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ויברך  אביהם  להם  דיבר  אשר  "וזאת 
אותם"  ברך  כברכתו  אשר  איש  אותם 

)בראשית מט, כח(
כל  את  בירך  אבינו  יעקב  האמנם 
על  "קיבלו  מהם  רבים  והרי  השבטים? 
הראש", ראובן הוקע על פחזותו והודח 
על  הוכחו  ושמעון  לוי  שבט  מבכורתו, 
צריכין  שיהיו  עליהם  ונגזר  עז,  כי  אפם 
בחסדי  ותלויים  הפתחים  על  לחזר 

אחרים וכך יאלצו לכבוש את כעסם. 
תלמיד  עם  שהיה  במעשה  יובן  ההסבר 
משפחה,  והקים  שהתחתן  חיים  החפץ 
שולחן  על  הסתמכותו  ימי  תמו  והנה 
חותנו, והוא הוצרך למצוא מקור פרנסה, 

אך חשקה נפשו בתורה. 
ולגשת  הגרלה  כרטיס  לקנות  החליט 
ידע  הוא  מפיו.  ולהתברך  חיים  לחפץ 
שהרב לא יאהב את הענין, ולכן העלים 
את הדבר, וביקש מהרב "ברכה להצלחה 

כלכלית…" 
בחום  הרב  בירכו  הרב,  אצל  כשנכנס 
לפי  לחם  להביא  יעזרהו  שה'  לו  ואיחל 
לתורה  צאצאיך  את  לגדל  ותזכה  הטף 

וחופה ומעשים טובים... 
"אמן!" ענה הלה בטון מאוכזב. לא היה 
בעיירה,  ללון  החליט  שביקש...  מה  זה 
ולבקש  מהרב  ולהיפרד  לבוא  ולמחרת 
שוב את ברכתו. אך למחרת שוב נשנתה 
ברכת החפץ חיים. הוא החליט להמתין 
אך  ברכתו,  את  "יגדיל"  אולי  שהרב 
כאלה  "יש  כלעצמו:  שח  חיים  החפץ 
עונים  הם  למצבם  אותם  שכששואלים 
מזיק…  היה  לא  טוב  יותר  אך  רע',  'לא 
מהיכן יודעים שטוב יותר לא יזיק, אולי 
לקבל  לכן  שבאים  יש  יזיק?  כן  דוקא 
אלא  בעצה  מעוניינים  אינם  אולם  עצה 

שאסכים לדעתם…" 
ידו  את  והניח  חיים  החפץ  נתעורר  ואז 
על כתפו ואמר: "ראה, כבודו מגיע לבקש 
לזכות בהגרלה, אולם אני מברכך בבנים 
טובים, וכי אינך מבין שהבנים הטובים - 
והרי  שבעולם?  עושר  מכל  יותר  טובים 
כל  יצאו  לא  שהבנים  העושר  מתחלואי 

בעשירות  חפץ  עדיין  ואתה  הגונים,  כך 
במקום שתשמח בברכה כעל כל הון?!" 

החפץ  של  הקודש  מרוח  האברך  נרעש 
ברכת  ואכן  בהכנעה,  מרבו  ונפרד  חיים 

הרב נתקיימה במלואה. 
נחזור לשאלתינו: היכן הם הברכות? 

"והגם  הקדוש:  האור-החיים  עונה 
שראינו שלא בירך את ראובן ולא שמעון 
להם  הקשה  דיבורו  כי  בכתוב  יגיד  ולוי, 

הוא ברכה"!!
מסוימת,  שהצלחה  לך  נראה  לפעמים 
- יהיו  עסק כלשהו, פרנסה, קניין גשמי 
רק  אם  בשלימות"!  "ברכה  בשבילך 
דע  אך  אתקדם.  אשיג,  אקנה,  אצליח, 
הקשה,  הדיבור  אדרבה,  לפעמים  לך 
התוכחה, המוסר, הם הם הברכה הגדולה 
ביותר. לך נראה שעושר הוא ברכה, אולם 

לה' יש דברים טובים יותר בעבורך! 
מעשה היה בחסיד אחד שמצבו הכלכלי 
מאחיו  עזרה  לבקש  ושקל  רע,  בכי  היה 
העשיר שגר בעיר הסמוכה. הוא החליט 
הורה  הרב  אך  רבו,  את  ולשאול  לגשת 
לרב  פנה  ושוב  הורע,  המצב  להמנע.  לו 
- והרב חזר על הוראתו שלא ילך. לאחר 
ואישתו  נפש  עד  מים  הגיעו  תקופה 
העשיר  מאחיו  קצת  שיבקש  לחצה 
יעזור בשמחה,  ובודאי  שידוע בנדיבותו 
אני  לו  אמר  והרב  לאדמו"ר  נגש  ושוב 
לגשת-  רוצה  אתה  אמרתי,  שלי  את 
בו  שתמך  לאחיו  הלה  ניגש  ואכן  תיגש. 
תקופה  לאחר  חפצה.  ובנפש  יפה  בעין 
הכביד  וכאשר  למשכב,  החסיד  נפל 
וברכה  מרבו  מחילה  לבקש  שלח  חוליו 
מהענין  ששמע  הרב  מהירה.  להחלמה 
יכול  אני  'מה  ואמר  מאוד  הצטער 
לעשות כעת? אמרתי לו שלא ילך. נגזרה 
עליו מיתה, אולם בעניות הוא יכל עדיין 
כמת',  חשוב  ש'העני  ולחיות  להמשיך 
אולם כעת לאחר שרצה לצאת מהעניות 
– חזרה הגזירה המקורית רחמנא ליצלן'. 
לו.  טוב  באמת  מה  יודע  האדם  אין 
הוא  כרע  שנדמה  מה  דוקא  לפעמים 
של  כקללה  שנדמה  ומה  האמיתי,  הטוב 

יעקב - למען האמת זו ברכה! 
המאושר,  הוא  זו  בתחושה  שחי  מי 
שקרה  מאורע  על  יצטער  לא  שלעולם 
לו, שתמיד ידע - כל דעביד רחמנא לטב 
עביד, ואין רע יורד מן השמים, ואף מה 

שנראה כקללה - הוא ברכה.
יוסף. כשאחיו  במכירת  לזה מצינו  בדומה 
אולם  מזה,  רע  שאין  היה  נדמה  מכרוהו, 
לבסוף היה הדבר לטובה - להחיות עם רב. 
- נוספו  יוסף בכלא וציפה לצאת  כשישב 
יותר  לו  טוב   - כאן  ואף  שנתיים,  עוד  לו 
יצא  מכן  ולאחר  בכלא  שנתיים  שישאר 
למלוך, מאשר יצא מוקדם אך ישאר עבד...

ומבקשים  מתפללים  אנו  פעמים 
ומתחננים שמשמים ישפיעו עלינו שפע 
ממנו.  נזק  רק  לנו  ויהיה  שיתכן  גשמי 
לבקש  מה  לדעת  מרובה  חכמה  צריך 

וממה להמנע. 
מקור  לזה  מצא  זלה"ה  מלצר  הגר"ז 
בפרשתינו: "ואני נתתי לך שכם אחד על 
בחרבי  האמורי  מיד  לקחתי  אשר  אחיך 

ובקשתי" )בראשית מח, כב( 
 - פירשו  ואונקלוס  קכג.[  ]ב"ב  הגמרא 
צז-ו[  ]ב"ר  במדרש  ובקשתי.  תפילתי 
פירש מצוות ומעשים טובים. ואילו רש"י 
 – ובקשתי  בחרבי  ופירש  ממנהגו  חרג 
לא  רש"י  מדוע  ותפילתי.  חוכמתי  היא 
מפרש כחז"ל? ומה עניין החוכמה - ולא 
את  בפירושו  רש״י  שהקדים  אלא  עוד 

החוכמה לתפילה? 
גדול  דבר  זצ"ל–  האזל  האבן  בעל  מבאר 
זקוק האדם למידה  בא רש״י ללמדנו: כי 
מה  על  לדעת  כדי  חוכמה  של  גדושה 

להתפלל... 
עבור  להעתיר  האדם  מרבה  פעם  לא 
לטובתו  כי  חושב  הקט  שבשכלו  דבר 
הוא, ואינו אלא לרעתו. לכך צריך האדם 
ואיך  מה  על  לדעת  מיוחדת  חוכמה 

להתפלל. 
הגדולה  כנסת  אנשי  לנו  רמזו  זה  דבר 
ג'  לאחר  מיד  העמידה.  תפילת  בסדר 
את  הפותחות  הראשונות  הברכות 
מקום'  של  שבחו  'סידור  שהן  התפילה, 
– הקדימו את ברכת ״חונן הדעת״, ״חננו 
חכמה בינה ודעת״, תן לנו חכמה  מאתך 
כדי לדעת  ודעת שנהיה מספיק חכמים 

מה לבקש...

"יומן חיים"
חייו  שני  יעקב  ימי  "ויהי 
שבע שנים וארבעים ומאת 

שנה" )מ"ז כ"ח(
הפסוק מתחיל בימים: "ימי 
בשנים:  וממשיך  יעקב" 

"שני חייו", מדוע? 
הכתוב בא להדגיש שיעקב 
חייו.  משנות  יום  כל  ניצל 
מעשה  מביא  בחיי  רבינו 
מקרוב  להכיר  שבא  באדם 
עיר מסוימת שתכנן לעבור 
ניגש  תחילה  בה,  ולגור 
לבית העלמין, וחשכו עיניו, 
שנים,  תשע  בן  פלוני  פ"נ 
בן  השלישי   ,15 בן  אלמוני 
17, וכן שאר המצבות, כולם 

מתו צעירים!
העלמין  מבית  כשיצא 
מבוגרים,  באנשים  הבחין 
 - ושאל  מהם  לאחד  פנה 
עובד  המוות  מלאך  האם 
כולם  נוספות?!  שעות  כאן 

מתים בקיצור ימים?
והסביר:  האיש  נענה 
מנהל  תושב  כל  בעירנו 
יומן בו הוא מסכם מידי יום 
"חי", כלומר,  זמן הוא  כמה 
למצוות,  לתורה,  הקדיש 
וכו'...   טובים  למעשים 
את  לוקחים  נפטר  כשהוא 
ורושמים  מסכמים  היומן, 
הוא  זמן  כמה  המצבה  על 
ולא  "חי" בפועל ברוחניות, 

כמה זמן אכל שתה וישן...
זמנך!  את  נצל  יקר,  יהודי 
"חי"  אתה  אליהו"  ב"בית 
בעוד  מתמלא  שלך  והיומן 
של  ושנים  ימים  שעות, 

חיים נצחיים!

4:23 ..... הדלקת הנר
מוצש"ק........... 5:26
5:47 .......... 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 ויחי
הברכה האמתית

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!!

 הקדש יום לימוד במדרשת בית אליהו לע"נ או הצלחת קרוביך
תמורת 180 ₪ בלבד ליום, או 500 ₪ לשבוע! 

]כולל מי-שברך או השכבה בסוף השיעור, והקדשה בעלון[

 חדש!  ניתן להקדיש יום לימוד
ובסוף היום ינתן מי שברך ע"י הרב שליט"א.

למסירת שמות לישועה צלצל 053-3139355
תשמעו סיפור אמיתי!

היקרה,  אימי 
קשישה כבת 80 
גרה  )בלעה"ר( 

בגפה.

תוכי  ברשותה 
בשבת,  ג'אקו. 
לפני כשבועיים, 
התוכי  החליט 

החופש,  אל  כנפיים  לפרוש 
ובעקבותיו החל מסע חיפושים 
של  הצער  תוצאות.  הניב  שלא 
לה:  הצעתי  גדול.  היה  אמא 
התוכי  שבאם  תאמרי,  אמא! 
מסוים  סכום  תתרמי  ימצא, 
לא  עשתה.   וכך  אליהו"  ל"בית 
ראשון,  ביום  כבר  תאמינו! 
מבין  פתאום  לקופ"ח,  בדרכה 
השיחים קולות מוכרים: "אמא", 

"אמא"... נמצאה האבידה!

אמיתי לגמרי,
תשאלו את בנימין!

סיפורי תורמים

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 

סל
מ

לול ב'
מס

 ג'
לול

מס

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

 ירון ונטלי שמואל הי"ו 
לידה קלה בעז"ה, בריאות והצלחה

מזל טוב!

 לידידנו היקר יניב אלפי הי"ו 
לרגל נישואיך

לרפואת
ר' חיים בן סעדה הי"ו בתושח"י כל זה בזכותכם!  הצצה קטנה בלוח הזמנים של המדרשה, ותוכל 

להבין שאתה שותף בין השאר בלמעלה מ-250 שיעורי תורה בחודש!



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

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

מאת הרב שמואל אוחיון שליט"א 

"אתם קרויים אדם"
"ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי" 

)מח, כב(

פרש"י: "בחרבי ובקשתי – היא חכמתי ותפילתי".

יעקב אבינו ע"ה מלמדנו שאי אפשר להשיג שום דבר ללא תפילה, כמו שאמרו 
חז"ל ]נדה דף ע:[ 

ה'  כי  שנאמר  שלו,  שהחכמה  ממי  רחמים  ...יבקשו  ויחכם?  אדם  יעשה  "מה 
יתן חכמה מפיו דעת ותבונה". וכן לגבי עושר ובנים - מכיוון שכל קיום האדם 

ומהותו הוא בכח התפילה. 

מהותו  על  מעיד  אדם  המילה  של  האותיות  שמילוי  חי"  איש  ה"בן  מרן  כתב 
– את המילה  – בחלק הנסתר שבהם  מ'מ" טומנים בחובם  ד'לת  "א'לף  שהרי 

"מתפלל".

תשובה  בעל  על  שליט"א,  זילברשטיין  הגר"י  סיפר  תפילה,  של  כוחה  אודות 
מירושלים אשר הינו ת"ח ויר"ש גדול ובעל כוחות אדירים, וכל שיעור ומפעל 
תורני שהוא מקים מצליח מעל המשוער. את סוד הסייעתא דשמיא שמלווה 
אותו הוא זוקף לזכות סבתו ע"ה – אשתו של מי שהיה שר החינוך זלמן ארן. 
למרות היותם חילונים, הייתה הסבתא מדליקה נרות בכל ערב שבת ומתפללת 
עליו  גוריון...  כבן  צאצאיה  שיהיו  מתפללת  הייתה  בתמימותה  צאצאיה.  על 
שח בעלה בהערצה. לימים הלך ב"ג לפגוש את החזון איש זצוק"ל כשב"ג אינו 
מסתיר את התפעלותו מאישיותו של הרב, וסיפר לזלמן ארן שראה בחזו"א 
 - ביותר  הנערץ  שאם  שהסיקה  לאישתו  זאת  סיפר  ארן  זלמן  מלאך.  דמות 
מעריץ את החזו"א - עליה להתפלל על צאצאיה שיהיו כמו החזו"א! ומאז, כך 

היו תפילותיה.

"תפילותיה של סבתא" שח אותו תלמיד חכם – "פעלו את פעולתן לאחר שנים 
רבות ונתנו בי את הכוחות לשוב בתשובה, ואף לימים להצליח במעשיי".

דעת כשרות
הרב יעקב ידידיה הכהן עדני שליט"א

שיעור קבוע יום ד' בשעה 11:20

סוד הגלגול בפרשה
מתוך הספר 'משנת הגלגולים'

לרב בועז שלום שליט"א

 ברכת ההדלקה
)מתוך קובץ "נקודות בהלכה"(

יש  השו"ע,  מרן  לדעת  ההדלקה.  קודם  ברכה  א. 
כדין  הנרות,  להדלקת  הברכה  את  להקדים  לאשה 
מדליקים.  ואח"כ  מברכים  שקודם  המצוות  כל 
להסביר  רבה  מצוה  ההדלקה  אחר  לברך  והנוהגות 
שנכנסות  משום  מנהגן,  את  שישנו  בנחת  להן 
הרמב"ם  דעת  היא  שכך  לבטלה.  ברכה  בחשש 
מנהג  גם  וכך  קעב[.  קסה,  עמ'  ]חזו"ע  הראשונים.  ורוב 
בני תימן. יש ללמד לנשים שתאמרנה לפחות פעם 
ההדלקה,  בעת  שבת  לקבל  מכוונות  שאינן  בשנה 
שמכוונת  ההדלקה  בסיום  בפיה  שתאמר  וללמדן 

כעת לקבל תוספת שבת.

שאשה  ג'[  פי"ח  ]ח"ב  לציון  באור  הגרב"צ  דעת  ב. 
יכולה   - לברכה  ההדלקה  את  להקדים  שנהגה 

אם  אך  הברכה[,  תקדים  ]וביו"ט  במנהגה  להמשיך 
אין לה מנהג - טוב שתקדים את הברכה להדלקה. 

אשכנז  מבנות  אשה  אשכנז.  מבנות  אשה  ג. 
קודם  לברך  השו"ע  מרן  כדעת  לנהוג  שרוצה 
כן  לנהוג  רשאית  זלה"ה  הגרע"י  לדעת   ההדלקה, 

]חזו"ע עמ' קעה[.      

ד. שכחה לברך. אשה ספרדיה ששכחה לברך קודם 
הדלקת הנרות, אם נזכרה תוך כדי ההדלקה, אפילו 
שכבר הדליקה נר אחד, יכולה לברך, אבל אם נזכרה 
רק אחר שסיימה להדליק את כל הנרות, אינה יכולה 
לברך. ]חזו"ע עמ' קעב[. ולאורל"צ הנ"ל - יכולה לברך 

כעת.

נוסח הברכה. הנוסח הנכון הוא "להדליק נר של  ה. 
שבת  של  נר  "להדליק  לברך  נוהגות  ויש  שבת". 

הברכה  בין  הפסק  זה  אין  מקום  ומכל  קודש", 
להדלקה. ]חזו"ע עמ' קעו ובהערה[.

ו. תפילה בזמן הדלקת הנרות. אחר ההדלקה יעצמו 
עיניהן ויפרסו כפות ידיהן מול הנרות ויתפללו לה' 
עם  ימים  לאריכות  תזכה  המצוה  שבזכות  יתברך 
בעלהין, ושיזכו לבנים הגונים תלמידי חכמים יראי 

ה', ונזכה לגאולה בב"א. ]חזו"ע ח"א עמ' קעז[.

המדליקה  כלה  הראשונה.  בפעם  שהחיינו  ברכת  ז. 
נרות שבת בפעם הראשונה, אין לה לברך 'שהחיינו'. 

]חזו"ע עמ' קעח[.

ח. איסור השתמשות בנר שבת. אסור להדליק גפרור 
או סיגריה וכד' או כל נר אחר של חול מנר של שבת, 
כיון שהוקצה למצוותו וזהו ביזוי מצוה. ]משנ"ב רסג 

סק"ה[.

שבת  של  מנר  להדליק  מותר  לנר.  מנר  להדליק  ט. 
לנר אחר של שבת, ודוקא ישירות ]כגון שמדליק נר 
לצורך  שבת,  מנר  גפרור  להדליק  אבל  שעוה[,  של 
מותר.  הדין  ומעיקר  מחמירים,  יש   - אחר  שבת  נר 

]משנ"ב שם[. 

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

חסד של אמת
ְּבִמְצָרִים:  ִתְקְּבֵרִני  ַאל־ָנא  ֶוֱאֶמת  ֶחֶסד  ִעָּמִדי  ְוָעִׂשיָת  ְיֵרִכי  ַּתַחת  ָיְדָך  ִׂשים־ָנא 

]בראשית מז כט[

שאינו  אמת,  של  חסד  הוא  המתים  עם  שעושין  חסד   - ואמת  חסד  פרש"י: 
מצפה לתשלום גמול: בפשוטו - החסד הוא של אמת, שהרי אין המת יכול 

להשיב לנו חסד כנגדו.
אך מסבירים בדרך צחות, רק אצל מת יודעים שהחסד הוא באמת חסד של 
אמת,  של  חסד  שזה  בטוח  להיות  אפשר  אי  החסדים  מעשי  בשאר  אמת, 
והעני אינו  והחולה אינו בדיוק חולה,  נצרך,  שיתכן שהנצרך הוא לא ממש 

עני וכיו"ב, רק במת ברור שאכן הוא זקוק לחסד, זה חסד של אמת...
יש ששואלים - מדוע זה נקרא חסד של אמת, והרי מצפה לגמול מהאחרים - 
כפי שהגמ' ]מו"ק כח:[ אומרת שמי שמספיד - יספידוהו, והקובר - יקברוהו 
וכו'? אלא מבארים בדקדוק לשון רש"י "שאינו מצפה לגמול" - אין לך אדם 

שקובר או סופד או זולתו, ו"מצפה" כבר לגמול שיגמלוהו ויעשו אף לו כן...

ראובן גלגולו של קין, יעקב של הבל
ַכַּמִּים ַאל ּתֹוַתר ִכּי  ְבֹּכִרי ַאָתּה כִֹּחי ְוֵראִשׁית אֹוִני ֶיֶתר ְשֵׂאת ְוֶיֶתר ָעז ַפַּחז  ְראּוֵבן 

ָעִליָת ִמְשְׁכֵּבי ָאִביָך ָאז ִחַלְּלָתּ ְיצּוִעי ָעָלה ]ברא' מט-ג[
לו:  אומר  הוא  למנחתו,  שעה  לא  שה'  לאחר  אדה"ר.  של  הבכור  בנו  היה  קין 
'למה חרה לך... הלא אם תטיב- שאת'. ופירושו, הלא אם תטיב- כאשר תתגלגל 
תזכה  אזי  תיקונך,  ויתחיל  הנחש  זוהמת  חלאת  ממך  ויוסר  ותתלבן  ותצטרף 
למעלת הבכורה הנקראת 'שאת' ]מלשון התנשאות.[. ואכן לעתיד לבא, שתטוהר 

זוהמת קין, תחזור אליו הבכורה והכהונה.
תיקון עוון הרציחה

קין חטא בכך שנטל את התאומה היתירה שנולדה עם הבל, ובשל סיבה זו אף 
רצח את הבל. ראובן הוא גלגול של קין, אכן מתקן את אשר חטא קין ברציחת 
אחיו הבל, והפעם הוא מציל את אחיו - יוסף מהריגה, שיוסף הוא גלגול הבל. 

]וסימנך 'והבל- היופי' שמהבל יצא יוסף שהיה יפה-תואר ביותר[. 

תיקון ראובן
אולם ראובן אינו מצליח להשלים התיקון, ולא די שאינו מתקן את פגם נטילת 
התאומה היתירה של הבל, אלא אף פוגם מעין זאת בעת שמחליף יצועי אביו. 
היתירה  לתאומה  והקשר  היצועים,  החלפת  במעשה  הפגם  מהות  לבאר  כדי 
נקדים הקדמה: יעקב גלגול של הבל, לבן גלגול של קין, ורחל ולאה הן גלגול של 
התאומה היתירה. לבן- ]שהוא קין[ מחזיר בגלגולו עתה את התאומה היתירה 
שגזל, את - רחל ולאה- ליעקב ]שהוא הבל[, ומשלם כפליים בכך שמוסיף את 
היא  בלהה  מהבל[.  קין  שגזל  הצאן  את  כורחו  בעל  משיב  ]ואף  וזלפה,  בלהה 
התאומה היתירה שהייתה מגיעה להבל- ]כעת יעקב[, וראובן ]שהוא-קין[ שוב 
מונע אותה ממנו. בלה"ה אותיות הבל, והה' הכפולה מרמזת לתאומים שהייתה 
אמורה בלהה להוליד מאותו זיווג שמנע ראובן. נמצא שראובן פגם בההי"ן של 

בלהה ונעשה 'בל' לשון בלבול, שבלבל יצועי אביו.
יעקב רומז זאת לראובן

ועל כך הוכיחו יעקב לפני מותו: 'ראובן בכורי אתה, ֹּכחי וראשית אוני, יתר שאת 
ויתר עז. פחז כמים אל תותר, כי עלית משכבי אביך, אז חללת יצועי עלה': 

ראובן בכורי אתה- היית ראוי לתקן הבכורה של קין, אולם האדם שיעשה זאת 
ה'קיני'(  חבר  קין,  משורש  הוא  גם  יתרו,  של  )-משמותיו  'יתר'  הוא  במקומך 
ציפורה  ]זו  כשישיב התאומה היתירה להבל  והוא יתקן את ה'שאת'- הבכורה, 
שהשיבה יתרו למשה )גלגול הבל, ר"ת מ'שה ש'ת ה'בל([. שאת- אותיות אשת, 
)כמ"ש  'ֹעז'  נקראת  שהתורה  בתורה,  פרשה  שייתר  יתרו  -הוא  עז'  'יתר  והוא 
וסיבת הדבר שלא השלמת  יתר"ו.  'וית"ר עז' אותיות  ועוד  יתן'(,  ֹעז לעמו  'ה' 
התיקון- משום ש'עלית משכבי אביך וגו''. ]והרמז בזה: 'כחי וראשית אוני יתר 
שאת וגו' ס"ת 'יתר'- הוא יתרו. ועוד נרמז בפסוק 'יחי ראובן ואל ימת ויהי מתיו 

מספר' ס"ת 'יתרו'[  
]מאמר זה הינו חלק קטן ממאמר שלם בספר 'משנת הגלגולים', הכולל מקורות והערות[

אודות  שנה  כעשרים  לפני  הכשרותית  הסערה  בפרוץ 
צעיר  תלמיד  לי  הראה  צ'יפקה,   - החריף  בפלפל  הערלה 
את הגמרא ]ברכות לו ע"ב[ "וערלתם ערלתו את פריו, איני 
יודע שעץ מאכל הוא? להביא עץ שטעם עצו ופריו שוה, 
בערלה",  חייבין  שהפלפלין  ללמדך  הפלפלין,  זה  ואיזהו? 
'ואם כן מהי השאלה בכלל על ערלה בפלפלים?' הקשה לי 

ועיניו בורקות.
עץ  הוא  הפלפל  כי  רואים  בגמ'  מעיון  אולם 
השונים  חלקיו  של  וטעמם  שיח,  ולא  ממש, 
בפלפל  קיימים  אינם  אלו  תנאים  כמותו,   -
החריף המוכר לנו, ועל כן ההנחה הרווחת כי 
המדובר בפלפל השחור, העונה לתנאים אלו, 
באותה  ישראל  בארץ  גדל  היה  כנראה  אשר 

התקופה.
משפחת  כי  ההיסטוריונים  בקרב  המקובלת  הדעה 
הפלפלים שלנו הכוללת פלפל חריף לסוגיו וגמבה לסוגיה, 
גילוי  לאחר  רק  לאזורנו  הגיעו  והם  באמריקה,  מוצאם 
אמריקה על ידי קולומבוס. פלפלים אלו שייכים למשפחת 
תוצריו  והחציל.  העגבנייה  את  גם  הכוללת  הסולניים, 
ה'פפריקה'  כי  נזכיר  ולדוגמא  ומגוונים,  רבים  הפלפל  של 
ה"אמריקאי"  הפלפל  ממיני  מאחד  מופקת   המפורסמת 
הפלפל  את  צ'ילי".  "פלפלת  בשם  כללי  באופן  הנקראים 
החריף טחנו דורות של תימנים לסחוג מפולפל, המרוקאים 
אותו  ערבו  והטריפולטאים  לדגים,  בהצלחה  אותו  שידכו 

בשום.
במשך  פירותיו  מניב  שהוא  התברר  כאשר  פרצה  סערה 
למיני  לכאורה  אותו  המשייך  דבר  ויותר,  שנים  שלוש 
חריף  בפלפל  הערלה  שאלת  בבירור  לסייע  כדי  העצים. 
בכמה  שליט"א  אפרתי  יוסף  הג"ר  של  המכון  ע"י  נשתלו 
אם  לבדוק  מנת  על  שונים  פלפל  זני  בארץ  מקומות 
השניה  בשנה  גם  פירות  ומגדלים  בחורף  שורדים  הם 
הגידולים  מרבית  כי  העלו  הבדיקה  תוצאות  והשלישית. 

גם הם לא  נותרו, כאשר  ורק צמחים בודדים  מתו בחורף, 
הניבו בשנה השניה פרי באיכות טובה.

זנים  תת  לו  אשר  קטן  ]פלפל  שאטה  בזן  זאת,  לעומת 
המכונים 'תימני' 'מרוקאי' 'צ'ילי'[ נשארו אחרי החורף כמות 
השניה,  בשנה  סביר  יבול  שהניבו  צמחים  של  מבוטלת  לא 
שהניבו  שאטה  פלפל  שיחי  אף  נמצאו  שונים  ובמקומות 
לאחריה.  ואף  השלישית  בשנה  גם  פירות 
התוצאות  נוספים  אגרונומים  של  בבדיקות 
היבול  זה  בזן  גם  כי  שהתברר  אלא  זהות,  היו 
הופכים  הפירות  לשנה,  משנה  מתמעט 

למרירים וחריפים ואין להם ביקוש תעשייתי.
מה להלכה?

על  לסמוך  ניתן  האם  הפוסקים  נחלקו 
התכונה של מתן יבול כבר בשנה הראשונה, כסימן להיותו 
ירק ולא עץ, כאשר חכמי ספרד נהגו לסמוך על נימוק זה 
בלבד לקבוע כי הוא מין ירק, ואכן כל פוסקי יהדות המזרח 
בו  לחוש  ואין  מקדם  מנהגם  זהו  כי  מעידים  ותימן  מרוקו 

לערלה.
לעומתם החזו"א וסיעתו התנו את היותו ירק במות השיח 
במקומות  שהשאטה  כיון  ולדעתם  השלישית,  השנה  עד 
של  החסרון  ואת  שנים,  מארבע  יותר  פרי  נותנת  החמים 
ירידת היבול ניתן לקזז עם היתרון של חריפותו המשתבחת 

- הרי שיש לחוש לערלה.
להלכה ולמעשה רוב הזנים המצויים בשוק מקורם בחו"ל 
ביד רמ"א אינם חוששים בהם לערלה,  גם היוצאים  וע"כ 

שספק ערלה בחו"ל לקולא.
 ולקינוח משהו מתוק בתוך כל החריף הזה...

אנשים שצרכו מאכלים חריפים פעם או פעמיים בשבוע, 
היו בסיכון מופחת של 10% לתמותה, לעומת אלו שאכלו 
את המאכלים האלו לעיתים נדירות. הם היו בסיכון נמוך 
כלילית,  לב  מחלת  סרטן,   - נוספות  ממחלות  למוות  יותר 

ומחלות בדרכי הנשימה, הקב"ה יצילנו מכולם.
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בן פורת יוסף
כדי  לאומרו  הנהוג  ביטוי 
"הוא   - הרע  מעין  לכסות 
פורת  בן  הש"ס,  בכל  שולט 

יוסף".
המקור לביטוי זה לקוח מפרשתינו. 
מותו.  לפני  בניו  את  מברך  יעקב 
הפסוק  פותח  יוסף  את  בברכו 

במילים 'בן פורת יוסף'. 
הגמרא במס' ברכות ]דף כ.[ מספרת 
בדרך  יושב  שהיה  יוחנן  רבי  על 
מרכזית בכדי שיראו את פניו ויחכמו. 
שאלו אותו חכמים האם אינו חושש 
יוחנן אני  רבי  מעין הרע? ענה להם 
מזרעו של יוסף שלא שולטת בו עין 
רעה כדכתיב 'בן פורת יוסף בן פורת 

עלי עין'. 
הגמרא  אומרת  ברכות  מס'  בסוף 
כסגולה  מועילה  זה  פסוק  שאמירת 
מאן  'האי   - הרע  מעין  לחושש 
בישא  מעינא  ודחיל  למתא  דעייל 
בידא  דימיניה  דידא  זקפא  לנקוט 
דשמאליה  דידא  וזקפא  דשמאליה 
בידא דימיניה ולימא הכי אנא פלוני 
קאתינא  דיוסף  מזרעא  פלוני  בר 
דלא שלטא ביה עינא בישא שנאמר 
)בראשית מט, כב( בן פורת יוסף בן 

פורת עלי עין וגו'.
הרע  עין  היא  מה  האחרונים  נחלקו 
מבאר  פד,א(  ב"מ  )ח"א  המהר"ל   -
מזיק  נוצר  באדם  שמקנאים  שע"י 
טבעי.  עניין  והוא  בו  לפגוע  שיכול 
ח"ג  מאליהו  )מכתב  דסלר  הרב 
מכתבים בסוף הספר בגדר עין הרע( 
הדין  מידת  היא  הרע  שעין  מבאר 
הנוהגת עם מי שמתגאה במעלותיו.

וורט וחידוד לפרשה

יש לי מושג בפרשה

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

"ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה" )מ"ז, כ"ח()מתוך "שמן למאור"(
הזוה"ק בפרשת ויחי )רט"ז א'( שואל - למה פרשת 'ויחי יעקב' סתומה - ללא 
הפסק וכהמשך אחד לסיום פרשת ויגש 'ויפרו וירבו מאוד'? ומשיב - כל ימיו 
של יעקב היו בצער. ורק אחר שירד למצרים וראה את כל בניו טהורים וצדיקים 
על  השוקט  טוב  יין  כמו  ביניהם  יושב  והוא  עולם  ומעדני  בתענוגים  וכולם 
ולכן אין  או אז החלו חייו להיות חיים, שהם חיים טובים ומושלמים.  שמריו, 

הפסק בין ויפרו וירבו מאוד לויחי יעקב ללמדך שהכל עניין אחד.

ויש להתבונן בזה שהרי בוודאי ידע יעקב שהוא יורד למצרים כדי לקיים גזירת 
עליו  שרתה  שכבר  עכשיו  ובפרט  שנה',  מאות  ארבע  אותם  ועינו  'ועבדום 
שכינה, וכל משפחתו יורדים למצרים כדי שיקויים בהם 'ועבדום ועינו אותם', 

כיצד איפוא היו חייו שלמים בטובה? 

 - במצרים  ולהתענות  להשתעבד  עתידין  שבניו   - העתיד  ידיעת  אין  כיצד 
פוגמת בשלוותו וחייו שם בטובה ושמחה שלימה? 

חייבים אנו להסיק שדבר זה היה מכח גודל בטחונו בה' יתברך שעשה ויעשה 
הכל לטובה.

ומזה יש לנו ללמוד שאין לנו להטריד את מנוחתנו ומחשבתינו אודות העתיד, 
ועלינו לבטוח בהש"י שהכל לטובה והוא ינהיג את עולמו כרצונו. 

אדם העושה כן הרי הוא רגוע בהווה, אף שברור שיבואו בעתיד יסורים עליו, 
וכל שכן כשאינו יודע מה טומן העתיד בחובו. ועל זה אמרו חז"ל ]יבמות ס"ג:[ 
"'אל תצר צרת מחר כי לא תדע מה ילד יום' שמא בא מחר ואיננו בעולם, ולא 
יראה אותה דאגה שהוא מיצר וירא ודואג עליה? ונמצא שנצטער אתמול על 

עולם שאינו שלו" עכ"ל. 

האם יש דין ערלה בפלפל החריף?


