
 

 

 763‘ עלון מס
 ה“תשע‘שבט  ה  ‘ד

 י“לק

 בא

ִמי ֶשֵאינֹו קֹוֵבַע 
ִעִתים ַלּתֹוָרה ּבָכל 

יֹום, ּכִאיּלּו ֹלא 
ֵהִניַח ְתִפיִלין 
 ּבאֹותֹו ַהּיֹום.

 
 ָהַאְדמֹור ִמּבעלזא

י ֲאִני ה” ם כ ִ ֶּ  “"'ִויַדְעת 

   .........“““מחודדין בפיךמחודדין בפיךמחודדין בפיך”””שיהיו דברי תורה שיהיו דברי תורה שיהיו דברי תורה    
 

 

 

י ֲאִני ה" ם כ ִ ֶּ  ” 'ִויַדְעת 

ָאָדם ַהַמֲאִמין        
ֵלָמה  ֱאמּוָנה שְׁ בֶּ

ֵרהּו,              ַהקב''ה ַיַעזְׁ שֶּ
הּוא  ָדָבר שֶּ ֲאַזי ֲאִפּלּו בְׁ
נֶּגֶּד ַהִהָגיֹון  ַבע וְׁ נֶּגֶּד ַהטֶּ

ֵרהּו                   ַהָקָב''ה ַיַעזְׁ
בֹו.  וֹלא ַיַעזְׁ

 

 'מתוך 'פרדס רימונים
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ְמֻסּפר ַעל הגה''צ ''ׁשֹוֵמר ֱאמּוִנים'' ֶשּפַעם 
ּבא ֵאָליו ָחִסיד ֶאָחד ּוְבִפיו ְשֵאָלה ּבנֹוׂשא 
ֶגֶנת  ָבה הֹו ּ ֵהִשיב לֹו ָהַרב ְתׁשּו ְו ָנה,  ֱאמּו
ּ ֶשֵנֶעְכָרה ְקָצת  ּוְמַסּפֶקת. ְלַאַחר ִמּכן ָראּו
רּוּחֹו ֶשל ָהַרב, ּוְכֶשְשָאלּוּהּוּ ַעל ּכְך ֵהִשיב: 

 “.ּפלֹוִני ּבְשֵאָלתֹו ְקָצת ִקְרָרִני ּבֱאמּוָּנִתי”
ּ, ֲהֹלא ָשָמְענּו ֶאת ְתׁשּוַּבת  ְוׁשּוּב ְשָאלּוּהּו

 ַרּבנּו ֶשָעָנה לֹו ְתשּׁוָּבה ָיָפה ּוְמַסּפֶקת.
ְשֵאָלה ְוַאף ֶשֵיׁש ָעֶליָה ְתׁשּוָּבה ֶזה ֹלא ”ָעָנה: 

ּכמֹו ֶשֵאין ְשֵאָלה ּכָלל. ֶעֶצם ַהַמְחָשָבה ַעל 
  ַהְשֵאָלה ּבאֹותֹו ֶרַגע ּכַבר ִמְצַטֵנֶנת ָהֱאמּוָנה.

ַמה ִאם ּכן ֹנאַמר ַעל ָאָדם ֶשּיֹוֵשב ְוׁשֹוֵמַע ְזַמן 
ְמֻמָשְך ֶאת ּפְרַשנּוָתם ֶשל אֹוָתם ּכֹוְפִרים 
י  ֵכ ָל ֲה ַמ ְל ן  י ִז ֲא ַמ ּו  , ה ָנ ּו מ ֱא ֵמ ם  י ִק חֹו ְר ָה
ִהְתַנּכרּוָתם ַלֱאמּוָנה, ֶשּכל ְיסֹוד ִדְבֵריֶהם 
ַח  ַהּכ ַבע  ֶט ַה ְו ֶרה  ִמְק ַה ת  ַנ י ַעל ֱאמּו ּ ּו נ ּב

 ְוַהִהְשַתְדלּוּת.

ְוֹלא ַרק ַהִתְקֹשוֶרת, ּכל ַמֲהַלְך ַהַחּיִים ֶשל ּבֵני 
ָהָאָדם ָהְרחֹוִקים ִמּתֹוָרה ּוִמְצוֹות ֶשִמְסִביֵבנּו 
ּת  ּו ּי ִל י , ִאם ֶזה ֱאִל י ִנ ָר ים ּכְפ ִ ּי ְך ַח ֹו ַמֲהַל ִהּנ
ָלָאָדם  ׁש  ֵי ֶפׁש  ֵתר ַמּפח ֶנ ֹו ָדה. ַמה י ָהֲעבֹו
ֹלא  ֲה  . ָך ְת ָד ֲעבֹו ֵמ ָת  ְר ַט ּ ים לֹו פּו ִר ְמ ּכֶשאֹו
ּבאֹוָתּה ָשָעה ַמְרִגיׁש ּכִמי ֶשֵמת לֹו ֱאֹלהֹו. אֹו 
ּכמֹו ֵכן ֱאִליִלּיּוּת ָהְרפּוָאה, ַמֲאִמיִנים ּברֹוְפִאים 
ּכְמַחֶיה ֵמִתים, ּוְכֶשַהרֹוֵפא נֹוָאׁש ּוְמָיֵאׁש ֲהֵרי 
ֶשָהָאָדם ְמַאּבד ּבֶזה ֶאת ּכל ְיִציבּותֹו ּוַמִגיַע ַעד 
ַשֲעֵרי ָמֶות. ְוָכל ַמֲהַלְך ַהַחּיִים ּכאן ֻמְשָתת ַעל 
ְרִדיָפה ַלָממֹון ִמּתֹוְך ִרּבּוי ִהְשַתְדלּוּת, ָשעֹות 
יּתּור ַעל ִעָקִרים ִמְיסֹודֹות  נֹוָספֹות, ֲחֻנּפה, ִו
ַהָדת, ַהּכֹל ְלַמַען ָהִביא ֶטֶרף ַהּבְיָתה. ִאם ּכן 
ם  י ִש ָנ ֲא ל  ֶש ם  י ִי ַח ח  ַר ֹא ּב ּו  נ ָא ם  י ִב ְב ְמסֹו
ֶנת  ַטֵנ ן ָסֵפק ֶשִמְצ ֵאי ְו ה,  ָנ ִקים ֵמֱאמּו ָהְרחֹו
ּוִמְתָקֶרֶרת ֶאְצֵלנּו ָהֱאמּוָנה ִמּיֹום ַלּיֹום, ְוִאם ֹלא 
ְנַמְשֶמש ּבּה ּוְנעֹוְרָרה ִנְמָצאה ְקפּוָאה ֶאְצֵלנּו 

 ְלַגְמֵרי, ַרֲחָמָנא ִלְצָלן.

  זכות הלימוד בעלון לרפואת רינה בת אברהם נגר הי"ו

 

ּבֵקשׁ ַמה ָשַאָתה ָצִריְך לֹו 
ְוָעזֹוב ַמה ֶשֵאין ַאָתה 

 ָצִריְך לֹו.
 

 ר' שְֹׁלֹמה אבן ּגְִבירֹול
 “ ְוָהָיה ְלָך ְלאֹות ַעל ָיְדךָ ”

ְמֻסּפר ֶשּבא ֵאיֶזה ַתְלִמיד ֶאָחד ְלַרּבנּו ַרּבי ּבן ִצּיֹון ַאּבא ָשאּול זצ"ל ְוָאַמר לֹו ֶשֵאינֹו יֹוֵדַע ִאם 
הּוא עֹוׂשה ַנַחת רּוַח ַלקב"ה ּבִמְצוֹות ֶשלֹו. ָאַמר לֹו ָהַרב: ִאם ָהִייָת יֹוֵדַע, ּכֶשִהַנְחָת ַהּיֹום ְתִפיִלין  

                                                     ְורֹוֵקד ָשם.  ָמקֹום ֶמְרּכִזי ּבירּוָשַלִים ֵאיֶזה ַנַחת רּוַח ָעׂשיָת ַלקב"ה ָהִייָת הֹוֵלְך ְלִכּכר ַהַשּבת 

 ּוָבַחְרָת ּבַחִיים

ם” ת ָלכֶּ רֶּ אֶּ ְ ש  ֵלָטה ַהנ ִ ְ ר ַהפ  ת יֶּתֶּ  “ְוָאַכל אֶּ
ִסּפר ִלי ַרּבי ַנחּום ָדִוד הרמן זצ"ל ֶשָהָיה ֵאֶצל ֶהָחֵפץ ַחּיִים ְוָרָאה ֶשהּוא ְמֹאד ָזִהיר ּבֵפרּוִרים 
ֶשּלֹא ִיּפלּו ָלָאֶרץ. ָרָאה הח׳׳ח ֶשהּוא ִמְסַתּכל ּבֹו ּבְתִמיָהה, ָאַמר לֹו: "ַמה ַאָתה ִמְסַתּכל ָעַלי 
ֵאיְך ֲאִני שֹוֵמר ֶאת ַהּפרּוִרים?! ְיהּוִדי ָאְמָנם ֵאינֹו ָצִריְך ָלרּוץ ַאַחר ָהֲעִשירּות, ֲאָבל ַגם ֹלא ָצִריְך 

 “ְלַהְזִמין ֵאָליו ֶאת ַהׂשר ֶשל ָהֲעִנּיּות...
 הגר"ש פינקוס זצ"ל

ָני” ָ ָ ֵלָענֹת ִמפ   “ַעד ָמַתי ֵמַאְנת 
 ָהַרּבי ִמּקֹוְצק זצ"ל: ֲאִפילּו ִמּפְרֹעה ֶאְפָשר ִלְלֹמד ַמֶשהּו. 

ה,                          ָנ ֹו ָהִראׁש ַמּכה  י ַה ֵר ֲח ַא ע  ַנ ְכ ִנ ה  ָי ָה מֹו  ּבְמקֹו ַאֵחר  ׁש  י ִא  . ַח ּו ׁש ָק ֶבר  ֶג ה  ָי ֹעה ָה ְר ּפ
ְוִאּלּו ּפְרֹעה סֹוֵפג ֶעׂשר ַמּכֹות ְוֵאינֹו ָזז ִמַדְעּתֹו. ִנְלַמד ִמֶמּנּו ְלִהְתַעֵקׁש ַעל ְדָבִרים ֶשּבְקֻדָשה 

 .ּוְלִהָלֵחם ּבֵיֶצר

 רוחני    מרכז - “פורת יוסף”

 ל“סעדיה חדד ז‘ יוסף בן  ר‘ ש  ר“ע

 גדרה 73זבולון  ‘רח



 שיהיו ד 
 

 

 המזון-מדיני ברכת
ברכת המזון היא הברכה היחידה 
ושבע  כשאכל  מהתורה  שחיובה 

המזון -וחייבו חכמים לברך ברכת
 אף אם אכל כזית פת.  ולפיכך:

לא יברך כשהוא עומד או מהלך וכן לא יסב על צידו,   א.
ואוכל  בדרך  מהלך  היה  אם  אבל  בישיבה.  יברך  אלא 
עליו  מיושבת  דעתו  שאין  לפי  בהליכה,  לברך  לו  מותר 

 מפני איחור דרכו.  
כגון   ב. מברך,  שהוא  בשעה  דבר  בשום  להתעסק  אין 

 לסדר את השולחן.
עיכול,   ג. שיעור  עד  ברכת־המזון  מלברך  השתהה  אם 

 דהיינו שמתחיל להיות רעב, אין לו עוד תקנה לברך.
שעות    ד. כמה  במשך  בסעודה  יושבים  בשמחות)אם   (כגון 

יכולים  וכדומה,  'פיצוחים'  ולאכול  לשתות  וממשיכים 
 לברך אף לאחר שעבר זמן עיכול מעיקר הסעודה.

ממקומו   ה. ויצא  שכח  ואם  שאכל  במקום  לברך  צריך 
קודם שבירך וקשה לו לחזור למקומו, יכול לברך במקום 
שנזכר. אבל אם יצא ממקומו במזיד, צריך לחזור למקומו 

 ולברך.
אם התנמנם באמצע ברכת־המזון ואינו יודע היכן פסק,   ו.

באיזו  יודע  אינו  ואם  בה.  שמסופק  הברכה  לראש  חוזר 
 המזון.-ברכה פסק, חוזר לראש ברכת

ושבע    ז. שאכל  מהתורה)איש  בירך   (שחיובו  אם  לו  ונסתפק 
אישה  אבל  שנית.  לברך  צריך  לא,  או  ברכת־המזון 
שנית  לברך  צריכה  אינה  לא,  או  בירכה  אם  שנסתפקה 

 כיוון שאין חיובה בברכת המזון מהתורה.
ברכת  ח. יברך  לא  הקיא,  מכן  ולאחר  שאכל  המזון. -מי 

 ונכון שיברך בהרהור הלב.

 פינת ההלכה 
א,“הרב דב ניסים שליט  

 ראש כולל  "פורת יוסף"

ַמה ּבין ַתְלִמיד   -ְמַסּפִרים ַעל ַרּבי ִיׂשָרֵאל ִמַסַלְנט, ֶשָשַאל ּפַעם  
 ּבַעל ְתִפיָסה ְמִהיָרה, ְלֵבין ַתְלִמיד ֶשֵאינֹו ּבַעל ּכָשרֹון?

"ַמְטּבַע ַאַחת זֹוָלה".   -הּוא ָשַאל ְוהּוא ָעָנה: ַהֶהְבֵדל ּביֵניֶהם הּוא  
ַמּדּוַע? ּכי ּבַמְטּבַע ַאַחת, ֶאְפָשר ִלְקנֹות ֵנר ָארֹוְך יֹוֵתר. ַתְלִמיד ֶשֵאינֹו 
ּבַעל ּכָשרֹון, ָצִריְך ֵליֵשב ְוִלְלֹמד עֹוד ָשָעה ְלאֹור ַהֵנר ּכֵדי ְלַהִשיג 

ֶאת ַמה ֶשֵרֵעהּו ַהּכיְשרֹוִני ָתַפס ֶזה ִמְכּבר, ְוִאם ִיְלַמד ְוַיְתִמיד,             
 ֲהֵרי ַיִשיג ֶאת ְמֻבָקשֹׁו.

ִמּכאן ֵיׁש ֶמֶסר ְלַתְלִמיד ּבַעל ּכיָשרֹון, ַהִמְתָגֶאה ַעל ֲחֵברֹו ֶשֵאינֹו 
               , ָלְתָך זּו ָך ְל ְנ י ֶתָך? ֲהֹלא ּכל ַהֶהְבֵדל ּב ֲאָו ן, ּבַמה ַג ּבַעל ּכיָשרֹו

 הּוא ּבַסְך ַהּכֹל ֲחִתיַכת ֵנר...

ַרּבי ָשלֹום שבדרון זצ"ל ִהְסּביר ּכיַצד ִתְהֶיה ּתֹוַכְחּתֹו ֶשל 
ַהָקדֹוׁש ּברּוְך הּוא ְלָכל ֶאָחד, ָכְך ָאַמר: ּכֶשַיֲעֶלה ָאָדם ְלֵבית 

 ִדין ֶשל ַמְעָלה, ִיְשֲאלּו אֹותֹו ַמּדּוַע הּוא ֹלא ָלַמד ּתֹוָרה? 
ְתׁשּוָבתֹו ֶשל אֹותֹו ֶאָחד ִתְהֶיה: "ֲאִני ָאְמָנם ְמֹאד אֹוֵהב 
ללמוד, ַאְך ָקֶשה ִלי. ַהִזּכרֹון ֶשִלי ָגרּוַע ְמֹאד, ְוֵאיֶנִני ַמְצִליַח 

 ִלְזּכֹר ּכלּום, ּוִמֵמיָלא ֹלא ִנַתן ִלְדרֹוׁש ִמֶמּנִי ִלְלמֹוד". 
ְוִלְכאֹוָרה, הּוא ָאֵכן צֹוֵדק, ֶשּכן ּבֱאֶמת, ֵאיְך ֶאְפָשר ִלְדרֹוׁש 
ֵמָאָדם ֶשֵאינֹו ֻמְכָשר ְלַהְשִקיַע ּבִלימּוד ֶאת ּכל ּכּלֹו? ַאְך ִמן 
ַהָשַמִים ַיְמִשיכּו ִלְשאֹול: "ּוְבֵכן, ּכיַצד ִהְצַלְחָת ִעם ּכְשרֹונֹוֶתיָך 
ַהַדִלים ְלַפְרֵנס ֶאת ַעְצְמָך? ּבֶמה ָעַסְקָת ְלִמְחָייְתָך?". ְוהּוא 
ָיׁשִיב: "ָהְיָתה ִלי ֲחנּות ְלָחְמֵרי ּבְִנָין, ֲחנּות ַטְמּבּור". "ְוַכָמה 
ִהֵנה  ְו ְתָך?", ִתְהֶיה ַהְשֵאָלה ַהּבָאה.  ּבֲחנּו ּו  ָהי ּפִריִטים 
ִמְסַתּבר, ֶשֲחנּותֹו ְמִכיָלה ֲחֵמֶשת ֲאָלִפים סּוֵגי ּפִריִטים, ּוַבַעל 
ַהֲחנּות, ָחַלׁש ַהִזּכרֹון, יֹוֵדַע ֵהיֵטב ֵהיָכן ְמקֹומֹו ֶשל ּכל ּפִריט, 
ַמה ְמִחירֹו, ּכָמה ָחֵסר ִמֶמּנּו.. ַכָמה עֹוד יְתַחֵמק ּבתֹוֲאנֹות 
ָשְוא, ּכְבָיכֹול ֵאינֹו זֹוֵכר? ֲהֹלא הּוא ַעְצמֹו הֹוִכיַח ּבַמֲעׂשיו, 

 ֶשֶאת ַמה ֶשְמַעְנֵין אֹותֹו הּוא זֹוֵכר ֵהיֵטב...!  
 

 ִמּתֹוְך 'ּוָמתֹוק ָהאֹור'

 ַרּבנּו ּבַחֵיי“ ּבּה ִיָוַשע ְתׁשּוַעת עֹוָלִמים -ַהּתֹוָרה ִהיא ַהְצָלַחת ַנְפׁשֹו ֶשל ָהָאָדם ”

ם” כֶּ ְ ת ַטפ  ם ְואֶּ ְתכֶּ ח אֶּ ַ ל  ַ ר ֲאש  ֶּ ֲאש   “כ ַ
 

ֲאָנִשים ַרּבים טֹוִעים ּבֶזה. ֶאת ַהֶיֶלד ׁשֹוְלִחים 
ְלֵבית ַהֵסֶפר ֶשהּוא ּבֹקִשי ָדִתי ַרק ִמׁשּּום ֶשהּוא 
ָקרֹוב, ַאְך ּכֲאֶשר ֵהם ְזקּוִקים ְלרֹוֵפא טֹוב ֵהם 
ֲאיּוָמה, ֶשֵהם  זֹו ָטעּות  ֶמְרַחִקים.  ְל ְסִעים  נֹו

 ֲעלּוִלים ְלָשֹלם ָעֶליָה ְמִחיר ּכֵבד... 
. ּכִפי ֶשאֹוֵמר  ַבְלּבל אֹוָתנּו ְי ָאסּור ֶשַהֶמְרָחק 

ֹמה   ָתִביא לחָמה ’ ְשֹל ֶמְרָחק  ּכמֹו   ‘ ִמ ק  ּו ּי ִד ּב
ֶשְמַחּפׂשים רֹוֵפא טֹוב ּבֶמְרַחִקים ּכְך ָצִריְך ְלַחּפׂש 

 .ַגם ַתְלמּוד ּתֹוָרה טֹוב ּוָמקֹום ִחּנּוְך ְמֻעֶלה
 

 הגר"נ ָיֵגן זצ"ל
 

ל: ֵהן ֻהְבַטח ֶשִאם ַאְך ִנְפָתח “ ַהַסּבא מנובהרדוק זצ 
ּפַתח ּכחּוָדה ֶשל ַמַחט ִיּפְתחּו ָלנּו ְשָעִרים ֶשֲעָגלֹות 
ּוְקרֹוִניֹות עֹוְבִרים ּבֶהם, ֲעָגלֹות ּוְקרֹונֹות ְטעּונֹות ֶעְזָרה 

 ִמָשַמִים, ֶשַפע ַרב ִמּכֹל טּוב.  
ּנּו מּוָצִפים ּבֶשַפע ֶזה, אֹות ִהיא ֶשֲאִפילּו  ְוִאם ֵאיֶנ

 'והגדת'מתוך ּכחּוָדה ֶשל ַמַחט ֹלא ּפַתְחנו.   

ם ִלְמסֹר  ָאדָּ ן הָּ ה מּוכָּ ֱאמּונָּה הּוא ַעד ַכמָּ ר הָּ ִעקָּ

יֶהם  ר ֲעלֵּ יו ּוְלַותֵּ יו ּוְרצֹונֹותָּ מֹונֹו ְוגּופֹו ְוֶיֶתר ַתֲאוֹותָּ מָּ

ם ְלקֹונֹו. ָאדָּ ֱאמּונָּה. ָאז נֹוַדַעת ִחַבת הָּ  ֲעבּור הָּ

-ִרּבֹונֹו ֶשל עֹוָלם, ַמּדּוַע ֹלא ִתְתַנֵהג ִעָמנּו ּכמֹו ּבַעל ''
ּבִית ֶאָחד, ֲאֶשר ֶהְחִזיק -ּבִית ּפׁשּוט? ָאֹנִכי ָרִאיִתי ּבַעל 

ּבָידֹו ֶאת ַהְתִפיִלין, ְוָנְפלּו ִמָידֹו ָאְרָצה, ְוֵתֶכף ּוִמָיד ּכַרע 
 ְוִהְגּבִיָהם ְוִנׁשְָקם.

ַוֲהֹלא ַעְמָך ִיׂשָרֵאל ֵהם ַהְתִפיִלין ֶשְלָך, ְוֶזה ּכָמה ָשִנים 
ֶשָנְפלּו ִמָמקֹום ָגבֹוּה ְלבֹור ָעמֹוק, ְוָלָמה ֹלא ְתַרֵחם 

 “ֲעֵליֶהם...
 ַרּבִי ֵלִוי ִיְצָחק מבארדיטשוב זצ''ל

ל כֹחֹו ֶאל ַהּטֹוב, ַוַדאי ֶשִיְזֶכה  ף ְבכָּ ַהּׁשֹואֵּ

תֹו  ד יָּכֹול. -ְלַהִשיג ֶאת ְשִאיפָּ ל ֶאחָּ  כָּ
 

ִליָּהּו' י אֵּ  ִמתֹוְך 'ֲאִפיקֵּ

ּכל ַעם מֹוִליד ֶאת ְגדֹוָליו,                                            
 אּוָלם ַעם ְמֻתָקן ׁשֹוֵמַע ּבקֹוָלם. 

 

 ר׳ בנימין


