
ֲחַז"ל ְמַסְּפִרים, ֶׁשַאַחר ֶׁשֶּנֱעַנׁש ָאָדם ָהִראׁשֹון ְּבִמיָתה ִמְּפֵני ֶׁשָאַכל ֵמֵעץ ַהַּדַעת, ָיַׁשב ְּבַתֲעִנית ְּבֶמֶׁשְך 
ֵמָאה ּוְׁשֹלִׁשים ָׁשָנה. ָׁשַאל ָאָדם ֶאת ְּבנֹו ַקִין: "ַמה ַּנֲעָׂשה ְּבִדיְנָך ַאֲחֵרי ֶׁשָהַרְגָּת ֶאת ָאִחיָך ֶהֶבל"? ֵהִׁשיב 
ְוָאַמר: "ָּכְך ִהיא ּכָֹחּה ֶׁשל  ִלי". ִהְתִחיל ָאָדם ְלַהּכֹות ַעל־ָּפָניו  ְוַהָּקָּב"ה ָסַלח  ַקִין: "ָעִׂשיִתי ְּתׁשּוָבה  לֹו 
ָּבת'". ְוַהְּדָבִרים ַמְפִליִאים ַעד־ְמאֹד.  ְּתׁשּוָבה? ַוֲאִני ֹלא ָיַדְעִּתי! ִמָּיד ָעַמד ְוָאַמר 'ִמְזמֹור ִׁשיר ְליֹום ַהּׁשַ
עֹוֵסק ָאָדם ָהִראׁשֹון ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ְּבֶמֶׁשְך ֵמָאה ּוְׁשֹלִׁשים ָׁשָנה ְרצּופֹות, ּוְלַאַחר ָּכל זֹאת הּוא ְמַגֶּלה 
ֶאת סֹוד ַהְּתׁשּוָבה. ּוִמי ְמַגֶּלה לֹו זֹאת? ָאָדם ֶׁשָעַבר ַעל ָהֲעֵבָרה ַהֲחמּוָרה ֶׁשל ְרִציָחה, ְוהּוא עֹוֵמד ְואֹוֵמר 
ָּבת?! ֶאָּלא ֶׁשָּיכֹול ָאָדם ְלִהְתעֹוֵרר ִלְתׁשּוָבה ַעל ֲעֵבָרה ֲחמּוָרה, יֹוֵתר ֵמֲאֶׁשר ַעל  ִמְזמֹור ִׁשיר ְליֹום ַהּׁשַ
ֲעֵבָרה ַקָּלה. ַקִין ִהְרִּגיׁש ֶׁשָּגדֹול ֲעֹונֹו ִמְּנׂשֹא, ְוָיַדע ֶׁשָעָׂשה ָּדָבר נֹוָרא, ַעד ֶׁשֵאין לֹו ְזכּות ִקּיּום ָּבעֹוָלם 
ַהֶּזה, ְוָלֵכן ִהְרִּגיׁש צֶֹרְך ְּפִניִמי ְלִהְתַחֵּנן ִלְפֵני ַהָּקָּב"ה, ַעד ֶׁשָּסַלח לֹו ַאַחר ַהְּתׁשּוָבה ֶׁשָעָׂשה. אּוָלם ָאָדם 
ָהִראׁשֹון, ֶׁשֶחְטאֹו ָהָיה ָקָטן ְמאֹד ְלֻעַּמת ַהֵחְטא ַהָּגדֹול ֶׁשל־ַקִין, ֹלא ָעַמד ַעל ּכַֹח ַהְּתׁשּוָבה, ַעד ֶׁשַּקִין 
ִּגָּלה לֹו זֹאת. הּוא ֹלא ָעַמד ַעל סֹוד ַהְּתׁשּוָבה, ִמְּפֵני ֶׁשָחַׁשב ֶׁשִּמי ֶׁשָחָטא ְוָעַבר ַעל ְּדַבר ַהָּקָּב"ה, ָצִריְך 
ַלֲעזֹב ֶאת ָהעֹוָלם ַהֶּזה ְוֵאין לֹו ׁשּום ֵעָצה ּוְתבּוָנה, ַאְך ַּכֲאֶׁשר ָּפַגׁש ֶאת ַקִין ְוָׁשַמע ִמֶּמּנּו ֶׁשַהָּקָּב"ה ָסַלח 
ְוֵסֶדר ַהְּתׁשּוָבה ֵאינֹו  ִלְבֵני ָהָאָדם,  ָנַתן  לֹו, ֵהִבין ִּפְתאֹום ֶׁשּכַֹח ַהְּתׁשּוָבה הּוא ַמָּתָנה ְּגדֹוָלה ֶׁשַהָּקָּב"ה 
ְוַתֲעִנּיֹות ֶׁשֵאין ְּבכַֹח ָהָאָדם ִלְסּבֹל אֹוָתם, ֶאָּלא ַעל־ְיֵדי ִהְתָקְרבּות ֶאל־ַהָּקָּב"ה  ַּדְוָקא ַעל־ְיֵדי ִסּגּוִפים 
ַוֲהֵרי ִלְכאֹוָרה ֵאין  ָּבת,  ַהּׁשַ ְליֹום  ְוָאַמר ִמְזמֹור ִׁשיר  ֶנֱעַמד ָאָדם  ְוִתּקּון ַהַּמֲעִׂשים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה. ּוַמּדּוַע 
הּו ַּבְּבִריָאה ִאם ֵאין ֶאְפָׁשרּות ֶׁשל  ָּבת ְלֵבין ַהְּתׁשּוָבה? ֶאָּלא ֶׁשָאָדם ָּדַאג ֶׁשָּמא ָחֵסר ַמּׁשֶ ֶקֶׁשר ֵּבין ַהּׁשַ
ּוְלִהְתָקֵרב  ַעל־ַמֲעָׂשיו  ִּבְתׁשּוָבה  ַלֲחזֹר  ָיכֹול  ֶׁשָּכל־ָאָדם  ִמַּקִין  ַמע  ְּכֶׁשּׁשָ אּוָלם  ַהֶּזה,  ָּבעֹוָלם  ְּתׁשּוָבה 
ַהַּמָּתָנה  ִעם  ַיַחד  ְּביֹוֵתר  ֻמְׁשָלם  ֶׁשָהעֹוָלם  ֵהִבין  ִּכי  ָּבת",  ַהּׁשַ ְליֹום  ִׁשיר  "ִמְזמֹור  ְוָאַמר  ָעַמד  ַלָּקָּב"ה, 

ַהְּגדֹוָלה ֶׁשל ַהְּתׁשּוָבה, אֹוָתּה ָאנּו ְצִריִכים ְלַנֵּצל ְּבָכל־ֶרַגע, ּוִבְפָרט ְּבָיִמים ֵאּלּו ֶׁשֵהם ְיֵמי ְּתׁשּוָבה. 
ַה"ִּדְבֵרי ַחִּיים" ִמַּצְנז, ִסֵּפר ַּפַעם, ֵּכיַצד ָהָיה ַרִּבי זּוָׁשא ֵמֲאִניּפֹוִלי עֹוֵרְך ֶאת ֵסֶדר ַהְּתׁשּוָבה ֶׁשּלֹו. ָיַׁשב 
ַרִּבי זּוָׁשא ְוָאַמר: "ִרּבֹונֹו ֶׁשל־עֹוָלם! זּוָׁשא ָחָטא ְלָפֶניָך ְוִצֵער אֹוְתָך, ֲאָבל זּוָׁשא רֹוֶצה ַלֲחזֹר ִּבְתׁשּוָבה 
ְוהּוא ַמְבִטיַח ֶׁשֹּלא ְלַצֵער אֹוְתָך יֹוֵתר". ְלַאַחר ִמְסַּפר ְרָגִעים, ֵהֵחל ַרִּבי זּוָׁשא ׁשּוב ִלְבּכֹות ְוָאַמר: "ֲאָבל 
ָנה ֶׁשָעְבָרה ָאַמר זּוָׁשא ֶׁשהּוא ַיֲעֶׂשה ְּתׁשּוָבה, ַוֲעַדִין ֹלא ָׁשב". ַאְך ְלַאַחר ְרָגִעים ִמְסָּפר ׁשּוב  ֲהֵרי ַּגם ַּבּׁשָ
ִהְתִחיל ְוָאַמר: "ֲאָבל ַהַּפַעם זּוָׁשא ֶּבֱאֶמת ַמְבִטיַח ֶׁשַּיֲעֶׂשה ְּתׁשּוָבה". ׁשּוב ָּפַרץ ִּבְבִכי ְוָאַמר: "ֲאָבל ַּגם 
ָנה ֶׁשָעְבָרה, זּוָׁשא ִהְבִטיַח ְלָך ֶׁשֶּבֱאֶמת ַיֲעֶׂשה ְּתׁשּוָבה, ְוֹלא ָעָׂשה ֵּכן". ַּבּסֹוף ַנֲעָנה ַרִּבי זּוָׁשא ְוָאַמר:  ַּבּׁשָ
"ֲאָבל ַעְכָׁשו זּוָׁשא ַמְבִטיַח ְלָך ֶּבֱאֶמת ַלֲאִמָּתּה, ֶׁשַּיֲעֶׂשה ְּתׁשּוָבה", ּוָפַרץ ִּבְבִכי ִמִּלּבֹו ַהָּטהֹור. ְּכֶׁשִּסֵּפר 
זֹאת ַה"ִּדְבֵרי ַחִּיים" ַלֲחִסיָדיו, ָאַמר ָלֶהם: "ִלְכאֹוָרה ֶאְפָׁשר ִלְתמַֹּה ַעל ֵסֶדר ַהְּתׁשּוָבה ֶׁשל ַרִּבי זּוָׁשא. 
ֵראִׁשית, ְוִכי ֲעָנָוה ְיֵתָרה ָהְיָתה ּבֹו ֶׁשָּכל ְזַמן ָאַמר ֶׁשּזּוָׁשא ָחָטא ְוהּוא ָצִריְך ַלֲחזֹר ִּבְתׁשּוָבה, ְוַהִאם ֶּבֱאֶמת 
ְּתׁשּוָבתֹו ֹלא ָהְיָתה טֹוָבה"? "ֶאָּלא", ִהְמִׁשיְך ַה"ִּדְבֵרי ַחִּיים" ְלַהְסִּביר, "ַרִּבי זּוָׁשא ָהָיה ִמְתַעֶּלה ָּכל־ָׁשָנה 
ָנה ֶׁשְּלַאַחר ִמֵּכן, ָהָיה רֹוֶאה ֶׁשָהֲעבֹוָדה ֶׁשּלֹו  ם, ּוְכֶׁשָהָיה ַמִּגיַע ַלּׁשָ ְועֹוֶלה ְּבַמְדֵרגֹות ְּגדֹולֹות ַּבֲעבֹוַדת ַהּׁשֵ
ָנה ֶׁשִּלְפֵני ֵכן ֹלא ָהְיָתה ְּבַמְדֵרָגה ְּגבֹוָהה ְּכמֹו ְּבָׁשָנה זֹו, ְוָהָיה ַמִּביט ַעל ַהְּתׁשּוָבה ֶׁשּלֹו ְּכמֹו ֶׁשָאָדם  ַּבּׁשָ
ַמִּביט ְּבָעְמדֹו ַעל ַהר ָּגבֹוַּה ֶאל ֵעֶבר ֵעֶמק ָנמּוְך, ְוָלֵכן ָחַזר ְוָעָׂשה ְּתׁשּוָבה ֵמָחָדׁש ְּבַמְדֵרָגה ְּגבֹוָהה יֹוֵתר 
ָנה ֶׁשָעְבָרה". ּוְבָכְך ִלֵּמד אֹוָתנּו ַרִּבי זּוָׁשא ֶאת ֶּדֶרְך ַהְּתׁשּוָבה. ֵראִׁשית ְלַהִּכיר ַּבֵחְטא, ֲאָבל ַיַחד  ֵמַהּׁשָ
ִעם־זֹאת ְלַהִּכיר ְּבַרֲחָמיו ַהְּגדֹוִלים ֶׁשל־ַהָּקָּב"ה ּוַבֲחָסָדיו ַהְמֻרִּבים, ּוְלַהְבִטיַח לֹו ֶּבֱאֶמת ּוְבָתִמים ֶׁשֲאַנְחנּו 
ֵבר, ֶאָּלא  רֹוִצים ַלֲחזֹר ִּבְתׁשּוָבה ֲאִמִּתית ּוְלִהְתָקֵרב ֵאָליו, ְוַגם ִאם ִהְבַטְחנּו ְוׁשּוב ָחָטאנּו, ֵאין ָלנּו ְלִהּׁשָ
ָלַדַעת ֶׁשַהָּקָּב"ה הּוא ַרחּום ְוַחּנּון ְוַגם ִאם ָאנּו חֹוְטִאים ְוחֹוְזִרים ְוטֹוִעים, ָּתִמיד ָידֹו ְּפתּוָחה ְלַקֵּבל ָׁשִבים.

בס"ד

ַמָּתָנה  ָהעֹוָלם  ּבֹוֵרא  ָלנּו  ָנַתן  ַוֲחָסָדיו,  ַרֲחָמיו  ְּברֹב 
ְּגדֹוָלה ּוְׁשָמּה "ְּתׁשּוָבה", ֲאֶׁשר ִנְבְרָאה עֹוד ְּבֶטֶרם 
ְיִציַרת ָהעֹוָלם, ְּכֵדי ִלְפּתַֹח ֶּפַתח ַלחֹוְזִרים ִּבְתׁשּוָבה 
ְלָאִבינּו  ְּבַאֲהָבה  ּוְלִהְתָקֵרב  ָלׁשּוב  ַהְמַבְקִׁשים 
ַמִים. ַהְּתׁשּוָבה ִהיא ִמְצַות ֲעֵׂשה ִמן־ַהּתֹוָרה,  ֶׁשַּבּׁשָ
ֱאֹלֶקיָך  ַעד־ה'  "ְוַׁשְבָּת  ְּבָפָרָׁשֵתנּו:  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכִפי 
ְוֵכן  ַהּיֹום",  ְמַצּוְָך  ֲאֶׁשר־ָאנִֹכי  ְּככֹל  ְבקֹלֹו  ְוָׁשַמְעָּת 
ֵיׁש ִמְצָוה ְלִהְתַוּדֹות ַעל־ַהֲחָטִאים ֶׁשֶּנֱאַמר "ְוִהְתַוּדּו 
ָנה ַלֲעִׂשַּית  ֶאת־ַחָּטאָתם ֲאֶׁשר ָעׂשּו". יֹום ְמֻיָחד ַּבּׁשָ
ַהְּתׁשּוָבה, הּוא יֹום ַהִּכּפּוִרים, ֶׁשֶּנֱאַמר "ִּכי־ַבּיֹום ַהֶּזה 
ִלְפֵני  ִמּכֹל ַחּטֹאֵתיֶכם  ֶאְתֶכם  ְלַטֵהר  ֲעֵליֶכם  ְיַכֵּפר 
ֶׁשֶּנֶעְׂשָתה  ַהְּתׁשּוָבה  ְּגַמר  יֹום  ְוהּוא  ִּתְטָהרּו",  ה' 
ִעַּקר  ְּתׁשּוָבה.  ְיֵמי  ַוֲעֶׂשֶרת  ֱאלּול  חֶֹדׁש  ִּביֵמי 
ַעל־ ִוּדּוי  ַעל־ֶהָעָבר,  ַּבֵּלב  ֲחָרָטה  ִהיא  ַהְּתׁשּוָבה 
ֶלָעִתיד  ְוַקָּבָלה  ִליִלִּיים,  ַהּׁשְ ְוַהַּמֲעִׂשים  ַהֲחָטִאים 
ָהַרְמַּב"ם:  ָּכַתב  ְוֵכן  עֹוד.  ְלִכְסָלה  ָלׁשּוב  ֶׁשֹּלא 
"ּוָמה ִהיא ַהְּתׁשּוָבה? ֶׁשַּיֲעזֹב ַהחֹוֵטא ֶחְטאֹו ְוָיִסירֹו 
ִמַּמֲחַׁשְבּתֹו, ְוִיְגמֹר ְּבִלּבֹו ֶׁשֹּלא ַיֲעֵׂשהּו עֹוד, ֶׁשֶּנֱאַמר 
'ַיֲעזֹב ָרָׁשע ַּדְרּכֹו'. ְוֵכן ִיְתַנֵחם ַעל־ֶׁשָעַבר, ֶׁשֶּנֱאַמר 
'ִּכי־ַאֲחֵרי ׁשּוִבי ִנַחְמִּתי'. ְוָיִעיד ָעָליו יֹוֵדַע ַּתֲעלּומֹות 
ְלִהְתַוּדֹות  ְוָצִריְך  ְלעֹוָלם.  ַהֵחְטא  ְלֶזה  ָיׁשּוב  ֶׁשֹּלא 
ִּבְׂשָפָתיו ְולֹוַמר ִעְנָינֹות ֵאּלּו ֶׁשָּגַמר ְּבִלּבֹו". ְּבנֹוָסף, 
ֶׁשל  ַּכָּפָרה  ַעל־ְיֵדי  ֶׁשל־ָהָאָדם  ֲעֹונֹוָתיו  ִמְתַּכְּפִרים 
ְוַתֲעִנּיֹות, ּוְלַדַעת  ִיּסּוִרים ַהָּבִאים ָעָליו אֹו ִסּגּוִפים 
ֵחֶלק ֵמָהִראׁשֹוִנים הּוא ִחּיּוב ַעל־ָהָאָדם ְלַסֵּגף ֶאת־
ֶׁשַּבּדֹורֹות  ַהַּצִּדיִקים,  ָּכְתבּו  ֶׁשְּכָבר  ֶאָּלא  ַעְצמֹו, 
ָלָאָדם  ֵאין  ְוָלֵכן  ָלעֹוָלם,  ֻחְלָׁשה  ָּבָאה  ָהַאֲחרֹוִנים 
ַעל  ְּבָכל־ִלּבֹו  ְלִהְתָחֵרט  ֶאָּלא  ֶאת־ּגּופֹו,  ְלַעּנֹות 
ֶהָעָבר, ּוְלַקֵּבל ַעל־ַעְצמֹו ֶׁשֹּלא ַלֲחטֹא עֹוד, ְוַיֲעֶׂשה 

ַמֲעִׂשים טֹוִבים ְלִתּקּון ַהֵחְטא, ְוָׁשב ְוָרָפא לֹו. 

ׁש ֻמְדּגָ
ח ּבָ ְמׁשֻ
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ִמּדֹות ַוֲהִליכֹות ִּבְרִאי ַהָּפָרָׁשה

ַמֲאַמר ְּפִתיָחה

ַמהּות ַהִּמָּדה

ת  ָרׁשַ ּפָ
ִבים ִנּצָ

ית   ִמּבֵ
ת ִטיׁש  ּבָ ַשׁ

בּוַע: ְּתׁשּוָבה  נֹוֵׂשא ַהּׁשָ

ְּבִני, ְׁשַמע ַלֲעָצִתי! 
ֲאַהְבִּתיָך ְּבִני, ׁשּוב ָנא ִּבְתׁשּוָבה. 

ְלַאֲהָבה ֶאת־ה' ֱאֹלֶקיָך ְלִיְרָאה אֹותֹו. 
ֲעֵׂשה זֹאת ְּבִני ְוִהָּנֵצל ְוׁשּוב ְלָאִביָך. 

ְזכֹר ּבֹוְרֶאָך ֲאֶׁשר ְּבָרֲאָך.
רּוַח ְזנּוִנים ָהֵסר ִמִּקְרֶּבָך, ְּבָכל־ְּדָרֶכיָך ָּדֵעהּו.

)רבנו אלעזר מגרמייזא בעל 'הרוקח', והשורות נוטריקון שמו(

ַּתְדִּפיס
ִמּתֹוְך ַהֵּסֶפר "ִמּדֹות ִטיׁש"

ם  ֶׁשֵּיֵצא ָלאֹור ְּבֶעְזַרת ַהּׁשֵ

בּוַע ַעל ָּפָרׁשֹות ַהּׁשָ

ִעם ַהְּמדֹוִרים ַהְּקבּוִעים 

ְוָהֲאהּוִבים



ל ִנְמׁשָ

ְלָמה ַהָּדָבר ּדֹוֶמה
ָיתֹום ֵמָאב ָהָיה ַהַּנַער ְּבַצְלֵאל, ְוָיִחיד ְלִאּמֹו ָהַאְלָמָנה ְוָהֲעִנָּיה. ְּבַבִית 
ַנִים ְוָאְכלּו ֶלֶחם ַצר ּוַמִים ַלַחץ. ַהָּיִמים  ָקָטן ּוָמט ִלּפֹל ִהְתּגֹוְררּו ַהּׁשְ
ָנְקפּו, ּוְבַצְלֵאל ַהָּקָטן ָּגַדל ְלִתְפֶאֶרת ְוָהַפְך ְלֶעֶלם ֲחמּודֹות. ַנַחת ַרב 
ַהְּתרּוִמּיֹות,  ּוְבִמּדֹוָתיו  ַהּטֹוָבה  ְּבִהְתַנֲהגּותֹו  ֶאת־ִאּמֹו  ַמְׂשִּביַע  ָהָיה 
ְוִהְמִּתיק ֶאת־ַחֶּייָה ַהָּמִרים ִעם מֹות ַּבְעָלּה ְּבִקּצּור ָיִמים. ָהָיה ֶזה ְּביֹום 
ָחְרִּפי ְוַסְגִריִרי, ַּכֲאֶׁשר ַהּקֹר חֹוֵדר ָלֲעָצמֹות ְוַהֶּגֶׁשם ַמֶּכה ְלֹלא ַרֵחם. 
ַהַּצַער,  ְלַמְרֵּבה  ַאְך  ַהַּדל,  ְמעֹוָנם  ֶאל  ּכֹוְׁשלֹות  ְּבַרְגַלִים  ָחְזָרה  ָהֵאם 
יָגה ֲאִפּלּו ְּפרּוָטה. ְּבַצְלֵאל ָיַדע  ָהיּו ָיֶדיָה ֵריקֹות ְלַאַחר ֶׁשָּיָדּה ֹלא ִהּׂשִ
ֵאפֹוא, ִּכי ָעִתיד הּוא ַלֲעלֹות ַעל־ִמְׁשָּכבֹו ְּכֶׁשִּבְטנֹו ְמַקְרֶקֶרת ֵמָרָעב, 
ְוֵאין ְּבָידֹו ַּבֶּמה ְלַהְׁשִקיָטּה. ְזַמן־ָמה ָיַׁשב ְּבִלי אֶֹמר ּוְדָבִרים, ּוְלֶפַתע 

ָקם ְוהֹוִדיַע ְלִאּמֹו ִּכי הּוא יֹוֵצא ְמַעט ֵמַהַּבִית, ַלְמרֹות ַהּקֹר ָהַעז. 
ְמָׂשֵרְך ְּבַצְלֵאל ֶאת־ַרְגָליו ֵּבין ְׁשלּוִלּיֹות ַהַּמִים ֶׁשִּנְקוּו ִּבְרחֹובֹות ָהִעיר, 
ְּבַבָּקַׁשת  ִלְפנֹות  ִמי  ֶאל  ְּבַדְעּתֹו  הֹוֵפְך  ְוהּוא  ְלַעְצמֹוָתיו  חֹוֵדר  ַהּקֹר 
ֶעְזָרה. ּוְבעֹוד הּוא ְמׁשֹוֵטט ִּבְרחֹובֹות ָהִעיר ְּבֵיאּוׁש, ִהִּגיעּו ְלָאְזָניו קֹול 
ְּבַצְלֵאל  ָּבְרחֹוב.  ֶאת־ַּדְרָּכה  ֶׁשָעְׂשָתה  ֶמְרָּכָבה,  אֹוַפֵּני  ֶׁשל  ִׁשְקׁשּוק 
ַּפְרסֹות  ֶׁשל  ֵמֲחָמָתן  ְלִהָּנֵצל  ָאְמָנם  ְוִהְסִּפיק  ַהִּצָּדה,  ְלַזֵּנק  ִמֵהר 
ְּבתֹוְך  ַהַּמִים.  לּוִלּיֹות  ִמּׁשְ ַעְצמֹוָתיו  ְלַׁשד  ַעד  ִנְרַטב  ַהּסּוִסים, אּוָלם 
ָהֲעָגָלה ָיַׁשב ֶאְדמֹוְנד ַהָּנִגיד, ַאַחד ָהֲאָנִׁשים ָהֲעִׁשיִרים ְּביֹוֵתר ָּבִעיר, 
ְלַאַחר  ָעָליו  ְּבדּוָחה  ָהְיָתה  ְוַדְעּתֹו  ֻמְצָלח,  ִמְסָחִרי  ִמַּמַּסע  ֶׁשָחַזר 
ָהְרָוִחים ָהֲעצּוִמים ֶׁשָּגַרף ְלִכיסֹו. ַהְּצָוָחה ַהֲחנּוָקה ֶׁשל ַהַּנַער ַהְמבָֹהל 
ִהִּגיָעה ְלָאְזָניו, ְוהּוא ִמֵהר ְלַבֵּקׁש ֵמָהַרָּכב ַלֲעצֹר ֶאת־ַהִּכְרָּכָרה, ְוִהְזִמין 
ַּבֲאִדיבּות ֶאת ְּבַצְלֵאל ַלֲעלֹות ֶאל־ֶמְרַּכְבּתֹו. ִהְתַּכֵּנס ְּבַצְלֵאל ְּבדּוִמָּיה 
ת ְוֵהֵחל  ֶאל ּתֹוְך ִּכְרַּכְרּתֹו ַהּמּוֶגֶנת ֶׁשל־ַהָּנִגיד, ּוְלַאַחר ְזַמן־ָמה ִהְתַעּׁשֵ
ָהָיה  ָּגדֹול  ַּגַאְוָתן  ֶׁשְּבֵביָתם.  ְוַהַּמְחסֹור  ַהְּמצּוָקה  ַעל  ֶלָעִׁשיר  ְלַסֵּפר 
ֶאְדמֹוְנד, ְונֹוֶטה ָהָיה ְּפָעִמים ַרּבֹות ַלְחמֹד ָלצֹון ִעם ַהּסֹוְבִבים אֹותֹו. 
ֵאּלּו ֶׁשִהִּכירּוהּו ָיְדעּו, ִּכי ֵאין ְלִהְתַיֵחס ִּבְרִצינּות ְלַמֲהַתּלֹוָתיו, אּוָלם 
לֹו  ְוִהִּציַע  ַהָּנִגיד  ַנֲעָנה  ַּכֲאֶׁשר  ְוָלֵכן  זֹאת,  ָיַדע  ֹלא  ַהָּתִמים  ְּבַצְלֵאל 
ְוִהְקִׁשיב  ַּכֲאַפְרֶּכֶסת  ֶאת־ָאְזנֹו  ִהָּטה  ִמְׁשַּתֶּלֶמת',  'ִעְסָקה  ַלֲעׂשֹות 
ָּבּה,  ַּתֲעמֹד  ְוִאם  ִהְתָעְרבּות,  ִאְּתָך  ַלֲעׂשֹות  ֲאִני  "מּוָכן  ְלָכל־ִמָּלה. 

ּתּוַכל ְלַהְרִויַח ְסכּום ָעצּום ֶׁשל ֶאֶלף ְזהּוִבים"! 
ֵעיָניו ֶׁשל ְּבַצְלֵאל ִהְבִריקּו ְּבַאַחת, ְוהּוא ַנֲעָנה ִמָּיד: "ֶמה ָעַלי ַלֲעׂשֹות 
ְלֵׁשם ָּכְך"? ְוַהָּנִגיד ֵהִׁשיב: "ָעֶליָך ַלֲעמֹד ְּבֶמֶׁשְך ַלְיָלה ָׁשֵלם ְּבתֹוְך ֵמי 
ַהָּנָהר ַהְּקפּוִאים, ּוְלַהְתִמיד ְּבָכְך ַעד אֹור ַהּבֶֹקר. ִאם ַּתְצִליַח ַלֲעׂשֹות 
ְזהּוִבים".  ֶאֶלף  ֶׁשל  ֶהָעצּום  ַהְּסכּום  ֶאת  ַּבּבֶֹקר  ְלָך  ֲאַׁשֵּלם  זֹאת, 
ְוָאַמר:  ַנֲעָנה  ֶרַגע,  ְלַאַחר  ְּכַרַעם, אּוָלם  ְּבַצְלֵאל  ַעל  ָנְפָלה  ַהַהָּצָעה 
ַעל־ ִהְתָּפֵרׂש  ִנְסָּתר,  ְּבִלְגלּוג  ַהָּמהּול  ָרָחב  ְוִחּיּוְך  ַמְסִּכים",  "ֲאִני 
ַהִּמְסֵּכָנה,  ָהֵאם  ַעל  ֶׁשָּנְפָלה  ַהַּמֲהֻלָּמה  ֶאת  ְלַׁשֵער  ָנֵקל  ַהָּנִגיד.  ְּפֵני 
ְוִסֵּפר ָלּה ַעל ַהָּצָעתֹו ֶׁשל ֶאְדמֹוְנד  ַהַּבְיָתה  ָחַזר  ְיִחיָדּה  ְּבָנּה  ַּכֲאֶׁשר 
ֶאת  ִמַּלֲעׂשֹות  ֶאת־ְּבָנּה  ְלָהִניא  ָהֵאם  ִנְּסָתה  ְוא  ַלּׁשָ ַהָּגדֹול.  ַהָּנִגיד 
ַהַּצַעד ַהְמֻסָּכן ְוַהִּנְמָהר, ּוְלִחָּנם ִנְּסָתה ִלְמנַֹע ִמֶּמּנּו ְלַסֵּכן ֶאת־ַנְפׁשֹו 
ְּבַמֲעֶׂשה ּכֹה ָּפִזיז. אּוָלם ַהַּנַער ָעַמד ַעל־ֶׁשּלֹו ְוָטַען, ִּכי זֹו ִהְזַּדְּמנּות 
ְמֻיֶחֶדת ֶׁשִּנְקְרָתה ְלַרְגֵליֶהם, ְלַהְרִויַח ְּבַבת־ַאַחת ְסכּום ָעצּום, ֶׁשָּיכֹול 

ְלַהֲעִמיד אֹוָתם ַעל־ַרְגֵליֶהם ּוְלָהִביא ְלֵביָתם ְרָוָחה. 
ְּבאֹותֹו ַלְיָלה ֹלא ָעְלָתה ָהֵאם ַעל־ִמְׁשָּכָבּה. ִהיא ֹלא ָהְיָתה ְמֻסֶּגֶלת 
ְלִהּוֵָתר ַּבַּבִית, ְּבָׁשָעה ֶׁשְּבָנּה ְיִחיָדּה, ָּבַבת ֵעיָנּה, עֹוֵמד ַּבַּמִים ַהְּקפּוִאים 

ְוָכל־ּגּופֹו רֹוֵעד ִמּקֹור חֹוֵדר ֲעָצמֹות. ִּבְׁשֵאִרית ּכֹחֹוֶתיָה ּבֹוְסָסה ָהֵאם 
ָאֲחזּו  ְוַחְלָחָלה  ַּפַחד  ָלִעיר.  ֶׁשִּמחּוץ  ַהָּנָהר  ֶאל  ִזְלָעפֹות  ֶּגֶׁשם  ַּתַחת 
ָּבּה, ַּכֲאֶׁשר ָרֲאָתה ֶאת־ְּבָנּה ֲאהּוָבה עֹוֵמד ְּבֶמְרַּכז ַהָּנָהר, ְמֻכֶּסה ַעד־

ַצּוָארֹו ְּבַמִים ְקפּוִאים, ּוָפָניו ַמְכִחילֹות ֵמרֹב קֹר. ַּפָּלצּות ָאֲחָזה ֶאת 
ָתה ְוֵהֵחָּלה ְלַלֵּקט ְזָרִדים  ָהֵאם ָהַרֲחָמִנָּיה, אּוָלם ְלַאַחר ֶרַגע ִהְתַעּׁשְ
ִהְדִליָקה ַעל ְׂשַפת  ּוַמְכִחילֹות ִמּקֹור, אֹוָתם  ְּבָיַדִים רֹוֲעדֹות  ְוֵעִצים 
ָּכל  ֵמַהחֹוף.  ַהּנֹוֵדף  ַּבחֹם  ְמַעט  ָיחּוׁש  ְּבָנּה  ִּכי  ִּתְקָוה  ִמּתֹוְך  ַהָּנָהר, 
ּוַמְרָאה לֹו  ְּכֶׁשִהיא ְמעֹוֶדֶדת ֶאת־ְּבָנּה  ַהְּמדּוָרה,  ְלַיד  ָעְמָדה  ַהַּלְיָלה 
ֶׁשִהיא ׁשֹוֶמֶרת ָעָליו ֵמָרחֹוק ְודֹוֶאֶגת ְלַחְממֹו. ְּבֶאְמַצע ַהַּלְיָלה ִהִּגיַע 
עֹוֵמד  ִלְראֹותֹו  ְוִהְתַּפֵּלא  ִּבְדָבָריו,  עֹוֵמד  ַהַּנַער  ִאם  ִלְבּדֹק  ֶהָעִׁשיר 
ְּבֶאְמַצע ַהַּמִים ַהְּקפּוִאים. ַהַּלְיָלה ָעַבר ְּבִאִּטּיּות, אּוָלם ְּבכַֹח ָהָרצֹון 
ִלְתּבַֹע  ְּכֵדי  ֶאל־ֶהָעִׁשיר  ִמֵהר  ּוַבּבֶֹקר  ָהַעז,  ַהּקֹר  ֶאת  ְּבַצְלֵאל  ָׂשַרד 
ִּבְצחֹוק  ֶאְדמֹוְנד  ָּפַרץ  ַהְּתִביָעה,  ְלֵׁשַמע  ֶׁשִהְבִטיַח.  ֶאת־ַהְּסכּום 
ְוָאַמר: "ֹלא ַמִּגיָעה ְלָך ַאף ְּפרּוָטה! ִּכי ֲהֵרי ַּבִּסּכּום ֶׁשָּלנּו ֹלא ָהְיָתה 
ִאְּמָך ֲאמּוָרה ַלֲעמֹד ּוְלַחֵּמם אֹוְתָך ִעם־ְמדּוָרה, ְוָלֵכן ֹלא ְּתַקֵּבל ִמֶּמִּני 
ַרב  ֶאל  ּוִמֵהר  ֶנֶפׁש,  ְּבַפֵחי  ֶׁשל־ֶהָעִׁשיר  ִמֵּביתֹו  ַהָּיתֹום  ָיָצא  ְּכלּום". 
ְּכֵדי  ַהָּנִגיד, ּתֹוְך  ַהָּגדֹול ֶׁשָעָׂשה ִעּמֹו  ָהָעֶול  ְלַסֵּפר לֹו ַעל  ְּכֵדי  ָהִעיר 
ֶׁשהּוא ּפֹוֵרץ ִּבְבִכי ַמר.  ִּבְכֵאב ַרב ָׁשַמע ָהַרב ֶאת־ְּדָבָריו ֶׁשל־ְּבַצְלֵאל, 
ְלָמֳחָרת,  ֵאָליו  ָלׁשּוב  ִמֶּמּנּו  ִּבֵּקׁש  ַּבָּדָבר,  ְמַעט  ֶׁשִהְרֵהר  ּוְלַאַחר 
ָהַרב  ִקֵּבל  ִהָּכְנסֹו,  ִעם  ְלֵביתֹו.  ֶאת־ֶאְדמֹוְנד  ְלַהְזִמין  ָׁשַלח  ּוֵביְנַתִים 
ְלָחן, ְוָקם ְּכֵדי ְלָהִכין לֹו ְּבמֹו  ֶאת ַהָּנִגיד ְּבָכבֹוד ָּגדֹול, הֹוִׁשיבּו ְלַיד ַהּׁשֻ
ָיָדיו ּכֹוס ַחִּמין. ָנַטל ָהַרב ֶאת־ַהּקּוְמקּום, ִמֵּלא אֹותֹו ְּבַמִים, ּתֹוְך ְּכֵדי 
ֶׁשהּוא ּדֹוֵאג ֶׁשֶהָעִׁשיר ִיְרֶאה ֶאת־ַמֲעָׂשיו, אּוָלם ִהִּניַח ֶאת־ַהּקּוְמקּום 
ִעם  ְלׂשֹוֵחַח  ָהַרב  ֵהֵחל  ַּבְּפִתיִלָּיה.  ַהּבֹוֲערֹות  ֵמַהֶּגָחִלים  ְּבֶמְרָחק 
ִלי  "ִיְסַלח  ְוָאַמר:  ֶהָעִׁשיר  ָּפָנה  ּוְלֶפַתע  ְוַעל־ָהא,  ַעל־ָּדא  ֶהָעִׁשיר 
ַּכֲאֶׁשר ַהּקּוְמקּום עֹוֵמד  ִיְרְתחּו,  ֶׁשַהַּמִים  ִיְרֶצה  ֵאיְך  ָהַרב, ַאְך  ְּכבֹוד 
ְלַהְרִּתיַח ֶאת־ ְוִאם ְרצֹונֹו  ֵאָליו,  ַמִּגיַע  ֲהֵרי ַהחֹם ֹלא  ָרחֹוק ֵמָהֵאׁש? 

ַהַּמִים, ָעָליו ְלַהֲעִמידֹו ַעל־ַּגֵּבי ַהֶּגָחִלים ַעְצָמם". ְּבאֹותֹו ֶרַגע, ֵהִטיל 
ְּכֵׁשם  ְמַדֵּבר!  ִּפיָך  ַמה־ּׁשֶ ָאְזֶניָך  "ִיְׁשְמעּו  ְוָאַמר:  נֹוֵקב  ַמָּבט  ָהַרב  ּבֹו 
ֶׁשַהּקּוְמקּום ֹלא ָיכֹול ְלִהְתַחֵּמם ְּכֶׁשהּוא ָרחֹוק ֵמָהֵאׁש, ָּכְך ֹלא ָיכֹל 
ַעל־ ֶׁשָהְיָתה  ֵמַהְּמדּוָרה  ְלִהְתַחֵּמם  ַהְּקפּוִאים  ְּבַמִים  ֶׁשָעַמד  ַהַּנַער 

ַהחֹוף, ְוָלֵכן ַחָּיב ַאָּתה ְלַׁשֵּלם ַלַּנַער ֶאת־ָּכל־ַהֶּכֶסף ֶׁשִהְבַטְחָּת"!

ַהִּנְמָׁשל
ַעל־ ַהִחיָד"א  ָמָרן  ִהְׁשַּתֵּמׁש  ַּבְּמִציאּות,  ַּגם  ֶׁשִהְתַרֵחׁש  ֶזה,  ְּבָמָׁשל 

רֹאׁש  ֶׁשל  ַהִּדין  ֵאיַמת  ֶאת  ַמְרִּגיִׁשים  ֵאיֶנּנּו  ַמּדּוַע  ְלַהְסִּביר  ְמָנת 
ִלְקַראת  ֶׁשַּבָּים  ָּדִגים  ְּכמֹו  רֹוֲעִדים  ֵאיֶנּנּו  ּוַמּדּוַע  ּוָבא,  ַהָּקֵרב  ָנה  ַהּׁשָ
ַהחֹם  ִמְּמקֹור  ְרחֹוִקים  ֶׁשָאנּו  ִהיא,  ְלָכְך  ְוַהִּסָּבה  ַהָּגדֹול.  ַהִּמְׁשָּפט 
ְוַהִהְתַלֲהבּות, עֹוְמִדים ֵמָרחֹוק ְוֹלא ִמְתָקְרִבים ֶאל־ָהֵאׁש, ְוָלֵכן ֵאיֶנּנּו 
ָחִׁשים ֶאת־ַהַּלַהט ֶׁשל ֵאיַמת ַהִּדין, ּוְכֵדי ָלחּוׁש ּבֹו, ָעֵלינּו ְלִהְתַחֵּמם 
ְּבֵאׁש ַעְצָמּה ְּכמֹו ַהּקּוְמקּום ֶׁשַעל־ַּגֵּבי ַהֶּגָחִלים. אּוָלם מּוָסר ַהְׂשֵּכל 
נֹוָסף ָלַמד ַהִחיָד"א ִמן־ַהִּסּפּור, ֶׁשַהִּסָּבה ֶׁשַהַּנַער ִהְצִליַח ִלְׂשרֹד ֶאת־

ַהַּלְיָלה ַּבַּמִים ַהְּקפּוִאים, ָהְיָתה ִּבְגַלל ֶׁשָרָאה ֶאת־ִאּמֹו ְמעֹוֶדֶדת אֹותֹו 
ְוָכְך ַּגם ֲאַנְחנּו ֶׁשעֹוְמִדים ְּבִקָּפאֹון ְצִריִכים ִלְזּכֹר ֶׁשַהָּקָּב"ה  ֵמָרחֹוק, 

ַמְמִּתין ָלנּו ּוְמעֹוֵדד אֹוָתנּו ַלֲחזֹר ִּבְתׁשּוָבה ּוְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ֶּבֱאֶמת. 
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• ֶאת זֹו ָּדַרׁש ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן־ֲעַזְרָיה: "ִּכי־ַבּיֹום ַהֶּזה ְיַכֵּפר 
ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם ִמּכֹל ַחּטֹאֵתיֶכם ִלְפֵני ה' ִּתְטָהרּו" - 
ֲעֵברֹות  ְמַכֵּפר,  יֹום־ַהִּכּפּוִרים  ַלָּמקֹום  ָאָדם  ֶׁשֵּבין  ֲעֵברֹות 
ֶׁשְּיַרֶּצה  ַעד  ְמַכֵּפר,  יֹום־ַהִּכּפּוִרים  ֵאין  ַלֲחֵברֹו  ָאָדם  ֶׁשֵּבין 

ֶאת־ֲחֵברֹו. )מסכת יומא(

ְלַפֵּיס  ֶאל־ִלּבֹו  ִלֶּתן  ָּכל־ָאָדם  ָצִריְך  יֹום־ַהִּכּפּוִרים,  ִלְפֵני   •
ֶנְגּדֹו, ַּדֲעֵברֹות ֶׁשֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו ֵאין יֹום־ ָּכל־ִמי ֶׁשָּפַׁשע 

ָּכל־ִיְׂשָרֵאל  ֵלב  ֶׁשִּיְהֶיה  ְּכֵדי  ֵּכן,  ְועֹוִׂשין  ְמַכֵּפר.  ַהִּכּפּוִרים 
ָטן ְלַקְטֵרג.  ָׁשֵלם ָּכל־ֶאָחד ִעם־ֲחֵברֹו, ְוֹלא ִיְהֶיה ָמקֹום ַלּׂשָ

)טור אורח־חיים(

• ְוָנֲהגּו ְלַבֵּקׁש ְמִחיָלה ְּבֶעֶרב יֹום־ַהִּכּפּוִרים. )'מרדכי' יומא(

ָּבַאֲחרֹוָנה,  ְּתׁשּוָבה  ְוָעָׂשה  ָּכל־ָיָמיו,  ָּגמּור  ָרָׁשע  ֲאִפּלּו   •
ֵאין ַמְזִּכיִרים לֹו ׁשּוב ִרְׁשעֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר "ְוִרְׁשַעת ָהָרָׁשע ֹלא־

ִיָּכֶׁשל ָּבּה ְּביֹום ׁשּובֹו ֵמִרְׁשעֹו". )מסכת קידושין(

ֶאת־ֲחֵברֹו,  ְלַפֵּיס  ָצִריְך  ַלֲחֵברֹו,  ָאָדם  ֶׁשֵּבין  ֲעֵברֹות  ַעל   •
יֹום־ַהִּכּפּוִרים  ְוַגם  ְּתׁשּוָבתֹו,  מֹוִעיָלה  ֹלא  ִּפְּיסֹו,  ֹלא  ְוִאם 
ֹלא ְמַכֵּפר ָעָליו. ְוָצִריְך ְלַפְּיסֹו ַעל ֲעֵברֹות ֶׁשְּבָממֹון ַעל־ְיֵדי 
ַּתְׁשלּום ַהֶּנֶזק ֶׁשָּגַרם לֹו, ְוֵכן ַעל ֲעֵברֹות ֶׁשל ַצַער ּוְפִגיָעה 

ַּבּזּוַלת. )פתחי תשובה(

ֶׁשֶּנֱאַמר  ַּבּזּוַלת,  ַהְּפִגיָעה  ְלַאַחר  ִמָּיד  ַהִּפּיּוס הּוא  ִחּיּוב   •

ְּבִמְׁשֵלי: "ַאל־ִּתֵּתן ֵׁשָנה ְלֵעיֶניָך ּוְתנּוָמה ְלַעְפַעֶּפיָך, ִהָּנֵצל 
ֵהם  ַהְּתׁשּוָבה  ְיֵמי  אּוָלם  ָיקּוׁש".  ִמַּיד  ּוְכִצּפֹור  ִמָּיד  ִּכְצִבי 
ְליֹום־ַהִּכּפּוִרים  ָלבֹוא  ְּכֵדי  ֶאת־ֲחֵברֹו,  ְלַפֵּיס  ַהּכֶֹׁשר  ְׁשַעת 
ָּגֵזל  ֶׁשל  ֵחְטא  ָעָליו  ָהָיה  ִאם  אּוָלם  ֵמֵחְטא.  ָנִקי  ְּכֶׁשהּוא 
ִמְּפֵני  יֹום־ַהִּכּפּוִרים,  ַעד  ְלַהְמִּתין  אי  ַרּׁשַ ֵאינֹו  הֹוָנָאה,  אֹו 

ֶׁשְּבָכל־ָׁשָעה ְוָׁשָעה ֵיׁש ָעָליו ִחּיּוב ְלַתֵּקן ֶאת־ֶחְטאֹו. )שם(

ַלֲחֵברֹו ּוְמַבֵּקׁש ֶאת  ַנֲעֶׂשה ַעל־ְיֵדי ֶׁשָהָאָדם ָּבא  • ַהִּפּיּוס 
ְמִחיָלתֹו, ְוִאם ֹלא ִהְתַּפֵּיס ָיִביא ִעּמֹו ְׁשֹלָׁשה ְּבֵני־ָאָדם ָׁשֹלׁש 
ְּפָעִמים, ְוִיְתַחֵּנן ְלָפָניו ֶׁשִּיְסַלח ְוִיְמַחל לֹו. ְוַהַּמַהְרַׁש"ל ָּכַתב 
ּוְמִחיָלה  ְסִליָחה  ְמַבֵּקׁש  "ֲאִני  ְמִחיָלה:  ְלַבָּקַׁשת  ֶזה  ֻנַּסח 
ִלי".  ֶׁשִּתְמַחל  ְּפלֹוִני  ּוִמְּמָך  ִיְׂשָרֵאל,  ֱאֹלֵקי  ֵמה'  ְוַכָּפָרה 
ְוִאם ֹלא ִהְתַּפֵּיס, ַיֲחזֹר ִעם ְׁשֹלָׁשה ֲאֵחִרים ִויַדֵּבר ַעל־ִלּבֹו 
ְוֵיׁש  ּוִפּצּוִים.  ַּתְׁשלּוִמים  ַעל־ְיֵדי  ַוֲאִפּלּו  ְּבָכל־ֶּדֶרְך  ִויַפְּיֶסּנּו 
ָלָאָדם ִלְמחֹל ְלִמי ֶׁשָּבא ְלַפְּיסֹו, ִאם יֹוֵדַע ֶׁשהּוא ִמְתָחֵרט 
ֵאינֹו  ַרע,  ֵׁשם  ָעָליו  הֹוִציא  ִאם  ַאְך  ַעל־ִמְׁשֵּגהּו.  ֶּבֱאֶמת 
ָצִריְך ְלִהְתַּפֵּיס לֹו, ֵּכיָון ֶׁשֵאין ִמי ֶׁשּיֹוֵדַע ַּבֵחְטא ְוֹלא יֹוֵדַע 

ֵמַהִּפּיּוס, אּוָלם ִמַּדת ֲחִסידּות ִלְמחֹל ַּגם ְּבאֶֹפן ָּכֶזה. )שם(

• ְּבחֶֹדׁש ֱאלּול ְיַפְׁשֵּפׁש ְּבַמֲעָׂשיו, ְוֵיֵׁשב קֶֹדם ְסֻעָּדתֹו ְוקֶֹדם 
ְׁשָנתֹו, ְוַיְחׁשֹב ִעם־ַנְפׁשֹו ִלְמצֹא ֲעֹונֹו ְוִיְתָחֵרט ְוִיְתַוֶּדה ָעָליו, 

ְוָיׁשּוב ַלה' ְויֹוִסיף אֶֹמץ ְּבִקּיּום ַהִּמְצֹות. )היעב"ץ(

ַהַחי  ָנה,  ַהֶּזה ֱאלּול, ַּבֲאֶׁשר הּוא ַאֲחִרית ָּכל־ַהּׁשָ • ַהחֶֹדׁש 
ְלִהְתּבֹוֵדד  ְוטֹוב  ּוְלַתְּקָנם.  ְּבַמֲעָׂשיו  ְלַפְׁשֵּפׁש  ֶאל־ִלּבֹו  ִיֵּתן 
ּוְלַעֵּין ִמּתֹוְך  ְּבַמֲעָׂשיו  ְלַפְׁשֵּפׁש  ְּכֵדי  ְּבָכל־יֹום ָׁשָעה ַאַחת, 
ְלֶחְׁשּבֹון,  ִלְמצֹא  ְלַאַחת  ַאַחת  ְוִיְמֵנם  ִמְצֹות,  ַּתְרַי"ג  ֵסֶפר 

ִאם ָעַבר ַעל ַאַחת ֵמֶהן. )החיד"א(

ִבים, ְוָכל ַהְמַבֵּקׁש ַרֲחִמים ְּבחֶֹדׁש  • ַהחֶֹדׁש ֶזה ְזַמן מּוָכן ַלּׁשָ
ֶזה ִיְמָצֶאָּנה. ָלֵכן ָּכל־ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ַהָּיֵרא ֶאת ְּדַבר ה', ָצִריְך 

ְלַפְׁשֵּפׁש ְּבַמֲעָׂשיו ּוְלִהְתּוַּדֹות ְּבָכל־יֹום. )מטה משה(

• ָּדַרׁש ַמֲהִר"י ֶסַּג"ל, ְּכִתיב "ִנירּו ָלֶכם ִניר ְוַאל־ִּתְזְרעּו ֶאל־
ָהָרִעים  ַהָּשָׁרִׁשים  ְלָהִסיר  ָּכל־ָאָדם  ָצִריְך  ַעל־ֵּכן  קֹוִצים", 
ָנה,  ַהּׁשָ רֹאׁש  ֶׁשל  ַהִּדין  יֹום  קֶֹדם  ִמן־ִלּבֹו,  ַמֲעָלָליו  ְורַֹע 
ְוַיְרִּגיל ֶאת־ַעְצמֹו ָּכל ְיֵמי ֱאלּול ְּבַמֲעִׂשים טֹוִבים ּוִבְתׁשּוָבה 

ִלְהיֹות ָרִגיל ָּבֶהן ַּבֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְּתׁשּוָבה. )מהרי"ל(

• ָראּוי ְלַפְׁשֵּפׁש ְּבַמֲעָׂשיו ְלִהְתָחֵרט ַּבֲחָרָטה ְּגמּוָרה, ֶׁשֹּלא 
ִיָּכֵנס ְּביֹום ַהִּכֵּסא יֹום ַחֵּגנּו, ְּכֶׁשהּוא ְמתָֹעב ִּבְגנּות ִמּדֹוָתיו, 
ְוהּוא יֹום ַהִּדין ַהָּגדֹול ְוַהּנֹוָרא. ַעל־ֵּכן ַיֲעזֹב ַּדְרּכֹו ֹלא טֹוָבה, 

ְוָיִרים רֹאׁש ֵליקֹם ֳקָדם ַמְלָּכא ֶמֶלְך ַהִּמְׁשָּפט. )אור המאיר(

ֶׁשֵּפֵרׁש  ּוְכמֹו  ַּבַּמֲעִׂשים,  ֱאלּול  ְּבחֶֹדׁש  ְלַפְׁשֵּפׁש  ָהִעָּקר   •

ְלִמְׁשָמר",  ַהַּלְיָלה  ָלנּו  "ְוָהָיה  ִמִּזיִדיְטׁשֹוב,  ִהיְרׁש  ְצִבי  ַרִּבי 
ְלׁשֹון ְמַׁשֶּמֶרת ּוְמַסֶּנֶנת ִלְבּדֹק ֶחְׁשּבֹון, ְוֶזהּו "ְצָדָקה ִּתְהֶיה 
ִמְּלׁשֹון  ִנְׁשמֹר  ָּכל־ַהִּמְצָוה"  ֵאת  ַלֲעׂשֹות  ִנְׁשמֹר  ִּכי  ָּלנּו 

ְמַׁשֶּמֶרת, ִלְׁשמֹר ְוִלְבּדֹק ֶאת־ַעְצֵמנּו. )ייט"ב לב(

ְּברֹאׁש־ ּוִבְפָרט  ָנה,  ְּבָכל־ַהּׁשָ ִלָּזֵהר  ֶׁשָּצִריְך  הּוא  ִעָּקר   •

ַהִּמּלֹות,  ְּבֵפרּוׁש  ְסָתם  ְלִהְתַּפֵּלל  ְויֹום־ַהִּכּפּוִרים,  ָנה  ַהּׁשָ
ְוֵאיָנם  ָהֲאִריַז"ל  ִסּדּור  ִמּתֹוְך  ַהִּמְתַּפְּלִלים  ְּכאֹוָתם  ְוֹלא 
ְמַכּוְִנים  ְוֵהם  ַּכּוָָנה,  ְּבׁשּום  ּוְׂשמֹאָלם  ְיִמיָנם  ֵּבין  יֹוְדִעים 
ַּכּוָנֹות ָזרֹות, ַרק ָהִעָּקר ֶׁשִּיְהֶיה ָהָאָדם ְׁשַפל ֶּבֶרְך ּוְלִהְתַּפֵּלל 
ָּפׁשּוט ְּבֵפרּוׁש ַהִּמּלֹות ּוְלַדֵּבק ַעְצמֹו ֶאל אֹוִתּיֹות ַהְּתִפָּלה, 
ַהַּכּוָנֹות  ְוַנֲעִׂשים  ְלַמְעָלה  ָּבִאים  ֵהם  ַעְצָמן  ְוָהאֹוִתּיֹות 

ְוַהִּיחּוִדים ֵמַעְצָמם. )רבי אהרן מז'יטומיר(

קֶֹדם  ַהֶּנֶפׁש,  ְּבֶחְׁשּבֹון  ָהֲעבֹוָדה  ִעַּקר  ֱאלּול  ְּבחֶֹדׁש   •
ְּתִפַּלת  ְוקֶֹדם  ָנה  ַהּׁשֵ קֶֹדם  ֶׁשַעל־ַהִּמָּטה,  ְׁשַמע  ְקִריַאת 
ּוְבַהְבָטַחת  ַהִּמּדֹות  ְּבִתּקּון  ְּבִהְתעֹוְררּות,  ּוְתִפָּלה  ַהּבֶֹקר, 

ַהַהְנָהָגה. )הריי"צ מליובאויטש(

ל ֻמְרּגָ
ֲהָלכֹות ַוֲהִליכֹות
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