
ַעל ַהָּפסּוק ֶׁשְּבָפָרָׁשֵתנּו: "ַאֲחֵרי ה' ֱאֹלֵקיֶכם ֵּתֵלכּו ְואֹתֹו ִתיָראּו ְוֶאת־ִמְצֹוָתיו ִּתְׁשמֹרּו ּוְבקֹלֹו ִתְׁשָמעּו 
ְוָהְכִתיב 'ִּכי  ִכיָנה?  ְואֹתֹו ַתֲעבֹדּו ּובֹו ִתְדָּבקּון", ָּדְרׁשּו ֲחַז"ל ְּבַמֶּסֶכת ְּכֻתּבֹות: "ְוִכי ֶאְפָׁשר ִלְדבּוֵקי ַּבּׁשְ
ְלַתְלִמיֵדי  ְּפַרְקַמְטָיא  ְוָהעֹוֶׂשה  ָחָכם  ְלַתְלִמיד  ִּבּתֹו  יא  ַהַּמּׂשִ ָּכל  ֶאָּלא  הּוא'"?  אְֹכָלה  ֵאׁש  ֱאֹלֶקיָך  ה' 
ִכיָנה". ּוִמָּפסּוק ֶזה ָלַמד  ֲחָכִמים ְוַהְמַהֶּנה ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ִמְּנָכָסיו, ַמֲעֶלה ָעָליו ַהָּכתּוב ְּכִאּלּו ִמַּדֵּבק ַּבּׁשְ
ַרֵּבנּו מֶֹׁשה ִמּקּוִצי, ְּבִסְפרֹו ְסַמ"ג – 'ֵסֶפר ִמְצֹות ָּגדֹול', ֶאת ִמְצַות ֲעֵׂשה ְלִהְתַּדֵּבק ַּבֲחָכִמים ְּכֵדי ִלְלמֹד 
ֶוֱאמּוַנת  ֲחַז"ל,  ֶׁשָאְמרּו  ִּפי  ִנְכָׁשל,  ֵאינֹו  ַהְּזֵקִנים  ִמן  ֵעָצה  ַהּנֹוֵטל  ִתְדָּבקּון'.  'ּובֹו  ֶׁשֶּנֱאַמר  ִמַּמֲעֵׂשיֶהם, 
ַהַּצִּדיִקים ְצִריָכה ִלְהיֹות ְּבאֶֹפן ָמֵלא, ֲאִפּלּו ַמֲחִליף ָיִמין ִּבְׂשמֹאל, ּוְכִפי ֶׁשָּכַתב ָהַרְמַּב"ן "ִּכי רּוַח ה' ַעל 
ֶׁשִּלְפָעִמים  ְוַאף  ּוִמן־ַהִּמְכׁשֹול".  ִמן־ַהָּטעּות  ִנְׁשְמרּו  ְלעֹוָלם  ֶאת־ֲחִסיָדיו,  ַיֲעזֹב  ְוֹלא  ִמְקָּדׁשֹו,  ְמָׁשְרֵתי 
ְּב"ַהֲעֵמק  ִמּוֹולֹוִז'ין  ַהְּנִצי"ב  ָּכַתב  ְּכָבר  ְּבָידֹו,  ָעְלָתה  ּוְלַבּסֹוף ֹלא  ִמן־ֶהָחָכם,  ֵעָצה  ֶׁשָּנַטל  ָהָאָדם  רֹוֶאה 
ָּדָבר", ֶׁשְּלִעִּתים ַּגם ְּגדֹוֵלי ּתֹוָרה ִיְהיּו ִנְסָּכִלים ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר "ֵמִׁשיב ֲחָכִמים ָאחֹור ְוַדְעָּתם ְיַׂשֵּכל", ְוֶזהּו 
ְרצֹון ה' ֶׁשַהַהְנָהָגה ַּתֲעבֹר ַּדְרָּכם, ְוָכְך ִנְגַזר ַעל אֹותֹו ָאָדם. ּדֹוְרֵׁשי ְרׁשּומֹות ָהיּו ְמָבֲאִרים ֶאת ְלׁשֹון ֲחַז"ל: 
"ֲאִפּלּו אֹוֵמר ְלָך ַעל־ָיִמין ֶׁשהּוא ְׂשמֹאל ְוַעל־ְׂשמֹאל ֶׁשהּוא ָיִמין", ְוָלָּמה ִהְׁשַּתְּמׁשּו ַּדְוָקא ְּבָיִמין ּוְׂשמֹאל, 
ְוֹלא ְלָמָׁשל ַּבּיֹום ֶׁשהּוא ַלְיָלה ְוַלְיָלה ֶׁשהּוא יֹום? ֶאָּלא ֶׁשְּבַרְעיֹון ֶזה ֶׁשל ָיִמין ּוְׂשמֹאל, ִהְטִמינּו ֲחַז"ל ֶאת 
ָּכל ַהַהְגָּדָרה ַמִהי ֱאמּוַנת ֲחָכִמים. ֶׁשֲהֵרי ִאם ָאָדם עֹוֵמד ּוָפָניו ְמֻכּוָנֹות ְּכַלֵּפי ַצד ִמְזָרח, ִנְמָצא ַצד ָּדרֹום 
ִמיִמינֹו ְוַצד ָצפֹון ִלְׁשמֹאלֹו. אּוָלם ִאם ַיֲעמֹד ְּבָסמּוְך לֹו ָאָדם ְּבִכּוּון ָהפּוְך, ְּכֶׁשָּפָניו ְלִכּוּון ַמֲעָרב, ִיְמָצא 
ֶאת ַצד ָּדרֹום ִלְׂשמֹאלֹו ְוַצד ָצפֹון ִליִמינֹו. ַוֲהֵרי ְלָפֵנינּו ְׁשֵני ְּבֵני ָאָדם עֹוְמִדים ְסמּוִכים, ֵאֶצל ֶזה ַהָּדרֹום 
ַנִים  ִליִמינֹו ְוַהָּצפֹון ִלְׂשמֹאלֹו, ְוֵאֶצל ֲחֵברֹו ַהְּדָבִרים ֲהפּוִכים. ְוֵאין ַהָּדָבר ִנְסָּתר ְּכָלל, ֶאָּלא ׁשֹוִנים ֵהם ַהּׁשְ
ִמִּכּוּון ַמָּבָטם, ֶׁשֶּזה ַמִּביט ַלִּמְזָרח ְוֶזה ַלַּמֲעָרב. ְוהּוא ַהְיסֹוד ֶׁשל ֱאמּוַנת ֲחָכִמים, ֶׁשָהָאָדם ַהָּפׁשּוט ַמִּביט 
ַזָּכה ּוְטהֹוָרה, הּוא  ּוְרִאָּיתֹו  ֶהָחָכם ֶׁשַהְׁשָקָפתֹו ִהיא ַהְׁשָקַפת ַהּתֹוָרה,  ְוִאּלּו  ַּבַּמָּבט ֶׁשּלֹו,  ַהְּדָבִרים  ַעל 
רֹוֶאה ֶאת ַהְּדָבִרים ְנכֹוָחה, ְוַאף ֶׁשְּלִעִּתים ִנְרִאים ְּדָבָריו ְּתמּוִהים ְוֵהֶפְך ַּדַעת ַּבֲעֵלי ָּבִּתים, ֲהֵרי ֶׁשְּבסֹופֹו 

ֶׁשל־ָּדָבר ִמְתָּבֵרר ַּכָּמה ָצַדק ֶהָחָכם ִּבְדָבָריו ְוַכָּמה ָחָזה ְּבֵעיֵני רּוחֹו ְלֵמָרחֹוק.
ֵצא ָנא ּוְרֵאה, ֶאת ְּדָבָריו ַהְּקדֹוִׁשים, ַהחֹוְצִבים ַלֲהבֹות ֵאׁש, ֶׁשל ַרֵּבנּו ָה"אֹור ַהַחִּיים" ַהָּקדֹוׁש, ֲאֶׁשר ָּכַתב 
ְּבֵפרּוׁשֹו ְלָפָרַׁשת ְּבַׁשַּלח ְּבִעְנַין ֵנס ְקִריַעת ַהָּים ְלמֶׂשה ַרֵּבנּו: "ָאֵכן ְּתַנאי ֶזה )ֶׁשַהָּים ִנְקַרע ְלמֶֹׁשה ַרֵּבנּו, 
ִלְהיֹות ְּכפּוִפים  ִּבְכַלל ַהְּתָנִאים ֶׁשִהְתָנה ה' ַעל־ָּכל־ַמֲעֶׂשה ְּבֵראִׁשית,  ֶּבן־ָיִאיר(, הּוא  ִּפיְנָחס  ְלַרִּבי  ְוֵכן 
ַלּתֹוָרה ְוַלֲעֵמֶליָה, ְוַלֲעׂשֹות ּכֹל ֲאֶׁשר ִיְגְזרּו ֲעֵליֶהם, ּוֶמְמַׁשְלָּתם ֲעֵליֶהם ְּכֶמְמֶׁשֶלת ַהּבֹוֵרא ָּברּוְך הּוא. 
ֶמׁש ּוַבָּיֵרַח, ָׁשְלטּו ֲעֵליֶהם ַהַּצִּדיִקים ְיִחיִדים, ְוֵאין  ַמִים ּוָבָאֶרץ ּוַבּכֹוָכִבים ּוַבּׁשֶ ְוָלֶזה ִּתְמָצא ְּכמֹו־ֵכן ַּבּׁשָ
ָצִריְך לֹוַמר ְמֻרִּבים, ַּכֲאֶׁשר ָחַקק ה' ָלֶהם ְּבֵעת ַהְּבִריָאה. ְוהּוא סֹוד אֹוְמרֹו "ּבַֹרֲאָך ַיֲעקֹב", ְוָאְמרּו ַז"ל 
ֶׁשָאַמר ַהָּקָּב"ה ְלעֹוָלמֹו ִמי ְּבָרֲאָך ִמי ְיָצְרָך ִיְׂשָרֵאל, ְוַהּכֹל ְּבכַֹח ַהּתֹוָרה", ּוְמַסֵּים: "ְוָלֶזה ָּכל ַצִּדיק ְוַצִּדיק 
ֶׁשַּיֲעמֹד ַאֲחֵרי ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה, ָיִביא ְּבָידֹו ְׁשַטר חֹוב ֶאָחד ְלכּופֹו ֵלָחֵלק ְלָפָניו, ְוִתְמָצא ְּכֶׁשֹּלא ָרָצה ֵלָחֵלק 

ְלַרִּבי ִּפיְנָחס ֶּבן־ָיִאיר ְוַלִּמְתַלּוֶה ִעּמֹו, ָרָצה ְלקֹוְנסֹו ּוָפַחד ַהָּים ִמֶּמּנּו". 
ֶאת ַהָּפסּוק ִּביֶחְזֵקאל: "ֶּבן־ָאָדם צֶֹפה ְנַתִּתיָך ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל ְוָׁשַמְעָּת ִמִּפי ָּדָבר ְוִהְזַהְרָּת אֹוָתם ִמֶּמִּני", 
ְמָבֵאר ַהַּמְלִּבי"ם ְוכֹוֵתב, ֶׁשַהְּנִביִאים ּוַמְנִהיֵגי ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל־ּדֹור, ִנְקָרִאים 'צֹוִפים'. ִּכי ּדֹוִמים ֵהם ְלׁשֹוֵמר 
ְוַכֲאֶׁשר הּוא ַמְבִחין ַּבַּסָּכָנה ַהְּקֵרָבה ּוָבָאה, הּוא ַמְזִהיר  ָהִעיר ָהעֹוֵמד ַעל־ַהִּמְגָּדל ּוַמְׁשִקיף ְלֵמָרחֹוק, 
רֹוֶאה  ֵאינֹו  ֶׁשְּבֵעיָניו  ִמְּפֵני  ַהּצֹוֶפה,  ְּבִדְבֵרי  ְמַזְלֵזל  ֲאֶׁשר  ָהִאיׁש  הּוא  ָסָכל  ְוַכָּמה  ָהִעיר.  ְּבֵני  ֶאת  ִמָּיד 
ֶאת ַהַּסָּכָנה, ֲהֹלא ְלֶפִתי ְוׁשֹוֶטה ָּגמּור ֵיָחֵׁשב. ְוָכְך ֵהם ַחְכֵמי ִיְׂשָרֵאל ַהְמַׁשְּמִׁשים ָלנּו ְּכצֹוִפים ַהחֹוִזים 

ִכיָנה, ֶׁשָּכל ִּדְבֵריֶהם ְּכַגֲחֵלי ֵאׁש.  ְלֵמָרחֹוק, ְוָכל־ַהּשֹׁוֵמַע ָלֶהם ְּכׁשֹוֵמַע ִמִּפי ַהּׁשְ

בס"ד

ַּבֲחָכִמים  ְּדבּוִקים  ִלְהיֹות  ִמן־ַהּתֹוָרה,  ֲעֵׂשה  ִמְצַות 
ֶאת־ִּדְבֵריֶהם,  ְּבָצָמא  ִלְׁשּתֹות  ּוְבַתְלִמיֵדיֶהם, 
אֹוֵמר  ֲאִפּלּו  ְּבקֹוָלם  ְוִלְׁשמַֹע  ּוְלַהּנֹוָתם,  ְלַכְּבָדם 
ְלָך  ְּכֶׁשאֹוֵמר  ְוָכל־ֶׁשֵּכן  ְׂשמֹאל,  ֶׁשהּוא  ַעל־ָיִמין  ְלָך 
ָיִמין, ְוַעל ְׂשמֹאל – ְׂשמֹאל. ְוָלְמדּו זֹאת  ַעל ָיִמין - 
ֲחָכִמים ֵמַהֶּנֱאַמר ַּבּתֹוָרה ְּבַאְרָּבָעה ְמקֹומֹות ֶׁשֵּיׁש 
ַּפֲעַמִים  ִּתְדָּבק",  "ּובֹו  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ַּבָּקָּב"ה,  ְלִהָּדֵבק 
"ּוְלָדְבָקה־בֹו", ְוֵכן "ּובֹו ִתְדָּבקּון", ְוֻכָּלם ְלׁשֹון ִּדּבּוק 
ֶאְפָׁשר  ְוִכי  ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ְוָׁשֲאלּו  ַּבה'. 
ִּבּתֹו  יא  ָּכל־ַהַּמּׂשִ ֶאָּלא  ִכיָנה?  ַּבּׁשְ ִלָּדֵבק  ָלָאָדם  לֹו 
ְלַתְלִמיד־ ְּפַרְקַמְטָיא  ְוָהעֹוֶׂשה  ְלַתְלִמיד־ָחָכם, 
ָעָליו  ַמֲעֶלה  ִמְּנָכָסיו,  ַּתְלִמיד־ָחָכם  ְוַהְמַהֶּנה  ָחָכם, 
ָהֲאִמִּתית  ֵלמּות  ַהּׁשְ ִכיָנה.  ַּבּׁשְ ָּדֵבק  ְּכִאּלּו  ַהָּכתּוב 
ִיְתָּבַרְך  ַּבה'  ַהְּדֵבקּות  ַעל־ְיֵדי  ִהיא  ֶׁשל־ָהָאָדם, 
ְיָׁשִרים':  ִּב'ְמִסַּלת  ָהַרְמַח"ל  ֶׁשָּכַתב  ְּכמֹו  ּוַבֲחָכָמיו, 
הּוא  ַהְּתִמיָמה,  ָהֲעבֹוָדה  ְוׁשֶֹרׁש  ַהֲחִסידּות  "ְיסֹוד 
ֶׁשִּיְתָּבֵרר ְוִיְתַאֵּמת ֵאֶצל ָהָאָדם ַמה חֹוָבתֹו ְּבעֹוָלמֹו, 
ּוְלַמה ָּצִריְך ֶׁשָּיִׂשים ַמָּבטֹו ּוְמַגָּמתֹו ְּבכֹל ֲאֶׁשר הּוא 
ָעֵמל ָּכל־ְיֵמי ַחָּייו. ְוָהָאָדם ֹלא ִנְבָרא ֶאָּלא ְלִהְתַעֵּנג 
ָיכֹול  זֹו,  ְוִלְדֵבקּות  ְׁשִכיָנתֹו".  ִמִּזיו  ְוֵליָהנֹות  ה'  ַעל 
ְּבַחְכֵמי  ָהֵאיָתָנה  ֱאמּוָנתֹו  ַעל־ְיֵדי  ְלַהִּגיַע  ָהָאָדם 
ִמן־ ִיָּנֵצל  ּוְדֵבקּותֹו  רּותֹו  ִהְתַקּׁשְ ּוִבְזכּות  ַהּדֹור, 
ַהֲחָכִמים  "ִּכי  ַהִחּנּוְך',  ְּב'ֵסֶפר  ֶׁשָּכַתב  ְּכמֹו  ַהֵחְטא, 
ַהְּנָפׁשֹות,  ִלְתׁשּוַעת  ָחָזק  ִויסֹוד  ַהּתֹוָרה  ִקּיּום  ֵהם 
ַעל  חֹוֵטא".  הּוא  ִּבְמֵהָרה  ֹלא  ִעָּמֶהם  ָהָרִגיל  ֶׁשָּכל 
ַמהּות ַהְּדֵבקּות ַּבֲחָכִמים, ָּכַתב ַהַּמַהְרָׁש"א ֶׁשִהיא 
יא  ְמֻחֶּלֶקת ִלְׁשֹלָׁשה ֲחָלִקים: ִּדּבּוק ְּבגּוף, ְּכגֹון ַמּׂשִ
ּתֹוֵמְך  ֶׁשהּוא  ְּבָממֹון,  ִּדּבּוק  ְלַתְלִמיד־ָחָכם;  ִּבּתֹו 
ְּבַתְלִמיד־ָחָכם ְּבָממֹונֹו, ְוִדּבּוק רּוָחִני ְוִׂשְכִלי ַעל־ְיֵדי 

ֶׁשהֹוֵלְך ִּבְדָרָכיו ְולֹוֵמד ִמַּמֲעֵׂשי ֶהָחָכם ּוִמּדֹוָתיו.

ׁשׁׁ שָ שֻמְדָגשֻמְדגֻמְדגֻמְדָגשָ שָ שֻמְדָגשֻמְדָגשֻמְדָגשָ שָ שֻמְדָגשָ שָ שֻמְדָגשָּ שָּ שָ שָ שֻמְדָגשָּ שָּ שָּ שֻמְדָגשָּ שָּ שָ שָ שֻמְדָגשָּ שֻמְדָגשָּ שֻמְדָגשָּ שָּ שָ שָ שֻמְדָגשָּ שָּ שָּ שֻמְדָגשָּ שָּ שָ שָ שֻמְדָגשָּ שָּ ָ
ח חָ ָבחָ בֻ בֻ ָבחֻ חֻ חָ ָבחָ ָבחֻ ָבחֻ חֻ חָ ָבחָ חֻ חָ ָבחָּ חֻ חָּ חָ חָ ָבחָּ חֻ חָּ חָּ ָבחָּ חֻ חָּ חָ חָ ָבחָּ חֻ ָבחָּ חֻ ָבחָּ חֻ חָּ חָ חָ ָבחָּ חֻ חָּ חָּ ָבחָּ חֻ חָּ חָ חָ ָבחָּ חֻ חָּ ָ בְמֻשבְמשְמשְמׁשׁׁ בֻ בְמֻשבְמֻשבְמֻשבֻ בֻ בְמֻשבֻ ֻ
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ִמּדֹות ַוֲהִליכֹות ִּבְרִאי ַהָּפָרָׁשה

ַמֲאַמר ְּפִתיָחה

ַמהּות ַהִּמָּדה

ת  ָרׁשַ ּפָ
ְרֵאה

ית   ִמּבֵ
ת ִטיׁש  ּבָ ַשׁ

בּוַע: ֱאמּוַנת ֲחָכִמים  נֹוֵׂשא ַהּׁשָ

ֱאמּוַנת ה' ְמַזֶּכֶכת ֶאת־ַהְּנָׁשָמה, 
ֱאמּוַנת ֲחָכִמים - 
ְמַזֶּכֶכת ֶאת־ַהּגּוף.
)רבי מנחם מענדל מוויטעפסק(

ַּתְדִּפיס
ִמּתֹוְך ַהֵּסֶפר "ִמּדֹות ִטיׁש"

ם  ֶׁשֵּיֵצא ָלאֹור ְּבֶעְזַרת ַהּׁשֵ

בּוַע ַעל ָּפָרׁשֹות ַהּׁשָ

ִעם ַהְּמדֹוִרים ַהְּקבּוִעים 

ְוָהֲאהּוִבים



ל לָ לָ לִנְמָשלִנְמשִנְמשִנְמׁשָׁׁ לָ לִנְמָשלִנְמָשלִנְמָשלָ לָ לִנְמָשלָ ָ

ְלָמה ַהָּדָבר ּדֹוֶמה
ַהִהְתַרְּגׁשּות ָהְיָתה ְּגדֹוָלה, ְוָהְיָתה ַנֲחָלָתם ֶׁשל ָּכל ְּבֵני ִעיר ַהְּמלּוָכה. 
ַהְּגדֹוָלה  ַהִּצּיּוִרים  ַּתֲערּוַכת  ִלְפִתיַחת  ְּדרּוָכה  ְּבִצִּפָּיה  ִהְמִּתינּו  ֻּכָּלם 
ַהֶּמֶלְך,  ְוָגַבר.  ַהֶּמַתח  ָהַלְך  ַהּיֹום,  ֶׁשִהְתָקֵרב  ּוְכָכל  ָיַזם,  ֶׁשַהֶּמֶלְך 
ֶׁשָהָיה חֹוֵבב ָאָּמנּות ְוִצּיּור, ִהְכִריז ַעל ַּתֲחרּות ִצּיּוִרים ׁשֹוִנים ֶׁשְּיֻיְּצגּו 
ִּבְפֵני ָּכל ֶאְזְרֵחי ַהְּמִדיָנה. אּוָלם ֹלא ַרק ַהִּצּיּוִרים ַעְצָמם ָמְׁשכּו ֶאת 
ֶהָהמֹון, ֶׁשֵּכן ֻרָּבם ֹלא ִהְׂשִּכיל ַּדּיֹו ַלֲעמֹד ַעל ֲחִׁשיבּוָתם ֶׁשל ַהִּצּיּוִרים 
ַּדְוָקא  ֶאָּלא  ָּבֶהן,  ַהְּטמּוָנה  ָהַרָּבה  ָהֲעבֹוָדה  ַעל  ְוַלֲעמֹד  ַהַּמְרִהיִבים 
ְלֻכָּלם  ֶׁשָּגַרם  הּוא  ָעָליו,  ִהְכִריז  ֶׁשַהֶּמֶלְך  ַהָּגדֹול  ַהַּכְסִּפי  ַהְּפָרס 
ֻהְבַטח  ַהַּכְסִּפי  ַהְּפָרס  ַהַּתֲערּוָכה.  ִלְפִתיַחת  רּוַח  ְּבקֶֹצר  ְלַהְמִּתין 
ִּביֵדי ַהֶּמֶלְך, ְלָכל־ִמי ֶׁשִּיְמָצא ָטֻעּיֹות ְוחֶֹסר ַהְתָאָמה ִּביִצירֹות ַהְּפֵאר 
ֶׁשל  ֵעיֵניֶהם  ְנׁשּואֹות  ָהיּו  ֶזה  ְוִלְפָרס  ַהְּגדֹוָלה,  ַּבַּתֲערּוָכה  ֶׁשֻּתַּצְגָנה 
ַהְּמלּוָכה,  ְלַאְרמֹון  ֶׁשְּבָסמּוְך  ַהְּגדֹוָלה  ָּבַרֲחָבה  ָהָעם.  ֵמֲהמֹון  ַרִּבים 
ָעְמלּו ַעְבֵדי ַהֶּמֶלְך ְוָטְרחּו ְּבֶמֶׁשְך ָיִמים ֲאֻרִּכים, ְּכֵדי ְלָהִכין ֶאת ָהאֶֹהל 
ַהָּגדֹול ּבֹו ִּתְתַקֵּים ַהַּתֲערּוָכה ַהְּגדֹוָלה. ְּבַמְקִּביל, ָנֲהרּו ַצָּיִרים ְוָאָּמִנים 
ִאיׁש־ִאיׁש  ַהִּביָרה,  ִעיר  ֶאל  ֶׁשִהִּגיעּו  ַהְּמִדיָנה,  ַרֲחֵבי  ִמָּכל  ַרִּבים 
ִויִצירֹוָתיו ְּבָיָדיו, ִמּתֹוְך ָרצֹון ֶׁשֹּלא ְלַאֵּבד ִהְזַּדְּמנּות ִנְפָלָאה זֹו ּוְלַהִּציג 
ַוֲחָרָדה,  ֶמַתח  ְמֵלֵאי  ַאף  ָהיּו  ָהָאָּמִנים  ְלֵעין־ּכֹל.  ְיִצירֹוֵתיֶהם  ֶאת 
ֶאת  ָלַאל  ְוָיִׂשימּו  ְיִצירֹוֵתיֶהם  ֶאת  ַהְמַבְּקִרים  ִיְפְסלּו  ֶׁשָּמא  ְוָחְׁשׁשּו 
ָּכל־ְיִגיָעם, ּוִמּשּׁום ָּכְך ָּבְדקּו ׁשּוב ְוׁשּוב ֶאת ִצּיּוֵריֶהם, ְוָטְרחּו ְלַתֵּקן ָּכל 
ִעּוּות ְוָכל ֲחִריָגה ִמְּכָלֵלי ָהָאָּמנּות. ְוִהֵּנה ִהִּגיַע ַהּיֹום ַהְמיָֹחל, ְוֶאל אֶֹהל 
ֵעֶקב  ַהְּמִדיָנה.  ִמּתֹוְׁשֵבי  ַרִּבים  ִלְנהֹור  ֵהֵחּלּו  ַהָּיַדִים,  ְרַחב  ַהְּתצּוָגה 
ְלִהָּכֵנס  ֶׁשִּבְקׁשּו  ָהֲאָנִׁשים  ַאְלֵפי  ֶׁשל  ַהָּגדֹול  ְוַהִּבּקּוׁש  ָהַרב  ָהעֶֹמס 
ְּגַבְרָּתִנים  ׁשֹוְמִרים  ָעְמדּו  הְָ ַהְּפֵאר,  ִּביִצירֹות  ֵעיֵניֶהם  ֶאת  ּוְלָהִזין 
ְוַהָּללּו ִוְּסתּו ֶאת ֶזֶרם ַהְמַבְּקִרים, ְוָקְבעּו ְלָכל ְמַבֵּקר  ְּבֶפַתח ָהאֶֹהל, 
ְזַמן ָקצּוב ְוָקָצר, ְּבֶטֶרם ְיַפֶּנה ֶאת־ְמקֹומֹו ַלָּבִאים ַאֲחָריו. ַאף ַהֶּמֶלְך 
מּול  ֶאל  ַּדַעת  ִּבְזִחיחּות  ְוִהְסּתֹוֵבב  ַּבַּתֲערּוָכה,  ְלַבֵּקר  ִהִּגיַע  ְּבַעְצמֹו 
ּכֹה  ָאָּמנֹות  ְיִצירֹות  ַאַחת,  ַּגג  קֹוַרת  ַּתַחת  ְלַכֵּנס  ַהַּכִּביָרה  ַהְצָלָחתֹו 
ַרּבֹות ְוִנְפָלאֹות. ַסְקָרן ָהָיה ַהֶּמֶלְך ִלְׁשמַֹע ֶאת ַחּוַת ַּדְעָּתם ֶׁשל ֲהמֹון 
ָהָעם ַעל ַהְיִצירֹות, ְוהּוא ֶהֱאִזין ְּבֵהָחֵבא ִלְתגּובֹוֵתיֶהם ֶׁשל ַהְמַבְּקִרים 

ַהּשֹׁוִנים, ֶׁשֵהִזינּו ֶאת־ֵעיֵניֶהם ׁשּוב ְוׁשּוב ַּבִּצּיּוִרים ַהִּנְפָלִאים. 
ְוִהֵּנה רֹוֶאה ַהֶּמֶלְך ִאיׁש ַּכְפִרי ָּפׁשּוט ִמְסּתֹוֵבב ֵּבין ַהִּצּיּוִרים, ּוַמִּביט 
ֵעיָניו,  ִמָּזִוית  ֶאת־ָהִאָּכר  ָּבַחן  ַהֶּמֶלְך  ַרב.  ּוְבִעְנָין  ְּבַסְקָרנּות  ָּבֶהם 
ְוִהְתַּפֵּלא ִלְראֹות ָאָדם ּכֹה ַּגס, ֶׁשָּיָדיו ְמֻיָּבלֹות ֵמֲאִחיָזה ַּבַּמְעֵּדר, ָּפָניו 
ְנתּונֹות  ְוַרְגָליו  ֶדה,  ַּבּׂשָ ֲעבֹוָדתֹו  ְּבֵעת  ַהּקֹוַפַחת  ֶמׁש  ֵמַהּׁשֶ ְׁשחּומֹות 
ְּבתֹוְך ַמָּגַפִים ְּגבֹוִהים, עֹוֵמד ּוַמִּביט ְּבִצּיּוֵרי ָהָאָּמנֹות ְּכֶאָחד ֶׁשֵּמִבין 
אֹותֹו  ִּכי  ִמָּיד  ֵהִבין  ְיֵתָרה,  ְוָחְכָמה  ְּבִפְקחּות  ֶׁשֵּנַחן  ַהֶּמֶלְך,  ִעְנָין. 
ִאָּכר ֵאינֹו ּכֹה ִנְבָער ִמַּדַעת ְּכמֹו ֶׁשֲחזּותֹו מֹוִכיָחה ָעָליו, ֶאָּלא ֶיׁש ּבֹו 
ֵּכיַצד  ַהֶּמֶלְך  רֹוֶאה  ְוִהֵּנה  ְּפֵאר.  ְוִליִצירֹות  ֶׁשָּברּוַח  ִלְדָבִרים  ְּכִמיָהה 
ָיַדִים,  ָהִאָּכר עֹוֵמד ּובֹוֵחן ִמָּקרֹוב ִצּיּור ַמְרִהיב ַעִין, ֶׁשל ַּפְרֵּדס ְרַחב 
ַעד  ֲאִמִּתִּיים,  ִנְרִאים  ּכֹה  ֶׁשָהיּו  ֵּפרֹות,  ֲעמּוֵסי  ִאיָלנֹות  צֹוְמִחים  ּבֹו 
ֶׁשָהעֹוֵמד מּול ַהִּצּיּור, ָהָיה ְמַדֶּמה ְּבַנְפׁשֹו ִּכי ָהִאיָלנֹות ֲאִמִּתִּיים ֵהם 
ְוִכְמַעט ֶׁשָהָיה מֹוִׁשיט ֶאת־ָידֹו ִלְתֹלׁש ַּתּפּוַח ָאדֹם ַוֲעִסיִסי ִמן־ָהֵעץ. 
ַלֲאֵחִרים  ָסֵפק  ְלַעְצמֹו  ָסֵפק  ָהִאָּכר אֹוֵמר,  ֶאת  ַהֶּמֶלְך  ְוִהֵּנה ׁשֹוֵמַע 
ָהעֹוְמִדים ְּבָסמּוְך לֹו: "ַהִּצּיּור ַהֶּזה ֹלא ָנכֹון ְוֹלא ֲאִמִּתי, ֶׁשֵּכן ָהֲעָנִפים 
ָּתִמיד  ָהֲעָנִפים   - ַּבַּפְרֵּדס  ְוִאּלּו  ּוְזקּוִפים,  ְיָׁשִרים  ָּכאן  עֹוְמִדים  ָּכאן 

ֶׁשל  ַהְּנבֹוָנה  ֵמַהֶהָעָרה  ַהֶּמֶלְך  ֶנֱהָנה  ַהּנֹוֶׁשֶבת".  ָּברּוַח  ִמְתנֹוֲעִעים 
ָהִאָּכר, ּוִמָּיד ִצּוָה ִלְמָׁשְרָתיו ְלַהֲעִניק ְלאֹותֹו ִאָּכר ֶאת ַהְּפָרס ַהֻּמְבָטח 
ְלִמי ֶׁשְּיַגֶּלה ָטעּות ְּבַאַחד ַהִּצּיּוִרים. ָנֵקל ְלַׁשֵער ֵאיזֹו ִׂשְמָחה ָהְיָתה 
ְלאֹותֹו ִאָּכר, ַּכֲאֶׁשר ַעְבֵדי ַהֶּמֶלְך ָׁשְקלּו ְּבָיָדיו ְסכּום ִנְכָּבד, ָעָליו ָהָיה 
ְוהּוא  ּדֹוֶמה,  ְסכּום  ְלַהְרִויַח  ְּכֵדי  ַרב  ְזַמן  ְּבֶמֶׁשְך  ָקׁשֹות  ַלֲעמֹל  ָעָליו 
ַהֶּמֶלְך  ּוְמַקְּפצֹות.  ַקּלֹות  ְּבַרְגַלִים  ַּבַּתֲערּוָכה,  ַמָּסעֹו  ֶאת  ִהְמִׁשיְך 
ִהְמִׁשיְך ַלֲעקֹב ַאֲחָריו ֲחִריִׁשית, ְוִהֵּנה ׁשּוב ֶנֱעַמד ָהִאָּכר ֶאל מּול ִצּיּור 
ִנְפָלא, ֶׁשִהְדִהים ֶאת־ָּכל־רֹוָאיו. ַּבִּצּיּור, ִנְפַרׂש ָׂשֶדה ְרַחב ָיַדִים, ַהָּמֵלא 
ֻּכּלֹו ְּבִׁשֳּבִלים ְזהּוִבים ְמֹלא ָהאֶֹפק, ְמֻׁשָּפִעים ְּבַגְרִעיִני ִחָּטה ְּבֵׁשִלים 
ִׁשיר  ִצּפֹור  ָעְמָדה  ֳּבִלים,  ַהּׁשִ ַאַחד  ַעל  ִלְקִציָרה.  מּוָכִנים  ְועֹוְמִדים 
ַאַחת, ֶׁשְּצָבֶעיָה ָהיּו ּכֹה ַעִּזים ְוִטְבִעִּיים, ַעד ֶׁשָהָיה ִנְרֶאה ֶׁשעֹוד ֶרַגע 
ְוִהֵּנה ׁשּוב  ַהִּצּיּור.  ְוִתְפרֹץ ַהחּוָצה ִמּתֹוְך  ִּתְפרֹׂש ַהִּצּפֹור ֶאת־ְּכָנֶפיָה 
ׁשֹוֵמַע ַהֶּמֶלְך ֶאת־ָהִאָּכר אֹוֵמר, ְוַהַּפַעם ְּבקֹול ָּגבֹוַּה יֹוֵתר: "ַּגם ִצּיּור 
ּבֶֹלת, ָהְיָתה זֹו ֲאמּוָרה  ֶזה ֵאינֹו ָנכֹון, ֶׁשֵּכן ִאם ַהִּצּפֹור עֹוֶמֶדת ַעל ַהּׁשִ
ּבֶֹלת  ִלְהיֹות ְּכפּוָפה ְמַעט ִמְּפֵני ּכֶֹבד ִמְׁשָּקָלּה ֶׁשל־ַהִּצּפֹור, ְוִאּלּו ַהּׁשִ
ַּבִּצּיּור ֶׁשְּלָפֵנינּו עֹוֶמֶדת ְזקּוָפה ִויָׁשָרה". ׁשּוב ֶנֱהָנה ַהֶּמֶלְך ִמִּבָּקְרּתֹו 

ִנית ֶאת ַהְּפָרס ַהֻּמְבָטח.  ֶׁשל־ָהִאָּכר, ְוֶהֱעִניק לֹו ַּבּׁשֵ
גּור "ִעם ָהאֶֹכל - ָּבא ַהֵּתָאבֹון" ִהְתַקֵּים ּבֹו ְּבאֹותֹו ִאָּכר,  ַהִּפְתָּגם ַהּׁשָ
ְוַהָּלה ְּכָבר ֵהֵחל ָלחּוׁש ָּבטּוַח ְּבַעְצמֹו ְלַהְמִׁשיְך ְוָלתּור ַאַחר ִלּקּוִיים 
נֹוָסִפים ַּבִּצּיּוִרים ַהָּבִאים. "ַּגם ָּכאן ֵיׁש ָטעּות"! ִהְכִריז ָהִאָּכר, ְוַהַּפַעם 
ִּבְצָעָקה, ְוֻכָּלם ִנְפנּו ֵאָליו ִמָּיד. ַהָּלה ָעַמד ְוִהְצִּביַע ַעל ִצּיּור, ּבֹו ִנְרָאה 
ַהֵחן  ְוַאְבֵני  ַהַּמְלכּות,  ֶּכֶתר  רֹאׁשֹו  ְּכֶׁשַעל  ּוְבַעְצמֹו,  ִּבְכבֹודֹו  ַהֶּמֶלְך 
ַהְּקבּועֹות ּבֹו ְמַנְצְנצֹות ְּבאֹור ַעז ּוַמְבִהיק. "ַהֶּכֶתר ֵאינֹו ָעׂשּוי ַּבֶּצַבע 
ַהָּנכֹון, ְוַאף ֵאינֹו ְמֻמָּקם ַּבָּזִוית ַהְּנכֹוָנה", ָטַען ָהִאָּכר, "ְוַאף ִצְבָען ֶׁשל 
ָהֲאִמִּתי  ַלֶּצַבע  ְוֵאינֹו ּדֹוֶמה  ַּבֶּכֶתר, ָּדהּוי ְמַעט  ַהֵחן ַהְּקבּועֹות  ַאְבֵני 
ֶׁשל ֶּכֶתר ַהַּמְלכּות". ָּבטּוַח ָהָיה ָהִאָּכר ִּכי ַּגם ַהַּפַעם ַיֲעֶלה ְּבָידֹו ִלְגרֹף 
ְּפָרס נֹוָסף, אּוָלם ַהַּפַעם ִהִּביט ּבֹו ַהֶּמֶלְך ְּבַזַעם, ְוִצּוָה ְלַהְלקֹותֹו ֵמָאה 
ַהִּצּיּוִרים  ַעל  ֶהֱעַבְרָּת ִּבּקֶֹרת  "ַּכֲאֶׁשר  ַהְּגדֹוָלה.  ֻחְצָּפתֹו  ַעל  ַמְלקֹות 
ַהּקֹוְדִמים, ָהעֹוְסִקים ְּבִאיָלנֹות ְוָׂשדֹות, ִקַּבְלִּתי ֶאת־ְּדָבֶריָך, ֶׁשֵּכן ִאָּכר 
ֵּכיַצד  ַּבֶּטַבע. אּוָלם  ִנְרִאים  ֵהם  ֵּכיַצד  ַאָּתה  ְויֹוֵדַע  ַאָּתה,  ֶּבן־ִאָּכִרים 
ְמָלֲאָך ִלְּבָך ְלַהֲעִביר ִּבּקֶֹרת ַעל ֶּכֶתר ַהַּמְלכּות? ְוִכי ֵיׁש ְלִאָּכר ֶהְדיֹוט 
ֲהָבָנה ְּבִעְנָיִנים ּכֹה ָרִמים ְּכִכְתרֹו ֶׁשל־ַהֶּמֶלְך"? ְלַאַחר ֶׁשֻהְלָקה ָּכָראּוי, 

ם ְּבבֶֹׁשת ָּפִנים ַוְיִהי ְלָמָׁשל ְוִלְׁשִניָנה. ֻסַּלק ָהִאָּכר ִמּׁשָ

ַהִּנְמָׁשל
 

ִהִּגיַע  ַּכֲאֶׁשר  ִמּקֹוְזִמיר,  ְיֶחְזֵקאל  ַרִּבי  ִהְׁשַּתֵּמׁש  ֶזה,  ִנְפָלא  ְּבָמָׁשל 
ְלְסק, ְוָהָיה ָמֵלא ְׁשֵאלֹות ַוֲחִקירֹות  ֵאָליו ַּפַעם ָאָדם ֶאָחד ֵמָהִעיר ַנּׁשֶ
ְלַהְסִּביר  ַהַּצִּדיק  ִּבֵּקׁש  ֶזה,  ּוְבָמָׁשל  ּוִמְנֲהֵגיֶהם.  ַהַּצִּדיִקים  ַּדְרֵכי  ַעל 
ְלאֹותֹו ָאָדם, ֶׁשּדֹוֶמה הּוא ְלאֹותֹו ִאָּכר ִנְבָער ִמַּדַעת ֶׁשִּבֵּקׁש ְלַחּוֹות 
ְכלֹו. ְוָכְך  ֵּדָעה ְּבִעְנְיֵני ֶּכֶתר ַהַּמְלכּות, ַהִּנְׂשָּגִבים ִמִּביָנתֹו ּוְגבֹוִהים ִמּׂשִ
ּוְגאֹוֵני  ַהַּצִּדיִקים  הּוא ָּכל־ָאָדם ֶׁשַּמֲעִביר ֶאת־ִּבָּקְרּתֹו ַעל ַּתֲהלּוכֹות 
יג ְּבַדְעּתֹו ְלָהִבין, ִּכי ֲעֻמָּקה ִמִּני ָים ִהיא ַּדְרָּכם, ְוֵאין  ַהּתֹוָרה, ְוֹלא ַמּׂשִ
ְּבִלי  ְּתִמיָמה,  ַצִּדיִקים  ֶּבֱאמּוַנת  ָּבֶהם  ְלַהֲאִמין  ֶאָּלא  ָּפׁשּוט  ְלִאיׁש 

ֲחִקירֹות ּוְתִמיהֹות ְיֵתרֹות, ּוְלַקֵּבל ֶאת ִּדְבֵריֶהם ָּכאּוִרים ְוֻתִּמים. 
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• ִצּוָנּו ְלִהְתַחֵּבר ִעם ַהֲחָכִמים ּוְלִהְתַיֵחד ִעָּמֶהם, ּוְלַהְתִמיד 
ַהֶחְבָרה,  ֵמאֹוַפֵּני  אֶֹפן  ְּבָכל  ִעָּמֶהם  ּוְלִהְׁשַּתֵּתף  ִּביִׁשיָבָתם 
ְלִהַּדּמֹות  ָלנּו  ֶׁשַּיִּגיַע  ְּכֵדי  ּוְבֵעֶסק,  ּוְבִמְׁשֶּתה  ְּבַמֲאָכל 
ִמִּדְבֵריֶהם,  ָהֲאִמִּתּיֹות  ַהֵּדעֹות  ּוְלַהֲאִמין  ְלַמֲעֵׂשיֶהם 
ַהִּצּוּוי  ֶזה  ִנְכַּפל  ּוְכָבר  ִּתְדָּבק'.  'ּובֹו  ִיְתַעֶּלה  אֹוְמרֹו  ְוהּוא 
 - ּוְלָדְבָקה־בֹו  ַהֵּפרּוׁש  ּוָבא  'ּוְלָדְבָקה־בֹו',  ְוָאַמר  ַּגם־ֵּכן 
ְוִכי ֶאְפָׁשר לֹו ְלָאָדם ִלַּדֵּבק  ְוַתְלִמיֵדיֶהם.  ִהָּדֵבק ַּבֲחָכִמים 
ִכיָנה? ְוָהא ְּכִתיב ִּכי ה' ֱאֹלֶקיָך ֵאׁש אְֹכָלה הּוא?! ֶאָּלא  ַּבּׁשְ
ְלַתְלִמיד  ִּבּתֹו  יא  ְוַהַּמּׂשִ ָחָכם,  ַּתְלִמיד  ַּבת  ָּכל־ַהּנֹוֵׂשא 
ִנְדַּבק  ְּכִאּלּו  ַהָּכתּוב  ָעָליו  ַמֲעֶלה  ִמְּנָכָסיו,  ְוַהְמַהֵּנהּו  ָחָכם, 

ִכיָנה. )ספר מצוות לרמב"ם( ַּבּׁשְ

ְלִהָּדֵבק  ִתְדָּבקּון",  "ּובֹו  ִּדְכִתיב  ַּבה',  ְלִהָּדֵבק  ְמַצּוֶה   •

ִמְּנָכָסיו  ּוְלַהְנאֹוָתם  ּוְבִחּבּור,  ְּבִדּבּוק  ֲחָכִמים,  ְּבַתְלִמיֵדי 
ּוְלֵהָאֵבק ַּבֲעַפר ַרְגֵליֶהם, ְוִיְהֶיה ָזָנב ָלֲאָריֹות ְוַאל ְיֵהא רֹאׁש 

ַלּשּׁוָעִלים, ִּדְכִתיב "הֹוֵלְך ֶאת־ֲחָכִמים ֶיְחָּכם". )סמ"ק(

• ַטַעם ִמְצָוה זֹו, ִהיא ְּכֵדי ֶׁשַעל־ָיָדן ִיָּדֵבק ְּביֹוֵצר ּכֹל ִיְתָּבַרְך, 
ְוַכָּמה ְּפָעִמים ִהְזִהיָרה ַהּתֹוָרה ַעל־ֶזה. )רבי מנחם רקאנטי(

• ִמְצָוה ְלַהֲחִזיק ְּבלֹוְמֵדי ּתֹוָרה, ּוִמי ֶׁשֵאינֹו ַמֲחִזיק ָּבֶהם ֵאינֹו 
רֹוֶאה ִסַּמן ְּבָרָכה, ִּכי ַהּתֹוָרה נֹוֶתֶנת ַחִּיים ּוְבָרָכה ְללֹוְמֶדיָה 
ְוַלַּמֲחִזיִקים ָּבּה, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ֵעץ־ַחִּיים ִהיא ַלַּמֲחִזיִקים ָּבּה", 

'ָלעֹוְסִקים ָּבּה' ֹלא ֶנֱאַמר, ֶאָּלא "ַלַּמֲחִזיִקים ָּבּה". )מהרש"א(

• ִהְמִׁשילּו ַחְכֵמי ַהּמֹוֵסר ֶאת ִמַּדת ַהָּכבֹוד ֶׁשָּצִריְך ָלחּוׁש 

ְּכַלֵּפי ַחְכֵמי ִיְׂשָרֵאל, ְּכמֹו ֶאָחד ֶׁשָאַמר ִלְבנֹו ֶׁשָהָיה ֵמַעְבֵדי 
ְלָפָניו,  ִנָּצב  ַאָּתה  ֲאֶׁשר  ָהִאיׁש  ֲעבֹוַדת  "ִׂשים  ַהֶּמֶלְך: 
ִּכְמדּוַרת ֵאׁש. ַאל ִּתְתַרֵחק יֹוֵתר ִמַּדי ֶּפן ִיְמָצֲאָך ִנְזֵקי ַהּקֹר, 
ְוַאל ִּתְתָקֵרב יֹוֵתר ִמַּדי ֶּפן ִּתּקֹד ְּבָך ָהֵאׁש, ְוַאל ִיְפֶּתה ְלָבְבָך 
ְּבִהְׁשַּתְעְׁשעֹו ִעּמֹו ִּכי ֱהיֹוְתָך ֲחֵברֹו ִעּמֹו, ֶאָּלא ִהָּזֵהר ֶׁשֹּלא 
ִעם  ְּבִהְתַחְּברֹו  ָּכל־ָאָדם  ֻמְזָהר  ְוָכְך  ְּכָלל".  ִּבְכבֹודֹו  ָּתֵקל 

ֶהָחָכם. )חיבור התשובה לרבנו המאירי(

• ְלעֹוָלם ְיֵהא ָאָדם ָזִהיר ִּבְכבֹוד ַהֲחָכִמים ְוַהֲחִסיִדים, ִויֵהא 

ִמְתַּפֵּלל ִּבְׁשלֹוָמם, ֶׁשַהּכֹל עֹוְמִדים ִּבְזכּוָתם. )בית הבחירה(

• ָיִׂשים ֶאל־ִלּבֹו ְּבִבְרַכת 'ַעל ַהַּצִּדיִקים' ְלִהְתַּפֵּלל ְּבטֹוַבת 
ֶׁשַהַּצִּדיִקים  ְוָכל־ְזַמן  ַחִּיים,  ָאנּו  ְּבטּוָבם  ִּכי  ַהַּצִּדיִקים, 

ָּבעֹוָלם - ְּבָרָכה ְוטֹוָבה ָּבעֹוָלם. )יערות דבש(

ְלמֶֹׁשה,  ִסיַני  ֵמַהר  ִנְּתנּו  ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ּׁשֶ ַמה  ֶׁשָּכל  ַיֲאִמין   •

ּתֹוָרה,  ָרֵזי  לֹו  ִיְתַּגּלּו  ֹלא  ֶאָחד,  ְּבָדָבר  ַאף  ַיֲאִמין  ֹלא  ְוִאם 
ְוסֹופֹו ֶׁשֵּיָעֶׂשה ְצדֹוִקי, ִּכי ֲעֵבָרה ּגֹוֶרֶרת ֲעֵבָרה. )מדרש שמואל(

 - ְּכֵעָצה  ֶׁשאֹוֵמר  ֶׁשַּבּדֹור  ֶהָחָכם  ִּדְבֵרי  ֶאת  ְלַקֵּבל  ָראּוי   •
ַּכֲהָלָכה ְּפסּוָקה. )אמונת חכמים(

ָגה זֹו  • ַהַּצִּדיִקים ַיְבִחינּו ְּבקֹול ִאם ְלֶצֶדק ִאם ְלֵהֶפְך, ְוַהּׂשָ

ָגה ֱאֹלִקית ֲאֶׁשר ִהְנִחיל ה' ִלְגדֹוֵלי עֹוָלם. )אור החיים( ִהיא ַהּׂשָ

• סֹוד ּכֹחֹו ֶׁשל ַעם־ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל ְׁשנֹות ַהָּגלּות, ִהיא ַעל־ְיֵדי 

ַהּתֹוָרה ַוֲחָכֶמיָה, ִּכי ַהּתֹוָרה ִהיא ָהֲעֻרָּבה ַהְיִחיָדה ְוַהְּבטּוָחה 
ְּביֹוֵתר ְלסֹוד ִקּיּוֵמנּו. ְוֵכן ָאְמרּו ֲחַז"ל ְּבִמְדַרׁש ַוִּיְקָרא ַרָּבה: 
ַהֶּזה  ָהעֹוף  ָמה  ְלעֹוף,  ִיְׂשָרֵאל  ִנְמְׁשלּו  ֲעִקיָבא,  ַרִּבי  ָאַמר 
ִיְׂשָרֵאל ֵאיָנם ְיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות  ְּכָנַפִים, ָּכְך  ֵאינֹו ּפֹוֵרַח ְּבֹלא 

ָּדָבר חּוץ ַלְּזֵקִנים. )אמונת חכמים(

• ַהְמַכֵּבד ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים, זֹוֶכה ְלָבִנים ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים. 

)ספר חסידים(

• ַהְמַהֶּנה ַּתְלִמיֵדי־ֲחָכִמים ְוַצִּדיִקים ִמְּנָכָסיו, ַהֲהָנָאה ַהּזֹאת 

ִּכי  ָּגמּור,  ָרָׁשע  ִלְהיֹות  ִּבְמֵהָרה הּוא חֹוֵטא  ְּתִביֵאהּו ֶׁשֹּלא 
ר  ְוִנְתַקּׁשֵ ַהְּקִלּפֹות  ּכַֹח  ִנְׁשָּבִרים  ַלַּצִּדיק  ַהְּנִתיָנה  ַעל־ְיֵדי 
יֵאהּו ַהֵּיֶצר ַלֲחטֹא  ְּבֶקֶׁשר ֶׁשל־ַקָּיָמא ִעם ַהַּצִּדיק, ֶׁשֹּלא ַיּׁשִ
ִאם  ְוֵכן  ַהַּצִּדיק.  ַעל־ְיֵדי  ִיְתַקֵּדׁש  ְוַאְדַרָּבה  ָּגדֹול,  ְּבֵחְטא 
ְּכָבר ָחָטא ַחס־ְוָׁשלֹום ְורֹוֶצה ָלׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה, ִּתְגרֹם ָלֶהם 

ַהְּנִתיָנה ַהּזֹאת ֶׁשִּתְהֶיה ְּתׁשּוָבָתם ְׁשֵלָמה. )נועם אלימלך(

ַרק  ִתְדָּבק'.  'ּובֹו  ְלַמְדֵרַגת  ֶׁשִּיְזֶּכה  ָּכל־ַהִּמְצֹות  ַּתְכִלית   •

ְּבַתְלִמיד־ ִהָּדֵבק  ָאְמרּו  ְלָכְך  ְלָכל־ָאָדם,  ִאי־ֶאְפָׁשר  ֶׁשֶּזה 
ָחָכם ֶׁשהּוא ָּדבּוק ַּבה' ִיְתָּבַרְך ְוָאז ַעל־ָידֹו יּוַכל ִלָּדֵבק ַּבּה' 
ִיְתָּבַרְך. ּוְלִפי ֶׁשּזֹו ַמֲעָלה ִנְפָלָאה ַּתְכִלית ַהּכֹל, ְלָכְך ַהֵּיֶצר 
ָהַרע ְמַקְטֵרג ֶׁשֹּלא ִיְזֶּכה ִלָּדֵבק ְּבַתְלִמיד־ָחָכם ַהָּדבּוק ַּבה' 
ִצּוְָתה  ְלָכְך  ּוְסֵפקֹות ֶׁשֻהְקָׁשה לֹו.  ִיְתָּבַרְך, ַעל־ְיֵדי ֻקְׁשיֹות 
ַהּתֹוָרה "ֹלא ָתסּור ִמן־ַהָּדָבר ֲאֶׁשר־ַיִּגידּו ְלָך ָיִמין ּוְׂשמֹאל", 
ֲאִפּלּו אֹוֵמר ַעל ָיִמין ְׂשמֹאל, ְוכּו', ְּכֵדי ְלַסֵּלק ַהָּסֵפק. ְוֶזה 

ְּבִחיַנת ֲעֵׂשה ְלָך ַרב ְוִהְסַּתֵּלק ִמן־ַהָּסֵפק. )תולדות יעקב יוסף(

• ַהֶּדֶרְך ֶלֱאמּוַנת ֲחָכִמים, ְּתלּוָיה ֶּבֱאמּוַנת ַהָחְכָמה ִּבְכָלל, 

ִּכי ֵאין ָחְכָמה ְּבעֹוָלֵמנּו ִּבְלִּתי ִאם ָעְבָרה ֵאֵלינּו ֶּדֶרְך ִנְׁשַמת 
ָחָכם ַחי. )ה'חזון אי"ש(

• ִמיסֹוֵדי ָהֱאמּוָנה ַּבּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ִהיא ֱאמּוַנת ֲחָכִמים, 
ּוְכמֹו  ָּבֶהן.  ִנְקֵנית  ֶׁשַהּתֹוָרה  ְּדָרִכים  ִממ"ח  ַאַחת  ְוִהיא 
ְמֻסָּגל  ָּכל־ָאָדם  ֹלא  ָממֹונֹות,  ְוִדיֵני  ְוֶהֵּתר  ִאּסּור  ְּבהֹוָרַאת 
ְּגדֹוֵלי  ַעל  ִלְסמְֹך  ְוָעָליו  ְסֵפקֹוָתיו,  ַעל  ּוְלַהֲחִליט  ְלהֹורֹות 
ֵען  ְוַהָּדת ָעֵלינּו ְלִהּׁשָ ִעְנְיֵני ָהֱאמּוָנה  ַהּדֹורֹות, ְּכמֹו־ֵכן ְּבָכל 

ַעל ַרּבֹוֵתינּו ַהְּקדֹוִׁשים. )ה'קהילות יעקב'(

• ִצּוָנּו ְלִהְתַחֵּבר ִעם ַהֲחָכִמים ּוְלִהְתַיֵחד ִעָּמֶהם, ּוְלַהְתִמיד 
ַהֶחְבָרה,  ֵמאֹוַפֵּני  אֶֹפן  ְּבָכל  ִעָּמֶהם  ּוְלִהְׁשַּתֵּתף  ִּביִׁשיָבָתם 
ְלִהַּדּמֹות  ָלנּו  ֶׁשַּיִּגיַע  ְּכֵדי  ּוְבֵעֶסק,  ּוְבִמְׁשֶּתה  ְּבַמֲאָכל 
ִמִּדְבֵריֶהם,  ָהֲאִמִּתּיֹות  ַהֵּדעֹות  ּוְלַהֲאִמין  ְלַמֲעֵׂשיֶהם 
ַהִּצּוּוי  ֶזה  ִנְכַּפל  ּוְכָבר  ִּתְדָּבק'.  'ּובֹו  ִיְתַעֶּלה  אֹוְמרֹו  ְוהּוא 
 - ּוְלָדְבָקה־בֹו  ַהֵּפרּוׁש  ּוָבא  'ּוְלָדְבָקה־בֹו',  ְוָאַמר  ַּגם־ֵּכן 
ְוִכי ֶאְפָׁשר לֹו ְלָאָדם ִלַּדֵּבק  ְוַתְלִמיֵדיֶהם.  ִהָּדֵבק ַּבֲחָכִמים 
ִכיָנה? ְוָהא ְּכִתיב ִּכי ה' ֱאֹלֶקיָך ֵאׁש אְֹכָלה הּוא?! ֶאָּלא  ַּבּׁשְ
ְלַתְלִמיד  ִּבּתֹו  יא  ְוַהַּמּׂשִ ָחָכם,  ַּתְלִמיד  ַּבת  ָּכל־ַהּנֹוֵׂשא 
ִנְדַּבק  ְּכִאּלּו  ַהָּכתּוב  ָעָליו  ַמֲעֶלה  ִמְּנָכָסיו,  ְוַהְמַהֵּנהּו  ָחָכם, 

ִכיָנה. )ספר מצוות לרמב"ם( ַּבּׁשְ

ְלִהָּדֵבק  ִתְדָּבקּון",  "ּובֹו  ִּדְכִתיב  ַּבה',  ְלִהָּדֵבק  ְמַצּוֶה   •

ִמְּנָכָסיו  ּוְלַהְנאֹוָתם  ּוְבִחּבּור,  ְּבִדּבּוק  ֲחָכִמים,  ְּבַתְלִמיֵדי 
ּוְלֵהָאֵבק ַּבֲעַפר ַרְגֵליֶהם, ְוִיְהֶיה ָזָנב ָלֲאָריֹות ְוַאל ְיֵהא רֹאׁש 

ַלּשּׁוָעִלים, ִּדְכִתיב "הֹוֵלְך ֶאת־ֲחָכִמים ֶיְחָּכם". )סמ"ק(

• ַטַעם ִמְצָוה זֹו, ִהיא ְּכֵדי ֶׁשַעל־ָיָדן ִיָּדֵבק ְּביֹוֵצר ּכֹל ִיְתָּבַרְך, 
ְוַכָּמה ְּפָעִמים ִהְזִהיָרה ַהּתֹוָרה ַעל־ֶזה. )רבי מנחם רקאנטי(

• ִמְצָוה ְלַהֲחִזיק ְּבלֹוְמֵדי ּתֹוָרה, ּוִמי ֶׁשֵאינֹו ַמֲחִזיק ָּבֶהם ֵאינֹו 
רֹוֶאה ִסַּמן ְּבָרָכה, ִּכי ַהּתֹוָרה נֹוֶתֶנת ַחִּיים ּוְבָרָכה ְללֹוְמֶדיָה 
ְוַלַּמֲחִזיִקים ָּבּה, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ֵעץ־ַחִּיים ִהיא ַלַּמֲחִזיִקים ָּבּה", 

'ָלעֹוְסִקים ָּבּה' ֹלא ֶנֱאַמר, ֶאָּלא "ַלַּמֲחִזיִקים ָּבּה". )מהרש"א(

• ִהְמִׁשילּו ַחְכֵמי ַהּמֹוֵסר ֶאת ִמַּדת ַהָּכבֹוד ֶׁשָּצִריְך ָלחּוׁש 

ְּכַלֵּפי ַחְכֵמי ִיְׂשָרֵאל, ְּכמֹו ֶאָחד ֶׁשָאַמר ִלְבנֹו ֶׁשָהָיה ֵמַעְבֵדי 
ְלָפָניו,  ִנָּצב  ַאָּתה  ֲאֶׁשר  ָהִאיׁש  ֲעבֹוַדת  "ִׂשים  ַהֶּמֶלְך: 
ִּכְמדּוַרת ֵאׁש. ַאל ִּתְתַרֵחק יֹוֵתר ִמַּדי ֶּפן ִיְמָצֲאָך ִנְזֵקי ַהּקֹר, 
ְוַאל ִּתְתָקֵרב יֹוֵתר ִמַּדי ֶּפן ִּתּקֹד ְּבָך ָהֵאׁש, ְוַאל ִיְפֶּתה ְלָבְבָך 
ְּבִהְׁשַּתְעְׁשעֹו ִעּמֹו ִּכי ֱהיֹוְתָך ֲחֵברֹו ִעּמֹו, ֶאָּלא ִהָּזֵהר ֶׁשֹּלא 
ִעם  ְּבִהְתַחְּברֹו  ָּכל־ָאָדם  ֻמְזָהר  ְוָכְך  ְּכָלל".  ִּבְכבֹודֹו  ָּתֵקל 

ֶהָחָכם. )חיבור התשובה לרבנו המאירי(

ְלעֹוָלם ְיֵהא ָאָדם ָזִהיר ִּבְכבֹוד ַהֲחָכִמים ְוַהֲחִסיִדים, ִויֵהא • ְלעֹוָלם ְיֵהא ָאָדם ָזִהיר ִּבְכבֹוד ַהֲחָכִמים ְוַהֲחִסיִדים, ִויֵהא • ְלעֹוָלם ְיֵהא ָאָדם ָזִהיר ִּבְכבֹוד ַהֲחָכִמים ְוַהֲחִסיִדים, ִויֵהא 
ִמְתַּפֵּלל ִּבְׁשלֹוָמם, ֶׁשַהּכֹל עֹוְמִדים ִּבְזכּוָתם. )בית הבחירה(

• ָיִׂשים ֶאל־ִלּבֹו ְּבִבְרַכת 'ַעל ַהַּצִּדיִקים' ְלִהְתַּפֵּלל ְּבטֹוַבת 
ֶׁשַהַּצִּדיִקים  ְוָכל־ְזַמן  ַחִּיים,  ָאנּו  ְּבטּוָבם  ִּכי  ַהַּצִּדיִקים, 

ָּבעֹוָלם - ְּבָרָכה ְוטֹוָבה ָּבעֹוָלם. )יערות דבש(

ְלמֶֹׁשה,  ִסיַני  ֵמַהר  ִנְּתנּו  ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ּׁשֶ ַמה  ֶׁשָּכל  ַיֲאִמין   •

ּתֹוָרה,  ָרֵזי  לֹו  ִיְתַּגּלּו  ֹלא  ֶאָחד,  ְּבָדָבר  ַאף  ַיֲאִמין  ֹלא  ְוִאם 
)מדרש שמואל(ְוסֹופֹו ֶׁשֵּיָעֶׂשה ְצדֹוִקי, ִּכי ֲעֵבָרה ּגֹוֶרֶרת ֲעֵבָרה. )מדרש שמואל(ְוסֹופֹו ֶׁשֵּיָעֶׂשה ְצדֹוִקי, ִּכי ֲעֵבָרה ּגֹוֶרֶרת ֲעֵבָרה. ְוסֹופֹו ֶׁשֵּיָעֶׂשה ְצדֹוִקי, ִּכי ֲעֵבָרה ּגֹוֶרֶרת ֲעֵבָרה. )מדרש שמואל(

 - ְּכֵעָצה  ֶׁשאֹוֵמר  ֶׁשַּבּדֹור  ֶהָחָכם  ִּדְבֵרי  ֶאת  ְלַקֵּבל  ָראּוי   •
ַּכֲהָלָכה ְּפסּוָקה. )אמונת חכמים(

ָגה זֹו  • ַהַּצִּדיִקים ַיְבִחינּו ְּבקֹול ִאם ְלֶצֶדק ִאם ְלֵהֶפְך, ְוַהּׂשָ

ָגה ֱאֹלִקית ֲאֶׁשר ִהְנִחיל ה' ִלְגדֹוֵלי עֹוָלם. )אור החיים( ָגה ֱאֹלִקית ֲאֶׁשר ִהְנִחיל ה' ִלְגדֹוֵלי עֹוָלם. )אור החיים(ִהיא ַהּׂשָ )אור החיים(ִהיא ַהּׂשָ

• סֹוד ּכֹחֹו ֶׁשל ַעם־ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל ְׁשנֹות ַהָּגלּות, ִהיא ַעל־ְיֵדי 

ַהּתֹוָרה ַוֲחָכֶמיָה, ִּכי ַהּתֹוָרה ִהיא ָהֲעֻרָּבה ַהְיִחיָדה ְוַהְּבטּוָחה 
ְּביֹוֵתר ְלסֹוד ִקּיּוֵמנּו. ְוֵכן ָאְמרּו ֲחַז"ל ְּבִמְדַרׁש ַוִּיְקָרא ַרָּבה: 
ַהֶּזה  ָהעֹוף  ָמה  ְלעֹוף,  ִיְׂשָרֵאל  ִנְמְׁשלּו  ֲעִקיָבא,  ַרִּבי  ָאַמר 
ִיְׂשָרֵאל ֵאיָנם ְיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות  ְּכָנַפִים, ָּכְך  ֵאינֹו ּפֹוֵרַח ְּבֹלא 

ָּדָבר חּוץ ַלְּזֵקִנים. )אמונת חכמים(

• ַהְמַכֵּבד ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים, זֹוֶכה ְלָבִנים ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים. 

)ספר חסידים(

ַהְמַהֶּנה ַּתְלִמיֵדי־ֲחָכִמים ְוַצִּדיִקים ִמְּנָכָסיו, ַהֲהָנָאה ַהּזֹאת • ַהְמַהֶּנה ַּתְלִמיֵדי־ֲחָכִמים ְוַצִּדיִקים ִמְּנָכָסיו, ַהֲהָנָאה ַהּזֹאת • ַהְמַהֶּנה ַּתְלִמיֵדי־ֲחָכִמים ְוַצִּדיִקים ִמְּנָכָסיו, ַהֲהָנָאה ַהּזֹאת 
ִּכי  ָּגמּור,  ָרָׁשע  ִלְהיֹות  ִּבְמֵהָרה הּוא חֹוֵטא  ְּתִביֵאהּו ֶׁשֹּלא 
ר  ְוִנְתַקּׁשֵ ַהְּקִלּפֹות  ּכַֹח  ִנְׁשָּבִרים  ַלַּצִּדיק  ַהְּנִתיָנה  ַעל־ְיֵדי 
יֵאהּו ַהֵּיֶצר ַלֲחטֹא  ְּבֶקֶׁשר ֶׁשל־ַקָּיָמא ִעם ַהַּצִּדיק, ֶׁשֹּלא ַיּׁשִ
ִאם  ְוֵכן  ַהַּצִּדיק.  ַעל־ְיֵדי  ִיְתַקֵּדׁש  ְוַאְדַרָּבה  ָּגדֹול,  ְּבֵחְטא 
ְּכָבר ָחָטא ַחס־ְוָׁשלֹום ְורֹוֶצה ָלׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה, ִּתְגרֹם ָלֶהם 

ַהְּנִתיָנה ַהּזֹאת ֶׁשִּתְהֶיה ְּתׁשּוָבָתם ְׁשֵלָמה. )נועם אלימלך(

ַרק  ִתְדָּבק'.  'ּובֹו  ְלַמְדֵרַגת  ֶׁשִּיְזֶּכה  ָּכל־ַהִּמְצֹות  ַּתְכִלית   •

ְּבַתְלִמיד־ ִהָּדֵבק  ָאְמרּו  ְלָכְך  ְלָכל־ָאָדם,  ִאי־ֶאְפָׁשר  ֶׁשֶּזה 
ָחָכם ֶׁשהּוא ָּדבּוק ַּבה' ִיְתָּבַרְך ְוָאז ַעל־ָידֹו יּוַכל ִלָּדֵבק ַּבּה' 
ִיְתָּבַרְך. ּוְלִפי ֶׁשּזֹו ַמֲעָלה ִנְפָלָאה ַּתְכִלית ַהּכֹל, ְלָכְך ַהֵּיֶצר 
ָהַרע ְמַקְטֵרג ֶׁשֹּלא ִיְזֶּכה ִלָּדֵבק ְּבַתְלִמיד־ָחָכם ַהָּדבּוק ַּבה' 
ִצּוְָתה  ְלָכְך  ּוְסֵפקֹות ֶׁשֻהְקָׁשה לֹו.  ִיְתָּבַרְך, ַעל־ְיֵדי ֻקְׁשיֹות 
ַהּתֹוָרה "ֹלא ָתסּור ִמן־ַהָּדָבר ֲאֶׁשר־ַיִּגידּו ְלָך ָיִמין ּוְׂשמֹאל", 
ֲאִפּלּו אֹוֵמר ַעל ָיִמין ְׂשמֹאל, ְוכּו', ְּכֵדי ְלַסֵּלק ַהָּסֵפק. ְוֶזה 

ְּבִחיַנת ֲעֵׂשה ְלָך ַרב ְוִהְסַּתֵּלק ִמן־ַהָּסֵפק. )תולדות יעקב יוסף(

• ַהֶּדֶרְך ֶלֱאמּוַנת ֲחָכִמים, ְּתלּוָיה ֶּבֱאמּוַנת ַהָחְכָמה ִּבְכָלל, 

ִּכי ֵאין ָחְכָמה ְּבעֹוָלֵמנּו ִּבְלִּתי ִאם ָעְבָרה ֵאֵלינּו ֶּדֶרְך ִנְׁשַמת 
ָחָכם ַחי. )ה'חזון אי"ש(

• ִמיסֹוֵדי ָהֱאמּוָנה ַּבּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ִהיא ֱאמּוַנת ֲחָכִמים, 
ּוְכמֹו  ָּבֶהן.  ִנְקֵנית  ֶׁשַהּתֹוָרה  ְּדָרִכים  ִממ"ח  ַאַחת  ְוִהיא 
ְמֻסָּגל  ָּכל־ָאָדם  ֹלא  ָממֹונֹות,  ְוִדיֵני  ְוֶהֵּתר  ִאּסּור  ְּבהֹוָרַאת 
ְּגדֹוֵלי  ַעל  ִלְסמְֹך  ְוָעָליו  ְסֵפקֹוָתיו,  ַעל  ּוְלַהֲחִליט  ְלהֹורֹות 
ֵען  ְוַהָּדת ָעֵלינּו ְלִהּׁשָ ִעְנְיֵני ָהֱאמּוָנה  ַהּדֹורֹות, ְּכמֹו־ֵכן ְּבָכל 

ַעל ַרּבֹוֵתינּו ַהְּקדֹוִׁשים. )ה'קהילות יעקב'(

ל לָ לֻמְרָגלֻמְרגֻמְרגֻמְרָגלָ לָ לֻמְרָגלֻמְרָגלֻמְרָגלָ לָ לֻמְרָגלָ לָ לֻמְרָגלָּ לָּ לָ לָ לֻמְרָגלָּ לָּ לָּ לֻמְרָגלָּ לָּ לָ לָ לֻמְרָגלָּ לֻמְרָגלָּ לֻמְרָגלָּ לָּ לָ לָ לֻמְרָגלָּ לָּ לָּ לֻמְרָגלָּ לָּ לָ לָ לֻמְרָגלָּ לָּ ָ
ֲהָלכֹות ַוֲהִליכֹות
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