
ְּכָבר ָעְברּו ָקרֹוב ִלְׁשֹלֶׁשת ֲאָלִפים ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות ָׁשָנה, ֵמָאז ְקִריָאתֹו ַהִּנְרֶּגֶׁשת ֶׁשל יֹוֵסף ַהַּצִּדיק: "ֶאת־
ַאַחי ָאנִֹכי ְמַבֵּקׁש! ַהִּגיָדה־ָּנא ִלי ֵאיפֹה ֵהם רִֹעים"?! ַוֲעַדִין ְקִריָאתֹו ְמַהְדֶהֶדת ְּבָאְזֵנינּו ּוְמַחֶּיֶבת ֶאת־ֻּכָּלנּו 
ִכיָנה. ְוָכְך ָהָיה ָה"ִאְמֵרי  ִלְבּדֹק ֵהיָכן ַאֵחינּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל רֹוִעים, ְלִהְתַמֵּסר ְלַמֲעָנם ּוְלָקְרָבם ַּתַחת ַּכְנֵפי ַהּׁשְ
ַחִּיים" ִמּוִיְז'ִניץ ּדֹוֵרׁש: "ֶאת־ַאַחי ָאנִֹכי ְמַבֵּקׁש" – ָאנִֹכי הּוא ַהָּקָּב"ה, ֶׁשֶּנֱאַמר 'ָאנִֹכי ה' ֱאֹלֶקיָך', ְוִכְבָיכֹול 
ַהָּקָּב"ה ְּבַעְצמֹו ְמַבֵּקׁש ֶאת־ֶאָחיו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ֵהיָכן ֵהם? ִּכי ֵהם ְׁשרּוִיים ַּבֲעֹונֹוֵתיֶהם ָהַרִּבים ַּבָּגלּות, ְוָכְך 
ְצִריִכים ַּגם ָּבָניו ְלַבֵּקׁש ֶאת־ֲאֵחיֶהם ּוְלהֹוִציָאם ֵמַהָּגלּות ָהרּוָחִנית ָּבּה ֵהם ְׁשרּוִיים. ְוכֹה ָּגדֹול הּוא ִזּכּוי 
ָהַרִּבים, ַעד ֶׁשְּלַאַחר ֶׁשָעָלה ַרִּבי ְמַנֵחם ֶמְנְּדל ִמּוִיֶטְּפְסק ְלֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש, ָׁשַלח ִמְכָּתב ֶאל ֵרעֹו ַהּנֹוָדע ַרִּבי 
ֶכל קֶֹדם ְנִסיָעתֹו ְלֶאֶרץ  ְׁשֵניאֹור ַזְלָמן ִמַּלאִדי ַּבַעל 'ַהַּתְנָיא', ּובֹו ִהְתַּבֵּטא, ֶׁשִאם ָהָיה ׁשֹוֵקל ְּבמֹאְזֵני ַהּׂשֵ

ַהַחִּיים ֶאת ַהִּמְצָוה ַהִּנְׂשָּגָבה ַהּזֹו ֶׁשל ִזּכּוי ָהַרִּבים, ִיָּתֵכן ֶׁשָהָיה ְמַוֵּתר ַעל־ָּכל ָהֲעִלָּיה ְלֵׁשם־ָּכְך. 
ַרִּבי ְיהּוָדה ַצְדָקה, רֹאׁש ְיִׁשיַבת "ּפָֹרת יֹוֵסף", ָהָיה ְמַחֵּנְך ֶאת־ַּתְלִמיָדיו, ִּכי ְלַאַחר ֶׁשָּגְדלּו ְּבּתֹוָרה ְוִיְרַאת 
ָׁשַמִים, מּוֶטֶלת ֲעֵליֶהם ַהחֹוָבה ִלְדאֹג ְלטֹוַבת ַהְּכָלל ּוְלַזּכֹות ֶאת־ָהַרִּבים ְּבִׁשעּוֵרי ּתֹוָרה ּוְדָרׁשֹות, ְּכֵדי 
ֲחָכִמים  ַּתְלִמיֵדי  ְוָׁשַלח  ָיַזם  ַאף  ּוְבַעְצמֹו  ַמִים.  ֶׁשַּבּׁשָ ְלָאִבינּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַאֵחינּו  ֶׁשל  ֶאת־ִלָּבם  ְלָקֵרב 
ְוִיְרַאת ָׁשַמִים.  ְּכֵדי ְלַהְחִּדיר ָּבֶהם ּתֹוָרה  דֹות,  ְלַהְרִּביץ ּתֹוָרה ָּבַרִּבים, ּוְלַיֵּסד ִׁשעּוֵרי ּתֹוָרה ָלָעם ֶׁשַּבּׂשָ
ָרִגיל ָהָיה ִלְדרֹׁש ֶאת־ַהִּדין ַהּמּוָבא ְּבִהְלכֹות ְּתִפִּלין, ִּכי ָאסּור ְלַהְפִסיק ְּבִדּבּור ֵּבין ְּתִפִּלין ֶׁשל־ָיד ְלֵבין 
ַּבָּיד  ִעְסֵקיֶהם  ַּבֲעֵלי ַהְּמָלאָכה ֲאֶׁשר  ְוָהָיה אֹוֵמר ָּכְך: "ְּתִפִּלין ֶׁשל־ָיד ְמַסְּמלֹות ֶאת  ְּתִפִּלין ֶׁשל־רֹאׁש, 
מּוֶטֶלת  ַּבּתֹוָרה.  מָֹחם  ֶׁשְּמַיְּגִעים  ַהֲחָכִמים  ְלַתְלִמיֵדי  ְמַרְּמזֹות  ֶׁשל־רֹאׁש  ְּתִפִּלין  ְוִאּלּו  ַּכַּפִים,  ּוַבֲעַמל 
ֵאפֹוא ַהחֹוָבה ֶׁשֹּלא ְלַהְפִסיק ֵּביֵניֶהם, ּוְׁשֵניֶהם ִיְהיּו ְסמּוִכים ֶזה ָלֶזה. ְוֵכיַצד? ַּתְלִמיֵדי ַהֲחָכִמים ַיְׁשִּפיעּו 

ּתֹוָרה ְורּוָחִנּיּות ַעל ַּבֲעֵלי ַהְּמָלאָכה, ּוַבֲעֵלי ַהְּמָלאָכה ִיְתְמכּו ִמיִגיַע ַּכֵּפיֶהם ִויַסְּיעּו ְללֹוְמֵדי ַהּתֹוָרה"...
ַאַחד ַהְיסֹודֹות ַהֲחׁשּוִבים ְּבִׁשיָטתֹו ֶׁשל ָה'ָּסָבא' ִמּנֹוְבַהְרּדֹוק, ָהָיה ֶׁשֹּלא ְלִהְסַּתֵּפק ְּבַהְקָּדַׁשת ַהַחִּיים 
ְואֹוֵמר:  ְמָפֵרׁש  ָהָיה  ְוָכְך  ַהּזּוַלת.  ְלַמַען  ָהרּוָחִני  ַהַּמֲעָמד  ֶאת  ְלַהְפִקיר  ֶאָּלא  ַעְצִמית,  רּוָחִנית  ַלֲעִלָּיה 
ֶאת־ ְלַזּכֹות  ְלֵהָחֵלץ  ְוֵיׁש  ם,  ַהּׁשֵ ַלֲעבֹוַדת  ַהֶּנֶפׁש,  ֶׁשִהיא  ֶאת־ָהרּוָחִנּיּות  ַּגם  ִלְמסֹר  ֵיׁש   – "ְּבָכל־ַנְפְׁשָך" 
ָהָיה  ָרִגיל  ָהַעְצִמי.  ֵמַהִּלּמּוד  ָהָאָדם  ֻיְפַרע  ֶזה  ִמּתֹוְך  ִאם  ַאף  ָּבַעְצִמּיּות,  ב  ְלִהְתַחּׁשֵ ִמְּבִלי  ָהַרִּבים 
ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ַּבִּפְתָּגם ַהָּידּוַע: "ַּכָּמה ַנּפֹוְליֹוִנים ֶנֱאָבִדים ֵּבין ָהרֹוִעים", ְּדַהְינּו ַּכָּמה ְיִחיִדים ֶׁשֵאין ִאיׁש ָׂשם 
ַעל־ֵלב ֲאֵליֶהם, ְיכֹוִלים ִלְצמַֹח ְוִלְהיֹות ִלְגדֹוֵלי ּתֹוָרה ְוִיְרָאה, ְואֹוָתם ָצִריְך ְלַחֵּפׂש ְוִלְברֹר ִמּתֹוְך ַהֲהמֹוִנים. 
ָטִחים ְוִלְׁשמֹר ַעל ַהְּמקֹומֹות ַהַּמְצִמיִחים", ְּדַהְינּו ִלְפעֹל ְּבאֶֹפן  ְוֵכן ָהָיה ָרִגיל לֹוַמר: "ֵיׁש ִלְזרַֹע ְּבָכל־ַהּׁשְ
ָרָחב ּוְלַהְׁשִקיַע ָּבַרִּבים, ֲאִפּלּו ִאם ְלַבּסֹוף ִיְקְצרּו ַרק ֵחֶלק ָקָטן ִמֵּפרֹות ֶהָעָמל ֶׁשֻהְׁשַקע. ְוָכְך ְמתָֹאר 
ָהַרִּבים  ִזּכּוי  ֶׁשל  זֹו  ִלְמִׂשיָמה  ַּגם  ִהְתַמְּסרּו  נֹוְבַהְרּדֹוק,  "ַּתְלִמיֵדי  ַהּמּוָסר":  "ְּתנּוַעת  ַּבֵּסֶפר  ְּבֵעט־ָאָּמן 
ה, ִהְפִקירּו ֶאת־ָּכל ִעְנְיֵניֶהם ָהָאנֹוִכִּיים  ְּבָכל־ִקיצֹוִנּיּוָתם. ֵהם ִהְתַאְּזרּו ִּבְגבּוָרה ֱהרֹוִאית ּוְבַעּזּות ִּדְקֻדּׁשָ
ְותֹוֲעִלּיֹוֵתיֶהם ַהְּפָרִטּיֹות, ָהרּוָחִנִּיים ְוַהָחְמִרִּיים, ְוִהְתַּגְּיסּו ְּבָכל־ּכָֹחם ְוִהְתַלֲהבּוָתם ַלֲעבֹוָדה זֹו. ֹלא ָעְמדּו 
ִּבְפֵניֶהם ָּכל־ַמֲעצֹוִרים, ֹלא ַחּתּו ִמְּפֵני־כֹל, ָׂשמּו ְּפֵניֶהם ַּכַחָּלִמיׁש, ָנַתּנּו ֵּגָום ְוַנְפָׁשם ְלַמִּכים ְוִלְמַגְּדִפים, 
ְוִנְרְּתמּו ְּבַמֲאָבק ַעז ְלַמַען ַהְרָּבַצת ּתֹוָרה. ָאצּו ִמָּמקֹום ְלָמקֹום ּתֹוְך ַסָּכַנת ְּדָרִכים ְוֶחְרַּפת ָרָעב, ִּכְּנסּו 

ּתֹוְך ְמִסירּות ֶנֶפׁש ְיָלִדים ּוְנָעִרים, ִיְּסדּו ְיִׁשיבֹות ּוָבֵּתי ִחּנּוְך, ְוִהְפִקירּו ֶאת־ָּכל ְיׁשּוָתם ְלַמֲעָנם". 
ְוָכְך ָהָיה ַהַּמֲהַר"ׁש ִמְּליּוַּבאִויְטׁש אֹוֵמר: "ִּגּלּויֹו ֶׁשל ַהַּבַעל־ֵׁשם־טֹוב ָהָיה, ֶׁשַּמְּטַרת ְיִריַדת ַהְּנָׁשָמה ַּבּגּוף 
ִהיא ְּכֵדי ְלָהִאיר ֶאת־ָהעֹוָלם, ְוזֹאת ַעל־ְיֵדי ֲעבֹוַדת ִזּכּוי ָהַרִּבים ַּדְוָקא, ִּכי ַעל־ָּכל ֶאָחד ִלְפעֹל ְּכָכל־ְיָכְלּתֹו 
ִמְּליּוַּבאִויְטׁש,  ָהַרִּבי  ָקַבע  זֹו,  ַּבֲעבֹוָדה  ָּגדֹול  ִויסֹוד  ּבֹו".  ְּתלּוָיה  ָהַרִּבים  ְזכּות  ֲאֶׁשר  ַעד  ַהּזּוַלת,  ְלַמַען 
ְּגדֹול ְמַזֵּכי ָהַרִּבים ְּבדֹוֵרנּו ָהַאֲחרֹון: "ֵיׁש ָלַדַעת, ִּכי ַהַּמָּטָרה ָהִעָּלִאית ְּבִזּכּוי ָהַרִּבים, ֵאיָנּה ִּבְׁשִביל ִלְצּבֹר 
ַמִים ְוַלֲעׂשֹות לֹו ַנַחת רּוַח"!  ְלַעְצְמָך ְזכּות ֶׁשל ְמַזֶּכה ָהַרִּבים, ֶאָּלא ִּבְׁשִביל ְלָקֵרב ְיהּוִדים ְלָאִבינּו ֶׁשַּבּׁשָ

בס"ד

ִזּכּוי ָהַרִּבים ִהיא ַמֲעָלה ְּגדֹוָלה ְוִנְׂשָּגָבה, ַעד ֶׁשָאְמרּו 
ַעל־ ָּבא  ֵחְטא  ֵאין  ָהַרִּבים  ֶאת  ֶׁשָּכל־ַהְמַזֶּכה  ֲחַז"ל 
ֵאין  ֶאת־ָהַרִּבים,  ֶׁשַּמְחִטיא  ֶׁשִּמי  ִמי  ּוֵמִאיָדְך  ָידֹו, 
ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ַעל  ְּתׁשּוָבה.  ַלֲעׂשֹות  ְּבָידֹו  ַמְסִּפיִקים 
ָעָׂשה  ה'  "ִצְדַקת  ֶנֱאַמר  ֶאת־ָהַרִּבים,  ְוִזָּכה  ֶׁשָּזָכה 
ֶּבן־ְנָבט  ָיָרְבָעם  ּוְלֻעָּמתֹו  ִעם־ִיְׂשָרֵאל",  ּוִמְׁשָּפָטיו 
ָּתלּוי  ָהַרִּבים  ֵחְטא  ֶאת־ִיְׂשָרֵאל,  ְוֶהְחִטיא  ֶׁשָחָטא 
ּבֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר "ַעל־ַחּטֹאות ָיָרְבָעם ֲאֶׁשר ָחָטא ַוֲאֶׁשר 
ְלָכְך  ַטַעם  ָנְתנּו  ַאף  ֲחַז"ל  ֶאת־ִיְׂשָרֵאל".  ֶהֱחִטיא 
ִאם  ֶׁשֵּכן  ַעל־ָידֹו,  ָּבא  ֵחְטא  ֵאין  ָהַרִּבים  ֶׁשַהְמַזֶּכה 
הּוא ִזָּכה ֶאת־ָהַרִּבים ֵיְׁשבּו ַּתְלִמיָדיו אֹוָתם ִזָּכה ְּבַגן־
ַּבֵּגיִהּנֹם?!  ָאז  ֵיֵׁשב  ַעְצמֹו  ֶׁשהּוא  ִיָּתֵכן  ְוֵכיַצד  ֵעֶדן, 
ְוָלֵכן ֵאין ַמְכִׁשיִלים אֹותֹו ְּבֵחְטא ְוַאף הּוא יֹוֵרׁש ַּגן־
ֲאֵחרֹות,  ִמִּמְצֹות  ָהַרִּבים  ִזּכּוי  ַמֲעַלת  ּוְגדֹוָלה  ֵעֶדן. 
ֶׁשְּבָכל־ִמְצָוה  ִמְּפֵני  אֹוְמִרים,  ַצִּדיִקים  ֶׁשָהיּו  ְּכִפי 
ֵיׁש ָלָאָדם ְּפִנּיֹות ּוְנִגיעֹות, ּוְכֵדי ְלַהִּגיַע ְלַדְרָּגה ֶׁשל 
ֲעִׂשַּית ִמְצָוה ְלֵׁשם ָׁשַמִים ִּבְנִקּיּות, ָצִריְך הּוא ַלֲעמֹל 
ֶאת־ַהּזּוַלת,  ְמַזֶּכה  ָהָאָדם  ַּכֲאֶׁשר  אּוָלם  ַרּבֹות. 
ֵלמּות ַהְּגדֹוָלה ְּביֹוֵתר,  ֶנְחָׁשב לֹו ֶׁשָעָׂשה אֹוָתּה ַּבּׁשְ
ֶׁשֲהֵרי הּוא ִזָּכהּו ַּבֲעִׂשַּית ַהִּמְצָוה, ְוִאּלּו ֶאת־ַהְּפִנּיֹות 
ְוַהְּנִגיעֹות ָהִאיִׁשּיֹות ֶׁשל־ַהּזּוַלת ֹלא ֵהִביא ָעָליו, ְוָלֵכן 
ֶנְחָׁשב לֹו ְּכֶאָחד ֶׁשָעָׂשה ִמְצָוה ִּבְׁשֵלמּות. ְוַאף ָּגדֹול 
הּוא ַהְמַזֶּכה ֶאת־ָהַרִּבים ִמִּמי ֶׁשעֹוֶׂשה ֶאת־ַהִּמְצֹות 
"חֹובֹות  ַּבַעל  ֶׁשָּכַתב  ְּכִפי  ַהְּגדֹוָלה,  ֵלמּות  ַּבּׁשְ
ְלָכְך  ּגֹוֵרם  ֶאת־ָהַרִּבים,  ֶׁשַהְמַזֶּכה  ִמְּפֵני  ַהְּלָבבֹות", 
ּוְבָכל־ֵעת,  ְּבָכל־יֹום  ּוִמְתַרּבֹות  הֹוְלכֹות  ֶׁשַהְּזֻכּיֹות 
ַהֲחַת"ם  ְוָכַתב  ֶׁשל־ַהְמַזֶּכה.  ִלְזכּותֹו  ִנְזָקף  ְוַהּכֹל 
סֹוֵפר, ֶׁשַהְמַזֶּכה ֶאת־ָהַרִּבים, זֹוֶכה ַלֲאִריכּות ָיִמים 
ְוָׁשִנים, ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל ְלַהְמִׁשיְך ְּבַמֲעָׂשיו ְלַמַען ַהּזּוַלת, 

ּוִמְתָּבֵרְך ְּבָבִנים ְּכֵׁשִרים, ְּבעֶֹׁשר ְוָכבֹוד.

ׁש ֻמְדּגָ
ח ּבָ ְמׁשֻ
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ִמּדֹות ַוֲהִליכֹות ִּבְרִאי ַהָּפָרָׁשה

ַמֲאַמר ְּפִתיָחה

ַמהּות ַהִּמָּדה

ת  ָרׁשַ ּפָ
ב ׁשֶ ַוּיֵ

ית   ִמּבֵ
ת ִטיׁש  ּבָ ַשׁ

בּוַע: ִזּכּוי ָהַרִּבים  נֹוֵׂשא ַהּׁשָ

"ֵאיִני יֹוֵדַע ָלֵתת ֵעצֹות ְלַהְצָלָחה ְּבִחּנּוְך.
אּוָלם ָּדָבר ֶאָחד ָרִאיִתי. ִּכי ִמי ֶׁשְּמַזֶּכה ֶאת־ָהַרִּבים, 

ֶיׁש־לֹו ָּבִנים טֹוִבים. ֶׁשֶּנֱאַמר 'ַאְׁשֵרי־ִאיׁש ָיֵרא ֶאת־ה' 
ְּבִמְצֹוָתיו ָחֵפץ ְמאֹד' - ְּכֵדי ְלַזּכֹות ֶאת־ָהַרִּבים, 

ַוֲאַזי - 'ִּגּבֹור ָּבָאֶרץ ִיְהֶיה ַזְרעֹו, ּדֹור ְיָׁשִרים ְיבָֹרְך'". 
)הגרי"ז מבריסק(

ִמּתֹוְך ַהֵּסֶפר 

"ִמּדֹות ִטיׁש"
ֶׁשֵּיֵצא ָלאֹור 

ם  ְּבֶעְזַרת ַהּׁשֵ

בּוַע ַעל־ָּכל ָּפָרׁשֹות ַהּׁשָ



ל ִנְמׁשָ

ְלָמה ַהָּדָבר ּדֹוֶמה
ֶׁשל  ִּכּנּוי  ָהֲעָיָרה,  ְּבִפי ּתֹוְׁשֵבי  ִּכּנּויֹו  ָהָיה  ֶזה  ַהַּפְרָנס',  ַּפְלִטיֵאל  'ַרִּבי 
ּוַבר־ֲאָבָהן  ַּבר־אֹוְרָין  ַּבְּקִהָּלה.  ַהָּפִנים  ִמְּנׂשּוֵאי  ֱהיֹותֹו  ִּבְזכּות  ָּכבֹוד 
ֶאְצלֹו  ִהְתַאֲחדּו  ּוְגֻדָּלה  ּתֹוָרה  ַהֵּמָאה',  'ַּבַעל  ָהָיה  ַּגם  ּוְבנֹוָסף  ָהָיה, 
ַעל־ַּדְעּתֹו.  ֶהֱעִבירֹו  ֹלא  ְוָהעֶֹׁשר  ָהָיה,  ַלְּבִרּיֹות  נֹוַח  ֶאָחד.  ֻׁשְלָחן  ַעל 
ֹלא ֶּפֶלא ֵאפֹוא, ִּכי ִאיִׁשּיּותֹו ִהְתַחְּבָבה ַעל־ָּכל ּתֹוְׁשֵבי ָהֲעָיָרה, ּוֻכָּלם 
ַאְבֵרְך  ָצדֹוק.  ּוְׁשמֹו  ָּבֲעָיָרה,  ָהָיה  נֹוָסף  ּתֹוָׁשב  ְּבַדְעּתֹו.  בּו  ִהְתַחּׁשְ
ָצִעיר, ֶׁשַרק ִלְפֵני ָׁשִנים ְמַעּטֹות ֵהִקים ֶאת־ֵּביתֹו, ַאְך ִמְּצִעירּותֹו ָחַלם 
ַלֲהפְֹך ִלְהיֹות ָעִׁשיר ּוְמֻכָּבד ְּכַרִּבי ַּפְלִטיֵאל. ֲחִריף־מַֹח ּוְמֻמָּלח ָהָיה, 
אּוָלם ֲחַסר ִנָּסיֹון, ֶׁשֵּכן ֵמעֹוָלם ֹלא ָיָצא ִמְּגבּול ֲעָיָרתֹו. ָהָיה ֶזה ָׁשִנים 
ֲאָחדֹות ְלַאַחר ִנּשּׂוָאיו, ְוָצדֹוק ֶהְחִליט ְלַנּסֹות ִלְׁשֹלַח ֶאת־ָידֹו ַּבִּמְסָחר, 
ּוְלַהְתִחיל ַלֲעמֹד ַעל־ַרְגָליו ֶׁשּלֹו ְּבכֹחֹות ַעְצמֹו. אּוָלם ֲחלֹומֹות ְלחּוד 
ּוְמִציאּות ְלחּוד. חֶֹסר ִנְסיֹונֹו ָהָיה ְּבעֹוְכָריו, ְוֹלא ָעְבָרה ְּתקּוָפה ֲאֻרָּכה, 
ַעד ֶׁשִּמָּכל ַהְּנֻדְנָיה ֶׁשּלֹו ֹלא נֹוְתרּו ֶאָּלא אּוִדים ֲעֵׁשִנים. ְּבֵני ִמְׁשַּפְחּתֹו 
ִויִדיָדיו ִנּסּו ִלְמנַֹע ִמֶּמּנּו ְלַנּסֹות ׁשּוב ִלְׁשֹלַח ֶאת־ָידֹו ַּבִּמְסָחר, אּוָלם 
הּוא ֹלא ָאַמר נֹוָאׁש. "ָּכְך ַּדְרּכֹו ֶׁשל־עֹוָלם", ָטַען, "ְלִעִּתים ַמְרִויִחים 
ּוְלִעִּתים ַמְפִסיִדים, אּוָלם ֵאין ְלִהְתָיֵאׁש ְלעֹוָלם, ְוֵיׁש ְלַצּפֹות ְלַחְסֵדי 
ָׁשַמִים". ַעָּתה ְּכָבר ָהָיה ָצדֹוק ָזִהיר יֹוֵתר. ְלמּוד ִנָּסיֹון ַמר ִמִּכְׁשלֹונֹוָתיו 
ַהּצֹוְרִבים, ִנְזַהר ַעָּתה ִׁשְבָעַתִים ְּבָכל ַצַעד ְוַׁשַעל. ַעָּתה ֹלא ִהְׁשִקיַע 

ְּכָסִפים ִּבְפִזיזּות, ֶאָּלא ָׁשַקל ָּכל־ַהָּצָעה ִמְסָחִרית ְּבכֶֹבד רֹאׁש. 
ְּבַדְרּכֹו  ָרָאה  ַׁשֲחִרית,  ְּתִפַּלת  ְלַאַחר  ְלֵביתֹו  ָׁשב  ְּבעֹודֹו  ֶאָחד,  ּבֶֹקר 
ֶאת ַרִּבי ַּפְלִטיֵאל ַהַּפְרָנס. "ֵאיֶזה ָסָכל ָהִייִתי"?! ִהְרֵהר ָצדֹוק ְּבִלּבֹו, 
"ַמּדּוַע ֹלא ָּפִניִתי ַעד־ּכֹה ֶאל ַהַּפְרָנס ַהְּמֻמָּלח, ֶׁשעֹוֵסק ְּכָבר ַּבִּמְסָחר 
ֲהֵרי  ַּכף־ָידֹו?  ִּכְׁשִביֵלי  ָהֲעָסִקים  ְׁשִביֵלי  לֹו  ּוְנִהיִרים  ָׁשִנים  ַעְׂשרֹות 
ְּבַוַּדאי ִיְׂשַמח ַלְחֹלק ִעִּמי ְמַעט ִמִּנְסיֹונֹו ֶהָעִׁשיר ּוְלַׁשֵּמׁש ִלי ְּכמֹוֵרה 
ְנבּוִכים", ּוְבעֹוד ַהַּמֲחָׁשבֹות חֹוְלפֹות ְּבמֹחֹו, ָּפָנה ֶאל ַרִּבי ַּפְלִטיֵאל: 
"ּבֶֹקר טֹוב ְלָך, ַרִּבי ַּפְלִטיֵאל ַהִּנְכָּבד". ַהַּפְרָנס צֹוֵדד ֵאָליו ֶאת־ַמָּבטֹו, 
אֹודֹות  מּוָעה  ַהּׁשְ ֻּגְּנָבה  ְּכָבר  ְלָאְזָניו  ַּבֲחִמימּות.  הּוא  ַאף  לֹו  ְוֵהִׁשיב 
ָהֶעֶלם ַהָּצִעיר ֶׁשִהְתַיֵּמר ַלֲהפְֹך ִּבן־ֶרַגע ְלסֹוֵחר ָוִתיק, ְוִאֵּבד ְּבמֹו ָיָדיו 
ָאַמר  ַעָּתה",  ֵאֶליָך  ְלִהְתַּפּנֹות  אּוַכל  ֶׁשֹּלא  ִלי  "ַצר  ְנֻדְנָיתֹו.  ֶאת־ָּכל 
ִּבְבִהילּות, "ֶׁשֵּכן ֶנְחָּפז ֲאִני ָלֵצאת ְלַדְרִּכי ֶאל ַהָּיִריד ַהִּמְסָחִרי ַהָּגדֹול 
ֶׁשְּבַלְיְּפִציג". ַרק ָׁשַמע ָצדֹוק ֶאת ַהִּמִּלים 'ַהָּיִריד ַהָּגדֹול', ְוֵעיָניו אֹורּו 
ְּבַבת־ַאַחת. "זֹו ֲהֵרי ִהְזַּדְּמנּות ָּפז ִּבְׁשִביִלי" ָאַמר, ְוהֹוִסיף ְּבַבְיָׁשנּות: 
ַּפְלִטיֵאל  ַרִּבי  ֶאל־ַהָּיִריד"?  ִּבְנִסיָעתֹו  ֶאל־ַמר  ְלִהְצָטֵרף  אּוַכל  "אּוַלי 
אֹוְתָך  ְלָאֵרַח  ְמאֹד  ֶאְׂשַמח  ֹלא?  "ַמּדּוַע  ְוָאַמר:  ְּבַסְלָחנּות,  ִחֵּיְך 

ְּבֶעְגָלִתי, ְוָכְך ִּתְהֶיה ַהֶּדֶרְך ְנִעיָמה ַהְרֵּבה יֹוֵתר". 
ְזַמן ֹלא ַרב ְלַאַחר ִמֵּכן, ְּכָבר ָיַׁשב ָצדֹוק ַהָּצִעיר ְּבֶחְבָרתֹו ֶׁשל ַהּסֹוֵחר 
ַהּוִָתיק, ְוַהֶּדֶרְך ָעְבָרה ֲעֵליֶהם ַּבְּנִעיִמים. ַרִּבי ַּפְלִטיֵאל ִהְתַּגָּלה ִּבְמלֹוא 
ַהְדָרתֹו, ְוֹלא ָחַדל ָּכל־ַהֶּדֶרְך ִמְּלַהֲעִניק ַלּסֹוֵחר ַהָּצִעיר ֵעצֹות ְנבֹונֹות 
ָיַׁשב  ָצדֹוק  ְּבָזָהב.  ִמְׁשָקָלן  ֶאת  וֹות  ַהּׁשָ ֲעָסִקים,  ְּבִעְנְיֵני  ּוַמְחִּכימֹות 
ַּכֲאֶׁשר  ֶׁשל־ַּפְלִטיֵאל,  ֲעצֹוָתיו  ֶאת־ָּכל  ַּבָּצָמא  ּוָבַלע  ַצְיָתן,  ְּכַתְלִמיד 
ִמֵּדי ַּפַעם הּוא ׁשֹוֵלַח ָיד ְזִהיָרה ְלִכיסֹו, ּובֹוֵדק ִאם ַאְמַּתַחת ַהָּמעֹות 

ֶׁשָּנַטל ִעּמֹו, אֹוָתם ִקֵּבל ְּבַהְלָוָאה, ֹלא ִנְׁשְמָטה ָחִליָלה ִמֶּמּנּו. 
ָהָמה  ַהּשּׁוק  ַהְּגדֹוָלה.  ַלְיְּפִציג  ֶׁשל  ִּבְׁשָעֶריָה  ַהִּכְרָּכָרה  ִנְכְנָסה  ְוִהֵּנה 
ְוִהֵּנה  אֹוֵבד.  ְּכֶיֶלד  ֶאת־ַעְצמֹו  ָחׁש  ְוָצדֹוק  ְּדבֹוִרים,  ְּכַכּוֶֶרת  ְוָרַחׁש 
ֵאַרע ַהֶּפֶלא. ִעְסָקה ְּכָדִאית ִנְקְרָתה ְּבַדְרּכֹו, ְוָצדֹוק ִמֵהר ִלְקּפֹץ ַעל־

ַמֲעֶרֶכת  ָצדֹוק  ִּגָּלה  ּובֹו  ַּבָּיִריד,  ִלְמִכיָרה  ֻהַּצע  ָקָטן  ַאְרָּגז  ַהְּמִציָאה. 
ֶׁשל ְּכֵלי ְנחֶֹׁשת ְמֻרָּקִעים, ַמֲעֶׂשה ְיֵדי־ָאָּמן. ְּבֵעינֹו ַהּבֹוֶחֶנת ְוַהִּפְקִחית 
ִמֵהר  ְוהּוא  ְמָלִכים,  ַאְרמֹונֹות  ְלָפֵאר  ְיכֹוִלים  ַהָּללּו  ַהֵּכִלים  ִּכי  ֵהִבין, 
ָּכל־ְרכּוׁשֹו.  ִּכְמַעט  ֶׁשָהָיה  ְמֻפְלָּפל,  ִּבְמִחיר  ֶאת־ַהַּמֲעֶרֶכת  ִלְרּכֹׁש 
ַּבּשּׁוק  ְלִהְסּתֹוֵבב  ְוִהְמִׁשיְך  ַהְיָקִרים,  ַהֵּכִלים  ֶאת  ְּבָיָדיו  ָאַחז  הּוא 
ְּבַאַחת  ַאֲחָריו.  ִלְרּדֹף  ִהְמִׁשיְך  ַהּטֹוב  ּוַמָּזלֹו  קֹוֶנה,  ָלֶהם  ְלַחֵּפׂש  ְּכֵדי 
ֵּכִלים  ּובֹוֵחן  ֶׁשעֹוֵמד  ֻמָּכר  ִּבְלִּתי  ָאָדם  ָרָאה  ֶׁשַּבּשּׁוק,  ַהִּסְמָטאֹות 
ָלֶגֶׁשת  ְלַנּסֹות  ִמּשּׁום־ָמה  ֶהְחִליט  ְוָצדֹוק  ַהּדּוָכִנים,  ַעל־ַּגֵּבי  ׁשֹוִנים 
ָׁשַלח  ַהָּלה  ֶׁשִעּמֹו.  ַהְיָקָרה  ַהֵּכִלים  ַמֲעֶרֶכת  ֶאת  לֹו  ּוְלַהִּציַע  ֵאָליו 
ֵעיָניו  ְלֶנֶגד  ָּתפּוַח.  ָצרּור  ִמִּכיסֹו  ָׁשַלף  ּוִמָּיד  ֶאל־ַהֵּכִלים,  ָקָצר  ַמָּבט 
ם ְצרֹור ָּגדֹול ֶׁשל־ְׁשָטרֹות, ֶׁשָהיּו ִּפי  ַהִּנְדָהמֹות ֶׁשל ָצדֹוק, הֹוִציא ִמּׁשָ

ֵּלם ַעל ַהֵּכִלים, ְוַהֶּכֶסף ָעַבר ָיַדִים ִּבְזִריזּות.  ֲעָׂשָרה ֵמַהְּמִחיר ֶׁשּׁשִ
ִּבְצָעִדים ִמְתרֹוְנִנים ִהְמִׁשיְך ָצדֹוק ֶאת־ַּדְרּכֹו ַּבּשּׁוק, ְוִהֵּנה הּוא ּפֹוֵגׁש 
ִעם  קֹוָלִני  א־ּוַמָּתן  ְּבַמּׂשָ ֵעת  ְּבאֹוָתּה  ָעסּוק  ָהָיה  ַהָּלה  ֵמיִטיבֹו.  ֶאת 
ָנְקפּו,  ֶׁשַהַּדּקֹות  ּוְכָכל  ַלְּדָבִרים.  אֶֹזן  ִהָּטה  ְוָצדֹוק  סֹוֲחִרים,  ִמְסַּפר 
יָחה ָהָיה, ְרִכיַׁשת  ָטה ְּבִלּבֹו. נֹוֵׂשא ַהּׂשִ ָהְלָכה ְּתִמיָהה ְּגדֹוָלה ְוִהְתַּפּׁשְ
ְּגִליֵלי ַּבד, אֹוָתם ָרַכׁש ַרִּבי ַּפְלִטיֵאל ִעם ּבֹואֹו ֶאל־ַהּשּׁוק, ְוַעָּתה ָעַמד 
נֹוַח.  ִּבְמִחיר  ֶאת־ַהַּבִּדים  ִלְרּכֹׁש  ֶׁשִּבְקׁשּו  ַהּסֹוֲחִרים,  ִעם  ַעל־ַהִּמָּקח 
ֶאת־ ִלְמּכֹר  עֹוֵמד  ַּפְלִטיֵאל  ַרִּבי  ִּכי  ָצדֹוק,  ֵהִבין  ַהְּדָבִרים  ִמִּקְטֵעי 

ַמּדּוַע  ְלָהִבין  ה  ְוִהְתַקּׁשָ ִּבְלַבד,  ֲאחּוִזים  ֶעְׂשִרים  ֶׁשל  ְּבֶרַוח  ַהַּבִּדים 
ְּבִלּבֹו.  ֶאת־ְּתִמיָהתֹו  ָּכַבׁש  ַאְך  ֶׁשָּכֶזה,  ַצַעד  עֹוֶׂשה  ַהְמֻהָּלל  ַהּסֹוֵחר 
ָהֵעֶסק  ַעל  ְּבִהְתַלֲהבּות  ִסֵּפר  ֶׁשָּצדֹוק  ְלַאַחר  ֲחָזָרה,  ִּבְנִסיָעָתם  ַרק 
ַהּסֹוֵחר  ִּבְפֵני  ֶאת־ְּתִמיָהתֹו  ְלַהֲעלֹות  ֵהֵעז  ַּבּשּׁוק,  ֶׁשָעָׂשה  ַהֻּמְצָלח 
ֶהָעִׁשיר. "ֲהֵרי ֲאִני ָמַכְרִּתי ֶאת ַהֵּכִלים ֶׁשָרַכְׁשִּתי, ִּבְמִחיר ְמֻפְלָּפל ִּפי 
ַּלְמִּתי. ַמּדּוַע ֵאפֹוא, ִהְסַּכְמָּת ִלְמּכֹר ֶאת־ַהַּבִּדים  ֲעָׂשָרה ֵמַהֶּקֶרן ֶׁשּׁשִ
ֶׁשָרַכְׁשָּת, ְּבֶרַוח ֶׁשל ֶעְׂשִרים ֲאחּוִזים ִּבְלַבד"? ְוַרִּבי ַּפְלִטיֵאל ֵהִׁשיב, 
ְּכֶׁשהּוא ְמַלֵּמד ֶאת־ַהּסֹוֵחר ַהָּצִעיר ֶּפֶרק ְּבִהְלכֹות ֲעָסִקים: "ַמה ְּלָך 
ַאָּתה  ֵּביֵנינּו.  ַהֶהְבֵּדל  ָמה  ּוְרֵאה  ּבֹוא  ֶׁשָּכזֹו?  ְׁשטּות  ְׁשֵאַלת  ִלְׁשאֹל 
ָאְמָנם ִהְרַוְחָּת ְסכּום ָנֶאה, ְוַהַהְכָנָסה ֶׁשְּלָך ָהְיָתה ִּפי ֲעָׂשָרה ֵמַהֶּקֶרן 
ַּלְמָּת, אּוָלם ַהְּסכּום ֻּכּלֹו ֶׁשל ָהֶרַוח ֵאינֹו ֶאָּלא ְסכּום ָזִעיר ְוָזִניַח.  ֶׁשּׁשִ
ְּגִליל־ַּבד  ְוַעל־ָּכל  ֶׁשל־ַּבִּדים,  ָׁשֵלם  ָקרֹון  ָמַכְרִּתי  זֹאת,  ְלֻעַּמת  ֲאִני 
ְוַהְכֵּפל  ְּכָלִלי,  ָנִקי. ֲערְֹך ֵאפֹוא ֶחְׁשּבֹון  ֶרַוח  ִקַּבְלִּתי ֶעְׂשִרים ֲאחּוִזים 
ֶאת ָהֶרַוח ַהֻּמָעט ֶׁשִּלי ְּבַאְלֵפי ַהְּגִליִלים ֶׁשָּמַכְרִּתי, ּוִמֶּזה ּתּוַכל ְלָהִבין 

ַעל־ְנַקָּלה ִּכי ָהִעְסָקה ֶׁשִּלי ָהְיָתה טֹוָבה ֲעֶׂשֶרת מֹוִנים ִמּזֹו ֶׁשְּלָך". 

ַהִּנְמָׁשל
ְּבָמָׁשל ִנְפָלא ֶזה, ִמְׁשַּתֵּמׁש ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי ְּבִסְפרֹו "חֹובֹות ַהְּלָבבֹות", ְּכֵדי 
ְלַהְמִׁשיל ָלנּו ֶאת־ָהֶרַוח ֶׁשל ִזּכּוי ָהַרִּבים. ָהעֹוֵסק ַּבִּמְצֹות ּוַבֲעבֹוַדת 
ם ְלַעְצמֹו ִּבְלַבד, ּדֹוֶמה ְלאֹותֹו סֹוֵחר ָצִעיר ֶׁשִהְרִויַח ָאְמָנם ֶרַוח  ַהּׁשֵ
ָּגדֹול, ֲאָבל ַהְּסכּום ֻּכּלֹו ָהָיה ִמְזָעִרי. ְלֻעַּמת זֹאת, ִמי ֶׁשעֹוֵסק ְּבִזּכּוי 
ָהְרָוִחים  ֶאת  ְּבָכְך  ַמְגִּדיל  ֲאֵחִרים,  ְלטֹוַבת  ִמְּזַמּנֹו  ּוַמְׁשִקיַע  ָהַרִּבים 
ֶׁשּלֹו ְּבִמָּדה ַרָּבה. ְוַגם ִאם ָאְמָנם ָהְרָוִחים ֶׁשּלֹו ַעְצמֹו ֵאיָנם ְּגדֹוִלים, 
ֲהֵרי  ּוְלִהְתַעּלֹות,  ְלִהְתַקֵּדם  ְּכֵדי  ַהּצֶֹרְך  ֵּדי  ְּבָידֹו  ִסֵּפק  ְזַמּנֹו  ֵאין  ֶׁשֵּכן 
ֶׁשָהְרָוִחים ַהְּגדֹוִלים ִמְּפִרי ַהְׁשָקָעתֹו ַּבּזּוַלת, ְּגדֹוִלים ְלֵאין ֲערְֹך ְוהּוא 

צֹוֵבר ְלַעְצמֹו ְזֻכּיֹות ַרּבֹות ַּכחֹול ֲאֶׁשר־ַעל־ַהָּים ָלרֹב.
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ְּכֵדי   - ַעל־ָידֹו"  ָּבא  ֵחְטא  ֵאין  ֶאת־ָהַרִּבים  "ָּכל־ַהְמַזֶּכה   •
ֶׁשֹּלא ִיְהֶיה הּוא ַּבֵּגיִהּנֹם, ְוַתְלִמיָדיו ֶׁשִּזָּכה אֹוָתם ִיְהיּו ְּבַגן־

ֵעֶדן, ֶׁשֶּנֱאַמר "ִּכי ֹלא־ַתֲעזֹב ַנְפִׁשי ִלְׁשאֹול ֹלא־ִתֵּתן ֲחִסיְדָך 
ִלְראֹות ָׁשַחת". )מסכת יומא(

ֶׁשל־ ְלֶחְלקֹו  זֹוֶכה  ְלֵׁשם־ָׁשַמִים,  ֶאת־ֲחֵברֹו  ָּכל־ַהּמֹוִכיַח   •
ַאֲחַרי".  ָאָדם  "מֹוִכיַח  ֶׁשֶּנֱאַמר  ִּבְמִחָּצתֹו,  ְויֹוֵׁשב  ַהָּקָּב"ה 
ְוֹלא עֹוד, ֶאָּלא ֶׁשּמֹוְׁשִכין ָעָליו חּוט ֶׁשל־ֶחֶסד, ֶׁשֶּנֱאַמר "ֵחן 

ִיְמָצא ִמַּמֲחִליק ָלׁשֹון". )מסכת תמיד(

• ִאם ּתֹוִציא ָאָדם ָהגּון ֵמָאָדם ָרָׁשע, ִּתְזֶּכה ְּבַמֲעָלה ְּגבֹוָהה 
ּוְמרֹוֶמֶמת ְמאֹד, ֶׁשֲאִני ּגֹוֵזר ְּגֵזָרה ְוַאָּתה ְמַבְּטָלּה, ֶׁשֶּנֱאַמר  
ְוִאם־ ַּתֲעמֹד  ְלָפַני  ַוֲאִׁשיְבָך  ִאם־ָּתׁשּוב  ה'  ּכֹה־ָאַמר  "ָלֵכן 

ּתֹוִציא ָיָקר ִמּזֹוֵלל ְּכִפי ִתְהֶיה". )רש"י בירמיה(

• ָצִריְך ְלִהְׁשַּתֵּדל ְלָקֵרב ֶאת ְלָבבֹות ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל ַלֲעבֹוַדת 
ִּתָּפֵרד  ָהָאָדם  ֵחְטא  ַעל־ְיֵדי  ִּכי  ַלה'.  ָקְרָּבן  ִיָּקֵרא  ְוָלֶזה  ה', 
ִנְבָּדִלים  ְוִיְהיּו  ַמִים,  ֶׁשַּבּׁשָ ֵמֲאִביֶהם  ֶׁשל־ִיְׂשָרֵאל  ַהְּדֵבקּות 
ֶאת־ָהָרחֹוק  ְלהֹוִכיַח  ַהָּקָּב"ה  ְוִצּוָה  ִכיָנה,  ֵמַהּׁשְ ּוְמֻרָחִקים 
ְוֵאין  ֶאת־ָהַרִּבים,  ַהְמַזֶּכה  ְׂשַכר  ְוִהְגִּדיל  ֶאת־ִלּבֹו,  ּוְלָקֵרב 

ֵחְטא ָּבא ַעל־ָידֹו. )אור החיים הקדוש(

ָכרֹו? ָאַמר ָרָבא ָאַמר ַרב־ֵׁשֶׁשת: זֹוֶכה  • ְוִאם ִלְּמדֹו - ַמה ּׂשְ
ְוֵאין  ַמְׁשִּביר",  ְלרֹאׁש  "ּוְבָרָכה  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכיֹוֵסף,  ִלְבָרכֹות 
ִּליט ַעל־ָהָאֶרץ  ַמְׁשִּביר ֶאָּלא יֹוֵסף, ֶׁשֶּנֱאַמר "ְויֹוֵסף הּוא ַהּׁשַ

הּוא ַהַּמְׁשִּביר ְלָכל־ַעם ָהָאֶרץ". )מסכת סנהדרין(

ֵריִקים  ֲאָנִׁשים  ֶלֱאסֹף  ָצִריְך  ְּדַבר ה',  ְוָחֵרד ֶאת  ָיֵרא  ָּכל   •
ַמִים, ֶזה ֲעָׂשָרה ְוֶזה  ֲאֶׁשר ֹלא ָיְדעּו ֶאת ִמְׁשַּפט ֱאֹלֵקי ַהּׁשָ
ַמִים, ּוָבֶזה ַיֲעלּו ֲארּוָכה  ֶעְׂשִרים, ּוְלָקְרָבם ֶאל־ֲאִביֶהם ֶׁשַּבּׁשָ
ֵּבין  ֵׁשם־ָׁשַמִים  ְוִיְתַקֵּדׁש  ְוָצרֹוֵתינּו,  ְלָכל־ַמּכֹוֵתינּו  ּוַמְרֵּפא 
ִיְראּו  ָּבֶהם  ְוַהִּנְׁשָאִרים  ְוַהְּמַעִּטים  ַהְיִחיִדים,  ּוֵבין  ַהְּמֻרִּבים 
ִנְקָרִאים  ּוְלָהִריָמּה  ְלָהִקיָמּה  ַּבָּדת  ְוַהַּמֲחִזיִקים  ַיֲעׂשּו.  ְוֵכן 
ְוֵיׁש  ֻּכּלֹו,  ָהעֹוָלם  ֶאת־ָּכל  ַהַּמֲעִמיִדים  ְוֵהם  ָׁשַמִים,  ַעּמּוֵדי 
ְוֵהם  ְוִזָּכה ֶאת־ָהַרִּבים,  ָזָכה  ֲאֶׁשר  ַרֵּבנּו  ְזכּות ְּכמֶֹׁשה  ָלֶהם 
ַלּבֹוֵרא  ֻׁשָּתִפים  ְוֵהם  ֵמַאִין,  ְוֵיׁש  ִמּזֹוֵלל  ָיָקר  ַהּמֹוִציִאים 

ִיְתָּבַרְך ִּבְבִריַאת ָהעֹוָלם ּוְבַהֲעָמָדתֹו. )רבי משה בן־מכיר(

זֹוִכים  ּוְזכּות  ּתֹוֶעֶלת  ַּכָּמה  יֹוְדִעים  ֲאָנִׁשים  ָהיּו  ִאּלּו   •
ַאֲחֵריֶהם  ְורֹוְדִפים  הֹוְלִכים  ָהיּו  ַהחֹוְטִאים,  ֵקרּוב  ַעל־ְיֵדי 
ְּכֵׁשם ֶׁשרֹוְדִפים ַאֲחֵרי ַהַחִּיים. ָּכל־ִמי ֶׁשאֹוֵחז ְּבַיד ַהחֹוֵטא 
ּוִמְׁשַּתֵּדל ֶׁשַּיֲעזֹב ֶאת ֶּדֶרְך ָהַרע, הּוא ִמְתַעֶּלה ְלַדְרָּגה ָּכזֹו 

ֶׁשֵאין ָאָדם ַאֵחר ָיכֹול ְלִהְתַעּלֹות ֵאֶליָה. )זֹהר הקדוש(

ִמַּדת  ְּגדֹוָלה,  ְזכּות  ֶיׁש־לֹו  ֶאת־ָהַרִּבים  ְמַזֶּכה  ְּכֶׁשָאָדם   •
ַעל־ָידֹו  ֵחְטא  ְלָהִביא  – ֶׁשֹּלא  ָׂשָכר טֹוב  ְמַׁשֶּלֶמת לֹו  ַהִּדין 
ַכר ִמְצָוה – ִמְצָוה.  ְוֹלא ִהְרהּור ֲעֵבָרה, ְוֶזה הּוא ְׂשָכרֹו, ֶׁשּׂשְ

)רבנו יונה(

ֶאת  ְלַהְרּבֹות  ְּכֵדי  ַנְפׁשֹו  ְּבַהְׁשָלַמת  ְלַמֵעט  ָלָאָדם  טֹוב   •

ְּכבֹוד ה', ְלַמֵעט ֶאת־מֹוְרָדיו ּוְלַהְרּבֹות ֶאת־ֲעָבָדיו ְויֹוְדָעיו, 
ַעל  ֶאָחד  ַמְלָאְך  יֹוִסיף  ִאם  ָהָאָדם,  ּוַמה־ּיֹוִסיף  ַמה־ִּיֵּתן  ִּכי 
ּוַמְמִציא  ּבֹוֵרא  ה'  ֲהֹלא  ַמְעָלה?  ַמְלֲאֵכי  ְרָבבֹות  ַאְלֵפי 

ַמְלָאִכים ֲחָדִׁשים ַלְּבָקִרים. )חת"ם סופר(

• ֲאִפּלּו ִמי ֶׁשהּוא חֹוֵטא ָּגדֹול - ִאם מֹוִכיַח ֲאָנִׁשים ּוְמַזֶּכה 

אֹוָתם ְּבתֹוָרה ּוְבִמְצֹות ּוְבַמֲעִׂשים טֹוִבים, ַעל־ְיֵדי ֶזה ִיְמֲחלּו 
ה'  ְּבנַֹעם  ַלֲחזֹות  ַצִּדיק  ְּבַמְדֵרַגת  ְוִיְהֶיה  ַעל־ֲעֹונֹוָתיו,  לֹו 

ּוְלַבֵּקר ְּבֵהיָכלֹו. )רבי יצחק אלפייה(

ְּגדֹוֵלי  ְלָבִנים  ֶזה  ַּבֲעבּור  זֹוִכים  ָהַרִּבים  ְמַזֵּכי  ָהֲאָנִׁשים   •

ֶאְלָקָנה  ְּכמֹו  ּוִמְצֹות,  ְּבתֹוָרה  ֶאת־ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשְּמַזִּכים  ּתֹוָרה 
ִלירּוָׁשַלִים,  ָלֶרֶגל  ַלֲעלֹות  ֶאת־ִיְׂשָרֵאל  ְלַזּכֹות  ֶׁשִהְׁשַּתֵּדל 
ְלַכף־ְזכּות  ֶאת־ִיְׂשָרֵאל  ִהְכַרְעָּת  ַאָּתה  ַהָּקָּב"ה:  לֹו  ְוָאַמר 
ֶׁשֲאִני  ַחֶּייָך  ַעל־ָיְדָך,  ַרִּבים  ְוָזכּו  ַלִּמְצֹות,  אֹוָתם  ְוִחַּנְכָּת 
מֹוִציא ִמְּמָך ֵּבן ֶׁשַּיְכִריַע ֶאת־ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְלַכף־ְזכּות, ִויַחֵּנְך 

אֹוָתם ַלִּמְצֹות ְוִיְזּכּו ַרִּבים ַעל־ָידֹו. )החפץ חיים( 

• ַהַּמְקִּדיׁש ֶאת־ָּכל ִעּתֹוָתיו ְלַמַען ַהּזּוַלת, ְלָקְרבֹו ַלּתֹוָרה 

ְוַלִּמְצֹות, ַּגם ִאם ְּכתֹוָצָאה ִמֵּכן ֵאין לֹו ַּדי ְּפַנאי ְלִחּנּוְך ָּבָניו, 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכִפי  ְמבָֹרִכים,  ִיְהיּו  ֶׁשָּבָניו  לֹו  ֻמְבָטח  ִמָּכל־ָמקֹום 

"ָּכל־ַהּיֹום חֹוֵנן ּוַמְלֶוה ְוַזְרעֹו ִלְבָרָכה". )החת"ם סופר(

ְּבָכְך  ִנְכֶּפֶלת  ְזכּותֹו  ַרִּבים,  ָאָדם  ַעל־ְּבֵני  ַהַּמְׁשִּפיַע   •

ּוְלדֹורֹות  ְלדֹורֹוֵתיֶהם  ִּנְגַרם  ּׁשֶ ָּכל־ַמה  ַעל־ֻּכָּלם,  ֶׁשִהְׁשִּפיַע 
ּדֹורֹוֵתיֶהם, ַהּכֹל ֶׁשּלֹו הּוא, ָּכל ֶזה ִיְהֶיה ְׂשַכר ָהעֹוָלם ַהָּבא 

ֶׁשּלֹו. )מכתב מאליהו(

• ִאם ִזִּכיָת ֶאת־ָהַרִּבים ּוָבא ַמֲעֶׂשה ֲעֵבָרה ְלָיְדָך ְוִהְתַּגַּבְרָּת 

ֲעָזבּוָך  ְלָכְך ֹלא  ִּכי  ְלַעְצְמָך,  ַּתֲחִזיק טֹוָבה  ַאל   - ַעל־ִיְצְרָך 
ּוִמְתַּגֵּבר  ִזָּכה  ֶׁשֹּלא  ְוֵיׁש  ֶאת־ָהַרִּבים.  ֶׁשִּזִּכיָת  ְלִפי  ַלֲחטֹא, 
ְּכָבר  ּוְלָכְך  ֶאת־ָהַרִּבים,  ְיַזֶּכה  ַאֲחֵרי־ֵכן  ִּכי  ִמְּפֵני  ַעל־ִיְצרֹו, 

ִלְפֵני־ֵכן ֹלא ֲעָזבּוהּו ַלֲחטֹא. )פלא יועץ(

•  ְּכֵׁשם ֶׁשַהַּמְחִטיא ֲחֵברֹו ָּגדֹול ֲעֹונֹו ִמְּנׂשֹוא, ָּכְך ַּגם ְלֵהֶפְך, 
ֶׁשַהְמַזֶּכה ֶאת־ָהַרִּבים ֵאין ֵקץ ְלַמַּתן ְׂשָכרֹו. )אגלי טל(

ֲאֶׁשר  ְּככֹל  ַלֲאֵחִרים  ְלהֹוִעיל  ֶאָּלא  ָהָאָדם,  ִנְבָרא  ֹלא   •

ִיְמָצא ַלֲעׂשֹות. )רבי חיים מוולוזי'ן(

ל ֻמְרּגָ
ֲהָלכֹות ַוֲהִליכֹות
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