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יכם“
ש ּו וְׁ ֶאת ֻח ּק ַֹּתי ִּת ְׁש ְׁמר ּו לָּ לֶ ֶכת ָּּב ֶהם אֲ נִ י ה' א-ל ֵֹּה ֶ
” ֶאת ִמ ְׁש ּ ָּפ ַטי ּ ַתעֲ ׂ

ׂה ֶש ָהיָה ּביהו ִּדי ֶא ָחד ֶש ָהיָה ל ֹו ַמ ּכר ּגוֹי
ַמ ֲעש
ׁו ֵֹכן ּב ּכ ָפר ,ו ִּמ ּפ ַעם ְל ַפ ַעם ָהיָה הו ֵֹל ְך
ַהש
ַהיְהו ִּדי ו ִּמ ְת ַא ְכ ֵסן ּב ֵבית ֹו ְל ֶרגֶל ִמ ְס ָחרוַֹ .ה ּגוֹי
ׁ ּב ָפנָיו ּכל ִמינֵי ַת ְב ִש ִילים ו ַּמ ְט ַע ּמים
ָהיָה ַמ ִגיש
ֱכל
ישלַ ,א ְך ַהיְּהו ִּדי ָת ִמיד ָהיָה ְמ ָס ֵרב ֶלא ֹ
ֶש ּב ֵ
ּב ַה ְס ּביר ֹו ֶש ָד ָבר זֶה ָאסוּר ַליְּהו ִּדים ַעל ּפי
ָתם ,ו ְָהיָה ַהיְּהו ִּדי ִמ ְס ַת ּפק ּב ֵעת
ָד ָתם וֶאֱמ ּונ ָ
ְשהוּת ֹו ָשם ּב ֶל ֶחם ַצר ו ְּב ַל ַחץ ַמיִם ֶש ָהיָה
ֵמ ִביא ִע ּמ ֹו ִמ ּביתוֹ.
ְלי ִָמיםִ ,נז ְַד ְמנ ּו ְלאוֹת ֹו ַה ּכ ָפר ְשנֵי יְהו ִּדים
יתן ָמנו ַֹח
עו ְֹברֵי ֹא ַרח ֶש ּלֹא ָמ ְצא ּו ָמקוֹם ִל ֵ
ְל ַכף ַר ְג ָלם ,ו ְָד ְפק ּו ַעל ֶדלֶת ּבית ֹו ֶשל אוֹת ֹו
ֵיהם
ׁ ּב ְפנ ֶ
ִיסם ֶאל ּבית ֹו ו ְִה ִגיש
ַה ּגוֹיַ .ה ּגוֹי ִה ְכנ ָ
ֲכ ִלים ו ְַת ְב ִש ִילים ,ו ְֵה ָמה ִמיָד
ּכל ִמינֵי ַמא ָ
ׁו ִֹתים ִמ ּכל ַה ּבא ַליָד ִמ ּב ִלי
ֵה ֵח ּל ּו או ְֹכ ִלים ְוש
ֲמיִםַ ,עד ֶש ִסיְימ ּו ֶאת אֲרו ָּח ָתם
ֹׁב ּפע ַ
ַל ְחש
ׂב ִעים ו ְּד ֵשנִים .הוֹד ּו ַה ְשַניִם ְל ַב ַעל ַה ּביִת
שֵ
יתן ָלנ ּו
ֲתו ִֹאיל ּבטו ְּב ָך ִל ֵ
ַהנ ִָדיב ו ְּש ָאלוּהוּ" :ה ּ
ָמקוֹם ָללוּן ּב ֵב ְית ָךֶ ,ש ּכן רו ַּח ְס ָערָה ו ְִג ְש ֵמי
ָהם
ַעף יו ְֹר ִדים ּבחוּץ ְל ֹלא ֶה ֶרף?" ָענָה ל ֶ
זַ
ַה ּגוֹי" :קוּמ ּו ַמ ֵהר ו ְִה ְס ַת ְלק ּו ִמ ּתו ְֹך ּב ִיתיְ ,לכ ּו
ֲשר ִת ְמ ְצאוּּ ,כי
ָכם ָמקוֹם ַא ֵחר ּבא ֶ
ׂ ּו ל ֶ
ו ְַח ּפש
ׁוּם ּפנִים ו ָֹא ֶפן!
ּפה ֹלא ָת ִלינ ּו ּבש
ַה ָל ל וְּ ,ת ֵמ ִה ים ו ִּמ ְש ּת ו ְֹמ ִמ ים ְל ֹנ ַכ ח ַה ּכ ַע ס
ַה ָגדוֹל ֶש ָע ָלה ּב ַא ּפוֵֹ ,ה ֵח ּל ּו ְל ִה ְת ַח נֵן ּב ָפ נָיו
"א נָה ִנ ְפ נֶה ּכ ֵע ת ּב ְש ַע ת ס ּו ָפ ה
ְו ל ֹו ַמ רָ :
ָר ֵשנ ּו
את ּבנ ּו ֶש ַא ָתה ְמג ְ
ו ְּס ָע ָרה? ו ָּמה ָעוֶל ָמ ָצ ָ
ִמ ּב ְית ָך?"

ֲכ ְל ֶתם ִמ ַת ְב ִש ַיליַ ,מה
"כיוָן ֶשא ַ
ָהם ַה ּגוֹיּ :
ָא ַמר ל ֶ
ימן
ַת ֶכם ,הֲרֵי זֶה ִס ָ
ֶש ָאסוּר ְל ִפי ַד ְת ֶכם וֶאֱמ ּונ ְ
ַת ֶכם.
ֱמנִים ְלתוֹר ְ
ֶש ֵאינ ְֶכם ֶנא ָ
ׁו ְֹמ ִרים אֱמ ּונִים ּ -כל ֶש ּכן
ו ְִאם ְל ַד ְת ֶכם ֵאינ ְֶכם ש
ַפי ,וְחו ְֹש ָשנִי ֶש ִת ְגנְב ּו ֵמ ֶח ְפ ֵצי ּב ִיתיֶ ,שהֲרֵי
ּכל ּ
יְהו ִּדי ּפל ֹונִי ֵמעו ָֹלם ֹלא ָא ַכל ִמ ַת ְב ִש ַילי ,ו ְּב ָכ ְך
ֱמן הוּא ָעלַי יו ֵֹתר ִמ ּכל ָא ָדם ֶש ּבעו ָֹלםּ ,בזֶה
ֶנא ָ
ֱמן הוּא ְל ָדת ֹו ו ְֶלאֱמ ּונָת ֹו ו ְֵאינ ֹו נו ֶֹטה י ִָמין
ֶשֶנא ָ
ׂמאל ִמ ַד ְר ּכ ֹו ֶש ּלוֹ!
ּוש ֹ
ָמינ ּו ִמ ּבנֵי ַע ֵמנ ּו ַההו ְֹל ִכים
ּכ ָמה ּכו ֵֹאב ִל ְראוֹת ּבי ֵ
יהםּ .כ ִא ּיל ּו
ֻק ֵֹת ֶ
ו ִּמ ְת ַח ִקים ַא ַחר ִמ ְנ ֲהגֵי ַה ּג ֹויִים ְוח ּ
ָפה ִמ ֶש ָלנוּ ,ו ְּכ ִא ּיל ּו ֵאין ָלנ ּו
ָאנ ּו ֵאין ָלנ ּו ַת ְר ּבוּת י ָ
ִׁים
ָמ ֹסרֶת ָאבוֹת ַע ִת ַיקת יו ִֹמין ּבעֲלַת ָש ָרש
יתנִים .ו ְִכי ֵאין ָלנ ּו ִמנ ְָה ִגים
ֻקים וִיסוֹדוֹת ֵא ָ
ֲעמ ִ
ׂמ ִחים ֶש ְצ ִר ִיכים ָאנ ּו ִל ְרעוֹת
טו ִֹבים ו ְַח ִגים ש ֵ
ֲסרוֹת ָלנ ּו ַמנ ְִגינוֹת ו ְּל ָחנִים
ׂדוֹת ז ִָרים? ו ְִכי ח ֵ
ש
ֻשה ֶשהו ְֹל ִכים ָאנ ּו ו ַּמ ֲאזִינִים
י ִָפים ֶש ְמקו ָֹרם ּב ְקד ָ
ִל ְל ָחנִים ֶשל ַה ּג ֹויִים?
''מה ּמ ְצא ּו
ׁו ֵֹאלַ :
ׁ ּברו ְּך הוּא ש
ו ְַה ָקד ֹוש
אֲבו ֵֹת ֶיכם ּבי ָעוֶל ּכי ָרחֲק ּו ֵמ ָעלָי וַי ְֵלכ ּו ַא ַחר
ַה ֶה ֶבל וַי ְֶה ּבלוּ?!''ַ .מה ְצ ִר ִיכים ָאנ ּו ֶאת
יהם
יהם ַה ּפרו ִּצים ו ְֶאת ַמנ ְִגינו ֵֹת ֶ
ַמ ְל ּבו ֵּש ֶ
ׁו ְֹמ ִעים ָאנ ּו ַעל ֵאיזֶה
ַה ְט ֵמאוֹת?! ַמ ּדו ַּע ֹלא ש
ֲס ִידיִּים? ו ַּמ ּדו ַּע
ׁ חִ
ׁו ֵֹמ ַע ִשירֵי קו ֶֹדש
ִסינִי ַהש
ׂר ֵאל ַה ְקדו ִֹשים ְצ ִר ִיכים ִל ְפזֹל ְל ַד ְר ֵכי ּתֹה ּו
ִיש ָ
ו ְֶה ֶבל ו ִָריק? ו ְַא ְשרֵי ַה ַמ ְר ִחיק ֶאת ַע ְצמ ֹו ִמן
ׂר ֵאל
ַה ּכיעוּר ו ִּמן ַה ּדו ֶֹמה לוֹ ,ו ְָד ֵבק ּב ִיש ָ
ַה ּכ ֵש ִרים ו ְַה ְצנו ִּעיםֶ .ש ַה ָד ֵבק ּב ּטוֹב הוּא טוֹב,
וְטוֹב ל ֹו ּבזֶה ו ַּב ּבא.

מו ָּך אֲ נִ י ה'”
”וְׁ ָּא ַה ְׁב ּ ָּת ְׁל ֵרעֲ ָּך ָּּכ ֹּ

ׂה? ֵה ִכין
ְש ל ַה ּג ֹויִיםֵ ,מה ָעש
ּפ ַעם ַא ַחת ֶמ ֶל ְך ּגוֹי ָר ָצה ִל ְב ֹחן ֶאת ַה ֶד ֶר ְך ֶא ֶרץ ֶשל ַהיְהו ִּדים ו ֶ
ֲכ ָילה ְר ִג ִילים,
ָתן ָל ֶהם ּכ ֵלי א ִ
ֲבל ֹלא נ ַ
ֲכ ִלים ְמ ֻש ּב ִחים ִמ ּכל טוּב ָה ָא ֶרץ ,א ָ
ְסעו ָּדה ְגדוֹלָה ִעם ַמא ָ
יתם.
ֻכים ְמ ֹאד ֶש ִאי ֶא ְפ ָשר ּב ְכ ָלל ֶלאֱכוֹל ֵא ָ
ֶא ָלא ּכ ּפוֹת ו ַּמז ְְלגוֹת ֲאר ּ
ו ְַה ּג ֹויִיםַ ,ח ְס ֵרי ִמ ַדת ַה ֶח ֶסד ,נ ִּס ּו ֶלאֱכוֹל ִא ָתם ו ָּפ ְצע ּו ו ְִהזִיק ּו ֶא ָחד ֶאת ַה ֵשנִי ו ְָלק ּו ּב ִכ ְפ ַליִם.
ֱב יר ּו ֶא ָח ד ַל ֵש ִנ י,
ו ְִא ּל ּו ַה יְה ו ִּד יםִ ,מ ּכ ַֹח ִמ ַדת ַה ֶח ֶס ד ֶש ּב ֶה םֶ ,ה ֱא ִכ יל ּו ֶא ָח ד ֶא ת ַה ֵש ִני ,ו ְֶה ע ִ
ו ְָכ ְך ִה ְצ ִל יח ּו ְל ַסיֵים ֶא ת ַה ְס ע ו ָּד ה ּב ט וּב ָט ַע ם ו ְּב ַד ְר ֵכ י ֹנ ַע ם ו ְָע ְב ר ּו ֶא ת ַה ִמ ְב ָח ן ּב ַה ְצ ָל ָח ה.
יב א
ֲק ָ
ֲך ָכ מ ו ָֹך ' ו ְּכ ַמ ֲא ַמ ר ַר ּב י ע ִ
ו ְָכ ל ּכ ְך ָל ָמ ה? ּכ י ַה יְה ו ִּד ים ְס פ ו ִּג ים ּב ִמ ְצוַת ' ו ְָא ַה ְב ָת ְל ֵר ע ָ
ֲך ָכמו ָֹך ,זֶה ּכ ָלל גָדוֹל ּב ּתוֹרָה".
''ו ְָא ַה ְב ָת ְל ֵרע ָ
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אחרי-קדושים
תו ְׁך
" ַה ּש ֵֹּכן ִא ּ ָּתם ְּׁב ֹּ
ט ְׁמא ָֹּּתם”
ֻ

ָאדם
גַּם ְּכ ֶׁש ָה ָ
ָעסּוק ַּב ֲע ֵבָרה -
חֹושב
הקב"ה ֵ
יטיב ִעּמֹו .
ֵאיְך ְּל ֵה ִ
ָע ֵלינּו ְּל ַּה ְּחִזיר
בֹורא ַּעל
ַאה ָבה ַּל ֵ
ֲ
גֹומל ִע ָּמנּו.
ָכל ֲא ֶׁשר ֵ

ֲכ ָילה
ַה ִמ ְת ַע ֵסק ּבא ִ
ו ְּש ִתיָה ֹלא י ְֶח ּכם
לעו ָֹלם.

ר׳ אברהם אבן עזרא זצ"ל

ִמי ֶש ּש ֹונֵא ֶאת
ׂנ ַאת ִחנָם,
ֲח ֵבר ֹו ש ְ
ֵאין ּב ֹו ֱאמ ּונָה
יתית.
ֲא ִמ ִ
הגר“נ יָגֵן זצל

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

באיזה אופן צריך
לברך שנית?

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

כשמברך על מאכל ,טוב שיכווין
לפטור כל מה שיאכל .ומכל מקום אף אם לא כיוון ,פטר
אף מאכלים שאינם לפניו ולא היתה דעתו עליהם
בפירוש ,כיוון שדרך האדם ליכנס מאכילה מועטת
לאכילה מרובה ,אא"כ לא היתה דעתו לכך כלל.
ולפיכך:
א .בירך על פרי שלפניו ואח"כ לקח עוד פרי אפילו ממין
אחר (שברכתו שווה לראשון) ,גם אם בשעת הברכה לא היתה
דעתו בפירוש על כל מה שיש לו ואפילו אם אין לפניו עוד
מהראשון ,אינו צריך לברך עליו.
ב .בירך על פרי שלפניו ואח"כ לקח עוד פרי שהוא חביב
עליו יותר מן הראשון ,או שהוא משבעת המינים ,צריך
לברך על זה שהביאו לו .כי מה שאינו חשוב ,אינו יכול
לפטור את החשוב דרך גררא ,אלא דוקא כשנתכווין
לפטרו.
ג .בירך על פרי ולא היה בדעתו לאכול יותר ואח"כ שלח
לקנות לו עוד ,אפילו אם לא סיים מה שהיה לו בתחילה,
צריך לברך שנית על מה שהביאו לו.
ד .בירך על פרי והיתה דעתו בפירוש שלא לאכול יותר,
כגון שעושה 'דיאטה' ,אם אח"כ התחרט ורוצה לאכול
יותר ,צריך לברך שנית.
ה .מי שאוכל אצל חבירו ,כיון שבירך על מין אחד פוטר
כל מה שיביאו לו מאותה ברכה ,אפילו אם סיים מה
שהיה לפניו ,כיוון שיודע שבעל הבית יכול להביא יותר
(אא"כ היתה דעתו במפורש שאף אם יביא בעל-הבית לא יאכל).
ְּשם ִב ְּטחֹונֹו ָחזָק
ּומ ָתן ו ָ
ֹוסק ְּב ַמ ָשא ַ
ָאדם ע ֵ
ִאם ָה ָ
ָקל.
ָסתֹו ָתבֹוא לֹו ְּבנ ֵ
ֹורא ָאז ַפ ְּרנ ָ
ְּבב ֵ
אוצרות התורה

יעת יָם סוּף...
ָא ַמר ראב"עָ :ק ִשין נְ ָק ָביו ֶשל ָא ָדם ּכ ְק ִר ַ
יך
ש ֵא ְ
ִה ֵנ ה ָא ָד םּ ,ב ַע ל ָח ְכ ָמ הּ ,כ ֶש ִה ְת ּפ ָנ הְ ,ו ִה ְר ִג י ׁ
ׂה ּפ ְל ֵאי ּפ ָלאוֹתֵ ,אין ל ֹו
ׂר וְע ֹוש
ֹפא ּכל ּבש
ֶשהקב"ה רו ֵ
ֹצר ֶאת ַה ּפ ֹס ֶלת ּבתו ְֹך
ְאין ַמה ֶשעו ֵ
שוּם ַמ ֲח ָלה ב"ה ,ו ֵ
ׁ
ַה ּגוּף ְל ַה ְר ִעיל ֶאת ָה ָא ָדם ו ְִל ְג ֹרם ל ֹו ָלמוּת ֵת ֶכףֶ ,א ָל א
ִמ ְת ַנ ֶק ה ה ּו א ּב ַק ּל ּו תּ ,ב ֶח ֶס ד ּו ְב ַר ֲח ִמ ים ֲ -ה ֵר י א ֹו ָת ם
ֹמ ר
יעת יָם סוּף ,ו ְִאם ּכן ָע ָליו לו ַ
ָעים ָע ַבר ֶאת ְק ִר ַ
ָה ְרג ִ
ָצר' ּב ִה ְת ַל ֲהבוּת ֶשל הו ָֹד ָאה ַל ּבו ֵֹרא...
'א ֶשר י ָ
ֶאת ּב ְר ּכת ֲ
ֹדה נִ ְפ ָל ָאה זוִֹ ,ל ְפ ּת ַֹח ֶאת ֵעינֵינ ּו
ָע ֵלינ ּו ְל ִה ְת ַרגֵל ַל ֲעבו ָ
וליבנו ּו ְל ִה ְצ ָט ֵר ף ְל ַש ּי ֶר ת ָה ע ֹו ָל ם ַה ּמ ֹו ָד ה ְל י ֹו ְצ ר ֹו
וּבו ְֹרא ֹו...
הגר"ש פינקוס זצ"ל

ׁוֹ
ָה ָא ָדם ַה ֻמ ְצ ָלח ,הוּ א ֵאינוֹ ַה ּב ִריא ּבגוּ פוֹ וְ ַנ ְפש
ׁוּ ם ַרעֶ ,א ָלא ָה ָא ָדם
ָסתוֹ ּב ֶש ַפע וְ ֹלא יוֹ ֵד ַע ש
וּ ַפ ְרנ ָ
ַיסרֶ ,ש ּזוֹ ֶכה ֶש ִנ ְפ ָר ִעין ִמ ֶמ ּנוּ
ַה ֻמ ְצ ָלח הוּ אַ :ה ִמ ְתי ֵ
ּבעוֹ ָלם ַה ֶזה ,וּ ָבא ְלעוֹ ָלם ֶש ּכ ּלוֹ טוֹ ב ָנ ִקי וְ ָטהוֹ ר
וּ ֻמ ְכ ָשר ְל ַק ּב ַלת ֶש ַפע ָהעוֹ ָלם ַה ּבא.

שנָּא ֶאת ָּא ִח ָּ
יך
”ל ֹּא ִת ְׁ ׂ
מו ָּך
ָּּכ ֹּ

ִּבלְׁ ָּב ְׁב ָּך .וְׁ ָּא ַה ְׁב ּ ָּת לְׁ ֵרעֲ ָּך
אֲ נִ י ה‘“

ֲשר ּכתוּב ַה ּצ ִי ּווּי ַעל ְת ִפ ִילין א ֹו ְש ִמ ַירת ַש ּבת ֹלא ּכתוּב ֲאנִי ה'...
ּכא ֶ
ַמ ּדו ַּע נ ְִכ ּתַב ּב ְִצ ּווּי זֶה ֲאנִי ה'?
ׂנָא ָא ִח ָיך ּב ְל ָב ְב ָך ַ ,ג ם ִא ם
ֹת נ ּו ַה ּת ו ָֹר הַ ,א ל ִתש
ֶא ָל א ְמ ַל ֶמ ֶד ת או ָ
ַהל ֶאת ָהעו ָֹלם ו ְֹלא הוּא,
ׂה ְל ָך ָצרוֹת .ו ַּמ ּדו ַּע? ּכִי ֲאנִי ה'ֲ ,אנִי ְמנ ֵ
ָעש
ִיכ ֶלת
אתי ָע ֶל ָיך ֶאת ַה ָצ ָרה ְלטו ָֹב ְת ָךֹ ,לא הוּאֵ ,אין ל ֹו ּכ ַֹח ו ֹ
ֲא ִני ֵה ֵב ִ
ְל ָה ִביא ָע ֶל ָיך ָצרוֹת.
הגרנ יָגֵן זצל

"ל ֹּא ְׁת ַקלֵ ל ֵח ֵרש"
יך
'ל ָךּ .כ לוֹמ ר ,אל ְתק ֵלל חי ָ
'עים ש ְ
אשי ֵתיב וֹת :ח 'יִים ָר ִ
ָר ֵ
ׂה
ָה ָר ִע ים ,א ָל א ק ּב ל ה ּכ ֹל ּב א ֲה ָב הְ ,ו ד ע ש ּכ ל מ ה ש ע ֹו ש
ש ּברו ְּך הוּא
ש ּברו ְּך הוּאֲ ,ה ֵרי זה ְלטו ָֹב ְת ָך ,וְה ָקד ֹו ׁ
ִע ְמ ָך ה ָקד ֹוׁ
ית ָך.
ֵטיב ִע ְמ ָך ּבא ֲח ִר ְ
יִ
מתוך 'נקי כפים'

ש זיע''א,
ְמ ֻס ּפ ר ַע ל ַר ּב נ ּו ַה ּב ַע ל ֵש ם ט ֹו ב ַה ָק ד ֹו ׁ
ַר ּכיב ֹו ְל ָמקוֹם ְמ ֻסיָם,
ׂכר ֶע ְגלוֹן ּגוֹי ֶשי ְ
ֶש ּפ ַעם ַא ַחת ש ַ
ילה ֶשל אוֹת ֹו ּגוֹי.
ו ְּב ַד ְר ּכם ָע ְבר ּו ְליַד ּבית ַה ְת ִפ ָ
ְא ינ ֹו זָע ִמ ּפ ֵנ י
ֹא ה ֶש ַה ּג ֹו י ֵאינ ֹו נָע ו ֵ
עש''ט רו ֶ
ַר ּב נ ּו ַה ּב ְ
ּב י ת ְת ִפ י ָל ת ֹו ְ ,ו ח ֹו ֵל ף ַע ל ּפ ֶנ י ָה ּכ ֹל א ָה ְי ָת ה .
עש ''טֱ :א ֹמ ר ִל יְ ,ו ִכ י ֵא ְינ ָך ְמ ֻע ְנ יָן ַל ֲע ֹצ ר
ְש ָא ל ֹו ַה ּב ְ
ּב ֵבית ִת ְפ ָל ְת ָך?!“
ְה ּג ֹוי ָענָה ּוַ ” :ר ּבי! ֵא ִיני ַמ ֲא ִמין ּב ְכלוּםֹ ,לא ּב ֶכם ְו ֹלא
וַ
ּב ֶהם!“.
עש ''טִ ” :א ם ּכ ן ,ה ֹו ֵר ד א ֹו ִת י ִמ יָד
ִמ יָד ָא ַמ ר ל ֹו ַה ּב ְ
ֵמ ֶע ְג ָל ְת ָךֶ ,ש ָא ָד ם ֶש ֵא ינ ֹו ַמ ֲא ִמ ין ּב ָד ָב ר ּכ ל ֶש ה ּוא -
ְאף ּב ָד ָבר ֶש ֵאינ ֹו ֱא ֶמת ֵ -אין ְל ָך ְמ ֻס ּכן ִמ ֶמ ּנוּ!.
וַ
פרדס רימונים

ִאם ֲח ֵב ְר ָך ִה ְר ִגיז א ֹו ְת ָך ַא ל ָנא ִת ְכ ַע סְ ,של ֹו ט ּב ר ּו ֲח ָך
ית ח ֹו ֶל ה ְו ָה ר ֹו ְפ ִא ים ְמ ַצ ּו ִוים
יל ה ָה ִי ָ
ְו ִת ְת ּב ֹו ֵנ ןִ ,א ם ָח ִל ָ
ֶיך ְתל ּו ִיים ּב ֶזהּ ,ו ְתר ּו ָפה ז ֹו
ּפה ּכי ּכל ַחי ָ
ֶש ִת ַקח ַסם ְתרו ָ
ַת ְב ַל ע ֶא ת
ָמ ָר ה ְמ ֹא ד ְמ ֹא דֲ ,ה ִי ָת ֵכ ן ֶש ּל ֹא ִת ְת ַג ּב ר ו ִ
ּפה?
ַה ְתרו ָ
ַה ַג ם
ש וֲ
ּכ ן ַה ָד ָב ר ַה ֶז הַ :ה ַס ְב ָל נ ּו ת ִה יא ְת ר ּו ַפ ת ַה ֶנ ֶפ ׁ
ֶש ָק ֶש ה ָל ָא ָד ם ִל ְס ּב ֹל ֶש ְמ ָח ְר ִפ ים ּו ְמ ַג ְד ִפ ים א ֹו ת ֹו ,
ָש יב למחרפיו
ּב ָכל ֹזאתִ ,א ם ִי ְת ַא ֵז ר ּב ַס ְב ָלנ ּות ְו ֹל א י ִ
ְע ָליו ֶנ ֱא ַמר ַה ֶנ ֱע ָל ִבין
ּמ ְת ַע ָלה ,ו ָ
ֹלה ו ִ
ָד ָברֲ ,ה ֵרי ִנ ְש ָמת ֹו עו ָ
יב ים,
ינ ם ְמ ִש ִ
ש ֹו ְמ ִע ים ֵח ַר ְפ ֶת ם ְו ֵא ָ
ינ ם ע ֹו ְל ִב יםׁ ,
ְו ֵא ָ
יה ם ֶנ ֱא ַמ ר
ש ֵמ ִח ים ּב ִי ּס ּו ִר יםֲ ,ע ֵל ֶ
ש ים ֵמ ַא ֲה ָב ה ּו ׂ
ע ֹו ׂ
ּרת ֹו“.
ש ּב ְגבו ָ
ּכ ֵצאת ַה ָש ֶמ ׁ
בני בנימין

ִשגֶׁה
ָאדם ַעד ֶׁשי ְּ
ֲבת הקב"ה ִנ ְּק ֶׁש ֶׁרת ְּב ִלבֹו ֶׁשל ָ
ֵאין ַאה ַ
ָבּה ָת ִמיד ָכ ָראּויְּ ,ויַעֲזֹב ָכל ַמה ֶׁש ָבעֹולָם חּוץ ִמ ֶׁמנָה".

עוֹמד ּב ָש ַמיִם“
ילוּ הוּא ֵ
דא ּ
שיהיו ּכ ִ
ִהיֶה ִל ּבוֹ ּפנוּ י ְל ַמ ְע ָלה -
ילה י ְ
” ּכ ֶשה ּוא ע ֹו ֵמד ּב ְת ִפ ָ

מתוך תפארת שמשון
רמב"ם

