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ּכל ָאָדם, ּכִפי ּגֶֹדל 
ַהּכְשרֹונֹות ֶשּלֹו, 

ּכְך ּגֶֹדל ָהַאֲחָריּות 
 .ֶשּלֹו ַעל ַמֲעׂשיו
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ַהָנִצי"ב מוֹולֹוִז'ין ֹלא ָנַהג ְלַהְזִמין רֹוֵפא ְלֵביתֹו. 
יֹוָמִים ַעד -ִאם ֹלא ָחׁש ּבטֹוב ָהָיה ַמְמִתין יֹום 

 ּוַּמְבִריא.   ֶשָהָיה ִמְתַחֵזק 
ִמים  ְכֶשָעְברּו ִמְסּפר ָי ּפַעם ַאַחת ַחָלה, ּו
ְזִמין  ּוַמָצבֹו ֹלא ִהְשַתּפר, ִניּסּו ְלַשְכְנעֹו ֶשַי
ן  ִמי ְז ִה ְו ְעַתר ְלַהְפָצַרָתם  ף ֶנ ֵפא. ְלַבּסֹו רֹו

 רֹוֵפא, ֶשּבָדקֹו ְוָרַשם לֹו ִמְרָשם ַלְתרּופֹות.
ְלַאַחר ֶשָהַלְך ָהרֹוֵפא, ָאְמרּו לֹו: "ֵנֶלְך ִלְקנֹות 
ֲעבּוְּרָך ֶאת ַהְתרּופֹות". ֵסַרב ַהָנִצי"ב ְוָקַרע 

 ֶאת ַהּפֶתק!
ִהְתּפְלאּו ְקרֹוָביו ַמּדּוַע ָקַרע ֶאת ַהִמְרָשם, ְוִכי 
ַמה ָטַעם ֵיׁש ְלַהְזִמין רֹוֵפא ִאם ֹלא ְמַקְייִמים 

 ֶאת הֹוָראֹוָתיו ְונֹוְטִלים ַהְתרּופֹות ֶשָרַשם?!

ִהְסּביר ַהָנִצי"ב, ּכי ַעד ַהּיֹום ֹלא ָנַהג ְלַהְזִמין 
רֹוֵפא, ּכי יֹוֵדַע הּוּא ּכתֹוָצָאה ִמַמה ִנְגְרָמה לֹו 
ַהַמֲחָלה. ֲהֹלא ה' ַהּנֹוֵהג ּבִמָדה ּכֶנֶגד ִמָדה 
ָאז הּוא ָחׁש ֵאיֶזה  ֵלַח לֹו ֶאת ַהַמֲחָלה, ְו ׁשֹו
ֵאיָבר חֹוֶלה ּוָמֶהן ַהִמְצוֹות ַהְתלּויֹות ּבֵאיָבר 
ַהֶזה, ְוָאז הּוא עֹוׂשה ְתׁשּוָבה ַעל ִמְצוֹות ֵאּלּו 

 ְוַהַמֲחָלה עֹוֶבֶרת...
ַהּפַעם, הֹוִסיף ַהָנִצי"ב, ֹלא ִזיִהיִתי ֶאת ְמקֹור 
ת  ֹו ׂש ֲע ַל ה  ַמ ל  ַע י  ִת ְע ַד ָי א  ֹל ן  ֵכ ָל ְו ב  ֵא ּכ ַה
ְתשּׁוָבה... ַאְך ְלַאַחר ֶשָהרֹוֵפא ִזָהה ֶאת ָהֵאיָבר 
ַהָנגּוַע ֲאִני ּכָבר ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ְתׁשּוָבה ְוֹלא ִנְזָקק 

 ַלְתרּוּפֹות.
 ‘'ּוָמתֹוק ָהאֹור' ִמּתֹוְך 'ִשיּמּוׁש ֲחָכִמים

  זכות הלימוד בעלון להצלחת נתנאל ושרונה מדהלה  הי"ו

 

ִיְתָקֵרב  -ִעם ַהְתִפיָלה 
 ָהָאָדם ְלבֹוְראֹו.

 

  ַרֵבנּו בחיי זצ"ל

 

 

 

ע א  " מַּ ְ ש  י ִ לִֹהים -וַּ

ֲאָקָתם  ” ֶאת נַּ

ַמַעת  ה ַהִנשְּ ִפילָּ  -ַהתְּ
ית                 זֹו ַהַנֲעשֵׂ

ב. ַכוַָּנת ַהלֵׂ  בְּ
 

 

 רבנו בחיי זצ"ל
 

 “ָרִעים ְוֶנֱאָמִנים ִדִליָתנוּ ּוֵּמָחָלִיים ”

י ִתְקֶראָנה ִמְלָחָמה”  “ְוָהָיה כ ִ
 ‘ֶאָלא ְלׁשֹון ׂשְמָחה‘ ְוָהָיה’ֵאין ’

ַהִמְלָחָמה ּבַתֲאָוה.                                              ּוְבֵאיזֹו ִמְלָחָמה ָעֵלינּו ִלׂשמֹוַח ֶשִהיא ַהִמְלָחָמה ַהאמיתית והּטֹוָבה?
 ַעל ּכְך ֶשָאנּו יֹוְדִעים ֶשָאנּו ּבִמְלֶחֶמת ַהֵיֶצר ָתִמיד ְוָאנּו ֹלא ִמְתָייֲאִשים ְלִהיָלֵחם.

 

 ַרּבי ְיַדְעָיה ַהּפִניִני ַזַצ"ל

ה ִכְדָבֶרךָ ” ש ֶ ר ָאנִֹכי ֶאע  י ֹאמַּ  “וַּ
ְמַסּפִרים ַעל ַהשל''ה ַהָקדֹוׁש זצוק''ל ֶשָהָיה ָרִגיל ְלִהּכֵנס ֵאָליו ָחִסיד ֶאָחד ְסָפַרִדי, ֶשִאם ָהיּו 
נֹוְתִנים לֹו ּכל חלל העולם ֹלא ָהָיה מֹוִציא ִמּפיו ָדָבר ֶשֵאינֹו ֱאֶמת ּבֵברּור. ְוֵכיַצד ַזּכה אֹותֹו ָחִסיד 

 ְלִמָדה ֹזאת? הֹודֹות ַלִחּנּוְך ֶשִחּנְכֹו ָאִביו ִמׁשַחר ְנעּוָריו ְלִמיַדת ָהֱאֶמת.  
ָאַמר ָהָאב ְלָבָניו: ּבני, ִמי ֶשּמֹוֶדה ַעל ֶחְטאֹו ְוֹיאַמר ָהֱאֶמת ָאז ֶאְמֹחל לֹו, ּבְתַנאי ֶשּיִָזֵהר ֵמַהּיֹום 
ָוָהְלָאה ֶשּלֹא ִיְשֶנה ּבִאיָוְלתֹו. ּוִמי ֶשַיְכִחיׁש ֶאְחֹקר ֶוֱאְדֹרׁש ִאם הּוא ְמַשֵקר, ְוָאז ַאֲעִניֶשּנּו ּבִכְפֵלי 

 ּכְפַלִים.
ְוָכְך ָעׂשה ָהָאב. ִמי ֶשהֹוָדה ַעל ָהֱאֶמת ָמַחל לֹו ְוַאף ֶהֱעִניק לֹו ּבַמָתָנה ּכָמה ַמְטּבעֹות, ּכְפָרס 

 ִעּדּוד ַעל ֹאֶמץ ִלּבֹו ְלהֹודֹות ַעל ָהֱאֶמת. ּוִמי ֶשִשֶקר, ֶהֱעִנישֹׁו ּבעֹוְנִשים ְגדֹוִלים.
ְמַסֵים ַהשל''ה ַהָקדֹוׁש, אֹותֹו ָהָאב ָהָיה קֹוֶנה ֶאת ָהֱאֶמת ּבֶכֶסף ְלַקֵים ֲעַצת ֶהָחָכם ִמּכל ָאָדם 

ְוָאֵכן ַנֲעׂשה ָהֱאֶמת ּכֶטַבע ִנְצִחי. ְוָלֵכן ּכל ַאב ִפֵקַח ַיׂשּכיל  )ִמְשֵלי ּכֵֹהן ָגדֹולׂ(“ ''ֱאֶמת ְקֵנה ְוַאל ִתְמּכֹר
ְוֵכן ּכַתב ַהְגָר''א ִמִויְלָנא ֵמַהֶשֶקר ּכְמַטֲחֵוי ֶקֶשת.  ְלַחֵנְך ֶאת ּבָניו ּבִמַדת ָהֱאֶמת ּוְלַהְרִחיָקם  

זצוק''ל ּבַצָוָאתֹו ִלְבֵני ּביתֹו: ''ַתְדִריְך ַהּבִנים ָתִמיד ּבִסְפֵרי מּוַסר ְוַעל ְקָלָלה ּוְשבּוָעה ְוָכָזב ַתּכה 
 אֹוָתם ְוֹלא ְתַרֵחם ֲעֵליֶהם ּכָלל, ּכי ַחס ְוָשלֹום ּבִקְלקּוּל ַהּבִנים ֵיָעְנשּׁו ַאב ָוֵאם ְמֹאד.

 רוחני    מרכז - “פורת יוסף”

 ל“סעדיה חדד ז‘ יוסף בן  ר‘ ש  ר“ע

 גדרה 73זבולון  ‘רח

נֹאַמר ַלָחָכם: ִאם ִתְרֶצה ִלְמצֹוא ְמנּוָחה,                                                         

י ָאָדם. י ְבנֵּ ן ִלְבָך ְלָכל ִדְברֵּ  ַאל ִתתֵּ
 

 אבן עזרא זצ"ל



 שיהיו ד 
 

 

מה נפטר בברכת 
                                     הפת?

כיוון שהלחם הוא עיקר מזונו של 
וסוף  תחילה  בסעודה  עליו  לברך  חכמים  תיקנו  האדם, 
כדי  שנאכל  מה  ודווקא  המאכלים.  שאר  את  ולפטור 

 לסעוד ולשבוע ונאכל בתוך הסעודה.  ולפיכך:
כל מה שאוכלים בתוך הסעודה כדי ללפת את הפת   א.

סלטים   וכדומה)כגון  מדבוחה  טחינה,  נפטרים (חומוס,  וכדומה,  חמוצים   ,
 בברכת הפת.

ואפילו   ב. לשבוע  כדי  הסעודה  בתוך  שאוכלים  מה  כל 
בין חיים בין )שנאכלים בלא לחם, כגון בשר, דגים, ביצים, ירקות  

 אדמה, אטריות, נפטרים בברכת הפת.-, אורז, תפוחי(מבושלים
הפת,   ג. בברכת  נפטר  הסעודה  בתוך  ששותים  מה  כל 

גם בתוך  עליו  וצריך לברך  חוץ מהיין, שהוא דבר חשוב 
 הסעודה.  

ואינו   ד. לביתו  מחוץ  משקים  או  מאכלים  לו  הביאו  אם 
עליהם  דעתו  אין  שהרי  עליהם,  לברך  צריך  בכך,  רגיל 

 כלל.
האוכל פירות או גלידה או שאר דברים לקינוח סעודה,   ה.

צריך לברך עליהם ברכה ראשונה, אבל בברכה אחרונה 
 נפטרים בברכת־המזון.

בגמר   ו. ששותים  ותה  קפה  או  חריפים  משקאות  על 
הסעודה,  מחמת  ולא  המאכל  את  לעכל  כדי  הסעודה, 

 צריך לברך. 
נפטרות   ז. רובן  לשבוע,  ולא  לקינוח  עוגות אף שנאכלות 

 מברכה מספק שנכללות בברכת 'המוציא'.
השולחן   ח. את  וניקו  שפינו  לאחר  שאוכלים  דבר  כל 

לברך  וצריך  בסעודה  כלול  אינו  הפת,  מן  ידיהם  ומשכו 
עד  השולחן  על  הפת  את  משאירים  ואם  ואחריו.  לפניו 
בדבר  להסתפק  יש  אותה,  שמכסים  אלא  המזון,  ברכת 

 והנכון שיאכלו וישתו אחר ברכת המזון.

 פינת ההלכה 
א,“הרב דב ניסים שליט  

 ראש כולל  "פורת יוסף"

ּכֲאֶשר ַהָקדֹוׁש ּברּוְך הּוא ְמַצֵוה ֶאת ֹמֶשה ַרּבנּו ָלֶלֶכת ְוִלְגֹאל ֶאת 
ִלְכאֹוָרה, “?  ִמי ָאֹנִכי ּכי ֵאֶלְך ֶאל ּפְרֹעה ”   ַעם ִיׂשָרֵאל ׁשֹוֵאל ֹמֶשה  

ָצִריְך ָהָיה הקב''ה ַלֲענֹות לֹו: ַרק ַאָתה ַמְתִאים! ַרק ַאָתה ִנְבַחְרָת 
ְלגֹוֵאל! ִאם ְתָסֵרב ְלַתְפִקיד ֶזה ֲהֵרי ֶשַעם ִיׂשָרֵאל ִיָשֲארּו ְלעֹוָלִמים 
 ּבִמְצַרִים. ַאְך ְלַמֲעׂשה אֹוֵמר לֹו הקב''ה ְדָבִרים ֲאֵחִרים: ֶאְהֶיה ִעְמָך 
ּוַמְשָמעּות ַהְדָבִרים ִהיא ֶשּבֱאֶמת ֵאיְנָך ַמְתִאים לְמׂשיָמה ַהְגדֹוָלה 
ַהּזו,ֹ ֲאָבל ֲאִני ֶאְהֶיה ִאְתָך ְוֶאֱעֹזר ְלָך. ְוָקָשה, ִאם ָאֵכן ֹמֶשה ַרּבנּו ֵאינֹו 
ַמְתִאים ְלַתְפִקיד ַהּגֹוֵאל ְוַאף הקב''ה ַמְסּכים. ָלֵכן, ַמּדּוַע הּוא ֵאינֹו 
לֹוֵקַח ִמיֶשהּו יֹוֵתר ַמְתִאים? ֶאָלא, ֶשָאֲהָבה ְמֻיֶחֶדת אֹוֵהב הקב''ה 
ֶאת ֵאּלּו ֶשֵאיָנם ַמְתִאיִמים ַדְוָקא ַה'ּכִלים ַהְשבּוִרים' זֹוִכים ֶאְצלֹו 
ַלִחּבה ּוְלִקְרָבה ּכמֹו ֶשאֹוֵמר ַהּכתּוב ''ֵלב ִנְשּבר ְוִנְדּכה ֱאֹלִקים ֹלא 

 ''ִתְבֶזה
 

 'ִמּתֹוְך 'ּוָמתֹוק ָהאֹור

 

ּכָכל ֶשִתְגַדל ָהִאְכּפִתּיּות ֶשל ַההֹוִרים ּוְכָכל ֶשּיְִכַאב ָלֶהם ִעְנַין 
 ַהְצָלַחת ַהּיֶלד ֶשָלֶהם, ֵהם ִיְזּכּו ְלתֹוָצָאה טֹוָבה יֹוֵתר. 

 

 ל“ַהגר"ש גרוסבד זצ

 ר' ְיהּוָדה אלחריזי זצ"ל “ַהִמְתַרּפה ּבְִמַלאְכּתוֹ  -ִמי ַהְקרֹוָבה ַמּפְלּתוֹ ”

ָנה  " ת ב ְ ְכרֹת ֶאת ָעְרלַּ ת ִ ָֹרה צֹר וַּ ח ִצפ  ק ַּ ת ִ  "וַּ
ּכֵשם ֶשּנְִכַנס ַלּבְִרית ּכְך ִיּכֵנס ְלתֹוָרה חוֶפה 

 ּוַמֲעׂשים טֹוִבים.
ם  ּו ׁש א  ֹל ְל ה  ָת ׂש ֶע ֶנ ה  ָל י ִמ ת  ַו ְצ ִמ ֶש ם  ֵש ּכ
ִאיְנֶטֶרִסים, ּכְגֹון ָכבֹוד וּכֶסף, ּכְך ּיְִזּכה ַהּתִינֹוק 
ַלֲעֹסק ּבּתֹוָרה ּוְבִמְצוֹות ּוְבַמֲעׂשִים טֹוִבים ְלֹלא 

 ..ׁשּום ּכָוונֹות ָזרֹות
 ּוָמתֹוק ָהאֹור

 

" םַהּבִאי לִיׂשָראֵ  יּבנֵ  תְשמוֹ  הְוֵאלֶ  סֹוֵפי ַהֵתבֹות ֶשל "
 “ִמְצָטְרִפים ַלִמָלה "ְתִהִלים

י ִיׂשְָרֵאל ּבִאים  ֵנ ָדָבר ֶזה ּבא ִלְרֹמז, ֶשּכֲאֶשר "ּבְ
י ַעֵמנּו ֶנֱאָלִצים ִלְגלֹות   –ִמְצַרְיָמה"   ּבָשָעה ֶשּבֵנ

טֹוב ֶשּיְִקחּו ִעָמֶהם   –ֵמַאְרָצם ְוִלְנּדֹד ּבַאְרֹצת ֵנָכר  
ִאּתֹו יּוְכלּו   “ ֶאת ַהֵסֶפר ַהִנְצִחי ֶשל ּפְרֵקי "ְתִהִלים 

ְלִהְתַיֵחד ּבָכל ָשָעה ָקָשה ְוִלְמֹצא ּבִמְזמֹוָריו ֹנַחם 
 ְוִתְקָוה ּביֵמי ֹצַער ּוְמצּוָקה.

 

 'ִמּתֹוְך 'ְפִניֵני ִיּנֹון ְוֵאִלָיהוּ 

ֶקר” ָ ִדְבֵרי ש  עו  ב ְ ְ ל ִיש   “ְואַּ
ל,  ן, ִיְשָראֵּ א ֶאל מֶֹשה: ִבְשִביל ֶשהֵּ ָאַמר לֹו ַהבֹורֵּ

עֹוְמִדין ּומֹוִדין ּוְמָבְרִכין ּוְמַשְבִחין ּוַמְרִבין ַתֲחנּוִנים 

יֶהם.  ל ָלֶהם ְמזֹונֹותֵּ  ְלָפַני ֲאִני ִנְזָקק ָלֶהם ְוכֹופֵּ

יָלא הקב"ה                         ק ְברּוָחִנּיּות ּוִממֵּ ִנְתַעסֵּ

נּו ַהַגְשִמִּיים  .ִיְדָאג ְלָכל ָצְרכֵּ

ַהִמְצָוה ְלַהֲאִמין ֶשַהּכֹל ִמָשַמִים, ּפרּוָשּה שה' 
ֵמר ָלנּו ֹלא ָלֶרֶדת ְלָרָמה ּכֹזאת ֶשל  ְתּבַרְך אֹו ִי
ְנִטיָרה, ֶאָלא ְלִהָשֵאר ְיהּוִדי ָחִביב ִעם  ְנִקיָמה ּו
ִמּדֹות טֹובֹות ֶשל ּבְיָשִנים ַרְחָמִנים ְוגֹוְמֵלי ֲחָסִדים 

ּוְלַהֲאִמין ּבֱאמּוָנה ְשֵלָמה ֶשַהּכֹל ִמָשַמִים. )ְיָבמֹות עט(, 
ּכמֹו ָאָדם ְמֻבָגר, ֶשֶיֶלד ָקָטן ּפַגע ּבֹו, ְוִכי הּוא ַיְחִזיר 
לֹו? ֲהֹלא ְלׁשֹוֶטה ֵיָחֵשב. ּוְלֵהֶפְך, הּוא ְיַלֵטף אֹותֹו, 
ַוּיִֵתן לֹו ְנִשיָקה ְוסּוּכְרָיה, ּכי הּוא ֶיֶלד ְוהּוא ֹלא ֵמִבין 
ְוֹלא ִמְתּכֵוון, ּכְך ַהתֹוָרה ּדֹוֶרֶשת ֵמִאָתנּו ְלִהְתַנֵהג 

 .ִעם ּכל ָאָדם
 

 ַהְנָהגֹות ַאֲהַבת ִיׂשְָרֵאל

ַבָשַמִים לֹא ְמַחְלִקים ַמָתנֹות. ִמָשַמִים ַמֲעִניִקים ְמִשימֹות, 

ִלים ְלָמְלַאם ַבתֶֹכן ָהָרצּוי  ..כֵּ

  

 ַהְגִר"י ַסַלְנֶטר זצ"ל

תֹות,              אֹות ַשבָּ הֹוצָּ צוִבים לֹו חוץ מֵׂ ם קְּ ל ָאדָּ יו שֶׁ זֹונֹותָּ מְּ
ִרּיֹות,  ְך ַלבְּ רֵׂ טָּ ת ָאז ֹלא ִיצְּ ִחיַנת ַשבָּ יו ִבבְּ י ַהחֹול ִיהְּ ִאם ַגם יְּמֵׂ וְּ

ת. אֹות ַהַשבָּ ל הֹוצָּ ַע כָּ  ִכי הקב"ה ּפֹורֵׂ


