
ֶאת ַהִּמְצָוה ָלדּון ָּכל ָאָדם ְלַכף ְזכּות, לֹוְמִדים ֲחַז"ל ֵמַהָּפסּוק ֶׁשְּבָפָרָׁשֵתנּו: "ְּבֶצֶדק ִּתְׁשּפֹט ֲעִמיֶתָך" 
ְוהּוא ִנְדָרׁש ִּבְׁשֵני ֳאָפִנים, ַּגם ִלְׁשּפֹט ִּדין ֱאֶמת ְוַגם ָלדּון ֶאת ֶהָחֵבר ְלַכף ְזכּות. ַהֶּדֶרְך ְלַהִּגיַע ְלִמָּדה זֹו, 
ַצד  ִלְמצֹא  ַּכֲאֶׁשר ָקֶׁשה  ְוַגם  ַהֶחְסרֹונֹות ֶׁשּבֹו,  ְוֹלא ֶאת  ֶׁשַּבּזּוַלת,  ַעל־ְיֵדי ֶׁשְּמַחְּפִׂשים ֶאת ַהּטֹוב  ִהיא 

ְלַהְמִליץ טֹוב, ָצִריְך ְלִהְתַאֵּמץ ּוְלַחֵּפׂש ֶאְצלֹו ְנֻקּדֹות ֶׁשל אֹור ּוְלַנּסֹות ִלְמצֹא ְזכּות ָעָליו. 
ַהַּצד ַהּטֹוב  ִלְראֹות ֶאת  ָקֶׁשה  ַּכֲאֶׁשר  ַּגם  ְזכּות,  ְלַכף  ָאָדם  ָּכל  ָלדּון  ָצִריְך  ַּכָּמה  ַהְמַלֵּמד  ִנְפָלא,  ִסּפּור 
ֶׁשַּבּזּוַלת, ִסֵּפר ַרִּבי ַאְרֵיה ֶלּוִין, ִמַּצִּדיֵקי ְירּוָׁשַלִים. ִּבְׁשַנת תש"ב, ִהְׁשַּתֵּתף ַרִּבי ַאְרֵיה ִּבְלָוָיתֹו ֶׁשל ַהּסֹוֵפר 
ְיִדידֹו ַהּטֹוב ֶׁשל  ַּגם  ָהָיה  ַהְמַלּוִים  ּוֵבין  ְורֹוְׁשֵמי קֹורֹוֶתיָה,  ְירּוָׁשַלִים  ְּבֵני  ֵמֲחׁשּוֵבי  ִריְבִלין,  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי 
ַהָּמנֹוַח, ַרִּבי ְׁשמּוֵאל קּוק, ֶׁשָעַבד ִעּמֹו ְּבַצְוָּתא ִּכְׁשֹלִׁשים ָׁשָנה. ִלְפִליָאתֹו, ָרָאה ַרִּבי ַאְרֵיה ִּכי ְיִדידֹו ֶזה 
ַלֲחנּות  ִנְכַנס  ְלֵבית עֹוָלמֹו,  ַהּטֹוב  ֲחֵברֹו  ֶאת  ְלַלּוֹות  ּוִבְמקֹום  ַּדְרָּכּה,  ִּבְתִחַּלת  ֶׁשָהְיָתה  ֵמַהְּלָוָיה  ּפֹוֵרׁש 
ְּפָרִחים ְורֹוֵכׁש ָׁשם ָעִציץ ֵמֶחֶרס. ָּתַמּה ַרִּבי ַאְרֵיה: "ַהִאם ָּכְך נֹוֵהג ָאָדם ּכֹה ָקרֹוב ַלֲחֵברֹו ְוֵאינֹו ּגֹוֵמל ִעּמֹו 
ֶחֶסד ֶׁשל ֱאֶמת? ַהִאם ֹלא ָמָצא ָׁשָעה ַאֶחֶרת ְּכֵדי ִלְרּכֹׁש ֶאת ֶהָעִציץ, ְוהּוא ָצִריְך ִלְקנֹותֹו ַּדְוָקא ַעְכָׁשו 
ְלַרִּבי  ָּפָנה  ַהִּצּוּוי ֶׁשל "הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח ֶאת־ֲעִמיֶתָך", ְוהּוא  ַאְרֵיה ַלֲעבֹר ַעל  ַרִּבי  ַהְּלָוָיה"? ֹלא ָרָצה  ְּבֵעת 
ְׁשמּוֵאל ּוְׁשָאלֹו ַעל־ָּכְך. ִהְסִּביר לֹו ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ֶאת ַמֲעָׂשיו: "ֶזה ַּכָּמה ָׁשִנים ֶׁשֲאִני ְמַטֵּפל ְּבִאיׁש ֶאָחד 
ֶׁשִהְצָטֵרַע ֹלא ָעֵלינּו, ְוֶאֶמׁש ָׁשַבק ַהָּלה ַחִּיים ְלָכל־ַחי. ֵמֲחַׁשׁש ִהָּדְבקּות ְּבַמֲחָלתֹו, ֶהְחִליטּו ָהרֹוְפִאים 
ַמְעִּתי ַעל־ָּכְך, ִמַהְרִּתי ֶאל ָהרֹוְפִאים  ִלְׂשרֹף ֶאת ָּכל ְּבָגָדיו ַוֲחָפָציו, ּוִבְכָלָלם ָהיּו ַּגם ַהְּתִפִּלין ֶׁשּלֹו. ְּכֶׁשּׁשָ
ְוָדַרְׁשִּתי ֵמֶהם ֶׁשֹּלא ִיְׂשְרפּו ָחִליָלה ֶאת ַהְּתִפִּלין, ּוְלַבּסֹוף ִהְצַלְחִּתי ְלַהִּגיַע ַאֶּתם ְלִסּכּום, ִּכי ִאם ָאִביא 
ֶאת  ּבֹו  ְלַהְטִמין  ָהרֹוְפִאים  ַיְסִּכימּו  ֶחֶרס,  ֶהָעׂשּוי  ַמְתִאים  ָעִציץ  ַּבָּצֳהַרִים  ֶעְׂשֵרה  ְׁשֵּתים  ָעה  ַהּׁשָ ַעד 
ה. ִמֵּכיָון ֶׁשַהְּזַמן ָקָצר, ְויֹוֵדַע ֲאִני ֶׁשִאם ֹלא ֲאַמֵהר ֶאל ֵּבית ָהְרפּוָאה  ַהְּתִפִּלין ְוִיְגְנזּו אֹוָתן ַּבֲאָדָמה ִּבְקֻדּׁשָ
ִלְמצָֹרִעים, ִיְׂשְרפּו ָחִליָלה ֶאת ַהְּתִפִּלין, ֹלא ָהְיָתה ַהְּבֵרָרה ְּבָיִדי, ְוֶנֱאַלְצִּתי ַלֲעזֹב ֶאת ַהְּלָוָיה ְּכֵדי ִלְרּכֹׁש 
ְוָהָיה ְמַסֵּים ְואֹוֵמר: "ֵמָאז ִקַּבְלִּתי ַעל  ִנְפָלא ֶזה,  ֶלּוִין ְלַסֵּפר ִסּפּור  ַרִּבי ַאְרֵיה  ָרִגיל ָהָיה  ֶאת ֶהָעִציץ". 

ַעְצִמי ָלדּון ָּכל ָאָדם ְלַכף ְזכּות, ַּגם ְּבָׁשָעה ֶׁשֵּמְרִאָּיה ִׁשְטִחית ָקֶׁשה ְמאֹד ָלדּון ֶאת ַהּזּוַלת ְלטֹוָבה". 
ִיְצָחק  ֵלִוי  ַרִּבי  ַהְמֻפְרָסם  ַהַּצִּדיק  הּוא  ִמִּיְׂשָרֵאל,  ֶאָחד  ָּכל  ַעל  ְזכּות  ְלַכף  ִלּמּוד  ְלִמַּדת  ְוֻדְגָמה  ֵסֶמל 
ִמֶּבְרִּדיְטׁשֹוב, ֶׁשָּזָכה ַלִּכּנּוי ַהָּנִדיר "ָסֵנגֹוָרם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל", ִמְּפֵני ֶׁשָּתִמיד ָהָיה ְמַחֵּפׂש ֵּכיַצד ְלַהְמִליץ טֹוָבה 
ַעל ָּכל ֶאָחד ִמָּבָניו ֶׁשל ַהָּקָּב"ה ְוָהָיה ְמַהֵּפְך ִּבְזכּותֹו. ּוְסֻגָּלה ְמֻפְרֶסֶמת ִהיא, ֶׁשְּבָכל ֵעת ֶׁשָהָאָדם ִנְמָצא 
ָחִליָלה ְּבֵמַצר ְוָזקּוק ִליׁשּוָעה, ַיְזִּכיר ֶאת ְׁשמֹו ֶׁשל ַרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק ֶּבן ָׂשָרה ָׁשאֶׁשא, ּוִמָּיד ִיְתַמְּתקּו ֵמָעָליו 
ַהִּדיִנים ְוַהְּגבּורֹות, ְוִיְתַהֵּפְך ַמָּצבֹו ְלטֹוָבה ִּבְזכּותֹו ֶׁשל ַהַּצִּדיק. ְוָאְמרּו ַצִּדיִקים, ֶׁשַּדי ִאם ַמְזִּכיִרים ֶאת 
ְׁשמֹו ֶׁשל ַרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק, ּוְכָבר ּגֹוְרִמים ָּבֶזה ִלּמּוד ְזכּות ַעל ִיְׂשָרֵאל, ְוָהיּו ֶׁשהֹוִסיפּו ְוָאְמרּו ֶׁשַּגם ַּכֲאֶׁשר ַרק 
ַמְזִּכיִרים ֶאת ֵׁשם ָהִעיר ֶּבְרִּדיְטׁשֹוב, ַּגם ָּבֶזה ַּדי ְלעֹוֵרר ְזכּות ַעל ִיְׂשָרֵאל, ְּכמֹו ֶׁשָהיּו ׁשֹוֲאִלים ַּבִּמְקָּדׁש 

ִאם ֵהִאיר ָּכל ַהִּמְזָרח ַעד ֶׁשְּבֶחְברֹון, ְּכֵדי ְלַהְזִּכיר ֶאת ְזכּות ָהָאבֹות ַהְּקדֹוִׁשים ֶׁשְּטמּוִנים ְּבֶחְברֹון. 
ת ֵלִוי" קֹוֵבַע ַרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק ַמְסֵמרֹות ְּבִעְנַין ַהּתֹוָכָחה ְלֶבן ִיְׂשָרֵאל: "ֶזה ֶׁשּמֹוִכיַח  ְּבִסְפרֹו ַהְמֻפְרָסם "ְקֻדּׁשַ
ֶאת ִנְׁשַמת ִיְׂשָרֵאל ְּבטֹוב, ַמֲעֶלה ֶאת ִנְׁשַמת ִיְׂשָרֵאל ְלַמְעָלה, ְוָראּוי הּוא ִלְהיֹות ַמְנִהיג ַעל ִיְׂשָרֵאל". 
ְוֹלא ָהָיה ַרק ָנֶאה ּדֹוֵרׁש ֶאָּלא ַּגם ָנֶאה ְמַקֵּים, ּוְבָכל ְיהּוִדי ָהָיה מֹוֵצא ֶאת ְנֻקַּדת ַהּטֹוב ֶׁשּבֹו, ַּכְּמֻסָּפר 
ֶׁשְּכֶׁשָהָיה רֹוֶאה ֶעְגלֹון מֹוֵׁשַח ֶאת ַּגְלַּגֵּלי ֶעְגָלתֹו ְּבֶזֶפת ּתֹוְך ְּכֵדי ְּתִפָּלתֹו, ָאַמר: "ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ְרֵאה 
ָנא ְיהּוִדי ֶזה, ֶׁשֲאִפּלּו ְּבָׁשָעה ֶׁשהּוא מֹוֵׁשַח ֶאת ַּגְלַּגֵּלי ֶעְגָלתֹו, ֲהֵרי הּוא ִמְתַּפֵּלל"... ְוָתִדיר ָהָיה ְמַסְנֵּגר 
ַעל ַעם ִיְׂשָרֵאל ּוְמַחֵּפׂש ְלַהְכִריַע ֶאת ְזכּוָתם ְלטֹוָבה, ְּבִיחּוד ִּביֵמי ַהִּדין, ּוְפָעִמים ַרּבֹות ָעָלה ְּבָיָדיו ִלְקרַֹע 

ֶאת ְּגַזר ַהִּדין ּוְלַהּטֹות ֶאת ַהִּדין ְלטֹוָבה ְלָכל ְּבֵני ּדֹורֹו.

בס"ד

ַּבּתֹוָרה,  ָעֶליָה  ֶׁשִּנְצַטּוִינּו  ַהֲחׁשּובֹות  ַהִּמְצֹות  ַאַחת 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ְזכּות,  ְלַכף  ָּכל־ָאָדם  ָלדּון  ַהִּמְצָוה  ִהיא 
ָאָדם  רֹוִאים  ְוַכֲאֶׁשר  ֲעִמיֶתָך".  ִּתְׁשּפֹט  "ְּבֶצֶדק 
עֹוֶׂשה ְּדַבר־ָמה, ֶׁשֶאְפָׁשר ְלדּונֹו ְלַכף ְזכּות אֹו ְלַכף 
חֹוָבה, ֵיׁש ְלַהְכִריַע ְלַכף ְזכּות. ּוְגדֹוָלה ִמָּדה זֹו ֶׁשל 
ִלּמּוד ְזכּות, ַעד ֶׁשָאְמרּו ֲחַז"ל ֶׁשִּמי ֶׁשְּמַלֵּמד ְזכּות 
ּוְמַהְּפִכים  ַמִים  ַּבּׁשָ ְזכּות  ָעָליו  ְמַלְּמִדים  ֲחֵברֹו,  ַעל 
ֵמַהְּדָבִרים ֶׁשֲעֵליֶהם  ִּבְזכּותֹו ְלטֹוָבה, ּוִמָּדה זֹו ִהיא 
ֵּפרֹוֵתיֶהם  אֹוֵכל  אֹוָתם  ֶׁשָהעֹוֶׂשה  ֲחַז"ל  ָאְמרּו 
ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְוַהֶּקֶרן ַקֶּיֶמת לֹו ָלעֹוָלם ַהָּבא. ּוְדָבִרים 
ָל"ה ַהָּקדֹוׁש, ֶׁשִּמי ֶׁשֵּיׁש ְּבָידֹו ִמָּדה  ְּברּוִרים ָּכַתב ַהּׁשְ
זֹו, ֲאַזי ֲאִפּלּו ִאם ִנְרְׁשמּו ָעָליו ְלַמְעָלה ַּכָּמה ֲעֹונֹות 
ֶׁשָעָׂשה, ָּבִאים ָסֵנגֹוִרים ּוְפַרְקִליֵטי יֶֹׁשר, ְוָדִנים אֹותֹו 
ְלַכף ְזכּות, ְוֵאין ְּבכַֹח ַהְמַקְטְרִגים ְלַקְטֵרג, ְוִנְמֵצאנּו 
ְלֵמִדים ִמָּכאן ַעל ֲחִׁשיבּוָתּה ֶׁשל ִמָּדה זֹו ְוגֶֹדל ּכָֹחּה 
ְלַהְכִריַע ֶאת ָהָאָדם ַעְצמֹו ְלטֹוָבה. ַהַּבַעל־ֵׁשם־טֹוב 
ֶחְסרֹון  רֹוֶאה  ָאָדם  ֶׁשַּכֲאֶׁשר  אֹוֵמר,  ָהָיה  ַהָּקדֹוׁש 
ֵאֶצל ָאָדם ַאֵחר, ָצִריְך הּוא ָלַדַעת ֶׁשַהֶחְסרֹון ִנְמָצא 
ְלחֹוָבה,  ֲחֵברֹו  ֶאת  ָלדּון  ְיַמֵהר  הּוא  ְוִאם  ַעְצמֹו,  ּבֹו 
ֲאַזי הּוא חֹוֵרץ ַּגם ִּדין ְלַעְצמֹו, ִּכי ִיָּתֵכן ֶׁשהּוא ַעְצמֹו 
ֶאת  ַמְכִריַע  הּוא  ְוִאם  ּדֹוֶמה,  ְּבָדָבר  ְּכָבר  ִנְכַׁשל 
ַמִים ַיְכִריעּו אֹותֹו ְלחֹוָבה.  ֲחֵברֹו ְלחֹוָבה, ֲאַזי ַּגם ַּבּׁשָ
ּוְׁשגּוִרים ָהיּו ַעל־ִּפיו ֶׁשל ַהַּבַעל־ֵׁשם־טֹוב ִּדְבֵרי ֲחַז"ל 
ִצְּלָך', ֶׁשַהָּקָּב"ה  ַּבִּמְדָרׁש, ֶׁשָּדְרׁשּו ֶאת ַהָּפסּוק 'ה' 
ִמְתנֹוֵעַע  ֶׁשַהֵּצל  ּוְכֵׁשם  ָהָאָדם,  ֶׁשל  ְּכִצּלֹו  הּוא 
ּתֹוְצאֹות  ַּגם  ָּכְך  ִמְתַהֵּלְך,  ֶׁשָהָאָדם  ְּכִפי  ּוִמְתַהֵּלְך 
ַמֲעָׂשיו ֶׁשל ָהָאָדם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ֶׁשָּכְך ִמְתַנֲהִגים ִעּמֹו 
ָּבעֹוָלם ַהָּבא. ְוַכֲאֶׁשר ָהָאָדם ְמַקֵּים "ְּבֶצֶדק ִּתְׁשּפֹט 
ֶאת  ּוַמְׁשִּתיק  ֵּכן,  ִעּמֹו  נֹוֵהג  ַהָּקָּב"ה  ַּגם  ֲעִמיֶתָך", 

ַהְמַקְטְרִגים ָעָליו ּוַמְרֶּבה ָעָליו ָסֵנגֹוִרים.

ׁש ֻמְדּגָ
ח ּבָ ְמׁשֻ
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ִמּדֹות ַוֲהִליכֹות ִּבְרִאי ַהָּפָרָׁשה

ַמֲאַמר ְּפִתיָחה

ַמהּות ַהִּמָּדה

ת  ָרׁשַ ּפָ
ים ְקדֹשִׁ

ית   ִמּבֵ
ת ִטיׁש  ּבָ ַשׁ

בּוַע: ִלּמּוד ְזכּות  נֹוֵׂשא ַהּׁשָ

ַהּמּוִמים ֶׁשרֹוֶאה ָאָדם ַּבֲחֵברֹו, ֵהם מּוֵמי ַעְצמֹו. 

ְודֹוֶמה הּוא ְלָאָדם ֶׁשַּמִּביט ָּבְרִאי ְורֹוֶאה ֶאת 

ָּבבּוָאתֹו ִעם ָּכל ַהִּלּקּוִיים ְוַהֶחְסרֹונֹות ֶׁשּבֹו... 

)רבי שמואל מסלונים(



ל ִנְמׁשָ

ְלָמה ַהָּדָבר ּדֹוֶמה

ָעִני ְוֶאְביֹון ָהָיה ַׁשְכָנא. הּוא ֹלא ָּבַחל ְּבׁשּום ְמָלאָכה ְוָעַסק ְּבִמְקצֹועֹות 
גּור: "ַהְרֵּבה  ַהּׁשָ ַהִּפְתָּגם  ִהְתַקֵּים ּבֹו  ּוְבעֹוָנה ַאַחת, ַאְך  ׁשֹוִנים ְּבֵעת 
ְמָלאכֹות ּוְמַעט ַּפְרָנסֹות", ּוֵמעֹוָלם ֹלא ָהְיָתה ָהְרָוָחה ְׁשרּוָיה ְּבֵביתֹו. 
ִעם  ְּבִׂשְמָחה  ַלֲעָיָרתֹו  ָחַזר  ַׁשְכָנא  ַּכֲאֶׁשר  ֶאָחד,  ָנִעים  ּבֶֹקר  ֶזה  ָהָיה 
ִמְסַּפר ֵּביֵצי ֶמֶׁשק ֶׁשִּקֵּבל ֵמַאַחד ַהַּכְפִרִּיים, ְוַרְגָליו ַנֲעׂשּו ְּכִאּלּו ַקּלֹות 
ִנְכחֹו  ָהעֹוֵמד  ָהִאיׁש  ֶאת  ַׁשְכָנא  ְּכֶׁשָרָאה  ַאְך  ְלֵביתֹו.  ְּבַדְרּכֹו  יֹוֵתר 
ְּבַׁשַער ָהֲעָיָרה, ָנַפל ִלּבֹו ְּבִקְרּבֹו. ָהָיה ֶזה ַה'ּמֹוֵסר' ֶׁשל ָהֲעָיָרה, ִאיׁש 
ַרע ַמֲעָלִלים ֶׁשִהִּטיל ֶאת ִחָּתתֹו ַעל ַהּתֹוָׁשִבים ֻּכָּלם, ְוַעל ַאף ֱהיֹותֹו 
ְיהּוִדי ִׁשֵּמׁש ְּכַמְלִׁשין ִנְתָעב ֶׁשל ַהָּפִריץ, ִויהּוֵדי ַהָּמקֹום ָסְבלּו ִמֶּמּנּו 
ָקׁשֹות. "ַמה ְּבָיְדָך"? ָׁשַאל ָהִאיׁש ֶאת ַׁשְכָנא, ּוְכֶׁשַהָּלה ִנָּסה ְלִהְתַחֵּמק 
ִמֶּמּנּו, ֵהִרים ֶאת ַמְקלֹו ְוָדַרׁש ִמֶּמּנּו ְלָהִביא ֶאל ֵּביתֹו ֶאת ָּכל ַהֵּביִצים 
ַאַחר  ַׁשְכָנא  ִהְׂשָּתֵרְך  ּכֹוְׁשלֹות  ּוְבִבְרַּכִים  רֹוֲעדֹות  ְּבָיַדִים  ֶׁשְּבָיָדיו. 
ֶּבן־ַהְּבִלַּיַעל, ּוְבחֶֹסר ְּבֵרָרה ָהַלְך ִעּמֹו ַעד ֵּביתֹו. ְּבַהִּגיָעם, ָּדַרׁש ַהָּלה 
ֵמָהרֹוֵכל ַהִּמְסֵּכן ְלַהִּניַח ֶאת ַהֵּביִצים ְלַיד ֶּדֶלת ַהַּבִית, ּוְכֶׁשַׁשְכָנא ִנָּסה 
ְלַרֵּמז לֹו ִּכי ָעָליו ְלַׁשֵּלם ֶאת ְמִחיר ַהֵּביִצים, ָאְדמּו ָּפָניו ֶׁשל ָהָרָׁשע 
ְוהּוא ִּכָּלה ֶאת ָּכל ֲחרֹונֹו ַּבֵהֶלְך ַהַּדל ֶׁשִּנְקַלע ְלָיָדיו. ַּבֲחַמת ַזַעם ָנַטל 
ַּכֲאֶׁשר  ַהְמבָֹהל,  ְּבַׁשְכָנא  ֻּכָּלּה  ְוֵהִטיָחּה  ַהֵּביִצים  ַּתְבִנית  ֶאת  ָהִאיׁש 
ַעל ָּפָניו ּוְזָקנֹו ִנָּגִרים ַהֶחְלמֹוִנים ֶׁשַּבֵּביִצים, ּוִמְתַעְרְּבִבים ְּבִדְמעֹוָתיו 
ַהַחּמֹות. ַׁשְכָנא נֹוַתר ָהמּום ֵמֲאחֹוֵרי ַהֶּדֶלת ֶׁשִּנְטְרָקה ְלָפָניו, ְוָכַׁשל 
ַּתְחָּתיו ִּבְבִכי ַמר. הּוא ִהְתקֹוֵמם ֻּכּלֹו ֶאל מּול ַהְּגֵזָלה ְוֶהָחָמס, ּוְלַאַחר 

ֶרַגע ֶׁשל ֵיאּוׁש, ָקם ְמֻעָּדד ּוָפָנה ַהְיֵׁשר ֶאל ֵּביתֹו ֶׁשל ַרב ָהֲעָיָרה. 

ָהַרב ִהִּכיר ֵהיֵטב ֶאת ַׁשְכָנא ְוָיַדע ֶאת ֻּתָּמתֹו ְוָיְׁשרֹו, ַוֲחָרָדה ֲעֻמָּקה 
ָאְפָפה אֹותֹו ֶאל ַמְרֶאה ָּפָניו ַהְמֻרָּבבֹות ֶׁשל ַׁשְכָנא ְוֵעיָניו ַהּדֹוְמעֹות. 
עֹז  ָאַזר  ָהָרָׁשע,  ַהּמֹוֵסר  ֶׁשל  ַהְּנָבָלה  ַמֲעֶׂשה  ֶאת  ָהַרב  ַמע  ְּכֶׁשּׁשָ
ְלִדין  ָהִאיׁש  ֶאת  ְלָפָניו  ְלַזֵּמן  ַהֶּנֱאָמן  ַׁשָּמׁשֹו  ֶאת  ְוָׁשַלח  ְוַתֲעצּומֹות 
ַּבֲאַמְתָלה  ְלִהְׁשַּתֵּמט  ָּמׁש  ַהּׁשַ ִנָּסה  ְוא  ַלּׁשָ ּתֹוָרה ִעם ַׁשְכָנא ָהרֹוֵכל. 
ֶׁשהּוא חֹוֵׁשׁש ִמִּנְקָמתֹו ֶׁשל ַהּמֹוֵסר, אּוָלם ָהַרב ִחֵּזק ֶאת רּוחֹו ְוִהְזִּכיר 
ִּכי  לֹו  ְוִהְבִטיַח  ִאיׁש,  ִמְּפֵני  ַלֲחׁשֹׁש  ְלַדָּין  ֶׁשֵאין  ַהּתֹוָרה  ִצּוּוי  ֶאת  לֹו 
ָּמׁש  ְמאּוָמה ֹלא ֶיֱאַרע לֹו. "ָהַרב ַמְזִמין אֹוְתָך ְלִדין ּתֹוָרה", ָאַמר ַהּׁשַ
ְּבקֹול רֹוֵעד ּוְמֻגְמָּגם, ְּכֶׁשַּדְלּתֹו ֶׁשל ַהּמֹוֵסר ִנְפְּתָחה ְלָפָניו, ַאְך ַהָּלה 
ָּמׁש ִמֵּביתֹו ָּבֳחִרי־ַאף. ָהַרב ֹלא  מַֹע ְוִׁשַּלח ֶאת ַהּׁשַ ָאַטם ֶאת ָאְזָניו ִמּׁשְ
ֻהְפַּתע ִמְּתגּוָבתֹו ֶׁשל ַהּמֹוֵסר, ְוָׁשַלח ׁשּוב ֶאת ַׁשָּמׁשֹו ְּבֵצרּוף ַאְזָהָרה 
ִּכי ִאם ֹלא ִיְתַיֵּצב ְלִדין ֻיַּטל ָעָליו ֵחֶרם ָחמּור ְוֵיָאֵסר ָעָליו ָלבֹוא ַּבָּקָהל, 

אּוָלם ַּגם ַאְזָהָרה זֹו ֹלא הֹוִעיָלה ְוִלּבֹו ֶׁשל ָהִאיׁש ָהָיה ְּכֶאֶבן. 

ַהְּכֶנֶסת,  ֵּבית  ֶאל  ַהּמֹוֵסר  ִהִּגיַע  ּוְכַדְרּכֹו  ַהְּקרֹוָבה,  ָּבת  ַהּׁשַ ִהִּגיָעה 
ְּכֶׁשהּוא ֵמִטיל ֶאת ֵאיָמתֹו ַעל ַהִּמְתַּפְּלִלים ֶׁשֹּלא ֵהֵעּזּו ְלִהְתָּגרֹות ּבֹו. 
ּכֹחֹו ֶׁשל ָהִאיׁש ָהָיה ּכֹה ָּגדֹול, ַעד ֶׁשַהַּגָּבִאים ָהיּו ְמַכְּבִדים אֹותֹו ִמֵּדי 
ַׁשָּבת ַּבֲעִלָּיה ֲחׁשּוָבה, ֵמֲחָׁשׁש ֶׁשָּמא ִיְתַנֵּקם ָּבֶהם, ְוַאף ֶאָחד ֹלא ָּפָצה 
ַהּתֹוָרה,  ֶאל  ְּכֶהְרֵּגלֹו  ָהִאיׁש  ִנְקָרא  ַׁשָּבת,  ְּבאֹוָתּה  ֵאיָמה.  ֵמרֹב  ֶּפה 
אּוָלם ְּכֶׁשִּנָּסה ְלָבֵרְך ַעל ַהּתֹוָרה, ֶנֱעַמד ָהַרב ְמֹלא קֹוָמתֹו ְוָׁשַאג ֳקָבל 

ַּכֲאֶׁשר  ַהְּקדֹוָׁשה,  ַהּתֹוָרה  ַעל  ְלָבֵרְך  ַאָּתה  ֵמֵעז  "ֵּכיַצד  ְוֵעָדה:  ַעם 
ּוֵמחֶֹסר  ָחְורּו  ַהּמֹוֵסר  ֶׁשל  ָּפָניו  ֵמַהִּביָמה"!  ֵרד  ְלִדין?  ְמָסֵרב  ַאָּתה 
ְּבֵרָרה ָעָׂשה ְּכִמְצַות ָהַרב, אּוָלם ַהִּמְתַּפְּלִלים ֻּכָּלם ָהיּו ֲאחּוִזים ַּפַחד 

ְוֵאיָמה, ְּכֶׁשֵהם יֹוְדִעים ִּכי ִנְקָמתֹו ֶׁשל ָהִאיׁש ּבֹוא ָּתבֹוא. 

ָעְברּו ָיִמים ֻמָעִטים, ְוֶאל ֵּביתֹו ֶׁשל ָהַרב ִהִּגיַע ְיהּוִדי ַּכְפִרי ֶׁשִהְתּגֹוֵרר 
ְּכַסְנָּדק  ּוְלַׁשֵּמׁש  ִלְכָפרֹו  ָמָחר  ָלבֹוא  ָהַרב  ֶאת  ְוִהְזִמין  ָסמּוְך,  ִּבְכָפר 
ְׁשֵני  ִעם  ְוַיַחד  ָהַרב קּום,  ִהְׁשִּכים  ְלָמֳחָרת,  ְּבנֹו.  ַהִּמיָלה ֶׁשל  ִּבְבִרית 
ָהְיָתה  ַהֶּדֶרְך  ַהְּכָפר.  ֶאל  ְּבַדְרּכֹו  ֵמָהֲעָיָרה  ָיָצא  ַהֶּנֱאָמִנים  ַּתְלִמיָדיו 
ְנִעיָמה, ְוִלָּבם ֶׁשל ַהַּתְלִמיִדים ָהָיה טֹוב ֲעֵליֶהם, אּוָלם ְלֶפַתע ֶנְחְרדּו 
ִלְראֹות ִּכי סּוס ָמִהיר ִמְתָקֵרב ְלֻעָּמָתם ִּבְמִהירּות ְּגדֹוָלה, ְוָעָליו יֹוֵׁשב 
ַהּמֹוֵסר ָהָרָׁשע ְּכֶׁשְּבֵעיָניו ַּתֲאַות ֶרַצח ְוֶחֶרב ְּגדֹוָלה ְּתלּוָיה ַעל ָמְתָניו. 
ָהַרב  ָעַצם  ְוִלְפִליָאָתם  ָהַרב,  ֶאל  ַהַּתְלִמיִדים  ָזֲעקּו  ְוַחְלָחָלה  ְּבַפַחד 
ֶאת ֵעיָניו ְוָׁשַקע ְּבַׂשְרַעָּפיו. ַהֶּמְרָחק ֵּביֵניֶהם ִהְצַטְמֵצם, ְוַהַּתְלִמיִדים 
ְלֶפַתע  ִהְתַהְּפָכה  ִלְפִליָאָתם  אּוָלם  ְּבַלַחׁש,  ִוּדּוי  לֹוַמר  ֵהֵחּלּו  ְּכָבר 
ִּבֵּקׁש  ָנמּוְך  ּוְבקֹול  ְּבַהְכָנָעה,  ִמּסּוסֹו  ָיַרד  ַהּמֹוֵסר  ַעל־ִּפיָה.  ַהְּקָעָרה 
ֵמָהַרב ְסִליָחה ַעל ַהַּצַער ֶׁשָּגַרם לֹו. ֵהִאיר לֹו ָהַרב ָּפִנים, ִּבֵּקׁש ִמֶּמּנּו 
ֵראִׁשית ְלַפּצֹות ֶאת ַׁשְכָנא ָהרֹוֵכל ְּבתֹוֶסֶפת ָממֹון ַעל ַהַּצַער ֶׁשהּוא 
ָּגַרם לֹו, ּוֵמַעָּתה ָוֵאיַלְך ֵייִטיב ֶאת ְּדָרָכיו. ִלְפִליַאת ַהַּתְלִמיִדים ָׁשַלף 
ַהּמֹוֵסר ִמִּכיסֹו ֲעָׂשָרה ֻרָּבִלים ּוְמָסָרם ִליֵדי ָהַרב ִמּתֹוְך ַהְכָנָעה, ּוִמָּיד 

ְלַאַחר ִמֵּכן, ָעָלה ָהִאיׁש ַעל סּוסֹו ְוֶנֱעַלם ִמן ָהַעִין. 

"ַמה ָּקָרה ּפֹה"? ָׁשֲאלּו ַהַּתְלִמיִדים ַהְּנבֹוִכים ֶאת ָהַרב, ְוהּוא ִהְסִּביר 
ִמְתָקֵרב  ָהִאיׁש  ֶאת  ָרִאיִתי  ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ָלֶכם,  "ְּדעּו  ְּבָחְכָמה:  ָלֶהם 
ֵאֵלינּו, ָיַדְעִּתי ִּכי ָאנּו ִנְמָצִאים ְּבַסָּכָנה ְּגדֹוָלה, ּוִמָּיד ִהְתַחְלִּתי ְלַנּסֹות 
ְלַהֵּפְך ִּבְזכּותֹו ֶׁשל ָהִאיׁש ְוִלְמצֹא ּבֹו ַצד ֶׁשל טֹוָבה. ִּכי ֵאין ׁשּום ְיהּוִדי 
ֶׁשָּבעֹוָלם, ֲאִפּלּו ַהְּיהּוִדי ַהָּנחּות ְוַהָּפחּות ְּביֹוֵתר, ֶׁשֹּלא ִנְמָצא ּבֹו ָּדָבר 
טֹוב. ָחַׁשְבִּתי ְּבִלִּבי, ֶׁשַהְּיהּוִדי ַהֶּזה הּוא ְּבַוַּדאי ְּבֶגֶדר 'ִּתינֹוק ֶׁשִּנְׁשָּבה', 
ְוָלֵכן ִהְתַחְלִּתי ְלַרֵחם  ִּכי הּוא ִהְתַיֵּתם ְּבַיְלדּותֹו ְוֹלא ִהְתַחֵּנְך ָּכָראּוי, 
ִמְתַנֵהג.  ְּכִפי ֶׁשהּוא  ִמְתַנֵהג  ְלַעְצִמי ַמּדּוַע הּוא  ְלָתֵרץ  ְוִנִּסיִתי  ָעָליו 
ַוֲהֵרי ְּכָבר ֶנֱאַמר ְּבִמְׁשֵלי "ַּכַּמִים ַהָּפִנים ַלָּפִנים ֵּכן ֵלב־ָהָאָדם ָלָאָדם", 
ְוִאם ָאָדם ָּדן ֶאת ֲחֵברֹו ְלַכף ְזכּות, ֲאַזי ַּגם ִלּבֹו ֶׁשל ֶהָחֵבר ִמְתַהֵּפְך 

ָעָליו ְלטֹוָבה, ְוָכְך ֶּבֱאֶמת ָהָיה". 

ַהִּנְמָׁשל
אִדיק  ֶאת ַהַּמֲעֶׂשה ַהִּנְפָלא ַהֶּזה, ִסֵּפר ַהְמֻקָּבל ַהּנֹוָדע ַרִּבי ַנחּום ִמּׁשָ
ְלַרִּבי ַזְלָמן ַחִּיים ִריְבִלין, ְוהּוא ִסְּפרֹו ְלַרִּבי יֹוֵסף ַחִּיים זֹוֶנְנֶפְלד ַרָּבּה 
ַהֶּמֶלְך".  "ֶעֶבד  ַּבַעל  הּוִמיֶנר  ְׁשמּוֵאל  ְלַרִּבי  ֶׁשִּסְּפרֹו  ְירּוָׁשַלִים,  ֶׁשל 
ַרִּבי ַנחּום ָהָיה ַאַחד ַהַּתְלִמיִדים ֶׁשִהְתַלּוָה ֶאל ַרּבֹו ְּבָׁשָעה ֶׁשֵאַרע לֹו 
ַמֲעֶׂשה ָּכֶזה, ּוִמֶּמּנּו ָלַמד ַּכָּמה ָצִריְך ְלַלֵּמד ְזכּות ַעל ָּכל ְיהּוִדי ַּבֲאֶׁשר 

הּוא, ְוַעל־ְיֵדי ֵּכן ֶאְפָׁשר ַלֲהפְֹך ֶאת ִלּבֹו ֶׁשל ָּכל ֶאָחד ְלטֹוָבה. 
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• ִמְצַות ֲעֵׂשה ִמן ַהּתֹוָרה ָלדּון ָּכל ָאָדם ְלַכף ְזכּות, ֶׁשֶּנֱאַמר 
ַהִּמְצֹות.  ִמַּתְרַי"ג  ַאַחת  ְוִהיא  ֲעִמיֶתָך",  ִּתְׁשּפֹט  "ְּבֶצֶדק 
ְוַכֲאֶׁשר רֹוֶאה ָאָדם ֶאת זּוָלתֹו ֶׁשָעָׂשה ַמֲעֶׂשה אֹו ָאַמר ָּדָבר 
ֵּבין ָאָדם ַלָּמקֹום ּוֵבין  ֶׁשָּיכֹול ְלִהְתָּפֵרׁש ְלָרָעה אֹו ְלטֹוָבה, 

ָאָדם ַלֲחֵברֹו, ַחָּיב ָלדּון ֶאת זּוָלתֹו ְלַכף ְזכּות. )כף זכות(

ַּגם  ְזכּות,  ְלַכף  ַהְּבִרּיֹות  ֶׁשָּדן ֶאת  ִמי  ֶׁשָּכל  ֲחַז"ל,  ְוָאְמרּו   •

ַמִים ָּדִנים אֹותֹו ְלַכף ְזכּות. )מסכת שבת( ַּבּׁשָ

• ִמי ֶׁשָּדן ָאָדם ַאֵחר ְלַכף חֹוָבה, ִמְּלַבד ֶׁשעֹוֵבר ַעל "ְּבֶצֶדק 
"ְוָאַהְבָּת  ֶׁשל  ֲעֵׂשה  ִמְצַות  ַּגם  ְמַבֵּטל  ֲעִמיֶתָך",  ִּתְׁשּפֹט 

ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך", ְו"ֹלא־ִתְׂשָנא ֶאת־ָאִחיָך ִּבְלָבֶבָך". )הרמב"ם(

ּוְבַמֲעֶׂשה,  ְּבִדּבּור  ַרק  ְלַכף חֹוָבה, הּוא ֹלא  ָלדּון  ָהִאּסּור   •
ֶאָּלא ַּגם ְּבַמֲחָׁשָבה ַּבֵּסֶתר, ִּכי ַהָּקָּב"ה רֹוֶאה ֶאת ָּכל ַמֲעֵׂשי 
"ִאם־ ֶׁשֶּנֱאַמר  ָוֵלב,  ְּכָליֹות  ּבֹוֵחן  ְוהּוא  ּוַמְחְׁשבֹוָתיו  ָהָאָדם 

ִיָּסֵתר ִאיׁש ַּבִּמְסָּתִרים ַוֲאִני ֹלא־ֶאְרֶאּנּו ְנֻאם־ה'", ְוֵכן ֶנֱאַמר 
"ִּכי ֵאין ִמָּלה ִּבְלׁשֹוִני ֵהן ה' ָיַדְעָּת ֻכָּלּה". )כף זכות(

ֶׁשל  ְּבִמּדֹוָתיו  ָּדֵבק  הּוא  ְזכּות,  ְלַכף  ֲחֵברֹו  ֶאת  ֶׁשָּדן  ִמי   •
ַהָּקָּב"ה ּוְמַקֵּים ִמְצַות "ּובֹו ִתְדָּבק". )מסכת שבת(

• ְּכֶׁשרֹוִאים ָאָדם ֶׁשעֹוֵבר ַעל ְּדַבר ִאּסּור, ָצִריְך ָלדּון אֹותֹו 
ְלַכף ְזכּות ִּבְדָרִכים ׁשֹונֹות, ְּכגֹון ֶׁשֹּלא ָיַדע ֶאת חֶֹמר ָהִאּסּור, 

אֹו ֶׁשֹּלא ִהְתַּכּוֵן ַלֲחטֹא, אֹו ֶׁשָהָיה ָאנּוס ְוַכּדֹוֶמה. )חפץ חיים(

• ִאם ָּדן ֶאת ַהּזּוַלת ְלַכף חֹוָבה ְוַאַחר־ָּכְך ִסֵּפר ֶאת ַהָּדָבר 
ְלָאָדם ַאֵחר, ָעַבר ַּגם ַעל ִמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשל "ְּבֶצֶדק ִּתְׁשּפֹט 

ֲעִמיֶתָך", ְוַגם ַעל ִאּסּור ָלׁשֹון ָהַרע. )שם(

ִאם  ְוַאף  ָׁשַמִים,  ְיֵרא  ָאָדם  ְזכּות  ְלַכף  ָלדּון  ָצִריְך  ְּביֹוֵתר   •
ַהְּזכּות,  ְלַצד  נֹוֶטה  הּוא  ִאם  ָסֵפק  ּבֹו  ֶׁשֶּיׁש  ַמֲעֶׂשה  ָעָׂשה 
לֹו  ֶיׁש  חֹוָבה,  ְלַכף  נֹוֶטה  ֶׁשהּוא  יֹוֵתר  ִנְרֶאה  ִאם  ַוֲאִפּלּו 

ְלַהְמִליץ טֹוָבה ָעָליו ְוַלֲהפְֹך ִּבְזכּותֹו. )שם(

• ִאם ָרִאיָת ַּתְלִמיד ָחָכם ֶׁשָעַבר ֲעֵבָרה ַּבַּלְיָלה, ַאל ְּתַהְרֵהר 
ַאֲחָריו ַּבּיֹום, ִּכי ְּבַוַּדאי ָעָׂשה ְּתׁשּוָבה. )מסכת ברכות(

• ַּגם ָאָדם ֵּבינֹוִני ֵיׁש ָלדּון ְלַכף ְזכּות, ַאְך ַּכֲאֶׁשר ַהַּמֲעֶׂשה 
חֹוָבה,  ְלַכף  ְלדּונֹו  ַהִּדין  ִמַּצד  ִאּסּור  ֵאין  חֹוָבה,  ְלַכף  נֹוֶטה 

אּוָלם ֵיׁש ִאּסּור ְלַפְרֵסם ֶאת ַהָּדָבר. )חפץ חיים(

• ִמַּדת ֲחִסידּות ָלדּון ָּכל ָאָדם ְלַכף ְזכּות, ַּגם ִמי ֶׁשֵאינֹו ָידּוַע 
ְּכִאיׁש ָּכֵׁשר ְוֵאין יֹוְדִעים ֶאת ִטיבֹו, ְוַעל ֶזה ָאְמרּו ֲחַז"ל "ֶוֱהֵוי 

ָּדן ֶאת ָּכל ָהָאָדם ְלַכף ְזכּות". )כף זכות(

ַרק  ְוהּוא  חֹוָבה,  ְלַכף  ְלדּונֹו  ֻמָּתר  ְלָרָׁשע  ַהֻּמְחָזק  ָאָדם   •
ְועֹוֵבר  ְּבָזדֹון  ָׁשַמִים  ַמְלכּות  עֹל  ֵמָעָליו  ֶׁשָּפַרק  ְּבָאָדם 
ִּבְׁשִרירּות ֵלב ַעל ִמְצֹות ַהּתֹוָרה, ּוֻמָּתר ַאף ְלַגּנֹותֹו ּוְלַבּזֹותֹו 
ה'  "ֲהלֹוא־ְמַׂשְנֶאיָך  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּבָפָניו,  ֶׁשֹּלא  ּוֵבין  ְּבָפָניו  ֵּבין 

ֶאְׂשָנא ּוִבְתקֹוְמֶמיָך ֶאְתקֹוָטט". )חפץ חיים(

• ָאסּור ַלְחׁשֹד ְּבָאָדם ָּכֵׁשר, ְוַהחֹוֵׁשד ִּבְכֵׁשִרים לֹוֶקה ְּבגּופֹו. 
ּוְלָבְרכֹו.  ְלַפְּיסֹו  ָצִריְך  ְּבָדָבר ֶׁשֵאין ּבֹו,  ַּבֲחֵברֹו  ּוִמי ֶׁשחֹוֵׁשד 
ַלֲחֵברֹו  ֶׁשְּיַגֶּלה  ְּבָכְך  ִּתָּגֵרם ִׂשְנָאה  אּוָלם ִאם חֹוֵׁשׁש ֶׁשָּמא 
ֶׁשָחַׁשד ּבֹו, ֲאַזי ֵאינֹו ָצִריְך ְלַפְּיסֹו, ִּבְתַנאי ֶׁשֹּלא ִנְגַרם ַלֲחֵברֹו 

ֶנֶזק ַּבֲחָׁשדֹו. )מסכת ברכות ויומא(

• ָּכל ָאָדם ְמֻצּוֶה ֶׁשֹּלא ְלָהִביא ֶאת ַעְצמֹו ִליֵדי ֲחָׁשד, ְוֶׁשֹּלא 
ַיְחְׁשדּו ּבֹו ֲאֵחִרים ֵּבין ְּבִעְנְיֵני ָממֹון ּוֵבין ְּבִעְנְיֵני ִאּסּור, ַוֲאִפּלּו 
ְלִבּטּול ִמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשל ִּדְבֵרי ֲחָכִמים ֹלא ָיִביא ֶאת ַעְצמֹו, 
ְלִפי ֶׁשָאָדם ָצִריְך ִלְהיֹות ָנִקי ֵמֵחְטא ִלְפֵני ַהְּבִרּיֹות, ֶׁשֶּנֱאַמר 
"ִוְהִייֶתם ְנִקִּים ֵמה' ּוִמִּיְׂשָרֵאל", ְוֵכן ֶנֱאַמר "ּוְמָצא־ֵחן ְוֵׂשֶכל־
טֹוב ְּבֵעיֵני ֱאֹלִקים ְוָאָדם", "ָהֵסר ִמְּמָך ִעְּקׁשּות ֶּפה ּוְלזּות 
ְׂשָפַתִים ַהְרֵחק ִמֶּמּךָ", ְוָאְמרּו ֲחַז"ל "ַהְרֵחק ִמן ַהִּכעּור ּוִמן 

ַהּדֹוֶמה לֹו". )כף זכות(

ִאם  ִּכי  ִמִּיְׂשָרֵאל,  ָאָדם  ׁשּום  ִמִּלְׂשנֹא  ַעְצמֹו  ִיְׁשמֹר   •
ְלַכף  ְלדּוָנם  ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי  ְּבֵברּור  לֹו  ֶׁשּנֹוָדִעים  ָהְרָׁשִעים 
ְזכּות, ְוָכל ֶׁשֶאְפָׁשר ְלדּוָנם ִלְזכּות, ְמֻחָּיב ֶלֱאהֹב ְּכַנְפׁשֹו ְּבָכל 
ְמאֹודֹו, ְּבגּופֹו ּוְבַנְפׁשֹו, ְלַקֵּים ִמְצַות "ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך". 

)רבי אלימלך מליז'ענסק(

ַעל  ְמַקֵּבל  "ֲהֵריִני  ַחר:  ַהּׁשַ ְּתִפַּלת  ִּבְתִחַּלת  לֹוַמר  ָראּוי   •
ֹלא  ָּכמֹוָך",  ְלֵרֲעָך  ְוָאַהְבָּת  ֶׁשל  ֲעֵׂשה  ִמְצַות  ְלַקֵּים  ַעְצִמי 
ִּבְׁשִביל טֹוַבת ֲהָנָאה ֵמֶהם, ֶאָּלא ַּגם ְּכֶׁשִּתְרֶאה ֵאֶצל ֶאָחד 
ָּדָבר ִּבְלִּתי ָהגּון, ַאל ְּתַהְרֵהר ַאֲחָריו, ֶאָּלא ָּתדּון אֹותֹו ְלַכף 

ְזכּות. )רבי יצחק אייזיק מקומרנא(

• ֵיׁש ָלדּון ָּכל ָאָדם ְלַכף ְזכּות, ְוִלְתלֹות ֶאת ַמֲעָׂשיו ֶׁשֵאיָנם 
ְוֶזה  ְלָרָעה,  אֹותֹו  ֶׁשִהָּטה  ְמגּוָריו  ִּבְמקֹום  ִויָׁשִרים  טֹוִבים 
ֶׁשַּתִּגיַע  ַעד  ֲחֵבְרָך  ֶאת  ָּתדּון  'ַאל  ְּבָאבֹות  ַהִּמְׁשָנה  ֵּפרּוׁש 

ִלְמקֹומֹו', ִלְמקֹומֹו ַמָּמׁש. )רבי יחיאל מאלכסנדר(

ֵיָעֶׂשה ּלֹו",  ֵּכן  ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה  ַּבֲעִמיתֹו  ִּכי־ִיֵּתן מּום  "ְוִאיׁש   •
ִמי ֶׁשֵּמִטיל מּום ַּבֲאֵחִרים, ָלקּוי ְּבאֹוָתּה ִמָּדה, ְוָכל ַהּפֹוֵסל 

ְּבמּומֹו ּפֹוֵסל. )אמרי פי(

ל ֻמְרּגָ
ֲהָלכֹות ַוֲהִליכֹות
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ֶאל ֵּביתֹו ֶׁשל ִהֵּלל ַהָּזֵקן ִהִּגיַע ַּפַעם אֹוֵרַח ָחׁשּוב ְמאֹד, ְוִלְכבֹודֹו ָעַרְך 
ִהֵּלל ְסֻעָּדה ְּגדֹוָלה ַוֲחׁשּוָבה. ֵּביְנַתִים, ָּבא ָעִני ֶאָחד ְוָדַפק ַעל ֶּדֶלת 
ה  ַהַּבִית, ְוָאַמר ְלִאְׁשּתֹו ֶׁשל ִהֵּלל: "ַרֲחִמי ָעַלי, ִּכי ַהּיֹום ֲאִני נֹוֵׂשא ִאּׁשָ
ה,  ְוֵאין ִלי ְּפרּוָטה ַלֲעִריַכת ְסֻעַּדת ִנּשּׂוִאין ָּכָראּוי". ִרֲחָמה ָעָליו ָהִאּׁשָ
ְוָנְתָנה לֹו ֶאת ָּכל ַהְּסֻעָּדה ֶׁשֵהִכיָנה ְלַבְעָלּה ְוָלאֹוֵרַח ֶהָחׁשּוב. ִהְמִּתין 
ָלה  ִהֵּלל ְּבַסְבָלנּות ְזַמן ַרב, ּוֵביְנַתִים ֵהִכיָנה ִאְׁשּתֹו ִעָּסה ֲחָדָׁשה ּוִבּׁשְ
ְּבקֹול  ִהֵּלל  אֹוָתּה  ָׁשַאל  ִלְפֵניֶהם.  אֹוָתם  ְוִהִּניָחה  ֲאֵחִרים  ַמֲאָכִלים 
לֹו  ִסְּפָרה  ִמָּיד"?  ַהָּמזֹון  ֶאת  ָלנּו  ֵהֵבאת  "ַמּדּוַע ֹלא  ּוְבַסְבָלנּות:  ַרְך 
ֵאַרע ִעם אֹותֹו ָעִני, ְוִהֵּלל ָאַמר ָלּה: "ְּדִעי ָלְך ֶׁשַּגם  ה ֶאת ַמה ּׁשֶ ָהִאּׁשָ
ֲאִני ֹלא ַּדְנִּתי אֹוָתְך ְלַכף חֹוָבה, ֶאָּלא ְלַכף ְזכּות, ּוָבטּוַח ָהִייִתי ֶׁשֶאת 

ָּכל ַהַּמֲעִׂשים ַאְּת עֹוָׂשה ַרק ְלֵׁשם ָׁשַמִים". )דרך ארץ רבה(
  

ֶעְׂשֵרה  ְׁשמֹוֶנה  ֶּבן  ְּכֶׁשָהָיה  ֲעִקיָבא,  ַרִּבי  ַהַּתָּנא  ֶׁשל  ִּבְצִעירּותֹו 
ָׁשָנה, ָנָׂשא ֶאת ִּבּתֹו ֶׁשל ָאָדם ְּבֵׁשם ֵיׁשּוַע ְוִהְתּגֹוֵרר ַּבָּגִליל ָהֶעְליֹון 
ֶׁשְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. ִמֵּכיָון ֶׁשָהָיה ָעִני ָמרּוד, ֶנֱאַלץ ַרִּבי ֲעִקיָבא ְלַכֵּתת 
ֶאת ַרְגָליו ִלְמקֹומֹות ְרחֹוִקים ְּכֵדי ְלִהְתַּפְרֵנס ֵמֲעַמל ַּכָּפיו ּוְלַפְרֵנס 
ִיְׂשָרֵאל,  ַרִּבי ֲעִקיָבא ַעד ְּדרֹוָמּה ֶׁשל ֶאֶרץ  ָנַדד  ְּבֵני ִמְׁשַּפְחּתֹו.  ֶאת 
ַּבַעל  ֵאֶצל  ְרצּופֹות  ָׁשִנים  ָׁשֹלׁש  ְלֶמֶׁשְך  ַעְצמֹו  ֶאת  ִהְׂשִּכיר  ְוָׁשם 
ָׁשֹלׁש  ְּכֶׁשִהְסַּתְּימּו  ַּכַּפִים.  ּוַבֲעַמל  ִּביִגיָעה  ֶאְצלֹו  ְוָעַמל  ֶאָחד,  ַּבִית 
ּוְבֶעֶרב  ְלֵביתֹו,  ָלׁשּוב  ֲעִקיָבא  ַרִּבי  ֶהְחִליט  ַהָּקָׁשה,  ָהֲעבֹוָדה  ְׁשנֹות 
יֹום ַהִּכּפּוִרים ָּפָנה ַלֲאדֹונֹו ְוָאַמר לֹו: "ִהְסַּתְּימּו ְׁשֹלׁש ְׁשנֹות ֲעבֹוָדִתי 
ֲאִני  ְמַבֵּקׁש  ְלִמְׁשַּפְחִּתי.  ַלֲחזֹר  ֲאִני  ְמַבֵּקׁש  ְוַעָּתה  ֶאְצְלָך,  ַהָּקָׁשה 
ִנים,  ַהּׁשָ ְׁשֹלׁש  ְּבֶמֶׁשְך  ָהַרב  ֲעָמִלי  ְׂשַכר  ֶאת  ְלַקֵּבל  ִמְּמָך,  ֵאפֹוא 
ַּבַעל  ּבֹו  ִהִּביט  ּוַפְרָנָסה".  ָמזֹון  ָלֶהם  ּוְלָהִביא  ִליָלַדי  ַלֲחזֹר  ְואּוַכל 
ַהַּבִית ֶהָעִׁשיר, ְוָאַמר ִּבְמבּוָכה: "ְסַלח ִלי ּפֹוֲעִלי ַהָּיָקר, אּוָלם ֵאין ִלי 
ָמעֹות ִּבְמֻזָּמן ְּבִכיִסי, ְוָלֵכן ֵאין ִלי ֶאְפָׁשרּות ְלַׁשֵּלם ְלָך ֶאת ְׂשָכְרָך". 
ִקֵּבל ַרִּבי ֲעִקיָבא ֶאת ְּדָבָריו ְּבַסְלָחנּות, ּוִמָּיד ָאַמר: "ִאם ֵאין ִלי ֶּכֶסף 
דֹות ָהַרִּבים ֶׁשִּבְרׁשּוְתָך, ְואּוַכל  ִּבְמֻזָּמן, ֶּתן ִלי ְּבַבָּקָׁשה ֵּפרֹות ֵמַהּׂשָ
ִלְמּכֹר אֹוָתם ּוְלַפְרֵנס ֶאת ְּבֵני ֵּביִתי". ׁשּוב ָנבֹוְך ַּבַעל ַהַּבִית ְוָאַמר: 
"ֵאין ִלי ַּגם ֵּפרֹות". ַּגם ַהַּפַעם ֹלא ָרַגז ַרִּבי ֲעִקיָבא ְוָאַמר ִּבְמנּוָחה: 
"ִאם ֵאין ְלָך ֵּפרֹות, ּתּוַכל ָלֶתת ִלי ֶאת ַאַחת ִמַּקְרְקעֹוֶתיָך ִּבְתמּוָרה 
ִהְתַנֵּצל  ְוָיּה".  ִמּׁשָ ְוֶאְתַּפְרֵנס  ַהַּקְרַקע  ֶאת  ֶאְמּכֹר  ַוֲאִני  ַלֲעבֹוָדִתי, 
ׁשּוב ַּבַעל ַהַּבִית ְוָאַמר: "ֵאין ִלי ַּגם ַקְרָקעֹות, ְּכֵׁשם ֶׁשֵאין ִלי ָמעֹות 
ְלַכף  ְּבִלּבֹו  אֹותֹו  ְוָדן  ְּדָבָריו  ַעל  ֲעִקיָבא  ַרִּבי  ִהְתַּפֵּלא  ֹלא  ּוֵפרֹות". 
ְזכּות, ּוִמָּיד ָאַמר: "ִאם ָּכְך, ֶּתן ִלי ְּבֵהמֹות ִּבְתמּוָרה ַלֲעבֹוָדִתי", ְוׁשּוב 
ָאַמר לֹו ַּבַעל ַהַּבִית ִּכי ַּגם ְּבֵהמֹות ֵאין ִעּמֹו, ְוַגם ַעל ַהַּבָּקָׁשה ְלַקֵּבל 
ְמאּוָמה.  לֹו  ֶׁשֵאין  ַהַּבִית  ַּבַעל  ָטַען  ָמעֹות,  ִּבְמקֹום  ּוְכָסתֹות  ָּכִרים 
ק  ַהּׂשַ ֶאת  ִהְפִׁשיל  ְּבַאֲהָבה,  ַהְּדָבִרים  ֶאת  ְוִקֵּבל  ֲעִקיָבא  ַרִּבי  ָׁשַתק 
ִעם ֲחָפָציו ַעל ְּכֵתפֹו, ְוָיָצא ִמֵּביתֹו ֶׁשל ֲאדֹונֹו ְּבַפֵחי ֶנֶפׁש. ִהִּגיַע ַרִּבי 
ֲעִקיָבא ְלֵביתֹו ְּבָיַדִים ֵריקֹות, אּוָלם הּוא ִהְמִׁשיְך ָלדּון ֶאת ֲאדֹונֹו ְלַכף 
ְזכּות, ַעל ַאף ֶׁשַהָּדָבר ָהָיה ָקֶׁשה ְמאֹד, ֶׁשֵּכן ָהָאדֹון ָהָיה ָעִׁשיר ֻמְפָלג 
ּוַבַעל ָממֹון ַרב. ָעְברּו ְיֵמי ַחג ַהֻּסּכֹות, ּוְלַאַחר ָהֶרֶגל ֵהֵחל ַּבַעל ַהַּבִית 
א ָהָיה ּכֹה ָּכֵבד ַעד  ְלָהִכין ֶאת ְׂשָכרֹו ֶׁשל ַרִּבי ֲעִקיָבא ַהּפֹוֵעל, ְוַהַּמּׂשָ
ָהִראׁשֹון  ַהֲחמֹור  ַעל  ֲחמֹוִרים.  ְׁשֹלָׁשה  ַעל  ְלַהֲעִמיסֹו  ֶנֱאַלץ  ֶׁשהּוא 

ִליִׁשי ִמיֵני  ִני ִמיֵני ַמְׁשָקאֹות, ְוַעל ַהּׁשְ ֶהֱעִמיד ַמֲאָכִלים ַרִּבים, ַעל ַהּׁשֵ
ְמָגִדים ּוַמְטַעִּמים ׁשֹוִנים. ָהַלְך ַּבַעל ַהַּבִית ֶּדֶרְך ֲאֻרָּכה ִמְּדרֹוָמּה ֶׁשל 
ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ַעד ֶׁשִהִּגיַע ְלֵביתֹו ֶׁשל ַרִּבי ֲעִקיָבא. ִעם ַהִּגיעֹו, ָׂשַמח 
ֶׁשָאְכלּו  ְוַאַחר  ַלְּסֻעָּדה,  ִעּמֹו  ְלָהֵסב  ְוִהְזִמינֹו  ִלְראֹותֹו  ֲעִקיָבא  ַרִּבי 
ְוָׁשתּו ֶהֱעִניק לֹו ַּבַעל ַהַּבִית ֶאת ְׂשַכר ֲעבֹוָדתֹו ִּבְמלֹואֹו, ְּבִלי ְלַהְחִסיר 
ַאף ְּפרּוָטה. ְּבַסְּימֹו, ָּפָנה ַּבַעל ַהַּבִית ֶאל ַרִּבי ֲעִקיָבא ְוָאַמר לֹו: "ֱאמֹר 
אֹוִתי  ָחַׁשְדָּת  ְּבַמה  ָמעֹות,  ִלי  ֶׁשֵאין  ְלָך  ֶׁשָאַמְרִּתי  ְּבָׁשָעה  ִלי,  ָנא 
ּוֶמה ָחַׁשְבָּת ָעַלי ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה"? ָאַמר לֹו ַרִּבי ֲעִקיָבא ְּבגֶֹדל רּוחֹו: 
"ָאַמְרִּתי ְּבִלִּבי, אּוַלי ִהְזַּדְּמָנה ְלָך ִעְסָקה טֹוָבה, ּוְכֵדי ֶׁשֹּלא ְלַהְפִסיד 
אֹוָתּה, ָנַתָּת ַּבֲעבּוָרּה ֶאת ָּכל ַהָּמעֹות ַהְמֻזָּמִנים ֶׁשָהיּו ְּבָיְדָך". ֶנֱהָנה 
ַּבַעל ַהַּבִית ִמְּתׁשּוָבתֹו ְוָׁשַאל: "ּוְכֶׁשָאַמְרִּתי ְלָך ֶׁשֵאין ִלי ְּבֵהָמה, ַמה 
ָחַׁשְבָּת"? ָאַמר לֹו ַרִּבי ֲעִקיָבא: "ָאַמְרִּתי ְּבִלִּבי, ֶׁשָּמא ִהְׂשַּכְרָּת ֶאת 
ַהְּבֵהָמה ֶׁשְּלָך ַלֲאֵחִרים". ִהְמִׁשיְך ַּבַעל ַהַּבִית ְוָׁשַאל: "ּוַמה ָחַׁשְבָּת 
ְּכֶׁשָאַמְרִּתי ְלָך ֶׁשֵאין ִלי ַקְרַקע"? "ָחַׁשְבִּתי ֶׁשָּמַסְרָּת אֹותֹו ַּבֲחִכיָרה 
לֹו  ְּכֶׁשָאַמר  ָחַׁשב  ַמה  ָאלֹו  ּוְכֶׁשּׁשְ ֲעִקיָבא.  ַרִּבי  ֵהִׁשיב  ַלֲאֵחִרים", 
ְּבִלִּבי,  "ָאַמְרִּתי  ֲעִקיָבא:  ַרִּבי  ָאַמר  לֹו,  ֵאין  ּוְכָסתֹות  ָּכִרים  ֶׁשֲאִפּלּו 
ַמִים"! ָאַמר לֹו ַּבַעל ַהַּבִית ִּבְלׁשֹון  אּוַלי ִהְקַּדְׁשָּת ֶאת ָּכל ְנָכֶסיָך ַלּׁשָ
ִּבְׁשִביל  ְנָכַסי  ָנַדְרִּתי ֶאת ָּכל  ָהָיה.  ְּבִדּיּוק  ְׁשבּוָעה: "ָהֲעבֹוָדה, ֶׁשָּכְך 
הֹוְרְקנּוס ְּבִני ֶׁשֹּלא ָעַסק ַּבּתֹוָרה, ְוָכְך ָיָצאִתי ָנִקי ִמָּכל ְרכּוִׁשי ְוֹלא 
ָהָיה ְּבָיַדי ַמה ְּלַׁשֵּלם ְלָך. אּוָלם ְּכֶׁשָּבאִתי ַלֲחֵבֵרי ַהֲחָכִמים ֶׁשַּבָּדרֹום, 
ּוִמָּיד  ְלָך",  ְלַׁשֵּלם  ּוָבאִתי  ֵאַלי  ְרכּוִׁשי  ָחַזר  ְוָכְך  ִנְדִרי  ֶאת  ִלי  ִהִּתירּו 
אֹוִתי  ַּדְנָּת  ֶׁשַאָּתה  "ּוִמֵּכיָון  ְוָאַמר:  ַהַּבִית  ַּבַעל  ִהְמִׁשיְך  ִמֵּכן  ְלַאַחר 
ְלַכף ְזכּות, ְמָבֵרְך ֲאִני אֹוְתָך ֶׁשַּגם ַהָּקָּב"ה ָידּון אֹוְתָך ַרק ְלַכף ְזכּות". 
ֶּבן־ ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ַהַּתָּנא  ָהָיה  ַהַּבִית  ַּבַעל  ִאְלּתֹות,  ַהּׁשְ ַּבַעל  ְלַדַעת 

הֹוְרְקנּוס ְוַהּפֹוֵעל ָהָיה ַרִּבי ֲעִקיָבא. )מסכת שבת(
  

ָהָיה  ַּכֲאֶׁשר  ַּגם  ְזכּות,  ְלַכף  ַמֲעֶׂשה  ָּכל  ָלדּון  ָרִגיל  ָהָיה  ֻאְמָנא  ַאָּבא 
ִנְרֶאה ַהָּדָבר ְּבאֶֹפן ְׁשִליִלי. ַּפַעם ָׁשַלח ֵאָליו ַאַּבֵּיי ְׁשֵני ֲחָכִמים, ְּכֵדי 
ֶׁשַהָּללּו ְיַנּסּוהּו ְוִיְבְּדקּו ֶאת ַמֲעָׂשיו. ְּכֶׁשָּבאּו ַהֲחָכִמים ְלֵביתֹו, ִקְּבָלם 
ְוָנַתן ָלֶהם ָמקֹום  ְוִהְׁשָקם  ָּפִנים ָיפֹות, ֶהֱאִכיָלם  ַאָּבא ֻאְמָנא ְּבֵסֶבר 
ְּכֵדי  ַרִּכים  ֶצֶמר  ִּבְגֵדי  ָלֶהם  ָּפַרׂש  ְיצּוֵעיֶהם,  ַעל  ָעלּו  ֶטֶרם  ָללּון. 
ֶׁשֶּתֱעַרב ֲעֵליֶהם ְׁשָנָתם. ַּבּבֶֹקר ִהְׁשִּכימּו ַהֲחָכִמים, ָנְטלּו ִעָּמם ֶאת 
ַהְּבָגִדים ֲעֵליֶהם ָיְׁשנּו ְוֵהִביאּום ַלּשּׁוק ִלְמּכֹר אֹוָתם. ְלֶפַתע ָּפְגׁשּו ֶאת 
ַנִים ִנְּגׁשּו ֵאָליו ַּבּשּׁוק ְוָאְמרּו לֹו: "ָאָּנא ִמְּמָך,  ַאָּבא ֻאְמָנא ְּבַעְצמֹו, ְוַהּׁשְ
ֵּתן ַּדְעְּתָך ַעל ַהְּבָגִדים ֶׁשְּבָיֵדינּו ֶוֱאמֹר ָלנּו ַּכָּמה ֵהם ָׁשִוים ְּבֵעיֶניָך". 
ַאָּבא  ֶׁשל  ְּתגּוָבתֹו  ִּתְהֶיה  ַמה  ִלְבּדֹק  ָהְיָתה  ַהֲחָכִמים  ֶׁשל  ַמְּטָרָתם 
ֻאְמָנא, ְּכֶׁשִּיְרֶאה ֶאת ַהְּבָגִדים ֶׁשּלֹו ֶׁשהּוא ְּבַעְצמֹו ִהִּציַע אֹוָתם ֶאֶמׁש 
ַעל ִמָּטָתם ֶׁשל ְׁשֵני ָהאֹוְרִחים ֶׁשְּלָפָניו, ְוָרצּו ִלְראֹות ִאם הּוא ַיְחׁשֹד 
ָּבֶהם ֶׁשֵהם ַּגָּנִבים, אּוָלם ַאָּבא ֻאְמָנא ֹלא ָאַמר ׁשּום ָּדָבר ְׁשִליִלי. הּוא 
ָנַטל ֶאת ַהְּבָגִדים ְלָיָדיו, ִעֵּין ָּבֶהם ְמַעט ְוָאַמר ָלֶהם: "ַהְּבָגִדים ָׁשִוים 
ִלְׁשאֹל:  ְוִהְמִׁשיכּו  ִצְדקּותֹו,  מּול  ֶאל  ַהֲחָכִמים  ִהְתַּפְּלאּו  ְוָכְך".  ָּכְך 
"אּוַלי ֶזה ָׁשֶוה יֹוֵתר"? ְוַאָּבא ֻאְמָנא ֵהִׁשיב ִּבְמנּוָחה: "ִיָּתֵכן, אּוָלם ֲאִני 
ָקִניִתי אֹוָתם ַּבְּסכּום ַהֶּזה ֶׁשָאַמְרִּתי ָלֶכם". ִהְתַּפֲעלּו ַהֲחָכִמים ְוָאַמר 
ִמֵּביְתָך, אּוָלם  ְוָנַטְלנּו אֹוָתם  ֶׁשְּלָך  ֵהם  "ַהְּבָגִדים  ֻאְמָנא:  ְלַאָּבא  לֹו 
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ל ְמֻתּבָ

ֵרת  ָ ר טֹוב ַעל ֲחֵברֹו, ַאף ַמְלֲאֵכי ַהּשׁ ַדּבֵ ּמְ • ִאם ָרִאיָת ָאָדם ׁשֶ
ר ַרע ַעל ֲחֵברֹו, ַאף  ַדּבֵ ּמְ ִרים ָעָליו טֹוב, ְוִאם ָרִאיָת ָאָדם ׁשֶ ְמַדּבְ

ִרים ָעָליו ַרע. )מדרש משלי( ֵרת ְמַדּבְ ָ ַמְלֲאֵכי ַהּשׁ

ע,  ָרׁשָ ִאם  הּוא  יק  ַצּדִ ִאם  ּבֹו  ַדע  ּתֵ ּלֹא  ׁשֶ ָאָדם  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ּכְ  •
הּו ַעל  ָפְרׁשֵ ִאם ּתְ ָבר ׁשֶ ה, אֹו יֹאַמר ּדָ ה ַמֲעׂשֶ ֲעׂשֶ ּיַ ְוִתְרֵאהּו ׁשֶ
ֶרְך ַאֶחֶרת ִיְהֶיה ַרע,  הּו ַעל ּדֶ ָפְרׁשֵ ֶרְך ַאַחת ִיְהֶיה טֹוב, ְוִאם ּתְ ּדֶ

ְחׁשֹב ּבֹו ַרע. )הרמב"ם( ַקח אֹותֹו ַעל ַהּטֹוב, ְולֹא ּתַ

ר  ל ֶאָחד ְלַכף ְזכּות ּוְלַדּבֵ יל ָאָדם ֶאת ַעְצמֹו ָלדּון ּכָ • ִאם ַיְרּגִ
ה. )ספר חרדים( ָ ֻדּשׁ ִלי ְוִצּנֹור ֶאל ַהּקְ ָעָליו טֹוב, ַיֲהפְֹך ִלְהיֹות ּכְ

ְלַכף  ַחְבֵריֶהם  ֶאת  נּו  ּדָ ְולֹא  לּו  ְכׁשְ ּנִ ׁשֶ עֹוָלם  דֹוֵלי  ּגְ ָמִצינּו   •
ה  ּמָ ע ְוִקְצֵרי ֲהָבָנה, ּכַ ה ָאנּו ַחְסֵרי ַמּדָ ה ְוַכּמָ ּמָ ְזכּות, ְוַעל ַאַחת ּכַ
י  ַעת ַעל ַמֲעׂשֵ ּוב ַהּדַ ן ַרְעיֹון ָעמֹק ְוָרָחב ּוְבִיּשׁ ְצִריִכים ָאנּו ְלַעּיֵ
טֹו, ּוְפָעִמים  ּפָ ְחִליֵטהּו ְונֹוִציא ָלאֹור ִמׁשְ ּנַ תֹו קֶֹדם ׁשֶ ִאיׁש ּוְפֻקּדָ
ם, ַרק  ֵני ָאָדם ַעל ִעְסֵקי ִחּנָ ין ּבְ אֹות ְמִריבֹות ְותֹוֲאָנה ּבֵ ַרּבֹות ּבָ
ה, ְוַעל ֶזה ָאַמר  ֲעׂשֶ ת ַהּמַ ְרִאּיַ ׁשֹון ּוִמְכׁשֹול ּבִ ּלָ ְפָלה ּבַ ּנָ ָטעּות ׁשֶ
ַהְכִלים  ַאֲחִריָתּה ּבְ ה ּבְ ֲעׂשֶ ן ַמה־ּתַ ֵצא ָלִרב ַמֵהר ּפֶ ֶהָחָכם "ַאל־ּתֵ

ְתָך לֹא ָתׁשּוב". )היעב"ץ( ְדָך ׁשֵֹמַע ְוִדּבָ ן־ְיַחּסֶ אְֹתָך ֵרֶעָך. ּפֶ

ן. ֶרֶמז  יֹום ַהְמֻעּנָ ֵאין רֹוִאים ְנָגִעים ּבְ ְנָגִעים, ׁשֶ • ָאְמרּו ֲחַז"ל ּבִ
ָרֵאל ּוְפָגִעים  ֲעָנִנים ְמִעיִבים ַעל ַעם ִיׂשְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ אן, ׁשֶ ֵיׁש ּכָ
ְולֹא  ֶחְסרֹונֹות  ֶהם  ּבָ ׂש  ְלַחּפֵ ֵאין  ָחִליָלה,  ֲעֵליֶהם  ים  ִמְתַרֲחׁשִ
ּכֵֹהן ַהּסֹוֵמא  ְבֵרי ֲחַז"ל ׁשֶ ים ּדִ ְרׁשִ ָגִעים. ְוֵכן ִמְתּפָ ֶהם ְנָ ִלְראֹות ּבָ
יט ַעל  הּוא ַמּבִ ֵני ׁשֶ ָגִעים, ִמּפְ ַאַחת ֵמֵעיָניו לֹא ִיְרֶאה ֶאת ַהּנְ ּבְ
ּבֹו  ִליִלית, ְולֹא רֹוֶאה ֶאת ַהּטֹוב ׁשֶ ַעִין ַאַחת, ַעִין ׁשְ ַהּזּוַלת ַרק ּבְ

ֵדי ָלדּון אֹותֹו ְלַכף ְזכּות. )גלילי זהב( ּכְ

ה ִנְסְמכּו ֲאָהִלים ִלְנָחִלים,   י ֲחִניָנא: ָלּמָ ַרּבִ י ָחָמא ּבְ • ָאַמר ַרּבִ
ְלָך,  לֹוַמר  ָנַטע ה'"?  ֲאָהִלים  ּכַ ָנָהר  ֲעֵלי  ַגּנֹת  ּכְ יּו  ִנּטָ ְנָחִלים  "ּכִ
ְמָאה ְלָטֳהָרה, ַאף ֲאָהִלים  ָחִלים ַמֲעִלים ֶאת ָהָאָדם ִמּטֻ ַמה ּנְ

ף חֹוָבה ְלַכף ְזכּות. )מסכת ברכות( ַמֲעִלים ֶאת ָהָאָדם ִמּכַ

ֵאיָנם  ְקִביעּות ֲאֵחִרים ׁשֶ ר הּוא רֹוֶאה ּבִ ֲאׁשֶ ּכַ ל ָאָדם, ׁשֶ ְרּכֹו ׁשֶ • ּדַ
ל  ינּו ָלדּון ּכָ ָראּוי, ִמְתָקְרִרים ִרְגׁשֹוָתיו. ְוָלֵכן ִנְצַטּוִ ִמְתַנֲהִגים ּכָ
ֵצל  י ֲעֵבָרה ְוִיּנָ י ָאז לֹא ִיְרֶאה ַמֲעׂשֵ ָאָדם ְלַכף ְזכּות, ּכִ

ֵמַהְקָהַית ִרְגׁשֹוָתיו. )רבי יהושע לייב דיסקין(

ּבֹו  ר  ְלַדּבֵ ְולֹא  ּבֹו  ְחׁשֹד  ּתַ ְוַאל  ל־ֶאָחד,  ַעל־ּכָ ְזכּות  ד  ַלּמֵ  •
ם. ּוְלעֹוָלם לֹא  ה ִאיׁש ּתָ ַאּתָ ָקֵטגֹוְרָיה, ְוַאף ִאם יֹאְמרּו ָעֶליָך ׁשֶ

ל ֲאֵחִרים. )רבי חיים פאלאג'י( נּוָתם ׁשֶ ָפֶתיָך ּגְ ל ׂשְ ַיֲעֶלה ַעל ּדַ

ע  ָהָרׁשָ ְוִאּלּו  ַהּזּוַלת,  ּוַמֲעַלת  ַעְצמֹו  יק רֹוֶאה ֶאת מּוֵמי  ַצּדִ  •
רֹוֶאה ֶאת ַמֲעלֹות ַעְצמֹו ּומּוֵמי ַהּזּוַלת... )תלמידי הבעש"ט(

עֹות ֲאֻרּכֹות  ְיָלה ׁשָ ּלַ עֹוִרים ּבַ ּנֵ י עֹוָלם, ׁשֶ ְמַבּלֵ א ּבִ ה ֵיׁש ְלַקּנֵ ּמָ • ּכַ
ְתׁשּוָבה ִיְהֶיה  ר ַיְחְזרּו ּבִ ֲאׁשֶ ּכַ ֵני ׁשֶ ֶהֶבל, ִמּפְ ם ּבַ ים ֶאת ְזַמּנָ ּוְמַבּלִ

ְיָלה... )רבי וולף מזבאריז( ּיֹום ּוַבּלַ ָבר ַקל ַלֲעבֹד ֶאת ה' ּבַ ָלֶהם ַהּדָ

ַמִים.  ָ ּשׁ ִדים ָעָליו ְזכּות ּבַ ד ְזכּות ַעל ֲאֵחִרים, ְמַלּמְ ַלּמֵ ּמְ • ִמי ׁשֶ
ִלּמּוד ְזכּות ְמעֹוֵרר ְזכּות, ְוִלּמּוד חֹוָבה ֲעלּוָלה ְלעֹוֵרר חֹוָבה, 

ָחִליָלה. )רבי יוסף מאיר מספינקא(

ְך ָצִריְך ָלדּון ֶאת  ל ָאָדם ְלַכף ְזכּות, ּכָ ִריְך ָלדּון ּכָ ּצָ ם ׁשֶ ׁשֵ • ּכְ
א ַעל ָהָאָדם ַהּכֹל ְלטֹוָבה, ְוזֹו  ּבָ ֶ "ה ְלַכף ְזכּות ְוָכל ַמה ּשׁ ּבָ ַהּקָ
ְלטֹוָבה  כּו  ִיְתַהּפְ ָבִרים  ְוַהּדְ ן  ּכֵ ִיְהֶיה  ֱאֶמת  ּבֶ ׁשֶ דֹוָלה  ּגְ ה  ְסֻגּלָ

יִנים. )רבי אהרן דוד מטריסק־ז'וריק הי"ד( ְתקּו ַהּדִ ְוִיּמָ

ַעְצמֹו ֵאיזֹו ַעְוָלה, ְוָתִמיד  ל ִלְראֹות ּבְ ָהָאָדם לֹא ְמֻסּגָ ם ׁשֶ ׁשֵ • ּכְ
ַהּזּוַלת,  ְך הּוא ָצִריְך ַלֲחׁשֹב ַעל  ּכָ ָידּון ֶאת ַעְצמֹו ְלַכף ְזכּות, 
ׁשּום אֶֹפן ִלְראֹות  גּופֹו, לֹא יּוַכל ּבְ ְהֶיה לֹו ַאֲהַבת ֲחֵברֹו ּכְ ְוִאם ּתִ

ה ֵאֶצל ֲחֵברֹו. )רבי צבי זאב פאלי( ָבר ְמֻגּנֶ ר ֵאיֶזה ּדָ ּוְלַדּבֵ

ִמְנַין  ל ָהָאָדם ְלַכף ְזכּות, ּכְ ן ֶאת ּכָ בֹות ּדָ ל ַהּתֵ ה ׁשֶ יַמְטִרּיָ • ַהּגִ
ָרֵאל ה' ֱאלֵֹקינּו ה' ֶאָחד. )רבי אייזיק מקאליב( ַמע ִיׂשְ בֹות ׁשְ ַהּתֵ

יָך ּוְלׁשֹוְנָך  מֹר ּפִ ל ָאָדם ְלַכף ְזכּות, ּוׁשְ ן ּכָ ַבת ֵעיִני, ּדָ • ֱהֵוי ָאִחי, ּבָ
ְרֵאִלי. )רבי אייזיק מקומרנא( ָבר ַרע ַעל ִאיׁש ִיׂשְ ר ׁשּום ּדָ ַדּבֵ ִמּלְ

ׂש ְוִלְמצֹא  מּור ָחִליָלה, ָצִריְך ְלַחּפֵ ע ּגָ ְרֶאה ָרׁשָ ּנִ • ֲאִפּלּו ִמי ׁשֶ
ע, ְוַעל־ְיֵדי  ַעט הּוא ֵאינֹו ָרׁשָ אֹותֹו ַהּמְ ּבְ ּבֹו ֵאיֶזה ְמַעט טֹוב, ׁשֶ
ָבר טֹוב ְוָדן אֹותֹו ְלַכף ְזכּות, הּוא ַמֲעֶלה  ְמָצא ּבֹו ֵאיֶזה ּדָ ּיִ ֶזה ׁשֶ

ְתׁשּוָבה. )לקוטי עצות( יבֹו ּבִ ֱאֶמת ְלַכף ְזכּות ְויּוַכל ְלָהׁשִ אֹותֹו ּבֶ

ִריְך  ּצָ ֵני ׁשֶ ל' ָהָאָדם ְלַכף ְזכּות"? ִמּפְ ן ֶאת 'ּכָ ה ֶנֱאַמר "ֱהֵוי ּדָ • ָלּמָ
א  ם, ֶאּלָ ה ְמֻסּיָ ל' ָהָאָדם, לֹא ָלדּון אֹותֹו ַעל ַמֲעׂשֶ ָלדּון ֶאת 'ּכָ

ּדֹות  ְוַהּמִ כּונֹות  ַהּתְ ִמְכלֹול  ִעם  ָהָאָדם,  ל  ּכָ ֶאת  ִלְראֹות 
ה ָלדּונֹו ְלַכף ְזכּות. )שפת אמת( ּלֹו, ְוָאז לֹא ִיְקׁשֶ ׁשֶ

ֲאָמרֹות ּוִפְתָּגִמים

רֹוִצים ָאנּו ָלַדַעת ַמה ָחַׁשְבָּת ָעֵלינּו ְּבָׁשָעה ֶׁשָרִאיָת ֶאת ַהְּבָגִדים 
ֶׁשָּמא  ְּבִלִּבי,  "ָחַׁשְבִּתי  ֻאְמָנא:  ַאָּבא  ָלֶהם  ָאַמר  ְּבָיֵדינּו"?  ֶׁשְּלָך 
ִהְזַּדְּמָנה ָלֶכם ִמְצַות ִּפְדיֹון ְׁשבּוִיים, ְוַאֶּתם ְזקּוִקים ְלָמעֹות, ּוִמֵּכיָון 
ֶׁשִהְתַּבַּיְׁשֶּתם ְלַבֵּקׁש ִמֶּמִּני ָמעֹות, ָלֵכן ְנַטְלֶּתם ִמֶּמִּני ֶאת ַהְּבָגִדים 
ְלַנּסֹות  ָהְיָתה  ַמְּטָרֵתנּו  ֶׁשָּכל  ְלָך,  "ַּדע  ַהֲחָכִמים:  לֹו  ָאְמרּו  ֶׁשִּלי". 
אֹוְתָך, ַאְך ַאָּתה ָעַמְדָּת ַּבִּנָּסיֹון ִּבְגבּוָרה". ִמָּיד הֹוִׁשיטּו לֹו ַהֲחָכִמים 
ַּבֲחָזָרה  ְלַקְּבֵלם  ֵסַרב  ֻאְמָנא  ַאָּבא  ֶׁשִּביֵדיֶהם, אּוָלם  ַהְּבָגִדים  ֶאת 
ָאַמְרִּתי  ַהְּבָגִדים,  ֶאת  ֶׁשְּלַקְחֶּתם  ֶׁשָרִאיִתי  ֶרַגע  "ְּבאֹותֹו  ְוָאַמר: 
ֵאיִני רֹוֶצה  ְוָלֵכן  ֶׁשִּבְצָדָקה,  ִלְדָבִרים  ַמְקִּדיׁש אֹוָתם  ֲאִני  ִּכי  ְּבִלִּבי 
ְלַקְחָּתם ׁשּוב". ָאז ֵהִבין ַאַּבֵּיי ַמּדּוַע ָהָיה ַאָּבא ֻאְמָנא זֹוֶכה ְלָׂשָכר 
ַמִים ֶׁשאֹוֶמֶרת  ָּגדֹול ְוָעצּום, ְוָהָיה ׁשֹוֵמַע ִמֵּדי יֹום ַּבת־קֹול ִמן ַהּׁשָ

לֹו: "ָׁשלֹום ָעֶליָך ַאָּבא ֻאְמָנא". )מסכת תענית(
  

ֶׁשָּגְזָרה  ְמֻסֶּיֶמת  ְּגֵזָרה  ְלַׁשּנֹות  ִיְׂשָרֵאל  ַחְכֵמי  ִּבְקׁשּו  ַאַחת,  ַּפַעם 

ַהַּמְלכּות ַעל ִיְׂשָרֵאל, ְוֶהְחִליטּו ִלְׁשֹלַח ֶאת ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶאל ַאַחת 
רֹות ַהְּמלּוָכה ַהֲחׁשּובֹות. ָהַלְך ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ִעם ַּתְלִמיָדיו, ְוִלְפֵני  ִמּׂשָ
ְזַמן־ָמה  ְלַאַחר  ְלַבּדֹו.  ְוִנְכַנס  ְּתִפָּליו,  ֶאת  ָחַלץ  ְלֵביָתּה  ֶׁשִּנְכַנס 
ָיָצא ֶאל ַּתְלִמיָדיו ְוָׁשַאל אֹוָתם: "ִאְמרּו ִלי, ַּתְלִמיַדי ַהְיָקִרים, ַמה 
ֲחַׁשְבֶּתם ְּבִלְּבֶכם ְלַאַחר ֶׁשְרִאיֶתם אֹוִתי חֹוֵלץ ֶאת ַהְּתִפִּלין ִלְפֵני 
ְּכִניָסִתי ַלַּבִית"? ָאְמרּו לֹו ַהַּתְלִמיִדים: "ָאַמְרנּו ְּבִלֵּבנּו, ִּכי ַּכִּנְרֶאה 
ֵאין ְרצֹוְנָך ְלִהָּכֵנס ִעם ַהְּתִפִּלין ַהְּקדֹוׁשֹות ְלַבִית ֶׁשֵאינֹו ָקדֹוׁש ֶׁשּבֹו 
ִמְתּגֹוְרִרים ֲעֵרִלים". ָׂשַמח ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ַעל ֶׁשָּדנּו אֹותֹו ְלַכף ְזכּות, 
ְוַאַחר־ָּכְך ָהַלְך ְלִהַּטֵהר ְּבִמְקֶוה ָטֳהָרה, ְוָאְמרּו ַּתְלִמיָדיו ֶׁשַּכִּנְרֶאה 
ָרה ַעל ְּבָגָדיו, ּוְברֹב  ָחַׁשׁש ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶׁשָּמא ִנַּתז ְמַעט רֹק ֵמַהּׂשָ
ָלֶהם  ָאַמר  ְיהֹוֻׁשַע  ְוַרִּבי  ַחִּיים.  ְּבַמִים  ְלִהַּטֵהר  ִמָּיד  ָהַלְך  תֹו  ְקֻדּׁשָ
ִּבְלׁשֹון ְׁשבּוָעה ֶׁשְּכִפי ֶׁשֵהם ָחְׁשבּו ָּכְך ָהָיה, "ּוְכֵׁשם ֶׁשַאֶּתם ַּדְנֶּתם 

אֹוִתי ִלְזכּות, ַּגם ַהָּקָּב"ה ָידּון ֶאְתֶכם ִלְזכּות". )מסכת שבת(
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ַאַחד ָהֲאָריֹות ֶׁשַּבֲחבּוַרת קֹוְצק, ַּתַחת ַהְנָהָגתֹו ֶׁשל ַרִּבי ְמַנֵחם ֶמְנְּדל 
ְוָאְמרּו  ֶהֱעִריצּוהּו  ֶׁשַרִּבים  ִמְּגַרּבֹוִביץ,  ֶּבר  ִהיְרׁש  ַרִּבי  ָהָיה  ִמּקֹוְצק, 
ָעָליו ֶׁשָהָיה ָראּוי ְלַהְנִהיג ֵעָדה ֶׁשל ַאְרָּבִעים ֶאֶלף ֲחִסיִדים. ַּפַעם ָיַׁשב 
ִעם ֶאָחד ִמָּבָניו ְוָעַסק ְּבִפְרֵקי ָאבֹות, ּוְכֶׁשִהִּגיעּו ְלִדְבֵרי ַהַּתָּנא "ֱהֵוי 
ָאָדם ְלַכף ְזכּות", ָׁשַאל ַהֶּיֶלד: "ַמּדּוַע ֶנֱאַמר 'ֱהֵוי'? ְוֹלא  ָּדן ֶאת ָּכל הַָ
ֶנֱאַמר ְסָתם 'ָּתדּון ֶאת ָּכל־ָאָדם ְלַכף ְזכּות'"? ִהְסִּביר לֹו ָהָאב ְּבֶמֶתק 
ְׂשָפָתיו: "ֱאמֹר ָנא ְּבִני, ִאם ִמיֶׁשהּו ְיַסֵּפר ְלָך ַעל ָאִביְך ֶׁשהּוא ִחֵּלל ֶאת 
ָּבת, ַהִאם ַּתֲאִמין ַלָּדָבר"? ֵהִׁשיב ַהֶּיֶלד ִּבְׁשִליָלה ֻמְחֶלֶטת, ְוָאַמר:  ַהּׁשַ
"ֹלא, ֹלא ַאֲאִמין"! "ְוִאם ַיִּגידּו ְלָך ֶׁשָאִביָך ִׁשֵּקר ַּפַעם, ַהִאם ַּתֲאִמין"? 
ְׁשֵּתי  ֵּבין  ַהֶהְבֵּדל  ָמה  ַאָּתה  "יֹוֵדַע  ְּבִהּסּוס.  ַהֶּיֶלד  ֵהִׁשיב  ֵּכן",  "אּוַלי 
ָּבת ִמְּפֵני  ֵאלֹות? ַהֶהְבֵּדל ָנעּוץ ְּבָך. ֹלא ַּתֲאִמין ֶׁשִחַּלְלִּתי ֶאת ַהּׁשַ ַהּׁשְ
ָּבת, אּוָלם ְלַׁשֵּקר ַּגם ַאָּתה ָיכֹול  ֶׁשַּגם ַאָּתה ֹלא ְמֻסָּגל ְלַחֵּלל ֶאת ַהּׁשַ
ַמָּצבֹו הּוא,  ְלִפי  ִני  ַהּׁשֵ ָאָדם מֹוֵדד ֶאת  ֶׁשָּכל  יֹוֵצא ֵאפֹוא  ִלְפָעִמים, 
ֶׁשל  ִּבְזכּותֹו  ַלֲהפְֹך  ְמֻסָּגל  ִּבְדַבר־ָמה הּוא ֹלא  ָלקּוי  ַעְצמֹו  ְוִאם הּוא 
ָהַאֵחר. ְוֶזהּו ֵאפֹוא ֵּבאּור ַהָּלׁשֹון ֶׁשַּבִּמְׁשָנה 'ֱהֵוי', ִּכי הֹוָרָאה ֵיׁש ָּכאן 
ְלָכל ֶאָחד, 'ְּתֵהא ֶּבן־ָאָדם'! ֲהפְֹך ִלְהיֹות ִאיׁש ָראּוי ַהְמֻתָּקן ְּבַמֲעָׂשיו, 

ְוָאז ּתּוַכל ָלדּון ֶאת ָּכל־ָאָדם ְלַכף ְזכּות"... )בית קוצק(
  

ָרִגיל ָהָיה ַרִּבי ֵמִאיר ְיִחיֵאל ֵמאֹוְסְטרֹוְבָצא ְלַהְזִּכיר ֶאת ִּדְבֵרי ַהּזַֹהר ִּכי 
"ַהּתֹוָרה ְוַהָּקָּב"ה ְוִיְׂשָרֵאל ֻּכָּלם ֶאָחד ֵהם", ְוִהְטִעים: "ְּכֵׁשם ֶׁשָאסּור 
ְלַהְקׁשֹות ֻקְׁשיֹות ַעל ַהָּקָּב"ה ְותֹוָרתֹו, ָּכְך ֵאין ָלבֹוא ְּבֻקְׁשיֹות ַעל ְּבֵני 
ִיְׂשָרֵאל, ְוָתִמיד ֵיׁש ָלדּון אֹוָתם ְלַכף ְזכּות". ְּבָׁשָעה ֶׁשָהָיה הֹוֵלְך ְלֵבית 
ַהְּכֶנֶסת ִלְתִפַּלת 'ָּכל ִנְדֵרי' ְּבִהְתַקֵּדׁש יֹום ַהִּכּפּוִרים, ָהיּו ְיהּוֵדי ָהִעיר 
ֵני ִצֵּדי ַהֶּדֶרְך ְלַהִּביט ִּבְקַלְסֵּתר ָּפָניו ַהְמִאיִרים, ּוְבֶלְכּתֹו  עֹוְמִדים ִמּׁשְ
ַעל־ֶלְחיֹו,  ְּכֶׁשִּדְמָעתֹו  ֵמָהעֹוְמִדים  ֶאָחד  ִמָּכל  ְמִחיָלה  ְמַבֵּקׁש  ָהָיה 
ְוהּוא לֹוֵחׁש ִּבְׂשָפָתיו ְואֹוֵמר: "ֲחָטַאי ָּגְדלּו ֵמֲחָטֵאיֶכם". ֶאָחד ִמְּגאֹוֵני 
ִליָטא ִּבֵּקר ַּפַעם ְּבֵביתֹו, ְוׂשֹוַחח ִעּמֹו ְּבִדְבֵרי תֹוָרה, ְּכֶׁשֵהם עֹוְבִרים 
ַעל נֹוְׂשִאים ַרִּבים ִמְּדרּוׁש ְלִפְלּפּול ּוְלִחּדּוֵׁשי ֲהָלכֹות, ְוָהיּו ַהְּדָבִרים 
ֶׁשל  ַהַּכִּביָרה  ִמְּגאֹונּותֹו  ָהאֹוֵרַח  ִהְתַּפֵעל  ִמִּסיַני.  ִּכְנִתיָנָתם  ְׂשֵמִחים 
ָהַרִּבי, ַעד ֶׁשֹּלא ָעַצר ְּברּוחֹו, ְוָקָרא: "אֹוי, ֵאיֶזה ִאיׁש ָּגדֹול יֹוֵׁשב ְלָפַני". 
ַּבֲעָנָוה: "ֹלא זֹו ִהיא ַהִּמָּדה, ֶׁשֲהֵרי  ְוָאַמר  ְיִחיֵאל  ַרִּבי ֵמִאיר  ִהְצַטֵּנַע 
ֶׁשָּקִמים  אֹוָתם  ֵהם  ִטְּפִׁשים  ַּכָּמה  ַמּכֹות,  ְּבַמֶּסֶכת  אֹוְמִרים  ֲחַז"ל 
ִמִּלְפֵני ֵסֶפר ּתֹוָרה ְוֹלא ָקִמים ִמִּלְפֵני ָאָדם ָּגדֹול, ֶׁשֲהֵרי ַּבּתֹוָרה ֶנֱאַמר 
ַאְרָּבִעים ַיֶּכּנּו ּוָבאּו ֲחַז"ל ְוִהְפִחיתּו ַמָּכה ַאַחת. ְוַהָּדָבר ָּתמּוַּה, ָלָּמה 
ֹלא הֹוִכיחּו זֹאת ֲחַז"ל ֵמַהָּפָרָׁשה ֶׁשִּלְפֵני ֵכן? ֶׁשֲהֵרי ִּבְסִפיַרת ָהעֶֹמר 
ים יֹום', ּוָבאּו ֲחָכִמים ְוִהְפִחיתּו יֹום ֶאָחד, ְוָקְבעּו  ֶנֱאַמר 'ִּתְסְּפרּו ֲחִמּׁשִ
ִמָּכאן,  ְלֵמִדים  ִנְמֵצאנּו  ֶאָּלא  ָיִמים?  ְוִתְׁשָעה  ַאְרָּבִעים  ַרק  ִלְסּפֹר 
ְוַגְבָרא ַרָּבה ֲאִמִּתי הּוא ִמי  ִּבְלַבד,  ִנְמָדד ִּבְגאֹונּות  ֶׁשָאָדם ָּגדֹול ֹלא 

ֶׁשּיֹוֵדַע ְלַהְפִחית ַמָּכה ְוֵסֶבל ֵמִאיׁש ְיהּוִדי"... )מרביצי תורה(
  

ִלּמּוד  ְּבִמַּדת  ְמֻיָחד  ָהָיה  ֵמרּוְדִניק,  ַהְלֶּבְרְׁשַטם  ִהיְרׁש  ְצִבי  ַרִּבי 
ִלְבנֹו  ֶׁשָּכַתב  ְּבִאֶּגֶרת  ִהְתַּבֵּטא  ִהְסַּתְּלקּותֹו  ִלְפֵני  ְוִכְׁשבּוַעִים  ְזכּות, 
ְּבִני  "ַהֲאֶמן־ִלי,  ַהָּלׁשֹון:  ְּבֶזה  ִמַּצאְנז־ְקלֹוְיֶזְנּבּוְרג,  ַחִּיים"  ַפע  ַה"ּׁשֶ

ֶאת  ִסֵּפר  ֶזה  ּוְבנֹו  ָאָדם",  ִּבְגנּות ׁשּום  ִּדַּבְרִּתי  ֵמעֹוָלם ֹלא  ִּכי  ַיִּקיִרי, 
ַהָּדָבר ְּבֻׁשְלָחנֹו ַהָּטהֹור, ְוהֹוִסיף ַּפַעם ְוָאַמר: "ָעַלי ְלהֹוִסיף ָּבֶזה ְנֻקָּדה 
ַהֲחָכִמים,  ֵּבין  ָּגַדְלִּתי  ָיַמי  ָּכל  ְוַהָּכָרה.  ְרִאָּיה  ִמּתֹוְך  ָעֶליָה  ֶׁשָעַמְדִּתי 
ְוָרִאיִתי ֶׁשֵאּלּו ַהַּצִּדיִקים ֶׁשִּנְזֲהרּו ְּבִדּבּוָרם ְוֹלא ִּדְּברּו ֶנֶגד ׁשּום ְיהּוִדי, 
ְּכגֹון ָאִבי ְועֹוד ַצִּדיִקים ֶׁשָּזִכיִתי ְלַהִּכיָרם, ָזכּו ְוִנְמַׁשְך ֵמֶהם ׁשֹוֶׁשֶלת 
ָזָהב, ּדֹוֵרי דֹורֹות ֶׁשל ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ְוִיְרֵאי ה'. ּוְלֻעַּמת ֶזה, ֲאֵחִרים 
ֶׁשִּקְנַאת ה' ָּבֲעָרה ָּבֶהם ְקָצת ָיֵתר ַעל־ַהִּמָּדה, ֹלא ִנְׁשַאר ֵמֶהם ֶזַרע, 
ה ֵאיָנּה סֹוֶבֶלת זֹאת ְוֹלא נֹוַח לֹו  ְוַאף ֶׁשִּכּוְנּו ְלטֹוָבה, ְּבָכל זֹאת ַהְּקֻדּׁשָ
ֵאין ְרצֹונֹו ֶׁשל ַהָּקָּב"ה ְּבִדּבּוִרים  ִּכי  ַמִים ִלְׁשמַֹע זֹאת,  ְלָאִבינּו ֶׁשַּבּׁשָ

ָרִעים ֶנֶגד ָּבָניו". )צבי תפארה(
  

ַהְמֻקָּבל ַרִּבי ַאְבָרָהם ַחִּיים ֲעֶדס ַעְנֶּתִּבי, ָהָיה ִמְּגדֹוֵלי ַמְרִּביֵצי ַהּתֹוָרה 
ַּבֲאַרם  ְּכֶׁשִהְתּגֹוֵרר  ִּבְצִעירּותֹו,  ֶׁשָּבּה.  ַהְּגאֹוִנים  ּוִמְּגדֹוֵלי  ִּבירּוָׁשַלִים 
ִלְצעֹק  ְוֵהֵחל  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ֶאָחד  ָּפׁשּוט  ִאיׁש  ַּפַעם  ִנְכַנס  צֹוָבא, 
ֶׁשְּתִפָּלָתם  ָּבעֹוָלם  ֲחָכִמים  נֹוְתרּו  ֹלא  ִּכי  ַעל  ִלּבֹו,  ְּבַמר  ּוְלִהְתַרֵעם 
ַּתֲעֶׂשה רֶֹׁשם, ְוִכי ָהעֹוָלם הֹוֵלְך ְוֶנֱחָרב. ֵהִבין ַרִּבי ַאְבָרָהם ִּכי ְּדַבר־ָמה 
ֵמִציק לֹו, ְוהּוא ִהְתַעְנֵין ֶאְצלֹו ַעל ַמָּצבֹו. קֹוֵנן ַהָּלה ִּכי ֶזה ְּכָבר חֶֹדׁש 
ָיִמים ֶׁשֵאינֹו ְמֻסָּגל ְלֵהָרֵדם ַּבַּלְיָלה ְּכֶהְרֵּגלֹו, ֵמֲחַמת ְּכֵאב רֹאׁש ָּגדֹול 
ֶׁשּתֹוֵקף אֹותֹו, ְוֵאינֹו מֹוֵצא ְרפּוָאה ְלַמְכאֹוָביו. ִהְרִּגיעֹו ַרִּבי ַאְבָרָהם 
ְזַמן־ָמה,  ּוֵבְרכֹו  ָהִאיׁש  ֶׁשל  רֹאׁשֹו  ַעל  ָידֹו  ֶאת  ִהִּניַח  נַֹחם,  ְּבִדְבֵרי 
ּוְלַבּסֹוף ָאַמר לֹו: "ֵלְך ְלָׁשלֹום ּוְׁשָנְתָך ֶּתֱעַרב ָעֶליָך, ַרק ִהָּזֵהר ֶׁשֹּלא 
ָהִאיׁש  ָעָלה  ִיְׂשָרֵאל".  ַאְלָמן  ֹלא  ִּכי  ָוֵאיַלְך,  ֵמַעָּתה  ָּכְך  יֹוֵתר  ְלַדֵּבר 
ַעל ְיצּועֹו, ּוְלִׂשְמָחתֹו ָנְפָלה ָעָליו ַּתְרֵּדָמה ַעָּזה ְוהּוא ָיַׁשן ָּכל ַהַּלְיָלה, 
ְלַאַחר ְזַמן ַרב ֶׁשֹּלא ִהְצִליַח ִליׁשֹן ָּכָראּוי. ַּבּבֶֹקר, ִמֵהר ָהִאיׁש ֶאל ֵּבית 
ר  ַהְּכֶנֶסת, ּוִבֵּקׁש ְמִחיָלה ֵמַרִּבי ַאְבָרָהם ַעל ִהְתָּפְרצּותֹו ֶאֶמׁש, ּוִבּׂשֵ
לֹו ְּבִׂשְמָחה ִּכי ִּבְרָכתֹו הֹוִעיָלה ּוְכֵאב ָהרֹאׁש ִהְסַּתֵּלק ִמֶּמּנּו ִּבְׁשָנתֹו. 
ֵהִאיר לֹו ַרִּבי ַאְבָרָהם ָּפִנים ְוָאַמר לֹו: "ַּדע ְלָך, ֶׁשְּכָבר ֶאֶמׁש ָסַלְחִּתי 
ְלָך ְוַדְנִּתי אֹוְתָך ְלַכף ְזכּות, ִמְּפֵני ֶׁשָּיַדְעִּתי ֶׁשָּכל ִּדּבּוֶריָך ֹלא ָּבאּו ֶאָּלא 
ִמּתֹוְך ְּכֵאב ְוַצַער, ְוֵאין ָאָדם ִנְתָּפס ִּבְׁשַעת ַצֲערֹו. ֲאָבל ְמַבֵּקׁש ֲאִני 
ְולֹוְמֵדי  ֲחָכִמים  ַּתְלִמיֵדי  ַאֲחֵרי  ְּתַהְרֵהר  ֶׁשֹּלא  ָוָהְלָאה,  ִמָּכאן  ִמְּמָך 

תֹוָרה", ְוָהִאיׁש ָיָצא ִמְּלָפָניו ְּבִׂשְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב. )האיר המזרח(
  

ְלַהְרִּגיל  ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע  ְזֵקנֹו  ַרִּבי ַאֲהרֹן ִמֶּבְלז, הֹוָרה לֹו  ִּבְצִעירּותֹו ֶׁשל 
ִלְדָבָריו,  ַטַעם  ְוהֹוִסיף  ְוַהִחּדּוד.  ַהִּפְלּפּול  ְּבֶדֶרְך  ִלְלמֹד  ַעְצמֹו  ֶאת 
ֶׁשַאף ִּכי ָאְמָנם ֵאין ֶזה ִלּמּוד ַּבֶּדֶרְך ַהְיָׁשָרה, אּוָלם ִלְפָעִמים רֹוִאים 
ְּדָבִרים ְׁשִליִלִּיים ֶׁשֶאָחד ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל עֹוֶׂשה, ַעד ֶׁשָּקֶׁשה ְמאֹד ָלדּון 
אֹותֹו ְלַכף ְזכּות, ְוַרק ַעל־ְיֵדי ֶּדֶרְך ַהִּפְלּפּול ְוַהִחּדּוד, ֶאְפָׁשר ַּגם זֹאת 
ְּבִמָּדה זֹו  ַאֲהרֹן  ַרִּבי  ָהָיה  ְמֻיָחד  ְוָאְמָנם,  ְזכּות.  ְלַכף  ּוְלַהּטֹות  ְלָפֵרׁש 
ֶׁשל  ָסֵנגֹוָרם  ָהָיה  ָיָמיו  ְוָכל  ִמִּיְׂשָרֵאל,  ֶאָחד  ָּכל  ַעל  ְזכּות  ִלּמּוד  ֶׁשל 
ֶאת  ְלָפֵרׁש  ָהָיה  ָרִגיל  ֶׁשָּבֶהם.  ַהּטֹוב  ֶאת  ַרק  ּוְמַחֵּפׂש  ִיְׂשָרֵאל 
ָּגדֹול  ְּבַמֶּסֶכת ַׁשָּבת: "ְּכָלל  ָּגדֹול  ְּכָלל  ֶּפֶרק  ַהִּמְׁשָנה ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשל 
ָאְמרּו ְּבַׁשָּבת, ָּכל ַהּשֹׁוֵכַח ִעַּקר ַׁשָּבת", ְוכֹה ָהָיה ְמָבֵאר: "ְּכָלל ָּגדֹול 
ְוִאם  ְיהּוִדי,  ְלַלֵּמד ְזכּות ַעל ָּכל  ָצִריְך  ַז"ל, ְלעֹוָלם  ֲחָכֵמינּו  ָלנּו  הֹורּו 
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ִּכי  ְזכּות  ָעָליו  ְלַלֵּמד  ָצִריְך  ָחִליָלה,  ַׁשָּבת  ֶׁשְּמַחֵּלל  ְיהּוִדי  רֹוִאים 
ָּגדֹול  'ְּכָלל  ֲחַז"ל  ַּכּוַָנת  ְוזֹוִהי  ֵמִזיד,  ְוֹלא  ׁשֹוֵכַח  הּוא  ַהְּסָתם  ִמן 
ִּביֶדְרַמן ִמֶּלּלֹוב  ַרִּבי מֶֹׁשה ָמְרְּדַכי  ָאְמרּו ְּבַׁשָּבת – ָּכל ַהּשֹׁוֵכַח'". 
רֹוֶאה  ֶׁשֵאינֹו  ִמְּפֵני  ַהָּמִׁשיַח  ֶאת  ְלָהִביא  ֶׁשִּביָכְלּתֹו  ָעָליו,  ָאַמר 
ְמַכִּנים אֹותֹו  ָהיּו  ֲאֵחִרים  ְוַצִּדיִקים  ִמִּיְׂשָרֵאל,  ָאָדם  ַעל  ַרע  ׁשּום 
ִמֶּבְרִּדיְטׁשֹוב  ִיְצָחק  ֵלִוי  ַרִּבי  ְּכֻדְגַמת  ּדֹוֵרנּו"  ֶׁשל  "ַהֶּבְרִּדיְטׁשֹוִבי 
ֶׁשָהָיה ָסֵנגֹוָרם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל. ֶאָחד ֵמֲחִסיֵדי ֶּבְלז, ֶׁשִהְתּגֹוֵרר ָּבִעיר 
ים ֶאֶלף ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל,  ִמיְנֶכן ֶׁשְּבֶגְרַמְנָיה, ָּבּה ִהְתּגֹוְררּו ָאז ַּכֲחִמּׁשִ
ֶׁשֻרָּבם ָהיּו ְרחֹוִקים ִמּתֹוָרה ּוִמְצֹות, ִנְׁשַאל ַּפַעם ַעל־ְיֵדי ַרִּבי ַאֲהרֹן 
ַעל ַּתְפִקידֹו, ְוַהָּלה ִסֵּפר ִּכי הּוא ְמַׁשֵּמׁש ְּכׁשֹוֵחט ָּבִעיר ַהְּגדֹוָלה. 
ֵהִׁשיב  ּוְכֶׁשַהָּלה  ָּבִעיר,  נֹוָסִפים  ׁשֹוֲחִטים  ֵיׁש  ִאם  ָהַרִּבי  ִהְתַעְנֵין 
"ְראּו  ְוָאַמר:  ָהִעיר,  ְּבֵני  ַעל  ְזכּות  ְלַלֵּמד  ָהַרִּבי  ִחֵּפׂש  ִּבְׁשִליָלה, 
ֶלֱאכֹל  ֶׁשֹּלא  ַמְקִּפיִדים  ֶׁשֻּכָּלם  ִמיְנֶכן,  ְיהּוִדי  ֵהם  ֲחׁשּוִבים  ַּכָּמה 
ֲחִסיד  ֶׁשהּוא  ָׁשַמִים  ְיֵרא  ֶאָחד  ִמּשֹׁוֵחט  ַרק  ׁשֹוֲחִטים,  ָאר  ִמּׁשְ
ְלָחן, ָחַזר  ֶּבְלז"... ְּבֵליל ַׁשָּבת ֶאָחד ְּבֵתל־ָאִביב, ַאַחר ֲעִריַכת ַהּׁשֻ
ְּפֵניֶהם  ָעְבָרה ַעל  ּוְלֶפַתע  ַּבֲחִסיִדים,  ְלֵביתֹו ְּכֶׁשהּוא ֻמָּקף  ָהַרִּבי 
'ַׁשָּבת' ַעל ִחּלּול  ִלְצעֹק  ֵהֵחּלּו  ֵמַהְמַלּוִים  ְוַכָּמה  ְּגדֹוָלה,  ִאית  ַמּׂשָ
ָּבת ַהַּמְחִּפיר ְּבַפְרֶהְסָיה. ֵהֵחל ָהַרִּבי ְלַלֵּמד ְזכּות ְוָאַמר: "אּוַלי  ַהּׁשַ
ֵיׁש ָּכאן ִעְנָין ֶׁשל ִּפּקּוַח ֶנֶפׁש"? ַאְך ַהְּדָבִרים ֹלא ִהְתַקְּבלּו ַעל ֵלב 
ִאית ַהְמיֶֹעֶדת  ַהּשֹׁוְמִעים, ֶׁשֵּכן ָהָיה ִנְרֶאה ַּבֲעִליל ִּכי ְמֻדָּבר ְּבַמּׁשָ
אֹות ְּכֵבִדים, ְוֹלא ִּבְמכֹוִנית ְּפָרִטית אֹו ְּבֶרֶכב ַהָּצָלה,  ִלְנִׂשיַאת ַמּׂשָ
ַאְך ָהיּו ַּכָּמה ַאְבֵרִכים ֶׁשֶהְחִליטּו ְלָבֵרר ֶאת ַהָּדָבר ַעד ּתֹם. ַהָּללּו 
ִאית ִּכְבַרת ֶּדֶרְך, ְוִלְפִליָאָתם ִּגּלּו ִּכי ִהיא ֶנֶעְצָרה  ָרצּו ַאַחר ַהַּמּׂשָ
ַכן ְּבָסמּוְך, ְוִהְתָּבֵרר ִּכי ָהַרִּבי ָצַדק ִּבְדָבָריו  ְלַיד ֵּבית ָהְרפּוָאה ֶׁשּׁשָ
ִאית ָהיּו ֶּבֱאֶמת  ֶׁשֵּיׁש ְלַלֵּמד ְזכּות ַעל ָּכל ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל, ּוַבַּמּׁשָ

ֲאָנִׁשים ֶׁשִּנְזְקקּו ִלְרפּוָאה. )בקדושתו של אהרן(
  

ְלַכף  ָהָאָדם  ָּכל  ֶאת  ָדן  "ֶוֱהֵוי  ֶּבן־ְּפַרְחָיה:  ְיהֹוֻׁשַע  ַרִּבי  ִּדְבֵרי  ֶאת 
ְזכּות", ֶהֱעִמיד ְלַעְצמֹו ַרִּבי ַיֲעקֹב מּוָצִפי ִמַּבְגַּדד ְּכהֹוָרַאת ַחִּיים 
ְוַהָּדָבר ָהָיה ֵנר ְלַרְגָליו. ָּתִמיד ָהָיה ְמַחֵּפׂש ְלַלֵּמד ְזכּות ַעל ַהְּכָלל 
ְוַעל ַהְּפָרט, ְוָהָיה ְמַחֵּפׂש ִלְראֹות טֹוב ֵאֶצל ַהּזּוַלת. ְּפָעִמים ַרּבֹות 
ְזכּות  ְלַלֵּמד  ְּבָיִדי  עֹוֶלה  ָּתִמיד  "ֹלא  ְוָאַמר:  ִלְמקָֹרָביו  ִהְתַּבֵּטא 
ְּבַקּלּות, ְוִלְפָעִמים ֶיׁש ִלי קִֹׁשי ָּגדֹול ַלֲעׂשֹות זֹאת, אּוָלם ַּכֲאֶׁשר 
ֲאִני ִנְזָּכר ֶׁשּזֹו ִמְצָוה ִמן ַהּתֹוָרה ֶׁשל 'ְּבֶצֶדק ִּתְׁשּפֹט ֲעִמיֶתָך', ֲאִני 
ְמַחֵּפׂש ּומֹוֵצא ָּתִדיר ַצד ְלַכף ְזכּות. ְּכֶׁשָהיּו ָּבִאים ְלַסֵּפר לֹו ְּדַבר־

ָמה אֹודֹות ָאָדם ַאֵחר, ַּגם ִאם ַמֲעָׂשיו ְוִהְתַנֲהגּותֹו ֹלא ָהיּו ַעל־ִּפי 
ִלְדָבָריו,  ְזכּות ּומֹוֵצא ֵּפרּוׁש  ָעָליו  ָהָיה ְמַחֵּפׂש  ְוַהֲהָלָכה,  ַהּתֹוָרה 
ּוְמַנֶּסה ַלֲהפְֹך ִּבְזכּותֹו: "אּוַלי ֹלא ִהְתַּכּוֵן ְלָכְך, ְואּוַלי ַּכּוָָנתֹו ָהְיָתה 
ַאֶחֶרת? אּוַלי ֹלא ָׁשַמְעָּת ֵהיֵטב ֶאת ְּדָבָריו, אֹו ֶׁשֹּלא ֵהַבְנָּת אֹוָתם 
ָאָדם  ַעל  ְׁשִליִלי  רֹׁשם  ׁשּום  ֵמעֹוָלם  לֹו  ָהָיה  ֹלא  ְוָכְך  ָּכָראּוי"? 

ִמִּיְׂשָרֵאל. )ארי עלה מבבל(
  

ִהְתַּבֵּטא ַּפַעם ַרִּבי ְזֵאב ֵאְיֶּדְלַמן ִמְּבִריְסק ְוָאַמר: "ִאם ֹלא ָמָצאָת 
ְזכּות ְלַלֵּמד ַעל ָאָדם, ִסָּמן הּוא ֶׁשֹּלא ִחַּפְׂשָּת ַמְסִּפיק". ְוָרִגיל ָהָיה 
ִלְדרֹׁש ְּכִמין חֶֹמר ֶאת ִּדְבֵרי ַהִּמְׁשָנה ְּבָאבֹות: "ֲעֵׂשה ְלָך ַרב, ּוְקֵנה 
ֶנֶאְמרּו  ֶׁשַהְּדָבִרים  ְזכּות",  ְלַכף  ָהָאָדם  ָּכל  ֶאת  ָדן  ֶוֱהֵוי  ָחֵבר,  ְלָך 
הּו, ְוַלֲעׂשֹותֹו  ָּבֶזה ַאַחר ֶזה: "ִמָּכל ְיהּוִדי ֶאְפָׁשר ְלַנּסֹות ִלְלמֹד ַמּׁשֶ
ְלַרב ָעֶליָך. ְוִאם ֹלא ָמָצאָת ַמה ִּלְלמֹד ִמֶּמּנּו, ְלָפחֹות ִהְתַחֵּבר ִעּמֹו 
ַלֲעבֹד ֶאת ה', ְוִאם ַּגם ֶזה ִּבְלִּתי ֶאְפָׁשִרי, ִּכי הּוא ְּבַמָּצב רּוָחִני ָירּוד 

ְוֹלא ִנָּתן ְלִהְתַחֵּבר ִעּמֹו, ֲאַזי ָחִלים ָעָליו ִּדְבֵרי ַהִּסּיּום ֶׁשל ַהִּמְׁשָנה 
'ֶוֱהֵוי ָדן ֶאת ָּכל ָהָאָדם ְלַכף ְזכּות' ְוֵיׁש ְלַהְמִליץ טֹוב ָעָליו ְוַלֲהפְֹך 
ַעד  ָׁשבּור  ֶׁשָהָיה  ֶאָחד,  ְיִׁשיָבה  ַּבחּור  ֵאָליו  ִנְכַנס  ַּפַעם  ִּבְזכּותֹו". 
ִעְמֵקי ִנְׁשָמתֹו ִמְּפֵני ֶׁשֲחֵבָריו ָּפְגעּו ִּבְכבֹודֹו ְוַגם ְּבֵביתֹו ֹלא ִּכְּבדּוהּו 
ְזֵאב ֵהֵחל ְלׂשֹוֵחַח ִעּמֹו ַעל ַהחֹוָבה ָלדּון ָּכל ֶאָחד  ְוַרִּבי  ַמְסִּפיק, 
ָלדּון  ִּבְׁשִביל  ָעקֹם'?  'רֹאׁש  ִנְבָרא  ָמה  "ְלֵׁשם  ְוָאַמר:  ְזכּות.  ְלַכף 
ָּכל ֶאָחד ְלַכף ְזכּות, ְוָאז ָהרֹאׁש ֶהָעקֹם הֹוֵפְך ִלְהיֹות רֹאׁש ָיָׁשר". 
ב ִעּמֹו ְוָלַמד ְּכַחְברּוָתא  ּוְכֵדי ְלָהִׁשיב ֶאת רּוחֹו ֶׁשל ַהָּבחּור, ִהְתַיּׁשֵ
ֵּמׁש  ֶאת ַהַּמֲעֶׂשה ַהּמּוָבא ְּבַמֶּסֶכת ַׁשָּבת, אֹודֹות ַרִּבי ֲעִקיָבא ֶׁשּׁשִ
ַרִּבי  ִהְמִליץ  ֵּכיַצד  לֹו  ְוֶהְרָאה  ָעִׁשיר,  ַהַּבִית  ַּבַעל  ֵאֶצל  ְּכָׂשִכיר 
ֲעִקיָבא טֹוב ַעל ֲאדֹונֹו ֶׁשֹּלא ִׁשֵּלם לֹו ְמאּוָמה ַעל ֲעבֹוָדתֹו ַהָּקָׁשה 
ְזכּות,  ְלַכף  אֹותֹו  ָלדּון  ְּכֵדי  ּוְמֻפָּתלֹות  ְמֻׁשּנֹות  ְסָברֹות  ְוִחֵּפׂש 
ָהָיה.  ָּכְך  ֲעִקיָבא  ַרִּבי  ֶׁשָחַׁשב  ְּכמֹו  ְּבִדּיּוק  ִּכי  ִהְתָּבֵרר  ּוְלַבּסֹוף 
ָּפָניו ֹלא ָהיּו לֹו עֹוד ְוהּוא  ַהְּדָבִרים ִהְׁשִּפיעּו ְלטֹוָבה ַעל ַהָּבחּור, 

ל . )'רבי וועלוול'( ָיָצא ִמְּלָפָניו ְּכֶׁשהּוא ְמֻעָּדד ּוְמֻחּׁשָ
  

ְּבֵליל ַׁשַּבת קֶֹדׁש ֶאָחד, ָיְצאּו ִמְתַּפְּלֵלי ֵּבית ַהְּכֶנֶסת "ַנֲחַלת ִיְצָחק" 
ְיהּוִדי  ֶעְגלֹון  ְלָיָדם  עֹוֵבר  ְוִהֵּנה  ַהְּתִפָּלה,  ְלַאַחר  ֶׁשְּבֵתל־ָאִביב 
ַמְרֶאה  ֶאל  ַהִּמְתַּפְּלִלים  ִנְסֲערּו  ַהַּבְיָתה.  ְּבַדְרּכֹו  ְּבסּוסֹו  ַהַּמְצִליף 
ָּבת, ְוֶאָחד ֵמֶהם ִּכָּנהּו "ּפֹוֵׁשַע ִיְׂשָרֵאל" ְּכֶׁשהּוא ּגֹוֵער ּבֹו  ִחּלּול ַהּׁשַ
ָּבת ַהַּמְחִּפיר, ּוְבִיחּוד ַעל־ָּכְך ֶׁשהּוא עֹוֵבר ְלַיד ֵּבית  ַעל ִחּלּול ַהּׁשַ
ַּגם  ַהִּמְתַּפְּלִלים.  ְקַהל  ֶאת  ְלַהְכִעיס  ְּכֵדי  ֶנֶפׁש  ִּבְׁשַאט  ַהְּכֶנֶסת 
ְׁשָאר ַהִּמְתַּפְּלִלים ָּגֲערּו ָּבֶעְגלֹון ְוָרְתחּו ִמַּזַעם ַעל ַמֲעֶׂשה ַהְּנָבָלה, 
ְפִריְדַמן  ַאְיִזיק  ִיְצָחק  ַרִּבי  כּוָנה,  ַהּׁשְ ֶׁשל  ַרָּבה  ַּגם  ָיָצא  ּוֵביְנַתִים 
ַהִּמְתַּפְּלִלים  ְקַהל  ֶאת  ִהְרִּגיַע  ַהַּנֲעֶׂשה,  ֶאת  ּוְכֶׁשָרָאה  ִמּקּוְרַׁשן, 
ָּבת  ְוָאַמר: "אּוַלי ֵיׁש ָלדּון ֶאת ָהֶעְגלֹון ְלַכף ְזכּות, ֶׁשָּמא ָׁשַכח ֶׁשּׁשַ
ִּכי  ַכְחָּת  ֶׁשּׁשָ "ָנכֹון  לֹו:  ְוָאַמר  ָהֶעְגלֹון  ֶאל  ָּפָנה  ַרְך  ּוְבקֹול  ַהּיֹום"? 
ַׁשָּבת ַהּיֹום? ֵרד ָנא ֵמָהֲעָגָלה, ּוֵמַעָּתה ָוֵאיַלְך ֱהֵיה ָזִהיר ְלַהְקִּדים 
ָלׁשּוב ַהַּבְיָתה ְּבעֹוד ַהּיֹום ָּגדֹול, ְוֹלא ָּתבֹוא ָחִליָלה ִליֵדי ַּתָּקָלה". 
ָהֶעְגלֹון  ִהְקִּפיד  ּוֵמָאז  ְּפֻעָּלָתם,  ֶאת  ָעׂשּו  ָהַרב  ֶׁשל  ַהּנַֹעם  ַּדְרֵכי 

ָּבת. )מקדשי שביעי( ָלׁשּוב ַהַּבְיָתה ֶטֶרם ִהְתַקֵּדׁש ַהּׁשַ
  

ַהְמֻקָּבל ַהּנֹוָדע ַרִּבי ָמְרְּדַכי ַׁשְרַעִּבי, ָהָיה ָרִגיל ְלַחֵּפׂש ָּתִמיד ְּבָכל 
ְיצּור ֱאנֹוׁש ֶאת ַהַּצד ַהִחּיּוִבי ֶׁשּבֹו ְוָלדּון ֶאת ָהעֹוֶׂשה ְלַכף ְזכּות. 
ְמַחֵּפׂש  ָהָיה  ָּכְלֶׁשהּו,  ַמֲעֶׂשה  עֹוֶׂשה  ָאָדם  רֹוֶאה  ָהָיה  ְוַכֲאֶׁשר 
ְלַהְמִליץ טֹוב ָעָליו ְוָלתּור ַאַחר ַהִּסָּבה ֶׁשֵהִביָאה ֶאת ָהָאָדם ִלְנהֹג 
ְוֵריק,  ּפֹוֵחז  ִאיׁש  ֶאָחד,  ְּבִלַּיַעל  ֶּבן  ֵּביתֹו  ְלֶפַתח  ִהִּגיַע  ַּפַעם  ֵּכן. 
ּכֹוְזבֹות  ְטָענֹות  ֶנְגּדֹו  ְּבַהְׁשִמיעֹו  ָהַרב,  ֶאת  ּוְלַגֵּדף  ְלָחֵרף  ְוֵהֵחל 
ֶנְחְרדּו  ָמְרְּדַכי  ַרִּבי  ֶׁשל  ַּתְלִמיָדיו  ִנְמָרצֹות.  ִּבְקָללֹות  ּוְמַקְּללֹו 
ִּבְראֹוָתם ְּכַבַּלע ֶאת־ַהּקֶֹדׁש, ְוָאצּו ְלַהְׁשִּתיק ֶאת ַהְּכִסיל ִמִּגּדּוָפיו 
ְוֵחרּוָפיו, ַאְך ַרָּבם ָעַצר אֹוָתם, ּוִמּתֹוְך ְמנּוָחה ְוִיּשּׁוב ַהַּדַעת ִּבֵּקׁש 
ֵמֶהם ֶׁשֹּלא ְלָהִגיב ְּכָלל ִלְדָבָריו ֶׁשל אֹותֹו ָאָדם. ְוַאף יֹוֵתר ִמָּכְך, 
הּוא ָּדן ֶאת ָהִאיׁש ְלַכף ְזכּות, ְוָאַמר: "ַמה ִּתְרצּו ִמֶּמּנּו? ֲהֵרי ִאיׁש 

ִמְסֵּכן הּוא", ְוֹלא הֹוִסיף ְלַדֵּבר ַעל ָהִעְנָין ְמאּוָמה. )הרב שרעבי(
  

ַהְּנִצי"ב ִמּוֹולֹוִז'ין ָהָיה רֹוֶאה ְּבָכל ָּדָבר ֶאת ַהַּצד ַהּטֹוב ְוָהָיה ָּדן ֶאת 
ָּכל ָאָדם ְלַכף ְזכּות. ַּפַעם ָּבא ֵאָליו ְמֻׁשָּלח ֶאָחד ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, 
ּוְכֶׁשַהְּנִצי"ב ְׁשָאלֹו ַעל ַהִּנְׁשָמע ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ֵהֵחל ַהָּלה ְלַסֵּפר 
ִּדְבֵרי ִקְנטּור ַעל ָהעֹוִלים ַהֲחָדִׁשים ֶׁשַּבָּיִמים ָהֵהם ֶׁשֵאיָנם ׁשֹוְמִרים 
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ּתֹוָרה ּוִמְצֹות. ָרַגז ָעָליו ַהְּנִצי"ב ְוָאַמר לֹו ְּבַזַעף: "ְמַרֵּגל, ֵצא ִמֵּביִתי! ֵאיְך 
ַאָּתה ֵמֵעז ְלַדֵּבר ָסָרה ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל"? ִנְבַהל ַהָּלה ְוָאַמר: "ַרִּבי, ַוֲהֹלא ָּכל 
ַהְּדָבִרים ֶׁשָאַמְרִּתי ֵאיָנם ֶאָּלא ִּדְבֵרי ֱאֶמת". ְוַהְּנִצי"ב ֱהִׁשיבֹו ִמָּיד: "ֲהֹלא 
ַּגם ַהְמַרְּגִלים ָאְמרּו ַרק ֶאת ָהֱאֶמת, ְוַאף־ַעל־ִּפי־ֵכן ֶנֶעְנׁשּו ָקׁשֹות, ִּכי ֵיׁש 
ְּבִזְקנּותֹו,  ֶׁשָּבּה".  ִליִלי  ַהּׁשְ ֶאת  ְוֹלא  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשְּבֶאֶרץ  ַהּטֹוב  ֶאת  ְלַחֵּפׂש 
ָנַסע ְלאֹוֶדָסה ְלָצְרֵכי ְּבִריאּותֹו, ְוָׁשם ָׁשָהה ָׁשבּועֹות ִמְסָּפר ֵאֶצל ַּתְלִמיד 
ָחָכם ֶאָחד ִמִּנְכְּבֵדי ָהִעיר. ַׁשָּבת ַאַחת ָיַׁשב ְּבִמְרֶּפֶסת ַהַּבִית ְּכֵדי ִלְׁשאֹף 
ֲאִויר ַצח, ּוְמָאְרחֹו ֶהְרָאה לֹו ְיהּוִדי ּפֹוֵעל ֶׁשַּמְתִקין ַּתּנּוִרים ְּבִעּצּוָמּה ֶׁשל 
ֶׁשְּמַחֵּלל  ַהָּלז  ַהְּיהּוִדי  ֶׁשל  ֻחְצָּפתֹו  ַעל  ֵלב  ִּבְמִרירּות  ְוִהְתַרֵעם  ָּבת,  ַהּׁשַ
ָּבת ְּבַפְרֶהְסָיה. ִהְקִׁשיב ַהְּנִצי"ב ִלְדָבָריו ִּבְמִתינּות, ּוְלַבּסֹוף ָאַמר  ֶאת ַהּׁשַ
ִלְרצֹונֹו?  ָּבת  ַהּׁשַ ֶאת  ְמַחֵּלל  ֶזה  ֶׁשְּיהּוִדי  ַאָּתה  ָסבּור  ְּכלּום  "ְיִדיִדי,  לֹו: 
ַעל  ּוְלִהְתּבֹוֵנן  ַנְפׁשֹו  ִמְסְּתֵרי  ְלתֹוְך  ַלְחּדֹר  ָלנּו  ִנָּתן  ָהָיה  ִאּלּו  ַיִּקיִרי.  ֹלא, 
ַהִּמְתַהּוֶה ּוִמְתַרֵּקם ּבֹו ְּפִניָמה, ָהְיָתה ִמְתַּגֵּלית ְלֵעיֵנינּו ִמְלָחָמה ַנְפִׁשית 
ְוִהְתַאְּבקּות ְּפִניִמית. ָהָיה ִמְתַּגֶּלה ְלָפֵנינּו ֵלב ּכֹוֵאב, ִמְצַטֵער ּובֹוֶכה ַעל 
ָּבת, ּוָבטּוַח ֲאִני ֶׁשַּגם ְּבֵלב ְיהּוִדי ֶזה ּבֹוֵער ַהִּניצֹוץ ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה,  ִחּלּול ַהּׁשַ
ֵאין  ִמְׁשַּפְחּתֹו.  ְּבֵני  ִעם  ּוְלִהְתַעֵּנג  ְּבֵביתֹו  ְלִהָּמֵצא  ַמֲעִדיף  ָהָיה  ּוְבַוַּדאי 
ָסֵפק, ִּכי ַמָּצבֹו ַהּנֹוָרא ַמְכִריחֹו ָלֶזה, ּוָבטּוַח ֲאִני ֶׁשֵאין ׁשּום ְיהּוִדי ָּבעֹוָלם 

ָּבת ֶׁשֹּלא ִמּתֹוְך אֶֹנס". )רמ"ש ודורו( ֶׁשְּיַחֵּלל ֶאת ַהּׁשַ
  

ם ִיְתָּבַרְך ְּבעֹוָלמֹו  ָּבָרא ַהּׁשֵ ִהְתַּבֵּטא ַּפַעם ַהֲחזֹון ִאי"ׁש ְוָאַמר, ֶׁשָּכל ַמה ּׁשֶ
ֶכל ֶׁשֵאינֹו ָיָׁשר ִנְבָרא ַעל־ְמָנת ְלַנְּצלֹו ְלטֹוב,  ֶיׁש לֹו ּתֹוֶעֶלת ּוַמָּטָרה. ַּגם ַהּׂשֵ
ְּכֵדי ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו ְלִלּמּוד ְזכּות ְּבאֶֹפן ְמֻפָּתל ַוֲעַקְלַקל. ְוָנַתן ֻּדְגָמה ְלָכְך, 
ֶׁשִאם ָאָדם עֹוֵבר ְּבָמקֹום ֶׁשֵּיׁש ִחּלּוֵלי ַׁשָּבת ַרִּבים ַרְחָמָנא ִלְּצַלן, ְורֹוֶאה 
ְּבָאָדם  ַהּכֹל  ֶאת  ִיְתֶלה  ַּגָּסה,  ְּבֶרֶגל  ִמְתַחֶּלֶלת  ָּבת  ַהּׁשַ ֶאת  ְלֵעת  ֵמֵעת 

ָּבת. )מעשה איש( ֶאָחד, ְוֹלא יֹאַמר ֶׁשְּבֵני ָאָדם ַרִּבים ְמַחְּלִלים ֶאת ַהּׁשַ
  

ֶׁשל־ ֻעָּלּה  ִמְּמִקיֵמי  ִזיְטִניְצִקי,  ָמֶנס  ְמַנֵחם  ְיִחיֵאל  ַרִּבי  ֶׁשל  ְּבִאיִׁשּיּותֹו 
ַהְּבִרּיֹות.  ַאֲהַבת  ְטבּוָעה  ָהְיָתה  ֵאירֹוָּפה,  ְיהּוֵדי  ׁשֹוַאת  ְלַאַחר  ּתֹוָרה 
ְוַאף ֶׁשְּלִעִּתים ֹלא  ָבִית,  ַוֲעִנִּיים ְמרּוִדים ֵהִביא  ִלְרָוָחה  ָהָיה ָּפתּוַח  ֵּביתֹו 
ְּבַעִין טֹוָבה  ָּתִמיד  ָּבֶהם  ַמִּביט  ָהָיה  ּוִמּדֹות,  ַמֲעָלה  ַאְנֵׁשי  ָהיּו ָהאֹוְרִחים 
ֶלֱאגֹר ְסכּום  ַּפַעם  ִהְצִליַח  ְּגדֹוָלה,  ּוִביִגיָעה  ַרב  ְּבָעָמל  ִּבְזכּוָתם.  ּוְמַהֵּפְך 
ֶּכֶסף ִנְכָּבד, אֹותֹו ָצַרר ִּבְׁשֵני ְצרֹורֹות. ַּפַעם ִהִּניַח ֶאת ַהְּצרֹורֹות ְלָׁשָעה 

ַקָּלה ַעל ַאַחד ַהַּמָּדִפים ְּבֵביתֹו, ּוְכֶׁשִּנַּגׁש ְלַאַחר ְזַמן־ָמה ִלּטֹל ֶאת ַהָּממֹון, 
ֹלא ָמָצא ֶאָּלא ַרק ַׂשִּקיק ֶאָחד. ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה, ָׁשהּו ַּבַּבִית ְׁשֵני אֹוְרִחים 
ֲעִנִּיים, ּוִמְתַקֵּבל ַעל ַהַּדַעת ֵאפֹוא ֶׁשֶאָחד ֵמֶהם ָׁשַלח ָידֹו ַּבַּמַעל, אּוָלם 
ַיְחְׁשדּו  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ַהִּמְׁשָּפָחה,  ִלְבֵני  ַהָּדָבר  ֶאת  ִסֵּפר  ֹלא  ַהַּבִית  ַּבַעל 
ְּפִליַאת  ִּבְכֵׁשִרים. ֶאל מּול  ֲחָׁשד  ִליֵדי  ָחִליָלה  ְוָיבֹואּו  ְּבַאַחד ָהאֹוְרִחים, 
ִתיָקה ְוֹלא  ְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה ַעל ִחּפּוָׂשיו ַהַּקְדְחָּתִנִּיים ַּבַּבִית, ִּבֵּכר ֶאת ַהּׁשְ
ֱהִׁשיָבם ָּדָבר, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ָיבֹואּו ֶאל ָהֲעִנִּיים ִּבְתִביָעה. ָעְברּו ַּכָּמה ֳחָדִׁשים, 
ַהְּצרֹור ֹלא ִנְמָצא ְוָהִעְנָין ֻּכּלֹו ִנְׁשַּתַּכח ִמן ַהֵּלב. ִּבְפרֹס ַהֶּפַסח, ְּבִעּצּוָמן 
ְרֵאה,  "ַאָּבא  ַהָּבִנים:  ַאַחד  ֶׁשל  קֹולֹו  ִנְׁשַמע  ַהַּמּצֹות,  ְלַחג  ַהֲהָכנֹות  ֶׁשל 
הּו ֻמָּנח ִמַּתַחת ָלָארֹון". ָהָיה ֶזה ַׂשִּקיק ַהֶּכֶסף ֶׁשִהְתַּגְלֵּגל ִמן ַהַּמָּדף  ַמּׁשֶ
ֶאל ַּתְחִּתית ָהָארֹון ְוִנְגַנז ָׁשם. ֶאת ַהִּסּפּור ַהֶּזה ִסֵּפר ְלָבָניו ּוְבֵני ֵּביתֹו, ְוַאף 
ָּכל  ֶאת  ָדן  "ֶוֱהֵוי  ֲחַז"ל  ְלִדְבֵרי  ַחָּיה  ְּכֻדְגָמה  ָּבֶזה  ְוִהְׁשַּתֵּמׁש  ְלַתְלִמיָדיו, 

ָהָאָדם ְלַכף ְזכּות". )לוחות ושברי לוחות(

  

ְּבֵראִׁשית ַהִּיּשּׁוב ַהְּיהּוִדי ִּבירּוָׁשַלִים, ַּכֲאֶׁשר ַהַּמְחסֹור ְוַהּדַֹחק ָהיּו ּתֹוְׁשֵבי 
ֶקַבע ְּבָבֵּתיֶהם ֶׁשל ְּבֵני ָהִעיר, ָהָיה ְיהּוִדי ֶאָחד ָּבִעיר ָהַעִּתיָקה ֶׁשִהְתַּפְרֵנס 
ֵּביִצים  ִּכְׁשֹלִׁשים  ִּכי  ְלֶחְרָּדתֹו,  ָהִאיׁש  ִּגָּלה  ֶאָחד  ּבֶֹקר  ֵּביִצים.  ִמְּמִכיַרת 
ֶׁשֵּכן  ְמֻרָּבה,  ֶנֶפׁש  ָעְגַמת  לֹו  ָּגַרם  ַהָּדָבר  ַלִיל.  ְּבִאיׁשֹון  ֵמֲחנּותֹו  ֶנֶעְלמּו 
ֶנֶאְלצּו  ַּפַעם  ְוֹלא  ַהְּמִציאּות,  ִיְקַרת  ֵּביָצה  ָּכל  ָהְיָתה  ָיִמים  ְּבאֹוָתם 
ֶׁשל  ְוֶהְפֵסד  ַיְלֵדיֶהם,  ְלָכל  ַאַחת  ִמֵּביָצה  ְלִהְסַּתֵּפק  ַרּבֹות  ִמְׁשָּפחֹות 
ְׁשלִׁׂשים ֵּביִצים ִהּוָה ִּבְׁשִבילֹו ֶהְפֵסד ָּגדֹול. ִקּוָה ַהּמֹוֵכר ִּכי ַהּתֹוָפָעה ֹלא 
ָּתׁשּוב, אּוָלם ְלַאְכָזָבתֹו ַּגם ְלָמֳחָרת ִנְׁשָנה ַהָּדָבר ְוׁשּוב ֶנֶעְלָמה ֵמֲחנּותֹו 
ַּכּמּות ֵּביִצים ֲהגּוָנה. ָּבַדק ָהִאיׁש ֶאת ֶּדֶלת ַהֲחנּות ְוַהַּמְנעּול ֶׁשָּבּה, ְוֹלא 
ַהְּסמּוָכה,  ַהֲחנּות  ַּבַעל  ַעל  ָנַפל  ַוֲחָׁשדֹו  ְׁשִביָרה,  ִסָּמֵני  ָּבֶהם ׁשּום  ָרָאה 
ֶׁשָּמא הּוא חֹוֵדר ֶּדֶרְך ַהִּקיר ַהַּמְפִריד ֵּבין ְׁשֵּתי ַהֲחֻנּיֹות ְוגֹוֵנב ֶאת ַהֵּביִצים 
ַהְּנִדיָרה,  ָידּוַע ְּבִפְּקחּותֹו  ְלַרִּבי ְׁשמּוֵאל ַסַּלְנט, ֶׁשָהָיה  ֶׁשּלֹו. ָהַלְך ָהִאיׁש 
ְוהּוא ְיָעצֹו ְלַהִּניַח ַּכָּמה ֵּביִצים ָקׁשֹות ְּברֹאׁש ֲעֵרַמת ַהֵּביִצים. ְלָמֳחָרת, 
ְּתקּוָעה  ָקָׁשה  ְּכֶׁשֵּביָצה  ֵמת,  ׁשֹוֵכב  ָּגדֹול  ָנָחׁש  ְלַגּלֹות  ָהִאיׁש  ֻהְפַּתע 
ַהָּנָחׁש  ֶאָּלא  ָהָיה  ַהַּגָּנב ֹלא  ִּכי  ָהִאיׁש,  ֵהִבין  ַלָּמֶות.  ֶנְחַנק  ּוִמֶּמָּנה  ִּבְגרֹונֹו 
ְוא  ַלּׁשָ ָחַׁשד  ִּכי  ָלַדַעת  ְונַֹכח  ֶׁשַּבֲחנּות,  ַהחֹוִרים  ְּבַאַחד  ֶׁשִּקֵּנן  ַהָּגדֹול 

ִּבְׁשֵכנֹו ַהָּכֵׁשר. )כף זכות(
  

ח ְמֻמּלָ
יק  ּדִ ֵאין רּוַח ֲחָכִמים נֹוָחה ֵמֶהם. הֹוִכיחֹו ַהּצַ ְמקֹומֹות ׁשֶ ְך ּבִ י הּוא ִמְתַהּלֵ מּוָעה, ּכִ ָכה ׁשְ ר ִהְתַהּלְ ַסְנּדֶ יְך ֵמֲאֶלּכְ י ֶהּנִ ל ַרּבִ ַעל ֶאָחד ֵמֲחִסיָדיו ׁשֶ
יַח  ּנִ ּתַ י: "מּוָטב ׁשֶ ִדים ּבֹו ְוֵאין ּבֹו'". ָאַמר לֹו ָהַרּבִ חֹוׁשְ ֵרי ִמי ׁשֶ ֱאַמר 'ַאׁשְ י ַהּנֶ ם ּבִ י, ּוִמְתַקּיֵ ִדים ּבִ ם חֹוׁשְ ל ְוָאַמר: "ְלִחּנָ ה ִהְתַנּצֵ ְך, ְוַהּלָ ַעל־ּכָ

ד"... ֵביְתָך ְולֹא ָתבֹוא ִליֵדי ֲחׁשָ ב ּבְ ֵבי ֵביֶתָך'. ׁשֵ ֵרי יֹשְׁ ֵרי' ַאֵחר, 'ַאׁשְ 'ַאׁשְ ֵרי' ֶזה, ְוַתֲחִזיק ּבְ ְל'ַאׁשְ
  

ָנה ֲאֵליֶהם  ַפְרֶהְסָיה. ּפָ ּבְ ֵהם אֹוְכִלים ְוׁשֹוִתים  ׁשֶ ּכְ ֲחבּוַרת ְצִעיִרים ּפֹוְרֵקי עֹל,  ּבַ ְנֶטר  ָרֵאל ַסּלַ ִיׂשְ י  ָאב, ִנְתַקל ַרּבִ ּבְ ָעה  ׁשְ ל יֹום ּתִ ִעּצּומֹו ׁשֶ ּבְ
ל יֹום ָהֵאֶבל ַעל  ִעּצּומֹו ׁשֶ ַמע ָאְזֵניֶהם. ֵהם אֹוְכִלים ּבְ הֹון, ְולֹא ֶהֱאִמינּו ְלִמׁשְ ִתּמָ ֲערּו ַהּפֹוֲחִזים ֶאת ֵעיֵניֶהם ּבְ ֵתָאבֹון'. ּפָ ת 'ּבְ ִבְרּכַ ּוֵבְרָכם ּבְ
ֶכם מּוָמִרים ְלֵתָאבֹון,  ִהּנְ ָרֵאל ְוָאַמר: "מּוָטב ִלי ָלדּון ֶאְתֶכם ְלַכף ְזכּות ׁשֶ י ִיׂשְ יר ָלֶהם ַרּבִ ֵתָאבֹון? ִהְסּבִ ׁש, ְוהּוא ְמַאֵחל ָלֶהם ּבְ ְקּדָ ית ַהּמִ ן ּבֵ ֻחְרּבַ

א מּוָמִרים ְלַהְכִעיס"... ֵאיְנֶכם ֶאּלָ ף חֹוָבה ׁשֶ ד ֲעֵליֶכם ּכַ ר ְלַלּמֵ ֵמֲאׁשֶ
  

ַעם  ָאלֹו ּפַ ִלי ֶחְמָלה. ׁשְ ּה ְוָרְדָפה אֹוָתם ּבְ רּו ּבָ ּגָ הּוִדים ׁשֶ ֵהִציָקה ַלּיְ ָעה, ׁשֶ ל ַמְלכּות רּוְסָיה ָהְרׁשָ ְגנּוָתּה ׁשֶ ר ּבִ י ַאְיִזיל ָחִריף ְלַדּבֵ ָרִגיל ָהָיה ַרּבִ
ל ְזכּות ָמָצאִתי  י ַאְיִזיל ְוָאַמר: "ַצד ֶאָחד ׁשֶ ְך ַרּבִ נּו"? ִחּיֵ ּלָ ְלכּות ׁשֶ ד ְמַעט ְזכּות ַעל ַהּמַ ְלכּות: "ַהִאם ֵאיְנָך ָיכֹול ְלַלּמֵ יל ֶאָחד ְמֹקָרב ַלּמַ ּכִ ַמׂשְ
ַמְלכּות  ּה ַצד ְזכּות ְוֶזה ַצד חֹוָבה, ְוִאּלּו ּבְ ַמְלֻכּיֹות ֲאֵחרֹות ֶזה מֹוֵצא ּבָ י ּבְ ִרּיֹות. ּכִ ין ַהּבְ עֹות ּבֵ ִהיא מֹוַנַעת ַמֲחלֹוקֹות ְוִחּלּוֵקי ּדֵ ַמְלכּות זֹו, ׁשֶ ּבְ

ְלַבד"... א ַצד חֹוָבה ּבִ ּה ֶאּלָ ם לֹא מֹוְצִאים ּבָ ּלָ רּוְסָיה ּכֻ


