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מדיני קדימה בברכות הנהנין:

כלל בהלכות ברכות הנהנין קובע להקדים את הברכה על
מין אחד מבין כמה מינים ,והם מונחים לפני האדם והוא
רוצה לאכול מהם ,בכמה מקרים:
( )1בין פירות העץ שהשתבחה בהם ארץ ישראל לפירות
אחרים  -יקדים ברכה על פרי מפירות שהשתבחה בהם ארץ
ישראל לפני פרי אחר .מיני הפירות שהשתבחה בהם ארץ
ישראל ,נזכרים בפסוק הכולל את שבעת המינים (דברים ח,
ּות ֵאנָּה וְׂ ִרּמֹוןֶ ,א ֶרץ ֵזית ֶש ֶמן
ֶפן ְׂ
ּושע ָֹּרה וְׂ ג ֶ
ח)ֶ " :א ֶרץ ִח ָּטה ְׂ
ּוד ָּבש".
ְׂ
ולכן ,כאשר יש לפני האדם כמה סוגי פירות ,ויש ביניהם גם
מפירות שנזכרו בפסוק  -יקדים לברך את הברכה על הפרי
שאוכל מחמשת המינים ,ופוטר בברכה זו את שאר מיני
הפירות שיאכל עוד .כגון :אם היו לפניו תפוחים וענבים -
יקדים לברך על הענבים ,ויפטור את התפוחים.
[ההלכות מותאמות למבחן הבוגר – כתה ה']

מאוד חשוב! מי אמר את הלקח הגדול הבא...
הבוקר האיר .ואחד שאל :להיכן נעלם החושך של הלילה? והוא ענה:
החושך נגנז באור של היום הקודם .ככל שנגביר את האור של היום
הקודם ,כך ייבלע החושך באור .והאחד שאל :איך מגבירים את האור,
מהו הסוד? והוא ענה :פשוט ,על ידי שמחה .זה אור  -יה ,שה' נתן
בשמחה וברא את האור .והאחד שאל :מי אמר את הלקח הגדול הזה?
והוא ענה :כל מי שיאמר  -הרי זה שלו בשמחה תמיד.
ֵהי,

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

תוציאו מהמשכורת שלי לתת לעניים
מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל מספר:
בשנים הראשונות לקום המדינה ,הייתה
תקופה שבארץ היה קשה מאוד .עוני היה.
בפסח – מצות לא היה .כסף לא היה.
הרב הראשי הרב בן ציון עוזיאל ,אסף את
ועד העדה הספרדית ואמר להם :אתם
צריכים להוציא כסף בשביל לתת לעניים
את המצות .חברי הועד השיבו :אין כסף.
הרב עוזיאל אמר להם :תורידו
מהמשכורת שלי ,תוציאו מהמשכורת שלי
ותנו לעניים מה לאכול.
שלום חברים ,יש לי מושג בפרשה
 והוא יכול להיות גם שלך!אם רק תצליח לפענח את

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

יתרו-משפטים .הקשר בין שתי הפרשיות.
לכאורה ,לאחר המעמד הגדול של מתן תורה
יכולנו לצפות למצוות "גדולות" מבחינה רוחנית,
מצוות כאלה שהן בין אדם לקב"ה .ופתאום מיד לאחר
פרשת יתרו-פרשת מתן תורה ,אנו שומעים בתחילת פרשת
משפטים" :כי תקנה עבד" וכו' ,מצוות שהן בין אדם
לחברו??  - -חשבתם על תשובה...
כן  -זו הכוונה :לדעת שמצוות שבין האדם לה' מתחילות
קודם כל בין אדם לחברו .כי דרך ארץ קדמה - ...וזו היא
התורה השלימה "תורת ה' תמימה".

 2הראשונות מה'
ואת השאר משה

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.

כבר כולם יודעים :תחכמני – הכי חברתי!
הקשיבו לצלצול" :רק ביחד"...

