
ְוָאנּו  ַּבִּמְדָּבר,  ִיְׂשָרֵאל  ִׁשְבֵטי  ֶׁשל  ְוַהְּנִסיָעה  ַהֲחִנָּיה  ֵסֶדר  ַעל  ְלֵמִדים  ָאנּו  ְּבִמְדַּבר,  ָּפָרַׁשת  ְּבָפָרָׁשֵתנּו, 
עֹוְמִדים ּוְתֵמִהים, ַמּדּוַע ּכֹה ֶהֱאִריָכה ַהּתֹוָרה ְּבֵפרּוט ְמֻדָּיק ֶׁשל ֵסֶדר ַהַּמֲחנֹות, ִאיׁש ַעל־ַמֲחֵנהּו ְוִאיׁש 
ַעל־ִּדְגלֹו ְלִצְבאָֹתם, ּוַמּדּוַע ּכֹה ִהְזִהיָרה ַהּתֹוָרה ֶׁשֹּלא ְלַׁשּנֹות ֶאת ַהֵּסֶדר ְוַהִּמְׁשָטר? ְוָכְך ָרִאינּו ַּגם ֵאֶצל 
ַמֲעֶׂשה ַהְמַקֵּלל ֶׁשָעָליו ָאְמרּו ֲחַז"ל ֶׁשָּכל ִקְלָלתֹו ֹלא ָּבָאה ֶאָּלא ַעל ֶׁשֹּלא ִהִּניחּוהּו ִלַּטע ָאֳהלֹו ְּבתֹוְך 
ַמֲחֶנה ָדן, ְוָהָרצֹון ְלַהִּגיַע ֶאל ְמקֹומֹו ַהֻּמְגָּדר ֱהִביַאּתּו ִליֵדי ִּבְרַּכת ַהֵּׁשם, ַרְחָמָנא ִלְּצַלן. ְוֵכן ָמִצינּו ְּכֵעין 
ֶזה ְּבַמֶּסֶכת ֲעָרִכין, ֶׁשֶּבן־ֵלִוי ַהַּׁשָּיְך ְלִמְׁשַּפַחת ַהְמׁשֹוְרִרים, ְוָהַלְך ְוָנַעל ֶאת ַׁשֲעֵרי ֵּבית־ַהִּמְקָּדׁש, ַּתְפִקיד 
ֶאָּלא  ָּכל־ֶׁשהּוא?  ְּבִׁשּנּוי  ֶהְחִמירּו  ּכֹה  ַמּדּוַע  ְּתמּוִהים  ְוַהְּדָבִרים  ַעל־ָּכְך,  ִמיָתה  ַחָּיב  ַלּׁשֹוֲעִרים,  ַהַּׁשָּיְך 
ֶׁשִּנְמֵצאנּו ְלֵמִדים ִמָּכאן ֶאת ַמֲעַלת ַהֵּסֶדר ְוִאְרּגּון ַהְּדָבִרים ַעל־ְמכֹוָנם, ְוַכָּמה ְׁשִליִלית ִהיא ַהִהְתַנֲהגּות 
ְּביֹום  ּוַמְחָּתה  ַּכף  הֹוָצַאת  ַּגם  ִּכי  ַהַּבַעל־ֵׁשם־טֹוב,  ֶּׁשָאַמר  ַמה  ְוָידּוַע  ַהַּדַעת.  ּוְבִבְלּבּול  ֵסֶדר  ְּבחֶֹסר 

ַהִּכּפּוִרים ִמּקֶֹדׁש ַהֳּקָדִׁשים, ָהְיָתה ַּגם ֵחֶלק ִמֵּסֶדר ָהֲעבֹוָדה ַּבּיֹום ַהָּקדֹוׁש ּוִבְכַלל ִמְצוֹת ַהּיֹום. 
ַרִּבי ְירָֹחם ַהֵּלִוי ֵליּבֹוִביץ, ַהַּמְׁשִּגיַח ַהּנֹוָדע ֶׁשל ְיִׁשיַבת ִמיר, ָהָיה ֵמֲחִניָכיו ֶׁשל ַה'ָּסָבא' ִמֶּקֶלם, ּוְבִסְפרֹו 
"ַּדַעת ּתֹוָרה", ָׁשם ָעַמד ַאף הּוא ְּכַרִּבים ֲאֵחִרים ַעל ַמֲעַלת ַהֵּסֶדר ֶׁשִּנְלַמד ֵמֲחִנַּית ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר, 
הּוא ְמַסֵּפר אֹודֹות ַהַהְנָהָגה ַהִּנְפָלָאה ֶׁשל ַרּבֹו, ֶׁשָהָיה ְמֻצָּין ְּבִמַּדת ַהֵּסֶדר ְוִׁשּקּול ַהַּדַעת, ְוכֹה הּוא מֹוֵסר: 
"ֲאִני ִנְתַחַּנְכִּתי ְּבֶקֶלם, ָמקֹום ָׁשם ָהיּו ְזִהיִרים ְמאֹד ְּבִעְנָין ֶׁשל ֵסֶדר. ַהָּסָבא ַזַּצ"ל ִמֶּקֶלם, ָהָיה ּכֹוֵעס ִאם 
ֹלא ֶהֱעִמידּו ֶאת ַהִּכֵּסא ִּבְמקֹומֹו ּוְבִדּיּוק, ְּכמֹו ַעל ַמֲעֶׂשה ְּדִחּלּול ַׁשָּבת. ֲאִני ָיַרְׁשִּתי ִמֶּמּנּו ֶּבֶגד, ֲאֶׁשר ָהָיה 
ִנְרֶאה ְּכֶבֶגד ָחָדׁש ַמָּמׁש, ְוהּוא ַז"ל ְנָׂשאֹו ְׁשֹלִׁשים ָׁשָנה. הּוא ֹלא ִהָּטה ְלעֹוָלם ֵעיָניו ְלַהִּביט ֶאל ַהְּצָדִדים, 
ְוִאם ָהיּו רֹוִאים ְּבֶקֶלם ָאָדם ַהַּמִּביט ַלְּצָדִדים ֶׁשֹּלא ְלצֶֹרְך ָּגדֹול, ָהְיָתה זֹאת ָׁשם ְלֶחְרָּפה ְּגדֹוָלה. ַוֲאִני 
ְּבבֹוִאי ְלֶקֶלם ַּבַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה, ִנְכַנְסִּתי ִּבְׁשַעת ְּתִפַּלת ַהַּמֲעִריב ֶׁשָאְרָכה ְּכָׁשָעה ְׁשֵלָמה, ְוַהַּבִית ֹלא 
ָהָיה ָּגדֹול, ְוַאף ֶׁשֵחֶׁשק ִלִּבי ִלְראֹות ֶאת ַהָּסָבא ָהָיה ָּגדֹול ְמאֹד, ִּכי ֹלא ְרִאיִתיו ַעד ָאז, ַאף־ַעל־ִּפי־ֵכן, ֹלא 
ֲהִרימֹוִתי ֵעיַני ְלִהְסַּתֵּכל ּבֹו, ְוֹלא ְרִאיִתיו ַעד ְלָמָחר. ַּפַחד ָּכֶזה ָהָיה ׂשֹוֵרר ָׁשם ְּבִעְנַין ֲהָרַמת ַעִין. ְוִאם 
ִלְפָעִמים ֵאַרע ֶׁשַהָּסָבא ַז"ל ָנָטה ֶאת רֹאׁשֹו, ָהְיָתה ָאז ֶּבֱאֶמת ִסָּבה ְּגדֹוָלה ַעל־ֶזה ֲאֶׁשר ָהָיה ְנִחיצּות 

ִלְראֹות, ְוַגם ָאז ָהָיה ַמֶּטה ָּכל ּגּופֹו ְלִהְסַּתְּכלּות, ֲאָבל ֹלא ִצֵּדד ְלעֹוָלם ֵעיָניו ְלַבָּדָנה". 
"ַהָּסָבא ָהָיה אֹוֵמר, ֶׁשֵּסֶדר ּדֹוֶמה ְלֶקֶׁשר ֶׁשְּבַׁשְלֶׁשֶלת ֶׁשל ַמְרָּגִלּיֹות, ֶׁשַאף ֶׁשָהִעָּקר ֲהֹלא ֵהם ַהַּמְרָּגִלּיֹות, 
ְוַהֶּקֶׁשר ֶׁשַּבַּׁשְלֶׁשֶלת ֲהֹלא הּוא ֶּבֱאֶמת ַרק ָּדָבר ָטֵפל, ֲאָבל ִמָּכל־ָמקֹום ִאם ַיִּתירּו ֶזה ַהֶּקֶׁשר ִהֵּנה ִיְּפלּו ָּכל 
ַהַּמְרָּגִלּיֹות ַאְרָצה. ֵּכן הּוא ִעְנָין ֶׁשל ֵסֶדר, ֵסֶדר הּוא ַהּׁשֹוֵמר ָּכל־טּוב ֶׁשָּבעֹוָלם, ַאף־ַעל־ִּפי ֶׁשהּוא ְלַעְצמֹו 
ֵאיֶנּנּו ֶאָּלא ָּדָבר ֶׁשל ָטֵפל. ִאם ָהָאָדם הּוא ְמֻסָּדר, ָאז ַהּתֹוָרה ְוַהְּתִפָּלה ְוָכל ַהִּמְצוֹת ֶׁשּלֹו ְׁשמּוִרים ֵהם 
ּוְבטּוִחים ְּבִקּיּוָמם, ְוִאם ָלאו, ַחס־ְוָׁשלֹום, ָּכל ַהַּמְרָּגִלּיֹות ִיְּפלּו ַאְרָצה. ָצִריְך ָהָאָדם ָלקּום ִמְּׁשָנתֹו ִּבְזַמן 

ָקבּוַע, ְלִהְתַּפֵּלל ִּבְזַמן ָקבּוַע, ְלַהְתִחיל ִלּמּודֹו ִּבְזַמן ָקבּוַע, ְוַגם ִלְפסֹק ִמִּלּמּודֹו ִּבְזַמן ָקבּוַע". 
"ַהָּסָבא ָהָיה ְמַסֵּפר ְּבֵׁשם ַהָּגאֹון ַרִּבי ַחִּיים ִמּוֹולֹוִז'ין, ֶׁשְּכֶׁשַּמִּגיָעה ְלֻדְגָמה ָׁשָעה י"ב, ַהְּזַמן ֶׁשָּקַבע לֹו 
ָאָדם ִלְגמֹר ֵסֶדר ִלּמּודֹו, ָצִריְך הּוא ִלְפסֹק ֵּבין ֵּתַבת 'ָאַמר' ְלֵתַבת 'ָרָבא', ּוְלַהִּניַח ֶאת ֵּתַבת 'ָרָבא' ַלֵּסֶדר 
ַהָּבא. ָּכל ַהְּבִריָאה ֵּכן ִמְתַנֶהֶגת ְּבִסּדּור נֹוָרא, לּו ֵאיֶזה ָּדָבר ְיַׁשֶּנה ְזַמּנֹו ֲאִפּלּו ְּכחּוט ַהַּׂשֲעָרה, ֲהֹלא ָהָיה 
ָהעֹוָלם ָחֵרב ִמָּיד. ּוִמָּכאן ִנְרֶאה ֶׁשֵּסֶדר ֵאינֹו ַרק ְּכֶקֶׁשר ֶׁשְּבַׁשְלֶׁשֶלת ַמְרָּגִלּיֹות, ֶאָּלא ֵסֶדר הּוא ָאְמָנם 
ָּדָבר ֲאֶׁשר ַהּכֹל ָּתלּוי ּבֹו, ּוִבְלָעדֹו ֹלא ָיכֹול ְלִהְתַקֵּים ׁשּום ָּדָבר, ֵסֶדר הּוא ְלִעּכּוָבא, ֵסֶדר הּוא ִמן ַהַּמֲעלֹות 
ְוִכְמַעט ֶׁשהּוא ֲעֶטֶרת ָּכל ַהַּמֲעלֹות. רֹוִאים ָאנּו ֻאּמֹות ֲאֶׁשר ֵיׁש ָלֶהם ַמֲעַלת ַהֵּסֶדר,  ַהּיֹוֵתר ְּגדֹולֹות, 
ְוִהיא ָאְמָנם ַהִּסָּבה ָלֶהם ִלְׁשֵלמּות ְּבַתֲעִׂשָּיה ּוְבַמָּדע. ְוִאם ַמֲעַלת ַהִּסּדּור עֹוָׂשה ָּכל־ָּכְך ְּגדֹולֹות ִּבְדָבִרים 
ַּגְׁשִמִּיים, ַקל־ָוחֶֹמר ֶׁשַּמֲעַלת ַהִּסּדּור ִּתְפַעל ְּגדֹולֹות ַוַּדאי ְּכֶׁשִּנְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו ְּברּוָחִנּיּות, ְלתֹוָרה ּוְלִמְצוֹת". 

בס"ד

טֹובֹות  ַהְנָהגֹות  ְּבֶגֶדר  ַרק  ֵאיָנם  ְוַהִּנָּקיֹון  ַהֵּסֶדר 
ֶׁשהּוא  ֶּבן־ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ֶׁשל  ְּבַחָּייו  ְרצּוִיים  ְוֶהְרֵּגִלים 
ֶּבן־ֶמֶלְך, ֶאָּלא ֵחֶלק ִּבְלִּתי ִנְפָרד ֵמַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצוֹת. 
ּוְכמֹו  ּוְבָגָדיו,  ּגּופֹו  ִנְקיֹון  ַעל  ִלְׁשמֹר  ְמֻצֶּוה  ָהָאָדם 
ֶאת  ִלְרחֹץ  ָהַלְך  ֶׁשֶּטֶרם  ַהָּזֵקן  ִהֵּלל  ַעל  ֶׁשְּמֻסָּפר 
ַעְצמֹו ָאַמר ְלַתְלִמיָדיו ֶׁשהּוא הֹוֵלְך ְלַקֵּים ִמְצָוה, ִּכי 
ַהְּדָבִרים ַקל־ָוחֶֹמר, ִאם ׁשֹוְמִרים ַעל ִנְקיֹון ַהּצּורֹות 
ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ַאַחת  ַעל  ַהְּמָלִכים,  ִלְכבֹוד  ְוַהְּסָמִלים 
ְּבֶצֶלם  ֶׁשִּנְבָרא  ּגּופֹו  ַעל  ִלְׁשמֹר  ָהָאָדם  ֶׁשָּצִריְך 
ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ִנַּצל  ְוַהָּטֳהָרה  ַהִּנָּקיֹון  ִּבְזכּות  ֱאֹלִקים. 
ְּבָכל ַהּדֹורֹות ִמְּפָגִעים ּוִמַּתֲחלּוִאים. ְּבדֹורֹות ֶהָעָבר, 
ֻאּמֹות  ְּבֶקֶרב  ַׁשּמֹות  ָעׂשּו  ָקׁשֹות  ֶׁשַּמֵּגפֹות  ְּבֵעת 
ָהעֹוָלם, ְּכמֹו ִּבְתקּוַפת 'ַהַּמֵּגָפה ַהְּׁשחָֹרה' ֶׁשִּכְּלָתה 
ָסְבלּו  ְוֵאירֹוָּפה,  ֶׁשְּבַאְסָיה  ֵמָהֻאְכלּוִסָּיה  ְּכַמֲחִצית 
ַהְּיהּוִדים ַרק ְמַעט, הֹודֹות ְלֶהְרְּגֵלי ַהִּנָּקיֹון ְוַהָּטֳהָרה, 
ֶׁשֻהְׁשְרׁשּו ָּבֶהם ְּכֵחֶלק ִּבְלִּתי ִנְפָרד ֵמַחֵּייֶהם. אּוָלם 
ֵעֶרְך  ּוַבַעל  ַמהּוִתי  ָּדָבר  ִמּׁשּום  ּוַבִּנָּקיֹון  ַּבֵּסֶדר  ֵאין 
ֶׁשָהיּו  ָיָון  ְּבֵני  ֶׁשל  ַנֲחָלָתם  ֶׁשָהָיה  ִמְנָהג  ִלְכֶׁשַעְצמֹו, 
ַהְּזַמִּני,  ַהָּבָרק  ְוֶאת  ַהִחיצֹוִני  ַהּיִֹפי  ֶאת  ַמֲעִריִצים 
ְוִאּלּו ָאנּו ְמֻצִּוים ַעל ַהָּפסּוק "ֶׁשֶקר ַהֵחן ְוֶהֶבל ַהּיִֹפי", 
ּדֹוֶמה  ֶׁשהּוא  ֶנֱאַמר  ְּפִניִמּיּות  ְלֹלא  ְמֻזָּיף  יִֹפי  ְוַעל 
ְוַהִּנָּקיֹון  ַהֵּסֶדר  ְלֵהֶפְך,  ֶאָּלא  ֲחִזיר,  ְּבַאף  ָזָהב  ְלֶנֶזם 
ֶזה  ְיסֹוד  ְּפִניִמי.  ְוֵסֶדר  ְליִֹפי  ִחיצֹוִנית  ֻּדְגָמה  ְמַהִּוים 
ָהָיה ְלַאְבֵני ֶּדֶרְך ִּביסֹוָדּה ֶׁשל ְּתנּוַעת ַהּמּוָסר, ְוֵאֶצל 
ַּבֲחָפָציו  ֶׁשְּמֻסָּדר  ִמי  ֶׁשֵּכן  נֹוָסִפים,  ּתֹוָרה  ְּגדֹוֵלי 
ַּגם  הּוא  ּוְמֻדְקָּדק,  ְמֻחָּׁשב  ְזַמּנֹו  ְוֵסֶדר  ּוְבַמֲעָׂשיו, 
ּוְמֻתָּקנֹות.  ְׁשֵלמֹות  ּוִמּדֹוָתיו  ְּבַמְחְׁשבֹוָתיו  ְמֻסָּדר 
ַהּתֹוָרה  ְולֹוְמֵדי  ֲחָכִמים  ַּתְלִמיֵדי  ְצִריִכים  ּוְבִיחּוד 
ֵׁשם  ְמַקְּדִׁשים  ֵהם  ּוְבָכְך  ְוִנָּקיֹון,  ֵסֶדר  ַעל  ְלַהְקִּפיד 
ָׁשַמִים ַוֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר "ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר־ְּבָך ֶאְתָּפָאר". 

ׁש ֻמְדּגָ
ח ּבָ ְמׁשֻ
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ִמּדֹות ַוֲהִליכֹות ִּבְרִאי ַהָּפָרָׁשה

ַמֲאַמר ְּפִתיָחה

ַמהּות ַהִּמָּדה

ת  ָרׁשַ ּפָ
ר ִמְדּבַ ּבְ

ית   ִמּבֵ
ת ִטיׁש  ּבָ ַשׁ

 נֹוֵׂשא ַהָּׁשבּוַע: ֵסֶדר ְוִנָּקיֹון

ָאְמרּו ֲחַז"ל: "ָאָדם ִנָּכר ְּבכֹוסֹו ְּבִכיסֹו ּוְבַכֲעסֹו", 
ּכֹוסֹו ֶזה ְרכּוׁשֹו, ִּכיסֹו ֶזהּו ָממֹונֹו, ְוַכֲעסֹו ֶזה ּגּופֹו. 

ִאם ָהָאָדם ַמְקִּפיד ַעל ֵסֶדר ְוִנָּקיֹון, ַעל ָממֹונֹו 
ּוְרכּוׁשֹו ֶׁשּלֹו ְוֶׁשל זּוָלתֹו, ְוֵכן ַעל ִנְקיֹון ּגּופֹו 
ּוְסָדָריו, ָאז ֶאְפָׁשר ְלַהִּכיר ּבֹו ָּכָאָדם ַהָּׁשֵלם.

)זכרון משה(

ַּתְדִּפיס
ִמּתֹוְך ַהֵּסֶפר "ִמּדֹות ִטיׁש"

ֶׁשֵּיֵצא ָלאֹור ְּבֶעְזַרת ַהֵּׁשם 

ַעל ָּפָרׁשֹות ַהָּׁשבּוַע

ִעם ַהְּמדֹוִרים ַהְּקבּוִעים 

ְוָהֲאהּוִבים



ל ִנְמׁשָ

ְלָמה ַהָּדָבר ּדֹוֶמה
ָהָיה  ִנְדֶמה  ְלֵהֶפְך,  ֶזִּליג.  ֶׁשל  ַמְעָיָניו  ְּברֹאׁש  ָהָיה  ַהֵּסֶדר ֵמעֹוָלם ֹלא 
ֶׁשהּוא ִחֵּפׂש ָּכל ֶּדֶרְך ֶאְפָׁשִרית ְּכֵדי ְלַנֵהל ֶאת ַחָּייו ְּבחֶֹסר ֵסֶדר ְמַׁשֵּוַע. 
ִאם ָרִאיָת ֶאת ֶזִּליג ִמְתָקֵרב ֵאֶליָך, ּדֹוֶמה ָהָיה ָעֶליָך ֶׁשַאָּתה רֹוֶאה ַרק 
ֶאת ֶחְלקֹו, ְוִאּלּו ַהֲחָלִקים ָהֲאֵחִרים ֶׁשּלֹו ְמֻפָּזִרים ֵאי־ָׁשם, ְואּוַלי ַיִּגיעּו 
ַאף ֵהם ֵהָּנה ְּביֹום ִמן־ַהָּיִמים. ַלָּׁשְוא ִנּסּו ָּכל ֲחֵבָריו ִויִדיָדיו ְלָהִניא אֹותֹו 
ֵמַהִּבְלּבּול ּבֹו הּוא ָׁשרּוי, ַאְך ִּדְבֵריֶהם ָנְפלּו ַעל ָאְזַנִים ֲעֵרלֹות. "טֹוב 
ִלי ָּכְך", ָטַען ְּבתֶֹקף, "ַוֲאִני ֹלא רֹוֶאה ָּכל ְּפסּול ְּבָכְך". הּוא ַחי ַּבִּׁשיָטה 
ֶׁשָּכל ַמה ֶּׁשֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות ֶאְתמֹול, ֶאְפָׁשר ַּגם ַלֲעׂשֹות ָמָחר, ְואּוַלי 
ְוַהָּדָבר ַּכּמּוָבן ָּגַרר ַאֲחָריו ׁשֹוָבל ֶׁשל ְקָׁשִיים  ַּגם ִּבְכָלל ֹלא ַלֲעׂשֹות, 
ְלַהִּגיַע  ָעָליו  ָהָיה  ִאם  ְלֵהָחֵלץ.  ִהְצִליַח  ָּתִמיד  ֹלא  ֶׁשֵּמֶהם  ּוְתָלאֹות, 
ַּבְּזַמן.  ַמִּגיַע  ָהָיה  ֹלא  ֵמעֹוָלם  ְּפלֹוִנית,  ְּבָׁשָעה  ִמיֶׁשהּו  ִעם  ִלְפִגיָׁשה 
ְּבַחָּייו  ִהְמִׁשיְך  הּוא  אּוָלם  ְוָרְגזּו,  ִקְּטרּו  ֲחֵבִרים  ָעָליו,  ָּכֲעסּו  ֲאָנִׁשים 
ְּבֶדֶלת  ִנְתַקל  הּוא  ַּפַעם  ֹלא  ְלָכְך.  ַהַּדַעת  ֶאת  ָלֵתת  ְּבִלי  ַהְמֻפָּזִרים 
ִעם  ְלִהְתַוֵּכַח  ַלָּׁשְוא  ְמַנֶּסה  ְּכֶׁשהּוא  ֲעָסִקים,  אֹו  ֲחֻנּיֹות  ֶׁשל  ְנעּוָלה 
ַּבֲעֵלי ַהֲחנּות אֹו ׁשֹוְמֵרי ַהַּסף ְּבַבְקׁשֹו ְלִהָּכֵנס ְּפִניָמה. ַהָּללּו ֵהִׁשיבּו 
ְּבָלאו ֻמְחָלט ְּבָפִנים ֲחתּומֹות, ְוִהְצִּביעּו ַעל ַהֶּׁשֶלט ַהּמֹוֶרה ַעל ְׁשעֹות 
ָׁשָעה",  ַּבֲחִצי  'ַרק'  ֵאַחְרִּתי  "ֲאָבל  ַהֲחנּות.  ֶׁשל  ְוַהְּסִגיָרה  ַהְּפִתיָחה 
ְלַלַעג  ַטֲענֹוָתיו  ָהיּו  ַמּדּוַע  ֵהִבין  ְוֹלא  ְמֻעָּׂשה,  ִּבְתִמימּות  ֶזִּליג  ָטַען 
ָוֶקֶלס. ִּכְמַעט ֹלא ֵאַרע ֵמעֹוָלם ֶׁשֶזִּליג ְיַׁשֵּלם ֶאת ֶחְׁשּבֹונֹוָתיו ַּבְּזַמן, 
ְּבֵצרּוף  ְוַאְזָהרֹות,  ַהְתָראֹות  ַאֲחֵרי  אֹוָתם  ְמַׁשֵּלם  ָהָיה  הּוא  ְוָתִמיד 
ִרִּבּיֹות ְוַהְצָמדֹות, ּוְלִעִּתים ַאף ַאֲחֵרי ְּתִביעֹות ַעְקָׁשִנּיֹות ֶׁשל עֹוְרֵכי־

ֶהֵּכר,  ִלְבִלי  ְוָגְדלּו  ִהְתַנְּפחּו  ְּפָעִמים ֶׁשֶחְׁשּבֹונֹוָתיו  ָהיּו  ִּדין ְמֻמָּלִחים. 
ַעד ֶׁשִּבְכָלל ֹלא ָהָיה ִנָּתן ְלַהֲאִמין ִּכי ַהחֹוב ַהְּמקֹוִרי ָעַמד ַעל ְסכּום 
ָּפעּוט, ְוָצַמח ִלְמַמִּדים ַאִּדיִרים ּוַמְדִאיִגים. ֹלא ַּפַעם הּוא ַאף ִנְקַלע 
ִלְתִביעֹות ִמְׁשָּפִטּיֹות ְסבּוכֹות, ְוֶנֱאַלץ ְלַהְפִעיל ְׁשַתְּדָלִנים ְוַעְסָקִנים 

ְּכֵדי ְלהֹוִציאֹו ֵמַהּבֹץ, ַאְך ָּכל זֹאת ָועֹוד, ֹלא ִׁשּנּו ֶאת ֶזִּליג ַהְמֻפָּזר. 

ְוִהֵּנה ֵאַרע ַמה ֶּׁשֵאַרע, ְוַחָּייו ֶׁשל ֶזִּליג ִהְׁשַּתּנּו ְּבַבת־ַאַחת ִלְבִלי ֶהֵּכר. 
ַעד  ַמִים  ִהִּגיעּו  ִּכי  ַלַּמְסָקָנה  ִהִּגיַע  ֶזִּליג  ַּכֲאֶׁשר  ֶאָחד,  יֹום  ֶזה  ָהָיה 
ָנֶפׁש. ַאְך ְלַבל ִּתְהֶיה ִּבְפֵניֶכם ָטעּות, ֶזִּליג ֹלא ִהִּגיַע ְלַמְסָקָנה ִּכי ָעָליו 
ְלִהְׁשַּתּנֹות, ַמָּמׁש ֹלא. הּוא ִהְמִׁשיְך ִלְדּבֹק ְּבַטֲעָנה ִּכי ֻּכָּלם ֲאֵׁשִמים 
ֹלא  ְוִאם  ַרע,  ְּבִכי  ַהַּכְלָּכִלי  ֶׁשַּמָּצבֹו  ֵהִבין  הּוא  ַּגם  ֲאָבל  ִמֶּמּנּו,  חּוץ 
ִהְׂשָּתְרגּו  ַהחֹובֹות  ָהָרָעה.  ֵאָליו  ָּכְלָתה  ַאָּגִדי,  ְסכּום  ִּבְמִהירּות  ַיִּׂשיג 
ָמָצא  ְוהּוא ֹלא  ָמנֹוַח,  לֹו  ָנְתנּו  ֶׁשּלֹו ֹלא  ָהַרִּבים  ַהּנֹוִׁשים  ַצָּוארֹו,  ַעל 
מֹוָצא ִמן־ַהְּסַבְך. "ַרִּבי ַהָּיָקר", ֵהִׂשיַח ֶזִּליג ֶאת ִלּבֹו ִּבְפֵני ַרּבֹו ֶׁשִהִּביט 
ְוֶחְמָלה, "ָּכלּו  ַרֲחִמים  ְּביֹוֵתר ִמָּקְרטֹוב ֶׁשל  ְּבַמָּבט אֹוֵהב ַהָּמהּול  ּבֹו 
ָּכל־ַהִּקִּצין. ַהחֹובֹות ֶׁשִּלי ְמַאְּיִמים ְלַהְטִּביַע אֹוִתי ַוֲאִני ֹלא יֹוֵדַע ָאָנה 
ִהְתַנֲהגּותֹו  ִמְּלַהִּטיף לֹו מּוָסר ַעל  ִמְּזַמן  ִנְלָאה  ְּכָבר  ָהַרִּבי  ֲאִני ָבא". 
ִסְדֵרי  ֶאת  ְלַׁשּנֹות  ַהּצֶֹרְך  ַעל  ְּדָבָריו  ִּכי  ְוָיַדע  ְוַהִּנְפַׁשַעת,  ָהַרְׁשָלִנית 
ַחָּייו ֶׁשל ֶזִּליג, ֹלא ַיְבִקיעּו ֶאת ַעְקָׁשנּותֹו ֶׁשל ֶזה. ּוְבעֹוד ָהַרִּבי חֹוֵכְך 
ְּבַדְעּתֹו ַמה ּיֹאַמר ְלֶבן־ִׂשיחֹו, ִהִּציַע ֶזִּליג ַהָּצָעה מּוָזָרה: "ָהַרִּבי ְיַגֶּלה 
אּוַכל  ְוָכְך  ַהָּקרֹוב,  ַהַּפִיס  ְּבגֹוַרל  ַלֲעלֹות  ֶׁשָעִתיד  ַהִּמְסָּפר  ֶאת  ִלי 

ִּבן־ֶרַגע".  ְוֶאְתַעֵּׁשר  ְּביֹוֵתר  ַהָּגבֹוַּה  ַהְּפָרס  ֶאת  ַמֲאָמץ  ְלֹלא  ִלְקטֹף 
ִחּיּוְך ְמָׁשֳעָׁשע ָעָלה ַעל ְׂשָפָתיו ֶׁשל ָהַרִּבי ְלֵׁשַמע ַהַהָּצָעה ַהְמֻגֶחֶכת, 
ֶזִּליג  ֶאת  ְלַלֵּמד  ְּכֵדי  ְּבָכְך  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  ָהַרִּבי  ֶהְחִליט  ְּבָחְכָמתֹו  אּוָלם 
ֶלַקח ַאַחת ּוְלָתִמיד. הּוא ָעַצם ֶאת ֵעיָניו ִלְזַמן־ָמה, ּוְלַאַחר ִמֵּכן ָּפָנה 
ְוָרַׁשם ִּבְמִהירּות ִסְדַרת ִמְסָּפִרים ַעל ֶּפֶתק, ּוְמָסרֹו ִליֵדי ֶזִּליג ַהִּנְדָהם, 
ֶׁשֹּלא ֶהֱאִמין ִּכי ָהַרִּבי ִּבְכָלל ֵיָעֶנה ִלְדִריָׁשתֹו ַהּמּוָזָרה. ִּבְדִריכּות ַרָּבה 
ַהָּגדֹול,  ַהְּפָרס  ֶׁשל  ַהְּזִכָּיה  ִמְסְּפֵרי  ַעל  ַהִּפְרסּוִמים  ַאַחר  ֶזִּליג  ָעַקב 
ְּכָבר  ְּכֶׁשהּוא  ִמַּיִין,  ְוֹלא  ְּכִׁשּכֹור  ָיִמים  ְּבָכל אֹוָתם  ִמְסּתֹוֵבב  ְּכֶׁשהּוא 
רֹוֶאה ֶאת ַעְצמֹו ְּבֵעיֵני רּוחֹו ִּכְגִביר ָהֲעָיָרה. ָמה ַרָּבה ָהְיָתה ַאְכָזָבתֹו 
ֶׁשל ֶזִּליג, ְּכֶׁשִּגָּלה ִּכי ַּכְרִטיס ַהַהְגָרָלה ֶׁשָרַכׁש, ֵאינֹו ָׁשֶוה ֶאָּלא ָלצּור 
ַעל־ִּפי ַהְּצלֹוִחית, ְוֹלא ָזָכה ֲאִפּלּו ִּבְפָרס ִנחּוִמים. ֵמִאָּגָרא ָרָמא ֶׁשל 
ַוֲחַסר־ּכֹל. ְּבִׁשְברֹון־ ֶזִּליג ְלֵביָרא ֲעִמיְקָּתא ֶׁשל ָעִני  ָנַפל  ְוָנִגיד,  ְּגִביר 

ְטֻרְניֹות  ּוְבִפיו  ְוָחרֹון,  ְּכֶׁשֻּכּלֹו רֶֹגז  ַרּבֹו,  ֵּבית  ְוָעָלה ֶאל  ֶזִּליג  ִמֵהר  ֵלב 
ְוַסְבָלנּות,  ֶזִּליג ְּבאֶֹרְך רּוַח  ִלְדָבָריו ֶׁשל  ִהְקִׁשיב  ָהַרִּבי  ָלרֹב.  ּוְטָענֹות 
ּוְלַאַחר ֶׁשִּסֵּים ִלְׁשּפְֹך ֶאת ָּכל ְמִרירּותֹו ְוֻרְגזֹו, ִּבֵּקׁש ָהַרִּבי ֶאת ַהֶּפֶתק 
ֶׁשָּמַסר לֹו, ְוַאף ֶאת ַההֹוָדָעה ֶׁשֻּפְרְסָמה ַעל ִמְסְּפֵרי ַהַּכְרִטיס ַהּזֹוֶכה 
ַהַּפַעם  ְלַאֵּבד  ֶׁשֹּלא  ֶזִּליג  ִהְצִליַח  ַהֶּפֶלא,  ְלַמְרֵּבה  ַהָּגדֹול.  ַּבְּפָרס 
ִּבְפֵני  אֹוָתם  ּוְלַהִּציג  אֹוָתם  ִלְׁשֹלף  ִמֵהר  ְוהּוא  ַהְּפָתִקים,  ְׁשֵני  ֶאת 
ָהַרִּבי. "רֹוֶאה ַאָּתה" ָאַמר ָהַרִּבי ְלֶזִּליג, ְלַאַחר ִעּיּון ַקל ְוָחטּוף ִּבְׁשֵני 
הּוא  ַאף  ֵהִציץ  ַהֻּמְפָּתע  ֶזִּליג  ֵזִהים".  ֵאיָנם  "ַהִּמְסָּפִרים  ַהְּפָתִקים, 
ַּבְּפָתִקים, ּוָמָחה ְּבתֶֹקף: "ַמה ִּפְתאֹום! ֵאּלּו אֹוָתם ֲחִמָּׁשה ִמְסָּפִרים 
ֶׁשָהַרִּבי ִּגָּלה ִלי, ָאְמָנם ַהֵּסֶדר ֵאינֹו ּתֹוֵאם ְּבִדּיּוק, ֲאָבל ַמה ֶּזה ְמַׁשֶּנה 
ִּבְכָלל? ָהִעָּקר ֶׁשָרַׁשְמִּתי ַּבַּכְרִטיס ֶׁשָרַכְׁשִּתי ֶאת ֲחֵמֶׁשת ַהִּמְסָּפִרים 
ַעל  ָעָלה  ַקל  ִחּיּוְך  ֶׁשָּלֶהם".  ַהָּנכֹון  ַהֵּסֶדר  ַעל  ְלַהְקִּפיד  ְּבִלי  ַהּזֹוִכים, 
ָאְזֶניָך ַמה  ְּבִדּיּוק הּוא ָחַתר. "ֲהׁשֹוְמעֹות  ָלֶזה  ִּכי  ָהַרִּבי,  ְׂשָפָתיו ֶׁשל 
ֶּׁשִּפיָך ְמַדֵּבר? ָחַׁשְבָּת ֶׁשֵאין ֲחִׁשיבּות ַלֵּסֶדר? ּוְבֵכן ַעְכָׁשו ִּגִּליָת ֶאת 
ֶזה ַּבֶּדֶרְך ַהָּקָׁשה. ִּבְגַלל ִׁשּנּוי ַהֵּסֶדר ֶׁשל ִסְפָרה ַאַחת, ִהְפַסְדָּת ֶאת ָּכל 
ַהְּסכּום ֶהָעצּום ֶׁשל ַהְּפָרס ַהָּגדֹול ְּביֹוֵתר. ִנִּסיָת ְלַהְמִׁשיְך ִלְהיֹות ָחָכם 
ְוחֹוֵׁשב,  ְלֶרַגע  ַּפַעם ַאָּתה ֹלא עֹוֵצר  ְוַאף  נֹוֵהג,  ֶׁשַאָּתה  ְּבֵעיֶניָך ְּכמֹו 
ְלִהְׁשַּתּנֹות  ָעֶליָך  ִּכי  ְלָך  ֶׁשַּמְסִּביִרים  ֵאּלּו  צֹוְדִקים  ֶּבֱאֶמת  ֶׁשאּוַלי 
ְוֹלא  ָלֶהם  ַמְקִׁשיב  ַּפַעם ֹלא  ַאף  ַאָּתה  ְמֻפָּזר.  ּכֹה  ִלְהיֹות  ּוְלַהְפִסיק 
נֹוֵתן ַּדְעְּתָך ַעל 'זּוטֹות' ָּכֵאּלּו, ָאז ִהֵּנה ִמָּׁשַמִים ִּגְלְּגלּו ֶאת ָהִעְנָין ְּכֵדי 
ְלַהְראֹות ְלָך ֶאת ַהַּמֲעלֹות ְוַהֲחִׁשיבּות ֶׁשל ַהֵּסֶדר ְּבַחָּייו ֶׁשל ָהָאָדם, 

ְוַעד ַּכָּמה הּוא ָצִריְך ְלִהְתַרֵחק ִמִּפּזּור ַהֶּנֶפׁש ּוִבְלּבּול ַהַּדַעת". 

ַהִּנְמָׁשל
ְּבָמָׁשל ִנְפָלא ֶזה, ִמְׁשַּתְּמִׁשים ַּבֲעֵלי ַהּמּוָסר ְּכֵדי ְלהֹוִכיַח ֶאת ֲחִׁשיבּות 
"ָּבא  ֶׁשָהָיה  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ֵאֶצל  ַהֶּנֱאַמר  ֶאת  ּדֹוְרִׁשים  ְוָהיּו  ַהֵּסֶדר, 
ַּבָּיִמים", ִּכי ָיָמיו ָהיּו ְמֻתְכָנִנים ּוְמֻסָּדִרים, ַעד ֶׁשִהְסִּפיק ְּבָכל יֹום ַמה 
ֶּׁשֹּלא ִהְסִּפיקּו ֲאֵחִרים ִּבְזַמן ַרב, ְוָיָמיו ָהיּו ְמֵלִאים ְּבִמְצוֹת ּוְבַמֲעִׂשים 

טֹוִבים, ִּבְזכּות ַהֵּסֶדר ְוַהִּדּיּוק ַּבְּזַמן.
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ִמיָתה.  ַחָּיב  ִּבְגּדֹו,  ַעל  ְרָבב  ֶׁשִּנְמָצא  ָחָכם  ַּתְלִמיד  ָּכל   •
ֶׁשֶּנֱאַמר "ָּכל־ְמַׂשְנַאי ָאֲהבּו ָמֶות", ַאל ִּתְּקֵרי ְמַׁשְנַאי ֶאָּלא 
ִלְכבֹוד  ְוָהגּון  ָחׁשּוב  ִלְהיֹות  ֶׁשָּצִריְך  ַרִּׁש"י  ּוֵפֵרׁש  ַמְׂשִניַאי, 
ַהְּבִרּיֹות,  ְּבֵעיֵני  ַעְצָמם  ֶׁשְּמָמֲאִסים  ַמְׂשִניַאי  ּתֹוָרתֹו. 
ְוַהְּבִרּיֹות אֹוְמִרים אֹוי ָלֶהם ְללֹוְמֵדי ַהּתֹוָרה ֶׁשֵהם ְמאּוִסים 

ּוְמֻגִּנים, ְוִנְמָצא ֶזה ַמְׂשִניא ֶאת ַהּתֹוָרה. )מסכת מגילה(

• ִמְצַות ֲעֵׂשה ִהיא ִמן־ַהּתֹוָרה ְלַקֵּים 'ְקדִֹׁשים ִּתְהיּו', ּוֵפֵרׁש 

ּוְפרּוִׁשים  ּוְטהֹוִרים  ְנִקִּיים  ֶׁשִּנְהֶיה  ָּכאן,  ֶׁשִהְזִהיר  ָהַרְמַּב"ן 
ֵמֲהמֹון ְּבֵני־ָאָדם ֶׁשְּמַלְכְלִכים ַעְצָמם ְּבמֹוָתרֹות ּוְבִכעּוִרים.

ְוָׁשב  ָּדָבר  ֶעְרַות  ְבָך  ְוֹלא־ִיְרֶאה  ָקדֹוׁש  ַמֲחֶניָך  "ְוָהָיה   •
ַמְלֵכי  ֲעֵליֶהם  ָיבֹואּו  ִּכי  ָלֻאָּמה,  ֶׁשַבח  ָּבֶזה  ֵיׁש  ֵמַאֲחֶריָך", 
ָנְכִרים ְוִיְראּו ֶאת ַמֲחָנם ָקדֹוׁש ְוָנִקי ִמָּכל ִטּנּוף. ְוָראּוי ָלֶהם 
ַלֲעמֹד ִּבְנִקּיּות, ַּכֲאֶׁשר ָידּוַע ּוְמֻפְרָסם ֶׁשַהְּנִקּיּות ִהיא ִמָּדה 

ִמן ַהִּמּדֹות טֹובֹות ַהְמִביאֹות ְלרּוַח ַהּקֶֹדׁש". )ספר החינוך(

• ֵיׁש ִלְׁשמֹר ַעל ַהַּמֲחֶנה ָקדֹוׁש ִמָּכל ֻטְמָאה ּוִמאּוס. )ספורנו(

• ִחּיּוב ְנִטיַלת ָיַדִים ִלְפֵני ַהָּמזֹון, הּוא ִמּׁשּום ָטֳהָרה ּוְנִקּיּות, 

ִלְפֵני  ַהָּיַדִים  ֶאת  ְלַטֵהר  ְוָצִריְך  ְלֻטְמָאה  ֶנְחָׁשב  ַהִּמאּוס  ִּכי 
ַמִים  ֵאּלּו  "ְוִהְתַקִּדְׁשֶּתם"  ֲחַז"ל:  ָּדְרׁשּו  ְוֵכן  ַהְּסֻעָּדה, 
ִראׁשֹוִנים, "ִוְהִייֶתם ְקדִֹׁשים" ֵאּלּו ַמִים ַאֲחרֹוִנים, "ִּכי ָקדֹוׁש 

ָאִני" ֶזה ֶׁשֶמן ָעֵרב ֶׁשָהיּו ָסִכין ּבֹו ִלְנִקּיּות. )ערוך השולחן(

• ִאּסּור "ַאל־ְּתַׁשְּקצּו ֶאת־ַנְפׁשֵֹתיֶכם" הּוא ָלאו ִמן־ַהּתֹוָרה, 
ֶׁשַּנְפׁשֹו  ְמֻׁשָּקִצים  ַמֲאָכִלים  ֶלֱאכֹל  ֶׁשֹּלא  ֶזה  ִאּסּור  ּוִבְכַלל 
ְנִקִּיים,  ֶׁשֵאיָנם  ּוַמְׁשָקאֹות  ַמֲאָכִלים  ָּבֶהם,  ָקָצה  ָאָדם  ֶׁשל 
אֹו ְּבֵכִלים ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם ְּפסֶֹלת, ְוֵכן ֹלא יֹאַכל ְּבָיַדִים ְמזָֹהמֹות. 

ּוְדָבִרים ֵאּלּו ּגֹוְרִמים ַּגם ְּפִחיתּות ַּבֶּנֶפׁש. )סדרת המידות(

ַּגם  ֲחַז"ל  ָּדְרׁשּו  ְלַנְפׁשֵֹתיֶכם",  "ְוִנְׁשַמְרֶּתם  ַהִּצּוּוי  ֶאת   •
ִּכי חֶֹסר  ָלָאָדם,  ַסָּכָנה  ָּדָבר ֶׁשֶּיׁש־ּבֹו  ַהְּזִהירּות ִמָּכל  ְּבִחּיּוב 
ַּבּזַֹהר  ֶׁשּמּוָבא  ְּכמֹו  ָחִליָלה,  ַמֲחלֹות  ָלָאָדם  ֵמִביא  ַהִּנָּקיֹון 
ָלָאָדם  ֵיׁש  ְוָלֵכן  ְמזָֹהמֹות,  ָיַדִים  ַעל  ׁשֹוֶרה  ַהָּמֶות  ֶׁשַּסם 

ִלְהיֹות ָנִקי ְּבַמְלּבּוָׁשיו ּוְבַמֲאָכָליו ּוְבֵביתֹו. )שם(

• ְּבִאּסּור אֹוָנַאת ְּדָבִרים ִנְכַלל ַּגם ָהִאּסּור ְלַצֵער ֶאת ַהּזּוַלת 
ְּבחֶֹסר ִנָּקיֹון ּוְגִריַמת ִמאּוס ִמַּמֲעָׂשיו, ַמֲאָכָליו ְוִדּבּוָריו. ְוֶאת 
ַהָּפסּוק "ִּכי ֶאת־ָּכל־ַמֲעֶׂשה ָהֱאֹלִקים ָיִבא ְבִמְׁשָּפט ַעל ָּכל־

ְּבִפיו  ְוִאם־ָרע", ָּדְרׁשּו ֲחַז"ל ַעל ִמי ֶׁשָרַקק  ֶנְעָלם ִאם־טֹוב 
ְוָגַרם ַעל־ְיֵדי ֶזה ַלֲחֵברֹו ְלִמאּוס ְוגַֹעל. )מסכת חגיגה(

ָנִעים  ֶׁשֵאינֹו  ֵריַח  ִמִּפיו  ֵיֵצא  ֶׁשֹּלא  ִלָּזֵהר  ְלָאָדם  ֵיׁש   •
ֶׁשָחׁש  ַהָּקדֹוׁש  ַרֵּבנּו  ַעל  ֲחַז"ל  ֶׁשְּמַסְּפִרים  ְּכמֹו  ִלְסִביָבתֹו, 
ֵיֵצא".  ֶׁשָאַכל ׁשּום  "ִמי  ְוָאַמר:  ְּבִׁשעּורֹו  ָחִריף  ְּבֵריַח  ַּפַעם 

)מסכת סנהדרין(

ְוַעל־ָּכְך  קֹונֹו,  ִלְכבֹוד  ְוַרְגָליו  ָיָדיו  ָּפָניו,  ִלְרחֹץ  ָלָאָדם  ֵיׁש   •
ָּדְרׁשּו ֲחַז"ל ֶאת ַהָּפסּוק "ּכֹל ָּפַעל ה' ַלַּמֲעֵנהּו", ְוֵכן ִנְדַרׁש 
ַעל־ ְוֶׁשֶמן  ְלָבִנים  ְבָגֶדיָך  ִיְהיּו  "ְּבָכל־ֵעת  ַהָּפסּוק  ַעל־ֶזה 
יֹוֵתר  ְיָקִרים  ְּבָגִדים  ִלְלּבֹׁש  ֵאין  אּוָלם  ַאל־ֶיְחָסר".  רֹאְׁשָך 
ִמַּדי, ִּכי ֶזה ֵמִביא ֶאת ָהָאָדם ִליֵדי ַּגֲאָוה, ְוֹלא ְּבָגִדים ְּפחּוִתים 
אֹו ְמֻלְכָלִכים, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְתַּבֶּזה ְּבֵעיֵני ַהְּבִרּיֹות, ֶאָּלא ִיְלַּבׁש 

ְּבָגִדים ְמֻמָּצִעים ּוְנִקִּיים. )הסדר והניקיון(

ַמְלּבּוָׁשיו  ֵסֶדר  ַעל  ְלַהְקִּפיד  ָחָכם  ַּתְלִמיד  ָצִריְך  ְּביֹוֵתר   •
ִחּלּול  ְּבָכְך  ִיְגרֹם  ֶׁשֹּלא  ּוִמְּפֵני  ַהּתֹוָרה  ְּכבֹוד  ִמְּפֵני  ְוִנְקיֹונֹו, 
ַהֵּׁשם. ְוָאְמרּו ֲחַז"ל ֶׁשָאסּור ְלַתְלִמיד ָחָכם ָלדּור ְּבִעיר ֶׁשֵאין 
ָּבּה ֶמְרָחץ, ְוָאסּור ִלְהיֹות לֹו ְרָבב ַעל ִּבְגּדֹו, ִּכְלׁשֹון ָהַרְמַּב"ם: 
"ַמְלּבּוׁש ַּתְלִמיד ָחָכם, ַמְלּבּוׁש ָנֶאה ְוָנִקי, ְוָאסּור לֹו ֶׁשִּיָּמֵצא 
ְּבִבְגּדֹו ֶּכֶתם אֹו ַׁשְמנּוִנית ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶהם. ְוֹלא ִיְלַּבׁש ַמְלּבּוׁש 
ְמָלִכים ְּכגֹון ִּבְגֵדי ָזָהב ְוַאְרָּגָמן ֶׁשַהּכֹל ִמְסַּתְּכִלים ָּבֶהם, ְוֹלא 
ָנִאים  ְּבָגִדים  ֶאָּלא  לֹוְבָׁשיו,  ֶאת  ְמַבֶּזה  ֶׁשהּוא  ֲעִנִּיים  ִּבְגֵדי 

ֵּבינֹוִנִּיים, ְוֹלא ִיְנַעל ִמְנָעִלים ַהְמֻטָּלִאים". 

• ִעם ַהְׁשָּכַמת ַהּבֶֹקר, ָצִריְך ָהָאָדם ְלַפּנֹות ֶאת ַעְצמֹו ְוִלְרחֹץ 
ָּפָניו ְוָיָדיו, ְוֵכן ֶאת ִּפיו ֵמָהִריִרים ֶׁשָּבֶהם, ְוָהעֹוֶׂשה ֵּכן ַמֲעֶלה 
ָעָליו ַהָּכתּוב ְּכִאּלּו ָּבָנה ִמְזֵּבַח ְוִהְקִריב ָעָליו ָקְרָּבן, ֶׁשֶּנֱאַמר 

"ֶאְרַחץ ְּבִנָּקיֹון ַּכָּפי ַוֲאסְֹבָבה ֶאת־ִמְזַּבֲחָך ה'". )שולחן ערוך(

ֶׁשֵאיָנן  ְמסָֹאבֹות  ְּבָיַדִים  ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה  ָּדָבר  ְלַהְזִּכיר  ֵאין   •
ְוַהִּלּמּוד.  ְוָלֵכן ָצִריְך ִלּטֹל ֶאת ַהָּיַדִים ִלְפֵני ַהְּתִפָּלה  ְנִקּיֹות, 
ְוִאם ִחֵּכְך ְּבָיָדיו ְּבֶאְמַצע ַהִּלּמּוד ַּבְּמקֹומֹות ַהְמֻכִּסים, ָצִריְך 

ִלּטֹל ָיָדיו, ְוִאם ֹלא עֹוֶׂשה ֵּכן ְמַׁשֵּכַח ַּתְלמּודֹו. )שם(

ַאַחר  ְלַהֵּדר  ֵיׁש לֹו  ְמֻצֶּוה,  ֶׁשָהָאָדם  ַהְּנִקּיּות  ִמַּדת  ִּבְכַלל   •
ִיּפּוי ַהְמַצֶּוה ְונֹוָיּה, ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ֲחַז"ל ְּתִפִּלין ָנאֹות ְוִציִצית 
ָנִקי ְּבַׁשַער  ִיָּזֵהר ֶׁשֹּלא ַלֲעׂשֹות ׁשּום ָּדָבר ֶׁשֵאינֹו  ְוֵכן  ָנָאה. 
ִיְׁשּפְֹך  ְוֹלא  ָׁשם,  ִנְמֵצאת  ֲאֶׁשר  ַהְּמזּוָזה  ְּכבֹוד  ִמְּפֵני  ַהַּבִית 
ָׁשם ַמִים ְמֻלְכָלִכים. ּכֹוס ֶׁשל ְּבָרָכה ְצִריָכה ְׁשִטיָפה ַוֲהָדָחה 
ִמְּפֵני ְּכבֹוד ַהְּבָרָכה, ְוֵכן ַיְקִּפיד ַעל ַמְלּבּוִׁשים ָנִאים ִלְכבֹוד 

ַׁשָּבת ְויֹום־טֹוב. )סדרת המידות(

ל ֻמְרּגָ
ֲהָלכֹות ַוֲהִליכֹות
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