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 ןִיַאֵמ עַּד .הָרֵבֲע יֵדיִל אָב הָּתַא יִאְו םיִרָבְד הָׁשלְׁשִּב לֵּכַּתְסִה ,רֵמֹוא לֵאְלַלֲהַמ ןֶב אָיְבַקֲע
 הָּפִּטִמ ,ָתאָּב ןִיַאֵמ .ןֹוּבְׁשֶחְו ןיִּד ןֵּתִל דיִתָע הָּתַא יִמ יֵנְפִלְו ,Aֵלֹוה הָּתַא ןָאְלּו ,ָתאָּב
 ןיִּד ןֵּתִל דיִתָע הָּתַא יִמ יֵנְפִלְו .הָעֵלֹותְו הָּמִר רָפָע םֹוקְמִל ,Aֵלֹוה הָּתַא ןָאְלּו ,הָחּורְס
.אּוה Aּורָּב ׁשֹודָּקַה םיִכָלְּמַה יֵכְלַמ Aֶלֶמ יֵנְפִל ,ןֹוּבְׁשֶחְו  
 

Akavya ben Mahallalel said: mark well three things and you will not come into the power of sin: 
Know from where you come, and where you are going, and before whom you are destined to 
give an account and reckoning. From where do you come? From a putrid drop. Where are you 
going? To a place of dust, of worm and of maggot. Before whom you are destined to give an 
account and reckoning? Before the King of the kings of kings, the Holy One, blessed be he.  
 
 

ג קרפ תובא לע םייח ךרד  

 

 הריבע ידיל אבי אל ״ןובשחו ןיד ןתיל דיתע״ש בושחיש הזב יכ ,םירבד השלש לכ רמול ךרצוה המ לואשל שי

  ?״ךלוה התא ןאלו תאב ןיאמ״ ךירצ המו

 

 ןאל ןכו !הריבע השעי אלש ללכ םעט הז ןיאד ?הריבע השעי אל החורס הפטמ אבש בושחי םא יכו ,השק דועו

 .אטח ידיל אבי אלש יאדוב הבס אוה ןובשחו ןיד ןתיל דיתעש המ קר ?אטח השעי אלש הבס ןיא -- ךלוה התא

 הלעמ לא עיגי אל םינפ לכ לעש ומצע שאייתי התוחפ הירב אוהו םולכ וניאש םדאה בושחי רשאכ יכ דוע אלו

.וישעמל שאונ רמאי יכ אטח ידיל אביו  

 

... ?ןובשחו ןיד ןתי ךיא העלותו המר םוקמ לא ךלוה םדאה םא יכ דועו ...   

 

 ריכזהל יואר היהו תוידעב אתיאדכ ןוילטבאו היעמש רחא היהש לאללהמ ןב איבקע ירבד ןאכ רכז המל דועו

?ןושאר קרפב הז םדוק ותוא  

  

 השלשב לכתסה איבקע ירבדב רכזנש רסומה לדוגל לאללהמ ןב איבקע ירבדב קרפה ליחתה יכ תעדל ךל שי

...קרפה שאר וירבד םש ךכל אטח ידיל אב התא ןיאו םירבד  

  

 לא הבס אוהש רבדה ריסי אלש ןמז לכש ,אטחה תבס ונממ ריסיש םדאה דומלל אב לאללהמ ןב איבקע הנהו

 םרוגה אוהו םדאב ךרבתי םשה ןתנש ערה רצי אוה אטח ידיל םדאה אבש הבסהו ,אטח ידיל אב אוה אטחה

 ורצי רשאכ םוקמ לכמ ,םיכלמה יכלמ ךלמ ינפל ןובשחו ןיד תתל דיתעש עדיו בושחי םא ףאו .םדאה לא אטחה

 לא הבס אוה רשא ערה רצי חכ ונממ ריסיש םדאה ךירצ ךכלו ,תויהל דיתעב חיגשמ וניאו אטוח אוה וילע רבוג

  .אטחה



 

 אביש םימרוג םה רשא םירבדה ןמ וב אצויכו האנק לכו הואת לכו ,בלה תוהבג חכמ םדאב רבגתמ ערה רציו

 ,דובא ידיל םדאה תא איבמ אוהש דע םדאה תיסמ ערה רציש ינפמ הזו ,בלה תוהבג חכמ םישדחתמ אטח ידיל

 אוהש דע ותוא תיסמ ערה רצי זאו דאמ הנוילע הגירדמב ומצע םדאה בושחי רשאכ קר התסהו יורג ןיא ךכל

 םדאה תא תיסמ היהיש ערה רצי ןאכ ןיא וברקב הרבשנ ובלו וחור רשאכ לבא ,ירמגל ותוא דבאמו ותוא ליפמ

... וליפהל  

 

 תוריח איה הרותה לבא ... רמוחב קר קבד וניא ןטשה אוה ערה רציה יכ דואמ הברה םימעפ ךל ונראב דועו

 ערה רציה רוסי אל הז לכ םעו .הרותב קוסעיש רמא ךכלו ,םיארבנב קבדה רדעהה אוהש ןטשה הז ןמ קלוסמ

 התימה םוי ול ריכזמ םא ... רפעה לא ףוגה בושיש התימה םוי ול רוכזי ,ףוגב ערה רציה טלוש כ"כש ףוגה ןמ

 ראבתה רבכו .תומה ךאלמ אוה ןטשה אוה ערה רציה קלוסמ הזבו דוע חכ ול ןיא ירהו רדעה לבק רבכ ולאכ

   ...תומילשבו הלעמב אוהש ומצע בישחמ םדאה רשאכ קר םדאב טלוש ערה רציה ןיאש ... ןינעמ

  

 דצמש החורס הפטמ אב ןיאמ לכתסמ רשאכ יכ ,הריבע ידיל אב התא יאו םירבד 'גב לכתסה ןאכ רמאש הזו

 המר רפע םוקמל ךלוה ירהש ןכ םג םולכ וניא ופוס דצמש ךלוה אוה ןאלו ,םולכל בשחנ וניא םדאה תלחתה

 דצמ בשחנ היה ולאש ,רבד וניא ולאכ ירמגל ותוהבג לטבמ ירה בשחנ וניא ופוסו ותלחת דצמ רשאכו ,העלותו

 וב היה ותליחת דצמ בשחנ היה אלש ףא ופוס דצמ בשחנ היה םא ןכו ,ופוס דצמ בשחנ היה אלש ףא ותלחת

 קולס שי הז ינפמו ירמגל רבד וניא ולאכ םולכל בשחנ וניא ופוס דצמ ןכו ותליחת דצמ רשאכ לבא ,המ תובישח

 האירב ומצעל בשחנ ןיא רשאכו ,הבושח האירב ומצע בשחי רשאכ קר םדאל ערה רצי ןיא יכ .ירמגל ערה רצי

  .ערה רצי וב טלוש ןיא

 

 החורס הפטמ ארבנש ליבשב יכ ,בוטה תיישע ןמ שאייתי החורס הפט אוהש ומצעב בושחי םאש ךל השקי לאו

 ןיאמ רמאש המו ...הנוילע הבושח האירב היהי הזבו תוצמה השעי הברדא יכ ,תוצמה תושעל שאונ רמאי אל

 ךכלו ,אטחה שקבמ אוהו ערה רצי ובש ףוגה ונייה העלותו המר םוקמל ךלוה התא ןאלו החורס הפטמ תאב

 ינפלו רמאש המו .יאדוב ערה רצי ונממ קלתסמ בשחנ םולכ וניא ערה רצי לעב אוהש ףוגה הזש לכתסמ רשאכ

 אוה ותייח םייחב ודועב הזה איטחמה ףוגה םוקמ לכמ ,היחתה ןמזל דיתע אוה ןובשחו ןיד ןתיל דיתע התא ימ

.החורס הפטמ אב  

 


