
 קונטרס
'חס ושלום'

מאת מרן הגאון
רבי שלמה קורח זצ"ל

רב העיר בני ברק

מהדורא ראשונה
ניסן תש"פ





תוכן ענינים

דברי פתיחה לקונטרס 'חס ושלום'............................................ ה
.................................................................... ז קונטרס 'חס ושלום'

ה  המתבונן יבין דרכי ה'  שורש כל רע הוא בהנהגת האומה  ַאֵיּ
הבל פיהם של תינוקות של בית רבן  האם ח"ו מתהלכים רבבות 

אנשים מקוללים

......................................................................... ט היכן בת ישראל
ֹפה ושם  מכלים זמנם וממונם בהבלים   פשעים נוראים

הקמת מדינת ישראל................................................................ יא
הקמת  בתחילת    התורה  באמונת  תיגר  קריאת  היא  הקמתה 
  דורות פלגה חדשים  תרבות רעה  המדינה הסתירו כוונתם
אוולת אדם תסלף דרכו ועל ה' יזעף לבו  אין רחמנות  חלוקת 

ארץ ישראל וירושלים

............................................................................... טו אוי לך ארץ
.................................................................. טז אנשי אמת במצוקה

תורת משה נפלגה  תורה תורה לבי עליך

..................................................... יח השואה ועליית יהודי מרוקו
משפט  ובתי  דיינות  שררות    ישראל  נאבדו לעם  רששי"ם  כמה 
ה',  יראת  ללא  מקומות    ישראל  לתורת  זר   – חילוני  בישראל  
מציאותם מיותרת  המכשירים הנשאים בכף היד  עשירי שקר 
התורה  שומרי  מחנה    רשע  אנשי  ביד  ההנהגה    אמת  ועשירי 

והמצוות צריך חיזוק

........................................... כג הקללות האמורות בתורת קדשינו 





ה           קונטרס 'חס ושלום'       מרן הגאון רבי שלמה קורח זצ"ל       מרן הגאון רבי שלמה קורח זצ"ל
קונטרס 'חס ושלום'

דברי פתיחה לקונטרס 'חס ושלום'
כדי  הרחוקים,  ובאיים  מקום  בריחוק  מתחדשים  "ולפעמים 
הפורענות  יגיע  פן  ויפחדו  וייראו  התשובה  אל  ישראל  שיתעוררו 
נשמו  גוים  "הכרתי  ו'),  ג',  (צפניה  הנביא  מאמר  והוא  אליהם. 
פינותם החרבתי חוצותם מבלי עובר, נצדו עריהם מבלי איש מאין 
מתייסרים  וכשאינם  מוסר".  תקחי  אותי  תיראי  אך  אמרתי  יושב, 
וקרב,  הלוך  וילך  ונסוע,  הלוך  הולך  הפורענות  האחרים,  ברעת 
ואין ספק כי מי שרואה כל אלו התלאות אשר הם באמת התראות 
השם יתברך, ועודנו מחזיק בדרכו אשר דרך בה, הוא כמי שעובר 

ואילך. עבירה וקבל עליו התראה, שהתיר עצמו למיתה, מכאן 

רפואת  על  היטב  לחפש  ראוי  האלו  בזמנים  כי  ספק,  אין  לכן 
ע"ה  המלך  דוד  שאמר  הוא  הגוף.  רפואת  על  ולהקדימה  הנפש 
חטאתי  כי  נפשי  רפאה  חנני  ה'  אמרתי  "אני  ה'),  מ"א,  (תהלים 
לך". פירוש, אני בחליי הייתי מתפלל על רפואת נפשי, ועל אותה 

רפואה היה כל השתדלותי, לא על רפואת הגוף".
(דרשות הר"ן, דרוש השישי)

ניחתה  כאשר  כולו,  ולעולם  לישראל  קשים  ימים  של  בעיצומם  עומדים  אנו 

רחוקות  בארצות  הנג  החל  כי  כידוע  הנה  ה'קורונה'.  נגי  הקשה,  המגיפה  עלינו 

וזרות, כמו בסין ולאחר מכן בשאר מדינות העולם, אך בארץ הקודש נגי זה החל 

מתאים  זה  דבר  מקומות.  בשאר  שהתפשט  לאחר  יחסית  רב  זמן  אותותיו  לתת 

הוא  בדבריו  כאשר  שנים,  מאות  לפני  נכתבו  אשר  הקדושים  הר"ן  של  לדבריו 

מבאר כי כך דרך הפורענות, לבוא הלוך וקרב, כפי שבעינינו ראינו בנגי קשה זה.

בני  יתברך ברוב רחמיו וחסדיו מנסה לראות, אולי ישובו אליו  וזאת מפני שה' 

לישראל  לרמוז  כוונתם  אשר  העולם,  אומות  על  איתותים  נתינת  ידי  על  האדם 

ישראל  את  להשיב  מועילים  לא  איתותים  כן,  פי  על  א  אם  אך  בתשובה,  לשוב 

לאביהם שבשמים, שוב יש צורך להביא רח"ל את הפורענות כבר על כלל ישראל 

קדושה  חובה  אלו,  כגון  שבזמנים  ברור  ממילא  הנזכר,  הר"ן  שכותב  וכפי  עצמם. 



ו           קונטרס 'חס ושלום'       מרן הגאון רבי שלמה קורח זצ"ל      

יודע  ולב  להתחזק,  הדרך  כיצד  ולראות  הנפש,  רפואת  על  היטב  לחפש  עלינו 

מרת נפשו, ועל כל אחד ואחד לפשפש ולחפש בחדרי לבו באיזה נקודה הוא נגוע 

יותר ובמה פחות, ומזה יראה ויבין מהי הקריאה המיוחדת אליו בימים קשים אלו. 

בצניעות  הלשון,  על  בשמירה  זה  אם  ישראל,  גדולי  רבותינו  כך  על  עוררו  וכבר 

הנשים בקדושה וטהרה ועוד כהנה וכהנה.

אחר הדברים האלה, מה נאה ומה יאה בימים נשגבים אלו, להגיש בפני הקהל 

ורבינו  מורינו  מאת  ושלום',  'חס  קונטרס  בשם  הנקרא  הנוכחי  החיבור  את  הרחב, 

תימן,  רבני  וזקן  ברק  בני  העיר  רב  זצוק"ל,  קורח  שלמה  רבינו  הגאון  מרן  ועט"ר 

גודל  גדול על  רבינו בקול  זועק  בחיבור שלפנינו,  בדבריו חוצבי להבות אש  אשר 

המעיין  שיראה  כפי  אורחתנו,  את  ניישר  ולא  דרכינו  את  נשנה  לא  אם  הסכנה 

נכוחה.

שבט  תחת  זצ"ל,  רבינו  של  קדשו  יד  כתיבת  מעצם  נדפס  שלפניכם,  החיבור 

רבינו כשנה קודם  זה כתבו  ומגיה. חיבור  ביקורתו כאשר הוא מעיר ומוסי מתקן 

פטירתו. לעורך החיבור אמר רבינו, כי דברים אלו בוערים בקרבו, וברצונו לכתוב 

ספר שלם על עניינים אלו, ואין זה אלא מעט שבמעט. לצערינו רבינו לא השלים 

את שאיפתו ומגמתו להשלים כתיבת חיבורו זה כשלא נותרו אלא עלים לתרופה 

כי  לו  נודע  מכן  לאחר  ספורים  שחודשים  מאחר  וזאת  זה,  בקונטרס  המובאים 

מחלה קשה מקננת בגופו, כאשר זמן קצר לאחר מכן נשבה ארון האלוקים לדאבון 

ולמגינת כל לב.

יהא רעוא מן שמיא, שיעמוד רבינו הגדול זיע"א בתפילה עלינו, להמליץ טוב 

מקרא  בנו  ויקוים  מעלינו,  והמגיפה  המשחית  לעצור  אלו,  קשים  בימים  בעדנו 

'והסירותי מחלה מקרבך', ונזכה לחזות במהרה בביאת גואל צדק אכי"ר. שכתוב 

כעתירת
העורך

מערכת מכון המאורות להוצאת כתבי רבותינו חכמי תימן
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קונטרס 'חס ושלום'
מאת מרן הגאון רבי שלמה קורח זצ"ל

הפרט  כי  עצמו,  את  ישמיד  שהוא  אפשר  ח"ו  אויביו.  ידי  על  עמינו  שיושמד  ח"ו 

שמתאבד הוא מבשר הכלל. התאבדות האדם מעצמו, הלא היא בלי דם ואש.

וחברו  דת,  על  עברו  האחרונות  שנה  בחמישים  איש  מליון  מעשרה  למעלה  וכבר 

לעמים אויבינו מנדינו. ראיתים קבורים בקברות הגוים כאשר צלב על קבריהם, הלא 

לראות זאת הלב חמרמר.

כי  חלל,  ולמלא  פרצות,  בכוחם לסתום  אין  והשרידים  עצמו,  מכלה  ח"ו  הכלל  וכך 

רבים חללים הפילה – ועצומים כל מבלעיה.

יזעקו על מה עשה ה' לנו ככה – שכחו שהם אלו שהפירו ברית,  אבל בעזות מצח 

ברית השבת וקללת העריות והפריצות. 

משפט,  דרכיו  כל  כי  תמים פעלו  הצור  דינא, הלא  בלא  דינא  עביד  ח"ו הקב"ה  וכי 

א-ל אמונה ואין עול, צדיק וישר הוא (דברים לב, ד). 

בגוים  חשב  כי   - ו)  לב,  (דברים  חכם  ולא  נבל  עם  ע"ה:  רבינו  משה  זעק  לחינם  לא 

יבולל, ולא חכם להבין מה פעלו דורות קודמים.

מותם  טוב  צאצאיהם  והנה  לאפריקה,  ונדדו  חמדה,  ארץ  מאסו  שבטים  שני  הלא 

מחייהם. איך אפשר להחיות עצמותיהם, יראו ויבושו מה עוללו לעולליהם.

המתבונן יבין דרכי ה'

שבעצמינו  ממה  הוא  קטן  גלות,  שנות  באלפיים  שעברנו  מה  כי  יבין,  שמתבונן  מי 

גרמנו בחטאינו. 
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כל דור לא שעה לנאמר: שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך (דברים לב, ז). כל דור 
בז לקודמיו, זחה דעתו בהמצאותיו לרחף בשמים ולצלול למעמקי ים, להביט מקצה 

העולם ועד קצהו. 

גוויית  יוצרו.  וכמעשה  על  ח"ו  שיקום  גולם  כמו  אלא  אינו  ח"ו  זה  כל  כי  ידע  ולא 
הארי שניתן בה עשב מחיה, וקם וטרף מחייהו. 

זאת  גם  ואף  שנאמר:  כמו  לכלותם,  שלא  העולמות  כל  בורא  ע"י  שהובטח  מה 
שבזכות  היינו,  ה'.  אני  אתם  בריתי  להפר  לכלותם  געלתים  ולא  מאסתים  לא 
הברית גם אם נמאסו ונגעלו לא יפר הקב"ה בריתו אתנו, אך כל דור ודור לא ינוקה 
לא  אבות  ברית  בזכות  אולם  הכליון.  גבול  עד  השמדות  עברו  ולכן  נקמות,  מא-ל 

יתכלו.

נמצא ח"ו, כי כל מה שעבר עלינו בכל תקופת גלותינו, הרג והשמדות וכו', עדיין הם 
בהנהגת חסד ורחמים. 

שורש כל רע הוא בהנהגת האומה

רעים  אנשים  בידי  היא  האומה  הנהגת  כאשר  היא  התחלתו  כל רע  ח"ו שורש  האם 
וחטאים, האחד ילדיו התנצרו, השני נתפס בזנות חמור כפי ש'שפטו' אותו, השלישי 

נתפס על עסקי ממונות וגזילות, ועוד פשעים ועוונות מסוגים שונים. 

הזהירה תורת קדשינו  חילולי השבת, שעל כך  ואלה פעוטות הם לעומת  יתכן  אבל 
ואמרה: מחלליה מות יומת (שמות לא, יד). והנה מאות אלפי יהודים מחללים שבת, 

כאשר דוגמא להם זוהי ההנהגה עצמה, המתירה בגלוי חוקי תורה.

על  ובפרט  בזה.  נילכד  ח"ו  או  נכתב,  ח"ו  לשוא  תורה  שהזהירה  מה  כל  האם 
קדשינו  תורת  עפ"י  עליו  וחייבין  ובזיון,  כלימה  שכולו  המעשה  כמו  סקילה,  חיובי 

קדשינו  עיר  ירושלים  בחוצות  'גאוה'  בכתר  מכונה  ועתה  סנהדרין,  כשיש  סקילה 
ותפארתינו.

האם האסון המחריד ביותר ע"י הגרמנים ימ"ש, לא היה כעונש על כל המתואר פה. 

איננו  ח"ו  האם  התורה.  עונשי  קיום  עובדות  ומכחישים  לקח,  למדנו  לא  ח"ו  איך 
הולכים כעוורים, לחזור וליפול לתהום הפעורה והחשוכה.
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גדול  רבותינו:  וכמאמר  חמור,  עונש  הוא  הגוים  בין  מליונים  של  התבוללות  ואולי 

המחטיאו יותר מן ההורגו (ספרי כג, קיז). או אולי אלו מוקאים מעם ישראל בעוונם, 

כמו שנאמר, ותקיא הארץ אתכם (ויקרא יח, כה).

ה הבל פיהם של תינוקות של בית רבן ַאֵיּ

הלא חדל ח"ו הבל פה של מאות אלפי תינוקות של בית רבן, ויותר מכפלים מיוצאי 

מצרים אין יודעים לומר שמע ישראל ה' א-להינו ה' אחד.

וכל זאת נעשה באמצעות הפצת דברי כפירה בבורא עולם ובקדושת התורה, ומחמת 

כן רבים אינם יודעים מאומה מן האמונה התמימה שצריכה לעטוף את עם ישראל.

דבַרי אלה בחרדה נכתבים, כי האזהרות נאמרו על ידי הבורא בכבודו ובעצמו. וכפי 

שהוזהרנו: השמרו לכם פן יפתה לבבכם, וחרה אף ה' בכם (דברים יא, ז). וכן נאמר 

– פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה (שם כט, יז).

כל  הכוללת  קללה  ישנה  ובסופם  ואיסור,  איסור  כל  על  שיש  בקללות  די  לא  וכי 

הקללות: ארור אשר לא יקים את כל דברי התורה הזאת.

האם ח"ו מתהלכים רבבות אנשים מקוללים

פניהם למלחמות,  אויבים אשר  ידי מליוני  על  הגליות  ישראל מכל  עם  האם רדיפת 

וכי כל זאת לא בא כדין ומשפט על שעזבנו את אזהרות נביאנו ורבותינו בתלמודים 

ומדרשים וחכמי כל הדורות.

היכן בת ישראל

נגאלו  שלא  מצרים  בגאולת  וכמו  עולמים,  גאולת  אותנו  שתגאל  ישראל  בת  היכן 

אלא בזכות הנשים, כמפורש בחז"ל. 

אחד  בתא  צמודים  בחורים  עם  נשק  יחזיקו  איך  גופן,  נפרץ  איך  כבודן,  חולל  איך 

בתוך טנקים. וכל פרטי הצניעות אינם, ויש לרחם על הנייר מלפורטם.

יתבע עלבונה,  מי  ותורה  רב,  ברבבות בכסף  נקראים  הזויים  ודמיון  זנות  ספרי  אלפי 



י           קונטרס 'חס ושלום'       מרן הגאון רבי שלמה קורח זצ"ל      

(אבות  תורה  של  מעלבונה  להם לבריות  אוי  ואומרת:  מכרזת  קול  בת  ויום  יום  וכל 

ו, ב).

נרמסים  ח"ו  עתה  ובעוה"ר  כבראשונה,  שופטינו  השיבה  התפללו,  ודור  דור  בכל 

יהיה עלינו מאזהרת התורה וחז"ל על איסור  גוים, ומה  כל חוקי התורה ע"י משפטי 

חמור זה.

ֹפה ושם

ומעשה מאחד מדרשני דופי שטען, מה מלינים כל כך, וכי לא רואים שעם ישראל 

כבר שב ב"ה לארצו, ארץ אשר מפתחותיה בידי יהודים, יש לנו צבא רב ואדיר, חיי 

פיתוח ושגשוג בארצינו עולים על עמים רבים. (עד כאן מדבריו).

פה ושם, אבל מובן שחילולי שבת ע"י רבבות, ואיסורי נדה וכרת  אמנם, יש צללים 

ומשכב זכור וגילויי עריות ורציחות נעשים הם בלי גבול ומדה, ולא רק פה ושם. 

יושבי  את  פרס מאיימים להשמיד  שמלכי  זה, בשעה  כל  יועיל  מה  ח"ו  לדבריו  וגם 

נפשי  זה כהתאבדות, וכמו שמשון שאמר, תמות  בידינו כח, הלא ח"ו  וגם אם  א"י. 

עם פלשתים (שופטים טז, ל).

ויש לזכור כי במלחמת יום הכיפורים כמעט ונפלנו כולנו אבדנו, ולא אפרט.

גם הקמת המדינה ח"ו זוהי הרפתקא שלא נעשתה מיום היות עם ישראל לעם, לקבץ 

לבד  ובלבנון  רבות,  אויבות  במדינות  מוקפים  הם  כאשר  יהודים  של  רבים  מליונים 

אומרים שיש שם מאה אלף טילים נגדינו נוסף לפרסים עם נשקם האטומי, וכל זאת 

הכרזה בגלוי קבל עם ועדה לכלותינו. 

עלינו  עומדים  הזמנים  ובכל  מרובים,  שמים  רחמי  צריכים  שאנחנו  שודאי  כך 

לכלותינו והקב"ה מצילנו מידם.

מכלים זמנם וממונם בהבלים 

בפני המון העם שאין  ובע"פ דברי כפירה וערעור האמונה  יום מפרסמים בכתב  יום 

דעתם בעיון, וכך מורעלים מחמת חולשתם.
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ועוד  פוליטיקה,  משחקים  ספורט  כגון  הבלים,  עסקי  על  מבוזבזים  מליונים  מאות 

הבלים רבים.

יש מהם עשירים גדולים התורמים כסף רב למשחקים ולפעולות שעשועים ופעולות 

תרבות רדודות. ולעומת זאת תומכים לעמלי התורה, הס מלהזכיר.

בעוד  עתיקות,  ולשפות  להיסטוריה  לפילוסופיה  ללימודים  עוזרים  מליונים  מאות 

רבבות ילדים במצבי עוני.  

פשעים נוראים

תימן  ילדי  אמהות  ואנחות  תימן,  מילדי  מאות  חטיפת  של  הפׁשע  כח  יָשׁ לא  לעולם 

החטופים למאותיהם זועקות ואין עונה.

ולא פחות מכך הפשע והעוול הנורא, לשלוח אותם לקיבוצים אשר שם יש מקלחות 

משותפות לנערים ונערות, ובכך גרמו למותם הרוחני של רבים. 

וכמו היום - לאחר שבעים שנה, מגייסים בנות לצבא בערבוביה רח"ל.

הקמת מדינת ישראל
יש  כי בהקמתה  יש מעטים הסבורים שאינה אלא ח"ו מעשה שטן,  הקמת המדינה, 

הפרת השבועה אשר השי"ת השביע את ישראל שלא ימרדו באומות. אך המשיגים 

עליהם סוברים, כיון שהסכימו האומות לכך, אין בזה משום הפרת השבועה.

אשר  זצלה"ה,  מסאטמר  יואל  ר'  כקש"ת  רבינו  בדברי  לעיין  יש  הדברים,  ובעיקר 

פנימה  בקודש  להיות  זכיתי  [ואני  מכך.  שתבוא  ח"ו  הרעה  כל  את  רוחו  בעין  צפה 

אצל רבינו יואל, וכבר כתבתי על כך בעריכת שולחן ילקוט חיים ח"א, יעו"ש].

ואכן רואים קהילות שלימות שנחלשה אמונתם ע"י מדינת ישראל בתכסיסים רבים. 

הצניעות והשבת נרמסים בראש כל חוצות.

מי שנתפס בעבירת חוקי המדינה, כתם קלון יהיה על פניו. ומי שמחלל שבת ואוכל 

חזיר ושקצים ורמשים, אין זה קלון ובושה. 
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הקמתה היא קריאת תיגר באמונת התורה
יצר רע טוען  אך בעיון נמרץ נראה, שהקמתה היא ח"ו קריאת תיגר באמונה, שהרי 
שאין צריך לא למשיח ולא לגאולה, כי הנה בלעדי משיח וגאולה נעשים ע"י הקמת 

המדינה גוים רבים היו רועדים מפניה.

(ירמיה  וכבר היו דורות רעים וחטאים עד מאד, עד שירמיה הנביא בפתיחת דבריו 
ה על קדקוד הכהנים ותופשי התורה, באומרו: ב, ח) ִהּכָ

והנביאים  בי,  פשעו  והרועים  ידעוני,  לא  התורה  ותופשי  ה',  איה  אמרו  לא  הכהנים 
נבאו בבעל, ואחרי לא יועילו הלכו.

ומה כוחנו להזהיר ולהוכיח אחרי שעשו זאת נביאנו הקדושים.

ו).  לב,  (דברים  חכם  ולא  נבל  עם  ואמר:  כעס  ח"ו  כמו  פטירתו,  לפני  רבינו  ומשה 
תרבות  אבותיכם  תחת  קמתם  והנה  אמר:  אז,  שעמד  החדש  הדור  על  לכן  וקודם 

אנשים חטאים (במדבר לד, יד).

ואם ח"ו לא הועילו בדבריהם, ולא בהתקיימות דברי התוכחה הקשים והנוראים, מה 
כדברי  שבשמים,  אבינו  על  להשען  אלא  לנו  ואין  מהם.  להצליח  הקיר  אזובי  בידינו 

חז"ל בגמרא בסוף סוטה. 

וכי ח"ו חכמי דורינו הקדושים והטהורים, הם אשר נכללים ח"ו בדברי ירמיה הנביא.

בתחילת הקמת המדינה הסתירו כוונתם
ובתחילת הקמת המדינה, עדיין הסתירו מעט תכלית הקמתה - לעקור הלכה וליטע 

חוקיהם. 

מן  התורה  עמלי  לשחרר  אפשרות  ונתנו  בלבם,  מה  לגלות  התאפקו  שנים  במשך 
הצבא. גם הנשים עשו להם שירות מיוחד.

בחורים  עם  אותם  מבוללים  אלא  בנות  מגייסים  רק  ולא  המסך,  הרימו  לאט  ולאט 
יחד. 

ומגמה זאת רק התחלה, ומי יודע מה יעמיקו תהום ח"ו. 

ואל  יהרג  בבחינת  נשים לצבא הוא  גיוס  כי  אי"ש פסק,  שהחזון  בזמנו,  ואני שמעתי 
יעבור.
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ואכן, סותמים לנו את הפה כדי שלא נוכל לצעוק ולגלות תוצאות הרס הצניעות, וכל 
אביזרייהו דזנות וכו'.

לארצות  לגלות  הנדודים  מקל  את  שוב  ניקח  ובנותינו,  בנינו  להציל  כדי  ח"ו  האם 
זרות ח"ו.

וכי הם בעלי בית על ארץ ישראל, למה הם לא יצאו מארץ ישראל, [וכפי שאכן יכול 
לקרות, ששומרי התורה יחפשו מקום מפלט בין הגוים].

וכולם  עמוק,  סכסוך  נוצר  המדינה  מחמת  היום  לתוכם,  שגלינו  במדינות  והלא 
שונאים אותנו, כך שאין לנו מקום להיכן לברוח, ואנו לכודים כציפור על פח.

היא  'המפליאה',  זאת עם כל הטכנולוגיה  נחמתי במה שכבר כתבתי, שתרבות  זאת 
תיחרב ותחריב בעצמה את עצמה.

ועולם כמו בראשיתו יחזור – ונגאל גאולה רוחנית וגופנית. 

ואוי לי עתה עלי אם אודיע לכל הרהוַרי אלה, הלא ירדפוני עד צוואר ח"ו. 

תרבות רעה

האם ח"ו לא נפלנו השרידים בשבר הכפירה, הלא מחרישים אזנינו בכל מיני מכשירי 
קול ותמונות תועבה רח"ל מלהזכיר.

גם יצרו תרבות שכל תופשי התורה תלויים בחייהם בזה.

גם עוותו דרך, רק מי שאחריו תופים ומחולות וצלצלי שמע, הוא המולך בכיפה.

הרימו  ושועלים  לאריות,  זנבות  אין  לכלימה,  נהפכה  ואמת  חכמה,  מצנועים  עׁשקו 
ראש. כי תהיה זנב לאריות וטרפוך.

פסו אמונים מבני אדם, גם אח לאח ובן לאב, יבוזו ויבזזו. 

דורות פלגה חדשים

נבואה לישראל - רק אחר שתיחרב התרבות  כי ח"ו לא תחזור  כבר ִמלתי אמורה, 
הזאת.

כי דורות פלגה חדשים לבקרים קמו, ומגדלים מעל שמים מעניקי חמה עלינו. 
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האויר מורעל ואינו ניתן לנשימה, והרוחות אינם לריח ניחוח.

יש מהם כתות השמחות אלי גיל, להיות ילידי כתת הפלגה שנהפכה לקופים, ושמחים 
להיות צאצאיהם. גם כתות מטורפים הלוחמים בשמים נותרו מהם.

וכל הכתוב בה מפי  ירדה,  תורה מסיני  כי  מאמין בכל עצמותי האומרות  כיון שאני 
אדון העולמים הן לטוב והן למוטב.

לומים ח"ו. ומי יצילנו בעת ׁשִ

אוולת אדם תסלף דרכו ועל ה' יזעף לבו

ומפורש  בדרכו.  אוולת  ָזַרע  הוא  כי  ישכח  וכביכול  בוראו,  על  לבו  יזעף  הזה  הדור 
ג).  נאמר: אוולת אדם תסלף דרכו ועל ה' יזעף לבו (משלי יט, 

הוא זועף בעת צרה וחורבן שלא הוא גרם, כי הוא אדון ההצלחות, ועונשם שהוזהרו 
על כך מראש, יכונה אצלם מקרה אשר קרה, מקירור רוחם ונפשם.

משרבו הרוצחים בן את אביו וסב את נכדתו, והשלטון עסוק בריקון כספי עניים. הם 
מלווים בעשרה אחוז ריבית, אבל הם לווים בעשירית אחוז, ובמספר שנים יורד ערך 

הונם. וכך הם חומסים בלי גרזן ביד לפרוץ דלת.

לימדו לשונם ח"ו לומר איננו גונבים, הם רק סוחבים הם רק מקילים מעל בעלי בתים 
הטורח לשמור על רכושם וכספם.

אין רחמנות

כשלושים  זה  ואילמת,  וחרשת  עוורת  שהיא  אשה  כי  נודע  היום  ח"ו,  רחמנות  אין 
אם  כי  חולה  אינה  והיא  נפש.  לחולי  חולים  בית   – מנשה  בשער  כלואה  היא  שנה 

אומללה ומסכנה. ועוד קושרים אותה לבל תזוז ממקומה. 

הלא זה מסיפור הנערה בסדום, שעונשם היה גפרית ואש מן השמים. 

ומי יצילנו מידם ח"ו.

חלוקת ארץ ישראל וירושלים

מאיזה סמכות מחלקים את ארץ ישראל. [בכנסיה הגדולה של אגודת ישראל, אסרו 
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להסכים על החלוקה]. 

חלוקה,  יהיה  אם  והרי  לחומות,  מחוץ   – חדשה  ירושלים  לבנות  סמכות  נתן  ומי 
שחוברה  כעיר  שאמר:  הפסוק  מזייפים  ובזה  האמיתית.  ירושלים  את  יקחו  הערבים 
ירושלים  כנגד  למעלה  ירושלים  שיש  מאמינים  אינם  כי  ג).  קכב,  (תהלים  יחדיו  לה 

של מטה - ועל זה נאמר שחוברה לה יחדיו.

גמור  הכרח  מחמת  שאולי  כדי  ומלך,  וסנהדרין  נביא  צריך  היה  אולי  זה  לכל  הלא 
(דברים  הפסוק, לא תחנם  על  וזה לבד שעוברים  כליל.  לוותר  זמנית, אבל לא  ליתן 

ז, ב). ואפילו חניה בלבד אסורה (עבודה זרה כ, א).

כל שכן וקל וחומר לתת מתנות מארץ ישראל, כאילו הם הבעלים.

אכן, לא פלא שמרשים לעצמם כך, שהרי מוותרים על השבת ועל האמונה, ממילא 
ובעלות  קדושה  הרגשת  שום  ללא  ואבנים,  עפר  עוד  היא  בעיניהם  ישראל  ארץ 

השי"ת עליה. 

כסוגיא  אלא  בזה,  וכיוצא  שטחים  להחזיר  יש  אם  לויכוח  ככניסה  כותב  איני  זה  כל 
רשאים  התורה  חכמי  שרק  התורה  ומדות  סוגיות  וככל  מדינה,  ללא  אף  הלכתית 

לבררם וללבנם.

אוי לך ארץ
ורודף  שוחד  אוהב  כולו  גנבים,  וחברי  סוררים  ושריך  נער  שמלכך  ארץ,  לך  אוי 

שלמוניםא. מהם מכים ורוצחים, ומהם אונסי נשים.

מערכות  בכל  דֹוד.  מביא  קרוב  חבר,  מביא  חבר  במדינה,  שולטות  משפחות  אלף 
היום יום, כולל עולם הרבנות המשפט והכלכלה, אין מקום פנוי לזולתם.

אוי הוי למי שיוכיח או רק יעיר על דבר שאינו ראוי, הלא יטרפוך בשיני ברזל.

נגד  לצאת  עוז  נרהיב  רק  ואם  מזון,  במוצרי  רווחיהם  שמשלשים  עושים  עוול  כמה 
עוולות אלו, עד חרמה ועד אבוד נפש ירדפוך, ולכן הכל ממלאים פיהם מים.

לא פחות חמור מכך, היא שנאת חינם הקיימת בין ציבור לציבור, ארצות מוצא של 
הגליות הפכו לשבח ולתפארת, במקום לבושה וכלימה.
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מי  תוצאותיה  אשר  המדינה,  של  בחורבנה  ח"ו  החפץ  יהודי  שום  אין  זאת,  כל  ועם 

ישורנו לכלל ישראל.

אנשי אמת במצוקה
הקיים,  המצב  על  לי  אוי  ומלכודת. בבחינת  במצוקה  ואמת הם  אנשי אמונה  כן,  על 

ואוי על תוצאות מפלתו.

ישראל  עם  הנהגת  ברית תפסו  מרשיעי  כאשר  הרוחנית,  המלכודת  היא  כולן  ומעל 

בידיהם, ותופשי התורה במבוכה ואין אונים, ואין בידם לכפר על עוונם.

אבותם  דברי  כי  פנים  מעמידי  עלי,  בני  צאצאי  מהם  יש  אשר  הגדולים  שכן  וכל 

בפיהם, ואין מי יאמר להם מה תעשו ומה תפעלו. יחלקו שלל וביזה עם אחיהם.

ויש אדירי תורה, עליהם נצעק: אוי לדור שאינם יודעים בצערם של החכמים. 

אינם נשמעים (קהלת  ודבריו   - בזויה  וחכמת המסכן  נאמר,  גדולי אמת שעליה  יש 

ט, טז). 

וִהּכּום לחי. וכבר היו לעולמים, שרמסו נביאים גם מרטו שערותיהם 

ומה תעשה היום ומה תפעל, כאשר אתה אזוב קיר לעומתם.

הלא  לכניעה,  ידים  ונרים  נתייאש  וכאשר  אם  נעשה  מה  שהרי  מלכודת,  שוב  אך 

מהיכן יבוא הישועה, ומי יעצור חולה רעה.

ונפשי במנוסה נדה ונעה, אנא א-להי הושיעה.

תורת משה נפלגה

על תורת משה כי נפלגה לעשרות תורות, תורת אשכנז ספרד ותימן, והאמת נעדרת 

במעדר רוסקה.

תלויות  למעלה,  עין  מגלגלי  ויש  וקדושים,  צדיקים  כולם  ואדירים,  גאונים  כולם 

והנצרכּות  שיקבלו,  מעות  ברשרושי  תלויים  חייהם  זהב,  ואלהי  כסף  לאלהי  עיניהם 

נחשבת למעלה, אך להתפרנס מיגיע כפים חרפה היא להם.
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ואין עם מי לדבר, מותר להקשות קושיות ואף להשאר בתמיהה על גמרא וגאונים על 

רמב"ם וראשונים, אך על גאוני הזמן תהיה אפיקורוס אם תעיז לתמוה או לשאול.

סביבם רבים מבני עלי, את אשר ירצו יקריבו או ידיחו ירחיקו. 

ויש מי מהם עיניהם למרבה במחיר, ובעריצות חורצים לשון וגורל על חיי ענווים.

גם צבועים נעלמו, גם בלי מסכה ירקדו על במה גבוהה אלפי מונים ממדיהם הננסים. 

בעזות מצח יעמידו גוף ופנים כפוסקי הלכה ומוסר - שכבר הוסר וסר מהם.

יבושו ולא יכלמו מול גדולי אמת צנועים וטהורים. גם לפני מלך מלכי המלכים  לא 

אינם נכנעים.

מחברי ספרים חורזים מן המוכן באוצרות תשובה, בנענוע אצבע קטנה יקיאו מקורות 

סוגיות משא ומתן של גדולי דורות קדומים. 

י, כל תורת אמת בשבי עטיים ועטם. בלי שיעמיקו – יעתיקו כתּוּכִ

תורה תורה לבי עליך

תורה תורה לבי עליך, מי יחגור לך שק, מי ישים על מצחך אפר.

מה לך להלין על מפירי ברית, על רומסי שבת קודש, על מופקרי צניעות, על אוכלי 

בשר חזיר, על מאות ואלפים הנוסעים בכבישים בריש גלי בשבתות ובימים טובים.

האם ח"ו יעמיק הקרע בין שומרי התורה למפיריה,

האם ילך ויעמיק עד כדי שלא יהיה אפשר להינשא זה עם זה.

האם יווצר ח"ו עם חדש ששומרי התורה יגלו ח"ו בתוכו, 

הלא מסורת בידינו כי מכה של בית אבא קשה יותר, ויד אח קשה יותר מיד עשיו. 

ועל כן נאמר: הצילני נא מיד אחי מיד עשיו (בראשית לב, יב). 

מי יצילנו מאותו זמן מר ונמהר...
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השואה ועליית יהודי מרוקו

עוולות עשו לק"ק מרוקו, היו מעמיסים אותם על משאיות שמוליכים חול, ולוקחים 

אותם למקומות מרוחקים, ושם היו מעבירים אותם על דעתם ועל דעת קונם.

גם ניצולי השואה גרפו סכומים עצומים עבורם מגרמניה ימ"ש, ועוד סיוע מנדיבים, 

דברים  ויתגלגלו  יום,  יבוא  כי  ספק,  לי  ואין  ובסבל.  בעוני  חייהם  קיפחו  רבים  כאשר 

ומלחמות עד שתימחק גרמניה מעל פני האדמה. 

טבחו  שהגרמנים  אומרים  שאין  עד  העינים,  מעוור  זה  שכסף  יראה,  והמתבונן 

לטעון,  מקום  והיה  שבהם.  המנאצים  רק  דהיינו  'הנאצים',  אלא  אותנו,  והשמידו 

שדוקא ק"ק אירופה היו צריכים להיות רחמנים ללא גבול, לאחר מה שנעשה להם.

הייתה  כאילו  וביימו  לנו,  שדדו  עתיקים  ודפוסים  מאיתנו,  גנבו  יד  כתבי  כן,  כמו 

שריפה.

ח"ו  וכך  חברתה,  נגד  אחת  פשע  קבוצות  של  הדדי  חיסול  יום,  כל  כמעט  חיסול 

הארץ מלאה דמים. ועל זאת הזהירה תורה: ותקיא הארץ אתכם.

קבורת חולין ללא השכבה וקדיש, יש מי מהם ששורפים גופתו, וכמו בכתות נוצריות 

ח"ו. והרי בזה יש ח"ו עקירת כל היהדות.

כמה רששי"ם נאבדו לעם ישראל

ותמימים,  ישרים  בדור  נתגלה  (הרש"ש)  שרעבי  שלום  שרבינו  לישראל,  מזל  יש 

הישיבה,  כראש  והעמידוהו  בגדלותו,  והכירוהו  ועדתיות,  בגזענות  נגועים  היו  שלא 

ורבים חכמים היו ישובים לפניו לשתות בצמא מפי קודשו סתרי תורה וכוונותיה.

בעליה זאת, יודע אני על כמה זקני תורה - ובפרט בקבלה, שבזּו להם, וכל שכן שלא 

קירבו אותם. 

אוי הוי אם יקום בראש ישיבה ודיבור. כי זה לא לכבודם להודות על האמת, ולתהות 

ובכך  צרכים.  ושאר  ומלבושים  אוכל  בנתינת  אותם  העדיפו  לא  כן  ועל  קנקנם,  על 
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עד  מדרגות,  ובנקיון  בפרדסים  בעבודה   – וחכמיה  התורה  כבוד  לרמיסת  גרמו 

שהושפלו לעפר, ואבדו כוחותיהם ועמם תמּות חכמתם.

ואלה שעצמו עיניהם לראות אור, יתנו על כך את הדין.  

את  יקים  לא  אשר  "ארור  הפסוק  על  הירושלמי  דברי  את  לשזוף  זכתה  לא  ועינם 

היה  ובידו  עשה,  וגם  לימד  ואף  למד  אם  כו)ב.  כז,  (דברים  הזאת"  התורה  דברי 

וגם תורתו ומעשיו ח"ו  הרי הוא בכלל ארור.  ולא החזיק בהם,  להחזיק עמלי תורה, 

ארורים הם.

מיסודה,  המופרכת  טענתם  יקבלו  ח"ו  וכי  התוכחה,  מיום  לו  אוי  הדין  מיום  לו  אוי 

מנקרים  פאר  בהיכלי  הם  בעוד   – תימן  לעולי  לדאוג  מחוייבים  הם  אין  לפיה  אשר 

עינים.

שררות דיינות ובתי משפט בישראל

מספר משפחות תופסות כל חלקה בדיינות והנהגה רוחנית וכללית, וכך הוא בחלוני 

הקשרים  בכלכלה,  גם  וכך  קרוב.  מביא  קרוב  חבר,  מביא  חבר  ושררה,  משפט  בתי 

העסקיים מוסללים לקבוצה קטנה של אלף או אלפים משפחות, מחזיקים באפסר כל 

צוואר בקבוק. 

אדמת  על  מלך  אינו  ישראל  מלך  שאפילו  כהלכה,  תשובה  בחיבוִרי  הארכתי  וכבר 

א"י, ואינו יכול להגלות יהודי לחו"ל, ואף על פי שיכול להרוג מורד במלכות.

חילוני – זר לתורת ישראל

לכל  זרים  נעשו  או  נעשינו  היינו,  י).  כב,  (ויקרא  ָזר  וכל  תרגומו  'חילוני',  גם המושג 

יסוד באמונה. וכבר אברהם אבינו משחר זריחתו קבע, ששורש כל רצח הוא מחמת 

- כי אין יראת א-להים במקום הזה, והרגוני על דבר אשתי (בראשית כ,יא). 

בדורינו זה ח"ו נתרופפה האמונה שיש א-לוה לעולם, שהוא אחד ואין עוד מלבדו, 

ולכן קל  ומנהיג.  ושולט  כי הוא קובע  'נדמה'  והוא מנהיג את עולמו כרצונו, והאדם 

להבין ִפׁשטו של הכתוב – יושב בשמים יׂשחק, ה' ילעג למו (תהלים ב, ד).

היינו, אפילו  ה).  ו,  (דברים  ה' א-להיך בכל לבבך  ואהבת את  ומפרש,  מאמין  והנני 
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וציוויי התורה "ובכל נפשך", כבר  לבו, לא יהרהר על אמונתינו.  שיתלשו בידם את 

פירשו רבותינו - אפילו נוטל את נפשך (ברכות נד, א).

וגם  בנפש,  וגם  בנשימה  גם  נפשך,  בכל  גם  יצריך,  בשני  לבבך  בכל  שנאמר  ומה 

ברוחך לא נסור, ואפילו כמלֹא חוד המחט.

מקומות ללא יראת ה', מציאותם מיותרת

מזיקה.  אף  אלא  מיותרת  רק  לא  בעולם  מציאותו  א-להים,  יראת  בו  שאין  ומקום 

ואפילו סין הגדולה ואמריקה העשירה, וכל שכן מדינות היהודים - מבחינת מציאות 

אמת ונצחית, הם אינם קיימות.

מוטב שכל העולם יחרב, ולאבדון יָעֵלם, באין בו נשמת חיים.

הם  ודומים  חיים.  רוח  בלי  גופות  אלא  אינם  העצומים,  והבניינים  האדיר  הכסף  כל 

למגדלי ילדים מנייר, וכל מה שיש להם אינו אלא בועות סבון.

מחייו,  מותו  טוב  הלא  גמור,  שוטה  או  לגמרי  עיוור  בנו  רח"ל  אם  יצהל  אדם  וכי 

היא עצובה כביכול,  הנהגתם  כל  אז  יחידי ממעל,  שאין להם אלוה  כל המדינות  כך 

ובסכנה ח"ו.

קצרו של הדבר, כפי שכתב הרמב"ם, כל שסופו מוות, אינו דבר אמת, כך כל דבר 

הנראה אפילו עצום וגדול, קיומו בלי א-להים אינו אמת. ואינו אלא דמיון וחלום.

המכשירים הנשאים בכף היד

והכל נכשלים מחמתם  יצר הרע אפילו ליד,  היד, מביאים  המכשירים הנשאים בכף 

בזנות העין ושמיעת דברים המענים את הנפש.

אני  עניּות  קול  שהכוונה,  לומר  ואפשר  שומע.  אני  ענֹות  קול  הבורא:  שאמר  וכמו 

שומע, וכבר הודיעונו רבותינו שאין עניות אלא מתורה. 

עשירי שקר ועשירי אמת

ומי שהוא עשיר אדיר, אינו אלא עני מרוד לפי האמת.
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מה  דעתם,  איבדו  לחייהם  האחרונות  השנים  שבעשר  עולם,  עשירי  הכרתי  וכבר 
גדולים,  חשבונות  להם  שיש  מה  ושכחו  רח"ל,  'דמנסיה'  או  'אלצהיימר'  שנקרא 

ורכוש דלא ניידי – ובכך עזבו לאחרים חילםג.

גם ראש ממשלה בערוב ימיו לא ידע מה הוא ומה שמו. וכך נודע על נשיא מעצמה 
גדולה שנים רבות, לפני שמת שכח כל עבודתו ומחמדו, והיה לבוז רח"ל. 

כל זאת רצוני לחזור ולומר, כי מצבים כאלו מוכיחים את כל הזיוף שבא מאחרי כל 
ם שפה 'דיפלומטית'.  המעמדים הללו, וזאת לבד השקרים הנקראים בׁשֵ

רּו,  ידּבֵ ולב  בלב  גלויה,  טובה  לכפיות  שקר,  להבטיח   – 'פוליטיקה'  שנקרא  מה  או 
פסּו גם פסּו אמונים מבני אדם, שוא ידברו איש את רעהו, שפת חלקות ידברוד. 

אם כי מובן כי היה זה כבר לעולמים, ואין כל חדש תחת השמש, אבל לא היה נחלת 
הכלל – לא היה אז כמו היום כמעט נחלת הכלל, עד שקשה מאד להינצל מזה.

ההנהגה ביד אנשי רשע

איך החילונים חטפו את ההנהגה של עם ישראל מידי חכמי התורה והיראים.

אונים  באין  קדוש  כל  עקירת  בראותינו  בכך, שהרי  אשמנו  כי  חשבתי ח"ו  בתחילה 
לקום ולהלחם על נפשינו.

בעוד  אחים,  עדיין  שהם  נגדם,  יד  ירימו  לא  התורה  אנשי  הלא  העניין,  בעומק  אך 
שהם מסוגלים גם להרוג ממש, באין יראת א-להים במקומם.

ח"ו  לגרום  ירצו  לא  נכון,  ויותר  להם.  יוכלו  לא  כי  הדור,  חכמי  רוח  נפלה  כן  ועל 
שפיכות דמים. ועל כן רפו ידיהם ורוחם, ובאין ברירה נשמטה ההנהגה מידם, ובלבד 

שח"ו לא ישפך דם יהודי על ידם ח"ו.

ואמרו בסוף מסכת סוטה, אין לנו אלא להשען על אבינו שבשמים.

מחנה שומרי התורה והמצוות צריך חיזוק

כי נלין על אחרים, בעוד שבתוך מחנינו רבה ההתרופפות, וכמו הוציאו  אך מה לנו 
מלך  בת  כבודה  כל  באין  המפרנסות,  בין  להיות  לרחובות,  ובנותינו  נשותינו  את 

פנימה.
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יותר גרוע מכך לסתום  וגם צרה צרורה היא בעיני, שדברי ודאי לחינם יהיו, אם לא 
פי, ודברי יחשבו ח"ו לכפירה כנגד מה שהסכימו חכמי הדור. 

וככל  וליישב,  ולהקשות ולתמוה,  יותר מתורה, שעליה אפשר לשאול  הם  וקדושים 
דרכי התורה.

תורה  תלמוד  מהלכות  שפסקת  הקדוש, במה  הרמב"ם  רבינו  מעיניך,  עפר  יגלה  מי 
הזה  עולם  רק  לא  חורבן,  מראש  וצפית  צדקת,  כך  כל  הוי  ואומר:  אעיז  איך  בפ"ג, 

אלא אף חורבן בעולם הבא. 
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להלן הקללות האמורות בתורת קדשינו 

(לבקשת רבינו המחבר זצ"ל להביא את סדר הקללות 
בפרשת בחוקותי – כי תבוא)

ֵמיֶכם  ִגׁשְ י  ְוָנַתּתִ ֹאָתם:  יֶתם  ַוֲעׂשִ ְמרּו  ׁשְ ּתִ ִמְצֹוַתי  ְוֶאת  ֵלכּו  ּתֵ ַתי  ֻחּקֹ ּבְ ִאם 
ֶאת  ִיׁש  ּדַ ָלֶכם  יג  ְוִהּשִׂ ְריֹו:  ּפִ ן  ִיּתֵ ֶדה  ַהּשָׂ ְוֵעץ  ְיבּוָלּה  ָהָאֶרץ  ְוָנְתָנה  ם  ִעּתָ ּבְ
ָלֶבַטח  ם  ְבּתֶ ִויׁשַ ַבע  ָלׂשֹ ַלְחְמֶכם  ם  ַוֲאַכְלּתֶ ָזַרע  ֶאת  יג  ַיּשִׂ ּוָבִציר  ִציר  ּבָ
ה  ַחּיָ י  ּתִ ּבַ ְוִהׁשְ ַמֲחִריד  ְוֵאין  ם  ַכְבּתֶ ּוׁשְ ָאֶרץ  ּבָ לֹום  ׁשָ י  ְוָנַתּתִ ַאְרְצֶכם:  ּבְ
ְוָנְפלּו  ֹאְיֵביֶכם  ֶאת  ם  ּוְרַדְפּתֶ ַאְרְצֶכם:  ּבְ ַתֲעֹבר  לֹא  ְוֶחֶרב  ָהָאֶרץ  ִמן  ָרָעה 
פּו  ִיְרּדֹ ְרָבָבה  ם  ִמּכֶ ּוֵמָאה  ֵמָאה  ה  ָ ֲחִמּשׁ ם  ִמּכֶ ְוָרְדפּו  ֶלָחֶרב:  ִלְפֵניֶכם 
יִתי  ְוִהְרּבֵ ֶאְתֶכם  ְוִהְפֵריִתי  ֲאֵליֶכם  ּוָפִניִתי  ֶלָחֶרב:  ִלְפֵניֶכם  ֹאְיֵביֶכם  ְוָנְפלּו 
ֵני  ִמּפְ ן  ְוָיׁשָ ן  נֹוׁשָ ן  ָיׁשָ ם  ַוֲאַכְלּתֶ ֶכם:  ִאּתְ ִריִתי  ּבְ ֶאת  ַוֲהִקיֹמִתי  ֶאְתֶכם 
י  ְכּתִ י ֶאְתֶכם: ְוִהְתַהּלַ תֹוֲכֶכם ְולֹא ִתְגַעל ַנְפׁשִ ִני ּבְ ּכָ י ִמׁשְ ָחָדׁש ּתֹוִציאּו: וָנַתּתִ
ה ֱאלֵֹהיֶכם  וֲאִני ְיהֹוָ ְהיּו ִלי ְלָעם:  ּתִ ם  ְוַאּתֶ ְוָהִייִתי ָלֶכם ֵלאלִֹהים  תֹוֲכֶכם  ּבְ
ֹמֹטת  ר  ּבֹ ָוֶאׁשְ ֲעָבִדים  ָלֶהם  ִמְהֹית  ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ  ֶאְתֶכם  הֹוֵצאִתי  ר  ֲאׁשֶ

ֶכם ָואֹוֵלְך ֶאְתֶכם קֹוְמִמּיּות: ֻעּלְ

ַתי  ֻחּקֹ ּבְ ְוִאם  ה:  ָהֵאּלֶ ְצֹות  ַהּמִ ל  ּכָ ֵאת  ַתֲעׂשּו  ְולֹא  ִלי  ְמעּו  ִתׁשְ לֹא  ְוִאם 
ִמְצֹוַתי  ל  ּכָ ֶאת  ֲעׂשֹות  י  ְלִבְלּתִ ֶכם  ַנְפׁשְ ְגַעל  ּתִ ַטי  ּפָ ִמׁשְ ֶאת  ְוִאם  ְמָאסּו  ּתִ
ָהָלה  ּבֶ ֲעֵליֶכם  י  ְוִהְפַקְדּתִ ָלֶכם  את  ּזֹ ה  ֶאֱעׂשֶ ֲאִני  ִריִתי: ַאף  ּבְ ְלַהְפְרֶכם ֶאת 
ָלִריק  ם  ּוְזַרְעּתֶ ָנֶפׁש  ּוְמִדיֹבת  ֵעיַנִים  ְמַכּלֹות  ַחת  ּדַ ַהּקַ ְוֶאת  ֶחֶפת  ַ ַהּשׁ ֶאת 
ם ִלְפֵני ֹאְיֵביֶכם ְוָרדּו ָבֶכם  ְפּתֶ ֶכם ְוִנּגַ י ָפַני ּבָ ַזְרֲעֶכם ַוֲאָכֻלהּו ֹאְיֵביֶכם: ְוָנַתּתִ
י  ְוָיַסְפּתִ ִלי  ְמעּו  ִתׁשְ לֹא  ה  ֵאּלֶ ַעד  ְוִאם  ֶאְתֶכם:  ֹרֵדף  ְוֵאין  ם  ְוַנְסּתֶ ְנֵאיֶכם  ׂשֹ
י  ְוָנַתּתִ ֶכם  ֻעּזְ אֹון  ּגְ ֶאת  י  ַבְרּתִ ְוׁשָ אֵתיֶכם:  ַחּטֹ ַעל  ַבע  ׁשֶ ֶאְתֶכם  ָרה  ְלַיּסְ
ן  ִתּתֵ ְולֹא  ֲחֶכם  ּכֹ ָלִריק  ְוַתם  ה:  ֻחׁשָ ּנְ ּכַ ַאְרְצֶכם  ְוֶאת  ְרֶזל  ּבַ ּכַ ֵמיֶכם  ׁשְ ֶאת 
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ְולֹא  ֶקִרי  י  ִעּמִ ְלכּו  ּתֵ ְוִאם  ְריֹו:  ּפִ ן  ִיּתֵ לֹא  ָהָאֶרץ  ְוֵעץ  ְיבּוָלּה  ֶאת  ַאְרְצֶכם 

י ָבֶכם  ַלְחּתִ אֵתיֶכם: ְוִהׁשְ ַחּטֹ ַבע ּכְ ה ׁשֶ י ֲעֵליֶכם ַמּכָ ֹמַע ִלי ְוָיַסְפּתִ ֹתאבּו ִלׁשְ

ֶכם ְוִהְמִעיָטה ֶאְתֶכם  ֶהְמּתְ ָלה ֶאְתֶכם ְוִהְכִריָתה ֶאת ּבְ ּכְ ֶדה ְוׁשִ ת ַהּשָׂ ֶאת ַחּיַ

ְרֵכיֶכם:  ּדַ ּמּו  ְוָנׁשַ

ֶכם  ִעּמָ ֲאִני  ַאף  י  ְוָהַלְכּתִ ֶקִרי:  י  ִעּמִ ם  ַוֲהַלְכּתֶ ִלי  ְסרּו  ִתּוָ ה לֹא  ֵאּלֶ ּבְ ְוִאם 

ֶחֶרב  ֲעֵליֶכם  ְוֵהֵבאִתי  אֵתיֶכם:  ַחּטֹ ַעל  ַבע  ׁשֶ ָאִני  ם  ּגַ ֶאְתֶכם  יִתי  ְוִהּכֵ ֶקִרי  ּבְ

ם  ּתֶ ְוִנּתַ תֹוֲכֶכם  ּבְ ֶדֶבר  י  ְחּתִ ּלַ ְוׁשִ ָעֵריֶכם  ֶאל  ם  ְוֶנֱאַסְפּתֶ ִרית  ּבְ ְנַקם  ֹנֶקֶמת 

ַתּנּור ֶאָחד  ים ַלְחְמֶכם ּבְ ר ָנׁשִ ה ֶלֶחם ְוָאפּו ֶעׂשֶ ְבִרי ָלֶכם ַמּטֵ ׁשִ ַיד אֹוֵיב: ּבְ ּבְ

ְמעּו  ֹזאת לֹא ִתׁשְ עּו: ְוִאם ּבְ ּבָ ם ְולֹא ִתׂשְ ָקל ַוֲאַכְלּתֶ ׁשְ ּמִ ּבַ יבּו ַלְחְמֶכם  ְוֵהׁשִ

ַאף  ֶאְתֶכם  י  ְרּתִ ְוִיּסַ ֶקִרי  ֲחַמת  ּבַ ֶכם  ִעּמָ י  ְוָהַלְכּתִ ֶקִרי:  ּבְ י  ִעּמִ ם  ַוֲהַלְכּתֶ ִלי 

אֵכלּו:  ּתֹ ֹנֵתיֶכם  ּבְ ר  ּוְבׂשַ ֵניֶכם  ּבְ ר  ׂשַ ּבְ ם  ַוֲאַכְלּתֶ אֵתיֶכם:  ַחּטֹ ַעל  ַבע  ׁשֶ ָאִני 

ְגֵרי  ְגֵריֶכם ַעל ּפִ י ֶאת ּפִ ֵניֶכם ְוָנַתּתִ י ֶאת ַחּמָ ֹמֵתיֶכם ְוִהְכַרּתִ י ֶאת ּבָ ַמְדּתִ ְוִהׁשְ

ֶאת  ּמֹוִתי  ַוֲהׁשִ ה  ָחְרּבָ ָעֵריֶכם  ֶאת  י  ְוָנַתּתִ ֶאְתֶכם:  י  ַנְפׁשִ ְוָגֲעָלה  ּלּוֵליֶכם  ּגִ

ֵריַח ִניֹחֲחֶכם:  יֶכם ְולֹא ָאִריַח ּבְ ׁשֵ ִמְקּדְ

ְוֶאְתֶכם  ּה:  ּבָ ִבים  ַהּיׁשְ ֹאְיֵביֶכם  ָעֶליָה  ֲממּו  ְוׁשָ ָהָאֶרץ  ֶאת  ֲאִני  ִתי  ּמֹ ַוֲהׁשִ

ְוָעֵריֶכם  ָמָמה  ׁשְ ַאְרְצֶכם  ְוָהְיָתה  ָחֶרב  ַאֲחֵריֶכם  ַוֲהִריֹקִתי  ַבּגֹוִים  ֱאָזֶרה 

ֶאֶרץ  ּבְ ם  ה ְוַאּתֶ ּמָ ַ ָהּשׁ ְיֵמי  ל  ּכֹ ֹתֶתיָה  ּבְ ְרֶצה ָהָאֶרץ ֶאת ׁשַ ּתִ ה: ָאז  ִיְהיּו ָחְרּבָ

ת  ּבֹ ׁשְ ּתִ ה  ּמָ ַ ָהּשׁ ְיֵמי  ל  ּכָ ֹתֶתיָה:  ּבְ ׁשַ ֶאת  ְוִהְרָצת  ָהָאֶרץ  ת  ּבַ ׁשְ ּתִ ָאז  ֹאְיֵביֶכם 

ֶכם  ּבָ ָאִרים  ׁשְ ְוַהּנִ ָעֶליָה:  ֶכם  ְבּתְ ׁשִ ּבְ ֹתֵתיֶכם  ּבְ ׁשַ ּבְ ְבָתה  ׁשָ לֹא  ר  ֲאׁשֶ ֵאת 

ְוָנסּו  ף  ִנּדָ ָעֶלה  קֹול  ֹאָתם  ְוָרַדף  ֹאְיֵביֶהם  ַאְרֹצת  ּבְ ְלָבָבם  ּבִ ֹמֶרְך  ְוֵהֵבאִתי 

ָאִין  ְוֹרֵדף  ֶחֶרב  ֵני  ִמּפְ ּכְ ָאִחיו  ּבְ ִאיׁש  לּו  ְוָכׁשְ ֹרֵדף:  ְוֵאין  ְוָנְפלּו  ֶחֶרב  ְמֻנַסת 

ֶאְתֶכם  ְוָאְכָלה  ּגֹוִים  ּבַ ם  ַוֲאַבְדּתֶ ֹאְיֵביֶכם:  ִלְפֵני  קּוָמה  ּתְ ָלֶכם  ִתְהֶיה  ְולֹא 

ֲעֹוֹנת  ַאְרֹצת ֹאְיֵביֶכם ְוַאף ּבַ ֲעֹוָנם ּבְ ּקּו ּבַ ֶכם ִיּמַ ָאִרים ּבָ ׁשְ ֶאֶרץ ֹאְיֵביֶכם: ְוַהּנִ
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ר ָמֲעלּו  ַמֲעָלם ֲאׁשֶ ּקּו: ְוִהְתַוּדּו ֶאת ֲעֹוָנם ְוֶאת ֲעֹון ֲאֹבָתם ּבְ ם ִיּמָ ֲאֹבָתם ִאּתָ
ֹאָתם  ְוֵהֵבאִתי  ֶקִרי  ּבְ ם  ִעּמָ ֵאֵלְך  ֲאִני  ַאף  ֶקִרי:  ּבְ י  ִעּמִ ָהְלכּו  ר  ֲאׁשֶ ְוַאף  ִבי 

ַנע ְלָבָבם ֶהָעֵרל ְוָאז ִיְרצּו ֶאת ֲעֹוָנם: ֶאֶרץ ֹאְיֵביֶהם אֹו ָאז ִיּכָ ּבְ

ִריִתי ַאְבָרָהם  ִריִתי ִיְצָחק ְוַאף ֶאת ּבְ ִריִתי ַיֲעקֹוב ְוַאף ֶאת ּבְ י ֶאת ּבְ ְוָזַכְרּתִ
ה  ּמָ ְהׁשַ ּבָ ֹתֶתיָה  ּבְ ׁשַ ֶאת  ְוִתֶרץ  ֵמֶהם  ָעֵזב  ּתֵ ְוָהָאֶרץ  ר:  ֶאְזּכֹ ְוָהָאֶרץ  ר  ֶאְזּכֹ
ֲעָלה  ּגָ ַתי  ֻחּקֹ ְוֶאת  ָמָאסּו  ַטי  ּפָ ִמׁשְ ּבְ ּוְבַיַען  ַיַען  ֲעֹוָנם  ֶאת  ִיְרצּו  ְוֵהם  ֵמֶהם 
ים  ְגַעְלּתִ ְולֹא  ים  ְמַאְסּתִ ֹאְיֵביֶהם לֹא  ֶאֶרץ  ּבְ ְהיֹוָתם  ּבִ ֹזאת  ם  ּגַ ְוַאף  ם:  ַנְפׁשָ
ִרית  ּבְ ָלֶהם  י  ְוָזַכְרּתִ ֱאלֵֹהיֶהם:  ה  ְיהֹוָ ֲאִני  י  ּכִ ם  ִאּתָ ִריִתי  ּבְ ְלָהֵפר  ְלַכּלָֹתם 
ָלֶהם  ִלְהיֹות  ַהּגֹוִים  ְלֵעיֵני  ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ  ֹאָתם  הֹוֵצאִתי  ר  ֲאׁשֶ ִנים  ִראׁשֹ

ה: ֵלאלִֹהים ֲאִני ְיהֹוָ

ל  ּכָ ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ֹמר  ִלׁשְ ֱאלֶֹהיָך  ְיֹהָוה  קֹול  ּבְ ַמע  ׁשְ ּתִ מֹוַע  ׁשָ ִאם  ְוָהָיה 
ּגֹוֵיי  ל  ּכָ ַעל  ֶעְליֹון  ֱאלֶֹהיָך  ְיֹהָוה  ּוְנָתְנָך  ַהּיֹום  ָך  ְמַצּוְ ָאֹנִכי  ר  ֲאׁשֶ ִמְצֹוָתיו 
קֹול  ּבְ ַמע  ִתׁשְ י  ּכִ יֻגָך  ְוִהּשִׂ ה  ָהֵאּלֶ ָרכֹות  ַהּבְ ל  ּכָ ָעֶליָך  ּוָבאּו  ָהָאֶרץ: 
ִבְטְנָך  ִרי  ּפְ רּוְך  ּבָ ֶדה:  ּשָׂ ּבַ ה  ַאּתָ ּוָברּוְך  ִעיר  ּבָ ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ ֱאלֶֹהיָך:  ְיֹהָוה 
ַטְנֲאָך  רּוְך  ּבָ ֹצאֶנָך:  רֹות  ּתְ ְוַעׁשְ ֲאָלֶפיָך  ַגר  ׁשְ ָך  ְבֶהְמּתֶ ּוְפִרי  ַאְדָמְתָך  ּוְפִרי 
ן ְיֹהָוה ֶאת ֹאְיֶביָך  ִיּתֵ ֵצאֶתָך:  ה ּבְ ֹבֶאָך ּוָברּוְך ַאּתָ ּבְ ה  רּוְך ַאּתָ ָך: ּבָ ַאְרּתֶ ּוִמׁשְ
ְבָעה ְדָרִכים ָינּוסּו  ֶדֶרְך ֶאָחד ֵיְצאּו ֵאֶליָך ּוְבׁשִ ִפים ְלָפֶניָך ּבְ ִמים ָעֶליָך ִנּגָ ַהּקָ
ּוֵבַרְכָך  ָיֶדָך  ַלח  ִמׁשְ ּוְבֹכל  ֲאָסֶמיָך  ּבַ ָרָכה  ַהּבְ ֶאת  ָך  ִאּתְ ְיֹהָוה  ְיַצו  ְלָפֶניָך: 
ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָקדֹוׁש  ְלַעם  לֹו  ְיֹהָוה  ְיִקיְמָך  ָלְך:  ֹנֵתן  ֱאלֶֹהיָך  ְיֹהָוה  ר  ֲאׁשֶ ָאֶרץ  ּבָ
ל  ּכָ ְוָראּו  ְדָרָכיו:  ּבִ ְוָהַלְכּתָ  ֱאלֶֹהיָך  ְיֹהָוה  ִמְצֹות  ֶאת  ֹמר  ִתׁשְ י  ּכִ ָלְך  ע  ּבַ ִנׁשְ
ְיֹהָוה ְלטֹוָבה  ְוהֹוִתְרָך   : ּךָ ִמּמֶ ְוָיְראּו  ָעֶליָך  ִנְקָרא  ְיֹהָוה  ם  ׁשֵ י  ּכִ ָהָאֶרץ  י  ַעּמֵ
ע ְיֹהָוה  ּבַ ר ִנׁשְ ָך ּוִבְפִרי ַאְדָמֶתָך ַעל ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ ְפִרי ִבְטְנָך ּוִבְפִרי ְבֶהְמּתְ ּבִ
ָלֵתת  ַמִים  ָ ַהּשׁ ֶאת  ַהּטֹוב  אֹוָצרֹו  ֶאת  ְלָך  ְיֹהָוה  ח  ִיְפּתַ ָלְך:  ָלֶתת  ַלֲאֹבֶתיָך 



כו           קונטרס 'חס ושלום'       מרן הגאון רבי שלמה קורח זצ"ל      

ה  ְוַאּתָ ים  ַרּבִ ּגֹוִים  ְוִהְלִויָת  ָיֶדָך  ה  ַמֲעׂשֵ ל  ּכָ ֵאת  ּוְלָבֵרְך  ִעּתֹו  ּבְ ַאְרְצָך  ְמַטר 
ִתְהֶיה  ְולֹא  ְלַמְעָלה  ַרק  ְוָהִייָת  ְלָזָנב  ְולֹא  ְלֹראׁש  ְיֹהָוה  ּוְנָתְנָך  ִתְלֶוה:  לֹא 
ֹמר  ָך ַהּיֹום ִלׁשְ ְמַצּוְ ר ָאֹנִכי  ְיֹהָוה ֱאלֶֹהיָך ֲאׁשֶ ַמע ֶאל ִמְצֹות  י ִתׁשְ ּכִ ה  ְלָמּטָ
ָיִמין  ַהּיֹום  ֶאְתֶכם  ה  ְמַצּוֶ ָאֹנִכי  ר  ֲאׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ל  ִמּכָ ָתסּור  ְולֹא  ְוַלֲעׂשֹות: 

ֹמאול ָלֶלֶכת ַאֲחֵרי ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ְלָעְבָדם: ּוׂשְ

ל ִמְצֹוָתיו  ֹמר ַלֲעׂשֹות ֶאת ּכָ קֹול ְיֹהָוה ֱאלֶֹהיָך ִלׁשְ ַמע ּבְ ְוָהָיה ִאם לֹא ִתׁשְ
יגּוָך:  ה ְוִהּשִׂ ָללֹות ָהֵאּלֶ ל ַהּקְ ָך ַהּיֹום ּוָבאּו ָעֶליָך ּכָ ר ָאֹנִכי ְמַצּוְ ָתיו ֲאׁשֶ ְוֻחּקֹ
ָארּור  ָך:  ַאְרּתֶ ּוִמׁשְ ַטְנֲאָך  ָארּור  ֶדה:  ּשָׂ ּבַ ה  ַאּתָ ְוָארּור  ִעיר  ּבָ ה  ַאּתָ ָארּור 
ֹבֶאָך  ה ּבְ ֹרת ֹצאֶנָך: ָארּור ַאּתָ ּתְ ְוַעׁשְ ַגר ֲאָלֶפיָך  ּוְפִרי ַאְדָמֶתָך ׁשְ ִרי ִבְטְנָך  ּפְ
ְוֶאת  הּוָמה  ַהּמְ ֶאת  ֵאָרה  ַהּמְ ֶאת  ָך  ּבְ ְיֹהָוה  ח  ּלַ ְיׁשַ ֵצאֶתָך:  ּבְ ה  ַאּתָ ְוָארּור 
ַמֵהר  ֲאָבְדָך  ְוַעד  ֶמְדָך  ָ ִהּשׁ ַעד  ה  ֲעׂשֶ ּתַ ר  ֲאׁשֶ ָיְדָך  ַלח  ִמׁשְ ָכל  ּבְ ְגֶעֶרת  ַהּמִ
ּלֹתֹו  ּכַ ַעד  ֶבר  ַהּדָ ֶאת  ָך  ּבְ ְיֹהָוה  ק  ַיְדּבֵ ִני:  ֲעַזְבּתָ ר  ֲאׁשֶ ַמֲעָלֶליָך  ֹרַע  ֵני  ִמּפְ
ֶחֶפת  ַ ּשׁ ּבַ ְיֹהָוה  ָכה  ַיּכְ ּה:  ּתָ ְלִרׁשְ ה  ּמָ ׁשָ ָבא  ה  ַאּתָ ר  ֲאׁשֶ ָהֲאָדָמה  ֵמַעל  ֹאְתָך 
ָרקֹון ּוְרָדפּוָך ַעד ָאְבֶדָך:  פֹון ּוַבּיֵ ּדָ ִ ֶקת ּוַבַחְרֻחר ּוַבֶחֶרב ּוַבּשׁ ּלֶ ַחת ּוַבּדַ ּדַ ּוַבּקַ
ן ְיֹהָוה  ְרֶזל: ִיּתֵ יָך ּבַ ְחּתֶ ר ּתַ ת ְוָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ָך ְנחׁשֶ ר ַעל ֹראׁשְ ֶמיָך ֲאׁשֶ ְוָהיּו ׁשָ
ְנָך  ִיּתֶ ְמָדְך:  ָ ִהּשׁ ַעד  ָעֶליָך  ֵיֵרד  ַמִים  ָ ַהּשׁ ִמן  ְוָעָפר  ָאָבק  ַאְרְצָך  ְמַטר  ֶאת 
נּוס ְלָפָניו  ְבָעה ְדָרִכים ּתָ ֵצא ֵאָליו ּוְבׁשִ ֶדֶרְך ֶאָחד ּתֵ ף ִלְפֵני ֹאְיֶביָך ּבְ ְיֹהָוה ִנּגָ

ְוָהִייָת ְלַזֲעָוה ְלֹכל ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ: 

ְוֵאין  ָהָאֶרץ  ּוְלֶבֱהַמת  ַמִים  ָ ַהּשׁ עֹוף  ְלָכל  ְלַמֲאָכל  ִנְבָלְתָך  ְוָהְיָתה 
ָרב ּוֶבָחֶרס  ּוַבּגָ ֹחִרים  ִחין ִמְצַרִים (ובעפלים) ּוַבּטְ ׁשְ ָכה ְיֹהָוה ּבִ ַמֲחִריד: ַיּכְ
ֵלָבב:  ּוְבִתְמהֹון  רֹון  ּוְבִעּוָ עֹון  ּגָ ׁשִ ּבְ ְיֹהָוה  ָכה  ַיּכְ ְלֵהָרֵפא:  תּוַכל  לֹא  ר  ֲאׁשֶ
ֶאת  ַתְצִליַח  ְולֹא  ֲאֵפָלה  ּבָ ר  ָהִעּוֵ ׁש  ֵ ְיַמּשׁ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֳהַרִים  ּצָ ּבַ ׁש  ֵ ְמַמּשׁ ְוָהִייָת 
ְתָאֵרׂש  ה  ָ ִאּשׁ יַע:  מֹוׁשִ ְוֵאין  ִמים  ַהּיָ ל  ּכָ ְוָגזּול  ָעׁשּוק  ַאְך  ְוָהִייָת  ָרֶכיָך  ּדְ
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ְולֹא  ע  ּטַ ּתִ ֶרם  ּכֶ ּבֹו  ב  ֵתׁשֵ ְולֹא  ְבֶנה  ּתִ ִית  ּבַ ה  ֶבּנָ ּכָ ִיׁשְ (ישגלנה)  ַאֵחר  ְוִאיׁש 

ָפֶניָך  ִמּלְ זּול  ּגָ ֲחֹמְרָך  ּנּו  ִמּמֶ ֹתאַכל  ְולֹא  ְלֵעיֶניָך  ָטבּוַח  ׁשֹוְרָך  ֶלּנּו:  ְתַחּלְ

ְנֻתִנים  ּוְבֹנֶתיָך  ֶניָך  ּבָ יַע:  מֹוׁשִ ְלָך  ְוֵאין  ְלֹאְיֶביָך  ְנֻתנֹות  ֹצאְנָך  ָלְך  ָיׁשּוב  ְולֹא 

ִרי  ּפְ ָיֶדָך:  ְלֵאל  ְוֵאין  ַהּיֹום  ל  ּכָ ֲאֵליֶהם  ְוָכלֹות  ֹראֹות  ְוֵעיֶניָך  ַאֵחר  ְלַעם 

ְוָרצּוץ  ָעׁשּוק  ַרק  ְוָהִייָת  ָיָדְעּתָ  לֹא  ר  ֲאׁשֶ ַעם  ֹיאַכל  ְיִגיֲעָך  ְוָכל  ַאְדָמְתָך 

ְיֹהָוה  ָכה  ַיּכְ ְרֶאה:  ּתִ ר  ֲאׁשֶ ֵעיֶניָך  ְרֵאה  ִמּמַ ע  ּגָ ְמׁשֻ ְוָהִייָת  ִמים:  ַהּיָ ל  ּכָ

ף  ִמּכַ ְלֵהָרֵפא  תּוַכל  לֹא  ר  ֲאׁשֶ ַקִים  ֹ ַהּשׁ ְוַעל  ִים  ְרּכַ ַהּבִ ַעל  ָרע  ִחין  ׁשְ ּבִ

ֶאל  ָעֶליָך  ִקים  ּתָ ר  ֲאׁשֶ ָך  ַמְלּכְ ְוֶאת  ֹאְתָך  ְיֹהָוה  יֹוֵלְך  ָקְדֳקֶדָך:  ְוַעד  ַרְגְלָך 

ָוָאֶבן:  ֵעץ  ֲאֵחִרים  ֱאלִֹהים  ם  ָ ּשׁ ְוָעַבְדּתָ  ַוֲאֹבֶתיָך  ה  ַאּתָ ָיַדְעּתָ  לֹא  ר  ֲאׁשֶ ּגֹוי 

ה:  ּמָ ׁשָ ְיֹהָוה  ְיַנֶהְגָך  ר  ֲאׁשֶ ים  ָהַעּמִ ֹכל  ּבְ ִניָנה  ְוִלׁשְ ל  ְלָמׁשָ ה  ּמָ ְלׁשַ ְוָהִייָת 

ע  ּטַ ּתִ ָרִמים  ּכְ ה:  ָהַאְרּבֶ ַיְחְסֶלּנּו  י  ּכִ ֱאֹסף  ּתֶ ּוְמַעט  ֶדה  ַהּשָׂ ּתֹוִציא  ַרב  ֶזַרע 

ְלָך  ִיְהיּו  ֵזיִתים  ָלַעת:  ַהּתֹ ֹתאְכֶלּנּו  י  ּכִ ֶתֱאֹגר  ְולֹא  ה  ּתֶ ִתׁשְ לֹא  ְוַיִין  ְוָעָבְדּתָ 

ִנים ּוָבנֹות ּתֹוִליד ְולֹא ִיְהיּו ָלְך  ל ֵזיֶתָך: ּבָ ַ י ִיּשׁ ֶמן לֹא ָתסּוְך ּכִ בּוֶלָך ְוׁשֶ ָכל ּגְ ּבְ

ָך  ִקְרּבְ ּבְ ר  ר ֲאׁשֶ ָלַצל: ַהּגֵ ַהּצְ ְיָיֵרׁש  ּוְפִרי ַאְדָמֶתָך  ֵעְצָך  ל  ּכָ ִבי:  ֶ ּשׁ ּבַ ֵיְלכּו  י  ּכִ

לֹא  ה  ְוַאּתָ ַיְלְוָך  ה: הּוא  ּטָ ּמָ ה  ַמּטָ ֵתֵרד  ה  ְוַאּתָ ְעָלה  ּמָ ַמְעָלה  ָעֶליָך  ַיֲעֶלה 

ְהֶיה ְלָזָנב: ה ּתִ ַתְלֶוּנּו הּוא ִיְהֶיה ְלֹראׁש ְוַאּתָ

י לֹא  ּכִ ְמָדְך  ָ ִהּשׁ ַעד  יגּוָך  ְוִהּשִׂ ּוְרָדפּוָך  ה  ָהֵאּלֶ ָללֹות  ַהּקְ ל  ּכָ ּוָבאּו ָעֶליָך 

ְבָך  ְוָהיּו  ְך:  ִצּוָ ר  ֲאׁשֶ ָתיו  ְוֻחּקֹ ִמְצֹוָתיו  ֹמר  ִלׁשְ ֱאלֶֹהיָך  ְיֹהָוה  קֹול  ּבְ ַמְעּתָ  ׁשָ

ר לֹא ָעַבְדּתָ ֶאת ְיֹהָוה ֱאלֶֹהיָך  ַחת ֲאׁשֶ ְלאֹות ּוְלמֹוֵפת ּוְבַזְרֲעָך ַעד עֹוָלם: ּתַ

ְך  ֶחּנּו ְיֹהָוה ּבָ ּלְ ר ְיׁשַ ל: ְוָעַבְדּתָ ֶאת ֹאְיֶביָך ֲאׁשֶ ְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב ֵמֹרב ּכֹ ׂשִ ּבְ

ִמידֹו  אֶרָך ַעד ִהׁשְ ְרֶזל ַעל ַצּוָ ל ְוָנַתן ֹעל ּבַ ָרָעב ּוְבָצָמא ּוְבֵעיֹרם ּוְבֹחֶסר ּכֹ ּבְ

ּגֹוי  ר  ׁשֶ ַהּנָ ִיְדֶאה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָהָאֶרץ  ִמְקֵצה  ֵמָרֹחק  ּגֹוי  ָעֶליָך  ְיֹהָוה  א  ִיּשָׂ ֹאָתְך: 

לֹא  ְוַנַער  ְלָזֵקן  ָפִנים  א  ִיּשָׂ לֹא  ר  ֲאׁשֶ ִנים  ּפָ ַעז  ּגֹוי  נֹו:  ְלׁשֹ ַמע  ִתׁשְ לֹא  ר  ֲאׁשֶ

ְלָך  ִאיר  ַיׁשְ ר לֹא  ֲאׁשֶ ְמָדְך  ָ ִהּשׁ ַעד  ַאְדָמְתָך  ּוְפִרי  ָך  ְבֶהְמּתְ ִרי  ּפְ ְוָאַכל  ָיֹחן: 
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ְוֵהַצר  ֹאָתְך:  ַהֲאִבידֹו  ַעד  ֹצאֶנָך  ֹרת  ּתְ ְוַעׁשְ ֲאָלֶפיָך  ַגר  ׁשְ ְוִיְצָהר  ירֹוׁש  ּתִ ָגן  ּדָ
ֵהן  ֵטַח ּבָ ה ּבֹ ר ַאּתָ ֻצרֹות ֲאׁשֶ ֹבֹהת ְוַהּבְ ָעֶריָך ַעד ֶרֶדת ֹחֹמֶתיָך ַהּגְ ָכל ׁשְ ְלָך ּבְ

ֱאלֶֹהיָך  ְיֹהָוה  ָנַתן  ר  ֲאׁשֶ ַאְרְצָך  ָכל  ּבְ ָעֶריָך  ׁשְ ָכל  ּבְ ְלָך  ְוֵהַצר  ַאְרֶצָך  ָכל  ּבְ
ָלְך: 

ֱאלֶֹהיָך  ְיֹהָוה  ְלָך  ָנַתן  ר  ֲאׁשֶ ּוְבֹנֶתיָך  ֶניָך  ּבָ ר  ׂשַ ּבְ ִבְטְנָך  ְפִרי  ְוָאַכְלּתָ 
ַרע  ּתֵ ְמֹאד  ְוֶהָעֹנג  ָך  ּבְ ָהַרְך  ָהִאיׁש  ֹאְיֶבך:  ְלָך  ָיִציק  ר  ֲאׁשֶ ּוְבָמצֹוק  ָמצֹור  ּבְ

ֵמֶהם  ְלַאַחד  ת  ִמּתֵ יֹוִתיר:  ר  ֲאׁשֶ ָניו  ּבָ ּוְבֶיֶתר  ֵחיקֹו  ת  ּוְבֵאׁשֶ ְבָאִחיו  ֵעינֹו 
ר ָיִציק  ָמצֹור ּוְבָמצֹוק ֲאׁשֶ ל ּבְ ִאיר לֹו ּכֹ ִלי ִהׁשְ ר ֹיאֵכל ִמּבְ ָניו ֲאׁשֶ ר ּבָ ׂשַ ִמּבְ

ַרְגָלּה  ַכף  ָתה  ִנּסְ לֹא  ר  ֲאׁשֶ ה  ְוָהֲעֻנּגָ ְבָך  ה  ָהַרּכָ ָעֶריָך:  ׁשְ ָכל  ּבְ ֹאִיְבָך  ְלָך 
ּה:  ּוְבִבּתָ ּוִבְבָנּה  ֵחיָקּה  ִאיׁש  ּבְ ֵעיָנּה  ַרע  ּתֵ ּוֵמֹרְך  ג  ֵמִהְתַעּנֵ ָהָאֶרץ  ַעל  ג  ַהּצֵ
ל  ּכֹ ֹחֶסר  ּבְ ֹתאְכֵלם  י  ּכִ ֵלד  ּתֵ ר  ֲאׁשֶ ּוְבָבֶניָה  ַרְגֶליָה  ין  ִמּבֵ ַהּיֹוֵצת  ְלָיָתּה  ּוְבׁשִ

ֹמר  ִתׁשְ לֹא  ִאם  ָעֶריָך:  ׁשְ ּבִ ֹאִיְבָך  ְלָך  ָיִציק  ר  ֲאׁשֶ ּוְבָמצֹוק  ָמצֹור  ּבְ ֶתר  ּסָ ּבַ
ֶאת  ְלִיְרָאה  ה  ַהּזֶ ֶפר  ּסֵ ּבַ ֻתִבים  ַהּכְ את  ַהּזֹ ַהּתֹוָרה  ְבֵרי  ּדִ ל  ּכָ ֶאת  ַלֲעׂשֹות 

ְתָך  ַמּכֹ ֶאת  ְיֹהָוה  ְוִהְפָלא  ֱאלֶֹהיָך:  ְיֹהָוה  ֵאת  ה  ַהּזֶ ְוַהּנֹוָרא  ד  ְכּבַ ַהּנִ ם  ֵ ַהּשׁ
יב  ְוֵהׁשִ ְוֶנֱאָמִנים:  ָרִעים  ָוֳחָלִים  ְוֶנֱאָמנֹות  ֹדלֹת  ּגְ ַמּכֹות  ַזְרֶעָך  ַמּכֹות  ְוֵאת 
ֳחִלי  ל  ּכָ ם  ּגַ ְך:  ּבָ ְוָדְבקּו  ֵניֶהם  ִמּפְ ָיֹגְרּתָ  ר  ֲאׁשֶ ִמְצַרִים  ַמְדֵוה  ל  ּכָ ֵאת  ָך  ּבְ

ַעד  ָעֶליָך  ְיֹהָוה  ַיְעֵלם  ַהּזֹאת  ַהּתֹוָרה  ֵסֶפר  ּבְ ָכתּוב  לֹא  ר  ֲאׁשֶ ה  ַמּכָ ְוָכל 
ַמִים ָלֹרב  ָ כֹוְכֵבי ַהּשׁ ר ֱהִייֶתם ּכְ ַחת ֲאׁשֶ ְמֵתי ְמָעט ּתַ ם ּבִ ַאְרּתֶ ְמָדְך: ְוִנׁשְ ָ ִהּשׁ

קֹול ְיֹהָוה ֱאלֶֹהיָך:  ַמְעּתָ ּבְ י לֹא ׁשָ ּכִ

ן  ּכֵ ֶאְתֶכם  ּוְלַהְרּבֹות  ֶאְתֶכם  ְלֵהיִטיב  ֲעֵליֶכם  ְיֹהָוה  ׂש  ׂשָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְוָהָיה 
ֵמַעל  ם  ְחּתֶ ְוִנּסַ ֶאְתֶכם  ִמיד  ּוְלַהׁשְ ֶאְתֶכם  ְלַהֲאִביד  ֲעֵליֶכם  ְיֹהָוה  יׂש  ָיׂשִ
ים  ָהַעּמִ ָכל  ּבְ ְיֹהָוה  ֶוֱהִפיְצָך  ּה:  ּתָ ְלִרׁשְ ה  ּמָ ׁשָ ָבא  ה  ַאּתָ ר  ֲאׁשֶ ָהֲאָדָמה 

לֹא  ר  ֲאׁשֶ ֲאֵחִרים  ֱאלִֹהים  ם  ָ ּשׁ ְוָעַבְדּתָ  ָהָאֶרץ  ְקֵצה  ְוַעד  ָהָאֶרץ  ִמְקֵצה 
ָמנֹוַח  ִיְהֶיה  ְולֹא  יַע  ַתְרּגִ לֹא  ָהֵהם  ּוַבּגֹוִים  ָוָאֶבן:  ֵעץ  ַוֲאֹבֶתיָך  ה  ַאּתָ ָיַדְעּתָ 
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ְוָהיּו  ָנֶפׁש:  ְוַדֲאבֹון  ֵעיַנִים  ְוִכְליֹון  ז  ַרּגָ ֵלב  ם  ׁשָ ְלָך  ְיֹהָוה  ְוָנַתן  ַרְגֶלָך  ְלַכף 
ֶקר  ּבֹ ּבַ יָך:  ַחּיֶ ּבְ ַתֲאִמין  ְולֹא  ְויֹוָמם  ַלְיָלה  ּוָפַחְדּתָ  ֶגד  ִמּנֶ ְלָך  ֻלִאים  ּתְ יָך  ַחּיֶ
ְפָחד  ר ּתִ ַחד ְלָבְבָך ֲאׁשֶ ֶקר ִמּפַ ן ּבֹ אַמר ִמי ִיּתֵ ן ֶעֶרב ּוָבֶעֶרב ּתֹ אַמר ִמי ִיּתֵ ּתֹ
ר  ֶרְך ֲאׁשֶ ּדֶ ּבַ ֳאִנּיֹות  ּבָ ִמְצַרִים  ְיֹהָוה  יְבָך  ְרֶאה: ֶוֱהׁשִ ּתִ ר  ֲאׁשֶ ֵעיֶניָך  ְרֵאה  ּוִמּמַ
ַלֲעָבִדים  ְלֹאְיֶביָך  ם  ׁשָ ם  ְרּתֶ ְוִהְתַמּכַ ִלְרֹאָתּה  עֹוד  ֹתִסיף  לֹא  ְלָך  י  ָאַמְרּתִ

ָפחֹות ְוֵאין ֹקֶנה: ְוִלׁשְ

ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ֶאת  ִלְכֹרת  ה  ֹמׁשֶ ֶאת  ְיֹהָוה  ה  ִצּוָ ר  ֲאׁשֶ ִרית  ַהּבְ ִדְבֵרי  ה  ֵאּלֶ
ֹחֵרב:  ם ּבְ ַרת ִאּתָ ר ּכָ ִרית ֲאׁשֶ ַבד ַהּבְ ֶאֶרץ מֹוָאב ִמּלְ ּבְ




