
משאלה שהתגשמה
סיפר הרב שי דאום, רב בישיבת "עוד יוסף חי":  מרן הרב אליהו זצוק"ל הגיע 
הרב  את  לקח  זצוק"ל  דאום  יחזקאל  הרב  אבי  ומו"ר  הגולן.  ברמת  לביקור 
לביקור בבית הספר המקומי. בתקופה ההיא הייתה בצורת קשה ברמת הגולן 

וגשמים לא ירדו זמן רב.

הרב דיבר עם הילדים ושאל אותם האם יש להם שאלות לשאול אותו. קם ילד 
בכיתה א' או ב' ושאל את הרב למה אין גשם. הרב מאוד התרגש שילד קטן 
שואל ומבקש גשמים, והשיב לו: גשם זה לא בעיה, בסוף השבוע ירד גשם. 
כל מי שהיה שם התפלא על ההבטחה הזאת. שום גשם לא היה צפוי ושום 
שקע ברומטרי לא היה באופק, ומנין הביטחון הגדול של הרב שבסוף השבוע 

ירד גשם?

השמועה על ההבטחה של הרב אליהו פשטה בין החקלאים שחיכו זמן רב 
לגשמים והם ציפו בכיליון עיניים לסוף השבוע. ובאמת בסוף אותו שבוע ירדו 

גשמי ברכה כל כך גדולים עד שהשדות היו מוצפים מים לגמרי.

כששאלו את הרב אחר כך מנין היה לו ביטחון כזה גדול בירידת הגשמים, הוא 
אמר כי כאשר אלה מבני ישראל שלא הקריבו קרבן פסח ראשון שאלו "למה 
להם  – השיב  ישראל?"  בני  בתוך  במועדו  ה'  לבלתי הקריב את-קרבן  נגרע, 

משה:  "עמדו ואשמעה, מה יצוה ה' לכם".

מנין יודע משה שה' יצווה להם פתרון כלשהו? אלא שכאשר יהודי קורא לה' 
נענה.  או בשביל אחרים, מיד הוא  ה'  באמת, לא בשביל עצמו אלא בשביל 
כששמעתי את הילד מבקש גשם, לא בשבילו אלא בשביל אביו החקלאי או 

הורי חבריו החקלאים - ידעתי שה' לא ישיב את פנייתו ריקם .

אורות המושבה
יו"ל ע"י המועצה הדתית - הרבנות הראשית – אבן יהודה

בס"ד
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וירא אליו... התגלות זו של בורא עולם לאברהם אבינו לא נשאה עמה 
כל אמירה או ציווי, ומכאן למדו חכמים שזה היה פשוט ביקור חולים, 
לפי שיה אברהם אבינו ביום השלישי למילתו, שאז מתגבר החולי, בא 

הקב"ה לבקר את החולה.

ומה עושה אברהם אבינו בשיא חוליו על פתח האוהל, היה לו לשכב 
במיטתו,לנוח, אלא מלמד שהוציא הקב"ה חמה מנרתיקה, להבריח 
עוברים ושבים, כדי לא להטריח את  אברהם אבינו, לקבל אורחים. 
אך לא אדם כאברהם יכנע לכאב ולחולי, הוא אינו יכול לסבול בית 
ריק מאורחים, הוא אינו יכול לחיות ללא חסד ונתינה, והוא מתאמץ 
לשבת בפתח האוהל, אולי בכל זאת יראה עוברי אורח ויזכה להכניסם 

בצל קורתו. 

הקב"ה, מרחם עליו...ומזמן לו 3 אנשים, ולאו דוקא מהמכובדים, מאותם 
רץ  לא מתעצל, אלא קם  ובכ"ז, אברהם  המשתחוים לאבק שברגליהם, 
אליהם ומנסה לשכנעם להכנס לביתו, ולו לרגע, לרענן גופם ולשתות מעט 
מים. הסוף ידוע...הוא מכין להם סעודה כיד המלך, שוחט אופה מהמשובח 

ביותר.

עם כל הכבוד לאורחים, שמו לב חז"ל לעובדה שאברהם נהג בצורה 
לקבל  ורץ  חולים  לביקור  שבא  הקב"ה,  את  עזב  ופלאית,  משונה 
אורחים.... מכאן למדו חכמים "גדולה הקבלת אורחים מהקבלת פני 
שכינה". גם כשאדם עסוק בעניני שמים, בריותיו של הקב"ה קודמים.

נלמד מאבא הגדול שלנו, לפתוח את הבית, לפתוח את הלב, לחפש 
ונזכה  עולמינו  את  נאיר  כך  ולרומם,  לעזור  ולתמוך  הנזקק,  את 

לבשורות טובות ושמחות תמיד.

באהבה רבה, שלכם תמיד
אהרן בדיחי 
הרב המקומי

יום אחד מופיעים באוהלו של אברהם שלושה אנשים, המבשרים לו 
ֶׁשִּיָּוֵלד לו בן. שרה שומעת וצוחקת, מפני שזהו דבר פלא שבגילה 

המבוגר תוכל ללדת.

חטאי  בגלל  ועמורה  סדום  הערים  השמדת  על  מסופר  בהמשך 
האנשים הגרים שם. לוט ומשפחתו מספיקים להימלט מהעיר, אך 
ָתה להוראות המלאכים והסתכלה לאחור, נהפכת  אשת לוט, שלא ִציְּ
יצחק  בנם  ולשרה  לו  נולד  לאברהם,  שהובטח  כפי  ֶמַלח.  ִלְנִציב 
למרות גילה המופלג של שרה. אברהם מגרש את ָהָגר וישמעאל, 

לפי בקשתה של שרה.

בפרשה מסופר על עֵקידת יצחק. ה' מצווה על אברהם ַלֲעקֹד את בנו 
בהר ַהּמֹוִרָּיה. אבל ברגע האחרון, לפני שאברהם שולח ידו אל הנער, 
עוצר אותו מלאך ה'. אברהם רואה את הַאִיל המסתתר בסבך. על פי 

ֱעַקד ָהַאִיל במקום יצחק. מצַוות האל נִֶ

מדרש ללימוד –"כה יהיה זרעך"

ק, ֵּבֵרְך הקב"ה ֶאת ַאְבָרָהם: ְּכֶׁשּנֹוָלד ִיְצחַָ

ָעֵיף  ְוָהָיה  ַּבִּמְדָּבר  ֶׁשָהַלְך  ְלִמי  ּדֹוֶמה:  ַהָּדָבר  ְלַמה  ַזְרֶעְָך".  ִיְהֶיה  "ּכֹה 
ְוָצֵמא. ָצָפה ִאיָלן ֵמָרחֹוק, ּוְכֶׁשִהִּגיַע ֶאל ָהִאיָלן ְמָצאֹו עֹוֵמד ַעל ַמְעָין 

ּוֵפרֹוָתיו ְמתּוִקים, ֲעָנָפיו ָנִאים ְוִצּלֹו ָנֶאה.

ִליָלְך, ָאַמר  ֵּכיָון ֶׁשָעַמד  ְוָׁשָתה ִמן ַהַּמְעָין.  ָיַׁשב ְּבִצּלֹו, ָאַכל ִמֵּפרֹוָתיו 
ָלִאיָלן: ִאיָלן, ִאיָלן ְּבָמה ֲאָבֶרְכָך? ֲהֵרי ִצְּלָך ָנֶאה, ֲעָנֶפיָך ָנִאים, ּוֵפרֹוֶתיָך 
ְמתּוִקים! ִאם ֵּכן – ְּבָמה ֲאָבֶרְכָך? ֶׁשִּיְהיּו ָּכל ַהְּנִטיעֹות ָהעֹוְמדֹות ִמְּמָך 

ְּכמֹוְתָך.

ָּכְך ָאַמר הקב"ה ְלַאְבָרָהם: ַאְבָרָהם, ַאְבָרָהם ַמה ֵּיׁש ִלי ֵלֱאמֹר ְלָך?

ָרה ִאְׁשְּתָך. ִּדיָקה ֹשָ ֵרי ַצִּדיק ְוָׁשֵלם ַאָּתה, ְוצַַּ ֶׁשִּתְהֶיה ַצִּדיק ְוָׁשֵלם? הֲָ

ְּבָמה ֲאָבֶרְכָך? ֲאָבֶרְכָך ֶׁשָּכל ַהָּבִנים ָהֲעִתיִדים ָלֵצאת ִמְּמָך, ִיְהיּו ְּכמֹוְתָך.

מה בפרשה?משולחנו של הרב

אביהם של ישראל- הרב מרדכי אליהו זצ"ל

סיפורי צדיקים



מצות חלה חביבה מאוד, שכן היא המצוה הראשונה שנצטוו בה ישראל 
"ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל מֶֹׁשה  יז-כא(  כשנכנסו לארץ ישראל, כמו שנאמר )במדבר טו, 
ֲאִני  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ֶאל  ְּבבֲֹאֶכם  ֲאֵלֶהם  ְוָאַמְרָּת  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  ַּדֵּבר  ֵּלאמֹר. 
ֵמִביא ֶאְתֶכם ָׁשָּמה. ְוָהָיה ַּבֲאָכְלֶכם ִמֶּלֶחם ָהָאֶרץ ָּתִרימּו ְתרּוָמה ַלה'. ֵראִׁשית 
ֵמֵראִׁשית  אָֹתּה.  ָּתִרימּו  ֵּכן  ּגֶֹרן  ִּכְתרּוַמת  ְתרּוָמה  ָּתִרימּו  ַחָּלה  ֲעִרסֵֹתֶכם 

ֲעִרסֵֹתיֶכם ִּתְּתנּו לה' ְּתרּוָמה ְלדֹרֵֹתיֶכם". 

חשובה מצוות הפרשת חלה וחמורה מאד, ומי שאוכל מדבר שלא הופרשה 
חלתו, כתב הרמב"ם שחייב מיתה בידי שמים. 

 מהו שיעור העיסה כדי להתחייב בחלה? בצק שיש בו קמח במשקל 1666 
גרם  - מפרישים ממנו חלה בברכה. 

עיסה לטיגון ולא לאפיה -  העושה עיסה כדי לעשות ממנה אטריות או 
טיגון  מיני  או  סופגניות  ממנה  לעשות  עיסה  העושה  וכן  אחר.  תבשיל 
אחרים, מפרישין ממנה חלה בלי ברכה. וראוי לאפות מהבצק אפילו דבר 

מועט, ואז מפרישין ממנה חלה בברכה.

טוב ללמד הנשים שיכוונו בעת הפרשת החלה גם על הקמח שיוסיפו בעת 
העריכה .

עיסה שנילושה ללא מים אלא במיץ פירות טבעי -  כתוב בשו"ע: "עיסה 
שנילושה במי פירות אפילו בלא שום מים, חייבת בחלה".  אמנם לכתחילה 
יערב בה מעט מים או חלב או דבש דבורים או יין או שמן זית, ואז יהיה 

אפשר להפריש ממנה חלה עם ברכה.

 עוגות בחושות )כשאין ממש בצק שניתן ללוש(, נוהגים להפריש מהמוצר 
המוגמר.

 כשיש לאדם ספק אם הופרשה חלה, יפריש מן המוצר המוגמר בלא ברכה.

  לפני עשיית כל מצוה טוב לתת צדקה. ועל כן לפני שהאשה מפרישה חלה 
או מדליקה נרות שבת, או הולכת למקוה טוב שתתן  צדקה.

 תברך,  ואח"כ תקח חתיכת בצק ותאמר "הרי זו חלה".

 יש מנהג טוב שילדה שהגיעה לגיל בת מצוה, נותנים לה ללוש בצק בשיעור 
חלה והיא מפרישה חלה ומברכת על ההפרשה וכן מברכת "שהחיינו", כי 

מקיימת מצוה זו בפעם הראשונה. 

ניילון  ובשקית  בנייר  לעטוף  ניתן  הדוחק  ובשעת  יש לשרוף,  את החלה 
ולהניחה באשפה.

או  ולהשגיח, במפעלים  היא אחד הדברים שיש להקפיד  הפרשת חלה, 
חנויות המייצרות מאפים לסוגיהם השונים. על המשגיח לעקוב ולדעת על 
כל בצק שנילוש, ולדאוג להפרשת חלה כדין. יש מקומות שסומכים על 
נאמן כשרות שמפריש חתיכת בצק מכל לישה, והמשגיח ,כשבא, מברך 
מפריש  המשגיח  האמור,  לאופן  שבנוסף  המהדרין,  ויש  הנוסח.  ואומר 

מתחילת הייצור, בהפרשה על תנאי על מה שייצרו בהמשך היום.

ְׁשֵאלֹות ַהִחידֹון
א. ֶמֶלְך ְּגָרר

ב. ֶאָחד ִמְּבֵני ָנחֹור

ג. ַהֵּׁשם ִהְמִטיר ַעל ְסדֹום ַוֲעמָֹרה…

ֶאת  ְיַצֶּוה  ֶׁשַאְבָרָהם  ָיַדע  ַהֵּׁשם  ד. 
ָּבָניו ְוֶאת ֵּביתֹו ַאֲחָריו ִלְׁשמֹר…

ה. ָהִאָּמא ֶׁשל ִיְׁשָמֵעאל

ו. ָׁשְלָלה ֶאת ַהָּדָבר

ז. ְוִיַרׁש _______ ֶאת ַׁשַער אֹוְיָביו

ח. ֻחִּלין הּוא ְלָך, ֹלא ָיֶאה ְלָך

ט. ִלְפֵני

י. ְּבנֹו ְיִחידֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם

כ. ֶאָחד ִמְּבֵני ִמְלָּכה

ל. ֶּבן ָאִחיו ֶׁשל ַאְבָרָהם

מ. ֵׁשם ַהֶּנֶכד ֶׁשל לֹוט

נ. ִניַׁשן

ס. ַחָּטאָתם ָּכְבָדה ְמאֹד

ע. ִּבְגַלל

פ. ָׁשם ָּגר ַאְבָרָהם ָיִמים ַרִּבים

צ. ָהִעיר ֶׁשֵאֶליָה ִהִּגיַע לֹוט

ק. "ִּכי ַעל ֵּכן ָּבאּו ְּבֵצל _______"

ר. ַּבת ְּבתּוֵאל

ְוָרָאה  ֵעיָניו  ֶאת  ָנָׂשא  ַאְבָרָהם  ש. 
_______ _______ ִנָּצִבים ָעָליו

ת. ֶאָחד ִמְּבֵני ְראּוָמה

ַהְּתׁשּובֹות ַלִחידֹון
א. ֲאִביֶמֶלְך

ב. ּבּוז
ג. ָּגְפִרית ָוֵאׁש
ד. ֶּדֶרְך ַהֵּׁשם

ה. ָהָגר
ו. ַוְּתַכֵחׁש

ז. ַזְרֲעָך

ח. ָחִלָלה ְּלָך
ט. ֶטֶרם
י. ִיְצָחק
כ. ֶּכֶׂשד
ל. לֹוט

מ. מֹוָאב
נ. ָנִלין

ס. ְסדֹום

ע. ֵעֶקב
פ. ְּפִלְׁשִּתים

צ. צַֹער
ק. קֹוָרִתי
ר. ִרְבָקה

ש. ְׁשלֹוָׁשה ֲאָנִׁשים
ת. ַּתַחׁש
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שאלות לרב

מה קורה במושבה?

מדור הלכה

חידון לילדים
שאלה: האם מותר לקנות רק פיתות מהחומוסייה במרכז שנראה לי 

שהן כשרות?

תעודת  ללא  מזון,  המוכרת/מייצרת  מחנות  לקנות  אסור  תשובה: 
הכשר מרבנות מוסמכת - אם מפני חשש כשרות, ואם מפני שמחזיק 

ידי עוברי עבירה, וכן מפני מראית העין.

הרב המקומי בביקור בסניף "פלאפל בריבוע" 
כל המוצרים כולל ירקות, קטניות וחומרי גלם נבדקים ע"י המשגיח, ורק אז 
מאושרים לשימוש. ירק עלים מגידול מפוקח מחברות מהדרין בלבד, נשטף 
עם חומר מתאים ורק אז מאושר לשימוש. הפרדה בין החלבי )לבנה(, לשאר 

המוצרים שהם פרווה. המשגיח הרב אלי אוסלנדר נייד: 054-7442369

מצות חלה


