
ֶמׁש ִּבְגֻבָרתֹו". ָּפסּוק ֶזה ִנְדַרׁש  ַהַהְפָטָרה ֶׁשל ָּפָרַׁשת ְּבַׁשַּלח, ִמְסַּתֶּיֶמת ַּבָּפסּוק: "ְואֲֹהָביו ְּכֵצאת ַהּׁשֶ
עֹוִׂשים  ְמִׁשיִבים,  ְוֵאיָנם  ֶחְרָּפָתם  ׁשֹוְמִעים  עֹוְלִבים,  ְוֵאיָנם  "ַהֶּנֱעָלִבים  ִּגִּטין:  ְּבַמֶּסֶכת  ֲחַז"ל  ִּביֵדי 
ִהְמִׁשילּו  ִּבְגֻבָרתֹו'".  ֶמׁש  ַהּׁשֶ ְּכֵצאת  'ְואֲֹהָביו  אֹוֵמר  ַהָּכתּוב  ֲעֵליֶהם   - ַּבִּיּסּוִרים  ּוְׂשֵמִחים  ֵמַאֲהָבה 
ֶמׁש ִּבְגבּוָרָתּה.  ֲחַז"ל ֶאת ָהָאָדם ֶׁשעֹוֵמד ְוׁשֹוֵתק ְּבָׁשָעה ֶׁשְּמַבִּזים אֹותֹו ְוֵאינֹו ּתֹוֵבַע ֶאת ֶעְלּבֹונֹו, ַלּׁשֶ
ֶנֱאַמר  ְוַהָּיֵרַח,  ֶמׁש  ַהּׁשֶ ַהָּקָּב"ה ֶאת  ֶׁשָּבָרא  ֶׁשְּבָׁשָעה  ִמְּפֵני  ֶמׁש?  ַלּׁשֶ ַּדְוָקא  ֶזה  ָאָדם  ִנְמָׁשל  ּוַמּדּוַע 
ֵניֶהם ִנְבְראּו ָׁשִוים, ְוִאם־ֵּכן ָלָּמה ָחַזר  "ַוַּיַעׂש ֱאֹלִקים ֶאת־ְׁשֵני ַהְּמאֹרֹת ַהְּגדִֹלים", ּוַמְׁשַמע ִמָּכאן ֶׁשּׁשְ
ְוָאַמר ִמָּיד: "ֶאת־ַהָּמאֹור ַהָּגדֹל ְלֶמְמֶׁשֶלת ַהּיֹום ְוֶאת־ַהָּמאֹור ַהָּקטֹן ְלֶמְמֶׁשֶלת ַהַּלְיָלה"? אֹוְמִרים 
ֲחַז"ל ְּבַמֶּסֶכת ֻחִּלין: "ָאְמָרה ָיֵרַח ִלְפֵני ַהָּקָּב"ה, 'ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם! ֶאְפָׁשר ִלְׁשֵני ְמָלִכים ֶׁשִּיְׁשַּתְּמׁשּו 
ְּבֶכֶתר ֶאָחד'? ָאַמר ָלּה 'ְלִכי ּוַמֲעִטי ֶאת ַעְצֵמְך'". ְּדַהְינּו, ִמֵּכיָון ֶׁשַהְּלָבָנה ִּבְקָׁשה ֵמַהָּקָּב"ה ְוָאְמָרה 
ֵניֶהם ְיַׁשְּמׁשּו ְּבאֶֹפן ָׁשֶוה, ָלֵכן ִהְקִטין ַהָּקָּב"ה ֶאת ַהְּלָבָנה ְוֵאין ָלּה אֹור ַעְצִמי, ֶאָּלא  ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ֶׁשּׁשְ
ֶמׁש ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה? ְמָפְרִׁשים  ֶמׁש. ּוֶמה ָעְׂשָתה ַהּׁשֶ ִהיא ְמִאיָרה ַּבַּלְיָלה ֵמָהאֹור ֶׁשִהיא ְמַקֶּבֶלת ֵמַהּׁשֶ
ֶמׁש ָעְמָדה ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ְוָׁשְתָקה, ָׁשְמָעה ֶחְרָּפָתה  ַרּבֹוֵתינּו ַּבֲעֵלי ַהּתֹוָספֹות ְּב'ַדַעת ְזֵקִנים', ֶׁשַהּׁשֶ
ֶמׁש ֶאת ֶעְלּבֹוָנּה ְּבָׁשָעה ֶׁשַהְּלָבָנה ָאְמָרה  ְוִהְבִליָגה, ֶנֶעְלָבה ְוֹלא ֶהֱעִליָבה. ּוִמֵּכיָון ֶׁשֹּלא ָּתְבָעה ַהּׁשֶ
ֶׁשֵאין ְׁשֵני ְמָלִכים ִמְׁשַּתְּמִׁשים ְּבֶכֶתר ֶאָחד, ִנְמָׁשל ֵמָאז ָּכל ָאָדם ֶׁשהּוא ֶנֱעָלב ְוֵאינֹו עֹוֵלב, ׁשֹוֵמַע 
ֶזה,  ָּפסּוק  ִסּיּום  ְוַגם  ִּבְגֻבָרתֹו".  ֶמׁש  ַהּׁשֶ ְּכֵצאת  "ְואֲֹהָביו  ִּבְגבּוָרָתּה,  ֶמׁש  ַלּׁשֶ ֵמִׁשיב,  ְוֵאינֹו  ֶחְרָּפתֹו 
ר ַאף הּוא ְלִמָּדה זֹו ֶׁשל ַהֶּנֱעָלִבים ְוֵאיָנם עֹוְלִבים.  בּוַע, ִמְתַקּׁשֵ ֶׁשהּוא ִסּיּום ַהַהְפָטָרה ֶׁשל ָּפָרַׁשת ַהּׁשָ
ֶמׁש ִּבְגֻבָרתֹו ַוִּתְׁשקֹט ָהָאֶרץ ַאְרָּבִעים  ֶׁשֵּכן ַהֵּתבֹות ָהַאֲחרֹונֹות ְּבָפסּוק ֶזה ֵהן: "ְואֲֹהָביו ְּכֵצאת ַהּׁשֶ
"ַוִּתְׁשקֹט  ְּבַעְצמֹו  ֶׁשְּמַקֵּים  ִמי  ִּבְגבּוָרָתּה?  ֶמׁש  ַלּׁשֶ ִנְמָׁשל  ְוהּוא  ה'  אֹוֵהב  ֶׁשִּנְקָרא  הּוא  ִמי  ָׁשָנה". 

ָהָאֶרץ", ֶׁשהּוא ׁשֹוֵתק ְּבָׁשָעה ֶׁשְּמַבִּזים אֹותֹו, ׁשֹוֵמַע ֶחְרָּפתֹו ְוֵאינֹו ֵמִׁשיב ּוְמַקֵּבל ִיּסּוָריו ְּבַאֲהָבה. 

ַרִּבי ַזְלָמן ִמּוֹולֹוִז'ין ָהָיה אֹוֵמר, ֶׁשֶּיְׁשָנם ְׁשֹלָׁשה סּוֵגי ֲאָנִׁשים ִּבְדָרגֹות ׁשֹונֹות ְּבִמָּדה זֹו. ֵיׁש ֲאָנִׁשים 
ֶׁשֵהם ֶנֱעָלִבים, ְּדַהְינּו ֶׁשֵהם ָחִׁשים ֶעְלּבֹון ִאם ָמאן־ְּדהּו ָּפַגע ִּבְכבֹוָדם, אּוָלם ֵהם ָעְבדּו ַעל ַעְצָמם 
ְוִהִּגיעּו ְלַמָּצב ֶׁשֵאיָנם עֹוְלִבים ַּבֲחָזָרה ְלִמי ֶׁשּפֹוֵגַע ָּבֶהם, ֶאָּלא עֹוִׂשים זֹאת ִמּתֹוְך ִנימּוס ּוְבִלי ַּכַעס, 
ַוֲהֵרי ֵהם ְּבֶגֶדר ֶׁשל "ַהֶּנֱעָלִבים ְוֵאיָנם עֹוְלִבים". ֵיׁש ֲאֵחִרים ֶׁשַּדְרָּגָתם ְּגבֹוָהה יֹוֵתר, ֶׁשֵהם "ׁשֹוְמִעים 
ֶחְרָּפָתם ְוֵאיָנם ְמִׁשיִבים", ְוֹלא ַרק ֶׁשֵאיָנם ַמֲעִליִבים ֶאת ִמי ֶׁשֶהֱעִליב אֹוָתם, ֶאָּלא ׁשֹוְתִקים ְוֹלא 
עֹוִנים ְמאּוָמה. ְוֵיׁש ָּכֵאּלּו ֶׁשֶהְעִּפילּו ַלַּדְרָּגה ַהְּגבֹוָהה ְּביֹוֵתר ְוֵהם ְּבֶגֶדר "עֹוִׂשים ֵמַאֲהָבה ּוְׂשֵמִחים 
ַּבִּיּסּוִרים", ְּדַהְינּו ֶׁשֵהם ְּכָלל ֹלא ָחִׁשים ֶׁשִּמיֶׁשהּו ִּבְכָלל ֶהֱעִליב אֹוָתם, ֵהם ְׂשֵמִחים ִמּתֹוְך ַהִּיּסּוִרים 

ְוֹלא ָחִׁשים ְּכָלל ָּבֶעְלּבֹון. 

ַּבֵּסֶפר ַהַּקְדמֹון "חֹובֹות ַהְּלָבבֹות", ֶׁשִהְתַחֵּבר ִלְפֵני ְּכֶאֶלף ָׁשָנה ִּביֵדי ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי ַּב"ר יֹוֵסף ִאְּבן ָּפקּוָדה, 
ְמֻסָּפר ַעל ָחִסיד ֶאָחד ֶׁשְּלַאַחר ֶׁשִּמיֶׁשהּו ִּבָּזה אֹותֹו, ָׁשַלח לֹו ְלֵביתֹו ְּכִלי ָמֵלא ִמֵּמיַטב ַמֲעַדֵּני ָהָאֶרץ 
ַלְחָּת ֵאַלי, ֶׁשֵהִכיָלה ֵחֶלק ִמְּזֻכּיֹוֶתיָך ָּבעֹוָלם ַהָּבא, ְוִהְנִני ַמִּביַע  ְוָכַתב לֹו: "ִקַּבְלִּתי ֶאת ַמְּתָנְתָך ֶׁשּׁשָ
ַמְעָלה,  ֶׁשל  ִּדין  ֵּבית  ִלְפֵני  ָאָדם  ְּכֶׁשעֹוֵמד  ֶׁשִּלְפָעִמים  ָׁשם  ֵמִביא  ְוֵכן  זֹו".  ְּבֶדֶרְך  הֹוָקָרִתי  ֶאת  ְלָך 
הּוא ְמַקֵּבל ָׂשָכר ַעל ִמְצֹות ַרּבֹות ֶׁשֲאֵחִרים ָעׂשּו, ְוָעְברּו ֵאָליו ְלַאַחר ֶׁשֵהם ָּפְגעּו ִּבְכבֹודֹו ְוהּוא ֹלא 
ֵהִׁשיב ָלֶהם ְמאּוָמה. ֶיׁש ָלנּו ֵאפֹוא ֶאת ַהִהְזַּדְּמנּות ַהְיָקָרה ִמָּפז, ִלְהיֹות ֵמַהֶּנֱעָלִבים ְוֵאיָנם עֹוְלִבים, 
ׁשֹוְמִעים ֶחְרָּפָתם ְוֵאיָנם ְמִׁשיִבים, עֹוִׂשים ֵמַאֲהָבה ּוְׂשֵמִחים ַּבִּיּסּוִרים, ּוְלִהָּכֵנס ְּבָכְך ַלַהְגָּדָרה ֶׁשל 

ֶמׁש ִּבְגֻבָרתֹו".  "אֹוֲהֵבי ה'", ֲאֶׁשר ֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר "ְואֲֹהָביו ְּכֵצאת ַהּׁשֶ

בס"ד

ִהיא  ְּבַאֲהָבה,  ֶעְלּבֹונֹות  ְוַקָּבַלת  ַהַּסְבָלנּות  ִמַּדת 
ִמָּדה ְּגדֹוָלה ְמאֹד ֶׁשֲחַז"ל ִהְפִליגּו ְמאֹד ְּבִׁשְבָחּה 
"ְואֲֹהָביו  ַהָּכתּוב  ֶאת  ֶׁשְּמַקְּיָמּה  ִמי  ַעל  ְוָדְרׁשּו 
ַהָּגדֹול ֶׁשָהָאָדם  ָהֶרַוח  ִּבְגֻבָרתֹו".  ֶמׁש  ַהּׁשֶ ְּכֵצאת 
ַעד  ִׁשעּור,  ְלֵאין  הּוא  זֹו,  ִמָּדה  ְּבֶאְמָצעּות  זֹוֶכה 
ַּכָּמה  יֹוֵדַע  ָהָאָדם  ָהָיה  ֶׁשִאם  ַצִּדיִקים  ֶׁשָאְמרּו 
מֹוִעיל ֵסֶבל ָהֶעְלּבֹון ְלַנְפׁשֹו יֹוֵתר ִמָּכל ַהִּסּגּוִפים 
ְוַהַּתֲעִנּיֹות, ָהָיה יֹוֵצא ַלּשּׁוק ְלַחֵּפׂש ָאָדם ֶׁשָּיכֹול 
ְּבֵפרּוׁש  ָהַרְמַּב"ם  ּכֹוֵתב  ְוָכְך  ּוְלַגְּדפֹו.  ְלָחְרפֹו 
ַהּיֹום  ַמהּו  ֶאָחד  ָאָדם  ַּפַעם  ֲאלּו  ֶׁשּׁשָ ַהִּמְׁשָניֹות, 
ֵמַח ְּביֹוֵתר ֶׁשָהָיה ְלָך ִּביֵמי ַחֶּייָך? ְוֵהִׁשיב: "ַהּיֹום  ַהּׂשָ
ַּבַּיְרָכַתִים  ֻמְׁשָּפל  ְוָיַׁשְבִּתי  ִּבְסִפיָנה  ָנַסְעִּתי  ּבֹו 
ֵּבינֹות ַהֲחִבילֹות, ּוְבַמֲהַלְך ַהְּנִסיָעה ִהְׁשִּפיל אֹוִתי 
סֹוֵחר ֶאָחד ַעד ָעָפר. אּוָלם ֵחי ַנְפִׁשי, ֶׁשֹּלא ַחְׁשִּתי 
ָּכְך  ּוִמּשּׁום  ַהָּגדֹול,  ַהִּבָּזיֹון  ַעל  ְּבַנְפִׁשי  ְּכֵאב  ׁשּום 
ָּכזֹו  ְלַמְדֵרָגה  ֶׁשִהַּגְעִּתי  ְּגדֹוָלה  ִׂשְמָחה  ָׂשַמְחִּתי 
ֶׁשל ַקָּבַלת ִיּסּוִרים ְּבַאֲהָבה, ְוָהָיה יֹום ֶזה ִלי ַלּיֹום 

ֵמַח ְּביֹוֵתר ְּבַחַּיי".  ַהּׂשָ

ַקָּבַלת  ֶׁשל  ָּכזֹו  ְּגבֹוָהה  ְלִמָּדה  ְלַהִּגיַע  ְמָנת  ְוַעל 
ְוֵאיָנם  ֵמַהֶּנֱעָלִבים  ְוִלְהיֹות  ְּבַאֲהָבה,  ִיּסּוִרים 
עֹוְלִבים, ָצִריְך ָהָאָדם ְלַחֵּזק ְּבִקְרּבֹו ֶאת ָהֱאמּוָנה 
ַנֲעֶׂשה  ַהּכֹל  ָּבעֹוָלם,  ִעּמֹו  ִּמְתַרֵחׁש  ּׁשֶ ַמה  ֶׁשָּכל 
ָּדִוד  ֶׁשָאַמר  ּוְכמֹו  ִמַּמַעל.  ְּפָרִטית  ְּבַהְׁשָּגָחה 
ְמִעי  ַהֶּמֶלְך ֶׁשִּקֵּבל ֶאת ִיּסּוָריו ְּבַאֲהָבה ְּבָׁשָעה ֶׁשּׁשִ
ה'  "ִּכי  ַּבֲאָבִנים:  אֹותֹו  ְוָסַקל  אֹותֹו  ִקֵּלל  ֶּבן־ֵּגָרא 
ָעִׂשיָתה  ַמּדּוַע  יֹאַמר  ּוִמי  ַקֵּלל ֶאת־ָּדִוד  ָאַמר לֹו 
ְוָאְמרּו ַהַּקְדמֹוִנים ֶׁשְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ָזָכה ָּדִוד  ֵּכן", 
ֶׁשִּקֵּבל  ֶזה  ִּבְזכּות  ַּבֶּמְרָּכָבה  ְרִביִעי  ֶרֶגל  ְוַנֲעָׂשה 

ֶאת ִיּסּוָריו ְּבַאֲהָבה. 

ׁש ֻמְדּגָ
ח ּבָ ְמׁשֻ

5806777@gmail.com :לתגובות: דוא''ל C

ִמּדֹות ַוֲהִליכֹות ִּבְרִאי ַהָּפָרָׁשה

ַמֲאַמר ְּפִתיָחה

ַמהּות ַהִּמָּדה

ת  ָרׁשַ ּפָ
ח   ּלַ ׁשַ ּבְ

ית   ִמּבֵ
ת ִטיׁש  ּבָ ַשׁ

בּוַע: ַהֶּנֱעָלִבים ְוֵאיָנם עֹוְלִבים  נֹוֵׂשא ַהּׁשָ

"ְּבָׁשְמִעי ָּכל ְמָחְרַפי ּוְמַגְּדַפי ָּבַרִּבים, ָאִׂשים ֶנְגִּדי     
ַּכף מֹאְזַנִים. ְּבַכף ַאַחת ַאְׁשמֹוַתי, ּוְבַכף ְׁשִנָּיה 

ַהַהְלָּבָנה, ַהֵחרּוִפין ְוַהִּגּדּוִפין. ְוַאִּביט ִּכי ַּכף ָהַאְׁשמֹות 
ֻמֶּטה ַמָּטה, ְוֶאְׁשּתֹק ְוַאְצִּדיק ִּדיִני. ְוֵכן ֶאֱעֶׂשה       

ְלָכל ִמיֵני ַצַער ְּבִדּבּור ּוַמֲעֶׂשה ְמאּוָמה". 

)רבי אלעזר אזכרי מצפת, בעל 'חרדים'( 



ל ִנְמׁשָ

ְלָמה ַהָּדָבר ּדֹוֶמה

א, ֶׁשָּכַבׁש ְמִדינֹות ַרּבֹות ְּבזֹו ַאַחר זֹו  ְוִנּׂשָ ַמֲעֶׂשה ְּבֶמֶלְך ָּגדֹול, ָרם 
ְוכֹחֹו ָהַלְך ְוָגַדל. ַּפַעם ִהְכִריז ִמְלָחָמה ֶנֶגד ְמִדיָנה ְּגדֹוָלה, ּוְבַמֲהַלְך 
ַהִּמְלָחָמה ִהִּגיַע ְלִעיר ַאַחת ֶׁשָהְיָתה ְמֻבֶּצֶרת ְּבחֹוָמה ְּגבֹוָהה, ְוַעל־

ַאף ֶׁשִהִּטיל ָעֶליָה ָמצֹור ָּכֵבד, ֹלא ִהְצִליַח ַהֶּמֶלְך ִלְכּבֹׁש ֶאת ָהִעיר, 
ֵמֲאחֹוֵרי  ְנצּוִרים  ָהיּו  ָהִעיר  ּוְבֵני  ֲאֻרָּכה,  ְּתקּוָפה  ֶׁשָעְבָרה  ְוַלְמרֹות 
ַהֵּיאּוׁש  ֵהֵחל  ֲעֵליֶהם.  ֶׁשָּצר  ַלֶּמֶלְך  ְלִהָּכַנע  ַהָּללּו  ֵסְרבּו  חֹומֹוֶתיָה, 
ְלַכְרֵסם ְּבִלּבֹו ֶׁשל ָראֵׁשי ְצָבא ַהֶּמֶלְך ְוַהָּללּו ָטֲענּו ֶׁשֵּיׁש ְמַלאי ָּגדֹול 
ֶׁשל ָמזֹון ְּבתֹוְך ָהִעיר, ְוָלֵכן ְמֻסָּגִלים ַהּתֹוָׁשִבים ִלְהיֹות ְנצּוִרים ָּבִעיר 
עֹוד ְזַמן ַרב, ֶׁשֵּכן ֵאין ֵהם סֹוְבִלים ִמַּמְחסֹור ְוָרָעב. ֵהֵחּלּו ַהְמַפְקִדים 
ִלְדרֹׁש ֵמַהֶּמֶלְך ְלִהָּכַנע ּוְלָהִסיר ֶאת ַהָּמצֹור ֵמָהִעיר, ַאְך ַהֶּמֶלְך ֵסַרב 
ִלְׁשמַֹע ַלֲעָצָתם. ִּבְמקֹום זֹאת ִהִּציַע ַהֶּמֶלְך, ֶׁשהּוא ְּבַעְצמֹו ִיְתַחֵּפׂש 
ִּבְבָגִדים ְּפׁשּוִטים, ְוַיַחד ִעם ֶאָחד ִמְּקִציָניו ַהְּגדֹוִלים ִיָּכֵנס ַּבֲחַׁשאי 
ַהַּמָּצב  ֶאת  ְוָלחּוׁש  ָהִעיר  ֶאת  ְלַרֵּגל  ְּכֵדי  ְצָדִדית,  ְּבֶדֶרְך  ָהִעיר  ֶאל 
ָהֲאִמִּתי ָּבּה. "ְוָהָיה", ָאַמר ַהֶּמֶלְך, "ִאם ֶּבֱאֶמת ֵיׁש ָלֶהם ֲעַדִין ָמזֹון 
ַמָּצָבם  ִאם  ָהִעיר; אּוָלם  ִמן  ְּבֵרָרה  ְּבֵלית  ִנּסֹג  ָּגדֹול,  ֵסֶבל  ְוכַֹח  ַרב 

ְּבִכי־ַרע, ַנְמִׁשיְך ֶאת ַהָּמצֹור ַעד ֶׁשִּיָּכְנעּו ַּתְחֵּתינּו". 

ָלַבׁש ַהֶּמֶלְך ְּבָגִדים ְּפׁשּוִטים ְוַיַחד ִעם ְקִצינֹו ָהָראִׁשי, ִנְכַנס ַּבַּלְיָלה 
ַנִים ְלִהְסּתֹוֵבב ָּבִעיר, ַעד ֶׁשִהִּגיעּו  ַּבֲחַׁשאי ֶאל ּתֹוְך ָהִעיר. ֵהֵחּלּו ַהּׁשְ
ְלֵבית ַמְרֵזַח ֶאָחד, ָׁשם ָיׁשבּו ַּכָּמה ַאְנֵׁשי ְצָבא ָהאֹוֵיב ְוָׁשתּו ְלָׁשְכָרה 
ַהָּמצֹור.  ֵמֲחַמת  ָלֶהם  ַהֵּמִציק  ָהָרָעב  ֶאת  ֵמֶהם  ְלַהְׁשִּכיַח  ְּכֵדי 
ֶהֱאִזינּו ַהֶּמֶלְך ּוְקִצינֹו ַהְמֻחָּפִׂשים ְלִׂשיָחָתם ֶׁשל ַאְנֵׁשי ַהָּצָבא, ְוָעׂשּו 
ׁשֹוְמִעים,  ֵהם  ְוִהֵּנה  ִּדְבֵריֶהם.  ֶאת  ִלְׁשמַֹע  ְּכֵדי  ַּכֲאַפְרֶּכֶסת  ָאְזָנם 
ִּכי ַהְּקִציִנים ִמְתלֹוְנִנים ַעל ָּכְך ֶׁשָהָרָעב ִהָּכה ָּבִעיר ַעד ֶׁשעֹוָלִלים 
ָׁשֲאלּו ֶלֶחם ְוֵאין ּפֹוֵרׂש ָלֶהם, ְוַהַּמָּצב ְּבִכי־ַרע ַעד ֶׁשֹּלא נֹוְתָרה ָּבֶהם 

ִּתְקָוה ֶאָּלא ְלִהָּכַנע ַלֶּמֶלְך ַהָּצר ֲעֵליֶהם. 

ָׂשַמח ַהֶּמֶלְך ּוְקִצינֹו ְלֵׁשַמע ַהְּדָבִרים ְוִהְתּכֹוְננּו ְּכָבר ָלֵצאת ִמֵּבית 
ַהַּמְרֵזַח, אּוָלם ְלֶפַתע ִהִּביט ָּבֶהם ַאַחד ַהַחָּיִלים ְוַהָּלה ָקָרא ְּבקֹול: 
"ַהִּביטּו ָנא ַעל ְׁשֵני ֵאּלּו! ִּבי ִנְׁשַּבְעִּתי ֶׁשֵאין ֶזה ֶאָּלא ַהֶּמֶלְך ָהאֹוֵיב 
ֶׁשָּצר ָעֵלינּו ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו, ֶׁשֵּכן ֶזה ִמְּכָבר ִּבַּקְרִּתי ְּבִעיר ַהְּמלּוָכה 
ּוְרִאיִתיו ְּבמֹו ֵעיַני"! ָּכל ַאְנֵׁשי ַהָּצָבא ֵהִרימּו ֶאת ֵעיֵניֶהם ְוִהִּביטּו ַעל 
ַהֶּמֶלְך ַהְמֻחָּפׂש ֶׁשָּיַׁשב ְלֶנְגָּדם, אּוָלם ֲאָחִדים ֵמֶהם ֵהֵחּלּו ְלַפְקֵּפק 
ְלִהָּכֵנס  ְּבַנְפׁשֹו  ָיִהין  ָהאֹוֵיב  ֶׁשַהֶּמֶלְך  ִיָּתֵכן  "ֵאיְך  ְוָאְמרּו:  ַּבְּדָבִרים 
ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו ֶאל ִעיֵרנּו, ְוֹלא ַיְחְׁשׁשּו ִמַּנַחת ְזרֹוֵענּו? ֵאין ֶזה ֶאָּלא 

ֶׁשַהַּיִין ִטְׁשֵטׁש ֶאת מֹוֲחָך, ַעד ֶׁשַאָּתה רֹוֶאה ֵצל ָהִרים ְּכָהִרים". 

ַהֶּמֶלְך ּוְקִצינֹו ָיְׁשבּו ְּבֵאיָמה ָוַפַחד ַעל ְמקֹוָמם, ְוָחְׁשׁשּו ֶׁשָּמא ְּבָכל 
זֹאת ַיְתִחילּו ַאְנֵׁשי ַהָּצָבא ֶׁשַּבָּמקֹום ַלֲחקֹר אֹוָתם, ְוָלֵכן ָקם ִּפְתאֹום 
ְקִצינֹו ֶׁשל ַהֶּמֶלְך, ּוָפַקד ָעָליו ְּבקֹול ַּגס ְלָהִביא לֹו ּכֹוס ַיִין ֵמַהּמֹוֵזג. 

ַהֶּמֶלְך ֵהִבין ֶאת ַּכּוָָנתֹו ְוִהְזָּדֵרז ָלקּום ּוְלָהִביא ֶאת ְמֻבָּקׁשֹו, ְוָכל אֹותֹו 
ְזַמן ָעְקבּו ַאֲחֵריֶהם ַהַחָּיִלים ֶׁשָּיְׁשבּו ִמּמּוָלם. 

ְּכֶׁשֵהִביא ַהֶּמֶלְך ַהְמֻחָּפׂש ֶאת ַהּכֹוס, ָעָׂשה ְּתנּוָעה ַרְׁשָלִנית ְוכֹוס 
ַהֶּמֶלְך  ַעל  ְוִהְתַנֵּפל  ַהָּקִצין  ָקם  ִמָּיד  ַאְרָצה.  ְוִנְׁשְּפָכה  ָנְפָלה  ַהַּיִין 
זּוָטר ֶׁשּלֹו,  ַחָּיל  ֶאָּלא  ֵאינֹו  ְוַהֶּמֶלְך  ְמַפְקּדֹו  ְּכִאּלּו ֶׁשהּוא  ַהְמֻחָּפׂש, 
ְוֵהֵחל ִלְׁשּפְֹך ָעָליו ֶאת ַּכֲעסֹו, ַעד ֶׁשֹּלא ָנָחה ַּדְעּתֹו ְוהּוא ָּבַעט ּבֹו 

ְּבִעיָטה ֲהגּוָנה ְוִהְׁשִליכֹו ִמחּוץ ְלֵבית ַהַּמְרֵזַח. 

ַנִים ִלְראֹות ֵּכיַצד ָּכל ַהַחָּיִלים ֶׁשָּיְׁשבּו ִּבְפִנים  ִּביִציָאָתם ִהְסִּפיקּו ַהּׁשְ
ָהָיה  "ִאם  ְּבָאְמָרם:  ִּדְמיֹונֹוָתיו  ַעל  ֲחֵבָרם  ַעל  ְוָלֲעגּו  ִּבְצחֹוק  ָּפְרצּו 
ִלְבעֹט ּבֹו  ֵמֵעז  ָהָיה  ַהִאם ָמאן־ְּדהּו  ָעֵלינּו,  ֶׁשָּצר  ַהָּגדֹול  ַהֶּמֶלְך  ֶזה 
ּוְלַבּזֹותֹו ְּבַהְׁשָּפָלה ּכֹה ְּגדֹוָלה"? ִּבְמִהירּות ָעׂשּו ַהֶּמֶלְך ּוְקִצינֹו ֶאת 
ָנַפל  ִמְבַטִחים  ְלחֹוף  ִהִּגיעּו  ַּכֲאֶׁשר  ּוִמָּיד  ָלִעיר,  ִמחּוץ  ֶאל  ַּדְרָּכם 
ֶׁשִּבָּזה אֹותֹו  ַעל  ַהֶּמֶלְך  ֶׁשל  ְסִליָחתֹו  ֶאת  ּוִבֵּקׁש  ַרְגָליו  ַעל  ַהָּקִצין 
ְוִהְׁשִּפילֹו ְלֵעיֵני אֹוְיָביו. ִצּוָה לֹו ַהֶּמֶלְך ָלקּום, ְוֹלא ַרק ֶׁשֹּלא ֶהֱעִניׁשֹו 
ָעָׂשה, ֶאָּלא הֹוָדה לֹו ִמֶּקֶרב ִלּבֹו ְוָאַמר: "ַמה ְּלָך ִמְצַטֵער?  ַעל ַמה ּׁשֶ
ַוֲהֵרי ִהַּצְלָּת ֶאת ַחַּיי! ֹלא ַרק ֶׁשֹּלא ַאֲעִניׁש אֹוְתָך, ֶאָּלא ַּגם ַאֲעִניק 
ְלָך ַמָּתנֹות ַרּבֹות ְוַאֲעֶלה אֹוְתָך ְלַדְרָּגה ְּגבֹוָהה ַעד ֶׁשִּתְהֶיה ִראׁשֹון 

ַהּיֹוְׁשִבים ַּבַּמְלכּות". 

ַהִּנְמָׁשל
ְּכִפי  ָצְרַפת,  ֵקיַסר  ְלַנּפֹוְליֹון  ֵאַרע  ֶׁשְּכֻדְגָמתֹו  ֶזה,  ִנְפָלא  ִמָּמָׁשל 
מּוָסר  ִלְלמֹד  ֶאְפָׁשר  ַהְּגדֹוָלה,  ְּברּוְסָיה  ִמְלַחְמּתֹו  ְּבֵעת  ַהְמֻסָּפר, 
ַמִים רֹוִצים  ַהְׂשֵּכל ָּגדֹול ַלַחִּיים. ְלִעִּתים ִנְמָצא ָהָאָדם ְּבַמָּצב ֶׁשַּבּׁשָ
ְלַהֲעִניׁשֹו  ּוִבְמקֹום  ַהְּנלֹוִזים,  ַמֲעָׂשיו  ַעל  ָקׁשֹות  ְּגֵזרֹות  ָעָליו  ִלְגזֹר 
לֹו  ְוִיְגרֹם  ִויַגְּדפֹו  ְיָחְרפֹו  ֶׁשִּמיֶׁשהּו  ַמִים  ַהּׁשָ ִמן  ּגֹוְרִמים  ָקׁשֹות, 
ִּבְזיֹונֹות ְּגדֹוִלים. ְוִאם ָהָאָדם ֵמִבין ֶׁשַעל־ְיֵדי ַהַּצַער ְוַהִּבְזיֹונֹות הּוא 
ְּכֵדי  ַמִים ְלטֹוָבתֹו  ַהּׁשָ ְוֵהם ָּבאּו ִמן  חֹוֵסְך ֵמַעְצמֹו ִיּסּוִרים ְּגדֹוִלים, 
ִלְפּדֹותֹו ַלַחִּיים ְוִלְגרֹם לֹו אֶֹׁשר ְוַהְצָלָחה, ֲאַזי הּוא ְמַקְּבָלם ְּבִׂשְמָחה 
ְוַאֲהָבה ְמֵלָאה, ְּכמֹו אֹותֹו ֶמֶלְך ֶׁשֵהִבין ֶׁשַהְּבִעיָטה ֶׁשִּקֵּבל ֵמאֹותֹו 
ָקִצין ָהְיָתה ְלטֹוָבתֹו ַוְּתִהי לֹו ַנְפׁשֹו ְלָׁשָלל ִּבְזכּות ֶזה. ַאְך ָמה ָהָיה 
ִמְתַרֵחׁש, ִאם ַהֶּמֶלְך ָהָיה ּכֹוֵעס ַעל ַהָּקִצין ֶׁשּלֹו ֶׁשֵּמֵעז ִלְבעֹט ּבֹו, 
ְוָהָיה ָקם ָעָליו ְוצֹוֵעק ָחָמס ַעל ֶׁשהּוא ְמַבֶּזה אֹותֹו, ֲהֵרי ַאְנֵׁשי ַהָּצָבא 

ָהיּו ְמִביִנים ִמָּיד ִּכי ָאְמָנם הּוא ַהֶּמֶלְך ְוָהיּו עֹוִׂשים ּבֹו ְׁשָפִטים. 

ְּבִנְסיֹונֹות  ִנְתָקל  ֶׁשהּוא  ְּבָׁשָעה  ָּתִמיד  ִלְזּכֹר  ָהָאָדם  ָצִריְך  ִאם־ֵּכן, 
ָּכֵאּלּו, ֶׁשְּבָכְך ֶׁשהּוא ַמֲעִביר ַעל ִמּדֹוָתיו ִאם ִמיֶׁשהּו ָּפַגע ִּבְכבֹודֹו, 
ַמִים  ֲהֵרי הּוא ְמַבֵּטל ְלַעְצמֹו ְּבָכְך ְּגֵזרֹות ָקׁשֹות ְויֹוִסיפּו לֹו ִמן ַהּׁשָ

אֶֹרְך ָיִמים ּוְׁשנֹות ַחִּיים. 

2



ַמִים  • ִמי ֶׁשַּמֲעִביר ַעל ִמּדֹוָתיו, זֹוֶכה ּוַמֲעִביִרים לֹו ִמן ַהּׁשָ
ֶאת ַחָּטָאיו. ּוִמי ֶׁשַּמֲעִמיד ַעל ִמּדֹוָתיו, ָראּוי ְלַׁשֵּלם לֹו ִמָּדה 
ִמּשּׁוַרת  ִלְפִנים  ְוֹלא  ַּכִּדין  נֹוֵהג  ֶׁשהּוא  ִמְּפֵני  ִמָּדה,  ְּכֶנֶגד 
ַעל  ְוַיְקִּפידּו  ַהִּדין  ְּכׁשּוַרת  ַמִים  ַּבּׁשָ ִיְתַנֲהגּו  ִעּמֹו  ְוַגם  ַהִּדין, 

ָּכל ַמֲעָׂשיו.  

• ִמי ֶׁשַּמֲחִריׁש ְּבָׁשָעה ֶׁשֲחֵברֹו ַמִּטיל ּבֹו ּדִֹפי ּוְמַבֶּזה אֹותֹו, 
ּוְבַמֲעָׂשיו  ַּבּתֹוָרתֹו  ַהְמַבֶּזה,  ֶׁשל  ֶחְלקֹו  ֶאת  ְמַקֵּבל  הּוא 
"ִּכי־ֵיׁש  ֶׁשֶּנֱאַמר:  קֶֹהֶלת,  ְּבֵסֶפר  ְמֻרָּמז  ֶזה  ְוָדָבר  ַהּטֹוִבים. 
ָאָדם ֶׁשֲעָמלֹו ְּבָחְכָמה ּוְבַדַעת ּוְבִכְׁשרֹון ּוְלָאָדם ֶׁשֹּלא ָעַמל־

ִיְּתֶנּנּו ֶחְלקֹו", ֶׁשֵּיׁש ָאָדם ֶׁשָעַמל ְּבָחְכָמה ּוְבַדַעת, ְוֶאת  ּבֹו 
ֶׁשִּבָּזה  ְּבָכְך  ָעַמל,  ֶׁשֹּלא  ַאֵחר  ְלָאָדם  נֹוֵתן  הּוא  ֲעָמלֹו  ָּכל 

אֹותֹו ְוֶהֱעִליבֹו. 

ִלְמָחְרֵפהּו  יֹאַמר  ּוְקָללֹות,  ִּגּדּוִפים  ְמַקֵּבל  ָאָדם  ִאם   •

ָׁשלֹום ְלָך. ִאם עֹוֶׂשה ִעּמֹו ְמִריָבה, ִיְׁשּתֹק. ְוִאם רֹוֶאה ְׁשַנִים 
ְלַרּצֹות אֹוָתם  ְוֵיֵלְך  ַעְצמֹו  ַיְׁשִּפיל  ְמִריָבה,  ֵּביֵניֶהם  ֶׁשָּנְפָלה 

ֶזה־ִעם־ֶזה. 

ַּבּבֹוֵרא  ִלְבטַֹח  הּוא  ּופֹוֵגַע,  אֹוֵיב  ְּכַלֵּפי  ַהְּנכֹוָנה  ַהַהְנָהָגה   •

ֵמֵאת  ָּבא  ֶׁשַהּכֹל  ִּביִדיָעה  ְּבַאֲהָבה,  ַהִּיּסּוִרים  ֶאת  ּוְלַקֵּבל 
ַרק  ְוֹלא  ְּבדּוִמָּיה.  ָהֶעְלּבֹונֹות  ֶאת  ְוִיְסּבֹל  ִיְתָּבַרְך,  ַהּבֹוֵרא 
זֹאת, ֶאָּלא ִיְגמֹל ְלאֹוְיָביו ֶחֶסד ְוֵייִטיב ִעָּמם ְּכִפי ְיָכְלּתֹו. ְוִאם 
ַיֲעֶׂשה ֵּכן, ִיְזֶּכה ֶׁשִּיְתַקֵּים ּבֹו ַהָּכתּוב "ִּבְרצֹות ה' ַּדְרֵכי־ִאיׁש 

ַּגם־אֹוְיָביו ַיְׁשִלם ִאּתֹו". 

• ִאם ַהִּנְפָגע ֹלא ִמְתַּפֵּיס ַּבַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה, ָצִריְך ַהּפֹוֵגַע 

ָלֶלֶכת ֵאָליו ַּפַעם ְׁשִנָּיה ּוְׁשִליִׁשית, ִויַנֶּסה ְלַפֵּיס אֹותֹו ְּבָכל 
ֶּדֶרְך ֶׁשִהיא, ְוַגם ְּבַתְׁשלּום ָממֹון. ְוִיַּקח ִעּמֹו ְׁשֹלָׁשה ֲאָנִׁשים 
ַּגם  ִהְתַּפֵּיס  ְוִאם ֹלא  ֵרִעים,  ָעָליו  ְלַהְרּבֹות  ְּכֵדי  ַּפַעם,  ְּבָכל 
ְמִחיָלה  ֶׁשִּבֵּקׁש  ֲעָׂשָרה  ִּבְפֵני  ִויַפְרֵסם  יֹוֵתר  ַחָּיב  ֵאינֹו  ָאז, 

ִמְּפלֹוִני. 

ִמִּמי  ִמְתַּפֵּיס  ֶׁשֵאינֹו  ַאְכָזִרי  ִלְהיֹות  ָאסּור  ַהּמֹוֵחל  ְוַעל   •
ִלְכעֹס,  ְוָקֶׁשה  ִלְרצֹות  נַֹח  ִלְהיֹות  ָצִריְך  ֶאָּלא  ּבֹו,  ֶׁשָּפַגע 
ְּבֵלב  לֹו  ִיְמַחל  ְמִחיָלה,  ַהחֹוֵטא  ִמֶּמּנּו  ֶׁשְּמַבֵּקׁש  ּוְבָׁשָעה 
ַהְרֵּבה, ֹלא  לֹו  ְוָחָטא  לֹו  ֵהַצר  ַוֲאִפּלּו  ֲחֵפָצה.  ּוְבֶנֶפׁש  ָׁשֵלם 
ַהָּנְכִרִּיים  ַאְך  ִיְׂשָרֵאל,  ְּבֵני  ֶׁשל  ַּדְרָּכם  ְוָכְך  ִיּטֹר.  ְוֹלא  ִיּקֹם 
ְׁשָמָרה  "ְוֶעְבָרתֹו  ֶנֱאַמר  ַוֲעֵליֶהם  ֵּכן,  נֹוֲהִגים  ֹלא  ַעְרֵלי־ֵלב 
ֶנַצח", ְוָלֵכן ֶנֱאַמר ַעל ַהִּגְבעֹוִנים ֶׁשֹּלא ָמֲחלּו ְוֹלא ִהְתַּפְּיסּו 
"ְוַהִּגְבעִֹנים ֹלא ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵהָּמה", ִמְּפֵני ֶׁשִּמָּדתֹו ֶׁשל ֶּבן־

ִיְׂשָרֵאל ִהיא ִלְהיֹות ַרֲחָמן ְונֹוַח ִלְרצֹות. 

• ְוָכְך ִצּוָה ָחָכם ֶאָחד ִלְבנֹו ְוָאַמר לֹו: "ְסבֹל ָּדָבר ֶאָחד, ְּכֵדי 
ַהֶּנֱעָלִבים  ִמן  ֶׁשֵאינֹו  ֶׁשִּמי  ַרִּבים",  ְּדָבִרים  ִּתְׁשַמע  ֶׁשֹּלא 
ְוֵכן  מֹוָצא.  לֹו  ֶׁשֵאין  ַעד  ָּגדֹול  ְלִריב  ִנְכָנס  עֹוְלִבים,  ְוֵאיָנם 
ִיְתַנֵּקם ָאָדם ִמּשֹׂוְנָאיו?  ַּבֶּמה  ָאלּוהּו,  ָאַמר ָחָכם ֶאָחד ֶׁשּׁשְ

ְוֵהִׁשיב: יֹוִסיף ַמְעָלה ְיֵתָרה ְּבַעְצמֹו. 

ִמְּמִתיקּות  ִהיא  ֲחָזָקה  ַהְּמִחיָלה  ֲעֵרבּות  ֶהָחָכם:  ַמֲאַמר   •
ַהְּנָקָמה. ִאם ִּתְנקֹם – ִּתְדַאג, ְוִאם ִּתְסַלח – ִּתְׂשַמח. 

• ִמי ֶׁשּנֹוֵקם ַּבֲחֵברֹו ֶׁשָּפַגע ּבֹו, עֹוֵבר ְּבֹלא ַתֲעֶׂשה ֶׁשֶּנֱאַמר 
"ֹלא־ִתּקֹם". ְוַאף־ַעל־ִּפי ֶׁשֵאינֹו לֹוֶקה ָעָליו, ֵּדָעה ָרָעה ִהיא 
ַעד ְמאֹד, ֶׁשֵּכן ָראּוי לֹו ָלָאָדם ִלְהיֹות ַמֲעִביר ַעל ִמּדֹוָתיו. 
ָצִריְך  ֶאָּלא  "ְוֹלא־ִתּטֹר",  ַעל  עֹוֵבר  ִׂשְנָאתֹו  ֶאת  נֹוֵטר  ְוִאם 
ְנָאה ְוֹלא ִלְנטֹר אֹוָתּה, ֶׁשָּכל ְזַמן ֶׁשהּוא  ִלְמחֹק ְּבִלּבֹו ֶאת ַהּׂשִ
נֹוֵטר ֶאת ַהָּדָבר ְוזֹוֵכר אֹותֹו, ֶׁשָּמא ָיבֹוא ִלְנקֹם ַּבֲחֵברֹו, ְוָלֵכן 
ִהְקִּפיָדה ַהּתֹוָרה ַעל ַהְּנִטיָרה ֶׁשִּיְמַחק ֶאת ַהָּדָבר ִמִּלּבֹו ְוֹלא 
ִיְזְּכֶרּנּו ְּכָלל. ְוזֹו ִהיא ַהֵּדָעה ַהְּנכֹוָנה ֶׁשֶאְפָׁשר ֶׁשִּיְתַקֵּים ָּבּה 

ָאם ּוַמָּתָנם ֶׁשל ְּבֵני ָהָאָדם ֶזה־ִעם־ֶזה. ִיּשּׁוב ָהָאֶרץ, ּוַמּׂשָ

• ַהְמַצֵער ֶאת ַהּזּוַלת ְּבַצַער ַהּגּוף, ְּכגֹון ֶׁשִּבְּיׁשֹו אֹו ִהָּכהּו, 
ֵיׁש אֹוְמִרים ֶׁשַּגם ָּבֶזה ֵיׁש ִאּסּור ְנִטיָרה ַּבֵּלב, ְוֵיׁש אֹוְמִרים 
ְלַהֲעִביר  ָעָליו  ִמְצָוה  ֶׁשֵאינֹו עֹוֵבר ְּבָלאו ִמן־ַהּתֹוָרה, אּוָלם 

ַעל ִמּדֹוָתיו ְוִלְמחֹל לֹו, ִאם ַהחֹוֵטא ִּבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ְמִחיָלה. 

ָעָליו  ְלַהְקִּפיד  לֹו  ֻמָּתר  ִּפְּיסֹו,  ֹלא  ֶׁשַהַּמֲעִליב  עֹוד  ָּכל   •

ְּבָׁשָעה  ְלָהִׁשיב  לֹו  ֻמָּתר  ַהִּדין  ֶׁשִּמַּצד  אֹוְמִרים  ְוֵיׁש  ַּבֵּלב, 
ְוֹלא  ִלְׁשּתֹק  ִהיא  טֹוָבה  ִמָּדה  אּוָלם  אֹותֹו,  ֶׁשַּמֲעִליִבים 
ְלָהִׁשיב ָּדָבר. אּוָלם ֵיׁש ֵמָהִראׁשֹוִנים ֶׁשָאְמרּו ֶׁשֵּיׁש ָלאו ִמן 
ַעל־ "ְוֹלא־ַתֲעֶנה  ֶׁשֶּנֱאַמר  ִלְמָחְרפֹו,  ָּדָבר  ְלָהִׁשיב  ַהּתֹוָרה 

ִרב". 

• ַהּמֹוִציא ֵׁשם ַרע ַעל ֲחֵברֹו, ִמַּצד ַהִּדין ֵאינֹו ָצִריְך ִלְמחֹל 
ִּבְמִחיָלה  ִיְצרֹו  ֶאת  ָלכּוף  ִהיא  ֲעָנָוה  ִמַּדת  ָמקֹום  ִמָּכל  לֹו, 

ְּגמּוָרה ֲהַגם ֶׁשַהָּדָבר ָקֶׁשה ָעָליו. 

ֶׁשָּפַגע  ַעל  ֵיָעֵנׁש  ֶׁשְּפלֹוִני  ַמִים  ַהּׁשָ ִמן  ִּדין  ְלַבֵּקׁש  ָאסּור   •

ַמִים.  ּבֹו, ֶאָּלא יֹוִדיַע ִלְמַצֲערֹו ְּתִחָּלה ִלְפֵני ֶׁשִּיְמסֹר ִּדינֹו ַלּׁשָ

ָּבֶהם  ִלְנקֹם  ּוֻמָּתר  ַּבּגֹוִיים  ַׁשָּיְך  ּוְנִטיָרה  ְנִקיָמה  ִּדין  ֵאין   •

ְוֹלא־ִתּטֹר ֶאת־ְּבֵני  ֶׁשֶּנֱאַמר "ֹלא־ִתּקֹם  ִׂשְנָאה,  ָלֶהם  ְוִלְנטֹר 
ַעֶּמָך" ְוָאְמרּו ֲחַז"ל ֲאָבל נֹוֵקם ְונֹוֵטר ַאָּתה ַלֲאֵחִרים.

ל ֻמְרּגָ
ֲהָלכֹות ַוֲהִליכֹות

)מלוקט מספרי הראשונים וספרי ההלכה, וכן מהספר "כצאת השמש בגבורתו"( 
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ַמֲעֶׂשה ְּבָאָדם ֶאָחד, ֶׁשָהָיה ָּגר ְּבָבֶבל ְוָעָלה ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ָּבּה ָנָׂשא 
ה ִמְּבנֹות ָהָאֶרץ. ְלׁשֹונֹו ָהְיָתה ַּבְבִלית, ְוִהיא ָהְיָתה ׁשֹוָנה ִמְּלׁשֹוָנם  ִאּׁשָ
ֶׁשל ְּבֵני ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ְוָלֵכן ֹלא ֵהִביָנה ִאְׁשּתֹו ְּבִדּיּוק ֶאת ַּכּוָָנתֹו. ַּפַעם 
ל לֹו  ִלי ִלי ְׁשֵּתי ֲעָדִׁשים", ְּכֶׁשַּכּוָָנתֹו ִהיא ֶׁשִהיא ְּתַבּׁשֵ ָאַמר ִלי "ַּבּׁשְ
ִּכְפׁשּוָטם,  ַהְּדָבִרים  ֶאת  ַהְּתִמיָמה  ה  ָהִאּׁשָ ֵהִביָנה  ֲעָדִׁשים.  ְמַעט 
ְוַהָּדָבר ִהְרִּגיזֹו ְמאֹד. ְלָמֳחָרת ָאַמר  ָלה לֹו ְׁשֵני ֲעָדִׁשים ִּבְלַבד,  ּוִבּׁשְ
ְוׁשּוב  ַרִּבים,  ֲעָדִׁשים  ָהְיָתה  ְוַכּוָָנתֹו  ֲעָדִׁשים",  ְסָאה  ִלי  ִלי  "ַּבּׁשְ ָלּה: 
ֲעָדִׁשים,  ָלה לֹו ְסָאה ֶׁשל  ּוִבּׁשְ ְּדָבָריו ִּכְפׁשּוָטם  ה ֶאת  ָהִאּׁשָ ֵּפְרָׁשה 
ֶׁשִהיא ַּכּמּות ֲעצּוָמה. ָאַמר ָלּה ַהַּבַעל: "ָהִביִאי ִלי ְׁשֵני ּבֹוִציֵני", ְוֹלא 
ה ְלַמה ַּכּוָָנתֹו, ֶׁשֵּכן ּבֹוִציֵני ֶיׁש ָלּה ְׁשֵּתי ַמְׁשָמֻעּיֹות, ַּגם  ָיְדָעה ָהִאּׁשָ
ה ֵהִביָאה  ֵנרֹות ְוַגם ֲאַבִּטיַח, ְוַכּוָָנתֹו ָהְיָתה ֶלֱאכֹל ֲאַבִּטיַח, ַאְך ָהִאּׁשָ
לֹו ְׁשֵני ֵנרֹות. ָּפְקָעה ַסְבָלנּותֹו ֶׁשל ַהַּבַעל ְוָאַמר ְלִאְׁשּתֹו: "ְלִכי ְוִׁשְבִרי 
ֶׁשִּנְקָרא  ַהַּבִית  ֶּפַתח  ַעל  ְּכֶׁשַּכּוָָנתֹו  ָּבָבא",  ֶׁשל  ְּברֹאׁשֹו  ַהֵּנרֹות  ֶאת 
ִּבְלׁשֹון ֲאַרִּמי 'ָּבָבא'. ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה, ָיַׁשב ַהַּתָּנא ָּבָבא ֶּבן־ּבּוָטא ְלַיד 
ה ְוָׁשְבָרה ֶאת  ֶּפַתח ַהַּבִית ְוָעַסק ַּבּתֹוָרה ִעם ַּתְלִמיָדיו. ָהְלָכה ָהִאּׁשָ
ָהְיָתה  ַּבְעָלּה  ִּכי ָחְׁשָבה ֶׁשַּכּוָָנתֹו ֶׁשל  ַהַּתָּנא,  ַהֵּנרֹות ַעל רֹאׁשֹו ֶׁשל 
ה ֵהִׁשיָבה  ָעָליו. ָּתַמּה ָּבָבא ֶּבן־ּבּוָטא ְוָׁשַאל אֹוָתּה ְלַמֲעֶׂשיָה, ְוָהִאּׁשָ
ִּבְתִמימּות: "ָּכְך ִצּוָה ָעַלי ַּבְעִלי". ֹלא ִהְקִּפיד ָּבָבא ֶּבן־ּבּוָטא ָעֶליָה, 
ְוֹלא ַרק ֶׁשָהָיה ִמן ַהֶּנֱעָלִבים ֶׁשֵאיָנם עֹוְלִבים, ֶאָּלא ַּגם ֵּבַרְך אֹוָתּה 
ְוָאַמר ָלּה: "ַאְּת ָעִׂשית ְרצֹון ַּבְעֵלְך, ְיִהי ָרצֹון ֶׁשַהָּקָּב"ה ְיַזֶּכה אֹוָתְך 

ִּבְׁשֵני ָּבִנים ְּכמֹו ָּבָבא ֶּבן־ּבּוָטא". )מסכת נדרים(

  

ּוְכָרִמים  ָׂשדֹות  ָהיּו  ּוְבַבֲעלּותֹו  ָּגדֹול  ָעִׁשיר  ָהָיה  ַטְרפֹון,  ַרִּבי  ַהַּתָּנא 
ַרִּבים. ַּפַעם, ָיַרד ְלַפְרֵּדסֹו ְוָאַכל ָׁשם ְקִציעֹות, ֶׁשֵהן ְּתֵאִנים ְיֵבׁשֹות. 
ְלֶפַתע ִהִּגיַע ַהּשֹׁוֵמר ֶׁשל ַהַּפְרֵּדס ֶׁשֹּלא ִהִּכיר ֶאת ַרִּבי ַטְרפֹון ְּבָעָליו, 
ְּתָפסֹו ְוָצַעק: "ִהֵּנה ַהַּגָּנב ֶׁשּגֹוֵנב ִמָּכאן ֵּפרֹות ָּכל ָהֵעת"! ֵהֵחל ַהּשֹׁוֵמר 
ַלְחּבֹט ְּבַרִּבי ַטְרפֹון ְּבַמְקלֹו ְוֹלא ִהְתָקְרָרה ַּדְעּתֹו ַעד ֶׁשִהְכִניסֹו ְלתֹוְך 
ַׂשק, ּוְסָחבֹו ַעד ַלָּנָהר ְּכֵדי ְלַהְׁשִליכֹו ְלתֹוכֹו ּוְלַהְטִּביעֹו ָׁשם. ָרָאה ַרִּבי 
ַטְרפֹון ֶׁשהּוא ִנְמָצא ְּבַסָּכַנת ָמֶות ָחִליָלה, ְוָאַמר לֹו: "ְּבַבָּקָׁשה ִמְּמָך, 
ַּתְכִריִכים  ֶׁשָּיִכינּו לֹו  ִמְּבֵני ֵּביתֹו  ַרִּבי ַטְרפֹון ּוְתַבֵּקׁש  ְלֵביתֹו ֶׁשל  ֵלְך 
ְוִהְצַטֵער  ְלָפָניו,  ְּבַעְצמֹו  ַטְרפֹון  ַרִּבי  ִּכי  ַהּשֹׁוֵמר  ֵהִבין  מֹותֹו".  ִלְפֵני 
ֶאת  ּתֹוֵלׁש  ְּכֶׁשהּוא  ְלָפָניו  ָנַפל  ִמַּמֲאָסרֹו,  ִמָּיד  אֹותֹו  ִׁשְחֵרר  ְמאֹד. 
ְׂשָערֹו ִמַּצַער, ְוקֹוֵרא: "ַרִּבי, ְמחֹל ָנא ִלי"! ָאַמר לֹו ַרִּבי ַטְרפֹון: "ַּדע 
ְלָך, ֶׁשַאַחר ָּכל ַמָּכה ּוַמָּכה ֶׁשִהֵּכיָת אֹוִתי, ָאַמְרִּתי ְּבִלִּבי ִמָּיד ֶׁשֲאִני 
מֹוֵחל ְלָך ְוִקַּבְלִּתי ֶאת ִיּסּוַרי ְּבַאֲהָבה". ְוָאְמרּו ִמּשּׁום ַרִּבי ֲחִניָנא ֶּבן 
ַּגְמִליֵאל, ֶׁשָּכל ָיָמיו ֶׁשל אֹותֹו ַצִּדיק, ָהָיה ִמְצַטֵער ַעל ֶׁשִּגָּלה ֶזהּותֹו, 

ְוָאַמר: "אֹוי ִלי ֶׁשִהְׁשַּתַּמְׁשִּתי ְּבִכְתָרּה ֶׁשל ּתֹוָרה". )ירושלמי פאה(

  

ּבֹו  ְוָכַתב  ֶאְלָעָזר  ַרִּבי  ַלַּתָּנא  ִמְכָּתב  ַּפַעם  ָׁשַלח  ַמר עּוְקָבא  ַהַּתָּנא 
ּוְמַגְּדִפים  ְמָחְרִפים  ְוֵהם  ְלַצֲעֵרִני,  ְּכֵדי  ָעַלי  ָאָדם עֹוְמִדים  "ְּבֵני  ָּכְך: 
ֶאֱעֶׂשה  ַהִאם  ַלַּמְלכּות,  אֹוָתם  ִלְמסֹר  ָהֶאְפָׁשרּות  ְּבָיִדי  ֵיׁש  אֹוִתי. 
'ָאַמְרִּתי  ִּבְתִהִּלים  ַהֶּמֶלְך ָאַמר  ֶאְלָעָזר: "ָּדִוד  ַרִּבי  זֹאת"? ֵהִׁשיב לֹו 

ָרָׁשע  ְּבעֹד  ַמְחסֹום  ְלִפי  ֶאְׁשְמָרה  ִבְלׁשֹוִני  ֵמֲחטֹוא  ְדָרַכי  ֶאְׁשְמָרה 
ָאִׂשים  ְלֶנְגִּדי,  עֹוֵמד  ָהָרָׁשע  ִאם  ֶׁשַּגם  ִהיא,  ַהָּכתּוב  ְוַכּוַָנת  ְלֶנְגִּדי', 
ַמְחסֹום ְלִפי ַוֲאַקֵּבל ִיּסּוַרי ְּבַאֲהָבה". ָחַזר ַמר עּוְקָבא ְוָׁשַלח לֹו: "ֵהם 
ְמַצֲעִרים אֹוִתי ַהְרֵּבה ְוֵאין ִּביָכְלִּתי ִלְתּבַֹע אֹוָתם ַּבִּדין". ָאַמר לֹו ַרִּבי 
ֶאְלָעָזר: "ֶנֱאַמר 'ּדֹום ַלה' ְוִהְתחֹוֵלל לֹו', ּדֹום ַלה' ְוהּוא ַיִּפיל ְלָפֶניָך 
ָּכִלים  ְוֵהם  ַהִּמְדָרׁש,  ְלֵבית  ֲעֵליֶהם  ְוַהֲעֵרב  ַהְׁשֵּכם  ֲחָלִלים־ֲחָלִלים. 
ֵמֲאֵליֶהם". ַהָּדָבר ָיָצא ִמִּפי ַרִּבי ֶאְלָעָזר, ְוַהַּמְלכּות ָּתְפָסה ֶאת ָהִאיׁש 
ְּבֵׁשם ְּגִניָבא, ֶׁשָהָיה ְמַצֵער ֶאת ַמר עּוְקָבא, ָנְתנּו ָעָליו ַׁשְלֶׁשֶלת ֶׁשל 

ַּבְרֶזל ְוָדנּו אֹותֹו ַלֲהִריָגה. )מסכת גיטין(

  

ָאָדם  ְוָרָאה  לֹוד,  ָהִעיר  ַׁשַער  ְּבֶפַתח  ַּפַעם  ָיַׁשב  ַאָּבא  ַרִּבי  ַהַּתָּנא 
ַּגֵּבי  ַעל  ַהֵהֶלְך  ב  ִהְתַיּׁשֵ ְמאֹד.  ְוָיֵגַע  ָעֵיף  ְוָהָיה  ַּבְּדָרִכים  ֶׁשָּנַדד  ֶאָחד 
ְּבִליָטה ֶׁשְּבִצֵּדי ָהָהר ְוַתְרֵּדָמה ָנְפָלה ָעָליו. ְלֶפַתע ֵהֵחל ָנָחׁש ְמֻסָּכן 
ַעל  ָנְפָלה  ֵעץ  ֶׁשל  ְּגדֹוָלה  קֹוָרה  אּוָלם  ַהָּיֵׁשן,  ַהֵהֶלְך  ֶאל  ְלִהְתָקֵרב 
ָהִאיׁש.  ֶאת  ְלַהִּכיׁש  ִהְסִּפיק  ְּבֶטֶרם  עֹוד  מֹוחֹו  ֶאת  ְורֹוְצָצה  ַהָּנָחׁש 
ְּכֶׁשֵהַקִיץ ָהִאיׁש ִמַּתְרֵּדָמתֹו, ָרָאה ֶאת ַהָּנָחׁש ַהֵּמת ְלַמְרְּגלֹוָתיו ְוָקם 
ְלַדְרּכֹו. ִמָּיד ְלַאַחר ֶׁשִהְתַרֵחק ְמַעט ֵמַהָּמקֹום ּבֹו ָיַׁשב, ִהְתמֹוְטָטה 
ָהֵעֶמק  ַעל  ְוָנְפָלה  ָיַׁשב,  ָעֶליָה  ָהָהר  ֶׁשְּבִצֵּדי  ַהְּבִליָטה  ְלֶפַתע 
ֶׁשִּמַּתְחֶּתיָה. ְּבָכְך ִנַּצל ָהִאיׁש ׁשּוב ִמָּמֶות, ִּכי ִאם ָהָיה נֹוָתר ָלֶׁשֶבת 
עֹוד ְמַעט ָקט ַעל ְמקֹומֹו, ָהָיה ַאף הּוא נֹוֵפל ְלַמָּטה. ִהְתַּפֵּלא ַרִּבי 
ַאָּבא ַעל ְׁשֵני ַהִּנִּסים ַהְּגדֹוִלים ֶׁשַּנֲעׂשּו ָלִאיׁש ֶאל מּול ֵעיָניו, ּוָפָנה 
ֵאָליו ְוָׁשַאל: "ֱאמֹר ִלי ְּבַבָּקָׁשה, ָמה ֵהם ַמֲעֶׂשיָך ַהּטֹוִבים ֶׁשִּבְזכּוָתם 
ָעָׂשה ְלָך ַהָּקָּב"ה ְׁשֵני ִנִּסים ְּגלּוִיים ָּבֶזה ַאַחר ֶזה? ֶׁשֲהֵרי ֹלא ְּבִחָּנם 
ָהָאָדם". ָאַמר לֹו ָהִאיׁש: "ֵמעֹוָלם  ְּגדֹוִלים ִעם  ֲחָסִדים ּכֹה  ּגֹוְמִלים 
לֹו  ּוָמַחְלִּתי  ִהְתַרֵּציִתי  ְוֹלא  ָרָעה  ִעִּמי  ָּגַמל  ֶׁשִּמיֶׁשהּו  ִלי,  ֵאַרע  ֹלא 
ִמָּיד. ְוִאם ֹלא ָעָלה ְּבָיִדי ְלִהְתַּפֵּיס ִעּמֹו, ֹלא ָהִייִתי עֹוֶלה ַעל ִמְׁשָּכִבי 
ַּבַּלְיָלה, ֶטֶרם ָאַמְרִּתי ְּבֶפה ָמֵלא ֶׁשֲאִני מֹוֵחל ְלָכל ִמי ֶׁשִּצֵער אֹוִתי 
ְוִהְכִעיַסִני, ְוֵאיִני נֹוֵטר ֵמעֹוָלם ׁשּום ִׂשְנָאה ְלִמי ֶׁשּפֹוֵגַע ִּבי. ְוֹלא ַרק 
ַמע  זֹאת, ֶאָּלא ִמְׁשַּתֵּדל ֲאִני ְלֵהיִטיב ִעם ִמי ֶׁשִהְקִניט אֹוִתי". ְּכֶׁשּׁשָ
ֶזה  ָאָדם  ַמֲעֶׂשה  "ְּגדֹוִלים  ְוָאַמר:  ָּבָכה  ַהֵהֶלְך,  ִּדְבֵרי  ֶאת  ַאָּבא  ַרִּבי 
ִמּיֹוֵסף ַהַּצִּדיק, ֶׁשּיֹוֵסף ִרֵחם ַעל ָאִחיו ֶׁשְּמָכרּוהּו, ְוָאָדם ֶזה ִמְתַנֵהג 
ְּבַסְבָלנּות ִעם ָּכל ָאָדם ָזר ְוָראּוי הּוא ֶׁשַּיֲעֶׂשה לֹו ַהָּקָּב"ה ֵנס ְּבתֹוְך 

ֵנס". )זֹהר פרשת מקץ(

  

ּוֵמרֹב  ַאָּבא  ַרִּבי  ָהָיה  מֹו  ֶׁשּׁשְ ַרב,  ַהְמֻפְרָסם  ָהָאמֹוָרא  ֶׁשל  ְּבִעירֹו 
ַּפַעם  ֶׁשָּפַגע  ֶאָחד  ַקָּצב  ָהָיה  'ַרב',  ַּבּתַֹאר  ִּכּנּוהּו  ּוְגֻדָּלתֹו  תֹו  ְקֻדּׁשָ
יֹום  ְּבֶעֶרב  ְסִליָחתֹו.  ֶאת  ּוְלַבֵּקׁש  ְלַפְּיסֹו  ָּבא  ְוֹלא  ַרב  ֶׁשל  ִּבְכבֹודֹו 
ְוַעל־ַאף ֶׁשַהַּקָּצב ָּפַגע  ְלַהֲעִביר ַעל ִמּדֹוָתיו,  ַהִּכּפּוִרים, ֶהְחִליט ַרב 
ִּבְכבֹודֹו ְוֹלא ָּבא ְלַפְּיסֹו, ָיָצא ִמֵּביתֹו ְוָהַלְך ֶאל ַהַּקָּצב ְּכֵדי ְלִהְתַּפֵּיס 
ַאָּתה הֹוֵלְך"?  "ְלֵהיָכן  ְוהּוא ְׁשָאלֹו:  ַרב הּוָנא  ָּפַגׁש ֶאת  ַּבֶּדֶרְך  ִעּמֹו. 
ָאַמר לֹו ַרב: "ְלַפֵּיס ֶאת ְּפלֹוִני ַהַּקָּצב". ָעַמד ַרב ְּבֶפַתח ֲחנּותֹו ֶׁשל 
ַהָּבָׂשר  ֶאת  ְוָחַתְך  ִּבְמַלאְכּתֹו  עֹוֵסק  ָהָיה  ֶׁשַהָּלה  ְּבָׁשָעה  ַהַּקָּצב, 
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ל ְמֻתּבָ

ְוֵאיָנן  ָתן  ֶחְרּפָ ׁשֹוְמִעין  עֹוְלִבין,  ְוֵאיָנן  ֱעָלִבין  ַהּנֶ ָנן:  ַרּבָ נּו  ּתָ
תּוב  ַהּכָ ֲעֵליֶהם  ִיּסּוִרין,  ּבְ ֵמִחין  ּוׂשְ ֵמַאֲהָבה  ין  עֹוׂשִ יִבין,  ְמׁשִ

ְגֻבָרתֹו. )מסכת שבת(  ֶמׁש ּבִ ֶ ֵצאת ַהּשׁ אֹוֵמר ְואֲֹהָביו ּכְ

ּבֹוֵלם  ִביל ִמי ׁשֶ ׁשְ א ּבִ ם ֶאּלָ י ִאיָלָעא: ֵאין ָהעֹוָלם ִמְתַקּיֵ ָאַמר ַרּבִ
ַעת  ׁשְ יו ּבִ "י: סֹוֵגר ֶאת ּפִ ִ ַעת ְמִריָבה, ּוְמָפֵרׁש ַרּשׁ ׁשְ ֶאת ַעְצמֹו ּבִ
הּו ָאַמר: ִמי  י ַאּבָ ִליָמה". ַרּבִ ֱאַמר "ּתֶֹלה ֶאֶרץ ַעל־ּבְ ּנֶ ְמִריָבה. ׁשֶ
ַחת ְזרֹעֹת עֹוָלם",  ֱאַמר "ּוִמּתַ ּנֶ ׁשֶ ֵאינֹו,  ִמי ׁשֶ ּכְ ים ַעְצמֹו  ׁשִ ּמֵ ׁשֶ
ָהעֹוָלם.  ְזרֹועֹות  הּוא  ַהּכֹל  ַחת  ּתַ ְדַרס  ּנִ ׁשֶ ִמי  "י:  ִ ַרּשׁ ּוְמָפֵרׁש 

)מסכת חולין( 

ל־ ַעל־ּכָ לֹו  ַמֲעִביִרים  ִמּדֹוָתיו,  ַעל  ֲעִביר  ַהּמַ ל  ּכָ ָרָבא:  ָאַמר 
א ָעוֹן?  ע". ְלִמי נֹוׂשֵ ׁשַ א ָעוֹן ְועֵֹבר ַעל־ּפֶ ֱאַמר "נֹׂשֵ ּנֶ ָעיו. ׁשֶ ׁשָ ּפְ
ֲעִביר ַעל ִמּדֹוָתיו,  "י: ַהּמַ ִ ע. ּוְמָפֵרׁש ַרּשׁ ׁשַ עֹוֵבר ַעל ּפֶ ְלִמי ׁשֶ
ִמּדֹוָתיו  יַח  ּוַמּנִ ַצֲעִרים אֹותֹו,  ַלּמְ ה  ִמּדָ ִלְמּדֹד  ק  ְמַדְקּדֵ ֵאינֹו  ׁשֶ
ן  יַחּתָ ַמּנִ א  ֶאּלָ ַאֲחֵריֶהן  ֶקת  ְמַדְקּדֶ ין  ַהּדִ ת  ִמּדַ ֵאין  לֹו,  ְוהֹוֵלְך 

ְוהֹוֶלֶכת. )מסכת ראש השנה( 

ר  ּכֵ ּתַ ֵאינֹו ִמׁשְ ֵאינֹו ּכֹוֵעס, ּוִמי ׁשֶ "ה אֹוֲהָבן: ִמי ׁשֶ ּבָ ה ַהּקָ לֹשָׁ ׁשְ
מּול ַרע ְלִמי  ם ּגְ ּלֵ ֵאינֹו ְמׁשַ ֵאינֹו ַמֲעִמיד ַעל ִמּדֹוָתיו, ׁשֶ ּוִמי ׁשֶ

ֲערֹו ְוֵאינֹו נֹוֵטר ֵאיָבה. )מסכת מגילה(  ּצִ ׁשֶ

ָכְך,  יל ֶאת ַעְצמֹו ּבְ ְרּגִ תֹו ְוׁשֹוֵתק, ְוַהּמַ ֹוֵמַע ֶחְרּפָ ּשׁ ֵרי ִמי ׁשֶ ַאׁשְ
ִריָבה.  אֹות ָעָליו ַעל ְיֵדי ַהּמְ ָהיּו ּבָ חֹוֵסְך ֵמַעְצמֹו ֵמָאה ָרעֹות ׁשֶ
ֵלי "ּפֹוֵטר  ִמׁשְ ָבר ֶזה? ּבְ מּוֵאל ְלַרב ְיהּוָדה, ֵהיָכן ֶנֱאַמר ּדָ ָאַמר ׁשְ
ַעְצמֹו  ַעל  ֵמִביא  ְמִריָבה  ּבִ ְתִחיל  ּמַ ׁשֶ ִמי  ָמדֹון",  ית  ֵראׁשִ ַמִים 
ה ֵמָאה. )מסכת סנהדרין(  ִגיַמְטִרּיָ ן ָמדֹון ּבְ ּכֵ יִנים ּוְקָטטֹות, ׁשֶ ֵמָאה ּדִ

ר ָהיּו רֹוִצים ִלְבּדֹק ִמי יֹוֵתר ְמֻיָחס ֵמֲחֵברֹו,  ֲאׁשֶ ָרֵאל, ּכַ ֶאֶרץ ִיׂשְ ּבְ
ים  ָראּו ֶאָחד ֵמֶהם ַמְקּדִ ַעת ְמִריָבה, ּוְכׁשֶ ׁשְ ָהיּו ּבֹוְדִקים אֹוָתם ּבִ
הּוא  ׁשֶ ּבֹו  יֹוְדִעים  ָהיּו  יב,  ֵמׁשִ ְוֵאינֹו  תֹו  ֶחְרּפָ ׁשֹוֵמַע  ְוׁשֹוֵתק, 

ְמֻיָחס יֹוֵתר. )מסכת קידושין( 

ִפים ְולֹא ָהרֹוְדִפים,  ְרּדָ הּו: ְלעֹוָלם ְיֵהא ָאָדם ִמן ַהּנִ י ַאּבָ ָאַמר ַרּבִ
ר ּתֹוִרים ּוְבֵני יֹוָנה,  עֹופֹות ֵמֲאׁשֶ ף יֹוֵתר ּבָ ן ֵאין ְלָך ִנְרּדָ ּכֵ ׁשֶ
ַח ְלַהְקִריָבם ַלה'. )בבא קמא(  י ִמְזּבֵ תּוב ְלַגּבֵ יָרם ַהּכָ ְוִהְכׁשִ

ֶיׁש  לֹום.  ָ ַהּשׁ ָעָליו  ָאִבינּו  ֶרְך ֶאֶרץ ֵמַאְבָרָהם  ּדֶ ל ָאָדם  ּכָ ִיְלַמד 
ְרחֹו, ְוֵכיָון  ַעל־ּכָ ּתֹו ּבְ ְטלּו ֶאת ִאׁשְ ּנָ ה, ׁשֶ ה יֹוֵתר ִמּזֶ ָבר ָקׁשֶ ְלָך ּדָ
ֵלם, ְולֹא  ֵלב ׁשָ ּנּו ְמִחיָלה, ָמַחל ַאְבָרָהם ּבְ ׁש ֲאִביֶמֶלְך ִמּמֶ ּקֵ ּבִ ׁשֶ
ל  ּלֵ ְתּפַ ֱאַמר "ַוּיִ ּנֶ ׁש ָעָליו ַרֲחִמים, ׁשֶ ּקֵ א עֹוד ּבִ ַחל לֹו ֶאּלָ ּמָ ּיֹו ׁשֶ ּדַ

ַאְבָרָהם ֶאל־ָהֱאלִֹקים". )מדרש הגדול פרשת וירא( 

ר ְיֵרא ֱאלִֹקים ְוָסר ֵמָרע".  ם ְוָיׁשָ ָהָיה "ִאיׁש ּתָ ַעל ִאּיֹוב ֶנֱאַמר ׁשֶ
ר ַעל  ָהָיה ִאּיֹוב ַוְתָרן, ְוָהָיה ְמַוּתֵ ְחִליָפא ֵקיַסְרָיא, ׁשֶ ָאַמר ַרב ּתַ
יד ַעל ַהְמָחְרִפים אֹותֹו. ּוֵפרּוׁש ָסר  ּלֹא ָהָיה ַמְקּפִ יו, ׁשֶ ִקְללֹוַתָ
ִאּלּו לֹא  רּו ָעָליו, ּכְ ּבְ ּדִ ּבֹו ֶאת ָהַרע ׁשֶ ָהָיה ֵמִסיר ִמּלִ ֵמָרע הּוא, ׁשֶ

ּזּוהּו ֵמעֹוָלם. )ירושלמי מסכת סוטה(  רּו ָעָליו ְולֹא ּבִ ּבְ ּדִ

ה  ַיֲעׂשֶ ְפָעִמים  ּלִ ׁשֶ י  ַאף־ַעל־ּפִ ִמּדֹוָתיו,  ַעל  ֲעִביר  ַהּמַ ְבָלן  ַהּסַ
תֹו  ִמּדָ ֶנֶגד  ּכְ ה  ִמּדָ ַמִים  ָ ַהּשׁ ִמן  לֹו  מֹוְדִדים  ה',  ְרצֹון  ֶנֶגד  ָבר  ּדָ
ם  ַהּטֹוָבה. ָמה הּוא מֹוֵחל ְוסֹוֵלַח ְלַמְכִעיָסיו ְוֵאינֹו נֹוֵטר ָלֶהם, ּגַ

ה' מֹוֵחל ּוַמֲעִביר ַעל ֲעוֹנֹוָתיו. )השל"ה הקדוש( 

ְקָרא ַאֲהָבה, ְוָעָליו  ָבה ַלֶחֶסד ַהּנִ ֲעִביר ַעל ִמּדֹוָתיו, הּוא ֶמְרּכָ ַהּמַ
יְך ָחֶסד".  ְכּתִ ן ְמׁשַ יְך ַעל־ּכֵ תּוב אֹוֵמר "ְוַאֲהַבת עֹוָלם ֲאַהְבּתִ ַהּכָ

)ראשית חכמה( 

י  ַרּבִ י  ַמע ִמּפִ ָ ּשׁ ׁשֶ "ן,  ְלִמיד ָהַרְמּבַ ּתַ ִמן־ַעּכֹו  ּדְ ִיְצָחק  י  ַרּבִ ַתב  ּכְָ
ֶבּנּו  ר ִיּדְ י ָהִאיׁש ֲאׁשֶ יְקִטיְלָיא, ּכִ י יֹוֵסף ּגִ ל ַרּבִ ְלִמידֹו ׁשֶ ֵמִאיר ּתַ
יו, ְוִלְרּדֹף ַאֲחֵרי ָהֲעָנָוה  ָרָכיו ּוַמֲעׂשָ ר ּדְ ֵ ן ִמּדֹוָתיו ּוְלַיּשׁ ִלּבֹו ְלַתּקֵ
תֹו  ֶחְרּפָ ׁשֹוֵמַע  ַיֲעִליב,  ְולֹא  ָעלּוב  ִלְהיֹות  ֵלמּות,  ְ ַהּשׁ ַתְכִלית  ּבְ
ִלְלמֹד  ִיְצָטֵרְך  ְולֹא  ָעָליו  ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ֶרה  ׁשְ ּתִ ד  ִמּיָ  - יב  ָיׁשִ ְולֹא 

ֶדּנּו. )ראשית חכמה(  ַלּמְ י רּוַח ֱאלִֹקים ּתְ ר ָוָדם ּכִ ׂשָ ִמּבָ

יִבים,  ָתם ְוֵאיָנם ְמׁשִ ֱעָלִבים ְוֵאיָנם עֹוְלִבים, ׁשֹוְמִעים ֶחְרּפָ ַעל ַהּנֶ
ְגֻבָרתֹו".  ּבִ ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ֵצאת  ּכְ "ְואֲֹהָביו  סּוק:  ַהּפָ ֶאת  ֲחַז"ל  ְרׁשּו  ּדָ
ל  ֻסּגָ ּמְ י ׁשֶ ּמִ ֵני ׁשֶ ם 'אֹוֲהִבים'? ִמּפְ ׁשֵ ים ֵאּלּו ּבְ ים ֲאָנׁשִ ה ְמֻכּנִ ְוָלּמָ
יב,  תֹו ְוֵאינֹו ֵמׁשִ הּוא ׁשֹוֵמַע ֶחְרּפָ ָעה ׁשֶ ׁשָ לֹט ַעל ִמּדֹוָתיו ּבְ ִלׁשְ

הּוא אֹוֵהב ה'! )רבי ראובן יוסף גרשונוביץ(  ֶזה ַרק ִמי ׁשֶ

ֲאָמרֹות ּוִפְתָּגִמים

ְלֶנְגּדֹו,  עֹוֵמד  ַרב  ֶאת  ְוָרָאה  ֵעיָניו  ֶאת  ַהַּקָּצב  ֵהִרים  ֶׁשְּלָפָניו. 
ָּפָנה  ְסִליָחתֹו,  ְלַבֵּקׁש ֶאת  ְוָלרּוץ  ַמֲעֵׂשהּו  ַעל  ְלִהְתָחֵרט  ּוִבְמקֹום 
ֵאָליו ְּבִבָּזיֹון ְוַלַעג, ְּכֶׁשהּוא ִמְׁשַּתֵּמׁש ִּבְׁשמֹו ַהְּפָרִטי ֶׁשל ַרב, ְוָאַמר: 
"ַאָּבא, ֵלְך ִמָּכאן! ֵאין ִלי ֵעֶסק ִאְּתָך". ָׁשַתק ַרב, ְוָהָיה ִמן ַהֶּנֱעָלִבים 
ִנְּתָזה  ַמִים ִקְּנאּו ֶאת ְּכבֹודֹו ּוְלֶפַתע  ְוֵאיָנם עֹוְלִבים, אּוָלם ִמן ַהּׁשָ
ֶעֶצם ַאַחת ֵמַהָּבָׂשר ֶׁשָהָיה ָעסּוק ְּבִחּתּוכֹו, ְוָהֶעֶצם ִהְּכָתה ְּבַצּוָארֹו 

ַמִים. )מסכת יומא( ֶׁשל ַהַּקָּצב ְוהּוא ֵמת ַּבָּמקֹום ְּכעֶֹנׁש ִמן ַהּׁשָ

  

ְלַגַּבאי ְצָדָקה. ָאַמר  ַרִּבי ֲעִקיָבא ְלִהְתַמּנֹות  ַּפַעם ִּבְקׁשּו ֵמַהַּתָּנא 
ָלֶהם ַרִּבי ֲעִקיָבא: "ֵאֵלְך ְוֶאְׁשַאל ַּבֲעַצת ִאְׁשִּתי". ָאְמָרה לֹו ִאְׁשּתֹו: 
ֵמרֹאׁש,  ַעְצְמָך  ַעל  ָנא  ַקֵּבל  ִמְצָוה,  ִלְדַבר  ְלִהְתַמּנֹות  ְרצֹוְנָך  "ִאם 
ֶׁשַּגם ִאם ְיַבּזּו אֹוְתָך ִויַקְּללּו אֹוְתָך, ַאל ַּתְקִּפיד ֲעֵליֶהם ְוִתְהֶיה ִמן 

ַהֶּנֱעָלִבים ְוֵאיָנם עֹוְלִבים". )ירושלמי פאה(

ִעיר  ֶׁשל  ִּבְרחֹוָבּה  ַּפַעם  ָהַלְך  הֹוְרְקנּוס,  ֶּבן  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ַהַּתָּנא 
ֶאת  ַהַּבִית  ַּבַעל  ִהְׁשִליָכה  ָׁשָעה  ּוְבאֹוָתּה  ֶאָחד,  ְלַבִית  ְּבָסמּוְך 
ה ֶׁשַהַּתָּנא ַהָּקדֹוׁש  ָהַאְׁשָּפה ִמֵּביָתּה ֶאל ָהְרחֹוב. ֹלא ִהְבִחיָנה ָהִאּׁשָ
הֹוֵלְך ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ָּבְרחֹוב, ְוהֹוִריָקה ֶאת ָּכל ָהַאְׁשָּפה ַעל רֹאׁשֹו 
ֶעְלּבֹונֹו,  ֶאת  ָּתַבע  ְוֹלא  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ָּכַעס  ֹלא  ֱאִליֶעֶזר.  ַרִּבי  ֶׁשל 
ֶאָּלא ָׂשַמח ְּבִיּסּוָריו ְוָאַמר: "ּדֹוֶמה ֲאִני ִּכי ֲחֵבַרי ֶׁשִרֲחקּו אֹוִתי ַעל 
ֶׁשֵּכן  אֹוִתי,  ְלָקֵרב  ֵמַעָּתה  ָיֵחלּו  ֲהָלָכה,  ִּבְדַבר  ֶׁשֵּביֵנינּו  ַהַּמֲחֹלֶקת 

ֶנֱאַמר 'ְמִקיִמי ֵמָעָפר ָּדל ֵמַאְׁשּפֹת ָיִרים ֶאְביֹון'". )ירושלמי מועד־קטן(

  

ֵמֲחֵברֹו,  ְמֻיָחס  יֹוֵתר  ִמי  ִלְבּדֹק  ָהיּו רֹוִצים  ַּכֲאֶׁשר  ִיְׂשָרֵאל,  ְּבֶאֶרץ 
ַמְקִּדים  ֵמֶהם  ֶאָחד  ּוְכֶׁשָראּו  ְמִריָבה,  ִּבְׁשַעת  אֹוָתם  ּבֹוְדִקים  ָהיּו 
ְוׁשֹוֵתק, ׁשֹוֵמַע ֶחְרָּפתֹו ְוֵאינֹו ֵמִׁשיב, ָהיּו יֹוְדִעים ּבֹו ֶׁשהּוא ְמֻיָחס 

יֹוֵתר. )מסכת קידושין( 
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ַחִּיים  ַרִּבי  ַהְמֻפְרָסִמים  ָהַאִחים  ְׁשֵני  ִנְקְלעּו  ַּבֶּדֶרְך,  ַּפַעם  ִּבְהיֹוָתם 
ְוַרִּבי ַזְלָמן ִמּוֹולֹוִז'ין, ַּתְלִמיָדיו ֶׁשל ַהְּגָר"א ִמּוִיְלָנא, ְלַאְכַסְנָיה ַאַחת. 
ַהְמָאֵרַח ֹלא ִהִּכיר ֶאת ְׁשֵני ַהְּגאֹוִנים ֶׁשִּבְקׁשּו ְלִהְתָאֵרַח ֶאְצלֹו, ַוֲחָׁשָבם 
ְלָאְרֵחי ָּפְרֵחי, ַנָוִּדים ַהְמַחְּזִרים ַעל ַהְּפָתִחים, ְוָלֵכן ֵחְרָפם ְוֶהֱעִליָבם 
ַעד ְמאֹד ַעד ֶׁשֵּגַרׁש אֹוָתם ֵמַעל ָּפָניו. ֶנֶאְלצּו ָהַאִחים ְלַהְמִׁשיְך ֶאת 
ְלַהְפָּתָעתֹו  ֶהָעֵיף.  ְלֵגָום  ְמנּוָחה  ָלֵתת  ִמְּבִלי  ַלְיָלה,  ְּבִאיׁשֹון  ַּדְרָּכם 
ְוָתַמּה:  ָׁשִליׁש  ִּבְדָמעֹות  ּבֹוֶכה  ַזְלָמן  ַרִּבי  ָאִחיו  ִּכי  ַחִּיים  ַרִּבי  ָחׁש 
"ַמה ְּלָך ּבֹוֶכה, ָאִחי ַהָּיָקר? ַמּדּוַע ִמְצַטֵער ַאָּתה ַעל ָהֶעְלּבֹונֹות ֶׁשל 
אֹותֹו ָאָדם? ַהֲאֵמן ִלי ֶׁשְּכָלל ֹלא ִהְקַׁשְבִּתי ִלְדָבָריו ְוֹלא ַׂשְמִּתי ִלִּבי 
ֲאֵליֶהם". ֵהִׁשיב ַרִּבי ַזְלָמן ְוָאַמר: "ֹלא, ָאִחי ַיִּקיִרי, ֹלא ַעל ָהֶעְלּבֹונֹות 
ֶׁשֶהֱעִליַבִני ַּבַעל ָהַאְכַסְנָיה ֲאִני ּבֹוֶכה, ִּכי ָּדָבר ֶזה ְּכָלל ֹלא ִאְכַּפת ִלי. 
אּוָלם ָּדָבר ֶאָחד ַמְטִריד ֶאת ְמנּוָחִתי, ַמּדּוַע ִּבְׁשַעת ַמֲעֶׂשה, ְּבָׁשָעה 
ֶׁשַהָּלה ָנַתן ָעֵלינּו ֶאת קֹולֹו, ַחְׁשִּתי ְּבִלִּבי ְּפִניָמה ֶרֶגׁש ְמֻסָּים ֶׁשל ַצַער. 
ּוִמָּכאן ֲאִני ָלֵמד ֶׁשֲעַדִין ֹלא ִהַּגְעִּתי ַלַּמְדֵרָגה ַהַּנֲעֵלית ֶׁשל ַהֶּנֱעָלִבים 
ְוֵאיָנם עֹוְלִבים, ׁשֹוְמִעים ֶחְרָּפָתם ְוֵאיָנם ְמִׁשיִבים, ְוַעל ָּדָבר ֶזה ֲאִני 

ִמְצַטֵער ּובֹוֶכה". )תולדות אדם(

  

ּבֹו  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ּתֹוָרה  ְּבִׂשְמַחת  ַאַחת  ָׁשָנה  ָהְיָתה  ְיֵתָרה  ִׂשְמָחה 
ְּבַמֲעֵׂשי  ִהְרּבּו  ֶׁשַהְיָלִדים  ַעד  ִמַּקְרִלין,  ַהָּגדֹול  ַאֲהרֹן  ַרִּבי  ִהְתַּפֵּלל 
ְמׁשּוָבה ְּכֵדי ְלַהְרּבֹות ִׂשְמָחה, ְוַרִּבי ַאֲהרֹן ֹלא ִמָחה ָּבֶהם. ְלֶפַתע ָקַפץ 
ֶאָחד ִמִּמְתַנְּגָדיו ֶׁשִהְמִּתין ְלִהְזַּדְּמנּות ָּכזֹו, ִנַּגׁש ֶאל ַרִּבי ַאֲהרֹן ְוָסַטר לֹו 
ַעל ָּפָניו ֳקָבל־ַעם ְוֵעָדה. ֶהֱעִביר ַרִּבי ַאֲהרֹן ְּברֹב ִצְדקּות ַעל ִמּדֹוָתיו 
ְוָהָיה ִמן ַהֶּנֱעָלִבים ְוֵאיָנם עֹוְלִבים, ׁשֹוְמִעים ֶחְרָּפָתם ְוֵאיָנם ְמִׁשיִבים. 
ֹלא ֵהִגיב ִּבְמאּוָמה ַעל ַהַּמֲעֶׂשה ַהַּמְחִּפיר, ִהְמִׁשיְך ָּבִרּקּוִדים ִלְכבֹוד 
ַהּתֹוָרה ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת ְוֹלא ָּפַסק ִמִּלְׂשמַֹח ּוְלַׂשֵּמַח ֲאֵחִרים, ְּכִאּלּו ֹלא 
ֵאַרע ָּדָבר. ְלַאַחר ַהַחג, נֹוַדע ַהָּדָבר ְלַרִּבי ֶמְנִלי, ּדֹודֹו ֶׁשל ַרִּבי ַאֲהרֹן, 
ְוִסֵּפר  ְלַרּבֹו  ּוְכֶׁשָּבא  ִמֶּמְזִריְטׁש,  ַהַּמִּגיד  ֶׁשל  ֲחִסיָדיו  ִמְּגדֹוֵלי  ֶׁשָהָיה 
לֹו ֶאת ַהַהְׁשָּפָלה ַהְּגדֹוָלה ֶׁשָעַבר ַרִּבי ַאֲהרֹן ִמַּקְרִלין, ִצּוָה לֹו ַהַּמִּגיד 
ְלַהֲעִניׁש ֶאת ַהּפֹוֵגַע ְּבָכל חֶֹמר ַהִּדין. ָחַזר ַרִּבי ֶמְנִלי ּוִבֵּקׁש ְלַקֵּים ֶאת 
ָקם  ִהְתַרְּגׁשּות  ּוֵמרֹב  ֻּכּלֹו  ִהְזַּדְעֵזַע  ַאֲהרֹן  ַרִּבי  אּוָלם  ַהַּמִּגיד,  ִּדְבֵרי 
ַעל ַרְגָליו ְוָאַמר: "ַהִאם ִּבְׁשִביל ִאיׁש ָּגרּוַע ָּכמֹוִני, ִיָּנֵזק ָחִליָלה ִאיׁש 
ִמִּיְׂשָרֵאל? ַחס ְוָׁשלֹום"! ּוְבתֶֹקף ָּדַרׁש ִמּדֹודֹו ֶׁשֹּלא ַיֲעִניׁש ֶאת ָהָאָדם 

ַהָּלז. )בית קרלין־סטולין(

  

ְוֵאיָנם  ַהֶּנֱעָלִבים  ִמן  ִלְהיֹות  ָיָמיו  ָנַהג ָּכל  ַרִּבי ֵמִאיר ָחָדׁש,  ַהַּמְׁשִּגיַח 
עֹוְלִבים ּוְׁשִתיָקתֹו ָהְיָתה ַמְפִליָאה. ֶאָחד ֵמַחְכֵמי ּדֹורֹו ֵהִעיד ְוָאַמר: 
ְתָקִנים  ַהּׁשַ ְוַגם  ְּביֹוֵתר  ַהְּגדֹוִלים  ַהַּדְּבָרִנים  ַּגם  ֶׁשָהיּו  ְׁשַנִים  "ִהַּכְרִּתי 
ֵמִאיר  ַרִּבי  ְוַתְלִמידֹו  ִמְּסַלּבֹוְדָקא  ַהָּסָבא  ְוֵהם  ְּביֹוֵתר.  ַהְּגדֹוִלים 
ָחָדׁש". ַּפַעם ִהִּביַע ַרִּבי ֵמִאיר ֵּדָעה ָּכְלֶׁשִהי ְּבִעְנָין ְמֻסָּים, ּוְלַתְדֵהַמת 
ָּבּה  ֶׁשֵּיׁש  ְּבצּוָרה  ְּבִבּטּול,  ְּדָבָריו  ַעל  ַהּנֹוְכִחים  ַאַחד  ֵהִגיב  ַהּסֹוְבִבים 

ִמּשּׁום ִזְלזּול ּוְפִגיָעה. ַהּסֹוְבִבים ָהיּו ֲהמּוִמים, אּוָלם ַהַּמְׁשִּגיַח ִהְקִׁשיב 
ְוָׁשַתק. הּוא ֹלא ָעָנה ָּדָבר, ְוַאף ֹלא ָהָיה ִנָּכר ַעל ָּפָניו ׁשּום ִסָּמן ֶׁשל 
ַּתְלִמיָדיו  ְּבֵעיֵני  ַהַּמְׁשִּגיַח  ֶׁשל  ֶעְרּכֹו  ָּגַדל  ֶרַגע  ְּבאֹותֹו  ְוֶעְלּבֹון.  ַּכַעס 

ְלֵאין ִׁשעּור, ְוָהָיה ֶזה ַּבֲעבּוָרם ִׁשעּור ַהּמּוָסר ַהָּגדֹול ְּביֹוֵתר. )המשגיח(

ָסֵנגֹוָרם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל, ַרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק ִמֶּבְרִּדיְטׁשֹוב, ָסַבל ְרִדיפֹות ַרּבֹות 
ַעל  ְמאּוָמה  ֵהִגיב  ֵמעֹוָלם ֹלא  ַרָּבנּותֹו, אּוָלם הּוא  ְּבָעֵרי  ִמִּמְתַנְּגָדיו 
ּוִבְׁשִתיָקה.  ְּבַאֲהָבה  ִיּסּוָריו  ֶאת  ְוִקֵּבל  ֶׁשֲאָפפּוהּו  ָהַרּבֹות  ַהְּתָלאֹות 
ִיּסּוֶריָך  ֶאת  ְמַקֵּבל  ַאָּתה  "ֵמיָלא  ֶׁשְפִטיל:  ַרִּבי  ֶנְכּדֹו  ְׁשָאלֹו  ַּפַעם 
ְוִהְּנָך ְּבֶגֶדר ַהֶּנֱעָלִבים  ְּבַאֲהָבה, ִמְּפֵני ֶׁשְּמַקֵּים ַאָּתה ֶאת ִּדְבֵרי ֲחַז"ל 
ְוֵאיָנם עֹוְלִבים, ׁשֹוְמִעים ֶחְרָּפָתם ְוֵאיָנם ְמִׁשיִבים. אּוָלם ֵּכיַצד ּתּוַכל 
ְוָהַרִּבי  ְּבִגיְנָך"?  סֹוְבִלים  ַּתְלִמיֶדיָך  ֶׁשַאף  רֹוֶאה  ְּכֶׁשַאָּתה  ִלְׁשּתֹק 
ֵהִׁשיב: "ְּבַוַּדאי ֵיׁש ְלִהְתַּפֵּלל ֶׁשֹּלא ִיְצַטֲערּו ְוֹלא ְיֻאֶּנה ָלֶהם ָּכל ַרע, 
ֶׁשל  ְּבעֹוָלמֹו  ָּכְלֶׁשִהי  ְּבִרָּיה  ֵאיזֹו  ַעל  ִּדין  ְלעֹוֵרר  ָלנּו  ָחִליָלה  אּוָלם 
ַהָּקָּב"ה, ּוְצִריִכים ָאנּו ִלְׁשּתֹק ַעל ָּכל ַּגל ְוַגל ֶׁשָּבא ָעֵלינּו". )רבנן דאגדתא(

  

ַּפַעם  ְלֵׁשם־ָּדָבר.  ָהְיָתה  ֵמהֹורֹוְדָנא  ַנחּום  ַרִּבי  ֶׁשל  ַסְבָלנּותֹו  ִמַּדת 
ִהִּגיַע ֵאָליו ָעִני ֶאָחד ֶׁשָהָיה ְמַחֵּזר ַעל ַהְּפָתִחים ּוִבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ְנָדָבה. 
ָנַתן לֹו ַרִּבי ַנחּום ְסכּום ְמֻסָּים, ְוָאַמר לֹו ֶׁשֶּזה ַהְּסכּום ֶׁשהּוא נֹוֵהג ָלֵתת 
ַלֲעִנִּיים ַהְמַחְּזִרים ַעל ַהְּפָתִחים. אּוָלם ִמֵּכיָון ֶׁשַהְּסכּום ֹלא ֵהִניַח ֶאת 
ַּדְעּתֹו ֶׁשל ֶהָעִני, ֵהֵחל ַהָּלה ִּבְצָעקֹות ְוִגּדּוִפים, ַעד ֶׁשְּבָׂשָרם ֶׁשל ָּכל 
ִּבְׁשִתיָקה, ָׁשַמע  ַנחּום  ַרִּבי  ַנֲעָׂשה ִחּדּוִדין־ִחּדּוִדין. ָעַמד  ַהּשֹׁוְמִעים 
ְזַמן־ָמה, ִהִּגיַע  ְוֵאיָנם עֹוְלִבים. ְלַאַחר  ְוָהָיה ִמן ַהֶּנֱעָלִבים  ְוֹלא ֵהִגיב, 
ֶאָחד ִמִּנְכְּבֵדי ָהִעיר ְלַבֵּקר ֶאת ַרִּבי ַנחּום, ִּכי ָחַׁשׁש ֶׁשָּמא ָחָלה ֵמרֹב 
ַצַער ַעל ֶׁשּכֹה ִּבּזּוהּו ָּבַרִּבים, ִמְּפֵני ֶׁשִהִּכירֹו ֶׁשהּוא ָחלּוׁש ְּבגּופֹו. ַאְך 
ְּכֶׁשִּנְכַנס ָאַמר לֹו ַרִּבי ַנחּום: "ַאל ִיְכַעס ַמר ַעל אֹותֹו ָעִני ְנֵכה רּוַח, 
ֶׁשֵּכן ֹלא ָׁשַפר ָעָליו ַמָּזלֹו ְוַהַּדּלּות ֶהֱעִביַרּתּו ַעל ַּדְעּתֹו. ְוָהֱאֶמת ִהיא, 
ֶׁשָּזִכיִתי ְּבִהְזַּדְמנּות זֹו ִלְׁשמַֹע ַּפַעם ַאַחת ֶאת ָהֱאֶמת ָעַלי ְּבִלי ַמּשֹׂוא 

ָּפִנים"... )רבי נחום הצדיק(

  

ֵליל  ְלֻׁשְלַחן  ִמִּסיֶגט  יֹום־טֹוב"  ת  ַה"ְּקֻדּׁשַ ְּכֶׁשֵהֵסב  ִנים,  ַהּׁשָ ְּבַאַחת 
ִהְׁשִליכּו  אֹוָתּה  ִּכְסאֹו,  ִמַּתַחת  ָחֵמץ  ֲחִתיַכת  ְלֶפַתע  ִּגָּלה  ַהֵּסֶדר, 
ַוֲחָמָתם ֶׁשל  ַּבַּבִית ִהְתחֹוְלָלה ְמהּוָמה ְּגדֹוָלה  ְּכֵדי ְלַצֲערֹו.  ִמְתַנְּגָדיו 
ִּבֵּקׁש  ֻּכָּלם,  ֶאת  ִהְׁשִּתיק  ָהַרִּבי  אּוָלם  ְּבַאָּפם,  ָעְלָתה  ַהְמֻסִּבים  ָּכל 
ְוֵאיָנם עֹוְלִבים ְוֹלא ִאֵּבד ֶאת ֶעְׁשּתֹונֹוָתיו.  ִלְהיֹות ֵמַהֶּנֱעָלִבים  ֵמֶהם 
ֶאת  ַלֲערְֹך  ְוֵהֵחל  ָערּוְך,  ְלָחן  ַּבּׁשֻ ֶׁשִּנְפַסק  ְּכִפי  ְּכִלי  ֶהָחֵמץ  ַעל  ָּכָפה 
ֶמׁש  ַהֵּסֶדר ְּבִׂשְמָחה ּוְבִהְתַלֲהבּות ְּכִאּלּו ֹלא ֵאַרע ְמאּוָמה, ְּכֵצאת ַהּׁשֶ

ִּבְגֻבָרתֹו. )מושיען של ישראל(

  

ר ְמֻסּפָ
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ַרִּבי ַחִּיים ִמְּבִריְסק, ָהָיה ַמְפִליג ְּבִׁשְבחֹו ֶׁשל ָאִביו ַה"ֵּבית ַהֵּלִוי", 
ַּבָּמה  ְׁשָאלּוהּו  ַּפַעם  ָׁשַמִים.  ְּבִיְרַאת  ֻמְפָלג  ֶׁשָהָיה  ָעָליו  ְוָאַמר 
ָיַׁשְבִּתי  "ַּפַעם  ְלַסֵּפר:  ֵהֵחל  ַחִּיים  ְוַרִּבי  ָׁשַמִים  ִיְרַאת  ֶאְצלֹו  ָרָאה 
ֶׁשּיֹום  ֶׁשָּבִעיר,  ַהַּקָּצב  ִנְכַנס  ַהִּלּמּוד  ּוְבֶאְמַצע  ָאִבי,  ִעם  ְוָלַמְדִּתי 
קֶֹדם ָלֵכן ָיָצא ַחָּיב ַּבִּדין ֶׁשָעַמד ִּבְפֵני ָאִבי, ְוֵהֵחל ְלַגֵּדף ֶאת ָאִבי 
ִני ְוָלֵכן ִהָּטה ֶאת ַהִּדין ֶנְגּדֹו.  ְּבַטֲעָנה ֶׁשהּוא ִקֵּבל ׁשַֹחד ֵמַהַּצד ַהּׁשֵ
ּכֹוָבעֹו,  ְוֶאת  ָהֶעְליֹון  ִּבְגדֹו  ֶאת  ָלַבׁש  ָאִבי,  ָקם  ַהְּצָעקֹות,  ְלֵׁשַמע 
ִהְרִּכין רֹאׁשֹו ְּכַלֵּפי ַמָּטה ְוֶהֱאִזין ִּבְׁשִתיָקה ְלַצֲעקֹוָתיו ֶׁשל ַהַּקָּצב. 
ַהְסָּכָמה  ְּבָכְך  ָרָאה  ִּכְמֻבָּיׁש,  ְלָפָניו  יֹוֵׁשב  ָהַרב  ִּכי  ַהָּלה  ְּכֶׁשָרָאה 
ֶׁשִּבְׁשִתיָקה ִלְדָבָריו, ְוִהְגִּביר ֶאת ַצֲעקֹוָתיו ְוִגּדּוָפיו. ְּכֶׁשִּסֵּים ּוִבֵּקׁש 
ָלֵצאת ִמן ַהַּבִית, ָּפָנה ֵאָליו ַאָּבא ְוָאַמר לֹו 'ֲאִני מֹוֵחל ְלָך ַעל ָּכל 
ְּבֵהמֹות  ַּכָּמה  הֹוִביל  ֶׁשַהַּקָּצב  ְּבָׁשָעה  ְלָמֳחָרת,  ַוְיִהי  ַהִּבְזיֹונֹות'. 
ִלְׁשִחיָטה, ָקַפץ ָעָליו ֻרְגזֹו ֶׁשל ׁשֹור ֶאָחד ֶׁשָּנַגח ּבֹו ְנִגיָחה ְּגדֹוָלה, 
ֶאת  ָּתלּו  ְוֻכָּלם  ָּגדֹול  ַרַעׁש  ִהְתעֹוֵרר  ָּבִעיר  ַּבָּמקֹום.  ֶנֱהַרג  ְוהּוא 
ַהַּנֲעָרץ,  ָהַרב  ֶאת  ְּבַבּזֹותֹו  ַהַּקָּצב  ֶׁשָעָׂשה  ַהָּגדֹול  ַּבֵחְטא  ִמיָתתֹו 
ִּבְגַלל  מֹותֹו  ֶאת  לֹו  ָּגַרם  ֶׁשָּמא  ְוָחַׁשׁש  ְמאֹד  ִהְצַטֵער  ַאָּבא  ַאְך 
ֶׁשָּיכֹול  לֹו  ָאַמְרִּתי  ְּבֶאְבלֹו,  ַאָּבא  ֶאת  ְּכֶׁשָרִאיִתי  ָעָליו.  ַהְקָּפָדתֹו 
ֶאת  ִקֵּבל  ֹלא  ַאָּבא  ַאְך  ָׁשֵלם,  ְּבֵלב  לֹו  ָמַחל  הּוא  ִּכי  ְלָהִעיד  ֲאִני 
ְּדָבַרי ִמְּפֵני ֶׁשָחַׁשׁש ֶׁשֲאִני אֹוֵמר לֹו זֹאת ַרק ַעל־ְמָנת ְלָהִפיס ֶאת 
ֵהיָכן  ְּבִדּיּוק  ְוָאִבי ָחַקר אֹוִתי  ֶׁשִּלי  ָעַמְדִּתי ַעל  ֲאִני  ַּדְעּתֹו, אּוָלם 
ָעַמד ְּבָׁשָעה ֶׁשָאַמר ֶאת ַהְּדָבִרים ּוָמה ָהָיה ּתֶֹכן ַהְּמִחיָלה. ְּבֵעת 
ַהֶּדֶרְך ָּבָכה ִּבְדָמעֹות  ְוָכל  ְלַלּוֹותֹו  ַהְלָוָיתֹו ֶׁשל ַהַּקָּצב, ָהַלְך ַאָּבא 
ַהֵּתָבה  ִלְפֵני  ִהְתַּפֵּלל  ְׁשֵלָמה  ָׁשָנה  ּוְבֶמֶׁשְך  ְקבּוָרתֹו,  ַעד  ָׁשִליׁש 
ְלטֹוַבת ִנְׁשָמתֹו, ָאַמר ָעָליו ַקִּדיׁש, ְוַאף ָלַמד ָעָליו ִמְׁשָניֹות ְּכמֹו 
ִּבְגַלל  ֶׁשָּמא  ְּבִלּבֹו  ַהָּסֵפק  ִמְּפֵני  ָעָׂשה,  זֹאת  ְוָכל  ְוִאּמֹו.  ָאִביו  ַעל 
לֹו.  מֹוֵחל  ֶׁשהּוא  ְמפָֹרׁש  ֶׁשָאַמר  ַאף־ַעל־ִּפי  ָהִאיׁש,  ֵמת  ְקֵפָדתֹו 

זֹוִהי ֵאפֹוא ִיְרַאת ָׁשַמִים ֲאִמִּתית". )עובדות והנהגות לבית בריסק(

  

ַרִּבי ְזֵאב ִמְּזָּבִריז, ָסַבל ֲחָרפֹות ַרּבֹות ִמְּבֵני ֵּביתֹו, אּוָלם הּוא ֹלא 
ַהֶּנֱעָלִבים  ִמן  ְוָהָיה  ְּבַאֲהָבה,  ִיּסּוָריו  ֶאת  ְוִקֵּבל  ֵמעֹוָלם  ִהְקִּפיד 
ְוֵאיָנם עֹוְלִבים. ַּפַעם ָּתְמהּו ְמקָֹרָביו ַעל ָּכְך ּוְׁשָאלּוהּו ֵּכיַצד ְמֻסָּגל 
הּוא ִלְׁשּתֹק ַעל ִּבְזיֹונֹות ָּכֵאּלּו, ְוֵהִׁשיב: "ָמה ָהִייִתי עֹוֶׂשה ִאּלּו ָהָיה 
ִנְגָזר ָעַלי ִלְהיֹות ָנע ָוָנד ַּבְּדָרִכים ְוָהִייִתי ֶנֱעָנׁש ְּבֵחרּוִפים ְוִגּדּוִפים? 
ֲאִני  ְמַקֵּבל  ִּלי ִאם  ּוַמה  ִּבְמנּוָחה,  ְּבֵביִתי  ֲאִני  יֹוֵׁשב  ְלָפחֹות  ַעָּתה 

ָּכאן ֶאת ַהִּבְזיֹונֹות". )ספרן של צדיקים(

  

ֲעִריִרי  ְּכֶׁשהּוא  ָׁשִנים  ֵמֶעֶׂשר  ְלַמְעָלה  ְּכָבר  ִהְתַהֵּלְך  ָּברּוְך,  ר' 
ְוַרְעָיתֹו,  ָּברּוְך  ר'  ָׁשְפכּו  ַרּבֹות  ְּתִפּלֹות  ְלָבִנים.  ָזָכה  ֹלא  ַוֲעַדִין 
לֹו,  ַּבַּצר  נֹוְׁשעּו.  ֹלא  ַוֲעַדִין  ִּבְפֵניֶהם  ִנְנֲעלּו  ָׁשַמִים  ַׁשֲעֵרי  אּוָלם 
ֶאת  ְלָפָניו  ְוָׁשַפְך  ְׁשִליָט"א  ַקְנֶיְבְסִקי  ַחִּיים  ַרִּבי  ֶאל  ָהִאיׁש  ָעָלה 
ֶׁשל  ְלַצֲערֹו  ְּבֶחְמָלה  ַחִּיים  ַרִּבי  ֶהֱאִזין  ְלִהּוַָׁשע.  ּוִבֵּקׁש  ִׂשיחֹו  ַמר 
ִּבְפִרי־ֶבֶטן  ְלִהּוַָׁשע  ִנְפָלָאה  ֶׁשְּסֻגָּלה  ְלָך,  "ַּדע  לֹו:  ְוָאַמר  ָּברּוְך  ר' 
ִהיא ִלְהיֹות ִמן ַהֶּנֱעָלִבים ְוֵאיָנם עֹוְלִבים. ֵצא ְוַחֵּפׂש ֵאפֹוא ָאָדם 
ֶׁשִּתּוַָׁשע  ִּבְרָכתֹו  ֶאת  ּוַבֵּקׁש  ֵמִׁשיב,  ְוֵאינֹו  ֶחְרָּפתֹו  ֶׁשּשֹׁוֵמַע  ָּכֶזה 
ְּבֶזַרע ֶׁשל־ַקָּיָמא, ַוה' ִיְתָּבַרְך ִיְפקֹד אֹוְתָך ִּבְזכּותֹו". ָיָצא ר' ָּברּוְך 
ִלְרחֹוָבּה ֶׁשל ִעיר, ְוֵהֵחל ְמַחֵּפׂש ְּבַקַּדְחָּתנּות ָאָדם ָּכֶזה ֶׁשהּוא ִמן 
ָעְברּו  ָּכֶזה?  ָאָדם  ִיְמָצא  ֵּכיַצד  אּוָלם  עֹוְלִבים,  ְוֵאיָנם  ַהֶּנֱעָלִבים 
ָיִמים ִמְסָּפר, ְור' ָּברּוְך ִהִּגיַע ְלִהְׁשַּתֵּתף ְּבִׂשְמַחת ִנּשּׂוִאין ֶׁשָעַרְך 

ִּפְתאֹום  ֵהֵחל  ַהְּסֻעָּדה,  ְּבֶאְמַצע  ַהָּיִמים.  ְּכָבר  ִמּׁשֶ ִמיִדיָדיו  ֶאָחד 
ָהְפכּו  ְוַהְּצָעקֹות  ְמֻסֶּיֶמת,  ְּבַטֲעָנה  ֲחֵברֹו  ַעל  ִלְצעֹק  ֶאָחד  ָאָדם 
ְוהּוא  ְוָגֲאָתה  ָהְלָכה  ַהּצֹוֵעק  ֶׁשל  ֲחָמתֹו  ְוִגּדּוִפים.  ִלְזָעקֹות  ַמֵהר 
ר'  ִהִּביט  ְּבֶבן־ִׂשיחֹו.  ֲאנּוׁשֹות  ּוְפִגיעֹות  ּבֹוטֹות  ְּבִמִּלים  ָּבַחל  ֹלא 
ֶאת  ּוְמַקֵּבל  ִּבְׁשִתיָקה  יֹוֵׁשב  ִלְראֹותֹו  ְוִהְתַּפֵעל  ַּבֶּנֱעָלב,  ָּברּוְך 
ֶאת  ִהְגִּביָרה  ַהֻּמְתָקף  ֶׁשל  ְׁשִתיָקתֹו  ּוִבְגבּוָרה.  ְּבַאֲהָבה  ִיּסּוָריו 
ְוִגּדּוָפיו, ַעד ֶׁשר'  ַצֲעקֹוָתיו  ִהְגִּביר ֶאת  ְוַהָּלה  ֲחָמתֹו ֶׁשל ַהּפֹוֵגַע, 
ֵבר ְוַיֲחִזיר ַלּפֹוֵגַע ָמָנה ַאַחת  ָּברּוְך ָחׁש ֶׁשעֹוד ֶרַגע ָקט ְוַהֶּנֱעָלב ִיּׁשָ
ְוִהְתַחֵּנן  ִנְזַּכר ר' ָּברּוְך ָּבֵעָצה ֶׁשִּקֵּבל, ָאץ ֶאל ָהִאיׁש  ַאַּפִים. ִמָּיד 
ְלָפָניו ְוָאַמר: "ַרֵחם ָנא ְוַאל ָּתִׁשיב ְלחֹוְרֶפיָך ָּדָבר. ָאָּנא ִמְּמָך, ֱהֵיה 
ִמן ַהֶּנֱעָלִבים ְוֵאיָנם עֹוְלִבים, ַהּשֹׁוְמִעים ֶחְרָּפָתם ְוֵאיָנם ְמִׁשיִבים. 
ָאָּנא, ֲעֵׂשה זֹאת ְלַמֲעִני". ִהִּביט ּבֹו ָהִאיׁש ְּבַמָּבט ָּתֵמַּה, אּוָלם הּוא 
ַנֲעָנה ְלַהְפָצרֹוָתיו ְוָׁשַתק. ְלַאַחר ֶׁשָהרּוחֹות ִנְרְּגעּו, ָּפָנה ר' ָּברּוְך 
ְּבֶזַרע ֶׁשל־ַקָּיָמא, ֶׁשֵּכן  ָּבֵרְך אֹוִתי  ְוָאַמר: "ָאָּנא ִמְּמָך,  ֶאל ָהִאיׁש 
ֶׁשְּבכִֹחי  ֲאִני  ּוָמה  ֲאִני  "ִמי  ְוָׁשַאל:  ָהִאיׁש  ִהְתַּפֵּלא  ָאנִֹכי".  ֲעִריִרי 
ַמִים"? אּוָלם ר' ָּברּוְך  ְלָבֵרְך אֹוְתָך ְוִלְפעֹל ַּבֲעבּוְרָך ְיׁשּוָעה ִמן ַהּׁשָ
ָעַמד ַעל ֶׁשּלֹו ְוָאַמר: "ָאְמָנם ָקָטן ַאָּתה ְּבֵעיֶניָך, אּוָלם ַלֲאִמּתֹו ֶׁשל 
ָּדָבר ָּגדֹול ַאָּתה ְמאֹד ְּבֵעיֵני ה'. ָאָדם ַהְמֻסָּגל ִלְׁשמַֹע ֶאת ֶחְרָּפתֹו 
ְוֹלא ְלָהִׁשיב, ִלְהיֹות ִמן ַהֶּנֱעָלִבים ְוֵאיָנם עֹוְלִבים ֶׁשֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר 
ֶמׁש ִּבְגֻבָרתֹו', ַוַּדאי ֵיׁש ֵעֶרְך ַרב ְלִבְרכֹוֶתיָך".  'ְואֲֹהָביו ְּכֵצאת ַהּׁשֶ
ֹלא ָעְבָרה ָׁשָנה ֵמאֹותֹו ְמאָֹרע, ְור' ָּברּוְך ִנְפַקד ְּבֵבן ָזָכר ַוֵּתהֹום ָּכל 

ָהִעיר. )בנאות דשא(

  

ָרִגיל ָהָיה ֶה"ָחֵפץ ַחִּיים" לֹוַמר, ִּכי ָהָאָדם ָצִריְך ְלַעֵּבד ֶאת ַנְפׁשֹו 
ְּבִמָּדה ָּכזֹו, ֶׁשֹּלא ַיְרִּגיׁש ׁשּום ַצַער ְּבָׁשָעה ֶׁשְּמָחְרִפים ּוַמֲעִליִבים 
ׁשֹוְמִעים  עֹוְלִבים,  ְוֵאיָנם  ֶׁשַהֶּנֱעָלִבים  ֲחַז"ל  ֶׁשִּלְּמדּונּו  ִּכי  אֹותֹו, 
ְּכֵצאת  ְואֲֹהָביו  אֹוֵמר  ַהָּכתּוב  ֲעֵליֶהם  ְמִׁשיִבים,  ְוֵאיָנם  ֶחְרָּפָתם 
ֶמׁש ִּבְגֻבָרתֹו. ַּפַעם ִהְזַּדֵּמן לֹו ִלְנסַֹע ַּבֲעָגָלה ַאַחת ִעם ַקָּצִבים  ַהּׁשֶ
ְוסֹוֲחֵרי סּוִסים, ֶׁשָהיּו ְּבַדְרָּכם ַלָּיִריד. מּוָבן ֵמֵאָליו ֶׁשַּבֶּדֶרְך ׂשֹוֲחחּו 
ַחִּיים"  ְוֶה"ָחֵפץ  ְוַכּדֹוֶמה,  סּוִסים  ְּבֵהמֹות,  ְׁשָוִרים,  ַעל  ַהּנֹוְסִעים 
נֹוְגִעים  ֵאיָנם  ִּדְבֵריֶהם  ָּכל  ְּכִאּלּו  ְּבִהְרהּוָריו,  ָׁשקּוַע  ְּכֶׁשהּוא  ָיַׁשב 
ֲאֵחִרים  סֹוֲחִרים  ַעל  ְלַדֵּבר  ַהֲחבּוָרה  ִמן  ֶאָחד  ֵהֵחל  ְלֶפַתע  לֹו. 
ֲחלֹום  ִמּתֹוְך  ְּכִאּלּו  ַחִּיים"  ֶה"ָחֵפץ  ִנְנַער  ּוִמָּיד  ֲעֵליֶהם,  ְוִלְגֵלג 
ְוֵהִגיב ִמָּיד ְּכַדְרּכֹו ְּבָאְמרֹו: "ַאִחים, ַעד ַעָּתה ִּבִּליֶתם ֶאת ְזַמְנֶכם 
ָּכל  ּוָפרֹות.  ְׁשָוִרים  סּוִסים,  אֹודֹות  ׂשֹוַחְחֶּתם  ְרצּוִיים.  ִּבְדָבִרים 
ִהְפַסְקֶּתם  ְלַפְרָנַסְתֶכם. ַמּדּוַע, ֵאפֹוא,  ַהּנֹוְגִעים  ִעְנָיִנים  ֵאּלּו ֵהם 
מֹוֶׁשֶכת  ֲהֵרי  זֹו  ִׂשיָחה  ֲאָנִׁשים?  ַעל  ְלַדֵּבר  ְוִהְתַחְלֶּתם  ִּפְתאֹום 
ְּבסֹופֹו ֶׁשל ָּדָבר ֶאל ָהֶרֶׁשת ֶׁשל ָלׁשֹון ָהַרע, ֶׁשִהיא ֲעֵבָרה ְּגדֹוָלה 
ֻמָּכר  ְוַהִּבְלִּתי  ַהּמּוָזר  ַּבְּיהּוִדי  ְּבִבּטּול  ַהּנֹוְסִעים  ִהִּביטּו  ְמאֹד". 
ֶׁשֵּמִהין ְלַהִּטיף ָלֶהם מּוָסר, ְוָאְמרּו: "ֲהִנְׁשָמע ָּכזֹאת? הּוא ּפֹוֵקד 
ְּבֵני־ָאָדם"?  ַעל  ְלַדֵּבר  ִּבְמקֹום  ּוְבֵהמֹות,  ַעל סּוִסים  ְלַדֵּבר  ָעֵלינּו 
ֹלא  ַחִּיים"  ֶה"ָחֵפץ  אּוָלם  ְּבִׂשיָחָתם.  ִהְמִׁשיכּו  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ּוִמָּיד 
ְלַהְפִסיק ֶאת  ּוְבַתֲחנּוִנים ִּבֵּקׁש ֵמֶהם  ָהָיה ָלֶׁשֶבת ִּבְמנּוָחה,  ָיכֹול 
ִּבְכבֹודֹו  ִזְלְזלּו  ּבֹו,  ְלַהֲעִליב  ַהֲחבּוָרה  ִמן  ֲאָחִדים  ֵהֵחּלּו  ִׂשיָחָתם. 
ֶׁשְּלָך?  ַהּמּוָסר  ִּדְבֵרי  ֶאת  ִמי ּדֹוֵרׁש  ֶאָחד,  "ַקְּבָצן  ְלֶעְברֹו:  ְוָקְראּו 
ִאם ֵאיְנָך ְמֻרֶּצה, ֵרד ִמן ָהֲעָגָלה"! ִקֵּבל ֶה"ָחֶפץ ַחִּיים" ִּבְׁשִתיָקה 
ֶאת ַהְּדָבִרים, ְּכִאּלּו ֵאין ֵהם ְמֻכּוִָנים ֵאָליו, ְוָהָיה ִמן ַהֶּנֱעָלִבים ְוֹלא 
ִמן ָהעֹוְלִבים. ְוֹלא עֹוד, ֶאָּלא ֶׁשָהָיה ִנָּכר ּבֹו ֶרֶגׁש ֶׁשל ִסּפּוק, ֶׁשֵּכן 
ְּבֵני  ָחְזרּו  ִמּׁשֶ ַאְך  ֲאֵחִרים".  ַעל  ִמְּלַדֵּבר  ָהֲאָנִׁשים  ִנְמְנעּו  ֵּביְנַתִים 
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ַהֲחבּוָרה ְלִׂשיָחָתם ַהּקֹוֶדֶמת, ִּבֵּקׁש ֶה"ָחֵפץ ַחִּיים" ֵמָהֶעְגלֹון ַלֲעצֹר ֶאת 
ֵאר ַעל ֵאם  ֶעְגָלתֹו ַעל ֵאם־ַהֶּדֶרְך, ְוהּוא ָיַרד ֵהיֶמָּנה, ֶׁשֵּכן מּוָטב לֹו ְלִהּׁשָ
ַהֶּדֶרְך ִמְּלַהְמִׁשיְך ִּבְנִסיָעתֹו ִעָּמם, ָּכל ְזַמן ֶׁשֵהם ְמׂשֹוֲחִחים ַעל ְּבֵני ָאָדם 

ִּבְמקֹום ַעל סּוִסים ּוְׁשָוִרים. )החפץ חיים חייו ופעלו(

  

רֹוֵקַח  ָמְרְּדַכי  ַרִּבי  ִהְתַּבֵּלט  ְּכָבר  ְלִמְצֹות,  ַהִּגיעֹו  ֶטֶרם  ִמְּצִעירּותֹו,  עֹוד 
ַּבּתֹוָרה  ַהַּמִּקיפֹות  ִּביִדיעֹוָתיו  ִמֶּבְלז,  ַהַּמֲהִרי"ד  ֶׁשל  ְּבנֹו  ִמִּביְלגּוַרי, 
ְוֶנְחַׁשב ְּכַבר־ אּוְרָין ֻמְבָהק. ָּבִקי ָהָיה ְּכָבר ְּבאֹוָתם ָיִמים ְּבַכָּמה ַמֶּסְכּתֹות 
ִעם ְמָפְרֵׁשיֶהם, ְוַהּלֹוְמִדים ְּבֶבְלז ָהיּו ַמֲעִניִקים לֹו ְּתׁשּורֹות ְּכֵדי ֶׁשּיֹוִאיל 
ִּבְכָרִכים  ַהְּכָתב  ַעל  ֶהֱעָלה  ִחּדּוָׁשיו  ֶאת  ִמְּפִניָניו.  ִּבְפֵניֶהם  ְלַהְרצֹות 
ָהָיה  יֹוֵתר  ְמֻאָחרֹות  ְּבָׁשִנים  ְוַאף  ַרָּבא,  ְּכַסְפָרא  ִהְצַטֵּין  ֶׁשֵּכן  ְׁשֵלִמים, 
ְוִסּפּוֵרי  ִמְנָהִגים  ִמֶּבְלז,  ַאֲהרֹן  ַרִּבי  ָאִחיו  ִחּדּוֵׁשי  ֶאת  ַהְּכָתב  ַעל  ַמֲעָלה 
ְּבַהְצָלָחתֹו  ָצָרה  ָהְיָתה  ֶׁשֵעינֹו  ֵמֲחֵבָריו,  ֶאָחד  ּבֹו  ִהְתַקֵּנא  ַּפַעם,  קֶֹדׁש. 
ָּכל  ֶאת  ִמֶּמּנּו  ְוָגַנב  ַּבֲחַׁשאי  ִהְתַגֵּנב  ְוַהָּלה  נֹוֵחל,  ֶׁשהּוא  ַהָּגדֹול  ּוַבָּכבֹוד 
ַעד  ָהֵאׁש  ְלתֹוְך  ֻּכָּלם  ֶאת  ְוִהְׁשִליְך  ַרּבֹות,  ָעַמל  ֲעֵליֶהם  ִחּדּוָׁשיו  ִּכְתֵבי 
ֶׁשַּנֲעׂשּו ֵאֶפר. ֶאת ְּכֵאב ִלּבֹו ֶׁשל ַרִּבי ָמְרְּדַכי ַעל ֲעָמלֹו ֶׁשָעָלה ְּבָעָׁשן, ֹלא 
ְנִדיָרה,  ַּבֲאִצילּות  ַהִּנְפָׁשע  ַהַּמֲעֶׂשה  ַעל  ִהְבִליג  ְלָתֵאר, אּוָלם הּוא  ִנָּתן 
ְוֹלא ִהְכִלים ֶאת ְּפֵני ַהַּמְׁשִחית. ְּבָכְך הֹוִכיַח ַרִּבי ָמְרְּדַכי ֶׁשִהְצַטְּינּותֹו ֹלא 
ַעד  ַלֲחֵברֹו,  ָאָדם  ֶׁשֵּבין  ַוֲהִליכֹות  ְּבִמּדֹות  ַּגם  ֶאָּלא  ַּבּתֹוָרה,  ַרק  ָהְיָתה 

ֶׁשָאִביו ִהְׁשַּתֵּבַח ּבֹו ֶׁשהּוא ִמן ַהֶּנֱעָלִבים ְוֵאיָנם עֹוְלִבים. )מרביצי תורה(

  

ֶׁשל  ֶנְכּדֹו  ֵמרּוְדִניק,  ַהְלֶּבְרְׁשַטם  ִהיְרׁש  ְצִבי  ַרִּבי  ֶׁשל  ַהְכָנָעתֹו  ִמַּדת 
ַה"ִּדְבֵרי ַחִּיים" ִמַּצְנז, ָעְמָדה לֹו ְלַהְׁשִּכיַח ִמִּלּבֹו ֶאת ָּכל ִמי ֶׁשִּצֲערֹו ּוָפַׁשע 
ֶנְגּדֹו, ְוַאף ְנִטיָרה ַּבֵּלב ֹלא ִהְׁשַּתְּיָרה ֶאְצלֹו, ְּכֶׁשהּוא ַמֲעִביר ַעל ִמּדֹוָתיו 
ָּבזּוי  ִאיׁש  ָהָיה  ְּבַרָּבנּות,  ִׁשֵּמׁש  ָּבּה  רּוְדִניק,  ִמּתֹוְׁשֵבי  ֶאָחד  ִּבְגבּוָרה. 
ִמְׁשַמר  ַעל  ָהַרב  ֶׁשל  ַהַּתִּקיָפה  ֵמֲעִמיָדתֹו  ַּפַעם  ֶׁשִּנְפַּגע  ּוִמְּפֵני  ְוָׁשֵפל, 
ַהּקֶֹדׁש, ַנֲעָׂשה ׂשֹוְנאֹו ַהֻּמְבָהק ְוֹלא ָּבַחל ְּבׁשּום ֶאְמָצִעי ְּכֵדי ְלָהִציק לֹו 
ְוָלֶרֶדת ְלַחָּייו. ַרִּבי ְצִבי ִהיְרׁש ִקֵּבל ֶאת ִיּסּוָריו ְוָׁשַתק, ְוָהָיה ִמן ַהֶּנֱעָלִבים 
ְוֵאיָנם עֹוְלִבים, אּוָלם ַהָּדָבר ִהִּגיַע ְלָאְזָניו ֶׁשל ּדֹודֹו ַרִּבי ְיֶחְזֵקאל ְׁשַרָּגא 
ָאָדם  ַעל אֹותֹו  ִהְקִּפיד  ְוהּוא  ַחִּיים",  ַה"ִּדְבֵרי  ֶׁשל  ְּבכֹורֹו  ְּבנֹו  ינֹוָבה,  ִמּׁשִ
ְוֶהֱעִניׁשֹו ָקׁשֹות. ִּבְׁשנֹות ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ָהִראׁשֹוָנה, ַּכֲאֶׁשר ָׁשָהה ַרִּבי 
ְצִבי ִהיְרׁש ְּכָפִליט ָּבִעיר ְקֵלְיְנֶוְרַּדְין, ָרָאה ְּבַאַחד ַהָּיִמים ֶאת אֹותֹו ָאָדם 

ִמְסּתֹוֵבב ָּבִעיר ְּבֵעירֹם ּוְבחֶֹסר־ּכֹל. ֵהִבין ָהַרב ִּכי ַהָּלה ִהְתַּגְלֵּגל ַלָּמקֹום 
ְּבצֹוק ָהִעִּתים ְוַאף קֹוַרת ַּגג ֵאין ְלרֹאׁשֹו, ּוִמָּיד ָׁשַלח ֶאת ְּבנֹו ְלַהְזִמין ֶאת 
ַהָּצָרה,  ְּבִדיָרתֹו  ִעּמֹו  ַיַחד  ְלִהְׁשַּתֵּכן  לֹו  ְוִהִּציַע  ִׁשְלׁשֹום  ִמְּתמֹול  ׂשֹוְנאֹו 
ֶׁשָהְיָתה ַּבֲעַלת ֶחֶדר ֶאָחד ִּבְלַבד. ַהָּלה ַנֲעָנה ִמָּיד ַלַהָּצָעה ּוָבא ַיַחד ִעם 
ִמְׁשַּפְחּתֹו ֶאל ֵּביתֹו ֶׁשל ַרִּבי ְצִבי ִהיְרׁש ֶׁשִּקְּבלֹו ִּבְמאֹור ָּפִנים, ְוִחֵּלק ֶאת 
ַהֶחֶדר ִלְׁשַנִים ַעל־ְיֵדי ְמִחַּצת ֵעץ ַּדָּקה. ָּכְך ָּדר ָהִאיׁש ִעם ִמְׁשַּפְחּתֹו ַיַחד 
ִעם ַרִּבי ְצִבי ִהיְרׁש ּוְבֵני־ֵביתֹו ְּבֶמֶׁשְך ְּתקּוָפה ְמֻסֶּיֶמת, ַעד ֶׁשַהָּלה ָמָצא 

ְמקֹום ְמגּוִרים ַאֵחר.  )צבי תפארה(

  

ַּגם  ָהְיָתה  ִמֶּפֶטְרּבּוְרג,  ְּבַלֶּזר  ִיְצָחק  ַרִּבי  ַקָּבלֹוָתיו ֶׁשִּקֵּבל ַעל ַעְצמֹו  ֵּבין 
ְוֹלא  ָּדָבר,  ִלְכעֹס ַעל ׁשּום  ְוֹלא  ְּבַאֲהָבה  ֶעְלּבֹונֹוָתיו  ְלַקֵּבל ֶאת  ַהַּקָּבָלה 
ָהָיה ַרק ָנֶאה ּדֹוֵרׁש ֶאָּלא ַּגם ָנֶאה ְמַקֵּים. ִּבְהיֹותֹו ֶנְחָׁשב ְלַעּמּוד ַהּמּוָסר 
ָעָליו  ִנְׁשְּפכּו  ְּבדֹורֹו,  ַהְּגדֹוִלים  ְוַהַּדְרָׁשִנים  ַהּמֹוִכיִחים  ּוְכַאַחד  ְּבדֹורֹו, 
ַהַּמְׂשִּכיִלים,  מֹאל.  ּוִמּׂשְ ִמָּיִמין  ְוַהְׁשָמצֹות,  ַהְׁשָּפלֹות  ֶׁשל  ִקיתֹונֹות 
ִּבְקׁשּו  אֹוָתם  ְוַהִּיְרָאה,  ַהּתֹוָרה  ְיסֹודֹות  ְלִחּזּוק  ִמְבָצר  ְּכַעּמּוד  ֶׁשָראּוהּו 
ְלֹלא  אֹותֹו  ִהְתִקיפּו  ַהַהְרָסִנּיֹות,  ִלְׁשִאיפֹוֵתיֶהם  ֶנֶגף  ּוְכֶאֶבן  ְלַקֲעֵקַע, 
ֶהֶרף. ּוֵמִאיָדְך, ַּגם ֵחֶלק ִמּלֹוְמֵדי ַהּתֹוָרה ִהְתַנְּגדּו ִלְקִביַעת ִלּמּוֵדי ַהּמּוָסר 
ְּבִמְבְצֵרי ַהּתֹוָרה ְוֵהיְכֵלי ַהְיִׁשיבֹות, ְוָראּו ְּבָכְך ִרְפיֹון ְּבֵעֶסק ִלּמּוד ַהּתֹוָרה. 
ְּבָכְך ָהַפְך ֵאפֹוא ִלְהיֹות ַהְּכתֶֹבת ְלַהְפָנַית ִחִּצים ֵאָליו, ְוִעּתֹוֵני ַהְּתקּוָפה 
ָהיּו מּוָצִפים ְּבַגֵּלי ִׂשְנָאה ְּכַלֵּפי ְּתנּוַעת ַהּמּוָסר ִּבְכָלל ּוַפְטרֹוָנה ַרִּבי ִיְצָחק 
ִּבְפָרט. אּוָלם הּוא ִהְתַאֵּזר ְּבַסְבָלנּות ְוֹלא ֵהִׁשיב ִלְמָחְרָפיו ָּדָבר. ַּבַּפַעם 
ָאר: "ָעָמל הּוא  ַהְיִחיָדה ֶׁשָעָנה, ָהָיה ֶזה ַעל ִזּיּוף ֲחִתיָמתֹו, ְוָכַתב ֵּבין ַהּׁשְ
ָהַרע ֶׁשָּבעֹוָלם, ֹלא  ָּכל ָלׁשֹון  ָעַלי  ָהיּו ּכֹוְתִבים  ְוַאף ִאם  ְלָהִׁשיב,  ְּבֵעיַני 
ַהֶּנֱעָלִבים  ְּבַעְצמֹו  ְוִקֵּים  ְּברּוחֹו  ִיְצָחק  ַרִּבי  ָמַׁשל  ָּדָבר".  ֵמִׁשיב  ָהִייִתי 
ִּבְגֻבָרתֹו,  ֶמׁש  ַהּׁשֶ ְּכֵצאת  ְואֲֹהָביו  אֹוֵמר  ַהָּכתּוב  ְוָעָליו  עֹוְלִבים,  ְוֵאיָנם 

ְותֹוָרתֹו ְמִאיָרה ְוִנְלֶמֶדת ְּבֵהיְכֵלי ַהּתֹוָרה. )הסר כעס מליבך(

  

ַה"ֵּבית  ְלַרּבֹו  ְּבִמְכָּתבֹו  ַּפַעם  ִהְתאֹוֵנן  ִמְּסלֹוִנים  ַאְבָרָהם"  ַה"ִּבְרַּכת 
ִלי  עֹוֶׂשה  הּוא  טֹוָבה,  עֹוֶׂשה  ֶׁשֲאִני  "ְלִמי  ִּבְמִרירּות:  ְוָכַתב  ַאְבָרָהם" 
ָרָעה. ְלִמי ֶׁשֲאִני עֹוֶׂשה טֹוָבה ְּגדֹוָלה, הּוא עֹוֶׂשה ִלי ָרָעה ְּגדֹוָלה, ְוֵאֶּלה 
ֶׁשָּמַסְרִּתי ַנְפִׁשי ַּבֲעבּוָרם, ַנֲעׂשּו ִלי ׂשֹוְנֵאי ֶנֶפׁש". ֵהִׁשיב לֹו ָהַרִּבי ַּבֲחָזָרה: 

"ַאְׁשֶריָך, ּוֵמֶחְלְקָך ְיֵהא ֶחְלִקי"! )שיח זקנים(

ח ְמֻמּלָ
ִפים  ָהיּו ְמָחְרִפים ּוְמַגּדְ ם ְלֵאּלּו ׁשֶ יֹוֵתר. ּגַ ֹאֶפן ַנֲעֶלה ּבְ דֹוׁש', ָהָיה ַמֲעִביר ַעל ִמּדֹוָתיו ּבְ הּוִדי ַהּקָ ה 'ַהּיְ יְסָחא, ַהְמֻכּנֶ ׁשִ י ַיֲעֹקב ִיְצָחק ִמּפְ ַרּבִ
ֵני־ֵביתֹו, ַלְמרֹות  ּבְ ם ִעם  ּגַ ְך ָנַהג  ּכָ יב.  תֹו ְוֵאינֹו ֵמׁשִ ָבר ְוָהָיה ַמֲעִביר ַעל ִמּדֹוָתיו, ֶנֱעָלב ְוֵאינֹו עֹוֵלב, ׁשֹוֵמַע ֶחְרּפָ יב ּדָ אֹותֹו, לֹא ָהָיה ֵמׁשִ
ְפכּו ָעָליו ֲחָרפֹות  ילּוהּו ַעד ָעָפר, ׁשָ ּפִ ּזּוהּו ְוִהׁשְ ֵביתֹו, ּבִ יֹוֵתר ּבְ ַעם ַאַחת, ִקְנְטרּוהּו ּבְ ְפָעִמים ָהיּו ְמַקְנְטִרים אֹותֹו ּוַמְכִעיִסים ֶאת רּוחֹו. ּפַ ּלִ ׁשֶ
ָללֹות ְוַהֵחרּוִפים ְוָגאּו,  ר ָהְלכּו ַהּקְ ֲאׁשֶ ְפכּו ָעָליו. אּוָלם ּכַ ָ ּשׁ ל ׁשֹוְפִכין ׁשֶ יתֹון ׁשֶ ַתק ְולֹא ֵהִגיב ְמאּוָמה ַעל ַהּקִ ְוִגּדּוִפים, ּוְכַדְרּכֹו ָעַמד ְוׁשָ
יְסָחא ְוָתַמּה:  ׁשִ ְמָחה ּבּוִנים ִמּפְ י ׂשִ ְלִמידֹו ַרּבִ ם ּתַ ֶנֶגד. ָעַמד ׁשָ ּכְ ד ׁשֶ יו ַלּצַ ַמֲעֶנה ּפִ יב ּבְ קֹומֹו, ְוֵהֵחל ְלָהׁשִ הּוִדי' ִמּמְ ָהְלכּו ְוָתְכפּו, ָקם 'ַהּיְ
ַעם ִלְהיֹות  ַאֲהָבה, ְוֵאיְך ָהַפְך ַהּפַ ל ֶאת ִיּסּוָריו ּבְ ִמיד ׁשֹוֵתק ַמר ּוְמַקּבֵ ָבר? ַוֲהלֹא ּתָ יב ִלְמָחְרֶפיָך ּדָ ָך ּוְלָהׁשִ ְרּכְ ּנֹות ֶאת ּדַ נּו, ָמה ָרִאיָת ְלׁשַ "ַרּבֵ
י ְוִנְמֶנה ִעם  ֲאִני ּבֹוֵלם ֶאת ּפִ ָעה ׁשֶ ׁשָ יו ְוָאַמר: "ֵצא ּוְרֵאה, ּבְ ֹנַעם ּפִ הּוִדי' ּבְ יב לֹו 'ַהּיְ ֱעָלִבים"? ֵהׁשִ ִמיד ִמן ַהּנֶ ר ָהָיה ּתָ ַחת ֲאׁשֶ ֵמָהעֹוְלִבים ּתַ
ד  ל ַהּצַ ְפׁשֹו ׁשֶ ּנַ ה ָרִאיִתי, ׁשֶ ְגֻבָרתֹו. אּוָלם ַעּתָ ֶמׁש ּבִ ֶ ֵצאת ַהּשׁ ְבִחיַנת ְוֹאֲהָביו ּכְ דֹוָלה, ַוֲאִני ּבִ ָכְך ִמְצָוה ּגְ ם ֲאִני ּבְ ֱעָלִבים ְוֵאיָנם עֹוְלִבים, ְמַקּיֵ ַהּנֶ
יָון  ָבִרים נֹוְגִעים ִלי. ּכֵ ִאּלּו ֵאין ַהּדְ ְרֶאה ּכְ ּנִ י ְוֵאיִני ִמְצַטֵער, ַעד ׁשֶ ֲאִני ּבֹוֵלם ֶאת ּפִ ְך ׁשֶ ה ֵמרֹב ַזַעם ְוִרְתָחה ַעל־ּכָ ְמַעט יֹוֵצאת ֵהיֶמּנָ ֶנֶגד ּכִ ּכְ ׁשֶ
ֶהְרֵאיִתי ֶאת ַעְצִמי  יב ַמֲעֶנה־ָמה, ּוְבָכְך ׁשֶ ֵדי ְלָהׁשִ י ּכְ י ֶאת ּפִ ַתְחּתִ ׁש, ּוְכֵדי ַלֲעׂשֹות ֶחֶסד ּפָ ַלת ְנָפׁשֹות ַמּמָ ל ַהּצָ אן ִעְנָין ׁשֶ ְך, ָרִאיִתי ּכָ ּכָ ׁשֶ

ם" ... ְעּתָ י ֶאת ּדַ ְפַגע ְמַעט, ֵהַנְחּתִ ּנִ ֶאָחד ׁשֶ ּכְ


