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חז"ל לימדונו: "בזכות שני מיני דמים נגאלו 
מילה".  ודם  פסח  דם   – ממצרים  אבותינו 
 - משמים  לשפע  לזכות  שכדי  הוא,  הכלל 
דלתתא',  ב'אתערותא  להתחיל  יש  תמיד 
ולבסוף זוכים ל'אתערותא דלעילא'. תחילה 
זה  מחט'.  של  כחודו  'פתח  לפתוח  עלינו 

חייב להתחיל מאיתנו.

הקב"ה  כך.  עבד  לא  זה   - מצרים  ביציאת 
גאלנו מבלי שהיו לנו זכויות כלשהן ומבלי 
על  ה'  'ופסח  רחמיו  ברוב  פתח,  שפתחנו 

הפתח'... 

זרה,  עבודה  עובדים  עדיין  ישראל  עם 
ומשה צריך לומר להם ערב הגאולה 'מישכו 
וקחו לכם צאן', 'מישכו ידיכם מעבודה זרה'. 
ואעבור   - מצוות  שתי  לנו  היו  זה,  כל  עם 
לך  ואומר  בדמיך,  מתבוססת  ואראך  עליך 
בדמייך חיי כו', אמרו חז"ל בזכות שני מיני 
דמים נגאלו ישראל ממצרים - דם פסח ודם 
מסירות  בזה  יש  ניחא.   - מילה  דם  מילה. 
נפש. בל נשכח שמדובר באנשים מבוגרים 

ואף זקנים.

אולם דם פסח - מה המסירות נפש בזה? מי 
לא ירצה לאכול צלי שריחו נודף?

אנו  הפסח',  'קרבן  במצוות  בהתבוננות 
מוצאים מספר עניינים המצריכים הבנה:

א. מישכו. מדוע לא קחו? ב. מעשרה בניסן. 
נמנים  ג.  השחיטה?  לפני  בי"ד,  לא  מדוע 
על  הדם  ד.  יחידים?  לא  מדוע  בחבורה. 
המזוזות. מדוע? ה. לא לבשלו אלא לצלותו. 
לא  ז.  מדוע?  בשלימות.  צלייתו  ו.  מדוע? 
לשרוף  הנותר  ח.  מדוע?  בוקר.  עד  להותיר 

באש. מדוע?

מה החוט המקשר בין כל הציוויים הללו?

שערי  למ"ט  במצרים  הגיעו  ישראל  בני 
טומאה. עבדו עבודה זרה. העבודה זרה של 
את  נזבח  "הן  משה:  כדברי  טלה.  מצרים- 

תועבת מצרים לעיניהם ולא יסקלונו"?

להתנתק  עליהם  לגאולה  לזכות  מנת  על 
בני  לכן  בה'.  ולהאמין  ההבל,  מאמונת 
ניסן  בחדש  דוקא  ממצרים  נגאלין  ישראל 
שהוא מזל טלה, ובט"ו בחודש- שזהו עיקר 
באלהיהם  כח  אין  שאעפ"כ  להורות  כוחו, 

להצילם. 

להפגין  נדרשים  ישראל  עם  הפסח  בקרבן 
זאת  לאור  שמים.  שם  לקדש  נפש  מסירות 

יובנו כל הציווים.

מישכו- שימשכנו בפרהסיא ויוכיח קבל עם 
ועולם שהוא מאמין בה' והולך לשחוט את 
אלוהי מצרים. לכן בי' בניסן שמי שלא ראה 
ארבעה  בביתי  קשור  יראהו  מושך,  אותי 
נמנים  לכן  וישאלני...  המיטה.  לכרעי  ימים 
בחבורה כדי שיהיה בפרהסיא ולא התגנבות 

יחידים.

שלא  על הפתחים כדי שמי  את הדם נשים 
ראה זאת עד עתה יראה את הדם של אלוהיו 
כדי  אותו,  צולים  ולכן  הדלתות.  על  מרוח 
נשרף...  אלוהיהם  את  יריחו  מצרים  שכל 
תהיה  שלא  מנת  על  שלם  צולהו  אף  ולכן 
בהמה אחרת...  ולא  טלה  ויבינו שזה  טעות 
את  להשמיד  כדי  תום  עד  אוכלו  ולכן 
הותירו העצמות  אלוהיהם עד גמירא. ולכן 
לזהות  העצמות  ע"י  שניתן  שבירה  בלא 
את  שורף  ולכן  מצרים.  אלוהי   - טלה  שזה 
את  טוטאלית  להשמיד  כדי  באש  הנותר 

אלוהי מצרים בלא להותיר זכר.

בל נשכח - בני ישראל היו עבדים, שמטבעם 
בן  עבד  ובפרט  האדון,  לגבי  שפלה  נפשם 
כו'.  אמתך  בן  עבדך  אני  דוד  כדברי  עבד, 
ואע"פ כן עשו זאת, והיה בזה מסירות נפש 

עצומה. 

 כח מסירות הנפש
מוטבע בעם ישראל

מצינו דבר פלא. חנה מסרה לעקידה שבעה 
בן אחד, שאף הוא  ואילו אברהם רק  בנים, 
כל  אברהם  של  עניינו  מדוע  ניצל.  לבסוף 
כך מודגש ומועלה על נס, הרי חנה הייתה 

צריכה להיות מוערכת שבעתיים!

רבי  שסיפר  מעשה  בהקדם  יובן  הדבר 
ברכבת  נסע  הרב  פעם  שבדרון.  שלום 
בבלגיה, ולידו התיישב בחור חילוני, שפנה 
כשר?  מוכרים  באנטוורפן  כאן  היכן  ושאל 
גלשה  והשיחה  ארוכות,  עמו  שוחח  הרב 
בצבא  ששרת  סבו  על  סיפר  שהבחור  לכך 
גרמניה, ומסר נפש כפשוטו על מנת שלא 
להתגעל במאכלות אסורות. 'בכך נתיישבה 
לי קושיה' אמר הרב, 'מה לבחּור זה שאינו 
כשרות?  על  להקפיד   - מצווה  שום  מקיים 
כך  על  השליכה  הסבא  של  הנפש  מסירות 

שהנכד אינו מסוגל לאכול טרף'!

הגמרא במסכת שבת ]קל.[ אומרת שמצוה 
בידם,  מוחזקת  עדין  עליה  נפשם  שמסרו 
ביותר  הרחוקים  שגם  מילה,  כדוגמת 
לעומת  בניהם.  את  מלים  עול,  כל  שפרקו 

עליה  נפשם  מסרו  שלא  תפילין  מצוות 
]ע"ש[ ועדיין היא רופפת בידם.

הרי לנו שמצוה שמסרו נפש עליה משליכה 
ישראל  מלים  היום  עד  לדורות!  אח"כ 
שאבות  משום  רק  בניהם  את  הרחוקים 

אבותיהם מסרו נפש עליה!

של  מעשהו  דוקא  מדוע  נבין  זאת  לאור 
המסירות  נס.  על  מועלה  אבינו  אברהם 
בה  מוטבעת   - בניה  לעקוד  חנה  של  נפש 
משום שאברהם אבינו מסר נפש ועקד את 
של  הללו  ה'ֵגנים'  את  לנו  העניק  ובכך  בנו, 
מסירות נפש! לאחר אברהם אבינו אף חנה 
ז'  בעקידת  ולראות  נפש  למסור  מסוגלת 

בניה מבלי לעשות מאומה.

נפש  במסירות  שנקנתה  קדושה  ובאמת 
דוגמה  הבאים.  הדורות  לכל  משפיעה 
נפלאה לזה מוצאים אנו בהר סיני. על ההר 
תורה.  ונתן  ההר  על  ירד  ה'  שכינה,  שרתה 
ולבסוף -במשוך היובל ]-בתקיעת השופר[ 
אף  ומותר  חולין,  ההר  בהר.  יעלו  המה 
זאת  לעומת  שם.  בהמותיו  כיום  להרעות 
בשל  נצחית,  היא  הקדושה   – הבית  בהר 
מעשה המצוה של העקידה. השכינה שורה 
כרת  חייב   - בימינו  אף  והעולה  לנצח,  שם 

רחמנא ליצלן!

מה ההבדל?

בהר סיני לא מסרנו נפש, לא השקענו שום 
בחר  ה'  השכינה.  את  שם  להשרות  עמל 
לנו  ונתן  ברצונו,  שם  שכינתו  והוריד  בהר, 
את תורתו. 'חילקו לנו מתנות'. לעומת זאת 
ומסר נפש  בהר הבית עקד אברהם את בנו 
זו  וקדושה  בדם  נחקק  זה  דבר  כך!  לצורך 

נותרה לעולמים!

מספרים על הרב מבריסק שסיפרו לו שהבן 
הרב  חתולים.  על  אבנים  זורק  שלו  הקטן 
אביו  את  שהכיר  שמי  יתכן,  שלא  אמר 
יבין  היה,  הוא  לב  וטוב  חסד  בעל  כמה  עד 
שמתעלל  אכזרי  נכד  לו  שיצא  יתכן  שלא 
 - וייזע  בעמל  שרכשנו  מידה  בחתולים! 
מסירות  אחרינו!  לבנינו  נפש  קנין  תהיה 
הנפש של אבותינו בקרבן הפסח, היא היא 
שלנו  הזכות  והיא  ההיא,  לגאולה  הזכות 
לגאולה העתידה. אם נמשיך במסירות נפש 
בנפשנו,  הטביעו  אשר  אבותינו  דרכי  את 
אראנו  מצרים  מארץ  צאתך  ל"כימי  נזכה 

נפלאות"!

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

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

"בנערינו ובזקנינו נלך
 כי חג ה' לנו" )י, ט(.

משה  מדוע  להבין,  יש 
רבנו הקדים את הנערים 

לפני הזקנים?

משום  לכך,  התשובה 
בטומאת  שהשהייה 
סכנה  מהווה  מצרים 
יותר  גדולה  רוחנית 
משכך,  הנערים.  עבור 
הצורך לצאת מהשפעת 
מצרים, נחוץ יותר עבור 
עבור  מאשר  הנערים 

הזקנים.

זאת  לעומת  פרעה 
אומר: "לכו נא הגברים" 
הנערים  את  אבל   -
בטומאת  כאן  תשאירו 

מצרים!..

אשרינו מה טוב חלקנו, 
בראש  העומד  שהדבר 
מעיינינו אלו "הנערים"! 

המדרש  וכשבבית 
באים  אליהו"  "בית 
ויושבים  וזקנים  נערים 
ומתחזקים,  ולומדים 

הרי זה "כי חג ה' לנו".

שבת שלום.

4:40 ..... הדלקת הנר
מוצש"ק........... 5:43
6:06 .......... 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 בא
כשזורעים במסירות נפש - קוטפים פירות לדורות!
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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-
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

 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

לידה קלה
ל הדס בת נעמי הי"ו

לעילוי נשמת
רייזל בת מיטל ויהושע ע"ה

לעילוי נשמת
רינה בת ורדה ע"ה

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

העגיל האבוד
הגב'  מספרת 
בשבת  טובה. 
י  ת ד ב י א
יקר  עגיל 
אצלי  שנמצא 
רבות.  שנים 

החיפושים העלו חרס, והדבר 
מרובה.  נפש  עגמת  לי  הסב 
ביום ראשון תרמתי כסף ל'בית 
שותפה  להיות  כדי  אליהו' 
בזכויות הרבות. וראה זה פלא, 
מיד לאחר מכן מצאתי לפתע 
לכל  כח  יישר  העגיל.  את 
הקודש  במלאכת  העוסקים 

והרבה ישועות 

סיפורי תורמים

 ֲהֵבא הוכחה
מרש"י בפרשתינו 

שלבני ישראל במצרים 
היו מחסני תבן ובהמות!

תשובות ניתן לשלוח למייל: 
beteliyahoo@gmail.com

 או לפקס 03-5749287
 או להניח בתיבה בביהכ"נ. 

 תשובות תתקבלנה
 רק עד יום ג' הקרוב!

 בין הפותרים נכונה יוגרל
זיכוי ע"ס 50 ₪ לקניית 

ספרים ביפה-נוף פלדהיים

מבצע זיכוי הרבים!חידה לפרשה לילדים
 ישר כח לכל התורמים בהוראת קבע,

או באופן חד פעמי, תבורכו מן השמים!

תמורת תרומה חד פעמית 
תזכו ללא הגרלה:

• זיכוי הרבים עצום בשיעורי תורה המופצים 
 לאלפי צופים בשידור-חי לכל העולם! 
 • מי שברך במדרשיה בסוף השיעור 

• הקדשה בעלון השבועי 
אפשר לתרום במס' אפשרויות:

• בכרטיס אשראי בטלפון • דרך "נדרים פלוס"
 • בהוראת קבע בבנק • הפקדה ישירה לחשבון:
בנק המזרחי סניף 430 ע"ש בית אליהו ח-ן 647827

• כמו"כ ניתן לקבל קופות צדקה

053-3139355 חייגו:
בני

בחר לך 
את זיכוי 
הרבים 

שלך:

אחזקת יום לימודים 
במדרשה

אחזקת שבוע 
לימודים במדרשה

סעודה שלישית+ 
מלווה מלכה

הפצת העלון והגדלת 
מס' העותקים

חודש אחזקת אברך 
בפרויקט חברותא
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עצות והנהגות למניעת פגם הברית
הכהן  אפרים  רבי  סיפר  תורה.  מביטול  יזהר  א. 
זצ"ל, בצעירותי פגשתי את ה'בן איש חי' זיע"א 
זקף  הגדולה?  למעלתו  הגיע  כיצד  ושאלתיו 
הימנית  בהונו  את  והניח  ידיו  את  חי'  איש  ה'בן 
"רבי  שאלני:  מכן  לאחר  והסירה.  השמאלית  על 
אפרים כמה זמן לקחה פעולה זו?" והשבתי, אף 
לא רגע. אמר לי ה'בן איש חי' -  אפילו שיעור זמן 

מועט כזה לא ביטלתי מלימוד התורה!  
ב. יעסוק בתורה קודם השינה. שנאמר: "בשכבך 
ו, כב(. וכתב הגאון חיד"א  תשמור עליך" )משלי 
ז"ל: "בשוכבו יהרהר בדברי תורה ומתוך זה יישן 
וערבה שנתו. וסגולה יש בלימוד 'תנא דבי אליהו' 

קודם השינה".

ג. יזהר בקביעת עיתים לתורה ביום ובלילה. ככתוב 
ובסחורה  בעסק  אדם  ימעט  "לעולם  במדרש: 

ויקבע עיתים לתורה, לפי שבשעת 
מלווים  אין  אדם  של  פטירתו 
תורה  אלא  זהב  ולא  כסף  לא  לו 
ה'משנה  וכתב  טובים".  ומעשים 
"צריך  סק"ב(:  קנו  )סי'  ברורה' 
שמפתהו  היצר  מפיתוי  להזהר 
על  השתדלות  צריך  היום  שכל 
והעיקר  ]-פרנסה[.  זו  הרווחה 
הכרח  הוא  מה  בעצמו  שיתבונן 
ואז  בלעדו  אפשר  שאי  האמיתי 

יכול להתקיים בידו שיהא מלאכתו עראי ותורתו 
עיקר".

הגונים  שאינם  לאנשים  התורה  סודות  המגלה  ד. 
הפסוק  על  זאת  והסמיכו  טומאה,  לידי  ח"ו  בא 
"ובריתו  ואז  ליראיו",  ה'  "סוד  יד(:  כה,  )תהילים 

להודיעם". 

נוהג  שהיה  זיע"א  מוצפי  סלמן  חכם  על  מסופר 
והסידור  להרש"ש,  הכוונות  בסידור  להתפלל 
ניכר  יהיה  שלא  בנייר  עטוף  היה 
לרואה. ופעם אחת בעת שהתפלל 
אחד  שאדם  לב  שם  ב'כותל', 
מהו  להתבונן  דרך  בכל  מנסה 
הסידור שבידו. מיד סגר הרב את 
בעל  תפילתו  את  וסיים  הסידור 
פה.   יזכנו הקב"ה להוסיף בלימוד 
התורה בקדושה ולזכות על ידי כך 

בטהרה!

עננו  עם  וכריתות  שובבי"ם  תיקון 
ה' כ"ג שבט עם  ביום  יתקיים בעז"ה  של הרש"ש 

רב מקובל

"כזה ראה וקדש"
שמשמעו:  ביטוי 
פי  על  לפעול  "יש 
כל  בלי  ההוראות 
פקפוק,  או  ערעור 
לשנות  ניסיון  או 

דבר מה".

לדוגמא:  משפט 
המלצות  הן  "הנחיותיו 
'כזה  בבחינת  ולא  בלבד, 

ראה וקדש'".

נמצא  זה  לביטוי  המקור 
בפרשתינו  חז"ל  בדרשת 
רש"י  שמביאם  כפי 

)שמות יב-ב(:

ראש  לכם  הזה  "החדש 
 - "הזה"   - חדשים"  
מולד  על  משה  נתקשה 
הלבנה באיזו שיעור ]גודל 
ותהיה  ֵתראה  וצורה[ 
והראה  לקדש,  ראויה 
הלבנה  את  באצבע  לו 
ברקיע, ואמר לו "כזה ראה 

וקדש" ]-את החודש[. 

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

אל תחמיצו 
"ושמרתם את המצות כי בעצם היום הזה הוצאתי את צבאותיכם 

מארץ מצרים" )יב, יז(. 

וברש"י מביא את דברי חז"ל: "רבי יאשיה אומר, אל תהי קורא 'את 
המצות' אלא 'את המצוות'. כדרך שאין מחמיצים את המצות, כך 

אין מחמיצין את המצוות. אלא, אם באה לידך עשה אותה מיד".
"כי  הכתוב:  המשך  יתפרש  כיצד  כן,  אם   - סופר  החתם  והקשה 
בעצם היום הזה הוצאתי את צבאותיכם מארץ מצרים" מה הקשר 

בין יציאתנו "בעצם היום הזה" לאי החמצת המצוות? 
היו  ישראל  עם  שאם  האריז"ל,  בשם  המובא  פי  על  ותירץ, 
משערי  הנ'  בשער  שוקעים  היו  מעט,  עוד  במצרים  מתעכבים 
הזה"  היום  "בעצם  הבהולה  יציאתנו  נגאלים.  היו  ולא  טומאה, 
מלמדת אותנו על חשיבות הזריזות בעבודת ה', כשלעיתים עיכוב 

קטן עלול להיות גורלי. 
לבניית  וההכנות  התכניות  של  בעיצומם  תש"ג,  שנת  בשלהי 
שלמה  יוסף  רבי  הגאון   - מפוניבז'  'הרב  חלה  'פוניבז',  ישיבת 
כהנמן זצ"ל בגרונו, והרופאים שבדקוהו חששו שמדובר במחלה 
מסוכנת. בשעה קשה זו, הרב כהנמן, שנאסר עליו לדבר, כתב לבנו 
על פתק, שיורה בשמו לגאון רבי שמואל רוזובסקי זצ"ל להתחיל 
עתה.  עד  שהתקבצו  הבחורים  קומץ  עם  מיידית  הלימודים  את 
אם  יודע  מי  היום,  הישיבה  את  לפתוח  מעשה  ייעשה  לא  "אם 
תיפתח אי פעם" אמר הרב. כך נפתחה הישיבה בחיפזון, במבנה 
זמני, עם גרעין שָמָנה ששה בחורים בלבד. לאחר זמן התאושש 
לימים,  כמפורסם.  הגדולה,  הישיבה  את  והקים  ממחלתו  הרב 
התבטא ה'רב מפוניבז' ואמר "מי יודע אם לא סיבבו לי את המחלה 
בפתיחת  להתמהמה  אוסיף  שלא  אזעקה',  כ'פעמון  השמים  מן 

הישיבה".
- רכבת שיעורי התורה במדרשת  "אין מחמיצים את המצוות"!  

בית אליהו נוסעת והרשימה בגב העלון. אל תחמיצו!

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

את  שם  חיבר  ואף  מצרים,  בארץ  ופעל  חי  הרמב"ם 
ספר המופת - משנה תורה להרמב"ם.

"למען  כמפורסם:  בפרשתינו,  רמז  לכך  מצא  הגר"א 
ר'בות מ'ופתי ב'ארץ מ'צרים - ר"ת רמב"ם.

בדילוגי  נוסף  גילוי  גילה  זצ"ל  ויסמנדל  הגרמ"ד 
פסוק,  שבאותו  משה  של  מ'  שמהאות   - אותיות 
נספור  ואם   ,50 בדילוג  'משנה'  המילה  מתקבלת 

]הספר   )613( אותיות  תרי''ג  משה  של  מ'  מאותה 
התרי''ג מצוות[. נגיע לאות  משנה תורה – ביאור על 
ת' של וככה תאכלו אותו, ומאותה ת' תתקבל המילה 
תורה בדילוג 50 כך: מ--49ש--49נ--49ה ]ומהאות מ' 

נדלג 613, ונגיע לאות ת' של[ ת'-49-ו--49ר--49ה!
דבר נוסף - הרמב"ם היה רופא, 'מחצתי ואני ארפ"א' 

בגימטריה רמב"ם.

בעל  הראב"ד   - הרמב"ם  של  בר-הפלוגתא  רמוז  היכן 
ההשגות?

דבר נפלא שאינה ה' לידי - הראב"ד חלק על הרמב"ם 
חריפא  בסכינא  ופסק  'שיטות'  הביא  שלא  בטענה 
בתורה  רמוז  הדבר  בלתה.  ואין  ההלכה  זו  רק  כאילו 
בפסוק "הר'ק א'ך ב'משה ד'יבר ה'? הלא גם בנו דיבר"! 
וכי רק למשה בן מימון נמסרה התורה? הלא גם בנו 
דיבר, ולכן השיג על דבריו במקומות רבים. ראב"ד - 

אותיות "אדבר". וליכא מידי דלא רמיזא באורייתא!

הג'לטין  בעבר,  אופנים.  בכמה  להפיק  ניתן  הג'לטין  את 
מעצמות יבשות, אותן היו  הנפוץ ביותר היה ג'לטין המופק 
משרים  היו  העצמות  את  ובשר.  עור  משיירי  היטב  מנקים 
פירוק  תהליך  לצורך  שבועות  מספר  למשך  סיד  בתמיסת 
הפקת  לצורך  שנלקחו  העצמות  העצמות.  מתוך  הג'לטין 
היו  העיקריים  והספקים  מסוגן,  הזולות  כמובן  היו  הג'לטין 
בתי המטבחיים הגדולים לבקר וחזיר. עם התגברות הצריכה 

העולמית, החלו להשתמש גם בעצמות מהודו, 
שם 'הפרות הקדושות' מתפגרות על פני השדה 
מקור  שהיווה  מה  מתייבשות,  ועצמותיהן 

הכנסה  לעניי הודו. 

כך  על  שמועות  נפוצו  תקופה  באותה 
אדם.  עצמות  גם  נמצאו  מהודו  שבמשלוחים 
במדינה  רבים  שבמקומות  העובדה  בשל  זאת 
המתים  הפרימיטיביים,  בכפרים  בעיקר  זו, 

מושלכים כדומן על פני השדה ואינם נקברים. 

מקור  מכל  הג'לטין  את  להתיר  היה  ניתן  ראשונה,  בהנחה 
אולם,  משישים.  ביותר  בתערובת  בטל  שהוא  מכיון  שהוא, 
נכנס  הריהו  מוחשית,  הינה  המזון  על  שהשפעתו  מאחר 
הדיון  ולכן,  באלף.  אפילו  בטל  שאינו  'מעמיד'  להגדרת 
תחילה  נסוב  שנה,  כשמונים  לפני  הג'לטין  לגבי  ההלכתי 

שלגביהן  היבשות,  העצמות  של  ההלכתי  מעמדן  אודות 
והרשב"א,  הר"ן  שיטת  הראשונים.  רבותנו  בין  מחלוקת  יש 
ה'אחיעזר'  הגאון  לאסור.  והטור,  הרמב"ן  ושיטת  להתיר. 
נקט ששיטת הרמב"ם להתיר ולמעשה מרן הב"י פסק כדעת 

המקלים.

הואיל  זצ"ל.  אומר'  'יביע  הגאון  העלה  נוספת  היתר  נקודת 
ובתהליך הייצור מערבים מלחים כימיים וטוחנים אותם, הרי 
פנים חדשות באו לכאן. וראה שם שדימה זאת  
לפסק רבינו יונה אודות כשרות המוסק, המופק 
מדם חיה מסויימת והופך לתבלין ריחני וטעים. 
המוסק מותר  באכילה אף על פי שבתחלה היה 

דם, מכיון שעתה נהפך לדבר חדש.

לעומת זאת הגר"י אברמסקי זצ"ל טען שהדמיון 
אינו מושלם, משום שהמוסק נהפך לחומר אחר, 
בעוד הג'לטין אינו נהפך לחומר חדש, אלא זהו 
כן,  פי  על  ואף  כימי.  בתהליך  שהופרד  העצמות  של  תוכן 
והגרצ"פ  האחיעזר  הפוסקים,  גדולי  כדעת  הסכים  להלכה, 
וה'יביע אומר' ועוד,  שהג'לטין מותר מעיקר הדין לכתחילה. 
יש בעיה, לדעתו, להתיר מאכל  אלא שמבחינה השקפתית 
שמקורו מבשר טרפה, משום מראית העין, שכביכול התירו 

חכמים נבלות וטרפות.
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הרב אביחי דרשן שליט"א
שיעור קבוע גמרא בימים א' ג' ד' ה' בשעה 19:15

וורט וחידוד לפרשה

הרב מרדכי לוי שליט"א

יש לי מושג בפרשה

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

 "כה אמר ה' כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים
ומת כל בכור בארץ מצרים וגו'"  )שמות יא, ד(

ויאמרו  פרעה  אצטגניני  יטעו  שמא  "בחצות"  אמר  "ולא  וברש"י: 
משה בדאי הוא".

הלילה  בחצות  אומר  היה  רבנו  משה  אילו  פלא.  הדבר  לכאורה 
מת כל בכור בארץ מצרים, והמכה הנוראה אכן באה ומתקיימת, 
האם יש מקום לדקדוקי עניות לבוא ולטעון שזה לא היה בדיוק 
בחצות?! והאם יש סיכוי שמישהו יושפע מטיעוני הבל כאלו של 
אצטגניני פרעה? והרי זה חשש רחוק ביותר, בבחינת ספק ספיקא 
המשולש, שמא יטעו ושמא לא יטעו. ואפילו אם יטעו, אולי יבינו 
שאין מקום לעסוק בקטנות נוכח התקיימות המכה הנוראה. וגם 
אם יאמרו בעקבות כך משה בדאי, האם מישהו יושפע מטענות 

הבל שכאלה?

כמה  עד  הציבורית,  בהנהגה  חשוב  יסוד  מכאן  ללמוד  ניתן  אכן, 
באמונה,  ציבור  בצרכי  שעוסק  מי  על  המוטלת  האחריות  גדולה 

לעשות הכל כדי שלא יהיה לאנשים שום פתחון פה על מעשיו.

והלא  להבין,  יש  הוא",  בדאי  "משה  האצטגנינים  טענת  ובעיקר 
"טועה"  משה  לומר  להם  היה  ולכאורה  שקרן.   – פירושו  "בדאי" 
המחפשים  הרשעים  תכונת  על   - כאן  למדנו  נוסף  לימוד  הוא? 
זולתם. לא רק שהם נתלים בדברי הבל,  תואנות להטיל דופי על 
אלא לוקחים דבר קטן כמו טענה על אי דיוק וטעות והופכים אותו 

להכפשה גמורה לאמור "משה בדאי הוא". 

הג'לטין בתעשיית המזון - פרק ב'

סוד הגלגול בפרשה
מתוך הספר 'משנת הגלגולים'

לרב בועז שלום שליט"א

משה - הבל, פרעה - קין
משה רבינו הוא גלגול הבל ]כרמוז בשמו מש"ה - ר"ת מ'שה ש'ת ה'בל[, ופרעה הוא קין, ובתיה בת פרעה 
היא התאומה היתירה שנולדה עם הבל, ובגינה רצח קין את הבל ונטלה. ]הרמ"ע מפאנו בגלגולי נשמות אות 

ב יב בשם כתבי האריז"ל[. 

קין - פרעה מבקש שוב את נפש הבל - משה
פרעה-קין  הבל. כעת שוב מבקש  את  הרג  קין שבגלגולו הקודם  הנחש הוא  פרעה הרשע משורש זהמת 
'ויצילני מחרב פרעה'. פרעה מבקש להרוג את משה בגלגול  להרוג את הבל-משה, אך הפעם ה' מצילו - 
זה, משום שמשה הרג את המצרי, המצרי היה מהרע של קין. ואף פרעה מהרע של קין, ולכן ביקש לנקום 
נקמתו. ועוד, חשש פרעה שאם משה-הבל נקם במצרי-קין, יש לו לפרעה-קין לחשוש מנקמת משה שהוא 
הבא בתור... ]החיד"א בחומת אנך פ' שמות[. פ'רעה מ'לך מ'צרים ר"ת בגימטריה קי"ן ]מגלה עמוקות וארא[ ]א.ה. 

וסופי תיבות מכ"ה, רמז למכות שקיבל[.

רוצח נשאר רוצח
קין היה הרוצח הראשון, ונתבע כרוצח הבל ודם ילדיו, וכעת פרעה ממשיך במעשיו ורוצח ק"ן ילדים בבוקר 

וק"ן ילדים בערב על מנת לרחוץ בדמם ]כמובא בשמו"ר פ"א ל"ד[, והרמז בזה ק"ן י'לדים אותיות קי"ן.
כופר נשאר כופר

קין אמר 'לית דין ולית דיין' וכפר במציאות ה', וכעת שב על קיאו ופרעה אומר 'לא ידעתי את ה''.  פרע"ה 
אותיות פ"ה ר"ע ]מג"ע וארא[. לרמז שקלקל כנחש וקין, ששניהם קלקלו בפיהם הרע, הנחש הסית הדיח 
וכפר, וקין כפר ואמר אין דין כו'. ולרמז על זאת עשה משה מופת לפני פרעה בהופכו המטה לנחש, לרמוז 
לו - הנָך משורש הנחש ומקלקל כנחש שכפר בה'. הנס נעשה במטה אהרן דוקא, היות ואהרן בא מהטוב של 
קין, לכן הוצרך הקב"ה לקיים הפסוק )ישעי' מט( 'מהרסיך ומחרביך ממך יצאו' שמקין יחרב קין ]וסימנך 

)שמות לב-כה( 'ִּכי ָפֻרַע הּוא ִּכי ְפָרֹעה ַאֲהֹרן' אהרון הוא שנפרע מפרעה...[.

פרעה  'גם'  'ויקרא  מהכתוב  זאת  דורשים  חז"ל  כשפים,  היא  אף  שתעשה  לאשתו  קרא  פרעה  כן  כשראה 
הקדמוני  שהנחש  ראה  שפרעה  בזה  רמזו  ויאכל'  לאישה  גם  'ותתן  שנא'  אשה,  אלא  'גם'  אין  וגו'  לחכמים 

הצליח על ידי האשה ]כשפיתה לחוה[, ולכן אף הוא קורא לאשה ]מג"ע שם[.
שמירה מאת ה'

פרעה מתריס כנגד ה' וכנגד משה ואהרון, מבלי שום הגיון. הוא חוטף מכה אחר מכה - ומתעקש. מדוע? 
במה הוא בוטח?

לאחר שהרג קין להבל הוא חשש 'והיה כל מוצאי יהרגני', ולכן 'וישם ה' לקין אות לבלתי הכות אותו כל 
מוצאו'. האות שניתנה לקין הייתה האות י'. ועל זאת סמך ובטח פרעה-קין שלא יוכל להפגע שהרי יש לו 
שהוא יקבל.   נהפכה להיות סימן לי' מכות  י'  האות  אולם פרעה טעה בזה, ואדרבה,  אות שמירה מאת ה'. 
]וזהו שאמר יתרו 'כי בדבר אשר זדו עליהם' - שהדבר שנתגאו בו - הי' שניתנה לקין, בזה עצמו לקו בי' 
מכות החיד"א בכסא דוד[. זאת ועוד, כשרצח קין את הבל לא ידע מהיכן וכיצד יוצאת הנפש, ונשך את הבל 
י' נשיכות עד שהמיתו. ולכן נשלח כעת משה-הבל להפרע מפרעה-קין ולהכותו י' מכות כנגד אותן נשיכות 
]הש"ך[. ולכן הכביד ה' את ליבו, כדי שיקבל את כל המגיע לו בשלימות... וזה שאמר 'בא אל פרעה כי אני 

הכבדתי את ליבו למען שיתי אותותי אלה בקרבו' אותותי = אותות-י' האות י' שבקרבו של קין. 
התעללתי במצרים- מהו אותו שחוק והתעללות? שעל ידי אותה האות בה  ולמען אשר תספר את אשר 
כשהבינו  שמות[.  פ'  תרס"ט  בעטלען  פרידלנדר,  חיים  ]טל  מכות...  י'   - עשר  פי  לקה  עוד   - אדרבה   - התגאה 
החרטומים - שבעצם יש כאן מלחמה בין קין להבל - בין משה לפרעה, והם כאן רק 'כלי משחק' שנקלעו 
בתווך, וסובלים בעטיו של פרעה, הם שואלים 'עד מתי יהיה זה לנו למוקש, שלח את האנשים'. ז"ה- מרמז 
בגלגול  למש"ה  עשית  שאתה  מה  בשביל  סובלים  אנו  ומדוע  וגו'  האיש  משה  ז"ה  'כי  שנאמר  משה  על 
הקודם, והוא לנו למוקש, אנו הרי איננו אשמים, ולכן שלח את האנשים ]החיד"א בנחל קדומים פ' בא[.  ]א.ה. 
ועוד נרמז כאן היו"ד שבה התגאה פרעה בסופי תיבות 'ויאמרו עבדי' פרעה' אליו' עד' מתי' יהיה' ס"ת מב' 

הצדדים - 'היו"ד', 'זה לנו למוקש' - ז"ה ר"ת ז'ה ה'בל[.
'יתרון' פרעה על משה

פרעה היה מתגאה על משה ששמו יתר על שמו של משה בעשר. שפרעה בגימטריה 355 ]בגימטריה שנ"ה, 
ולכן נידון במכות שנה שלימה[, ומשה בגימטריה 345. אמר לו משה לך אל פרעה והכהו י' מכות ויצטרפו 

אלה ל'מש"ה' וביחד יהיה בגימטריה 355 כפרעה ]הש"ך[.
המשך בשבוע הבא בל"נ. ]מאמר זה הינו תמצית קטנה ממאמר שלם בספר 'משנת הגלגולים'[.

היכן רמוזים הרמב"ם והראב"ד בתורה?

A B C D - סוד ה
שני חברים נפגשו. אמר אחד לחברו, בא ואלמד 

! A B C D אותך את סוד חכמת
השיב חברו, אין לי צורך בלימוד אנגלית. 

 A :לא הבנת אותי, הסביר לו הראשון,  תן לי לפרט
 ... D נשאר B ובלי A אך בלי ,C שווה B ועוד

הצלחת לבלבל אותי, ענה חברו! 
 -A לך  יש  אם  לך:  אסביר  כעת  הראשון,  המשיך 
 -C לך  מובטח  אז   - בטחון   -B גם  ובנוסף  אמונה 
שמחה. כאשר יש אמונה ובטחון בה', יש שמחת 

 - בטחון   -B או  -אמונה   A לך  חסר  אם  אך  חיים. 
התוצאה תהיה D- דאגה!

סוד  את  אותך  אלמד  אני  גם  חברו,  לו  אמר 
ההצלחה בחיים. מדוע יש בני אדם שבכל תחום 
בחיים מרגישים לחץ וקשיים ולעומתם יש כאלו 
להם  מאירה  ההצלחה  פונים  הם  אשר  שבכל 

פנים?
של  האותיות  את  ניקח  שאם  היא,  התשובה 
בתחילה  ה  האות  את  להם  ונוסיף  ץ  ח  ל  המילה 
יודע,  כשיהודי   - הצלחה!   נקבל   - בסוף  ה  ואות 
נמצא איתו מתחילה  ה'  שבכל סיטואציה בחיים 
ועד סוף, יש לו את הכוחות  להפוך ולמנף כל מצב 

של לחץ – להצלחה!    בהצלחה!


