
ְלַאַחר ֶׁשִּנְבַחר ְיהֹוֻׁשַע ִּבן־נּון ָלתּור ֶאת ָהָאֶרץ, ָקָרא מֶֹׁשה ְלהֹוֵׁשַע ִּבן־נּון ְיהֹוֻׁשַע, ְוָאְמרּו ֲחַז"ל ַּבִּמְדָרׁש, 
ֶׁשּמֶֹׁשה ִהְתַּפֵּלל ָעָליו ְוָאַמר, 'ָיּה יֹוִׁשיֲעָך ֵמֲעַצת ְמַרְּגִלים'. ְוַאף ָּכֵלב ֶּבן־ְיֻפֶּנה, ָהַלְך ְוִנְׁשַּתַּטח ַעל ִקְבֵרי 
ְוִנְמֵצאנּו ְלֵמִדים ִמָּכאן, ֶׁשַּגם ְׁשֵני ְּגדֹוֵלי עֹוָלם ֵאּלּו, ְיהֹוֻׁשַע  ְוִהְתַּפֵּלל ֶׁשִּיָּנֵצל ֵמֲעַצת ְמַרְּגִלים.  ָאבֹות, 
ְצִריִכים  ְוָהיּו  ַהְמַרְּגִלים,  ֶׁשל  ָהָרָעה  ֵמַהְׁשָּפָעָתם  ֻיְׁשְּפעּו  ֶׁשָּמא  ָחְׁשׁשּו  ָהֶאֶרץ,  ִמּנֹוֲחֵלי  ֶׁשָהיּו  ְוָכֵלב 
ְוַהְּדָבִרים ֲאמּוִרים ְלִחּיּוב  ְלַלֶּמְדָך ַּכָּמה ְּגדֹוָלה ַהְׁשָּפַעת ַהְּסִביָבה ַעל ָהָאָדם.  ֲהַגָּנה ְמֻיֶחֶדת ִמְּפֵניֶהם, 
ָחִליָלה  אֹו  ְּכמֹוָתם,  ְּדָרָכיו  ֶאת  ְלֵהיִטיב  ָהָאָדם  ַעל  ְלַהְׁשִּפיַע  ַהֶחְבָרה  ֶׁשל  ּכָֹחּה  ָּגדֹול  ֶׁשֵּכן  ְוִלְׁשִליָלה, 
ָעָליו  ָיֵקל  ְּבַכּוָָנה,  ַהּיֹוְׁשִבים ִעּמֹו ִמְתַּפְּלִלים  ָל"ה ַהָּקדֹוׁש, ֶׁש"ְּכֶׁשִּיְהיּו ְׁשֵכֵני ָהָאָדם  ַהּׁשְ ְּכִדְבֵרי  ְלֵהיֶפְך, 
ְלַכּוֵן ִלּבֹו ַּגם הּוא. ַאְך ְּכֶׁשִּיְהיּו יֹוְׁשִבים ֶאְצלֹו ַאְנֵׁשי ָלצֹון ִמְתַּפְּלִלים ֶׁשֹּלא ְּבַכּוָָנה, ִיְקֶׁשה ַּגם ָעָליו ְלַכּוֵן. 
ֵכן ָרע ְוַאל ִּתְתַחֵּבר ָלָרָׁשע".  ְוַעל־ֶזה ֶנֱאַמר ַּבְּגָמָרא אֹוי ָלָרָׁשע ְואֹוי ִלְׁשֵכנֹו, ְוֵכן ָאְמרּו ֲחַז"ל ַהְרֵחק ִמּׁשָ

ֶה"ָחֵפץ ַחִּיים" ִהְתִריַע ַרּבֹות ֶנֶגד ַהִהְתַחְּברּות ִעם ָהְרָׁשִעים ְוַעל ַהּצֶֹרְך ְלִהְתַרֵחק ֵמֶהם ְוֵמַהְׁשָּפָעָתם, 
ְוִסֵּפר ִּכי ְּבוֹולֹוִז'ין ֵאַרע ַּפַעם, ֶׁשַאַחד ַהַּמְׂשִּכיִלים ָמַסר ֶאת ְסָפָריו ַלּכֹוֵרְך, ְוַהָּלה ָטָעה ְוָכַרְך לֹו ֻחָּמׁש 
ֶׁשִּבְקׁשּו  ַאף  ְוָהיּו  ַהּקֶֹדׁש,  ִחּלּול  ַעל  ְוָרְגזּו  ָהֲעָיָרה  ָּכל  ָרֲעָׁשה  ְלַהְבִּדיל.  חֹול,  ֵסֶפר  ִעם  ַאַחת  ִּבְכִריָכה 
ְלַהֲחִרים ֶאת ַהּכֹוֵרְך. ַאְך ְּכֶׁשּנֹוַדע ַהָּדָבר ְלַרִּבי ַחִּיים ִמּוֹולֹוִז'ין, ָאַמר: "ֵאיִני ֵמִבין ַעל ַמה ָּקָמה ַהְּמהּוָמה, 
ֶאת  ּוַמְפִריִדים  ַהְּסָפִרים,  ֶׁשַעל־־ַּגֵּבי  ַהְּכִריָכה  ֶאת  ְּבֶהֵּנף־ָיד  קֹוְרִעים  ָלִעְנָין.  ָּפׁשּוט  ִּפְתרֹון  ֵיׁש  ֶׁשֲהֵרי 
ְׁשֵניֶהם ֶזה ִמֶּזה. אּוָלם ַעל ָּדָבר ַאֵחר ֲאִני ָּתֵמַּה, ַמּדּוַע ֹלא ָקָמה קֹול ְזָעָקה ְוָהרּוחֹות ֹלא סֹוֲערֹות, ַּכֲאֶׁשר 
ֶׁשִאי־ֶאְפָׁשר  ְּכִריָכה  זֹו  ַוֲהֵרי  ּוְכִפיָרה.  ַהְׂשָּכָלה  ִּדְבֵרי  ִעם  ַיַחד  ּתֹוָרה  ִּדְבֵרי  ְלראָֹׁשם  ֲאָנִׁשים  ַמְכִניִסים 
ְלַהְפִריָדּה ֶזה ִמֶּזה, ְוֵיׁש ָּכאן ִחּלּול ַהּקֶֹדׁש ָחמּור ֲעֶׂשֶרת מֹוִנים ִמַּמֲעֵׂשהּו ֶׁשל אֹותֹו ּכֹוֵרְך". ָּכְך ְמֻסָּפר 
ְּבַמָּגע.  ְוֶׁשֹּלא ָלבֹוא ִעָּמם  ְרָׁשִעים,  ִמְּלַהִּביט ַעל  ִנְזָהר  ִמָּקֶמִניץ, ֶׁשָהָיה  ֵלְיּבֹוִביץ  ַרִּבי ָּברּוְך ֶּבר  ַּגם ַעל 
ַּפַעם ָרָאה ֶאת ֶאָחד ִמְּקרֹוֵבי ִמְׁשַּפְחּתֹו, ֶׁשהּוא ְמַדֵּבר ִעם ָאָדם ּפֹוֵרק עֹל, ְוִהְצַטֵער ְמאֹד ַעל־ָּכְך, ַעד 
ֶׁשֵּמרֹב ַצַער ִּכְמַעט ֹלא ָאַכל ְּבאֹותֹו יֹום, ִמְּפֵני ֶׁשָחַׁשׁש ֶׁשָּמא ֻיְׁשַּפע ְקרֹובֹו ֵמאֹותֹו ָרָׁשע. ּוַפַעם ֵאַרע לֹו 
ַעְצמֹו, ֶׁשָּנַסע ַּבֲעָגָלה ַהּמֹוִביָלה ֶאל ַּתֲחַנת ָהַרֶּכֶבת, ְּבַדְרּכֹו ְלִעיר ַאֶחֶרת. ְּבָסמּוְך לֹו, ָיַׁשב ַּבֲעָגָלה ָאָדם 
ָנה ּוֵפַרׁש, ּוְלֶפַתע ְׁשָאלֹו ַהָּלה ְׁשֵאָלה ַּכְפָרִנית. ִמָּיד ִּבֵּקׁש ַרִּבי ָּברּוְך ֶּבר ֶאת ָהֶעְגלֹון ַלֲעצֹר  נֹוָסף ֶׁשּׁשָ
ֶׁשָחַׁשׁש  ִמְּפֵני  ָהַרֶּכֶבת,  ַּתֲחַנת  ֶאל  ַּדְרּכֹו  ֶאת  ַרְגִלית  ְוִהְמִׁשיְך  ַהחּוָצה  ִמֶּמָּנה  ָקַפץ  ּוִמָּיד  ָהֲעָגָלה,  ֶאת 
ֵמַהְׁשָּפָעתֹו ָהָרָעה ֶׁשל אֹותֹו ָאָדם. ְלַלֶּמְדָך ַמה ּכָֹחּה ֶׁשל ִאְמָרה ַאַחת ִמִּפי ָאָדם ֶׁשֵאינֹו ְמֻהָּגן, ֶׁשְּיכֹוָלה 

ָחִליָלה ְלחֹוֵלל ַׁשּמֹות ְּבַנְפׁשֹו ֶׁשל ָהָאָדם, ְוִאם ָּבֲאָרִזים ָנְפָלה ַׁשְלֶהֶבת, ַמה ּיֹאְמרּו ֲאזֹוֵבי ַהִּקיר? 
ַרִּבי ְׁשַרָּגא ַפְיְבל ֶמְנֶּדלֹוִביץ' ָאַמר ַּפַעם ַּבֲחִריפּות: "ַמּדּוַע ֶנֱאַמר ֵאֶצל ַיֲעקֹב 'ַוֵּיָאֵבק ִאיׁש ִעּמֹו', ְוַעל־ֶזה 
ֵּפְרׁשּו ֲחַז"ל ֶׁשָהִאיׁש ָהָיה ָׂשרֹו ֶׁשל ֵעָׂשו. ּוֵמֵהיָכן ָלְמדּו זֹאת? ֶאָּלא ִמְּפֵני ֶׁשַהָּלה ִּבֵּקׁש ִמַּיֲעקֹב 'ַׁשְּלֵחִני 
ַחר', ְוַטֲעָנתֹו ָהְיָתה ֶׁשִהִּגיַע ְזַמּנֹו לֹוַמר ִׁשיָרה, ִמָּכאן ָלְמדּו ֶׁשהּוא ָׂשרֹו ֶׁשל ֵעָׂשו. ֶׁשֲהֵרי ָׁשרּוי  ִּכי ָעָלה ַהּׁשָ
ַאָּתה ִּבְמִחַּצת ַצִּדיק ַהּדֹור, ּוִביָכְלְּתָך ְלַקֵּבל ַעְכָׁשו ִמֶּמּנּו ַהְדָרָכה ְלָכל ַהַחִּיים, ְוַאָּתה ִמְׁשַּתֵּמט ּובֹוֵרַח 

ִמֶּמּנּו? ִּפְתאֹום ָהַפְכָּת ִלְהיֹות 'ַמְתִמיד'?! ֵאין ֶזה ֶאָּלא ֶׁשַאָּתה ָׂשרֹו ֶׁשל ֵעָׂשו"...
ְוָכְך ָהְיָתה ַּדְרּכֹו ֶׁשל "ַהֵּבית ִיְׂשָרֵאל" ִמּגּור, ֶׁשָהָיה ּדֹוֵרׁש ֵמַהְמַחְּנִכים ַהֻּמְפָקִדים ַעל ְצִעיֵרי ַהּצֹאן, ִלְפקַֹח 
ַעִין ַעל ַהֲחֵבִרים ַהִּמְתרֹוֲעִעים ִעם ַּתְלִמיֵדיֶהם, ְוָרִגיל ָהָיה ִלְׁשאֹל ָּכל ָּבחּור ֶׁשָהָיה ִנְכָנס ִלְמִחָּצתֹו ִאם ֶיׁש 
לֹו ֲחֵבִרים טֹוִבים. ִוידּוָעה ִהיא ְּתׁשּוָבתֹו ֶׁשל ַהֲחזֹון ִאי"ׁש ֶׁשָאַמר ְלַרִּבי יֹוֵאל ִמַּסְטֶמר, ֶׁשִהְזִּכיר לֹו ֶאת 
ִּדְבֵרי ָהַרְמַּב"ם ַהְידּוִעים, ִּכי ֶטַבע ְּבִרָּיתֹו ֶׁשל ָהָאָדם ִלְהיֹות ִנְמָׁשְך ְּבֵדעֹוָתיו ַאַחר ִמְנַהג ַאְנֵׁשי ְמִדיָנתֹו, 
ְוִאם ָהיּו ָרִעים ְוַחָּטִאים ָצִריְך ָלֵצאת ַלְּמָערֹות ְוַלִּמְדָּברֹות, ְוֵהִׁשיב לֹו, ִּכי ְּבָיֵמינּו ַהְיִׁשיבֹות ַהְּקדֹוׁשֹות 

ְוַתְלמּוֵדי ַהּתֹוָרה, ֵהן ַהִּמְדָּבִרּיֹות ֶׁשָּלנּו!

בס"ד

ִאְמָרתֹו ֶׁשל ַהַּתָּנא ִנַּתאי ָהַאְרֵּבִלי ְּבָאבֹות: "ַהְרֵחק 
ַאְזָהָרה  ְמַהּוָה  ָלָרָׁשע",  ִּתְתַחֵּבר  ְוַאל  ָרע  ֵכן  ִמּׁשָ
ִליִלית, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא  ְלִהְתַרֵחק ֵמַהְׁשָּפַעת ַהְּסִביָבה ַהּׁשְ
ִמַּמֲעֵׂשיֶהם.  ִלְלמֹד  ְוֹלא  ֵמֶהם  ֻמְׁשָּפִעים  ִלְהיֹות 
הּוא  ָהָרָׁשע  ֵאֶצל  ַהַּתָּנא,  ְּבִדְבֵרי  ֵיׁש  ָלׁשֹון  ְוִׁשּנּוי 
ֵכן ָהַרע הּוא  ַמְזִהיר ֶׁשֹּלא ְלִהְתַחֵּבר ֵאָליו, ְוַעל ַהּׁשָ
ַהִחיָד"א,  ָלַמד  ּוִמָּכאן  ִמֶּמּנּו.  ְלִהְתַרֵחק  ַמְזִהיר 
ֵכן ַרע הּוא ָאָדם ְׁשִליִלי ֶׁשִהִּגיַע ָלגּור ְּבִקְרַבת  ֶׁשּׁשָ
ּוְבָכל  ִמְּכָבר,  ֶזה  ְּבָמקֹום  ָּדר  ֶׁשְּכָבר  ַאֵחר,  ָאָדם 
ָלָאָדם  ֶׁשֵאין  ְוָכל־ֶׁשֵּכן  ִמֶּמּנּו,  ְלִהְתַרֵחק  ָעָליו  זֹאת 
ָרָׁשע.  ְלָאָדם  ְּבָסמּוְך  ְלַכְּתִחָּלה  ְלִהְתּגֹוֵרר  ָלֶלֶכת 
ְועֹוד ֵּבֵאר ַהִחיָד"א, ִּכי ֶהְבֵּדל ֵיׁש ֵּבין ָחֵבר ַרע ְלָׁשֵכן 
ְוֻכָּלם  ְׁשִליִלי  ְּכָאָדם  הּוא  ָידּוַע  ָהַרע  ֶהָחֵבר  ַרע, 
ִנְרֶאה  ֹלא  ָהַרע'  ֵכן  ַה'ּׁשָ אּוָלם  ִמֶּמּנּו,  ִמְתַרֲחִקים 
ְּכַלֵּפי חּוץ ְּבָרָעתֹו, ֶאָּלא ַרק ְּכָׁשֵכן ָלַרע, ְוַגם ֵמָאָדם 
ְלִעִּתים,  ֵמַהְׁשָּפָעתֹו.  ּוְלִהָּמַנע  ְלִהְתַרֵחק  ֵיׁש  ָּכֶזה 
ַיְצִליַח  ָהַרע,  ִלְׁשֵכנֹו  ִיְתָקֵרב  ֶׁשֵהם  ָהָאָדם  חֹוֵׁשב 
ִמְתָּפְרִׁשים  ֶזה  ְוַעל  ַלּמּוָטב,  ָלׁשּוב  ָעָליו  ְלַהְׁשִּפיַע 
ִּבְכַנף  א־ִאיׁש ְּבַׂשר־קֶֹדׁש  ִיּׁשָ "ֵהן  ַהָּנִביא:  ַחַּגי  ִּדְבֵרי 
ְוֶאל־ַהַּיִין  ְוֶאל־ַהָּנִזיד  ֶאל־ַהֶּלֶחם  ִּבְכָנפֹו  ְוָנַגע  ִּבְגדֹו 
ַהּכֲֹהִנים  ַוַּיֲענּו  ֲהִיְקָּדׁש  ְוֶאל־ָּכל־ַמֲאָכל  ְוֶאל־ֶׁשֶמן 
ְּבָכל־ ְטֵמא־ֶנֶפׁש  ִאם־ִיַּגע  ַחַּגי  ַוּיֹאֶמר  ֹלא.  ַוּיֹאְמרּו 
ֵאֶּלה ֲהִיְטָמא ַוַּיֲענּו ַהּכֲֹהִנים ַוּיֹאְמרּו ִיְטָמא". ְּכלֹוַמר, 
ְּכֵׁשם ֶׁשֲחִתיַכת ָּבָׂשר ָּכֵׁשר ֶׁשּנֹוֶפֶלת ִלְקֵדָרה ֵאיָנּה 
ַמְכַׁשְרּתֹו ֶאָּלא ִהיא ִנְטֶרֶפת, ָּכְך הּוא ַלִּמְתַחֵּבר ִעם 
ָחִליָלה.  ְלָרָעה  ִמֶּמּנּו  ֶׁשֻּיְׁשַּפע  ַסָּכָנה  ֶׁשֵּיׁש  ָרָׁשע, 
ְלַהְכִעיס,  ָּבְרָׁשִעים  ֶאָּלא  ֲאמּוִרים  ַהְּדָבִרים  ְוֵאין 
ָהֱאֶמת  ֶאת  ֶׁשְּמַבְקִׁשים  ֶׁשִּנְׁשּבּו  ְּבִתינֹוקֹות  ֲאָבל 
נַֹעם  ְּבַדְרֵכי  ְלָקְרָבם  ְּגדֹוָלה  ִמְצָוה  ִּבְתִמימּות, 

ַמִים. ְלָאִבינּו ֶׁשַּבּׁשָ

ׁש ֻמְדּגָ
ח ּבָ ְמׁשֻ
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ִמּדֹות ַוֲהִליכֹות ִּבְרִאי ַהָּפָרָׁשה

ַמֲאַמר ְּפִתיָחה

ַמהּות ַהִּמָּדה

ת  ָרׁשַ ּפָ
ַלח ׁשְ

ית   ִמּבֵ
ת ִטיׁש  ּבָ ַשׁ

ֵכן ָרע בּוַע: ַהְרֵחק ִמּׁשָ  נֹוֵׂשא ַהּׁשָ

ָאְמרּו ַחְכֵמי ַהּמּוָסר: 
ְּכֶׁשִּתְרֶצה ִלְׁשאֹל ַעל ָאָדם, ְׁשַאל ְלִמי הּוא 
ִמְתַחֵּבר, ִּכי ָּכל ָאָדם עֹוֶׂשה ְּכַמֲעֶׂשה ֵרֵעהּו. 

ְלִפיָכְך ִיְתַחֵּבר ָהָאָדם ַלּטֹוִבים, 
ְוִיְתַרֵחק ֵמֶחְבַרת ָהְרָׁשִעים ָהָרִעים.

)ראשית חכמה(

ַּתְדִּפיס
ִמּתֹוְך ַהֵּסֶפר "ִמּדֹות ִטיׁש"

ם  ֶׁשֵּיֵצא ָלאֹור ְּבֶעְזַרת ַהּׁשֵ

בּוַע ַעל ָּפָרׁשֹות ַהּׁשָ

ִעם ַהְּמדֹוִרים ַהְּקבּוִעים 

ְוָהֲאהּוִבים



ל ִנְמׁשָ

ְלָמה ַהָּדָבר ּדֹוֶמה
ֶאת 'מֹוִׁשיקֹו ַהֻּבְרְסִקי' ִהִּכירּו ָּכל ְּבֵני ָהִעיר, ּוְכָבר ֵמָרחֹוק ָהיּו ָחִׁשים 
ֵּבית  ֶאת  מֹוִׁשיקֹו  ֵהִקים  ָהִעיר,  ְּבַפֲאֵתי  ּוָבא.  ֶׁשִהְתָקֵרב  ְּבֵעת  ֻּכָּלם 
ַרב,  ֶהֶבל  ֶׁשֶהֱעלּו  ִמְׁשָרה  ְּבֵמי  עֹורֹות  ַמְׂשֶרה  ָהָיה  ּבֹו  ְמַלאְכּתֹו, 
ּוְבתֹוָכם ָהָיה ְמַעְרֵּבב ֳחָמִרים ְמֻיָחִדים. ַהָּללּו ָהיּו ְמִמִּסים ֶאת עֹורֹות 
ְמָלאָכה  ִלְמָלאָכה.  ְראּוִיים  ֶׁשָהיּו  ַעד  ְלִאָּטם  ִמְתַרְּכִכים  ַהְּבֵהמֹות, 
ָקׁשֹות  ָעֵמל  ָהָיה  מֹוִׁשיקֹו  ְוַאף  ַהֻּבְרְסִקי,  ֶׁשל  ְמַלאְכּתֹו  ִהיא  ָקָׁשה 
ֶהֱעִריכּו ֶאת מֹוִׁשיקֹו  ֻּכָּלם  ְׁשִקיָעָתּה.  ְוַעד  ַהַחָּמה  ֵמָהֵנץ  ַּבֲעבֹוָדתֹו, 
ִמְּבִדידּות ָקָׁשה. ַאף ֶאָחד  ְּביֶֹׁשר, ַאְך הּוא ָסַבל  ַהַּמְרִויַח ֶאת ַלְחמֹו 
ֹלא ָהָיה ְמֻסָּגל ַלֲעמֹד ְּבִקְרָבתֹו, ֶׁשֵּכן ֵריחֹו ֶׁשל ַהֻּבְרְסִקי הּוא ֵריַח ַעז, 
ֶׁשִּכְמַעט ֹלא ִנֵּתן ְלָסְבלֹו. מֹוִׁשיקֹו ַעְצמֹו ְּכָבר ִהְתַרֵּגל ִמְּזַמן ֶאל ָהֵריַח 
ָהִעיר  ּתֹוְׁשֵבי  אּוָלם  ּבֹו,  ָחׁש  ֹלא  ּוְכָלל  ְּכָצַרַעת  ּבֹו  ֶׁשִּנְדַּבק  ֶהָחִריף 
ִמּמֹוִׁשיקֹו  ְלִהְתַרֵחק  ְוֶהֱעִדיפּו  ֶהָחִריף,  ָהֵריַח  ֶאל  ְלִהְתַרֵּגל  ִהְתַקּשּׁו 
ְּבָכל ֵאיַמת ֶׁשָראּוהּו ִּבְקֵצה ָהְרחֹוב. ֲאֵחִרים ִהְׁשַּתְּמׁשּו ְּבחּוׁש ָהֵריַח 
ָחִׁשים  ָהיּו  ְוַכֲאֶׁשר  ֶׁשָּלֶזה,  ֵמָעְנׁשֹו  ְלִהָּמֵלט  ְּכֵדי  ֶׁשָּלֶהם  ַהְמֻפָּתח 
ִּבְקֵצה ַאָּפם ַהְמַדְגֵּדג, ִּכי מֹוִׁשיקֹו ִמְתָקֵרב ּוָבא ְוִעּמֹו ֲעַנן ַהַּצֲחָנה, ָהיּו 
נֹוְטִלים ֶאת ַרְגֵליֶהם ְוֶנֱעָלִמים ִחיׁש ִמן־ַהָּמקֹום. מֹוִׁשיקֹו ֹלא ִהְצִליַח 
ְלָהִבין ַמּדּוַע ִמְתַרֲחִקים ֻּכָּלם ִמֶּמּנּו. "ְוִכי ְמצָֹרע ֲאִני, אֹו ֶׁשָּמא ָצְמחּו 
ִלי ַקְרַנִים"? ָׁשַאל מֹוִׁשיקֹו ָּתִדיר ֶאת ַעְצמֹו, ּוְבִלי ֵמִׂשים ָהָיה ּבֹוֵדק 
ֵאיְמָתִנּיֹות  ַקְרַנִים  ְׁשֵּתי  לֹו  ָצצּו  ֹלא  ֶּבֱאֶמת  ִאם  ִלְראֹות  ִמְצחֹו,  ֶאת 
ַרְגָליו ִמֵּבין ַהְּבִרּיֹות,  ֶנֱאַלץ ֵאפֹוא מֹוִׁשיקֹו ְלָהִדיר ֶאת  ְּבִצֵּדי רֹאׁשֹו. 
ְוָהָיה ְמֻכָּנס ְּברֹב ְזַמּנֹו ְּבֵבית ְמַלאְכּתֹו. מֹוִׁשיקֹו ִּכְמַעט ְוִהְתַרֵּגל ְלַחָּייו 

ֵאַרע, ּוַמֲעֶׂשה ֶׁשָהָיה ָּכְך ָהָיה.  ַהּבֹוְדִדים, ַעד ֶׁשֵאַרע ַמה ּׁשֶ
ֻּכָּלּה.  ָּבִעיר  ֶׁשָאֲחָזה  ְּגדֹוָלה  ִּבְתכּוָנה  מֹוִׁשיקֹו  ָחׁש  ַהָּיִמים,  ְּבַאַחד 
ָהְרחֹובֹות ֻנּקּו ְלִמְׁשִעי, ֻּכָּלם ָלְבׁשּו ַמֲחָלצֹות, ְוִנָּכר ָהָיה ִּכי ַהּתֹוָׁשִבים 
ְוא ִנָּסה מֹוִׁשיקֹו ְלָהִבין ֶאת ֵּפֶׁשר  ִמְתּכֹוְנִנים ִלְקַראת ְמאָֹרע ַּכִּביר. ַלּׁשָ
ִנְכַנס  ֶׁשִאיׁש ֹלא  ְוִכְמַעט  ְמַלאְכּתֹו,  ְּבֵבית  ָהָיה  ֶׁשֵּכן ּבֹוֵדד  ַהְּתכּוָנה, 
ּבֹו, ַעד ֶׁשְּלַבּסֹוף ִנְתַקל ִּבְכָרָזה ְמִאיַרת ֵעיַנִים ֶׁשִּנְתְלָתה ֹלא ַהְרֵחק 
ִמְּמקֹום ְמגּוָריו, ּוִמֶּמָּנה ָלַמד ָלַדַעת, ִּכי ַהֶּמֶלְך ַהָּגדֹול ִמְתַעֵּתד ַלֲערְֹך 
ִּבּקּור ֶׁשל ָּכבֹוד ָּבִעיר, ְוָכל ַהּתֹוָׁשִבים ִמְתּכֹוְנִנים ֵאפֹוא ִלְקַראת ּבֹואֹו. 
"ַּגם ֲאִני רֹוֶצה ְלַקֵּבל ֶאת ְּפֵני ַהֶּמֶלְך", ָאַמר מֹוִׁשיקֹו ְּבִלּבֹו, "ֶׁשֵּכן זֹו 
ִהְזַּדְּמנּות ָּפז ַּבֲעבּוִרי ִלְראֹות ֶאת ְּכבֹוד ַהַּמְלכּות". הּוא ָּבַדק ֵהיֵטב 
ֶאת מֹוֵעד ִּבּקּורֹו ֶׁשל ַהֶּמֶלְך, ְוִהְתּכֹוֵנן ִלְקַראת ַהִּבּקּור ְּבַקַּדְחָּתנּות. 
ִהְתַּפָּנה  ִמֵּכן  ּוְלַאַחר  ֵּביתֹו,  ֶׁשִּלְפֵני  ָהְרָחָבה  ָּכל  ֶאת  ִנָּקה  ֵראִׁשית, 
ֶׁשָהיּו  ָהעֹורֹות  ָּכל  ֶאת  ֶׁשּלֹו.  ַהְּמָלאָכה  ְּבֵבית  ְוִנָּקיֹון  ֵסֶדר  ַלֲערְֹך 
ְוִאּלּו  ַהִּמְפָעל,  ַּבֲחַצר  אֹוָתם  ּוָפַרׂש  הֹוִציא  ַהְּבֵרָכה,  ְּבתֹוְך  ְׁשרּוִיים 
עֹורֹות ֲחָדִׁשים ֹלא ִהְכִניס ַּתְחֵּתיֶהם. ֵמי ַהִּמְׁשָרה ִנְׁשֲאבּו ֵמַהְּבֵרָכה, 
ֻּכּלֹו  ְוַהָּמקֹום  ַאַחת,  ְלִפָּנה  ֶנֶאְספּו  ָמקֹום  ְּבָכל  ַהְּזרּוִקים  ָהעֹורֹות 
ִהְׁשַּתָּנה ְלֹלא ֶהֵּכר. ַאף מֹוִׁשיקֹו ַעְצמֹו ָהָיה ִנְרֶאה ְּכִאיׁש ַאֵחר, ְלַאַחר 
ְּבָגָדיו ַהּטֹוִבים אֹוָתם ֹלא ָלַבׁש  ְוַאף ָלַבׁש ֶאת  ְוִהְסָּתֵרק,  ֶׁשִהְתַרֵחץ 
ִמֶּזה ָׁשִנים, ּוְברֹב ִהְתַרְּגׁשּות ִהְמִּתין ְלבֹואֹו ֶׁשל ַהֶּמֶלְך. ְוִהֵּנה ִנְׁשְמָעה 
ִנְרֲאָתה ָּבאֶֹפק. ִּכַּכר  קֹול ְּתרּוַעת ַהֲחצֹוְצרֹות, ּוָפַמְלָיתֹו ֶׁשל ַהֶּמֶלְך 

ָהִעיר ָהְיָתה ְּגדּוָׁשה ַּבֲהמֹון ָאָדם ֶׁשִהְמִּתינּו ְלבֹואֹו ֶׁשל ַהֶּמֶלְך, ְוִאּלּו 
מֹוִׁשיקֹו ֶהֱעִדיף ַלֲעמֹד ְּבֶפַתח ֵּבית ְמַלאְכּתֹו, ְּכֶׁשֻּכּלֹו קֹוֵרן ֵמאֶֹׁשר. 
ַהֶּמֶלְך  ִּכְרֶּכֶרת  ִהְתָקֵרב  ִעם  ָרם,  ְּבקֹול  ָקָרא  ַהֶּמֶלְך",  ֲאדֹוִני  "ָׁשלֹום 
ְלֶעְברֹו, ּוְלַמְרֵּבה ַהְפָּתָעתֹו ָׁשַמע ַהֶּמֶלְך ֶאת ְקִריָאתֹו ְוִנְפָנה ְלַהִּביט 
מֹוִׁשיקֹו  ֵהֵעז  ְמַלאְכִּתי"?  ְּבֵבית  ְלַבֵּקר  ַהֶּמֶלְך  יֹוִאיל  "ֶׁשָּמא  ֵאָליו. 
לֹוַמר, אּוָלם ַּבָּקָׁשתֹו ִהְתָּפְרָׁשה ִּביֵדי ַהֶּמֶלְך ִּכְפִגיָעה ַּבַּמְלכּות. "ֵאיזֹו 
ֻחְצָּפה" ָּכַעס ַהֶּמֶלְך, "ִמי הּוא ַהֻּבְרְסִקי ַהֶהְדיֹוט ַהֶּזה, ֶׁשֵּמֵעז ְלַהְזִמין 
מֹוִׁשיקֹו  ִהְסִּפיק  ְּבֶטֶרם  ְועֹוד  ַהִּנְבֶזה"?  ְמַלאְכּתֹו  ֵּבית  ֶאל  אֹוִתי 
ְלִהְתַחֵּנן ַעל ַנְפׁשֹו, ִמֲהרּו ַחָּיָליו ֶׁשל ַהֶּמֶלְך, ּוַבֲחַמת ַזַעם ִהְתַנְּפלּו ַעל 
ְוַהָּמקֹום  ִמְסָּפר,  ַּדּקֹות  ָעְברּו  ְוחֹוְללּו ּבֹו ַׁשּמֹות. ֹלא  ְמַלאְכּתֹו,  ֵּבית 
ָהָיה ִנְרֶאה ִּכְׂשֵדה ֶקֶטל ְוִעֵּיי ֳחָרבֹות, ַעד ֶׁשִּכְמַעט ֹלא נֹוְתָרה ַּבָּמקֹום 
ֶאֶבן ַעל־ָאֶבן. מֹוִׁשיקֹו ָעַמד ּוִבָּכה ֶאת ִמְפַעל ַחָּייו ֶׁשָּקַרס ְלֶנֶגד ֵעיָניו, 
ַלט  אּוָלם ֹלא ָהָיה ְלֵאל ָידֹו ַלֲעׂשֹות ְמאּוָמה ְּכֶנֶגד ַהֶּמֶלְך ָהַאִּדיר, ֶׁשּׁשָ

ַעל ַהְּמִדיָנה ְּבַיד ָרָמה.
ָיִמים ֲאֻרִּכים ִהְתַאֵּבל מֹוִׁשיקֹו ַעל ֵּבית ְמַלאְכּתֹו ֶׁשֶּנֱהַרס ְלֹלא ַּתָּקָנה, 
ִּכי  ֶהְחִליט  ֲאֻרָּכה,  ְּתקּוָפה  ְלַאַחר  ַוֲחַסר־ּכֹל.  ֻמְרָעב  ִהְתַהֵּלְך  ְוהּוא 
ִהִּגיַע ַהְּזַמן ָלתּור ַאַחר ְמקֹור ַּפְרָנָסה ַאֵחר. ַהַּמֲחָׁשָבה ַעל ְּפִתיַחת 
ֲחנּות ְּבָׂשִמים ִהְבִזיָקה ִּפְתאֹום ְּברֹאׁשֹו, ּוִבְהיֹותֹו ִאיׁש ַמֲעֶׂשה, ִּבַּצע 
ֶאת ָּתְכִניתֹו ִּבְזִריזּות, ְוַעד ְמֵהָרה ָעַמד מֹוִׁשיקֹו ַּבֲחנּות ֲחָדָׁשה ֶׁשל 
ֶזה  ּוְרֵאה  ֲחנּותֹו.  ֶאל  ִלְנהֹר  ֵהֵחּלּו  ַרִּבים  ְוָלקֹוחֹות  ׁשֹוִנים,  ְּבָׂשִמים 
ֻּכָּלם  ַהְּבִרּיֹות,  ַעל  ָאהּוב  ָאָדם  ִלְהיֹות  מֹוִׁשיקֹו  ָהַפְך  ְלֶפַתע  ֶּפֶלא! 
ְוַרִּבים ַאף ִּבְקׁשּו ֶאת ִקְרָבתֹו. ְלֶפַתע ִּגּלּו  ִהְפִסיקּו ְלִהְתַרֵחק ִמֶּמּנּו, 
ִעּמֹו  ּוְלׂשֹוֵחַח  ָלֶׁשֶבת  ְוֶנֱהנּו  ֲהִליכֹות,  ּוְנִעים  ֶנְחָמד  הּוא  ַּכָּמה  ֻּכָּלם 
ַעל ִעְנָיִנים ׁשֹוִנים. ִהְתָּבֵרר, ִּכי ְלמֹוִׁשיקֹו ְיִדיעֹות ִנְפָלאֹות ִּבְׁשָטִחים 
ׁשֹוִנים, ְוהּוא ֹלא ּכֹה ִטֵּפׁש ְּכמֹו ֶׁשָחְׁשבּו ַעד ַעְכָׁשו. ַאְך מֹוִׁשיקֹו ַעְצמֹו 
ֹלא ִהְצִליַח ְלָהִבין ֶאת ֵּפֶׁשר ַהַּמְהָּפְך ֶׁשָחל ִעּמֹו. "ַמּדּוַע ָהִייִתי ָּתִמיד 
ָמאּוס ַעל־ְּפֵני ֻּכָּלם, ְוַעְכָׁשו ָהַפְכִּתי ִלְהיֹות ֲאהּוב ַהִּצּבּור"? ָׁשַאל ֶאת 
ֵמֲחֵבָריו  ֶאָחד  ֶאת  ִּבְתִמיָהתֹו  ְלַׁשֵּתף  ֶׁשֵהֵעז  ַעד  ָוׁשּוב,  ׁשּוב  ַעְצמֹו 
ַהֲחָדִׁשים. "ַמּדּוַע ֹלא ָּתִבין"? ָּתַמּה ֶהָחֵבר ְוִהְסִּביר: "ַעד ַעָּתה ָהִייָת 
ֻּבְרְסִקי ַהְמַעֵּבד עֹורֹות ֶׁשל ְּבֵהמֹות, ְוִנְדַּבק ְּבָך ֵריַח ַעז ְוָחִריף ֶׁשֹּלא 
ְּבָׂשִמים  ַהּמֹוֵכר  ַּבָּשִׂמי  ִלְהיֹות  ָהַפְכָּת  ַעָּתה  ִּבְמִחָּצתֹו.  ַלֲעמֹד  ִנָּתן 
ׁשֹוִנים, ְוָתִדיר נֹוֵדף ִמְּמָך ֵריַח ָנִעים ְוָעֵרב. ִמי ִיְרֶצה ַלֲעמֹד ְלַיד ָאָדם 
ַּבַעל ֵריַח ַרע? ּוִמי ֹלא ַיְחּפֹץ ְלִהָּמֵצא ְּבָסמּוְך ְלָאָדם ַּבַעל ֵריַח ָנִעים"?

 

ַהִּנְמָׁשל
ָמָׁשל ִנְפָלא ֶזה ִהְמִׁשילּו ֲחַז"ל ְּבִמְדַרׁש ִמְׁשֵלי, ַעל ַהִהְתַחְּברּות ִעם 
ָאָדם ָרָׁשע, ְּכִפי ֶׁשָּכַתב ַרֵּבנּו עֹוַבְדָיה ִמַּבְרֶטּנּוָרא ַעל ִּדְבֵרי ַהִּמְׁשָנה 
ַהִּמְתַּדֵּבק  ָּכל  ֲחָכִמים,  ָאְמרּו  "ֶׁשָּכְך   - ָרע"  ֵכן  ִמּׁשָ "ַהְרֵחק  ְּבָאבֹות 
ַּכּיֹוֵצא  ָׂשָכר  נֹוֵטל  ְּכַמֲעֵׂשיֶהם,  עֹוֶׂשה  ֶׁשֵאינֹו  ַאף־ַעל־ִּפי  ָלְרָׁשִעים, 
ָּבֶהם. ְלָמה ַהָּדָבר ּדֹוֶמה? ְלִנְכָנס ְלֵביתֹו ֶׁשל ֻּבְרִסי, ַאף־ַעל־ִּפי ֶׁשֹּלא 

ָלַקח ִמֶּמּנּו ְּכלּום, ִמָּכל־ָמקֹום ֵריַח ַרע ָקַלט ְוהֹוִציא ִעּמֹו".
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ֵכן ָרע ְוַאל ִּתְתַחֵּבר ָלָרָׁשע', ֶׁשֹּלא  • ָאְמרּו ֲחַז"ל 'ַהְרֵחק ִמּׁשָ
ִיְתַחֵּבר ֵאָליו ְלׁשּום ֵעֶסק ְוֻׁשָּתפּות, ַוֲאִפּלּו ְּכֵדי ְלָקְרבֹו ַלּתֹוָרה 
ִמַּמֲעָׂשיו.  ָחִליָלה  ִיְלַמד  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ִמְצָוה,  ְּדַבר  ְלצֶֹרְך  אֹו 
ָּפַרץ  ִעם־ֲאַחְזָיהּו  "ְּכִהְתַחֶּבְרָך  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ִמַּמה  ַהָּדָבר  ְוִנְלַמד 
ה' ֶאת־ַמֲעֶׂשיָך", ֶׁשֲאִפּלּו ִּבְׁשִביל ְלִהָּלֵחם ִעם ָהאֹוֵיב, ָאסּור 
ְלִהְתַחֵּבר ֶאל ָהָרָׁשע. ְוַהְּדָבִרים ֹלא ֶנֶאְמרּו ַרק ְּבַגָּנב ְוַגְזָלן, אֹו 
ַּכֲעָסן ְוַגַאְוָתן, ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ִמּדֹות ֻמְׁשָחתֹות ְוָרעֹות, ֶאָּלא ַּגם 
ַמִים, הּוא ִנְקָרא ָרָׁשע  ְּבאֹוֵכל ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות ֶׁשהּוא ַרע ַלּׁשָ

ְוֵאין ְלִהְתַחֵּבר ֵאָליו. )משפטי השלום(

ֹלא  ַרע,  ָׁשֵכן  ָּבא  ְוַאַחר־ָּכְך  ֶאָחד,  ְּבָמקֹום  ָּדר  ָהִייָת  ִאם   •
ֵכן  ַיֲעֶלה ַעל ַּדְעְּתָך לֹוַמר ִּכי ֵאין ָלחּוׁש ָלֶזה, ֶאָּלא ַהְרֵחק ִמּׁשָ
ָאנּוס  ַאָּתה  ְוִאם  ַּבֲעבּורֹו.  ְּכבֹוְדָך  ִמְׁשַּכן  ַלֲעזֹב  ְוִהְצַטֵער  ָרע 
ִמִּסָּבה ֶׁשַאָּתה ֻמְכָרח ִלְהיֹות ִּבְׁשֵכנּותֹו, ְלָפחֹות ַאל ִּתְתַחֵּבר 
ָלָרָׁשע, ִּכי ֹלא ִּתְהֶיה ְּבֶחְבָרתֹו ְוֹלא ֵּתֵׁשב ִאּתֹו ִעּמֹו, ַרק ָּבָדד 
ִּתְתָיֵאׁש  ִּתְתַחֵּבר ִעּמֹו, ַאל  ְוִעם־ָּכל־ֶזה ֶׁשֹּלא  ְּבֵביְתָך.  ֵּתֵׁשב 
ַרק  כּוָנתֹו,  ִמּׁשְ ֶׁשַּתְרִחיק  ַעד  ִּתְפָחד  ְוָתִמיד  ַהֻּפְרָענּות,  ִמן 

ְּדֵביֵני ּוֵביֵני ַהָּצָלה ֻּפְרָּתא ֶׁשֹּלא ִּתְתַחֵּבר ִעּמֹו. )החיד"א(

ׁשֹוֵכן  הּוא  ֶׁשְּכָבר  ַאף־ַעל־ִּפי  ְּכלֹוַמר  ָרע,  ֵכן  ִמּׁשָ ַהְרֵחק   •
ַהָּפחֹות  ַעל  ְּבֶהְחֵלט,  ִמֶּמּנּו  ְלִהְתָּפֵרד  ְוִאי־ֶאְפָׁשר  ֶאְצְלָך, 

ֶאְפָׁשר ְלָך. )מדרש שמואל( ַהְרֵחק ִמֶּמּנּו ְּכִפי ַמה ּׁשֶ

ַהָּמקֹום,  ְׁשֵכֵני  ֵהם  ִמי  ֵראִׁשית  ִלְבּדֹק  ָצִריְך  ַּבִית,  ַהּשֹׂוֵכר   •
ִיְלַמד  ְוֹלא  ֵמֶהם  ִיְתַרֵחק  ָרִעים  ְׁשֵכִנים  ֶׁשֵהם  ָמָצא  ְוִאם 
ַהּגֹוי,  ִעם  ֶּבָחֵצר  ָלדּור  ֲחָכִמים  ָאְסרּו  ְוָלֵכן  ִמַּמֲעֵׂשיֶהם. 
ַוֲאִביָרם  ָּדָתן  ֵאֶצל  ָרִאינּו  ְוֵכן  ִמַּמֲעָׂשיו,  ִיְלַמד  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי 
ֶׁשִהְתַחְּברּו ַלַּמֲחֹלֶקת ִמְּפֵני ֶׁשָהיּו ְׁשֵכִנים ְלקַֹרח, ְוִאּלּו ְׁשֵכֵני 
מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ִמַּצד ִמְזַרח ַהִּמְׁשָּכן ֻּכָּלם ָהיּו ְּבֵני ּתֹוָרה, ְיהּוָדה 
ׁשָכר יֹוְדֵעי  ְמחְֹקִקי, ּוִמְּזבּוֻלן מְֹׁשִכים ְּבֵׁשֶבט סֵֹפר, ּוִמְּבֵני ִיּׁשָ

ִביָנה ַלִעִּתים. )הרשב"ץ(

ִּבְׁשכּוָנה  ְלִהְתּגֹוֵרר  ַהּתֹוָרה,  ְּבֶדֶרְך  ָּבָניו  ְלִגּדּול  ָּגדֹול  ְיסֹוד   •
ָּבּה יֹוְׁשִבים ׁשֹוְמֵרי ּתֹוָרה ּוִמְצֹות. ְוֵיׁש ַרִּבים ֶׁשֶהְעִּתיקּו ֶאת 
ֵהן  ְּבקִֹׁשי,  ַהָּדָבר  ָלֶהם  ֶׁשָעָלה  ַאף  טֹוָבה  ִלְׁשכּוָנה  ִּדיָרָתם 
ִּבְגַלל ַהִּדיָרה ְוֵהן ִּבְגַלל ַהַּפְרָנָסה, ְוַאף־ַעל־ִּפי־ֵכן ָהְיָתה ָלֶהם 

ְמִסירּות ֶנֶפׁש, ְוִהְצִליחּו ְּבִחּנּוְך ַהָּבִנים. )חינוך הבנים(

ְּבָכל  ָעָליו  ְלַהְׁשִּגיַח  ְמַבְקֵׁשְך  ִהְנִני  ֶׁשִּיְחֶיה,  ְּבֵננּו  ִּבְדַבר   •
ַהֶּזה  ַּבְּזַמן  ָּכֵעת  ֲאֶׁשר  ְּברּוָחִנּיּות,  ֵהן  ְּבַגְׁשִמּיּות  ֵהן  ָהִעְנָיִנים 
ְצִריִכים ְׁשִמיָרה ְמֻעָּלה. ְוָהִעָּקר ְלַהְׁשִּגיַח ָעָליו ִמן ִהְתַחְּברּות 

ִעם ְנָעִרים ַהְמנָֹעִרים ִמן ַהִּיְרָאה ְועֹל ַמְלכּות ָׁשַמִים, ֵריִקים 
ּופֹוֲחִזים, ֲאֶׁשר ְיכֹוִלים ְלָהִביא ַחס ְוָׁשלֹום ִליֵדי ִמּדֹות ָרעֹות 
ֵּביֵניֶהם,  ֶׁשְּמַדְּבִרים  ָרִעים  ִּדּבּוִרים  ּוַמֲחָׁשבֹות ָרעֹות ַעל־ְיֵדי 
ַהְּנָעִרים  ָיְדעּו  ִמְּלָפִנים ֹלא  ָׁשִנים  ֵאיֶזה  ִלְפֵני  ֲאֶׁשר  ְּבִעְנָיִנים 
ִויסֹוד ָּגדֹול  ָצִריְך ְׁשִמיָרה ְמֻעָּלה, ְוהּוא ִעָּקר  ְוֶזה  ְּכָלל ִמֶּזה, 
ִּבְלׁשֹון  ּוַמֲעִׂשּיֹות  ִּביְכַל"ְך  ָלֶהם  ֵיׁש  ֲאֶׁשר  ֵמֶהם  ְמאֹד־ְמאֹד. 
ְיכֹוִלים  ֲאֶׁשר  ֵמֶהם  ְוֵיׁש  ֲחֵברֹו,  ֶאת  ֶאָחד  ּוְמַזִּכים  ְזַׁשְרּגֹון 
ַהּתֹוָרה  ְּבִעְנְיֵני  חּוץ  ַמֲחֶׁשֶבת  ִליֵדי  ְוָׁשלֹום  ַחס  ְלָהִביא 
ָּבֵאּלּו,  ְוַכּיֹוֵצא  ָהֵאּלּו  ְּדָבִרים  ָּכל  ְמאֹד  ֶׁשְּמָקְרִרים  ְוַהְּתִפָּלה, 
ֲאֶׁשר ַּבֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים ַּבְּזַמן ַהֶּזה ַּגם ַהְּנָעִרים נֹוְטִלים ֵחֶלק 

ָּבֶזה, ה' ְיַרֵחם. )צוואתו של הרש"ב מליובאוויטש(

ָרָׁשע,  ָאָדם  ְּדמּות  ְּבֶצֶלם  ְלִהְסַּתֵּכל  ֶׁשָאסּור  ֲחַז"ל  ָאְמרּו   •
אּוָלם ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ֵעֶסק ִעם ָאָדם ָרָׁשע ּוֻמְכָרח ְלַדֵּבר ִעּמֹו, 
ֶׁשַּיֲעזֹר  ִעּמֹו  ַּדְּברֹו  ְּבֵעת  ֶׁשַּיְחׁשֹב  ִהיא  ַהַּתָּקָנה  ַּיֲעֶׂשה?  ַמה 
ם ִיְתָּבַרְך ֶׁשִּיָּנֵצל ִמָּכל ָרע, ְוֶזה ַהֵּפרּוׁש 'ֵׁשם ָׁשַמִים ָׁשגּור  ַהּׁשֵ
ַעל־ִּפיו' ֶׁשֶּנֱאַמר ַעל יֹוֵסף ַהַּצִּדיק, ֶׁשָּתִמיד ָהָיה ִמְתַּפֵּלל ַעל 

ָּכְך ֶׁשִּיָּנֵצל. )ה'שר שלום' מבעלזא(

ֶׁשֵאיָנם  ֲאָנִׁשים  ִעם  ְּבִׂשיָחה  ְׂשֵאת  ְּבֶיֶתר  ָהָאָדם  ְיַמֵעט   •
ְידּוִעים ְלִיְרֵאי ָׁשַמִים. )מהרי"ד מבעלזא(

ְּכֵׁשִרים  ֲאָנִׁשים  ַהְרֵּבה  ֶׁשֵּיׁש  ְּבחּוׁש,  ִנְרֶאה  ֶזה  ָּדָבר   •
ֲאֵליֶהם  ֶׁשִּנְטְּפלּו  ְּבֵעת  ַאְך  ִיְצָרם,  ַעל  ָּתִמיד  ֶׁשִהְתַּגְּברּו 
ַלֲעמֹד  ָיְכלּו  ְוֹלא  ּכָֹחם  ָסר  אֹוָתם,  ּוִפּתּו  ּוַמִּדיִחים  ְמִסיִתים 
ֶנְגָּדם, ְוָנְפלּו ִמַּמְדֵרָגָתם, ְוָיְצאּו חּוץ ְלֶדֶרְך ַהּתֹוָרה, ּדֹחּו ְוֹלא־
ָיְכלּו קּום. ִמְּפֵני ֶׁשָּנֵקל ָלָאָדם יֹוֵתר ַלֲעמֹד ְּבִפּתּויֹו ֶׁשל ַהֵּיֶצר 
ֶׁשַהֵּיֶצר  ְלִפי  ַהְּמִסיתֹו.  ָאָדם  ֶנֶגד  ִמַּלֲעמֹד  ָעָליו,  ּוְלִהְתַּגֵּבר 
ַמִים  ַהּׁשָ ִמן  ָלָאָדם  ְמַסְּיִעים  ָלֵכן  ְּבִחיָרה,  ַּבַעל  ֵאינֹו  ָהַרע 
לֹו.  ָיכֹול  ֵאין  עֹוְזרֹו  ַהָּקָּב"ה  ִאְלָמֵלא  ַז"ל  ְּכָאְמָרם  ְלַנְּצחֹו, 
ָאְמָנם ַּכֲאֶׁשר ַהֵּמִסית הּוא ָאָדם ֶׁשהּוא ַּבַעל ְּבִחיָרה, ָקֶׁשה 
ִּדְכֵׁשם  ֶנְגּדֹו,  ְלִהְתַּגֵּבר  ַמִים  ַהּׁשָ ִמן  ְוִסּיּוַע  ֵעֶזר  ְלַקֵּבל  ְמאֹד 
ְּבַסָּכַנת  ֵּכן  ַהּגּוף,  ְּבַסָּכַנת  ְּבִחיָרה  ִמַּבֲעֵלי  ְלִהָּנֵצל  ֶׁשָּקֶׁשה 

ַהֶּנֶפׁש ָקֶׁשה ְלַנְּצחֹו. )דברי יואל(

• ַהַּטַעם ֶׁשֲחָכֵמינּו ַז"ל ַהְּקדֹוִׁשים ִהְזִהירּו אֹוָתנּו "ַאל ִּתְתַחֵּבר 
יָחה ַקָּלה ֶׁשּלֹו ִּכְמַטֲחֵוי ֶקֶׁשת ִּתְתַרֵחק, ִּכי  ָלָרָׁשע", ְוַאף ִמּׂשִ
ְּבִדּבּור ֶאָחד ֶׁשל ֵליָצנּות, ַאף ִּבְקִריָצה ַאַחת ֵמֵעיָניו, ֶאת ָּכל 
ה ֶׁשָאַסְפָּת ְּבִקְרְּבָך ִּביִגיָעה ֶעֶׂשר ָׁשִנים,  הֹון ַהּתֹוָרה ְוַהְּקֻדּׁשָ

ָיכֹול הּוא ַחס ְוָׁשלֹום ְלַהְבִאיׁש. )חובת התלמידים(

ל ֻמְרּגָ
ֲהָלכֹות ַוֲהִליכֹות
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