
 

 

 363‘ עלון מס
 ה“תשע‘טבת  ה  ‘ה

 י“לק

 ויגש

 “ֵהא ָלֶכם ֶזַרע”

'ֵהא'            
 ָראֵשי ֵתבֹות

תה  ' ֹוְרִחים'  א ְכָנס 
ל ְיֵדי ִקּיּום  ֶשע 
ת  ְכָנס  ִמְצוֹות 'ה 
אֹוְרִחים' זֹוִכים 

ע.  ְלֶזר 
 

'דברי מאיר' להרה"צ                   
ר' מאיר 

   מפרימישלאן

אָריו” ָכה ַעל ַצּוָ ן ּבָ ָימִּ נְּ ּךְּ ּובִּ בְּ יו ַוּיֵ ן ָאחִּ ָימִּ נְּ אֵרי בִּ ּפֹּל ַעל ַצּוְּ  “ַוּיִּ

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

ָרם ֵאָליו”  ַדּבְּ ֵסף ּבְּ ּךְּ יוֹּ בְּ  “ַוּיֵ

ף  יֵׁס יֹוסֵׁ ֹּלא פִּ ם שֶׁ שֵׁ כְּ
ָחיו,                     ת אֶׁ אֶׁ

ָיה              כִּ ּתֹוְך בְּ ָלא מִּ אֶׁ
ַאל ה גְּ יִּ שֶׁ ת ‘ ָכְך כְּ אֶׁ

ָיה  כִּ ּתֹוְך בְּ ל, מִּ ָראֵׁ יִּשְּ
נְּחּוָמאהּוא ּגֹוֲאָלם.   ּתַּ

ים  ֲחנּונִּ תַּ י ָיבֹואּו ּובְּ כִּ בְּ ר "בִּ נֱֶׁאמַּ שֶׁ

ם"  ילֵׁ י אֹובִּ ה דֵׁ כֶׁ ם נִּבְּ אִּ
אּוָלה ָּתבֹוא  ּגְּ ְך הַּ ּצֹורֵׁ הַּ

יַּד  ...מִּ
 

 ל“ש פינקוס זצ“הגר

הדלקת הנר: 
32:61 

יציאת השבת: 
31:31 

זֹו  ִלְפִגיָשה  ַהִמְקָדׁש  ּבית  ֶשל  ִעְנָינֹו  ַמה 
ֶשּכזֹו  ּבְפִגיָשה  ְליֹוֵסף?  ּבְנָיִמין  ּבין  ְמַרֶגֶשת 
ַוָדִאי שֹׁוֲאִלים ָהֶאָחד ּבְשלֹום ֵרֵעהּו ְוָכל ֶאָחד 
ְמָתֵאר ֶאת ֶשָעַבר ָעָליו ּבְמרּוַצת ַהָשִנים. ּוָמה 

 ָקשּׁור ְלָכאן ּבית ַהִמְקָדׁש?  
ּכלֹוַמר  ְשִכיָנה,  ַהְשָרַאת  ִעְנָינֹו  ַהִמְקָדׁש  ּבית 
ֶשָעְלָתה  ְוַהְשָאָלה  עֹוָלם,  ּבֹוֵרא  ִעם  ֶקֶשר 
ּביֵניֶהם: ּכיַצד ַהָקדֹוׁש ּברּוְך הּוא ִנְכַנס ְלנֹוׂשא 
ַמֶשהּו  ֶיְשנֹו  ְוִכי  ְגדֹוָלה.  ְוַהְתִמיָהה  שׂיָחָתם? 
 ַאֵחר ְלִהְתַעֵסק ּבֹו חּוץ ֵמַהָקדֹוׁש ּברּוְך הּוא?!  
ּוִבְנָיִמין  יֹוֵסף  ּבְפִגיַשת  ֶשָהְיָתה  ַהּשְמָחה 
ָשְרָתה  ָיָדּה  ֶשַעל  ִיׂשָרֵאל,  ַאְחדּות  ָהְיָתה 
ְגֻאַלת  ּבֶעֶצם  ְוזֹוִהי  ַהְקדֹוָשה.  ַהְשִכיָנה 
ִלׂשמֹוַח,  ִהְתִחילּו  ֵהם  ַגם  ֶשּכְך  ְוֵכיָון  ִיׂשָרֵאל 
ֵיָחֵרב  ַהִמְקָדׁש  ֶשּבית  ֶשָראּו  ִמּכיָון  ַאְך 

 ִהְתִחילּו ִלְבּכֹות... 

ּכְך ַגם ּבְפִגיַשת ָרֵחל ְוַיֲעֹקב, ַיֲעֹקב ּבָכה, ִמּכיָון 
ֶשָרָאה ּברּוַח ַהּקֶֹדׁש ֶשֵאין ָרֵחל ִנְקּבֶרת ִעּמֹו. 
ָרה ַמה ַהֶקֶשר ִלְפִגיָשָתם ּכֵעת? ֵהן  ִלְכאֹו ְו
עֹוְמִדים ֵהם ַעָתה ּבְזַמן ּכִניָסָתם ְלֻחּפה ּוַמה 

 ָלֶהם ִלְדֹאג ְלַאֲחִרית ְיֵמיֶהם?  
ֶאָלא ָידּוַע ֶשַיֲעֹקב הּוא ֶמְרּכָבה ַלְשִכיָנה ְוָרֵחל 
ָתה  ְי ָה ָשָתם  י ִג ּפ ָשה.  ְקדֹו ַה ָנה  י ִכ ַהְש א  ִהי

ה ּוְשִכיָנתֹו'. ֵהם ַמְתִחיִלים “ ּבְבִחיַנת 'ִיחּוד ַהקב 
ִלְבּכֹות ּכי ָאְמָנם ּכֵעת ֵיׁש ִיחּוד ְגֻאּלת ִיׂשָרֵאל 

י ֵיְצאּו ַלָגלּות. ָרֵחל ִתָקֵבר “ ַאְך ּבֶמֶשְך ַהְזַמן ּבנ 
ּבֶדֶרְך ְוַיֲעֹקב ּבְמָעַרת ַהַמְכּפָלה. ִאם ֹלא ָהָיה 

 ּפרּוד ּבין ַיֲעֹקב ְוָרֵחל, ֹלא ִתְהֶיה ָגלּות...
ֵאֶצל ָהָאבֹות ַהְקדֹוִשים ְוֵאֶצל ַהַצִדיִקים ֵאין 
ַהְשָרַאת  ׂשָרֵאל ְו עֹוד נֹוׂשא ִמְלַבד ְגֻאַלת ִי
ְשִכיָנה, ְלַלְמֵדנּו ִלְבֹחן ֶאת ַעְצֵמנּו ַעל ֵאּלּו 

 ..נֹוׂשִאים ּבִדּיּוק ָאנּו ְמשֹׂוֲחִחים
 

 הגר"ש פינקוס זצ"ל

  זכות הלימוד בעלון לעילוי נשמת ר' יוסף בן סעדיה חדד ז"ל

 

ְדָבִרים ֶשֵאיָנם               
יֹוְצִאים ִמן ַהֵלב,                      

 ֹלא ַיַעְברּו ֶדֶרְך ָהֹאֶזן.
 

 ר׳ ֹמֶשה ֶאֶבן ֶעְזָרא

ָרֵאל ָלמּות” ש ְּ ֵמי יִּ בּו יְּ רְּ קְּ  “ַוּיִּ
 ‘.ַוּיְִקַרב ִיׂשָרֵאל ָלמּוּת’שֹׁוֵאל ַהּזֹוַהר ַהָקדֹושׁ: ְוִכי ָיָמיו ֵמִתים אֹו ֶשהּוא ֵמת? יֹוֵתר ַמְתִאים ִלְכּתֹב 

ֶאָלא ּכֲאֶשר ָהָאָדם הֹוֵלְך ְלֵבית עֹוָלמֹו ּכל ָיָמיו ּבִאים ִאּתֹו. אֹו ָאז ְלֵעיֵני ַהַצִדיִקים ּכּוָלם.              
אֹוֵמר ַהָקדֹוׁש ּברּוְך הּוא, הִניחּו ְלָפֵנינּו ֶאת ַהּיֹום ָהִראׁשֹון ְלַאַחר ַהּבר ִמְצָוה, ָהָבה ִנְבֹדק ִאם 
הּוא ַמֵלא אֹו ָחִליָלה ֵריק... ָמה ְגדֹוָלה ַהּבּוָשה ּכֲאֶשר ְמַגִלים ֶשַהּיֹום ַמֵלא ַאְך ְוַרק ּבֲאִויר... 

. ֹו. ּבאֹותֹו יֹום ָיַשּנּו, ָאַכְלנּו, ִטיָיְלנּו, ׂשַחְקנו,ּ ּכַעְסנּו ּוִביִלינּו.. ֲאָבל ׂשּום ָדָבר רּוָחִני ֹלא ִהְתַמֵלא בּ 
ַהּיֹום ַהֵשִני ִנְרֶאה ּדֹוֶמה ְלָמַדי... ָיִמים ֵריִקים ּכֶאלּוּ. ְמַסֵים ַהּזַֹהר ַהָקדֹוׁש, ֵאיָנם רֹוִצים ָלֹבא ִלְפֵני 

                                             ה'... ָתִמיד ִנְשַאל ֶאת ַעְצֵמנּו ּבְשִביל ַמה ּבאנּוּ ַלעֹוָלם... ְוָכְך ְנַנֵצל ֶאת ַהָיִמים ְוֵהם ִיְהיּו ְמֵלִאים...    
 ל“נ ָיֵגן זצ“הגר

 רוחני    מרכז - “פורת יוסף”

 ל“סעדיה חדד ז‘ יוסף בן  ר‘ ש  ר“ע

 גדרה 73זבולון  ‘רח

 י(“ַעל ְשֵני ִמְקַדשֹות ֶשֲעִתיִדין ִלְהיֹות ּבֶחְלקֹו ֶשל ּבְנָיִמין ְוסֹוָפן ְלֵהָחֵרב' )רש'

סֵ  הָעלֹּ ” יוֹּ י ףוְּ ִּ  “לעַ  וֹּ ָיד תָיש 
 ‘.סֹוֵפי ֵתיבֹות: 'ּוְתִפָלה

ִמּכאן רמז ֶשַעל ָהָאָדם ַלֲעֹצם ֵעיָניו ּבְשַעת ַהְתִפיָלה, ּכי ַהּפֹוֵתַח ֵעיָניו ּבְשַעת ְתִפָלתֹו ַמְקִדים 
 ָעָליו ַמְלַאְך ַהָמֶות ֶשּכולֹו ֵעיַנִים ְוִאם עֹוֵצם ֵעיָניו ַהָקדֹוׁש ּברּוְך הּוא ַמְקִדים לקחתו.

 

 ַהֵגַר"ד נגאר זצ"ל

יֶהם" ָרֵאל ֶאת ַיֲעקֹּב ֲאבִּ ש ְּ ֵני יִּ אּו בְּ ש ְּ  "ַוּיִּ

יֹוֵסף ָנַתן ְלֶאָחיו ֲעָגלֹות ֶשָיִביאּו ֶאת ַיֲעֹקב ֲאִביֶהם, ַאְך ֵהם ֶהֱעִדיפּו ְלנֹוׂשאֹו ַעל ְיֵדיֶהם ִמׁשּום 
י ֶאת “ ָכבֹוד, ּוִבְזכּות ֶזה ָזכּו ְלׂשָכר ָגדֹול. שנא' 'ַוּיִׂשאּו בנ"י ֶאת ַיֲעֹקב ֲאִביֶהם' ולא 'ַוּיִָביאּו בנ 

 ִמְדַרׁש ַהָגדֹול.   ..ֲאִביֶהם'. ְלַלְמֵדנּו ֶאת ַהׂשָכר ֶהָעצּום ֶשּיִַגיַע ְלָכל ִמי ֶשּיְַכּבד ֶאת הֹוָריו כראוי



 שיהיו ד      
 

 

 דיני בזיון אוכלים
עצמו  את  לחנך  האדם  צריך 
המאכל  של  בערכו  להכיר 
קבעו  ולכן  ניזון.  הוא  שממנו 

בכלל  המאכל  את  המבזות  פעולות  יעשה  שלא  חכמינו 
 ובפרט את הלחם שהוא עיקר מזונו.  ולפיכך:

תאנים   א. כגון  הזריקה,  ע"י  שנמאסים  אוכלים  לזרוק  אין 
בשלות שהן רכות ונמעכות ע"י הזריקה. אבל מותר לזרוק 

 אוכלים שאינם נמאסים ע"י הזריקה, כגון אגוזים.
נמאסת,   ב. שאינה  במקום  אפילו  הפת  את  לזרוק  אין 

שעצם הזריקה היא בזיון. ולכן כשמברך בעל הבית ברכת 
'המוציא', אסור לזרוק למסובים את חתיכות הפת וגם לא 
אלא  ידו,  לתוך  שנותן  מאבל  להבדיל  ידם,  לתוך  יתנם 

 יניחם לפניהם.
שנמעכים   ג. פירות  בו  שיש  קרטון  או  ארגז  על  ישב  לא 

 ונמאסים על ידי כך. ואם הם קשים ואינם נמעכים, מותר.
אין לרחוץ את הידים ביין או בשאר משקים. וכשאין לו   ד.

מים, יכול לרחוץ ידיו בשאר משקים חוץ מהיין. ואם רוצה 
לרחוץ בשיורי המשקה שבכוס, יכול, כיוון שלא שייך בהם 

 בזיון.
שאינה   ה. ובתנאי  בפת  צרכיו  לעשות  לאדם  מותר 

אם  בפת,  הקערה  את  לסמוך  מותר  ולכן  בכך.  נמאסת 
היא מליאה דבר שאם יפול על הפת לא תמאס כגון אורז 

 או אטריות ולא מרק או רוטב. 
שהפת   ו. באופן  הפת,  עם  תבשיל  לאכול  מותר  וכן 

לאחר  את הפת  ובתנאי שיאכל  כף  במקום  לו  משמשת 
 מכן.

בפת,   ז. ואפילו  באוכלין  בו  להשתמש  שהדרך  דבר  כל 
למרות שהאוכלין נמאסים בכך, מותר. ולכן מותר להניח 

 פת בתחתית סיר 'ג'חנון'.

 פינת ההלכה 
א,“הרב דב ניסים שליט  

 ראש כולל  "פורת יוסף"

חּוד” ם יִּ ֵ ש   “לְּ
ְלָכל ַמְנעּול ֵיׁש ַמְפֵתַח ַהֻמְתָאם לֹו. ַהַמְפֵתַח ָמצּוי ּבַיד ַהּבָעִלים 
ְוהּוא ּפֹוֵתַח ְונֹוֵעל ּכְרצֹונֹו. ַאְך ַמה עֹוׂשים ַהַגָנִבים ַהְמַבְקִשים ִלְפרֹוץ 

 ַמְנעּוִלים ּבִאישֹׁון ַלִיל ְוַלְחּדֹר ּפִניָמה?  
ֵהם ִמְצַטּיְִדים ּבְצָבת ַהחֹוֶתֶכת ּבְרֶזל ּוְמַשּבִרים ֶאת ַהַמְנעּוִלים ּבֹלא 

 ֶהְבֵדל ּבין ַמְנעּול ֶשֵיׁש לֹו ַמְפֵתַח ֶזה אֹו ַאֵחר. 
ּכְך ַהְמֻקּבִלים ַאְנֵשי ַהֵשם ָיְדעּו ּבָכל ַמֲעׂשה ּוַמֲעׂשה ַמִהי ַהּכָוָנה 
ָהְראּוָיה לֹו ְוֵכיַצד ִלְפֹעל ַעל ָידֹו ּבִגְנֵזי ְמרֹוִמים, ֲאָבל ָאנּו ֶשֵאיֶנּנּו 

  ִנְשּבֶרהּו ַעל יֵדי ְשִביַרת ִלּבנּו. -יֹוְדִעים ְלִפּתּוַח ַשַער
 

 רבי מנחם מנדל מויטבסק זצ"ל

 

י” ּתִּ ַער ֵאיֶנּנּו אִּ ַהּנַ י וְּ י ֵאיךְּ ֶאֱעֶלה ֶאל ָאבִּ  “ּכִּ
                , ּו מ י ִנ ְפ ַי ְו ּו  נ י ִב ָי ם  י ִר ֹו ה ַה ֶש ד  ֹא ְמ ב  ּו ׁש ָח ֶש ה  ָד ּו ק ְנ ֹו  ז

ִביל  ֶשּבְמקֹום ְלִהְתַעֵסק ַהְרּבה ּבַמה ֶשֵיׁש ַלֲעׂשֹות ּבׁשְ
ַהְיָלִדים ְלִחּנּוָכם ּוְלַהְדַרָכָתם ּבֶדֶרְך ַהָיָשר, ְצִריִכים ּבִעָקר 
ַלֲחׁשֹב ַמה ַלֲעׂשֹות ּבְשִביל ַעְצָמם ֶשֵהם ִיְהיּו ּבַמֲהָלְך ֶשל 
ַהִמּדֹות, ְוָלֵצאת  ֲעבֹוָדה ַעְצִמית ְלִחּזּוק ִיְרַאת ַהָשַמִים ְו
ֵמַהַתֲאוֹות ְוהְבֵלי ָהעֹוָלם ַהֶזה ְוָאז ִמֵמיָלא ַהְיָלִדים ֵיְצאּו 

 ְמֻחָנִכים.
  ‘מתֹוְך 'ִחינּוּך ּבָאַהָבה

 ַרּבנּו ּבַחֵיי“. זּוָלִתי ּבַמְחָשָבה-ָהֵעָצה ַהְנכֹוָנה ֹלא ִתָמֵצא”
 

ה” ּטָ ב ַעל ַהּמִּ ֶ ָרֵאל ַוּיֵש  ש ְּ ק יִּ ַחּזַ תְּ  “ַוּיִּ
 

ּכל ַהְמַבֵקר ֶאת ַהחֹוֶלה,                                              
 נֹוֵטל ֶאָחד ִמִשיִשים מחֹוְליֹו.

ַהִסּבה ִהיא ֶשּנֹוְטִלים מחֹוְליֹו, מּכיָוון ֶשַהִנְכָנִסים 
ְוַהּיֹוְצִאים ַהְמַבְקִרים ֶאת ַהחֹוֶלה ְוהּוא ׁשֹוֵכב ַעל 

ֲאַזי הּוא ִמְתַקֵנא ּבֶהם ַעד ֶשִמּתֹוְך ּכְך ‘  הִמיָטה 
ַעל ַמה  ִמְתָחֵרט  ּו ּבַמֲעׂשיו  ֶלה ְמַפְשֵפׁש  ַהחֹו
ֶשָעׂשה ּכי 'ֵאין ִיּסּוִרין ּבֹלא ָעוֹון'. ּוִמּתֹוְך ּכְך חֹוֵזר 

 ּבְתׁשּוָבה ּוְמַרֲחִמים ָעָליו ֵמַהָשַמִים. 
ִנְמָצא ֶשַעל ְיֵדי ַהּבּקּור ּבא לֹו ִהְתעֹוְררּות ֶנֶפׁש 
ַלְחֹזר ּבְתׁשּוָבה. ְוַנֲעׂשּו ַהְמַבְקִרים רֹוְפֵאי חֹוִלים 

ּכל ַהְמַקֵים ֶנֶפׁש ַאַחת ִמִיׂשָרֵאל ’ ְוָגדֹול ׂשָכָרם.   
ּכִאּלּו ִקֵיים עֹוָלם ַמֵלא', ְלִפיָכְך ָצִריְך ָאָדם ְלָזֵרז 

 .ַעְצמֹו ּבִמְצָוה זֹו ִויַרֲחמּו ָעָליו ֵמַהָשַמִים
 

  הגר"י גספאן זצ"ל

 ”'להים-ועתה לא אתם שלחתם אתי הנה כי הא”

ֵני עֹוָלם ַהֶזה ַתֲאוֹוָתיו  ְי ְיהּוִדי ָצִריְך לֹוַמר ְלָכל ִעְנ
                      , ה ָנ ֵה י  ִת ֹו א ם  ֶת ְח ַל ְש ם  ֶת ַא א  ֹל  , ו י ָת ֹו ק ּו ׁש ְת ּו

ֹלִהים, ּכל -ֹלא ְלַמַעְנֶכם ָיַרְדִתי ְלעֹוָלם ַהֶזה, ּכי ָהא  
ֹלקּותֹו יתברך.  כל  ְיִריָדִתי ְלעֹוָלם ַהֶזה ִהיא ְלַמַען א 

ְיִריָדתֹו ֶשל ְיהּוִדי ְלעֹוָלם ַהֶזה ִהיא ּבְכֵדי ְלַמֵלא 
 ְשִליחּות ֶעְליֹוָנה ֶשֵהִטיל ָעָליו ַהָקדֹוׁש ּברּוְך הּוא.

  האדמו''ר בב''א זי''ע

ַנֲהגּות ַההֹוִרים,   ָלִדים הּוא ִהתְּ ִחנּוךְּ יְּ ַאַחד ָהִעָקִרים בְּ

ד.  ש ַהיֶׁלֶׁ נֶׁפֶׁ ם ָעצּום בְּ ִאיר רשֶׁ ָדָבר זֶׁה ַמשְּ יוָן שֶׁ  כֵּ

ָלִדים  ָלל ַעד ַכָמה ַהיְּ ִעים כְּ יָנם יֹודְּ ָמם אֵּ ַההֹוִרים ַעצְּ

ש  ַשמֵּ ָרט, וְּזֶׁה מְּ ָלל ּוִבפְּ ם ִבכְּ יהֶׁ ָכל ַמַעשֵּ ִנים בְּ בֹונְּ ִמתְּ

ד.  ל ַהיֶׁלֶׁ ָכל ַחָייו שֶׁ  יְּסֹוד לְּ

יָנם ַחִיים  אֵּ ִניעּות, אֹו שֶׁ ַנֲהִגים ִבצְּ יָנם ִמתְּ אֵּ הֹוִרים שֶׁ

ם  ה גֹורֵּ ָלִדים, זֶׁ חּות ַהיְּ נֹוכְּ ם בְּ יהֶׁ ינֵּ ָרִבים בֵּ ָשלֹום וְּ בְּ

חּוש. ִליִלית ַעל ַהיְָּלִדים, וְָּדָבר זֶׁה רֹוִאים בְּ ָפָעה שְּ ַהשְּ   לְּ

 

 אוהליך יעקב

ם” ּדוֹּ י ּתִּ ִּ ש  ַלי ַנפְּ ַקּלְּ מְּ לִּ  “וְּ
 ֹלא ּכתּוב ּפי ִיּדֹם, ֶאָלא 'ַנְפִשי'.

ֶשָצִריְך ִלְשּתֹק ּוְלַוֵתר, ַוֲאִפילּו ּבֵלב ִלְסלֹוַח ְלַגְמֵרי,            
ְוֹלא ָלַקַחת ַלֵלב ּכָלל ְוִעָקר.                                               

 ְוזֹו ָהֲעבֹוָדה ַהּגְדֹוָלה ֶשל ּבַעל ִמּדֹות. 
 

 הבן יהוידע קידושין מא

ן ִמי הּוא                             ָחנֹו ִיָבחֵּ לְּ ָהָאָדם ַעל שֻׁ

ַגּלּו ִמדֹוָתיו.   וְָּשם ִיתְּ

ַחיֵּי נּו בְּ  ַרבֵּ


