
ֵסֶמל ָהֲעָנָוה ְוִׁשְפלּות ָהרּוַח, הּוא מֶֹׁשה ַרֵּבנּו, ִמְבַחר ַהִּמין ָהֱאנֹוִׁשי, ֶׁשָעָליו ְמִעיָדה ַהּתֹוָרה: "ְוָהִאיׁש 
מֶֹׁשה ָעָנו ְמאֹד ִמּכֹל ָהָאָדם ֲאֶׁשר ַעל־ְּפֵני ָהֲאָדָמה". ְּבָׁשָעה ֶׁשָּפָנה ֵאָליו ַהָּקָּב"ה "ַוִּיְקָרא ֶאל־מֶֹׁשה", 
"י, ֶנֱאַמר ַוִּיְקָרא ְּבָאֶל"ף ְקַטָּנה,  ֵרת ִמְׁשַּתְּמִׁשין ּבֹו, ְּכִפי ֶׁשְּמָפֵרׁש ַרּׁשִ ֶׁשהּוא ְלׁשֹון ִחָּבה ֶׁשַּמְלֲאֵכי ַהּׁשָ
ְוָכַתב ַעל ֶזה ַּבַעל ַהּטּוִרים: "ֹלא ָרָצה ִלְכּתֹב ֶאָּלא ַוִּיָּקר, ְּכֶדֶרְך ֶׁשֶּנֱאַמר ְּבִבְלָעם, ְּכִאּלּו ֹלא ִנְרֶאה לֹו 
ֶׁשָּכַתב  ֶׁשְּבָׁשָעה  ְּדַהְינּו  ְקַטָּנה",  ּוְכָתָבּה  ְּבָאֶל"ף,  ַּגם  ִלְכּתֹב  ַהָּקָּב"ה,  לֹו  ְוָאַמר  ְּבִמְקֶרה.  ֶאָּלא  ם  ַהּׁשֵ
מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ֶאת ַהּתֹוָרה, ֹלא ָרָצה ִלְכּתֹב ַוִּיְקָרא ָמֵלא ֶׁשַּמְׁשָמעּותֹו ֶׁשַהָּקָּב"ה ִהְתַּגָּלה ֵאָליו ְּבֶדֶרְך ָּכבֹוד 
ּוִבְקִביעּות, ֶאָּלא ְּכמֹו ֵאֶצל ִּבְלָעם ְּבֶדֶרְך ִמְקֶרה ַוֲעַראי, ַאְך ַהָּקָּב"ה ִצּוָה לֹו ִלְכּתֹב ְּבָאֶל"ף, ְוָלֵכן ְּכָתָבּה 
ְּבָאֶל"ף ְקַטָּנה ְּבֶדֶרְך ֲעָנָוה. ּוְמַסְּפִרים ֲחַז"ל, ֶׁשְּבָׁשָעה ֶׁשָּיַרד מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ִעם ַהּתֹוָרה ִמִּלְפֵני ַהָּקָּב"ה, 
ָטן  ָטן ְוָאַמר ְלָפָניו: "ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ּתֹוָרה ֵהיָכן ִהיא"? ָאַמר לֹו: "ְנַתִּתיָה ָלָאֶרץ". ָהַלְך ַהּׂשָ ָּבא ַהּׂשָ
ֵאֶצל ֶאֶרץ ְוָאַמר ָלּה: "ּתֹוָרה ֵהיָכן ִהיא"? ָאְמָרה לֹו: "ֱאֹלִקים ֵהִבין ַּדְרָּכּה ְוהּוא ָיַדע ֶאת־ְמקֹוָמּה". ְוֵכן 
ֹלא ָמָצא ֶאת ַהּתֹוָרה ֹלא ַּבָּים ְוֹלא ַּבְּתהֹום, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ְּתהֹום ָאַמר ֹלא ִבי־ִהיא ְוָים ָאַמר ֵאין ִעָּמִדי ְוגֹו' 
ָטן ֶאל ַהָּקָּב"ה ְוָאַמר: "ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם! ִחַּפְׂשִּתי ְּבָכל ָהָאֶרץ  ָאְמרּו ְּבָאְזֵנינּו ָׁשַמְענּו ִׁשְמָעּה". ָחַזר ַהּׂשָ
ְוֹלא ְמָצאִתיָה". ָאַמר לֹו: "ֵלְך ֵאֶצל ֶּבן־ַעְמָרם". ָהַלְך ֵאֶצל מֶֹׁשה, ָאַמר לֹו: "ּתֹוָרה ֶׁשָּנַתן ְלָך ַהָּקָּב"ה, 
ֵהיָכן ִהיא"? ָאַמר לֹו מֶֹׁשה: "ְוִכי ָמה ֲאִני ֶׁשָּנַתן ִלי ַהָּקָּב"ה ּתֹוָרה"?! ָאַמר לֹו ַהָּקָּב"ה ְלמֶֹׁשה: "מֶֹׁשה! 
ַּבַּדאי ַאָּתה"?! ָאַמר ְלָפָניו: "ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ֶחְמָּדה ְּגנּוָזה ֶיׁש ְלָך ֶׁשַאָּתה ִמְׁשַּתֲעֵׁשַע ָּבּה ְּבָכל יֹום, 
ֲאִני ַאֲחִזיק טֹוָבה ְלַעְצִמי"? ָאַמר לֹו ַהָּקָּב"ה ְלמֶֹׁשה: "הֹוִאיל ּוִמַעְטָּת ַעְצְמָך, ִּתָּקֵרא ּתֹוָרה ַעל ִׁשְמָך, 
ֶׁשֶּנֱאַמר 'ִזְכרּו ּתֹוַרת מֶֹׁשה ַעְבִּדי'". ְוֵכן ָּדְרׁשּו ֲחַז"ל ְּבִמְדַרׁש ַּתְנחּוָמא ַעל ַהָּפסּוק ֶׁשְּברֹאׁש ָּפָרָׁשֵתנּו 
"ַוִּיְקָרא ֶאל־מֶֹׁשה", ֶזהּו ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב ְּבִמְׁשֵלי: "ַּגֲאַות ָאָדם ַּתְׁשִּפיֶלּנּו ּוְׁשַפל־רּוַח ִיְתמְֹך ָּכבֹוד", ָּכל 
ֶמֶלְך  ֶאל־ַּפְרעֹה  ַדֵּבר  ֵאֶצל מֶֹׁשה "ּבֹא  ֶנֱאַמר  ְוָלֵכן  ַאֲחָריו.  ָרָרה רֹוֶדֶפת  ַהּׂשְ ָרָרה,  ַהּׂשְ ִמן  ִמי ֶׁשּבֹוֵרַח 

ָרָרה.  ִמְצָרִים", "ֵלְך ֶאל־ַּפְרעֹה", ְלַלֶּמְדָך ֶׁשָהָיה מֶֹׁשה ּבֹוֵרַח ִמן ַהּׂשְ

אּוָלם ַּכֲאֶׁשר ִמְתַעְּמִקים ְּבתֹוְלדֹות ְיֵמי ַחָּייו ֶׁשל מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ּוְבַהְנָהָגתֹו ֶאת ִיְׂשָרֵאל, ִנְׁשּתֹוֵמם ְלֶרַגע 
ְוֵיָראּו ַהְּדָבִרים ְּכֵהֶפְך ִמַּדת ָהֲעָנָוה. ְוָכְך ָּתַמּה ַהַּמְׁשִּגיַח ַרִּבי ְיֶחְזֵקאל ֶלּוִיְנְׁשֵטְין, ּוֵפֵרט ַּכָּמה ֻּדְגָמאֹות. 
עֹוד ִּבְהיֹות מֶֹׁשה ְּבִמְצַרִים, ְּכָבר ִהָּכה ֶאת ַהִּמְצִרי ּוְטָמנֹו ַּבחֹול. ּוָברּור הּוא ֶׁשַעל־ְמָנת ַלֲהרֹג ָאָדם, 
ָפל ְוֶהָעָנו ְמֻסָּגל ַלֲעׂשֹות  ְּדרּוָׁשה ִמָּדה ְּגדֹוָלה ֶׁשל ִּבָּטחֹון ַעְצִמי ְוַגְבהּות ַהֵּלב, ְוֵכיַצד ָהָיה מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ַהּׁשָ
ַּכָּדָבר ַהֶּזה? ּוִבְהיֹותֹו ְּבִמְדָין, ָעַמד ְיִחיִדי ְלֹלא ַחת ּומֹוָרא מּול ָהרֹוִעים ְוהֹוִׁשיַע ֶאת ְּבנֹות ִיְתרֹו. ַּכֲאֶׁשר 
ִנְׁשַלח ֶאל ַּפְרעֹה ִלְדרֹׁש ִמֶּמּנּו ְלהֹוִציא ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל, ִהְׁשַּתְּמטּו ִמֶּמּנּו ָּכל ַהְּזֵקִנים ַּבֶּדֶרְך ֵמרֹב ַּפַחד, 
ים ִרּבֹוא  ְוִאּלּו הּוא ִנְכַנס ְּבָגאֹון ֶאל ַּפְרעֹה ְּבִלי ׁשּום ֲחָׁשׁש ּומֹוָרא. ְּבַמֲעֶׂשה ָהֵעֶגל ָעַמד ְיִחיִדי מּול ִׁשּׁשִ
ְוָדן ֶאת ַהחֹוְטִאים ְלָמֶות, ְּכֶׁשהּוא טֹוֵחן ֶאת ָהֵעֶגל ַעד ַּדק. ָהֵכיַצד ִלְׁשַפל־רּוַח אֶֹמץ ָּכֶזה? ּוְבֵכן, ַמְסִּביר 
ַרִּבי ְיֶחְזֵקאל, ָּכל ַהֻּקְׁשיֹות ְוַהְּתִמיהֹות נֹוְבעֹות ִמָּכְך ֶׁשֵאיֶנּנּו יֹוְדִעים ַמִהי ֲעָנָוה. ְּבִדְמיֹוֵננּו ֶהָעָנו הּוא 
ָאָדם ַּפְחָדן מּוג־ֵלב ְוִנְכָנע ַלּכֹל, ָאָדם ַּבְיָׁשן ְוַחָּלׁש ֶׁשֵאינֹו ְמֻסָּגל ְלָהִרים רֹאׁש, ּוֵמִאיָדְך ִּגיָסא הּוא ָרִגיׁש 
ְלִהָּפַגע ִמָּכל ִּדּבּור ְוַהְקָנָטה ַקָּלה. ַלֲאִמּתֹו ֶׁשל ָּדָבר, זֹוִהי ֵאיָנּה ֲעָנָוה, ֶאָּלא ֻחְלָׁשה ַנְפִׁשית ַהַּקֶּיֶמת ַּגם 
ֵאֶצל ַּבֲעֵלי ַחִּיים. ָהֲעָנָוה ָהֲאִמִּתית ִהיא, ַּכֲאֶׁשר ָהָאָדם ַמִּכיר ֶאת ּבֹוְראֹו ֶּבֱאֶמת ְוָיֵרא ִמֶּמּנּו, ְוָאז ֵאיֶנּנּו 
חֹוֵׁשׁש ּוְמַפֵחד ִמְּבֵני ָאָדם, ְּכִפי ֶׁשְּמָפֵרׁש ָהִאְּבן ֶעְזָרא ֶאת ַהִּכּנּוי "ִיְרֵאי ֱאֹלִקים", ֶׁשֵאיָנם ְיֵרִאים ֶאָּלא 
ִמן ָהֱאֹלִקים. מֶֹׁשה ַרֵּבנּו, ִהִּכיר ֶאת ַּגְדלּות ַהּבֹוֵרא ְוֹלא ָהָיה ָּכפּוף ְלכֹחֹות ִטְבִעִּיים, ָלֵכן ָהָיה ְמֻסָּגל 
ַלֲהרֹג ֶאת ַהִּמְצִרי, ַלֲעמֹד ִלְפֵני ַּפְרעֹה ְלֹלא מֹוָרא, ַאְך ֵמִאיָדְך ִהִּכיר ִּבְפִחיתּות ַעְצמֹו ְוַהָּקָּב"ה ָהָיה 

ָצִריְך ְלַהְפִציר ּבֹו ְלַהְסִּכים ִלְגאֹל ֶאת ִיְׂשָרֵאל, ִמְּפֵני ַעְנְוָתנּותֹו ַהּגדוָלה. זֹוִהי ֲעָנָוה ֲאִמִּתית!

בס"ד

ִמָּדה  ֶׁש"ִהיא  ָהֲעָנָוה,  ִמַּדת  ִהיא  ַוֲחׁשּוָבה  ְּגדֹוָלה 
טֹוָבה ִמָּכל ַהִּמּדֹות טֹובֹות" ְּכמֹו ֶׁשָּכַתב ָהַרְמַּב"ן, 
ָׁשַמִים  ִיְרַאת  ִליֵדי  ָהָאָדם  ֶאת  ְמִביָאה  ְוִהיא 
ֶׁשֶּיׁש  ִמי  ְוַעל  ה'",  ִיְרַאת  ֲעָנָוה  "ֵעֶקב  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ְמַגְּדלֹו  ֶׁשַהָּקָּב"ה  ֲחַז"ל,  ָאְמרּו  ְוִׁשְפלּות  ֲעָנָוה  לֹו 
ּוַמְנִחילֹו עֹוָלם ַהָּבא, ֶׁשֵאין ְלָך ִמָּדה טֹוָבה ָּבעֹוָלם 
ַּכֲעָנָוה. ִמַּדת ָהֲעָנָוה ּכֹוֶלֶלת ָּבּה ִמּדֹות ַרּבֹות, ְּכִפי 
ַהִּמּדֹות  ְוָכל  ְּדבֹוָרה",  ְּב"תֶֹמר  ָהַרַּמ"ק  ֶׁשּכֹוֵתב 
ְלַדְרֵכי  ַלֲעלֹות  ֻסָּלם  ְוִהיא  ַאֲחֶריָה,  ִנְגָררֹות 
ִויַלֵּמד  ַּבִּמְׁשָּפט  ֲעָנִוים  "ַיְדֵרְך  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַהָּקָּב"ה, 

יג ִיְרַאת ה'.  ֲעָנִוים ַּדְרּכֹו", ּוִמֶּמָּנה ַיִּגיַע ְלַהּׂשִ
ָהֲעָנָוה,  ֲחִׁשיבּות  ֶאת  מֹוִכיַח  ַהְּלָבבֹות"  ַה"חֹוַבת 
ּבֹו  ֶׁשֶּיׁש  ְלִמי  ַרִּבים  ִּכּנּוִים  ָמָצאנּו  ֶׁשַּבַּתַּנ"ְך  ִמָּכְך 
ָצנּוַע,  ְּבֵעיָניו,  ִנְבֶזה  ָעָנו,  ָּבֶהם:  ַהַהְכָנָעה,  ִמַּדת 
ַּדָּכא, ְׁשַפל־רּוַח, רּוַח ִנְׁשָּבָרה, ִנְדֶּכה, ַרְך ֵלָבב, ְנֵכה 
רּוַח, ֵלב ִנְׁשָּבר, ֶנֶפׁש ָׁשָחה. ּוְלֵהֶפְך, ָמָצאנּו ַּכָּמה 
ָרמֹות,  ֵעיַנִים  ְּגַבּה־ֵלב,  ַהַּגֲאָוה:  ְלִמַּדת  ֵׁשמֹות 
ְועֹוד.  ָהרּוַח  ַּגּסּות  ְּגבֹוָהה,  רּוַח  ָיִהיר,  ָרם,  ֵּגֶאה, 
ַהְמַבֵּקׁש ְלַהִּגיַע ֶאל ִמַּדת ָהֲעָנָוה, ֵאינֹו ָצִריְך ֶאָּלא 
ְלַהִּביט ְּבַמֲעֵׂשי ה' ּוְבִריָאתֹו ְוִלְראֹות ֶאת ָחְכָמתֹו 
ִמָּיד  ִנְרָּתע  ְוָאז הּוא  ָוֵחֶקר,  ֵקץ  ָלֶהם  ֶׁשֵאין  ְוכֹחֹו 
ַלֲאחֹוָריו, ִּכְלׁשֹון ָהַרְמַּב"ם, ְוהּוא ַמִּכיר ְּבָכְך ֶׁשהּוא 
ְּבִרָּיה ְקַטָּנה, ְׁשָפָלה ַוֲאֵפָלה, ּוַמה ּלֹו ְלִהְתָּגאֹות? 
ְוַכֲאֶׁשר ַיִּביט ָהָאָדם ְוִיְתּבֹוֵנן ֵמַאִין ָּבא ּוְלָאן הּוא 
הֹוֵלְך ְוִלְפֵני ִמי הּוא ָעִתיד ִלֵּתן ִּדין ְוֶחְׁשּבֹון, ִיָּנֵצל 
ּוְכִפי ֶׁשּכֹוֵתב  ַלָּקָּב"ה,  ִיָּכַנע  ְוִלּבֹו  ַהַּגֲאָוה  ִמן  ִמָּיד 
ַהּנֹוָדע ִּביהּוָדה: "ְזכֹר, ֵאין ָאָדם ָּבטּוַח ְּבַחָּייו ֲאִפּלּו 
ֶרַגע, ְוִאיׁש ֲאֶׁשר ֵאֶּלה לֹו ֵאיְך ִיְתָּגֶאה, ְוֵכיַצד ִיָּתֵכן 

ֶׁשֹּלא ְיֵהא ְׁשַפל רּוַח"?!

ׁש ֻמְדּגָ
ח ּבָ ְמׁשֻ
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ִמּדֹות ַוֲהִליכֹות ִּבְרִאי ַהָּפָרָׁשה

ַמֲאַמר ְּפִתיָחה

ַמהּות ַהִּמָּדה

ת  ָרׁשַ ּפָ
ְקָרא ַוּיִ

ית   ִמּבֵ
ת ִטיׁש  ּבָ ַשׁ

בּוַע: ֲעָנָוה  נֹוֵׂשא ַהּׁשָ

ָיֶאה?! יֹום־ ֲהַגֲאָוה ְלָך  ה  ִאּׁשָ ְילּוד  ִּתְתָּגֶאה?  חֶֹמר ָעכּור ַעל ָמה 
יֹום אֹוֵרב ָעֶליָך ַהֵּיֶצר, ֵמִרְׁשּתֹו ָאָדם ֹלא ִיָּבֵצר. ִּבין־ָנא זֹאת ְּבָכל 
ְּדָרֶכיָך, ָנכֹון ּוָבטּוַח ִּתְהֶיה ָּכל־ְיֵמי ַחֶּייָך. ֱאנֹוׁש ַּדע ֵמַאִין ָּבאָת, ּבֹור 
ִמֶּמּנּו ֻחַּצְבָּת, רֹאֶׁשָך ִיְהֶיה ָּכפּוף ֵּתֵלְך ָׁשחֹוַח, ִהּלּוָכְך ְוָכל ַמֲעֶׂשיָך 
ִיְהיּו ְּבנֹוַח, ַמְלְּכָך ְויֹוְצְרָך ְּבֵאין ִלְׁשּכַֹח, ַׁשָּלָמה ֶאְהֶיה ְּכעְֹטָיה ַעל־

ֶעְדֵרי ֲחֵבַרי, ָלָּמה ְלֶחְרַּפת ָּכל ַמִּכיַרי. ִמָּלְתָך ְּבַנַחת ִּתְהֶיה ֲאמּוָרה, 
ַהְּתׁשּוָבה ַעל־ֶזה ְלָכל ֵמִבין ַּבּתֹוָרה.

ראשי תיבות 'חיים בן שלמה'. 
)שיר שכתב רבי יוסף חיים זוננפלד בהיותו בן 16 שנה(



ל ִנְמׁשָ

ְלָמה ַהָּדָבר ּדֹוֶמה

ְוַתַחת  ְּכַפְרַנס ַהָּקָהל,  ֵּמׁש  ָּבִעיר ֲאִנּפֹוִלי, ִהְתּגֹוֵרר ִאיׁש ֶאָחד ֶׁשּׁשִ
ְמגּוָריו,  ִמְּמקֹום  ָרחֹוק  ַהְּקִהָּלה. ֹלא  ִמִּסְדֵרי  ֵחֶלק  ְנתּוִנים  ָהיּו  ָיָדיו 
ֶטֶרם  ָאְמָנם  ַהּטֹוב  ְמעֹו  ֶׁשּׁשִ ֵמֲאִנּפֹוִלי  זּוָׁשא  ר'  ָהַרִּבי  ִהְתּגֹוֵרר 
ִּכי ְּכַמְלַאְך ה' ְצָבקֹות הּוא  ָּדֵרי ָהִעיר ִהִּכירּו ּבֹו  ָיָצא ְלֵמָרחֹוק ַאְך 
ְורֹאׁשֹו ִּבְׁשֵמי ָׁשַמִים. עֹוֵקב ָהָיה ַהַּפְרָנס ַאַחר ַרִּבי זּוָׁשא ְוָכרּוְך ַעל 
ְמָחה ַהְּגדֹוָלה  ט ְּבִלּבֹו ַעל ִמַּדת ַהּׂשִ ֲעֵקָביו, ּוְתִמיָהה ֵהֵחָּלה ְלִהְתַּפּׁשֵ
רּוָיה ָּתִמיד ֵאֶצל ַרִּבי זּוָׁשא, ּוְביֹוֵתר ִהְׁשָּתָאה ֶאל ַמְרֶאה ִמַּדת  ֶׁשּׁשְ
ָהֲעָנָוה ַהְּגדֹוָלה ֶׁשָּבּה הּוא נֹוֵהג ְּבאֶֹפן ִטְבִעי ּוֻמְׁשָרׁש, ַעד ֶׁשִּמָּדה זֹו 
ָהְפָכה ִלְהיֹות ֲחִטיָבה ַאַחת ִעּמֹו. ַּפַעם, ֹלא ִהְצִליַח ַהַּפְרָנס ַלֲעצֹר 
ֶאת ִהְתַּפֲעלּותֹו, ְוהּוא ָּפָנה ֶאל ַרִּבי זּוָׁשא ְּכֵדי ִלְׁשמַֹע ִמֶּמּנּו ֵּפֶׁשר 
ָּדָבר. ֵהִאיר לֹו ַרִּבי זּוָׁשא ָּפִנים, ְוֵהֵחל ִּבְדָבָריו: ְּבַוַּדאי זֹוֵכר ַאָּתה, ִּכי 
ֲחֻתָּנה  ֶׁשְּבִעיֵרנּו,  ַהָּגדֹול  ַהָּנִגיד  ְּפלֹוִני  ָעַרְך  ֲאָחִדים  ָׁשבּועֹות  ִלְפֵני 
ְמָחה ְוִלּטֹל  ִלְבנֹו ַיִּקירֹו, ְוִהְזִמין ֶאת ָּכל יֹוְׁשֵבי ָהִעיר ְלִהְׁשַּתֵּתף ַּבּׂשִ
ָהֲעִתיָדה  ְמָחה  ַהּׂשִ ְּדַבר  ַעל  ִלי  ְּכֶׁשּנֹוַדע  ַהִּמְצָוה.  ִּבְסֻעַּדת  ֵחֶלק 
ַיְזִמין  ֻמְפָלג,  ָעִׁשיר  ִּכי אֹותֹו  ַּדְעִּתי,  ַעל  ְּכָלל  ֶהֱעֵליִתי  ִלְהיֹות, ֹלא 
ָהְיָתה  ַרָּבה  ּוָמה  ִׂשְמָחתֹו,  יֹום  ֶאל  ָּכמֹוִני  ּוְׁשָפָלה  ֲעלּוָבה  ְּבִרָּיה 
ַהְּגִביר, ִמְתַּדֵּפק ַעל ֶּדֶלת ֵּביִתי  ְּפִליָאִתי ִלְראֹות ֶאת ְמָׁשְרתֹו ֶׁשל 
ּוְבָידֹו ַהְזָמָנה ְלִהְׁשַּתֵּתף ַּבֲחֻתָּנה. ַהָּדָבר ָהָיה ַּבֲעבּוִרי ְּבֶגֶדר ַהְפָּתָעה 
ְּבֵני־ֵביִתי.  ָּכל  ִעם  ַיַחד  ְּגדֹוָלה,  ִׂשְמָחה  ִמָּכְך  ְוִהְתַמֵּלאִתי  ְנִעיָמה, 
ְּבַהִּגיַע ֵליל ַהֲחֻתָּנה, ָיַדְעִּתי ֵהיֵטב ֶׁשִאם ֹלא ֶאְהֶיה ִמן ָהִראׁשֹוִנים, 
ֶאְמָצא  ֹלא  ּוְבַוַּדאי  ִמֶּמִּני,  ְוטֹוִבים  ַרִּבים  אֹוְרִחים  ַיְקִּדימּוִני  ַוַּדאי 
ֶאת  ֵאפֹוא  ִהְקַּדְמִּתי  ַלֶּפַתח.  ָסמּוְך  ֲאִפּלּו  ָלֶׁשֶבת  ָמקֹום  ְלַעְצִמי 
ַהְּסֻעָּדה.  אּוַלם  ֶאל  ְוָהַלְכִּתי  ָּפִניִתי  ַהֻחָּפה  ְלַאַחר  ּוִמָּיד  ּבֹוִאי, 
ְמַעִּטים ְּכָבר ִהְקִּדימּו ָּכמֹוִני ּוָבאּו, ְוַהְמֻחָּתן ֶהָעִׁשיר ִקֵּבל ֶאת ָּפַני 
ְלֲחנֹות  ִמּׁשֻ ְּבֶאָחד  ָּכבֹוד  ֶׁשל  ָמקֹום  ִלי  ְוָקַבע  ָיפֹות  ָּפִנים  ְּבֵסֶבר 
אֹוִתי  ְּבַהִּכירֹו  ֲהגּוָנה,  ַמַּתת־ָיד  ַהָּנִגיד  ִלי  ֶהֱעִניק  ְּבנֹוָסף,  ַהְּסֻעָּדה. 
ְלָחן  ְּכָעִני ְוֶאְביֹון ַהְמֻטָּפל ְּבִמְׁשָּפָחה ְּגדֹוָלה. ָיַׁשְבִּתי ֵאפֹוא ְלַיד ַהּׁשֻ
ֶהָערּוְך ְּבַנַחת ּוְבִׂשְמָחה, ָסַעְדִּתי ְסֻעָּדה ֲהגּוָנה ִמּתֹוְך רַֹגע ְוַׁשְלָוה, 
ְוַׁשְבִּתי ְלֵביִתי ָׂשֵמַח ְוטֹוב ֵלב. ָׂשַמְחִּתי ַעל ֶעֶצם ַהַהְזָמָנה ָלּה ָזִכיִתי 
ְלֶהָאַרת  ְוָזִכיִתי  ַהָּנכֹון  ַּבְּזַמן  ְּבֶהַּסח ַהַּדַעת, ָׂשַמְחִּתי ַעל ֶׁשִהַּגְעִּתי 
ָּפָניו ֶׁשל ַהְמֻחָּתן ַהָּנִגיד, ִׁשְבָעַתִים ָנַתִּתי ִׂשְמָחה ְּבִלִּבי ַעל ַהְּתׁשּוָרה 
ֶׁשָהְיָתה  ַעְצָמּה  ֵמַהְּסֻעָּדה  ֶנֱהֵניִתי  ְוַאף  ִלי,  ֶׁשֶהֱעִניק  ַהֲחׁשּוָבה 

ֲערּוָכה ְּכַיד ַהֶּמֶלְך.

ֵארּוַע  ְסִביב  ַהְּמאָֹרעֹות  ַמֲהַלְך  ֶאת  ּוְנָתֵאר  ֵאֶליָך,  ַנֲעבֹר  ְוַעְכָׁשו 
ֶאָחד  ְמאֹד,  ָחׁשּוב  ִאיׁש  ֲהֵרי  ַאָּתה  ּוְבֵכן,  ָנִגיד.  אֹותֹו  ֶׁשל  ַהֲחֻתָּנה 
ֵּבין  ִּתְהֶיה  ַאָּתה  ִּכי  ְּבִלְּבָך  ָסֵפק  ָהָיה  ֹלא  ְוָלֵכן  ַהָּקָהל,  ִמַּפְרְנֵסי 
ְּכָבר  ְוָלֵכן,  ֶׁשֹּלא?!  ִיָּתֵכן  ְוִכי  ַהֲחֻתָּנה.  ֶאל  ָהִראׁשֹוִנים  ַהֻּמְזָמִנים 
ָהֵכיַצד  ְּבִלְּבָך  ַהְּתִמיָהה  ָטה  ִהְתַּפּׁשְ ַהֲחֻתָּנה,  ִלְפֵני  ָיִמים  ְּכָׁשבּוַע 
ֲעַדִין ֹלא ִקַּבְלָּת ֶאת ַהַהְזָמָנה ַהְמֻכֶּבֶדת ַלֲחֻתָּנה ַהְּגדֹוָלה, ּוְבֵני ֵמֶעיָך 
ֵהֵחּלּו ְלִהְתַהֵּפְך ְּבִקְרְּבָך ֵמרֹב ְּדָאָגה ּוְמִרירּות. ְׁשָנְתָך ָנְדָדה ַּבֵּלילֹות 

ּוַמֲחָׁשבֹות ֶׁשל ֶעֶצב ְוַקְדרּות ֵהֵחּלּו ְלַנֵּקר ְּבָך. "אּוַלי ָׁשַכח ֶהָעִׁשיר 
ְׁשִמי  ֶאת  ְלַהְכִּפיׁש  ִהְצִליַח  ִמּשֹׂוְנַאי  ְוֶאָחד  ִיָּתֵכן  אֹוִתי?  ְלַהְזִמין 
ַמֲחָׁשבֹות  ְּבמֹוֲחָך  ָרצּו  ְוָכְך  ָּכֵעת"?  ִּבי  ִלְנקֹם  ְמַבֵּקׁש  ְוהּוא  ְּבֵעיָניו 
בּוַע  ַרּבֹות, ֶׁשָּגְמרּו ְלָך ְלִדְכּדּוְך ְוִׁשְברֹון־ֵלב. סֹוף־סֹוף ָעַבר ָעֶליָך ַהּׁשָ
ַהָּקֶׁשה, ְוִהֵּנה ִהִּגיַע ְמָׁשְרתֹו ֶׁשל ַהְּגִביר ּוָמַסר ְלָך ֶאת ַהַהְזָמָנה, ֵאֶליָה 
ַהַהְזָמָנה  ְּבכַֹח  ָהָיה  ֹלא  ְּבִפיָך,  ַהַּמר  ַהַּטַעם  ֶאת  אּוָלם  ִצִּפיָת.  ּכֹה 
ּוִמֵּכיָון  ַהֲחֻתָּנה,  ֵליל  ִהִּגיַע  ָוָהְלָאה.  ִמְּמָך  ָהְיָתה  ְמָחה  ְוַהּׂשִ ְלַבֵּטל, 
ֶׁשֲהֹלא ִאיׁש ָחׁשּוב ַאָּתה, ָיַׁשְבָּת ְוָחַׁשְבָּת ִעם ַעְצְמָך, ֶׁשֲהֵרי ֹלא ָנֶאה 
ְמָחה.  ְלָך ְּכִפי ַמֲעָמְדָך ָהָרם, ְלִהָּמנֹות ֵּבין ָהאֹוְרִחים ָהִראׁשֹוִנים ַּבּׂשִ
ָיַׁשְבָּת ֵאפֹוא ְּבֵביְתָך ְּכִמי ֶׁשּיֹוֵׁשב ַעל ֶּגָחִלים לֹוֲחׁשֹות, ּוָמִניָת ֶאת 
ָהְרָגִעים ַהחֹוְלִפים, ְּכֵדי ֶׁשְּכָבר ִיְהֶיה ַמְסִּפיק ְמֻאָחר ִּבְכֵדי ְלהֹוִפיַע 
ְוׁשּוב  ַהֲחֻתָּנה.  ְּבאּוַלם  ְּכבֹוְדָך  ָהָאֶרץ  ָּכל  ּוִבְמֹלא  ֻעֶּזָך  ְּגאֹון  ַּבֲהַדר 
ַוֲעַצִּבים  ִּתְסּכּול  ּוְמִרירּות,  ֶעֶצב  ֶׁשל  ֲאֻרִּכים  ְרָגִעים  ָעֶליָך  ָעְברּו 
ָּכבֹוד  ַאַחר  הֹוַפְעָּת  ַהְמָּתָנה,  ֶׁשל  ֲאֻרָּכה  ָׁשָעה  ְלַאַחר  ְמתּוִחים. 
ָקמּו  ְוֵעיֶניָך  ְּבָאָדם,  ָמֵלא  ָהָיה  ֶׁשַהָּמקֹום  ֶאָּלא  ַהֲחֻתָּנה,  ְּבֵהיַכל 
ֵמְראֹות ִּכי ָּכל ֻׁשְלַחן ַהָּכבֹוד ְּכָבר ָהָיה ָּתפּוס ֻּכּלֹו ְּבִאיִׁשים ִנְכָּבִדים 
ְוָרֵמי ַמֲעָלה. ָּבטּוַח ָהִייָת, ֶׁשִעם ִהָּכְנְסָך ֶאל ָהאּוָלם, ַיַעְצרּו ֻּכָּלם ֶאת 
ְוַיִּביטּו ֵאֶליָך ְּבַהֲעָרָצה ּוְבָכבֹוד, ְוֹלא ָהָיה ָסֵפק ְּבִלְּבָך ִּכי  ְנִׁשיָמָתם 
ִיָּמֵצא ַּבֲעבּוְרָך ָמקֹום ֶׁשל ָּכבֹוד ְּבֶמְרַּכז ֻׁשְלַחן ַהִּמְזָרח, ֶאָּלא  ִמָּיד 
ֶׁשְּלַצַעְרָך ַהָּגדֹול ִּכְמַעט ֹלא ִהִּביט ַאף ֶאָחד ָעֶליָך ֶאָּלא ְּבַמָּבט ָקָצר 
ְוֶנְחָּפז, ּוְבקִֹׁשי ָמָצאָת ִּפַּסת ַסְפָסל ֶׁשִּמיֶׁשהּו הֹוִאיל ְּבטּובֹו ְלַפּנֹות 
ַּבֲעבּוְרָך, ְוַאָּתה ָיַׁשְבָּת ָעָליו ְּכִפי ֶׁשְּכָפאֹו ֵׁשד, ָצפּוף ְוָׁשפּוף, ַּכֲאֶׁשר 
ִלְּבָך ָמֵלא ִטיָנה ְוַכַעס ַעל ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו. ַהַּמֲעַדִּנים ֶׁשֻהְּגׁשּו ֶאל 
ָהאֹוְרִחים ְּכָבר ֶנֶאְכלּו ֶזה ִמְּכָבר, ּוְלָך ֹלא נֹוְתרּו ֶאָּלא אּוִדים ֲעֵׁשִנים, 
ַעד  ְמִרירּות  ָמֵלא  ָהִייָת  ַהַּבְיָתה  ּוְכֶׁשָחַזְרָּת  ְוִׁשיַרִים,  ְזָנבֹות  ַּכָּמה 
ְלִהְתַּפֵּקַע. ַמה ָּיָצא ְלָך ֵאפֹוא ִמָּכל ַהֲחֻתָּנה? ִׁשְברֹון־ֵלב, ַמַּפח ֶנֶפׁש, 
ִּדְכּדּוְך ּוָמָרה ְׁשחָֹרה, רּוַח ְנָכִאים ְוֻחְלַׁשת ַהַּדַעת, ְוַהּכֹל ִּבְגַלל ַּגֲאָוה 

ְסרּוָחה ְוַגְבהּות רּוַח. 

ְוֵהִׁשיב:  ָהִאיׁש  ֶאת  זּוָׁשא  ַרִּבי  ָׁשַאל  ִמָּכְך",  ֵאפֹוא  ָּלַמְדָּת  "ַמה 
ִהּפּוָכן,  ְוִאּלּו  ְוִגיָלה,  ִׂשְמָחה  ָלָאָדם  ְמִביָאה  ְוָהֲעָנָוה  ְפלּות  "ֶׁשַהּׁשִ
ְוהּוא  אּות,  ְוִהְתַנּׂשְ ַּגֲאָוה  ֶׁשל  ְּתחּוָׁשה  ְּבִלּבֹו  ָחׁש  ָהָאָדם  ַּכֲאֶׁשר 
ְּכֵאב־ֵלב  נֹוֵחל  ֶׁשהּוא  סֹופֹו  ָרמֹות,  ּוְבֵעיַנִים  ְּגבֹוָהה  ְּברּוַח  ְמַהֵּלְך 

ּוְמִרירּות רּוַח". 

ַהִּנְמָׁשל
ִסּפּור ִנְפָלא ֶזה, ֻסַּפר ִּביֵדי ַרִּבי ַאְבָרָהם ָׁשלֹום ִמְּסְטרֹוְּפקֹוב, ֶנְכּדֹו 
ַפע ַחִּיים"  ֶׁשל ַה"ִּדְבֵרי ַחִּיים" ִמַּצְנז, ּוִמֶּמּנּו ִהִּגיַע ַהִּסּפּור ֶאל ַה"ּׁשֶ
ָאָדם,  ְלָכל  ָמָׁשל  ֶאָּלא  ֶזה  ֶׁשֵאין  לֹוַמר  ָהָיה  ְוָרִגיל  ִמְּקלֹוְיֶזְנּבּוְרג, 
ְּבַמֲעָלָתּה ֶׁשל  ְלַהִּכיר  ְּכֵדי  ָאְזנֹו ֶׁשל ָּכל ֶאָחד,  ְלַׂשֵּבר ֶאת  ַהְמֻסָּגל 

ְמָחה ֶׁשִהיא ַמֲעִניָקה ִלְבָעֶליָה.  ִמַּדת ָהֲעָנָוה ּוַבּׂשִ
2



•  ִׁשּוִיִתי ה' ְלֶנְגִּדי ָתִמיד, הּוא ְּכָלל ָּגדֹול ָּבֲעָנָוה ּוְבַמֲעלֹות 
ְנמּוֵכי ָהרּוַח ֲאֶׁשר הֹוְלִכים ִלְפֵני ה', ְוַכֲאֶׁשר ִיְתּבֹוְננּו ְּבַמֲעָׂשיו 
ְוִיְראּו ֵמֶהם ָחְכָמתֹו ֶׁשֵאין ָלּה  ּוְברּוָאיו ַהִּנְפָלִאים ַהְּגדֹוִלים 
ֵעֶרְך ְוֹלא ֵקץ ִמָּדה, ֵהם ִנְרָּתִעים ַלֲאחֹוֵריֶהם ְוִייְראּו ְוִיְפֲחדּו 
עֹוְמִדים  ַוֲאֵפִלים,  ְׁשָפִלים  ְקַטִּנים  ְּברּוִאים  ֶׁשֵהם  ְוֵיְדעּו 
ָּדִוד  ֶׁשָאַמר  ְּכמֹו  ֵּדעֹות,  ְּתִמים  ִלְפֵני  ְמֻעָטה  ְקַטָּנה  ְּבֵדָעה 
ְוכֹוָכִבים  ָיֵרַח  ֶאְצְּבעֶֹתיָך  ַמֲעֵׂשי  ָׁשֶמיָך  "ִּכי־ֶאְרֶאה  ַהֶּמֶלְך 
ֲאֶׁשר ּכֹוָנְנָּתה. ָמה־ֱאנֹוׁש ִּכי־ִתְזְּכֶרּנּו ּוֶבן־ָאָדם ִּכי ִתְפְקֶדּנּו". 

)על־פי הרמב"ם(

• ִאּסּור ַּגֲאָוה הּוא ִמן־ַהּתֹוָרה ְלֵחֶלק ִמן ַהּפֹוְסִקים, ֶׁשֲאִפּלּו 
ְלֶמֶלְך ָאסּור ְלִהְתָּגאֹות ִמָּכל־ֶׁשֵּכן ָאָדם ָּפׁשּוט. )הרמב"ן( 

• ְלַדַעת ַהּפֹוְסִקים ֶׁשָהִאּסּור הּוא ִמן ַהּתֹוָרה, ֲאַזי ַהִּמְתָּגֶאה 
ֶמר  עֹוֵבר ַעל ַהְרֵּבה ִמְצֹות ֹלא ַתֲעֶׂשה, ָּבֶהן ָהַאְזָהרֹות: "ִהּׁשָ
ְלָך ֶּפן־ִּתְׁשַּכח ֶאת־ה' ְוגֹו' ְוָרם ְלָבֶבָך ְוָׁשַכְחָּת ֶאת־ה' ֱאֹלֶקיָך", 
"ְלִבְלִּתי רּום־ְלָבבֹו ֵמֶאָחיו", "ֹלא־ִתְׂשָנא ֶאת־ָאִחיָך ִּבְלָבֶבָך" 
"ְוָעְרְּפֶכם  ֵחְטא",  ָעָליו  א  "ְוֹלא־ִתּׂשָ ׂשֹוְנאֹו,  ֶׁשַהִּמְתָּגֶאה 
ֹלא ַתְקׁשּו עֹוד" ֶׁשֹּלא ִלְׂשנֹא ֶאת ַהּתֹוָכָחה, ְוָכל ַעל ַהָּלאו 
ְוגֹו' ְּבִצְדָקִתי ֱהִביַאִני", ְוַעל ַהָּלאו  ֶׁשל "ַאל־ּתֹאַמר ִּבְלָבְבָך 
ֶמר ְּבֶנַגע־ַהָּצַרַעת" ֶׁשָּבָאה ַעל ַּגֲאָוה ְּכִפי ֶׁשָאְמרּו  ֶׁשל "ִהּׁשָ
ִעּוֵר  "ְוִלְפֵני  ְוֵכן  ָקְדִׁשי",  ֶאת־ֵׁשם  ְתַחְּללּו  "ְוֹלא  ְוַעל  ֲחַז"ל, 
ּוַמְכִׁשיל  ֶׁשִּיְׂשְנאּו אֹותֹו  ְּבַגֲאָותֹו  ֶׁשּגֹוֵרם  ִמְכׁשֹל"  ִתֵּתן  ֹלא 
אֹוָתם ִלְׂשנֹא אֹותֹו, ְוֵכן "ְזכֹר ַאל־ִּתְׁשַּכח ֵאת ֲאֶׁשר־ִהְקַצְפָּת 
ֶמר ְלָך ְוגֹו'  ֶאת־ה' ֱאֹלֶקיָך ַּבִּמְדָּבר", ְוַעל ַהָּלאו ֶׁשל "ַרק ִהּׁשָ
ְוַאְזָהרֹות  ְוגֹו'",  ֵעיֶניָך  ֲאֶׁשר־ָראּו  ֶאת־ַהְּדָבִרים  ֶּפן־ִּתְׁשַּכח 

נֹוָספֹות ְּבִמְקִרים ְמֻסָּיִמים. )עקב ענוה(

• ְוֵכן עֹוֵבר ַעל ַהְרֵּבה ִמְצֹות ֲעֵׂשה, ָּבֶהן ַהִּמְצָוה ֶׁשל "ְוָהַלְכָּת 
ִּבְדָרָכיו", ֶׁשָּצִריְך ָהָאָדם ֵליֵלְך ְּבִמּדֹוָתיו ֶׁשל ַהָּקָּב"ה ֶׁשהּוא 
"ַוֲאַהְבֶּתם  ְוַעל  ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך",  "ְוָאַהְבָּת  ִמְצַות  ְוֵכן ַעל  ָעָנו, 
ְועֹוד ִמְצֹות ַרּבֹות  ְוֵכן "ְּבֶצֶדק ִּתְׁשּפֹט ֲעִמיֶתָך",  ֶאת־ַהֵּגר" 

ֶׁשִּנְצַטּוִינּו ַּבּתֹוָרה. )שם(

ָהֶאְמַצע,  ְּבֶדֶרְך  ָּבֶהן  ְלִהְתַנֵהג  ָלָאָדם  ֶׁשָאסּור  ִמּדֹות  ֵיׁש   •
ִני, ְוהּוא ּגַֹבּה  ֶאָּלא ְלִהְתַרֵחק ִמן ַהָּקֶצה ָהֶאָחד ְלָקֵצהּו ַהּׁשֵ
ֶאָּלא  ִּבְלַבד,  ָעָנו  ָהָאָדם  ֶׁשִּיְהֶיה  ַהּטֹוָבה  ֶּדֶרְך  ֶׁשֵאין  ַהֵּלב, 
ּוְלִפיָכְך  ְמאֹד,  ְנמּוָכה  רּוחֹו  ְוִתְהֶיה  ְׁשַפל־רּוַח  ִלְהיֹות  ָצִריְך 
ֶנֱאַמר ֵאֶצל מֶֹׁשה "ָעָנו ְמאֹד", ְוֹלא ֶנֱאַמר ָעָנו ִּבְלַבד, ּוְלִפיָכְך 

ִצּוּו ַהֲחָכִמים "ְמאֹד־ְמאֹד ֱהֵוי ְׁשַפל רּוַח". )הרמב"ם(

• ָאסּור ָלָאָדם ֵליָהנֹות ְּבָׁשָעה ֶׁשְּמַׁשְּבִחים אֹותֹו ְוֹלא ְיַׁשֵּבַח 
ֶאת ַעְצמֹו ְּבַמֲעלֹוָתיו, ְוֶאת ָּכל ַהִּמְצֹות ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ֶׁשֹּלא 
ַעל־ְמָנת ְלִהְתָּגאֹות, ִּכי ִאם ַהְצַנֵע ֶלֶכת ִעם־ֱאֹלֶקיָך. )הרוקח(

• ֻמָּתר ִלְכּתֹב ֵׁשמֹות ֶׁשל ְנִדיִבים ַעל ֶחְפֵצי קֶֹדׁש ֶׁשִהְקִּדיׁשּו, 
ֶׁשֲאֵחִרים ִיְלְמדּו ֵמֶהם ְוִלֵּתן ָׂשָכר ְלעֹוֵׂשי ִמְצָוה. )הרשב"א(

ֶאָּלא  ַהִּצּבּור,  ַעל  ְוַגּסּות  ִּבְׂשָרָרה  ְלִהְתַנֵהג  ְלַדָּין  ָאסּור   •
ַהִּצּבּור  ְיֵתָרה ַעל  ֵאיָמה  ַהֵּמִטיל  ַּפְרָנס  ְוָכל  ְוִיְרָאה.  ַּבֲעָנָוה 
ְלעֹוָלם.  ָחָכם  ַּתְלִמיד  ֵּבן  רֹוֶאה  ֵאינֹו  ָׁשַמִים,  ְלֵׁשם  ֶׁשֹּלא 

)שולחן ערוך(

• ִאּסּור ַּגֲאָוה הּוא ַּגם ַעל ָאָדם ֶׁשֵאינֹו ָׁשֵלם ְּבַמֲעלֹוָתיו, ְוַגם 
ָאסּור ְלִהְתָּגאֹות ִּבְפֵני ְּבֵני־ֵביתֹו. )עקב ענוה(

• ִעַּקר ִאּסּור ַהַּגֲאָוה הּוא ַּבֵּלב, ַוֲאִפּלּו ֹלא ָעָׂשה ׁשּום ַמֲעֶׂשה 

ְּבפַֹעל, ֶאָּלא ִהְתָּגָאה ְּבִלּבֹו. ָּכל ַמֲחָׁשָבה ִהיא קֹוָמה ְׁשֵלָמה 
ִכיָנה. )לקוטי תורה( ּופֹוֶגֶמת ְלַמְעָלה ְודֹוֶחֶקת ַרְגֵלי ַהּׁשְ

• ֵאין ְלַהֲחִׁשיב ֶאת ָהֲעָנָוה ְּכַאַחת ִמן ַהִּמְצֹות, ֶאָּלא ְלַהְרִּגיל 
ֶאת ַעְצמֹו ָּבּה ְּכֶטַבע ֶׁשֻהְטַּבע ּבֹו, ְוִהיא ְצִריָכה ִלְהיֹות ֶאְצלֹו 
ֵמִסירֹו  ֶׁשֵאינֹו  ָהָאָדם  ֶׁשל  ַהְיסֹוִדי  ַהְּלבּוׁש  ְּכמֹו  ִּבְתִמידּות 

ְלעֹוָלם, ּוְכִפי ֶׁשָאְמרּו ֲחַז"ל "ּוַמְלַּבְׁשּתֹו ֲעָנָוה". )רוח חיים(

• ָאסּור ַלֲעמֹד ַעל ָמקֹום ָּגבֹוַּה ַּבְּתִפָּלה, ֶׁשֵאין ַּגְבהּות ִלְפֵני 
ַהָּמקֹום, ֶׁשֶּנֱאַמר "ִמַּמֲעַמִּקים ְקָראִתיָך ה'". )מסכת ברכות(

• ָאסּור ִלְקרֹא ְקִריַאת ְׁשַמע ְּכֶׁשהּוא ׁשֹוֵכב ְּפַרְקָּדן ַעל ַּגּבֹו, 
ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ֶּדֶרְך ְׂשָרָרה ְוַגֲאָוה. )רש"י במסכת ברכות(

• ַהְמַהֵּלְך ְּבקֹוָמה ְזקּוָפה ֲאִפּלּו ַאְרַּבע ַאּמֹות, ְּכִאּלּו ּדֹוֵחק 

ִכיָנה. )מסכת ברכות( ֶאת ַרְגֵלי ַהּׁשְ

• ַעל־ְיֵדי ִלּמּוד ִּדְבֵרי ֲחַז"ל ִּבְׂשַכר ָהֲעָנָוה ּוְבעֶֹנׁש ֲעֹון ַהַּגֲאָוה, 

ָיבֹוא ִליֵדי ַמֲעֶׂשה ְוִיְתַרֵחק ִמִּמָּדה ְמֻגָּנה זֹו. )ראשית חכמה(

• ְּכֶׁשַּיְרִּגיׁש ְּבַגְבהּות ַהֵּלב, יֹאַמר: "ִּכי ֹלא ְלעֹוָלם חֶֹסן ְוִאם־
ַמִים ִׂשיאֹו ְורֹאׁשֹו ָלָעב  ֵנֶזר ְלדֹור ָודֹור", ְוֵכן "ִאם־ַיֲעֶלה ַלּׁשָ
ַיִּגיַע. ְּכֶגֲללֹו ָלֶנַצח יֹאֵבד רָֹאיו יֹאְמרּו ַאּיֹו. ַּכֲחלֹום ָיעּוף ְוֹלא 
ְוֹלא־ ִלִּבי  ֹלא־ָגַבּה  "ה',  ְוֵכן:  ָלְיָלה".  ְּכֶחְזיֹון  ְוֻיַּדד  ִיְמָצאּוהּו 
ָרמּו ֵעיַני ְוֹלא־ִהַּלְכִּתי ִּבְגדֹלֹות ּוְבִנְפָלאֹות ִמֶּמִּני". ְוֵכן ְיַׁשֵּנן 
ֶאת ַהִּפּיּוט ֶׁשאֹוְמִרים ַּבָּיִמים ַהּנֹוָרִאים: "ָאָדם ְיסֹודֹו ֵמָעָפר 
ַהִּנְׁשָּבר,  ְּכֶחֶרס  ָמׁשּול  ַלְחמֹו  ָיִביא  ְּבַנְפׁשֹו  ְלָעָפר,  ְוסֹופֹו 
ּוְכרּוַח  ָּכֶלה,  ּוְכָעָנן  עֹוֵבר  ְּכֵצל  נֹוֵבל,  ּוְכִציץ  ָיֵבׁש  ְּכָחִציר 

נֹוֶׁשֶבת ּוְכָאָבק ּפֹוֵרַח ְוַכֲחלֹום ָיעּוף". )רחמי האב(

ל ֻמְרּגָ
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ַאַחת  ַמְרָּגִלית  ִלְמּכֹר  ְּכֵדי  ַהּשּׁוק  ֶאל  ֲעִקיָבא  ַרִּבי  ָיָצא  ֶאָחד,  יֹום 
ֶׁשָהְיָתה ְּבָידֹו. ִהִּגיַע ֵאָליו ָאָדם ֶאָחד ֶׁשָהָיה ִנְרֶאה ְּכָעִני ָמרּוד, ּוִבֵּקׁש 
ִלְרּכֹׁש ִמֶּמּנּו ֶאת ַהַּמְרָּגִלית ַהְיָקָרה. ִהְתַּפֵּלא ַרִּבי ֲעִקיָבא ַעל ָהִאיׁש, 
ֶׁשֵּכן ָהָיה ִנְרֶאה ְּכָאָדם ָּבזּוי ְוָׁשָפל ּוְבָגָדיו ְקרּוִעים, ַאְך ַהָּלה ִהְפִציר 
ְּבַרִּבי ֲעִקיָבא ֶׁשָּיבֹוא ִעּמֹו ְלֵביתֹו, ְוָׁשם ְיַׁשֵּלם לֹו ֶאת ַהְּמִחיר ַהָּמֵלא 
אּוָלם  ִמֶּמּנּו,  ִמְתלֹוֵצץ  ֶׁשַהָּלה  ֲעִקיָבא  ַרִּבי  ָחַׁשב  ַהַּמְרָּגִלית.  ֶׁשל 
ְלַאַחר ַהְפָצרֹות ַרּבֹות ִהְסִּכים ְלִהְתַלּוֹות ִעּמֹו ַעד ֵּביתֹו. ָמה ֻהְפַּתע 
ַרִּבי ֲעִקיָבא ִלְראֹות, ִּכי ַּכֲאֶׁשר ִהְתָקֵרב ָהִאיׁש ֶאל ַהַּבִית, ָיְצאּו ֲעָבָדיו 
ִלְקָראתֹו ְוהֹוִׁשיבּוהּו ַעל ִּכֵּסא ְמפָֹאר ֶׁשָהָיה ָעׂשּוי ִמָּזָהב ְוָרֲחצּו ֶאת 
ְוִׁשֵּלם  ַרב  ָממֹון  ְלָהִביא  ָהִאיׁש  ִצּוָה  ִמָּיד  ַּבֶּדֶרְך.  ֶׁשִהְתַלְכְלכּו  ַרְגָליו 
ַרִּבי  ָּתַמּה  ֶׁשִּבְרׁשּותֹו.  ַהְיָקָרה  ָהֶאֶבן  ַעל  ָמֵלא  ְמִחיר  ֲעִקיָבא  ְלַרִּבי 
ֲעִקיָבא ַעל ָהעֶֹׁשר ַהָּגדֹול ֶׁשל ָהִאיׁש, ְוַהָּלה ִהְזִמין ֶאת ַרִּבי ֲעִקיָבא 
ְוַתְלִמיָדיו ְלָהֵסב ִעּמֹו ַיַחד. ְלַאַחר ַהְּסֻעָּדה, ָּפָנה ַרִּבי ֲעִקיָבא ְוָׁשַאל 
ֶאת ָהִאיׁש: "ִאם ָעִׁשיר ּכֹה ָּגדֹול ַאָּתה, ַמּדּוַע ִאם־ֵּכן ַאָּתה ַמְׁשִּפיל 
ְּכָעִני"? ָאַמר לֹו  ָהֲעִנִּיים ּוַמְלּבּוֶׁשיָך ְּפׁשּוִטים  ֵּבין  ְויֹוֵׁשב  ֶאת ַעְצְמָך 
ָהִאיׁש: "ַרִּבי, ַוֲהֵרי ַהָּכתּוב אֹוֵמר 'ָאָדם ַלֶהֶבל ָּדָמה ָיָמיו ְּכֵצל עֹוֵבר' 
ּוָממֹונֹו ֶׁשל ָהָאָדם ֵאינֹו עֹוֵמד ְלעֹוָלם. ָלֵכן ִמְתַנֵהג ֲאִני ְּכָעִני ְויֹוֵׁשב 
ְוַאף  ַהָּגדֹול,  ְּבָעְׁשִרי  ֶאְתָּגֶאה  ְוֹלא  ַנְפִׁשי  ִּתְגַּבּה  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ֵּביֵניֶהם, 
ׁשֹוֵמר ֲאִני ֶאת ְמקֹוִמי ִעָּמם, ֶׁשִאם ֵאֵרד ָחִליָלה ִמְּנָכַסי ֹלא ִיְׁשַּתֶּנה 
ַעְנְוָתנּותֹו  ֶאת  ְוָרָאה  ְּדָבָריו  ֶאת  ֲעִקיָבא  ַרִּבי  ַמע  ְּכֶׁשּׁשָ ְמקֹוִמי". 

ַהְּגדֹוָלה, ִׁשְּבחֹו ּוֵבְרכֹו, ּוְדָבָריו הּוְטבּו ְּבֵעיָניו. )מנורת המאור(
  

ָהָעם,  ַהְנָהַגת  ְּברֹאׁש  ְבֵתיָרה  ְּבֵני  ָעְמדּו  ִני,  ַהּׁשֵ ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ִּבְזַמן 
ַהֶּפַסח  ָקְרַּבן  ְׁשִחיַטת  ִאם  ַהֲהָלָכה  ֵמֶהם  ִהְׁשַּתְּכָחה  ַּפַעם  אּוָלם 
ְּבַׁשָּבת,  ֶׁשָחל  ְּבִניָסן  ָעָׂשר  ַאְרָּבָעה  יֹום  ִהִּגיַע  ֹלא.  אֹו  ַׁשָּבת  ּדֹוָחה 
ֵיׁש  "ַהִאם  ְוִהְכִריזּו:  ָעְמדּו  ְוָלֵכן  ַּלֲעׂשֹות,  ַמה  ְבֵתיָרה  ְּבֵני  ָיְדעּו  ְוֹלא 
ָּבת"? ָאְמרּו ַּכָּמה ֲאָנִׁשים:  ִמיֶׁשהּו ֶׁשּיֹוֵדַע ִאם ַהֶּפַסח ּדֹוֶחה ֶאת ַהּׁשַ
ֵּמׁש ֶאת ְׁשֵני ְּגדֹוֵלי ַהּדֹור  "ֵיׁש ָּכאן ָחָכם ֶאָחד ְוִהֵּלל ַהַּבְבִלי ְׁשמֹו, ֶׁשּׁשִ
ִאם  ָּבת  ַהּׁשַ ֶאת  ּדֹוֶחה  ַהֶּפַסח  ִאם  יֹוֵדַע  ְוהּוא  ְוַאְבַטְליֹון,  ְׁשַמְעָיה 
ָלאו. ָׁשְלחּו ִלְקרֹא ֶאת ִהֵּלל ְוהּוא ָאַמר ָלֶהם: "ְוִכי ֶּפַסח ֶאָחד ֶיׁש ָלנּו 
ָּבת? ַוֲהֹלא ַהְרֵּבה יֹוֵתר ִמָּמאַתִים ְּפָסִחים ֶיׁש  ָנה ֶׁשּדֹוֶחה ֶאת ַהּׁשַ ַּבּׁשָ
ָּבת", ְוַכּוָָנתֹו ָהְיָתה ַעל ָקְרְּבנֹות ַהָּתִמיד  ָנה ֶׁשּדֹוִחים ֶאת ַהּׁשַ ָלנּו ַּבּׁשָ
ְוַהּמּוָסִפים ֶׁשַּמְקִריִבים אֹוָתם ְּבַׁשָּבת. ָׁשֲאלּו ְּבֵני ְבֵתיָרה ֶאת ִהֵּלל: 
ִהֵּלל:  ָלֶהם  ֵהִׁשיב  ַּבּתֹוָרה"?  ֶזה  ָּדָבר  ֶנֱאַמר  ְוֵהיָכן  ְלָך?  ִמַּנִין  "ְוזֹאת 
"ַוֲהֹלא ֶנֱאַמר 'ְּבמֹוֲעדֹו' ַּבֶּפַסח, ְוֶנֱאַמר 'ְּבמֹוֲעדֹו' ְּבָקְרַּבן ָּתִמיד. ְּכֵׁשם 
ָּבת".  ָּבת, ָּכְך ַּגם ַהֶּפַסח ּדֹוֶחה ֶאת ַהּׁשַ ֶׁשָּקְרַּבן ָּתִמיד ּדֹוֶחה ֶאת ַהּׁשַ
ִהֵּלל  ֶאת  ָנְטלּו  ְבֵתיָרה,  ִּבְבֵני  ֶׁשָהְיָתה  ָהֱאֶמת  ּוַבָּקַׁשת  ָהֲעָנָוה  ֵמרֹב 
ָּכל  ּדֹוֵרׁש  ִהֵּלל  ְוָהָיה  ֲעֵליֶהם,  ְלָנִׂשיא  ּוִמּנּוהּו  ְּברֹאָׁשם  ְוהֹוִׁשיבּוהּו 
ִּבְדָבִרים,  אֹוָתם  ְלַקְנֵטר  ִהֵּלל  ִהְתִחיל  ַהֶּפַסח.  ְּבִהְלכֹות  ֻּכּלֹו  ַהּיֹום 
ֲעֵליֶכם?  ָנִׂשיא  ְוֶאְהֶיה  ִמָּבֶבל  ֶׁשֶאֱעֶלה  ָלֶכם  ָּגַרם  "ִמי  ָלֶהם:  ְוָאַמר 
ַעְצלּות ֶׁשָהְיָתה ָּבֶכם, ֶׁשֹּלא ִׁשַּמְׁשֶּתם ֶאת ְׁשֵני ְּגדֹוֵלי ַהּדֹור, ְׁשַמְעָיה 
ַכח ְלָהִביא ֶאת  ְוַאְבַטְליֹון". ִמָּיד ְלַאַחר ִמֵּכן ָׁשֲאלּו ֶאת ִהֵּלל: "ִמי ֶׁשּׁשָ
ִחיָטה, ַמה ַּיֲעֶׂשה ְוֵכיַצד ִיְׁשַחט ְּבַׁשָּבת ֶאת  ַהַּסִּכין ֵמֶעֶרב ַׁשָּבת ַלּׁשְ
ָקְרַּבן ַהֶּפַסח"? ֹלא ָיַדע ִהֵּלל ַמה ַּלֲענֹות, ְוָאַמר: "ֲהָלָכה זֹו ָׁשַמְעִּתי 
ְנִביִאים  ְּבֵני  ְנִביִאים,  ֵאיָנם  ְלִיְׂשָרֵאל. ִאם  ָלֶהם  ֲהַנח  ֶאָּלא  ְוָׁשַכְחִּתי, 

ֶּפַסח,  ְלָקְרַּבן  ָטֶלה  ֶׁשִּביֵדיֶהם  ַרִּבים  ֲאָנִׁשים  ָראּו  ְלָמֳחָרת  ֵהם". 
ֶׁשֵהִביאּו  ַוֲאֵחִרים  ֶׁשּלֹו,  ַהֶּצֶמר  ְּבתֹוְך  ָּתחּוב  ָהָיה  ִחיָטה  ַהּׁשְ ֶׁשַּסִּכין 
ִהֵּלל ֶאת  ָרָאה  ַהְּגִדי.  ַקְרֵני  ֵּבין  ַהַּסִּכין  ָּתֲחבּו ֶאת  ֶּפַסח,  ְלָקְרַּבן  ְּגִדי 
ַהְּטָלִאים ְוַהְּגָדִיים, ְוִנְזַּכר ַּבֲהָלָכה ְוָאַמר: "ָּכְך ְמֻקְּבַלִני ִמִּפי ְׁשַמְעָיה 
ְוַאְבַטְליֹון". ַעל ַמֲעֶׂשה ֶזה ָאַמר ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ַרב: "ָּכל ַהִּמְתַיֵהר, 
ִאם ָחָכם הּוא ָחְכָמתֹו ִמְסַּתֶּלֶקת ִמֶּמּנּו", ְוָלַמד זֹאת ֵמִהֵּלל ֶׁשֵהֵחל 
ְלַקְנֵטר ִּבְדָבִרים ֶאת ְּבֵני ְבֵתיָרה, ּוִמְּפֵני ֶזה ָׁשַכח ֶאת ַהֲהָלָכה. ְוַאף־

ַעל־ִּפי ֶׁשֹּלא ִקְנְטָרם ְלֵׁשם ַּגֲאָוה ֶאָּלא ְלֵׁשם ָׁשַמִים, ָּבא ִליֵדי ִׁשְכָחה. 
ְוַעל ַמֲעֶׂשה ֶזה ָּכַתב ַרִּבי ַחִּיים ִמּוֹולֹוִז'ין: "ְוכֹל ֲאֶׁשר ִיְרַאת ה' נֹוַגַעת 
ְּבִלּבֹו, ִּתָּסֵמר ַׂשֲערֹות רֹאׁשֹו ְוִתְדַמע ֵעיָניו, ְּבַהֲעלֹותֹו ַעל־ִלּבֹו ִמִּמי 
ָלְמדּו ֲחַז"ל ָּדָבר ֶזה. ֵמִהֵּלל ַהָּזֵקן, ֲאֶׁשר ָידּוַע ּוְמֻפְרָסם ָהָיה ְּבַהְפָלַגת 
ַּפַעם  ְלָידֹו  ִנְזַּדֵּמן  ַּכֲאֶׁשר  ְוִעם־ָּכל־זֹאת,  ַהּנֹוָרָאה,  ְוִׁשְפלּותֹו  ַעְנָותֹו 
אּות, ְלִפי ַמְדֵרַגת  ַאַחת ְקָצת ִעְנָין ֶׁשָהָיה ִנְרֶאה ְּבַהְׁשָקָפה ְּכִהְתַנּׂשְ
ּגֶֹדל ְנִמיַכת רּוחֹו, ֵּתֶכף ֶנֱעַנׁש ַעל־ֶזה ֶׁשִהְתַעְּלָמה ִמֶּמּנּו ֲהָלָכה. ַמה־

ּוְלַמְׁשֵמׁש  ְלַפְׁשֵּפׁש  ַהָּדָבר  ְמַחֵּיב  ְוַכָּמה  ֲאַנְחנּו,  ּוַמה־ְּנַדֵּבר  ּנֹאַמר 
ַעְצֵמנּו ִמַּגֲאָוה ְּבָכל־ֵעת". )מסכת פסחים(

  
ֶאל ָהָאמֹוָרא ַהְמֻפְרָסם ַרב, ִהִּגיַע ַּפַעם ָאָדם ֶאָחד ְוִסֵּפר לֹו, ִּכי ְּפלֹוִני 
ְוֵאינֹו  ֶהָעִׁשיר ַחָּיב לֹו ְסכּום ְמֻסָּים ֶׁשל ָממֹון, ְוהּוא ִמְׁשַּתֵּמט ִמֶּמּנּו 
רֹוֶצה ְלַׁשֵּלם לֹו ֶאת חֹובֹו. ָׁשַלח ַרב ֶאת ַׁשָּמׁשֹו ְּכֵדי ְלַזֵּמן ְלָפָניו ֶאת 
ִלְפֵני  ָאבֹוא  ֲאִני  "ְוִכי  ְוָאַמר:  ְּבָעְׁשרֹו  ִהְתָּגָאה  ַהָּלה  אּוָלם  ֶהָעִׁשיר, 
ֵּבית־ִּדין? ַהִאם ַהָּדָבר ָיֶאה ִלְכבֹוִדי ּוַמֲעָמִדי"? ּוְכֵדי ְלָתֵאר ֶאת ָעְׁשרֹו 
ָהַרב, ָאַמר ֶהָעִׁשיר ְּברֹב ַּגֲאָוה: "ֲהֵרי ַּגם ִאם ָיִביאּו ֶאת ָּכל ַהְּגַמִּלים 
ב, ֹלא יּוְכלּו ַהָּללּו ָלֵׂשאת ֶאת ָּכל ַהַּמְפְּתחֹות ָהַרִּבים ֶׁשל  ֶׁשל ֶאֶרץ ֲערֶָ
ָאַמר:  ְלַרב,  ָעִׁשיר  אֹותֹו  ֶׁשל  ַהְּיִהיִרים  ְּדָבָריו  ְּכֶׁשִהִּגיעּו  אֹוְצרֹוַתי". 
ָהעֶֹׁשר  ֲהֵרי  ֶׁשּלֹו?  ֶׁשֵאינֹו  ְּבָדָבר  ְלִהְתָּגאֹות  ֶזה  ְלִאיׁש  ֶּיׁש־לֹו  "ַמה 
ְּכָלל ֹלא ַיֲאִריְך ָיִמים ֶאְצלֹו, ֶאָּלא ָּתבֹוא ָעָליו ְקָלָלה ְוָכל ָממֹונֹו ֶׁשל 
ְוַהַּמְלכּות  ַהְּדָבִרים ִמִּפיו ֶׁשל ַרב,  ָיְצאּו  ִיְכֶלה ִמֶּמּנּו". ַרק  ֶזה  ַּגַאְוָתן 
ַהְּגֵזָרה  ָיְצָאה ָעָליו  ְוַאף  ָּגְזָרה ְלַהֲחִרים ֶאת ָּכל ְרכּוׁשֹו ֶׁשל ֶהָעִׁשיר, 
ִלְהיֹות ָחבּוׁש ְּבֵבית ָהֲאסּוִרים. ִנְׁשְּבָרה רּוחֹו ֶׁשל ָהִאיׁש ַהֵּגֶאה, ְוהּוא 
ַּבֲעבּורֹו  ְלִהְתַּפֵּלל  ְוִהְפִציר ּבֹו  ְסִליָחתֹו,  ְלַבֵּקׁש ֶאת  ְּכֵדי  ַרב  ֶאל  ָרץ 
ֶׁשְּלָפחֹות ּגּופֹו ְוַנְפׁשֹו ִיְהיּו לֹו ְלָׁשָלל ְוִיָּנֵצל ִמיֵדי ַהַּמְלכּות. ָׁשַמע ַרב 
ְלַבָּקָׁשתֹו ְוִהְתַּפֵּלל ָעָליו, ְוָאְמָנם הּוא ִהְצִליַח ְלִהָּנֵצל ֵמעֶֹנׁש ַהַּמֲאָסר 
ַּגם  ְוֵיׁש אֹוְמִרים, ֶׁשְּתִפָּלתֹו ֶׁשל ַרב הֹוִעיָלה  ְלָׁשָלל.  ַנְפׁשֹו  ַוְּתִהי לֹו 
ֶׁשַאף ָממֹונֹו ָחַזר ֵאָליו, אּוָלם ֵמָאז ָהָיה ִלּבֹו ַרְך ְוהּוא ִהְתַנֵהג ַּבֲעָנָוה 

ּוְבִׁשְפלּות. )ירושלמי מסכת נדרים(
  

ִסֵּפר ַרִּבי ִחָּיא ַּבר־ַאָּבא, ֶׁשַּפַעם ַאַחת ִהְזַּדֵּמן ֶאל ָהִעיר לּוְדִקָּיא, ְוָׁשם 
ִהְתָאֵרַח ְּבֵביתֹו ֶׁשל ָעִׁשיר ָּגדֹול. ְּכֶׁשָּיַׁשב ְלָפָניו, ֵהִביאּו ְלאֹותֹו ָאָדם 
ְיָקִרים  ּוַמֲעַדִּנים  ׁשֹוִנים  ַמְטַעִּמים  ֲערּוִכים  ָהיּו  ֶׁשָעָליו  ָּגדֹול  ֻׁשְלָחן 
ַוֲעֵרִבים, ַעד ֶׁשָהָיה ִנְדֶמה ֶׁשָּכל ַמַאְכֵלי ָהעֹוָלם ֵמָאז ְּבִריַאת ָהעֹוָלם 
ָהָאֶרץ  "ַלה'  ְוָאַמר:  ְוִהְכִריז  ָקָטן  ֶיֶלד  ָיַׁשב  ִלְפֵניֶהם  ְלָפָניו.  מּוָנִחים 
ֶׁשל  ַהַהְכָרָזה  ַמְּטַרת  ִּכי  ִחָּיא,  ַרִּבי  ֵהִבין  ָבּה".  ְויְׁשֵבי  ֵּתֵבל  ּוְמלֹוָאּה 
ַהֶּיֶלד ָהְיָתה, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ָּתזּוַח ָעָליו ַּדְעּתֹו ֶׁשל ַּבַעל ַהַּבִית, ְוֹלא ִיְתָּגֶאה 
ְּבָעְׁשרֹו, ֶאָּלא ִיְזּכֹר ֶׁשָּכל ָהעֶֹׁשר ָהַרב ֶׁשּלֹו הּוא ַמָּתָנה ֵמֵאת ַהּבֹוֵרא 

ל ְמֻהּלָ

ִמִּסּפּוֵרי ֲחַז"ל
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ל ְמֻתּבָ

ִמי  ּבְ א  ֶאּלָ ִמים  ִמְתַקּיְ ּתֹוָרה  ְבֵרי  ּדִ ֵאין  יֹוָחָנן:  י  ַרּבִ ָאַמר   •
ֵצא".  ּמָ ֱאַמר "ְוַהָחְכָמה ֵמַאִין ּתִ ּנֶ ֵאינֹו, ׁשֶ ִמי ׁשֶ ים ַעְצמֹו ּכְ ׂשִ ּמֵ ׁשֶ

)מסכת סוטה(

י  לֹו ּוַמְנִחילֹו ַחּיֵ "ה ְמַגּדְ ּבָ ְפלּות, ַהּקָ ׁש־לֹו ֲעָנָוה ְוׁשִ ּיֶ ל ִמי ׁשֶ • ּכָ
ֲעָנָוה. )אותיות דרבי  עֹוָלם ּכַ ה טֹוָבה ּבָ ֵאין ְלָך ִמּדָ א, ׁשֶ ָהעֹוָלם ַהּבָ

עקיבא(

ִלין ֲעָנָוה ִמּתֹוֶסֶפת ָלֶהן.  ּדְ ְתּגַ ּמִ ֶ ל ַמה ּשׁ ָרֵאל, ּכָ ִיׂשְ ּבְ יִקים ׁשֶ • ַצּדִ
)מדרש לקח־טוב(

ְעּתֹו ָעָליו,  זּוַח ּדַ ִאם ּתָ ֵני ׁשֶ ת? ִמּפְ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ה ִנְבָרא ָהָאָדם ּבְ • ָלּמָ
ית. )מסכת  ה ְבֵראׁשִ ַמֲעׂשֵ ָבר ָקַדם ְלָך ּבְ יֹאְמרּו לֹו: ֲאִפּלּו ַיּתּוׁש ּכְ

סנהדרין(

ֶוֱהֵוי  ּתֹוָרה,  ּבַ ַוֲעסֹק  ֵעֶסק  ּבְ ְמַמֵעט  ֱהֵוי  אֹוֵמר:  ֵמִאיר  י  ַרּבִ  •
ל־ָאָדם. )מסכת אבות( ְפֵני ּכָ ַפל־רּוַח ּבִ ׁשְ

ֱאַמר "ִיְרַאת ה' ִהיא  ּנֶ ְרָאה ַוֲעָנָוה, ׁשֶ דֹול ִמּיִ ּדֹות ּגָ ָכל ַהּמִ • ֵאין ּבְ
אֹוָצרֹו". )במדבר רבה(

ֲאָוה.  ֵני ַהּגַ ִבְגֵדי ָזָהב? ִמּפְ ׁש ּבְ ּמֵ דֹול ֵאינֹו ְמׁשַ ֵני ָמה ּכֵֹהן ּגָ • ִמּפְ
)ירושלמי  ִלְפֵני־ֶמֶלְך".  ר  ְתַהּדַ "ַאל־ּתִ ַעל־ׁשּום:  ִסּמֹון,  ר'  ָאַמר 

מסכת יומא(

ֱאַמר  ּנֶ ּדֹות טֹובֹות, ׁשֶ ל ַהּמִ ה טֹוָבה ִמּכָ ת ָהֲעָנָוה ִהיא ִמּדָ • ִמּדַ
"ֵעֶקב ֲעָנָוה ִיְרַאת ה'". )אגרת הרמב"ן(

לֹוַמר  ְפִסיֶקּנּו  ּתַ ַאל  יֹוֵדַע,  ה  ְוַאּתָ ָבר  ּדָ ְלָך  ר  ְמַסּפֵ ָחֵבר  ִאם   •
ָדָבר  ֵאר ּבְ ַמע. ּוָמה ֲהָנָאה ֶיׁש ְלָך ְלִהְתּפָ תֹק ּוׁשְ א ׁשְ י', ֶאּלָ 'ָיַדְעּתִ
ַטַעם  ַמע  ׁשְ ּתִ ר  ֲאׁשֶ ִיְקֶרה  ַרּבֹות  ָעִמים  ּפְ ְוַגם  ָבר?  ּכְ ַדְעּתָ  ּיָ ׁשֶ

. )ספר חסידים( ר לֹא ָיַדְעּתָ ָרט ֲאׁשֶ ְוֵאיֶזה ּפְ
ֶהְכֵרַח,  ִרּיֹות נֹוָחה ֵהיֶמּנּו ּבְ • ֶחְבַרת ֶהָעָנו ָנָאה ַעד ְמאֹד, ְורּוַח ַהּבְ
ֵקט, ַהּכֹל  ַהׁשְ א ַהּכֹל ּבְ ַעס ְולֹא ִליֵדי ְמִריָבה, ֶאּלָ לֹא ָיבֹוא ִליֵדי ּכַ

ה זֹו. )מסילת ישרים( ּזֹוֶכה ְלִמּדָ ֵרי ִמי ׁשֶ ְמנּוָחה. ַאׁשְ ּבִ
ֱאַמר  ּנֶ ָחַלק לֹו ה', ֵהן ָרב ֵהן ְמַעט, ׁשֶ ֶחְלקֹו ׁשֶ ֵמַח ּבְ • ֶהָעָנו, ׂשָ
ה,  ְרּדֹות ָהעֹוָלם ַהּזֶ קֹט ִלּבֹו ִמּטִ יק". ּוָבֶזה ִיׁשְ ּדִ "טֹוב ְמַעט ַלּצַ
נּוי ַלּתֹוָרה, ַלָחְכָמה ְוַלֲעבֹוַדת ה'. )חובת הלבבות(  ְך ִלּבֹו ּפָ ּוִמּתֹוְך ּכָ
ן ֲעָנָוה  ּכֵ ת ֲעָנָוה. ׁשֶ ּדַ ָנה, חּוץ ִמּמִ ּוָ ן ְצִריכֹות ּכַ ּלָ ּדֹות ּכֻ ל ַהּמִ • ּכָ

ָמּה ֲעָנָוה. )רבי מענדל מקוצק( ָנה, ֵאין ׁשְ ּוָ ּה ּכַ ׁש ִעּמָ ּיֵ ׁשֶ
ֵאינֹו ׁשֹוֵלט ּבֹו  ר ׁשֶ ֱאֶמת, ֶאְפׁשָ ׁש לֹו ֲעָנָוה ּבֶ ּיֶ • ִמי ׁשֶ

ִהיא  ָהֲעָנָוה  י  ּכִ יֹוֵתר,  ְוַאַחת  ַעִין  ה  ִגיַמְטִרּיָ ּבְ ֲעָנָוה  ַעִין־ָהַרע. 
עֹוָלה ֲעֵלי־ָעִין. )החיד"א(

ָעֶליָה  ֵאין ּבְ טּות ׁשֶ יב: ׁשְ ֲאָוה? ְוֵהׁשִ ֲאלּו ְלָחָכם: ָמה ִהיא ַהּגַ • ׁשָ
ה  ּמֶ ּבַ לֹו  ָהָיה  לֹא  ַעְצמֹו,  ֵעֶרְך  ֶאה  ַהּגֵ ָיַדע  ִאּלּו  ּה.  ּבָ יר  ַמּכִ

אֹות. )מבחר הפנינים( ְלִהְתּגָ
ִרּיֹות, חּוץ  ין ַהּבְ עֹוָלם, ְמעֹוֶרֶרת ִקְנָאה ּבֵ ל טֹוָבה ּוַמֲעָלה ּבָ • ּכָ

ֵמֲעָנָוה. )תקון מדות הנפש(
ַאְוָתן. )רבי ישראל מסלנט( מֹו ַהּגַ ִרּיֹות, ּכְ • ֵאין ְלָך ִנְצָרְך ַלּבְ

ת ָהֲעָנָוה  יַע ְלׁשּום ַמֲעָלה ּוַמְדֵרָגה, ִאם ִמּדַ ר ְלַהּגִ • ִאי־ֶאְפׁשָ
לֹא ָקְדָמה ָלּה. )רבי שלמה מראדומסק(

)אורחות  ְלׁשֹוֶטה.  ִרּיֹות  ַהּבְ ַיֲחִזיקּוהּו  ְלָחָכם,  ַעְצמֹו  ֲחִזיק  ַהּמַ  •
צדיקים(

ֲאָוה ַעְצָמּה.  ה ִהיא ִמן ַהּגַ ית, ָקׁשָ ֵאיָנּה ֲאִמּתִ ֶפת ׁשֶ • ֲעָנָוה ְמֻזּיֶ
)תולדות יעקב יוסף(

ל  ּכָ ְוֶאת  ַאִין,  ּכְ ַעְצמֹו  ֶאת  ָהרֹוֶאה  ֵיׁש.  ַעְנְוָתִנים  סּוֵגי  ֵני  ׁשְ  •
ל  ּכָ ֶאת  ְוָהרֹוֶאה  מּור.  ּגָ ֵאינֹו  ׁשֶ ָעָנו  ֲהֵריהּו  ַאִין,  ּכְ ּלֹו  ּכֻ ָהעֹוָלם 
שלום'  )ה'שר  מּור.  ּגָ ָעָנו  ֲהֵריהּו  ַאִין,  ּכְ ַעְצמֹו  ְוֶאת  ֵיׁש  ּכְ ָהעֹוָלם 

מבעלזא(

ן  ּכֵ ל ָהֲעָנָוה. ׁשֶ יבּוָתּה ׁשֶ ן ִלְלמֹד ֶאת ֲחׁשִ ֲאָוה ִנּתָ ת ַהּגַ ּדַ ם ִמּמִ • ּגַ
ָפל  ִהיא ְמצּוָיה ֲאִפּלּו ֵאֶצל ׁשָ ֲאָוה, ׁשֶ מֹו ַהּגַ ֵאין ְלָך ַעְנְוָתִנית ּכְ

ָפִלים... )רבי זאב וולף מז'יטומיר( ׁשְ ּבִ ׁשֶ
ר  כֹוִנית ֶאְפׁשָ ה טֹוָבה. ַוֲאִפּלּו ִמּמְ ָבר ָעֵלינּו ִלְלמֹד ִמּדָ ל ּדָ • ִמּכָ
ְרחֹו הּוא ְמכֹוֵפף  ַעל־ּכָ ְכָנס ֵאֶליָה, ּבְ ן ַהּנִ ּכֵ ת ֲעָנָוה, ׁשֶ ִלְלמֹד ִמּדַ

ֶאת ַעְצמֹו... )רבי אהרן מבעלזא(
• ָהרֹוֶצה ְלִהְתרֹוֵמם ַעל ַהּזּוַלת, ֵאינֹו ָצִריְך ַלְחּפֹר ּבֹור ַלֲחֵברֹו, 

ָמה ְלַעְצמֹו ְוַלֲעלֹות ָעֶליָה. )רבי ישראל מסלנט( א ְלָהִקים ּבָ ֶאּלָ
ית"?  ַטּלִ ף ּבְ יִצת" ְולֹא "ְלִהְתַעּטֵ ּצִ ף ּבַ • ַמּדּוַע ְמָבְרִכים "ְלִהְתַעּטֵ
ְרַקע  ַהּקַ י  ּבֵ ַעל־ּגַ ְוִנְגָררֹות  ה  ְלַמּטָ לּויֹות  ּתְ יִצּיֹות  ַהּצִ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ

ר. )רבי יחזקאל מקוזמיר( ְפלּות, ְוָלֵכן ֵהן ָהִעּקָ ֲעָנָוה ּוְבׁשִ ּבַ
י  ּכִ לּום.  ּכְ ֶיְחַסר לֹו  יב ֶאת ַעְצמֹו ִלְמאּוָמה, לֹא  ֲחׁשִ ּמַ ׁשֶ • ִמי 

לּום. )רבי חיים מצאנז( ִלְכלּום לֹא ָחֵסר ּכְ
ָעה,  ּדֵ לֹו  ָהְיָתה  ִאּלּו  ן  ּכֵ ׁשֶ ָעה,  ּדֵ ֲחַסר  ֶאה הּוא  ְתּגָ ַהּמִ  •

אֹות. )רבי משה מקוברין( ה ְלִהְתּגָ ּמֶ ֵאין לֹו ּבַ ָהָיה ֵמִבין ׁשֶ

ֲאָמרֹות ּוִפְתָּגִמים

ִיְתָּבַרְך, ְוֹלא ּכֹחֹו ְועֶֹצם ָידֹו ָעָׂשה לֹו ֶאת ַהַחִיל ַהֶּזה, ֶאָּלא ַהָּקָּב"ה 
ָנַתן לֹו ֶאת ַהּכֹל ְּברֹב ַרֲחָמיו. )בראשית רבה(

  
ֶּבן־ִּבּתֹו ֶׁשל חֹוִני ַהְמַעֵּגל, ָהָיה ַצִּדיק ָּגדֹול ְוִכּנּוהּו ָחָנן ַהֶּנְחָּבא. ְוָלָּמה 
ִנְקָרא ֵּכן? ִמְּפֵני ֶׁשְּבָכל ַּפַעם ֶׁשָהיּו ְזקּוִקים ַחְכֵמי ַהּדֹור ִלְגָׁשִמים, 
ְּבֵני  ַעל  ְלִהְתַּפֵּלל  ִמֶּמּנּו  ְלַבֵּקׁש  ְּכֵדי  ְׁשִליִחים  ֵאָליו  ׁשֹוְלִחים  ָהיּו 
ִמְּפֵניֶהם,  ִמְתַחֵּבא  ָחָנן  ָהָיה  ַעְנְוָתנּותֹו  ֵמרֹב  ֶׁשִּיּוְָׁשעּו, אּוָלם  ּדֹורֹו 
ּוְמַבֵּקׁש ִלְברַֹח ִמְּפֵני ַהָּכבֹוד. ָהיּו ַהֲחָכִמים ׁשֹוְלִחים ֵאָליו ִּתינֹוקֹות 
ֶׁשל־ֵּבית־ַרָּבן, ְוַהָּללּו ָהיּו אֹוֲחִזים ְּבׁשּוֵלי ְּגִליָמתֹו ְוצֹוֲעִקים: "ַאָּבא, 
ֲעֵׂשה  ֶׁשל עֹוָלם,  "ִרּבֹונֹו  ַהָּקָּב"ה:  ֶאל  ָחָנן  ָאַמר  ְּגָׁשִמים".  ָלנּו  ֶּתן 
ַמִים ֶׁשּנֹוֵתן  ִּבְׁשִביל ִּתינֹוקֹות ַהָּללּו, ֶׁשֵאיָנם ַמִּכיִרים ֵּבין ַאָּבא ֶׁשַּבּׁשָ
ָׁשַמע  ּוִמָּיד  זֹאת",  ַלֲעׂשֹות  ְּבכֹחֹו  ֶׁשֵאין  ֶׁשָּבָאֶרץ  ְלַאָּבא  ָמָטר, 
ַהָּקָּב"ה ִלְתִפָּלתֹו ֵמרֹב ַעְנְוָתנּותֹו ְוהֹוִריד ֶׁשַפע ֶׁשל ְּגָׁשִמים ְלָבָניו 

ֶׁשָּבָאֶרץ. )מסכת תענית(

  
ַמֲעֶׂשה ְּבָחִסיד ֶאָחד ֶׁשָהַלְך ַּבֶּדֶרְך, ּוְבַדְרּכֹו ָּפַגׁש ֶאת ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא 
ְנֵבָלה ַאַחת ֶׁשִהִּדיָפה ֵריַח  ַיְחָּדו. ְּבַדְרָּכם ָעְברּו ְלַיד  ַוֵּיְלכּו ְׁשֵניֶהם 
ִרָּקבֹון, ְוֶהָחִסיד ִהִּניַח ֶאת ָידֹו ַעל ָחְטמֹו ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ָיִריַח ֶאת ָהֵריַח 
ַהָּקֶׁשה, ְוִאּלּו ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ֹלא ָעָׂשה ְמאּוָמה, ְּכִאּלּו ֹלא ָחׁש ָּבֵריַח 
ָהַעז ֶׁשָּנַדף ֵמַהְּנֵבָלה. ִהְמִׁשיכּו ְּבַדְרָּכם, ְוִהֵּנה ָיָצא ָאָדם ִלְקָראָתם, 
ְוִהֵּנה עֹוד  ְוַׁשֲחָצן.  ַּגֲאָוה  ַּבַעל  ִּכי הּוא  ִנָּכר  ָהִאיׁש  ָהָיה  ּוַבֲהִליָכתֹו 
ַעל  ָידֹו  ֶאת  ֵאִלָּיהּו  ִהִּניַח  ֲאֵליֶהם,  ַהַּגַאְוָתן  ָהִאיׁש  ִהְתָקֵרב  ְּבֶטֶרם 
ִהְתַּפֵּלא  ַּבַעל־ֵּגֶאה.  אֹותֹו  ֶׁשל  ֵריחֹו  ֶאת  ָיִריַח  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ָחְטמֹו, 
ָחַׁשְׁשָּת  ֹלא  ַהְּנֵבָלה  ְלַיד  ָחַלְפנּו  ַּכֲאֶׁשר  "ַמּדּוַע  ְוָׁשַאל:  ֶהָחִסיד 
ֵאִלָּיהּו:  ֵהִׁשיב לֹו  ַאְּפָך"?  ָסַתְמָּת ֶאת  ֶזה  ָאָדם  ְלַיד  ְוִאּלּו  ֵמָהֵריַח, 
ַהּנֹוֵגַע  ִּכי  ֵמַהְּנֵבָלה,  יֹוֵתר  ַמְבִאיָׁשה  ַּגֲאָותֹו  ֲהֵרי  ַהֵּגֶאה,  "ָאָדם 
ָלה ָטֵמא ַרק ַעד ָהֶעֶרב, ְוִאּלּו ַהִּמְתַחֵּבר ִעם ָאָדם ַּגַאְוָתן ָּכֶזה,  ִּבְנבִֵ

ְמַקֵּבל ִמֶּמּנּו ֻטְמאֹות ֲחמּורֹות". )קב הישר(
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תק"כ,  ֻבעֹות  ַהּׁשָ ְּבַחג  ַהָּקדֹוׁש,  ַהַּבַעל־ֵׁשם־טֹוב  ֶׁשל  ִהְסַּתְלקּותֹו  ִּבְׁשַעת 
ְׁשָמעּוהּו ַּתְלִמיָדיו ִמְתַּפֵּלל ְואֹוֵמר: "ַאל־ְּתבֹוֵאִני ֶרֶגל ַּגֲאָוה". ְוָכְך ְמַסְּפִרים ַּגם 
ַעל ָהֲאִריַז"ל, ֶׁשְּבָׁשָעה ֶׁשִהְסַּתְּלָקה ִנְׁשָמתֹו ִמֶּמּנּו, ָאַמר: "ָׁשְמֵרִני ִמיֵדי ַּגֲאָוה". 

)לענוים יתן חן(
  

ִהִּגיַע ַּפַעם ְיהּוִדי ֶאָחד ֶאל ַרִּבי ְמַנֵחם ֶמְנְּדל ִמּוִיֶטְּפְסק ְוִהְתאֹוֵנן ְּבָפָניו: "ָסבּור 
ָהִייִתי, ֶׁשְּלַאַחר ֶׁשֶאֱעֶלה ְלֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש, ִיְהֶיה ִלי ַקל יֹוֵתר ַלֲעבֹד ֶאת ה', אּוָלם 
ָהיּו  ְוא ָהְיָתה ּתֹוַחְלִּתי. ָּבאִתי ְלָכאן, ְוָחׁש ֲאִני ִּבְקָׁשִיים ְּגדֹוִלים יֹוֵתר ִמַּמה ּׁשֶ ַלּׁשָ
ִלי ַּבּגֹוָלה, ְוִיְצִרי ַרק הֹוֵלְך ְוָגֵדל". ָאַמר לֹו ָהַרִּבי: "טֹוֶעה ַאָּתה. ְּבחּוץ ָלָאֶרץ ָהְיָתה 
ִליִלּיֹות. אּוָלם  ְלָך ִמַּדת ַהַּגֲאָוה, ְוָלֵכן ֹלא ִהְרַּגְׁשָּת ִּבְפִחיתּות ֶעְרְּכָך ּוְבִמּדֹוֶתיָך ַהּׁשְ
ָּכאן ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשִהיא ְמֻסֶּגֶלת ְלַזֵּכְך ֶאת ָהָאָדם ּוְלָהִביא אֹותֹו ִליֵדי ֲעָנָוה, 
ִזּכּוְך.  ַהְּטעּונֹות  ִמּדֹוֶתיָך  ְוֶאת  ָהֲאִמִּתי  ַמָּצְבָך  ֶאת  ְלַהִּכיר  ִהְתַחְלָּת  ַעָּתה  ַרק 
ַוֲהֵרי ָידּוַע ֶׁשָהָאָדם ֶׁשֵאינֹו ְּבַקו ַהְּבִריאּות ָחִליָלה, ַאְך הּוא ְּכָבר ַמִּכיר ְּבַמָּצבֹו, 
)משנת  ְלַתֵּקן".  ָעֶליָך  ֶמה  ְּכָבר  ֵּתַדע  ֵמַעָּתה  ִּכי  ְּתרּוָפה,  ֲחִצי  ִלְכֶׁשַעְצָמּה  זֹו 

חכמים(
  

ינֹוָבה, ָׂשַמח ַּפַעם ְוהֹוָדה ְלבֹוְראֹו ַעל ֶׁשִּזֵּמן לֹו ֶאְתרֹג  ְיֶחְזֵקאל ְׁשַרָּגא ִמּׁשִ ַרִּבי 
ֶאְתרֹג  לֹו  ֶׁשֶּיׁש  ְוָאַמר  יָחה,  ַּבּׂשִ ִמְּמקָֹרָביו  ֶאָחד  ִהְתָעֵרב  ֶלָחג.  ּוְמֻהָּדר  ָּכֵׁשר 
ֶׁשָהֶאְתרֹג  "חֹוְׁשַׁשִני  ְוָאַמר:  ָהַרִּבי  ּבֹו  ִהִּביט  ָהַרִּבי.  ֶׁשל  ֵמָהֶאְתרֹג  יֹוֵתר  ָנֶאה 
ַהְמֻהָּדר  ָהֶאְתרֹג  ֶאת  ם  ִמּׁשָ ְלָהִביא  ְּכֵדי  ְלֵביתֹו  ְוָרץ  ָהִאיׁש  ִמֵהר  ָּפסּול".  ֶׁשְּלָך 
ֶׁשּלֹו, ְוִהִּגיׁשֹו ִלְפֵני ָהַרִּבי. ֵהִסיר ָהַרִּבי ֶאת ֲעִטיַפת ַהִּפְׁשָּתן, ְוִהֵּנה ָהֶאְתרֹג ָהָדר 
ֶׁשֶּבָהָדר, ְמׁשֹוֵבב ַעִין. ֵהֵחל ָהַרִּבי ְלִהְתּבֹוֵנן ֵהיֵטב ָּבֶאְתרֹג, ּוְלֶפַתע ָמָצא ּבֹו חֹור 
ְּפֵני ָהִאיׁש  ָזִעיר ֶׁשָחַדר ֶאל ּתֹוְך ַהְּפִרי, ּוְבָכְך ָהַפְך ָהֶאְתרֹג ִלְהיֹות ָּפסּול. ָחְורּו 
ֶׁשָרַכׁש ֶאת ָהֶאְתרֹג ְּבָדִמים ְמֻרִּבים, ְוָהַרִּבי ָאַמר לֹו: "ֵאין ָּכאן רּוַח ַהּקֶֹדׁש, ַאְך 
ָיַדְעִּתי ִמָּיד ֶׁשָהֶאְתרֹג ֶׁשְּלָך ָּפסּול, ְוַהָּדָבר ָּפׁשּוט ְמאֹד. ֲהֵרי ַהַּקְדמֹוִנים ָּכְתבּו, 
ַּגֲאָוה.  ֶרֶגל  ַאל־ְּתבֹוֵאִני  ֵּתבֹות  ָראֵׁשי  ֶאְתרֹג  ִּכי  ֲעָנָוה,  ֶׁשל  ְּפִרי  הּוא  ֶׁשָהֶאְתרֹג 
ֶׁשָהֶאְתרֹג  ִמָּיד  ֵהַבְנִּתי  ֶׁשְּלָך,  ָּבֶאְתרֹג  ִמְתָּגֶאה  ֶׁשַאָּתה  ְּכֶׁשָרִאיִתי  ָּכְך,  ּוִמּשּׁום 

ָּפסּול, ִּכי ֶאְתרֹג ָּכֵׁשר ֵאינֹו ֵמִביא ִליֵדי ַּגֲאָוה". )רבנו הקדוש משינאוא(
  

'ַרב  ַּבּתַֹאר  ְוִהְתַעֵּטר  ְּבִאיְזִמיר  ְּביֹוֵתר  ָהָרָמה  ַּבְּכֻהָּנה  ִּכֵהן  ָפָלאִג'י  ַחִּיים  ַרִּבי 
ְלָטן ַהֻּתְרִּכי ִלְׁשּפֹט ּוְלהֹוִציא ַלּפַֹעל ֶאת  ַהּכֹוֵלל', ְוַאף ִקֵּבל ַסְמכּות ִמַּטַעם ַהּׂשֻ
ְּפָסָקיו. ְּכָכל ֶׁשַּסְמֻכּיֹוָתיו ָּגְדלּו, ָּכְך ָהְלָכה ַהַהֲעָרָצה ֵאָליו ְוָגְבָרה, אּוָלם הּוא נֹוַתר 
ַעְנְוָתן ּוְׁשַפל ֶּבֶרְך, ּוְבָׁשָעה ֶׁשָהיּו חֹוְלִקים לֹו ָּכבֹוד ְּבַפְרֶהְסָיה, ָהָיה נֹוֵהג לֹוַמר 

ִמָּיד "ְלָך ה' ַהְּגֻדָּלה ְוַהְּגבּוָרה ְוַהִּתְפֶאֶרת". )אורות ממזרח(
  

ִמִּליֶז'ְנְסק,  ֱאִליֶמֶלְך  ר'  ָהַרִּבי  ֵאֶצל  ָהִראׁשֹוָנה  ַּבַּפַעם  ִמֶּלּלֹוב  ָּדִוד  ַרִּבי  ְּכֶׁשִּבֵּקר 
ִהִּגיַע ְלָׁשם ַאֲחֵרי ֶּדֶרְך ֲאֻרָּכה ֶׁשָהַלְך ְּבַרְגָליו ֵמחֶֹסר ָמעֹות, ּוְכֶׁשִהִּגיַע ֶאל ָהַרִּבי 
ְוִנְׁשַאל ֵמֵאיזֹו ִעיר הּוא, ֵהִׁשיב: "ָּבא ֲאִני ֵמָהִעיר ֶלּלֹוב". ְׁשָאלֹו ַרִּבי ֱאִליֶמֶלְך: "ִמי 
מֹוְכָסן  ֶׁשל  ִּבְׁשמֹו  ָנַקב  ָּדִוד  ְוַרִּבי  ְּבֶלּלֹוב"?  ְּביֹוֵתר  ְוַהָּפחּות  ַהָּגרּוַע  ָהִאיׁש  הּוא 
ְוַרע ַלְּבִרּיֹות. ְלֵׁשַמע ְּתׁשּוָבתֹו, ֵהֵסב  ַמִים  ֶאָחד ָּבִעיר ֶׁשָהָיה ְמֻפְרָסם ְּכַרע ַלּׁשָ
ָהַרִּבי ֶאת ָּפָניו ִמֶּמּנּו ְוֹלא ָנַתן לֹו ָׁשלֹום. ִנְׁשַּבר ִלּבֹו ֶׁשל ַרִּבי ָּדִוד, ְוָכל אֹותֹו ַהַּלְיָלה 
ִהְתַהֵּפְך ַעל ִמְׁשָּכבֹו ְוֹלא ִהְצִליַח ִליׁשֹן. הּוא ִנָּסה ְלַפְׁשֵּפׁש ְּבַמֲעָׂשיו ּוְלָהִבין ַמּדּוַע 
ֵהֵסב ָהַרִּבי ִמֶּמּנּו ֶאת ָּפָניו ְוֵאיֶזה ְּפָגם ָמָצא ּבֹו, ְוַרק ַאֲחֵרי ֶׁשִהְתַעֵּמק ִּבְׁשֵאָלתֹו 
ֶׁשל ָהַרִּבי, ֵהִבין ִּכי ָׁשָגה ִּבְתׁשּוָבתֹו ֶׁשָאַמר, ְוִהְתַעֵּמק ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו ְלָהִבין ִּכי הּוא 
ַעְצמֹו הּוא ָהִאיׁש ַהָּפחּות ְּביֹוֵתר ִמָּכל ַאְנֵׁשי ִעירֹו. ְלָמֳחָרת ְּכֶׁשָחַזר ּוָבא ׁשּוב 
ִלְפֵני ַרִּבי ֱאִליֶמֶלְך, ִּבֵּקׁש ֶאת ְסִליָחתֹו ֶׁשל ָהַרִּבי ַעל ְּתׁשּוָבתֹו ְוָתָלה ְּבַעְצמֹו ֶאת 

ְלָׁשלֹום,  ָידֹו  ֶאת  לֹו  ְוהֹוִׁשיט  ָּפִנים  ָהַרִּבי  לֹו  ֵהִאיר  ָּבִעיר.  ְּביֹוֵתר  ָפל  ַהָּשֵׁ ָהִאיׁש 
ְוהֹוִסיף לֹוַמר: "ָּכל ְזַמן ֶׁשְּיהּוִדי חֹוֵׁשב ֶׁשֵּיׁש ְּבִעירֹו ָאָדם ֶׁשהּוא יֹוֵתר ָּגרּוַע ִמֶּמּנּו, 
ַּגֲאָותֹו. ֲאָבל ָּכֵעת, ְּכֶׁשַאָּתה ְּבַעְצְמָך ָּבאָת ִליֵדי  ִּבְגַלל  ֲאַזי ֵאין לֹו ָמקֹום ֶאְצִלי 
ַהָּכָרה זֹו ֶׁשַאָּתה הּוא ָהִאיׁש ַהָּגרּוַע ְּביֹוֵתר, ֲהֵרי ָראּוי ַאָּתה ְלַקֵּבל ִּדְבֵרי ֱאֹלִקים 

ַחִּיים ּוָברּוְך ּבֹוֲאָך ְלָׁשלֹום ְּבֵצל קֹוָרִתי". )פרי קדש הילולים(
  

ְּבִׁשעּוָריו ֶׁשל ַרִּבי ַיֲעקֹב מּוָצִפי ִמְּגדֹוֵלי ַחְכֵמי ַּבְגַּדד, ָהיּו ַהִּמְׁשַּתְּתִפים ַמְקִׁשים 
ֻקְׁשיֹות ֶׁשל־ַמָּמׁש, ֶׁשֵּכן ְּבִׁשעּוָריו ִהְׁשַּתְּתפּו ְּגאֹוִנים ֻמְפָלִגים ְוַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים 
ֻמְבָהִקים, ְוָהַרב ָהָיה עֹוֶנה ָלֶהם ִמּתֹוְך ֲעָנָוה, ְּתׁשּוָבה קֹוַלַעת ִּכְלַאַחר־ָיד, ְּכֶׁשהּוא 
מֹוִסיף ְואֹוֵמר ָלֶהם: "ְוִכי ֹלא ָּכְך ֶנֱאַמר ְּבָמקֹום ְּפלֹוִני? ְוַהִאם ֹלא ֶנֱעַלם ֵמֵעיֶניָך 
ֶּנֱאַמר ְּבֵסֶפר ַאְלמֹוִני"? ְוָכְך ָהָיה ְמָתֵרץ ֶאת ַהְּדָבִרים ִּבְגאֹונּות ַמְפִליָאה  ַמה ּׁשֶ
ַהְּנִדיָרה  ְׁשִליָטתֹו  ַעל  ַּגֲאָוה  ִסָּמן ֶׁשל  ְלַהְראֹות ׁשּום  ִמְּבִלי  ֶחְלֵקי ַהּתֹוָרה,  ְּבָכל 
ָּכל־ְּגַבּה־ֵלב",  ה'  ַהָּפסּוק: "ּתֹוֲעַבת  ֶאת  ְלָפֵרׁש  ָהָיה  ָרִגיל  ַהּתֹוָרה.  ִמְכַמֵּני  ְּבָכל 
ֶׁשל  ִלּבֹו  ֶאל  ֶׁשִּתְתַגֵּנב  ָאסּור  ַּגֲאָוה,  ֶׁשל  ֶׁשֶמץ  ֲאִפּלּו  ְּדַהְינּו  ֶׁש'ָּכל',  ּוְלַהְסִּביר 
ִּגיַע ְזַמן ְּתִפַּלת ִמְנָחה ְוַהַחָּזן ַהָּקבּוַע  ָהָאָדם. ֵאַרע ַּפַעם ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ֶׁשּלֹו, ֶׁשְּבהִַ
ֶׁשַרִּבי  ֶאָּלא  ַהֵּתָבה,  ֶאל  ַלֲעלֹות  ַלֲחֵברֹו  ַהִּמְתַּפְּלִלים  ַאַחד  הֹוָרה  הֹוִפיַע,  ֶטֶרם 
ַיֲעקֹב ֹלא ִהְבִחין ְּבָכְך ְוָׁשַלח ָאָדם ַאֵחר ְלַׁשֵּמׁש ִּכְׁשִליַח ִצּבּור. ָקם אֹותֹו ָאָדם 
ְוִהְתִריס ְּכַלֵּפי ָהַרב: "ַוֲהֵרי ְּכָבר ָׁשַלְחִּתי ִמיֶׁשהּו ְלִהְתַּפֵּלל ִלְפֵני ַהִּצּבּור, ּוַמּדּוַע 
ְלַאַחר  ֵהִגיב ְמאּוָמה, אּוָלם  ְוֹלא  ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ַאֵחר"? ָׁשַתק  ִמיֶׁשהּו  ַאָּתה  ׁשֹוֵלַח 
ַהְּתִפָּלה ָקָרא ַאַחד ַהִּמְתַּפְּלִלים ְוִהְכִריז ַעל ְמָחָאה ְּכֶנֶגד אֹותֹו ָאָדם ֶׁשִּבָּזה ֶאת 
ָהַרב, ְוָדַרׁש ִמֶּמּנּו ְלַבֵּקׁש ֶאת ְסִליָחתֹו. ִמָּיד ֶנֱחַלץ ַרִּבי ַיֲעקֹב ְלֶעְזָרתֹו ֶׁשל ַהָּלה 
ֶׁשְּמבּוָכתֹו ִנְּכָרה ַעל־ָּפָניו, ְוִהְרִּגיַע ֶאת ָהרּוחֹות ְּבָכְך ֶׁשַהָּלה ֹלא ִהְתַּכּוֵן ִלְדָבָריו 
ַהְּסָעָרה  רּוַח  ֶאת  ְלַהְׁשִּתיק  ִהְצִליַח  ְּבָכְך  ְסִליָחתֹו.  ֶאת  ְלַבֵּקׁש  ָמה  ַעל  ְוֵאין 

ֶׁשָעְמָדה ְלִהְתחֹוֵלל ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת, ֵעֶקב ֲעָנָוה ִיְרַאת־ה'. )ארי עלה מבבל(
  

ִריֵדי ַּתְלִמיָדיו ֶׁשל ֶה"ָחֵפץ ַחִּיים", ָיַׁשב ַּפַעם ְּבֻׁשְלַחן  ַרִּבי ָמְרְּדַכי צּוֶקְרַמן, ִמּׂשְ
ָצִעיר,  ֶעֶלם  ָאז  ֶׁשָהָיה  ָהאֹוְרִחים,  ַאַחד  ֵאָליו  ִנַּגׁש  ָּכְלֶׁשִהי.  ְּבִׂשְמָחה  ַהָּכבֹוד 
ְׁשִתָּיה  ְּבכֹוס  ָידֹו  ִנְתְקָלה  ֶׁשְּבָטעּות  ֶאָּלא  ְלָבְרכֹו,  ְּכֵדי  ָידֹו  ֶאת  ֵאָליו  ְוהֹוִׁשיט 
ַהַּנַער  ָמְרְּדַכי.  ַרִּבי  ֶׁשל  ּוְמִעילֹו  ְּבָגָדיו  ַעל  ִנְׁשְּפָכה  ְוִהיא  ְלָחן,  ַהּׁשֻ ַעל  ֶׁשָהְיָתה 
ַהָּצִעיר ֹלא ָיַדע ֶאת ַנְפׁשֹו ֵמרֹב ּבּוָׁשה, ּוְבעֹודֹו עֹוֵמד ּתֹוֶהה ְוָנבֹוְך ִמְּבִלי ָלַדַעת 
ַמה ַּלֲעׂשֹות, ֵהֵחל ַרִּבי ָמְרְּדַכי ִלְצחֹק ְּכִאּלּו ֶנֱהָנה ִמָּכל ָהִעְנָין. ְּכָכל ֶׁשִּנָּסה ַהַּנַער 
ְלַבֵּקׁש ֶאת ְמִחיָלתֹו, ִהְמִׁשיְך ַרִּבי ָמְרְּדַכי ְלַחֵּיְך ֵאָליו, ּוְכֶׁשָּיָצא ֵמָהאּוָלם ְוָהֶעֶלם 
ׁשּוב ִנַּגׁש ֵאָליו ְלַבֵּקׁש ֶאת ְסִליָחתֹו, ִחֵּיְך ֵאָליו ְוָעָׂשה ְּבָידֹו ְּתנּוַעת ִּבּטּול. ִסֵּפר 
ָהִאיׁש: "ַעד ַהּיֹום ֹלא ָמׁש ִמִּזְכרֹוִני ִמְקֶרה ֶזה, ֵאיְך ָהָיה ְּבכֹחֹו ְלַהֲעִניק ִלי ַהְרָּגָׁשה 
ּכֹה ִנְפָלָאה, ּוֵמרֹב ֲעָנָוה הּוא ְּכָלל ֹלא ִהְרִּגיׁש ֶׁשִהְתַּבָּזה, ְוִהְצִליַח ָלַטַעת ִּבי ֶאת 

ַהַהְרָּגָׁשה ֶׁשֶּבֱאֶמת ֹלא ָעִׂשיִתי ְמאּוָמה". )יחיד ודורו(
  

ַרִּבי ַזְלָמן ַּבֲהַר"ן, ָהָיה ִמְּגדֹוֵלי ְּגאֹוֵני ְירּוָׁשַלִים, אּוָלם ַעְנְוָתנּותֹו ָהְיָתה ְלַהְפִליא. 
ִּכי  ְמַׁשֵער  ָהָיה  ֹלא  ַזְלָמן,  ַרִּבי  ֶאת  ִהִּכיר  ֶׁשֹּלא  "ִמי  ַּתְלִמידֹו:  ָעָליו  ָּכַתב  ְוָכְך 
ָהַעְסָקן ַהָּגדֹול ַהֶּזה, ַהְמעָֹרב ֵּבין ַהְּבִרּיֹות, ַוֲאִפּלּו ִעם ָהַעְרִבים ַּבּשּׁוק, הּוא ַאַחד 
ָהַרָּבִנים ַהְּגדֹוִלים ִּבְזַמּנֹו, ָחִריף ּוָבִקי ָעצּום ֲאֶׁשר ֹלא ָּפַסק ּפּוֵמּה ִמִּגְרָסא, ְּבתֹוְך 
ַהֵּסֶפר, אֹו ְּבַעל־ֶּפה אֹו ְּבַמֲחָׁשָבה, ְּבָכל ִעְנָין ָואֶֹפן ֶׁשַרק ָעְלָתה ְּבָידֹו, ְוַעל ֻּכָּלם 
ַּפַעם,  ִסֵּפר  ַיְדֶלר  ֶּבן־ִצּיֹון  ַרִּבי  ַהְירּוַׁשְלִמי  ַהַּמִּגיד  ֶלֶכת".  ְוַהְצֵנַע  ּוֵמיִטיב  טֹוב 
ַהֶּמְרָחץ ְּכֶׁשהּוא עֹוֵמד ַעל  ְּבֵבית  ַזְלָמן עֹוֵמד  ַרִּבי  ָרָאה ַּפַעם ֶאת  ְּבַיְלדּותֹו  ִּכי 
ַמֲעלֹות ַהִּמְקֶוה ּוִמְׁשַּתֶהה ִּביִריָדתֹו. ָאַמר לֹו ַהֶּיֶלד: "ִאם ֵאיְנָך ָיכֹול ְלִהָּכֵנס ֶאל 
ַרִּבי  ִקֵּבל  ַלֲאֵחִרים".  ַהֶּדֶרְך  ֶאת  ְלַפּנֹות  ָעֶליָך  ַהָּפחֹות  ְלָכל  ֻחָּמם,  ֵמרֹב  ַהַּמִים 
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ַזְלָמן ֶאת ְּדָבָריו ְוָאַמר ְּבַפְׁשטּות: "ָצַדְקָּת", אּוָלם ְּכֶׁשַהֶּיֶלד ִסֵּפר ֶאת ַהָּדָבר 
ֵאָליו  ַהֶּיֶלד  ָרץ  ּוִמָּיד  ַזְלָמן,  ְלַרִּבי  ָּכְך  לֹוַמר  ָּפָניו  ֶׁשֵהֵעז  ַעל  ּבֹו  ָּגַער  ְלָאִביו, 
ְלַפְּיסֹו. ִהִּביט ּבֹו ַרִּבי ַזְלָמן ִּבְפִליָאה ְוָאַמר: "ַאְדַרָּבה, ֲאִני ָצִריְך ְלַפֵּיס אֹוְתָך, 
ִּכי ֲהֵרי ָאַמְרָּת ָּדָבר ָנכֹון". ְּבַמָּסעֹו ֶׁשל ַרִּבי מֶֹׁשה ְּבלֹוי ַלּגֹוָלה, ְּכֶׁשִהִּגיַע ָלִעיר 
ָעָליו  ָּכַתב  ִריֶגר,  ִזיְסל  ִׂשְמָחה  ַרִּבי  ֶׁשָּבּה,  ַהּמֹוֶרה־ֶצֶדק  ֶאת  ּוָפַגׁש  ְּבִריְסק 
ַאַחר־ָּכְך ְּבִזְכרֹונֹוָתיו: "ָהָיה ַּבַעל אִֹפי ְמֻיָחד. ְּתִמימּותֹו, ַּפְׁשטּותֹו ְוַעְנְוָתנּותֹו, 

ִהְזִּכירּו ִלי ֶאת ַרִּבי ַזְלָמן ַּבֲהַר"ן ְוֶאת ְּבנֹו ַרִּבי ַחִּיים". )אורח דוד(
  

ָיָמיו. ַעְׂשרֹות ָׁשִנים  ְוֶנְחָּבא ֶאל ַהֵּכִלים ָהָיה ַהֲחזֹון ִאי"ׁש ְּבֶמֶׁשְך רֹב  ַעְנְוָתן 
ִהְסַּתֵּתר ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש ִּבְכִויַדן ְוַאַחר־ָּכְך ְּבִויְלָנא, ִמְּבִלי ֶׁשַּיַעְמדּו ַעל ְּגֻדָּלתֹו 
ָהֲעצּוָמה ַּבּתֹוָרה. ַּגם ְּכֶׁשִהְדִּפיס ֶאת ְסָפָריו, ֹלא ָּכַתב ּבֹו ֶאת ְׁשמֹו ְוֵהם ָיְצאּו 
ַּגִּלים ֵּבין ַהַּלְמָדִנים,  ְּבִעּלּום ֵׁשם. עֹוַלם ַהּתֹוָרה ָלַמד ַּבְּסָפִרים ֶׁשּלֹו, ֶׁשִהּכּו 
ִאי"ׁש  ַהֲחזֹון  ֶׁשָעָלה  ְלַאַחר  ַּגם  ַהְמַחֵּבר.  ִמיהּו  ָיַדע  ֹלא  ֶאָחד  ַאף  אּוָלם 
ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ֲעַדִין ֹלא נֹוַדע ְׁשמֹו, ַעד ֶׁשִהִּגיַע ִמְכָּתבֹו ֶׁשל ַרִּבי ַחִּיים עֹוֵזר 
ְּגרֹוְדִז'יְנְסִקי ַאְרָצה, ְוָׁשם ִסֵּפר ִּכי ֲאִרי ָעָלה ִמָּבֶבל ּוֵמַעָּתה ֵאין ִלְׁשֹלַח ֵאָליו 
ְׁשֵאלֹות, ֶׁשֵּכן ְּכָבר ֵיׁש ֶאת ִמי ִלְׁשאֹל ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. ָאז ֶנְחַׂשף ַהֲחזֹון ִאי"ׁש 
ָאלֹו  ּוְכֶׁשּׁשְ ִמְּסָפָריו  ַהְדָּפַסת ֶאָחד  ִלְפֵני  ָעִרים. ַּפַעם, ָעַמד  ַּבּׁשְ ּוְׁשמֹו נֹוַדע 
ֶאָחד ִמְּמקָֹרָביו ַּכָּמה ֳעָתִקים ְּבַכּוָָנתֹו ְלהֹוִציא, ֵהִׁשיב ִּכי ִמְתַּכּוֵן הּוא ְלַהְדִּפיס 
ְּכֵמָאה ֳעָתִקים ִּבְלַבד. ָּתַמּה ַהָּלה ַעל־ָּכְך, ְוַהֲחזֹון ִאי"ׁש ִהְסִּביר: "ַלֲאִמּתֹו ֶׁשל 
ָּדָבר, ֹלא ָהִייִתי ַמְדִּפיס ְסָפִרים ִּבְׁשִביל ֲאֵחִרים. ֲאִני ַמְדִּפיס ֶאת ַהְּסָפִרים 
ְלַעְצִמי, ִמְּפֵני ֶׁשָּקֶׁשה ִלי ִלְקרֹא ֶאת ְּכַתב־ַהָּיד ֶׁשִּלי, ּוְכֵדי ְלָהֵקל ָעַלי ִלְלמֹד 
ַּדי  ֲהֵרי  "ִאם־ָּכְך,  ַהְמקָֹרב:  ָׁשַאל  אֹוָתם".  ֲאִני  ַמְדִּפיס  ֶׁשִּלי,  ַּבִחּדּוִׁשים 
ְלַהְדִּפיס ַרק ֵסֶפר ֶאָחד"? ְוַהֲחזֹון ִאי"ׁש ֵהִׁשיב ְּבַעְנְוָתנּות: "ֵּכיָון ֶׁשֲאִני ְּכָבר 
ַמְדִּפיס ְלַעְצִמי, ִמן ַהִּדין הּוא ֶׁשֹּלא ֶאְמַנע טֹוָבה ֵמֲאֵחִרים ֶׁשרֹוִצים ַּגם ֵהם 

ְלַעֵּין ִּבְסָפַרי". )במחיצתם(

ִהְׁשִּכימּו  ְוַרִּבים  ִהְתַּפְרֵסם  ֵמרֹוְּפִׁשיץ  ְצִבי  ַנְפָּתִלי  ַרִּבי  ֶׁשל  מֹו  ֶׁשּׁשְ ְלַאַחר 
ָלַמְדנּו  ְׁשֵנינּו  ֲהֵרי  ִלי.  ָנא  "ֱאמֹר  ּוְׁשָאלֹו:  ְנעּוָריו  ֲחֵבר  ֵאָליו  ִהִּגיַע  ְלִפְתחֹו, 
ַּבַעל  ְלַצִּדיק  ָהַפְכָּת  ֶׁשַאָּתה  ָקָרה  ֵאפֹוא  ֵּכיַצד  ַּדְרָּגה,  ְּבאֹוָתּה  ְוָהִיינּו  ַיַחד 
מֹוֵפת, ַוֲאִני ֹלא ִהַּגְעִּתי ְלַמְדֵרָגה זֹו"? ֶהְרָאה לֹו ָהַרִּבי ּכֹוִסית ְקַטָּנה ֶׁשל ֵיין־
ָׂשָרף, ְוָאַמר לֹו ְּבַבת־ְׂשחֹוק: "ֶזה ַהֶהְבֵּדל ַהָּקָטן ֵּביֵנינּו". ָּתַמּה ַהָּלה ְלֵׁשַמע 
ְולֹוֵמד  ְּבַהְתָמָדה  ִלְלמֹד  ַהְׁשֵּכם  ַּבּבֶֹקר  ָקם  "ַאָּתה  ֵּבֵאר:  ְוָהַרִּבי  ַהְּתׁשּוָבה, 
ְוִהְּנָך  ִּבְתִפָּלה,  ַהּבֹוֵרא  ִלְפֵני  ַלֲעמֹד  ַאָּתה  הֹוֵלְך  ַאַחר־ָּכְך  ַהּיֹום,  אֹור  ַעד 
ִלְׁשּתֹות  ְמַבֵּקׁש  ְּכֶׁשַאָּתה  ַהּזֹו,  ָהֲעבֹוָדה  ָּכל  ְלַאַחר  ְמֻרָּבה.  ְּבַכּוָָנה  ִמְתַּפֵּלל 
ְמַעט ֵיין־ָׂשָרף ְּכֵדי ְלַחֵּמם ֶאת ַעְצמֹוֶתיָך, ַאָּתה ָחׁש ְּבִלְּבָך ִּכי ַהָּדָבר ַמִּגיַע ְלָך 
ֶּבֱאֶמת ּוְבָתִמים, ֶׁשֲהֵרי ָעִׂשיָת ָּכאן ֲעבֹוַדת קֶֹדׁש ִנְפָלָאה. אּוָלם ֲאִני, ְּכֶׁשֲאִני 
ִנְזָּכר  ֲאִני  ִּכי  ְלָכְך,  ֲאִני ֶׁשֵאיִני ָראּוי  יֹוֵדַע  ָּבא ִלְׁשּתֹות ֶאת ּכֹוִסית ַהַּמְׁשֶקה, 
ַּבַּמְדֵרָגה,  ֵמֶהם  נֹוֵפל  ֲאִני  ְוַכָּמה  ְוִצְדָקָתם,  ָתם  ְקֻדּׁשָ ְורֹב  ֲאבֹוַתי  ְּבַמֲעֵׂשה 
ְוַהְּתִמיָמה. אֹו־ ַהְיָׁשָרה  ְּכֶנֶגד ֲעבֹוָדָתם  ּוְכֶאֶפס  ְּכַאִין  ֶנְחֶׁשֶבת  ְוָכל ֲעבֹוָדִתי 
ְפלּות עֹוֶזֶרת ְלַקָּבַלת ַהְּתִפָּלה,  ָאז ִנְגֶרֶמת ִלי ֲחִליׁשּות ַהַּדַעת ְוִׁשְפלּות, ְוַהּׁשִ

ַמִים"... )אֹהל נפתלי( ּוִמִּסָּבה זֹו ְּתִפּלֹוַתי ִמְתַקְּבלֹות ַּבּׁשָ
  

ַהַהֲאָרָחה  ְּבֵבית  ַאַחת  ְּבַׁשָּבת  ָׁשָהה  ֶחְברֹון,  ְיִׁשיַבת  רֹאׁש  ּכֵֹהן,  ַאֲהרֹן  ַרִּבי 
ֶׁשֶהְחִליָמה  ִאּמֹו  ִעם  ָׁשם  הּוא  ַּגם  ָׁשָהה  ַהְיִׁשיָבה  ִמַּתְלִמיֵדי  ֶאָחד  'ַוְגַׁשל'. 
ְּכֶׁשִהִּגיַע  ְּבִזּמּון.  ַהְיִׁשיָבה  רֹאׁש  ִהְתַּכֵּבד  ַהְּסֻעָּדה  ּוְלַאַחר  ָקָׁשה,  ִמַּמֲחָלה 
ְּבִבְרַּכת ַהּטֹוב ְוַהֵּמִטיב ַלֵּתבֹות 'ַאל ְיַחְּסֵרנּו', ֹלא ִהְמִׁשיְך ַּבֲאִמיַרת 'ָהַרֲחָמן', 
ְוִהיא  ַהַּתְלִמיד,  ֶׁשל  ִאּמֹו  ֶאת  ְמאֹד  ִהְפִליא  ַהָּדָבר  ִמּוִיְלָנא.  ַהְּגָר"א  ְּכִמְנַהג 
ֹלא ִהְצִליָחה ְלָהִבין ֵּכיַצד רֹאׁש ַהְיִׁשיָבה ְמַדֵּלג ַעל ֵחֶלק ּכֹה ָחׁשּוב ִמִּבְרַּכת 
ַהְיִׁשיָבה  רֹאׁש  ִנָּסה  ַעל־ָּכְך.  ִלְׁשאֹל  ֵאָליו  ָּפְנָתה  ְּגדֹוָלה  ּוִבְתִמיָהה  ַהָּמזֹון, 
ָסֵפק  ּוְלֹלא  ַהְּגָר"א,  ִמְנָהגֹו ֶׁשל  ָהָיה  ָּכְך  ִּכי  ָיפֹות,  ָּפִנים  ְּבֵסֶבר  ָלּה  ְלַהְסִּביר 
אּוָלם  ָׁשֵקט,  ְּבֵלב  ָעָליו  ִלְסמְֹך  ֶׁשּיּוְכלּו  ְּכֵדי  ַמְסִּפיק  ָּגדֹול  ַּבר־ַסְמָכא  ָהָיה 
ָּכל  ְוִהְמִׁשיְך ֶאת  ַעל־ְמקֹומֹו  ב ׁשּוב  ִהְתַיּׁשֵ ָנָחה רּוָחּה,  ֶׁשֲעַדִין ֹלא  ְּכֶׁשָרָאה 
ֵסֶדר ֲאִמיַרת ָהַרֲחָמן ַהּמּוָבא ַּבִּסּדּוִרים ְּבסֹוף ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון, ַעד ְּגִמיָרא, ְּכֶנֶגד 

ּוִמּתֹוְך  ּבֹו,  ֶׁשָהְיָתה  ַהֻּמְפָלָאה  ָהֲעָנָוה  ִמּתֹוְך  ָעָׂשה  זֹאת  ָּכל  ָהָרִגיל.  ִמְנָהגֹו 
ָרצֹון ִלְברַֹח ִמָּכל ִוּכּוַח ְוִהְתַנְּצחּות ִלְׁשָמּה. )הכהן הגדול מאחיו(

  

ִמְּגדֹוֵלי ַהַּדְרָׁשִנים ְּבדֹורֹו ָהָיה ַרִּבי ָׁשלֹום ְׁשַבְדרֹון, ְּבנֹוָסף ִלְגאֹונּותֹו ַהְּגדֹוָלה 
נֹוַתר  ְוהּוא  ִלּבֹו  ָּגַבּה  ֹלא  זֹאת  ָּכל  ַלְמרֹות  אּוָלם  ָהַרָּבה,  ְוִצְדקּותֹו  ַּבּתֹוָרה 
ִהְצִליַח  ֹלא  ַאְך  ֲאָלִפים,  ֶׁשִהְלִהיָבה  ְּדָרָׁשה  ְלַסֵּים  ָהָיה  ָיכֹול  ְּבַעְנְוָתנּותֹו. 
ְלָהִבין ַמּדּוַע ַאֲחֵרי ַהְּדָרָׁשה הֹוְלִכים ַאֲחָריו ּוְמַכְּבִדים אֹותֹו. "ַמּדּוַע הֹוְלִכים 
ֲאַחַרי"? ָּתַמּה, "ֶׁשֵּיְלכּו ִמָּכאן, ֶׁשַּיַעְזבּו אֹוִתי". ַּבּמֹוָדָעה ֶׁשָהְיָתה ִמְתַּפְרֶסֶמת 
ִמֵּדי ָׁשָנה ִמַּטַעם ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ַהָּגדֹול "ִזְכרֹון מֶֹׁשה" ֶׁשִּבירּוָׁשַלִים, ּבֹו הֹוִדיעּו 
ָּבת ִּבְתקּוַפת ַהחֶֹרף, ָהָיה ַמְקִּפיד ֶׁשַּיְכִּתירּוהּו  ַעל ְּדָרׁשֹוָתיו ְּבָכל ֵלילֹות ַהּׁשַ
ִּבְׁשַנת תשכ"ד  ְוֹלא ּבֹוֶלֶטת.  ְקַטָּנה  ִּתְהֶיה  ְוֶׁשַהּמֹוָדָעה  ִּבְלַבד,  ָהַרב  ַּבּתַֹאר 
ֻּפְרְסָמה מֹוָדָעה ָּבִעּתֹון 'ַהּקֹול', ְוָׁשם ֻהְכַּתר ְּבָתֳאֵרי ָּכבֹוד. ַהּמֹוָדָעה ִהִּגיָעה 
ֵאָליו ְּבֶדֶרְך־ֹלא־ֶדֶרְך, ּוִבְׁשַעת ַהְּדָרָׁשה ֵהֵחל ְלָפֵרט ֶאת ַהְּתָאִרים ְוָעָׂשה ֵמֶהם 
חּוָכא ְוִאְטלּוָלא. ְלַבּסֹוף ָקָרא ְּבַזַעם: "ֵּכיַצד ּכֹוְתִבים ָעַלי ְּתָאִרים ָּכֵאּלּו? ִאם 
ִלְׁשמֹו  ְּכֶׁשהֹוִסיפּו  ְּבִזְקנּותֹו,  ַּגם  ֶזה".  ְּבָמקֹום  ְלַדֵּבר  ַאְפִסיק   - ֶנה  ִיּׁשָ ַהָּדָבר 
ֶאת ַהְּתָאִרים 'ַהָּגאֹון ַהַּצִּדיק', ִהְכִאיב לֹו ַהָּדָבר ְמאֹד. ַעל ַהּתַֹאר ָּגאֹון עֹוד 
ּוְלִהְתַּפֵּיס.  ִלְסֹלַח  ֵמֵאן  ַצִּדיק  ֲאָבל ַעל ַהּתַֹאר  ְּבֵלית־ְּבֵרָרה,  ִלְמחֹל  ִהְסִּכים 

)קול חוצב(
  

ָידּוַע  ֶׁשָהָיה  ַוְיֶּדְנֶפְלד,  ֶּבִריׁש  ּדֹב  ַרִּבי  ִמְּטִׁשִּבין,  ָהַרב  ֶׁשל  ַהְלָוָיתֹו  ְּבֵעת 
ּוְׁשַפל־ֶּבֶרְך  ַעְנְוָתן  ָהָיה  זֹאת  ִעם  ְוַיַחד  ָלּה,  ֵׁשִני  ֶׁשֵאין  ָהַאִּדיָרה  ִּבְגאֹונּותֹו 
ִנְפַּגׁש  ּוְבַדְרּכֹו  ִמָּטתֹו,  ַאַחר  אֹוֶיְרַבְךְ  ַזְלָמן  ְׁשֹלמֹה  ַרִּבי  ָהַלְך  ִנְפָלא,  ְּבאֶֹפן 
ַהִּמְׁשָנה  ִּבְלׁשֹון  ָלַרִּבי  ַזְלָמן  ְׁשֹלמֹה  ַרִּבי  ָאַמר  ִמּגּור.  ִיְׂשָרֵאל"  ַה"ֵּבית  ִעם 
ִמְּטִׁשִּבין.  ָהַרב  ַלָּמנֹוַח  ְּכֶׁשַּכּוָָנתֹו  ֲעָנָוה",  ָּבְטָלה   - ַרִּבי  ֵּמת  "ִמּׁשֶ ְּבסֹוָטה: 
ְלַאַחר ֶׁשִּנְפְרדּו, ִהְמִׁשיְך ָהַרִּבי ֶאת ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא ָׁשם ְוָאַמר ִלְמקָֹרָביו: "ָלא 
ִתְּתֵני ֲעָנָוה, ְּדִאָּכא ַרִּבי ְׁשֹלמֹה ַזְלָמן", ֶׁשֵּכן ִמַּדת ַעְנְוָתנּותֹו ֶׁשל ַרִּבי ְׁשֹלמֹה 
ַזְלָמן ָהְיָתה ַאף ִהיא ְלַהְפִליא ְוַרּבֹות ְמֻסָּפר ַעל ִמָּדה טֹוָבה זֹו ֶׁשָהְיָתה ּבֹו. 

)במחיצתם(
  

ֶׁשַאָּתה  ָמקֹום  'ְּבָכל  ֲחַז"ל  ִּדְבֵרי  ִהְתַּגְּלמּו  ַוֶּסְרַמן  ֶאְלָחָנן  ַרִּבי  ֶׁשל  ִּבְדמּותֹו 
ְוִהְגִּדיל  ָיִמים  ֶׁשהֹוִסיף  ּוְכָכל  ַעְנְוָתנּותֹו",  מֹוֵצא  ַאָּתה  ָׁשם  ְּגֻדָּלתֹו,  מֹוֵצא 
ּתֹוָרה ּוְצָדָקה, ָהְלָכה רּוחֹו ְוֶנֶעְׂשָתה ְנמּוָכה יֹוֵתר, ִהְׁשִּפיל ֶּבֶרְך ְוֵהִׂשים ֶאת 
ְּדָרָׁשה  ָנָׂשא  ְּכֶׁשַהַּמְׁשִּגיַח  ֱאלּול,  חֶֹדׁש  ִּביֵמי  ַהִּנְדֶרֶסת.  ְּכַאְסֻקָּפה  ַעְצמֹו 
ֶאְלָחָנן  ַרִּבי  ָעַמד  ַהֵחְטא,  ַוֲעִזיַבת  ִלְתׁשּוָבה  ְוָקָרא  ַהְיִׁשיָבה  ְּבֵהיַכל  ִנְלֶהֶבת 
ְּכֶׁשהּוא ִנְׁשָען ַעל ֶאֶדן ַהַחּלֹון, ִמּתֹוְך ִהְתַיְּפחּות ִנְסֶעֶרת ִּבְדָמעֹות ָׁשִליׁש, ַעד 
ִנְרַטב ִּבְדָמעֹוָתיו. ַּבָּיִמים ַהּנֹוָרִאים ִהְתַחֵּנן ִּבְפֵני ַּתְלִמיָדיו  ֶׁשַהַחּלֹון ַהָּסמּוְך 
ַמִים  ֶׁשֹּלא ַיֲעלּוהּו ַלּתֹוָרה, ִמְּפֵני ֶׁשָחַׁשׁש ְלִהְתַּבֵּלט ְוֶהֱעִדיף ֶׁשֹּלא ְיַבְּקרּו ַּבּׁשָ
ַמֲאִריְך  ָהָיה  ָנה,  ַהּׁשָ ְימֹות  ְּבָכל  ַּבֶּפֶלס.  ַמֲעָׂשיו  ֶאת  ְוִיְׁשְקלּו  ִּפְנָקסֹו  ֶאת 
ָּדַרׁש  ֶאָּלא  ָּכבֹוד,  לֹו  ַלְחֹלק  ְלַתְלִמיָדיו  ִהִּניַח  ְוֹלא  ְׁשמֹוֶנה־ֶעְׂשֵרה,  ִּבְתִפַּלת 
ִליַח ַהִּצּבּור ֶׁשֹּלא ְלַהְמִּתין לֹו ַּבֲחָזַרת ַהְּתִפָּלה. ַּפַעם ִהִּגיַע ָּבחּור  ְּבַמְפִּגיַע ִמּׁשְ
ָחָדׁש ֶאל ַהְיִׁשיָבה, ּוֵמחֶֹסר ְיִדיָעה ִהְמִּתין לֹו ַעד ֶׁשִּסֵּים ֶאת ְּתִפָּלתֹו. ְלַאַחר 
"ְוִכי רֹוֶצה  ִהְתַמְרְמרּות:  ּוְׁשָאלֹו ִמּתֹוְך  ַהַּתְלִמיד,  ֶאל  ֶאְלָחָנן  ַרִּבי  ָּפָנה  ִמֵּכן 
ַאָּתה ְלַסֵּלק אֹוִתי ִמן ַהְיִׁשיָבה"? ַּפַעם ִהְזַּדֵּמן ֶאָחד ֵמֲחׁשּוֵבי ָהַרָּבִנים ְלִעירֹו 
ֶאְלָחָנן  ַרִּבי  ְּבנֹוְכחֹות  ַהָּגדֹול  ַהִּמְדָרׁש  ְּבֵבית  ְּדָבִרים  ְוָנָׂשא  ֶאְלָחָנן,  ַרִּבי  ֶׁשל 
ּוְבִהְׁשַּתְּתפּות ַרִּבים ִמּתֹוְׁשֵבי ָהִעיר. ַרִּבי ֶאְלָחָנן ֵסַרב ַלֲעלֹות ָלֶׁשֶבת ְּבכֶֹתל 
ְּבֶאְמַצע ַהְּנאּום,  ַהִּביָמה.  ְונֹוַתר ַלֲעמֹד ִעם ְּפׁשּוֵטי ָהָעם ֵמֲאחֹוֵרי  ַהִּמְזָרח, 
ִמי ָׁשרּוי ְּבתֹוְכֶכם?  ַאֶּתם  יֹוְדִעים  ַהִאם  ְּבָרנֹוִביץ,  "ְיהּוֵדי  ְוָאַמר:  ָהַרב  ָּפַתח 
ַהִאם ַמִּכיִרים ַאֶּתם ֶאת ַרִּבי ֶאְלָחָנן ְויֹוְדִעים ָמה הּוא"? ֶרַגע ְּכֵמיְמָרא, ְוַרִּבי 
ַהִּמְדָרׁש  ִמֵּבית  ִנְמַלט  ַהָּקָהל  ָּכל  ּוְלִהְׁשּתֹוְממּות  ַרְגָליו,  ֶאת  ָנָׂשא  ֶאְלָחָנן 

ַהחּוָצה, ְּכָאָדם ַהּבֹוֵרַח ִמְּפֵני ַהְּדֵלָקה. )אור אלחנן(
  

ִסֵּפר ַרִּבי ָמְרְּדַכי ַחִּיים ִמְּסלֹוִנים, ִּכי ַּפַעם ָאַמר ַרִּבי ַאְבָרָהם ִמְּסלֹוִנים ַּבַעל 
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"ְיסֹוד ָהֲעבֹוָדה" ַעל ַעְצמֹו: "ַהִּסָּבה ֶׁשִּמּנּו אֹוִתי ִלְהיֹות 
ַמְנִהיג ַהֲחבּוָרה ּוְלַהְנִהיג ֵעָדה ְּבִיְׂשָרֵאל, ִהיא ֹלא ִמְּפֵני 
ֶׁשֲאִני ָעִדיף ְוָחׁשּוב ֵמֲחֵבַרי, ֶאָּלא ֶׁשֲאִני ַּבַעל ֵלב ָׁשבּור 
ֱענּות  ִׁשַּקץ  ְוֹלא  'ֹלא־ָבָזה  ֶנֱאַמר  ַוֲהֵרי  ַלָּקָּב"ה,  ְוִנְכָנע 
ָעִני ְוֹלא־ִהְסִּתיר ָּפָניו ִמֶּמּנּו', ְוַרק ִּבְׁשִביל ֶזה ְמַחְּבִבים 

אֹוִתי". )מזקנים אתבונן(
  

ַרִּבי ַחִּיים ִחְזִקָּיהּו ְמִדיִני ֵמֶחְברֹון, ֶׁשִהְתַּפְרֵסם ְּבִסְפרֹו 
ַהּתֹוָרה,  עֹוַלם  ְּבָכל  ֶׁשִהְתַקֵּבל  ֶחֶמד"  "ְׂשֵדי  ַהָּגדֹול 
ֹלא  ָאָדם  "ׁשּום  ֲעָנָוה:  ְּברֹב  ֶזה  ִסְפרֹו  ְּברֹאׁש  ּכֹוֵתב 
ְּבִסְפִרי,  ָּכַתְבִּתי  ּׁשֶ ַמה  ַעל  ּוְלַמֲעֶׂשה  ַלֲהָלָכה  ִיְסמְֹך 
ֶׁשֶּיׁש־ּבֹו  ְּבָדָבר  ּוְלַהְכִריַע  ִּדין  ִלְפסֹק  ָּבאִתי  ֲאִני ֹלא  ִּכי 
ָּמָצאִתי ְּבֵאיֶזה ְסָפִרים,  ַמֲחֹלֶקת, ַרק ֶהְעַּתְקִּתי ַמה ּׁשֶ
ְלַזּכֹות ֶאת ִמי ֶׁשֵאין ְּבָידֹו ְסָפִרים". ְּכֶׁשָהָיה ִנְכָנס ְלֵבית 
ְלַהִּגיַע ְּבָׁשָעה ֶׁשַהִּצּבּור עֹוֵמד  ַהְּכֶנֶסת, ָהָיה ִמְׁשַּתֵּדל 
ַעל ַרְגָליו, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ָיקּומּו ִלְכבֹודֹו. ְּבֶלְכּתֹו ָּבִעיר, ָהָיה 
ָיקּומּו  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ֲחֻנּיֹות,  ֶׁשָּבֶהן  ָהְרחֹובֹות  ֶאת  עֹוֵקף 
ָהֻאָּמִנים ִלְכבֹודֹו. ַמֲעֶׂשה ְּבַסְנְּדָלר ֶאָחד ֶׁשָּקם ִלְכבֹודֹו, 
ֶׁשּפֹוֵעל  ִהיא,  ְּפסּוָקה  ֲהָלָכה  "ֲהֵרי  לֹו:  ָאַמר  ְוָהַרב 
ִלְדרֹׁש  ִּבְכֵדי  ֲעבֹוָדתֹו  ֶאת  ְלַהְפִסיק  לֹו  ָאסּור  ָׂשִכיר 
ִבים, ְוַאָּתה ֲהֵרי ִהְּנָך ְׂשִכיר יֹום  ִּבְׁשלֹום ָהעֹוְבִרים ְוַהּׁשָ
ְלִהְתַּבֵּטל  ֶׁשֹּלא  ִמְּמָך,  ֵאפֹוא  ֲאִני  ְמַבֵּקׁש  ִלְבֵני־ֵביֶתָך. 

ִמְּמַלאְכְּתָך ְוֹלא ַלֲעמֹד ִלְכבֹוִדי". )אורות ממזרח(
  

ֶצֶדק",  ַה"ֶּצַמח  ַּבַעל  ִמְּליּוַּבאִויְטׁש,  ֶמְנְּדל  ְמַנֵחם  ַרִּבי 
ַהְּכָלל,  ְּבִעְנְיֵני  ָעִרים ְּגדֹולֹות  ְּבַכָּמה  ְלַמָּסע  ָיָצא ַּפַעם 
ֵּבית  ַעל  ָצְבאּו  ֲאָלִפים  ַּכֲאֶׁשר  ָּגדֹול  ָּכבֹוד  ָׁשם  ְוָנַחל 
ָּכַתב  ִעּמֹו,  ֶׁשִהְתַלּוָה  ִמָּבָניו  ֶאָחד  ֶׁשּלֹו.  ָהַאְכַסְנָיה 
ָאר ִהְזִּכיר  ם ִמְכָּתב ְלִאּמֹו ֶׁשּנֹוְתָרה ַּבַּבִית, ּוֵבין ַהּׁשְ ִמּׁשָ
ָּכאן.  נֹוֵחל  ֶׁשַאָּבא  ַהָּגדֹול  ֵמַהָּכבֹוד  ְמאֹד  ֶנֱהֶנה  ֶׁשהּוא 
ְּבנֹו,  ֶׁשל  ַהִּמְכָּתב  ֶאת  ָמָצא  ְלֵביתֹו,  ָהַרִּבי  ְּכֶׁשָחַזר 
ָּתְמָהה  ַעל־ָּכְך.  ִּבְבנֹו  ְוָנַזף  ְמאֹד  ִהְתַרֵעם  ּבֹו  ּוְכֶׁשִעֵּין 
ָהַרָּבִנית ְוָאְמָרה: "ָמה ָהַרַעׁש ַהָּגדֹול ַהָּלֶזה, ַמה ִּפְׁשעֹו 
ּוֶמה ַחָּטאתֹו"? ֵהִׁשיב ָהַרִּבי ִּבְכֵאב: "ָּדִמי ִנְׁשַּפָך ַּכַּמִים 
ֶנֱהָנה  ֶׁשהּוא  ָּכַתב  ְוהּוא  ִלי,  ֶׁשָחְלקּו  ָהַרב  ֵמַהָּכבֹוד 

ִמֶּזה"?! )סיפורי חסידים(

ח ְמֻמּלָ
ָעה ַמְתִאיָמה לֹו ְלִפי ֶעְרּכֹו ָהָרם. ָרָאה  ֵאין ַהַהּצָ ַטֲעָנה ׁשֶ יִעים לֹו, ּבְ ָהיּו ַמּצִ ּדּוְך ׁשֶ ַעת ׁשִ ל ַהּצָ ָהָיה ּדֹוֶחה ּכָ ֶאה, ׁשֶ ָבחּור עּול־ָיִמים ְוַדל־ּגֵ ה ּבְ ַמֲעׂשֶ
ים אֹודֹות  יר ָעָליו ִמּלִ ִהְלכֹות ֲעָנָוה. נֹוַעד ָהַרב ִעם ָהֶעֶלם, ִהְכּבִ ֶרק ּבְ דֹו ּפֶ נֹו ִויַלּמְ ׂשֹוֵחַח ִעם ּבְ ּיְ ֵדי ׁשֶ דֹוָלה, ּוָפָנה ֶאל ַרב ָהִעיר ּכְ ָאִביו ֶאת ָצָרתֹו ַהּגְ
ל ָהַרב,  ָסמּוְך ְלֵביתֹו ׁשֶ חּור ּבְ ין ַלּבָ ח, ְוהּוא ִמֵהר ְלַהְמּתִ ְדַכן ָהִעיר ַהְמֻמּלָ ל ׁשַ יַע ְלָאְזָניו ׁשֶ ָבר ִהּגִ ל. ַהּדָ ה ָסַבר ְוִקּבֵ ֲאָוה, ְוַהּלָ ַבח ָהֲעָנָוה ּוְגנּות ַהּגַ ׁשְ
ֵעיָניו.  ָעה ֵחן ּבְ ְמָצא ַהַהּצָ אי ּתִ ֶרְך, ּוְבַוּדַ ַפל־ּבֶ ָבר ְלַעְנְוָתן ּוׁשְ ה ָהַפְך ּכְ ן ַעּתָ ּכֵ ָבר, ׁשֶ יַע לֹו ֶזה ִמּכְ ָבר ִהּצִ ּכְ עֹות ׁשֶ יַע לֹו ֶאת ַאַחת ַהַהּצָ ּוִביִציָאתֹו ִהּצִ
חּוָתה? ַוֲהלֹא  ָעה ּכֹה ּפְ יַע ִלי ַהּצָ בֹוׁש ְלַהּצִ ְדָכן: "ָהֵכיַצד לֹא ּתֵ ַ ַאל ֶאת ַהּשׁ ֵמהֹות ְוׁשָ ַקח זּוג ֵעיַנִים ּתְ ָעה, ּפָ ִתי ֶאת ַהַהּצָ חּור ַהּפֶ ַמע ַהּבָ ָ ּשׁ ׁשֶ אּוָלם, ּכְ
ּדּוְך לֹא ָהָיה ַמְתִאים ִלי.  ִ ה ְנכֹוָנה, ְוַהּשׁ ָכל ִמּדָ ר ּבְ ְכּתָ ּכֹולֹות ַהּמֻ יק, ִאיׁש ָהֶאׁשְ אֹון ְוַצּדִ ר ֲעַדִין ָהִייִתי ַרק ּגָ ֲאׁשֶ ָעָבר ּכַ ָבִרים ַקל־ָוחֶֹמר, ּוַמה ּבֶ ּדְ

י"... ֶעְרּכִ חּוָתה ְלִאיׁש ּכְ ָעה ּפְ ַהַהּצָ ה ׁשֶ ה ְוַכּמָ ּמָ ַפל־רּוַח, ַעל־ַאַחת ּכַ ם ָעָנו ּוׁשְ ֲעלֹות, ּגַ נֹוָסף ְלָכל ַהּמַ ֲאִני ּבְ ו ׁשֶ ַעְכׁשָ
  

ַח ֶאָחד, ָאַמר לֹו:  ּקֵ ָרָאה זֹאת ּפִ הּו ְלַחּקֹותֹו, ּוְכׁשֶ ֱאֶמת". ֵהֵחל ָמאן־ּדְ ָפל ּבֶ ָ רֹוָתיו: "ַהּשׁ ׁשּוֵלי ִאּגְ ְסק ַלְחּתֹם ּבְ יֶטּפְ ל ִמּוִ י ְמַנֵחם ֶמְנּדְ נֹוֵהג ָהָיה ַרּבִ
ָפל"... ֱאֶמת ׁשָ ה ּבֶ ֱאֶמת, ְוִאּלּו ַאּתָ ָפל ּבֶ יק? הּוא ׁשָ ּדִ יְנָך ְלֵבין ַהּצַ ל ּבֵ ה ָמה ַהֶהְבּדֵ "יֹוֵדַע ַאּתָ

  

ת ִצְדָקִנית  ָניו ֶהֱעָטה ֲאֶרׁשֶ דֹול, ְוַעל־ּפָ ֲאָוה ּגָ ַעל ּגַ ֵסֶתר ִלּבֹו ּבַ ָבר ָהָיה ּבְ ל ּדָ ֶפת, ַאְך ַלֲאִמּתֹו ׁשֶ ַעל ֲעָנָוה ְמֻזּיֶ ְלִמיֵדי ַהֲחַת"ם סֹוֵפר, ָהָיה ּבַ ֶאָחד ִמּתַ
ִביל ְלַהֲחִזיק ֶאת ַעְצְמָך ּכֹה ָקָטן"... ׁשְ דֹול ּבִ ן ֵאיְנָך ּכֹה ּגָ ּכֵ ֲחִזיק ֶאת ַעְצְמָך ּכֹה ָקָטן, ׁשֶ ַוֲחסּוָדה. ָאַמר לֹו ַרּבֹו: "ַאל ּתַ


