
ַעל  זַֹהר  ְּבִתּקּוֵני  ָּדְרׁשּו  ָּבת",  ַהּׁשַ ְּביֹום  ְּבכֹל מְֹׁשבֵֹתיֶכם  ֶׁשְּבָפָרָׁשֵתנּו "ֹלא־ְתַבֲערּו ֵאׁש  ַהָּפסּוק  ֶאת 
ְוָכֵאׁש ַאף  ְּברּוחֹו,  ְוֹלא מֹוֵׁשל  ְּבִיְצרֹו  ֶׁשֵאינֹו ׁשֹוֵלט  ָּבָאָדם  ַהִּמְתָּפֶרֶצת  ְּכֵאׁש  ַהַּכַעס, ֶׁשָּכמֹוָה  ִמַּדת 
ִהיא ְמַכָּלה ֶאת ַהּכֹוֵעס ְוֶאת סֹוְבָביו. ּוְביֹוֵתר ִנְדַרׁש ָּפסּוק ֶזה ָׁשם ַעל ַׁשַּבת־קֶֹדׁש, ֶׁשָּבּה ֵיׁש ַאְזָהָרה 
ָּבת ִנְזְקָקה ִלְדרּוׁש ְמֻיָחד ַעל ִמַּדת ַהַּכַעס  ְמֻיֶחֶדת ַעל ַהִהְתַרֲחקּות ִמִּמַּדת ַהַּכַעס. ּוַמּדּוַע ַּדְוָקא ַהּׁשַ
בּוַע ֵיׁש ְלִהְתַרֵחק ִמִּמַּדת ַהַּכַעס, ֶׁשָּכל ַהּכֹוֵעס ֶנְחָׁשב ְּכעֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה?  ָּבּה, ַוֲהֵרי ְּבָכל ְימֹות ַהּׁשָ
ַּבָּדָבר  ִנְתּבֹוֵנן  ַּכֲאֶׁשר  ּוְבֵכן,  ֻרְגזֹו.  ּוַמהּו ׁשֶֹרׁש  ָהָאָדם,  ֶׁשל  ַּכֲעסֹו  נֹוֵבַע  ֵמֵהיָכן  ִלְבּדֹק  ֶׁשָּצִריְך  ֶאָּלא, 
ְנַגֶּלה, ִּכי ַהּשֶֹׁרׁש ְלִמָּדה ָרָעה זֹו ֶׁשִהיא ַהְּגרּוָעה ֶׁשַּבִּמּדֹות, הּוא חֶֹסר ָהֱאמּוָנה ֶׁשֵּיׁש ָּבָאָדם ְּבַהְׁשָּגַחת 
ַהָּקָּב"ה ַעל־ָּכל־ְּברּוָאיו. ִּכי ִאּלּו ָהָיה ָהָאָדם ַמֲאִמין ְּבָכל ִלּבֹו ֶׁשָּכל ַמֲעָׂשיו ִנְמָּדִדים ְוִנְקָּבִעים ִמַּמַעל, 
ִנְגַזר ִמָּמרֹום ְלִתּקּון ַמֲעָׂשיו. ְוִאם־ֵּכן, ַמה ּלֹו  ְוָכל ַּתָּקָלה ֶׁשִּמְתַרֶחֶׁשת ִעּמֹו ְוגֹוֶרֶמת לֹו ַצַער - ַהּכֹל 
ָּדִוד  ֶׁשל  ְּתגּוָבתֹו  ָהְיָתה  ֶּבֱאֶמת  ְוָכְך  ָּכל־ַהִּסּבֹות.  ְּבִסַּבת  ִמַּמַעל  ִנְגַזר  ַהָּדָבר  ַוֲהֵרי  ּוְלִהְתַרֵּגז?  ִלְכעֹס 
ַהֶּמֶלְך ַּכֲאֶׁשר ִׁשְמִעי ֶּבן־ֵּגָרא ִקְּללֹו ְוִהְׁשִליְך ָעָליו ֲאָבִנים, ַוֲאִביַׁשי ֶּבן־ְצרּוָיה ִּבֵּקׁש ְלָהְרגֹו ְּכִדין ַהְמַבֶּזה 
ֶאת ַהֶּמֶלְך, ַאְך ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ָאַמר לֹו: "ַמה־ִּלי ְוָלֶכם ְּבֵני ְצרּוָיה? ּכֹה ְיַקֵּלל, ִּכי ה' ָאַמר לֹו ַקֵּלל ֶאת־ָּדִוד, 
ֶאת  ְמַקֵּבל  ָהָיה  ְוָלֵכן  זֹו,  ִנְפָלָאה  ֱאמּוָנה  ְּבַהְרָּגַׁשת  ָחדּור  ָהָיה  ָּדִוד  ֵּכן"?!  ָעִׂשיָתה  ַמּדּוַע  יֹאַמר  ּוִמי 
ָּבת ֶׁשָּכל־ֻּכָּלּה נֹוֲעָדה ַרק  ִיּסּוָריו ְּבַאֲהָבה ְּבִלי ִלְכעֹס. ַאְך ַּכֲאֶׁשר ָהָאָדם ִנְכָׁשל ְּבַכַעס, ִּבְפָרט ְּביֹום ַהּׁשַ
ְלִחּזּוק ָהֱאמּוָנה ַּבּבֹוֵרא ִיְתָּבַרְך, ִּבְבִריַאת ָהעֹוָלם ּוְבַהְׁשָּגָחתֹו ַהְּפָרִטית, ֲאַזי ֲעֹונֹו ֶׁשל ַהּכֹוֵעס ְּבַׁשָּבת 
בּוַע. ְוַהִּנָּסיֹון יֹוִכיַח, ֶׁשַּדְוָקא ְּבַׁשָּבת ְמַנָּסה ַהֵּיֶצר ָהַרע ְלָהִביא ֶאת ָהָאָדם  ָאר ְיֵמי ַהּׁשָ ָחמּור יֹוֵתר ִמּׁשְ
ָּבת ַעְצָמּה, ְוַעל ָהָאָדם ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ָּכל ַהִּמְכׁשֹוִלים  ָּבת ּוְבַמֲהַלְך ַהּׁשַ ִליֵדי ַּכַעס, ִּבְׁשַעת ַהֲהָכנֹות ַלּׁשַ

ֶׁשֶּנֱעָרִמים ְלָפָניו ְו"ָלֵכן ַהַּמְׂשִּכיל ָּבֵעת ַהִהיא ִיּדֹם, ִּכי ֵעת ָרָעה ִהיא", ְּכמֹו ֶׁשָאַמר ַהָּנִביא ָעמֹוס.

ַרִּבים  ִמּוְֶנְּגרֹוב, ֶׁשִחֵּבר ְסָפִרים  ֶיִּלין  ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ָהָיה ַּתְלִמיד ָחָכם ֻמְפָלג ְּבֵׁשם  ְּכֵמָאה ָׁשָנה,  ִלְפֵני 
ְלִתּקּון ַהִּמּדֹות, ּוֵביֵניֶהם ַהֵּסֶפר ַהִּנְפָלא "אֶֹרְך ַאַּפִים" ָהעֹוֵסק ֻּכּלֹו ִּבְגנּות ִמַּדת ַהַּכַעס ּוַבְּדָרִכים ֵּכיַצד 
ְלִהָּנֵצל ִמֶּמָּנה. ַהֵּסֶפר ָזָכה ְלַהְסָּכמֹוֵתיֶהם ֶׁשל ְּגדֹוֵלי ַהּדֹור ּוְבראָֹׁשם ֶה"ָחֵפץ ַחִּיים", ְוָזָכה ִלְתפּוָצה 
ַרָּבה ְּבָכל ְקִהּלֹות ִיְׂשָרֵאל, ּוֵמָאז ֻהְדַּפס ְּבַמֲהדּורֹות ַרּבֹות. ַרִּבי ַאְבָרָהם ֹלא ָהָיה ַרק ָנֶאה ּדֹוֵרׁש, ֶאָּלא 
ַּגם ָנֶאה ְמַקֵּים. ְּבִסְפרֹו הּוא ּכֹוֵתב ּוְמַסֵּפר ְּבִגּלּוי־ֵלב: "ֶזה ַּכָּמה ְּפָעִמים ָקָרה ִלי, ֶׁשָּסַבְלִּתי ָעֶול ָּגדֹול 
ַמִים, ְוִהְתַאַּפְקִּתי  ִמְּבֵני ָאָדם ּוְבִלִּבי ָחָרה ִלי ֲעֵליֶהם ְמאֹד. ַאְך ִהְתַחַּזְקִּתי ְוָאַמְרִּתי ִּכי ַהּכֹל הּוא ִמּׁשָ
ִמִּלְזעֹף ֲעֵליֶהם, ְוַאְדַרָּבה ֶהְרֵאיִתי ָלֶהם ַאֲהָבה ַּתַחת ִׂשְנָאה, ְוַעל־ְיֵדי ֶזה ָהַפְכִּתי ֶאת ִלָּבם ֵאַלי ְלטֹוָבה 
ָהִייִתי  ֹלא  ִאּלּו  ִּכי  ְוָחַׁשְבִּתי,  ִעִּמי.  ְוֵהיִטיבּו  ִעּוְתּו  ֲאֶׁשר  ֵאת  ְוִתְּקנּו  ְּבָטעּוָתם,  ִהִּכירּו  ֵמַעְצָמם  ְוֵהם 

ִמְתַנֵהג ְּבַסְבָלנּות, ֲהֵרי ָהִייִתי ְמַאֵּבד ַהּכֹל". 

ְוהּוא ַמְמִׁשיְך ְוכֹוֵתב: "ּוִמֶּזה ָלַמְדִּתי, ִּכי ִאם ָאָדם ַחָּיב ִלי ָממֹון ְוֵאינֹו רֹוֶצה ִלְפרַֹע חֹובֹו, ֲהֵרי ִאם ֶאְתַּבע 
אֹותֹו ְּבַכַעס, הּוא ִּכְתגּוָבה ְלָכְך ָיֵעז יֹוֵתר, ְוַגם ָעלּול ִלְכּפֹר ְּבָכל ַהַהְלָוָאה, אֹו ֶׁשִּיְתַחֵּמק ַּבֲאַמְתָלאֹות 
ֶאת  ְנַחֵּסל  ָּדָבר  ֶׁשל  ְּבסֹופֹו  ֲהֵרי  ְמַעט־ְמַעט,  ִמֶּמּנּו  ְוֶאְגֶּבה  ְּבַסְבָלנּות,  ִעּמֹו  ֶאְתַנֵהג  ִאם  ֲאָבל  ָׁשְוא. 
ַהחֹוב. ְוֵכן ְּבָכל ִעְנְיֵני ִמְסָחר ְוַכּדֹוֶמה, ִעַּקר ַהּתֹוֶעֶלת - ַהִהְתַנֲהגּות ְּבַסְבָלנּות. ִּפְתָּגם ָהעֹוָלם אֹוֵמר: 
יגּו. ְוַאְדַרָּבה, ַעל־ְיֵדי ַהַּסְבָלנּות ִיְרּבּו  ֹּלא ַמְצִליִחים ְּבַרּכּות ְוטֹובֹות, ֲהֵרי ְּבַכַעס ְּבַוַּדאי ֶׁשֹּלא ַיּׂשִ ַמה ּׁשֶ

לֹו אֹוֲהִבים ִויַסְּיעּוהּו ְּבָכל ִעְנָיָניו ְוִיְחֶיה ַחֵּיי ַנַחת ְוַׁשְלָוה, ְוטֹוב לֹו ֵמֱאֹלִקים ְוָאָדם". 

ִּדְבֵרי ֲחָכִמים ַּכָּדְרבֹנֹות ּוְכַמְׂשְמרֹות ְנטּוִעים ֶׁשל ַּבַעל "אֶֹרְך ַאַּפִים", ֶׁשְּיכֹוִלים ְלַׁשֵּמׁש ָלנּו ְּכמֹוֶרה־
ֶדֶרְך ְּבִהְתַּגְּברּות ַעל ִמַּדת ַהַּכַעס, ּוִבְנִתיב ַהִּמּדֹות ָהעֹוֶלה ֵּבית ה'. 

בס"ד

ֶהֶרס  ֶׁשּגֹוְרמֹות  ְּביֹוֵתר,  ַהְמֻגּנֹות  ַהִּמּדֹות  ַאַחת 
ַהַּכַעס.  ִמַּדת  ִהיא  ּוְבַגְׁשִמּיּות,  ְּברּוָחִנּיּות  ָלָאָדם 
ֶׁשִהיא  ַהַּכַעס  ִמַּדת  ְּבחֶֹמר  ְמאֹד  ִהְפִליגּו  ֲחַז"ל 
ְּבִטְבעֹו  ֶׁשהּוא  ּוִמי  ָהָאָדם,  ֶׁשל  ּגּופֹו  ֶאת  ְמַכָּלה 
ַרְתָחן ְוַכֲעָסן ַחָּייו ֵאיָנם ַחִּיים, ְוֶנְחָׁשב ְּכִאּלּו עֹוֵבד 
ַהַּסְבָלן  ִּבְׁשַבח  ֶהֱאִריכּו  ַּגם  ֵמִאיָדְך,  ָזָרה.  ֲעבֹוָדה 
סֹוֵבל  ֵמִׁשיב,  ְוֵאינֹו  ׁשֹוֵתק  ַּכֲעסֹו,  ַעל  ֶׁשִּמְתַּגֵּבר 
ְׁשֵלִוים  ָּכֶזה  ָאָדם  ֶׁשל  ֶׁשַחָּייו  ַעד  ַמְקִּפיד,  ְוֵאינֹו 
ּוְרגּוִעים, ֲאֻרִּכים ְוטֹוִבים, ְוָכל ָיָמיו ְּבטֹוב ּוְבַנַחת. 
ְוָהְפָכה  ִלְבנֹו  ֵּגר  ֶׁשּׁשִ ַהְידּוָעה  ְּבִאַּגְרּתֹו  ָהַרְמַּב"ן 
ְּבַדְרּכֹו ֶׁשל ָּכל עֹוֵבד ה', ּכֹוֵתב:  ֶאֶבן־ֶּדֶרְך  ִלְהיֹות 
"ְוַכֲאֶׁשר ִּתָּנֵצל ִמן־ַהַּכַעס, ַּתֲעֶלה ַעל־ִלְּבָך ִמַּדת 
ָהֲעָנָוה, ֶׁשִהיא ִמָּדה טֹוָבה ִמָּכל ַהִּמּדֹות ַהּטֹובֹות", 
ִּכי ַעל־ְיֵדי ֶׁשָהָאָדם ִמְתַרֵחק ֵמַהַּכַעס הּוא ַמְרִחיק 
ֵמַעְצמֹו ַהְרֵּבה ִמּדֹות ְּפסּולֹות, ַמְׁשִריׁש ְּבִלּבֹו ֶאת 
ָהֲעָנָוה ְוהּוא הֹוֵפְך ִלְהיֹות ָאהּוב ְוֶנְחָמד ַעל סֹוְבָביו. 
ַהְרָּגָׁשה  ִהְתָּפְרצּותֹו,  ְלַאַחר  ַהּכֹוֵעס, ָחׁש  ָהָאָדם 
ֶׁשל ַאְפִסּיּות ְוִׁשְברֹון־ֵלב ַעל־ָּכְך ֶׁשֹּלא ָעָלה ְּבָידֹו 
ִמי  זֹאת,  ּוְלֻעַּמת  ְוִנְכַׁשל.  ַּכֲעסֹו  ַעל  ְלִהְתַּגֵּבר 
ֶׁשַּמְצִליַח ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ִמַּדת ַהַּכַעס ֶׁשּבֹו ּוְלַהְכִניַע 
ר ְוָׂשֵמַח, ְוָחׁש ְּכִגּבֹור  ֶאת ִיְצרֹו, הּוא ַמְרִּגיׁש ְמֻאּׁשָ
ֵדה ַהְּקָרב, ְּכִפי  ִמְלָחָמה ֶׁשחֹוֵזר ֲעטּור ִנָּצחֹון ִמּׂשְ
ֶׁשֶּנֱאַמר ְּבִמְׁשֵלי: "טֹוב ֶאֶרְך ַאַּפִים ִמִּגּבֹור ּומֵֹׁשל 
ָחׁשּוב  ְּברּוחֹו  ֶׁשּמֹוֵׁשל  ֶׁשִּמי  ִעיר",  ִמֹּלֵכד  ְּברּוחֹו 
יֹוֵתר ִמִּמי ֶׁשִּנַּצח ְוָכַבׁש ִעיר ְׁשֵלָמה. ְוָגדֹול ְׂשָכרֹו 
ִיְׂשָרֵאל  ִמְּגדֹוֵלי  ַרִּבים  ֶׁשֵּכן  ְּבַכֲעסֹו,  ַהּמֹוֵׁשל  ֶׁשל 
ְלַמְדֵרָגָתם,  ְלַהִּגיַע  ָזכּו  ֶׁשֹּלא  ַעל־ַעְצָמם  ֵהִעידּו 
ַּכֲעָסם,  ְוָכְבׁשּו  ְּברּוָחם  ֶׁשָּמְׁשלּו  ֶזה  ִּבְזכּות  ֶאָּלא 

ִכיָנה. ַעד ֶׁשַּנֲעׂשּו ֶמְרָּכָבה ַלּׁשְ

ׁש ֻמְדּגָ
ח ּבָ ְמׁשֻ
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ִמּדֹות ַוֲהִליכֹות ִּבְרִאי ַהָּפָרָׁשה

ַמֲאַמר ְּפִתיָחה

ַמהּות ַהִּמָּדה

ת  ָרׁשַ ּפָ
ְקֵהל ַוּיַ

ית   ִמּבֵ
ת ִטיׁש  ּבָ ַשׁ

בּוַע: ְוָהֵסר ַּכַעס ִמִּלֶּבָך  נֹוֵׂשא ַהּׁשָ

ִּתְתַנֵהג ָּתִמיד ְלַדֵּבר ָּכל־ְּדָבֶריָך ְּבַנַחת 
ְלָכל־ָאָדם ּוְבָכל־ֵעת, 
ּוָבֶזה ִּתָּנֵצל ִמן ַהַּכַעס 

ֶׁשִהיא ִמָּדה ָרָעה ְלַהְחִטיא ְּבֵני ָאָדם.
)אגרת הרמב"ן(



ל ִנְמׁשָ

ְלָמה ַהָּדָבר ּדֹוֶמה

ְׁשֵכִנים ְקרֹוִבים ָהיּו ַרֲחִמים ִסָּמן־טֹוב ְוָׂשׂשֹון ִמְזָרִחי, אּוָלם ׁשֹוִנים 
ֻמְפָלג,  ָעִׁשיר  ָהָיה  ַרֲחִמים  ְּבעֹוד  ִמַּמֲעָרב.  ִמְזָרח  ִּכְרחֹק  ִמֶּזה  ֶזה 
ַּבַעל ְנָכִסים ַרִּבים ּוֵביתֹו ָהָיה ָּבנּוי ְלַתְלִּפּיֹות, ְמֻרּוָח ּוַמְרִׁשים, ְוַאף 
ָהָיה  ִּבְׁשָעתֹו,  ִּכְסֻעַּדת ְׁשֹלמֹה  ְמפָֹארֹות  ָהיּו  ַוֲארּוחֹוָתיו  ְסֻעּדֹוָתיו 
ֵּביתֹו  ֶּכֶסף,  ְּכצֹוֵרף  ִמְּמַלאְכּתֹו  ְּבקִֹׁשי  ֶׁשִהְתַּפְרֵנס  ָעִני  ִאיׁש  ָׂשׂשֹון 
ָקָטן, ֵּכָליו ְמַעִּטים ְוִכיסֹו ֵריק. אּוָלם ִׁשּנּוי ָּגדֹול נֹוָסף ָהָיה ֵּבין ְׁשֵני 
ַמִּכיֵריֶהם.  ָּכל  ְּבֵעיֵני  ְלֶפֶלא  ָהָיה  ֶזה  ְוִׁשּנּוי  ַהְּקרֹוִבים,  ֵכִנים  ַהּׁשְ
ַהַּמֲעַדִּנים  ָּכל  ֶאת  ִלְרּכֹׁש  ֶגת  ַמּׂשֶ ָהְיָתה  ֶׁשָּידֹו  ֶהָעִׁשיר,  ַרֲחִמים 
ָעַמד  ֹלא  ּוֵמעֹוָלם  ַעִין  ַמְרִהיֵבי  ָהיּו  ֵּביתֹו  ְּכֵלי  ֶׁשָּבעֹוָלם,  ַהְיָקִרים 
ִּבְפֵני ַמְחסֹור ָּכְלֶׁשהּו, ַעד ֶׁשָּיכֹול ָהָיה ְלַמֵּלא ֶאת ָּכל ַּתֲאֹות ִלּבֹו, ֲהֵרי 
ְוַחְסֵרי ִחּיּות,  ִחּוְִרים  ָּפָניו  ְוָׁשדּוף,  ָרֶזה  ָהָיה ִאיׁש  ֶׁשְּלַמְרֵּבה ַהֶּפֶלא 
ְּבִדּיּוק  ָהָיה  ְׁשֵכנֹו ָׂשׂשֹון  זֹאת,  ּוְלֻעַּמת  ִלּפֹל.  ּוָמט  ּגּופֹו ָחלּוׁש  ְוָכל 
ַהֵהֶפְך ַהָּגמּור. ַלְמרֹות ַמְחסֹורֹו ַהָּגדֹול ְוָעְניֹו ָהַרב, ַעל־ַאף ֶׁשָּידֹו ֹלא 
ֶגת ִלְרּכׁׂש ִלְמזֹונֹו ֶאָּלא ֶלֶחם ַצר ּוַמִים ַלַחץ, ְוַרק ְלִעִּתים  ָהְיָתה ַמּׂשֶ
ָהָיה  ֶׁשהּוא  ֲהֵרי  ְוַחג,  ַׁשָּבת  ִלְכבֹוד  ָּבָׂשר  ְמַעט  ִלְקנֹות  ְּבָידֹו  ָעָלה 
ֵני עֶֹנג, ְמִאיִרים  ָּבִריא ְוָחָזק ְוכֹחֹו ְּבָמְתָניו. ָּפָניו ֶׁשל ָׂשׂשֹון ָהיּו ְמֻדּׁשְ

ּוְׂשֵמִחים, ְוָכל ֻּכּלֹו ַרֲעָנן ְוָׂשֵמַח, ַמָּמׁש ָּדָבר ְוִהּפּוכֹו. 

ַרֲחִמים  ֶׁשל  ָעְׁשרֹו  ֲאֻרִּכים,  ָיִמים  ֵכִנים  ַהּׁשְ ְׁשֵני  ַעל  ֲעֵליֶהם  ָעְברּו 
ָהַלְך ְוָגַדל ְוהּוא ָעָׂשה ַחִיל ַּבֲעָסָקיו ִמּיֹום ְליֹום, ְוַכְסּפֹו ָהָיה ַרב ַּכחֹול 
ֲאֶׁשר ַעל ַהָּים ָלרֹב. ְוִאּלּו ָׂשׂשֹון, נֹוַתר ַּבֲעִנּיּותֹו ַהְּגדֹוָלה ּוַמָּזלֹו ֹלא 
ִהְתרֹוֵמם ְּכָלל. ַאְך ַיַחד ִעם ָהעֶֹׁשר ֶׁשל ַרֲחִמים ֶׁשָהַלְך ְוָגַדל, ָהַלְך 
ַּגם ּגּופֹו ְוֶנֱחַלׁש, ְרזֹונֹו ַנֲעָׂשה ָחִריף יֹוֵתר, ֵעיָניו ָׁשְקעּו ְּבחֹוֵריֶהן ְוָהיּו 
ְּכבּויֹות ְוַחְסרֹות ָּבָרק, ְוהּוא ָּדַרׁש ָּכל ָהֵעת ָּברֹוְפִאים ְוָנַטל ְּתרּופֹות 
ׁשֹונֹות ִויָקרֹות ֶׁשֹּלא ִׁשּנּו ְמאּוָמה ֶאת ַמָּצבֹו ָהָרעּוַע. ַעל ָּפָניו ֶׁשל 
ֵּכן  ְוִכְׁשמֹו  ְקבּוָעה,  ְוָצֳהָלה  ָּתִמיד  ִחּיּוְך  ָנסּוְך  ָהָיה  ְלֻעָּמתֹו,  ָׂשׂשֹון 

ְמָחה ָהיּו ֵחֶלק ִּבְלִּתי ִנְפָרד ֵמִאיִׁשּיּותֹו.  ׂשֹון ְוַהּׂשִ הּוא, ַהּׂשָ

יֹום ֶאָחד, ָּפָנה ַרֲחִמים ֶאל ְׁשֵכנֹו ְּבִגּלּוי ֵלב ּוִבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ְלׂשֹוֵחַח ִעּמֹו 
ְּבָמקֹום ָׁשֵקט ְוָרגּוַע. "ֶזה ְזַמן ַרב ֶׁשָרִציִתי ְלׂשֹוֵחַח ִאְּתָך ַעל נֹוֵׂשא 
ֶאָחד ֶׁשֵּמִעיק ָעַלי ְמאֹד ּוְלַהֲעלֹות ְּבָפֶניָך ְּתִמיָהה ְּגדֹוָלה, ַאְך ַהָּדָבר 
ֹלא ָעָלה ְּבָיִדי, ֶׁשֵּכן ָטרּוד ֲאִני ָּכל ָהֵעת ַּבֲעָסַקי ָהַרִּבים, ֵמֶהם ֲאִני 
ַמְרִויַח הֹון ַרב ְורֹוֶאה ְּבָרָכה ַּבֲעָמִלי. ַאְך ִמֵּכיָון ֶׁשְּתִמיָהִתי הֹוֶלֶכת 
ִמְּמָך  ֲאִני  ְמַבֵּקׁש  ָלֵכן  יֹוֵתר,  ָקֶׁשה  ְוַנֲעֶׂשה  הֹוֵלְך  ְוַצֲעִרי  ּוְגֵדָלה 
ְלַהְקִׁשיב ִלְדָבַרי ּוְלָהִביֵנִני ֵּפֶׁשר ָּדָבר". ִהָּטה ָׂשׂשֹון ֶאת ָאְזנֹו ְלֵׁשַמע 
"ְרֵאה  ְּברֹב־ֶקֶׁשב.  ִלְדָבָריו  ְוִהְקִׁשיב  ַהֻּמְפָלג,  ֶהָעִׁשיר  ְׁשֵכנֹו  ִּדְבֵרי 
ָנא ְוַהִּביָטה ַעל ְׁשֵנינּו. ֲאִני ָעִׁשיר ֻמְפָלג ּוַבַעל ָממֹון ַרב, ֶׁשַּגם ֲאִני 
ְּבַעְצִמי ֹלא יֹוֵדַע ְּבִדּיּוק ַּכָּמה ֶּכֶסף ֶיׁש ִלי. ַאָּתה ְלֻעָּמִתי, ִהְּנָך ָעִני 
ַוֲחַסר ֶאְמָצִעים, ֶׁשְּבקִֹׁשי ַמְצִליַח ְלַפְרֵנס ֶאת ְּבֵני ֵּביְתָך ְּבַמֲאָכִלים 
ָהעֹוָלם  ַּתֲענּוגֹות  ִמָּכל  ֶנֱהֶנה  ְמָלִכים,  ַמֲעַדֵּני  אֹוֵכל  ֲאִני  ְּפׁשּוִטים. 
ַהֶּזה ְויֹוֵׁשב ְּברּומֹו ֶׁשל־עֹוָלם, ְוִהֵּנה ֲאִני הֹוֵלְך ּוִמְתַנּוֵן, הֹוֵלְך ְוֶנֱחַלׁש, 

ן עֶֹנג, ָּבִריא אּוָלם ּוָפֶניָך ְמִאיִרים.  ְוִאּלּו ַאָּתה, ְמֻדּׁשַ ַּדּוָי.  ְוָכל ּגּוִפי 
ַּגֵּלה ִלי ְּבַבָּקָׁשה ַמהּו ַהּסֹוד ֶׁשְּלָך ּוַמּדּוַע ֵיׁש ֶהְבֵּדל ּכֹה ָּגדֹול ֵּביֵנינּו"?

ַהִחּיּוְך ַהָּקבּוַע ֶׁשָהָיה ָנסּוְך ַעל ָּפָניו ֶׁשל ָׂשׂשֹון, ִהְתַרֵחב ֵמאֶֹזן ְלאֶֹזן, 
ַעל  ִהִּביט  הּוא  ְוֶחְמָלה.  ַרֲחִמים  ֶׁשל  ְּבַמָּבט  ִהְתַחֵּלף  ְמאֹד  ּוַמֵהר 
ְׁשֵכנֹו ֶהָעִׁשיר, ֶׁשָהָיה ִנְרֶאה ְלֻעָּמתֹו ְּכמֹו ִצּלֹו ַהִחּוֵר, ּוְבִלּבֹו ָנד ִלְׁשֵכנֹו 
ֶהָעִׁשיר ִלְכאֹוָרה, ֶׁשֹּלא ֵמִבין ַעד ַּכָּמה ִאיׁש ִמְסֵּכן הּוא. "ְׁשַמע ָנא 
ְוַאְסִּביר ְלָך ֶאת ַהֶהְבֵּדל ֵּביֵנינּו", ָאַמר ָׂשׂשֹון ְוֵהֵחל ִּבְדָבָריו: "ְלָך ֵיׁש 
ֶטַבע ְמֻגֶּנה ְמאֹד ּוִמָּדה ֻמְׁשֶחֶתת, ֶׁשהֹוֶרֶסת ֶאת ְּבִריאּוְתָך ְוֶאת ָּכל 
ַחֶּייָך. ִמָּדה זֹו, ִהיא ִמַּדת ַהַּכַעס. ַאָּתה ֹלא ׁשֹוֵלט ְּברּוֲחָך, ִמְתַעְצֵּבן 
ְּבָדֶל"ת  ֶׁשָּבא  ִמי  ָּכל  ַעל  ֲחָמְתָך  ֶאת  ּוְמַכֶּלה  ָקָטן,  ָּדָבר  ָּכל  ַעל 
ְּבַהְתָקַפת  ִנְתָקף  ַאָּתה  ֵּכיַצד  ִמֵּביִתי  ָׁשַמְעִּתי  ַּפַעם  ֹלא  ַאּמֹוֶתיָך. 
יֹום,  ִמֵּדי  ִּכְמַעט  ִנְׁשָנה  ְוַהָּדָבר  ֵּביְתָך,  ְּבֵני  ּוְמָחֵרף ֶאת  ַזַעם, צֹוֵעק 
ְוִלְפָעִמים ֲאִפּלּו ַּכָּמה ְּפָעִמים ְּביֹום. ַהַּכַעס ֶׁשְּלָך ְמַכֶּלה ֶאת ּגּוְפָך, 
ַמְכִחיׁש ֶאת ְּבָׂשְרָך ּוַמֲחִליׁש ֶאת ֵּגֶוָך. ְּבנֹוָסף, ַאָּתה ַּגם ִאיׁש ַקַּנאי 
ְוַחְמָּדן ֶׁשֵאינֹו ִמְסַּתֵּפק ַּבֻּמָעט, ֶאָּלא ׁשֹוֵאף ָּכל ָהֵעת ְלַהְגִּדיל ֶאת 
ָעְׁשְרָך ְוֹלא ִמְתַּפֶּנה ֲאִפּלּו ֵליָהנֹות ֵמָהעֶֹׁשר ָהַרב ֶׁשָּצַבְרָּת. ּוְלֻעַּמת 
זֹאת, ַהִּביָטה ָנא ָעַלי. ַמְסִּכים ֲאִני ִאְּתָך ֶׁשִאיׁש ַּדל ְוֶאְביֹון ֲאִני, ְוֵאין 
ְּפׁשּוִטים,  ַמֲאָכִלים  ְרִכיַׁשת  ְּכֵדי  ֶאָּלא  ַהַּבְיָתה  ְלָהִביא  ֶגת  ַמּׂשֶ ָיִדי 
אּוָלם ִאיׁש ָׂשֵמַח ֲאִני, ָרגּוַע ְוָׁשֵלו, ִמְסַּתֵּפק ַּבֻּמָעט ְוָׂשֵמַח ְּבֶחְלִקי. 
ְלָכל  ְּבַחַּיי  ֲאִני  ִנְקַלע  ַּכֲאֶׁשר  ְוַגם  ַּכַעס,  ִליֵדי  ָּבא  ֵאיִני  ֵמעֹוָלם 
ַעל־ַעְצִמי  ֲאִני  ִמְתַּגֵּבר  ּוְלִהְתַרֵּגז,  ִלְכעֹס  ָצִריְך  ֶׁשֲאִני  ַמָּצִבים  ִמיֵני 
ּוַמְרִחיק ֵמָעַלי ָּכל ַצַער ָורֶֹגז, ָּכל ַּכַעס ּוַמֲחֹלֶקת, ּוַמְׁשִליט ְּבַנְפִׁשי 
ִׂשְמָחה ְוָׂשׂשֹון ִּכְׁשִמי. ָמה ַהֶּפֶלא ֵאפֹוא, ֶׁשֲאִני ַמְרִּגיׁש ָצִעיר ְוַרֲעָנן, 

ּכִֹחי ְּבָמְתַני ְּכמֹו ִּבְצִעירּוִתי, ְוַחַּיי ִמְתַנֲהִלים ַעל ֵמי ְמנּוחֹות". 

ַעל־ְמקֹומֹו.  ָקפּוא  ַרֲחִמים  נֹוַתר  ָׂשׂשֹון,  ֶׁשל  ְּתׁשּוָבתֹו  ְלֵׁשַמע 
ַעל־ ְלִהְתַּפֵּלא  ֵהֵחל  ֶׁשהּוא  ַעד  ְוַחִּדים,  ְּברּוִרים  ּכֹה  ָהיּו  ַהְּדָבִרים 

ִלְׁשֵכנֹו:  ְוָאַמר  ִנְנַער  ְלֶפַתע  ַעד־ּכֹה.  ָלֶזה  ֵלב  ֵּכיַצד ֹלא ָׂשם  ַעְצמֹו 
"חֹוְׁשַׁשִני, ֶׁשֵּיׁש עֹוד ָּדָבר ֶאָחד ֶׁשָאנּו ֲהפּוִכים ּבֹו ֶזה ִמֶּזה. ַעד ַעָּתה 
ָחַׁשְבִּתי ֶׁשֲאִני הּוא ֶהָעִׁשיר ְוַאָּתה הּוא ֶהָעִני, ֲאָבל ַעְכָׁשו ֲאִני רֹוֶאה 
ֶׁשָּטִעיִתי. ַאָּתה הּוא ְּבֶעֶצם ָהִאיׁש ֶהָעִׁשיר ְוַהֻּמְצָלח, ְוִאּלּו ֲאִני הּוא 
ַהִּמְסֵּכן ְוַהַּדל. ָעַלי ָצִריְך ַלֲחמֹל ּוְלַרֵחם ְוֹלא ָעֶליָך, ְּבָך ָצִריְך ְלַקֵּנא 

ִמי הּוא ַרֲחִמים"...  ְוֹלא ִּבי. ְוֹלא ֶּפֶלא ֵאפֹוא, ֶׁשּׁשְ

ַהִּנְמָׁשל
ַמֲעֶׂשיָך",  "ִנְפָלִאים  ְּבִסְפרֹו  ַה"ֶּבן־ִאיׁש־ַחי",  ִהְׁשַּתֵּמׁש  ֶזה  ְּבָמָׁשל 
ֶׁשִּמָּדה  ַהְּגדֹוִלים  ּוַבְּנָזִקים  ַהַּכַעס  ִּבְגנּות  ָהאֶֹזן  ֶאת  ְלַׂשֵּבר  ְּכֵדי 
ַהָּנבֹון  ָהָאָדם  ָצִריְך  ַּכָּמה  ְוַעד  ּוְבַנְפׁשֹו,  ְּבגּופֹו  ָלָאָדם  ּגֹוֶרֶמת  זֹו 

ִרים.  ְלִהְתַרֵחק ִמִּמָּדה זֹו, ְּכֵדי ֶׁשַחָּייו ִיְהיּו ַחִּיים טֹוִבים ּוְמֻאּׁשָ
2



• ִמַּדת ַהַּכַעס ִהיא ִמָּדה ְמֻגָּנה ְמאֹד, ְוָצִריְך ָהָאָדם ְלִהְתַרֵחק 
ִמֶּמָּנה ַעד ַלָּקֶצה ָהַאֵחר, ִויַלֵּמד ֶאת ַעְצמֹו ֶׁשֹּלא ִלְכעֹס ְּכָלל 
ֲאִפּלּו ַעל ָּדָבר ֶׁשָראּוי ִלְכעֹס ָעָליו. ֹלא ָיִטיל ֵאיָמה ַעל ְּבֵני 
ֶבת ָעָליו ְּבָכל־ֵעת.  ֵּביתֹו אֹו ַעל ַהִּצּבּור, ְוִתְהֶיה ַּדְעּתֹו ְמֻיּׁשֶ

)הסר כעס מלבך(

ָנמּוְך,  ּוְבקֹול  ַרָּכה  ְּבָלׁשֹון  ְלַדֵּבר  ְלִהְתַרֵּגל  ָלָאָדם  ֵיׁש   •
ַהַּכַעס  ִמן  ִיָּנֵצל  ּוָבֶזה  ּוְבַׁשְלָוה,  ְּבַנַחת  ְּדָבָריו  ָּכל  ְלׂשֹוֵחַח 
ֶׁשְּבָכל  ְוַהְּגדֹוָלה  ַהּטֹוָבה  ַהִּמָּדה  ֶׁשִהיא  ֲעָנָוה  ִליֵדי  ְוָיבֹוא 

ַהִּמּדֹות. )ספר חסידים(

• ָאָדם ֶׁשַּמִּכיר ְּבַעְצמֹו ֶׁשּנֹוֶטה הּוא ָלבֹוא ִליֵדי ַּכַעס, ְיָזֵרז 
ֶאת ַעְצמֹו ִלְלמֹד ַמַאְמֵרי ֲחַז"ל ִּבְׂשַכר ַהַּמֲאִריְך ַאּפֹו ּוְבעֶֹנׁש 
ַמֲעֶׂשה.  ִליֵדי  ָיבֹוא  ַּבְּקִריָאה  ַיְתִמיד  ְוַכֲאֶׁשר  ַהַּכַעס,  ֲעֹון 

)ראשית חכמה(

ִלְפֵני ֲעִׂשַּיית ְּפֻעָּלה, אֹו ִמְתּכֹוֵנן  • ְּבָׁשָעה ֶׁשָהָאָדם עֹוֵמד 
ָלֶלֶכת ְלָמקֹום ְמֻסָּים, ְוחֹוֵׁשׁש הּוא ֶׁשָּמא ָיבֹוא ִליֵדי ְקֵפָדה 
ִויַבֵּקׁש ֵמַהָּקָּב"ה ֶׁשַּיִּציל אֹותֹו ֵמֲעֹון ַהַּכַעס  ִיְתַּפֵּלל  ָוַכַעס, 
ַעל־ָּכְך,  ּבֶֹקר  ִמֵּדי  ְלִהְתַּפֵּלל  ָלָאָדם  טֹוב  ְוֵכן  ְוַהַּקְּפָדנּות, 

ַמִים. )רבי חיים מוולוז'ין( ּוְבַוַּדאי ִּתְתַקֵּבל ְּתִפָּלתֹו ַּבּׁשָ

ַעל  ִמָּיד  ְלִהְתַּגֵּבר  ְורֹוֶצה  ַּכַעס  ִלְכַלל  ָהָאָדם  ִהִּגיַע  ִאם   •
ִתיָקה  ַהּׁשְ ִּכי  ְלִפיו.  ַמְחסֹום  ְוָיִׂשים  ִלְׁשּתֹק  ְיַמֵהר  ַהָּדָבר, 

ְּבֵעת ַהַּכַעס, ָּכמֹוָה ַּכַּמִים ָלֵאׁש. )פלא יועץ(

• ֵעָצה טֹוָבה ָלָאָדם ְלִהָּנֵצל ֵמַהַּכַעס, ֶׁשֹּלא ְלָהִגיב ִמָּיד ַעל 
ְוִיְדֶחה  ַלְיָלה ֶאָחד,  ָיִלין ֶאת ַהָּדָבר  ַהָּדָבר ֶׁשִהְכִעיסֹו, ֶאָּלא 
ְוִיּשּׁוב  רַֹגע  ִמּתֹוְך  ָּבִעְנָין  ְיַטֵּפל  ְוָאז  ְלָמָחר  ַרק  ַהָּדָבר  ֶאת 
ַהַּדַעת. ְוָאָדם ַהּנֹוֶטה ְלַכַעס, ִיְקנֹס ֶאת ַעְצמֹו ֶׁשְּבָכל ַּפַעם 

ֶׁשהּוא ּכֹוֵעס, ִיֵּתן ְסכּום ֶּכֶסף ִלְצָדָקה. )רבנו יהודה החסיד(

• ִמי ֶׁשַּמְרִּגיׁש ְּבַעְצמֹו ֶׁשהּוא ִנְכָׁשל ְּבַכַעס, ַיֲעֶׂשה ְלַעְצמֹו 
ְּגָדִרים ּוְסָיִגים ְוִיְקנֹס ֶאת ַעְצמֹו ֶׁשִאם ָּכַעס, יֹוִסיף ַעל ִלּמּודֹו 
יֹוֵתר, אֹו ִיְקָרא ֵסֶפר ְּתִהִּלים, אֹו ְיַמֵעט ִּבְׁשָנתֹו אֹו ַּבֲאִכיָלתֹו 
ְועֹוד  ִלְכעֹס.  ֶׁשִּיְתַרֵּגל ֶׁשֹּלא  ִמְקֶרה, ַעד  ְּכַכָּפָרה ַעל אֹותֹו 
עֹוֵמד  ֶׁשהּוא  ַמְרִּגיׁש  ֶׁשהּוא  ֶׁשְּבָׁשָעה  ִהיא,  טֹוָבה  ֵעָצה 
ַּכָּמה  ְּבִפיו  ַהַּמִים  ֶאת  ְוַיֲחִזיק  ַמִים,  ִּפיו  ֶאת  ְיַמֵּלא  ִלְכעֹס, 

ַּדּקֹות, ְוַרק ְלַאַחר ִמֵּכן יֹאַמר ֶאת ְּדָבָריו ְּברַֹגע. )אֹרך אפים(

ַהִחִּתי  "ַהְּכַנֲעִני  לֹוַמר:  ַהַּכַעס,  ֶאת  ְלַבֵּטל  ְּגדֹוָלה  ְסֻגָּלה   •
ֱאמִֹרי ְוַהְּפִרִּזי ְוַהְיבּוִסי ְוַהִּגְרָּגִׁשי". )רבי אלימלך מלי'זענסק( הָָ

• ַהְנָהָגָתם ֶׁשל ַּכָּמה ַצִּדיִקים ָהְיָתה, ְלַיֵחד ֶּבֶגד ְמֻיָחד אֹותֹו 
ָהָיה  ּוֵביְנַתִים  ִלְכעֹס,  ְצִריִכים  ֶׁשָהיּו  ְּבָׁשָעה  לֹוְבִׁשים  ָהיּו 

עֹוֵבר ַהְּזַמן ְוַהַּכַעס ָהָיה ִמְתּפֹוֵגג. )הסר כעס מלבך(

ַהִּציִצית  ֶאת  ַהַּכַעס  ִּבְׁשַעת  ְלַהֲחִזיק  ְּגדֹוָלה  ְסֻגָּלה   •
ּגֹוֶרֶמת  ְוַהִּציִצית  ַּכַעס,  ְּבִגיַמְטִרָּיה  ָּכָנף  ִּכי  ָּבּה,  ּוְלִהְסַּתֵּכל 
ֵסֶפר  ָּכל  ֶאת  לֹוַמר  ְּגדֹוָלה  ְסֻגָּלה  ְוֵכן  ִכיָנה,  ַהּׁשְ ְלַהְׁשָרַאת 

ַהְּתִהִּלים, ֶׁשַּסְך ִמְזמֹוָריו ק"נ ְּכִמְנַין ַּכַעס. )השל"ה הקדוש(

• ִמי ֶׁשהּוא ַּכֲעָסן ְּבִטְבעֹו, ְיַכּוֵן ְּבֵעת ֶׁשעֹוֶנה ָאֵמן ְיֵהא ְׁשֵמּה 
ַרָּבא, ְויֹאְמֶרָּנה ְּבכַֹח. ְוַיְחׁשֹב ֶׁשה' ְיַבֵּטל ִמֶּמּנּו ְקִלַּפת ַהַּכַעס, 

ְוזֹו ֵעָצה ִנְפָלָאה ּוְסֻגָּלה ְּבדּוָקה ּוְמנּוָסה. )שומר אמונים(

• ַעל־ְיֵדי ְנִתיַנת ַהְּצָדָקה, ִמְתַּבֵּטל ַהַּכַעס. )ספר המדות(

ִמְקֶוה  ִּכי  ַהַּכַעס,  ִמן  ְלִהָּנֵצל  ְסֻגָּלה  ִהיא  ַהִּמְקֶוה  ָטֳהַרת   •
ַּגם־ֵּכן  ְועֹוֶלה  ְּבִמּלּואֹו,  ֶאְהֶי"ה  ְוֵׁשם  ָקָנה  ְּבִגיַמְטִרָּיה 

ְּבִגיַמְטִרָּיה ַּכַעס ִעם ַהּכֹוֵלל. )רבי חיים ויטאל(

• ַּגם ִאם ַעל־ְיֵדי ִהָּמְנעּותֹו ֵמַהַּכַעס ִיָּגֵרם לֹו ֶהְפֵסד ַּכְסִּפי, 
ָנה  ְּכַדאי ַהָּדָבר. ֵצא ַוֲחׁשֹב, ַּכָּמה מֹוִציא ָהָאָדם ְּבֶמֶׁשְך ַהּׁשָ
ְלִקּיּום ַהִּמְצֹות, ְוַגם ַהִהָּמְנעּות ִמַּכַעס ֵאיָנּה ְּפחּוָתה ֵמאֹוָתן 

ִמְצֹות. )אֹרך אפים(

• ַקל יֹוֵתר ַלֲעבֹד ִּביֵמי ַהְּנעּוִרים ַעל ִּתּקּון ַהִּמּדֹות, ְּכֶׁשֲעַדִין 
ֶׁשַּגם  יֹוָנה,  ַרֵּבנּו  ָּכַתב  ְוֵכן  ָּבַרע.  ִהְׁשָּתֵרׁש  ְוֹלא  ִהְתַרֵּגל  ֹלא 
ְוִתְׁשזֹר  ַּתְכִּפיֶלָּנה  ִאם  ִיְקְרעּוָה,  ְּבָנֵקל  ֲאֶׁשר  ֲעָרה  ַהּׂשַ חּוט 
ֶׁשָּצִריְך  ָעבֹות  ְלֶחֶבל  ַהָּדָבר  ֵיָהֵפְך  ַרּבֹות,  ְּבַׂשֲערֹות  אֹוָתּה 

ָעָמל ַרב ְּכֵדי ְלַנְּתקֹו, ְוָכְך הּוא ַהֶהְרֵּגל ְּבָכל ִמָּדה. )שם(

ְּכֶׁשָּצִריְך  ְּכגֹון  ַּכַעס,  ִליֵדי  ָלבֹוא  ָצִריְך  ָהָאָדם  ַּכֲאֶׁשר   •
ְלַהְפִריׁש ֶאת ָהָאָדם ִמְּדַבר ֲעֵבָרה, ַיְרֶאה ֶאת ַעְצמֹו ְּכִאּלּו 
ַעְצמֹו.  ְלֵבין  ֵּבינֹו  ָעָליו  ֶבת  ְמֻיּׁשֶ ִּתּוֵָתר  ַּדְעּתֹו  אּוָלם  ּכֹוֵעס, 

)שולחן־ערוך הרב(

• ַּכֲאֶׁשר ָהָאָדם ּכֹוֵעס ַעל זּוָלתֹו, ֹלא ִיְנטֹר לֹו ֶאת ַהְּקֵפָדה 
ָעָׂשה לֹו,  ְּבִלּבֹו ֶאָּלא ֵיֵלְך ֵאָליו ְויֹוִכיַח אֹותֹו ְּבַנַחת ַעל ַמה ּׁשֶ

ְוֹלא ַיֲעֶׂשה זֹאת ִמּתֹוְך ַּכַעס. )ספר חסידים(

ְוֵכן  ָרֵעב,  ֶׁשהּוא  ְּבָׁשָעה  אֹו  ְּבַתֲעִנית  ָׁשרּוי  ְּכֶׁשָהָאָדם   •
ְּבַעְרֵבי  ּוִבְפָרט  ְזַמן,  ְוקֶֹצר  ָּדחּוק  ִּבְזַמן  ִנְמָצא  ְּכֶׁשהּוא 
ַׁשָּבתֹות ּומֹוֲעִדים, ֲאַזי ַהַּכַעס ָמצּוי ְמאֹד, ְוָלֵכן ָצִריְך ָהָאָדם 
ְוִלְׁשֹלט  ֵמַהַּכַעס  ְלִהְתַרֵחק  ֵאּלּו  ִּבְזַמִּנים  ְמאֹד  ְלִהְׁשַּתֵּדל 

ְּברּוחֹו. )הסר כעס מלבך(
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ְלַרִּבי ְּפֵריָדא, ָהָיה ַּתְלִמיד ֶאָחד ֶׁשָהָיה ֲחַסר ִּכְׁשרֹונֹות ּוְקֵׁשה ֲהָבָנה 
ֻמְפָלָאה  ָהְיָתה  ֶזה,  ְלַתְלִמידֹו  ְּפֵריָדא  ַרִּבי  ֶׁשל  ַסְבָלנּותֹו  ְמאֹד. 
ְוַנֲעֵלית ִמִּביַנת ֱאנֹוׁש, ַעד ֶׁשָהָיה לֹוֵמד ִעּמֹו ָּכל ִעְנָין ַאְרַּבע ֵמאֹות 
ְּפָעִמים. ַּפַעם ַאַחת ִהְתּכֹוֵנן ַרִּבי ְּפֵריָדא ָלֶלֶכת ִלְדַבר ִמְצָוה, ּוְבאֹותֹו 
ְּפֵריָדא  ַרִּבי  ִהְתַּפֵּלא  ָּלַמד.  ּׁשֶ ִמַּמה  ַהַּתְלִמיד ְמאּוָמה  ֵהִבין  יֹום ֹלא 
ְוָׁשַאל ֶאת ַהַּתְלִמיד: "ַמּדּוַע ַהּיֹום ֵאיְנָך ֵמִבין ְמאּוָמה? ַוֲהֵרי ָלַמְדִּתי 
ִעְּמָך ָּכל ָּדָבר ַאְרַּבע ֵמאֹות ְּפָעִמים ְּכִפי ֶהְרֵּגְלָך, ּוַמה ּיֹום ִמּיֹוָמִים"? 
ֵהִׁשיב לֹו ַהַּתְלִמיד: "ֵמאֹוָתּה ָׁשָעה ֶׁשֵהַבְנִּתי ֶׁשַאָּתה ִמְתּכֹוֵנן ָלֶלֶכת, 
ֹלא ִהְצַלְחִּתי ְלִהְתַרֵּכז ַּבִּלּמּוד ְוֵהַסְחִּתי ַּדְעִּתי ִמְּדָבֶריָך, ִּכי ָּכל ַהְּזַמן 
ְוָלֵכן  ְוָלֶלֶכת,  ַהִּלּמּוד  ֶאת  ְלַהְפִסיק  עֹוֵמד  ַאָּתה  ֶׁשַעְכָׁשו  ָחַׁשְבִּתי 
הֹוֵלְך  "ֵאיִני  ְּפֵריָדא:  ַרִּבי  לֹו  ָאַמר  ְמאּוָמה".  ְלָהִבין  ִהְצַלְחִּתי  ֹלא 
ְלׁשּום ָמקֹום ַוֲאִני ַמְתִחיל ִלְלמֹד ִעְּמָך ֵמָחָדׁש". ָיַׁשב ִעם ַהַּתְלִמיד 
ַעד  ַהִּנְלָמד,  ֶאת  ְּפָעִמים  ֵמאֹות  ַאְרַּבע  ׁשּוב  ִעּמֹו  ְוָחַזר  ַּכַעס,  ְּבִלי 
ִמן  ַּבת־קֹול  ָיְצָאה  ָּלַמד.  ּׁשֶ ַמה  ֶאת  ְוֵהִבין  ֵהיֵטב  ָקַלט  ֶׁשַהַּתְלִמיד 
ַמִים ְוָאְמָרה ְלַרִּבי ְּפֵריָדא: "ְּבַחר ְלָך ַמָּתָנה ַאַחת ִמּתֹוְך ְׁשַּתִים,  ַהּׁשָ
אֹו ֶׁשִּתְזֶּכה ֶׁשּיֹוִסיפּו ְלָך ַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה ְלַחֶּייָך ְּכֶנֶגד ַאְרַּבע ֵמאֹות 
ַהְּפָעִמים ֶׁשָּלַמְדָּת ׁשּוב ִעם אֹותֹו ַּתְלִמיד, אֹו ֶׁשִּתְזֶּכה ַיַחד ִעם ָּכל 
ְּבֵני ּדֹוְרָך ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא". ָאַמר ַרִּבי ְּפֵריָדא: "ַמֲעִדיף ֲאִני ִלְזּכֹות 
ַיַחד ִעם ְּבֵני ּדֹוִרי ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא". ָאַמר ַהָּקָּב"ה: "ְּתנּו לֹו ְלַרִּבי 

ְּפֵריָדא ַּגם ַמָּתָנה זֹו ְוַגם ַמָּתָנה זֹו". )מסכת עירובין(

  

ַׁשָּבת  ְּבמֹוָצֵאי  יֹוְצאֹות  ָהיּו  ֶׁשַהָּנִׁשים  ִמֶּקֶדם,  ְּבָיִמים  ָהָיה  ִמְנָהג 
'ָּבְרכּו' ִּבְתִפַּלת  ְּכֵדי ִלְדלֹות ַמִים ֵמַהְּבֵארֹות, ִמָּיד ְּכֶׁשָהיּו ׁשֹוְמעֹות 
ַעְרִבית ֶׁשל מֹוָצֵאי ַׁשָּבת. ִמְּפֵני ֶׁשָּמסֶֹרת ָהְיָתה ְּבָיָדם, ֶׁשְּבֵאָרּה ֶׁשל 
ִמְרָים ֶׁשִּנְמֵצאת ְּבַיָּמּה ֶׁשל ְטֶבְרָיה, הֹוֶלֶכת ְוסֹוֶבֶבת ֵּבין ָּכל ַהְּבֵארֹות 
ֵאּלּו,  ַמִים  ִלְׁשּתֹות  לֹו  ּוִמְזַּדֵּמן  חֹוֶלה  ֶׁשהּוא  ִמי  ְוָכל  ַהַּמְעָינֹות,  ּוֵמי 
הּוא ִמְתַרֵּפא ִמָּיד, ְוַאף ִאם ָּכל ּגּופֹו ָמֵלא ְׁשִחין ִמָּיד הּוא ִמְתַרֵּפא. 
ַמֲעֶׂשה ְּבָאָדם ֶאָחד ֶׁשָהָיה ֻמֶּכה ְׁשִחין, ְוִאְׁשּתֹו ָהְלָכה ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת 
ִלְׁשאֹב ַמִים, ַאְך ִהְתַעְּכָבה ְמַעט יֹוֵתר ֵמֶהְרֵּגָלּה. ִהְזַּדְּמָנה ָלּה ְלאֹוָתּה 
ִמְּבִלי  ֵאּלּו  ְּבַמִים  ַּכָּדּה  ֶאת  ִמְּלָאה  ְוִהיא  ִמְרָים,  ֶׁשל  ְּבֵאָרּה  ה  ִאּׁשָ
ָלַדַעת ֵאילּו ַמִים ֲחׁשּוִבים ִנְמָצִאים ַּבַּכד. ְּכֶׁשָחְזָרה ַהַּבְיָתה, ִהְתַרֵּגז 
ֶׁשַעל  ַהַּכד  ָנַפל  ַּכֲעסֹו  ּוֵמרֹב  ַלֲחזֹר,  ֶׁשּבֹוְׁשָׁשה  ַעל  ָעֶליָה  ַּבְעָלּה 
ִפיַכת  ִׁשְכָמּה ְוִנְׁשַּבר ְוָכל ַהַּמִים ֶׁשָּבּה ִנְׁשְּפכּו ַאְרָצה. ְּכתֹוָצָאה ִמּׁשְ
ִנְּתזּו ַּכָּמה ִטּפֹות ַעל ְּבָׂשרֹו ֶׁשל ַהַּבַעל, ּוְבָכל ָמקֹום ֶׁשָּנְגעּו  ַהַּמִים, 
ַהִּטּפֹות ִּבְבָׂשרֹו ֶׁשָהָיה ָמֵלא ִּבְׁשִחין, ִהְתַרֵּפא ַהָּמקֹום. ִהְצַטֵער אֹותֹו 
ִאיׁש ַעל ַּכֲעסֹו, ֶׁשֵּכן ִאּלּו ֹלא ָהָיה ּכֹוֵעס ֹלא ָהָיה ִנְׁשַּבר ַהַּכד, ְוִאם 
ִחין, אּוָלם  ֵמַהּׁשְ ַלֲחלּוִטין  ְלִהְתַרֵּפא  ָיכֹול  ָהָיה  ַהַּכד  ִנְׁשַּבר  ָהָיה  ֹלא 
ֹלא ָעְלָתה לֹו ְלַרְגָזן ֶזה ֶאָּלא ַרְגָזנּותֹו, ְוִאּלּו ָהָיה ׁשֹוֵלט ְּבַכֲעסֹו ָהָיה 
ְלֶהְמֵׁשְך  זֹוֶכה  ָהָיה  ְוָאז  ִמִּלֶּבָך",  ַּכַעס  "ְוָהֵסר  ַהָּפסּוק:  ּבֹו  ִמְתַקֵּים 

ַהָּפסּוק: "ְוַהֲעֵבר ָרָעה ִמְּבָׂשֶרָך". )מרן ה'בית יוסף'(

  

ַמֲעֶׂשה ִּבְׁשֵני ְּבֵני ָאָדם ֶׁשִהְתָעְרבּו ֶזה ִעם ֶזה ִאם ַיֲעֶלה ְּבָיָדם ְלַהְרִּגיז 
ְיַקֵּבל  ַהָּדָבר,  ְּבָידֹו  ֶׁשַּיֲעֶלה  ֶׁשִּמי  ְוָאְמרּו  ּוְלַהְקִניטֹו,  ַהָּזֵקן  ִהֵּלל  ֶאת 
ַאְרַּבע ֵמאֹות זּוִזים ִּבְׂשָכרֹו. ָאַמר ֶאָחד ֵמֶהם: "ֲאִני ַאְצִליַח ְלַהְרִּגיז 
י ֶאָחד ֶעֶרב ַׁשָּבת,  אֹותֹו", ֶמה ָעָׂשה? ָהַלְך ְלֵביתֹו ֶׁשל ִהֵּלל ְּביֹום ִׁשּׁשִ
ִלְכבֹוד ַׁשַּבת קֶֹדׁש.  ְוִהְתַרֵחץ  ִהֵּלל ֶאת רֹאׁשֹו  ּוְבאֹוָתּה ָׁשָעה ָחַפף 
ִהֵּלל,  ָּכאן  "ִמי  ְוָקָרא:  ַהָּזֵקן,  ִהֵּלל  ֶׁשל  ֵּביתֹו  ֶּפַתח  ַעל  ָהִאיׁש  ָעַמד 
ְוָאַמר  ָיָצא ֶאל ָהִאיׁש  ִּבְזִריזּות,  ַהָּזֵקן  ִהֵּלל  ִהְתַלֵּבׁש  ִהֵּלל".  ִמי ָּכאן 
לֹו: "ְּבִני, ָמה ַאָּתה ְמַבֵּקׁש"? ָאַמר לֹו ָהִאיׁש: "ְׁשֵאָלה ְּגדֹוָלה ֶיׁש ִלי 
ָהִאיׁש:  לֹו  ָאַמר  ְׁשַאל".  ְּבִני,  "ְׁשַאל  ִהֵּלל:  לֹו  ָאַמר  אֹוְתָך".  ִלְׁשאֹל 
"ִמְּפֵני ָמה ָראֵׁשיֶהם ֶׁשל ְּבֵני ָּבֶבל ֲעֻגִּלים"? ָאַמר לֹו ִהֵּלל ְּבַסְבָלנּות 
ֵאָלה ַהִּטְּפִׁשית  ּוְבאֶֹרְך רּוַח, ִמְּבִלי ְלַגּלֹות ִסָּמִנים ֶׁשל ַּכַעס ַעל ַהּׁשְ
ֶׁשַהָּלה ָּבא ִלְׁשאֹל אֹותֹו ְּבָׁשָעה ּכֹה ְּדחּוָקה: "ְׁשֵאָלה ְּגדֹוָלה ָׁשַאְלָּת, 
ָּפָנה  ֻמְמִחּיֹות".  ְמַיְּלדֹות  ָּבֶבל  ִלְבֵני  ָלֶהם  ֶׁשֵאין  ִמְּפֵני  ִהיא  ְוַהִּסָּבה 
ָהִאיׁש ְלַדְרּכֹו ְוָחַזר ַאַחר ְזַמן ָקָצר, ַּכֲאֶׁשר ׁשּוב ָהָיה ִהֵּלל ְּבֶאְמַצע 
ִהֵּלל  ִהְתַעֵּטף  ִהֵּלל". ׁשּוב  ָּכאן  ִמי  ִהֵּלל,  ָּכאן  "ִמי  ְוָקָרא:  ָהְרִחיָצה, 
ִּבְבָגָדיו, ָיָצא ֵאָליו ְוָׁשַאל ְּבַסְבָלנּות: "ְּבִני, ָמה ַאָּתה ְמַבֵּקׁש"? ָאַמר 
לֹו ָהִאיׁש: "ְׁשֵאָלה ֶיׁש ִלי ִלְׁשאֹל", ּוְכָלל ֹלא הֹוִסיף ְלִהְתַנֵּצל ּוְלַבֵּקׁש 
ַמה־ְּבָכְך  ֶׁשל  ִּבְדָבִרים  ַמְטִריחֹו  ֶׁשהּוא  ַעל  ִהֵּלל,  ֶׁשל  ְסִליָחתֹו  ֶאת 
ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת, ְּכֶׁשַהָּדָבר סֹוֵבל ִּדחּוי. ָאַמר לֹו ִהֵּלל: "ְׁשַאל ְּבִני, ְׁשַאל". 
ְּבַתְרמֹוד,  ֶׁשָּגִרים  ָהֲאָנִׁשים  ֶׁשל  ֵעיֵניֶהם  ָמה  "ִמְּפֵני  ָהִאיׁש:  ָאַמר 
ַרּכֹות ּוְטרּוטֹות"? ָאַמר לֹו ִהֵּלל: "ְּבִני, ְׁשֵאָלה ְּגדֹוָלה ָׁשַאְלָּת. ַהִּסָּבה 
ְלָכְך ִהיא, ִמְּפֵני ֶׁשֵהם ִמְתּגֹוְרִרים ְּבָמקֹום ֶׁשֶּיׁש ָׁשם חֹול ַרב, ְוַהחֹול 
ְוָלֵכן ֵעיֵניֶהם ַרּכֹות". ָּפָנה ָהִאיׁש ְלַדְרּכֹו, ְוִהֵּלל ָחַזר  ִנְכָנס ְלֵעיֵניֶהם 
ָּכאן  "ִמי  ְוָקָרא:  ָהִאיׁש  ָחַזר  ׁשּוב  ָקָצר,  ְזַמן  ְלַאַחר  ַאְך  ִלְרִחיָצתֹו. 
ֵאָליו,  ְוָיָצא  ִליִׁשית  ַהּׁשְ ַּבַּפַעם  ִהֵּלל  ִהְתַעֵּטף  ִהֵּלל".  ָּכאן  ִמי  ִהֵּלל, 
ִלי  ֶיׁש  "ְׁשֵאָלה  ָהִאיׁש:  לֹו  ָאַמר  ְמַבֵּקׁש"?  ַאָּתה  ָמה  "ְּבִני,  ְוָאַמר: 
ִלְׁשאֹל". ָּפָנה ֵאָליו ִהֵּלל ְּבַסְבָלנּות ְּגדֹוָלה, ְּכִאּלּו זֹו ַהַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה 
ֶׁשהּוא ָּבא ֵאָליו, ְוָאַמר ְּבִלי ׁשּום ִסָּמִנים ֶׁשל ַּכַעס ְורֶֹגז: "ְׁשַאל ְּבִני, 
ְׁשַאל". ָאַמר ָהִאיׁש: "ִמְּפֵני ָמה ַרְגֵליֶהם ֶׁשל ְּבֵני ַאְפִריָקה ְרָחבֹות"? 
ִמְּפֵני  ְלָכְך ִהיא,  ָאַמר לֹו ִהֵּלל: "ְּבִני, ְׁשֵאָלה ְּגדֹוָלה ָׁשַאְלָּת. ַהִּסָּבה 
ַמִים,  ֶׁשל  ִּבּצֹות  ָׁשם  ֶׁשֶּיׁש  ִּבְמקֹומֹות  ִמְתּגֹוְרִרים  ַאְפִריָקה  ֶׁשְּבֵני 
ַרְגַלִים  ִעם  ַהָּקָּב"ה  אֹוָתם  ָּבָרא  ַהִּבּצֹות  ְּבתֹוְך  ִיְטְּבעּו  ֶׁשֹּלא  ּוְכֵדי 
ָהִאיׁש: "ַרִּבי,  ְוֹלא טֹוְבִעים. ָאַמר לֹו  ְרָחבֹות ֶׁשֲעֵליֶהן ֵהם עֹוְמִדים 
ָעַלי".  ֲאִני ֶׁשָּמא ִּתְכַעס  ִמְתָיֵרא  ַהְרֵּבה ְׁשֵאלֹות ִלְׁשאֹל, ַאְך  ִלי  ֶיׁש 
ִהֵּלל  ִהְתַעֵּטף  ְּכָלל".  ָעֶליָך  ֶאְכַעס  ְוָׁשלֹום, ֹלא  "ַחס  ִהֵּלל:  לֹו  ָאַמר 
ִּבְבָגָדיו, הֹוִׁשיב ֶאת ָהִאיׁש ְלָידֹו ְוָאַמר לֹו: "ָיכֹול ַאָּתה ִלְׁשאֹל ֶאת ָּכל 
ָהְיָתה ּדֹוֶחֶקת  ָעה  ֶׁשַהּׁשָ ְוַעל־ַאף  ִלְׁשאֹל".  ֵאלֹות ֶׁשרֹוֶצה ַאָּתה  ַהּׁשְ
ָּבת ְּכָבר ְמַמְׁשֶמֶׁשת ָלבֹוא, ֹלא ָּכַעס ִהֵּלל ְוִהָּטה ֶאת ָאְזנֹו  ְמאֹד ְוַהּׁשַ
ְּבַסְבָלנּות ִלְׁשֵאלֹוָתיו ֶׁשל ַהַּטְרָדן. ָאַמר לֹו ָהִאיׁש: "ַהִאם ַאָּתה הּוא 
ִהֵּלל ֶׁשְּמַכִּנים אֹותֹו 'ְנִׂשיא ִיְׂשָרֵאל'"? ָאַמר לֹו ִהֵּלל: "ֵּכן, ֲאִני הּוא". 
ֶׁשֹּלא  ָרצֹון  ְיִהי  ִהֵּלל,  הּוא  ַאָּתה  "ִאם  ֻחְצָּפה:  ְּברֹב  ָהִאיׁש  לֹו  ָאַמר 
ְוָׁשַאל: "ִמְּפֵני ָמה ַאָּתה אֹוֵמר  ִהֵּלל  ִנְבַהל  ְּבִיְׂשָרֵאל".  ִיְרּבּו ְּכמֹוְתָך 
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ל ְמֻתּבָ

ְך, ְוַאל  ּלָ ׁשֶ בֹוד ֲחֵבְרָך ָחִביב ָעֶליָך ּכְ י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר: ְיִהי ּכְ • ַרּבִ
ִהי נֹוַח ִלְכעֹס. )מסכת אבות( ּתְ

ֶבת ָעָליו  ֶ ְעּתֹו ְמֻיּשׁ כֹוסֹו – ִאם ּדַ ר, ּבְ ָבִרים ָהָאָדם ִנּכָ ה ּדְ לֹשָׁ ׁשְ • ּבִ
ֱאמּוָנה הּוא  ֵני ָאָדם ִאם ּבֶ א ְונֹוֵתן ִעם ּבְ ּנֹוׂשֵ ׁשֶ ֵיינֹו, ּוְבִכיסֹו – ּכְ ּבְ

י. )מסכת ערובין( ָדן יֹוֵתר ִמּדַ ֵאינֹו ַקּפְ ה, ּוְבַכֲעסֹו – ׁשֶ עֹוׂשֶ

ֵחָמה,  יב  ָיׁשִ ַמֲעֶנה־ַרְך  ִיְרָאה,  ּבְ ָחָכם  ָאָדם  ְיֵהא  ְלעֹוָלם   •
ל ָאָדם, ַוֲאִפּלּו ִעם  לֹום ִעם ֶאָחיו ְוִעם ְקרֹוָביו ְוִעם ּכָ ה ׁשָ ּוַמְרּבֶ
ִויֵהא  ה,  ְלַמּטָ ְוֶנְחָמד  ְלַמְעָלה  ָאהּוב  ֵהא  ּיְ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ּוק,  ּשׁ ּבַ ָנְכִרי 

ִרּיֹות. )מסכת ברכות( ל ַעל ַהּבְ ְמֻקּבָ

ֵאינֹו  ׁשֶ ִמי  ֶהם הּוא  ּבָ ׁשֶ ְוָהִראׁשֹון  אֹוֲהָבם,  "ה  ּבָ ַהּקָ ה  לֹשָׁ ׁשְ  •
ּכֹוֵעס. )מסכת פסחים(

ֶהֱאַרְכּתָ  ה  ּמָ ּבַ ר־ַאֲהָבה:  ּבַ א  ַאּדָ י  ַרּבִ ֶאת  ְלִמיָדיו  ּתַ ֲאלּו  ׁשָ  •
יִתי. )מסכת תענית( תֹוְך ּבֵ י ּבְ ְדּתִ ַמי לֹא ִהְקּפַ ָיִמים? ָאַמר ָלֶהם: ִמּיָ

ַנַחת, זֹוֶכה  ּבּור ּבְ ְנִהיג ֶאת ַהּצִ ּמַ ְרָנס ׁשֶ ל ּפַ י ֶאְלָעָזר: ּכָ • ָאַמר ַרּבִ
א. )מסכת סנהדרין( עֹוָלם ַהּבָ ם ּבָ ּוַמְנִהיָגם ּגַ

תֹו, ְיֵהא  ַחּמָ ר ְמעֹוָתיו ּבְ ָליו ְוַהְמַפּזֵ ר ּכֵ ּבֵ ָגָדיו, ְוַהְמׁשַ • ַהְמָקֵרַע ּבְ
ל ֵיֶצר ָהַרע, ַהּיֹום  נּותֹו ׁשֶ ְך ֻאּמָ ּכָ עֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה. ׁשֶ ֵעיֶניָך ּכְ ּבְ
אֹוֵמר לֹו  ְך, ַעד ׁשֶ ה ּכָ ְך ּוְלָמָחר אֹוֵמר לֹו ֲעׂשֵ ה ּכָ אֹוֵמר לֹו ֲעׂשֵ

ְלָך ֲעבֹד ֲעבֹוָדה ָזָרה ְוהֹוֵלְך ְועֹוֵבד. )מסכת שבת(

א  ת ֶאּלָ ֶרׁשֶ הּו ָזכּור ַלּטֹוב: ְלעֹוָלם ֵאין ּתֹוָרה ִמְתּפָ • ָאַמר ֵאִלּיָ
ָדן.  ֵאינֹו ַקּפְ א ְלִמי ׁשֶ ָדן, ְוַאף הּוא ֵאינֹו ִנְגָלה ֶאּלָ ֵאינֹו ַקּפְ ְלִמי ׁשֶ
הּוא  ְבָטח לֹו ׁשֶ ּמֻ ב ִעּמֹו, ׁשֶ ׁשַ ּיָ הּו ּוִמי ׁשֶ ַגע ּבֹו ֵאִלּיָ ּפָ ֵרי ִמי ׁשֶ ַאׁשְ

א. )מסכת כלה רבתי( ן ָהעֹוָלם ַהּבָ ּבֶ

ְונֹוַח  ִלְכעֹס  ה  ָקׁשֶ הּוא  ׁשֶ יק  ּדִ ַהּצַ ת  ִמּדַ ְמעֹון:  ׁשִ י  ַרּבִ ָאַמר   •
ם. )זוהר חדש( ּלָ דֹוָלה ִמּכֻ ה ּגְ ּדָ ִלְרצֹות, ְוזֹו ַהּמִ

אֹו  ֵאָליו  ְלִהְתָקֵרב  ִאם  ָהָאָדם,  ֶאת  יר  ְלַהּכִ ר  ֶאְפׁשָ יַצד  ּכֵ  •
ֶאת  ׁשֹוֵמר  ְוהּוא  ַכֲעסֹו  ּבְ ק  ִנְבּדָ הּוא  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ּנּו?  ִמּמֶ ַנע  ְלִהּמָ
ֵלם  ָ ְוַהּשׁ ָהָראּוי  ָהָאָדם  ֶזהּו  ֲעסֹו,  ּכַ ַעת  ׁשְ ּבִ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָמתֹו  ִנׁשְ

ְוהּוא ֶעֶבד ְלבֹוְראֹו. )זוהר פרשת תצוה( 

ׁשּוָבה, ְוֶאָחד  ִבים ֶאת ַהּתְ ָבִרים ְמַעּכְ ָעה ּדְ ִרים ְוַאְרּבָ • ֶעׂשְ
ַעל ֵחָמה. )הרמב"ם( ֵמֶהם הּוא ּבַ

ֲאִריְך ַאּפֹו, ְלעֹוָלם לֹא ִיְתָחֵרט. )רבנו תם( ל ַהּמַ • ּכָ

יר  ַיּכִ ּלֹא  ׁשֶ ֵני  ּוִמּפְ ַעת,  ַהּדַ ּוב  ִיּשׁ עּוט  ִמּמִ ִהיא  ַעס  ַהּכַ ת  ִסּבַ  •
ה ַמֲעלֹות טֹובֹות  ּמָ ּכַ יר  ַיּכִ ַעס, ְולֹא  ה ִהיא ַהּכַ ה ְמֻגּנָ ה ִמּדָ ּמָ ּכַ
ֲאִריְך ַאּפֹו, ְלעֹוָלם ֵאינֹו ִמְתָחֵרט.  ל ַהּמַ י ּכָ ִים. ּכִ אֶֹרְך ַאּפַ ֵיׁש ּבְ

)ספר הישר(

ְוֵכן ָמִצינּו  ַעס ְמִביָאה ֶאת ָהָאָדם ְלֶדֶרְך ָהֲעָנָוה,  • ֲעִזיַבת ַהּכַ
ּוִבְזכּות  ֵמעֹוָלם,  ָעָנו  ָאָדם  מֹוהּו  ּכָ ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ ֵקן  ַהּזָ ל  ִהּלֵ ּבְ

ִכיָנה. )ספר חסידים( ְ ְנֵפי ַהּשׁ ַחת ּכַ ִרים ּתַ ַעְנְוָתנּותֹו ִנְכְנסּו ּגֵ

ִהיא  ת ָהֲעָנָוה ׁשֶ ָך ִמּדַ ֲעֶלה ַעל ִלּבְ ַעס, ּתַ ֵצל ִמן ַהּכַ ּנָ ר ּתִ • ְוַכֲאׁשֶ
ּדֹות ַהּטֹובֹות. )אגרת הרמב"ן( ל ַהּמִ ה טֹוָבה ִמּכָ ִמּדָ

ּדֹות  ַהּמִ ַאַחת  זֹו  ַעס,  ַהּכַ ַעת  ׁשְ ּבִ רּוחֹו  ּבְ ל  מֹוׁשֵ הּוא  ׁשֶ ִמי   •
עֹוָלם. )המאירי( דֹות ּבָ ְכּבָ ַהּנִ

ִמּיּות,  ׁשְ יל ֶאת ַעְצמֹו ִמן ַהּגַ ְבּדִ ּמַ ֵאינֹו ּכֹוֵעס הּוא ָאָדם ׁשֶ • ִמי ׁשֶ
הּוא  ּוָבֶזה  ְוִלְכעֹס,  ֵעל  ְלִהְתּפַ ִמי  ׁשְ ַהּגַ ָהָאָדם  ֶרְך  ּדֶ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ
"ה אֹוֲהבֹו.  ּבָ הּוא רּוָחִני ְוַהּקָ "ה ׁשֶ ּבָ ל ַהּקָ ה ְלִמּדֹוָתיו ׁשֶ ּמֶ ִמְתּדַ

)המהר"ל מפראג(

ִכיָנה.  ְ ָבה ַלּשׁ ה ֶמְרּכָ ִתיָקה, ַנֲעׂשֶ ׁשְ ה ּבִ ּקֹולֹו ָנמּוְך ּוַמְרּבֶ • ִמי ׁשֶ
)אור צדיקים(

ה  ַעל ִמּדָ ל ְיֵמי ֱהיֹותֹו ּבַ ר לֹו ּכָ ַעס, ִאי־ֶאְפׁשָ ַעל ּכַ הּוא ּבַ • ִמי ׁשֶ
ָרָכיו. )רבי  ָכל ּדְ יק ּבְ ָגה, ֲאִפּלּו ִאם ִיְהֶיה ַצּדִ יג ׁשּום ַהּשָׂ זֹו, ְלַהּשִׂ

חיים ויטאל(

עֹוֵבד  ּכְ ב  ְחׁשָ ּנֶ ׁשֶ ְוַהּכֹוֵעס  ִכיָנה,  ְ ַהּשׁ ֵהיַכל  הּוא  ָהָאָדם  ֵלב   •
ִכיָנה  ְ ֵהיָכל ּוְמָגֵרׁש ֶאת ַהּשׁ ֲעבֹוָדה ָזָרה, ֲהֵרי הּוא ַמְכִניס ֶצֶלם ּבַ

ּבֹו. )ראשית חכמה(  ִמּלִ

ַלּגּוף  יק  ּזִ ּמַ ׁשֶ ָבר  ּדָ ְלָך  ְוֵאין  ְמָאה,  ַהּטֻ ֲאִבי־ֲאבֹות  ַעס הּוא  ּכַ  •
ַמְתֶכם.  יקּו ְלגּוְפֶכם ּוְלִנׁשְ ּזִ ְמרּו ְוַאל ּתַ ָ ן ִהּשׁ ַעס. ַעל־ּכֵ מֹו ַהּכַ ּכְ

)רבי שעפטיל בן השל"ה הקדוש(

ם טֹוב ִויָקֵרב ְנָפׁשֹות ַלה'  ה ְלׁשֵ ֲעסֹו, ִיְזּכֶ ר ֶאת ּכַ ּבֵ ׁשַ ּמְ • ִמי ׁשֶ
ַרְך. )רבי נחמן מברסלב( ִיְתּבָ

ֲעסֹו,  ּכַ ְוכֹוֵבׁש  ַאּפֹו  ּוַמֲאִריְך  ִיְצרֹו  ַעל  ָהָאָדם  ר  ּבֵ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ ּכְ  •
ירּות. )ליקוטי עצות( זֹוֶכה ַעל־ְיֵדי ֶזה ְלַפְרָנָסה ַוֲעׁשִ

ַרע. )הגר"א מוילנא( ּבְ ַעס ִהיא ַרע ׁשֶ ת ַהּכַ • ִמּדַ

ֲאָמרֹות ּוִפְתָּגִמים

ֵּכן"? ָאַמר לֹו ָהִאיׁש: "ִמְּפֵני ֶׁשִּבְגָלְלָך ִהְפַסְדִּתי ַאְרַּבע ֵמאֹות זּוז" 
ְוִסֵּפר לֹו ַעל ֶׁשִהְתַוֵּכַח ִעם ֲחֵברֹו ַעל ְסכּום ֶזה ִאם ַיְצִליַח ְלַהְכִעיסֹו 
ּוְלַהְרִּגיזֹו. ָאַמר לֹו ִהֵּלל ִּבְמנּוָחה ּוְבַסְבָלנּות: "ַּדע ְלָך ֶׁשְּכַדאי הּוא 
ֵמאֹות  ַאְרַּבע  ַוֲאִפּלּו  זּוִזים,  ֵמאֹות  ַאְרַּבע  ִּבְגָללֹו  ֶׁשַּתְפִסיד  ִהֵּלל 

זּוִזים נֹוָסִפים, ַאְך ִהֵּלל ֹלא ַיְקִּפיד". )מסכת שבת(

  

ִאיׁש ֶאָחד ִמָּפַרס, ָּבא ַּפַעם ִלְפֵני ָהָאמֹוָרא ַרב ּוִבֵּקׁש ִלְלמֹד ִמֶּמּנּו 
יֹוֵדַע ֲאִפּלּו ֶאת אֹוִתּיֹות ְלׁשֹון  ְוָרָאה ֶׁשַהָּלה ֹלא  ַרב  ְּבָדקֹו  ּתֹוָרה. 
ָהאֹות  ַעל  ִהְצִּביַע  אֹוִתּיֹות,  ֶׁשל  לּוַח  ְלַיד  הֹוִׁשיבֹו  ְוָלֵכן  ַהּקֶֹדׁש, 
ָהִראׁשֹוָנה ְוָאַמר: "ֱאמֹר ָאֶל"ף". ָאַמר ָהִאיׁש: "ִמי אֹוֵמר ֶׁשאֹות זֹו 
ִנָּיה ְוָאַמר:  ִהיא ָהאֹות ָאֶל"ף"? ִנָּסה ַרב ׁשּוב, ִהְצִּביַע ַעל ָהאֹות ַהּׁשְ
ֵּבי"ת"?  ָהאֹות  ֶׁשּזֹו  אֹוֵמר  "ִמי  ָהִאיׁש:  ָּתַמּה  ְוׁשּוב  ֵּבי"ת",  "ֱאמֹר 
ֲחֵברֹו  ִלְׁשמּוֵאל  ָהִאיׁש  ָהַלְך  ִּבְנִזיָפה.  ִמֵּביתֹו  ְוהֹוִציאֹו  ַרב  ּבֹו  ָּגַער 

ֶׁשל ַרב, ּוִבֵּקׁש ִלְלמֹד ּתֹוָרה. ֶהְרָאה לֹו ְׁשמּוֵאל ֶאת ָהאֹות ָאֶל"ף 
ִלְטעֹן  ָהִאיׁש  ִנָּסה  ַהַּפַעם  ֶׁשַּגם  ֶאָּלא  ַאֲחָריו,  ַלֲחזֹר  ִמֶּמּנּו  ּוִבֵּקׁש 
ְולֹוַמר: "ִמי ָאַמר ֶׁשּזֹו ָהאֹות ָאֶל"ף"? ְוָכְך ָאַמר ַּגם ַעל ָהאֹות ֵּבי"ת. 
ָאַחז ְׁשמּוֵאל ְּבָאְזנֹו ֶׁשל ָהִאיׁש ּוְמָׁשָכּה ַעד ְּכֵדי ְּכֵאב. ָּתַפס ָהִאיׁש 
ֶאת ָאְזנֹו ְוָצַעק: "ָאְזִני, ָאְזִני"! ָאַמר לֹו ְׁשמּוֵאל ְּבִחּיּוְך: "ִמי ָאַמר 
לֹו ֶׁשּזֹו ָאְזְנָך"? ִהְתַּפֵּלא ָהִאיׁש ְוָאַמר: "ֻּכָּלם יֹוְדִעים ֶׁשּזֹו ָהאֶֹזן ְוָכְך 
ֶׁשּזֹו  יֹוְדִעים  ֻּכָּלם  ַאָּתה,  "צֹוֵדק  ְׁשמּוֵאל:  לֹו  ָאַמר  ָלּה".  קֹוְרִאים 
ָהאֶֹזן, ֲאָבל ֻּכָּלם ַּגם יֹוְדִעים, ֶׁשּזֹו ָהאֹות ָאֶל"ף". ִהְׁשַּתֵּתק ָהִאיׁש 
ְוִקֵּבל ַעל־ַעְצמֹו ִלְלמֹד ּתֹוָרה ִמְּבִלי ְלִהְתַחֵּכם ְוִלְׁשאֹל ְׁשֵאלֹות ֶׁשל 
ֶהֶבל. ָקְראּו ֲחָכִמים ַעל ְׁשמּוֵאל ֶאת ַהָּפסּוק ְּבקֶֹהֶלת "טֹוב ֶאֶרְך־
רּוַח ִמְּגַבּה־רּוַח", טֹוב ֶאֶרְך ַאַּפִים ֶׁשל ְׁשמּוֵאל, ֵמַהְקָּפָדתֹו ֶׁשל ַרב. 
ֶׁשִאם ֹלא ָהָיה ֵמִאיר לֹו ָּפִנים, ָהָיה חֹוֵזר ְלסּורֹו, ְוַעְכָׁשו ָסַבר ְוִקֵּבל 

ְוָלַמד ּתֹוָרה ָּכָראּוי. )קהלת רבה(
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ָהָיה  הּוא  ִּכי  ָהֲאִריַז"ל,  ַהְמֻפְרָסם  מֹורֹו  ַעל  ִויַטל,  ַחִּיים  ַרִּבי  ִסֵּפר 
ַּבַּכַעס  ּוָמַאס  ָהֲעֵברֹות,  ָאר  ִמּׁשְ יֹוֵתר  ַהַּכַעס  ְּבִמַּדת  ְמאֹד  ַמְקִּפיד 
יֹוֵׁשב  ַחִּיים  ַרִּבי  ָרָאה ֶאת  ִמְצָוה. ַּפַעם  ְלֵׁשם  ַּכֲאֶׁשר הּוא ָּבא  ֲאִפּלּו 
ַעל־ ָּלַמד,  ּׁשֶ ַמה  ֶאת  ֵהִבין  ֹלא  ּוְכֶׁשַהָּלה  ַהָּצִעיר,  ָאִחיו  ִעם  ְולֹוֵמד 

ַחִּיים  ַרִּבי  ִהִּגיַע  ֵהיֵטב,  ַהָּדָבר  ְלַהְסִּביר לֹו ֶאת  ִנָּסה  ַחִּיים  ֶׁשַרִּבי  ַאף 
ִליֵדי ַּכַעס, ְוָהֲאִריַז"ל ִהְזִהיר אֹותֹו ַעל ַּכֲעסֹו ְמאֹד ְוָאַמר: "ָּכל ְׁשָאר 
ָהֲעֵברֹות ּפֹוְגמֹות ְּבֵאיָבר ֶאָחד ְּבגּופֹו ֶׁשל ָהָאָדם, ֲאָבל ִמַּדת ַהַּכַעס 
ּפֹוֶגֶמת ֶאת ָּכל ַהְּנָׁשָמה ֻּכָּלּה ְועֹוָׂשה אֹוָתּה ְטֵרָפה". )שער רוח הקדש(

  

ִּבְרׁשּותֹו ֶׁשל ַרִּבי ְיִחיֵאל ִמיְכל ִמְּזלֹוְטׁשֹוב, ָהָיה ְּתִפִּלין ְיָקרֹות ְמאֹד 
ה ֵמָאִביו ַרִּבי ִיְצָחק ַהַּמִּגיד ִמְּדרֹוְהִביְטׁש. ַהְּתִפִּלין ָהיּו  ֶׁשִּקְּבָלן ִּביֻרּׁשָ
ְיָקרֹות ְמאֹד ְּבֵעיָניו, ְוַאף ֶׁשֲעִׁשיִרים ַרִּבים ִּבְקׁשּו ִלְרּכֹׁש אֹוָתן ִמֶּמּנּו 
ִּבְסכּום ָּגבֹוַּה ֶׁשָהָיה ָיכֹול ִלְהיֹות לֹו ְלֵעֶזר ַרב ִּבְמצּוָקתֹו ַהְּגדֹוָלה, ֹלא 
ִמְתַּגֵּבר  ַהַּמְחסֹור  ָהָיה  ַּפַעם,  ִמֵּדי  זֹאת.  ַלֲעׂשֹות  ִמיְכל  ַרִּבי  ִהְסִּכים 
ְלָהִביא  ְּכֵדי  ַהְּתִפִּלין  ֶאת  ִלְמּכֹר  ּבֹו  ַמְפִציִרים  ָהיּו  ֵּביתֹו  ּוְבֵני  ְּבֵביתֹו 
ֶׁשָהיּו  ֵמַהְּתִפִּלין  ְלִהָּפֵרד  ה  ִהְתַקּׁשָ הּוא  ַאְך  ַהַּבְיָתה,  ְרָוָחה  ְמַעט 
ְיָקרֹות לֹו ְּכָבַבת ֵעינֹו. ָׁשָנה ַאַחת, ָהָיה ַמְחסֹור ָּגדֹול ְּבֶאְתֻרִּגים, ְוִהֵּנה 
ְּכָבר ִהִּגיַע ֶעֶרב ֻסּכֹות ּוְבָכל ְזלֹוְטׁשֹוב ֵאין ֲאִפּלּו ֶאְתרֹג ֶאָחד. ָסמּוְך 
ְמאֹד ַלַחג, ִהִּגיַע ָאָדם ֶאָחד ּוְבָידֹו ֶאְתרֹג ְמֻהָּדר ְּביֹוֵתר, ַאְך הּוא ָּדַרׁש 
ַהְּתִפִּלין  ֶאת  ָנַטל  ְלֵביתֹו,  ִמיְכל  ַרִּבי  ָרץ  ְמאֹד.  ָּגדֹול  ְסכּום  ַּבֲעבּורֹו 
ַהְיָקרֹות ֶׁשל ָאִביו ּוָמַכר אֹוָתן ְלַאַחד ָהֲעִׁשיִרים ֶׁשִהְפִציר ּבֹו ְּפָעִמים 
ַרּבֹות ִלְרּכֹׁש ֶאת ַהְּתִפִּלין ִמָּידֹו, ּוַבְּסכּום ֶׁשִּקֵּבל ַּבֲעבּור ַהְּתִפִּלין ָרַכׁש 
ֶאת ָהֶאְתרֹג. ְּכֶׁשָחַזר ְלֵביתֹו, ִהְתַרֲעָמה ָעָליו ִאְׁשּתֹו ַעל ֶׁשָּמַכר ֶאת 
ַהְּתִפִּלין ַּבֲעבּור ָהֶאְתרֹג, ִּבְזַמן ֶׁשַהְיָלִדים ְרֵעִבים ַלֶּלֶחם, ּוֵמרֹב ֶּבָהָלה 
ָנַפל ָהֶאְתרֹג ִמָּיָדיו ֶׁשל ַרִּבי ִמיְכל ְוִנְפַסל. ָׁשַלט ַרִּבי ִמיְכל ְּברּוחֹו ְוֹלא 
ֶׁשל  "ִרּבֹונֹו  ְוָאַמר:  ָעַמד  זֹאת,  ַּתַחת  ִמִּפיו.  ֶאָחד  ֶהֶגה  ֲאִפּלּו  הֹוִציא 
ִליֵדי ַּכַעס ֹלא ָאבֹוא  ִלי, אּוָלם  ִלי, ֶאְתרֹג ַּגם ֵאין  עֹוָלם! ְּתִפִּלין ֵאין 
ִהְתַּגָּלה  ַלְיָלה,  ְּבאֹותֹו  ְּבַאֲהָבה".  ְּגֵזָרְתָך  ֶאת  ְמַקֵּבל  ַוֲהֵריִני  ָחִליָלה, 
ֶׁשֹּלא  ָהַאֲחרֹון  ֶׁשַהַּמֲעֶׂשה  לֹו  ְוָאַמר  ַּבֲחלֹום,  ִיְצָחק  ַרִּבי  ָאִביו  ֵאָליו 
ַמִים יֹוֵתר ֵמַהַּמֲעֶׂשה ֶׁשל ְרִכיַׁשת ָהֶאְתרֹג  ָּכַעס, עֹוֵרר ַרַעׁש ָּגדֹול ַּבּׁשָ

ִּבְמִסירּות ֶנֶפׁש. )צדיק יסוד עולם(

  

נֹוֶטה  ִמְׁשָנה',  'ֵסֶדר  ַּבַעל  ּבֹוְסקֹוִביץ  וֹוְלף  ִּבְנָיִמין  ַרִּבי  ָהָיה  ְּבִטְבעֹו 
ְלַכַעס, ְוָלֵכן ָרַׁשם ַעל ָּכְתֵלי ֵּביתֹו ְּבאֹוִתּיֹות ְּגדֹולֹות ֶאת ַמֲאַמר ֲחַז"ל: 
"ָּכל ַהּכֹוֵעס ְּכִאּלּו עֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה", ְּכֵדי ֶׁשַהְּדָבִרים ִיְהיּו ְלֶנֶגד ֵעיָניו 

ָּכל ָהֵעת, ּוִבְזכּות ֶזה ִיְׁשֹלט ְּברּוחֹו. )אלף כתב(

  

ם ַרִּבי ַיֲעקֹב ַאְׁשְּכַנִּזי, ֶׁשָהָיה ָּגאֹון  ָּבִעיר ְצַפת ִהְתּגֹוֵרר ָחָכם ָּגדֹול ַּבּׁשֵ
ֶאת  ְלַהֲעִביר  ִּבֵּקׁש  ַּפַעם,  ַהִּנְסָּתר.  ְּבָחְכַמת  ְוָגדֹול  ַּבּתֹוָרה  ֻמְפָלא 
ָמסֶֹרת ַהַּקָּבָלה ֶׁשְּבָידֹו ְלַתְלִמיד ָחָכם ֶאָחד, ַאְך ִמֵּכיָון ֶׁשָּמסֶֹרת ָהְיָתה 
ִויִביאּוהּו  ֶׁשְּיַנּסּוהּו  ְלִמי  ֶאָּלא  ַהֵּלזּו  ַהָחְכָמה  ֶאת  ִלְמסֹר  ְּבָיָדם ֶׁשֹּלא 
ִליֵדי ַּכַעס ְוֹלא ִיְכעֹס, ְּכִפי ֶׁשּמּוָבא ְּבַמֶּסֶכת ִקּדּוִׁשין ֶׁשֵאין מֹוְסִרים 

ם ַהְמפָֹרׁש ֶּבן מ"ב אֹוִתּיֹות ַרק ְלִמי ֶׁשֵאינֹו ּכֹוֵעס. ִמִּסָּבה זֹו,  ֶאת ַהּׁשֵ
ִליֵדי  ֶוֱהִביאֹו  ְּפָעִמים  ֶׁשַבע  ָחָכם  ַּתְלִמיד  ַיֲעקֹב ֶאת אֹותֹו  ַרִּבי  ִנָּסה 
ַּכַעס. ְּבֵׁשׁש ַהְּפָעִמים ָהִראׁשֹונֹות ִהְבִליג ַהָּלה, ָסַבל ְוֹלא ָּכַעס, ַאְך 
ִביִעית ֹלא ִהְצִליַח ְלִהְתַּגֵּבר ְוהּוא ִנְכַׁשל ְּבַכַעס, ְוָלֵכן ֹלא  ַּבַּפַעם ַהּׁשְ

ֶהֱעִביר לֹו ַרִּבי ַיֲעקֹב ֶאת ַהַּקָּבָלה ֶׁשְּבָידֹו. )ראשית חכמה(

  

ִמַּדת ַהַּכַעס, ָהְיָתה ֶנְחֶׁשֶבת ְּבֵעיֵני ָהַרִּבי ַרִּבי זּוָׁשא ֵמֲאִנּפֹוִלי, ְלַאַחת 
ָהֲעֵברֹות ַהֲחמּורֹות, ֲאֶׁשר ֵיׁש ָלׁשּוב ֲעֵליֶהן ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ֲאִפּלּו 
ְּכֶׁשהּוא  ִמְּמקָֹרָביו,  ֶאָחד  ֶאת  זּוָׁשא  ַרִּבי  ָרָאה  ַּפַעם  ַהּגּוף.  ְּבִסּגּוף 
ֵמִגיב ְּבַכַעס ַעל ִעְנָין ָחׁשּוב ֶׁשל ִמְצָוה. ַעל־ַאף ֶׁשַהָּדָבר ָעַסק ְּבִמְצָוה 
ָחַדר  ְוַהּקֹר  ַהחֶֹרף  ֶׁשל  ְּבִעּצּומֹו  ֵאַרע  ֶׁשַהַּמֲעֶׂשה  ַוֲהַגם  ֲחׁשּוָבה, 
ָלֲעָצמֹות, ִצּוָה ַרִּבי זּוָׁשא ְלאֹותֹו ָאָדם ְלַמֵהר ִלְטּבֹל ְּבִמְקֶוה ֶׁשֵּמיָמיו 
ָהיּו ָקִרים ְּכֶקַרח, ְּכֵדי ְלִהַּטֵהר ִמֻּטְמַאת ַהַּכַעס ְוָלׁשּוב ַעל ֶחְטאֹו ֶזה 

ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה. )צנתרות הזהב(

  

ַרִּבי ִיְצָחק ִמּוֹוְרָקא, ֵמעֹוָלם ֹלא ָּכַעס ַעל ׁשּום ָאָדם ְוַסְבָלנּותֹו ָהְיָתה 
ְּכֵדי  ְּכעּוסֹות  ָּפִנים  ְלַהְראֹות  ָעָליו  ֶׁשָהָיה  ַּפַעם  ְּבָכל  ַמְפִליא.  ְּבאֶֹפן 
ְלַחֵּנְך ֶאת ְּבֵני ֵּביתֹו אֹו ֶאת ְמקָֹרָביו, ָהָיה נֹוֵהג ְלִהָּכֵנס ְלַחְדרֹו ַהְּפִניִמי, 
ׁשֹוֶהה ָׁשם ְזַמן ֻמָעט ּוַמֲחִליף ֶאת ְּבָגָדיו, ּוֵביְנַתִים ִהְרֵהר ְּבַדְעּתֹו ֶׁשֹּלא 
ְיַדֵּבר ָחִליָלה ִמּתֹוְך ַּכַעס. ַּפַעם, ָּבאּו ְלַסֵּפר לֹו ַעל ָאָדם ֶאָחד ֶׁשִּבֵּקׁש 
ַוֲעַדִין ֹלא נֹוְלדּו  ְלָגֵרׁש ֶאת ִאְׁשּתֹו, ְלַאַחר ֶׁשָעְברּו ָעָליו ַּכָּמה ָׁשִנים 
לֹו ְיָלִדים, אּוָלם ָהַרִּבי ִהְפִציר ּבֹו ֶׁשֹּלא ַלֲעׂשֹות זֹאת, ֶׁשֵּכן ֹלא ָעְברּו 
ֲעַדִין ֶעֶׂשר ָׁשִנים ִמִּנּשּׂוֵאיֶהם, ְוִהְבִטיַח לֹו ֶׁשעֹוד ִיּוְָלדּו לֹו ָּבִנים ּוְבֵני־

ָבִנים. אֹותֹו ָאָדם ָהָיה ַעְקָׁשן ָּגדֹול ּוַבַעל ַּגֲאָוה, ְוהּוא ָעַמד ַעל ֶׁשּלֹו 
ִיְצָחק  ְלַרִּבי  ְמאֹד  ִהְכִאיב  ַהָּדָבר  ָהַרִּבי.  ִּדְבֵרי  ֶאת  ִלְׁשמַֹע  ָרָצה  ְוֹלא 
ָּכַעס,  ִמְּפֵני ֶׁשֵּמעֹוָלם ֹלא  ַאְך  ָהִאיׁש ָקׁשֹות,  ְלַדֵּבר ִעם  ִּבֵּקׁש  ְוהּוא 
ְלאֹותֹו  ְוָאַמר  ָיָצא  ְזַמן־ָמה  ְלַאַחר  ְּבָגָדיו.  ֶאת  ְוֶהֱחִליף  ְלַחְדרֹו  ִנְכַנס 
ָאָדם: "ָראּוי ָהָיה ֶׁשֶאְכַעס ָעֶליָך, אּוָלם ַהַּכַעס הּוא ִאּסּור ָחמּור. ַאְך 
ָּדָבר ֶאָחד אּוַכל לֹוַמר ְלָך, ְּכֵׁשם ֶׁשַאָּתה ְמַבֵּקׁש ְלִהָּפֵטר ֵמִאְׁשְּתָך, 
ה  ָּכְך ָאְמָנם ִיְהֶיה". ֹלא ָעְברּו ָיִמים ְמֻרִּבים, ְוָהִאיׁש ִנְפַטר ְוָיְצָאה ָהִאּׁשָ

ְּבִמיַתת ַהַּבַעל, ַרְחָמָנא ִלְּצַלן. )מגדולי התורה והחסידות(

  

ֶׁשִהִּפיָלה  ְּבִויְלָנא,  ָקָׁשה  ַמֵּגָפה  ָטה  ִהְתַּפּׁשְ תר"ח־תר"ט,  ִנים  ַּבּׁשָ
ַהָּצָלה  ַוַעד  ְּברֹאׁש  ָאז  ָעַמד  ַסַּלְנֶטר,  ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי  ַרִּבים.  ֲחָלִלים 
ְוִהְתַמֵּסר ְּבָכל ְמאֹודֹו ְלַהָּצַלת ְיהּוֵדי ָהִעיר. הּוא ָׂשַכר ֵּבית חֹוִלים ָּגדֹול 
ָהרֹוְפִאים  ָּגבּו  ֹלא  ּוְבַהְׁשָּפָעתֹו  ִמּטֹות,  ֵמאֹות  ַוֲחֵמׁש  ֶאֶלף  ָהיּו  ֶׁשּבֹו 
ּתֹוָרה,  לֹוְמֵדי  ַאְבֵרִכים  ְּכִׁשְבִעים  ִעם  ְוַיַחד  ֵמַהחֹוִלים,  ְׂשָכָרם  ֶאת 
ִהְתַמֵּסר ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ְלַמַען ַהחֹוִלים ְוהֹוָרה ָלֶהם ַלֲעׂשֹות ְּבַׁשָּבת ֶאת 
ּדֹוֶחה  ֶנֶפׁש  ִּפּקּוַח  ֶׁשֵּכן  ְנָפׁשֹות,  ְלַהָּצַלת  ַהְּדרּוׁשֹות  ַהְּמָלאכֹות  ָּכל 
ם ר' יֹוֵסף  ַׁשָּבת. ַלְיָלה ֶאָחד, ָחָלה ֶנְכּדֹו ֶׁשל ֶאָחד ִמִּנְכְּבֵדי ִויְלָנא ַּבּׁשֵ
ֶאת  ָהַאְבֵרִכים  ָעׂשּו  ִיְׂשָרֵאל,  ַרִּבי  ֶׁשל  ְלהֹוָראֹוָתיו  ּוְבֶהְתֵאם  ַחְלָפן, 
ָּבת ַּכחֹל ְלַהָּצַלת ַהֶּנֶפׁש, ְוַכֲעבֹר ָיִמים ִמְסָּפר ִהְבִריא ַהָּלה ְּבֶדֶרְך  ַהּׁשַ
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ְׁשִליָחיו,  ְמִסירּוָתם ֶׁשל  ַעל  ִיְׂשָרֵאל  ְלַרִּבי  ְלהֹודֹות  ַהָּסב  ָּבא  ֵנס. 
ָּבת  ַהּׁשַ ֶאת  ְמַחְלִלים  ְוַהַּמִּציִלים  ִיָּתֵכן  ִּכי  ְלָהִעיר  ֶׁשהֹוִסיף  ֶאָּלא 
ֶׁשָחַׁשׁש  ִמְּפֵני  ְמאֹד,  ִיְׂשָרֵאל  ְלַרִּבי  ַהָּדָבר  ָחָרה  ַהּצֶֹרְך.  ִמן  יֹוֵתר 
ְּבַׁשָּבת,  ִמְּמַלאְכָּתם  ָהַאְבֵרִכים  לּו  ִיְתַרּׁשְ זֹו  ֶהָעָרה  ֶׁשְּבִעְקבֹות 
ְוַהָּדָבר ִיְגרֹם ָחִליָלה ַלֲאֵבדֹות ְּבֶנֶפׁש, ְוהּוא ִמֵהר ִלְגעֹר ְּבר' יֹוֵסף 
ְּבקֹול ָרם ְּבאֹוְמרֹו: "ַהִאם ַאָּתה ָּתבֹוא ְלַלֵּמד אֹוִתי ַמה ֻּמָּתר ּוָמה 
ָאסּור ַלֲעׂשֹות ְּבַׁשָּבת? ַוֲהֵרי ֲאִני הּוא ֶזה ֶׁשִאְרַּגְנִּתי ֶאת ָהַאְבֵרִכים 
ִּתְדַּבק  ֶׁשַהַּמֲחָלה ֹלא  ִמְׁשַּפְחָּתם  ִלְבֵני  ְוִהְבַטְחִּתי  ַהָּללּו  ַהְיָקִרים 
ַּגם  ַהִאם  ְלֵביָתם.  ּוְׁשֵלִמים  ְּבִריִאים  ה'  ְּבֶעְזַרת  ַיְחְזרּו  ְוֻכָּלם  ָּבם 
א ָּבעֹל ַהָּלֶזה"? ִמָּיד ָחַלץ ר' יֹוֵסף  ַאָּתה ָיכֹול ְלַהְבִטיַח זֹאת ְוִלּׂשָ
ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשל  ְמִחיָלתֹו  ֶאת  ּוִבֵּקׁש  ָהָאֶרץ  ַעל  ב  ִהְתַיּׁשֵ ְנָעָליו,  ֶאת 
ַעל  ַסַּלְנֶטר  ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי  ִהְצַטֵער  ַמֲעֶׂשה,  אֹותֹו  ְלַאַחר  ְוַנֲעָנה. 
ֶׁשֵהִרים קֹולֹו ְּברֶֹגז, ְוָכל ָיָמיו ָהָיה זֹוֵכר ִמְקֶרה ֶזה ּוִמְתַמְרֵמר ַעל 
ַנֲעָׂשה  ֶׁשַהָּדָבר  ְּבָכְך  ִהְתַנֵחם  ַאְך  ֵּדי־ַהּצֶֹרְך,  ְּבַעְצמֹו  ָׁשַלט  ֶׁשֹּלא 

ְלצֶֹרְך ִּפּקּוַח ֶנֶפׁש. )תנועת המוסר(

  

ִסֵּפר ַרִּבי ִיְצָחק ְׁשֹלמֹה אּוְנַגר, רֹאׁש ְיִׁשיַבת 'חּוג ֲחַת"ם סֹוֵפר', 
ַעל ַרּבֹו ַרִּבי ַיֲעקֹב ְיִחְזִקָּיהּו ְּגִריְנַוְלד ִמָּפאֶּפא, ִּכי ֵמעֹוָלם ֹלא ָרָאה 
ִמַּבֲעֵלי  ֶאָחד  ַּכֲאֶׁשר  ֶזה  ָהָיה  ַאַחת.  ִמַּפַעם  חּוץ  ְּבַכַעס,  אֹותֹו 
ַהָּבִּתים ִּבְקִהָּלתֹו, ֶׁשְּבַבֲעלּותֹו ָהְיָתה ַטֲחַנת ֶקַמח, ֶהֱעִסיק ַּבחּוֵרי 
ַּפַעם,  ְלַמּצֹות.  ֶקַמח  ִמְּטִחיַנת  ְמַעט  ְלִהְׂשַּתֵּכר  ֶׁשִּבְקׁשּו  ְיִׁשיָבה 
ָעַמד ָׁשם ָהַרב ִמָּפאֶּפא, ּוְבאֹוָתּה ֵעת ֹלא ָהְיָתה ַּדְעּתֹו ֶׁשל ַּבַעל 
ַהַּבִית נֹוָחה ִמֶּקֶצב ָהֲעבֹוָדה ֶׁשל ַהַּבחּוִרים, ְוָלֵכן ֵהִרים ֶאת קֹולֹו 
ְּגדֹוָלה  ִּבְזִריזּות  ִעְבדּו  ִנְרִּפים!  ַאֶּתם,  "ִנְרִּפים  ִּבְצָעָקה:  ֲעֵליֶהם 
"ַמּדּוַע  ִּבְגָעָרה:  לֹו  ְוָאַמר  ָהַרב,  אֹותֹו  ִהָּסה  ַעל־ֲאָתר  יֹוֵתר". 
ַאָּתה צֹוֵעק ַעל ַהַּבחּוִרים ַהָּללּו? ֲהֵרי ַאָּתה ְמָעֵרב ְּבָכְך ֶאת ָּדָמם 
ְוֵכיַצד  ַּבֲעֵמֵלי ּתֹוָרה?  ְלִהְתַעֵּלל  ַאָּתה  ֵמֵעז  ֵּכיַצד  ֶׁשְּלָך!  ַּבַּמּצֹות 
ַּכֲאֶׁשר  ָיֶדיָך,  ִמַּתַחת  ְמֻהָּדרֹות  ַמּצֹות  ֶׁשֵּתֶצאָנה  ַאָּתה  ְמַבֵּקׁש 

ַאָּתה ַמֲעִביד ְּבֵני־תֹוָרה ְּבחֶֹזק ָיד"?! )רשומים בשמך(

  

ּכֹחֹו  ְּבָכל  ְוִנְזַהר  ְּברּוחֹו  מֹוֵׁשל  ָהָיה  ִמּוִיְז'ִניץ  ִיְׂשָרֵאל"  ָה"ַאֲהַבת 
ֶׁשֹּלא ִלְכעֹס ְּבָכל ַמָּצב ֶׁשהּוא. ָׁשָנה ַאַחת, ִּבְׁשַעת ֲאִפַּית ַהַּמּצֹות 
ְוכֹוֵעס  ִמְתַקֵּצף  ְּכֶׁשהּוא  ֵמֲאָנָׁשיו  ֶאָחד  ֶאת  ָרָאה  ֶּפַסח,  ְּבֶעֶרב 
ְּכֵדי  ִּבְמִהירּות,  ְמַלאְכָּתם  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ָהאֹוִפים  ֶאת  ְלָזֵרז  ְּכֵדי 
ִמָּכְך,  נֹוָחה  ָהַרִּבי  ֶׁשל  ַּדְעּתֹו  ָהְיָתה  ֹלא  ַיְחִמיצּו.  ֹלא  ֶׁשַהַּמּצֹות 
ְוהּוא הֹוִכיַח ֶאת ָהִאיׁש ַעל ַּכֲעסֹו. ִנָּסה ַהָּלה ְלִהְצַטֵּדק ְוָטַען: "ֲהֵרי 
הּו ַּכַעס ָּגרּוַע יֹוֵתר  הּו", ְוַנֲעֶנה: "ַהֲאֵמן ִלי, ַמּׁשֶ ָחֵמץ ָאסּור ְּבַמּׁשֶ

הּו ָחֵמץ". )קדוש ישראל( ִמַּמּׁשֶ

  

ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ֵמֵאְיְּבִניץ ַּתְלִמידֹו ֶׁשל ַרִּבי ָמְרְּדַכי ִמֶּלְכִויְטש, ָׁשַמע 
ֲאָבה ַמִים  ִהְתַרְּגָזה ַעל ְׁשֶכְנָּתּה ֶׁשּׁשָ ה ַאַחת  ִּכי ִאּׁשָ ַּפַעם ְּבִעירֹו 
ה  ֵמַהְּבֵאר ְלָפֶניָה, ּוֵמרֹב ַּכֲעָסּה ָהְפָכה ֶאת ָּכל ַהְּדִלי ֶׁשאֹוָתּה ִאּׁשָ
ָהְיָתה  ַלְּבֵאר  ַהִּגיָׁשה  ַּכֲאֶׁשר  ַהחֶֹרף,  ִּביֵמי  ָהָיה  ַהָּדָבר  ָׁשֲאָבה. 
ִאיָבה  ְוַהּׁשְ ִמָּסִביב,  ֶׁשָּקָפא  ַּבֶּקַרח  ַהַהְחָלָקה  ַסָּכַנת  ִמְּפֵני  ָקָׁשה, 
אֹוָתּה  ַעל  ָּבִעיר  ְלִׂשיָחה  ַהָּדָבר  ָהָיה  ַרב.  ְּבַמֲאָמץ  ָלּה  ָעְלָתה 
ַסָּכָנה  ִמּתֹוְך  ַהְּבֵאר  ֶאל  ׁשּוב  ַרְגָליָה  ְלַכֵּתת  ֶׁשֶּנֶאְלָצה  ִמְסֵּכָנה 
ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי  אּוָלם  ֵּביָתּה,  ִלְבֵני  ַמִים  ֵמָחָדׁש  ִלְׁשאֹב  ְּכֵדי  ְּגדֹוָלה, 

ַהִּמְסֵּכָנה,  ִהיא  ִנְׁשְּפכּו  ֶׁשֵּמיֵמיָה  ה  ִאּׁשָ אֹוָתּה  "ֹלא  ְוָאַמר:  ַנֲעָנה 
ְפָכה ֶאת ַהַּמִים, ֶׁשֵּכן ִהיא ִהִּגיָעה ִליֵדי ַּכַעס  ֶאָּלא ַּדְוָקא ִמי ֶׁשּׁשָ
ַעל  ְּגדֹוִלים  ְלַרֲחִמים  ָראּוי  ָּכֶזה  ָאָדם  ְּברּוָחּה,  ָׁשְלָטה  ְוֹלא  ְורֶֹגז 

ֶׁשֵאינֹו ַמְצִליַח ִלְׁשֹלט ְּבִמַּדת ַהַּכַעס ֶׁשּבֹו". )תורת החסידות(

  

ִויְלָנא ּוִמְּנִגיֶדיָה,  ַרִּבי ַאְרֵיה ֵלְיּב ַּב"ר ּדֹב ֶּבר, ָהָיה ֵמֲחׁשּוֵבי ְיהּוֵדי 
ִנָּתן  ֹלא  ַאַחת,  ָׁשָנה  ֻׁשְלָחנֹו.  ַעל  ִהְתַאֲחדּו  ּוְגֻדָּלה  ּתֹוָרה  ֲאֶׁשר 
אֹוָתּה  ָהְיָתה  ְׁשחּוָנה  ָׁשָנה  ֶׁשֵּכן  ַלִּמְצָוה,  ֶאְתֻרִּגים  יג  ְלַהּׂשִ ָהָיה 
ֶׁשָהָיה  ֶאָחד  ֶאְתֻרִּגים.  ְׁשֵני  ַרק  ָהיּו  ַהְּגדֹוָלה  ִויְלָנא  ּוְבָכל  ָׁשָנה, 
ָעצּום.  ִּבְמִחיר  ֵלְיּב  ַרִּבי  ָקָנה  ֵׁשִני  ְוֶאְתרֹג  ָהִעיר,  ְּבֵני  ְלָכל  ְמיָֹעד 
ְּביֹום־טֹוב ִראׁשֹון ֶׁשל ַחג ַהֻּסּכֹות, ִהְׁשִּכים ַרִּבי ֵלְיּב ְּכֵדי ִלּטֹל ֶאת 
ַהָּתִמים  ְמָׁשְרתֹו  ַּגם  ָעֵתק.  הֹון  ִׁשֵּלם  ֲעֵליֶהם  ַהִּמיִנים,  ַאְרַּבַעת 
ִּבֵּקׁש ִלְזּכֹות ַּבִּמְצָוה ֶטֶרם ָיבֹואּו ֲאָנִׁשים ַרִּבים ִלּטֹל ֶאת ַהּלּוָלב, 
ִהְזָּדֵרז עֹוד ְּבֶטֶרם ָּבא ֲאדֹונֹו, הֹוִציא ֶאת ָהֶאְתרֹג ִמֻּקְפַסת  ְוָלֵכן 
ֶׁשְּלֶפַתע  ֶאָּלא  ְלָבֵרְך,  ְלִהְתּכֹוֵנן  ֵהֵחל  ּוְרִחימּו  ּוִבְדִחילּו  ַהֶּכֶסף 
ָׁשַמע ֶאת ַצֲעֵדי ֲאדֹונֹו ִמְתָקְרִבים, ּוֵמרֹב ַּפַחד ָנַפל ָהֶאְתרֹג ִמָּיָדיו. 
ְּכֶׁשִּנְכַנס ַרִּבי ֵלְיּב ֶאל ַהַּבִית, ָרָאה ֶאת ְמָׁשְרתֹו עֹוֵמד ּוָפָניו ִחּוְִרים 
ֵלְיּב  ַרִּבי  ְוָהֶאְתרֹג ׁשֹוֵכב ַעל ָהָאֶרץ ְלֹלא ַהִּפיָטם. ִהְתַּגֵּבר  ַּכִּסיד, 
ַעל ַסֲעַרת רּוחֹו, ֹלא ֵהִגיב ְמאּוָמה, ֹלא ָּכַעס ְוֹלא ָרַגז, ֶאָּלא ִחֵּיְך 
ְוָאַמר: "נּו, ִאם ֵאין ֶאְתרֹג ֲאַזי ֵאין ְּבָרָכה", ְוָיָצא ִּבְמנּוַחת ַהַּדַעת 

ֶאל ַהְּתִפָּלה. )הסר כעס מלבך(

  

ָיָמיו  ּוַבֲערֹב  ֲחִסיֵדי רּוִז'ין  ִמְּגדֹוֵלי  ָהָיה  ִליֶּבְרזֹון ִמַּיאס,  ַרִּבי ַנחּום 
ָּגר ִּבירּוָׁשַלִים. ַּפַעם ִנְכַנס ֵאָליו ָּבחּור ֶאָחד ְּכֵדי ְלַקֵּבל ִמֶּמּנּו ִּדְבֵרי 
ְזכּוִכית  ְּכִלי  ְּבָידֹו  ֶׁשֵּיׁש  לֹו  ֶהְרָאה  ַנחּום  ְוַרִּבי  ַוֲחִסידּות,  ּתֹוָרה 
ְיַקר־ֵעֶרְך, אֹותֹו ִקֵּבל ְּבַמָּתָנה ֵמַרּבֹו ַרִּבי ָּדִוד מֶֹׁשה ִמְּטׁשֹוְרְטקֹוב 
ַהְּכִלי  ֶאת  ַהָּבחּור  ָנַטל  ֵמרּוִז'ין.  ַקִּדיָׁשא  ַהָּסָבא  ֵמָאִביו  ֶׁשִּקְּבלֹו 
ָנֵקל  ִלְרִסיִסים.  ְוִנְׁשַּבר  ִמָּיָדיו  ַהְּכִלי  ָנַפל  ִהְתַרְּגׁשּות  ּוֵמרֹב  ְּבָידֹו, 
ְלַׁשֵער ֶאת ַהְרָּגָׁשתֹו ֶׁשל אֹותֹו ָּבחּור ֶׁשֹּלא ָיַדע ֶאת ַנְפׁשֹו, אּוָלם 
ִנֲחמֹו ַּכָּמה ְּפָעִמים  ַרִּבי ַנחּום ְּכָלל, ֶאָּלא  ְלַהְפָּתָעתֹו ֹלא ִהְתַרֵּגז 
ְוָאַמר לֹו: "ֵאין ְּבָכְך ְּכלּום", ְוִהְמִׁשיְך: "ֲהֵרי ֹלא ֶהֱחַזְקִּתי ֶאת ַהְּכִלי 
ְליִֹפי ֶאָּלא ְלֵׁשם ְׁשִמיָרה ִּבְזכּות ַהַּצִּדיִקים, ַמה ִּלי ֵאפֹוא ִאם ַהְּכִלי 
ָׁשֵלם אֹו ָׁשבּור? ַעד ַעָּתה ָהָיה ַהְּכִלי ָׁשֵלם ִלְׁשִמיָרה ְוַעְכָׁשו ִיְהיּו 
ָּכל  ֶאת  ְוָאַסף  ַאְרָצה  ָרַכן  ּוְבַדְּברֹו,  ִלְׁשִמיָרה".  ַהְּזכּוִכית  ְרִסיֵסי 

ָבִרים ְלתֹוְך ִּפַּסת ַּבד ְוָצַרר אֹוָתם ְלִמְׁשֶמֶרת. )שיח זקנים( ַהּׁשְ

  

ִליָטה  ּוַבּׁשְ ַהַּסְבָלנּות  ְּבִמַּדת  ִאי"ׁש"  ַה"ֲחזֹון  ְמאֹד  ָהָיה  ָּגדֹול 
ֶׁשָּבא  ְלֶאָחד  ְוָאַמר  ִהְתַּבֵּטא  ַּפַעם  ֶׁשּלֹו.  ַהֻּמְפָלָאה  ָהַעְצִמית 
ְלַבֵּקׁש ֶאת ְסִליָחתֹו ַעל ֶׁשִהְכִעיסֹו: "ֵאין ַּבֲחנּוִתי ַמְרּכֶֹלת ָּכזֹאת 
ֶׁשִּנְקַלע  ֶאָחד  ָאָדם  ַמִהי".  ַּתְרעֶֹמת  יֹוֵדַע  ְוֵאיֶנִּני  ַּכַעס,  ֶׁשל 
ִמֶּמּנּו  ּוִבֵּקׁש  ִאי"ׁש"  ַה"ֲחזֹון  ֶאל  ַּפַעם  ִנְכַנס  ַּכְסִּפית,  ִלְמצּוָקה 
ִלְכּתֹב לֹו ַהְמָלָצה ְלָעִׁשיר ֶאָחד ְּבֵתל־ָאִביב, ְּכֵדי ֶׁשַהָּלה ִיְתמְֹך ּבֹו 
ָּכֵאּלּו,  ִמְּצָעִדים  ָּתִמיד  ִנְמַנע  ִאי"ׁש  ֶׁשַהֲחזֹון  ַלְמרֹות  ִּבְמצּוָקתֹו. 
ְלאֹותֹו  ִנְרָּגׁש  ִמְכָּתב  ְוָכַתב  ָאָדם,  אֹותֹו  ְלטֹוַבת  ַהַּפַעם  ִהְסִּכים 
ָעִׁשיר, ֶאָּלא ֶׁשֹּלא ָּכַתב ֶאת ְׁשמֹו ּוָפַתח ְּבִבְרַּכת ָׁשלֹום. ְּבַסְּימֹו, 
ָמַסר ַהֲחזֹון ִאי"ׁש ֶאת ַהִּמְכָּתב ְלאֹותֹו ָאָדם, ּוִבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ֶׁשֹּלא 
ְלאֹותֹו  ַרק  אֹותֹו  ְלַהְפנֹות  ֶאָּלא  ַּבִּמְכָּתב,  חֹוֵזר  ִׁשּמּוׁש  ַלֲעׂשֹות 
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ַהֲחזֹון  ֶׁשל  ַהִּמְכָּתב  ֶאת  לֹו  ְוִהִּציג  ֶהָעִׁשיר  ֶאל  ָאָדם  ָעָלה אֹותֹו  ָעִׁשיר. 
ִאי"ׁש, ּוְכֶׁשַהָּלה ָקָרא ֶאת ְּדָבָריו ֶׁשל ְּגאֹון ַהּדֹור, ִהְתַרֵּגׁש ְמאֹד ְוֶהֱעִניק 
ָלִאיׁש ְסכּום ָּגדֹול ְמאֹד. ְּכֶׁשָרָאה ָהִאיׁש ֶאת ַהְצָלָחתֹו ַהְּגדֹוָלה ִּבְזכּות 
ְּבָידֹו  ֶׁשָעָלה  ַעד  חֹוֵזר,  ִׁשּמּוׁש  ּבֹו  ְוָעָׂשה  ְּברּוחֹו  ָׁשַלט  ֹלא  ַהִּמְכָּתב, 
ְלַהְתִרים ַּכָּמה ֲאָנִׁשים נֹוָסִפים ַּבֲחסּות ַהִּמְכָּתב ְוָאַסף ְסכּום ָּגדֹול ֶׁשל 
ַהֲחזֹון  ִּפי  ֶאת  ֶׁשִהְמָרה  ַעל  נֹוְקפֹו  ָהִאיׁש  ֶׁשל  רּוחֹו  ֵהֵחל  ָּבֶעֶרב,  ֶּכֶסף. 
ִאי"ׁש, ְוָכל ַהַּלְיָלה ֹלא ִהְצִליַח ַלֲעצֹם ַעִין ֵמרֹב ִחּבּוֵטי ֶנֶפׁש. ָהָיה ָּברּור 
לֹו ִּכי ָעָליו ְלַבֵּקׁש ֶאת ְמִחיָלתֹו ֶׁשל ַהֲחזֹון ִאי"ׁש, ַאְך הּוא ֹלא ָהָיה ְמֻסָּגל 
ִלְפּתַֹּח ֶאת ִּפיו ּוְלִהְתַוּדֹות ַעל ַמֲעֵׂשהּו ַהָּנלֹוז. ִלְפנֹות ּבֶֹקר ָהַלְך ָהִאיׁש 
ֶאל ְמעֹונֹו ֶׁשל ַהֲחזֹון ִאי"ׁש, ְּכֵדי ְלִהְתַּפֵּלל ַּבִּמְנָין ַהָּקבּוַע ְּבֵביתֹו ְּכָוִתיִקין, 
ַהְּגדֹוָלה  ַהּבּוָׁשה  ַעל  ְוָחַׁשב  ּוְבִיְרָאה  ְּבֵאיָמה  ָעַמד  ַהְּתִפָּלה  ָּכל  ּוְבֶמֶׁשְך 
ְוִהְתָיֵרא  ָעָׂשה,  ּׁשֶ ַמה  ִיְׁשַמע  ִאי"ׁש  ְּכֶׁשַהֲחזֹון  ֶחְלקֹו  ְמַנת  ֶׁשִּתְהֶיה 
ַהְּתִפָּלה,  ְלַאַחר  ַמֲעֵׂשהּו.  ְּבִעְקבֹות  ָעָליו  ָלבֹוא  ֶׁשֲעלּוָלה  ֵמַהַהְקָּפָדה 
ְוֵאינֹו  ֻּכּלֹו  ְורֹוֵעד  ּוְבעֹוד ָהִאיׁש עֹוֵמד  ְלָפָניו,  ּוְקָראֹו  ַהֲחזֹון ִאי"ׁש  ָרָאהּו 
יֹוֵדַע ַּבֶּמה ִלְפּתַֹח, ַנֲעֶנה ַהֲחזֹון ִאי"ׁש ְוָאַמר לֹו: "ֵאין ִלי ׁשּום ַּכַעס ְורֶֹגז 

ָעֶליָך, ֶׁשֵּכן ֵמרֹאׁש ָיַדְעִּתי ֶׁשָּכְך ַּתֲעֶׂשה"... )במחיצתם(

  

ַעל  ָעַמד  ִיְׂשָרֵאל,  ְּבֶאֶרץ  ַהַּבְבִלִּיים  ַחְכֵמי  ִמְּגדֹוֵלי  מּוָצִפי,  ַיֲעקֹב  ַרִּבי 
ָנָׂשא  ַּפַעם  ְּבִרית.  ַמְרִׁשיֵעי  ֶנֶגד  ְוָלַחם  ַהּקֶֹדׁש  ְּבֶאֶרץ  ַהַּיֲהדּות  ִמְׁשַמר 
ְּדָרָׁשה ְּבִעְנָין ִצּבּוִרי ָחׁשּוב, ְוָאַמר ֶאת ַּדְעּתֹו ְלֹלא ַחת ּוְלֹלא מֹוָרא, ֲהַגם 
ְלַבּסֹוף  ְלִחָּכם.  ָעְרכּו  ְוֹלא  ַהְּדָבִרים  ָנֲעמּו  ֹלא  ֵמַהִּמְׁשַּתְּתִפים  ֶׁשְּלֵחֶלק 
ּוְבחֶֹסר  ֲחִריפֹות  ְּבִמִּלים  ָהַרב  ֶאת  ְלַבּזֹות  ְוֵהֵחל  ֶאָחד  ֶהְדיֹוט  ִאיׁש  ָקם 
ָּכבֹוד ְמַׁשּוֵַע, ַאְך ַרִּבי ַיֲעקֹב ֹלא ִהְתַרֵּגז ְוֹלא ָּכַעס ְּכָלל ְוִקֵּבל ֶאת ִיּסּוָריו 
ְּבַאֲהָבה. ֹלא ָעְברּו ָיִמים ֲאֻרִּכים, ְואֹותֹו ָאָדם ִהִּכיר ְּבָטעּותֹו ּוָבא ְלַבֵּקׁש 
ֶאת ְסִליָחתֹו ֶׁשל ָהַרב. ָאַמר לֹו ַרִּבי ַיֲעקֹב: "ַהֲאֵמן ִלי, ֶׁשֵאיִני זֹוֵכר ְּכָלל 
ְמאֹד  ֲאִני  ָרחֹוק  ֶׁשֵּכן  ִמָּיד,  ִמִּלִּבי  ַהְּדָבִרים  ֶאת  ּוָמַחְקִּתי  ָאַמְרָּת  ָמה 

ִמִּמַּדת ַהַּכַעס ְוֵאין ִלי ַעל ָמה ִלְמחֹל ְלָך". )ארי עלה מבבל(

  

ַמִים  ִמָּטתֹו  ְלַיד  ְלַהֲעִמיד לֹו  ַּפַעם  ִמֻּלְּבִלין, ָׁשַכח  ְמַׁשְּמׁשֹו ֶׁשל ַהחֹוֶזה 
ִלְנִטיַלת ָיַדִים ֶׁשל ַׁשֲחִרית. ַהְׁשֵּכם ַּבּבֶֹקר, ֵהִקיץ ַהחֹוֶזה ּוִבֵּקׁש ִלּטֹל ֶאת 
ָיָדיו, ַאְך ֹלא ָמָצא ַמִים ְלָפָניו. ֹלא הֹוִריד ַהחֹוֶזה ֶאת ַרְגָליו ַעל ָהָאֶרץ ְלֹלא 
ָּמׁש ַיֲחזֹר, ּוֵביְנַתִים ֶהְחִליט ְּבִלּבֹו ִלְנזֹף ַּבַּשָּׁמׁש  ְנִטיָלה, ְוִהְמִּתין ַעד ֶׁשַהּׁשַ

ִנְזַּכר  ִמֵּכן  ֶׁשְּלַאַחר  ֶאָּלא  ָיָקר,  ְזַמן  ְלַבְזֵּבז  לֹו  ֶׁשָּגַרם  ְוַעל  ִׁשְכָחתֹו  ַעל 
ָּמׁש  ַהּׁשַ ּוְכֶׁשִּנְכַנס  ָזָרה.  ְּכִאּלּו עֹוֵבד ֲעבֹוָדה  ֲחַז"ל ֶׁשָּכל ַהּכֹוֵעס  ְּבִדְבֵרי 
ָאַמר ַהחֹוֶזה ְּבִלּבֹו: "ַהִאם ְּכַדאי ַלֲעבֹר ַעל ִאּסּור ֶׁשל ֲעבֹוָדה ָזָרה ִּבְׁשִביל 

ְנִטיַלת ָיַדִים"? ְוָלֵכן ָעַצר ְּברּוחֹו ְוֹלא ָאַמר לֹו ְמאּוָמה. )סיפורי חסידים(

  

מֹוֵׁשל  ַצִּדיק  ָהָיה  ֲאַרם־צֹוָבה,  ַחְכֵמי  ְזַקן  ָרפּול,  ֲהָרִרי  ַאְבָרָהם  ַרִּבי 
ְּברּוחֹו. ַּפַעם ָּבא ֶאל ַּגָּלב ֶאָחד ְּכֵדי ְלִהְסַּתֵּפר, ְוַהָּלה ֹלא ִנְזַהר ִּבְמַלאְכּתֹו 
ַנְפׁשֹו,  ֶאת  ָיַדע  ְוֹלא  ִמַּמֲעֵׂשהּו  ַהַּסָּפר  ִנְבַהל  ִמְּזָקנֹו.  ֵחֶלק  לֹו  ְוִהְׁשִחית 
אּוָלם ַרִּבי ַאְבָרָהם ֹלא ָּכַעס ְּכָלל, ֶאָּלא ָנַטל ַמֶּגֶבת ְוִכָּסה ֶאת ָּפָניו ְּכֵדי 
ֶׁשֹּלא ְלַבֵּיׁש ֶאת ַּבַעל ַהְּמָלאָכה ֶׁשָּכַׁשל ִּבְמַלאְכּתֹו. ְוַעל־ַאף ֶׁשָהָיה ָאנּוס 
ְלִהְסַּתֵּגר ְּבֵביתֹו ְּתקּוָפה ֲאֻרָּכה ַעד ֶׁשְּזָקנֹו ָּגַדל ׁשּוב, ֹלא ִהְכִלים ֶאת ְּפֵני 

ַהַּסָּפר ְוֹלא ִּבְּיׁשֹו. )ארזי הלבנון(

  

ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְצִבי הּוְרִביץ, ָהָיה ִמְּגדֹוֵלי ַהְמֻקָּבִלים ִּבירּוָׁשַלִים, ְוָהָיה ְמֻכֶּנה 
'ַרִּבי ִׁשְמעֹון ִליֶדר', ַעל־ֵׁשם ָהִעיר ִליָדא ָּבּה נֹוַלד ִּבְׁשַנת תרכ"ה, ּוִמֶּמָּנה 
ָעָלה ִּבְׁשַנת ַּתְרַמ"ּב ִלירּוָׁשַלִים. ִּבְתקּוַפת ַהּשֹׁוָאה ָהֲאֻיָּמה, ָהְלכּו ַּכָּמה 
ַּבֲעֵלי ַקָּבָלה ַמֲעִׂשית ְוָׁשֲחטּו ַּתְרְנגֶֹלת ַּבֲאִוירֹון ֵמַעל ְמָעַרת ַהַּמְכֵּפָלה, 
ַּכֲאֶׁשר ֵהם קֹוְרִאים ִּבְׁשמֹו ֶׁשל ַהּצֹוֵרר ַהָּנאִצי ִיַּמח ְׁשמֹו ּוְמַכּוְִנים ַּכּוָנֹות 
ָהָאֶרץ. ֹלא  ִמן  ָהַרע  ַלֲעקֹר ֶאת ַהּצֹוֵרר  ְּכֵדי  ַהִּנְסָּתר,  ְּבָחְכַמת  ְמֻיָחדֹות 
ְּכֶׁשָּיַׁשב  ַהָּיִמים  ּוְבַאַחד  ָהַרָּבִנים,  ִמְּגדֹוֵלי  ַּכָּמה  ֶׁשל  ְלרּוָחם  ַהָּדָבר  ָהָיה 
ַּבּתֹוָרה,  ְוָעַסק  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ְּכָוִתיִקין  ַהְּתִפָּלה  ַאַחר  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי 
ִהְתָּפֵרץ ָאָדם ֶאָחד ְוֵהֵחל ְלַבּזֹותֹו ֳקָבל־ַעם ְוֵעָדה ַעל אֹוָתּה ְּפֻעָּלה ֶׁשל 
ֶנְחֶׁשֶבת ְּכַמֲעֶׂשה ִּכּשּׁוף ּוִכְׁשִחיַטת חּוץ  ְׁשִחיַטת ַהַּתְרְנגֶֹלת, ֶׁשְּלַדְעּתֹו 
ִעיִרים. ָּכל אֹוָתּה ָׁשָעה, ָיַׁשב ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְוָׁשַתק ְוֹלא ֵהִגיב ְמאּוָמה  ַלּׂשְ
ַעל ִּדְבֵרי ַהִּבָּזיֹון, ֹלא ָּכַעס ְוֹלא ָרַגז, ְוָׂשם ַמְחסֹום ְלִפיו. ְלַאַחר ְּכָׁשבּוַע 
ָיִמים, ְּכֶׁשִהְזִּכירּו ְלָפָניו ְמקָֹרָביו ֶאת ַהְּמאָֹרע, ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ִּכי הּוא 
ְּכָלל ֹלא ִהְׁשַּתֵּתף ְּבאֹותֹו ַמֲעָמד ֶׁשל ְׁשִחיַטת ַהַּתְרְנגֶֹלת ְוֹלא ָהָיה ׁשּום 
ֵחֶלק ָּבִעְנָין. ָּתְמהּו ֻּכָּלם ְוָׁשֲאלּו: "ִאם־ֵּכן, ַמּדּוַע ָׁשַתְקָּת ָאז ַּכֲאֶׁשר אֹותֹו 
ַתְקִּתי  ָאָדם ִּבָּזה אֹוְתָך ָּבַרִּבים"? ְוַהְמֻקָּבל ַהַּצִּדיק ֵהִׁשיב: "ְּדעּו ָלֶכם, ֶׁשּׁשָ
ְוָלֵכן  ַּכַעס,  ִמּתֹוְך  ִּתְהֶיה  ֶׁשְּתגּוָבִתי  ֶׁשָחַׁשְׁשִּתי  ִמְּפֵני  ַעָּתה,  ְוַעד  ֵמָאז 
ִהְתַאַּפְקִּתי ַעד ּכֹה ְוֹלא ִסַּפְרִּתי ֶאת ַהָּדָבר ַרק ַעְכָׁשו, ְּכֵדי ְלַקֵּים ִמְצַות 

'ִוְהִייֶתם ְנִקִּים ֵמה' ּוִמִּיְׂשָרֵאל'". )גדולי הדורות(

ח ְמֻמּלָ
ְמַנת־ֶחְלקֹו  ָהָיה  ָהעִֹני  ָעָליו.  ַפר  ׁשָ לֹא  לֹו  ּוַמּזָ ֶלֶחם,  ַלֲחָכִמים  ּלֹא  ׁשֶ א  ֶאּלָ ֻמְפָלג,  ְוַלְמָדן  ר־אֹוְרָין  ּבַ ָהָיה  ׁשֶ ֶאָחד,  ַח  ּקֵ ּפִ יהּוִדי  ּבִ ה  ַמֲעׂשֶ
ז  ָהָיה ִמְתַרּגֵ ָהַפְך ְלִאיׁש ְמֻמְרָמר ְוַכֲעָסן, ׁשֶ ְברֹון־ֵלב, ַעד ׁשֶ ל ָהִאיׁש ֱהִביַאּתּו ִליֵדי רֶֹגז ְוׁשִ ֶרְך ֶקַבע. ַמְחסֹורֹו ׁשֶ ֵביתֹו ּדֶ ְכָנה ּבְ ּלּות ׁשָ ְוַהּדַ
ֻרְגָזה  ה ֵהִטיַח ּבֹו ּבְ רּוחֹו ְוָכַעס ַעל ֶאָחד ִמּסֹוְבָביו, ְוַהּלָ ַלט ּבְ ַעם, לֹא ׁשָ ִהְטִריד ֶאת ְמנּוָחתֹו. ּפַ ָכל ִמי ׁשֶ ָבִרים ֲחִריִפים ּבְ ה ּוֵמִטיַח ּדְ ַעל־ְנַקּלָ
ל  ל ּכָ בֹות ֵהם ׁשֶ י ּתֵ ן ָאָדם ַרע ָראׁשֵ ּכֵ י ָאָדם ַרע ֲאִני, ׁשֶ ַח ִחּיּוְך נּוֶגה ָמֵלא ַצַער, ְוָאַמר: "ֱאֶמת הּוא ּכִ ּקֵ ְך ַהּפִ ה ָאָדם ַרע"! ִחּיֵ ְוָאַמר: "ַאּתָ

י"... ת ֻרְגִזי ְוַזְעּפִ אן ִסּבַ ְך, ָמְך, ָרׁש, ָעִני. ּוִמּכָ ל ֶהָעִני, ֶאְביֹון, ּדַ ִפים ׁשֶ ְרּדָ מֹות ַהּנִ ֵ ַהּשׁ

  

ַעם  אּו ּפַ ּלְ ּה. ִהְתּפַ ֵדי ְלָהִריַח ּבָ ק, ַאְך ֵמעֹוָלם לֹא ָהָיה ּפֹוֵתַח אֹוָתּה ּכְ ל ַטּבָ ָידֹו ֻקְפָסה ׁשֶ ים ֶלֱאחֹז ּבְ יץ ָהָיה נֹוֵהג ְלִעּתִ ׁשִ ִלי ֵמרֹוּפְ י ַנְפּתָ ַרּבִ
ַעס. ָהֵכיַצד?  ְזכּוָתּה ִמן ַהּכַ ֵצל ּבִ ָיִדי ְלִהּנָ דֹוָלה ִהיא ּבְ ה ּגְ ִלי: "ֻקְפָסה זֹו, ְסֻגּלָ י ַנְפּתָ ְך. ָאַמר ָלֶהם ַרּבִ ָאלּוהּו ַעל־ּכָ ְמֹקָרָביו ַעל ִמְנָהגֹו ֶזה ּוׁשְ

ה"... תֹוָכּה, ַוֲאִני ִנּצֹל ֵאפֹוא ֵהיֶמּנָ י ּבְ ּלִ ַעס ׁשֶ ל ַהּכַ יַח ֶאת ּכָ ְפָסה ּוַמּנִ ד ֲאִני ּפֹוֵתַח ֶאת ַהּקֻ ַעס, ִמּיָ א ִלְכַלל ּכַ ֲאִני רֹוֶאה ֶאת ַעְצִמי ּבָ ׁשֶ ּכְ


