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השבת  קדושת  על  המאבק  בהם  בימים 
כותרות,  צובר  הציבורית  בפרהסיא 
פתוח  שעסקם  מפרסמים  רבים  ומקומות 
הציווי  את  בפרשתינו  נקרא  רח"ל,   24/7

האלקי: "זכור את יום השבת לקדשו"!  
נפש  מסירות  על  סיפורים  שלשה  להלן 
בעקבותיה,  שבא  התגמול  שבת,  לשמירת 

ומאידך - העונש.
גבורתו של השר מונטיפיורי

מ-12  אחד  היה  מונטיפיורי  משה  השר 
סוכנים  להיות  רישיון  שקיבלו  היהודים 
מונטיפיורי,  כידוע,  הלונדונית.  בבורסה 
שהיה מדקדק במצוות ומקפיד על שמירת 
השבת, הצליח מאד בעסקיו והתעשר מאד. 
אליו  בא  קודש,  שבת  בליל  אחת,  פעם 
שליח מאת לורד עתיר נכסים, ואמר כי הוא 
בעניין  בדחיפות  אליו  לבוא  ממנו  מבקש 
הון  להם  להכניס  שאמורה  גדולה  עסקה 
כי  לשליח  השיב  מונטיפיורי  ורב.  עצום 
אצלו היום שבת קודש, והוא לא יחלל את 

השבת בעד כל הון שבעולם.
לביתו  השליח  חזר  מכן,  לאחר  קלה  שעה 
של מונטיפיורי והודיעו כי העסק הוא גדול 
וחשוב כל כך בעיני הלורד עד שהוא מבקש 
מונטיפיורי  מאת  בקשה  של  לשון  בכל 
לבוא אליו בלא דיחוי. לצד זה הוסיף ואמר: 
תיכף  תבוא  לא  שאם  בך,  מתרה  הלורד 
תרד  הגדולה  העסקה  כך  ובעקבות  לביתו, 
קשרי  כל  את  איתך  ינתק  הוא  אזי  לטמיון, 

המסחר והידידות! 
כל  עליו  עשתה  לא  זו  התראה  שגם  אלא 
הלורד  של  לשליחו  השיב  והוא  רושם, 
"היהודי  האלה:  כדברים  לאדונו  שיאמר 
מונטיפיורי מעריך את האמון שכבודו נותן 
יכול  הוא  אין  הזה  האמון  בשביל  אבל  בו, 
כך  בשל  אם  אף  זאת,  לאמונתו,  להתכחש 
יפסיד את ידידותו של הלורד שהוא חייב לו 

כה הרבה תודה וברכה". 
אל  מונטיפיורי  הלך  בבוקר,  ראשון  ביום 
להפתעתו,  ולרצותו.  לנסות  כדי  הלורד 
קידם הלה את פניו באהבה ובידידות ואמר 
שסירבת  על  לב  מקרב  לך  מודה  "אני  לו: 
לחלל את שבתך גם לאחר התראתי הקשה. 
ומסחר.  עסק  כל  לפני  הציעו  שלא  האמת, 
אודות  הלורדים  אחד  עם  ויכוח  לי  היה 
טבעם של היהודים. הלה אמר כי היהודים 
שבהם  העשירים  וגם  כסף,  אוהבי  הינם 

בעד  אלוהיהם  קדשי  את  למכור  נכונים 
בצע כסף. אני התנגדתי בכל תוקף לדבריו, 
לך  רבה  תודה  במבחן.  העמדתיך  ולהוכחה, 

שעמדת בנסיון זה!"... 
הרב הלפרין ושמירת השבת 

מן  ר״א  הגאון  נסע  שנים  מספר  לפני 
את  למסור  לפ״ת  ברק  מבני  שליט״א 
המוכרת.  ׳דקר׳  ממוניות  נהג  עם  שיעורו, 
שומרת  בחברה  עובד  אתה  השם,  ״ברוך 

שבת״ - אמר הרב לנהג, בקורת רוח.
ליבו  סגור  את  הנהג  פתח  כצפוי  שלא 
שנים,  כ-23  לפני  בצעירותי  בכנות:  וסיפר 
מוניות  בחברת  חבר  הייתי  יותר,  אולי 
מאד  קשה  עבדתי  שבת.  שומרת  שאינה 
כבדים  חובות  לי  היו  בשבוע.  ימים  שבעה 
יצאתי  חצות,  אחר  אחד  לילה  ומשכנתא. 
יהודי  עם  בנסיעה  ברק  לבני  השומר  מתל 
בשם יוסף הלפרין. את השם אני זוכר, אבל 

את הכתובת כבר שכחתי.
בחוץ ירד גשם שוטף, ובתוך הרכב החדיש 
העיר  הלפרין,  ויוסף  נעימה,  אוירה  הייתה 
חבר  שאני  כך  על  בכאב  ליבי  תשומת  את 
בחברה שאינה שומרת שבת ועובד בשבת 
בחובות  שקוע   אני  כי  לו  הסברתי  קדש. 
'לא  ואני  חול,  מביום  גבוה  הפדיון  ובשבת 
יוסף  ר'  לפתע  העבודה.  על  לוותר  יכול' 
עסק,  נעשה  הבה  בכנות:  לי  אמר  הלפרין 
תשב  בשבת,  לעבוד  מפסיק  מהיום  אתה 
של  כספי  מאזן  תערוך  חודש,  כל  בסוף 
אני  ההפרשים  ואת  החודשית,  הפרנסה 

אשלם לך מכיסי. אני מבטיח! 
על  שומר  אני  אם  תדע  ואיך  שאלתיו: 

ההסכם?...
אדע  שלך,  העיניים  על  אחת  'בהסתכלות 
בדיוק האם אתה אומר אמת או לא, והאם 

עבדת חלילה בשבת', השיב.
יצאנו לדרך, ומאותו יום אינני עובד בשבת. 
לאחר תקופה עברתי לחברת 'דקר' לתחנה 
שומרת שבת. עדיין אינני דתי, אבל לעבוד 
- איני עובד ביום השבת. כך אני מתנהג, וכך 
חינכתי את ילדי - שלא יעבדו בשבת בשום 
שבעה  עובדים  שלא  יהודים  אנחנו  אופן! 

ימים בשבוע. זה מוחלט אצלי.
כסף  כמה    - הרב  שאל   – הכסף?  עם  ומה 
מאז  האמת,  הנהג,  חייך  מהלפרין?  קיבלת 
חודש  כי  אחת.  פעם  אפילו  אליו  פניתי  לא 

לא  מעולם  שנה,  ועוד  שנה  חודש,  אחרי 
הרווחתי פחות מאותו חודש שסיימתי את 

חילול השבת!
הנהג  המשיך   - שנה  חצי  חלפה  כאשר 
יותר  חשבון  לערוך  התיישבתי   - וסיפר 
מדוקדק ולחפש: איך זה שבאמת אין ירידה 
בפדיון החודשי? וכי נופל לי כסף משמים? 

האם באמצע השבוע הנסיעות מתרבות? 
כי  לראות  נוכחתי  מדוקדקת,  בחינה  לאחר 
בימי  יותר  רבות  נסיעות  היו  אכן  לפעמים 
ה׳הוצאות׳  פשוט,  כלל,  בדרך  אבל  החול, 
כ-  חלפו  ומאז,  נתרבו!  וההכנסות  התמעטו 
25 שנה, וכבר שכחתי את הכתובת שלו, אולי 
׳תודה  לו  תמסור  ברק  מבני  אותו  מכיר  הרב 
וודאי  אותו,  תפגוש  לא  ואם  בשמי,  רבה׳ 
א-לוקים כבר נותן לו תודה בשמי. סיים הנהג.

הקצין וברכת הגר"ח קנייבסקי
מעשה  שליט"א:  זילברשטיין  הגר"י  סיפר 
היה  בו  משפט,  לפני  שעמד  בצבא  בקצין 
על  ממושך  מאסר  עונש  לקבל  אמור 
אל  הגיע  הלה  בו.  שהואשם  חמור  מחדל 
קנייבסקי  חיים  רבי  הגדול  הגאון  של  ביתו 
האזין  הגר"ח  ברכה.  וביקש  שליט"א, 
לך  ״אני מבטיח  לו:  וכשסיים אמר  לדבריו, 
ותצא  בדין  תזכה  בתשובה,  תחזור  שאם 
זמן  ולאחר  הרהר,  הקצין  לחלוטין".  נקי 
אמר  הגר״ח  בתשובה.  לחזור  הבטיח  קצר 
לו שיתחיל בשמירת שבת. ״אם תעשה כך, 
משפטו,  בהיפתח  והנה,  הברכה״.  לך  הנה 
המשפט  שבית  להיווכח  הכל  הופתעו 
שדן בעניינו, נטה באופן ברור לצד הזכות. 
קשב  ברוב  האזינו  שהשופטים  רק  לא 
וסירבו  שכמעט  אלא  הסניגוריה,  לטענות 
לשמוע לדברי הקטגור. כך היה עד לישיבה 
השלישית של בית הדין הצבאי. כיון שראה 
הקצין ש"הייתה הרווחה", הכביד את ליבו, 

ושב לסורו ולחילולי השבת.
בישיבה הבאה של בית המשפט התהפכה 
המגמה. השופטים דרשו לברר מחדש את 
דבריהם  ומנימת  לאשורם,  המקרה  פרטי 
קלושים.   - זכאי  לצאת  שסיכויו  השתמע 
כל  מדרגתו,  הורד  הקצין  היה.  אכן  וכך 
זכויותיו הצבאיות נישללו ממנו, ואם לא די 
מאסר.  עונש  גם  השופטים  עליו  גזרו  בכך 
יזכנו ה' לשמור על  השבת תובעת עלבונה. 

המתנה הקדושה שקיבלנו מאתו!

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

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

"מלך זקן"
באוטובוס.  ישב  בחור צעיר 
אדם  עלה  התחנות  באחת 

מבוגר ונעמד לידו.
כדי  לעמוד  ביקש  הבחור 
לטובת  מקומו  את  לפנות 
אחז  הזקן  אולם  הקשיש, 
ממנו,  זאת  ומנע  בכתפו 
והוא  צורך  שאין  באמרו 

יכול לעמוד.
לבסוף הצליח הבחור לקום 
מהמושב, למרות התנגדותו 
הוא  הקשיש.  של  הפיזית 
בזריזות לעבר דלתות  נפנה 
עתה  זה  שנעצר  האוטובוס 
מפטיר  שהוא  תוך  בתחנה, 
לעבר הקשיש בכעס, הייתי 
בתחנה  כבר  לרדת  צריך 

הקודמת!...
ידי  על  מכונה  הרע  היצר 
זקן  "מלך  המלך  שלמה 
אותו  יג(.  ד,  )קהלת  וכסיל" 
יצר קשיש שאומר לנו, שב, 
מוקדם  תקום  אל  תישן, 
לתפילה, אל תלך לשיעור... 
ואומר  לחץ  המפעיל  זקן   –

"שב, אל תקום"!
ברם, מפני "ׂשיבה" תקום! – 
קום והתעורר מפני הׂשיבה 
הרע  היצר  של  הזו  והזקנה 
הזקן והכסיל, והתגבר כארי 

לעשות רצון הבורא.
אחד  לכל  קריאה  ומכאן 
ולבוא  לקום,  ואחד, 
בשיעורי  וללמוד  להשתתף 
התורה המרובים והמגוונים 

במדרשת "בית אליהו"!

4:53 ..... הדלקת הנר
מוצש"ק........... 5:55
6:21 .......... 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 יתרו
שלשה סיפורים על קדושת השבת

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

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

 

  בס"ד

  יסוד -מעלת השבוע הששי 

  לפני תום ימי שובבי"ם!!!לפני תום ימי שובבי"ם!!!רגע רגע 
  

  התיקון האחרון!

  ודהיס תיקון
    ופדיון פ"ד תעניות

  ]למנ' 8.2.18[ חתשע" [משפטים] שבט גכ" חמישיביום 

  שליט"א הרב מ. מקובלהרב הלפני התיבה יעבור 

   15:00התחלת התיקון ופדיון התעניות 
  תפילת מנחה עם עננו של הרש"ש זיע"א 

  !בשבט בכ"ד', מנחה ביום באת התענית יש לקבל 

  [עדיף ר"ת] יש להביא תפילין

   !שיעורי המדרשה יתקיימו כסדרן

  וכבר הורו המקובלים להקל בדורנו החלש להתענות 

  יום אחד ולפדות שאר הפ"ד תעניות בכסף

   ₪ 180ולמי שדחוק  ,₪ 360 -הסכום לפדיון התעניות 
  עכ"פ להגיע ימסור שמו ויעשו לו הפדיון  ינו יכולמי שא

  ויועיל לו בצירוף התשובה בתיקון ויזכירו שמו

  132קוד  'נדרים פלוס' תעמדו ניתן להעביר תשלום דרך 
ואחריו #, ופעל לפי הוראות המערכת. 132ש קהובמענה הממוחשב  7630585-03טלפון או ב  

  053-3139355- פרטים
 

מובא בספרים הקדושים שבעוון פגם הברית כל הצרות והיסורין של 
  האדם, ושעל ידי תיקון זה מסיר עיכובים בענייני פרנסה, זיווג,

  זש"ק, המזל וההצלחה, שלום בית, חינוך הבנים ועוד!



"וישמע יתרו כהן מדין חתן משה את כל אשר עשה א-להים 
למשה ולישראל עמו כי הוציא ה' את ישראל ממצרים: ויקח 
יתרו חתן משה את צפרה אשת משה אחר שלוחיה: ואת שני 
בניה אשר שם האחד גרשם כי אמר גר הייתי בארץ נכריה: ושם 

האחד אליעזר כי א-להי אבי בעזרי ויצלני מחרב פרעה".

וקשה, מה מקום ראה הכתוב לציין בפרשת יתרו את הטעם 
לשמות שקרא משה לבניו בפרשת שמות?

ונראה לבאר בס"ד, שכשאדם מודה לקב"ה על חסדיו, אזי זה 
עצמו גורם להמשיך על עצמו חסדים נוספים וגדולים יותר.

והוא מ"ש בתהילים ]קיח[, "קול רינה וישועה באהלי צדיקים 
על  ומרננים  מודים  הצדיקים  כלומר   - חיל"  עושה  ה'  ימין 
רוממה  ה'  ימין  ואז:  חיל.  עושה  ה'  ימין  בבחינת  ה'  ישועת 
כלומר עוד   – חיל  עושה  ה'  ימין  ואז:  יותר,  - מתרוממת 

חיל מלבד החיל הראשון.

הגאולה  בעת  כעת,  דוקא  לנו  לספר  הכתוב  בא  זה,  ולפי 
והישועה הגדולה, במה זכה משה לכל החסדים הללו. בזכות 
שקרא לבנו הבכור גרשם והודה לה' על שזכה למקום מגורים 
אף שאינו בן המקום, ולא נשאר נע ונד ערום וחסר כל. ואחר 
שהודה על זאת - זכה לחסד הגדול - להגיע לגדולה ומלכות 
וזכה להושיעם מארץ נכריה ולהביאם לארצם.  בעם ישראל 
בעזרי  אבי  אלקי  כי  השני אליעזר,  לבנו  קרא  משה  כן,  כמו 
להינצל  רק  לא   - הגדול  לחסד  וזכה  פרעה,  מחרב  ויצילני 
ולהביא  מפרעה  ישראל  עם  כלל  את  אלא להושיע  בעצמו 

למפלת פרעה ועמו.

בכך  השי"ת, פותח  חסדי  על  המודה  שאדם  למדים,  נמצינו 
שער לחסדים נוספים וגדולים אף יותר.

תישן מוקדם, תקום מוקדם, תתחתן מוקדם!
א. מצוה על האיש שישא אשה בהיותו בן שמונה 
עשרה, כדברי המשנה במסכת אבות )ה, כא( "בן 
בפסוק:  נרמז  זה  דבר  לחופה".  עשרה  שמונה 

 – יקח"  בבתוליה  אשה  "והוא 
בגימטריא שמונה עשרה.  "והוא" 
"בן  נאמר:  כט:(  )קידושין  בגמרא 
עשרים שנה ולא נשא אשה – כל 

ימיו בהרהור עבירה".
האדמו"ר  פגש  שפעם  ]מספרים 
מודרניים,  ישיבה  בני  מויז'ניץ' 
שמונה  "בן  עם  מה  אותם  ושאל 
אחד  לו  השיבו  לחופה"?  עשרה 

עשרה"...  בשמונה  מאריכים  "אצלנו  הבחורים 
ענה לו האדמו"ר בצחות - "כשמאריכים בשמונה 

עשרה מפסידים קדושה"![.

'פורת  ישיבת  גבאי  של  בפיו  שגור  היה  ופתגם 
מוקדם,  "תישן  ע"ה:  פוליטי  טוב  יום  רבי  יוסף' 

תקום מוקדם, תתחתן מוקדם"!

ב. אם הוא עוסק בתורה וטרוד בה ומתיירא לישא 
במזונו  יטרח  שלא  כדי  אשה 
ויתבטל מלימודו, מותר להתאחר.

בכל  נוראה  שהפריצות  בדורנו,  ג. 
להקפיד  שצריך  בודאי  מקום, 
בשם  ומובא  מוקדם.  ולהתחתן 
הנישואין  שגיל  זצ"ל  איש  החזון 
ושתים,  עשרים  הוא  המומלץ 
והוסיף בהלצה, כשיגיעו לעשרים 
מהישיבה...  אותם  תזרקו  וארבע 
המאחרים  שיש  שמה  כתב  איש  חזון  ובאגרות 

מפני עסק התורה, אין דרך זו אלא ליחידים.

ותקנו,  עולם  גאוני  הרבה  ישבו  תצ"ז,  בשנת  ד. 
לדור  יוכל  לא  ומעלה  שנה  עשרים  מבן  שרווק 
בעיה"ק ירושלים. מאוחר יותר בוטלה התקנה על 
ידי הגאונים רבי יהודה צדקה זצ"ל, הגרב"צ אבא 
שאול זצ"ל ומרן רבי עובדיה יוסף זצ"ל, כדי שלא 
שימשיכו  הכוונה  שאין  כמובן  אך  תקלה.  תצא 

הבחורים לישב שאננים ולהינשא בגיל מאוחר.

ה. בשם הגרב"צ אבא שאול אמרו, שרווק, אפילו 
יכול להתחתן. ופעם החשש היה מפני  בט' באב 
שבהתעכבו הוא שרוי ב"הרהור עבירה", בדורנו - 

אמר הרב - הוא בעבירה ממש רח"ל.

רווקה   .)306( אשה  בגימטריא,  רָוק  נאה:  רמז  ו. 
בגימטריה איש )311(.

ז. ישנה סגולה למציאת שידוך בהחזקת הטלית 
הנפרסת מעל החתן והכלה בשעת החופה.

יונתן בן  ח. מה שמקובל שהתפילה בציון התנא 
מתפילה  יותר  זיווג  למציאות  מסוגלת  עוזיאל 
המצאה  וזו  כלל  מקור  זה  לדבר  אין  מקום,  בכל 

מהזמן האחרון. 

בברכת ישועה בקרוב לכל מעוכבי הזיווג, אמן.

"יחידי סגולה"
להשתמש  מקובל 
'יחידי  בביטוי 
לאנשים  סגולה', 
שאין  בודדים 

כמותם בנמצא.

ומה  ל"סגולה"?  הקשר  מה 
פירושה של המילה?

בפרשת השבוע נאמר: ''ועתה 
בקולי  תשמעו  שמוע  אם 
והייתם  בריתי  את  ושמרתם 
לי סגולה מכל העמים כי לי כל 
הארץ'',  פירש רש"י: "סגולה, 
סגולת  כמו,  חביב.  אוצר 
מלכים, כלי יקר ואבנים טובות 
כך,  אותם.  גונזים  שהמלכים 
משאר  סגולה  לי  תהיו  אתם 
]ב"ק  בגמ'  גם  כך  אומות". 
פז:[ מופיע "החובל בבנו קטן 
סגולה" ופירושו  לו  יעשה 
כאוצר.  המתקיים  ]דבר  אוצר 

תו"ח[. 

כך גם יחידי הסגולה - אנשים 
הגנוז  חביב  כאוצר  נדירים 

למלכים.

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

שמעת? - בוא!
"וישמע יתרו - מה שמועה שמע ובא, קריעת ים סוף ומלחמת 

עמלק" )רש"י(. 

יתרו לא רק שמע, התפעל והמשיך הלאה. יתרו שמע – ובא! 

התפעל  לא  הוא  אבנים.  שחקו  ש-מים  ראה  עקיבא  רבי 
המים  שאם  התבונן,  הוא  הצאן.  את  לרעות  הלאה  והמשיך 
שחקו אבנים אזי גם התורה יכולה להיכנס לתוך ליבו. הסתכל, 

התבונן – ובא! ובזכות זה זכינו לתנא הגדול רבי עקיבא.

מקראקוב  רבים  יהודים  נמלטו  הראשונה  העולם  במלחמת 
גבורת  על  בוינה  בביהכנ"ס  הרב  דרש  החנוכה  בימי  לוינה. 
דורינו?!  של  החשמונאים  היכן  זעק,  כך  ובתוך  החשמונאים 
מוסדות  שיקימו  לחשמונאים  זקוקים  אנו  בדורינו  גם   –
מתאימים לבנות. הן לומדות בבתי הספר של הגוים, ורק ביום 

ראשון מלמדים אותם קצת יהדות.

לאות  בראשם  הנהנו  הסתם  מן  במקום  שישבו  האנשים 
שרה   – צנועה  אשה  ישבה  הנשים  בעזרת  אולם  הסכמה, 
הלכה  כך  ובעקבות  הרב  זעקת  את  ששמעה   – שמה  שנירר 
ועשתה מעשה ופתחה מסגרת יהודית לבנות. היתה קבוצה 
קטנה שהוותה הגרעין הראשון למפעל העצום שנקרא "בית 

יעקב" לבנות.

על מדרשת בית אליהו שמעת? אל תהנהן בראש – תבוא!

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  מתחילים  'בוטנים',  העם  בפי  המכונים  האדמה',  'אגוזי 
פרחים  מופיעים  השיח  של  התחתון  בחלקו  כשיח.  חייהם 
השחלה  עוקץ  מתארך  הפריחה  לאחר  צהובים.  פרפרניים 
בפרח, נוטה כלפי מטה, וננעץ באדמה בעומק שבין 2 - 12 
עצית  שקליפתו  תרמיל  מתפתח  הקבור  העוקץ  על  ס"מ. 

וסיבית. התרמיל מכיל שני זרעים, בעלי ערך תזונתי רב.
לתעשיית  הוא  בעולם  האדמה  אגוזי  של  העיקרי  השימוש 

שמן למאכל, לשימורי דגים, ולתעשיית הסבון.
את  מסגירים  בקטניות  החרקים  לנו,  כידוע 
נוכחותם ע"י חורים בקליפת הפרי, בזרעונים או 

בתרמילים.
מטעם  הכשרות  מפקחי  שנים,  מספר  לפני 
בד"ץ 'יורה דעה' קיבלו משלוח טרי של בוטנים 
כלל  והם  ויפים  שלמים  היו  הבוטנים  בקליפה. 
לא חשדו בפיגוע כשרותי. על פי הנוהל השגרתי 

השקים,  מתכולת  להתרשם  כדי  תרמילים  מספר  פתחו  הם 
ולתדהמתם מצאו שהתרמילים נגועים בחרקים רבים.

המשך הבדיקה בתרמילים נוספים העלה ממצאים דומים - 
החרקים הופיעו בהמוניהם -ששה ששה בכרס אחד... 

לאחר פתיחה של עשרות תרמילים עם התוכן הבשרי, הם 
החד  מבטם  את  שאישרו  הגדלה  באמצעי  ביסודיות  נבדקו 

של המפקחים: אין שום חור בקליפות!!!
נדהם  הסחורה,  נגיעות  לפשר  ונשאל  שהוזעק  היבואן 
את  שיפתור  מומחה  אגרונום  לזמן  ואץ  עיניו  ממראה 

התעלומה.
לאחר בדיקת זן החרקים אישר האגרונום כי מדובר בתופעת 
טבע נפלאה: מדובר בשרצים מעופפים המטילים את ביציהם 
הביצים  באדמה.  וננעצים  נסגרים  הם  בטרם  הפרחים  בתוך 
ואז  הזרעונים  להתפתחות  בסבלנות  ממתינות 
נולדים מתוכם חרקים היישר למחסני השפע... 
חרקים  ומפרנס  הזן  ה'  מעשיך  רבו  מה  אכן 

בטרם יום היוולדם...
ומהבוטנים בתרמילים לפול המצרי.

ברגישותו  ומקדם  מאז  ידוע  היה  היבש  הפול 
כשרותי  גוף  אישר  כשנה  לפני  לחרקים.  הרבה 
חשוב שיווק פול בוואקום כנקי מחשש חרקים, 

אבל הניסיון כשל כבר בשרב הראשון...
תדיר  מחביאה  ושלמה  יפה  קליפה  בעלת  פול  סחורת  גם 
היבש  הפול  כי  התגלה  מומחים  בבדיקות  בבטנה.  חרקים 
כובש את המקום הראשון בנגיעות חרקים ללא סימנים על 

הקליפה ומגיע ל 90% אחוזי נגיעות!..
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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'

על הפול ועל העוקץ

סוד הגלגול בפרשה
מתוך הספר 'משנת הגלגולים'

לרב בועז שלום שליט"א

בהריגת  קין  של  נפשו  את  משה  שתיקן  אחר 
ניתנה  היא  הקדושה,  אל  אותה  והעלה  המצרי, 
תתעב  'לא  לזה  ]הרמז  גוי.  היה  שעדיין  ביתרו 
מצרי כי גר היית בארצו' ס"ת 'יתרו' לרמז שנפש 
גלגול  עצם  המצרי[.  של  בגוף  'ֵגרה'  הייתה  יתרו 
ותאמר  את-קין  'ותלד  בפסוק  רמוז  ביתרו  בקין 
'יתר' בדילוג 3, שהוא א'  קניתי איש את ה'' הרי 
נ'תגלגל  ק'ין  ר"ת  קי"ן  ועוד  יתרו.  של  משמותיו 

י'תרו )ספר ישמח אב([. 
בו ביום שנוספה ביתרו נפשו המתוקנת של קין 
את  מקבל  יתרו  הגירות  לאחר  מתגייר.  יתרו   -

הנשמה של קין ]שהיא החלק הטוב של קין[. 
יתרו מתקן את קין

יתרו כעת יתקן את אשר פגם קין: ברציחת הבל, 
בנטילת התאומה היתירה, בגזילת צאנו של הבל, 

ובכפירתו בדינו של הבוי"ת. 
תיקון גזילת צאן הבל

מלרעות  ]-קין[  יתרו  בנות  את  גרשו  הרועים 
הבל  את  שגירש  קין  בעוון  צאנן,  ולהשקות 
באויר'.  'פרח  וטען  שלו  בקרקע  צאנו  מלרעות 
התאומה  ]היא  שצפורה  סברו  הרועים  ועוד, 
אמורה  עליה[  ורבו  הבל  עם  שנולדה  היתירה 
ונמצא  הבל,  של  ולא  קין  של  בחלקו  להיות 
אשת  כדין  בחנק  נתחייבה  הבל  אצל  שבהיותה 
איש שזנתה, ולכן השליכוה למים כמובא במדרש 
ונטל  האבידה  בעל  בא  אולם  ל"ב(.  פ"א  )שמו"ר 

תאומתו  את  והציל  הבל,   - משה  הוא  אבידתו, 
]מגלה עמוקות, אופן פה[.

הבל  שהוא  לרמז  'ואיו'?  בנותיו  את  שואל  יתרו 
שנאמר עליו בגלגול הקודם 'אי' הבל אחיך ]אלשיך[. 
יתרו מזמינו לביתו ומחיהו ]משה כזכור נמלט על 
את  לתקן  ומשקהו,  ומאכילו  פרעה[  מחרב  נפשו 
שיתרו  לומר  ]נראה  הקודם.  בגלגול  המיתו  אשר 
החל עוד קודם לכן בתיקון רציחתו של הבל. היה 
זה בעת שהיה משה עדיין ילד בבית פרעה ונטל 
חרטומיו  יעצוהו  ראשו.  על  ושם  כתרו  את  ממנו 
להורגו מחשש שהדבר מהווה סימן שמשה יטול 
יתרו הצילו בטענה שעדיין  ממנו ִכתרו לכשיגדל. 
אין בו דעת, ויעץ לבודקו ע"י גחלים כו' )עי' שמו"ר 
בעבר  הציל  כבר  שיתרו  לנו  הרי  הישר(.  ובספר  א-כו, 

בגלגול  שרצחו  את  לתקן  ממיתה,  משה  את 
הקודם[.

יתרו משיא בת נוספת לאלעזר בן אהרון, וממנה 
נולד פינחס הוא אליהו שיבשר על תחיית המתים. 
הרוצח  בהיותו  פגם  אשר  את  יתרו  מתקן  בזה 
מאכיל  יתרו  דכלה(.  )אגרא  בהסטוריה  הראשון 
מה  חלף  האדמה,  מפרי  שהוא  'לחם',  משה  את 
שאמר לו בגלגול הקודם שלא יהנה מפרי אדמתו. 
'משה היה רועה את צאן יתרו' - נקט 'היה' לשון 
הקודם  בגלגול  ואף  הבל,  הוא  שמשה  כיון  עבר, 
רועה צאן  'ויהי הבל  נאמר:  ולכן  היה רועה צאן. 
'היה' - לשון  היה עובד אדמה'. על קין נקט  וקין 
עבר, ואילו על הבל 'ויהי' - לשון הווה, כיון שהבל 
]בשעת כתיבת התורה על ידי משה[ עדיין רועה 

צאן גם בגלגולו הנוכחי במשה )אגרא דכלה(. 
ויתרו נתנם  הצאן שרעה משה היה שייך ליתרו, 
לו. בכך הוא מתקן את אשר פגם בגלגול הקודם 
בגזילת צאנו של הבל לאחר שרצחו. מכל מקום, 
צד:(  )ב"ק  ההלכה  משום  לקבלם,  סירב  משה 
והמקבל  מהם,  מקבלין  אין  שהחזירו  ש'הגזלנין 

נקראו  ולכן  הימנו',  נוחה  חכמים  רוח  אין  מהם 
]משום כך, אף כשיתרו הזמינו  'צאן יתרו'.  עדיין 
'לאכול לחם' נתרצה משה רק 'לשבת את האיש' 
מהטעם הנ"ל עשרה מאמרות  'לאכול לחם'  ולא 

חיקור דין ג, ט[. 
משום  הצאן,  ברעיית  משה  שהתעסק  והטעם 
בהן  ומגולגלות  גנוזות  קדושות  נשמות  שהיו 
ורצה משה לתקנן ולהביאן לקדושה ]גליא רזא[. 
כשרעה  קין  של  האדמה  מפרי  הבל  גזל  בעבר, 
צאנו, ולכן כעת משה מתקן זאת: 'וינהג את הצאן 

אחר המדבר' שלא ליהנות מן הגזל. 
הבל-משה  כלפי  קין-יתרו,  של  שחטאו  לאחר 
יתר  אל  וישב  משה  'וילך  בתורה:  נאמר  תוקן   
ֹחתנו ויאמר לו אלכה נא ואשובה אל אחי אשר 
במצרים' - ]שמות ד-יח[ ר"ת הב"ל. לומר לך שאחר 
לשוב  משה-  -הוא  הב"ל  יכול  החטא,  שנתקן 
לאחיו שבמצרים. לסיכום - חטא קין בגזילת צאן 

הבל - תוקן.
תיקון גזילת התאומה היתירה של הבל

על  ונגזלה  הבל  עם  שנולדה  היתירה  התאומה 
]במדרש  משה.  אשת  בצפורה  נתגלגלה  קין,  ידי 
)ילקו"ש( מובא שתאומה זו הייתה 'יפה בנשים', וכך 

גם צפורה הייתה יפה ביותר )ילקו"ש במדבר תשל"ז(. 
'והבל היופי אשה', שהאשה  -)משלי לא-ל(  וסימנך 
יתרו- הבל[. כעת  היופי נפלה בחלקו של  בעלת 
קין מתקן את אשר קלקל בגלגול הקודם, ומשיב 
שנאמר:  כמו  למשה-הבל  היתירה  התאומה  את 
'ויקח יתרו חתן משה את צפרה אשת משה אחר 
שלוחיה... ואת שני בניה... ויבוא יתרו חותן משה 
ובניו ואשתו אל משה אל המדבר אשר הוא חונה 
שם הר האלקים, ויאמר אל משה אני חתנך יתרו 

בא אליך ואשתך ושני בניה עמה'. 
את  בזה  ומתקן  בניה  את  משיב  הוא  בנוסף, 
יתרו  הבל.  של  זרעיותיו  דם  על  שנתחייב  מה 
אומר לו: 'אני' חותנך' יתרו'', ר"ת 'אחי'. לרמז לו 
יכ"ו  שהוא אחיו מן הגלגול הקודם. סופי תיבות 
)החיד"א(.  הבל'  'אחי  כאומר,  הכולל,  עם  הב"ל  גי' 
ו'צפורה'   ,)375( 'למשה'  גימטריה  'צפרה'  ועוד, 
)'דבש   .)382( הכולל  עם  הבל'  'משה  גימטריה 
לפי' ערך צ'(. בעבר, 'אל קין ואל מנחתו לא שעה' 
'שעה'  והרמז-  היתירה,  התאומה  גזילת  משום 
שהשיבה  אחר  עתה,   .)375( 'צפרה'  בגימטריה 
'למשה' )ג"כ בגימטריה 'שעה'(, )שמות יח-יב( 'ויקח 
יתרו חותן משה עולה וזבחים לאלקים' וה' מקבל 
יתרו-קין  ]והפעם  דכלה'(.  )'אגרא  ברצון  קרבנו 
מקריב מן הצאן כראוי לקרבן, ולא כמאז שהקריב 
הם  מכן  לאחר  פשתן.  זרע  שבשדהו-  מהפחּות 
אהרן  'ויבא  )שם(  שנאמר:  כמו  סעודה,  עושים 
לאכול לחם עם ֹחתן משה לפני  וכל זקני ישראל 
שמחה  סעודת  זו  שהייתה  ומסתבר  האלקים', 
והגימטריה  צפורה,  של  שובה  על  השאר(  )בין 
'לאכול לחם עם ֹחתן משה' עולה 'תאומה היתרה' 

 .])1072(
ג"ר  'גרשם',  נקרא  למשה  שנולד  הראשון  הבן 
בגלגול  ש'שם',  לרמז  והב"ל,  קי"ן  בגימטריה 
הקודם, הייתה צפורה בידי ג"ר - שנשאוה קין 
חטא  גם   - האמור  לאור  עמוקות[.  ]מגלה  והבל 

גזילת התאומה היתירה תוקן.
 ]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״...

משה – הבל, יתרו - קין, ציפורה - התאומה היתרה

ושפטו את העם בכל עת
צריך הדיין להכיר הדיינים שעמו...

רבי מנשה מאיליא נכנס פעם לביתו של דיין אחד ומצאהו פוסק יחיד בדין 
תורה, אף על פי שעל פי דין צריך לדון בבית דין של שלשה.

יחידי״  דן  תהי  ״אל  מפורשת:  משנה  יודע  אינך  וכי  מנשה:  ר׳  אותו  שאל 
)אבות ד, ח(, שאין דן יחידי אלא אחד )הקב"ה(?

ענהו הדיין ביהירות: ״אני, הגמרא, והשולחן ערוך ־ ביחד אנו שלשה״.
החזירו ר׳ מנשה - אם כן, שוב שכחת מאמר חז"ל: )סנהדרין כג, א( ״נקיי 
הדעת בירושלים לא היו יושבים בדין אלא אם כן יודעים מי יושב עמהם״ 
]ובכך רמז לו שכדאי שיעשה היכרות עם הגמרא והשו"ע היושבים עמו...[.


