
 

 

 073‘ עלון מס
 ה“תשע‘ח  שבט  ה“י

 י“לק

 יתרו

חז"ל ִלְמדּונּו 
ֶש'ֹלא ִתְרַצח'          

ִהיא ַאְזָהָרה ַגם 
ֹלא ְלַהְלּבִין ּפֵני 

ָחֵבר ּבַרּבים,     
ְו'ֹלא ִתְגֹנב'              

ַחל ַגם ּבׁשֹוֵאל 
 ֶשּלֹא ִמַדַעת.

 ּוָמתֹוק ָהאֹור

י ה'” י ֲאנִּ ם כ ִּ ֶ יַדְעת  י ָבם וִּ ְמת ִּ ר ש ַ ֶ  ”ְוֶאת אֹֹתַתי ֲאש 

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

ְתרֹו חֵֹתן ”  ח יִּ ק ַ ַוי ִּ

ים  ְזָבחִּ ה עָֹלה ו  ֶ מֹש 

ים-ֵלא  “לֹהִּ

ָהָיה ָצִריְך ִלְהיֹות ָכתּוב 
ן  . ַויִַּקחִיְתרֹו ְוֹלא ַויִּתֵּ

ֶאָלא ֶשִיְתרֹו ָשַמח 
ִשְמָחה ְגדֹוָלה ַעל ֲאֶשר 
ל  ִהְסִכים הקב"ה ְלַקבֵּ

עֹוָלתֹו ּוְזָבָחיו ְוֹלא 
ן  ִהְרִגיש ִיְתרֹו ְכנֹותֵּ
ל ַח ּוְמַקבֵּ  .ֶאָלא ְכלֹוקֵּ

 

 ּוָמתֹוק ָהאֹור

הדלקת הנר: 
95:61 

יציאת השבת: 
95:66 

אדלר  ַחּיִים  ַנְפָתִלי  ַרּבי  הגה"צ  ֶשל  ִסּפּורֹו 
 ַזַצ"ל ַמְמִחיׁש ֹזאת ֵהיֵטב:

ִהְתַגְלָגלּו  ַהְשִנָיה  ָהעֹוָלם  ִמְלֶחֶמת  ּבְשנֹות 
ּבֵבית  ֶשִנְכָלא  ְלָכְך  ְוהֹוִבילּו  שֹׁוִנים  ִעְנָייִנים 

 ַהּסֹוֵהר.
ְוָעְמדּו ֶזה  ְלִשּמּוׁש ָהֲאסּיִרים  ִנְבנּו  ְשֵני ִמְבִנים 

ָהֶאָחד ֵהִכיל פֹוְשִעים ְוַהֵשִני   -ּבָסמּוְך ַלֲחֵברֹו  
ַהְדָבִרים  ִמֶטַבע  ִמְלָחָמה.  ּבְשבּוֵיי  ַמֵלא  ָהָיה 
ַהֵשהּות ּבְמִחיָצָתם ֶשל פֹוְשִעים ָהְיָתה ָקָשה 
ְשבּוֵיי  ֶשל  ּבֶחְבָרָתם  ַהּכִליָאה  ְוִאּלּו  ּוְמַאֶיֶמת, 
ַיַחס  ְוַאף  ּבִמעּוטֹו.  ּכַרע  ִנְרֲאָתה  ִמְלָחָמה 
ְוָהָיה  יֹוֵתר,  ְמֻכּבד  ָהָיה  ַלְשבּוִיים  ַהּסֹוֲהִרים 
ִליִחיַדת  ַהַיַחס  ּפֵני  ַעל  מֹוִנים  ֲעׂשֶרת  ָעִדיף 

 ַהּפֹוְשִעים.
ִהְפִציר  ְוַאף  ִהְתַחֵנן  ּבָכה,  אדלר  ָהַרב 
ּבְדָמעֹות ְשִלישׁ, ֶשָיחּוסּו ָעָליו ִמְמרֹוִמים ְוהּוא 
ַהְשבּוִיים.  ִליִחיַדת  ַהֵשִני,  ַהּסֹוֵהר  ְלֵבית  יֲֻעַבר 
ַהָצָלה  ִסיּכּוִיי  ַגם  ְלָכל,  ּבנֹוָסף  לֹו,  ָהיּו  ָשם 

 ְגבֹוִהים יֹוֵתר.

ּכי  ָחׁש  הּוא  ֵריָקם...  הּוְשָבה  ְתשּׁוָבתֹו  אּוָלם, 
ּוְבִכּיֹוָתיו  ְתִפיּלֹוָתיו  ּבֲעדֹו,  ִנְסְגרּו  ָשַמִים  ַשֲעֵרי 
נֹוְתרּו ְתלּויֹות ּבֲאִויר ָהעֹוָלם. הּוא ִהְרִגיׁש ּכי ִמן 
ַהַמֲעָבר,  ֶאְפָשרּות  ֶאת  ּבֲעדֹו  מֹוְנִעים  ַהָשַמִים 
ּבנִיּדֹון  ֶשָעׂשה  ַהשֹׁונֹות  ִהְשַתְדלּויֹוָתיו  ַגם  ֶשּכן, 

 .ֻהְכְתרּו שּׁוב ְושּׁוב ְבִכָשלֹון ֻמְחָלט
ַהֶחֶסד  לֹו  נֹוַדע  ַהִמְלָחָמה  ֶשִהְסַתְיָמה  ְלַאֵחר 
ֶהָעצּום ֶשַנֲעׂשה ִעּמֹו ּבֹחֶסר ַהֵהָענּות ִלְתִפָלתֹו. 
ִמְבֵנה ּבית ַהּסֹוֵהר ַהֵשִני, ֶשל ְשבּוֵיי ַהִמְלָחָמה, 
ַהִריסֹוָתיו  ַתַחת  ְוִנְקּברּו  ּכִליל,  ְוֶנֱהַרס  ַהּוְפַצץ 

 ּכל ִסיּכּויי ַהָצַלת ַהְשבּוִיים.  
ָטעּות   ְלַמֲעׂשה,  ָהְיָתה  זֹו  ְמֻכֶוֶנת ַהְפָצָצה  ָיד 

ֶשל ָמטֹוס ְקַרב ַהַשָיְך ְלַבֲעלֹות ַהּבִרית,   ִמָשַמִים!
 ְוָכְך ִקּבל ֶאת ַחָייו ּבַמָתָנה...

ּבֹוֶכה  ַמְפִציר,  ִמְתּפֵלל,  ְוָאָדם  ִיָתֵכן  ּכלֹוַמר: 
ּבָקָשתֹו  ַהּכֹל,  ַלְמרֹות  ַאְך  ְלבֹוְראֹו,  ּוִמְתַחֵנן 
ּבעֹוָלם  ִמְסּתֹוֵבב  הּוא  ִמְתַמֶמֶשת.  ֵאיָנּה 
ֹלא  ֶשְתִפָלתֹו  ּבַהְרָגָשה  ָקָשה,  ּבְתחּוָשה 
ְשִמיַעת  ִאי  ּבֱאֶמת  ּכי  יֹוֵדַע  ֵאינֹו  אּוָלם  ֶנֶעְנָתה. 

 ּבָקָשתֹו, ִהיא ִהיא ַקּבָלָתּה ְוֵהיַענּוָתה!  
 

 אֹוְצרֹות ַהּתֹוָרה ִמּתֹוְך "ְשִביל ַהָזָהב"

  זכות הלימוד בעלון לעילוי נשמת אוריה בת איילה  ת.נ.צ.ב.ה

 

 -ִאם ֹלא ְתַכֵבד הֹוֶריך  
.  ֹלא ְיַכּבדּוך  ּבֶניך 

 

ַרְמּב"ן זצ"ל  ה 
 

ו ן” ר ַיֲעש  ֶ ה ֲאש  ֲעש ֶ ַ ֶרְך ֵיְלכו  ָבה  ְוֶאת ַהמ  ָ ָלֶהם ֶאת ַהד ֶ  “ְוהֹוַדְעת 
ְוִהְרּבה  חֹוִלים,  ּביּקּור  ִמְצַות  ּבִקּיּום  ְמֹאד  ַעד  ִהיֵדר  ֲאֶשר  ּבְבִריְסק,  ֶשִהְתּגֹוֵרר  ּביהּוִדי  ַמֲעׂשה 

 ְלַבֵקר ֶאת ַהחֹוִלים. אּוָלם ֵמַאַחר ֶשָהָיה ַמֲאִריְך ּבִביּקּור ָהַפְך ְלֹטַרח. 
ֶשּכל )ְנָדִרים לט:(,  ּבֶאָחד ַהָיִמים ִנְקָרא אֹותֹו ָאָדם ֶאל ָהַרב ִמּבִריְסק, ֶשָאַמר לֹו: ַהְגָמָרא אֹוֶמֶרת  

ֵמָחְליֹו,                  ַהחֹוֶלה  ֶשָיקּום  ֶשּכֵדי  ִנְמָצא,  ֵמָחְליֹו,  ִמִשִשים  ֶאָחד  נֹוֵטל  ַהחֹוֶלה  ֶאת  ַהְמַבֵקר 
ֶאת  ְלַהְגּביל  ֶשָעָליו  ָלַדַעת,  ְמַבֵקר  ּכל  ַעל  ּכְך  ִמשּׁום  אֹותֹו,  ַלַבֵקר  ַרּבים  ַלֲאָנִשים  ְלַאְפֵשר  ֵיׁש 

 ּוָמתֹוק ָהאֹורְזַמן ַהּביּקּור.                                                   

ם                                               ” ְצָריִּ י ְלמִּ יתִּ ר ָעש ִּ ֶ יֶתם ֲאש  ם ְראִּ ֶ ַאת 

א ֶאְתֶכם ֵאָלי ים ָוָאבִּ רִּ ָ ְנֵפי ְנש  א ֶאְתֶכם ַעל כ ַ ָ  “ָוֶאש  

  ּכִריַתת ּבִרית –ַמהּות ַהַיֲהדּות 
            ּכמֹו ֶשּבִנּשּוִאין ֶהָחָתן אֹוֵמר ַלּכָלה: "ִנְבֶנה ּבַיַחד ּבִית",                                                         

                                     –ּוָפׁשּוט ֶשִאם ִיְהיּו ּבּבִית, ֶזה ִיְסַתּכל ַעל ִקיר ֶאָחד ְוזֹו ַעל ִקיר ַאֵחר, ֵאין ּכאן ּכלּום 
 ּכְך ִאם ִיְהיּו ּבֶאֶרץ ִיׂשָרֵאל ּבִלי ּתֹוָרה ֵאין ּכאן ַמהּות ַהֶקֶשר. 

 

 ִמּתֹוְך 'ִתְפֶאֶרת ִשְמשֹׁון

 רוחני    מרכז - “פורת יוסף”

 ל“סעדיה חדד ז‘ יוסף בן  ר‘ ש  ר“ע

 גדרה 73זבולון  ‘רח



 שיהיו ד 
 

 

מאפה או תבשיל 
  ממין דגן

מיני  חמשת  על  סעודה  הקובע 
שועל)דגן   ושיבולת  שיפון  'כוסמת'(,  )ולא  כוסמין  שעורה,  , מברך 'המוציא' וברכת (חיטה, 

המזון. וזה דווקא במאפה אבל בתבשיל כיוון שאינו מוגדר 
 'פת' לא שייך בו קביעת סעודה.  לפיכך:-כ
שבלילתה   א. ואף  בלבד  במים  אפילו  שנילושה  עיסה 

'מזונות'  'פריקסה', ברכתה  או טיגנה, כגון  ובישלה  עבה  
 ולאחריה 'על המחיה', אפילו קבע סעודתו עליה. 

שבלילתה   ב. ואף  בלבד  במים  אפילו  שנילושה  עיסה 
במחבת  אפילו  או  בתנור  אפאה  אם  'לחוח',  כגון  רכה, 

נוזלים   שמן)בלא   במעט  המחבת  את  משח  אם  גמור (ואף  לחם  כמו  דינה   ,
 וברכתה 'המוציא'.  

כל מיני עוגות ועוגיות אפויות, כגון עוגת שמרים, רוגלך,   ג.
ברכתן  קרקרים,  ופלים,  בייגלה,  בורקס,  בסקויטים, 
אבל  'המוציא'.  ברכתן  עליהן  סעודתו  קבע  ואם  'מזונות' 
קבע  אפי'  'מזונות'  ברכתן  זלאביא,  פריקסה,  סופגניות, 
דין מקרונים  וכן  לפי שהן מטוגנות בשמן.  סעודתו עליהן, 

 ואטריות, לפי שהן מבושלים במים. 
מפורר,   ד. מלחם  או  כתושה  ממצה  שעושים  לביבות 

או  ומבשלים  וכדומה  ביצים  או  בשמן  אותן  שמערבים 
המחיה'  'על  ולאחריהן  'מזונות'  ברכתן  אותן,  מטגנים 

 אפילו בקביעות סעודה.
בשמן,   ה. טיגנן  או  מרק  בתוך  שבישלן  לחם  חתיכות 

אם  בביצים,  שטיגנן  כגון  לחם  תואר  להן  אין  אם  אפילו 
החתיכות גדולות כזית, דינן כלחם וברכתן 'המוציא'. ואם 
'מזונות'  ברכתן  הבישול,  על־ידי  שנדבקו  אף  כזית,  אינן 

 ולאחריהן 'על המחיה' ואפילו קבע סעודתו עליהן. 
אותן   ו. שרה  אלא  הלחם  חתיכות  את  בישל  לא  אם 

בהן  יש  אם  כזית,  בחתיכות  ואין  הצלחת  שבתוך  במרק 
לחם  תואר  בהן  אין  ואם  'המוציא'  ברכתן  לחם  תואר 

 ברכתן 'מזונות'.

 פינת ההלכה 
א,“הרב דב ניסים שליט  

 ראש כולל  "פורת יוסף"

ּוְכמֹו  ַהֶזה  ּבעֹוָלם  ַגם  ֶשִנְפָרִעים  ַהְדָבִרים  ִמן  הּוא  ְוֵאם  ַאב  ּכיּבּוד 
ֵמַהְדָבִרים  ְוֶזה  ִעמּוֹ,  ִיְתַנֲהגּו  ּבָניו  ּכְך  הֹוָריו,  ִעם  ִמְתַנֵהג  ֶשָהָאָדם 

 ֶשרֹוִאים ַגם ּבְזַמֵננּו.
ּבְזַמן ַהָחזֹון ִאיׁש זצ"ל, ָהָיה ּבְבֵני ּבַרק   -וְלָכְך ְשֵתי ֻדְגָמאֹות. ָהַאַחת  

ִנְפַטר  ּוְכֶשָאִביו  ּכָראּוי.  ָאִביו  ִעם  ִמְתַנֵהג  ֶשֵאינֹו  ָעָליו  ֶשָאְמרּו  ֶאָחד 
ּכָמה ּוָבִריא.   ַאַחר  ָצִעיר  ָהָיה  ְוהּוא  ַהּבן  ַגם  ּפְתאֹום  ֵמת  ׁשבּוּעֹות 

 ְוָאְמרּו ֶשָאִביו ְתָבעֹו ְלִדין..
ָאִביו  ִעם  ּכשּׁוָּרה  ִהְתַנֵהג  ֶשֹלא  ֶאָחד  ֵיׁש  ַהּיֹום  ַגם  ְשִנָיה,  ְוֻדְגָמא 

 ָיָצאּו ּבָניו ְלַתְרּבּות ָרָעה רח"ל. ּבַחָייו ְוַאַחר ּכךְ 
 רֹוֶאה. השי"ת ַיִציֵלנּו ִמּכל ֶזה. –ְוֵכן ֵיׁש ּכֵאלּוּ ָלֹרב ְוָהרֹוֶצה ִלְראֹות 

 

 ֹאְרחֹות ֹיֶשר

ֹה ֹתאַמר ְלֵבית ַיֲעקֹב”  “כ 
ָנה ּבִאֶגֶרת ַהְתׁשּוָבה: ְתֵהא ָהִאָשה ְזִהיָרה  ּכַתב ַרּבנּו יֹו
ְלִהְתּפֵלל ֶעֶרב ָוֹבֶקר ְוָצֳהַרִים, ּוְבסֹוף ְתִפיָלָתּה ְיֵהא ִעַקר 
ַתֲחנּוֶניָה ַעל ּבֶניָה ּוְבנֹוֶתיָה, ֶשּיְִהיּו ִיְרֵאי ָשַמִים, ְוֶשּיְִהיּו ּבֶניָה 
ַמְצִליִחים ּבּתֹוָרה, ּכי ִעַקר ְזכּוָתּה ֶשל ִאָשה ָלעֹוָלם ַהּבא, 
ֶשּבֶניָה עֹוְבִדים ְלַהֵשם ִיְתּבַרְך, ְועֹוׂשִים ְרצֹונֹו ִויֵרִאים אֹותֹו. 
ְרַאת ָשַמִים  ִי ּבִלּבם  ׁש  ֵי ָה  י ֶנ ָב ּו  , ָלָמּה ּבֵבית עֹו ְכֶשִהיא  ּו
ְועֹוְסִקים ּבּתֹוָרה ּוַבִמְצֹות, ֶנְחָשב ָלּה ַהָדָבר ַהֶזה ּכִאילּו ִהיא 
ּבַחּיִים ְועֹוׂשה ּכל ַהִמְצֹות, ְוִהיא ּבַמֲעלֹות ֶעְליֹונֹות ָלעֹוָלם 

 ַהּבא.

 ר׳ ְיהּוָדה ַהֵלִוי זצ"ל“. ּכּבד ְוהֹוֵקר ֶאת ְיָלֶדיָך, ּוְזֹכר ֱהיֹוְתָך ַאב ְלָבֶניךָ ”

 

ּפֻעּלֹות  ֵעל  ֹו ּפ ָהָאָדם  ֵהא  ֶשּי ָלה  דֹו ְ ּג ֵעָצה 
ן ַלֲעֹסק ּבֶחֶסד ִעם  ְכגֹו ּו ַהְמִביאֹות ִסּפּוק, 
ַהּבִרּיֹות, ְלׂשֵמַח ּבֵני ָאָדם, ְלָהִאיר ָלֶהם ּפִנים, 
ְללמּוד ִעם ַחָלׁש ִמֶמּנּו ּוְלַסּיְעֹו, ּכי ַהֶחֶסד ִעם 
ַהּבִרּיֹות ֵמִביא ַהְרּבה ִסּפּוק ְוׂשְמָחה, ּוִבְפָרט 
ִמי ֶשּבְיכֹוְלתֹו לִיֵתן ְצָדָקה ּוְלַהִציל ִאיׁש ָעִני 
ְוֶאְביֹון, ּבְַוַדאי ֶשֵיׁש ּבֹכַח ֶזה ּכֵדי ְלהֹוִציאֹו 

 ְלַגְמֵרי ֵמֶעְצבֹונֹו, ְוהּוא ּבדּוק ּוְמנּוָסה.
 

 בים דרך

ּכִפי ֶשָהעֹוָלם נֹוֵהג לֹוַמר: ִלְפֵני ּבִחירֹות, ַהִקירֹות 
ְמַדּבִרים ֶאל ָהָעם. ְלַאַחר   ַהמֹוָדעֹות ַהְתלּויֹות ַעל ַהִקירֹות 

 ‘...ּבִחירֹות, ָהָעם ְמַדּבר ֶאל ַה'ִקירֹות
 

  ּוָמתֹוק ָהאֹור

ד, ּוִבְמקֹום לֹוַמר לֹו ''ּתֹוָדה  סֶׁ ָעָשה חֶׁ ָאָדם שֶׁ

ַרָבה'' ִקְללּו אֹותֹו, ָצִריְך ְלַהְרִגיש טֹוב יֹוֵתר, 

ד ִלְשָמּה ַמָמש. סֶׁ ַעְכָשיו ְמַקֵים ִמְצַות חֶׁ  שֶׁ

 ְירּוַשְלִמי פאה

  ַהּכַרת ִיְתרֹו ּבַגְדלּות ה'
ְשֵאָלה זֹו ָשַאְלִתי ּפַעם ֵגר ֶשִהְתַגֵייר, ְיֵרא ָשַמִים 

  " י ִל א  ָנ ד  ֵג ַה "  : י ִת י ִמ ֹו    –ֲא ת ֹו א י  ִת ְל ַא                        –ָש
ְוהּוא ָעָנה:  "ְלֵשם ַמה ִהְתַגָירָת, ַמה ִחּפׂשָת ּבַיֲהדּות"?  

ֵדַע ֶשֲאִני ִמְתּפֵלל ֶלֱאֹלִקים  ִדי, ֲאִני יֹו "ּכֶשֲאִני ְיהּו
 'ִמּתֹוְך 'ִתְפֶאֶרת ִשְמׁשֹון                                       ."ֱאֶמת

אֹוָתּה ַמֲעִניק ָהָאָדם                                  ת ַהֵלב שֶׁ ְּתשּומֶׁ

ה ִביֵמי ַחָייו,                                        הּוא עֹושֶׁ ְלָכל ַמֲעֵשה שֶׁ

ת אֹותֹו ְלָאָדם ָגדֹול.  כֶׁ  ִהיא זֹו ַההֹופֶׁ

ָאָדם ֶשהּוא ּבִריא ּבַנְפׁשֹו ּוְבׂשְכלֹו, ְוהּוא ּבַעל ִמּדֹות טֹובֹות, 
 ַקל לֹו ְוהּוא יֹוֵדַע ָלדּון ְלַכף ְזכּות, ּוִמי ֶשְלֵהֶפְך ְלֵהֶפְך.

 

 ַהְנָהגֹות ַאֲהַבת ִיׂשָרֵאל

הּו,                                                ה ַלֲעשֹות ַרע ְלָאָדם ָכְלשֶׁ ִאם ָהָאָדם ְמַנסֶׁ

הּוא ַעְצמֹו ִיָפַגע ְּתִחָלה.                                                                  ֵיַדע שֶׁ

הּו  ה ְלֵהיִטיב ְלִמישֶׁ ְמַנסֶׁ                                                                -ְוָאָדם שֶׁ

 .הּוא יּוַטב ְּתִחָלה
 

 ִמּתֹוְך ּוָבַחְרָּת ַבַחִיים


