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תיעשה  מקשה  טהור  זהב  מנרת  "ועשית 
כפתריה  גביעיה  וקנה  ירכה  המנורה 

ופרחיה ממנה יהיו" )שמות כה, לא(. 
התקשה  רבינו  שמשה  חז"ל  אומרים 
של  מנורה  הראהו  וה'  המנורה,  בעשיית 
אש, ועדיין נתקשה בה, והשליך הזהב לכור 

ויצאה מנורה שלימה בדרך נס.
של  מנורה  ה'  הראהו  כן  אם  צורך  לאיזה 

אש, אם ממילא היא נעשתה מעצמה?
שמונה  שידע  מלומד  בגוי  היה  מעשה 
לו  אמרו  ארמית.  ללמוד  ורצה  שפות, 
באפשרותך ללמוד ארמית אצל הכורדים 
שלומדים  היהודים  אצל  או  שפתם,  שזו 
והגיע  ליהודי,  הלה  התחפש  תלמוד. 
ב'דף היומי'. המגיד שיעור לימד  לשיעור 
התמיד  הגוי  באידיש.  מתובלת  בעברית 
מספר  לאחר  ברציפות.  ולמד  בלימודיו, 
חודשים הוא למד אידיש, למד גם עברית, 
אולם את הארמית הוא לא תפס, על אף 

שהיה מהיר תפיסה וזיכרון. 
הוא החליט לעלות לארץ ישראל בחשבו 
התקרב  וכאן,  יותר,  יצליח  הוא  שכאן 
הוא  התגייר.  דבר  של  ובסופו  ליהדות 
נפגש עם הרה"ג רבי חיים סופר שליט"א, 
ראש ישיבת כף-החיים ושאל אותו, יאמר 
זכיתי  שהתגיירתי  לאחר  מדוע  הרב,  לי 
את  הרי  לא?  כן  ולפני  הגמרא,  את  להבין 
הגמרא הזו ואת השפה הארמית מלמדים 

אפילו לילדים! 
השיב לו הרב - אענה לך בשאלה - חשבת 
ברחם  עובר  התינוק  בהיות  מדוע   - פעם 
אמו, מלאך מלמדו תורה, ואחר כך סוטרו 
נפשך,  ממה  למד?  אשר  כל  את  ומשכחו 
ואם  ישכחוהו,  שלא   - שיידע  רוצים  אם 
ילמדוהו  שלא  אז   - ידע  שלא  רוצים  אכן 

מלכתחילה!?
ממעי  התורה  את  מקבל  העובר  אלא, 
התורה  לקבלת  הכנה  לו  ליצור  כדי  אמו, 
וכבר  היות  יותר,  קל  לו  שיהיה  לכשיגדל. 
לאויר  בצאתו  זה,  כל  ועם  זאת.  למד 
כדי  שלמד,  את  ממנו  משכחים  העולם 

שיקנה זאת מחדש בעמל ויגיעה! 
זאת, תבין את הקושי שלך בלימוד  לאור 
עברת  לא  אתה  התגיירת.  בטרם  הגמרא, 

ההכנה  לך  וחסרה  הזה,  המסלול  את 
וקיבלת  שהתגיירת  לאחר  רק   הזאת. 
את  יש  לך  אף  כעת  ישראל,  של  נשמה 
כתינוק  שהתגייר  'גר  שהרי  הזו,  המעלה 

שנולד'.
הראה  בתחילה  מדוע  נבין  הדברים  לאור 
ה' למשה מנורה של אש - הגם שאין בכך 
לבסוף  שהרי  המנורה,  לבניית  תועלת 

נוצרה מעצמה? 
להתייגע,  האדם  על  ומלכתחילה  היות 
עשה  כאשר  ורק  בעמל.  הישגיו  ולקנות 
ולא צלח, אז הקב"ה   - ידו  את אשר לאל 
במקום  דשמיא  וסייעתא  שפע  מוריד 

שאין יד טבעו משגת. 
תאמין'.   - ומצאת  'יגעת  אומרים  חז"ל 
והשגת",  "יגעת  לומר  צריך  היה  לכאורה 

שהרי מציאה מוצאים בלא יגיעה??
אלא ללמדנו שכשתתייגע - לבסוף תמצא 
ממרום  על-טבעי  ובעזר  הדעת  בהיסח 
הלומד  גם  כך  מציאה.  שמוצאים  כפי   -
השגתי",  "אני  לא  - שיידע  ומצליח  תורה 
מצאתי את שכבר לימדוני  אלא בסך הכל 

ברחם אמי. 
אחת  שפעם  יוסף  הבית  מרן  על  מסופר 
רבים  ימים  מסוימת  בקושיה  התקשה 
מספר  שלאחר  עד  פיתרון.  מצא  ולא 
ישוב  ומצא  האמת  לחקר  הגיע  שבועות 
נזדמן  אחת  פעם  והנה  לקושיתו.  נכון 
לבית המדרש ושמע שניים הלומדים את 
אותה הסוגיה, והאחד מקשה את הקושיה 
וחבירו 'שולף' לו את התירוץ ומיישבה על 
אתר... וזהו אותו תירוץ שהתייגע עליו כל 
כך! חלשה דעתו. נגלה אליו המגיד בלילה 
ואמר לו אל תצטער, דע לך שאתה הורדת 
את התירוץ לעולם ביגיעתך בתורה, והם, 
אחר שהתירוץ כבר לארעא נחית, יכולים 

מיד לגשת אליו ולמוצאו!
הורו   - ומצאת  יגעת   - הזה  הלימוד  את 
מרמזת  המנורה  במנורה.  דוקא  למשה 
אותנו  מלמדים  בכך  התורה.  לחוכמת 
דרך".  "קיצורי  אין  התורה  שבלימוד   -
 - תשיג  לא  אם  ורק  להתייגע,  חייבים 

משמים יסייעוך!
דורנו דור האינסטנט. אנשים רוצים להשיג 

הכל באופן מיידי. אין לנו סבלנות לחכות, 
לתוצאות  להגיע  כדי  להתייגע  לא  ודאי 
חיוביות. גם בלימודים גבוהים - בתיכונים 
או באוניברסיטאות מעדיפים הסטודנטים 
להתייגע  מאשר  בכסף  עבודות  לקנות 
מקום  בכל  החומר.  של  סיזיפי  בלימוד 
מחפשים קיצורי דרך, וגשר המכביה - למי 

שזוכר - יוכיח...  
עלינו לדעת שבתורה אין הדבר כן. עולם 
הבא נקנה בעמל וביגיעה. לא ניתן לקנות 
בחינם.  יש  וחול  אבנים  בחינם.  יקר  דבר 
רוצים  אנשים  יקר.  עולות  יקרות  אבנים 
התורה  חול...  של  במחיר  יקרות  אבנים 
רוצה שתתיגע! שתתאמץ בשביל העולם 

הבא, שיגיע לך בדין!
על  זצ"ל,  וולבה  שלמה  הרב  הגה"צ  סיפר 
בחור ישיבה צעיר שהתאמץ מאד בלימודו, 
אך לא ראה ברכה בעמלו. כישרונותיו היו 
דלים, והוא נדרש למאמץ רב ויגיעה גדולה 
כדי להבין סוגיות קלות. פעם אחת, בעת 
שהתווכחו למדני הישיבה בנושא מסוים, 
הוא חיווה את דעתו בדברים שהעידו על 
באי  גיחכו  והשומעים  המשיג",  "קוצר 
נשמתו,  עמקי  עד  נפגע  הבחור  נוחות. 
הוריד את ראשו על הסטנדר ובכה בכי מר 
נגלו  בחלומו  והנה  הדלים.  כשרונותיו  על 
כל  מעתה  שישקיע  לו  ואמרו  משמים  לו 
ומעתה  קמא,  בבא  מסכת  בלימוד  מרצו 
הוא  כך  להצליח.  דשמיא  סייעתא  יקבל 
באמת עשה, ואכן החל להבריק בסברותיו 

ולמדנותו!
לבחור זה קראו פסח פרוסקין, לימים היה 
כראש  שם  כיהן  ואף  קוברין  של  לרבה 
הישיבה, וחיבר ספר למדני בשם "חידושי 
שטיינמן  הגראי"ל  מקוברין".  פסח  רבי 
זצ"ל למד אצלו כשהיה בן 16, ומתלמידיו 
פיינשטיין  משה  רבי  הגאון   - המובהקים 

זצ"ל!
יגעת ומצאת - תאמין!

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

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

השמחה!

חודש אדר בפתח, ומשנכנס 
אדר מרבין בשמחה!

שמחה?  משיגים  כיצד 
ידי  על  ניתנה  לכך  תשובה 
חז"ל – "איזהו עשיר השמח 

בחלקו". 
תחושת  גיסא,  מאידך 
מתחושת  נובעת  העצבות 
שמרגיש  מי  כגון  חסר, 
שחסר לו כסף לפרנסתו, או 
מספיק  אותו  מכבדים  שלא 

וכיוצ"ב.
מסופר על הצדיק הירושלמי 
שחי  זצ"ל,  לוין  אריה  רבי 
נשאל  פעם  ובדוחק.  בעוני 
האם  ממכיריו  מי  ידי  על 
בדירתו  בנוח  מרגיש  הוא 
האם  והקטנה?  העלובה 
הדליפה  לו  מפריעה  לא 
הוא  יכול  האם  בתקרה? 
בצפיפות  כראוי  לחיות 

הנוראה?
חייך הרב ואמר, אני ורעייתי 
שיש  ממה  תמיד  חיינו  ע"ה 
הרגשנו  לא  ולעולם  לנו, 
לנו  יש  דבר.  לנו  שחסר 
וחשמל  מים  ושולחן,  מיטה 
לחיות.  כדי  שצריך  מה  וכל 
שיש  האדם  הוא  מי  וסיים, 
זהו  רוצה?  שהוא  מה  כל  לו 
מכל  ומרוצה  שרוצה  האדם 

מה שיש לו!..
שבת שלום 

5:05 ..... הדלקת הנר
מוצש"ק........... 6:06
6:36 .......... 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 תרומה
יגעת ומצאת - אף לאחר היגיעה הרי זה בכלל מציאה

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

רחל בת שמחה ז"ל
יחזקאל בן נרגיס ז"ל
משאלה בן נרגיס 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 

ובטל' קול הלשון: 03-6171111
 קו ישיר לשיעורי הרב בועז שלום שליט"א

073-2951306 

 כמדי שנה, בליל פורים
 יתקיים בבית מדרשנו

 סדר לימוד
 של 3 שעות

ע"י אברכים 
תלמידי חכמים 

 ידועה מעלת לימוד התורה
בלילה קדוש זה

 עלות אחזקת הלימוד

300 ₪ לאברך
 בשנה שעברה ישבו ולמדו
 בבית מדרשנו בליל פורים

כ-40 אברכים

השנה אנו מקווים 
להוסיף עליהם עוד 

כהנה וכהנה

 התקשר
 עוד היום

ותרום לאחזקת 
לימוד האברכים 

 בליל פורים
תזכה בע"ה לכל 

הישועות
לתרומות התקשרו

053-3139355
בנימין

ניתן לתרום גם מכספי מתנות 
לאביונים ומכספי מעשר



"ודברתי איתך מעל הכפורת מבין שני 
הכרובים" )כה, כב(

כפני  שפניהם  הכרובים.  שני  מבין  משה  עם  דיבר  ה' 
צריך  ה'  דעת  להשיג  שכדי  בא,  לרמז  זה  דבר  תינוק. 
להישמר ולהתרחק מכל מכשול, ולהיות בבחינת תינוק 
שלא חטא. כמו שמצינו בשאול, שנאמר עליו )ש"א יג, 
ב(  כב,  )יומא  חז"ל  ופירשו  במלכו',  שאול  שנה  'בן  א( 

שהיה כבן שנה שלא טעם טעם חטא.

זהירות מדיבור בבית הכנסת
חולין,  דברי  שום  הכנסת  בבית  לדבר  שלא  יזהר  א. 
בבית  השורה  השכינה  כבוד  משום  חול,  ביום  ואף 
כבר  בניו  את  לכך  לחנך  ויקפיד  מעט.  מקדש 
הקדוש  ובזוהר  מקדש'.  'מורא  לנהוג  מקטנותם 
אלו  משום  היא  הגלות  התארכות  שסיבת  מובא 
גדול  ועונשם  הכנסת  בבית  חולין  דברי  המדברים 

מאד. ושתיקה בבית הכנסת, סגולה לאריכות ימים.
ליד  נעצרים  המת  שבהלוויית  היה  קדום  מנהג  ב. 
ואומרים  בו  להתפלל  נהג  שהנפטר  הכנסת  בית 
זכויות  לנפטר  לאסוף  כדי  הדבר,  וטעם  קדיש. 

מכח התפילות שהתפלל בבית הכנסת. אך אם ח"ו 
נוהג לדבר שם דברים  הנפטר היה 
לנפשו,  ואוי  לו  אוי  אזי  בטלים 
עוונות  לו  יאספו  זכויות  שבמקום 

ומלאכי חבלה ר"ל. 
בזמן חזרת הש"ץ חמור  הדיבור  ג. 
הוא עד למאד. כדברי השו"ע: "לא 
ששליח  בשעה  חולין  שיחת  ישיח 
ציבור חוזר התפילה, ואם שח הוא 
וגוערים  וגדול עוונו מנשוא  חוטא 

בו". ויש לדעת שלשון חמורה זו זו לא אמר השו"ע 
על שום עוון מלבד זה.

אחת  שפעם  שליט"א,  מוצפי  הגרב"צ  סיפר  ד. 
צעד יחד עם הגאון רבנו מאיר אבוחצירא זצוק"ל 
בדברי  שוחחו  הליכתם  ובדרך  מנחה  לתפילת 
תורה. אך כאשר הגיעו לבית הכנסת הפסיק לפתע 
החל  גופו  וכל  זרועותיו  שילב  מדיבורו,  האדמו"ר 
ונישקה,  המזוזה  על  ידו  הניח  מיכן  לאחר  רועד. 
לארץ.  עד  כמעט  ראשו  את  והוריד  השתחווה 
הכנסת  לבית  צועד  החל  כך  אחר 
ולא  מפקדו  לפני  הצועד  חייל  כמו 
המשיך בשיחתם בתוך בית הכנסת. 
קולו  אליהו'  'פתח  קורא  וכשהחל 
הקב"ה  כאילו  אש,  כשלהבת  היה 
ישמע  עימו.  ומשוחח  מולו  עומד 

חכם ויוסף לקח.
'בית  הקדוש  שבמקום  זכינו  ה. 
אליהו' נשמרים בעניין קדושת בית 

הכנסת בהקפדה רבה.

'סרח העודף'

חסרת  תוספת 
דבר  חשיבות, 
הצמוד  טפל 

שארית.  חשוב,  למשהו 
מיותר. 

מופיע  המושג  מקור 
ָהֹעֵדף  "ְוֶסַרח  בפרשתנו 
ֲחִצי  ָהֹאֶהל  ִבּיִריֹעת 
ִתְּסַרח  ָהֹעֶדֶפת  ַהְיִריָעה 
ַהִמְּשָׁכּן".  ֲאֹחֵרי  ַעל 
העודף  החלק  ופירושו, 
של היריעות, שלא נצרך 

לכיסוי האהל.

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

יוסף דעת יוסף מכאוב
המנורה"  את  תעשה  מקשה  טהור  זהב  מנורת  "ועשית 

)כה, לא(.
מנורת  ועשית  למשה  הקב"ה  לו  "אמר  במדרש:  נאמר 
זהב טהור, אעפ"כ נתקשה משה, אמר לו הקב"ה לך אצל 

בצלאל והוא יעשה אותה ואמר לבצלאל ומיד עשאה".
בעל  הרה"ק  מזקנו  ששמע  כתב,  יהודה  ליקוטי  בספר 
לו,  זצ"ל, שבמשך ארבעים שנה הוקשה  ה'אמרי אמת' 
כיצד יתכן שמשה רבנו, אדון הנביאים, נתקשה במעשה 
המנורה ואילו בצלאל עשאה מיד?!  - עד שהגיע מעשה 

לידו. 
סבל  זי"ע  אמת'  ה'אמרי  של  חתנו  כאשר  זה  היה 
בשעה  שעבר.  יחסית  פשוט  ניתוח  עקב  מסיבוכים 
המנתח  הרופא  את  שאל  לבקרו,  הגיע  אמת'  שה'אמרי 
הדבר  משל,  בדרך  הרופא  לו  ענה  לסיבוכים.  גרם  מה 
אבל  ונדירה  יקרה  אבן  באוצרותיו  שהיתה  למלך  דומה 
שנדרשו  ביותר  הגדולים  המומחים  קטן.  כתם  בה  היה 
לנקות את הכתם, חששו לטפל באבן הזו. עיקר חששם 
העדין  ביהלום  יפגעו  והם  הידים  להם  ירעדו  פן  היה, 
יקרה  באבן  שמדובר  העובדה  עקב  התרגשות,  מרוב 
לבעל  ופנו  עצה  טיכסו  לבסוף  המלך.  של  לליבו  כך  כל 
מלאכה מפשוטי עם שאינו מבין את המשמעות הגדולה 

בדבר, כדי שיטפל הוא באבן, ללא התרגשות יתירה. 
כיוצא בזה, המשיך הרופא למשול משלו ואמר, מסופר 
שאשתו של נפולאון התקשתה בלדתה, והרופאים, אשר 
היו מטבע הגדולים בתחומם, חששו שמרוב התרגשות 
כפרית  למיילדת  אפוא  פנו  כנדרש.  לתפקד  יתקשו 

פשוטה, שיילדה אותה בנקל. 
שמדובר  אף  על  אמת',  ל'אמרי  והסביר  הרופא  המשיך 
הרבי  של  בחתנו  מטפל  שאני  הידיעה  פשוט,  בניתוח 
ולכן קרו לי טעויות במהלך  גרמה לי התרגשות יתירה, 

הניתוח. 
ואמר,  נענה  הרופא  דברי  את  אמת'  ה'אמרי  כששמע 
במעשה  נתקשה  רבנו  משה  מדוע  לי  נתחוור  עכשיו 
ביודעו  כך,  כל  הגבוהה  בדרגתו  רבנו,  משה  המנורה. 
בחלקיה  סודותיה  ועמקי  המנורה  קדושת  עוצם  את 
השונים, ירכה, קנה, גביעיה, כפתוריה ופרחיה – נתקשה 
במעשיה. ולכן, דוקא בצלאל שלא היה נביא בדרגה של 

משה, מיד עשאה.

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

של  כשרותם  על  השנים  ברבות  התקיימו  שונים  דיונים 
האנזימים בהיבטים שונים:

שנה,  כארבעים  לפני  היה  ביותר  המפורסם  הדיון 
אודות מלח לימון, ששווק על ידי גוף כשרות למהדרין ככשר 

לפסח, למרות שגודל על מצע של חמץ גמור.
כדי להבין את נושא הדיון, נקדים, שמלח לימון, או 
חומצת לימון, משמש כחומר טעם וכחומר משמר 
משמש  החומר  קלים.  במשקאות  בפרט  במזון, 

.E330 כתוסף מזון ומסומן בקוד
באמצעות  לימון  חומצת  מייצרים  בתעשייה, 
אנזימים  לסביבתו  המפריש  מסוים,  עובש  גידול 

שתפקידם למחזר עמילנים שונים.
בשעתו  אבל  לבן,  סוכר  הוא  העובש  מצע  כיום 

ייצרו את החומצה על מצע של חיטה לחה.
לימון.  חומצת  יוצר  העובש  טבעי,  חומרים  חילוף  בתהליך 
בסוף התהליך מפרידים את העובש מהחומצה על ידי סינון. 
הדיון אודות כשרות החומצה לפסח, נסוב סביב השאלה, האם 

מחמת האנזים פקע שם החמץ הראשוני ממנו?
נוסף התקיים סביב אנזים הנקרא 'לייפייז'. תפקידו של  דיון 
האנזים  את  חלבי.  לשוקולד  ארומטי  טעם  להעניק  האנזים 

מפיקים מנוזל הנמצא בבלוטה בושט הבהמה.

את  המכיל  לשוקולד  כשרות  העניקו  בארה"ב  כשרות  גופי 
האנזים הנ"ל, על אף שייצרו אותו מבהמות לא כשרות. אולם 
לאחר קול צעקה שהקימו קהילות חרדיות, הם נכנעו והחלו 
לייצרו מבהמות כשרות, אך עדיין הגדירו אותו 'פרווה', למרות 
לויכוחים  גרם  הדבר  הבהמה.  בגוף  מבלוטה  מיוצר  שהוא 
להגדיר  ניתן  האם  בנדון,  רבים  הלכתיים  ודיונים 

אנזים המופק מבהמה כ'פרווה'.
הכרחי  חומר  גבינה',  אודות 'מי  היה  נוסף  דיון 

בתהליך ייצור של מספר גבינות.
'מי גבינה' משמש גם, עקב נוכחות סוכרים גבוהה, 

לזיקוק אלכוהול בסיסי לתעשיית הליקרים.
ייבושם  ידי  על  נעשה  גבינה,  למי  נוסף  שימוש 
כחומר  משמשת  האבקה  במים.  מסיסה  לאבקה 
הגבינה  מי  את  והעוגות.  הממתקים  בתעשיית  בסיסי  גלם 

מפרידים באמצעות אנזים גיבון המיוצר מקיבת עגלים.
ממקורות  המופקים  ההלכתית לאינזימים  ההתייחסות  מה 
לא כשרים? הגאון הרב שמואל הלוי וואזנר זצ"ל בהתייחסו 
הכשרות  גופי  של  קבע מסמרות בהתנהלותם  זה,  לחומר 
למצוא  בדיעבד  ניתן  אם  גם  למהדרין: כלל גדול הוא, 
היתרים וקלות לחומרים השונים, מכל מקום, הסתמכות של 

ַכשרות ציבורית על 'דיעבד', נוגדת דעת תורה אמיתית.
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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'

האנזימים - המשך

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

היהודי  מרדכי  וברמ"ז(:  פל"ה  )ספה"ג  האריז"ל  כתב 
הינו גלגול של יעקב אבינו, והמן הרשע הינו גלגול 
חוה,  עשו. והוסיפו גורי האר"י שאסתר גלגול  של 

והמן גלגול הנחש ]מדרש אליהו בשם מהרח"ו[.
המקבילות

תיקון ההשתחויה
כמ"ש  לעשו  שהשתחוה  בכך  פגם  אבינו  יעקב 
ארצה  וישתחּו  לפניהם  עובר  'והוא  לג-ג(  )בראשית 
הוא  כך  ומשום  עד אחיו',  גשתו  עד  שבע פעמים 
להמן  להשתחות  הפעם  שסירב  במרדכי,  מתגלגל 
)הרמ"ז  ישתחוה'.  ולא  יכרע  לא  'ומרדכי   – ]-עשו[ 

וספה"ג שם(. 

ולכן מרדכי היה 'איש ימיני' -משבט בנימין, שהוא 
היחיד  כעת ראוי לתקן פגם זה, כיון שבנימין הוא 
שלא היה בעולם בעת שאביו וֶאָחיו השתחוו לעשו, 
ומצאצאיו- מרדכי שלא יכרע ולא ישתחוה להמן. 

)לקו"ת על שמואל א'(.

]ז'  פעמים  כ"ב  לעשו  השתחוה  שיעקב  ובהיות 
שלו, ד' של ד' נשיו, וי"א של י"א ילדיו סה"כ כ"ב. 
"ויהי  שכתוב  אסתר  במגילת  ונרמז  הלוי[,  מנות 
לרמוז  "כאמרם",  וקרינן  ויום",  יום  אליו  באמרם 
ובזה  לעשו,  יעקב  שהשתחוה  השתחויות  לכ"ב 
הסטרא  לפני  התורה  אותיות  כ"ב  נכנעו  כביכול 
ידי  על  לתקנם  מרדכי  כעת  הוצרך  עשו,   - אחרא 
]ס' הליקוטים תולדות  ולא ישתחוה"  יכרע  ש"לא 
 - 'האגג"י'  המן  בפני  כורע  אינו  ]ומרדכי  פכ"ח[. 

בגימטריה כ"ב[.

שנאה קדומה בשל הבכורה והברכות
שהרי  למרדכי.  המן  שנאת  מאד  מובנת  זאת  לאור 
את  ממנו  שנטל  יעקב  של  גלגולו  הוא  זה  מרדכי 
הבכורה והברכות. בגלגולו הקודם רצה עשו להורגו, 

וכעת רוצה המן להשלים את המלאכה. 
אסתר  מגילת  על  בתרגום  מפורשים  אלה  דברים 
בפסוק 'כי הגידו לו את עם מרדכי' וז"ל ]מתורגם[: 
'כי הגידו לו שמרדכי בא מיעקב שנטל מעשו אבי 
הבכורה ואת הברכות, והיהודים  אביו של המן את 

הם עם מרדכי'. 
זעקה תחת צעקה

במדרש  רמוז  והמן-בעשו  יעקב-במרדכי  גלגול 
)ילקו"ש אסתר רמז תתרנו(:

יעקב לעשו  ר' חנינא... צעקה אחת הצעיק  "אמר 
כז-לד(  )בראשית  שנאמר  ברכותיו,  ממנו  ]כשנטל 
ויאמר לאביו  'ויצעק צעקה גדולה ומרה עד מאד, 
והיכן  רמאות[,  סרך  בזה  והיה  אבי'.  אני  גם  ברכני 
'ויזעק זעקה  ד-א(  )אסתר  לו? בשושן הבירה  נפרע 
עה"כ  זעקה'  'ויזעק  לדבר:  ]רמז  ומרה'".  גדולה 

בגימטריה 'עשו' )375([. 

ומדוע שינה וכתב 'זעקה' ולא 'צעקה' ככתוב אצל 
עשו? משום ש'זעקה' בגימטריה 'יעקב' )182( ובא 

לרמז מי הגורם לזעקה זו ]מהר"ש מאוסטרופולי[.
ומוסיף המדרש שמרדכי אף פונה בטרוניא לאביו- 

יצחק ]![:
"וכי הדיוט היה מרדכי שהיה צווח? וכי אין הקב"ה 
...אלא מרדכי היה  לצווחות?  לחישות אלא  שומע 
הצווחה  לו,  עשית  מה  אבי!  יצחק  ואומר  צווח 
שצווח עשו לפניך ושמעת קולו וברכת אותו ]'על 
חרבך תחיה'[, והרי אנו מכורים להריגת חרב, לפיכך 
'הצילה  ויזעק": ועל זה התפללה אסתר כשאמרה 
מחרב נפשי'- מהמן שהוא עשו שנתברך 'על חרבך 

תחיה' )האר"י בשעה"פ- תהלים(.

תופשי השק
לפי  איבו  'א"ר  פד-כ(:  )בר"ר  במדרש  נאמר  עוד 
שתפס יעקב אבינו את השק ]שנאמר )בראשית לז-
לד( 'ויקרע יעקב שמלתיו וישם שק במתניו'[ לפיכך 
אינו זז לא ממנו ולא מבניו ולא מבני בניו עד סוף 
כל הדורות... שבמרדכי נאמר )אסתר ד-א( 'ויקרע 

מרדכי את בגדיו וילבש שק ואפר'.

כולם זרעֹו
נאמר על מרדכי 'דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל 
זרעו' והדבר תמוה - כיצד הפכו להיות כל ישראל 

זרעו של מרדכי? 
הדבר  יעקב,  גלגול  בעצם  הוא  מרדכי  אם  אולם 

מובן! ]ערך ש"י עמ"ס מגילה ז:[.

'תליך' תחת תליה
המאבק שיהיה  רוחו את  בעיני  רואה  יצחק אבינו 
מבקש  והוא  עשו-המן,  בנו  עם  יעקב-מרדכי  לבנו 
מעשו 'שא נא ַתְלֶיָך' ]וקשתך וצא השדה וצודה לי 
ציד[, תליך לשון תליה, שישא עשיו התליה ויקחנה 

לעצמו, ולא יתלה ליעקב-מרדכי, כפי שזמם המן.

יין תחת יין
מטעמים  לאביו  יעקב  הביא  הסעודה  באותה 
והשקהו יין, ולכן אנו עושים סעודת פורים ושותים 
יין עד דלא ידע בין ארור המן - שהוא עשו, לברוך 
ידע  לא  אבינו  שיצחק  כפי  יעקב,  שהוא   - מרדכי 
יובן  ובזה  לפניו.  להתברך  כשבאו  ביניהם  להבחין 
גם כן מנהג ישראל להתחפש בפורים, כפי שקיבל 
אביו  יצחק  בפני  כשהתחפש  הברכות  את  יעקב 

ולבש את בגדי עשו ]ערך ש"י על השו"ע סימן תר"ע[.

 ]מאמר זה הינו תמצית קטנה ממאמר שלם בספר 
'משנת הגלגולים'[.

לקראת ימי הפורים הבעל"ט, נדבר על גלגוליהם של הדמויות המרכזיות במגילה.
יעקב- מרדכי, עשו- המן

הגביר הקדוש...
"ויקחו לי תרומה" - בעיר סלונים התגורר גביר קמצן, שמעולם לא פתח את 
ידו לתרום לצדקה, ולעומת זאת היה תמיד דוחק ורץ לעבור לפני התיבה, 

אף על פי שלא היה בעל כשרון חזנות, בלשון המעטה...

נורא, שכן נאמר  היה רבי אייזיל מסלונים אומר: שיהודי זה הריהו קדוש 
בגמרא במסכת חולין )דף ז. א( ישראל קדושים הם, יש שיש לו ואינו רוצה, 
ויש שרוצה ואין לו. גביר זה הריהו אפוא קדוש כפול ומכופל: לגבי צדקה 

״יש לו ואינו רוצה״ ובתפילה לפני התיבה ״רוצה ואין לו״...

שלא ידוגו אותך
על שפת הנהר ישבו דייגים ודגו דגים. אדם שטייל במקום והתבונן בדייגים, הבחין 

לפתע שאחד הדייגים הציב לצידו באופן מוזר שעון ענק, דלי ופטיש. 
שאל אותו בסקרנות: – לשם מה הנך נצרך לציוד הזה? 

ענה לו הדייג: עם זה אני דג דגים.  תמה האיש: הכיצד? 
ענה הדייג: זוהי שיטה סודית שלקח לי זמן רב לפתח אותה. 

ולבסוף  מעט  התלבט  הדייג  הפטנט.  את  לו  לגלות  בדייג  והפציר  האיש  הסתקרן 
נענה שהוא דורש על כך תשלום של 100 דולר. האיש, שהתפקע מסקרנות הסכים 

למקום  מגיע  כשאני  להסביר:  החל  לכיסו,  הכסף  את  הדייג  ששלשל  לאחר  מיד. 
אני מעמיד את השעון הענק על שפת הנהר. הדגים, שרוצים להתעדכן מה השעה 
מוציאים את ראשם מהמים כדי להסתכל בשעון. באותו רגע אני מרים בזריזות את 

הפטיש, מכה בראשם, תופס אותם ומכניסם לתוך הדלי!..
לא יכול להיות! התקומם האיש בחוסר אמון. אל תגיד לי שכך אתה דג דגים! 

בוודאי! השיב לו הדייג בקול סמכותי ומשכנע. 
המשיך האיש בטון ספקני: נו, בוא וספר לי כמה דגים הצלחת לדוג היום בשיטה 

ה'גאונית' שלך?! 
השיב הדייג, בליווי חיוך ערמומי בזוית הפה: אתה הדג השלישי שלי!!!.. 

מוסר השכל: היצר הרע מכניס בנו דמיונות ותעתועי שווא כדי שנקשיב לו. הוא 
שנופלים  אחרי  אבל  אותנו.  לפתות  כדי  ושקר  שוא  במצגות  שולל  אותנו  מוליך 
ברשתו ח"ו, תופסים מאוחר מידי, שנלכדנו בתעתועי ההנאה הדמיונית והרגעית, 
נאפשר  שלא  ערניים,  ונהיה  נשכיל  הבה  וחרטות.  אכזבות  עם  נותרנו  שלאחריה 

ליצר הרע לדוג אותנו בקלות!

הרב מרדכי לוי שליט"א
מרצה בהידברות ומבאי בית אליהו

מי גבינה


