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The purpose of this kuntres is to demonstrate that our הרות  obligates us 
to substantiate the emunah b'derech haseichel. It consists entirely of 
sources from Rishonim and Acharonim,

וננמזב הנומא יניינע דמלל בויחה

א״טילש יקסבינק םייח ׳ר ׳גה ןרמ ׳כל יתחלשש הלאשל הבושת
)וטנאראט הרות רתכ ללוכ שארמ יתלבקש(

א"טילש ןמריפס דוד 'ר ברה ידידי דובכל
יוארכ ט"השדחא

 ךתלאש וינפל יתעצהו א"טילש יקסבינק םייח 'ר ןואגה ןרמ לצא יתייה ךתשקב יפכ
הנומא ינינעב תולאש לואשל בקעי תיב רפס יתבו תובישיה ידימלתל תתל ןוכנ םא

 

?םתנומאב םימימתש םידימלת  לקלקל לוכי הזש שושחל שי םאה וא התכה ךותב
 

בתכב בישהל ןכומ אוה םא יתלאששכ .לוקלקל שושחל םיכירצ אלש בישה ןרמ
 

.ןכ בותכל ךרוצ ןיאו טושפ ךכ לכ הזש רמא
הרקוהו תודידיב
ןהאק ןהכה םהרבא  

הלפת םיבישחמ אלש הבסה א״טילש ןאמנייטש בייל ןרהא ׳ר ׳גה ונרומ
)רמתב הלעא רפסב אבומ(

 םדא םשב ורמאו .הליפתב םעט ןיא םישנאה בורל ונירודב עודמ םילאוש שי״
 ךא .הליעומ הליפתהש המכ כ״כ םישיגרמ אל ונאש ינפמ םעטה רמאש לודג
 ונייה וליא הנומאב ונל רסחש םושמ טושפ םעטהו הזל עיגהל ךירצ ןיא תמאב
 ונייה ומע םירבדמ ונאו ה״בקה ינפל םידמוע ונאש הליפתה תעשב םישיגרמ
 םישיגרמ ונניא אליממו וז הנומאב ונל רסחש אלא הליפתב אלפנ םעט םישיגרמ
״הלפתב יתימא םעט

ל"צז םייח ץפחה
 )ח"י בתכמ ףוסב םייח ץפח יבתכמ(

וימיב אשידק אבסה הזב שיגרה רבכ הנה

 וגיהנהש גהנממ עודיכ אוהו בגשנ ןינע לע י"בחא הזב ררועל יתרמא דוע"
 ינא ג"י םהו( תדה ירקיע ג"יה תא הלפתה רחא םוי לכב רמול םינומדקה
 לע ןדימעהו קוקבח אב )ג"כ תוכמ( ל"זח רמאמ לע דסוימ הז ןינעש )ןימאמ
 הפפורתנ הנומאהש הלא ונימיב ןכ לעו .היחי ותנומאב קידצו ביתכד תחא
 ירחא םוי לכב םתוא רמאל הזב קזחתהל דחאו דחא לכ לע הבר הוצמ ר"הועב
".םינפלמ וניתובא וגהנש ומכ הלפתה
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ל"צז ןייטשנייפ השמ 'ר ןואגה
)א"ע ןמיס ג"ח העד הרוי(

 תא דמלל םיכירצ וללה תורודב ש"כו רוד לכבש הבושתב בתכ ןייטשנייפ השמ 'ר ןואגה םג
:הנומא יניינע םידימלתה

 םידימלתל ריבסהל ואריש ת"ישה הצר םינושארה תורודב םגד הזמ ןניזח"
 וריבסיש הוצו .םידיסחו םיקידצ המכ םיאורש המ לע ךומסל אלו הנומאה ירקע
 םמויקל רתוי ליעוי הזש תוצמה לכ לע עדיל שי הטימשד וז הוצממש ךיא םהל
 ר"הועב התע כ"או .'ה תוצמ לכ ןימייקמ רודה לכש ךיא ןיאורש הממ ףא
 ךנחל ךיא שקבל ךירצ בוט רודב ףא הטוסדו הטימשד סנה םיאור ונניאש
 םולכ ןיאור ןיא ץוחבש הזכ לפשו ינע רודב ש"כו .םידימלתה תא דמללו
 המל םויק היהיש םכנחלו םדמלל ךיא ןייעל ךירצש תובוט תוגהנהו םירבדמ
.םתוא םידמלמש
 הנומאה םהל קיתמהל הרומה ךירצש הנוכנ הצע שי ןויעה רחא לבא
 רשא לכל סנרפמו ןזו תויח ןתונה אוהש ןיבו האירבה םצעב ןיב ת"ישהב
 הרותה ןתנ אוהש הנומאה ןכו תחא העש ףא תויחל רשפא יא וידעלב
 לכמו בהזו ןוה לכמ רקי אוה הוצמ םויקש ועדי רשא םקיתמהלו .תוצמהו
 ".חצנ ייח הזב הנוק יכ םלועה תוגונעת

לכשב הנומאה ססבל ךרוצה

ל״צז ק"דרה
)חכ 'רפ 'א םימיה ירבד(

 םש שריפו "והדבעו ךיבא יקלא תא עד" ה"ע ונב המלשל הוצ ה"ע ךלמה דוד"
 "ומצעמ םעדיש דע הלבקה לע ךומסיש" :ק"דרה
 לבא ויתוברו ויתובאמ הנומאה תלבק םע ליחתהל םיכירצש תרמוא תאז״
״.יתימאה תמאה והזש ומצע לכשב ריכיש דע וב ןנובתהל ךירצ הז רחא

ל״צז ייחב ונבר
)'ז קוספ ג"י קרפ האר תשרפ(

 יקלח ינש לע ןאכב זומריש שרפל ןכתיו ........ךיתובאו התא תעדי אל רשא"
 ןימאמה .המכחהו העידיה דצמ ינשהו הלבקה דצמ דחאה :םיקלח ינש .הנומאה
 ןיא לבא תיתמא הלבקהש רחאמ איה הבוט הנומא ויתובאמ לבקש הלבקה דצמ
 לכו םירוע תרבחב ךלוהה רועכ ונוימד הנהו .המכח הב ןיאש יפל תומילש הל
 .ןתוא גיהנמ אוהש ןלכ שארב דחא חקפ שיו ורבח לע ודי ךמוס דחאו דחא
 ונתנומא ןכ .חקפה ךרד םיזחואש רחאמ הרשיו הלולס ךרדב םיכלוה ןלכ יאדוב
 וניבר השמ דע הז לע הז ןיכמוסהו איה הלולס ךרד המחכ אלב הלבקה דצמ
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 תומלש ןיא לבא ונל ורפס וניתובאו ונעמש ונינזאב יכ וכרד ןיזחוא ונחנאו ה"ע
 דצמ ותנומא ןינע ול קיפסי אלש םדאה ךרטצי ךכל ............ תאזה הנומאל
 דצמ הנומא ול היהתו ותנומא םלשתש דע םכחיו דומליש אלא דבלב הלבקה
 )תוכיראב םש ןייע( "העידיה דצמו הלבה

המלש ידומע רפס      
ג״מסה לע ל״שרהמל       

 יכ הלבקו הנומא םהינש םיכירצש שריפ …עומשלו ןימאהל םשה דוחי .ב
 ףא םוקמ לכמו וירוענמ וימי לכ הב לדוגמש הדלותה ךרד לע איה הנומא
 ובלב לבקו עמששכ אלא ותבוח ידי הב אצוי ןיא םימש תנומאב עקתשנש
 ךכו הידעס ונבר ירבד ןכ רחא איבמש ומכ הייארה לע תפומה אוהש הלבקה
 לכמו עדמה רפס דמל ןכ םא אלא הנומאב אצוי םדא ןיאש ןוחצנה לעב בתכ
 ןמ ובלב עוקת הנומא אהיש אל םא דבל תפומה לע ךומסל השק םוקמ
  תויארב ןיחיגשמ ןיאש הברה םירפוכ שיש ףאו הייארה קיפסמ זאו הדלותה
 ארמגב אתיאדכ םהיבאל בקעי ינב ורמאש ׳וגו לארשי עמש הזל עויסו
 םהירוענמ הדלותה ךרד לע הנומאה יאדוב היה בקעי ינבל םגו ].ונ םיחספד[
 ול ורמא ךכל םתעד יפל קיפסמש םהב תפומ היה םא םהב קפוסמ היהש אלא
ל״קו ׳וכ ךבלב ןיאש םשכ לארשי עמש

 ל"צז א"שרהמה
 )רומג ד"אב .זי תוכרב(

 'וכ ויכרד תעידיו ותלכיו ותודחאו ותואיצמ תעידיב ליכשהל םדא לכ בייחד"
 ול הארנש המ לכו הרותהו ונתנומא יפ לע ךא םדא לש ולכש די יפכ 'תי
 ולכש טקב רבדה הלתי קר וב ןימאי אל השודקה ונתרות דגנ אוהש ולכשב
".'וכ

ל״צז שודקה ה״לש
)׳א רמאמ - תורמאמ הרשע(

 :םישרשה שרוש אוה םירבדה שרוש ׳.דחא ׳ד׳ רמאמ אוה ןושארה רמאמה״
 רמול הצר .)ט״ל-׳ד םירבד( ׳םיקלאה אוה ׳ד יכ ךבלל לא תבשהו םויה תעדיו׳
 לעב ךיראה רשאכ .ויתובא דצמ הלבקה לע ףסונ תייתפומ הגשהב בלב העידי
 )ט-חכ ׳א םימיה ירבד( בותכש המב זמורמ והזו .דוחיה רעשב תובבלה תבוח
 ךבבלב תוקלאה הנומא עבקהש המ לע ףסונ רמול הצר ׳ךיבא יקלא תא עד׳
 זמר והזו .הגשהה דצמ ךמצעב התא עד שיא יפמ שיא הלבקה וניהד ךיבא דצמ
 דצמ יל-ק הזשכ רמול הצר ׳והנממראו יבא יקלא והונאו יל-ק הז׳ קוספה
 המוד יוה ה״ד :גלק תבש י״שר(  ׳והו ינא׳ ןושלמ ׳והונאו׳ זא יתעידיו יתגשה
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 םנמא .בלב תספתנ העידיה יכ לוכיבכ דחיב םיקובד אוהו ינא רמול הצר )ול
 זא ׳יבא יקלא׳ אוהש הלבקה דצמ קר הגשהה דצמ העידיה יל ןיאשכ
 לח ןכ לע .בלה ןופצמב ותאמ קחורמ ינאו ינממ בגשנו םר אוה יכ ׳והנממראו׳
 בטיה בטיה בלב םינבומ ויהיו תובבלה תבוח לש םיתפומב יקב תויהל בויחה
״.דחא ומשו דחא ׳ד׳ כ ןיבהלו עדיל דחימ ןורכזו בלב היהי דוחיה1 רעש לכו

שאר רתכ רפסב אבומ ל"צז א"רגה תעד
 רעש םוקמבו תובבלה תבוח רפסו רואמה תרונמ רפס דאמ בבחמ היה א"רגה"
 לארשי תנומא בורו רוהטו שודק אוהש ירזוכה רפס דומלל רמוא היה דוחיה
".וב םייולת הרותהו

ע"יז בוט םש לעב
)א״מק ׳יס חנ תשרפ הרותה לע בוט םש לעב / ו״ר תוא בוט םש רתכ רפסב אבומ(

 םדא ינב יגוס ינש שי יכ וניתובא יקלאו וניקלא םירמוא ונא המל םעט"
 יכרדב ךלוהש תמחמ אוה ךורב שודקהב ןימאמש 'א .ךרבתי םשהב םינימאמה
 תדה תנמאה לע אבש ימ אוה 'בהו הקזח ותנומא הז לכ םעו םינומדקה ויתובא
 רשפא יאש הלעמ ול שי 'אה גוסהש אוה םהיניב קוליחהו הריקחה תמחמ
 דצמ הקזח ותנומא יכ ו"ח תורתוסה תוריקח המכ ול ורמאי םא ףא ותוא תותפל
 קר ולצא הנומאהש ןורסח ול שי לבא םלועמ רקח אלש דועו ויתובא תלבק
 ריכהש תמחמש הלעמ ול שי 'בה לבא לכשו םעט ילב הדמולמ םישנא תוצמ
 הרומג הבהאבו המילש הנומאב קזח אוה ותריקח לדוג תמחמ ךרבתי ארובה
 תורתוסה תויאר ול ואיבי םאו ותותפל םילוכי לקבש ןורסח ול שי ןכ םג לבא
 ונייהד ונמיה הלעמל ןיא ודיב תודמה ינשש ימ לבא ו"ח התפתי ויתוריקח
 וז ומצעב רקחש ידי לע ול האב ןכ םגו קזוחב םינומדקה ויתובא לע ךמוסש
".'וכו וניתובא יקלאו וניקלא םירמוא ונא הזלו הבוטו המילש הנומא איה

ע"יז )יול תשודק( בשטידרבמ קחצי יול יבר
)םוקמה ךורב עטקה לע הדגה שוריפמ(

 הסכי םיתשבו וינפ הסכי םיתשב )ב ,ו היעשי( קוספה לע בתכ ל״ז י״ראה הנה״
 ןיאש המ תוקלא תדובעב רוקחל ול רוסא םדאש ללכה יכ ףפועי םיתשבו וילגר
 המ ׳וכו םדאל רוסא ונימכח רמאמכ רקיעב רפוככ והזו ו״ח גישמ ולכש
 םא םדא רמאי אלש ונייהד וילגר הסכי םיתשבו וינפ הסכי םיתשב הזו .הלעמל
 רוקחל םדא ךירצ הברדא רוסא הז גישמ לכשהש המב וליפא רוקחא אל ןכ

 יולת הז רבד )איפוסוליפ ךרד לע בתכנה( דוחיה רעש םוקמב ירזוכה רפס דומלל ל״צז א״רגה תעד ונאבה הז רחאש עטקב ףכיתש ףאו .1
.הלבקה לע קר ךומסל אלו הנומאה ססבל םיילכש םיתפומ איבהל לודגה בויחה שודקה ה״לשה ירבדמ םיאור םוקמ לכמ לבא תקולחמב
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 יכ רוסא הז גישמ םדא לכש ןיאש הזב רוקחל לבא גישמ ולש לכשש המב
״.ותוא גישהל ארבנ םושל שרפא יאו ףוס ןיא ךרבתי םשה תמאב
    

ע"יז ךלמילא םעונ
)ח"לר ףד םישודק תשרפ(

 דע תומלועה רשקלו םיארונהו םיאלפנה וישעמ י"ע 'ד תא תעדל םדאה ךירצו"
 אלו )אצ 'ד ךרכ חנ 'רפל רקי רוא ןייע( ש"תי ותדובע רקיע אוה הזש ה"ב ףוס ןיא
 ול ןיא התעמו יתימא דחא ארוב שיש ןימאמש הזב ול ידש ומצעב םדאה רמאי
 'ד תא תעדל ךירצ קר יתימאה ךרדה וז אל םיאלפנה וישעמ לע שורדלו רוקחל
 ׳והדבעו ךיבא יקלא תא עד׳ )ט ,חכ 'א םימיה ירבד( בותכה רמאמכ וישעמ י"ע
 ה"ב ארובה יכ )'ב קרפ הניחבה רעש תובבלה תבוח 'יע( םיאלפנה וישעמ י"ע אוהו
 םיכירצו וישעמ י"ע א"כ ףוגה יגישמ והגישי אלו ףוגה תומד אלו ףוג וניא
"):ונ ירחא ק"הוז 'יע( אליעל אתתמ דובעל ונחנא
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 ל"צז אנליווד םירשימ דיגמ אדנאל והילא קחצי מ"גה
)םולש רבוד שוריפ תולפתה רצואב(

 וניקלאו וניתובא יקלא רמול יוארהמ היה ארואכל .וניתובא יקלאו וניקלא"
 םדא לכש אוה הדובעה תומילשש הזב ןינעה ךא .ונממ ןמזב ומדק וניתובאש
 .ותגשה חכ גישת רשא יפכ 'ה תא תעדל ולכש רדעמב רודעל לדתשהל ביוחמ
 הלועמ הגשהבו וניקלא אוה ותוקלא םיגישמ ונחנאש ונלכש תרכה דצמ ןכל
 הזב אוה ןכל וניתובאמ הלבקה לע הזב ונא םיכמוס תובאה וגישהש יפכ הזמ
".וניתובא יקלא ונלצא ראתב

 תוריאמ םינפ םשב ףסוי ץע שוריפמ
)תולפתה רצואב םש(

 רמול תחא םעפב יגס היה אלה יקלא םימעפ 'ג םירמואש המ .םהרבא יקלא"
 קוספ ח"כ א"הדב( ונבל דוד רמאד וניצמש ד"ע אוה .בקעיו קחצי םהרבא יקלא
 םדאל ןיאש טושפה שוריפהו .והדבעו ךיבא יקלא תא עד ינב המלש התאו )'ט
 דצמ אלא .םלועה תומואה גהנמ הז יכ .ויתובא גהנמ דצמ ק-ולאב ןימאהל
 רמא ךכלו .ומש הלעתיו ךרבתי ארובה ל-ק אוהש השודקה ונתרות פ"ע הריקח
 אוהו ןושאר רקוח היה אוהש םהרבאב וניצמו .הריקחה דצמ ךיבא יקלא תא עד
 ונייה םאו .תולזמו םיבכוכל םידבוע ויה וימיב יכ .םלועב ותוק-לא עידוה
 ןושאר רקוח היה םהרבאש רמוא יתייה בקעיו קחצי םהרבא יקלא םירמוא
 ונא ךכל .םהרבא תנומא לע וכמס וינב בקעיו קחציו ךרבתי ותוק-לא רקחש
 לע דמע ומצע דצמ דחא לכש עידוהל ידכ .דחאו דחא לכ לצא יקלא םירמוא
 ת"וש( .השודקה ונתנומא קוזיח אוהו .וניקלא אלא דחא ןיאש אצמו הריקחה
")תוריאמ םינפ

ל״צז האלפה לעב וברו רפוס ם“תח ירבד ןכות 
 )תילעו תמקו קוספ םיטפוש תשרפ(

 רבד ךממ אלפי יכ״ קוספה שרפל בתכ רפוס ם“תח לש השמ תרות רפסב *
 םדא לש ובלב הנומא יניינעב קפס דלוי םאש ״תילעו תמקו ‘וכו טפשמל
 הלעתי הז ידי לעו ןוכנה ץוריתה לע דומעיו הב ןנובתיש ‘ד תאמ ול אב הזש
 םא רמאיו״ קוספב הז ןיעמ ןויער האלפה לעב ובר םשב איבה םג .ותגרדמב
 היהי םאש ״ךאפר ‘ד ינא יכ ‘וכו ויקח לכ תרמשו ‘וכו ‘ד לוקל עמשת עומש
 רתוי וירוב לע בטיה ןיביו גישיש ידכ ול אב קפסהש ויניעב קוחכ ןינע הזיא
ש“ייע הב ןנובתמ וניא םא הז לע שנעי םג ׳וכו
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ל"צז םלקמ אבסה
 ל"נה בוט םש לעבמ עטקה ומכ רסומו המכח רפסב םלקמ אבסה בתכ ןכו* 
 תובא תלבק ידי לע הנומאה איה תרחבומה הנומאהש הלמב הלמ טעמכ
)ג ףד ב"ח( לכשה תנומא םע הוולמ
 קר ,לכשה תוננובתהב הניאש ,םדא ינב הברח תנומא יכ ןיבהל שי התעו״ 
 ךירצ הככ דע דוע ןיבנו.…םויקו דוסי הל ןיאו ל"נכ יתפ תנומא קר הניא ,םתס
)בצ ףד ׳א קלחב( ״.לכשה לא הנומא ברקל םדאה

ל"צז ןייטשניוול לאקזחי בר
)זק ףד הדובעה יכרד( - לאקזחי רוא רפסמ

םירצמ תאיצי תריכז - הנומא תינק
 הביסה .הנומא רוריבב ונתבוח יכרדבו ןינעב טעמ םויה רבדל יתררועתנ"
 דחא דימלת יתלאשש תעב יל העריאש תמיוסמ השגרהמ תעבונ וז תוררועתהל
 רכוזו רזוח יניא( ?האירבל גיהנמו םלוע ארוב שיש ךל עודי יכו הבישיה ינבמ
 יכ יאדו ינבישהו .)םירבדה ןכות ויה ךכ אלא ,ורמאנש םירבדה תא קיודמב
 ןימאמ ךנהו םלועב הנומא שי יאדו תמא ויתלאשו יתפסוהו .אוה ןימאמ אלה
 היונבו תססובמ תונבהו תועידי סיסב הזיא לעו הנומאה רוקמ ךל עודי םאה ךא
 םדא היחיו ןכתי יכ יתררועתה הז חכמו .הנעמ ויפב היה אל הז לעו ?ךתנומא
 ותעידי לכו ותנומא רוקמ המ עדוי וניאו הנש םינומש וא םיעבש םיכורא םייח
 הנומא לש שוריפה המ ללכ עדוי וניא ךא םינימאמה ללכמ אוהש קר תכמתסמ
 ירחאמ רתתסמ המ ללכ ריכמ וניאו תועמשמ םוש םהל ןיא וירמאמו וירבד לכו
.ותנומאו וירבד
 דוסי אלהו וייח ימי לכ ךשמ השוע רשא ויתווצמ לכל שי םעט הזיא התעמו
 עדוי וניא רשאכ וליאו .ךרבתי 'ד יווצ תיישעבו ותעידיב םה תווצמה םויק
 םירבדה ולאו .תווצמה םויק רדגב ללכ בשחנ הז ןיא הווצמ שיש ריכמו
 הטושפו תימתס איה הנומאה לכ רשאכ התעמו 'וכו אתליכמה ירבדב םישרופמ
 ותנומא רוקמ איה המ ראבלו ריבסהל עדוי וניאש דימלת ותוא לש ותבושתכ
 דמעמו םירצמ תאיצי לע היונב ונתנומא דוסי יכ ול יתרמאו ויתררוע רשאכ קרו
 ושארב ןהנה הנומאו תמא ביציו תמא תלפתב םירמוא ונאש ךרדכו יניס רה
 תורזג םייקיש ןכתי הז חכמ םאהו הנומא ארקי תאזל םאה .ירבדל םיכסהו
?ת"ישה
 הנומאה ירוקמו תודוסי תא ותנבה יאב דחוימ הזה דימלתה ןיאש ןיבמ יננהו
 ינינעב ללכ םינינעתמ ןיא אלה יכ וננמזב הבישיה ינב לכ בצמ ןכ טושפ אלא
 וניתוברו וניתובא ונודמיל רשא םירבד לע היונב ונתנומא תודוסי לכו הנומאה
".םינמאנ תודוסי אלל תימתס איה הנומאה לכש אליממ רפסה תיבב
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ל"צז הבלוו ברה
)הנומאב תולאש המכ ול גיצהש דחא דימלתל(

קוזיחל חתפ ... הנומאב תוקיפסב"
ןגהנפוק / םלוהקוטש ב"כשת ארקיו 'רפ

!ךל בוט לכו הכרבו םולש ,יבוהא ידידי ...
 ,בתכב ולאכ םילודג םירבד לע בותכל דאמ השק יכ םאו .ךבתכמ תא יתלבק
.הרצק איהשכ ףא הבושת ילב ךריאשהל הצור ינניא
 ינינעמ ןינע הזיאב םדא בלב קפס הזיא לפונ םאש .הרצקב ךל בותכל יננהו
 תדובעב הראהלו הרעהל דבכנ חתפ ןומט הז קפסב אקוד יכ תעדל וילע ,הנומא
 ומכ םתס ותוא שובכל ןיא הזכ קפס ררועתנשכ אליממו .הנומאב קזחתהלו 'ה
 בושחל אקוד ךירצ אלא ,אטח רוהרה הזיא -שובכל םיסנמ וא - םישבוכש
 'ה יכ ךבבל לא תבשהו םויה תעדיו" לש השע תוצמ םייקל לדתשהלו וררבלו
.הנומאל אקוד ילכש חתפ אוצמלו בושחל הוצמ יהוזש "םיקלאה אוה
 אקוד 'הל דובעל ךירצ יכ םיבשוח םיתבה ילעבמ םימימתה יכ יתעדי הנהו
 ידידי הנה ךא .לכשב בושחל אל ונייה - תומימת יכ םיבשוחו "תומימת"ב
 הב םיכפוהש 'מגה תיגוסב הנטק אישוק לכמ הנומאה לופית המל ,יבוהא
 תא ופתשי אל הנומאה ןינעב אקודו .קיפסמ ץורית םירמואש דע הב םיכפוהו
 ןפ הנומא יניינע לע בושחל אוה ןכוסמ יכ םיבשוח הנמא ינטק יכ אלא ?לכשה
 הז יכ ,הנומאב תונטק אלא הז ןיא לבא .אישוקה ראשיתו ץורית אצמי אל ו"ח
 רשפא יא וידי השעמ דיגמו 'ה דובכ רפסמ ולוכש םלועבש ,תעדל ךירצ
 תררבתמ ,תצק בושחל םיליחתמ קר םא .הנומאה לע תויאר אוצמל אל
.םירהצב שמשכ רומג רוריבב הנומאה
 תעשב רקיעב הנמזו המוקמ - לכשב הנומאה קוזיח לש וז הדובע הנהו
 תתימא לע בושחל ,הליפתה תדובעב לכשה תא םג ףתשל םימעפל שי .הליפתה
 אלא אדירג תובהלתהבו שגרהב קפתסהל אלו ,הלפתב םירמואש םירבדה לכ
.שוחב ראהלו לכשב ררבל
 הנומאב חיורהל ךיא ,ךרדה לע ךל זמרל קר יתנווכו םיכורא םירבדה הנהו
 םולשבו םייחב שגפתנ בורקבש ללפתמו הוקמ יננהו תוקיפס "תוחדל" םוקמב
.הז לודג ןינעמ רתוי ה"עב רבדנ זאו
      דימת ש"וד ךבהוא ךדידי ךל לחאמ בוט לכו הכרבו םולש
"הבלוו .ש 

ל"צז קסירבמ ברה םשב ל"צז סקנפ ןושמש ברה
)הק ףד( ןושמש שפנ רפסב(

 העידיל הנומא ןיב"
 איה תמאה לבא .םירקע ג"יה לכל 'ןימאהל' גשומב שמתשהל םיליגר ונא"
 אובי חישמשכ ל"צז קסירבמ ברה תא לאש דחא .'תעדל' גשומל איה הנווכהש
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 ךיא )ט ,אי היעשי( ׳םיסכמ םיל םימכ 'ה תא העד ץראה האלמ׳ לש בצמ היהיו
 םהש םירבד ויהי דימת׳ :קסירבמ ברה ול בישהו ?הנומאה תוצמ תא זא םייקנ
.׳ונתגשהמ הלעמל
 אל ונאש םירבדב ,ונתגשהמ הלעמל םהש םירבדב ןימאהל - ושוריפ 'ןימאהל'
 ומצעמ היהנ אל םלועהשו םלוע ארוב שיש תעדל לבא .ונמצעל רייצל םילוכי
 תא ןתנש לארשי יקלא שישו הריבל גיהנמ שישו דחוימו דיחי דחא שישו
 אלש הטוש םתס אוה הז תא עדוי אלש ימ !תעדל ונילע הז לכ תא - הרותה
 םא יכ .הנומאל םוקמ דוע שי - עדוי םדאהש ירחא םג םנמא !ויניע תא חקופ
 אוה ןיבמ וניאש המבו .לכה ןיבמ וניאש האור אוה - הזב רוקחל ליחתמ אוה
".הנומאל קקזנ

ל"צז ןמרסוו ןנחלא ברה
 תוישוק המכ השקהש ירחא "הנומאה לע רמאמ" םשב םירמאמ ץבוקב אבוה ןושאר רמאמב(
 הנומא וגישה אל םילודגה םיפוסוליפהש ירחא הנומא תוצמב הוצמ תב/רב בייחנ ךיא ןהיניבו

  ):הטוש ללכמ אציש ימ לכל תחרכומ הנומאהש בתוכ אוה 'דב
 איה םלועה תא ארב ה"בקהש הנומאה יכ אצמנ הזב ןנובתנ רשאכ לבא"
 איפוסוליפ םושל ללכ ךרוצ ןיאו הטוש ללכמ אצי קר םא תעד ןב לכל תחרכומ
 םדא ינב שיו :)'ו קרפ דוחיה רעשב( תובבלה תבוח ל"זו .תאזה העידיה תא גישהל
 תעדב הלעת ךיא יניעב המיתו ו"ח ארוב ילבמ הרקמב היהנ םלועהש ורמאש
 הז יכ הדש תוקשהל לגלגתמה םימ לש לגלגב םדא רמא וליאו תאז הבשחמ
 עודיו 'וכו עגתשמו לכסל הז רמואה תא םיבשוח ונייה ןמוא תנווכ ילבמ ןקתנ
 הארת אלהו המכח ינמיס םהב ואצמי אל ןיוכמ תנווכ ילב םה רשא םירבדה יכ
 רדוסמ בתכ ונממ רייטציש רשפא יא קלח ריינ לע םואתפ ויד םדאל ךפשי םא
 ומצעמ ריינה לע וידה ךפשנ יכ רמוא דחאו רדוסמ בתכ ונינפל אב וליאו
 רמול תעד ןבל רשפא ךיאו ש"ייע 'וכו ותוא םיביזכמ ונייה בתכ תרוצ התשענו
 המכח ינמיס העיספ לכ לע ןיאור ונאש ירחא הילאמ תישענש הלוכ האירבה לע
 וירבא רודיסבו םדאה וג הנבמב שי האלפנ המכח המכו תילכת ןיא דע הקומע
 לע ןכ רמול רשפא ךיאו חותינהו האופר ימכח לכ הז לע ודיעי רשאכ ויתוחכו
 הרומ לע םדא רמאי םאו השוע תנוכ ילב הילאמ תישענש תאזכ האלפנ הנוכמ
 אצמנ ולא םירבד לכו .ןכ רמואה בשחי עגושמל אלה ומצעמ השענש תועש
 תא ארב ימ ע"רל ןימה ול רמא אביקע יברל דחא ןימ אבש השעמ :שרדמב
 גרא ימ ע"ר ול רמא .רורב רבד ינארה ןימה רמא .ה"בקה ע"ר ול רמא ?םלועה
 גרואה לע דיעמ תילטהש םשכ וידימלתל ע"ר רמא .גרוא ןימה רמא ?ךדגב תא
 ה"בקה לע דיעמ םלועה ךכ יאנבה לע דיעמ תיבהו רגנה לע הדיעמ תלדהו
.שרדמה ל"כע וארבש
 הרות ינשה רקיעה תחרכומ הדלות האצוי - 'הב הנומאה - ןושארה רקיעהמו...
 ןיא יכ טושפ הזו םנוק ןוצר תושעל םיארבנה לכ תילכתש ירחא יכ םימשה ןמ
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 עידוי אל םאו ת"ישה ןוצר והמ גישהלו ןוילע תעד עדוי תויהל םדאה לכשב חכ
 םדאל רשפא ךיא יכ תילכת םוש ילב האירבה הראשנ ונוצר והמ ה"בקה
 רומג חרכהב חרכומ רבדה כ"או ?ונוצר והמ עדי אל םא ת"ישה ןוצר תושעל
 וזו םלועב ותניכש תולגתה י"ע םהמ ונוצרו וצפח והמ םדא ינבל הליג ה"בקהש
".'וכו םימשה ןמ הרות איה

 ל"צז רלסד בר
)170 ףד 'א ךרכ והילאמ בתכמ(

 םתאירב רדסב המכחה לדוג האורו םיארבנב ןיחבמשכ ה"בקהב ןימאמש....."
 לכ השוע 'ה יכ רורב ןיחבי ,הקודקד תא האורו תיטרפ החגשהב לכתסמשכ ןכו
 םירקש והוליחני והובהאש ויתוברו ויתובא רשא א"א יכ ול רמוא ובל 'וכו הלא
".'וכו ולש ז"הועב וייחב גנעתי אלש ותומרל ולדתשיו

ל"צז רלפייטסה
 תובקעב רבחמה ךלה )'ב קרפ ינש קלח( "םלוע ייח" הנומא קוזח לע ורפסב
 ףוגב תוארנה תואלפנה לע ךורא קרפ ובתכב )הניחבה רעש( תובבלה תבוח
.םדאה

תובבלה תבוח רפסב ייחב ונברל םילודג תצרעה
 רומג בויח שיש ךיא ראבמ אוה וב .הניחבה רעש םשב לודג רעש ייחב ונבר בתכ הז ןינע לע
 תוצופת לכב לבקתנ הז רפסש עודיכו .עבטה תואלפ לע ונתולכתסה ידי לע ארובה תא ריכהל
 רפוס ם"תחהו תודימתב וב דמל ףסוי תיב ןרמ .וב םדומיל ועבק לארשי ירואמ ילודגו לארשי
 תבוח רפס בבחמ היה א"רגה .רועש לכ וחתפ םרט העש עברכ וידימלתל ונממ דמלמ היה
 ףאו .םרכז ךראתי םיגוסה לכמ םיקידצו םינואג לש הרוש דועו )ליעל אבומכ( דאמ תובבלה
 ונעמש אל םלועמ איפוסוליפה ךרדב בתכנ אוהו תויה דוחיה רעש דומללמ םיענמנ הברהש
.הניחבה רעש לע גלדי ל"נה םיקידצה לכמ דחאש

יניס רה דמעמב הנומאה ססבל ךרוצה
 ןנחתאו תשרפ ן"במר

 השעת אל תוצמ יתעד יפל הזה בותכה לבא" )'וכו ךל רמשה קר קוספה לע(
 םיטפשמהו םיקוחה רומשנו תוצמה לכב רהזנש רמא רשאכ יכ דאמ הב ריהזה
 דאמ דאמ ךמצע רומשלו רמשהל דאמ ךריהזמ ינא קר רמאו רזח םתושעל
 רשא םירבדה לכמ יניס רה דמעמ חכשת אלש תוצמה ךילא ואב ןיאמ רוכזל
 םש תעמש רשא וירבדו ולדג תאו ודובכ תא םידיפלהו תולוקה ךיניע םש ואר
 ךינבל אוהה דבכנה דמעמב ךיניע ואר רשא םירבדה לכ עידותו שאה ךותמ
 ודמלתש ידכ אוהה דמעמה השע םשה יכ םעטה שריפו .םלוע דע ךינב ינבלו
 הככ םתא ושע ןכ םא ,םלוע תורודל ןודמלת םכינב תאו םימיה לכ ותוא האריל
 אל תוצמב ריהזה ,םש ורמאנש תורבדה ריכזיש םדוק הנהו :ותוא וחכשת לאו
 הוצו םלועל ונבלמ והריסנ אלו אוהה דמעמה ןמ רבד חכשנ אלש השעת
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 היארב םש היהש המ לכ רודל רודמ ונערז לכל וב עידונש השע תוצמב
 םיאב הרותה ירבד ויה םאש דאמ הלודג תאזה הוצמב תלעותהו .העימשבו
 םוקי םא םיתפומבו תותואב התמאתנ ותאובנש פ"עא דבלב השמ יפמ ונילא
 תפומ וא תוא ונילא ןתנו הרותה ןמ ךפהב ונוציו םולח םלוח וא איבנ ונברקב
 ונינזאל הרובגה יפמ הרותה ונילא עיגתשכ לבא ,םישנאה בלב קפס סנכי
 אל ותוא רקשנו ,קפסמ לכו קלוח לכ שיחכנ יעצמא םש ןיא תואורה וניניעו
 :ותורקשב םיעדויה ונחנא יכ ונידיב התימה ןמ תפומ והליצי אלו תוא והליעוי
 רבדה ןכ םג קיתענשכ יכ םלועל ונימאי ךב םגו )ט טי תומש( םש רמאש והז
 דיענ אל יכ ,תורודה לכ והואר ולאכ קפס אלב תמא רבדה היהש ועדי ונינבל
 ללכ וקפתסי אל םהו .ליעומ םב ןיאו לבה רבד םתוא ליחננ אלו ונינבל רקש
".וניניעב ונלוכ וניארש יאדוב ונימאי לבא ,םהל דיענש ונתודעב

לכ יפב םירוגש תויהל םיכירצו ונתנומא דוסי שממ םה ל״נה ן״במר ירבד

 קר גישמ לכשהש המב רוקחל רוסיא ןיאש דבל אלש הלאה תורודה ילודג ירבדמ וניאר ירה
הטושפ הנומא ןינעל הריתס םוש הזב ןיאו ןכ תושעל בויח שי הברדא

The Ani Maamin Foundation
This kuntres is just one facet of the activities of the Ani Maamin Foundation. Ani 
Maamin‘s goal is to spread chizuk in emunah in our Torah world to educators, parents 
and children alike. By creating audio and written materials that show how compelling our 
emunah really is, we hope to bring about a heightened awareness and clarity in emunah to 
bnei Torah everywhere.

For further assistance or information please call 845 418 2122, contact us at 
info@animaamin.org, or visit our website at www.animaamin.org.


