דף ניחוח לפרשת ִמ ְׁש ָּפ ִטים  ביה"ס ממ"ד הדסים יקנעם

מדיני קדימה בברכות הנהנין:

א .אם הפרי שאינו מחמשת המינים חביב עליו יותר -
יקדים ברכה לפרי מחמשת המינים ,כי התורה החשיבה
אותם בכלל שבחה של הארץ.
ב .כאשר יש לפניו כמה מיני פירות שאינם מחמשת המינים
הנ"ל ,ואחד מהם חביב עליו יותר  -יקדים ברכה על הפרי
החביב עליו יותר.
ג .כאשר יש לפניו פירות עץ וכן פרי אדמה או ירק  -אם בין
הפירות יש פרי מחמשת המינים ,יברך עליו.
ואם כל מיני הפירות אינם מחמשת המינים  -יקדים לברך
על פרי העץ ,ואח"כ יברך על פרי וירק אדמה.
ואם יש לפניו גם מאכל או משקה שברכתו שהכל  -יקדים
לברך על פרי העץ ,ואח"כ יברך על פרי האדמה ,ואח"כ
יברך על המאכל או המשקה שברכתו שהכל.
[ההלכות מותאמות למבחן הבוגר – כתה ה']

מה מברכים על...
ביסלי  -בורא מיני מזונות
בייגלה  -בורא מיני מזונות.
ספגטי  -בורא מיני מזונות.
במבה  -שהכל נהיה בדברו.
פיצה  -המוציא לחם מן הארץ ,ויש סוג של בורא מיני מזונות.
ועל חטיפים ...סוגים שונים :נפרסם בשבוע הבא.

[מפתח הל"ב מתוך אמונה .דמות החודש :הרב עזיאל זצ"ל]

"תורה שבעל פה ..שהקב"ה שמח בה"
הרב עוזיאל זצ"ל לימד תורה ברבים בכל מקום
ולכל ציבור בעם ישראל.
הרב התפרסם כדרשן גדול ,ורבים היו צמאים
לשמוע את דברי תורתו.
באחד ממעמדות התורה ,הרב עוזיאל דבר על
היחס שבין תורה שבכתב לתורה שבעל פה ,וכך
הרב אמר:
 ...התורה שבכתב  -היא כמו ענבים ,והתורה
שבעל פה  -היא כמו היין .וכמו שהיין משבח את
פרי הענבים ,כך התורה שבעל פה ,זה מה שמביא
לשבח את התורה שבכתב .כמו שאמרו חכמים,
פלפולא דאורייתא שהקב"ה חדי בה .פירושו:
פלפול התורה ,שהקב"ה שמח בו.
שלום חברים ,יש לי מושג בפרשה
 והוא יכול להיות גם שלך!אם רק תצליח לפענח את

ֵהי,
"עבד עברי"
איך יכול להיות
?
{והתשובה משבוע שעבר}

המצווה בתחילת הפרשה" :ויקחו לי תרומה".
תמוה ,מה פירוש "ויקחו לי"? הרי היה צריך
לומר "ויתנו לי"??
ובאמת ,לה' איננו נותנים .אנחנו רק מקבלים .את הערך
היקר של "נתינה" ,את היכולת לתת ולהעניק מאיתנו
לאחרים  -קבלנו מה' .כי הכל שלו ורק הוא יכול לתת .ומה
שאנו נותנים  -זו כוח של מידה טובה שקבלנו מה' .כמו
ָד ָך
ּומי ְּ
שדוד המלך התפלל לפני ה' ואמרִּ " :כי ִּמ ְּמ ָך ַהכֹלִּ ,
ָתּנּו ָל ְּך" .לכן בתרומה למקדש נאמר כאן "ויקחו לי".
נַ

מי שגנב ואינו יכול
לשלם נמכר לעבד

הסיפור שמאחורי
התמונה..
בסיפור
הפרשה.
ממני...

לל
ַַ
ה

עדכונים משטח ביה"ס * בתוכנית החברתית:
ַהכֹל לטוֹ ָבה ...בשמחה תמיד!
מה שהיה ומה שיהיה ...יהיה טוב.

משנכנס אדר  -מרבים בשמחה
למה?
ככה.
כמו שנאמר "אשרי העם שככה לו".

