
ֱאנֹוׁש,  ִמִּביַנת  ַהַּנֲעֶלה  ָּבאֶֹפן  ְלֶאָחיו  ַעל־ִמּדֹוָתיו  ַמֲעִביר  ִּבְהיֹותֹו  ַהַּצִּדיק,  יֹוֵסף  ֶׁשל  ָהֲאִציָלה  ַהְנָהָגתֹו 
ָנַטר  ְוַלְמרֹות זֹאת ֹלא  ְּבִמְצַרִים,  ָלִריק  ֶנֶאְבדּו  ְוַהְיָקרֹות  ּוְמַחֶּיֶבת, ֶׁשֲהֵרי ְׁשנֹוָתיו ַהֻּמְבָחרֹות  ַמְפִעיָמה 
ּכֹוֵתב  ֲעֵלֶהם",  ַוֵּיְבּךְ  ְלָכל־ֶאָחיו  ק  "ַוְיַנּׁשֵ ְּבָפָרָׁשֵתנּו:  ַעל־ַהָּפסּוק  ָׁשֵלם.  ְּבֵלב  ָלֶהם  ּוָמַחל  ִׂשְנָאה  ְלֶאָחיו 
ָל"ה ַהָּקדֹוׁש: "ְרֵאה ַּכָּמה ָצִריְך ָהָאָדם ִלְמחֹל ּוְלַהֲעִביר ַעל־ִמּדֹוָתיו, ִּכי ֵהם ָחְטאּו ֶנֶגד יֹוֵסף, ְוִאּלּו  ַהּׁשְ
ַׁשִּפיָרא  ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי  ֶׁשָאַמר  ְּכִפי  ַהַּצִּדיק',  'יֹוֵסף  ַּבּתַֹאר  ִנְקָרא  ְלִחָּנם  ְוֹלא  אֹוָתם".  ק  ְוִנּׁשֵ ָּבָכה  יֹוֵסף 
ִמְּבלֹוז'ֹוב, ִמְּפֵני ֶׁשִּמָּדתֹו ֶׁשל ַהַּצִּדיק ִהיא ֱהיֹותֹו ְיסֹוד ָהעֹוָלם ֶׁשֵאין ּבֹו ֵחְטא, ּוִמֵּכיָון ֶׁשָאְמרּו ֲחַז"ל, ֶׁשָּכל 
ַהַּמֲעִביר ַעל־ִמּדֹוָתיו ַמֲעִביִרים ִמֶּמּנּו ָּכל־ְּפָׁשָעיו, ַוֲהֵרי יֹוֵסף ֶהֱעִביר ַעל־ִמּדֹוָתיו ּוָמַחל ְלֶאָחיו ְּבֵלב ָׁשֵלם, 

ָלֵכן ָזָכה ְלָכְך ֶׁשֶהֱעִבירּו ִמֶּמּנּו ֶאת־ָּכל ְּפָׁשָעיו, ּוִמֵּמיָלא ָזָכה ִלְהיֹות 'יֹוֵסף ַהַּצִּדיק'. 
ֶאת ַהִּמָּדה ַהִּנְפָלָאה ַהּזֹו ֶׁשל ַהֲעָבָרה ַעל־ַהִּמּדֹות, ָיַרׁש יֹוֵסף ֵמָאִביו ַיֲעקֹב ָאִבינּו, ֶׁשֶהֱעִביר ַעל־ִמּדֹוָתיו 
ְּבָׁשָעה ֶׁשָּלָבן ִנְפַּגׁש ִעּמֹו ַאַחר ֶׁשָרַדף ַאֲחָריו, ְוֹלא זֹו ִּבְלַבד ֶׁשָּסַפג ְּבֶׁשֶקט ֶאת־ָהֶעְלּבֹונֹות ֶׁשל חֹוְתנֹו 
ָהַרַּמאי, ַאף ִּבֵּקׁש ַלֲעׂשֹות ְלִגיָמה ְּכֵדי ְלָקֵרב ֶאת־ְלָבבֹו, ְּכִפי ֶׁשּכֹוֵתב ַהְּנִצי"ב ִמּוֹולֹוִז'ין ְּבִסְפרֹו 'ַהֲעֵמק 
ָּדָבר', ְוַאף יֹוֵתר ִמָּכְך, ִלֵּמד ֶאת־ָּבָניו ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ֶאת ַהִּמָּדה ַהֲחׁשּוָבה ֶׁשל ַמֲעִביר ַעל־ִמּדֹוָתיו. ֶׁשֲהֵרי 
ֶנֱאַמר ַּבּתֹוָרה "ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ְלֶאָחיו ִלְקטּו ֲאָבִנים", ְוִכי ַאִחים ָהיּו לֹו? ֶאָּלא ֶׁשַהַּכּוָָנה ְלָבָניו, ְּכִפי ֶׁשֵּפֵרׁש 
"י, ְוֹלא ָּפָנה ֲאֵליֶהם ְּבתֹור ָאב ַהְמַצּוֶה ֲעֵליֶהם ַלֲעׂשֹות ְּכַבָּקָׁשתֹו, ֶאָּלא ַּגם ְּבִלי ְּגֵזַרת ָאב ִּבֵּקׁש ֵמֶהם  ַרּׁשִ

ְלִהְתַנֵהג ְּבַאֲחָוה ַּגם ִעם־ֵאּלּו ֶׁשּגֹוְרִמים ָלֶהם ָרָעה, ְוִלְהיֹות ִמן ַהּוְַתָרִנים ּוִמן ַהַּמֲעִביִרים ַעל־ִמּדֹוֵתיֶהם.
ְוַאף ֵמִאּמֹו ָרֵחל ָיַרׁש יֹוֵסף ַהַּצִּדיק ְּתכּוָנה זֹו, ֶׁשֲהֵרי ִהיא ָמְסָרה ֶאת־ַהִּסָּמִנים ַלֲאחֹוָתּה ֵלָאה, ְוֶהֱעִביָרה 
ְוָכְך ָהָיה ַרִּבי ְׁשֹלמֹה ִמְּזִויל ַמְסִּביר ֶאת ֵּפֶׁשר  ִּבְגבּוַרת ֶנֶפׁש ַעל־ִמּדֹוֶתיָה, ּוַמֲעֵׂשה ָאבֹות ִסָּמן ַלָּבִנים. 
ְּבָרכֹות  כ"ד  ְוָאַמר  ַהֵּתָבה  ִלְפֵני  ֶׁשָּיַרד  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ַעל  ַּתֲעִנית,  ְּבַמֶּסֶכת  ֲחַז"ל  ֶׁשְּמַסְּפִרים  ַהַּמֲעֶׂשה 
ְוָהיּו ַהַּתְלִמיִדים ְמַרְּנִנים ַמּדּוַע  ְוָיְרדּו ְּגָׁשִמים.  ְוָאַמר ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו  ָיַרד ַרִּבי ֲעִקיָבא ַאֲחָריו  ַנֲעָנה,  ְוֹלא 
ְוָאְמָרה: "ֹלא ִמְּפֵני  ל ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר, ַעד ֶׁשָּיְצָאה ַּבת־קֹול  ִהְתַקְּבָלה ְּתִפָּלתֹו ֶׁשל ַרִּבי ֲעִקיָבא יֹוֵתר ִמּׁשֶ
ַרִּבי  ִאם  ָהַרִּבי,  ְוָתַמּה  ַעל־ִמּדֹוָתיו".  ַמֲעִביר  ֵאינֹו  ְוֶזה  ַעל־ִמּדֹוָתיו  ַמֲעִביר  ֶׁשֶּזה  ֶאָּלא  ִמֶּזה,  ָּגדֹול  ֶׁשֶּזה 
ֲעִקיָבא ָהָיה ַמֲעִביר ַעל־ִמּדֹוָתיו, ִמְּפֵני ָמה ֵאפֹוא ֵאינֹו ָּגדֹול יֹוֵתר? ֶׁשֲהֵרי ֵאין ְלָך ִמָּדה ְּגדֹוָלה ִמּזֹו?! ֶאָּלא 
ֶׁשַרִּבי ֲעִקיָבא ָהָיה ֶּבן־ֵּגִרים, ְוָהְיָתה לֹו ֵאפֹוא ְיִגיָעה ַוֲעבֹוָדה ַרָּבה ְּכֵדי ְלָׁשֵרׁש ְוַלֲעקֹר ִמִּלּבֹו ֶאת ִמּדֹוָתיו 
ָהָרעֹות ֶׁשָּיַרׁש ֵמֲאבֹוָתיו, ִּכי ֶטַבע ַהֵּבן ָקרֹוב ִלְהיֹות נֹוֶטה ְלָאִביו, ְוֶזה ִעַּקר ַּתְכִלית ֲעבֹוַדת ָהָאָדם ַלֲהפְֹך 
חֶֹׁשְך ְלאֹור, ְוָלֵכן ִהְתַקְּבָלה ְּתִפָּלתֹו ֶׁשל ַרִּבי ֲעִקיָבא, ְוַנֲעָנה ְּכֶׁשָּיַרד ִלְפֵני ַהֵּתָבה. ְוִהְקִּדימֹו ְּבֵבאּור ֶזה, 
ַּבַעל ַהֵּפרּוׁש "ֵעץ יֹוֵסף" ַעל־ַהִּמְדָרׁש. ְוִאּלּו ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ַסַּלְנֶטר ֵּבֵאר, ֶׁשַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ָהַלְך ְּבֶדֶרְך ֵּבית 
ם. ִמַּדת ַהִּדין  ַׁשַּמאי ֶׁשָהָיה ִמַּתְלִמיֵדיֶהם, ְוַרִּבי ֲעִקיָבא ְּבֶדֶרְך ֵּבית ַהֵּלל, ּוְׁשֵּתי ְּדָרִכים ֵיׁש ַּבֲעבֹוַדת ַהּׁשֵ
ְּבֶדֶרְך ֵּבית ַׁשַּמאי, ּוִמַּדת ָהַרֲחִמים ֶׁשל ֵּבית ִהֵּלל, ְוֵכיָון ֶׁשְּבִמַּדת ַהִּדין ֹלא ָהָיה אֹותֹו ּדֹור ָראּוי ִלְגָׁשִמים, 
ֹלא ַנֲעָנה ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר. ַעד ֶׁשָּבא ַרִּבי ֲעִקיָבא ֶׁשָהַלְך ְּבֶדֶרְך ָהַרֲחִמים ְוָנַהג ְּבִמַּדת ַמֲעִביר ַעל־ִמּדֹוָתיו, 

ַמִים ָּכְך ְוָזָכה אֹותֹו ַהּדֹור ִלְגָׁשִמים ִּבְזכּותֹו. ּוְכִמָּדה ֶנֶגד ִמָּדה ִהְתַנֲהגּו ִעּמֹו ִמן־ַהּׁשָ
ם  ְּגָדִרים ַּבֲעבֹוַדת ַהּׁשֵ ְוָאַמר ַעל־ַעְצמֹו: "ַעל ַהְרֵּבה  ַרִּבי מֶֹׁשה ָמְרְּדַכי ִּביֶדְרַמן ִמֶּלּלֹוב ִהְתַּבֵּטא ַּפַעם 
ֶאָחד  ֵאָליו  ָּבא  ְוַכֲאֶׁשר  הּו",  ְּבַמּׁשֶ ֲאִפּלּו  ַּבּזּוַלת,  ָחִליָלה  ִלְפּגַֹע  ְוֹלא  ְלִהְתַּבֵּלט  ֶׁשֹּלא  ּוִבְלַבד  ִוַּתְרִּתי, 
ֵמֲחִסיָדיו, ְוִסֵּפר לֹו ֶׁשֵּיׁש ְּבִלּבֹו ַעל־ֲחֵברֹו ֶׁשָּפַגע ּבֹו ָקׁשֹות ּוֵמֵרר ֶאת־ַחָּייו, ִהְזַּדְעֵזַע ְוָאַמר: "ֵאיֶנִּני ְמֻסָּגל 
ְלָהִבין, ֵּכיַצד ְמֻסָּגל ְיהּוִדי ִלְצּבֹר ַעְולֹות ַעל־ֲחֵברֹו, ִלְׁשמֹר ִטיָנה ְּבִלּבֹו ְוֹלא ִלְהיֹות ַמֲעִביר ַעל־ִמּדֹוָתיו"?! 
ְוָנִאים לֹו ַהְּדָבִרים ֶׁשָאַמר: "ָיכֹול ָאָדם ִלְהיֹות ָלבּוׁש ְּבֻפְזְמָקאֹות ְלָבנֹות, ַלְחּגֹר ֶאת־ַעְצמֹו ְּבַאְבֵנט ָרָחב, 
ְלִהְתַעֵּטף ְּבַטִּלית ַעד ְלַמְעָלה ֵמרֹאׁשֹו ְוִלְצעֹק ַּבְּתִפָּלה ְּבקֹוֵלי־קֹולֹות, אּוָלם ִאם ֵיׁש ּבֹו ִמִּמַּדת ָהַאְכָזִרּיּות 

ְוֵאינֹו ַמֲעִביר ַעל־ִמּדֹוָתיו, ֲאַזי ֵאין ָצִריְך ְּבִדיָקה ַאֲחָריו, ְוָכל ַמֲעָׂשיו ֵאיָנם ֶאָּלא ֲאִחיַזת ֵעיַנִים"...

בס"ד

ָהָאָדם  ָצִריְך  ֶׁשֲעֵליֶהן  ַהֲחׁשּובֹות  ַהִּמּדֹות  ַאַחת 
ַעל־ִמּדֹוָתיו,  ַמֲעִביר  ֱהיֹותֹו  ִהיא  ָּכל־ָיָמיו,  ַלֲעמֹל 
"י ַהָּקדֹוׁש: "ֶׁשֵאינֹו ְמַדְקֵּדק ִלְמדֹד  ּוְכֵבאּורֹו ֶׁשל ַרּׁשִ
לֹו",  ְוהֹוֵלְך  ִמּדֹוָתיו  ּוֵמִניַח  אֹותֹו,  ַלְּמַצֲעִרים  ִמָּדה 
אֹותֹו,  ְמַצֲעִרים  ֶׁשֲאֵחִרים  ְּבָׁשָעה  ְמַוֵּתר  ְּדַהְינּו 
ּוִמי  ַעל־ֶׁשּלֹו.  עֹוֵמד  ְוֵאינֹו  ְּבַאֲהָבה  ִיּסּוָריו  ְמַקֵּבל 
ֶׁשּנֹוֵהג ְּבִמָּדה ִנְפָלָאה זֹו, רֹוֵכׁש ְלַעְצמֹו ַמָּתָנה ְיָקָרה 
ֶׁשַהַּמֲעִביר  ֲחַז"ל  ִהְבִטיחּונּו  ְּכָבר  ֶׁשֲהֵרי  ַוֲחׁשּוָבה, 
ּוִמי  ָּכל־ְּפָׁשָעיו,  ִמֶּמּנּו  ּוַמֲעִביִרים  זֹוֶכה  ַעל־ִמּדֹוָתיו 
יֹוֵתר  ַהּמֹוִעיָלה  ְלַכָּפָרה  ִלְזּכֹות  ִיְרֶצה  ְוֹלא  ְּכִסיל 
"ִהיא  זֹו  ֶׁשִּמָּדה  ַהִחיָד"א  ֶׁשָּכַתב  ּוְכִפי  ִמָּכל־ָּדָבר?! 
ֲחִׁשיבּוָתּה  ֶאת  ְלַהֲאִריְך  ֶׁשִאי־ֶאְפָׁשר  ַמְרָּגִלית 
ְלָכל־ָּדָבר".  ְּגדֹוָלה  ְרפּוָאה  ֱהיֹוָתּה  ְוֶאת  ּוַמֲעָלָתּה, 
ְוָכְך מֹוֵסר ַרִּבי ַאְבָרָהם ַּגַּלְנִטי ְּבֵׁשם מֹורֹו ָהַרַּמ"ק: 
"ֶׁשָהָיה אֹוֵמר, ֶׁשְּבָכל־ַהְּתׁשּובֹות ֶׁשָּבעֹוָלם, ַהְּמֻעָּלה 
ֶׁשְּבֻכָּלן ְלָמֵרק ַהֲחָטאֹות ְוַהְּזדֹונֹות ְוַהְּפָׁשִעים, ִהיא 
יֹוֵתר  ְמֻעָּלה  ְוהּוא  ְוַהֵחרּוִפים,  ָהֶעְלּבֹונֹות  ְסִביַלת 
ִמָּכל ַמְלֻקּיֹות ְוִסּגּוֵפי ַּתֲעִנּיֹות ֶׁשָּבעֹוָלם". ָהַרְמַּב"ם 
ִּביסֹוֵדי ַהּתֹוָרה ּכֹוֵתב, ִּכי ַּכֲאֶׁשר ְיהּוִדי ַמֲעִביר ַעל־
ְמַקֵּדׁש  ֲהֵריהּו  ַהִּדין,  ִלְפִנים ִמּשּׁוַרת  ְונֹוֵהג  ִמּדֹוָתיו 
'ְוִנְקַּדְׁשִּתי  ֶׁשל  ֶאת־ַהִּמְצָוה  ּוְמַקֵּים  ָׁשַמִים  ֵׁשם 
ֶׁשִּמְצַות  ַצִּדיִקים,  ָאְמרּו  ּוְכָבר  ִיְׂשָרֵאל'.  ְּבֵני  ְּבתֹוְך 
ם, ֶאָּלא  'ְוִנְקַּדְׁשִּתי' ֵאיָנּה ַרק ָלמּות ַעל־ִקּדּוׁש ַהּׁשֵ
ְוַאף הֹוִסיפּו,  ַּבַחִּיים,  ְלַקֵּדׁש ֵׁשם־ָׁשַמִים עֹוד  ָצִריְך 
ם, ָקֶׁשה יֹוֵתר ֵמֲאֶׁשר ָלמּות  ֶׁשִּלְחיֹות ַעל ִקּדּוׁש ַהּׁשֵ
ַפת ֱאֶמת", ֶׁשִּמי  ם... ְוָכְך ְמָפֵרׁש ַה"ּׂשְ ַעל ִקּדּוׁש ַהּׁשֵ
ֶׁשִּמְתַנֵהג ִלְפִנים ִמּשּׁוַרת ַהִּדין ּוַמֲעִביר ַעל־ִמּדֹוָתיו, 
ֲהֵרי ׁשּוַרת ַהִּדין ְמַחֶּיֶבת, ֶׁשַּגם ִעּמֹו ִיְתַנֲהגּו ִלְפִנים 
ַהָּדָבר  הֹוֵפְך  ְוָאז  ִמָּדה,  ְּכֶנֶגד  ִמָּדה  ַהִּדין  ִמּשּׁוַרת 

ִלְהיֹות ֶאְצלֹו ְּבֶגֶדר ׁשּוַרת ַהִּדין ְוֹלא ִלְפִנים ִמֶּמָּנה. 

ׁש ֻמְדּגָ
ח ּבָ ְמׁשֻ
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ִמּדֹות ַוֲהִליכֹות ִּבְרִאי ַהָּפָרָׁשה

ַמֲאַמר ְּפִתיָחה

ַמהּות ַהִּמָּדה

ת  ָרׁשַ ּפָ
ׁש ּגַ ַוּיִ

ית   ִמּבֵ
ת ִטיׁש  ּבָ ַשׁ

בּוַע: ַמֲעִביר ַעל־ִמּדֹוָתיו  נֹוֵׂשא ַהּׁשָ

ַאַחד ַהְּנָבִלים ֵחֵרף ָחָכם ֶאָחד, ְוֹלא ָעָנהּו. 

ְׁשָאלּוהּו: "ַמּדּוַע ִּכי ְיַקֵּלל ֹלא ַתֲעֵנהּו"? ְוֵהִׁשיב: 

"ֹלא ָאבֹוא ַּבִּמְלָחָמה, ֲאֶׁשר ַהְמַנֵּצח ּבֹו ְמֻנָּצח"...  

)רבנו מנחם המאירי(

ִמּתֹוְך ַהֵּסֶפר 

"ִמּדֹות ִטיׁש"
ֶׁשֵּיֵצא ָלאֹור 

ם  ְּבֶעְזַרת ַהּׁשֵ

בּוַע ַעל־ָּכל ָּפָרׁשֹות ַהּׁשָ



ל ִנְמׁשָ

ְלָמה ַהָּדָבר ּדֹוֶמה
ַנִים, ְוָחְלקּו ַיַחד ֶאת ֲעִנּיּוָתם ּוַמָּזָלם ַהִּביׁש. ֹלא  ֲחֵבִרים טֹוִבים ָהיּו ַהּׁשְ
ַנִים ֹלא ִנּסּו ִלְׁשֹלַח ָּבּה ָיד, ַאְך ֶהֱעלּו ֶחֶרס  ָהְיָתה ִּכְמַעט ְמָלאָכה ֶׁשַהּׁשְ
ַנִים ְלרֹוְכִלים ַהְמַחְּזִרים ַעל־ַהְּפָתִחים,  ְּבָיָדם. ֵמחֶֹסר ְּבֵרָרה, ָהְפכּו ַהּׁשְ
ֶאת־ ַמְרִויִחים  ָהיּו  ּוְבקִֹׁשי  ּוְסחֹורֹות ׁשֹונֹות,  ִסְדִקית  ִמיֵני  ְמַעט  ִעם 

ָהִעיר  ֶאל  ַלֶּדֶרְך,  ָלֵצאת  ַנִים  ַהּׁשְ ֶהְחִליטּו  ֶאָחד,  יֹום  ַהָּדחּוק.  ַלְחָמם 
ַּבֲעֵלי  ָּגדֹול.  ָיִריד  ְלִהְתַקֵּים  ָעִתיד  ָּבּה  ַהָּסמּוְך,  ֶׁשַּבָּמחֹוז  ַהְּגדֹוָלה 
ִנָּסיֹון ָהיּו אֹוְמִרים, ִּכי ֶאְפָׁשר ְלַהְרִויַח ָׁשם ֶרַוח ָנֶאה, ּוְׁשֵני ָהרֹוְכִלים 
ַהַּדְלפֹוִנים ֶהְחִליטּו ְלַנּסֹות ָׁשם ֶאת־ַמָּזָלם, ֶׁשֵּכן ְלִפי ִחּשּׁוָבם, ַיְרִויחּו 
ְמַעֶּיֶפת  רֹוְכלּות  ֶׁשל  ְּתִמיָמה  ְּבָׁשָנה  ֵמֲאֶׁשר  יֹוֵתר  ַהָּיִריד,  ִּבְׁשבּוַע 
ִּביֵדיֶהם,  ְמֻזָּמִנים  ְּבֶהְעֵּדר  ְוָעׂשּו.  ַנִים  ַהּׁשְ ָאְמרּו  ְּתָלאֹות.  ּוְמֻרַּבת 
ֶׁשּנֹוְתרּו  ַהְּמַעִּטים  ִיְקֵרי־ָהֵעֶרְך  ַהֲחָפִצים  ֶאת־ָּכל  ַנִים  ַהּׁשְ ִמְׁשְּכנּו 
ֶׁשָּלֶהן  ָרְכׁשּו ְסחֹורֹות ׁשֹונֹות  ְּבַהָּקָפה,  ֶׁשִּקְּבלּו  ַהֶּכֶסף  ְוִעם  ְּבֵביָתם, 

ִקּוּו ִּכי ִיְהֶיה ִּבּקּוׁש ַּבָּיִריד ַהִּמְסָחִרי, ְוִהְתּכֹוְננּו ָלֵצאת ַלָּיִריד. 
ֻׁשָּתִפים  ָהיּו  ֹלא  ֵמעֹוָלם  ַאְך  ֻמְׁשָּבִעים,  ֲחֵבִרים  ָאְמָנם  ָהיּו  ַנִים  ַהּׁשְ
ָרַכׁש  ָּכל־ֶאָחד  ַעְצָמִאית.  ַהְׁשָקָעָתם  ָהְיָתה  ַהַּפַעם  ְוַאף  ְּבִמְסָחָרם, 
ִמְגַון ְסחֹורֹות ְּכִפי ְראֹות ֵעיָניו, ִׁשֵּלם ִמִּכיסֹו הּוא, ְוִהְטִעין ֶאת־ַהְּכֻבָּדה 
ֻּכָּלּה ַעל ֶעְגָלתֹו ָהְרעּוָעה. ַאְך ִאם ָחְׁשבּו ָהרֹוְכִלים, ִּכי ַמָּזָלם ַהִּביׁש 
ִיּוֵָתר ֵמֲאחֹוֵריֶהם ָּבֲעָיָרה ַהִּנַּדַחת, ֲהֵרי ֶׁשֲעִתיִדים ְׁשֵניֶהם ְלִהְתַּבּדֹות, 
ִנְרֵאית ְּבטּוָחה  ָהְיָתה  ַהֶּדֶרְך  ְּתִחַּלת  ַנְקִּדים ֶאת־ַהְמֻאָחר.  ַּבל  אּוָלם 
ַנִים ָנְסעּו ֶזה ְלַצד ֶזה, ְּכֶׁשַעל ִׂשְפתֹוֵתיֶהם ִׁשיר ְוֶזֶמר,  ּוֻמְצַלַחת, ְוַהּׁשְ
ּוְבִלָּבם ִּתְקָוה ְּכמּוָסה ְלַהְצָלָחה ֻמְפֶלֶגת ַעד ְּכֵדי ַהְרָחָבה ָועֶֹׁשר. ֶמֶזג 
ֶאת־ ָעׂשּו  ְוַהּסּוִסים  ּוְסלּוָלה,  ְיָׁשָרה  ָהְיָתה  ַהֶּדֶרְך  ָנֶאה,  ָהָיה  ָהֲאִויר 
ַנִים ֶאת  ַּדְרָּכם ְּבִניחּוָתא ּוְבׁשִֹׁפי, ֵאין ֶּפַגע ְוֵאין ְצָוָחה. ְוִהֵּנה ָיְצאּו ַהּׁשְ
ְּתחּוֵמי ְמחֹוז ְמגּוֵריֶהם, ְוִהִּגיעּו ֶאל ַהָּנָהר ַהָּגדֹול ַהַּמְפִריד ֵּביָנם ְלֵבין 
ָרָחב  ָהָיה  ַהָּנָהר  ַהְּגדֹוָלה.  ַהִּמְסָחר  ִעיר  ׁשֹוֶכֶנת  ּבֹו  ַהָּסמּוְך,  ַהָּמחֹוז 
ֶׁשָהָיה  ְוֵאיָתן,  ָרָחב  ֶּגֶׁשר  ִנְמַּתח  ּוֵמָעָליו  ְוגֹוֲעִׁשים,  ׁשֹוְצִפים  ּוֵמיָמיו 
ְמיָֹעד ְלַמֲעַבר ֲעָגלֹות ְוהֹוְלֵכי ֶרֶגל. ְּבִלי ַלְחׁשֹב ַּפֲעַמִים, ִהְדִהירּו ְׁשֵני 
ָהרֹוְכִלים ֶאת־סּוֵסיֶהם ְלִכּוּון ַהֶּגֶׁשר, ְוַהָּללּו ָעלּו ָעָליו, ְּכֶׁשֵהם מֹוְׁשִכים 

ַאֲחֵריֶהם ֶאת ָהֲעָגָלה ַהְּטעּוָנה. ְוָכאן ָקָרה ָּדָבר ְמַצֵער. 
ֶאל־ַהֶּגֶׁשר,  ַּבֲעִלָּיתֹו  ִמַּדי  ַמֵהר  ָּדַהר  ָהִראׁשֹון  ַהּסּוס  ִּכי  ִמְסַּתֵּבר, 
ָהָיה  ְּכֶפַׂשע  ַעל־ִּפיָה.  ָהִראׁשֹוָנה  ָהֲעָגָלה  ִהְתַהְּפָכה  ִמָּכְך  ּוְכתֹוָצָאה 
ַהָּנָהר ַהּסֹוֲעִרים,  ֵמיֵמי  ֻּכָּלּה ַעל־רֹוְכָבּה ֶאל־ּתֹוְך  ָהֲעָגָלה  ְנִפיַלת  ֵּבין 
ָהַאֲחרֹון,  ָּבֶרַגע  ְלַרֵּסן ֶאת־ַהּסּוס  ָהֶעְגלֹון  ִהְצִליַח  ְּבַחְסֵדי ָׁשַמִים  ַאְך 
ֵמַהֶּגֶׁשר. אּוָלם ִאם ֶאת־ ֵמט  ִּתּׁשָ ְלַבל  ָהֲעָגָלה  ְּבַעד  ַלֲעצֹר  ְוִהְצִליַח 

ַנְפׁשֹו ִהִּציל ָהרֹוֵכל ַהִּמְסֵּכן, ֲהֵרי ֶׁשֶאת־ְרכּוׁשֹו ִאֵּבד ְּבַבת־ַאַחת. ִמּתֹוְך 
ָהַרּבֹות  ַהֲחִבילֹות  ָּכל  ִּבְמִהירּות  ִנְׁשְמטּו  ַעל־ִצָּדּה,  ֶׁשָּנְטָתה  ָהֲעָגָלה 
ֶׁשָהיּו ְצרּורֹות ָּבּה, ְוֻכָּלן ָצְללּו ַּכעֹוֶפֶרת ְּבַמִים ַאִּדיִרים. ִּבן־ֶרַגע ָהַפְך 
ָקָנה  אֹוָתּה  ָהַרָּבה  ֶׁשָּכל־ַהְּסחֹוָרה  ְלַאַחר  ֶׁשל־ַמָּמׁש,  ְלֶאְביֹון  ָהרֹוֵכל 

ְּבַהָּקָפה, ָיְרָדה ַלִּטְמיֹון, ְוהּוא נֹוַתר ְּבֵעירֹם ּוְבחֶֹסר־ּכֹל. 
ְּפעּורֹות  ְּבֵעיַנִים  ְוָצָפה  ִני  ַהּׁשֵ ָהרֹוֵכל  ָעַמד  ְּבֶמְרַחק־ָמה,  ֵמֲאחֹוָריו, 
ַאִּדיָרה,  ִּבְמִהירּות  ִהְתַרֵחׁש  ַהּכֹל  ֵעיָניו.  ְלֶנֶגד  ַהִּמְתַרֵחׁש  ָּבָאסֹון 
ת, ְּכָבר ָרָאה ֶאת־ֲחֵברֹו עֹוֵמד ּובֹוֶהה ַּבּבּועֹות  ּוְבֶטֶרם ִהְסִּפיק ְלִהְתַעּׁשֵ
ַקע  ֶׁשּנֹוְצרּו ַּבָּנָהר ֶׁשְּלַמְרְּגלֹוָתיו, ֵעִדים ִאְּלִמים ַלֶהְפֵסד ֶהָעצּום ֶׁשּׁשָ
ֵמֵרֵעהּו  ָהרֹוֵכל  ִנְפַרד  ַּבַּצַער,  ִהְׁשַּתְּתפּות  ִרְגֵׁשי  ִמּתֹוְך  ַּבְּמצּולֹות. 
ְּבָׁשלֹום.  ֶאת־ַהֶּגֶׁשר  ָעַבר  ְוהּוא  ְּבַפֵחי־ֶנֶפׁש,  ַעל־ִעְקבֹוָתיו  ב  ֶׁשּׁשָ

הּוא  ֶׁשַאף  ֲהֵרי  ֲחֵברֹו,  ְלֻעַּמת  ָעָליו  ָׁשַפר  ַמָּזלֹו  ִּכי  ָחַׁשב,  ִאם  ַאְך 
ִהְתַּבָּדה ָקׁשֹות. ַהָּצרֹות ֵהֵחּלּו ִמָּיד ְּכֶׁשִּסֵּים ַלֲחצֹות ֶאת־ַהֶּגֶׁשר, ּוָבאּו 
ִּבְצרֹורֹות ָּבֶזה־ַאַחר־ֶזה. ַהֶּדֶרְך ָהְיָתה ְמֻׁשֶּבֶׁשת ְּבַאְבֵני ֶנֶגף, ְוַהְּנִסיָעה 
ְמָפֶרֶכת ּוְמַׁשֶּבֶרת ֲעָצמֹות. ִמֵּדי ַּפַעם ֶנֱאַלץ ָלֶרֶדת ֵמֶעְגָלתֹו, ּוְלַסֵּיַע 
ְלסּוסֹו ַהָּכחּוׁש ְלַחֵּלץ ֶאת־ָהֲעָגָלה ַהְּתקּוָעה ֵּבין ָהֲאָבִנים. ְוִהֵּנה סֹוף־

עֹוד  ִהִּגיַע  ִּכי  ִּגָּלה  ְלַאְכָזָבתֹו  אּוָלם  ַהְּגדֹוָלה,  ָהִעיר  ֶאל  ִהִּגיַע  סֹוף 
ְוא ָעַמד ָּכל אֹותֹו יֹום, ְּכֶׁשהּוא ַמִּציג ֶאת־ ְּבֶטֶרם ְּפִתיַחת ַהָּיִריד. ַלּׁשָ

ַמְרֻּכְלּתֹו ָלעֹוְבִרים ְוָׁשִבים, ַאְך ֵאין קֹוֶנה. ַהּיֹום ָהַלְך ְוֶהֱעִריב, ָהֲאִויר 
ָלתּור  ְוֵהֵחל  ֶאת־ְסחֹוָרתֹו,  ְּבֶעֶצב  ָאַרז  ּוְמֻיָּדֵענּו  ָקִריר,  ְוַנֲעָׂשה  ָהַלְך 
עֹות ָעְברּו ָעָליו ִּבְנדּוֵדי־ֵׁשָנה,  ַאַחר ַאְכַסְנָיה מּוֶזֶלת ְלִליַנת ַלְיָלה. ַהּׁשָ
ְּבקֶֹצר־רּוַח  ְוִהְמִּתין  ֶאת־ְמנּוָחתֹו,  ִהְטִרידּו  ּוְתָלאֹוָתיו  ַּדֲאגֹוָתיו  ֶׁשֵּכן 
ַעד ֶׁשֵּיאֹור ַהּיֹום. ַאְך אֹוָיה, ָצָרה רֹוֶדֶפת ָצָרה. ְּבִאיׁשֹון ַלְיָלה, ָחְדרּו 
ַּגָּנִבים ְׁשָפִלים ֶאל־ֲחַצר ָהַאְכַסְנָיה, ְוָנְטלּו ִעָּמם ֶאת ָהֲעָגָלה ִעם ָּכל־

ַהְּסחֹוָרה ֶׁשָּבּה. ִהְתָּבֵרר, ִּכי ַהָּללּו ָעְקבּו ַאֲחָריו ְּבֶמֶׁשְך ַהּיֹום, ְוֵהִבינּו 
ִמָּיד ִּכי רֹוֵכל ָעִני הּוא ַוֲחַסר ִנָּסיֹון, ְוהּוא ָנַפל ִליֵדיֶהם ִּכְפִרי ָּבֵׁשל. 

ָיָצא ָהרֹוֵכל ֵמָהַאְכַסְנָיה ֲחפּוי־רֹאׁש, ְוָיָצא ְלַמָּסע ַרְגִלי ָארְֹך ּוְמָפֵרְך 
ְלֵביתֹו ְּבִלי ְּפרּוָטה ְלָפְרָטּה. ְוִהֵּנה הּוא ִנְכָנס ֶאל ָהֲעָיָרה, ּוְלֶנֶגד ֵעיָניו 
הּוא רֹוֶאה ֶאת־ֲחֵברֹו ָהרֹוֵכל ָהִראׁשֹון. ַהָּלה ִהִּביט ּבֹו ְּבֵעיַנִים ִנְדָהמֹות, 
ַמר  ִּבְבִכי  ָּפְרצּו  ּוְׁשֵניֶהם  ָּכֵבד,  ָאסֹון  ֵאַרע  ַלֲחֵברֹו  ַּגם  ִּכי  ִמָּיד  ְוֵהִבין 
ִני ַלֲחֵברֹו ַהּטֹוב,  הּו", ָאַמר ָהרֹוֵכל ַהּׁשֵ ְוקֹוֵרַע ְלָבבֹות. "יֹוֵדַע ַאָּתה ַמּׁשֶ
"ַּבְּתִחָּלה, ַּכֲאֶׁשר ָרִאיִתי ֶאת־ֲאסֹוְנָך ַהָּכֵבד, ַּכֲאֶׁשר ָּכל־ַהְּסחֹוָרה ֶׁשְּלָך 
ָנְפָלה ֶאל־ַהָּנָהר ְוֶעְגָלְתָך ַאף ִהיא ִּכְמַעט ְוָגְלָׁשה ַהַּמְיָמה, ִהְתַנַחְמִּתי 
אּוָלם  זֹו.  ִמְּנִפיָלה  ִנַּצְלִּתי  ֲאִני  ֶׁשֵּכן  ְלֻעָּמְתָך,  ַּבר־ַמָּזל  ֲאִני  ִּכי  ְּבִלִּבי 
ַעְכָׁשו ֲאִני ֵמִבין, ֶׁשְּבֶעֶצם ֲאִני ִהְפַסְדִּתי ַהְרֵּבה יֹוֵתר ִמְּמָך. ֶׁשֵּכן ַאָּתה 
ִהְפַסְדָּת ֶאת־ַהְּסחֹוָרה ִמָּיד ִעם ְּתִחַּלת ַהֶּדֶרְך, ּוָבֶזה ִהְסַּתְּימּו ָצרֹוֶתיָך. 
ְּבַדְרִּכי,  ַרִּבים  ִיּסּוִרים  ָנַחְלִּתי  ַּגם  ֶׁשֵּכן  ִׁשְבָעַתִים,  ָסַבְלִּתי  ֲאִני  אּוָלם 
יֹום  ָעַמְדִּתי  ַהֶּדֶרְך,  ְלָכל־אֶֹרְך  ִּכְמַעט  ַהְּכֵבָדה  ֶעְגָלִתי  ֶאת  ָסַחְבִּתי 
ְוא ְּכֵדי ִלְמּכֹר ֶאת־ְסחֹוָרִתי, ּוְלַבּסֹוף ִהְפַסְדִּתי ֹלא ַרק ֶאת־ ָׁשֵלם ַלּׁשָ

ַהְּסחֹוָרה ֻּכָּלּה, ֶאָּלא ַּגם ֶאת ֶעְגָלִתי ְוסּוִסי ַהָּיִחיד". 

ַהִּנְמָׁשל
"ְּכֵצאת  ַּבֵּסֶפר  ַּכּמּוָבא  ַהּמּוָסר,  ַּבֲעֵלי  ִהְׁשַּתְּמׁשּו  ֶזה,  ִנְפָלא  ְּבָמָׁשל 
ַעל־ ַמֲעִביר  ִמי  ֵּבין  ַהֶהְבֵּדל  ֶאת  ְלַהְמִׁשיל  ְּכֵדי  ִּבְגֻבָרתֹו",  ֶמׁש  ַהּׁשֶ

ִמּדֹוָתיו ּובֹוֵלם ִּפיו ִּבְׁשַעת ְמִריָבה, ְלֻעַּמת ִמי ֶׁשֵאינֹו ׁשֹוֵלט ַעל־ַעְצמֹו 
ַעל־ִמּדֹוָתיו,  ַהַּמֲעִביר  ִּבְכבֹודֹו.  ֶׁשּפֹוֵגַע  ְלִמי  ּוֵמִגיב  ִמְתָּפֵרץ  ְוהּוא 
ּדֹוֶמה ְלאֹותֹו רֹוֵכל ִראׁשֹון ֶׁשֶּנְחְסכּו ִמֶּמּנּו ַצַער ְוָיגֹון. ְוַכֲאֶׁשר ִמְתַנֵּפל 
ׁשֹוֵמַע  ְּבַאֲהָבה,  ִיּסּוָריו  ּוְמַקֵּבל  ׁשֹוֵתק  הּוא  ּוְמַגְּדפֹו,  ַעז־ָּפִנים  ָעָליו 
ְוא הּוא ַמְׁשִחית  ֶחְרָּפתֹו ְוֵאינֹו ֵמִׁשיב. ּוְכֶׁשרֹוֶאה אֹותֹו ְמַגֵּדף ִּכי ַלּׁשָ
ֶׁשְּמַבֵּקׁש  ִמי  אּוָלם  ְלַנְפׁשֹו.  ּוְמִניחֹו  אֹותֹו  זֹוֵנַח  הּוא  ָעָליו,  ֶאת־ּכֹחֹו 
ּוְדָבִרים,  ְלִדין  ִעּמֹו  ִנְכָנס  ִּכְגמּולֹו,  ִלְמָחְרפֹו  ּוֵמִׁשיב  ַעל־ְּכבֹודֹו  ְלָהֵגן 
ְוַהָּלה מֹוִסיף ּוְמַגְּדפֹו יֹוֵתר ְויֹוֵתר, ַעד ֶׁשהּוא ֵמִרים ָעָליו ָידֹו. ְוִנְמָצא 
ֶׁשהּוא יֹוֵצא ֻמֶּכה ְוָחבּול ְּבֵׁשן ְוַעִין, ַעד ֶׁשֵאין־ּבֹו ְמתֹם ִמַּכף־ֶרֶגל ְוַעד־

רֹאׁש, ֶּפַצע ְוַחּבּוָרה ּוַמָּכה ְטִרָּיה. ּוְכָבר ִלְּמדּונּו ֲחַז"ל ְּכָלל ֶזה ְוָאְמרּו 
ֵמָאה",  ִּבְׁשָּתא  ֲחָלפּוּה  ַוֲאֵדיׁש,  ִּדְׁשַמע  "טּוֵבּה  ַסְנֶהְדִרין:  ְּבַמֶּסֶכת 

ְתָקן - ָהְלכּו ָלֶהם ִּבְׁשִתיָקתֹו ֵמָאה ָרעֹות"... "י: "ַהּׁשַ ּוֵבֵאר ַרּׁשִ
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נֹוַח  ְיֵהא  ֶאָּלא  ִיְתַּפֵּיס,  ְוֹלא  ַאְכָזִרי  ִלְהיֹות  ָלָאָדם  ָאסּור   •
ַהחֹוֵטא  ִמֶּמּנּו  ֶׁשְּמַבֵּקׁש  ּוְבָׁשָעה  ִלְכעֹס.  ְוָקֶׁשה  ִלְרצֹות 
לֹו  ֵהֵצר  ַוֲאִפּלּו  ֲחֵפָצה.  ּוְבֶנֶפׁש  ָׁשֵלם  ְּבֵלב  מֹוֵחל  ִלְמחֹל, 
ֶזַרע  ֶׁשל  ַּדְרָּכם  ְוֶזהּו  ְוֹלא־ִיּטֹר.  ֹלא־ִיּקֹם  ַהְרֵּבה,  ְוָחָטא 
ִיְׂשָרֵאל ְוִלָּבם ַהָּנכֹון. ֲאָבל ָהַעּכּו"ם ַעְרֵלי־ֵלב ֵאינֹו ֵּכן, ֶאָּלא 
"ְוֶעְבָרָתם ְׁשָמָרה ֶנַצח", ְוֵכן הּוא אֹוֵמר ַעל־ַהִּגְבעֹוִנים ְלִפי 
ִיְׂשָרֵאל  ִמְּבֵני  ֹלא  "ְוַהִּגְבעִֹנים  ִנְתַּפְּיסּו  ְוֹלא  ָמֲחלּו  ֶׁשֹּלא 

ֵהָּמה". )הרמב"ם בהלכות תשובה(

• ּוִמַּנִין ֶׁשִאם ֹלא ָמַחל לֹו, ְלִמי ֶׁשִּצֲערֹו ּוָבא ְלַפְּיסֹו, ֶׁשהּוא 
ֶאל־ָהֱאֹלִקים  ַאְבָרָהם  "ַוִּיְתַּפֵּלל  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַאְכָזִרי?  ִנְקָרא 

ַוִּיְרָּפא ֱאֹלִקים ֶאת־ֲאִביֶמֶלְך". )מסכת בבא קמא(

ְוַהִּנָּצחֹון  ַהְיָׁשָרה  ַהְּגבּוָרה  ִהיא  ִּכי  ַּבַּסְבָלנּות,  ִהְתָּפֲארּו   •
ְוַתֲחלּו  יגּוָה  ִּכי ְּבַבְקְׁשֶכם ַהְּנָקָמה, ֶׁשָּמא ֹלא ַּתּׂשִ ָהֲאִמִּתי. 
ַעל־ָּבְׁשְּתֶכם  ּתֹוִסיפּו  ְוֶׁשָּמא  ָכה,  ְמֻמּׁשָ ְּבתֹוֶחֶלת  ְלַבְבֶכם 
יגּוָה ִהֵּנה ֲחָטאֶתם  ֶחְרָּפה ְּכגֹוֵלל ֶאֶבן ָעָליו ָּתׁשּובּו, ְוִאם ַּתּׂשִ
נֹוֵקם,  ֵלב  ִׂשְנָאה,  ִמֶּזה:  ֶאְתֶכם  ִּתְמָצא  ֲאֶׁשר  ּוְדעּו  ַלה', 
מּוִמים,  ִּגּלּוי  ְּפֻעָּלה,  ִּבְלּבּול  ֵׁשָנה,  ֵטרּוד  ֶכל,  ַהּׂשֵ ִּבְלּבּול 
ַּתִּכירּו  ַּכֲאֶׁשר  ְוִאּלּו  ֲחָרָטה.  ִקְנָאה אֹוֶכֶלת,  ַהֶּנֶפׁש,  ֲאַבּדֹון 
אֹוְיֵביֶכם  ְּבֵעיֵני  ְקדֹוִׁשים  ִוְהִייֶתם  ַהַּסְבָלנּות  ִמַּמֲעַלת 
ֵהם  ִאם  ִלָּבם  ְוֵייִטיבּו  ַמִּזיֵקיֶכם  ִיְתָחְרטּו  ְוִהְתַקִּדְׁשֶּתם, 
ַעל  ִלָּבם  ְוֵיַצר  ִיְכֲאבּו  ְּבִלַּיַעל  ַאְנֵׁשי  ֵהם  ְוִאם  ֵלָבב,  ַאְנֵׁשי 
ֲאֶׁשר ֹלא ִּתְתַּבּזּו ִעָּמֶהם ַלֲעׂשֹות ְּכמֹוֶהם, ְוִתְמְלכּו ֲעֵליֶהם 

ְּבֶכֶתר ַהּמּוָסר. )אגרת המוסר לרמב"ם(

• ָׁשְרֵׁשי ִמְצַות "ֹלא־ִתּקֹם ְוֹלא־ִתּטֹר", הּוא ֶׁשֵּיַדע ָהָאָדם 

ִהיא  ְוַעד־ָרע,  ִמּטֹוב  ִיְּקֵרהּו  ֲאֶׁשר  ָּכל  ִּכי  ֶאל־ִלּבֹו,  ְוִיֵּתן 
ְרצֹונֹו  ִּבְלִּתי  ָּדָבר  ִיְהֶיה  ְוֹלא  ה',  ֵמֵאת  ֵאָליו  ֶׁשָּבָאה  ִסָּבה 
ִיְתָּבַרְך. ַעל־ֵּכן ְּכֶׁשְּיַצֲעֵרהּו אֹו ַיְכִאיֵבהּו ָאָדם, ֵיַדע ְּבַנְפׁשֹו 
ַמְחְׁשבֹוָתיו  ָיִׁשית  ְוֹלא  ָּכְך.  ָעָליו  ָּגַזר  ַוה'  ָּגְרמּו  ֲעֹונֹוָתיו  ִּכי 
ִלְנקֹם ִמֶּמּנּו, ִּכי הּוא ֵאינֹו ִסַּבת ָרָעתֹו, ִּכי ֲעֹונֹו הּוא ַהְמַסֵּבב. 
ּוְכמֹו ֶׁשָאַמר ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ָהִניחּו לֹו ִויַקֵּלל ִּכי ָאַמר לֹו ה', ָּתָלה 

ָהִעְנָין ְּבֶחְטאֹו ְוֹלא ְּבִׁשְמִעי ֶּבן־ֵּגָרא. )ספר החינוך( 

• ֱהֵוי ָלמּוד ְלַקֵּבל ֶאת־ַהַּצַער, ֶוֱהֵוי מֹוֵחל ַעל־ֶעְלּבֹוְנָך. )אבות 
דרבי נתן(

• ִאם ָאָדם ְמַקְלֵלהּו, אֹוֵמר: ָׁשלֹום ָעֶליָך. ָאָדם ֵמִריב ִעּמֹו 

ְוהֹוֵלְך  ְׁשַנִים – הּוא ַמְׁשִּפיל רּוחֹו,  ְועֹוד ִאם ָרבּו  – ׁשֹוֵתק. 
ֶאְצָלם ּוְמַרֵּצהּו ַעל־ֶזה ְוֵכן ָלֶזה. )מסכת כלה רבתי(

ְוַיְרִּגיל  עֹוְלִבים,  ְוֵאיָנם  ִמן־ָהֲעלּוִבים  ָאָדם  ְיֵהא  ְלעֹוָלם   •

ַיְקִּפיד.  ְוֹלא  ַהְּלׁשֹונֹות,  ְלׁשֹוט  ֵּגוֹו  נֹוֵתן  ִלְהיֹות  ֶאת־ַעְצמֹו 
)המאירי(

ַהָּלׁשֹון  ִלְׁשִמיַרת  ִיְזֶּכה  ְּבָנֵקל  ַהּוְַתָרנּות,  ִמַּדת  ַעל־ְיֵדי   •
ְלִהְתַּגֵּבר  ָּתִמיד  ִיְצָטֵרְך  ֶזה,  ְּבֹלא  ִּכי  ֲאסּוִרים.  ִמִּדּבּוִרים 
ָהָיה ֵּבינֹו ּוֵבין  ַעל־ִיְצרֹו, ֶׁשֹּלא ָלֶלֶכת ּוְלַסֵּפר ַלֲאֵחִרים ַמה ּׁשֶ

ְּפלֹוִני, ְוָעלּול ְלִהָּכֵׁשל ְּבָלׁשֹון ָהַרע ּוְרִכילּות. )שמירת הלשון(

• ָאַמר ַהָּקָּב"ה: ֱהֵוי ּדֹוֶמה ִלי, ָמה ֲאִני ְמַׁשֵּלם טֹוָבה ַּתַחת 

ָרָעה, ַאף ַאָּתה ֱהֵוי ְמַׁשֵּלם טֹוָבה ַּתַחת ָרָעה, ֶׁשֶּנֱאַמר "ִמי־
ֵאל ָּכמֹוָך נֵֹׂשא ָעֹון ְועֵֹבר ַעל־ֶּפַׁשע". )שמות רבה(

ֶאָּלא  ְלַמְכִעיָסיו,  ּומֹוֵחל  סֹוֵבל  ְוֵאינֹו  ַּגס־רּוַח  ֶׁשהּוא  ִמי   •
ְוִיְתְּבעּו  ַהַּמְלָאִכים  ָעָליו  ְיַקְטְרגּו  ְּכמֹו־ֵכן  ִיָּנֵקם,  ָנקֹם 
ֶׁשְּיַׁשְּלמּו לֹו ִמָּדה ְּכֶנֶגד ִמָּדה, ְויֹאְמרּו: "ָאָדם ֶזה ְיסֹודֹו ָעָפר 
ְלַמְכִעיָסיו? ׁשּוַרת  ָוֵאֶפר ִטָּפה ְסרּוָחה, ֵאינֹו רֹוֶצה ִלְמחֹל 

ַהִּדין ֶׁשֹּלא ִיְמֲחלּו לֹו ַעל־ֲעֹונֹוָתיו". )השל"ה הקדוש(

ְוִנְתַקְּיָמה  ָרָעה,  לֹו  ֶׁשָעׂשּו  ֵמאֹוָתם  ְנָקָמה  ַהְמַבֵּקׁש  ָּכל   •
ּבֹו,  ַּכּיֹוֵצא  ָּדָבר  ַזְרעֹו  אֹו  הּוא  ְּכֶׁשַּיֲעֶׂשה  ְוֶנֶעְנׁשּו.  ַּבָּקָׁשתֹו 
ֶזה.  ַּבֲעבּור  ַנֲעֶׂשה  ָהָיה  ֹלא  ְמַבֵּקׁש,  ָהָיה  ֹלא  ְוִאם  ֵיָעְנׁשּו. 

)ספר חסידים(

ְוֹלא  ֶׁשֵהַרע לֹו.  ִמי  ֲאִפּלּו ִעם  ֶחֶסד,  ָאָדם  ִיְגמֹל  ְלעֹוָלם   •

ְוֶזהּו  ְוֹלא־ִתּטֹר".  "ֹלא־ִתּקֹם  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְונֹוֵטר,  נֹוֵקם  ִיְהֶיה 
ַּדְרָּכם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ַהְּקדֹוִׁשים. )מדרש לעולם(

• ָאַמר ֶהָחָכם: ֵמעֹוָלם ֹלא ֵחְרַפִני ָאָדם יֹוֵתר ִמַּפַעם ַאַחת, 
ֹלא  ְוָאז  ֶחְרָּפתֹו,  סֹוֵבל  ֲאִני  ָהִראׁשֹוָנה  ַּבַּפַעם  ְּכָבר  ֶׁשֵּכן 

ְיָחְרֵפִני ֵׁשִנית... )ראשית חכמה(

• ָחָכם ֶאָחד ִצּוָה ִלְבנֹו ְוָאַמר לֹו: ְסבֹל ָּדָבר ֶאָחד, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא 

ִּתְׁשַמע ְּדָבִרים ַרִּבים. ְוֵכן ָאַמר לֹו: ֹלא ּתּוַכל ְלִהָּלֵחם ִעם 
צּור  ְוָתִׁשיב  ַּתְכִניֵעהּו  ּוָבֶזה  ְוִתְׁשּתֹק,  ֶׁשַּתֲחִריׁש  ְּכמֹו  ָנָבל 

ַחְרּבֹו. )מעלות המידות(

ְלִהְתַנֵּקם  ָהָאָדם  ָיכֹול  ַּבֶּמה  ֶאָחד:  ָחָכם  ַּפַעם  ָׁשֲאלּו   •
ִמּשֹׂוְנָאיו? ְוַנֲענּו: ְּבָכְך ֶׁשּיֹוִסיף ַמֲעָלה ְיֵתָרה ְּבַעְצמֹו... )מבחר 

הפנינים(

• ְמחֹל ְלִמי ֶׁשָחָטא ְלָך, ֵּתן ְלִמי ֶׁשָּמַנע ִמְּמָך, ִהְתַחֵּבר ְלִמי 
ֶׁשִּנְפַרד ִמְּמָך. )שם(

• ִמי ֶׁשַּמְרִּגיל ֶאת־ַעְצמֹו ִלְהיֹות ַוְתָרן ּוַמֲעִביר ַעל־ִמּדֹוָתיו, 
ַּתֲענּוֵגי  ַעל  ְמַוֵּתר  הּוא  ַהְּזַמן  ֶׁשְּבֶמֶׁשְך  ָּכְך  ַעל־ְיֵדי  זֹוֶכה 
ָהעֹוָלם ַהֶּזה ּוְרצֹונֹות ַהּגּוף, ְוהּוא ְמַאְפֵׁשר ְלאֹור ָהֱאמּוָנה 

ֶׁשְּבֶנֶפׁש ִלְבקַֹע. )רבי יחזקאל לווינשטיין(

ל ֻמְרּגָ
ֲהָלכֹות ַוֲהִליכֹות
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