
ְמקֹור ָהִאּסּור ְלַׁשֵּקר הּוא ְּבָפָרָׁשֵתנּו, ָּפָרַׁשת ִמְׁשָּפִטים, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ִמְּדַבר ֶׁשֶקר ִּתְרָחק". ֹלא ֶנֱאַמר ָּכאן: 
ֵמר', ֶאָּלא ֶנֱאַמר "ִמְּדַבר ֶׁשֶקר ִּתְרָחק"! ְוֵיׁש ָּכאן ַהְדָּגָׁשה ָלָאָדם ֶׁשֹּלא  'ַאל ְּתַׁשְּקרּו' אֹו 'ִמְּדַבר ֶׁשֶקר ִהּׁשָ
ֶקר ִמן ַהֶּפה ֲאסּוָרה, ֶאָּלא ֵיׁש ְלִהְתַרֵחק ּוְלִהְתַנֵּזר ְּבאֶֹפן ֻמְחָלט ִמָּכל ָּדָבר ֶׁשֵריַח ֶׁשל ֶׁשֶקר  ַרק הֹוָצַאת ַהּׁשֶ
נֹוֵדף ִמֶּמּנּו, ְּכִפי ֶׁשְּמָפֵרׁש ַהְּספֹוְרנֹו: "'ִמְּדַבר ֶׁשֶקר ִּתְרָחק' - ִמָּכל ָּדָבר ֶׁשָּיכֹול ְלַסֵּבב ֶׁשֶקר", ְּדַהְינּו ִמָּכל 
ֶקר, ָצִריְך ָהָאָדם ְלִהְתַרֵחק ְוִלְברַֹח. ַאף ֵּבית ַׁשַּמאי ָלְמדּו ִמָּלׁשֹון זֹו  ָּדָבר ֶׁשָּיכֹול ָהָאָדם ְלַהִּגיַע ְּבסֹוף ַלּׁשֶ
ֶקר ָקָטן ֶׁשִּנְרֶאה ְּבֵעיֵני ַהְּבִרּיֹות ְּכֻגְזָמה ּוְכִסּפּור  ֶקר, ֶׁשֵּיׁש ָלָאָדם ְלִהְתַרֵחק ֲאִפּלּו ִמּׁשֶ ֶׁשל ִהְתַרֲחקּות ִמּׁשֶ
ָקִרים ְּגדֹוִלים ּוְברּוִרים ֶׁשחֶֹסר ָהֱאֶמת ֶׁשּלֹו ִנְרֶאה ְּבָגלּוי. ְּבֵסֶפר ַהִחּנּוְך, ּבֹו  ְּדָבִרים ְּבַעְלָמא, ְוֹלא ַרק ִמּׁשְ
ֶקר ֶׁשַהּתֹוָרה ְמַצּוָה, ְוכֹוֵתב  ְמבָֹארֹות ָּכל ַּתְרַי"ג ַהִּמְצֹות ְוַטֲעֵמיֶהן, הּוא ְמָבֵאר ֶאת ְלׁשֹון ַהִהְתַרֲחקּות ִמּׁשֶ
ִמָּדָבר  ְוַגם  ֶׁשֶקר,  ִנְדנּוד ֶׁשל  ִמָּכל  ְלִהְתַרֵחק  ָהָאָדם  ַמְזִהיָרה ֶאת  ְוַהּתֹוָרה  ִמָּדה ְמאּוָסה  ִהיא  ֶקר  ֶׁשַהּׁשֶ
ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ָעָליו ְּבֵברּור ֶׁשהּוא ֶׁשֶקר, ֶאָּלא ֶׁשַהָּדָבר ֹלא ִנְרֶאה ֶּכֱאֶמת ַלֲאִמָּתה, ָצִריְך ְלִהְתַרֵחק ִמֶּמּנּו 

ִּכְמַטֲחֵוי ֶקֶׁשת, ּוְכמֹו ֶׁשָאְמרּו ֲחַז"ל ְּבַמֶּסֶכת ֻחִּלין "ַהְרֵחק ִמן ַהִּכעּור ּוִמן ַהּדֹוֶמה לֹו". 

ָל"ה ַהָּקדֹוׁש ַעל ִמַּדת ָהֱאֶמת, ְוהּוא ְמַיֵעץ ְלָכל ָאָדם ֶׁשְּמַחֵּנְך ֶאת  ְּדָבִרים חֹוְצֵבי ַלֲהבֹות ֵאׁש ּכֹוֵתב ַהּׁשְ
ָּבָניו ְורֹוֶצה ִלְראֹוָתם הֹוְלִכים ַּבֶּדֶרְך ַהְיָׁשָרה ַּגם ַּכֲאֶׁשר ֵאיָנם ִנְמָצִאים ַּתַחת ָידֹו ּוִפּקּוחֹו, ְּכֶׁשֵאיָנם ִּבְרׁשּותֹו 
ֶּנֱאַמר "ֶוֱאֶמת ֹלא ְיַדֵּברּו ִלְּמדּו  ּוְכָבר ָּגְדלּו ְוָהיּו ַלֲאָנִׁשים, ְלַהְחִּדיר ָּבֶהם ֶאת ִמַּדת ָהֱאֶמת, ְלֵהֶפְך ִמַּמה ּׁשֶ
ֶקר ֲאִפּלּו ְּבִׂשיָחה ְּבֵטָלה, ְלַהְראֹות ָלֶהם ֶאת  ְלׁשֹוָנם ַּדֶּבר־ֶׁשֶקר". ְלַהְׁשִריׁש ְּבֵלב ַהְיָלִדים ֶאת חֶֹמר ַהּׁשֶ
רֹו ָּגדֹול ַּגם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְוַגם ָּבעֹוָלם ַהָּבא,  ָכר ַהָּגדֹול ֶׁשֵּיׁש ָלָאָדם ַהּשֹׁוֵמר ֶאת ִּפיו ְלַדֵּבר ַרק ֱאֶמת ּוְׂשכַָ ַהּׂשָ
ְוַיְזִהיר אֹוָתם ֶׁשֹּלא ְלַׁשֵּקר ְּבׁשּום אֶֹפן ְּבָכל ַמָּצב ֶׁשהּוא. ְוַכֲאֶׁשר ַּתְחּדֹר ַהִּמָּדה ְוִתָּקַבע ְּבִלּבֹו ֶׁשל ַהֵּבן, 
ֲאַזי ְיַקֵּים ִמְצַות ָאִביו ִמְּפֵני ֶׁשָּתִמיד ִּתְהֶיה מֹוָראֹו ֶׁשל ַהָּקָּב"ה ַעל ַהֵּבן ְּבָכל ַמֲעָׂשיו, ֶׁשִאם ַיֲעֶׂשה ְּדַבר ָמה 
ָעָׂשה, ְוַעל־ְיֵדי ָּכְך ַמְרִּגיל ָהָאָדם ֶאת ְיָלָדיו ִלְהיֹות  ֶׁשֹּלא ָּכָראּוי ְוִיָּתַבע ְלִדין, ֹלא יּוַכל ְלַהְכִחיׁש ֶאת ַמה ּׁשֶ

סּור ֵמָרע ַוֲעֵׂשה טֹוב. 

ָל"ה ַהָּקדֹוׁש, ֶׁשְּלַאַחר ֶׁשָּזָכה ַלֲעלֹות ְלֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש ְוִהְׁשַּתֵּקע ִּבירּוָׁשַלִים ִעיר ַהּקֶֹדׁש, ִהִּכיר  ּוְמַסֵּפר ַהּׁשְ
ֶקר ִּכְרחֹק ִמְזָרח  ְוָהָיה ָרחֹוק ֵמַהּׁשֶ ֶאת ֶאָחד ֵמַחְכֵמי ַהְּסָפַרִּדים ֶׁשִּבירּוָׁשַלִים, ֶׁשָהָיה ִאיׁש ֶׁשֻּכּלֹו ֱאֶמת 
ִמַּמֲעָרב, ְוהּוא ֵמִעיד ָעָליו ֶׁשַּגם ִאם ָהיּו נֹוְתִנים לֹו ָּכל הֹון ָהעֹוָלם, ֹלא ָהָיה ְמֻסָּגל ְלהֹוִציא ִמִּפיו ָּדָבר 
ָל"ה ַהָּקדֹוׁש ִמְׁשּתֹוֵמם ֶאל מּול ַהִּמָּדה ַהִּנְפָלָאה ֶׁשָהִאיׁש ִסֵּגל ְלַעְצמֹו,  ֶׁשֵאינֹו ֱאֶמת ַלֲאִמָּתה. ָעַמד ַהּׁשְ
ּוַפַעם ַאַחת ְׁשָאלֹו: "ֱאמֹר ִלי ָנא, ֵּכיַצד ָחְדָרה ְוֶנְחְקָקה ְּבַעְצמֹוֶתיָך ִמָּדה טֹוָבה זֹו ֶׁשל ָהֱאֶמת, ַעד ֶׁשֵאיְנָך 
ְמֻסָּגל ְלַׁשּנֹות ִמִּדּבּוְרָך ֲאִפּלּו ִּבְמַעט"? ֵהִׁשיב לֹו ֶהָחָכם ַהְּסָפַרִּדי ְוָאַמר: "ַּדע ְלָך, ֶׁשָּכל זֹאת ָּבא ֵאַלי ִּבְגַלל 
ַהִחּנּוְך ַהְיסֹוִדי ֶׁשִּקַּבְלִּתי ֵמָאִבי. ְיָלִדים ְקַטִּנים ָהִיינּו, ּוְכַדְרָּכם ֶׁשל ְיָלִדים ָהִיינּו ָרִבים ִלְפָעִמים ֶזה ִעם ֶזה, 
ְוַכֲאֶׁשר ָאִבינּו ָהָיה חֹוֵזר ַהַּבְיָתה ְוׁשֹוֵמַע ֶׁשָהְיָתה ְמִריָבה ֵּביֵנינּו, ָהָיה אֹוֵמר, 'ְיָלִדים! ִמי ֶׁשּיֹוֶדה ַעל ַמה 
ָעָׂשה ְויֹאַמר ֶאת ָהֱאֶמת, ֲאַזי ֶאְמַחל לֹו, ִּבְתַנאי ֶׁשְּיַקֵּבל ַעל ַעְצמֹו ֵמַהּיֹום ָוָהְלָאה ֶׁשֹּלא ָלׁשּוב ְוַלֲעׂשֹות  ּׁשֶ
ֵּכן. אּוָלם ִמי ֶׁשַּיְכִחיׁש ִויַׁשֵּקר, ֵיָעֵנׁש ְּבֵכֶפל ִּכְפַלִים'! ְוָאִבינּו ָהָיה ְמַקֵּים ֶאת ְּדָבָריו ִּבְמלֹוָאם. ְלִמי ֵמִאָּתנּו 
ֶׁשָהָיה מֹוֶדה ַעל ָהֱאֶמת, ֹלא ַרק ֶׁשָהָיה מֹוֵחל ֶאָּלא ַאף ָהָיה ַמֲעִניק ַמְטְּבעֹות ּוַמָּתנֹות ְּכֵדי ְלעֹוְדדֹו ַעל 
ָל"ה ַהָּקדֹוׁש ֵמַהְנָהָגתֹו  ֵּקר ָהָיה ַמֲעִניׁש ְּבֻחְמָרה". ֶנֱהָנה ַהּׁשְ אֶֹמץ ִלּבֹו ְלהֹודֹות ַעל ָהֱאֶמת, ְוֶאת ִמי ֶׁשּׁשִ
ֶׁשל אֹותֹו ָאב ְוהּוא ְמַסֵּים ְוכֹוֵתב: "ִקֵּים ָאָדם ֶזה ֶאת ַהָּפסּוק ְּבִמְׁשֵלי 'ֱאֶמת ְקֵנה ְוַאל־ִּתְמּכֹר', ְוָהָיה קֹוֶנה 
ּוַמְקֶנה ֶאת ִמַּדת ָהֱאֶמת ְּבֶכֶסף ָמֵלא, ַעל־ְיֵדי ְנִתיַנת ֶּכֶסף ְלָבָניו, ּוְבָכְך ִהְצִליַח ְלַהְחִּדיר ָּבֶהם ֶאת ִמַּדת 

ָהֱאֶמת, ַעד ֶׁשִהיא ָהְפָכה ִלְהיֹות ֶאְצָלם ְּכֶטַבע ִנְצִחי, ְוָכְך ָצִריְך ָּכל ָאָדם ִלְנהֹג ִעם ָּבָניו ְוַתְלִמיָדיו". 

בס"ד

ִמַּדת ָהֱאֶמת ִהיא ַאַחת ַהְיסֹודֹות ְלִקּיּום ָהעֹוָלם, 
ַקָּים  ֶׁשֲעֵליֶהם  ַהְּדָבִרים  ֹלֶׁשת  ִמּׁשְ ֶאָחד  ְוִהיא 
ֶׁשל  חֹוָתמֹו  לֹום.  ְוַהּׁשָ ְוַהִּדין  ָהֱאֶמת  ָהעֹוָלם, 
ְוַכֲאֶׁשר  ָהעֹוָלם,  ֶאת  ָּבָרא  ְוִעָּמּה  ֱאֶמת  ַהָּקָּב"ה 
ָהעֹוָלם  ְיסֹודֹות  ֶאת  ְמַזֲעֵזַע  הּוא  ְמַׁשֵּקר  ָהָאָדם 
"ְמנֹוַרת  ַּבֵּסֶפר  ַהָּקדֹוׁש.  ַּבּזַֹהר  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכִפי 
ַהָּמאֹור" ָמָצא ֶרֶמז ְלִמַּדת ָהֱאֶמת ִּביסֹוד ַהְּבִריָאה, 
ָּבָרא  "ְּבֵראִׁשית  ַּבּתֹוָרה  ָהִראׁשֹון  ַּבָּפסּוק 
ֱאֹלִקים  "ָּבָרא  ְוֵכן  ֱאֶמת,  ֵּתבֹות  סֹוֵפי   - ֱאֹלִקים" 
ְיֵמי  ִּנְבָרא ְּבֵׁשֶׁשת  ַלֲעׂשֹות", ְלַלֶּמְדָך ֶׁשָּכל ַמה ּׁשֶ
ִמן  ָאסּור  ֶקר  ַהּׁשֶ ָהֱאֶמת.  ַעל  עֹוֵמד  ְּבֵראִׁשית 
ְוֵחֶלק  ִּתְרָחק",  ֶׁשֶקר  "ִמְּדַבר  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַהּתֹוָרה 
ַהִּמְצֹות.  ַּתְרַי"ג  ְּבִמְנַין  אֹוָתּה  ָמנּו  ֵמָהִראׁשֹוִנים 
ַהְמַׁשֵּקר הּוא ֶאָחד ֵמַאְרַּבע ַהִּכּתֹות ֶׁשֵאינֹו זֹוֶכה 
ְלַקֵּבל ְּפֵני ְׁשִכיָנה, ְוהּוא ֶנְחָׁשב ְּכעֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה 
ְוַהָּקָּב"ה ׂשֹוְנאֹו. ִמי ֶׁשהּוא ָרִגיל ִּבְׁשָקִרים ָחִליָלה, 
ַמִים ְוַרע ַלְּבִרּיֹות, ַרע ָּבעֹוָלם ַהֶּזה  ֲהֵריהּו ַרע ַלּׁשָ
ְלַׁשֵּקר  ֶׁשָרִגיל  ֶׁשָאָדם  ִמְּפֵני  ַהָּבא,  ָּבעֹוָלם  ְוַרע 
ֵאין ֲאָנִׁשים ַמֲאִמיִנים לֹו ּוִמְתַרֲחִקים ִמֶּמּנּו. ָהַרִּבי 
ֶׁשִהיא  ֶקר  ַהּׁשֶ ַעל  ָאַמר  ִמִּליֶז'ְנְסק  ֱאִליֶמֶלְך  ר' 
יֹוֵרד  ּוְבִעְקבֹוֶתיָה  ָהָרעֹות,  ַהִּמּדֹות  ְלָכל  רֹאׁש 
ֶׁשֵאינֹו  ִמְּפֵני  ֵמה',  ּוִמְתַרֵחק  ִמַּמֲעלֹוָתיו  ָהָאָדם 
ָיכֹול ַלֲחזֹר ִּבְתׁשּוָבה ְלעֹוָלם, ֶׁשַּגם ֶאת ְּתׁשּוָבתֹו 
ַיֲעֶׂשה ְּבֶׁשֶקר ִויַרֶּמה ֶאת ַעְצמֹו ְוֶאת ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו. 
ִנְכָׁשל  ֹלא  ֱאֶמת  ּדֹוֵבר  ֶׁשהּוא  ִמי  זֹאת,  ּוְלֻעַּמת 
ְלעֹוָלם, ּוְׂשָכרֹו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא, ָאהּוב 
"ְוִתְגַזר־ ֶנֱאַמר  ְוָעָליו  ַהְּבִרּיֹות,  ְוַעל  ַהָּמקֹום  ַעל 
אֹוֶמר ְוָיָקם ָלְך", ֶׁשַהָּקָּב"ה עֹוֶׂשה ֶאת ְרצֹונֹו ִּבְגַלל 

ָהֱאֶמת ֶׁשּבֹו. 

ׁש ֻמְדּגָ
ח ּבָ ְמׁשֻ
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ִמּדֹות ַוֲהִליכֹות ִּבְרִאי ַהָּפָרָׁשה

ַמֲאַמר ְּפִתיָחה

ַמהּות ַהִּמָּדה

ת  ָרׁשַ ּפָ
ִטים   ּפָ ִמׁשְ

ית   ִמּבֵ
ת ִטיׁש  ּבָ ַשׁ

בּוַע: ֱאֶמת  נֹוֵׂשא ַהּׁשָ

"ִמְּדַבר ֶׁשֶקר ִּתְרָחק" 
ַעל־ְיֵדי ִּדּבּור ֶׁשֶקר, ָיכֹול ַאָּתה ְלִהְתַרֵחק, 

ַחס ְוָׁשלֹום, ֵמה' ִיְתָּבַרְך! 
)הרבי ר' זושא מאניפולי(



ל ִנְמׁשָ

ְלָמה ַהָּדָבר ּדֹוֶמה

ֲאֻרּכֹות  ָׁשִנים  ְמִדיָנתֹו  ַעל  ֶׁשָּמַלְך  א,  ְוִנּׂשָ ָרם  ָּגדֹול,  ְּבֶמֶלְך  ַמֲעֶׂשה 
ְּבֵני  ְוָכל  ְוָנבֹון,  ָחָכם  ַהֶּמֶלְך,  ָהָיה  ֵלב  טֹוב  ְּבָרָמה.  אֹוָתּה  ְוִהְנִהיג 
ְוַאִּדיר  ָּגדֹול  ָצָבא  ָלרֹב,  לֹו  ָהיּו  ְוָזָהב  ֶּכֶסף  ְמאֹד.  ֲאָהבּוהּו  ְמִדיָנתֹו 
ִלְתִהָּלה  א  ִנּׂשָ ּוְׁשמֹו  ְמִדיָנתֹו,  ְּגבּולֹות  ַעל  ַמר  ֶׁשּׁשָ ִלְרׁשּותֹו  ָעַמד 
ִמֶּמּנּו  ְוִהְׁשִּבית  ַהֶּמֶלְך  ַעל  ֵהִעיב  ֶאָחד  ֶׁשָּדָבר  ֶאָּלא  ֻּכּלֹו,  ָּבעֹוָלם 
ִלְראֹות  ָזָכה  ֹלא  ְוהּוא  ַהֶּמֶלְך,  ָהָיה  ָּבִנים  ֲחׂשּוְך  ִלּבֹו.  ִׂשְמַחת  ֶאת 
ֶאת ֶהְמֵׁשְך ׁשֹוֶׁשֶלת ַהְּמלּוָכה ֶׁשּלֹו ֶׁשִּנְמְׁשָכה ְּבֶמֶׁשְך ּדֹורֹות ַרִּבים. 
ִנים ָעְברּו ִּביָעף, ַהֶּמֶלְך ָהַלְך ְוִהְזִקין ְוֹלא ָיַדע ֶאת יֹום מֹותֹו. יֹום  ַהּׁשָ
ֶאָחד, ָיַׁשב ַהֶּמֶלְך ְוָׁשַקע ְּבַמֲחָׁשבֹות נּוגֹות. "ַמה ִּיְהֶיה ַאֲחֵרי מֹוִתי"? 
ְמִדיָנִתי  ֶאת  ְלַהְנִהיג  יּוַכל  ִמי  ִּכְסִאי?  ֶאת  ִייַרׁש  "ִמי  ִּבְכֵאב,  ָחַׁשב 
ְּביֶֹׁשר ּוֶבֱאֶמת, ְּבִלי ַמּשֹׂוא ָּפִנים ּוְבִלי ַמָּטרֹות ִאיִׁשּיֹות"? ּכֹה ָחַׁשב 
ְמֵהָרה  ַעד  ְּבִלּבֹו.  ַהַהְחָלָטה  ָּגְמָלה  ֶׁשְּלַבּסֹוף  ַעד  ַרב,  ְזַמן  ַהֶּמֶלְך 
ַמְזִמין  ָהָאהּוב  ַהֶּמֶלְך  ִּכי  ַהְּמִדיָנה,  ַרֲחֵבי  ְּבָכל  ְוִהְכִריז  ַהָּכרֹוז  ָיָצא 
ִלְבחֹר  ֶׁשּיּוַכל  ַעל־ְמָנת  ְלָפָניו  ָלבֹוא  ַהְּמִדיָנה,  ְצִעיֵרי  ָּכל  ֶאת  ֵאָליו 
ֶאָחד ֵמֶהם ּוְלַמּנֹותֹו ְליֹוֵרׁש ָהֶעֶצר ֶׁשל ַהֶּמֶלְך, ְוַאַחר מֹותֹו ִיְתַעֵּטר 
ְּבֶכֶתר ַהְּמלּוָכה ְוַיֲהפְֹך ְלַמְלָּכּה ֶׁשל ַהְּמִדיָנה ֻּכָּלּה. ִהְתַרְּגׁשּות ָאֲחָזה 
ְּבֶקֶרב ָּכל ַהְּצִעיִרים ֶׁשְּבַרֲחֵבי ַהְּמִדיָנה ַהְּגדֹוָלה, ְוֻכָּלם ֵהֵחּלּו ִלְנהֹר 

ִּבְמִהירּות ֶאל ִעיר ַהִּביָרה. 

ְלַאְרמֹון  ֶׁשְּבָסמּוְך  ַהְּגדֹוָלה  ָהְרָחָבה  ָהְיָתה  ְספּוִרים  ָיִמים  ּתֹוְך 
ַהֶּמֶלְך  ִלְראֹות ֶאת  ִהְמִּתינּו  ְוֻכָּלם  ֶאֶפס ָמקֹום,  ַעד  ְמֵלָאה  ַהֶּמֶלְך, 
ֶאת  ִמּתֹוָכם  ִיְבַחר  ֵּכיַצד  ָלֶהם  ּוַמְסִּביר  ִלְקָראָתם  ֶׁשּיֹוֵצא  ָהָאהּוב 
ָהֶאָחד ְוַהְמֻיָחד. ְלֶפַתע ִנְרֲאָתה ְּדמּותֹו ֶׁשל ַהֶּמֶלְך ַּבִּמְרֶּפֶסת ְוַהס 
ֻהְׁשַלְך ָּבְרָחָבה. "ִׁשְמעּו ָנא, ָּבַני ָהֲאהּוִבים", ִנְׁשַמע קֹולֹו ֶׁשל ַהֶּמֶלְך, 
ְלַהִּטיל  ֲאִני  ִמְּדָבָריו, "רֹוֶצה  ִמָּלה  ְלַאֵּבד ַאף  ְוֻכָּלם ִהּטּו אֶֹזן ֶׁשֹּלא 
ֲעֵליֶכם ְמִׂשיָמה ֲחׁשּוָבה. ֲעָבַדי ֵהִכינּו ָּכאן ַׂשִּקים ְמֵלִאים ִּבְזָרִעים 
ְקַטִּנים ֶׁשל ְצָמִחים ׁשֹוִנים, ְוָכל ֶאָחד ִמֶּכם ִיּטֹל ַּגְרִעין ֶאָחד, ִיְׁשּתֹל 
ְׁשֹלָׁשה  ְּבעֹוד  ְמֻהָּדר.  ֶצַמח  ִמֶּמּנּו  ְלַגֵּדל  ִויַנֶּסה  ַּבֲאָדָמה  אֹותֹו 
ִּביֵדיֶכם,  ֶׁשָּגְדלּו  ַהְּצָמִחים  ַּכֲאֶׁשר  ׁשּוב  ֻּכָּלם  ָּכאן  ִנְתַּכֵּנס  ֳחָדִׁשים 
ִּדְבֵרי  ִסּיּום  ִעם  ִמָּיד  ִּכְסִאי".  ֶאת  ְלֶרֶׁשת  ִמֶּכם  ְּבֶאָחד  ֶאְבַחר  ַוֲאִני 
ַהֶּמֶלְך, ָעְברּו ֵּבין ׁשּורֹות ַהַּמְמִּתיִנים ֲאָנִׁשים ֲחסֹוִנים ּוִביֵדיֶהם ַׂשֵּקי 
ְזָרִעים, ְוָכל ֶאָחד ֵמָהעֹוְמִדים ִקֵּבל ְלָידֹו ַּגְרִעין ֶאָחד ְוָחַזר ְּבִׂשְמָחה 

ּוְבֶמֶרץ ְלֵביתֹו. 

ִּבְמִהירּות,  ׁשּוב  ִהְתַמְּלָאה  ָהְרָחָבה  ַהְמיָֹחל.  ַהּיֹום  ִהִּגיַע  ְוִהֵּנה 
ֶאָחד  ְּכֶׁשָּכל  ְּביֹוֵתר,  ְוִנְרָּגִׁשים  ַחג  ְּבִבְגֵדי  ְלבּוִׁשים  ָעְמדּו  ֻּכָּלם 
ּוְמׁשֹוְבֵבי־ַעִין.  ְיֵפְהִפִּיים  ְּפָרִחים  ּובֹו  ָקָטן  ָעִציץ  ְּבָידֹו  אֹוֵחז  ֵמֶהם 
ֶׁשִּביֵדי  ָהֲעִציִצים  ְלֵעֶבר  רֹוִאים  ְּבֵאין  ִהִּביטּו  ֵמָהעֹוְמִדים  ַרִּבים 
ִמי  ְוִלְראֹות  ַהְּצָמִחים  ֵּבין  ְלַהְׁשוֹות  ְּכֵדי  ַהְּסמּוִכים,  ָהעֹוְמִדים 
ִהְצִליַח  ִמי  ְלַנֵחׁש  ִנּסּו  ְוֻכָּלם  יֹוֵתר,  ָיִפים  ְּפָרִחים  ְלַהְצִמיַח  ִהְצִליַח 
ָסֵפק  ְלֹלא  ַהֶּמֶלְך  ִיְבַחר  ּובֹו  ְּביֹוֵתר  ַהָּיֶפה  ַהֶּפַרח  ֶאת  ְלַהְצִמיַח 

ִלְמַמֵּלא ְמקֹומֹו. ֵּבין ָהעֹוְמִדים ָהָיה ַּגם ַנַער ָקָטן ֶאָחד, ֶׁשֹּלא ּתַֹאר 
ְוֹלא ָהָדר לֹו, ּוְבָידֹו ָעִציץ ָקָטן. ֶּבָעִציץ ֹלא ָצַמח ׁשּום ֶּפַרח ְוׁשּום 
ִּגְבעֹול, ַרק ְמַעט ֲאָדָמה ָהְיָתה ּבֹו ּוְבֶמְרָּכָזּה ַּגְרִעין ָקָטן ֶׁשֹּלא ָנַבט. 
ָּבעֹוְמִדים  ָּכלֹות  ְּבֵעיַנִים  ַמִּביט  ְוָעצּוב,  ָנבֹוְך  ְּכֶׁשהּוא  ַהַּנַער  ָעַמד 
ָּבֲעִציִצים  ֶׁשָּגְדלּו  ַהְמפָֹאִרים  ַהְּצָמִחים  מּול  ֶאל  ּוִמְׁשָּתֶאה  ְסִביבֹו 
ֶׁשְּבָידֹו,  ָהֵריק  ֶהָעִציץ  ֶאת  ֶׁשָראּו  ְסִביבֹו,  ָהעֹוְמִדים  ֶׁשִּביֵדיֶהם. 
ַלֲעמֹד  ִטְּפׁשּותֹו  ַעל  ְּבִלָּבם  לֹו  ְוָנדּו  ּוְבֶחְמָלה  ְּבַרֲחִמים  ּבֹו  ִהִּביטּו 

ִּבְפֵני ַהֶּמֶלְך ִעם ָעִציץ ֵריק ֶׁשֹּלא ָּגַדל ּבֹו ְמאּום. 

ַהַּמְלכּוִתית.  ָּבְרָחָבה  ַּבֲהַדר ְּגאֹונֹו  ְוַהֶּמֶלְך הֹוִפיַע  ֻהְׁשַלְך ַהס  ְוִהֵּנה 
ְלֹלא אֶֹמר ּוְדָבִרים, ֵהֵחל ַהֶּמֶלְך ְלַטֵּיל ֵּבין ׁשּורֹות ָהעֹוְמִדים, ְּכֶׁשהּוא 
ּבֹוֵחן ִּבְמִהירּות ֶאת ָהֲעִציִצים ֶׁשִּביֵדי ָהעֹוְמִדים ְוֹלא ֵמִגיב ְמאּוָמה. 
ּובֹוֵחן  ָארְֹך  ַמָּבט  ׁשֹוֵלַח  ְּבעֹודֹו  ְּבַבת־ַאַחת  ַהֶּמֶלְך  ֶנֱעַצר  ְלֶפַתע, 
ְּבַאַחד ָהעֹוְמִדים ּוֶבָעִציץ ֶׁשְּבָידֹו. "ַּגׁש ֵאַלי", הֹוָרה לֹו ַהֶּמֶלְך, ְוֵעיֵני 
ָעִציץ  ָהָיה  ֶׁשְּבָידֹו  ָקָטן,  ַנַער  אֹותֹו  ֶזה  ָהָיה  ַהַּנַער.  ֶאל  ֻהְפנּו  ַהּכֹל 
ֵריק. ָּפָניו ֶׁשל ַהַּנַער ָחְורּו ּוְדָמעֹות ֵהֵחּלּו ִלְזֹלג ֵמֵעיָניו. "ַאל ִּתיָרא", 
ִהְרִּגיעֹו ַהֶּמֶלְך ְוָׁשַאל: "ֱאמֹר ִלי, ְּבִני, ַמּדּוַע ֹלא ִהְפַרְחָּת ֶאת ַהַּגְרִעין 
ֶׁשָּנַתִּתי ְלָך ּוַמּדּוַע ֹלא ָצַמח ְלָך ְמאּוָמה"? "ֵאיִני יֹוֵדַע"! ָאַמר ַהַּנַער 
ְּבקֹול ּבֹוִכים, "ֲאָבל ַהֲאֵמן ִלי ֲאדֹוִני ַהֶּמֶלְך, ֶׁשִהְׁשַקְעִּתי ֶאת ָּכל ּכִֹחי 
ְוא  ַוֲעָמִלי ְּכֵדי ֶׁשַהַּגְרִעין ִיְנּבֹט, ִהְתַמַּסְרִּתי ֵאָליו ְּבָכל ּכִֹחי, אּוָלם ַלּׁשָ

ָהָיה ָּכל ֲעָמִלי ְוַהַּגְרִעין נֹוַתר ְּכמֹו ֶׁשהּוא". 

ַהַּנַער  ְלַחֵּבק ֶאת  ָּפָניו ֶׁשל ַהֶּמֶלְך, ְוהּוא ִמֵהר  ִחּיּוְך ָּגדֹול ָעָלה ַעל 
"ְוַאָּתה  ְּבִגיל,  ַהֶּמֶלְך  ָקָרא  ְּבִני"!  ִּתְהֶיה  "ַאָּתה  ֶׁשְּלָפָניו.  ַהָּקָטן 
ִּתְהֶיה יֹוֵרׁש ָהֶעֶצר ֶׁשל ַהַּמְמָלָכה ֻּכָּלּה". ַּתְדֵהָמה ָנְפָלה ַעל ֻּכָּלם, 
ָהיּו  ֻּכָּלם  ֶׁשִחַּלְקִּתי,  ַהְּזָרִעים  ֶׁשָּכל  ָלֶכם,  "ְּדעּו  ִהְמִׁשיְך:  ְוַהֶּמֶלְך 
ִלים ֶׁשַּכָּידּוַע ֹלא ְיכֹוִלים ְלַהְצִמיַח ָּדָבר. ֶאָּלא ֶׁשֻּכְּלֶכם  ְזָרִעים ְמֻבּׁשָ
ֶׁשַהֶּצַמח  ּוְכֶׁשְרִאיֶתם  ָיִפים,  ְצָמִחים  ְלַהְרִׁשים אֹוִתי ִעם  ִּבַּקְׁשֶּתם 
ֹלא נֹוֵבט, ֲהַלְכֶּתם ְוֶהֱחַלְפֶּתם אֹותֹו ִעם ַּגְרִעין ֲאִמִּתי ֶׁשל ְצָמִחים 
ִמֻּכְּלֶכם  ַהָּיִחיד  ָיִפים.  ְּפָרִחים  ְלַהְצִמיַח  ִהְצַלְחֶּתם  ְוָכְך  ׁשֹוִנים, 
ַמר ַעל ָהֱאֶמת, ָהָיה ַנַער ֶזה ֶׁשָהֱאֶמת ֲחדּוָרה ּבֹו ִּבְמלֹוָאּה. הּוא  ֶׁשּׁשָ
ֹלא ֶהֱחִליף ֶאת ַהַּגְרִעין ְוִנָּסה ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ְיָכְלּתֹו ְּכֵדי ְלַהְצִמיַח 
אֹותֹו, ְוַכֲאֶׁשר ָרָאה ֶׁשַהָּדָבר ֹלא ָעָלה ְּבָידֹו, ֹלא ִהֵּסס ָלבֹוא ּוְלַסֵּפר 
ָיָׁשר ֶׁשָהֱאֶמת ֵנר  ֲאִני ְמַחֵּפׂש, ִאיׁש  ָּכֶזה  ִלי ֶאת ָּכל ָהֱאֶמת. ָאָדם 
ְלַרְגָליו, ְוהּוא יּוַכל ְלַהְנִהיג ְּבַחְסֵדי ָׁשַמִים ֶאת ַהַּמְמָלָכה ְּבָרָמה ְוַעל 

ק ָּכל־ַעִּמי".   ִּפיו ִיּׁשַ

ַהִּנְמָׁשל
הֹוֵלְך  הּוא  ְוַכֲאֶׁשר  ֶּבן־ֶמֶלְך,  הּוא  ְיהּוִדי  ָּכל  ִּתְצָמח.  ֵמֶאֶרץ  ֱאֶמת 

ֶקר, ַהָּקָּב"ה אֹוֲהבֹו ּוַמְצִליַח ַּדְרּכֹו. ְּבֶדֶרְך ָהֱאֶמת ּוִמְתַרֵחק ִמן ַהּׁשֶ
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"ִמְּדַבר  ֶׁשֶּנֱאַמר  ֶקר,  ֵמַהּׁשֶ ְלִהְתַרֵחק  ַהּתֹוָרה  ִמן  ִמְצָוה   •
ֶׁשֶקר ִּתְרָחק", ְוִהיא ַאְזָהָרה ַעל ַהַּדָּיִנים ְוָהֵעִדים ֶׁשֹּלא ַיּטּו 
ֶאת ַהִּדין ִלְדַבר ֶׁשֶקר, ְוַאף ַּתֲערֶֹבת ֶׁשֶקר ְּבִמְקָצת ָאְסָרה 

ֶקר. )אמת לאמיתה(  ּתֹוָרה ְּכמֹו ֶעֶצם ַהּׁשֶ

ֶקר,  •  ְלַדַעת ֵחֶלק ִמן ָהִראׁשֹוִנים, ִמְצַות ַהִהְתַרֲחקּות ִמן ַהּׁשֶ
ִהיא ַאַחת ִמַּתְרַי"ג ַהִּמְצֹות. אּוָלם ָהַרְמַּב"ם ְוָהַרְמַּב"ן ּוַבַעל 
ֵסֶפר ַהִחּנּוְך ֹלא ָמנּו ִמְצָוה זֹו ְּבִמְנַין ַהִּמְצֹות, ִמְּפֵני ֶׁשָּפסּוק 
ָל"ה ַהָּקדֹוׁש ָּכַתב, ֶׁשַּדַעת  ֶזה ֶנֱאַמר ַרק ְּבַדָּיִנים. אּוָלם ַהּׁשְ
רֹב ַהּפֹוְסִקים ֶׁשַאף ִּבְדָבִרים ְּבַעְלָמא ֵיׁש ִאּסּור ֶׁשל "ִמְּדַבר 

ֶׁשֶקר ִּתְרָחק", ְוַעל ֵּבית־ִּדין מּוֶטֶלת ָהַאְזָהָרה ְּביֹוֵתר. )שם( 

ִמן־ ֲעֵׂשה  ִמְצַות  ַעל  עֹוֵבר  ֶׁשֶקר,  ֲחֵברֹו  ַעל  ַהְמַסֵּפר   •

ַהּתֹוָרה, ְוַגם ְלַדַעת ָהִראׁשֹוִנים ֶׁשָהִאּסּור ֶנֱאַמר ְלֵבית־ִּדין, 
ִאּסּור  ָּבֶזה  ְוֵיׁש  ְלַׁשֵּקר,  ִמן־ַהּתֹוָרה  ֶׁשָאסּור  הּוא  ֻמְסָּכם 

ִמּשּׁום "ּדֵֹבר ְׁשָקִרים ֹלא־ִיּכֹון ְלֶנֶגד ֵעיָני". )החפץ חיים( 

• ְוַגם ְלִפי ַהֵּדעֹות ַּבּפֹוְסִקים ֶׁשִּמחּוץ ְלֵבית־ִּדין ֵאינֹו ִאּסּור 
ִּכְׁשָאר  ִמֶּזה  ְלִהְתַרֵחק  ָהָאָדם  ָצִריְך  ַוַּדאי  ִמן־ַהּתֹוָרה, 

ַהִּמּדֹות ָהָרעֹות. )רבי ירוחם פערלא( 

• ִמי ֶׁשִּדֵּבר ֶׁשֶקר ְלַׁשְעּתֹו, נֹוַתר הּוא ֲעַדִין ְּבצּוַרת ָאָדם ְוֶיׁש 

ּבֹו ֵחְטא ֶׁשָּצִריְך ְלַתְּקנֹו, ַאְך ִמי ֶׁשַּמְתִמיד ִּבְׁשָקָריו, ַנֲעֵׂשית 
צּוָרתֹו ַׁשְקָרן ְוִאיִׁשּיּותֹו ֶנְעֶּדֶרת. )החזון אי"ש, אמונה ובטחון( 

ֶקר ֲאִפּלּו ְּבַמֲחָׁשָבה,  • ִמָּדָתם ֶׁשל ְּבֵני ֲעִלָּיה, ֶׁשִּנְזָהִרים ִמּׁשֶ

'ְודֵֹבר  ֶנֱאַמר  ַוֲעֵליֶהם  ָׁשַמִים  ִיְרַאת  ֶׁשל  ְּגדֹוָלה  ִמָּדה  ְוִהיא 
ֱאֶמת ִּבְלָבבֹו', ְוַגם ְּכֶׁשֵהם חֹוְׁשִבים ְּבַדְעָּתם ְּדַבר־ָמה, ֵאיָנם 
ְמַׁשִּנים ֶאת ַהְּדָבִרים ָּבִעְנָיִנים ֶׁשֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו, ַאְך ֵאינֹו 

ִחּיּוב ִמַּצד ַהִּדין ֶאָּלא ַמֲעָלה ְּגדֹוָלה ְוִנְׂשָּגָבה. )שו"ע הרב( 

ה  • ִאּסּור ֶׁשֶקר הּוא ִאּסּור ָּגמּור, ְוֵאין ֶהְבֵּדל ֵּבין ִאיׁש ְלִאּׁשָ

ְלָגדֹול,  ַרק  ְוֹלא  ְלָקָטן  ְלַׁשֵּקר  ַּגם  ְוָאסּור  ְלָקָטן,  ָּגדֹול  ּוֵבין 
ְוֹלא  ַלַּתְלִמיִדים  ַלְיָלִדים אֹו  ְּדַבר־ָמה  ְלַהְבִטיַח  ְוָלֵכן ָאסּור 
ְלַקֵּים ֶאת ַהָּדָבר, ְוָהעֹוֶׂשה ֵּכן ַמְרִּגיל אֹוָתם ְלַׁשֵּקר ָּכמֹוהּו. 

ִאּסּור ֶׁשֶקר הּוא ַּגם ְלָנְכִרי ְוָאסּור ְלַרּמֹותֹו. )אמת לאמתה( 

ַלֲחֵברֹו  ִלְגרֹם  ָלָאָדם  ְוָאסּור  ָאסּור,  ְּבֶׁשֶקר  ְּגָרָמא  ַּגם   •

ִמְתַלֲחִׁשים  ְׁשַנִים  רֹוֶאה  ִאם  ְּכגֹון  ְנִעימּות.  ֵמחֶֹסר  ְלַׁשֵּקר 
ְּכֵדי ֶׁשֹּלא  ִיְׁשַאל אֹוָתם ַעל ָמה ֵהם ְמַדְּבִרים,  ֵּביֵניֶהם, ֹלא 
ִיְצָטְרכּו ְלַׁשֵּקר לֹו. ְוֵכן ִאם ִהְזִמין ָאָדם ְמֻסָּים ְלִׂשְמָחתֹו ְוֹלא 
ָּבא, ְוַאַחר־ָּכְך ּפֹוְגׁשֹו, ֹלא ִיְׁשָאֵלהּו ָלָּמה ֹלא ָּבא, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא 
ֵיָאֵלץ ְלַׁשֵּקר לֹו, ֶאָּלא ַיְקִּדים ְויֹאַמר לֹו 'ִמן־ַהְּסָתם ֹלא ָעָלה 

ְּבָיֶדיָך ָלבֹוא'. )ספר חסידים, שו"ת חת"ם סופר( 

• ַּגם ְסֵפק ֶׁשֶקר ָאסּור, אֹו ֶׁשְּמַסֵּפר ָּדָבר ֶׁשֶאְפָׁשר ְלָפְרׁשֹו 
ִּבְׁשֵני ֳאָפִנים ּוְדָבָריו מּוָבִנים ְּכִדְבֵרי ֶׁשֶקר, ַּגם ֶזה ָאסּור. ְוֵכן 
ֶאָחד  ְלַצד  ִמְׁשַּתֶּנה  ָהִעְנָין  ְּבֶחְלקֹו, ִאם  ַרק  ָּדָבר  ְיַסֵּפר  ֹלא 
ְוַהּשֹׁוְמִעים ֻמְטִעים ַעל־ָידֹו. ֶׁשֶקר ֶׁשּנֹוַעד ַעל־ְמָנת ְלַׂשֵּמַח 
ְוֵאין  ֵאינֹו ָראּוי  ְלָׁשָעה,  ְלַרּמֹות ִמיֶׁשהּו  ִּבְׁשִביל  ֲאֵחִרים אֹו 
ֶאת  ְלַתֵּקן  ְּבַדְעּתֹו  ַּכֲאֶׁשר  ְלַׁשֵּקר  ַּגם  ְוָאסּור  ֵּכן,  עֹוִׂשים 

ְּדָבָריו ַאַחר־ָּכְך ּוְלַגּלֹות ֶאת ָהֱאֶמת. )החפץ חיים( 

ְּכמֹו  ָהאֶֹזן,  ֶאת  ְלַׂשֵּבר  ְּכֵדי  ִּבְדָבִרים  ְלַהְגִזים  ֻמָּתר   •

ַוֲחַז"ל,  ְּבִדְבֵרי ּתֹוָרה  ְוֵכן ָמָצאנּו  ְּבֵני־ָאָדם לֹוַמר,  ֶׁשְרִגיִלים 
אּוָלם ִאם ַמְטֶעה הּוא ְּבָכְך ֶאת ֲחֵברֹו, ֲהֵרי ֶזה ֶׁשֶקר ְוָאסּור. 

)אורח מישרים( 

ֶׁשל  ִאּסּור  ֵיׁש  ֶׁשֶקר,  ְּדַבר  ֲאִמיַרת  ֶׁשל  ָלִאּסּור  ְּבנֹוָסף   •

ְוָלֵכן ֶנֱאַמר ַּבּתֹוָרה "ִמְּדַבר  ְׁשִמיַעת ִּדְבֵרי ֶׁשֶקר ֵמֲאֵחִרים, 
ֶׁשֶקר ִּתְרָחק" ֶׁשָּצִריְך ְלִהְתַרֵחק ִמָּכל ְּדַבר ֶׁשֶקר, ַּבֲאִמיָרה 
א ֵׁשַמע ָׁשְוא" ְוִתְרֵּגם אּוְנְקלֹוס  ּוְׁשִמיָעה, ְוֶנֱאַמר "ֹלא ִתּׂשָ
"ֹלא ְתַקֵּבל ְׁשמּוַעת ֶׁשֶקר", ְוֶזה ִּבְׁשִמיַעת ִּדְבֵרי ָלׁשֹון ָהַרע 
ַעל ֲאֵחִרים, ּוִבְׁשָקִרים ְּבַעְלָמא ֵיׁש ִאּסּור ְּדַרָּבָנן. )ספר החנוך( 

ִאם  ַהּפֹוְסִקים  ְוֶנְחְלקּו  ִּבְכִתיָבה,  ַּגם  הּוא  ֶׁשֶקר  ִאּסּור   •

ֶאת  ַמְרֶאה  ַּכֲאֶׁשר  ַרק  אֹו  ַהְּכִתיָבה  ִּבְׁשַעת  ָחל  ָהִאּסּור 
ַהְּדָבִרים ַלֲאֵחִרים. )פני יהושע(

• ֻמָּתר ְלַׁשּנֹות ֶאת ַהְּדָבִרים ְלצֶֹרְך ִמְצָוה, ְּכִפי ֶׁשְּמַסְּפִרים 

ֲחַז"ל ֶׁשַּפַעם ָּגְזָרה ַמְלכּות ָהְרָׁשָעה ֶׁשֹּלא ָיִביאּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ְוָהְלכּו  ָיִביאּו ִּבּכּוִרים ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש,  ֵעִצים ַלַּמֲעָרָכה ְוֹלא 
ְוַסֵּלי ֵּפרֹות  ֵעִצים  ְוִיְרֵאי ֵחְטא ִעם  ְּכֵׁשִרים ֶׁשְּבאֹותֹו ַהּדֹור 
ִעּגּוֵלי  ַלֲעׂשֹות  ֵהם  ֶׁשהֹוְלִכים  ַהְּדָרִכים  ְלׁשֹוְמֵרי  ְוָאְמרּו 

ְדֵבָלה, ְוָכְך ִהְצִליחּו ְלַהִּגיַע ִלירּוָׁשַלִים. )מסכת תענית( 

ָּנה ֶאת ְּדָבָריו ְּבָׁשָעה  • ְוֵכן ְמֻסָּפר ַעל ַרָּבה ַּבר־ַּבר ָחָנה, ֶׁשּׁשִ
ִמָּזָהב  יֹוָנה  ַכח  ֶׁשּׁשָ ְוָאַמר  ַּבִּמְדָּבר,  ְּבַׁשָּיָרה  נֹוֵסַע  ֶׁשָהָיה 
ִּבְׁשַעת ֲחִנָּיָתם, ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל ַלֲחזֹר ִלְמקֹומֹו ְּכֵדי ְלָבֵרְך ִּבְרַּכת 

ַמִים ִזְּמנּו לֹו יֹוָנה ֶׁשל ָזָהב. )מסכת ברכות(  ַהָּמזֹון, ּוִמן־ַהּׁשָ

• ֻמָּתר ְלַׁשּנֹות ַהְּדָבִרים ְלַקֵּים ִמְצַות ִּכּבּוד ָאב ָוֵאם. אּוָלם 

ְוִדְבֵרי  ָהַרב  ִּדְבֵרי  ֶׁשֵּכן  ָעָליו,  ִצּוָה  ָהָאב  ִאם  ְלַׁשֵּקר  ָאסּור 
ַהַּתְלִמיד, ִּדְבֵרי ָהַרב ׁשֹוְמִעים. )מהרש"א ביבמות( 

ָאָדם  ְּכגֹון  ִאּסּור,  ִמְּדַבר  ְלִהָּנֵצל  ְּכֵדי  ְלַׁשֵּקר  ֻמָּתר   •

ָיכֹול  ָּכֵׁשר,  ֶׁשהּוא  ָּבטּוַח  ֶׁשֵאינֹו  ָּדָבר  ֶלֱאכֹל  לֹו  ֶׁשַּמִּציִעים 
ִּבְגַלל  לֹו  ָאסּור  ֶׁשַהָּדָבר  אֹו  ְּבַתֲעִנית  ָׁשרּוי  ֶׁשהּוא  לֹוַמר 

ְּבִריאּות ּגּופֹו, ַּגם ֵאין ַהְּדָבִרים ֱאֶמת. )כף החיים( 

ל ֻמְרּגָ
ֲהָלכֹות ַוֲהִליכֹות
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ַאַחר  ֶׁשִּנְמַׁשְך  ְמֻיֶחֶסת,  ִמִּמְׁשָּפָחה  ֶּבן־טֹוִבים  ֶאָחד  ְּבָבחּור  ַמֲעֶׂשה 
ֲחֵבָריו ָהָרִעים ְוָהַלְך ַאַחר ַּתֲאַות ִלּבֹו. יֹום ֶאָחד, ֵהֵחָּלה רּוַח ה' ְלַפֲעמֹו 
ְוהּוא ִהְתָחֵרט ַעל ַמֲעָׂשיו ּוִבֵּקׁש ָלׁשּוב ּוְלִהְתָקֵרב ֶאל ַהָּקָּב"ה. ָהַלְך 
ַהָּבחּור ֶאל ַהַּתָּנא ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן־ֶׁשַטח ְוָאַמר לֹו: "ַרִּבי! ָּגדֹול ְּכֵאִבי 
ַמִים ְורֹוֶצה ֲאִני ַלֲחזֹר ֵאָליו, ֲאָבל ָקֶׁשה  ַעל ֶׁשִהְתַרַחְקִּתי ֵמָאִבי ֶׁשַּבּׁשָ
ִלי ַהָּדָבר ַלֲעזֹב ְּבַבת־ַאַחת ֶאת ָּכל ַהֶהְרֵּגִלים ְוָאְרחֹות ַהַחִּיים ֶׁשִּלי, 
ּוְמַבֵּקׁש ֲאִני ִמְּמָך ֶּדֶרְך ְּתׁשּוָבה". ִּפְּיסֹו ַהַּתָּנא ְוָאַמר לֹו: "ְּבִני ַיִּקיִרי, 
ָהֵסר ְּדָאָגה ִמִּלְּבָך. ֶאֶּתן־ְלָך ֵעָצה טֹוָבה ַאַחת ְוַעל־ְיֵדי ְּתרּוָפה ַקָּלה 
זֹו, ַּתֲעָלה ֲארּוָכה ְלַמְכאֹוֶביָך ְותּוַכל ָלׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ְוַלֲחזֹר 
ְּבֵהן  ִלי  ַהְבַטח  ֶאָחד,  ָּדָבר  ַרק  ִמְּמָך  ֲאִני  ְמַבֵּקׁש  ַמִים.  ֶׁשַּבּׁשָ ְלַאָּבא 
ְוִתְׁשמֹר  ָוָהְלָאה ֹלא ּתֹוִציא ִמִּפיָך ׁשּום ְּדַבר ֶׁשֶקר  ִצְדְקָך ֶׁשֵּמַהּיֹום 
יֹוֵתר  ָהֱאֶמת.  ְּבַתְכִלית  ָנכֹון  ֶׁשֵאינֹו  ָּדָבר  לֹוַמר  ֶׁשֹּלא  ַעְצְמָך  ֶאת 
ִמֶּזה ֵאיִני ְמַבֵּקׁש ִמְּמָך ְּכָלל ְוָיכֹול ַאָּתה ְלַהְמִׁשיְך ְלַדְרְּכָך". ִהְתַּפֵּלא 
ָּדָבר  ֶאָּלא  ִמֶּמּנּו  ְמַבֵּקׁש  ֹלא  ֶׁשַהַּתָּנא  ְוָתַמּה  ַהְּדָבִרים  ַעל  ַהָּבחּור 
ֶאָחד, ּוִמָּיד ָקם ְוִהְבִטיַח ְּבֶפה ָמֵלא, ִּכי ֵמַעָּתה ָוֵאיַלְך ִיְׁשמֹר ַעל ַעְצמֹו 
ֶׁשֹּלא ְלַׁשֵּקר ְּכָלל ְוֹלא ִיָּכֵׁשל ְּבׁשּום ָּדָבר ֶׁשֵאינֹו ְּבַתְכִלית ָהֱאֶמת. יֹום 
ֶאָחד, ָרָאה ַהָּבחּור ִמַּבַעד ְלַחּלֹון ִּכי ְׁשֵכָניו ָהֲעִׁשיִרים ָיְצאּו ִמֵּביָתם 
ָלֶהם  ֶׁשֵּיׁש  ְוָיַדע  ְׁשֵכָניו  ֶאת  ַהָּבחּור  ִהִּכיר  ֵהיֵטב  ְלֵמָרחֹוק.  ְוָנְסעּו 
ַּבַּבִית אֹוָצרֹות ְּגדֹוִלים ֶׁשל ֶּכֶסף ְוֶׁשל ָזָהב, ְוָלֵכן ֶהְחִליט ְלִהָּכֵנס ְּבֵאין 
ֵכִנים ְוִלְגנֹב ֵמֶהם ֶאת ָּכל ְרכּוָׁשם, ֶׁשֵּכן ָּדָבר ֶזה ֹלא  רֹוִאים ְלֵבית ַהּׁשְ
ִהְבִטיַח ַלַּתָּנא ֶׁשַּיְפִסיק ִלְגנֹב, ְוַרק ִהְבִטיַח לֹו ֶׁשֹּלא ְיַׁשֵּקר, ְותֹוְך ְזַמן 
ֵכִנים. ֵעיָניו ִהְסַּתְנְורּו  ָקָצר ְּכָבר ִהְצִליַח ִלְהיֹות ְּבתֹוְך ַהַּבִית ֶׁשל ַהּׁשְ
ְּכֶׁשִּבֵּקׁש  ַהַּבִית, אּוָלם  ְּבתֹוְך  ְלָפָניו  ֶׁשִּנְגָלה  ַהָּגדֹול  ָהעֶֹׁשר  ְלַמְרֵאה 
ֶלֱאסֹף ֶאת ָּכל ָהְרכּוׁש ּוְלִהָּמֵלט ֵמַהַּבִית, ֵהֵחל ִּפְתאֹום ַלְחׁשֹב ְוָאַמר 
ֵכִנים ַיְחְזרּו ְלָכאן ְּבעֹוד ְזַמן־ָמה ְוָיבֹואּו  ְלַעְצמֹו: "ָמה ֶאֱעֶׂשה, ִאם ַהּׁשְ
ְוִאם ָרִאיִתי ִמיֶׁשהּו  ָּגַנב ֶאת ַּכְסָּפם,  ִלְׁשאֹל אֹוִתי ִאם יֹוֵדַע ֲאִני ִמי 
ָּגדֹול,  ַׁשְקָרן  ִנְמֵצאִתי  יֹוֵדַע,  ֶׁשֵאיִני  ָלֶהם  אַֹמר  ִאם  ְלֵביָתם?  חֹוֵדר 
ָהֱאֶמת  ַעל  אֹוֶדה  ְוִאם  ְּכָלל,  ְלַׁשֵּקר  ֶׁשֹּלא  ַעְצִמי  ַעל  ִקַּבְלִּתי  ַוֲהֵרי 
ֶׁשָּגַנְבִּתי ֶאת ַהֶּכֶסף, ַוַּדאי ַיְכִניסּו אֹוִתי ְלֵבית ָהֲאסּוִרים". ָעַזב ַהָּבחּור 
ֶאת ָּכל ַהֶּכֶסף ְוָחַזר ְלֵביתֹו ְּבָיַדִים ֵריקֹות. ִמְצָוה ּגֹוֶרֶרת ִמְצָוה, ּוֵמָאז 
ִהְפִסיק ַהָּבחּור ֶאת ָּכל ַמֲעָׂשיו ָהָרִעים ְוָחַזר ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה, ְוָאז 
ֵהִבין ַּכָּמה ֲעֻמָּקה ָחְכָמתֹו ֶׁשל ַהַּתָּנא ַרִּבי ִׁשְמעֹון, ֶׁשִהְצִליַח ְּבִמָּדה 

ַאַחת ְלַהֲחִזירֹו ַלּמּוָטב ְּבָכל ַמֲעָׂשיו. )מדרש הקצר(

  

ִהְתַּפְרֵנס  ְׁשמּוֵאל,  ַהְמֻפְרָסם  ָהָאמֹוָרא  ֶׁשל  ָאִביו־ְזֵקנֹו  ַאָּבא, 
ֶּבן־ ְיהּוָדה  ַרִּבי  ֶאל  ָׁשִליַח  ַּפַעם, ָׁשַלח  ְיָקִרים.  ֶמִׁשי  ִּבְגֵדי  ִמְּמִכיַרת 

ְּבֵתָרא ִּבְנִציִבין, ְּכֵדי ִלְׁשאֹל אֹותֹו ִאם הּוא רֹוֶצה ִלְרּכֹׁש ִמֶּמּנּו ְּבָגִדים 
ְּכֵדי  ִלְנִציִבין  ְוָנַסע  ַאָּבא  ָקם  ְּבִחּיּוב.  ֵהִׁשיב  ְיהּוָדה  ְוַרִּבי  ֶמִׁשי,  ֶׁשל 
ִלְרּכֹׁש ֶאת  ְוָׁשַאל אֹותֹו: "ַהִאם ֹלא ִּתְרֶצה  ַהְּבָגִדים  ְלַהִּציַע לֹו ֶאת 
"ַוֲהֵרי  ְיהּוָדה:  ַרִּבי  לֹו  ָאַמר  ִמֶּמִּני"?  ֶׁשִּתְקֶנה  ֶׁשָאַמְרָּת  ַהֶּמִׁשי  ִּבְגֵדי 
ַרק ָאַמְרִּתי ֶׁשֲאִני ָחֵפץ ַּבְּבָגִדים, ֲאָבל ֹלא ִהְתַחַּיְבִּתי ִלְרּכֹׁש אֹוָתם 
ְוַגם ֹלא ִׁשַּלְמִּתי ְלָך ָמעֹות, ְוֹלא ֶהֱעֵליִתי ַעל ַּדְעִּתי ֶׁשִּתָּמַנע ִמִּלְמּכֹר 
ִלְבָגִדים ֵאּלּו". ָאַמר  ֵאיִני ָזקּוק  ַלֲאֵחִרים, ֲאָבל ַעְכָׁשו  ַהְּבָגִדים  ֶאת 

ִמֶּכֶסף  יֹוֵתר  ְּבֵעיַני  ֲחׁשּוִבים  ְוֵהם  ִלְדָבֶריָך  ֶהֱאַמְנִּתי  "ֲאִני  ַאָּבא:  לֹו 
ֶׁשל ַמָּמׁש, ּוָבַטְחִּתי ְּבָך ֶׁשֹּלא ַּתֲחזֹר ִמְּדָבֶריָך ַלְמרֹות ֶׁשֹּלא ִׁשַּלְמָּת 
ִלי ֶּכֶסף ְוַרק ִהְתַחַּיְבָּת ֵאַלי ִּבְדָבִרים, ְוָלֵכן ֹלא ָמַכְרִּתי ֶאת ַהְּסחֹוָרה 
ַהּזֹאת ְלַאַחר ְוִיַעְדִּתי אֹוָתּה ְלָך". ָאַמר לֹו ַרִּבי ְיהּוָדה: "ִמֵּכיָון ֶׁשַאָּתה 
ֶהֱאַמְנָּת ַלִּדּבּוִרים ֶׁשִּלי ָּכל־ָּכְך, ִּבְהיֹוְתָך ִאיׁש ֱאֶמת ֶׁשַּמֲאִמין ְלַאְנֵׁשי 
ְׁשמּוֵאל  ְּכמֹו  ָּגדֹול  ֶׁשִּיְהֶיה  ְלֵבן  ֶׁשִּתְזֶּכה  אֹוְתָך  ְמָבֵרְך  ֲהֵריִני  ֱאֶמת, 
ַהָּנִביא ֶׁשָעָליו ֶנֱאַמר, ַוֵּיַדע ָּכל־ִיְׂשָרֵאל ִמָּדן ְוַעד־ְּבֵאר ָׁשַבע ִּכי ֶנֱאָמן 
ָיָצא ְׁשמּוֵאל ָהָאמֹוָרא  ּוִמֶּצֱאָצָאיו  ָזָכה ַאָּבא  ְלָנִביא ַלה'".  ְׁשמּוֵאל 
ַהְמֻפְרָסם, ֲחֵברֹו ֶׁשל ַרב, ֶׁשָהיּו ְׁשֵני ָהָאמֹוָרִאים ָהִראׁשֹוִנים ְותֹוָרָתם 

ִנְלֶמֶדת ָּכל ָהֵעת ְּבַעם ִיְׂשָרֵאל ֻּכּלֹו. )ילקוט שמעוני, שמואל(

  

ִאְׁשּתֹו ֶׁשל ָהָאמֹוָרא ַרב, ָהְיָתה ְמַצֶעֶרת אֹותֹו ּוַמֲחִליָפה ֶאת ְּדָבָריו. 
ֶלת  ְמַבּׁשֶ ָהְיָתה  ֲעָדִׁשים,  לֹו  ל  ֶׁשְּתַבּׁשֵ ִמֶּמָּנה  ְמַבֵּקׁש  ָהָיה  ַּכֲאֶׁשר 
לֹו ִקְטִנּיֹות, ְוַכֲאֶׁשר ָהָיה ְמַבֵּקׁש ִקְטִנּיֹות ָהְיָתה ְמִכיָנה לֹו ֲעָדִׁשים. 
ל ֲעָדִׁשים.  ַּפַעם ַאַחת, ִּבֵּקׁש ַרב ִמְּבנֹו ַרִּבי ִחָּיא ֶׁשּיֹאַמר ְלִאּמֹו ְלַבּׁשֵ
הּוא  ִהְתַחֵּכם ַהֵּבן ּוִבֵּקׁש ֵמִאּמֹו ְלֵהֶפְך, ְּכֵדי ֶׁשָהָאב ְיַקֵּבל ֶאת ַמה ּׁשֶ
רֹוֶצה. ְּכֶׁשִהִּגיַע ְזַמן ַהְּסֻעָּדה, ִהְתַּפֵּלא ַרב ִלְראֹות ֶׁשהּוא ִקֵּבל ֶאת 
ִּבֵּקׁש, ְוָאַמר ִלְבנֹו: "רֹוֶאה ֲאִני ֶׁשִאְּמָך ְמַקֶּיֶמת ֶאת ְדָבַרי", ִחֵּיְך  ַמה ּׁשֶ
ְּבנֹו ְוִסֵּפר לֹו ֶׁשהּוא ָהַפְך ֶאת ַהְּדָבִרים ֶׁשָאַמר לֹו, ְּכֵדי ֶׁשָהֵאם ַּתֲעֶׂשה 
ְּכִפי ְרצֹונֹו, ַאְך ַרב ִהְקִּפיד ַעל ְּבנֹו ְוִיֵּסר אֹותֹו: "ָאסּור ְלָך ַלֲעׂשֹות ֵּכן, 
ֶׁשֵּכן ַּגם ֲאִני ְּבַעְצִמי ָהִייִתי ָיכֹול ַלֲהפְֹך ְּבָכל ַּפַעם ֶאת ְרצֹוִני ּוְלַבֵּקׁש 
ֲאִני רֹוֶצה, ְוָלָמה ֵאין ֲאִני עֹוֶׂשה ֵּכן?  ָּדָבר ָהפּוְך ְּכֵדי ְלַקֵּבל ֶאת ַמה ּׁשֶ
ַמְתִחיל  ּוְכֶׁשָהָאָדם  ְלתֹוֶעֶלת,  ֲאִפּלּו  ְלַׁשֵּקר  ָלָאָדם  ֶׁשָאסּור  ִמְּפֵני 
ְלַׁשֵּקר ִּבְׁשִביל ְּדָבִרים ָּכֵאּלּו, הּוא ִמְתַרֵּגל ִלְהיֹות ַׁשְקָרן ְּבָכל ָּדָבר, 

ְּכִפי ֶׁשֶּנֱאַמר 'ִלְּמדּו ְלׁשֹוָנם ַּדֶּבר־ֶׁשֶקר". )מסכת יבמות דף סג(

  

ַהָּפסּוק:  ֶאת  ֲחַז"ל  ָּדְרׁשּו  ָהָאמֹוָרִאים,  ַאַחד  ֶׁשָהָיה  ַסְפָרא,  ַרב  ַעל 
"ְודֵֹבר ֱאֶמת ִּבְלָבבֹו" ֶזה ַרב ַסְפָרא, ּוְמַסְּפִרים ָעָליו ָׁשֹלׁש ַמֲעִׂשּיֹות 
ָּבא  ַּפַעם  ְמאֹד.  ּבֹו  ֻמְׁשֶרֶׁשת  ֶׁשָהְיָתה  ָהֱאֶמת  ִמַּדת  ִנְרֵאית  ֶׁשֵּמֶהן 
ֵאָליו ָאָדם ְּבָׁשָעה ֶׁשָהָיה קֹוֵרא ְקִריַאת ְׁשַמע, ּוִבֵּקׁש ִלְרּכֹׁש ִמֶּמּנּו 
ְּבֶאְמַצע  ֶׁשֵּכן  ַסְפָרא,  ַרב  ָעָנה לֹו  ְמֻסָּים. ֹלא  ִּבְסכּום  ָּכְלֶׁשהּו  ֵחֶפץ 
ַסְפָרא  ֶׁשַרב  ָהִאיׁש  ּוְכֶׁשָרָאה  ְלַרֵּמז,  ֲאִפּלּו  ָאסּור  ְׁשַמע  ְקִריַאת 
ֹלא עֹוֶנה לֹו, ָחַׁשב ֶׁשַהְּסכּום ֶׁשִהִּציַע ֹלא ַמְסִּפיק ְּבֵעיָניו ְוָלֵכן ִנָּסה 
ְלַהִּציַע ְסכּום ָּגבֹוַּה יֹוֵתר, ֲאָבל ַּגם ַהַּפַעם ֹלא ָעָנה ַרב ַסְפָרא. ֵּביְנַתִים 
ַּבְּמִחיר  ַהֵחֶפץ  ֶאת  ַלּקֹוֶנה  ְוָנַתן  ְׁשַמע,  ֶאת  ִלְקרֹא  ַסְפָרא  ַרב  ִסֵּים 
ָהִראׁשֹון,  ַּבְּמִחיר  ַהֵחֶפץ  ֶאת  ְלָך  "ַקח  לֹו:  ְוָאַמר  ֶׁשִהִּציַע,  ָהִראׁשֹון 
ְוֵאיִני רֹוֶצה ָלַקַחת  ִמְּפֵני ֶׁשְּבַדְעִּתי ָהָיה ָלֵתת ְלָך אֹותֹו ִּבְסכּום ֶזה, 
ַהָּפסּוק  ֶאת  ֲחָכִמים  ָעָליו  ָּדְרׁשּו  יֹוֵתר".  ַאַחת  ְּפרּוָטה  ֲאִפּלּו  ִמְּמָך 

"ְודֵֹבר ֱאֶמת ִּבְלָבבֹו". )רש"י במסכת בבא־בתרא דף פח(

  

עֹוד ְמֻסָּפר ָעָליו, ֶׁשַּפַעם ָהָיה לֹו ְלַרב ַסְפָרא ֵחֶפץ ְמֻסָּים ּוִמיֶׁשהּו 
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ל ְמֻתּבָ

ָבִרים ָהעֹוָלם  ה ּדְ לֹשָׁ ְמִליֵאל אֹוֵמר, ַעל ׁשְ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ • ַרּבָ
רּו  ּבְ "ּדַ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ לֹום.  ָ ַהּשׁ ְוַעל  ין  ַהּדִ ְוַעל  ָהֱאֶמת,  ַעל  עֹוֵמד. 
ֲעֵריֶכם".  ׁשַ ְפטּו ּבְ לֹום ׁשִ ט ׁשָ ּפַ ֱאֶמת ִאיׁש ֶאת־ֵרֵעהּו ֱאֶמת ּוִמׁשְ

)מסכת אבות(

ִעם  ְצָדקֹות  ה  עֹוׂשֶ "ה  ּבָ ַהּקָ ָאֶרץ,  ּבָ ֱאֶמת  ים  עֹוׂשִ ׁשֶ ְזַמן  ּבִ  •
ֱאַמר  ּנֶ ָאה ָלעֹוָלם, ׁשֶ ְרָעֻנּיֹות, ְוטֹוָבה ּבָ יל אֹוָתם ִמּפֻ ִרּיֹות ּוַמּצִ ַהּבְ

ָקף". )ילקוט תהלים( ַמִים ִנׁשְ ָ ְצָמח ְוֶצֶדק ִמּשׁ "ֱאֶמת ֵמֶאֶרץ ּתִ

ָבָריו, רּוַח ֲחָכִמים נֹוָחה ֵהיֶמּנּו. )מסכת שביעית( ם ֶאת ּדְ ל ַהְמַקּיֵ • ּכָ

ל  ׁשֶ יָנּה  ִמּדִ ַנְפׁשֹו  ֶאת  יל  ַמּצִ ָהֱאֶמת,  ֶאת  אֹוֵהב  ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ  •
יָתה,  ַהּמִ ִמן  ְנָפׁשֹות  ה  ּמָ ּכַ יל  ּצִ ּמַ ׁשֶ א  ֶאּלָ עֹוד  ְולֹא  יִהּנֹם,  ּגֵ
ל  ּכָ ָזִבים ִמְרָמה". ׁשֶ יל ְנָפׁשֹות ֵעד ֱאֶמת ְוָיִפַח ּכְ ֱאַמר "ַמּצִ ּנֶ ׁשֶ
ְוֶנֶפׁש  ַנְפׁשֹו  ְנָפׁשֹות,  ה  ּמָ ּכַ יל  ַמּצִ ין,  ּדִ ּבַ ֱאֶמת  ֵעדּות  ִעיד  ַהּמֵ

ע. )מעלת המדות( ְתּבָ ַהּתֹוֵבַע ְוַהּנִ

ל ָצָרה. )מנורת המאור( ֵצל ִמּכָ ת ָהֱאֶמת, ִיּנָ • ַעל־ְיֵדי ִמּדַ

ל ָרע. )ראשית חכמה( ל ָיָמיו ִמּכָ ֵצל ּכָ א ֱאֶמת, ִיּנָ ר ֶאּלָ • ִאם לֹא ְיַדּבֵ

• ַהּדֹוֵבר ֱאֶמת ַמֲאִריְך ָיִמים. )תמר דבורה(

ל ְלעֹוָלם. )מדרש הקצר( ל ַהּדֹוֵבר ֱאֶמת, ֵאינֹו ִנְכׁשָ • ּכָ

בּוהּו,  ַחּיְ ּיְ ׁשֶ י  ַאף־ַעל־ּפִ ֱאֶמת  ָהאֹוֵמר  ׁשֶ הּוא,  ה  ְמֻנּסֶ ָבר  ּדָ  •
ם ַעל ָהֱאֶמת. )טעמי המצוות( ְלעֹוָלם ַמְרִויַח, ְוָהעֹוָלם ִמְתַקּיֵ

בּוָרה  ֶפׁש, ְונֹוְתִנים ּגְ יֵטי ַהּנֶ ְכׁשִ ֶדק ֵהם ּתַ י ָהֱאֶמת ְוַהּצֶ עּו, ּכִ • ּדְ
ַבת  ַהְרּכָ ב, ּכְ ּוֶבַטח ָוֶנַצח ַלּגּוף, ְולֹא ָמָצאִתי ְרפּוָאה ְלַרּכּות ַהּלֵ

ָהֱאֶמת ָוֶצֶדק. )צוואת הרמב"ם(

ן ָהֱאֶמת, ִיְהיּו  ֶהן ְלַכּוֵ ק ּבָ ֶקר, ּוְמַדְקּדֵ ֶ ְדָבָריו ִמן ַהּשׁ ְזָהר ּבִ • ַהּנִ
ָלֶהם,  יב  ְלַהְקׁשִ צּו  ְוַיְחּפְ ם  ּבָ ְוַיֲאִמינּו  ְלעֹוָלם  ָמִעים  ִנׁשְ ָבָריו  ּדְ
ֶקר".  ׁשָ ְלׁשֹון  יָעה  ְוַעד־ַאְרּגִ ָלַעד  ּכֹון  ּתִ ַפת־ֱאֶמת  "ׂשְ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ

)רבנו יונה, משלי(

ָעצּום  ְוׁשֶֹרׁש  ָאָדם,  ּבָ דֹוָלה  ּגְ ַמֲעָלה  ָהֱאֶמת  ת  ִמּדַ   •
ֶרת ֵאֶצל  ה ִנְזּכֶ ּדָ ּדֹות ַהֲחמּודֹות, ְוִהיא ַהּמִ ַאר ַהּמִ ְלָכל ׁשְ

ֲעבֹד  ּיַ ת ֲעבֹוַדת ה', ׁשֶ יִקים. ּוְתִחּלַ ּדִ ִביִאים ְוַהּצַ ֲאבֹות ָהעֹוָלם ַהּנְ
ר ַעל  ּבֵ ֶקר, ְוָאז ִיְהֶיה לֹו ַקל ְלִהְתּגַ ֶ ֵמר ֵמַהּשׁ ָ ָאָדם ַעל ַעְצמֹו ְלִהּשׁ
ב הּוא  ֵאיֶזה ַמּצָ ן לֹא ֵיַדע ּבְ ִאם לֹא ּכֵ ּדֹות ָהָרעֹות. ׁשֶ ַאר ַהּמִ ׁשְ

ִהיא ִמְצָוה. )כד הקמח( עֹוֵמד, ְוַיְחׁשֹב ַעל ֲעֵבָרה ׁשֶ

ת  ִמּדַ ּנּו ֶאת  ִמּמֶ ר  ּבֵ ִויׁשַ ת ָהֱאֶמת  ִמּדַ ּבְ ֲחִזיק ֶאת ַעְצמֹו  ּיַ ׁשֶ ּכְ  •
ִמּדֹות  יָלא הּוא ַיֲחִזיק ֶאת ַעְצמֹו ּבְ ְכִליָתּה, ָאז ִמּמֵ ֶקר ַעד ּתַ ֶ ַהּשׁ

ּדֹות ָרעֹות. )נועם אלימלך( ֵמר ִמּמִ ָ טֹובֹות ְוִיּשׁ

ַבר־ ַעל־ּדְ ָניו  ֶאת־ּפָ יל  ּוַמְרּגִ ֶקר,  ֶ ִמּשׁ ְתַרֵחק  ַהּמִ ָאָדם  ֵרי  ַאׁשְ  •
עֹוָלם  ּבָ טֹוָבה  ֶדֶרְך  ּבְ ֶחְפצֹו  ל  ּכָ יג  ַיּשִׂ ּוָבֶזה  ְוַעְנָוה־ֶצֶדק.  ֱאֶמת 
ָרה. )מנורת  ֶרְך ַהְיׁשָ ּדֶ יתֹו ּבַ ֵני ּבֵ א, ּוְלַהְדִריְך ֶאת ּבְ ה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ ַהּזֶ

המאור(

עּור ְלַמְעָלה  לֹא ְמָצִרים, ְוֵאין ָלּה ׁשִ ת ָהֱאֶמת ִהיא ַנֲחָלה ּבְ • ִמּדַ
ַאִין  ּכְ ֵהם  ה  ַמּטָ ּלְ ׁשֶ ּוַמְדֵרגֹות  ַמֲעלֹות  ְוָכל  ֲעלֹות,  ַהּמַ ַעד רּום 

ַמְעָלה ֵמֶהן. )בעל התניא( ּלְ י ַמֲעלֹות ּוַמְדֵרגֹות ׁשֶ ְלַגּבֵ

ְמָאה  ֶקר, ְוהּוא ֲאִבי־ֲאבֹות ַהּטֻ ר ׁשֶ ַדּבֵ ְרִחיקּו ִמּלְ • ְמאֹד־ְמאֹד ּתַ
ֶזה,  ּבָ ִלים  ִנְכׁשָ ה  ַהְרּבֵ ים  ָהַרּבִ ֲעוֹנֹוֵתינּו  ּבַ ַרּבֹות.  ָרעֹות  ְוגֹוֶרֶמת 

ְקרּוָתם. )חיי אדם( ׁשִ ים ִלְבֵני ָאָדם ּבְ ּוְמַרּמִ

ׁשּוָבה.  ּתְ ִלי  ּבְ ָיכֹול ָלמּות  ָחִליָלה,  ָקִרים  ׁשְ ּדֹוֵבר  הּוא  ׁשֶ ִמי   •
ר מֹוְסִרים לֹו  ּקֵ ׁשַ ּמְ ִמי ׁשֶ ּלְ הּו, ׁשֶ ֵבי ֵאִלּיָ ָתָנא ּדְ ֱאַמר ּבְ ּנֶ ֵני ׁשֶ ִמּפְ
ֵהן  אֹוֵמר לֹו ַעל ִמְצוֹת ׁשֶ רּוׁש, ׁשֶ ר. ּפֵ ּקֵ ְכִחיׁש ּוְמׁשַ ּמַ ַמְלָאְך ׁשֶ
ָהָאָדם  ֵאין  ְוָלֵכן  ִמְצוֹת,  ֵהן  ׁשֶ לֹו  אֹוֵמר  ֲעֵברֹות  ְוַעל  ֲעֵברֹות 
ה ִמְצוֹת ְולֹא ֲעֵברֹות.  ָעׂשָ ב הּוא ׁשֶ חֹוׁשֵ ֵני ׁשֶ ׁשּוָבה, ִמּפְ ה ּתְ עֹוׂשֶ

)מדרש פינחס(

ל ִקּיּום  ּכָ ֵני ׁשֶ בֹות ֱאֶמת, ִמּפְ י ּתֵ ֲעׂשּו" ָראׁשֵ ַטי ּתַ ּפָ • "ֶאת־ִמׁשְ
ת ָהֱאֶמת. )מכתם לדוד( ִמּדַ לּוי ּבְ ה ּתָ דֹוׁשָ ּתֹוָרֵתנּו ַהּקְ

ְקָרן  ַ ַהּשׁ ן לֹוַמר, ׁשֶ ְרׁשָ ה ִיְצָחק ּדַ י מֹשֶׁ יד ַרּבִ ּגִ • ָרִגיל ָהָיה ַהּמַ
ְזָלן  ּגַ רֹוִאים,  ֵאין  ּבְ ְיָלה  ּלַ ּבַ ּגֹוֵנב  ב  ּנָ ַהּגַ ְזָלן.  ְוַהּגַ ב  ּנָ ֵמַהּגַ רּוַע  ּגָ
ים ְוִאּלּו  ׁשִ ְיָלה, ֲאָבל ַרק ִמיִחיִדים ּוֵמַחּלָ ּלַ ּיֹום ּוֵבין ּבַ ין ּבַ ּגֹוֵזל ּבֵ

ּיֹום ּוֵבין  ין ּבַ ר ּבֵ ּקֵ ְקָרן ְמׁשַ ַ ים הּוא ְמַפֵחד. ְוִאּלּו ַהּשׁ ֵמָהַרּבִ
ים. )עיטורי תורה( ִחיד ּוֵבין ָלַרּבִ ין ַלּיָ ְיָלה, ּבֵ ּלַ ּבַ

ֲאָמרֹות ּוִפְתָּגִמים

ָרָצה ִלְרּכֹׁש אֹותֹו ִמֶּמּנּו ִּבְׁשמֹוִנים ַמְטְּבעֹות, ַאְך ַרב ַסְפָרא ָּדַרׁש 
ָיָצא  ִהְׁשַּתּוּו,  ֹלא  ַהְּצָדִדים  ֵני  ֶׁשּׁשְ ִמֵּכיָון  ַמְטְּבעֹות.  ֵמָאה  ַּבֲעבּורֹו 
ַסְפָרא  ַרב  ָהָיה  ְזַמן־ָמה,  ְלַאַחר  ֵריקֹות.  ְּבָיַדִים  ֵמַהֲחנּות  ָהִאיׁש 
ַיְסִּכים  ׁשּוב,  ָאָדם  אֹותֹו  ָיבֹוא  ֶׁשִאם  ְּבִלּבֹו,  ְוָאַמר  ְלָמעֹות  ָזקּוק 
ִלְמּכֹר לֹו ֶאת ֶהָחֵפץ ֲאִפּלּו ִּבְׁשמֹוִנים ַמְטְּבעֹות. ְּבִדּיּוק ְּבאֹותֹו ְזַמן, 
ָרָאה ָהִאיׁש ֶׁשהּוא ָזקּוק ְלאֹותֹו ֵחֶפץ ְוָאַמר ְלַעְצמֹו, ֶׁשַּגם ְּבֵמָאה 
ַמְטְּבעֹות הּוא ַמְסִּכים ִלְרּכֹׁש ֶאת ַהֵחֶפץ. ָהַלְך ָהִאיׁש ְלַרב ַסְפָרא 
ַרק  ִלּטֹל  ָרָצה  ֹלא  ַסְפָרא  ַרב  אּוָלם  ַמְטְּבעֹות,  ֵמָאה  לֹו  ְוִהִּציַע 
ְׁשמֹוִנים ַמְטְּבעֹות, ִמְּפֵני ֶׁשְּכָבר ֶהְחִליט ִּבְלָבבֹו ְלמֹוְכרֹו ִּבְסכּום ֶזה 
חֹוְׁשִבים  ְוָרָצה ְלַקֵּים ֶאת ַהֶּנֱאַמר "ְודֵֹבר ֱאֶמת ִּבְלָבבֹו", ֶׁשַּגם ַמה ּׁשֶ

ַּבֵּלב ָצִריְך ְלַקֵּים. )ראשית חכמה(

  

ַּפַעם ָהַלְך ַמר זּוְטָרא ְּבנֹו ֶׁשל ַרב ַנְחָמן, ֵמַהָּמקֹום ֶׁשִּנְקָרא ִסיְכָרא, 

ָלִעיר ְמחֹוָזא. ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ָהְלכּו ָרָבא ְוַרב ַסְפָרא ְלִסיְכָרא ְוָׁשם 
ִּבְמֻיָחד  ָּבאּו  ַנִים  ֶׁשַהּׁשְ זּוְטָרא  ַמר  ָחַׁשב  זּוְטָרא.  ַמר  ֶאת  ָּפְגׁשּו 
ִלְקָראתֹו, ְוָאַמר ָלֶהם: "ָלָּמה ָהָיה ָלֶכם ִלְטרַֹח ִלְכבֹוִדי"? ָאַמר לֹו 
ַרב ַסְפָרא ֶאת ָהֱאֶמת: "ַּדע ְלָך ֶׁשֹּלא ָיַדְענּו ְּכָלל ֶׁשַאָּתה ָּבא ָלִעיר, 
ַמְענּו ַעל ּבֹוֲאָך, ָּבאנּו ְלַקֵּבל ֶאת  ֶאָּלא ָהַלְכנּו ְלֶרֶגל ֲעָסֵקינּו ּוְכֶׁשּׁשָ
ָהִיינּו  ִלְפֵני־ֵכן,  ַעל־ָּכְך  יֹוְדִעים  ָהִיינּו  ֶׁשִאם  הּוא  ַוַּדאי  ֲאָבל  ָּפֶניָך, 
טֹוְרִחים ִלְכבֹוְדָך יֹוֵתר". ְלַאַחר ֶׁשִּנְפְרדּו ֶזה ִמֶּזה, ָׁשַאל ַרב ֶאת ַרב 
ַסְפָרא: "ָלָמה ָאַמְרָּת ְלַרב זּוְטָרא ְּדָבִרים ֵאּלּו? ֲהֵרי ָּגַרְמָּת לֹו ְּבָכְך 
ֲחִליׁשּות ַהַּדַעת, ֶׁשֵּכן ָסבּור ָהָיה ֶׁשָּבאנּו ִּבְמֻיָחד ִלְכבֹודֹו, ְוֹלא ָהָיה 
ָהִייִתי  ַסְפָרא "ִאם ֹלא  ַרב  ֱהִׁשיבֹו  ֶאָּלא ִלְׁשּתֹק".  ְלָך לֹוַמר ְּכלּום 
ְּבִחָּנם",  ָלנּו טֹוָבה  ַמֲחִזיק  זּוְטָרא  ַמר  ָהָיה  ָהֱאֶמת,  ֶאת  לֹו  ְמַגֶּלה 
ָאַמר לֹו ָרָבא: "ִמֵּכיָון ֶׁשֹּלא ָאַמְרנּו לֹו ֵמַעְצֵמנּו ֶׁשָּבאנּו ֵאָליו ְוהּוא 
ְמֻחָּיִבים  ֵאיֶנּנּו  ְוָלֵכן  ִהְטֵעינּו אֹותֹו  ֲאַנְחנּו  ְּבַעְצמֹו, ֹלא  זֹאת  ָחַׁשב 
לֹוַמר לֹו ֵמַעְצֵמנּו ֶאת ַהָּדָבר", ְוִנְפְסָקה ַהֲהָלָכה ְּכָרָבא. )מסכת חלין(
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ְּבֵביתֹו ֶׁשל ַה"ֲחזֹון ִאי"ׁש", ָהָיה ִמְתַאֵּסף ִמֵּדי יֹום ִמְנָין ִלְתִפַּלת ִמְנָחה 
ּוְבִאחּור  ַרב  ְּבקִֹׁשי  ַהִּמְנָין  ִהְתַאֵּסף  ַּפַעם,  ַהָּצֳהַרִים.  ִּבְׁשעֹות  ְּגדֹוָלה 
ַרִּבי ְׁשמּוֵאל  ָּפָנה  ַהִּמְנָין,  ֶאל  ָהֲעִׂשיִרי  ַהִּמְתַּפֵּלל  ִנְכַנס  ְוַכֲאֶׁשר  ָמה, 
ְוָאַמר  ִאי"ׁש  ַהֲחזֹון  ִּגיסֹו  ֶאל  ַהִּמְנָין,  ִמן  ֶאָחד  ֶׁשָהָיה  ְּגֵרְיִניַמן  ְּגרֹוָנם 
ַעד  ָּכאן  ְלִהְתַעֵּכב  ָעַלי  ַהִאם  זֹו,  ְלָׁשָעה  ְלֵביִתי  אֹוֵרַח  "ִהְזַמְנִּתי  לֹו: 
ֶׁשִּנְתַּפֵּלל, אֹו ֶׁשֵאֵלְך ְלֵביִתי ְּכֵדי ְלַקֵּים ֶאת ְּדָבַרי ְוִלְפּגֹׁש ֶאת אֹוְרִחי"? 
ָאַמר לֹו ַהֲחזֹון ִאי"ׁש: "ִמי ֶׁשָּדבּוק ְּבִמַּדת ָהֱאֶמת, ֵאין ֶזה ֶאְצלֹו ֲאִפּלּו 
ִמָּלה  ַעל  ֲאִפּלּו  ַּתֲעבֹר  ְוֹלא  ַהִּמְנָין  ֶׁשִּיְתַּבֵּטל  מּוָטב  ְׁשֵאָלה.  ְּבֶגֶדר 
ַאַחת ִמְּדָבֶריָך". ָיָצא ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ֵמַהַּבִית ּוְבאֹותֹו יֹום ִהְתַּבֵּטל ַהִּמְנָין 

ְוֹלא ִהְתַּפְּללּו ְּבֵביתֹו ֶׁשל ַהֲחזֹון ִאי"ׁש. )במחיצתם(

  

ֵנר  ָהְיָתה  ְוִהיא  ִמּקֹוִריץ,  ִּפיְנָחס  ְּבַרִּבי  ְטבּוָעה  ָהְיָתה  ָהֱאֶמת  ִמַּדת 
ְלִהְתַּפֵּלל  ָהָיה  ִמְנָהגֹו  ַהִּניָמה.  ִּכְמֹלא  ָזז  ָהָיה  ֹלא  ּוִמֶּמָּנה  ְלַרְגָליו 
ְּבַאְׁשמֶֹרת ַהּבֶֹקר, ֶׁשֵּכן ָאז ֲעַדִין ֹלא ִהְתַמֵּלא ָהעֹוָלם ִּבְׁשָקִרים, ְוֵהִעיד 
ָהֱאֶמת, ֶׁשַבע  ַמִהי  ָלַדַעת  ָעַבד ַעל ַעְצמֹו  ָׁשִנים  ַבע  ֶׁשּׁשֶ ַעל ַעְצמֹו 
ְלַסֵּגל  ִּבְׁשִביל  ָׁשִנים  ֶׁשַבע  ְועֹוד  ֶקר,  ַהּׁשֶ ֶאת  ְלָגֵרׁש  ִּבְׁשִביל  ָׁשִנים 
ְלַעְצמֹו ֶאת ִמַּדת ָהֱאֶמת. ָרִגיל ָהָיה ְּבִפיו לֹוַמר, ֶׁשִּמי ֶׁשִּנְזָהר ִמּלֹוַמר 
ֶנֱאַמר "ֹלא  ִנְגַנב ִמֶּמּנּו, ֶׁשֵּכן  ֶׁשֶקר, ֵאינֹו נֹוֵפל ְלִמְׁשָּכב ּוְמאּוָמה ֹלא 

ִּתְגנֹבּו ְוֹלא־ְתַכֲחׁשּו", ֵאיָמַתי? ַּכֲאֶׁשר "ְוֹלא־ְתַׁשְּקרּו". )גדולי הדורות(

  

ַּתְלִמידֹו ַהֻּמְבָהק ֶׁשל ַרִּבי ִּפיְנָחס ִמּקֹוִריץ ָהָיה ַרִּבי ְרָפֵאל ִמַּבְרַׁשד, 
ְּכֶטַבע  ֶאְצלֹו  ִלְהיֹות  ֶׁשָהְפָכה  ָהֱאֶמת  ְּבִמַּדת  ְּביֹוֵתר  נֹוַדע  ְוהּוא 
ִזְקנּותֹו,  ְלֵעת  ָהָיה  ַהָּדָבר  ִּכְפׁשּוטֹו.  ַנְפׁשֹו  ֶאת  ָעֶליָה  ּוָמַסר  ֻמְׁשָרׁש 
ְמגּוָריו  ִּבְמחֹוז  ָהיּו  ְיהּוִדי  סֹוֵחר  ָקֶׁשה.  ִנָּסיֹון  ִּבְפֵני  ָהֳעַמד  ַּכֲאֶׁשר 
ְלטֹונֹות  ֶׁשל ַרִּבי ְרָפֵאל, ֶׁשִהְתַקְּבָלה ָעָליו ַהְלָׁשָנה ֲחמּוָרה ִּבְפֵני ַהּׁשִ
ַתְּדָלִנים ִלְפעֹל  ּוְלַאַחר ֶׁשָעַמד ַלִּמְׁשָּפט, ָיָצא ִּדינֹו ְלִמיָתה. ֵהֵחּלּו ַהּׁשְ
ְלַהָּצַלת ַהּסֹוֵחר ַהְּיהּוִדי, ּוְלַאַחר ַמֲאַמִּצים ְמֻרִּבים ִהְסִּכימּו ַהּשֹׁוְפִטים 
ַחף  ֶׁשהּוא  ָעָליו  ָיִעידּו  ְמֻפְרָסִמים  ַצִּדיִקים  ֵני  ֶׁשּׁשְ ִּבְתַנאי  ְלַׁשְחְררֹו 
ִמָּכל ֶּפַׁשע. ַאַחד ַהַּצִּדיִקים ֶׁשִּנְבֲחרּו ָהָיה ְרָפֵאל ִמַּבְרַׁשד, ֶׁשַּגם ְּבֵעיֵני 
ִמִּפיו  מֹוִציא  ֶׁשֵאינֹו  ָעָליו  ְוָיְדעּו  ֱאֶמת  ְּכִאיׁש  ֶנְחָׁשב  ָהָיה  ַהָּנְכִרים 
ְּדַבר ֶׁשֶקר ְּבַעד ָּכל הֹון ְּדַעְלָמא, ְוַיַחד ִעּמֹו ָהָיה ַצִּדיק נֹוָסף ִמְּגדֹוֵלי 
ַהּדֹור. ָּבאּו ְּבֵני ִמְׁשַּפְחּתֹו ֶׁשל ַהִּנּדֹון ַלָּמֶות ְוִהְתַחְּננּו ִּבְפֵני ַהַּצִּדיִקים 
ִמָּיד  ִהְסִּכים  ִני  ַהּׁשֵ ְוַהַּצִּדיק  ְנָפׁשֹות,  ַהָּצַלת  ְלַמַען  ְלַׁשֵּקר  ֶׁשַּיְסִּכימּו 
אּוָלם  ֶנֶפׁש.  ִּפּקּוַח  ִמְּפֵני  ִנְדֵחית  ֻּכָּלּה  ַהּתֹוָרה  ָּכל  ֶׁשֵּכן  ִהּסּוס,  ְּבִלי 
ָהִאיׁש  ְלַהִּציל ֶאת  ָרָצה  ֵמַחד  ַּבָּדָבר,  ְלַהֲחִליט  ה  ִהְתַקּׁשָ ְרָפֵאל  ַרִּבי 
ֵמֶרֶדת ַׁשַחת, ּוֵמִאיָדְך ֵּכיַצד ָיכֹול הּוא ְלהֹוִציא ִמִּפיו ָלִראׁשֹוָנה ְּבַחָּייו 
ְּדַבר ֶׁשֶקר?! ָיַׁשב ַרִּבי ְרָפֵאל ָּכל אֹותֹו ַהַּלְיָלה ֶׁשִּלְפֵני יֹום ַהִּמְׁשָּפט, 
ּוָבָכה ִלְפֵני ַהָּקָּב"ה ֶׁשֹּלא ִיְצָטֵרְך ִלְׁשּבֹר ֶאת ִמַּדת ָהֱאֶמת ֶׁשּבֹו, ּוִבֵּקׁש 
ֵמַהָּקָּב"ה ֶׁשִּיּטֹל ֶאת ִנְׁשָמתֹו ֵמָהעֹוָלם ַהֶּזה ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְצָטֵרְך ַלֲעמֹד 
ִּבְפֵני ַהִּנָּסיֹון ַהָּקֶׁשה. ְּתִפָּלתֹו ִהְתַקְּבָלה, ּוְבאֹותֹו ַלְיָלה ִהְסַּתֵּלק ַצִּדיק 

ָהֱאֶמת ְּבִלי ֶׁשִּיְצָטֵרְך ְלהֹוִציא ְּדַבר ֶׁשֶקר ִמִּפיו. )סיפורי הרמ"ח(

ֻקּפֹות  ְוִחְּלקּו  ַּפַעם  ָהְלכּו  ְׁשקֹוּפ,  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ֶׁשל  ְיִׁשיָבתֹו  ְׁשלּוֵחי 
ְצָדָקה ִליהּוֵדי הֹורֹוְדָנא, ְּכֵדי ֶׁשַּיְפִריׁשּו ְצָדָקה ְּבָכל ֵעת־ְמצֹא ְוַיְקִּדיׁשּו 
אֹוָתּה ְלַמַען ַהְיִׁשיָבה ְוַתְלִמיֶדיָה. ַעל ַהֻּקָּפה ִנְכְּתבּו ִמְסַּפר ִמִּלים ַעל 
ִּכְׁשֹלׁש ֵמאֹות  ֶׁשַּבְיִׁשיָבה לֹוְמִדים  ֶנֱאַמר ָׁשם  ָאר  ַהּׁשְ ּוֵבין  ַהְיִׁשיָבה, 
ַּבחּוִרים. ַהָּדָבר נֹוַדע ְלרֹאׁש ַהְיִׁשיָבה ַרִּבי ִׁשְמעֹון, ְוהּוא ִנְבַהל ְמאֹד 
ים  ְוָאַמר: "ֲהֵרי ֶזה ֶׁשֶקר ָּגמּור, ֶׁשֵּכן ֵאין ַּבְיִׁשיָבה ֶאָּלא ְּכָמאַתִים ְוִׁשּׁשִ
ַּבחּוִרים, ֲאָבל ֹלא ְׁשֹלׁש ֵמאֹות". ִנּסּו ְּפִקיֵדי ַהְיִׁשיָבה ְלַדֵּבר ַעל ִלּבֹו 
ְוָטֲענּו: "ַוֲהֵרי ֹלא ִנְכַּתב ַעל ַהֻּקּפֹות ֶׁשֵּיׁש ְׁשֹלׁש ֵמאֹות ַּבחּוִרים, ֶאָּלא 
ֶנֱאַמר 'ִּכְׁשֹלׁש ֵמאֹות' ְּבָכ"ף ַהִּדְמיֹון, ְוֶזה ֹלא ָרחֹוק ִמן ָהֱאֶמת". ִּבֵּטל 
ְוֵאיְך  ֶׁשֶקר,  ְּבֶחְזַקת  ַהָּדָבר  "ֲעַדִין  ְוָאַמר:  ִּדְבֵריֶהם  ֶאת  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי 
ֶאְפָׁשר ְלַהֲעִמיד ַּבְיִׁשיָבה ֶאת ַהּתֹוָרה ֶׁשִהיא ּתֹוַרת ֱאֶמת ַעל־ְיֵדי ָּדָבר 
ֶׁשהּוא ֵהֶפְך ָהֱאֶמת"?! ֹלא ָעְזרּו ָּכל ַהְּטָענֹות ְוַהֵּתרּוִצים, ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון 
ּמּוׁש ְּבֻקּפֹות ַהְּצָדָקה ְוִצּוָה ְלָגְנָזן. )עובדות והנהגות  ָאַסר ְּבתֶֹקף ֶאת ַהּׁשִ

לבית בריסק(

  

ַהִּכּנּוִסים  ְּבַאַחד  ַּכֲאׁשר  ִמַּסְטֶמר,  יֹוֵאל  ַרִּבי  ִעם  ֵאַרע  ּדֹוֶמה  ִסּפּור 
ֶׁשֶּנֶעְרכּו ְלטֹוַבת ְיִׁשיָבתֹו ֶהֱאִריְך ַאַחד ַהַּדְרָׁשִנים ַעל ַמָּצָבּה ַהָּדחּוק 
ֵמאֹות  ִּכְׁשֹלׁש  ַּבְיִׁשיָבה  ֶׁשֵּיׁש  ַהְּדָבִרים  ֵּבין  ְוִהְזִּכיר  ַהְיִׁשיָבה,  ֶׁשל 
ֶׁשֵּיׁש  ַאָּתה  אֹוֵמר  "ַמּדּוַע  ְוָאַמר:  ִמָּיד,  יֹוֵאל  ַרִּבי  ִהְפִסיקֹו  ַּבחּוִרים. 
ִּכְׁשֹלׁש ֵמאֹות ַּבחּוִרים ַּבְיִׁשיָבה? ַוֲהֵרי ֶזה ַעָּתה ָעַבְרִּתי ַעל ָהְרִׁשיָמה 
ִּבְלַבד,  ַּתְלִמיִדים  ְוַאְרָּבָעה  ִׁשְבִעים  ָמאַתִים  ָּבּה  ֶׁשּלֹוְמִדים  ְוָרִאיִתי 
ָהֱאֶמת  ֶאת  ַרק  לֹוַמר  ֶאָּלא  ִּבְמַעט,  ֲאִפּלּו  ַהִּמָּדה  ַעל  ְלַהְפִריז  ְוֵאין 

ְוֵאין ִּבְלָּתּה". )מושיען של ישראל(

  

ְּבַהָּצָעה  ַּפַעם  ֵאָליו  ָּבא  ִמְּבִריְסק,  ַהְּגִרי"ז  ֶׁשל  ִמַּמֲעִריָציו  ֶאָחד 
ֶׁשהּוא ַמְסִּכים ָלֵצאת ֶלֱאסֹף ְּכָסִפים ַלּכֹוֵלל ֶׁשל ָהַרב. ִהְסִּכים ָהַרב 
ְלַהָּצָעתֹו, אּוָלם ִהְתָנה ִעּמֹו ְּתַנאי ֶאָחד. "ֶאל ָּכל ָנִגיד ֶׁשִּתְפֶנה, ֱאמֹר 
לֹו ְּבֶפה ָמֵלא ֶׁשַּבּכֹוֵלל לֹוְמִדים ַרק ְׁשֹלָׁשה ַאְבֵרִכים ְותּו ֹלא". ָהֱאֶמת 
ָהְיָתה, ֶׁשַּבּכֹוֵלל ָלְמדּו ַאְבֵרִכים ַרִּבים ֶׁשָּבאּו ִלְׁשמַֹע ֶלַקח ִמִּפי ָהַרב, 
ַחי  ָהָיה  ַעְנְוָתנּותֹו  ַהְּגִרי"ז ַעְצמֹו, אּוָלם ֵמרֹב  ָּבָניו ֶׁשל  ָהיּו ַּגם  ּוָבֶהם 
ַּבַהְרָּגָׁשה ֶׁשֵּיׁש לֹו ּכֹוֵלל ֶׁשל ְׁשֹלָׁשה ַאְבֵרִכים ִּבְלַבד. ֲחָׁשׁשֹו ֶׁשל ָהַרב 
ָהָיה, ֶׁשִאם ָיבֹואּו ֶלֱאסֹף ְּכָסִפים 'ִּבְׁשִביל ַהּכֹוֵלל ֶׁשל ָהַרב ִמְּבִריְסק', 
ֲאַזי ַיְפִריזּו ַהַּמְתִריִמים ְּבִמְסַּפר ַהּלֹוְמִדים ַּבּכֹוֵלל, ְוַהְּכָסִפים ֶׁשִּיָּנְתנּו 
ֶׁשָהֱאֶמת  ְּבָכְך  ַהְסָּכָמתֹו  ֶאת  ִהְתָנה  ְוָלֵכן  ָהֱאֶמת,  ְּבֶדֶרְך  ִיְהיּו  ֹלא 

ֵּתָאֵמר ִּכְפׁשּוָטּה ְלֹלא ְּכָחל ּוְסָרק. )עבדות והנהגות לבית בריסק(

  

ִאיׁש ֱאֶמת ָהָיה ַרִּבי ָמְרְּדַכי צּוֶקְרַמן, ַּתְלִמידֹו ַהֻּמְבָהק ֶׁשל ֶה"ָחֵפץ 
ַוֲאִמִּתִּיים,  ְנִקִּיים  ַמֲעָׂשיו  ִאם  ַעְצמֹו  ֶאת  ּבֹוֵחן  ָהָיה  ְוָתִמיד  ַחִּיים", 
ֶׁשָהְיָתה  ָהֱאֶמת  ִמַּדת  ֶׁשל  ָׁשָרֶׁשיָה  ָזִרים.  ִׁשּקּוִלים  ָּבֶהם  ֶׁשֵּיׁש  אֹו 
ִקים ֶאת  ְמַנּׁשְ ָהיּו  ָיְנקּו עֹוד ִמַּמְעָיָנּה ֶׁשל ֶקֶלם, ָׁשם ֹלא  ְטבּוָעה ּבֹו, 

ר ְמֻסּפָ

ִסּפּוֵרי ַצִּדיִקים
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ֶאת  אֹוֵהב  ֶׁשהּוא  לֹוַמר  ֶּבֱאֶמת  ְמֻסָּגל  ֶׁשִּמי  ִמְּפֵני  ַהּתֹוָרה  ֵסֶפר 
ָקּה. ָׁשם ַּגם ֹלא ָאְמרּו ִּב'ְבִריְך  ַהּתֹוָרה ְּבָכל ְמאֹודֹו ַעד ֶׁשהּוא ְמַנּׁשְ
ְׁשֵמּה' ֶאת ַהֵּתבֹות 'ֲאָנא ַעְבָּדא ְּדֻקְדָׁשא ְבִריְך הּוא', ֶׁשֵּכן ִמי ָיכֹול 
ְלָהִעיד ַעל ַעְצמֹו ֶׁשָאֵכן ֶּבֱאֶמת ּוְבָתִמים הּוא ַעְבּדֹו ֶׁשל ַהָּקָּב"ה. 
ַּכֲאֶׁשר ָהיּו ְמַנְּגִנים ִׁשיר ֶזה ְּבִׂשְמַחת ּתֹוָרה ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת, ָהָיה ַרִּבי 
ָמְרְּדַכי ְמָפֵרׁש ֶאת ַהֵּתבֹות ְלֶאָחד ִמַּתְלִמיָדיו ְואֹוֵמר: "ִמְתַּפְּלִלים 
ָאנּו ֶׁשִּנְזֶּכה ְלַהִּגיַע ַלַּדְרָּגה ֶׁשל ֲאָנא ַעְבָּדא ְּדֻקְדָׁשא ְבִריְך הּוא', 
ִני ָׁשם ָהָיה ַנֲעֶׂשה ָׂשֵמַח יֹוֵתר,  ְוַכֲאֶׁשר ַהִּנּגּון ָהָיה עֹוֵבר ַלַּבִית ַהּׁשֵ
ֶׁשָאנּו  ַלָּקָּב"ה  ּומֹוִדים  ָׁשִרים  ָאנּו  "ְוַעְכָׁשו  ְואֹוֵמר:  ַמְמִׁשיְך  ָהָיה 
זֹוִכים ִלְהיֹות ֲעָבָדיו". ַּגם ִּבְׁשַעת ֲאִמיַרת ַהּוִּדּוי ֹלא ָהָיה ַמֶּכה ַעל 
ִלּבֹו ַּכָּנהּוג, ִמְּפֵני ֶׁשָאַמר ֶׁשֵאינֹו ַמְרִּגיׁש ֶׁשַהָּכָאה זֹו ִהיא ֵּכָנה ְלַגָּביו. 
ַאְך  ְּגדֹוָלה,  ֶמְמַׁשְלִּתית  ְּתִמיָכה  ִלּטֹל  ֶׁשִּבֵּקׁש  ִמּשֹׁוֲאָליו  ְלֶאָחד 
ַהָּדָבר ָהָיה ָּכרּוְך ְּבַתְחּבּולֹות ְוַהְצָהרֹות ֶׁשֵאיָנן עֹולֹות ְּבָקֶנה ֶאָחד 
ִעם ָהֱאֶמת, ָאַמר ִּבְכֵאב: "ָמה ִעם ָהֱאֶמת? ֶזה ֹלא ָיָׁשר! ִהְתַרֵחק 
ּוְבַרח ְלָך ִמֶּזה"! ְוָׁשגּור ָהָיה ְּבִפיו לֹוַמר: "ָאָדם ָצִריְך ָלֶלֶכת ָּתִמיד 
ְּבֶדֶרְך ַהּיֶֹׁשר. ֵיׁש ַהְּסבּוִרים, ֶׁשִּבְׁשִביל ַּפְרָנָסה ֶאְפָׁשר ָלֶלֶכת ֶׁשֹּלא 
הּו ָלָאָדם, הּוא ִיֵּתן לֹו זֹאת  ְּביֶֹׁשר, ַאְך ִאם ַהָּקָּב"ה רֹוֶצה ִלֵּתן ַמּׁשֶ

ַרק ְּבֶדֶרְך ַהּיֶֹׁשר". )יחיד ודורו(

  

סֹוֵפר  ַחִּיים  ַרִּבי  ַחִּיים"  ַה"ַּמֲחֶנה  ֶׁשל  ְּבנֹו  סֹוֵפר,  ָּדִוד  מֶֹׁשה  ַרִּבי 
ִמֻּמְנַקְטׁש, ָהָיה ַחָּלׁש ְּבגּופֹו ִמַּיְלדּותֹו, ְוַלְמרֹות ֻחְלָׁשתֹו ַהְּגדֹוָלה 
ֻמְפָלג.  ְלִעּלּוי  ֶׁשַּנֲעָׂשה  ַעד  ְּבַהְתָמָדה  ּתֹוָרה  ְוָלַמד  ִהְתַאֵּמץ 
ַאְרֵיה"  ַה"ּקֹול  ֶׁשל  ִּבּתֹו  ִעם  ִנְכָּבדֹות  ּבֹו  ִּדְּברּו  ְלִפְרקֹו,  ְּכֶׁשִהִּגיַע 
ִמֶּבְרְּגַסז, ְוַכֲאֶׁשר ָּתָהה ַעל ַקְנַקּנֹו ְמָצאֹו ְּכִלי ָמֵלא ְוָגדּוׁש ְּבתֹוָרה 
ְוִיְרָאה ְוָרָצה ְלָבֵרְך ַעל ַהֻּמְגָמר. ָרָאה ֲאִבי ַהָּבחּור ִּכי ַהְמֻחָּתן רֹוֶצה 
ְלָך  ְלַגּלֹות  ֲאִני  ְוָאַמר לֹו: "רֹוֶצה  ְּגָמר,  ִליֵדי  ּדּוְך  ַהּׁשִ ְלהֹוִציא ֶאת 
ֶאת ָּכל ָהֱאֶמת ְוֵאיִני רֹוֶצה ְלַהְסִּתיר ִמְּמָך ָּדָבר. ְּבִני ַהְמֻדָּבר ַחָּלׁש 
ְלַחְּזקֹו.  ְּכֵדי  ָּברֹוְפִאים  ַרּבֹות  ָּדַרְׁשנּו  ִמַּיְלדּותֹו  ְועֹוד  ְּבגּופֹו  ְמאֹד 
ְרֵאה ָנא ֶׁשאֹוֵמר ֲאִני ִּדְבֵרי ֱאֶמת ַוֲעֵׂשה ַּכֲהָבָנְתָך". ְּבסֹופֹו ֶׁשל ָּדָבר 
ּדּוְך ַלּפַֹעל, ּוֵמֵאת ה' ָיָצא ַהָּדָבר ְוַרִּבי מֶֹׁשה ָּדִוד ָנָׂשא  ֹלא ָיָצא ַהּׁשִ
ֶאת ִּבּתֹו ֶׁשל ַרִּבי ִהֵּלל ִמַּסְסֶרֶגן, ּוִמֵּלא ֶאת ְמקֹום חֹוְתנֹו ָּבַרָּבנּות. 
ַאְך ֵמָאז אֹותֹו ַמֲעֶׂשה, ָהָיה ָרִגיל ַה"ּקֹול ַאְרֵיה" ְלַהְפִליא ֶאת ִמַּדת 
ֶאת  ְלַהְסִּתיר  ִנָּסה  ֶׁשֹּלא  ַחִּיים"  ַה"ַּמֲחֶנה  ֶׁשל  ַהְמֻיֶחֶדת  ָהֱאֶמת 
ַהֶחְסרֹון ִּבְבנֹו ְוָאַמר לֹו ֶאת ָהֱאֶמת ִּבְמלֹוָאּה, ֲהַגם ֶׁשָּיַדע ֶׁשַהָּדָבר 

ּדּוְך ְלִהְתַּבֵּטל. )דורות ישרים( ָיכֹול ִלְגרֹם ַלּׁשִ

  

ַעל  ֵליְקוּוד,  ִּביִׁשיַבת  ַהּתֹוְמִכים  ִמְּגדֹוֵלי  ֶאָחד  ַּפַעם  ְּכֶׁשִּנְׁשַאל 
ֶׁשל  ְנִׂשיאּותֹו  ַּתַחת  ֶׁשָהְיָתה  ַּבְיִׁשיָבה  ִלְתמְֹך  ֶׁשֶהְחִליט  ַהִּסָּבה 
ֶׁשל  ָהֱאֶמת  ֶׁשִּמַּדת  ְלָך,  "ַּדע  ָהִאיׁש:  ֵהִׁשיב  קֹוְטֶלר,  ַאֲהרֹן  ַרִּבי 
הּוא  לֹו.  ְלַסֵּיַע  ִלי  ְוָגְרָמה  אֹוִתי  ֶׁשִהְקִסיָמה  זֹו  ִהיא  ַאֲהרֹן  ַרִּבי 
ַעד  ְוָרִאיִתי  ַהְיִׁשיָבה,  ַּבֲהָקַמת  ַהּצֶֹרְך  ַעל  ָּכזֹו  ְּבִהְתַלֲהבּות  ִּדֵּבר 
ִּבְלָּתּה.  ְוֵאין  ִהיא  ֻמְחֶלֶטת,  ֱאֶמת  ִמּתֹוָך  ַּבָּדָבר  ָּבטּוַח  הּוא  ַּכָּמה 
ְמִּתי ְמאֹד ִמִּמַּדת ָהֱאֶמת ֶׁשּבֹו, ֶׁשֵּכן ִמָּדה זֹו ִּכְמַעט ְוֵאיָנּה  ִהְתַרּׁשַ
ַרִּבי ַאֲהרֹן ָסַלד ִמָּכל ֶׁשֶקר, ֲאִפּלּו  ַהָחְמִרית".  ְּבָאֶמִריָקה  ְמצּוָיה 
ַקל ֶׁשְּבַקִּלים, ְוַכֲאֶׁשר ִהְדִּפיסּו ַּפַעם ַקָּבלֹות ַּבֲעבּור ַהְיִׁשיָבה, ִׁשָּנה 
ָהיּו  ַהֶּפַתח  ִצֵּדי  ֵני  ֶׁשִּמּׁשְ ּוִמֵּכיָון  ַהְיִׁשיָבה,  ְּתמּוַנת  ֶאת  ַהַּמְדִּפיס 
ִני, הֹוִסיף  ְנטּוִעים ִאיָלנֹות, ְׁשַנִים ִמַּצד ֶאָחד ּוְׁשֹלָׁשה ֵמַהַּצד ַהּׁשֵ
ַהַּמְדִּפיס ַּבְּתמּוָנה ֵעץ נֹוָסף ְלַיד ְׁשֵני ָהֵעִצים ְּכֵדי ֶׁשַהִּמְסָּפר ִיְהֶיה 

ָׁשֶוה. ְּכֶׁשָרָאה ַרִּבי ַאֲהרֹן ֶאת ִּפְנְקֵסי ַהַּקָּבלֹות, ִהְבִחין ִמָּיד ְּבַמָּבטֹו 
ַהִּפְנָקִסים  ָּכל  ֶאת  ְלַהְׁשִמיד  ִצּוָה  ְוהּוא  ֶׁשַּנֲעָׂשה,  ּנּוי  ַּבּׁשִ ֶהָחִריף 
"ַהְיִׁשיָבה  ְּבָאְמרֹו:  ָהֱאֶמת,  ַעל־ִּפי  ֲחָדִׁשים  ִּפְנָקִסים  ּוְלַהְדִּפיס 
ֶׁשֶמץ  ֲאִפּלּו  ָּבּה  ֶׁשִּיְתָעֵרב  ְוֵאיִני מּוָכן  ֱאֶמת,  ַאְדֵני  ַעל  ֻמְׁשֶּתֶתת 
ְלָנִגיד ֶאָחד ּוִבֵּקׁש ְלַהְתִרימֹו ְלַמַען ֶרֶׁשת  ֶׁשל ֶׁשֶקר". ַּפַעם ָּפָנה 
ָּבֵּתי ַהֵּסֶפר ֶׁשל 'ַהִחּנּוְך ָהַעְצָמִאי', ֶׁשּנֹוַעד ְלֵקרּוב ְרחֹוִקים, אּוָלם 
ַהָּלה ֵסַרב ִמְּפֵני ֶׁשַהְׁשָקפֹוָתיו ָהִאיִׁשּיֹות ֹלא ָעלּו ְּבָקֶנה ֶאָחד ִעם 
ַרִּבי  ִמְּפֵני ְּכבֹודֹו ֶׁשל  ָראֵׁשי ַהְּתנּוָעה ֶׁשָעְמָדה ֵמֲאחֹוֵרי ַהּמֹוָסד. 
ֶׁשל  ְיִׁשיָבתֹו  ְלַמַען  ִנְכָּבָדה  ְּתרּוָמה  ְלָהִרים  ַהָּנִגיד  ִהִּציַע  ַאֲהרֹן, 
ַרִּבי ַאֲהרֹן ַעְצמֹו, אּוָלם הּוא ֵסַרב ְלַבָּקָׁשתֹו ְוָאַמר: "ָּבאִתי ֵאֶליָך 
ַאֶחֶרת".  ְּבַמָּטָרה  אֹוָתּה  ָאִמיר  ְוֹלא  ַאַחת,  ַמָּטָרה  ִּבְׁשִביל  ַרק 
ְוהּוא  ַאֲהרֹן,  ַרִּבי  ֶׁשל  ָהֱאֶמת  ִמַּדת  ְלַמְרֵאה  ָהִאיׁש  ִהְׁשּתֹוֵמם 
ֵהִרים ִמָּיד ְּתרּוָמה ִנְכָּבָדה ְלַמַען ַהּמֹוָסד ֶׁשַרִּבי ַאֲהרֹן ָּבא ְלַמֲענֹו, 
ְוָהַפְך ִלְהיֹות לֹו ְלָיִדיד ָמסּור ְותֹוֵמְך ִנְלָהב, ְוַאף ִמְּתִמיָכה ִּביִׁשיַבת 

ֵלְיְקוּוד ֹלא ָמַׁשְך ָידֹו. )במחיצתם(

  

ִאיׁש ֱאֶמת ָהָיה ַרִּבי יֹוֵסף ֲעֶדס ֵמַרָּבֵני ְיִׁשיַבת "ּפָֹרת יֹוֵסף", ּוְבָכל 
ָמחֹות ֶׁשָהיּו ְּבֵביתֹו, ַּבֲחֻתּנֹות ָּבָניו ּוְבנֹוָתיו ּוִבְׁשַאר ָהֵארּוִעים,  ַהּׂשְ
ַהְּנקּוָבה  ָעה  ַּבּׁשָ ְּבִדּיּוק  ָּבאּוָלם  ְלִהָּמֵצא  ְמאֹד  ַמְקִּפיד  ָהָיה 
יֹוְדִעים  ֻּכָּלם  "ֲהֵרי  ּוְׁשָאלּוהּו:  ְלָפָניו  ִלְמקָֹרָביו ֶׁשָּתְמהּו  ַּבַהְזָמָנה. 
ָעה ֶאָּלא ְּכַהְמָלָצה ִּבְלַבד, ְוָהֵארּוִעים ַמְתִחיִלים ָּתִמיד  ֶׁשֵאין ַהּׁשָ
ָּכַתְבִּתי  ְוִאם  ָהֱאֶמת,  ִמִּמַּדת  ָזז  ֵאיִני  "ֲאִני  ֵהִׁשיב:  ִמֵּכן",  ְלַאַחר 
ָׁשָעה  ְּבאֹוָתּה  ְלִהָּמֵצא  ָעַלי  ׂשּוָמה  זֹו,  ְלָׁשָעה  ֲאָנִׁשים  ְוִהְזַמְנִּתי 
ָעה  ַּבּׁשָ ְּבַעְצִמי  נֹוֵכַח  ֶאְהֶיה  ֶׁשֹּלא  ֶאֶרץ  ֶּדֶרְך  ֶזה  ְוֵאין  ֶׁשָּכַתְבִּתי, 

ֶׁשֲאִני ְּבַעְצִמי ָקַבְעִּתי, ְוִנְמֵצאִתי ּדֵֹבר ְׁשָקִרים". )האיר המזרח(

  

ִמָּכל  ִּפיו  ַעל  ַהּשֹׁוֵמר  ְּכָאָדם  ָידּוַע  ָהָיה  פּוְקס,  ָחָנא  ָמְרְּדַכי  ַרִּבי 
ִנְדנּוד ֶׁשל ֶׁשֶקר. ַּפַעם ִנְכַנס ְלֵבית ַרּבֹו ַהַּנֲעָרץ, ָה"ַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל" 
ּוְׁשָאלּוהּו:  ַהּנֹוְכִחים  ּבֹו  ִהִּביטּו  ִמֶּגֶׁשם.  ָרטֹב  ְּכֶׁשֻּכּלֹו  ִמּוִיְז'ִניץ, 
"ַהִאם יֹוְרִדים ְּגָׁשִמים ְמֻרִּבים"? ִנְזַהר ַרִּבי ָמְרְּדַכי ָחָנא ִּבְתׁשּוָבתֹו 
ְּבָׁשָעה  אּוָלם  ֶזה,  ְּבֶרַגע  ַהְּגָׁשִמים  ַּמַּצב  ַמה  יֹוֵדַע  "ֵאיִני  ְוָאַמר: 
ֶׁשָהִייִתי ַּבחּוץ ָיְרדּו ָאְמָנם ְּגָׁשִמים ַעִּזים". ִסּפּור ֶזה ָהָיה ָרִגיל ַעל 
ִּפיו ֶׁשל ָה"ִאְמֵרי ַחִּיים" ִמּוִיְז'ִניץ, ְוָתִמיד ָהָיה ַמְפִליא ֶאת ְּתׁשּוָבתֹו 
ֶׁשל ַרִּבי ָמְרְּדַכי ָחָנא ּוְמַאֵּלף ֶאת ׁשֹוְמָעיו ַּכָּמה ָצִריְך ִלְׁשמֹר ַעל 

ִמַּדת ָהֱאֶמת ְּבָטֳהָרָתּה. )הליכות החיים(

  

ֶׁשְּבַעְצמֹו  ַעד  ָהֱאֶמת,  ְּבִמַּדת  ֵמֲאֶלְּכַסְנֶּדר  ְיִחיֵאל  ַרִּבי  ָהָיה  ָּגדֹול 
ּוִמְּנעּוַרי  ֶקר,  ַהּׁשֶ ִמן  ֲאִני  ָרחֹוק  "ְּבִטְבִעי  ְוָאַמר:  ְּבנֹו  ִלְפֵני  ֵהִעיד 
ִהְתַקֵּים  ַּפַעם  ִמִּדּבּוַרי".  ְמאּוָמה  ְלַׁשּנֹות  ֶׁשֹּלא  ְּביֹוֵתר  ִנְזַהְרִּתי 
ְּבַמר־ ָהַאְלָמָנה  ָּבְכָתה  ִּדיָנּה,  ּוַבַעל  ַאְלָמָנה  ֵּבין  ִּדין ּתֹוָרה  ֶאְצלֹו 
ִּבְכָיּה,  ֶאת  ָהַרִּבי  ּוְכֶׁשָרָאה  ַטֲענֹוֶתיָה,  ֶאת  ָׁשְטָחה  ַּכֲאֶׁשר  ֶנֶפׁש 
ִהְפִסיָקּה ְוָאַמר: "ַּגם ְּדָמעֹות ֲהֵרי ֵהן ׁשַֹחד", ּוִמָּיד ָּפַסל ֶאת ַעְצמֹו 
ְלטֹוַבת  ַהִּדין  ֶאת  ַיֶּטה  ֶאָּלא  ֶּבֱאֶמת  ִיְפסֹק  ֶׁשָּמא ֹלא  ַּבִּדין,  ָלדּון 

ָהַאְלָמָנה ֵעֶקב ַצֲעָרּה ֶׁשָּנַגע ְלִלּבֹו. )תולדות ה'ישמח ישראל'(

  

ְוָהָיה  ִמַּנְדבֹוְרָנא,  ָמְרְּדַכי  ַחִּיים  ְּבַרִּבי  יֹוֶקֶדת  ָהְיָתה  ָהֱאֶמת  ִמַּדת 
ַמְׁשִריׁש אֹוָתּה ּוַמְדִריְך ִעָּמּה ֶאת ַהָּבִאים ִּבְׁשָעָריו ֶׁשֹּלא ִלְסטֹות 
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ְּבֵבית  ַּפַעם  ָׁשָהה  ִמַּתְלִמיָדיו  ֶאָחד  ַקָּלה.  ִּבְסִטָּיה  ֲאִפּלּו  ָהֱאֶמת  ִמֶּדֶרְך 
ָהַרִּבי, ּוִבֵּקׁש ִלְפּתַֹח ָארֹון ֶאָחד ֶׁשָּתִמיד ָהָיה ָנעּוץ ַמְפֵּתַח ְּבַמְנעּולֹו, ֶאָּלא 
ֵמָארֹון  ַאֵחר  ַמְפֵּתַח  ַהַּתְלִמיד  ָנַטל  ַּבֶּדֶלת.  ַהַּמְפֵּתַח  ָהָיה  ֹלא  ֶׁשַעְכָׁשו 
ָסמּוְך, ְוִעּמֹו ָמַׁשְך ֶאת ַהֶּדֶלת, אּוָלם ָהַרִּבי ִהְבִחין ְּבָכְך ְוָאַמר לֹו: "ֲהֵרי ֶזה 
ַמְפֵּתַח ָזר ְלֶדֶלת זֹו, ְוֵכיַצד ִהְּנָך עֹוֶׂשה ָּדָבר ֶזה ֶׁשֵאינֹו ְּבַתְכִלית ָהֱאֶמת"? 
ֵהִעיד ַּתְלִמידֹו, ֶׁשַּגם ְלַאַחר ַעְׂשרֹות ָׁשִנים ֵמאֹותֹו ַמֲעָמד, נֹוַתר ַהָּדָבר 
ָחרּוט ַעל ִלּבֹו ְוַהְּגָעָרה ָּבֲעָרה ְּבַעְצמֹוָתיו ֶׁשֹּלא ִלְסטֹות ִמִּמַּדת ָהֱאֶמת 

ִּכְמֹלא ִניָמה. )זכות אבות(

  

ָחדּור ְּבִמַּדת ָהֱאֶמת ָהָיה ַהְמַחֵּנְך ַרִּבי מֶֹׁשה ְּדֵוְיּךְ ַהּכֵֹהן, ּוִמָּדתֹו זֹו ָהְיָתה 
ִמן  ְּבַתְכִלית  ִהְתַרֵחק  ּוְבָממֹונֹו  ְּבַמֲעָׂשיו  ַרק  ֶׁשֹּלא  ַעד  ְּבִקְרּבֹו  ְספּוָגה 
ֶקר, ֶאָּלא ַּגם ַמְחְׁשבֹוָתיו ָהיּו ַזּכֹות ּוְנִקּיֹות ִמָּכל ִנְדנּוד ֶׁשל ֶׁשֶקר. הּוא  ַהּׁשֶ
ֵהִעידּו  ֵמֶהם  ְוַרִּבים  ְּבַתְלִמיָדיו,  ַּגם  ָהֱאֶמת  ִמַּדת  ֶאת  ְלַהְחִּדיר  ִהְצִליַח 
ֶׁשַרָּבם  ַאַחר  ִמִּפיֶהם  ֶׁשֶקר  ְּדַבר  ְלהֹוִציא  ים  ִמְתַקּׁשִ ֵהם  ְיֵמיֶהם  ֶׁשָּכל 
ֶזה  ָּדָבר  ְוַעל  ְּביֹוֵתר,  ָחמּור  ַהָּדָבר  ַּכָּמה  ׁשֹונֹות  ִּבְדָרִכים  ָלֶהם  הֹוִכיַח 
ֶאָחד,  ָאב  ַעל  ְּבִהְתַּפֲעלּות  ְלַסֵּפר  ָהָיה  ָרִגיל  ַּפַעם.  ַאף  ְמַוֵּתר  ָהָיה  ֹלא 
ֶׁשַּכֲאֶׁשר ִהְתַּבֵּקׁש ֵמַהְמַלֵּמד ֶׁשל ְּבנֹו ִלְרׁשֹם ִמֵּדי יֹום ְּבֵאיזֹו ָׁשָעה ָעָלה 
ַעל ְיצּועֹו ְלֵׁשָנה, ָהָיה ּכֹוֵתב 'ְּבִני ָהַלְך ֶאֶמׁש ִליׁשֹן ְּבָׁשָעה 8.29', ְוֹלא ִעֵּגל 
ָעה ְׁשמֹוָנה ּוֶמֱחָצה, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ְלהֹוִציא ְּדַבר ֶׁשֶקר ִמַּתַחת ָידֹו. ֶאָחד  ַלּׁשָ
הּו ֶׁשָהָיה ִנְרֶאה ְּכֶׁשֶקר ְוָהַרב ָּגַער  ִמַּתְלִמיָדיו ִסֵּפר, ֶׁשַּפַעם ָאַמר לֹו ַמּׁשֶ
ּבֹו ָקׁשֹות, ַאְך ְלַאַחר ֶׁשִהְתָּבֵרר ֶׁשַהַּתְלִמיד ֹלא ִׁשֵּקר, ֹלא ִהֵּסס ּוִבֵּקׁש 

ֶאת ְסִליַחת ַהַּתְלִמיד ִּבְפֵני ֻּכָּלם. )זכרון משה(

  

ַרִּבי  ֶׁשל  ְּבָידֹו  ְּכֶׁשָעָלה  ָהִראׁשֹוָנה,  ָהעֹוָלם  ִמְלֶחֶמת  ֶׁשל  ִסּיּוָמּה  ִעם 
ְלַהִּגיַע ֵמרּוְסָיה ִלְגבּול ּפֹוִלין ְלַאַחר ַסָּכנֹות  ֵלְיּבֹוִביץ ִמָּקֶמִניץ  ָּברּוְך ֶּבר 
ּוְתָלאֹות ַרּבֹות, ָהָיה ְּבַדְרּכֹו ֲחָזָרה ְלֵביתֹו ֶׁשֵּמֵעֶבר ַלְּגבּול ְוָׁשם ְׁשָאלּוהּו 
ּגֹוָרִלית  ָהְיָתה  ֵאָלה  ַהּׁשְ ּפֹוִלין"?  ֶאְזַרח  ַאָּתה  "ַהִאם  ַהִּמְׁשָמר:  ַאְנֵׁשי 
ְמאֹד ּוָבּה ָהיּו ָּתלּוי ֲעִתידֹו ְואּוַלי ֲאִפּלּו ַחָּייו, אּוָלם ַרִּבי ָּברּוְך ֶּבר ֹלא ָהָיה 
ְמֻסָּגל ְלהֹוִציא ִמִּפיו ָּדָבר ֶׁשֵאינֹו ֱאֶמת ְּבַתְכִלית, ְוָלֵכן ִהְצִהיר ְּבֶפה ָמֵלא: 
ׁשֹוְמֵרי  מּו  ִהְתַרּׁשְ ְּבפֹוִלין".  ַּתְלִמיִדים  ִלי  ֶיׁש  ֲאָבל  ּפֹוָלִני,  ֶאְזָרח  "ֵאיֶנִּני 
ַהְּגבּול ִמִּמַּדת ָהֱאֶמת ֶׁשּבֹו, ּוִמָּיד ֶהֱעִניקּו לֹו ִרְׁשיֹון ְיִציָאה, ְוַאף ַהּפֹוָלִנים 

ֶהֱעִריצּוהּו ְוֶהֱעִניקּו לֹו ִרְׁשיֹון ְּכִניָסה ִלְמִדיָנָתם. )מדבר שקר תרחק(

ָהֱאֶמת  ְּבִמַּדת  ָידּוַע  ָהָיה  יֹוֵסף",  ְיִׁשיַבת "ּפָֹרת  ֲעִטָּיה רֹאׁש  ֶעְזָרא  ַרִּבי 
ֶׁשִּפֲעָמה ּבֹו ָּכל ָיָמיו, ְוָלֵכן ָהָיה ּבֹוֵחל ְּבִפְלּפּוֵלי ְסָרק ּובֹוֵחר ְּבֶדֶרְך ַהְּפָׁשט 
ַּבִּלּמּוד, ֶׁשִהיא ֶּדֶרְך ָהֱאֶמת ְלֹלא ַעְקמּוִמּיּות. ִסֵּפר ַּתְלִמידֹו ַרִּבי ְיהּוָדה 
ִנְכַנס ַרִּבי ֶעְזָרא ֶאל ַהְיִׁשיָבה ְוָׁשַאל ֶאת ַּתְלִמיָדיו: "ִמי  ַצְדָקה, ֶׁשַּפַעם 
ִנּסּו  ָּגדֹול"?  ָחָכם  ְלַתְלִמיד  ֻמְפָלג  ָחָכם  ַּתְלִמיד  ֵּבין  ַהֶהְבֵּדל  ַמהּו  יֹוֵדַע 
ֻּכָּלם ִלְמצֹא ֶהְבֵּדִלים ׁשֹוִנים, ְוַרִּבי ֶעְזָרא ָאַמר: "ַהֶהְבֵּדל ֵּביֵניֶהם הּוא ְּכמֹו 
ַהֶהְבֵּדל ֵּבין ֱאֶמת ְלֶׁשֶקר, ִּכי ַּתְלִמיד ָחָכם ֻמְפָלג יֹוֵדַע ֶאת ָּכל ַהְּפָרִטים 
ְוֹלא ִיְטֶעה ִמְּלַכּוֵן ֶאת ָהֱאֶמת". הֹוִסיף ַרִּבי ְיהּוָדה ַצְדָקה ְוָאַמר, ֶׁשִּמְסַּפר 
ָיִמים ְלַאַחר אֹותֹו ַמֲעֶׂשה ָהָיה ֲעַדִין ָנתּון ַּתַחת ָהרֶֹׁשם ָהַעז ֶׁשַהְּדָבִרים 
ִּכי  ּוְלַהִּכיר  ָלַדַעת  ְּבִאיִׁשּיּותֹו  ַהְּדָבִרים  ֶנְחְרתּו  ַרּבֹות  ְוָׁשִנים  ָעָליו,  ָעׂשּו 
ָיכֹול ִלְהיֹות ָאָדם ָּגדֹול, ֲאָבל ֲעַדִין ְּדבּוָקה ּבֹו ַלְחלּוִחית ֶׁשל ֶׁשֶקר, ּוְכֵדי 

ִלְהיֹות ַּתְלִמיד ָחָכם ֻמְפָלג ָצִריְך ִלְהיֹות ָּדבּוק ָּבֱאֶמת". )האיר המזרח(

  

ַּפַעם ָׁשַמע ַה"ֲחזֹון ִאי"ׁש" ָאָדם ֶאָחד, ֶׁשַּמְבִטיַח ְלַיְלּדֹו ַהָּקָטן ֶׁשִּיְקֶנה לֹו 
ַמָּתָנה ִאם ְיַמֵּלא ַאַחר ַּבָּקָׁשתֹו. ִנְפָנה ֵאָליו ִמָּיד ְוִהְזִהירֹו ֶׁשֹּלא יֹוִליְך ֶאת 
ְלָאָדם  ֻסָּכה, ֶׁשָאסּור  ְּבַמֶּסֶכת  ֲחַז"ל  ִּדְבֵרי  ְוִהְזִּכיר לֹו ֶאת  ַהֶּיֶלד ׁשֹוָלל, 
ְּבֵני  ֵאיָנם  ֶׁשְּקַטִּנים  ְוָאַמר  ְוהֹוִסיף  לֹו,  ִלְּתנֹו  ְוֹלא  ְלֶיֶלד  הּו  ַמּׁשֶ ְלַהְבִטיַח 

ְמִחיָלה. )פאר הדור(

  

ִמְׁשַלַחת ִנְכָּבָדה ָּבָאה ַּפַעם ְלַרִּדין ְלטֹוַבת ַהְיִׁשיָבה, ּוָבּה ִהְׁשַּתְּתפּו ַּכָּמה 
ֲאָנִׁשים ֶׁשְּכָבר ִּבְּקרּו ֶּבָעָבר ְּבַרִּדין, ּוָפְגׁשּו ָאז ֶאת ֶה"ָחֵפץ ַחִּיים" ְוֵהיִטיבּו 
ַרּבֹות ִעם ַהְיִׁשיָבה. ְּכֶׁשִּנְכְנסּו ֶאל ֶה"ָחֵפץ ַחִּיים", ָּפָנה ֶאָחד ֵמֶהם ְוָאַמר 
לֹו: "ְּבַוַּדאי זֹוֵכר ַרֵּבנּו ֶאת ִּבּקּוִרי ַהּקֶֹדם ִּבְמעֹונֹו, ַּכֲאֶׁשר ָּפַעְלִּתי ְוָעִׂשיִתי 
ְלַמַען ַהְיִׁשיָבה ָּכְך ְוָכְך", ֱהִׁשיבֹו ֶה"ָחֵפץ ַחִּיים" ְוָאַמר ְּבֵכנּות: "ֹלא, ֵאיִני 
זֹוֵכר. ֲאִני ְּכָבר ָאָדם ָזֵקן ְוכַֹח ִזְכרֹוִני ֵאינֹו ְּכִמֶּקֶדם". ִּבֵּקׁש ֶאָחד ֵמַאְנֵׁשי 
ַהַּבִית ְלעֹוֵרר ֶאת ִזְכרֹונֹו, ַאְך ַהָּדָבר ֹלא ָעָלה ְּבָידֹו. ָחַׁשׁש ָהִאיׁש ֶׁשָּמא 
ִיָּפַגע ָהאֹוֵרַח ֶׁשּכֹה ֵהיִטיב ִעם ַהְיִׁשיָבה, ְוִנָּסה ִליצֹר רֶֹׁשם ְּכִאּלּו ֶה"ָחֵפץ 
ַחִּיים" ֵּכן זֹוֵכר ֶאת ָהִאיׁש, אּוָלם ֶה"ָחֵפץ ַחִּיים" ָעַמד ַעל ֶׁשּלֹו ְוָאַמר 'ֵאיִני 
ֶה"ָחֵפץ  ִלְפֵני  ָהִאיׁש  ִהְתַנֵּצל  ַהֶחֶדר,  ֶאת  ָהאֹוֵרַח  ֶׁשָעַזב  ְלַאַחר  זֹוֵכר'. 
ַחִּיים" ַעל ֶׁשִּנָּסה ִליצֹר רֶֹׁשם ֻמְטֶעה, ְוָטַען ֶׁשָעָׂשה זֹאת ְלַמַען ַהְיִׁשיָבה, 
ַאְך ֶה"ָחֵפץ ַחִּיים" ָאַמר לֹו ֶׁשַּגם טֹוַבת ַהְיִׁשיָבה ֵאיָנּה ִסָּבה ַהַּמְצִּדיָקה 

ַעל־ִּפי ִּדין ְלַׁשּנֹות ִמן ָהֱאֶמת. )חיים שיש בהם(

ח ְמֻמּלָ
ֲאִמין,  י' - ַאל ּתַ ַמְעּתִ ָאְזַני ׁשָ ֲאִמין. ֲאָבל ִאם אֹוֵמר 'ּבְ ֵעיַני ָרִאיִתי' - ּתַ אֹוֵמר 'ּבְ ה ָאָדם ׁשֶ ְנז לֹוַמר: "ִאם ׁשֹוֵמַע ַאּתָ ים" ִמּצַ ְבֵרי ַחּיִ ָרִגיל ָהָיה ַה"ּדִ
ִרים ֶזה ִעם ֶזה, ְוֶאָחד ׁשֹוֵאל ֶאת ֲחֵברֹו 'ֱאֹמר ִלי, ָאִחי, ָמה  ים ְמַדּבְ ֵני ָנְכִרּיִ י ׁשְ ַמְעּתִ ַעם ׁשָ ּפַ י. ׁשֶ ִרית ָלַמְדּתִ ן־ּבְ ֵאינֹו ּבֶ י ִמי ׁשֶ ְוָדָבר ֶזה ִמּפִ
ין  ל ּבֵ ְמלֹא ֶרַוח ׁשֶ א ּכִ ֶקר, ֵאינֹו ֶאּלָ ין ֱאֶמת ְלׁשֶ ל ּבֵ יְך 'ַהֶהְבּדֵ לֹא יֹוֵדַע, ְוָהִראׁשֹון ִהְמׁשִ ֵתפֹו ּכְ ִני ֶאת ּכְ ֵ ְך ַהּשׁ ֶקר'? ָמׁשַ ין ֱאֶמת ְלׁשֶ ְרָחק ּבֵ ַהּמֶ
ֱאֶמת,  ַעִין רֹוָאה ּבֶ ֵני ׁשֶ ד. ִמּפְ ּיָ ּבַ ה ׁשֶ ַטּנָ ע ַהּקְ ע ָהֲאגּוָדל ָלֶאְצּבַ ין ֶאְצּבַ ּבֵ ְרָחק ׁשֶ ּמֶ א ּכַ ין ָהַעִין ְלֵבין ָהֹאֶזן ֶאּלָ ְרָחק ּבֵ ן ֵאין ַהּמֶ ּכֵ ֶרת, ׁשֶ ָהֲאגּוָדל ַלּזֶ

י ְיסֹוד ִנְפָלא ֶזה"...  ָעה ָלַמְדּתִ ֶקר, ּוֵמאֹוָתּה ׁשָ אּוָלם ָהֹאֶזן ׁשֹוַמַעת ׁשֶ
  

ַעם ֶנֱאַלץ לֹוַמר  ָרֵאל. ּפַ ׂשְ ְגַנאי ַעל ׁשּום ָאָדם ִמּיִ ּבִ ָבר ׁשֶ ּלֹא לֹוַמר ּדָ ׁשֹון, ְוָהָיה ִנְזָהר ׁשֶ ִמיַרת ַהּלָ ׁשְ יד ְמֹאד ּבִ י ִיְצָחק ִמּוֹולֹוִז'ין, ָהָיה ַמְקּפִ ַרּבִ
ֲעֵלי  ים ּבַ ם ְוָאַמר: "ֵיׁש ֲאָנׁשִ ִליִלי, ְוָלֵכן ִהְתַחּכֵ ָבר ׁשְ ְדָבָריו, ַאְך לֹא ָרָצה ְלהֹוִציא ָעָליו ּדָ ר הּוא ּבִ ּקֵ ֵאינֹו ּדֹוֵבר ֱאֶמת ּוְמׁשַ ם ׁשֶ ַעל ָאָדם ְמֻסּיָ
ִרים  ֵאְרעּו ֲאִפּלּו ִלְפֵני ֶעׂשְ ָבִרים ׁשֶ ּזֹוְכִרים ּדְ רֹון טֹוִבים ֵמֶהם, ׁשֶ ֲעֵלי ִזּכָ ִנים. ֲאֵחִרים ֵהם ּבַ ר ׁשָ ֵאְרעּו ִלְפֵני ֶעׂשֶ ים ׁשֶ ּזֹוְכִרים ַמֲעׂשִ רֹון טֹוב, ׁשֶ ִזּכָ
מֹו ָהִאיׁש  רֹון ּכֹה ִנְפָלא, ּכְ ׁש לֹו ִזּכָ ּיֶ ִנים. ְוֵיׁש ִמי ׁשֶ ל ׁשָ רֹות ַרּבֹות ׁשֶ ֵאְרעּו ִלְפֵני ֲעׂשָ ָבִרים ׁשֶ ּזֹוְכִרים ֲאִפּלּו ּדְ רֹון ֻמְפָלג, ׁשֶ ֲעֵלי ִזּכָ ָנה. ֵיׁש ּבַ ׁשָ

ּלֹא ָהיּו ֵמעֹוָלם"...  ָבִרים ׁשֶ הּוא זֹוֵכר ּדְ ַנן, ַעד ׁשֶ ּדְ


