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ָלֶכם  ְּתנּו  ֵלאֹמר  ַּפְרֹעה  ֲאֵלֶכם  ְיַדֵּבר  ִּכי 
ַמְּטָך  ֶאת  ַקח  ַאֲהֹרן  ֶאל  ְוָאַמְרָּת  מֹוֵפת 
ַוִּיְקָרא  ְלַתִּנין...  ְיִהי  ַפְרֹעה  ִלְפֵני  ְוַהְׁשֵלְך 
ִפים ַוַּיֲעׂשּו ַגם  ַּגם ַּפְרֹעה ַלֲחָכִמים ְוַלְמַכּׁשְ
ֵהם ַחְרֻטֵּמי ִמְצַרִים ְּבַלֲהֵטיֶהם ֵּכן, ַוַּיְׁשִליכּו 
ַמֵּטה  ַוִּיְבַלע  ְלַתִּניִנם  ַוִּיְהיּו  ַמֵּטהּו  ִאיׁש 
ְוֹלא  ַּפְרֹעה  ֵלב  ַוֶּיֱחַזק  ַמֹּטָתם.  ֶאת  ַאֲהֹרן 

ָׁשַמע ֲאֵלֶהם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה'" )שמות ז(.

האם לדעתכם פרעה "התרשם" מהמופת 
שעשו משה ואהרון?

הבה נראה מה אומר המדרש ]ילקו"ש[:

"באותה שעה שחק פרעה עליהם, אמר 
להם למה אתם סבורים שבאתם לשחק 
עלי? איני מתירא מן הדברים האלו, כל 
מצרים מלאה כשפים, תבן אתם מוליכים 
לעפריים, כתם לרקם? ויקרא פרעה אין 
כתיב כאן אלא ויקרא גם פרעה, אמר רבי 
לוי: שקרא לאשתו ואמר לה: ראי היאך 
שנאמר  מנין  בי...  לשחק  היהודים  באו 
פרעה  בקיצור,  כו'".  לאישה'  גם  'ותיתן 
בגן  ילדים  לנו  יש  עליהם...  מלעיג  עוד 

שיודעים לעשות "קונצים" כאלה...

נשאלת השאלה איפוא - מדוע ה' שולח 
אותם עם "מופת" מביש? עם "נס" נלעג?

וכי לא ניתן היה לעשות לו אות שיותיר 
אותו פעור פה? לא יכל משה להזיז את 
היה  אכן  פרעה  אז  ה'?  בדבר  השמש 
משתכנע, שהרי את זה חרטומיו עוד לא 

למדו לעשות...

יחזקאל  ר'  הגה"צ  המשגיח  מבאר 
ינסה  הקב"ה  לעולם   - יסוד  לוינשטיין 

את האדם בדבר שיכול לטעות בו.

היה  לא  ברור-  בדבר  היה  הניסיון  אם 
אין מקום לכפור! בדבר  זה ניסיון, שהרי 
אמיתי  הוא  הניסיון  בו-  לפקפק  שניתן 
- האם תאמין או תכפור. הוכחה גמורה 
החופשית.  בבחירה  פוגעת   - ומוחלטת 
לכופר  מילוט'  'פתח  ה'  נותן  תמיד 

שירצה להאחז בקש הכפירה.

 - משכנע  אינו  המופת  אם   - נשאל  ואם 
אז מה בכלל הטעם במופת? 

התשובה היא המופת משכנע את מבקש 
האמת. את המעונין לדעת.

ואכן הרוצה לראות- ודאי שיראה, שהרי 
מטה אהרון בלע את מטותם, והיה להם 
אין  שהרי  כישוף,  עוד  זה  שאין  להבין 
זה, אין חרטומיו  ואת  מטה בולע מטות, 
וחרטומיו  פרעה  אך  לעשות!  מסוגלים 
נותרו בכסילותם. מי שלא רוצה לראות 
מטות  להפוך  שיכלו  כיון  רואה.  לא   -
לכפור  כדי  בזה  להם  היה  די   - לנחשים 
וכך  יכולים".  אנחנו  "גם  ולטעון  בנס 
תמיד הקב"ה מנסה את האדם האם יראה 

יד ה' בדבר שנראה לכאורה כטבע.

דוגמה נוספת לנס המותיר מקום לטעות 
- קריעת ים סוף. לילה קודם לקריעת ים 
סוף, הוליך ה' את הים "ברוח קדים עזה 
כל הלילה, וישם את הים לחרבה ויבקעו 

המים" ]שמות יד-כא[.

הבה נתבונן - האם בכוחה של רוח קדים 
עזה כל הלילה או כל החודש או כל השנה 
- לבקוע את הים ולעשות בו שנים עשר 
שבילים שבהם ילכו ששים רבוא 'ביבשה 
נצרכה  למה  אז   - לא  ואם  הים'??  בתוך 

אותה הרוח? הרי ממילא הכל נס!

תהיה  שלמצרי  כדי   - היא  התשובה 
אמונתו  בחוסר  להתבצר  האפשרות 
אמרו  כן,  נקרע?  הים   - "אה   - ולטעון 
החזאים  שזקני  בחדשות  אתמול 
במצרים לא זוכרים כזאת רוח מאז פרעה 
להיתלות  במה  לו  יש  כבר  הראשון"... 
נסיונותינו  גם  כפירתו.  את  ולתרץ 
נושאים אופי דומה. הדוגמה הקלאסית 

לזה - הפרנסה.

היא  שהעבודה  בתחושה  חי  האדם 
הלכתי  שלא  יום   - הראיה  המפרנסת. 
לעבוד - אין כסף. בפרט כשמדובר באדם 
שעובד כ'עצמאי' או בעל עסק. מאידך - 
המתבונן רואה כמה הוא משקיע באפיק 
צומחת  הישועה  ופתאום  אחד,  פרנסה 

דוקא ממקום אחר! יש יד מכוונת! 

הנסיון שלנו הוא - האם נראה זו ונפנים, 
בפה  אם  וגם  המקרה'?  'יד  שנחשוב  או 

משמים"!  "פרנסה   - ספק  אין   - נאמר 
מתנהגים  באמת  אנו  האם   - בפועל  אך 
כך, או שאנו פועלים בהשתדלות מרובה 

הגובלת בחוסר אמונה?

האדמו"ר,  לרבו  שפנה  בחסיד  מעשה 
והלין על אדם שפתח עסק ממולו והוא 
בפרנסה  הרב  ברכו  בפרנסה.  לו  פוגע 
די.  בכך  היה  לא  לחסיד  אך  והצלחה, 
המתחרה...  את  יקלל  שהרב  רצה  הוא 
דרכי  אין  האדמו"ר  לו  אמר  פחות.  לא 
הרב  החל  לברך.  רק  יודע  אני  בקללות. 
לשאול את החסיד מהיכן קונה סחורתו, 
החסיד  והשיב  כו',  מביאה  וכיצד 

שמביאה עם העגלון.

צמא  הסוס  האם  ושאל:  הרב  הוסיף 
שותה  'הסוס  החסיד,  השיב  'כן',  בדרך? 
שמת  הרב:  שאל  שבדרך'.  המעיין  מן 
שותה?  הוא  כאשר  משונה  לדבר  לב 
כל  על  בליבו  ותמה  החסיד  השיב  'לא', 
לא  האם  הרב  השיבו  הללו.  השאלות 
בעת  במים  ברגליו  רוקע  שהסוס  ראית 
בתדהמה,  היהודי  השיב  'אכן'  ששותה? 

באמת מוזר! 'מדוע'? - שאל הרב.

'איני יודע', השיב החסיד, וחשב בליבו - 
מעולם לא הייתי סוס...

רואה  'הסוס,  הרב.  השיב  לך',  אגיד  'אני 
לגזול  שבא  כנגדו  אחר  סוס  שיש  במים 
המים  בו,  בועט  הוא  המים...  את  ממנו 
נעכרים והסוס שממול "בורח"... כך הוא 
שייחסרו  ללא  במנוחה  לשתות  יכול 
החל  טורדניים'.  סוסים  ידי  על  מימיו 
'וכי  היהודי מגחך לטיפשותו של הסוס, 
עוד  בשביל  במעיין  מים  מספיק  אין 
מזיק  הוא  הרי  ועוד  סוסים?...  אלפי 
לשתות  נאלץ  הוא  כך  שבשל  לעצמו, 

מים עכורים...'

כפרד  כסוס  תהיה  ''אל  הרב,  אמר  'אכן' 
בשפע,  לקב"ה  יש  פרנסה  הבין'  אין 
מסוסים  מודאגים  להיות  צריכים  לא 
זה   - מודאגים  זאת  בכל  ואם  אחרים... 

ממש מעכיר את החיים...'

ניתן להאזין לכל שיעורי הרב בקו-פרטי 
]עלות שיחה רגילה[ 073-2951306

או באתר 'טעמו וראו' או בקול הלשון  
בעמדות או באתר

"טיפול נמרץ"
סיפר אחד ממתמידי המדרשה: 
מיחושים  חשתי  אחד  בוקר 
מעייני  לבי"ח  הובהלתי  בליבי, 
הועלה  המיון  ובחדר  הישועה, 
החלו  מיד  לב".  ל"התקף  חשד 
בדיקות  בסדרת  הרופאים 
שפתי  זמן  אותו  כל  ובמשך 

לוחשות פרקי תהילים.
המתנה  בחדר  שוהה  בעודי 
לבדיקה, הבטתי בשעון וראיתי 
משתתף  אני  בה  השעה  שזו 
בבית  היומי  הדף  בשיעור 
אליהו! מתוך אינסטינקט פניתי 
לו  והסברתי  המטפל  לרופא 
בשיעור  קבוע  משתתף  אני  כי 
את  אחסיר  איך  וכי  היומי  הדף 
חייך,  הרופא  היומי?  השיעור 
החלה,  האחרונה  הבדיקה 
שהכל  לי  הודיעו  מכן  ולאחר 
מיד  משוחרר.  ושאני  תקין 
כבר  בחוץ  מביה"ח,  יצאתי 
 10 כ-  ותוך  מונית  לי  המתינה 
גמרא  עם  התיישבתי  כבר  דק' 
פתוחה במדרשת "בית אליהו". 
]אגב, למצבים כגון אלה יש את 
ה"קו הישיר" של בית אליהו בו 
ניתן להאזין לשידור חי בטלפון, 

ולהשאר עדיין 'בשיעור''![.
השתתף  חיים  שהחפץ  מסופר 
לבי"ח  מיטות  עבור  בהתרמה 
תלמידי  נכנסו  לפתע  בראדין. 
לכבודם.  קם  והח"ח  ישיבה 
הרב  מדוע  העשירים  התפלאו 
לא  הם  והרי  כבוד  להם  חולק 
תורמו אף ולא מיטה אחת? אמר 
להם החפץ חיים: אתם תורמים 
לימוד  ע"י  והם  לביה"ח,  מיטות 
שלא  מונעים  שלהם,  התורה 

יהיו מיטות בבי"ח.
רפואה שלימה ושבת שלום.

4:34 ..... הדלקת הנר
מוצש"ק........... 5:37
5:59 .......... 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 וארא
מדוע נשלח משה לעשות לפרעה מופת "בלתי מרשים"?
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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-
פרשה

הרב יעקב 
הכהן עדני

פרשת 
השבוע
הרב 

רוזנבלום
12:30 מנחה גדולה

13:00 הלכהשבט מוסר, עין יעקב - הרב שלמה אסולין12:20-13:20
הרב שמואל אוחיון

15:00 הלכהתפילת מנחה גדולה13:20
הרב סמאי

פרקי אבות - הרב אסולין13:35-14:00
 16:00 

תפילת מנחה
סעודה שלישית

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

שיעורי 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!!

beteliyahoo@gmail.com :הערות והארות תתקבלנה בברכה במייל

שידור חי של שיעורי בית המדרש באתר "קול הלשון"
www.taamu.co.il : ובאתר 
ובטל' קול הלשון: 03-6171111

קו ישיר לשיעורי הרב בועז שלום שליט"א 073-2951306
 ניתן לתרום בכ. אשראי להקדשת שיעורים לע"נ או רפו"ש

בטלפון: 053-3139355 בני

 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

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.
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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

לרפואת
ר' חיים בן סעדה הי"ו בתושח"י

לרפואת
אלינור אילה בת אביבה הי"ו 

בתושח"י

לרפואת
רוזה בת שרינה הי"ו
ברוריה בת ינטה הי"ו
יוסף בן ברוריה הי"ו

בתושח"י

להצלחת
 התורם עלום השם הי"ו

להוצאת העלון

להצלחת
הצלם סהר רם הי"ו

לידה קלה
ל הדס בת נעמי הי"ו

לעילוי נשמת
רייזל בת מיטל ויהושע ע"ה

לעילוי נשמת
רינה בת ורדה ע"ה

להצלחת
 ציון החשמלאי הי"ו

 שמטפל בכל ענייני ביהכנ"ס,
 הקב"ה ימלא כל משאלות ליבו

לטובה ולברכה.

להצלחת
 יואב טרבס הי"ו

המטפל בכל ענייני התקשורת בביהכנ"ס, 
וזוגתו תחי' המסייעת בהוצאת העלון

להצלחת
כל התורמים בהו"ק

כל זה בזכותכם!  הצצה קטנה בלוח הזמנים של המדרשה, ותוכל 
להבין שאתה שותף בין השאר ב:

� למעלה מ-250 שיעורי תורה בחודש!
� יותר מ-20 תלמידי חכמים מגידי שיעור בשבוע במגוון נושאים

� למעלה מ-700 משתתפים מידי שבוע בשיעורי התורה ובתפילות



הימים בהם קוראים בציבור את פרשיות השבוע: 
מ'שפטים,  י'תרו,  ב'שלח,  ב'א,  ו'ארא,  ש'מות, 
נקראים  תורה,  ומתן  מצרים  בשעבוד  העוסקים 
לתיקון  מסוגלים  אלה  ימים  השובבי"ם.   ימי 
יש  השנה.  ימות  מכל  יותר  ודומיו,  הברית  פגם 
בהם  הימים  את  גם  מעוברת  בשנה  מוסיפים 
]השם  תצווה.  תרומה,  בפרשיות:  קוראים 
שובבי"ם מבוסס על המקרא "ׁשּובּו ָבִּנים ׁשֹוָבִבים 

)-מורדים( ֶאְרָפּה ְמׁשּוֹבֵתיֶכם"[. 
תעניות שובבי"ם: בימי השובבי"ם נהגו להתענות, 
ורצויה  מקובלת  חשובה,  אלו  בימים  שהתענית 
להתענות  שנוהגים  יש  הקושי  מחמת  ביותר. 
ימעיט  הפחות  ולכל  וחמישי,  שני  בימי  לפחות 
ולא  ה'  לעבודת  בגופו  ויכון  ושתיה  באכילה 

להנאתו כלל.
ובדיעבד  שלפניה,  במנחה  תענית  לקבל  יש 
מנחה  בשעת  ובליבו  בדעתו  והיה  שהרהר,  כל 

להתענות למחר, יועיל לו. 
להתענות  יש  המקובלים  פי  ]על  תעניות:  כמה 
פ"ד תעניות לתיקון עוון זה. יש אומרים שיתענה 
על כל פעם שפגם – פ"ד תעניות, ויש שמקילים 
בשלש פעמים פ"ד על כל הפעמים, ויש מקילין 
להתענות פעם אחת פ"ד תעניות על כל הפעמים. 
ובדורנו דור חלש, רבים נוהגים להקל להתענות 

יום אחד ואת שאר התעניות לפדות במעות[.
הברית  ותיקון  העוונות  מחילת  עיקר  תשובה: 

הם ע"י התשובה והתחזקות בענייני קדושה, ולא 
טובים.  ומעשים  תשובה  ללא  התענית  תועיל 
העבירות  לכל  תיקון  הינו  התורה  לימוד  כן  כמו 

שבתורה!
קדושה,  בענייני  להתחזקות  הזמן  הם  אלה  ימים 

השטן   – ובראשונה  ובראש 
לנתק  התקשורת.   - הדור  של 
 – המכשירים  כל  את  ולחסום 
לחסום  הפסולים,  המכשילים 
בחסימה  האינטרנט  את 
ולא  ודומיו,  ]כנטפרי  מהודרת 
הפרוץ  מרובה  בהם  כחסימות 
העומד[.  על  משמע...(  )תרתי 
גדרי  לשמור  עצמו  על  ולקבל 

הקדושה!
]מוקד ניתוק אינטרנט - 
אאוטנט 0722-613-613[

הרב שטיינמן ובעל התשובה ונפילותיו
בעל  עם  נכנסתי  אחד  יום  ברנשטיין:  הרב  סיפר 
תשובה אחד למרן הרב שטיינמן, הלה היה בעל 
בהם  שבקדושה,  מעניינים  חוץ   - גמור  תשובה 
היה נופל עד עמקי שאול.  מתמודד ונופל, ושוב 

מתמודד ושוב נופל, וחוזר חלילה. 
מרן  להתייעץ.  שטיינמן,  הרב  למרן  אתו  נכנסתי 
הרב שטיינמן הסתכל בו במאור פנים. לא צעק, 

יד  לו  נתן  מכיסאו,  קם  פשוט  הוא  הפחיד,  לא 
ונישק אותו, ואמר לו בקול  בחוזקה, חיבק אותו 
רם 'אתה מצליח להתגבר מידי פעם, אתה לא מבין 
כמה אני מקנא בך, כמה זכויות יש לך, איזה שכר 
יש לך על זה'. ]בספרים כתוב שכשמתגבר - הרי 

הוא כיוסף הצדיק!![
בחיים  נסער,  ממש  הייתי  מספר  ברנשטיין  הרב 
לא ראיתי את הרב שטיינמן עומד ומחבק ומנשק 

ככה בנאדם, ועוד יהודי בכזה מצב. 
בסיום השיחה הרב שטיינמן ביקש ממנו שבעוד 
חודשים  מספר  לאחר  שוב.  אליו  ייכנסו  תקופה 
הם נכנסו, ושוב המחזה חוזר על 
עצמו, הבחור אמר לרב - בפעם 
האחרונה הרב ממש חיזק אותי 
נופל...  פחות  הרבה  כבר  ואני 

אבל עדיין לא לגמרי... 
ושוב הרב שטיינמן קם מכיסאו, 
מחבק  בחוזקה,  ידו  את  תופס 
'אתה  ואומר  אותו,  ומנשק 
מבין  לא  אתה  להתגבר,  מצליח 
חוזר  וכך  לך'.  יש  זכויות  כמה 
שוב ושוב כמה הוא צדיק שהוא 
זוכה מידי פעם להתגבר, למרות 
הקושי העצום שיש לו. ושוב מרן הגראי"ל מבקש 

מהרב ברנשטיין שייכנסו אליו בעוד תקופה. 
סיפר  כבר  הוא  אליו,  שנכנסו  השלישית  בפעם 
לגמרי!  נגמל  הוא  שב"ה  בשמחה  שטיינמן  לרב 
והמחזה המפעים חזר על עצמו בשלישית, הרב 
שטיינמן קם מכיסאו, חיבק ונישק אותו ואמר לו 

שוב ושוב כמה זכויות יש לו וכמה הוא צדיק! 
כך מחזירים בתשובה!

חבל על דאבדין
מטבע לשון זו משמשת 
על  מדברים  כאשר 
שכבר  גדול  אדם 

צדקותו,  את  ומתארים  נפטר, 
על  'חבל  לבסוף  מפטירים 
חבל  משתכחין[.  ]ולא  דאבדין' 
על הגדולים הללו שאבדו ואין 

בנמצא כמותם.
הביא  זה  לשון  למטבע  מקור 
מדברי  בפרשתנו  רש"י 
שמעו  "ולא  בפסוק  המדרש. 
כתב  רוח"  מקצר  משה  אל 
רש"י: 'רבותינו דרשהו על ענין 
''למה  של מעלה, שאמר משה 
'חבל  הקב"ה  לו  אמר  הרעות'', 
על דאבדין', יש לי להתאונן על 
פעמים  הרבה  האבות,  מיתת 
נגליתי אליהם בא-ל ש-ד-י ולא 
אמרו לי מה שמך, ואתה אמרת 

''מה שמו מה אומר עליהם''.

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

טומאת עבודה זרה 
"כצאתי את העיר אפרוש את כפי אל ה' " )ט', כט'(

בספר  גלולים"   מלאה  שהיתה  לפי  התפלל  לא  העיר  "בתוך  פרש"י: 
"חנוכת התורה" שואל מדוע רק במכת ברד צריך משה לצאת מתוך 

העיר להתפלל, ובשאר המכות התפלל בתוך העיר?
ותירץ שגילולי מצרים הם הצאן, שהיו המצרים עובדים לצאן, ומקום 
המרעה של הצאן מחוץ לעיר, נמצא שכשמשה רצה להתפלל במכות 
הקודמות, התפלל בתוך העיר כיון שהגילולים נמצאים בשדות מחוץ 

לעיר ובעיר עצמה לא היו גילולים.
הניס  פרעה  מעבדי  ה'  דבר  את  שהירא  מעידה  התורה  ברד  במכת 
נמצא  העיר  בתוך  א"כ  כ'(.   )ט',  הבתים"  אל  מקנהו  ואת  עבדיו  את 
עתה הרבה מקנה צאן מגילולי מצרים,וממילא במכת ברד אין משה 
יכול להתפלל בתוך העיר, ולכן היה על משה לצאת את העיר. סיפר 
נעצר  לשוויץ,  זצ"ל  הגרי"ז  מרן  נסע  שכאשר  זצ"ל  הגר"ששבדרון 
ופנה  ידיו,  נטל  התפנה,  ההמתנה  ובעת  מינכן  בעיר  ביניים  בתחנת 
הצידה לצד הדרך לברך "אשר יצר", מלווהו הבחין שהגרי"ז מתחיל 
לברך  אחר  למקום  ועובר  מלברך,  נעצר  ופתאום  "ברוך..."  לברך 
"אשר יצר" כראוי. וכן שנה הדבר כמה וכמה פעמים. היה איתו יהודי 
לפשר  לדעת  היה  סקרן  בדבר,  וכשהבחין  הדרך,  כל  אליו  שהתלווה 
שם  שהיה  מקומות  לאותם  ושב  הגרי"ז,  את  שאל  לא  אך  המעשה 
הגרי"ז והבחין מתוך עיון במקום בצורת 'שתי וערב'. הגרי"ז שהייתה 
דרכו לילך כשעיניו למטה, לא הבחין בצורת שתי וערב, אלא מעצם 
קדושתו חש שהברכה אינה שגורה בפיו כרגיל, ולכן ניגש בכל פעם 

למקום אחר כדי לאומרה כראוי.

דעת כשרות
הרב יעקב ידידיה הכהן עדני שליט"א

שיעור קבוע יום ד' בשעה 11:20

 שביבי הלכה ומנהג - על פי "יסוד בציון"
להרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

כיצד פרעה הרשע מודה 'ה' הצדיק ואני ועמי הרשעים'??
דבר ראשון - גם הודאתו היא "בערבון מוגבל" - "חטאתי הפעם" הוא אומר, דוק 

מינה, שבכל שאר הפעמים הייתי צדיק...
דבר שני - אני לא הרשעתי לבד, זו צרת רבים, "אני ועמי הרשעים"... ]אגב, מה 

העם עשו??[
דבר שלישי - למעשה אני בכלל לא הרשעתי, וכפי שמבאר הרבי מאוסטרובצא - 

יש לפסק נכון את דברי פרעה: "ה' הצדיק ואני. נקודה. ועמי הרשעים..."

קרישי  חלבון  הוא  גלדין(  או  מקפית  גם  )נקרא  ג'לטין 
המשמש כחומר מייצב בתעשיית המזון, בעיקר בתחום 
הלטינית  מהמילה  ג'לטין  השם  מקור  המגדנאות. 

"ֶגָלטוס", שמשמעותה קשיח או קפוא.
פניהם לטובה תרתי משמע  רבים משנים את  מוצרים 
בג'לטין  משתמשים  ג'לטין.  עם  אותם  מעבדים  כאשר 
אף במטרה להגדיל את חוויית האכילה. הוא נותן לסועד 
'לטפל' במזון זמן רב בפיו - שם קיימים חיישני הטעם 
– לפני שהמזון יבלע. הוא הופך את המזון לצמיגי, על 

מנת שהוא 'יורגש' יותר בחלל הפה. 
בגרם אחד  ממתקים רבים מוקרשים בעזרת ג'לטין. די 

של ג'לטין כדי להקריש מאה גרם מאכל. 
אמיתי,  ג'לטין  עם  שמיוצרת  ג'לי  שסוכריית  ידוע 

מצטיינת בצמיגות צפופה יותר.
בעזרת  מרקמה  את  משיגה  איכותית  גלידה  כן  כמו 
ג'לטין,  עם  שמיוצרים  שונים  חלב  ומעדני  ג'לטין, 
מסטיק'  'גלידה  אחרים.  חלב  ממעדני  יותר  איכותיים 

תוספת  בגלל  החמישים  שנות  של  ביפו  למותג  היתה 
הראשון  הקונדיטור  סמיך.  השקוף  החומר  של  נדיבה 
בעולם שהצליח להגיש לאנשים עוגת גבינה לא אפויה, 
הפליא את כולם כיצד הצליח להשיג מרקם כה מיוחד 
ומאז  בג'לטין.  שימוש  היה  שלו  הסוד  אפייה?  ללא 
עקרות בית רבות בעולם משלבות ג'לטין בעוגת הגבינה 

הביתית.
סוכריות הג'לי היו מוקצה מחמת מיאוס בציבור החרדי 
את  זוכרים  בודאי  המבוגרים  שנים.  כמה  לפני  עד 
שנה,  כארבעים  לפני  החרדי  בציבור  שפרצה  הסערה 
כאשר התרוצצו שמועות שבמסטיק הבזוקה הפופולרי 
החרדיות  בערים  הוצתו  מדורות  טרפה.  ג'לטין  מעורב 

לביעור המסטיקים שנותרו בארונות הצרכנים...
מעבר  אותו  למתוח  ניתן  לא  ג'לטין  אין  ולמדור  בהיות 
אוחזים  הנכם  בו  והאיכותי  המכובד  העלון  לגבולות 
את  לפרט  נדר  בלי  הבא  משבוע  נתחיל  לכך  אי  עתה, 
ההיסטוריה היצרנית וההלכתית על חומר גלם חשוב זה.
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הרב אביחי דרשן שליט"א
שיעור קבוע גמרא בימים א' ג' ד' ה' בשעה 19:15

וורט וחידוד לפרשה

יש לי מושג בפרשה

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

"הוא אהרון ומשה וגו' )ו', כ"ו(
כתב רש"י יש מקומות שמקדים אהרן למשה ויש מקומות שמקדים 
שאין  ללמדנו  שבא  ונראה  כאחד.  ששקולין  לך  לומר  לאהרן  משה 

גדולת האדם נמדדת לפי תפקידו וכבודו ופרסום שמו.
פעמים ואנו רואים אדם ללא כבוד ופרסומת וסוברים בטעות שהוא 
אדם פשוט, וניתן לזלזל בו. וזו טעות. כי באמת כל הכבוד והפרסום 

הניתן לאדם הוא רק כלי שניתן לו לעבוד את הש"י. 
יש אדם שנקבע מן השמים שתפקידו בעולם יהיה לקדש שם שמים 
ולזכות את הרבים ולהשפיע עליהם טובה. ללא כבוד ומעמד יזלזלו בו 
ולא יהיו דבריו נשמעים. מן השמים יתנו לו כבוד כדי שיוכל להוציא 

את תפקידו בעולם מן הכח אל הפועל. 
יש ותפקידו של אדם לעבוד את הש"י בסתר,ולאדם כזה לא נותנים 

מן השמים כבוד כי זה רק יזיק לו למלאות את תפקידו בעולם. 
הטיפש חושב שהראשון הוא אדם יותר גדול ונעלה מאחר שיש לו 
הרבה כבוד ורבים צריכים לו. אבל המשכיל מבין שאין שום מציאות 
יודע תעלומות רק  ורק הש"י שהוא  גדול ממי,  מי  ואפשרות למדוד 
יכול לבחון ולדעת מי ממלא תפקידו כראוי. יתכן מאוד שאדם  הוא 
שאין לו כבוד ממלא את תפקידו בשלימות רבה יותר מהאדם שיש לו 

כבוד ופרסום, ולוקח מהם גם לעצמו.
מעידה  לאהרון,  משה  את  הכתוב  שהקדמת  אדם  יאמר  שלא  כדי 
וגדולתו, שינה כאן הכתוב והקדים אהרון למשה, שתדע  יתרונו  על 
ששניהם שקולים. ואם תשאל – והרי התורה מעידה שלא קם נביא 
כמשה, והוא העניו מכל האדם אשר על פני האדמה, ואם כן הוא גדול 
מאהרון? התשובה - שניהם ניצלו את הכלים שקיבלו – בשלימות, כל 

אחד כפי יעודו וכפי הכלים שקיבל!

ג'לטין - הידעת?

סוד הגלגול בפרשה
מתוך הספר 'משנת הגלגולים'

לרב בועז שלום שליט"א

סוד גלות מצרים וגלגולי אדם הראשון
אדם הראשון חטא ואכל מעץ הדעת. לתיקון חטאו סיגף עצמו ופרש מאשתו חוה במשך ק"ל 

שנה. באותן שנים נטמא לאונסו והוליד שדין ולילין. ]עירובין יח:[. 
מבואר בכתבי האריז"ל ]שעה"פ שמות ועוד[ שאותן ניצוצות שיצאו מאדה"ר היו של נשמות 
עליונות וקדושות, ונקראו 'נגעי בני אדם'. הן יורדות תחילה באנשי דור המבול על מנת לתקנן. 
שאצל  רק  כאדה"ר,  ומקלקלים  חוזרים  הם  בה'.  וכופרים  מורדים  היו  לכן  רע,  ומקורן  והיות 
על  דרכו  את  בשר  כל  השחית  'כי  י"ג(  )בראשית  ככתוב  מזידין,  והם  לאונסו,  זה  היה  אדה"ר 

הארץ'. ]'בשר' כינוי לברי"ק[.
בעקבות חטאי אנשי דור המבול נאמר )שם ו' ז'( 'ויָנחם ה' כי עשה את האדם בארץ', 'האדם' 
האדם אשר  'אמחה את  אדם הראשון עצמו. לכן אומר ה' עליהם  - בא לרמוז כי הם בחינת 
בראתי', לרמוז כי הם הם בחינת נשמות אדם הראשון בעצמו, 'אשר בראתי' - שהיה יציר כפיו 

יתברך ממש. עונשם: ]ר"ה יב.[ 'ברותחין קלקלו וברותחין נדונו':
הנשמות שבות ומתגלגלות בדור אנוש, ושוב מקלקלים בכפירה וה' מציף עליהם מי אוקיינוס 
דור  באנשי  והתגלגלו  ָשבו   - ואנוש  המבול  בדור  שִנמחו  עצמן  נשמות  אותן  והנה  ושוטפם. 
ה'  'וירד  ומבקשים לבנות מגדל שראשו מגיע השמימה.  בכפירה  וכעת הם חוטאים  הפלגה 
לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם' לרמז שהם בעצמם בני אדם הראשון. באנשי 
דור הפלגה אותן ניצוצות מזדככות ונצרפות במה שהפיצם ה' ובלל שפתם, אך לכדי תיקון לא 
הגיעו. הן שבות ומתגלגלות באנשי סדום. גם כעת הם מרשיעים ואנשי סדום 'רעים וחטאים 

לה' מאד'. 
אנשי סדום  'ואנשי העיר  רע בעיני ה'[ כפגם אדה"ר.  רע- מרמז על פגם בקדושה ]ויהי ער.. 
נסבו על הבית' ]בר' יט-ד[ בא ללמדנו ש'אנשי סדום' הם בעצם 'אנשי העיר' - הם אלה שאמרו 
'הבה נבנה לנו עיר' - דור הפלגה ]הגר"ח סינואני ב'עטרת תפארת' סו"פ נח[. הן חוזרות ומתגלגלות 
בצאן לבן, ויעקב מטפל בהן במסירות על מנת לגאלם. מובא במדרש ]בר"ר עג, ח-יא[: שבבוא 
לבן  בצאתו מבית  לו  - שהיו  לרגלי  ה' אותך  ויברך  - שבעים נפש,  מעט צאן  ללבן  היו  יעקב 

ששים רבוא עדרי צאן. ]נזה"ק[.
גם אצל  יורד יעקב מצרימה ִעם הצאן, ומביאם אל מקום הזיכוך והתיקון.  כשהחלה הגלות, 
צאן יתרו היו נשמות מגולגלות הצריכות תיקון. משום כך ברח משה למדין לרעותם להוציאם 

משם ולתקנם.
התיקון והזכוך במצרים

במצרים עוברות הנשמות מעין אותו התיקון שקיבלו בעבר ולא הושלם, וכעת יושלם במלואו. 
שהנה דור המבול נימוחו וטובעו במי המבול, ולכן גם עתה נגזר עליהם 'כל הבן הילוד היאורה 
תשליכוהו' להטביעם במי היאור. ופרעה גזר על הזכרים משום שהם חטאו בדור המבול ופגמו 

בקדושה ולא הנקבות. 
כנגד מה שחטאו דור הפלגה בעשותם מגדל להלחם בה' יתברך, ואמרו 'הבה נלבנה לבנים' - 
אמרו כעת מצרים 'הבה נתחכמה לו'. וכנגד מה שנאמר בדור הפלגה 'ותהי להם הלבנה לאבן 
ובלבנים  בֹחמר  'וימררו את חייהם בעֹבדה קשה  נתקיים בהם כעת  לֹחמר'  והֵחמר היה להם 

ובכל עֹבדה בשדה'. 
'ויבן ערי מסכנות לפרעה את פיֹתם ואת רעמסס'  שבנו מגדל, נתקיים בהם כעת  וכנגד מה 

]שער הפסוקים פרשת שמות[.

כנגד מה שחטאו אנשי סדום שעשו עצמם סומים מלראות העניים והאורחים, ולקו כשהוכו 
בסנוורים, כך גם כעת לקו רשעי בני ישראל במכת חושך בשלשת ימי אפילה ]מגלה עמוקות 

פ' שמות[. 

עבדו כעת את המצרים בפרך ]'ליקוטים מפרדס' ע' גלגול[.  שעבדו עבודה זרה,  דור אנוש  כנגד 
ובנ"י שירה  ישיר משה  אז  ה'' אמרו  'אז הוחל לקרוא בשם  נאמר  אנוש, שבהם  עוון  ולתקן 
לה'. בימי אנוש נעשית היבשה לים ]כשהציף עליהם מי אוקינוס[, ועתה נעשה לישראל הים 

ליבשה, והוא עצמו אותו הים שנתחדש בימי אנוש. 
ועל ארבעה דורות אלה אמר דוד 'בדמעתי ערשי אמס"ה' - ר"ת א'נוש מ'בול ס'דום ה'פלגה, וכן 

נרמז בפסוק 'ה'וצאתי א'תכם מ'תחת ס'בלות מצרים' ר"ת אמס"ה )החיד"א(.
אותן  וזוככו  צורפו  בו  ד-כ[  ]דברים  הברזל"  "כור  בבחינת  הייתה  שמצרים  לסיכום  נמצא 
ימי   - אלה  ימים  כך  משום  תיקון.  לידי  לבוא  סוף  כל  סוף  וזכו  מאדה"ר  שיצאו  הנשמות 

השובבים מסוגלים לתיקון פגם הקדושה. 
]מאמר זה הינו תמצית קטנה ממאמר שלם בספר 'משנת הגלגולים'[.


