
א  ְּבָפָרָׁשֵתנּו, ָּפָרַׁשת ָנׂשֹא, ְמצּוִיים ְּפסּוֵקי ִּבְרַּכת ּכֲֹהִנים: "ְיָבֶרְכָך ה' ְוִיְׁשְמֶרָך, ָיֵאר ה' ָּפָניו ֵאֶליָך ִויֻחֶּנּךָ, ִיּׂשָ
ה' ָּפָניו ֵאֶליָך ְוָיֵׂשם ְלָך ָׁשלֹום". ְּבָרכֹות ֵאּלּו ּכֹוְללֹות ֶאת ָּכל ַהּטֹוב ֶׁשָּבעֹוָלם, ְׁשִמיַרת ַהּגּוף ְוִרּבּוי ַהָּממֹון, 
לֹום, אּוָלם ֵאיָנן ָחלֹות ַעל ָהָאָדם ֶאָּלא ִאם־ֵּכן הּוא ְמַקְּבָלם ְּבֵכִלים  ֶהָאַרת ָּפִנים, ְנִׂשיאּות ֵחן ּוִבְרַּכת ַהּׁשָ
ְראּוִיים. ִאם ְמַקֵּבל ָּכל־ָאָדם ְּבֵסֶבר ָּפִנים ָיפֹות, ֵמִאיר ָּפִנים ַלּזּוַלת ּוַמְרֶאה לֹו ֵחן ְוֵׂשֶכל טֹוב, ִמְׁשַּתֵּמׁש 
לֹום ְואֹוֵהב ֶאת ַהְּבִרּיֹות, ֲאַזי ָחלֹות ָעָליו ְּבָרכֹות ֵאּלּו ֶׁשְּבִבְרַּכת ּכֲֹהִנים,  ִּבְכִלי ַהַּמֲחִזיק ְּבָרָכה ֶׁשהּוא ַהּׁשָ
ַמִים ְלָכל־זֹאת, ִמָּדה ְּכֶנֶגד ִמָּדה. ְּכמֹו־ֵכן, ִמָּכְך ֶׁשֵאין ַהּכֲֹהִנים ַמֲחִזיִרים ֶאת ְּפֵניֶהם  ְוַאף הּוא זֹוֶכה ִמן ַהּׁשָ
ִליַח ַהִּצּבּור ְמַסֵּים ֶאת ִּבְרַּכת 'ִׂשים ָׁשלֹום', ָאנּו רֹוִאים ְּבָכְך ֶאת ַהֶּקֶׁשר ֵּבין ְׁשֵּתי ַהְּבָרכֹות ַהָּללּו,  ַעד ֶׁשּׁשְ

לֹום ְוֶהָאַרת ַהָּפִנים, זֹוִכים ִלְבָרכֹות ֵאּלּו.  לֹום, ִּכי ַרק ַעל־ְיֵדי ַהּׁשָ ִּבְרַכת ּכֲֹהִנים ּוִבְרַּכת ַהּׁשָ
ֶאת ָהִאְמָרה "ֶוֱהֵוי ְמַקֵּבל ֶאת־ָּכל־ָהָאָדם ְּבֵסֶבר ָּפִנים ָיפֹות", ָטַבע ַׁשַּמאי ַהָּזֵקן, ַּכּמּוָבא ְּבַמֶּסֶכת ָאבֹות, 
ְוַכּוָָנתֹו ְלָהִאיר ָּפִנים ְלָכל ָאָדם ַּבֲאֶׁשר הּוא, ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ֲחַז"ל ַעל ַרִּבי יֹוָחָנן, ֶׁשָהָיה ַמְקִּדים ָׁשלֹום ֲאִפּלּו 
ְלָנְכִרי ַּבּשּׁוק, ִמְּפֵני ַּדְרֵכי ָׁשלֹום. ְוַאף־ַעל־ִּפי ֶׁשֵאין ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ְקרּוִיים ָאָדם, ָּכְתבּו ַּבֲעֵלי ַהּתֹוָספֹות 
ָׁשם, ֶׁשַּכֲאֶׁשר ָּכתּוב 'ָהָאָדם' ְּבֵה"א ַהְיִדיָעה, ַּגם ַהּגֹוִיים ִּבְכָלל. אּוָלם ִלְכאֹוָרה ַהָּדָבר ִנְרֶאה ָּתמּוַּה ְמַעט, 
ְוַנֲעֶלה ֶזה, ְּבעֹוד ֶׁשֲחַז"ל ְמַסְּפִרים ָעָליו, ֶׁשָּדָחה ֶאת  ֶׁשַּדְוָקא ַׁשַּמאי ַהָּזֵקן הּוא ֶׁשָּטַבע ִמְׁשָּפט ֶנֱאָצל 
ַהָּנְכִרי ְּבַאַּמת ַהִּבְנָין ְּכֶׁשָּבא ִלְלמֹד ֶאְצלֹו ֶאת ַהּתֹוָרה ַעל ֶרֶגל ַאַחת ְוֹלא ִקְּבלֹו ְּבֵסֶבר ָּפִנים ָיפֹות. ְּבמֹוֵחנּו 
ַהָּקט ִמְצַטֵּיר ַׁשַּמאי ְּכִאיׁש ַקְּפָדן ְוֻנְקֶׁשה, ְּכִפי ֶׁשָאְמרּו ֲחַז"ל "ְלעֹוָלם ְיֵהא ָהָאָדם ַעְנְוָתן ְּכִהֵּלל ְוַאל ִיְהֶיה 
ַקְּפָדן ְּכַׁשַּמאי", ְוָכְך ִמְתָּפֶרֶׁשת ִׁשיָטתֹו ֶׁשל ַׁשַּמאי ְוַתְלִמיָדיו, ֶׁשָהיּו ַמְחִמיִרים ַּבֲהָלָכה, ְּכֶנֶגד ֵּבית ִהֵּלל 
ֶׁשְּמִקִּלים ַּבֲהָלָכה. אּוָלם ַלֲאִמּתֹו ֶׁשל ָּדָבר, ָהָיה ַׁשַּמאי ָאמּון ַאף הּוא ַעל ִמַּדת ַהֶחֶסד ְוֶהָאַרת ַהָּפִנים, 
ְוֹלא ְלִחָּנם הּוא ֶזה ֶׁשָּקַבע ְוָאַמר "ֶוֱהֵוי ְמַקֵּבל ֶאת־ָּכל־ָהָאָדם ְּבֵסֶבר ָּפִנים ָיפֹות". ָּכְך ַּגם ָנַהג ִעם אֹותֹו 
ָנְכִרי ֶׁשָּבא ֵאָליו, ּוְתִחָּלה ִקְּבלֹו ְּבֵסֶבר ָּפִנים ָיפֹות, ֶאָּלא ֶׁשַּכֲאֶׁשר ָרָאה ֶׁשֵאינֹו ָהגּון ְוֵאינֹו ָראּוי ְלַקֵּבל ֶאת 
ַהּתֹוָרה, ְּדָחפֹו ִמְּלָפָניו ְּבַאַּמת ַהִּבְנָין. ּוְכָבר ִהְמִליצּו ְוָאְמרּו, ֶׁשֹּלא ְלִחָּנם ִהְׁשַּתֵּמׁש ַׁשַּמאי ַּבֻּמָּנח "ְּבֵסֶבר 
ָּפִנים", ִמְּלׁשֹון ְסָבָרא ּוֻמְׂשָּכל ִראׁשֹון, ְּכֵדי ְלהֹורֹות ָלנּו, ֶׁשַּבְּתִחָּלה ּוַבְּסָבָרא ָהִראׁשֹוָנה ֵיׁש ְלַכֵּבד ֶאת 
ַהּזּוַלת, ְלָהִאיר לֹו ָּפִנים ּוְלַקְּבלֹו ְּבֵסֶבר ָּפִנים ָיפֹות, ְוַרק ְלַאַחר ִמֵּכן ֵיׁש ִלְבּדֹק ֶאת ַּכּוָנֹוָתיו ְוִלְבּדֹק ֶׁשֹּלא 
ינֹוָבה  ֵיֵצא ֶנֶזק ִמֶּמּנּו, ְּכִפי ַהְּכָלל ַהָּידּוַע ֶׁשָּקְבעּו ֲחַז"ל "ַּכְּבֵדהּו ְוָחְׁשֵדהּו". ְוִאּלּו ַרִּבי ְיֶחְזֵקאל ְׁשַרָּגא ִמּׁשִ
ָאַמר ַּפַעם, ֶׁשֶאת ְּדָבָריו ֶׁשֵּיׁש ְלַקֵּבל ָּכל ָאָדם ְּבֵסֶבר ָּפִנים ָיפֹות, ָאַמר ַׁשַּמאי ְלַאַחר ֶׁשָרָאה ֶאת ַהֵּגִרים 

ֶׁשִּגֵּיר ִהֵּלל ְוָרָאה ֶׁשֵהם ֵּגִרי ֱאֶמת, ְוָלֵכן ִׁשָּנה ֶאת ַהְנָהָגתֹו ְוִהְסִּכים ְלַדְרּכֹו ֶׁשל ִהֵּלל ַהָּזֵקן. 
ַעל ַרִּבי ִאיָסר ַזְלָמן ֶמְלֶצר ְמֻסָּפר, ֶׁשַּפַעם ָאצּו ֵאָליו ְּבֵני ֵּביתֹו ְּבִהְתַרְּגׁשּות ְוִסְּפרּו לֹו, ִּכי ָהַרב ִמְּבִריְסק 
ָּבת, ְוָיָצא ְּבִחיל ּוְרָעָדה ְלַקֵּבל ֶאת ְּפֵני ָהאֹוֵרַח  ִמְתָקֵרב ּוָבא. ִמֵהר ַרִּבי ִאיָסר ַזְלָמן ִלְלּבֹׁש ֶאת ִּבְגֵדי ַהּׁשַ
ַהָּדגּול. אּוָלם, ַּכֲאֶׁשר ִנְכַנס ָהִאיׁש ִהְתָּבֵרר, ִּכי ַהָּלה ֵאינֹו ֶאָּלא ְיהּוִדי ִּבְלִּתי ֻמָּכר, ֶׁשָּפָניו ָהיּו ּדֹוִמים ָלַרב 
ְּבֵסֶבר  ְוִקְּבלֹו  ָרִגיל  ִּבְלִּתי  ָּכבֹוד  ָּבאֹוֵרַח  ִלְנהֹג  ַזְלָמן  ִאיָסר  ַרִּבי  ִהְמִׁשיְך  ַהַּבִית,  ְּבֵני  ִלְפִליַאת  ִמְּבִריְסק. 
ָּפִנים ָיפֹות ְּבאֶֹפן ְמֻיָחד. ְלַאַחר ִמֵּכן ִהְסִּביר ָלֶהם ַרִּבי ִאיָסר ַזְלָמן  ְוָאַמר ְּבטּוב־ַטַעם: "ְראּו ָנא, ֵמִעַּקר 
ַהִּדין ְמֻחָּיִבים ָאנּו ְלַקֵּבל ָּכל־ָאָדם ְּבֵסֶבר ָּפִנים ָיפֹות ּוְבָכבֹוד ָּגדֹול, ְלֹלא ֶהְבֵּדל ְּבַמֲעָמדֹו ּוְבַדְרָּגתֹו. ֶאָּלא 
ֶׁשְּלַמֲעֶׂשה, ֵמֲחַמת ֶׁשָאנּו ְטרּוִדים ְּבִעְנָיִנים ׁשֹוִנים, ֵאין ַּדְעֵּתנּו ְּפנּוָיה ְלַכֵּבד ָּכל אֹוֵרַח ָּכָראּוי, ְוַרק ַּכֲאֶׁשר 
ִמְזַּדֵּמן ָלנּו ְלַהְקִּביל ֶאת ָּפָניו ֶׁשל ִאיׁש ָּגדֹול ַּבּתֹוָרה, ָאנּו טֹוְרִחים ַוֲחֵרִדים ִלְכבֹודֹו. ַּכֲאֶׁשר הֹוַדְעֶּתם ִלי 
ִּכי ָהַרב ִמְּבִריְסק ִהְטִריַח ֶאת ַעְצמֹו ּוָבא ְלַבְּקֵרִני ְּבֵביִתי, ִהְתּכֹוַנְנִּתי ְלַקֵּבל ֶאת ָּפָניו ַּבָּכבֹוד ַהָּגדֹול ַהַּמִּגיַע 
לֹו, ְוַעל־ַאף ֶׁשָרִאיִתי ִמָּיד ִּכי ִאיׁש ַאֵחר ָּבא ְלָפַני, ֹלא ָעָלה ְּבַדְעִּתי ְלַהְמִעיט ֶאת ֵסֶדר ַהָּכבֹוד ֶׁשֵהַכְנִּתי 

ָלַרב ִמְּבִריְסק, ַרק ִּבְגַלל ֶׁשהּוא 'ְסָתם ְיהּוִדי', ִּכי ֲהֵרי ַּגם הּוא ָראּוי ְלָכל ַהָּכבֹוד ַהָּגדֹול ַהֶּזה". 

בס"ד

ָיפֹות,  ָּפִנים  ְּבֵסֶבר  ְוַקָּבָלתֹו  ַלּזּוַלת  ָּפִנים  ֶהָאַרת 
ֶׁשָהָאָדם  ִויָקרֹות  ֶנֱאָצלֹות  ִמּדֹות  ְּבֶגֶדר  ֵאיָנם 
ְיסֹוד  ֵהם  ֶאָּלא  ָּבֶהם,  ְלִהְתַנֵהג  ְלִהְׁשַּתֵּדל  ָצִריְך 
ָחׁשּוב ְּבַחֵּיינּו, ְוֵהם ְּבֶגֶדר צֶֹרְך ֱאנֹוִׁשי ֶׁשל ָּכל ָאָדם 
ְּברּוָחִנּיּות ּוְבַגְׁשִמּיּות. ָרִגיל ָהָיה ַרִּבי ֵאִלָּיהּו ֱאִליֶעֶזר 
ָאִביו,  ְּבֵׁשם  לֹוַמר  ֵמֵאִלָּיהּו"  "ִמְכָּתב  ַּבַעל  ֶּדְסֶלר 
ְּבֵסֶבר  ֶאת־ָּכל־ָהָאָדם  ְמַקֵּבל  "ֱהֵוי  ָהִאְמָרה  ֶאת  ִּכי 
ָּפִנים ָיפֹות", ָאַמר ַׁשַּמאי ַהָּזֵקן, ְוַכָּידּוַע ֵּבית ַׁשַּמאי 
ֶהֱעִמידּו ִּדְבֵריֶהם ַעל ִמַּדת ַהִּדין, ְוִאם ַׁשַּמאי אֹוֵמר 
ִמּשּׁוַרת  יֹוֵתר  ֶחֶסד  ִמַּדת  ָּכאן  ֶׁשֵאין  ֲהֵרי  זֹאת, 
ְוַהֲהָלָכה  ַהִּדין  ְּבֶגֶדר  ִהיא  זֹו  ַהְנָהָגה  ֶאָּלא  ַהִּדין, 
ְלֶהָאַרת  זֹוֶכה  ְּכֶׁשָהָאָדם  ֵּכן.  ִלְנהֹג  ַחָּיב  ֶׁשָהָאָדם 
ִמְׁשַּתִּנים ְלטֹוָבה, ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו  ַחָּייו  ָּפִנים ִמָּמרֹום, 
ֶׁשָּכַתב  ּוְכִפי  ָּפֶניָך",  ֶהָאַרת  ֶאָּלא  ָלנּו  "ֵאין  ֲחַז"ל: 
ַרֵּבנּו יֹוָנה, ֶׁשָהָאָדם ַהְמַבֵּקׁש ְלִהְתָקֵרב ֶאל ַהָּקָּב"ה, 
הּוא ׁשֹוֵאף ְלַהִּגיַע ִליֵדי ָּכְך ֶׁשַהָּקָּב"ה ָיִאיר ֵאָליו ָּפָניו 
ְוִנּוֵָׁשָעה, ִּכי זֹו ַּבָּקַׁשת ַהַּצִּדיִקים ֵמה' ִיְתָּבַרְך ֶׁשָּיִאיר 
לֹו ָּפִנים. ְוַעל ָהָאָדם ְלִהְתַנֵהג ְּבִמּדֹוָתיו ֶׁשל ַהָּקָּב"ה, 
ָמה הּוא ֵמִאיר ָּפִנים "ַהֵּמִאיר ָלֶאֶרץ ְוַלָּדִרים ָעֶליָה 
ְּבַרֲחִמים", ַאף ַאָּתה ֱהֵוי ֵמִאיר ָּפֶניָך ְלָכל ָאָדם, ֶוֱהֵוי 
ַמְקִּדים ָׁשלֹום ְלָכל ָאָדם. ַרֵּבנּו ְמַנֵחם ַהְּמִאיִרי ָּתָהה 
ֶאת־ ְמַקֵּבל  "ֶוֱהֵוי  ָאבֹות  ְּבַמֶּסֶכת  ֲחַז"ל  ְלׁשֹון  ַעל 
ָּכל־ָהָאָדם ְּבֵסֶבר ָּפִנים ָיפֹות", ָלָּמה ֶנֱאַמר ֶאת 'ָּכל' 
ָהָאָדם? ּוַמהּו ְלׁשֹון ֵסֶבר ָּפִנים? ְוִהְסִּביר, ֶׁשִּלְפָעִמים 
ָקֶׁשה ְלַקֵּבל ֶאת ְּפֵני ַהּזּוַלת ְּבֵסֶבר ָּפִנים ָיפֹות, ִמְּפֵני 
ֶׁשַהָּלה הּוא ְלָך ְלטַֹרח ְוָקֶׁשה ְלָך ִלְסּבֹל אֹותֹו, אּוָלם 
ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִלְגרֹם לֹו ַצַער, ִנְצַטּוִינּו ְלַהְסִּביר לֹו ָּפִנים, 
ֶׁשְּלָפחֹות ִמַּבחּוץ הּוא ִיְרֶאה ָּפִנים ׂשֹוֲחקֹות, ְוַאף זֹו 
ֵאת  ָלחּוׁש  ַלֲחֵברֹו  ִיְגרֹם  ֶׁשֹּלא  ָלָאָדם,  טֹוָבה  ִמָּדה 

ֲאֶׁשר ַעל־ִלּבֹו.

ׁש ֻמְדּגָ
ח ּבָ ְמׁשֻ
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ִמּדֹות ַוֲהִליכֹות ִּבְרִאי ַהָּפָרָׁשה

ַמֲאַמר ְּפִתיָחה

ַמהּות ַהִּמָּדה

ת  ָרׁשַ ּפָ
ָנׂשֹא

ית   ִמּבֵ
ת ִטיׁש  ּבָ ַשׁ

בּוַע: ְּבֵסֶבר ָּפִנים ָיפֹות  נֹוֵׂשא ַהּׁשָ

ַהְמַקֵּבל ֶאת ֲחֵברֹו ְּבֵסֶבר ָּפִנים ָיפֹות
ֲאִפּלּו ֹלא ָנַתן לֹו ְּכלּום, 

ַמֲעֶלה ָעָליו ַהָּכתּוב 
ְּכִאּלּו ָנַתן לֹו ָּכל ַמָּתנֹות טֹובֹות ֶׁשָּבעֹוָלם.

)אבות דרבי נתן(

ַּתְדִּפיס
ִמּתֹוְך ַהֵּסֶפר "ִמּדֹות ִטיׁש"

ֶׁשֵּיֵצא ָלאֹור ְּבֶעְזַרת ַהֵּׁשם 

ַעל ָּפָרׁשֹות ַהָּׁשבּוַע

ִעם ַהְּמדֹוִרים ַהְּקבּוִעים 

ְוָהֲאהּוִבים



ל ִנְמׁשָ

ְלָמה ַהָּדָבר ּדֹוֶמה
ֵּבית ַהַּמְרּגֹוַע ְוַהּנֶֹפׁש ֶׁשל ַזְנִויל, ָהָיה ְמפָֹאר ּוְרַחב ָיַדִים. הּוא ָעַמד ְּבתֹוְך 
ֲאֻחָּזה ִנְרֶחֶבת ַעל ֶצַלע ַהר ָּגבֹוַּה, ֵּבין ָּכֵרי ֶּדֶׁשא מֹוִריִקים ּוִמְזְרֵקי ַמִים, 
ְוַהּנֹוף ַהַּמְרִהיב ֶׁשִּמָּסִביב ָהָיה עֹוֵצר ְנִׁשיָמה. ְׁשמֹו ֶׁשל ֵּבית ַהַהֲאָרָחה 
ְימֹות  ְּבָכל  ְׁשָעָריו  ֶאת  ּפֹוְקִדים  ָהיּו  ַרִּבים  ְוסֹוֲחִרים  ִלְתִהָּלה,  א  ִנּׂשָ
ָנה, ְּכמֹו ַּגם ֲעִׁשיִרים ֻמְפָלִגים ֶׁשִּבְּקׁשּו ָלַקַחת ֶאְתַנְחָּתא ְּבַחֵּייֶהם  ַהּׁשָ
ַהְמֵלִאים ְוַהְּטרּוִדים, ְוִלְזּכֹות ִלְמַעט רַֹגע ְוִיּשּׁוב ַהַּדַעת. ָיָדיו ֶׁשל ַזְנִויל 
ַּבַעל ַהָּמלֹון ָהיּו ְמֵלאֹות ֲעבֹוָדה, ְוָהָיה ִמְתרֹוֵצץ ְלֹלא ֶהֶרף ֵּבין אֹוְרָחיו 
ָהַרִּבים, ְמַקֵּבל ֶאת ֻּכָּלם ְּבֵסֶבר ָּפִנים ָיפֹות ּוְמָׁשֵרת אֹוָתם ַּבֲאִדיבּות 
ַמֲאָכִלים  ֶׁשל  ַפע  ִמּׁשֶ ַהַּמְרּגֹוַע  ְּבֵבית  ֶנֱהִנים  ָהיּו  ָהאֹוְרִחים  ּוְבנַֹעם. 
ֲעֵרִבים, ֵמֲאִויר ַצח ְוָנִקי, ַּבֲאִויָרה ְׁשֵלָוה ּוְׁשֵקָטה, ְלֹלא ַרַעׁש ַוֲהֻמָּלה, 
ְוָחׁשּו ַּבָּמקֹום ֲאִויָרה ֶׁשל ֵמֵעין עֹוָלם ַהָּבא. ִמְנָהג מּוָזר ָהָיה לֹו ְלַזְנִויל, 
ֶׁשָהָיה ְמעֹוֵרר ָּתִמיד ְּתִמיָהה ּוְפִליָאה, אּוָלם ָהאֹוְרִחים ִהְׁשִלימּו ִעם 
ֶאת  ָלֶהם  ּוְלַהֲעִניק  ְמֻיָחד  ְּבאֶֹפן  אֹוְרָחיו  ֶאת  ְלַכֵּבד  ִּבֵּקׁש  ַזְנִויל  ָּכְך. 
ְלָוה ַהְּמַרִּבית, ּוִמּשּׁום ָּכְך ָהָיה נֹוֵהג ְלַאְכֵסן  ֵמַרב ְּתׂשּוֶמת ַהֵּלב ְוַהּׁשַ
ֶאת ָהאֹוְרִחים ַּבֲאַגִּפים ִנְפָרִדים, ְּכֶׁשֵהם ְרחֹוִקים ֶזה ִמֶּזה, ּוְבִעָּקר ָהָיה 
ַמְקִּפיד ִלְׁשמֹר ַעל ַמֲעָמֵדיֶהם ֶׁשל ָהאֹוְרִחים, ֶהְבְּדֵלי ָאְרחֹות ַחֵּייֶהם 
ְוָרָמָתם. ְּבָכל ֵאיַמת ֶׁשאֹוֵרַח ָחָדׁש ָהָיה מֹוִפיַע ְּבַׁשֲעֵרי ֵּבית ַהָּמלֹון, 
ָהָיה ַזְנִויל ְמַקְּבלֹו ִּבְמאֹור ָּפִנים, ְותֹוֶהה ִמָּיד ַעל ַקְנַקּנֹו ְּכֵדי ִלְבּדֹק ְּבִמי 
ַיַחד  ֵיְׁשבּו  ֻמְפָלִגים  ֶׁשֵאיֵלי הֹון  ִמָּכְך,  נֹוָחה  ָהְיָתה  ַּדְעּתֹו ֹלא  ְמֻדָּבר. 
ַּבֲארּוַחת ָהֶעֶרב ִעם סֹוֵחר ַּדְלפֹון ֶׁשִּמְׂשַּתֵּכר ֶאל ְצרֹור ָנקּוב. הּוא ָּדַגל 
יָטה ֶׁשֵּיׁש ָלֵתת ְלָכל ֶאָחד ֶאת ַהְּסִביָבה ַהַּמְתִאיָמה לֹו, ְוָלֵתת לֹו  ַּבּׁשִ
ֶאת ַהֶּמְרָחב ַהְּפָרִטי ֶׁשּלֹו ְלִפי ַמֲעָמדֹו ּוְכבֹודֹו. ָּכל ֵּבית ַהַּמְרּגֹוַע ֶׁשּלֹו 
ּלֹו ְלִפי  ָהָיה ָּבנּוי ְּבצּוָרה ָּכזֹו, ֶׁשָּכל ֶאָחד ָהָיה ְמַקֵּבל ִּפָּנה ְׁשֵקָטה ִמּׁשֶ

ַמֲעָמדֹו, ּוָבּה ִקֵּבל ֶאת ָּכל ַּבָּקׁשֹוָתיו ּוְצָרָכיו ִּבְמנּוַחת ַהַּדַעת.

ִנְכָנִסים ְּבַׁשֲעֵרי  ָהיּו  ְוָהאֹוְרִחים ָהַרִּבים  ְּכֶׁשִהִּגיָעה ְׁשַעת ָהֲארּוחֹות, 
אּוַלם ַהְּסֻעָּדה, ָהָיה ַזְנִויל עֹוֵמד ְּבַׁשַער ָהאּוָלם, ּוַמְפֶנה ָּכל אֹוֵרַח ֶאל 
ְמקֹומֹו ַהּמּוָכן לֹו. ְוׁשּוב, ָהְיָתה ִמְתַּבַּצַעת ַהֲחֻלָּקה ַעל־ִּפי ַמֲעָמֵדיֶהם 
ֻמְפָלג,  ָעִׁשיר  אֹוֵרַח  ּדֹוֶמה  ֵאינֹו  ֶׁשֲהֵרי  ָהאֹוְרִחים,  ֶׁשל  ַהּשֹׁוִנים 
ֶׁשְּמַׁשֵּלם ַעל ֵארּוחֹו ְמִחיר ָמֵלא ּוְמֻיָחד, ְוהּוא זֹוֶכה ֵלָהנֹות ִמַּמְטַעִּמים 
ְנִדיָבה, ִעם ֵׁשרּות ִאיִׁשי  ַוֲעֵרִבים ַהֻּמָּגִׁשים לֹו ְּבֶׁשַפע ּוְבַיד  ְמֻיָחִדים 
ּוָמסּור; ְלֻעַּמת אֹוְרִחים ֲאֵחִרים, ֶׁשָּיְׁשבּו ְּבַיְרְּכֵתי ָהאּוָלם ְוָלֶהם ֻהְּגׁשּו 
ַמֲאָכִלים ְּפׁשּוִטים יֹוֵתר, ְּבֶהֵּקף ָקָטן יֹוֵתר ּוְמֻצְמָצם ְּבַהְרֵּבה. ָהיּו ַאף 
אֹוְרִחים ְנחּוִתים ְּביֹוֵתר, ֶׁשַהְּפרּוָטה ֹלא ָהְיָתה ְמצּוָיה ְּבִכיָסם, ְוַזְנִויל 
ָהָיה מֹוִׁשיב אֹוָתם ְּבאּוָלם ָסמּוְך, ָׁשם ֵהם ִקְּבלּו ָמָנה ְמֻצְמֶצֶמת ְּכֵדי 

ְׂשִביָעה ִּבְלַבד, ְּבֶהְתֵאם ְלַתְׁשלּום ְּדֵמי ָהֵארּוַח ַהָּזעּום ֶׁשָּלֶהם. 

ַהִּבּקֶֹרת  ַלְמרֹות  ַהּמּוָזר,  ְּבִמְנָהגֹו  ִהְמִׁשיְך  ְוַזְנִויל  ְוָׁשִנים,  ָיִמים  ָעְברּו 
ֹלא  ֵמָהאֹוְרִחים  ַרִּבים  ֶׁשל  ַּדְעָּתם  ַּפַעם.  ֹלא  ּבֹו  ֶׁשהּוְטָחה  ַהָּקָׁשה 
ָהְיָתה נֹוָחה ֵמֲחֻלַּקת ַהַּמֲעָמדֹות ְּבֵבית ַהָּמלֹון, ְוָראּו ְּבָכְך ְּבֶגֶדר ַּגֲאָוה 
ְוִהְׂשָּתררּות ַעל ַהּזּוַלת, אּוָלם ַזְנִויל ִהְמִׁשיְך ְלִהְתַעֵּקׁש ַעל ֶׁשּלֹו, ְוֹלא 
ָעְזרּו ָּכל ַהְמָחאֹות ְוַהְּטֻרְניֹות ֶׁשל ְיִדיָדיו ְואֹוְרָחיו. "ֲאִני ּדֹוֵגל ְּבִׁשיָטה 
זֹו, ְּכֵדי ְלַהְנִעים ֶאת ְׁשהּוָתם ֶׁשל אֹוְרַחי, ּוִמְׁשַּתֵּדל ְלַקֵּבל ֶאת ְּפֵניֶהם 

רֹוֶאה  ֶׁשֵאינֹו  ִמי  ְוַדְרָּגתֹו.  ַמֲעָלתֹו  ְלִפי  ֶאָחד  ָּכל  ָיפֹות,  ָּפִנים  ְּבֵסֶבר 
זֹאת ְּבַעִין ָיָפה, ֻמְזָמן ַאַחר ָּכבֹוד ַלֲעזֹב ֶאת ַהָּמלֹון ּוְלַנּסֹות ֶאת ַמָּזלֹו 
ִמּתֹוְך  ְּבִתָּמהֹון,  ְּבִכְתֵפיֶהם  מֹוְׁשִכים  ָהיּו  ַהּשֹׁוְמִעים  ַאֵחר".  ְּבָמקֹום 
ְּפִליָאה ַעל ַעְקָׁשנּותֹו ַהּמּוָזָרה ֶׁשל ַזְנִויל, ֲאָבל ִמֵּכיָון ֶׁשְּלֵבית ַהָּמלֹון 

ֹלא ָהָיה ַּתֲחִליף, ִהְׁשִלימּו ָהֲאָנִׁשים ִעם ַהִּמְנָהִגים ַהּמּוָזִרים ַּבָּמקֹום.

ְלִהְתַהֵּפְך.  ַאט־ַאט  ֵהֵחל  ַזְנִויל  ֶׁשל  ַּגְלַּגּלֹו  ְוַגם  ָּבעֹוָלם,  חֹוֵזר  ַּגְלַּגל 
ָיִמים ָקִׁשים ָּבאּו ָעָליו, הֹוָצאֹות ַרּבֹות ִהְׂשָּתְרגּו ַעל ַצּוָארֹו, ְואֹוְרָחיו 
ַהְּקבּוִעים ָהְלכּו ְוִהְתַמֲעטּו ֵעֶקב ִמְלָחמֹות ּוְמאְֹרעֹות ָּדִמים ֶׁשָּפְרצּו. 
ְּבֵעיַנִים ָּכלֹות ָרָאה ַזְנִויל ֶאת ַמָּצבֹו ַהַּכְלָּכִלי הֹוֵלְך ְודֹוֵעְך, ַעד ֶׁשֹּלא 
ִמֶּגַזע  ְלֵאיל־הֹון  ַהָּמלֹון  ֵּבית  ֶאת  ְלַהִּציַע  ֶאָּלא  ַהְּבֵרָרה  ְּבָידֹו  נֹוְתָרה 
ָהֲאֻצָּלה, ֶׁשָרַכׁש ֶאת ָהֲאֻחָּזה ֻּכָּלּה ִּבְמִחיר ְמִציָאה. ְּבֵאין ְּבֵרָרה ָעַבר 
ַזְנִויל ְלִהְתּגֹוֵרר ָּבִעיר ַעְצָמּה, ּוְלַפְרָנָסתֹו ָּפַתח ְלַעְצמֹו ֵּבית ָמלֹון ָקָטן, 
ֶׁשָהָיה ִנְרֶאה ְּכֵצל ִחּוֵר ֶׁשל ֵּבית ְמלֹונֹו ַהּקֹוֵדם ְוַהָּידּוַע ִלְתִהָּלה. אּוָלם 
ּנּוי ַהָּגדֹול, ִהְמִׁשיְך ַזְנִויל ִמּשּׁום־ָמה ְּבִמְנָהגֹו ַהּמּוָזר. ַּגם  ַּגם ְלַאַחר ַהּׁשִ
ְּבֵבית ַהָּמלֹון ַהָּקָטן, ֶׁשֹּלא ָהָיה ֶאָּלא ֵמֵעין ֶׁשִּבְמֵעין ֵמַהָּמלֹון ַהּקֹוֵדם 
ְּבִנְפָרד  אֹוָתם  ְמַאְכֵסן  אֹוְרָחיו,  ֵּבין  ְלַהְפִריד  ִהְמִׁשיְך  ְוַהְמפָֹאר, 
ְּבֶהְתֵאם ְלַמֲעָלָתם, ְוַאף ִּבְׁשַעת ַהְּסֻעָּדה ָהָיה מֹוִׁשיב ָּכל ֶאָחד ְּבֻׁשְלָחן 
ִנְפָרד. ָהאֹוְרִחים ִּגֲחכּו ַּבֵּסֶתר ַעל־ָּכְך, אּוָלם ַאף ֶאָחד ֹלא ָמָצא ֶאת 
ַהֶּדֶרְך ַהְּנכֹוָנה ֵאיְך ְלָהִאיר ֶאת ֵעיָניו ְּכֵדי ַלְחּדֹל ִמַּדְרּכֹו ַהּמּוָזָרה ֶׁשָּכל־

ָּכְך ֹלא ָהְיָתה ַמְתִאיָמה ְּבקֹוַרת ַהַּגג ַהֲחָדָׁשה. ַעד ֶׁשֶאל ֵּבית ַהָּמלֹון 
ֵעיָניו  ְלַזְנִויל ֶאת  ִלְפקַֹח  ִהְצִליַח  ְוהּוא  ֶאָחד,  ִּפֵּקַח  ַּפַעם ִאיׁש  ִנְקַלע 
ָהיּו  ּבֹו  ַהּקֶֹדם,  ַּבָּמלֹון  "ֵמיָלא  ָהִאיׁש,  לֹו  ָאַמר  ָנא",  "ְרֵאה  ַהּסּומֹות. 
ְלָאֵרַח ֶאת  ְּבָיְדָך  ָהְיָתה  ְוָהֶאְפָׁשרּות  ַוֲעצּוִמים,  ַאִּדיִרים  ְלָך ְׁשָטִחים 
אֹוְרֶחיָך ַּבֲאַגִּפים ִנְפָרִדים, ּוְלהֹוִׁשיב אֹוָתם ְּבאּוַלם ַהְּסֻעָּדה ְּבֶהְתֵאם 
ְלָרָמָתם ּוַמֲעָמָדם, ָהָיה ַהָּדָבר ְקָצת מּוָבן ּוִמְתַקֵּבל ַעל ַהַּדַעת. אּוָלם 
ָקָטן  ַּכֲאַגף  ֶאָּלא  ֵאינֹו  ֶׁשְּלָך  ַהָּמלֹון  ֵּבית  ֶׁשל  ָּגְדלֹו  ָּכל  ַּכֲאֶׁשר  ַעָּתה, 
ֶאָחד ַּבָּמלֹון ַהּקֹוֵדם, ְואּוַלם ַהְּסֻעָּדה ֶׁשְּלָך ֵאינֹו ֶאָּלא ֶחֶדר ָקָטן, ַמּדּוַע 
ַמֲאָכִלים  אֹוְכִלים  ֻּכָּלם  ֲהֵרי  ָהאֹוְרִחים?  ֵּבין  ְלַהְפִריד  ִהְּנָך  ַמְמִׁשיְך 
ֵזִהים, ְיֵׁשִנים ַעל אֹוָתן ִמּטֹות, ִנְמָצִאים ַּבֲחָדִרים ְּפׁשּוִטים ַהּדֹוִמים ֶזה 
ָלֶזה, ְוֵאין ׁשּום ֶהְבֵּדל ֵּבין ֶאָחד ְלִמְׁשֵנהּו. ּוַמה ַּטַעם ֵאפֹוא, ְלַהְמִׁשיְך 

ְּבִמְנָהְגָך ַהּקֹוֵדם? ֵאיְנָך ֶאָּלא ְמעֹוֵרר ְּבָכְך ִּגחּוְך ּוְתִמיָהה"! 

ַהִּנְמָׁשל
ְּבָמָׁשל ּדֹוֶמה ְלָכְך, ִהְׁשַּתֵּמׁש ַּבַעל ָה"ִאְמֵרי ֱאֶמת" ְּכֵדי ְלַהְמִחיׁש ֶאת 
ִיְׂשָרֵאל.  ֲעדֹות  ְּבָכל  ְלֵרֵעהּו  ִאיׁש  ֵּבין  ֶהְבֵּדִלים  ֵאין  ֶׁשַּכּיֹום  ָהֻעְבָּדה 
ְּבִעְנָיִנים  ֵּדעֹות  ְוִחּלּוֵקי  ם  ַהּׁשֵ ַּבֲעבֹוַדת  ִׁשיטֹות  ֶהְבְּדֵלי  ָהיּו  ֶּבָעָבר, 
ָּבעֹוָלם  ָקָׁשה  רּוָחִנית  ְיִריָדה  ֶיְׁשָנה  ַּכֲאֶׁשר  ַהּיֹום,  אּוָלם  ִנְׂשָּגִבים, 
ְוַהַּמֲאָבק ָנטּוׁש ַעל ְיסֹודֹות ְוִעְּקֵרי ַהַּיֲהדּות, ֵאין ׁשּום ֶהְבֵּדל ֵּבין ָאָדם 
ָיפֹות  ָּפִנים  ְּבֵסֶבר  ָאָדם  ָּכל  ְלַקֵּבל  ְוֵיׁש  ַלֲחֶבְרָּתּה,  ֵעָדה  ּוֵבין  ַלֲחֵברֹו 
ְלֹלא  ְוַהִּיְרָאה,  ַהּתֹוָרה  ְּבֶדֶרְך  ִׁשיָטתֹו  ְּכִפי  ִלְחיֹות  ֶאָחד  ְלָכל  ְוָלֵתת 

ֵּפרּוד ּוַמֲחֹלֶקת ָחִליָלה.
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• ָצִריְך ָהָאָדם ְלַהְקִּדים ָׁשלֹום ְלָכל ֶאָחד ְוִלְׁשאֹל ִּבְׁשלֹומֹו. 
מֹוָתיו ֶׁשל ַהָּקָּב"ה,  ם ָׁשלֹום הּוא ֶאָחד ִמּׁשְ ְוַאף־ַעל־ִּפי ֶׁשַהּׁשֵ
ֶנֱאַמר  ְוֵכן  ַהְּבִרּיֹות,  ְּכבֹוד  ִמּשּׁום  ֶאָּלא  ַּבה'  ִזְלזּול  ְּבָכְך  ֵאין 

ַּבּתֹוָרה "ַוִּיְׁשֲאלּו ִאיׁש־ְלֵרֵעהּו ְלָׁשלֹום". )מסכת ברכות(

• ְּכֶׁשָהָאָדם ּפֹוֵגׁש ֶאת ַרּבֹו, ֶיׁש לֹו ְלַהְקִּדים לֹו ָׁשלֹום ְּבֶדֶרְך 
ָאָדם,  ְלָכל  ָׁשלֹום  ַמְקִּדים  הּוא  ִמּׁשֶ יֹוֵתר  ּוְבִיְרָאה,  ָּכבֹוד 

ְויֹאַמר לֹו "ָׁשלֹום ָעֶליָך ַרִּבי ּומֹוִרי". )שולחן ערוך(

• ַמְקִּדיִמים ָׁשלֹום ֲאִפּלּו ְלָנְכִרי, ִמְּפֵני ַּדְרֵכי ָׁשלֹום ְוֵאיָבה, 
ַאְך ֵאין ּכֹוְפִלים לֹו ִּבְרַּכת ָׁשלֹום. ְוֵכן ָאְמרּו ַעל ַרִּבי יֹוָחָנן ֶּבן־

ַזַּכאי, ֶׁשֹּלא ִהְקִּדימֹו ָאָדם ָׁשלֹום ֵמעֹוָלם ַוֲאִפּלּו ָנְכִרי ַּבּשּׁוק. 
ּוְלעֹוָלם ְיֵהא ָאָדם ָערּום ְּבִיְרָאה, ּוְלַהֲעִרים ְּבָכל ִמיֵני ָעְרָמה 
ָיִׁשיב  "ַמֲעֶנה־ַרְך  ִּבְמָׁשֵלי  ַהֶּנֱאַמר  ִויַקֵּים  ּבֹוְראֹו,  ְלִיְרַאת 
ֵחָמה", ּוַמְרָּבה ָׁשלֹום ִעם ֶאָחיו ְוִעם ְקרֹוָביו ְוִעם ָּכל־ָאָדם, 
ְוֶנְחָמד  ְלַמְעָלה  ָאהּוב  ֶׁשְּיֵהא  ְּכֵדי  ַּבּשּׁוק,  ָנְכִרי  ִעם  ַוֲאִפּלּו 

ְלַמָּטה ִויֵהא ְמֻקָּבל ַעל ַהְּבִרּיֹות. )משפטי השלום(

• ִמי ֶׁשַּמִּכיר ֶאת ֲחֵברֹו, ְויֹוֵדַע ֶׁשהּוא נֹוֵהג ִלְׁשאֹל ִּבְׁשלֹומֹו, 
ֲאַזי ְּכֶׁשרֹוֶאה אֹותֹו ַיְקִּדים לֹו ָׁשלֹום, ֶׁשֶּנֱאַמר "ַּבֵּקׁש ָׁשלֹום 
ִנְקָרא  לֹו,  ֵהִׁשיב  ְוֹלא  ָׁשלֹום  לֹו  ָנַתן  ֲחֵברֹו  ְוִאם  ְוָרְדֵפהּו". 
ַּגְזָלן, ֶׁשֶּנֱאַמר "ְוַאֶּתם ִּבַעְרֶּתם ַהֶּכֶרם ְּגֵזַלת ֶהָעִני ְּבָבֵּתיֶכם", 
ַרק  ְוֹלא  ִהיא,  ְּגֵזָלה  ֶהָעִׁשיר  ֶׁשְּגֵזַלת  ֶׁשַאף  "י,  ַרּׁשִ ּוְמָפֵרׁש 
ְּגֵזַלת ֶהָעִני ֶנְחֶׁשֶבת ְּגֵזָלה ְּכֶׁשֵאין לֹו ְמאּוָמה, ְּגֵזָלה זֹו ִהיא 

ְּכֶׁשֹּלא ֵהִׁשיב לֹו ַעל ְׁשלֹומֹו. )מסכת ברכות(

ַמִים, ּוִמי ֶׁשַּמְקִּדים  • ָּכל ַהְמָבֵרְך ֶאת ֲחֵברֹו ִמְתָּבֵרְך ִמן ַהּׁשָ
יֹאֲהבּו אֹותֹו  ִליֵדי ָּכְך ֶׁשֻּכָּלם  ִּבְׁשלֹום ָּכל ָאָדם, הּוא ֵמִביא 
יג.  ְלַהּׂשִ ֶׁשּיּוַכל  ְּביֹוֵתר  ַהְּגדֹוָלה  ַהַהְצָלָחה  ֶאת  יג  ַיּׂשִ ּוְבָכְך 

)תפארת ישראל על אבות(

ַהַּמְלִּבין  ְוָגדֹול  ָיפֹות,  ָּפִנים  ְּבֵסֶבר  ְלַקֵּבל ָּכל־ָאָדם  ִמְצָוה   •
ִׁשַּנִים ַלֲחֵברֹו ְוָׂשֵמַח ִעּמֹו, יֹוֵתר ִמַּמְׁשֵקהּו ָחָלב. )מסכת כתובות(

ְׁשרּוִיים  ֶׁשֵאיָנם  ֲאָנִׁשים  ְלַׂשֵּמַח  ִהיא  ְּגדֹוָלה  ִמְצָוה   •

ְּבִׂשְמָחה, ְלַהְׁשִּכין ָׁשלֹום ֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו, ּוְלַהְכִניס ִׂשְמָחה 
ְּבֵלב ָהָאָדם ֶהָעֵצב. )מסכת תענית(

לֹום, ַעד ֶׁשִהִּתירּו ִלְׁשאֹל ִּבְׁשלֹום  • ְּגדֹוָלה ִהיא ִּבְרַּכת ַהּׁשָ
ִמְּפֵני  ּוִבְרכֹוֶתיָה,  ְׁשַמע  ִּבְקִריַאת  ָׁשלֹום  ְלָהִׁשיב  אֹו  ָאָדם 
ַהִּיְרָאה אֹו ִמְּפֵני ַהָּכבֹוד. ַאְך ֵאין ֵהם נֹוֲהִגים ַּבְּזַמן ַהֶּזה, ֶׁשֵאין 

ַמְפִסיִקים ְלֵׁשם ָּכְך ַּבְּתִפָּלה. )משפטי השלום(

• ָאסּור לֹוַמר 'ָׁשלֹום' ְּבֵבית ַהֶּמְרָחץ אֹו ַּבְּמקֹומֹות ֶׁשָאסּור 

ה, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ְׁשמֹו ֶׁשל ַהָּקָּב"ה,  ְלַהְזִּכיר ְּדָבִרים ֶׁשִּבְקֻדּׁשָ
ְוֵיׁש ֶׁשִהְקִּפידּו ֶׁשֹּלא ִלְכּתֹב ָׁשלֹום ָמֵלא ְּבִמְכָּתִבים, ֶׁשָּמא 
ִיְׂשָרֵאל  ְּגדֹוֵלי  ָהיּו  ְוֵכן  ִּבָּזיֹון.  ְוִליֵדי  ְלַאְׁשָּפה  ַהִּמְכָּתב  ָיבֹוא 
ם ָׁשלֹום, ְוָהיּו ּכֹוְתִבים אֹותֹו ְּבִׁשּנּוי אֹו ְּבִמָּלה  ֶׁשִּנְקְראּו ַּבּׁשֵ

ִּבְלִּתי ְׁשֵלָמה ִמּשּׁום ָּכְך. )שולחן ערוך(

ֶאל  ְלַהְקִּדים  ָלָאָדם  ָאסּור  ַׁשֲחִרית,  ְּתִפַּלת  ִלְפֵני  ַּבּבֶֹקר   •
מֹו ֶׁשל ַהָּקָּב"ה הּוא  ֵּבית ֲחֵברֹו ְולֹוַמר לֹו ָׁשלֹום, ִמּשּׁום ֶׁשּׁשְ

ָׁשלֹום, אּוָלם ֻמָּתר לֹוַמר לֹו 'ּבֶֹקר טֹוב' ְוַכּדֹוֶמה. )שם(

ִּבְרַּכת  ְמָבֵרְך  ְלַאַחר ְׁשֹלִׁשים יֹום,  • ִמי ֶׁשרֹוֶאה ֶאת ֲחֵברֹו 
ַהֵּמִתים,  ְמַחֶּיה  ְמָבֵרְך  חֶֹדׁש  ְׁשֵנים־ָעָׂשר  ְוַאַחר  ֶׁשֶהֱחָיינּו, 
ִּבְרִאָּיתֹו  ְוָׂשֵמַח  ַהְרֵּבה  ֶהָחֵבר  ָעָליו  ָחִביב  ַּכֲאֶׁשר  ַרק  ְוהּוא 

ְלַאַחר ֶׁשֹּלא ָרָאהּו ְזַמן ַרב. )שם(

• ִמְצָוה ָלָאָדם ְלַהְכִניס אֹוְרִחים ּוְלַקְּבָלם ְּבֵסֶבר ָּפִנים ָיפֹות, 
ְוִאם ָנַתן ַמָּתָנה ַלֲחֵברֹו ּוָפָניו זֹוֲעפֹות, ַמֲעֶלה ָעָליו ַהָּכתּוב 
ְּכִאּלּו ֹלא ָנַתן לֹו ְּכלּום, ְוִאם ִקְּבלֹו ְּבֵסֶבר ָּפִנים ָיפֹות ֲאִפּלּו 
ָּכל  לֹו  ָנַתן  ְּכִאּלּו  ַהָּכתּוב  ָעָליו  ַמֲעֶלה  ְּכלּום,  לֹו  ָנַתן  ֹלא 

ַמָּתנֹות טֹובֹות ֶׁשָּבעֹוָלם. )אבות דרבי נתן(

ִעם  ְּבַנַחת  ִּדּבּורֹו  ֶׁשִּיְהֶיה  ְּבַעְצמֹו,  ְלַדְקֵּדק  ָהָאָדם  ָצִריְך   •
ָּפִנים  ְּבֵסֶבר  ּוְמַקְּבָלם  ִעָּמֶהם,  ְמעֶֹרֶבת  ְוַדְעּתֹו  ַהְּבִרּיֹות 
ְּבָכל  ְועֹוֶׂשה  ֶּבֱאמּוָנה,  ְונֹוֵתן  ְונֹוֵׂשא  ָלֶהם  ְמַכֵּבד  ָיפֹות, 
ְמַקְּלִסים  ַהּכֹל  ֶׁשִּיָּמְצאּו  ַעד  ַהִּדין,  ִלְפִנים ִמּשּׁוַרת  ַמֲעָׂשיו 
אֹותֹו ְואֹוֲהִבים אֹותֹו ּוִמְתַאּוִים ְלַמֲעָׂשיו, ֲהֵרי ֶזה ִקֵּדׁש ֶאת 
ִיְׂשָרֵאל  ְוָעָליו ַהָּכתּוב אֹוֵמר "ַוּיֹאֶמר ִלי ַעְבִּדי־ָאָּתה  ם,  ַהּׁשֵ

ֲאֶׁשר־ְּבָך ֶאְתָּפָאר". )הרמב"ם(

ְּבִׂשְמָחה  ַהּזּוַלת  ֶאת  ְלַקֵּבל  ָלָאָדם  ָקֶׁשה  ַּכֲאֶׁשר  ַּגם   •
ָוחִֹלי  ְּבַצַער  ָׁשָעה  ְּבאֹוָתּה  ָׁשרּוי  ֶׁשהּוא  ִמְּפֵני  ְּפִניִמית, 
ָּפִנים  ְּבֵסֶבר  ְלַקְּבלֹו  ְלָפחֹות  ִיְׁשַּתֵּדל  ְּבִיּסּוִרים,  ּוִמְתַיֵּסר 
ָיפֹות, ְּכֵדי ֶׁשַהָּלה ֹלא ָיחּוׁש ֶׁשֹּלא ְּבנֹוַח, ְוִיְׁשַּתֵּדל ְלַהְסִּתיר 
ְמַקֵּבל  "ֱהֵוי  ַהֶּנֱאַמר  ֵּבין  ַהֶהְבֵּדל  ְוֶזהּו  ִיּסּוָריו.  ֵמַהּזּוַלת ֶאת 
ְמַקֵּבל ֶאת־ "ֶוֱהֵוי  ְלֵבין  ָיפֹות",  ָּפִנים  ְּבֵסֶבר  ֶאת־ָּכל־ָהָאָדם 
ָּכל־ָהָאָדם ְּבִׂשְמָחה", ֶׁשַּכֲאֶׁשר ָיכֹול ָהָאָדם ְלַקְּבלֹו ְּבִׂשְמָחה 
ֵאין  ַּכֲאֶׁשר  אּוָלם  ֵּכן,  ַלֲעׂשֹות  ָצִריְך  ַוֲאִמִּתית,  ְּפִניִמית 
ָהָאָדם ָׁשרּוי ְּב'ֵעת ִלְׂשמַֹח', ְלָפחֹות ְיַקְּבלֹו ִּבְמאֹור ָּפִנים ִמן 

ָפה ְוַלחּוץ. )שלוחא דרחמנא( ַהּׂשָ

ל ֻמְרּגָ
ֲהָלכֹות ַוֲהִליכֹות
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