
ַמֲחֹלֶקת  "ָּכל  ָאבֹות:  ְּבַמֶּסֶכת  ַּכּמּוָבא  ָׁשַמִים,  ְלֵׁשם  ֶׁשֵאיָנּה  ְלַמֲחֹלֶקת  ֻּדְגָמה  ָלֵתת  ֲחַז"ל  ְּכֶׁשִּבְּקׁשּו 
ֶׁשִהיא ְלֵׁשם ָׁשַמִים סֹוָפּה ְלִהְתַקֵּים, ְוֶׁשֵאיָנּה ְלֵׁשם ָׁשַמִים ֵאין סֹוָפּה ְלִהְתַקֵּים", ָאְמרּו "זֹו ַמֲחֹלֶקת קַֹרח 
ַוֲעָדתֹו". ָאַמר ַה"ְּכַתב סֹוֵפר", ִּכי ֹלא ְלִחָּנם ָאַמר ַהַּתָּנא "ַמֲחֹלֶקת קַֹרח ַוֲעָדתֹו", ְוֹלא ָאַמר "ַמֲחֹלֶקת 
קַֹרח ּומֶֹׁשה", ִמְּפֵני ֶׁשִּבֵּקׁש ְלַלְּמֵדנּו ֶאת ַמהּוָתּה ֶׁשל ַהַּמֲחֹלֶקת ֶׁשֵאיָנּה ְלֵׁשם ָׁשַמִים. ַּכֲאֶׁשר חֹוְלִקים 
ְּגדֹוֵלי ּתֹוָרה ְלֵׁשם ָׁשַמִים, ְּכַמֲחֹלֶקת ַׁשַּמאי ְוִהֵּלל, ָּכל ַהְּצָדִדים ִמְתַּכּוְִנים ָלֱאֶמת ְוַהַּמֲחֹלֶקת ִמְתַקֶּיֶמת. 
אּוָלם ַּכֲאֶׁשר ּפֹוֶרֶצת ַמֲחֹלֶקת ֶׁשֵאיָנּה ְלֵׁשם ָׁשַמִים, ֲאַזי ָּכל ֶאָחד ִמַּבֲעֵלי ַהַּמֲחֹלֶקת מֹוֵׁשְך ְלַצד ַאֵחר, 
ִּכי ְלָכל ֶאָחד ֵיׁש ִסָּבה ִאיִׁשית ְוָכל ֶאָחד רֹוֶצה ֶאת טֹוַבת ַעְצמֹו, ְוָלֵכן ַּגם ִאם ְּתִחָּלה ֵיׁש ַמָּטָרה ַאַחת 
ְוָלֵכן  ַהַּמֲחֹלֶקת,  ֶׁשל  ַצד  אֹותֹו  ַאְנֵׁשי  ֵּבין  ַהֵּפרּוד  ָּגדֹול  ַּכָּמה  ִמְתָּבֵרר  ַהֶּדֶרְך  ְּבֶהְמֵׁשְך  ֲאַזי  ַלַּמֲחֹלֶקת, 
ַהּתֹוָצאֹות ֶׁשל אֹוָתּה ַמֲחֹלֶקת ֶׁשֵאין סֹוָפּה ְלִהְתַקֵּים. ִמִּסָּבה זֹו ָאַמר ַהַּתָּנא "ַמֲחֹלֶקת קַֹרח ַוֲעָדתֹו", 
ֶׁשֵּכן ְּבתֹוְך ַמֲחֵנהּו ֶׁשל קַֹרח ַעְצמֹו ָהיּו ַמֲחלֹוקֹות ְּפִניִמּיֹות, ּוְלָכל ֶאָחד ָהיּו ְׁשִאיפֹות ּוַמָּטרֹות ׁשֹונֹות, ְוֵאין 
ַפת ֱאֶמת", ִּכי ְּבַמֲחֹלֶקת ְלֵׁשם ָׁשַמִים ֵיׁש ָּתִמיד ְנֻקָּדה ְמֻׁשֶּתֶפת ֵּבין  סֹוָפּה ְלִהְתַקֵּים. ְוָכְך ַּגם ִהְסִּביר ַה"ּׂשְ
ַהְיִריִבים, ְוַגם ִאם ֲחלּוִקים ֵהם ְּבֵדעֹוֵתיֶהם, ֵיׁש ָלֶהם ַמָּטָרה ֲאִמִּתית ְמֻׁשֶּתֶפת ְוסֹוָפם ֶׁשָהַאְחדּות ְּתַנַּצח 
ֶאָּלא  עֹוד  ְוֹלא  ְמֻׁשֶּתֶפת,  ְנֻקָּדה  ֵאין ׁשּום  ָׁשַמִים,  ְלֵׁשם  ֶׁשֵאיָנּה  ְּבַמֲחֹלֶקת  אּוָלם  ַכח.  ִּתּׁשָ ְוַהַּמֲחֹלֶקת 

ֶׁשִהיא ֲעִתיָדה ְלַקֵּבר ֶאת ְּבָעֶליָה ּוְלַכּלֹוָתם ִמן ָהעֹוָלם, ּוִמֵּמיָלא ֹלא ִּתְתַקֵּים ַהַּמֲחֹלֶקת. 
ֲחַז"ל ִהְמִׁשילּו ֶאת ַהַּמֲחֹלֶקת ְלִצּנֹור ֶׁשל ַמִים, ֶׁשָּבֶרַגע ֶׁשהּוא ַמְתִחיל ְלִהְתַרּוֵַח ְוִלְזרֹם, הּוא ַמְמִׁשיְך ְּבִלי 
סֹוף ּוְבִלי ֶהְפֵסק, ְוָכְך ַּגם ַהְּמִריָבה, ֶׁשִּמִּטְבָעּה ַמְתִחיָלה ְּבִניצֹוץ ָקָטן, אּוָלם ִאם ֹלא ְמַכִּבים אֹוָתּה ִמָּיד, 
ֶטת ּוְגֵדָלה ַעד ֶׁשְּכָבר ֹלא ִנָּתן ַלֲעצֹר אֹוָתּה. ְוָכְך ֶנֱאַמר ְּבִמְׁשֵלי "ּפֹוֵטר ַמִים ֵראִׁשית ָמדֹון  ִהיא ִמְתַּפּׁשֶ
ְוִלְפֵני ִהְתַּגַּלע ָהִריב ְנטֹוׁש", ֶׁשַהָּמדֹון ִהיא ַהְּמִריָבה, ּדֹוָמה ְלֶפַתח ָקָטן ְּבֶסֶכר ֶׁשל ַמִים ֶׁשַּדְרּכֹו ְלִהְתָּפֵרץ 
ּוְלָהִציף ֶאת ָּכל ַהְּסִביָבה, ְוָלֵכן ָצִריְך ָהָאָדם ִלְנטֹׁש ֶאת ְׂשֵדה ַהְּמִריָבה עֹוד ְּבֶטֶרם ִהְתַּגַּלע ָהִריב ְוָגַדל. 
ֵאר ְּבָׂשרֹו ַרִּבי ִּפיְנָחס ַהֵּלִוי ֶסַּג"ל, ִּכי ְּבֵתַבת  ַמע ִמּׁשְ ָל"ה ַהָּקדֹוׁש ֶרֶמז ִנְפָלא ֶׁשּׁשָ ַעל ִעְנָין ֶזה, ֵמִביא ַהּׁשְ
ְלַתְבֵעָרה  ֶׁשהֹוֶפֶכת  ַעד  ַהְּמדּוָרה  ְּגֵדָלה  ַהַּמֲחֹלֶקת,  ֵאׁש  ֶׁשל  ָקָטן  ִמִּניצֹוץ  ֵּכיַצד  ַהָּדָבר  ִנָּכר  ַמֲחֹלֶקת 
ֶׁשל ַמָּמׁש. ְוָכְך הּוא ַמְסִּביר: ַהֵּמ"ם ֶׁשל ַמֲחֹלֶקת ֶיׁש ָלּה ַרק ְּפִתיָחה ְקַטָּנה ְלַמָּטה, ְלַרֵּמז ַעל ְּתִחַּלת 
ַהַּמֲחֹלֶקת ְּבִניצֹוץ ָקָטן. ַהֵחי"ת ֶיׁש ָלּה ֶּפַתח ָּפתּוַח ִלְרָוָחה ִמְּלַמָּטה, ְוַהָּלֶמ"ד ְּגבֹוָהה ְּכִמְגָּדל, ִּכי ָהֵאׁש 
עֹוָלה ְּבַלַהב. ַהּקּו"ף יֹוֶרֶדת ְלַמָּטה ּומֹוִריָדה ֶאת ַהחֹוְלִקים ֶאל ַהְּתהֹום, ְוַהָּתי"ו ָהעֹוֶמֶדת ַעל ְׁשֵּתי ַרְגַלִים 
ֵכְך ַמֵהר. ְוהּוא ְמַסֵּים: "ְואֹות ָוא"ו ַהַּמְפִסיָקה,  ְמַרֶּמֶזת ַעל ַהַּמֲחֹלֶקת ֶׁשִּנְמֶׁשֶכת ְזַמן ַרב ְוֵאין ַּדְרָּכּה ְלִהּׁשָ
ִהיא ִמְׁשֶעֶנת ַהַּמֶּטה ֲאֶׁשר ְּבָידֹו ְלַהֲחִזיק ַהַּמֲחֹלֶקת, ֲאָבל ֶזה ַהַּמֶּטה ִמְתַהֵּפְך ְלָנָחׁש. ַעל־ָּכל ִמי ֶׁשְּמַצֶּפה 

ִלְהיֹות זֹוֶכה ִלְראֹות ְּפֵני ְׁשִכיָנה, ָירּוץ ִמּזֲֹהַמת ַהָּנָחׁש, ְוַיְרִחיק ִמַּמֲחֹלֶקת ֲאִפּלּו ִמִּמעּוט ַקָּמא". 
ְוָרְדֵפהּו  ְלאֹוַהְבָך  ַּבְקֵׁשהּו  ָּכְך:  ְוָאְמרּו  ְוָרְדֵפהּו",  ָׁשלֹום  "ַּבֵּקׁש  ַהָּפסּוק  ֶאת  ַרָּבה  ְּבַוִּיְקָרא  ֲחַז"ל  ָּדְרׁשּו 
ַּבְקֵׁשהּו  ְּבָממֹוְנָך,  ְוָרְדֵפהּו  ְּבגּוְפָך  ַּבְקֵׁשהּו  ֲאֵחִרים,  ִּבְמקֹומֹות  ְוָרְדֵפהּו  ִּבְמקֹוְמָך  ַּבְקֵׁשהּו  ׂשֹוְנֲאָך,  ִעם 
ְלַעְצְמָך ְוָרְדֵפהּו ַלֲאֵחִרים, ַּבְקֵׁשהּו ַהּיֹום ְוָרְדֵפהּו ְלָמָחר. ּוְבֵסֶפר "ַמֲעֵׂשה חֵֹׁשב" ִהְמִׁשיְך ְוָחַרז ַעל־ֶזה 
ַהֶּדֶרְך: ַּבֵּקׁש אֹותֹו ַּבּיֹום ּוְרדֹף ַאֲחָריו ַּבַּלְיָלה, ַּבֵּקׁש אֹותֹו ַּבֲעִׁשירּות ּוְרדֹף ַאֲחָריו ַּבֲעִנּיּות, ַּבֵּקׁש אֹותֹו 
ְּבִׂשְמָחה ּוְרדֹף ַאֲחָריו ְּבָיגֹון, ַּבֵּקׁש אֹותֹו ִּבְזַמן ֶׁשַאָּתה ָעסּוק ּוְרדֹף ַאֲחָריו ִּבְזַמן ֶׁשֵאין ְלָך ֵעֶסק, ַּבֵּקׁש 
אֹותֹו ְּבַבֲחרּוְתָך ּוְרדֹף ַאֲחָריו ְּבִזְקנּוְתָך, ַּבֵּקׁש אֹותֹו ְּבֵעת ֶׁשַאָּתה ָּבִריא ּוְרדֹף ַאֲחָריו ִּבְזַמן ֶׁשַאָּתה חֹוֶלה, 
ַּבֵּקׁש אֹותֹו ִעם אֹוֲהֶביָך ּוְרדֹף ַאֲחָריו ִעם ׂשֹוְנֶאיָך, ַּבֵּקׁש אֹותֹו ַּבִּיּשּׁוב ּוְרדֹף ַאֲחָריו ַּבִּמְדָּבר, ַּבֵּקׁש אֹותֹו 
ְוָיִמים טֹוִבים, ַּבֵּקׁש אֹוָתם ְּבָכל ָׁשָעה ּוְרדֹף אֹותֹו ְּבָכל ֶרַגע, ַּבֵּקׁש אֹותֹו  ַּבחֹל ּוְרדֹף ַאֲחָריו ְּבַׁשָּבתֹות 

ַּבֲעִׁשיִרים ּוְרדֹף אֹותֹו ַּבֲעִנִּיים, ַּבֵּקׁש אֹותֹו ַּבְּקרֹוִבים ּוְרדֹף אֹותֹו ָּבְרחֹוִקים. 

בס"ד

ִמְלָחָמה  ִּבְׁשַעת  ֶׁשֲאִפּלּו  ַעד  לֹום,  ַהּׁשָ הּוא  ָּגדֹול 
ִנְצַטּוִינּו ַּבּתֹוָרה ְלַהְקִּדים ָׁשלֹום, ֶׁשֶּנֱאַמר "ִּכי־ִתְקַרב 
ְלָׁשלֹום".  ֵאֶליָה  ְוָקָראָת  ָעֶליָה  ְלִהָּלֵחם  ֶאל־ִעיר 
ַּבּתֹוָרה  ֶנֶאְמָרה  ֶׁשָּבּה  לֹום,  ַהּׁשָ ִמְצַות  ִהיא  ִויִחיָדה 
ְּבַדְרּכֹו  ֶׁשַּנֲעׂשֹות  ַהִּמְצֹות  ָאר  ִמּׁשְ ְּבׁשֹוֶנה  ְרִדיָפה, 
ֶׁשל ָהָאָדם, ְּכגֹון "ִּכי ִיָּקֵרא ַקן־ִצּפֹור ְלָפֶניָך", אּוָלם 
ֶׁשָּצִריְך  ְוָרְדֵפהּו",  ֶנֱאַמר "ַּבֵּקׁש ָׁשלֹום  לֹום  ַהּׁשָ ַעל 
לֹום ִמְּמקֹוְמָך ְוִלְרּדֹף ַאֲחָריו ִמָּמקֹום  ְלַבֵּקׁש ֶאת ַהּׁשָ
ְלִהְתָיֵאׁש  ָלָאָדם  ֶׁשֵאין  ַהְּדָבִרים,  ְוַכּוַָנת  ַאֵחר. 
ְלַנּסֹות ַעד  ְלַהְמִׁשיְך  לֹום, ֶאָּלא  ַהּׁשָ ֵמְרִדיָפה ַאַחר 
ַהַּמֲחֹלֶקת  לֹום,  ַהּׁשָ ּוְלֻעַּמת  ְּבָידֹו.  ַהָּדָבר  ֶׁשַּיֲעֶלה 
ִהיא ַאַחת ַהִּמּדֹות ַהְּמֻגּנֹות ְּביֹוֵתר ֶׁשֲחַז"ל ִהְפִליגּו 
עֹוֵבר  ָּבּה  ַהַּמֲחִזיק  ֶׁשָּכל  ָאְמרּו  ְוָעֶליָה  ְּבָרָעָתּה, 
ְוָראּוי  ְוַכֲעָדתֹו",  ְכקַֹרח  "ְוֹלא־ִיְהֶיה  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּבָלאו, 
ְלִהְצָטַרע ָחִליָלה. ְוֵכן ָאְמרּו ֶׁשִּנְקָרא ָרָׁשע, ֶׁשֶּנֱאַמר 
ָהֵאֶּלה",  ָהְרָׁשִעים  ָהֲאָנִׁשים  ָאֳהֵלי  ֵמַעל  ָנא  "סּורּו 
ְּכִפי ֶׁשָאַמר מֶֹׁשה ַעל ָּדָתן ַוֲאִביָרם ֶׁשָחְלקּו ַעל ה' 
ְלִהְתָעֵרב  ֶׁשֹּלא  ְלִהָּזֵהר  ָלָאָדם  ְוֵיׁש  ְמִׁשיחֹו.  ְוַעל 
ְמַאֵּבד  ַהָּקָּב"ה  ֵחֶלק  ָּבּה  ַהּנֹוֵטל  ֶׁשָּכל  ַּבַּמֲחֹלֶקת, 
ֶּנֱאַמר  ִזְכרֹו, ְּכִפי ֶׁשָאְמרּו ֲחַז"ל ְוָלְמדּו זֹאת ִמַּמה ּׁשֶ
ְוגֹו".  ַוּתֹאַכל ֵאת  ֵמֵאת ה'  ָיְצָאה  "ְוֵאׁש  ֵאֶצל קַֹרח 
ַמֲחֹלֶקת  ָּבּה  ֶׁשָּפְרָצה  ַאַחת  ְיִׁשיָבה  ַעל  ְמַסְּפִרים 
ְלרֹאׁש  ַהָּדָבר  ּוְכֶׁשּנֹוַדע  ַהְיִׁשיָבה,  ַהְנָהַגת  ְּבִעְנְיֵני 
ָקָרא  ִפיְנְקל,  ְיהּוָדה  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ִמיר  ְיִׁשיַבת 
ְלֶאָחד ִמַּתְלִמיָדיו ּוִבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ְלַהְׁשִּכין ָׁשם ָׁשלֹום. 
ְלַכּבֹות  ְּכֵדי  לֹוַמר  ָעָליו  ֶמה  ַהַּתְלִמיד  ָאלֹו  ּוְכֶׁשּׁשְ
"ֵלְך  ַהְיִׁשיָבה:  רֹאׁש  לֹו  ָאַמר  ַהַּמֲחֹלֶקת,  ֵאׁש  ֶאת 
ֶוֱאמֹר ָלֶהם ִּבְׁשִמי, ִּכי ִּביִׁשיָבה ַאַחת ָהְיָתה ִּבְׁשָעתֹו 
ַהַּמֲחֹלֶקת  ַּבֲעֵלי  ֶׁשָּכל  ְלָהִעיד  ֲאִני  ְוָיכֹול  ַמֲחֹלֶקת, 

ֵמתּו ְּבִמיתֹות ְמֻׁשּנֹות, ְוִאיָדְך ִזיל ְּגמֹר".

ׁש ֻמְדּגָ
ח ּבָ ְמׁשֻ
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ִמּדֹות ַוֲהִליכֹות ִּבְרִאי ַהָּפָרָׁשה

ַמֲאַמר ְּפִתיָחה

ַמהּות ַהִּמָּדה

ת  ָרׁשַ ּפָ
קַֹרח

ית   ִמּבֵ
ת ִטיׁש  ּבָ ַשׁ

בּוַע: ַּבֵּקׁש ָׁשלֹום ְוָרְדֵפהּו  נֹוֵׂשא ַהּׁשָ

ִמי ֶׁשֶּיׁש־לֹו ַּדַעת 
ִמְתַרֵחק ִמן ַהַּמֲחֹלֶקת ְּביֹוֵתר, 

ִּכי ִעַּקר ַהַּמֲחֹלֶקת ְוַהַּכַעס הּוא ֵמֶחְסרֹון ַהַּדַעת, 
ַהַּדַעת ִמְתַרָּבה ְּביֹוֵתר,  ְוָכל ַמה ּׁשֶ

ִמְתַּבֶּטֶלת ַהַּמֲחֹלֶקת ְּביֹוֵתר.

)ליקוטי עצות(

ַּתְדִּפיס
ִמּתֹוְך ַהֵּסֶפר "ִמּדֹות ִטיׁש"

ם  ֶׁשֵּיֵצא ָלאֹור ְּבֶעְזַרת ַהּׁשֵ

בּוַע ַעל ָּפָרׁשֹות ַהּׁשָ

ִעם ַהְּמדֹוִרים ַהְּקבּוִעים 

ְוָהֲאהּוִבים



ל ִנְמׁשָ

ְלָמה ַהָּדָבר ּדֹוֶמה
ֶמֶלְך  ָהַאְרֵיה  ֶׁשל  ַמְמַלְכּתֹו  ֶהָעבֹות,  ַהַּיַער  ֶאל  ִהִּגיעּו  ָקִׁשים  ָיִמים 
ְׁשחּוָנה  ָהְיָתה  ָנה  ַהּׁשָ ַּכַּבְרֶזל,  ְוָהָאֶרץ  ה  ַּכְנֻחּׁשָ ָהיּו  ַמִים  ַהּׁשָ ַהַחּיֹות. 
ַהָּגדֹול,  ֶׁשַּבַּיַער  ַהַחִּיים  ַּבֲעֵלי  ָוָאִין.  ְלַמִים  ִׁשּוְָעה  ַהְּצִחיָחה  ְוָהֲאָדָמה 
ּוְפֵניֶהם  ְּבֵיאּוׁש,  ַאֲחֵריֶהם  ִנְׂשָרְך  ְזָנָבם  אֹוִנים,  ְּבחֶֹסר  ִהְתַהְּלכּו 
ְנפּולֹות ּוְמיָֹאׁשֹות. ָהָרָעב ָהַלְך ְוִכְרֵסם ָּבֶהם ְוַהַּמְחסֹור ָעָׂשה ַׁשּמֹות 
ְּבֻאְכלּוִסַּית ַהַּיַער ֶׁשָהְלָכה ְוִהְצַטְמְצָמה ִמּיֹום ְליֹום. ִמֵּדי ַּפַעם ָהְיָתה 
ִנְׁשַמַעת ַׁשֲאָגתֹו ֶׁשל ָהַאְרֵיה ֶמֶלְך ַהַחּיֹות, ֶׁשְּבָיִמים ְּכִתּקּוָנם ָהְיָתה 
ַהַּיַער,  ָּבֵאי  ָּכל  ַעל  מֹוָרא  ְמִטיָלה  ְוָהְיָתה  ִמְתַּגְלֵּגל  ְּכַרַעם  ִנְׁשַמַעת 
ֶאָּלא ֶׁשִּמּיֹום ְליֹום ָהְלָכה ַׁשֲאָגתֹו ֶׁשל ָהַאְרֵיה ְוֶנֶחְלָׁשה ֵמחֶֹסר אֹוִנים 
ּוֵמרֹב ָרָעב ְוָצָמא. ַּבֲעֵלי ַהַחִּיים ֶהְעִּדיפּו ְלִהְסַּתֵּתר ִמַּזֲעמֹו ֶׁשל ֶמֶלְך 
ַהַחּיֹות, ֶׁשָעלּול ֵמרֹב ָרָעב ִלְטרֹף ִמָּכל ַהָּבא ַלָּיד, ְוִנּסּו ְּבכֹחֹות ַעְצָמם 
ִליִׁשי  ָלתּור ַאַחר ָמזֹון ָּכְלֶׁשהּו ְלַחּיֹות ֶאת ַנְפָׁשם. "ֶזה ְּכָבר ַהּיֹום ַהּׁשְ
ְוֵהִניף  ְלַעְצמֹו,  ַהַחּיֹות  ֶמֶלְך  ָהַאְרֵיה  ָאַמר  ִּפי",  ֶאל  ָמזֹון  ָּבא  ֹלא  ּבֹו 
ָרָעב, ָהעֹור  ּוְמֵזה  ִלְהיֹות ָּכחּוׁש  ְזָנבֹו ֶאל־ַעל. ּגּופֹו ָהַפְך  ְּבֵיאּוׁש ֶאת 
ָהָיה ָצפּוד ַעל ְּבָׂשרֹו ַהַּדל, ַׂשֲערֹוָתיו ָהְפכּו ִלְהיֹות ְּדִלילֹות ּוְרפּויֹות, 
ְוָכל ֲהָדרֹו ְוָיְפיֹו ֶׁשל ֶמֶלְך ַהַחּיֹות ִנַּטל ִמֶּמּנּו, ָּפָנה ִזיוֹו, ָּפָנה הֹודֹו ּוָפָנה 
ֲהָדרֹו. "ָמה ֶאֱעֶׂשה"? ָׁשַאל ָהַאְרֵיה ֶאת ַעְצמֹו, ּוְלֶפַתע ָּפַתח ֶאת ִּפיו 
ְוָׁשַאג ְׁשָאָגה ֵאיְמָתִנית ּוַמְקִּפיַאת ָּדם. ָהָיה ֶזה אֹות ֻמְסָּכם ְלָכל ַּבֲעֵלי 
ֲעֵליֶהם  ְוׂשּוָמה  ְלָפָניו,  ְמַזֵּמן אֹוָתם  ַהַחּיֹות  ֶמֶלְך  ִּכי  ֶׁשַּבַּיַער,  ַהַחִּיים 
ְלִהְתַיֵּצב ַעד ְמֵהָרה ְּבָפָניו, ֶּפן ְיֻבַּלע ָלֶהם ְוָדָמם ִיְהֶיה ְּבראָֹׁשם. ִהִּביט 
ִמַּמָּבטֹו  ִּבְמַעט  ְולּו  ְלַעְצמֹו  ְלַהֲחִזיר  ְמַנֶּסה  ְּכֶׁשהּוא  ְסִביבֹו,  ָהַאְרֵיה 
ַהַּתִּקיף ַוֲעִמיָדתֹו ַהֵּגֶאה ֵמַהָּיִמים ַהּטֹוִבים, ְוִהֵּנה ָצד ְּבֵעיָניו ֶאת ַהּסּוס 
ֶׁשָעַמד ְּבָסמּוְך לֹו. ָּגדֹול ָהָיה ַהּסּוס ּוְבָׂשרֹו ָהָיה ֲעַדִין ָראּוי ְלַמֲאָכל, 
ְוַתֲאבֹונֹו ֶׁשל ָהַאְרֵיה ָהָרֵעב, ֶׁשֶּזה ְׁשֹלָׁשה ָיִמים ֹלא ִהְכִניס ָמזֹון ְלִפיו, 
ִנַּצת ּבֹו ְּבַבת־ַאַחת. "ְקַרב ֲהלֹום"! ָקָרא ָהַאְרֵיה ֶאל ַהּסּוס, ְוַהָּלה ָעָׂשה 
ְּכִמְצָותֹו ְּבַהְׁשָלָמה ּוְבַהְכָנָעה. "ַהֵּטה ָנא ֶאת ַאְּפָך ֶאל ְּגרֹוִני, ֶוֱאמֹר ִלי 
ֵאיֶזה ֵריַח נֹוֵדף ִמֶּמִּני". ָּפַער ָהַאְרֵיה ֶאת לֹועֹו, ָנַׁשף ַהחּוָצה ְּבָחְזָקה, 
ְּבִחיָלה,  ָקָרא ִמּתֹוְך  ַהֶּמֶלְך"  "ֲאדֹוִני  ִּבְסִליָדה.  ָּפָניו  ֶאת  ִעּוָה  ְוַהּסּוס 
"נֹוֵדף ִמְּמָך ֵריַח נֹוָרא ֶׁשל ַצֲחָנה, ַעד ֶׁשֹּלא ִנָּתן ַלֲעמֹד ְּבָפָניו". ָּפָניו 
ֶׁשל ָהַאְרֵיה ֶהֱאִדימּו ַּכֶּסֶלק, ְׂשָערֹו ִהְסַּתֵּמר ְּבַזַעם, ְוהּוא ָׁשַאג ְׁשָאָגה 
ְּגדֹוָלה ְוָאַמר ְּבַכַעס: "ַעז ָּפִנים ֶׁשָּכמֹוָך! ֵּכיַצד ֵמֵעז ַאָּתה ְלַדֵּבר ָּכְך 
ֶאל ַמְלְּכָך?! ִהְתַחַּיְבָּת ְּברֹאְׁשָך ַעל ִּדְבֵרי ַהֻחְצָּפה ֶׁשְּלָך ְוַחֶּייָך ְנתּוִנים 
ַעָּתה ְּבָיִדי". ְּבֶטֶרם ִסֵּפק ָהָיה ִּביֵדי ַהּסּוס ְלִהְתּגֹוֵנן ּוְלַבֵּקׁש ַרֲחִמים 

ַעל ַחָּייו, ְוָהַאְרֵיה ִהְתַנֵּפל ָעָליו ְוָעָׂשה ִמֶּמּנּו ַּגל ֶׁשל ֲעָצמֹות. 
ָיִמים  ִלְׁשֹלָׁשה  ֶאָּלא  לֹו  ִהְסִּפיָקה  ֹלא  ָהַאְרֵיה,  ֶׁשל  ַהַּדָּלה  ְסֻעָּדתֹו 
נֹוָסִפים, ּוְבִסּיּוָמם ׁשּוב ִהְתַהֵּלְך ָרֵעב, ַעד ֶׁשְּלׁשֹונֹו ָּדְבָקה ְלִחּכֹו ְוהּוא 
ִּבֵּקׁש ֶאת ַנְפׁשֹו ָלמּות. ָיָצא ָהַאְרֵיה ְלׁשֹוֵטט ַּבְּיָערֹות, ְּבִחּפּוִׁשים ַאַחר 
ֶטֶרף ָּכְלֶׁשהּו, ְוִהֵּנה ִהְזַּדֵּמן לֹו ַהְּזֵאב ְּבַדְרּכֹו. "ְזֵאב, ְזֵאב, ַּגׁש ֲהלֹום"! 
ָקָרא ָהַאְרֵיה ְלֶעְברֹו, ְוַהְּזֵאב ָצַעד ֵאָליו ְּבַהְכָנָעה ְוַצְיָתנּות. "חֹוְׁשַׁשִני 
ַאְּפָך  ֶאת  ְלַהּטֹות  ִמְּמָך  ֲאִני  ְמַבֵּקׁש  ְוָלֵכן  ִמִּפי,  נֹוֵדף  ַרע  ֵריַח  ֶׁשָּמא 
ֶאל ִּפי, ּוְלָהִריַח ִאם ָאְמָנם ֵּכן הּוא". ִנְבַהל ַהְּזֵאב ַעד ִעְמֵקי ִנְׁשָמתֹו, 

ֶׁשֵּכן ֵהיֵטב ָרָאה ֶמה ָעָלה ְּבגֹוָרלֹו ֶׁשל ַהּסּוס ֶׁשֵהֵעז לֹוַמר ַלֶּמֶלְך ַעל 
ָהֵריַח ָהַרע ֶׁשּנֹוֵדף ִמִּפיו, ְוָלֵכן ִהְתַחֵּכם ְוָאַמר ְלַאַחר ֶׁשִרְחַרח ְמַעט 
ֶאת ִּפי ָהַאְרֵיה: "ֲאדֹוִני ַהֶּמֶלְך! ֹלא ֵריַח ַרע נֹוֵדף ִמִּפיָך, ֶאָּלא ֵריַח טֹוב 
ָקָרא  ִרְתָחה  ּוְברֹב  ַהְּזֵאב,  ַעל  ַהֶּמֶלְך  ָּכַעס  ָיִמיָמה".  ְּכִמָּיִמים  ְוָנִעים 
ְלֶעְברֹו: "ַעז ָּפִנים ֶׁשָּכמֹוָך! ְוִכי ְלַרּמֹות ֶאת ַהֶּמֶלְך ָּבאָת? ַוֲהֵרי יֹוֵדַע 
ְמַנֶּסה ַאָּתה ְלַרּמֹוַתִני  ֲאִני ֶאת ָהֱאֶמת ֶׁשֵריַח ַרע נֹוֵדף ִמִּפי, ּוַמּדּוַע 
ּוְלהֹוִליֵכִני ׁשֹוָלל"? ְועֹוד ְּבֶטֶרם ִהְסִּפיק ַהְּזֵאב ְלִהְצַטֵּדק ּוְלִהְתָחֵרט 
ֶׁשל  ְלַגל  אֹותֹו  ַּגם  ְוָהַפְך  ָהָרֵעב,  ָהַאְרֵיה  ָעָליו  ִהְתַנֵּפל  ְּדָבָריו,  ַעל 

ֲעָצמֹות, ַּבֲאַמְתָלה ֶׁשל ְּפִגיָעה ִּבְכבֹוד ַהַּמְלכּות.
ַהַּיַער.  ְלָדֵרי  ַהְיׁשּוָעה  ִהִּגיָעה  ֹלא  ַוֲעַדִין  ָיִמים,  ְׁשֹלָׁשה  ָעְברּו  ׁשּוב 
ַהַחִּיים,  ַּבֲעֵלי  ְּבֶקֶרב  ַׁשּמֹות  ָעָׂשה  ְוָהָרָעב  ְוָגְבָרה  ָהְלָכה  ַהַּבּצֶֹרת 
ֶׁשָהְלכּו ְוִהְתַמֲעטּו ְּבֶקֶצב ְמעֹוֵרר ְּדָאָגה. ֲארּוַחת ַהְּזֵאב ֶׁשל ָהַאְרֵיה 
ְלַדְרּכֹו  ְוָיָצא  ָרֵעב  ׁשּוב  ַנֲעָׂשה  הּוא  ְוַעָּתה  ִמִּלּבֹו,  ִמְּזַמן  ִנְׁשְּכָחה 
ְלִהְסַּתֵּתר  ַהַחִּיים  ַּבֲעֵלי  ָּכל  ִהְׂשִּכילּו  ַהַּפַעם  ַלֶּטֶרף.  ְמַׁשֵחר  ְּכֶׁשהּוא 
ְוהּוא  ַהּשּׁוָעל,  ֶׁשל  ַמָּזלֹו  ֶׁשִאְּתַרע  ֶאָּלא  ַהֻּמְרָעב,  ַמְלָּכם  ֶׁשל  ִמָּפָניו 
ִנְקַלע ְּבַדְרּכֹו ֶׁשל ָהַאְרֵיה. "ָאְמָנם ַהּשּׁוָעל הּוא ָקָטן ּוְבָׂשרֹו ֻמָעט", 
ָאַמר ֶמֶלְך ַהַחּיֹות ְלַעְצמֹו, ְּכֶׁשָרָאה ֶאת ַהּשּׁוָעל, "אּוָלם ְּבֵעת ָרָעב 
ּוַמְחסֹור, ָעִדיף ַהּשּׁוָעל ִמֹּלא־ְכלּום", ּוִמָּיד ָּפָנה ֵאָליו ְוָׁשַאל: "ׁשּוָעל 
ִּפֵּקַח ֶׁשָּכמֹוָך, ַוַּדאי ֵיַדע ְלַזהֹות ַמֵהר ֵאיֶזה ֵריַח נֹוֵדף ִמִּפי, ֶׁשֵּכן חֹוֵׁשׁש 
ֵאָלה  ֲאִני ֶׁשֵריַח ַרע יֹוֵצא ִמֶּמִּני". ֶּבָהָלה ָאֲחָזה ֶאת ַהּשּׁוָעל ְלֵׁשַמע ַהּׁשְ
ת ְוָעָנה  ֶׁשְּכָבר ָּגְבָתה ְׁשֵני ָקְרָּבנֹות ְיָקִרים, אּוָלם ַעד ְמֵהָרה ִהְתַעּׁשֵ
ְּבִפְקחּות ְוָעְרָמה: "ֲאדֹוִני ַהֶּמֶלְך! ַּכָּמה ִמְצַטֵער ֲאִני ַעל ֶׁשֵאין ְּבָיִדי 
ַלֲעׂשֹות ִּכְדַבר ַהֶּמֶלְך, ֶׁשֵּכן ֶזה ַּכָּמה ָיִמים ֶׁשִּנְתַקְפִּתי ְּבִצּנּון ָקֶׁשה, ַעד 
ֶׁשַאִּפי ִנְסַּתם ְוֵאין ְּבכִֹחי ְלָהִריַח ְמאּוָמה. ַצר ִלי ֶׁשֹּלא אּוַכל ְלָהִריַח 
ְוָלֵכן  ַרע,  ֵריַח  ְוֹלא  ָאחּוׁש  טֹוב  ֵריַח  ֹלא  ֶׁשֵּכן  ַהֶּמֶלְך,  ֶׁשל  ִּפיו  ֶאת 
ְמַבֵּקׁש ֲאִני ֵמַהֶּמֶלְך ִלְפטֹר אֹוִתי ֵמַהְּמִׂשיָמה ֶׁשֵהִטיל ָעַלי". ְּבַדְּברֹו, 
ַעד  ֵעֶבר,  ְלָכל  ִריר  ַמִּתיז  ְּכֶׁשהּוא  ְּפָעִמים,  ַּכָּמה  ַהּשּׁוָעל  ִהְתַעֵּטׁש 
ְּדָבָריו. "ִאם־ָּכְך",  ֶׁשְּברֹב ָעְרָמתֹו ִהְצִליַח ְלַׁשְכֵנַע ֶאת ַהֶּמֶלְך ְּבֵכנּות 
ָאַמר ֶמֶלְך ַהַחּיֹות ְּבַאְכָזָבה, "ֶנֱאַלץ ֲאִני ְלַׁשְחֵרר אֹוְתָך ִמָּיִדי ּוְלַׁשֵּלַח 
ֶׁשל  ְלָאְזָניו  ִהִּגיַע  ֶׁשֹּלא  ִּכְמַעט  ָהַאֲחרֹון  ַהִּמְׁשָּפט  ַלָחְפִׁשי".  אֹוְתָך 

ַהּשּׁוָעל, ֶׁשֵהִרים ֶאת ַרְגָליו ְוִנְמַלט ִמן ַהָּמקֹום, ְּכֶׁשַּנְפׁשֹו לֹו ְלָׁשָלל. 

ַהִּנְמָׁשל

ְּבָמָׁשל ִנְפָלא ֶזה, ִהְׁשַּתֵּמׁש ַרִּבי ֵמִאיר ִמְּדִז'יקֹוב, ְּבָׁשָעה ֶׁשַּמֲחֹלֶקת 
ְּבִיְׂשָרֵאל,  ְמפָֹארֹות  ְקִהּלֹות  ְׁשֵּתי  ַמְנִהיֵגי  ֵּבין  ְּבָיָמיו  ָּפְרָצה  ְּגדֹוָלה 
ֵּבין  רֹאָׁשם  ֶאת  ְלַהְכִניס  ֶׁשֹּלא  ֵמֶהם  ִּבֵּקׁש  ֲחִסיָדיו  ֶאת  ּוְכֶׁשִּכֵּנס 
ֶהָהִרים ַהְּגבֹוִהים ְוֹלא ְלִהְתַעֵּבר ַעל־ִריב ֹלא־ָלֶהם. "ִהְתַנֲהגּו ַאף ַאֶּתם 
ְּכמֹו ַהּשּׁוָעל ַהִּפֵּקַח, ְוַאל ִּתְּטלּו ֵחֶלק ַּבַּמֲחֹלֶקת, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִּתָּנְזקּו ְּכמֹו 
ֵמֲאֶׁשר  ַאִּפים ְסתּוִמים,  ַּבֲעֵלי  ִלְהיֹות  ָלנּו  ָעִדיף  ֶׁשֵּכן  ְוַהְּזֵאב.  ַהּסּוס 

ִלְהיֹות ְּבִפי ָהֲאָריֹות"...
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• ָּכל ַהַּמֲחִזיק ְּבַמֲחֹלֶקת עֹוֵבר ְּבֹלא ַתֲעֶׂשה, ֶׁשֶּנֱאַמר "ְוֹלא־
ִיְהֶיה ְכקַֹרח ְוַכֲעָדתֹו". ְוִנְכַלל ָּבֶזה ַּגם ָהִאּסּור ֶׁשֹּלא ְלַחְרֵחר 

ִריב ֵּבין ֲאָנִׁשים ְוֹלא ִלְגרֹם ְלֵפרּוד ַהְּלָבבֹות. )מסכת סנהדרין(

• ַּבַעל ַהַּמֲחֹלֶקת ִנְכָׁשל ְּבִאּסּוֵרי ּתֹוָרה ַרִּבים. ְמַבֵּטל ִמְצַות 
ֲעֵׂשה ֶׁשל "ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך", ְוֶׁשל "ְוָהַלְכָּת ִּבְדָרָכיו", ְוֶׁשל 
ִּתְרָחק",  ֶׁשֶקר  "ִמְּדַבר  ַעל  עֹוֵבר  ֲעִמיֶתָך",  ִּתְׁשּפֹט  "ְּבֶצֶדק 
ְּבַכָּמה  ִנְכָׁשל  ְוֵכן  ָּבם".  "ְוִדַּבְרָּת  ַעל  ְועֹוֵבר  ּתֹוָרה  ּוְמַבֵּטל 
ִמְצֹות ֹלא ַתֲעֶׂשה, ְּכגֹון "ֹלא־ִתְהֶיה ַאֲחֵרי־ַרִּבים ְלָרעֹת", "ְוֹלא 
ְתַחְּללּו ֶאת־ֵׁשם ָקְדִׁשי", ִנְכָׁשל ְּבִאּסּור "ְוִלְפֵני ִעּוֵר ֹלא ִתֵּתן 
ַהֲחמּוִרים,  ּוְרִכילּות  ָהַרע  ָלׁשֹון  ִאּסּוֵרי  ַעל  ְועֹוֵבר  ִמְכׁשֹל", 
ְוֹלא  "ֹלא־ַתֲעׁשֹק  "ֹלא־ְתַקֵּלל",  ְּבִאּסּוֵרי  ְלִהָּכֵׁשל  ָעלּול 
ִתְגזֹל", ְו"ֹלא ָתִלין", "ְּביֹומֹו ִתֵּתן ְׂשָכרֹו", "ְוֵחי ָאִחיָך ִעָּמְך", 
נֹוֵקם  ִּבְדָבִרים,  ּוְמַאֶּנה  ְמַצֵער  ָּפִנים,  ַמְלִּבין  "ְוֹלא־ַתֲחִניפּו", 

ְונֹוֵטר, ְועֹוֵבר ַעל "ֹלא־ִתְׂשָנא ֶאת־ָאִחיָך ִּבְלָבֶבָך". )החפץ חיים(

לֹום, ִהיא ִמְצָוה  • ַהִּצּוּוי ְלִהָּמַנע ִמַּמֲחֹלֶקת ְוִלְרּדֹף ַאֲחֵרי ַהּׁשָ
ֶאת  ְלַחֵּנְך  ֵיׁש  ּוִבְפָרט  ּוְבָכל־ְזַמן,  ְּבָכל־ָמקֹום  ְלָכל־ָאָדם, 
ַהְּקַטִּנים ְוִלְמנַֹע ַּבֲעָדם ִמְּלִהְתַחֵּבר ְלַבֲעֵלי ַמֲחֹלֶקת, ּוְבָכְך ֵהם 

ְמַקְּיִמים ֶאת ַהָּפסּוק "ַּבֵּקׁש ָׁשלֹום ְוָרְדֵפהּו". )משפטי השלום(

ַהְּבִרּיֹות,  ִעם  ִּבְמִתינּות  ִיְתַנֵהג  ִמַּמֲחֹלֶקת,  ְלִהָּנֵצל  ָהרֹוֶצה   •
ָרעֹות.  ִמּדֹות  ָאר  ִמּׁשְ ְוִיְתַרֵחק  ּוְבַקְּפָדנּות,  ְּבַכַעס  ַיְרֶּבה  ֹלא 
ְוֵיַדע ֶׁשַהִּגּבֹור הּוא מֹוֵׁשל ְּברּוחֹו ְוַהּכֹוֵבׁש ֶאת ִיְצרֹו, ְוִיְׁשַּתֵּדל 

ְלִהְתַרֵחק ִמַּבֲעֵלי ַמֲחֹלֶקת. )שם(

• ַּכֲאֶׁשר ֵיׁש ִלְׁשֵני ֲאָנִׁשים ִחּלּוֵקי ֵּדעֹות ֵּביֵניֶהם, ְּכגֹון ֻׁשָּתִפים 
ְּבִעְנְיֵני ִמְסָחר ְוַכּדֹוֶמה, ְצִריִכים ֵהם ָלֶלֶכת ְלִהְתַּדֵּין ֵאֶצל ָאָדם 
ַהָּבִקי ַּבֲהָלכֹות, ּוְלַקֵּים ָּבֶזה ֶאת ַהִּצּוּוי ַּבּתֹוָרה "ִּכי־ִיְהֶיה ִריב 
ֵּבין ֲאָנִׁשים ְוִנְּגׁשּו ֶאל־ַהִּמְׁשָּפט ּוְׁשָפטּום", ְוָידּוַע הּוא ַהְּכָלל 

ֶׁשֵאין ָּדָבר טֹוב ְוֵאין ָׁשלֹום יֹוֵצא ִמּתֹוְך ְמִריָבה. )שם( 

ֵּתָעׂשּו  ֶׁשֹּלא  ֲחַז"ל  ָלְמדּו  ִתְתּגֲֹדדּו"  "ֹלא  ַּבּתֹוָרה  ֵמַהִּצּוּוי   •

ִלְנהֹג  ֶׁשֹּלא  ְלִהָּזֵהר  ְוֵיׁש  ַמֲחֹלֶקת,  ִמּתֹוְך  ֲאֻגּדֹות־ֲאֻגּדֹות 
ְּבִמְנָהִגים ׁשֹוִנים ִּבְמקֹומֹות ֶׁשּנֹוֲהִגים ְּבאֶֹפן ַאֵחר. )מסכת יבמות(

• ָראּוי ָלָאָדם ִלְמחֹל ַעל ְּכבֹודֹו, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ְלַהֲחִזיק ַּבַּמֲחֹלֶקת, 

ַוֲאִפּלּו ִאם ָאָדם ָחׁשּוב הּוא, ִמְּפֵני ֶׁשֵאין ַמֲחִזיִקים ַּבַּמֲחֹלֶקת 
ְּכָלל. )מסכת סנהדרין(

ַּכָּמה  ֶׁשִּתְּקנּו  ַעד  ַהַּמֲחֹלֶקת,  ִהיא  ּוְמאּוָסה  לֹום  ַהּׁשָ ָּגדֹול   •

ְלֵנר  קֶֹדם  ַׁשָּבת  ֶׁשֵּנר  ַהֲהָלָכה  ְּכגֹון  לֹום,  ַהּׁשָ ִמְּפֵני  ַּתָּקנֹות 
לֹום ֶׁשָּכל  ֲחֻנָּכה אֹו ְלִקּדּוׁש ַהּיֹום, ִמְּפֵני ְׁשלֹום ַּבִית. ְוָגדֹול ַהּׁשָ

ַהּתֹוָרה ִנְּתָנה ַלֲעׂשֹות ָׁשלֹום ָּבעֹוָלם, ֶׁשֶּנֱאַמר "ְּדָרֶכיָה ַדְרֵכי־
נַֹעם ְוָכל־ְנִתיבֹוֶתיָה ָׁשלֹום". )משפטי השלום(

• ַּגם ַּכֲאֶׁשר ָאָדם ָעלּול ְלַהְפִסיד ֲעִׂשַּית ִמְצָוה, ִאם ֵיׁש ֲחַׁשׁש 
ַמֲחֹלֶקת, ַהְּצנּוִעים מֹוְׁשִכים ֶאת ְיֵדיֶהם ְּכֵדי ִלְמנַֹע ַמֲחֹלֶקת. 
ְּכגֹון ְׁשִליַח ִצּבּור ֶׁשָּיכֹול ָלבֹוא ִליֵדי ַמֲחֹלֶקת, ִיְמַנע ֶאת ַעְצמֹו 
ִמֵּליֵרד ִלְפֵני ַהֵּתָבה, ַעל ַאף ֶׁשָעלּול ָאָדם ֶׁשֵאינֹו ָהגּון ֵליֵרד 

ִּבְמקֹומֹו. )שולחן ערוך(

ִעם  ְלִהְתַחֵּבר  ְוֵאין  ִּבְדָבִרים,  ֲעֵבָרה  עֹוְבֵרי  ְלַחֵּזק  ָאסּור   •
ָהְרָׁשִעים ֲאִפּלּו ִלְדַבר ִמְצָוה. )שערי תשובה(

ְיֵדיֶהם  ֶאת  ְלַחֵּזק  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ַמֲחֹלֶקת,  ַּבֲעֵלי  ְלַכֵּבד  ָאסּור   •
ְּבַמְחֻלְקָּתם. )מסכת גיטין(

ְוָכל  ְלִהְתַקֵּים,  סֹוָפּה  ָׁשַמִים  ְלֵׁשם  ֶׁשִהיא  ַמֲחֹלֶקת  ָּכל   •
ְּכגֹון  ְלִהְתַקֵּים,  סֹוָפה  ֵאין  ָׁשַמִים  ְלֵׁשם  ֶׁשֵאיָנּה  ַמֲחֹלֶקת 

ַמֲחֹלֶקת קַֹרח ַוֲעָדתֹו. )מסכת אבות(

• ֵאין ָהעֹוָלם ִמְתַקֵּים ֶאָּלא ַעל ִמי ֶׁשּבֹוֵלם ֶאת ִּפיו ִּבְׁשַעת 
ִאּסּור  ֶׁשֵּיׁש  ֵּדָעה,  ְוֵיׁש  ָּדָבר.  ִליִריבֹו  עֹוֶנה  ְוֹלא  ְמִריָבה, 
ְּדאֹוַרְיָתא ַלֲענֹות ִּבְׁשַעת ְמִריָבה, ֶׁשֶּנֱאַמר "ְוֹלא־ַתֲעֶנה ַעל־
ֶקיָה ַרִּבים. )ספר חרדים( ִרב", ְוֵיׁש ְלִהָּזֵהר ְמאֹד ֵמַהַּמֲחֹלֶקת ֶׁשְּנזַָ

ֶאת  ְּתַׁשְּקצּו  "ַאל  ִלְבנֹו:  ְּבִאֶּגֶרת  ָהַרְמַּב"ם  ָּכַתב  ְוכֹה   •
ַנְפׁשֹוֵתיֶכם ַּבַּמֲחֹלֶקת ַהְמַכָּלה ַהּגּוף, ַהֶּנֶפׁש ְוַהָּממֹון. ָרִאיִתי 
ִקּבּוִצים  ִנְתַעְרֲערּו,  ֲעָירֹות  ִנְסּפּו,  ִמְׁשָּפחֹות  ִהְׁשִחירּו,  ָּבִנים 
ֵנַקּלּו  ְוִנְכָּבִדים  ָאָבדּו,  ֲאָמָנה  ַאְנֵׁשי  ִנְפְסדּו,  ֲחִסיִדים  ִנְפְרדּו, 
ָחְכמּו  ַוֲחָכִמים  ִנְּבאּו  ְנִביִאים  ַהַּמֲחֹלֶקת.  ְּבִסַּבת  ְוִנְתַּבּזּו 
ָלֵכן  ְלַתְכִליָתּה.  ִהִּגיעּו  ְוֹלא  ַהַּמֲחֹלֶקת  ָרַעת  ְלַסֵּפר  ַוּיֹוִסיפּו 
ְוגֹוֲאֶליָה  ִמָּכל אֹוֲהֶביָה  ְוִהְתַרֲחקּו  ִמָּפֶניָה  ְונּוסּו  ִׂשְנאּו אֹוָתּה 
ַמֲחֹלֶקת  ֲחַז"ל  ְוָאְמרּו  ַחּטֹאָתם.  ְּבָכל  ִּתָּספּו  ֶּפן  ְוֵרֶעיָה, 
ְלִהְתַּפֵּזר  ַהְּכֶנֶסת סֹופֹו  ְלֵהָחֵרב, ַמֲחֹלֶקת ְּבֵבית  ַּבַּבִית סֹופֹו 

ֵמם, ַמֲחֹלֶקת ָּבִעיר ְׁשִפיכּות ָּדִמים ָּבִעיר. ּוְלִהּׁשָ

ְלַכָּמה  ּגֹוֶרֶמת  ֶׁשִהיא  ַהַּמֲחֹלֶקת,  ִהיא  ַהְּגרּוָעה  ַהִּמָּדה   •
ֻחְרּבֹות. ְוִסָּמָנְך: "ָּכל־ִריב – ְוָכל־ָנַגע". )דרשות מהרא"ל צינץ(

• ְּכַדאי ָלָאָדם ְלַוֵּתר ַהְרֵּבה, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ְלַהִּגיַע ִליֵדי ַמֲחֹלֶקת. 
)ה"אמרי חיים" מויז'ניץ( 

לֹום ְּבתֹוָכם, ְלַבֵּקׁש ָׁשלֹום  • ִהְנִני ִמְתַחֵּנן ִמֶּכם ִלְׁשמֹר ַעל ַהּׁשָ
ְוִלְרּדֹף ָׁשלֹום, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבֵּקׁש ָׁשלֹום ְוָרְדֵפהּו. ּוְכמֹו ֶׁשָּידּוַע 
לֹום. )צוואת  ָלֶכם ַעד ַּכָּמה ָהִייִתי ִמְׁשַּתֵּדל ְּבָכל ּכִֹחי ְלַמַען ַהּׁשָ

רבי יצחק אלחנן מקובנא(

ל ֻמְרּגָ
ֲהָלכֹות ַוֲהִליכֹות
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