
 

 

 293‘ עלון מס
 ה“תשע‘תמוז  ה  ‘ג

 י“לק

 קרח

ִאם ַיְרִגיל ָאָדם 
ֶאת ַעְצמֹו ְלָלׁשֹון 

ֶשל ּכבֹוד,                   
ֹלא ָיֹבא ְלַדּבר 

ִדיּבּוִרים ֲאסּוִרים 
ַמָמׁש, ּכמֹו ִנּבּול 
 ּפֹה ַרֲחָמָנא ִלְצָלן.

  

 רבנו יונה זצ"ל

י” ִֽ ֵני ֵלו   “ַרב ָלֶכם ב ְּ

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

 

 

ַרב ָלֶכם...              ”

או                 ְּ ַנש   ַע ת  ִֽתְּ ו  ַמד  ו 

ַהל ה  ‘“ַעל קְּ
 

ְהיֶּה                ה תִּ מֶּ בַּ
ָהֲעָנָוה ָנאָוה? 

גֲַּאָוה  יעַּ הַּ ְכנִּ ְבהַּ
ֲאָוה. תַּ  ְוהַּ

 

 רבי יהודה אלחריזי זצ"ל

הדלקת הנר: 
03:91 

יציאת השבת: 
01:02 

ּבַשּבת ּפָרַשת ֹקַרח, ּפָנה ַהָגאֹון ר' ְיֶחְזֵקאל 
ַאְבַרְמְסִקי זצ"ל ֶאל ַתְלִמיָדיו ְוָאַמר ָלֶהם: 
"ְדעּו ָלֶכם, ֶשַאֶתם ַהּלֹוְמִדים ּתֹוָרה ּבִלי ׁשּום 
ִעּסּוִקים ֲאֵחִרים ִהְנֶכם ְמַזּכי ָהַרּבים ַהְגדֹוִלים 
יֹוֵתר ּבְכָלל ַעם ִיׂשָרֵאל. ֲעֵליֶכם ָהעֹוָלם  ּבְ
עֹוֵמד ְוַאֶתם ַהּנֹוְתִנים ֶאת ַהּבָטחֹון ָהֲאִמיִתי 

 ְלָעם ִיׂשָרֵאל. 

  זכות הלימוד בעלון לעילוי נשמת ציפורה לבני בת זכריה כהן ז"ל

 

ֵמעֹוָלם ֹלא ָרִאינּו 
ָאָדם ֶשֵמת ֵמֲחַמת 

ָרָעב ַוֲעִנּיּות,                   
ֲאָבל ָרִאינּו ָאָדם 
ֶשֵמת ֵמֹרב ָכבֹוד 

 ִויִהירּות.

או  ” ַנש  תְּ ו ַע ת   “ַמד 
 “ּבֵקׁש ָשלֹום ְוָרְדֵפהוּ ”

ל ּכשליח “ ָהַרב ְשֹלֹמה ַזְלָמן קוק ַזַצ"ל ָנַסע לחו 
ֵמֶאֶרץ ִיׂשָרֵאל. ּבַאַחת ַהְקִהיּלֹות ָמָצא ַמְחֹלֶקת ְגדֹוָלה ּבין ִמְתּפְלֵלי ּבית ַהּכֶנֶסת. ּכֶשהֹוִפיַע 

ָהַרב קוק ַנֲעָנה ּבָרצֹון ‘.  ַמְלַאְך ַהָשלֹום ’ ָהַרב ִקּבלּוהּו ּבֵסֶבר ּפִנים ָיפֹות ּוִבקׁשו ִמֶמּנּו ֶשּיְִהֶיה  
ַמֶטה ַאֲהֹרן ְשֵקִדים ַדְוָקא ְוֹלא ּפִרי   הוציא ְוָדַרׁש ּבְפֵניֶהם ּבנֹוׂשא ֹקַרח ַוֲעָדתֹו ְוָשַאל ַמדּוַע  

ֶאָלא ִנְרָמז ּכאן ּתֹוְצאֹות ַהַמֲחֹלֶקת ַמִהי. ּכי ּבְשֵקִדים ֶיְשָנם ְשֵני ִמיִנים ַמר ּוָמתֹוק. ַהּסּוג  ַאֵחר? 
 ַמר ּבְתִחיָלתֹו ּוָמתֹוק ּבסֹופֹו. -ָמתֹוק ּבְתִחיָלתֹו ָוָמר ּבסֹופֹו ְוַהּסּוג ַהֵשִני  -ָהִראשֹׁון 

רֹוֵמז ְלַמֲחֹלֶקת, ֶשּכן ְמתּוָקה ַהְמִריָבה, ַהִהְתַנְגדּות ָהִראׁשֹון  ְוָכְך ֵהם ִעְנְיֵני ַהַמֲחֹלֶקת ְוַהָשלֹום.  
ְוַהִהְתַנְצחּות ּבֲעַצת ַהֵיֶצר ַהְמָגֶרה, ֲאָבל סֹוָפּה ַמר ּביֹוֵתר. ְוִהּפּוכֹו, ַהָשלֹום, ּבְתִחיָלה ַמר הוא. 
ּכָמה ָקֶשה ְלַוֵתר ַלָיִריב ְוַהֵיֶצר ּבֹוֵער ְוֵאינֹו ֵמִניַח ְלַוֵתר, ֲאָבל ּבסֹופֹו ֶשל ָדָבר ּכֲאֶשר ָהָאָדם ִנְכַנע 
ַלֵיֶצר ַהּטֹוב ּוְמַוֵתר ְקָצת ְלַמַען ַהָשלֹום, ּכָמה טֹוב הּוא ּוָמתֹוק ְלָכל ַהְצָדִדים.. ַהְדָבִרים ִנְכְנסּו 

  ּבִלּבם ֶשל ַאְנֵשי ָהִעיר ְוָעָלה ּבַיד ָהַרב ְלַהְשּכין ָשלֹום.
 ‘ִמּתֹוְך 'שבעים פנים לתורה

 רוחני    מרכז - “פורת יוסף”

 ל“סעדיה חדד ז‘ יוסף בן  ר‘ ש  ר“ע

 גדרה 73זבולון  ‘רח

 ְוֵהִבינּו ַמָדעוְוֹלא ַרק ֵשֶבט ֵלִוי ּבְלַבד, ֶאָלא ּכל ִאיׁש ָוִאיׁש ִמּבֵאי ָהעֹוָלם ֲאֶשר ָנְדָבה רּוחֹו אֹותֹו  ”

ְלִהּבֵדל ַלֲעמֹוד ִלְפֵני ה' ְלָשְרתֹו ּוְלָעְבדֹו ְלֵדָעה ֶאת ה' ְוָהָלְך ָיָשר ּוָפַרק ֵמַעל ַצָוואָרו ֹעל 
ֲהֵרי ֶזה ִנְתַקֵדׁש קֹוֶדׁש ָקָדִשים ְוִיְהֶיה ה' ַנֲחָלתֹו   -ַהֶחְשּבֹונֹות ָהַרּבים ֲאֶשר ּבְקׁשּו ּבֵני ָהָאָדם  

 ַהַרְמּב"םְלעֹוָלִמים ְוִיְזּכה לֹו ּבעֹוָלם ַהֶזה ָדָבר ַהַמְסּפיק לֹו ּכמֹו ֶשִזּכה ַלּכֲֹהִנים ּוְלִוִים". 

ָשַאְלנּו ּפַעם ַקּבַלן ּבְנָין: ָמה עֹוֶשה ַאָתה ּבְשַלּבי ּבִנַית ּבְנָין, ּבְכֵדי ֶשּלֹא ִיְגְנבּו ֵמֲעֵרמֹות ַהְלֵבִנים 
 ַהֻמָנחֹות ּבֶקֶרן ָזִוית? ָעָנה ֶשַמֲעִמיד שֹׁוֵמר ְמיָֻחד ְלָשְמָרן.

ְשַאְלנּוהּו: ִאם ּכן, ַמּדּוַע ְלַאַחר ִסּיּום ַהּבִנָיה, ֹלא ַמֲעִמיִדים שֹׁוֵמר ֶשּכֶזה ְלַיד ּכל ּבְנָין, ְלַוֵדא ֶשּלֹא 
ּכָבר ֵאין ֲחָשׁש   -ִיְגְנבּו ֵמַהְלֵבִנים ֶשּבּכֶֹתל? ָצַחק ְוָאַמר: ִמֶשָדְבקּו ַהְלֵבִנים זֹו ּבזֹו ְוִחּברּום זֹו ְלזֹו  

 ֶשּיְִגְנבּום!  
הֹוֵדינּו לֹו ַעל ַהָדָבר, ְוָלַמְדנּו ְלַעְצֵמנּו מּוָסר: ּכֶשּכוָלנּו ְמֻדּבִקים ּוְמֻאָחִדים, ּוְכִאיׁש ֶאָחד ְמֻגּבִשים, 

 ְשמּוִרים ָאנּו ִמּכל ִמְשָמר, ּומּוַגּנים ִמּכל ָדָבר!
 

 פרדס רימונים

ָדָבר ֶזה ָאַמר ֹמֶשה ַרּבנּו ַלֲעַדת ֹקַרח ּבֵעת 
ֹאָתם ּבֵני   -ֶשָדְרׁשּו ְנׂשיאּות: "ַרב ָלֶכם ּבֵני ֵלִוי"  

ֵלִוי ֵיׁש ָלֶכם ֶאת ַהֵחֶלק ַהָגדֹול ּביֹוֵתר ּבְכָלל 
ֵאל. "ַהְמַעט ִמּכם"   ׂשָר ן ַאֶתם   -ִי י ֵא ַע  ּו ּד ַמ

ְמִביִנים ֶאת ֹגֶדל ַמֲעַלְתֶכם. "ּוִבַקְשֶתם ַגם 
ה"   ָנ הּו ת   -ּכ ׂשרֹו ִמ ד  עֹו ם  ֶת ַא ם  י ׂש ּפ ַח ְמ ּו

וִכּבּוִדים ְוַתְפִקיִדים ְוַעְסָקנּות, ֲהֹלא ֲעבֹוַדת ה' 
ֹוֵתר ִמּכל ַהַתְפִקיִדים  ָלה י ֶשָלֶכם ִהיא ְגדֹו
ְוַהַעְסַקנּות ֶשּבעֹוָלם, ַוֲאִפילּו ִמּכֻהָנה, ֶשֲהֵרי 

 ּכֶתר ּתֹוָרה עֹוֶלה ַעל ּכל ַהּכָתִרים.
ִני ְמַבֵקׁש ִמּכם,  ִסֵיים ָהַרב ַאְבַרְמְסִקי: "ִהֵנ ְו

 ֶשּלֹא ִתְשּכחּו ֹזאת ְוַתִסיחּו ַדַעת ִמּזֹאת.
 

 מתוך 'טללי אורות'



 שיהיו ד 
 

 

 בכל דרכיך דעהו
פירוש,  דעהו"  דרכיך  "בכל 
עושה  שאתה  בדרכיך  שאפילו 
הדברים  את  עשה  גופך,  לצורך 

 לעבודת בוראך או לדבר הגורם לעבודתו.  ולפיכך:
יאכל   א. שלא  לומר  צריך  אין  כיצד?  והשתייה,  האכילה 

בדברים  גם  אלא  חס־ושלום,  האסורים  דברים  וישתה 
אלא  משובח.  אינו  להנאתו,  ושתה  אכל  אם  המותרים, 
הבורא.  לעבודת  כח  לו  שיהיה  ושתייתו,  באכילתו  יתכוין 
וכחמור,  ככלב  לו,  מתאוה  שהחיך  כל  יאכל  לא  לפיכך 

 אלא יאכל דברים המועילים והטובים לבריאות הגוף. 
הישיבה העמידה וההליכה, כיצד? אין צריך לומר שלא   ב.

ישב במושב לצים, ושלא יעמוד בדרך חטאים, ושלא ילך 
ולעמוד  ישרים,  בסוד  לישב  אפילו  אלא  רשעים.  בעצת 
להנאת  עשה  אם  תמימים,  בעצת  ולילך  צדיקים  במקום 
עצמו, להשלים חפצו ותאותו, אין זה משובח, אלא יעשה 

 לשם שמים. 
לעסוק   ג. שיכול  בזמן  לומר  צריך  אין  כיצד.  השכיבה, 

לענג  כדי  בשינה  להתגרות  ראוי  שאין  ובמצוות,  בתורה 
כדי  לישן  וצריך  יגע,  שהוא  בזמן  אפילו  אלא  עצמו.  את 
אלא  משובח.  אינו  גופו  להנאת  עשה  אם  מיגיעתו,  לנוח 
יתכוין לתת שינה לעיניו, ולגופו מנוחה לצורך בריאות גופו 

 לעבודת בוראו.
לשון־הרע   ד. לספר  שלא  לומר  צריך  אין  כיצד.  השיחה, 

אפילו  אלא  ושלום.  חס  וניבול־פה  וליצנות  רכילות  או 
לספר בדברי חכמה, צריך שתהא כוונתו לעבודת הבורא, 

 או לדבר המביא לעבודתו.
וכן כשהוא עוסק במשא ומתן, או במלאכה להשתכר   ה.

כדי  יעשה  אלא  בלבד,  ממון  לקבוץ  בליבו  יהא  לא  בה, 
בניו  ולגדל  צדקה,  ולתת  בני־ביתו,  את  לפרנס  לו  שיהיה 

 לתלמוד־תורה.

 פינת ההלכה 
א,“הרב דב ניסים שליט  

 ראש כולל  "פורת יוסף"

ַהל ה” או  ַעל קְּ ַנש  תְּ ו ַע ת   ‘“ַרב ָלֶכם... ו ַמד 
ָאנּו ּבֵני ֲאָנִשים, ְוִאם ִראׁשֹוִנים ּבֵני   -"ִאם ִראׁשֹוִנים ּבֵני ַמְלָאִכים  

ָאנּו ּכֲחמֹוִרים ְוֹלא ּכֲחמֹורֹו ֶשל ַרּבי ֲחִניָנא ּבן ּדֹוָסא ְוֶשל -ֲאָנִשים  
 ַרּבי ּפְנָחס ּבן ָיִאיר, ֶאָלא ְשָאר ֲחמֹוִרים"

ּפֵרׁש ַרּבנּו ר' ֲעִקיָבא איגר זצ"ל: ִאם ִראׁשֹוִנים ּכַמְלָאִכים ָהִיינּו, 
ֲהֵרי ָשַאָתה ּבן ָאָדם.   -ֶשּבֵעיֶנָך ַמֲעַלת ָהִראׁשֹוִנים ִהיא ּכַמְלָאִכים  

ֲהֵרי ָשַאָתה ַעְצְמָך ֵאיְנָך -ֲאָבל ִאם ּבֵעיֶנָך ָהִראׁשֹוִנים ֵהם ּבֵני ָאָדם  
 ֶאָלא ֲחמֹור.

 

 מתוך 'ומתוק האור'

 

ְתִפיָלה ּפֹוֶעֶלת ַהּכֹל. ֲאָבל ֵיׁש ֶדֶרְך נֹוֶסֶפת, ִלְפֹעל ּבֹאֶפן 
ְמֻמָקד. ְרצֹוְנָך ְלעֹוֵרר ֶאת ַרֲחֵמי ַהּבֹוֵרא? ַהַמְפֵתַח ּבָיְדָך: "ּכל 

 ַהְמַרֵחם ַעל ַהּבִרּיֹות, ְמַרֲחִמים ָעָליו ִמן ַהָשַמִים".
ְרצֹוְנָך ִלְפֹעל ְמִחיַלת ֲעוֹונֹות? ּבָיְדָך ַהּדָָבר: "ְלִמי נֹוׂשא ָעוֹון? 
ְלִמי ֶשעֹוֵבר ַעל ּפַשע", ֶשּכל ַהַמֲעִביר ַעל ִמּדֹוָתיו, ַמֲעִביִרין 
לֹו ַעל ּכל ּפָשָעיו. ֲהֵרי ֶשַהְנָהַגת ַהּבֹוֵרא ִיְתּבַרְך, ִעם ּכל ָאָדם, 
ּבִמָדה ּכֶנֶגד ִמָדה, ּוְבִמָדה ֶשָהָאָדם מֹוֵדד ַלֲאֵחִרים, מֹוְדִדים 

 לֹו ִמן ַהָשַמִים.
 'אוצרות התורה' מתוך 

 רבינו בחיי“ ְלַבּדו  ‘ ּבְלִתי ְלה -ֵאין ַהַגֲאָוה ְראּוָיה ”

 

קֹומוֹ ” מְּ יַע ל  ג   ַ ת  ֶ ָך ַעד ש  ן ֶאת ֲחֵברְּ דו  ָ  “ַאל ת 
 

ַהַמֲחֹלֶקת נֹוַבַעת אֹו ֵמֲחַמת ֶשֲחֵברֹו ָגדֹול ִמֶמּנּו 
ְוחֹוֵלק ָעָליו ַעל ֶשּלֹא ִהִגיַע ְלַמְדֵרָגתֹו, אֹו ְלֵהֶפְך 

 ֶשהּוא ָגדֹול ֵמֲחֵברֹו ַוֲחֵברֹו ְמַקֵנא ּבֹו.
ַעל ּכן ָצִריְך ְלדּונֹו ְלַכף ְזכּות ּוָבֶזה הּוא ַמֲעֶלה 
ֲחֵברֹו ְלַכף ְזכּות ְוָאז ֵהם ּבַמְדֵרָגה ַאַחת ְוָאז 
ֶשַתִגיַע  ֶזה ַעד  ְו ַמְחֹלֶקת  ֹלא ִתְהֶיה  וַדאי  ַו ְ ּב
ִלְמקֹומֹו ֶשִהְשַתֵדל ֶשִתְהֶיה ִעּמֹו ּבָמקֹום ֶאָחד. 
ָהִיינּו אֹו ֶשִמְשַתֵדל ְלַהִגיַע ְלַמְדֵרַגת ֲחֵברֹו ִאם 
ֲחֵברֹו ָגדֹול ִמֶמּנּו, ְוִאּלּו ִאם הּוא ָגדֹול ֵמֲחֵברֹו 
ָצִריְך ָלדּון ֲחֵברֹו ְלַכף ְזכּות ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַמֲעֵלהּו 
ְלַכף ְזכּות ּוְשֵניֶהם ּבַמְדֵרָגה ַאַחת. ּוַבָדָבר ֶאָחד 
ְלִקים ַעל ָהָאָדם,  ֵאין ָמקֹום ְלַמֲחֹלֶקת. ּכֶשחֹו
ִנְמָצא ֶשרֹוְדִפים אֹותֹו ְוהּוא ּבֹוֵרַח ּבָכל ּפַעם ַלה' 
ה  ַמ ל  ָכ ְו ם  ֹו ָמק ל  ָכ ּב ְך  ַר ּב ְת ִי  ' ה י  ּכ  , ְך ַר ּב ְת ִי

ֹו                           ת ֹו א ם  י ִב ְר ָק ְמ  , ר ֵת ֹו י ּב ו  י ָל ָע ם  י ִק ְל ֹו ח ֶש
 ַלה' ִיְתּבַרְך.

  ל“ר ַנְחָמן ִמּבֶרְסַלב זצ

ֵיׁש ָלנּו ּבַמה ִלׂשמֹוַח ּבָכל ַמָצב, ְוַגם ּבִעּתֹות ְיִריָדה 
ְוַאְכָזָבה ֵיׁש ִלׁשְמֹור ַעל ּפיָנה ׂשֵמָחה ּבֶלב, ּוְכמֹו ּכל 
ָעִשיר ָגדֹול ֶשֵיׁש לֹו ֲעָסִקים ְמסּוַעִפים, ּפׁשּוט הּוא 
ֶשּלֹא ּבְגַלל ֶהְפֵסד ּבֵעֶסק ְמֻסָים ִיְפׁשֹט ֶרֶגל ִמּכל 
ַכָמה  ֲעָסָקיו ֶשִהָנם ְמׂשְגׂשִגים, ְוַעל ַאַחת ּכָמה ְו
ְלעֹוָלם ֹלא ִיָשֵבר אֹותֹו ָעִשיר ּכֶשִיְרֶאה ֶשּבֶמֶשְך ְזַמן 
מּוָעט ָיכֹול הּוא ִמַיד ְלַהְחִזיר ְלַעְצמֹו ֶאת ַמָצבֹו 

 ַהּקֹוֵדם.

ַעל ְיֵדי ֲעִמיָדה ְבִנָסיֹון מֹוִכיַח ָהָאָדם ַעל ְדֵבקּותֹו ַבקב"ה 

                                                    -ּוְבאֹוָתּה ִמָדה ָבּה הּוא ִמִצדֹו עֹוֵמד ְבִנָסיֹון 

ת ִמַדת ְדֵבקּותֹו ַבה דֶּ  ‘.ָכְך ְבִדּיּוק ִנְמדֶּ
 

 ְמִסיַלת ְיָשִרים 

ֶדׁש  ֶקת, ּבֶעֶרב ַשּבת קו  ּבָכל ּבית ֶשָהְיָתה ּבו  ַמְחל 
ְלֵעת ֶעֶרב ָוַלְיָלה או  ּבֵליל ַשּבת, ָהָיה ּבדּוק ּוְמנּוֶסה 
תו  ָשבּוַע  א ֵיְצאּו ְנִקִיים ּבאו  ּכי ָרָעה ֶנֶגד ּפֵניֶהם ְול 

ִמְקֶרה ַרע ּבדּוק ותמצא.. ְוָלֵכן ִנָזֵהר ֶשּל א ּבֵאיֶזה  
ל   ָל ּכ ַה  . . ל ָל ּכ ת  ֶק ל  ְח ַמ י  ֵד י ִל א  ב ַח ל ֵצ ַנ ְמ ַה ֶש א  ּו ה

 ּבִויּכּוַח הּוא ַהַמְפִסיד ָהִעיָקִרי.

ַמה ֶשִתיְקנּו ַרּבֹוֵתינּו ְלָבֵרְך ּבָכל יֹום ּבְרּכת "ֶשּלֹא ָעׂשִני ִאָשה", 
ָטַעם ַהָדָבר, ּכי ָהֲאָנִשים ְמֻחָייִבים ְלהֹודֹות ַלה' ִיְתּבַרְך ַעל 
ֶשִזּכה אֹוָתם ְלַקֵיים ֶאת רֹוב ִמְצוּות ַהּתֹוָרה, ַמה ֶשֵאין ּכן 
ַהָנִשים, ֶשֵאיָנן ְמחּוַייבֹות ּבֵחֶלק ֵמַהִמְצֹות, ֶאָלא ֲעֵליֶהן מּוָטל 
ּו, ּכגֹון ַשּבת  י ָלֶהן, ּבִמְצֹות ֶשִנְצַטּו ָדן ּכָראּו ְלַמֵלא ֶאת ִיעּו
ּוִבְרכֹות ַהֶנֱהִנין ְוַכּיֹוֵצא ּבֶזה. ּוִבְפָרט ֲעֵליֶהן ְלַדְקֵדק ּבִמְצוֹות 
ַהְמיּוָחדֹות ְלִאָשה: ִנָדה, ַחָלה, ְוַהְדָלַקת ַהֵנר. ְוִאם ֵיׁש ָלּה ּבַעל, 
ָעֶליָה ְלעֹוְדדֹו ֶשִיְלַמד ּתֹוָרה, ֶשּבֶזה ִנְקֶשֶרת ִנְשָמָתּה ּבְזכּות 
ְגדֹוָלה ֶשל ִלּמּוד ַהּתֹוָרה, ַוֲאִפילּו ִאם ּבְעָלּה ִמְתַרֵשל ּבִלּמּודֹו, 

 ֵיׁש ָלּה ְזכּות ּבּתֹוָרה. ְוֵכן ָעֶליָה ְלַחֵנְך ֶאת ּבֶניָה ְלתֹוָרה ּוִּמּצוֹות.


