
 

 

 

 937עלון מס'   - הר  ש  ע   עש  ת  שנה 
 

 . 04:07עד  "ברכת הלבנה" ביום חמישי סוף זמן@ 
 רפואה, ברכה, פרנסה, זיווג, ניתן להקדיש העלון ל@ 
  ולהבדיל לעילוי נשמת יקיריכם.  הצלחה, זש"ק,     
 08-9437333,  054-7743834טל' המערכת :      
 

 טע"ה'תשכסלו  ט' בס"ד
 16:21  -   הדלקת נרות

 17:12  -   שבת צאת ה
 17:45  -        רבנו תם 

 "החייםאור "המדוייק של  מהלוח - חורףשעון 
 ע"פ "אופק תל אביב"

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 ז"ל אברהםבן   לע"נ  

גדולה סגולה  -בדוק ומנוסה 
 להשתתף בסעודה רביעית

 20:30 -מועד" ב-בביהכ"נ "אוהל
 
 
 
 
 

 ויצאפרשת 
 "וייקץ יעקב משנתו" 

שלמד באמצע  "ממשנתו"אומר הבעל הטורים וייקץ 
 .ואפילו בשעת השינהצדיקים כל כולם תורה  ,השינה
 "וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך" 

לא לוקח עמו כלום לא  ,כשמסתלק אדם מן העולם
 ,רק צדקות ומעשרות שנתן בעולם הזה ,כסף ולא זהב

וזה אמר יעקב מכל הכסף שאתה נותן לי נשאר לי רק 
 .המעשרות והצדקות שנתתי בעולם הזה

 "ויאמר הן עוד היום גדול לא עת האסף המקנה"  
הקדוש מביע תמיהה על יעקב אבינו  "אור החיים"ה

להחליט  ,יםע  ר לרו  שהיה ז   ,ושואל מה גרם לכך שיעקב
ר ושופט של הרועים וקובע להם מתי לרעות שהוא ש  

ומתרץ שמה שהניע את יעקב  ?ומתי להיאסף
צער בעלי "בעבודת הרועים הוא החשש מ "התערב"ל

טעם  .ויעקב חס על הצאןשזוהי מצווה מהתורה  "חיים
וא שיעקב רצה לדעת מתשובתם אם העיר היא נוסף ה

כי יתכן שהטעם לכך שהרועים  ,רחוקה וקרובה
מתעכבים ליד הבאר הוא שהעיר היא רחוקה ואין זמן 

הרועים למד מ .גם להשקות את הצאן וגם לרעות שוב
 .יעקב שהסיבה להתנהגותם אינה המרחק מהעיר

 "'( לה ,כט) "הפעם אודה את ה 
דה כתוב שלאה הודתה לה' ולא על מדוע דוקא אצל יהו

ביאר רבי מאיר שמחה הכהן  שת בניה הראשונים?ושל
זצ"ל בספרו 'משך חכמה', לפי שעל שלושת הרגשות 

, לא תיקנו ראיה, שמיעה ומישוששהאדם מסוגל לחוש; 
חז"ל שום ברכה כשהאדם נהנה מהם, לא על מראה נאה, 

נמצא אם כן  .ולא על קול נעים אלא רק על הרגשת הריח
"כי ראה ה'  - ראיהה על ר  ינו מו  ישבלידת ראובן, שענ

"כי שמע ה'",  - שמיעהעל  הר  מו  ניי", וכן על שמעון שובע
אין חיוב ברכה, ורק  - מישושעל  הר  מו  וכן על לוי ש

שמזרעו יצא מלך המשיח  (ישעיהו י"א)ביהודה שכתוב 
 .כתוב הודיה" שעליו נאמר "והריחו ביראת ה'

 

 מענייני הפרשה :   

   חלום יעקב. -קורות יעקב בדרך לחרן 
 .פגישת יעקב עם רחל בת לבן 
  נשואי יעקב ללאה ולרחל. -יעקב   עובד   בבית  לבן 
  מעשיו ונתעשר עושר רב.בהולדת בני יעקב, הצלחתו  
 עקב  לוקח  את  כל  משפחתו  ורכושו ועוזב את י 
 בית לבן.       
 בן  ואנשיו   רודפים  אחרי  יעקב   ומשיגים אותם ל 
 בהר הגלעד.      
  .לבסוף השלימו יעקב ולבן ביניהם ונפרדים בידידות 
 ע למחניים.ייעקב המשיך בדרכו הביתה והג 
 "ויצא יעקב" 

ושואלים  .פנה הדרהפנה זיוה פנה הודה י "מפרש רש
למה לא כתוב אצל אבותינו הקדושים אברהם ויצחק 

לומר שאברהם ויצחק  אלא יש הודה...?כשיצאו פנה 
היו עשירים והיו להם עבדים ובוודאי כשיצאו הרגישו 

אבל יעקב שהיה יושב אהלים לכאורה לא היה  ,מיד
 ה ועשה רושם רב.ודובכל זאת פנה זיוה וה בזה שיצא, ניכר
 "עולים ויורדים בו" 

לשמונת ימי רמז  8בגימטריא  "בו" ,מרמז על חנוכה
 ,מוסיף והולך-מרמז לשיטת בית הלל "עולים" .חנוכה

 .פוחת והולך-מרמז לשיטת בית שמאי "ויורדים"
 "(יט,)כח "ואולם לוז שם העיר לראשונה  

אל קראו -שלבית ,התורה הקדושהלשם מה מספרת 
ביקשה התורה  ,ל"ג זצ"ביאר רבינו הרלב ,אלא ?לוז

במקום להצטרך  ללמדנו את מידת ההסתפקות במועט
לטובת הבריות: למרות שהיתה שם עיר סמוכה ושמה 

 ,לא סר לשם יעקב אבינו לבקש אכסניה מרווחת ,לוז
 ע(מעיין השבו)   .אלא שכב במקומו ושם אבן למראשותיו

 "טוב תתי אותה לך מתתי אותה לאיש אחר" 
שיק שלבן הכיר את בתו רחל שהיא -מפרש המהר"ם

צדקת ואמר שיעקב צדיק ורחל צדקת, ולכן אם יתן את 
סף עוד צדיק שבודאי רחל ורחל לאיש אחר הרי יתו

תחזיר אותו בתשובה, לזה הוא לא הסכים שיתווסף עוד 
 .לאיש אחראותה י ת  צדיק בעולם, וזהו שאמר מת  

 "והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה" 
. הממון אמנם הוא דבר ארצי, 136=  ממוןבגימטריא:  סולם

אם משתמשים בו לדברים  ראשו מגיע השמימהגשמי, אך 
טובים כגון: צדקה, חסד וכדומה. אז הוא עושה בזה פעולות 

 גדולות בשמים.
  אין לעיין בעלון בשעת התפילה וקריאת התורה. במקום שיש עירוב, יש לטלטל ע"י קטן. העלון טעון גניזה.     הסירו מכשול מדרך עמי !

 / http://www.hidush.co.il/     http://ladaat . info"חידוש" :   -ניתן להוריד את העלון באתרים הדתיים "לדעת" ו
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 "ועמי תלואיםמפטירין :  "
 א'(י הושע )             

 
 
 
 
 

 פינת הניבים והפתגמים
ֲענוֹ. מ  ָתה ל  ש  ע  נ  ל טוָֹבה ש  ִזיק לוֹ טוָֹבה = הוָֹדה ע  ח   ה 

ים דוגמה ְרָכז  מ  ְבֵרי ה  ָבה ְלח  ים טו  יק  ְחז  ּבּור מ  ְבֲחֵרי צ  : נ 
ל  ָדָבר ָּבֲעֵבָרה ע  ים ָכרּוְך ה  ת  ם ְלע  ם ג ם א  ָּבֲחרּו ָּבה  ש 

ק. ח   ה 
ָאָדם מקור ֵיש ֲהָנָאה : ש  ָבה ְלָמקו ם ש  יק טו  ְחז  יְך ְלה  ָצר 

ָּבה עט[. ית ר  ּנּו ]ְּבֵראש  מ   )ניבונכון(              מ 

 

  2ראו בעמוד  -מרתק 
 מכל מלמדיי השכלתי

 



  
 חינוך  - "בניך כשתילי זתים"

 

המבחן העיקרי של האדם הוא בעיקר בחינוך הילדים 
ולחנכם להעלות על מזבח אהבת  ,לחנכם למסירות נפש

שאם אברהם אבינו  ,את כל תענוגי וחיי העולם הזה 'ה
לא היה כל ערך לכל  ,לא היה עומד בניסיון זה

גדולת יהודי נמדדת לא רק בכמה   .הניסיונות שלפני כן
שהוא נכון להקריב את עצמו על שמירת כל היקר 

 בעיקר היא נמדדת עד כמה הוא נכון ,והקדוש לישראל
 ,להקריב על מזבח היהדות ומצוותיה גם את עתיד בניו
עד כמה שהוא ממריץ את כל כוחותיו לחנך את בניו על 

כי יותר קל לאדם  ,התורה והמצוות ,ברכי האמונה
 ,לעמוד בניסיון במסירות נפשו הוא על קדושת השם

 .מאשר למסור למטרה קדושה זו את נפשות בניו
ולקדושה ולא מחנך את בניו לתורה  ,אבא אוהב

ק הבבא סאלי "וידוע שהרה .מתחשב בשאר דברים
א לטבול "ק רבי מאיר זיע"א לקח את בנו הרה"זיע

וכשנבהלה הרבנית אמר לה:  ,בנהר הקפוא בקטנותו
והדברים ברורים ואשרי  .הניחי לו שיעמוד לו לעתיד

 ...המשכיל
 
 

 האם יעקב רמאי? מה בין יושרה לרמאות?
, ש מידת האמת שבו"מכונה ע ,בחיר האבות ,יעקב

אינו בקי בכל  ,"תם" י"פירש ."איש תם יושב אוהלים"
רואים שיעקב בכלל  ,ברם '.כן פיו'כליבו אלא  ,אלה

מעשיו אחיו ומנצל  'מוציא'אינו תם! את הבכורה הוא 
כן הדבר  ...ויגע ומשדלו בנזיד עדשים ףירגע שהוא עי

ומכריז  'מתחפש'שומעים שיעקב  .במעשה הברכות
המביא  אנכיי "ופירש"אנוכי עשיו בכורך"  ,בפני אביו

וכאן הבן שואל: האין זה  .ועשיו הוא בכורך לך
יעקב מעמיד מקלות מול  ,ושוב בפרשתנו ?רמאות
ב יעקב את "ויגנו ,וכן .נקודים וטלואיםשילדו הצאן 

 ?איפה הגבול בין יושרה לרמאות לב לבן הארמי..."
ואף כשיצחק אומר לעשיו  ,ברור לנו שיעקב אינו רמאי

מתרגם  "בא אחיך במירמה ויקח את ברכתך..."
גם בענין המקלות מתפללים  ."בחכמא"אונקלוס 

בזכות יעקב "למען חלק"  –ומבקשים גשם  'הושענות'ב
הרי  ,בשיקתות המים..."מפצל מקלות  'איש חלק'

 'לעשות לנו סדר'שפעולה זו נחשבת לו לזכות! עלינו 
  .ללמוד לעצמנו וללמד כראוי

 

 "חודש אלול  -  הכנה לימים הנוראים"
אדם לעבוד כמה שיותר לרכוש  צריך אלול בחודש

, ואפילו דקדוקי סופרים, טוביםות ומעשים ולעצמו מצ
כיון שאינו יודע גם ע"י צדקה, חומרות וחסידויות, 

פעם את  שאלו לטובה. הדיןאיזה מהם יכריע את 
, במה שונה חודש אלול משאר זצ"למדובנא  המגיד
: אדם בא לבית במשל כדרכולהם  ענה  ?השנהחדשי 

 ביןהכנסת, ומרוב עשירותו היה לבו גס, ולא התערב 
הבריות, בקושי רב פלט "שלום" לכמה אנשים. והנה 

, ואותו עשיר הגיש הכנסתהגיע זמן הבחירות לועד בית 
עמדותו. מיד החל לשנות את יחסו, לאחד קנה ומ

הרמת ספר תורה, ולשלישי עליית  ולשניפתיחת ההיכל, 
והיה מתערב עם  ה בכל שבת ושבת,ששי, וכך עש

הוא האדם,  כך . מה גרם לו זאת? הבחירות!!!הבריות
בכל השנה שקוע בתרדמה עצומה, בקושי מגיע לבית 

ות בסיסיות, ועל חומרות, וים מצימק בקושיהכנסת, 
 הואמאן דכר שמיה?? אולם בהגיע חודש אלול רואה 
ים כל את עצמו קרוב ליום הדין, ומיד נותן אל לבו לקי

בחלק החיים,  ליפולמצוה וחסידות שבאה לידו כדי 
.השלום, השלוה הפרנסה, הבריאות,  

 
 

 כל הישועות והברכות
 הי"ו לישראל ולימור אלדד

לסעודה הרביעית בלויין מושתר  
זצ"ל עובדיה יוסףזכות מרן   

, םובעד כל משפחת םבעדתגן 
 שיתברכו לרפואתם והצלחתם
קיימא-בזרע קודש בר  

 שיזכו באושר ובפרנסה טובה 
טובות ונעימות לשנים רבות  
ז"ל  אגאי בן משהולהבדיל לע"נ   

 

 שיעור התורה הגדול בתבל
"אברהם יגל"  ארגון  

בכל מוצאי שבת ןמשדר בלוויי  
  הראשון לציוןאת שיעורו של 

שליט"א  יצחק יוסףהרה"ג   
 

"אוהל מועד"בבית הכנסת   
השיעור יוקרן  20:30בשעה   
בע"ה תתקיים  מסך ענק. על גבי  

" בית הלחם"בחסות  סעודה רביעית,  
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 שבת  שלום  ומבורך

 ז"ל  מרים תבנעימה שלומזדה 
 ז"ל  חנה תבשרה מורנו 
 ז"ל  שרה ןביצחק נאמן 
 ז"ל  יוכבד תבשרה כנפו 

 ז"ל  גולשןבת סולטנה נגר )נסימי(  
 ז"ל  זליכה ורחמיםבת  מרים דוידי

  ז"ל יעל ויוסף בת לירז-רוזי
 ז"ל מילכה ונתן בת רבקה רובי 

  "לז רבקהבן  משה אליאס
 ריטה שתחי'ה  בן ז"ללירן מלכה 

 ז"ל מרים בן אברהם שריפיאן
 ז"ל רחל בן משיח אליאס
  ז"ל גולשן בן משאלה יוסף

  ז"ל נרגיס בן יהודה-משאלה בן
 ז"ל חנה בת פור -גוהר יצחק

 ז"ל גולשן בת סולטנה נסימי 
 

 הי"ומרים  בןשלמה לארי 
 הי"ו שרית ןב אדר ישראל
 הי"ומרים  בןמשה נאמן 

 הי"ומרים  בןאברהם נאמן 
 הי"ומרים  בןישראל פרג'י רפאל 

 הי"ומורוורי  בןבאבאי באבאי 
 הי"ושרה  בןיהונתן אריאלי 
 הי"ונהיית  ןב שבתאי מוסאי

 הי"וסרוור  ןב משהמשה 
 מנב"תגוהר  תב אסתר אהרוני

 
 

 : -לכל החולים ובכללם ל רפואה שלימה והחלמה מהירה
  הי"ורעות בן  יגל-אברהם

  הי"ושרה בן  ניסים דוידי
  הי"ומזל -אריאלהבן  דורון חי-עילאי

  הי"ו יפהבן  יעקב בנאי
  מנב"תרבקה  בתשרה ביבי לארי 

  מנב"תשרה  בתחנה דוידי 
  מנב"תחנה בת  דינה מוסאי
 מנב"תמרי  בתלידה הרוני 
  מנב"תגורג'יה בת  דליה נסימי
  מנב"ת אסתרבת הודיה חיה 

 

 
  : נשמת     לעילוי 

 

 ז"ל בן שלמה ושרה שיחיו לארימרדכי 
 

 בן אברהם וזליכה ז"ל     בבאי מוסאי
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 ברכה והצלחה 

 לדניאל ושמחה דוידי
שיתברכו ברפואה 
שלימה ובפרנסה 
טובה ובכל מילי 
דמיטב ברוחניות 
נחת ובגשמיות וירוו 

 ושלווה מכל יוצאי
וזיווג הגון חלציהם 
 בת שמחה לאורטל

 
 
 

 למשפחת דרי היקרה 
 משתתפים בצערכם 

 הוהענו צנועהבמות ה
 דרי   אורנה

ז"ל. מן השמיים  מזל תב
 תנוחמו שלא תדעו עוד צער 

 
 
 
 
 

 לע"נ הצנוע והענו
 אגאי אלדד

 ז"ל משה בן
 פקידת שנתו כסלו' טו

 שימליץ טוב בעד כל משפחתו
 
 
 

 
 
 
 
 

 כלה" "קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול

 מזל טוב ואיחולים לבביים
 הי"ו מאיר ומלכה שוורץ

 הי"ו לוי ורחל חלה
 ענת עם  אריאללנישואי 

יה"ר שיקימו בית נאמן וכשר בישראל 
להמשיך ויעלה הקשר יפה ויזכו 

 את מסורת הבית המפואר.
 "ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 למשפחת יעקובי היקרה 
 משתתפים בצערכם 

 והענו צנועבמות ה
 יעקובי  ישראל 

ז"ל. מן השמיים  שרהבן 
 תנוחמו שלא תדעו עוד צער. 

 
 
 

 לע"נ הצנוע והענו
 אברהם מוסאי

 ז"ל איבז בן
 פקידת שנתו כסלו' יג

 שימליץ טוב בעד כל משפחתו
 
 
 

 
 
 
 

 ברכה והצלחה

לשמואל וחיה 
 אהרוני

יתברכו ברפואה 
ובכל מילי  שלימה

דמיטב ברוחניות 
ובגשמיות בפרנסה 
טובה הם ובני 

ביתם לשנים טובות 
  ורפואה ונעימות

 והצלחה לבנותיהם
 
 
 

 כלה" "קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול

 מזל טוב ואיחולים לבביים
 הי"ויהודה וציפורה חברוני 

 מנב"תאורנה אליאס 
 הודיה עם  יהונתןלנישואי 

יה"ר שיקימו בית נאמן וכשר בישראל 
להמשיך ויעלה הקשר יפה ויזכו 

 את מסורת הבית המפואר.
 "ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ברכות ואיחולים

 יעל ואמיר רוזנברג-לרחלי
   הבת הולדת לרגל 

יה"ר שתגדל כאמותנו 
שרה רבקה  הקדושות

לחופתה רחל ולאה, תזכו 
שתצליח בכל דרכיה 
 וברכה והצלחה

 לדוד ואביבה כהן 
 ולגדי וברוריה רוזנברג

 חלציהם  ירוו נחת מיוצאיש
 
 
 

 ברכה והצלחה 

 פנחס ודורית ישראלי
שיתברכו ברפואה 
 שלימה ובפרנסה
 טובה ובכל מילי
 דמיטב ברוחניות
 ובגשמיות וירוו
 נחת ושלווה 

חלציהם מיוצאי 
 וזיווגים הגונים

 
 
 
 
 

 

 בשורה משמחת
 נפתח שיעור מרתק
 הכנה למבחני 
 הרבנות הראשית
 "יורה יורה"
 מפי הרה"ג 

 שליט"א  יובל אברהמי
 בכולל "נחל ליאור"

 בימי רביעי 
  20:30בשעה 
 
 
 
 
 
 

 ברכה והצלחה 

 לאהרון וסימונה נהרי
שיתברכו ברפואה 
שלימה ובפרנסה 
טובה ובכל מילי 
דמיטב ברוחניות 
נחת ובגשמיות וירוו 

 ושלווה מכל יוצאי
וזיווג הגון חלציהם 
 לילדיהםבמהרה 

 
 

 למשפחת שלומזדה היקרה 
 משתתפים בצערכם 

 הוהענו צנועהבמות ה
 נעימה שלומזדה 

ז"ל. מן השמיים  מרים תב
 תנוחמו שלא תדעו עוד צער 

 
 
 
 

 לע"נ הצנוע והענו
 אהרון סימונה

 ז"ל רחל בן
 פקידת שנתו השבוע

 שימליץ טוב בעד כל משפחתו
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ברכות ואיחולים 

 לסריקארין מאור ו
. נ"י  הבן  להולדת

שיעלה במעלות  יה"ר
התורה והיראה 
 ויצליח בכל דרכיו
ומעשיו,  שיתברך בכל 

 מילי דמיטב 
 והצלחה וברכה

לשלמה ורויטל לסרי 
 ולמשפחת פרץ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ביבנה חדש 
 לזיכוי הרבים

 גמ"ח כסא גלגלים
חשמלי ממונע 
 להורדה ועליה
 במדרגות 

עבור קשישים 
 ומוגבלים בהליכה

 אביפרטים : 
 052-2458970  

 
 

 

 בשורה משמחת

 שיעור מרתק 
 בספרו של הרה"ג 

זצ"ל  יורם אברג'ל
 " בצור ירום"

 שלישי בימי יתקיים
  19:30בשעה 

האשכנזי  הכ"נבבי
 יבנה רח' הדרור

 כל הציבור מוזמן
 



 
 

  

 

 האם חייבים להפריש
 מתבלינים ומעשבי תיבול תרומות ומעשרות?

המשנה במסכת מעשרות אומרת: "כל שהוא אוכל ונשמר 
וגידוליו מן הארץ חייב במעשרות". כלומר, על מנת שגידול 
קרקע יהיה חייב במעשרות הוא צריך להיות מוגדר 
כ"אוכל". מה שגדל מן הארץ אך אינו מוגדר כ"אוכל" אינו 
חייב במעשרות. ובגמ' בנדה מבואר שהגדרת "אוכל" לענין 

הגדרת "אוכל" שמקבל טומאת אוכלין. ולכן מעשר זהה ל
יש לדון על תבלינים שאינם נאכלים בפני עצמם אלא 
משמשים לנתינת טעם, האם הם נחשבים "אוכל" וחייבים 

 בתרומות ומעשרות. 
' במסכת יומא הקשו שמחד נאמר בגמרא שתבלינים התוס

הם "אוכל" ומקבלים טומאת אוכלים וחייבים בתרומות 
ומעשרות, ומאידך בגמרא אחרת כתוב שאינם "אוכל" 
ואינם מקבלים טומאת אוכלים ופטורים מתרומות 
ומעשרות. וכתבו ליישב את הסוגיות שיש מיני תבלין 

אינם מקבלים שעומדים רק לתת טעם ותבלינים אלו 
טומאת אוכלים ופטורים מתרומות ומעשרות, ויש 
תבלינים שראוים לאכילה בפני עצמם וגם משתמשים בהם 
לתת טעם, כגון בצל, הם מוגדרים כ"אוכל" ומקבלים 
טומאת אוכלים וחייבים בתרומות ומעשרות )אף במקרים 
שמשתמשים בהם רק כדי לתבל ]תבשילים[ וזורקים 

  חר הבישול(.אאותם ל
ברשימת התבלינים למיניהם השתמשנו בשמות הנפוצים 

 בפי האנשים כדי שיובן על איזה צמח מדובר. 
א. תבלינים הנאכלים )בפני עצמם או בתערובת דברים 
אחרים( כגון: בצל, גרגיר, זנגויל ]ג'ינג'ר[ חזרת ]חריין[, 
כוסברה, לימון, מיזונה ורוקלה ]הנקראים עלי ביבי[, 

רוזליה, פרג, קימל, קנמון, קצח, שום, סלרי, עירית, פט
שומשום, שמיר, תלתן קייצי ]אספסת תרבותית[ הרי הם 

 חייבים בתרומות ומעשרות עם ברכה. 
ב. תבלינים שרק משמשים לנתינת טעם כגון: בבונג, 
גרניום, אניס, הל, זוטה לבנה, זעפרן ]כרכום[ טרגון, כמון, 

, עשב לימון, לואיזה, מרווה רפואית, מליסה, עלי דפנה
פיגם ]רודא[, פלפל שחור, פלפל אנגלי, פפריקה ]עי' לעיל 
שלפי הריטב"א הוא חייב במעשר ויש להפריש בלי ברכה[, 
ציפורן, רוזמרין, שיבא, עלי תה, הרי הם פטורים 

 מתרומות ומעשרות. 
ג. ישנם תבלינים שבעדות וארצות מסוימות רגילים 

תת טעם או לא לאוכלם ובארצות אחרות משמשים רק ל
משתמשים בהם כלל. ובארץ ישראל שהוא מקום קיבוץ 
גליות משתמשים בהם לתיבול ופעמים אף לאכילה. כמו כן 
ישנם תבלינים שבפני עצמם אינם נאכלים אבל כשנותנים 
אותם על גבי המאכלים רוצים לאכול גם אותם במקרים 

 אלו יש להפריש תרומות ומעשרות בלי ברכה. 
]זעתר[, אורגנו, בזילקום ]ריחן, יש להבחין בין כגון: איזוב 

הבזילקום העשבי שמשמש גם למאכל לבין הבזילקום 
העצי שבעיקר עומד לריח והוא פטור מהפרשה[, חילבה 
]זרעי התלתן, לעומת זאת התפרחת והעלים פטורים 
מהפרשה לפי שרוב רובם של האנשים לא אוכלים אותם[, 

ר שאותם האוכלים את טימין ]קורנית[, כורכום ]מסתב
מסתבר  השורש יפרישו עם ברכה[ לוויג', מנטה, נענע 

שאותם שאוכלים את הנענע בקביעות בתוך סלט 
 ובבישולים יש להם לברך על ההפרשה. 

ישנם צמחים שיש אנשים שמשתמשים בהם אך עדיין 
 אינם נפוצים דיו כדי לחייבם בתרומות ומעשרות.

 

 ל תקרי הליכות אלא הלכות""א
 

 השכלתימכל מלמדיי 
 רוצה לדבר איתך קב"הה

י" ם, כ ִּ ָּ ֶלן ש  קֹום ַוי ָּ מ ָּ ַ ע ב  ְפג ַ ֶמש  -ַוי ִּ ֶ א ַהש    "בָּ

 : ליעקב אין מנוחה אפילו לרגע אחד
אליפז מרושש אותו  עשיו מתנכל לו, אימו מבטן
. לבן מחליף את משכורתו ואת נשותיו לגמרי,

דינה נחטפת  המפגש עם עשיו כרוך בפחד ותכנון,
 ...יוסף נאבד ממנו מביתו,

 : מדרש רבה )בראשית פרשה סח',י'( מבאר
רבנן אמרי: מלמד שהשקיע  -" כי בא השמש"

הקב"ה גלגל חמה שלא בעונתה, בשביל לדבר עם 
 .יעקב אבינו בצינעה

 : משל למה הדבר דומה
לאוהבו של מלך שבא אצלו לפרקים, אמר 
 המלך: כבו את הנרות, כבו הפנסין, שאני מבקש

 .לדבר עם אוהבי בצנעה
גלגל חמה שלא  השקיע  הקב"ה:  כך הוא הנמשל

 ...בעונתה, בשביל לדבר עם יעקב אבינו בצנעה
 : הרמב"ן בפתיחה לספר שמות מביא

מה שקרה לאבות ומה שהיה להם זה ציור 
כשם שיעקב נרדף  -דברים למה שיקרה לבניהם 

 ...כך עם ישראל יירדף ולא תהיה להם מנוחה
פעם אדם במצוקה מרגיש שהכול חסום לפניו לא 
 ! מרגיש הוא בחושך מוחלט -

גלגל חמה שלא  השקיע  הקב"ה עליו לדעת:
 ...בעונתה, בשביל לדבר איתך

כבו את הנרות, כבו הפנסין, שאני  אומר הקב"ה:
 ...מבקש לדבר עם אוהבי בצנעה

שאנו נקראים ב כמה לקח חשוב יש ללמוד מיעק
גם במצבים שנראה לנו עם ישראל על שמו, 

שהחושך השתלט יש לדעת שזה כי הקב"ה רוצה 
 ...שנעצור הכול ונקשיב למה שיש לו לומר לנו

 
 "מנין השבטים כנגד חנוכה ופורים"

שרחל אמנו נקראת )בלשונו(  הזוהר הקדוש מביא
ְלָיא – ְתג  ְלָמא ְדא  ולאה אמנו נקראת  האימא ְמע 
ְתכ  ב ְלָמא ְדא   ְסָיא.שם האימא ְמע 

 ידוע שימי החנוכה והפורים חלוקים זה מזה...
"אמר לי אחי,  –הטור כותב בסימן תי"ז 

-ששלושת המועדים כנגד שלושת האבות, ושנים
 עשר החודשים, כנגד שנים עשר השבטים".

פסח כנגד אברהם. שבועות כנגד יצחק. סוכות 
 נשאלת השאלה: כנגד יעקב.

נוכה ופורים. ח –י מועדים מדרבנן נאבל ישנם ש
 למי הם שייכים?

 מביא הרב ברוך רוזנבלום:
 שייך לרחל. ופורים שייך ללאה, חנוכה
שייך ללאה, כי זה נעשה ע"י מתתיהו כהן  חנוכה

 הכוהנים משבט לוי. –גדול ובניו 
מרדכי איש  –נעשה ע"י מרדכי ואסתר  פורים

 ימיני, שייך לרחל אמנו.
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 "אף אחד לא קרא לך"
אחד מראשי הישיבות החשובים באמריקה שהשתתף 
בשמחת נישואי נכדו, אמר למחותניו לאחר החופה 
שהוא נאלץ לעזוב את השמחה המשפחתית, כדי 
להשתתף בשמחת נישואין של בן אחד מידידיו 

ראש הישיבה נסע לשמחתו של הידיד עם . הקרובים
או לאולם כיבדה מאוד את כמה מתלמידיו, ועצם בו

השמחה, שכן הכל ידעו שנכדו של ראש הישיבה  בעל
מתחתן גם הוא באותו ערב, ובכך שהטריח את עצמו 
לבוא לאולם הוכיח ראש הישיבה עד כמה הוא מעריך 
ומכבד את בעל השמחה. והנה, כשניגש ראש הישיבה 

החתן, לאחל לו ברכת מזל טוב, נדהמו אל אבי 
ע את בעל השמחה פונה אל רבם, התלמידים לשמו

התלמידים היו  "אף אחד לא קרא לך !!!"ואומר לו: 
כל כך המומים, עד שלא ידעו את נפשם מרוב תדהמה. 
לשונם נעתקה, ובשניות הראשונות לא ידעו אפילו 
כיצד להגיב. הם אמנם ראו שראש הישיבה כלל לא 
מופתע מהמשפט שהושמע באוזניו זה עתה, אבל כיון 

ו אותו כעניו ושפל ברך, לא היה בהתנהגותו זו שהכיר
. ברם, כאשר בעל משום דבר יוצא מגדר הרגיל

השמחה לא הסתפק בפעם אחת, אלא אמר שוב לראש 
, החליטו התלמידים "אף אחד לא קרא לך"הישיבה 

הם צריכים להשיב מלחמה ושהגיעו מים עד נפש, 
ולצאת  השמחהשערה, ואולי אפילו לנדות את בעל 

. ראש הישיבה מביט בתלמידיו נגדו בחרמות גדולות
ומבחין בפניהם הנזעמות, ועושה רושם שאינו יודע 
כלל במה מדובר... הוא פונה אליהם ומתעניין האם 
קרה משהו, והתלמידים מסתכלים עליו כלא 

המשפט האם רבינו לא שמע כלל את " .מאמינים
ו שתי פעמים, מאוד מקומם שנאמר באוזני-המאוד

 שאלו. ? "ושפגע אנושות בכבוד התורה
שואל ראש הישיבה, ? "על איזה משפט אתם מדברים"

והתלמידים כבר באמת לא יודעים באיזה עולם הם 
וכי לא שמע רבינו מה שבעל השמחה אמר לו, "חיים... 

 שאלו. ? "בעת בואו לאחל ברכת מזל טוב
על מה אתם  אין לי כל מושג" :וראש הישיבה ממשיך

הרי " .והתלמידים חשבו שהם מתפוצצים "...מדברים
הוא העז פניו בצורה מחפירה, ואמר שאף אחד לא 

ברגע זה נעשו פניו של ראש הישיבה  !' קרא לך
מאירים עוד יותר, וכולו אמר נעימות ורוך. הוא הרגיע 
את קבוצת התלמידים הנאמנים, ואמר, בואו ואסביר 

ום בבוקר, כאשר הלכתי הי: "לכם פישרו של דבר
לבית הכנסת, לתפילת שחרית, אני פוגש שם את ידידי 

יא את בנו. כיון שיודענו שביום המש  , זה, בעל השמחה
זה יש טרדות רבות, ולפעמים אפשר לעזור לבעלי 
השמחה בצורה משמעותית, ולהקל מעליהם את עומס 
ההכנות, ניגשתי אליו ושאלתי אותו האם אוכל לסייע 

. תשובתו הייתה שכל מה לקראת החתונה לו בדבר
הסידורים וההתארגנויות לקראת השמחה נעשו כבר 

אני לא  .על הצד הטוב ביותר, ואין לו כל צורך בעזרה
נכנעתי, ואמרתי לו שמן הסתם יש בביתו עוד כמה 

 .פרטים שלא סיימו להכינם, וברצוני לסייע לו בכך
בר מוכן אבל בעל השמחה היה איתן בדעתו, שהבית כ

לאחר כמה דקות פנה  .םלחתונה בכל מאת האחוזי
, הוא עצמו אליי ואמר, 'אתה יודע מה, ראש הישיבה

 ואין הסלולארי שלי התקלקל אתמול, המכשיר
 
 
  

 "!ברשותי מכשיר אחר; זה הדבר היחיד שמטריד אותי
אמרתי לו.  - "מה הבעיה; אתן לך את המכשיר שלינו "
הבעיה היא, שאם תפקיד בידיי את המכשיר שלך, לא "

אדע מה לעשות עם הקריאות שתגענה אליך באמצעות 
 השמחה. שאל בעלן"? הפלאפון? כיצד אעביר לך אות

השבתי לו, שאם תגענה קריאות, תרשום על דף את 
 מספרי הטלפונים של המתקשרים, וכשאגיע לחתונה
תעביר לי את הדף. בעל השמחה הסכים, ולקח את 
המכשיר, בידיעה שאם תהיינה במהלך היום קריאות 

 לראש הישיבה דרך הפלאפון, הוא ירשום אותן.
אף אחד לא " -ע לי יכשהגעתי לחתונה, הוא הודולכן 

 "...קרא לך
חלק ניכר מאוד מהמריבות והסכסוכים המתגלעים בין 
בני אדם, ובין בעל לאשתו, יכולים היו להסתדר בתוך 
זמן קצר, אם הצדדים היו מגיעים להידברות. בדיוק 
כמו שהתלמידים הסיחו את מר ליבם לפני ראש 
הישיבה, עד שזה הסביר להם את פשר הכוונה ב'אף 

לך', כך אפשר לעשות בכל מריבה  אחד לא קרא
הפורצת בבית. העצה הנכונה שיש לייעץ במקרים אלה 

שנפגע, לא ישמור  היא שהצד המרגיש את עצמו כמי
את הדבר בליבו, אלא ייגש אל הצד שכנגד וינסה 

 (ברכי נפשי) . נועם ולברר מה אירע-להידבר עמו בדרכי

 
חדרו. עמד ה"דברי חיים" מצאנז זצ"ל בחלון  יום אחד

נכנס היהודי בדחילו,  ראה יהודי עובר, וקרא לו.
תלך ברחוב, ותמצא ארנק מלא אם ונשאל: "אמור נא. 

 ?!כסף. תעיף מבט סביב, ואין איש. מה תעשה
אך שמע, ומיד ענה: "מה אעשה? אמהר להשיבו 
לבעליו. אם לא אדע מיהו, אפרסם שמצאתי ארנק, 

 ..."שיבוא וייתן סימניו
 אמר הרב. ."עמוד כאן בצד "אינך אלא טיפש!,

שב וניגש לחלון, ואותת ליהודי נוסף להגיע אליו. הלה 
בא, ונשאל אותה שאלה: "אמור לי אם תלך ברחוב, 

 ?!ותמצא ארנק, מה תעשה
אורו עיניו: "רבי, הלא העיר צאנז היא עיר שרובה 
נכרים, והמוצא בה אבדה הרי היא שלו, שבוודאי 

, הרי שאוכל התייאשו הבעלים... רבי, הלוואי ואמצא
 ."סוף סוף לפרוע חובותיי

רשע אתה!" השיבו הרבי, "עמוד גם אתה בצד!" "
 .ציווה הרב, ושב לחלון

כעת אותת ליהודי שלישי שייגש אליו, ושאלו אותה 
וימצא ארנק גדוש ב מה יעשה אם ילך ברחו. שאלה
ענה הלה: "אילו היה הרבי שואל מה צריך . מעות

צריך הייתי לנסות ולאתר הייתי לעשות, הייתי יודע: 
את המאבד, ולהשיב אבדה לבעליה. אבל הרבי שואל 

ובכן, איני יודע. היצר הטוב היה  -מה הייתי עושה 
דוחק בי להחזירה, והיצר הרע היה מורה היתרים 

עיר שרובה נכרים ו"לא יהיה בך אביון"... שלך  ם.שוני
 ...קודם לשל כל אדם... אל תחמיר על חשבון ילדיך

שהייתה התגוששות בין היצר הרע ליצר ק ספ אין
 ..."הטוב, ואיני יודע יד מי תגבר לבסוף

הוא זה  -"ודעו לכם  י.אתה חכם!" הפטיר הרב"
שיחזיר את האבדה. כי ידוע הוא שתהיה התמודדות, 
, ומוכן הוא לקראתה, ויודע מה יאמר היצר הטוב

 (והגדת..."                     )ויכריע את הכף לטובתו
 

 ואבותינו סיפרו לנו
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