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 ד.מ  לו  ף... ו  ת  ת  ׁש  י מ  נ  ם ַאג  *  ת  ב  ה  ָאו   ׁשר  ד  ית מ  ב  
 

יכו ת יּנּוְך ֲהל  יעּות ח  נ  צ   ל 
 

סו ד .א יעּות י  נ  צ  ה ה  תו ר  ת. ב  ִניעּות ִמידַּ צְּ ָכל ֵעֶרְך ִהיא הַּ ֵיי בְּ ֶפן ָבנו ת או   ָבִנים, ָהָאָדם חַּ או  ֵייב ָשֶווה בְּ חַּ ָרה, ּומְּ ּתו  הַּ  וְּ

ּוָ  צַּ ָפסּוק ָעֵלינּו והמְּ פו ָרש בַּ ה ּטו ב: "מְּ ָך ָאָדם מַּ ָך, ִכי ִאם ,ִהִגיד לְּ ֵרש ִממְּ ת ֶחֶסד  ּוָמה ה' דו  ַאֲהבַּ ָפט וְּ ֲעׂשו ת ִמשְּ

ֵנעַּ  צְּ הַּ  )מיכה ו, ח(." ֶלֶכת ִעם ֱאֹלֶהיָך וְּ

יעּות .ב נ  דּו צ  הּוק  ָרה ֵמִאָּתנּו ֶאָחד ָכל והוֶ צַּ מְּ  ה' .ׁש  ּתו  ִמ  בַּ ָווהבַּ ֶרֶשת צְּ פו  יּו ִכי ָקדו ש ֲאִני ה' : "מְּ ד ִשים ִּתהְּ קְּ

ָרא)" ֱאֹלֵהיֶכם ִיקְּ ָרָאה ֶאת (.ב, יט וְּ הו  ִשים" הַּ דו  יּו קְּ ָבֲאִרים ֲחָכִמים", ִּתהְּ מּוָבן מְּ נּוִעים ָהיּו – ֶשל ֶאָחד בְּ ! צְּ

ד ִמָכאן מַּ ם ִכי' ִנלְּ ִניעּות גַּ צְּ ות ֵחֶלק ִהיא הַּ וַּ דּוָשההַּ  ִמִמצְּ ִניעּות, קְּ ִביָאה ּוצְּ ֲעלַּת ידֵ יְּ לִ  ָהָאָדם ֶאת מְּ דּוָשה מַּ קְּ . הַּ

ָכל ם הּוא – ָקדו ש ֶשהּוא ִמי וְּ רּו. ָצנּועַּ  גַּ ָאמְּ ֵדש ָאָדם: "ֲחָכִמים וְּ קַּ מו  עַּ  מְּ ט צְּ עַּ ֵבה או תו   ִשיןדְּ קַּ מְּ  – מְּ רְּ  ָאָדם. הַּ

ֵדש קַּ מו   מְּ צְּ ָּטה עַּ מַּ ָלה או תו   ןִשידְּ קַּ מְּ  – ִמלְּ עְּ מַּ ֵדש ָאָדם. ִמלְּ קַּ מו   ֶאת מְּ צְּ ָלם עַּ ֶזה ָבעו  ָלם ִשין או תו  דְּ קַּ מְּ  – הַּ  ָלעו 

ָבא   ָמא ט"ל, א(.)יו  " הַּ

יעּות .ג נ  יא צ  י בו דכ   ה  מ  צ  ת !ע  ִניעּות ִמידַּ צְּ ִמי בו דכָ לְּ  ִחיּנּוְך ִהיא הַּ צְּ ָכל עַּ נֲַּהגּות בְּ ִהתְּ ָלל ָהָאָדם ֶשל הַּ  עּותטָ . ִבכְּ

ִניעּות בשו  חְּ לַּ  צְּ ֶייֶכת ֶשהַּ ק שַּ ָבנו ת רַּ ק לַּ רַּ ָגִדים וְּ בְּ ן – לַּ ָּנכו  הַּ ִניעּות הּוא וְּ צְּ ֶייֶבת ֶשהַּ חַּ ָכל מְּ ר ָדָבר בְּ תו   ִגיָשה בְּ

ן נו  ִסגְּ ִיים וְּ ן חַּ ִפיָכְך. ָנכו  ִשיל ָאסּור, ּולְּ כְּ הַּ שּום לְּ יַּ  בְּ ִרי, ָצנּועַּ  ֶשֵאינו   יןִענְּ ִהיָזֵהר ִכיםּוצְּ ֶזה לְּ ד בְּ א  ת  מְּ ִמירַּ ִבשְּ

ִדיבּור. הַּ ָשָבה, ָהֵעינִַּיים וְּ חְּ מַּ  הַּ

ת .ד יעּותה   חו ב  נ  כּול ם צ  ת .ל  ִניעּות ִמידַּ צְּ ֶייֶבת הַּ חַּ ֶפןּובְּ  ֵווהשָ בְּ  כּוָלם ֶאת מְּ ִאים או  תְּ מַּ ם, הַּ ם ָבִנים גַּ גַּ ם, ָבנו ת וְּ  גַּ

ִּנים טַּ ם קְּ גַּ ִלים וְּ דו  ָכל, גְּ ָכל ָמקו ם בְּ ָצב ּובְּ ֵאם, מַּ ֶהתְּ ֵייב המַּ לְּ  בְּ חַּ ָשִרי המַּ לְּ ּו ֶשִמתְּ ָמאלְּ . ֶשֶאפְּ ָכל ֶאָחד ָכל( 1: דּוגְּ  וְּ

ת ָייִבים ַאחַּ ִניעּות רבֵ דַּ לְּ  חַּ ִנימּוס ִבצְּ ֹלא – וְּ ָפה וְּ חּוצְּ זּול בְּ ִזלְּ ָייב ֵבן גַּם( 2. וְּ בּוש חַּ ם, ָצנּועַּ  ִללְּ גַּ ת וְּ בו ש תיבֶ יֶ חַּ  בַּ  ִללְּ

ָכל ֶאָחד ָכל( 3. ָצנּועַּ  ת וְּ בו ש יביָ חַּ  ַאחַּ נֵַּהג ִללְּ ִהתְּ ִניעּותבִ  ּולְּ ָכל צְּ ֵאם ָמקו ם בְּ ֶהתְּ ֹלא – בְּ בו   וְּ , ָצנּועַּ  ֹלא דגֶ בֶ  שִללְּ

ֹלא ֵהג וְּ נַּ ִהתְּ ֶפןבְּ  לְּ ֵזל או  לְּ זַּ ֹלא ֶשמְּ ֵבד וְּ כַּ ָמקו ם ֶאת מְּ :  הַּ מו  ָרש ֵבית ,הָּת כִ , תיִ בַּ )כְּ ֶנֶסת ּוֵבית ִמדְּ ָכל כְּ  (.ָמקו ם וְּ

ּיו ת .ה יחּוד  ת י  דֶּ בֶּ כ  ֶאת ָהִאיש ֶאת ָבָרא ה' .מ  ֲאֶשר, ָהִאָשה וְּ ָכל כַּ ִפי ֵיש ֵמֶהם ֶאָחד לְּ ִיים או  יּוָחד חַּ ִפי. מְּ  ִייחּוִדי או 

כּונו ת ִביּטּוי ִליֵדי ָבא ֶזה ּתְּ גּוף תלּוהֲ נַּ תְּ ִה בְּ , בַּ תּובִ  הַּ ִׂשימַּ ִיים מְּ חַּ ָבה. הַּ ר חו  מו  ֶפןבְּ  ִלשְּ ֵבד או  כַּ ל מְּ ִייחּוִדיו ת עַּ  הַּ

זו   ֵבן ָאסּורָלֵכן, וְּ , הַּ מּות לַּ ִהידַּ ת לְּ בַּ ָאסּור, לְּ ת וְּ בַּ מּות לַּ ִהידַּ ֵבן לְּ ָכל ,לְּ ָיין בְּ מו  ) ִענְּ ֶאה כְּ רְּ בּוש מַּ ד(.  ּולְּ עו   ִהיאזו  וְּ וְּ

ָווה ֶרֶשת ִמצְּ פו  ּתו   מְּ לִ  ֹלא: "ָרהבַּ ֶיה כְּ ל-יִיהְּ ש גֶ  ֶגֶבר עַּ בַּ ֹלא ִילְּ לַּת ִאיָשהבֶ ִאיָשה, וְּ ָבִרים)" ר ִׂשמְּ  (.ה, כב דְּ
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יעּות .ו נ  ל צ  כ  ר ב  ב  ת .ד  ִניעּות ִמידַּ צְּ ֶייֶבת הַּ חַּ ָכל מְּ יֵ  ָדָבר בְּ חַּ ָבן. ָהָאָדם יבְּ ִליֵאל רַּ מְּ ֵבחַּ  ָהָיה גַּ שַּ ִניעּו ֵעֶרְך ֶאת מְּ צְּ  תהַּ

ָלם ָכְך, ָבעו  ר וְּ ֵהב ֲאִני ֶאת הַּ : ָאמַּ ָבִרים או  ֹלָשה דְּ ִכיֵסא, יםיִ ִס רְּ פַּ ִבשְּ ֵבית הַּ נּוִעין בְּ ֲאִכיָלָתן, ּוצְּ נּוִעין בַּ  ֵהן צְּ

ָרִכים]= נּוִעין[, ירּוִתיםשֵ בְּ  צְּ יֲַּחֵסיֶהם ּוצְּ ָבנו ת ָבִנים ֵבין בְּ ֲאִפילּו לַּ ּתו   ִאיש ֵבין וַּ ִאשְּ רכות) לְּ  (.א, סב בְּ

יעּות .ז נ  י צ  ּי  ח  ּיו ם ב  ת .יו ם ה  ִניעּות ִמידַּ צְּ ָכל תימֶ יֶ קַּ  הַּ ֵיי בְּ יו ם חַּ ָכל ֶאָחד ָכל ֶשל יו ם הַּ ת וְּ ָמא. ַאחַּ דּוגְּ ִניעּות: לְּ  צְּ

אֶ  רְּ מַּ נּוָמס הבְּ ֹלא – מְּ ֲאָווה וְּ גַּ ָצנּות בְּ חְּ שַּ בּוש. וְּ בֵ  ָצנּועַּ  ּוִבלְּ כַּ ֹלא – דּומְּ בּוש וְּ ֵק  ָחׂשּוף ִבלְּ ֶחלְּ ִריִכים גּוף יבְּ צְּ  הַּ

יו ת ִניעּות. יםִס כּומְּ  ִלהְּ ִדיבּור צְּ נּוָמס בְּ ֹלא – מְּ ת וְּ ֲהָרמַּ ל בַּ ֶטה קו  ֹלא בו  סּות וְּ גַּ ִניעּות. בְּ ֲאִכיָלה צְּ נּוֶמֶסת בַּ  מְּ

בּוִתית רְּ תַּ ֹלא – וְּ ִליָעה וְּ ָסה ִבבְּ ִליָלה גַּ ִני. ּוזְּ ןבְּ  עּותצְּ נו  ִיים ִסגְּ חַּ ֹלא - הַּ וָתנּות וְּ ַאוְּ רַּ ֶזֶמת בְּ  .מּוגְּ

יעּות .ח נ  ל צ  כ  קו ם ב  ת .מ  ִניעּות ִמידַּ צְּ ֶייֶבת הַּ חַּ ָכל מְּ ֵאם ָמקו ם בְּ ֶהתְּ ֵאין, בְּ נֵַּהג ָיכו ל ָהָאָדם ֶשבו   ָמקו ם וְּ ִהתְּ  או   לְּ

ֵהיָראו ת ֵקרּותבְּ  לְּ נּוָעה ֹלא ֶהפְּ ִניעּות. צְּ צְּ לּוָיה יֶנָּנּהאֵ  הַּ ִתי' רו ִאיםֲאֵחִרים  ם'ִא בְּ  ּתְּ ִניעּות ֶאָלא, או  צְּ ֶייֶבת הַּ חַּ  מְּ

ָרא ָהָאָדם ֱהיו ת ֵמֶעֶצם "ֶצֶלם ִנבְּ ִהים בְּ ָייב ֶזה, ָלֵכן". ֱאלו  ֵאם ֵמחַּ ֶהתְּ ִית: בְּ בַּ מו   – בַּ ם כְּ חּוץ גַּ ֵייב ֶזה, בְּ חַּ ֶחֶדר מְּ  בַּ

ָרִטי פְּ ת, הַּ לַּחַּ ִמקְּ ףבְּ , ירּוִתיםשֵ בַּ , בַּ ָים חו  ם או   ֲאֵחִרים ִעם, הַּ דלְּ  גַּ ָכְך. בַּ ֲהָלָכה וְּ סְּ  הַּ ָחן ָקהִנפְּ שּולְּ ַאל  :ְךרּועָ -בְּ

ר אֵ  ,י אמַּ ֵרי ֲחָדִרים ִמי רו  דְּ חַּ ִני בְּ ָקדו ש בָ ִהנְּ דו  רּוִני, ִכי הַּ בו  רו ֶאה ְך הּוא ָמֵלא ָכל ָהֶאֶרץ כְּ ֵדעַּ  וְּ יו  ִמיד ָּת  ֶאָחד ָכל וְּ

ִיים ב, א ח חַּ רַּ  .ב(-)או 

יעּות .ט נ  צ  א   ה  ר  מ  בו ד הב  ם כ  ָאד  ת .ה  ִניעּות ִמידַּ צְּ ֶייֶבת הַּ חַּ ד מְּ א  ִפיד מְּ קְּ הַּ ל לְּ אֵ  עַּ רְּ ל ָהָאָדם המַּ עַּ בּוש וְּ לְּ ִציג הַּ מַּ  הַּ

דו   ֶאת בו  ֵעיֵני כְּ מו   בְּ צְּ מו  , עַּ ֵעינֵ  גַּם כְּ ִדירּו ֲחָכֵמינּו. ֲאֵחִרים יבְּ ָללֵ  ִהגְּ ִניעּות יכְּ ם צְּ בּוש גַּ לְּ ֵבן ֶשל בַּ ם הַּ גַּ בּוש וְּ לְּ ֶשל  בַּ

ת בַּ ִריִכים, הַּ ד ּוצְּ מו  ָרטֵ  ִללְּ ָלל. ֵאלּו ֲהָלָכה יפְּ כְּ ֵהיָראו ת: הּוא הַּ ֹלא – לְּ ֵדי וְּ או ת כְּ רְּ הַּ ֵהיָראו ת! לְּ , ָנֶאה, ָיֶפה לְּ

ָצנּועַּ  דבָ כּומְּ   !!וְּ

יעּות .י נ  ית צ  ית  ֹלא ֲאמ  יׁש ו  ּי  ב  ת  ה  ת .ל  ִניעּות ִמידַּ צְּ ֵיי ֲאִמיִּתי ֵעֶרְך ִהיא הַּ חַּ ָכל, ָאָדם ָכל בְּ ִפיד יביָ חַּ ֶאָחד  וְּ קְּ הַּ ל לְּ  עַּ

ָללֵ  ִניעּות יכְּ צְּ ָתם  הַּ ֵיים או  קַּ ֹלא –ּולְּ ֵייש וְּ בַּ ִהתְּ ֹלא, לְּ ֹלא, עתַּ יָר הֵ לְּ  וְּ ִהיָגֵרר וְּ ִניעּות חו ֶסר ַאֲחֵרי לְּ צְּ  ִריםֲאחֵ  ֶשל הַּ

יִמים ֶשֵאיָנם יְּ קַּ ת ֶאת מְּ ִניעּות ִמידַּ צְּ ֵייֶהם הַּ חַּ ָחלַּת ִמָיד. ִהֵנה בְּ תְּ הַּ ָחן ֵסֶפר בְּ ָמ"א, ְךרּועָ  שּולְּ רַּ ִבי] הַּ  מ ֶשה רַּ

ֵתב[ איסרליש ֵייש: "כו  בַּ ֹלא ִיתְּ ֵני וְּ נֵ  ִמפְּ ָברַּ  ָאָדם יבְּ ת ה' ִיתְּ דַּ ֲעבו  ִעיִגים ָעָליו בַּ לְּ מַּ  שולחן ערוך א, א(.).." ְךהַּ

הכ  ח    .יא יעּות מ  נ  ֹל .ּוצ  ֶמֶלְך המ  שְּ ֵמר הַּ ֵסֶפר או  ֶאת: "ילֵ שְּ ִמ  בְּ נּוִעים וְּ ָמה צְּ ֵּתי )משלי יא, ב(. "ָחכְּ ָמעּויו ת ּושְּ שְּ  מַּ

ֶמֶסר ָפסּוק לַּ ת ִקיּום( 1: ֶשבַּ ִניעּות ִמידַּ צְּ ֵרש הַּ נֵַּהג ֵמָהָאָדם דו  ִהתְּ ָמה לְּ לִ , ֶבָחכְּ ִהיָכֵשל יִמבְּ ֶסר לְּ חו  ִניעּות בְּ  ֶשל צְּ

ָפה ֵקרּות חּוצְּ ֶהפְּ ֵיים( 2. וְּ קַּ מְּ ת ֶאת הַּ ִניעּות ִמידַּ צְּ כֶ  הַּ ת הזו  מַּ ָחכְּ ָרה לְּ ּתו  ְך, הַּ ִמי בו דכָ  ִמּתו  צְּ ֲעָנָוה עַּ  .וַּ
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