
ַעל ִׁשְבָעה ְּדָבִרים ְנָגִעים ָּבִאים, ָאְמרּו ֲחַז"ל ְּבַמֶּסֶכת ֲעָרִכין, ְוֶאָחד ֵמֶהם הּוא ָצרּות ָהַעִין. ָהָאָדם ַצר 
ֶׁשֵאיָנם  ְּבַטֲעָנה  ֲחָפָציו  ְּבַהְׁשָאַלת  ָהֲאֵחִרים  ֶאת  ְמַהֶּנה  ְוֵאינֹו  ְלַעְצמֹו,  ַוֲחָפָציו  ֵּביתֹו  ֶאת  ְמַיֵחד  ָהַעִין, 
ִּבְרׁשּותֹו. ּוֶמה עֹוֶׂשה ַהָּקָּב"ה? ֵמִביא ַעל ָהָאָדם ְנָגִעים ְּבֵביתֹו, ַהּכֵֹהן ְמַצּוֶה ַעל ָהָאָדם ְלַפּנֹות ֶאת ָּכל 
ֵּכָליו ַהחּוָצה, ְוהּוא ִמְתַּגֶּלה ִּבְקלֹונֹו. ְוֶזה ָהָיה ַּגם ָעְנׁשֹו ֶׁשל ֵּגיֲחִזי ְמָׁשְרתֹו ֶׁשל ֱאִליָׁשע, ֶׁשהּוא ּוְׁשֹלֶׁשת 
ַער ִמחּוץ ָלִעיר. ְוָאְמרּו ֲחַז"ל ֶׁשַהִּסָּבה ְלָכְך ָהְיָתה, ִמְּפֵני ֶׁשֵּגיֲחִזי ָהָיה מֹוֵנַע  ָּבָניו ִהְצָטְרעּו ְוָיְׁשבּו ֶּפַתח ַהּׁשַ
ֶאת ַהַּתְלִמיִדים ָלבֹוא ֶלֱאִליָׁשע ְוָדָחה אֹוָתם ִמְּלָפָניו, ִמְּפֵני ֶׁשָהָיה ַצר־ַעִין. ְוַאף־ַעל־ִּפי ֶׁשָהָיה ָאָדם ִּגּבֹור 
ַּבּתֹוָרה ְּכַהְגָּדַרת ֲחַז"ל, ִאֵּבד ֶאת עֹוָלמֹו ִּבְגַלל ַהִּמָּדה ַהְּמֻגָּנה ֶׁשל ָצרּות ַעִין ֶׁשָהְיָתה ּבֹו, ִמְּפֵני ֶׁשָחַׁשׁש 
ֶׁשָּמא ַהַּתְלִמיִדים ָהֲאֵחִרים ַיֲעלּו ָעָליו ְוַעל ַמֲעלֹוָתיו, ּוְברֹב ַּגֲאָותֹו ִּבֵּקׁש ִלְהיֹות ַּבַּמְדֵרָגה ַהַּנֲעָלה ִמֻּכָּלם.  
ְּבַמֶּסֶכת ָאבֹות ֶנֱאַמר ַעל ַרָּבן יֹוָחָנן ֶּבן־ַזַּכאי ֶׁשָאַמר ְלַתְלִמיָדיו: "ְצאּו ּוְראּו ֵאיזֹוִהי ֶּדֶרְך ְיָׁשָרה ֶׁשִּיְדַּבק 
ֵאָלה "ֵאיזֹוִהי ֶּדֶרְך ָרָעה ֶׁשִּיְתַרֵחק  ָּבּה ָהָאָדם", ְוַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ֶּבן־הֹוְרְקנּוס ָאַמר: "ַעִין־טֹוָבה". ַּגם ַעל ַהּׁשְ
ַעִין־טֹוָבה,  ִמַּדת  ֶׁשל  ֱאִליֶעֶזר,  ַרִּבי  ֶׁשל  ֶזה  ְוִליסֹוד  "ַעִין־ָרָעה".  ֱאִליֶעֶזר:  ַרִּבי  ֵהִׁשיב  ָהָאָדם",  ִמֶּמָּנה 
ִמְתַחְּבִרים ֶהְמֵׁשְך ְּדָבָריו ַּבִּמְׁשָנה ָׁשם: "ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ְיִהי ְכבֹוד ֲחֵבְרָך ָחִביב ָעֶליָך ְּכֶׁשָּלְך". ֹלא ַּדי 
ָלָאָדם ֶׁשהּוא ְמַכֵּבד ֶאת ֲחֵברֹו, ַּבְּזַמן ֶׁשהּוא ַעְצמֹו ָחׁשּוב יֹוֵתר ֵמֲחֵברֹו ּוַמְצִליַח יֹוֵתר ִמֶּמּנּו, ֶאָּלא ָהָאָדם 
ָצִריְך ְלַסֵּגל ְלַעְצמֹו ֶאת ַהִּמָּדה ַהּזֹו ֶׁש"ְּכבֹוד ֲחֵבְרָך ִיְהֶיה ָחִביב ָעֶליָך ְּכֶׁשָּלְך", ֶׁשִּתְרֶצה ִלְראֹות ְּבַהְצָלַחת 

ֲחֵבְרָך ְּכמֹו ֶׁשַאָּתה רֹוֶצה ְּבַהְצָלַחת ַעְצְמָך, ְּבטֹוַבת ַעִין ּוְבִׂשְמָחה ֲאִמִּתית ְּבַהְצָלָחתֹו ֶׁשל ַהּזּוַלת. 
ִמָּדה זֹו ֶׁשל ַעִין־טֹוָבה, ִהיא ַאַחת ַהִּמּדֹות ַהָּקׁשֹות ְּביֹוֵתר ִלְרִכיָׁשה. ַה'ִחּדּוֵׁשי ָהִרי"מ' ִמּגּור, ֵהִעיד ַעל־
יג ַעִין־טֹוָבה ַּבֲחִסידּות, ֶׁשֹּלא ְלַהֲחִזיק ֶאת ַהּתֹוָרה  ַעְצמֹו, ִּכי ָעַמל ְּבֶמֶׁשְך ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ְרצּופֹות ְּכֵדי ְלַהּׂשִ
הּוא ּדֹוֵרׁש ֵמַעְצמֹו. ִטיבֹו  ְלַעְצמֹו ֶאָּלא ְלַהֲעִביָרּה ַלֲאֵחִרים, ּוֵמִאיָדְך ֶׁשֹּלא ִלְדרֹׁש ֵמָהֲאֵחִרים ֶאת ַמה ּׁשֶ
הּו, ִאם הּוא ְמַסֵּגל ְלַעְצמֹו ֵאיזֹו ַהְנָהָגה טֹוָבה  ֶׁשל ָהָאָדם, ָּגדֹול ְּכָקָטן, ֶׁשִאם הּוא ַמְקִריב ֵמַעְצמֹו ַמּׁשֶ
הּוא ּדֹוֵרׁש זֹאת ַּגם ֵמַאֲחִרים ַלֲעׂשֹותֹו ָּכמֹוהּו. ֵיׁש ִמי ֶׁשִהְקִריב ֶאת ַעְצמֹו ְלַמַען ִמְצָוה ְמֻסֶּיֶמת אֹו ָּגְדרּו 
ַעְצָמם ִמַּמֲעֶׂשה ָּכְלֶׁשהּו, ּוְלַמַען ֶזה ֵהם ָּדְרׁשּו ֵמֲאֵחִרים ַלֲעׂשֹות ֵּכן. ֲאָבל ָהָאָדם ַהּשֹׁוֵלט ַעל ִמּדֹוָתיו, 
ְוָכְך  ָלֶהם.  ְמַוֵּתר  ֶאָּלא  ְּבַעְצמֹו,  ְמַחֵּפׂש  הּוא  ּׁשֶ ַמה  ַּבֲאֵחִרים ֶאת  ְמַחֵּפׂש  ַעִין־טֹוָבה, ֹלא  ִמַּדת  ְוֶיׁש ּבֹו 
ִהְסִּביר ַה'ִחּדּוֵׁשי ָהִרי"מ' ֶאת ִּדְבֵרי ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר "ַעִין־טֹוָבה", ֶׁשֵּפרּוׁשֹו: "ַפאְרִגיֶנען ִאין ִאיִדיְׁשַקייט", 

ְלַהְסִּכים ְלַהֲעִניק ַלֵּשִׁני ְּדָרגֹות רּוָחִנּיֹות, ְוֹלא ִלְרצֹות ִלְהיֹות ְּבַדְרָּגה ְּגבֹוָהה ֵמַהּזּוַלת ִמּתֹוְך ַּגֲאָוה. 
ְּבחֶֹדׁש ֱאלּול ָּבאּו ַּתְלִמיָדיו ֶׁשל ַה'ָּסָבא' ִמְּסַלּבֹוְדָקה, ּוִבְקׁשּו ֵעָצה ַמה ִּנָּתן ַלֲעׂשֹות ְּכֵדי ָלֵצאת ַזָּכִאים 
ְּביֹום ַהִּדין. ֵהִׁשיב ַה'ָּסָבא': "ְצאּו ְוַתְּקנּו ְּבַעְצְמֶכם ֶאת ִמַּדת 'ַהַּמֲעִביר ַעל ִמּדֹוָתיו', ֶׁשֵּכן ָּכל־ַהַּמֲעִביר 
ָנה ְוִהִּגיעּו ֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְּתׁשּוָבה, ְוִהֵּנה ָקָרא ָלֶהם  ַעל־ִמּדֹוָתיו, ַמֲעִביִרים לֹו ַעל־ָּכל־ְּפָׁשָעיו". ָעַבר רֹאׁש ַהּׁשָ
ַה'ָּסָבא' ׁשּוב ְוָאַמר: "ָהֵעָצה ֶׁשָּיַעְצִּתי ָלֶכם, ִהיא ֵעָצה ָקָׁשה. חֹוֵׁשׁש ֲאִני, ֶׁשָּמא ֹלא ַּתְצִליחּו ַלֲעמֹד ָּבּה, 
ְוָלֵכן ַמִּציַע ֲאִני ֵעָצה ַאֶחֶרת: "ִעְבדּו ַעל 'ַעִין־טֹוָבה', ֶׁשֲהֵרי 'טֹוב־ַעִין הּוא ְיבָֹרְך'". ְלָיִמים, ֵּפֵרׁש ַּתְלִמידֹו 
ַהֻּמְבָהק ַרִּבי ֵמִאיר ָחָדׁש ֶאת ִּדְבֵרי ַרּבֹו ְוָאַמר, ֶׁשַה'ָּסָבא' ֹלא ָחַזר ּבֹו, ֶאָּלא ֶׁשהּוא ִהְתָוה ְלַתְלִמיָדיו ֶּדרְך 
ֵּכיַצד ְלַהִּגיַע ְלַדְרַּגת ַהַּמֲעִביר ַעל ִמּדֹוָתיו, ֶּדֶרְך ָהַעִין ַהּטֹוָבה. ִּכי ָהָאָדם ַהִּמְסַּתֵּכל ַעל זּוָלתֹו ְּבַעִין־טֹוָבה 
ְורֹוֶאה ֶאת ַמֲעלֹוָתיו, ַיְצִליַח ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ַהִּמְכׁשֹוִלים ְּבַיֲחָסיו ִעם ֲחֵבָריו, ְויּוַכל ְלַהִּגיַע ְלַדְרַּגת ַהַּמֲעִביר 
ַעל ִמּדֹוָתיו. ַרִּבי ֵמִאיר ָחָדׁש ַעְצמֹו ָהָיה ָנֶאה ּדֹוֵרׁש ְוַאף ָנֶאה ְמַקֵּים, ְוָתִדיר ָהָיה אֹוֵמר ֶׁשַרק ָאָדם ֶׁשָרַכׁש 
אי ְלָהִעיר ַלֲחֵברֹו ַעל ַמֲעֵׂשהּו ְלתֹוַעְלּתֹו, ְוָכל עֹוד ֶׁשֵאין הּוא ָּבטּוַח ְּבַעְצמֹו, ַאל  ְלַעְצמֹו ַעִין־טֹוָבה, ַרּׁשַ
ָיִעיר ֶהָערֹות ַלּזּוַלת. ֶׁשֵּכן ָיַדע, ַּכָּמה ָקֶׁשה ָלָאָדם ְלַׁשּנֹות ֲאִפּלּו ִמָּדה ַאַחת ֶׁשּבֹו, ְּברּוַח ָהִאְמָרה ֶׁשָּטַבע 

"ס ֻּכּלֹו. ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ַסַּלְנֶטר, ֶׁשָּקֶׁשה יֹוֵתר ַלֲעקֹר ִמָּדה ַאַחת, ֵמֲאֶׁשר ִלְלמֹד ֶאת ַהּׁשַ

בס"ד

ַיַחד  ַהִּמּדֹות,  ֹלׁש  ִמּׁשְ ַאַחת  ִהיא  ַעִין־טֹוָבה,  ִמַּדת 
ָאְמרּו  ֶׁשֲעֵליֶהן  ְׁשָפָלה,  ְוֶנֶפׁש  ְנמּוָכה  רּוַח  ִעם 
ֲחַז"ל ֶׁשֵהן ִמּדֹוָתיו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו. ִמי ֶׁשֶּיׁש לֹו 
ִמּדֹות ֵאּלּו, ֲהֵרי הּוא ִמַּתְלִמיָדיו ֶׁשל ַאְבָרָהם ְוהֹוֵלְך 
ִּבְדָרָכיו, ּוִמי ֶׁשֵאין לֹו ְׁשֹלָׁשה ְּדָרִכים ֵאּלּו ֶאָּלא הּוא 
ִמַּבֲעֵלי ַעִין־ָרָעה ְורּוַח ְּגבֹוָהה ְוֶנֶפׁש ְרָחָבה, ֲהֵרי הּוא 
ַנחּום  ְמַנֵחם  ַרִּבי  ָהָרָׁשע.  ִּבְלָעם  ֶׁשל  ִמַּתְלִמיָדיו 
ַּגם  ֵהן  ֵאּלּו,  ִמּדֹות  ֹלׁש  ֶׁשּׁשָ ְמָפֵרׁש,  ָהָיה  ֵמִאיְצַקן 
ְׁשֹלׁש ַהִּמּדֹות ֶׁשָּבֶהן ְמֻצָּיִנים ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ַרֲחָמִנים, 
ַעִין־טֹוָבה ְמֻצָּין  ְוגֹוְמֵלי ֲחָסִדים. ֶׁשֵּכן ַּבַעל  ַּבְיָׁשִנים 
ְּבִמַּדת ָהַרֲחָמנּות, ַּבַעל רּוַח ְנמּוָכה הּוא ַהַּבְיָׁשן, ּוִמי 
ֶׁשֶּיׁש לֹו ֶנֶפׁש ְׁשָפָלה הּוא ּגֹוֵמל ֶחֶסד ִעם ַהְּבִרּיֹות. 

ַעל  ִקְנָאה  לֹו  ֶׁשֵאין  "י:  ַרּׁשִ ְמָפֵרׁש  ַעִין־טֹוָבה?  ַמִהי 
ַעִין־ ֵּבין  ּוָמה  ִּכְכבֹודֹו.  ֲחֵברֹו  ְּכבֹוד  ְוָחִביב לֹו  ֲחֵברֹו, 
ַיְעֵּבץ  יֹוֵסף  ַרִּבי  עֹוֶנה  ַעל־ָּכְך  ְלַעִין־ָרָעה?  טֹוָבה 
ְסָפַרד  ֵּגרּוׁש  ִּבְתקּוַפת  ֶׁשַחי  'ֶהָחִסיד',  ַהְמֻכֶּנה 
ְּפׁשּוָטה  ֱאמּוָנה  ַעל  ַהַחִּיים"  "אֹור  ְּבִסְפרֹו  ְוָידּוַע 
ַּבה', ְוָכְך הּוא ְמָבֵאר. ֵאֶצל ַּבֲעֵלי ַעִין־ָרָעה, ַהְּמַעט 
ֵּיׁש  ּׁשֶ ַמה  ְוִאּלּו  ַהְרֵּבה,  ֶאְצָלם  ִנְרֶאה  ַחְבֵריֶהם  ֶׁשל 
ְּבֵעיֵניֶהם.  ְמַעט  ִנְרֶאה  הּוא,  ַהְרֵּבה  ִאם  ַּגם  ָלֶהם, 
ְלַוֵּתר  ְוכֹה ְּגדֹוָלה ָצרּות ֵעיֵניֶהם, ַעד ֶׁשָהיּו מּוָכִנים 
ֵמֶהם.  ָּפחֹות  ִיּוֵָתר  ֶׁשְּלַחְבֵריֶהם  ּוִבְלַבד  ֶׁשָּלֶהם  ַעל 
ַּגם  ַעִין־טֹוָבה,  ִמַּדת  ּבֹו  ֶׁשֶּיׁש  ִמי  זֹאת,  ּוְלֻעַּמת 
ֵּיׁש  ּׁשֶ ּוַמה  ְלַהְרֵּבה,  ְּבֵעיָניו  ֶנְחָׁשב  לֹו  ֶׁשֶּיׁש  ַהְּמַעט 
ַלֲאֵחִרים - ְמַעט ְּבֵעיָניו, ִּכי הּוא רֹוֶצה ְּבטֹוָבתֹו ֶׁשל 
ֶּיׁש לֹו. ּוִמּתֹוְך  ָהַאֵחר ְוָחֵפץ ֶׁשִּיְהֶיה לֹו יֹוֵתר ִמַּמה ּׁשֶ
ִמַּדת ָהַעִין ַהּטֹוָבה, ִמְתַרֵחק ָהָאָדם ִמִּמַּדת ַהִּקְנָאה, 
ר  ּוְמֻאּׁשָ ְּבֶחְלקֹו  ָׂשֵמַח  ְוהּוא  ְוַהַּתֲחרּות,  ְנָאה  ַהּׂשִ

ֶּיׁש־לֹו. ְּבַמה ּׁשֶ

ׁש ֻמְדּגָ
ח ּבָ ְמׁשֻ
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ִמּדֹות ַוֲהִליכֹות ִּבְרִאי ַהָּפָרָׁשה

ַמֲאַמר ְּפִתיָחה

ַמהּות ַהִּמָּדה

ת  ָרׁשַ ּפָ
ְזִריַע ּתַ

ית   ִמּבֵ
ת ִטיׁש  ּבָ ַשׁ

בּוַע: ַעִין־טֹוָבה  נֹוֵׂשא ַהּׁשָ

ָאַמר ָלֶהם ַרָּבן יֹוָחָנן ֶּבן־ַזַּכאי ְלַתְלִמיָדיו, 
ְצאּו ּוְראּו ֵאיזֹוִהי ֶּדֶרְך ְיָׁשָרה ֶׁשִּיְדַּבק ָּבּה ָהָאָדם. 

ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ַעִין־טֹוָבה. 
)מסכת אבות(



ל ִנְמׁשָ

ְלָמה ַהָּדָבר ּדֹוֶמה
ַעל־ָּפָניו,  ָנסּוְך  ָּתִמיד  ָהָיה  ִחּיּוְך  יֹוְס'ל.  ר'  ָהָיה  ַהְּבִרּיֹות  ַעל  ָאהּוב 
ּוְסִביבֹו ָׂשְרָרה ָּתִמיד ֲאִויָרה ִנּנֹוָחה ּוְרגּוָעה. ָּכל ִמי ֶׁשָּפָנה ֵאָליו, ָהָיה 
ַנֲעֶנה ִּבְמאֹור ָּפִנים ּוִמְסַּתֵּיַע ּבֹו ְּבָכל ִעְנָין. ֶאת ַּכְסּפֹו ָהַרב ֹלא ָׁשַמר 
ָהְיָתה  ְוָידֹו  ְיכֶֹלת,  ּוְמעּוֵטי  ַּבֲעִנִּיים  ָּתַמְך  ֶאָּלא  ְלַעְצמֹו,  ַרק  יֹוְס'ל  ר' 
ְּפתּוָחה ְלָכל ִעְנָין ְוָדָבר. ַמְעַּגל ְיִדיָדיו ָהָיה ָּגדֹול ְמאֹד, ְוִכְמַעט ֶׁשֹּלא 
אּוָלם  ְיֵתָרה,  ִחָּבה  לֹו  ָחׁש  ְוֹלא  יֹוְס'ל  ר'  ֶאת  ָאַהב  ֶׁשֹּלא  ָאָדם  ָהָיה 
ַעד־ ַעל־ֲעֵקָביו  ְּכרּוִכים  ָהיּו  ְוַהָּללּו  לֹו,  ָהיּו  ְקרֹוִבים  ֲחֵבִרים  ְׁשֹלָׁשה 
ַעל־ַּדְעּתֹו,  ָעְמדֹו  ֵמָאז  ִהִּכיר  אֹוָתם  ַיְלדּותֹו,  ַחְבֵרי  ֵאּלּו  ָהיּו  ְלַאַחת. 
ִנים ָהְפָכה ִליִדידּות ֲאִמִּתית ַוֲאִמיָצה. ֹלא ָהָיה  ְוַהֲחֵברֹות ֲאֻרַּכת ַהּׁשָ
יֹום ּבֹו ֹלא ָהיּו ְׁשֹלֶׁשת ַהֲחֵבִרים ְמַבְּקִרים ְּבֵביתֹו ֶׁשל ר' יֹוְס'ל, ְּכֶׁשֵהם 
ְוָׁשִנים,  ָיִמים  ָעְברּו  ְּבַצְוָּתא.  רּוַח  ַנַחת  ְוׁשֹוֲאִבים  ִּבְמִחָּצתֹו  ֶנֱהִנים 
ּוָמדּוד,  ָקצּוב  ְוַנֲעֶׂשה  ָהַלְך  ּוְזַמּנֹו  ּוָפְרחּו,  ָהְלכּו  יֹוְס'ל  ר'  ֶׁשל  ֲעָסָקיו 

ֶׁשֵּכן ְטָרדֹות ַרּבֹות ֶנֶעְרמּו ָעָליו ְוָגְזלּו ֶאת ְזַמּנֹו ַהָּיָקר. 

יֹום ֶאָחד, ֶהֱאִריכּו ְׁשֹלֶׁשת ַהֲחֵבִרים ֶאת ְזַמן ְׁשהּוָתם ְּבֵביתֹו ֶׁשל ר' 
יֹוְס'ל, ַעד ֶׁשַּנְפׁשֹו ְּכָבר ָקָצה ָּבֶהם ְוהּוא ִהְמִּתין ְּבקֶֹצר־רּוַח ַלֲעִזיָבָתם 
ַלְיָלה  ִּבְׁשַעת  ַהְּדחּוִפים.  ַלֲעָסָקיו  ְלִהְתַּפּנֹות  ֶׁשּיּוַכל  ְּכֵדי  ֵּביתֹו,  ֶאת 
ִמְתַיֵעץ  ָהָיה  הּוא  ִעּמֹו  ַהַּנֲעָרץ,  ַרּבֹו  ַּבֲחַדר  יֹוְס'ל  ר'  ָיַׁשב  ְמֻאֶחֶרת, 
ִמֵּדי ַּפַעם ּוְמַקֵּבל ִמֶּמּנּו ְנִתיבֹות ָחְכָמה ּוְׁשִביֵלי ֶּדֶרְך ְּבַחָּייו, ְוהּוא ִּתָּנה 
ְלָפָניו ֶאת ַהּמּוָעָקה: "ְׁשֹלָׁשה ֲחֵבִרים ֶנֱאָמִנים ֶיׁש־ִלי", ָאַמר ר' יֹוְס'ל, 
ְּכֶׁשָּיַׁשב ִעם ַרּבֹו ִּביִחידּות, "ְוֵהם ְקׁשּוִרים ֵאַלי ֵמָאז ְיֵמי ַיְלדּוִתי. ֵאיֶנִּני 
ִנים,  ָיכֹול ְלִהְתַנֵּתק ֵמֶהם ְלַאַחר ַהֶּקֶׁשר ָהֵאיָתן ֶׁשֶּיׁש ָלנּו ְלאֶֹרְך ַהּׁשָ
אּוָלם ָלַאֲחרֹוָנה ֲאִני ָחׁש ֶׁשֵהם ִהְגִּדיׁשּו ֶאת ַהְּסָאה. ֵהם ֹלא נֹוְתִנים ִלי 
ְמנּוָחה, ַמְטִריִדים אֹוִתי יֹוָמם ָוֵליל ְוגֹוְזִלים ֶאת ְזַמִּני ְוַכְסִּפי ּוְמֵפִרים 
ָעָליו  ִהִּביט  יֹוְס'ל  ר'  ֶׁשל  ַרּבֹו  ַרִּבי"?  ֶאֱעֶׂשה,  ָמה  ַחַּיי.  ַׁשְלַות  ֶאת 
ַקל ֶאת ִמּלֹוָתיו, ָאַמר: "ּתּוַכל לֹוַמר ִלי  ְּבֵעיָניו ַהְּנבֹונֹות, ּוְלַאַחר ֶׁשּׁשָ
ְּבַבָּקָׁשה, ַּבֶּמה ִמְתַּבֵּטאת ַהְּנִתיָנה ֶׁשְּלָך ְלאֹוָתם ְׁשֹלָׁשה ֲחֵבִרים? ָמה 
ַאָּתה עֹוֶׂשה ִּבְׁשִביָלם, ּוַמּדּוַע ַאָּתה ָחׁש ֶׁשֵאיְנָך ָיכֹול ָלֵׂשאת אֹוָתם 
ַּבַעל  הּוא  ָהִראׁשֹון  "ֶהָחֵבר  ְלָפֵרט,  יֹוְס'ל  ר'  ֵהֵחל  "ּוְבֵכן",  יֹוֵתר"? 
ׁשֹונֹות.  ֲהָנָאה  ְוטֹובֹות  ַרִּבים  ְּכָסִפים  ּדֹוֵרׁש  ָהֵעת  ְוָכל  ָּגדֹול,  ַּתֲאָוה 
ֵאיִני ָיכֹול ְלָסֵרב ְלַבָּקׁשֹוָתיו, ֲאָבל ַּתֲאָותֹו הֹוֶלֶכת ּוְגֵדָלה, ּוְדִריׁשֹוָתיו 
ִני ְלֻעָּמתֹו, הּוא ַּבַעל  ָהְפכּו ִלְהיֹות ֻמְפָרזֹות ְוַחְסרֹות ִהָּגיֹון. ֶהָחֵבר ַהּׁשֵ
ֲאִני נֹוֵתן לֹו ֹלא ְמַסֵּפק ֶאת ְרצֹונֹו, ֶׁשֵּכן הּוא  ִקְנָאה ְּגדֹוָלה, ְוָכל ַמה ּׁשֶ
הּוא ְמַקֵּבל  ָּכל ָהֵעת ּפֹוֵזל ְלִכּוּון ַהֲחֵבִרים ָהֲאֵחִרים, ּומֹוֵדד ֶאת ַמה ּׁשֶ
ַּבֲאֵחִרים  ָצָרה  ָּתִמיד  ְוֵעינֹו  ָרצֹון,  ְׂשַבע  ֹלא  הּוא  ֵמעֹוָלם  ְלֻעָּמָתם. 
ֶּיׁש לֹו, ְוַלְמרֹות ֶׁשֲאִני ְמַנֶּסה ְלַפֵּיס אֹותֹו  ֶׁשָּמא ֵיׁש ָלֶהם יֹוֵתר ִמַּמה ּׁשֶ
ִמְׁשַּתְכֵנַע  ָהֲאֵחִרים, הּוא ֹלא  ְּבִדּיּוק ְּכמֹו  ְמַקֵּבל  ּוְלהֹוִכיַח לֹו ֶׁשהּוא 
ִליִׁשי ִהּנֹו אֹוֵהב ָּכבֹוד  ֵמַהְּדָבִרים ְונֹוַתר ְּבָצרּות ָהַעִין ֶׁשּלֹו. ֶהָחֵבר ַהּׁשְ
ּוְתׂשּוֶמת־ֵלב, ְוהּוא רֹוֶצה ִלְהיֹות ָּתִמיד ְּבֶמְרַּכז ָהִעְנָיִנים. ֵּבין ֲעִׁשיִרים 
הּוא רֹוֶצה ִלְהיֹות ֶהָעִׁשיר ַהָּגדֹול ְּביֹוֵתר, ֵּבין ֲחָכִמים הּוא רֹוֶצה ִלְהיֹות 
ֶהָחָכם ְּביֹוֵתר, ּוֵבין ַהְּגאֹוִנים הּוא רֹוֶצה ִלְהיֹות ַהָּגאֹון ַהָּגדֹול ְּביֹוֵתר. 
ֲאִני ִמְׁשַּתֵּדל ְלַסֵּיַע לֹו ּוְלַכְּבדֹו, ֲאָבל ֹלא ָּתִמיד ַהָּדָבר עֹוֶלה ְּבָיִדי, ֶׁשֵּכן 

ֵאיִני ָיכֹול ַלֲהפְֹך אֹותֹו ְלָגאֹון ְוָחָכם, ִאם הּוא ֹלא ָּכֶזה, ַוֲאִני ֹלא ָיכֹול 
ִלְגרֹם לֹו ִלְהיֹות ְמֻכָּבד יֹוֵתר ִמֻּכָּלם, ִאם ָהֲאֵחִרים ֹלא רֹוִצים ְלַכֵּבד 
ַמה  יֹוֵדַע  ְוֹלא  ֵעצֹות  ַמָּמׁש אֹוֵבד  ֲאִני  ַרִּבי,  ְּכִפי ֶׁשהּוא רֹוֶצה.  אֹותֹו 
ַּלֲעׂשֹות". "ּוַמּדּוַע ֵאיְנָך ִמְתַנֵּתק ֵמַהֲחֵבִרים ֶׁשְּלָך"? ִהְקָׁשה ָהַרִּבי, ַאְך 
ר' יֹוְס'ל ָמַׁשְך ִּבְכֵתָפיו ְּבַהְׁשָלָמה, ְוָאַמר: "זֹאת ֹלא אּוַכל, ִּכי ֲחֵבִרים 
ֵאּלּו ֵהם ַחְבֵרי ַיְלדּות ֶׁשִּלי, ַוֲאִני ַּגם ֶנֱהֶנה ֵמֶהם ְוָׂשֵמַח ִלְהיֹות ִאָּתם. 
ֵהם ַמְׁשִרים ָעַלי ִׂשְמָחה ָועֶֹנג, ְמִׁשיִבים ֶאת רּוִחי ּוְמַׂשְּמִחים ֶאת ִלִּבי, 
ְוַאף ְמַסְּיִעים ִלי ִּבְדָרִכים ׁשֹונֹות. ַאְך ֵמִאיָדְך ֲאִני ֹלא ָיכֹול ְלַהְמִׁשיְך 

ְּבצּוָרה ָּכזֹו, ַוֲאִני ְמַבֵּקׁש ֵעָצה ּוְתבּוָנה ְוֶדֶרְך ְנכֹוָנה". 

"ִאם ֵאין ְּבָיֶדיָך ַהְּבֵרָרה ֶאָּלא ְלַהְׁשִאיר ֶאת ֲחֵבֶריָך", ָאַמר ָהַרב, "זֹו ִהיא 
ְוַהְּטָבִעים ֶׁשָּבֶהם ֹלא ּתּוַכל ַלֲעקֹר  ֵאפֹוא ֲעָצִתי ֵאֶליָך. ֶאת ַהִּמּדֹות 
ּוְלַׁשּנֹות, ֶׁשֵּכן ַהֶהְרֵּגִלים ְּכָבר ֻמְׁשָרִׁשים ָּבֶהם ֵמָאז ּוִמָּתִמיד, ַאְך ָּדָבר 
ַהֲחֵבִרים  ֶאת  ְלַכּוֵן  ָוָהְלָאה, ּתּוַכל  ֵמַהּיֹום  ַלֲעׂשֹות.  ַאָּתה  ָיכֹול  ֶאָחד 
ְלַנֵּצל ֶאת ִמּדֹוֵתיֶהם ְלִחּיּוב ּוְלתֹוֶעֶלת. ֶאת ֶהָחֵבר ָהִראׁשֹון ֶׁשִּמְתַאּוֶה 
ְלָכל ָּדָבר, ַהְתֵחל ְלַכּוֵן ֵמַהּיֹום ְלִהְתַאּוֹות ְלִעְניָנִים רּוָחִנִּיים ְוֹלא ְלָממֹון 
ַּגְׁשִמי. ָלרּוץ ַאַחר ּתֹוָרה ּוִמְצֹות ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים, ְלִהְׁשּתֹוֵקק ְלֵהיִטיב 
ִעם ַהְּבִרּיֹות, ַלְחּפֹץ ְּבטֹוָבָתם ּוְלַהִּביט ֲעֵליֶהם ְּבַעִין־טֹוָבה. ֶאת ֶהָחֵבר 
ֶׁשִהיא  ּוְרצּוָיה  ִחּיּוִבית  ְלִקְנָאה  ַּתְפֶנה  ַהִּקְנָאה,  ְּבִמַּדת  ֶׁשָּלקּוי  ִני  ַהּׁשֵ
ִלְהיֹות  ַלְחּפֹץ  ַּבּתֹוָרה,  ַהָּבִקי  ְּבָאָדם  ְלִהְתַקֵּנא  סֹוְפִרים',  'ִקְנַאת 
עֹוֵבד ה' ְּכמֹו ְּפלֹוִני, ַמְתִמיד ְּכמֹו ַאְלמֹוִני, עֹוֶׂשה ֶחֶסד ְּכמֹו ַּפְלמֹוִני, 
ִליֵדי ָּכְך,  ִליִׁשי ֶׁשהּוא ַּבַעל ָּכבֹוד ָּתִביא  ַהּׁשְ ְוֶאת ֶהָחֵבר  ְוָכְך ָהְלָאה. 
ֵמֶחְבָרה  ֶׁשִּיְתַרֵחק  ְּבָכְך  ַעְצמֹו  ֶאת  ְיַכֵּבד  ְמֻכָּבד,  ָאָדם  ֶׁשִּבְהיֹותֹו 
ְׁשִליִלית ְוִיְׁשמֹר ֶאת ַעְצמֹו ֵמַהְנָהגֹות ְּפסּולֹות ְוִנְפָסדֹות, ְּבָכְך ֶׁשֵאין 
ְלַנֵּצל  ּתּוַכל  ָּכְך  ָּכְך.  ְלִהְתַנֵהג  ָּכמֹוהּו  ְמֻכָּבד  ּכֹה  ְלָאָדם  ַמְתִאים  ֶזה 
ֶאת ִמּדֹוֵתיֶהם ֶׁשל ֲחֵבֶריָך ְלטֹוָבה, ְוֹלא ָּתחּוׁש ִּכי ֵהם ַמְטִריִדים ֶאת 
ְוא". ְּכֶׁשָּיָצא ר' יֹוְס'ל ִמֵּביתֹו ֶׁשל ַרּבֹו, הּוא ָנַׁשם ִלְרָוָחה  ְמנּוָחְתָך ַלּׁשָ
ְוִהְרִּגיׁש ְּכמֹו ָאָדם ָחָדׁש. ַהּכֹל ִהְתַּבֵהר לֹו ְוהּוַאר ְּבאֹור ְיָקרֹות, ְוהּוא 

ָיָצא ְלַדְרּכֹו ָׂשֵמַח ְוטֹוב־ֵלב.  

ַהִּנְמָׁשל
ְּבָמָׁשל ִנְפָלא ֶזה, ִמְׁשַּתֵּמׁש ַרֵּבנּו יֹוֵסף ַחִּיים ִמַּבְגַּדד ְּבִסְפרֹו "ַחְסֵדי 
ַהִּקְנָאה  ָּבָאָדם,  ֶׁשֵּיׁש  ַהִּמּדֹות  ְׁשֹלׁש  ֶאת  ְלַהְמִׁשיל  ְּכֵדי  ָאבֹות", 
ֵהם  ִּכי  ִזְכרֹוָנם־ִלְבָרָכה,  ֲחָכֵמינּו  ָאְמרּו  ֶׁשֲעֵליֶהם  ְוַהָּכבֹוד,  ְוַהַּתֲאָוה 
מֹוִציִאים ֶאת ָהָאָדם ִמן ָהעֹוָלם. ָהָאָדם נֹוַלד ִעם ִמּדֹות ֵאּלּו, ּוְכמֹו 
ֵמֶהן,  ּוְלִהָּפֵרד  ְלִהְתַנֵּתק  ִאי־ֶאְפָׁשר  יֹוְס'ל,  ר'  ֶׁשל  ַהֲחֵבִרים  ְׁשֹלֶׁשת 
ָהֵאּלּו  ְוַהּכֹחֹות  ַהִּמּדֹות  ֶאת  ְלַנֵּצל  ַלֲעׂשֹות,  ֶאְפָׁשר  ֶאָחד  ָּדָבר  ְוַרק 
ְלִחּיּוב. ְלִהְתַאּוֹות ְלתֹוָרה ּוִמְצֹות, ְלִהְתַקֵּנא ְּבִקְנַאת סֹוְפִרים, ְוִלְהיֹות 
ַּבַעל ָּכבֹוד ֶׁשֵאינֹו עֹוֶׂשה ֶאָּלא ֶאת ְרצֹון ה'. ְוזֹוִהי ַּכּוַָנת ַהַּתָּנא ְּבַמֶּסֶכת 
ֶאת  ַלֲעקֹר  ִנָּתן  ֹלא  ִאם  ִיְצרֹו",  ֶאת  ַהּכֹוֵבׁש  ִּגּבֹור?  "ֵאיֶזהּו  ָאבֹות: 
ַלֲאִפיִקים  אֹוָתן  ַמְפִנים  ַּתְחֵּתינּו,  אֹוָתן  ּכֹוְבִׁשים  ֲאַזי  ַהָּללּו,  ַהִּמּדֹות 

ִחּיּוִבִּיים ּוְמַנְּצִלים ֶאת ַהְיכֶֹלת ֶׁשָּלֶהן ְלטֹוָבה. 
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ּוְלִהְתַרֵחק  ַעִין־טֹוָבה,  ְּבִמַּדת  ְלִהְתַרֵּגל  ָהָאָדם  ָצִריְך   •
ֵמֲעֵברֹות  ֶאָּלא  ְּתׁשּוָבה  ֶׁשֵאין  ּתֹאַמר  "ְוַאל  ַּבֵּלב,  ִמִּקְנָאה 
ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהן ַמֲעֶׂשה, ְּכגֹון ָּגֵזל ּוְגֵנָבה, ֶאָּלא ְּכֵׁשם ֶׁשָּצִריְך ָאָדם 
ָלׁשּוב ֵמֵאּלּו, ָּכְך ָצִריְך ְלַחֵּפׂש ְּבֵדעֹות ָרעֹות ֶׁשֶּיׁש לֹו, ְוָלׁשּוב 
ּוֵמְרִדיַפת  ַהִהּתּול  ּוִמן  ַהִּקְנָאה,  ּוִמן  ָהֵאיָבה  ּוִמן  ַהַּכַעס  ִמן 
ֵמָהֲעֵברֹות  יֹוֵתר  ָקׁשֹות  ָהֲעֵברֹות  ְוֵאּלּו  ְוַהָּכבֹוד,  ַהָּממֹון 

ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהן ַמֲעֶׂשה". )לשון הרמב"ם(

• ִמַּדת ֵלב־טֹוב ְוַעִין־טֹוָבה, ִהיא ִמָּדה ַנֲעֵלית ְמאֹד, ְוָהָאָדם 
ָצִריְך ְלִהְתַרֵּגל ֵאֶליָה ְוִלְׂשמַֹח ְּבִׂשְמַחת ֲחֵברֹו, ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו 
ְוַעִין־ ֵלב־טֹוב  ָהָאָדם?  ָּבּה  ֶׁשִּיְדַּבק  טֹוָבה  ֶּדֶרְך  ֵאיזֹו  ֲחַז"ל, 

טֹוָבה. )מסכת אבות(

• ָאְמרּו ֲחַז"ל, ֶׁשֵאין נֹוְתִנים ּכֹוס ֶׁשל ְּבָרָכה ֶאָּלא ְלטֹוב־ַעִין. 
)מסכת סוטה( 

ְּכמֹו  ַהּזּוַלת,  ֶׁשל  טֹוִבים  ּוְבַמֲעִׂשים  ְּבתֹוָרה  ְלַקֵּנא  ֻמָּתר   •
ֲחַז"ל  ְוָאְמרּו  ַּבֲאחֹוָתּה,  ָרֵחל  ַוְּתַקֵּנא  ָרֵחל  ֵאֶצל  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ֶׁשּמֹוִׁשיִבים  ָאְמרּו  ְוֵכן  ֶׁשָּלּה,  ַהּטֹוִבים  ַּבַּמֲעִׂשים  ֶׁשִּקְּנָאה 
ָחְכָמה.  ַּתְרֶּבה  ִקְנַאת סֹוְפִרים  ְמַלֵּמד, ִמּשּׁום  ְּבַצד  ְמַלֵּמד 

)מסכת בבא בתרא( 

ֶׁשִהיא  ְּבָׁשָעה  ֲחֵברֹו  ְׂשֵדה  ְלַיד  ַלֲעמֹד  ָלָאָדם  ָאסּור   •

ֹלא  ְוֵכן  ַעִין־ָהַרע.  לֹו  ִיְגרֹם  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ְּבָקמֹוֶתיָה,  עֹוֶמֶדת 
ּבֹו  ִּתְׁשֹלט  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ְּבִפְרסּום,  ַמֲעָׂשיו  ֶאת  ָהָאָדם  ַיֲעֶׂשה 

ַעִין. )מסכת בבא בתרא(

• ַהִּמְתַלֵּמד ְּבִמַּדת ַהִהְסַּתְּפקּות ּוִמְסַּתֵּפק ְּבֻמָעט, ָּכל ָיָמיו 

טֹוִבים. )פלא יועץ(

ֵּכיַצד?   ִעְנָיָניו,  ְּבָכל  ָנִקי  ֶׁשִּיְהֶיה  ָלָאָדם  ַהְיָׁשָרה  ַהֶּדֶרְך   •
ְוָנִאים ֶׁשַהּכֹל  ִיְלַּבׁש ְּבָגִדים ֵּבינֹוִנִּיים ְוֹלא ַמְלּבּוִׁשים ְיָקִרים 
ִמְסַּתְּכִלים ָּבֶהם ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ְיַקְּנאּו ּבֹו ְוֹלא ְיעֹוֵרר ֶאת ִקְנָאָתם 
ְּבָגִדים  ֶאָּלא  לֹוְבָׁשם,  ַהְמַבִּזים  ֲעִנִּיים  ַמְלּבּוֵׁשי  ְוֹלא  ּבֹו, 

ֵּבינֹוִנִּיים ָנִאים ּוְנִקִּיים. )אורחות צדיקים(

• ַהְמַבֵּקׁש ְלַהְׁשִריׁש ְּבִלּבֹו ִמַּדת ַעִין־טֹוָבה ּוְלִהָּנֵצל ִמִּמַּדת 
ֶׁשִּיֵּתן  ֵמַהָּקָּב"ה  ִויַבֵּקׁש  ַעל־ָּכְך  ִּבְתִפָּלה  ַיְרֶּבה  ַהִּקְנָאה, 
ְּבִלּבֹו ִלְׂשמַֹח ְּבִׂשְמַחת ֲחֵברֹו, ֶׁשֹּלא ִיְתַקֵּנא ָּבֶהם ְוֹלא ְיַקְּנאּו 
ִקְנַאת  ַתֲעֶלה  ֱאִליֶעֶזר: "ֶׁשֹּלא  ַרִּבי  ִּבְתִפַּלת  ֶנֱאַמר  ְוֵכן  ּבֹו. 

ֲאֵחִרים ָעַלי ְוֹלא ִקְנָאִתי ַעל־ֲאֵחִרים". )קנאת איש מרעהו(

ָיכֹול  ַּבּזּוַלת,  ִקְנָאה  ְּבִרְגֵׁשי  ָחׁש  ָהָאָדם  ַּכֲאֶׁשר  ְלִעִּתים,   •

ָּגדֹול  "ֶׁשְּלָך  ְלַעְצמֹו  ְולֹוַמר  לֹו  ֶּיׁש  ּׁשֶ ְּבַמה  ְלַהִּביט  הּוא 
ִמֶׁשָּלֶהם", ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר ֵאֶצל ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ֶׁשַּכֲאֶׁשר ָחְלָׁשה 
ַהָּקָּב"ה  לֹו  ָאַמר  ַהְּנִׂשיִאים,  ָקְרְּבנֹות  ֶאת  ְּכֶׁשָרָאה  ַּדְעּתֹו 

ֶׁשְּלָך ִמָּגדֹול ִמֶׁשָּלֶהם. )זכרון יהושע(

ֲאִפּלּו  ַלֲחֵברֹו  ַּבּמּוָכן  נֹוֵגַע  ָאָדם  ֵאין  ִּכי  ֶאָחד,  ָּכל  ֵיַדע   •

ְוָחְכָמתֹו  ַהִּנְפָלָאה  ֲעָצתֹו  ְּכִפי  ֵמה'  ְוַהּכֹל  ִניָמא,  ִּכְמֹלא 
ְלִהְצַטֵער  ַטַעם  לֹו  ֵאין  ְּבָכְך  ֶׁשַּמִּכיר  ּוִמי  נֹוַדַעת,  ַהִּבְלִּתי 

ֵמֲחַמת ַהִּקְנָאה ְּבטֹוַבת ַחְבֵריֶהם. )מסלת ישרים(

• ֵאין ָאָדם נֹוֵגַע ַּבּמּוָכן ַלֲחֵברֹו ְוֵאין ַמְלכּות נֹוַגַעת ַּבֲחֶבְרָּתּה 

ֲאִפּלּו ִּכְמֹלא ִניָמה, ָהרֹוֶצה ִלְהיֹות ֶנֱאָמן רּוַח ּבֹוֵטַח ַּבה' ִיְהיּו 
ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְלטָֹטפֹות ֵּבין ֵעיָניו, ְוַצִּדיק ֶּבֱאמּוָנתֹו ִיְחֶיה. 
ָּבַניי, ְּתֵהא ִמָּדה זֹו ְקבּוָעה ְּבַמְסְמרֹות ֶאְצְלֶכם, ֶׁשֵאין ָלֶכם 

ִמָּדה טֹוָבה ֵהיֶמָּנה. )אורות אילים(

• ֵעָצה טֹוָבה ָלָאָדם ְלָהִסיר ֶאת ַהִּקְנָאה ֵמַהֵּלב, ְלִהְׁשַּתֵּדל 

ַלֲעׂשֹות  ֶׁשִּמְתַרֵּגל  ּוִמי  ִליהּוִדי.  טֹוָבה  יֹום  ְּבָכל  ַלֲעׂשֹות 
ַהּזּוַלת,  ִּבְׁשִביל  ֲעִׂשָּיה  ֶׁשל  ָיָפה  ְּתכּוָנה  ְלַעְצמֹו  רֹוֵכׁש  ֵּכן, 
ִני ּוְמַבֵּטל ִמִּלּבֹו ָּכל  ּוְבֶמֶׁשְך ַהְּזַמן הּוא ָׂשֵמַח ְּבִׂשְמַחת ַהּׁשֵ

ִרְגֵׁשי ִקְנָאה. )מטל השמים(

• ָהרֹוֶצה ְלִהָּנֵצל ֵמַהִּקְנָאה ְוִלְהיֹות ָׂשֵמַח ְּבֶחְלקֹו, ִיְרֶצה ַמה 

ֶּיׁש לֹו. ְּכמֹו ֶׁשָהָיה ַהָּסָבא ִמֶּקֶלם אֹוֵמר: "ַמּדּוַע ֵאין ָלָאָדם  ּׁשֶ
ֶּיׁש־לֹו. ִאּלּו ָרָצה  הּוא רֹוֶצה? ִמְּפֵני ֶׁשֵאינֹו רֹוֶצה ַמה ּׁשֶ ַמה ּׁשֶ

הּוא רֹוֶצה"... ֶּיׁש־לֹו, ָהָיה לֹו ַמה ּׁשֶ ַמה ּׁשֶ

ַמה  ֶאת  יֹוֵדַע  ֶׁשֵאינֹו  ִמְּפֵני  ַּבּזּוַלת,  ְלִהְתַקֵּנא  ָלָאָדם  ֵאין   •
ֶאת  ַרק  רֹוֶאה  ְוהּוא  ַּבֵּסֶתר,  ֲאֶׁשר  ָצרֹוָתיו  ְוֶאת  לֹו  ָחֵסר  ּׁשֶ
ִני. ּוְכָבר ָּדְרׁשּו ַרִּבים ֶאת ַהִּדֵּבר ָהֲעִׂשיִרי:  ַהְצָלָחתֹו ֶׁשל ַהּׁשֵ
ֵרֶעָך  ֵאֶׁשת  ַתְחמֹד  "ְוֹלא  ָלָּמה ּפַֹרט ַּבּתֹוָרה  ַתְחמֹד",  "ֹלא 
ְוֹלא ִתְתַאּוֶה ֵּבית ֵרֶעָך, ָׂשֵדהּו ְוַעְבּדֹו ַוֲאָמתֹו ׁשֹורֹו ַוֲחמֹרֹו"? 
ִאם  ְלֵרֶעָך".  ֲאֶׁשר  "ְוכֹל  ַהֶהְמֵׁשְך  ֶאת  ְלָך  ְלַהְׁשִמיַע  ְּכֵדי 
ֵּיׁש ְלֵרֶעָך, ִּתְצָטֵרְך ְלַקֵּבל ַּגם ֶאת ּכֹל ֲאֶׁשר  ִּתְרֶצה ֶאת ַמה ּׁשֶ

ְלֵרֶעָך, ַּגם ֶאת ְקָׁשָיו ּוְתָלאֹוָתיו... )אביר יעקב(

ְוַאל  ַּבֵּצל,  ְוֵׁשב  ָּבָצל  ֱאכֹל  ִאַּלעאי:  ַּבר  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ָאַמר   •
ּתֹאַכל ֲאָוִזין ְוַתְרְנגֹוִלין ִויֵהא ִלְּבָך רֹוֵדף ָעֶליָך. ָמָׁשל ִהְמִׁשילּו 
ַהֵחֶלק  ֶׁשהּוא  ָהַאְלָיה  ֶאת  ֶׁשאֹוֵכל  ִמי  ִיְׂשָרֵאל:  ְּבֶאֶרץ 
ַהְמֻׁשָּבח ַּבֶּכֶבׂש, הּוא ָצִריְך ְלִהְתַחֵּבא ַּבֲעִלָּיה ִמְּפֵני נֹוָׁשיו, 
ּוִמי ֶׁשאֹוֵכל ָיָרק יֹוֵׁשב ְּבָמקֹום ְמֻכָּבד ְוֵאין לֹו ִמִּמי ַלֲחׁשֹׁש, 

ֶׁשֵּכן ֵאין לֹו ַּבֲעֵלי חֹובֹות ָהרֹוְדִפים ַאֲחָריו. )מסכת פסחים(

ל ֻמְרּגָ
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ֲאֶלְּכַסְנֶּדר מֹוְקדֹון, ָהָיה ַאַחד ַהְּמָלִכים ֶׁשָהיּו מֹוְׁשִלים ְּבִכָּפה ְוָכַבׁש 
ִיְׂשָרֵאל,  ֶׁשְּבֶאֶרץ  ַהֶּנֶגב  ְלִזְקֵני  ָאַמר  ַאַחת,  ַּפַעם  ַרּבֹות.  ֲאָרצֹות 
ַהְּזֵקִנים:  לֹו  ָאְמרּו  ָהְרחֹוָקה.  ַאְפִריָקה  ִלְמִדיַנת  ָלֶלֶכת  ֶׁשִּבְרצֹונֹו 
ֹלא ּתּוַכל ְלַהִּגיַע ְלָׁשם, ִמְּפֵני ֶׁשֵּיׁש ַּבֶּדֶרְך ָהֵרי חֶֹׁשְך ְוֵאין ָאָדם ָיכֹול 
ַלֲעבֹר ָּבֶהם. ָעַמד ֲאֶלְּכַסְנֶּדר ַעל ַּדְעּתֹו ּוִבֵּקׁש ֵמֶהם ֵעָצה ֵאיְך ְלַהִּגיַע 
ֶׁשּיֹוְדִעים  ִמִּמְצַרִים  ְלָבִנים  ֲחמֹוִרים  ִלּטֹל  ַהֲחָכִמים  לֹו  ָיֲעצּו  ְלָׁשם. 
ָלֶלֶכת ַּבחֶֹׁשְך, ְוִלְקׁשֹר ֲחָבִלים ֶׁשל ִּפְׁשָּתן ְלָכל אֶֹרְך ַהֶּדֶרְך ִמְּתִחַּלת 
ָהֵאזֹור ֶהָחׁשּוְך, ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל ִלְמצֹא ֶאת ַּדְרּכֹו ַּבֲחָזָרה ְלִפי ַהֲחָבִלים. 
ָעָׂשה ַהֶּמֶלְך ַּכֲעַצת ַהְּזֵקִנים, ּוְבַדְרּכֹו ִהִּגיַע ְלִעיר ַאַחת ָּבּה ָמָצא ַרק 
ָנִׁשים. ִּבֵּקׁש ַהֶּמֶלְך ְלִהָּלֵחם ָּבֶהן, ְוַהָּנִׁשים ָאְמרּו לֹו: "ַמה ְּגבּוָרה ִהיא 
ֶׁשָעָלה ְּבָיְדָך ִלְכּבֹׁש ִעיר ֶׁשל ָנִׁשים"? ִהְקִׁשיב ַהֶּמֶלְך ְלִדְבֵריֶהן ְוִנְמַנע 
ָזָהב  ֶׁשל  ֻׁשְלָחן  לֹו  ֶהֱעִמידּו  ֶלֱאכֹל.  ֶלֶחם  ִּבֵּקׁש  ַאְך  ַהִּמְלָחָמה,  ִמן 
ְוָעָליו ֶלֶחם ִמָּזָהב. ִהְתַּפֵּלא ַהֶּמֶלְך ְוָׁשַאל: "ְוִכי ֵיׁש ָאָדם ֶׁשאֹוֵכל ֶלֶחם 
ֶׁשל ָזָהב? ַהִאם ָּכְך ַהִּמְנָהג ָּכאן ֶׁשאֹוְכִלים ֶלֶחם ָּכֶזה"? ְוַנֲעָנה: "ֵאין 
ִמְנָהֵגנּו ֵּכן, ֶאָּלא ֶׁשָאַמְרנּו ְלַעְצֵמנּו ְלֵׁשם ָמה ָּבאָת ְלָכאן? ַוֲהֵרי ֶלֶחם 
ֶלֱאכֹל ֶיׁש ְלָך ִּבְמִדיַנת ַמְלכּוֶתָך, ְוַכִּנְרֶאה ָּבאָת ְלָכאן ַרק ִּבְׁשִביל ֶּכֶסף 
ְוָזָהב ֵמֲחַמת ִמַּדת ַהִּקְנָאה ְוַהֶחְמָּדה ֶׁשֶּיׁש ְּבָך". ָקם ַהֶּמֶלְך ְוָכַתב ָּכְך 
ַעל ַׁשַער ָהִעיר: "ֲאִני ֲאֶלְּכַסְנֶּדר מֹוְקדֹון ָהִייִתי ׁשֹוֶטה ְוִטֵּפׁש ָּגדֹול, 
ְוָׂשֵמַח  ַּבֻּמָעט  ִמְסַּתֵּפק  ִלְהיֹות  ָחְכָמה  ָלַמְדִּתי  ְלָכאן  ּוְכֶׁשָּבאִתי 
ְוַחָּיָליו  ַחִּיים  ַמִים  ַמְעַין  ְלַיד  ָיַׁשב  ם,  ִמּׁשָ ַהֶּמֶלְך  ְּכֶׁשָּיָצא  ְּבֶחְלִקי". 
ֵהִביאּו לֹו ָּדִגים ְמלּוִחים. ָרַחץ ַהֶּמֶלְך ֶאת ַהָּדִגים ְּבֵמי ַהַּמְעָין, ְוָחׁש 
ֵעֶדן  ִמַּגן  יֹוֵצא  ַהֶּזה  ְוֵהִבין ֶׁשַהָּנָהר  ֵריַח טֹוב ְמאֹד,  ֶׁשֵּמַהַּמִים עֹוֶלה 
ְוא  ְוֵהֵחל ָלֶלֶכת ְּבִעְקבֹות ַהָּנָהר, ַעד ֶׁשִהִּגיַע ְלַׁשַער ַּגן־ֵעֶדן, אּוָלם ַלּׁשָ
ּבֹו",  ָיבֹאּו  ַצִּדיִקים  ַלה'  ַער  "ֶזה־ַהּׁשַ ְלִהָּכֵנס.  ּוִבֵּקׁש  ָעָליו  ִהְתַּדֵּפק 
ַער,  ִנְׁשַמע ַהָּכרֹוז ְוָאַמר, ְוַהֶּמֶלְך ֵהִבין ֶׁשהּוא ֵאינֹו ַזַּכאי ְלִהָּכֵנס ַּבּׁשַ
ֶׁשֶּמֶלְך  ִלְטעֹן  ֲאֶלְּכַסְנֶּדר  ֵהֵחל  ּבֹו.  ִנְכָנִסים  ְּגמּוִרים  ַצִּדיִקים  ֶׁשַרק 
ְוַהּשֹׁוְמִרים  ִמַּגן־ֵעֶדן,  ֶאָחד  ָּדָבר  ְלָפחֹות  ְלַקֵּבל  ּוִבֵּקׁש  הּוא  ָּגדֹול 
ַעל  ֲאֶלְּכַסְנֶּדר  ִהְתַּפֵּלא  ָאָדם.  ֶׁשל  ַאַחת  ֻּגְלּגֶֹלת  ְלֶעְברֹו  ִהְׁשִליכּו 
ַהָּדָבר, ּוְכֶׁשָּבא ְלֵביתֹו ִהִּניַח ֶאת ָהרֹאׁש ַעל ַּכף ַהּמֹאְזַנִים, ְוַעל ַהַּכף 
ִנָּיה ִהִּניַח ֶאת ָּכל ַהֶּכֶסף ְוַהָּזָהב ָהַרב ֶׁשָהָיה ִּבְרׁשּותֹו. ַאְך ְלִתְמהֹונֹו  ַהּׁשְ
ֶׁשִהִּניַח  ְוַהֶּכֶסף  ַהָּזָהב  ֶׁשל  ַהָּגדֹול  ַהִּמְׁשָקל  ֶׁשַעל־ַאף  ָרָאה,  ַהָּגדֹול 
ַהַּכף  ְוִהְכִריַע ֶאת  יֹוֵתר ֵמֶהם  ֲעַדִין ָׁשַקל ָהרֹאׁש  ַעל ַּכף ַהּמֹאְזַנִים, 
ֵמרֹב ָּכְבדֹו. ִהְתַּפֵּלא ֲאֶלְּכַסְנֶּדר ַעל ַהָּדָבר ְוָׁשַאל ֶאת ַחְכֵמי ִיְׂשָרֵאל 
ָהָאָדם  ֶׁשל  ֶׁשְּברֹאׁשֹו  ֶׁשִּמֵּכיָון  לֹו  ִהְסִּבירּו  ְוַהָּללּו  ָהִעְנָין,  ֵּפֶׁשר  ֶאת 
ִיְרֶצה  לֹו  ִּיְּתנּו  ּׁשֶ ַמה  ְוָכל  ְלעֹוָלם  ְׂשֵבעֹות  ֶׁשֵאיָנן  ָהֵעיַנִים  ִנְמָצאֹות 
ְלַקֵּבל יֹוֵתר, ָלֵכן ִמְׁשָקלֹו ֶׁשל ָהרֹאׁש ָּגדֹול יֹוֵתר ִמָּכל ַהֶּכֶסף ֶׁשֻּמָּנח 
ְּכֶנְגּדֹו, ֶׁשֵּכן ָהַעִין ֹלא ִּתְׂשַּבע ִמְּלַקֵּבל עֹוד ָועֹוד, ַעד ֶׁשָהָאָדם ִנְפַטר 
ַהֲחָכִמים:  ֶאת  ֲאֶלְּכַסְנֶּדר  ָׁשַאל  ְּבָעָפר.  ִמְתַּכֶּסה  ְוהּוא  ָהעֹוָלם  ִמן 
ְּכֵדי  ִלי  ָלֵתת  ּתּוְכלּו  ֵעָצה  ְוֵאיזֹו  ְנכֹוִנים,  ֶׁשִּדְבֵריֶכם  ֵאַדע  ֵמֵהיָכן 
ֶׁשאּוַכל ִלְבּדֹק ֶאת ַהָּדָבר? ָיֲעצּו לֹו ַהֲחָכִמים ְלַהִּניַח ְמַעט ָעָפר ַעל 
ְוַהֶּכֶסף  ְוַהָּזָהב  ָהֵעיַנִים ֶׁשָּברֹאׁש, ּוֶבֱאֶמת ְּבאֹותֹו ֶרַגע ָעָלה ָהרֹאׁש 
ַהְּגדֹוָלה  ֵמָחְכָמָתם  ֲאֶלְּכַסְנֶּדר  ִהְתַּפֵעל  ַהַּכף.  ִהְכִריעּו ֶאת  ֶׁשְּכֶנְגּדֹו 
ֶׁשל ַחְכֵמי ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָּדְרׁשּו ַעל־ָּכְך ֶאת ַהָּפסּוק ְּבֵסֶפר ִמְׁשֵלי: "ְׁשאֹול 

ַוֲאַבּדֹון ֹלא ִּתְׂשַּבְעָנה, ְוֵעיֵני ָהָאָדם ֹלא ִתְׂשַּבְעָנה". )מסכת תמיד(

ְּביֹוֵתר.  ֻמְפָלג  ָעִׁשיר  ֶׁשָהָיה  ֶאָחד  ּגֹוי  ָהָיה  ַרִּבי ּדֹוְסַּתאי,  ֶׁשל  ְּבָיָמיו 
ָהִעיר  ְּבֵני  ָּכל  ֻהְזְמנּו  ֵאֶליָה  ּוְמפֶֹאֶרת,  ְּגדֹוָלה  ְסֻעָּדה  ָעָׂשה  ַּפַעם 
ֵמיַטב  ֻהְּגׁשּו  ְלָחנֹות ֶׁשל ַהּסֹוֲעִדים  ַהּׁשֻ ַעל  ַרִּבי ּדֹוְסַּתאי.  ַּגם  ּוָבֶהם 
ַהַּמֲעַדִּנים ֶׁשְּבָכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ִמָּכל ַהִּמיִנים ְוַהּסּוִגים, ְוֹלא ָהָיה ָחֵסר 
ָׁשם ַרק ַמֲאָכל ֶאָחד, ֱאגֹוֵזי־ֶפֶרְך. ָּכַעס ֶהָעִׁשיר ַהָּגדֹול ַעל־ָּכְך ֶׁשֹּלא 
ְלָחן  ַהּׁשֻ ֶאת  ָנַטל  ֲחָמתֹו  ּוֵמרֹב  ֱאגֹוֵזי־ֶפֶרְך,  ַּגם  יג  ְלַהּׂשִ ְּבָידֹו  ָעָלה 
ְּבַכֲעסֹו.  אֹותֹו  ְוָׁשַבר  ֶּכֶסף,  ִּכְּכֵרי  ׁש  ִמּׁשֵ יֹוֵתר  ָׁשֶוה  ֶׁשָהָיה  ֶׁשְּלָפָניו 
ָׁשַאל אֹותֹו ַרִּבי ּדֹוְסַּתאי: "ִמְּפֵני ָמה ָעִׂשיָת ָּכְך? ּוַמה־ְּבָכְך ֶׁשָחֵסר ְלָך 
ַרק ַמֲאָכל ֶאָחד ִּבְסֻעָּדְתָך ַהְּגדֹוָלה"? ֵהִׁשיב ֶהָעִׁשיר ְוָאַמר: "ַאֶּתם 
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל אֹוְמִרים, ֶׁשָהעֹוָלם ַהֶּזה הּוא ֶׁשל ַהּגֹוִיים ְוָהעֹוָלם ַהָּבא 
ּוְמַמְּלִאים  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  אֹוְכִלים  ַהּגֹוִיים  ָאנּו  ֵאין  ְוִאם  ִיְׂשָרֵאל,  ֶׁשל 
ֶאת ָּכל ַּתֲאָוֵתנּו, ֵאיָמַתי ָאנּו אֹוְכִלים"? ָרָאה ַרִּבי ּדֹוְסַּתאי ֶאת ִמַּדת 
ָצרּות ָהַעִין ֶׁשָהְיָתה ְּבאֹותֹו ָעִׁשיר, ֶׁשָּכל ַהָּכבֹוד ַהָּגדֹול ְוָהעֶֹׁשר ָהַרב 
ָהָרָׁשע ֶׁשֵהם  ִּבְלָעם  ִמַּתְלִמיָדיו ֶׁשל  ְוהּוא  ֵאיֶנּנּו ׁשֶֹוה לֹו,  ֶׁשָהָיה לֹו 
ְוָקָרא ָעָליו ֶאת ַהָּפסּוק:  ְוֶנֶפׁש ְרָחָבה,  ַּבֲעֵלי ַעִין־ָרָעה ְורּוַח ְּגבֹוָהה 
ֵמַח ְּבֶחְלקֹו ֶנֱאַמר: "ַצִּדיק אֵֹכל  "ֶּבֶטן ְרָׁשִעים ֶּתְחָסר", ְוִאּלּו ַעל ַהּׂשָ

ְלׂשַבע ַנְפׁשֹו". )מדרש רבה פרשת פינחס(
  

ֶאָחד ִמַּתְלִמיָדיו ֶׁשל ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר־יֹוַחאי, ָנַסע ַּפַעם ְלחּוץ ָלָאֶרץ 
ְוָעַסק ָׁשם ְּבִמְסָחר. ָרָאה ַהַּתְלִמיד ְּבָרָכה ַּבֲעָמלֹו, ּוְכֶׁשָחַזר ָלָאֶרץ 
ֲחֵבָריו, ַעד  ִהְתַקְּנאּו ּבֹו  ְּבַאְמַּתְחּתֹו.  ְוֶכֶסף ַרב  ֻמְפָלג  ְּכָעִׁשיר  ִהִּגיַע 
ָלנּו  ִיְהֶיה  ר. "ִאם  ְלִהְתַעּׁשֵ ְּכֵדי  ָלָאֶרץ  ִלְנסַֹע ְלחּוץ  ֵהם  ַּגם  ֶׁשִּבְקׁשּו 
ֶׁשל  ְּבָאֳהָלּה  ָלֶׁשֶבת  ַאַחר־ָּכְך  "נּוַכל  ַהַּתְלִמיִדים,  ָאְמרּו  ַרב",  ֶּכֶסף 
ּתֹוָרה ְלֹלא ְּדָאגֹות ֶׁשל ַּפְרָנָסה". ָׁשַמע זֹאת ַרָּבם ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר־

יֹוַחאי ְוהֹוִליְך אֹוָתם ְלִבְקָעה ַאַחת ַהְּסמּוָכה ְלֵמירֹון, ְוֵהֵחל ְלִהְתַּפֵּלל: 
ַהַּתְלִמיִדים  ִהִּביטּו  ָזָהב".  ְּבִדיְנֵרי  ַעָּתה  ִהְתַמְּלִאי  ִּבְקָעה!  "ִּבְקָעה, 
ִהְתַמְּלָאה  ַהִּבְקָעה  ֵּכיַצד  ָראּו  ַהִּנְדָהמֹות  ֵעיֵניֶהם  ּוְלֶנֶגד  ַּבִּבְקָעה, 
ְּכֶהֶרף־ַעִין ַּבֲעֵרמֹות ֶׁשל ִּדיְנֵרי ָזָהב. ָׂשְמחּו ַהַּתְלִמיִדים ּוִבְקׁשּו ָלֶרֶדת 
ַרִּבי  אּוָלם  ִּדיָנִרים,  ִעם  ְּגדֹוִלים  ַׂשִּקים  ְלַמְּלאֹות  ְּכֵדי  ַהִּבְקָעה  ֶאל 
ְוַנְפׁשֹו ָחְׁשָקה  ר  ְלִהְתַעּׁשֵ ְוָאַמר: "ִמי ֶׁשרֹוֶצה  ְלֶרַגע  ִׁשְמעֹון ֲעָצָרם 
ְּכַאּוַת  ִּדיָנִרים  ָחְפַנִים  ְמֹלא  ְוִלּטֹל  ַהִּבְקָעה  ֶאל  ָלֶרֶדת  ֻמְזָמן  ְּבָזָהב, 
זֹאת  אּוָלם  ְלִמְסָחר.  ָלָאֶרץ  ְלחּוץ  ִלְנסַֹע  ִיְצָטֵרְך  ֹלא  ּוְבָכְך  ַנְפׁשֹו, 
ֶחְלְקֶכם  ֲהֵרי ֶזה ַעל ֶחְׁשּבֹון  ִּתְּטלּו ָּכאן  ּׁשֶ ָלַדַעת, ֶׁשָּכל ַמה  ֲעֵליֶכם 
ָּבעֹוָלם ַהָּבא, ֵּכיָון ֶׁשַעל ִלּמּוד ּתֹוָרה ֹלא ְמַקְּבִלים ָׂשָכר ָּבעֹוָלם ַהֶּזה 
ְוא  ֶאָּלא ָּבעֹוָלם ַהָּבא". ִהִּביטּו ַהַּתְלִמיִדים ֶזה ַעל ֶזה, ְוֵהִבינּו ִּכי ַלּׁשָ
ִמן  ָעָליו  ִּנְגַזר  ּׁשֶ ַמה  ֶאת  ְמַקֵּבל  ָאָדם  ָּכל  ֶׁשֵּכן  ַּבֲחֵבָרם,  ִהְתַקְּנאּו 
ַמִים, ְוֹלא ָרצּו ְלַהְפִסיד ֶאת ֶחְלָקם ָּבעֹוָלם ַהָּבא, ְוִנְמְנעּו ִמִּלּטֹל  ַהּׁשָ

ֲאִפּלּו ִּדיָנר ֶאָחד ִמן ַהִּבְקָעה, ְוָׁשבּו ְלִלּמּוָדם ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת. )שמות רבה(
  

ֵהן  ֶאל־מֶֹׁשה  ה'  "ַוּיֹאֶמר  ֶנֱאַמר  ַרֵּבנּו,  מֶֹׁשה  ֶׁשל  ִלְפִטיָרתֹו  ָסמּוְך 
ָקְרבּו ָיֶמיָך ָלמּות, ְקָרא ֶאת־ְיהֹוֻׁשַע ְוִהְתַיְּצבּו ְּבאֶֹהל מֹוֵעד ַוֲאַצּוֶּנּו". 
ָהַלְך  ֶהָעָנן,  ַעּמּוד  ֶׁשִהְסַּתֵּלק  ֶׁשְּבָׁשָעה  ַּבִּמְדָרׁש,  ֲחַז"ל  ְמַסְּפִרים 
ַהָּקָּב"ה"?  ְלָך  ָאַמר  "ָמה  לו:  ְוָאַמר  ִּבן־נּון  ְיהֹוֻׁשַע  ֶאל  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה 
ֶהֱחִזיר לֹו ְיהֹוֻׁשַע: "ְוִכי ְּבָׁשָעה ֶׁשַהָּקָּב"ה ָהָיה ִמְתַּגֶּלה ְלָפֶניָך ּוְמַדֵּבר 

ל ְמֻהּלָ

ִמִּסּפּוֵרי ֲחַז"ל
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ל ְמֻתּבָ
ה  ֲעׂשֶ ּנַ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִרּיֹות,  ַלּבְ ֶקת  ִנְדּבֶ ַרַעת  ַהּצָ ֲעֵברֹות  לֹשׁ  ׁשָ ַעל   •

ְנַאת ֶהֶבל. )מדרש תדשא(  ְלִמְרָים, ְוַאַחת ֵמֶהן ִהיא ִמּקִ

ׁש  ּיֶ ל ִמי ׁשֶ א ּוְרַקב ֲעָצמֹות ִקְנָאה" - ּכָ ִרים ֵלב ַמְרּפֵ י ְבׂשָ • "ַחּיֵ
ִלּבֹו  ֵאין לֹו ִקְנָאה ּבְ ִלּבֹו, ַעְצמֹוָתיו ַמְרִקיִבין. ְוָכל ׁשֶ לֹו ִקְנָאה ּבְ

ֵאין ַעְצמֹוָתיו ַמְרִקיִבין. )מסכת שבת(

ְראּו  ּתַ ַאל  ָלֶהם,  ָאַמר  ְתָראּו?  ּתִ ה  ָלּמָ ְלָבָניו  ַיֲעקֹב  ַוּיֹאֶמר   •
ָמֵעאל,  ְפֵני ִיׁשְ ו ְולֹא ּבִ ְפֵני ֵעׂשָ ֵבִעים לֹא ּבִ ם ׂשְ ַאּתֶ ׁשֶ ַעְצְמֶכם ּכְ

ֶכם. )מסכת תענית( אּו ּבָ ּלֹא ִיְתַקּנְ ֵדי ׁשֶ ּכְ

ֵני  ַקל ׁשְ ִביל ִמׁשְ ׁשְ ּבִ ִנים, ׁשֶ ין ַהּבָ נֹו ּבֵ ה ָאָדם ּבְ ּנֶ • ְלעֹוָלם ַאל ְיׁשַ
ָניו,  ָאר ּבָ ְ ַתן ַיֲעקֹב ְליֹוֵסף, יֹוֵתר ִמּשׁ ּנָ ֶגד ָחׁשּוב( ׁשֶ ְסָלִעים ִמיַלת )ּבֶ

אּו ּבֹו ֶאָחיו. )מסכת שבת( ִנְתַקּנְ

ה  ָ ּשׁ ה: ֶאְברֹר ׁשִ ֲחֶנה" – ָאַמר מֹשֶׁ ּמַ ים ּבַ ֵני־ֲאָנׁשִ ֲארּו ׁשְ ָ ּשׁ • "ַוּיִ
ין  ּבֵ ִקְנָאה  ֵמִטיל  ֲהֵריִני  ֶזה?  ֶבט  ֵ ִמּשׁ ה  ָ ַוֲחִמּשׁ ֶזה  ֶבט  ֵ ִמּשׁ

ָבִטים. )מסכת סנהדרין(  ְ ַהּשׁ

בֹוד  ְוַהּכָ ֲאָוה  ְוַהּתַ ְנָאה  ַהּקִ ָאבֹות:  ֶכת  ַמּסֶ ּבְ ֲחַז"ל  ָאְמרּו   •
ָבִרים, ִמן ָהעֹוָלם  ַנת ַהּדְ ְוַכּוָ מֹוִציִאים ֶאת ָהָאָדם ִמן ָהעֹוָלם. 

א. )קצור ספר חרדים( ה ְוַגם ִמן ָהעֹוָלם ַהּבָ ַהּזֶ

ל  ִיְרַאת ה' ּכָ א? ּבְ ַקּנֵ ה ּתְ ֵאין לֹו ַאֲחִרית, ּוַבּמֶ ָדָבר ׁשֶ א ּבְ ַקּנֵ • ַאל ּתְ
ַהּיֹום. )מדרש שוחר טוב( 

ִמן  א  ֶאּלָ א,  ַהּבָ ָלעֹוָלם  ֵמִתים  ֵאיָנם  ׁשֶ ִעים,  ָלְרׁשָ ָלֶהם  ַוי   •
ֵהם רֹוִאים. )מדרש תהלים( ְנָאה ׁשֶ ַהּקִ

ְנָאה ְולֹא ַעִין־ ֵאין ָלֶהם לֹא ִקְנָאה ְולֹא ׂשִ • ָמה ִאם ָהֶעְליֹוִנים ׁשֶ
לּו,  ּדֹות ַהּלָ ל ַהּמִ ֶהם ּכָ ׁש ּבָ ּיֵ ְחּתֹוִנים ׁשֶ לֹום, ַהּתַ ָרָעה, ְצִריִכים ׁשָ

ה. )ויקרא רבה(  ה ְוַכּמָ ּמָ ַעל ַאַחת ּכַ

ת ָיִמים,  ׁשֶ ל ׁשֵ ם ּכָ ְמַלאְכּתָ ָרֵאל עֹוְסִקים ּבִ ׂשְ ּיִ י ׁשֶ • ַאף־ַעל־ּפִ
ֶנֶסת ְוקֹוְרִאים ְקִריַאת  יִמים ּוָבִאים ְלֵבית ַהּכְ ּכִ ת ַמׁשְ ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ ּבְ
ּוַמְפִטיִרים  ּתֹוָרה  ּבַ ְוקֹוְרִאים  ָבה,  ַהּתֵ ִלְפֵני  ְועֹוְבִרים  ַמע  ׁשְ
ְמעּו  ׁשְ ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ קֹוְלֶכם  יהּו  ַהְגּבִ ַני,  "ּבָ אֹוֵמר:  "ה  ּבָ ְוַהּקָ ִביא,  ּנָ ּבַ
ּלֹא  ֶכם ׁשֶ ְעּתְ ֵרת, ּוְתנּו ּדַ ָ א ַמְלֲאֵכי ַהּשׁ ַחְבֵריֶכם, ְוֵאין ֲחֵבִרים ֶאּלָ
ְתָחרּו ֶזה ִעם  אּו ֶזה ֶאת ֶזה, ְולֹא ּתִ ַקּנְ ְנאּו ֶזה ֶאת ֶזה, ְולֹא ּתְ ׂשְ ּתִ
ֵרת  ָ ּלֹא יֹאְמרּו ַמְלֲאֵכי ַהּשׁ ׁשּו ֶזה ָלֶזה, ׁשֶ ַבּיְ ֶזה, ְולֹא ּתְ
ָרֵאל  ַתּתָ ָלֶהם ְלִיׂשְ ּנָ ל עֹוָלם! ּתֹוָרה ׁשֶ ְלָפַני, ִרּבֹונֹו ׁשֶ

יֵניֶהם.  ְנָאה ְוַתֲחרּות ּבֵ ּה, ַוֲהֵרי ֵאיָבה ְוִקְנָאה ְוׂשִ ֵאיָנם עֹוְסִקים ּבָ
)שיר השירים רבה(

ה, ּוְמִביָאה ֶאת ָהָאָדם  ֶצת ּוְמֻגּנָ ּקֶ ה ְמׁשֻ ְנָאה ִהיא ִמּדָ ת ַהּקִ • ִמּדַ
ים. )רבנו בחיי( ִליֵדי ְנָזִקים ּוִמְכׁשֹולֹות ַרּבִ

ְהֶיה לֹו  ּתִ ֵכן ׁשֶ ַעד ֲאֵחִרים, לֹא ִיּתָ ׁש לֹו ַעִין־טֹוָבה ּבְ ּיֶ • ָאָדם ׁשֶ
ם ַעִין־טֹוָבה ְלַעְצמֹו... )הרמ"מ מקוצק( ּגַ

ׁש ֶאת  ְך הּוא ְמַבּקֵ ה ָרָעה ַעד ְמאֹד, ּוִמּתֹוְך ּכָ • ִקְנָאה ִהיא ִמּדָ
ִהיא ֵמֲחַמת  ְנָאה ׁשֶ ְגנּותֹו, ּוְגדֹוָלה ׂשִ ר ּבִ ל ֲחֵברֹו ּוְמַסּפֵ ָרָעתֹו ׁשֶ
ֵמַח  ה ִריבֹות, ְוהּוא ׂשָ א ּוַמְרּבָ ִקְנָאה ֵאׁש אֹוְכָלה ִהיא ְלֵאין ַמְרּפֵ
ֲהָלָכה  ְדַבר  ּבִ ֲחֵבָריו  לּו  ׁשְ ּכָ ּיִ ּוְכׁשֶ ֲחֵברֹו,  ַלת  ַתּקָ ּבְ ְורֹוֶצה  ָלֵאד 
ֵהא ָלֶהם ִמעּוט ָהֵעֶרְך ְוקֶֹצר  ּיְ ַרְך, ְוׁשֶ ֲעבֹוַדת ה' ִיְתּבָ רּו ּבַ ַקּצְ ּיְ ְוׁשֶ
ְנָאה, ּוִמי  ְגָררֹות ִמן ַהּקִ ּנִ ה ָרעֹות ַרּבֹות ֲעֵברֹות ׁשֶ ָגה, ְוָכֵהּנָ ַהַהּשָׂ

ר ּגֶֹדל ָרָעָתּה. )פלא יועץ( יּוַכל ְלַסּפֵ

ּיּוַכל, ְוָלׂשּום ְמקֹומֹו  ל ִמי ׁשֶ א ַעל ּכָ ׂשֵ ל ֲעַמל ָהָאָדם ְלִהּנָ • ּכָ
ין ָהָרִמים יֹוֵתר, ִהיא ִקְנַאת ִאיׁש ֵמֵרֵעהּו! )מסלת ישרים( ּבֵ

ָך.  ִמּמְ ָטן  ּקָ ׁשֶ ִמי  ה  ַבּזֶ ּתְ ְוַאל  ָך,  ִמּמְ דֹול  ּגָ ׁשֶ ִמי  ּבְ א  ַקּנֵ ּתְ ַאל   •
)ספר חסידים(

ָעה ֵאּלּו  ַאְרּבָ בֹות ַקִין, ָנָחׁש, אֹוֶפה, ָהָמן. ׁשֶ י ּתֵ • ִקְנָאה ָראׁשֵ
ָחׁש  ֶהֶבל, ַהּנָ א ּבְ ִהְתַקּנֵ ת ִקְנָאָתם, ַקִין ׁשֶ ּבַ ֶנֶאְבדּו ִמן ָהעֹוָלם ִמּסִ
ִקים,  ׁשְ ַהּמַ ר  ׂשַ ּבְ א  ִהְתַקּנֵ ׁשֶ ָהאֹוֶפה  ה,  ַחּוָ ְוַ ָאָדם  ּבְ א  ִהְתַקּנֵ ׁשֶ

ַכי. )החיד"א( ת ָמְרּדְ ְגֻדּלַ א ּבִ ִהְתַקּנֵ ְוָהָמן ׁשֶ

ְדמֹוִנים ִזְכרֹוָנם  י ַעל ֶזה ֵהִעידּו ַהּקַ ְנָאה, ּכִ ת ַהּקִ ּדַ • ִהְתַרֵחק ִמּמִ
ת  ן ִמּדַ ּכֵ ל־ׁשֶ ּזֹוִהי חֹוָלה ָרָעה ֵאין ָלּה ְרפּוָאה, ּוִמּכָ ִלְבָרָכה, ׁשֶ

ַמִים. )נעימה קדושה( ם ׁשָ ּלֹא ְלׁשֵ ּצּוַח ׁשֶ ַהּנִ

ְוִליֵדי  ּוְגֵזָלה  ֵנָבה  ּגְ ִליֵדי  ְלָהִביאֹו  ֲעלּוָלה  ֲחֵברֹו,  ּבַ ְנָאה  ַהּקִ  •
י ָממֹונֹות. )מעם לועז( ָאר ִאּסּוִרים ַהּנֹוְגִעים ְלִעְנְיֵנַ ָקִרים ּוׁשְ ׁשְ

ֶמר ְלָך  ָ ֳחִלי ַהּגּוף. ְוָאַמר ֶהָחָכם ִלְבנֹו: ִהּשׁ ְנָאה ִלְבֵני ָאָדם ּכָ • ַהּקִ
ה  ים ֵמרַֹע־ֵלב, ְוָלּמָ ּנִ ּתַ ֶניָך ִמׁשְ ּפָ ָך, ׁשֶ ֶרת ּבְ י ִהיא ִנּכֶ ְנָאה ּכִ ִמן ַהּקִ

ְך? )אורחות צדיקים( ֵקם ּבָ ַמח ׂשֹוְנֲאָך ְוִיּנָ ִיׂשְ

א  ַהְמַקּנֵ ִמן  חּוץ  ַמֲאָכלֹו,  ּבְ טֹוב  ַטַעם  מֹוֵצא  ָאָדם  ל  ּכָ  •
סּור ַהּטֹוָבה  ּתָ ַמֲאָכלֹו, ַעד ׁשֶ ּבְ ֵאינֹו טֹוֵעם ַטַעם טֹוב  ׁשֶ

ֵמֲחֵברֹו. )שם( 

ֲאָמרֹות ּוִפְתָּגִמים

ְמַדֵּבר ִעְּמָך? ּוַמּדּוַע ׁשֹוֵאל ַאָּתה ָמה  ָהִייִתי ָמה הּוא  יֹוֵדַע  ִעְּמָך, 
ָאַמר ִלי ַהָּקָּב"ה"? ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ָצַעק מֶֹׁשה ְוָאַמר: "ֵמָאה ִמיתֹות 
ֶׁשָהָיה  ַרֵּבנּו  ִיָּתֵכן ֶׁשּמֶֹׁשה  ֵּכיַצד  ָּתְמהּו,  ּוְכָבר  ַאַחת"!  ִקְנָאה  ְוֹלא 
ֶהָעָנו ִמָּכל ָאָדם, ָּתבֹוא ֵאָליו ִמָּדה זֹו ֶׁשל ִקְנָאה, ְלִפי רּום ַמֲעָלתֹו 
ַהְּגדֹוָלה? ּוְביֹוֵתר ִמָּכְך ָּתמּוַּה, ֶׁשֲהֵרי ְיהֹוֻׁשַע ִּבן־נּון ָהָיה ַּתְלִמידֹו ֶׁשל 
מֶֹׁשה ַרֵּבנּו, ּוְכָבר ִלְּמדּונּו ֲחַז"ל ְּבַמֶּסֶכת ַסְנֶהְדִרין ֶׁשַּבּכֹל ִמְתַקֵּנא 
ַמִים ִּבְקׁשּו  ָאָדם חּוץ ִמְּבנֹו ְוַתְלִמידֹו? ְוַהֵּבאּור ָּבֶזה הּוא, ֶׁשִּמן ַהּׁשָ
ְלָהֵקל ִמַּצֲערֹו ֶׁשל מֶֹׁשה ַעל ֶׁשעֹוֵמד הּוא ְלִהָּפֵטר ִמן ָהעֹוָלם, ְוָלֵכן 
ִהְכִניסּו ּבֹו ְּבִמְתַּכּוֵן ְמַעט ִקְנָאה. ְּכֶׁשָרָאה זֹאת מֶֹׁשה, ָעַמד ְוָצַעק: 
ַעְכָׁשו  ְוִהֵּנה  ַהִּמּדֹות,  ִּתּקּון  ַעל  ְוָעַמְלִּתי  ָטַרְחִּתי  ַחַּיי  ְיֵמי  ָּכל  ֲהֵרי 
זֹו  ְמֻגָּנה  ִמָּדה  ֶׁשל  ֶׁשֶמץ־ָמה  ְּבִקְרִּבי  ְמַגֶּלה  ִהְנִני  ִמיָתִתי,  ַסף  ַעל 
ֶׁשל ִקְנָאה ְוָצרּות־ַעִין, ִאם־ָּכְך ָעִדיף ִלי ַלֲעבֹר ְלעֹוָלם ֶׁשֻּכּלֹו טֹוב, 

ַוֲעִדיפֹות ֵמָאה ִמיתֹות ֵמֲאֶׁשר ִקְנָאה ַאַחת. )מאיר עיני חכמים(
  

ַרב ַאָחא ַּבר־ַיֲעקֹב, ָּכַתב ֵסֶפר ּתֹוָרה ְלַעְצמֹו ַעל ְקָלף ְמֻיָחד ֵמעֹור 
ַהּתֹוָרה  ֵסֶפר  ּגֹוַבּה  ִׁשעּור  ִּכי  ִּגָּלה,  ֶׁשִּסֵּים  ְלַאַחר  ְּבֵהָמה.  ֶעְגֵלי 
ָהָיה ָׁשֶוה ְּבִדּיּוק ְּכִפי ִמַּדת ַהֶהֵּקף ֶׁשּלֹו. ֶאְפָׁשרּות ָּכזֹו ִהיא ְנִדיָרה 
ַהֶהֵּקף  ְלִמַּדת  ַהּגֹוַבּה  ְלַהְתִאים ֶאת ִמַּדת  ֶׁשֵּכן ָקֶׁשה ְמאֹד  ְמאֹד, 
ָּגדֹול  ִהּדּור  ְּבָכְך  ְוֵיׁש  ַהֵּסֶפר,  ָּכל  ֶאת  ִלְכּתֹב  ֶׁשְּמַסְּיִמים  ְלַאַחר 
ַהָּדָבר,  ָקֶׁשה  ּכֹה  ַהִּדין.  ִעַּקר  ְלִפי  ּתֹוָרה  ֵסֶפר  ְּכִתיַבת  ֶׁשל  ְמאֹד 
ֻמְמֶחה  ְסָת"ם  סֹוֵפר  ֶׁשָהָיה  הּוָנא,  ַרב  ַעל  ְמַסְּפִרים  ֶׁשֲחַז"ל  ַעד 
ָיָצא לֹו  ְוַרק ֵסֶפר ּתֹוָרה ּבֹוֵדד  ְוָכַתב ִׁשְבִעים ִסְפֵרי ּתֹוָרה,  ְוָגדֹול, 
ְלִפי ִמָּדה זֹו. ְּכֶׁשִּסֵּים ַרב ַאָחא ִלְכּתֹב ֶאת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה, ִהְתַּפְרֵסם 
ַּבַּפַעם  ִהְצִליַח  ֶׁשהּוא  ִלְׁשמַֹע  ִהְׁשּתֹוְממּו  ְוֻכָּלם  ִּבְמִהירּות  ַהָּדָבר 
ָהִראׁשֹוָנה ְלַהִּגיַע ַלִּמָּדה ַהְמֻיֶחֶדת ַהּזֹו ֶׁשל ּגַֹבּה ָׁשֶוה ְלֶהֵּקף ַהֵּסֶפר, 
ַוֲחֵבָריו ִהְתַקְּנאּו ּבֹו ַעל־ָּכְך ְוֵעיָנם ָהְיָתה ָצָרה ּבֹו. ֹלא ָאְרכּו ַהָּיִמים, 
ְוַרִּבי ַאָחא ָנַפל ְלִמְׁשָּכב ְוִנְפַטר ְלֵבית עֹוָלמֹו, ֵמֲחַמת ִמַּדת ַהִּקְנָאה 

ֶׁשִהְתַקְּנאּו ּבֹו ְוָהַעִין ַהָּצָרה ֶׁשֵהִטילּו ּבֹו. )מסכת בבא בתרא(
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ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ֶּדֶרְך ָהעֹוָלם  ַאְיְּבִׁשיץ, ַמּדּוַע  ְיהֹוָנָתן  ַרִּבי  ַּפַעם ֶאת  ָׁשֲאלּו 
ַחט, ְוָהַרב  ָאָדם ָּבא ֶאל ָהַרב ְּכֵדי ִלְׁשאֹל ְּבִהְלכֹות ְטֵרפֹות ְּבָפָרה ֶׁשּׁשָ
אֹוֵסר ֶאת ַהָּפָרה ַלֲאִכיָלה, ְמַקֵּבל הּוא ֶאת ַהָּדָבר ְּבַאֲהָבה ּוַמְצִּדיק 
ָעָליו ִּדין ָׁשַמִים, ְוִאּלּו ַּכֲאֶׁשר ָאָדם ָּבא ְלִהְתַּדֵּין ִעם ֲחֵברֹו ֵאֶצל ָהַרב, 
ֲאִפּלּו ַעל ָׁשֶוה ְּפרּוָטה, ְוָהַרב ַמְצִּדיק ֶאת ֲחֵברֹו ּוְמַחֵּיב אֹותֹו, ָקֶׁשה 
ָעָליו ְלַקֵּבל ֶאת ַהָּדָבר ְוהּוא ָּבא ִּבְטֻרְנָיה ֶאל ָהַרב ֶׁשִחְּיבֹו ַּבִּדין ֶׁשֹּלא 
ַעל־ִּפי ָהֱאֶמת. "ַהְּדָבִרים ְּפׁשּוִטים" ָאַמר ָלֶהם ַרִּבי ְיהֹוָנָתן, "ִּבְׁשֵאַלת 
ִאּסּור ְוֶהֵּתר, ַּגם ִאם ַהּשֹׁוֵאל ַמְפִסיד ָממֹון ַרב, ַקל לֹו ְלַקֵּבל ֶאת ַהָּדָבר 
ֶׁשֵּכן ַאף ֶאָחד ֹלא ַמְרִויַח ְמאּוָמה ֵמַהָּדָבר. אּוָלם ְּבִדיֵני ָממֹונֹות, ְּבָכל 
ַמְרִויַח  ִּדינֹו  ַּבַעל  ֲהֵרי  ָּכְלֶׁשהּו,  ָממֹון  ַמְפִסיד  ֶאָחד  ֶׁשַּבַעל־ִּדין  ַּפַעם 

זֹאת, ְוַעל ֶזה ָצָרה ֵעינֹו ֶׁשל ָהָאָדם"... )אמרות חכמה(
  

ִיְׂשָרֵאל",  "ִיְׂשַמח  ַּבַעל  ֵמֲאֶלְּכַסְנֶּדר,  ִיְצָחק  ִיְׂשָרֵאל  ְיַרְחִמיֵאל  ַרִּבי 
ָנַסע ַּפַעם ְלִהְׁשַּתֵּתף ְּבִנּשּׂוֵאי ֶּבן ֲאחֹותֹו, ֶׁשִהְתַקְּיָמה ְּבִעיר ַאֶחֶרת. 
ָהַרִּבי ָׁשָהה ַּבֲחֻתָּנה ַעְצָמּה ְוִׂשַּמח ֶאת ָּכל ְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה, ְוַאף נֹוַתר 
ִביִעי ָרָאה ָהַרִּבי ִּכי ְּפֵני ַהְמֻחָּתִנים  ְלִׁשְבַעת ְיֵמי ַהִּמְׁשֶּתה. ַּבּיֹום ַהּׁשְ
ִחּלּוֵקי  נֹוְצרּו  ִּכי  ִּגָּלה,  ַהָּדָבר  ֶאת  ּוְכֶׁשָחַקר  ִׁשְלׁשֹום,  ִּכְתמֹול  ֵאיָנם 
ֵּדעֹות ֵּבין ֲאחֹותֹו ֵאם ֶהָחָתן ְלֵבין ַהַּכָּלה, ַעד ֶׁשָהֵאם ֵהֵחָּלה ְלַהְרֵהר 
ַהָּדָבר,  ָהַרִּבי ְמאֹד ַעל  ִהְצַטֵער  ַהְּדֵבִקים.  ֵּבין  ְלַהְפִריד  ֵיׁש  ִּכי  ְּבקֹול 
ַבע ְּבָרכֹות, ִהְזִּכיר ֶאת ִּדְבֵרי ַאְבָרָהם ָאִבינּו  ּוְבֵעת ֲעִריַכת ְסֻעַּדת ַהּׁשֶ
ִּדְבֵרי  ְוֵהִביא ֶאת  ֶׁשָאַמר ְלָׂשָרה ַעל ָהָגר: "ֲעִׂשי־ָלּה ַהּטֹוב ְּבֵעיָנִיְך", 
ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ֶׁשל  "ִמָּדתֹו  ְוִהְסִּביר:  ְּבֵעיַנְיִכי",  "ִּכְדָתִקין  אּוְנְקלֹוס: 
ֶׁשל  ַהֲהפּוָכה  ַהִּמָּדה  ִהיא  ַעִין־טֹוָבה  ּוִמַּדת  ַעִין־טֹוָבה,  ִמַּדת  ָהְיָתה 
ַעִין־ָרָעה. ּוְכמֹו ֶׁשַעִין־ָרָעה ּגֹוֶרֶמת ְלָדָבר טֹוב ֶׁשֵּיָהֵפְך ְלָדָבר ְׁשִליִלי, 
ֶׁשל  ֲעָצתֹו  ָהְיָתה  ְוזֹו  ְלטֹוב,  ְׁשִליִלי  ָּדָבר  ָּכל  ְמַהֶּפֶכת  ַעִין־טֹוָבה  ָּכְך 
ַאְבָרָהם ָאִבינּו ֶׁשָּיַעץ ְלָׂשָרה. ִמֵּכיָון ֶׁשָהָגר ִזְלְזָלה ִּבְכבֹוָדּה ֶׁשל ָׂשָרה, 
ָאַמר ָלּה ַאְבָרָהם ַלֲעׂשֹות ָלּה טֹוב, ְּדַהְינּו ְלַתֵּקן אֹוָתּה ְּבֵעיַנִיְך ְוַכֲאֶׁשר 
ַּתִּביִטי ָעֶליָה ְּבַעִין־טֹוָבה ּוְתַחְּפִׂשי ָּבּה ֶאת ַהַּמֲעלֹות ְוַהִּיְתרֹונֹות, ֲאַזי 
ִליִלִּיים ִיְתַהְּפכּו ְלטֹוָבה". ְּבָכְך ִהְצִליַח ָהַרִּבי ִלְפקַֹח  ָּכל ָהִעְנָיִנים ַהּׁשְ
ְוִלְראֹות ַרק ֶאת  ְּבַעִין־טֹוָבה  ֶזה  ַעל  ֶזה  ְלַהִּביט  ַהְמֻחָּתִנים  ֵעיֵני  ֶאת 
ְלָוה ָׁשבּו ִלְׁשּכֹן ֵּביֵניֶהם ַוּיֹאְמרּו ַלֶּדֶבק  לֹום ְוַהּׁשַ ַהּטֹוב ֶׁשַּבּזּוַלת, ְוַהּׁשָ

טֹוב. )תולדות ה'ישמח ישראל'(
  

ִלְתרֹם  ִמֶּמּנּו  ּוִבְקׁשּו  ִּביהּוָדה"  ַה"ּנֹוָדע  ֶאל  ְצָדָקה  ַּגָּבֵאי  ָּבאּו  ַּפַעם, 
ְלַמַען ִמְצַות ִּפְדיֹון ְׁשבּוִיים. ִהְתַעְנֵין ָהַרב ַעל ַהְּסכּום לֹו ֵהם ְזקּוִקים, 
ְּכֵדי  ְזהּוִבים  ֶאֶלף  ֶׁשל  ָסְך  יג  ְלַהּׂשִ ֶׁשֲעֵליֶהם  לֹו  ָאְמרּו  ּוְכֶׁשַהַּגָּבִאים 
ָסְך  ִּביהּוָדה"  ַה"ּנֹוָדע  ָלֶהם  הֹוִציא  ִמִּכְלָאם,  בּוִיים  ַהּׁשְ ֶאת  ִלְפּדֹות 
ֶׁשל ְּתַׁשע ֵמאֹות ְוִתְׁשִעים ְזהּוִבים, ּוִבֵּקׁש ֵמֶהם ֶלֱאסֹף ֶאת ֲעֶׂשֶרת 
"ֲהֵרי  ְוָׁשֲאלּו:  ַהַּגָּבִאים  ָּתְמהּו  ֲאֵחִרים.  ִמְּנִדיִבים  ֶׁשּנֹוְתרּו  ַהְּזהּוִבים 
ָאְמרּו ֲחַז"ל ֶׁשַהַּמְתִחיל ַּבִּמְצָוה אֹוְמִרים לֹו ְּגמֹר, ְוִאם ָהַרב ִהְתִחיל 
ַּבִּמְצָוה ְוָנַתן ְסכּום ָעצּום ְּבַעִין־ָיָפה ּוְבַיד־ְרָחָבה, ַמּדּוַע ֶׁשֹּלא ַיְׁשִלים 
ָהַרב:  ָלֶהם  ָאַמר  ַעל־ְׁשמֹו"?  ֻּכָּלּה  ַהִּמְצָוה  ְוִתָּקֵרא  ְזהּוִבים,  ְלֶאֶלף 
ָאבֹות,  ְּבַמֶּסֶכת  ְמפֶֹרֶׁשת  ִמְׁשָנה  ַכְחֶּתם  ֶׁשּׁשְ ֲעֵליֶכם  ֲאִני  "ָּתֵמַּה 
ּוִמֵּכיָון  ֲאֵחִרים',  ְּבֶׁשל  ָרָעה  ֵעינֹו  ֲאֵחִרים,  ִיְּתנּו  ְוֹלא  ֶׁשִּיֵּתן  'ָהרֹוֶצה 

ַלֲאֵחִרים  ַאף  ָאנּו  מֹוִתיר  ָלֵכן  ַעִין־ָרָעה,  ְוֹלא  ִלי  ֶיׁש  ֶׁשַעִין־טֹוָבה 
ְלִהְׁשַּתֵּתף ִעִּמי ַּבִּמְצָוה". )שיחת חולין(
  

ֶאל ַרִּבי מֶֹׁשה ִמֻּקְּבִרין ִהִּגיַע ַּפַעם ִאיׁש ֶאָחד, ֶׁשְּבַבֲעלּותֹו ָהְיָתה ֲחנּות 
ְלִמְמַּכר ָמזֹון, ּוְטָענֹות ְּבִפיו. "ִלְפֵני ָׁשִנים ִמְסָּפר ָּפַתְחִּתי ֶאת ֲחנּוִתי, 
ְוָרִאיִתי ָּברּוְך ה' ְּבָרָכה ַּבֲעָמִלי", ִסֵּפר ָהִאיׁש, "ֶאָּלא ֶׁשָּלַאֲחרֹוָנה ָּבא 
ְלֶׁשִּלי.  ּדֹוָמה  ֲחנּות  ִלי  ְּבָסמּוְך  ּוָפַתח  ְּגבּוִלי  ֶאת  ְלַהִּסיג  ֶאָחד  ָאָדם 
עֹוֵמד ֲאִני ַּבֲחנּוִתי ְוִלִּבי ֶנְחַמץ ִלְראֹות ֶאת ַהָּלקֹוחֹות ָהַרִּבים ֶׁשִּנְכָנִסים 
ה ֲאִני ְלַהִּביט ָעָליו ְּבַעִין־טֹוָבה ְוִלְׂשמַֹח ְּבַהְצָלָחתֹו".  ַלֲחנּותֹו, ּוִמְתַקּׁשֶ
ָאַמר לֹו ָהַרִּבי: "ָהָבה ַוֲאַלֶּמְדָך ֵעָצה טֹוָבה ּוְסֻגָּלה ְמֻצֶּיֶנת, ֶׁשִּבְזכּוָתן 
ַמִים. ּוְבֵכן, ֵמַהּיֹום ָוָהְלָאה,  ּתּוַכל ִלְזּכֹות ְלֶׁשַפע ְּבָרָכה ּוַפְרָנָסה ִמן ַהּׁשָ
ֵכְנָך ַהֶחְנָוִני ַמְצִליַח ְוָלקֹוחֹות ִנְכָנִסים ֵאָליו,  ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשִּתְרֶאה ֶׁשּׁשְ
ֲעמֹד ְוֵתן ּתֹוָדה ַלָּקָּב"ה ַעל־ֶזה ְותֹאַמר 'ָּברּוְך ה' ֶׁשָּנַתן ְלִאיׁש ִיְׂשָרֵאל 
ַּפְרָנָסה ְּבֶרַוח'. ְוִאם ַּתֲעֶׂשה ֵּכן, ַמְבִטיַח ֲאִני ְלָך ֶׁשִּתְהֶיה ְלָך ַּפְרָנָסה 
ְוָאַמר: "ַוֲהַגם ֶׁשַהָּדָבר ָקֶׁשה ְמאֹד, ֶׁשֵּכן זֹו  ְוָהַרִּבי ִהְמִׁשיְך  ְּבֶׁשַפע". 
ַּכֲאֶׁשר  ֲחֵברֹו,  ְּבִׂשְמַחת  ִלְׂשמַֹח  מּוָכן  ֶׁשָהָאָדם  ְמאֹד  ְּגבֹוָהה  ַּדְרָּגה 
לֹוַמר  ַעְצְמָך  ֶאת  ַּתְרִּגיל  זֹאת  ַלְמרֹות  ֶׁשּלֹו,  ֶחְׁשּבֹונֹו  ַעל  ָּבא  ַהָּדָבר 
ִמן  ַרק  ַהְּדָבִרים  ִיְהיּו  ֶׁשִּבְתִחָּלה  ְוַאף־ַעל־ִּפי  ַהְּדָבִרים,  ֶאת  ְּבִפיָך 
ָפה ְוַלחּוץ, ְּבֶהְמֵׁשְך ִיָּכְנסּו ַהְּדָבִרים ַּגם ֶאל ִלְּבָך ְותּוַכל לֹוַמר ֵּכן  ַהּׂשָ
ְּבֵלב ָׁשֵלם, ְוֶזה ֵּפרּוׁש ַהָּפסּוק 'ְּבִפיָך ּוִבְלָבְבָך ַלֲעׁשֹתֹו', ְּתִחָּלה ְּבִפיָך 

ְוָאז ִּבְלָבְבָך". )אור ישרים(
  

ְּכֶׁשִּסְּפרּו  ִּבְׁשֵלמּות.  ַעִין־טֹוָבה  ְּבִמַּדת  ִהְצַטֵּין  ִמֶּבְלז,  ַאֲהרֹן  ַרִּבי 
ְמגּוָריו,  ִעיר  ְּבֵתל־ָאִביב,  ִויְז'ִניץ  ֲחִסיֵדי  ֶׁשל  ְיִׁשיָבה  ִנְפְּתָחה  ִּכי  לֹו 
ָׂשַמח ְמאֹד ְוֶהֱאִזין ַלְמַסֵּפר ִּבְתׂשּוֶמת־ֵלב ַרָּבה. ִהְתַעְנֵין ַעל ִמְסַּפר 
ַהַּבחּוִרים ַהּלֹוְמִדים ָּבּה, ֵהיָכן ֵהם סֹוֲעִדים ּוָמה ֵהם ְּתָנֵאי ְמגּוֵריֶהם, 
ְמָחה  ִמּׂשִ ִמְתרֹוֵנן  ָהָיה  ִמּגּופֹו  ֵאיָבר  ְּכֶׁשָכל  ְוזַֹהר,  ֵהִפיקּו אֹור  ְוֵעיָניו 
ְּבאֹותֹו  ֵאָליו  ֶׁשִּנְכַנס  ִמי  ְלָכל  ְלֶרַגע.  ֵמֶרַגע  ָּגְבָרה  ְוִהְתַּפֲעלּותֹו  ָוִגיל 
ְּבֵתל  ְיִׁשיָבה  ם,  ַהּׁשֵ ָּברּוְך  ְּכָבר,  ֵיׁש  "ָׁשַמְעָּת?  ְּבִׂשְמָחה:  ָאַמר  יֹום, 
ָאִביב, ֲחִסיִדים ֶׁשל ַמָּמׁש". ְוַכֲאֶׁשר ָּבאּו ֵאָליו ְּבֵני ַהְיִׁשיָבה ְּבַׁשָּבתֹות 
ָיפֹות,  ָּפִנים  ְּבֵסֶבר  ְמַקְּבָלם  ָהָיה  ֻׁשְלָחנֹו,  ַעל  ְלָהֵסב  ְּכֵדי  ּוְבמֹוֲעִדים 
ּוְנָהָרה ָהְיָתה ְנסּוָכה ַעל ָּפָניו ְּכֶׁשָרָאה ֶׁשְּבֵני ְיִׁשיבֹות ְוַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים 
ִּכי  לֹו  רּו  ִּבּׂשְ ַּכֲאֶׁשר  ַּגם  ָהָיה  ָּכְך  ָהֲאֻיָּמה.  ַהּשֹׁוָאה  ְלַאַחר  ִמְתַרִּבים 
ִמי  ּוְלָכל  ְּבָיפֹו, ָׂשַמח ְמאֹד  ִּדיָרה  ִקֵּבל  ִמַּנְדבֹוְרָנא  ָמְרְּדַכי  ַחִּיים  ַרִּבי 
ֶׁשִּנְכַנס ֵאָליו ִסֵּפר ִּכי ָהַרִּבי ִמַּנְדבֹוְרָנא ִקֵּבל ִּדיָרה ְּגדֹוָלה ְוָזָכה ְלַהִּגיַע 
ַהֲהָנָאה  ֶאת  ָחׁשּו  ְוֻכָּלם  ְוֵכָנה,  ֲאִמִּתית  ָהְיָתה  ִׂשְמָחתֹו  ְלַהְרָוָחה. 
ַהְּגדֹוָלה ְוָהַעִין ַהּטֹוָבה ֶׁשֶּיׁש לֹו ַּכֲאֶׁשר ַהּזּוַלת ַמְצִליַח ְּבַמֲעֵׂשי ָיָדיו. 

)אדמו"רי בעלז(

  
ְּבַאְרצֹות־ַהְּבִרית,  ִמיר  ְיִׁשיַבת  רֹאׁש  ִּביֶרְנּבֹוְים,  ְׁשמּוֵאל  ְרָפֵאל  ַרִּבי 
ָהָיה ָּתִמיד ְמַחֵּפׂש ַּבּזּוַלת ַרק ֶאת ַהּטֹוב ֶׁשּבֹו, ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל ַמָּצב 
ֶׁשהּוא, ְוָתִדיר ָהָיה ַאף מֹוֵצא ֵּכן. ְּגנּוָתם ֶׁשל ְּבֵני ָאָדם ֹלא ִנְּכרּו ְלָפָניו, 
ְוֹלא ָרָאה ֶאָּלא ֶאת ַהַּצד ַהִחּיּוִבי ֶׁשָּבֶהם. ֶאָחד ִמיִדיָדיו ִהְתַּבֵּטא ַּפַעם 
ְוָאַמר: "ִהַּכְרִּתי ֶאת ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ֵהיֵטב עֹוד ִמְיֵמי ַנֲערּותֹו, ְוָיכֹול ֲאִני 
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ַהֻּמָּכִרים  ָהֲאָנִׁשים  ִמֵּבין  ְּביֹוֵתר  ַהֻּמְׁשָלם  ָהִאיׁש  ֶׁשהּוא  ְלָהִעיד 
ִלי, ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ִמָּדה ְּגדֹוָלה זֹו ֶׁשל ַעִין־טֹוָבה". ְּבִיחּוד ָהָיה ְמַחֵּפׂש 
ַלֲהפְֹך ִּבְזכּוָתם ֶׁשל לֹוְמֵדי ַהּתֹוָרה ְוַהְמַדְקְּדִקים ַּבִּמְצֹות, ְוַכֲאֶׁשר 
ִהְתַּבֵּטא ַּפַעם ֶאָחד ִמְּבֵני ִמְׁשַּפְחּתֹו ְוִסֵּפר ְּבָפָניו ַעל ִּבּקּורֹו ְּבִעיר 
ְמֻסֶּיֶמת ָּבּה ִמְתּגֹוְרִרים ְּבֵני ּתֹוָרה ַרִּבים, ְוָרָאה ֶאְצָלם ָּבִּתים ָיִפים 
ּוְמֻהָּדִרים, ִהְרֵהר ְמַעט, ֶׁשֵּכן ֵּביתֹו ִהְתַנֵהל ְּבַפְׁשטּות ְּגמּוָרה, ְוַאַחר 
ּוִמן־ָהָראּוי ֵאפֹוא  ְמָלִכים,  ְּבֵני  ֵהם  ֲהֵרי לֹוְמֵדי ַהּתֹוָרה  "נּו,  ָאַמר: 
ַּכִּביר  ָעׂשּו רֶֹׁשם  ַהְּדָבִרים  ְמָלִכים".  ִּכְבֵני  ְמֻרּוִָחים  ַחֵּייֶהם  ֶׁשִּיְהיּו 
ָיַדע ִּכי ַּדְעּתֹו ָהִאיִׁשית ִהיא ַהֲחִׁשיבּות  ַעל ַהְמַסֵּפר, ֶׁשֵּכן ֵהיֵטב 
ֶׁשל ַחֵּיי ִצְנָעה ְּבִלי מֹוָתרֹות, אּוָלם הּוא ֹלא ָרָאה ֶאת ְּגנּוָתם ֶׁשל 

ָהֲאֵחִרים ּוִמָּיד ָהַפְך ִּבְזכּוָתם. )כתרה של תורה(
  

ִמְּזִויל,  ְׁשֹלמֹה  ַרִּבי  ֶׁשל  ֵּביתֹו  ֶנֱאַמן  רֹוט,  ֵאִלָּיהּו  ַרִּבי  ַהַּמְׁשִּגיַח 
ָׁשַאל ַּפַעם ֶאת ֶאָחד ִמַּתְלִמיָדיו: "ַּכָּמה ַּבחּוִרים לֹוְמִדים ַּבְיִׁשיָבה 
ְּכֵמָאה  לֹוְמִדים  ַּבְיִׁשיָבה  ִּכי  ַהָּבחּור,  ֵהִׁשיב  ָּבּה"?  לֹוֵמד  ֶׁשִהְּנָך 
ַּבחּוִרים. "ּוַמה ַּתֲעֶׂשה", ִהְמִׁשיְך ַרִּבי ֵאִלָּיהּו ִּבְׁשֵאָלתֹו, "ִאּלּו ָהִייָת 
ֶאָחד.  ְּבֶעֶרב  ִהְתָאְרסּו  ַהְיִׁשיָבה  ַּבחּוֵרי  ֶׁשָּכל  ְוׁשֹוֵמַע  ַּבּבֶֹקר,  ָקם 
ִהְׁשַּתֵּתק  ַחָּגם"?  ְּביֹום  ּוִמְׁשַּתֵּתף  ְמָחה  ִמּׂשִ רֹוֵקד  ָהִייָת  ַהִאם 
ַהַּתְלִמיד ְלֶרַגע, ּוְלַבּסֹוף הֹוָדה ְּבֶפה ָמֵלא: "ַוַּדאי ֶׁשֶאְרקֹד, ֲאָבל 
ְמָחה"... ִחֵּיְך ַרִּבי ֵאִלָּיהּו, ַאְך ִמָּיד ֶהֱעָלה ֲאֶרֶׁשת ְרִציִנית  ֹלא ִמּׂשִ
ַעל־ָּפָניו, ְוָזַעק ְּבתֹוָכָחה ְמֻגָּלה ְּבַאֲהָבה ֻמְסֶּתֶרת: "ְוִכי ֵאין זֹו ִמָּדה 
ְמֻגָּנה? ִּבְׁשִביל ּגּוְפָך ֶהָחְמִרי ֶׁשָעׂשּוי ָּבָׂשר ָוָדם, ַאָּתה מּוָכן ֶׁשָּכל 
ִּבְסָעָרה  ְלַדֵּבר  ְוִהְמִׁשיְך  ִזּוּוָגם"?  ֶאת  ִיְמְצאּו  ַהְיִׁשיָבה ֹלא  ַּבחּוֵרי 
ָאנּו  סֹוְבִלים  ַּכָּמה  ַעד  ָּבּה,  ְלקּוִיים  ֶׁשֻּכָּלנּו  ָהַעִין  ָצרּות  ְּגנּות  ַעל 
ְּבַעְצֵמנּו ִמָּכְך, ְוַכָּמה ָחׁשּוב ְלַהְׁשִריׁש ְּבִלֵּבנּו ֶאת ַהִּמָּדה ֶׁשל ַעִין־

טֹוָבה, ְוִלְׂשמַֹח ְּבִׂשְמַחת ֶהָחֵבר ַאף ִאם ְלָך ַעְצְמָך ֵאין ָּכל ּתֹוֶעֶלת 
ִמָּכְך. "ָּכל ַמהּותֹו ֶׁשל ְיהּוִדי", ָהָיה ַרִּבי ֵאִלָּיהּו אֹוֵמר, "ִנְמֶּדֶדת ְלִפי 
ִמַּדת ַהִּקְנָאה ֶׁשּבֹו, ְוַעד ַּכָּמה הּוא מּוָכן ִלְׂשמַֹח ְּבִׂשְמַחת זּוָלתֹו, 

ַּגם ְּכֶׁשֵאינֹו ֵמִפיק ּתֹוֶעֶלת ִמֶּזה. )איש חסיד היה(
  

ֵזְיְּדל ֶאְּפְׁשֵטְין, ֵמָראֵׁשי ְיִׁשיַבת ְמִתיְבָּתא 'ַרֵּבנּו ַיֲעקֹב יֹוֵסף'  ַרִּבי 
ָהָיה  ֵנָחן  ִּבירּוָׁשַלִים,  אֹור'  'ּתֹוָרה  ְיִׁשיַבת  ּוַמְׁשִּגיַח  ִּבְניּו־יֹוְרק 
ָהאֹור  ְנֻקַּדת  ֶאת  ּוַמֲעִריְך  מֹוֵצא  ָהָיה  ֶאָחד  ּוְבָכל  ְּבַעִין־טֹוָבה, 
ְוַהַּמֲעָלה ֶׁשּבֹו. ַּפַעם ָׁשַלח ֶאת ֶאָחד ִמְּסָפָריו ְּכַמָּתָנה ִליִדידֹו ַרִּבי 
ְוהֹוִסיף לֹו ַהְקָּדָׁשה ִאיִׁשית.  ַקְרִלין,  ְיִׁשיַבת  ְצִבי ַמְרקֹוִביץ רֹאׁש 
ֶׁשִּנְכְּתָבה  ַהַהְקָּדָׁשה  ֶאת  ְוָקָרא  ַהֵּסֶפר  ֶאת  ְצִבי  ַרִּבי  ְּכֶׁשִּקֵּבל 
ִמְתַּפֵעל  ֲאִני  ַּפַעם  "ְּבָכל  ִליַח:  ַלּׁשָ ְוָאַמר  ִהְתַּפֵעל ְמאֹד  ַּבֲעבּורֹו, 
ֵמָחָדׁש ֵמָהַעִין ַהּטֹוָבה ֶׁשֵּיׁש ְלַרִּבי ֵזְיְּדל". ַּפַעם ִהְׁשַּתֵּתף ְּבֵארּוַע 
ֶׁשַּבְיִׁשיָבה  ַהּתֹוָרה  ִמַּמְרִּביֵצי  ֶאָחד  ֶאת  ִהְזִּכיר  ּוִבְדָרָׁשתֹו  ִצּבּוִרי, 
ַהָּלה  ֵהִגיב  ְּפלֹוִנית.  ְיִׁשיָבה  ְּכרֹאׁש  ְוִהְזִּכירֹו  ְלָידֹו,  ָסמּוְך  ֶׁשָּיַׁשב 
ְוָאַמר: "ֵאיִני רֹאׁש ַהְיִׁשיָבה, ֶאָּלא ַרק ֶאָחד ֵמַרָּבֶניָה", אּוָלם ַרִּבי 
ַהְּתָאִרים  ֶׁשל  ַהַּקְטנּוִנּיּות  "ֵאיִני סֹוֵבל ֶאת  ְוָאַמר:  ִהְתַּבֵּטא  ֵזְיְּדל 
ְוֶאת ַהֶהְבֵּדִלים ַהַּדִּקים ֵּבין 'רֹאׁש ַהְיִׁשיָבה', אֹו 'ֵמָראֵׁשי ַהְיִׁשיָבה'", 

ְוהֹוִסיף ְּבַעִין־טֹוָבה: "ַאֶּתם רֹאׁש ְיִׁשיָבה"... )לעבדו בלבב שלם(
  

ְלַאַחר ֲהָקַמת ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ְוִׁשּכּון ִויְז'ִניץ ִּבְבֵני ְּבַרק, ֻהַּצע ְלַרִּבי 
ִהֵּלל ִויְטִקיְנד רֹאׁש ְיִׁשיַבת נֹוְבַהְרּדֹוק ֶׁשְּבֵתל־ָאִביב, ִלְרּכֹׁש ִמְגָרׁש 
ּכּון. ָּבא ַרִּבי ִהֵּלל ֶאל ָה"ִאְמֵרי ַחִּיים" ִמּוִיְז'ִניץ, ּוְׁשָאלֹו  ָסמּוְך ַלּׁשִ
"ֵאיזֹו  ְוָאַמר:  ָהַרִּבי  ָּתַמּה  ָקרֹוב.  ְּכָׁשֵכן  ְלַקְּבלֹו  ַמְסִּכים  הּוא  ִאם 
ְׁשֵאָלה?! ַמּדּוַע ֹלא"? ֵהֵחל ַרִּבי ִהֵּלל ְלִהְצַטֵּדק ּוְלַהְסִּביר, ִּכי ֱהיֹות 

ּוִבְרצֹונֹו ְלָהִקים ָׁשם ְיִׁשיָבה, ֶׁשָּמא ֵיׁש ָּבֶזה ִהְתָחרּות ִעם ְיִׁשיָבתֹו 
ְוָאַמר:  ָהַרִּבי  ֵהִגיב  ְרׁשּותֹו.  ֶאת  ְלַבֵּקׁש  ָּבא  ְוָלֵכן הּוא  ָהַרִּבי,  ֶׁשל 
"ֵאיֶנִּני ֵמִבין, ִאם עֹוֵמד ָאָדם ַּבֲחִזית ַהִּמְלָחָמה ּוָבא ִמיֶׁשהּו ְלַסֵּיַע 
לֹו, ְוִכי ֹלא ְיַקֵּבל ֶאת ֶעְזָרתֹו? ֲהֹלא ֲאַנְחנּו עֹוְמִדים ְּבִמְלָחָמה ִעם 
ַהְמיָֹעד  ּתֹוָרִני  מֹוָסד  ְלָהִקים  ָחֵפץ  ִמיֶׁשהּו  ְוִאם  ַהָּדת,  ְמָהְרֵסי 
ִלְראֹות  ֲאִני  ָׂשֵמַח  ַאְדַרָּבה,  ְלָכְך?  ֶאְתַנֵּגד  ַהִאם  ָּבֶהם,  ְלִהָּלֵחם 
מֹוְסדֹות ּתֹוָרה הֹוְלִכים ְוִנְבִנים". ִהְתַּפֵעל ַרִּבי ִהֵּלל ִמִּמַּדת ָהַעִין 
ֶאת  ִלְמנַֹע  ִסָּבה  ָרָאה ׁשּום  ֶׁשֹּלא  ָהַרִּבי,  ֵאֶצל  ֶׁשְּטבּוָעה  ַהּטֹוָבה 
ַהָּדָבר, ַעל־ַאף ֶׁשְּנִתיבֹות ַהִחּנּוְך ֶׁשל ְׁשֵּתי ַהְיִׁשיבֹות ׁשֹונֹות זֹו ִמּזֹו, 
ְיִׁשיָבתֹו  ֶאת  ָּבּה  ְוֵהִקים  ַהָּסמּוְך  ַהִּמְגָרׁש  ֶאת  ָרַכׁש  ָאְמָנם  ְוהּוא 

ַהַּמֲעִטיָרה. )מאיר החיים(
  

יֹוֵסף  ָמְרְּדַכי  ַרִּבי  ֶׁשל  ֲחִסיָדיו  אֹוְמִרים  ָהיּו  ְּגדֹוָלה,  ְּבִהְתַּפֲעלּות 
ְוִנְפָלא.  ַנֲעֶלה  ְּבאֶֹפן  ַעִין־טֹוָבה  ִמַּדת  ֵיׁש  ְלַרָּבם  ִּכי  ֵמִאיְז'ִּביָצא, 
הּוא ָּבַחל ְּבֶכֶסף ּוְבעֶֹׁשר, ַאְך ַלֲאֵחִרים ָהָיה ְמַאֵחל עֶֹׁשר ְוָכל־טּוב. 
הּוא  ּבֹו  ַהָּגדֹול  ַהּדַֹחק  ַעל  ַּפַעם  ְּבָפָניו  ִהְתאֹוֵנן  ֵמֲחִסיָדיו  ֶאָחד 
ַיִין  ּכֹוס  ָהַרִּבי  לֹו  ִהִּגיׁש  ְּתַצּוֶה,  ְּבָפָרַׁשת  ֶזה  ֶׁשָהָיה  ּוִמֵּכיָון  ָׁשרּוי, 
ְוהֹוִסיף ְּבִצּטּוט ִמִּדְבֵרי ַהָּפָרָׁשה "ְוָעִׂשית ִמְׁשְּבצֹת ָזָהב", ְּכֶׁשהּוא 
ְלַאְרָּגִזים ְּגדֹוִלים ְמֻׁשָּבִצים ּוְמֵלִאים  ְמָבְרכֹו: "ְיִהי ָרצֹון, ֶׁשִּתְזֶּכה 
ִּבְזכּות  ר עֶֹׁשר ַרב,  ְוָהִאיׁש ִהְתַעּׁשֵ ַרִּבים  ָיִמים  ְּבָזָהב". ֹלא ָעְברּו 

ִּבְרָכתֹו ְוָהַעִין ַהּטֹוָבה ֶׁשל ָהַרִּבי. )מגילת פולין( 
  

ַיֲעקֹב  ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ֵאֶצל  ִמֶּבְלז  ַאֲהרֹן  ַרִּבי  ֶׁשל  ִמִּבּקּוָריו  ְּבַאַחת 
ַּבֲהָנָאה  ְוִהִּביט  ִמַּסִּדיגּוָרא  ָהַרִּבי  ָעַמד  ְּבֵתל־ָאִביב,  ִמַּסִּדיגּוָרא 
ַרִּבים  ְוֶנֱאָסִפים  ָּגדֹול,  ְּבָכבֹוד  ִמֶּבְלז  ָהַרִּבי  ִמְתַקֵּבל  ֵּכיַצד  ְּגלּוָיה 
ָּבאּו ְלַחּלֹות ֶאת ָּפָניו. ַעל־ָּפָניו ָהְיָתה ְנסּוָכה ֲאֶרֶׁשת ֶׁשל ְׂשִביעּות 
ָרצֹון, ְוהּוא ַנֲעָנה ְוָאַמר ְּבטֹוַבת־ַעִין: "ֶיׁש־ִלי ֲהָנָאה ְמֻיֶחֶדת ִלְראֹות 

ֵּכיַצד ְמַכְּבִדים ֶאת ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל". )שיח זקנים(
  

ִריֵדי ַּתְלִמיָדיו  ֶאָחד ֵמַרָּבֵני ְׁשכּוָנתֹו ֶׁשל ַרִּבי ָמְרְּדַכי צּוֶקְרַמן, ִמּׂשְ
ָהְיָתה,  ֶׁשּלֹו  ַהְמֻיֶחֶדת  "ַהְּנֻקָּדה  ָעָליו:  ָאַמר  ַחִּיים",  ֶה"ָחֵפץ  ֶׁשל 
ֶׁשַאף ֶׁשֹּלא ָנָׂשא ׁשּום ִמְׂשָרה ִצּבּוִרית, ֲהֵרי ֶׁשֵּמעֹוָלם ֹלא ָחְלָׁשה 
ִׂשְמָחה  ָׂשַמח  ְוָתִמיד  ֲאֵחִרים,  ֶׁשל  ְוֶחְלָקם  ְּבטֹוָבָתם  ַּדְעּתֹו 
ֲאִמִּתית ַּבַּמֲעָמד ּוַבָּכבֹוד ֶׁשָּנַחל זּוָלתֹו, ְוָכל זֹאת ִּבְזכּות ִמַּדת ַעִין־
טֹוָבה ַהְמֻיֶחֶדת ָּבּה ִהְתָּבֵרְך". ָהַרָּבִנית ַעְצָמּה, ֶׁשָהְיָתה ַחְכַמת־ֵלב 
ּוְבֵעיָנּה ַהַחָּדה ִהִּכיָרה ֵהיֵטב ֶאת ַהָּטמּון ִּבְפִניִמּיּות ִלּבֹו ֶׁשל ָהָאָדם, 
ֵמעֹוָלם  ָּבָאה  ֲאִני  ִּכי  ְּבִני,  ְלָך  "ַּדע  ִמָּבֶניָה:  ְלֶאָחד  ַּפַעם  ָאְמָרה 
ָּגדֹול. ְּבֶמֶׁשְך ְיֵמי ַחַּיי ָרִאיִתי ֲאָנִׁשים ִמָּכל ַהחּוִגים ְוָהֵעדֹות, ָּבֶהם 
ַרָּבִנים ּוְגאֹוִנים, ַמְנִהיֵגי ְקִהּלֹות ְוַגם ֲאָנִׁשים ְּפׁשּוִטים, ַאְך ִמֻּכָּלם 
ֹלא ָמָצאִתי ִאיׁש טֹוב־ַעִין, ֶׁשהּוא ָנִקי ִמָּכל ֶׁשֶמץ ֶׁשל ִקְנָאה, ְּכמֹו 

ָאִבינּו". )יחיד ודורו(
  

ְּבַאַחת ֵמָעֵרי אּוְקָרִאיָנה, ִנְפְטָרה ְיהּוִדָּיה ְזֵקָנה ּוָבָאה ַּבָּיִמים, ְלֹלא 
ה ַהְּיהּוִדָּיה ְּבֵבית  ִנְקְּבָרה ָהִאּׁשָ ְקרֹוִבים ּוַמָּכִרים. ְּבֵאין ָלּה ּגֹוֵאל, 
ְקָברֹות נֹוְצִרי ְּבִעיר ְמגּוֶריָה, ְוַרק ְלַאַחר ְּכָחֵמׁש ָׁשִנים נֹוַדע ַהָּדָבר 
ַרֲחַבת ֶהֵּקף, ּוְבסֹופֹו  ִּבְפִעילּות  ֵמַרָּבֵני ָהֵאזֹור. ֵהֵחל ַהָּלה  ְלֶאָחד 
ִמִּקְבָרּה  ה  ָהִאּׁשָ ֶׁשל  ֲארֹוָנּה  ֶאת  ְלהֹוִציא  ְּבָידֹו  ָעָלה  ָּדָבר  ֶׁשל 
ְמקֹום  ַלִּנְפֶטֶרת  ֻהְקָצה  ִהְׁשַּתְּדלּות,  ְלַאַחר  ַאְרָצה.  ּוְלַהֲעלֹוָתּה 
ָהָארֹון  ּוְבַהִּגיַע  ַיֲעקֹב",  "ְּבֵאר  ֶׁשַּבִיּשּׁוב  ָהַעְלִמין  ְּבֵבית  ְקבּוָרה 
ִלְמנּוַחת  הּוְבָאה  ְוִהיא  ְראּוָיה  ַהְלָוָיה  ַלָּמנֹוָחה  ֶנֶעְרָכה  ַאְרָצה 
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ִּכי  ִהְתָּבֵרר,  ַקִּדיָׁשא  ַהֶחְבָרה  ַאְנֵׁשי  ִלְפִליַאת  ִיְׂשָרֵאל.  ְּבֶקֶבר  עֹוָלִמים 
ה ְׁשֵלָמה  ַעל־ַאף ֶׁשָעְברּו ְּכָבר ָחֵמׁש ָׁשִנים ִמּיֹום ְּפִטיָרָתּה, נֹוְתָרה ָהִאּׁשָ
ְוַהָּדָבר ָהָיה ְלֶפֶלא ְּבֵעיֵניֶהם. ֵהֵחּלּו ָהַעְסָקִנים  ְּבגּוָפּה ִּכְביֹום ְּפִטיָרָתּה, 
ִּכי  ִהְתָּבֵרר  ְוִהֵּנה  ַחֶּייָה,  ִּביֵמי  ּוַמֲעֶׂשיָה  ַהָּמנֹוָחה  ֶׁשל  ַעל מֹוָצָאּה  ְלָבֵרר 
ָיֶמיָה  סֹוף  ַעד  ַהָּכָרָתּה  ֶאת  ִאְּבָדה  ְוִהיא  ה  ָהִאּׁשָ ָחְלָתה  ְנעּוֶריָה  ִּביֵמי 
ַקְנֶיְבְסִקי  ַחִּיים  ְלַרִּבי  ַהָּדָבר  ֻסַּפר  ַּכֲאֶׁשר  ָׁשָנה.  ְלֵמָאה  ָקרֹוב  ֶׁשל  ְּבִגיל 
'ּוְרַקב  ָאַמר  ַהֶּמֶלְך  ְׁשֹלמֹׁה  ַוֲהֵרי  ְּתֵמִהים?  ָּלֶכם  "ַמה  ָאַמר:  ְׁשִליָט"א, 
ֲעָצמֹות ִקְנָאה', ִּכי ִמַּדת ַהִּקְנָאה ִהיא ַהּגֹוֶרֶמת ְלִרְקבֹון ָהֲעָצמֹות, ּוִמֵּכיָון 
ָיֶמיָה ְלֹלא ַהָּכָרה, ֲהֵרי ֹלא ָּבָאה ְלִמָּדה זֹו,  ָהְיָתה ִּכְמַעט ָּכל  ה זֹו  ֶׁשִאּׁשָ

ְוָלֵכן נֹוְתָרה ְׁשֵלָמה ְלַאַחר ְּפִטיָרָתּה". )עלינו לשבח( 
  

ֶה"ָחֵפץ ַחִּיים" ִהְתַּפְרֵנס ֵמֲחנּות ַמּכֶֹלת ְקַטָּנה ֶׁשָהְיָתה ְּבַבֲעלּות ִאְׁשּתֹו, 
ּוְלִעִּתים ָהָיה ִנְכָנס ְלַסֵּיַע ָלּה ִּבְמַלאְכָּתּה ַהָּקָׁשה. ֵמרֹב ְזִהירּותֹו ְּבִעְנְיֵני 
ּוַבִּמְׁשָקלֹות,  ַּבִּמּדֹות  ְמַדֵּיק  ַחִּיים"  ֶה"ָחֵפץ  ָהָיה  ֶׁשּלֹו,  ֶׁשֵאינֹו  ָממֹון 
ְוַהְּסחֹוָרה ָהְיָתה ָּתִמיד ְטִרָּיה ּוְמֻׁשַּבַחת, ּוִמִּסּבֹות ֵאּלּו ֶהֱעִדיפּו ֲאָנִׁשים 
ִהִּביט  ְּבָלקֹוחֹות.  ְמֵלָאה  ָּתִמיד  ָהְיָתה  ְוַהֲחנּות  ֶאְצָלם,  ִלְקנֹות  ַרִּבים 
ֶה"ָחֵפץ ַחִּיים" ַעל ַהֲחֻנּיֹות ָהֲאֵחרֹות ַהְּסמּוכֹות, ּוְכֶׁשָרָאה ֶׁשֵהן עֹוְמדֹות 
ֶׁשַעִין־ ִמְּפֵני  ַעל־ָּכְך,  ְמאֹד  ִהְצַטֵער  ָּבֶהן,  ְמַבֵּקר  ֹלא  ֶאָחד  ְוַאף  ֵריקֹות 

טֹוָבה ָהְיָתה לֹו ְוָחֵפץ ָהָיה ִלְראֹות ֶׁשַּגם ַהֶחְנָוִנים ָהֲאֵחִרים ִמְתַּפְרְנִסים 
ְּבָכבֹוד. ִמּשּׁום ָּכְך הֹוָרה ֶה"ָחֵפץ ַחִּיים" ְלִאְׁשּתֹו ִלְפּתַֹח ֶאת ַהֲחנּות ַרק 
ְּכֵדי  ְנעּוָלה,  ַהֲחנּות  ִּתְהֶיה  עֹות  ַהּׁשָ ּוְבֶיֶתר  יֹום,  ְּבָכל  ְספּורֹות  ָׁשעֹות 
אֹוָתם  ְוִנְמְצאּו  ָהֲאֵחרֹות,  ַּבֲחֻנּיֹות  ִלְקנֹות  ָלֶלֶכת  ֵיָאְלצּו  ֶׁשַהָּלקֹוחֹות 

ֶחְנָוִנים ִמְתַּפְרְנִסים ַּגם ֵהם. )עמוד החסד(
  

ֶׁשל  ְוֶנְכּדֹו  ִאי"ׁש  ַהֲחזֹון  ֶׁשל  ּוְמקָֹרבֹו  ַהָּקרֹוב  ַּתְלִמידֹו  ּכֵֹהן,  ְׁשֹלמֹה  ַרִּבי 
ְּבֵני־ ָּבִעיר  ֶׁשֵהִקים  ְּדפּוס  ִמֵּבית  ִהְתַּפְרֵנס  ִמּוִיְלָנא,  ְׁשֹלמֹה"  ַה"ֵחֶׁשק 

ר  ַהְמַבּׂשֵ ָחָדׁש  ֶׁשֶלט  ִנְתָלה  ֶׁשִּמּמּולֹו,  ַּבֲחנּות  ִּכי  ִּגָּלה,  ֶאָחד  יֹום  ְּבַרק. 
ַעל ְּפִתיַחת ֵּבית ְּדפּוס ָחָדׁש ַּבָּמקֹום. ְּבאֹוָתם ָיִמים, ָהְיָתה ָהִעיר ְקַטָּנה 
ַוֲעָסֶקיָה ְמַעִּטים, ְוָלֵכן ָהָיה ְּבָכְך ְּפִגיָעה ִּבְתחּום ִעּסּוקֹו ֶׁשל ַרִּבי ְׁשֹלמֹה, 
ְוֻכָּלם ָהיּו ְּבטּוִחים ִּכי הּוא ִיְתַּבע ֶאת ַהִּמְתָחֶרה ְלִדין־ּתֹוָרה ְוִיְדרֹׁש ִמֶּמּנּו 
ִלְסּגֹר ֶאת ֲחנּותֹו, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִלְפּגַֹע ְּבַפְרָנָסתֹו. ַאף ְּבֵני ֵּביתֹו ֶׁשל ַרִּבי ְׁשֹלמֹה 
ְוֵהֵחּלּו ְלַחֵּפׂש ְּבַקַּדְחָּתנּות ֶאְמָצִעים ּוְדָרִכים ֵּכיַצד ְלַסֵּכל  ָרְגזּו ַעל־ָּכְך, 
ֶאת ָּתְכִניתֹו ֶׁשל ַהָּלה, ַאְך ָמה ֻהְפְּתעּו ְלַגּלֹות, ִּכי ִמָּיד ְּכֶׁשָרָאה ֲאִביֶהם 
ַהֲחנּות  ֶאל  מּוָעדֹות  ְּכֶׁשָּפָניו  ֵמֲחנּותֹו  ְוָיָצא  ָקם  ֶהָחָדׁש,  ֶלט  ַהּׁשֶ ֶאת 

ַּבֲחִמימּות  ָידֹו  ְוהֹוִׁשיט  ְּכֶׁשִּנְכַנס,  ִמָּיד  ָאַמר  ֲעֵליֶכם",  ַהֲחָדָׁשה. "ָׁשלֹום 
ֶאל ָהִאיׁש ֶׁשָעַמד ַּבֲחנּות, ְוִהִּציג ֶאת ַעְצמֹו ְּכַבַעל ֵּבית ַהְּדפּוס ֶׁשִּמּמּול. 
"ָּבאִתי ְלָכאן ִּבְׁשִביל ְלַסֵּיַע ְלָך ּוְלַהְדִריְך אֹוְתָך ָּבֵעֶסק ֶהָחָדׁש, ֶׁשֵּכן ַּבַעל 
ִדְׁשַמָּיא  ְּבִסַּיְעָּתא  ְלַהְצִליַח  ֵּכיַצד  ְלָך  ְלַיֵעץ  ֲאִני  ְוָיכֹול  ֲאִני  ָּגדֹול  ִנָּסיֹון 
ּכֵֹהן  ְׁשֹלמֹה  ַרִּבי  ִעּמֹו  ָיַׁשב  ַהִּמְתָחֶרה,  ֶׁשל  ְלַתְדֵהָמתֹו  ַהְּדפּוס".  ַּבֲעַנף 
ָׁשָעה ֲאֻרָּכה, ְּכֶׁשהּוא ַמִּציג ְּבָפָניו ֶאת ָּכל ַהְּפָרִטים ַהְּדרּוִׁשים, ְוַאף ָמָנה 
ְלָכל  ִּפְתרֹונֹות  לֹו  ְוִהִּציַע  ֶׁשּלֹו,  ַהֲחׁשּוִבים  ַהָּלקֹוחֹות  ְׁשמֹות  ֶאת  ְּבָפָניו 
ְּבֵני  ִהְׁשּתֹוְממּו  ַלֲחנּותֹו,  ְׁשֹלמֹה  ַרִּבי  ְּכֶׁשָחַזר  ְלִהּוֵָצר.  ֶׁשֲעִתיָדה  ַּתָּקָלה 
ֵּביתֹו ַעל ַמֲעָׂשיו ּוְׁשָאלּוהּו: "ֹלא ַדי ְּבָכְך ֶׁשֵאיְנָך עֹוֶׂשה ְמאּוָמה ַעל־ְמָנת 
ְלַסְּלקֹו ִמָּכאן, ְוַאָּתה ַאף מֹוִסיף ּומֹוֵסר לֹו ֶאת ָּכל ַהּסֹודֹות ַהִּמְקצֹוִעִּיים 
ַרִּבי  ָאַסף  זֹאת"?  ָעִׂשיָת  ַמּדּוַע  ַהְצָלָחְתָך?!  ֶאת  ָיֶדיָך  ְּבמֹו  לֹו  ּוַמֲעִביר 
ְׁשֹלמֹה ֶאת ָּכל ְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה, ָנַטל ֶאת ִּכְתֵבי ַרּבֹו ַהֲחזֹון ִאי"ׁש ֶּב'ֱאמּוָנה 
ּוִבָּטחֹון' ְוִהְקִריא ָלֶהם ִמְּדָבָריו: "ְּבזֹאת ִיָּבֵחן ָאָדם ִאם ּבֹוֵטַח ַּבה' ֶּבֱאֶמת 
הּוא ִאם ָלאו, ַּכֲאֶׁשר הּוא ִנְפָּגׁש ְּבִמְקֶרה ַהּדֹוֵרׁש ִּבָּטחֹון, ַוֲאֶׁשר ְּבָׁשָעה 
ָאַמר  ְּכֶׁשִּסֵּים,  ַּבה' אֹו ֹלא".  ִיְבַטח  ִאם  ְלַנֲהלֹו  ַהִּבָּטחֹון  ֶׁשל  ַּתְפִקידֹו  זֹו 
ִלְבֵני ֵּביתֹו: "ֲאִני ֹלא ַמִּביט ְּבַעִין־ָצָרה ַעל ְׁשֵכִני, ֶאָּלא ְלֵהֶפְך. רֹוֶצה ֲאִני 
ְּבַהְצָלָחתֹו, ּוְבֵעיִני ַהּטֹוָבה ְמַבֵּקׁש ֲאִני ְלַסֵּיַע לֹו ְלַהֲעלֹות ֶאת ֲחנּותֹו ַעל־

ֶּדֶרְך ַהֶּמֶלְך, ּוְלַגֵּבי ַעְצִמי ֵאיִני ּדֹוֵאג, ֶׁשֵּכן ָּבטּוַח ֲאִני ִּכי ַהָּקָּב"ה ִיְׁשַלח ִלי 
ֶאת ַּפְרָנָסִתי ְּבָכבֹוד". )אור דניאל(

  
ִּבְׁשַנת תרצ"א, ִהִּגיַע ַרִּבי ַאְבָרָהם ָׁשלֹום ִמְּסְטרֹוְּפקֹוב ֶאל ָהִעיר ַקאׁשֹוי 
ְוִהְׁשַּתֵּקע ָּבּה. ְזַמן ָקָצר ְלַאַחר ַהָּגָעתֹו, ִהִּגיַע ַהָּמָרא ְדַאְתָרא ַרִּבי ָׁשאּול 
ַנִים ׂשֹוֲחחּו ֵּביֵניֶהם ְּבִדְבֵרי ּתֹוָרה ְותֹוְלדֹות ַרּבֹוֵתיֶהם.  ְּבַראְך ְלַבְּקרֹו, ְוַהּׁשְ
ֶטֶרם ְיִציָאתֹו, ָאַמר לֹו ַהָּמָרא ְדַאְתָרא ָּכְך: "ִמֵּכיָון ֶׁשָהַרִּבי ִהְׁשַּתֵּקע ָּכאן 
ָּבִעיר, ִּבְרצֹוִני לֹוַמר לֹו ֶׁשָּיכֹול הּוא ְלִהְתַנֵהג ּפֹה ָּבִעיר ְּכמֹו ַרב ְוַאב־ֵּבית־

ְלֵׁשם  ֶׁשַּיְזִמינֹו  ִמי  ְלָכל  ִקּדּוִׁשין  ְלַסֵּדר  ְמֵלָאה  ְזכּות  לֹו  ַוֲאִני מֹוֵסר  ִּדין, 
ַּגם  ַלֲערְֹך  ָיכֹול  ָהַרִּבי  ְוַהְסָּכָמִתי.  ִּפי  ִלְׁשאֹל ֶאת  ֶׁשִּיְהֶיה צֶֹרְך  ִמְּבִלי  ָּכְך, 
ִּדיֵני ּתֹוָרה ּוְלהֹורֹות ִּדין ְוהֹוָרָאה ָּבִעיר, ָיכֹול ְלַקֵּבל ַסְנְּדָקאּות ִמָּכל ִמי 
ָהַרִּבי  ִהְתַּפֵעם  ִעִּמי".  ְלִהָּמֵלְך  ִמְּבִלי  ַנְפׁשֹו  ְּכַאּוַת  ּפֹה  ְוִיְתַנֵהג  ֶׁשְּיַכְּבדֹו, 
ְלֵׁשַמע ַהְּדָבִרים ֶׁשָּיְצאּו ִמִּפי ָהַרב, ְוַגם ְלַאַחר ֶׁשִּנְפַרד ִמֶּמּנּו, נֹוַתר יֹוֵׁשב 
ְוָאַמר  ָהַרב,  ֵאֶצל  ֶׁשָרָאה  ַהּטֹוָבה  ָהַעִין  ִמִּמַּדת  ֲעֻמָּקה  ְּבִהְתַּפֲעלּות 
ֲאָבל  ֲאִמִּתי,  ַצִּדיק  הּוא  ַקאׁשֹוי  ֶׁשל  ֶׁשָהַרב  יֹוְדִעים  "ֻּכָּלם  ִלְמקָֹרָביו: 
ִהְתַנֲהגּות  ִּכי  ָחַׁשְבִּתי,  ּׁשֶ ִמַּמה  יֹוֵתר  ָּגדֹול  ַצִּדיק  ֶׁשהּוא  ָרִאיִתי  ַעְכָׁשו 

ִנְפָלָאה ָּכזֹו ִאי ֶאְפָׁשר ִלְראֹות ְּבׁשּום ָמקֹום". )שאול בחיר ה'(

ח ְמֻמּלָ
ְרחֹו ֶנֱאַלץ  ה, ּוְבַעל־ּכָ ִית ִלְסֻעּדָ ַעל ַהּבַ ָעה, ֵהֵסב ּבַ אֹוָתּה ׁשָ אֹוְרָחיו. ּבְ ָהָיה ַקְמָצן ֻמְפָלג ְוֵעינֹו ָהְיָתה ָצָרה ּבְ יר ֶאָחד, ׁשֶ ל ָעׁשִ ַעם ְלֵביתֹו ׁשֶ ר־אֹוְרָין ִנְקַלע ּפַ ָעִני ּבַ
ם הּוא ְמַעט ָמזֹון, ֵמֲחַמת חֶֹסר  ֵרָרה ָאַכל ּגַ ל ָמזֹון, ּוֵמחֶֹסר ּבְ יׁש ֶלָעִני ָמנֹות ְזעּומֹות ׁשֶ ְרָתיו ְלַהּגִ ה ַעל ְמׁשָ ֵני ָצרּות ֵעינֹו ִצּוָ ְלַהְזִמין ֶאת ֶהָעִני ְלָהֵסב ִעּמֹו, ַאְך ִמּפְ
סּוק,  אּור ַהּפָ ְחָסר'. ְוֶזה ּבֵ ִעים ּתֶ יק ֹאֵכל ְלׂשַבע ַנְפׁשֹו ּוֶבֶטן ְרׁשָ ֵלי, 'ַצּדִ ִמׁשְ ֶלְך ָאַמר ּבְ לֹֹמה ַהּמֶ ִחּיּוְך: "ׁשְ ָבר, ְוָאַמר ּבְ י ָהאֹוֵרַח. ֵהִבין ֶהָעִני ֶאת ַהּדָ ַלּפֵ ְנִעימּותֹו ּכְ
ץ הּוא ֶלֱאֹכל יֹוֵתר  דֹוָלה, ִמְתַאּמֵ ה ּגְ ָלל ְסֻעּדָ ֶדֶרְך־ּכְ ִית ֵאינֹו אֹוֵכל ּבְ ַעל־ַהּבַ ם ִאם ּבַ ל ָאָדם ְנִדיב־ֵלב ּוַבַעל ַעִין־טֹוָבה, ֲהֵרי ּגַ ְלָחנֹו ׁשֶ ן אֹוֵרַח ְלׁשֻ ּמֵ ר ִמְזּדַ ֲאׁשֶ ּכַ
הּוא  ׁשֶ ֲאִפּלּו ּכְ ָאָדם ַקְמָצן ּוַבַעל ַעִין־ָרָעה, ׁשֶ ָבר ּבְ ל־ּדָ יק אֹוֵכל ְלׂשַֹבע ַנְפׁשֹו. ִהּפּוכֹו ׁשֶ ּדִ ת ְנִעימּות, ְוִנְמָצא ַהּצַ ְתחּוׁשַ ָהאֹוֵרַח יֹאַכל ָלׂשַֹבע ּבִ ֵדי ׁשֶ לֹו ּכְ ֵמֶהְרּגֵ

ְחָסר"... ִעים ּתֶ ֶטן ְרׁשָ ם ּבֹו ּבֶ ְתַקּיֵ ּמִ ׁש ְולֹא יֹאַכל ָלׂשַֹבע, ְוִנְמָצא ֵאפֹוא ׁשֶ ּיֵ ָהאֹוֵרַח ֶהָעִני ִיְתּבַ ֵדי ׁשֶ ָרֵעב, הּוא מֹוֵנַע ֹאֶכל ֵמַעְצמֹו, ּכְ
  

רּוָטה ַאַחת  ֵדי ָלֵתת ָלֶהם ֲאִפּלּו ּפְ ַעִין־טֹוָבה ַעל ֲאֵחִרים ּכְ יט ּבְ יַלי ְוַקְמָצן ּוֵמעֹוָלם לֹא ִהּבִ ָהָיה ִאיׁש ּכִ יר ֻמְפָלג, ׁשֶ ִעיר קֹוְבָנה ִהְתּגֹוֵרר ָעׁשִ ּבָ
ְכִפין ֵייֵתי  ל־ּדִ ֶדר ְואֹוֵמר 'ּכָ ֵליל ַהּסֵ ָנה ּבְ י ׁשָ ב ִמּדֵ אֹותֹו ָאָדם יֹוׁשֵ ֵכן ׁשֶ יַצד ִיּתָ ל קֹוְבָנה: "ּכֵ ּה ׁשֶ י ִיְצָחק ֶאְלָחָנן ַרּבָ ַעם ֶאת ַרּבִ ֲאלּו ּפַ ּלֹו. ׁשָ ֶ ִמׁשּ
ן  ִחּיּוְך: "ָאְמָנם ּכֵ יב ָהַרב ְוָאַמר ּבְ ְלּתֹו ְלִאיׁש"? ֵהׁשִ ַתח ֶאת ּדַ ן ֵמעֹוָלם לֹא ּפָ ּכֵ ַעת, ׁשֶ טּות ָוֶהֶבל ּוְבֶגֶדר הֹוָנַאת ּדַ ְבֵרי ׁשְ ְוֵייכֹול'? ַוֲהֵרי ֵאּלּו ֵהם ּדִ
ה'? ַמּדּוַע ׁשֹוֶנה ַלְיָלה  ּנָ ּתַ ׁשְ ְכִפין', ְוׁשֹוֵאל אֹותֹו 'ַמה־ּנִ ל־ּדִ ָאַמר 'ּכָ ד ְלַאַחר ׁשֶ ל אֹותֹו ַקְמָצן אֹוֵמר ְלָאִביו ִמּיָ נֹו ׁשֶ ּבְ ֵאָלה ׁשֶ ְ ִדּיּוק ַהּשׁ הּוא, ְוזֹו ּבְ
ל  ַדְרּכֹו ׁשֶ ִמְצָרִים'. ּבְ ד 'ֲעָבִדים ָהִיינּו ְלַפְרעֹה ּבְ יב ְואֹוֵמר ִמּיָ ֶהם? ְוָהָאב ֵמׁשִ ֶהם ָצָרה ֵעיְנָך ּבָ ָנה ּבָ ָ ל ְימֹות ַהּשׁ ה ַמְזִמין אֹוְרִחים, ִמּכָ ֶזה ּבֹו ַאּתָ
ָרֵאל  י הּוא מֹוִציא ֶאת ַעם ִיׂשְ ל־ָהֵעת ּכִ ם, ְוִהְבִטיַח ּכָ ָרֵאל ָלֵתת ָלֶהם ָממֹון ַעל ֲעבֹוָדָתם ְולֹא ִקּיֵ הּוא ִהְבִטיַח ְלִיׂשְ ם ׁשֶ ְרעֹה הֹוֵלְך ֲאִני, ּוְכׁשֵ ּפַ

ָבַרי"....  ם ֶאת ּדְ ם ֲאִני ַמְבִטיַח ְלַהְכִניס אֹוְרִחים ְלֵביִתי, ְוֵאיִני ְמַקּיֵ ִדּבּורֹו, ּגַ ֵמַאְרצֹו ְולֹא ָעַמד ּבְ


