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”מחודדין בפיך“

...

”הֲ י ֵׁש ּב ּה ֵעץ ִאם ַאיִ ן“

ׁ"י)
ֵיהם ּבזְכוּת ֹו (רש
ׁ ּב ּה ָא ָדם ּכ ֵשר ֶשיָגֵן עֲל ֶ
ִאם יֵש

ׁ ּב ּה ָא ָדם ּכ ֵשר?
ּכ ַיצד נ ִּתן ִל ְב ּדוֹק ִאם יֵש
ֲדיִן ֹלא
ָק ֶשה ְל ָה ִשיב ַעל ְש ֵאלָה ּכז ֹו הֲרֵי ע ַ
ִיסים אוֹת ֹו
ֻמ ָצא ַמ ְכ ִשיר "צדיקומטר"ֶ ,ש ַמ ְכנ ִ
הְ
ימן
ַפה ֶשל ָה ָא ָדם ו ְִאם הוּא ְמ ַצ ְפ ֵצף זֶה ִס ָ
לּ
ֶשהוּא ַצ ִדיק...
ׁ
"אם יֵש
ַמ ַר ְג ִלים ִת ְב ְדק ּו ִ
ֹמ ֶשה ַר ּבנ ּו או ֵֹמר ל ְ
ּב ּה ֵעץ"ּ ,כלו ַֹמר ָא ָדם ּכ ֵשר ,ו ְֵכ ַיצד י ְִב ְדקוּ?
"אין" ּב ֵעינֵי ַע ְצמוֹ ,אוֹת
ּכ ֶש ִת ְרא ּו ָא ָדם ֶשהוּא ֵ
ִהיא ּכי הוּא ָא ָדם ּכ ֵשרּ .כ ְך ַה ְד ָב ִרים
ּבעֲבו ַֹדת ה'ָ .א ָדם ָהרו ֶֹצה ִלז ְּכוֹת ְל ַה ְש ָר ַאת
ֲפרּ .כ ֵשם
ַה ְש ִכינָהָ ,עלָיו ְל ַב ֵטל ֶאת ַע ְצמ ֹו ּכע ַ
ֶש ּכתוּב ַעל ַה ּפסוּק "ו ְַה ָח ְכ ָמה ֵמ ַאיִן ִת ָמ ֵצא" –
ֶימת ּב ִמי ֶש ֵמ ֹשים ֶאת
ּ'כי ַה ָח ְכ ָמה ִמ ְת ַקי ֶ
"מ ַאיִן ִת ָמ ֵצא" ַה ָח ְכ ָמה
ַע ְצמ ֹו ּכ ִמי ֶש ֵאינוֹ'ֵ .
ִת ָמ ֵצא ּב ִמי ֶש ֵאינוֹ.
ׂיא ּבחוּר ֶא ָחד ְל ַא ְחיַינִיתו
ֻפר ֶש ָרצ ּו ְל ַהש
ְמס ּ
ָה ֵשן ו ְּכ ֵדי
ֶשל ר' י ְִש ָמ ֵעאלֶ .א ָלא ֶש ָח ְסרָה ל ּ
ֶש ּלֹא י ְִּתגַלֶה ְקל ֹונ ָּהִ ,ה ְס ִתיר ּו ֶאת ַה ָמקוֹם
ִעם ְד ַבר ַמה.
ֲרהֹ ,לא ָר ָצה
ּכ ְראוֹת ַה ּבחוּר ֶאת ַהַנע ָ
יש ּה ו ְּכ ֵדי ֶש ּלֹא י ְִלחֲצ ּו ָעלָיו ָקם
ׂאת ּה ְל ִא ָ
ְלש ָ
יש ּהּ .כ ֶש ָש ַמע ַעל ּכ ְך
ׂאנָה ְל ִא ָ
ָדר ּכי ֹלא ִיש ֶ
ְונ ַ
ר' י ְִש ָמ ֵעאלִ ,ר ֵחם ַעל ַהַנעֲרָה ו ְָה ָל ְך ַל ָא ָמן
ָה
ָהב ו ְָד ַאג ֶשי ְִקנ ּו ל ּ
ָה ֵשן ִמז ָ
ֶש ֵה ִכין ל ּ

ַת ְכ ִש ִיטיםְ .ל ַב ּסוֹףֵ ,ה ִב ָיאה ר' י ְִש ָמ ֵעאל ַל ּבחוּר
ו ְַשאֲלוִּ :ה ְת ַר ָצה ְל ִה ְת ַח ֵתן ִעם ַהַנעֲרָה ַה ּזוֹ?
ַה ּבחוּר ִה ְס ּכיםָ ...א ַמר ל ֹו ר' י ְִש ָמ ֵעאל" :ז ֹו ִהיא
ישה"ֵ .ה ִשיב ּו
ׂא ְל ִא ָ
ָד ְר ָת ֶש ּלֹא ִתש
ַה ּבחוּרָה ֶשנ ַ
ָד ְר ִתי".
"לא ַעל ַנעֲרָה ז ֹו נ ַ
ַה ּבחוּרֹ :
ׂר ֵאל
"בנוֹת ִיש ָ
ִה ְת ּב ֵטא ַעל ּכ ְך ר' י ְִש ָמ ֵעאלּ :
נָאוֹת ֵהןֶ ,א ָלא ֶש ָה ֲע ִנ ּיוּת ְמַנו ְְל ָתןּ .כלו ַֹמרּ ,כל
ָאה ו ְּרא ּויָה ִמ ַצד ָע ְצ ָמהַ ,א ְך ַמה
ׂר ֵאל נ ָ
ּבת ִמ ִיש ָ
ׂוֹת ֶש ָה ֲע ִנ ּיוּת ְמ ַכ ֶערֶת או ָֹת ּה .ו ְַעל ּכ ְך
ַל ֲעש
ׂר ֵאל נ ִָאים
ֲסידוּת :גַם ּבנֵי ִיש ָ
ׁ ּו ְגדוֹלֵי ַהח ִ
ָד ְרש
"א ִנ ּיוֹת"
ו ְּרא ּויִים ִל ְגדוּלָה ו ְּלרו ָּח ִנ ּיוּתֶ ,א ָלא ֶש ָה ָ
ְמַנו ְְל ָתן.
ּכ ֶש ָא ָדם רו ֶֹאה ַרק ֶאת ַע ְצמוֹ ,הוּא ִמ ְת ַר ֵחק ִמן
ַה ָח ְכ ָמה ו ְֵאינ ֹו יָכוֹל ְל ִה ָמ ֵצא ּב ִק ְר ַבת ה' .ו ְָכ ְך
ַמ ּב"ם זצ"לּ :כי ּב ָכל ַה ִמ ּידוֹת ַעל
ּכו ֵֹתב ָהר ְ
ֶכת ּב ֶד ֶר ְך ָה ֶא ְמ ָצ ִעיתֹ :לא ּפז ְָרן ו ְֹלא
ָה ָא ָדם ָלל ֶ
ֲסן ו ְֹלא ו ְַת ָרןַ ,רק ּב ִמ ָידה ַא ַחת
ַק ְמ ָצן ,לא ּכע ָ
ׁוּם ֶא ְמ ַצע,
ֶכת ַעד ַה ּסוֹףֵ .אין ּב ּה ש
ָצ ִר ְיך ָלל ֶ
זֹאת ִהיא ִמ ַדת ַה ַג ֲאוָה ,או ָֹת ּה ָצ ִר ְיך ְל ַד ּכא
ו ְּל ַה ְש ּפיל ו ְּל ַכלו ָֹתהֶ ,ש ִאם ַמ ֶשה ּו ָק ָטן ִמ ֶמנָה
נ ְִמ ָצא ּב ָא ָדם ,הוּא ְמ ַע ּכב ֶאת ַה ֶק ֶשר ֶש ּל ֹו ִעם
ַה ּבו ֵֹרא י ְִת ּב ַר ְך.
מתוך 'ומתוק האור'

תו ֵה ַפר“
” ִ ּכי ְד ַבר ה' ָּׁבזָׁה וְ ֶאת ִמ ְצוָׁ ֹ
ׁ ַה ְר ּבה ַה ְפרָעוֹתָ .צ ִר ְיך ִלז ְּכֹר ֶש ּב ּיטוּל ּתו ָֹרה הוּא ָד ָבר נו ָֹר ִאיַ .ה ְג ָמ ָרא
ַמד ּב ֶר ֶצף ְויֵש
ָא ְמנָם ָק ֶשה ְלל ֵ
ֶמת
ּב ַמ ֶס ֶכת ַש ּבת או ֶֹמרֶת ֶש ַה ִס ּיבה ֶש ִל ְפ ָע ִמים ִא ָשה נו ֶֹפלֶת ְל ֶפ ַתע ְל ִמ ְש ּכב ִהיא ִמ ּפנֵי ֶש ִהיא ּגוֹר ֶ
ׁ ֹוגֵגְ ,וזֹאת גַם ַה ִס ּיבה ְל ַמחֲלוֹת י ְָל ִדיםּ ,כִי ֵהם ּגו ְֹר ִמים ְל ִע ִתים ְל ִב ּטוּל ּתו ָֹרה
ֲפיל ּו ּבש
ְל ִב ּטוּל ּתו ָֹרה ,א ִ
ֲש ִמיםּ ,כי ַעל ָה ָאב ָהיָה ִל ְמנו ַֹע ֶאת ּב ּיטוּל ַה ּתו ָֹרה ו ְָל ֵכן הוּא סו ֵֹבל יו ֵֹתר
יהםֵ .הם ָא ְמנָם ֹלא א ֵ
ֲב ֶ
ַלא ִ
ֵמ ֶהםּ ,כי הוּא ָצ ִר ְיך ְל ַט ּפל ּב ֶהם ,לָרוּץ לָרו ֵֹפאְ ,ל ִצ ּילוּםְ ,ל ֵבית ִמ ְר ַק ַחת...
ָא ֶרץ ֹלא
ֻקוֹת ָש ַמיִם ו ָ
"אם ֹלא ּב ִר ִיתי יו ָֹמם ו ַָלי ְָלה ח ּ
ָעלֵינ ּו ִלז ְּכֹר ֶשיְסוֹד ּכל ָהעו ָֹלם הוּא ִל ּמוּד ַה ּתו ָֹרהִ .
ׂמ ִתי"ּ .ב ּיטוּל ּתו ָֹרה ֶשל ֶרגַע ֶא ָחד הוּא ָעווֹן ָחמוּר ְמ ֹאדַ .ה ְג ָמ ָרא או ֶֹמרֶת ֶש ַהקב"ה ּבו ֶֹכה ּב ָכל יוֹם ַעל
שְ
ׁ
ַמרוֹת ֶשיֵש
ֲסק ּב ּתו ָֹרה ו ְֵאינ ֹו עו ֵֹסק ּב ּה .זֹאת ל ְ
ָשים ,ו ְֶא ָחד ֵמ ֶהם הוּא ִמי ֶש ֶא ְפ ָשר ל ֹו ַלע ֹ
לושה ס ּוגֵי ֲאנ ִ
ְש ָ
ַהל ֶאת ּבית ֹו ְל ִפי רו ַּח ַה ּתו ָֹרה ו ְָכ ְך הוּא גַם ְמ ַחנ ְֵך ֶאת י ְָל ָדיוַ ,א ְך ִאם ֶא ְפ ָשר ל ֹו ִל ְל ֹמד
ל ֹו ִא ָשה וְהוּא ְמנ ֵ
ׁ
ָתנ ּו ל ֹו ּכ ִליםַ ,א ְך הוּא ֹלא ִמ ְש ַת ֵמש
ׁ ּברו ְּך הוּא ּבו ֶֹכהּ ,כו ֵֹאב ל ֹו ָע ָליוּ ,כי נ ְ
ּתו ָֹרה ו ְֵאינ ֹו לו ֵֹמדַ ,ה ָקד ֹוש
ּב ֶהם.
ֲלים אוֹת ֹו ַמ ּדו ַּע? ו ְַהקב"ה או ֵֹמר ָל ֶהםּ :פל ֹונִי
ׁ ֹוא ִ
ׁ ּבָרו ְּך הוּא ּבו ֶֹכה ְוש
ֲכי ַה ָשרֵת רו ִֹאים ֶאת ַה ָקד ֹוש
ַמ ְלא ֵ
ׂים ל ֹו ָצרוֹתַ .מ ְפ ִחיד...
יָכוֹל ִל ְל ֹמד ּתו ָֹרה ו ְֵאינ ֹו לו ֵֹמד ,ו ְָאז ֵהם הו ְֹל ִכים ו ַּמ ְפ ִר ִיעים לוֹ ,ע ֹוש
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שלח
”אֲ נִ י ה' ...יִ ּ ַת ּמ ּו
ָׁמת ּו”
וְ ׁ ָׁשם י ֻֽ

ִתּמּו' ְו'יָמּות'
'י ַּ
אֹותּיֹות ָשוֹות.
ִ
"ב ִּמ ְד ָבר ַּהזֶּה" ַּעל
ַּ
יְֵדי ִדבּור ֶּא ָחד יָכֹול
ָאדם ִל ְהיֹות ָת ִמים
ָה ָ
ילה
ִעם ה' אֹו ָח ִל ָ
ָלמּות..
מתוך 'אמרי חכמה‘

ַה ְגדו ָּלה ְמ ַק ֶצרֶת
י ִָמים...
ירושלמי ברכות

ש ָל ָא ָדם
ִאם ֵיׁ
ּב ָטחוֹן ָגדוֹל
ש לוֹ ַעל
ּבה'ֵ ,יׁ
יְ ֵדי ּכ ְך
ִה ְת ַק ְשרוּת
וּ ְד ֵבקוּת ּבה'
וְאם הוּ א ָד ֵבק
ִ
ׁוּם ַמזִ יק
ּבה' ש
ֹלא יָכוֹ ל
ְל ִה ְת ָק ֵרב ֵא ָליו.
מורה נבוכים

מתוך 'נתיבי אור'

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

הנהגה ודרך נכונה

פינת ההלכה
הרב דב ניסים שליט“א,
ראש כולל "פורת יוסף"

צריך האדם להנהיג את עצמו
בדרך נכונה כלפי עצמו וכלפי
זולתו .ולפיכך:
א .טבע האדם להיות נמשך במעשיו אחר רעיו וחבריו
ואנשי מקומו .ולכן צריך האדם להתחבר לצדיקים ,ולישב
אצל החכמים תמיד ,כדי שילמד ממעשיהם .ויתרחק מן
הרשעים ההולכים בחושך ,כדי שלא ילמד ממעשיהם.
ולכן לא יגור בסביבת אנשים רשעים שאינם נוהגים בדרך
טובה.
ב .מצות־עשה להידבק בחכמים ובתלמידיהם כדי ללמוד
ממעשיהם ,שנאמר "ובו תדבק" וכי אפשר לאדם
להידבק בשכינה? אלא כך פירשו רבותינו ,הידבק
בחכמים ובתלמידיהם .לפיכך צריך האדם להשתדל
שישא בת תלמיד חכם ,וישיא בתו לתלמיד חכם ,לאכול
ולשתות עם תלמיד חכם ,ויעשה עסקיו עם תלמיד חכם.
ג .מצוה על כל אדם לאהוב את כל אחד ואחד מישראל
כגופו ,שנאמר "ואהבת לרעך כמוך" .לפיכך צריך לספר
בשבחו ,ולחוס על ממונו ,כמו שהוא חס על ממון שלו
ורוצה בכבוד עצמו.
ד .הרואה את חבירו שחטא או שהלך בדרך לא טובה,
מצוה להחזירו למוטב ולהודיעו שהוא חוטא במעשיו
הרעים ,שנאמר "הוכח תוכיח את עמיתך" .וצריך להוכיחו
בינו לבינו ,בנחת ובלשון רכה .וכל שאפשר לו למחות
ואינו מוחה ,הוא נתפס בעוון זה .אבל אם יודע שלא ישמע
לו ,אסור להוכיחו.
ה .אסור לאדם לבייש את חבירו ,בין בדיבור בין במעשה,
וכל שכן ברבים .ואמרו רבותינו ז"ל המלבין פני חבירו
ברבים ,אין לו חלק לעולם הבא.
ְׂה ֲהנָָאה
דּוך ִּכי ְׂל ִּפי ַה ָכבֹוד ו ַ
ְׂכ ְׂב ָ
ַאל ִּת ְׂש ַמח ִּאם י ַ
ֹותי ְִּׂך ָבעֹולָם ַה ָבא.
ֹולם ַהזֶּה ְׂ -ינֻכּו ִּמ ְׂז ֻכּי ַ
ָבע ָ
רבי יהודה החסיד

ש ה ּב ָא ָד ם ֶא ָח ד ֶש ָא ַמ ר לוֹ ֵמ ת ֶא ָח ד
ַמ ֲע ׂ
ַדה
"ה ְתו ֶ
ּב ֲחלוֹ ם ֶשיָמוּ ת ,וּ ַפ ַעם ַא ַחת ָא ַמר לוֹ ִ :
ּכ י ּב ְמ ֵה ָר ה ָת מוּ ת " .וְ ַע ל ּכ ל ֲח לוֹ ם ָה ָי ה
ִמ ְת ַענֶה.
יך ה'
"מ ְז מוֹ ר ֵא ֶל ָ
וּ ְב תוֹ ְך ַה ֲחלוֹ ם ָה יָה אוֹ ֵמ רִ :
ידוּ י ּכ ּלוֹ ָהיָה אוֹ ֵמר
ַפ ִשי ֶא ּשא" ,וְ ַא ַחר ּכל ַהוִ ּ
נְ
ּב ְב ִכ יָה ,וְ ָח ָל ה וְ ָנ ָט ה ָל מוּ ת ,וְ ָר ָא ה ּכ ֶנ ְג ּדוֹ ָע ָנ ן
ׂא ָג דוֹ ל וּ ְב יָדוֹ ָז הוּ ב
ׂא ַמ ש
ּב ְד מוּ ת ָא ָד ם נוֹ ש
וּ ְד מוּ ת ָא ָד ם ַא ַחר ֶש ִמ ְת ַע ֵטף ּב ַט ִלית ,וְ ָא ַמר:
יצית
"ב ְזכוּ ת ָש ַא ָתה ּבחוּ ר וְ ַא ָתה ִמ ְת ַע ֵטף ּב ִצ ִ
ּ
ָת ָת ְל ַת ְל ִמיד ֲח ַכם ֶה ָע ִניּ ,פ ַדאוּ ָך ִמן
וְ ַה ָזהוּ ב ֶשנ ַ
יצוֹ ל וְ ִה ְת ַר ּפא.
ִיע וְ ִנ ּ
ַה ָמוֶות וְ ִת ְחיֶה"ִ .מיַד ִה ּז ַ
ידים
ֵס ֶפר ֲח ִס ִ

ָדיו ֶאת ַה ַמ ֲחזֶה
ּכל הו ֶֹרה ,יו ֵֹצא ל ֹו ִל ְראוֹת ּב ֶמ ֶש ְך ְתקו ַּפת גי ִּדוּל יְל ָ
ֵיהם ו ְּמ ַה ְל ִכים ִע ָמם
ָדיו ֶאת ַנעֲלֵי הוֹר ֶ
ֲלים יְל ָ
ֲש ַעּ ,ב ֹו נ ֹוע ִ
ַה ְמ ַשע ֵ
ֲבי ַה ּביִתַ .מ ְר ִג ִישים וְחו ְֹש ִבים ֵהם ּב ָכ ְך
ׂמ ָחה ו ְּב ִה ְת ַלהֲבוּת ּב ַרח ֵ
ּבש ְ
ׁו ָּבה.
ָעים ּכ ִא ּיל ּו ֵהם ָה ַא ּבא ַהגָדוֹל א ֹו ָה ִא ָמא ַה ֲחש
ְל ַכ ָמה ְרג ִ
ֲליִם ְגדוֹלוֹתֹ ,לא
או ָּלם ּבתוֹר הו ִֹרים ,יו ְֹד ִעים ָאנ ּו ֵה ֵיטבֶ ,שנ ְִעילַת ַנע ַ
ׂה ֶאת ָה ָא ָדם ְלגָדוֹלַ ,רק ְל ֵה ֶפ ְךְ :ל ַא ַחר ּכ ָמה ְצ ָע ִדים
זֶה ַמה ּשע ֹוש
ַכוֹת ֶשל יֶלֶד ַה ֶח ֶמד ז ֹו ִעם זוֹ ,ו ֵּבין
נ ְִר ֶאה ֵא ְיך ֶשי ְִּס ַת ּבכ ּו ַר ְגלָיו ָהר ּ
ֶרגַע י ְִצנַח ְוי ִּפֹל ַעל ָה ָא ֶרץ.
ִׁים ְל ִע ִתים ִלנ ְֹעל
ָרים ְמ ַב ּקש
ו ְָכ ְךּ ,כמ ֹו אוֹת ֹו יֶלֶד ָקט ,גַם ָאנ ּו ַה ְמ ֻבג ִ
ׂה א ֹו ִננ ְַהג
ֲליִם ַה ְגדוֹלוֹת ְל ִמ ָד ֵתנוּ ,וְחו ְֹש ִבים ָאנ ּו ֶש ִאם ַנ ֲעש
ַנע ַ
ׁו ִּבים .או ָּלםּ ,כ ִפי
ֲפ ְך ִל ְגדו ִֹלים ו ְַל ֲחש
ָימיםִ ,מ ֵמ ָילא ַנה ֹ
ּב ְד ָב ִרים ְמ ֻסי ִ
ׂה ֶאת ָה ָא ָדם ְלגָדוֹלֶ ,א ָלא ָה ָא ָדם
ַעל ִהיא ז ֹו ֶשע ֹוש
ֶש ָא ַמ ְרנוֹּ ,לא ַהנ ַ
ו ִּמ ּידו ָֹתיו ֵהם ֵא ּל ּו ֶש ּקו ְֹב ִעים ֶאת ַד ְרגָתוֹ .ו ְָא ָדם ֶש ִינ ְַהג ּב ַהנ ְָהגוֹת
ְמן ָמה י ְִמ ָצא
ֶש ֵאינָן ּת ֹואֲמוֹת ְל ַד ְרגָתוָֹ ,קרוֹב ְלו ַַדאי ַה ָד ָבר ֶש ּבתו ְֹך ז ַ
ֵכר ְלאו ָֹתן ְד ָרגוֹת
הוּא ֶאת ַע ְצמ ֹו ְל ֶפ ַתע נָפוּל ו ְָשדוּד ִמ ּב ִלי ּכל ז ֶ
ׁ ְל ַע ְצמוֹ.
ָכש
ֶש ָח ַשב ֶשר ַ
ֻחר ,ו ְּל ִה ְת ַאזֵר
ׁוֶֹ ,ש ּלֹא ְל ַה ְק ִדים ֶאת ַה ְמא ָ
ָכןָ ,ח ָכם ֵעינָיו ּב ֹראש
לֵ
ְמן ַהנָכוֹן ,ו ְּב ָכ ְך יו ַּכל
ּב ַס ְב ָלנוּת ּב ָכל ָד ָבר ּב ַחיִּיםַ ,עד ֶשי ִַג ַיע ַהז ַ
ֵהנוֹת ּב ַד ְר ּכ ֹו ַהי ְָש ָרהִ ,מ ּב ִלי ִל ְמ ֹעד ו ְּל ִה ּכ ֵשל.
ּב ֶעזְרַת ה' ְל ִה ְת ַע ּלוֹת וְל ָ
ו ְּכ ִפי ֶש ִל ְמ ָדנ ּו ַר ּבנ ּו ּב ְחיֵי ז''לּ ,ב ִס ְפר ֹו חוֹבוֹת ַה ְל ָבבוֹתַ ,ש ַער יִחוּד
ַפי ַה ּבו ֵֹרא ַ -אף י ְֵדי חו ָֹבת ֹו
''מי ֶש ֵאינ ֹו מו ִֹסיף ַעל חו ָֹבת ֹו ּכל ּ
ׂהִ :
ַה ַמ ֲעש
ׁ ּברו ְּך הוּא ְמ ַק ּבל ּתו ֶֹס ֶפת ז ֹו ַעד ֶשי ְַקיֵם
ֵאינ ֹו יו ֵֹצאַ ,א ְך ֵאין ַה ָקד ֹוש
ְת ִחילָה ֶאת חו ָֹבתוֹ".
פרדס רימונים

יכם“
יכם ִּת ְּתנ ּו לַ ה' ְּתר ּו ָׁמה ְלדֹר ֵֹת ֶ
אשית עֲ ִרס ֵֹת ֶ
” ֵמ ֵר ׁ ִ

ֹק ר
יט ה ִמ ֶמ ָנ ה ָה ָא ָד ם ָק ם ּב ּב ֶ
יכ ם ִ -ה יא ַה ִמ ָ
ֲע ִר יס ֹו ֵת ֶ
יל ת י ֹו מ ֹו ּב ק ּו ם ָה ָא ָד ם
ּו ַמ ְת ִח יל ֶא ת י ֹו מ ֹו ְ .ו ִא ם ִמ יָד ּב ְת ִח ּ
יט ת ֹו ֵמ ִר ים ה ּו א ֶא ת ַע ְצ מ ֹו ִל ְכ ב ֹו ד ַה ּב ֹו ֵר א ּב ר ּו ְך ה ּו א,
ִמ ִמ ָ
ש ל ֹו
ּמ ְק ִדי ׁ
ֹשב הוּא ַעל ה' י ְִת ּב ַר ְך ,ו ְּמ ַד ּבק ֶאת ַע ְצמ ֹו ּבה' ו ַ
וְחו ֵ
יך
יל א ּכ ל ַה ּי ֹו ם ּכ ּל ֹו ַמ ְמ ִש ְ
ֶא ת ַה ְת ָח ַל ת י ֹו מ ֹו ֲ ,א ַז י ִמ ֵמ ָ
ש ַלה‘.
ׂה ֹק ֶדׁ
ְו ַנ ֲעש
ַה ּב ַעל ֵשם טוֹב זיע''א

ש ח ְל ָמ ָר ן ָה ַר ב ִמ ּב ִר י ְס ק ז צ ' ' ל :
ֲח ַכ ם ֶא ָח ד ׂ
יתם א ֹות ֹו ּו ְז ַכ ְר ֶתם ֶאת
חז''ל א ֹו ְמ ִרים ַעל ַה ּפס ּוק " ּו ְר ִא ֶ
יע
ּכל ִמ ְצו ֹות ה'"ֶ -ש ְת ֵכ ֶלת ּד ֹו ֶמה ְליַם ְויָם ּד ֹו ֶמה ְל ָר ִק ַ
יע ּד ֹו ֶמה ְל ִכ ֵסא ּכב ֹוד"ִ .אם ּכןּ ,כ ֶש ָא ָדם ר ֹו ֶאה ֶאת
ְו ָר ִק ַ
יב ֹו נ ֹו ֶש ל ע ֹו ָל םֶ ,א ָל א ֶש ֶא ְצ ִל י
יצ ית ה ּו א ִנ ְז ּכ ר ּב ִר ּ
ַה ִצ ִ
ּרה זוֹ...
ֹעלוֹת ּבצו ָ
ָאציוֹת ֹלא ּפו ֲ
ֹצי ְ
ָה ֲאסו ִ
ּכ ֶשה ּוא ר ֹו ֶאה ֶאת ַה ְת ֵכ ֶלתַ ,מ ְק ִסימ ּום ה ּוא ִנ ְז ּכר ּביַם.
יע ֵמ ַה ָי ם ְל ִכ ֵס א
יח ְל ַה ִג ַ
ֶז ה ּו ! ָש ם ֶנ ְע ָצ רְ ,ו ֹל א ַמ ְצ ִל ַ
ש ַה ְיה ּו ִד י ֵמ ָה ַרב ֶש ִי ֵתן ל ֹו ֵאיז ֹו
ַה ּכב ֹודִ ...אי ְל ָכ ְך ְמ ַב ֵק ׁ
ִש ֶתה ֶש ֶמן ִקיק א ֹו ֶש ֶמן ַזיִת.
ּלהַ ,ש ָמא י ְ
ֵע ָצה א ֹו ְסגו ָ
יס ק ַז ַצ ''ל ּב ְש ֵא ָל הֲ :ח ַז ''ל א ֹו ְמ ִר ים
ָע ָנ ה ּו ָה ַר ב ִמ ּב ִר ְ
"ש ָא ס ּו ר ְל ִה ְס ַת ּכ ל ּב ִב ְג ֵד י ִצ ְב ע ֹו ִנ ין ֶש ל ִא ָש ה ֶש ּל ֹא
ֶ
ָי ב ֹו א ִל י ֵד י ִה ְר ה ּו ֵר י ָע ֵב י ָר ה " ַ .ה ִא ם ַא ָת ה ֵמ ִב י ן
"כן".
יא ְציָה זוֹ?" ָע ָנה ֶה ָח ָכםּ :
ֹצ ַ
ַאסו ִ
ש ֶש ְל ָך ַת ִק יןַ .ה ּב ָע יָה ִה יא ֹל א ּב ֹח ֶס ר
 " ּו ְב ֵכ ןָ ,ה ֹר א ׁש ֻמ ָנחִ .אם ָה ִיית ָשק ּו ַע ּב ִי ְר ַאת
יכן ָה ֹרא ׁ
ֲה ָב ָנהֶ ,א ָלא ֵה ָ
ָש ַמ ִי ם ָ ,ה ִי י ת ֵמ ִב י ן ַג ם ֶא ת ַה ִק ּש ּו ר ּב י ן ְת ֵכ ֶל ת
ְל ִכ ֵסא ּכבוֹד..
מתוך 'ומתוק האור'

ׂיו ֶשל ָה ָא ָדם ֵהם ּכבוֹדוֹ .אוצר הפתגמים שיהיו
העבריד
” ַמ ֲעש

