
ַיַחד  ַהֵּתָבה,  ְּבתֹוְך  ֵעת  ָּכל־אֹוָתּה  ָׁשָהה  ְונַֹח  ָּבעֹוָלם,  ַהַּמּבּול  ִנְמַׁשְך  ְּתִמיָמה,  ָנה  ִמּׁשָ ְלַמְעָלה  ְּבֶמֶׁשְך 
ֳחָדִׁשים,  ְׁשֵנים־ָעָׂשר  אֹוָתם  ָּכל  ֶאל־ַהֵּתָבה.  ֶׁשִהְכִניס  ַהַחִּיים  ַּבֲעֵלי  ָּכל  ִעם  ְוַיַחד  ּוְנׁשֹוֵתיֶהם,  ָּבָניו  ִעם 
ֹלא ָטֲעמּו נַֹח ּוָבָניו ַטַעם ֵׁשָנה, ֶׁשֵּכן ָהיּו ֲעסּוִקים ָּכל־ָהֵעת ְסִביב ַּבֲעֵלי ַהַחִּיים ָהַרִּבים ְוָדֲאגּו ִלְמזֹוָנם, 
ְלָכל ַּבַעל־ַחי ֶאת ְמזֹונֹו ַהְמֻיָחד, ְוַהּכֹל ִמּתֹוְך ִמַּדת ָהַרְחָמנּות ַהְּגדֹוָלה ֶׁשָהְיָתה ְּבִלָּבם. ּכֹה ָקָׁשה ָהְיָתה 
ַהַּמָּטָלה, ַעד ֶׁשָּדְרׁשּו ֲחַז"ל ֶאת־ַהָּפסּוק "ֵצא ִמן־ַהֵּתָבה", ְוִהְסִמיכּו לֹו ֶאת־ַהָּכתּוב: "הֹוִציָאה ִמַּמְסֵּגר 
ַיְכִּתרּו ַצִּדיִקים ִּכי ִתְגמֹל ָעָלי", ֵהם נַֹח ּוָבָניו ֶׁשָהיּו ְסגּוִרים ַּבֵּתָבה ְּבֶמֶׁשְך  ַנְפִׁשי ְלהֹודֹות ֶאת־ְׁשֶמָך ִּבי 
ְּתקּוַפת ַהַּמּבּול, ְוִהְתַמְּסרּו ְּברֹב ַרֲחִמים ְוֶחְמָלה ְלַמַען ַּבֲעֵלי ַהַחִּיים ֶׁשַּבֵּתָבה. ַהִּטְרָחה ְוֶהָעָמל ְסִביב 
ַהֵּתָבה  ֶאל  ֶלֱאסֹף  ָטַרח  נַֹח  ַּכֲאֶׁשר  ַהַּמּבּול,  ַהְתָחַלת  ִלְפֵני  ַּבֲהָכנֹות  ֵהֵחּלּו עֹוד  ֶׁשַּבֵּתָבה,  ַהַחִּיים  ַּבֲעֵלי 
ְמזֹונֹות ַרִּבים ּוְמֻגּוִָנים ְלַבֲעֵלי ַהַחִּיים, ְּכִפי ֶׁשָאְמרּו ֲחַז"ל: "ַצַער ָּגדֹול ָהָיה לֹו ְלאֹותֹו ַצִּדיק ְלַהְכִניס ִעּמֹו 
ְוַהְמַרְּתִקים  ַהֻּמְפָלִאים  ָועֹוד". ֶאת קֹורֹוֵתיֶהם  ַלַּנֲעִמּיֹות,  ְזכּוִכית  ַלְּצָבִאים,  ַלִּפיִלים, ֲחצּובֹות  ְזמֹורֹות 
ֶׁשל נַֹח ּוָבָניו ַּבֵּתָבה, ִסֵּפר ֵׁשם ֶּבן־נַֹח, ַהְמֻכֶּנה ַּבְּגָמָרא 'ֵׁשם ַרָּבא', ֶלֱאִליֶעֶזר ֶעֶבד ַאְבָרָהם, ַוֲחַז"ל ֶהֱעִבירּו 
ֶאת־ַהְּדָבִרים ְּכֵדי ְלַאְּלֵפנּו ִּביָנה ִמַּדת ָהַרְחָמנּות ַמִהי, ְוַעד־ַּכָּמה ִהְתַמְּסרּו נַֹח ּוָבָניו ְלַמַען ַאְלֵפי ַּבֲעֵלי 
ַהַחִּיים ֶׁשָהיּו ַּבֵּתָבה, ַעד ֶׁשּנַֹח ְּכָבר ָהָיה "ּגֹוֵנַח ְוכֹוֶהה ָּדם ִמּטַֹרח ַהְּבֵהמֹות ְוַהַחּיֹות". אּוָלם ַּפַעם ַאַחת 
ֵאַרע לֹו ְוֵאַחר ְלָהִביא ְמזֹונֹות ָלַאְרֵיה, ְוַהָּלה ִהִּכיׁשֹו ַוֲעָׂשאֹו ִחֵּגר ּוַבַעל־מּום, ַעד ֶׁשִּביִציָאתֹו ִמן־ַהֵּתָבה 
ְוַעל־ֵּכן  ִּבְׁשִליחּותֹו,  ִהְקִריָבם  ְּבנֹו  ְוֵׁשם  ֶׁשָּבָנה,  ַהִּמְזֵּבַח  ַעל  ֶאת־ַהָּקְרָּבנֹות  ְלַהְקִריב  ָיכֹול  ָהָיה  ְּכָבר ֹלא 
ָּדְרׁשּו ֲחַז"ל ַעל־נַֹח ֶאת ַהָּפסּוק ְּבִמְׁשֵלי: "ֵהן ַצִּדיק ָּבָאֶרץ ְיֻׁשָּלם". ִויסֹוד ָחׁשּוב ָלַמד ִמָּכאן ַרִּבי ְירָֹחם 
ֵלְיּבֹוִביץ ִמִּמיר ְּבִסְפרֹו "ַּדַעת ּתֹוָרה", ַעל ּגֶֹדל ִמַּדת ָהַרְחָמנּות, ֶׁשַאף ַּכֲאֶׁשר ָהְיָתה ֲחֵסָרה לֹו ְלנַֹח ַרק 

ְּפֻעָּלה ְקַטָּנה ֶׁשל ִׁשְכַחת ַהֲאָכַלת ָהֲאִרי ַּפַעם ַאַחת, ְּכָבר ִנְתַּבע ַעל־ָּכְך ְוֶנֱעַנׁש ְּבַהָּכָׁשתֹו. 
ִויסֹוד ִנְפָלא ָּכַתב ָהַרַּד"ק, ֶׁשַהִּסָּבה ֶׁשֻהַּתר ְלנַֹח ּוָבָניו ַעד סֹוף ָּכל־ַהּדֹורֹות ֶלֱאכֹל ִמְּבַׂשר ְּבֵהמֹות, ַחּיֹות 
ְועֹופֹות ַאַחר ֶׁשָּיְצאּו ֵמַהֵּתָבה ְּבִסּיּום ַהַּמּבּול, הּוא ִמְּפֵני ֶׁשִהְסַּתֵּלק ַהֲחָׁשׁש ֶׁשָּמא ַיַהְרגּו ְויֹאְכלּו ִמּתֹוְך 
ַאְכָזִרּיּות ְוֶהְעֵּדר ָהַרְחָמנּות, ֲחָׁשׁש ֶׁשָהָיה ֵמָאז ְּבִריַאת ָהעֹוָלם ְוַעד ּדֹור ַהַּמּבּול. ֶׁשֵּכן, נַֹח ּוָבָניו ָטְרחּו 
ַרּבֹות ְּבַבֲעֵלי־ַהַחִּיים ֶׁשָהיּו ַּבֵּתָבה ְּבִמַּדת ָהַרְחָמנּות ְוַהֶחְמָלה, ְוַעל־ְיֵדי ַהִּטְרָחה ַהְּגדֹוָלה ְלַהֲחיֹוָתם ָקנּו 
ְּבַנְפָׁשם ַאֲהָבה ֲאֵליֶהם ְוׁשּוב ֵאין ַלֲחׁשֹׁש ֶׁשַּיַהְרגּו ְויֹאְכלּו ִמּתֹוְך ַאְכָזִרּיּות, ֶאָּלא ַרק ְלצֶֹרְך ָהָאָדם. ְוהֹוִסיף 
ַעל־ָּכְך ַרִּבי ֲחנֹוְך ֶהִּניְך ֵלְיּבֹוִביץ, רֹאׁש ְיִׁשיַבת "ָחֵפץ ַחִּיים" ְּבַאְרצֹות־ַהְּבִרית, ִּכי ַאַחר ָּכל ַהְיִגיָעה ְוַהִּטְרָחה 
ֶׁשל נַֹח ּוָבָניו ְלַמַען ִקּיּום ַּבֲעֵלי ַהַחִּיים ַּבֵּתָבה, ָהְפָכה ִמַּדת ָהַרֲחָמנּות ַּבְּבֵהמֹות ְלֵחֶלק ֵמַעְצמּוָתם, ְוָכל 
ְּבֵני נַֹח ֻמָּתִרים ַּבֲאִכיַלת  ְוָלֵכן ָּכל  ַהּדֹורֹות ֶׁשַאֲחֵריֶהם יֹוְרִׁשים ֶאת ַהְרָּגַׁשת ָהַאֲהָבה ַהּזֹאת ֵמֲאִביֶהם, 
ֶׁשל  ּכֹחֹו  ּגֶֹדל  ּוִמָּכְך מּוָכח  ַלְּבֵהמֹות.  ָהַרֲחָמנּות  ִמַּדת  ֶאת  ִמּנַֹח  ָיְרׁשּו  ֶׁשֻּכָּלם  ֵּכיָון  ְּבָכל־ַהּדֹורֹות,  ָּבָׂשר 
ַהִחּנּוְך ְלִמּדֹות, ֶׁשהֹוֵפְך ֶאת ַעְצמּותֹו ֶׁשל־ָהָאָדם ְוֶנְחָקק ְּבִלּבֹו, ַעד ְּכֵדי ָּכְך ֶׁשָּיכֹול ְלהֹוִריׁשֹו ְלָבָניו ַאֲחָריו 
ְוֵכן ָמִצינּו ַטַעם ַמּדּוַע ָאַסר ַהָּקָּב"ה ֶלֱאכֹל ְּבֵהמֹות ְטֵמאֹות, ִמְּפֵני ֶׁשַהָּללּו ֵיׁש ְּבִטְבָען  ְלדֹורֹות ַרִּבים. 
ִמַּדת ַאְכָזִרּיּות, ְוָהאֹוֵכל אֹוָתם ְמַאֵּבד ַאף הּוא ֶאת ִמַּדת ָהַרֲחָמנּות ֶׁשּבֹו ְוהֹוֵפְך ִלְהיֹות ַאְכָזִרי ְוַרע־ֵלב. 
ְוָכְך ָמִצינּו ְּבִדְבֵרי ֲחַז"ל ְּבַמֶּסֶכת ַׁשָּבת ֶׁשָאְמרּו, ֶׁשֻּמָּתר ְלַהִּניַח ְּביֹום־טֹוב ְּבַרֲחָמּה ֶׁשל ְּבֵהָמה ְטהֹוָרה ּבּול 
ֶמַלח, ְּכֵדי ֶׁשִּתְזּכֹר ַצֲעָרה ּוְתַרֵחם ַעל ַהּוָָלד ֶׁשָּלּה, אּוָלם ֹלא ֵּכן ִּבְבֵהָמה ְטֵמָאה, ֶׁשִאם ִהיא ִרֲחָקה ֶאת־
ַהּוָָלד ֶׁשָּלּה, ֹלא ַתֲחִזיֶרּנּו. ְוֵכן ָקְבעּו ֲחַז"ל ְוָנְתנּו ִסָּמן ָלעֹופֹות, ֶׁשָּכל עֹוף ֶׁשּדֹוֵרס ְואֹוֵכל ָטֵמא הּוא, ְּדַהְינּו 

ִמְּפֵני ֶׁשֵאין לֹו ִמַּדת ָהַרֲחִמים ַוֲעלּוָלה ִמַּדת ָהַאְכָזִרּיּות ְלִהָּטַבע ְּבַמהּותֹו ֶׁשל ָהאֹוְכלֹו. 
ּוְכָבר ָאְמרּו ַצִּדיִקים, ֶׁשַהְּסֻגָּלה ַהּטֹוָבה ְּביֹוֵתר ִלְזּכֹות ְלַרֲחֵמי ָׁשַמִים, ִהיא ַעל־ְיֵדי ִמַּדת ָהַרֲחָמנּות ַעל־

ַמִים".  ַהּזּוַלת, ֶׁשֵּכן ָׁשִנינּו ֶׁש"ָּכל־ַהְמַרֵחם ַעל־ַהְּבִרּיֹות, ְמַרֲחִמים ָעָליו ִמן־ַהּׁשָ

בס"ד

ֹלֶׁשת  ִמּׁשְ ֶאָחד  ִהיא  ְוַהֶחְמָלה,  ָהַרְחָמנּות  ִמַּדת 
ְּבֵני  ַרְחָמִנים  ֶׁשֵהם  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶׁשל  ַהִּסָּמִנים 
ִסָּמִנים  ּוְׁשֹלָׁשה  ֲחָסִדים,  ְוגֹוְמֵלי  ַּבְיָׁשִנים  ַרְחָמִנים, 
ֵמֶעֶצם  ִיְׂשָרֵאל  ְּבַעם  ֻמְטָּבעֹות  ִמּדֹות  ֵהם  ֵאּלּו 
ֶׁשֵאינֹו  ֶׁשִּמי  ֲחַז"ל  ֶׁשָאְמרּו  ַעד  ִויסֹוָדם,  ִטְבָעם 
ְמַרֵחם ַעל־ַהְּבִרּיֹות, ֵאינֹו ִמַּזְרעֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו, 
ָהָאָדם  ָצִריְך  ַהּטֹובֹות  ַהִּמּדֹות  ְׁשָאר  ֶאת  ְוִאּלּו 
ִהיא  ָהַרֲחִמים  ִמַּדת  ְּבָכל־ָיָמיו.  ְוֶיַזע  ְּבָעָמל  ִלְרּכֹׁש 
ַלָּקָּב"ה  ַהְמֻיָחסֹות  ַהִּמּדֹות  ֹלׁש־ֶעְׂשֵרה  ִמּׁשְ ַאַחת 
ֲחַז"ל  ִּביֵדי  ִנְצַטּוִינּו  ּוְכָבר  ְוַחּנּון",  "ַרחּום  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ָלֶלֶכת ְּבַדְרֵכי ה' ִיְתָּבַרְך, "ָמה הּוא ַרחּום ְוַחּנּון, ַאף 
ִמְלָחָמה,  ִּבְׁשַעת  ַוֲאִפּלּו  ְוַחּנּון".  ַרחּום  ֱהֵיה  ַאָּתה 
ָהָאָדם  ְּבֵני  ֵּבין  ׁשֹוֶלֶטת  ָהַאְכָזִרּיּות  ִמַּדת  ַּכֲאֶׁשר 
ְלִהְתַנֵהג  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ִנְצַטּוּו  ֶׁשל־עֹוָלם,  ְּכַדְרּכֹו 
ָהאֹוֵיב  ְלַצד  ִלְפֵני־ֵכן  ְוִלְקרֹא  ְוֶחְמָלה  ְּבַרְחָמנּות 
ְלָׁשלֹום. ִמַּדת ָהַרְחָמנּות ִהיא ְיסֹוד ְלִמּדֹות טֹובֹות 
ַרּבֹות, ְוִהיא ְלִעִּתים ְּבֶגֶדר ִחּיּוב ָּגמּור ִמַּצד ַהֲהָלָכה, 
ְּכגֹון ְלַרֵחם ַעל ָאָדם ֶׁשִּנְמָצא ִּבְמצּוָקה, ּוְבִיחּוד ִאם 
הּוא ִמֶּזַרע ִיְׂשָרֵאל, ְוֵכן ְלִהָּמַנע ִמַּצַער ַּבֲעֵלי ַחִּיים 
ֶׁשְּלַדַעת ַרִּבים הּוא ִאּסּור ִמן־ַהּתֹוָרה, ְוֵכן ִאּסּוִרים 
ֶׁשָהָאָדם  ִמָּדה  ּוְבאֹוָתּה  ַרּבֹות.  ּוִמְצֹות  נֹוָסִפים 
ַהָּקָּב"ה,  ִעּמֹו  נֹוֵהג  ָּכְך  ָהַרְחָמנּות,  ְּבִמַּדת  ִמְתַנֵהג 
ְּכִפי ֶׁשָאְמרּו ֲחַז"ל ֶׁשַהְמַרֵחם ַעל־ַהְּבִרּיֹות ְמַרֲחִמים 
ַמִים, ְוָנְתנּו ִסָּמן ְּבָיְדָך, "ָּכל־ְזַמן ֶׁשַאָּתה  ָעָליו ִמן־ַהּׁשָ
ָהַרֲחָמנּות  ְּבִמַּדת  ָעֶליָך".  ְמַרֵחם  ָהַרֲחָמן  ַרֲחָמן, 
ֵיׁש ְּדָרגֹות ׁשֹונֹות, ֶׁשֵּכן ַּגם ַהְּבֵהמֹות ְמַרֲחמֹות ַעל 
ְוָלדֹוֵתיֶהן ּוְמַטְּפלֹות ָּבֶהן, ְוֵכן ָהָאָדם חֹוֵמל ּוְמַרֵחם 
אּוָלם  ּוְמַרֵחם,  חֹוֵמל  הּוא  ַעל־ֲחֵברֹו  ְוַאף  ַעל־ָּבָניו 
ֶׁשְּמַרֵחם  ִהיא,  ָהַרְחָמנּות  ְּבִמַּדת  ַהְּמֻעָּלה  ַהַּדְרָּגה 

ַעל־ַהּזּוַלת ִמְּפֵני ִצּוּוי ה' ְוָהָרצֹון ָלֶלֶכת ִּבְדָרָכיו. 

ׁש ֻמְדּגָ
ח ּבָ ְמׁשֻ
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ִמּדֹות ַוֲהִליכֹות ִּבְרִאי ַהָּפָרָׁשה

ַמֲאַמר ְּפִתיָחה

ַמהּות ַהִּמָּדה

ת  ָרׁשַ ּפָ
נַֹח

ית   ִמּבֵ
ת ִטיׁש  ּבָ ַשׁ

בּוַע: ַרְחָמנּות  נֹוֵׂשא ַהּׁשָ

ְנֻקַּדת ָהַרְחָמנּות ֶׁשַּבֵּלב, 
ֵאין ָלּה ְּגבּול ְוסֹוף 

ט ֶּבֱאֶמת  ִויכֹוָלה ִהיא ְלִהְתַּפּׁשֵ
ַעל־ֶּדֶרְך ֵאין סֹוף.

)רבי מנחם מענדל מוויטעפסק(

ַּתְדִּפיס
ִמּתֹוְך ַהֵּסֶפר "ִמּדֹות ִטיׁש"

ם  ֶׁשֵּיֵצא ָלאֹור ְּבֶעְזַרת ַהּׁשֵ

בּוַע ַעל ָּפָרׁשֹות ַהּׁשָ

ִעם ַהְּמדֹוִרים ַהְּקבּוִעים 

ְוָהֲאהּוִבים



ל ִנְמׁשָ

ְלָמה ַהָּדָבר ּדֹוֶמה
ְּבאֹוָתם ָיִמים ְרחֹוִקים, ִלְפֵני ִּכְׁשֹלׁש ֵמאֹות ָׁשָנה, ָהְיָתה ָהִעיר ְטֶבְרָיה 
ֲאָריֹות  ְּכִפיֵרי  ְוַאף  ִהְּלכּו־ָבּה  ׁשּוָעִלים  ַוֲחֵרָבה,  ׁשֹוֵמָמה  ָהַעִּתיָקה 
ָהָיה  ֻּכּלֹו  ָהֵאזֹור  ּוִמְסּתֹור.  ִמְׁשָּכן  ָּבּה  ָמְצאּו  ְלִמיֵניֶהם  ֶטֶרף  ְוַחּיֹות 
ָנתּון ַּתַחת ִׁשְלטֹונֹו ֶׁשל ֵׁשְיח' ַעְרִבי, ֶׁשָרַכׁש ֶאת־ְזכּות ְּגִבַּית ַהִּמִּסים 
ְלטֹון ָהעֹוְת'ָמִני, ְוָׁשַלט ַּבָּמקֹום ְּבִׁשְלטֹון ְלֹלא ְמָצִרים. ְיהּוֵדי  ִמיֵדי ַהּׁשִ
ַהָּגִליל ֹלא ֵהִהינּו ְלִהְסּתֹוֵבב ָּבֵאזֹור ֻּכּלֹו, ֵמֲחָׁשׁש ֶׁשָּמא ִיְּפלּו ֶטֶרף ְּבִפי 
ַההֹוְלִכים  ַעֵּזי־ֶנֶפׁש  ֶׁשל־ׁשֹוְדִדים  ִּביֵדיֶהם  אֹו  ַעל־ַאְרַּבע,  ַההֹוְלִכים 
ַעל־ְׁשַּתִים. אּוָלם ׁשֹוֶנה ָהָיה ְיהּוִדי ִנְכָּבד ּוְנׂשּוא ָּפִנים ְּבֵׁשם ַרִּבי ַחִּיים, 
ְּכֵדי  ַהָּגִליל,  ָעֵרי  ֶאל  ְמַׁשְּמׁשֹו  ְּבִלּוּוי  ְּתכּופֹות  ְלִעִּתים  יֹוֵצא  ֶׁשָהָיה 
ְלִהְׁשַּתֵּטַח ַעל ִקְבֵרי ַּתָּנִאים ְוָאמֹוָרִאים ְוַצִּדיִקים ַקְדמֹוִנים, ּוַמְעִּתיר 
ִביִלים ֲאֶׁשר  ִליׁשּוַעת ַהְּכָלל ְוַהְּפָרט. ְנִהיִרים ָהיּו לֹו ְׁשִביֵלי ָהֵאזֹור ַּכּׁשְ
ֶאָחד,  יֹום  ּוְבעֹז.  ְּבִבְטָחה  ֶאת־ַּדְרּכֹו  ָּבֶהם  עֹוֶׂשה  ְוָהָיה  ַּכף־ָידֹו,  ַעל 
ְמָעַרת  ֶאל  ִנְכַנס  ְטֶבְרָיה,  ֶאל־ָהִעיר  ִעם־ַׁשָּמׁשֹו  ַיַחד  ַחִּיים  ַרִּבי  ָיָצא 
ב ַלֲהגֹות ַּבּתֹוָרה ְּבֵאין ַמְפִריַע. ֵּביְנַתִים,  ַרִּבי ֵמִאיר ַּבַעל־ַהֵּנס, ְוִהְתַיּׁשֵ
ָּמׁש ֶאל־ַהּשּׁוק ְּכֵדי ִלְרּכֹׁש ָלַרב ְמַעט ֵּפרֹות ְלַמֲאָכל, אּוָלם  ָיָצא ַהּׁשַ
ְוֵהֵחּלּו  ְּבַהִּגיעֹו ֶאל־ַהּשּׁוק, ִהְתַנְּפָלה ָעָליו ְקבּוַצת ִּפְרָחִחים ַעְרִבים, 
ְלִהְתַנֵּכל ֵאָליו ַעל־ֹלא ָעֶול ְּבַכּפֹו, ִמּתֹוְך ִׂשְנַאת ִיְׂשָרֵאל ְּגלּוָיה. ִנָּסה 
ְלָהִׁשיב  ְוִנָּסה  ַהּפֹוֲחִזים,  ַהְּנָעִרים  ִמְּפֵני  ְלִהְתּגֹוֵנן  ַהָּתִמים  ָּמׁש  ַהּׁשַ
ִמְלָחָמה ַׁשְעָרה, אּוָלם ַהָּללּו ֵהֵחּלּו ִלְסקֹל אֹותֹו ַּבֲאָבִנים ַעד זֹוב ָּדם, 
ְּבִפיו  גּוָרה  ַהּׁשְ ָּמׁש  ֶׁשל־ַהּׁשַ ְׂשָפתֹו  ֲערְֹך.  ְלֵאין  ִמֶּמּנּו  ָהיּו  ַרִּבים  ֶׁשֵּכן 
ָהְיָתה ֻּתְרִּכית ִּכְׂשַפת ַהְּמִדיָנה ֶׁשל־ָאז, אּוָלם ָהַעְרִבים ּתֹוְׁשֵבי ַהָּגִליל 
ָהַעְרִבית,  ָפה  ַּבּׂשָ ַרק  ְוׂשֹוֲחחּו  ַּגֲאָוָתם,  ִמְּפֵני  זֹו  ְּבָׂשָפה  ִהִּכירּו  ֹלא 
ְלטֹון ַהֻּתְרִּכי  ִמּתֹוְך ַמָּטָרה ְלהֹוִכיַח ֶאת חֶֹסר ַקָּבַלת ַהָּמרּות ֶׁשל ַהּׁשִ
ָּמׁש  ָּבָאֶרץ. ֵּכיָון ֶׁשָּכְך, ֹלא ֵהִבינּו ָהעֹוְבִרים ְוָׁשִבים ֶאת־ְׂשָפתֹו ֶׁשל־ַהּׁשַ

ֶׁשָּזַעק ְלֶעְזָרה ְּבֻתְרִּכית, ְוַאף ֶאָחד ֹלא הֹוִׁשיט לֹו ָיד ְלִסּיּוַע. 
אַֹרח  עֹוֵבר  ֶאל־ַהָּמקֹום  ִנְקַלע  ֶׁשּסֹוף־סֹוף  ַעד  ָעְבָרה,  ֲאֻרָּכה  ָׁשָעה 
ְלַהְרִּגיַע  ְּכֵדי  ִנְמָרצֹות  ָּפַעל  ְוַהָּלה  פֹות,  ַהּׂשָ ְׁשֵּתי  ֶאת  ֶׁשִהִּכיר  ֶאָחד 
ֻהְרֲחקּו  ַהְּצִעיִרים  ַהִּפְרָחִחים  ֵּבין־ַהִּנִּצים.  ּוְלַהְפִריד  ֶאת־ָהרּוחֹות 
ִמן־ַהָּמקֹום, ְוָהִאיׁש ִּבֵּקׁש ֵמַהְמַׁשֵּמׁש ְלַמֵהר ּוְלִהְסַּתֵּלק ִמן־ַהָּמקֹום, 
ֶׁשָּמא ַיֲעׂשּו ּבֹו ְׁשָפִטים ְּבאֶֹפן ָחמּור יֹוֵתר, ֶאָּלא ֶׁשָּנכֹוָנה לֹו ַהְפָּתָעה. 
ַהִּמְתַנְּכִלים,  ֶזהּות  ַעל  ְּפָרִטים  ְלַקֵּבל  ָּדַרׁש  ְוַהֻּמֶּכה  ֶהָחבּול  ָּמׁש  ַהּׁשַ
ֶנְגָּדם ֻקְבָלָנה ֲחמּוָרה ֵאֶצל ַׁשִּליט  ְוהֹוִדיַע לֹו ִּכי הּוא ִמְתַּכּוֵן ְלַהִּגיׁש 
ְיח' ַהָּגדֹול. "ַאל ִּתְפֶנה ֵאָליו" ָאַמר ָהִאיׁש ְּבֶבָהָלה, "ֶׁשֵּכן  ַהָּמקֹום, ַהּׁשֵ
ְיח' ַהָּגדֹול, ּוַוַּדאי  ַמְנִהיג ַהֲחבּוָרה ֶׁשִהְתַנְּכָלה ְלָך, ֵאינֹו ֶאָּלא ְּבנֹו ֶׁשל ַהּׁשֵ
ְּבנֹו ַהּפֹוֵחז". אּוָלם  ַמַעְלֵלי  ַעל  ְּבָאְזָניו  ִּתְתלֹוֵנן  ִמָּידֹו ִאם  ִּתָּנֶקה  ֹלא 
ַעל־ִהְתַעְּללּוָתם  לֹו  ָחָרה  ֵהיֵטב  ֶׁשֵּכן  ַלֲעָצתֹו,  ִלְׁשמַֹע  ֵמֵאן  ָּמׁש  ַהּׁשַ
ְיח' ְּכֵדי  ֶׁשל־ַהְּנָעִרים ְוַחּבּורֹות ַהָּדם ֶׁשָּגְרמּו לֹו, ּוִמֵהר ֶאל־ַאְרמֹון ַהּׁשֵ
ָהַאְרמֹון,  ַׁשֲעֵרי  ֶאל  ַהִּגיעֹו  ִעם  ּוְכֻנְפָיתֹו.  ְּבנֹו  ַעל־ַמַעְלֵלי  לֹו  ְלַסֵּפר 
ֶנֱעַצר ַהְמַׁשֵּמׁש ִּביֵדי ׁשֹוְמֵרי ַהַּסף ֶׁשֲהָדפּוהּו ַלֲאחֹוָריו, ּוָמְנעּו ִמֶּמּנּו 
ְלִהָּכֵנס ְּפִניָמה. "ָהִניחּו ִלי ְלִהָּכֵנס ֶאל־ָהַאְרמֹון"! ָזַעק ַהְּיהּוִדי ַהָּפצּוַע, 
ַער ִמִּבְפִנים  ְוַצֲעקֹוָתיו ִנְׁשְמעּו ַעד ְלתֹוְך ָהַאְרמֹון. ְלֶפַתע ִנְפַּתח ַהּׁשַ
ָׁשַאג  ָּכאן"?  "ַמה ּקֹוֶרה  ֲהָדָרּה.  ִּבְמֹלא  ִנְרֲאָתה  ְיח'  ַהּׁשֵ ֶׁשל  ּוְדמּותֹו 
חֹרֹות ְוַהּנֹוְקבֹות ָירּו ִזיִקים, ְוַכֲאֶׁשר ָרָאה ֶאת־ַהָּדם  ִּליט ְוֵעיָניו ַהּׁשְ ַהּׁשַ
ָהַרב ֶׁשָּזב ֵמַהְּיהּוִדי ֶׁשְּלָפָניו, ִהְתַרֵּכְך ְמַעט ְוָׁשַאל: "ִמי ִהָּכה אֹוְתָך"? 
ִסֵּפר  ִנְׁשָּבר  ּוְבקֹול  ַמר,  ִּבְבִכי  ַהֻּמֶּכה  ַהְּיהּוִדי  ָּפַרץ  ְּתׁשּוָבה,  ִּבְמקֹום 

ְיח' ֶאת ַמֶּסֶכת ְּתָלאֹוָתיו ְוֶאת ַהַּמּכֹות ַהָּקׁשֹות ֶׁשָּסַפג ַעל־ֹלא ָעֶול  ַלּׁשֵ
ְיח', ִּכי רֹאׁש ֲחבּוַרת ַהִּבְריֹוִנים ֵאינֹו ֶאָּלא  ְּבַכּפֹו. ַמֵהר ְמאֹד ִּגָּלה ַהּׁשֵ
ַהָּיִמים ֶאת־ַׁשְרִביט  ִּבְרבֹות  ְלַהֲעִביר  ִמְתַּכּוֵן  ְּבנֹו ְּבכֹורֹו, ֶׁשֵאָליו הּוא 
ְּבקֹול  ָקָרא  ִנְׁשַּבְעִּתי"!  "ִּבי  ָוַזַעם.  ְּבֵחָמה  ִהְתַמֵּלא  ְוהּוא  ַהְּמלּוָכה, 
ַמע  ָחמּור, "ִּכי ֲאַיֵּסר ֶאת־ְּבִני ַהּפֹוֵחז ְּבֵמָאה ַמְקלֹות ַעל־ַּגּבֹו"! ְּכֶׁשּׁשָ
ִּכי ָהִאיׁש ֶׁשְּלָפָניו הּוא ַׁשָּמׁשֹו ֶׁשל־ַהְּיהּוִדי ַרִּבי ַחִּיים ַהֶּנֱעָרץ, ָּבֲעָרה 
ּבֹו ֲחָמתֹו ִׁשְבָעַתִים, ְוהּוא ִמֵהר ְלַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ְלָהִביא ְלָפָניו ֶאת־ָהַרב 

ֶהָחׁשּוב, ְּכֵדי ְלַקֵּבל ֶאת־ָּפָניו ַּבָּכבֹוד ָהָראּוי לֹו ּוְלַפְּיסֹו. 
ְיח' ֶאל־מּול ַמְרֵאהּו ֶהָהדּור, ִקְּבלֹו ְּבָכבֹוד  ְּבבֹוא ָהַרב ֵאָליו, ִנְפַעם ַהּׁשֵ
ָּגדֹול, ְוֵהֵחל ְלַפְּיסֹו ַעל ַמֲעֵׂשה ַהְּנָבָלה ֶׁשל־ְּבנֹו ְּבַהּכֹותֹו ֶאת־ְמַׁשְּמׁשֹו, 
ְׁשָבִטים  ְּבֵמָאה  ֶאת־ְּבנֹו  ְלַהּכֹות  ַעל־־ְׁשבּוָעתֹו  לֹו  ְמַסֵּפר  ְּכֶׁשהּוא 
ִׂשַּמח  ֹלא  ַעל־ְּבנֹו,  ְלַהִּטיל  ְיח'  ַהּׁשֵ ֶׁשִּבֵּקׁש  ֶהָחמּור  ָהעֶֹנׁש  ַעל־ַּגּבֹו. 
ֶׁשֵּיׁש  ֲחַז"ל,  ֶאת־ִּדְבֵרי  ֵהיֵטב  ָזַכר  הּוא  ְלֵהֶפְך.  ֶאָּלא  ְּכָלל,  ֶאת־ָהַרב 
ֵמר ְּבָכל־ָנְכִרי ָצִעיר ְּבָׁשִנים, ֶׁשָּמא ַיֲעֶלה ִלְגֻדָּלה ְוִיְנקֹם ַּבְּיהּוִדים,  ְלִהּׁשָ
ִהִּגיַע ַהָּלה, ָּגַער ּבֹו  ְוָלֵכן ִּבֵּקׁש ְלָהִביא ִלְפֵניֶהם ֶאת ַהֵּבן ַהּפֹוֵחז. ִמּׁשֶ
ַמע ַהֵּבן ַעל ָהעֶֹנׁש ֶהָחמּור ַהַּמְמִּתין לֹו, ִנְבַהל  ְיח' ְּבֻחְמָרה ּוְכֶׁשּׁשָ ַהּׁשֵ
ַעד ִעְמֵקי ִנְׁשָמתֹו ּוָפָניו ָחְורּו. ִמָּיד ִצּוָה ַרִּבי ַחִּיים ְלָהִביא ֶאל־ַהֶחֶדר 
ְורֹוֵעד  עֹוֵמד  ְוַהַּנַער  ַוֲחָזִקים,  ֲאֻרִּכים  ַמְקלֹות  ֵמָאה  ֶׁשל  ֲחִביָלה 
ַחִּיים ֵמַהַּנַער ְלִהְתּכֹוֵפף  ַרִּבי  ִמַּפַחד. ְּכֶׁשהּוְבאּו ָּכל־ַהַּמְקלֹות, ִּבֵּקׁש 
ְוִהִּניָחּה  ְּבַבת־ַאַחת  ֱהִריָמּה  ֻּכָּלּה,  ַהַּמְקלֹות  ֶאת־ֲחִביַלת  ָנַטל  ְמַעט, 
ָּגדֹול:  ְּבקֹול  ַמְכִריז  ְּכֶׁשהּוא  ַהַּנַער,  ֶׁשל  ַעל־ַּגּבֹו  ּוַבֲעִדינּות  ְּבַרּכּות 
ְיח'! ֶזה ַעָּתה ִקַּיְמִּתי ֶאת־ְׁשבּוָעְתָך, ֶׁשֵּכן ִנְׁשַּבְעָּת ְלַהִּניַח  "ֲאדֹוִני ַהּׁשֵ

ַעל־ַּגּבֹו ֶׁשל ִּבְנָך ֵמָאה ַמְקלֹות ְוִהֵּנה ִקַּיְמִּתי זֹאת"... 
ָהַרב  ֶׁשל  ַהַּכִּביָרה  ָחְכָמתֹו  ֶאל־מּול  אֹורּו  ּוְבנֹו  ְיח'  ַהּׁשֵ ֶׁשל  ְּפֵניֶהם 
ִמִּפְּקחּותֹו  ַנִים  ַהּׁשְ ֶנֱהנּו  ֵהיֵטב  ַעל־ְּפֵניֶהם.  ִנְׁשְּפָכה  ְוָצֳהָלה  ַהְּיהּוִדי 
ֶׁשל־ָהַרב, ֶׁשָּמָצא ַּתְחּבּוָלה ַמְבִריָקה ְלִהְתַחֵּמק ֵמעֶֹנׁש ּכֹה ָחמּור ַלֵּבן 

ָהָאהּוב, ְוֵהם ִנְפְרדּו ִּביִדידּות ּוְבָכבֹוד ֲהָדִדי.

ַהִּנְמָׁשל
ַאּבּוְלַעְפָיה  ַחִּיים  ַרִּבי  ִעם  ַּבְּמִציאּות  ִהְתַרֵחׁש  ֶזה,  ִנְפָלא  ָמָׁשל 
ְוַהַּנַער אֹותֹו ִהִּציל ֵמעֶֹנׁש ָּכֵבד ָהָיה מֹוֵׁשל ַהָּגִליל ַהּנֹוָדע  ֵמִאיְזִמיר, 
ִּבְטֶבְרָיה  ְלַחֵּדׁש  ָׁשִנים  ְלַאַחר  ֶׁשִהְזִמינֹו  ֶאל־עֹוַמר,  ַּדאַה'ר  ִּליט  ַהּׁשַ
ֶאת ַהִּיּשּׁוב ַהְיהּוִדי ָהַעִּתיק. ֶאת־ָהַרְעיֹון ָׁשַאב ַרִּבי ַחִּיים ִמִּדְבֵרי ַהּזַֹהר 
ַהָּקדֹוׁש, ֲאֶׁשר ַמְמִׁשיל ֶאת־ַהָּקָּב"ה ְוֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ַהחֹוְטִאים לֹו, 
ַאְך  ְלַהֲעִניׁשֹו,  ְמַבֵּקׁש  ְוהּוא  ֶאת־ִּפיו  ֶׁשִהְמָרה  ַעל־ְּבנֹו  ָהרֹוֵגז  ְּכָאב 
ֶאת־ ְלַבֵּצַע  ֵּכיַצד  ֶּדֶרְך  הּוא  ְמַחֵּפׂש  ַעל־־ְּבנֹו,  הּוא  ֶׁשְּמַרֵחם  ִמֵּכיָון 

ִיּסּוִרים.  לֹו  ִלְגרֹם  ּוִמְּבִלי  ֶאת־ַהֵּבן  ְלַצֵער  ִמְּבִלי  ִהְכִריז,  ָעָליו  ָהעֶֹנׁש 
ּוֶמה עֹוֶׂשה ָהָאב? הּוא אֹוֵחז ְרצּוַעת ַמְלקֹות ְּבָידֹו, ּוַמְׁשִמיַע ְנִהימֹות 
ְלַמֲעָׂשיו הּוא ֹלא  ֶאת־ַהֵּבן, אּוָלם  ְלָיֵרא  ְּכֵדי  ָרִמים  ְוקֹולֹות  ְּגדֹולֹות 
ְוָכְך  ָהַרֲחִמים.  ַמֶּכה ֶאת־ְּבנֹו ֶאָּלא ְּבַמּכֹות ַקּלֹות ַהְמֻׁשָּלבֹות ְּבִמַּדת 
ָוָדם  ָּבָׂשר  ְּכִמַּדת  "ֹלא  ְוכֹוֵתב:  ֶׁשל־ַהָּקָּב"ה  ֶאת־ַּדְרּכֹו  "י  ַרּׁשִ ְמָבֵאר 
ִמַּדת ַהָּקָּב"ה, ִמַּדת ָּבָׂשר ָוָדם זֹוֵרק ֵחץ ְוֵאינֹו ָיכֹול ְלָהִׁשיבֹו, ְוַהָּקָּב"ה 
ֶׁשַהָּקָּב"ה  ִמְּפֵני  ְּבָידֹו",  אֹוֲחָזן  ְּכִאּלּו  ְלָהִׁשיָבם  ְּבָידֹו  ְוֵיׁש  ִחָּציו  זֹוֵרק 
ְמַרֵחם ַעל־ָּבָניו ֲאהּוָביו, ַוֲאִפּלּו ְּבָׁשָעה ֶׁשהּוא ַמֲעִניָׁשם, הּוא עֹוֶׂשה 

זֹאת ִמּתֹוְך ֶחְמָלה ְוַרֲחִמים. 
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ְוַהֶחְמָלה,  ָהַרְחָמנּות  ְּבִמַּדת  ְלִהְתַנֵהג  ָלָאָדם  ִמְצָוה   •
ַעל־ָּכל־ַמֲעָׂשיו",  "ְוַרֲחָמיו  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַהָּקָּב"ה  ְּבַדְרֵכי  ְוִלְדּבֹק 

ָמה הּוא ַרחּום ַחּנּון ַאף ַאָּתה ֱהֵיה ַרחּום ְוַחּנּון. )מסכת שבת( 

הּוא  ַהּפֹוְסִקים  רֹב  ּוְלַדַעת  ַחִּיים,  ַּבֲעֵלי  ְלַצֵער  ָאסּור   •
ִאּסּור ִמן־ַהּתֹוָרה, ְוֵיׁש אֹוְמִרים ֶׁשִהיא ֲהָלָכה ְלמֶֹׁשה ִמִּסיַני. 
ּוָמִצינּו ְּבַכָּמה ְמקֹומֹות ַּבּתֹוָרה ְמקֹורֹות ְלִאּסּור ַצַער ַּבֲעֵלי 
ַחִּיים, ְּכגֹון ְּבִמְצַות ְּפִריָקה ֶׁשִהיא ַעל־ְמָנת ִלְמנַֹע ַצַער ִמן־
אֹו, ְוֵכן ִנְלַמד ֵמָהִאּסּור ֶׁשל "ֹלא־ ַהֲחמֹור ֶׁשָרַבץ ַּתַחת ַמּׂשָ

ַתְחסֹם ׁשֹור ְּבִדיׁשֹו". ְוֵיׁש ֶׁשְּלָמדּוהּו ִמִּדְבֵרי ַהּתֹוָכָחה ֶׁשל 
ֶאת־ֲאתְֹנָך",  ִהִּכיָת  ַעל־ָמה  לֹו:   ֶׁשָאַמר  ְלִבְלָעם,  ַהַּמְלָאְך 
ֶאת  ְלַהְׁשקֹות  ֵנס  ַּנֲעָׂשה  ּׁשֶ ִמַּמה  ֶאת־ַהָּדָבר  ֶׁשָּלְמדּו  ְוֵיׁש 

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר ַיַחד ִעם ְּבִעיָרם. )צער בעלי חיים(

• ִמן־ָהִאּסּור ֶׁשֹּלא ְלַצֵער ַּבֲעֵלי־ַחִּיים, ִמְׁשַּתְלְׁשִלים ִמְצֹות 

ְוִאּסּוִרים ַרִּבים. ִאּסּור ֲחִסיַמת ַּבֲעֵלי ַחִּיים ִּבְׁשַעת ֲעבֹוָדָתם 
ִמְצַות  ִיְצַטֲערּו,  ְוֹלא  ִטְרָחָתם  ִּבְׁשַעת  ֶלֱאכֹל  ֶׁשּיּוְכלּו  ְּכֵדי 
ָאּה, ִאּסּור  ְּבֵהָמה ָהרֹוֶבֶצת ַּתַחת ַמּׂשָ א ֵמַעל  ְּפִריַקת ַמּׂשָ
ְּביֹום ֶאָחד, ִאּסּור ֲאִכיַלת ֵאיָבר ִמן־ ּוְבָנּה  ְּבֵהָמה  ְׁשִחיַטת 

ַאַחר  ְמַפְרֶּכֶסת  ֶׁשִהיא  ִמְּבֵהָמה  ָּבָׂשר  ֲאִכיַלת  ִאּסּור  ַהַחי, 
ְׁשִחיָטָתּה, ִאּסּור ֲאִכיַלת ָּדם, ִמְצַות ִּכּסּוי ַהָּדם ִּבְׁשִחיַטת 
ְוִאּסּור  ַהֵּקן  ִׁשּלּוַח  ִמְצַות  ְּבָחָלב,  ָּבָׂשר  ִאּסּור  ָועֹוף,  ַחָּיה 
ְנִטיַלת ָהֵאם ַעל־ָהֶאְפרֹוִחים, ִאּסּור ֲחִריָׁשה ְּבׁשֹור ַוֲחמֹור 
חּוץ  ְׁשחּוֵטי  ִאּסּור  ְּבדּוָקה,  ְּבַסִּכין  ְׁשִחיָטה  ִמְצַות  ַיְחָּדו, 
ִאּסּור  ְּבַׁשָּבת,  ְּבֵהָמה  ְמנּוַחת  ִמְצַות  ְלֹלא ּתֹוֶעֶלת,  ֶׁשִהיא 
ֲאִכיָלה ִלְפֵני ֶׁשֶהֱאִכיל ֶאת־ְּבֶהְמּתֹו, ָועֹוד. )ורחמיו על־כל־מעשיו( 

• ָאסּור ָלָאָדם ֶׁשִּיְטעֹם ְּכלּום קֶֹדם ֶׁשִּיֵּתן ַמֲאָכל ִלְבֶהְמּתֹו, 
ֶׁשֶּנֱאַמר "ְוָנַתִּתי ֵעֶׂשב ְּבָׂשְדָך ִלְבֶהְמֶּתָך", ְוַאַחר־ָּכְך "ְוָאַכְלָּת 
ְוָׂשָבְעָּת", ִמּשּׁום ֶׁשהּוא ַצַער ַּבֲעֵלי ַחִּיים. ְוָכל־ֶׁשֵּכן ֶׁשָאסּור 
ְלַצֵער ָּכל־ַּבַעל ַחי ַּבָּיַדִים, ּוְכמֹו ֶׁשָאְמרּו ֲחַז"ל 'ַצַער ַּבֲעֵלי 

ַחִּיים ְּדאֹוַרְיָתא', ֶוֱהִביאּוהּו ַהּפֹוְסִקים. )ספר חרדים(

ְוֵכן  ּוְׂשֵבָעה.  אֹוֶכֶלת  ְּבֶהְמּתֹו  ֶׁשְּתֵהא  ָלָאָדם,  טֹוב  ִסָּמן   •
ְרָׁשִעים  ְוַרֲחֵמי  ְּבֶהְמּתֹו  ֶנֶפׁש  ַצִּדיק  "יֹוֵדַע  אֹוֵמר  הּוא 

ַאְכָזִרי". )מדרש הגדול(

ִאם־ֵּכן  ֶאָּלא  ָועֹוף,  ַחָּיה  ְּבֵהָמה  ִלַּקח  אי  ַרּׁשַ ָאָדם  ֵאין   •

ִהְתִקין ָלֶהם ְמזֹונֹות. )ירושלמי יבמות(

ָהַרֲחָמנּות  ִמַּדת  אֹוָתנּו  ְלַלֵּמד  ָּבָאה  ַהֵּקן  ִׁשּלּוַח  ִמְצַות   •

ָהָאָדם,  ְּבֶנֶפׁש  ט  ִּתְתַּפּׁשֵ ָהַאְכָזִרּיּות  ִּכי  ִנְתַאְכֵזר,  ְוֶׁשֹּלא 
ֲאָנֵׁשי  ֶׁשֵהם  ַהְּגדֹוִלים  ָוִרים  ַהּׁשְ ׁשֹוֲחֵטי  ַּבַּטָּבִחים  ַּכָּידּוַע 

טֹוב  ָאְמרּו  ֶזה  ּוִמְּפֵני  ְמאֹד,  ַאְכָזִרים  ָאָדם  זֹוְבֵחי  ָדִמים 
ָהֵאֶּלה  ַהִּמְצֹות  ְוִהֵּנה  ֶׁשל־ֲעָמֵלק.  ֻׁשָּתפֹו  ֶׁשַּבַּטָּבִחים 
ָּבנּו  ְּגֵזרֹות  ֶאָּלא  ֲעֵליֶהם,  ַרֲחָמנּות  ֵאיָנן  ּוְבעֹוף  ִּבְבֵהָמה 
ֵהם  ִיָּקְראּו  ְוֵכן  ַהּטֹובֹות,  ַהִּמּדֹות  ּוְלַלֵּמד אֹוָתנּו  ְלַהְדִריֵכנּו 

ָּכל ַהִּמְצֹות ֶׁשַּבּתֹוָרה ֲעֵׂשה ְוֹלא ַתֲעֶׂשה ְּגֵזרֹות. )הרמב"ן(

ֹלא  ַהִּנְבָרִאים,  ַעל־ָּכל  ְּפרּוִסים  ַרֲחָמיו  ִלְהיֹות  ָצִריְך   •
ְּפרּוָסה  ִהיא  ָהֶעְליֹוָנה  ַהָחְכָמה  ֶׁשֲהֵרי  ְיַאְּבֵדם,  ְוֹלא  ְיַבֵּזם 
ֶזה  ּוִמַּטַעם  ּוְמַדֵּבר,  ַחי  ְוצֹוֵמַח,  ּדֹוֵמם  ַעל־ָּכל־ַהִּנְבָרִאים, 
ֻהְזֲהרּו ִמִּבּזּוי ֳאָכִלים, ְוַעל־ָּדָבר ֶזה ָראּוי, ֶׁשְּכמֹו ֶׁשַהָחְכָמה 
ם,  ִמּׁשָ ַנֲעֶׂשה  ְוַהּכֹל  ִנְמָצא  ׁשּום  ְמַבָּזה  ֵאיָנּה  ָהֶעְליֹוָנה 

ִּדְכִתיב "ֻּכָּלם ְּבָחְכָמה ָעִׂשית". )הרמ"ק(

• ְּכֶׁשֵּיׁש חֹוֶלה ְּבתֹוְך ֵּביתֹו ַחס־ְוָׁשלֹום, ַיֲעֶׂשה ַוְתָרנּות ֲאִפּלּו 

ַמִים, ּוָבדּוק ּוְמֻנֶּסה ֶׁשְּיַבְקׁשּו ָעָליו ַרֲחִמים.  ִעם עֹופֹות ַהּׁשָ
ַעל־ ְלַרֵחם  ַעל־ַהַּגּגֹות  ָלעֹופֹות  ַמֲאָכל  ֶׁשַּמְׁשִליִכים  ְוָנֲהגּו 

ַמִים. )רבי חיים פאלאג'י( ַהְּבִרּיֹות, ִויַרֲחמּו ָעָליו ִמן־ַהּׁשָ

ֶׁשֲהֵרי ֹלא  ַיַער,  ַחּיֹות  ָלצּוד  ֶׁשְּמַבֵּקׁש  ִמי  ַעל  ֲאִני  ָּתֵמַּה   •

ְּבֵני  ַּדְרֵכי  ֶזה  ְוֵאין  ְוֵעָׂשו,  ְּבִנְמרֹוד  ַרק  ַצִיד  ִאיׁש  ָמִצינּו 
ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב. )נודע ביהודה(

• ִמַּדת ָהַרְחָמנּות הּוא ִסָּמן ְלֶזַרע ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ְּכִדְכִתיב 

ַיְרִּגיל  ָּכל־ָאָדם  ָלֵכן  ְוִהְרֶּבָך".  ְוִרַחְמָך  ַרֲחִמים  "ְוָנַתן־ְלָך 
ַעְצמֹו ְלַדֵּבר ָּכל־ְּדָבָריו ִּבְלׁשֹון ַּתֲחנּוִנים ְוַרְחָמנּות, ַּגם ְּבֵעת 
ִהְתַּפְּללֹו ַיֲעֶׂשה ְּתִפָּלתֹו ַּתֲחנּוִנים. ּוְמאֹד ְיַקֵּבל ָאָדם ָׂשָכר 
ְּדָבִרים  ָעִני  ַעל־ֵלב  ַּתֲחנּוִנים  ְּבַדֵּבר  ַרְחָמנּות  ִמִּדְבֵרי  ָּגדֹול 
ַרִּכים. ַּגם ַעל־ַהְּבֵהמֹות ָצִריְך ְלַרֵחם ִּכי ָאסּור ְלַצֵער ַּבֲעֵלי 
ְוָצִריְך  ִעּמֹו",  ָּתִקים  "ָהֵקם  ּתֹוָרה  ָאְמָרה  ְוַעל־ֶזה  ַחִּיים, 

ְלַהֲאִכיל ִלְבֶהְמּתֹו קֶֹדם ֶׁשּיֹאַכל הּוא. )אורחות צדיקים(

• ֵיׁש ַּכָּמה ִמיֵני ַרְחָמנּות, ּוְרחֹוִקים ֶזה ִמֶּזה. ַרֲחֵמי ָהָאב ַעל־
ַהְּכָלִבים  ְּכֶדֶרְך  ָּכל־ַהַחִּיים,  ִמֶּטַבע  ַהָּבא  ַרְחָמנּות  ֶזהּו  ַהֵּבן 
ְוַהְּבֵהמֹות. ְוִאם ִיְמַנע ֵׁשֶבט מּוָסר ִמְּבנֹו, ִּכי ִנְכְמרּו ַרֲחָמיו 
ֶזה  ִהֵּנה  ָהַרע,  ִלּבֹו  ִּבְׁשִרירּות  ֵליֵלְך  ּוְמִניחֹו  ְלַהּכֹותֹו,  ָעָליו 
ַהָּבא.  ָהעֹוָלם  ֵמַחֵּיי  ֶאת־ַהֵּבן  ּוְמַאֵּבד  טֹוֵרד  ָהַרְחָמנּות 
ַעל־ ֶׁשְּיַרֵחם  ָהַרֲחָמנּות,  ֶׁשְּבִמַּדת  ְוַהְּמֻעֶּלה  ַהּטֹוב  ֲאָבל 
ְּבנֹו ְלָהִביאֹו ַלֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַרְך, ְּכִדְכִתיב 'ָאב ְלָבִנים 
ְּמַרֵחם  יֹוִדיַע ֶאל־ֲאִמֶּתָך', ִויַרֵחם ַעל־ִנְׁשָמתֹו יֹוֵתר ִמַּמה ּׁשֶ
ָהֲעִנִּיים  ַעל  ְוַגם  ֲעִנִּיים,  ַעל־ְקרֹוָביו  ְיַרֵחם  ְוֵכן  ַעל־ּגּופֹו. 
ְוֶזה ִעַּקר ָהַרְחָמנּות,  ם.  ִיְרֵאי ַהּׁשֵ ְיַרֵחם ַעל  ְיַרֵחם, ּוְביֹוֵתר 

ם ְוָהעֹוִׂשים ְרצֹונֹו. )שם( ַהחֹוֵנן ְוַהְמַרֵחם עֹוְבֵדי ַהּׁשֵ

ל ֻמְרּגָ
ֲהָלכֹות ַוֲהִליכֹות
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