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נֹוֲעדּו  ַהְּמָלִכים  ִהֵּנה  "ִּכי  במדרש:  נאמר 
ִנְבֲהלּו  ָּתָמהּו  ֵּכן  ָראּו  ֵהָּמה  ַיְחָּדו,  ָעְברּו 
ַּכּיֹוֵלָדה"  ִחיל  ָׁשם  ֲאָחָזַתם  ְרָעָדה  ֶנְחָּפזּו, 
עברו  כי הנה המלכים - זה יהודה ויוסף. 
]-כעס[ על זה  ֶעְבָרה  יחדיו - זה נתמלא 
כן  ראו  המה  זה.  על  עברה  נתמלא  וזה 
תמהו - ויתמהו האנשים איש אל רעהו. 
נבהלו נחפזו - ולא יכלו אחיו לענות אותו 
כי נבהלו מפניו. רעדה אחזתם שם - אלו 
השבטים. אמרו מלכים מדיינים אלו עם 
אלו, אנו מה איכפת לנו? יאי ]נאה[ למלך 

מדיין עם מלך. )בראשית רבה צג:(

וצריך ביאור, מדוע כינה את יהודה ויוסף 
על  מלך  הוא   - יוסף  מילא  'מלכים'? 
מצרים, אולם יהודה הרי הורד ממלכותו 

ומדוע כינהו מלך? 

כדי להבין זאת נקדים גמרא תמוהה: 

שלמה  מלך  בתחילה  לקיש  ריש  'אמר 
"וישב  שנאמר:  העליונים  על  ]אף[ 
]רק[  מלך  ולבסוף  ה'"  כסא  על  שלמה 
רודה  הוא  "כי  שנאמר:  התחתונים  על 
רב  עזה".  ועד  מתפסח  הנהר  עבר  בכל 
העולם,  בסוף  תפסח  אמר  חד  ושמואל, 
תפסח  אמר  וחד  העולם,  בסוף  ועזה 
ועזה בהדי הדדי הוו יתבו, וכשם שמלך 
כל  על  מלך  כך  עזה  ועל  תפסח  על 
על  אלא  מלך  לא  ולבסוף  כולו.  העולם 
מלך  הייתי  קהלת  "אני  שנאמר:  ישראל 
אלא  מלך  לא  ולבסוף   ." וגו'  ישראל  על 
בן  קהלת  "דברי  שנאמר:  ירושלים  על 
מלך  לא  ולבסוף  בירושלים".  מלך  דוד 
מיטתו  הנה  שנאמר  מיטתו  על  אלא 
אלא  מלך  לא  ולבסוף  וגו'.  שלשלמה 
מכל  חלקי  היה  "זה  שנאמר:  מקלו  על 
עמלי". רב ושמואל, חד אמר מקלו וחד 

אמר גונדו'. )סנהדרין כ:(.

הלזה  מקלו',  על  'מלך  מהו  ביאור,  צריך 
יקרא מלך??? 

רבים  אנשים  ההמון.  בין  נפוצה  טעות 
על  היושב  אדם  הוא  ש'מלך'  סבורים 
כסא מלכותו ויש לו כתר בראשו ושרביט 
ובעיתון  יתכן  בהגדרה.  טעות  זו  בידו...  
קוראים לו 'מלך' אך יתכן ובמהותו אינו 

אלא 'עבד'! 

הוא  בידו.  ושלטון  שכוח  אדם  הוא  מלך 

השולט על העם ולא נשלט על ידם. 

'פני  הכלב,  כפני  הדור  פני  אומרים  חז"ל 
הרץ  ככלב  והם  הדור,  מנהיגי  הם  הדור' 
נדמה  הצד  מן  לצופה  השיירה.  לפני 
שהוא המנהיג אותה וכולם אחריו, אולם 
והראיה  מונהג,  אלא  מנהיג  אינו  באמת 
הוא  דרכים  לצומת  מגיע  הוא  כאשר   -
את  לראות  וממתין  לאחור  ראשו  מפנה 

החלטת אדוניו, ואז שב ושועט קדימה. 

ממתינים  המודרני.  העולם  'מנהיגי'  כך 
חושב,  העם  מה  הסקרים  פי  על  לראות 
תשואות  לקול  העם,  כרצון  ומחליטים 

ההמונים… 

'מנהיג' על פי התורה שונה  לעומת זאת 
בתכלית. יתכן ואין לו 'תפאורה' חיצונית. 
אין לו גלימה ולא שרביט, לא כסא ולא 
כתר. אך הוא "מלך" במלא מובן המילה!

לו  שאין  לכך  משמעות  אין  שלמה.  זהו 
כתר וכיסא כעת, הוא מלך במהות! מלך 
הוא השולט, ואכן בתחילה שלט שלמה 
בירושלים  כך  ואחר  העולם,  כל  על 
ובארץ ישראל, ולבסוף על מקלו, ללמדנו 
הוא מלך  שמאומה לא השתנה במהותו, 

בהנהגתו ומידותיו, וכזה נשאר. 

הם  רבנן!  מלכי?  מאן  חז"ל  שאמרו  זהו 
על  שולטים  הם  האמיתיים.  השליטים 
עצמם, על רצונם ומאוויהם, וממילא גם 

על אחרים. מלכותא בלא תגא. 

שלפני  זלה"ה  שטיינמן  ברב  מעשה 
האלקים  ארון  נשבה  להוותינו  שבוע 
הטיסות  שבאחת  לאנחות,  ועזבנו 
הניאגרה,  מפלי  מעל  עברו  לחו"ל  שלו 
והציעו לו מלויו לעבור לקדמת המטוס 
אחד  את  לראות  משם  שיוכל  מנת  על 
להשם  ולשבח  ולהודות  תבל,  מפלאי 
צעדים  מספר  ולאחר  קם  הרב  יתברך. 
שב למקומו. שאלוהו מדוע? והוא השיב 
לעצמי,  חשבתי  צעדים  מספר  שלאחר 
להשם  להודות  כדי  קם,  אתה  מדוע 

יתברך או משום סקרנות גרידא? 

זהו 'מלך' "המושל בכל אשר לו"! 

יהודה  ויוסף.   יהודה  של  המלכות  זוהי 
שלט בעצמו כשאמר "צדקה ממני". הגם 
להורג  תמר  את  להוציא  לצוות  שיכל 

ויש  והפתילים,  החותמות  מן  ולהתעלם 
לו אפילו טיעון צודק - שהרי ברור שמה 
לה  מגיע  בדין  כן  אם  נקי,  לא  שעשתה 

מיתה… הרי לנו שיהודה 'מלך'!

יוסף שלט בעצמו בנסיון אשת פוטיפר. 
הרי לנו שאף יוסף 'מלך'!

אולם לא כפי שחשבנו - משום שפרעה 
אלא  לכלום,  ראיה  אין  בזה  מינהו, 

בהתגברות על רצונו ותאוותיו!!! 

וזהו מל"ך ר"ת מ'ח ל'ב כ'בד. מוח - מקום 
- מקום משכן הרוח.  לב  משכן הנשמה. 
והנפש. שלטון  - מקום משכן הדם  כבד 

על כל כחות הנפש והגוף.

אנו מוצאים ביטוי לכך בתנ"ך.

הוא  להורגו,  דוד  אחרי  רדף  כששאול 
את  וקרע  בלאט  קם  ודוד  למערה,  נכנס 
כנף מעילו. כשהתרחק שאול, פנה אליו 
ְכַּנף  דוד ואמר - "ְוָאִבי ְרֵאה ַגּם ְרֵאה ֶאת 
ְמִעיְלָך  ְכַּנף  ֶאת  ְבָּכְרִתי  ִכּי  ְבָּיִדי  ְמִעיְלָך 
ְוֹלא ֲהַרְגִתּיָך - ַדּע ּוְרֵאה ִכּי ֵאין ְבָּיִדי ָרָעה 
ֶאת  ֹצֶדה  ְוַאָתּה  ָלְך,  ָחָטאִתי  ְוֹלא  ָוֶפַשׁע, 
ולא  להורגך,  יכלתי  הרי  ְלַקְחָתּה".  ַנְפִשׁי 
ִמֶמִּנּי  ַאָתּה  ַצִדּיק  ָדִּוד  ֶאל  ַויֹּאֶמר  הרגתי. 
ְגַּמְלִתּיָך  ַוֲאִני  ַהּטֹוָבה  ְגַּמְלַתִּני  ַאָתּה  ִכּי 
ָהָרָעה... "ְוַעָתּה ִהֵנּה ָיַדְעִתּי ִכּי ָמֹלְך ִתְּמלֹוְך 
ְוָקָמה ְבָּיְדָך ַמְמֶלֶכת ִיְשָׂרֵאל" מהיכן ידע? 

המלבי"ם מבאר שראה שאול שהיה דוד 
מוחלט,  שלטון  בעצמו  לשלוט  מסוגל 
להרוג  שייעצוהו  לאנשיו  שעה  ולא 
אינסטינקט  מתוך  פעל  ולא  לשאול, 
אף  על  נרדף,  להיות  להפסיק  במטרה 
הקם  מדין  כן  לעשות  לו  מותר  שהיה 
על  התגבר  הוא  זאת  ובכל  וכו',  להרגך 
בכוחות  שמולך  מי  שאול  אמר  עצמו, 
מלך  להיות  והמיועד  הראוי  הוא   - נפשו 

על ישראל! 

הורדוס  על  "ה-מלך",  דוד  לעומת 
הרדיסאות  יוני  לו  שהיו  חז"ל  מספרים 
והיו  ביניהן  ועבר  בשורות,  והעמידן 
טבעו  כך  מלך".  "מלך,  לו  מקרקרות 
חשמונאי,  לבית  עבד  אנשים,  שפל  של 
מסביבתו,  מתמידים  לחיזוקים  הזקוק 
ולו יהי זה מיונות - שיזעקו לו ללא הרף 

"אתה מלך"! אוי לה לאותה בושה...

ואנחנו?...

בן  חיים  ר'  א"מ  לרפואת  יהיה  הדברים 
סעדה בתושח"י

"יין ישן נושן"

נושאים  חמורים  "עשרה 
מטוב מצרים" )מה, כג(

מצרים  מטוב  רש"י:  באר 
ששלח  בתלמוד  מצינו   –
זקנים  שדעת  ישן  יין  לו 

נוחה הימנו.

הינם  המדרשה  באי 
בגילאים מגוונים - בין גיל 

20 לגיל 90 ויותר... 

 93 בן  מהמתמידים  אחד 
סימן  )בלעה"ר(  שנים 
אליו  להתקרב  בחיוך  לי 
התה,  מכוס  לגימה  ובין 
וטעימה מהעוגיות של ר' 
מרדכי - סח לי: " תכתוב 
בעלון שכאן בבית אליהו 
ישן".  יין  כמו  מרגיש  אני 
והוא  תמהתי..  כיצד? 
הסביר: "היין -ככל שהוא 
משתבח  כך  יותר  ישן 
שאר  וכל  אני  גם  יותר, 
ככל  המדרשה  לומדי 
דעתנו   - כאן  שמזקינים 
ויותר".  יותר  משתבחת 
מבעלי  זקנים  דעת 

התוספות...

שבת שלום

4:19 ..... הדלקת הנר
מוצש"ק........... 5:22
5:42 .......... רבינו תם

הזמנים לפי אופק בני ברק הרב בועז שלום שליט"א
רב ביהכ"נ והמדרשה ויו"ר ארגון 'טעמו וראו'

לוח זמנים - "בית אליהו"
רח' דב גרונר 11 פרדס כץ

פרשת ויגש
מי באמת ראוי להקרא מלך?

1

שבתשישיחמישירביעישלישישניראשון

זהר - הרב מזרחי - ע"פ הסולם8:00-9:15
 לאחר שחרית בנץ
 שיעור במכתב אליהו

הרב בועז שלום
שחרית נץ

שיעור אור החיים

7:00 שיעור בהלכההדף היומי - הרב רבינוביץ'9:15-10:30
7:30 שחרית

 הרב10:30-11:30
לסרי

הלכה
הרב עשור

 הרב
לסרי

מכתב 
מאליהו 

הרב בועז 
שלום

משנה
)בבא מציעא( 
הרב בועז 

שלום

ליל שבת 
20:30

הרב יוספי 
עין יעקב

11:45 תהלים לילדים

11:30-12:15

כלי יקר
עם

הרב בועז 
שלום

יחזקאל
הרב בועז 

שלום

שערי 
קדושה

הרב בועז 
שלום

הלכה
הרב יעקב 
הכהן עדני

פרשת 
השבוע
הרב 

רוזנבלום
12:30 מנחה גדולה

13:00 הלכהחובת הלבבות, עין יעקב - הרב שלמה אסולין12:20-13:20
הרב שמואל אוחיון

14:45 הלכהתפילת מנחה גדולה13:20
הרב סמאי

פרקי אבות - הרב אסולין13:35-14:00
 15:45 

תפילת מנחה
סעודה שלישית

תפילת ערבית גמרא, מסכת שבת - הרב בשארי14:00-15:00
בזמן מוצ"ש

שיעור ערב וזמני תפילות:
שחרית נץ - ביהכ"נ פתוח מ-2:00 לפנות בוקר לקריאת תהלים

מנחה - 20 דקות קודם השקיעה
ערבית - 20 דקות לאחר השקיעה

בין מנחה לערבית הלכות
משניות חולין - הרב בועז שלום - לאחר ערבית

ערבית נוספת 19:00
שיעור -  מסכת מכות - הרב דרשן בימים א',ג',ד',ה'.

ביום שני שיעור לנשים בשעה 20:00
שיעור לצעירים - יום רביעי - הרב רונן לוי בשעה 20:30 מוסר ופרשה

19:30 שיעור 
"שבט מוסר" עם 

סעודת מלווה 
מלכה

הרב שבתאי

מוצש"ק אחרי 
ערבית

"אבות ובנים"

לימוד חברותא - ימי ראשון ורביעי 19:30 עם ת"ח בכל מקצועות התורה. מומלץ!!

מסיבת חנוכה לילדים

 ר' אברהם זרינחו 
מהנדס ומורה, היום בפנסיה

חבר המליץ לי 
למקום  לבוא 
'בית  הנפלא 
ואין  אליהו', 
לשמחתי.  קץ 
לומד  אני 
מדי  בקביעות 

ונהנה  שנים,  כמה  כבר  יום 
וברוך  חזק  ומאושר.  מתחזק 
אני  המסייעים,  ולכל  לרבנים 
ממליץ לכולם לבוא ולטעום!

אל תאמר מחר, פן יהיה 
מאוחר! הצטרף עוד היום 
למדרשת הבוקר הגדולה 

בעולם, 'בית אליהו' ותחוש 
גם אתה בשינוי!

שבת שלום!

באי המדרשה ממליצים

היה שותף,
וקבל מתנות אטרקטיביות!

 בית אליהו - בית מדרש פעיל הכולל: 
 • שיעורי תורה ברצף מטובי הרבנים והמרצים! 

 • כולל אברכים • פרויקט חברותות 
 • אבות ובנים • תהילים לילדים 

• שיעורי נשים • שיעורי קירוב, ועוד!
 ההוצאות מרובות, ובאפשרותך 

 להיות שותף, ולבחור מתנה
מאחד המסלולים הבאים.

א'
ול 
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הוראת קבע ע"ס ₪50 מזכה 
 אותך בספר משנת החלומות
 או בספר משנת הגלגולים

 או במיקרו 32SD ג"ב 
מלא בשיעורי הרב.

 הוראת קבע ע"ס ₪100 - מזכה אותך 
בשתי מתנות ממסלול א', או במיקרו 64SD ג"ב 

 מלא בשיעורי הרב, או בנגן סאמויקס
+ כרטיס מיקרו-SD 32 ג"ב.

+

+

 הוראת קבע ע"ס ₪150 - מזכה אותך
בשלש המתנות ממסלול א', או מתנה אחת 

ממסלול א' + מתנה אחת ממסלול ב'.
או דיסק אונקי סנדיסק 3.0 128 ג"ב

אפשר לתרום בכ. אשראי דרך מערכת "נדרים פלוס".
 כל התורמים זכאים להקדשה בעלון לרפואה, לע"נ,

לזיווג או כל ישועה

053-3139355 חייגו:
בני

 התקשר
עוד היום 
ונקבע לך 
חברותא 
בנימין כרמלי

053-3139355

 להצלחת כל מתפללי בית אליהו 
שסייעו בהוצאת העלון

לעילוי נשמת
 דוד סלם בן מאיר ושרה ז"ל 

ממתמידי בית אליהו

לעילוי נשמת
סולימן ענאיתי בן דינה ז"ל



הרב שלמה אסולין שליט"א
שיעור קבוע מידי יום בשעה 12:20

הרב בנימין רבינוביץ שליט"א
שיעור בדף היומי כל יום בשעה 9:15

מבאי ביתו של הגראי"ל שטיינמן זלה"ה

 פינת ההלכה
ע"פ פסקי מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל

מאת הרב שמואל אוחיון שליט"א 

"כולנו כאחד"
"כל הנפש הבאה ליעקב מצרימה" )מ"ו, כ"ו(

פרש"י עם ישראל נחשב נפש אחת, כלל ישראל דבקים ואחודים איש ברעהו, הגויים 
מאידך הם נפשות רבות ]אצל עשיו נאמר 'נפשות ביתו' )פל"ו ו([, אין כל קשר בין 

האחד למשנהו וכל אחד הינו ישות עצמית.
וכך מתבארת ברכת בורא נפשות; פותחת ברבים – נפשות רבות, ומסיימת ביחיד - 

להחיות בהן נפש כל חי. 
הקב"ה בורא נפשות רבות - אלו הגויים - כדי להחיות בהם נפש כל חי – שהם ישראל 
- על מנת שהגויים יעמדו וישרתו ויחיו את עמו, ואם אינם עושים כן - אין להם זכות 
קיום. את חשיבות היות עם ישראל 'נפש אחת' רואים בפסגת העילוי של עם ישראל 
- קודם מתן תורה, שם נאמר "ויחן" ולא "ויחנו" מפני שעם ישראל הגיע לשלמותו 
"כאיש אחד בלב אחד". וכך הסביר בעל התולדות יעקב יוסף מפולנאה גם את עניין 

נתינת מחצית השקל. יהודי בפני עצמו אינו שלם עד אשר הוא מתאחד עם הכלל. 
בלשון  נפשותיכם"  על  "לכפר  השקל  במחצית  הוזכר  מדוע  היטב  יובן  זאת  לאור 
רבים. עם ישראל אמור להיות נפש אחת, אך כאשר ישנו פירוד ואנו 'נפשות נפשות' 
ולחזור  רבים,  לשון   - "נפשותיכם"  היותם  על  לכפר  השקל  במחצית  אנו  מצּווים 

לבחינת "נפש", ולזכור - ללא זולתך - אתה רק חצי!
את  ומנע  לשר  שנתמנה  עריץ  גוי  היה  טוב"  יום  "הקדושת  בעל  הגאון  בתקופת 
על  רכוב  בהיותו  הימים  באחד  רב.  וצער  הפסד  להם  והיסב  היהודים  עם  המסחר 
סוסו ניגש אליו בעל הקדושת י"ט וניסה לדבר על ליבו, אך דבריו נפלו על אוזניים 
ערלות, כשראה הרב שהוא מסרב לשמוע, אמר לו; אם אין אתה גורם 'להחיות נפש 
כל חי' אלא ההיפך - אין לך זכות קיום! אך יצאו הדברים מפיו והגוי נפל מסוסו ומת. 
יסייענו ה' לזכות 'ְלַהֲחיֹות רּוַח ְׁשָפִלים, ּוְלַהֲחיֹות ֵלב ִנְדָּכִאים' ]ישעיהו נז, טו[ אכי"ר!

דעת כשרות
הרב יעקב ידידיה הכהן עדני שליט"א

שיעור קבוע יום ד' בשעה 11:20

 שאל את הרב - תשובות מפי
הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

 מהו הזמן הראוי להדלקת נרות שבת?
)מתוך קובץ "נקודות בהלכה"(

א. מנהגינו כדעת הגאונים, שהלילה מתחיל 13.5 
דקות אחר השקיעה. מן הדין מותר להדליק נרות 
ביותר  המוקדם  הזמן  וזה  המנחה,  מפלג  כבר 
שבת  לקבל  המדליק  חייב  אז  אולם  להדלקה, 
בהדלקה. ובדיעבד גם אם לא קיבל שבת יצא ידי 
בסימן  )באה"ל  שבת  לכבוד  שהדליק  ובלבד  חובה, 

רסג סעיף ד(. 

רבינו  של  כדעתו  השו"ע  מרן  של  דעתו  ]אמנם 
תם, שהלילה הגמור הוא אחר 72 דקות מתחילת 
רק  אלא  כמותו,  פוסקים  אנו  ואין  השקיעה, 

חוששים לשיטתו ביציאת השבת[.

מקדים,  שאינו  למי  הראוי  הזמן  ולמעשה  ב. 
קודם  דקות  כ20  שהוא  באחרונים  מבואר 

שבת  לקבל  מחוייב  אינו  מרן  לפי  ואז  השקיעה, 
השיטות  כל  חובת  ידי  יוצא  הוא  ובזה  בהדלקה. 

של מצוות תוספת שבת )משנ"ב רסג ס"ק כג(.

דקות  כ5  עד  ההדלקה  לעכב  יכול  והמאחר,  ג. 
לפני השקיעה. כיון שאין שיעור לתוספת שבת 
ואפי' ב2 דקות מקיים את מצוות התוספת. ואם 
שלא  כדי  ידליק,  שלא  עדיף  הספיק  לא  אז  גם 
יכשל בחשש חילול שבת )חזו"ע א קפא(. ]ואין רצוי 
ההדלקה.  לאחר  יבואו  שלא  לנשים,  כן  לומר 
ובפרט שלא כל הזמנים שווים ולא ניתן להסתמך 

על הלוחות שאינם מדוייקים[. 

מי ששכח להדליק נר שבת, ונזכר אחר שכבר  ד. 
יכול לומר  הגיע בין השמשות, אם הבית חשוך, 
אם  אבל  יברך.  ולא  ונרות  חשמל  שידליק  לגוי 

החשמל דלוק, לא יאמר לגוי להדליק הנרות.

ה. המחמיר ומקבל שבת בהדלקת הנרות )כדעת 
הבה"ג(, אבל באופן חד פעמי נבצר ממנו לקבל 
ליסוע  הנרות  הדלקת  אחר  שצריך  כגון  שבת, 
ברכב, יכול להתנות שאינו מקבל שבת בהדלקתו, 

או שאחד מבני הבית ידליק במקומו. 

תנאי  יועיל  לא  המנחה  בפלג  כשמדליק  אבל  ו. 
שמדליק  ניכר  שאינו  כיון  שבת,  מקבל  שאינו 

לכבוד שבת. ורק בדיעבד יצא יד"ח כנ"ל.

 הציבור מוזמן לשיעור בשעה 13:00 
מיד אחר מנחה של שבת.

חליפות מלא או מלא חליפות...
ֲחִלֹפת  ְוָחֵמׁש  ֶכֶּסף  ָנַתן ְשֹׁלׁש ֵמאֹות  ֲחִלפֹות ְשָׂמֹלת ּוְלִבְנָיִמן  ָנַתן ָלִאיׁש  ְלֻכָלּם 

ְשָׂמֹלת ]בר' מה-כ[

לאחיו נתן יוסף חליפות בכתיב מלא ו', ולבנימין חליפת בכתיב חסר ו'.

לעומת זאת אצל שמשון והפלישתים ]שופטים יד[ מצאנו שאמר להם אחוד 
לכם חידה ואם תדעו פתרונה אתן לכם "ְשֹׁלִשׁים ֲחִלֹפת ְבָּגִדים", בכתיב חסר 
ו', ואם לא תדעו תתנו לי אתם "ְשֹׁלִשׁים ֲחִליפֹות ְבָּגִדים" בכתיב מלא ו', הלא 

דבר הוא!

הגר"ח ברלין על פי מאמר חז"ל "לחת העדות - שהיו שניהם שווים"  מבאר 
כך  שוויון.  על   - ו'  וחיסור  שונים[,  ]לוחות  שוני  על  מלמד   - ו'  ריבוי  כן  אם 
גם בענייננו. חליפות עם ו' מרמז על סוגים שונים של בגדים, לעומת חליפת 

שמרמז על חליפות מסוג אחד.

נקט  ולכן  לפי מידותיהם השונות,  בגדלים שונים  חליפות  יוסף  נתן  לאחים 
עם ו', ואלו לבנימין נתן חמש חליפת מאותו גודל, ולכן נקט בלא ו'. וכך יבואר 
גם בענין שמשון. הוא התחייב לתת שלשים חליפת שלו, ממידה אחת, ולכן 
חליפתו  כל אחד  ואילו הפלישתים התחייבו לתת  זהות.  ו', שהן  כתוב חסר 

הפרטית, והן שונות, ולכן כתוב חליפות בו'. כפתור ופרח!

"במקום שאתה מוצא גדלותו, שם אתה מוצא ענוותנותו"
רבינו הגדול מרן ראש הישיבה הגראי"ל  וקרוב אל  להיות סמוך  אני הק'  זכיתי 
שטינמן זצוק"ל, לראות את האיש הענק שבענקים, מי שהנהיג את כלל ישראל, 
כולו,  ובעולם  בארץ  והחינוך  הישיבות  התורה,  עולם  וכל  הציבור  הנהגת  את 
העצומה,  הענווה  את  לראות  שם  ודווקא  וגדלותו  הנהגותו  מרום  את  ולראות 
ולצידה את הדאגה והאחריות לכל פרט ופרט, קטן כגדול באופן המופלא ביותר. 

אפשר למנות ולספור סיפורים רבים, אך אביא כאן סיפור אחד. 
לפני מספר שנים, כשמרן זצוק"ל כבר היה בכל תוקף הנהגתו, קרא אלי לחדרו, 
והאמת  שהצדק  ידעתי  שכתבתי.  דברים  בעקבות  עצומה  בחריפות  עמי  ודיבר 
עמו, והרי כולנו ידענו שאי אפשר היה לספר סיפורים לאיש שכל כולו היה אמת 
בטהרתה ובשלימותה, אך נקלעתי למצוקה נוראה, ומה שנותר לי היה להמשיך 
ולהתחפר בתירוצים שונים כדי להצדיק את עצמי, אך הדבר רק גרם לכך, שמרן 

זצ"ל הגביר והחריף את הדברים הקשים שהשמיע כלפיי.
יצאתי מחדרו מרוסק לגמרי. שבר כלי כפשוטו ולא מצאתי מרגוע לנפשי. כמעט 
ולא אכלתי, ושנתי נטרפה ונדדה. לאחר יומיים גמרתי אומר, לחזור ולבוא למעונו 
בבני ברק, כפי שהייתי רגיל תמידין כסידרן במשך שנים רבות, שהרי לא אוכל 
להמלט לתמיד, גם אם הדבר יהיה כרוך ב"מנה נוספת", וכי האיך אוכל למנוע את 

עצמי מלבוא אליו, בו ראיתי כאבא ממש.
מיד כשנכנסתי לתוך הבית, שמעתי מבנו הגאון רבי משה שליט"א ומאדם נוסף 
וכבר  אותי,  לראות  מבקש  שהוא  לכן,  קצר  זמן  אמר  זצוק"ל  שמרן  הבית,  מבני 
הכנתי את עצמי לגרוע מכל. באותה שעה התפללו תפילת מעריב, ומיד בסיום 
הקהל,  בקבלת  מאוד  קיצר  זצ"ל  מרן  שהגעתי.  לו,  לספר  כבר  דאגו  התפילה 
החדר,  לעבר  אותי  הוביל  בידי,  תפס  בי,  הבחין  במסדרון  חדרו.  לעבר  פנה  ומיד 
ידי  יסופר. מרן זצ"ל אחז את  כי  יאומן  ואז קרה הבלי  והושיבני על הכסא לידו. 
בשתי ידיו, ליטף אותם ואז אמר: אני מבקש ממך מחילה! המילים נעתקו מפי. 
לאחר שהתאוששתי קמעה, השבתי בהתרגשות עצומה, כי אני זה שצריך לבקש 
שוב  והתעקש  ויתר,  לא  זצ"ל  מרן  אך  מאוד,  אותו  ציערתי  שהרי  ממנו,  מחילה 

ושוב שאמחל לו, ועד שלא השבתי כמבוקשו, לא עזב את ידי.
אך איש האמת שפרח מאיתנו, המשיך ואמר: שלא תחשוב שאני חוזר בי ממה 
אבל  מחילה.  ממך  ביקשתי  ולכן  שנפגעת,  מיד  הבנתי  אבל  ולא!  לא  שאמרתי. 
גם זה עדיין לא הביא מרגוע לנפשי, עד שפגשתי במסדרון שוב את רבי משה 
שליט"א שאמר לי: דע לך, שהראש ישיבה מעולם לא דיבר כך לאנשים זרים. רק 
אנחנו, הילדים, קיבלנו ממנו "מנות" כאלו, ואם "זכית" לקבל מנה כזו, סימן הדבר 
אצלו,  שהיית  אחרי  שלשום,  דבר:  עוד  לך  ותדע  בן!  כאל  אליך  התייחס  שהוא 

הראש ישיבה לקח ספר מוסר, וישב ולמד בו דקות ארוכות!
ֲהִנְמָצא ָכֶזה ִאיׁש ֲאֶשׁר רּוַח ֱאֹלקים ּבֹו!

האם קיים איסור ערלה בפסיפלורה?
הפסיפלורה – או בשמו העברי 'השעונית הנאכלת' ]בשל הפריחה שלו, המזכירה 
את לוח השעות של השעון[. צבעו סגול או צהוב כאשר הוא בשל בהתאם לזן, 
לו  המייחסים  ויש  חמצמץ,  מתוק  טעמו  רבים.  שחורים  גרגרים  ובו  נוזלי  תוכנו 
תכונות מרגיעות. ההנחה הרווחת היא שהוא מוריד לחץ דם, בהיותו מכיל רמות 
וסיבים תזונתיים. הסוג הצהוב משמש להכנת  ויטמין  a c., אשלגן,  גבוהות של 
מיצים, ואילו הסגול נמכר טרי בשווקים. הפרי נפוץ בקינוחים עוגות גבינה, וקרם 

שניט. בנוסף הפרי משמש לגיוון משקאות קלים, גלידות, ושאר קינוחים...
ישנה מחלוקת בין האגרונומים באשר לטבעו, ומזה אף נובעת מחלוקת להלכה בדבר איסור ערלה:

האגרונום שלמה ששון תנובות שדה מס' 20 טוען שעץ הפסיפלורה נותן פרי תוך שנה אחת מעת הזריעה, 
שהגזע חלול ושיש ירידה משמעותית בכמות ובאיכות הפרי תוך 3-4 שנים.

לעומת זאת מומחים אחרים טוענים התורה והארץ ג עמ' 421 שאמנם בגידול הפסיפלורה בארץ ישנה ירידה 
של כמות ואיכות הפרי, אך ירידה זו נובעת מתנאי גידול לא מתאימים, ולא מתכונות הצמח. ואכן בתנאים 
אופטימליים הוא נותן פרי במשך שנים רבות. עוד התברר שאכן הצמח מעוצה ]- הגדרה לצמחים רב שנתיים 
שבגבעול שלהם יש רקמות עצה משנית שנותנות לו חוזק והוא עטוף ברקמות שעם. הצמחים האלה הם 

עצים, שיחים ובני-שיח[ אבל הגזע חלול בנקב כעובי מחט.
בהגדרת מה 'לא נחשב עץ פרי ופטור מערלה' ישנם שלושה כללים:

א. צמח בעל גזע חלול נחשב לירק ופטור מערלה מהר"י חאגיז ח"א סי' פג  
ב. צמח הנותן פרי בשנתו הראשונה נחשב כירק ]הרדב"ז ח"ג סי' תקל"א גם החזו"א ערלה 

סי' יב מקבל את הכלל אבל בצירוף טעמים נוספים[.

ג. כאשר איכות הפרי הולכת ויורדת ]הרי"ז ירק הרדב"ז שם[.
ומכאן באשר לפסיפלורה: לדעת החזו"א וההולכים בשיטתו הגרי"ש אלישיב זצ"ל 
ועוד, צמחים המתקיימים כמה שנים נחשבים ירק רק אם כמה קריטריונים מצטרפים 
)ואולי אף כשהיבול  יותר משלוש שנים  יחד: מוציא פרי תוך שנתו ואינו מתקיים 

יורד בצורה משמעותית במשך השנים(. 
לפי"ז צמח הפסיפלורה המתקיים שנים רבות ונותן יבול סביר במשך אותן שנים, 
יוסף  רבי עובדיה  ואסור באיסור ערלה. אולם דעת הראשל"צ הגאון  דינו כאילן  אזי 
והגאון רבי מרדכי אליהו זצ"ל די בכך שהצמח ייתן פרי תוך שנה אחת מעת הזריעה 

להחשיבו כירק, ולכן צמח הפסיפלורה נחשב ירק ואין בו איסור ערלה.
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עקרת בית
תואר  כשם  בית  עקרת  הביטוי  משמש  כיום 
מועסקת,  ואינה  ביתה,  במשק  העובדת  לאישה 
ביתה.  למשק  מחוץ  כעצמאית,  או  כשכירה 

ומשמעותו בנויה על כך שעיקר עבודתה בבית.

המונח כצורתו מופיע בספר תהילים )קיג( הנאמר 
בפרקי הלל 'מושיבי עקרת הבית' ושם פשוטו של 
מקרא מדבר על אישה עקרה שה' יושיבנה בבית 
]רש"י  שמחה  הבנים  אם  בית,  בני  לה  שיהיו   -

רד"ק ועוד[. 

בפרשתנו מפרטת התורה את שמות בני ישראל 
שפחתה  זלפה  ובני  לאה  בני  מצרימה  הבאים 
כשהתורה  אך  שפחתה  בלהה  ובני  רחל  בני 
התואר  את  התורה  מוסיפה  רחל  בני  את  כותבת 
רש"י  ומבאר  נשיו?  כולן  לא  וכי  יעקב'  'אשת 
שהייתה  אלא  אשת  בהן  נאמר  לא  'ובכולן  הק' 
שהיא  זו  היא  בית  שעקרת  הרי  בית'  של  עיקרו 
)במדב"ר  במדרש  כמבואר  בית,  של  עיקרו 
היתה  היא  הבית  עקרת  שהיתה  "רחל  יד(   נשא 

עיקר ביתו של יעקב".

וורט וחידוד לפרשה

יש לי מושג בפרשה

עורך ראשי מכון 'דעת כשרות' בראשות הגר"ש מחפוד שליט"א גאב"ד 'יורה דעה'

ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו גושנה )מ"ו, כ"ח(. )מתוך "שמן למאור"(
לפניו - קודם שיגיע  פירש"י כתרגומו לפנות לו מקום ולהורות האיך יתיישב בה. 
לו למקום הגון בארץ  ידאג  יעקב שלא  יוסף בעיני  וכי נחשד  ותמוה  לשם עכ"ל. 

גושן, עד שהוצרך לשלוח את יהודה לפניו?
גושן  בארץ  המקום  שמא  היה  יעקב  של  חששו  מקומות.  שני  הם  ומצרים  גושן 
עדיין אינו מוכן, ויוצרך בנתיים לדור בארץ מצרים עם כל בני ביתו, ולא רצה להיות 
במקום טמא זה אף לא לרגע אחד, שמא יושפע מו המקום, ולכן שלח את יהודה 

לפניו כדי שיוכל לילך מיד בבואו לארץ גושן. 
וזהו שכתוב 'ויאסור יוסף מרכבתו ויעל לקראת ישראל אביו גושנה', והיינו שיוסף 
הלך ליעקב לארץ גושן, כי יעקב לא רצה ללכת לארץ מצרים אל יוסף, אלא מיד 

לגושן.
ואם תאמר מדוע איפוא בא יעקב למצרים לדבר עם פרעה )פמ"ז ז'(? 

ולפגוש  למצרים  לבוא  יעקב  הוכרח  ארץ  ודרך  הנימוס  מצד  ברירה.  בלית  זה  היה 
בפרעה שהטיב עם יוסף בנו, והעלהו לגדולה. הדבר אף מדויק בכתובים: 'ויבא יוסף 
את יעקב אביו ויעמידהו לפני פרעה', וכי יעקב היה נכה חלילה שהוצרך להעמידו?? 
אלא ללמדך שמעצמו לא היה בא ולא היה עומד לפני פרעה, משום שלא רצה להיות 

שם, ורק יוסף הביאו והעמידו מחמת ההכרח.
עוד כתב רש"י ומדרש אגדה, להורות לפניו, לתקן לו בית תלמוד שמשם תצא הוראה 
עכ"ל. ולכאורה צריך ביאור למה הוכרח להתקין לו בית תלמוד דוקא טרם בואו? 
יעקב בא ללמדנו בזה שהעיקר הוא לדור במקום של תורה, ושלא לגור אפילו רגע 
אחד במקום שאינו של תורה אף במטרה להופכו אחר כך למקום תורה. אינו דומה 
מקום שנבנה מהיסוד כמקום תורה, למקום שאחר כך נתווספה לו התורה. הדבר 
בא ללמדנו שכאשר מייסדים מקום תורה אין להיכנס לגור שם אלא אם כן יש שם 

כבר בית כנסת ובית מדרש, ההופכים את המקום ל'מקום של תורה'.
עוד נראה בטעם שהוצרך יעקב לשלוח את יהודה לפניו להתקין לו בית תלמוד, 
אחרת,  לארץ  ובפרט  אחר  למקום  חפציהם  עם  שעוברים  אדם  בני  שדרך  משום 
מעמל  ונחים  החדש  בביתם  חפציהם  את  שם  ומסדרים  למקומם  באים  שקודם 
הדרך, ורק אח"כ הולכים ללמוד בבית המדרש. יעקב רצה שמיד בבואם אל ארץ 
גושן עוד בטרם יפרקו מטלטליהם מן העגלות ויכנסו לבתיהם, ילכו ללמוד בבית 

המדרש, ולכן שלח את יהודה לפניו.
ומעשה אבות סימן לבנים ללמוד מדרכיהם את הדרך הנכונה בחיי האדם.

 סיום מסכת בבית אליהו עם ראש ישיבת פוניבז' 
הגאון רבי גרשון אידלשטיין שליט"א

שאלה: האדמו"ר שלנו אמר לכל הנשים לא לצום בעשרה בטבת בגלל 
חולשה של היום ואין חיוב חוץ מתשעה באב ויוה"כ. האם יש לזה מקור?
תשובה: אין הלכות מיוחדות לנשים בענייני צומות. הן חייבות כאנשים.

שאלה: מה לעשות בברית שיוצא ביום צום עשרה בטבת?
תשובה: הברית בבוקר ללא כיבוד, הסעודה בלילה עם צאת הצום.


