
"י ֶאת ִּדְבֵרי ֲחַז"ל: "ֲאָבל ַּבַּלְיָלה ֹלא ָהְיָתה ֵלָאה,  ַעל־ַהָּפסּוק: "ַוְיִהי ַבּבֶֹקר ְוִהֵּנה־ִהוא ֵלָאה", ֵמִביא ַרּׁשִ
ְלִפי ֶׁשָּמַסר ַיֲעקֹב ִסָּמִנים ְלָרֵחל, ּוְכֶׁשָרֲאָתה ָרֵחל ֶׁשַּמְכִניִסין לֹו ֵלָאה, ָאְמָרה 'ַעְכָׁשו ִּתָּכֵלם ֲאחֹוִתי'. 
ִמְּפֵני ְרצֹון  ַרָּבִתי: "ַהֲעֵבר ְרצֹוְנָך  ַּכָּלה  ְּבַמֶּסֶכת  ֲחַז"ל  ָלְמדּו  ּוִמָּכאן  ִסָּמִנים".  ּוָמְסָרה ָלּה אֹוָתן  ָעְמָדה 
ֱאנֹוׁש,  ִמִּביַנת  ְוַנֲעָלה  ִנְפָלָאה  ִהיא  ִאֵּמנּו,  ָרֵחל  ֶׁשל  ַהּוִּתּור  ַמֲעֶׂשה  ְלֵלָאה".  ָרֵחל  ָעְׂשָתה  ֶׁשֵּכן  ֲחֵבְרָך, 
ֶׁשֲהֵרי ְּבָכְך ֶׁשּוְִּתָרה ַלֲאחֹוָתּה ֵלָאה ְלִהָּנֵׂשא ְלַיֲעקֹב ָאִבינּו, ֶהֱעִמיָדה ֶאת־ַעְצָמּה ְּבַסָּכָנה ֶׁשָּמא ִּתָּנֵׂשא 
ְלֵעָׂשו, ּוִוְּתָרה ַעל־ָּכל ְיִציַרת ַעם־ִיְׂשָרֵאל ִמֶּמָּנה. אּוָלם ְלַבּסֹוף, ֹלא ַרק ֶׁשֹּלא ִהְפִסיָדה ִמַּמֲעֶׂשה ַהּוִּתּור 
ה, ְוַרק ִּבְזכּות ַהַּמֲעֶׂשה ָהֲאִציִלי ֶׁשָּלּה ִנְפְקָדה  ֶׁשָּלּה ֶאָּלא ַּגם ִהְרִויָחה, ֶׁשֲהֵרי סֹוָפּה ֶׁשַּיֲעקֹב ְנָׂשָאּה ְלִאּׁשָ
"י "ָזַכר ָלּה ֶׁשָּמְסָרה ִסָּמִנים ַלֲאחֹוָתּה". ְוכֹה  ְּבָבִנים, ְּכִפי ֶׁשֶּנֱאַמר "ַוִּיְזּכֹר ֱאֹלִקים ֶאת־ָרֵחל", ּוְמָפֵרׁש ַרּׁשִ
ַאְבָרָהם  ֶׁשִּנְגְזָרה ָּגלּות ַעל־ִיְׂשָרֵאל, ָעְמדּו  ֲחַז"ל, ֶׁשְּבָׁשָעה  ְּגדֹוָלה ְזכּות ַהּוִּתּור ֶׁשל־ָרֵחל, ַעד ֶׁשָאְמרּו 
ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב ּוִבְקׁשּו ֵמַהָּקָּב"ה ְלַרֵחם ַעל־ָּבָניו ְוֹלא ַנֲענּו, ְוַכֲאֶׁשר ָּבָאה ָרֵחל ְוִהְזִּכיָרה ֶאת־ַמֲעֶׂשה ַהּוִּתּור 
ֶאת־ִיְׂשָרֵאל  ַמֲחִזיר  ֲאִני  ָרֵחל,  "ִּבְׁשִביֵלְך  ָלּה:  ְוָאַמר  ֶׁשל־ַהָּקָּב"ה  ַרֲחָמיו  ִהְתַּגְלְּגלּו  ִמָּיד  ֶׁשָּלּה,  ֶהָעצּום 
ְּבִנְסיֹון ָהֲעֵקָדה, ּוַמּדּוַע ֹלא  ְוִיְצָחק ִהְתַנּסּו  ְוִלְכאֹוָרה עֹוָלה ַהְּתִמיָהה ֵמֵאֶליָה, ֲהֵרי ַאְבָרָהם  ִלְמקֹוָמן". 
ָעְמָדה ָלֶהם ְזכּות זֹו, ַעד ֶׁשָּבָאה ָרֵחל ִעם ְזכּות ַהּוְַתָרנּות ֶׁשָּלּה? ֶאָּלא ִמָּכאן ַאָּתה ָלֵמד, ֶׁשַּמֲעַלת ַהּוִּתּור 
ִרְגִעי ֶאָחד ֶׁשל  ִּבְגַלל ֶׁשהּוא ִוּתּור ִלְצִמיתּות ּוְלָכל ַהּדֹורֹות ַהָּבִאים, ְוֹלא ַרק ַמֲעֶׂשה  ֶׁשל ָרֵחל, ָהְיָתה 
ַחי ִעם  ְּבִחיר ָהָאבֹות  ַיֲעקֹב  ִּתְרֶאה ָּכל־ָהֵעת ֶאת  ְּבַנְפָׁשּה ֶׁשִהיא  ָיְדָעה  ֶׁשֲהֵרי  ִהְתַּגְּברּות ַעל־ַהִּמּדֹות, 
ֲאחֹוָתּה ֵלָאה, ְוִהיא ִנֶּצֶבת ֵמָרחֹוק ְּבַהְפִסיָדּה ֶאת אֶֹׁשר ַחֶּייָה. ְוָלֵכן ִהְכִריָעה ַהּוְַתָרנּות ָהֲעצּוָמה ֶׁשָּלּה 
ֶאת־ַהַּכף, ַעד ֶׁשִּנְּצלּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמן־ַהָּגלּות. ְוָכְך ָהיּו ַצִּדיִקים ַמְטִעיִמים ְואֹוְמִרים: "ִּבְׁשַעת ָרצֹון ְוִנָּסיֹון, 
ְמֻסָּגל ָהָאָדם ְלַהִּגיַע ִליֵדי ְמִסירּות ֶנֶפׁש ִנְפָלָאה ְוהּוא מּוָכן ְלַהְקִריב ֶאת ָּכל־ֻּכּלֹו ְלַמַען ַהָּקָּב"ה ְותֹוָרתֹו. 

אּוָלם ְלַוֵּתר ַלֲחֵברֹו ֵמַהַּמִּגיַע לֹו ּוְלֶחְלקֹו, ֶזהּו ַהָּקֶׁשה ֶׁשַּבִּנְסיֹונֹות". 
ַוְיץ, ֶנְכּדֹו ֶׁשל ַרִּבי ַחִּיים ִמְּבִריְסק, ׂשֹוַחח ַּפַעם אֹודֹות ִמַּדת ַהּוְַתָרנּות ֶׁשל  ַרִּבי מֶֹׁשה סֹולֹוֵבְיִצ'יק ִמּׁשְ
ְּבָׁשָעה  ַהְנָהָגתֹו  ֶאת  ְוקֹוֵרא  ָאִבינּו,  ַיֲעקֹב  ֶׁשל  ְּבַמֲעָׂשיו  "ַהְמַעֵּין  ָּכְך:  ָאַמר  ְּדָבָריו  ּוְבתֹוְך  ָאִבינּו,  ַיֲעקֹב 
ֶׁשֲהֵרי  ָהְיָתה ַעל־ָהֶעְליֹוָנה,  ְוָידֹו ֶׁשל־ֵעָׂשו  ְמֻנָּצח  ָיָצא  ֶׁשַּיֲעקֹב  ְּבַנְפׁשֹו  ְמַדֶּמה  ֵעָׂשו,  ָאִחיו  ֶׁשִּנְפַּגׁש ִעם 
ַיֲעקֹב ִנְכַנע ְלָפָניו ְוָׁשַלח לֹו ּדֹורֹון ֶׁשל ְּכָבִׂשים ְוִעִּזים ָלרֹב. אּוָלם ַלֲאִמּתֹו ֶׁשל־ָּדָבר, ִמי ֶׁשִּנַּצח הּוא ַּדְוָקא 
ָרָצה, ְוִהְצִליַח ְלַׁשֵּמר ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ּוְלַהִּצילֹו ִמיֵדי ֵעָׂשו.  יג ֶאת ַמה ּׁשֶ ַיֲעקֹב ְוֹלא ֵעָׂשו, ֶׁשֲהֵרי הּוא ִהּׂשִ
ְוָאְמָנם ִּבְׁשַעת ַמֲעֶׂשה ָהָיה ִנְרֶאה ֶׁשֵעָׂשו הּוא ַהְמַנֵּצַח ְוַיֲעקֹב ָעַמד ְלָפָניו ְּבַהְכָנָעה, אּוָלם ְּבַמָּבט ֲארְֹך־
ְטָוח רֹוִאים ָאנּו ֶׁשַּיֲעקֹב ִהְׂשִּכיל ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבִמַּדת ַהּוְַתָרנּות, ְוָיָצא ַּכֲאֶׁשר ָידֹו ַעל־ָהֶעְליֹוָנה. ְוֶזהּו ֵאפֹוא 

סֹוד ַהּוְַתָרנּות, ָלַדַעת ֶׁשֵאין טֹוב יֹוֵתר ֵמֲאֶׁשר ְלַוֵּתר, ִמְּפֵני ֶׁשּסֹופֹו ֶׁשל ַהְמַוֵּתר ָלֵצאת ְמַנֵּצח". 
ְּבִזְקנּותֹו ֶׁשל ֶה"ָחֵפץ ַחִּיים", ָהַלְך ַּפַעם ְּביֹום חֶֹרף ָּגׁשּום ִמֵּביתֹו ֶאל ֵּבית־ַהִּמְדָרׁש. ְּבאֹוָתם ָיִמים ֹלא ָהיּו 
ַהְּדָרִכים ְסלּולֹות ּוְכבּוׁשֹות ְּכמֹו ְּבָיֵמינּו, ּוִביֵמי ַהְּגָׁשִמים ָהְפָכה ָהֲאָדָמה ִלְהיֹות ּבֹוָצִנית ּוְמֵלָאה ְּבֶרֶפׁש. 
ָהַלְך  ַחִּיים"  ֶה"ָחֵפץ  ְוַאף  ֲעֵליֶהן,  ּופֹוְסִעים  ָהְרחֹוב  ְלאֶֹרְך  ֲאֻרּכֹות  ֵעץ  קֹורֹות  ַמִּניִחים  ַהּתֹוָׁשִבים  ָהיּו 
ְּבאֹותֹו יֹום ַעל קֹוָרה ֵמֵעין זֹו. ְלֶפַתע, ִהִּגיַע ֶאל מּולֹו ָקִצין ָנְכִרי ָצִעיר, ֶׁשָּפַסע ַּבִּכּוּון ֶהָהפּוְך ֶׁשל־ָהְרחֹוב, 
ּוִמֵּכיָון ֶׁשַהּקֹוָרה ֹלא ָהְיָתה ְרָחָבה ַּדָּיּה ְּכֵדי ַמֲעָבר ֶׁשל ְׁשֵני ֲאָנִׁשים, ָיַרד ֶה"ָחֵפץ ַחִּיים" ֵמַהּקֹוָרה, ְוִהְמִּתין 
ַעד ֶׁשַהָּקִצין ַיֲעבֹר ְלָפָניו. ַהָּלה ִהְתַּפֵעל ְמאֹד ֵמַהְּיהּוִדי ַהָּזֵקן ֶׁשִּפָּנה לֹו ֶאת־ַהֶּדֶרְך, ּוְבֵעת ֶׁשָעַבר ַעל־ָּפָניו 
ָקָרא ְלֶעְברֹו: "ַאָּתה ִּתְחֶיה עֹוד ָׁשִנים ַרּבֹות, ִּבְגַלל ִמַּדת ַהּוִּתּור ֶׁשְּלָך, ִמּתֹוְך רַֹגע ַנְפִׁשי ִנְפָלא". ְוָאְמָנם, 
ֶה"ָחֵפץ ַחִּיים" ִהְפִליג ְּבִזְקָנה ַעד ִּגיל ִּתְׁשִעים ְוַאְרַּבע ָׁשִנים, ְוָהרֹוְפִאים ֶׁשְּבָדקּוהּו ְּבִזְקנּותֹו ָאְמרּו, ִּכי 
ִלּבֹו ּפֹוֵעם ְּבאֶֹפן ַּתִּקין ְּכמֹו ֶׁשל ֶיֶלד ֶּבן ֵּתַׁשע. זֹו ֻּדְגָמה ֶׁשל ַוְתָרנּות ְנכֹוָנה, ִמּתֹוְך ֶנֶפׁש ְּבִריָאה ַהּיֹוַדַעת 

ִרים ְלֹלא ְּגבּול ִמָּדה.  ָמה־ִעָּקר ּוַמה־ָּטֵפל, ְוַאְׁשֵרי ָהָאָדם ֲאֶׁשר ָּדֵבק ְּבִמָּדה זֹו, ְוַחָּייו ְמֻאּׁשָ

בס"ד

ָהָאָדם  ֶׁשָּצִריְך  ְוַהְּמֻעּלֹות  ַהּטֹובֹות  ַהִּמּדֹות  ַאַחת 
ִהּנֹו  ַהּוְַתָרן  ַהּוְַתָרנּות.  ִמַּדת  ִהיא  ְלַעְצמֹו,  ִלְקנֹות 
נֹוֵטר  ְוֵאינֹו  ַסְלָחן  ַעל־ִמּדֹוָתיו,  ַמֲעִביר  ְנִדיב־ֵלב, 
ִׂשְנָאה. ְוִהּפּוכֹו הּוא ַהַּקְמָצן ְוַהִּכיַלי, ַהּנֹוֵטר ְוַהַּקְּפָדן. 
ֶאת־ָהָאָדם  ִלְּמָדה  ֶׁשַהּתֹוָרה  ַּבִּמְדָרׁש,  ָאְמרּו  ֲחַז"ל 
ִלְהיֹות ַוְתָרן ְּבתֹוְך ֵּביתֹו, ְוַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ַסַּלְנֶטר ְמַיֵּסד 
ְּתנּוַעת ַהּמּוָסר, ָקַבע ֶאת ַהִּמָּדה ֶׁשל "ַצֵּדק - ַוֵּתר 
ִמִּיְׂשָרֵאל  ֶׁשָּכל־ָאָדם  ַהַהְנָהגֹות  ִּבְרִׁשיַמת  ְּלָך"  ִמּׁשֶ
ֵמָהִראׁשֹוִנים,  ֵחֶלק  ְלַדַעת  ָּבֶהן.  ִלְנהֹג  ָצִריְך 
ְּכֵדי  ְׁשִמיָטה,  ִמְצַות  ִמַּטֲעֵמי  ַאַחת  ִהיא  ַהּוְַתָרנּות 
ַהּזּוַלת,  ְלַמַען  ּלֹו  ִמּׁשֶ ְלַוֵּתר  ֶאת־ָהָאָדם  ְלַהְרִּגיל 
ִהיא  ַהּוְַתָרנּות  ֶׁשִּמַּדת  ַהַּקְדמֹוִנים,  ָקְבעּו  ּוְכָבר 
ֶׁשָרַכׁש  ִמי  ַהְּנִדיבּות.  ִמִּמַּדת  יֹוֵתר  ְּגדֹוָלה  ְּבַמֲעָלה 
ְלַעְצמֹו ִמָּדה זֹו ֶׁשל ַוְתָרנּות ְוִהְתַרֵּגל ִלְחיֹות ִעָּמּה, 
ֶׁשֵּכן  ַלְּבִרּיֹות,  ְונֹוַח  ַמִים  ַלּׁשָ ָאהּוב  ִלְהיֹות  הֹוֵפְך 
ְמֻקָּבל הּוא ַעל־ֻּכָּלם, ֵאין הּוא נֹוֵקם ְונֹוֵטר, ִמְתַּפֵּיס 
ּוְבִׂשְמָחה.  ְּבַאֲהָבה  ַהּכֹל  ֶאת  ּוְמַקֵּבל  ַעל־ְנַקָּלה 
ַהֶּנֶפׁש,  ְוֵחֶלק  ַהּגּוף  ְלֵחֶלק  ֶנְחֶלֶקת  ַהּוְַתָרנּות  ִמַּדת 
ַהּזּוַלת,  ְלַמַען  ִמָּממֹונֹו  ְמַוֵּתר  ֶׁשָהָאָדם  ְּבָכְך  ַּגם 
ַהּנֹוֵהג  עֹוְלִבים.  ְוֵאיָנם  ִמן־ַהֶּנֱעָלִבים  הּוא  ּוְבַנְפׁשֹו 
ַמִים ִמְתַנֲהִגים ִעּמֹו  ְּבִמַּדת ַהּוְַתָרנּות זֹוֶכה, ֶׁשַּגם ַּבּׁשָ
ְּבִמַּדת ַהּוְַתָרנּות, ִמָּדה ְּכֶנֶגד ִמָּדה, וַּגם ִאם ָחִליָלה 
ַמִים ְּכֵׁשם  ִנְכָׁשל ְוֹלא ִמְתַנֵהג ָּכָראּוי, מֹוֲחִלים לֹו ַּבּׁשָ
ֶׁשהּוא סֹוֵלַח ּומֹוֵחל ְלָכל־ִמי ֶׁשּפֹוֵגַע ּבֹו ְוַמֲעִביר ַעל־
ִמַּדת  ַהִּדין.  ִמּשּׁוַרת  ִלְפִנים  ִעּמֹו  ְונֹוֲהִגים  ִמּדֹוָתיו, 
ר ְוָׂשֵמַח,  ַהּוְַתָרנּות ְמִביָאה ֶאת־ָהָאָדם ִלְהיֹות ְמֻאּׁשָ
ַחָּייו ְרגּוִעים ּוְׁשֵלִוים, ּוְלעֹוָלם ֵאינֹו ַמִּגיַע ִליֵדי ַּכַעס. 
הּוא ָרצּוי ַעל־ַהְּבִרּיֹות ְוָהאֶֹׁשר ְמַנת ֶחְלקֹו. ְוָכל־זֹאת 
ַעל־ַהַּכַעס,  ִהְתַּגְּברּות  ֶׁשל  ַעְצִמית  ֲעבֹוָדה  ַעל־ְיֵדי 

ִּמְתַרֵחׁש ֶּבֱאמּוָנה, ֶׁשַהּכֹל ֵמה'.  ְוַקָּבַלת ָּכל ַמה־ּׁשֶ

ׁשׁׁ שָ שֻמְדָגשֻמְדגֻמְדגֻמְדָגשָ שָ שֻמְדָגשֻמְדָגשֻמְדָגשָ שָ שֻמְדָגשָ שָ שֻמְדָגשָּ שָּ שָ שָ שֻמְדָגשָּ שָּ שָּ שֻמְדָגשָּ שָּ שָ שָ שֻמְדָגשָּ שֻמְדָגשָּ שֻמְדָגשָּ שָּ שָ שָ שֻמְדָגשָּ שָּ שָּ שֻמְדָגשָּ שָּ שָ שָ שֻמְדָגשָּ שָּ ָ
ח חָ ָבחָ בֻ בֻ ָבחֻ חֻ חָ ָבחָ ָבחֻ ָבחֻ חֻ חָ ָבחָ חֻ חָ ָבחָּ חֻ חָּ חָ חָ ָבחָּ חֻ חָּ חָּ ָבחָּ חֻ חָּ חָ חָ ָבחָּ חֻ ָבחָּ חֻ ָבחָּ חֻ חָּ חָ חָ ָבחָּ חֻ חָּ חָּ ָבחָּ חֻ חָּ חָ חָ ָבחָּ חֻ חָּ ָ בְמֻשבְמשְמשְמׁשׁׁ בֻ בְמֻשבְמֻשבְמֻשבֻ בֻ בְמֻשבֻ ֻ
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ִמּדֹות ַוֲהִליכֹות ִּבְרִאי ַהָּפָרָׁשה

ַמֲאַמר ְּפִתיָחה

ַמהּות ַהִּמָּדה
ָהָאָדם  ֶׁשָּצִריְך  ְוַהְּמֻעּלֹות  ַהּטֹובֹות  ַהִּמּדֹות  ָהָאָדם ַאַחת  ֶׁשָּצִריְך  ְוַהְּמֻעּלֹות  ַהּטֹובֹות  ַהִּמּדֹות  ַאַחת 

ת  ָרׁשַ ּפָ
ֵצא ַוּיֵ

ית   ִמּבֵ
ת ִטיׁש  ּבָ ַשׁ

בּוַע: ַוְתָרנּות  נֹוֵׂשא ַהּׁשָ

טֹוב יֹוֵתר ְלִהְתַחֵּבר ִעם ַעם־ָהָאֶרץ 

א ּוַמָּתן,  ֶׁשּוְַּתָרן ְּבָממֹונֹו ְּבַמּׂשָ

ִמְּלִהְתַחֵּבר ִעם ַּתְלִמיד־ָחָכם 

ֶׁשַעְצָרן ְוַקְּפָדן. )רבי יהודה החסיד(

ִמּתֹוְך ַהֵּסֶפר 

"ִמּדֹות ִטיׁש"
ֶׁשֵּיֵצא ָלאֹור 

ם  ְּבֶעְזַרת ַהּׁשֵ

בּוַע ַעל־ָּכל ָּפָרׁשֹות ַהּׁשָ



ל לָ לָ לִנְמָשלִנְמשִנְמשִנְמׁשָׁׁ לָ לִנְמָשלִנְמָשלִנְמָשלָ לָ לִנְמָשלָ ָ

ְלָמה ַהָּדָבר ּדֹוֶמה
ַהַהְׂשָּכָלה  ְּכַׂשר  ְוִכֵהן  ָּבִכיר,  ֲאֻצָּלה  ִאיׁש  ָהָיה  אּוָברֹוב,  ֶסְרֵּגי  ָהרֹוֵזן 
ָׁשַאף  ְוָתִמיד  ָהָיה,  ִנְלֶאה  ִּבְלִּתי  ַחְקָרן  ַהָּצאִרית.  רּוְסָיה  ְּבֶמְמֶׁשֶלת 
ַּדת־ ֶאת  חֹוֵקר  ָהָיה  ְּבִיחּוד,  ְוָאְרחֹות־ַחִּיים.  ׁשֹונֹות  ַּתְרֻּבּיֹות  ְלַהִּכיר 

ּוִמְתַעֵּמק  רּוְסָיה  ְיהּוֵדי  ֶׁשל  ַחֵּייֶהם  ָאְרחֹות  ַאַחר  ִמְתַחֶּקה  ִיְׂשָרֵאל, 
ַּתְלִמיֵדי־ ִעם  ִּבְדָבִרים  ָּבא  ָהָיה  ְלַפַעם,  ִמַּפַעם  ְיֵמיֶהם.  ְּבִדְבֵרי 
ָהיּו עֹוִנים  ְוֵהם  ְּבִעְנָיִנים ׁשֹוִנים,  ִעָּמם  ִמְתַוֵּכַח  ְויֹוְדֵעי־ֵסֶפר,  ֲחָכִמים 
חֶֹסר  ֶאת  לֹו  ּומֹוִכיִחים  ַאַּפִים,  ַאַחת  ָמָנה  לֹו  ְמִׁשיִבים  ְּכִאּוְַלּתֹו.  לֹו 
ֲהָבָנתֹו ַהְּבִסיִסית ְּבתֹוַרת ִיְׂשָרֵאל, ְוֶאת ַּבֲערּותֹו ַהְּגדֹוָלה ְּבִעְנְיֵני רּוַח 
ר ְלֵארּוַע ֶמְמַׁשְלִּתי ָחׁשּוב, ָּבּה ִהְׁשַּתֵּתף ַּגם  ְוָחְכָמה. ַּפַעם, ִהְזַּדֵּמן ַהּׂשַ
ֶאָחד ִמְּגדֹוֵלי ַהּדֹור, ֶׁשּנֹוַדע ִּבְגאֹונּותֹו ַהֻּמְפֶלֶגת ּוְבִפְּקחּותֹו ָהֲעצּוָמה, 
ׁשֹוִנים  ְּבִעְנָיִנים  ִּבְדָבִרים  ִעּמֹו  ָלבֹוא  ֶאת־ַהִהְזַּדְּמנּות  ָמָצא  ְוהּוא 
ר ֶאל־ָהַרב ִּבְׁשֵאָלה,  ֶׁשִהְטִרידּו ֶאת־ְמנּוָחתֹו. "ֱאמֹר ָנא ִלי", ָּפָנה ַהּׂשַ
ָׁשם  ָקָראִתי  ְוִהֵּנה  ִיְׂשָרֵאל,  ּתֹוַרת  ְּבִסְפֵרי  ְּתכּופֹות  ֲאִני  "ִמְתַעֵּמק 
ָּדָבר ְמֻסָּים ֶׁשֵאיִני ָיכֹול ְלָהִבינֹו ְּבׁשּום־אֶֹפן, ּוְמַבֵּקׁש ֲאִני ִלְׁשמַֹע ִמְּמָך 
ֶהְסֵּבר ַעל־ַהָּדָבר. ֲהֵרי ַמֲאִמיִנים ַאֶּתם ֻּכְּלֶכם, ִּכי ֶלָעִתיד ָלבֹוא ָיבֹוא 
ְוִיְגַאל ֶאְתֶכם ֵמַהָּגלּות ּבֹו ַאֶּתם ְׁשרּוִיים, ְוהּוא ָעִתיד  ָמִׁשיַח ֶּבן־ָּדִוד 
ַּתְחָּתיו.  ִנְכָנִעים  ִיְהיּו  ֶׁשַּבֵּתֵבל  ְוָכל־ָהֻאּמֹות  ֻּכּלֹו,  ַעל־ָהעֹוָלם  ִלְמֹלְך 
ַוֲאִני עֹוֵמד ּוִמְׁשּתֹוֵמם, ֲהֵרי ַאֶּתם ַהְּיהּוִדים ְידּוִעים ַּכֲאָנִׁשים ִּפְּקִחים 
ּוְלהֹוִליָכם  ְּבָנֵקל  ְלַרּמֹוָתם  ֶׁשִאי־ֶאְפָׁשר  ְמֻמָּלִחים  סֹוֲחִרים  ּוְמֻנִּסים, 
ְּבָדָבר ּכֹה מּוָזר, ֶׁשָעִתיד ָלבֹוא  ְלַהֲאִמין  ְיכֹוִלים ַאֶּתם  ְוֵכיַצד  ׁשֹוָלל, 

ָאָדם ְמֻסָּים, ִאיׁש ָּבָׂשר ָוָדם, ּוְלִהְׁשַּתֵּלט ַעל־ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו?". 
ָטה ַעל־ָּפָניו.  ר, ּוַבת־ְׂשחֹוק ִנְלֶּבֶבת ִהְתַּפּׁשְ ָׁשַמע ָהַרב ֶאת־ִּדְבֵרי ַהּׂשַ
ִמֵּכיָון  ִלְתִמיָהְתָך, אּוָלם  ִנְפָלא  ֶהְסֵּבר  ְּבַאְמַּתְחִּתי  ֵיׁש  ר,  ַהּׂשַ "ֲאדֹוִני 
ָעה ַמְתִאיָמה ַעְכָׁשו ְלַהְסִּביר ְלָך ָּדָבר ֶזה, ֲאַבֵּקׁש ְלַהְטִריַח  ֶׁשֵאין ַהּׁשָ
ֶאת־ַמר, ָלבֹוא ְלַבֵּקר ֶאת ֵּביִתי ְּבעֹוד ְׁשֹלָׁשה ָיִמים ְּבָׁשָעה ְּפלֹוִנית, 
ִליִׁשי ִהִּגיַע, ּוִמָּיד ְּבֵראִׁשית  ְוָאז ִיְתַּבֵהר ָּכל־ָהִעְנָין ַעל־ֻּבְריֹו". ַהּיֹום ַהּׁשְ
ַהּיֹום ִהְזִמין ָהַרב ֶאת־ַׁשָּמׁשֹו ְוֵהִטיל ָעָליו ְמִׂשיָמה מּוָזָרה ְּביֹוֵתר. "ֵצא 
ָנא ֶאל־ׁשּוק ָהעֹופֹות ֶׁשָּבִעיר, ּוְקֵנה ָׁשם ְּבֶכֶסף ָמֵלא, ִׁשְבִעים ְוֶאָחד 
ְוִלְדאֹג  ֶאת־ַהַּתְרְנגֹוִלים,  ֵהיֵטב  ִלְבּדֹק  ָעֶליָך  אּוָלם  ַחִּיים.  ַּתְרְנגֹוִלים 
ֶׁשִּיְהֶיה  ֵמֶאָחד  חּוץ  ַוֲחָזִקים,  ְּבִריִאים  ּוְׁשֵמִנים,  ְּגדֹוִלים  ִיְהיּו  ֶׁשֻּכָּלם 
ַּדְוָקא ַּתְרְנגֹול ָקָטן ְוָרֶזה, ַחָּלׁש ּוְמֻפָחד. ֱאסֹף ֶאת־ֻּכָּלם ַּבֲחַצר ַהַּבִית, 
ְוַאל־ִּתֵּתן ָלֶהם ֹלא ָמזֹון ְוֹלא ְׁשִתָּיה, ַעד ֶׁשֲאַצּוֶה אֹוְתָך ַלֲעׂשֹות ֵּכן". 
ֹלא ָעְבָרה ָׁשָעה ֲאֻרָּכה, ְוָהַרב ֹלא ָהָיה ָצִריְך ְלַקֵּבל ֶאת־ִאּשּׁורֹו ֶׁשל 
ָּמׁש ִּכי ִּבַּצע ֶאת־ַהְּמִׂשיָמה ִּבְמלֹוָאּה, ֶׁשֵּכן קֹולֹות ַהִּקְרקּוִרים ֶׁשל  ַהּׁשַ
ַהַּתְרְנגֹוִלים ָהַרִּבים, ִּכְמַעט ֶהֱחִריׁשּו ֶאת־ָהָאְזַנִים. ַהָּללּו ִקְּפצּו ְּבַרֲחֵבי 
ֶהָחֵצר ְּבַעִּליזּות, ִהְתַּכְּתׁשּו ֶזה ִעם־ֶזה ְוִקְרְקרּו ְּבקֹולֹות ָרִמים ִּבְדִריָׁשה 
ָּמׁש ָהָיה ָמנּוַע ִמַּלֲעׂשֹות זֹאת,  ֶנֱחֶרֶצת ְלַקֵּבל ֶאת־ְמזֹוָנם. אּוָלם ַהּׁשַ
ֶׁשֵּכן ָהַרב ִהְזִהירֹו ֶׁשֹּלא ַלֲעׂשֹות ֵּכן, ְוִלּבֹו ֶנְחַמץ ִלְראֹות ֶאת־ַׁשּוְָעָתם 

ֶׁשל ָהעֹופֹות ַהִּמְסֵּכִנים, ַהְמַצִּפים ִלְמזֹוָנם, ָוָאִין. 
ְלֶפַתע ִנְׁשַמע קֹול ִׁשְקׁשּוק אֹוַפֵּני ֲעָגָלה, ְוִכְרַּכְרּתֹו ֶׁשל ָהרֹוֵזן ַהִּנְכָּבד 
ר ַהַּבְיָתה, ְוָהַרב  ָעְצָרה ְּבָסמּוְך ַלַּבִית. ְּבִלּוּוי ִמְׁשַמר ָּכבֹוד, ִנְכַנס ַהּׂשַ
ְלׂשֹוֵחַח  ְוֵהֵחל  ֻׁשְלָחנֹו  ְלַיד  ַרב  ְּבָכבֹוד  הֹוִׁשיבֹו  ָּפִנים,  ִּבְמאֹור  ִקְּבלֹו 
ִעּמֹו ַעל־ָּדא ְוַעל־ָהא. "ָהָבה ֵנֵצא ְמַעט ֶאל־ֶהָחֵצר", ָאַמר ָהַרב, ְונּוַכל 
ַנִים ַהחּוָצה, ְוֶאת  ְלַהְמִׁשיְך ְּבִׂשיָחֵתנּו ַּבֲאִויר ַהַּצח ֶׁשַּבחּוץ". ָיְצאּו ַהּׁשְ
ְּפֵניֶהם ִקְּבָלה ֲעַדת ַהַּתְרְנגֹוִלים ַהְּגדֹוָלה ֶׁשֶּבָחֵצר ְּבִקְרקּוִרים ַעִּזים. 

ר ִהִּביט ַּבַּנֲעֶׂשה ִּבְפִליָאה, ְוֹלא ֵהִבין ַמּדּוַע ִּבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ָהַרב ָלֵצאת  ַהּׂשַ
ָאְזַנִים  ֶאל־ֶהָחֵצר, ֶׁשֵּכן ְצָוחֹוֵתיֶהם ֶׁשל־ַהַּתְרְנגֹוִלים ִּכְמַעט ֶהֱחִריׁשּו 
ַלַּתְרְנגֹוִלים ֶאת־ְמזֹוָנם",  "ֵּתן  ָרם.  ְלַדֵּבר ִעם־ָהַרב ְּבקֹול  ִנְזַעק  ְוהּוא 
הֹוָרה ָהַרב ְלַׁשָּמׁשֹו, ְוַהָּלה ָנַטל ְּבָיָדיו חֶֹפן ֶׁשל־ֵזְרעֹוִנים ְוִהְׁשִליָכם ֶאל 
ִּכְמַעט  ְוַהְּצָוחֹות  ַּבָּמקֹום,  ָּפְרָצה  ַרָּבִתי  ְמהּוָמה  ַהַּתְרְנגֹוִלים.  ֵּבינֹות 
ִהְתַנְּפלּו  ַּכהֶֹגן,  ֻמְרָעִבים  ֶׁשָהיּו  ַהַּתְרְנגֹוִלים  ַמִים.  ֵלב־ַהּׁשָ ַעד  ִהִּגיעּו 
ִמּתֹוְך ָרָעב ַעל ַהֵּזְרעֹוִנים ַהֻּמָעִטים ֶׁשָּנְׁשרּו ַאְרָצה, ְוֵהֵחּלּו ְלִהְתַּכֵּתׁש 
ֵּביֵניֶהם ַעד־זֹוב ָּדם. ַאף ֶאָחד ֹלא ָרָצה ְלַוֵּתר ְלִמְׁשֵנהּו ְוֹלא ֶהֱעָלה ַעל־

ַּדְעּתֹו ְלַאְפֵׁשר ָלַאֵחר ָלֶגֶׁשת ֶאל־ַהַּגְרְּגִרים. ֶזה ִנֵּקר ֶאת ֵעינֹו ֶׁשל־ֶזה, 
ְּבִצָּפְרָניו  ָׂשַרט  ָהַאֵחר  ֶׁשל־ִמְׁשֵנהּו,  ָהֲאֻדָּמה  ֶאת־ַּכְרָּבְלּתֹו  ָקַרע  ֶזה 
ָהָיה  ֻּכּלֹו  ְוַהָּמקֹום  ִעּמֹו,  ֶׁשֶּנֱאַבק  ֶׁשל־ָהעֹוף  ֶאת־רֹאׁשֹו  ַהַחּדֹות 
ר ִהִּביט ְּבֵעיַנִים ְקרּועֹות ַּבִּמְתַרֵחׁש, ְוֹלא ֵהִבין  ְלֶחְרַּדת ֱאֹלִקים. ַהּׂשַ
ֶאת־ַּכּוָָנתֹו ֶׁשל־ָהַרב. ְלַאט־ְלַאט ָהְלכּו ַהּקֹולֹות ְוֶנְחְלׁשּו, ַהַּתְרְנגֹוִלים 
ָנְפלּו ְׁשדּוִדים ְלַאַחר ַהְּקָרבֹות ַהָּמִרים ַעל ֲעֵרַמת ַהֵּזְרעֹוִנים, ְוָׁשְכבּו 
ר לֹוֵטׁש ֶאת־ֵעיָניו  ַעל־ָהִרְצָּפה ְּכֶׁשֵהם ִמְתּבֹוְסִסים ְּבָדָמם. ּוְבעֹוד ַהּׂשַ
ְּתׂשּוֶמת־ִלּבֹו  ֶאת  ָהַרב  ֵהֵסב  ֶׁשְּלָפָניו,  ַהּמּוָזר  ַהַּמֲחֶזה  ֶאל  ְּבִתָּמהֹון 
ְּבִפָּנה  ֶׁשִהְתַחֵּבא  ְוַהָּזִעיר,  דּוף  ַהּׁשָ ְוֶאָחד,  ְבִעים  ַהּׁשִ ַהַּתְרְנגֹול  ֶאל 
ַהָּלה  ַהְּגדֹוָלה.  ַּבְּמהּוָמה  ֵחֶלק  ָנַטל  ְוֹלא  ֶהָחֵצר,  ְּבַיְרְּכֵתי  ִנְסֶּתֶרת 
ַאְרָצה,  ֻהְכְרעּו  ֶׁשֻּכָּלם  ּוְלַאַחר  ַהִּמְלָחָמה,  ְלׁשֹוְך  ְּבַסְבָלנּות  ִהְמִּתין 
ֵהִגיַח ִמַּמֲחבֹואֹו ְּבָגאֹון ְוִהֵּדס ְּבִאִּטּיּות ֶאל־ֶמְרַּכז ֶהָחֵצר. ְּבֵאין ַמְפִריַע 
ַהָּמזֹון,  ַּגְרְּגֵרי  ֶאת  ַּבֲהָנָאה  ְוִנֵּקר  ַהָּקָטן  ַהַּתְרְנגֹול  ָעַמד  ּוַמְׂשִטין, 

ִהְׂשִּביַע ֶאת־ַנְפׁשֹו ְּבַׁשְלָוה, ֵאין ֶּפֶרץ ְוֵאין יֹוֵצאת ְוֵאין ְצָוָחה. 
ר,  ֶאת־ַהּׂשַ ָהַרב  ָׁשַאל  ִלְתִמיָהְתָך"?  ְּתׁשּוָבה  ְּכָבר  ִקַּבְלָּת  "ַהִאם 
אּוָלם ַהָּלה ִהִּביט ּבֹו ְּבֵעיֵני ֵעֶגל ְמַפְלְּבלֹות, ְּכֶׁשֻּכּלֹו ְּתִמיָהה ּוְמבּוָכה. 
ָעְמדּו  זֹו  "ֶּבָחֵצר  ַהָּנבֹוְך.  ר  ֶאל־ַהּׂשַ ָהַרב  ָאַמר  ְלָך",  ְוַאְסִּביר  "ָהָבה 
ִׁשְבִעים  ֶׁשֵהם  ַהְּזֵאִבים  ְלִׁשְבִעים  ַהְמׁשּוִלים  ַּתְרְנגֹוִלים,  ִׁשְבִעים 
ָהֻאּמֹות ָּבעֹוָלם. ַהַּתְרְנגֹול ַהָּקָטן הּוא ַהֵּסֶמל ֶׁשל ַעם־ִיְׂשָרֵאל, ַהָּזִעיר 
ֻּדְגָמה  ִהָּנּה  ַהַּתְרְנגֹוִלים,  ֶׁשֵּבין  ַהִּתְגָרה  ְּבכֹחֹו.  ְוַהַחָּלׁש  ִמָּכל־ָהַעִּמים 
ְמִׁשיַח  ִּביַאת  ִעם  ַהָּיִמים,  ִּבְרבֹות  ֶׁשִּתְפרֹץ  ָהעֹוָלִמית  ַלִּמְלָחָמה 
ָּכל־ ְלָעם.  ּוֵבין ַעם  ְלֻאָּמה  ֵּבין ֻאָּמה  ְיַסְכֵסְך  ַהָּקָּב"ה  ַּכֲאֶׁשר  ִצְדֵקנּו, 

ָהַעִּמים, ֶׁשֵאיָנם ְמֻסָּגִלים ְלַוֵּתר ֶזה ָלֶזה, ִיָּלֲחמּו ֵּביֵניֶהם ַעד־זֹוב ָּדם, 
ְוַהִּמְלָחָמה ֵּביֵניֶהם ִּתְהֶיה ִמְלֶחֶמת ָחְרָמה. ַהְיִחיִדים ֶׁשֹּלא ִיְּטלּו ֵחֶלק 
ָקָטן  ַּתְרְנגֹול  ְּכאֹותֹו  ִמן־ַהַּצד  ֶׁשַּיַעְמדּו  ִיְׂשָרֵאל,  ְּבֵני  ִיְהיּו  ַּבִּמְלָחָמה, 
ַהִּמְלָחָמה  ִּתְסַּתֵּים  ַּכֲאֶׁשר  אּוָלם,  ַהּוְַתָרנּות.  ִמַּדת  ִמּתֹוְך  ְוָׁשדּוף, 
ַהֶּמֶלְך  ַיֲעמֹד  ַּתְחֵּתיֶהם,  ְׁשדּוִדים  ִיְּפלּו  ְוָכל־ָהַעִּמים  ִמָּדם,  ָהֲעֻקָּבה 
ִּתְהֶיה  ֻּכָּלּה  ְוָכל־ַהְּבִריָאה  ֻּכּלֹו,  ַעל־ָהעֹוָלם  ְוִיְׁשֹלט  ְּבָגאֹון  ַהָּמִׁשיַח 

ִנְכַנַעת ַּתְחָּתיו, ִּכי־ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵּדָעה ֶאת־ה', ַּכַּמִים ַלָּים ְמַכִּסים". 

ַהִּנְמָׁשל
ֵרי ַהֶּמְמָׁשָלה  ָמָׁשל ִנְפָלא ֶזה, ִהְמִׁשיל ַרִּבי ַחִּיים ִמּוֹולֹוִז'ין ְלֶאָחד ִמּׂשָ
ַהָּמִׁשיַח,  ִּביַאת  ִּבְזַמן  ִיְׂשָרֵאל  ַעל־ֱאמּוַנת  ְּבָפָניו  ֶׁשָּתַמּה  ָהרּוִסית, 
ִהְצִליַח  ָהעֹוָלם,  ֶׁשְּבַעֵּמי  ַהּוְַתָרנּות  ְוחֶֹסר  ַהִּקְנָאה  ְּבִמַּדת  ּוְבִׁשּמּוׁש 
ָעִתיד ִלְהיֹות ִּבְזַמן ַהְּגֻאָּלה, ְוִקּיּום ַהְּנבּוָאה:  ְלָהִניַח ֶאת־ַּדְעּתֹו ְּבַמה ּׁשֶ
"ְוִסְכַסְכִּתי ִמְצַרִים ְּבִמְצַרִים ְוִנְלֲחמּו ִאיׁש־ְּבָאִחיו ְוִאיׁש ְּבֵרֵעהּו, ִעיר 
ְּבִעיר ַמְמָלָכה ְּבַמְמָלָכה, ּוֶמֶלְך ַעז ִיְמָׁשל־ָּבם ְנֻאם ָהָאדֹון ה' ְצָבקֹות".
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• ִמי ֶׁשהּוא ְמַוֵּתר ַלֲחֵברֹו ּוַמֲעִביר ַעל־ִמּדֹוָתיו, ַמֲעִביִרים 
לֹו ַעל־ָּכל ְּפָׁשָעיו. )מסכת ראש השנה(

• ִלְּמָדה אֹוְתָך ַהּתֹוָרה ֶׁשְּתֵהא ַוְתָרן ְּבתֹוְך ֵּביְתָך. ִנְׁשַּפְך ַיִין 
ַוְתָרן - ְלַהְנִחיל אֲֹהַבי ֵיׁש. ִנְׁשַּפְך ַׁשְמְנָך – ְואְֹצרֵֹתיֶהם  ֱהֵוי 
ֲאַמֵּלא, ִנְקַרע ְּכסּוְתָך - ְיַמֵּלא ה' ָּכל־ִמְׁשֲאלֹוֶתיָך. ֶׁשְּתֵהא 
ְיֵתָרה  ֵאיָמה  ָּתִטיל  ְוַאל  ְּבִעְנְיֵני ָממֹון,  ְּבֵני־ֵביְתָך  ַוְתָרן ִעם 

ַּבֲעבּור ָּכְך, ְּכגֹון ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַּפְך ֵייְנָך אֹו ַׁשְמָנְך. )במדבר רבה(

יג ָלַדַעת ֲאִפּלּו ְמַעט ְּבִחין  • ְוָכל ֵמִבין ַּדְרֵכי ַהּתֹוָרה ּוַמּׂשִ
ֶעְרָּכּה, ֵיַדע ְּבֵברּור ִּכי ַהְמַפֵּזר ִמָּממֹונֹו ֶאל־ַהְּצִריִכים - נֹוָסף 
עֹוד, ְוחֹוֵׂשְך ִמּיֶׁשר ַאְך־ְלַמְחסֹור. ִּכי ה' ָיִדין ֶאת־ָהָאָדם ְלִפי 
ּוִמַּדת  ֵאֶליָה.  ִהְתָקְרבֹו  ְּכִפי  ִמִּבְרָכתֹו  ְוַיֲעִניֵקהּו  ַמֲעָׂשיו, 
ַהִּכילּות ְמִחָּצה ֶׁשל־ַּבְרֶזל ֵּבינֹו ּוֵבין ַהְּבָרָכה, ְוַהְּנִדיבּות ֵחֶלק 

ֵמֶחְלֵקי ַהְּבָרָכה, ִיְׁשַמע ָחָכם ְויֹוֶסף ֶלַקח. )ספר החינוך(

ֶאת  ִלְקנֹות  ְּכֵדי  ִהיא  ִמָּטה,  ַהּׁשְ ְלִמְצַות  ַהְּטָעִמים  ַאַחד   •
ִמַּדת ַהּוְַתָרנּות. ִּכי ֵאין ָנִדיב ְּכנֹוֵתן ִמְּבִלי ִּתְקָוה ַעל־ַהְּגמּול, 
ְּבִמַּדת  ּוֻמְרָּגִלים  ְמֻלָּמִדים  ְּברּוָאיו  ִלְהיֹות  ַהָּקָּב"ה  ְוָרָצה 
ֶהְכֵׁשר  ּוִמּתֹוְך  ְמֻׁשַּבַחת,  ִמָּדה  ִהיא  ִּכי  ְוָהַרֲחִמים,  ַהֶחֶסד 

ּגּוָפם ַּבִּמּדֹות ַהּטֹובֹות ִיְהיּו ְראּוִיים ְלַקֵּבל ַהּטֹוָבה. )שם(

ַּבַּלְיָלה ּוְקָטָטה  ְוַאל ִּתְׁשַּכב  ְוַלֲחֵבֶריָך,  ֶוֱהֵוי ָרצּוי ְלַאֶחיָך   •
ְוַאף  ְּבֵני־ָאָדם, ַאְך ֵלְך ּוְתַרֶּצה אֹותֹו ַעד ֶׁשִּיְתַּפֵּיס.  ְלָך ִעם 
ִלי  ָחָטא  'ֵהן  ְוַאל ּתֹאַמר  ִּפּיּוס,  ִמֶּמּנּו  ַּבֵּקׁש  ְלָך,  ָחָטא  ִאם 
ְוָעָליו ָלבֹוא ְלַפְּיֵסִני', ֶאָּלא ּכֹף ֶאת־ִיְצְרָך ְוֵלְך ֵאָליו ְלַמַען ֹלא 

ִיְגַּבּה ְלִלְּבָך ְוִתְהֶיה ְמתָֹעב ִלְפֵני ַהּבֹוֵרא. )רבנו יונה(

• ַוְתָרנּות ִהיא ִמָּדה טֹוָבה, ּוִמַּדת ַהּוְַתָרנּות ַּבַּבִית ְצִריָכה 
ְלִעְנָין  ְוֶאֶבן טֹוָבה  לֹום,  ַהּׁשָ ְלִעְנַין  ַיֲהלֹום  ְּגֵזַרת  ְוִהיא  ַרָּבה, 
ָהַאֲהָבה. ַמה ּטֹוב ַהּוְַתָרנּות ְלכֹל ֲאֶׁשר ִאּתֹו, ֵמִׁשים ָׁשלֹום 
ְקָטָטה  ּוַמְבִריַח  ְלִאְׁשּתֹו,  ִאיׁש  ּוֵבין  ַלֲחֵברֹו  ָאָדם  ֵּבין 
ְוִלְפָעִמים ֶׁשִּמַּדת  ְוֵאיָבה, ְוַעל ָּכל־ְּפָׁשִעים ְּתַכֶּסה ַאֲהָבה. 
ַמה־ּטֹוב  ְוצּוָקה,  ִמָּצָרה  ְוַתִּציֵלהּו  ְּבָעֶליָה  ְּתַחֶּיה  ַהּוְַתָרנּות 
ַמִים  ֶחְלָקּה, ֹלא ֵיַדע ֱאנֹוׁש ֶעְרָּכּה. ְוִכיַלי ֵּכָליו ָרִעים, ַרע ַלּׁשָ
ְוַיְרִחיק ִמֶּמּנּו אֹוֵהב  ְוַרע ְלַעְצמֹו,  ַלְּבִרּיֹות, ַרע ְלֵביתֹו  ְוַרע 
ְוַרע ְוֹלא ִיְנֶוה ַּבָּנֶוה ֶׁשּלֹו, ִּכי ַמְרֶּבה ַמְחֹלֶקת ּוְקָטָטה, ְוגֹוֵרם 
ָתמּוׁש  ֹלא  ִמַּדְעּתֹו,  ֶׁשֹּלא  ָממֹונֹו  ְוִיְקחּו  ִּכי־ֶתֱחָטא,  ֶנֶפׁש 
ַנְפׁשֹו  ְוִיְמסֹר  ְוָרֶזה,  ְוַדל  ְוִנְבֶזה,  ִנְמָאס  ְוִיְהֶיה  ִמֵּביתֹו  ָרָעה 

ְלִמיָתה, ְוָיַרד ַמָּטה ָּמָּטה. )פלא יועץ(

ְּבַוְתָרנּותֹו  ָהָאָדם  ִיָּזֵהר  ָאְמָנם  טֹוָבה,  ַהּוְַתָרנּות  ִמַּדת   •
ָאָדם  ִיְׁשמֹר  ְלעֹוָלם  ָעָליו,  ַז"ל  ַרּבֹוֵתינּו  ִהְזִהירּו  ּׁשֶ ְּבַמה 

ּוֻמְׁשָּבע ֵמֲאבֹוַתי ֶׁשֹּלא  ְמֻצּוֶה  ָאנִֹכי  ַּגם  ַעְצמֹו ֵמָהֲעֵרבּות. 
ֶאְהֶיה ָעֵרב ִּבְׁשִביל ָאָדם, ֵּכן ָאנִֹכי ְמַצּוֶה ֶאְתֶכם ְּבתֶֹקף ִצּוּוי, 

ְמרּו ָלֶכם ָּבֶזה ִּבְמאֹוד. )השל"ה הקדוש( ְוִהּׁשָ

ַלֲאֵחִרים  ִמָּממֹונֹו  ְלַוֵּתר  ָממֹון,  ֵמאֹוָנַאת  ְלִהָּנֵצל  ֵעָצה   •
ְוׁשֶֹרׁש  "ְיסֹוד  ַּבַעל  ּכֹוֵתב  ְוָכְך  ָּגֵזל.  ַּבֲחַׁשׁש  ִיָּכֵנס  ֶׁשֹּלא 
ִמָּממֹוִני  ּוִוַּתְרִּתי  ָּגֵזל,  ַּבֲעֹון  ְמאֹד  ִנְזָהר  "ָהִייִתי  ָהֲעבֹוָדה": 
ֶׁשֹּלא ַאְכִניס ֶאת־ַעְצִמי ַחס־ְוָׁשלֹום ְּבֶגֶזל ָממֹון ֲאֵחִרים, ַאף 
ְּפרּוָטה ַאַחת, ְוִהָּזֲהרּו ַּגם ַאֶּתם ִמְּסֵפק ָּגֵזל". )הצוואה הקדושה(

• ֶאְפָׁשר ְלַקֵּים ֶאת ִמַּדת ַהּוְַתָרנּות, ַעל־ְיֵדי ֶׁשֵאין עֹוְמִדים 
ְּכֵדי  עֶֹדף,  ִלּטֹל  ֶׁשֹּלא  ֶׁשָּנֲהגּו  ַצִּדיִקים  ְוֵיׁש  ַעל־ַהִּמָּקח, 
ַהְנָהָגה  זֹו  ְוֵאין  ַהּוְַתָרנּות.  ְּבִמַּדת  ֶאת־ַעְצָמם  ְלַהְרִּגיל 
ְלַוֵּתר  ֶאת־ַעְצמֹו  ְלַהְרִּגיל  ָצִריְך  ֲאָבל  ְלָכל־ֶאָחד,  ְקבּוָעה 

ְּבֵעת ַהּצֶֹרְך, ְוֹלא ַלֲעמֹד ַעל ַּפִּכים ְקַטִּנים. )שערי תורת הבית(

• ַאְׁשֵרי ַהְמַוֵּתר ָּתִמיד ְּבָכל־ַמֲחֹלֶקת ְוחֹוֵׂשְך ִמֶּמּנּו ֵאיָבה, 
ַּבְּדָבִרים  ֲאָבל  ַלֲהָלָכה,  נֹוְגִעים  ֶׁשֵאיָנם  ִּבְדָבִרים  ְוזֹאת 
ַצִּדיק  "ַאל־ְּתִהי  ָאְמרּו  ְוֵכן  ְלַוֵּתר.  ָאסּור  ַלּתֹוָרה  ֶׁשּנֹוְגִעים 

ַהְרֵּבה, ֶׁשֹּלא ְיֵהא ָאָדם ְמַוֵּתר ַעל־ַהּתֹוָרה". )אמרי אפרים(

• ַהִּמָּדה ַהֲחׁשּוָבה ְּביֹוֵתר ֶׁשֵּיׁש ָלִׂשים ֵלב ֵאֶליָה ְּבִחּנּוְך ֶיֶלד 
ַהּוִּתּור.  ִמַּדת  ִהיא  ְלַתְלמּוד־ּתֹוָרה,  ָלֶלֶכת  ֶׁשַּמְתִחיל  ָקָטן 
ִּבְזַמן ֶׁשַהְיָלִדים ְמַׂשֲחִקים ּוְמַקְּבִלים ִמיֵני ְמִתיָקה, ְלַחְּנָכם 
ְּבַדְרֵכי נַֹעם ְלִמַּדת ַהּוִּתּור. ִּכי ִמָּדה זֹו ַּתֲעמֹד ִליִמיָנם ְּבָכל־
ַּגם  ֶאָּלא  ַמְפִסיִדים  ֶׁשֹּלא  ַרק  ֹלא  ִמּוִּתּור  ֶׁשֲהֵרי  ַחֵּייֶהם, 
ַמְרִויִחים. ּוַבְּמִציאּות רֹוִאים ִּבְזַמֵּננּו, ַעד ַּכָּמה ָּגדֹול ַהּצֶֹרְך 

ְּבִחּנּוְך ֶזה, ִמְּפֵני ֶׁשֵאין ְרִגיִלים ְלַוֵּתר ַלּזּוַלת. )רמ"י ליפקוביץ(

• ִמי ֶׁשהּוא ַוְתָרן ֵיׁש ְּבָרָכה ַּבַהְׁשָּפָעה ֶׁשּלֹו, ּוִמי ֶׁשּדֹוֵאג ַרק 
ְלַעְצמֹו ּוַמְׁשִּפיַע ְּבֵלב ַרע, ֵאין ְּבָרָכה ְּבַמֲעֵׂשי ָיָדיו. ְוִאם ָּכל 
ַהְׁשָּפָעתֹו ּוְנִתיָנתֹו ְּברּוָחִנּיּות ַלֲחֵבָריו ְוַתְלִמיָדיו, ַּכּוָָנתֹו ַרק 

ַלֲהָנַאת ַעְצמֹו, ֵאין ְּבכֹחֹו ְלַהְׁשִּפיַע ַעל־ֲאֵחִרים. )מבשר טוב(

• ַמֲעַלת ַהּוְַתָרנּות ִהיא ִמַּדת ֲחִסידּות ְוֵאיָנּה ֵמִעַּקר ַהִּדין, 
ְוָלֵכן ֵאין ְלַהְכִריַח ְיָלִדים ְקַטִּנים ְלִהְתַנֵהג ְּבַמֲעָלה זֹו ּוְלַוֵּתר 
ְלַכּוְנֹו  זֹו,  ַעל־ִמָּדה  ִעם־ַהֶּיֶלד  ְלׂשֹוֵחַח  ֶאָּלא  ַלּזּוַלת,  ָּתִמיד 
ְּבַדְרֵכי  ְוַהּכֹל  ַעל־ַעְצמֹו,  ְלִהְתַּגֵּבר  ּוְלִהְׁשַּתֵּדל  ָּבּה  ִלְצעֹד 
נַֹעם ּוְבׂשּום־ֵׂשֶכל. ְוַהֶּדֶרְך ַהְּמֻעָּלה ְּביֹוֵתר ְלַהִּגיַע ְלִמָּדה זֹו 
ֵאֶצל ֲחִניִכים ְצִעיִרים, ִהיא ַעל־ְיֵדי ִסּפּוֵרי ַצִּדיִקים ְוֻעְבּדֹות 
ֶאת  ָּבֶהם  ַמְחִּדיִרים  ּוְבָכְך  ּתֹוָרה,  ְּגדֹוֵלי  ֶׁשל  ְמַאְּלפֹות 
ָכר ַהָּגדֹול ַהְמַצֶּפה ְלִמי  ְוַהּׂשָ ַהֲחִׁשיבּות ֶׁשל ִּתּקּון ַהִּמּדֹות 

ִני. )אשר יצווה( ּלֹו ְלַמַען ַהּׁשֵ ֶׁשְּמַוֵּתר ִמּׁשֶ

• ִמי ֶׁשהּוא ְמַוֵּתר ַלֲחֵברֹו ּוַמֲעִביר ַעל־ִמּדֹוָתיו, ַמֲעִביִרים 
לֹו ַעל־ָּכל ְּפָׁשָעיו. )מסכת ראש השנה(

• ִלְּמָדה אֹוְתָך ַהּתֹוָרה ֶׁשְּתֵהא ַוְתָרן ְּבתֹוְך ֵּביְתָך. ִנְׁשַּפְך ַיִין 
ַוְתָרן - ְלַהְנִחיל אֲֹהַבי ֵיׁש. ִנְׁשַּפְך ַׁשְמְנָך – ְואְֹצרֵֹתיֶהם  ֱהֵוי 
ֲאַמֵּלא, ִנְקַרע ְּכסּוְתָך - ְיַמֵּלא ה' ָּכל־ִמְׁשֲאלֹוֶתיָך. ֶׁשְּתֵהא 
ְיֵתָרה  ֵאיָמה  ָּתִטיל  ְוַאל  ְּבִעְנְיֵני ָממֹון,  ְּבֵני־ֵביְתָך  ַוְתָרן ִעם 

ַּבֲעבּור ָּכְך, ְּכגֹון ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַּפְך ֵייְנָך אֹו ַׁשְמָנְך. )במדבר רבה(

יג ָלַדַעת ֲאִפּלּו ְמַעט ְּבִחין  • ְוָכל ֵמִבין ַּדְרֵכי ַהּתֹוָרה ּוַמּׂשִ
ֶעְרָּכּה, ֵיַדע ְּבֵברּור ִּכי ַהְמַפֵּזר ִמָּממֹונֹו ֶאל־ַהְּצִריִכים - נֹוָסף 
עֹוד, ְוחֹוֵׂשְך ִמּיֶׁשר ַאְך־ְלַמְחסֹור. ִּכי ה' ָיִדין ֶאת־ָהָאָדם ְלִפי 
ּוִמַּדת  ֵאֶליָה.  ִהְתָקְרבֹו  ְּכִפי  ִמִּבְרָכתֹו  ְוַיֲעִניֵקהּו  ַמֲעָׂשיו, 
ַהִּכילּות ְמִחָּצה ֶׁשל־ַּבְרֶזל ֵּבינֹו ּוֵבין ַהְּבָרָכה, ְוַהְּנִדיבּות ֵחֶלק 

ֵמֶחְלֵקי ַהְּבָרָכה, ִיְׁשַמע ָחָכם ְויֹוֶסף ֶלַקח. )ספר החינוך(

ֶאת  ִלְקנֹות  ְּכֵדי  ִהיא  ִמָּטה,  ַהּׁשְ ְלִמְצַות  ַהְּטָעִמים  ַאַחד   •
ִמַּדת ַהּוְַתָרנּות. ִּכי ֵאין ָנִדיב ְּכנֹוֵתן ִמְּבִלי ִּתְקָוה ַעל־ַהְּגמּול, 
ְּבִמַּדת  ּוֻמְרָּגִלים  ְמֻלָּמִדים  ְּברּוָאיו  ִלְהיֹות  ַהָּקָּב"ה  ְוָרָצה 
ֶהְכֵׁשר  ּוִמּתֹוְך  ְמֻׁשַּבַחת,  ִמָּדה  ִהיא  ִּכי  ְוָהַרֲחִמים,  ַהֶחֶסד 

ּגּוָפם ַּבִּמּדֹות ַהּטֹובֹות ִיְהיּו ְראּוִיים ְלַקֵּבל ַהּטֹוָבה. )שם(

ַּבַּלְיָלה ּוְקָטָטה  ְוַאל ִּתְׁשַּכב  ְוַלֲחֵבֶריָך,  ֶוֱהֵוי ָרצּוי ְלַאֶחיָך   •
ְוַאף  ְּבֵני־ָאָדם, ַאְך ֵלְך ּוְתַרֶּצה אֹותֹו ַעד ֶׁשִּיְתַּפֵּיס.  ְלָך ִעם 
ִלי  ָחָטא  'ֵהן  ְוַאל ּתֹאַמר  ִּפּיּוס,  ִמֶּמּנּו  ַּבֵּקׁש  ְלָך,  ָחָטא  ִאם 
ְוָעָליו ָלבֹוא ְלַפְּיֵסִני', ֶאָּלא ּכֹף ֶאת־ִיְצְרָך ְוֵלְך ֵאָליו ְלַמַען ֹלא 

ִיְגַּבּה ְלִלְּבָך ְוִתְהֶיה ְמתָֹעב ִלְפֵני ַהּבֹוֵרא. )רבנו יונה(

• ַוְתָרנּות ִהיא ִמָּדה טֹוָבה, ּוִמַּדת ַהּוְַתָרנּות ַּבַּבִית ְצִריָכה 
ְלִעְנָין  ְוֶאֶבן טֹוָבה  לֹום,  ַהּׁשָ ְלִעְנַין  ַיֲהלֹום  ְּגֵזַרת  ְוִהיא  ַרָּבה, 
ָהַאֲהָבה. ַמה ּטֹוב ַהּוְַתָרנּות ְלכֹל ֲאֶׁשר ִאּתֹו, ֵמִׁשים ָׁשלֹום 
ְקָטָטה  ּוַמְבִריַח  ְלִאְׁשּתֹו,  ִאיׁש  ּוֵבין  ַלֲחֵברֹו  ָאָדם  ֵּבין 
ְוִלְפָעִמים ֶׁשִּמַּדת  ְוֵאיָבה, ְוַעל ָּכל־ְּפָׁשִעים ְּתַכֶּסה ַאֲהָבה. 
ַמה־ּטֹוב  ְוצּוָקה,  ִמָּצָרה  ְוַתִּציֵלהּו  ְּבָעֶליָה  ְּתַחֶּיה  ַהּוְַתָרנּות 
ַמִים  ֶחְלָקּה, ֹלא ֵיַדע ֱאנֹוׁש ֶעְרָּכּה. ְוִכיַלי ֵּכָליו ָרִעים, ַרע ַלּׁשָ
ְוַיְרִחיק ִמֶּמּנּו אֹוֵהב  ְוַרע ְלַעְצמֹו,  ַלְּבִרּיֹות, ַרע ְלֵביתֹו  ְוַרע 
ְוַרע ְוֹלא ִיְנֶוה ַּבָּנֶוה ֶׁשּלֹו, ִּכי ַמְרֶּבה ַמְחֹלֶקת ּוְקָטָטה, ְוגֹוֵרם 
ָתמּוׁש  ֹלא  ִמַּדְעּתֹו,  ֶׁשֹּלא  ָממֹונֹו  ְוִיְקחּו  ִּכי־ֶתֱחָטא,  ֶנֶפׁש 
ַנְפׁשֹו  ְוִיְמסֹר  ְוָרֶזה,  ְוַדל  ְוִנְבֶזה,  ִנְמָאס  ְוִיְהֶיה  ִמֵּביתֹו  ָרָעה 

ְלִמיָתה, ְוָיַרד ַמָּטה ָּמָּטה. )פלא יועץ(

ְּבַוְתָרנּותֹו  ָהָאָדם  ִיָּזֵהר  ָאְמָנם  טֹוָבה,  ַהּוְַתָרנּות  ִמַּדת   •
ָאָדם  ִיְׁשמֹר  ְלעֹוָלם  ָעָליו,  ַז"ל  ַרּבֹוֵתינּו  ִהְזִהירּו  ּׁשֶ ָאָדם ְּבַמה  ִיְׁשמֹר  ְלעֹוָלם  ָעָליו,  ַז"ל  ַרּבֹוֵתינּו  ִהְזִהירּו  ּׁשֶ ְּבַמה 

ּוֻמְׁשָּבע ֵמֲאבֹוַתי ֶׁשֹּלא  ְמֻצּוֶה  ָאנִֹכי  ַּגם  ַעְצמֹו ֵמָהֲעֵרבּות. 
ֶאְהֶיה ָעֵרב ִּבְׁשִביל ָאָדם, ֵּכן ָאנִֹכי ְמַצּוֶה ֶאְתֶכם ְּבתֶֹקף ִצּוּוי, 

ְמרּו ָלֶכם ָּבֶזה ִּבְמאֹוד. )השל"ה הקדוש( ְוִהּׁשָ

ַלֲאֵחִרים  ִמָּממֹונֹו  ְלַוֵּתר  ָממֹון,  ֵמאֹוָנַאת  ְלִהָּנֵצל  ֵעָצה   •
ְוׁשֶֹרׁש  "ְיסֹוד  ַּבַעל  ּכֹוֵתב  ְוָכְך  ָּגֵזל.  ַּבֲחַׁשׁש  ִיָּכֵנס  ֶׁשֹּלא 
ִמָּממֹוִני  ּוִוַּתְרִּתי  ָּגֵזל,  ַּבֲעֹון  ְמאֹד  ִנְזָהר  "ָהִייִתי  ָהֲעבֹוָדה": 
ֶׁשֹּלא ַאְכִניס ֶאת־ַעְצִמי ַחס־ְוָׁשלֹום ְּבֶגֶזל ָממֹון ֲאֵחִרים, ַאף 
ְּפרּוָטה ַאַחת, ְוִהָּזֲהרּו ַּגם ַאֶּתם ִמְּסֵפק ָּגֵזל". )הצוואה הקדושה(

• ֶאְפָׁשר ְלַקֵּים ֶאת ִמַּדת ַהּוְַתָרנּות, ַעל־ְיֵדי ֶׁשֵאין עֹוְמִדים 
ְּכֵדי  עֶֹדף,  ִלּטֹל  ֶׁשֹּלא  ֶׁשָּנֲהגּו  ַצִּדיִקים  ְוֵיׁש  ַעל־ַהִּמָּקח, 
ַהְנָהָגה  זֹו  ְוֵאין  ַהּוְַתָרנּות.  ְּבִמַּדת  ֶאת־ַעְצָמם  ְלַהְרִּגיל 
ְלַוֵּתר  ֶאת־ַעְצמֹו  ְלַהְרִּגיל  ָצִריְך  ֲאָבל  ְלָכל־ֶאָחד,  ְקבּוָעה 

ְּבֵעת ַהּצֶֹרְך, ְוֹלא ַלֲעמֹד ַעל ַּפִּכים ְקַטִּנים. )שערי תורת הבית(

• ַאְׁשֵרי ַהְמַוֵּתר ָּתִמיד ְּבָכל־ַמֲחֹלֶקת ְוחֹוֵׂשְך ִמֶּמּנּו ֵאיָבה, 
ַּבְּדָבִרים  ֲאָבל  ַלֲהָלָכה,  נֹוְגִעים  ֶׁשֵאיָנם  ִּבְדָבִרים  ְוזֹאת 
ַצִּדיק  "ַאל־ְּתִהי  ָאְמרּו  ְוֵכן  ְלַוֵּתר.  ָאסּור  ַלּתֹוָרה  ֶׁשּנֹוְגִעים 

ַהְרֵּבה, ֶׁשֹּלא ְיֵהא ָאָדם ְמַוֵּתר ַעל־ַהּתֹוָרה". )אמרי אפרים(

• ַהִּמָּדה ַהֲחׁשּוָבה ְּביֹוֵתר ֶׁשֵּיׁש ָלִׂשים ֵלב ֵאֶליָה ְּבִחּנּוְך ֶיֶלד 
ַהּוִּתּור.  ִמַּדת  ִהיא  ְלַתְלמּוד־ּתֹוָרה,  ָלֶלֶכת  ֶׁשַּמְתִחיל  ָקָטן 
ִּבְזַמן ֶׁשַהְיָלִדים ְמַׂשֲחִקים ּוְמַקְּבִלים ִמיֵני ְמִתיָקה, ְלַחְּנָכם 
ְּבַדְרֵכי נַֹעם ְלִמַּדת ַהּוִּתּור. ִּכי ִמָּדה זֹו ַּתֲעמֹד ִליִמיָנם ְּבָכל־

ַּגם  ֶאָּלא  ַמְפִסיִדים  ֶׁשֹּלא  ַרק  ֹלא  ִמּוִּתּור  ֶׁשֲהֵרי  ַחֵּייֶהם, 
ַמְרִויִחים. ּוַבְּמִציאּות רֹוִאים ִּבְזַמֵּננּו, ַעד ַּכָּמה ָּגדֹול ַהּצֶֹרְך 

ְּבִחּנּוְך ֶזה, ִמְּפֵני ֶׁשֵאין ְרִגיִלים ְלַוֵּתר ַלּזּוַלת. )רמ"י ליפקוביץ(

• ִמי ֶׁשהּוא ַוְתָרן ֵיׁש ְּבָרָכה ַּבַהְׁשָּפָעה ֶׁשּלֹו, ּוִמי ֶׁשּדֹוֵאג ַרק 
ְלַעְצמֹו ּוַמְׁשִּפיַע ְּבֵלב ַרע, ֵאין ְּבָרָכה ְּבַמֲעֵׂשי ָיָדיו. ְוִאם ָּכל 
ַהְׁשָּפָעתֹו ּוְנִתיָנתֹו ְּברּוָחִנּיּות ַלֲחֵבָריו ְוַתְלִמיָדיו, ַּכּוָָנתֹו ַרק 

ַלֲהָנַאת ַעְצמֹו, ֵאין ְּבכֹחֹו ְלַהְׁשִּפיַע ַעל־ֲאֵחִרים. )מבשר טוב(

• ַמֲעַלת ַהּוְַתָרנּות ִהיא ִמַּדת ֲחִסידּות ְוֵאיָנּה ֵמִעַּקר ַהִּדין, 
ְוָלֵכן ֵאין ְלַהְכִריַח ְיָלִדים ְקַטִּנים ְלִהְתַנֵהג ְּבַמֲעָלה זֹו ּוְלַוֵּתר 
ְלַכּוְנֹו  זֹו,  ַעל־ִמָּדה  ִעם־ַהֶּיֶלד  ְלׂשֹוֵחַח  ֶאָּלא  ַלּזּוַלת,  ָּתִמיד 
ְּבַדְרֵכי  ְוַהּכֹל  ַעל־ַעְצמֹו,  ְלִהְתַּגֵּבר  ּוְלִהְׁשַּתֵּדל  ָּבּה  ִלְצעֹד 
נַֹעם ּוְבׂשּום־ֵׂשֶכל. ְוַהֶּדֶרְך ַהְּמֻעָּלה ְּביֹוֵתר ְלַהִּגיַע ְלִמָּדה זֹו 
ֵאֶצל ֲחִניִכים ְצִעיִרים, ִהיא ַעל־ְיֵדי ִסּפּוֵרי ַצִּדיִקים ְוֻעְבּדֹות 
ֶאת  ָּבֶהם  ַמְחִּדיִרים  ּוְבָכְך  ּתֹוָרה,  ְּגדֹוֵלי  ֶׁשל  ְמַאְּלפֹות 
ָכר ַהָּגדֹול ַהְמַצֶּפה ְלִמי  ְוַהּׂשָ ַהֲחִׁשיבּות ֶׁשל ִּתּקּון ַהִּמּדֹות 

ִני. )אשר יצווה( ּלֹו ְלַמַען ַהּׁשֵ ֶׁשְּמַוֵּתר ִמּׁשֶ

ל לָ לֻמְרָגלֻמְרגֻמְרגֻמְרָגלָ לָ לֻמְרָגלֻמְרָגלֻמְרָגלָ לָ לֻמְרָגלָ לָ לֻמְרָגלָּ לָּ לָ לָ לֻמְרָגלָּ לָּ לָּ לֻמְרָגלָּ לָּ לָ לָ לֻמְרָגלָּ לֻמְרָגלָּ לֻמְרָגלָּ לָּ לָ לָ לֻמְרָגלָּ לָּ לָּ לֻמְרָגלָּ לָּ לָ לָ לֻמְרָגלָּ לָּ ָ
ֲהָלכֹות ַוֲהִליכֹות
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