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יָ‰ ְוָ‡ְמָר‰ ∆ ‰ ַעל ּבָ ל ְמַבּכָ  ,ָרח≈
ת  ‡ו… ת ִעם ּפ≈ ְלכו… ‰ו… ּלּו ׁש∆ ל ‡≈ ּכָ ׁש∆
ת  ָתם ְו‡∆ ת ָי„ּוּו ‡ו… ְָכִרּיו…

ם י‰∆ ת ַיְל„≈ ם ְו‡∆ י‰∆ ֲעל≈ ל ַע , ּבַ
ו…  ‡וּ ת ָ‰ֲ‡סו… ּבָ ָל  ׁש∆ י  ם,ְלעו… ≈ִלְפ  

יַח   ׁשִ יַ‡ת ַ‰ּמָ   .ּבִ
ְ‰י∆  ִּ ָצ‰ ׁש∆ ‡, ֲ‡ִי ל…‡ רו… ‰ ִ‡ּמָ

ְרִמי ו… ם ּ‚ו… ת תַלֲ‡סו… ִרי„ּו ‡∆ , ּתו…
ת  ָצ‰ ִלְחיו… ָ‡‰, ֲ‡ִי רו… ַ‰ּפ≈

ָר‰ ׁש≈ ‰ ּכְ ת ְי‰ּוִ„ּיָ   ְול…‡  ,ְוִלְ‰יו…
ָ„‰ ָזָר‰  „ ֲעבו…   .ַלֲעבו…
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ָצַצת ילּו! ּפְ ָאטֹום  ַהּצִ
ֶלת  ֶקת, ְמַחּבֶ ְמַתְקּתֶ

ְרחֹוב א! : ִמְסּתֹוֶבֶבת ּבָ ִאּמָ
ִנים  ָהַרּבָ ַאּתְ לֹא יֹוַדַ�ת ׁשֶ

ה  ָיְצאוּ  ּזֶ ָאה, ׁשֶ ֶנֶגד ַהּפֵ
ב ֲ�בֹוָדה ָזָרה?  ֶנְחׁשָ
ר לֹא מֹוִעיל ַ�ל  ְוַהֶהְכׁשֵ
ֲהֵרי  ֲ�בֹוָדה ָזָרה, ׁשֶ
ֶסף,  ר ַ�ם ּכֶ קֹוִנים ַהֶהְכׁשֵ
קֹוְרן ְוקֹוְרִאים  מֹו ּפֹוּפְ   ּכְ

קֹוְרן  ֵני ּפֹוּפְ   .ָלֶהם ַרּבָ
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א, ְסקּו?  ִאּמָ ִנים ּפָ ַמַ�ּתְ ַמה ָהַרּבָ ׁשָ
ל ִא  ּכָ ָאה ִהיא ׁשֶ הֹוֶלֶכת ִעם ּפֵ א ׁשֶ ּמָ

ֶלת! ְוִנְקֵרא ַחּבֶ רּוָ�ה ִמּמְ  ת:יֹוֵתר ּגְ
י 1 ּתִ ת צּור 2. ַוׁשְ י ּבַ ְזּבִ . 3. ּכָ

ה הֹוֶרֶגת  ָ ָאה ָהִאׁשּ ִאיֶזֶבל, ְוִעם ַהּפֵ
ָאִרים  ים ְוִנׁשְ ַטּנִ ל ַהְיָלִדים ַהּקְ ֶאת ּכָ

ְוָהַרב ָוואְזֶנר  ְיתֹוִמים ְוַאְלָמנֹות
ִאים ַזַצ"ל ּכָ  ל ָהֲאסֹונֹות ּבָ ּכָ ַתב ׁשֶ

ל ֲ�בֹוָדה ָזָרה, ֵיׁש ָלּה  ָאה ׁשֶ ֵמַהּפֵ
ׁש  ּוף ַ�ל ָהרֹאׁש, ִהיא ַמּמָ ׁשּ   ּכִ

ָפה!  ֵ   ְמַכׁשּ
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ִאָ�א, ֵאיְך ַאְ	 ׁשֹוַלַחת 
אֹוִתי ְלֵבית ֵסֶפר, 
�ֶׁשַה�ֹוָרה הֹוֶלֶכת ִעם ְ
 ֵ"ָאה ֶׁשל ֲעבֹוָדה ָזָרה?

ֶכת! ֲאִני לֹא רֹוָצה ָלֶל 
ֲאִני לֹא רֹוָצה ְלִהְתַ"ֵ'ל 
ָׁשם, ְולֹא ְלָבֵרְך ְולֹא 
ִלְלמֹד, ֲאִני רֹוָצה ֵ(ית 
  ֵסֶפר ָ�ֵׁשר, ֶׁשַה�ֹוָרה 

  הֹוֶלֶכת ִעם ִמְטַ"ַחת! 
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ִאָא, ָ�ַמַעְ� ֶאת 
ָיָצא  ן��ְריֹו ַהִ���ר? ֶ�ן

: ָ ל ַהְ�ֵזָרה ֶ�ל ֵמַהֶ�ֶבר
ְגַלל ַהִ�#�ס ִהיא ִ� 

ַהְ�ִריצ�ת ֶ�ל ַהָ&ִ�ים 
ַהֲחֵרִד#ֹות: ָ ל ִאָ'ה ִעם 

  ָיָ�ר  -ֵ�ָאה ָנְכִרית 
  !!!ַלָ/ָבא 
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ָפה  ָאה ָנְכִרית - ַמּגֵ ֵדי : ּפֵ ׂשְ ּבִ
י ָ�ֹון  ַתב ּכִ ּכָ ַתב (ס"ב) ׁשֶ ֶחֶמד ּכָ

ָפהֶזה ֵמִביא  ָלן  ַמּגֵ ַרֲחָמָנא ִלּצְ
ֵני ִמ  ׁשִ ַה ַאת ּפְ ּלּוי גִּ ּפְ  ים. ּוַבֲ�ָלּה ּנָ

ָידֹו ִלְמחוֹ  ׁש ּבְ ּיֵ  הְוֵאינֹו מֹוֶח  תׁשֶ
ָ�  ת, אֹוִתּיוֹ עָרׁשָ  אִנְקָר  . רׂשֵ

בֹות  י ּתֵ ה ּבְ ָ�ר ׂשֵ ְוָראׁשֵ ָ ִאׁשּ
ַבע" ֶע  ֵרד ְרָוה, "ׁשֶ ּתֵ ִלְרמֹז ׁשֶ

יִהּנֹם ַעל ְיֵדי  ַבע ַמְדֵרגֹות ּגֵ ְלׁשֶ
ָבָריו  ,עכדה"ק ֶזה   ְוהּוָבא ּדְ

ֲחַקל ִיְצָח     )פ"ב(ק ִסיָמן ּבַ
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ית: ַמה ְיהּוִדי  ָאֶלף ּבֵ

ַהְתָחָלה?   לֹוֵמד ּבַ

  ָקֶמץ ַאֶלף ָא 

י  ?ָקֶמץַמה ֶזה  ָראׁשֵ

בֹות  ָפה ְמ ִליָפה ְק ּתֵ ֵ ַכׁשּ

  !ָרַ תָצ 

בֹות ַאֶלף  י ּתֵ ָראׁשֵ

  !ָאהּפֵ ְלּבֹש# ִל סּור ָא 
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נּו ַלֲ�ׂשֹות  ּלָ ַ�ל ּכ�
ׁשּוָבה, ְוִלְלּבֹש�  ּתְ
חֹות ְצנּועֹות  ִמְטּפָ

ּכֹות  ַוֲחָצִאּיֹות ֲאר�
חֹוִרים  ִים ׁשְ ְוַגְרּבַ
ל  ְוָ�ִבים, ּוְבָכְך ְנַבּטֵ
ֵזרֹות, ְולֹא  ֶאת ַהּגְ
ׁשּום אֶֹפן  ים ּבְ   ַנְסּכִ

  ַלֲ�בֹוד ֲ�בֹוָדה ָזָרה! 
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ֶלד ְיהּוִדי ְלִאּמֹו:  ב ִמּיֶ ִמְכּתַ
ָאה  ַהּפֵ א, ַהִאם ָיַדַ�ּתְ ׁשֶ ִאּמָ

א! נָ  זּו, ֲ�בֹוָדה ָזָרה? א ִאּמָ
ָאה, ְלַמַ�ן  הֹוִריִדי ֶאת ַהּפֵ

נוּ  ּלָ ָאסּור ְלָך ִלְלמֹד . ּכ�
ָרכֹות  ל ְולֹוַמר ּבְ ּלֵ ּוְלִהְתּפַ
ָאה, זּו  ַמע ֶנֶגד ַהּפֵ ּוְקִריַאת ׁשְ
  ֲ�בֹוָדה ָזָרה ְוִגּלּוי ֲ�ָריֹות, 

ֶרְך!!!   י ֵמַהּדֶ   ָלֵכן ָיַרְדּתִ
י, ֶיֶלד ְיהּוִדי, ְולֹא ָנְכִרי!!! ּנִ   ִמּמֶ
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אֹות ֵהם ֲ�בֹוָדה ָזָרה, ֲה  ל ַהּפֵ ּכָ ? ׁשֶ ָיַדְעּתְ

ִנים ָ ל ַהׁשּ ה ?ְוִרימוּ ֶאְתֶכן ּכָ ! ָלֵכן, ַ�ּתָ

ל  ן ֶאת ּכָ ין ְלַזּמֵ י ּדִ ּתֵ ִנים ּבָ ְמַאְרּגְ

ִרימוּ  יִרים ׁשֶ ְכׁשִ ִנים ַהּמַ ַהּסֹוֲחִרים ְוָהַרּבָ

ִרים  ִנים ִעם ֶהְכׁשֵ ָ ל ַהׁשּ אֹוָתנוּ ּכָ

ִפים,  יָּ ע ֶאת ַהּסֹוֲחִרים  ְוָכלְמז% ֶאָחד ִיְתּבַ

יר ב ְכׁשִ "ח!!! ן ִמְליוֹ  10-ְוָהַרב ַהּמַ ׁשַ

ִביָ�  ִרימוּ אֹוָתנוּ, וָּמְכרוּ  תִיּצוִּגיה ּתְ ַ#ל ׁשֶ

ָאה, ְמקֹום ּפֵ ְזּבוּז  ָלנוּ ֲ#בֹוָדה ָזָרה ּבִ ּבִ

ל ָהֲאסֹונֹות  אֹות, ְוַ�ל ּכָ ת ּפֵ ֶסף ִלְקִניַּ ַהּכֶ

רוּ ָלנוּ, ַ�ל ַה  ּקָ ֵבד. ׁשֶ מוּ ְמִחיר ּכָ ּלְ ּכֹל ְיׁשַ

ָרֵאל ַלֲ#בֹוד ֲ#בֹוָדה ָזָרה,  ׁשוּ ִיׂשְ ּקְ לֹא ּבִ

יר ָלֶהם ֲ#ָריֹות  ֵדי ְלַהּתִ א ּכְ   ֶאּלָ

ַפְרֶהְסָיא.    ּבְ
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ֶפר  י ַהּסֵ ָבּתֵ ְיָלדֹות ּבְ
, צֹוֲ�קֹות ַ�ל ַהּמֹוָרה

ָאה ּזֹו ֲ	בֹוָדה  ַהּמֹוָרה! ַהּפֵ
ַאּתְ לֹא  ֶ ָזָרה, ַ	ד ׁשּ

ַחת, ּתִ  י ִמְטּפַ ׁשִ ֲאַנְחנוּ ְלּבְ
ל  ּלֵ לֹא ִנְלַמד ְולֹא ִנְתּפַ

ִאם ַאּתְ  ֶנֶגד ֲ�בֹוָדה ָזָרה!
ָאה,  רֹוֶצה ָלֶלֶכת ִעם ּפֵ
י  ָבּתֵ ְלִכי ִלְהיֹות מֹוָרה ּבְ   ּתֵ

ם ְמקֹוֵמְך!  ָמִרים! ׁשָ   ַהּכְ
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י  ַמְעּתְ ּכִ א, ַהִאם לֹא ׁשָ ִאּמָ
אֹות ֵהם ֲ�בֹוָדה  ל ַהּפֵ ּכָ

ל ָזָרה ּלֵ ? ְוָאסּור ְלִהְתּפַ
ָרכֹות ְוִקּדּוׁש ֶנֶגד  ְולֹוַמר ּבְ

ַמה ֲאַנְחנּו  ֲ�בֹוָדה ָזָרה!
ָמִרים?  י ַהּכְ ָבּתֵ ּבְ
ֲחִוים ַלֲ�בֹוָדה  ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ

ֲאַנְחנּו ִנְמסֹר ֶאת  ָזָרה?
ֶפׁש, ְולֹא ֹנאַמר ׁשּום  ַהּנֶ
ה ֶנֶגד ֲ�בֹוָדה  ָ ׁשּ ְבֵרי ְקד%   ּדִ

  ָזָרה! 
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נוֹ  ָרֵא יִ ת ּבְ   !לׂשְ
לֹא ְלִהְתָאֵרס 
רֹוֶצה  ְלָבחּור ׁשֶ
ְלָקל  ָאה, הּוא ְמק� ּפֵ
ַסק ָמָרן  ְך ּפָ ע, ּכָ ְוָרׁשָ
י עֹוַבְדָיה יֹוֵסף  ַרּבִ

  ּפֹוְסִקים.  114 ְועֹוד
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חּוִרים ְיָקִרים! ִאם ָהרֹאׁש  ּבַ
ָך  ּתְ ִאׁשְ יָבה אֹוֵמר ְלָך ׁשֶ ְיׁשִ
ָאה, ַאל  ְצִריָכה ָלֶלֶכת ִעם ּפֵ

ְלַמ  י הּוא ּתִ ד ֶאְצלֹו ּתֹוָרה, ּכִ
מֹו ּכֶֹמר ְולֹא רֹאׁש  ְמַתְפֵקד ּכְ
ָמִרים ַהּגֹוִיים  יָבה! ַהּכְ ְיׁשִ
ֲחוּו  ּתַ ם ִיׁשְ ּלָ ּכ� רֹוִצים ׁשֶ
ִנים  ָהַרּבָ ְלֶצֶלם, ְוֶזה ַמה ׁשֶ

ָלן אֹוְמִרי ֵאין ם ַרֲחָמָנא ִלּצְ ּבְ
הֹוָראֹות    יֹוְדִעין, ּגֹוְרִמים ּבַ

גּויֹות ׁשֶ   ְ ֶהםַהׁשּ   .ּלָ
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: ִמְצָ�ד ַהּתֹוֵ�ָבה ַהֲחֵרִדי
ינּו ֶנֶגד ִמְצָ�ד  אּו ְוַהְפּגִ ּצְ
ָכל  ל ּבְ ְתַחּלֵ ּמִ ַהּתֹוֵ�ָבה ׁשֶ
ים  ׁשִ ָמקֹום ַ�ל ְיֵדי ַהּנָ
הֹוְלכֹות  ַהּתֹוֵ�בֹות ׁשֶ
ר  ֶהְכׁשֵ ְפִריצּות נֹוָרָאה, ּבְ ּבִ
ל ִאיׁש ַצר  ְבָיכֹול ׁשֶ ּכִ
ה,  ְואֹוֵיב ָהָמן ָהָרע ַהּזֶ
ִמיָנִרים,  ּוְמַנֲהֵלי ַהּסֶ
דֹוֵלי    ְוָהַ�ְסָקִנים ֶנֶגד ּגְ

ָכל ַהּדֹורֹות  ּבְ   .ַהּדֹור, ׁשֶ
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ַ�ת ַעִ�י, ֵאיְך �ְכִלי ְלַהֲחִרי� 
ְכבֹוד ה' ִמְתַחֵ�ל ְ�ָכל ָמקֹום 
ְצָ"ה, ַרק ֵאין ִיְרַאת  ְ�ַע&ת ְוח$
ֱאלִֹקים ְוִאם ַ�ֲחִריִ�י ָ�ֵעת ַה&ֹאת 

�נ מָ ָ ָרה ִהיא ַאֲחִריֵתָך. ָלֵכן *$
�נ ַנְפִגין ְוִנְמֶחה, ֶנֶגד ָ ִנְהֶיה ָ�ם *$

ְוַה0ִָ�ים  ַהֵ�ית ַיֲעקֹב ְוַהֶ/ִמיָנִרים,
ַהְ"רצֹות, ְבָכְך ְנַב1ֵל ֶאת ָ*ל 
ַה5ְֵזרֹות, �ֹואֹו ְוִנ3ְרֹוף ֶאת 
 �  ַהֵ"אֹות, ְ�ַמֲעַמד ִק6

  !!!ה' 5ָדֹול 
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ֲ�ַזִעי ֶאֶרץ  ִהְזּדַ
ע  ׁשַ ּוְמלֹוָאּה ַ�ל ַהּפֶ
ל ְמַנֲהֵלי  ְתָ�ב ׁשֶ ַהּנִ

ִמיָנִרים , ַהּסֶ
נֹות ְחִטיִאים ֶאת ּבְ ּמַ  ׁשֶ

ָרֵא  ְפִריצּות  לִיׂשְ ּבִ
ל    ַהּנֹוָרָאה ׁשֶ

ְכִרּיֹות  אֹות ַהּנָ  .ַהּפֵ
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ֲעַזִעי ֶאֶרץ  ִהְזּדַ
ע  ׁשַ ּוְמלֹוָאּה ַעל ַהּפֶ

ל ָה  ְתָעב ׁשֶ י ַהּנִ ָראׁשִ
יבֹות  ְיׁשִ

ֵני  ְחִטיִאים ֶאת ּבְ ּמַ ׁשֶ
ְפִריצּות  ָרֵאל ּבִ ִיׂשְ

אֹות  ל ַהּפֵ   ַהּנֹוָרָאה ׁשֶ
ְכִרּיֹות!  ַהּנָ
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ֲ�ַזִעי ֶאֶרץ ּוְמלֹוָאּה  ִהְזּדַ
ל  ְתָ�ב ׁשֶ ע ַהּנִ ׁשַ ַ�ל ַהּפֶ
יבֹות  י ְיׁשִ ָהָראׁשִ
ִעים, ָהֵ�ֶרב ַרב  ָהְרׁשָ
ים  ּיִ ְוָהֲ�ָמֵלִקים ָהֲאִמּתִ

ְחִטיִאים ׁשֶ  ּמַ ל ַהּדֹור, ׁשֶ
ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ ֶאת ּבְ
ל  ְפִריצּות ַהּנֹוָרָאה ׁשֶ   ּבִ

ְכִרּיֹות!  אֹות ַהּנָ   ַהּפֵ
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ָ‡ּ‰ ַעל  ץ ּוְמלו… ר∆ ֲעַזִעי ‡∆ ִ‰ְזּ„ַ
י  ל ָ‰ָר‡ׁשִ ְתָעב ׁש∆ ִּ‰ַ ע ׁשַ ַ‰ּפ∆

ת יבו… ת  ,ְיׁשִ ְחִטיִ‡ים ‡∆ ּמַ ׁש∆
ְפִריצּות  ל ּבִ ָר‡≈ י ִיׂשְ ≈ ּבְ

ָרָ‡  ת ַ‰ּו… ‡ו… ל ַ‰ּפ≈ ‰ ׁש∆
ת, ְכִרּיו… ָּ‰ַ  ים‡ִ ּלְ ‰ ִמְתּפַ ְוָלּמָ

ּיּוס? ֲ‰ל…‡ ׁש ּ‚ִ ּי≈ ִ‡יׁש  ןַ‰ֲחזו…  ׁש∆
ָר  ל: ּכָ רָ‡ַמ  ז≈ ּיוּ  לׁש∆  ‰ַ‰ּ‚ְ  סַ‰ּ‚ִ
ְ‚ַל  ‡ִ‰י בּוׁש  לּבִ   ַ‰ּלְ

ים.  ׁשִ ָּ‰ַ ל רּוץ ׁש∆  ַ‰ּפָ
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ם ַ�ל  ֶאֶלף  130ִמי ִיְהֶיה ָאׁשֵ
לֹום ְוְיׁשוּ  ַחס ְוׁשָ ְגרּו ִטיִלים ׁשֶ

ָרֵאל? ּוִמי ִיְהֶיה  ְלֵ�ֶבר ֶאֶרץ ִיׂשְ
ְצַצת ָאטֹום  ם ַ�ל ּפִ ָאׁשֵ

לֹום? ּפֹל ַחס ְוׁשָ ּתִ ֲאָבל  ׁשֶ
ִמים ֲאַנְחנוּ  ֲאַנְחנּו, ֲאַנְחנּו  !ֲאׁשֵ

ְרפּו ֶאת  !ָהרֹוְצִחים ּלֹא ׂשָ   ׁשֶ
ְכִרית.  ָאה ַהּנָ  ָהֲ�בֹוָדה ָזָרה ַהּפֵ
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דִמְצַות:  ה ְלַאּבֵ ִמן  ִמְצַות ֲ�ׂשֵ
ָהעֹוָלם ֲ�בֹוָדה ָזָרה (ַסְנֶהְדִרין 
"ם ֲ�בֹוָדה ָזָרה ז א;  צ א; ַרְמּבַ
ָ�ה קטו יד),  טוש"ע יֹוֶרה ּדֵ
רֹות  ִסיִלים ְוָהֲאׁשֵ ַהְינּו ַהּפְ ּדְ
ָאר  ָרה), ּוׁשְ (ְרֵאה ֵ�ֶרְך ֲאׁשֵ
ָ�ְבדּו ָלֶהם (ְרֵאה  ָבִרים ׁשֶ   ַהּדְ

 ֵ�ֶרְך ֲ�בֹוָדה ָזָרה). 
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ֲעׂשוּ ִמְצָוה ְלַאבֵּ  ּנַ ְנָיִנים ׁשֶ ל ַהּבִ ד ּכָ
חֹות  ְזּבְ גֹון ַהּמִ ִביל ָהֲעבֹוָדה ָזָרה, ּכְ ׁשְ ּבִ
גֹון  ה ִלְכבֹוָדּה, ּכְ בֹות, ְוָכל ֲהַנֲעׂשֶ ּצֵ ְוַהּמַ
ְקִריִבים ְלָפֶניָה (ְרֵאה  ּמַ ְקרֹוֶבת ׁשֶ ַהּתִ
ֵלי  ְקֹרֶבת ֲעבֹוָדה ָזָרה), ְוֵכן ּכְ ֵעֶרְך ּתִ

ה (ְרֵאה עֵ  ִמׁשָ י ֲעבֹוָדה ַתׁשְ ׁשֵ ּמְ ֶרְך ְמׁשַ
י ֶאת  ֱאַמר: ּכִ ּנֶ ָדם ׁשֶ ָזָרה), ִמְצָוה ְלַאּבְ
ֹבָתם  ּתֹצוּן ְוֶאת ַמּצֵ ֹחָתם ּתִ ִמְזּבְ
מֹות  ְכֹרתוּן (ׁשְ ָריו ּתִ רוּן ְוֶאת ֲאׁשֵ ּבֵ ׁשַ ּתְ
ֹכָתם  ל ַצְלֵמי ַמּסֵ לד יג), ְוֵאת ּכָ
ִמידוּ  ׁשְ מֹוָתם ּתַ ל ּבָ דוּ ְוֵאת ּכָ ַאּבֵ ּתְ

עוּן (בַּ  ַגּדֵ יֵרֶהם ּתְ ר לג נב), ַוֲאׁשֵ ְדּבָ ּמִ
ָבִרים ז  ֵאׁש (ּדְ ְרפוּן ּבָ ׂשְ וְּפִסיֵליֶהם ּתִ
ֹקמֹות  ל ַהּמְ דוּן ֶאת ּכָ ַאּבְ ד ּתְ ה). ַאּבֵ
ם ַהּגֹוִים  ר ָעְבדוּ ׁשָ   ֲאׁשֶ

ֵאׁש ְוגֹו'   ְרפוּן ּבָ ׂשְ ֵריֶהם ּתִ ם ְוגֹו' ַוֲאׁשֵ (ׁשָ

 .ג) - יב ב 



  

   24ה בזייפני כשרות הפאות       אגודה למלחמ

ְצ  ל רֹוב מֹוֵני ַהּמִ ֹות ָמנּו ֶאת ּכָ
ִמְצָוה  לּו ּבְ ָהִאיּבּוִדים ַהּלָ
ה  ְצֹות ֲ�ׂשֵ ַאַחת (ֵסֶפר ַהּמִ
ין יד; ִחּנּוְך  קפה; ְסַמ"ג ֲ�ׂשִ
נּו  ּמָ ֶ אֹוִנים ֵיׁש ׁשּ תלו). ּוֵמַהּגְ
רֹף  ה: ִלׂשְ י ִמְצֹות ֲ�ׂשֵ ּתֵ ׁשְ
 �ַ צּורֹות ֱאִליִלים; ְלַגּדֵ
ַ�ל  רֹות ֱאִליִלים (ּבַ ֲאׁשֵ

ָמה ֲהָלכֹות  דֹולֹות ַהְקּדָ   ּגְ
  קכו). -ַ�מּוד יז קכה 
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ד ִמן  ה ְלַאּבֵ ִמְצַות ֲ�ׂשֵ
ָהעֹוָלם ֲ�בֹוָדה ָזָרה, ְוֵיׁש 
ד  ַבע ִמְצוֹות: ְלַאּבֵ נּו ׁשֶ ּמָ ֶ ׁשּ
ר  ּבֵ ם ֲ�בֹוָדה ָזָרה; ְלׁשַ ׁשֵ
ָרה;  ַ� ֲאׁשֵ בֹוָתם; ְלַגּדֵ ַמּצֵ
ִמיד  ָרה; ְלַהׁשְ רֹף ֲאׁשֵ ִלׂשְ

מֹוָתם; ְלַנּתֵ  חֹוָתם; ּבָ ץ ִמְזּבְ
ׁשּו  ּמְ ּתַ ׁשְ ּנִ ִלים ׁשֶ ד ּכֵ ְלַאּבֵ
ֶהם ַלֲ�בֹוָדה ָזָרה (ְסַמ"ק    ּבָ

 מג). - לז  
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ק  ׁש ִסּפֵ יֵּ ִמי ׁשֶ

ָידֹו ְלַבֵ�ר  ּבְ

ָזָרה   ָהֲ�בֹוָדה

  עֹוֵבר ַ�ל ִמְצָוה 

  זֹו (ִחּנּוְך תלו). 
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ַהּגּוף  ֶ ָוִנים ָרצּו ׁשּ ַהּיְ
ִיְהֶיה ָיֶפה. ָאז ִמי 

הֹוְל  ָאה ׁשֶ ִכים ִעם ּפֵ
ִנים.  ָנְכִרית ֵהם ִמְתַיּוְ
ָאה  ְלַחם ֶנֶגד ַהּפֵ ּנִ ּוִמי ׁשֶ
מֹוָנִאי.  ָנְכִרית הּוא ַחׁשְ
ל ִניצֹוץ  ְוָיכֹול ְלַקּבֵ
ן יֹוָחָנן ּכֵֹהן  ְתָיהּו ּבֶ ּתִ ִמּמַ

דֹול.  ּגָ
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 ִאָּמא ָלָּמה ֵיׁש ָל

ֲחִזיר ַעל ָהֹראׁש? 

ִאָּמא אֹוֶמֶרת: ֲאָבל 

ֵׁשר. ֶיֶלד: טֹוב ֵיׁש ֶהכְ 

ָאז ֶאְפָׁשר ָלֶלֶכת 

ַעְכָׁשו ְלִמְסָעָדה 

ְוֶלֱאכֹל ֲחִזיר, ִּכי ֵיׁש 

ֶהְכֵׁשר ַעל ַהֲחִזיר 

 ִמְּמִדיַנת ִיְׂשָרֵאל. 



  

   29ה בזייפני כשרות הפאות       אגודה למלחמ

אִּמָא ַאּתְ 
יֹודַַעת 

ׁשֶהַחֲבֵ�ים 
ׁשֶּלִי ָי�דּו 

לְתַ�ּבּות �ָעה 
ּבִגְלַל הַּפֵָאה 

?ָׁשֶּל  
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ְקְראּו ִסּפּור: נִ  י ּתִ ְכַנְסּתִ
ָברֹות ְוָרִאיִתי  ְלֵבית ַהּקְ
תּוב פ"נ,  בֹות ּכָ ּצֵ ַעל ַהּמַ
ָבה  ל ַמּצֵ פ"נ, פ"נ, ַעל ּכָ
תּוב פ"נ, ַמה ֶזה פ"נ?  ּכָ

בֹות  י ּתֵ ָאה פֵּ ֲאָהּה ֶזה ָראׁשֵ
ַרם ְלָכל ֵאּלּו נָ  ְכִרית!!! ִמי ּגָ

ֶבר?  ּקֶ ָאה ִלְהיֹות ּבַ ַהּפֵ

ְכִרית   !!!ַהּנָ
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ָּתה ְמַגֵּלַח ַאָּבא ְּכֶׁשאַ 

ֶאת רֹאִׁשי ּוַמְׁשִאיר ִלי 

ֶאת ַהֵּפאֹות ַהְּקדֹוׁשֹות, 

ָאָּנא ַּתִּגיד ְלִאָּמא 

ֶׁשּתֹוִריד ֶאת ַהֵּפָאה 

ֶׁשֶאְזֶּכה ְלִהָּׁשֵאר 

  ִּבְקֻדָּׁשִתי. 
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מִי לַה' אֵלַי, מִי �א 
יֶחֱ�ד ּבְעָמְדֵנּו 
ּבִתְקּופָה ּבֹועֶ�ת ּכָזֶה 

'ים ּובָנִים ׁשֶּנְַפׁשֹות יְקָ
נֶאֱמָנִים לַה' יֹו)דִים 
מֵהַּדַת וְ�א יֹודְעִים 
ׁשֶַהּכֹל ּבָא מֵַהּפֵאָה 
נְָכ'ית וְהָעֲבֹודָה זָ-ה 

  ּבַּבַיִת ּובָ)חֹובֹות. 
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א ְיָקָרה,  א ִאּמָ ָאּנָ
ָאה  הֹוִריִדי ֶאת ַהּפֵ
ה ִלְגדֹול  ָך ְוִנְזּכֶ ּלְ ׁשֶ

ְלתֹוָרה ְוִיְרַאת 
ַמִים ּוַמֲ�ׂשִ  ים ׁשָ

  טֹוִבים.
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יְׁשַר ֹּכחַ ַאּבָא! עַל 
הַּפֵאֹות ׁשֶָעׂשִיָת 
לִי! אֲבָל ִלי יֵׁש 
ּפֵאָה ְיהּודִית 
ּולְאִּמָא יֵׁש ּפֵאָה 

  נָכְ'ית. 
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ה ִפּלָ ָלה�ּתְ �ָזָרה�ֵמֲ�בֹוָדה�ְלַהּצָ

ל ָאה�ׁשֶ �ַהּפֵ ל�ִרּבֹונוֹ � �עֹוָלם�ׁשֶ

א ל�ַרחּום�ַאּבָ �ֶאת�ָנא�ַהּצֵ
ָחה ּפָ ׁשְ נוּ ׁשֶ �ַהּמִ ת�ּלָ ׁשֶ ְתַלּבֶ �ַהּמִ

ֵפָאה ִביָאה�ָנְכִרית�ּבְ �ֶאת�ַהּמְ
ִית�ָזָרה�ָהֲ�בֹוָדה �ַלּבַ יַ� � ּפִ �ְוַתׁשְ

ּלֹא�ְטֹהָרה�רּוַח �ָ�ֵלינוּ  יד�ׁשֶ �ַנּגִ

ָרָכה ַבר�ְוׁשּום�ּבְ ה�ּדְ ָ ׁשּ �ֶנֶגד�ְקד"

ָאה ְכִרית�ַהּפֵ ����.ַהּנָ �
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ֵאר ַהּדֹור" (ַ
מּוד יז)  ֵסֶפר "ּפְ ּבְ

ר ִל  ֶהְקׁשֵ ל ַהֲחזֹון ִאיׁש ּבְ ְפִעילּותֹו ׁשֶ

ׁשֹון:  ֶזה ַהּלָ נֹות, מּוָבא ּבְ ּיּוס ּבָ ֶנֶגד ּגִ

ְסאֹו,  "ְלֶפַתע ָקם ַהֲחזֹון ִאיׁש ִמּכִ

ים, רּוַח ַהּקֶֹדׁש  
יָניו צֹוִפּיֹות ְלֶמְרַחּקִֵ

ָרֵאל,  נֹות ִיׂשְ רֹונֹו: 'ּבְ ֶרת ִמּתֹוְך ּגְ ְמַדּבֶ

ִקיעֹות אֹותוֹ  ּכֹוַח,  לּו ֱהִייֶתן ַמׁשְ

יֶתן  ּלִ ּגִ ֶפׁש ׁשֶ אֹוָתּה ְמִסירּות ַהּנֶ


ת ִנְכַנס ֵ ָנה ַאַחת ֹקֶדם, ּבְ ַהְפָגָנה, ׁשָ ּבַ

ל ִקּצּור  בּוׁש ֲהלֹא ָצנּוַ
 ׁשֶ ְלַמֲחֵננּו ַהּלְ

ָמלֹות ְוַהֲחָצִאּיֹות!!! ִוְהִייֶתן  ְ אֹוֶרָך ַהׂשּ

עֹז ְוׁשֹוְמרֹות ַ
ל חֹוַמת  ִנְלָחמֹות ּבְ

ֶלת  – ְצִניעּוְתֶכן ְלׁשֶ ּתַ לֹא ָהְיָתה ִמׁשְ

ל  ֵזָרה ַהּנֹוָרָאה ׁשֶ ְויֹוֶרֶדת ָ
ֵלינּו ַהּגְ

אן  י", ַ
ד ּכָ רּות ְלאּוּמִ נֹות ְוׁשֵ ּיּוס ּבָ ּגִ

הֹור.    ְלׁשֹונֹו ַהּטָ
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ּיּוס  ֵזַרת ַהּגִ ַתב ֶאָחד  -ּגְ ּכָ מֹו ׁשֶ ָאה ּכְ ְגַלל ַהּפֵ ּבִ
ִליָט"א, ְוֶזה ְלׁש  יֵקי ַהּדֹור ׁשְ ֹונֹו: "ְוֵאין ֵמַצּדִ

יבֹות  ׁשִ ֵני ַהּיְ ֵזָרה ֶנֶגד ּבְ ל ַהּגְ ּכָ ָסֵפק ׁשֶ
ְך  תֹוָצָאה ִמּכָ ֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש ִהיא ּכְ ְתחֹוֶלֶלת ּבְ ַהּמִ
ילֹות ֶאת  ֵפאֹות ּוַמְכׁשִ ׁשֹוֵתיֶהם הֹוְלכֹות ּבְ ּנְ ׁשֶ
ּזֹו  דֹוֵלי ּדֹוֵרנּו ׁשֶ ל ּגְ ים. ּוְכָבר עֹוְררּו ּכָ ָהַרּבִ

ה ָה  ּבָ ָיֵמינּו לֹא ְמִגיָנה ַהּסִ ַהּתֹוָרה ּבְ ִרית ׁשֶ ִעּקָ
ל ִמיֵני  חָֹתם ִמּכָ ּפְ יָלה ַ�ל לֹוְמֶדיָה ּוִמׁשְ ְולֹא ַמּצִ
ל  עֹור" ׁשֶ ְגַלל "רֹאׁש ַהּפְ ֲאסֹונֹות רח"ל ּבִ
ְכִרית ְלֶדֶרְך  ֵפָאה ַהּנָ ְנׁשֹוֵתיֶהם, ֶהָחבּוׁש ּבְ

ָיֵמינּו מֹוׁשֶ  ּבְ ָאה ׁשֶ י ַהּפֵ ֶכת ֶאת ֵ�ין ַהּתֹוָרה. ּכִ
ָהרֹוִאים ַוֲאִפילּו ַהּגֹויֹות חֹוְבׁשֹות אֹוָתּה 
ם אֹוָתם  ּגַ ל. ְוֵאין ָסֵפק ׁשֶ ְלִהְתַיּפֹות ְלֵ�ין ּכָ
ם אֹו  ְזַמּנָ ָאה ּבִ ירּו ֶאת ַהּפֵ ִהּתִ דֹוִלים ׁשֶ ּגְ

ה  ּנָ מּו ִמּמֶ ִהְתַ�ּלְ ָרָמה ֶלֱאסֹור  - ׁשֶ ָהיּו צֹוְוִחים ּבְ
  אן ְלׁשֹונֹו.ּתֹוֵ�ָבה זֹו. ַ�ד ּכָ 



  

   38ה בזייפני כשרות הפאות       אגודה למלחמ

א, ַאל  ִאּמָ
ֵאׁש!  ֲחִקי ּבְ ׂשְ ּתִ

ַהְרִגי אֹוָתנוּ  ַאל ּתַ
ְך,  ּלָ ָאה ׁשֶ ִעם ַהּפֵ
ֲעבֹוָדה ָזָרה ָצִריְך 

ֹרף!   ִלׂשְ
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ָאסוּר ִמן  ָידוַּע, ׁשֶ
ִאיר  ַהּתֹוָרה ְלַהׁשְ
ִית,  ּבַ ֲעבֹוָדה ָזָרה ּבַ
ְרִפי  ׂשְ א, ּתִ ָלֵכן ִאּמָ
ִמיַּד ֶאת ָהֲעבֹוָדה 

ֲאַנְחנוּ ָזָרה,  ִלְפֵני ׁשֶ
ֹרף ֶאת ֶזה.    ִנׂשְ
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 ,ִאָּמא
ִּתְׂשְרִפי ֶאת 

ַהֵּפָאה ֶׁשָּל� 

ַיַחד ִעם 

  ֵנרֹות ֲחנָֻּכה.
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יֹוֵתר טֹוב 

 ֶׁשַהֵּפָאה ֵתֵל

ָּבֵאׁש ֵמֲאֶׁשר 

 ֲאַנְחנּו ֵנֵל

 ְּבֵאׁש!
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ִאָּמא, ֵאי� 
ִנְהֶיה ְקדֹוִׁשים, 
ַּכֲאֶׁשר ֲאַנְחנּו 
רֹוִאים ָּכל 

ַמן ֲעבֹוָדה ַהּזְ 
  ָזָרה?
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 Æø ÆN Âò Ça áeú Èk à Èn Äà ú
 Àì äÆé Àä Äé à Éì" ú Éåø Àa Äc Çä Èê

 ì Çò íé Äø Åç Âà íé Ää Éì Áà
 ÈN Àz Çà Àêé Åà æ Èà "éÇð Èt ä Èî

 ?Là Éø Èä ì Çò ä Èà Åt
 Æà é Äãé Äø Éåz ä ÈL Èw Çá Àa ú
 ÀçÇð Âà ÆL éÅð Àô Äì ä Èà Åt Çä eð

 .úÄé Ça Çä Åî ç Çø Àá Äð  
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ִאָּמא, ָׁשַמְעִּתי 

ַּבַעל ַהַהְפָלָאה ָׂשם ׁשֶ 

ְּבֵחֶרם ֶאת ָּכל ִמי 

ֶׁשּלֹוֶבֶׁשת ֵּפָאה 

ָנְכִרית, ֲאַנְחנּו לֹא 

ַנֲעמֹד ְּבד' ַאּמֹות 

ֶׁשָּל, ַעד ֶׁשּתֹוִרידּו 

 ֶאת ַהֵּפָאה. 
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א, ֶאת  ִאּמָ

מֹו  ִנְרֵאית ּכְ

ּגֹוָיה! ֵאיְך ַאּתְ 

ּלֹא  ְמָבֶרֶכת ׁשֶ

ִני ּגֹוָיה, ִאם  ָעׂשָ

מֹו ַאּתְ ִנרְ  ֵאית ּכְ

  ּגֹוָיה?
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א  ִרְבָק'ֶלה  –ִאּמָ
ְגַלל  ֵמָתה ּבִ
ְך, ֲאִני  ּלָ ָאה ׁשֶ ַהּפֵ
לֹא רֹוֶצה ָלמּות 
ן, ּתֹוִריִדי  ם ּכֵ ּגַ

ָאה!   ֶאת ַהּפֵ
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א  דֹוֵלי  –ִאּמָ ּגְ

י  ּמִ ָרֵאל ָאְמרּו ׁשֶ ִיׂשְ

ָאה  הֹוֶלֶכת ִעם ּפֵ ׁשֶ

ָנְכִרית ֵאין ָלּה ֵחֶלק 

א, ַאּתְ  ָלעֹוָלם ַהּבָ

ּלֹא ִיְהֶיה ָלְך ר ֹוָצה ׁשֶ

א?   עֹוָלם ַהּבָ
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א, ֲאִני  ִאּמָ

ְלָאְך  ְמַפֵחד ִמּמַ

ְהֶיה  יִּ ֶות ׁשֶ ַהּמָ

ל  ְטִריְליֹון ֶנֶגד ּכָ

ה ֲאסוָּרה  ְרִאיָּ

ְלְת  ִהְכׁשַ   .ׁשֶ
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א,   ִאּמָ
ים   ַיְלֵדי ָנׁשִ

לּו ַיְלֵדיֶהם,  ְ ׁשּ ּבִ

ַרְמּתְ ִלי  ַאּתְ ּגָ

  ְלָכל ָהֲאסֹונֹות.
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א, ַעכְ  ו ִאּמָ ׁשָ

ִמְלָחָמה! 

ֵצל  ר ְלִהּנָ ֶאְפׁשָ

ַרק ִאם ּתֹוִרידּו 

ָאה!   ֶאת ַהּפֵ
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א ָאסוּר  ִאּמָ
י ֶזה  ַאְייפֹון! ּכִ

ֲעבֹוָדה ָזָרה! ְוַגם 
ָאה ָנְכִרית  ּפֵ
ה ֲעבֹוָדה  זֶּ ׁשֶ
  ָזָרה ֲאסוָּרה!



  

   52ה בזייפני כשרות הפאות       אגודה למלחמ

  א,ּמָ ִא 
ה ּמָ ת ָל ַ� ַד יוֹ  ּתְ ַא 

ת ֶר ׂשֶ ת ֲ� ֶא  לוּ ּתָ 

ת ַב ן ּבְ ָמ י ָה נֵ ּבְ 

ים ׁשִ נָּ י ַה ת? ּכִ ַח ַא 

 כוּ ְל ם ָה ֶה ּלָ ׁשֶ 

ד ָח (ֶא ית ִר ְכ ה נָ ָא ֵפ ּבְ 

  .ים)יִק ּדִ ּצַ ַה 
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ַכי לֹא  וָּמְרּדְ

ִיְכַרע ְולֹא 

ֲחֶוה! לֹא  ּתַ ִיׁשְ

רֹוָצה ִלְהיֹות 

ָאה  ַבִית ִעם ּפֵ ּבְ

  ָנְכִרית.
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נּו  ּלָ ַגֵיס ּכ� ִנּתְ

ִניעּות  ִלְצָבא ַהּצְ

ָרֵאל ֶנֶגד  ְלִיׂשְ

ָאה  ַהּפֵ

ְכִרית!   ַהּנָ
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ְרנוּ �יּכִ  �ִנְמּכַ

ִמיד �ַלֲהרֹוג�ְלַהׁשְ

ד ַיד�ּוְלַאּבֵ �ּבְ
ָפה ֵ ַכׁשּ ל�ַהּמְ �ׁשֶ

ָאה ְכִרית.�ַהּפֵ ���ַהּנָ �
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ל  ן ְלַחּלֵ לֹא ִנּתֵ

ַמִים  ם ׁשָ ׁשֵ

ַפְרֶהְסָיא,  ּבְ

נוּ  ּלָ א ׁשֶ ִאּמָ ׁשֶ

ֵפָאה  ֵלְך ּבְ ּתֵ

  ָנְכִרית!!!
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ּיֵׁש  א! הֲָיַדְעּתְ ׁשֶ ִאּמָ
חֹוֵלי ַסְרָטן  200,000

ל ּומֵ  ָאה ִנְפָטִרים ּכָ
ְגַלל  ל ּבִ יֹום, ְוַהּכֹ
מֹו ׁשֶָאַמר  ָאה ּכְ ַהּפֵ
ַהּבֵית ַאהֲֹרן ִמַקאְרִלין 

ּדּוִרי ִזיָע"א.   ְוָהַרב ּכַ
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א, ֲאִני  ִאּמָ
ְמַפֶחֶדת 

ֶנת  ָאה ְמַסּכֶ ַהּפֵ
ָלנּו ֶאת 
ים!!!   ַהַחּיִ
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ִאָּמא, ֲאִני ְּכָבר לֹא 

ְיכֹוָלה, כּוָּלם 

ֲאִני צֹוֲחִקים ָעַלי ׁשֶ 
ָּגר ִּבְכֵנִסָּיה ִעם 

ֲעבֹוָדה ָזָרה, ִאם ַאְּת 

לֹא מֹוִריָדּה ֶאת 

ַהֵּפָאה ֲאִני לֹא ַמִּגיָעה 

  ַהַּבְיָתה יֹוֵתר!!!
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א, ֲאִני  ַאּבָ
ְמַפֵחד ְמֹאד 
ִלים  ַחּבְ ֵמַהּמְ
יָּבֹואּו ָעֵלינּו  ׁשֶ
ַלֲהרֹוג אֹוָתנּו, 
ָאה  ְגַלל ַהּפֵ ּבִ
ל ֲעבֹוָדה ָזָרה.   ׁשֶ
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ה ֶאת ַאבָּ  ּתָ ּכִ א, ָרִאינּו ּבַ
ה  ָ ל ָהִאׁשּ ב ׁשֶ ְכּתָ ַהּמִ
נּו  ָחְלָמה ַעל ָרֵחל ִאּמֵ ׁשֶ
הֹוְלִכים ַלֲהרֹוג אֹוָתנּו,  ׁשֶ
ֲאִני ְמַפֶחֶדת ִלְהיֹות 
בֹואּו ַלֲהרֹוג  ּיָ ִית, ְוׁשֶ ּבַ ּבַ
ל  ָאה ׁשֶ ְגַלל ַהּפֵ אֹוָתנּו ּבִ

א!!!   ִאּמָ



  

   62ה בזייפני כשרות הפאות       אגודה למלחמ

ית  ִחיָרה ָהֲאִמּתִ ים  ּוָבַחְרּתָ  -ַהּבְ ַחּיִ  -ּבַ
ְהיוּ " ים ּתִ ֵזרֹות ַעל עֹוָלם  - "ְקדֹוׁשִ ֵיׁש ּגְ

יגּוִעים, ַהּתֹוָרה אּונֹות, ּפִ . ָצרֹות ַוֲאסֹונֹות, ּתְ
ה' ְוכוּ  ָעיֹות ָהֵאּלֶ ה ְלָכל ַהּבְ ּבָ ֵאיְך ? ַמה ַהּסִ

ן ר ְלַתּקֵ ה? ? ֶאְפׁשָ ל ְיהּוִדי יֹוֵדַע  -ָלּמָ ּכָ
ִאם ֵיׁש ָצרֹות ַמִים ִסיָמן ׁשֶ , ׁשֶ ָ ׁשּ ּבַ ָאִבינּו ׁשֶ

ֵסֶדר. ֲאַנְחנּו לֹא ּבְ ְגַלל ׁשֶ  - ּכֹוֵעס ָעֵלינּו ּבִ
ֵסֶדר ַעם ? ְוֵאיפֹה ֲאַנְחנּו לֹא ּבְ ִמיֵדי ּפַ

ָעיֹות  ל ַהּבְ י ּכָ ִעּתֹון אֹו ׁשֹוְמִעים ּכִ קֹוְרִאים ּבָ
ְכנֹולֹוְגָיה ְגַלל ַהּטֶ נּו ִנְגָרמֹות ּבִ ּלָ , ׁשֶ

ְך ְוֶזה  ַאְיפֹון.ָהִאיְנֶטְרֶנט אֹו ָה  ּוֶבֱאֶמת ֶזה ּכָ
ִרית ִהיא . ְמאֹד ְמאֹד ָעצּוב ָעָיה ָהִעּקָ י ַהּבְ ּכִ

ַאְיפֹון ּבָ ִניעּות ׁשֶ ה ְוַהּצְ ָ ֻדׁשּ !! חֶֹסר ַהּקְ
ְהֶיה ָלֶהם  ּיִ ם ׁשֶ יָלה ֶאת כּוּלָ ָאה ַמְכׁשִ ְוַהּפֵ

  ִאיְנֶטְרֶנט ְוַאְייפֹון ַרֲח"ל!!
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ַמְעּתְ  א, ׁשָ ִאּמָ

ל  ֵמֵאיפֹה ּכָ

ָהֲאסֹונֹות? ֶהָחֵפץ 

ַהּכֹל  ים ָאַמר ׁשֶ ַחּיִ

ָאה  ְגַלל ַהּפֵ ּבִ

ְך!!! ּלָ   ׁשֶ
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אֹות  א, ַהּפֵ ַאּבָ
ל ֲעבֹוָדה  ׁשֶ
ָזָרה חֹוֶתֶכת 

אֹוָתנּו 
  ַלֲחִתיכֹות!
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י  ַמְעּתִ א, ׁשָ ִאּמָ

ַ ל  ים ׁשֶ ְבִרי ַחיִּ ֵמַהּדִ

ָאה עֹוְבִרים ַ ל  ַהּפֵ

ּקֹוֵתיֶהם לֹא  ח# ִאּסוּר ּבְ

ה ֶזה ֵתֵלכ ּקָ ָכל ּדַ ּבְ וּ ׁשֶ

ָ ה  60 ל ׁשָ  3,600ּכָ

פוּל  ָנה  365ּכָ ׁשָ ָיִמים ּבְ

 =131,004,000 

ָנה. ׁשָ   עֹוְבִרים ּבְ
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ָר‰ ל…‡  ּתו… תּוב ּבַ ‡, ּכָ ִ‡ּמָ
ַעל  ִרים ׁש∆ ‰ ְלָך ֲ‡ח≈ ִיְ‰י∆
ְבִרים ַעל ִ‡ּסּור  ָ‡‰ עו… ַ‰ּפ≈
כּו  ל≈ ם ל…‡ ת≈ י‰∆ ת≈ ֻחּקו… ּבְ

 ‰ ‰ ז∆ ּקָ ָכל ּ„ַ ּבְ ל ּכָ  60ׁש∆
ָע‰  פּול  3,600ׁשָ  365ּכָ

 = ‰ָ ׁשָ ָיִמים ּבְ
ְבִרים  131,004,000 עו…

.‰ָ ׁשָ   ּבְ
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ְיְטל ֶזה  א, ׁשֵ ִאּמָ

ָּא  ִגיַמְטִרי ָאה ּבְ ּפֵ

ָטן ֲאִני לֹא  ׂשָ

רֹוֶצה ִלְהיֹות ִעם 

ִית, לֹא  ּבַ ָטן ּבַ ָ ַהׂשּ

ְקחוּ  י ּתִ ּלִ ִית ׁשֶ ּבַ ּבַ

  !אֹותֹו ְלַבִית ַאֵחר
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א, ַאּתְ יֹו  ַדַ�ת ִאּמָ
ָאה  קֹור ַהּפֵ ּמְ ׁשֶ
ִמְצַרִים? ַאּתְ  ּבְ
ת  רֹוָצה ִלְהיֹות ֵאׁשֶ
ּפֹוִטיַפר, ֵמַהּיֹום 
קֹוְרִאים ָלְך 

  ּפֹוִטיַפר ּוַפְרֹעה!
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ית ַ‡ֲ‰ר…ן ִמַק‡ְרִלין  ַעל ּב≈ ּבַ
ָרָ‡‰  ֲחָל‰ ַ‰ּו… ִזי"ַע: "ַ‰ּמַ
ִפי  ָלם ּכְ עו… ת ּבָ ט∆ ∆ ׁשּ ִמְתּפַ

 "‰‡ָ טּות ַ‰ּפ≈ ְ ׁשּ  –ִ‰ְתּפַ
ָ‡ַמר ִ‡  ַמְעּתְ ַמ‰ ׁש∆ ‡, ׁשָ ּמָ

 ‰ צ∆ ‰, ֲ‡ִי ל…‡ רו… יק ַ‰ּז∆ ִ„ּ ַ‰ּצַ
ּל…‡  ַבִית ׁש∆ ת ּבְ ִלְ‰יו…
ל  קו… ְמִעים ּבְ ׁשו…

יִקים! ִ„ּ   ַ‰ּצַ
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שָכר ּדֹב רַֹקח  ָ י ִיׂשּ ַרּבִ

ל ִמי  עְלְזא ִזי"ַ�: "ּכָ ִמּבֶ

ְלָחן ָ�רוְּך  �ׁש ּלֹוֵמד ּבְ ׁשֶ

ַמִים רֹוֶאה  ִיְרַאת ׁשָ ּבְ

ֵא  ֶ ין ֵהיֵטב ׁשּ ין ִחּלוּק ּבֵ

ָאה  ָ�רֹות ַ�ְצָמן ַלּפֵ ׂשְ

ְקָרא  ּנִ ָנְכִרית ׁשֶ

ְייְטעל".   ׁשֵ
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ַאְדמֹו"ר ִמַסאְטֶמר 
ה  ָ ְזצּוַק"ל: "ִאׁשּ

ָאה  הֹוֶלֶכת ִעם ּפֵ ׁשֶ
מֹו  ִדּיּוק ּכְ ִהיא ּבְ
הֹוֶלֶכת ִעם  ׁשֶ

ֲ�רֹוֶתיָה רח"ל".  ׂשַ
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ַאְדמֹו"ר 

קֹוב  ִמְסְטָראּפְ

ְזצּוַק"ל: "ָהֵדק 

ְלֵטי  ֵהיֵטב ִ ם ַהׁשּ ּגַ ׁשֶ

ּבֹוִרים סֹוֵבר  ּגִ

ָאסּור". ָווַתְייהּו ּדְ  ּכְ
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ִוי  מּוֵאל ַהּלֵ ָהַרב ׁשְ
: "לָוואְזֶנר ְזצּוַק 

"ּוַמה נֹוֲאלּו ֵאּלּו 
ים ָלֶהם  ַהְמַבְקׁשִ

ַחת ַמְסֶוה  קּולֹות ּתַ
ּסּוי רֹאׁש  ל ּכִ ׁשֶ

ה" ּמֶ  .ְמד"
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ל  ָר‡≈ "ר ר' ִיׂשְ ַ‡ְ„מו…
ַ‡ּבּוֲחִציָר‡ ְזצּוַק"ל: 
ת  בו… ׁשְ ן חו… "ַ‰ִ‡ם ַ‡ּת∆
 ‰" ּבָ ת ַ‰ּקָ ת ‡∆ ְלַרּמו…
 ‰ ז∆ ָ‡‰ ּוְכִ‡ּלּו ּבָ פ≈ ּבְ
י  ת ְי„≈ ְצ‡ו… ן יו… ַ‡ּת∆
ּסּוי ר…‡ׁש" ַבת ּכִ  .חו…
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ן ִצּיֹון מּוַצִפי  ָהַרב ּבֶ
ִליָט"א: " ה ֶזה ׁשְ ְלָכל ְיהּוִדּיָ

י ֶזה ֵס  ִריצּות ָאסּור ּכִ ֶמל ַהּפְ
ֲאָוה  ".ְוַהּתַ

ַכי  ים ָמְרּדְ י ַחּיִ ַאְדמֹו"ר ַרּבִ
ְדבֹוְרָנא ְזצּוַק"ל: " ַרּבֹות ִמּנַ

לֹות ֵמחֶֹסר ְיִדיַעת חֶֹמר  ִנְכׁשָ
ָהִאּסּור ְוַגם ַמְחִטיאֹות ֶאת 

ִהְרהּוֵרי ֲעֵבָרה ים ּבְ  "!ָהַרּבִ
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ַבְדרֹון ַזַצ"ל:  לֹום ׁשְ ָהַרב ׁשָ

ְלִמ  ת ּתַ יד ָחָכם ַהּזֹו "ָהֵאׁשֶ

מֹו סֹוָטה"  .רֹוָצה ְלֵהָראֹות ּכְ

ַ ל  ים ְצִבי ַזַצ"ל ּבַ י ֹנַח ַחיִּ ַרּבִ

ָאסוּר  ׁשוּט ּדְ ֲ ֵצי ֲאָרִזים: "ּפָ

ט  ֵ ה ְנׂשוָּאה ְלִהְתַקׁשּ ָ ְלִאׁשּ

ֵפָאה ָנְכִרית ְוַהּמֹוִרים  ּבְ

רֹוב  ים ִמּקָ ר ֳחָדׁשִ ֶהיּתֵ

ין" ן ֶאת ַהּדִ  .ֲ ִתיִדים ִלּתֵ
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יְלָנא ְזצוַּק"ל: ַהְג  ָר"א ִמוִּ

רוּׁש  ָאה ָנְכִרית ּפֵ ֵאין  -"ּפֵ ֶ ׁשּ

ָ ר  ָ ר נֹוֶטֶלת ׂשֵ ָלּה ׂשֵ

ֵדי  ִעיף ּכְ ַחת ַהּצָ וַּמְכֶנֶסת ּתַ

ָ ר" ֲ ַלת ׂשֵ ְתָרֶאה ּבַ ּתִ  .ׁשֶ

ַ ל ֵייַטב ֵלב ֵמִסיֶגעט  ּבַ

ָ ר ָאסוּר,  ְזצוַּק"ל: "ֲהלֹא ׂשֵ

י  אֶֹפן ּכִ ה ּבְ ְוִאם הוּא ַנֲ ׂשָ

ן ַהּכֹל  ָ ר, ִאם ּכֵ ִיְדֶמה ְלׂשֵ

 .ֶאָחד הוּא"
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ַּבַעל ְיסֹוד ָהֲעבֹוָדה ִמְּסלֹוִנים ִזי"ַע: 

"ֵמַהְמִציאּות ֲאִני רֹוֶאה ֶׁשַהֵּפָאה 
 ֲאסּוָרה ִמְּדאֹוָרְייָתא".

ַּבַעל "ַחַקל ִיְצָחק" ֵמְסִּפיְנֶקא ִזי"ַע: 

"ְּבַוַּדאי ִאּסּור ָּגמּור הּוא! 
 "!ֵצאת ְּבִלי ְּכֻתָּבהְוָהעֹוֶבֶרת יֹו

ַאְדמֹו"ר ַרִּבי ַיֲעֹקב יֹוֵסף ַוְיס 

ֵמְסִּפיְנֶקא ְזצּוַק"ל: "הּוא ָּדִמי ַמָּמׁש 

ְלֵׂשָער ֶׁשָּלּה, ַעל ֵּכן ֵיׁש ָּבּה ִאּסּור 

ְּדאֹוָרְייָתא, ִמּׁשּום ְּפִריצּות! ְּכמֹו 

 !ְּברֹאׁש ָּפרּוַע ְלַגְמֵרי"
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י ְנָיִמין ַרּבִ י ּבִ נֹוִביץ ְזצּוַק"ל: "ִאם ַרּבִ
ל  אֹות ְוַהְפִריֶזעְט'ן ׁשֶ לֹא ַהּפֵ
ל ׁשֹוְמֵרי ַהּתֹוָרה  ים ׁשֶ ׁשִ ַהּנָ

יַח ִצְדֵקנּו  ְצוֹות, ֲאַזי ָהָיה ָמׁשִ ְוַהּמִ
ה ְלָגֳאֵלנּו" ּלֶ ַמן ִמְתּגַ ּזְ  .ּמִ

אְך  לֹֹמה ַזְלָמן אֹוֶיעְרּבַ י ׁשְ ַרּבִ
 �ֲ ּיַ ָבר ָהִראׁשֹון ׁשֶ ה ְזצּוַק"ל: "ַהּדָ ׂשֶ

ְיַבֵ�ר  ה הּוא ׁשֶ ּלֶ ְתּגַ ּיִ יַח ׁשֶ ׁשִ ֶמֶלְך ַהּמָ
ְכִרית ִמן ָהעֹוָלם" ָאה ַהּנָ  .ֶאת ַהּפֵ

אְנז ִזי"ַ�:  ים ִמּצַ ְבֵרי ַחּיִ ַ�ל ּדִ ּבַ
ְהֶיה  ּיִ י, ׁשֶ "ֲאִפילּו ָלֵתת ֲחִתיַכת ֶמׁשִ

ָ�ר ָאסּור  "!ּדֹוֶמה ְלׂשֵ
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ְראַז'ן ְזצּוַק"ל: "ֵיׁש  "ם ִמּבֶ ַהַמַהְרׁשַ

ָאר לְ  ַמע ּוׁשְ ְקִריַאת ׁשְ ֵהר ּבִ ִהּזָ

ה  ָ ּלֹא ְלָבֵרְך ֶנֶגד ִאׁשּ ָרכֹות ׁשֶ ּבְ

ֵפָאה". ת ּבְ ׁשֶ  ַהְמלּוּבֶ

אְנז ְקלֹויְזְנּבּוְרג  ַאְדמֹו"ר ִמּצַ

דֹוֵלי ַהּפֹוְסִקים  ְזצּוַק"ל: "ּגְ

ֵפָאה  יָנא ָלֵצאת ּבְ אֹוְסִרים ִמּדִ

 "!ָנְכִרית

ָאה ָנכְ  ִרית ַהַיֲעֵב"ץ ַזַצ"ל: "ּפֵ

ָעָרה עֹוֶמֶדת, ֲהֵרי  ָמקֹום ׂשְ ּבְ ׁשֶ

ׁש  ָעָרה ַמּמָ ׂשְ  "!ִהיא ּכִ
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ַּבַעל ֵּבית ַאֲהֹרן ִמַקאְרִלין 
ִזי"ַע: "ַהַּמֲחָלה ַהּנֹוָרָאה 
ִמְתַּפֶּׁשֶטת ָּבעֹוָלם ְּכִפי 

 ִהְתַּפְּׁשטּות ַהֵּפָאה".

ַרִׁש"י ְזצּוַק"ל (ְּבֵפרּוׁש ַעל 
ם ֶׁשָהיּו ְיַׁשְעָיהּו ג', כד): "ָמקֹו

ֵּפאֹות ָנְכִרּיֹות, ָׁשם ִּתְהֶיה 
 ַמָּכה ַהְמָקַרַחת ֶאת ָהרֹאׁש".

ַּבַעל ֲעֵצי ֲאָרִזים ַזַצ"ל: 
"ְּבטּוַחִני ֶׁשָּכל ַרב ֶׁשָּיֵקל 

ְּבֵפָאה ָנְכִרית, ָעִתיד ִלֵּתן ֶאת 
 "!ַהִּדין
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ָהַרב עֹוַבְדָיה יֹוֵסף ְזצּוַק"ל: 
חּוץ "ָלֵצאת ְּבֵפָאה ָנְכִרית ִמ 

ַלַּבִית, ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים, ֶזה ְּכמֹו 
 ֶׁשּיֹוֵצאת ְּברֹאׁש ְמֻגֶּלה".

ַאְדמֹו"ר ִמְקֶרעְטְׁשֶניף 
ְׁשִליָט"א: "ְּבָיֵמינּו ֵאין ׁשּום 
 ֶהְבֵּדל ֵּבין ַהֵּׂשָער ַלֵּפָאה".

ַּבַעל ַהּׁשֹוֵמר ֱאמּוִנים ְזצּוַק"ל: 
"ָגאר ִניְׁשט ֵמֵקל ַזיין ֵקיין ׁשּום 

קּוָּלא ָּכל ְּדהּוא. . . ִאין 
ֵׁשייְטֶלען ְטָראִגין ֲאִפילּו ֵאין 

 ְטָראְּפ ָהאר".
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ַ�ת  ַהִחיָד"א ִזי"ַ�: "ֵאיְך ַיֲ�ֶלה ַ�ל ַהּדַ
ִאּלּו  ר ְלַהְראֹות ַ�ְצָמּה ּכְ ּתָ ֵהא מ. ּיְ ׁשֶ

ה" ת מֹש/ֶ  .עֹוֶבֶרת ַ�ל ּדַ

ֵדי ֶחֶמד ְזצּוַק"ל: "לֹא  ְ ַ�ל ַהׂשּ ּבַ
ִביל נָ  ׁשְ ֵאּלּו ִנְגֲאלּו ֲאבֹוֵתינּו ּבִ ים ּכָ ׁשִ

ָ�ְכֵרינּו  ה ּבְ ְצַרִים, ְוֵהן ֵהּנָ ִמּמִ
לּוֵתינּו"  .ְלַהֲאִריְך ּגָ

ִלּיֹות ְזצּוַק"ל:  ר ֶזעִליג ַמְרּגָ י ָאׁשֵ ַרּבִ
ֲ�ָרּה  מֹו ׁשַ ָאה ּכְ ֶבֱאֶמת ָאסּור ַהּפֵ "ּדְ

ִריַ�ת רֹאׁש  ׁש ִאּסּור ּפְ ּיֵ ּה, ׁשֶ ּלָ ׁשֶ
ֵפָאה ָנְכִר   .ית"ּבְ
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ן:  ׁשֶ רּומֹות ַהּדֶ ּתְ

אי ִאּסּור  ַוּדַ "ּדְ

ּלּוי ָהֹראׁש  ּגִ

ָהָתם ֵאיֶנּנּו  ּדְ

ּום  א ִמׁשּ ֶאּלָ

ַגְבֵרי" ִריצּות ּדְ  .ּפְ
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ֲ�ֵב"ץ  ָמָרן ַהֲחַכם ְצִבי ָאב ַהּיַ

ָאה ָנְכִרית ְיֵהא  ְזצּוַק"ל: "ּפֵ

ָאסּור ָלֶכם ְוָכל ִמי ִמּיֹוְצֵאי 

ֲ�ֹבר ַ�ל ּדִ  ּיַ ְבֵרי ֲחָלַצי ׁשֶ

ֶזה, לֹא  ַצָוָאִתי ְוַאְזָהָרִתי ּבָ

ִמי ָ�ָליו ֵרא ׁשְ  . . ."!ִיּקָ

ָמָרן ַהַחֲתם סֹוֵפר ִזי"ַ�: 

ָאה ָנְכִרית ֲאִני אֹוַסְרֶכם  "ּפֵ

מּור ִאּסּור ּגָ  "!ּבְ
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ֲהַר"ם ַא"ׁש ִזי"ַ�:  ַהּמַ

ְלּבּוׁש  ְמרּו ִמּמַ ָ ים ִיׁשּ ׁשִ "ְוַהּנָ

לֹום" ָאה ָנְכִרית ַחס ְוׁשָ  .ּפֵ

ַהְגַר"ׁש ָוואְזֶנר ְזצּוַק"ל: 

ּסּוי רֹאׁש  "ַלְחזֹר ִלְלּבֹש$ ּכִ

ָאה ָנְכִרית,  ֶדֶרְך ּפֵ ּלֹא ּבְ ׁשֶ

ַתב ָמָרן ַהֲחַתם  ר ּכָ ְוַכֲאׁשֶ

ְלָחן ָ�רּוְך,  ׁש( סֹוֵפר ִזי"ַ� ּבְ

ה. דֹוׁשָ ַצָוָאתֹו ַהּקְ  ּוּבְ
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ִריְסק  ַהַמֲהִרי"ל ִדיְסִקין ִמּבְ

ָאה ָנְכרִ  ית ְזצוַּק"ל: "ּפֵ

ִהיא  ֶרת ַלּכֹל ׁשֶ ֵאיָנּה ִנּכֶ ׁשֶ

ִאי ָאסוּר,  ָער ַוּדָ ֵ לֹא ִמׂשּ

ׁש  הוּא ֲחׁשַ ׁשֶ ְפָרט ּכְ ּבִ

ָלאו ָהִכי ֵיׁש  ם ּבְ ִהְרהוּר, ּגַ

ם ַרק ֶלָחֵצר  ׁשָ לֹוַמר, ּדְ

ים  ָאְמרוּ, ֲאָבל ִלְרׁשוּת ָהַרּבִ

 "!?ֲעַדִין ְמָנא ָלן

ָמָרן ַהֲחזֹון ִאיׁש ְזצוַּק"ל: 

ל "נֹוֵדף מֵ  ָאה ֵריַח ׁשֶ ַהּפֵ

אֹוָרְייָתא"  .ִאּסוּר ּדְ
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ים זֹוְנְנֶפְלד  י יֹוֵסף ַחּיִ ַרּבִ

ת ת"ח  ְזצּוַק"ל (ְלֵאׁשֶ

ה ִלי לֹוַמר  ֵפָאה): "ָקׁשֶ ּבְ

רּוָצה,  ׁש ּפְ ַאּתְ ַמּמָ ָעַלִיְך ׁשֶ

ַאּתְ ּדֹוָמה  ֲאָבל ֶזה ׁשֶ
רּור" ָבר ּבָ  .ִלְפרּוָצה, ֶזה ּדָ

ן ִצּיֹון ַיא י ּבֶ ְדֶלר ַרּבִ

ָאה ָנְכִרית  ְזצּוַק"ל: "ּפֵ
ׁש  ָערֹות ַמּמָ ִגּלּוי ׂשְ יָנה ּכְ  "!ּדִ
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מּוֵאל ַסַלְנט  י ׁשְ ָמָרן ַרּבִ

ְזצּוַק"ל: "ֶאְצָטֵרְך ָלֶלֶכת 

ֵנִסּיֹות  י ַהּכְ ּתֵ ְלָכל ּבָ

ה ֶנֶגד ְרצֹוִני  ּזֶ ּוְלַהְכִריז ׁשֶ

ךְ   "!ְוַאף ָמִחיִתי ַ�ל ּכָ

ֶלר ְזצּוַק"ל:  ַטְיּפְ ַהּסְ

אי ְצִריִכים ִלְהיֹות " ַוּדַ ּבְ

ֶ�ְרִליֶכער יּוד, ְולֹא ָלֶלֶכת 

ָאה"  .ִעם ּפֵ
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ָמָרן ַרִּבי ִיְצָחק ַיֲעקֹב ַוְיס 
ְזצּוַק"ל: "ְּבדֹוֵרנּו נֹוְׂשאֹות 

ַאְלֵפי ָנִׁשים ִצְדָקִנּיֹות 
ַוֲהגּונֹות ֶאת ֵנֶזר ַהְּצִניעּות 
ְּברֹאָׁשן, ְּבָגאֹון ְוִתְפֶאֶרת 

ָּׁשה, ְּבִכּסּוי ֹראׁש ֶׁשַּבְּקדֻ 
ְּבִלי ֵּפָאה ָנְכִרית, ּוְמַקְימֹות 

ָּדת ְיהּוִדית ִּכְפׁשּוטֹו 
ּוְכַמְׁשָמעֹו, ְללֹא ָּכל 
ִהְתַחְּכמּויֹות, ּוְבזֹאת 

ְמַקְּדׁשֹות ַהָּנִׁשים ֵׁשם 
 .ָׁשַמִים"
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ֵטיין  שָכר ּדֹב גֹוְלְדׁשְ ָ י ִיׂשּ ַרּבִ

ַזַצ"ל: "ֵחְטא ֶזה ּגֹוֵרם 

ָרֵאל"ְלִסלּ  ׂשְ ִכיָנה ִמיִּ  .וּק ׁשְ

לֹמֹה ַזְלָמן  י ׁשְ ַרּבִ

אְך ְזצוַּק"ל:  אֹוֶיעְרּבַ

ים ֶאת ָהרֹאׁש ִעם  "ְמַכּסִ

ל  ים ֶאת ּכָ עֹוׂשִ ָבר ׁשֶ ּדָ

ָרֶאה  יֵּ ְדלוּיֹות ׁשֶ ּתַ ַהִהׁשְ

ָ ר! ֶזה ֶאְצִלי  מֹו ׂשֵ ה ּכְ ּזֶ ׁשֶ

 "!ָמאוּס ְמאֹד
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ה ַאְרֵיה ְפַרְייְנד  י ֹמׁשֶ ַרּבִ
ַק"ל: "ְלעֹוֵרר ֶאת ֵלב ְזצוּ 

ּבּור ְלָהִבין ֹחֶמר ָהִעְנָין  ַהּצִ
ֵפָאה ָנְכִרית"  .ָלֶלֶכת ּבְ

ִלּיֹות  ר זֶעִליג ַמְרּגָ י ָאׁשֵ ַרּבִ
ן  ְראּו אֹוָתּה ּכֵ ּיִ ְזצּוַק"ל: "ׁשֶ

ֲעַלת  ים ּבַ ְרׁשּות ָהַרּבִ ּבִ
ָער, ְוָיבֹואּו ִליֵדי ִהְרהּור  ׂשֵ

 .ּוִמְכׁשֹול"
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י ַאְבָרהָ  ם ַפַלאִג'י ַרּבִ

ל ָלֳחִלי ְלָהִביא  ַזַצ"ל: "ּכָ

ִליֵדי ִהְרהּוִרים ָרִעים 

ָאה ָנְכִרית"  .ַהְינּו ִעְנָין ּפֵ

י ִיְצָחק ַאּבּוַלְעְפָיא  ַרּבִ

ים  ל ַהּלֹוְבׁשִ ּכָ ִזי"ַע: "ׁשֶ

ָאה ָנְכִרית, ֵאיָנם  ּפֵ

ֶהם ִלְרׁשּות  יֹוְצִאים ּבָ

ים"  .ָהַרּבִ
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י ַיֲעקֹב מּוַצִפי זְ  צּוַק"ל: ַרּבִ
"ִאּסּור ָחמּור ְוָגמּור ָלֶלֶכת 
ֵפָאה ָנְכִרית!  ְוָלֵצאת ַלחּוץ ּבְ

ָער ַעְצָמּה" ׂשֵ  .ְוִדיָנּה ּכְ

י ְזצּוַק"ל:  ְרַעּבִ ַכי ׁשַ י ָמְרּדְ ַרּבִ
ָאה ִהיא  ת ּפֵ ּלֹוֶבׁשֶ "ִמי ׁשֶ

 .ַעְצָמּה ָנְכִרית ַרַח"ל"
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ֵניאֹור  י ִיְחֶיא ׁשְ ַרּבִ
ה ְזצּוַק"ל: "ֵיׁש ְלָך  ָ ִאׁשּ

ה רֹוֶצה  ֶקת, ַאּתָ ַצּדֶ
ִעית"  .ַלֲ�ׂשֹות אֹוָתּה ְרׁשָ

י ְיהּוָדה ַצְדַקה  ַרּבִ
ן  ה ּכֵ ְזצּוַק"ל: "ְוָהעֹוׂשֶ
ֵאין רּוַח ֲחָכִמים נֹוָחה 

 .ֵהיֶמּנּו"
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י ּבּוִגי ַסַעדֹון  דַרּבִ
ּום "לְזצּוַק  : "ֲאסּוָרה ִמׁשּ

רֹאׁש  ֵבי ָלּה ּכְ ָחׁשִ ּדְ
רּוַע"  .ּפָ

א סָ  ּבָ אִלי ְזצּוַק"ל: ּבַ
"ְמִכיָנה ְלַעְצָמּה חֶֹמר 
ְרפּו  ּבֹו ִיׂשְ ֶ ָקה ׁשּ ַהּסָ

ֵגִהינֹום"  .אֹוָתּה ּבְ
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י ה ַרּבִ ַכי ֹמׁשֶ  ִמֶלעלֹוב ָמְרּדְ
ַעל מּוָטב: "עַ "ִזי ַהּבַ ֶ  ִיְגֹזר ׁשּ

אֹוָתיו ֶאת ר, ּוְזָקנוֹ  ּפֵ  ֵמֲאׁשֶ
ה ָ ָהִאׁשּ ֵלךְ  ׁשֶ ָאה ִעם ּתֵ   ."ּפֵ

י ל יֹוֵסף ַרּבִ יב ֹוםׁשָ  ֶאְלָיׁשִ
 ַהּפֹוְסִקים רֹוב: "ל"ְזצּוַק 

ָנם, אֹוְסִרים ַנִים ֶיׁשְ  ׁשְ
ה לֹוׁשָ יִרים ׁשְ  ֵהם ְוַגם, ַמּתִ

ִנים לֹא ּוְ ל ְלֵפאֹות ִמְתּכַ  ׁשֶ
נוּ    ."ַהיֹּום ְזַמּנֵ
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ד ִמן ָהעֹוָלם ֲעבֹוָדה  ה ְלַאּבֵ ִמְצַות ֲעׂשֵ
  ָזָרה

ד ִמן ָהעֹוָלם ֲ�ב ה ְלַאּבֵ ֹוָדה ִמְצַות ֲ�ׂשֵ
ד  ַבע ִמְצוֹות: ְלַאּבֵ נּו ׁשֶ ּמָ ֶ ָזָרה, ְוֵיׁש ׁשּ
בֹוָתם;  ר ַמּצֵ ּבֵ ם ֲ�בֹוָדה ָזָרה; ְלׁשַ ׁשֵ

ָרה;  רֹף ֲאׁשֵ ָרה; ִלׂשְ ַ� ֲאׁשֵ ְלַגּדֵ
חֹוָתם;  ץ ִמְזּבְ מֹוָתם; ְלַנּתֵ ִמיד ּבָ ְלַהׁשְ

ֶהם  ׁשּו ּבָ ּמְ ּתַ ׁשְ ּנִ ִלים ׁשֶ ד ּכֵ ְלַאּבֵ
  מג). -לז ַלֲ�בֹוָדה ָזָרה (ְסַמ"ק 

ָידֹו ְלָבֵ�ר ָהֲ�בֹוָדה  ק ּבְ ׁש ִסּפֵ ּיֵ ִמי ׁשֶ
  ָזָרה עֹוֵבר ַ�ל ִמְצָוה זּו (ִחּנּוְך תלו).
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ָכל ִמיֵני  ְמַבֲעִרים ֲעבֹוָדה ָזָרה ּבְ
ָחָתה   ִאּבּוד ְוַהׁשְ

: ְמַבֲעִרים ֲעבֹוָדה צּוַרת ָהִאיּבּוד
ָחָתה:  ָכל ִמיֵני ִאּבּוד ְוַהׁשְ ָזָרה ּבְ

ִביָר  ׁשְ ֵרָפה ּוַבֲהִריָסה ּבִ ה ּוִבׂשְ
ִאּבּוד  ָבר ּבָ ל ּדָ ּוִבְכִריָתה, ּכָ
ְהֶיה  ּיִ ַהְינּו ַמה ׁשֶ ָהָראּוי לֹו, ּדְ

ִחית ּוְמַמֵהר ִאיּבּודֹו.  יֹוֵתר ַמׁשְ
ל ִמיֵני  ְרָטה ַהּתֹוָרה ּכָ ְוָלֵכן ּפֵ
סּוִקים  יֹון ְוִאּבּוד (ְרֵאה ַהּפְ ּלָ ּכִ

ָנה ִהי ּוָ ּתֹוָרה), ְוַהּכַ יַח ּבַ ּלֹא ַנּנִ א ׁשֶ
ם ַלֲעבֹוָדה ָזָרה (ֵסֶפר  ׁשּום רֹוׁשֵ
ה קפה; ִחּנּוְך תלו). ְצֹות ֲעׂשֵ   ַהּמִ
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ְרָפם   ָצִריְך ְלׂשָ

ל  חֹות ׁשֶ ְזּבְ ר ָנַתץ ֶאת ַהּמִ ֲאׁשֶ ֲאִפילוּ ּכַ

ְרָפם (ֲ בֹוָדה ָזָרה  ֲ בֹוָדה ָזָרה ָצִריְך ְלׂשָ

ָלה ֵל  ּקָ ּלֹא ָיבֹואוּ ִליֵדי ּתַ ָהנֹות מה ב), ׁשֶ

ֵרָפה  ׂשְ ְך ִמְצָוָתם ּבִ ּכָ ֶהם, ְועֹוד ׁשֶ ּבָ

ֵרָפה). ְוֵכן  ְתִחיל ׂשְ ּבוּר ַהּמַ ם ּדִ "י ׁשָ (ַרׁשִ

ְרָפּה  ָרה ָצִריְך ְלׂשָ ַדע ֶאת ָהֲאׁשֵ ֲאִפילוּ ּגָ

ּבוּר  א ּדִ ִאים ִלְדָבִרים ְמִכיְלּתָ ּנָ (ִמְדָרׁש ּתַ

ָרה  ְתִחיל ב). ְוֵכן ַהּקֹוֵצץ ֲאׁשֵ ַהּמַ

ים, ַוֲאִפילוּ ְוהוֹ  ּדוִּלים ֲחָדׁשִ ִציָאּה ּגִ

ב ְלקֹוְצָצם,  ָ ִמים, ַחיָּ ר ּפְ ֶהְחִליָפּה ֶ ׂשֶ

דוּן, ִאּבוּד ַאַחר  ַאּבְ ד ּתְ ֱאַמר: ַאּבֵ ּנֶ ׁשֶ

ְצֹות  ִאּבוּד (ִסְפִרי ְרֵאה ס ב; ֵסֶפר ַהּמִ

ה קפה; ִחּנוְּך תלו).  ֲ ׂשֵ
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ָהעֹוֵקר ֲעבֹוָדה ָזָרה ָצִריְך 
ֵרׁש אַ    ֲחֶריהָ ְלׁשָ

ָהעֹוֵקר ֲעבֹוָדה ָזָרה ָצִריְך 
ֵרׁש ַאֲחֶריָה (ֲעבֹוָדה ָזָרה  ְלׁשָ
מה ב; טוּר ְוׁשוְּלָחן ָערוְּך יֹוֶרה 
ָעה קמו טוּ). ְוָאְמרוּ: ָהָראוּי  ּדֵ

ֵרָפה  ֵאינֹו  –ִלׂשְ ׂשֹוֵרף, ְוֶאת ׁשֶ
ֵרָפה  ׁשֹוֵחק ְוזֹוֶרה  - ָראוּי ִלׂשְ

ָּם, א יל ַלי ף ָלרוַּח, אֹו ַמּטִ ֹו ׁשָ
ְכֶלה (ִמְדָרׁש  ִּ י ָאֶרץ ַעד ׁשֶ ּבָ
א  ִאים ִלְדָבִרים ְמִכיְלּתָ ּנָ ּתַ

ְתִחיל ב). ּבוּר ַהּמַ   ּדִ
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ָיְדָך ְמאּוָמה ִמן  ק ּבְ ְולֹא ִיְדּבַ
  ַהֵחֶרם

ר  ִאים ִאם ֻמּתָ ּנָ ָנה ֶנְחְלקּו ּתַ ׁשְ ּמִ ּבַ
ִלְזרֹות ָלרּוַח: ר' יֹוֵסי אֹוֵמר 

ל ׁשֹוֵחק ְוזֹוֶרה ָלרּוַח ׁשֶ  ׁשֵ ּלֹא ִיּכָ
ה, אֹו  ּנָ ָרֵאל ֵלָהנֹות ִמּמֶ ּה ִיׂשְ ּבָ
ם; ָאְמרּו לֹו ַאף ִהיא  יל ַליָּ ַמּטִ
ית ֶזֶבל, ְוִאם ִיְזֶרָנה ָלרּוַח  ַנֲעׂשֵ

ָבִרים  ה, ְוֶנֱאַמר (ּדְ ּנָ ֵיׁש ֲהָנָאה ִמּמֶ
ָיְדָך ְמאּוָמה  ק ּבְ יג יח) ְולֹא ִיְדּבַ
ִמן ַהֵחֶרם (ֲעבֹוָדה ָזָרה מג ב 

ְתִחיל ְוזֹוֶרה, וְ  ּבּור ַהּמַ "י ּדִ ַרׁשִ
ְתִחיל ַאף).   ְוִדּבּור ַהּמַ
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ִחיָק  יַ ק ַר ה זֶ ה ׁשְ לַ ם ּבְ   חַהּמֶ
ִחיָקה  ְלַדַעת ֲחָכִמים ַאף ׁשְ

ָאר ְנָהרֹות,  ׁשְ ֵאיָנּה מֹוִעיָלה ּבִ
ִים  ַהּמַ ַלח, ְלִפי ׁשֶ ַבד ַים ַהּמֶ ִמּלְ

דֹות  מֹוִליִכים אֹוָתּה ֶאל ּגְ
ָהר, ְואֵ  א ַהּנָ ָנה ֶאּלָ ּקָ ין ָלּה ּתַ

ֵאינֹו  ָמקֹום ׁשֶ ָזֶרה ָלרּוַח ּבְ ּיְ ׁשֶ
ָסִחים  ל ְצָמִחים (ּתֹוָספֹות ּפְ ְמַגּדֵ
ְתִחיל ֲעבֹוָדה  ּבּור ַהּמַ כח א ּדִ
ּבּור  ם ּדִ ָזָרה, ַוֲעבֹוָדה ָזָרה ׁשָ

ְתִחיל ׁשֹוֵחק).   ַהּמַ
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ִחיָקה   ַאף ַליָּם ְצִריָכה ׁשְ

י יֹוֵסי ַרּבִ (ֲעבֹוָדה ָזָרה מט א;  ֲהָלָכה ּכְ
"ם ֲעבֹוָדה ָזָרה ח ו; טּור ְוׁשּוְלָחן  ַרְמּבַ
ֶֶּבל  ַהז ָעה קמו יד), ְלִפי ׁשֶ ָערּוְך יֹוֶרה ּדֵ
ָמִחים,  ִחיִדי ְלִגּדּול ַהּצְ ֵאינֹו ַהּגֹוֵרם ַהיְּ
ֶּה  ז ְרַקע ּגֹוֶרֶמת לֹו, ַוֲהָלָכה ׁשֶ ַאף ַהּקַ ׁשֶ

ר (ֲעבֹוָדה ָזרָ  ם. ְוֶזה ּגֹוֵרם ֻמּתָ ה ׁשָ
  ּוְרֵאה ֵעֶרְך ֶזה ְוֶזה ּגֹוֵרם).

יל ַליָּם  ַמּטִ ם ּבְ ֶנְחְלקּו ֲאמֹוָרִאים ִאם ּגַ
ּה ָאַמר  ִחיָקה: ַרּבָ ַמְצִריְך ר' יֹוֵסי ׁשְ

ֵעין, ְוַרב יֹוֵסף  יָלּה ּבְ ר ְלַהּטִ ַלָים ֻמּתָ ׁשֶ
ִחיָקה  ַאף ַליָּם ְצִריָכה ׁשְ ָאַמר ׁשֶ

ָסִחים כח א).   (ּפְ
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ל ֲ�בֹו  ֵרָפהּכָ ׂשְ ָתּה ּבִ ִחּלָ   ָדה ָזָרה ּתְ

ַלח  ָים ַהּמֶ ּבְ ְתבּו ַהּפֹוְסִקים ׁשֶ ַלֲהָלָכה ּכָ
ִחיָקה,  ֵאין ָהֲ�בֹוָדה ָזָרה ְצִריָכה ׁשְ

ית  ִחיָקה (ּבֵ ָאר ַנֲהרֹות ְצִריָכה ׁשְ ּוִבׁשְ
ָ�ה קמו יד; טּוֵרי ָזָהב  יֹוֵסף יֹוֶרה ּדֵ
ְפֵתי  ם ְסִעיף ָקָטן יש אומרים; ׂשִ ׁשָ

אּור ַהְגָר"א ּכֹ  ם ְסִעיף ָקָטן יג; ּבֵ ֵהן ׁשָ
ב). ְוֵיׁש  ָ�ה רצד ְסִעיף ָקָטן ּכְ יֹוֶרה ּדֵ

ַלח ְצִריָכה  ַים ַהּמֶ ַאף ּבְ ַסק ׁשֶ ּפָ ׁשֶ
ָ�ה קמו  ִית ָחָדׁש יֹוֶרה ּדֵ ִחיָקה (ּבַ ׁשְ

ִחיָקה זּו ַ�ל  ְ ׁשּ יב). ְוָכְתבּו ִראׁשֹוִנים ׁשֶ
ל ֲ�ב ּכָ ֵרָפה ִהיא, ׁשֶ ֹוָדה ָזָרה ְיֵדי ׂשְ

ֵ�ֶגל  ִצינּו ּבָ ּמָ מֹו ׁשֶ ֵרָפה, ּכְ ׂשְ ָתּה ּבִ ִחּלָ ּתְ
ְטַחן ַ�ד  ֵאׁש ַוּיִ ֹרף ּבָ ׂשְ מֹות ֵלב כ): ַוּיִ (ׁשְ
ם  ׁשֵ ין פח ב, ּבְ ּלִ ק (ּתֹוָספֹות ח% ר ּדָ ֲאׁשֶ

ם). "א ׁשָ ּבָ ם ְוַרׁשְ נּו ּתַ   ַרּבֵ
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ֶתר ּסָ ם ּבַ   ְוׂשָ

ָרֵאל ל ִיׂשְ ה , ְטעּונָ ֲ(בֹוָדה ָזָרה ׁשֶ
"ם  ִניָזה (ֲ(בֹוָדה ָזָרה נב א; ַרְמּבַ ּגְ
ם  ֱאַמר: ְוׂשָ ּנֶ ֲ(בֹוָדה ָזָרה ח ט), ׁשֶ

ָבִרים כל זמן טו).  ֶתר (ּדְ ּסָ ֶנְחְלקּו ּבַ
ִניָזה זֹו: ֵיׁש  ל ּגְ ִטיָבּה ׁשֶ ִראׁשֹוִנים ּבְ
ֵלָמה  ִהיא ׁשְ ׁשֶ גֹוְנָזה ּכְ ים ׁשֶ ְמָפְרׁשִ

ּבּור ַה  ם ּדִ "י ׁשָ ְרַקע (ַרׁשִ ּקַ ְתִחיל ּבַ ּמַ
ּבּור  עּוָנה; ּתֹוָספֹות ְיָבמֹות קד א ּדִ ּטְ ׁשֶ
א  ׁש קּוּלָ ּיֵ ל), ְוִנְמָצא ׁשֶ ְתִחיל ַסְנּדַ ַהּמַ
ֵאיָנּה  ָרֵאל, ׁשֶ ל ִיׂשְ ֲ+בֹוָדה ָזָרה ׁשֶ ּבָ

ל  ֲ+בֹוָדה ָזָרה ׁשֶ ֵרָפה ּוִבעּור ּכָ ְטעּוָנה ׂשְ
ם).   ָנְכִרי (ְרֵאה ּתֹוָספֹות ְיָבמֹות ׁשָ
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יּּוַכל ֵלָהנֹות  ֵאין ָלהּ  ִבּטּול ׁשֶ ָנה ּבְ ּקָ ּתַ
ה ּנָ   ִמּמֶ

עּור  ִניָזה ִהיא ּבִ ּגְ ים ׁשֶ ְוֵיׁש ְמָפְרׁשִ
ֲעבֹוָדה  ֵרָפה ּכָ מּור ַעל ְיֵדי ׂשְ ּגָ
א  אּו ֶאּלָ ל ָנְכִרי, ְוֹלא ּבָ ָזָרה ׁשֶ
ִבּטּול  ָנה ּבְ ּקָ ֵאין ָלּה ּתַ ֶ לֹוַמר ׁשּ

ה, ַמה שֶּׁ  ּנָ ּיּוַכל ֵלָהנֹות ִמּמֶ ֵאין ׁשֶ
ל ָנְכִרי  ֲעבֹוָדה ָזָרה ׁשֶ ן ּבָ ּכֵ

ֲהָנָאה  ֶרת ּבַ ּטּוָלּה ֻמּתֶ ַאֲחֵרי ּבִ ׁשֶ
עּור (ְרֵאה ֵעֶרְך  ְוֵאיָנּה ְצִריָכה ּבִ
ּטּול ֲעבֹוָדה ָזָרה. ּתֹוָספֹות  ּבִ

ְתִחיל  ּבּור ַהּמַ ֲעבֹוָדה ָזָרה נב א ּדִ
ַח; ֵמִאיִרי ְוִריְטָב"א  ַמה ִמְזּבֵ

  ם).ֲעבֹוָדה ָזָרה שָׁ 
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ָאה  ל ּפֵ ל ֲעבֹוָדה ָזָרה ׁשֶ ם ׁשֶ ֵ ִאּבּוד ַהׁשּ
  ָנְכִרית

ָלל ִמְצַות ִאּבּוד ֲעבֹוָדה ָזָרה הּוא  ִמּכְ
ל ָהֲעבֹוָדה ָזָרה ַעל  ם ׁשֶ ֵ ד ֶאת ַהׁשּ ְלַאּבֵ
ַנאי (ִסְפִרי  ל ּגְ ם ׁשֶ ֵ ים ָלּה ׁשּ ַכנִּ ּמְ ְיֵדי ׁשֶ
ְראה סא; ֲעבֹוָדה ָזָרה מו א; טּור 

ָעה קמו טו). ָהא ְוׁשּוְלָחן  ָערּוְך יֹוֶרה ּדֵ
ית ַגְלָיא, ָלׁשֹון  יַצד, ָהיּו קֹוִרין אֹוָתּה ּבֵ ּכֵ

ְרָיא, ְלׁשֹון  ית ּכַ ּגַֹבּה, קֹוִרין אֹוָתּה ּבֵ
ֵני  ְפלּות; ָהיּו קֹוִרין אֹוָתּה ּפְ ֲחִפיָרה ְוׁשִ
ֶלב, ְוַכּיֹוֵצא  ֵני ּכֶ ֶמֶלְך, קֹוִרין אֹוָתּה ּפְ

א עֲ  בֹוָדה ָזָרה ו ד; ֲעבֹוָדה ָזָרה (ּתֹוֶסְפּתָ
ית). ְתִחיל ּבֵ ּבּור ַהּמַ "י ּדִ ם ְוַרׁשִ   ׁשָ
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  ֵמֲבֹוָדה ָזָרה ֲהָנָאה

ָרה ֲ ְרָפה ְוִנְתּבַ ׂשְ ּנִ ַאף ְלַאַחר ׁשֶ
ִמְצָוָתּה, ֲַדִין  ָהֲבֹוָדה ָזָרה ּכְ
ִאיסּוָרה ְוָאסּור ֵלָהנֹות  ִהיא ּבְ

ָסִחים כז ב; ַרְמּבַ  "ם ֵמֶאְפָרּה (ּפְ
בֹוָדה ָזָרה ז י; טּור ְוׁשּוְלָחן ֲ

ה קמב א. ּוְרֵאה ָ רּוְך יֹוֶרה ּדֵָ
ָרִפין  ׂשְ ֶרְך ִאּסּוֵרי ֲהָנָאה: ַהּנִֵ

ָבִרים יג  ֱאַמר (ּדְ ּנֶ ִרין), ׁשֶ ְקּבָ ְוַהּנִ
ָיְדָך ְמאּוָמה ִמן  ק ּבְ יח) ְולֹא ִיְדּבַ
מּוָרה לג ב  ַהֵחֶרם (ּתֹוָספֹות ּתְ

ְת  ּבּור ַהּמַ ָרִפין).ּדִ ׂשְ   ִחיל ַהּנִ
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ד ְכִניָסָתם ְלֶאֶרץ ִנְצַטוּוּ ְלָגְדָ
ן ִמיַּ   ּבִ

ִמְצַות ְזַמּנֹו וְּמקֹומֹו, ְזַמן ַהִחיּוּב: 

עוּר ֲ
בֹוָדה ָזָרה ִהְתִחיָלה קֶֹדם  ּבִ

ָרֵאל, ְוָכְך ָאְמרוּ:  ּבוּׁש ֶאֶרץ ִיׂשְ ּכִ

ִגידוֵּ
י ֲ
בֹוָדה ָזָרה קֹוְדִמים ְלִכּבוּׁש 

ָרֵאל ֶאֶרץ יִ  ָרֵאל, ְוִכּבוּׁש ֶאֶרץ ִיׂשְ ׂשְ

קֹוֵדם ְלִבעוּר ֲ
בֹוָדה ָזָרה (ֲ
בֹוָדה 

ְכִניָסָתם ְלֶאֶרץ  ּבִ ָזָרה מה ב); ׁשֶ

ּבוּׁש  ד, וְּלַאַחר ַהּכִ ִנְצַטוּוּ ְלָגְדָ
ן ִמיַּ

ּבוּר  ם ּדִ "י ׁשָ ְרׁשוּ ַאֲחֵריֶהן (ַרׁשִ ְיׁשַ

ְתִחיל ִגידוֵּ
י).   ַהּמַ
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עּור ֲ%בֹוָדה ָאֶרץ  ּבִ ין ּבָ ָזָרה נֹוֵהג ּבֵ
חּוץ ָלָאֶרץ   ּוֵבין ּבְ

ָאֶרץ  ין ּבָ עּור ֲ�בֹוָדה ָזָרה נֹוֵהג ּבֵ ּבִ
חּוץ ָלָאֶרץ (ְרֵאה ִסְפִרי ְרֵאה  ּוֵבין ּבְ
ֶאֶרץ  ּבְ א ׁשֶ ין לז א); ֶאּלָ נט; ִקּדּוׁשִ
ים ִלְרּדֹף ַאֲחֶריָה,  ּוִ ָרֵאל ָאנּו ְמצ" ִיׂשְ

חּוץ ָלָאֶרץ ֵאין ים  ֲאָבל ּבְ ּוִ ָאנּו ְמצ"
ם  ְדּתֶ ֱאַמר: ְוִאּבַ ּנֶ ִלְרּדֹף ַאֲחֶריָה, ׁשֶ

ַהְינּו  קֹום ַההּוא, ּדְ ָמם ִמן ַהּמָ ֶאת ׁשְ
ָבִרים ְרֵאה  ָרֵאל (ִסְפִרי ּדְ ֵמֶאֶרץ ִיׂשְ

"ם ֲ�בֹוָדה ָזָרה ז א).   סא; ַרְמּבַ
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ל  ד אֹוָתּה ִמּכָ ָאֶרץ ַהִחּיּוב ְלַאּבֵ ּבָ
  ַאְרֵצנוּ 

ל ְרִדיָפה ֵיׁש אֹוְמִרים  ּה ׁשֶ רּוׁשָ ּפֵ ׁשֶ
זֹו הּוא ִלְרּדֹף ַאֲחֵרי ָהֲעבֹוָדה ָזָרה 

ּלֹא  ָמקֹום ׁשֶ ּוְלָבֲעָרּה ֲאִפילּו ּבְ
ד  ָאֶרץ ַהִחּיּוב ְלַאּבֵ ּבָ נּו, ׁשֶ ַבׁשְ ּכָ
חּוץ  ל ַאְרֵצנּו, ֲאָבל ּבְ אֹוָתּה ִמּכָ
ד  ים ְלַאּבֵ ּוִ ָלָאֶרץ ֵאין ָאנּו ְמצ#

א  ָכל ָמקֹום ֲעבֹוָדה ָזָרה ֶאּלָ ּבְ
"ם ֲעבֹוָדה  ְלַבד (ַרְמּבַ ְכּבֹׁש ּבִ ּנִ ׁשֶ

ה יד).   ָזָרה ז א; ְסַמ"ג ֲעׂשֵ
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ב ִלְרּדֹף וְּלַבֵ#ר יָּ ָרֵאל ְמח+ ֶאֶרץ ִיׂשְ   ּבְ

ין ֶאֶרץ  ל ּבֵ ַהֶהְבּדֵ ֵיׁש אֹוְמִרים ׁשֶ

ֶאֶרץ  ּבְ ָרֵאל ְלחוּץ ָלָאֶרץ הוּא, ׁשֶ ִיׂשְ

ין ָרֵאל ֵאין ָצִריְך ְלַהְמּתִ ַ�ד  ִיׂשְ

ן לֹו ָהֲ�בֹוָדה ָזָרה,  ּמֵ ְזּדַ ּתִ א ׁשֶ ֶאּלָ

ב ִלְרּדֹף וְּלַבֵ#ר, יָּ ן  ְמח+ ֵאין ּכֵ ֶ ַמה ׁשּ

ֵאין ָצִריְך ִלְרּדֹף, ֲאָבל  ֶ חוּץ ָלָאֶרץ ׁשּ ּבְ

ָצא ֲ�בֹוָדה  ּמָ גֹון ׁשֶ ָנה לֹו, ּכְ ּמְ ִאם ִנְזּדַ

חוּץ ָלָאֶרץ  ב ְלַבֲ�ָרּה ַאף ּבְ ָזָרה, ַחיָּ

אוּר ַהְגָר  "א קמו ְסִעיף ָקָטן כ, (ּבֵ

ַדַ�ת ַהּטוּר).   ּבְ
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קֹום  ָמם ִמן ַהּמָ ם ֶאת ׁשְ ְדּתֶ ְוִאּבַ
ָרֵאל   ַההּוא, ֵמֶאֶרץ ִיׂשְ

ְרִדיָפה זֹו ִהיא  ֵיׁש אֹוְמִרים ׁשֶ
ֵרׁש ַאַחר ָהֲ�בֹוָדה  ַהִחּיּוב ְלׁשָ

תּוב ָזָרה ִחּיּוב ֶזה ִנְלַמד ֵמַהּכָ , ׁשֶ
ָבִר  ָמם (ּדְ ם ֶאת ׁשְ ְדּתֶ ים יב ְוִאּבַ

קֹום  ם: ִמן ַהּמָ ג), ְוָכתּוב ׁשָ
ָרֵאל,  ַהְינּו ֵמֶאֶרץ ִיׂשְ ַההּוא, ּדְ
חּוץ ָלָאֶרץ ָהעֹוֵקר  ּבְ אן ׁשֶ ּוִמּכָ
ֵרׁש  ֲ�בֹוָדה ָזָרה ֵאינֹו ָצִריְך ְלׁשָ
ָ�ה  ַאֲחֶריָה (טּוֵרי ָזָהב יֹוֶרה ּדֵ

  קמו ְסִעיף ָקָטן יב).
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ִריִכים ְלַכּנֹות ַלֲעבֹוָדה ָזָרה  ַנאיּצְ ם ּגְ   ׁשֵ

ִריִכים ֵיׁש אֹוְמִרים  ּצְ ַאף ֶזה ׁשֶ ׁשֶ
ַנאי,  ם ּגְ ְלַכּנֹות ַלֲעבֹוָדה ָזָרה ׁשֵ

ָרֵאל ֶאֶרץ ִיׂשְ א ּבְ , ֵאינֹו נֹוֵהג ֶאּלָ
תוּב:  ֲהֵרי ַאף ֶזה ָלַמְדנוּ ֵמַהּכָ ׁשֶ
ָמם (ְרֵאה ְלֵעיל:  ם ֶאת ׁשְ ְדּתֶ ְוִאּבַ
קֹום  ם: ִמן ַהּמָ ַמהוּתֹו), ְוָכתוּב ׁשָ
ה קמו ְסִעיף ָקָטן  ִריׁשָ ַההוּא (ּפְ

ֶסף ַעל  ּדֹות ַהּכֶ ְנק& ם ּבִ "ְך ׁשָ טוּ; ׁשַ
ַהַט"ז ְסִעיף ָקָטן יב); ְוֵיׁש 

ֶזה ֵאין  ּבָ חֹוְלִקים ְוסֹוְבִרים ׁשֶ
ָרֵאל ְלחוּץ  ין ֶאֶרץ ִיׂשְ ִחּלוּק ּבֵ
ָעה קמו  ָלָאֶרץ (ַט"ז יֹוֶרה ּדֵ

  ְסִעיף ָקָטן יב).
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ֱהֶנה ָכל ֶא  ַהּנֶ ל ָחדּבְ  ֵאּלוּ  ִמּכָ
ִים לֹוֶקה ּתַ    ׁשְ

ַרְמּבַ  תּוב ּבָ : )ב ז( ָזָרה ֲ�בֹוָדה ִהְלכֹות ם,"ּכָ
יָה , ַ�ְצָמּה  ָזָרה ֲ�בֹוָדה ׁשֶ ּמְ  ְוִתְקרֶֹבת, ּוְמׁשַ

ּה  ּלָ ה ְוָכל, ׁשֶ ִביָלּה  ֲהַנֲ�ׂשֶ ׁשְ  ָאסּור ּבִ
ֲהָנָאה ֱאַמר, ּבַ ּנֶ ִביא ְולֹא" ׁשֶ  ָתִביא ְולֹא ּתָ
יֶתךָ  לֶא  תֹוֵ�ָבה ָבִרים( "ּבֵ ֱהֶנה ְוָכל.  )כו ז ּדְ  ַהּנֶ

ֶאָחד ל ּבְ ִים לֹוֶקה, ֵאּלוּ  ִמּכָ ּתַ  ַאַחת ׁשְ
ּום יֶתךָ  ֶאל תֹוֵ�ָבה ָתִביא ְולֹא" ִמׁשּ ", ּבֵ

ּום ְוַאַחת ק ְולֹא" ִמׁשּ ָיְדךָ  ִיְדּבַ  ִמן ְמאּוָמה ּבְ
ָבִרים( "ַהֵחֶרם  .)יח יג ּדְ

 


