
המנורה  היה  במקדש  שהיו  נפלאים  היותר  הקודש  מכלי  אחד 
הטהורה העשויה זהב טהור. מידי יום ביומו היו מטיבים ומדליקים 
את שבעת נרותיה. בתחילת פרשתינו מצוה הקב"ה ישתבח שמו 

לעד את משה רבינו: "ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן 
זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד". השמן ששימש למנורה הטהורה 

הזיתים  את  למנורה.  במיוחד  מופק  שהיה  זך  זית  שמן  במינו.  מיוחד  היה 
בשמן  יהיה  שלא  כדי  בריחיים  אותם  טוחנים  היו  ולא  במכתשת  כותשים  היו 

שמרים. את הטיפה הראשונה נטולת השמרים שהיתה יוצאת מהזיתים היו לוקחים 
לעבודת קודש זאת - להדליק את המנורה הטהורה. המנורה מרמזת על החוכמה - 

חוכמת התורה, ורבותינו למדו מזאת שגם לימוד התורה צריך להיות בבחינת שמן זית 
זך, נטול חוכמות חיצוניות והשקפות זרות, מנותק מהבלי העולם ומכל דבר שאינו עולה 
בקנה אחד עם התורה הקדושה. בכל כוחם שמרו על הגחלת לבל תופרע, למען תהיה זכה 
וברה. גם לימוד שאין בו הרס וכפירה, תרבות הגויים והשקפה זרה אלא רק דברי חולין 
מקומו היה מחוץ לכותלי הישיבות הקדושות. הכל נעשה שלימוד התורה יישאר זך ונקי 
כדוגמת שמן המנורה הקדושה בבית המקדש. תורה כזאת שנלמדת בקדושה ובטהורה, 
יכולה להשפיע גדולות ונצורות על האדם, יכולה להופכו לדוגמת מלאך, יכולה לגרום לו 
להיות בעל צורה ובעל מידות טובות ואצילות. על נער אחד סופר שהיה לומד בישיבה 
קדושה, ישיבה שדגלה שכל בחוריה ילמדו רק את תורת השם, ינקו רק שמן זית זך בלי 
אותו  היה  אחד  לילה  והנה  ישראל.  תפוצות  בכל  מקובל  שהיה  לימוד  ושמרים,  סיגים 
בחור בן ארבע עשרה בישיבה, שקוע בלימודו ולא התחשב כלל בשעון שהלך והתקדם 
הוא  מאוד.  מאוחרת  לילה  שעת  השעה  היתה  שלפניו,  הספר  את  סגר  כאשר  הרף.  בלי 
בדרכו  בוקר  הלפנות  מצינת  קלות  מצטמרר  השוממים,  הירושלמיים  ברחובות  צעד 
לבית הוריו. סוף סוף הגיע. מתנשם ומתנשף לחץ על ידית הדלת בכניסה, עוד רגעים 
מספר יוכל להיכנס ולהתחמם, לישון מעט ולאגור כוח לעבודת בוראו. אבל הדלת לא 
נענתה להפצרותיו, מסרבת היא לזוז ממקומה. מתברר שהדלת נעולה. השעה מאוחרת 
מאוד והוריו ואחיו כבר ישנים בשלוה. אין לו מפתח. הדרך היחידה להכנס לבית זה רק 
שנת  מתוקה  לו.  נותן  אינו  הטוב  לבו  אך  הבית,  מבני  אחד  את  ולהעיר  בחוזקה  לדפוק 
יעשה  לא  הוא  לא,  אותם.  להעיר  אפשר  אי  יומם,  מעמל  ורצוצים  עייפים  כולם  העמל, 
לאור  שם  ולמד  הדלת  שליד  המדרגה  על  התיישב  הוא  מכך...  המשתמע  כל  עם  זאת 
הלבנה. ספרי קודש תמיד היו חבויים בכיסו בעזרתם יוכל גם כעת לנצל את הזמן ללימוד 
התורה הקדושה. הקור ששרר בחוץ לא שינה את החלטתו. השהיה מבעד לדלת היתה 
ארוכה עד שאביו של אותו בחור קם לתפילת הותיקין. כשהאבא בא לצאת לתפילה, הוא 
ראה את בנו יושב ולומד בשקידה שעיניו אדומות ועייפות. האבא הבין מיד את הענין 
ושאלו לבנו אהובו מדוע לא העיר אותם? ענה לו הבן: "אינני מסוגל לצער אף אדם. ואף 
שידעתי שאפשר שהעייפות תפגע בלימודי ובעירנותי למחרת, העדפתי זאת והכל כדי 
הדור,  לגדול  ונהיה  בתורה  והתעלה  שגדל  בחור  אותו  אחרים".  ולצער  שינה  לגזול  לא 
פוסק ומנהיגם של ישראל הרי הוא הגאון האדיר מרן רבי עובדיה יוסף זיע"א. זאת כוחה 

של התורה הקדושה הנלמדת בקדושה ובטהורה בחינת שמן זית זך.

בגדי  על  אנו  שקוראים  לאחר  בפרשתינו 
הכוהנים, אופן עשייתם וסדר לבישתם, מסמיכה 
וכבר  הקורבנות,  ציווי  את  הקדושה  תורתנו 
עשויים  לעולם  לעד  "סמוכים  חז"ל  לימדונו 
הפסוקים  לסמיכות  שגם  כלומר  וישר",  באמת 
מהם  אף  הפרשיות,  וסדר  למישנהו  האחד 
בסמיכות!  נכתבו  בכדי  לא  שהרי  ללמוד,  יש 
ששון,  בר  ענני  רבי  אמר  (פח:)  זבחים  ובגמרא 
בגדי  לפרשת  הקורבנות  פרשת  נסמכה  למה 
כהונה? לומר לך מה קורבנות מכפרים אף בגדי 
שפיכות  על  מכפרת  כתונת  מכפרים.  כהונה 
ויטבלו  עיזים  שעיר  וישחטו  שנאמר:  דמים 
גילוי  על  מכפרים  מכנסיים  בדם.  הכתונת  את 
לכסות  בד  מכנסי  להם  ועשה  שנאמר:  עריות, 
בשר ערוה. מצנפת מכפרת על גסי הרוח, יבוא 
דבר שבגובה ויכפר על גובה וכו'. כיום בעוותינו 
אנו  מחכים  תפארתנו,  וניטלה  מקדשינו  חרב 
ליום שבוא יבוא גואל וישובו כוהנים לעבודתם 
ולהשריש  לדעת  עלינו  זאת  אך  לדוכנם!  ולויים 
מגן  האדם  של  הלבוש  כיום  גם  היטב  בקירבנו 
ומכפר, ובפרט לבושי הצניעות – מלבושי הכבוד 
של בנות ישראל הצנועות, בזמן בו חושך יכסה 
פריצות,  בלבושי   – בנחלתך  גויים  ובאו  ארץ 
עם  ישראל  שעם  הגויים  רוצים  וניאוף,  שחץ 
ישראל,  בית  העמים  ככל  חלילה  יהיה  הקודש 
כזאת,  בעת  שעומדות  היקרות  ישראל  ובנות 
בלבושם  הרי  לשמור,  צניעותן  על  נפש  בחירוף 
אמא  על  ומסופר  הפורענות.  בפני  הנה  מגינות 
הישר,  הדרך  מן  סטה  מילדיה  שאחד  יהודיה 
שאלה לחזון איש זצ"ל, מדוע ולמה? בירר החזון 
אך  שבצניעות  ענתה  מתלבשת,  היא  כיצד  איש 
פעמים שמרימה היא מעט את השרוול... נענה 
קילומטר   – בלבוש  סנטימטר  ואמר  החזו"א 
וקדוש  גאון  אותו  אמר  אחת  ופעם  בבנים!!! 
שהבנים קיבלו את עסק התורה שמגינה ומצילה 
בעולם הזה ובעולם הבא, וכנגדם קיבלו הנשים 
לשומרה  ועליהן  הצניעות  מתנת  את  היקרות 

מכל וכל!
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אחיך  לאהרן  קודש  בגדי  "ועשית 
לכבוד ולתפארת" (כח,ב)

הבגדים  את  לעשות  כתוב  זה  בפסוק 
הסמוך  בפסוק  ואילו  ולתפארת,  לכבוד 
כל  אל  תדבר  "ואתה  כתוב:  ג')  (פסוק 
לקדשו  אהרן  בגדי  את  ועשו  לב...  חכמי 
לכהנו לי?" אלא – אמר רבי שמעון סופר 
חולקים  שאינם  עם  המון  פשוטי  אצל   –
שלו,  התלבושת  לפי  אלא  לאדם  כבוד 
לכבוד  קודש  בגדי  "ועשית  אמר  כלפיהם 
ולתפארת", אבל כאשר ידבר "אל כל חכמי 
לב" – אלו המבינים את תוכן בגדי הקודש 
את  "ועשו  תאמר:  להם  פנימיותם,  וסוד 

בגדי אהרן לקדשו לכהנו לי".
(תורת הפרשה)

קולו  ונשמע  ורימון...  זהב  "פעמון 
בבואו אל הקודש" (כח,לד-לה)

הכל,  ויודע  הכל  רואה  הוא  ברוך  הקדוש 
מגיע.  שהוא  לו  יודיע  שהכהן  צריך  ולא 
ובכל זאת, הרי זה מחוקי דרך ארץ, שאדם 
אמר  פתאום.  יכנס  ולא  בואו  על  יודיע 
ספרד:  מגדולי  זצ"ל,  המור"  "צרור  הרב 
יש  הקדושה  שבתורה  למדים,  נמצאנו 

הנהגות  וגם  ה',  ועבודת  קדושה  גם  הכל, 
עבודת  בשעת  וגם  ונימוסים!  ארץ  ודרך 
הקודש הנעלה ביותר, על האדם להקפיד 

על נימוסיו והליכותיו!
(מעיין השבוע)

בשמן"  משוחים  מצות  "ורקיקי 
(כט,ב)

בית המקדש השני היה קיים במשך ארבע 
בעוון  שחרב  עד  שנה,  ועשרים  מאות 
תבוא  זה,  עוון  וכשיתוקן  חינם,  שנאת 
הגאולה במהרה. ומרן החיד"א זצ"ל הביא 
ברמז  זצ"ל  אפרים  רבנו  של  פירושו  את 
בשמן".  משוחים  מצות  "ורקיקי  הפסוק 
ועשרים,  מאות  ארבע  בגימטריא  "רקיקי" 
בעוון  שחרב  הבית  של  שנותיו  כנגד 
היו  שדבריהם  למרות  ומריבות,  "מצות" 
"משוחים בשמן", כמו שנאמר "רכו דבריו 
משמן - והמה פתיחות" (חרבות שלופות), 
ונאמר "בפיו שלום את רעהו ידבר, ובקרבו 

ישים אורבו (יטמון מארב)"...
(מעיין השבוע)

"ויחזו את האלוקים ויאכלו וישתו" 
(כד,יא)

"ויחזו את האלוקים ואכלו וישתו", 
אכלו  כאילו  בקורבנותיהם  שמחים  היו 
ושתו (אונקולוס). סח אחד ממקורבי מרן 
קרועה  מפית  למרן  היתה  זצ"ל:  שך  הרב 
וישנה בה כיסה את החלות. קניתי עבורו 
והגשתי  ניילון,  מכוסה  ויפה,  חדשה  מפה 
"זה  ואמר:  בה,  והסתכל  בידו  נטלה  לו. 
לך  "יש  ושאל:  בי,  הסתכל  מאוד"...  יפה 
לא  השם"...  "ברוך  אמרתי:  פרנסה?" 
ואמר:  הרצין  מפית...  מקניית  אתרושש 
את  אבקש  אבל  מאוד,  לכם  מודה  "אני 
רוצה  איני  המפית,  את  קחו   - סליחתכם 
עלי.  תכעסו  אל  אותי,  הבינו  מתנות. 
עלה  שבועות  כמה  כעבור  לי"...  תסלחו 
במפית  החלות  את  לכסות  רעיון,  בליבי 
מישהו  דבר.  לו  לומר  מבלי  החדשה 
לא  הרי  הקפדה,  עלי  שאמשוך  הזהירני 
יתכן שלא ירגיש בעת בציעת הפת שאוחז 
עם  בניילון!  המכוסה  חדשה  במפית  הוא 
התמיהה  רבתה  ומה  ניסיתי.  זאת,  כל 
כאשר לא שאל דבר ולא חש במאומה, לא 
תמה ולא רמז דבר. כי שקוע היה בדברים 

אחרים, ולא בהבחנה במפית חלות...
(לולי תורתך)

מהלך  הייתי  פעם  מכורדיסטאן:  זצ"ל  אבידני  עלואן  רבי  הגאון  סח 
בדרך, ועיכבוני ביישוב במרני, שם היו כעשרים משפחות בלא שוחט 
ומוהל. ישבתי עימם כמה ימים, והוצרכתי לבקר ביקור נימוסין אצל 
לי השייח  שנה. היטה  מאה  כבן  ישיש  שייח בהאדין,  המקום,  מושל 
חסדו, ואמר: "רק שאלה אחת לי אליך, חכם היהודים: מדוע עשיתם 
את העגל, במדבר?". עניתי בקול נמוך: "אני פוחד לומר את האמת"... 
אמר לי: "אל תפחד. אמור את האמת, ולא יאונה לך כל רע!". אמרתי: 
"האם בקיאים אתם בתאריכים ובדברי הימים?". אמר לי: "כן". אמרתי 
לו: "היודע אתה שעם ישראל עלה ממצרים עם ערב רב, כלומר המון 
זה  אין  אבל  "כן,  לי:  אמר  העגל?".  את  עשו  בעיקרם  והם  נוכרים, 
פוטר אתכם מהאחריות. והראיה, שמשה שבר את הלוחות, וה' ביקש 
ובנינו  לארץ,  ונכנסנו  לנו,  נמחל  אבל  אמרתי: "אמת!  להשמידכם!". 
את בית המקדש. ועברו שנים רבות, והוא חרב ונבנה שוב. רק אחר 
כך נוצרה אמונת הנוצרים, ושנים רבות לאחריה קם נביאכם. האמת 
היא?". ענה: "אמת, נכון הדבר". אמרתי לו: "אם כן, כשהעגל נעשה 
היינו יחדיו, אנו היהודים ואתם הערב רב. ואם אנו אחזנו בזנבו אתם 
אחת"...  בסירה  כולנו  והלא  אותנו,  תאשים  ומדוע  בקרניו.  אחזתם 
ענו כל יועציו ואמרו: "צודק היהודי ואין עליו תלונה!", נענה להם גם 

השייח ופטרני לשלום...                     
תשא  באמרו: "אם  עדתו  על  נפשו  מסר  הנאמן,  הרועה  רבינו,  משה 
דוד  רבי  הקדוש  הגאון  אף  מספרך".  נא  מחני   – אין  ואם  חטאתם, 
אבוחצירא זצ"ל מסר נפשו עבור בני עדתו, וכך היה המעשה. בשנת 
הוא  שבמרוקו.  תפיללאת  באיזור  מוחמד  מולאי  העריץ  שלט  תר"פ 
מרד בשלטון הצרפתי, והכביד את גזירותיו על היהודים אותם שנא 
תקופה  באותה  בצרפתים.  בתמיכה  והאשימם  המוסלמית,  בקנאתו 

ישראל  רבי  האדמו"ר  של  הגדול  (אחיו  הקהילה  רב  דוד,  רבי  החל 
זצ"ל, הבבא סאלי) ללמוד את הסוגיות הקשורות בקידוש השם, ואת 
ראש  לאחר  מעטים  ימים  מלכות.  הרוגי  עשרת  של  הקדושים  מות 
חודש כסליו הוציא הצורר צו להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים 
שבמחוזו, אלא שלא נקב מועד לביצוע גזר הדין. בשבת, י"ד כסליו, 
לא לבש רבי דוד את בגדי הלבן השבתיים שלו, כמנהג המקובלים, 
גם קיצר בסעודת השבת  הוא  נשאר לבוש בגלימתו השחורה.  אלא 
בחצות  שחרית.  תפילת  לאחר  גם  עשה  כך  בחדרו.  להסתגר  ופנה 
להם  והורו  המלאח,  היהודים,  שכונת  את  חיילים  הקיפו  היום 
לבכות  הרב  של  לביתו  מיהרו  שכולם  מובן,  העיר.  בכיכר  להתאסף 
ולהעתיר שיתחנן לבטל את רוע הגזירה. רבי דוד ניחם אותם ואמר 
הוא  ברוך  מהקדוש  ביקש  הוא  אבל  ממרום,  גזירה  נגזרה  שאומנם 
דיבור,  כדי  תוך  הקהילה!  בני  כל  על  יכפר  ובכך  נפשו  את  שייטול 
בפני  הרב  את  להביא  פקודה  שקיבלו  וסיפרו,  חיילים  לביתו  הגיעו 
אחריהם  הלך  הקהל  וכל  החיילים,  אל  התלוה  הרב  העריץ.  המושל 
ישוב  הקהל  שכל  הכרוז  הודיע  המושל,  לבית  כשהגיעו  בדומיה. 
החליט  שהמושל  הודיע,  ועוד  יומת.  במקום,  שישאר  מי  כל  לביתו. 
שאין זה כדאי להרוג את כל היהודים, ובמקום זה הוחלט לקחת את 
נפשו של גדול העיירה וראשה! הכל פרצו בזעקת שבר. רק רבי דוד 
קשרו  נוראה.  מיתה  עבורו  בחר  המושל  התקבלה!  שתפילתו  שמח, 
אותו לפתחו של קנה תותח, וירו פגז... אבלם של היהודים היה כה 
בני  יומת.   – עליו  ויקונן  שיבכה  שמי  הכריז  שהצורר  עד  ורב,  עמוק 
תפיללאת מסרו לצורר את שארית רכושם, כדי להביא לקבורה את 

שרידי גופו הטהור של הרב, שמסר את נפשו למענם.
(מעיין השבוע)

צהבת – סגולה לתינוק שאחר לידתו נחלה במחלת הצהבת, שיטלו את ידיו כל בוקר לאחר 
השינה, או שישימו עליו ועל ידיו תכשיטי זהב או אבן ירוקה.

צהבת – להניח יונים לבנות על טבורו של החולה, היא סגולה שיתרפא בע"ה.
(סגולות רבותינו)



מה הם קוראים?
מי המחבר?
 מה המסר?

מתעניין  שהיה  זצ"ל,  איש"  ה"חזון  על  מסופר 
במסגרת  בכתות  שמוגש  הלימודים  בחומר 
ושאר  הגמרא  לשעות  שמחוץ  הכלליים,  השיעורים 
נכנס  ת"ש,  שנת  בחורף  אחד  יום  קודש.  לימודי 
תורה  בתלמוד  המתחנך  לילד  אב  שהיה  יהודי  אליו 
ספרותית  חוברת  בפניו  והציג  ברק,  שבבני  מסויים 
מאמונה,  הרחוק  סופר  בידי  הכתובה  פסולה, 
שהסתננה כנראה בשגגה לבין כותלי התלמוד תורה 
הוא  העברית.  השפה  ללימוד  כחומר  בה  והשתמשו 
העדינה  נפשו  ליבו.  עומק  עד  ונפגע  בחוברת  הציץ 
כמו הוכתה בהלם, מעוצמת הזעזוע שגרם לו "הקוץ 
החוברת  את  קרע  הוא  בו".  תלויה  שהנשמה  באבר 
לגזרים ומיהר לשלוף את עטו מכיס מעילו, ישב אל 
בליבו,  המפעפעת  בריתחא  עוצר  וכשהוא  השולחן 
בכמותם  מעטים  מאופקים,  דברים  שכתב  למי  כתב 
לידי,  בא  עובדא  להעיר:  "רצוני  באיכותם:  ונוקבים 
פה  תורה  בתלמוד  לומדים  שילדיהם  ההורים  הביאו 
עוכרנו  של  הספרות  מפניני  מלוקט  חוברת  לפני   –
בסוף  נדפס  מחבריהם  ושמות  מפורסמים,  היותר 
הראוני  שם  הרכים.  את  מלעיטים  ובזה  החוברת, 
תורה,  חומשי  חמשה  תחת  יודע  מי  בחמשה  שימוש 
שמעתי  הגוף  כל  שוברת  אנחה  ליצנותא.  חמשה 
את  הרכים?  מוחות  את  יקדשו  בזה  וכי  ההורים,  מן 
החוברת קרעתי לפניהם לגזרים... קראתי את המנהל 
והשיב שהכניס עבודה זרה זו להיכל התלמוד תורה 
על פי פקודת מומחה... נתחייבתי להודיע הדברים".

לבדוק  יש  והסיפורים,  הספרים  ריבוי  דור  בימינו 
את  חיבר  מי  קוראים?  הילדים  מה  עיניים  בשבע 
יש  ואם  הממליצים  מי  בסיפור?  המסר  ומה  הספר 
פיקוח? נראה לנו שאין בזה כלום, אך ידוע שהכותב 
משפיעים  והדברים  בפנים,  שם  הוא  נפשו  את  ספר 
ומניעה  בזמן  בדיקה  בזה!  להאריך  אפשרות  ואין 
בצורה הנכונה יצילו ואולי לדורות את בנינו ובנותינו, 

וה' יעזרנו.     

כלל ברור בחיי הנישואין
היה חכם ולא צודק

מסופר על בני זוג מבוגרים, שהיו גרים בטבריה וחיו 
בטוב ובנעימים. ביתם היחידה למדה בסמינר בירושלים 

התנתה  שידוך,  לה  והציעו  הבת  כשגדלה  פנימיה.  בתנאי 
פעם  יסעו  נישואיהם  שלאחר  יעבור,  בל  תנאי  הבחור  עם 
בשבוע לטבריה לבקר את הוריה, אשר קשורה היא אליהם 
מאוד. כששמע הבחור את התנאי, ניתק את הקשר עימה, 
יוכל  אם  הוא  שמסופק  בדבר  להתחייב  רצה  שלא  כיון 
לאחר  ושוב  שידוך,  שוב  לה  הציעו  זמן  לאחר  בו.  לעמוד 
שיסכים  עימו  התנתה  בירושלים,  דירה  שיקנו  שסיכמו 
וגם  הוריה,  את  לבקר  לטבריה  בשבוע  פעם  איתה  לנסוע 
בחור זה סירב להסכים לתנאי זה וניתק את הקשר. בפעם 
השלישית שהציעו לה שידוך, ידע הבחור המוצע שברצונה 
להתנות עימו שיסע להוריה פעם בשבוע (כיון ששמע זאת 
בעיניו  חן  מצאה  והיא  והואיל  עימה),  שנפגשו  מחביריו 
הפועמת  השם  ויראת  הטובות  ממידותיה  והתפעל  מאוד, 
שהיא  לו  וכשאמרה  עליה,  לוותר  שלא  החליט  בקירבה, 
מציבה לו תנאי שיסע פעם בשבוע להוריה בטבריה, השיב 
לנסוע  את  שמבקשת  מתפלא  מאוד  "אני  בחוכמה:  לה 
רק פעם בשבוע, והרי סוף סוף הם ההורים שלך ואת בת 
יחידה, ולכן לדעתי צריך לנסוע פעמיים בשבוע"... שמחה 
היא כמוצאת שלל רב על דבריו, וחשבה בליבה שסוף סוף 
חודשים  כשלושה  לאחר  ואכן  שחיפשה...  מה  את  מצאה 
ושלוה.  באושר  וחיו  והדר  פאר  ברוב  החתונה  את  ערכו 
וסיפר לאחר מכן הבחור לחביריו שבחודשיים הראשונים 
אך  הבטחתו,  כפי  בשבוע  פעם  להוריה  הם  נסעו  אומנם 
לאחר חודשיים אמרה לו שמספיק לנסוע פעם בשבועיים, 
כיון שטרודה היא בעניני הבית ובעבודתה, ולאחר שעברו 
עוד כמה חודשים, מתחנן הוא לפני אשתו שתסע להוריה 
לפחות פעם בכמה שבועות, והיא דוחה אותו בלך ושוב... 
לעיתים  לנסוע  זמן  לה  מוצאת  הפצרותיו,  שלאחר  עד 

רחוקות...
הרה"ג  נפשי  לידיד  בית  שלום  בספר  קראתי  זה  סיפור 
פעמים  עשרות  אותו  וסיפרתי  שליט"א,  זכאי  אהרן  ר' 
בשיעורי אגב חביבותו, ומה מיוחד בו? החוכמה הנפלאה 
שהיתה באותו חתן למהר לקיים רצון הבורא ולהקים בית 
בישראל, מה קרה? יש בעיה? היא לא הגיונית? אבל שאר 
הדברים טובים! תהיה חכם ותחתור אל המטרה. וכי בסופו 
של דבר מי ניצח? מי הרויח? אם ניקח סיפור זה ונעתיקו 
כל אחד לנקודה אותה הוא צריך, הרי שנרויח ריווח גדול 
בכפליים – הן את שלום ביתינו והן את רצוננו, ובזכות זה 

יהי ה' עימנו.          

 הרה"ק רבי נחמן מברסלב אומר: אדם שאין לו שעה אחת משלו בכל יום, אינו אדם.
 הרה"ק רבי צדוק הכהן מלובלין אומר: האדם כפי מידותיו והתנהגותו ככה הוא תופס ומבין את חברו. 

 הרה"ק רבי צדוק הכהן מלובלין אומר: כשם שקשה לרע לב לדעת את צרכי הזולת, ככה קשה לטוב לב לדעת את צרכי עצמו.
 הרה"ק רבי משה מבויאן אומר: איך יכול אדם להיות אחראי למעשיו, כל עוד הוא עצמו אינו ברשותו.

(פתגמים נבחרים) 



 בזכות ג' דברים נברא העולם: בזכות 
ביכורים.  ובזכות  מעשרות,  ובזכות  חלה, 

(כה"ח סי' תנ"ז ס"ק י"ג)
 חמשת מיני תבואה חייבים בחלה, ואלו 
שועל,  שיבולת  כוסמת,  שעורה,  חיטה,  הן: 

שיפון.
 שיעור הקמח שמתחייב בהפרשת חלה 
בברכה: אלף שש מאות שישים ושישה גרם 
טוב  חסידות  וממדת  דרהם).  (תק"כ  וחצי 
להפריש חלה בלא ברכה - משיעור אלף שש 

מאות וחמשה עשר גרם ושליש.
ה'  אתה  "ברוך  תברך:  שתפריש  לפני   
אלוקינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו 
וציונו להפריש חלה תרומה", ולאחר הברכה 

תפריש ותאמר "הרי זו חלה".
לוקחים  ולכן  להפרשה,  שיעור  אין   
אותה  שורפים  כך  ואחר  מאוד.  מועט  דבר 
אפשרות  וכשאין  טמאה.  שהיא  מפני  באש 
ככלי  ועושהו  בנייר  היטב  כורכה  לשורפה, 

בתוך כלי וזורקה לאשפה.
לאחר  עד  חלה  מלהפריש  להמתין  טוב   
אחד.  גוף  העיסה  כשתעשה   - הלישה  גמר 
ואם לא הפרישה ואפתה - מפרישה מן הפת 

לאחר האפיה.
לטגנה,  או  לבשלה  כדי  עיסה  העושה   
ואם  ברכה,  בלא  חלה  ממנה  מפרישים 

רוצים לאפות קצת ממנה מפרישים בברכה, 
בלי  מפריש   - מים  ללא  בחלב  עיסה  והלש 

ברכה.
 עשתה שתי עיסות, ואין בכל אחת שיעור 
וביחד יש שיעור, עם נוגעות העיסות זו בזו 
אינן  ואם  מצטרפין,   - מעט  שנדבקים  עד 
נדבקים והם בסל אחד הסל מצרפן, ואפילו 
אם  אבל  מצטרפין,  פת  ונעשו  שנאפו  אחר 
אין  מסביב  שפה  לה  שאין  טבלה  על  נתנם 
שלא  יזהר  בכלי  כשמצרפן  לכן  מצטרפין, 
את  מכסה  ואם  הכלי,  מדופני  למעלה  דבר 

הפת במפה, הרי זה נחשב ככלי ומצטרפין.
מהתנור,  הפת  את  שהוציא  לאחר  אם   
הניח את הפת על לוח או על גבי קרקע או 
בכל דבר שאין לו תוך, ורק לאחר מכן הניח 
אותו בסל, בכל זאת הסל מצרפן, ואין צורך 

לתת מהתנור לסל באופן ישיר.
 אם יש בכל עיסה שיעור, ורוצה להפריש 
בנגיעה,  או  כלי  בצירוף  צורך  אין  לזו,  מזו 
אלא שכיון ששתיהן לפניו - מפריש זו על זו.
 היה אוכל בשבת, ונזכר שלא הופרש חלה 
מהלחם, אם הוא בארץ ישראל לא יאכל ואין 
ולאחר  במחשבה,  אפילו  להפריש  תקנה  לו 
השבת יפריש על מה שאכל בטעות בשבת, 
כדי  ממנו  חציו  או  כיכר  ישייר  לארץ  ובחוץ 
להמשיך  ויוכל  בחול,  חלה  ממנו  שיפריש 

ולאכול.

 שכח להפריש חלה בארץ ישראל מערב 
להפריש  להקל  יש  טוב,  יום  והגיע  טוב  יום 
ביו"ט בשעת הדחק - כשאי אפשר לו להשיג 

לחם מאחרים.
להישאל  יכול  בעיסה,  שנתערבה  חלה   
לו  ויתיר  עליה  לחכם  שישאל  (דהיינו  עליה 
כנדר), ואע"פ שבשעת הפרשת החלה בירך 
נדר  עוקר  החכם  והרי  חלה,  הפרשת  על 
לבטלה,  ברכה  חשש  אין  זאת  בכל  מעיקרו, 
צורך  אין  אחרת,  חלה  להפריש  וכשחוזר 
ואם האשה בעצמה הפרישה  לחזור ולברך. 
וגם  הבעל  את  להצריך  גם  נכון  החלה,  את 
כשאפשר  זאת  כל  לשאול.  האישה  את 
אבל  בדבר,  טירחה  ואין  בנקל  זאת  לעשות 
אם הזמן דחוק כגון בערב שבת שאי אפשר 
שהאישה  די  אחר,  באופן  או  לבעל  להמתין 

תשאל לבדה.
 יש נשים שדרכן ללוש שתי עיסות, אחת 
מזונות,  למיני  אותה  שאופין  עבה  בלילתה 
כיכרות  אותה  שאופין  רכה  בלילתה  ואחת 
לחם, אסור להן להפריש חלה על אחת מהן 
השנייה  על  להפריש  שעה  ולאחר  ולברך, 
ולכן  צריכה,  שאינה  ברכה  היא  כי  ולברך, 

עליהן להפריש משתיהן יחד בברכה אחת.
(הבית היהודי) 

"ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו מתוך 
בני ישראל לכהנו לי" (כח,א)

במדרש (שמות רבה פרשה ל"ז) דרשו חז"ל על פסוק זה "ואתה 
שעשועי  תורתך  קיט): "לולי  שנאמר (תהילים  זה  אליך"  הקרב 
אז אבדתי בעוניי", כאשר אמר הקדוש ברוך הוא למשה: "ועתה 
תורה  הוא:  ברוך  הקדוש  לו  אמר  למשה.  הורה  אליך",  הקרב 
דברי  את  עולמי!  אבדתי  היא  שאילולי  לך,  ונתתיה  לי  היתה 
המדרש הללו יש להסביר במשל: בעיר אחת חי תלמיד מופלג 
שהיה שקוע כל ימיו בעומקה של הלכה. כמה בנים היו לו, שהיו 
פרטי  מלמד  בעבורם  שכר  כן  על  כאביהם,  שכל  וחדי  חריפים 
גדל  וכאשר  נוסף  בן  לו  נולד  זמן  כעבור  תורה.  עימם  שילמד 
את  אותו  שילמד  מלמד  אביו  לו  שכר  שלוש,  לגיל  והגיע  הילד 
המלמד  שאל   - אחר  מלמד  שכרת  מדוע  בי"ת.  האל"ף  אותיות 
הותיק את האב - והלא אני לומד עם בניך הבחורים המופלגים 
וכי יקשה עלי ללמד אותיות לילד קטן?... דווקא מפני כך - השיב 
האב - שהרי לפי דבריך יקשה, מדוע אין אני בעצמי לומד עם 
בני?... אלא - תירץ האב - דווקא מפני שאני רגיל ללמוד בעיון 
הדין  הוא  הבנתם.  רמת  לפי  עימם  וללמוד  לרדת  לי  וקשה  רב 
בך, שאתה רגיל ללמוד עם בחורים מהירי תפיסה, אין זה ראוי 
התשובה  זו  הנמשל.  גם  הוא  כך  הקטן.  לבני  אותיות  ללמד  לך 
כלל  להצטער  לו  שאין  רבנו  למשה  הוא  ברוך  הקדוש  שהשיב 
על שלא נבחר הוא להיות כהן גדול, כי מעלתו גדולה עוד יותר 
מזה. ואף נתן לו הקדוש ברוך הוא דוגמא לזה ואמר: הרי התורה 
היתה שלי ונתתיה לך כדי שתלמד אותה לבני ישראל, ומדוע לא 

גבוה  הוא  ברוך  הקדוש  שמעלת  משום  זאת  בעצמי?  למדתיה 
מעל גבוה! כך גם מעלת משה רבנו גבוהה ממעלת הכהונה!

וכותונת  ומעיל  ואפוד  חושן  יעשו  אשר  הבגדים  "ואלה 
אחיך  לאהרון  קודש  בגדי  ועשו  ואבנט  מצנפת  תשבץ 

ולבניו לכהנו לי" (כח,ד).
ממש כמנהג השרים כאשר שר יוצא למלחמה ומפסיד במערכה, 
בקרב  הפסיד  שאיתם  החיילים  וגם  המלך,  מאת  סר  חינו  אזי 
חוזרים לבסיסם מוכים ומושפלים. שונה הדבר בתכלית כאשר 
בעיני  מתעלה  מעמדו  אז  או  בה,  ומנצח  למלחמה  יוצא  השר 
המלך והוא זוכה לפרס מיוחד על נצחונו המזהיר בשדה הקרב. 
רב  לכבוד  במדרגה,  לעליה  זוכים  איתו  שנלחמו  החיילים  גם 
ולפרס מיוחד מעת המלך. וכמשפט השרים הלוקחים פרס מעט 
המלך, זה יקחו רק כל זמן שהם משרתים את המלך, אז יאכלו 
על שולחן המלך, התהדרו במדים היפים השמורים לשרי המלך 
ויתעטרו באותו ובעיטורים השמורים ליושבים ראשונה במלכות. 
כאשר יסיימו את שרותם למלך, יפשטו את המדים והעיטורים 
וישובו אל ביתם. כן הוא גם הנמשל. בזמן שבית הקדם היה קיים 
היו ישראל מתהדרים בכוהנים בעבודתם ולווים בשירם ובזמרם. 
והכהנים בעבודתם היו לבושים בגדי כהנה - מדי משרתי המלך! 
ואין  הרבים,  בעוונותינו  חרב,  המקדש  בתי  כאשר  עתה  כן  לא 
לנו מאומה מכל ההדר והכבוד, אנו שווים אחר כבוד אל ביתנו 

הדל...  
(משלי המגיד מדובנא)

על כן יאמרו המושלים - משל ונמשל

אל תיקרי הליכות אלא הלכות
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