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בני  שחוו  במלחמה  מסיימת  פרשתינו 
אותו  במעשה  נפתח  עמלק.  עם  ישראל 

סיפר הגרש"ז אוירבך זצ"ל. 
בצעירותו, גרו הוריו בשכונת 'נחלת צדוק' 
בצוק  דרו  דירה  באותה  שבירושלים. 
בדיוק  שלא  ורעייתו,  'חלוץ'  גם  העיתים 

היו 'שומרי מצוות'... 
הרבנית אוירבך דיברה על ליבם שישתדלו 
שבת.  לחלל  ולא  ברגשותיהם  להתחשב 
הראשונה  בשבת  כבר  אולם  הסכימו,  הם 
את  שלחה  הרבנית  הבטחתם.  את  הפרו 
כחכמתו  שיפעל  זלמן  שלמה  רבי   – בנה 
התברר  קצר  בבירור  הענין...  את  לסדר 
'לחלל  נקרא  מה  ידעו  לא  כלל  שהללו 
לכתוב  שמותר  חשבו  ולתומם  שבת', 

בשבת.
תוך כדי הדברים נתגלגלה השיחה בין בעל 
והחלוץ  זלמן,  שלמה  הבחור  לבין  הבית 
עלי  תסתכל  'אל  עצמו.  על  לספר  החל 
דבריו.  את  פתח  מאמין'!  יהודי  אני  ככה, 
ידעתי  ולא  רפורמים  של  בבית  גדלתי 
מלחמת  כשפרצה  יהדות.  על  מאומה 
תוך  לצבא.  התגייסתי  הראשונה  העולם 
זמן קצר מצאתי עצמי שוכב בתוך שוחה, 
היו  האויב.  קוי  לעבר  הפוגה  ללא  ויורה 
לב  ושמתי  מצוות,  שומרי  יהודים  לידי 
מוציאים  היו  פעם  מדי  הם  מענין.  לדבר 
ולאחר  בהתלהבות,  ממלמלים  קטן  ספר 

מכן נראים הרבה יותר רגועים...
מה   – מחברי  אחד  את  אחד  יום  שאלתי 
מתוכו?  ממלמלים  שאתם  הזה  הספר  זה 
יהדות.  על  שלימה  בהרצאה  פתח  והלה 
הוא דיבר על הקב"ה ועל השגחה פרטית, 
ועל כך שאיננו כאן במקרה, ושהוא מדבר 

עם אבא שבשמיים ומוצא בכך נוחם. 
עד  בדברים,  הרהרתי  רבות  שעות 
למדני  לא  אבי  מדוע   – לבכות  שהתחלתי 
כל זאת? וכך תוך כדי שאני יורה לעבר קוי 
האויב אני פונה לריבונו של עולם ואומר: 
אני  קיים,  אכן  אתה  אם  עולם,  של  ריבונו 
ואז  לכך!  סימן  לי  תן  אנא  אליך,  מתחנן 
להוות  יכול  דבר  איזה  לעצמי  חשבתי 
סימן? ואמרתי – אם אתה קיים, אנא תדאג 
הזאת,  הפשר  חסרת  מהמלחמה  שאצא 
שלא  כך  באצבע  בדיוק  כדור  בי  שיפגע 
אוכל לירות יותר, וישחררו אותי מהתופת 

הזאת!

קרה!  יאמן  הלא  דברי,  את  שסיימתי  איך 
פינו  ומיד  באצבע,  בדיוק  רסיס  בי  פגע 
אותי משם ולא חזרתי יותר לקרב. החלוץ 
הציג את אצבעו עליה נכרו סימני החבלה 

כאומר 'אצבע אלוקים היא'!
מיד  בליבי,  החלטה  גמלה  רגע  באותו 
יהדות  ללמוד  הולך  אני  המלחמה  בסיום 
כשנסתיימה  העולם!  בורא  את  ולהכיר 
חודשים  שלושה  עוד  לי  נותרו  המלחמה 
כדי להשלים את התואר שלי באגרונומיה, 
 – התואר  את  אסיים  רק  לעצמי  אמרתי 
ומיד לישיבה! ואכן סיימתי את לימודי, אך 
מה אומר – אותם רגשות קודש שאפפוני 
הצטננה,   – רוחנית  התלהבות  אותה  אז, 
ושוב כבר לא בער לי ללכת ללמוד יהדות, 
מבין  לא   – היום  אותי  רואה  אתה  והנה 

אפילו מה זה 'חילול שבת'...
זכור את אשר עשה לך עמלק... אשר קרך 
במה  קיררך.   – קרך  אומרים  חז"ל  בדרך... 
את  מקרר   - עמלק  הוא   - הרע  היצר  דרך 

האדם?
מצאנו ביטוי מענין הקשור לעמלק. 'מחר'.
'ויאמר משה אל יהושע צא הלחם בעמלק 
מחר'. 'ויכם דוד ]את העמלקי[ מהנשף ועד 

הערב למחרתם'. 
העמלקים  הם  למודים  אומרים  חז"ל 
את  מזמינה  אסתר  גם  מחר'.  ביום  ללקות 
המלך והמן 'אל המשתה אשר אעשה להם 
היא  ולבסוף  המלך'.  כדבר  אעשה  ומחר 
'אם  לעמלק  המכה  את  להשלים  מבקשת 
על המלך טוב ינתן גם מחר ליהודים אשר 
בשושן לעשות כדת היום ואת עשרת בני 

המן יתלו על העץ'.
עמלק  בין  בקשר  המונח  הרעיון  מה 

ל'מחר'?
טובה.  קבלה  עצמו  על  לקבל  רוצה  אדם 
דרך היצר הרע שלא 'לתקוף חזיתית'. הוא 
לך.  יאמר  היא',  טובה  קבלה  'אכן,  מאגף. 

'אבל ממחר בעזרת השם'... 
היומי.  לדף  להצטרף  להתחיל  רוצה  אתה 
כבר  תתחיל  נו,  הבא...  מהמחזור  בודאי! 
רוצה  אתה  ברכות...  ממסכת  מהתחלה, 
 – כספים'  'מעשר  על  להקפיד  להתחיל 
מיד   – הדיאטה  גם  הבאה...  מהמשכורת 

אחרי החגים הבאים עלינו לטובה...
מתפוגגת,  ההתלהבות  קררך.  קרך.  אשר 

שרצינו  שוכחים  בכלל  ואנו  קהה,  הרגש 
לקבל איזושהי קבלה טובה...

אנשים  יש  'מחר'.  עמלק.  של  שיטתו  זו 
עוד  כל  למחר  דבר  ידחו  לא  שלעולם 

באפשרותם לדחותו למחרתיים...
בעמלק  הלחם  'צא  התורה  לנו  אומרת 
מחר'. תלחם בעמלק הזה, ביצר הרע הזה, 

הקרוי 'מחר'. אל תאבה לו!
ה"ָשם" יקבור אותך!

חז"ל  מאמר  את  מבארים  זאת  מעין 
כפה  התורה  את  ישראל  קיבלו  שכאשר 
אם  להם  אמר  כגיגית.  הר  עליהם  הקב"ה 
אתם מקבלים את התורה – מוטב, ואם לאו 
– ָשם תהא קבורתכם! 'שם'? הרי נכון יותר 

היה לומר 'כאן' תהא קבורתכם?
מה  יודע  אתה  חז"ל  לנו  מרמזים  אלא 
כשאגיע  ה-'שם'...  הבנאדם?  את  'קובר' 
את  כשאסיים  זה,  את  אסדר   – לשם 
שם   – קטנה  בישיבה  תורה,  התלמוד 
 – גדולה  לישיבה  אעלה  כשרק  אשתנה... 
זהו, התחלה חדשה, שם אהיה אדם אחר, 
אני  'שם'  השם  בעזרת  אתחתן  כשרק 
לימודי  את  'כשאסיים  חדש...  דף  מתחיל 

האגרונומיה'... 'שם'... – תהא קבורתכם! 
אז מה כן? 'היום אם בקולו תשמעו'! 'ואתם 
להידבק  רצונכם   – בה' אלוקיכם'  הדבקים 
לא  היום'!   – כולכם  'חיים  אלוקיכם?-  בה' 

דוחים למחר, לא 'שם', אלא כאן ועכשיו.
העצה כנגד היצר

את  לעשות  האדם  את  דוחף  הרע  היצר 
בעלי  אומרים  ומיד'.  עכשיו  'כאן  העבירה 
ב'כלים  נגדו  להתמודד  שעלינו  המוסר, 
מיד  החנית  את  'ויגזול  בבחינת  שלו'. 
לעבירה,  דוחף  שהיצר  פעם  בכל  המצרי'. 
לדוגמא - לדבר לשון הרע עסיסי - נאמר 
יתברר  כך  אחר  כך'.  אחר  אבל  'כן,   - לו 
כנגדו  נילחם  כך  לנו החשק...  יצא  שבכלל 

בשיטות שלו, וכך נוכל לו!
ביום  ונסיים בברכת יעקב לבניו - 'ויברכם 
אשר  רבי  הרה״ק  ביאר  לאמור'  ההוא 
מקרלין זי״ע: ברכם יעקב שלא ידחו דברים 
ההוא'  'ביום  ויעשו  יפעלו  אם  כי  למחר, 

דווקא... וזו הברכה הגדולה ביותר!

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

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

לחם מן השמים
גניזת  על  ציווה  הקב"ה 
למשמרת.  המן  צנצנת 
שנדע  כדי  לכך,  הסיבה 
אנו  אין  אם  שגם  לדורות, 
שהלחם  בעינינו  רואים 
לאמיתו  השמים,  מן  בא 
מן  בא  אכן  הלחם  דבר  של 

השמים! 
פירורי  לפזר  שנהגו  יש 
בשבת  לציפורים  לחם 
לפולמוס  נכנס  לא   . שירה 
מותר.  הדבר  האם  ההלכתי 
טעם  המבארים  יש  רק 
שבשעה  משום  המנהג, 
לישראל  רבנו אמר  שמשה 
הלכו  מן,  ירד  לא  שבשבת 
בשבת  ופיזרו  ואבירם  דתן 
כדי  שישי,  יום  של  מהמן 
משה.  דברי  את  להפריך 
באו  שהציפורים  אלא 
אנו  ולכן  המן,  את  ואכלו 

מכירים להם תודה. 
הציפורים  בין  יש  ורמז 
משום  המן,  לעניין 
הן  אוכלות  שכשהציפורים 
מרימות ומורידות את ראש 
רמז  וניקור.  ניקור  כל  עם 
לאדם כשיעשה השתדלות 
ראשו  ירים  לפרנסתו, 
אמונה  מתוך  מעלה  כלפי 

שהפרנסה מן השמים!
שבת שלום.

4:46 ..... הדלקת הנר
מוצש"ק........... 5:49
6:14 .......... 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 בשלח
עמלק ואנשי ה'מחר'

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-
פרשה

הרב יעקב 
הכהן עדני

פרשת 
השבוע
הרב 

רוזנבלום

12:30 מנחה גדולה

13:00 הלכה
הרב שמואל אוחיון

14:00 מוסר והלכה
הרב דוד רחמינוב שבט מוסר, עין יעקב - הרב שלמה אסולין12:20-13:20

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

 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

להצלחת
הדס בת נעמי הי"ו

להצלחת
ירון בן רחל הי"ו

לעילוי נשמת
רייזל בת מיטל ויהושע ע"ה

לידה קלה
ל נטלי בת רותי הי"ו

לעילוי נשמת
רינה בת ורדה ע"ה

לעילוי נשמת
מיכאל בן ברוכאל וביביג'אן ז"ל

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

מבצע זיכוי הרבים!
 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 
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שמירת העינים והמחשבה
א. אסור להביט בכוונה ביופיה של אשה שאינה 
עריות.  לאיסור  הגורם  גדול  עוון  והוא  אשתו. 
חובה  ואף  מצוה  אשה,  לישא  החפץ  אדם  אבל 
כפי  בעיניו,  חן  שמוצאת  ולבדוק  להסתכל  עליו 
שנאמר במסכת קידושין )מא, א(: "אסור לאדם 
שאמרו  ואף  שיראנה".  עד  האשה  את  שיקדש 
לא  בדידיה  אפילו  "אברהם  א(  טז,  )ב"ב  חז"ל 
יפת  אשה  כי  ידעתי  נא  הנה  דכתיב  איסתכל, 

מראה את, מכלל דמעיקרא לא הוה ידע לה"? אכן 
כבר ביאר שם המהרש"א, שראה אותה בנעוריה 

ידע  לא  אבל  שנשאה,  קודם 
שנשארה ביופיה גם לעת זקנותה.

סגולה  העינים,  שמירת  ב. 
לשמירה מעין הרע. וכפי שנאמר 
על יוסף הצדיק )ברכות כ, א(: "עין 
שלא רצתה לזון ממה שאינו שלו, 
ובספר  בו".  שולטת  הרע  עין  אין 

החסידות,  חוזק  "ועיקר  כתב:  ט(  )סימן  חסידים 
עליו  פי שמתלוצצים  סוף, אף על  ועד  מתחילה 
אינו מניח חסידותו, וכוונתו לשמים, ואינו רואה 
פני נשים, בפרט בין אנשים אחרים שכולם רואים 
הנשים.. לפיכך יזכה לרב טוב הצפון כמ"ש אשר 
מלך  השכינה  מזיו  תשבע  ועינו  ליראיך,  צפנת 

ביפיו תחזינה עיניך". 

יוסף  עובדיה  רבי  שמרן  ומסופר 
תלמידיו  ע"י  פעם  נשאל  זצוק"ל 
שלו.  העצום  הזיכרון  לכח  באשר 
והשיב בדרך צחות שסוד הזיכרון 
שנאמר:  בתורה,  מפורש  הדבר 
ואחרי  לבבכם  אחרי  תתורו  "ולא 
זונים אחריהם  עיניכם אשר אתם 

- למען תזכרו"! 

"עד לב השמים"
ה  ח מ ש ה "
לב  עד  עלתה 
ביטוי  השמים". 
לכאורה  זה 
וכי  הבנה,  חסר 

רש"י  לב?  יש  לשמים 
הכתוב  על  בפרשתנו 
''קפאו תהומות בלב ים'', 
חוזק  "פירושו  מפרש: 
המקראות  ודרך  הים, 
לב  ''עד  כן,  לדבר 
עיקרו  לשון  השמים'', 
פירוש  ומכאן  ותוקפו". 
המושג עד לב השמים - 
של  ותוקפם  עיקרם  עד 
השמים. עם זה, הפירוש 
הפשוט כפי שפי' הרד"ק 
ציון ש'לב  ובמצודת  שם 
פי'  השמים'  ו'לב  האלה' 
אמצע, ודומה ללב שהוא 

אמצע הגוף. 

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

הרב מרדכי לוי שליט"א
 מרצה בהידברות
ומבאי בית אליהו

ענווה אמיתית
"ונחנו מה כי תלינו עלינו" )טז, ז(

"גדול מה שנאמר במשה יותר מאברהם אבינו. אברהם אבינו אמר 
ואנכי עפר ועפר, אבל משה רבנו אמר ונחנו מה" )חולין ט, א(.

במה גדול "ונחנו מה" יותר מ"ואנוכי עפר ואפר"?

בתפילת  שהיה.  מעשה  פי  על  מלובלין  שפירא  מהר"ם  הסביר 
אייבשיץ  יהונתן  רבי  הגאון  הבחין  הכיפורים  יום  ערב  של  מנחה 
ובדמעות.  גדולה  בכוונה  קונו  לפני  שמשתפך  פשוט  ביהודי 
והגדיל לעשות בסיום התפילה במילים "עפר אני בחיי קל וחומר 
במיתתי", שחזר עליהם כמה וכמה פעמים בבכייה גדולה ונוראה. 

הדבר חזר על עצמו בתפילה ערבית ולמחרת בתפילת שחרית. 

יהודי לעלות  אך למרבה הפלא, בעת קריאת התורה נקרא אותו 
לתורה, אך טרם אמירת הברכות התרעם על הגבאי, מדוע קיבל 

עליה פחות חשובה מפלוני?! 

לאחר התפילה פנה אליו רבי יהונתן ושאלו בתמיהה - כיצד אתה, 
שהדגשת כל כך בתפילתך את המילים עפר אני בחיי וכו', עומד על 
קוצו של יו"ד בנוגע לענייני כבוד? השיב לו היהודי: כלפי הקב"ה 

אני באמת עפר ואפר, אבל ביחס לפלוני - מי הוא בכלל!...

כאן נעוץ ההבדל, מבאר מהר"ם שפירא. אברהם אבינו "ואנכי עפר 
"ונחנו מה" – ל'מתלוננים'  ואפר" – לקב"ה! ואילו משה רבנו אמר 

שבעם. כאומר, אפילו ביחס לנרגנים הללו – "ונחנו מה"...

סוד הענווה טמון בדברי הגמרא )בבא מציעא פה, ב(, "אסתירא 
בלגינא קיש קיש קריא" – כלומר, כשיש סלע אחד בתוך הכד, הוא 
משמיע קול. אבל כשהכד מלא בסלעים, הוא שקט. אדם שמלא 
הריקנים  אבל  מעצמו,  רעש  הרבה  עושה  לא  התורה  בחכמת 

שבעם עושים רעש רב וצלצולים סביבם. 

שיעורי  ובו  אליהו'  'בית  ביהמ"ד  נפלא,  מקום  לנו  יש  ה'  ברוך 
תורה רבים ומגוונים. כל יהודי יכול להיכנס ולמלא עצמו בחכמת 

התורה.

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

אזיקים 
אדם שנידון למאסר ממושך, גילה שהסוהר בית 
הכלא הינו חברו מילדות. הוא ניצל זאת וביקש 

ממנו הקלות בתנאי השהיה במקום. 
לשים  מחויב  אני  אמנם  הסוהר:  ידידו  לו  אמר 
איזה  לבחור  לך  לאפשר  ניתן  אך  אזיקים,  עליך 

מהם אתה מעדיף. האסיר מצדו בחר כמובן את 
את האזיקים הכי הדקים וקלילים.
מאידך, בחורה מאורסת שחמותה 
הביאה לה מגוון צמידים לבחירה 
די  צמיד  בחרה  אירוסין,  כמתנת 

רחב וגם קצת כבד יחסית. 
נמצא אפוא שכאשר מדובר בדבר 
ומעניש, מנסים להמעיט  שכובל 

בתכשיט  כשמדובר  אך  שניתן.  כמה  עד  ולהקל 
המפאר ומייקר אותנו, לא מרגישים את הכובד!

מוסר השכל: לעיתים אנו מרגישים כבדות בקיום 
קולות  אחר  ומחפשים  ה'  ובעבודת  המצוות 
לכך  הסיבה  למיניהן.  והקלות 
כבולי.  מרגישים  שאנחנו  משום 
אך אם נשכיל להבין שכל מצווה 
תכשיט  אלא  אזיקים  ח''ו  אינה 
ומרומם  ומגדל  המפאר  ערך  יקר 
נרוץ בשמחה לקיים את   - אותנו 
הרגשת  ובלי  עצלות  ללא  בהתלהבות,  המצוות 

טורח. 
בהצלחה

בהיתר  הפוסקים  גדולי  נשענו  היסודי עליו  הנדבך 
האחרונות  בשנים  יבשות.  מעצמות  ייצורו  הוא  הג'לטין 
חל מהפך במקורות הייצור, השימוש בעצמות יבשות נפסק, 

ועבר לתוצרת הטריה של בתי המטבחיים בעולם.

על פי נתוני ארגון יצרני הג'לטין באירופה, מעל 50% מייצור 
הג'לטין העולמי מקורו בעורות ועצמות של חזירים. והשאר 
מופק מעורות נבלות וטרפות, או מעצמותיהן. נתון זה משנה 

היה  שהיתרו  הג'לטין  ההלכתית.  התמונה  את 
נתון במחלוקת, הפך לכמעט מוסכם לאיסור.

והגר"א  אליהו  הגר"מ   - הראשיים  הרבנים 
הי"ו  גרוסמן  שלמה  לפרופ'  פנו  זצ"ל  שפירא 
שימצא  כדי  בינלאומי,  וכימאי  שותו"מ  יהודי 

אפשרות להפקת ג'לטין כשר. 

כאשר  ביחידות 'בלום'.  נמדדת  הג'לטין  איכות 
האיכות הנמוכה ביותר עומדת על היא 50 יחידות, והגבוהה 
מרכזיות  מידה  אמות  שתי  יחידות.   300 על  עומדת  ביותר 
זמן  לאורך  עמידות  ב.  צמיגות.  א.  האיכות:  את  קובעות 
ובטמפרטורה משתנה. הנסיונות שערכו מדענים להפקהת 
ג'לטין מעצמות דגים, הניבו תפוקה באיכות ירודה מאוד של 
70 בלום, ועל כן ולכן, פרופסור גרוסמן ערך ניסיון להפיק את 

 ]![ בלום   300 ל  שהגיעו  התוצאות  הדגים.  מעורות  הג'לטין 
הפתיעו אף אותו.

הצפוני  הים  של  העיבוד  במפעלי  כי  לו  שהתברר  לאחר 
הצליח  הוא  הדגים,  עורות  את  לים  מסירים ומשליכים 
לעניין בפרוייקט שני משקיעים חסידי סאטמר, וטס עימם 
ובפרוייקט  לצפון נורבגיה. הנסיעה הצליחה מעל המשוער 
והם אף רשמו פטנט על השיטה.  דולרים,  הושקעו מיליוני 
הנדל"ן  בשוק  החלה  אדירה  פריחה  עקא,  דא 
נטשו   - החסידים  המשקיעים  ושני  האמריקני, 
הפנו  והונם  אונם  ואת  הכשר,  הג'לטין  את 
לשוק הנדל"ן. הם לא טרחו לחדש את הפטנט, 
דגים  ג'לטין  של  המוני  ייצור  היתה  והתוצאה 

במחירי היצף.

לישראל  הראשית  לרבנות  גרמה  ההצלחה 
הבעייתי,  לג'לטין  הקודם  מאישורה  לחדול 
שימוש  יּותר  כי  הודעה  נשלחה  בארץ  המפעלים  ולבעלי 

בג'לטין דגים בלבד. 

וכך, לראשונה החלו ילדינו המקפידים על כשרות מהודרת, 
שונים  ובמרקמים  בצבעים  ג'לי  ממתקי  משלל  ליהנות 

באיכות גבוהה.
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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'

"מלא העמר ממנו משמרת לדורותיכם" )טז, לב(
כתב רש"י, "לדרותיכם, בימי ירמיהו כשהיה ירמיהו מוכיחם, למה 
ונעסוק  מלאכתנו  נניח  אומרים  והם  בתורה?  עוסקים  אתם  אין 
להם,  ואמר  המן  צנצנת  להם  הוציא  נתפרנס?  מהיכן  בתורה, 
ראו, בזה נתפרנסו  שמעו לא נאמר אלא  הדור אתם ראו דבר ה'. 

אבותיכם, הרבה שלוחין יש לו למקום להכין מזון ליראיו".

הראיה המוחשית. שהרי בודאי  ויש ללמוד מכאן עד כמה גדולה 
גם בדורו של ירמיהו ידעו ישראל שירד מן לישראל במדבר. אף על 
פי כן ציוותה התורה לשמור צנצנת מן המן, כדי שיראו במוחש את 
המן שירד מן השמים. יש אפוא ללמוד ולהשכיל מכאן את גודל 

השפעת הראיה על האדם, הן לטב והן למוטב.  

ג'לטין דגים - סוף

סוד הגלגול בפרשה
מתוך הספר 'משנת הגלגולים'

לרב בועז שלום שליט"א

משה - הבל, פרעה - קין ]המשך המאמר הקודם[
במאמר הקודם פתחנו בכך שמשה הוא גלגול הבל, ופרעה גלגול קין.

מכת בכורות כנגד מה?
ה' מודיע עוד בתחילת המכות ומתרה בפרעה 'הנה אנכי הורג את בנך בכורך'. מדוע דוקא עונש זה? היות 
הבל  בכור לנקום את נקמת דם  כל  ה'  גם הכה  ולכן  שהיה בכור.  שהוא קין  ומתחילה היה פרעה מתגאה 

שהביא מבכורות צאנו וקם קין והרגו ]החיד"א[.
הגאולה תלויה במשה דוקא

ה' מחזר אחר משה שילך ויגאל את ישראל ממצרים, ומשה מסרב. עד שאמר לו ה' ]שמו"ר ג-ג[ 'אם אין אתה 
גואלם - אין אחר גואלם'. וצריך להבין מדוע הגאולה תלויה דוקא במשה?

פרעה הוא קין, ומשה הבל, וקין הרג להבל בגלגולו הקודם, וכעת צריך שיבוא הבל ויָפּרע מקין. ולכן דוקא 
משה הוא שאמור להכות את פרעה ולהנקם ממנו. וזה שנרמז לקין: 'כי שבעתיים יוקם קין'. שקין-פרעה 

יָנֵקם על ידי השביעי לאברהם אבינו - הוא משה ]אברהם, יצחק, יעקב, לוי, קהת, עמרם, משה[ ]ש"ך[.
משה חושש ממפגש נוסף עם פרעה - קין

משה בתחילה מסרב וחושש ללכת בשליחות לפרעה, ואומר: 'מי אנכי ]הבל[ כי אלך אל פרעה ]קין שהרגני 
שנתבאר,  מה  ולפי  פרעה.  יהרגנו  שלא  לו  ישבע  שה'  ביקש  שמשה  במדרש  מובא  וכן  הקודם[?  בגלגול 

מובנת בקשתו, שהרי יש לו נסיון מהגלגול הקודם, ושם זה לא הסתיים טוב... 
והוא מוסיף וטוען: 'וידבר משה לפני ה' לאמור הן בני ישראל ]שהם מבחינתי ושורשי - הבל, ונרמז: ל'אמור 
 ה'ן ב'ני ר"ת הב"ל[ לא שמעו אלי, ואיך ישמעני פרעה שהוא מהבחינה והשורש המנוגדים לי - משורש קין? 
ואומר לו ה': 'בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו' כדי להפרע ממנו על שהרג את הבל. 'לבו' בגימטריא, 
הב"ל ]עה"כ[. וכן בא' אל' פרעה' ס"ת ]עה"כ[ גימטריא הב"ל ]כנ"ל[, 'למען שיתי אותותי אל"ה בקרבו' בגימטריא 

]עה"כ[ הב"ל )החיד"א בחומת אנך פ' שמות, וארא(. 

'אותותי אל"ה' ר"ת "וישם ה' לקין אות ל'בלתי ה'כות א'ותו כל מוצאו", שהיא האות י' ששם ה' לקין ]בארות 
המים בשם ר' ליבוש מלנצהוט[. משה הולך לפרעה, ופרעה מכביד את ליבו וגזירותיו. ואז - 'וישב משה אל י"י ויאמר 

א-דני למה הרעתה לעם הזה למה זה שלחתני': סופי תיבות הב"ל. לרמז שאין אני מסוגל לשליחות זו שהרי 
אני הבל והוא קין.  ולכן 'שלח נא ביד תשלח' ביד מי שהגאולה בידו, והוא אליהו הנביא. ורמז זאת משה 
באמרו: 'י"י ויאמר אדני למה הרעתה', ראשי תיבות 'אליה"ו' ]נחל יאודה גיז, י-ם תרע"א, פ' שמות[. ועוד 'שלח נא ביד 
תשלח' - דרשו חז"ל: 'ביד מי שאתה רגיל לשלוח, והוא אהרון'. שאהרון הוא המוכשר לשליחות זו, היות 

והוא משורש קין ]כפי שכתבנו במק"א[ 'ומהרסיך ומחריביך ממך יצאו' ]ע"פ 'לקוטי אמרי אל' מועלם, בגדד תרצ"ב[.
פרעה - קין ישיב את הצאן הגזולות

כשהרג קין להבל נטל את ממונו וצאנו. ולכן כעת ה' מבטיח לאברהם שבני ישראל יצאו ברכוש גדול, וקין-
פרעה ישיב את הממון אשר גזל ]א.ה. ואפשר שלזה רמז משה באמרו לפרעה 'גם אתה תתן בידינו זבחים 
ועולות' ובזה תחזיר את הצאן שגזלת מהבל[. וקויים בו מאמר הכתוב ]משלי ו-לא[: 'ישלם שבעתים את כל הון 

ביתו', ששילם למשה ולדורו שהם שביעיים לאברהם, את כל הון ביתו ]שפתי כהן[.
לאור זאת נבין את דברי הגמ' ]ברכות ט.[: 'דבר נא באזני העם וגו' - אמרי דבי רבי ינאי, אין נא אלא לשון בקשה. 
אמר ליה הקדוש ברוך הוא למשה: בבקשה ממך, לך ואמור להם לישראל; בבקשה מכם, שאלו ממצרים כלי 
כסף וכלי זהב, שלא יאמר אותו צדיק: ועבדום ועינו אתם - קיים בהם, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול - לא קיים 
בהם'. וצריך ביאור מה הוצרך ל'בקשה'? ועוד מדוע כפל פעמיים קיים 'בהם'? אלא היות ומשה הוא גלגול 
הבל ופרעה גלגול קין, וקין הלא גזל מהבל את צאנו, אם כן מן הדין ביזת מצרים שייכת למשה שחייב פרעה 
להשיב ממונו שגזל. ולכן אמר לו הקב"ה 'בבקשה ממך', היות והממון הוא שלך, תננו בבקשה לעם ישראל. 
ומדוע? 'כדי שלא יאמר אותו צדיק ועבדום ועינו אותם קיים בהם' דייקא, בכלל ישראל, ואילו 'ואחרי כן 
יצאו ברכוש גדול' לא קיים 'בהם' - בכלל ישראל, אלא במשה בלבד שבא משבט לוי שלא השתעבד, ולכן 

'בבקשה ממך' תנה לישראל ]'מעייני ישועה' ע"פ יסוד הישמח משה[.
פרעה- קין מגרש שוב את ישראל מהארץ

'פרח  להבל  קין  לו  אמר  המטלטלין.  את  והבל  הקרקעות  את  קין  נטל  העולם  את  והבל  קין  חלקו  כאשר 
באויר' הקרקע שלי! אמר לו הבל חלוץ והשל בגדיך ששלי הם, מן המטלטלין! בתוך כך 'ויקם קין על הבל 
אחיו ויהרגהו' ]ב"ר כב-ז[. כאז כן עתה, פרעה-קין אומר למשה-הבל ולבני ישראל שהיו ניצוצות הבל 'קומו 
צאו מתוך עמי' וגרשם מן הארץ, כקין שגרש להבל מן הארץ. ובני ישראל עשו גם הם כדוגמת מעשה הבל 
לקין - ונטלו כלי כסף וכלי זהב ושמלות שהם המטלטלין מפרעה ועמו, 'וינצלו את מצרים'. ולכן לקחו את 
המטלטלין בבחינת 'שאלה', כיון שעתה עדיין לא מגיע להם ממונם, שעדיין לא אמר להם פרעה "פרח" 
מן הארץ. רק כשיאמר להם "פרח" יוכלו הם לזכות בכלי מצרים בטענת 'ֲחלֹוץ', ועד אז - הכלים ברשותם 
בהשאלה. ובזה אף יובן המדרש שאומר שמלאכי השרת נשאו את ישראל ]והפריחום באויר[ בעת שיצאו 

מרעמסס לסוכות, כדי לקיים בהם כדוגמת טענת קין שאמר להבל 'פרח באויר' ]עוד יוסף חי פ' בא[.
 ]מאמר זה הינו תמצית קטנה ממאמר שלם בספר 'משנת הגלגולים'[.

כי אני ה' רופאך )טו-כו(
מה בין רפואה מה' לרפואה מב"ו?

"ורּפא  ואילו  רפויה.  בפ"א   - רפאך"  ה'  "אני  מדוע 
ירּפא" )להלן כא יט( הפ' דגושה? 

לרמוז  בא  שהכתוב  כו[,  ]טו,  הטורים  בעל  מבאר 

שרפואה בידי שמים באה בנחת בשופי – ולכן הפ"א 
 - בקושי  שבאה  אדם  בידי  רפואה  לעומת  רפויה, 

ולכן הפ' דגושה.

אז ישיר משה )טו, א( - חזן מעבר לים
ובא לאמריקה, פגש  יהודי מליטא שעבר את הים 
את ידידו לשעבר - גם הוא מליטא - שמשמש כחזן 

ידעת  לא  בעירנו  היתכן?  אותו,  שאל  באמריקה. 
אפילו לפתוח את פיך, וכאן פתאום נהיית לחזן?

משה  בתורה,  במפורש  כתוב  הרי  זה  נו,  לו:  אמר 
וכבד  פה  כבד  ״כי  בו:  כתבו  במצרים  כשהיה  רבינו 
לשון אנכי", והנה, רק עובר הוא את הים וכבר ״אז 

ישיר משה״...


