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התורה  מדוע   - עברי"  עבד  תקנה  "כי 
מסכימה למצב בו אדם מישראל מאבד את 

חירותו ומוכרים אותו לעבד? 
כמו כן, התורה מאפשרת לתת לעבד שפחה 
כנענית, שיוליד ממנה ולדות שאף הם יהיו 
ביאור  וטעון  תמוה  זה  גם  כנענים.  עבדים 
עבדים  להרבות  כדי  רק  התכלית?  מה   -
לאדון - פוגמים את העבד ב'שידוך' לשפחה 

כנענית זולה?
הרלב"ג מאיר את עינינו בפרשיה זו וכותב: 
הנמכרים  העבדים  את  התורה  "והכריחה 
יקשה  כי  כנענית,  שפחה  לישא  בגניבתם 
להם להיות זרעו לא לו". העבד יוצא לאחר 
שש שנים, ואכן זרעו לא לו, אלא הוא "יוצא 

בגפו". מהי מטרת הדבר?
ואין  שגנב,  גניבה  בעקבות  נמכר  עברי  עבד 
את  שולחים  כיום  המשפט  בתי  לשלם.  לו 
הגנב לכלא, ומעבריין קטן מגדלים עבריין 
גדול, שבפעם הבאה ילמד איך לגנוב מבלי 

להיתפס...
את  לחנך  התורה  מגמת  שונה.  התורה  דין 
התורה  מבצעת  כיצד  נראה  הבה  הגנב. 

"חינוך מחדש" לעבד העברי.
אמר  אומרים:  )מז.(  סוטה  במסכת  חז"ל 
על  מקום  חן  הן:  חינות  שלושה  יוחנן,  רבי 
על  מקח  חן  בעלה,  על  אישה  חן  יושביו, 

מקחו.
חן המקום על יושביו- יש הגרים באיזורים 
מוכי טילים, או בערים החשופות למחלות 
ובכל זאת אינם עוזבים. יש  וקרינה,  זיהום 
ש'חן  מחמת  יש  אך  ממון,  חוסר  מחמת 

המקום על יושביו'. 
חן אישה על בעלה. יש שיאמרו  "מה הם 
מצאו זה בזו וזו בזה?" "מה הקשר ביניהם"? 

התשובה היא 'חן אישה על בעלה'. 
לפני  מרקדין  "כיצד  חז"ל  דברי  יובנו  כך 
כמות  כלה  אומרים  שמאי  בית  הכלה? 
שהיא. בית הלל אומרים כלה נאה וחסודה". 
מנת  על  השקר  את  התירו  הלל  בית  וכי 
לחבב אשה על בעלה? אלא 'חן אישה על 

בעלה', ובעיניו היא נאה וחסודה.
חן מקח על קונהו. אדם קונה דבר, שאתה 
מוצר  בחינם.  אפילו  לקבל  מוכן  היית  לא 
זולל חשמל או דלק, או  לבן,  מסורבל, פיל 
ועוד  זאת  קנה  הוא  מדוע  אחר.  פגם  כל 

קונהו'.  על  מקח  'חן  מפולפל?  מחיר  שילם 
בשל כך אף אמרו חז"ל 'ישבח המקח'. וגם 
בעיניו  חן  מצא  משהו  שקר.  זה  אין  כאן 

במקח הזה. תמצא אותו, ובזה תשבחנו. 
גניבה  שחווה  אדם  גנב.  העברי  העבד 
מקח  חן  וקשה.  מתסכלת  חויה  שזו  יודע 
לדבר.  שייכות  מרגיש  הוא  קונהו.  על 
כשלוקחים לו זאת הוא נשבר. העבריין לא 
מבין זאת. הוא מטהר מעשיו בק"ן טעמים, 
"לא הייתה לי ברירה", "זה לא יחסר להם כל 

כך..." "הם ממילא עשירים" וכו'.
כיצד  מעשהו?  חומרת  את  לו  נסביר  איך 

יפנים את העוול הנורא שגרם?
תלמיד  הילדסהיים  משה  ר'  הגאון  מבאר 

המהרי"ל בלוך בעזרת מעשה שהיה.
כנגד  לחם  וילהלם  גרמניה  של  הקיסר 
והוא ברח  רוסיה. הרוסים כתרו את צבאו, 
משה  בשם  יהודי  של  בביתו  מחסה  ומצא 
רדף  הרוסי  הצבא  )הסנדלר(.  שוסטר  ֶד'ר 
מתחת  הקיסר  את  הסתיר  ומשה  אחריו 
נכנסו  הרוסים  שבאסם.  השחת  לערמת 
גם  והגיעו  נרחבים,  חיפושים  וערכו  לעיר 
לאסם של דר שוסטר. הם עלו על ערימת 
המכודנים  רוביהם  את  בה  ונעצו  השחת 
וכשלא מצא מאומה יצאו כלעומת שבאו. 
מתחת  הקיסר  יצא  הסכנה  שחלפה  לאחר 
וכל  חיוורות  כשפניו  ושלם,  בריא  השחת 
גופו רועד. 'אתה הצלת את קיסר גרמניה!' 
אמר לסנדלר. 'בכל עת שתרצה הנך מוזמן 

לארמוני ותוכל לבקש כל אשר תחפוץ!'!
משה התרגש מאד ונצר את ההבטחה בליבו. 
מנקרת  מיודעינו  ולמשה  שנתיים,  חלפו 
החליט  והוא  רב,  זמן  מזה  קשה  שאלה 
לגשת לקיסר ולממש את ההבטחה. הקיסר 
את  משה  שאל  ואז  מלכים  בכבוד  קיבלו 
השאלה הבאה, 'אדוני הקיסר, מאד מסקרן 
אותי לדעת, מה עבר על כבודו באותו זמן 
שהרוסים הגיעו עד אליך והחלו לדקור את 
'האם   - והתרתח  התאדם  הקיסר  השחת'? 
לשאול  ועוד  זמני?  את  לבזבז  באת?  לכך 
שאלה כזאת חצופה ומשפילה! כעת בעוון 
זה אני מצווה להוציאך להורג'! משה הובל 
הועמד  הוא  הוכן,  הכל  התליה.  עמוד  אל 
ורגע  צווארו,  על  הודק  החבל  הדרגש,  על 
מצוה  לרגליו,  מתחת  ההדום  סילוק  לפני 

כסיד.  חיוור  היה  משה  להורידו.  הקיסר 
 – ניגש אליו ואמר לו  גופו רעד. הקיסר  כל 
כל  'כעת הבנת מה חשתי באותם רגעים?... 
לעומת  מחויר  היה  לך  נותן  שהייתי  הסבר 
תוכל  אתה  זאת  תחווה  אם  רק  המציאות. 

להבין...
כדי   - באה התורה לגנב העברי ואומרת לו 
שתבין באמת את חומרת המעשה שעשית, 
ולאחר  ילדים,  ממנה  תוליד  אישה,  תישא 
מאשתך  כואב  ניתוק  תתנתק  שנים  שש 

וילדיך, ותצא בגפך. 
איך   - וזועק  מתקומם  העבד  הזה  בשלב 
"חן  החמלה?  היכן  כן?  לי  לעולל  אפשר 

אשה על בעלה"!!
על  מקח  "חן  עם  ומה   - לו  משיבים  ואנו 
עוללת  מה  מבין  אתה  כעת  האם  לוקחו"?? 
לאותו מסכן שיגע ועמל וטרח ורכש מקח 

ואתה עשקת אותו ונטלת את יגיעו?
העבד זקוק לחוות בפועל את החויה הקשה 
כדי  קשור,  הוא  אליו  מדבר  התנתקות  של 

להבין את חומרת מעשיו.
מלודז',  מייזל  חיים  רבי  הגאון  על  מספרים 
ביתו  דלת  על  נקש  מקפיא  חורף  שבליל 
של גביר העיירה. בעל הבית הופיע בפתח, 
אל  פנימה  הרב  את  והזמין  קל,  בלבוש 
והחל  סירב,  הרב  והמוסק.  החם  הבית 
של  הקשה  מצבם  את  העשיר  בפני  לתאר 
העניים, את הכפור הנורא שבבתיהם, ואת 
המצוה הגדולה בסיוע ועזרה לדל. תוך כדי 
הדברים העשיר שוב מפציר ברב "למה הרב 
"אני מייד  נוכל לשוחח בפנים".  ייכנס?  לא 
על  בתיאורים  והפליג  הרב  אמר  מסיים" 
מצבם העגום של עניי העיר. בתום הדברים 
העניים  עבור  גדול  כסף  סכום  הרב  דרש 
זה  בשלב  העשיר  להסקה.  עצים  בעבור 
דא  נוקשות  כששיניו  רטט"  למצב  "עבר 
הרב.  לבקשת  מיידית  נעתר  והוא  לדא, 
הפטיר.  להכנס?"  אפשר  כבר  "עכשיו 
הסלון  אל  נכנסו  ושניהם  הרב,  אמר  אכן, 
המוסק והחמים. "נו, לא יכלנו לשוחח כאן? 
"רציתי  הגביר.  תהה  אותי?"  הקפאת  למה 
האח  "ליד  הרב  השיבו  מהו"  קור  שתחוש 
הבוערת לא תשכיל להבין, עד כמה סובלים 

אחיך העניים בפאתי העיר".
יש דברים שצריך לחוות כדי להבין!

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

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

מדבר שקר תרחק!
עולה  ומפחיד  מגודל  בריון 
בקול  וקורא  לאוטובוס 
גדול "מי זה ששון? שיבוא 
הנה מיד!" כולם משתתקים 
"מי  צעקה:  ושוב  בפחד... 
ויבוא  שיקום  ששון?  זה 

מיד אמרתי!"... 
בחור  ממקומו  קם  לפתע 
צעיר ואומר: "אני ששון"... 

רועם   – למטה!"  איתי  "רד 
לאחר  בקולו.  הבריון  עליו 
הוא  ארוכים,  רגעים  מספר 
לאוטובוס,  בחזרה  עולה 
רגל  מכף  וחבול  מוכה 
למרבה  אולם  ראש.  ועד 
דווקא  נראה  הוא  הפליאה 

מחויך. 
לקהל הנוסעים התמיה הוא 
עליו...  עבדתי  "איך  אומר 

אני בכלל לא ששון"...!
נאמר  השבוע  בפרשת 
 – תרחק"!  שקר  "מדבר 
לעיתים נדמה לאדם שהוא 
באמצעות  משהו  מרויח 
אדם  לדוגמא,  השקר. 
בבית  לפקיד  שמספר 
האוטובוס  לנהג  או  המלון 
לגיל  מתחת  ש"הילד 

שלוש" וכיוצא בזה. 
משקר  'ששון'!  תהיה  אל   –

לא מרוויחים!!.. 
שבת שלום

4:59 ..... הדלקת הנר
מוצש"ק........... 6:00
6:29 .......... 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 משפטים
עוצמת החינוך החווייתי

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

14:30 מוסר והלכה
הרב דוד רחמינוב שבט מוסר, עין יעקב - הרב שלמה אסולין12:20-13:20

15:30 הלכהתפילת מנחה גדולה13:20
הרב סמאי

פרקי אבות - הרב אסולין13:35-14:00
 16:30 

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

אתה חייב את זה לקרוביך
 אין מעלה כמעלת לימוד המשנה לעילוי נשמת קרוביך!

ב"בית אליהו" נמסר שיעור יומי במשנה המשודר בשידור חי לכל העולם! 
בתרומה קטנה - זכות זו יכולה להיות שלך, פרטים בגב העלון.

 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

לעילוי נשמת

משה בן יצחק ומרים ז"ל
נורולה בן בנימין ואסתר ז"ל
אהרון בן בנימין ואסתר 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 
בפרויקט חברותא

₪
18

0
₪
40

0
₪
50

0

₪500
₪100

 שידור חי של שיעורי בית המדרש 
www.taamu.co.il : באתר "קול הלשון" ובאתר 
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הרב מרדכי לוי
על חבל דק

גגות  שני  בין  חבל  מתח  לוליין 
פעלולים.  עליו  לבצע  והחל  גבוהים 
וצפו  ההמונים  התקהלו  מאוד  מהר 
שגילה  הלולין  של  המרתק   במופע 
הלוליין  כשהבחין  מדהימה.  שליטה 
יותר  לאטרקציות  עבר  הרב,  בקהל 
רכיבה  במהירות,  ריצה  כמו  מסוכנות 
על חד אופן ועוד, כשההמונים כמובן 
הוא  מכן  לאחר  כפיים.  לו  מוחאים 
ושאל:  למעריציו  ופנה  כיסא  הרים 
השיבו  מהמופע?  נהנים  אתם  האם 
כולם: כן! הידד!.. המשיך ושאל: אתם 
החבל  על  ללכת  שאצליח  מאמינים 
בהחלט!  כן!  ליפול?  מבלי  הכיסא  עם 
הרבה  תרגילים  בצעת  הרי  כולם,  ענו 
יותר מסובכים. בטוחים? ושוב השיבו 

כולם: כן! בוודאי!.. 
מוכן  מי  כך  אם  הלוליין,  להם  אמר 

להתנדב לשבת על  הכיסא? 
מבינים  אתם  דממה.  נפלה  זה  ברגע 
לבד שמתנדב כזה לא נמצא... מסתבר 
כל עוד לא   - האמינו ביכולתו  שכולם 

הם צריכים לשבת על הכיסא! 
שפרנסה  יודעים  כולנו  השכל:  מוסר 
בשר,  כל  רופא  שה'  בטוחים  משמים, 
ומאמינים  זיווגים,  מזווג  שהקב''ה 

ביכולתו הבלתי מוגבלת. 
בעיכוב  נתקלים  כשאנו  האם  אך 
רפואית,  בעיה  בפרנסה,  קושי  בזיווג, 
או כל התמודדות אחרת בחיים ועלינו 
השי"ת  אוחז  אותו  הכיסא  על  לשבת 
ולסמוך עליו בלב שקט? האם באמת 
כפי  תמימה,  באמונה  בו  בוטחים  אנו 
שהצהרנו על אמונתנו שניות ספורות 

בטרם הושיבו אותנו על הכיסא? 
ללא  איתנה  באמונה  ונתחזק  הבה 
שום פקפוק, וממילא נשב רגועים על 

הכיסא שה' מחזיק בו!
בהצלחה

הרב מרדכי לוי שליט"א
 מרצה בהידברות
ומבאי בית אליהו



והגישו אדוניו אל האלהים... 
ופירש רש"י שאלהים היינו בית דין, והטעם שצריך לגשת 
לו  שמכרוהו  במוכריו  שיימלך  שצריך  משום  דין,  לבית 

)היינו בית הדין שמכרוהו לעבד עבור גניבתו(.
מה הצורך להמלך בבית דין? אמנם על פי פשוטו זקוק 
השפחה  עם  ולחיות  להמשיך  לו  שיתירו  לדיינים  הוא 

הכנענית. אך אנו נתבונן במסר הרעיוני.
עד כמה גדולה החובה להתייעץ בכל ענין  רואים מכאן, 
רוצה  ולכן אפילו כאשר העבד  'דעת תורה'.  ולברר מהי 
שהעבד  מסכים  הוא  גם  והאדון  האדון,  בבית  להשאר 
שום  כאן  ואין  ברורים  הדברים  ולכאורה  בביתו,  ישאר 
שאלה – מכל מקום, כיון שנגמר הזמן שהוקצב לשהּות 
העבד בבית האדון, עליו להימלך בבית דין ולא להחליט 

לבד. 
ז(  )לב,  תשא  כי  בפ'  העגל.  חטא  שורש  היה  זה  עניין 
הקב"ה אומר למשה רבנו, 'לך רד כי שחת עמך', ופירש 
רש"י: "שחת העם לא נאמר אלא עמך, ערב רב שקבלת 
שידבקו  טוב  ואמרת  בי,  נמלכת  ולא  וגיירתם  מעצמך 
על  גם  כלומר,  והשחיתו".  שחתו  הם  בשכינה,  גרים 
משה רבינו מוטלת החובה לא להחליט לבד, אף בדברים 
דעת  מהי  בקב"ה  להימלך  אלא  פשוטים,  לו  שנראים 

התורה בעניין.
יהושע. בשעה שישראל  דבר דומה אנו מוצאים בספר 
'ואת  עליהם:  קובל  הכותב  הגבעונים,  עם  ברית  כרתו 
ואכן לבסוף התבררה טעותם.  יד(.  )ט,  פי ה' לא שאלו' 
הם  בקרבם  אלא  רחוקה,  מארץ  באו  לא  הגבעונים 

יושבים ועשו מעשה מרמה.

עצות לשמירת הטהרה - המשך
א. לא יסתכל בתמונות של עבודה זרה ומשמשיה, 
תועבותיהם,  ובתי  וכנסיות  למנזרים  יכנס  לא 
ולא יביט בתמונות של רשעים. כל אלה גורמים 
לאדם לבוא לידי חטא ח"ו. ומסופר על חכם סלמן 
ליד הכנסיה שברח'  זצ"ל שכשהיה עובר  מוצפי 
ולא  לקרקע  עיניו  השפיל  בירושלים,  אתיופיה 

הביט כלל. 

אירופה  ממדינות  באחת  ישיבה  בבחור  מעשה 
ומצאו  ובדקו  והשתמד.  רעה  לתרבות  שיצא 
הביט  משנתו  מתעורר  כשהיה  בוקר  שבכל 

בשעון הכנסיה שנשקף מחלונו..!.

ב. כתוב: "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם", 
זהו  עיניכם,  אחרי  חז"ל,  ודרשו 
חכמים  תקנו  לכן  עבירה.  הרהור 
יסתכל  לא  אשה,  אחרי  ילך  שלא 
יריח  ולא  שלה  צבעוניים  בבגדי 

בשמים שעליה.

המחשבה,  לטהרת  טובה  עצה  ג. 
שם  צורת  ויכוין  ברקיע  שיביט 
הוי"ה בניקוד "ִיְרָאה" באש אדומה. 
ועוד עצה נפלאה, כשישכים בבקר 

במחשבתו  יכוין  אני',  'מודה  אמירת  אחרי  מיד 
שילוב אותיות שמו עם אותיות "נשמה" כגון, אם 

ינצשחמקה - ומועיל להצילו  שמו יצחק, יכוין – 
מהחטא.

יצייר  כשר,  אדם  היה  אביו  אם   - נוספת  עצה  ד. 
דמותו במחשבתו. כמו כן יכול לצייר במחשבתו 

דמות של אדם גדול בתורה.

של  שאינם  ומנגינות  קולות  מלשמוע  יזהר  ה. 
קדושה, וכל שכן שירת אשה.

ו. הלשון, נכבדה היא בגוף האדם, 
ועלינו לשמור עליה לבל תתלכלך 
בטינוף דיבורים אסורים, שהפוגם 
בבריתו.  פגם  לידי  יבוא  בלשונו 
ומברכה  ויזהר בפרט מלשון הרע 

לבטלה.

המקיים  תרחק".  שקר  "מדבר  ז. 
מן  עצמו  ומרחיק  הבטחותיו 

השקר, ייטב לו מאד ויכפר בזה על עוונותיו.

בברכת ישועה בקרוב לכל מעוכבי הזיווג, אמן.

"שולחן ערוך"
ערוך'  'שולחן  הביטוי 
שערכו  שלחן  משמעו 
הנצרך  כל  את  עליו 
נותר  ולא  לסעודה, 

אלא לגשת ולאכול.

לספר  זה  ביטוי  בין  הקשר  מה 
ההלכה  ספר   - ערוך'  'שולחן 
שחובר בצפת )שנת שכ"ג( על ידי 

מרן רבי יוסף קארו?

ברש"י  נמצא  לזה  המקור 
בפרשתינו )ומקורו מן המכילתא(: 
תשים  אשר  המשפטים  "ואלה 
ברוך  הקדוש  לו  אמר   - לפניהם 
דעתך  על  תעלה  לא  למשה  הוא 
וההלכה  הפרק  להם  אשנה  לומר 
ב' או ג' פעמים עד שתהא סדורה 
מטריח  ואיני  כמשנתה,  בפיהם 
הדבר  טעמי  להבינם  עצמי 
תשים  אשר  נאמר  לכך  ופירושו, 
ומוכן  הערוך  כשלחן  לפניהם, 
לאכול לפני האדם", עכ"ל. כך סידר 
הערוך  כשלחן  ההלכה  את  מרן 
צריך  המעיין  ואין  לפסיקה  ומוכן 
מנת  על  הקדמונים  בדברי  לפלפל 

להגיע למסקנת ההלכה. 

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

מדבר שקר תרחק
מפני מה נקטה התורה לשון "ריחוק" דוקא לגבי השקר – 
שאל רבי זושא מאניפולי, והסביר – מפני שהתורה רצתה 
דיבור  שבכל  השקר,  הוא  נורא  כמה  עד  בזה  ללמדנו 
מהקב"ה.  עצמו  את  "מרחיק"  האדם  שקר,  של  ודיבור 
ודיבור  דיבור  בכל   – "מדבר שקר"   – ולכן אמרה התורה 

של שקר – "תרחק" – הנך מרחיק את עצמך מהקב"ה.
פנחס  רבי  של  תלמידיו  מגדולי  מברשיד,  רפאל  רבי 
מקוריץ – היה איש אמת מובהק, וזהיר בכל דיבור ודיבור 
זו עמל להשריש בנפש  שיהא אך אמת לאמיתו. מידה 
ולוחש  גוחן  היה  בעריסה,  היו  עת  מינקות,  כבר  ילדיו 

באזניהם - "מדבר שקר תרחק". 
גם פטירתו מן העולם הסתמלה במסירות נפש למידת 
מופלג,  זקן  היה  רפאל  רבי  המעשה:  היה  וכך  האמת, 
וכבר החל להצמיח בפיו שינים חדשות, זאת מכח ברכת 
רבו רבי פנחס מקוריץ שיאריך ימים עד לביאת המשיח. 
צפוי  והיה  בפלילים  ממקורביו  אחד  הסתבך  אחד  יום 
לעונש כבד. המוצא היחיד היה שרבי רפאל יעיד לטובתו 
עדות שאינה אמת. אלא שכאשר נתבקש לכך, נבוך רבי 
רפאל מאד. מצד אחד הימנעות מעדות עלולה להמיט 
אסון על אותו יהודי. מאידך, להעיד שקר? הרי מימיו לא 

הוציא דבר שקר מפיו! 
כך, התחבט והתלבט רבי רפאל ימים רבים, עד שהגיע 
מוצא  שאינו  משראה  המשפט.  מועד  שלפני  הלילה 
שמוחל  העולם,  לבורא  תפילה  נשא  לנפשו,  מפלט 
מהקב"ה  הוא  ומבקש  הרבי  ברכת  על  הוא  ומוותר 
שיקחנו מן העולם ויפטר מן הדין. לאחר מכן פיזר תבן 
על הרצפה ונשכב עליו, וכך נפטר מן העולם... בכך יישם 
 - תצא  "נשמתך  השגורים:  מפתגמיו  אחד  את  בעצמו 

ושקר מפיך אל יצא"!

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

בדוכני הקיוסקים תופסים מקום של כבוד מיני ממתקים 
מחופים שוקולד, כאשר החלק הפנימי מכיל נוזל סמיך 
את  להטמין  היצרנים  הצליחו  כיצד  ומתוק.  ריחני 
רואות  עינינו  הלא  הקשיח,  במעטה  הנוזלית  התכולה 

שאין חור חיצוני דרכו הוזרק הנוזל?
ביותר  החשובים  הרכיבים  באחד  יעסוק  היום  מדורנו 

לתעשיית המזון והוא ה'אנזים'.
האנזימים הינם חומרים חלבוניים הנוצרים 
בתאים של בעלי חיים או צמחים. תפקידם 
שונים  חומרים  בין  לחבר  או  להפריד 
הם  נמוכות.  ובטמפרטורות  במהירות 
והחי  האדם  בגוף  כימיים  לתהליכים  זרזים 

בצמחים ובמזונות שונים.
שלא  עד  המזון  בתעשיית  רב  כה  שימושם 

משתתפים  הם  בלעדיהם.  התעשיה  את  לתאר  ניתן 
בירה,  חומץ,  יינות,  לימון,  חומצות  להכנת  בהתססה 

ויסקי, ירקות כבושים ובגיבון החלב לגבינות קשות.
לכל סוג מזון ישנו אנזים ייעודי: למשל, אנזים הגיבון קרוי 
מחומרים  היין  את  מטהר  'פקטיניים'  והאנזים  'רנט', 

המעכירים את מראהו.

לדוגמה - אחד השימושים באנזים הוא לצורך הבשלה 
ועידון של דג המטיאס ההולנדי. הדייגים חותכים חלק 
מקרביו ומותירים כיסים בסוף הקיבה, הללו מפרישים 
למטיאס.  האופייני  ולמרקם  לטעם  האחראים  אנזימים 
מסיבות שונות, קיימת דרישה לתהליך עידון, שלא יהיה 
כך  לשם  הדג.  של  הטבעיים  התססים  בפעולת  תלוי 
מייצרת חברה הולנדית את האנזים 'פרוטיאזה' המיוצר 
מלבלב של חזיר, שמביא במהירות לתוצאה 

דומה.
נחזור ל'חידת השוקולד'. כיצד הוזרק הנוזל 

לתוך המעטה הפריך?
'אנזים'. המילוי הנוזלי היה  אכן, הסוד הוא 
וסוכרים  עמילן  של  גמישה  עיסה  בתחילה 
בנוזל  ונעטפה  ציפוי  למכונת  שהוכנסה 

שוקולד חם.
לעיסה.  בשם עמילזה נוסף  ייחודי  אנזים  מכן,  לאחר 
האנזים אינו פועל על השוקולד שבמעטפת, אולם פועל 
סוכרי.  לנוזל  קצר  בזמן  אותו  הפנימי והופך  על החלק 
כך מתקבל ממתק במעטה פריך ותוכן עסיסי. נפלאות 

האנזים...
המשך בל"נ בשבוע הבא.
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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'

כשרות ה'אנזימים'

סוד הגלגול בפרשה
מתוך הספר 'משנת הגלגולים' לרב בועז שלום שליט"א

היתירה  התאומה  בשל  הבל  את  רצח  קין   - ]תקציר 
היותו  בשל  לו  שמגיעה  קין  וסבר  הבל,  עם  שנולדה 
הבל.  של  בחלקו  היתה  ובאמת  ונטלה.  ורצחו  בכור, 
ישיב  )-יתרו(  שקין  מנת  על  מתגלגלים  הם  כך  בשל 

להבל )-משה( את התאומה היתירה )-ציפורה(.
חידוש נפלא נמצא בספר 'ילקוט דוד' )פוזנר שנת תנ"א, 
פ' שמות( בשם הזוהר: בתיה בת פרעה וצפורה בת יתרו 
היו שתי אחיות תאומות ונולדו עם משה, והן אחיותיו. 
מחמת  השוק  מן  כאסופיות  אותן  אמצו  ויתרו  פרעה 

יופיין ותהי להם לבת. 
מדין-תורה בן נח נושא אחותו והיה משה מותר לשאת 
את בתיה לאשה, אבל אחרי אשר נטמאה מגלולי עבודה 
זרה ]ואע"פ שירדה לרחוץ מגלולי בית אביה מכל מקום 
נותר בה מעט[ לא לקחה לו לאשה, וזכתה ונכנסה בחיים 
לגן עדן. ולכן לקח משה את צפורה לאשה - נקיה כצפור 
טהורה. ועוד שלא רצה לשאת גם את בתיה משום שלא 
תורה  לקבל  אמור  והוא  היות  אחיות,  שתי  לשאת  רצה 
דבריו.  כאן  עד  תקח'  לא  אחותה  אל  'אשה  בה  שכתוב 
ולפי האמור דבריו מאירים- שהוקשה לזוהר מדוע לא 
שלו  היא  אף  היתירה  התאומה  והרי  בתיה  את  גם  נטל 
מגלגולו הקודם? ועל כך משיב משום גלולי בית אביה, 

ומשום איסור ב' אחיות[.
תיקון חטא הכפירה של קין 

כעת  אחרן".  עלם  ואין  דיין  ואין  דין  "אין   - אמר  קין 
מספר  משה  כאשר  כיתרו.  בגלגולו  זאת  לתקן  בא 
ליתרו על הנסים שעשה להם ה', מתפעל יתרו ואומר 
אשר  בדבר  כי  האלהים,  מכל  ה'  גדול  כי  ידעתי  'עתה 
פגם  אשר  את  מתקן  הוא  זו  באמירתו  עליהם'.  זדו 
הקב"ה  של  הצדק  בדינו  ומודה  ִדין'  'לית  באמרו  קין 
שדן את המצרים במידה כנגד מידה- 'בדבר אשר זדו 
עליהם'. ]ועוד, 'עתה ידעתי' מרמז שרק עתה ידע, ולא 
בגלגול הקודם, שאז כפר. )מדבר-קדמות וכ"כ בשלה"ק([. 
מתגייר בפועל. בכך הוא  ואף  בכך  אינו מסתפק  הוא 
מתקן את שאמר 'ולית עלם אחרן' - כפירתו בעוה"ב, 
שאם אין עוה"ב למה לו להתגייר? )הר"ש מאוסטרופולי(.

ודן את העם מבוקר ועד  יושב   יתרו רואה את משה 
ערב, ומציע לו למנות דיינים להקל עליו. משה מקבל 
את עצתו, בזה תוקן פגם קין באמרו 'ולית דיין'. ]דבר 
זה נרמז בדברי יתרו 'מדוע אתה יושב לבדך וכל-העם 
'קין' בדלוגי אותיות  נצב עליך מן בקר עד ערב': הרי 

)5([. חטא הכפירה תוקן.
רמזים לגלגול קין ביתרו

'נע ונד תהיה  לאחר שרצח קין את הבל אמר לו ה' - 
בארץ'. קין מערער על חומרת העונש בטענה 'והיה כל 
מוצאי יהרגני', וה' אומר לו, 'לכן כל הורג קין שבעתים 
ֻיָּקם, וישם ה' לקין אות לבלתי הכות אותו כל מוצאו'. 

קין יוצא מלפני ה', 'וישב בארץ נוד קדמת עדן'.
ה' שם לקין במצחו את האות ו' על מנת להבטיח שלא 
ה'נד'  הפך  בארץ',  תהיה  ונד  'נע  ובמקום  בו,  יפגעו 

ל'נוד' והוא מתיישב בארץ נוד )תיקו"ז קיח:(.
הרמז בשבעתיים 'ֻיָּקם' קין

]-ִיָנֵקם[.  ֻיָּקם'  'שבעתיים  ההורגו  שכל  לו  מבטיח  ה' 
במילה 'יקם' נרמזו גלגוליו- 'יתרו קין קרח מצרי'.

באמרו 'שבעתים ֻיקם קין' ]יוקם לשון נקמה[ רמז לו, 
כשיתגלגל הבל באדם שלו שבעה שמות ]-הוא יתרו[, 
אזי יֵנקם קין בכך שעתה משה-הבל יהרוג את המצרי-

'שבעתים'  ]ואמר  הקודמים[.  במאמרים  שבואר  ]כפי  קין 
במצרי,  אחד  ממנו,  ינקם  שפעמיים  לפי  רבים,  לשון 
ואחד בקרח, וכפי שיתבאר בהמשך דברינו[. ולכן הָרגו 
משה בשם בן מ"ב שהוא כידוע מורכב משבעה שמות, 
קין',  יקם  'שבעתיים  ועוד,  קין.  יקם  שבעתיים  הרי 
לאחר ז' דורות - זהו משה שהינו דור שביעי לאברהם 

אע"ה )פי' זה מ'אגרא דכלה' דף ס.(

ביאור נוסף:
לו  תהיה  מתי  ה'  לו  רמז  כאן  תקומה,  מלשון  'ֻיַקם' 
שני  יהיו  כאשר  'שבעתיים',  יחיו  כאשר  תקומה- 
אנשים שלהם שבעה שמות, אזי יבוא לידי תיקון. ושני 
)מכילתא  קראו  שליתרו  ומשה,  יתרו  הם  אלה  אנשים 
פוטיאל,  חבר,  רעואל,  חובב,  יתרו,  'יתר,  פ"א(:  יתרו 
אבי-גדור,  ירד,  'משה,  יג.(:  )מגילה  נקרא  ומשה  קיני', 

חבר, אבי-סוכו, יקותיאל, אבי-זנוח.
יתרו

כל  את  ליטול  שרצה  לרמז  יתר,  נקרא  בתחילה  יתרו 
התאומה  תבע  ולכן  אחיו,  של  ובין  שלו  בין  הָיֶתר, 
היתרה. אולם לאחר שתיקן נקרא יתרו, לרמוז שדי לו 

ביתרונו שלו דוקא )חיד"א(. 
האות  לו  נוספה  שנתגייר  ואחר  'יתר',  נקרא  יתרו 
שבעבר  לרמז  ָיֵתר-ו',  פירושו  יתרו  'יתרו'.  ונהיה  ו', 
לקין  שהוספה  האות  היא  ו',  האות  בו  נתיתרה 

והוטבעה במצחו. 
קיני

יתרו גם נקרא 'קיני' לרמז ששורשו מקין. וזה שאמרה 
שתיקונו  לרמז  ה'',  את  איש  'קניתי  קין  בלידת  חוה 
תתגלגל  שנפשו  לרמז  ה''  'את  יתרו.  הוא  בִקִני  יהיה 
גם  בא  'קיני'  מ"ב[.  בן  ]שם  ה'  שם  ע"י  שיומת  במצרי 
היתירה שנולדה עם הבל,  שקינא על התאומה  לרמז 

והוצרך להשיבה לו. 
חבר הקיני )שופטים ד-יא(, וזה שרמז  יתרו נקרא גם 
הכתוב 'וחבר הקיני נפרד מקין מבני חובב חותן משה', 

לרמז שיתרו נפרד מהרע של קין ותקנו.
רמזים נוספים ביתרו לקין

והבכור  הכהן  היה  שהוא  מרמז  מדין',  'כהן  היה  יתרו 
הבל  עם  בריבו  ומדנים  לקטטות  בעולם  והראשון 
של  תקומתו  את  לרמוז  ניתן  ]ועוד  מהחיד"א.  אחיו. 
קין ותיקונו אחר מיתתו, בפסוק )דניאל יב-ב( 'ורבים 
ואלה  עולם  לחיי  אלה  יקיצו  אדמת-עפר  מישני 
לחרפות לדראון עולם': ס"ת 'יתרו'. לרמז שקין שכבר 
'יֵׁשן אדמת עפר', יקיץ ויתוקן ביתרו, ובזכות זה יזכה 
תיקן  שלא   - לעומתו  קרח  אולם  עולם'.  'לחיי  יתרו 
לדראון  לחרפות  'ואלה  דברינו(-  בהמשך  שיבואר  )-כפי 

עולם' שעדיין בלוע באדמה[.
משה מתקן חטא הבל שהציץ בשכינה

משה הוא הבל, והבל חטא בכך שהציץ בשכינה ]בואר 
הפסוקים  את  נבין  זאת  לאור  הקודמים[.  במאמרים 
העד  רד  משה  אל  ה'  'ויאמר  תורה:  במתן  שנאמרו 
ויאמר  רב...  ממנו  ונפל  לראות,  ה'  אל  יהרסו  פן  בעם, 
משה אל ה'- לא יוכל העם לעלות אל הר סיני, כי אתה 
העדותה  לאמר, הגבל את ההר וקדשתו'.  העֹדתה בנו 
העדותה  כבר  כי  לומר  וכוונתו  הבל,  ר"ת  לאמור-  בנו 
בי מקדמת דנא, שעוד בהיותי הבל נענשתי על כיוצא 

בזה, ואיני צריך אזהרה עתה. 
ועל פי זה נבין גם את דברי הגמ' )ברכות ז.( הדורשת 
את הפסוק "ויקרא אליו אלקים מתוך הסנה... ויסתר 
משה פניו כי ירא מהביט אל האלקים", אמר ר' שמואל 
זכה  מהביט-  ירא  כי  בזכות  יונתן  ר'  אמר  בר-נחמני 

ל'ותמונת ה' יביט'. 
כשהביט  הקודם  בגלגול  חטא  אשר  את  מתקן  משה 
ובזכות  מהאלוקים,  פניו  מסתיר  וכעת  השכינה,  אל 
]ויתכן  בהיתר.  הפעם  אך   - יביט  ה'  לתמונת  זוכה  זה 
לד- 'מסוה' )שמות  פניו  להוסיף שלכן משה שם על 

לג(, לתקן את אשר בעבר לא הסוה פניו[.
שירדה  בעת  באש,  שנתגלתה  בשכינה  הציץ  הבל 
מסתיר  משה  וכעת  מנחתו,  ושרפה  המזבח  גבי  על 
הבל[  ]אותיות  ובלהב  באש  המתגלה  מהשכינה  פניו 

שבסנה ]מדרש תלפיות בשם ציוני[.
 ]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״...

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

התורה מעודדת שוחד?
זצ"ל(  הגרי"ד  מרן   – הלוי'  )ה'בית  מבריסק  הרב  את  פגש  גוי  רוסי  שופט 
וטען בפניו שהתורה מעודדת שוחד, משום שלא אסרה נתינת שוחד אלא 
רק  - 'לא תקח שוחד'. מאידך, החוק הרוסי אוסר את השוחד - בין לקחת 

ובין לקבל! ולכן, גם מי שרוצה לתת שוחד חושש שמא ייתבע לדין! 
ואילו חוק התורה  דוקא החוק הרוסי מעודד שוחד,  השיבו הרב,  אדרבה, 

מונע שוחד. שהרי עסקת השוחד עם השופט הרוסי נעשית בחדרי חדרים 
מפחד  שתיקה  קשר  על  ישמרו  שניהם  רגוע,  השופט  שיתפסו.  מחשש 

לעורם. 
הדיין חושש מאד לקחת,  לעומת זאת אדם מישראל שמציע לדיין שוחד, 
מחשש שהנותן עלול לספר לחבריו שדיין פלוני מקבל שוחד וניתן 'לסגור 

אתו עניינים'... שהרי מה יש לנותן השוחד להפסיד? הוא לא ייענש! 
אז תאמר לי, סיים הרב – התורה מעודדת שוחד או מונעת שוחד?...


