


ִמְרָים  ֶׁשִהְצָטְרָעה  ּוְלַאַחר  ְּבמֶֹׁשה,  ֶׁשִּדְּברּו  ְוַאֲהרֹן  ִמְרָים  ַמֲעֶׂשה  ִעם  ִמְסַּתֶּיֶמת  ְּבַהֲעֹלְתָך  ָּפָרַׁשת 
ִמּשּׁום ָּכְך, ֶנֱאַמר ָעֶליָה: "ְוָהָעם ֹלא ָנַסע ַעד־ֵהָאֵסף ִמְרָים", ְוִהְמִּתינּו ָלּה ִׁשְבָעה ָיִמים ַעד ֶׁשִּנְתַרְּפָאה 
"י: "ֶזה ַהָּכבֹוד ָחַלק ָלּה ַהָּמקֹום ִּבְׁשִביל ָׁשָעה ַאַחת ֶׁשִּנְתַעְּכָבה  ִמָּצַרְעָּתּה. ּוַבֶּמה ָזְכָתה ְלָכְך? ְמָפֵרׁש ַרּׁשִ
ְלמֶֹׁשה ְּכֶׁשֻהְׁשַלְך ַלְיאֹור, ֶׁשֶּנֱאַמר  'ַוֵּתַתַּצב ֲאחֹתֹו ֵמָרחֹק'". ִלּמּוד ִנְפָלא ֵיׁש ָּכאן ַעל ִמַּדת ַהָּכַרת ַהּטֹוב 
ֶׁשֵּיׁש ָלחּוׁש ְלָכל ִמי ֶׁשּגֹוֵמל ֶחֶסד ּוֵמיִטיב ְלזּוָלתֹו, ְוַגם ִאם ָיבֹוא ַהּשֹׁוֵאל ְויֹאַמר ֶׁשִּמְרָים ָעְמָדה ֵמָרחֹוק 
ֶאָחיו  ְקרֹוָביו,  ְּכַלֵּפי  ֶאָחד  ָּכל  ְּבֵלב  ַהֻּמְׁשָרׁש  ָּדָבר  ֵאָליו,  ַּדֲאָגָתּה  ִמּתֹוְך  ַּבֵּתָבה,  מֶֹׁשה  ֶאת  ְּכֶׁשִהִּניחּו 
ְוַאְחיֹוָתיו, ַלְמרֹות זֹאת ִהְמִּתינּו ִמיְליֹוֵני ְּבֵני־ָאָדם ְּבֶמֶׁשְך ִׁשְבָעה ָיִמים ְרצּוִפים, ְּכַהָּכַרת ַהּטֹוב ְלִמְרָים 
ַעל אֹוָתּה ָׁשָעה ֶׁשִהְמִּתיָנה ִלְראֹות ַמה ֶּיֱאַרע ִעם מֶֹׁשה ָאִחיָה. ּוְמִסירּוָתּה ֶׁשל ִמְרָים ָהְיָתה עֹוד קֶֹדם 
ָלֵכן, ְוָכל ֵלָדתֹו ֶׁשל מֶֹׁשה ָהְיָתה ִּבְזכּוָתּה. ֶׁשֲהֵרי ְּבָׁשָעה ֶׁשָּגַזר ַּפְרעֹה ֶׁשָּכל־ַהֵּבן ַהִּיּלֹוד ַהְּיאָֹרה ַּתְׁשִליֻכהּו, 
ָעַמד ַעְמָרם ְוֵגֵרׁש ֶאת ִאְׁשּתֹו ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ַיְטִּביעּו ֶאת ָּבָניו, ַעד ֶׁשָּבָאה ֵאָליו ִמְרָים ְוָאְמָרה לֹו ֶׁשְּגֵזָרתֹו 
ל ַּפְרעֹה, ֶׁשהּוא ֹלא ָּגַזר ֶאָּלא ַעל ַהְּזָכִרים ּוְגֵזָרתֹו ִהיא ַּגם ַעל ַהְּנֵקבֹות. ִמָּיד ֶהֱחִזיר ַעְמָרם ֶאת  ָקָׁשה ִמּׁשֶ
ִאְׁשּתֹו ְונֹוַלד מֶֹׁשה, ּוְבִעְקבֹוָתיו ָעׂשּו ֵּכן ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוֶהֱחִזירּו ֶאת ְנׁשֹוֵתיֶהם. ַאף ַהְּבֵאר ֶׁשָהְיָתה ְלַעם 
ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר ָהְיָתה ִּבְזכּות ִמְרָים, ְוַכֲאֶׁשר ִנְפְטָרה ִמְרָים ִהְסַּתְּלָקה ַהְּבֵאר ְוִנְפְסָקה ַהַּמָּתָנה ַהּטֹוָבה 
ֶׁשָּזכּו ָלּה ִיְׂשָרֵאל. ּוִמְּפֵני ָמה ִהְסַּתְּלָקה? ִמְּפֵני ֶׁשִהְתַעְּצלּו ְּבֶהְסֵּפָדּה ֶׁשל ִמְרָים, ְּכִפי ֶׁשְּמָפֵרׁש ַה"ְּכִלי 
ָיָקר", ִּכי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִהְתַרְּגלּו ְּבֶמֶׁשְך ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ִלְׁשּתֹות ִמֵּמי ַהְּבֵאר, ְוָׁשְכחּו ִּבְזכּות ִמי ִהִּגיָעה ַהְּבֵאר 
ֲאֵליֶהם, ְוָלֵכן ִהְפִסיָקה ַהְּבֵאר ִלְנּבַֹע ַמִים ְּבָׁשָעה ֶׁשִּנְפְטָרה ִמְרָים, ְּכֵדי ֶׁשִּיְזְּכרּו ֻּכָּלם ֶׁשִּבְזכּוָתּה ִהִּגיעּו 
ִליֵדי ָּכְך. ּוִמֶּזה ִיְלַמד ָהָאָדם ַּכָּמה הּוא ָצִריְך ְלַהִּכיר טֹוָבה ַלָּקָּב"ה ַעל ָּכל ַהֶחֶסד ֲאֶׁשר הּוא עֹוֶׂשה ִעּמֹו 

ְּבָכל ֶרַגע, ְוֹלא ִיְתַרֵּגל ָחִליָלה ִליֵדי ָּכְך, ַעד ֶׁשִּיְׁשַּכח ִּכי הּוא ַהּנֹוֵתן ְלָך ּכַֹח ַלֲעׂשֹות ָחִיל. 
ֲחַז"ל ְמַסְּפִרים ַּבִּמְדָרׁש, ֶׁשְּבֵאָרּה ֶׁשל־ִמְרָים ִהְתַּגְלְּגָלה ַעד ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְוִנְגְנָזה ְּבַים ִּכֶּנֶרת, ְוָאַמר ַרִּבי 
ְוזֹו ִהיא  ְוִיְרֶאה ְּכִמין ְּכָבָרה ַּבָּים,  ְוִיְצֶּפה  ַיֲעֶלה ְלרֹאׁש ַהַּכְרֶמל  ִחָּיא "ָהרֹוֶצה ִלְראֹות ְּבֵאָרּה ֶׁשל־ִמְרָים, 
ְּבֵאָרּה ֶׁשל־ִמְרָים". ּומּוָבא ְּב"ֵבית יֹוֵסף" ְּבֵׁשם ִמְדָרׁש, ֶׁשְּבָכל מֹוָצֵאי ַׁשָּבת ִמְתַּגְלְּגִלים ַהַּמִים ֶׁשִּבְבֵאָרּה 
ְוָכל ִמי ֶׁשהּוא חֹוֶלה ּוִמְזַּדֵּמן לֹו ִלְׁשּתֹות ִמֵּמי ַהְּבֵאר, ִמְתַרֵּפא.  ְוַהַּמְעָינֹות,  ֶׁשל ַמִים ֶאל ָּכל ַהְּבֵארֹות 
ּוְמֻסָּפר ָׁשם ַעל ָאָדם ֶאָחד ֶׁשָהָיה ַּכֲעָסן ּוְקַצר־רּוַח ְוָהָיה ָנגּוַע ְּבָכל ּגּופֹו ִּבְׁשִחין ּפֹוֵרַח, ֶׁשַּפַעם ָהְלָכה 
ה יֹוֵתר  ִאְׁשּתֹו ִלְׁשאֹב ַמִים ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת, ְוִהְזַּדְּמנּו ָלּה ַמִים ִמְּבֵאָרּה ֶׁשל ַמִים. ְּבַדְרָּכּה, ִהְתַעְּכָבה ָהִאּׁשָ
ִמַּדי, ּוְכֶׁשָחְזָרה ְלֵביָתּה ָּכַעס ָעֶליָה ַּבְעָלּה ַעל ִעּכּוָבּה, ּוֵמרֹב ַּכַעס ָנַפל ַהַּכד ִמָּיָדּה ְוִנְׁשַּבר. ַהַּמִים ִנְסְּפגּו 
ִנְּתזּו ַעל ּגּופֹו ֶׁשל ָהִאיׁש, ּוְבָכל ָמקֹום ֶׁשָּנְגָעה ִטַּפת ַמִים ַעל  ָּבֲאָדָמה, אּוָלם ִטּפֹות ֻמָעטֹות ֵמַהַּמִים 
ִחין ֶׁשָּפַרח ּבֹו. ִהְצַטֵער ָהִאיׁש ְמאֹד ַעל ֶׁשִהְפִסיד ֶאת ַהִהְזַּדְּמנּות  ְּבָׂשרֹו, ִהְתַרֵּפא ַהָּמקֹום ַההּוא ֵמַהּׁשְ
ִלְׁשּתֹות ֵמַהַּמִים ַהַחִּיים ּוְלִהְתַרֵּפא ְּבָכל ּגּופֹו, ְוִהִּכיר ְמֻאָחר ִמַּדי ְּבחֶֹסר ִמַּדת ַהָּכַרת ַהּטֹוב ֶׁשָהְיָתה ּבֹו. 
ִּכי ִאם ָהָיה ַמִּכיר טֹוָבה ְלִאְׁשּתֹו ַעל ֶׁשָּטְרָחה ְוָהְלָכה ִלְׁשאֹב ַּבֲעבּורֹו ַמִים ִמן ַהְּבֵאר, ֹלא ָהָיה ּכֹוֵעס ְוָהָיה 

ׁשֹוֶתה ֶאת ַהַּמִים ּוִמְתַרֵּפא, אּוָלם ֵמֲחַמת ֶׁשָהָיה ְּכפּוי טֹוָבה ֹלא ָעְלָתה לֹו ֶאָּלא ַרְגָזנּותֹו. 
ּוִמָּכְך ֶׁשָהָעם ֹלא ָנַסע ַעד ֵהָאֵסף ִמְרָים ָאנּו ְלֵמִדים, ֶׁשִּמַּדת ַהָּכַרת ַהּטֹוב ָּבָאה ְּכֵעין ַהּטֹוָבה ֶׁשֶּנֶעְׂשָתה. 
ּוִמֵּכיָון ֶׁשִּמְרָים ִהְמִּתיָנה ְלמֶֹׁשה ִלְראֹות ַמה ַּיֲעֶלה ְּבגֹוָרלֹו, ָּכְך ִהְמִּתינּו ָלּה ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעד ֶׁשָּתׁשּוב ֶאל 
ַהַּמֲחֶנה, ַהְמָּתָנה ְּכֶנֶגד ַהְמָּתָנה, ִמָּדה ְּכֶנֶגד ִמָּדה. ְּב"ִׂשְפֵתי ֲחָכִמים" מּוָבא ִחּשּׁוב קֹוֵלַע, ַמּדּוַע ִהְמִּתינּו 
ָלּה ַּדְוָקא ִׁשְבָעה ָיִמים? ִמְּפֵני ֶׁשִּמָּדה טֹוָבה ְמֻרָּבה ִמִּמַּדת ֻּפְרָענּות ִּפי ֲחֵמׁש ֵמאֹות, ּוִמֵּכיָון ֶׁשִהְמִּתיָנה 
ְלמֶֹׁשה ְׁשִליׁש ֶׁשל ָׁשָעה, ָלֵכן ִהְמִּתינּו ָלּה ִּבְׂשָכָרּה ֲחֵמׁש ֵמאֹות ְׁשִליֵׁשי ָׁשָעה, ֶׁשֵהם ִׁשְבָעה ָיִמים ְמֵלִאים 

ְּבִדּיּוק, ִעם ּתֹוֶסֶפת ֶׁשל ַאְרָּבָעה ְׁשִליִׁשים ַעל־ָּכְך ֶׁשָהְלָכה ִלְקרֹא ְלִאּמֹו ֶׁשל מֶֹׁשה. ַּכְפּתֹור ָוֶפַרח!

בס"ד

ִמַּדת ַהָּכַרת ַהּטֹוב, ִהיא ִמָּדה ֲחׁשּוָבה ְמאֹד ָלָאָדם, 
ָּכל  ַעל  ִיְתָּבַרְך  ַלּבֹוֵרא  טֹוָבה  ַמִּכיר  הּוא  ְוַעל־ָיָדּה 
ֶׁשָּגַמל  ִמי  ְלָכל  טֹוָבה  ַמִּכיר  ְוֵכן  ַוֲחָסָדיו,  טֹובֹוָתיו 
ִעּמֹו טֹוָבה. ְּדָבִרים ֵאּלּו ְּכרּוִכים ַיַחד, ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו 
ַהַּקְדמֹוִנים ְּבֵׁשם ַהִּמְדָרׁש "ָּכל ַהּכֹוֵפר ְּבטֹוָבתֹו ֶׁשל 
ֲחֵברֹו, סֹופֹו ּכֹוֵפר ְּבטֹוָבתֹו ֶׁשל ָמקֹום", ֶׁשִּמי ֶׁשֵאינֹו 
ֶׁשל  ְּבטֹוָבתֹו  ּכֹוֵפר  ַּגם  ֲחֵברֹו,  ֶׁשל  ְּבטֹוָבתֹו  ַמִּכיר 
ַהּטֹוב  ַהָּכַרת  ִמַּדת  ֶאת  ְּבעֹוָלמֹו.  ֶׁשְּבָראֹו  ַהָּקָּב"ה 
ֶאת  ֶׁשְּמַנֵהג  ֵמַהָּקָּב"ה  ִלְלמֹד  ֵיׁש  ַהִּנְבָרִאים  ְלָכל 
עֹוָלמֹו ְּבִמָּדה זֹו, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר ְּבִאּיֹוב "ִמי ִהְקִּדיַמִני 
ַוֲאַׁשֵּלם", ְוהּוא ּגֹוֵמל טֹוב ְלִמי ֶׁשעֹוֶׂשה ֶאת ְרצֹונֹו. 
ַלָּקָּב"ה  טֹוָבה  עֹוֶׂשה  ָהָאָדם  ֶׁשֵאין  ְוַאף־ַעל־ִּפי 
ְּבַמֲעָׂשיו, ֶׁשֲהֵרי ְלֵׁשם ָּכְך הּוא ִנְבָרא, ּגֹוֵמל ַהָּקָּב"ה 
ָהָאָדם  ָצִריְך  ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ַאַחת  ְוַעל  ֶחֶסד,  ִעּמֹו 
ֵּבין  ַהֶהְבֵּדל  ַעל  ִעּמֹו.  ֶׁשֵהיִטיב  ְלִמי  טֹוָבה  ְלַהִּכיר 
ָאָדם ֶׁשֶּיׁש לֹו ְּתכּוָנה ֶׁשל ַהָּכַרת ַהּטֹוב ְלָאָדם ֶׁשֶּיׁש 
ֶׁשַהָּכַרת ַהּטֹוב  ֶּדְסֶלר,  ָהַרב  ְּכַתב  ְּכִפּיּות טֹוָבה,  לֹו 
ִהיא ּתֹוָלָדה ֶׁשל ּכַֹח ַהְּנִתיָנה, ִּכי ִמי ֶׁשֶחְׁשקֹו ָלֵתת 
ָמֵלא  הּוא  ֵמֲאֵחִרים  ְמַקֵּבל  ְּכֶׁשהּוא  ֲאַזי  ּוְלַהֲעִניק, 
הֹוָדָיה ְוַהֲעָרָכה. ְוִאּלּו ְּכִפּיּות טֹוָבה ִהיא ּתֹוָלָדה ֶׁשל 
ְוָלַקַחת  ּכַֹח ַהְּנִטיָלה, ִּכי ָהָאָדם ֶׁשִהְתַרֵּגל ַרק ִלּטֹל 
ִּבְמקֹום ָלֵתת, ִּבְדָרִכים ְיָׁשרֹות ּוְבַדְרֵכי ָעְרָמה, ָחׁש 
ְּכפּוי  הּוא  לֹו,  ַחָּיִבים  ְוֻכָּלם  לֹו  ַׁשָּיְך  ָהעֹוָלם  ֶׁשָּכל 
ְוָעָליו  ִעּמֹו,  ֶׁשֵּמיִטיב  ְלִמי  ַמִּכיר טֹוָבה  ְוֵאינֹו  טֹוָבה 
ֶנֱאַמר ְּבִמְׁשֵלי "ֵמִׁשיב ָרָעה ַּתַחת טֹוָבה ֹלא־ָתמּוׁש 
ַהַּצד  ֶאת  ָּתִמיד  רֹוֶאה  טֹוָבה  ְּכפּוי  ִמֵּביתֹו".  ָרָעה 
טֹוב  הּו  ַמּׁשֶ עֹוֶׂשה  ָאָדם  ְוִאם  ָּדָבר,  ְּבָכל  ִליִלי  ַהּׁשְ
הּוא ַמִּגיַע ִמָּיד ַלַּמְסָקָנה ִּכי ָּכל ֲעִׂשָּיתֹו ֵאיָנּה ֶאָּלא 
ְלַעְצמֹו, ּוַבַעל ַהָּכַרת ַהּטֹוב רֹוֶאה ֶאת ַהַּצד ַהִחּיּוִבי 
ֶׁשְּבָכל ָּדָבר, ּוָמֵלא ֶׁשַבח ְוהֹוָדָיה ְלִמי ֶׁשֵּמיִטיב ִעּמֹו. 

ׁש ֻמְדּגָ
ח ּבָ ְמׁשֻ
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ִמּדֹות ַוֲהִליכֹות ִּבְרִאי ַהָּפָרָׁשה

ַמֲאַמר ְּפִתיָחה

ַמהּות ַהִּמָּדה

ת  ָרׁשַ ּפָ
ַהֲעלְֹתָך ּבְ

ית   ִמּבֵ
ת ִטיׁש  ּבָ ַשׁ

בּוַע: ַהָּכַרת ַהּטֹוב  נֹוֵׂשא ַהּׁשָ

ִמַּדת ַהָּכַרת ַהּטֹוב ִהיא ְּפִניָנה ַהַּמְבִהיָקה ְּביֹוֵתר 
ְּבֶכֶתר ַהִּמּדֹות ַהּטֹובֹות. ִהיא ַהְמַרֶּתֶקת ָאָדם 
ְלָאָדם, ַאִחים ְלַאִחים, קֹוֶׁשֶרת ַיַחד ִמְׁשָּפחֹות, 

ֶבט ַהְּיהּוִדי,  ִהיא ָהאִֹפי ֶהָחקּוק ִמֵּלָדה ַּבּׁשֵ
ְּתכּוָנה טֹוָבה ֶׁשִהיא ּתֹוָרָׁשה ֵמֲאבֹות ָהֻאָּמה.

)ה"כתב סופר"(

ַּתְדִּפיס
ִמּתֹוְך ַהֵּסֶפר "ִמּדֹות ִטיׁש"

ם  ֶׁשֵּיֵצא ָלאֹור ְּבֶעְזַרת ַהּׁשֵ

בּוַע ַעל ָּפָרׁשֹות ַהּׁשָ

ִעם ַהְּמדֹוִרים ַהְּקבּוִעים 

ְוָהֲאהּוִבים



ל ִנְמׁשָ

ְלָמה ַהָּדָבר ּדֹוֶמה
ְורֹב־ ִלּבֹו  רַֹחב  ָּכְך  ָעְׁשרֹו  ּוְכגֶֹדל  ַהַּבְגָּדִדי,  ֶעְזָרא  ָהָיה  ֻמְפָלג  ָעִׁשיר 
ִלְרָוָחה ְלָכל עֹוֵבר אַֹרח, ּוֵמעֹוָלם ֹלא ֵהִׁשיב  טּובֹו. ֵּביתֹו ָהָיה ָּפתּוַח 
ִּבְרחֹובֹות  ַּדְרּכֹו  ֶאת  ֶעְזָרא עֹוֶׂשה  ְּבעֹוד  ֶאָחד,  יֹום  ֵריָקם.  ָאָדם  ְּפֵני 
ָהִעיר ְּבַדְרּכֹו ֶאל ֵּבית ַהִּמְסָחר ַהָּגדֹול ֶׁשּלֹו, ָעַבר ְּבִסְמָטה ָצָרה, ְוֶאל 
ַעל־ ְּבַדְרּכֹו  ְלַהְמִׁשיְך  לֹו  ָנַתן  ֹלא  ָהַרחּום  ִלּבֹו  ֶּבִכי.  קֹול  ִהִּגיַע  ָאְזָניו 

ַאף ֶׁשֶּנְחַּפז ַלֲעָסָקיו, ְוהּוא ָּתר ַאַחר קֹול ַהְּבִכי, ַעד ֶׁשִהִּגיַע ְלִבְקָּתה 
ַהִּבְקָּתה,  ֶּדֶלת  ַעל  ֶעְזָרא  ִהְתַּדֵּפק  ַהִּסְמָטה.  ְּבִצֵּדי  ֶׁשָעְמָדה  ְקַטָּנה 
ּוְכֶׁשִּנְכַנס ָחְׁשכּו ֵעיָניו. ָהעִֹני ְוַהַּמְחסֹור ָזֲעקּו ִמָּכל ִּפָּנה ַּבַּבִית ַהָּקָטן, 
ה ְיהּוִדָּיה, ֲעִנָּיה ְמרּוָדה, ְמֻטֶּפֶלת ְּבִתינֹוק ָקָטן ֶׁשָּבָכה  ּבֹו ָׁשֲהָתה ִאּׁשָ
ֵמרֹב ָרָעב, ְוִהיא ִסְּפָרה ִּכי ִלְפֵני ְזַמן־ָמה ָׁשַבק ַּבְעָלּה ַחִּיים ְלָכל־ַחי, 
ְּבָיָדּה ְּפרּוָטה  ְוֵאין  ְּכֶׁשהּוא ַמְׁשִאיר אֹוָתּה ַלֲאָנחֹות ִעם ְּבָנּה ַהָּקָטן, 
ֶעְזָרא,  ֶׁשל  ַרֲחָמיו  ִנְכְמרּו  ְּבָנּה.  ּוְלָהִזין ֶאת  ְלַמֲאָכָלּה  ָמזֹון  ִלְרִכיַׁשת 
ּוִמָּיד ִהְזִעיק ֶאת ְמָׁשְרָתיו ְוַהָּללּו ֶהֱעִבירּו ֶאת ָהַאְלָמָנה ִעם ִּתינֹוָקּה 
ְוֶהֱעִמידּו ִלְרׁשּוָתּה ֶאת ָּכל  ֶאל ֵּביתֹו, ָׁשם ִּפּנּו ַּבֲעבּוָרּה ֶחֶדר ְמֻיָחד, 
ַהַּמֲאַמִּצים  ָּכל  ְוַלְמרֹות  ַוֲחלּוָׁשה,  חֹוָלִנית  ָהְיָתה  ה  ָהִאּׁשָ ַמְחסֹוָרּה. 
ה ַחִּיים,  ַהְּמֻרִּבים ְוַהֶּכֶסף ָהַרב ֶׁשִּפֵּזר ֶעְזָרא ִלְרפּוָאָתּה, ָׁשְבָקה ָהִאּׁשָ
ְוַהֶּיֶלד נֹוַתר ָיתֹום ֵמָאִביו ּוֵמִאּמֹו. ֹלא ָהָיה ָסֵפק ְּבִלּבֹו ֶׁשל ֶעְזָרא, ִּכי 
ַהֶּיֶלד ַיְמִׁשיְך ִלְגּדֹל ְּבֵביתֹו, ְוהּוא ָּפַרס ָעָליו ֶאת ָחסּותֹו ַיַחד ִעם ַרְעָיתֹו 
ַהִּצְדָקִנית, ְוִגְּדלּוהּו ְּבֶמֶׁשְך ָׁשִנים ַרּבֹות, ְּכֶׁשֵהם ִמְתַיֲחִסים ֵאָליו ִּכְבָנם 

ֲאהּוָבם ְוֹלא חֹוְסִכים ִמֶּמּנּו ָּדָבר, ַעד ֶׁשָּגַדל ְלֶעֶלם ֲחמּודֹות. 
ִנְׁשְמעּו  ּוְלֶפַתע  ַהָּצֳהַרִים,  ֲארּוַחת  ֶאת  ְוָסַעד  ֶעְזָרא  ָיַׁשב  ֶאָחד,  יֹום 
ַהּדֹוֵפק,  ִמי  ִלְראֹות  ַהַּבִית  ַּבֲעַלת  ָּפְנָתה  ַּבֶּדֶלת.  ַקּלֹות  ְּדִפיקֹות 
ּוְכֶׁשָרֲאָתה ֶׁשַּבֶּפַתח עֹוֵמד ָעִני ַהְמַחֵּזר ַעל ַהְּפָתִחים, ִּבְקָׁשה ְלַהֲעִניק 
לֹו ַמְטֵּבַע ָּכְלֶׁשהּו, ֶאָּלא ֶׁשַּבְעָלּה ִּבֵּקׁש ִמֶּמָּנה ְלַהֲעִניק לֹו ְסכּום ָּגדֹול 
ְלָבֵרְך  ְוֵהֵחל  ְּבָיָדיו,  ֶׁשִּנְתֲחבּו  ַהֶּכֶסף  ְּבִׁשְטֵרי  ַהֵהֶלְך  ִהִּביט  ְּבַהְרֵּבה. 
ֶאת ֶעְזָרא ְוַרְעָיתֹו ְּבֶׁשֶטף ֶׁשל ְּבָרכֹות ֵמעֶֹמק ִלּבֹו, ְוֹלא ָחַדל ְלהֹודֹות 
ָלֶהם ּוְלַהִּכיר ָלֶהם טֹוָבה ַעל ֶׁשּכֹה ֵהיִטיבּו ִעּמֹו. ִעם ְיִציָאתֹו ֵמַהַּבִית, 
ָּפְנָתה ַּבֲעַלת ַהַּבִית ְוָאְמָרה ְלַבְעָלּה: "ְרֵאה ַּכָּמה ְּבָרכֹות ָזִכינּו ְלַקֵּבל 
ַהָּיתֹום  ֶאת  ְרֵאה  זֹאת  ּוְלֻעַּמת  לֹו,  ֶׁשֶהֱעַנְקנּו  ַהֶּכֶסף  ַעל  ֶזה  ֵמָעִני 
ֶׁשָאנּו ְמַגְּדִלים ְּבֵביֵתנּו ְּכָבר ָׁשִנים ַרּבֹות ֵמָאז ָהָיה ִּתינֹוק ָקָטן, ְוָאנּו 
מֹוִציִאים ָעָליו הֹוָצאֹות ַרּבֹות ֲעֶׂשֶרת מֹוִנים ֵמָעִני ֶזה, ְוַלְמרֹות זֹאת 
ִחֵּיְך  ָוֶׁשַבח".  ִמָּלה ֶׁשל הֹוָדָיה  ַוֲחִצי  ִמָּלה  ִמֶּמּנּו  ָׁשַמְענּו  ֵמעֹוָלם ֹלא 
ּוְתַקְּבִלי  ְמַעט  "ַהְמִּתיִני  ִמָּיד:  ְוָאַמר  ְּדָבֶריָה,  ְלֵׁשַמע  ַהִּפֵּקַח  ֶעְזָרא 
ֵאָליו,  ַהָּיתֹום  ָהֶעֶלם  ֶאת  ִהְזִמין  ִמָּיד  ִלְׁשֵאָלֵתְך".  הֹוֶלֶמת  ְּתׁשּוָבה 
ְוָאַמר לֹו: "ְׁשַמע ָנא, ַעד ַעָּתה ִּבְהיֹוְתָך ֶיֶלד ָקָטן ְלֹלא ָאב ָוֵאם, ָחַמְלנּו 
ְוָהִייָת ְלִאיׁש,  ְוִגַּדְלנּו אֹוְתָך ְּבֵביֵתנּו ַעל ֶחְׁשּבֹוֵננּו. ַעָּתה ָּבַגְרָּת  ָעֶליָך 
ְוַהְתֵחל  ִמֵּביִתי  ֵאפֹוא  ֵצא  ְּבַעְצֶמָך.  ַלְחְמָך  ֶאת  ְלַהְרִויַח  ַאָּתה  ְוָיכֹול 
ְוֶהָעִׁשיר  "ַעְכָׁשו"?  ָׁשַאל:  ְוהּוא  ַהַּנַער  ְּפֵני  ָחְורּו  ְלַבְּדָך".  ְלִהְתַּפְרֵנס 
ֵהִׁשיב ְּבִחּיּוב: "ֵּכן, ֵצא ַעְכָׁשו ִמֵּביִתי ּוְרֵאה ְּבָרָכה ַּבֲעָמְלָך". ִהְׁשּתֹוֵמם 
ַהָּבחּור ַעל ַהַּתְפִנית ַהַחָּדה ְּבַיֲחסֹו ֶׁשל ַּבַעל ַהַּבִית ֵאָליו, ְוָיָצא ִמְּלָפָניו 
ָיַׁשב ַעל ַאַחד  ָהיּו לֹו.  ְלגּופֹו  ְּבָגָדיו  ְוַרק  ֵריק,  ָהָיה  ִּכיסֹו  ֶנֶפׁש.  ְּבַפֵחי 

ַּכר  ְלֹלא  ְמקֹומֹו  ַעל  ִנְרַּדם  ַהַּלְיָלה  ּוְכֶׁשִהִּגיַע  ָּבְרחֹוב,  ַהַּסְפָסִלים 
ָוֶכֶסת. ַהּבֶֹקר אֹור, ְוָהָרָעב ֵהֵחל ְלָהִציק לֹו, ַאְך ֹלא ָהָיה ְּבִכיסֹו ְּפרּוָטה 
ִלְרִכיַׁשת ָמזֹון. ֵהֵחל ְלִהְתרֹוֵצץ ִּבְרחֹובֹות ָהִעיר, ְּבַחְּפׂשֹו ַאַחר ְמקֹור 
ַּפְרָנָסה, ּוְלַבּסֹוף ִהְׂשִּכיר ֶאת ַעְצמֹו ְלַׁשֵּמׁש ְּכַנַער ְׁשִליֻחּיֹות, ֶׁשְּמַבֵּצַע 
ְקִנּיֹות ַּבּשּׁוק ּוֵמִביא ֶאת ִמְצְרֵכי ַהָּמזֹון ֶאל ֵּבית ַהָּלקֹוחֹות, ְּבָׂשָכר ֶׁשל 
ְמַעט ָמזֹון. ָקָׁשה ָהְיָתה ַהְּמָלאָכה, ֶׁשֵּכן ֵמעֹוָלם ֹלא ָהָיה ָרִגיל ִלְטרַֹח 
ָּבֵּתי  ֶּדֶרְך ֲאֻרָּכה ַעד  ּוִבְנִׂשיָאָתם  ְּכֵבִדים,  אֹות  ִּבְסִחיַבת ַמּׂשָ ְּבַעְצמֹו 
ַהָּלקֹוחֹות, אּוָלם ַהֶהְכֵרַח ֹלא ְיֻגֶּנה, ְוהּוא ָיַדע ֶׁשִאם ֹלא ַיֲעֶׂשה זֹאת, 
ְּכִמְכַות־ ִלּבֹו  ֶאת  ָצְרבּו  ְוַהַהְׁשָּפלֹות  ַהִּבְזיֹונֹות  ָּבָרָעב.  ָלמּות  סֹופֹו 

ֵאׁש, ְוהּוא ִהְתַהֵּלְך ָּכל אֹוָתם ָיִמים ָמֵלא ְּתִמיָהה ּוְפִליָאה ַעל ֲאדֹונֹו, 
ֶׁשְּלֶפַתע ּכֹה ִמְתַנֵּכר לֹו ּוְמַׁשְּלחֹו ִמָּפָניו ְלֹלא ׁשּום ִסָּבה ַהִּנְרֵאית ָלַעִין. 
ְוָצֵמא,  ָרֵעב  ְּכֶׁשהּוא  ָהִעיר,  ִּבְרחֹובֹות  ַהַּנַער  ִהְתַּגְלֵּגל  ִמְסָּפר  ָיִמים 
ִליִׁשי, ְּבעֹוד  רֹוֵעד ִמּקֹור ּוִמּבּוָׁשה, ְוֹלא יֹוֵדַע ֶאת ַנְפׁשֹו. ַוְיִהי ַּבּיֹום ַהּׁשְ
ַהַּנַער ִמְצַטֵּנף ִלְקַראת ֲחֵׁשָכה ַעל ַהַּסְפָסל ֶׁשְּבִצֵּדי ָהְרחֹוב ְּכֵדי ָלנּוַח 
ְמַעט ֵמֲעַמל יֹומֹו, ְוִהֵּנה ֶאָחד ִמְּמָׁשְרֵתי ֲאדֹונֹו ִמְתָקֵרב ֵאָליו. "ָהָאדֹון 
ַמְזִמין אֹוְתָך ֵאָליו, ִּכי ֶיׁש לֹו ְּדַבר־ָמה לֹוַמר ְלָך". ִהְתַּפֵּלא ַהַּנַער ַעל 
ּבֹו  ִהְתּבֹוֵנן  ַהִּגיעֹו,  ִעם  ִלְקָראתֹו.  ָאץ  ּוִמָּיד  ׁשּוב,  ּבֹו  ִנְזַּכר  ֶׁשָהָאדֹון 
ְּבָגָדיו  ֶאת  ַּגם  ְּכמֹו  ּוְמִרירּותֹו,  ְרזֹונֹו  ֶאת  ָאַמד  חֹוֵדר,  ְּבַמָּבט  ָהָאדֹון 
ָנה ַהִּבְלִּתי נֹוָחה ַעל ַהַּסְפָסל, ְוִהְתַעְנֵין: "ֵּכיַצד ָעְברּו  ַהְמֻרָּפִטים ֵמַהּׁשֵ
ֵאָלה,  ַהּׁשְ ְלֵׁשַמע  ִמֵּביֵתנּו"?  ָיָצאָת  ֵמָאז  ָהַאֲחרֹוִנים  ַהָּיִמים  ָעֶליָך 
ֶאת  ִסֵּפר  ִמְּדָמעֹות  ִמְתַלְעֵלַע  ּוְבקֹול  ַּתְמרּוִרים,  ִּבְבִכי  ַהַּנַער  ָּפַרץ 
ְּתָלאֹוָתיו ַּבָּיִמים ַהֻּמָעִטים ֶׁשִהְסּתֹוֵבב ִּבְרחֹובֹות ָהִעיר ְּכֶכֶלב ֻמֶּכה, 
ּוְסַאת ִיּסּוָריו ֻהְגְּדָׁשה ִּבְזַמן ּכֹה ָקָצר. "רֹוֶצה ַאָּתה ָלׁשּוב ּוְלִהְתּגֹוֵרר 
ַנְפׁשֹו  ְוִהְתַחֵּנן ַעל  ַהְּמִציָאה  ְוַהַּנַער ָעט ַעל  ְּבֵביֵתנּו"? ָׁשַאל ָהָאדֹון, 
ְלָחן, ְוִצּוָה  ָלׁשּוב ַהַּבְיָתה ְּכִמֶּקֶדם. ִמָּיד הֹוִׁשיב אֹותֹו ָהָאדֹון ְלַיד ַהּׁשֻ
ַהַּנַער  ִהִּביט  ִּבְׁשָעתֹו.  ִּכְסֻעַּדת ְׁשֹלמֹה  ְּדֵׁשָנה  ְלָפָניו ֲארּוָחה  ְלַהִּגיׁש 
ַעל ַהַּמֲאָכִלים ְּכֹלא ַמֲאִמין, ְוַעל ָּכל ַמֲאָכל ֶׁשָּנַטל ְוָכל ַּכף ֶׁשִהְכִניס 
ַהּטֹוב  ַהָּכַרת  ִמַּדת  ִמּתֹוְך  ֶהֶרף,  ְלֹלא  ֲאדֹונֹו  ֶאת  ְוִׁשַּבח  הֹוָדה  ְלִפיו, 
ַהְּתׁשּוָבה  ָלְך  "ִהֵּנה  ְוָאַמר:  ַרְעָיתֹו  ֶאל  ֶהָעִׁשיר  ָּפָנה  ְּכַלָּפיו.  ֶׁשָחׁש 
ִלְׁשֵאָלֵתְך. ֵאין ָהָאָדם ַמִּכיר טֹוָבה ַעל ָּדָבר ֶׁשִּנְרֶאה לֹו ְּכָדָבר ִטְבִעי 
ּומּוָבן ֵמֵאָליו. אֹותֹו ָעִני, ֶׁשֹּלא ִצָּפה ְלַקֵּבל ֶאת ַהְּסכּום ַהָּגדֹול, ָחׁש 
ָהָיה  ֶזה  ָיתֹום  ַרּבֹות, אּוָלם  ָלנּו ּכֹה  ְוָלֵכן הֹוָדה  ַהָּכַרת ַהּטֹוב  ְּכַלֵּפינּו 
ֹלא  ְוָלֵכן  ִעּמֹו,  ֵמיִטיִבים  ֶׁשָאנּו  ָחַׁשב  ְוֹלא  ֻׁשְלָחֵננּו,  ַעל  ֶלֱאכֹל  ָרִגיל 

ָרִאינּו ֶאְצלֹו ֶאת ַהָּכַרת ַהּטֹוב ֶׁשּלֹו ְּכַלֵּפינּו". 

ַהִּנְמָׁשל
ָלנּו  ְלַהְמִחיׁש  ְּכֵדי  ַה"ֶּבן־ִאיׁש־ַחי"  ִמְׁשַּתֵּמׁש  ֶזה,  ִנְפָלא  ְּבָמָׁשל 
ַעל־ ַלָּקָּב"ה,  טֹוָבה  ְלַהִּכיר  ְצִריִכים  ֶׁשָאנּו  ַהּטֹוב  ַהָּכַרת  ִמַּדת  ַמִהי 

ֶאת  ְלַקֵּבל  ְוֹלא  ָוֶרַגע,  ֶרַגע  ְּבָכל  ִעָּמנּו  עֹוֶׂשה  הּוא  ֲאֶׁשר  ָּכל־ַהֶחֶסד 
"ַעל־ָּכל־ ֶאָּלא  ּוֻמְרָּגל,  ִטְבִעי  ּוְכָדָבר  ֵמֲאֵליֶהם  ְּכמּוָבִנים  ַהְּדָבִרים 

ְנִׁשיָמה ּוְנִׁשיָמה ֶׁשָאָדם ַמֲעֶלה, ַחָּיב ְלַקֵּלס ֶאת יֹוְצרֹו".  
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• ִמַּדת ַהָּכַרת ַהּטֹוב, ְמַׁשֶּמֶׁשת ֶאֶבן ִּפָּנה ִויסֹוד ֶלֱאמּוָנה ַּבה' 
ִיְתָּבַרְך ּוְבַהְנָהָגתֹו ֶאת ָהעֹוָלם. )החפץ חיים(

• ִּביסֹוד ִמַּדת ַהָּכַרת ַהּטֹוב, ָּבא ָהָאָדם ְלַקָּבַלת עֹל ַמְלכּות 
ָׁשַמִים ְועֹל ּתֹוָרה, ַּכֲאֶׁשר הּוא ַמִּכיר טֹוָבה ַלָּקָּב"ה ַעל ַהֶחֶסד 

ֲאֶׁשר ָעָׂשה ִעּמֹו. )שפתי חיים(

ְיסֹוד  ֶׁשִהיא  ַהּטֹוב,  ַהָּכַרת  ִמִּמַּדת  ְיֻסָּדָתן  ַרּבֹות  ִמְצֹות   •
ִּכּבּוד  ִמְצַות  ָּבת,  ַהּׁשַ יֹום  ְיסֹוד  הּוא  ם.  ַהּׁשֵ ַּבֲעבֹוַדת  ָחׁשּוב 
הֹוִרים, ְזִכיַרת ְיִציַאת ִמְצַרִים ְוִסּפּור ַהִּנִּסים ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל 
ַהָּכַרת  ִמּתֹוְך  ַהִּבּכּוִרים  ְּפסּוֵקי  ְוַהָּגַדת  ַהּטֹוב,  ַהָּכַרת  ִמּתֹוְך 

ַהּטֹוב. ְוֵכן ִמְצַות ֶּפֶטר ֲחמֹור ְוִכּסּוי ַהָּדם ָועֹוד. )לעולם אודך(

• ֶאל ַהָּכַרת ַהּטֹוב ָיכֹול ָהָאָדם ְלַהִּגיַע ַעל־ְיֵדי ַעִין טֹוָבה, ְוִאם 
ַמִּביט ַעל ָּכל ָּדָבר ְּבַעִין טֹוָבה ְורֹוֶאה ֶאת ַהַּצד ַהִחּיּוִבי ֶׁשּבֹו, 

הּוא ַמִּכיר טֹוָבה ְלִמי ֶׁשָּגַמל ִעּמֹו ֶחֶסד. )חובת האדם בעולמו(

• ִמי ֶׁשֶּיׁש ּבֹו ּכַֹח ְנִתיָנה ְוֶחֶסד, ָּבא ִליֵדי ַהָּכַרת ַהּטֹוב. ִמְּפֵני 
ִמי  ְוִאּלּו  ֵמֲאֵחִרים,  ְלַקֵּבל  ְוֹלא  ּוְלֵהיִטיב  ְלַהֲעִניק  ֶׁשרֹוֶצה 

ֶׁשהּוא ַרק ְּבֶגֶדר נֹוֵטל ְולֹוֵקַח, הּוא ְּכפּוי טֹוָבה. )מכתב מאליהו(

ִמְּפֵני  ַהּטֹוב,  ַהָּכַרת  ִליֵדי  ָהָאָדם  ָּבא  ָהֲעָנָוה  ִמַּדת  ַעל־ְיֵדי   •
ַעד  לֹו,  ַׁשָּיְך  ֶׁשַהּכֹל  ְוָחׁש  ַּבֲאֵחִרים  ַמִּכיר  ֵאינֹו  ֶׁשַהִּמְתָּגֶאה 
ֶׁשֹּלא  ְּבַנְפׁשֹו  ְמַדֶּמה  הּוא  ִעּמֹו  ֵמיִטיִבים  ַּכֲאֶׁשר  ֶׁשְּלִעִּתים 
ֲחֵברֹו  ִעם  טֹוָבה  ָעָׂשה  הּוא  ֶאָּלא  ִעּמֹו,  טֹוָבה  ָעָׂשה  ֲחֵברֹו 

ֶהֱעִניק לֹו. )משאת משה( ֶׁשִהְסִּכים ְלַקֵּבל ִמֶּמּנּו ֶאת ַמה ּׁשֶ

• ַחָּיב ָאָדם ְלַהִּכיר טֹוָבה ְלִמי ֶׁשָּגַמל ִעּמֹו ֶחֶסד, ּוִמִּדין ַהָּכַרת 
ֵהיִטיב ִעּמֹו.  יֹוֵתר ִמַּמה ֶׁשֲחֵברֹו  ְלֵהיִטיב ִעּמֹו  ָצִריְך  ַהּטֹוָבה 
ֶׁשַהָּלה ֹלא ָהָיה ַחָּיב ַלֲעׂשֹות לֹו ֶחֶסד, ְוִאם ָעָׂשה ְוֵהיִטיב ִעּמֹו, 

ָצִריְך הּוא ְלַהֲחִזיר לֹו ְּבֵכֶפל ִּכְפַלִים. )הגר"א מווילנא(

ְּבַסָּכָנה,  ָנתּון  ְּכֶׁשָהָיה  ַאף  טֹוָבה  ַמִּכיר  ָהָיה  ַהַּצִּדיק  יֹוֵסף   •
ֶאת  ָחַטף  ֹלא  ֶׁשּיֹוֵסף  ַהַּטַעם  ֶאת  ָהַרְמַּב"ן  ֶׁשְּמָפֵרׁש  ְּכִפי 
ִּבְגּדֹו ֵמֵאֶׁשת ּפֹוִטיַפר, ֲהַגם ֶׁשָּיַדע ֶׁשהּוא ִיְסַּתֵּכן ְּבָכְך, ִמְּפֵני 

ֶׁשָהְיָתה לֹו ַהָּכַרת ַהּטֹוב ְּכַלֶּפיָה ְּכֵאֶׁשת ֲאדֹונֹו.

ֶאת  ְּבִלּבֹו  ַלְחקֹק  ְמֻחָּיב  ֵמֲחֵברֹו,  טֹוָבה  ֶׁשִּקֵּבל  ָאָדם  ָּכל   •
ּוְלַׁשֵּלם  ָרָעה  ׁשּום  ִעּמֹו  ִלְגמֹל  ֶׁשֹּלא  ָּכל־ַהָּיִמים,  ַהּטֹוָבה 

ְלֵמיִטיבֹו ְּבָכל ַהָּבא ְלָידֹו. )פלא יועץ(

ֵהיִטיב  ָאָדם  ְוִאם  ִּבְזַמן,  ֻמְגֶּבֶלת  ֵאיָנּה  ַהָּכַרת ַהּטֹוב  ִמַּדת   •
ַהָּבִאים  ַהּדֹורֹות  ַוֲאִפּלּו  ָיֶמיָך.  ָּכל  טֹוָבה  לֹו  ַמִּכיר  ֱהֵוי  ִעְּמָך 
ְצִריִכים ְלַהִּכיר טֹוָבה ְלִמי ֶׁשֵהיִטיב ִעם ֲאִביֶהם ּוְזֵקָנם, ְּכֵׁשם 
ֶׁשֵּיׁש ְלָבֵרְך ַעל ָמקֹום ֶׁשַּנֲעׂשּו ּבֹו ִנִּסים ַלֲאבֹוֵתינּו. )הכרת הטוב(

ַמֲעֶׂשה  ַעל  ֲאִפּלּו  ִעּמֹו  ֶׁשֵהיִטיב  ַלּזּוַלת  טֹוָבה  ְלַהִּכיר  ֵיׁש   •
ֶחֶסד ָקָטן, ְוַגם ִאם ִלְפָעִמים אֹותֹו ָאָדם ּגֹוֵרם לֹו ַצַער, ָצִריְך 
ִלְזּכֹר ֶאת ַהֶחֶסד ֶׁשָעָׂשה ִעּמֹו ּוְלַהִּכיר לֹו טֹוָבה. ְוָצִריְך ָהָאָדם 
לֹוַמר "ַּדי ִלי ְּבטֹוָבה ְּפלֹוִנית ֶׁשָעָׂשה ִלי, אֹו ֶׁשָעָׂשה ִעם ְּפלֹוִני, 

אֹו ִמָּדה טֹוָבה ְּפלֹוִנית ֶׁשֶּיׁש לֹו". )תומר דבורה(

• ְוֵכן ָאְמרּו ֲחַז"ל, ֶׁשִאם ָאָדם ָעָׂשה ְלָך טֹוָבה ְקַטָּנה, ִּתְהֶיה 
ְּבֵעיְנָך  ִּתְהֶיה  ְּגדֹוָלה  ָרָעה  ְלָך  ָעָׂשה  ְוִאם  ִּכְגדֹוָלה,  ְּבֵעיֶניָך 
ָעִׂשיָת  ֶׁשִאם  ְלֵהֶפְך,  ְלִהְתַנֵהג  ָהָאָדם  ָצִריְך  ְוֵכן  ִּכְקַטָּנה. 
ַלֲחֵבְרָך טֹוָבה ְּגדֹוָלה ִּתְהֶיה ְּבֵעיֶניָך ִּכְקַטָּנה, ְוִאם ָּגַמְלָּת ִעּמֹו 

ָרָעה ָחִליָלה, ִּתְהֶיה ְּבֵעיֶניָך ְמַעט. )מסכת דרך ארץ(

ֶאת  ָעָׂשה  ִאם  ַּגם  ִעְּמָך,  ֶׁשֵהיִטיב  ְלִמי  טֹוָבה  ְלַהִּכיר  ֵיׁש   •
זֹאת  ֶׁשָעָׂשה  אֹו  ִעְּמָך,  ְלֵהיִטיב  ְּתִחָּלה  ְּבַכּוָָנה  ֶׁשֹּלא  ַהָּדָבר 
ְלטֹוַבת ַעְצמֹו, ְוֵכן ָמָצאנּו ֻּדְגָמאֹות ַרּבֹות ְלָכְך ְּבִדְבֵרי ֲחַז"ל. 

)לעולם אודך(

• ָּכל ָאָדם ִמֻצּוֶה ְלַהִּכיר טֹוָבה ַלָּקָּב"ה ַעל ָּכל ֲחָסָדיו ִעּמֹו, 
ֵּבֵרְך  ְוִאם ֹלא  ְּבָרָכה.  ְּבֹלא  ַהֶּזה  ֵמָהעֹוָלם  ֵליָהנֹות  לֹו  ְוָאסּור 
ֲהֵריהּו ְּכִאּלּו ּגֹוֵזל ֶאת ַהָּקָּב"ה, ִּכי ָּכל ַהְּבִריָאה ִהיא ְּכֵדי ְלַהִּכיר 

טֹוָבה ַלה' ִיְתָּבַרְך. )שפת אמת(

• ִיְזּכֹר ַחְסֵדי ה' ִיְתָּבַרְך ֶׁשהּוא ָׁשֵלם ְּבֵאיָבָריו, ְוִאם ָהָיה חֹוֶלה 
ְּבֵאיָבר ֶאָחד ּוָבא רֹוֵפא ְוִרֵּפא אֹותֹו, ַּכָּמה ָהָיה ִנְכָנע ּוַמֲחִזיק 
ם ִיְתָּבַרְך  טֹוָבה ָלרֹוֵפא ַההּוא. ַקל ָוחֶֹמר ֶׁשַּיֲעֶׂשה ֵּכן ִלְפֵני ַהּׁשֵ

ֶׁשָעָׂשהּו ָׁשֵלם. )אורחות צדיקים(

ְלאֹוָתּה  ִנְזָקק  ִמי ֶׁשֹּלא  ְּכַלֵּפי  ַאף  ַהּטֹוב הּוא  ַהָּכַרת  ִחּיּוב   •
ּוִמָּכל־ ּומֹוָאב,  ַעּמֹון  ְלטֹוַבת  ִנְזְקקּו  ֶׁשֹּלא  ְּכִיְׂשָרֵאל  טֹוָבה, 
ָמקֹום ֵהם ָהיּו ְמֻחָּיִבים ְּבַהָּכַרת ַהּטֹוב ִלְנהֹג ְּבִמְנַהג ֶּדֶרְך ֶאֶרץ 

ּוְלַקֵּדם ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבֶלֶחם ּוַמִים. )שפתי חיים(

• ָאסּור ָלָאָדם ִלְגרֹם ֶׁשַּיִּכירּו לֹו טֹוָבה ְּבִחָּנם, ְוַגם ֹלא ִיְגרֹם 
ְלַעְצמֹו אֹו ַלֲחֵברֹו ִלְכִפּיּות טֹוָבה. )ספר חסידים(

ְיַצֶּפה  ֹלא  ִעּמֹו,  ֵמיִטיב  אֹו  ַלּזּוַלת  ְּדַבר־ָמה  ֶׁשַּמֲעִניק  ִמי   •
נֹוָצְרָּת.  ְלָכְך  ִּכי  ְלַעְצְמָך  טֹוָבה  ַּתֲחִזיק  ְוַאל  ַהּטֹוב,  ְלַהָּכַרת 

)משנת ר' אהרן(

ֶׁשָאנּו  ְּכֵׁשם  ַהּטֹוב,  ַהָּכַרת  ְּבִמַּדת  ְלִהְתַלֵּמד  ַחָּיב  ָקָטן  ַּגם   •
ִמֶּמּנּו  ְמַבְקִׁשים  ְמִתיָקה  ְּדַבר  ְמַקֵּבל  ֶיֶלד  ֶׁשַּכֲאֶׁשר  רֹוִאים 
ְלהֹודֹות ַלּנֹוֵתן. ְוַהִּסָּבה ְלָכְך ִהיא, ֶׁשִּמָּדה זֹו ְּכמֹו ְׁשָאר ַהִּמּדֹות 
ַהְיָקרֹות, ְצִריכֹות ִלְהיֹות ֻמְׁשָרׁשֹות ְּבֶטַבע ָהָאָדם, ָלֵכן ָצִריְך 

ְלִהְתַרֵּגל ֲאֵליֶהם עֹוד ִמיֵמי ַהַּיְלדּות. )אור יחזקאל(

ל ֻמְרּגָ
ֲהָלכֹות ַוֲהִליכֹות
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