה ְּגדֹוָלה, ּוָבאנּו 
ְלהֹוִדיַע ָלַרב ֶׁשֹּלא ַנֲעֹבר ַעל ֶזה ִּבְׁשִתיָקה". ָהַרב ַּכּדּוִרי ָׁשַאל: “ָמה 
ָאְמרּו ָעַלי ָּבַרְדיֹו?" ָהַרב ָּדִוד ֵסֵרב לֹוַמר לֹו ֶאת אֹוָתם ַהֵחרּוִפים: 
“ֲאִני ֹלא ָיכֹול ַלְחֹזר ַעל ַהְּדָבִרים". ְוָהַרב ַּכּדּוִרי ִמְתַעֵּקׁש: “ַאָּתה 
ַחָּיב ְלַהִּגיד ִלי ָמה הּוא ָאַמר ָּבַרְדיֹו", ְוׁשּוב ָהַרב ָּדִוד ְמָסֵרב. ָּכָכה 
ַאָּתה  “ַאָּבא,  לֹו:  ָאַמר  ַּכּדּוִרי  ָהַרב  ֶׁשל  ֶׁשַהֵּבן  ַעד  ְּפָעִמים.  ַּכָּמה 
ֶּבֱאֶמת רֹוֶצה ִלְׁשֹמַע ָמה ָאְמרּו ָעֶליָך?" ָהַרב ַּכּדּוִרי ִהְנֵהן ְּבֹראׁשֹו. 
ְוָאז ַהֵּבן ֶׁשּלֹו ָאַמר לֹו: “ַאָּבא, ָאְמרּו ָעֶליָך ֶׁשַאָּתה ָּכָכה ְוַאָּתה ָּכָכה 
ְוכּו’ ְוכּו’". ָהַרב ָּדִוד יֹוֵסף ְמַסֵּפר: ְּבָכל ִמָּלה ֶׁשָּׁשַמע ָהַרב ַּכּדּוִרי 
הּוא ְמַחֵּיְך יֹוֵתר ְויֹוֵתר, ַעד ֶׁשְּכֶׁשַהֵּבן ֶׁשּלֹו ִסֵּים ִעם ָּכל ִּדְבֵרי ַהֶּבַלע 
ָּדִוד  ָלַרב  ְוָאַמר  ְוֶנֱהָנה,  ָצַחק  ַמָּמׁש  הּוא  ָאַמר,  ֶהָחצּוף  ֶׁשַהַּׁשְּדָרן 
יֹוֵסף: “ֲאִני ְמַבֵּקׁש ִמֶּכם ְּבַבָּקָׁשה, ַאל ְּתַסְּפרּו ָלַרב עֹוַבְדָיה, ֶׁשֹּלא 
ִיְהֶיה ִמֶּזה ָּבָלָגן, ֲאִני ֹלא רֹוֶצה ֶׁשִּיְמחּו ַעל ְּכבֹוִדי, ִאם ֶזה ִהִּגיַע ֶזה 
טֹוב ְוַאל ְּתַסְּפרּו ֶאת ֶזה". ֵהם ִנּסּו ְלִהְתַחֵּמק, ֲאָבל ָהַרב ַּכּדּוִרי ֹלא 

ָנַתן ָלֶהם ָלֶלֶכת ַעד ֶׁשִהְבִטיחּו לֹו, ֶׁשֹּלא ִיְמחּו ַעל ְּכבֹודֹו. 
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אֹותֹו ַצִּדיק ְוָחִסיד ְוָקדֹוׁש – ָהַרב ַּכּדּוִרי, ָיַדע ַעד ַּכָּמה ֵיׁש ַמֲעָלה 
ַּבְּׁשִתיָקה ַעל ַהִּבְזיֹונֹות, ָלֵכן הּוא ִּבֵּקׁש ְוִהְתַחֵּנן ֶׁשֹּלא ִיְקחּו לֹו ֶאת 

ַהַּמֲעָלה ַהּזֹו, ֶאת ַהַּמָּתָנה ַהְּגדֹוָלה ַהּזֹו. 

ֶזה ַמה ֶּׁשֲאַנְחנּו לֹוְמִדים ֹּפה ֵאֶצל ַחָּנה, ַחָּנה אֹוֶמֶרת ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
ַהִּבְזיֹונֹות  ּוִבְזכּות  ְוֶאְתַּבֶּזה  ֵאֵלְך  ֲאִני  ִלי,  ִּתֵּתן  ַאָּתה ֹלא  הּוא: ִאם 
ַהִּבְזיֹונֹות  ֶׁשל  ֹּכָחם  ֲעֵבָרה  ַהּזֹו  ַּבֶּדֶרְך  ֵיׁש  ִאם  ַוֲאִפּלּו  ְלֵבן,  ֶאְזֶּכה 

ְלַכֵּפר ַּגם ַעל ֶזה! 



ּיפ ייְשָמןפְוָהִעּתֹושת בפְ טת ָת ָה
ּתֹוָדה,  ְלַהִּגיד  ָצִריְך  הּוא  ִּבְזיֹונֹות  ָלָאָדם  ַמִּגיִעים  ְּכָבר  ִאם  ָלֵכן 
ֶאָחד  ֵאיֶזה ִעּתֹוַנאי  ִהִּגיַע  ַהִּבְזיֹונֹות.  ָּבֵעֶרְך ֶׁשל  ַמִּכיִרים  ֻּכָּלם  ֹלא 
ְלַבֵּקׁש ְסִליָחה ֵמָהַרב ְׁשַטייְנָמן ַזַצ"ל ַעל ֶזה ֶׁשהּוא ַּפַעם ָּכַתב ָעָליו 
ְּדָבִרים ָרִעים ּוִבָּזה אֹותֹו ָּבַרִּבים. ָאַמר לֹו ָהַרב ְׁשַטייְנָמן: “ָעִׂשיָת 
אֶֹפן  ְּבָכל  ֲאָבל  ְסִליָחה,  ְלַבֵּקׁש  ָצִריְך  ֹלא  ַאָּתה  ְּגדֹוָלה,  טֹוָבה  ִלי 
“ַאל  ְׁשַטייְנָמן:  ָהַרב  לֹו  ָאַמר  ָהַלְך  ֶׁשהּוא  ְוִלְפֵני  ְלָך".  סֹוֵלַח  ֲאִני 
ַּתֲעֶׂשה ֶאת ַהּטֹובֹות ָהֵאֶּלה ְלָכל ֶאָחד, ֹלא ֻּכָּלם יֹוְדִעים ְלַהֲעִריְך ֶאת 

ַהַּמָּתנֹות ָהֵאֶּלה..."

ה’ ְיַזֵּכנּו ֶׁשֹּלא ָיֹבאּו ָעֵלינּו ִּבְזיֹונֹות. ֲאָבל ִאם ְּכָבר ָּבאּו, ֶׁשַהָּקדֹוׁש 
ְוַלֲעׂשֹות  ְּבַאֲהָבה  ְוִיּסּוִרים  ִּבְזיֹונֹות  ְלַקֵּבל  ֹּכַח  ִיֵּתן ָלנּו  ָּברּוְך הּוא 

ְרצֹונֹו ִּכְרצֹונֹו ָאֵמן. 
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