
 

 

 573‘ עלון מס
 ה“תשע‘ז  אדר  ה“ט

 י“לק

 כי תשא

ְיהּוִדי ֶשֲחֵסָרה לֹו 
ְיִדיָעה ּבֶאָחד 

מי"ג ָהִעָקִרים,          
 -ַאף ּבׁשֹוֵגג 
ֲחֵסָרה לֹו 

ַהְמִציאּות ֶשל 
 ְיהּוִדי.

  

 ִמּתֹוְך ִתְפֶאֶרת ִשְמׁשֹון

נו  ”  “ֶזה ִית ְּ

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

 

 

ִביִעי ” ְּ ַבי ֹום ַהש   ו 

ֹת ב  ְּ ש   “ת ִ
ֵאי ֹקֶדׁש''.  רָּ ִמקְּ ה לְּ ִחלָּ תְּ

ם רֹוֶצה  ִאם ָאדָּ
ה  ֻדשָּ ֵרב ִלקְּ קָּ ִהתְּ לְּ

ֵאינֹו יֹוֵדַע  ַלֲעבֹוַדת ה' וְּ וְּ
ִחיל,                  ַהתְּ ַמה לְּ בְּ

ֵני  יְּ ִענְּ ִחיל בְּ ַהתְּ יו לְּ לָּ עָּ
ת ֹקֶדׁש.  ַׁשבָּ

 

 תֹוַרת ֲאבֹות
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ּפַעם  ּבא  קובנה,  ֶשל  ַרּבה  ֶאְלָחָנן,  ִיְצָחק  ר' 
שָהָיה  ֶאָחד,  ֲחַכם  ַתְלִמיד  ְגִביר  ֵאֶצל  ַאַחת 
ִלְצָדָקה.  ְנָדָבה  ִמֶמּנּו  ְלַבֵקׁש  ָגדֹול,  ַקְמָצן 
ּפטּור  ֶשהּוא  ּבַטֲעָנה  ָלֶתת,  ֶהָעִשיר  ֵסֵרב 
הּוא  ַלָשַמִים  ֶחְלקֹו  ֶאת  ָלַרב:  ָאַמר  ִמְצָדָקה. 
יֹוֵשב  ָהָיה  הּוא  ַהּתֹוָרה,  ִלּמּוד  ְיֵדי  ַעל  נֹוֵתן 
ְצִריִכים  ְצָדָקה  ָוַלְיָלה.  יֹוָמם  ּבּתֹוָרה  ְועֹוֵסק 

ַהּפֹוְשִעים   העשיר-ָלֶתת  ֶשֶנֱאַמר   -אמר 
 "וחטאך בצדקך פרוק".

ָהעֹוֵבר  ּכל  ִיְתנּו  "ֶזה  ּבְבִדיָחה  ִהְגּביר  ָחַתם 
ַהּפקּוִדים" נחסר   -ַעל  נפקד,  מלשון  פקודים 

מהמצוות. ונחסרו  חוטאים  עֹוְבֵרי   שהם 
ֶאְלָחָנן:  ִיְצָחק  ר'  לֹו  ָעָנה  ִיְתנּו.  ָהֲעֵביָרה 

ִמְלֶחֶמת   ַאֲחֵרי  ּכי  ּבְשַנת   ‘קרים’ְמַסּפִרים 
ְלַנֵהל  רּוְסָיה  ּבַרֲחֵבי  רּוִסי  ֶגֶנָרל  ָנַסע  ִתרמ"ז, 
ַלמֹוֶלֶדת.  ִצי  ְלָהִקים  ּכֶסף  ֶשְיַנְדבּו  ַתֲעמּוָלה 
ָתְרמּו  ָהִאּכִרים  ַהּכָפִרים.  ּבֶאָחד  ּבֵקר  ּפַעם 

 ּכל ֶאָחד ּכִפי ְיָכְלּתֹו.  

נֹוֵתן   "ֲאִני  ְוָאַמר:  ָקַפץ  ַקּבָצן  ֶאָחד   011ִאּכר 
ֶשּכמֹותֹו  ְלֶאְביֹון  ֵמַאִין  ַהּכֹל,  ִהְשּתֹוְממּו  ֻרּבל". 

 ֵמָאה ֻרּבל... 
ְלָשֵלם  ִלי  ָהָיה  ַמה  ְזַמן  "ִלְפֵני  ַהַקּבָצן:  ִהְסּביר 
ֶהְחִליפּו  ְלָשֵלם.  ֵמֵהיָכן  ִלי  ָהָיה  ְוֹלא  ְקָנס  ֻרּבל 
ּכֵעת  ַמֲאַסר.  ּבָשבּוַע  ָהֹעֶנׁש  ֶאת  ִלי 

ּכֶסף   ְוָצִריְך  ּבַסּכָנה  ֲהֵריִני ְלִציּכֶשַהּמֹוֶלֶדת   ,
 מּוָכן ְלַקּבל ָעַלי ַמֲאַסר ֶשל ֵמָאה ְשבּועֹות".  

ַאָתה ַגם  נֹוֵהג  ָהַרב-  ּכָכה  ֶשל   -ִהְמִשיְך  חֹוב 
ּבִליּמּוד  ִלְפֹטר  רֹוֶצה  ַאָתה  ַנְפשֹׁות  ַהָצַלת 
ּתֹוָרה?! ָהֲעִנּיִים ֵיָעְזרּו ִמּתֹוָרֶתָך ּכמֹו ַהִצי ָהרּוִסי 

 ִמַמֲאָסרֹו ֶשל ָהִאּכר..
ְלִפי  ְמָנָאם  ֹלא  ִיׂשָרֵאל  ֶאת  ֹמֶשה  ְכֶשּפַקד 

ְלִפי   ּדפיִמְסּפר   ֶאָלא  ֶשָלְמדּו,  ַהְגָמָרא 
 ַהְשָקִלים ֶשָתְרמּו..

 ִמּתֹוְך ִעּטּוֵרי ּתֹוָרה

 

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

 

ר ” ֶ י ֶאת ֲאש  ת ִ ִרַחמְּ וְּ

 “ֲאַרֵחם

ֲאשֶׁר ֹלא ְיַרֵחם ַהּיֹום, 
 ְלָמָחר ֹלא ְירּוָחם.

 

 ִמְבַחר ַהּפְִניִנים

ֶכם” ְּ ש  ַקד ִ י ֲאִני ה' מְּ דֹרֵֹתיֶכם ָלַדַעת כ ִ יִני ו ֵביֵניֶכם לְּ ֵ י אֹות ִהוא ב   “כ ִ
ּבנֹו ֶשל ַהַצִדיק ַרּבי ִיׂשָרֵאל ֵמרֹוִז'ין ָחָלה ּבַאַחת ַהַשּבתֹות ְוָנַפל ְלִמְשּכב. ִאּמֹו ָדֲאָגה ְמֹאד 

 ִלְשלֹומֹו ְוָרְצָתה ֶשָאִביו ִיְתּפֶלל ָעָליו, ַאְך ָרֲאָתה ֶשהּוא ֵאינֹו עֹוׂשה ֹזאת. 
"ַמּדּוַע ֵאיְנָך ִמְתּפֵלל ִלְרפּוָאתֹו ֶשל ַהּבן?" ָשָאָלה ֶאת ָהַרּבי. ָעָנה ָלּה ַרּבי ִיׂשָרֵאל: ָמָשל ְלֶאָחד 
יֹוֵתר,  ְמֻרָחק  ַאַחר,  ּבָמקֹום  ֵגר  ַהֵשִני  ְוִאּלּו  ּבּבִית,  ִעּמֹו  ִמְתּגֹוֵרר  ֵמֶהם  ֶאָחד  ּבִנים.  ְשֵני  לֹו  ֶשֵיׁש 

 ְוָאִביו שֹׁוֵלַח לֹו ֶאת ּכל ְצָרָכיו.  
ֲאָבל  רֹוֶצה,  ְלַעְצמֹו ּכל ַמה ֶשהּוא  נֹוֵטל  ָהָאב,  ּבֵבית  ֶשִנְמָצא  ֶזה  ַהּבִנים?  ְשֵני  ּבין  ַהֶהְבֵדל  ַמה 

 ַהֵשִני ֻמְכָרח ְלַבֵקׁש ֵמָאִביו ֶשּיְִשַלח לֹו ֶאת ְצָרָכיו.  
ּכְך הּוא ַעם ִיׂשָרֵאל: ּבַשּבת ִמְתַייֲחִדים ָאנּו ִעם ַאּבא ֶשָלנּו ַהָקדֹוׁש ּברּוְך הּוא, ְוֵאין ָלנּו ּכל ֹצֶרְך 

"ַשּבת ִהיא ִמִלְזעֹוק ּוְרפּוָאה   -ּבַבָקָשה ּוַבְתִפיָלה ְמיֶֻחֶדת, ֶשּלֹא ּכמֹו ּבָכל ֶיֶתר ִמְימֹות ַהָשבּוַע  
 ְקרֹוָבה ָלבֹוא".

 ִמּתֹוְך 'ַהַשּבת ּבֲהָלָכה ּוְבַאָגָדה'

ֻתִבים” ה ֵהם כ ְּ ִמז ֶ ה ו   “ִמז ֶ

ָחִסיד ֶאָחד ּבא ְלַאְדמֹו"ר ָידּוַע ְלִהָמֵלְך ּבֹו: ַמָצבֹו ָקֶשה ְוַעל ְיֵדי ֵאיֶזה ִמְרָמה יּוַכל ְלַהִציל ֶאת 
 ַמֲעָמדֹו ְוָלֵצאת ִמן ַהֵמַצר.

ִלְרֹמז ְלָך ֶשֵהיַאְך ֶשּלֹא ֶתַהּפֶכם   -ָעָנה ָהַאְדמֹו"ר: ְלָכְך ּכתּוב ּבלּוחֹות "ִמֶזה ּוִמֶזה ֵהם ּכתּוִבים"  
 ִיְתּבֵלט ַהָלאו 'ֹלא ִתְגֹנב'.

 ִמּתֹוְך 'ּפִניֵני ּתֹוָרה'

 רוחני    מרכז - “פורת יוסף”

 ל“סעדיה חדד ז‘ יוסף בן  ר‘ ש  ר“ע

 גדרה 73זבולון  ‘רח



 שיהיו ד 
 

 

  דיני עיקר וטפל
אוכל או משקה שטפל לאוכל או 
ל  פ ט ה ר  ט פ נ  , ר ח א ה  ק ש מ
ן בברכה  בי  , קר בברכת העי

 ראשונה ובין באחרונה.  ולפיכך:
האוכל דג מליח ומפני מליחותו אוכל גם מעט פת או   א. 

דבר אחר, מברך רק על המליח, בין ברכה ראשונה בין 
.וכן אם שותה משקה חריף ובכדי  (וגם אין צריך נטילת ידיים)אחרונה 

למתק את החריפות אוכל איזה דבר, מברך רק על 
 המשקה.  

אם אוכל מתחילה את הטפל ואח"כ את העיקר, כגון   ב. 
שרוצה לשתות משקה חריף ובכדי למתק את החריפות 
אוכל מתחילה איזה דבר, צריך לברך עליו ברכתו הראויה 

 לו.  
אם כוונתו לשניהם, כגון שהוא שותה תה או קפה   ג. 

ואוכל גם עוגה, צריך לברך על שניהם. ויברך תחילה על 
 העוגה שהיא חשובה יותר ואח"כ על המשקה.

שני מינים המעורבים יחד, אפילו אם כל מין מובדל   ד. 
לעצמו, כגון סלט פירות, מה שהוא הרוב זהו העיקר 
ומברך רק עליו, כגון שהרוב פירות העץ מברך 'בורא פרי 

 העץ'. 
חיטה, שעורה, כוסמין )ולא ) אם אחד מהמינים הוא מחמשת מיני דגן   ה.

, אע"פ שהוא המיעוט, הוא העיקר ומברך ( 'כוסמת'(, שיפון ושיבולת שועל 
עליו, כגון מרק עם 'שקדי מרק', מברך עליהם ופוטר את 

 המרק.
כל מיני מרקחת, כגון 'קונפיטורה' או ריבה, הדבש   ו. 

והסוכר הם טפלים כיוון שבאים למתק את הפרי ולכן 
 מברך על הפרי ברכתו הראויה לו. 

גלידה שמונחת בתוך גביע, אף שהגביע ממותק ועשוי   ז. 
ממיני דגן, מברך על הגלידה ופוטר את הגביע, שהרי 

 עיקר תפקידו הוא לאחוז את הגלידה.  

 פינת ההלכה 
א,“הרב דב ניסים שליט  

 ראש כולל  "פורת יוסף"

ר ֲאַרֵחם” ֶ י ֶאת ֲאש  ת ִ ִרַחמְּ ר ָאחֹן וְּ ֶ ִֹתי ֶאת ֲאש  ַחנ   “וְּ
“.                         ּכל ַהַמֲעִביר ַעל ִמּדֹוָתיו ַמֲעִביִרין לֹו ַעל ּכל ּפָשָעיו”

 “ְלִמי ֶשעֹוֵבר ַעל ּפַשע -ְלִמי ַהקב"ה נֹוׂשא ָעוֹון 

ֶאת ִמי ָאחֹון? ֶאת "ֲאֶשר ָאחֹון". ֶאת ִמי ֶשּכֲאֶשר חֹוְטִאים   -ַוֲחנֹוִתי" "
ַעל ִמי ֲאַרֵחם? "ֶאת ֲאֶשר   -ּכֶנְגּדֹו הּוא אֹוֵמר "ָאחֹון". "ְוִרַחְמִתי" 

ַעל ִמי ֶשּכֲאֶשר ּפֹוְגִעים ּבֹו, ַאף הּוא ֵמַרֵחם ְוסֹוֵלַח. ִמיָדה   -ְיַרֵחם" 
, ּכֶנֶגד ִמיָדה. ּכֵדי ִלְזּכֹות ְלַרֲחֵמי ַהּבֹוֵרא ּכֲאֶשר הּוא ׁשֹוֵפט אֹוָתנוּ 

 ָעֵלינּו ְלַהֲעִביר ַעל ִמּדֹוֵתינּו, ִלְשמֹוַע ֶאת ֶחְרּפֵתנּו ּוְלַהְבִליג.
 

 ִמּתֹוְך 'ּוָמתֹוק ָהאֹור'

 

ֵֹתיֶכם” ש  ר ַעל ַנפְּ ֵ ַכפ   “לְּ
ֶאת   -ּכֲאֶשר ָאנּו לֹוְקִחים ֶאת ַהָדָבר ַהְמֻנָתק ּביֹוֵתר ֵמרּוָחִנּיּות

ה  ָק ָד ְצ ִל ֹו  ּב ְמִשים  ִמְשַת ּו  נ ָא ְו ֶסף,  ּכ ם   -ַה י ִר ּב ְמח ּו  נ ָא
ִקים ֶזה ִמֶזה  ְרחֹו ּו ִדים  ָג ֻנ ְמ חֹות  ֹ ּכ י  ן ְשֵנ י ּב  -ּוְמקָשִרים 

ת  ֹו ּי ְשִמ ַג ַה ֶאת  ץ, ְמקָשִרים  ָאֶר ָל ם  ָשַמִי ן  י ּב ים  ִר ְמחּב
 הגר"ש פינקוס זצ"ל                        ..ְלרּוָחִנּיּות

 ִמּתֹוְך ּוָמתֹוק ָהאֹורּבֶמה ִנְמָדד 'ָאָדם ָגדֹול'? ּבַמֲעׂשיו ַהְקַטִנים! ”

ִעיט” ל לֹא ַימְּ ַהד ַ ה וְּ ֶ ב  יר לֹא ַירְּ ִ  “ֶהָעש 
ֶהָעִשיר ֹלא ִיְרּבה' ֶרֶמז ִלְנִדיֵבי ֵלב ְוַקְמָצִנים. 'ֶהָעִשיר' '

"לֹו ַיְרּבה", אֹוִתּיֹות                -ִמי ֶשּנֹוֵתן ּבַיד ְרָחָבה ּוְבֹעֶשר  
 ו' ִמְתַחְלפֹות. ַהקב"ה ִיֵתן לֹו ּבַיד ְרָחָבה. -א' וּ 

ַאְך ִמי ֶשאֹוֵמר ַעל ַעְצמֹו ֶשהּוא ָעִני ְוָדל, 'ּכי ּדֹוֵרׁש ָרָעה 
 -ְתבֹוֵאהּו' ּו'ְבִרית ּכרּוָתה ַלׂשָפַתִיים'. 'ְוַהַדל לֹו ַיְמִעיט' 

 .ַהקב"ה ַיְמִעיט ְנָכָסיו ּוְרכּוׁשוֹ 
 

 

 ל“ַהגר"י מהאצרי זצ

ּכל ִמי ֶשֵיׁש לֹו ֹעֶשר ְונֹוֵתן ְצָדָקה ַלֲעִנִיים                               
ְוֵאינֹו ַמְלֶוה ּבִריּבית,                                                     

 ַמֲעִלין ָעָליו ּכִאיּלּו ִקֵיים ּכל ַהִמְצוֹות ּכָלן.
 

 'ִמּתֹוְך 'אֹוְצרֹות ַהּתֹוָרה

                                            ְלעֹוָלם לֹא ַיֲעׂשּו ַהּגֹוִים ַרע ְלִיְׂשָרֵאל,
ֶאָלא ִאם ֵכן ַיֲעׂשּו ַהְיהּוִדים ְתִחָלה ַרע ֵביֵניֶהם 

 ..ֶזה ָלֶזה

 

 ִמְדַרׁש

ַה"לחם לפי הטף": 'ָעִשיר' ּבִגיַמְטִרָיה ָשֶווה ָחֵמׁש 
ֵמאֹות ּוְשמֹוִנים. 'ָעִני' ּבִגיַמְטִרָיה ָשֶווה ֵמָאה ְשלֹוִשים 
ְוַהֶהְפֵרׁש ּביֵניֶהם הּוא: ַאְרּבע ֵמאֹות ֲחִמיׁשים, ַהָשֶווה 

 ּבִגיַמְטִרָיה ְלִמיָלה 'ֶתן'.
ְדַהְינּו ַהֶהְבֵדל ּבין ֶהָעִשיר ֶלָעִני הּוא ּבִמַדת ַה'ֶתן' 
ֶשָלֶהם. ִמי ֶשּנֹוֵתן הּוא ָעִשיר ּוִמי ֶשֵאינֹו נֹוֵתן הּוא ָעִני, 

 ִמּבִלי ֶשִתְהֶיה ֲחִשיבּות ְלַמָצב ֶחְשּבֹון ַהּבְנק ֶשָלֶהם.. 
 ..ּוְלֵאּלּו ֶשּזֹוִכים ָלֶתת, ֲהֵריֶהם ִנָצִלים ְמִדיָנה ֶשל ֵגיִהּנֹם

ִֹנים” ִראש  ֵני ֻלחֹת ֲאָבִנים כ ָ ְּ סֹל ש  פְּ  “ַוי ִ

ּבּפסּוק ֶזה. ּכי ֵאין ָהָאָדם ַמִגיַע ‘  ֶרֶמז ָגדֹול ּבֲעבֹוַדת ה 
ְלַדְרָגתֹו ּוְשֵלמּותֹו לּוֵלי ֶשִיְהיּו לֹו ְנִפילֹות ְוִכְשלֹונֹות ּוִמּתֹוָכם 

 .ִיְתַעֶלה ְוִיְתרֹוֵמם

. ְוסֹוֵפי ֵתבֹות 'ֶאּכֵשל' ר"ת    ם ִראׁשֹוִני כּ   ם ָבִני אֲ   ת ּוחוֹ ל   י נֵ ְש 
. ְלַלְמֵדנּו ֶשֵאין ָאָדם עֹוֵמד ַעל ִדְבֵרי ּתֹוָרה, ֶאָלא 'ָתִמים' 

ִאם ּכן ִנְכָשל ּבֶהם. ֵאינֹו עֹוֵמד ּבִדְבֵרי ּתֹוָרה ִלְהיֹות ָתִמים  
 הגר"ח סינואני זצ"ל     .ָשֵלם, ֶאָלא ִאם ּכן ִנְכָשל ּבֶהם

ֻקֵדיֶהם” ָרֵאל ִלפְּ ֵני ִיש ְּ א ֶאת רֹאש  ב ְּ ָ י ִתש    “כ ִ
ִמְלׁשֹון ִחָסרֹון, ְוֹלא ִנְפַקד ִמֶמּנּו   -ִלְפקּוֵדיֶהם" "

ר  ֵכ ָז ִה ְל י  ִד ּו ה ְי ל  ּכ ְך  י ִר ָצ ם  ָל ֹו ע ְל  . ׁש י ִא
ּבֶחְסרֹונֹוָתיו ֶשֶהְחִסיר ּבַחָייו ְוִזּכרֹון ֶזה ּגֹוֵרם 

 לֹו ֶשַיֲעֶלה ּבַמֲעלֹות ַהּתֹוָרה ְוַהִמְצוֹות. 
 " י " א ֶאת ֹראׁש בנ ּ ּש י ִת ּכ ֶצה   -" ְר ֲאֶשר ִת ּכ

ָהה  ְגבֹו ֵתר  ֹו י ה  ָג ֵר ְד ַמ ְל י  " ֲעלֹות ֶאת בנ ַה ְל
  ּבֲעבֹוַדת ה'. 
ְתַלְמֵדם ֶשַיֲעּשּו ֶחְשּבֹון ֶנֶפׁש ַעל   -"ִלְפקּוֵדיֶהם" 

 ֶחְסרֹונֹוֵתיֶהם ּוִבְזכּות ְשִביַרת ִלּבם. 
ִיְתַעּלּו ּבֵני ּבַמֲעלֹות   -"ִתּשא ֶאת ֹראׁש בנ"י" 

 ַהּתֹוָרה ְוַהִיְרָאה.
 אֹור ּפֵני ֹמֶשה


