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ִמי ֶשּשֹוֵנא ֶאת 
ֲחֵברֹו ׂשְנַאת ִחָנם, 

ֵאין ּבֹו ֱאמּוָנה 
  .ֲאִמיִתית
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ךְׁ " תוֹּ ם ּבְׁ ֵֹּכן ִאּתָּ ַהש ּ

ם אֹּתָּ  ” ֻטמְׁ
ָהָאָדם               שֶׁ גַּם כְּ

ֲעֵבָרה   -ָעסּוק בַּ
הקב"ה חֹוֵשב              

ֵהיִטיב ִעּמֹו   .ֵאיְך לְּ
ִזיר  חְּ הַּ ָעֵלינּו לְּ

ל  בֹוֵרא עַּ ַאֲהָבה לַּ
ר גֹוֵמל ִעָּמנּו.  ָכל ֲאשֶׁ
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ַמֲעׂשה ֶשָהָיה ּביהּוִדי ֶאָחד ֶשָהָיה לֹו ַמּכר ּגֹוי 
הֹוֵלְך  ָהָיה  ְלַפַעם  ּוִמּפַעם  ּבּכָפר,  ַהשֹׁוֵכן 
ַהּגֹוי  ִמְסָחרֹו.  ְלֶרֶגל  ּבֵביתֹו  ּוִמְתַאְכֵסן  ַהְיהּוִדי 
ָהָיה ַמִגיׁש ּבָפָניו ּכל ִמיֵני ַתְבִשיִלים ּוַמְטַעּמים 
ֶשּביֵשל, ַאְך ַהּיְהּוִדי ָתִמיד ָהָיה ְמָסֵרב ֶלֱאֹכל 
ּפי  ַעל  ַלּיְהּוִדים  ָאסּור  ֶזה  ֶשָדָבר  ּבַהְסּבירֹו 
ּבֵעת  ִמְסַתּפק  ַהּיְהּוִדי  ְוָהָיה  ֶוֱאמּוָנָתם,  ָדָתם 
ֶשָהָיה  ַמִים  ּוְבַלַחץ  ַצר  ּבֶלֶחם  ָשם  ְשהּותֹו 

 ֵמִביא ִעּמֹו ִמּביתֹו.
ְיהּוִדים  ְשֵני  ַהּכָפר  ְלאֹותֹו  ִנְזַדְמנּו  ְלָיִמים, 
ָמנֹוַח  ִליֵתן  ָמקֹום  ָמְצאּו  ֶשּלֹא  ֹאַרח  עֹוְבֵרי 
אֹותֹו  ֶשל  ּביתֹו  ֶדֶלת  ַעל  ְוָדְפקּו  ַרְגָלם,  ְלַכף 
ּבְפֵניֶהם  ְוִהִגיׁש  ּביתֹו  ֶאל  ִהְכִניָסם  ַהּגֹוי  ַהּגֹוי. 
ִמָיד  ְוֵהָמה  ְוַתְבִשיִלים,  ַמֲאָכִלים  ִמיֵני  ּכל 
ִמּבִלי  ַלָיד  ַהּבא  ִמּכל  ְושֹׁוִתים  אֹוְכִלים  ֵהֵחּלּו 
ֲארּוָחָתם  ֶאת  ֶשִסְיימּו  ַעד  ּפֲעַמִים,  ַלְחשֹׁב 
ַהּבִית  ְלַבַעל  ַהְשַנִים  הֹודּו  ּוְדֵשִנים.  ׂשֵבִעים 
ָלנּו  ִליֵתן  ּבטּוְבָך  "ֲהּתֹוִאיל  ּוְשָאלּוהּו:  ַהָנִדיב 
ְוִגְשֵמי  ְסָעָרה  רּוַח  ֶשּכן  ּבֵביְתָך,  ָללּון  ָמקֹום 
ָלֶהם  ָעָנה  ֶהֶרף?"  ְלֹלא  ּבחּוץ  יֹוְרִדים  ַזַעף 
ְלכּו  ּביִתי,  ִמּתֹוְך  ְוִהְסַתְלקּו  ַמֵהר  "קּומּו  ַהּגֹוי: 
ּכי  ִתְמְצאּו,  ּבֲאֶשר  ַאֵחר  ָמקֹום  ָלֶכם  ְוַחּפשּׂו 

 ּפה ֹלא ָתִלינּו ּבשּׁום ּפִנים ָוֹאֶפן!
, ְתֵמִהים ּוִמְשּתֹוְמִמים ְלֹנַכח ַהּכַעס  ַהָללּו
ַהָגדֹול ֶשָעָלה ּבַאּפֹו, ֵהֵחּלּו ְלִהְתַחֵנן ּבָפָניו 
ָפה  ּבְשַעת סּו ֵעת  ֶנה ּכ ְפ ִנ ָנה  "ָא ר:  ַמ לֹו ְו
ּוְסָעָרה? ּוָמה ָעֶול ָמָצאָת ּבנּו ֶשַאָתה ְמָגְרֵשנּו 

 ִמּביְתָך?"

ָאַמר ָלֶהם ַהּגֹוי: "ּכיָון ֶשֲאַכְלֶתם ִמַתְבִשיַלי, ַמה 
ִסיָמן  ֶזה  ֲהֵרי  ֶוֱאמּוַנְתֶכם,  ַדְתֶכם  ְלִפי  ֶשָאסּור 

 ֶשֵאיְנֶכם ֶנֱאָמִנים ְלתֹוַרְתֶכם.  
ּכל ֶשּכן   -ְוִאם ְלַדְתֶכם ֵאיְנֶכם שֹׁוְמִרים ֱאמּוִנים  

ֶשֲהֵרי  ּביִתי,  ֵמֶחְפֵצי  ֶשִתְגְנבּו  ְוחֹוְשָשִני  ּכַלּפי, 
ּוְבָכְך  ִמַתְבִשיַלי,  ָאַכל  ֹלא  ֵמעֹוָלם  ּפלֹוִני  ְיהּוִדי 
ּבֶזה  ָאָדם ֶשּבעֹוָלם,  ִמּכל  יֹוֵתר  ָעַלי  ֶנֱאָמן הּוא 
ָיִמין  נֹוֶטה  ְוֵאינֹו  ְוֶלֱאמּוָנתֹו  ְלָדתֹו  הּוא  ֶשֶנֱאָמן 

 ּוׂשֹמאל ִמַדְרּכֹו ֶשּלֹו!
ּכָמה ּכֹוֵאב ִלְראֹות ּבָיֵמינּו ִמּבֵני ַעֵמנּו ַההֹוְלִכים 
ּוִמְתַחִקים ַאַחר ִמְנֲהֵגי ַהּגֹוִיים ְוֻחּקֵֹתיֶהם. ּכִאיּלּו 
ָאנּו ֵאין ָלנּו ַתְרּבּות ָיָפה ִמֶשָלנּו, ּוְכִאיּלּו ֵאין ָלנּו 
ָשָרשִׁים  ּבֲעַלת  יֹוִמין  ַעִתיַקת  ָאבֹות  ָמֹסֶרת 
ִמְנָהִגים  ָלנּו  ֵאין  ְוִכי  ֵאיָתִנים.  ִויסֹודֹות  ֲעֻמִקים 
ִלְרעֹות  ָאנּו  ֶשְצִריִכים  ׂשֵמִחים  ְוַחִגים  טֹוִבים 
ּוְלָחִנים  ַמְנִגינֹות  ָלנּו  ֲחֵסרֹות  ְוִכי  ָזִרים?  ׂשדֹות 
ָיִפים ֶשְמקֹוָרם ּבְקֻדָשה ֶשהֹוְלִכים ָאנּו ּוַמֲאִזיִנים 

 ִלְלָחִנים ֶשל ַהּגֹוִיים?  
ּמְצאּו  ''ַמה  שֹׁוֵאל:  הּוא  ּברּוְך  ְוַהָקדֹוׁש 
ַאַחר  ַוֵיְלכּו  ֵמָעָלי  ָרֲחקּו  ּכי  ָעֶול  ּבי  ֲאבֹוֵתיֶכם 
ֶאת  ָאנּו  ְצִריִכים  ַמה  ַוֶיְהּבלּו?!''.  ַהֶהֶבל 
ַמְנִגינֹוֵתיֶהם  ְוֶאת  ַהּפרּוִצים  ַמְלּבּוֵשיֶהם 
ֵאיֶזה  ַעל  ָאנּו  שֹׁוְמִעים  ֹלא  ַמּדּוַע  ַהְטֵמאֹות?! 
ּוַמּדּוַע  ֲחִסיִדּיִים?  קֹוֶדׁש  ִשיֵרי  ַהשֹׁוֵמַע  ִסיִני 
ּתֹהּו  ְלַדְרֵכי  ִלְפֹזל  ְצִריִכים  ַהְקדֹוִשים  ִיׂשָרֵאל 
ִמן  ַעְצמֹו  ֶאת  ַהַמְרִחיק  ְוַאְשֵרי  ָוִריק?  ְוֶהֶבל 
ּבִיׂשָרֵאל  ְוָדֵבק  לֹו,  ַהּדֹוֶמה  ּוִמן  ַהּכיעּור 
טֹוב,  הּוא  ּבּטֹוב  ֶשַהָדֵבק  ְוַהְצנּוִעים.  ַהּכֵשִרים 

 ְוטֹוב לֹו ּבֶזה ּוַבּבא.

  זכות הלימוד בעלון לעילוי נשמת ג'נה בת אברהם נגר ז"ל

ַהִמְתַעֵסק ּבֲאִכיָלה 
ּוְשִתָיה ֹלא ֶיְחּכם 

 לעֹוָלם.
 ר׳ אברהם אבן עזרא זצ"ל

ךָּ ֲאִני ה'” מוֹּ ֵרֲעךָּ ּכָּ ּתָּ לְׁ ַהבְׁ אָּ  ”וְׁ

ּפַעם ַאַחת ֶמֶלְך ּגֹוי ָרָצה ִלְבֹחן ֶאת ַהֶדֶרְך ֶאֶרץ ֶשל ַהְיהּוִדים ְוֶשל ַהּגֹוִיים, ֵמה ָעׂשה? ֵהִכין 
ְסעּוָדה ְגדֹוָלה ִעם ַמֲאָכִלים ְמֻשּבִחים ִמּכל טּוב ָהָאֶרץ, ֲאָבל ֹלא ָנַתן ָלֶהם ּכֵלי ֲאִכיָלה ְרִגיִלים, 

 ֶאָלא ּכּפֹות ּוַמְזְלגֹות ֲאֻרּכים ְמֹאד ֶשִאי ֶאְפָשר ּבְכָלל ֶלֱאכֹול ֵאיָתם.
 ְוַהּגֹוִיים, ַחְסֵרי ִמַדת ַהֶחֶסד, ִנּסּו ֶלֱאכֹול ִאָתם ּוָפְצעּו ְוִהִזיקּו ֶאָחד ֶאת ַהֵשִני ְוָלקּו ּבִכְפַלִים.  

 ְוִאּלּו ַהְיהּוִדים, ִמּכַֹח ִמַדת ַהֶחֶסד ֶשּבֶהם, ֶהֱאִכילּו ֶאָחד ֶאת ַהֵשִני, ְוֶהֱעִבירּו ֶאָחד ַלֵשִני,               
   ְוָכְך ִהְצִליחּו ְלַסֵיים ֶאת ַהְסעּוָדה ּבטּוב ָטַעם ּוְבַדְרֵכי ֹנַעם ְוָעְברּו ֶאת ַהִמְבָחן ּבַהְצָלָחה.                

ּוְכַמֲאַמר ַרּבי ֲעִקיָבא         ְוָכל ּכְך ָלָמה? ּכי ַהְיהּוִדים ְספּוִגים ּבִמְצַות 'ְוָאַהְבָת ְלֵרֲעָך ָכמֹוָך'  
 ''ְוָאַהְבָת ְלֵרֲעָך ָכמֹוָך, ֶזה ּכָלל ָגדֹול ּבּתֹוָרה".  

 רוחני    מרכז - “פורת יוסף”

 ל“סעדיה חדד ז‘ יוסף בן  ר‘ ש  ר“ע

 גדרה 73זבולון  ‘רח

file:///C:/Program%20Files%20(x86)/תורת%20אמת%20-%20361/Temp/his_temp_29_3.htm#E52,0,ויקרא פרק-יט^^73113!


 שיהיו ד 
 

 

באיזה אופן צריך 
  לברך שנית?

שיכווין  טוב  מאכל,  על  כשמברך 
לפטור כל מה שיאכל. ומכל מקום אף אם לא כיוון, פטר 
עליהם  דעתו  היתה  ולא  לפניו  שאינם  מאכלים  אף 
מועטת  מאכילה  ליכנס  האדם  שדרך  כיוון  בפירוש, 
כלל.   לכך  דעתו  היתה  לא  אא"כ  מרובה,  לאכילה 

 ולפיכך:   
בירך על פרי שלפניו ואח"כ לקח עוד פרי אפילו ממין   א.

לראשון)אחר   שווה  היתה (שברכתו  לא  הברכה  בשעת  אם  גם   ,
דעתו בפירוש על כל מה שיש לו ואפילו אם אין לפניו עוד 

 מהראשון, אינו צריך לברך עליו. 
בירך על פרי שלפניו ואח"כ לקח עוד פרי שהוא חביב   ב.

צריך  המינים,  משבעת  שהוא  או  הראשון,  מן  יותר  עליו 
יכול  אינו  חשוב,  שאינו  מה  כי  לו.  שהביאו  זה  על  לברך 
כשנתכווין  דוקא  אלא  גררא,  דרך  החשוב  את  לפטור 

 לפטרו.
בירך על פרי ולא היה בדעתו לאכול יותר ואח"כ שלח   ג.

לקנות לו עוד, אפילו אם לא סיים מה שהיה לו בתחילה, 
 צריך לברך שנית על מה שהביאו לו.  

יותר,   ד. והיתה דעתו בפירוש שלא לאכול  על פרי  בירך 
לאכול  ורוצה  התחרט  אח"כ  אם  'דיאטה',  שעושה  כגון 

 יותר, צריך לברך שנית.
כיון שבירך על מין אחד פוטר   ה. מי שאוכל אצל חבירו, 

מה  סיים  אם  אפילו  ברכה,  מאותה  לו  שיביאו  מה  כל 
יותר  להביא  יכול  הבית  שבעל  שיודע  כיוון  לפניו,  שהיה 

 .(הבית לא יאכל-אא"כ היתה דעתו במפורש שאף אם יביא בעל)

 פינת ההלכה 
א,“הרב דב ניסים שליט  

 ראש כולל  "פורת יוסף"

ֵרֲעךָּ ” ּתָּ לְׁ ַהבְׁ אָּ . וְׁ ךָּ בְׁ בָּ לְׁ ִחיךָּ ּבִ א ֶאת אָּ נָּ לֹּא ִתׂשְׁ

ךָּ ֲאִני ה מוֹּ  ‘“ּכָּ
 ּכֲאֶשר ּכתּוב ַהּצִיּוּוי ַעל ְתִפיִלין אֹו ְשִמיַרת ַשּבת ֹלא ּכתּוב ֲאִני ה'...

 ַמּדּוַע ִנְכּתַב ּבְִצּוּוי ֶזה ֲאִני ה'?  
ֶאָלא ְמַלֶמֶדת אֹוָתנּו ַהּתֹוָרה, ַאל ִתׂשָנא ָאִחיָך ּבְלָבְבָך, ַגם ִאם 
ָעׂשה ְלָך ָצרֹות. ּוַמּדּוַע? ּכִי ֲאִני ה', ֲאִני ְמַנֵהל ֶאת ָהעֹוָלם ְוֹלא הּוא, 
ֲאִני ֵהֵבאִתי ָעֶליָך ֶאת ַהָצָרה ְלטֹוָבְתָך, ֹלא הּוא, ֵאין לֹו ּכַֹח ִויֹכֶלת 

 ְלָהִביא ָעֶליָך ָצרֹות.
 הגרנ ָיֵגן זצל

 

ַקֵלל ֵחֵרש  "  " לֹּא תְׁ
י יָך ש  'ִעים  רָ 'ִיים  ח  ָראֵשי ֵתיבֹות:   ֵלל ח  ל ְתק  ר, א  'ְלָך. ּכלֹומ 

עֹוׂשה  ה ש  ּכל מ  ע ש  ֲהָבה, ְוד  ּכֹל ּבא  ּבל ה  ָלא ק  ָהָרִעים, א 
ָקדֹוׁש ּברּוְך הּוא  ָקדֹוׁש ּברּוְך הּוא, ֲהֵרי ז ה ְלטֹוָבְתָך, ְוה  ִעְמָך ה 

ֲחִריְתךָ   .ֵיִטיב ִעְמָך ּבא 
 

 'מתוך 'נקי כפים

 רמב"ם “ּכִאיּלּו הּוא עֹוֵמד ּבָשַמִים -ּכֶשהּוא עֹוֵמד ּבְתִפיָלה ִיְהֶיה ִלּבֹו ּפנּוי ְלַמְעָלה ”
 

ָהָאָדם ַהֻמְצָלח, הּוא ֵאינֹו ַהּבִריא ּבגּופֹו ְוַנְפׁשֹו 
ּוַפְרָנָסתֹו ּבֶשַפע ְוֹלא יֹוֵדַע ׁשּום ַרע, ֶאָלא ָהָאָדם 
ַהֻמְצָלח הּוא: ַהִמְתַייֵסר, ֶשּזֹוֶכה ֶשִנְפָרִעין ִמֶמּנּו 
ּבעֹוָלם ַהֶזה, ּוָבא ְלעֹוָלם ֶשּכּלֹו טֹוב ָנִקי ְוָטהֹור 

 .ּוֻמְכָשר ְלַקּבַלת ֶשַפע ָהעֹוָלם ַהּבא

ְמֻסּפר ַעל ַרּבנּו ַהּבַעל ֵשם טֹוב ַהָקדֹוׁש זיע''א, 
ׂשַכר ֶעְגלֹון ּגֹוי ֶשַיְרּכיבֹו ְלָמקֹום ְמֻסָים, ַאַחת  ֶשּפַעם  

 ֶשל אֹותֹו ּגֹוי.  ַהְתִפיָלהּוְבַדְרּכם ָעְברּו ְלַיד ּבית 
ַרּבנּו ַהּבעְש''ט רֹוֶאה ֶשַהּגֹוי ֵאינֹו ָנע ְוֵאינֹו ָזע ִמּפֵני 

ת   י וֹ ּב ת ָל י ִפ .                ְת ה ָת ְי ָה א  ֹל ּכ ָה  י ֶנ ּפ ל  ַע ף  ֵל ֹו ח ְו  ,
ָין ַלֲעֹצר  ְשָאלֹו ַהּבעְש''ט: ֱאֹמר ִלי, ְוִכי ֵאיְנָך ְמֻעְנ

 “ּבֵבית ִתְפָלְתָך?!
ַרּבי! ֵאיִני ַמֲאִמין ּבְכלּום, ֹלא ּבֶכם ְוֹלא ” ְוַהּגֹוי ָעָנהּו:  

 “.ּבֶהם!
ִאם ּכן, הֹוֵרד אֹוִתי ִמָיד ” ִמָיד ָאַמר לֹו ַהּבעְש''ט:  

 -ֵמֶעְגָלְתָך, ֶשָאָדם ֶשֵאינֹו ַמֲאִמין ּבָדָבר ּכל ֶשהּוא  
 ֵאין ְלָך ְמֻסּכן ִמֶמּנּו!. -ְוַאף ּבָדָבר ֶשֵאינֹו ֱאֶמת 

 

 פרדס רימונים

חֹונֹו ָחָזק  ַמָשא ּוַמָתן וְָּשם ִבטְּ ִאם ָהָאָדם עֹוֵסק בְּ

ָנֵקל. ָנָסתֹו ָתבֹוא לֹו בְּ בֹוֵרא ָאז ַפרְּ  בְּ
 

 אוצרות התורה

ִאם ֲחֵבְרָך ִהְרִגיז אֹוְתָך ַאל ָנא ִתְכַעס, ְשלֹוט ּברּוֲחָך 
ְוִתְתּבֹוֵנן, ִאם ָחִליָלה ָהִייָת חֹוֶלה ְוָהרֹוְפִאים ְמַצּוִוים 
ֶשִתַקח ַסם ְתרּוָפה ּכי ּכל ַחֶייָך ְתלּוִיים ּבֶזה, ּוְתרּוָפה זֹו 
ָמָרה ְמֹאד ְמֹאד, ֲהִיָתֵכן ֶשּלֹא ִתְתַגּבר ַוִתְבַלע ֶאת 

 ַהְתרּוָפה? 
ּכן ַהָדָבר ַהֶזה: ַהַסְבָלנּות ִהיא ְתרּוַפת ַהֶנֶפׁש ַוֲהַגם 

           , ֶשָקֶשה ָלָאָדם ִלְסּבֹל ֶשְמָחְרִפים ּוְמַגְדִפים אֹותֹו
 למחרפיוּבָכל ֹזאת, ִאם ִיְתַאֵזר ּבַסְבָלנּות ְוֹלא ָיִשיב  

ָדָבר, ֲהֵרי ִנְשָמתֹו עֹוָלה ּוִמְתַעָלה, ְוָעָליו ֶנֱאַמר ַהֶנֱעָלִבין 
ְוֵאיָנם עֹוְלִבים, ׁשֹוְמִעים ֵחַרְפֶתם ְוֵאיָנם ְמִשיִבים, 
ּסּוִרים, ֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר  עֹוׂשים ֵמַאֲהָבה ּוׂשֵמִחים ּבִי

 “.ּכֵצאת ַהָשֶמׁש ּבְגבּוָרתוֹ 
 

 בני בנימין

ה  גֶׁ ִישְּ ל ָאָדם ַעד שֶׁ ִלבֹו שֶׁ ת בְּ רֶׁ שֶׁ ֵאין ַאֲהַבת הקב"ה ִנקְּ

ָנה".  ָבעֹוָלם חּוץ ִממֶׁ ָבּה ָתִמיד ָכָראּוי, וְַּיֲעזֹב ָכל ַמה שֶׁ

 מתוך תפארת שמשון

 ...ָאַמר ראב"ע: ָקִשין ְנָקָביו ֶשל ָאָדם ּכְקִריַעת ָים סּוף
ִהְרִגיׁש ֵאיְך  ִהֵנה ָאָדם, ּבַעל ָחְכָמה, ּכֶשִהְתּפָנה, ְו
ֶשהקב"ה רֹוֵפא ּכל ּבׂשר ְועֹוׂשה ּפְלֵאי ּפָלאֹות, ֵאין לֹו 
ׁשּום ַמֲחָלה ב"ה, ְוֵאין ַמה ֶשעֹוֵצר ֶאת ַהּפֹסֶלת ּבתֹוְך 
ַהּגּוף ְלַהְרִעיל ֶאת ָהָאָדם ְוִלְגֹרם לֹו ָלמּות ֵתֶכף, ֶאָלא 

ֲהֵרי אֹוָתם   -ִמְתַנֶקה הּוא ּבַקּלּות, ּבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים 
ָהְרָגִעים ָעַבר ֶאת ְקִריַעת ָים סּוף, ְוִאם ּכן ָעָליו לֹוַמר 

 ...ֶאת ּבְרּכת 'ֲאֶשר ָיָצר' ּבִהְתַלֲהבּות ֶשל הֹוָדָאה ַלּבֹוֵרא
ָעֵלינּו ְלִהְתַרֵגל ַלֲעבֹוָדה ִנְפָלָאה זֹו, ִלְפּתַֹח ֶאת ֵעיֵנינּו 

ֶרת ָהעֹוָלם ַהּמֹוָדה    וליבנו  ְלִהְצָטֵרף ְלַשּי ְצרֹו ּו ְליֹו
 ...ּובֹוְראוֹ 

  הגר"ש פינקוס זצ"ל


