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 ּכיַצד ִנּתן ִלְבּדֹוק ִאם ֵיׁש ּבּה ָאָדם ּכֵשר?
ֹלא  ֲעַדִין  ֲהֵרי  ּכזֹו  ְשֵאָלה  ַעל  ְלָהִשיב  ָקֶשה 
ֻהְמָצא ַמְכִשיר "צדיקומטר", ֶשַמְכִניִסים אֹותֹו 
ִסיָמן  ֶזה  ְמַצְפֵצף  ְוִאם הּוא  ָהָאָדם  ַלּפה ֶשל 

 ֶשהּוא ַצִדיק...
ֵיׁש  "ִאם  ִתְבְדקּו  ַלְמַרְגִלים  אֹוֵמר  ַרּבנּו  ֹמֶשה 
ִיְבְדקּו?  ְוֵכיַצד  ּכֵשר,  ָאָדם  ּכלֹוַמר  ֵעץ",  ּבּה 
ּכֶשִתְראּו ָאָדם ֶשהּוא "ֵאין" ּבֵעיֵני ַעְצמֹו, אֹות 
ַהְדָבִרים  ּכְך  ּכֵשר.  ָאָדם  הּוא  ּכי  ִהיא 
ְלַהְשָרַאת  ִלְזּכֹות  ָהרֹוֶצה  ָאָדם  ה'.  ּבֲעבֹוַדת 
ַהְשִכיָנה, ָעָליו ְלַבֵטל ֶאת ַעְצמֹו ּכֲעַפר. ּכֵשם 

 –ֶשּכתּוב ַעל ַהּפסּוק "ְוַהָחְכָמה ֵמַאִין ִתָמֵצא"  
ֶאת  ֶשֵמֹשים  ּבִמי  ִמְתַקֶייֶמת  ַהָחְכָמה  'ּכי 
ַהָחְכָמה  ִתָמֵצא"  "ֵמַאִין  ֶשֵאינֹו'.  ּכִמי  ַעְצמֹו 

 ִתָמֵצא ּבִמי ֶשֵאינֹו.
ְלַאְחַייִניתו  ֶאָחד  ּבחּור  ְלַהשׂיא  ֶשָרצּו  ְמֻסּפר 
ּוְכֵדי  ֵשן  ָלּה  ֶשָחְסָרה  ֶאָלא  ִיְשָמֵעאל.  ר'  ֶשל 
ַהָמקֹום  ֶאת  ִהְסִתירּו  ְקלֹוָנּה,  ּיְִתַגֶלה  ֶשּלֹא 

 ִעם ְדַבר ַמה.  
ָרָצה  ֹלא  ַהַנֲעָרה,  ֶאת  ַהּבחּור  ּכְראֹות 
ָקם  ָעָליו  ִיְלֲחצּו  ֶשּלֹא  ּוְכֵדי  ְלִאיָשּה  ְלׂשאָתּה 
ְוָנַדר ּכי ֹלא ִיׂשֶאָנה ְלִאיָשּה. ּכֶשָשַמע ַעל ּכְך 
ַלָאָמן  ְוָהָלְך  ַהַנֲעָרה  ַעל  ִרֵחם  ִיְשָמֵעאל,  ר' 

 ֶשֵהִכין ָלּה ֵשן ִמָזָהב ְוָדַאג ֶשִיְקנּו ָלּה 

ר' ִיְשָמֵעאל ַלּבחּור  ַתְכִשיִטים. ְלַבּסֹוף, ֵהִביָאה  
ַהּזֹו?  ַהַנֲעָרה  ִעם  ְלִהְתַחֵתן  ִהְתַרָצה  ְוַשֲאלּו: 
ַהּבחּור ִהְסּכים... ָאַמר לֹו ר' ִיְשָמֵעאל: "זֹו ִהיא 
ְלִאיָשה". ֵהִשיבּו  ַהּבחּוָרה ֶשָנַדְרָת ֶשּלֹא ִתׂשא 

 ַהּבחּור: "ֹלא ַעל ַנֲעָרה זֹו ָנַדְרִתי".
ִיׂשָרֵאל  "ּבנֹות  ִיְשָמֵעאל:  ר'  ּכְך  ַעל  ִהְתּבֵטא 
ּכל  ּכלֹוַמר,  ְמַנְוְלָתן.  ֶשָהֲעִנּיּות  ֶאָלא  ֵהן,  ָנאֹות 
ּבת ִמִיׂשָרֵאל ָנָאה ּוְראּוָיה ִמַצד ָעְצָמה, ַאְך ַמה 
ּכְך  ְוַעל  אֹוָתּה.  ְמַכֶעֶרת  ֶשָהֲעִנּיּות  ַלֲעשֹׂות 
ָנִאים  ִיׂשָרֵאל  ּבֵני  ַגם  ַהֲחִסידּות:  ְגדֹוֵלי  ָדְרשּׁו 
ֶשָה"ָאִנּיֹות"  ֶאָלא  ּוְלרּוָחִנּיּות,  ִלְגדּוָלה  ּוְראּוִיים 

 ְמַנְוְלָתן.  
ּכֶשָאָדם רֹוֶאה ַרק ֶאת ַעְצמֹו, הּוא ִמְתַרֵחק ִמן 
ְוָכְך  ה'.  ּבִקְרַבת  ְלִהָמֵצא  ָיכֹול  ְוֵאינֹו  ַהָחְכָמה 
ַעל  ַהִמיּדֹות  ּבָכל  ּכי  זצ"ל:  ָהַרְמּב"ם  ּכֹוֵתב 
ְוֹלא  ּפְזָרן  ָהֶאְמָצִעית: ֹלא  ּבֶדֶרְך  ָלֶלֶכת  ָהָאָדם 
ַאַחת  ּבִמיָדה  ַרק  ַוְתָרן,  ְוֹלא  ּכֲעָסן  לא  ַקְמָצן, 
ֶאְמַצע,  שּׁום  ּבּה  ֵאין  ַהּסֹוף.  ַעד  ָלֶלֶכת  ָצִריְך 
ְלַדּכא  ָצִריְך  אֹוָתּה  ַהַגֲאָוה,  ִמַדת  ִהיא  ֹזאת 
ִמֶמָנה  ָקָטן  ַמֶשהּו  ֶשִאם  ּוְלַכלֹוָתה,  ּוְלַהְשּפיל 
ִנְמָצא ּבָאָדם, הּוא ְמַעּכב ֶאת ַהֶקֶשר ֶשּלֹו ִעם 

 ַהּבֹוֵרא ִיְתּבַרְך.
 

 מתוך 'ומתוק האור'

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

 

ַהְגדּוָלה ְמַקֶצֶרת 
 ָיִמים...

 

 ירושלמי ברכות

תֹו ֵהַפר” ה ְוֶאת ִמְצוָׁ זָׁ י ְדַבר ה' ּבָׁ  “ּכִ
ַהְגָמָרא  נֹוָרִאי.  ָדָבר  ּתֹוָרה הּוא  ִלְזּכֹר ֶשּביּטּול  ָצִריְך  ַהְרּבה ַהְפָרעֹות.  ְוֵיׁש  ּבֶרֶצף  ְלַלֵמד  ָאְמָנם ָקֶשה 
ּגֹוֶרֶמת  ֶשִהיא  ִמּפֵני  ִהיא  ְלִמְשּכב  ְלֶפַתע  נֹוֶפֶלת  ִאָשה  ֶשִלְפָעִמים  ֶשַהִסיּבה  אֹוֶמֶרת  ַשּבת  ּבַמֶסֶכת 

ְיָלִדים, ּכִי ֵהם ּגֹוְרִמים ְלִעִתים ְלִבּטּול ּתֹורָ  ה ְלִבּטּול ּתֹוָרה, ֲאִפילּו ּבׁשֹוֵגג, ְוֹזאת ַגם ַהִסיּבה ְלַמֲחלֹות 
יֹוֵתר  סֹוֵבל  הּוא  ְוָלֵכן  ַהּתֹוָרה  ּביּטּול  ֶאת  ִלְמנֹוַע  ָהָיה  ָהָאב  ַעל  ּכי  ֲאֵשִמים,  ֹלא  ָאְמָנם  ֵהם  ַלֲאִביֶהם. 

 ֵמֶהם, ּכי הּוא ָצִריְך ְלַטּפל ּבֶהם, ָלרּוץ ָלרֹוֵפא, ְלִציּלּום, ְלֵבית ִמְרַקַחת...
א ָעֵלינּו ִלְזּכֹר ֶשְיסֹוד ּכל ָהעֹוָלם הּוא ִלּמּוד ַהּתֹוָרה. "ִאם ֹלא ּבִריִתי יֹוָמם ָוַלְיָלה ֻחּקֹות ָשַמִים ָוָאֶרץ לֹ 

ׂשְמִתי". ּביּטּול ּתֹוָרה ֶשל ֶרַגע ֶאָחד הּוא ָעוֹון ָחמּור ְמֹאד. ַהְגָמָרא אֹוֶמֶרת ֶשַהקב"ה ּבֹוֶכה ּבָכל יֹום ַעל 
ְשלוָשה סּוֵגי ֲאָנִשים, ְוֶאָחד ֵמֶהם הּוא ִמי ֶשֶאְפָשר לֹו ַלֲעֹסק ּבּתֹוָרה ְוֵאינֹו עֹוֵסק ּבּה. ֹזאת ַלְמרֹות ֶשֵיׁש 
 לֹו ִאָשה ְוהּוא ְמַנֵהל ֶאת ּביתֹו ְלִפי רּוַח ַהּתֹוָרה ְוָכְך הּוא ַגם ְמַחֵנְך ֶאת ְיָלָדיו, ַאְך ִאם ֶאְפָשר לֹו ִלְלֹמד
ִמְשַתֵמשׁ  ֹלא  הּוא  ַאְך  ּכִלים,  לֹו  ָנְתנּו  ּכי  ָעָליו,  לֹו  ּכֹוֵאב  ּבֹוֶכה,  הּוא  ּברּוְך  ַהָקדֹוׁש  לֹוֵמד,  ְוֵאינֹו   ּתֹוָרה 

 ּבֶהם. 
ַמְלֲאֵכי ַהָשֵרת רֹוִאים ֶאת ַהָקדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא ּבֹוֶכה ְוׁשֹוֲאִלים אֹותֹו ַמּדּוַע? ְוַהקב"ה אֹוֵמר ָלֶהם: ּפלֹוִני 

 ָיכֹול ִלְלֹמד ּתֹוָרה ְוֵאינֹו לֹוֵמד, ְוָאז ֵהם הֹוְלִכים ּוַמְפִריִעים לֹו, עֹוׂשים לֹו ָצרֹות. ַמְפִחיד...
 

 מתוך 'נתיבי אור'

 רוחני    מרכז - “פורת יוסף”
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 הנהגה ודרך נכונה
עצמו  את  להנהיג  האדם  צריך 
וכלפי  עצמו  כלפי  נכונה  בדרך 

 זולתו.  ולפיכך:
וחבריו   א. רעיו  אחר  במעשיו  נמשך  להיות  האדם  טבע 

ואנשי מקומו. ולכן צריך האדם להתחבר לצדיקים, ולישב 
מן  ויתרחק  כדי שילמד ממעשיהם.  אצל החכמים תמיד, 
ממעשיהם.  ילמד  שלא  כדי  בחושך,  ההולכים  הרשעים 
ולכן לא יגור בסביבת אנשים רשעים שאינם נוהגים בדרך 

 טובה.
מצות־עשה להידבק בחכמים ובתלמידיהם כדי ללמוד   ב.

לאדם  אפשר  וכי  תדבק"  "ובו  שנאמר  ממעשיהם, 
הידבק  רבותינו,  פירשו  כך  אלא  בשכינה?  להידבק 
להשתדל  האדם  צריך  לפיכך  ובתלמידיהם.  בחכמים 
שישא בת תלמיד חכם, וישיא בתו לתלמיד חכם, לאכול 
 ולשתות עם תלמיד חכם, ויעשה עסקיו עם תלמיד חכם. 

מצוה על כל אדם לאהוב את כל אחד ואחד מישראל   ג.
"ואהבת לרעך כמוך". לפיכך צריך לספר  כגופו, שנאמר 
שלו  ממון  על  חס  שהוא  כמו  ממונו,  על  ולחוס  בשבחו, 

 ורוצה בכבוד עצמו.  
טובה,   ד. לא  בדרך  או שהלך  חבירו שחטא  את  הרואה 

במעשיו  חוטא  שהוא  ולהודיעו  למוטב  להחזירו  מצוה 
הרעים, שנאמר "הוכח תוכיח את עמיתך". וצריך להוכיחו 

למח לו  שאפשר  וכל  רכה.  ובלשון  בנחת  לבינו,  ות �בינו 
ואינו מוחה, הוא נתפס בעוון זה. אבל אם יודע שלא ישמע 

 לו, אסור להוכיחו.  
אסור לאדם לבייש את חבירו, בין בדיבור בין במעשה,   ה.

חבירו  פני  המלבין  ז"ל  רבותינו  ואמרו  ברבים.  שכן  וכל 
 ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. 

 פינת ההלכה 
א,“הרב דב ניסים שליט  

 ראש כולל  "פורת יוסף"

ַהַמֲחֶזה  ֶאת  ְיָלָדיו  גִיּדּול  ְתקּוַפת  ּבֶמֶשְך  ִלְראֹות  לֹו  יֹוֵצא  ּכל הֹוֶרה, 
ִעָמם  ּוְמַהְלִכים  הֹוֵריֶהם  ַנֲעֵלי  ֶאת  ְיָלָדיו  נֹוֲעִלים  ּבֹו  ַהְמַשֲעֵשַע, 
ּבָכְך  ֵהם  ְוחֹוְשִבים  ַמְרִגיִשים  ַהּבִית.  ּבַרֲחֵבי  ּוְבִהְתַלֲהבּות  ּבׂשְמָחה 

 ְלַכָמה ְרָגִעים ּכִאיּלּו ֵהם ָהַאּבא ַהָגדֹול אֹו ָהִאָמא ַהֲחשּׁוָבה.
ֹלא  ְגדֹולֹות,  ַנֲעַלִים  ֶשְנִעיַלת  ֵהיֵטב,  ָאנּו  יֹוְדִעים  הֹוִרים,  ּבתֹור  אּוָלם 
ְצָעִדים  ְלַאַחר ּכָמה  ְלֵהֶפְך:  ְלָגדֹול, ַרק  ֶזה ַמה ּשעֹוׂשה ֶאת ָהָאָדם 
ּוֵבין  זֹו,  ִעם  זֹו  ַהֶחֶמד  ֶיֶלד  ֶשל  ָהַרּכֹות  ַרְגָליו  ֶשּיְִסַתּבכּו  ֵאיְך  ִנְרֶאה 

 ֶרַגע ִיְצַנח ְוִיּפֹל ַעל ָהָאֶרץ.
ִלְנֹעל  ְלִעִתים  ְמַבּקשִׁים  ַהְמֻבָגִרים  ָאנּו  ַגם  ָקט,  ֶיֶלד  אֹותֹו  ְוָכְך, ּכמֹו 
ִנְנַהג  אֹו  ַנֲעׂשה  ֶשִאם  ָאנּו  ְוחֹוְשִבים  ְלִמָדֵתנּו,  ַהְגדֹולֹות  ַנֲעַלִים 
ּכִפי  אּוָלם,  ְוַלֲחשּׁוִבים.  ִלְגדֹוִלים  ַנֲהֹפְך  ִמֵמיָלא  ְמֻסָייִמים,  ּבְדָבִרים 
ֶשָאַמְרנּו, ֹלא ַהַנַעל ִהיא זֹו ֶשעֹוׂשה ֶאת ָהָאָדם ְלָגדֹול, ֶאָלא ָהָאָדם 
ּבַהְנָהגֹות  ֶשִיְנַהג  ְוָאָדם  ַדְרָגתֹו.  ֶאת  ֶשּקֹוְבִעים  ֵאּלּו  ֵהם  ּוִמיּדֹוָתיו 
ִיְמָצא  ְלַדְרָגתֹו, ָקרֹוב ְלַוַדאי ַהָדָבר ֶשּבתֹוְך ְזַמן ָמה  ֶשֵאיָנן ּתֹוֲאמֹות 
ְדָרגֹות  ְלאֹוָתן  ֵזֶכר  ּכל  ִמּבִלי  ְוָשדּוד  ָנפּול  ְלֶפַתע  ַעְצמֹו  ֶאת  הּוא 

 ֶשָחַשב ֶשָרַכׁש ְלַעְצמֹו.
ּוְלִהְתַאֵזר  ַהְמֻאָחר,  ֶאת  ְלַהְקִדים  ֶשּלֹא  ּבֹראשֹׁו,  ֵעיָניו  ָחָכם  ָלֵכן, 
יּוַכל  ּוְבָכְך  ַהָנכֹון,  ַהְזַמן  ֶשַיִגיַע  ַעד  ּבַחּיִים,  ָדָבר  ּבָכל  ּבַסְבָלנּות 
 ּבֶעְזַרת ה' ְלִהְתַעּלֹות ְוֵלָהנֹות ּבַדְרּכֹו ַהְיָשָרה, ִמּבִלי ִלְמֹעד ּוְלִהּכֵשל.

ִיחּוד  ַשַער  ַהְלָבבֹות,  חֹובֹות  ּבִסְפרֹו  ז''ל,  ּבְחֵיי  ַרּבנּו  ֶשִלְמָדנּו  ּוְכִפי 
ַאף ְיֵדי חֹוָבתֹו   -ַהַמֲעׂשה: ''ִמי ֶשֵאינֹו מֹוִסיף ַעל חֹוָבתֹו ּכַלּפי ַהּבֹוֵרא  

ֶשְיַקֵים  ַעד  זֹו  ּתֹוֶסֶפת  ְמַקּבל  הּוא  ּברּוְך  ַהָקדֹוׁש  ֵאין  ַאְך  יֹוֵצא,  ֵאינֹו 
 ְתִחיָלה ֶאת חֹוָבתֹו".

 פרדס רימונים

ה ְלדֹרֵֹתיֶכם” רּומָׁ נּו ַלה' ּתְ ּתְ ית ֲעִרסֵֹתיֶכם ּתִ  “ֵמֵראׁשִ
ֶכם    ֵתי ֶקר   -ֲעִריסֹו ֹ ּב ּב ָהָאָדם ָקם  ִמֶמָנה  ַהִמיָטה  ִהיא 

ּוַמְתִחיל ֶאת יֹומֹו. ְוִאם ִמָיד ּבְתִחיּלת יֹומֹו ּבקּום ָהָאָדם 
ִמִמיָטתֹו ֵמִרים הּוא ֶאת ַעְצמֹו ִלְכבֹוד ַהּבֹוֵרא ּברּוְך הּוא, 
ְוחֹוֵשב הּוא ַעל ה' ִיְתּבַרְך, ּוְמַדּבק ֶאת ַעְצמֹו ּבה' ּוַמְקִדיׁש לֹו 

ְך               ֹו ַמְמִשי ּל ּכ ֹום  ּי ַה ּכל  י ִמֵמיָלא  ֲאַז  , ֹומֹו י ַהְתָחַלת  ֶאת 
 ‘.ְוַנֲעׂשה ֹקֶדׁש ַלה

  ַהּבַעל ֵשם טֹוב זיע''א

 אוצר הפתגמים העבריַמֲעׂשיו ֶשל ָהָאָדם ֵהם ּכבֹודֹו. ”

ֶאָחד  ֵמת  לֹו  ַמר  ֶשָא ֶאָחד  ּבָאָדם  ַמֲעׂשה 
ּבֲחלֹום ֶשָימּות, ּוַפַעם ַאַחת ָאַמר לֹו: "ִהְתַוֶדה 
ה  ָי ָה ם  לֹו ֲח ל  ּכ ל  ַע ְו  . " ת מּו ָת ה  ָר ֵה ְמ ּב י  ּכ

 ִמְתַעֶנה.
ּוְבתֹוְך ַהֲחלֹום ָהָיה אֹוֵמר: "ִמְזמֹור ֵאֶליָך ה' 
ַנְפִשי ֶאּשא", ְוַאַחר ּכל ַהִויּדּוי ּכּלֹו ָהָיה אֹוֵמר 
ּבְבִכָיה, ְוָחָלה ְוָנָטה ָלמּות, ְוָרָאה ּכֶנְגּדֹו ָעָנן 
ּבְדמּות ָאָדם נֹוׂשא ַמׂשא ָגדֹול ּוְבָידֹו ָזהּוב  
ּוְדמּות ָאָדם ַאַחר ֶשִמְתַעֵטף ּבַטִלית, ְוָאַמר: 
"ּבְזכּות ָשַאָתה ּבחּור ְוַאָתה ִמְתַעֵטף ּבִציִצית 
ְוַהָזהּוב ֶשָנַתָת ְלַתְלִמיד ֲחַכם ֶהָעִני, ּפַדאּוָך ִמן 

 .ַהָמֶוות ְוִתְחֶיה". ִמַיד ִהּזִיַע ְוִניּצֹול ְוִהְתַרּפא
 

 ֵסֶפר ֲחִסיִדים

 

י ַהָכבֹוד וְַׂהֲהָנָאה  פִּ י לְׂ דּוָך כִּ ם יְַׂכבְׂ ַמח אִּ שְׂ ַאל תִּ

ֻכּיֹוַתיִּךְׂ ָבעֹוָלם ַהָבא. -ָבעֹוָלם ַהזֶּה  זְׂ  יְֻׂנכּו מִּ
 

  רבי יהודה החסיד
                     : ל ' ' צ ז ק  ְס י ִר ּב ִמ ב  ַר ָה ן  ָר ָמ ְל ח  ׂש ד  ָח ֶא ם  ַכ ֲח

חז''ל אֹוְמִרים ַעל ַהּפסּוק "ּוְרִאיֶתם אֹותֹו ּוְזַכְרֶתם ֶאת 
ֶשְתֵכֶלת ּדֹוֶמה ְלַים ְוָים ּדֹוֶמה ְלָרִקיַע   -ּכל ִמְצוֹות ה'" 

ְוָרִקיַע ּדֹוֶמה ְלִכֵסא ּכבֹוד". ִאם ּכן, ּכֶשָאָדם רֹוֶאה ֶאת 
ַהִציִצית הּוא ִנְזּכר ּבִריּבֹונֹו ֶשל עֹוָלם, ֶאָלא ֶשֶאְצִלי 

 ָהֲאסֹוִצָיאְציֹות ֹלא ּפֹוֲעלֹות ּבצּוָרה זֹו...
ּכֶשהּוא רֹוֶאה ֶאת ַהְתֵכֶלת, ַמְקִסימּום הּוא ִנְזּכר ּבַים. 
ֶזהּו! ָשם ֶנְעָצר, ְוֹלא ַמְצִליַח ְלַהִגיַע ֵמַהָים ְלִכֵסא 
ַהּכבֹוד... ִאי ְלָכְך ְמַבֵקׁש ַהְיהּוִדי ֵמָהַרב ֶשִיֵתן לֹו ֵאיזֹו 

 ֵעָצה אֹו ְסגּוָלה, ַשָמא ִיְשֶתה ֶשֶמן ִקיק אֹו ֶשֶמן ַזִית.
ָעָנהּו ָהַרב ִמּבִריְסק ַזַצ''ל ּבְשֵאָלה: ֲחַז''ל אֹוְמִרים 
"ֶשָאסּור ְלִהְסַתּכל ּבִבְגֵדי ִצְבעֹוִנין ֶשל ִאָשה ֶשּלֹא 
ן  י ִב ֵמ ה  ָת ַא ם  ִא ַה  . ה" ָר י ֵב ָע י  ֵר הּו ְר ִה י  ֵד י ִל א  בֹו ָי

 ַאסֹוִציַאְצָיה זֹו?" ָעָנה ֶהָחָכם: "ּכן". 
"ּוְבֵכן, ָהֹראׁש ֶשְלָך ַתִקין. ַהּבָעָיה ִהיא ֹלא ּבֹחֶסר -

ֲהָבָנה, ֶאָלא ֵהיָכן ָהֹראׁש ֻמָנח. ִאם ָהִיית ָשקּוַע ּבִיְרַאת 
ת                ֶל ֵכ ְת ן  י ּב ר  ּו ּש ִק ַה ֶאת  ם  ַג ן  י ִב ֵמ ית  ִי ָה ם,  ִי ַמ ָש

 ְלִכֵסא ּכבֹוד.. 
 'מתוך 'ומתוק האור


