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ספר המדע  הלכות תשובה  פרק ג

ישי
ּ ֶפ ֶרק ְׁש ִל ִׁ

מאזן הזכויות והחלק לעוה"ב

אָדם יֵשׁ ל ֹו זְ ֻכי ֹות ַועֲווֹנוֹתִ :מי
א כָּל אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד ִמבְּ נֵי הָ ָ
לְ כַף זְ כוּת ,וְ ג ַָרם לָהֶ ן תְּ שׁוּעָ ה וְ הַ צָּ לָה .זֶה הוּא שֶׁ ֶנּאֱמַ ר:
עמודיםשֶׁ עֲווֹנוֹתָ
וּמי
כמהדּיק; ִ
שֶׁ זְּ ֻכי ֹותָ יו יְתֵ רוֹת עַ ל עֲווֹנוֹתָ יו  -צַ ִ
המופתָם" )משלי י,כה(  -זֶה שֶׁ צִּ ֵדּק עַ צְ מ ֹו הִ כְ ִריעַ אֶ ת
ממהדורת יְסוֹד ע ֹול
"וְ צַ ִדּיק
לדוגמיוה
תורה
משנה בֵּ ינ ֹונִי.
שלמֶ ֱחצָ ה -
יְתֵ רוֹת עַ ל זְ ֻכי ֹותָ יו ָ -רשָׁ ע; מֶ ֱחצָ ה לְ
כָּל הָ ע ֹולָם כֻּלּ ֹו וְ הִ צִּ יל ֹו.
וְ כֵן הַ מְּ ִדינָה :אִ ם הָ יוּ זְ ֻכי ֹות כָּל יו ְֹשׁבֶ יהָ מְ רֻ בּוֹת עַ ל
וּמפְּ נֵי עִ ְניָן זֶה ָנהֲגוּ כָּל בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל לְ הַ ְרבּוֹת בִּ צְ ָדקָ ה
ִ
וּבְ מַ ע ֲִשׂים טוֹבִ ים וְ ַלעֲסֹק בְּ ִמצְ ווֹת מֵ רֹאשׁ הַ שָּׁ נָה וְ עַ ד יוֹם
עֲווֹנוֹתֵ יהֶ ם  -ה ֲֵרי ז ֹו צַ ֶדּקֶ ת; וְ אִ ם הָ יוּ עֲווֹנוֹתֵ יהֶ ם ְמרֻ בִּ ין -
ה ֲֵרי ז ֹו ְרשָׁ עָ ה .וְ כֵן כָּל הָ ע ֹולָם כֻּלּ ֹו.
פּוּרים יָתֵ ר ִמכָּל יְמוֹת הַ שָּׁ נָה ,וְ ָנהֲגוּ ֻכּלָּם לָקוּם בַּ ַלּ ְילָה
הַ כִּ ִ
בַּ עֲשֶׂ ֶרת יָמִ ים אֵ לּוּ וּלְ הִ תְ פַּ לֵּל בְּ בָ תֵּ י כְּ נֵסִ יּוֹת בְּ ִדבְ ֵרי
אָדם שֶׁ עֲווֹנוֹתָ יו ְמרֻ בִּ ין עַ ל זְ ֻכי ֹותָ יו ִ -מיָּד הוּא מֵ ת
ב ָ
בּוּשׁין עַ ד שֶׁ יֵּאוֹר הַ יּוֹם.
תַּ חֲנוּנִים וְ ִדבְ ֵרי כִּ ִ
בְּ ִר ְשׁע ֹו ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר" :עַ ל רֹב ֲע ֹונֵ) "ירמיה ל,יד; שם ל,טו; הושע ט,ז(.
וְ כֵן ְמ ִדינָה שֶׁ עֲווֹנוֹתֶ יהָ ְמרֻ בִּ ין ִ -מיָּד הִ יא אוֹבֶ ֶדת ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר:
אָדם עִ ם זְ ֻכי ֹותָ יו  -אֵ ין
ה בְּ שָׁ עָ ה שֶׁ שּׁו ְֹקלִ ין עֲווֹנוֹת ָ
" ַזעֲקַ ת סְ ֹדם ַועֲמֹ ָרה כִּ י ָרבָּ ה" )בראשית יח,כ( .וְ כֵן כָּל הָ ע ֹולָם
ְמחַ ְשּׁבִ ין עָ לָיו תְּ ִחלַּת עָ ווֹן שֶׁ חָ טָ א בּ ֹו ,וְ א שֵׁ נִי ,אֶ לָּא
כֻּלּ ֹו :אִ ם הָ יוּ עֲווֹנוֹתֵ יהֶ ם ְמרֻ בִּ ין ִ -מיָּד הֵ ן נ ְִשׁחָ תִ ין,
ישׁי וְ אֵ ילָ
ישׁי וְ אֵ ילָ .אִ ם נ ְִמצְ אוּ עֲווֹנוֹתָ יו ִמ ְשּׁלִ ִ
ִמ ְשּׁלִ ִ
אָדם" )שם ו,ה(.
שֶׁ ֶנּאֱמַ רַ " :ויּ ְַרא יי כִּ י רַ בָּ ה רָ עַ ת הָ ָ
ְמרֻ בִּ ין עַ ל זְ ֻכי ֹותָ יו  -אוֹתָ ן ְשׁנֵי הָ עֲווֹנוֹת ִמצְ טָ ְרפִ ין ,וְ ָדנִין
אוֹת ֹו עַ ל הַ ֹכּל.
וְ ִשׁקּוּל זֶה אֵ ינ ֹו לְ פִ י ִמ ְניַן הַ זְּ ֻכי ֹות וְ הָ עֲווֹנוֹת אֶ לָּא לְ פִ י
גּ ְָדלָןֵ :ישׁ זְ כוּת שֶׁ הִ יא כְּ ֶנגֶד כַּמָּ ה עֲווֹנוֹת ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר" :יַעַ ן
ישׁי
וְ אִ ם נ ְִמצְ אוּ זְ ֻכי ֹותָ יו כְּ ֶנגֶד עֲווֹנוֹתָ יו אֲשֶׁ ר מֵ עָ ווֹן ְשׁלִ ִ
נ ְִמצָ א ב ֹו ָדּבָ ר טוֹב" )מלכים א יד,יג( ,וְ יֵשׁ עָ ווֹן שֶׁ הוּא כְּ ֶנגֶד כַּמָּ ה
וְ אֵ ילָ - מַ עֲבִ ִירים כָּל עֲווֹנוֹתָ יו ִראשׁוֹן ִראשׁוֹן; לְ פִ י
זְ ֻ
כי ֹות ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר" :וְ חוֹטֶ א אֶ חָ ד יְאַ בֵּ ד טוֹבָ ה הַ ְרבֵּ ה" )קהלת
ישׁי ֶנ ֱחשָׁ ב ִראשׁוֹן ,שֶׁ כְּ בָ ר נ ְִמחֲלוּ הַ ְשּׁ ַניִם ,וְ כֵן
שֶׁ הַ ְשּׁלִ ִ
ט,יח( .וְ אֵ ין שׁו ְֹקלִ ין אֶ לָּא בְּ ַדעְ תּ ֹו שֶׁ לְּ אֵ ל ֵדּעוֹת ,וְ הוּא הַ יּו ֵֹדעַ
ישׁי ,וְ כֵן עַ ד
הָ ְרבִ יעִ י ה ֲֵרי הוּא ִראשׁוֹן ,שֶׁ כְּ בָ ר נ ְִמחַ ל הַ ְשּׁלִ ִ
הֵ יאַ  עו ְֹרכִ ין הַ זְּ ֻכי ֹות כְּ ֶנגֶד הָ עֲווֹנוֹת.
סוֹפָ ן.
ג כָּל ִמי שֶׁ נִּחַ ם עַ ל הַ מִּ צְ ווֹת שֶׁ עָ שָׂ ה ,וְ תָ הָ ה עַ ל הַ זְּ ֻכי ֹות,
ֲמוּרים? בַּ ָיּ ִחיד ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר" :הֶ ן כָּל אֵ לֶּה ִיפְ עַ ל
בַּ מֶּ ה ְדּבָ ִרים א ִ
אֵ ל ,פַּ עֲמַ יִם שָׁ לוֹשׁ עִ ם גָּבֶ ר" )איוב לג,כט( .אֲבָ ל הַ צִּ בּוּר -
וְ אָמַ ר בְּ לִ בּ ֹו 'וּמַ ה הוֹעַ לְ תִּ י בַּ ע ֲִשׂיָּתָ ן? אוּלַי א עָ ִשׂיתִ י
ישׁי ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר" :עַ ל
וּשׁלִ ִ
תּוֹלִ ין לָהֶ ן עָ ווֹן ִראשׁוֹן וְ שֵׁ נִי ְ
אוֹתָ ן!'  -ה ֲֵרי זֶה אִ בֵּ ד אֶ ת ֻכּלָּן ,וְ אֵ ין מַ זְ כִּ ִירין ל ֹו שֵׁ ם זְ כוּת
אַרבָּ עָ ה א א ֲִשׁיבֶ נּוּ" )עמוס ב,ו(.
ְשׁלשָׁ ה פִּ ְשׁעֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל ,וְ עַ ל ְ
בָּ ע ֹולָם ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר)" :ו(צִ ְדקַ ת הַ צַּ ִדּיק א תַ צִּ ילֶנּוּ בְּ יוֹם
ִר ְשׁע ֹו" )יחזקאל לג,יב; ושם :פִּ ְשׁע ֹו(  -אֵ ין זֶה אֶ לָּא בְּ תוֹהֶ ה עַ ל
הידי
מכתבי ְרבִ יעִ
ביותרין לָהֶ ן מֵ
 -˜ÈÂ„Ó‰מְ חַ ְשּׁבִ
הנוסח דֶּ ֶר ז ֹו
חזור לָהֶ ם עַ ל
וּכְ שֶׁ מְּ חַש ְשּׁבִ ין
וְ אֵ ילָ.המשובחים בעולם .ראה למשל הכתיב
הָ ִראשׁוֹנוֹת.
"של" שנמצא בכתבי הרמב"ם כצמוד
אָדם וּזְ ֻכי ֹותָ יו בִּ ְשׁעַ ת ִמיתָ ת ֹו ,כָּ
כְּ שֵׁ ם שֶׁ שּׁו ְֹקלִ ין עֲווֹנוֹת ָ
זו .שֶׁ א
במהדורהלָּהֶ ן
ונשמרה עֲווֹנוֹת שֶׁ
שלאחריולַל מֶ ֱחצָ
למילהאִ ם הָ יָה בִּ כְ
הַ בֵּ ינ ֹונִיִּ ים -
בְּ כָל שָׁ נָה וְ שָׁ נָה שׁו ְֹקלִ ין עֲווֹנוֹת כָּל אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד ִמבָּ אֵ י
הִ ִנּיחַ תְּ פִ לִּ ין מֵ ע ֹולָםָ ,דּנִין אוֹת ֹו כְּ פִ י חֲטָ אָיו ,וְ יֵשׁ ל ֹו חֵ לֶק
הָ ע ֹולָם עִ ם זְ ֻכי ֹותָ יו בְּ יוֹם טוֹב שֶׁ לְּ ֹראשׁ הַ שָּׁ נָהִ .מי שֶׁ נּ ְִמצָ א
לָע ֹולָם הַ בָּ א .וְ כֵן כָּל הָ ְרשָׁ עִ ים שֶׁ עֲו ֹונוֹתֵ יהֶ ן ְמרֻ בִּ ין ָ -דּנִין
וּמי שֶׁ נּ ְִמצָ א רָ שָׁ ע  -נ ְֶחתָּ ם לְ ִמיתָ ה.
צַ ִדּיק  -נ ְֶחתָּ ם לְ חַ יִּ ים; ִ
אוֹתָ ן כְּ פִ י חַ ֹטּאותֵ יהֶ ן ,וְ יֵשׁ לָהֶ ן חֵ לֶק לָע ֹולָם הַ בָּ א .שֶׁ כָּל
פּוּרים :אִ ם עָ שָׂ ה תְּ שׁוּבָ ה -
וְ הַ בֵּ ינ ֹונִי  -תּוֹלִ ין ל ֹו עַ ד יוֹם הַ כִּ ִ
י ְִשׂ ָראֵ ל יֵשׁ לָהֶ ן חֵ לֶק לָע ֹולָם הַ בָּ א ,אַף עַ ל פִּ י שֶׁ חָ ְטאוּ,
אָרץ" )ישעיה
נ ְֶחתָּ ם לְ חַ יִּ ים; וְ אִ ם לָאו  -נ ְֶחתָּ ם לְ ִמיתָ ה.
שֶׁ ֶנּאֱמַ ר" :וְ עַ מֵּ ֻ כּלָּם צַ ִדּ ִיקים ,לְ ע ֹולָם י ְִירשׁוּ ֶ
ס,כא(; "אֶ ֶרץ" ז ֹו  -מָ שָׁ ל ,כְּ לוֹמַ ר :אֶ ֶרץ הַ חַ יִּ ים ,וְ הִ יא הָ ע ֹולָם
ד אַף עַ ל פִּ י שֶׁ תְּ ִקיעַ ת שׁוֹפָ ר בְּ רֹאשׁ הַ שָּׁ נָה גְּ ז ֵַרת הַ כָּתוּב,
הַ בָּ א .וְ כֵן חֲסִ ֵידי אֻמּוֹת הָ ע ֹולָם  -יֵשׁ לָהֶ ן חֵ לֶק לָע ֹולָם
ֶרמֶ ז יֵשׁ בּ ֹו ,כְּ לוֹמַ ר :עוּרוּ עוּרוּ יְשֵׁ נִים ִמ ְשּׁנַתְ כֶם ,וְ הָ ִקיצוּ
הַ בָּ א.
נ ְִר ָדּ ִמים ִמתַּ ְר ֵדּמַ תְ כֶם ,וְ חַ פְּ שׂוּ בְּ מַ עֲשֵׂ יכֶם ,וְ ִחזְ רוּ בִּ תְ שׁוּבָ ה,
ו וְ אֵ לּוּ שֶׁ אֵ ין לָהֶ ן חֵ לֶק לָע ֹולָם הַ בָּ א ,אֶ לָּא נִכְ ָרתִ ין וְ אוֹבְ ִדין
וְ זִ כְ רוּ בּו ַֹר ֲאכֶם; אֵ לּוּ הַ שּׁוֹכְ ִחים אֶ ת הָ אֱמֶ ת בְּ הַ בְ לֵי הַ זְּ מַ ן
וְ נִדּ ֹונִין עַ ל ֹגּ ֶדל ִר ְשׁעָ ם וְ חַ טָּ אתָ ם לְ ע ֹולָם וּלְ עוֹלְ מֵ י ע ֹול ִָמים:
וְ שׁוֹגִ ים כָּל ְשׁנָתָ ם בְּ הֶ בֶ ל ָו ִריק אֲשֶׁ ר א י ֹועִ יל וְ א יַצִּ יל,
הַ בִּ יטוּ לְ נַפְ שׁוֹתֵ יכֶם וְ הֵ ִטיבוּ ַדּ ְרכֵיכֶם וּמַ עַ לְ לֵיכֶם ,וְ ַיעֲזֹב כָּל
הַ מִּ ינִים ,וְ הָ אֶ פִּ יקוֹרוֹסִ ים ,וְ הַ כּוֹפְ ִרים בַּ תּו ָֹרה ,וְ הַ כּוֹפְ ִרים
אֶ חָ ד ִמכֶּם ַדּ ְרכּ ֹו הָ ָרעָ ה וּמַ ֲחשַׁ בְ תּ ֹו אֲשֶׁ ר א טוֹבָ ה.
בִּ תְ ִחיַּת הַ מֵּ תִ ים ,וְ הַ כּוֹפְ ִרים בְּ בִ יאַת הַ גּוֹאֵ ל ,וְ הַ מְּ שֻׁ מָּ ִדים,
וּמַ ֲח ִטיאֵ י הָ רַ בִּ ים ,וְ הַ פּו ְֹר ִשׁים ִמ ַדּ ְרכֵי צִ בּוּר ,וְ הָ עוֹשֶׂ ה
אָדם שֶׁ יִּ ְראֶ ה עַ צְ מ ֹו כָּל הַ שָּׁ נָה ֻכּלָּהּ כְּ אִ לּוּ
לְ פִ יכָ צָ ִרי כָּל ָ
עֲבֵ רוֹת בְּ יָד ָרמָ ה בְּ פַ ְרהֶ סְ יָא כִּ יה ֹוי ִָקים ,וְ הַ מּוֹסְ ִרין ,וּמַ ִטּילֵי
חֶ צְ י ֹו ַזכַּאי וְ חֶ צְ י ֹו חַ יָּב ,וְ כֵן כָּל הָ ע ֹולָם  -חֶ צְ י ֹו ַזכַּאי וְ חֶ צְ י ֹו
אֵ ימָ ה עַ ל הַ צִּ בּוּר שֶׁ א לְ שֵׁ ם שָׁ מַ יִם ,וְ שׁוֹפְ כֵי ָדּ ִמים ,וּבַ ֲעלֵי
חַ יָּב .חָ טָ א חֵ ְטא אֶ חָ ד  -ה ֲֵרי הִ כְ ִריעַ עַ צְ מ ֹו וְ הִ כְ ִריעַ אֶ ת כָּל
לָשׁוֹן הָ ַרע ,וְ הַ מּוֹשֵׁ  עָ ְרלָת ֹו.
הָ ע ֹולָם כֻּלּ ֹו לְ כַף חוֹבָ ה ,וְ ג ַָרם לָהֶ ן הַ ְשׁחָ תָ ה .עָ שָׂ ה ִמצְ וָה
אַחַ ת  -ה ֲֵרי הִ כְ ִריעַ אֶ ת עַ צְ מ ֹו וְ הִ כְ ִריעַ אֶ ת כָּל הָ ע ֹולָם כֻּלּ ֹו
ז ח ֲִמשָּׁ ה הֵ ן הַ נּ ְִק ָראִ ים ִמינִים :הָ א ֹומֵ ר שֶׁ אֵ ין שָׁ ם אֱל ֹוהַּ
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על דף משובח ויוקרתי
וְ אֵ ין לָע ֹולָם מַ נְהִ יג ,וְ הָ אוֹמֵ ר שֶׁ יֵּשׁ שָׁ ם מַ נְהִ יג אֲבָ ל הֵ ם
מהנהכּ ֹו
לימודֵ בְּ ַד ְר
חווי,י אֶתלָּא ה ֹול
ומעניק ֲענִיתָ ן
נִכְ ָנס בְּ צָ ָרתָ ן וְ א ִמתְ עַ נֶּה בְּ תַ
ְשׁ ַניִם א ֹו ָיתֵ ר ,וְ הָ אוֹמֵ ר שֶׁ יֵּשׁ שָׁ ם ִרבּוֹן אֶ חָ ד אֶ לָּא שֶׁ הוּא
גּוּף וּבַ עַ ל תְּ מוּנָה ,וְ כֵן הָ אוֹמֵ ר שֶׁ אֵ ינ ֹו לְ בַ דּ ֹו ִראשׁוֹן וְ צוּר
ל ַֹכּל ,וְ ֵכן הָ עוֹבֵ ד אֱל ֹוהַּ זוּלָת ֹו כְּ ֵדי לִ הְ יוֹת מֵ לִ יץ בֵּ ינ ֹו וּבֵ ין
ִרבּוֹן הָ ע ֹול ִָמים  -כָּל אֶ חָ ד מֵ ח ֲִמשָּׁ ה אֵ לּוִּ ,מין.
ח ְשׁלשָׁ ה הֵ ן הַ נּ ְִק ָראִ ין אֶ פִּ יקוֹרוֹסִ ין :הָ אוֹמֵ ר שֶׁ אֵ ין שָׁ ם
נְבוּאָה כְּ לָל וְ אֵ ין שָׁ ם מַ ָדּע שֶׁ מַּ גִּיעַ מֵ הַ בּו ֵֹרא לְ לֵב בְּ נֵי
אָדם ,וְ הַ מַּ כְ ִחישׁ נְבוּאָת ֹו שֶׁ לְּ מֹ שֶׁ ה ַרבֵּ נוּ ,וְ הָ אוֹמֵ ר שֶׁ אֵ ין
הָ ָ
אָדם  -כָּל אֶ חָ ד ִמ ְשּׁלשָׁ ה אֵ לּוּ,
הַ בּו ֵֹרא יו ֵֹדעַ מַ עֲשֵׂ ה בְּ נֵי הָ ָ
אֶ פִּ יקוֹרוֹס.
ְשׁלשָׁ ה הֵ ן הַ כּוֹפְ ִרין בַּ תּו ָֹרה :הָ אוֹמֵ ר שֶׁ אֵ ין הַ תּו ָֹרה מֵ עִ ם יי
 אֲפִ לּוּ פָּ סוּק אֶ חָ ד ,אֲפִ לּוּ תֵּ בָ ה אַחַ ת ,אִ ם אָמַ ר 'מֹ שֶׁ האֲמָ ר ֹו ִמפִּ י עַ צְ מ ֹו' ,ה ֲֵרי זֶה כּוֹפֵ ר בַּ תּו ָֹרה; וְ כֵן הַ כּוֹפֵ ר
ִידיהָ  ,כְּ גוֹן
בְּ פֵ רוּשָׁ הּ ,וְ הִ יא תּו ָֹרה שֶׁ בְּ עַ ל פֶּ ה ,וְ הִ כְ ִחישׁ מַ גּ ֶ
צָ דוֹק וּבַ יְתוֹס; וְ הָ אוֹמֵ ר שֶׁ הַ בּו ֵֹרא הֶ ֱחלִ יף מִ צְ וָה ז ֹו בְּ מִ צְ וָה
אַחֶ ֶרת ,וּכְ בָ ר בָּ ְטלָה תּו ָֹרה ז ֹו ,אַף עַ ל פִּ י שֶׁ הִ יא הָ יְתָ ה מֵ עִ ם
יי ,כְּ גוֹן הַ נּוֹצְ ִרים וְ הַ הַ גְ ִרים  -כָּל אֶ חָ ד ִמ ְשּׁלשָׁ ה אֵ לּוּ ,כּוֹפֵ ר
בַּ תּו ָֹרה.
ט ְשׁ ַניִם הֵ ם הַ מְּ שֻׁ מָּ ִדים :הַ מְּ שֻׁ מָּ ד ַלעֲבֵ ָרה אַחַ ת ,וְ הַ מְּ שֻׁ מָּ ד
לְ כָל הַ תּו ָֹרה ֻכּלָּהּ .הַ מְּ שֻׁ מָּ ד ַלעֲבֵ ָרה אַחַ ת  -זֶה שֶׁ הֶ ֱחזִ יק
עַ צְ מ ֹו ַלעֲשׂוֹת אוֹתָ הּ עֲבֵ ָרה בְּ זָדוֹן ,וְ נִתְ פַּ ְרסֵ ם בָּ הּ וְ ה ְֻרגַּל,
אֲפִ לּוּ הָ יְתָ ה ִמן הַ קַּ לּוֹת ,כְּ גוֹן שֶׁ ֻה ְחזַק תָּ ִמיד לִ לְ בֹּשׁ שַׁ עַ ְטנֵז
א ֹו לְ הַ ִקּיף פֵּ אָה ,וְ נ ְִמצָ א כְּ אִ לּוּ בָּ ְטלָה ִמצְ וָה ז ֹו ִמן הָ ע ֹולָם
אֶ צְ ל ֹו  -ה ֲֵרי זֶה ְמשֻׁ מָּ ד לְ אוֹת ֹו ָדּבָ ר; וְ הוּא שֶׁ ַיּעֲשֶׂ ה לְ הַ כְ עִ יס.
וְ הַ מְּ שֻׁ מָּ ד לְ כָל הַ תּו ָֹרה  -כְּ גוֹן הַ ח ֹוזֵר לְ ָדתֵ י הַ גּ ֹויִים בְּ שָׁ עָ ה
שֶׁ גּוֹזְ ִרין ְשׁמָ ד ,וְ ִי ְדבַּ ק בָּ הֶ ן וְ ֹיאמַ ר :וּמַ ה בֶּ צַ ע לִ י לְ הִ ָדּבֵ ק
בְּ י ְִשׂ ָראֵ ל ,שֶׁ הֵ ן ְשׁפָ לִ ים וְ נ ְִר ָדּפִ ים? טוֹב ל ֹו שֶׁ יִּ ְדבַּ ק בְּ אֵ לּוּ,
שֶׁ יּ ָָדן תַּ ִקּיפָ ה  -ה ֲֵרי זֶה ְמשֻׁ מָּ ד לְ כָל הַ תּו ָֹרה ֻכּלָּהּ.
י מַ ֲח ִטיאֵ י הָ ַרבִּ ים  -אֶ חָ ד שֶׁ הֶ ֱח ִטיא בְּ ָדבָ ר ָגּדוֹל ,כְּ י ָָרבְ עָ ם
וְ צָ דוֹק וּבַ יְתוֹס ,וְ אֶ חָ ד שֶׁ הֶ ֱח ִטיא בְּ דָ בָ ר קַ ל ,אֲפִ לּוּ לְ בַ טֵּ ל
ִמצְ וַת עֲשֵׂ ה ,וְ אֶ חָ ד הָ א ֹונֵס אֲחֵ ִרים עַ ד שֶׁ ֶיּחֶ ְטאוּ ,כִּ ְמנַשֶּׁ ה
שֶׁ הָ יָה הו ֵֹרג י ְִשׂ ָראֵ ל עַ ד שֶׁ יַּעַ בְ דוּ עֲבו ָֹדה ז ָָרה ,א ֹו שֶׁ הִ ְטעָ ה
אֲחֵ ִרים וְ הִ ִדּיחָ ם ,כְּ יֵשׁוּעַ .
יא הַ פּו ֵֹרשׁ ִמ ַדּ ְרכֵי צִ בּוּר  -אַף עַ ל פִּ י שֶׁ א עָ בַ ר עֲבֵ רוֹת,
אֶ לָּא נִבְ ַדּל מֵ ע ֲַדת י ְִשׂ ָראֵ ל ,וְ אֵ ינ ֹו עוֹשֶׂ ה ִמצְ ווֹת בִּ כְ ָללָן ,וְ א

אָרץ ,וּכְ אִ לּוּ אֵ ינ ֹו מֵ הֶ ן ,אֵ ין ל ֹו חֵ לֶק לָע ֹולָם
כְּ אֶ חָ ד ִמגּ ֹויֵי הָ ֶ
הַ בָּ א.
הָ עוֹשֶׂ ה עֲבֵ רוֹת בְּ יָד ָרמָ ה כִּ יה ֹוי ִָקים  -בֵּ ין שֶׁ עָ שָׂ ה קַ לּוֹת בֵּ ין
שֶׁ עָ שָׂ ה חֲמוּרוֹת ,אֵ ין ל ֹו חֵ לֶק לָע ֹולָם הַ בָּ א .וְ זֶה הוּא
הַ נּ ְִק ָרא ' ְמ ַגלֶּה פָּ נִים בַּ תּו ָֹרה'ִ ,מפְּ נֵי שֶׁ הֵ עֵ ז ִמצְ ח ֹו וְ גִ לָּה
פָּ נָיו ,וְ א בּוֹשׁ ִמ ִדּבְ ֵרי תּו ָֹרה.
יב ְשׁ ַניִם הֵ ם הַ מּוֹסְ ִרין :הַ מּוֹסֵ ר חֲבֵ ר ֹו בְּ יַד גּ ֹויִים לְ הָ ְרג ֹו א ֹו
לְ הַ כּוֹת ֹו ,וְ הַ מּוֹסֵ ר מָ מוֹן חֲבֵ ר ֹו בְּ יַד גּ ֹויִים ,א ֹו בְּ יָד אַ נָּס
שֶׁ הוּא כְּ גוֹי ְ -שׁנֵיהֶ ן אֵ ין לָהֶ ן חֵ לֶק.
יג מַ ִטּילֵי אֵ ימָ ה עַ ל הַ צִּ בּוּר שֶׁ א לְ שֵׁ ם שָׁ מַ יִם  -זֶה הָ רו ֶֹדה
צִ בּוּר בְּ חָ זְ קָ ה וְ הֵ ן י ְֵראִ ין וּפ ֹוח ֲִדין ִממֶּ נּוּ הַ ְרבֵּ ה ,וְ כַוָּ נָת ֹו
לִ כְ בוֹד עַ צְ מ ֹו וּלְ כָל חֲפָ צָ יו ,א לִ כְ בוֹד שָׁ מַ יִם ,כְּ גוֹן מַ לְ כֵי
הַ גּ ֹויִים.
אַרבָּ עָ ה וְ עֶ ְשׂ ִרים ֲאנ ִָשׁים אֵ לּוּ שֶׁ מָּ נִינוּ
יד כָּל אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד מֵ ְ
 אַף עַ ל פִּ י שֶׁ הֵ ן י ְִשׂ ָראֵ ל ,אֵ ין לָהֶ ם חֵ לֶק לָע ֹולָם הַ בָּ א .וְ יֵשׁאָמרוּ ֲחכ ִָמים שֶׁ הָ רָ גִ יל
עֲבֵ רוֹת קַ לּוֹת מֵ אֵ לּוּ ,וְ אַף עַ ל פִּ י כֵן ְ
בָּ הֶ ן אֵ ין ל ֹו חֵ לֶק לָע ֹולָם הַ בָּ א ,כְּ ֵדי* לְ הִ תְ ַרחֵ ק מֵ הֶ ן וּלְ הִ זָּהֵ ר
מֵ הֶ ן.
וְ אֵ לּוּ הֵ ן :הַ מְּ ַכנֶּה אֶ ת חֲבֵ ר ֹו ,וְ הַ קּו ֵֹרא ַלחֲבֵ ר ֹו בְּ כִ נּוּי ֹו,
וְ הַ מַּ לְ בִּ ין פְּ נֵי חֲבֵ ר ֹו בָּ רַ בִּ ים ,וְ הַ מִּ תְ כַּבֵּ ד בִּ ְקלוֹן חֲבֵ ר ֹו,
וְ הַ מְּ בַ זֶּה תַּ לְ ִמ ֵידי ֲחכ ִָמים ,וְ הַ מְּ בַ זֶּה ַרבּוֹתָ יו ,וְ הַ מְּ בַ זֶּה אֶ ת
הַ מּ ֹועֲדוֹת ,וְ הַ מְּ חַ לֵּל אֶ ת הַ קֳּ ָד ִשׁים.
ֲמוּרים שֶׁ כָּל אֶ חָ ד מֵ אֵ לּוּ אֵ ין ל ֹו חֵ לֶק לָע ֹולָם
בַּ מֶּ ה ְדּבָ ִרים א ִ
הַ בָּ א? בְּ שֶׁ מֵּ ת בְּ א תְּ שׁוּבָ ה .אֲבָ ל אִ ם שָׁ ב מֵ ִר ְשׁע ֹו ,וּמֵ ת
וְ הוּא בַּ עַ ל תְּ שׁוּבָ ה  -ה ֲֵרי זֶה ִמבְּ נֵי הָ ע ֹולָם הַ בָּ א ,שֶׁ אֵ ין לְ 
ָדּבָ ר שֶׁ עוֹמֵ ד בִּ פְ נֵי הַ תְּ שׁוּבָ ה .אֲפִ לּוּ כָּפַ ר בָּ עִ קָּ ר כָּל יָמָ יו,
וּבָ אַחֲר ֹונָה שָׁ ב  -יֵשׁ ל ֹו חֵ לֶק לָע ֹולָם הַ בָּ א ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר" :שָׁ לוֹם
שָׁ לוֹם ל ָָרחוֹק וְ לַקָּ רוֹב ,אָמַ ר ייְ ,וּרפָ אתִ יו" )ישעיה נז,יט(.
כָּל הָ ְרשָׁ עִ ים וְ הַ פּו ְֹשׁעִ ים וְ הַ מְּ שֻׁ מָּ ִדים וְ כַיּוֹצֵ א בָּ הֶ ן שֶׁ חָ זְ רוּ
בִּ תְ שׁוּבָ ה ,בֵּ ין בְּ גָלוּי בֵּ ין שֶׁ חָ זְ רוּ בְּ מַ ְטמ ֹונִיּוֹת ְ -מקַ בְּ לִ ין
אוֹתָ ן ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר" :שׁוּבוּ בָ נִים שׁוֹבָ בִ ים" )ירמיה ג,יד; ג,כב(; אַף
עַ ל פִּ י שֶׁ ע ֲַדיִן שׁוֹבָ ב הוּא ,שֶׁ ה ֲֵרי בַּ סֵּ תֶ ר בִּ לְ בַ ד חָ ַזר וְ א
בְּ ָגלוּי ְ -מקַ בְּ לִ ין אוֹת ֹו בִּ תְ שׁוּבָ ה.

יעי
ּ ֶפ ֶרק ְר ִב ִ

מעכבי התשובה

אַרבָּ עָ ה
אַרבָּ עָ ה ְדּבָ ִרים ְמעַ כְּ בִ ין אֶ ת הַ תְּ שׁוּבָ הְ :
א עֶ ְשׂ ִרים וְ ְ
בְּ תַ ְרבּוּת רָ עָ ה וְ אֵ ינ ֹו ְממַ חֶ ה בְּ יָד ֹו; הוֹאִ יל וּבְ נ ֹו בִּ ְרשׁוּת ֹו -
אַרבַּ עְ תָּ ן  -אֵ ין הַ קָּ דוֹשׁ
מֵ הֶ ן עָ ווֹן גָּדוֹל ,וְ הָ עוֹשֶׂ ה אֶ חָ ד מֵ ְ
אִ לּוּ ִמחָ ה בּ ֹו הָ יָה פּו ֵֹרשׁ ,וְ נ ְִמצָ א כְּ מַ ֲח ִטיא אוֹת ֹו .וּבִ כְ לַל
בָּ רוּ הוּא מַ סְ פִּ יק בְּ יָד ֹו ַלעֲשׂוֹת תְּ שׁוּבָ ה לְ פִ י גֹּ ֶדל חֶ ְטא ֹו,
עָ ווֹן זֶה  -כָּל שֶׁ אֶ פְ שָׁ ר בְּ יָד ֹו לְ מַ חוֹת בָּ אֲחֵ ִרים ,בֵּ ין רַ בִּ ים
סי,
וְ אֵ לּוּ הֵ ן :א( הַ מַּ ֲח ִטיא אֶ ת הָ ַרבִּ ים; וּבִ כְ לַל עָ ווֹן זֶה
פרקים ִנּיחַ אוֹתָ ן בְּ כִ ְשׁל ֹונָן .ד(
רמבחָ"הםבָּ הֶ3ן ,אֶ לָּא הִ
ללומדיםא ִמ
מוניםין י ְִח ִידים ,וְ
בֵּ
הַ מְּ עַ כֵּב אֶ ת הָ ַרבִּ ים ִמ ַלּעֲשׂוֹת ִמצְ וָה .ב( וְ הַ מַּ טֶּ ה חֲבֵ ר ֹו
כלֶה הָ אוֹמֵ ר 'אֶ ֱחטָ א וְ יוֹם
אתלל ז
אחת וּבִ כְ ַ
בשנה שׁוּב';
ומסיימים ֱחטָ א וְ אָ
ביום ,וְ הָ אוֹמֵ ר 'אֶ
ִמ ֶדּ ֶר טוֹבָ ה לְ דֶ ֶרָ רעָ ה ,כְּ גוֹן מֵ סִ ית וּמַ ִדּיחַ  .ג( הָ רוֹאֶ ה בְּ נ ֹו
משנה ֵפּר'.
פּוּרים ְמ ַכ
פרקי ִ
 1000הַ כִּ
תורה


יד( כְּ ֵדי .א' :כְּ ַדי הֵ ן.
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ב וּמֵ הֶ ן ח ֲִמשָּׁ ה ְדּבָ ִרים הַ נּ ֹועֲלִ ין ַדּ ְרכֵי הַ תְּ שׁוּבָ ה בִּ פְ נֵי
עוֹשֵׂ יהֶ ן ,וְ אֵ לּוּ הֵ ן :א( הַ פּו ֵֹרשׁ ִמן הַ צִּ בּוּר; לְ פִ י שֶׁ בִּ זְ מַ ן
שֶׁ ַיּעֲשׂוּ תְּ שׁוּבָ ה א יִהְ יֶה עִ מָּ הֶ ן ,וְ אֵ ינ ֹו ז ֹוכֶה עִ מָּ הֶ ן בִּ זְ ֻכי ֹות
היד י שֶׁ מַּ ֲחל ְֻקתּ ֹו
מכתבים; לְ פִ
ביותר ֵרי ֲחכ ִָמי
ֵ˜ÈÂ„Ó‰ק עַ ל ִדּבְ
הנוסחב( וְ הַ ח ֹול
שֶׁ עו ִֹשׂין.
שׁוּבָ ה .ג(
תְּ
הַ
ֵי
כ
ר
ְ
דּ
ַ
עַ
ֹד
ֵ
ו
י
ו
ֹ
ינ
אֵ
וְ
,
ן
הֶ
מֵ
ֹשׁ
ר
פְ
לִ
ו
ֹ
ל
גּו ֶֹרמֶ ת
המשובחים בעולם .ראה למשל הכתיב
הנצרותנָ.יו אֵ ינ ֹו רו ֵֹדף
מיסדנִּתְ בַּ זּוּ בְּ עֵ י
ישו כֵּיוָן שֶׁ
הואוֹת; שֶׁ
ישוע"עַ ל–הַ מִּ צְ ו
וְ הַ "מַּ לְ עִ יג
הנפוץמֶּ.ה יִזְ כֶּה? ד(
ברמב ַי"עםֲשֶׂ ה  -בַּ
מצונזרת ם א
א עוֹשָׂ ן ,וְ אִ
אַח ֲֵריהֶ ן
מילה וְ זו
וְ הַ מְּ בַ זֶּה ַרבּוֹתָ יו; שֶׁ ָדּבָ ר זֶה גּו ֵֹרם לָהֶ ן לְ ָד ְחפ ֹו וּלְ טָ ְרד ֹו
כְּ יֵשׁוּעַ וּכְ גֵיחֲזִ י ,וּבִ זְ מַ ן שֶׁ נּ ְִט ָרד א י ְִמצָ א ְמלַמֵּ ד וּמו ֶֹרה ל ֹו
ֶדּ ֶר הָ אֱמֶ ת .ה( וְ הַ שּׂ ֹונֵא אֶ ת הַ תּ ֹוכָחוֹת; שֶׁ ה ֲֵרי א הִ נִּיחַ ל ֹו
ֶדּ ֶר הַ תְּ שׁוּבָ ה ,שֶׁ הַ תּ ֹו ָכחָ ה גּו ֶֹרמֶ ת לִ תְ שׁוּבָ ה ,שֶׁ בִּ זְ מַ ן
ימין אוֹת ֹו  -ח ֹוזֵר
ָאָדם חֲטָ אָיו וּמַ כְ לִ ִ
שֶׁ מּו ִֹדיעִ ין ל ֹו ל ָ
שׁכַּח) "...דברים
בִּ תְ שׁוּבָ ה ,כְּ מ ֹו שֶׁ כָּתוּב בַּ תּו ָֹרה" :זְ כֹר אַל תִּ ְ
ט,ז(" ,מַ ְמ ִרים ֱהיִיתֶ ם) "...שם; שם ט,כד; לא,כז(" ,וְ א נָתַ ן יי ָלכֶם
לֵב) "...שם כט,ג(" ,עַ ם נָבָ ל וְ א חָ כָם" )שם לב,ו( .וְ כֵן יְשַׁ עְ יָהוּ
הוֹכִ יחַ אֶ ת י ְִשׂ ָראֵ ל וְ אָמַ ר" :הוֹי גּוֹי חֹטֵ א) "...ישעיה א,ד(" ,י ַָדע
שׁוֹר ֹקנֵהוּ) "...שם א,ג(ִ " ,מ ַדּעְ תִּ י כִּ י קָ שֶׁ ה אָ תָּ ה) "...שם מח,ד(.
וְ כֵן צִ וָּהוּ הָ אֵ ל לְ הוֹכִ יחַ לַחַ טָּ אִ ים ,שֶׁ ֶנּאֱמַ רְ " :ק ָרא בְ גָרוֹן
שׂ) "שם נח,א( .וְ כֵן כָּל הַ נְּבִ יאִ ים הוֹכִ יחוּ לְ י ְִשׂ ָראֵ ל עַ ד
אַל תַּ ְח ֹ
שֶׁ חָ זְ רוּ בִּ תְ שׁוּבָ ה .לְ פִ יכָ צָ ִרי לְ הַ ע ֲִמיד בְּ כָל קָ הָ ל וְ קָ הָ ל
עוּריו וְ א ֹוהֵ ב לָהֶ ן,
ִמיִּ ְשׂ ָראֵ ל חָ כָם גָּדוֹל וְ זָקֵ ן וִ ֵירא שָׁ מַ יִם ִמ ְנּ ָ
שֶׁ יְּ הֵ א מוֹכִ יחַ ל ַָרבִּ ים וּמַ ֲחזִ ָירן בִּ תְ שׁוּבָ ה .וְ זֶה שֶׁ שּׂ ֹונֵא אֶ ת
הַ תּ ֹו ָכח ֹות  -אֵ ינ ֹו בָּ א לַמּוֹכִ יחַ וְ א שׁוֹמֵ עַ ְדּבָ ָריו; לְ פִ יכָ
ַיעֲמֹד בְּ חַ טֹּאותָ יו ,שֶׁ הֵ ם בְּ עֵ ינָיו טוֹבִ ים.
ג וּמֵ הֶ ם ח ֲִמשָּׁ ה ְדּבָ ִרים  -הָ עוֹשֶׂ ה אוֹתָ ן אִ י אֶ פְ שָׁ ר ל ֹו
אָדם
מוּרה ,לְ פִ י שֶׁ הֵ ן עֲווֹנוֹת שֶׁ בֵּ ין ָ
שֶׁ יָּשׁוּב תְּ שׁוּבָ ה גְּ ָ
ַלחֲבֵ ר ֹו ,וְ אֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ חֲבֵ ר ֹו שֶׁ חָ טָ א ל ֹו ,כְּ ֵדי שֶׁ ַיּ ֲחזִ יר ל ֹו א ֹו
י ְִשׁאַל ִממֶּ נּוּ לִ ְמ ֹחל ל ֹו ,וְ אֵ לּוּ הֵ ן :א( הַ מְּ קַ לֵּל אֶ ת הָ רַ בִּ ים -
אָדם יָדוּעַ כְּ ֵדי שֶׁ יִּ ְשׁאַל ִממֶּ נּוּ כַּפָּ ָרה .ב( וְ הַ ח ֹולֵק
א ִקלֵּל ָ
עִ ם הַ ַגּנָּב ,לְ פִ י שֶׁ אֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ גְּ נֵבָ ה ז ֹו שֶׁ לְּ ִמי הִ יא ,אֶ לָּא הַ ַגּנָּב
גּ ֹונֵב רַ בִּ ים וּמֵ בִ יא ל ֹו ,וְ הוּא לוֹקֵ חַ  .וְ עוֹד ,שֶׁ הוּא ְמחַ זֵּק יַד
הַ ַגּ ָנּב וּמַ ֲח ִטיא אוֹת ֹו .ג( וְ הַ מּוֹצֵ א אֲבֵ ָדה וְ אֵ ינ ֹו מַ כְ ִריז עָ לֶיהָ
עַ ד שֶׁ ַיּ ֲחזִ ָירהּ לִ בְ עָ לֶיהָ ; לְ אַחַ ר זְ מַ ן ,כְּ שֶׁ ַיּעֲשֶׂ ה תְּ שׁוּבָ ה -
שׁד ֲענִיִּ ים וִ יתו ִֹמים
אֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ לְ ִמי ַי ֲחזִ יר .ד( וְ הָ א ֹוכֵל ֹ
אָדם אֲמֵ לָלִ ין הֵ ן ,וְ אֵ ינָן יְדוּעִ ין
וְ אַלְ מָ נוֹת; אֵ לּוּ בְּ נֵי ָ
וּמפ ְֻרסָ ִמין ,וְ גוֹלִ ין מֵ עִ יר לְ עִ יר וְ אֵ ין לָהֶ ם מַ כִּ יר כְּ ֵדי שֶׁ יּ ֵַדע
ְ

שֹׁד זֶה שֶׁ לְּ ִמי הוּא וְ ַי ֲחזִ ֶירנּוּ ל ֹו .ה( וְ הַ מְּ קַ בֵּ ל שֹׁחַ ד לְ הַ טּוֹת
ִדּין  -אֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ עַ ד הֵ יכָן הִ גִּ יעָ ה הַ טָּ יָה ז ֹו וְ כַמָּ ה הוּא ֹכּחָ הּ
כְּ ֵדי שֶׁ ַיּ ֲחזִ יר ,שֶׁ הַ ָדּבָ ר יֵשׁ ל ֹו רַ גְ ַליִם .וְ עוֹד ,שֶׁ הוּא ְמחַ זֵּק יַד
זֶה וּמַ ֲח ִטיא אוֹת ֹו.
ד וּמֵ הֶ ן ח ֲִמשָּׁ ה  -הָ עוֹשֶׂ ה אוֹתָ ן אֵ ין חֶ זְ קָ ת ֹו לָשׁוּב מֵ הֶ ן,
אָדם ,וְ נ ְִמצָ א חוֹטֵ א,
לְ פִ י שֶׁ הֵ ן ְדּבָ ִרים קַ לִּ ים בְּ עֵ ינֵי ֹרב הָ ָ
עוּדה
וְ הוּא י ְַדמֶּ ה שֶׁ אֵ ין זֶה חֵ ְטא ,וְ אֵ לּוּ הֵ ן :א( הָ א ֹוכֵל ִמסְּ ָ
שֶׁ אֵ ינָהּ מַ סְ פֶּ קֶ ת לִ בְ עָ לֶיהָ  ,שֶׁ זֶּה ֲאבַ ק ָגּזֵל ,וְ הוּא ְמ ַדמֶּ ה
שֶׁ א חָ טָ א ,וְ ֹיאמַ ר :כְּ לוּם אָכַלְ תִּ י אֶ לָּא בִּ ְרשׁוּתָ ן? ב(
וְ הַ מִּ ְשׁתַּ מֵּ שׁ בַּ עֲבוֹט ֹו שֶׁ לֶּעָ נִי ,שֶׁ הָ עֲבוֹט שֶׁ לֶּעָ נִי אֵ ינ ֹו אֶ לָּא
כְּ גוֹן קַ ְרדֹּם וּמַ ח ֲֵרשָׁ ה ,וְ ֹיאמַ ר בְּ לִ בּ ֹו :אֵ ינָן חֲסֵ ִריםַ ,וה ֲֵרי א
ָגּזַלְ תִּ י אוֹת ֹו .ג( וְ הַ מִּ סְ תַּ כֵּל בָּ ע ֲָריוֹת ,מַ ֲע ֶלה עַ ל דַּ עְ תּ ֹו שֶׁ אֵ ין
בְּ כָ כְּ לוּם ,שֶׁ הוּא אוֹמֵ ר :וְ כִ י בָּ עַ לְ תִּ י א ֹו קָ רַ בְ תִּ י? וְ הוּא
אֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ שֶׁ ְראִ יַּת הָ עֵ י ַניִם עָ ווֹן גָּדוֹל ,שֶׁ הִ יא גּו ֶֹרמֶ ת לְ גוּפָ ן
שֶׁ ָלּע ֲָריוֹת ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר" :וְ א תָ תוּרוּ אַח ֲֵרי לְ בַ בְ כֶם וְ אַח ֲֵרי
עֵ ינֵיכֶם" )במדבר טו,לט( .ד( וְ הַ מִּ תְ כַּבֵּ ד בִּ ְקלוֹן חֲבֵ ר ֹו ,אוֹמֵ ר
בְּ לִ בּ ֹו שֶׁ אֵ ינ ֹו חֵ ְטא ,לְ פִ י שֶׁ אֵ ין חֲבֵ ר ֹו עוֹמֵ ד ,וְ א הִ גִּ יעָ ה ל ֹו
בֹּשֶׁ ת וְ א בִּ יְּ שׁ ֹו ,אֶ לָּא עָ ַר מַ עֲשָׂ יו הַ טּוֹבִ ים וְ חָ כְ מָ ת ֹו לְ מוּל
מַ עֲשֵׂ ה חֲבֵ ר ֹו א ֹו חָ כְ מָ ת ֹו ,כְּ ֵדי שֶׁ יּ ֵָראֶ ה ִמכְּ ָללָן שֶׁ הוּא ְמכֻבָּ ד
ַוחֲבֵ ר ֹו בָּ זוּי .ה( וְ הַ חוֹשֵׁ ד כְּ שֵׁ ִרים ,אוֹמֵ ר בְּ לִ בּ ֹו שֶׁ אֵ ינ ֹו חֵ ְטא,
לְ פִ י שֶׁ הוּא אוֹמֵ ר :מֶ ה עָ ִשׂיתִ י ל ֹו ,וְ כִ י יֵשׁ שָׁ ם אֶ לָּא חֲשָׁ ד
שֶׁ מָּ א עָ שָׂ ה א ֹו א עָ שָׂ ה? וְ הוּא אֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ שֶׁ זֶּה עָ ווֹן,
אָדם כָּשֵׁ ר בְּ ַדעְ תּ ֹו כְּ בַ עַ ל עֲבֵ רוֹת.
שֶׁ מֵּ ִשׂים ָ
ה וּמֵ הֶ ן ח ֲִמשָּׁ ה ְדּבָ ִרים  -הָ עוֹשֶׂ ה אוֹתָ ן יִמָּ שֵׁ  אַח ֲֵריהֶ ן
אָדם לְ הִ זָּהֵ ר
תָּ ִמיד ,וְ הֵ ן קָ ִשׁין לִ פְ רֹשׁ מֵ הֶ ן ,לְ פִ יכָ צָ ִריָ 
מֵ הֶ ן שֶׁ מָּ א י ְִדבַּ ק בָּ הֶ ן ,וְ הֵ ן ֻכּלָּן ֵדּעוֹת ָרעוֹת עַ ד ְמאֹד ,וְ אֵ לּוּ
הֵ ןְ :רכִ ילוּת ,וְ לָשׁוֹן הָ ַרע ,וּבַ עַ ל חֵ מָ ה ,וּבַ עַ ל מַ ֲחשָׁ בָ ה ָרעָ ה,
וְ הַ מִּ תְ חַ בֵּ ר ל ָָרשָׁ עִ ,מפְּ נֵי שֶׁ הוּא לָמֵ ד ִממַּ עֲשָׂ יו וְ הֵ ם נ ְִרשָׁ ִמין
בְּ לִ בּ ֹו; הוּא שֶׁ אָמַ ר ְשׁמֹה" :וְ ֹרעֶ ה כְ סִ ילִ ים יֵרוֹעַ " )משלי יג,כ(.
אָדם לִ נְהֹג
וּכְ בָ ר ִחבַּ ְרנוּ בְּ הִ לְ כוֹת ֵדּעוֹת ְדּבָ ִרים שֶׁ צָּ ִריָ כּל ָ
בָּ הֶ ן תָּ ִמיד ,קַ ל ָוחֹמֶ ר לְ בַ עַ ל תְּ שׁוּבָ ה.
ו כָּל אֵ לּוּ הַ ְדּבָ ִרים וְ כַיּוֹצֵ א בָּ הֶ ן  -אַף עַ ל פִּ י שֶׁ מְּ עַ כְּ בִ ין אֶ ת
אָדם
הַ תְּ שׁוּבָ ה ,אֵ י ָנן מ ֹונְעִ ין אֶ ת הַ תְּ שׁוּבָ ה; אֶ לָּא אִ ם עָ שָׂ ה ָ
תְּ שׁוּבָ ה מֵ הֶ ן  -ה ֲֵרי זֶה בַּ עַ ל תְּ שׁוּבָ ה ,וְ יֵשׁ ל ֹו חֵ לֶק לָע ֹולָם
הַ בָּ א.

ישי
ּ ֶפ ֶרק ח ֲִמ ִׁ
אָדם נְתוּנָה ל ֹו :אִ ם ָרצָ ה לְ הַ טּוֹת עַ צְ מ ֹו לְ ֶד ֶר
א ְרשׁוּת כָּל ָ
טוֹבָ ה וְ לִ הְ יוֹת צַ ִדּיק  -הָ ְרשׁוּת בְּ יָד ֹו; וְ אִ ם ָרצָ ה לְ הַ טּוֹת
עַ צְ מ ֹו לְ דֶ ֶר רָ עָ ה וְ לִ הְ יוֹת ָרשָׁ ע  -הָ ְרשׁוּת בְּ יָד ֹו .הוּא
אָדם הָ יָה כְּ אַחַ ד ִממֶּ נּוּ ל ַָדעַ ת טוֹב
שֶׁ כָּתוּב בַּ תּו ָֹרה" :הֵ ן הָ ָ
ָאָדם הָ יָה אֶ חָ ד
ָו ָרע" )בראשית ג,כב( .כְּ לוֹמַ ר :הֵ ן ִמין זֶה שֶׁ לּ ָ
בָּ ע ֹולָם ,וְ אֵ ין ל ֹו ִמין שֵׁ נִי דּוֹמֶ ה ל ֹו בְּ זֶה הָ עִ ְניָן ,שֶׁ יְּ הֵ א הוּא
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מֵ עַ צְ מ ֹו בְּ ַדעְ תּ ֹו וּבְ מַ ֲחשַׁ בְ תּ ֹו יו ֵֹדעַ הַ טּוֹב וְ הָ ַרע ,וְ עוֹשֶׂ ה כָּל
מַ ה שֶּׁ הוּא חָ פֵ ץ ,וְ אֵ ין ל ֹו ִמי שֶׁ יְּ עַ כֵּב עַ ל יָד ֹו ִמ ַלּעֲשׂוֹת
הַ טּוֹב א ֹו הָ ַרע .וְ כֵיוָן שֶׁ כֵּן הוּא " -פֶּ ן י ְִשׁלַח יָד ֹו) "...שם(.
ב אַל ַיע ֲֹבר בְּ מַ ֲחשַׁ בְ תְּ ָ דּבָ ר זֶה שֶׁ או ְֹמ ִרים ִטפְּ שֵׁ י הָ אֻמּוֹת
אָדם
וְ רֹב גָּלְ מֵ י בְּ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ,שֶׁ הַ קָּ דוֹשׁ בָּ רוּ הוּא גּ ֹוזֵר עַ ל הָ ָ
ִמתְּ ִחלַּת בְּ ִריָּת ֹו לִ הְ יוֹת צַ ִדּיק א ֹו ָרשָׁ ע .אֵ ין הַ ָדּבָ ר כֵּן; אֶ לָּא

ספר המדע  הלכות תשובה  פרק ה-ו

יק כְּ מֹ שֶׁ ה ַרבֵּ נוּ א ֹו ָרשָׁ ע
בטובֹת צַ ִדּ
אוּי לִ הְ יו
אָדם ָר
מנוקד וְ ָ
אָדם
כָּל ָ
טעם,
ומפוסק
ההלכהמָ ן א ֹו אַכְ ז ִָרי ,א ֹו ֵכּלַי א ֹו
קריאתָל ,א ֹו ַר ֲח
אתכָם א ֹו סָ כ
לאפשרא ֹו חָ
כְּ י ָָרבְ עָ ם,
במרוצה ְשׁאָר כָּל הַ ֵדּעוֹת.
שׁוֹעַ  ,וְ כֵן
וְ אֵ ין ל ֹו ִמי שֶׁ יִּ כְ פֵּ הוּ וְ א גּ ֹוזֵר עָ לָיו ,וְ א ִמי שֶׁ מּו ְֹשׁכ ֹו
וּמ ַדּעְ תּ ֹו נוֹטֶ ה
לְ אֶ חָ ד ִמ ְשּׁנֵי הַ ְדּ ָרכִ ים ,אֶ לָּא הוּא מֵ עַ צְ מ ֹו ִ
לְ אֵ י זֶה ֶדּ ֶר שֶׁ יִּ ְרצֶ ה .הוּא שֶׁ יִּ ְר ְמיָה אוֹמֵ ר" :מִ פִּ י עֶ לְ יוֹן א
תֵ צֵ א הָ ָרעוֹת וְ הַ טּוֹב" )איכה ג,לח( ,כְּ לוֹמַ ר :אֵ ין הַ בּו ֵֹרא גּ ֹוזֵר
אָדם ,א לִ הְ יוֹת טוֹב וְ א לִ הְ יוֹת ַרע.
עַ ל הָ ָ
וְ כֵיוָן שֶׁ כֵּן הוּא ,נ ְִמצָ א זֶה הַ חוֹטֵ א הוּא הִ פְ סִ יד עַ ל עַ צְ מ ֹו,
וּלְ פִ יכָָ ראוּי ל ֹו לִ בְ כּוֹת וּלְ ק ֹונֵן עַ ל מַ ה שֶּׁ עָ שָׂ ה לְ נַפְ שׁ ֹו
אָדם חָ י?
וּגְ מָ לָהּ ָרעָ ה .הוּא שֶׁ כָּתוּב אַח ֲָריו" :מַ ה יִּ תְ א ֹונֵן ָ
גֶּבֶ ר עַ ל חֲטָ אָו!" )שם ג,לט( .וְ חָ זַר וְ אָמַ ר :הוֹאִ יל ְוּרשׁוּתֵ נוּ
וּמ ַדּעְ תֵּ נוּ עָ ִשׂינוּ כָּל הָ ָרעוֹת ָ -ראוּי לָנוּ ַל ֲחזֹר
בְּ י ֵָדנוִּ ,
בִּ תְ שׁוּבָ ה וְ ַלע ֲֹזב ִר ְשׁעֵ נוּ ,שֶׁ הָ ְרשׁוּת עַ תָּ ה בְּ י ֵָדינוּ .הוּא
שֶׁ כָּתוּב אַח ֲָריו" :נַחְ פְּ שָׂ ה ְד ָרכֵינוּ וְ נ ְַחקֹ ָרה ,וְ נָשׁוּבָ ה עַ ד יי"
)שם ג,מ(.
ג וְ עִ קָּ ר זֶה  -עִ קָּ ר גָּדוֹל הוּא ,וְ הוּא עַ מּוּד הַ תּו ָֹרה וְ הַ מִּ צְ וָה,
שֶׁ ֶנּאֱמַ רְ " :ראֵ ה נָתַ תִּ י לְ פָ נֶי הַ יּוֹם אֶ ת הַ חַ יִּ ים וְ אֶ ת הַ טּוֹב,
אָנכִ י נֹתֵ ן
וְ אֶ ת הַ מָּ וֶת וְ אֶ ת הָ ָרע" )דברים ל,טו( ,וְ כָתוּבְ " :ראֵ ה ֹ
וּק ָל ָלה" )שם יא,כו( ,כְּ לוֹמַ ר שֶׁ הָ ְרשׁוּת
לִ פְ נֵיכֶם הַ יּוֹם בְּ ָרכָה ְ
אָדם -
אָדם ַלעֲשׂוֹת ִממַּ עֲשֵׂ ה בְּ נֵי הָ ָ
בְּ י ְֶדכֶם ,וְ כָל שֶׁ יּ ְַח ֹפּץ הָ ָ
וּמפְּ נֵי זֶה הָ עִ ְניָן ֶנאֱמַ רִ " :מי
עוֹשֶׂ ה ,בֵּ ין טוֹבִ ים בֵּ ין ָרעִ יםִ .
יִתֵּ ן וְ הָ יָה לְ בָ בָ ם זֶה לָהֶ ם" )שם ה,כה( ,כְּ לוֹמַ ר שֶׁ אֵ ין הַ בּו ֵֹרא
אָדם וְ א גּ ֹוזֵר ֲעלֵיהֶ ם ַלעֲשׂוֹת טוֹבָ ה א ֹו ָרעָ ה,
כּוֹפֶ ה בְּ נֵי הָ ָ
אֶ לָּא לִ בָּ ם מָ סוּר לָהֶ ם.
אָדם לִ הְ יוֹת צַ ִדּיק א ֹו ָרשָׁ ע ,א ֹו
ד אִ לּוּ הָ יָה הָ אֵ ל גּ ֹוזֵר עַ ל הָ ָ
אָדם בְּ עִ קַּ ר תּ ֹול ְַדתּ ֹו לְ ֶד ֶר
אִ לּוּ הָ יָה שָׁ ם ָדּבָ ר שֶׁ מּוֹשֵׁ  אֶ ת הָ ָ
ִמן הַ ְדּ ָרכִ ים ,א ֹו לְ מַ ָדּע ִמן הַ מַּ ָדּעוֹת ,א ֹו לְ ֵדעָ ה ִמן הַ ֵדּעוֹת,
א ֹו לְ מַ עֲשֶׂ ה ִמן הַ מַּ ע ֲִשׂים ,כְּ מ ֹו שֶׁ בּו ִֹדים ִמלִּ בָּ ם הַ ִטּפְּ ִשׁים
הוֹבְ ֵרי שָׁ מַ יִם  -הֵ יאַ  הָ יָה ְמצַ וֶּה לָנוּ עַ ל י ְֵדי הַ נְּבִ יאִ ים
'עֲשֵׂ ה כָּ ,'וְ 'אַל תַּ עֲשֶׂ ה כָּ' ,'הֵ ִטיבוּ ַדּ ְרכֵיכֶם' ,וְ 'אַל תֵּ לְ כוּ
אַח ֲֵרי ִר ְשׁ ֲעכֶם' ,וְ הוּא ִמתְּ ִחלַּת בְּ ִריָּת ֹו כְּ בָ ר נִגְ ַזר עָ לָיו ,א ֹו
שׁ אוֹת ֹו לְ ָדבָ ר שֶׁ אִ י אֶ פְ שָׁ ר ל ֹו לָזוּז ִממֶּ נּוּ?
תּ ֹול ְַדתּ ֹו תִּ ְמ ֹ
וּמַ ה מָּ קוֹם הָ יָה לְ כָל הַ תּו ָֹרה ֻכּ ָלּהּ? וּבְ אֵ י זֶה ִדּין וְ אֵ י זֶה
ֲשׁפֵ ט
ִמ ְשׁפָּ ט נִפְ רָ ע ִמן הָ ָרשָׁ ע א ֹו ְמשַׁ לֵּם שָׂ כָר לַצַּ ִדּיק? "ה ֹ
אָרץ א ַיעֲשֶׂ ה ִמ ְשׁפָּט?" )בראשית יח,כה(.
כָּל הָ ֶ
אָדם עוֹשֶׂ ה כָּל מַ ה
וְ אַל תִּ תְ מַ הּ וְ ֹתאמַ ר :הֵ יאַ  יִהְ יֶה הָ ָ
סוּרים ל ֹו? וְ כִ י יֵעָ שֶׂ ה בָּ ע ֹולָם ָדּבָ ר
שֶּׁ יּ ְַח ֹפּץ ,וְ יִהְ יוּ מַ עֲשָׂ יו ְמ ִ
שֶׁ א בִּ ְרשׁוּת קוֹנ ֹו וּבְ א חֶ פְ צ ֹו ,וְ הַ כָּתוּב אוֹמֵ רֹ " :כּל אֲשֶׁ ר
אָרץ" )תהלים קלה,ו(? ַ -דּעכושֶׁ הַ כֹּל
חָ פֵ ץ יי עָ שָׂ ה בַּ שָּׁ מַ יִם וּבָ ֶ
תרת
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סוּרין לָנוּ.
בְּ חֶ פְ צ ֹו יֵעָ שֶׂ ה ,וְ אַף עַ ל פִּ י שֶׁ מַּ עֲשֵׂ ינוּ ְמ ִ
כֵּיצַ ד? כְּ שֵׁ ם שֶׁ חָ פֵ ץ הַ יּוֹצֵ ר לִ הְ יוֹת הָ אֵ שׁ וְ הָ רוּחַ עוֹלִ ין
אָרץ יו ְֹר ִדין לְ מַ טָּ ה ,וְ הַ גַּלְ גַּל סוֹבֵ ב
לְ מַ עְ לָה ,וְ הַ מַּ יִם וְ הָ ֶ
בְּ עִ גּוּל ,וְ כֵן ְשׁאָר בְּ ִריּוֹת הָ ע ֹולָם לִ הְ יוֹת כְּ ִמנְהָ גָן שֶׁ חָ פֵ ץ בּ ֹו
סוּרין
אָדם ְרשׁוּת ֹו בְּ יָד ֹו וְ כָל מַ עֲשָׂ יו מְ ִ
 ָכּכָה חָ פֵ ץ לִ הְ יוֹת הָ ָל ֹו ,וְ א יִהְ יֶה ל ֹו א כּוֹפֶ ה וְ א מוֹשֵׁ  ,אֶ לָּא הוּא מֵ עַ צְ מ ֹו
אָדם יָכ ֹול ַלעֲשׂוֹת.
וּבְ ַדעְ תּ ֹו שֶׁ נָּתַ ן ל ֹו הָ אֵ ל עוֹשֶׂ ה כָּל שֶׁ הָ ָ
לְ פִ יכָָ דּנִין אוֹת ֹו לְ פִ י מַ עֲשָׂ יו :אִ ם עָ שָׂ ה טוֹבָ ה ְ -מ ִטיבִ ין
ל ֹו; וְ אִ ם עָ שָׂ ה רָ עָ ה ְ -מ ֵרעִ ין ל ֹו .הוּא שֶׁ הַ נָּבִ יא אוֹמֵ ר:
" ִמיּ ְֶדכֶם הָ יְתָ ה ֹזּאת ָל ֶכם" )מלאכי א,ט; ושם בלא ' ָלכֵ ם'(" ,גַּם הֵ מָּ ה
בָּ חֲרוּ בְּ ַד ְרכֵיהֶ ם" )ישעיה סו,ג( .וּבְ עִ ְניָן זֶה אָמַ ר ְשׁמֹה" :שְׂ מַ ח
בָּ חוּר בְּ יַלְ דוּתֶ י ...וְ ָדע כִּ י עַ ל כָּל אֵ לֶּה יְבִ יאֲ הָ אֱהִ ים
בַּ מִּ ְשׁפָּט" )קהלת יא,ט( ,כְּ לוֹמַ רַ :דּע שֶׁ יֵּשׁ בְּ י ְָד כֹּחַ ַלעֲשׂוֹת,
וְ עָ תִ יד אַ תָּ ה לִ תֵּ ן אֶ ת הַ ִדּין.
ה שֶׁ מָּ א ֹתּאמַ רַ :והֲא הַ קָּ דוֹשׁ בָּ רוּ הוּא יו ֵֹדעַ כָּל מַ ה
שֶּׁ יִּ הְ יֶה קֹ ֶדם שֶׁ יִּ הְ יֶה; י ַָדע שֶׁ זֶּה צַ ִדּיק א ֹו ָרשָׁ ע ,א ֹו א י ַָדע?
אִ ם י ַָדע שֶׁ הוּא יִהְ יֶה צַ ִדּיק  -אִ י אֶ פְ שָׁ ר שֶׁ א יִהְ יֶה צַ ִדּיק;
וְ אִ ם ֹתּאמַ ר שֶׁ יּ ַָדע שֶׁ יִּ הְ יֶה צַ ִדּיק וְ אֶ פְ שָׁ ר שֶׁ יִּ הְ יֶה ָרשָׁ ע  -ה ֲֵרי
א י ַָדע הַ ָדּבָ ר עַ ל ֻבּ ְרי ֹו!
ַדּע שֶׁ תְּ שׁוּבַ ת ְשׁאֵ לָה ז ֹו "אֲרֻ כָּה מֵ אֶ ֶרץ ִמ ָדּהּ ְוּרחָ בָ ה ִמנִּי
יָם" )איוב יא,ט( ,וְ כַמָּ ה עִ קָּ ִרים גְּ דוֹלִ ים ַוה ֲָר ִרים ָר ִמים תְּ לוּיִים
בָּ הּ .אֲבָ ל צָ ִרי אַ תָּ ה לֵידַ ע וּלְ הָ בִ ין בְּ דָ בָ ר זֶה שֶׁ ֲאנִי אוֹמֵ ר.
אַרנוּ בְּ פֶ ֶרק שֵׁ נִי מֵ הִ לְ כוֹת יְסו ֵ
כְּ בָ ר בֵּ ְ
ֹדי הַ תּו ָֹרה )הלכה י(
שֶׁ הַ קָּ דוֹשׁ בָּ רוּ הוּא אֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ בְּ ֵדעָ ה שֶׁ הִ יא חוּץ ִממֶּ נּוּ,
אָדם שֶׁ הֵ ן וְ ַדעְ תָּ ן ְשׁ ַניִם ,אֶ לָּא הוּא יִתְ בָּ ַרְ שׁמ ֹו,
כִּ בְ נֵי ָ
ָאָדם יְכ ֹולָה לְ הַ ִשּׂיג ָדּבָ ר זֶה
וְ ַדעְ תּ ֹו  -אֶ חָ ד ,וְ אֵ ין ַדּעְ תּ ֹו שֶׁ לּ ָ
אָדם לְ הַ ִשּׂיג וְ לִ ְמ ֹצא א ֲִמתַּ ת
עַ ל ֻבּ ְרי ֹו .וּכְ שֵׁ ם שֶׁ אֵ ין ֹכּחַ בָּ ָ
אָדם וָחָ י" )שמות לג,כ( ,כָּ
הַ בּו ֵֹרא ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר" :כִּ י א י ְִראַנִי הָ ָ
אָדם לְ הַ ִשּׂיג וְ לִ ְמצֹא ַדּעְ תּ ֹו שֶׁ לַּבּו ֵֹרא .הוּא
אֵ ין ֹכּחַ בָּ ָ
שֶׁ הַ נָּבִ יא אוֹמֵ ר" :כִּ י א מַ ְח ְשׁבוֹתַ י מַ ְח ְשׁבוֹתֵ יכֶם ,וְ א
ַד ְרכֵיכֶם ְדּ ָרכָיְ ,נאֻם יי" )ישעיה נה,ח( .וְ כֵיוָן שֶׁ כֵּן הוּא  -אֵ ין בָּ נוּ
ֵידע הֵ יאַ ֵ י ַדע הַ קָּ דוֹשׁ בָּ רוּ הוּא כָּל הַ בְּ רוּאִ ים
ֹכּחַ ל ַ
וּמַ עֲשֵׂ יהֶ ם.
אָדם ,וְ אֵ ין
אָדם בְּ יַד הָ ָ
אֲבָ ל נ ֵַדע בְּ א סָ פֵ ק שֶׁ מַּ עֲשֵׂ ה הָ ָ
הַ קָּ דוֹשׁ בָּ רוּ הוּא מו ְֹשׁכ ֹו וְ א גּ ֹוזֵר עָ לָיו ,א ַלעֲשׂוֹת כָּ
וְ א שֶׁ א ַלעֲשׂוֹת כָּ .וְ א ִמפְּ נֵי קַ בָּ לַת הַ ָדּת בִּ לְ בַ ד נ ֵַדע
וּמפְּ נֵי זֶה
ָדּבָ ר זֶה ,אֶ לָּא בִּ ְראָיוֹת בְּ רוּרוֹת ִמ ִדּבְ ֵרי הַ חָ כְ מָ הִ .
אָדם עַ ל כָּל מַ עֲשָׂ יו כְּ פִ י
ֶנאֱמַ ר בַּ נְּבוּאָה שֶׁ ָדּנִין אֶ ת הָ ָ
מַ עֲשָׂ יו ,אִ ם טוֹב וְ אִ ם רַ ע .וְ זֶה הָ עִ קָּ ר שֶׁ כָּל ִדּבְ ֵרי הַ נְּבוּאָה
לפתיחה
פרק
ִין,בּ ֹו.
לכלתְּ לוּי

ולסיכום

ּ ֶפ ֶרק ִׁש ּ ִׁשי
סוּקים הַ ְרבֵּ ה יֵשׁ בַּ תּו ָֹרה וּבְ ִדבְ ֵרי הַ נְּבִ יאִ ים שֶׁ הֵ ן נ ְִראִ ין
א פְּ ִ

ביאור הבחירה במקרא

אָדם ,וְ ַי ֲעלֶה עַ ל
כְּ סוֹתְ ִרין עִ קָּ ר זֶה ,וְ נִכְ שָׁ לִ ין בָּ הֶ ן רֹב הָ ָ
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ספר המדע  הלכות תשובה  פרק ו

אָדם ַלעֲשׂוֹת
ַדּעְ תָּ ן מֵ הֶ ן שֶׁ הַ קָּ דוֹשׁ בָּ רוּ הוּא גּ ֹוזֵר עַ ל הָ ָ
ָאָדם מָ סוּר ל ֹו לְ הַ טּוֹת ֹו לְ כָל
טוֹבָ ה א ֹו ָרעָ ה ,וְ שֶׁ אֵ ין לִ בּ ֹו שֶׁ לּ ָ
אֲשֶׁ ר י ְִרצֶ הַ .וה ֲֵרינִי ְמבָ אֵ ר עִ קָּ ר גָּדוֹל ,שֶׁ מִּ מֶּ נּוּ תֵּ ַדע פֵּ רוּשׁ
סוּקים.
כָּל אוֹתָ ן הַ פְּ ִ
אָדם אֶ חָ ד חוֹטֵ א א ֹו אַנְשֵׁ י מְ ִדינָה חו ְֹטאִ ין ,וְ עוֹשֶׂ ה
בִּ זְ מַ ן שֶׁ ָ
נות ,וּבִ ְרצוֹנ ֹו ,כְּ מ ֹו שֶׁ הו ַֹדעְ נוּ -
מצוידּעְ תּ ֹו
המקראשָׂ ה ִמ ַ
הפניות חֵ ְטא שֶׁ עָ
כל הַ חוֹטֵ א
הציטוט רוּ הוּא יו ֵֹדעַ הֵ יאַ ִ י ָפּ ַרע.
אופן וְ הַ קָּ דוֹשׁ בָּ
על מִ מֶּ נּוּ,
הערותפָּ רַ ע
עם ָראוּי לְ הִ
יֵשׁ חֵ ְטא שֶׁ הַ ִדּין נוֹתֵ ן שֶׁ נִּפְ ָרעִ ין ִממֶּ נּוּ עַ ל חֶ ְטא ֹו בָּ ע ֹולָם
ָאָדם
הַ זֶּה ,בְּ גוּפ ֹו א ֹו בְּ מָ מוֹנ ֹו א ֹו בְּ בָ נָיו הַ ְקּטַ נִּים; שֶׁ בָּ נָיו שֶׁ לּ ָ
הַ ְקּטַ נִּים ,שֶׁ אֵ ין בָּ הֶ ן ַדּעַ ת וְ א הִ גִּ יעוּ לִ כְ לַל ִמצְ ווֹת ,כְּ ִק ְניָנ ֹו
טא ֹו יוּמָ ת" )מלכים ב יד,ו; בדברים כד,טז :יוּמָ תוּ(
הֵ ן; כָּתוּב" :אִ ישׁ בְּ חֶ ְ
 עַ ד שֶׁ ֵיּעָ שֶׂ ה 'אִ ישׁ'.הנפוץרעִ ין ִממֶּ נּוּ לָע ֹולָם הַ בָּ א ,וְ אֵ ין
המספורוֹתֵ ן שֶׁ נִּפְ ָ
עלא שֶׁ הַ ִדּין נ
שמירה חֵ ְט
וְ יֵשׁ
באָם הַ זֶּה; וְ יֵשׁ חֵ ְטא שֶׁ נִּפְ ָרעִ ין
הואע ֹול
אם ֶנזֶק בָּ
בדפוסיםעָ(,לָיואףשׁוּם
) עוֹבֵ ר
לראותָע ֹולָם הַ בָּ א .ב בַּ מֶּ ה ְדּבָ ִרים
ניתן הַ זֶּה וְ ל
הלכה.בָּ ע ֹולָם
באמצענּוּ עָ לָיו
ִממֶּ
שׁוּבָ ה .אֲבָ ל אִ ם עָ שָׂ ה תְּ שׁוּבָ ה
תְּ
ה
שָׂ
עָ
א
שֶׁ
ן
מַ
זְ
בִּ
?
ים
ֲמוּר
ִ
כך א
את המספור "ב" המופיע
!
הלכה
באמצע
אָדם חוֹטֵ א
 הַ תְּ שׁוּבָ ה כִּ תְ ִריס לִ פְ נֵי הַ פּ ְֻרעָ נוּת .וּכְ שֵׁ ם שֶׁ ָוּמ ַדּעְ תּ ֹו.
וּמ ַדּעְ תּ ֹו ,כָּ הוּא עוֹשֶׂ ה ְתּשׁוּבָ ה בִּ ְרצוֹנ ֹו ִ
בִּ ְרצוֹנ ֹו ִ
אָדם חֵ ְטא גָּדוֹל א ֹו חֲטָ אִ ים הַ ְרבֵּ ה ,עַ ד
ג וְ אֶ פְ שָׁ ר שֶׁ ֶיּ ֱחטָ א הָ ָ
שֶׁ יִּ תֵּ ן הַ ִדּין לִ פְ נֵי ַדּיָּן הָ אֱמֶ ת ,שֶׁ יְּ הֵ א הַ פֵּ ָרעוֹן ִמזֶּה הַ חוֹטֵ א
וּמ ַדּעְ תּ ֹו ,שֶׁ מּ ֹונְעִ ין ִממֶּ נּוּ
עַ ל חֲטָ אִ ים אֵ לּוּ שֶׁ עָ שָׂ ה בִּ ְרצוֹנ ֹו ִ
ִיחין ל ֹו ְרשׁוּת לָשׁוּב מֵ ִר ְשׁע ֹו ,כְּ ֵדי שֶׁ יָּמוּת
הַ תְּ שׁוּבָ ה וְ אֵ ין מַ נּ ִ
וְ ֹיאבַ ד בַּ חֲטָ אִ ים אֵ לּוּ שֶׁ עָ שָׂ ה .הוּא שֶׁ הַ קָּ דוֹשׁ בָּ רוּ הוּא
א ֹומֵ ר עַ ל י ְֵדי יְשַׁ עְ יָהוּ" :הַ ְשׁמֵ ן לֵב הָ עָ ם הַ זֶּה וְ אָזְ נָיו הַ כְ בֵּ ד
וְ עֵ ינָיו הָ שַׁ ע ,פֶּ ן י ְִראֶ ה בְ עֵ ינָיו וּבְ אָזְ נָיו י ְִשׁמָ ע וּלְ בָ ב ֹו יָבִ ין
וָשָׁ ב וְ ָרפָ א ל ֹו" )ישעיה ו,י( .וְ כֵן הוּא אוֹמֵ ר" :וַיִּ הְ יוּ מַ לְ עִ בִ ים
וּמתַּ עְ תְּ עִ ים בִּ נְבִ אָיו ,עַ ד
בְּ מַ לְ ֲאכֵי הָ אֱהִ ים ,וּבוֹזִ ים ְדּבָ ָריוִ ,
עֲלוֹת חֲמַ ת יי בְּ עַ מּ ֹו עַ ד לְ אֵ ין מַ ְרפֵּ א" )דברי הימים ב לו,טז(,
שׁעַ  ,עַ ד שֶׁ נִּתְ חַ יְּ בוּ לִ ְמנֹעַ
כְּ לוֹמַ ר :חָ ְטאוּ בִּ ְרצ ֹונָם ,וְ הִ ְרבּוּ לִ פְ ֹ
מֵ הֶ ן הַ תְּ שׁוּבָ ה ,שֶׁ הִ יא הַ מַּ ְרפֵּ א.
עה" )שמות
לְ פִ יכָ כָּתוּב בַּ תּו ָֹרהַ " :ו ֲאנִי אֲחַ זֵּק אֶ ת ֵלב ַפּ ְר ֹ
ד,כא; ושם :אֶ ת לִ בּ ֹו(  -לְ פִ י שֶׁ חָ טָ א מֵ עַ צְ מ ֹו תְּ ִחלָּה ,וְ הֵ ַרע לְ י ְִשׂ ָראֵ ל
אַרצ ֹו ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר" :הָ בָ ה נִתְ חַ כְּ מָ ה ל ֹו" )שם א,י( ,נָתַ ן
הַ גּ ִָרים בְּ ְ
הַ ִדּין לִ ְמ ֹנעַ ִממֶּ נּוּ הַ תְּ שׁוּבָ ה עַ ד שֶׁ נִּפְ ָרעִ ין ִממֶּ נּוּ ,וּלְ פִ יכָ
ִחזֵּק הַ קָּ דוֹשׁ בָּ רוּ הוּא אֶ ת לִ בּ ֹו.
וְ לָמָּ ה הָ יָה שׁ ֹולֵחַ ל ֹו בְּ יַד מֹ שֶׁ ה ,וְ אוֹמֵ ר ל ֹו 'שַׁ לַּח'ַ ,ו'עֲשֵׂ ה
תְּ שׁוּבָ ה' ,וּכְ בָ ר אָמַ ר ל ֹו הַ קָּ דוֹשׁ בָּ רוּ הוּא שֶׁ 'אֵ ין אַ תָּ ה
ְמשַׁ לֵּחַ ' ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר" :וְ אַ תָּ ה ַועֲבָ ֶדי י ַָדעְ תִּ י) "...שם ט,ל(,
"וְ אוּלָם בַּ עֲבוּר ֹזאת הֶ עֱמַ ְדתִּ י) "שם ט,טז(? כְּ ֵדי לְ הו ִֹדיעַ
לְ בָ אֵ י הָ ע ֹולָם שֶׁ בִּ זְ מַ ן שֶׁ מּ ֹונֵעַ הַ קָּ דוֹשׁ בָּ רוּ הוּא הַ תְּ שׁוּבָ ה
לַחוֹטֵ א ,אֵ ינ ֹו יָכ ֹול לָשׁוּב ,אֶ לָּא יָמוּת בְּ ִר ְשׁע ֹו שֶׁ עָ שָׂ ה
בַּ תְּ ִחלָּה בִּ ְרצוֹנ ֹו.
וְ כֵן סִ יחוֹן  -לְ פִ י עֲווֹנוֹת שֶׁ הָ יוּ ל ֹו נ ְִתחַ יֵּב לְ מָ נְע ֹו הַ תְּ שׁוּבָ ה,
שֶׁ ֶנּאֱמַ ר" :כִּ י הִ ְקשָׁ ה יי אֱהֶ י אֶ ת רוּח ֹו וְ אִ מֵּ ץ אֶ ת לְ בָ ב ֹו"


ד( חֶ ְפצָ הּ .ק' :חֲ פָ צֶ י.

)דברים ב,ל( .וְ כֵן הַ כְּ ַנ ֲע ִניִּ ים  -לְ פִ י תּ ֹועֲבוֹתֵ יהֶ ן ,מָ נַע מֵ הֶ ן
הַ תְּ שׁוּבָ ה עַ ד שֶׁ עָ שׂוּ ִמלְ חָ מָ ה עִ ם י ְִשׂ ָראֵ ל ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר" :כִּ י
מֵ אֵ ת יי הָ יְתָ ה לְ חַ זֵּק אֶ ת לִ בָּ ם לִ ְק ַראת הַ מִּ לְ חָ מָ ה אֶ ת
י ְִשׂ ָראֵ ל ,לְ מַ עַ ן הַ ח ֲִרימָ ם" )יהושע יא,כ( .וְ כֵן י ְִשׂ ָראֵ ל בִּ ימֵ י
אֵ לִ ָיּהוּ  -לְ פִ י שֶׁ הִ ְרבּוּ לִ פְ שֹׁעַ  ,מָ נַע מֵ אוֹתָ ן הַ מַּ ְרבִּ ים
בּתָ אֶ ת לִ בָּ ם אֲחֹ ַרנִּית" )מלכים א
תְּ שׁוּבָ ה ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר" :וְ אַ תָּ ה הֲסִ ֹ
יח,לז( ,כְּ לוֹמַ ר מָ נַעְ תָּ מֵ הֶ ן הַ תְּ שׁוּבָ ה.
נ ְִמצֵ אתָ אוֹמֵ ר שֶׁ אֵ ין הָ אֵ ל ָגּזַר עַ ל ַפּ ְרעֹה לְ הָ ַרע לְ י ְִשׂ ָראֵ ל,
אַרצ ֹו ,וְ א עַ ל הַ כְּ ַנ ֲענִיִּ ים לְ הַ תְ עִ יב,
וְ א עַ ל סִ יחוֹן ַל ֲח ֹטא בְּ ְ
וְ א עַ ל י ְִשׂ ָראֵ ל ַלעֲבֹד עֲבו ָֹדה ז ָָרה  -אֶ לָּא ֻכּלָּן חָ ְטאוּ
מֵ עַ צְ מָ ן ,וְ ֻכלָּן נִתְ חַ יְּ בוּ לִ ְמ ֹנעַ מֵ הֶ ן הַ תְּ שׁוּבָ ה.
ד וּבְ עִ ְניָן זֶה שׁ ֹואֲלִ ין הַ נְּבִ יאִ ים וְ הַ צַּ ִדּ ִיקים בִּ תְ פִ לּוֹתֵ יהֶ ן מֵ יי
לְ עָ זְ ָרם עַ ל ֶדּ ֶר הָ אֱמֶ ת ,כְּ מ ֹו שֶׁ אָמַ ר דָּ וִ ד" :הו ֵֹרנִי יי ַדּ ְרכֶּ"
)תהלים כז,יא; פו,יא( ,כְּ לוֹמַ ר :אַל י ְִמנְעוּנִי חֲטָ אַי דֶּ ֶר הָ אֱמֶ ת,
שֶׁ מִּ מֶּ נָּה אֵ ַדע ְדּ ָרכֶי וְ יִחוּד ִשׁ ְמ .וְ כֵן ֶזה שֶׁ אָמַ ר" :וְ רוּחַ
רוּחי ַלעֲשׂוֹת
ִ
נ ְִדיבָ ה תִ סְ ְמ ֵכנִי" )שם נא,יד( ,כְּ לוֹמַ ר :תַּ ִנּיחַ
כפי
היד
הלכה
חֶ פְ צָ הּ* ,וְכל
בכתבי נִי הַ תְּ שׁוּבָ ה ,אֶ לָּא
חדשהאַי לְ מָ נְעֵ
מוּ לִ י חֲטָ
אַל יִגְ ְר
שכתבה הרמב"ם ,המחלקת את
תִּ הְ יֶה הָ ְרשׁוּת בְּ י ִָדי עַ ד שֶׁ אֶ ֱח ֹזר וְ אָבִ ין ,וְ אֵ ַדע ֶדּ ֶר הָ אֱמֶ ת.
ההלכה לפסקאות קצרות וקצובות –
סוּקים אֵ
בפסקה ִ
באה הַ דּוֹמֶ ה לִ פְ
וְ עַ ל ֶדּ ֶר ז ֹו כָּל
חדשה,לּוּ.באופן ברור
שלמשלכֵּן יו ֶֹרה
לראותָשָׁ ר יי ,עַ ל
ניתן "טוֹב וְ י
לעיןרָ .דּוִ ד:
ונעים שֶׁ אָמַ
ה וּמַ ה הוּא זֶה
הלכותר.כּ ֹו"
חמש ֲענָוִ ים ַדּ ְ
יא וִ ילַמֵּ ד
במקור ְשׁהפָּט
הלכהי ְַד ֵגרֲ –ענָוִ ים בַּ מִּ
חַ טָּ אִ ים בַּ ָדּ ֶר,
)תהלים כה,ח-ט(? זֶה שֶׁ שָּׁ לַח לָהֶ ן נְבִ יאִ ים ,מו ִֹדיעִ ים ָלהֶ ם ַדּ ְרכֵי
יי וּמַ ֲחזִ ִירין אוֹתָ ן בִּ תְ שׁוּבָ ה .וְ עוֹד ,שֶׁ נָּתַ ן בָּ הֶ ם כֹּחַ לִ לְ מֹד
אָדם :שֶׁ כָּל זְ מַ ן שֶׁ הוּא נ ְִמשָׁ 
וּלְ הָ בִ ין; שֶׁ מִּ ָדּה ז ֹו בְּ כָל ָ
בְּ ַד ְרכֵי הַ חָ כְ מָ ה וְ הַ צֶּ דֶ ק ִ -מתְ אַ וֶּה לָהֶ ן וְ רו ֵֹדף אוֹתָ ן .וְ הוּא
אָמרוּ ֲחכ ִָמים :בָּ א לִ טַּ הֵ ר ְ -מסַ יְּ עִ ין אוֹת ֹו; כְּ לוֹמַ ר :יִמְ צָ א
שֶׁ ְ
עַ צְ מ ֹו ֶנ ֱעזָר עַ ל הַ דָּ בָ ר.
ַו ֲהא כָּתוּב בַּ תּו ָֹרהַ " :ועֲבָ דוּם וְ עִ נּוּ אֹתָ ם" )בראשית טו,יג( ,ה ֲֵרי
ָגּזַר עַ ל הַ מִּ צְ ִריִּ ים ַלעֲשׂוֹת ַרע ,וְ כָתוּב" :וְ קָ ם הָ עָ ם הַ זֶּה
אָרץ" )דברים לא,טז( ,ה ֲֵרי ָגּזַר עַ ל
וְ ָזנָה אַח ֲֵרי אֱהֵ י ֵנכַר הָ ֶ
י ְִשׂ ָראֵ ל ַלע ֲֹבד עֲבו ָֹדה ז ָָרה  -וְ לָמָּ ה נִפְ ַרע מֵ הֶ ן? לְ פִ י שֶׁ א
ָגּזַר עַ ל אִ ישׁ פְּ ל ֹונִי הַ יָּדוּעַ שֶׁ יִּ הְ יֶה הוּא הַ זּ ֹונֶה ,אֶ לָּא כָּל
אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד מֵ אוֹתָ ן הַ זּ ֹונִין שֶׁ עָ בְ דוּ עֲבו ָֹדה ז ָָרה ,אִ לּוּ א
ָרצָ ה ַלע ֲֹבד א הָ יָה עוֹבֵ ד; וְ א הו ִֹדיע ֹו הַ בּו ֵֹרא אֶ לָּא
ִמנְהָ ג ֹו שֶׁ לָּע ֹולָם .הָ א לְ מָ ה זֶה דּוֹמֶ ה? לְ אוֹמֵ ר 'הָ עָ ם הַ זֶּה
יִהְ יֶה בָּ הֶ ן צַ ִדּ ִיקים ְוּרשָׁ עִ ים' .א ִמפְּ נֵי זֶה יֹאמַ ר הָ ָרשָׁ ע:
כְּ בָ ר נִגְ זַר עָ לָיו שֶׁ יִּ הְ יֶה ָרשָׁ עִ ,מפְּ נֵי שֶׁ הו ִֹדיעַ הַ קָּ דוֹשׁ בָּ רוּ
הוּא לְ מֹ שֶׁ ה שֶׁ יִּ הְ ֶיה ְרשָׁ עִ ים בְּ י ְִשׂ ָראֵ ל ,כָּעִ ְניָן שֶׁ ֶנּאֱמַ ר" :כִּ י
אָרץ" )שם טו,יא(.
א י ְֶח ַדּל אֶ בְ יוֹן ִמקֶּ רֶ ב הָ ֶ
וְ כֵן הַ מִּ צְ ִריִּ ים  -כָּל אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד מֵ אוֹתָ ן הַ מְּ צֵ ִרים וְ הַ מְּ ֵרעִ ים
לְ י ְִשׂ ָראֵ ל ,אִ לּוּ א ָרצָ ה לְ הָ ַרע לָהֶ ן ,הָ ְרשׁוּת בְּ יָד ֹו; שֶׁ א
ָגּזַר עַ ל אִ ישׁ יָדוּעַ  ,אֶ לָּא הו ִֹדיע ֹו שֶׁ סּוֹף ז ְַרע ֹו לְ הִ ְשׁתַּ עְ בֵּ ד
ֵידע הֵ יאַ 
אָדם ל ַ
בְּ אֶ ֶרץ א לָהֶ ם .וּכְ בָ ר אָמַ ְרנוּ שֶׁ אֵ ין ֹכּחַ בָּ ָ
י ֵַדע הַ קָּ דוֹשׁ בָּ רוּ הוּא ְדּבָ ִרים שֶׁ עֲתִ ִידין לִ הְ יוֹת.

חילופי נוסח משמעותיים בשולי העמוד

כותרת ברורה לכל עמוד

ספר המדע  הלכות תשובה  פרק ז-ח

יעי
ּ ֶפ ֶרק ְׁש ִב ִ
אַרנוּ
אָדם נְתוּנָה ל ֹו ,כְּ מ ֹו שֶׁ בֵּ ְ
א הוֹאִ יל ְוּרשׁוּת כָּל ָ
 י ְִשׁתַּ ֵדּל ָאָדם ַלעֲשׂוֹת ְתּשׁוּבָ ה וְ לִ נְעֹר כַּפָּ יו מֵ חֲטָ אָיו ,כְּ ֵדי
שֶׁ ָיּמוּת וְ הוּא בַּ עַ ל תְּ שׁוּבָ ה ,כְּ ֵדי שֶׁ יִּ זְ כֶּה לְ חַ יֵּי הָ ע ֹולָם הַ בָּ א.
הפניות ל"כמו שביארנו"
והמעקב הוּא נוֹטֶ ה לָמוּת,
ההבנה צְ מ ֹו כְּ ִאלּוּ
אָדם אֶ ת עַ
להקלת ָ
ב לְ ע ֹולָם י ְִראֶ ה
וְ שֶׁ מָּ א יָמוּת בִּ ְשׁעָ ת ֹו ,וְ נ ְִמצָ א עוֹמֵ ד בַּ חֲטָ אָיו .לְ פִ יכָ יָשׁוּב
מֵ חֲטָ אָיו ִמיָּד ,וְ א ֹיאמַ ר :כְּ שֶׁ אַזְ ִקין אָ שׁוּב ,שֶׁ מָּ א יָמוּת
ֹק ֶדם שֶׁ יַּזְ ִקין .הוּא שֶׁ ְשּׁמֹה אוֹמֵ ר בְּ חָ כְ מָ ת ֹו" :בְּ כָל עֵ ת
יִהְ יוּ בְ ג ֶָדי לְ בָ נִים" )קהלת ט,ח(.
ג וְ אַל ֹתּאמַ ר שֶׁ אֵ ין הַ תְּ שׁוּבָ ה אֶ לָּא מֵ עֲבֵ רוֹת שֶׁ יֵּשׁ בָּ הֶ ן
אָדם לָשׁוּב
מַ עֲשֶׂ ה ,כְּ גוֹן זְ נוּת וְ ָגזֵל וּגְ נֵבָ ה; כְּ שֵׁ ם שֶׁ צָּ ִריָ 
מֵ אֵ לּוּ ,כָּ הוּא צָ ִרי לְ חַ פֵּ שׂ בְּ ֵדעוֹת ָרעוֹת שֶׁ יֵּשׁ ל ֹו וְ לָשׁוּב
וּמן הַ תַּ ֲחרוּת,
וּמן הַ ִקּנְאָהִ ,
וּמן הָ אֵ יבָ הִ ,
מֵ הֶ ןִ :מן הַ כַּעַ סִ ,
וּמן הַ הֶ תֶ ל ,וּמֵ ְר ִדיפַ ת הַ מָּ מוֹן וְ הַ כָּבוֹד ,וּמֵ ְר ִדיפַ ת הַ מַּ ֲאכָלוֹת
ִ
וְ כַיּוֹצֵ א בָּ הֶ ן ִ -מן הַ ֹכּל צָ ִריַ ל ֲחזֹר בִּ תְ שׁוּבָ ה .וְ אֵ לּוּ
אָדם
הָ עֲווֹנוֹת קָ ִשׁין מֵ אוֹתָ ן שֶׁ יֵּשׁ בָּ הֶ ן מַ עֲשֶׂ ה; שֶׁ בִּ זְ מַ ן שֶׁ ָ
נ ְִשׁקָ ע בָּ אֵ לּוּ  -קָ שֶׁ ה הוּא לִ פְ רֹשׁ .וְ כֵן הוּא אוֹמֵ רַ " :יעֲזֹב
ָרשָׁ ע ַדּ ְרכּ ֹו וְ אִ ישׁ אָוֶן מַ ְח ְשׁ ֹבתָ יו" )ישעיה נה,ז(.
ד אַל י ְַדמֶּ ה בַּ עַ ל תְּ שׁוּבָ ה שֶׁ הוּא ְמרֻ חָ ק ִממַּ ֲעלַת הַ צַּ ִדּ ִיקים
ִמפְּ נֵי הָ עֲווֹנוֹת וְ הַ חַ טָּ אוֹת שֶׁ עָ שָׂ ה .אֵ ין הַ ָדּבָ ר כֵּן ,אֶ לָּא
אָהוּב וְ ֶנ ֱחמָ ד הוּא לִ פְ נֵי הַ בּו ֵֹרא ,וּכְ ִאלּוּ א חָ טָ א מֵ ע ֹולָם.
וְ א עוֹד אֶ לָּא שֶׁ ְשּׂכָר ֹו הַ ְרבֵּ ה ,שֶׁ ה ֲֵרי טָ עַ ם טַ עַ ם הַ חֵ ְטא
אָמרוּ ֲחכ ִָמים :מָ קוֹם שֶׁ בַּ ֲעלֵי
וּפֵ ֵרשׁ ִממֶּ נּוּ וְ כָבַ שׁ יִצְ ר ֹוְ .
מוּרין יְכוֹלִ ין ַלעֲמֹד בּ ֹו;
תְּ שׁוּבָ ה עו ְֹמ ִדין בּ ֹו  -אֵ ין צַ ִדּ ִיקים גְּ ִ
כְּ לוֹמַ ר :מַ ֲעלָתָ ן גְּ ד ֹולָה מִ מַּ ֲעלַת אֵ לּוּ שֶׁ א חָ ְטאוּ מֵ ע ֹולָם,
ִמפְּ נֵי שֶׁ הֵ ן כּוֹבְ ִשׁין יִצְ ָרן יָתֵ ר מֵ הֶ ן.
ה כָּל הַ נְּבִ יאִ ים ֻכּלָּן צִ וּוּ עַ ל הַ תְּ שׁוּבָ ה ,וְ אֵ ין י ְִשׂ ָראֵ ל נִגְ אָלִ ין
אֶ לָּא בִּ תְ שׁוּבָ ה .וּכְ בָ ר הִ בְ ִטיחָ ה תּו ָֹרה שֶׁ סּוֹף י ְִשׂ ָראֵ ל
וּמיָּד הֵ ן נִגְ אָלִ ין ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר:
ַלעֲשׂוֹת תְּ שׁוּבָ ה בְּ סוֹף גָּלוּתָ ןִ ,
"וְ הָ יָה כִ י י ָֹבאוּ עָ לֶי כָּל הַ ְדּבָ ִרים ...וְ שַׁ בְ תָּ עַ ד יי אֱהֶ י...
וְ שָׁ ב יי אֱהֶ י אֶ ת ְשׁבוּתְ  וְ ִרחֲמֶ  ,וְ שָׁ ב וְ ִקבֶּ צְ ִ מכָּל
הָ עַ מִּ ים אֲשֶׁ ר הֱפִ יצְ  יי אֱהֶ י שָׁ מָּ ה" )דברים ל,א-ג(.
אָדם ל ְַשּׁכִ ינָה ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר:
ו גְּ ד ֹולָה תְּ שׁוּבָ ה ,שֶׁ מְּ קָ ֶרבֶ ת אֶ ת הָ ָ
"שׁוּבָ ה י ְִשׂ ָראֵ ל עַ ד יי אֱהֶ י) "הושע יד,ב( ,וְ ֶנאֱמַ ר" :שֻׁ בוּ עָ ַדי
ְנאֻם יי" )יואל ב,יב; ושם :נְ אֻ ם יי שֻׁ בוּ עָ ַדי( ,וְ ֶנאֱמַ ר" :אִ ם תָּ שׁוּב
ִי ְשׂ ָראֵ ל ְנאֻם יי אֵ לַי תָּ שׁוּב" )ירמיה ד,א( ,כְּ לוֹמַ ר :אִ ם תַּ ֲחזֹר
בִּ תְ שׁוּבָ ה  -בִּ י תִּ ְדבַּ ק.
)לעיל ה,א(

נחיצות התשובה ומעלתה

הַ תְּ שׁוּבָ ה ְמקָ ֶרבֶ ת אֶ ת הָ ְרחו ִֹקים :אֶ מֶ שׁ הָ יָה זֶה שָׂ נוּי לִ פְ נֵי
וּמרֻ חָ ק וְ תוֹעֵ בָ ה ,וְ הַ יּוֹם הוּא אָהוּב וְ ֶנ ֱחמָ ד,
הַ מָּ קוֹםְ ,משֻׁ קָּ ץ ְ
קָ ר ֹוב וְ י ִָדיד .וְ כֵן אַ תָּ ה מוֹצֵ א שֶׁ בְּ לָשׁוֹן שֶׁ הַ קָּ דוֹשׁ בָּ רוּ הוּא
ְמ ַרחֵ ק אֶ ת הַ חַ טָּ אִ ים  -בָּ הּ ְמקָ ֵרב אֶ ת הַ שָּׁ בִ ים ,בֵּ ין י ִָחיד בֵּ ין
ַרבִּ ים ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר" :וְ הָ יָה בִּ ְמקוֹם אֲשֶׁ ר יֵאָמֵ ר לָהֶ ם א עַ מִּ י
אַ תֶּ ם ,יֵאָמֵ ר לָהֶ ם בְּ נֵי אֵ ל חָ י" )הושע ב,א( ,וְ ֶנאֱמַ ר בִּ י ָכ ְניָה
בְּ ִר ְשׁעוּת ֹו" :כִּ תְ בוּ אֶ ת הָ אִ ישׁ הַ זֶּה ע ֲִר ִירי ,גֶּבֶ ר א יִצְ לַח
ְהוּדה
בְּ יָמָ יו" )ירמיה כב,ל(" ,אִ ם יִהְ יֶה ָכּ ְניָהוּ בֶ ן יְה ֹוי ִָקים מֶ לֶ י ָ
חוֹתָ ם עַ ל יַד י ְִמינִי" )שם כב,כד( .וְ כֵיוָן שֶׁ שָּׁ ב בְּ גָלוּת ֹוֶ ,נאֱמַ ר
בִּ זְ רֻ בָּ בֶ ל בְּ נ ֹו" :בַּ יּוֹם הַ הוּא ְנאֻם יי צְ בָ אוֹת ,אֶ קָּ חֲ זְ רֻ בָּ בֶ ל
בֶּ ן ְשׁאַלְ תִּ יאֵ ל עַ בְ ִדּי ְנאֻם יי ,וְ שַׂ ְמתִּ י כַּחוֹתָ ם" )חגי ב,כג(.
ז כַּמָּ ה ְמ ֻעלָּה מַ ֲעלַת הַ תְּ שׁוּבָ ה :אֶ מֶ שׁ הָ יָה זֶה מֻ בְ ָדּל מֵ יי
אֱהֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל ,שֶׁ ֶנּאֱמַ רֲ " :עוֹנֹתֵ יכֶם הָ יוּ מַ בְ ִדּלִ ים בֵּ י ֵנכֶם
לְ בֵ ין אֱהֵ יכֶם" )ישעיה נט,ב(; צוֹעֵ ק וְ אֵ ינ ֹו ַנ ֲענֶה ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר" :גַּם
כִּ י תַ ְרבּוּ תְ פִ לָּה אֵ י ֶננִּי שֹׁמֵ עַ " )שם א,טו(; וְ עוֹשֶׂ ה ִמצְ ווֹת
וְ טו ְֹרפִ ין אוֹתָ ן בְּ פָ נָיו ,שֶׁ ֶנּאֱמַ רִ " :מי בִ קֵּ שׁ זֹאת ִמיּ ְֶדכֶם ְרמֹס
חֲצֵ ָרי" )שם א,יב(ִ " ,מי גַם בָּ כֶם וְ יִסְ גֹּר ְדּלָתַ יִם" )מלאכי א,י(,
" ֹעלוֹתֵ יכֶם סְ פוּ עַ ל זִ בְ חֵ יכֶם וְ אִ כְ לוּ בָ שָׂ ר" )ירמיה ז,כא(.
וְ הַ יּוֹם הוּא מֻ ְדבָּ ק בַּ ְשּׁכִ ינָה ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר" :וְ אַ תֶּ ם הַ ְדּבֵ ִקים בַּ יי
אֱהֵ יכֶם" )דברים ד,ד(; צוֹעֵ ק וְ ַנ ֲענֶה ִמיָּד ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר" :וְ הָ יָה
טֶ ֶרם י ְִק ָראוּ ַו ֲאנִי אֶ ֱענֶה" )ישעיה סה,כד(; וְ עוֹשֶׂ ה ִמצְ ווֹת
וּמקַ בְּ לִ ין אוֹתָ ן בְּ נַחַ ת וְ ִשׂ ְמחָ ה ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר" :כִּ י כְ בָ ר רָ צָ ה
ְ
הָ אֱהִ ים אֶ ת מַ עֲשֶׂ י) "קהלת ט,ז( .וְ א עוֹד ,אֶ לָּא שֶׁ מִּ תְ אַ וִּ ים
ְהוּדה וִ ירוּשָׁ ַלִם כִּ ימֵ י
לָהֶ ם ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר" :וְ עָ ְרבָ ה ַליי ִמנְחַ ת י ָ
ע ֹולָם וּכְ שָׁ נִים קַ ְד ֹמנִיֹּת" )מלאכי ג,ד(.
ח בַּ ֲעלֵי תְּ שׁוּבָ ה ַ -דּ ְרכָּם לִ הְ יוֹת ְשׁפָ לִ ים ַו ֲענָוִ ים בְּ יוֹתֵ ר:
אָמרוּ
אִ ם חֵ ְרפוּ אוֹתָ ן הַ כְּ סִ ילִ ים בְּ מַ עֲשֵׂ יהֶ ם הָ ִראשׁ ֹונִים ,וְ ְ
לָהֶ ם 'אֶ מֶ שׁ הָ יִיתָ עוֹשֶׂ ה כָּ וְ כָ ,'וְ 'אֶ מֶ שׁ הָ יִיתָ א ֹומֵ ר כָּ
וּשׂמֵ ִחים ,וְ יו ְֹדעִ ים
וְ כָ - 'אַל י ְַרגִּ ישׁוּ לָהֶ ן ,אֶ לָּא שׁו ְֹמעִ ין ְ
שֶׁ זּ ֹו זְ כוּת לָהֶ ם ,וְ שֶׁ כָּל זְ מַ ן שֶׁ הֵ ם בּ ֹו ִשׁים ִממַּ עֲשֵׂ יהֶ ם
שֶׁ עָ בְ רוּ וְ נִכְ ל ִָמים מֵ הֶ ן  -זְ כוּתָ ם ְמרֻ בָּ ה ,וּמַ ֲעלָתָ ם ִמתְ גּ ֶַדּלֶת.
וְ חֵ ְטא גָּדוֹל הוּא לוֹמַ ר לְ בַ עַ ל תְּ שׁוּבָ ה 'זְ ֹכר מַ עֲשֶׂ י
הָ ִראשׁ ֹונִים' ,א ֹו לְ הַ זְ כִּ ָירן לְ פָ נָיו כְּ ֵדי לְ בַ יְּ שׁ ֹו ,א ֹו לְ הַ זְ כִּ יר
ְדּבָ ִרים וְ עִ ְנ ָינִים הַ דּו ִֹמין לָהֶ ם כְּ ֵדי לְ הַ זְ כִּ יר ֹו מֶ ה עָ שָׂ ה  -הַ ֹכּל
אָסוּר ,וּמֻ זְ הָ ר עָ לָיו בִּ כְ ַלל ה ֹו ָניַת ְדּבָ ִרים שֶׁ הִ זְ הִ ָירה עָ לֶיהָ
תּו ָֹרה ,שֶׁ ֶנּאֱמַ ר" :וְ א תוֹנוּ אִ ישׁ אֶ ת ע ֲִמית ֹו" )ויקרא כה,יז(.
י

ּ ֶפ ֶרק ְׁש ִמינִ י
א הַ טּוֹבָ ה הַ צְּ פוּנָה לַצַּ ִדּ ִיקים הִ יא חַ יֵּי הָ ע ֹולָם הַ בָּ א ,וְ הֵ ן
הַ חַ יִּ ים שֶׁ אֵ ין עִ מָּ הֶ ן מָ וֶת ,וְ הַ טּוֹבָ ה שֶׁ אֵ ין עִ מָּ הּ ָרעָ ה .הוּא
שֶׁ כָּתוּב בַּ תּו ָֹרה" :לְ מַ עַ ן יִיטַ ב לָ וְ הַ א ֲַרכְ תָּ י ִ
ָמים" )דברים
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כב,ז(; ִמפִּ י הַ ְשּׁמוּעָ ה ל ְָמדוּ" :לְ מַ עַ ן יִיטַ ב ָלָ "לע ֹו ָלם שֶׁ כֻּלּ ֹו
טוֹב" ,וְ הַ א ֲַרכְ תָּ י ִָמים" ָלע ֹולָם שֶׁ כֻּלּ ֹו אָרֹ ,וְ זֶה הוּא הָ ע ֹולָם
הַ בָּ א.
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אַרבָּ עִ ים ְמעַ כֵּב אֶ ת ֻכּלָּן.
אֶ חָ ד ִמן הַ ְשּׁ ַניִם וְ ְ
מוּרים? בְּ שֶׁ עֲשָׂ אוּהָ זָהָ בֲ .אבָ ל שֶׁ לִּ ְשׁאָר
ד בַּ מֶּ ה ְדּבָ ִרים ֲא ִ
ִמינֵי מַ תָּ כוֹת  -אֵ ין עו ִֹשׂין בָּ הּ גְּ בִ יעִ ים ַכּפְ תּו ִֹרים וּפְ ָר ִחים.
וְ כֵן ְמנו ָֹרה הַ בָּ אָה זָהָ ב תִּ הְ יֶה ֻכּ ָלּהּ כִּ כָּר עִ ם נֵרוֹתֶ יהָ וְ תִ הְ יֶה
ֻכּ ָלּהּ ִמ ְקשָׁ ה ִמן הָ עֲשָׁ תוֹת ,וְ שֶׁ לִּ ְשׁאָר ִמינֵי מַ תָּ כוֹת אֵ ין
מַ ְקפִּ ִידין עַ ל ִמ ְשׁקָ לָהּ ,וְ אִ ם הָ יְתָ ה חֲלוּלָה  -כְּ שֵׁ ָרה .ה וְ אֵ ין
עו ִֹשׂין אוֹתָ הּ לְ ע ֹולָם ִמן הַ גְּ רוּטָ אוֹת ,בֵּ ין שֶׁ הָ יְתָ ה שֶׁ לְּ ָזהָ ב
בֵּ ין שֶׁ הָ יְתָ ה שֶׁ לִּ ְשׁאָר ִמינֵי מַ תָּ כוֹת.
ו הַ מֶּ לְ קָ חַ יִם וְ הַ מַּ ְחתּוֹת וּכְ לֵי הַ שֶּׁ מֶ ן  -אֵ ינָן ִמכְּ ַלל הַ כִּ כָּר,
שֶׁ ה ֲֵרי ֶנאֱמַ ר בַּ מְּ נו ָֹרה " ָזהָ ב טָ הוֹר" )שמות כה,לא; לז,יז( ,וְ חָ זַר
וְ אָמַ ר "וּמַ לְ קָ חֶ יהָ וּמַ ְח ֹתּתֶ יהָ זָהָ ב טָ הוֹר" )שם כה,לח; לז,כג( ,וְ א
ֶנאֱמַ ר ' ֵנרוֹתֶ יהָ זָהָ ב טָ הוֹר'ִ ,מפְּ נֵי שֶׁ הַ נֵּרוֹת ְקבוּעִ ין בַּ מְּ נו ָֹרה
וְ הֵ ן ִמכְּ לַל הַ כִּ כָּר.
ז ִשׁבְ עַ ת ְקנֵי הַ מְּ נו ָֹרה ְמעַ כְּ בִ ין ֶזה אֶ ת זֶה ,וְ ִשׁבְ עָ ה נֵרוֹתֶ יהָ
ְמעַ כְּ בִ ין ֶזה אֶ ת זֶה ,בֵּ ין שֶׁ הָ יְתָ ה שֶׁ לְּ ָזהָ ב בֵּ ין שֶׁ הָ יְתָ ה
שֶׁ לִּ ְשׁאָר ִמינֵי מַ תָּ כוֹת .וְ כָל הַ נֵּרוֹת ְקבוּעִ ים בַּ קָּ נִים.
ח ִשׁשָּׁ ה הַ נֵּרוֹת הַ ְקּבוּעִ ין בְּ שֵׁ שֶׁ ת הַ קָּ נִים הַ יּ ֹוצְ אִ ין ִמן
הַ מְּ נו ָֹרה ֻ -כּלָּן פְּ נֵיהֶ ם ַלנֵּר הָ אֶ ְמצָ עִ י שֶׁ עַ ל ְקנֵה הַ מְּ נו ָֹרה.
וְ זֶה הַ נֵּר הָ אֶ ְמצָ עִ י  -פָּ נָיו כְּ ֶנגֶד קֹ ֶדשׁ הַ קֳּ ָד ִשׁים ,וְ הוּא נ ְִק ָרא
' ֵנר מַ עֲרָ בִ י'.
ט הַ גְּ בִ יעִ ים דּו ִֹמין לְ כוֹסוֹת אַ ֶלּכְּ סַ נ ְְדּ ִריָּה ,שֶׁ פִּ יהֶ ן ָרחָ ב
פּוּחים בֵּ ירוּתִ יִּ ים ,שֶׁ הֵ ם
וְ שׁוּלֵיהֶ ן קָ צָ ר .וְ הַ כַּפְ תּו ִֹרים כְּ ִמין תַּ ִ
אֲרֻ כִּ ין ְמעַ ט ,כְּ בֵ יצָ ה שֶׁ ְשּׁנֵי ָראשֶׁ יהָ כּ ִַדּין .וְ הַ פְּ ָר ִחים כְּ מ ֹו
מּוּדים ,שֶׁ הֵ ם כְּ מ ֹו ְקעָ ָרה וּ ְשׂפָ תָ הּ כְּ פוּלָה לַחוּץ.
פִּ ְרחֵ י הָ עַ ִ
י ֹגּבַ הּ הַ מְּ נו ָֹרה הָ יָה ְשׁמ ֹונָה עָ שָׂ ר טֶ פַ ח :הָ ַרגְ ַליִם וְ הַ ֶפּ ַרח
ְשׁלשָׁ ה ,וּ ְשׁנֵי ְטפָ ִחים חָ לָק ,וְ טֶ פַ ח שֶׁ בּ ֹו גָּבִ יעַ וְ כַפְ תּוֹר
ָופֶ ַרח ,וְ ִטפְ חַ יִם חָ לָק ,וְ טֶ פַ ח כַּפְ תּוֹר ,וּ ְשׁנֵי קָ נִים יוֹצְ אִ ין
ִממֶּ נּוּ אֶ חָ ד הֵ ילָ וְ אֶ חָ ד הֵ ילָ וְ נ ְִמשָׁ כִ ין וְ עוֹלִ ין כְּ ֶנגֶד גֹּבַ הּ
הַ מְּ נו ָֹרה ,וְ טֶ פַ ח חָ לָק ,וְ טֶ פַ ח כַּפְ תּוֹר ,וּ ְשׁנֵי קָ נִים יוֹצְ אִ ין
ִממֶּ נּוּ אֶ חָ ד הֵ ילָ וְ אֶ חָ ד הֵ ילָ וְ נ ְִמשָׁ כִ ין וְ עוֹלִ ין כְּ ֶנגֶד ֹגּבַ הּ
הַ מְּ נו ָֹרה ,וְ טֶ פַ ח חָ לָק ,וְ טֶ פַ ח כַּפְ תּוֹר ,וּ ְשׁנֵי קָ נִים יוֹצְ אִ ין
ִממֶּ נּוּ אֶ חָ ד הֵ ילָ וְ אֶ חָ ד הֵ ילָ וְ נ ְִמשָׁ כִ ין וְ עוֹלִ ין כְּ ֶנגֶד גֹּבַ הּ
הַ מְּ נו ָֹרה ,וְ ִטפְ חַ יִם חָ לָקִ ,נ ְשׁתַּ יְּ רוּ ְשׁלשָׁ ה ְטפָ ִחים שֶׁ בָּ הֶ ן
ְשׁלשָׁ ה גְּ בִ יעִ יםַ ,כּפְ תּ ֹור וָפֶ ַרח .וְ ז ֹו הִ יא צוּ ָרתָ הּ :
יא וְ אֶ בֶ ן הָ יְתָ ה לִ פְ נֵי הַ מְּ נו ָֹרה וּבָ הּ שָׁ לשׁ מַ עֲלוֹת ,שֶׁ עָ לֶיהָ
ֹכּהֵ ן עוֹמֵ ד וּמֵ ִטיב אֶ ת הַ נֵּרוֹת ,וּמַ ִנּיחַ עָ לֶיהָ כְּ ֵלי שַׁ ְמנָהּ
וּמַ לְ קָ חֶ יהָ וּמַ ְחתּוֹתֶ יהָ בִּ ְשׁעַ ת הֲטָ בָ ה.
יב הַ שֻּׁ לְ חָ ן  -הָ יָה אָ ְרכּ ֹו ְשׁנֵים עָ שָׂ ר טֶ פַ ח וְ רָ ְחבּ ֹו ִשׁשָּׁ ה
אָרכּ ֹו לְ אֹ ֶר הַ בַּ יִת וְ ָר ְחבּ ֹו לְ רֹחַ ב הַ בַּ יִת.
ְטפָ ִחים ,וְ הָ יָה מֻ נָּח ְ
אָרכּ ֹו שֶׁ ַלּבַּ ִית ,חוּץ
וְ כֵן ְשׁאָר כָּל הַ כֵּלִ ים שֶׁ בַּ מִּ ְק ָדּשׁ אָ ְרכָּן לְ ְ
אָרכּ ֹו לְ ֹרחַ ב הַ בַּ ִית .וְ כֵן ֵנרוֹת הַ מַּ ע ֲָרכָה
ִמן הָ אָרוֹן ,שֶׁ הָ יָה ְ
הָ יוּ כְּ ֶנגֶד רֹחַ ב הַ בַּ יִת בֵּ ין הַ צָּ פוֹן וְ הַ ָדּרוֹם.
יג אַ ְרבָּ עָ ה סְ נִיפִ ין שֶׁ לְּ ָזהָ ב הָ יוּ לַשֻּׁ לְ חָ ןְ ,מפֻצָּ לִ ין מֵ ָראשֵׁ יהֶ ן,
שֶׁ הָ יוּ סו ְֹמכִ ין בָּ הֶ ם ְשׁתֵּ י הַ מַּ ע ֲָרכוֹת שֶׁ לְּ ֶלחֶ ם הַ פָּ נִיםְ ,שׁ ַניִם

וּשׁ ַניִם ִמסֵּ ֶדר זֶה ,וְ הֵ ם הַ ֶנּאֱמָ ִרין בַּ תּו ָֹרה
ִמסֵּ ֶדר ֶזה ְ
וּשׁמ ֹונָה קָ נִים שֶׁ לְּ ָזהָ ב,
"וּ ְקשׂוֹתָ יו" )שם כה,כט( .יד וְ עֶ ְשׂ ִרים ְ
ָכּל אֶ חָ ד מֵ הֶ ן ַכּחֲצִ י קָ נֶה חָ לוּל הָ יוּ ל ֹו ,אַ ְרבָּ עָ ה עָ שָׂ ר לְ סֵ ֶדר
אַרבָּ עָ ה עָ שָׂ ר לְ סֵ דֶ ר זֶה ,וְ הֵ ן הַ נּ ְִק ָראִ ין " ְ
זֶה וְ ְ
מנ ִַקּ ֹיּתָ יו" )שם;
ִיחין בָּ הֶ ן הַ לְּ ב ֹונָה עַ ל הַ שֻּׁ לְ חָ ן בְּ צַ ד
לז,טז( ,וּ ְשׁנֵי הַ בָּ זִ כִּ ין שֶׁ מַּ נּ ִ
הַ מַּ ע ֲָרכוֹת ,הֵ ן הַ נּ ְִק ָראִ ין " ַכּ ֹפּתָ יו" )שם( ,וְ הַ ְדּפוּסִ ין שֶׁ עו ִֹשׂין
בָּ הֶ ן לֶחֶ ם הַ פָּ נִים ,הֵ ם הַ נּ ְִק ָראִ ין " ְקעָ רֹתָ יו" )שם(.
אַרבָּ עָ ה עָ שָׂ ר קָ נִים  -נוֹתֵ ן הַ חַ לָּה הָ ִראשׁ ֹונָה עַ ל
טו אֵ לּוּ הָ ְ
וּשׁ ִניָּה ְשׁלשָׁ ה קָ נִים,
עַ צְ מ ֹו שֶׁ לַּשֻּׁ לְ חָ ן ,וְ נוֹתֵ ן בֵּ ין ִראשׁ ֹונָה ְ
ישׁית
וְ כֵן בֵּ ין כָּל חַ לָּה וְ חַ ָלּה ְשׁלשָׁ ה קָ נִים ,וּבֵ ין ִשׁ ִשּׁית ַוח ֲִמ ִ
ְשׁנֵי קָ ִנים בִּ לְ בַ ד ,לְ פִ י שֶׁ אֵ ין עַ ל הַ ִשּׁ ִשּׁית אַחֶ ֶרתִ .נ ְמצְ אוּ
אַרבָּ עָ ה עָ שָׂ ר בְּ כָל מַ ע ֲָרכָה.
ְ
טז וּ ְשׁתֵּ י שֻׁ לְ חָ נוֹת הָ יוּ בָּ אוּלָם ִמבִּ פְ נִים עַ ל פֶּ תַ ח הַ בַּ יִת:
אֶ חָ ד שֶׁ לְּ שַׁ יִשׁ ,נ ֹו ְתנִין עָ לָיו לֶחֶ ם הַ פָּ נִים בִּ כְ נִיסָ ת ֹו ,וְ אֶ חָ ד
שֶׁ לְּ ָזהָ ב ,שֶׁ נּוֹתְ נִין עָ לָיו הַ לֶּחֶ ם בִּ יצִ יאָת ֹו ,שֶׁ מַּ עֲלִ ין בַּ קֹּ ֶדשׁ
וְ א מו ִֹר ִידין.
יז ִמזְ בַּ ח הַ ְקּ ֹט ֶרת הָ יָה מְ רֻ בָּ ע אַ מָּ ה עַ ל אַ מָּ ה ,וְ הוּא נָתוּן
בַּ הֵ יכָלְ ,מ ֻכוָּן בֵּ ין הַ צָּ פ ֹון ל ַָדּרוֹם ,מָ שׁוִּ מבֵּ ין הַ שֻּׁ לְ חָ ן
וּשׁל ְָשׁתָּ ן הָ יוּ מֻ ָנּ ִחין ִמ ְשּׁלִ ישׁ הַ הֵ יכָל
וְ הַ מְּ נו ָֹרה לַחוּץְ .
וְ לִ פְ נִים ,כְּ ֶנגֶד הַ פָּ רֹכֶת הַ מַּ בְ ֶדּלֶת בֵּ ין הַ קֹּ ֶדשׁ וּבֵ ין קֹ ֶדשׁ
הַ קֳּ ָד ִשׁים.
יח הַ כִּ יּוֹר  -הָ יוּ ל ֹו ְשׁנֵים עָ שָׂ ר ַדּד ,כְּ ֵדי שֶׁ יִּ הְ יוּ ָכּל הַ כֹּ ֲהנִים
הָ עוֹסְ ִקין בַּ תָּ ִמיד ְמקַ ְדּ ִשׁין ִממֶּ נּוּ כְּ אֶ חָ ד .וּמוּכְ נֵי עָ שׂוּ ל ֹו,
שֶׁ יִּ הְ יוּ בָּ הּ הַ מַּ יִם תָּ ִמיד ,וְ הִ יא חֹל ,כְּ ֵדי שֶׁ א יִהְ יוּ הַ מַּ יִם
שֶׁ בָּ הּ נִפְ סָ לִ ין בְּ לִ ינָה; שֶׁ הַ כִּ יּוֹר ִמכְּ לֵי הַ קֹּ ֶדשׁ ,וּ ְמקַ ֵדּשׁ ,וְ כָל
ָדּבָ ר שֶׁ יִּ תְ קַ ֵדּשׁ בִּ כְ לִ י ֹק ֶדשׁ  -אִ ם לָןִ ,נפְ סַ ל.

