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אֹורּבירּבירּבירּבי ואמר, ּפתח יהּודה ©¦§¨¨©§¨©
אׁשר חּטאתֹו אליו ¤£¨©¨¥©הֹודע
ׁשל מּצד אליו, הֹודע ¤©¦¨¥©¨̈חטא.

ידע אֹו היה(נֹודע)מי? חּטאתֹו ¦¨©©©¨¨¨
הֹודע ּזה מה להיֹות! ©¤©§¦¦̈צריךְ 
ּברּוךְ  ׁשהּקדֹוׁש אּלא ¨¨©¤¨¤¨¥אליו?
יׂשראל ּכנסת את מצּוה ¥¨§¦¤¤§¤¤©§הּוא
החטא אֹותֹו לאדם §¥©¨¨¨©¦§להֹודיע
מֹודיעה ּובּמה חטא, ¨¦¤©¨¨¤ׁשהּוא
ּכמֹו ּבדיניה, §¨¤¦§לֹו?

כ)ׁשּנאמר ׁשמים(איוב יגּלּו ¤¤¡©§©¨©¦
לֹו. מתקֹוממה וארץ ¨¨§¦¤¤§Ÿ£עונֹו
ׁשּמצּוה ּכמי אליו, ¤©§¤¦§¨¥©הֹודע

¥©§לאחר.

ׁשאדםׁשּׁשנינּוׁשּׁשנינּוׁשּׁשנינּוׁשּׁשנינּו,,,, ּבׁשעה ¤¨¦§¨¨¤¨¨
הּוא ּברּוךְ  הּקדֹוׁש לפני ¨¨©¥§¦¥חֹוטא
לחזר חטאֹו על מׁשּגיח Ÿ©§¦©©¤§©£Ÿ§ולא
וזֹורק רּבֹונֹו, לפני ¥§¦¥§¦¨§¦ּבתׁשּובה
נׁשמתֹו ּכתפֹו, אחר ¨§¦¥§©©אֹותֹו
לפני ּומעידה עֹולה ¥§¦¨¦§¨¨©מּמׁש
מצּוה ואז הּוא, ּברּוךְ  ¤©§¨§¨¨©הּקדֹוׁש
לכנסת הּוא ּברּוךְ  ¤¤§¦¨¨©הּקדֹוׁש
הֹודע אֹו ואֹומר: ©¥§¥¨§¦יׂשראל

ׁשּנאמר ּכמֹו חטאֹו, את לֹו והֹודיעי עליו הּדין את הֹוׁשיטי חטא, אׁשר חּטאתֹו (יחזקאלאליו ¥¨©¨£¤¨¨¦¦¤©¦¨¨§¦¦¤¤§§¤¤¡©
ּתֹועבתיה.טז) את ירּוׁשלם את ¨¤Ÿ£¤¦©¨§¤©הֹודע

iAxiAxiAxiAxFz`Hg eil` rcFd F` ,xn`e gzt dcEdi ¦¦§¨¨©§¨©©¥¨©¨
F` ,o`nc `xhQn ,eil` rcFd .`hg xW £̀¤¨¨©¥¨¦¦§¨§©

rci(rcFp `"p).eil` rcFd Edn ,Dil irain Fz`Hg ¨©¨©¨¦§¥¥©©¥¨
,l`xUi zqpkl ciwt `Ed Kixa `Wcw `N ¤̀¨ª§¨§¦¨¦¦§¤¤¦§¨¥
,ag `Edc `aFg `Edd ,Wp xal Dil `rcF`l§¨¨¥§©¨©¨§¨

xn` Y`c dnM .`dpicA ,Dil rcEn dOaEaei`) ©¨©¥§¦¨¨§¨§©§¨¥
(kwzn ux`e FpFr minW ENbircFd .Fl dnnF §©¨©¦£§¤¤¦§¨¨©
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opipzCopipzCopipzCopipzCKixa `Wcw inw ag Wp xAc `zrWA §¨¥¨§©£¨§©¨¨¨¥ª§¨§¦
`xcd`l Di`hgA gBW` `le ,`Ed§¨©§©©£¨¥§¨©§¨
,DitzM xzA Dil iCW`e ,Dix`n inw `YaEIza§¦§¨¨¥¨¥§©§¥¥¨©¦§¥
Kixa `Wcw inw zcidq`e zwlq WOn DiznWp¦§¨¥©¨©§©§©§¦©¨¥ª§¨§¦
F` xn`e ,l`xUi zqpkl `Mln ciwR ,oicM .`Ed§¥¨¦©§¨¦§¤¤¦§¨¥§¨©
`piC hiWF` ,`hg xW` Fz`Hg eil` rcFd©¥¨©¨£¤¨¨¦¦¨
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(fh.dizFarFY z` mlWExi z` rcFd©¤§§¥¤£¤¨
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אזאחראחראחראחר הּדין, עליו ׁשּמּגיע ©©¤©¦©¨¨©¦¨
לחזר רּוח Ÿ£©©¤¤§¦מתעֹוררת
ונכנע רּבֹונֹו, לפני ¨§¦§¦¥§¦¨§¦ּבתׁשּובה
מי ׁשהרי קרּבן, ¦¥£¤¨§¨¦§©§להקריב
וׁשֹוכח חֹוטא, ּבֹו, ּגס ©¥§¥©¦¤ׁשּלּבֹו
עליו, מׁשּגיח ולא ¨¨©¦§©Ÿ§§¤חטאֹו
מזּמן הּוא ּברּוךְ  ¨ª§¨¨©§והּקדֹוׁש
את לֹו להֹודיע ּומצּוה ¤©¦§¤©§§¤§ּכנגּדֹו,
ׁשּלא ּכדי החטא, Ÿ¤¥§§¥©אֹותֹו

מּמּנּו. ¤¦©©§¦יׁשּתּכח

זהאמראמראמראמר ּכךְ  יֹוסי, רּבי ¨©©¦¥¨¤
ׁשּכךְ וּדאי מצאנּו)(מּנין וכךְ  ©©¦©¦¤¨§¨¨¨

אֹותֹו ׁשעׂשה ׁשּכיון ¨¨¤¨¥¤¦¨§בדוד,
לא ׁשבע, ּבת ׁשל Ÿ©¤©¤¤£©מעׂשה
הּקדֹוׁש לֹו אמר ּבֹו. ¨©©¨©¦§¦הׁשּגיח
ׁשכחּת אּתה הּוא: ¨§©¨¨©ּ̈ברּוךְ 
מּיד לךָ . אזּכיר אני ¨¦§¦§©¦£אֹותֹו?!

ּכתּוב? יב)מה אּתה(שמואל-ב ©¨©¨
אּתה ה'. אמר ּכה ¨©©¨Ÿ¦̈האיׁש
אֹותֹו, זכרּת ׁשּלא ¨§©¨Ÿ¤¦̈האיׁש
אֹותֹו. ׁשּׁשכחּת האיׁש ¨§©¨¤¦¨¨©אּתה

ּבדין. לֹו? הֹודיע ¦§©¦¨©ּובּמה

הּואאףאףאףאף ּברּוךְ  הּקדֹוׁש ּכאן, ©¨©¨¨
חּטאתֹו אליו הֹודע ¨©¨¥©¥אֹומר,
וכךְ  יפה, והּדבר חטא, ¨§¤¨¨¨©§¨¨¤£אׁשר
נֹודע אֹו כתּוב ׁשּלא ©¨Ÿ¤הּוא,

ׁשּכתּוב ּכמֹו (שמותאליו, ¥¨§¤¨
הּוא,כא) נּגח ׁשֹור ּכי נֹודע ¨©¦©אֹו

לעסק ּבּלילה ׁשעֹומד Ÿ£©¨§©©¥¤¦ּומי
לבנּה ׁשּמֹודיעה אם ּכמֹו אּלא ּדין, ׁשל בדרךְ  ולא חטאֹו, את לֹו מֹודיעה הּתֹורה ¨§¦¨¦¤¥§¨¤¦¤¤¤§Ÿ§§¤¤¨¦¨©¨©ּבּתֹורה,

רּבֹונֹו. לפני ּבתׁשּובה וׁשב אֹותֹו, ׁשֹוכח אינֹו והּוא רךְ , ¦¥§¦¨§¦¨§©¥¥§©¨¨§ּבדבר

xzAxzAxzAxzAxcdnl `gEx xrY` oicM ,`piC Dilr ihnC ¨©§¨¥¨¥¦¨§¥¦§©¨§¤£¨
axwnl rPMz`e ,Dix`n inw `YaEIzA§¦§¨¨¥¨¥§¦§©¨§¦§©
iWp`e ,ihg ,DiA qB DiAlC o`n `dC ,`pAxẅ§§¨§¨¨§¦¥©¥¨¥§©§¥
oiOf `Ed Kixa `WcEwe ,Dilr gBW` `le ,Di`hg£¨¥§¨©§©¨¥§§¨§¦©¦
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`caFr `Edd carC oeikC ,cecA `pgMW ©̀§©§¨§¨¦§¥¨§¨©©¨¨
Kixa `Wcw Dil xn` .DiA gBW` `l ,raW zac§©¤©¨©§©¥¨©¥ª§¨§¦
dn cIn .Kl `pxMc` `p` ,Dil ziWp` Y` ,`Ed©§©§¦¥£¨©§©§¨¨¦©©

,aizk(ai a l`eny)dY` ,'d xn` dM Wi`d dY` §¦©¨¨¦Ÿ¨©©¨
,Dil ziWp`C Wi`d dY` ,Dil zixkc `lC Wi`d̈¦§¨¨©¦¥©¨¨¦§©§¦¥

.`picA Dil rcF` dnaE§¨©¥§¦¨

sF`sF`sF`sF`eil` rcFd ,xn`w `Ed Kixa `Wcw ,`kd̈¨ª§¨§¦¨¨©©¥¨
,`Ed ikde ,dNn xiRWe `hg xW` Fz`Hg©¨£¤¨¨§©¦¦¨§¨¦

,aiYkc dnM ,eil` rcFp F` aizk `lC(`k zeny)F` §¨§¦©¥¨§¨¦§¦
`ililA mi`wC o`nE ,`Ed gBp xFW iM rcFp©¦©¨©§¨¦§¥§¨
Dil `rcFn `w `ziixF` ,`ziixF`a irlnl§¦§¥§©§¨©§¨¨§¨¥
`rcF`C `Oi`k `N` `piC gxF`a `le ,DiaFg¥§¨§©¦¨¤¨§¦¨§¨¨
aze ,Dil iWp` `l `Ede ,Kikx dNnA ,Dxal¦§¨§¦¨¨¦§¨©§¥¥§¨

.Dix`n inw `YaEIzA§¦§¨¨¥¨¥
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קםואםואםואםואם ׁשהיה ּדוד, ּתאמר, §¦Ÿ©¨¦¤¨¨¨
לּמה הּלילה, ¨¨¨§©©£©ּבחצֹות
אּלא ּבדין? עליו ¨¤¦§¨¨§§¦התעֹוררּו
ּבמה עבר ׁשהּוא ׁשֹונה, ©§©¨¤¤¦ּ̈דוד
ּובמה ּדין, וצריךְ  ©§¦¦¨§©§¦¤ּׁשּנקׁשר,
חטא הּוא נּדֹון. הּוא ¨¨¦©¨¤ּׁשעבר
הּקדֹוׁשה הּמלכּות ¨§©§©©¤¤§ּכנגד
ּומּׁשּום הּקדֹוׁשה, ¦¨§©¦©¨¦§ולירּוׁשלים
מירּוׁשלים, ּגרׁש ¦©¨¦©Ÿּ̈כךְ 
עד מּמּנּו, הּוסרה ©¤¦¨§§©©§והּמלכּות

ּכראּוי .(ונענׁש)ׁשהתּתּקן ¤¦§©¥¨¨§¤¡©

ּזהאמראמראמראמר מה יהּודה, רּבי ¨©©¦§¨©¤
העניׁש הּוא ּברּוךְ  ¦¡¤¨¨©¤ׁשהּקדֹוׁש
בנֹו, ידי על ּדוד §¥§©¦¨¤את

יב)ׁשּכתּוב הנני(שמואל-ב ¤¨¦§¦
מּביתךָ ? רעה עליךָ  ¤¥¦¨¨¤¨¦¥מקים
ּבארנּו, הרי יֹוסי, רּבי §©¥¥£¥¦©©̈אמר
איׁש עליו יעמד ׁשאם ¦¨¨Ÿ£©¦¤¦מּׁשּום
אמר עליו. ירחם לא ©¨¨¨¥©§Ÿ¥©אחר,
רצה אבׁשלֹום והרי ¨¨¨§©¥£©לֹו,
עצֹות ּבכּמה אביו את ¥¨©§¦¨¤Ÿ£©להרג

יֹותרּתחּבּולֹות)(חּבלרעֹות עליו ¨¦¥©§¨¨¥
לא לֹו, אמר אחר? Ÿ©¨¥©¨¨¥מאדם

¦§©ׁ̈שמעּתי.

ּדודאמראמראמראמר ׁשמעּתי, אני לֹו, ¨©£¦¨©§¦¨¦
אמר סתם. ׁשבע ּבבת ©¨©¨©¤©§¨̈חטא
ּבן יבא הּוא: ּברּוךְ  ¥Ÿ¨¨¨©הּקדֹוׁש
נקמה, וינקם נכר אל ּבת ¨¨§Ÿ§¦§¨¥¥©¤ׁשל
ׁשהיה אבׁשלֹום, זה ¨¨¤¨§©¤¦ּומיהּו?
מהּקרב. ּתאר, יפת ׁשל ¨§©¥©Ÿ©§¤¨§ּבנּה
ּומֹורה. סֹורר ּבן מּמּנה יֹוצא לּסֹוף אֹותּה, וחֹומד ּבּקרב הּזֹו האּׁשה ׁשּלֹוקח מי למדנּו, ¤¥¥¨¤¦¥©¨¥§¨§©©¨¦¨©¥¤¦§©¨¨¦מּכאן

ּפרׁשּוה. והרי זהמה, מּמּנּו פסקה לא עכׁשו ׁשעד מּׁשּום הּטעם? ¨§¥¥£©¨£Ÿ¨§¨¦¤ª¨§©©¤¦©©©̈מה
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oiWiA oihir dOka iEa`l `lhwl(xAc)xiYi ,Dilr §¨§¨§¨§©¨¥¦¦¦©¨¨¥©¦
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`C .Edi` o`nE ,`znwEp mFwpie ,xkp l` zac§©¥¥¨§¦§§¨¨©¦¨
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