
ַעל־ ִלְראּוֵבן,  ֶאת־ְיהּוָדה  ִהְסִמיְך  מֹותֹו,  ִלְפֵני  ָבִטים  ֶאת־ַהּׁשְ לֹום  ַהּׁשָ ָעָליו  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ֶׁשֵּבַרְך  ְּבָׁשָעה 
ֵניֶהם הֹודּו ַעל־ִקְלקּול ֶׁשְּבָיָדם, ֶׁשֶּנֱאַמר 'ֲאֶׁשר־ ָבִטים, ְוזֹאת "ִמְּפֵני ֶׁשּׁשְ ַאף ֶׁשְּיהּוָדה הּוא ָהְרִביִעי ַּבּׁשְ
"י ְּבָפָרָׁשֵתנּו, ֶׁשְּיהּוָדה ָזָכה  ֲחָכִמים ַיִּגידּו ְוגֹו' ָלֶהם ְלַבָּדם ִנְּתָנה ָהָאֶרץ ְוֹלא־ָעַבר ָזר ְּבתֹוָכם'", ְּכֵפרּוׁש ַרּׁשִ
לֹום ֶאת־ָּבָניו, ָאַמר  ַלַּמְלכּות ּוְראּוֵבן ָנַטל ְּתִחָּלה ֵחֶלק ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן. ְוַכֲאֶׁשר ֵּבַרְך ַיֲעקֹב ָאִבינּו ָעָליו ַהּׁשָ
ִליהּוָדה: "ַאָּתה יֹודּוָך ַאֶחיָך", ּוֵפרּוׁש ֻאְנְקלֹוס: "ִמְּפֵני ֶׁשַאָּתה הֹוֵדיָת ַעל ַמֲעֶׂשה ָּתָמר ְוֹלא ִהְתַּבַּיְׁשָּת, 
ָלֵכן - ְּבָך יֹודּוָך ַאֶחיָך ְוַיְסִּכימּו ְלַמְלכּוְתָך, ָיְדָך ִּתְגַּבר ַעל־אֹוְיֶביָך, ִיְתַּפְּזרּו ׂשֹוְנֶאיָך ְוִיְהיּו ּפֹוִנים עֶֹרף ְלָפֶניָך, 
ּוְבֵני ָאִביָך ִיְהיּו ַמְקִּדיִמים ִלְׁשאֹל ִּבְׁשלֹוֶמָך", ּוְלָכל ַהְּבָרכֹות ַהָּללּו ָזָכה ְיהּוָדה ִמְּפֵני ֶׁשהֹוָדה ַעל־ַמֲעָׂשיו 
ְוֵכן  ֶּבן־ֻעִּזיֵאל  יֹוָנָתן  ִמַּתְרּגּום  ִלְראֹות  ִנָּתן  ְּגדֹוָלה ִהיא ִמַּדת ַההֹוָדָאה ַעל־ָהֱאֶמת,  ַּכָּמה  ְוַעד  ְוֹלא ּבֹׁש. 
ֵנים־ מּוָבא ְּבַתְרּגּום ְירּוַׁשְלִמי, ֶׁשַהַּטַעם ָלָּמה ִנְקָרִאים ֻּכָּלנּו 'ְיהּוִדים', ִּבְזַמן ֶׁשְּיהּוָדה ָהָיה ַרק ֶאָחד ִמּׁשְ

ָעָׂשר ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל, ִמְּפֵני ֶׁשְּיהּוָדה הֹוָדה ַעל־ָהֱאֶמת, ְוָלֵכן ִנְקָרא ַעם ִיְׂשָרֵאל ֻּכּלֹו ְלדֹורֹות ַעל־ְׁשמֹו. 
ָהַרְמַּב"ם ְּבַהְקָּדָמתֹו ַלִּמְׁשָנה, ּכֹוֵתב ְּדָבִרים ִנְפָלִאים ַעל־ִמָּדה זֹו ֶׁשל מֹוֶדה ַעל־ָהֱאֶמת, ְוַעל־ִּפיָה הּוא 
ֵאּלּו  ֶׁשִהְסִּכימּו  ַלְמרֹות  ַהַּתָּנִאים,  ֵּבין  יטֹות ַהּשֹׁונֹות  ַהּׁשִ ֶאת  ֲחָכִמים  ִהְזִּכירּו  ָלָּמה  ַמְסִּביר ֶאת־ַהִּסָּבה 
ִעם־ֵאּלּו, ְּכֵדי ְלַלֵּמד אֹוָתנּו ְלִהְתַנֵהג ְּבִמָּדה זֹו ּוְלַקֵּבל ֶאת־ָהֱאֶמת ִמִּמי ֶׁשֲאָמָרּה. ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: "ְוַהַּטַעם 
ֶׁשִהְצִריָכם ִלְכּתֹב ַּדַעת ִאיׁש ֶאָחד, ְוַאַחר־ֵּכן חֹוֵזר ִמן־ַהַּדַעת ַהִהיא, ְּכגֹון ֶׁשָאַמר 'ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים 
ָּכְך ְוָכְך, ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים ָּכְך ְוָכְך, ְוָחְזרּו ֵּבית ִהֵּלל ְלהֹורֹות ְּכִדְבֵרי ֵּבית ַׁשַּמאי', ְּכֵדי ְלהֹוִדיֲעָך ַאֲהָבָתם 
ָהֱאֶמת ְוַהְגָּבַרת ַהֶּצֶדק ְוָהֱאמּוָנה, ֶׁשֲהֵרי ֵאּלּו ָהֲאָנִׁשים ַהִּנְכָּבִדים ַהֲחִסיִדים ַהְּנִדיִבים ַהֻּמְפָלִגים ְּבָחְכָמה, 
ְׁשָאר  ָּכל־ֶׁשֵּכן  ְלַדְעּתֹו,  ְוָחְזרּו  לֹו  הֹודּו  ָנכֹון,  ְוִעּיּונֹו  ִמִּדְבֵריֶהם  טֹוִבים  ֲעֵליֶהם  ַהחֹוֵלק  ִּדְבֵרי  ְּכֶׁשָראּו 
ָהֲאָנִׁשים ִּבְראֹוָתם ָהֱאֶמת נֹוָטה ִעם ַּבַעל־ִּדינֹו, ִיְהֶיה ְּכמֹו־ֵכן נֹוֶטה ָלֱאֶמת, ְוֹלא ְקֵׁשה עֶֹרף. ְוֶזהּו ִּדְבֵרי 
ִּדְבֵרי  'ֱהֵוי מֹוֶדה ַעל־ָהֱאֶמת', ְּכֶׁשֵּתַדע ֶׁשֵהם ֱאֶמת  ְוַעל־ֶזה ָאְמרּו ֲחָכִמים  ַהָּכתּוב 'ֶצֶדק ֶצֶדק ִּתְרּדֹף'. 
ֲחֵבְרָך ֲאֶׁשר ַטֲעָנְתָך ָעָליו ְּגלּוָיה ִמְּפֵני ֻחְלָׁשתֹו, אֹו ִמְּפֵני ְיָכְלְּתָך ְלַהְטעֹות ָהֱאֶמת, ֲחזֹר ִלְדָבָריו ְוָהִריב 
ְנטֹׁש". ְוָהַרְמַּב"ם ֵמִעיד ַעל־ַעְצמֹו ְּבַאַחת ִמְּתׁשּובֹוָתיו, ִּכי ַאף הּוא נֹוֵהג ְּבִמָּדה זֹו, ְּכִפי ֶׁשהּוא ּכֹוֵתב ְלַרִּבי 
יג ָעָליו ְּבִעְנַין ְּתחּוִמין ְּבַׁשָּבת: "ְוֵאין ָסֵפק ֶאְצִלי ֶׁשִּנְדֶמה לֹו, ֶׁשֲאַנְחנּו  ְׁשמּוֵאל ַהֵּלִוי רֹאׁש ַהְיִׁשיָבה, ֶׁשִהּׂשִ
ם  ְּכרֹב ְּבֵני־ָאָדם, ֶׁשִּיְקֶׁשה ָלֶהם ְּכֶׁשִּיְסּתֹר ָאָדם ֶאת־ִּדְבֵריֶהם, אֹו ָיִׁשיב ֲעֵליֶהם ָּדָבר, ּוְכָבר ִהִּציָלנּו ַהּׁשֵ
ִמֶּזה. ּובֹוֵרא עֹוָלם יֹוֵדַע, ִּכי ֲאִפּלּו ֵהִׁשיב ָעֵלינּו ַהָּקָטן ֶׁשְּבַתְלִמיֵדינּו אֹו ָחֵבר אֹו ִמְתקֹוֵמם, ָהִיינּו ְׂשֵמִחים 

ִּנְתַעֵּלם ִמֶּמּנּו".  ְּיעֹוְרֵרנּו ָעָליו ְּבַמה ּׁשֶ ָּבֶזה ִאם ֵהִׁשיב ְּתׁשּוָבה ֲאִמִּתית, ְוִנְׂשַמח ְּבַמה ּׁשֶ
'ר'  ְיִׁשיַבת  ְּכרֹאׁש  ֶׁשִּכֵהן  ַּבְּתקּוָפה  ַהּמּוָסר.  ְּתנּוַעת  ְמַיֵּסד  ַסַּלְנֶטר,  ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי  ָהָיה  זֹו  ְּבִמָּדה  ְמֻצָּין 
ֵמְיֶל'ס' ְּבִויְלָנא, ָנָׂשא ַּפַעם ִׁשעּור ָּבנּוי ְלַתְלִּפּיֹות, ּוְלֶפַתע ָׁשַאל ַאַחד ַהַּתְלִמיִדים ֶׁשָּבא ְלַקְנְטרֹו, ֻקְׁשָיה 
עּור ְוָיַרד ִמן־ַהּדּוָכן. ְלַאַחר  ֲחמּוָרה. הֹוָדה ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֵּיׁש ְּבֻקְׁשָיה זֹו ִּפְרָכה ַעל־ְּדָבָריו, ִהְפִסיק ֶאת־ַהּׁשִ
ה ֵּתרּוִצים ְּכֵדי ִלְדחֹות ֶאת־ַהַּמְקֶׁשה, ְוֻכָּלם ָהיּו  ִמֵּכן ִסֵּפר ְלַתְלִמיָדיו, ִּכי ִּבְׁשַעת ַמֲעֶׂשה ָעלּו ְּבמֹוחֹו ֲחִמּׁשָ
ִמְתַקְּבִלים ַעל־ַּדְעּתֹו ְלֹלא ָסֵפק, ֲאָבל הּוא ָיַדע ְּבִלּבֹו ִּכי ַהֵּתרּוִצים ֵאיָנם ְנכֹוִנים ְוִכי ַהֶּצֶדק ִעם־ַהּשֹׁוֵאל. 
ְוהֹוִסיף ְוָאַמר: "ַאל ַּתְחְׁשבּו ֶׁשַּמֲעֶׂשה ֶזה ָעָלה ִלי ְּבָנֵקל. ִּבְׁשַעת ַמֲעֶׂשה ָצפּו ְוָעלּו ְּבַרְעיֹוִני ִסּבֹות ׁשֹונֹות, 
ָרַקְעִּתי  ִמָּיד  ֶׁשל־ּתֹוָרה, אּוָלם  ַלֲאִמָּתה  ֶׁשֵאיֶנּנּו  ְּבֵתרּוץ  ַאף  ֶאת־ַהֻּקְׁשָיה  ִלְדחֹות  ִלי  ֻמָּתר  ֶׁשַעל־ִּפיֶהן 
ְוָיַרְדִּתי ֵמַהָּבָמה".  'ִיְׂשָרֵאל! ֲהֵרי ַאָּתה לֹוֵמד מּוָסר'. ּוִמָּיד הֹוֵדיִתי ַעל־ָהֱאֶמת  ְוָגַעְרִּתי ְּבַעְצִמי,  ְּבַרְגִלי 
ְוִסֵּפר ַרִּבי ַיֲעקֹב יֹוֵסף ָחִריף, ַרָּבּה ָהָראִׁשי ֶׁשל ְניּו־יֹוְרק, ֶׁשַרק ִּבְגַלל ֻעְבָּדה זֹו ָּדַבק ְּבַרִּבי ִיְׂשָרֵאל, ְוָנָהה 
ְוַהִּנָּסיֹון מֹוִכיַח, ֶׁשַּדְוָקא ֲאָנִׁשים ֶׁשְּמֻסָּגִלים  ַאְנֵׁשי ֱאֶמת,  ַּדְרָּכם ֶׁשל  ַאַחר ִׁשיָטתֹו ַהּמּוָסִרית. ָּכְך ִהיא 

ְלהֹודֹות ַעל־ָהֱאֶמת ְולֹוַמר 'ָטִעיִתי', ְמֻכָּבִדים ֵהם ְּבֵעיֵני ַהְּבִרּיֹות, ְוזֹוִכים ִליָקר ּוְגֻדָּלה ִׁשְבָעַתִים. 

בס"ד

ְבַעת ַהְּדָבִרים ֶׁשֶּנֶאְמרּו ֶּבָחָכם ְוִחּלּוֵפיֶהן  ֶאָחד ִמּׁשִ
מֹוֶנה  ַּבּגֶֹלם, הּוא 'מֹוֶדה ַעל־ָהֱאֶמת', ְוִהיא ַאַחת ִמּׁשְ
ַּכּמּוָבא  ָּבֶהן,  ִלְנהֹג  ָצִריְך  ֶׁשָהָאָדם  ַהִּמּדֹות  ֶעְׂשֵרה 
ִמַּבְרֶטּנּוָרא  עֹוַבְדָיה  ַרֵּבנּו  ֵאִלָּיהּו'.  ְדֵבי  ְּב'ָתָנא 
"ְוַאף־ַעל־ִּפי  ַעל־ָהֱאֶמת":  "מֹוֶדה  ַמהּו  ְמָפֵרׁש 
ֶׁשָּיכֹול ְלַהֲעִמיד ֶאת־ְּדָבָריו ַעל־ְיֵדי ְטָענֹות ֶׁשְּבָידֹו. 
'ִאם  לֹו  ְוָאַמר  ַאֲהרֹן  ְּכֶׁשִּסְּלקֹו  ְּבמֶֹׁשה  ָמִצינּו  ְוֵכן 
ְּבָקְדֵׁשי  ְלָהֵקל  ְלָך  ֵאין  ָׁשָעה,  ְּבָקְדֵׁשי  ָׁשַמְעָּת 
ַוִּייַטב ְּבֵעיָניו, ְוֹלא ּבֹׁש לֹוַמר  ַוִּיְׁשַמע מֶֹׁשה  דֹורֹות, 
זֹו,  ִמָּדה  ְוָׁשַכְחִּתי'".  'ָׁשַמְעִּתי  ֶאָּלא  ָׁשַמְעִּתי',  'ֹלא 
ֵלמּות ִּבְקִנַּית ִמַּדת ָהֱאֶמת. ֶׁשֵּכן ִנָּתן  ִהיא ִּפְסַּגת ַהּׁשְ
ִמִּפיֶהם  ְלהֹוִציא  ֶׁשֹּלא  ְזִהיִרים  ֲאֶׁשר  ַרִּבים  ִלְמצֹא 
ֵמָהֶאְפָׁשרּות  ֵהם  ְרחֹוִקים  ַאְך  ֶׁשֶקר,  ִּדּבּור  ֲאַבק 
ְוָכְך  ְּבָטעּוָתם.  ּוְלַהִּכיר  ַעל־ָהֱאֶמת,  מֹוִדים  ִלְהיֹות 
"ָהָאָדם  לֹוַמר:  ְׁשַבְדרֹון  ָׁשלֹום  ַרִּבי  ָהָיה  ָרִגיל  ָהָיה 
ְמֻסָּגל ָאְמָנם ְלַהִּכיר ְּבָטעּותֹו ְולֹוַמר ְלמֹוִכיחֹו 'ַאָּתה 
צֹוֵדק', ְוָאְמָנם זֹוִהי ַמְדֵרָגה ָנָאה, אּוָלם ֲעַדִין ָרחֹוק 
הּוא ִמְּלִהְתַעּלֹות יֹוֵתר ְּבהֹוָדָאתֹו, ּוְלַהְמִׁשיְך ְולֹוַמר 
ִהְׁשַּתְּבחּו  ַרִּבים  ִיְׂשָרֵאל  ְּגדֹוֵלי  ָטִעיִתי'...  'ַוֲאִני 
ִּבְהיֹוָתם ַּבֲעֵלי ִמָּדה זֹו, ְּכִפי ֶׁשּמּוָבא ְּב'ֵסֶדר ַהּדֹורֹות' 
ּומֹוֶדה  ְמַפְלֵּפל  ָּכמֹוהּו  ָקם  ֶׁש"ֹּלא  ָּתם,  ַרֵּבנּו  ַעל 
זֹו,  ִמָּדה  ִּבְׁשַבח  ִהְפִליגּו  ֲחַז"ל  ּוְכָבר  ַעל־ָהֱאֶמת". 
לֹום,  ְוָאְמרּו ֶׁשִהיא ִׁשְבחֹו ֶׁשל מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ָעָליו ַהּׁשָ
"י  ְוֵכן ֶׁשל ְראּוֵבן ִויהּוָדה ֶׁשהֹודּו ְוֹלא ּבֹׁשּו, ְוַאף ַרּׁשִ
ַהָּקדֹוׁש ּכֹוֵתב ְּפָעִמים ִמְסָּפר ְּבֵפרּוׁשֹו: "ְוֹלא ָיַדְעִּתי 
ֵּפרּוׁשֹו", ְוֹלא ּבֹׁש ְּבָכְך. ַּבִּבּטּוי "מֹוֶדה ַעל־ָהֱאֶמת" 
ֵיׁש ַּגם ֵמֵעין ַהָּבַעת ּתֹוָדה, ְּכלֹוַמר ֹלא ַרק ֶׁשָהָאָדם 
ֹלא ִמְתַעֵּקׁש ַעל־ַּדְעּתֹו ַּכֲאֶׁשר ְמעֹוְרִרים אֹותֹו ַעל־
ֶאת־ ּוַמִּביַע  ַלֲחֵברֹו  הֹוָדָאה  נֹוֵתן  ַּגם  ֶאָּלא  ָטעּות, 

ּתֹוָדתֹו ַעל־ָּכְך ֶׁשֶהֱעִמידֹו ַעל־ָהֱאֶמת. 

ׁש ֻמְדּגָ
ח ּבָ ְמׁשֻ
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ִמּדֹות ַוֲהִליכֹות ִּבְרִאי ַהָּפָרָׁשה

ַמֲאַמר ְּפִתיָחה

ַמהּות ַהִּמָּדה

ת  ָרׁשַ ּפָ
ָרָכה ְוזֹאת ַהּבְ

ית   ִמּבֵ
ת ִטיׁש  ּבָ ַשׁ

בּוַע: מֹוֶדה ַעל־ָהֱאֶמת  נֹוֵׂשא ַהּׁשָ

ְלעֹוָלם ְיֵהא ָאָדם 
ְיֵרא־ָׁשַמִים ַּבֵּסֶתר

ּומֹוֶדה ַעל־ָהֱאֶמת ְּבָגלּוי.
)הגר"א מווילנא(

ַּתְדִּפיס
ִמּתֹוְך ַהֵּסֶפר "ִמּדֹות ִטיׁש"

ם  ֶׁשֵּיֵצא ָלאֹור ְּבֶעְזַרת ַהּׁשֵ

בּוַע ַעל ָּפָרׁשֹות ַהּׁשָ

ִעם ַהְּמדֹוִרים ַהְּקבּוִעים 

ְוָהֲאהּוִבים



ל ִנְמׁשָ

ְלָמה ַהָּדָבר ּדֹוֶמה
ַהִּיּשּׁוב ּבֹו ִהְתּגֹוֵרר ְיֶחְזֵקאל ַהַּכְפִרי, ָהָיה ָזִעיר ְוִנָּדח. הּוא ָהָיה ֵמאֹוָתם 
ִּכי ַּכֲאֶׁשר ַהּסּוִסים  ִיּשּׁוִבים ְקַטִּנים, ֶׁשֲעֵליֶהם ָהיּו אֹוְמִרים ַּבֲהָלָצה, 
ְּכָבר יֹוְצִאים ֵמַהִּיּשּׁוב, ֲעַדִין ֹלא ִנְכְנסּו ֵאָליו ַּגְלַּגֶּליָה ָהֲאחֹוִרִּיים ֶׁשל־

ַהֶּמְרָּכָבה... ֲעָׂשָרה ְיהּוִדים ִּבְלַבד ָהיּו ַּבִּיּשּׁוב ַהָּקָטן, ּומּוָבן ֵמֵאָליו, ִּכי 
ֹלא ָהָיה ּבֹו ֹלא ַרב ְוֹלא מֹוֶרה הֹוָרָאה, ְוַהְּיהּוִדים ֶנֶאְלצּו ְלַכֵּתת ֶאת־

ֵאָלה ִהְלָכִתית ִהְזַּדְּמָנה ְלִפְתָחם, ֶאל ָהִעיר  ַרְגֵליֶהם, ָּכל ֵאיַמת ֶׁשּׁשְ
ְיֶחְזֵקאל ָהָיה ֶאָחד ִמּתֹוְׁשֵבי ַהִּיּשּׁוב, ְוַאף הּוא ֵמעֹוָלם ֹלא  ַהְּגדֹוָלה. 
ָקָרא ְוֹלא ָׁשָנה, אּוָלם ְצֵמא ַדַעת ָהָיה. ִמֵּדי ַּפַעם, ַּכֲאֶׁשר ָהָיה ִמְזַּדֵּמן 
ְּבָבֵּתי  ְמצּוִיים  ֶׁשָהיּו  ַהּקֶֹדׁש  ְּבִסְפֵרי  ְמַעֵּין  ָהָיה  ַהְּגדֹוָלה,  ָהִעיר  ֶאל 
ַהִּמְדָרׁש ָּבִעיר, ְורֹוֵכׁש ְיִדיעֹות ׁשֹונֹות. ּכֹחֹו ֹלא ִהִּגיַע ַעד ָל'אֹוִתּיֹות 
ָּפָרׁשֹות  ַעל  ְוַדל  ֻמָעט  ְּבֶיַדע  ִהְסַּתְּכמּו  ְוָכל־ְיִדיעֹוָתיו  ַהְּקַטּנֹות', 
ָנה, ַהָּכָרה ִׁשְטִחית ֶׁשל ַהִּמְצֹות ַהְּבִסיִסּיֹות ְּבִלי  בּוַע ּומֹוֲעֵדי ַהּׁשָ ַהּׁשָ
ְּפָרֶטיָה ְוִדְקּדּוֶקיָה, ֵסֶדר ַהַהְפָטרֹות ְוַכּדֹוֶמה. ְּבִעָּקר ִחֵּבב ֶאת ַמְעַּגל 
לּוַח  ָׁשם  ְורֹוֵכׁש  ָהִעיָרה,  נֹוֵסַע  ָהָיה  ָׁשָנה  ְּתִחַּלת  ּוִמֵּדי  ָנה,  ַהּׁשָ לּוַח 
ְזַמֵּני ַהּמֹוָלדֹות, ְקִביעּות ֶהֳחָדִׁשים ּוְזַמֵּני ַהּיֹום.  ָׁשָנה, ֶׁשּבֹו ְרׁשּוִמים 
ִמֵּדי ַּפַעם, ָהָיה ֵמִציץ ַּבּלּוַח ּוְמַׁשֵּנן ֶאת ְּפָרָטיו ְּבַעל־ֶּפה, ַעד ֶׁשְּבֶמֶׁשְך 

ָּקׁשּור ַלְּזַמִּנים ְוַלּמֹוֲעִדים.  ִנים ַנֲעֶׂשה ָּבִקי ְוַיְדָען ְּבָכל ַמה ּׁשֶ ַהּׁשָ
ָהֲאָרצֹות  ַעֵּמי  ָּכָאמּור  ֶׁשָהיּו  ַּבִּיּשּׁוב,  ֶׁשָהיּו  ַהְּספּוִרים  ַהְּיהּוִדים  ֵּבין 
ֵאָליו  ִהִּביטּו  ַהְּבִרּיֹות  ֻמְפָלג'.  ְּכ'ָגאֹון  ְיֶחְזֵקאל  ִהְתַּבֵּלט  ֻמְפָלִגים, 
ַעד  ַהְיֵתָרה,  ְוָחְכָמתֹו  ָהֲעצּומֹות  ִמיִדיעֹוָתיו  ְוִהְתַּפֲעלּו  ְּבַהֲעָרָכה, 
ַהַהָּכָרה  ָחְדָרה  ַהְּזַמן,  ְּבֶמֶׁשְך  ְיֶחְזֵקאל'.  'ר'  ַּבּתַֹאר  ְלַכּנֹותֹו  ֶׁשֵהֵחּלּו 
ְוַתְלִמיד ָחָכם ָעצּום,  ִנְכָּבד  ִּכי הּוא ֶּבֱאֶמת ַרב  ְּבמֹוחֹו ֶׁשל־ְיֶחְזֵקאל, 
ְלִהְתַנֵהג  ֵהֵחל  ְוַאף  ָהַרָּבִנים  ִמְּגדֹוֵלי  ְּכֶאָחד  ָלחּוׁש  ֵהֵחל  ְוַאט־ַאט 
ְּבִגּנּוֵני ָּכבֹוד ּוְׂשָרָרה. ְמקֹומֹו ְּבֵבית־ַהְּכֶנֶסת ַהְּמקֹוִמי, ָהֳעַתק ֶאל־ּכֶֹתל 
ַהִּמְזָרח, ְוהּוא ָהַפְך ִלְהיֹות 'ַרּבֹו ָהָראִׁשי' ֶׁשל־ַהִּיּשּׁוב, ְּדַהְינּו ַרָּבם ֶׁשל 
ִּתְׁשָעה ְיהּוִדים... ַּגם ֶאת ַמְלּבּוָׁשיו ִׁשָּנה, ְוֵהֵחל ְלִהְתַעֵּטף ְּבִאְצְטָלא 
ָמָצא  ִמֶּמָּנה  ָהֲאָדָמה,  ַּבֲעבֹוַדת  ַלֲעסֹק  ֶׁשִהְמִׁשיְך  ַלְמרֹות  ְדַרָּבָנן, 
ְלֻעְבָּדה  ְּכַרב  ְּכֻהָּנתֹו  ֻעְבַּדת  ָהְלָכה  ַהְּזַמן,  ֶׁשָחַלף  ְּכָכל  ֶאת־ִמְחָיתֹו. 
ֻמְגֶמֶרת, ְוהּוא ַעְצמֹו ָרָאה ְלָנכֹון ְלַהְרִחיב ֶאת־ְיִדיעֹוָתיו יֹוֵתר ְויֹוֵתר, 
ַּכָּיֶאה ְלַמֲעָמדֹו ָהָרם. ְיֶחְזֵקאל ִהְגִּביר ֶאת ִׁשּנּוֵני ַהּלּוַח ֶׁשְּבַאְמַּתְחּתֹו, 
ֲאֻרּכֹות  ָׁשעֹות  ָיַגע  ְּבנֹוָסף,  ְּבָכל־ֵעת.  ָיָדיו  ִמַּתַחת  ָמׁש  ֹלא  ְוַהָּלז 
ְּבִסּדּור ַהְּתִפָּלה ָהַעִּתיק ֶׁשָּיַרׁש ִמָּסבֹו, ֶׁשָהָיה ְמֻעָּטר ְּבַכָּמה ֵּפרּוִׁשים 
ְיֶחְזֵקאל  ִהְצִליַח  ַהְרֵּבה  ְלָהִבין ֶאת־ַהִּנְכָּתב. ֹלא  ְוִהְתַאֵּמץ  ַקְדמֹוִנים, 
ִנְקְלטּו  ָוָׁשם  ּפֹה  אּוָלם  ַהְּתִפָּלה,  ֻנַּסח  ַעל  ַהַּפְרָׁשִנים  ִמִּדְבֵרי  ְלָהִבין 
ְּבמֹוחֹו ַהַּכְפִרי ֵאי־ֵאּלּו ֵּפרּוִׁשים ֶנְחָמִדים, אֹוָתם ִהְרָצה ִּבְפֵני ַהַּכְפִרִּיים 

ַהְּתִמיִמים, ְוַהָּללּו ִהִּביטּו ֵאָליו ְּבֵעיַנִים ְמֵלאֹות ַהֲעָרָכה ְוַהֲעָרָצה. 
ָׁשִנים ַרּבֹות ָחְלפּו, ְויֹום ֶאָחד ֶנֱאַלץ ְיֶחְזֵקאל ְלַהְרִחיק ְנדֹוד ַעד ָהִעיר 
ְכנּו  ֶׁשּׁשָ ַהֶּמְמָׁשָלה  ְּבִמְׂשְרֵדי  ְנחּוָצה  ֲחִתיָמה  ְלֵׁשם  ַהְּגדֹוָלה,  ִויְלָנא 
ְיֶחְזֵקאל  ַוֲאֻרָּכה, אּוָלם  ְלִויְלָנא ָהְיָתה ְרחֹוָקה  ָּבִעיר ַהְּגדֹוָלה. ַהֶּדֶרְך 
ִנְקְרָתה  ִנְפָלָאה  ֶׁשִהְזַּדְּמנּות  ָהֻעְבָּדה  ִעם  ַהֶּדֶרְך,  טַֹרח  ַעל  ִהְתַנֵחם 
ְּבַדְרּכֹו, ְלַהִּגיַע ֶאל 'ְירּוָׁשַלִים ְּדִליָטא' ַהְמֻפְרֶסֶמת, ְוָלבֹוא ִּבְדָבִרים ִעם 
ְמָעם ָיָצא ַעל־ְּפֵני ָּכל־ָהָאֶרץ. ִּבְתִמימּותֹו ּוְבחֶֹסר  ַרָּבֶניָה ַהְּגדֹוִלים ֶׁשּׁשִ
ְיֶחְזֵקאל ֶאת־ַעְצמֹו ְּכָׁשֶוה ֵּבין  ֲהָבָנתֹו ֶאת־ָהֱאֶמת ַלֲאִמָּתה, ֶהֱחִׁשיב 
ִיְמָצא  ִּכי  ָהָיה  ּוָבטּוַח  ִויְלָנא,  ֶׁשָּבִעיר  ַהֻּמְפָלִגים  ַהֲחָכִמים  ִעם  ָׁשִוים 
ִעָּמם ִׂשיג ְוִׂשיַח ְוָׂשָפה ְמֻׁשֶּתֶפת ְּבִדְבֵרי ּתֹוָרה, ֶׁשֵּכן ַרב ָוִתיק הּוא ֶזה 

ִמְּכָבר ְּבִיּשּׁובֹו ַהָּקָטן. ֵאין צֶֹרְך לֹוַמר, ִּכי ְיֶחְזֵקאל ָיָצא ְלַדְרּכֹו ְּכֶׁשהּוא 
ָעטּוף ִּב'ְׁשמֹוָנה ְּבָגִדים', ְוָכל ַמְרֵאהּו ְּכַמְרֵאה ַרב ִנְכָּבד ּוְנׂשּוא ָּפִנים, 
ֲאֶׁשר ְמַׁשֵּמׁש ְּכַרב ְּבַאַחת ַהְּקִהּלֹות ַהְּגדֹולֹות ְּבִיְׂשָרֵאל. ְּכָבר ִּביִׁשיָבתֹו 
ְיהּוִדים  נֹוְסִעים  ִמְסַּפר  ֶאת־ָּפָניו  ִקְּדמּו  ְלִויְלָנא,  ַהּמֹוִביָלה  ָּבַרֶּכֶבת 
ּוַבַעל  ִנְכָּבד  ַרב  ִלְפֵניֶהם  ּוְכֶׁשָראּו  ֵאֶליָה,  ֶאת־ַּדְרָּכם  ֵהם  ַאף  ֶׁשָעׂשּו 
ִׁשעּור קֹוָמה, ָׁשֲאלּו ִּבְׁשלֹומֹו ְּברֹב ָּכבֹוד, ְוִנְכְנסּו ִעּמֹו ִּבְדָבִרים ַעל־ָּדא 
ְוַעל־ָהא. ַהּנֹוְסִעים ֹלא ָהיּו ֶאָּלא סֹוֲחִרים ֶׁשָּנְסעּו ֵמָהָכא ְלָהָתם, ְוֹלא 
ָהיּו ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ֻמְבָהִקים, אּוָלם ַּגם ַהָּקָטן ֶׁשָּבֶהם ָהָיה ַּבר־ַּדַעת 
ֵאפֹוא  ֲעֵליֶהם  ָהָיה  ְמֻיָּדֵענּו. ֹלא  'ָהַרב'  ֵמֲאֶׁשר  ִׁשְבָעַתִים  ּוַבר־אֹוְרָין 
ְּכ'ַרָּבן  ֶׁשָּלבּוׁש  ֶׁשִּלְפֵניֶהם,  ָהִאיׁש  ִּכי  ְלָהִבין,  ְּכֵדי  ִמַּדי  יֹוֵתר  ִלְטרַֹח 
ֶׁשל־ָּכל־ְּבֵני ַהּגֹוָלה', ֵאינֹו ֶאָּלא ַעם־ָהָאֶרץ ֻמְפָלג, ֶׁשִּכְמַעט ֵאינֹו יֹוֵדַע 
יָרִאין ֶׁשִּלְפֵניֶהם, ֶהֱעָלה  צּוַרת אֹות. מּוָבן ֵמֵאָליו, ִּכי ָהִאיׁש ְלבּוׁש ַהּׁשִ
ַעל־ְּפֵניֶהם ִּגחּוְך ְוַלַעג, ְוִנְזְקקּו ְלכֹחֹות ֶנֶפׁש ַאִּדיִרים ְּכֵדי ִלְכֹלא ֶאת 
ְוַעל־ ְלָכְך,  ִלּבֹו  ָׂשם  ַהָּתִמים ֹלא  ְיֶחְזֵקאל  ִּבְגרֹוָנם.  ֶׁשִחְלֵחל  ַהְּצחֹוק 

ַאף ֶׁשָרָאה ֶׁשֵאינֹו ֵמִבין ִּכְמַעט ְמאּוָמה ִמִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ֶׁשַהּסֹוֲחִרים 
ֶקר ֶׁשָאַפף אֹותֹו, ְוִהְמִׁשיְך  ִּדְּברּו ִעּמֹו, ִהְמִׁשיְך ְלַרּמֹות ֶאת־ַעְצמֹו ַּבּׁשֶ

ְלַהֲאִמין ִּבְגֻדָּלתֹו ּוִבְגאֹונּותֹו ָהֲעצּוָמה. 
ְּדַבר ַהָּגָעתֹו ֶׁשל ָהַרב ַהְּמֻדֶּמה, ֶׁשֵאינֹו ֶאָּלא ּבֹור ֵריק ֶׁשֵאין ּבֹו ְמאּום, 
ְוַחְסֵרי־ ַקֵלי־ַּדַעת  ַּכָּמה  ִנְמְצאּו  ִויְלָנא.  ָּבִעיר  ַמֵהר  ִחיׁש  ִהְתַּפְרֵסם 

ַלֲאֵסָפה  ְּבִגיל  ְוִהְזִמינּוהּו  ֵלב, ֶׁשִהְתלֹוְצצּו ַעל־ֶחְׁשּבֹונֹו ֶׁשל־ְיֶחְזֵקאל, 
ְּבִעְנָין  ֵעת  ְּבאֹוָתּה  ֶׁשִהְתַאְּספּו  ִויְלָנא,  ְוַרָּבֵני  ַחְכֵמי  ֶׁשל  ְּגדֹוָלה 
ֵּבין  ְּכחֹוַח  ְוָחׁש  ַהְּדגּוִלים,  ָהַרָּבִנים  ֵּבין  ְיֶחְזֵקאל  ָיַׁשב  ָנחּוץ.  ִצּבּוִרי 
ַהּשֹׁוַׁשִּנים ּוְכָאֵבל ֵּבין ֲחָתִנים. הּוא ֹלא ֵהִבין ִמָּלה ַוֲחִצי ִמָּלה ִמָּכל ַמה 
ִגים  ְוָהָיה ִנְרֶאה לֹו ִּכי ִנְקַלע ְלעֹוָלם ָזר ּוְמֻנָּכר. ֻמּׂשָ ֻּדַּבר ַּבֲאֵסָפה,  ּׁשֶ
ַעל  ֵעֶגל  ְּבֵעיֵני  ִהִּביט  ְוהּוא  ָּבֲאִויר,  ִהְתעֹוְפפּו  מּוָבִנים  ִּבְלִּתי  ּוִמִּלים 
ַהִּמְתַוְּכִחים ְּבִרְתָחא ְדאֹוַרְיָתא, ְּבִלי ְלָהִבין ַעל־ָמה ַהְּמהּוָמה. ְלֶפַתע, 
ִנְזְרָקה ַלֲחַלל ָהֲאִויר ֻקְׁשָיה ֵאיָתָנה ַּכַּבְרֶזל, ְוֻכָּלם ֶנֶאְלמּו דֹם. "ְוֶׁשָּמא 
ַהִּבְלִּתי ֻמָּכר  ַרָּבִנים ֶאל ָהַרב  ָלנּו ַמר ֶאת־ַהֻּקְׁשָיה", ָּפנּו ַּכָּמה  ְיָתֵרץ 
ֶׁשָּיַׁשב ֵּביֵניֶהם, ִויֶחְזֵקאל ָלַטׁש ֲעֵליֶהם ֵעיַנִים ְמבָֹהלֹות ְוֹלא ָמָצא ֶאת־

ְוַרְגָליו. ֻּכָּלם ָנְׂשאּו ֵאָליו ֵעיַנִים ׁשֹוֲאלֹות, ְוהּוא ָחׁש ִּכי ָהֲאָדָמה  ָיָדיו 
ּבֹוֶעֶרת ַּתְחָּתיו ְוֹלא ָיַדע ֵהיָכן ִלְקּבֹר ֶאת־ַעְצמֹו ִמּבּוָׁשה. ְלַבּסֹוף ָקם 
ֶאָּלא  הּוא  ֵאין  ִּכי  ְלהֹודֹות,  ֶנֱאַלץ  ָּפִנים  ּוְבבֶֹׁשת  ּכֹחֹוָתיו,  ִּבְׁשֵאִרית 
ָנה,  ָנה ּומֹוֲעֵדי ַהּׁשָ ִאָּכר ָּפׁשּוט ְוִנְבָער, ֶׁשְּיִדיעֹות ֻמָעטֹות לֹו ְּבלּוַח ַהּׁשָ
ּוִבְכִסילּותֹו ָחַׁשב ַעד־ּכֹה, ִּכי ֶנְחָׁשב הּוא ְלֶאָחד ִמְּגדֹוֵלי ָהַרָּבִנים, ְוָכְך 

ִרָּמה ֶאת־ַעְצמֹו ְלאֶֹרְך ָיִמים ְוָׁשִנים.

ַהִּנְמָׁשל
ָלנּו  ְלַהְמִׁשיל  ַעל־ְמָנת  ַחִּיים"  ֶה"ָחֵפץ  ִמְׁשַּתֵּמׁש  ֶזה,  ִנְפָלא  ְּבָמָׁשל 
ָהֲאִמִּתית  ְוַהַהָּכָרה  ַעל־ָהֱאֶמת"  "מֹוֶדה  ֶׁשל  ַהִּמָּדה  ֲחִׁשיבּות  ֶאת 
ַעד  ְּבַחֵּייֶהם,  ִנְכָּבִדים  ִלְתָאִרים  ַהִּמְתַרְּגִלים  ֲאָנִׁשים  ֵיׁש  ְּבַדְרָּגֵתנּו. 
ֲחָכִמים  ְוַתְלִמיֵדי  ֲחׁשּוִבים  ְּגאֹוִנים  ֵהם  ֶּבֱאֶמת  ִּכי  ָלֶהם  ֶׁשִּנְדֶמה 
ְּגדֹוֵלי  ֶאל  ְלִהְתָקֵרב  ִויַנּסּו  ָהֱאֶמת  ְלעֹוַלם  ְּכֶׁשָּיבֹואּו  ֻמְפָלִגים, אּוָלם 
ַהּדֹורֹות, ְיַגּלּו ִּפְתאֹם ֶאת ְּכִסילּוָתם ְוֶאת ַמָּצָבם ָהֲאִמִּתי, אֹוי ְלאֹוָתּה 
ּבּוָׁשה אֹוי ְלאֹוָתּה ְּכִלָּמה. ּוְכֵדי ְלִהָּנֵצל ִמָּטעּות זֹו, ַעל ָהָאָדם ְלהֹודֹות 

ַעל־ָהֱאֶמת ֶׁשל־ַעְצמֹו ְוִלְבחֹן ֶאת־ַעְצמֹו ְלֹלא ְּכָחל ּוְסָרק.
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• ְלעֹוָלם ְיֵהא ָאָדם ְיֵרא ָׁשַמִים ַּבֵּסֶתר ְּכַבָּגלּוי, ּומֹוֶדה ַעל־
ָהֱאֶמת, ְודֹוֵבר ֱאֶמת ִּבְלָבבֹו. )תנא דבי אליהו(

ַוֲאִפּלּו  ֶׁשִּיְהֶיה,  ָאָדם  ֵמֵאיֶזה  ָהֱאֶמת  ְלַקֵּבל  ֵּתבֹוׁש  ַאל   •
ִמֶּמּנּו.  ָהֱאֶמת  ְּתַקֵּבל  ָהֵכי  ֲאִפּלּו  ְוִנְבֶזה,  ֶׁשִּבְקַטִּנים  ִמָּקָטן 
ֲחׁשּוָבה  ַּגם־ֵּכן  ִנְבֶזה,  ָקָטן  ְּבַיד  ֶׁשִהיא  טֹוָבה  ַמְרָּגִלית  ִּכי 

ְלַמְרָּגִלית. )אורחות צדיקים(

ַאָּגָדה  ְּבִדְבֵרי  ַוֲאִפּלּו  ַעל־ָהֱאֶמת,  מֹוֶדה  ִיְהֶיה  ְלעֹוָלם   •
ֶׁשֵאין ָּכאן ֲחַׁשׁש ִאּסּור ְוֶהֵּתר, אֹו ִחּיּוב ּוְפטּור, ֲאָבל ִּבְׁשִביל 
ְּכבֹוד ָהֱאֶמת יֹוֶדה. ְוַאל ֵיבֹוׁש ְלַקֵּבל ָהֱאֶמת ִמִּמי ֶׁשֲאָמרֹו, 
לֹום  ֲאִפּלּו ִמָּקָטן ֶׁשִּבְקַטִּנים, ְּכַמֲאַמר ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ָעָליו ַהּׁשָ

"ִמָּכל־ְמַלְּמַדי ִהְׂשַּכְלִּתי". )אורחות יושר(

• ְלעֹוָלם ִיְרֶאה ָאָדם ֶׁשִּיְהֶיה ֱאֶמת ַּדְעּתֹו, ְוֹלא ַּדְעּתֹו ֱאֶמת. 
)רבי דוד בודניק הי"ד(

ֶׁשִאם  ְּכֵדי  ּפֹוֵסק,  ֲאִני  ַטַעם  ֵמֵאיֶזה  ְלהֹוִדיַע  ֲאִני  ָצִריְך   •
ִיְבּדֹק ַאֲחַרי ְוִיְמָצא ָטעּות, ֶׁשֶאֱחזֹר ְואַֹמר ְּדָבִרים ֶׁשָאַמְרִּתי 
ַאְך  ִלְטעֹות,  ָעלּול  ָאָדם  ָּכל  ִּכי  ְּבָיִדי.  ָהָיה  ָטעּות  ִלְפֵניֶכם 
ִאם ָטִעיִתי ָעַלי ַלֲחזֹר ִּבי. ְוֶזה ִלי ַאְרָּבִעים ָׁשָנה, ּתֹוָדה ַלה' 
ִיְתָּבַרְך, ֶׁשֹּלא ֵאַרע ִלי ֶאָּלא ְׁשֵּתי ְּפָעִמים, ּוִבְׁשֵּתיֶהן ֶׁשֹּלא 

ַּכִּדין הֹוֵדיִתי ְוַהֶּצֶדק ִעִּמי, ּתֹוָדה ַלה'. )לשון החת"ם סופר(

ְוֵאיזֹו  ֻקְׁשָיה,  ֵאיזֹו  ִּבְסָפַרי  ֵמִבין  ָחָכם  ְלֵאיֶזה  ִנְרֶאה  ִאם   •
ְסִתיָרה ַעל ְּדַבר ֱאֶמת ַוֲעָנָוה ֶצֶדק, ְּבִלי ׁשּום ִקְנטּור, ֵאיִני 
ַמְקִּפיד ַעל־ֶזה ְּכָלל, ִּכי ָּכְך ִהיא ַּדְרָּכּה ֶׁשל־ּתֹוָרה. ְוִאם ִּתְהֶיה 
ְלִאּסּור,  ֵמֶהֵּתר  ּוִבְפָרט  ִּבְפַסק־ִּדין,  ַהְּסִתיָרה  אֹו  ַהֻּקְׁשָיה 
ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ַהְּדָבִרים,  ְלַפְרֵסם  יג  ַהַּמּׂשִ ְוַאל־ִיָּכֵלם  ַאל־ֵיבֹוׁש 
יֹוֵתר  ָהֱאֶמת  ִּכי  ִאּסּור.  ִּבְדַבר  ְלִהָּכֵׁשל  ַחס־ְוָׁשלֹום  ָיבֹואּו 
ְוָאנִֹכי  ִּכי ֶחְפִצי ּוְרצֹוִני ֶלֱאהֹב ֶאת־ָהֱאֶמת,  ֲאהּוָבה ֶאְצֵלנּו. 
ַאְפִסיד ִּכי ָטִעיִתי, ְוָיָצא ֶהְפֵסדֹו ִּבְׂשָכרֹו ְלַהֲעִמיד ָהֱאֶמת. 
ְוַגם ָּבַני ַאֲחֵרי ֶׁשֹּלא ַיְקִּפידּו ָּבֶזה ַעל־ְּכבֹוִדי, ִאם ָיבֹוא ְויֹאַמר 
ַגת ֱאֶמת ְּכֶנְגִּדי ְוַהִּדין ִעּמֹו, ֶׁשִּיְהיּו מֹוִדים לֹו 'מֹוִדים  ְּדַבר ַהּׂשָ
ְּדַרָּבָנן'. ְוַגם ָּבַני ִיְהיּו אֹוֲחִזים ַמֲעֵׂשה ֲאִביֶהם. ְוַאל ִּתְתְמהּו 
ָּבַני ֶׁשֲאִני ַמְזִהיְרֶכם ַעל־ָּכְך, ְוִלְכאֹוָרה ִהיא ִמְׁשָנה ֶׁשֵאיָנּה 
ְצִריָכה. ִּכי ַאְדַרָּבה ָצִריְך ְלָאְמָרּה, ִּכי ָרִאיִתי ְּכֶׁשִּנְפַטר ַרב 
ָהַרב ַהָּמנֹוַח  ֶאָחד, ּוָבא ֶאָחד ְוָיַׁשב ַעל־ְמקֹומֹו, ְוָאַסר ַמה ּׁשֶ
ִהִּתיר, ָּגַרם ַהָּדָבר ְלַהְקָּפדֹות ְוכּו'. ּוְכֶׁשֲאִני ְלַעְצִמי ֹלא ָנכֹון 
ַלֲעׂשֹות ֵּכן, ֹלא ִניָחא ָלַרב ַהָּמנֹוַח ְּבעֹוַלם ָהֱאֶמת ֶׁשִּיְפְסקּו 
ֵאין  ַהָּבא  ּוָבעֹוָלם  ְּכמֹותֹו.  ֲהָלָכה  ֶׁשֵאין  ְּבָדָבר  ְּכהֹוָרָאתֹו 
ִׂשְנָאה ְוִקְנָאה ְוַתֲחרּות ְּכַהְבֵלי ָהעֹוָלם ַהֶּזה. )רבי חיים פאלאג'י(

ֶקר ָׂשֵנאִתי ַוֲאַתֲעֶבּנּו  • ֵמעֹוִדי ָהֱאֶמת ֵנר ְלַרְגִלי, ְוֶאת ַהּׁשֶ
ְּבִלִּבי ַעד־ְמאֹד. ֹלא ֲאַחֶּפה ַעל־אֹוֲהַבי ְוֹלא ַעל־ְקרוַׂבי, ְוֹלא 
ֵאיֶנִּני  ַעל־ָהֱאֶמת.  ְלהֹודֹות  ֶׁשֹּלא  ְּבַנְפִׁשי  ֶׁשֶקר  ֶאֱעֶׂשה 
ַּכהֶֹגן  ֶׁשֹּלא  ִמֶּמִּני  ֶׁשָּיָצא  ְּבָמקֹום  ְלַמֲעַׂשי,  ָסֵנגֹוִרין  עֹוֶׂשה 

ִּבְׁשָגָגה, ְוֹלא ֲאַכֵחד ַּתַחת ְלׁשֹוִני ִׁשְּגָגִתי. )הנהגות האדר"ת(

• ַהּנֹוֶטה ְלָיִמין, ְלַהְחִמיר ַעל־ַעְצמֹו ְוִלְמצֹא ֶחְסרֹונֹות ֹלא 
ֲאִמִּתִּיים, טֹוֶעה. ּוֵמִאיָדְך, ַהּנֹוֶטה ְלַרּמֹות ֶאת־ַעְצמֹו, ּתֹוְך 
ִחּפּוי ַהֶחְסרֹונֹות אֹו ַּבֲהָקָלה ְּבִעְנְיֵני ֲעבֹוַדת ה' ִּבְגַלל ַאֲהַבת 
ָהֱאֶמת  ָהֶאְמַצע?  ֶּדֶרְך  ִהיא  ּוַמִהי  טֹוֶעה.  הּוא  ַּגם  ַעְצמֹו, 

ַהְּפִניִמית. )הרש"ב מליובאוויטש(

• "ַּבָּקִמים ָעַלי ְמֵרִעים ִּתְׁשַמְעָנה ָאְזָני" – ַּגם ַּכֲאֶׁשר ָהָאָדם 
"ִּתְׁשַמְעָנה  ָאז  ַּגם  ֶחְסרֹונֹות,  ְּבאֹוָתם  ָלקּוי  ַהּמֹוִכיַח אֹוִתי 
ְלִאיׁש  ִהיא  ּתֹוֶעֶלת  ָּפסּול,  ֵמָאָדם  ִּבּקֶֹרת  ַּגם  ִּכי  ָאְזָני", 

ֱאֶמת, ְלִמי ֶׁשּמֹוֶדה ַעל־ָהֱאֶמת. )הסבא מקלם(

ּבֹוִׁשים  ֵאיָנם  ָהֱאֶמת,  ַרק  ִהיא  ַמְּטָרָתם  ֲאֶׁשר  ֲאָנִׁשים   •
ִמְּלהֹודֹות ְּבֶפה ָמֵלא. ֶזהּו ֵהד קֹול ָהֱאֶמת ַהְּטהֹוָרה, ֲאֶׁשר 
ֶאת  ְלָבֵרר  ּוִמְׁשַּתֶּדֶלת  ִאיׁש,  ְלׁשּום  ָּפִנים  נֹוֵׂשאת  ֵאיֶנָּנּה 

ָהֱאֶמת ְוַהֶּצֶדק. )תולדות רבי חיים מוולוז'ין(

• ֶאָחד ִמְּגדֹוֵלי ַהּדֹור ָׁשַמע ַּפַעם ְׁשֵני ֲאָנִׁשים ִמְתַּפְלְּפִלים 
ְּבִלּמּוד, ֲאָבל ַאף־ֶאָחד ֹלא ָנַתן ֵלב ְלָהִבין ֶאת ִּדְבֵרי זּוָלתֹו, 
ָהיּו  "ִאּלּו  ְוָאַמר:  ַעְצָמם.  ַעל־ַּדַעת  ָעְמדּו  ֹלא  ַוֲאִפּלּו 
ֲהֵרי  ַמָּדע,  ְוִעְנְיֵני  ִמְסָחר  אֹודֹות  ַעל  ֶזה  ְּבאֶֹפן  ְמׂשֹוֲחִחים 

ָהיּו מֹוִביִלים אֹוָתם ֵּתֶכף ְלֵבית ְמֻׁשָּגִעים"... )רבי אברהם יפה'ן(

• ַאף ִאם ָהְרָׁשִעים ְמַבְּקִרים ּוְמַגִּלים ֶאת מּוַמי ְוֶחְסרֹונֹוַתי, 
ַעְצִמי  ּוְמעֹוֵרר  ְמַקֵּבל  ֲאִני  ָאְזָני.  ִּתְׁשַמְעָנה  ֵמֶהם  ַּגם 
ְלֶחְׁשּבֹון ֶנֶפׁש ּומֹוֶדה ָלֶהם, ְּכמֹו ֶׁשָאַמר ֶהָחָכם 'ַקֵּבל ֶאת־

ָהֱאֶמת ִמִּמי ֶׁשֲאָמָרּה'. )הסבא מקלם(

"ּב ִמְּליּוַּבאִויְטׁש ֶאת ְּבנֹו ָהַרַּיי"צ  • ְׁשֹלָׁשה ְּדָבִרים ִצּוָה ָהַרּׁשַ
ַאל־ְּתַרֶּמה  ֶאת־ַעְצְמָך,  ְּתַרֶּמה  "ַאל  ַלִּמְצֹות:  ְּבַהִּגיעֹו 

ֲאֵחִרים, ְוַאל ִּתֵּתן ַלֲאֵחִרים ְלַרּמֹות אֹוְתָך"... )ספר השיחות(

ֶׁשל־ ַמה־ְּבִלּבֹו  יֹוֵדַע  ָאָדם  ְוֵאין  ְלַׁשֵּקר,  ְרִגיִלים  ֲאָנִׁשים   •

ֲחֵברֹו. ָּכל ֶאָחד ִמְתַהֵּלְך ְוסֹודֹו ְּבָידֹו, ַהֶחְסרֹונֹות ַהְּפִניִמִּיים 
ְידּוִעים ַרק לֹו, ִמְתַאֵּמץ ְלַהְסִּתיָרם ֵמַהּזּוַלת... )ליקוטי דיבורים(

• ַּפַעם ָהְיָתה ָהֱאֶמת ַמְטֵּבַע ְמַהֶּלֶכת. ָהָאָדם ָהָיה ֲאִמִּתי 
ְוַחם, ּתֹוכֹו ְּכָברֹו. ְוַכֲאֶׁשר ָהָיה נֹוֵתן 'ָׁשלֹום ֲעֵליֶכם' ַלֲחֵברֹו, 
ִנָּתן  ַהּיֹום  ְּפִניִמית.  ּוְבַחּיּות  ּוְבָתִמים  ֶּבֱאֶמת  ַהָּדָבר  ָהָיה 

לֹום ֲעֵליֶכם', ֶאת ַה'ֵּלְך ְלָׁשלֹום'... )שם( ְלַהְרִּגיׁש ַּב'ּׁשָ

ל ֻמְרּגָ
ֲהָלכֹות ַוֲהִליכֹות
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