
 

 

 273‘ עלון מס
 ה“תשע‘אדר  ה  ‘ב

 י“לק

 תרומה

ה ַאַחת            ” ָׁ ִמְקש 

הֹור ב טָׁ הָׁ  “זָׁ

ִעְנַין ֶאָחד 'ָקֶשה' 
ַקָים ּבעֹוָלם, ְוהּוא: 
ִלְשמֹור ַעל ַהָזָהב 
ְוָהְרכּוׁש ֶשִיְהיּו 

ְטהֹוִרים ּוְכֵשִרים 
ְלַגְמֵרי, ְלֹלא ֵשֶמץ 

 ֶשל ְגֵניָבה.
 

 'מתוך 'ומתוק האור

ה” ְקחּו ִלי ְתרּומָׁ  “וּיִ

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

 

 

ם" תֹוכָׁ י ּבְ ַכְנּתִ ָׁ  ” ְוש 

תֹוכֹו  ֹלא ֹנאַמר    בְּ
א  תֹוָכם ֶאלָּ             -בְּ

ֶאחָּ  ד וְּ ל ֶאחָּ תֹוְך כָּ ד, בְּ
ף  רֵּ צָּ ינּו ֶשיֵּש לְּ ַהיְּ דְּ

ה  תֹורָּ  -ַבת ַהֶמֶלְך  -לְּ
ה ֶשהּוא  ן ַהּתֹורָּ ֶאת נֹותֵּ

רּוְך הּוא,              דֹוש בָּ ַהקָּ
ין  ִריד בֵּ ַהפְּ ֹלא לְּ וְּ

רּוְך  דֹוש בָּ ַהקָּ ה לְּ ַהּתֹורָּ
י  ֹזאת ַעל יְּדֵּ הּוא, וְּ

ַמִים ַאת שָּ  .ִירְּ

הדלקת הנר: 
71:71 

יציאת השבת: 
70:81 

ִעַקר ָממֹונֹו ֶשל ָאָדם ֵאינֹו ֶאָלא ַסְך ֲאֶשר ָנַתן 
ִלְצָדָקה. ּכל ְרכּוׁשֹו, ּכְסּפֹו ּוְזָהבֹו ֲאֶשר ּבֵביתֹו 

 ֵאיָנם ֶשּלֹו, ֶאָלא ֻמָנִחים ֶאְצלֹו.
ָמָשל ַלֲחִתיַכת ֻסּכר ַהֻמַנַחת ּבִצְנֶצֶנת ּוְזבּוב 
ָגדֹול ֲאֶשר ַאף הּוא ּבתֹוְך ַהִצְנֶצֶנת ְמעֹוֵפף 
ַעל ּפֵני ַהֲחִתיָכה ְוַאף נֹוֵגס ִמֶמָנה ִמֵדי ּפַעם. 
ַהִאם יּוַכל ַהּזְבּוב ְלִהְתּפֵאר ּכי הּוא ָעִשיר ְוִכי 
ֵיׁש לֹו ַהְרּבה ְלַאַחר ֶשַגם הּוא ּכלּוא ּבִצְנֶצֶנת 
 ְוֵאין ּבֹכחֹו ִליּטֹול ֶאת ֲחִתיַכת ַהֻסּכר ְלַעְצמֹו.  

ִלְכֶשִנְתּבֹוֵנן ַעל ָהעֹוָלם ַהֶזה ְוַתֲענּוגֹוָתיו ְוַעל 
ְיצּוָריו ַהּכלּוִאים ּבֹו, ָנִבין ּכי ֵאין ָהֲאָנִשים ּבֲעֵלי 
ַהּכֶסף ְוַהָזָהב ֶאָלא ּכמֹו אֹותֹו ְזבּוב ַהְמעֹוֵפף 
ַעל ּפֵני ַהֻסּכר. ֵאין ַהּכֶסף ְוַהָזָהב ֶשל ָהָאָדם ּכי 
ִאם ֻמָנִחים ֶאְצלֹו. זהו ּפֶשר ִדְבֵרי מֹוְנּבז ַהֶמֶלְך 
ָתיו ִלְצָדָקה ְוָאַמר ּכי  ֲאֶשר ּבְזּבז ּכל אֹוְצרֹו
ֲאבֹוָתיו ָגְנזּו ַלֲאֵחִרים ְוִאילּו הּוא ָגַנז ְלַעְצמֹו 
ֵתן ָאָדם  ֲאֶשר נֹו י ּכ ְמָצא ּכ ָלם ַהּבא. ִנ ָלעֹו
ִמָממֹונֹו ִלְצָדָקה, ֲהֵרי הּוא ּכנֹוֵטל ְלַעְצמֹו, ּכִאילּו 

                         . ֹו מ ְצ ַע ְל ן  ַת ָנ ר  ֶש ֲא ְך  ַס ֹו  ת ֹו א ת  ֶא ח  ַק ָל
ְוָלֵכן ִנְכַתב "ַוּיְִקחּו ִלי ְתרּוָמה", ֶשֲהֵרי ּכֶשִיְתנּו 
ִיׂשָרֵאל ֶאת ְתרּוָמָתם ַלִמְשּכן, ֲהֵרי ֵהם לֹוְקִחים 

 ְלַעְצָמם.
 ‘ּבית ַהֵלִוי’מאת 

  זכות הלימוד בעלון לעילוי נשמת רינה בת אברהם נגר ז"ל

 

ה” רּומָׁ  “ְוִיְקחּו ִלי ּתְ

 ָממֹוןְרכּושׁ ָהָאָדם ִנְקָרא 
 ִמֶמּנו.ּׁשֵהם אֹוִתּיֹות 

הקב"ה ָנַתן ְלָאָדם ָממֹון, 
ַאְך נֹוֵתן לֹו ְלַהְרּגִיׁש 

ֶשהּוא ִקֵבל ִמֶמּנּו           
 . ..ּוְמֶשּלֹו הּוא נֹוֵתן ְצָדָקה

 

 אדרת אליהו

ּנּו ִלּבו” בֶׁ ר ִיּדְ ֶׁ ל ִאיש  ֲאש   “ֵמֵאת ּכָׁ
 )ְלשֹׁון ְנַדָבה, ְוהּוא ְלשֹׁון ָרצֹון טֹוב )ַרש"י הקדוש

ַהַסּבא ִמְסַלּבֹוְדָקא זצ"ל ָעַבר ּבׁשּוק ְוָרָאה ֻקְנָדס ֶאָחד ַמְרִעיד ֶאת דּוַכָנה ֶשל מֹוֶכֶרת 
 ַהַתּפּוִחים ּוְמַנְעֵנַע ֶאת ָהֲעֵרָמה ַהְסדּוָרה.  

ַהַתּפּוִחים ָנְפלּו ְוִהְתּפְזרּו. ֵהֵחָלה ַהּמֶֹכֶרת ִלְצֹעק ָעָליו. ַהַסּבא ִמֵהר ְוָגַחן ַלְעזֹור ְוֶלֱאֹסף ֲעבּוָרּה 
ַהקּוְנַדס  ֹראׁש  ַעל  ֶנָאצֹות  ִהְמִטיָרה  ָגַעשׁ.  ַהר  ִהְתּפְרצּות  ֶלָהָבה,  ֵאׁש  ְוִהיא  ַהַתּפּוִחים.  ֶאת 

 ָהַאְלמֹוִני. ַתִציֵלָנה ָאְזַנִים.. ִנַתן ַלֲהִביָנּה... ַרְחָמנּות.. ֵאין ָאָדם ִנְתּפס ַעל ַצֲערֹו.
ְלֶפַתע ִנַגש ָאָדם ּוִבֵקׁש ִלְקנֹות ַתּפּוַח ָנֶאה. ּובֹו ּבָמקֹום ֵהִאיָרה ּפִנים, ִחְיָכה ְוִהְתַרּפַסה... ּבֲחָרה 

 ֲעבּורֹו ַתּפּוַח ָנֶאה. ִקּבָלה ּכֶסף ְוֶהֱחִזיָרּה עֹוֵדף. 
ּבֶפַתע  ָקט  ּבֶרַגע  ְוֵאיְך  ְוַגַעָשה.  ּכֲעָסּה  ִהְתַרְגַזה,  ּבֱאֶמת,  ִהְתַרְגַזה  ֲהֵרי  ְוָתֵמּה.  עֹוֵמד  ְוַהַסּבא 

 ּפְתאֹום ִנְרְגָעה. ְלֵהיָכן ָהַלְך ּכֲעָסּה... 
ְלַעְצָמּה  ְלַהְרשֹׁות  ְיכֹוָלה  ְוֵאיָנּה  ִליָלֶדיָה  ּפְרָנָסָתּה ֵמאֹוָתן ּפרּוטֹות ֵמֶהן ָתִביא אֹוֵכל  ְוֵהִבין: ֲהֹלא 

 ִלְכעֹוס ְלֹנַכח ַהּקֹוֶנה...
ִיְכּבָשן. ּוְכִדְבֵרי ַהגר"י ַסַלְנֶטר   -ְוִהִסיק ַהַסּבא ַמְסָקָנה: ֶשָהָאָדם ַשִליט ַעל ִמדֹוָתיו, ִאם ַרק ִיְרֶצה  

זצ"ל: 'ּכֹחֹות ָהָאָדם ּבֵני ּכִביָשה ַגם ּבֵני ֲחלֹוף ֵהָמה'. ּבֹראׁש ּוָבִראשֹׁוָנה ְמֻסָגל הּוא ְלָכְבַשן ְוִאם 
 ַהגִר"י גלינסקי זצ"ל     ַיְתִמיד ּבָכְך ְיַשּפַרן ְוְיַתְקָנן.

ַעל ָהָאָדם ִלׂשמֹוַח ּבּיִּסּוִרים ֶשּפְקדּו אֹותֹו, 
 ּכי ַוַדא

י ְלָמֵרק ֲעוֹונֹוָתיו ִנְשְלחּו,             
ּוְבַחְסֵדי ה' ִנָצל ֵמֶהם
. 

 
 

 ַהּכְָתב סֹוֵפר

ִחיו” ל אָׁ ם ִאיש  אֶׁ  “ּוְפֵניהֶׁ
 ּכרּוב ֶאָחד ִמָקֶצה ִמֶזה ּוְכרּוב ֶאָחד ִמָקֶצה ִמֶזה". ”

ָרַמז ִלְשֵני ֲאָנִשים ּבֲעֵלי ֵדעֹות שֹׁונֹות. ַדְרּכֹו ֶשל ַהקב"ה ְלַזֵווג ּבין ְשֵני ֲאָנִשים ֲאֶשר ֵדעֹוֵתיֶהם 
 ֶשֵהם ַמְשִליִמים ֶזה ֶאת ֶזה.   שֹׁונֹות, ִמּכיָוון

 ָשלֹום ּבין ּבֵני ָאָדם ָתלּוי ּבֵשִני ּגֹוְרִמים: ַהְקָשָבה ּבִעּיּון ְלִדְבֵרי ַהּזּוַלת ַוֲהָבַנת ֶעְמָדתֹו.
ַהַסְנֶהְדִרין ָהיּו ּכֲחִצי ּגֶֹרן ֲעגּוָלה ּכֵדי ֶשִיְהיּו רֹוִאים ֶזה ֶאת ֶזה ְוַרִש"י ְמָפֵרׁש ֶשִיְהיּו שֹׁוְמִעים ֶזה 
ֶאת ֶזה. ְוֶזה ְמַרֵמז ֶאת ַהַיַחס ֶשּבין ִאיׁש ְלִאְשּתֹו. ַמַעְרֹכת ַהַיֲחִסים ּבין ִאיׁש ְלִאְשּתֹו ְמֻבֶסֶסת 
ָשלֹום  ֵיׁש  ְוִאם  ּבִית  ָשלֹום  ִיְהֶיה  ֲחֵבִרים,  ִיְהיּו  ִאם  ֲחֵבִרים.  ֶשִיְהיּו  ִויִדידּות,  ִחיּבה  ַעל  קֹוֵדם 

 ַהְשִכיָנה שֹׁוָרה ָשם.

 רוחני    מרכז - “פורת יוסף”

 ל“סעדיה חדד ז‘ יוסף בן  ר‘ ש  ר“ע

 גדרה 73זבולון  ‘רח



 שיהיו ד 
 

 

  דיני ברכה אחרונה
'ברכה  לברך  צריך  מהתורה 
לחם  שאכל  לאחר  אחרונה' 
ושבע. וחכמינו תקנו לברך 'ברכה 

 אחרונה' אחר כל אכילה ושתייה.  ולפיכך:  
חיטה, שעורה, כוסמין )ולא 'כוסמת'), שיפון )על לחם העשוי מחמשת מיני דגן    א.

שועל ברכות, )ושיבולת  שהן שלש  ברכת־המזון  אחריו  , מברכים 
 שנתקנה אחר־כך. )הטוב והמטיב)וגם ברכה רביעית 

כל שאינו לחם גמור אלא מיני מזונות מחמשת מיני דגן   ב.
ענבים   תמרים,  זיתים,  המינים:  משבעת  פירות  על  וכן )וכן 

ברכה )צימוקים אחריהם  מברכים  יין,  על  וכן  רמונים  תאנים,   ,
 אחת 'מעין שלש', שהיא כוללת בקיצור את ברכת המזון.

פירות   ג. ועל  המינים,  משבעת  חוץ  העץ  פירות  על 
מן הארץ   גידולו  ועל כל דבר שאין  והירקות,  כגון )האדמה 

 ועל שתייה, מברך אחריהם 'בורא נפשות'.   )בשר, גבינה, ביצים
ברכת־המזון וכן ברכה אחרונה, אין מברכים אלא אם   ד.

מברכים  אין  ועל משקים  'זית'.  נפח של  כשיעור  אכל  כן 
 .)סמ"ק 08-כ)ברכה אחרונה אלא אם כן שתה 'רביעית' 

גרעינים', מצטרפת -האוכל מעט מעט, כגון ש  ה. 'מפצח 
 7-אכילתו להתחייב בברכה אחרונה רק אם לא שהה כ

 'זית'.                                                                             -עד שגמר לאכול שיעור כ  )כדי אכילת פרס)דקות 
השותה מעט מעט, כגון ששתה משקה חם, מצטרפת   ו.

שהה  לא  אם  רק  אחרונה  בברכה  להתחייב  שתייתו 
שניות   רביעית)מספר  שתיית  'רביעית'    )כדי  לשתות   08-כ)עד שגמר 

 .)סמ"ק
אכל ולא בירך מיד ברכה אחרונה, יכול לברך עד שעת   ז.

עיכול, דהיינו כל זמן שאינו תאב לאכול. וכן אם שתה ולא 
  בירך מיד ברכה אחרונה, יכול לברך כל זמן שאינו צמא.

 פינת ההלכה 
א,“הרב דב ניסים שליט  

 ראש כולל  "פורת יוסף"

ם” תֹוכָׁ י ּבְ ַכְנּתִ ָׁ ש  ְוש  ׂשּו ִלי ִמְקּדָׁ  “ְועָׁ
 ְשִכיָנה ּביֵניֶהם. -ִאיׁש ְוִאָשּה ָזכּו 

 

ְמֻסּפר, ֶשּכֶשִהְשַתְחֵרר ַאַחד ַהְיהּוִדים ַהְמֻפְרָסִמים ִמן ַהּכֶלא 
ָהרּוִסי, ּבֹו ָסַבל ִיסּוִרים ֲאיִֻמים, ְשָאלּוהּו ּכל ָהִעּתֹוָנִאים: ֵאיְך ֶהֱחַזְקָת 

ַמֲעָמד ּבַמָצִבים ֶשְגדֹוִלים ְוטֹוִבים ִמְמְך ֹלא ֶהֱחִזיקּו ּבֹו ֲאִפילּו               
 ְזַמן ָקָצר?

ַהְתׁשּוָבה ֶשָהְיָתה ּבִפיו ְמַלֶמֶדת אֹוָתנּו ֶלַקח ָעצּום. ְוָכְך ָאַמר: 
ִחיד ֶשֶהֱעִניק ִלי ֶאת ָהֶאְפָשרּות ְלִהְתַגּבר ַעל ּכל  'ַהִחזּוק ַהָי '
ַהִמְכׁשֹוִלים ָהָיה, ֶשֵמעֹוָלם ֹלא ָרִאיִתי ֶאת הֹוַרי ּכֹוֲעִסים ָהֶאָחד ַעל 
ַהֵשִני. ּכל ְיֵמיֶהם ִהְתַיֲחסּו ֶזה ָלזֹו ּבַנַחת ּוִמּתֹוְך ִקְרַבת ַהַדַעת, ְוָכל 
ֶאָחד ִסַיע ְלזּוָלתֹו ּבָכל ַמה ֶשֶאְפָשר, ְוָכְך ִהְתַגּברּו ֵהם ַעְצָמם ַעל 

 ּכל ִנְסיֹונֹות ַהַחּיִים ּבַהְצָלָחה".
ְוֶאְפָשר ִלְלֹמד ִמּכאן ַעד ּכָמה ַמְשּפיָעה ִהְתַנֲהגּות ַההֹוִרים ַעל 
ַיְלֵדיֶהם, ַעד ֶשַגם ּבן ּכֶזה, ֶשָיַשב ָשִנים ַרּבֹות ּבּכֶלא, ָיכֹול ָהָיה 
ָריו  ִחּזּוק ּכֹה ֻמְפָלִאים ּבְגַלל ֶשֹלא ָרָאה ֶאת הֹו ִלְשֹאב ִעּדּוד ְו
צֹוֲעִקים ֶאָחד ַעל ַהֵשִני, ֹלא ָרָאם סֹוְתִרים ֶזה ֶאת ֶזה ּבִדְבֵריֶהם, 

 ּוְבָכְך ִקּבל ִחסּון ַנְפִשי.
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ִנים  ֹו י ְל ָהֶע ָלמֹות  ַמֲעׂשיו ֶשל ָאָדם ַמְשּפיִעים ּבעֹו
ּכֻדְגַמת ַהֶחֶבל ֶשִאם ְתַנֲעַנע אֹותֹו ּבָקֵצהּו ַהַתְחּתֹון,      

 ...ַגם ָקֵצהּו ָהֶעְליֹון ָינּועַ 
   ֶנֶפׁש ַהַחּיִים

  ֲאבֹות ּדְַרּבִי ָנַתן“ ֵאיזֹוִהי ֶדֶרְך טֹוב ֶשִיְדּבק ּבּה ָהָאָדם, ֵלב טֹוב ַלָשָמִים ְוֵלב טֹוב ַלּבִרּיֹות”

 

ַהּכבֹוד ִמְתּבֵטא ַגם ּבִדּבּור. ַעל ּכן ִיְשַתֵדל ְלַהְחִמיא 
 ָלּה,לאשתו, ּבִמִלים טֹובֹות ַעל ּפֻעלֹוֶתיָה. 

ָהִאָשה מּוָכָנה ַלֲעֹבד יֹום ָשֵלם ּבׂשְַכר ִמָלה טֹוָבה 
  ֶשְתַקּבל ַעל ּכְך.
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ִעְנַין ַהּבָטחֹון הּוא ְלַמְעָלה ִמן ַהּשֶכל. ּכלֹוַמר, ִמי 
ֶשְמַתְכֵנן ָתְכִנּיֹות ּוְמַבֵקׁש ֵמַהקב"ה ֶשַיַעְזֵרהּו ּבֶהן, 
ַמְקִטין ּבַדְעּתֹו ֶאת ְיֹכֶלת ַהַהְשָגָחה, ּכִאיּלּו ַהקב"ה 
ָזקּוק ִלְפֻעּלֹוָתיו ּוְלֵעצֹוָתיו. ֵאין לֹו ָאָדם ֶאָלא ִלְבֹטַח 

 ּבַהקב"ה ּבְלַבד ְוַהקב"ה ַיֲעׂשה ַהּכֹל!
 

 ַהגר"י ַסַלְנֶטר זצ"ל

 -ּכְך ֲאִני אֹוֵמר ָתִמיד ְלּזּוג ּבֵעת ׂשְמַחת ּכלּוַלָתם: 
"ִהָזֲהרּו ְיָקִרים, ֶשָתִמיד ִתְשַאפּו ְלַהׂשּביַע ַנַחת ֶזה ָלֶזה, 

בשעת שביעות רצון ,  ּבָשָעה זוֹ על עצמכם  ּכֲאֶשר ַתְרִגיׁשּו  

ְדעּו, ּבֶרַגע ֶשַתְתִחילּו ִלְדרֹוׁש ְדִריׁשֹות ֶזה   אחד בשניה, 
 ִמֶזה ִהֵנה ּכָבר אֹוְשֵריֶכם ִמּכם ָוָהְלָאה.

ַהֶקֶשר ַהּטֹוב ּבין ִאיׁש ְוִאְשּתֹו, ִיְהֶיה ּכֲאֶשר ְשֵניֶהם 
ַיִגיעּו ְלַמֲעַלת ַהְנִתיָנה, ָאז ַאֲהָבָתם ֹלא ִתּפֵסק, ְוַחֵייֶהם 

 .ִיְמְלאּו ֹאֶשר ָוַנַחת, ּכל ְיֵמיֶהם ֲאֶשר ִיְחיּו ַעֵלי ֲאָדמֹות
 א ֶדְסֶלר זצ"ל“הגר

תֹו א   קֹום ִלְתִפלָּ ל ַהּקֹוֵבַע מָּ ם ְבֶעְזרֹו, -כָּ הָּ לֹהי ַאְברָּ

ִסיד ּוְכֶשֵמת אֹוְמִרים  יו ֶשל לֹו אי עניו, אי חָּ , ִמַתְלִמידָּ

ר  ה ְכבָּ קֹום ַלְתִפלָּ ם ָאִבינּו, ַהִאם ִבְקִביַעת מָּ הָּ ַאְברָּ

ו  נָּ ִסיד ְועָּ יו חָּ לָּ ה זֹו ֶשאֹוְמִרים עָּ ַעל ַמְדֵרגָּ ִנְהיָּה בָּ

לֹום? יו ַהשָּ לָּ ם ָאִבינּו עָּ הָּ יו ֶשל ַאְברָּ  ּוִמַתְלִמידָּ

א   ם ֶשִנְמצָּ ל ָאדָּ ה   04  -  04ְוֵתְרצּו ֶשְבֶדֶרְך ְכלָּ נָּ שָּ

ד ְוקֹוֶרה לֹא ַפַעם ֶשלֹא נֹוְתִנים לֹו  ְבֵבית ְכֶנֶסת ֶאחָּ

יָּה  ִל ם   ֲע י ִע ְג ּה, אֹו ֶשפֹו ֵפץ בָּ ֶמת ֶשהּוא חָּ ֶי ֻס ְמ

ִבְכבֹודֹו, אֹו ֶשתֹוְפִסים ְמקֹומֹו, אֹו ֶשֲאֵחִרים ַמְפִריִעים 

ל זֹאת לֹא עֹוֵזב ֶאת ֵבית ַהְכֶנֶסת  ה, ּוְבכָּ לֹו ַבְתִפלָּ

ֶזה  ם כָּ וָּה ּוֶבא מּונָּה, ַעל ָאדָּ א ִמְתַחֵזק ַבֲענָּ ַהֶזה ֶאלָּ

ִחים ֵאלּו אּוי לֹוַמר ְשבָּ  !!!רָּ
 

 ְבֵני ִבְניִָּמין

ת  ֹו י ְה ִל ק  יא ַר ר, ִה ַאָד ׁש  ֶד ֹח ל  ָכ ּב ה  ָו ְצ ִמ ַה ָקר  ִע
ּו              ר ְמ ָא ם  י ִש ֹו ד ְק ַה ּו  נ י ֵמ ָכ ֲח ם  ִא י  ּכ  , ה ָח ְמ ׂש ּב

"ִמֶשִנְכַנס ַאָדר ַמְרּבים ּבׂשְמָחה" ַעל ּכן ֵאין ֵעָצה 
ָדה ַאֶחֶרת, ַרק ִלְהיֹות ּבׂשְמָחה  ַאֶחֶרת, ֵאין ֲעבֹו

 ֲעצּוָמה ְוֶזה ַהִתיּקּון ֶשל ָהָאָדם.
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