חֲ ל ִָקים מֵ הַ סֵ פר

"נֹוהֲ גִ ים כָּבֹוד"
הַ מַ ְד ִריְך הַ מַ ע ֲִשי ְלנַהָ גִ ים ְמעּולִים
מֵ ֵאת
ָאסַ ף יְהּודָ ה ִמילֹוא

ּקֹור ִאים הַ ְד ָר ָכה מַ ע ֲִשית
ּבֹו י ְִמצְ אּו הַ ְ
ישים ּובְ דַ ְר ֵכי הַ חַ יִים
ִלנְהֹוג ּבְ כָבֹוד ּבַ כְ בִ ִ

יּפּוריםְ ,משָ לִים וְ דּוגְ מָ אֹות
ְמלֻּווה ּבְ ִס ִ
רּורה
וְ הַ כל ּבְ שָ ָפה ּבְ ָ
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יֹומי לְהַ ָּק ַלת
הַ סֵ פר ְמחּו ָלק ְללִימּוד ִ
יאה ,ל ִשיּנּון וַחֲ ז ָָרה ִמידֵ י חֹודש
הַ ְּק ִר ָ
לְהעָ רֹות ,ה ָארֹות ,הַ זְ מָ נֹות ,הֲ פָצַ ת הַ סֵ פר,
עִ ְדכּונִים ּו ְל ָכל עִ ְניָין נֹוסַ ף ִהי ָכנְסּו לַאֲ תַ ר:

kavod.co.il
אֹו ִה ְת ַק ְשרּו 054-2576038
©
ְאּומי
ּתֹורה וְ הַ חק הַ ּבֵ י ְנל ִ
ָכל הַ זְ כּויֹות ְשמּורֹות ַעל ּפִ י ִדין ָ
ֵאין לְהַ ע ֲִתיק ,לְצַ ֵלם ,ל ְַת ְר ֵגם ,אֹו ל ְַא ְחסֵ ן ּבְ מַ אֲ ג ֵָרי מֵ ידַ ע
צּורה ש ִהיא ,א ָלא ַרק ּבְ ִאשּור
חֵ לק ָכלְשהּו מֵ הַ סֵ פר ּבְ ָכל ָ
ְמפ ָרש ּבִ כְ ָתב מֵ ֵאת הַ ְמחַ ּבֵ ר
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הַ ְקדָּ מָּ ה
יּוחד
קֹורא י ָָקר ש ֵספר זה ִהגִ יעַ ֵאלֵיְך ּבִ ְמ ָ
ַדע ְלָך ֵ
כֹוח זה ש ִּקיּבַ ל ְָּת
אֹוסיף ש ְּב ַה ְשג ָָחה ּפְ ָר ִטיתִ .מ ַ
וְ ִ
ְלי ְָדָך את ַה ֵספר ַהזה אֲ נִ י ִמ ְת ַמלֵ א ִש ְמחָ ה גְ דֹו ָלה.
ַה ֵספר ִנכְ ַּתב ִמּתֹוְך ְּתפִ ילֹות ַרּבֹות ּתֹוְך כְ דֵ י
ייתי
ישיםְּ .תפִ ילֹות שָ ִה ִ
יעֹותי ַה ְרּבֹות ַּבכְ ִב ִ
נ ְִס ַ
רּוסקֹות ּבְ צַ ד
יתי ְמכֹונִיֹות ְמ ָ
ִמ ְת ַּפ ֵלל כְ ש ָר ִא ִ
ַהדרְךַ ,א ְמּבּו ַלנ ְִסים ְמ ַה ְב ְה ִבים ,אֲ לּונְ קֹות
ש ֲעלֵיהן אֲ נ ִָשים ,עִ ְדכּון חֲ ָדשֹות עַ ל ְּתאּו ַנת ְד ָרכִ ים
ּותפִ ילֹות שּנ ַָהגִ ים יִזְ כּו לַ עֲלֹות עַ ל ִרכְ ּבָ ם ּולְ הַ גִ יעַ
ְ
ּומ ְּבלִ י לְ ִהיּפָ ַגע .יָדֹוע שמּובְ ָטח
ְל ַיע ֲָדם ִמ ְּב ִלי לִ פְ גֹועַ ִ
ְל ָכל ָא ָדם שעַ ל ְי ֵדי ִריּבּוי ְּתפִ ילָ ה הּוא י ִַשיג את
ּפַלָלְּתי לִ כְ ּתֹוב סֵ פ ר
ִ
בּוּקשֹוָ .א ְמ ָנם לא ִה ְת
ְמ ָ
נֹושא זה ,אֲ בָ ל ִריּבּוי ַה ְּתפִ ילֹות עַ ל הַ ּנַהָ גִ ים
ְּב ֵ
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הֹובילּו לִ כְ ִתיבַ ת
ישים וְ עַ ל זְ ִהירּות ּבַ ְד ָרכִ ים ִ
ּבַ כְ ִב ִ
ילָתי.
נֹוהֲ גִ ים ָכבֹוד ּובְ ִדיעֲבַ ד זֹו ְּתפִ ִ
ַה ְל ַואי ֶׁש ַה ֵּס ֶׁפר יֹועִ יל אֲ פִ ילּו לְ נ ַָּהג ֶׁאחָּ ד.
ָה ַרעְ יֹון ל ֵַספר ֵה ִאיר ְּבלִ ִּבי ְּבעִ ְקבֹות עִ יּון ּבְ ִסיּפּו ר
עָ ִתיק:
ידים ָהיּו לֹו לְ ַרּבִ י
"ְ ...שנֵים עָ ָשר אלף זּוגֹות ַּתלְ ִמ ִ
ע ֲִקיבָ א וְ כּו ָלן ֵמתּו ְּבפרק א ָחד ִמּפְ ֵני שלא נָהֲ גּו
ָכבֹוד זה לָזה וְ ָה ָיה ָהעֹולָ ם ש ֵמם…" ( ַּתלְמּו ד
ּבַ ְב ִליַ ,מסכת ְיבָ מֹותַ ,דף ס"ב עַ מּוד ב') .עַ ד הַ יֹום
נֹוהֲ גִ ים אֲ נ ִָשים ָד ִתיִים שלא לְ ִה ְתגַלֵ חַ וְ לא
ירת ָהעֹומר עַ ד יֹום ל"ג ּבָ עֹומ ר
ימי ְספִ ַ
ְל ִה ְס ַּת ֵּפר ִּב ֵ
ידים
לְאֹותם ַּתלְ ִמ ִ
ָ
עֹושים ְמדּורֹות .זֵ כר
ִ
שּבֹו
שּנה ְרגּו ְּבעִ ְקבֹות שלא נָהֲ גּו כָ בֹוד זה בָזה.
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ידים שמֵ ִתים כּו ָלם
לְמ ִ
ַה ִסיּפּור ַהזה עַ ל  24אלף ַּת ִ
אֹותי
ִ
ִּב ְתקּו ָפה של ִש ְבעָ ה ָשבּועֹות ִּבלְ בַ ד זִ עְ זַ ע
ּפַלָלְּתי ַרּבֹות
ִ
וְ ָש ַאל ְִּתי עַ ל ַמה וְ ל ָָמה זה ָק ָרהִ .ה ְת
ּבֹורא שי ְִש ַלח ִלי ְּתשּובָ ה וְ זֹו ָאכֵ ן ִהגִ יעָ ה:
ַל ֵ
דֹושי עלְיֹוןַ ,אְך כְ פִ י שכָתּוב הֵ ם
ידים ָהיּו ְק ֵ
ַה ַּתל ְִמ ִ
לא נָהֲ גּו ָכבֹוד זה ּבָ זה.
יאה ִראשֹו ָנה ִנ ְראה ש ִמילַ ת ַה ַמפְ ֵּתחַ ּבַ ִסיּפּור
ִּב ְק ִר ָ
יּק ִרי
ִהיא ָכבֹודַ ,אְך ֵה ִאיר ְּבלִ ִּבי ש ַהדָ גֵש הָ עִ ָ
וקא עַ ל ַה ִמילָ ה נָּהֲ גּו וְ עָ לֵינּו
ּבַ ִסיּפּור הּוא ַדוְ ָ
ִללְמֹוד ִמ ִסיּפּור זה עַ ל נְ ִהי ָגה .לא לְ ִחי ָּנם מֵ תּו 24
יּק ר
אֹותנּו שעִ ַ
ָ
לַמד
ידים א ָלא לְ ֵ
אלף ַּתל ְִמ ִ
ֲבֹודה וְ ַה ִּתיּקּון שלָנּו יִ ְהיּו עַ ל ַד ְרכֵ י הַ ּנְ ִהי ָגה
ָהע ָ
לְמידָ ה וַ ע ֲִשיָיה
ישיםֵ .ספר זה ַיעֲסֹוק ִּב ִ
שלָנּו ּבַ כְ ִב ִ
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אּוש ִרים ש ַהּבָ ִסיס שלָ הם
ּומ ָ
טֹובים ְ
ְל ַה ָש ַגת ַחיִים ִ
ישים.
הּוא ַהחֹובָ ה ִל ְנהֹוג ָכבֹוד ּבַ כְ ִב ִ
קֹורא י ָָקר לִ ְחיֹות את הַ כָתּוב ּבְ סֵ פר
ְמ ַא ֵחל ְלָך ֵ
זה .ש ִּתזְ כה ִל ְנהֹוג ָכבֹוד ְּבכָ ל ָא ָדם ש ִּתפְ גש ּבְ דַ ְרכְ ָך
אֹותָך ּבְ ִב ְרכַ ת שָ לֹוםָ ,כל
ּובזְ כּות זה ֲה ֵרי ִני ְמבָ ֵרְך ְ
ִ
טּוב ,ש ַפע ְּב ָר ָכהַ ,ה ְצלָחָ הּ ,פַ ְרנ ָָסהִ ,ש ְמחָ ה,
ִחיּוכִ יםַ ,אהֲ בָ הְ ,מ ִתיקּות ,נְעִ ימּות וְ כָ ל הַ ּטֹוב
לְאלּו ַה ְמכַ ּבְ ִדים את
שיֵש לָעֹו ָלם ַהזה ְל ַה ִציעַ ֵ
ַה ְּב ִריֹות.
ֲבֹודה וְ ִתיּקּוןִ ,חילַ ְקנּו
ִמכֵיוָון שזהּו ֵספר של ע ָ
יאה ָח ְד ִשית כָ ְך ש ְּבכָ ל חֹודש יּו ַכל
אֹותֹו ל ְִק ִר ָ
ּקֹורא ל ְַסיְימֹו וְ ַל ְחזֹור עַ ל ַה ְדבָ ִריםֵ .אין צִ ּפִ ָיה
ַה ֵ
יאה ַא ַחת ִּבלְבַ ד אֹו אֲ פִ ילּו
קֹורא של ְַא ַחר ְק ִר ָ
ֵמ ַאף ֵ
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יִש ַּתּנה וְ הּוא
ּבֹודדֹות ַמשהּו א ְצלֹו ְ
ִמ ְס ַּפר ְק ִריאֹות ְ
ִי ְנ ָהג ָכבֹוד .צָ ִריְך וְ צָ ִריְך שּוב וָשּוב לַ חֲ זֹור עַ ל
זֹורם
ישים ש ַהכָתּוב ּבֹו כְ בָ ר ֵ
ַה ֵספר אֲ פִ ילּו ש ַמ ְרגִ ִ
לָנּו ְּבתֹוְך ַה ָדם.
לְמ ָאה וְ ע ְש ִרים שָ ָנה ,וְ ָל ֵכן
ִל ְנהֹוג ָכבֹוד זֹו עֲבֹודָ ה ֵ
ֲבֹודה זֹו אֲ פִ ילּו ר ַגע אחָ ד.
ֵאין לָנּו ְל ַהפְ ִחית ֵמע ָ
ּקּוטים ֵּמ ַה ֵּספֶׁ ר הַ שָּ לֵּ ם,
ִמ ֵּכי ָּון ֶׁשּזֹו חֹובֶׁ ֶׁרת לִ ִ
ִחל ְַקנּו ֶׁאת ַה ִלּמּוד לִימֹות ַה ָּשבּועַ .
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יֹום ִראשֹון

יּק ִרי
ַה ֶּׁמ ֶׁסר הָּ עִ ָּ
אֹור ָּיה ִראשֹו ָּנה
הַ נָּהַ ג הַ ְּמשּובָּ ח ֶׁשעָּ בַ ר ֶׁת ְ
וְ טֶׁ ְסט ִראשֹון
כְ בָ ר ִמ ְצעִ ירּותֹו כּו ָלם י ְָדעּו עַ ל ַהּנ ַָהג הַ ְמשּוּבָ ח
אֹור ָיה ִראשֹו ָנה וְ ט ְסט ִראשֹון שהּוא
שעָ בַ ר ּת ְ
מּוצ ָלח .הּוא י ַָדע לִפְ נֹות ְשמאלָ ּה ִמּנ ִָתי ב
ִי ְהיה נ ַָהג ְ
י ְִמי ִני ְלנ ִָתיב ְי ִמי ִני ,י ַָדע לְ ַה ְחנֹות ְּברב ְרס לְלא
ימ ַנע ִמכָ ל ּפְ ָקק
ִּתיּקּונִים ַוהֲ כִ י ָחשּוב הּוא י ַָדע לְ ִה ָ
ישים ּבְ עַ ל ּפה.
אפְ ָש ִרי ְּב ָכְך ש ִהכִ יר את כָ ל ַהכְ ִב ִ
עִ ְניַין שּו ִלי ָק ָטן ָה ָיה לַ ּנ ַָהג ַה ְמשּוּבָ ח שעָ בַ ר
אֹור ָיה ִראשֹו ָנה וְ ט ְסט ִראשֹון וְ זה שהּוא ָא ַהב
ּת ְ
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ַיחס לָזה כְ ֵאל
ְמ ִהירּות .הּוא עַ ְצמֹו ִּבכְ לָ ל לא ִה ְתי ֵ
יִּת ַקע כְ מֹו ְש ָא ר
ִח ָסרֹון א ָלא ָח ַשב :ל ָָמה לִ י לַ הֲ ָ
לְקלֵ ל אֹו
ַהּנ ַָהגִ ים ִּבפְ ָק ִקים? ְל ִה ְתעַ ְצּבֵ ן ,לְ ִצּפֹורַ ,
ִיסע ַמ ֵהר ,נ ְַחּתְך ,לִפְ עָ ִמים ַנעֲקף
ל ְַא ֵחר? ּפָשּוט נ ַ
ֵמ ַהשּו ַליִים וְ ִי ְהיה ְּב ֵסדרֵ .מעֹולָ ם לא ָּתפַ ס אֹותֹו
שֹוטרָ ,כל ַהחֲ ֵב ִרים ְמאֹוד נהֱ נּו ֵמ ַהּנְ ִהי ָגה שלֹו
ֵ
יקה
ירה ַאף ּפַעַ ם לא ִהזִ ָ
ּובָ רּור ש ַה ְּנ ִהי ָגה ַה ְמ ִה ָ
עֹורב
ל ְַאף א ָחד ִמכֵיוָון ש ַאף ּפַעַ ם הּוא לא הָ ָיה ְמ ָ
ִּב ְתאּו ָנה.
ְּבמשְך ָ 17שנִים ֵמ ָאז ש ִּקיּבֵ ל ִרישָ יֹון הַ ּנָהַ ג
אֹור ָיה ִראשֹו ָנה וְ ט ְסט ִראשֹון,
ַה ְמשּוּבָ ח שעָ בַ ר ּת ְ
הוא לא ָּפ ַגע ְּבשּום ְמכֹונִית וְ שּום ְמכֹונִית לא
ּטּוח ָר ְדפּו ַאחֲ ָריו כְ דֵ י ש ַיעֲשה
ָּפגְ עָ ה ּבֹו .חבְ רֹות הַ ִּב ַ
יּוחדֹות .לא ּבְ ָכל
יּטּוח וְ נ ְָתנּו לֹו ַהּנָחֹות ְמ ָ
ַ
א ְצ ָלם ִּב
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לִסמֹוְך עָ לָ יו ּבְ עֵ ינַיִ ים
רֹואים נ ַָהג שאפְ ָשר ְ
ִ
יֹום
עֲצּומֹות.
אֹור ָיה
כְ מֹו ְּב ָכל ּבֹוקר ַהּנ ַָהג ַה ְמשּוּבָ ח שעָ בַ ר ּת ְ
ִראשֹו ָנה וְ ט ְסט ִראשֹון ָה ָיה צָ ִריְך לְפַזֵ ר את
ַה ְי ָל ִדים ְּב ִמ ְסגְ רֹות ַהלִימּוד ּולְ ַהגִ יעַ לַ עֲבֹודָ תֹו
ּבַ ִמ ְש ָרד ּבְ ִדיּוק ּבַ זְ ַמן .לְעֹולָ ם הּוא לא ֵאחֵ ר וְ ַגם
יְא ֵחרַ .אְך ּבְ אֹותֹו
ָקבַ ע לְעַ ְצמֹו שלְעֹו ָלם לא ַ
ַהּבֹוקר ַה ְי ָל ִדים לא ִה ְת ַא ְרגְ נּו כַ צָ פּוי וְ הּוא מָ צָ א
הֹוריד את
ִ
את עַ ְצמֹו ְּב ַל ַחץ של זְ ַמן .הּוא
לָשים את
נִש ַאר ַרק ִ
ַה ְּתאֹומֹות ְּבבֵ ית ַה ֵספר ּוכְ עֵ ת ְ
ֲבֹודה ַמהֵ ר כְ דֵ י שלא
ַה ָּק ַט ְנ ִצ'יק ּבַ ָגן וְ ִלנְסֹועַ לַ ע ָ
י ְַא ֵחר .הּוא ֵה ִציץ ּבַ ָשעֹון וְ ָר ָאה ש ֵאין מַ צָ ב לְ הַ גִ יעַ
לָשים את ַה ָּק ַטנְ צִ 'יק ּבַ גָן.
ּבַ זְ ַמן א ָלא ִאם י ְַמ ֵהר ִ
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אֹור ָיה ִראשֹו ָנה וְ ט ְסט
ַהּנ ַָהג ַה ְמשּוּבָ ח שעָ בַ ר ּת ְ
ִראשֹון ָל ַחץ ָח ָזק עַ ל ַה ָגז כְ ה ְרגֵלֹו וְ ָר ָאה שּבְ ה ְמשֵ ְך
ַהדרְך יֵש ַמעֲבַ ר חֲ ִצ ָיהַ ,אְך הֹולכת ָהרגל עִ ם עגְ ַלת
חֹוקה ִמלְ ַה ְסּפִ יק לַ חֲ צֹות .כַמּובָ ן
ַה ִּתינֹוק עֹוד ְר ָ
אֹור ָיה ִראשֹו ָנה וְ ט ְסט
ש ַהּנ ַָהג ַה ְמשּוּבָ ח שעָ בַ ר ּת ְ
ושה כְ דֵ י לְ הַ ְסּפִ יק
יֹותר עַ ל ַה ַדוְ ָ
ִראשֹון ָל ַחץ ָח ָזק ֵ
ַלעֲבֹור את ַמעֲבַ ר ַהחֲ ִצ ָיה לִפְ ֵני הֹולכת הָ רגל
ּוברֹור שהּוא לא ָּפ ַגע ּבָ ּה ,הּוא ּפָ ַגע ְּבעגְ לַ ת הַ ִּתינֹוק
ְ
יה .הֹולְ כת ָהרגל הַ הֲ מּומָ ה
ש ִה ְת ַג ְלגְ ָלה ְלפָנ ָ
יה ֵמ ַהּטלפֹון ַהסלֹולָ ִרי שּבֹו ִשחֲ ָקה
ימה עֵ ינ ָ
ָה ִר ָ
רּוקה ,הַ ִּתינֹוק
יה זְ וָועָ הָ :ה ֲעגָלָ ה זְ ָ
ּומ ְר ֵאה עֵ ינ ָ
ַ
ְמרֻ ָסק ַכע ֲָש ָרה מ ְט ִרים ִמ ְמקֹום ַמעֲבַ ר הַ חֲ צִ ָיה
לִמקֹום גּופֹו
וְ ָדמֹו הֹו ֵלְך ְש ִביל ִמ ְמקֹום הַ חֲ ִצ ָיה עַ ד ְ
אֹור ָיה ִראשֹו ָנה
ַה ָּקטַ .הּנ ַָהג ַה ְמשּוּבָ ח שעָ בַ ר ּת ְ
11

וְ ט ְסט ִראשֹון ָח ַרק ְמכֹונִיתֹו יָצָ א הַ חּוצָ ה,
ִמ ְת ַקשה ְל ַהאֲ ִמין ל ְַמה ש ָּק ָרה וְ לא יֹודַ ע את
לְאן מּועָ ִדים חַ יָיו?
נַפְ שֹו .ל ְָאן מּועָ דֹות ּפָ נָיו? ָ
ַה ְצ ָרחֹות של ָה ֵאם ָק ְטעּו את ַהשקט ּבַ כִ יכָ ר וָתֹוְך
ירת ַא ְמּבּולַנְ ס ִממּנּו יָצְ אּו
ַד ָּקה נ ְִש ָמעָ ה ְצפִ ַ
חֹוב ִשים של ְָקחּו את ָהעֹולָ ל לְ בֵ ית ַהחֹולִים ּתֹוְך
ְ
נִקּבָ ע
ָיאה .מֹותֹו ְ
כְ ֵדי ש ֵהם ְמנ ִַסים ְלבַ צֵ עַ ּבֹו ַה ְחי ָ
סּומים
כְ ַ 12-דּקֹות ל ְַאחַ ר ַה ְּתאּו ָנה ַה ָּק ָשה .הַ ּפִ ְר ִ
ּבָ עִ יּתֹונִים ֵה ֵחלּו וְ קֹולֹות ֵשבר ּבָ ְקעּו ִמּבֵ יתֹו של
אֹור ָיה ִראשֹו ָנה וְ ט ְסט
ַהּנ ַָהג ַה ְמשּוּבָ ח שעָ בַ ר ּת ְ
ִראשֹון .לא עִ ְניֵין אֹותֹו ַה ִמ ְשּפָ טַ ,גם לא גְ זַ ר הַ ִדין
יֹוביל אֹותֹו לְעשר ְשנֹות ַמאֲ סַ ר ,א ָלא
עַ ל הֲ ִרי ָגה ש ִ
ַרק ָד ָבר אחָ ד ָּת ִמיד מּול עֵ ינָיו ּפְ ֵני ִּתינֹוק ְמלֵ אֹות
ָדם.
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לְא ָדם ש ָה ַרג.
ְּבר ַגע ַקל נ ַָהג ְמעּולה הֹופֵ ְך ָ

הַ נָּהַ ג הַ פַ ְחדָּ ן
את ַה ִסיּפּור ַה ֵש ִני נִפְ ָּתח ְּבנ ַָהג ּפַ ְח ָדןַ .הּנָהַ ג הַ ּפַ ְחדָ ן
ָה ָיה ַה ְס ָסן ְּב ָכל ּפַעַ ם ש ָא ַחז ּבַ הגה .הּוא יָדַ ע את
יּקר
ּומה ָאסּור וְ יָדַ ע ּבְ עִ ָ
חּוּקים ,י ַָדע ַמה מֻ ָּתר ַ
ַה ִ
ש ַהכְ ִביש הּוא ג'ּו ְנגל א ָחד גָדֹולַ .הּנָהַ ג הַ ּפַ ְחדָ ן
לַמ ִהירּות ַהמּוּתרת ,לא
ָּת ִמיד נ ַָסע ִמ ַּת ַחת ְ
ְּב ַה ְרּבֵ הַּ ,בדרְך כְ ָלל ּבֵ ין ָח ֵמש לְעשר ָקמָ "ש ּפַ חֹות.
ִאם ָה ָיה כָתּוב עַ ל ַהשלט ַהגְ ּבָ לָ ה שלָ 60-קמָ "ש
ּפַחדָ ן לא
נֹוסעַ עַ ד ָ 55ק ָמ"שַ .הּנ ַָהג הַ ְ
הּוא ָהיָה ֵ
ישים ,כָ ל ּפַ עַ ם ָהיּו צֹופְ ִרים לֹו,
ָא ַהב את ַהכְ ִב ִ
ימ ִני
ְמ ַה ְב ֲה ִבים לֹו וַאֲ פִ ילּו ַמ ָש ִאיֹות עַ ל ַהּנ ִָתיב הֵ ִ
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ָהיּו ִנ ְצ ָמדֹות ֵאלָיו ֵמ ָאחֹור כְ ֵדי לִ ְרמֹוז לֹו לְהַ ִאיץ
ּפַחדָ ן אֹומֵ ר
ּפן יִי ָּפ ַגעְּ .ב ָכל סֹוף יֹום ָה ָיה ַהּנָהַ ג ַה ְ
ּנְסיעָ ה
ּתֹודה ש ָחזַ ר ִמ ִ
ישיםָ ,
ּתֹודה שלא נִפְ ַגע ּבַ כְ ִב ִ
ָ
ּבַ ַחיִים וְ שלא ָּפ ַגע ְּבשּום ָא ָדם.
ַה ָשנִים עָ ְברּו וְ ַה ַּפ ְח ָדן ֵה ֵחל לְהָ ִבין שמַ צָ בֹו חַ יָיב
לִקרֹותָ ,אמַ ר וְ עָ שָ ה.
ְל ִה ְש ַּתּנֹות וְ ָא ַמר ש ִשּנּוי ַחיָיב ְ
ְּב ָכל ּפַעַ ם שצָ פְ רּו לֹו וְ ִקלְלּו אֹותֹו הּוא סָ ַגר את
ַהחֲ לֹונֹותְּ ,ב ָכל ּפַעַ ם ששּוב ִה ְבהֲ בּו לֹו וְ עָ שּו לֹו
בֹוהים הּוא ֵה ִסיט את הַ מַ ְראֹות
ַּפּנ ִָסים גְ ִ
נֹותן
ּוכְ ש ְר ָכ ִבים ֵמ ָאחֹור ִנ ְצ ְמדּו ֵאלָיו הּוא הָ ָיה ֵ
" ְּבר ְקס ַאזְ ָה ָרה" ש ַמ ְב ִהיר שהּוא מּוכָ ן לִ ְהיֹות
ּובשּום ּפָ נִים וָ אֹופן לא לִ ְהיֹות ּפֹוגֵעַ  .הַ ּנָהַ ג
נִפְ ַגע ְ
ַה ַּפ ְח ָדן ִה ְקּפִ יד ָּת ִמיד לִנְסֹועַ ּבַ ּנ ִָתיב ַהיְמָ נִ י ,לַ עֲקֹוף
לְסיכּונִים
ַרק כְ שצָ ִריְך וְ לא ְל ַהכְ נִיס את עַ ְצמֹו ִ
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ּומ ִהירּות
יֹותרים כְ מֹו חֲ צָ יַית ַקו ַהפְ ָר ָדה ָרצּוף ְ
ְמ ֵ
ּולְא ַחר
ּפַח ָדן עָ בְ רּו ַה ָשנִים ַ
מּופְ רזתַ .גם עַ ל ַהּנ ַָהג ַה ְ
עֹורב
ישים ְשנֹות ְנ ִהי ָגה הּוא ִסיכֵ ם שהָ ָיה ְמ ָ
ַכחֲ ִמ ִ
לֹות ְּב ַא ְש ַמת ּנ ַָהגִ ים אֲ חֵ ִרים
ְּב ָשלֹוש ְּתאּונֹות ַק ָ
שלא ָש ָמרּו ִממּנּו מ ְר ָחק וְ לא ָש ְמרּו עַ ל הָ עֲצַ ּבִ ים
ש ָלהם ּבַ כְ ִבישְּ .ב ַסְך ַהכל ִסיכּום טֹוב לְ חַ יִ ים
לָמדּו
ְשל ִָמים של נ ַָהגְ .י ָל ָדיו של ַהּנ ַָהג ַהּפ ְַחדָ ן ְ
ִממּנּו עֹוד ִמגִ יל ָק ָטן לִ נְ הֹוג ִּבזְ ִהירּות ,לא לְמַ הֵ ר,
לא ְל ַה ִאיץ ִּב ְש ָאר ַהּנ ַָהגִ ים ,לִנְ הֹוג כָבֹוד כְ ַל ֵּפי
כּו ָלם ַוהֲ כִ י חֲ שֹוב ָל ַדעַ ת ש ַהכְ ִביש הּוא ְמקֹום
ַס ָכ ָנהְ .י ָל ָדיו שּבָ גְ רּו עִ ם ע ֲָשרֹות ְשנֹות נְ ִהי ָגה כְ ָלל
עֹור ִבים ִּב ְתאּונֹות וְ ַהּנ ַָהג ַהּפַ ְחדָ ן זַ ָכה
לא ָהיּו ְמ ָ
ּוב ֵני נִ ינָיו נֹוהֲ גִ ים
ִל ְראֹות את ְי ָל ָדיוְ ,נ ָכ ָדיו ,נִינָיו ְ
ְּב ִב ְטחָ ה עַ ד ֵאלָיו ְל ִביּקּור ָה ְשבּועִ י ָה ָקבּועַ .
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ּנֹוהג ָכבֹוד זֹוכה ַל ָכבֹוד ָהאֲ ִמ ִּתי – ַחיִים אֲ רּוכִ ים
ַה ַ
טֹובים.
וְ ִ

הַ ּמֶׁ סֶׁ ר
ִסי ַּפ ְרנּו עַ ל ְש ֵני ּנ ַָהגִ ים שֹונִים שכָ ל אחָ ד מֵ ִא ָּתנּו
יָכֹול ל ְִמצֹוא ֵאת עַ ְצמֹו א ָחד ֵמהם ּובְ וַודַ אי
אֹותם עַ ל ַהכְ ִבישַ .הּנ ַָהג ּבָ עַ ל הַ ּבִ יּטָ חֹון
ָ
ל ְִמצֹוא
ּנֹוהג ְּב ִלי ח ְשּבֹוןָ ,חפְ ִשי ִמכָ ל ְד ָאגֹות וְ חָ פְ ִשי
ש ֵ
ֵמ ַאחֲ ָריּות ִּב ְד ָרכִ ים עַ ד שּבָ ר ַגע אחָ ד ַקל נהֱ ָר ִסים
לֹו ַה ַחיִים.
ְעּומתֹו נ ְִמצָ א נ ַָהג ַאחֵ ר שסֹובֵ ל כִ ְמעַ ט ּבְ כָ ל ּפַעַ ם
ל ָ
כְ שהּוא עֹולה עַ ל ַהכְ ִבישְ .מ ַקּבֵ ל ְצפִ ירֹות אֲ רּוכֹות,
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ְּתנּועֹות י ַָד ִיים ,אֲ ִמירֹות ּפֹוגְ עָ נִיֹות וְ כַ דֹומה ,אֲ בָ ל
ּומכַ ּבֵ ד ַגם
סֹוב ִבים ְ
שֹומר עַ ל עַ ְצמֹו ,עַ ל ַה ְ
ֵ
ָּת ִמיד
את ַהּנ ַָהגִ ים ַה ְמסּו ָכנִים.
ּקֹור ִאים את
לִידי ַה ְ
ַמ ְּט ַרת ַה ֵספר ַהזה ל ְָה ִביא ֵ
לְמע ֲֵשהֵ .אין זה סֵ פ ר
ַהמּו ָּנח של נֹוהֲ גִ ים ָכבֹוד ַ
יּפּורים ,לא ֵספר של עֵ צֹות אֹו ֵספר של ּתֹובָ נֹות
ִס ִ
ִּב ְלבַ ד .זהּו ֵספר שּנֹועָ ד לְ יַיצֵ ר ּנ ַָהגִ ים ְמעּולִים וְ ַגם
יֹותר טֹוב וְ נָעִ ים .כּולָנּו
ַלעֲשֹות את ָהעֹו ָלם שלָנּו ֵ
יֹותר ,לְלא
יֹותר ,זֹורמת ֵ
רֹוצים ח ְב ָרה סַ ְב ָלנִית ֵ
ִ
ְּתאּונֹות ,לְ לא הֲ רּוגִ ים ּופְ צּועִ ים ,לְלא ּפַ ַחד
מֹור ֵטי עֲצַ ִּבים .אֲ נ ְַחנּו
יוּוחים ְ
ישים ,לְלא ִד ִ
ּבַ כְ ִב ִ
רֹוצים ָמקֹום שּנ ִָעים לִ נְ הֹוג ּבֹו וְ נָעִ ים לָ דַ עַ ת
ִ
רֹוצים את טֹובָ ִתי
ִ
ש ַהּנ ַָהגִ ים ָהאֲ ֵח ִרים ּבַ כְ ִביש
ְּב ִדיּוק כְ מֹו ָשא ֵני רֹוצה ְּבטֹובָ ָתם – "לְ הַ גִ יעַ לַ יַעַ ד
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לְשיּפּור
נִמצָ א ְד ָרכִ ים ִ
ּוב ָשלֹום"ְּ .ב ֵספר זה ְ
ּבַ זְ ַמן ְ
לְת ֵּקן כְ דֵ י שּנִ ְה ָיה
ַה ְּנ ִהי ָגה וְ ַגם ִנל ְַמד ְד ָרכִ ים ַ
ּובכְ לָ ל .נְ גַלה כֵיצַ ד דַ ְר ֵכי
ישים ִ
יֹותר ּבַ כְ ִב ִ
טֹובים ֵ
ִ
נִימיֹות שלָ נּו ,נְזַ הה
ַה ְּנ ִהי ָגה שלָנּו ַמ ִציגִ ים את ַהּפְ ִ
נִמצָ א את הַ ּנְקּודֹות
ישיּות ש ָלנּו וְ ְ
ַקּוִ וים ּבָ ִא ִ
ַהּטֹובֹות שּבָ נּו עַ ד כְ ֵדי שלְ כּולָ ם יִ ְהיה נָעִ ים לִ ְהיֹות
ְס ִביבֵ נּו.
כְ שא ְראה את ַהּנְקּודֹות ַהּטֹובֹות שּבִ י ִמ ֵמי ָלא
א ְראה את ַהּטֹוב ש ֵאצל כּולָ ם.
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חָּ זְ ָּרהִ ,שינּוןַ ,קבָּ לָּ ה ִאיּמּון
עַ ל ַה ֵספר ַהזה צָ ִריְך ַל ְחזֹור ּפַעַ ם ְּבחֹודש לְפָ חֹות.
לְשיּפּור דַ ְר ֵכי
טּוחים ּבַ דרְך ִ
ַרק ָכְך אפְ ָשר ִל ְהיֹות ְּב ִ
ַה ְּנ ִהי ָגהִ ,שיּפּור ּתֹובָ נֹות ַהּנְ ִהי ָגה עַ ד ְשלֵמֹות וְ טֹוב
ש ְמ ִא ִירים ְּב ָכל ְד ָרכֵינּוִ .שיּנּון ַה ֵספר צָ ִריְך לִ ְהיֹות
עִ ְק ִבי עַ ד כְ ֵדי ש ַה ִמלִים יִפְ עֲמּו ּבָ נּו יָחַ ד עִ ם
ּפְ עִ ימֹות ַה ֵלב וְ יִזְ ְרמּו ְּבכָ ל ַד ְרכֵ י ַחיֵינּו .הָ ִאמּון
יטּוא ְציֹות שכָ ל אחָ ד
ַ
ִי ְהיה עַ ל ַהכְ ִביש ְּב ִמ ְק ִרים וְ ִס
ֵמ ִא ָּתנּו נ ְִת ָקל ּבָ הם ּבַ יֹום יֹום.
יּובי
יּובי ,לְ פָ ֵרש ִח ִ
ִנל ְַמד ִל ְראֹות ְדבָ ִרים ְּבאֹופן ִח ִ
אֹותנּו
יּקר ִל ְנהֹוג ְּבכָבֹוד עַ ל כָ ל ִמ ְקרה שּפֹוגֵש ָ
ּובעִ ָ
ְ
ישיםַ .רק עַ ל ְי ֵדי חֲ זָ ָרה עַ ל ַהסֵ פרִ ,שיּנּון
ּבַ כְ ִב ִ
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ַהכָתּובַ ,קּבָ ַלת ַה ְדבָ ִרים וְ ִאימּון עַ ל ַהכְ בִ יש נּו ַכל
יֹותר.
כּולָנּו ָלגּור ְּבעֹו ָלם נָעִ ים ֵ
ישים יִ ְהיה לָנּו נָעִ ים ּבְ ָכל
כְ ש ִי ְהיה לָנּו נָעִ ים ּבַ כְ ִב ִ
חּומי ַה ַחיִים.
ְּת ֵ

ִתיּקּון עֹולָּ ם הַ נְ ִהי ָּגה
עָ לֵינּו ְל ָה ִבין ש ִּתיּקּון עֹולָ ם ַהּנְ ִהי ָגה כֹולֵ ל את
ִּתיּקּון עַ ְצ ֵמינּו ִּב ְלבַ ד .שֹום ְּתלּו ָנה עַ ל נָהַ ג ַאחֵ ר לא
ַּתעֲזֹור ,לא ְקלָלֹות ,לא ְצפִ ירֹות וְ לא צְ עָ קֹות
לַּתיּקּון
ידי שיֹובִ יל ִ
י ְַשּפְ רּו את ַה ַמצָ בַ .ה ָדבָ ר ַהיְ ִח ִ
יְקּבֵ ל עַ ל עַ צְ מֹו לְשַ ּנֹות
מּוש ָלם הּוא ש ָכל א ָחד ַ
ַה ְ
את ַד ְר ֵכי ַהּנ ְִהיגָה שלֹו ִּבלְבַ ד.
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לְת ֵּקן את
מּורה ַ
לָטה גְ ָ
כְ ש ָא ָדם י ְַחלִיט ְּב ַה ְח ָ
ְנ ִהיגָתֹו הּוא ִי ְראה ֵאיְך כָ ל ַה ְס ִביבָ ה שלֹו כְ בָ ר
ְמ ַתּקנת את ַה ְּנ ִהי ָגה ֵשלָ ה .הּוא י ְִראה כֵיצַ ד
נֹותנִ ים לֹו את
ּנ ַָהגִ ים אֲ ֵח ִרים שהּוא לא ַמכִ יר ְ
נֹותנִים לֹו לַ עֲקֹוף ,סַ בְ לָנִיִים
ימהְ ,
זְ כּות ַה ָּק ִד ָ
ּובכְ ָלל ִי ְראה את ְּב ֵני ָה ָא ָדם ּבָ אֹור הַ ִחיּובִ י
כְ ַלּפָיו ִ
וְ ָהאֲ ִמ ִּתי .נ ַָהג ש ְמ ַת ֵּקן את עַ ְצמֹו יִזְ כה ל ְִראֹות
ישים
רּוּקים ,יִזְ כה לִ ְראֹות כְ בִ ִ
זֹורים ְי ִ
יֹותר ַר ְמ ִ
ֵ
ּפְ נּויִים ,יִזְ כה ִל ְראֹות עֹולָ ם יָפה ,וְ יִזְ כה ל ְִראֹות
את ָכל ַחיָיו עֹולִים עַ ל נ ִָתיב נִפְ לָ א ַמלֵ א ּבְ כל טּוב.
ַה ָשלֹום נ ְִמצָ א ְּבתֹוכִ י.
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יֹום ְש ֵני

דֶׁ ֶׁרְך עֶׁ ְקרֹונִ ית
יּקרֹון של ִּתיּקּון עַ ְצ ִמי ִּבלְ בַ ד הּוא כָ ל כְָך
ָהעִ ָ
יסֹודי ,עַ ד ש ַגם ִמי ש ָּק ָרא את הַ סֵ פ ר
ִ
יסי וִ
ְּב ִס ִ
חֹושב שיֵש מַ שהּו
ֵ
אֲ פִ ילּו אלף ּפְ עָ ִמים וְ עָ ִדיין
ל ְַת ֵּקן חּוץ ֵמ ֵאת ְנ ִהיגָתֹו ,הֲ ֵרי שכְ ִאילּו לא ָּק ָרא
את ַה ֵספר אֲ פִ ילּו ּפַעַ ם ַא ַחתַ .הדרְך הָ ע ְקרֹונִית
ידי
רּורה ְּב ַתכְ לִית – ַה ָדבָ ר הַ יְ ִח ִ
ְצ ִרי ָכה ִל ְהיֹות ְּב ָ
רּותי ַלעֲשֹות הּוא לַ עֲבֹוד עַ ל הַ ּנְ ִהי ָגה
שיֵש ְּבאפְ ָש ִ
ש ִלי ִּב ְלבַ ד.
ּבֹוחר לָלכת ּבַ דרְך ַהזֹו יִ ְראה ש ֵאין לֹו
ָא ָדם ש ֵ
ֲבֹודה לִנְ הֹוג ּבְ כָ בֹוד.
ִמכְ שֹולִים וְ ֵאין ָק ִשיים ּבָ ע ָ
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ֲבֹודה ָק ָלה ְמאֹוד וְ אפְ ָש ִרית לְ כָ ל ָאדָ םּ ,בְ ָכל
ָהע ָ
ּובכָ ל הַ גְ דָ ָרה.
ָר ָמה ,עִ ם ָכל ְמ ָנת ִמ ָשכלְּ ,בכָ ל גִ יל ְ
ָא ָדם ש ְּבאֹופן ע ְקרֹו ִני יִנְ ָהג כָ בֹוד וְ לא ִמ ְש ָנה מַ ה
רּורה את
צּורה ּבְ ָ
ישים ,יִ ְראה ְּב ָ
ַיעֲבֹור עָ לָיו ּבַ כְ ִב ִ
מיּוש ִמים ּבַ ְד ָרכִ ים
ָ
תּובים ּבַ ֵספר
ָכל הַ כְ ָללִים ַהכְ ִ
נִיּתן יִ ְהיה
ֲבֹודה ַ
נֹוסעַ ִ .עם ְקצָ ת ע ָ
שּבָ הם הּוא ֵ
רּורה את ַההבְ ֵדל העָ צּום ּבֵ ין
צּורה ְּב ָ
ִל ְראֹות ְּב ָ
ָא ָדם של ַָקח את ַה ֵספר ַהזה וְ ָהע ְקרֹונֹות שּבֹו
ַל ַחיִים ְלבֵ ין ָא ָדם שעֹוד לא זָ כָ ה לִנְ הֹוג כָ בֹוד.
ִיּתן ְל ַה ְדגִ ים את הַ דרְך הָ ע ְקרֹונִית
יתיּות נ ַ
ְּב ַת ְמ ִצ ִ
נֹוהג ָכבֹוד וְ ָק ָרה שּנ ַָהג ַאחַ ר ִסי ֵכן
ָכְךָ :א ָדם שכְ בָ ר ַ
יֹודע לְ ָהגִ יב ְּבאֹופן ָראּוי
צּורה ש ִהיאַ ,
אֹותֹו ְּב ָכל ָ
ּו ְלבָ ֵרְך את ַהּנ ַָהג ָה ַא ֵחר שיִזְ כה ַגם הּוא לִנְ הֹוג
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ָכבֹודְּ .ב ֵספר זה ֵאין ַה ְד ָרכָ ה כֵיצַ ד לִ צְ ּפר לְאֹותֹו
נ ַָהג ְמסּו ָכןֵ ,אין ַה ְד ָרכָ ה כֵיצַ ד לִנְקֹום ּבֹו ּולְסַ ֵכן
לְקלֵ ל אֹותֹו
אֹותֹו ּבַ חֲ ָז ָרהֵ ,אין הַ ְד ָרכָ ה כֵיצַ ד ַ
כְ שּנִיפְ גַש ּבָ ַר ְמזֹורֵ ,אין ַה ְד ָרכָ ה כֵיצַ ד לְ הֹוכִ יחַ
נֹוהג גָרּועַ ֵ ,אין ַה ְד ָרכָ ה כֵיצַ ד
אֹותֹו כ ַָמה שהּוא ַ
בֹוהים וְ כַ דֹומה.
ַלעֲשֹות לֹו אֹורֹות גְ ִ
ַה ְד ָר ָכה ָק ָלה וְ טֹו ָבה ִהיא ַה ַמפְ ֵּת ַח לְ כָ ל הַ צְ לָ חָ ה.
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ָּרשּוּיֹות
ְרשּות הַ ּי ִָּחיד
י ְש ָנן ְש ֵּתי ַהגְ ָדרֹות ְּברּורֹות לְ גַּבֵ י ַהמָ קֹום ְשבּו
קֹור ִאים
ְ
נ ְִמצָ א ָה ָא ָדםַ .ל ַהגְ ָד ָרה הָ ִראשֹו ָנה
נִמצָ א
" ְרשּות ַהי ִָחיד" .זהּו ַה ָמקֹום ְשבּו ָאדָ ם ְ
ִּבפְ ָר ִטיּות כְ מֹו ל ְָמ ָשל ְּבבֵ יתֹו כְ ש ַאף אחָ ד לא
רֹואה אֹותֹוָ .ה ָא ָדם ּבְ בֵ יתֹו יָכֹול לְ ִה ְתנ ֵַהג
ֵ
נִמצָ א
ְּב ָחפְ ִשיּות ,אֹו ִאם יֵש לֹו ִמ ְש ַרד ש ַרק הּוא ְ
ּבֹו ָאז ַגם ָשם הּוא יָכֹול לְ ַה ְרגִ יש ְּבנֹוחַ ּ .בְ ִקיצּו ר
ְרשּות ַהי ִָחיד הּוא ַה ָמקֹום ַהּפְ ָר ִטי של הָ ָאדָ ם ּבֹו
הּוא ִמ ְתנ ֵַהג ְּב ִדיּוק כְ פִ י שהּוא כְ ש ַאף אחָ ד לא
ִמ ְס ַּת ֵכלִּ .ב ְרשּות ַהי ִָחיד ָא ָדם יָכֹול לְהַ ְרשֹות
לְעַ ְצמֹו ְל ִה ְת ַק ֵל ַחְ ,ל ִה ְתּפַּנֹות ,לְ ִה ְתלַ ּבֵ ש וְ עֹוד ָכל
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ַמה שהּוא ַמ ְרשה לְעַ ְצמֹו לַ עֲשֹות כְ ש ַאף אחָ ד לא
ִמ ְס ַּת ֵכל .לא נַאֲ ִריְך את ַה ִדיּבּור עַ ל הַ ְדבָ ִרים
ש ָא ָדם עֹושה ִּבפְ ָר ִטיּות וְ כָ ל א ָחד ֵמ ִא ָּתנּו יָכֹול
ִל ְראֹות את עַ ְצמֹו ּבַ ְמקֹומֹות ַהּפְ ָר ִטיים וְ לָ דַ עַ ת
ש ָשם הּוא ּבאֱ מת ִמ ְתגַלה כְ פִ י שהּוא.
רֹוצים לְ ַהכִ יר את ָה ָאדָ ם ּבְ ִדיּוק
ְּברֹור ַגם ש ִאם ִ
כְ פִ י שהּוא ,צָ ִריְך ל ְִראֹות ֵאיְך הּוא ִמ ְתנַהֵ ג ּבְ בֵ יתֹו
רֹואה אֹותֹו ,כִ י ּבְ בֵ יתֹו הּוא
כְ ש ַאף א ָחד ַא ֵחר לא ֵ
לא ִמ ְתּבַ יֵיש וְ לא צָ ִריְך לְ ִה ְס ַּת ֵּתר ִמשּום ָאדָ ם
ַא ֵחרְ .רשּות ַהי ִָחיד זֹו ַה ִהזְ ַד ְמנּות של הָ ָאדָ ם
ְל ִה ְתגַלֹות ּבאֱ מת עַ ל ָכל ַה ִמ ְש ַּת ֵמעַ ִמכָ ְך.
רֹואה
ֵ
ָה ָא ָדם ִמ ְתגַלה ּבאֱ מת כְ ש ַאף א ָחד לא
אֹותֹו.
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ְרשּות הָּ ַר ִבים
ִּב ְרשּות ָה ַר ִּבים ָה ָא ָדם ִמ ְתנַהֵ ג ַאחרת לְ ג ְַמ ֵרי .שֹום
נֹור ָמ ִלי לא י ְַחלִיף ְּבג ִָדים ְּבא ְמצַ ע הָ ְרחֹוב
ָא ָדם ְ
כְ שכּו ָלם ִמ ְס ַּתכְ לִיםַ ,אף א ָחד לא יְ חַ ּטֵ ט ּבְ ַאף
ישה חֲ שּובָ ה שכֹוללת אֲ נ ִָשים חֲ שּובִ יםָ ,א ָדם
ִּבפְ גִ ָ
נֹור ָמ ִלי לא י ְַש ִמיעַ קֹולֹות מּוזָ ִרים ְּבא ְמצַ ע הַ צָ ָגה
ְ
ְּב ֵת ָא ְטרֹון וְ ַכדֹומהִּ .ב ְרשּות ָה ַר ִּבים כְ שהֲ מֹו ֵני
רֹואים ְּב ֵני ָא ָדם ִמ ְתנַהֲ גִ ים
אֲ נ ִָשים נִפְ ג ִָשים אֲ נ ְַחנּו ִ
ִימּוסים ,דרְך ארץ ,נְעִ ימּותִ ,ה ְת ַח ְשבּותְ ,ד ָא ָגה
ִ
ְּבנ
רֹואים ּבַ חּוץ –
ּודבָ ִרים ַר ִּבים ש ְּבדרְך כְ לָ ל ִ
לַזּו ַלת ְ
ִּב ְרשּות ָה ַר ִּביםָ .א ָדם ִּב ְרשּות ָה ַרּבִ ים ְמפַ חֵ ד
עֹותיו ,הּוא ִמ ְתּבַ יֵיש לְ גַלֹות
ש ְיגַלּו את ִמגְ ְר ָ
רֹונֹותיו ,הּוא רֹוצה שלְ כּולָ ם
ָ
לַאֲ ֵח ִרים את ח ְס
יּובית עָ לָיו וְ לָ כֵ ן י ִַציג את עַ צְ מֹו ּבִ פְ ֵני
ִּת ְהיה ֵדעָ ה ִח ִ
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ּפַּתי
ִיחְ ,מאּוּפָ קַ ,ס ְבלָנִ יִ ,אכְ ִ
כּו ָלם כְ ָא ָדם ַמ ְצל ַ
נֹוספֹות.
ּותכּונֹות טֹובֹות ָ
ְ
ִיּתן ָל ַדעַ ת ִאם ַה ְּתכּונֹות ַהּטֹובֹות ש ָאדָ ם מַ פְ גִ ין
נ ַ
שֹומ ר
ֵ
ּבַ חּוץ ָא ֵכן ְטבּועֹות ּבֹו ַאְך וְ ַרק ִאם הּוא
ֲעלֵיהן ַגם כְ שהּוא נ ְִמצָ א ִּב ְרשּות ַהי ִָחיד ּ -בְ בֵ יתֹו
רֹואהּוּ .בְ דרְך כְ ָלל
ּוב ְמקֹומֹות ש ַאף א ָחד ַאחֵ ר לא ֵ
ִ
רֹואים אֹותֹו
נֹוספִ ים ִ
ָה ָא ָדם ִמ ְתּבַ יֵיש כְ שאֲ נ ִָשים ָ
וְ ָל ֵכן לא ְיגַלה ִּבפְ נֵיהם ִמידֹות ָרעֹות ּובָ רּור לְ כּו ָלם
ש ָהאֹופן שּבֹו ָא ָדם ִמ ְתנ ֵַהג ּבַ חּוץ זֹו ַהצָ ָגה גְ דֹו ָלה
שֹומר עַ ל כָ ל ַה ְּתכּונֹות הַ ּטֹובֹות
ֵ
 א ָלא ִאם הּואנִמצָ א
שלֹו ַגם כְ ש ַאף א ָחד לא ִמ ְס ַּתכֵ ל כְ שהּוא ְ
ִּב ְרשּות ַהי ִָחיד ּבִ ְרשּות עַ ְצמֹו.
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ַה ְלוַואי וְ ִנ ְתנ ֵַהג ָּת ִמיד כְ ִאילּו כּולָ ם צֹופִ ים ְּבנֹו
ָּת ִמיד.

ְרשּות הַ ּי ִָּחיד ִב ְרשּות הָּ ַרבִ ים
לָאדָ םְ :רשּות
ַאחֲ ֵרי של ַָמ ְדנּו שיֵש ְש ֵּתי ָרשּויֹות ָ
נִמצָ א
ַהי ִָחיד ִּבפְ ָר ִטיּותֹו ְּורשּות ָה ַר ִּבים כְ שהּוא ְ
ישי
לִישיְּ .ב ַמצַ ב הַ ְשלִ ִ
ּבַ חּוץ ,נּו ַכל ְל ַהכִ יר ַמצָ ב ְש ִ
ָה ָא ָדם ָא ְמ ָנם ַמ ְרגִ יש שהּוא ִּב ְרשּות ַהי ִָחיד ,אֲ בָ ל
ְּבעצם הּוא ְלג ְַמ ֵרי ִּב ְרשּות ָה ַר ִּבים .כְ מֹו שהַ ְרּבֵ ה
קֹוראים כְ בָ ר ְמ ִבינִים ְמדּוּבָ ר ְּב ָא ָדם שּנֹוסֵ עַ עַ ל
ִ
ּנֹוהג ְּב ִרכְ ּבֹו מַ ְרגִ יש ְּבתֹוכֹו ּבִ ְרשּות
ַהכְ ִבישָ .א ָדם ש ֵ
ַהי ִָחיד וְ ִרכְ ּבֹו ִנ ְדמה לֹו כְ בֵ יתֹו ַמ ָמשּ .בַ ְמכֹונִית
מּוּקף ִקירֹותַ ,חלֹונֹותַ ,גג,
ָ
כְ מֹו ּבַ ּבַ ִית -הּוא
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מֹוש ִבים וְ א ְמצָ עִ ים נֹוסָ פִ ים
ָ
ַמעֲרכת ְסט ֵראֹו,
חּושה של ּבַ יִ ת .לא ְס ָתם הַ ְרּבֵ ה ִדגְ מֵ י
ּנֹותנִים ְּת ָ
ַה ְ
ְמכֹונִיֹות נ ְִק ָראֹות " ְמכֹונִיֹות ָסלֹון" ,כִ י ּבאֱ מת
יּוש ב
ַ
נְסיעָ תֹו שהּוא
ָה ָא ָדם ַמ ְרגִ יש ּתֹוְך כְ ֵדי ִ
ְּב ָסלֹון ּבֵ יתֹו.
ּנֹוהג ִּב ְמכֹונִית ָא ְמ ָנם ַמ ְרגִ יש ּבִ ְרשּות
ָה ָא ָדם ש ֵ
נִמצָ א לְ ג ְַמ ֵרי
ַהי ִָחיד ,אֲ בָ ל כְ שהּוא עַ ל ַהכְ ִביש הּוא ְ
ידי ּפַעַ ם א ְפ ָשר לִ ְראֹות ּנַהָ גִ ים
ִּב ְרשּות ָה ַר ִּביםִ .מ ֵ
ש ִמ ְת ַג ְל ִחים ּתֹוְך כְ ֵדי נ ְִסיעָ ה ,נ ִָשים ש ְמנַצְ לֹות את
ַה ַה ְמ ָּת ָנה ּבָ ַר ְמזֹור כְ ֵדי לְ ִה ְת ַאּפֵ ר ,אֲ נ ִָשים
עֹוס ִקים ְּבנִיּקּוי ָה ָאזְ נַיִם ַה ַאףַ ,ה ִשּנַיִ ם וְ כַ דֹומה.
ש ְ
גּורים
לֹונֹותיו ְס ִ
ָ
שֹומעִ ים ִמּתֹוְך רכב ש ַח
ּקֹורה ש ְ
ישת ָאזְ נַיִ ם ,אֹו ִשיחַ ת
יקה ַמ ְח ִר ַ
ה ְרמ ִטית מּוזִ ָ
בֹוהים וְ הַ דּוגְ מָ אֹות
טלפֹון ש ִמ ְתנַהלת ְּבטֹונִים גְ ִ
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ְל ָכְך ש ָא ָדם ִּב ְמכֹונִיתֹו ַמאֲ ִמין שהּוא ּבִ ְרשּות
ַהי ִָחיד ֵהן ַרּבֹות .כָלְלּו של ָדבָ ר ,הָ אֲ נ ִָשים
ישים ש ֵהם ּבַ ּבַ יִ ת אֲ בָ ל ּבְ פֹועֵ ל הֵ ם
ּבַ ְמכֹונִיֹות ַמ ְרגִ ִ
אֹותם ּבִ ְרגָעִ ים
ָ
ִיּתן לִ ְראֹות
ְּבא ְמצַ ע ָה ְרחֹוב וְ נ ַ
ימ ִיים.
ִאינ ְִט ִ
כְ מֹו שכְ בָ ר ָא ַמ ְרנּוַ ,ה ְּתכּונֹות ָהאֲ ִמ ִּתיֹות של
ָה ָא ָדם ִמ ְתגַלֹות כְ שהּוא ִּב ְרשּות הַ י ִָחיד וְ עַ ל
רֹואים ִמי הּוא ּבאֱ מת וְ ַה ִאם הּוא אֲ ִמ ִּתי.
ַהכְ ִביש ִ
ִה ֵּנה כ ַָמה דּוגְ ָמאֹות:
 .1נ ַָהג שצֹו ֵפר לַאֲ ֵח ִרים ִמ ְתנ ֵַהג ְּבאֹותֹו חֹוסר
ַס ְבלָנּות כְ ַל ֵּפי ְב ֵני ּבֵ יתֹו.
ּנֹותן
צּורה ְמסּוכנת ּבָ רּור ש ֵ
עֹוקף ְּב ָ
 .2נ ַָהג ש ֵ
ֲבֹודה.
יתים לַ ע ָ
עֹוקף ע ֲִמ ִ
ַמ ְרּפ ִֵקים וְ ֵ
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ּנֹוסעַ ֵמעַ ל ַה ְמ ִהירּות ַהמּוּתרת ּבָ רּור
 .3נ ַָהג ש ֵ
הֹוראֹות ֵמ ַה ְמנַהֲ לִים שלֹו.
ששֹו ֵנא ל ְַקּבֵ ל ָ
ימה לְ נ ַָהגִ ים אֲ חֵ ִרים
נֹותן זְ כּות ָק ִד ָ
 .4נ ַָהג שלא ֵ
ַודאי שלא ְמ ַפ ְר ֵגן ְּב ַה ְצלָ ָח ָתם של אֲ חֵ ִרים.
ְּבו ַ
נְאדָ ם.
נִימיֹות של ַהּב ָ
ַהכְ ִביש הּוא ַמ ְר ָאה לַּפְ ִ

ִישי
יֹום ְשל ִ

נָּהַ ג טֹוב ָּאדָּ ם טֹוב
לִתפִ יסַ ת
ְל ֵחלק ֵמ ַהּנ ַָהגִ ים ִי ְהיה ַקל לְ ִה ְת ַחּבֵ ר ְ
ָהעֹו ָלם ַהזֹו וְ לָעִ ָּקרֹון ש ַהכְ ִביש הּוא מַ ְר ָאה
ִימיֹות של ָה ָא ָדם.
לַּפְ נ ִ
ִה ֵּנה דּוגְ ָמאֹות ַה ְמעִ ידֹות לְטֹובָ ה:
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.2
.3

.4

.5

ַודאי שּנִזָ ֵהר ִּבכְ בֹודָ ם של ְּב ֵני
נ ַָהג ָז ִהיר ְּבו ַ
ַודאי שכּולָ ם ַגם ְמכַ ְּב ִדים אֹותֹו.
ּובו ַ
ָה ָא ָדם ְ
וַודאי ְמגַלה ַס ְבלָנּות וְ ארְך
נ ַָהג שלא צֹו ֵפר ְּב ַ
רּוח ְלכּו ָלם וְ ַתעֲנּוג לִ ְהיֹות ְּבח ְב ָרתֹו.
ַ
נ ַָהג ש ַמ ְמ ִּתין ְּב ַס ְבלָנּות שהֹולְ כֵ י רגל יַעַ בְ רּו
וַודאי ש ְמגַלה
את ַמעֲבַ ר ַהחֲ ִצ ָיה עַ ד ַהסֹוףְּ ,ב ַ
ַס ְבלָנּות כְ ַל ֵּפי ְקרֹובָ יו.
שֹומר מ ְר ָחק ֵמ ָהרכב שלְפָ נָיו ּבְ וַודַ אי
נ ַָהג ש ֵ
סֹובבִ ים אֹותֹו
יּותם של ַה ְ
ְמ ַכּבֵ ד את ּפְ ָר ִט ָ
יּטחֹון לְשַ ֵּתף
ּוב ִב ָ
ישים ְּבנֹוחּות ְ
וְ ֵהם ַמ ְרגִ ִ
אֹותֹו ְּבסֹודֹות.
נ ַָהג ש ִמ ְס ַּת ֵכל ַל ְצ ָד ִדים לִפְ ֵני שהּוא נִ כְ ַנס
ַודאי שלא גֹו ֵנב ַרעְ יֹונֹות של
ְלכִ י ַכר ְּבו ַ
ּומפַ ְר ֵגן.
נֹותן ְקר ִדיט ְ
אֲ ֵח ִרים א ָלא ֵ
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ְהֹוסיף ִמדַ עְ ּתֹו עַ ל
ַגם כָאן ָכל אחָ ד יָכֹול ל ִ
יּוביֹות שמֻ ְטּבָ עֹות ְּב ָא ָדם שהּוא נ ַָהג
ַה ְּתכּונֹות ַה ִח ִ
ּנֹוהג כָ בֹוד כְ לַּפֵ י אֲ נ ִָשים זָ ִרים
ָז ִהיר כִ י ָא ָדם ש ֵ
ישיםָ ,אז יָדּועַ ש ְּתכּו ַנת ַהכָ בֹוד ְטמּו ָנה ּבְ נַפְ שֹו
ּבַ כְ ִב ִ
וְ הּוא ָאהּוב עַ ל כּו ָלם.
ִמי ש ְמ ַכּבֵ ד את כּו ָלם הּוא ּבָ עַ ל ַהכָבֹוד הָ אֲ ִמ ִּתי.

לְ ַת ֵּּקן ֶׁאת הַ ּמַ ְר ָּאה
ַישם את ַמה שכָעֵ ת לָמַ ְדנּו
יֹותר ְלי ֵ
ַהדרְך ַה ַּק ָלה ְּב ֵ
נְסיעָ ה ּבַ כְ ִביש ּבְ ִדיּוק כְ מֹו
ִהיא ְל ִה ְס ַּת ֵכל עַ ל ָכל ִ
ש ִמ ְס ַּתכְ לִים ּבַ ַמ ְר ָאהָ .א ָדם שרֹואה ּבַ מַ ְר ָאה
שהּוא ָלבַ ש את ַהחּולְצָ ה ָהפּוְך ,לא יְ נַסה לַ הֲ פֹוְך
את ַהחּו ְלצָ ה ְשּבַ ַמ ְר ָאה אלָ א יַהֲ פֹוְך את חּולְ צָ תֹו
וְ ָאז ַגם ַהחּו ְלצָ ה ּבַ ַמ ְר ָאה ִּת ְהיה עַ ל הַ צָ ד הַ ּנָכֹון.
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לְת ֵּקן את
אֹותֹו ַה ָדבָ ר ִּב ְנ ִהי ָגהָ .א ָדם שרֹוצה ַ
ָהאֹופן שּבֹו אֲ ֵח ִרים נֹוהֲ גִ ים ,כָ ל ַמה שמּוּטָ ל עָ לָ יו
ּומ ֵמילָ א יִ ְראה את
ַלעֲשֹות זה ַרק ל ְַת ֵּקן את עַ ְצמֹו ִ
תּוּקנִים.
ְש ָאר ַהנ ַָהגִ ים ְמ ָ
ָא ָדם שרֹואה ּבַ ַמ ְר ָאה שיֵש לֹו צבַ ע עַ ל הַ ּפָנִים,
נְקיֹות,
י ְִשטֹוף את ַהצבַ ע ַו ִי ְראה ּבַ ַמ ְר ָאה ּפָנִים ִ
יִשטֹו ף
נְקיֹות ִאם ְ
אֲ בָ ל לְעֹו ָלם לא ִי ְראה את ּפָ נָיו ִ
ּנְסיעָ ה
את ַה ַמ ְר ָאה ,וְ אֹותֹו הַ ָדבָ ר לְ גַּבֵ י הַ ִ
ּנְסיעָ ה
לְת ֵּקן את ַד ְרכֵ י הַ ִ
ישיםָ .א ָדם לא יָכֹול ַ
ּבַ כְ ִב ִ
אֹותם ,יִ צְ ּפֹור,
יִשטֹוף ָ
של ְש ָאר ַהנ ַָהגִ ים ִאם הּוא ְ
יח ,אֹו ש ַיעֲצֹור לְ י ָָדם
ְי ַה ְב ֵהב ,י ְַק ֵללִ ,י ְצעַ ק ,יֹוכִ ַ
חֹושב וְ כַ דֹומה.
ֵ
ּבָ ַר ְמזֹור וַיאמר את ַמה שהּוא
ל ְַאף ַא ַחת ֵמ ַה ִה ְתנַהֲ גֻיֹות ַהלָלּו ֵאין מָ קֹום עַ ל
לְשּנֹות את ַה ְמצִ יאּות ,אֹו
ַהכְ ִביש וְ זֹו לא ַהדרְך ַ
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יִיּקח את
ל ְַשּנֹות אֲ ִפילּו נ ַָהג א ָחדַ .רק ָא ָדם ש ַ
ּולְתיּקּון ַהּנְ ִהי ָגה שלֹו
ִ
ישית
ֲבֹודה ִא ִ
עַ ְצמֹו ַלע ָ
ּנְסיעֹות שלֹו
ִּב ְלבַ דִ ,י ְראה ַמהֵ ר ְמאֹוד ֵאיְך כָ ל ַה ִ
הֹופְ כֹות ִל ְהיֹות ַגן עֵ דן .הּוא יַגִ יעַ לִיעָ דָ יו ּבַ זְ מַ ן
ּומאּושָ ִרים.
ּוב ָשלֹום וְ יִזְ כה ְל ַחיֹות ַחיִים ְש ֵמ ִחים ְ
ְ
ִּב ְש ִביל ִל ְראֹות את ַגן עֵ דן צָ ִריְך לְ נַּקֹות את
ָהעֵ י ַניִים וְ לא ְלנַּקֹות את ַה ְמ ִציאּות.

36

ידה כְ ֶׁנ ֶׁגד ִמידָּ ה
ִמ ָּ
רֹואה הַ כל
הַ מַ כָּ "מ שֶׁ ֶׁ
ידה אֹו ְּב ִקיצּור ַמכָ"מ הּוא מּו ָּנח
ידה כְ נגד ִמ ָ
ִמ ָ
פּורסָ ם "עַ ִין
שמֹופִ יעַ כְ בָ ר ַא ְל ֵפי ְשנַיִ ם ּבַ ִמ ְשּפָ ט ַה ְמ ְ
יּקרֹון יָדֹועַ :מה ש ָאדָ ם עֹושה
ַּת ַחת עַ ִין"ָ .העִ ָ
ְּבסֹופֹו של ָדבָ ר חֹו ֵזר ֵאלָיוָ .א ָדם עֹושה טֹוב ָאז
הּוא ְמ ַקּבֵ ל טֹובָ ,א ָדם עֹושה ַחס וְ ָשלֹום לְ הֵ יפְך
ָאז הּוא ַגם ְמ ַקּבֵ ל ָחזְ ָרה ַה ֵהיפְך ִמּטֹוב.
לְאדָ ם ַאחֵ ר,
ַהכל ָּתלּוי ְּב ִה ְתנַהֲ גּותֹו של ָא ָדם ָ
יּקרֹון ַהזה מֹופִ יעַ ְּבכָ ל ְּתחּום ּבַ חַ יִים.
וְ ָהעִ ָ
לְש ְמשֹון ,וְ ָל ֵכן
ְלדּוגְ ָמאָ :ד ִניֵאל עָ ָשה טֹובָ ה ִ
ִש ְמשֹון י ְַרגִ יש שהּוא צָ ִריְך לְ ַהחֲ זִ יר טֹובָ ה לְ דָ נִ יֵאל
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אּוחר
מּוק ָדם אֹו ּבִ ְמ ָ
יֹוצא ש ְּב ְ
ִ
ש ֵה ִטיב עִ מֹו.
יּק ִרי הּוא ָדנִ יֵאל ש ִּקיּבֵ ל גְ מֹול עַ ל
יח ָהעִ ָ
ַה ַמ ְרוִ ַ
לִשכֵנֹו
טֹובָ תֹו .דּוגְ ָמא נֹוספתַ :א ְב ָר ָהם ַה ַג ָּנן עָ זַ ר ְ
ַא ְמנֹון ְל ַה ְרכִ יב ַמעֲרכת ַה ְש ָק ָיה חֲ ָדשָ ה ּבַ גִ י ָּנה
מּורה שהֲ ֵרי ַא ְמנֹון הּוא שָ ֵכן
וְ עָ ָשה זאת לְלא ְּת ָ
לְאבְ ָרהָ ם הַ ַג ָּנן
טֹובַ .א ְמנֹון ַה ָש ֵכן ש ִהכִ יר טֹובָ ה ַ
עֲבּור ָהעזְ ָרה ַה ִמ ְקצֹועִ ית ָּת ִמיד ָח ַשב מָ ַתי יִזְ כה
ִלגְ מֹול ל ְַא ְב ָר ָהם .יֹום א ָחד ַה ְמ ַח ֵשב של ַאבְ ָרהָ ם
ִה ְת ַקל ְֵקלָ ,אז ַא ְמנֹון ַה ָשכֵ ן שעֹובֵ ד ּבְ ִתיּקּון
יֹותר .זה
ַמ ְח ֵש ִבים ִטי ֵּפל ּבַ ַמ ְח ֵשב עַ ל ַהצָ ד ַהּטֹוב ּבְ ֵ
יסי
יּקרֹון ּבְ ִס ִ
יּקרֹון ּפְ שֹוט של ּתן ִלי וְ א ֵּתן לְ ָך וְ עִ ָ
עִ ָ
ּבֵ ין ְּב ֵני ָא ָדם של ַה ָכ ַרת ַהּטֹוב ש ַגם הּוא נִ כְ ָלל
ידהִ ,מי שעֹושה טֹוב ְמ ַקּבֵ ל טֹוב
ידה כְ נגד ִמ ָ
ְּב ִמ ָ
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רּוח ְצ ְּת ָיד
ַ
מּורהָ ,יד
ִּב ְת ָ
ישים זאת.
ַה ַמ ְמ ִח ִ

וְ עֹוד ּבִ יּטּויִים

קֹומה עלְיֹו ָנה ל ְַמכָ"מ ִהיא ש ְּבדרְך שּבָ ּה אָ דָ ם
ָ
שֹו ֵפט אֲ ֵח ִרים ָאז ְּבאֹותֹו ָהאֹופן יִ ְשּפְ טּו אֹותֹו.
לְאט
ְלדּוגְ ָמא :אֱ לִיעזר כֹועֵ ס עַ ל ַיעֲקב שּנֹוהֵ ג ַ
ּומ ַה ְב ֵהב עַ ד ש ַמ ְצלִיחַ לַ עֲקֹו ף
וְ ָל ֵכן אֱ לִיעזר צֹו ֵפר ְ
ידה כְ נגד ִמידָ ה ִּת ְהיה ש ַגם אֱ לִיעזר
את ַיעֲקבִ .מ ָ
ִיּת ֵקל ְּבאֹותֹו ַהי ַַחס ֵמ ֵאת נ ַָהגִ ים אֲ ֵח ִרים חַ ְס ֵרי
י ָ
ַס ְבלָנּות שיִי ָּפגְ שּו עִ מֹו עַ ל ַהכְ ִביש ,יִ צְ ּפְ רּו לֹו
יה ְבהֲ בּו לֹו כְ פִ י שעָ ָשה.
וִ ַ
יאה ֵמ ַחנְיֹון הַ ַּקנְ יֹון
ִסיּפּור אֲ ִמ ִּתיּ :בַ ַמ ְחסֹום ַהיְ ִצ ָ
יאה.
לִק ַראת יְ צִ ָ
ִה ְמ ִּתינּו ְר ָכ ִבים אחָ ד ַאחֲ ֵרי ַה ֵשנִ י ְ
נ ַָהג ְּב ֵשם ּתֹומר ְּב ָטעּות לָ ַחץ עַ ל ַה ָגז וְ ִה ְת ַנגֵש
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בֹורה
יְיתה לְפָ נָיוְ .ד ָ
בֹורה ש ָה ָ
ּבַ ע ֲִדינּות ּבָ רכב של ְד ָ
ּומ ַיד ּתֹומר ִה ְרגִ יעַ
עּוסה ִ
שּנִפְ גְ עָ ה י ְָצ ָאה ֵמ ִרכְ ָּבּה כְ ָ
ָלּה את ָכל ָהעֲצַ ִּבים ְּבכָ ְך ש ִה ְתנַצֵ ל ֵמעֹומק הַ ֵלב,
יח לְ הֹודֹות ְּב ַא ְשמָ ה מּול
ּתֹוְך כְ ֵדי שהּוא מַ ְב ִט ַ
יטה ְּב ִמּקּום הַ ּפְ גִ יעָ ה
בֹורה הַ ִּב ָ
ּטּוחְ .ד ָ
ח ְב ַרת הַ ִּב ַ
ירה את
ימןִ ,היא ִהזְ ִה ָ
וְ ָראֲ ָתה שלא נ ְִש ַאר ִס ָ
נְסיעָ ָתּה לְלא
ּתֹומר שיִפְ ַקח עַ ְינִיים וְ ִה ְמ ִשיכָ ה ִּב ִ
ַה ְח ָל ַפת ּפְ ָר ִטים ּולְלא ְּת ִביעָ הּ .תֹוְך ּפַ חֹות
לֹושים יֹום ּתֹומר ע ֵמד ּבָ ַר ְמזֹור ּבַ דרְך לְ בֵ יתֹו,
ִמ ְש ִ
חֹוריו ּפָגְ עָ ה ּבֹו
ְיתה ֵמאֲ ָ
הֹוד ָיה ש ָהי ָ
ָ
וְ ַהּנַהגת
ימן ַקל ְמאֹוד עַ ל
ּבַ ע ֲִדינּות ְּבאֹופן ש ִה ְש ִאיר ִס ָ
בֹורה
ַה ָּפגֹושּ .תֹומר ִמיד ָר ָאה מּול עֵ ינָיו את ְד ָ
ַה ְנ ָה ַגת שּוִ ְּת ָרה לֹוּ .תֹומר ִה ְרגִ יש שהּוא לא ְמסּו ָגל
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בֹורה שהֵ ִטיבָ ה עִ מֹו
הֹוד ָיה כִ י נִזְ כָ ר ּבִ ְד ָ
ל ְִתּבֹועַ את ָ
וְ עַ ל ֵכן נ ַָהג ָכבֹוד כְ פִ י שּנָהֲ גּו עִ מֹו.
נֹוהג
ָכל ָא ָדם ִיכּול ל ְִראֹות ש ְּבאֹופן שּבֹו הּוא ֵ
ּבַ כְ ִביש ָכְך ַגם ְש ָאר ַהּנ ַָהגִ ים נֹוהֲ גִ ים עִ מֹוּ .בְ ר ַגע
עֹוק ף
עֹוקפִ ים נ ַָהג ּבַ עֲצַ ִּבים ַ -מגִ יעַ נ ַָהג ַאחֵ רֵ ,
ש ְ
יֹותר עֲצַ ִּביםּ .בְ ר ַגע
ֵ
אֹותנּו וְ עֹושה לָנּו עֹוד
ָ
ידים ֵמ ַהּנ ִָתיב ַה ְש ָמאלִ י נ ַָהג ּתֹוְך ִשימּוש
מֹור ִ
ש ִ
ִּב ְצפִ ירֹות וְ ִהבְ הּוב ּפַ ּנ ִָסיםַ ,מגִ יעַ נָהַ ג אַ חַ ר
חֹורינּו וְ עֹושה ָלנּו אֹותֹו ַה ָדבָ ר .כָ ל נָהַ ג יָכֹול
ֵמאֲ ֵ
הֹוסיף ִמ ַדעְ ּתֹו דּוגְ ָמאֹות ַרּבֹות ְּבעִ ְקבֹות כָ ל מַ ה
ְל ִ
יּקרֹון ַהזה של מַ כָ"מ
ישיםָ .העִ ָ
שעֹובֵ ר עָ לָיו ּבַ כְ ִב ִ
ישים וְ אפְ ָש ר
ִידי ִּביּטּוי ְּבאֹופן ּבָ רּור ּבַ כְ ִב ִ
ּבָ א ל ֵ
לְאט,
רֹואים ְּבחּוש ש ִאם נֹוהֲ גִ ים ַ
ָּת ִמיד ְלנַסֹותֹוִ .
ימה וְ ִש ְמחַ ת
יקה נְעִ ָ
ִּב ְמ ִתינּות ,זְ ִהירּות ,עִ ם מּוזִ ָ
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ַחיִים ּבַ ּנ ִָתיב ַהי ְָמ ִני ,נַגְ לה שכֵיף לִנְ הֹוג ,שאֲ נ ְַחנּו
ימים ָל ְיעָ ִדים שלָ נּו וְ נִפְ גש ּבְ ה ְמ ֵשְך
אֲ פִ ילּו ַמ ְק ִד ִ
אֹותנּו וְ נאלְ צּו לְ הָ ֵאט.
ַהדרְך ַה ְרּבֵ ה נ ָהגִ ים שעָ ְקפּו ָ
יֹותר
ֵ
אֲ נ ִָשים שּנֹוהֲ גִ ים ָכבֹוד ַמגִ יעִ ים ְרגּועִ ים
יֹותר ְּב ַחיֵיהם ,חַ ֵיי
יּנֹוחים ֵ
ישים ִנ ִ
ֲבֹודהַ ,מ ְרגִ ִ
ַלע ָ
ּודבָ ִרים טֹובִ ים
יֹותר ְ
ימים ֵ
ַה ִמ ְש ָּפ ָחה ש ָלהם נְעִ ִ
קֹורים ָלהם ָכל ַהזְ ַמן ַרק ִמשּום שּנָהֲ גּו כָ בֹוד.
ֵ
כְ שּנ ִָשים ֵלב לִפְ ָר ִטים ַה ְּק ַטּנִים נִ ְר ָאה את ָכל
חל ְֵקי ַה ְּתמּו ָנה.
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יֹום ְרבִ יעִ י

ִמדָּ ה טֹובָּ ה ְמרּובָּ ה
גֹורם חָ ָזק
ידה נִ כְ ַנס ֵ
ידה כְ נגד ִמ ָ
ל ִַמ ְשו ָָאה של ִמ ָ
ידה טֹובָ ה ְמרּוּבָ ה (ּתֹוספְ ָּתא ,מַ סכת
נֹוסף וְ הּוא ִמ ָ
ַ
סֹוטה ּפרק ד' ,א').
ָ
קֹורֹותינּו שכָ ל ָדבָ ר טֹוב ש ָאדָ ם עֹושה
ֵ
מֹופִ יעַ ִּב ְמ
לֹומ ִדים
ְ
מּורה ּפִ י  500טֹוב.
הּוא ְמ ַקּבֵ ל ִּב ְת ָ
מּורת אחָ ד) ּפֹועלת
ידה (א ָחד ְּת ַ
ידה כְ נגד ִמ ָ
ש ִמ ָ
ַרק ִאם ָא ָדם עָ ָשה ָדבָ ר לא טֹובַ .מ ְשמַ ע ש ִאם
יְקּבֵ ל חָ זְ ָרה לא
ָא ָדם עָ ָשה ַמע ֲֵשה לא טֹוב  -הּוא ַ
אֹותּה הֲ ָרמָ ה.
טֹוב ְּב ָ
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ָא ָדם שעָ ָשה ַמע ֲֵשה טֹוב צָ ִריְך לְ ִה ְתכֹו ֵנן לְ ִהיּפָ גֵש
עִ ם ּפִ י  500טֹוב ִמכְ פִ י שעָ ָשה ( ָאז שיָכִ ין חֲ לִי ָפה
וְ ִחיּוכִ ים ֵמראש) .דּוגְ ָמאֹות לְ כָ ְך יֵש לָ רֹובָ .כל
ָא ָדם יָכֹול ְל ַה ִּביט עַ ל ַחיָיו וְ לִ ְראֹות כֵיצַ ד כְ שעָ ָשה
ַמע ֲֵשה טֹובַ ,ה ַמעֲשה ַהּטֹוב ַהזה הֹולִיד עֲבֹורּו
יֹותר.
ְמ ִציאּות חֲ ָד ָשה וְ טֹובָ ה ַה ְרּבֵ ה ֵ
ֵהעִ יד ְּב ָפ ַני ָחבר ָקרֹוב ,ש ָּק ָנה ָמ ָנה פָלָאפל לְ בָ חּור
ש ָר ָאה מּוזְ ָנח ּבָ ְרחֹוב וְ עֹודֵ ד אֹותֹו ּבָאֲ רּוחָ ה
ְמשּוּתפת .לְ י ִָמים ַהּבָ חּור ַהמּוזְ ָנח ָהפְַך לִ ְהיֹות
אֹותּה
ָ
פּור ָסםְ .שנֵיהם לא נִפְ גְ שּו מֵ ָאז
ז ַָמר ְמ ְ
עּודהַ ,אְך ַלחֲ ֵבר ש ִלי ָּת ִמיד יֵש ְּתחּושָ ה טֹובָ ה
ְס ָ
שֹומעַ את ַה ִש ִירים של אֹותֹו
ְּב ָכל ּפַעַ ם ֵמ ָח ָדש כְ ש ֵ
שֹומעַ עַ ל ַה ְצלָ ָחתֹו .כָ ְך ַה ִמידָ ה הַ ּטֹובָ ה
ַהז ַָמר ּוכְ ש ֵ
לָאה ,כִ י
וְ ַה ְמרּוּבָ ה ּפֹוגשת וְ נֹותנת לֹו ַה ְרג ָָשה נִפְ ָ
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הּוא נִזְ ָכר שּפַעַ ם ָק ָנה ָמ ָנה פָלָאפל לְ בָ חּור מּוזְ ָנח
יח.
ּומ ְצלִ ַ
פּור ָסם ַ
ש ַהיֹום הּוא ז ַָמר ְמ ְ
ימה לְ הֹולְ כֵ י רגל ,מַ פְ נה את
ּנֹותן זְ כּות ָק ִד ָ
ָא ָדם ש ֵ
ַהּנ ִָתיב ַה ְש ָמא ִלי ְלנ ַָהגִ ים ְמ ַמהֲ ִרים ,לא צֹופֵ ר ,לא
ימת לֵ ב לַּנֹוף
נֹוסעַ ּתֹוְך כְ ֵדי ִש ַ
עֹוקף ִּבפְ ָראּותֵ ,
ֵ
נֹוסעַ ָרגּועַ כָ ל הַ דרְך אל
ַה ַמ ְק ִסים ש ְס ִביבֹו וְ ֵ
ֲבֹודה כְ שהּוא ָרגּועַ לְ ג ְַמ ֵרי.
ֲבֹודה ,יַגִ יעַ ַלע ָ
ָהע ָ
ִּב ְמקֹום ִל ְהיֹות ָטרּוד ְּב ַמ ְח ָשבֹות עַ ל הַ ּטֵ ירּוף
ישיםָ ,הראש שלֹו יִ ְהיה ּפָ נּוי לַ עֲשֹות את מַ ה
ּבַ כְ ִב ִ
יירה שלֹו.
ש ָחשּוב ּבאֱ מת וְ זה ל ְִק ַדם את ַה ְּק ִר ָ
אפְ ָשר ל ְִשאֹול ָכל ְמנ ֵַהל ַמה הּוא ָה ָיה מַ ע ֲִדיף:
נְסיעָ ה
ֲבֹודה ַאחֲ ֵרי ִ
עֹובֵ ד ש ַמגִ יעַ ַלחּוץ ּומֻ ְט ָרד לַ ע ָ
ְלחּוצָ ה עִ ם כִ ְמעַ ט ְּתאּוּנה? אֹו עֹובֵ ד שמַ גִ יעַ ָרגּועַ
רּורהָ .אדָ ם
ימה? ַה ְּתשּובָ ה ְּב ָ
ל ְַא ַחר נ ְִסיעָ ה נְעִ ָ
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יר ִתיּ ,בָ עַ ל
ש ַמגִ יעַ ָרגּועַ ַלעֲבֹוד י ְַרגִ יש צָ לּול ,יְ ִצ ָ
ַמחֲ ָשבָ ה חֹופְ ִשית ּומֹועִ ילָ הְ ,מרּוכָ ז ,נָעִ ים לִ ְהיֹות
יתים וְ ָת ִמיד הּוא
ְל ָידֹו ,נָעִ ים לֹו לִפְ גֹוש את ָהע ֲִמ ִ
עֹו ֵזר ְלכּו ָלם ְּב ִחיּוְךַ .א ְש ֵרי ָה ֵאיש ש ַמגִ יעַ לַ עֲבֹודָ תֹו
כְ שהּוא ָרגּועַ .
יְקּבֵ ל ָחזְ ָרה ּפִ י 500
ישים ַ
ּנֹוהג ָכבֹוד ּבַ כְ ִב ִ
ָא ָדם ש ֵ
חּומים.
טֹוב ְּב ָכל ַה ְּת ִ

לְ הַ כִ יר בַ ְּמצִ יאּות
ִל ְנהֹוג זה ְמסּו ָכן וְ ָה ַאחֲ ָריּות כּולָ ּה מּוּנַחַ ת עַ ל
ַהּנ ַָהג ִּבלְבַ ד .נָכֹון שיֵש ְמשּוגָעִ ים עַ ל ַהכְ בִ יש ,נָכֹון
שיֵש נ ַָהגִ ים ְמ ַמהֲ ִרים וְ לא זְ ִה ִירים ,נָכֹון שצָ ִריְך
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וַודאי לְ כָ ל נָהַ ג יֵש ְּתפִ יסַ ת
ּוב ַ
ל ְַש ֵּפר את ַה ַּת ְש ִּתיֹות ְ
לְשּנֹות את כָ ל הָ עֹו ָלם
עֹו ַלם ְשל ֵָמה כֵיצַ ד צָ ִריְך ַ
יֹותר.
לָקה ֵ
צּורה חֲ ָ
כְ ֵדי שהּוא יּו ַכל ל ְַהגִ יעַ לְ ַיעֲדֹו ְּב ָ
ָכל ַה ְּטעָ נֹות ָה ֵאלּו ֵהן לא ְטעָ נֹות ּבִ כְ לָ ל ,כִ י
ַה ְמ ִציאּות ַמ ְר ָאה ש ָכל ַמה ש ַּנע ֲָשה ּבַ כְ בִ יש מּו ָּנח
עַ ל כְ ֵתפָיו של ָא ָדם א ָחד ָ -ה ָא ָדם ש ַמחֲ זִ יק ּבַ הגה.
ִאם ַהּנ ַָהג ִהפְ נִים את ַהמסר וַיְ ַחי ָה ָּת ִמיד את
ַה ְמ ִציאּות שעָ לָ יו לִ ְנהֹוג כָ בֹודְּ ,בוַודַ אי שהּוא
ִי ְראה ֵאיְך ָכל ָש ַאר ַהּנ ַָהגִ ים ַגם כֵ ן נֹוהֲ גִ ים כָ בֹוד.
ָא ָדם ַחיָיב ְל ַהפְ נִים ש ְּב ִדיּוק כְ מֹו שהּוא רֹוצה
ְל ַהגִ יעַ ְל ַיעֲדֹו ְּב ִב ְט ָחה כְָך כָ ל נ ַָהג ַאחֵ ר רֹוצה
ְל ַהגִ יעַ ְל ַיעֲדֹו ְּב ִב ְטחָ ה.
ְש ֵא ָלהַ :ה ִאם יֵש ּבָ עֹולָ ם נ ַָהג שרֹוצה לִ ְהיֹות
עֹורב ִּב ְתאּו ַנת ְד ָרכִ ים? ַה ִאם יֵש נָהַ ג כָלְשהּו
ְמ ָ
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לִתאּו ַנת ְד ָרכִ ים?
ש ִי ְהיה מּו ָכן ַחס וְ ָשלֹום לִ גְ רֹום ְ
לִסחֹוב עַ ל
ְּברֹור ְלכּו ָלם ששּום נ ַָהג לא רֹוצה ְ
ַמ ְצּפּונֹו ֵאירּועַ עִ ם נִפְ גָעִ יםִּ .בזְ כּות ַהנְ חַ ת הַ יְסֹוד
ֶׁש ַאף נ ַָּהג לא רֹוצֶׁ ה ִלפְ גֹועַ בִ י ,נ ְַחסְך הֲ מֹון ְקלָלֹות,
ּותאּונֹות
יֹותרֹות ְ
ְצפִ ירֹות ,עֲצַ ִּבים ,ע ֲִקיפֹות ְמ ֵ
ש ִּנגְ ָרמֹות ִמּתֹוְך אגֹו ּפָגּועַ וָ כַעַ ס .יֵש לְ ָהבִ ין שכּולָנּו
וַודאי ֵאין לָנּו כַּוָו ַנת
ּוב ַ
עֹושים ָטעּויֹות ּבַ כְ ִביש ְ
ִ
ְּת ִחי ָלה ְל ַהזִ יק ל ְָא ָדם ש ֵאינּנּו ַמכִ ִיריםּ .קֹורה
חֹוש ב
ֵ
לַסכָנֹות,
מּודע ַ
שיֵש נ ַָהג ַלחּוץְ ,מ ַמ ֵהר ,לא ָ
נֹוסעַ
ש ַהכְ ִביש ַשיָיְך לֹוְ ,מ ַסכֵ ן את ַה ְּתנּועָ ה וְ ֵ
צּורה ּפְ ָר ִאית.
ְּב ָ
ידי שיֵש לָנּו מּול אֹותֹו נ ַָהג ְמסּוכָ ן זה
ַהּפִ ָּתרֹון ַה ְי ִח ִ
יְקּבֵ ל שֵ כל
ַרק ְלבָ ֵרְך אֹותֹו ּול ְַקּוֹות שיֹום א ָחד ַ
וְ י ְַת ִחיל ִל ְנהֹוג ָכבֹודָ .כל אפְ ָשרּות ַאחרת ש ֵאינ ָּנה
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ְּבגדר טֹוב וְ כָבֹודַּ ,ת ְח ִמיר וְ ַאף ַּתזִ יק לְאֹותֹו נ ַָהג
ִמ ְס ֵכן שלא י ְַקּבֵ ל שּום ּתֹוכָ ָחה ּובָ רּור שעֲצַ ּבִ ים אֹו
כַעַ ס שיּופְ נּו ֵאלָיו לא יְ ַשּנּו לֹו את ַהגִ ישָ ה אֹו את
ַה ְּנ ִהי ָגה.
ָיבים ְל ָה ִבין ש ָאנּו נִזְ כה לִ ְחיֹות ְּבעֹולָ ם נִפְ ָלא,
ַחי ִ
ַרק ִאם נ ְַת ִחיל ְלבָ ֵרְך כָ ל נ ַָהג ( ַגם ִאם ִהזִ יק לָ נּו),
ירת ְּתנּועָ ה מַ ְרגִ י ָזה,
ְל ִה ְת ַּפ ֵלל עָ לָיו ַגם ִאם עָ בַ ר עֲבֵ ַ
ישית שלָנּו
יּטחֹון ַמ ֵלא ש ָהעֲבֹודָ ה ָה ִא ִ
ְל ַהאֲ ִמין ְּב ִב ָ
ַמ ְשּפִ יעָ ה עַ ל כּו ָלם ,נ ְַת ִמיד לִנְ הֹוג כָבֹוד וְ נָפִ יץ את
ישה ַהזֹו לְעֹוד אֲ נ ִָשיםָ .אז נִ ְחיה כּולָנּו ּבְ עֹו ָלם
ַהגִ ָ
תּוּקנֹות,
שכֵיף לָלכת ּבֹו ,עֹו ָלם ש ַה ְד ָרכִ ים ּבֹו ְמ ָ
טּוחים וְ ָכל ַהּנ ַָהגִ ים ְמ ִא ִירים ּפָנִ ים זה
ישים ְּב ִ
ַהכְ ִב ִ
לָזה.
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יה
יֹותר טֹובָ ה כְ ש ְמי ְַש ִרים ֵאל ָ
ַה ְמ ִציאּות ַה ְר ֵּבה ֵ
ַמּבָ ט.

ישי
יֹום חֲ ִמ ִ

לִ ְחיֹות ֶׁאת ִמידָּ ה כְ ֶׁנ ֶׁגד ִמידָּ ה
יאה ,א ָלא
כְ בָ ר ָאמַ ְרנּו ש ֵספר זה ֵאינֹו ֵספר ְק ִר ָ
ּובזְ כּות ָהעֲבֹודָ ה עִ ם
ישיתִ ,
ֲבֹודה ִא ִ
ֵספר של ע ָ
ַה ֵספר ָא ָדם יָכֹול ל ְַשּנֹות את ּפְ ֵני הַ ְמצִ יאּות
לִתשּומת לִ יּבֹו,
ִיּקח את ַה ְדבָ ִרים ְ
ְלג ְַמ ֵריָ .א ָדם שי ַ
י ְַחזֹור עַ ל ַהּפְ ָר ִקיםְ ,יבַ צַ ע את ַה ַּת ְרגִ ילִים וְ יִ ְחיה
נְסיעָ תֹו
את ַהכָתּוב ְּב ֵספר ,יִזְ כה לִ ְראֹות ִשיּפּור ּבִ ִ
יּקרֹון
נֹוספִ ים .הָ עִ ָ
ָ
חּומי ַחיִים
ּוב ְת ֵ
ישים ִ
ּבַ כְ ִב ִ
יֹותר ש ָא ָדם ַחיָיב לִזְ כֹור ָּת ִמיד הּוא
ה ָחשּוב ְּב ֵ
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יְקּבֵ ל טֹוב ּפִ י
ישים הּוא ַ
שעַ ל ָכל ַמע ֲֵשה טֹוב ּבַ כְ ִב ִ
יס ָמא אֹו ְס ִטיקר נ ְח ָמד
ָח ֵמשֵ -מאֹות .זֹו לא עֹוד ִס ְ
זֹו ַה ְב ָט ָחה וְ חֹוק טבַ ע שיֵש ּבָ עֹולָ ם .יָעִ ידּו אֲ נ ִָשים
ש ָזכּו ִללְמֹוד ְּב ֵספר זה ּובֵ ינֵיהם ַגם ְמחַ ּבֵ ר הַ סֵ פר,
רֹואים ְּבפֹועַ ל את ַהּטֹובֹות וְ הַ ּנִפְ לָאֹות
כֵיצַ ד ֵהם ִ
ש ֵהם ְמ ַק ְּבלִים ְּבעִ ְקבֹות כָ ל ַמע ֲֵשה טֹוב ָקטָ ן שהֵ ם
עֹושים ַ -רק צָ ִריְך ל ִָשים לֵ ב וְ לִנְ הֹוג כָ בֹוד.
ִ
ידה וְ לִ ְראֹות
ידה כְ נגד ִמ ָ
ִּב ְש ִביל ִל ְחיֹות את ִמ ָ
ידה טֹובָ ה ְמרּוּבָ ה ּפִ י ָחמֵ ש-מֵ אֹות,
ְּבפֹועַ ל את ִמ ָ
ֲבֹודה ְמסּוימתִ .אי א ְפשָ ר לְ צַ ּפֹות
ָה ָא ָדם ִנ ְד ָרש ַלע ָ
יאה ַחד ּפְ עָ ִמית של
לִזְ כֹות ָל ְר ִאיָיה ַהזֹו עַ ל יְ ֵדי ְק ִר ָ
נֹוהג טֹוב ַגם ָכ ָכה
ַ
ַה ֵספר אֹו ַמחֲ ָשבָ ה ָשא ֵני
לְמידָ ה טֹובָ ה
וְ ַכדֹומה .נ ִָביא ִמ ְס ַּפר דּוגְ ָמאֹות ִ
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הֹוסיף ִמ ַדעְ ּתֹו וְ לִ ְראֹות
ְמרּוּבָ ה וְ ָכל א ָחד יָכֹול לְ ִ
ִידי ִּביּטּוי ְּב ַחיָיו:
ּבָאה ל ֵ
כֵיצַ ד ִהיא ָ
נֹוסעַ ת ִּב ְמ ִהירּות הַ מּוּתרת
 .1זְ ָהבָ ּה ַהּנַהגת ַ
ַהּנַהגת שָ רֹון
יה
ּומגְ לה ש ֵמאֲ חֹור ָ
ַ
ֲבֹוד ָתּהָ .שרֹון לא שֹומרת
ש ְמ ַמהרת ַלע ָ
מ ְר ָחקְ ,מ ַהבְ הבת וְ צֹופרת ְּבלִ י הַ פְ סָ ָקה.
נֹוסעֹות עָ לָ יו יֵש ַרק נ ִָתיב א ָחד
ַלכְ ִביש ש ֵהן ְ
וְ שּו ִל ִיים ִמצַ ד י ִָמין .זְ ָהבָ ּה שּנֹוסַ עַ ת לִפְ ֵני
ִיטה לָ רדת ר ַגע לַשּולַיִים
ָשרֹון ַהחֲ ל ָ
יה לַ עֲקֹוףָ .כל
ּול ְַאפְ ֵשר ל ְָשרֹון ש ֵמאֲ חֹור ָ
ַה ָכבֹוד לִזְ הָ בָ ּה שּנֹוהגת כָבֹוד ּבְ אֹופן זה.
זְ ָהבָ ּה גִ יל ְָתה הֲ בָ ָנה כְ לַּפֵ י ָשרֹון הַ לְ חּוצָ ה,
ּפַת ָיה ,וְ ִהּנִיחָ ה כִ י
גִ יל ְָתה ַרחֲ ִמים וְ א ְמ ְ
ַודאי יֵש ִסיּבָ ה לַּנְ ִהיגָה ַהלְ חּוצָ ה של
ְּבו ַ
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ָשרֹון .זְ ָהבָ ּה חֲ ָשבָ ּה שאּולַ י ַחס וְ חָ לִי ָלה
ְמדּוּבָ ר ְּב ִמ ְקרה ֵחרּום ּבִ גְ לָלֹו ָשרֹון חַ ייבת
ְל ַהגִ יעַ ְל ַיע ֲָדּה ּבַ ְמ ִהירּות הָ אפְ שָ ִרית
רֹואה את
ָ
ּוב ַמצָ בָ ּה ַה ָלחּוץ ֵאינ ָּנה
ְ
ַה ִסיכּונִים שּבַ דרְך אלָ א ַרק את הַ יַעַ ד.
ָה ַרחֲ ִמים של זְ ָהבָ ּה ֵהם ְּתכּו ַנת ִמּפ ַתח
כָאן ,וְ ָכל ָא ָדם טֹוב וְ ַר ְח ָמן ַחיָיב לְ ַרחֵ ם ַגם
חּוצים ש ֵאי ָנם נֹוהֲ גִ ים כָ בֹוד.
עַ ל ַנ ָהגִ ים ְל ִ
זְ ָהבָ ּה שּנָהֲ ָגה כָבֹוד וְ ה ְחלִיטָ ה לָ רדת
נְסיעָ ה
לַשּו ַל ִיים ,מֹוצֵ את את עָ ְצ ָמה כָעֵ ת ּבִ ִ
יֹותר ְרגּועָ הִ .היא מַ ְרגִ ישָ ה טֹוב
ַה ְר ֵּבה ֵ
שעָ ְש ָתה ַמע ֲֵשה טֹובַ ,מ ְרגִ ישָ ה ש ִהיא
יּבֹורה ש ִה ְתג ְַּב ָרה עַ ל ַה ַד ַחף לְ ִה ְתעַ ֵּקש
גִ ָ
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יּקר
ּולְעַ ֵכב את ַהנְ ָה ַגת ש ֵמ ָאחֹור ּובְ עִ ָ
ֵיהנֹות ֵמ ַהדרְך ּומֵ הַ ּנֹופִ ים.
יָכֹולה ַל ְחזֹור ל ָ
ּנֹוהג כָ בֹוד ִהפְ ִסיד ּבְ עֵ רְך 15
נ ְִמצָ א ש ָא ָדם ַה ַ
ויח
ידה לַשּולַיִים ַאְך ִה ְרוִ ַ
ְשנִיֹות של ְי ִר ָ
לְא ַחר הַ ִמ ְקרה
דרְך ְרגּועָ ה וְ שקט נַפְ ִשיַ .
נִשאֲ רּו  30דַ ּקֹות עַ ד
עִ ם ָשרֹון ,לִזְ ָהבָ ּה ְ
מּורת ְ 15שנִ יֹות
נִמצָ א ש ְּת ַ
ַה ַהגָעָ ה ְליַעַ ד ,וְ ְ
ידה לְטֹובַ ת נַהגת
אֹותן כִ ְביָכֹול ִהפְ ִס ָ
ש ָ
ויחה ְ 1800שנִיֹות של
ַאחרת ִהיא ִה ְרוִ ָ
נ ְִסיעָ ה ְרגּועָ ה ְּבלִ י ש ַאף אחָ ד יִלְ חַ ץ ֲעלֵיה
נֹוסף לְ כָ ְך זְ ָהבָ ּה ִהגִ יעָ ה הַ ְרּבֵ ה
ָכל ַהדרְךְּ .ב ָ
ּוב ְמקֹום לִ ְרטֹון
יֹותר ְרגּועָ ה ַליַעַ ד – ַהּבַ יִ תִ ,
ֵ
אֹותּה
ָ
כַמה ַה ְרגִ יזּו
ּו ְל ִה ְתלֹו ֵנן ִּבפְ ֵני כּולָ ם ָ
מֹוסיף ּבְ ָר ָכה
ִ
וַודאי לא
ּבַ ְד ָרכִ ים ( ָדבָ ר ש ְּב ַ
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וירת ַהּבַ ִית)ִ ,היא נִ כְ נְסָ ה ְרגּועָ ה
לַאֲ וִ ַ
יה ְמ ִאירֹות ִמ ִש ְמ ָחה לִ ְראֹות את
כְ שּפָנ ָ
יּקר ּבַ ַחיִים  -את ַה ִמ ְשּפָ ָחה.
ָהעִ ָ
לָמד את ַה ֵספר עֲשָ רֹות
ָ .2א ָדם שכְ בָ ר ַ
ּפְ עָ ִמים וְ ָהעֵ צֹות ַקלֹות עֲבֹורּוִ ,מ ְס ַּת ֵכל
ּומּבֵ ין כַמָ ה
ּתֹוְך כְ ֵדי נ ְִסיעָ תֹו עַ ל ַה ְס ִביבָ ה ִ
הּוא צָ ִריְך לְ הֹודֹות שיֵש עֹוד הַ ְרּבֵ ה
נ ַָהגִ ים י ַָחד עִ מֹו .הֲ ֵרי ִּבזְ כּות זה שיֵש
ַה ְר ֵּבה נ ַָהגִ ים ַה ְמ ִדי ָנה ִה ְר ִחיבָ ה את
יֹותר
ֵ
ישה לְ ַה ְרּבֵ ה
ישים וְ יֵש גִ ָ
ַהכְ ִב ִ
ְמקֹומֹותִּ .בזְ כּות ַה ְמ ִציאּות שיֵש הַ ְרּבֵ ה
ירי הָ רכב,
נ ַָהגִ ים יֵש הֹוזָלָ ה של ְמ ִח ֵ
ִּבזְ כּות זה שיֵש ַה ְרּבֵ ה נ ַָהגִ ים כּולָנּו
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יֹותרָ .א ָדם שמַ אֲ ִמין
ויחים ֵ
ּומ ְרוִ ִ
גְ ֵדלִים ַ
ָכְך זֹוכה ַל ֵחייְך לְ כָ ל נ ַָהג שהֲ ֵרי מַ ָמש
ִּבזְ כּותֹו ִמ ְת ַאפְ שרת לָנּו ַמעֲרכת ְד ָרכִ ים
ּקֹורא שּורֹות ֵאלה
ְמצּוינתַ .אְך ָא ָדם ש ֵ
חֹושב לְעַ ְצמֹו ש ִאם יֵש ַה ְרּבֵ ה נַהָ גִ ים זה
וְ ֵ
ימן שיֵש ַה ְרּבֵ ה ּפְ ָק ִקים צָ ִריְך לַ ְחזֹור
ִס ֵ
וְ ל ְִקרֹוא את ַהּפִ ְס ָקה ' ָה ָא ָדם עַ ל הַ כְ בִ יש'
יִשמַ ח
ּו ְל ָה ִבין את ָטעּותֹו .כְ כָ ל ש ָאדָ ם ְ
ְּב ַה ְצ ָל ַחת ּבַ עַ ֵלי הָ ְרכ ִָבים ָהאֲ ֵח ִרים וַיְ בָ רְך
ָכל נ ַָהג ּבַ אֲ שר הּוא לְדַ ְרכֹוָ ,אז ִּת ְתגַלה
ידה טֹובָ ה ְמרּוּבָ ה ְּב ִשיא ִּתפְ ַא ְר ָּתּה
ִמ ָ
וְ ִתזְ ַרח עַ ל ראשֹו של ַה ְמבָ ֵרְך וְ הַ הַ צְ לָ חָ ה
חּומי חַ יָיוּ -וכְ פִ י
ִּתלָווה אֹותֹו ְּבכָ ל ְּת ֵ
זֹוהי הַ ְב ָט ָחה.
שכְ בָ ר ל ַָמ ְדנּו ִ
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ְּ .3ב ִמ ְקרה של ְּתאּו ָנה ַחס וְ ָשלֹום כְ שהַ ּנִפְ ָגע
ּנֹוהג כָ בֹודָ ,אז הּוא יֹוצֵ א
הּוא נ ַָהג ש ֵ
רּורה ִ -מי ֶׁשפָּ ַגע בִ י לא
ישה ּבְ ָ
ֵמ ִרכְ ּבֹו עִ ם גִ ָ
עָּ ָּשה זאת ְב ַכ ָּּוו ָּנה .הּוא ָדן את הַ ּפֹוגֵעַ לְ ַכף
ִיח ש ַגם ַהּפֹוגֵעַ לַ חּוץ ְמאֹוד וְ יֵש
זְ כּותֵ ,מנ ַ
ַרק ָדבָ ר אחָ ד לַ עֲשֹות  -לְ ַה ְחלִיף ּפְ ָר ִטים
דּורים מּול חֲ בָ רֹות
ַישר את ַההֲ ִ
ִּבכְ ֵדי ְלי ֵ
ּטּוח .עֲצַ ִּבים כְ לַּפֵ י ַהּנָהַ ג הַ ּפֹוגֵעַ ,
ַה ִּב ַ
יּומיםְ ,מ ִריבֹות ,אֹו ּתֹוכֵ חָ ה לא
ְצעָ קֹותִ ,א ִ
יֹועִ ילּו וְ ַאף י ְַח ִמירּו את ַה ַמצָ ב.
יֵש ְל ָה ִבין שאת ַמה ש ָּק ָרה ֵאין לְשַ ּנֹות וְ ָכל
ַּנֹוהג ָכבֹוד הּוא לְ ַה ְחלִיף ּפְ ָר ִטים
ּנֹותר ל ֵ
ש ַ
ּו ְל ַה ְמ ִשיְך ָהל ְָאה ּבְ ַחיָיוָ .אכֵ ן ְמדּוּבָ ר
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לְמי
ִיסיֹון ָק ָשהֵ ,איְך אפְ ָשר שלא לְ הָ גִ יב ִ
ְּבנ ָ
ּובכֵ ן צָ ִריְך לִזְ כֹור שזה
ש ָכר ַגע ָּפ ַגע ִּבי?! ְ
זְ ַמ ִּני ִּב ְלבַ דֵ .אין חֹובָ ה וְ לא כָתּוב ּבְ שּום
לְקלֵ ל ,לִ כְ עֹוס אֹו
ָמקֹום שצָ ִריְך לִ ְצעֹוקַ ,
ַלעֲשֹות ָכל ַמע ֲֵשה ש ֵאינֹו ְּבגדר טֹוב.
ַא ְד ַרבָּ ה יֵש חֹובָ ה לָ דּון לְ כַ ף זְ כּות את הַ ּנָהַ ג
לְאים אֹותֹו
ַודאי כָעֵ ת ְמ ַמ ִ
ַהּפֹוגֵעַ  ,ש ְּבו ַ
ִרגְ שֹות חֲ ָר ָטהִ ,רגְ שֹות ָא ָשםּ ,בִ יזָיֹון,
ּבּושה וְ כַ דֹומהֵ .אין שֹום ִסיּבָ ה
ָ
ְמבּו ָכה,
ּובזְ יֹונֹות ,כִ י הַ ּפֹוגֵעַ
הֹוסיף לַּפֹוגֵעַ לְ ָח ִצים ִ
ְל ִ
יּקבֵ ר ּבַ ַחיִים מֵ ָא ֵשר
ָה ָיה ַמע ֲִדיף לְ ִה ָ
ּבּושה ִהזּו לִפְ גֹועַ ְּב ַנ ָהג ַא ַחר.
ַה ָ
ּנִיסיֹון ַה ָּקשה הַ זה וְ לא
עֹומד ּבַ ָ
ָכל נ ַָהג ש ֵ
כֹועֵ ס עַ ל נ ַָהג ַא ֵחר שּפָ ַגע ּבֹוּ ,פֹועֵ ל
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ידי
יֹותר ִמ ֵ
ְּב ַאחֲ ָריּות ְל ַה ְחלָפַ ת ּפְ ָר ִטים ְּבלִ י ֵ
ידה ַהּטֹובָ ה ַה ְמרּוּבָ ה ּפִ י 500
יּבּוריםַ -ה ִמ ָ
ִד ִ
לִיח
ָּתחּול עָ לָיו ְלמשְך כָ ל ַחיָיוָ .א ָדם ש ִהצְ ַ
ְל ִה ְת ַג ֵּבר ִי ְראה ְּבחּוש כֵיצַ ד ַה ְּתכּו ָנה הַ זּו
של כַעַ ס ּפָשּוט עֹוברת ֵמעָ לָיו וְ הּוא נִ ְה ָיה
ָא ָדם ָרגּועַ ָּת ִמידּ ,בָ עַ ל ַמחֲ ָשבָ ה צְ לּו ָלה
נְאה ָּת ִמידָ ,שמֵ חַ ָּת ִמיד,
ָּת ִמיד ,נ ִָקי ִמ ִּק ָ
ְמ ַכּבֵ ד את הַ ְּב ִריֹות ָּת ִמידְ ,מכּוּבָ ד ָּת ִמיד,
ַמ ְרגִ יש נָעִ ים ִעם עַ ְצמֹו ָּת ִמיד ,לְ כּולָ ם נָעִ ים
רֹוצים ְּב ִק ְרבָ תֹו ָּת ִמידְ ,מסּו ָּפק
ְּבחבְ ָרתֹו וְ ִ
לִיח ָּת ִמיד ּבְ ָכל
אּושר ָּת ִמידַ ,מ ְצ ַ
ָּת ִמידְ ,מ ָ
אֲ שר הּוא עֹושהְ ,מ ַחיֵיְך ָּת ִמיד ּובִ כְ לָ ל הּוא
יִזְ כה ְל ַגן עֵ דן כְ בָ ר ּבָ עֹולָ ם ַהזה ,עַ ל ר ַגע
א ָחד שּנ ַָהג כָבֹוד.
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 .4נ ַָהג ש ֵה ִבין את ַהמסר של ִמידָ ה כְ נגד
יִתעַ ְצּבֵ ן כְ שּנָהַ ג ַא ֵחר
ַודאי לא ְ
ידה ְּבו ַ
ִמ ָ
י ְַחּתֹוְך אֹותֹו וְ יִיכָ ֵנס ְּבאֹופן ְמסּוכָ ן לַ ּנ ִָתיב.
דֹומים
הּוא נִזְ ָכר שהּוא ַגם עָ ָשה ַמע ֲִשים ִ
צּורה ְמסּוכנת נ ַָהגִ ים אֲ חֵ ִרים.
וְ ָח ַתְך ְּב ָ
מֹוחל וְ סֹולֵ חַ לַ ּנ ַָהג
ֵ
ַאחֲ ֵרי ּפַעַ ם ַא ַחת שּנ ַָהג
ּומבָ ֵרְך אֹותֹו
ַא ֵחר ש ָח ַתְך אֹותֹו ּבַ כְ ִביש ְ
טּוחה ,לא צָ ִריְך עֹו ד
ְלה ְמ ֵשְך נ ְִסיעָ ה ְּב ָ
ידה כְ נגד ִמידָ ה.
ִל ְרמֹוז לֹו ּבָ אֹופַּנִים של ִמ ָ
לא צָ ִריְך ל ְַה ְצ ִמיד ֵאלָיו נַהָ גִ ים לְ חּוצִ ים,
ְל ַה ְבהֵ ב לֹוְ ,ל ִצּפֹור לֹו ,לְ ַה ְרגִ יז אֹותֹו
וְ ַכדֹומה ,כִ י הּוא הֵ ִבין את ַהמסר וְ ה ְחלִיט
ִל ְנהֹוג ָכבֹודִ .מ ַיד עִ ם ַה ַה ְחלָטָ ה לִנְ הֹוג
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ָכבֹוד הּוא ִי ְראה ּבַמַ ְר ָאה (הַ כְ בִ יש) ַרק
ימים כָמֹוהּוּ .בְ גִ ישָ ה זּו
טֹובים ּונְעִ ִ
נ ַָהגִ ים ִ
ידה ַהּטֹו ָבה ַה ְמרּוּבָ ה נִ כְ נסת ִמיד
ַה ִמ ָ
לִפְ עּו ָלה וְ ִהיא זֹו ש ַמ ְשּפִ יעָ ה כָעֵ ת עַ ל הַ ּנָהַ ג
שסֹו ֵל ַח שי ְַקּבֵ ל ּפִ י ָח ֵמשֵ -מאֹות טֹו ב
ִיטה ָהעַ ְצ ִמית ש ִהפְ גִ ין.
ְּבעִ ְקבֹות ַה ְשל ָ
ּבַ דרְך ַהזֹו ִּב ְמקֹום לְ ִהיּפָ ַגע ְּבכָ ל ּפַעַ ם עַ ל ְי ֵדי
יאים עָ לֵינּו את
ידה כְ נגד ִמידָ הָ ,אנּו ְמ ִב ִ
ִמ ָ
ידה טֹובָ ה ְמרּוּבָ ה כִ ְמעַ ט לְלא מַ אֲ מָ ץ.
ַה ִמ ָ
ישי
יֹום הַ ִש ִ

לְרחֵּ ם עַ ל הַ ּטֹועֶׁ ה
ַ
יּוחד לִנְ הֹוג כָ בֹוד ִהיא לַ הֲ פֹוְך את
יּטה יְעִ י ָלה ִּב ְמ ָ
ִש ָ
ַהכַעַ ס ְל ַרחֲ ִמיםָ .א ָדם שכֹועֵ ס ּבַ כְ ִביש לא י ִַשיג
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שֹום ָדבָ ר ִמלְבַ ד את ַכעֲסֹו וְ הַ כַעַ ס ַהזה יְפַעְ ּפֵעַ ּבֹו
ּנֹוהג כָ בֹוד וְ לא כֹועֵ ס
ְעּומתֹו ָא ָדם ש ֵ
לְאֹורְך זְ ַמן .ל ָ
עַ ל נ ַָהגִ ים טֹועִ ים א ָלא ְמ ַר ֵחם עֲלֵיהם יִזְ כה מַ ֵהר
ידה טֹובָ ה ְמרּוּבָ ה מַ ְשּפִ יעָ ה
ְמאֹוד ִל ְראֹות את ִמ ָ
חּומי ַה ַחיִים .זה ְמצַ עֵ ר ְמאֹוד לָ דַ עַ ת
עָ לָיו ְּב ָכל ְּת ֵ
ּומ ִביא עַ ל עַ צְ מֹו
שּנ ַָהג ַא ֵחר עָ ָשה ַמע ֲֵשה לא טֹוב ֵ
ידה כְ נגד ִמידָ ה .לָ כֵ ן צָ ִריְך לָ רחם עָ לָיו
את ִמ ָ
ּו ְל ִה ְת ַּפ ֵלל שי ְַקּבֵ ל ְליָדֹו את ַה ֵספר הַ זה .צָ ִריְך
ְל ַר ֵחם עַ ל נ ַָהגִ ים ש ֵאין לָ הם את ַהדַ עַ ת לִנְ הֹוג
ָכבֹודְ ,ל ִה ְת ַּפ ֵלל ּול ְַקּוֹות שיִזְ כּו לְ ַהגִ יעַ לְ ָרמָ ה של
נֹוהֲ גִ ים ָכבֹוד וְ ַאף ַמעֲבַ ר לְ כָ ְך ,כְ ֵדי ש ַגם עֲלֵ יהם
חּומים.
ידה טֹובָ ה ְמרּוּבָ ה ּבְ כָ ל ַה ְּת ִ
ָּתחּול ִמ ָ
יּקרֹון ַלהֲ פֹוְך כַעַ ס לְ ַרחֲ ִמים מֹופִ יעַ ּבְ ִסידּור
ָהעִ ָ
ַה ְּתפִ י ָלה ָשם כָתּוב " ְּברֹוגז רחם ִתזְ כֹור" .כְ לֹומַ ר
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וקא את הָ ַרחֲ ִמים
ּבַ זְ ַמן ַרגְ זָנּות וְ כָעָ ס יֵש לִזְ כֹור ַדוְ ָ
ּו ְל ַר ֵחם עַ ל ַהּטֹועִ ים .צָ ִריְך לְ ַר ֵחם עַ ל הַ מַ ְרגִ יזִ ים,
ּו ְל ַר ֵחם עַ ל ַה ְמעַ ְצ ְּבנִים ,לְ ַר ֵחם עַ ל ֵאלּו שלא ָזכּו
ּובפְ ָרט עַ ל נַהָ גִ ים
ְל ָדעַ תְ ,ל ַר ֵחם עַ ל ָכל ּבָ ֵאי ָהעֹולָ ם ִ
ּבַ כְ ִביש שעֹוד לא ָזכּו לִנְ הֹוג כָבֹוד.
חֹוברֹות וְ הַ ְספָּ ִרים
עתם? עִ זְ רּו ִלי בַ הֲ פָּ צַ ת ַה ְ
הּוש ַפ ֶׁ
ֶׁשל נֹוהֲ גִ ים כָּבֹוד ְל ָּכל ַהנ ַָּהגִ ים! ָּהפִ יצּו לִבְ ֵּני
חֹותי ֶׁכםַ ,לּי ְָּק ִרים לָּ כֶׁ ם ,לָּ עֹובְ ִדים ִא ְתכֶׁ ם,
ִמ ִשפְ ֵּ
לָּקחּו ֶׁא ְתכֶׁ ם ְט ֵּר ְמפְ
עֹומ ִדים ָּב ַר ְמזֹורְ ,ל ֵּאלּו ֶׁש ְ
ָּל ְ
ִנְהג טֹוב יֹותֵּ ר!
כּות ֶׁכם כּולָּנּו נ ַ
ּו ְלכּו ָּלםִ .בזְ ְ
יִת ַקבְ לּו בִ בְ ָּר ָּכה.
ָּכל עֶׁ זְ ָּרה ִ /תּקּו ִנים ַ /הצָּ עֹות וְ כּו' ְ
ִה ָּכנְסּו ַלאֲ ָּתר  kavod.co.ilאֹו ִה ְת ַק ְשרו.
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ְתפִ ילַ ת הַ דֶׁ ֶׁרְך
בֹותנּו ,שּתֹולִיכֵנּו
י ְִהי ָרצֹון ִמ ְלפָניָך ה' אֱ ֹ-ל ֵקנּו וֵאֱ ֹ-ל ֵקי אֲ ֵ
ּומכָל ִמ ְקרה
אֹורב ּבַ דרְךִ ,
לְשָ לֹום וְ ַתצִ ילֵנּו ִמכַף כָל אֹויֵב וְ ֵ
ּופגַע ָרע .וְ ַתגִ יעֵ נּו ל ְִמחֹוז חפְ צֵ נּו לְשָ לֹום .וְ ְתנֵנֹו לְחֵ ן ּולְחסד
רֹואינּוּ .בָ רּוְך ַא ָּתה ה' שֹומֵ עַ
ּול ְַרחֲ ִמים ּבְ עֵ יניָך ּובְ עֵ ינֵי כָל ֵ
ְּתפִ לָה.
הַ מַ ל ְָאְך הַ ג ֵאל א ִתי ִמכָל ָרע יְבָ ֵרְך את הַ ּנְעָ ִרים וְ יִּקָ ֵרא
בָ הם ְש ִמי וְ שֵ ם אֲ ב ַתי ַאבְ ָרהָ ם וְ יִצְ חָ ק וְ י ְִדגּו לָרב ּבְ קרב
הָ ָארץ.
וְ ַיעֲקב הָ לְַך לְדַ רכֹו ַויִפגְ עּו בֹו מַ לאֲ כֵי אֱ ֹ-ל ִקים .וַיאמר
ִקרא שֵ ם הַ מָ קֹום
ַיעֲקב כַאֲ שר ָר ָאם מַ חֲ נֵה אֱ ֹ-ל ִקים זה ַוי ָ
הַ הּוא מַ חֲ ָניִם( .לומר  3פעמים).
יבֹותיהם
ֵ
ַיהי ִח ַּתת אֱ ֹ-ל ִקים עַ ל העָ ִרים אֲ שר ְסבִ
ַויִסָ עּו ו ִ
וְ לא ָר ְדפּו ַאחֲ ֵרי ּבְ נֵי ַיעֲקב( :לומר  3פעמים).
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